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«Müsq Lietuvai» Penkeri 
Metai.

Su šių metų kalėdiniu nume 
riu savaitiniam laikraščui «Mú 
sų Lietuvai?, kuris dabartiniu 
metu yra vienintelis lietuviš 
kas laikraštis Brazilijoj, suei 
na penkeri metai.

«Mūsų Lietuva» išėjo į gyve 
nimo kovą už visiems lietuvi 
ams brangius idealus, kai po 
karo buvo atšauktas potvarkis 
draudžiantis leisti laikraščius 
svetimomis kalbomis ir kai 
atsirado būtinas reikalas turė 
ti tokį lietuvišką laikraštį, ku 
ris be baimės ir svyravimo, 
be pataikavimo, aiškiai pasi 
sakytų už laisvą ir nepriklau
somą Lietuvą. Taigi «M.L.» 
gyvenimo viešumon išėjo ne 
materialistiniais, pelno, bet 
grynai idealistiniais sumeti
mais, nes šiandien patsnepel 
hingiaúsias biznis yra laikraš 
čio leidimas. Kiek pavyko 
šios intencijos įgyvendinti pa 
tys skaitytojai tesprendžia.

Šia proga norisi pasidžiaug 
ti ir tarti padėkos žodį visi
ems tiems, kurie nesitikėdami 
jokio pelno įdėjo sunkiai už
dirbtą pinigą, rašydami be 
atlyginimo straipsnius, 
laikraštį platindami, atlik 
darni kiti juodą administravi
mo darbą, rodė ir rodo pasi
gėrėtino susipratimo bei pasi 
aukojimo Lietuvos bei lietu
vybės reikalams. Todėl «Mu
sų Lietuva» su šviesiomis vii 
timis žiūri ateitin.

Ji nuo savo užsibrėžto lie
tuviško kelio nenukryps į šun 
kelius. Ji nėra kurios nors 
politinės partijos organas.

Vienintėlė jos politika tai 
kova už Lietuvos išlaisvinimą, 
skaitytojų painformavimas 
apie padėtį pavergtoje, ana
pus geležinės uždangos esan 
čioje Lietuvoj, apie didvyriš 
ką pavergtų brolių kovą su 
okupantais, apie plataus pa
saulio ir vietos lietuvių gy
venimą.

Jei šiandien ne mūsų galio 
je yra Lietuvos išlaisvinimas, 
tai lietuvybės išlaikymas išei 
vijoje yra mūsų rankose. Ši
ems reikalams «Musų Lietuva» 
skyrė ir skirs daug dėmesio. 
Nė viena tauta nėra tiek au

Reikalingas advokatas byloms vesti?

Nieko nelaukdamas kreipkis į 

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

{kampas Praça da Sé) Fone: 35-8240 ir 32-0064

kų sudėjusi kovoje už spau
dos laisvę kaip lietuvių. Ir 
tai ne pinigais brangiai yra 
apmokėjusi, bet laisve ir gy- 
vvbės aukomis. Kalėjimai ir 
plačiosios Rusijos dykumos, 
kur nevieno tremtinio lietuvio 
kapas buvo supiltas, yra liu
dininkai lietuviško idealizmo 
kovoje už amžiais nemiršta
mas vertybes.

Kovą dar nebaigta Musų 
pareiga tęsti tą kovą ir pri
vesti prie laimėjimo O spau
da buvo ir bus nepamainomas 
ginklas. 

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

Pasaulyje
— Gruodžio m. 20 d. įvyko 

didžiausia aviacijos nelaimė. 
Amerikoje, Vašingtono valsti 
joje, vos pakilęs lėktuvas nu 
krito ir užsidegė. Iš jame bu 
vusių 131 keleieio žuvo 86. 
Keleiviai beveik visi bvvo ka 
riškiai vykstantys atostogų Ka 
ledų šventėms.

— Argentinos - Urugvajaus 
santykiuose politinis įtempi
mas didėja. Argentina papra 
šė Urugvajaus vyriausybės 
atsimti pasiuntinybės sekreto 
rių, kuris argentiniečiams yra 
nepageidaujamas. Susisieki
mais laivais tarp Montevideo 
ir Buenos Aires buvo palaiko 
mas du kart per dieną. Dabar 
gi tris kart per savaitę. Įsaky 
ta Argentinos prekybiniams 
laivams vengti Urugvajaus 
uostų. Suvaržytas ir argenti
niečių turistų vykimas į Uru
gvajų. Susidariuosios padėties 
priežastis yra politinė. Urugva 
jus nepakeitė savo nusistaty
mo Malvinų salų klausimu ir 
dar yra didelis skirtumas ir 
valdžios formose: Argentinoje 
diktatūra, o Urugvajuje laisvė 
visu šimtu procentų. Daug Ar 
gentinos politinių veikėjų per 
sekiojami yra apsigyvenę Uru 
gvajuje ir veda prieš Perono 
vyriausybę nepalankią propa 
gandą.

Betlejaus prakartėlėje.

— Generolas Ridgway pa
reiškė, kad negalima mažinti 
Europos gynimui skiriamų lė 
šų, «Aš, kaipo vadas — kalbė 
jo Ridgway — atmetu kaipo 
pavojingą ir nepateisinamą 
nuomonę, kad mūsų priešai 
nenori karo, nes jie yra nepa 
sirengę. Nesutinka su tais ku 
rie taip mano ir nori išlaikyti 
«šaltą karą» Nežinau mūsų 
priešų intencijų. Betgi yra ti 
kra, kad jie yra sąlygose, ku 
riose gali mus pulti. Pažįstam 
Kremliaus planus, jis ne
silaiko tų, principų kuriais 
mes vadovaujamės su kitais. 
Kariškių yra pareiga parody 
ti civiliams pasekmes, kokios 
gali įvykti karo lauke.»

— Tunise tvarka gražinta. 
Prancūzai duos Tunisijai di
desnę autonomiją. Prie nepri 
klausomybės eis palaipsniui-

— Austrijoje gruodžio m. 19 
d. baigėsi «taikos kongresas», 
Priimta visa eilė rezoliucijų 
tarptautinės politikos klausi
mais. Pavyzdžiui siūlo taukos 
sutartį tarp Kinijos, Rusijos ir 
Amerikos, Anglijos ir Franci 
jos. Duoti tautoms pilną apsis 
prendimo laisvę ir nesikišti į 
vidaus reikalus, pasisakė prieš 
bakterialoginį karą t.t. Žodžiu 
komunistai siūlo tą, prieš ką 
patys daro sabotažą. Komunis 
tai atmetė visus pasiūlymus 
Korėjos karui užbaigti. Komu 
nistai ne tik neduoda laisvės, 
bet laisvas tautas pavergia ir 
sunaikina jų gyvenimą ir žmo 
nes, pav. Lietuva ir kitos tau 
tos. Komunistų politika yra 
lyg to vilko, kuris kaltina ėriu 
ką. už vandens drumstimą. Me 
las, apgavystė, brutali jokios 
moralės nepaisanti jėga, tai 
komunistų politinės priemo 
nės. Jokios «taikos konferen- 

ei jos» niekam daugiau jau 
neapmulkins akių.

— Atsistatydino Prancūzi
jos ministeris pirmininkas Pi
nay del įvykusio vyriausybės 
krizio — krikščionių demo
kratų partija atsisakė balsuo
ti už patiektą biudžeto projek 

Bendruomenės CHORO RĖMĖJUS nuoširdžiai svei
kiname šv KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga.

Linkime daug daug laimės ir pasisekimo Jums ir 
Jūsų šeimoms.

Jūsų Bendruomenės choras.

INDUSTRIA E COMERCIO DE CALÇADOS MATE- 
LIONIS LTDA rua Javaės 719 savininkas Juozas Mate- 
lionis linki linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų.

CASAS SÃO JORGE rua São Caetano 510 ir 526, savinin 
kas JURGIS MATELIONIS sveikina savo klientus šventų 
Kalėdų ir Naujų Metų proga, ir linki daug laimės.

