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Savaitinė Politiniu įvykių Apžvalga 1952-jų Metų Svarbesnieji Pasaulio Įvykiai.
— Italijos karo ministeris 

Pacciardi pranešė, jog sufor
muota dar viena nauja šar 
vuota divizija.

— Egipto nauja valdžia, ku 
riai vadovauja gen. Noguibas, 
pranešė, jog iki šiol jau yra 
pašalinta apie 800 nesąžinin 
gų valdininkų, kurie užsiėmė 
kišininkavimu karaliaus Faru 
ko laikais. .

— Grįžo iš Korėjos New 
Yorko kardinolas FrancisSpell 
manas, praleidęs Kalėdų šven 
tę kartu su UNO valstybių ka 
riais. Kaip atsimenama, kardi 
nolas Spellmanas yra lankę 
sis taip pat ir São Paulyje, 
kur būdamas taip pat aplan 
kė ir Vilą Zeliną.

— Žinomas Prancūzijos ko 
munistų veikėjas Andrė Mar 
ty išmestas iš komunistų par
tijos dėlto, jog «neapgailėjo 
savo klaidų». Prâncúzijos lai 
kraščiai rašo, kaip laimingas 
šiandien turi jaustis Andrė 
Marty, kurio vardu yra daug 
pavadinta Rusijos fabrikų jog 
kaip tik šiuo metu jis nesiran 
da tame rojuje, kur jis tiek 
daug buvo pagerbtas, bet yra 
Prancūzijoje, kur yra nepri
klausoma teismo valdžia.

Naujųjų metų išvaka
rių aukos J.A.V.

Pagal statistikos žinias per 
automobilių katastrofas žmo
nių skaičius pasiekė JAV per 
šiųjų naujųjų metų sutikimo 
išvakares net 300 asmenų.

Dvi baltos moterys Kenijoje 
pasipriešina Mau-Mau tero

ristams.

Mau-Mau teroristų banda 
užpuolė vieną fazendą, kurio 
je užpuolimo metu buvo tik 
dvi moterys: Dorothy Simpson 
Kitty Heselburger. Teroris
tams pavyko surišti vieną iš 
jų, kurią jau buvo beužmušą, 
het pirmoji išsisuko iš negrų 
rankų ir revolverio šūviais 
užmušė du teroristus, išvada
vo savo draugę, kuri taip pat 
griebė medžioklinį šautuvą, ir 
abi moterys, nušovusios dar 
vieną teroristą, privertė visą 
bandą bėgti.

— Į Japoniją atvyko Pietų 
Korėjos prezidentas Singman 

’ Reikalingas advokatas byloms vesti?

Nieko nelaukdamas kreipkis į 

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

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

Rhee, kuris yra iš seniau ži 
nomas kaipo Japonijos prie 
šas, kadangi japonai prieš šį 
karą valdė Korėją. Pirmą kar 
tą Singman Rhee yra kviečia 
mas apsilankyti Japonijos mi 
nisterio pirmininko loskida, su 
kuriuo turės pasitarimų.

— Vokietijos ministeris pir 
mininkas Konradas Adermue 
ris sukako 77 metus. Konra 
das Adenaueris yra didelės 
energijos žmogus gerbiamas 
ir bijamas tiek savo draugų, 
tiek priešų. Yra žinomas ka 
tulikas. Nežiūrint nemažo am 
žiaus, yra vis dar geros svei 
katos; laikosi griežtos dietos 
paremtos šokolado maistu ir 
vitaminais.

Perplaukė Atlanta su Gumi
niu laiveliu.

Dr. Bombard su savo paties 
pasidarytu guminiu laiveliu iš 
Europos nėr 65 dienas per
plaukė Atlantą,* paniekdamas 
Barbados salas prie Anglų 
Gvinėjos pakraščio. Įdomiau
sia, jog dr. Bombard nesive 
žė maisto su savimi ir maiti
nosi tik žuvimis ir jūrų žolė 
mis.

— Į New Yorką «Queen 
Mary» laivu atvyko Anglijos 
premjeras Churchillis ir jau 
pradėjo pasitarimus su Ame 
rikos naujuoju prezidentu Ei 
senhoweriu, kuris sausio mė 
nėšio 20 dieną pradės eiti sa 
vo pareigas.

— Į Rio de Janeiro atvyks 
ta didelė Kanados prekybinė 
misija, kuriai vadovauja mi 
nisteris Howe. Ši komisija bus 
priimta respublikos preziden 
to Vargo ir tarsis prekybiniais 
reikalais.

— Į Londoną artimu laiku 
turi at ykti oficialaus vizito 
Jugoslavijos diktatorius mar
šalas Tito, kuris yra pakvies 
tas Anglijos vyriausybės. An 
glų slaptoji policija gavo gra 
sinančių laiškų, nukreiptų 
prieš maršalo lankymąsi Lon 
done.

— Anglijos užsienių reikalų 
ministeris Anthony Eden, ku
ris dabar pavaduoja į JAV 
išvykusį Churchilį, pasakė 
kalbą per radio, kurioje la
bai smarkiais žodžiais puolė 
Sovietų S-gą ir jos satelitus.

'Parpė kita ko Edenas pareiš 
kė, jog Stalinas melavęs, kai 
pareiškęs, jog jis norįs, kad 
karas Korėjoje pasibaigtu. 
Kalbėdamas apie Sovietų vai 
domų kraštų padėtį, Edenas 
pasakė, jog jie yra mėsinin
kų dominuojami ir mašinų gy
venami, bet ne žmonių.

— Egipto ministeris pirmi 
ninkas gen. Naguil pagerbė 
keletą vokiečių karininkų, ku 
rie instruktuoja Egipto karino 
menę, pakviesdamas juos į 
privačią arbatėlę.

- Į Vokietijos uosto Bre- 
merhoven įplaukė didžiausias 
JAV keleivinis laivas «Uni
ted States». Sis laivas pirmą 
kaitą įplaukė į Vokietijos uos 
tą. Tà proga ant laivo įvy
ko atatinkamos iškilmės.

- Prancūzijoje sudarytas 
naujas ministerių kabinetas, 
kuriam vadovauja radikalų 
lideris Renė Mayer. Pareikš 
tasis parlamento pasitikėjimas 
naujajam ministeriui pirminin 
kui remiasi . labai ..nestipria 
įvairių partijų bendra balsų 
dauguma, ir labai pagrįstai 
galima abejoti, ar naujasis 
kabinetas ilgiau valdys, negu 
ankstyvesnieji’

-- Maskva padrąsino, jog 
perimsinti tiesioginiai «tvarky 
ti» Sovietų zonos Vokietijoje 
vokiečių fabrikus, kurie vis 
atsilieka išpildyti «piatiletkos» 
nustatytus gamybos planus.

— Pagal komunistų oficiozo 
Čekoslovakijo'e «Rude Pra- 
vo» žinias, Čekoslovakijoje 
yra pergyvenamas gana sti
prus maisto produktų truku
mas, «Rude Pravo» griežtai 
puola visus kulchozus i»* sov 
chozus, kurie nepagamino 
net pusės to, ką ankščiau pa 
gamindavo pavieniai ūkinin
kai.

— Berlyno Vakarų zonų 
burmistras prof. Reuteris pa 
reikalavo išduoti Berlyno po 
licijai automatinius ginklus, 
kad galėtų sėkmingiau gintis 
nuo rusų ir vokiečių komu
nistų užpuolimų. Kaip žinia, 
prieš porą savaičių keli so 
vietų agentai įsibrovė į pran 
cūzų zoną ir norėjo pagrobti 
kelis asmenis. Kilus triukšmui, 
vokiečių policija pastojo so
vietų enkevedistams kelią, ku 
riems nepavyko parsigabenti 
savo numatytų aukų. Sovietai 
nušovė vieną vokieti polici
ninką ir patys pabėgo. Vokie 
čių policija turi tik lengvus 
ginklus, kai tuo tarpu visi so 
vietų enkavedistai turi auto
matus.

— Bolivijbje, vos tik kele
tas mėnesių nuo Paz Estenso 
ro revoliucijos, kilo nauja re 
voliucija, kuriai vadovavo vi 
sa eilė kariškių ir civilių as
menų kaikurie iš jų netgi ar
timi Paz Estonsoro bendradar

— 1952 ieji metai buvo ga 
na turtingi įvairiais pasaulio 
gyvenimo įvykiais: Suminėki 
me čia tik svarbesniuosius, ku 
rie dar neišdilo iš žmonių at 
minties.

— Vasario mėn. mirė An
glijos karalius Jurgis VI. Į 
Atlanto paktą priklausančių 
valstybių tarpą yra priima
mos Graikija ir Tjirkija.

— Kovo mėnesį Kubos vai 
džią užima sukilimo būdu ge 
rai jau žinomas iš senesnių 
laikų Kubos diktatorius gene 
rolas Fulgencio Batista Bra 
zilija pasirašo su J.A.V. Karo 
tarpusavės pagalbos sutartį. 
J.A.V. prezidentas Trumanas 
viešai pareiškia, jog nekandi 
datuos į naujus prezidento 
rinkimus.

— Balandžio mėnesį gene 
rolas Eisenhoweris atsisako 
nuo Atlanto pakto bendros ka 
riuomenei vado pareigų. Boli 
vijoje įvyksta sukilimas, ku 
riatn vadovauja nacionalistų 
vadas Paz Estensoro, kuris 
Paima Bolivijos valdžią. Va
karų Vokietijos sostinėje Bon 
noje J.A.V’, Anglijos,JPrancū 
zijos ir Vokietijos užsienių 
reikalų ministerial pasirašo 
vadinamąją Bonuos sutar

biai Revoliucija nepavyko, 
sukilėliai suareštuoti ir Paz 
Estensoro pareiškė 'jog juos 
teisingai bausiąs.'

