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Savaitinė Politiniu įvykių Apžvalga
Prez. Eisenhower jau Baltuosiuose Rūmuose.
Sausio mėn. 20 d. naujai iš
rinktas prezidentas Eisenho
wer perėmė iš prez. Trumano
krašto valdymą. Wašingtone
20 sausio, kaip pa -rastai to
kiomis progomis, buvo didelė
šventė. Tą dieną krašto sostj
nėn iš įvairių Amerikos kam
pų suvažiavo apie pusę milijo
no žmonių. Iškilmes per ra
dio ir televiziją «sekė visas
kraštas. Amerikoje yra 21 mi
lijonas televizijos aparatų Te
levizijos stotys taip susiorga
nizavusios, kad svarbesnius
įvykius gali perduoti j toli
miausias krašto vietoves. To
dėl ir naujo prezidento įžen
gimą į prezidento sostą gale
jo matyti labai didelis nuošim
lis krašto gyventojų.
Prez. Eisenhowerj į Baltuo
sius Rūmus lydėjo Wašingto
no gatvėmis prez. Trumanas,
kurio kadencija baigėsi sausio
20 d. 12 vai. Gatvėse minios
abiėms prezidentams kėlė di
džiausiąs ovacijas.
Prez Eisenhowerio pasaky
ta kalba perimant prezidento
pareigas padarė gilaus įspū-

džio tiek amerikonams, tiek
užsieniečiams. Tai nebuvo pi
gi, demagoginė, partijos žmo
gaus kalba, bet rimta didelio
politiko kalba, nuo kurio vei
ksmų šiandien ir ateityje pri
klausys ne tik Amerikos, bet
ir laisvojo pasaulio likimas.
Amerika gins laisvę ir demo
kratiją, tikrąsias vertybes. Ir
šiam tikslui stengsis sumobili
zuoti visas galimas jėgas. Už
sienio politikoj nedavė pir
menybės nei Azijos, nei Euro
ros reikalams. Į kur daugiau
dėmesio reiks kreipti ir sti
printi frontas,^ parodys pats
gyvenimas.
Iš naujojo prozidento ypač
daug ko laukia pavergtieji
kraštai. Jie laukia tos dienos,
kada Amerika visu savo pa
jėgumu sutraškins Kremliaus
despotų nuleista geležinę už
dangą ir vėl galės laisvės oru
atsikvėpti. Prez. Eisenhower
tenka valdyti pačiu kritiškiau
siu, lemiamuoju momentu, ku
ris uždeda ir didelės atsako
mybės pareigas.

Foster Dulles apie santy
kius su P. Amerika.

lingo dėmesio. Ir 1949 m. Ki
nija krito į komunistų rankas.
Gali atsitikti kad vieną rytą
atsikėlę skaitysime laikraš
čiuose, kad P. Amerikoj įvy
ko tai, kas Kinijoj 1949 m.
Dabar yra laikas užkirsti ko
monistinei propagandai kelią.

Amerikos senato užsienio
reikalams komisija paskelbė
dabartinio Amerikos užsienio
reikalų ministério (sekretori
aus) nusistatymą bei pažiūras
apie santykius su P. Amerikos
valstybėm, nesantykiai su Š.
Amerika yra pavojuje. Nežiū
rint svarbiųreikalų Europoje ir
Azijoje yra labai svarbu sti
printi draugiškumo ryšius su
centraline ir P. Amerika.
Anot Dulles visuose lotynų
Amerikos kraštuose yra sti
prus ir gerai organizuotas ko
munibtų judėjimas. Argentino
je reiškiasi fašistinis sąjūdis,
kuri turi tendencijos išsiplės
ti į kitus kraštus. Valstybės
sekretorius yra įsitikinęs, kad
P. Amerikoje komunistai ir fa
šistai veikia išvien kas liečia
nukreiptą propagandą prieš
Ameriką. Ir čia jie turi pasi
sekimo. Dulles manymu Ame
rika nesiima reikiamų priemo
nių draugiškiems santykiams
palaikyti. Pataria ištirti esą
ihus sunkumus, kad vėliau ne
būtų per vėlu. Atrodo, kad lo
tynų Amerikos padėtis yra pa
naši į Kinijos padėtį 1930 me
tais. Buvo pradėta propagan
da prieš Angliją ir Ameriką.
Į tai nebuvo atkreipta reika

Sovietų Rusijos Spaudą
praneša, kad vyriausias «<Pre
zidiumas» suteikė Lenino or
deną gydytojai Lidijai Tama
shtik, kad padėjo demaskuoti
gydytojus,
kurie
kėsinosi
prieš sovietų politikų gyvybę.
Čia turima dėmesyje žydai
gydytojai.

— Amerikos žydų organiza
cijos atstovai prašė audienci
jos pas Rusijos ambasadorių
Zarubin, kad galėtų įteikti
protestą del žydų persekioji
mo Rusijoje. Ambasadorius
atsisakė priimti žydų delega
ciją.

Maskva
prez. Eisenhowerio užėmimą
pareigų atžymėjo vos su keliasdešimts žodžių visuriniuose laikraščių puslapiuose.
Sausio mėn. 21 d. švenčiant
Lenino 29 mirties metines,
Mikailov rado progą visą sa
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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

vo tulžį išlieti prieš Ameriką.
Amerika anot jo planingai
griauja tautų laisvę.

bos bei papročių. Jų organi
zacijos, pavyzdž. sionistų, yra
pagrįstos religija, tikėjimu į
Dievą, kas beabejo yrą nesu
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— Bulgarijos sostinėj Sofi
joj mirties bausme nuteistas
Todor Stoionof, kuris buvęs,
«špionažo organizacijos» va
du.
— Rusijoj, sulig pačių ko
munistų pranešimu, partija tu
ri 7 milijonus narių. Turint
dėmesy, kad Rusija skaito
apie 200 milijonus gyventojų,
tai kraštą žiauriausiomis dik
tatūros priemonėmis valdo
mažuma. Šitokia demokratija
galima tik pas sovietus.
— Eleonor Rooswelt jau ga
tutinai pasitraukė iš ONN. Ant
komunistų malūno ji irgi ne
mažai yra vandens
supy
Jusi.