P. BAREIŠIS SAVININKAS BARRACA SÃO PEDRO, 
kur galima pirkti pačios geriausios prekės pigiausia kai
na, sveikina savo klientus — fregėzus linkėdamas links
mų šventų Kalėdų ir laimingų Naujų 1953 Metų.
BARRACA SÃO PEDRO savaitės bėgyje, turgaus (feiros) 
dienomis galima rašti šiose vietose:
Pirmadienį - Vila Zelinoje. Antradienį - Cambuci 
Trečiadienį - Vila Belą. Ketvirtadienį - S. Caetano do Sul 
Penktadienį - Vila Zelina. Šeštadienį - Parque das Nações
P. Bareišio gyvenamoji vieta ir sandėliai: Rua Glicinias 

775 - V. Belą - S. Paulo

tą. Prezidentas Auriol mėgi
no įtikinti krikšč. demokratus 
balsuoti už vyriausybės pasiú 
lymą. Pinay išbuvo 9 mėne
sius vyriausybės pryšakyje.

— Rio de Janeiro 21 d. gruo 
džio ankstybą rytmetį siautė 
smarki audra su lietumi.

— Italija turi paruošusi 11 
divizijų karuomenės.

— Austrijoj, kalnuose nukri 
to autobusas bedugnėn. Žuvo 
23 keleiviai.

— Sausio m. 22 - 24 dieno
mis São Pauly įvyks Brazili
jos skautų kongresas.

— Kalėdų naktį São Paulo 
Kardinolas laikys mišias A- 
nhangabaú aikštėje, kur bus 
pastatytas specialus altorius.

— Į São Paulo miesto 400 
metų sukaktuves pakviestas 
Vienos sinfoninis orkestras.

— Amerikoj pakeistas imi
gracijos įstatymas. Dabar pa* 
tekti Amerikon daug sunkiau.

— Tik laukinis laikraščio 
neskaito.
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— Vilniaus radijo žiniomis, 
Maskvoje gruodžio 3 d. įvyko 
«visasąjunginė taikos gynė
jų konferencija». Konferenci
ją atidarė stalininis laureatas 
kino režisierius Gerãsovas. 
Referatą tema «Tarybų liau
dis už taikos sustiprinimą ir 
išlaikymą» skaitė prof. Petro- 
vskis.

— Per taikos gynėjų pienu 
mą Vilniuje lapkričio 28 d. 
būdingą kalbą pasakė LTSR 
mokslo akademijos «preziden 
tas» prof. J. Matulis, pažymė 
damas, kad, esą, Sov. Sąjun
goje viskas daroma taikai. 
Lietuva dabar esanti pavers
ta «industrine - kolūkine šąli 
mi... Lietuvoje pramonė bus 
padvigubinta, lietuvių tauta 
yra be galo ištikima didžia 
jam vadui ir nesileis suvedžio
jama... Jei užpuls agresoriai, 
lietuvių tauta ginsis».

— Plenume taip pat buvo 
paskelbtas atstovų sąrašas, 
kurie turėjo išvykti į ketvir
tąją Maskvos «taikos konferen 
ciją». Lietuvių delegacija bu
vo sudaryta iš 22 asmenų: 
į ją įėjo kompozitorium vadi 
namas Jozeliūnas, komunistų 
partijos moterų skyriaus se
kretorė Kaunaitė, K. Petraus 
kas, Marijampolės Pedagogi
nės mokyklos direktorius Bal 
čiūnas, «Kauno ir Vilkijos 
vyskupijos vietininku» vadina 
mas kan. J. Stankevičius ir kt.

Italų žinių agentūra CIP, 
skelbia žinią, kad komin- 
formas yra pramatęs įsteigti 
«Pasaulinę Bažnyčių Tarybą». 
Į ją bolševikai esą pramatę 
iš provoslavų pusės patriar
chus Aleksiejų ir Nikalojų, iš 
protestantų - past. Niemollerį 
ir «raudonąjį Canterbury de
kaną», o iš katalikų - tą pa’į 
Stankevičių, kuris tituluoja
mas net «kardinolu». Į tai rea 
guodamas, Vatikano radijas 
pažymėjo, kad kardinolų kole 
legijoj tokio vardo nėra ir 

kad Sovietų valdomuose kraš 
tuose tuo metu buvęs tik vie 
nas kardinolas - Vengrijos 
primas Mindszenty, 1949 m. 
nuteistas sunkiųjų daroų ka
lėjimu.

— Stalino konstitucijos gar 
bėi (minėta gruodžio 5 d.) Kau 
no kepėjai, Kauno radijo žinio 
mis, per pamainą vietoj seni 
au iškeptų 12.000 pyragaičių 
dabar jau iškepa 18 000, tuo 
«sutaupydami kuro ir darbo 
jėgų» - kad juo daugiau butų 
ko iš Lietuvos išvežti į Rusi 
ją. Vyt. Budrikas, pagerbda
mas Stalino konstituciją, pri 
taikė mėsai malti mašinai pa 
keičiamus sparnus, skelbiama 
toliau tame pačiame praneši 
me. Šiauliuose tos pačios konš 
titucijos garbei draugai Bal

Vila Zelinos parapijoj seselių pranciškiečių mokyklos ketvirtą skyrių šiais metais baigė ir gavo pažymėjimus 158 mokiniai. 
Vidury sėdi kum klebonas P. Ragažinskas, seselės M. Marcelina ir seselė M. Antoneta.

čiūnas ir' Černiauskas per 
vieną dieną jau sumontuoja 
net 67 dviračius. Šiaulių ir 
Radviliškio geležiukelių vago 
nų krovikai per paskutinius 
10 mėnesių sutaupė 260.000 
rublių ir «už labai gerą darbą 
laimėjo raudonosios vėliavos 
ordiną»...

— Sov. Lietuvoje chorai 
jau pradėti mokyti dainų, su 
kuriomis turės pasirodyti per 
dainų šventę. Klaipėdos rajo
ne dainų šventėje pirmą vie
tą laimėjo «Žemaitės vardo 
kolektyvinio ūkio» choras. 
Lietuviai taip pat pradėti su
pažindinti su kinų, japonų ir 
kitų «dainomis apie taiką ir 
laisvę». Šių dainų transliacija 
buvo duota lapkričio 30 d. 
per Vilniaus radiją 12.15 vai.

— Kauno radijo žiniomis, 
stalininiai kalbotyros veikalai 
turimi plačiai nagrinėti netik 
Lietuvoje, bet jau ir L u kijo 
je.

— Prie Obeliūnų kaimo ne 
toli Vilniaus statoma elektros 

jėgainė. Džiaugiamasi, kad 
jai statyti buvę atvežta 30 to 
nų plieno iš Minsko, kad bu
sią labai patenkinti jos šviesa 
Adomo Mickevičiaus vardo 
ūkio kolchozininkai, o nuo 
Dono ir Volgos atvykę «sava 
noriai» stachanovininkai mo
kė lietuvius «racionalaus dar 
bo». Stotis numatyta galutinai 
baigti iki gruodžio 31 d. Vir
šum visų pastatų iškelta mil
žiniška penkiakampė.

— Australija Iš lietuvių vei 
klos. Australijos lietuvių ats
tovų suvažiavimo proga Ade 
laidėje ruošiama lietuviškos 
tremties spaudos paroda. Pa
rodai rengti sudaryta komisi 
ja: V. Čėpliauskas, .1. Glušaus 
kas, C. Petrikas. Paroda įvyks 
gruodžio 29 30 d. Šių meti] 
pabaigoje netoli Sidnėjaus ruo 
šiamą 10 dieni) Pan Pacific 
jamboree, kurioje dalyvaus 
keliolika- tūkstančių skautų iš 
įvairitj Pacifiko kraštu ir Eu 
ropos. Australijos lietuviai 
skautai sparčiai ruošiasi ats
tovauti lietuviškoms spalvoms. 
Adelaidėje sudaryta baltų tau 

tų taryba. PLSS Australijos 
Skaučių Seserija paskelbė 
spaudos vajų - konkursą. Pla 
tinama ši spauda: Skautų Ai 
das, Mūsų Vytis, Musų Pasto 
gė ir Australijos Lietuvis. 
Ganberoje emigracijos depar 
Pimentas skelbia, kad atei
nančiais metais Australija įsi 
leis tik'kvalifikuotus emigran 
tus. Viengungių visai neįsileis

L. Ustijanauskas paskirtas 
Sidnėjaus mieste English and 
Foreign Bookshop firmos ve
dėju ir toje didžiausioje sve
timomis kalbomis knygų įmo - 
nėję ruošiasi įvesti platų lie
tuviškų knygų skyrių. Tai bus 
pirmas los rūšies knygynas 
su lietuviškomis knygomis 
Australijoj.