— -Sovietų šnipai JAV Jili- 
us ir Ethel Rosenbergai, kurie 
yra pasmerkti mirties bausme, 
padavė prez. Trumanui malo 
nės prašymą. Jeigu šis prašy 
mas bus atmestas, ateinančios 
savaitės bėgyje bausmė bus 
įvykdyta.

— JAV Exporto ir Importo 
bankas suteikė 67,5 milijonų 
dolerių paskolą Brazilijos fir 
mai Empresa Industria e Co
mercio de Minérios S. A. Si 
firma užsiims plačiu maštabu 
Amapa teritorijoje mangano 
rūdies kasimu ir eksportu į 
JAV. Paskolos dokumentai 
šiomis dienomis yra pasirašo 
mi Rio de Janeiro mieste.

— Pirmas JAV New Yorko 
valstybės senatorius juodos 
rasės žmogus davė priesaiką 
prieš pradėdamas eiti parei
gas. Šis senatorius, A. Archi 
Balo buvo laisvo balsavimo 
keliu išrinktas į New Yorko 
valstybės senatorius.

Brazilijoje
PAKELTOS TAXI IR RŪKA

LŲ KAINOS.

São Paulyje vėl pabrango 
naujos konsumo prekės: taxi 
transporto ir rūkalų kainos. 
Pagal naują tabelę nustatytos 
sekančios taxi transporto kai 
nos: pradžios kaina - Cr.$5,00, 

tį, pagal kurią Vokie
tijai yra grąžinamos 
suverenumo teisės ir pripa 
žjstama Vokietijai teisė daly 
vauti bendroje Vakarų Euro 
pos apsigynimo sistemoje. Pa 
garsėjusi Rumunijos komunis 
tė ir užsienio reikalų komi
saras Ana Pauker pakliūva 
«į nemalonę» už perdaug «bur 
žujišką» gyvenimą. Birželio 
mėnesį J.A.V. kariuomenės 
vadas Korėjoje generolas Ja 
mes Van Fleet duoda įsaky
mą bombarduoti Yalu upės 
dideles elektros jėgaines, ku 
rios tiekdavo elektros ener 
giją Mandžiūrijos pramonei.

— Liepos mėnesį gen. Ei 
senhoweris yra išrenkamas 
respublikonų partijos kandida 
tu į J.A.V. prezidento rinki 
mus. Jis laimi prieš didžiojo 
kapitalo ir. izoliacionizmo kan 
didatą senatorių Robert Taft. 
Egipto generolas Naguib nu 
verčia Egipto karalių Faruką 
ir pats užima kariuomenės 
vardu Egipto valdžią.

— Rugsėjo mėnesį Prancū 
zijos dideli komunizmo vadai 
Marty ir Tillon patenka į va 
lymo akciją ir yra išmetami 
iš CK pareigų už «neapgai- 
lestavimą savo nuodėmių»

už kiekvieną 250 metrų - SI,00, 
už vieną valandą laukimo - 
$30,00, už kiekvienas dvi mi
nutes laukimo - $1,00. Nakties 
laiku nuo 23 vai. iki 6 vai. 
ryto taxi šoferiai turi teisę 
imti dar 25% priedo virš taxi 
metro užregistruotos sumos. 
Naujos rūkalų kainos nustaty 
tos Sekančios: Sena kaina 
Cr.$ 2,00 nauja kaina Cr,$ 2,50 

„ '2,50 „ „ „ 3,20
„ 3,20 „ „ „ 4,20
,, 4,50 ,, ,, ,, 5,60
„ 6,00 „ „ „ 7,50
Rūkalų kainos pakeltos dėl 

naujų aukštesnių akcijo mo
kesčių, kuriais yra apkrauna 
mos tabako prekės. Šie mo
kesčiai dabar sudaro virš 50% 
nuo tabako prekių mažmenų 
kainos.

SĄMYŠIS DOM PEDRO II GE 
LEŽ1NKELIO STOTYJE

Dėl pavėlavimų ir susiekimo 
nenormalumų Dom Jįtedro II 
geležinkeli 
praeina d 
priemiesč 
publikos j ** >*1
ris pasire aTêji į? ;
tenkintiej ...
veiksmaisLLLT^Mfc^T;r'“s gj j 
lio turtą. GeležinK^f^įį^^au- , 
tojams pradėjus ginti geležiu 
kelio nuosavybę, kilo sąmy
šis ir peštynės. Tik .įsikišus 
policijos didesniems reser. 
vams pavyko vėl atstatyti 
viešąją tvarką.

— Pasirodė epideminio po
būdžio malarijos (febre ama
rela) susirgimų São Paulo es 
tado interiore.

Lietuvos n.u^mlinė 
M.Mažvydo biblioteka
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pusi. 2 MŪSŲ LIETUVA 1953 m. sausio 10 d.

— Kalbą į Lietuvą per Ka
lėdų šventes pasakė Vliko 
pirmininkas M. Krupavičius. 
Vykdomosios Tarybos pirmi
ninko K. Žalkauso sveikini
mas kraštui Amerikos Balso 
transliuojamas per N. Metus. 
Be jų, apie mažlietuvių vei
klą sveikinime kraštui pain
formavo MLT atstovas Vliko 
Vykd. Taryboje M. Gelžinis, 
apie Tautos Fondą - Vliko ir 
Vykd. Tarybos narys ir Tautos 
Fondo valdytojas agr. T. 
Šidlauskas, apie Lietuvos 
Raud. Kryžiaus veiklą - V. 
Gailius. Pasaulio Kat. Moterų 
ir ateitininkių vyr. vadovybės 
vardu pasveikino Dr. N. Bra
žėnaitė, savo kalboj pažymė
dama, kad lietuvių kančiomis 
didelį susirūpinimą rodo šv. 
Tėvas, kuris visoms suteikė 
apaštalinį palaiminimą. Tiek 
šiuose, tiek kituose iš JAV 
perduotuose sveikinimuose 
buvo išreikštas tvirtas tikė
jimas tautos prisikėlimu.

— Vliko pirmininką M. Kru 
pavičių švenčių proga sveiki 
no iš diplomatų min. P. Žadei 
kis, B. Balutis, Dr. S.A. Bač- 
kis, Dr. K. Graužinis, be to, 
vokiečių krikščionių demokra 
tų partijos vadovybė, vengrų 
nacionalinės tarybos pirm. Be 
la Vargas ir kt., taip pat dau 
gelis PLB vadovybių ir jos 
padalinių.

— Gruodžio 22 d. Pietų Pran 
cūzijoje mirė žinomas lietuvių 
rašytojas ir diplomatas min. 
Jurgis Savickis.

— Gruodžio 27 d. Prancūzi 
joje Strasburgo mieste nr'rė 
ir ten pat buvo gruodžio 30 
d. palaidota žymi lietuvių vi 
suomenės, ypač katalikių mo 
terų, veikėja Dr. P. Karvelio 
žmona, Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus vyriausios valdybos 
vicepirmininkė ir moterų sek 
cijos pirmininkė.

— Kaip turi būti garbina
mas Stalinas, parodo kad ir 
per Stalino gimimo dieną - 
gruodžio 21 d. - jo vardu pa 
reikšti garbinimai. Neutralūs 
stebėtojai pažymi, kad svetur 
tikinčiųjų net Viešpats Die
vas nėra taip garbinamas, 

kaip dabar kad garbinamas 
Stalinas. Sakysim, gruodžio 
17 d. per Vilniaus radiją buvo 
transliuota «Stalino daina», 
taip šlovinanti Lietuvos paver 
gėją: «...Prie Nemuno žino 
lietuvis: Laimingas gyvens vi 
sados. Šlovė tau, taikos įkvė 
pėjau Tau, Staline, tėve bran 
gus!... Šlovė tau, šlovė bega-

Laisvoje Lietuvoje statyti lėktuvai, išrikiuoti aviacijos šventės metu...

line. Šlovė tau per amžius 
visus!» Ir mažieji lietuviukai, 
organizuojami prievarta j pio 
nierius bei «draugoves» turi 
duoti tokius priesaikos žodži 
us: «Kovai už Lenino Stalino 
siekimus bukit pasiryžę!» At 
sako: «Visad pasiryžę!» Arba 
štai gruodžio 16 d. 19. 31 vai. 
«Jaunims valandėlės» gale 
prie mikrofono prieina Peda
goginio Instituto 3 čio kurso 
studentė Aldona Karužaitė ir 
apie «Stalino tėvynę» taip 
prabyla: «TS yra jaunystės ir 
laimės tėvynė. Mano uždavi
nys baigus mokslą bus moky 
ti kolūkiečių vaikus mylėti 
musų dkdijį draugą ir mokyto 
ją Staliną»...

— Vilniaus adresas Š. Ko
rėjai. Pasirodo, lietuviai ne 
tik vežami į Korėją kaip «ka 
rial savanoriai», bet ir ragi
nami «padėti Korėjos liaudies 
demokratinei respublikai». 
Vilniaus miesto vykdomojo 
komiteto vardu minimoji res
publika parašė laišką, sura
šytą į geltoną šilką ir papuoš 
tą Š. Korėjos vėliava, kurį, Vii 

niaus radijo pranešimu, vyk
domasis komitetas nutarė «sau 
goti kaip darbo žmonių relik
viją». Vilniaus vykd. komite
tas į tą laišką atsakė adresu, 
papuoštu gražiais lietuviškais 
ornamentais, kuriame pažymi, 
kad Korėja «drg Stalino ir 
TS pagalbos dėka .prisikėlė 
iš griuvėsių». Toliau palinkę 

ta, kad «I;rašte nebeliktų nei 
vieno okupanto».