SÃO

PAULO MIESTUI 399
METAI.

Šį sekmadieni, sausio mėn.
25 d. sueina 399 metai nuo
São Paulo įsteigimo. Jau me
tai laiko beliko ligi 400 metų
jubilėjaus, kuris bus paminė
tas su didžiausiomis iškilmė
mis. Ateinančiais metais São
Paulo susilauks daug turistų
užsieniečių. Ta proga bus
daug tarptautinių mokslo or
ganizacijų kongresų. Iškilmių
centras bus Ibipuera parkas,
kur yrą statomi didžiuliai pa
rodoms pastatai, teatras ir kt.

Brazilijoje
Gen. Dwight D. Eisenhower, trisdešimt
prezidentas.

Dabar žydams eilė
Kas būtų galėjęs tikėti, kad
kaip spauda praneša, kad Ru
sijoj ir jos okupuotuose kraš
tuose yra 600 tūkstančių areš
luotų žydų. Ne paslaptis yra,
kad didžiausi komunizmo rė
mėjai visuose kraštuose buvo
žydai Net ir Lietuvoje, turtin
gų žydų namuose būdavo da
romi slapti komunistų parti
jos susirinkimai. Rusijos oku
puotuose kraštuose atsa komiu
gaiš pareigūnais net nebuvo
skiriami vietos uolūs komunis
tai, bet žydai ir t.t. O dabar
užsienio spauda ir radio spau
da praneša apie persekiojimus
ir masinius žydų areštus Ru
sijoj ir jos okupuotuose kraš
tuose. Nesenai sušaudyti Če
koslovakijoj Salnsky ir Cle
mente yra žydai. Ruminijoj
buvusi užsienio reikalų minis
teriu Ana Paukeri, dabar areš
tuota, yra žydė.
Kodėl Rusijoj persekiojami
žydai? Komunistų spauda sa
ko. kad žydai yra amerikonų
ir anglų agentai, dirbą špipna
žo darbą, reakcionieriai ir
kaipo toki turi būt sunaikinti.
Bet šis kai tinimas yra labai
bendro pobūdžio ir dar kon
krečios kaltės nenustato. Ši
taip buvo ir yrą kaltinami vi
si suimtieji, kuriuos komunis,
tai nori sulikviduoti. Antisemi
tizmo priežastys yra visai ki
tos. Visų pirma rusų tauta bu
vo ir yra antisemitinė. Nepa
lankus žydams nusistatymas
buvo visą laiką, kuris pasku
įima metu ypač sustiprėjo.

Lietuvos n;u4fi®a.!inè j
M.Mažvydo biblioteka!

ketvirtas Amerikos

derinama su bedievišku komu
nizmu. Trečia, žydų valstybė
nėra komunistinė. Ir ši jų taip
ilgai laukta ir svajota valsty
bė kelia visuose kraštuose
esančiuose žyduose patriotiz
mą, ko Kremlius nepakenčia.
Õ tą visa dar labiau supainio
ja geri Izraelio valstybės sau
tykiai su Amerika bei Anglija.
Komunistai aiškiai mato, kad
žydų jie neperdirbs. O tokių
atveju, kaip pas komunistus
yra priimta, belieka juos, pri
metus nebūtus kaltinimus, šų
likviduoti. Ta žydų likvidaci
ja ir prasidėjo.
Laisvame pasauly esantieji
žydai reaguoja per spauda, ra
dip. Komunizmas ir Maskva
įsigijo vieną galingą, įtakingą,
turtingą priešininką žydus.

— Lenkijoj katalikų perse
kiojimai nesibaigia. Krokuvo
je šiomis dienomis prasidėjo
teismas keturių kunigų ir tri
jų civilių. Jie kaltinami yra
už špionažą vienai svetimai
valstybei:. Jų tarpe yra ir Kro
kųyos vyskupijos kancleris.
-- Argentinos prezidentas;
Peron yrą pasiryžęs «užšaldy
dyti> kainas už maisto pro
duktus, kurios paskutiniu me
tų smarkiai kylą.
— Vak. Vokietijos ministe
ris pirmininkas Adenauer ko
Vo ar gegužės mėn, lankysis
Vašingtone.

—- Rytų Vokietijoj suimtas
užsienio reikalų ministeris
Georg Dertinger.

— Sausio mėn. 20 d. Santos
mieste gaisre žuvo keturi ma
žamečiai vaikai, kurie moti
nai išvykus su reikalais mies
tan buvo palikti užrakyti kamabaryje - mediniame bara
ke. Netikėtai kilęs gaisras su
naikino kartu su baraku ir ke
tūrių mažamečių gyvybes.

— Sausio mėn. 22 d. São
Pauly prasidėjo Brazilijos
skautų kongresas, kuriame
svarstomos priemonės skautų
sąjūdžiui išplėsti, suvažiavi
mas pradėtas katedroje pa
maldomis, kurias atlaikė São
Paulo kardinolas. Posėdžiai
vyksta komisijose ir plenumo.
Taip pat suruošta visa eilė
ekskursijų į São Paulo apy
linkes bei Santos.
KOMUNIZMAS MINAS
RAIS ESTADE.