SKAITYK IR PLATINK 
«MŪSŲ LIETU VĄ» 

■MM»»

Didžioji Dovana
ALOYZAS BARONAS

Nuolatiam siūravime pavar 
gūsių pušų ir eglių viršūnė
mis lekia nesupančiotas vėjas. 
Jis veja retai krintančias, bliz 
gančias ir gražias, lyg gruo 
džio šaltyje virpančių žvaigž 
džių mažytes atkarpas, snai
ges, iki jos stiklinėmis ranko 
mis užsikabina už suverstų 
vagų ar atsimuša į juodą miš 
ko eiseną. Vietomis jų susi
rinko daug, ir balti brėžiai 
žiūri atgal į augštumas, iš ku 
rių, jos nukrito ir kuriose pro 
sudraskytas palšas skaras kal
tais pasirodo šaltyje drebanti 
žvaigždė. O vėjas lekia, jau 
nas ir nepavargdamas, ir se
nos pušys, ir egles, kaip mo 
terys, moja savo žaliom ska 
rom. O žemai po tomis jų ska 
romis, kur užkliūna vėjas, ir 
po jų šaknimis, kurios išmetė 
jų augštus liemenis j viršų, 
iškastoj duobėj sėdi trys vy
rai. Mažyčiam aliejaus gabale 

nori pasislėpti lieps 
na. Ji spraga ir virpa. Keis 
ti šešėliai rangosi vytelėm iš
pintom sienom. Viensayrų atsi 
stoja, bet jis augštas ir tokia 
žema po augštų pušų 1 emeni 
mis ta skylė, kad jis stovi tru 
pūtį pasilenkęs, ir jo jaunu vei 

du bėga spragsinčios liepsnos 
šviesa ir šešėliai. Jis pažiūri 
į kitus du sėdinčius tam pa
siutusiam tylos skambėjime, 
ir vienam iš jų taria:

— Kazy, aš šiandien baisiai 
noriu namo.

Pavadintasis Kaziu pakelia 
galvą. Jo akyse spindi klausi 
mas ir nedidelis pyktis.

— Namo sakai? Nėra na
mų, Vytai. Čia mūsų namai. 
Kvailas noras.

— Bet šiandien Kūčios, — 
sako Vytas ir žiūri į mažvtę 
liepsną, šokinėjančią jų kvė 
pavime. Paskui graibo po ki 
šenes, iš lėto suka susuktinę, 
ir, stipriai traukdamas mažos 
lempelės ugnį, ją užsidega.

— Kūčios, sakai, — taria 
Kazys. — Skaitei romanuose, 
kad Kūčiose visi per audras 
ir sniegą pareina namo ir ran 
da laukiančius. Čia, brol, nė
ra romantikos. Nėra. Viskas 
tik praeityje ar knygose.

— Nė tau ,nė kraštui nebus 
geriau, jei tu mirsi per Kalė 
das.

— Ar nevistiek kada mirti, 
— į sį pasikalbėjimą įsprau
džia žodį trečiasis.

— Pereiti miestelį rizikinga. 

Tie, kurie mus valdo, yra pa 
kankamai gudrūs. Juose vel
nio įsikūnijimas. Jie žino, kad 
vilkas žiūri į mišką Tai yra
— mes norime namo Ir jie 
atspėja. Nešiandien eit O juk 
neseniai buvai namuose. Man 
su Kaziu geriau. Mes seniai 
nebeturime nei namiškių, nei 
namų. Taigi gera, jei pragare 
iš viso gali būti gera. Nors 
ir nebloga'žinoti. kad nebetu 
ri ko netekti, nes visko, ką 
turėjai brangiausio, nustojai,
— sako jis ir šypsosi. Vytas 
mažoj šviesoj žiūri į jo keis 
ta šypseną ir bijo pamatyti 
ašaras. Taip, ši šypsena pana 
ši į verksmą.

- Niekus pasakoji. Jonai,
— taria Kazys ir Vytas kartu.
— Lyg mes nežinotume, kas 
yra nustoti žmonių, su kuriais 
kartu augai ir kurių nebesu 
grįžtamumas nuosekliai, val tn 
dų valandom slegia, kaip šios 
pasiutę dienos, prasitęsusios 
j begalinį laukimą, — pride
da Vytas.

— Atleiskit, šitam šuniškam 
gyvenime ir kalbėti norisi šu 
niškai pradėti, — nutyla Jo
nas. Vėl vaikšto tyla, gąsdina 
ma mažos švieselės spragsė 
jimo.

Po minutė Vytas taria:
— Noriu namo. Neseniai bu 

vau. O verta pareiti. Tikrai. 
Atnešiu plotkelę ir šieno. Trati 

ksim žoles ir žiūrėsime, kuris 
paskiausia, po kulka palįsimė. 
Ir valgyti atnešiu jei dar mo 
tina ku turi. Tikriausiai nieko 
nėra. Miestelis tuščias. Niekas 
šitame vejoje nevaikšto gatvė 
mis. O juk aš nevisų bijau. 
O noriu namo nunešti dovaną. 
Visada, kai buvau mažas. Ka 
ledoms molina nupirkdavo ką 
nors. Ir laukimas buvo dide
lis. Dabar motina ir sesuo ma 
nęs laukia. Pareisiu aš, ir 
džiaugsis jos 1 įtikimo išsipil 
nymu. Aš žinau, kaip namai 
m me myli: aš pats didžiausia 
dovana. Aš norių užmiršti. Aš 
noriu užmiršti, kad mes rėžis 
tentai. Aš norių užmiršti karą. 
Turi žemėn taika ateiti. Aš, 
eidamas į namus, nepasiimsin 
ginklo nereikia. Aš noriu pa 
gerbti Gimsianti, Tikriausiai 
ginklo. Nereikia Aš noriu pa 
gerbti Gimsiantį. Tikriausiai 
•gerai pavyks. Vėjas ir naktis. 
Juk ne kasdien mus gaudo. 
Paskui aš grįšiu pas jus Gal 
ateis draugai. O gal ir prie
šai ateis ir išvys mus iš čia. 
Ir niekada neturėsime namų. 
Ne, šiandien aš nebijau. Gin
klą palieku čia. Taikos naktį 
su ginklu... Miestelyje tikriau 
šiai tuščia. Iš pamiškės į ka 
pines, paskui per daržus — ir 
namai. Juk Kalėdos visame 
pasaulyje Skamba varpai, 
žmonės džiaugiasi ir bučiuo

jasi Ir aš iš to gyvenimo atne 
šių mažytę dalį. Aš noriu kai
tą laisvu ir taikiu žmogum na 
mo pareiti. Aš uždėsiu ant mo 
tinob pečių ranką, ir ji atsi
ties. Ji ir sesuo neverks ne
matydamos ant mano krūtinės 
automato. Jos nekenčia, gin 
klo, nes žino, jog jis žudo. Vis 
tiek svetimą ar savą, bet žmo 
gų. Taigi, einu namo. Parneš 
ti dovaną motinai. Didelę do
vaną. Savo palies parėjimą.

— r nebesugrįžimą mums,
— taria Jonas.

— Gali pabandyti. Ne visada 
nesugrįžtame, - - sako Kazys 
ir, rodos, nori eiti kartu.

— Greit pusiaunaktis. Einu 
dabar. Pervėlai irgi negerai,
- taria Vytas. Jo akys spin 
di. Kai nori išsitiesti, jo gal
va remiasi į eglinius balkius.

— Ne, jam uoli, ginklą tai pa 
siimsi. Jie nešvenčia Kalėdų, 
Tie, kurie mus gaudo. Jie ir 
taikos nepripažįsta. Ir valios 
geros nė per vieną ėglio spy 
gli neturi, — šneka Kazys ir 
užkabina, ant kaklo automatą. 
Tas veiksmas lygtm įsakymui.

Vytas ilgai žiuri į draugus, 
jo ranka čiuožia ginklu.