LTSR Aukščiausios Ta
rybos Prezidiumo įsaku rinki 
mai į «LTSR sričių, rajo-.ų, 
miesjų, apylinkių, kaimų ir 
gyvenviečių darbo žmonių ta 
rybas paskirti sekmadienį, 
1953 vasario 22 d.» Gruodžio 
23 d. «Tiesa» savo vedamaja 
me dėl tų tariamųjų «rinkimų,» 
kur nėra jokios laisvės ir pa 
sirinkimo, taip samprotavo: 
«...Įsaką paskelbus, tūkstančj 
ai agitatorių.pradėjo priešrin 
kiminę propagandą... Lietuvos 
darbo žmonės tik TS dėka 
tapo tikrais savo šalies šeimi 
ninkais... Vienoje bu o. dar 
kartą nuplėšta kaukė ameriko 
niškam agresoriui, demaskuo 
dama jį kaip pūvančią maitą, 
kuri tik prispausdama milijo
nus darbo žmonių begali išsi 
laikyti nuo sužlugimo...» Gruo 
džio 27 d. «Tiesos» vedamaja 
me pažymėta, kad «rinkimų» 
proga lietuvių ir rusų kalbo
mis išleista 200.000 egz. «rin
kiminių nuostatų».

— Net ir is okup, Lietuvos 
radijų buvo matyti, kad šie
met nors oficialiai Kalėdų 
švenčių Lietuvoje ir nebuvo, 
tačiau žmonės jas vis dėlto 
šventė.

Vilniaus radijas gruodžio 16 
d. vakare paskelbė žinią, kad 
«visasąjunginių prof, sąjungų 
centro komitetas pradėjo ko- 

lekty vinių darbo sutarčių na
grinėjimą. Nutarta sumobili
zuoti visas jėgas 19 kp šuva 
žiavimo nutarimams vykdyti, 
plačiau išplėsti šoc. lenkty
niavimą, remti novatorius ir 
racionalizatorius» etc. Pagal 
paruoštus pianus darbai turi 
būti baigti pramonėj iki balau 
džio 15 d., o MTS personalui 
iki kovo 15 d. Respublikiniams
c. komitetams įsakyta praves 
ti «griežtą ir masinę kontrolę, 
ar įmonės įvykdė joms skir
tus 1952 m. uždavinius» Tą 
kontrolę vykdant reikią «ypa 
tingą dėmesį skirti į kritikos 
ir savikritikos pravedimą iš 
apačios».

— Lietuvoj gausėja oasisa 
kymų, kad «mūsų sostinė» yra 
ne Vilnius, bet.. Maskva, pvz. 
nuvykusi į «taikos šalininkų 
4 konferenciją Maskvoj» Vil
niaus vid. mokyklos mokyt. 
Br. Katilienė taip gruodžio 12
d. per Vilniaus radiją pareiš 
kė savo «džiaugsmą»: «Jús ne 
galite įsivaizduoti, kaip man 
džiaugsmingai suplakė širdis, 
kai pirmą kartą išvydau mū-

sų visų brangiąją so '.tinę Mas 
kvą...» Ir tokių yra ji ne vie 
na. Drauge gausėja siunčia
mos į Rytus gėrybės Taip pat 
vis daugiau siunčiama į Ry
tus «pasipraktikuoti» lietuvių 
mokslininkų. Iš Kazachstano 
«ekspedicijos» grįžęs prof. B. 
Šivickis parsivežė 600 buteliu 
kų planktono Bet ne visi su 
grįžta. *

— Austrija. Kiek čia lietu
vių. 1952 m. gruodžio 31 d. 
Austrijoj buvo 77 vyrai, 74 
moterys ir 50 vaikų, iš viso 
201 mūsų tautietis. Tarp jų 
yra 13 džiovininkų, 17 chroniš 
kų ligonių, 5 invalidai, 13 gau 
siu šeimų, 31 senelis, o dir
bančių - tik 50. Svarbiausias 
lietuvių kolonijas Linze, Salz 
burge, Insbrucke ir kt. aplan 
kė Balfo įgaliotinis mons. K. 
Razminas ir paskirstė būtini
ausiai reikalingiems pašalpas, 
taip pat 6 000 šilingų pii.igais. 
Linze už prel. Penkauską bu 
vo atlaikytos pamaldos.

Ennso stovykloj yra viena 
lietuvė moteris, kurios vyras 
daugiau kaip prieš metus lai 
ko yra dingęs rusų zonoje, o 
ji paliko su 4 vaikais. Vieno
je gyvena 27 lietuviai, iš jų 
4 vyrai, 18 moterų ir 5 vaikai, 
kurių 1 džiovininkas, 4 chron. 
ligoniai, 1 gausinga šeima, 9 
seneliai Turi darbą vos 5 
asmenys.

— Salzburge Balfo įgalioti 
nis mons. Razminas su B. Vo 
kietaityje lankėsi JAV konsu 
late, kur sužinota, kad visi 
pabaltiečiai, kurie yra prieš 
1951 m. vasario 1 d. įsiregis
travę privačiai emigruoti į 
JAV pagal Pabaltijo kraštų 
kvotas, gali tuoj pradėti tvar 
kyli savo dokumentus ir išvyk 
ti, jei nesusidarytų kitų kliū
čių. Lietuviams pažadėteta 
visokiais galimais būdais pa
dėti.

— Alto piniginiame vajuje 
šiemet surinkta per 50.000 dol., 
t. y. daugiau negu pereitas ir 
kuriais kitais metais, išsky
rus 1947 m., kai buvo surinkta 
apie 92.000 dolerių.

— 11 Sovietų pavergtų k ia 
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Karolė Pažėraitė

M O T E R U K É
Uždarius kapinių vartus, 

dar kartą žvilgterėjau į kai 
uą, kur palaidoti mano arti
mieji, ir, apsigrįžusi, susidū 
riau su Pankūniene.
—Ar tai buv«i ant Baltabalos 
kalno, širdela? pakalbino ji 
mane, cvaktelėjursi savo pa 
blyškusiomis, išsekusiomis lū 
pomis mano veidą. — Ale ir 
daug tu žmonelių atrado ramy 
bę. ir mano giminė retėja. 
Dienų dienas tik bešnabždu 
amžiną atilsį duok
dūšelei, Viešpatie.

Žvilgterėjau į Pankúnienés 
linksmas smalsias akis ir pa 
galvojau, kaip gera tiem žmo 
nėm gyventi, kurie į mirtį žiū 
ri, kaip į paprastą neišvengia 
mą gyvenimo reiškinį ir iš to 
tragedijos nedaro. Musų kai 
me ypač ramiai žiūrima į se 
no žmogaus mirtį.Atgyveno sa 
vo, ir gana. Teko kartą matyti, 
kai vienai motinai mirė vaikas. 
Jos skausmas atrodė nepake 
liamas. Bet, per, laidotuves 
apraudojusi jį gailia rauda, 
kitą dieną jau ji ramiai šy
psojosi ir, kaip bitelė, triūsė. 
Ar tai jau toks dzūko būdas, 
ar tai kyla iš tikėjimo į ana
pus? O gal, tikriausiai, gilus 

tikėjimas glaudžiai siejasi su 
dzūko pareigingumu ir meile 
žmogui? Jis nenori su savo 
skausmu užsimesti kitam.

— O kur jūs, tetule, einat?
— paklausiau ją.

— Einu, ana, pas Svipienę 
duonos pasiskolint, rūtela. Tie 
ablavukai anūkai, kaip bema 
tant. sumaumoja. Rytoj reiks 
naujos pakepti.

— Tai aš jus palydėsiu, — 
nes man buvo malonu su ja 
pasikalbėti.

— Gerai padarysi, rūtela,
— pritarė Pankūniene, savo 
šiurkščia ranka palietusi ma 
no plaukus. Tačiau ta šiurkšti 
ranka man kažkuo priminė 
nedrąsią mano mirusios mo
tulės ranką.

— Tavo motka buvo mano 
draugaitė. Tai ir tu man lyg 
giminė, — tęsė toliau Pankū- 
nieaė, lyg nuspėdama mano 
mintį.-Širdžiai vesala veizdint! 
į tavy.Prisimena jaunas dienas.

Aš tylėjau, laukdama toli 
mesnio josios pasakojimo, bet 
Pankūniene, atsigręžusi, žvilg 
terėjo į savo lūšną, beveik 
prie kapinių tvoros vargingai 
prisišliejusią, paskui į kapi 
nes, ir jos mintys staiga pa 

krypo kita vaga.
— Kad žinotai, rūtela, kas 

many nutiko andai!
-Jos veidas kiek surimtėjo, 

ir ji pradėjo:
— Vienam nabašnikui andai 

duobkasiai turėjo iškasti duo 
bę. Žinai, tada buvo miręs 
Punckutis. Kasa jie, kasa, ir 
jų kastuvai ūmai brinkt i" 
atsiduria į kietą daiktą. Tada 
jie šaukiasi many:

— Pankūniene, akšy. kų mes 
tau parodysim.

Aš, žinia, metisu viską *r 
nudūlinau į kapines. O vyrai 
jau traukė iš duobės grabą, 
sutrūnijusį, let besilaikantį. 
Bestatant, jo dangtas atsivėpė. 
—Nagi, žvilgtelkim, Jonai, ko 
kie mes būsim posmert, — 
pajuokavo Tamošius ir nukė
lė grabo antvožą. O grabe 
dantis rode kaukolė, ir maty 
tis buvo juodos suknelės sku 
tai.

Tada aš atsidusau.
— Tai, Dzievuliau, nežinia, 

ar tu biedna, ar t rtinga bu 
vai. Giltinė vienodai visus pa 
myli.

Tep pamislijau tada, širde 
la. ir pankui per darbus už
miršau apie tą iškastą grabą. 
Kiek tų žmonių kaulų teko 
man per amžį matyti, kiek šer 
menų perleisti, ojajai... Gi kož 
ną mirusį reikia apgiedoti. Ir 
gyvenu, žinai, rūtela, prie Bal 

tabalos kalno. Tai ir ko dyvy 
tis, kad pamiršau apie tos ve 
lionės kaulus aptrūnijusiam 
•grabe Ale kur tau! Užtat ta 
velionė manį prisiminė. Užmi 
gan naktį ir sapnuoju Balta
balos kalną. Einu rodos, prie 
tos vakarykščios duobės, lyg 
kas manį tenai trauktų. O ten 
jau stovi moterukė juodais ir 
sako man:

— Pankūniene, tu Pankūnie 
ne, ar aš biedna buvau, ar tur 
tinga, tai tu nori žinoti, o už 
manį poterėlį sukalbėti, tai 
nė į galvą tau.