GE

Jau bus metai laiko kai
spaudoje pasitaiko žinių apie
komunistų ginkluotus būrius
Minas Gerais estade. Paskuti
niu metu vėl pranešama, kad
ginkluoti banditų būriai už
puldinėja fazendas bei mies
telius esančius toli krašto vi
duryje. Ypatingai šitie užpuo
limai kartojasi Rio Doce slė
nio. apylinkėse. Gyventojai
kreipėsi į vyriausybę susti prin
ti saugumą. Tie būriai ginkluo
tų vyrų yra sudaryti iš- suagi
tuotų lauko darbininkų. Agita
cijos darbą atlieką ir aprūpi
ną ginklais komunistai.
— Brazilija praėjusiais me
tais užsienin išvežė milijoną
maišų ryžių. Dabargi rinkoje;
yrą trūkumas ryžių. Šiam; trū
kumui pašalinti yra užpirka ry
žiu iš Ispanijos, kurie dar šį
mėnesį bus pristatyti Brazili
jon.
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RAUDONOJI ARMIJA.
(2) Vertinant raudonosios
armijos kadrų laikymąsi sovie
- tinęs vadovybės atžvilgiu, rei
kia skirti įvairias karių ir ka
rininkų kategorijas. Aktyvieji
kariai ir karininkai, kurie da
lyvavo pereitame kare, Krem
liaus atžvilgiu yra gerokai
negatyviai nusiteikę. Jieišken
tė visas karo negeroves. Par
tija ir vyriausybė buvo jiems
žadėjusios, kad jie už tėvynės
išgelbėjimą susilauksią geres
nio gyvenimo, ateitis buvo
vaizduojama stačiai rožėmis
nuklota. Tačiau kaip karčiai
jie liko apvilti po karo. Vyri
ausybė karo invalidų likimu
nesirūpino ir padarė juos elge
tas.
Tie aktyvieji karininkai, ku
riems kare jau neteko daly
vauti, Sovietų vadovybės atž
vilgiu yra gera dalimi neutra
liai nusiteikę. Propagandos
veikiami, jie gal ir tiki, kad,
«sunaikinus imperialistinius
priešus», gyvenimas kiek pa
gerės. Tikrojo karo ir Krem
liaus klastingumo jie dar ne
pažįsta. Šita karininkų kategorija raudonojoj armijoj,
imant jų skaičių, yra pati gau
singiausia. Bet jų gyvenimo
patirtis plečiasi, ir kaip tik į
šiuos kuopų ir batalionų va
dus turėtų būti nukreipta psi
chologinė Vakarų ofenzyva.
Trečiąją kategorija sudaro
Suvorovo karo mokyklos au
klėtiniai. Jie išauklėti visiš
kai uždaroje atmosferoje ir
sovietinę propagandą laiko
grynu pinigu. Tačiau, išėję iš
karo mokyklos ir susidūrę
su tikrove, jie netenka savo
idealų, ir jų neigiama reakci
ja yra juo ryškesnė. Tasai
nepasitenkinimas tad lieka
nukreiptas tiek prieš sovieti
nę bendruomenę, tiek prieš
partiją ir vyriausybę/Nors to
ji kategorija skaičiumi nėra
didelė, vis dėlto auga su kiek
vienais metais.
Savaime aišku, kiekvienoje
kategorijoje yra daugiau ar
mažiau ir tikrų stalininių fa
natikų. Ypatingą grupę suda
ro politiniai karininkai, parti
jos ir komjaunimo pareigūnai.
Tie politiniai pareigūnai gy-

vena labai didelėj «priešo»
propagandos baimėje. Jų ar
gumentai yra labai silpni ir
neranda platesnio atgarsio ka
rių masėse. Šioji kategorija
Vakarų propagandai, žinoma,
Aldona Nadolskytė
mažiau prieinama. Jau vien
sėkmingai baigusi gruo
baimė, kad jiems po eventua
lauš perversmo liaudis atker
džio mén. Escola Nor
šytų, skatina juos būti fanati
kus.
mai. Mokytoja Aldona
Slaptosios «SMERŠ» tarybos
yra uoli L. K. Bendruo
nariai savo darbe susiduria
tik su politiniais karininkais.
menės choristė
Nuo visų kitų karininku ir
karių jie laikosi visai izoliuo
tai. Jie yra už savęs sugrio
vę jau visus tiltus, ir jiems
jau nėra kelio atgal. Jų liki
mas visiškai susietas su sovie
tinio režimo likimu. Tai kate
gorijai priklauso ir karinių
tribunolų teisėjai, tų tribuno
lų tardytojai ir prokurorai.
Likusių karininkų grupę su
daro administraciniai ir sani
Brazilijoj kultūrinės pajėgos me<ai iš metų di
tarijos karininkai, inžinieriai, dėja. Lietuvių
Keliasdešimts
jaunuolių lanko 'gimnazijas, koledžius,
technikai ir kt. Jie, apskritai
vienas
kitas,
universitetą,
štai trys Brazilijoj gimusios ir auėmus, sovietiniam režimui lo
gusios lietuvaitės gavo mokytojų diplomus.
jalús, nes turi daugiausia pri

(Pabaiga 3 pusi.)

<— Jenė Jurcikonytė praėjusių
m. gruodžio m. baigė Escola
Normai — mokvtojų semina
riją.

Eugenė Grigulytė praėjusių m
gruodžio mėn. baigusi Fscola
Normai. Mokytoja Eugenė ku
rį laiką buvo L. K. Bendruo
menės choro choristė. Z

Stepas Zobarskas.
Kregždės apie vidurdienį
išlindo iš lizdų ir pradėjo
skraidyti visai arti žemės, o
sparnais užkliudydamos žolių
viršūnes. O buvo tokia giedra,
kad nei senelis nusistebėjo:
— Kam reikia dabar lietaus.
Tokios gražios dienos ir taip
gera žolelėm džiūti.
Nętrukus saulė dar karščiau
užkepino. Gyvuliai sulindo į
ežerą, avelės susimetė karklų
paunksmėje. Albinas aukštiel
ninkas gulėjo žolėje. Pro pirš
tais pridengtas akis slinko
debesėliai. Mėlynas dangus gi
lūs gilus, ir į jo gilumą tiesiai,
kaip šovinys, kilo vieversiukas. Jis triliavo.
--- Vieversys skrenda pasi
žiūrėtų, ar dar neateina debe
sys, — paaiškino senelis.
Ilgai senelis ir Albinas gu
Įėjo aukštielninki ir n e.pai ei
do iš akių giesmininko. Tri
liliavimas silpnėjo, galiausiai
jo visiškai nebebuvo galima
girdėti. Staiga užplaukė pal
šas debesiukas, ir vieversys
dingo jo gelmėse.
— Kur dabar nuskris vieversiukas? — paklausė Albif nas.
— Į dangų, atsakė senelis.
— Kur gi daugiau gali skris
ti. Dievas mėgsta tokių gies