— Ne, aš jo nevartosiu. Ne 
reikės. Ėdžiose išvytas, kaip 
ir mes, miega Kūdikis. Nes- 
ventingumo išvarytas. Šių šu 
viii trinksėjimaš1 jį nrikels, ir 
Geroji Motina turės dainuoti
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Giesmė Apie Gediminą
IŠTRAUKA IŠ BALIO SRUOGOS POEMOS JAUNIMUI

KUR dabar Neris sraunioji, 
Lyg sesulė vainikuota, 
Tartum juosta sidabruota 
Vilniaus miestą apvynioja 
Ir apjuosia šydų šydais, 
Mėnesienoje pražydus.
Rūmus, bokštus ir gėlynus, - 
Ten prieš šimtmečius septynias 
Ošė girios ir šlamėjo, 
Pasilenk damos nuo vėjo, 
Prisiglausdamos kalnuos. 
Supos saulės spinduliuos.

OŠĖ girios ir šlamėjo, 
Tūkstančiais aidų aidėjo. 
Urzgė, logo, vaipės, putės 
Kaip jaunamartės laputės. 
Ir vilkai kaleno- dantį 
Po kalnyną, po pakrantę, 
Nepatenkintas kaimynais 
Braidė stumbras tankumynais 
Ant šernų ir elnių pyko. 
Ir su meškoms nesutiko, — 
Lyg žolės jis jiems gailėtųs, 
Lyg miške jam maža vietos...

BRIEDIS, vyras stamantrus. 
Įsikvėpdama saulės, vėjo, 
Keldams išdidžiai ragus, 
Kaip karalius vaikštinėjo. 
Ir lieknų stirnaičių rujos 
It sparnuotos krūmuos zujo». 
Ir senasis juokdarys — 
Bičių genamas lokys — 
Krapštės bliaudamas pakaušį, 
Kad jo vilnos pasišiaušė...

0 ŠAKŲ žaliojoj skraistėj 
Lyg puotoj vestuvių švaistės 
Kiaunių voverių pulkai...
Šermuonys ir vilpišai. 
Žvėrys dideli, maži, 
Lepečkoja ir liekni, 
Čia kaip rojuje iš seno 
Atklegėdami gyveno.

KIEK pelėdų, vanagų, 
Kurtinių, tetervinų, 
Virbių kiek, genių, oželių 
Šūkalojo po girelę!
Giesmininkų margaplunksnių 
Kiek Čiulbėjo po paunksmę, — 
Tartum kiekviena šaka 
Gulė kėlė su daina!

TARTUM jūra mėlyna 
Buvo Lietuva tada,
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Pirmasis už Lietuvos nepriklausomybę žuvęs lietuvių karininkas Antanas Juozapavičius.
Šis skulp. Zikaro A. Juozapavičiaus bareljefas buvo įmūrytas jo vardo naujame Alytaus tilte.

Lietuvos vėliava Romos gatvėse.
Romoje spalio 11 12 d jvy 

ko Italijos Katalikų Akcijos 
vyrų suvažiavimas, skirtas jų 
3d metų gyvavimo sukakčiai 
paminėti. Dalyvavo 200.000 
atstovi! 'š visos Italijos ir už 
sienio. Lietuvių delegaciją 
sudarė vysk. Padolskis, prel. 
M’ulaba^ prof. Ivinskis, kun. 
Mincevičius, Čeginskas, Balai 
tis, Sutkaitis. Romos gatvėmis 
didžiulėse eitynėse dalyvavo 
apie 400.000 žmonių. -Jau iš 
anksto Italijos laikraščiai ir 
radijas paskelbė, kad jose da 
lyvaus atstovai iš už geleži- 

« nės uždangos, tarp jų du vys 
kupai: Lietuvos ir Vengrijos, 
kur katalikai ypač žiauriai 
persekiojami. Demonstracijo
se, be kitų, buvo nešami du 
didžiuliai plakatai: «Kovojan
ti Bažnyčia», už kurio ėjo vi 
sų užimtų kraštų atstovai. Lie 
tuvos trispalvė su plakatu

«Lituania» ėjo pirmoje vieto
je kartu su kinų delegacija. 
Minios plojo užimtų kraštų 
atstovams. Dažnai buvo gir
dima: «Tegyvuoja Lietuva», 
«Garbė Lietuvos katalikams» 
etc. Šv. Petro aikštėje užim
tųjų kraštų delegacijos buvo 
skirta garbinga vieta netoli 
nuo Šv. Tėvo sosto.

VYSK. PADOLSKIS KALBĖ
JOS SU DE GASPERI

Eitynėse dalyvavo dauguma 
Italijos valdžios narių, 200 
parlamento narių ir per 100 
vyskupų bei kardinolų. Vysk. 
Padolskis ta proga pasikeitė 
keletu žodžių su Italijos min. 
pirmininku De i asperiu, sen. 
Cingolaniu, Romos burmistru 
Rebecchiniu ir kitais. Visi jie 
kenčiančiai Lietuvai parodė 
ypatingą užuojautą.

Pasinėrusi miškuos, 
Kaip jūrelė mėlynuos. —
Neaprėpiamai plati,
Neapsakomai graži!

Šv. Tėvas savo kalboje pa 
brėžė pavojų, kuris gresia 
Italijai ir pasauliui iš komu
nistų. Po palaiminimo Šv. Tė 
vas perėjo visą Šv. Petro 
aikštę, pilną minių. Praeida
mas pru lietuvių delegaciją, 
su visu nuoširdumu ją palai
mino, laimindamas tuo pačiu 
visus lietuvius ir Lietuvą.

Italijos laikraščiai ir radijas 
pavaizduodami šias iškilmes, 
visur prisiminė Lietuvą. Iškil 
mes buvo nufilmuotos. Šiuo 
gražiu lietuvių pasirodymu ir 
Lietuvos vardo išgarsinimu 
rūpinosi Informacijos Tarny
bos Italijoje įgaliotinis K. V. 
Mincevičius.

PADĖKOS LAIŠKAS

Italijos Katalikų Vyrų Akci 
jos Sąjungos vyr. pirm. Dr. 
A. Maltarello prisiuntė gražų 
padėkos laišką lietuviams už 
dalyvavimą minimajame kata 
likų kongrese. Daugumas Ita 
lijos iliustruotų laikraščių įsi 
dėjo kongreso nuotraukų, kur 
pirmoj vietoj matyti lietuvių 
delėgacija su savo tautine vė 
liava. Visur labai šiltai atsi
liepiama apie Lietuvą ir lie
tuvius.

Informacinės Tarnybos įga

(Pabaiga 4 pusi.)

lopšinę Jį vėl užmigdydama. 
Bet jeigu tu liepi — tegu. Tu 
geriau žinai.

Jonas be žodžių nusivelka 
kailinius ir jais apsivelka Vy 
tas. Vos neužgęsta šviesa ši
tame drabužių kitinėjimesi. 
Po poros minučių jis išeina į 
lauką, o į jo vietą įeina šalto 
oro srovė, ir maža liepsnele 
keletą sekundžių prispaudžia 
prie indelio krašto ir dreba 
nuo šalčio ar baimės užgesti. 
Vytas eina mišku. Jam links
ma, ir jis norėtų kai ką paša 
kyti vėjui ir toms pušims ir 
pamoti ranka žvaigždėms, 
«šiaurės žvaigždė», pagalvo
ja. „Šiaurės. Tai ji, tikriau
siai, dega nuo tada, kai vedė 
Tris Karalius į Kūdikio var
ganus namus. Ji tebedega ir 
dabar, Tikriausiai nuo tada. 
Kaip gera žinoti, kad anapus 
susitiksi daug. Tuos, kurie pa 
liko“. Jis išeina į pamiškę. 
Nieko. Tylu. Tik retkarčiais 
toli suloja šuo, į veidą atsi 
muša snaigės. Vytas pereina 
kapines, Kryžiai ir po jais mi 
lijono žmonių praeitis. Keletas 
daržų ir nameliai miestelio 
pakrašty. Dar turi kryžkelę 
pėreiti. Joje stovi kryžius. Vie 

nas kryžiaus skersinis nukri-^ 
tęs. Likęs stovi ištiestas, lyg 
ranka baltoj tylumoj ar ža
liam šlamėjime laiminanti lau 
kus. Nieko. Miestelyje tylu. 
Niekas gatvėje nebudi Sargy 
biniai, kurie dažnai valkiojasi, 
tikriausiai miega ar lošia kor 
tom. Namelyje, kuriame nras 
klibėjo jo pavasariai, jokios 
šviesos. Jis pastumia duris. 
Jos atsidaro. Jam keista, kad 
jos neužrakintos. „Tikriausiai 
žinojo, kad ateisiu“, mąsto. 
Įeina į priemenę, iš kurios pa 
sigirsta balsas:

— Tu, Vytai? Žinojau, kad 
ateisi. Pažįstu iš žingsnių, — 
sako motina, pati negirdėda
ma savo žodžių, ir jis bučiuo 
ja ją patamsyje ir d ži auga si, 
kad nematyti motinos ašarų. 
Ateina sesuo ir gretimam kam 
barely uždega žvakę. Jos švie 
sa veržiasi pro praviras duris, 
ir jie sėdi neaiškiuos šešė
liuos. Jos, dvi moterys, pade 
jiisios ant jo pečių rankas. 
Jam jos lengvos ir ^'ros. Vy 
tas žiūri į seserį. Jos didelės 
ir mėlynos akys pilnos sida
bro. Tas sidabras rieda že
myn ir krinta jai ir jam ant 
rankų.