Man pasidarė lyg koktu, lyg 
graudu.

— O ar tavo giminės už ta 
vį nesimeldžia? — paklausiau.

— Kad jie neatitinka mano 
vietos, — atsakė moterukė ir 
atsiduso.

— O kaip už tavį melstis? 
Kas tu buvai? — dar pasitei
ravau.

— Aš esu zakristijono Zu 
jaus pati, Ona vardu, — tarė 
ji, ir sulig tais jos žodžiais aš 
pabudau.

Dar nedienojo. Bet, kaip 
dabar atsimenu, nuo Baltaba 
los kalno sklido pakirdusio 
veversiuko giesmė

Žinia, dar nelaukdama ryto, 
atkalbėjau tris poterius už 
amžiną atilsį Onos dūšelę. 
Taigi, dabar kasdien savo mal 
dose pominavoįu dūšelės, už, 

kurias niekas nesimeldžia. Tai 
matai, rūtela... Ale, kad ir už 
sišnekėjan. Jau kadai stovim 
prie Svipo tvoros. Ana, jo pa 
ti žiūro pro langą ir kikena.

- O a* toks zakristijonas 
ir jo žmo ia Onu, kada gyve
no mūsų kaime? — susidomė 
jau aš.

— Taigi, kad buvo, gyveno. 
Seni žmones prisimena, kai 
prieš penkiasdešimt dvejus me 
tus dar giedojo Onos Zujuvie 
nės šermenyse.

Aš iš lėto leidausi taku 
į vieškelį.

— Palauk, rūtela, — išgir 
dau.

Gi Pankūniene besivejanti 
mane. Ir ji, baimingai apsidai 
riusi, man sušnibždėjo į ausį:

— Nežinau, ar tai tiesa, ar 
prasimanymas, ale žmonės po 
rina, kad apie ją buvęs nege 
ras gandas, jog jaunystėje 
kažkokią sunkią nuodėmę bu 
vo papildžiusi, vargšelė... To
dėl ir maldų reikalinga. Am
žiną atilsį duok tai Zujaus 
Onai, Viešpatie...
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tų laisvieji žurnalistai naujai 
savo regiono pirmininku iš
rinko Dr. V. Dambravą, kuris 
yra drauge ir Laisvųjų Žur
nalistų S-gos centro (Londo
ne) vicepirmininkas.

— Prof. J. Pajaujis taip pat 
gavo darbą kongreso bibliote 
koj Vašingtone, kur iš lietu
vių dar dirba prof. D. Krivic 
kas. prof. V. Stanka ir prof. 
Vacį. Biržiška.

— JAV-se įsikūręs politinių 
studijų centras pradėjo savo 
darbą. Jis studijuos Lietuvos 
socialines, ekonimines ir poli 
tines problemas. Studijiniame 
darbe dalyvauja Dr. D. Kri
vickas, Dr. A. Trimakas, Dr. 
J. Pajaujis, K. Jurgėla, J. Pa 
žemeckas ir kt.

— 20 metų dirbęs misinin
ku Kinijoje ir paskum iš jos 
raudonųjų išvarytas lietuvis 
kun. A. Perkumas dabar iš 
JAV išvyko į Venecuelą.

— Vokietija. Statys Vasario 
16 d. gimnazijai rūmus. Galu 
tinai nusistatyta statyti Vasa
rio 16 d. gimnazijai ramus. 
Galutinai nusistatyta statyti 
Vasario 16 d. gimnazijai sa
vus rūmus, paruošiamieji dar 
bai jau pradėti. Vietą jiems 
siūlo ir patys vokiečiai Bad 
Kreuznache, Mayene ir kt. 
Ją paremti pažadėjo A. Komi 
saro Pabėgėlių Reikalams eko 
nom. patarėjas Ženevoje G. 
Jaegeris. Geesthachte Spaa 
kenberge lietuvių vargo mok 
klą išlaikyti apsiėmė Lietuvių 
Namų Londone gyventojai./ 
Lestos sekcijos Vokietijoje 
organizavimas krašto valdy
bos nutarimu pavestas J. Glem 
žai./ LB Vokietijos krašto vai 
dybos žiniomis lapkričio mė
nesi iš viso Vak. Vokietijoj 
gyveno 7.855 registruoti lietu 
viai, iš jų britų zonoje 4 525, 
amerikiečių - 3.085 ir prancū 
zų - 245 /Užsieniečiai trem
tiniai, ligi šiol gyvenę Schleis 
heimo tremtinių stovykloje 
prie Miincheno, baigiami skirs 
tyti į kitas pabėgėlių stovy
klas. Pabaltiečių tremtinių 
šeimos keliamos į naujai pas 
tatytą butų koloniją Karlsfel 
de prie Miincheno./Amerikos 
Balsas dar kartą patvirtino 
jau iš seniau vokiečių prak
tikoj taikytus nuostatus pabal 
tiečių pasų reikalu. Vokiečių 
vidaus reikalų ministerijos 
išleistame pasų reikalu patvar 
kyme pažymima, kad Lietu
vos, Latvijos ir Estijos inkor 
poravimas į Sov. Sąjungą nė 
ra pripažintas nei de jure, 
nei de facto, dėl to lietuviai, 
latviai ir estai turi būti laiko 
mi laisvų kraštų piliečiais.

Vlikas Jungtinėms 
Tautoms

Dėl SSSR užs. reik. min. 
A. Višinskio J. Tautų teisių 
komisijoje pareikštų teigimų 
Vilkas pasiuntė Jungt. Tautų 
sesijos pirmininkui Pearsonui 
ir VI (teisių) komisijos pirmi 
ninkui tokio turinio protesto 
pareiškimą:

Pono Višinskio minėtieji 
1940 metų rinkimai buvo įvyk 
dyti Sovietų kariuomenei oku 
pavus Pabaltijo valstybes. Šie 
rinkimai buvo pravesti įpras
tiniais Sovietų Sąjungoje var 
tojamais metodais. Laisvoji 
spauda dar prieš rinkimus bu 
vo likviduota Sovietų okupa
cinių pajėgų, visoks galimu
mas laisvai ir nekliudomai 
išstatyii kandidatus buvo vi
siškai išjungtas, o lietuviškų
jų politinių partijų atstovai

Stasys Santvaras

Vakaras
Su debesim atplaukia vakaras j pirkią, 
O.kas anapus vakaro — ar tu žinai?
Praeina žmonės, nuovargy ir prakaite sumirkę, 
Žaliuoju Nemunu nusiiria laivai...

Tamsoj, baugioj tamsoj visi panyra:
Ir saulė, ir žmogus, ir upių mėlyni krantai------
Varnai sudrumsčiagirių erdvę tyrą, 
Kodėl, dangau, kodėl, mėlyne, dar nesiblaivai?

Yra knyga. Ir knygą tą regėjom: 
Kiekvieno ten pradžia ir pabaiga. 
Žydriųjų kūdrų gulbėm ir auKštiem tarėjam 
Ten gali parašyt: Per puikūs tapote staiga!

Ir taip, o rausvagalvi dobilėli, 
Palinksi tu po dalgio ašmenim... 
Tačiau ne vieną kart Aušrinė kėlė
Ir ne viena žolė prasikalė ties kelio akmenim...

Prie vario vartų, prie tų deimanto langelių 
ir vėl atgis vaiski laukų gėlė...
Vadinsim ją tikru vadu, gražiausiu tarp žolelių, 
Jinai — senoj pily per amžius budinti tėvų vėle...

persekiojami ir sugrūsti į ka 
Įėjimus. Todėl šie rinkimai 
jokiu būdu negali būti laiko
mi lietuvių tautos politinės 
valios išraiška:

Vaizdžiau negu bet kurie 
žodžiai tikrąjį lietuvių tautos 
nusistatymą rodo 1941 m. su
kilimas prieš Sovietus ir ta 
nuolatinė kova, kurią lietuvių 
tauta vedė ir veda prieš So
vietų okupaciją, mindžio jau
čia elementariausius taikaus 
tautų sugyvenimo pagrindus. 
Todėl negali būti jokios kal
bos apie tai, kad lietuvių tau 
ta pati savo laisva valia butų 
įsijungusi į Sovietų Sąjungą.

Mes griežtai protestuojame 
prieš p. Višinskio klaidinan
čius išvedžiojimus apie pade 
tį Pabaltijo valstybėse ir nuo 
lankiai prašome p. Jungt. Tau 
tų Sesijos Pirmininką, o ypač 
6-jo Komiteto Pirmininką, p. 
Višinskio pareiškimus viešai 
atitaisyti, būtent - konstatuo
ti, kad tiek Lietuva, tiek ki
tos Pabaltijo valstybės. 1940 
m. Sovietų Sąjungai vienaša
liškai sulaužius visas ta r p ta u 
tines sutartis, buvo jėga oku 
puotos ir prieš visokius tarp 
tautinius dėsnius įjungtos į 
Sovietų Sąjungą, nors iš agre 
sijos aukų pusės visi sutarti 
nuostatai buvo iki smulkmenų 
stropiai vykdomi. Šis tarp Rib 
bentropo ir Molotovo sudary
tomis slaptomis sutartimis su 
planuotas ir paruoštas neiš- 
provoknotas Pabaltijo valsty 
bių užnuopmas yra didžiau
sias smurto veiksmas, šaukiąs 
tiesiog j dangų, kad būtų juo 
greičiau atitaisyta padarytoji 
skriauda.