vilegijų, o iš jų reikalaujama
mažiausia aukų.
Gi raudonosios armijos ma
sę sudaro eiliniai ir puska
rininkiai, kurių įsitikinimuose
ir nuotaikose atsispindi vidu
tinio Sovietų Sąjungos pilie
čio įsitikinimai ir nuotaikos.
Didelė dalis tų vidutinių pi
liečiu yra sovietiniu režimu
nepatenkinti, tokia pat didele
dalis karių ir puskarininkių
yra neigiamai nusiteikę prieš
Sovietų vadus. Armijos nuo
taikos persiduoda j gyvento
jus ir atvirkščiai. Atostogoms
parvykę kariai tėviškėje savo
pasakojimais užpila vis dau
giau alyvos į gyventojų nepa
sitenkinimo ugnį. Daugelis ka
rių į savo politinį apmokymą
žiuri kaip į tuščius plepalus.
Tik griežti įsakymai verčia
juos dalyvauti tose politinėse
pamokose.
Santykiuose tarp karių ir
karininkų Sovietų armijoje
veikia labai griežta išorinė
drausmė, ' bet vidinė - labai
silpna. Jos dirbtiniu kėlimu
rūpinasi politiniai ir partiniai
armijos pareigūnai. Čianeapsi

mininkų, kaip jis,, pasiklau
syti.
Kai nuo žemės įskaudo nu
gara, abudu atsistojo. Albinas
ėmė lakstyti po pievą, šokinė
ti po žydinčias žoles. Ò sene
lis žiūrėjo į anapus ežero, tai
į gyvulius, kurie atkakliai gy
nėši nuo vabzdžių.
Pievoje dūzgė bitės. Laipio
jo nuo vieno žiedo ant kito,
siurbė medų ir sunkiai vilko
į avilius Bet kai kažkur toli
sudundėjo griaustinis, jos pra
dėjo skirstytis iš lankos.
— Mūsų ligonių maitintojos
ir bažnyčios žvakių dirbėjos
skrenda namo, — pastebėjo
senelis. Bėk, vaikuti, atnešk
sermėgą. Greit užeis lietus.
Sušlapsime, kaip antys.
Albinas pasišokinėdamas'nu
bėgo namo ir atnešė sermė
gąBet debesys nebuvo greitas.
Kaip slibinas slinko aukštyn,
kurčiai dundėdamas ir blyksė
damas. Kai jis vis daugiau
ir daugiau apėmė dangaus,
pakilo vėjas. Susiūbavo ramiai
tylėjusi giria ir. tolydžio vis
smarkėdama, ėmė ūžti. Galiau
šiai pradėjo vilniuoti pievos
žolynai. Kmynai ir pienės gūž
čiojo, kaip išgąsdintos avelės.
Iš kažkur vėjas atrito šiaudų

kuokštą. Kregždės dar labiau
pasiuto lakstyti pažemiu. Net
ir tada, kai visi kiti paukščiai
pasislėpė medžių tankumynėje, jos dar kelis kartus praš
vilpė pro -Albino ausį.
— Du-du-du-du-du — garse
jo griaustinis. Žaibas protar
piais taip švysteli, kad net
akys apraibsta.
Nėrimo galvijai. Susimetė
krūvon avelės. Teliukai pri
bėgo prie karvių Ir glausda
mies laižė jų kaklus. Senelis
apsivilko sermėga, pliaukšėda
mas botagu, ginė juos užuo
vejon. Prie užuovėjos, paeže
rėje, buvo medinė pirtis. Jos
prieangy, visada slėpėsi nuo
lietaus piemenys ar staiga už
klupti keleiviai.
— Tu bėk namo kol nelyja,
tarė senelis Albinui. — O aš
Čia palauksiu.
— Ne, ir aš būsiu su tavim,
— spyrėsi berniokas. — Ką
gi aš veiksiu namie?
Senelis pamojo ranka:
— Jei taip nori, būk.
Netrukus pasislėpė ir kregž
dės. Viena buvo susisukusį liz
dą pirties pastogėje, ir Albi
nas matė jos kyšančią uode
gą. Kregždė čirškėjo su kre
gždžiukais, spurdėjo, purtė
sparnus.
Staiga susikryžiavo žaibas.
Griaustinis taip trinktelėjo.kad
net pirtelės sienos sudrebėjo.

Albinas pabalo. Užsidengė ran
kom ir akis, kad nematytų
dažnai blyksinčio žaibo, prisi
glaudė prie senelio.
— Nėjai namo, varliamušy,
— pusiau juokais ėmė bartis
senelis. — Ô dabar bijai.
Berniokas tylėjo. Prisiglau
dė prie sienos ir klausėsi,
kaip ūžia debesys. Dar kartą
trinktelėjo griaustinis ir pra
dėjo lyti. Sunkūs lašai krito į
žemę, į sienas j stogą. Subalz
dėjo langų stiklai. Pradėjo
švilpti vėjas. Krūmokšrtių ūži
mas maišėsi su vėjo staugimu
ir ežero vilnių pūškavimu. Jos
puolė krantą, putodamos ir
toli tikšdamos. Niekada ežero
vanduo neatrodė taip klaikiai
juodas, kaip dahar. Kai sušvie
čia debesyse ugnis, ežeras su
tarškia, nelyginant akmeniniu
grindiniu smarkiai vežami ra
tai.
Senelis nusiėmė kepurę ir
persižegnojo Albinas taip pat.
Jis krūpčiojo po kiekvieno
švystelėjimo. Įsikniaubęs apy
kaklėn, glaudėsi po senelio
sermėgos skvernu ir visas
virpėjo. Kaktą ir nugarą išpy
lė prakaitas.
— Seneli, aš bijau. - šna
nabždėjo jis. — Kad tik ne
trenktų.
Jis prisiminė pernai metų
gaisrą sodžiuje. Naujausia ūki
pinko sodyba supleškėjo. Tren