— Janut, ko tu verki? — 
sako jis tyliai ir glosto dvide 
šimtmetę seserį. -• Kvailutė. 
Juk aš čia. Praeis visa Ne 
veltui Kristus gimė. Nesvarbu, 
kad aš išeinu. Dabar aš čia.
— Jis šneka, bet jie nori 
verkti.

Sesuo kramto lūpas. Ji pati 
nežino, ko ji verkia: iš džiau 
gsmo ar liūdesio. Pasiutusiai 
skuba minutės. Šitam skubėji 
me motina prikrauna maišelį.

— Ir Dievo duonos įdėjau,
— sako ji ir viską padeda 
ant gretimos kėdės. Vytas atsi 
kelia, iš po staltiesės ištrau
kia šieno gniūžtę ir tyliai su 
kiša į terbą. Sesuo žiūri. Kai 
Vytas j ją pakelia akis jo vei 
das drėgnas, akys pilnos nuos 
tabos ir ašarų. Jie dar valan 
dėlę glaudžiai susėdę kalba 
ir ryja žodžius ir ašaras.

— Turiu eiti, taria jis. — 
Ko verkiate? — sako lėtai ir 
tyliai. Pasimatėm. Vėl kada 
susitiksim.

Jis viena ranka paima mai 
šelį. Pro atsisagsčiusius kaili 
nius spindi grasus plienas. Vy 
tas mato, kaip už jo užkliūva 
motinos akys. Ir ji virpan

čiom lūpom ir sproginėjančiu 
balsu taria:

— O gal niekad?
— Ką jus čia? Bent jau ne 

šiandien. Šiandien jokios ko 
vos. Ir šis daiktas nereikalin 
gas. Tik šiaip sau iš įpratimo. 
Šiandien taika.

Jis padeda ant stalo maiše 
lį ir rankom, kietom ir mylin 
čiom, glosto abi moteris. Vy
tas išeina gerokai po vidur 
nakčio. Lauke vis taip pat, 
kaip pirma. Daržais lekia vė 
jas ir veja reta sniegą ir su 
plyšusius tamsius debesų 
skalbinius Prieina kryžkelę. 
Tuoj kapinės, o už jų miško 
pakraštys. Po kryžium su nu 
kirstu skersiniu stovi du žmo 
nės. Vėjas pučia jiems į nuga 
ras, o milinių skvernai plaka 
si į šautuvus. „Brūkštelėčiau 
dabar automatu, ir paliktų ten 
jie ilgam laikui“, pamąsto Vy 
tas. Bet Kalėdos. Jam taip 
gera. Tegu būna taika “Ne
pastebės“, murmteli jis ir tan 
kiną žingsnį. Čia pat kapai, o 
už jų didelis ir platus miško 
glėbys Vytas peršoka per 
griovį ir bėga prie kapinių 
tvoros.

— Stok! — išsitiesia žmo

nės prie kryžiaus. Tuo laiku 
Vytas šoka per kapinių tvorą. 
Naktį skelia vienas po kito, 
beveik susiliedami į vieną 
garsą, keturi šūviai. Vytas iš 
lėto sėda kapinių pomūrin. 
Paskui išsitiesia ir deda galvą 
į baltas,pamūrin susirinkusias 
žvaigždių nuotrupas — snie
gą-

Tuo laiku mažam namely, 
išgirdę šūvius verkia dvi mo 
terys. Jos žiūri viena į kitą, 
ir mažas namelis pilnas dide 
lio skausmo. Miške sėdi du 
vyrai ir netiki jo negrįžimu, 
kaip nepagydomai sergąs džio 
vininkas mirtimi.

Nuo šitų keturių aštrių gar 
sų pabunda Kūdikis ir pamoja 
ranka. Prasiskiria piemenys, 
Trys Karaliai nuleidžia savo 
išmintingas galvas, o Gerosios 
Motinos veidu nurieda ašara, 
nes į vidų įeina jaunas vyras 
ir prie aukso, smilkalų ir mi 
ros padeda savo jauną gyvy
bę: už taikos naktį ir nesu
drumstą Kalėdų varpų skam
bėjimą.
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(Pabaiga iš 3 pusi.)

liotinis Italijoje V. Mincevi
čius yra gavęs iš Italijos vid. 
reikalų valstybės pasekreto- 
riaus laišką, kuriame dar 
kartą pabrėžiama, kad Lietu
vos piliečių pasų bei vizų su 
grjžti j Italiją reikalai bus 
visuomet «sprėndžiami su di
džiausiu palankumu ir greitu 
mu». Šis faktas dar kartą pa 
rodo Italijos valdžios organų 
vis didėjantį palankumą Lie 
tuvų.

Pasaulio Lietuvių 
Archyvas Erdviose

Patalpose
Kaip anksčiau buvo praneš 

ta, Passaulio Lietuvių Archy 
vas įsikūrė Šv. Kazimiero 
Akademijos patalpose. Kadan 
gi akademijos patalpos buvo 
labai ankštos, tai buvo gauta 
vienoje klasėje vieta pasista
tyti spintoms- Pradžiai vietos 
užteko, bet gausėjant istori
nės medžiagos kiekiui didėjo 
spintų skaičius ir kėlė patai 
pų klausimą.

Kai pastatė mokyklai nau
jus rūmus, vienuolyno vado
vybė archyvui paskyrė atski 
rame name buvusia muzikos 
klasę. Kambarys erdvus, su 
atskiru įėjimu, patogus, archy 
vui tinkamas. Nei už anksči
au turėtas, nei už dabartines 
patalpas vienuolynas jokio 
užmokesčio nereikalauja. Tai 
daro lietuvių tautos labui.

Pranešdamas tautiečiams 
šią džiuginančią žinią apie 
puikias sąlygas archyvo augi 
mui, reiškiu didžiausią padė
ką Šv. Kazimiero Seserų Vie 
nuolynui, ypač Generalėms 
Viršininkėms: buvusiai Gene- 
ralei Viršininkei Motinai M. 
Juozapai už suteiktą prieglau 
dą ir nuoširdžią globą archy 
vo kūdikystės dienose ir da
bartiniai Generalėi Viršinin
kei Motinai M. Teofilei už 
sudarymą puikių sąlygų archy 
vo augimui.

Vienuolyno vadovybė pašau 
lio lietuvių archyvo idėją vi
sokeriopai remia, archyvą 
nuoširžiai globoja'ir tą darbą 
aukštai vertina. Dabar pri
klauso nuo kiekvieno krašto 
bendruomenės, ar to krašto 
lietuvių veiklos pėdsakų ar 
chyve bus daugiau, ar maži
au. Vietos yra. Galima išau
ginti iki tokio dydžio, kad 
archyvastaptų pasaulio lietu
vių istorijos žinynu.

Dabar archyvinę bibliogra
finę ir muziejinę medžiagą 
galima siųsti ir didesniais 
kiekiais. Archyvo adresas lie 
ka tas pats: Pasaulio Lietuvių 
Aarchyvas, 2601 W. Marquette 
Road, Cicago 29,111, U.S.A.