Mes šiuo pareiškiame p. Vi 
šinskiui, kad jis žinotų: Lais
vajame pasaulyje yra pakan
kamai gyvų liudininkų, 1940 m. 
išrinktų atstovais Į vad «liau 
dies seimą», kurie kiekvienai 
nešališkai institucijai gailiais 
vai paliudyti ir įrodyti, kad 
lietuvių tautos valia 1940 m. 
rinkimais buvo perdėm paneig 
ta ir suklastota.

KAS SVARSTYTA V LIKO 
1952. XII. 17 - 18 D. POSĖ

DŽIUOSE

Š. m. gruodžio 17 ir 18 d. 
d. įvyko VLIKo posėdžiai, ku 
riuose buvo svarstoma 1953 m. 
I pusmečio sąmata. Kaip pa
prastai rvšium su sąmatos 
tvirtinimu, buvo apsvartytas 
Vykd. Tarybos ateities darbų 
planas, taip pat įvertinti atlik 
tieji darbai.

Pereinant prie atskirų tarny 
bų, pirmoje vietoje tenka pa 
minėti Informacinę Tarnybą, 
kurią manoma perreformuoti 
ta prasme, kad ateity jos funk 
cija busianti ne tik perduoti 
musų visuomenei žinias apie 
atskirų kraštų lietuvių gyve 
nimą, bet taip pat nušviesti 
lietuviškomis akimis didžiuo
sius pasaulinės politikos įvy
kius. Taip pat bus akylai se 
karna komunistų politika kraš 
te ir prireikus tučtuojau rea 
guojama. Yra įsteigtas ir trans 
liacijų iš Lietuvos sekimo biu 
ras, kurio uždavinys būsiąs 
pateikti VLIKui ir Vykd. Tary 
bai naujausios medžiagos iš 
Lietuvos, kuria remiantis bū 
šią galima susidaryti išsames 
nį vaizdą apie dabartinę mūsų 
krašto buitį, taip pat formuo
ti kitų tautų opiniją apie bol 
ševizmą ir jo metodus.

Stengiantis ta kryptimi atei 
tyje vystyk informacinę vei
klą, norima nesitenkinti Ilgšio 
liniu biuleteniu lietuvių kalba, 
bet taip pat periodiškai leisti 
biuletenius vokiečių ir pran
cūzų kalbomis, kurių paskir
tis butų padaryti mūsų bylos 
problemas prieinamas kitiems. 
Vėliau galvojama tokius biūlė 
tenius leisti ir anglų kalba. 
Lygiagretumui išvengti pran
cūzų kalba biuleteni manoma 
leisti artimai bendradarhiau 
jant su mūsų atstovybe Bary 
žiuje.

Informacinė Tarnyba savo 
projektuose numatė taip pat 
dėti pastangų prabilti radijo 
bangomis į kraštą. Pirmoje 
vietoje bus stengiamasi išgau 
ti radijo valandėles Laisvo
sios Europos radiofone ir A. 
Balse Be to, bus mėginama 
sueiti į kontaktą ir su projek 
tuojamuoju vokiečių vyriausy 
bėsradiofonu /Bundessender /

URT, vykdymą savo uždavi 
nius, ir ateitv stengsis viso
mis priemonėmis kelti Lietu
vos byla tarptautinėje plot 
mėje.

Taip pat santykiai su egzili 
niais veiksniais būsią plečia 
mi. Ypatingas dėmesys būsiąs 
kreipiamas j Pabaltijo tautų 
glaudų bendradarbiavimą Bus 
studijuojamos gylimybės suda 
daryti bendriems Pabaltijo 
tautų politiniams organams.

Aišku, kiekviena VLIKo ak 
cija užsienio politikos srityje 
turės būti derinama su mūsų 
diplomatine tarnyba, ir bus 
vengiama bet kokio eventua
laus lygiagretumo. Tikimasi, 
kad šiam VLiKo nusistatymui 

įgyvedinti praeity buvę sunku 
mai būsią pašalinti. Neseniai 
(lapkričio 25-28) d.d.) įvykę 
pasitarimai tarp VLiKo Pirmi 
ninko ir Diplomatinės Tarny
bos Šefo tam duoda realių 
vilčių.

Iš šių konkrečių darbų LIT 
Valdytojas paminėjo Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės konfe 
rencijos (seimo) sušaukimą. 
Tai esą ir toliau paliekąs šios 
tarnybos svarbiausias uždavi 
nys. Apie tikslias datas šiam 
uždaviniui įgyvedinti šiuo me 
tu kalbėti būtų dar per anksti, 
nes didžiausioji mūsų kolonija 
— lietuvių bendruomenė JAV 
-ėse — tebesanti dar organi 
zacinėje stadijoje.

Be kitų darbų, ši tarnyba 
yra numačiusi netolimoje atei 
tyje išleisti «Šeimos Vadovą», 
kuris nušvies aktualią tauty 
bės išlaikymo emigracijoje 
problematiką.

Finansų Tarnybos uždavi
nys yra organizuoti laisvinimo 
veiklai lėšas. Išleistieji Tau 
tos Fondo Valdybos pasai ir 
ženkliukai turi pasisekimą ir 
padidina įplaukas. Ateity ma 
noma laikytis principo, kad 
Tautos Fondo lėšų mobilibavi 
mas būtų vykdomas per sava 
rankiškas T. Fondo atstovy
bes.

Iš smulkesnių šio VLiKo po 
sėdžio nutarimų paminėtinas 
yra delegatų į organizacinį 
veiksnių konferencijai šaukti 
komitetą išrinkimas. Šio komi 
teto, kurį sudarys VLIKo ir 
LD Tarnybos atstovai uždavi 
nys yra organizaciškai paruoš 
ti numatomą veiksnių konfe 
renciją. VLIKas į šį komitetą 
delegavo VLiKo ir Vykd. Ta 
rybos pirmininkus.

KALBA LIETUVAI VYRIAU
SIOJO LIETUVOS 1ŠLAISVI 
NIMO KOMITETO PIRMININ
KAS MIKOLAS KRUPAVI

ČIUS

Šiandien visas pasaulis 
skamba linksmais ir viltingais 
Kūdikėlio Jėzaus garbei him
nais. Mes, pavergtosios kry 
žiuojamos tėvynės laisvieji 
vaikai, išsisklaidę po visą pa 
šaulį, toj šventės linksmybėj 
dalyvauti neįstengiam, nes, 
pasilikę be tėvynės, be jos 
laisvės ir be savų pastogių, 
klaidžiojam juodam ir slegian 
čiam ilgesy ir skęstam skun
de. Mūs akys visuomet kryps 
ta į tą pusę, kur už Uralo - 
žemės gale po gausingus ru- 
riškus sibirus išsklaidyti ir Ii 
kusieji mūsų šventoj Lietuvos 
žemelėj broliai iš kruvino 
priešo rankų kentetėtojų vai 
nikus ima. Jie būrių būriais, 
ištvermingi, nepalaužiami ir 
dvasia bei aukingumu milži 
nai priė amžinybės slenkščio 
visa, kas brangiausia,ir kraują 
ir gyvybę, - Tėvynei ir Die 
vui aukoja. Jie bolševikų elge 
sy ir kančiose gęsta kaip gy 
vos grabnyčios. Jų kankinys
tės palmės virš beribių rusiš 
kų taigų sniegynų ir vėpūti 
nių trakais sužaliavusios ir jų 
kraujas, rūdimis į geležinius 
pančius įsiėdęs, atskleidžia 
atpirkimo ir prisikėlimo auš 
rą ir artina laisvės Kalėdas 
ir mums, ir Jums Lietuvoje. 
Mes, laisvėje atsidūrę, vedam 
aršią žūtbūtinę kovą už tėvy 
nės laisvę, kad būtumėm Jūsų, 
—- savo brolių, verti. Mes ne 
šame laisvės žibintą savo bran 
giai tėvynei ir pilna sauja sė 
jame jos dievišką sėklą, iš ku 
rios išaugs sparnuota ir au
dringa, jaunyste dvelkianti 
laisvė — tėvynei ir tautai.

Mes čia svetimose žemėse, 
Jus ten — savojoj žemelėj — 
gyvename vienu tvirtu nepa 
laužiamu tikėjimu, kad Die 
vas mums laisvę grąžins, jei 

patys to nesukliudysime ir jei 
išmušus išsilaisvinimo valan 
dai vieningai ir protingai su
gebėsime padaryti didelį au 
kingą ir milžinišką žygį, be 
kurio niekas ir niekad tik 
svetimų malone savo laisvės 
neatgavo ir savo valstybės ne 
sukūrė.

Jūs ten, mes čia lyg susi
tarę laikome vergijos laiko 
tarpį tik laikiniu reiškiniu. 
Mes visi tikime, kad išlaisvini 
mo valanda nėra tolima. Jun
tame ir tikime, kad priešo jė 
gos bus palaužtos ir laisvužė 
linksmai vėl pažvelgs į mūsų 
gyvenimo langelį. Kovai toms 
jėgoms palaužti mes atidavėm 
savo gražiausias jėgas. Lais
vės kelią nuklojom tauriausių 
lietuvių lavonais. Dėl ko? Tik 
žemavertės ir niekingos tau 
tos susigyvena su vergijos 
jungu. Berniškos, kilnios ir 
moraliai vertingos tautos su 
kiekvienu pavergėju kovoja 
ir juo nusipurto. Bet ta kova 
turi’būti išmintinga ir gerai 
pergalvota. Lietuviai žino iš 
savo praeities, kiek nepakan 
karnai pergalvotos kovos su 
pavergėjais mums kančių ir 
kraujo kaštavo.