k ė kaminan griaustinis ir pa
degė Niekaip negalėjo užge
sinti. Žmonės klykė iš baimės,
o ugnis siautė po visas tro
bas. Vėjas nešiojo degančius
stogo šiaudus ir padeginėjo
aplinkinius namus. Tada Albi
no motina parūkė pirkią švęs
tais žolynais ir pradėjo mels
tis:
— Dieve, atitotink nuo mū
sų baisią nelaimę!
Šis vaizdas Albina dar la
biau gąsdino. .lis ,net svaigo.
Užsimerkė ir pradėjo šnabždė
ti poterius. Pirties durys b.uvo
stipriai uždarytos, kad neat
plėštų vėjas. Prisižiūrėti gal
vijų galėjo pro mažutį priean
gio plyšelį. Nuleidę galvas,
jie stovėjo prie krūmokšnių.
Lietus mazgojo nugaras. Jei
pūkštelėdavo smarkesnė van
dens srovė, jie dar giliau įlvs
davo krūman ir pasinerdavo
šlapiuose lapuose.
Žaibo atošvaisios pasiekė
ir mažiausius plyšelius. Net
užsimerkęs, Albinas vistiek
jautė žaibavimą. O trenksmo
neišvengė ir labai tvirtai pirš
tais užkimšęs ausis.
—- Kad tik čia netrenktų.ir
ir kad tik neužmuštų būk
toks gerutis kad tik greičiau
praeitų debesis.
Bet debesis buvo begalinis.
Kaip juodas maišas apgaubė
apylinkę. Nežinia kur buvo jo
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P. Amerikos kraštuose.
Rašo Ant. Paukštys
Šių metų pradžioje išvažia
vęs iš .Kolumbijos, spėjau
aplankyti Limą; Buenos Aires,
São Paulo. Vienam kitam Bra
zilijos lietuviui pageidaujant,
čia pateikiu žiupsnelį savo
įspūdžių.
Pora žodžių apie Kolumbija
ir jos žemėn atvykusius lietu

ranųuilla bei Cartagena - di
desnius uostus. Per Barranųui
11a įteka į Karibų jūrą didži-

vius.

Kolumbija
žiemryčiuose
ilga sienos juosta susisiekia
su Venezuela, šiaurėje su Ka
ribų jūra, žiemvakariuose su
Panama, vakaruose su Rami
uoju vandenyn, gi pietvaka
riuose - su Ekvadoru ir Peru,
o pačiuose pietuose su Brazi
lija. Karibų jūroje Kolumbija
turi trejetą stambesnių uostų:
Santa Marta, mažesnį, ir Bar
Ant. Paukštys «M. L.»
bendradarbis Kolumbijoje

(Pabaiga iš 2 pusi)
einama be bausmių ir baimės
sukėlimo. Dėl tos priežasties
neigiamas karių nusiteikimas
sovietiniam režimui persiduo
da ir į jų santykius su kari
ninkais. Santykiavimas tarp
pačių karininkų labai nevie
nodas. Ligi majoro laipsnio
karininkai labiau tarp savęs
sutinka, juos suartina bendra
atsakomybės ir darbo našta.
Aukštesnių laipsnių karinin
kai, pradedant pulkininkais,
gerokai atsiriboja nuo anos
karininkų kategorijos, turi ir
kitą gyvenimo lygį
Plyšys tarp eilinių karių ir
ypač politinių karininkų yra
labai ryškus ir išsivysto į
neapykantą sovietiniam reži
mui. Taigi, sovietinė armija
nėra vienalytė, kaip kad sten
giasi atvaizduoti sovietinė pro
paganda. Raudonoji armija
yra. priešingai, tikras įvairių
elementų mišinys, kuris nesu
griūna tik dėl griežtos stali
ninės diktatūros, laikančios
visą kraštą geležinėse replė
se. Jei prasidėtų karas su
Vakarais, klasinė diktatūros
organizacija galėtų sugriūti,
geležinės replės galėtų atsi
leisti ir armija, tasai įvairių
elementų mišinys, galėtų su
byrėti - bet su sąlyga, jei Va
karų valstybės Sovietų Sąjun
gos pavergtų tautų atžvilgiu
ves tinkamą politiką.
Moralinis raudonosios armijos
silpnumas - tai svarbiausioji
priežastis, dėl kurios Krem
lius nesiryžta pradėti didesnio
masto karinių žygių prieš de
mokratinį pasąuiį.

ausia Kolumbijos krašto Mag
delenos upė. Prie Ramiojo
vandenuno tūno Buenaventuros uostas, iš kurio būna ar
timiausias kėlias patekti į
krašto vidurį, į pačius svar
besniuosius centrus - Bogotá,
Medellin, Cali. Kolumbijos gy
ventojų šiandien priskaitoma
ligi vienuolikos milijonų. Jų
sudėtis - mišinys seniausių
gyventojų indėnų, vėlyvesnių
ispanų ir atvežtinių negrų, o
taip pat pačiais paskutiniaisi
ais dešimtmečiais atimigravu
šių italų, vokiečių ir kitų eu
ropiečių. Prie Cali miesto yra
nemaža japonų, kinų, šiuo
metu virtusiu turtingais del
savo mokėjimo auginti ryžius,
tabaką, pupeles. Bogotoje taip
pat yra nemaža žydų, turkų,
syriečių - arabų kolonijos, ku
riu atstovai verčiasi prekyba
ir šalia vietinių kavos planta
torių bei stambiųjų gyvulių
augintojų užima pirmąsias
turtuolių eiles.
Vidutinis betgi patsai kolum
bietis - kurių čia yra pati did
žiausia dalis, yra nepasiturin
tis žmogus. Į šią kategoriją
įeina laukų miestų darbinin
kai. taip pat gal dvigubai ar
trigubai daugiau uždirbą smul
kesnieji tarnautojai.
Prie tarnautojų kategorijos
bene tiksliausia butų skirti ir
naujuosius lietuvių imigran
tus, Kolumbijon atvykusius
daugumoje po antrojo didžio
jo karo. Taigi šiomis dieno
mis yra sukakę lygiai ketveri