Vicentas Liulevičius, 
PLA Direktorius

— Italija. Italai gyvai domi 
si Lietuvos likimu. Lapkričio 
21 26 d. Romoj Operos teatre 
vyko Italijos krikščionių de
mokratų partijos 4-sis kongre 
sas. Jame Lietuvos kr. denio 
kratų partijai ir kitoms Pa
baltijo kraštų krikščionių par 
tijoms atstovavo K. V. Mince 
vičius. Savo sveikinimo kal
boje, kuri buvo, pagerbiant 
Pabaltijo tautas, sutiktą atsis 
tojimu, kalbėtojas nušvietė 
Lietuvos kr. d-tų partijos kil 
mę, nuveiktus savo kraštui 
darbus, ypač žemės reformos 
srity, ia lietuvių dabartinę 
rezistenciją. Iškėlęs kr. de
mokratų šulo M. Krupavičiaus 
nuopelnus Lietuvai, sveikinto

1

Ties mano kryžiumi
M. GUSTAITIS

Kad pamatysi, krinta lapai, 
Ieškosi kryžiaus mano kapo, 
Ant viešo rasį kapinyno 
Beliūdint jį jį tarp žolynų.

Tu nusiskink iš jų šakelę, 
Kuri ties širdžia mano želia; 
Bet nemanyk, jog atžala tai, 
Kurią augina saulės metai.

Tai glūdi giesmės nerašytos, 
Tai tvyro mintys nesakytos, 
Kurias likimas nuslopino 
Ir niekas niekas jų nežino...

Vai aukit aukit, puokštės gėlės, 
Žydėkit, dūmos vėlužėlės!
Gal reikalingos būsi ainiui- 
Įkvėpsit slaptą giesmę dainiui!

jas pažymėjo, kad jo vadovau 
jamas Vyr. Lietuvai Jšlaisvin 
ti Komitetas, bendradarbiau
damas su demokratinėmis par 
tijomis, turi tautos įgaliojimus 
veikti jos vardu užsienyje ir 
koordinuoti lietuvių emigran
tų bei pabėgėlių veiklą. Ir 
italai turėtų ateiti savo broli 
ams Pabaltijy į pagalbą, nes 
tie šiandien beviltiškai kovo
ja už didžiausias vertybes, ir 
padėti prisikelti Pabaltijo vals 
tybėms naujam gyvenimui.
Kalba buvo palydėta didelė

mis ovacijomis. Tuoj pat kai 
bėtoją pasveikino Italijos mi- 
nisteris pirmininkas De Gas- 
peris, pareiškęs: «Mes neuž
mirštame kilnios lietuvių tau 
tos, Jūsų rūpesčiai yra ir mū 
su», partijos gen. sekretorius 
min. Gonella, vidaus reik, mi 
nisterfs Scelba, Romos irTri 
esto burmistrai i- visa eilė 
senatorių, atstovų rūmų narių. 
Per priėmimą gyvą susidomė 
jimą lietuvių kova už laisvę 
ir padėtimi krašte rodė Vo 
kieti jos, Austrijos, Šveicarijos, 
Prancūzijos, Olandijos ir kitų 
kraštų atstovai, kurie, išsika! 
bėję su lietuvių atstovu, pa
reiškė nuoširdžią užuojautą 
ir linkėjimus kraštui greičiau 
atgauti nepriklausomybę. Kon 
gresą, kuris davė progą svar 
blausios valdžios partijos žmo 
nes supažindinti su Lietuvos 
byla, tinkamai atžymėjo taip 
pat spauda ir radijai, vieną 
lietuvių atstovo kalbos iširau 
ką pacitavo gen. sekretorius 
min. Gonella oficialiame pra
nešime apie ateities veiklą.

Lietuvių atstovas su vidaus 
reikalų ministeriu Scelba tu 
rėjo ilgesnį pasikalbėjimą.

— Jungtinės Amerikos Vals 
tybės. JAV katalikų arkivys
kupai ir vyskupai priėmė re
zoliuciją, kurioj prisiminti 
visi už geležinės uždangos 
persekiojami tikintieji, tarp 
jų ir Lietuvoje, ir raginama 
jiems visokiais būdais padėti. 
Rezoliucijoj pažymima, kad 
Bažnyčia šiandiei yra žymi
ausia civilizacijos gynėja nuo 
komunistinio barbarizmo.

— Prancūzija. Š. m. lapkri 
čio 22 d. Paryžiuje įvyko Eu 
ropinio Sąjūdžio oentro irRy 
tų Europos Komisijos Prezi
diumo posėdžiai. Posėdžiuose 
Lietuvai atstovavo Dr. S. Bač 
kis, o Estijai --p. A. Rei, 
atvykęs iš Stockholmo. Šių po 
sėdžių metu buvo pravesta 
Komisijos reorganizacija.Šioji 
Komisiją įgijo juridinę, finan 
sinę ir politinę autonomiją ir 
veiks savarankiškai. Su Euro 
piniu Sąjūdžiu bus palaikomi 
santykiai kiek galint glaudes 
ni.

Komisijai dabar pirminin
kauja buvęs D. Britanijos ka 

bineto narys, užs.r. viceminis 
teris R. Law, šiuo metu parla 
mento narys konservatorius. 
Posėdžių metu gen. sekreto
rium buvo išrinktas David Ke 
liy, buvusjs D. Britanijos am 
basadorius Maskvoje. Spiritus 
movens komisijoje lieka — p. 
maj Beddington Behrens.

Posėdžiuose buvo apsvarsty 
ta komisijos da>-bo programa 
ateityje ir susipažinta su tuo, 
kas buvo pndaryta Specialio
sios Europos Tarybos Komisi 
jos Strasburge pereitą rudenį, 
ypač egzdų ir pavergtųjų 
kraštų reikalais.

PRANCŪZAI UŽ PAVERG 
TUOSIUS KRAŠTUS

Gruodžio 2 d. Paryžiuje Wa 
gramo salėje Pavergtosioms 
Kraštams Ginti Sąjunga, minė 
damo savo veiklos 5 metų su 
kaktį, suruošė didžiulį viešą 
mitingą, per kurį tiek visa ei 
lė prancūzų parlamento narii} 
ir veikėjų, tiek tremtinių poli 
tiku vėl drąsiai tarė savo bal 
są už pavergtuosius kraštus 
Po Sąjungos pirmininko Pran 
cúzu parlamento nario Roger 
de Saivio atidaromojo žodžio 
gen. sekret. Fr. de Romain- 
ville padarė išsamų praneši
mą. Rusų vardu kalbą pasa
kė A. Stolypinas, baltų kraštų
— min. E. Turauskas, Centro 
Europos Krikščionių Demukra 
tų Unijos jaunimo sekcijos — 
jos vicepirmininkas latvis G. 
Vozolinskis, lenkų — E. Bo- 
brovskis, rumunų — E. Titea 
no, bulgarų — Dr. Rindovas, 
vengrų — de Nemestolhy, ai 
banų — Begeja, čokoslovakų
— Ernestas iš prancūzų — 
Guy Foulon, P. Andre, R. Bi
chet. J. Bonais, M. Fa tire, E. 
Pezet, G. Rion ir kt Jų kalbo 
se buvo nušviesta pavergujų 
kraštų padėtis ir apeliuojama 
į laisvąjį pasauli, kad juo sku 
biau būtų ateita bolševikų nai 
kinamoms tautoms į pagalbą. 
Sąjungos garbės komitetą su 
daro Prancūzų Akademijos na 
riai H. Bordeaux, Paul Clau
del, R. d’ Harcourt, taip pat 
adm. Lacase, gen. Weygand 
ir kt.

Po pirmininko kalbos buvo 
priimta svarbi pavergtųjų tau 
tų reikalu rezoliucija. Joje sa 
koma:

Tūkstantinės Pavergtiems 
Kraštams Ginti Sąjungos pri
tarėjų ir draugų minios, susi 
rinkusios 1952 m. grauodžio 
2 d. Wagramo salėje Paryžių 
je, išklausiusios visų prancū
zų srovių garbiamų kalbėtojų 
ir tautinių emigrantų atstovų:

1) atkreipia dėmesį į tai, 
kad komunistinė tiranija yra 
baisiausias pavojus, kuris pa 
šauliui kadaise grėsė;

2) nurodo į biaurų Prahos 
«sprendimą», iš naujo parodau

tį, kad bolševizmas yra žmo
nių giminės priešas;

3) pareiškia šventai, kad 
nebus tikros taikos tol, kol ko 
munistinio jungo prislėgtos tau 
tos neatgaus laisvės;

4) jos mano, kad nebereikia 
iš naujo kreiptis į aukštąsias 
tarptautines instancijas nes 
mūsų sąjunga į jas jau krei
pėsi 5 metus su tokiomis in
tervencijomis.