Ir mes, ir Jūs turime skir 
tingų pagal savo gyvenamąsia 
sąlygas uždavinių ir pareigų. 
Jūs, pasilikę Lietuvoj, savo 
tėvų žemėj turit ištesėti ver 
giją ir išsilaikyti ir fiziškai, 
ir dvasiškai. Jūs turit išsau 
goti nuo priešo užsimoto su
naikinimo mūsų seną civiliza 
ciją ir mūsų tautinę kultūrą. 
Jūs turite tautos gyvybę iš
laikyti, kaip vijūnas išslysti 
iš priešo užspęstų tautos su 
naikinimo spąstų.

Mums — atsidiirusiems už 
Lietuvos sienų laisvajame pa 
šaulyje atlikti tuos uždavinius, 
kurių Jūs negalite atlikti, bū 
tent — vesti lietuvišką laisvi 
nimo politiką Vakarų pasau
lyje. Tik mes galime tai atlik 
ti, nes turime laisvas rankas. 
Tą laisvę mes privalom pa
naudot Lietuvai išlaisvinti. Jūs 
tai gerai suprantat, nes per 
savo įgaliotinį tas pareigas 
pavedėt mums — Vyriausia 
jam Lietuvos Išlaisvinimo Ko 
mitetui. Jūs iš anos geležinės 
uždangos pusės, sugeležiniuo 
ti vergų pančiais, atsidėję se 
kate mūsų politinę ir diploma 
tinę laisvinimo veiklą ir jos 
pasekmes. Būkite tikri, mieli 
Broliai, mes, žiūrėdami į Jūsų 
einamuosius gausingai krauju 
aplaistytus kelius, negalime 
nei apsileisti, nei rankų nu
leisti klupdami, sunkios gyve 
nimo naštos slegiami, per 
gruodus ir kliūtis einame sa
vo pareigų ir uždavinių keliu 
ir eisime ligi galutinio laime 
jimo.

Lietuvai gana diktatūrų ir 
vergijų. Lietuva trokšta at
kurti laisvą demokratiš 
ką savo valstybę. Į jos atkū 
rimo darbą privalo būti įjung 
ta visa tautą su visais savo 
sluoksniais, kurių kiekvienas 
turi užimti šiame darbe jam 
deramą vietą. Vienybė emi
gracijoje garantuoja vienybę 
Lietuvoj. Dėl io ir dedame vi 
sas pastangas į tą darbą į 
jungti ir ūkininkus, ir darbi
ninkus, ir inteligentus.

Ranka tad į ranką ,petys gi 
į petį Jūs ten, mes šičia — 
vieningi ir nepalaužiami savo 
siekimuose Dievo padedami 
sunkiąją kovą laimėsime.

Aušra naujos gadynes teka. 
Mūsų laisvės Kalėdos ateis. 
Tada ir mes linksmai užtrau 
ksime kartu su visu laisvuo 
ju pasauliu: «Linksminkimės 
ir džiaukims, Dievui garbę 
duodami, giedokime».

Tokio turinio kalbą VLiKo 
pirmininkas M. Krupavičius 
pasakė per Amerikos Balsą 
į Kraštą 1952 metų Kalėdų 
švenčių proga.

3



pusi. 4 MŪSŲ LIETUVA 1953 m. sausio 10 d.

Protėvių Tikyba.
VIDÚNAS

Ona Sadauskaitė buvęs čekų dvasiškis, Vatika

Yra kartais skelbiama, kad 
Lietuviai senais laikais buvę 
stabmeldiai. Jie garbinę tūlus 
dievaitius. Tai tvirtinama ir 
dabar net gi patių Lietuvių. 
Bet jau gana seniai tūli Vo- 
kietiai įrodė, kad tai prasima 
nymai iš laikų, kada pradėta 
susitikti su Prūsais ir Lietu
viais. Kas įvardinta kaip Per 
kūnas, Patrimpas, Pykuolis, 
Bangputys ir dar kitaip, Lie
tuvių buvus išmanyta kaip 
gyvos, sąmoningos gamtos 
galios. O Dievas buvęs jiems 
visai kita-kas, už jas slėpiniu 
gas. Rastiejie stabai negali 
būti tikybini.

Reikia prisimint nors tai, 
kaip maž-daug apie metus 
1330 visi Europos vakarų 
augštų pareigų krikštionis 
buvo labai nustebinti Lietuvos 
valdovo Gedimino pasireiški
mo, kurį Popiežiaus pasiunti 
nys, Nuntius, buvo priruošęs 
Gedimino krikštyjimą. O kaip 
Gediminas tai pastebėjęs, jis, 
jam sakęs: «Ar aš nors kartą 
bútiau pareiškęs, kad norįs 
leisti krikštinties? Jūs garbi
nai Dievą savo būdu, Rusai 
taip gi savuoju. Taip daro ir 
kiti, ir mes, Lietuviai. Bet 
Dievas yra vis tas pats vie
nas. O kur matome daugiau 
nelabumų ir biaurumū negu 
prie tų, kurie vadinasi kriks- 
tionimis?»

Toks pasireiskimas jau la 
bai daug įrodo. O kas tik nors 
kiek aiškiau pažinsta Lietu
viu sąmoningumo nusistatymą, 
kurs netaip labai prisikibęs 
prie baigtinių dalykų kaip 
kitū tautų dvasia, tas gali ir 
patvirtinti Gedimino žodius 
kaip įrodantius dvasinį Lietu 
vių žvilgį. Todėl Lietuviai ir 
tik labai vėlai tepriėmė krikš 
tioniškus skelbimus.

Bet reikia ir dabartyj apsiž 
velgti ir tirti visokių tautų 
tikybinius prisipažinimus. Per 
greit ir lengvabúdiai kalbama 
apie žmones nekrikstionis 
kaip apie stabmeldius. Prisi
mena ypatingas pokalbis Til
žėje apie 1908 - mts. Buvo 
vieno Tilžiškio vieša kalba 
sakyta apie svarbius tikybini
us klausimus. Daug žmonių jos 
klausėsi. Ir po kalbos vienas 
žmogus priėjo kalbėtoją ir jam 
prisistatydamas sakė esąs 
misionierius Martynas Lokys, 
parkeliavęs apsilankyti tėviš
kėje iš Hindu krašto, kur tū
lus metus skelbęs krikštioniš 
ką mokslą. Ir vis matęs viena 
žmogų su tikriu atsidėjimu pa 
siklausiant jo žodių. Ó kartą, 
keliaudamas pro vieną Bud- 
dhistų šventnamį, pasigundęs 
žvelgti į jį, ir matęs tše tą 
jam įdomiu buvusį žmogų pa 
simeldiant ties Buddhos statu 
la. Misionieriui rodėsi kaip 
užduotis, jį pamokinti. Laukęs, 
kol ans išėjęs iš šventnamio, 
jis pradėjęs jį kalbinti: «Tave 
vis matiau pasiklansiant visai 
atsidėjus mano kalbū, o da
bar matiau tave pasimeldiant 
ties Buddhos statula! Kaip tu 
gali dar tikėti, kad ta statula 
išklausys tavo malda? Ji pa
daryta žmogaus ir yra negy
vas baigtas.» - Ta išgirdės, 
Hindus tiesiog išgazdintas ir 
lyg verkdamas sakė: «Kaip 
tu gali taip mane nuteisti! Vis 
matian tave pasimeldiant ties 
kryžiumi su prie jo pakabin
tu žmogaus pavidalu, o aš 
niekumet nemaniau, kad tu iš 
jo lauki maldos išklausymo o 
tik nori, visa - ką prisiminda 
mas, ties juo susikaupti. O 
dabar tu taip mane įtari? Ar 
tai tavim bútiau apsirikęs?» 
Ir misionierius atsiprašė. O 
dabar Tilžiškiu! pareiškė, kad 
tas savo kalboje visai aiškiai

įrodęs, kaip dažnai visai ne
teisingai nutariama kitų tiky 
bingumą, kurs kartais yra 
daug tikresnis ir gyvesnis ne 
gu nutariantiųjų.

Tiesa, Krikstionys neturi 
Dievo statulos, bet dažnai Jis 
rodomas nupieštu ar tepliotu 
žmogaus pavidalu. O mąstymu 
pasidaroma apie Jį vidinį vaiz 
dą, nors sako šventas žodis: 
«Niekas nėra matęs Dievą.» 
(Ev. Jon. 1,18) Taip tad ir pa 
sidaroma stabus ir iš ju lau
kiama maldos išklausymo. To 
dėl ir tūli dabarties žmones 
yra stabmeldiai. Reikėtų vis 
prisiminti švento žodio: «Die
vas yra dvasia! Ir kurie mel- 
diasi dvasioje ir tiesoje, mel 
diasi Dievo.» (Ev. Jon. 4,24. 
Versta is Graiku kalbos.)

Pagaliau dar vienas dalykas 
turėtų aiškiai būt iš manytas. 
Senais laikais žmones visas 
gamtos jėgas nujautė kaip gy 
vas ir sąmoningas, kurios vis 
labai prasmingai veikia. Ir 
jie (jas garbino kaip dievaitius. 
Prisimintini kad ir tie žodiai 
Ps. 86,8: «Viešpatie, dievaitių 
nieks Tau nėra lygus,» arba 
Ps. 95,3: «Viešpats yra didis 
valdovas ant visų dievaitių.» 
Bet šiandien žmonės, ir tikin 
tiejie, kalba apie gamtos jė
gas kaip apie negyvas nesą
moningas, nors jos prasmin
gai veikia, ir laukia iš jų vi
sokios pagalbos. Prisimintina 
kad ir tik šiluma, vanduo, ga 
ras, elektra. Matyt, žmonės 
yra niūkaus sąmoningumo. O 
senovėje žmonės buvo, tiesa, 
negana budrus tam, kas jus
les veikia, ale atviri slėpinio 
goms Kūrybos galioms.