pradžia jo pradžia ir kur pa
baiga.
— O jeigu mane... užmuštų,
— pamąstė jis. Dabar taip bi
jojo mirti. Nebuvo be nuode
mės, ir jeigu užmuštų turėtų
pragaran eiti. Ū-ū-ū ! kaip bai
su!
— Seneli, — sušnabždėjo
bailiai. — Ar tu man dovano
si?
— Ką?
Senelis žiūrėjo į virpantį
berniūkštį ir nieko nesuprato.
Kaip sulyta, išgąsdinta katė,
kiurksojo jis, o veidas atrodė
labai nelaimingas.
— Dovanok, — vėl meilika
vo berniokas ir karštai įnyko
bučiuoti ranką. Akys paariu
vo ašarom
— Ką aš tau turiu dova
noti?
— Seneli, — mikčiojo, jis,
— tą pypkę, atsimeni, aš įme
čiau tvenkiniu. Tu dvi dienas
jieškojai ir neradai. Išbarei
berną. Tada aš neprisipažinau.
Melavau sakydamas, kad nie
ko nežinau.
— Na, ką ten. Kas kada
buvo.
— Ir obulius iš po to pagal

vio...
— Ir samanom rūkiau...
— Daugiau neberūkyk.
Seklyčios langą iškūliau. Ir
daug kartų mamytei ir tėve
liui pamelavau. Jeigu... jeigu
aš numerčiau... pasakyk jiems,
kad atleistų. Aš labai bijau
pragaro.
— Ką tu čia dar murmi. —
supyko senelis. — Ko tu mir
si? Ką tu išsigalvojai?
— Kad aš labai bijau se
neli...
Griaustinis vėl trinktelėjo. Se
nelis ir berniokaspersižegnojo
ir pradėjo melstis. Albinas da
bar visus potepius ir priešą
kus atsiminė. Niekada nebuvo
taip rimtas ir su tokiu atviru
pamaldžiu veidu klūpėjęs ir
meldęsis
Pasimeldęs berniokas vėl
nutvėrė senelio ranką.
— Ir žąsinui koją...
- Tu?
— Aš.
— Nu, matai, koks nedoras
vaikas, — pradėjo ramiu bal
su prikaišioti senelis. — Pa
darai ką bloga, neprisipažįsti.
Berniokas nutilo, (š kelių
sumikčiojimų ir ueaiškiai ta
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jau .išgyveno keturis šimtme
čius. Yra keliolika archainių
pastatų dar nuo ispanų laikų
Arkivyskupo rūmai, pora baž
nyčių dar ir šiandien stebina
turisto akį savo puošnumu,
vertingumu. Archeologinis Li
mos muzejus bene bus patsai
įdomiausias visoje P. Ameri
koje. Ten sudėti eksponata’i
parodo vietinių indėnų, vadi
namų inkų, gyvenimą, siekiau
tį aštunto šimtmečio prieš
Kristų. Atkastos iš to laiko
mumijos buvo anais senais
laikais laidojamos vyniojant į
puikiausiai išaustas paklodes.
Tai rodo aukštą inkų kultūrą.

Dabartiniai perujiečiai daro jau yra pakopęs į valdininkus
didelį progresą. Jų ištiesti ir turi lengesnį darbą. Inžinie
puikūs keliai, geležinkeliai iš riai, net keli gydytojai, jau su
rangyti per Andų aukštumas. gebėjo prasimušti, nors įvai
Jų originalus sidabro išdirbi rios profesinės sąjungos daro
niai teikia užsieniečiui malo užseiniečiams kliūčių. Vienas
nių įspūdžių bei ilgo prisimi kitas tremtinys jau apsistatę
per 4 5 savo buvojimo metus
nimo.
Argentinoje
ir po namelį, tuo
Pragyvenimas Peru valsty
tarpu
kai
sensnieji
lietuvių imi
bėje taip pat nėra brangus.
grantai
turi
netik
namus, bet
Pirmos klasės Limos viešbu
ir
fabrikus,
dirbtuves,
krautu
čiuose, su visu pensijonu, ga
ves,
valgyklas
ir
pan..
Įima pagyventi su 9 doleriais,
Kiek paaiškėjo ir tų dvejo
tuo tarpu kai kituose P. Ame
rikos kraštuose tenka mokėti pos kategorijos lietuvių ben
ligi 12 ar net 15 dolerių į parą. dravimo problema. Ji man pa
Iš Limos per dieną lėktuvu sirodė labai bendra ir panaši
nuskrendama į Argentinos sos tiek Argentinoje, tiek Brazi
lijoje, ir net, kiek skaitom bi
tinę - Buenos Aires.
Šiuo metu minimas didmies čiuiių laiškus ar spaudą iš
tis turi apie 3 milijonus gy Amerikos, toje pačioje Ame
ventojų, o vadinamas Gran rikoje, ar Kanadoje. Man kyla
Buenos Aires - miestas su savo noras - pajudinti opų mums
provincija, jau pradeda skai visiems ’ietuviams suartėjimo
čiuoti arti 6 milijonų. Daug reikalą, o taip pat iškelti lie
gabių plunksnos darbuotojų tuvybės gelbėjimo problemą
yra plačiai aprašę apie Argen P. Amerikoje. Tuo nemanau
tinos valstybę ir jos gyvento atrasti jokios Amerikos ir nie
jus taip pat lietuvių spaudoje. ku būdu nenorėčiau užgauti
Aš noriu pasitenkinti keliomis tų garbingų lietuvybės darbuo
tojų, kurie tą darbą gal po ke
trumpomis pastabomis.
Argentinietis man pasirodė liolika metų yra dirbę. Be’^o
daug labiau pasitikįs savim ir riu pareikšti kaiką iš apiben
daugiau išdidus, negu bet ku drintų savo sudarytų išpūdžių.
rios kitos P. Amerikos valsty
LIETUVIŠKOJI PROBLEMA.
bes pilietis. Politika daro daug
Imigracijoje
susidūrė du lietu
įtakos į jaunimo auklėjimą ir
vio
tipai.
Senojo lietuvio
į to jaunimo lenkimą į tam
atvykusio
imigraciniu
tikros, sakyčiau, argentiniškraštan
prieš
antrąjį
didįjį ka
kos didybės jausmus. Na, bet
rą,
ir
naujojo
—
bėdos
imi
argentienietis ir turi kuo didži
granto
po
paskutiniojo
karo.
uotis. Jo krašto pragyvenimo
lygis visoje P. Amerikoje yra Senasis lietuvis gimtinę pali
pats geriausias. Argentina yra ko dar pačioje jos nepriklau
didelis mėsos ir javų aruodas. somybės pradžioje, ir jam sun
Jos maisto produktai yra la ku suprasti, kad Lietuva pas
bai aukštos kokybės Teko kutintuoju savo gyvenimo me
daug kartų Buenos Aires vai tu galėjo padaryti milžinišką
gyti Įvairiuose restauranuose - progresą, del kurio mes — bė
dos imigrantai esame tiesiog
užkandinėse. Žiūrėk, kad at- išdidūs ir nervingi, išgirdę sa
vilks bifsteką dviejų gerų nykš vo vyresniųjų brolių priekaiš
čių storumo, ar sumuštinių tus, ar abejones del mūsų
(sandvišič) su skanutėliu kum krašto praeities.
piu ar vietiniu šūriu, tiesiog
Kitas skiriantis dalykas yra
«kalną», - net akys raibsta. politinės pažiūros. Anuo metu
Paims gi labai pigią kainą. savarankiškai imigravusį lie
Teko ragauti ir vietinės pra tuvį į Argentiną, Braziliją, ly
monės gėrimų - šampano, vy giai kaip į Š. Ameriką ar Ka
no. Reikia pripažinti, kad kiek nadą, lengviau prisijungė į»sa
gal silpnesni už prancūziškus vo tarpą prokomunistinės or
ar itališkus, bet savo skoniu ganizacijos, ar paskiri jų sky
nieko nuo importuotųjų nesis riai. Nemaža lietuvių dalis
kiria. Žodžiu argentinietis jau nuo anų laikų, yra patekę rau
tiek yra progresavęs, kad ga donųjų įtakon, ar šiandien
li ir be importo iš užsienių jiems nėra taip lengva pakeis
pakenčiamai verstis. O tuo ti savo ankstyvesnį nusistaty
keliu Argentina maždaug ir mą. nes patys nėra praktiškai
drožia.
išgyvenę ir matę komunistų
Stebėjau ir lietuvių gyveni okupacijos Lietuvoje. Tremti
mą. Kiek daugiau teko pažin niai visam savo amžiui liko
ti vėliau atvykusių tremtinių išgydyti nuo komunistinių ide
būklę. Vienas antras jų, pra
dėjęs nuo darbininko fabrike,
(Pabaiga 4 pusi.)