Šiandien reikia kreiptis į 
Prancūzijos darbininkijos eli
tą kuriam tenka kilnus uždą 
vinys — apšviesti savo krašto 
tas dirbančias mases, kurios 
dar nenori tikėti, kad komu

nistinė propraganda yra be 
išimties pagrįsta sistemingu 
melu. Sitos masės dar tiki, kad 
SSSR atstovauja darbininkiš
ko pasaulio viltis. Todėl fabri 
kų ir kitų įmonių dar netikiu 
tiems darbininkams nuolat ten 
ka aiškinti, kad bolševizmas 
yra jų baisiausias priešas. Pa 
vergtiems Kraštams Ginti Są 
junga jiems padės šitą užda
vinį vykdyti visa širdimi ir vi 
somis savo jėgomis.

f VISU MOKA VISI ĮMOKA

1
 1953 m. sausio mėn . JO d. 20 vai. Lietuvių Sąjunga 

Brazilijoje ruošia Mokoje, Rua Lituania 67, linkšmą

V A K A R Asu programą, kurią atliks V. Anastazijos Dr. J. Ba 
sanavičiaus vardo Mokyklos scenos Mėgėjų Būre
lis, suvaidindamas 4 veiksmų komediją «Ponas 
Dauganorís». Šokiams pritars -Golskio Orkestras. 
Pakvietimai gaunami pas L.S.B. Naviuš, mokytojus 

ir Vakaro metu prie įėjimo.

■

L:etuvių Menininkų Klubas 1953 m. vasario 7 d.|20 
vai. Sociedade Paulista de Ginastiea salėje, rua 

Couto Magalhães 280, ruošia

su įdomia programa. Po programos šokiai ligi 4 
vai. ryto, grojant puikiam orkestrui.

Pakvietimus bei numerius staliukams galima įsigy
ti «Mūsų Lietuvos» Redakcijoje, pas J. l. arp ivičių, 
K. Ambrazevičių, M. Vinkšnaitienę, K. Pažėraitę ir 

Mokoje pas Stankevičius.

HMMi

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

iHiiihiii.ilitiiHlliilhili.iHiilhilluiiiiihiii illiilIrlliilliilliiliiilliilhfflulliilliilliiiiiiliiilliilliiHiilliilliillitlliilliilliilliilliHliilliilliilhilliIlliilliilliilliillis

Metalo Išdirbinių «Industria Strazdas»
I atlieka įvairius geležies bei metalo išdirbinius, kaip | 
| šaltkalvystės, galvanizavimo ugnimi, liejimas, varžtų | 
j bei kablių dokalkoms eternitui ir brazilitui. |

| Fabrikas: Rua Feliciano Bicudo, 28 - Skersgatvis iš f 
j Rua Ibitirama V. Prudente. |

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

f
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1952 m. gruodžio 25 d. MŪSŲ LIETUVA Pusi. 5

Jpriodys & Cia Industria e Comercio de Calçados
P A R D U O D A

Mg

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

kTDA

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

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

Rua Javaés, 719 São Paulo SKAITYK IR PLATINK 
«MŪSŲ LIETUVA»

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS.
balso grynumas, skambumas

Rastinės Darbai ir Teisiniai Patarimai

RIVIÉRAJARDIM

MEKANIKOS DIRBTUVE
55
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Natūralizacija, inventoriaus surašymas, išieškojimas 
skolų, persiskyrimai (desquites) nuomininkų išvary
mas, kriminalinė ir darbo teisė.

dabar įsigyti žemės 
ilgalaikiu išsimokėjimu

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

Santo Amaro 
baus grožio gamta 
18 klra. nuo ITaęa 
dviejų ežerų. Puiki
sklypą su mažu įnešimu ir 
— 100 mėnesi ii

Reikalingų informacijų
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= Darbininkams patarimai veltui.
iiii

• Galima kreiptis šiomis valandomis nuo 10 iki 12 vai.
'JĮ' ir nuo 16,30 iki 19 vai.Hll • ’

.Hll

i'i'ii Rua Roberto Simonsen, 13 -- 3° — salas 306 • 310
}||| (Senoji rua do Carmo ir kampas P-ęa Clovis Beviíaqua)
||il São Paulo
nii nuĮ!^== == == == == == == == == == == == == == == ====== == == == == ==

Kaip niekur kitur, prieinamiausiomis kainomis. 
Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui
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apylinkėje - nucsta- 
sveikas klimatas, tik už 
da Sė, geras kelias, tarp

Droga

JONAS VARNAUSKÂS & FILHOS
Telefonas (recados) 3-0710

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

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

išsimokėtinai.

gauti tik pas vienintelį įgalio
tinį šias žemes pardavinėti musų tautietį Kaz\ Kmiliausk} 
Benjamin Constante 23, lo andar sala 6. Fone: 34 5914. Šiokiadie
niais iki 17 vai. Sekamdieniais ir šventėmis 8-9 vai. ryto.

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

CAjFAJ
JA© J© ©G E
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RUA BARÃO DE ITAPET1NINGA, 275 — 7 AND. — SALA 73 
TEL. 34-7482 — SÃO PAULO
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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

APRENGIA vyrus nuo galvos iki kojų

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

Viskas geriausios rūšies, patvaru, gražu ir pigu.

IŠ FABRIKO TIESIAI VARTOTOJUI.

JORGE

Rua São Caetano, 526
Fone 35-3260

MATELIONIS
KRAUTUVĖS:

☆ Rua São Caetano, 510
São Paulo
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VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS 

L I N D O Y A

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINTOJAI

WMACJ ©AGGIECI
u»26 986 em 17-4.:

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

dos naudokite!

’*Èi'aijo3 -cAi'’"*'4

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

Caixa Postai 3967 
S Ã O PAULO

f
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MUSŲ LIETUVA •pusi. 6

lietuvių tikybą ir sveikinimus 
su šventėmis.

— Gruodžio m. 27 d. Vila 
Zelinos parapijos bažnyčioj 
bus šliūbas Algimanto Šlepe
čio su Ona Dervinyte. Svotais 
bus Petras ir Ona Narbučiai.

JAU LAIKAS ATNAUJIN
TI 1953 METAMS «Musų Lie
tuvos» prenumeratą. Laikraš
čio likimas yra skaitytojų

— Lietuvių Sąjungos Brazi 
lijoje numatytas Mokoje Nau
jų Metų sutikimas neįvyks.

NAUJA LIETUVIŲ SĄJUN
GOS BRAZILIJOJE VADO

VYBĖ

1952 m. grudžio 21 d. 16 vai. 
Mokoje, Rua Lituania 67, vi
suotiniame Lietuvių Sąjungos 
Brazilijoje susirinkime buvo 
išrinkta nauja Sąjungos Val
dyba ir Revizijos Komisija. 
Dabar Valdybon įeina: pirmi
ninkas Marius Danta, vicepir 
mininkas Mykolas Žilinskas, 
pirmasis sekretorius Stasys 
Vancevičius, antrasis sekreto 
rius Steponas Pareigis, iždi
ninkas Juozas Matelionis, kny 
gininkė Danutė Saukaitė ir 
ūkio vedėjas Petras Kalinaus 
kas. Be to, išrinkti du kandi
datai, būtent: Alfonsas Kublic- 
kas ir Bronius Šukevičius.

Revizijos komisijon išrinkti: 
Kazimeras Bratkauskas, Mo
tiejus Tamaliúnas ir Jonas 
Balkevičius.

— Lietuvių Sąjungos Brazi 
lijoje Valdyba kviečia visus 
sąjungos narius įsigyti nario 
knygutęs, kuri išduodama pris 
tatant 2 fotografijas ir 20 cru 
zeirų.

— Lietuvių menininkų Klu
bas 1953 m. sausio 4 d. lovai., 
šaukia mokyklos^atalpoj prie 
Vilos Zelinos bažnyčios, visuo 
tinį nariu ir rėmėjų susirinki 
mą.

— Vienas Šiaurės Amerikos 
lietuvis nori įsigyti didžiausią 
dailininkės Vlados Stančikai- 
tes - Abraitienės paveikslą 
«Vaidila».