Bet Lietuviai joms likosi 
sąmoningais dažnai iki dabar 
t>es laikais. Jiems lyg vis iš- 
naujo prisimena išminties žo
dis: «Iš Jo. Juo ir Jo pi yra 
viskas.» Tokie žmones todėl 
ir atitinkamai apsireiškia. 
Yra žinoma, kad Lietuviai 
kaip dabar taip ir senovėje 
kitiems dažnai apreiškė mei
lę. Todėl jie ir negalėjo būti 
stabmeldiai! Už juos liudyja 
šventas žodis 1. Jn. 4,1/: «Die 
vas yra Meilė. Ir kas Meilėje 
pasilieka, pasilieka Dievūje, 
ir Dievas jame.»

Eglutė Viloj Anastazi
joj

Dr. J. Basanavičiaus vardo 
lietuvių mokyklos rėmėjų bū 
relis mokyklos patalpose Vi
loj Anastazijoj, Naujų Metų 
dieną suruošė Kalėdų Eglutę. 
Meninę programą paruošė 
mok. Stasys Kubiliūnas, ku
ris ta proga pats parašė vei 
kalėlį «Naujų Metų staigme 
na», ir jį pastatė scenoje. Vei 
kalelis labai vykęs ir reko
menduotinas mokycojams ruo 
šiantiems jaunučių vakarus. 
Siame veikalėly pasirodė šie 
jaunieji artistai - mėgėjai: Ja 
dvyga Patinskaitė, jautriai atli 
kusi našlaites Danutės rolę: 
Marina Sikorskytė, gana ge
rai atlikusi mirusios motinos 
dvasios rolę: Vytas Petraitis 
gražiai pasirodė, kaipo Naujų 
Metu Vaikas; Valerija Orkytė 
tinkamai pasirodė, kaipo Da 
nutės teta. Be to, dalyvavo ir 
būrys vaikų, kurie palinksmi 
no našlaitę - draugę, pašokda 
mi ir padainuodami. Šie an
traeilę rolę atliko šie jaunu 
čiai: Armandas Jonaitis, Sofija 
Polikaitytė, Lyda Šiaučiulytė,

Ar tu Jauti?
Kokia brangi esi, 
Ar tu jauti, žinai?
Tik davė man dangus
Tave neamžinai.

no jau seniai suspenduotas ir 
ekskomunikuotas, «katalikų 
dvasiškijos Čekijoje taikos 
komiteto» pirmininkas. Jis 
skelbiąs žinomą Sovietų tezę, 
kad Vatikanas esąs «tarptau
tinio imperializmo ir kryžiaus 
karo prieš Sovietų Sąjungą 
šalininkas».

Atminsiu aš tave 
Pragiedruliais šviesiais. 
Gal mūsų ilgesys 
Vienan kelian sueis.

Kodėl likau viena, 
Gal pasakytum tu? 
Kas giją laimės mūs 
Nukirto lyg kardu?...

Nelė Šiaučiulytė,Vladzė Pinką 
uskaitė, Gražina Kubiliūnaitė.

Be, to dar lituanistikos kur 
sų lankytojai pasirodė su dai 
nomis, gražiai padainuodami 
keletą dainų ir su deklamaci 
jomis. Gerai deklamavo: Jadvy 
ga Patinskaitė, Vytas Petraitis, 
Janina Žarkauskaite, Lyda 
Šiaučiulytė, Sofija Polikaitytė, 
Gražina Kubiliūnaitė, J. Patins 
kaitė. Taipogi programoje da 
lyvavo su liet, žaidimu «Už 
jūrių marių* Vilos Belos mo 
kyklos mokinės - viešnios - 
trys sesutės Veleikaitės ir Gra 
žiną Gudavičiūtė.

Po programos pasirodė Ka 
Senis (Juozas Maziliaus 
su dovanomis.

Apdalinęs dova 
jis su mok. Kubiliūnu va

ledų 
kas)

nas, 
dovavo vaikų žaidimams ir 
šokiams.

Miela buvo žiūrėti į jaunu 
čių pasirodymą. Širdis džiau 
gės matant jaunąją kartą, pra 
dedančią žengti lietuvybės !<e 
liu. Didžiausia pagarba priklau 
so mok. Stasiui Kubiliūnui, 
kuris su pasiaukojimu kursto 
lietuvybės ugnelę Viloje Anas 
zijoje. Taipogi d>delė padėka 
priklauso ir MRB-lio valdybai, 
kurios pastangomis surinkta 
iš vietinės lietuvių kolonijos 
apie 2000 cruzeirų, už kuriuos - 
buvo nupirkta dovanos, eglu
tei žaislai ir lemputės. Mat, 
pereitas metais eglutė su vi
sais žaislais sudegė, tai teko 
iš naujo viskuo rūpintis. Mūsų 
tautiečiai — susipratę lietu
viai. Jie nesigaili nė darbu, 
ne pinigais prisidėti prie lie
tuviškos kultūrinės veiklos.

K. P-tė

- Atskiras «popiežius» Ry 
tams? Sovietai savo kovoje 
prieš Katalikų Bažnyčią ir 
Vatikaną išgalvojo naują da
lyką. Kaip praneša «Ost-West 
Kurier» Nr. 49/1952, Kremlius 
ruošiasi įkurdinti «Rytų popie 
žiu». Toji institucija, kaipma 
no Kremlius, Sovietams palen 
gvintų katalikų kraštuose va 
ryti bolševikinę propagandą. 
Kandidatu į tuos «Rytų popie 
žius» minimas Dr. J. Plojhar,

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

SKAITYK IR PLATINK 
«MÚSU LIETUVĄ»

VISI I MOKAVISI I MOKA

rua

1953 m. sausio mėn 10 d. 20 vai. Lietuvių Sąjunga 
Brazilijoje ruošia Mokoje, Rua Lituania 67, linksmą

Lietuvių Menininkų Klubas 1953 m. vasario 7 d. 20 
vai. Sociedade Paulista de Ginastica salėje, 

Couto Magalhães 280, ruošia

su programa, kurią atliks V. Anastazijos Dr. J. Ba 
sanavičiaus vardo Mokyklos scenos Mėgėjų Būre
lis, suvaidindamas 4 veiksmų komediją «Ponas 
Dauganoris». Šokiams pritars Golskio Orkestras. 
Pakvietimai gaunami pas L.S.B. Narius ir mokytojus

Meninėje programoje dalyvaus kolonijos solistai, 
baletui vadovaus Valst. Teatro balerina Rūta Bag
donaitė ir 1.1. Po programos šokiai ligi 4 vai. ryto, 

grojant puikiam orkestrui
Pakvietimus bei numerius staliukams galima įsigy
ti «Mūsų Lietuvos» Redakcijoje, pas J. Karpavičių, 
Av. São João, 233, K. Ambrazevičių, M. Vinkšnai- 
tienę. K. Pažėraitę, Stankevičius ir Vyto restorane.

&

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

ilh ' s

Metalo Isdirbiniq «Industria Strazdas» 
s sI atlieka įvairius geležies bei metalo išdirbinius, kaip | 
| šaltkalvystės, galvanizavimo ugnimi, liejimas, varžtų | 
j bei kablių dokalkom» eternitui ir brazilitui. |

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

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

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS.
balso grynumas, skambumas

Sprindys 8c Čia — Largo S. Jose 1.
Kaip niekur kitur, prieinamiausiomls kainomis.

Parduodama patogiomis.sąlygomis ir išsimokėjimui

Industria e Comercio de Calçados

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

Rua Javaės, 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»

nu nn 
mi NU 
nu nn 
nu mi 
mi mi 
iin mi 
mi 
I 
nu 
iin mi 
tin nu 
iin 
nu 
mi 
nu 
Ihi nu 
iin nu

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 3G6 • 310 
(Senoji rua do Carino ir kampas P-ça Clovis Bevilaqua) 

São Paulo

MEKANIKOS DIRBTUVE
Gaminami įvairiausių braižinių vitražai, 

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

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

išsimokėtinai.

JONAS VARNAUSKAS & FILHOS
Telefonas (recados) 3-0710

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

^'''uiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ .... ......... .................... m......

RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 275 — 7 AND. — SALA 73 
TEL. 34-7482 — SÃO PAULO
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ĮKURTA 1890 METAIS

Išpildo meniškai įvairius loto 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

JARDIM RIVIERA
apylinkėje - nuėsta- x
sveikas klimatas, tik už 

kelias, tarp 
Puiki oroga dabar įsigyti žemės 

nešimu ir ilgalaikiu išsimokėjimu

Santo Amaro 
baus grožio gamta 
18 klm. nuo Praça da Sé, geras 
dviejų ^žerų 
sklypą su mažu 
— 100 mėnesių

Reikalingų informacijų gauti tik pas vienintelį įgalio- XX 
tinį šias žemes pardavinėti mūsų tautietį Kaz\ Kmiliausk}, rua X 
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 Riviera. Iš Socorro galima nuplaukti laiveliais.

iiiiiiii'iiiiiiiiiiiiiii'iiiiiiiiiiii|iHiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiniiiin iiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiii iiiiitiiiiiiiiiiiii-iiniiniiiiiiMiinin

CzVlfzKjT
JÃÍ) JCKCE

PRENGIA 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

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINTOJAI
VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS 

L I N D O Y A

IKMaVCJ CAIRIRIIIEIRII ltda.
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 83'5 
TELEFONES: 51-4019 e 51-2223

Caixa Postai 3967
SÃO PAULO
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LIETUVOS NACIONALII 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLI

pusi. 6 &mSŲ LIETUVA 1953

Naujų Metų

organizuotą, sutikimą suruošė 
Liet. Kat. Bendruomenės cho 
ras Vila Zelinoje mokyklos 
patalpose. Susirinko j Brazili 
jos ir Lietuvos vėliavomis iš 
puoštą L. B. mokyklos salę 
choristų ir jų rėmėjų graži 
šeimynėlė.

Sveikinimo kalbą, naujus 
metus sutinkanaf. ir senus pa 
lydint, pasakė choro^valdybos 
vicpirmininkas Al. Boguslaus 
kas, kuri buvo palydėta Lie 
tuvos himnu.