riamų žodžių senelis suprato,
kad jis gailisi.
— Kitą kartą taip nebeda
ryk, — užbaigė kalbą.
— Nebe...
Ilgai jie prakiurksojo šita
me namelyje. Stogas virpėjo
nuo audros Bet ilgainiui ji ti
lo. Pamažėl blaivėsi dangus.
Pro plyšį į namelį prasiskver
bė šviesos srovė. Lietus vis
mažiau betakšnojo į sienas ir
lėčiau bešniokštė medžiai.
Senelis pakilo ir atsargiai
pravėrė duris. Debesys jau bai
gė nuslinkti Vakaruose dan
gus buvo skaidrus ir taip gie
drai mėlynas, tarytum lietaus
išplautas lino žiedas. Pakal
nėn slinkdama saulė tvoskė
ežeram vaiskius spindulius.
Berniokas dar vis tebemur
ksojo užsimerkęs ir pirštais
užsikimšęs ausis.
— Eikim laukan, — pairau
kė už rankos senelis.
Albinas nedrąsiai atsikėlė.
Paskutiniai lietaus lašai užkri
to ant nosies. Griaustinio dun
dėjimas tolinosi, ritosi debe
sim į rytus, toli už miško. Vir
šuj ežero žvilgėjo platus vai
vorykštės lankas.

— Tai laumės juosta, —
paaiškino senelis. — Iš marių
vandenį geria debesiui. Aniuo
lai gali ja ligi dangaus prilipti.
Netrukus išlindo sulyti gal
vijai. Išėjo saulėn ir smarkiai
purtėsi. Avelės purtė sonus
ir galvas, karvės laižė veršiu
kus. Jaunikliai ėriukai ir ver
šiukai buvo sušalę ir drebėjo.
Audra su griaustiniu pe
rėjo be didelių pėdsakų. Tik
javai buvo prie žemės priplak
ti ir pirties stogas pašiauštas,
kaip kalakuto uodega.
Nuslinko debesis ir nuo Al
bino širdies. Jis vėl laisvai
išsitiesė, iškėlė baltaplaukę
galvą.
— Ü-Ü-Ú-! — šūktelėjo pasi
šokėdamas iš džiaugsmo.
— Ú-ú-ú-! — nuaidėjo skar
das aprimusiu ežeru.
Senelis pataisė sermėgos
apykaklę, papurtė skvernus
ir pasiėmė botagą. Saulė jau
buvo arti laidos — reikėjo
sulytus galvijus gerai priga
nyti.
— Tu dabar bėk mano, —
tarė jis. — O aš dar pagany
siu kiek ir parginsiu. Pasilsėk,
rytoj ganyti nebepadėsiu: vie