— Lietuvių dailininkų pa
veikslų parodoje Cleveland© 
mieste, Šiaurės Amerikoje, bu 
vo išstatyti ir dail. Antano Kai 
rio 2 paveikslai. Buvo kvečia 
ma parodoje dalyvauti ir dail. 
Vlada Stančikaite - Abraitie- 
nė, bet ji šį kartą atsisakė 
dalyvauti.

— Šį mėnesį baigė mokyto 
jų seminariją (escola normai) 
Aldona Nadolskytė, Gėnė Gri 
gulytė ir Jenė Jurčiukonytė.

Orozimbo Maia komercinę 
gimnaziją Vila Prudentėj bai 
gė Albinas Petravičius. Rober 
tas Lunskis Carmo gimnazijoj 
baigė koledžio klasinį skyrių 
ir ruošiasi universitetan kal
bas studijuoti. Robertas Am- 
brozevičius baigė Oswaldo 
Cruz' gimnaziją. Juozas Žemai 
tis baigė aukštesnę komerci

jos mokyklą.
Į seselių pranciškiečių gim 

naziją paruošaimosios pamo
kos (curso de admissão) prasi 
dės sausio m. 5 d.

— Šią savaitę «Mūsų Lietu 
vą» aplankė gyvenantis inte- 
riose, «M.L.» skaitytojas p. 
Šablevičius. Jau dvidešimts 
metų gyvena interiore ir ne
mano keltis į didmiesčius.

MOKSLEIVIU DĖMESIUI

«Ateities» S-ga kviečia na
rių susirinkimą ateinantį sek
madienį, gruodžio mėn. 28 d., 
tuoj po 8:30 vai. mišių Vila 
Zelinoj, mokyklos patalpose. 
Šiame susirinkime bus praneš 
ta paskutinės žinios apie įvyks 
tančią stovyklą Suarão. Pas
kutinė užsirasymo diena bus 
sekmadienį.

GRAŽi «ATETIES» ŠVENTĖ

Gruodžio mėn. 21 d. moks
leiviai ateitininkai suruošė 
savo metinę šventę. Visi na
riai dalyvavo bažnyčioje pa
maldose ir ėjo bendrai 'prie 
šv. Komunijos Po pamaldų, 
susirinko mokyklon susirinki 
mui, kurį pradėjo kuopos pi r 
mininkas N. Antanaitis nuš
viesdamas šventės prasmę. 
Kuopos sekretorius Alg. Ži
bąs perskaitė valdybos nuta
rimą, sulig kurio 15 narių 
buvo pakelti į vyresniuosius 
ateitininkus, būtent šie nariai: 
Irenė Šimonytė, Alg. Žibąs, 
Nardis Antanaitis, Audra An
tanaitytė, Nijolė Bortkevičifitė 
Danutė Bortkevičiūtė, Juozas 
Vaikšnoras, Vincas Banys, Al 
girdas Pumputis, Kazimiera 
Deveikytė, Elena Buitvydaitė. 
Bronė JarmalaviČiūtė, Leonai* 
das Mitrulis, Elena Narbutytė, 
Augustinas Zaluba. Po to, kuo 
pos dvasios vadui kun. P. Ra 
gažinskui vadovaujant, vy
resnieji nariai davė pasižadė 
jimą ir jiems buvo įteikti atei 
tininko ženkleliai.

Po oficialiosios dalies pra
sidėjo bendri pusryčiai ir me 
ninė dalis. Prie garbės prezi 
diumo stalo sėdėjo kun. Kle
bonas P. Ragažinskas, kun. K. 
Miliauskas, seselių pranciš
kiečių viršininkė seselė M. 
Julija, inž. J. Antanaitis su 
žmona, inž. Mitrulis, M. Tama 
liūnas.

Programoj buvo piano, de
klamacijos, dainos Piano pro 
gramos numerius atliko Ja- 
kaitytė, B. JarmalaviČiūtė ir 
E. Pukinskaitė.

Visos trys yra giminaitės - 
puseserės. Ypatingai gerą tek 
niką parodė JarmalaviČiūtė ir 
Pukinskaitė. Pastaroji paskam 
bino sunkių, klasinių kurinių. 
Pora numerių skambino ketu 
riomis rankomis: Jarmalavičių 
tė ir Pukinskaitė.

EilerašČius, Brazdžionio, d© 
klamavo sesutės Nijolė ir Da 
uutė Bortkevičiūtės. Nardis 
Antanaitis, palydint pianu Jar 
malavičiūtei, sudainavo viena 
liaudies dainą. Bus stiprus ba 
ritonas. N. ir D. Bortkevičiū 
sudainavo duetą «Gražių dai
nelių»... Paskui trio vyrų, mer 
gaičių, ir mišras «cho 
ras» meninę programa baigė 
su Daug daug dainelių. Vi
soms dainoms akompanavo B. 
JarmalaviČiūtė. Iš svečių svei 
kinimo žodį pasakė inž. Anta 
naitis ir P Šimonis linkėdami 
šiam ateitininkiškos mokslei 
vijos sambūriui augt ir stiprėti.

Kita šventė yra numatyta 
suruošti 15 vasario, visa lietu 
vių moksleivija yra kvečiama 
j «Ateities» S-gos eiles, kurį 
stengiasi ugdyti stiprias asine 
nybes, žadina talentus, kury 
binę iniciatyvą, ruošia būsi
mus vadus visuomenei. Visuo 
meninis veikimas ir jam palši 
ruošimas yra labai stipriai pa 
briežtas «Ateities» S-gos Įsta
tuose.

Numatyta greitu laiku ir vė 
l,iava įsigyti.

— Rašytojas Vydūnas, gyve 
nantis Vokietijoj pasiuntė «M. 
L.» straipsnių apie senovės

— Liet. Kat. Bendruomenės 
choras Naujus metus sutiks 
Vila Zelinoj mokyklos patal
pose.

— Ateitininkų sendraugų su 
sirinkimas kviečiamos gruo
džio m. 28 d. tuoj po Sumos 
kun. P. Ragažinsko bute.

Ateitininkai sendraugiai gy 
venautíeji São Pauly ar jo 
apylinkėse kviečiami dalyvau 
ti. Asmeninių pakvietimų ne
bus siuntinėjama.

rankose.

SKAITYK IR PLATINK 
«MÚSU LIETUVĄ»

PRANAS ŽUKAS minkštų baldų «Santo Antonio» 
fabriko, av. Zelina 721, savininkas sveikina savo klien

tus Kalėdų ir Naujų Metų švenčių proga.

BROLIAI A. ir K. BAUŽIAI - ESCRITORIO VILA ŽELI 
NA, av. Zelina 749 siunčia daug sveikinimų savo klien

tams šve itų Kalėdų ir Naujų Metų šventėse.

Registrado no C.R.C. sob » n.« 551

AVENIDA ZELINA, 749 — VILA ZELINA

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

— S, PAULO
Contratos de locação 
Cartaą -de Fiança 
Requerimentos 
Balanços ;
Alvarás diversos
Seguros de Fogo e 
Seguros de acidentes

HORÁRIO das 8 às 19 horas.
tHÍiiiiiiiillii||niitiiiiiiiii||iiiiii||iiiiniiiiiiidiiuiiHliiiiiuiiiiiHiiiniii||iiiiiiiiiiiiiiiiii||iiiniiliiiiiitlii||iilliiwi||iilluilii||ii|iii|iiiiliiilii||ii||ii||ii||ii|iuili=

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 gaut 
pas visus musų 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.

= illiiliMliiitliilhilliUliilhiiliillirtliUliUliilhiiliUliUliUliHliiIliUiiilliitKHIiilliUliiHtilliilliilhlllillliHiilliUliilhUliltliUhillillliUliilliUlHIliilhUliíín

KEIKIA BALDŲ? KREIPKIS Į TAUTIEČIO
J. L. GalhsKas Ltda.

BALDŲ SANDĖLĮ.
AV. DU. GIACAGLINI, 71-C — V., ALPINA.

> ■€>» -00 <»» 40-00» 4» 0» 0» 4» 40-4» 40O40-4» 0» 0»
Choro Valdyba.
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PRAÇA SÃO JOSÉ, 1 — V. ZELINA — S. PAULO

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 
NAUJANYB1Ų

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

Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA 
ISSIMOKĖJIMUI.

t..

Prie pat autobuso Nr. 93 sustojimo vietos.
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