Ta proga choras pasveikino 
savo pirm-ką K. -Ausenką, ku 
rio gimtadienis supuola su 
Naujais Metais. Ta proga cho 
ras įteikė atminimui dovaną. 
Gyvų gėlių bukietai ir ku
klios dovanėlės buvo Įteiktos 
ponioms: J. Ambrazaitienei, 
tautinių šokių mokytojai ir M. 
Remenčienei už choro parė
mimą.

Kadangi 10 d. sausio Kana- 
don išskrendo nuolatiniam 
apsigyvenimui uolus Bendruo 
menės choristas Petras Bra 
zas, tai choro vardu buvo pa 
linkėta laimingos kelionės ir 
įteikta atminčiai dovanėlė.

Toliau jaunimas ir svečiai 
dar šauniai pasilinksmino. Nau 
jų Metų Nutikimas buvo links 
mas ir kultūringas praėjo kuo 
geriausioje nuotaikoje.

Vyrų Brolijos 

susirinkime įvykusiame sau
sio mėn. 4 d. be kitų reikalų, 
buvo išrinkta nauja valdyba, 
kurion įėjo: Petras Narbntis. 
Juozas Baužys, Stasys Butri 
mas, Dr. Eliziejus Draugelis. 
Vincas Banys, Povilas Dirsė, 
Povilas Pavilonis. Kandidatu 
liko Kazimieras Bacevi
čius.

Vyrų Brolija varo, nors ty 
lią, reikšmingą da^bo vagą. 
Beveik kiekviename susirin 
kime yra paskaita kurio nors 
aktuliu klausimu, savo darbu 
ir aukomis prisideda prie pa 
rapijos darbų, dalyvauja pro 
cesijose ir tt.

Nauja valdyba yra pasiry 
žūsi šiais metais Brolijos vei 
kimą žymiai praplėsti, įtrau
kiant į Brolijos narių eiles ir 
toliau gyaenančius lietuvius 
katalikus vyrus.

Brolijai daug talkino dva
sios vadas Knn. Vincas Vale 
vičius, kuris sausio mėn. 5 
d. išvyko Amerikon.

— Naujas valdybas perrin
ko sodaiietés (Filhas de Ma 
ria) ir kongregadai Sodalie- 
tėms šiais metais pirmininkau 
ja Elena Rinkevičiūtė, o kon

gregadams - stud. Henrikas 
Nadolskis.

PAIEŠKOMI.

1. Šnieškaitė Ona, kilusi iš 
Alunčių km., Vadoklių valšč., 
Į Braziliją atvyko 1927 metais.

2. Jasiulaitė Morta, kilusi 
įu Šiaulių apskr.. Turimomis 
žiniomis būk gyvena Porto- 
Alegre ir tarnauja kokiame 
tai venuoline ir

3. Jakubaitienė - Kriščiuny 
tė Marcelė, kilusi iš Gelgau
diškio valšč.

Ieškomieji arba apie juos 
žinantieji prašomi atsiliepti į:

Consulado da Lituania
Rua Jaguaribe, 477.

São Paulo.

PADĖKA

Visiems lietuviams, prisidė 
juslėms prie Kalėdų Eglutės 
suruošimo Viloje Anastazijoje, 
Mokyklos Rėmėju Būrelio Vai 
dyba taria nuoširdų ačiū.

MRB-lio Valdyba

— Praeitų metų gruodžio 
27 d. Mokoje, Rua Lituania 
67, įvyko lankančiųjų Lituanis 
tikos kursus. įsteigtus prie 
visų trijų, Lietuvių Sąjungos 
Brazilijoje išlaikomų, moky
klų, egzaminai.

Klausytojai buvo egzaminuo 
jami iš lietuvių kalbos (skai
tymas, diktantas ir grarhatika), 
Lietuvos istorijos ir Lietuvos 
geografijos.

Baigiamuosius egzaminus 
sėkmingai išlaikė šie moki
niai: Nijolė Pupienytė, Elena 
Vinlauskaitė, Giedrė Va Įeik- i 
tė, Dalia Valeikaitė, Nijolė 
Vinkšnaitytė, Antanas Tyla, 
Marina Sikorskytė ir Vale
rija Orkytė.

Visi išlaikiusieji patikrina
muosius ir baigiamuosius eg
zaminus buvo apdovanoti lie
tuviškomis knygomis.

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

— Šį šeštadienį, sausio mėn. 
10 d., 18 vai. Vila Zelinoj, pa 
rapijos bažnyčioje sukurs lie 
tuviškos šeimos židinį du uo 
lūs Bendruomenės choristai: 
Antanas Jušinskas su Julija 
Vildžiūte. Jauniesiems linki
me laimingo gyvenimo.

MIRĖ

Sausio 6 d. prie Broklin 
Paulista mirė Petras Pavilo
nis 49 metų amžiaus. Petras 
Pavilonis yra Kilę» Biržų aps 
kričio Papilio Valse. Į Brazi
liją atviko 1929 metais. Velio 
nis paliko nuliudime žmona 
Ana ir keturias puseseres. Pa 
laidotas Santo Amaro Kapuo
se.

-• Sausio mėn. 5 d. vado
vaujant kun. P. Ragažinskui 
prasidėjo prie Altanto, gražio 
se Suarão apylinkėse, São 
Paulo moksleivių ateitininkų 
stovykla.

Mirga Marga
TEISINGUMAS

Italijoje, Caravaggio mieste 
kažkas pavogė 130(100 lirų iš 
vienos moteriškės. Po kiek

PARSIDUODA DVI KRAU
TUVĖS arba maino ant ver
tingo daikto. Maisto krautuvė 
ir kita elektros, dažų ir kt. 
prekių. Geroje vietoje su ge
ra fregezija. Teirautis Praça 
São Josė, 2, K. Matuzonis.

PARDUODAMAS SKLYPAS 
Vila Zelinoj Rua 12. 8.0 met. 
■nuo Praça São José.

Smulkesnių informacijų rua 
Rodovalho’ da Fonceca, 172, 
Autobusu iš Praça Clovis Be- 
velaque Alto do Pary nr. 130 
via Bresser.

laiko nukentėjusioji gavo laiš 
ką, kuriame rado 5000 lirų ir 
tokį raštelį: «Gerbiamoji, aš 
pavogiau Jūsų pinigus, bet 
galite būti rami — aš viską 
jums sugrąžinsiu... Nutariau 
siųsti po 5000 lirų kiekvieno 
mėnesio gale.» Ant raštelio 
nebuvo parašo.

SUPRASTINO.

Amerikoje olandas Tinco 
Epeus Andringa Vau Hylcka- 
ma Vlieg naturalizavosi ir ga 
vo teismo leidimą pakeisti sa 
vo pavardę į Tinco Epeus 
Andringa Vau Hylckama.

IŠSIGELBĖJIMAS

U.S.A. Milwaukee mieste, ži 
nomas vagis Robert Jalno išė 
jo į darbą, bet šokdamas nuo 
lango išsisuko koją, eidamas 
tamsoje smarkiai susitrenkė 
galvą į žemai kabančią lem-, 
pą, dauždamas stiklines duris, 
prasipiovė riešą, nustojęs vii 
ties patelefonavo į policiją 
prašydamas pagelbos.

MAMOS SŪNUS.

U.S.A, Fairmont mieste, po 
nia Carl Kraft šventė savo 
šimtąjį gimtadienį, jos šešias

tlliilliillr.llitlliilliuiiilli iiitlliiliiilhilliillitlliilliilltiliiiilitilitlltilliilhilliiHiilliilliilliilliiHiilliiKiillimiilliiHirtliUltilliüliilliilliillitlliiihiiUiiiiiiiiiiiiiiii

Registrado no C.R.C. sob g n.® 551

AVENIDA ZELINA, 749 — VILA ZELINA — S. PAULO
= Aberturas de firmas Contratos de locação

Encerramentos de firmas Cartas de Fiança S3

■= Transferencias de firmas Requerimentos
Contratos na Junta Comercial Balanços —

Distratos na Junta Comercial Alvarás diversos
S Escritas Fiscais Seguros de Fogo e —

Esc/itas Comerciais Seguros de acidentes

a HORÁRIO das 8 às 19 horas. t =
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KIA BALDŲ? KREIPKIS Į TAUTIEČIO 
J. L. GalinsKas Ltda.

dešimties
kino draugams: «Ji man atne 
ša pusryčius į lovą - tai nie
ko, kadangi ji labai nori pati 
valgiti ir tvarkyti namus - 
aš leidžiu, bet jeigu ji mazgo 
ja baltinius ilgiau kaip pusan 
tros valandos - aš tuoj pat 
sustabdau!»

NESAUGU.

Čikagoje, Melvin Reno, po
licijos paklaustas kodėl jis 
važiuoja su automobiliu ant 
šaligatvio, «Aš esu per daug 
girtas, kad galėčiau važiuoti 
ant gatvės.»

NEMALONI TIKRENYBĖ

Pittsburghe tūlas James Me 
rriau, turėdamas palinkimą sa 
vižudibei, šoko nuo tilto į upę, 
bet greitai išplaukė į krauta. 
Vėliau paaiškino policijai; 
«Tas vanduo buvo per daug 
šaltas! Aš niekad nepagalvo 
jau, kad galėtų būti taip ne
malonu».

Choro Valdyba
B A L D Ų S A N D E L Į.

D/L GIACAGLINI, 7'1-0 — V. ALPINA.
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Casa & Cia.
PRAÇA SÃO JOSÉ, 1 — V. ZELINA — S. PAULO

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 
NAUJANYBJŲ*

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų, 

Įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių- 

fogonų. siuvamų ma'šinų, radio, plokštelių ir t. t..
Visa tai. galima gauti UŽ PINIGUS ARBA 

ISSIMOKĖJIMUI.

Prie pat autobuso Nr. 93 sustojimo vietos
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