metai, kai lietuvis tremtinys
kovoja už savo rytojų Kolum
bijos žemėje. Tiesa, yra kele
tas senesniųjų imigrantų, kaip
p. Kaz. Jasėnas, p. St. Sirutis
ir keturi Tėvai Saleziečiai ir
p. Sirutis buvo lietuvių kolo
nijos, dabar jau išaugusios Ii
gi 600 žmonių, įkūrėjai bei
mecenatai. Dar ir dabar trem
tiuiai, bėdos atveju, kreipiasi
į juos del vienokios ar kitokį
os savo gyvenimo problemos.
Geriausiai iš lietuvių yra įsikū
rę techninių specialybių žmo
nės - inžinieriai, veterinoriai.
Agronomai, del nuolat svyruo
jančio, ir dar nevisiškai pažin
to tropinio klimato, daugumo
je nėra pasiekę geresnių re
zultatų, būdami' daugiau atsar
gioje studijų pozicijoje. Lie
tuvių, kurie pateko į ūkių ad
ministratorius ar j tarnautojus
miestuose, vidutiniškas atlygi
n imas yra apie 300 - 400 kolumbinių pezų, maždaug prily
gstančių 100 - 130 amerikoniš
kų dolerių.
Vargas lydi tuos lietuvius,
kurie del nemokėjimo ispanų
kalbos ar del neturėjimo tin
kamesnio psiruošimo negali
patekti i tarnautojo kategori
jos lygmenį, Tokiems prisiei
na dirbti fabrike ar ūkyje dar
biuinku, kuris čia labai men
kai atlyginimas Kolumbijoje
tegali išsilaikyti vos vienas
šeimos asmuo. Gi jeigu prisei
na iškinkyti šeimą, tai euro
piečiui tiesiog neįmanoma
vegetuoti. Šiuo atveju Argen
tinoje ir Brazilijoje darbinin
ko gyvenimas labiau garantuo
tas ne tik geresniu užmokesniu, bet taip pat palankesniais
įvairių socialinių draudimų
nuostatais.
Panašias gyventojų klases,
taip kaip Kolumbijoje, teko
pastebėti ir pravažiuojant pro
Ekvadoro bei Peru valstybes,
kuriose lietuvių vos po vieną
kitą besiranda.
Lima - Peru. sostinė

nam reikės pasivarinėti po
ganyklas.
Albinas slidžiu taku kopė į
kalną. Šalimais telkšojo lie
taus valkos ir palengvėl kėlė
galvas javai. Jis dabar nebebijojo debesio ir gailėjosi se
neliui viską prisipažinęs. Štai
ga sustojo kalnelio viršūnėje,
netoli namų, ir šuktelėjo:
— Seneli!
. —Ko?
— Tavo pypkę, senei, ne aš
vienas įmečiau į tvenkinį. Ir
žąsinui koją ne aš vienas...
Ir pasileido bėgti, kelnes
atsiraitęs, per tykštančias vai
kas.

TAUTIEČIAI
Norintieji, Santos kurorte
praleisti trumpesnį ar ilgesnį
laiką, prašome apsistoti pas
STEPONAIČIUS. Čia galima
pigesne kaina gauti kamba
rius ir pagal lietuvišką skonį
pritaikytą maistą.
Adresas: Jose Menino, g-vė
Godo Fredofraga, 173 nr. Bon
dės: 2, 3, 14, 22, 32.
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Petronėlė Orintaitė

Gyva tu
Tu taip toli —
Mano šalie, man išrinktoji,
Tu — mano gražiausia!
Girdžiu, kančioj nūnai dejuoji...
Už ką tau ši taurė karčioji?
Už ką? už ką? aš veltui klausiu...
Tu taip toli,
O aš veržiuosi —
Veržiuos ir - žemėn puolu...
Rods viską, viską atiduosiu!
O kruvinos grandinės juosia —
Tu merdi jau vergystės guoly...

Bet ne!
Gyva tu ir — gyvensi
Mūs ilgesio gilybe...
Iškelsi vėl rankas į laisvę
Ir vėl žydėsi kaip kadaise
Šventų laukų giesmės grožybėj?

(Paradžia 3 pusi.)
jų, taip kaip žydai šiomis sa
vaitėmis.
Be tautinio susipratimo lai
psnio ir politinių pažiūrų skir
tumo lietuvių imigrantų du ti
pus dar skiaia pragyvenimo
bei profesinės ambicijos. Se
nasis imigrantas pradžioje tu
tėjo daug daugiau vargo ne
gu tremtinys. Pirmasis P. Ame
rikoje turėjo išgyventi nedar
bą ir ekonomines krizes, tik
vėliau, antrojo didžiojo karo
metu ėmė turtėti. Tremtinys
gi, jau nekartą ir su teknine
specialybe, su platesniu akira
čiu, gautu per karo blašky
mą po įvairias šalis, dažnai
taip pat su didesniu išsilavi
nimu, atvyko kurtis ir kovoti
jay su lengvesnėmis aplinky
bėrais už savo rytojų.
Dar būtų galima suminėti ir
kitų smulkių dalykų, kurie
šaldo lietuvių imigrantų san
tykius. Bet bendram lietuvy
bės ugnelės žibėjimo reikalui
kiekvienas lietuvis turi Užmirš
ti savo asmenines ambicijas,
turtą, išsilavinimą, buvusias
politines pažiūras ir imti j sa
vo tautieti žiūrėti kaip į brolį!
Gili žaizda lietuvybei auklė
jime. Imigraciniai kraštai net
prievartiniu būdu bruka savo
mokyklą ir kalbą. Jau daug
senųjų imigrantų vaikų švebeldžioja ispaniškai ar portu
gališkai. Čia gimęs jaunimas
savo auklėjimu ir naujojo
krašto
papročių
persiėmimu dažnai sunkiai gali su
artėti su visai kito anklėjimo
tremtiniu. Bet ir šiems daly
kams yra vaistų, net gana ku
rioziškų. Antai
vienoje
senojo
lietuvio
imi
granto šeimoje Argentinoje
mačiau ant sienos kabantį bi
zūną.
— Ar jūs nenustosit bambė
ti kastyziškai (ispaniškai)! —
sušukdavo šeimos galva, rody
damas bizūną savo keturiems
mokyklinio
amžiaus
vaikams, kai tie, vos grįžę iš
pamokų vidujinio namo kiemo
aikštelėje. Ir geri vaikai po
šitokio «priminimo» sutartinai
imdavo kalbėti lietuviškai,
man palikdami istorinį lietu
vybės gynimo P. Amerikoje
vaizdelį. Ogi nuolatinės nau
jųjų imigrantų ir čia gimusio
jaunimo vedybinės šventės,
nežiūrint visų aukščiau sumi
nėtų skirtumų, ar tik nebus
naujo aukuro ir naujos lietu
vybės ugnelės švystelėjimas?!
Lietuviškoji bendruomenė,
parapija, spauda, organizaci
jos turi būgno
dundesiu
ir nuolat
būgninti, kad lietuviais esame
mes gimę, lietuviais norime
ir būt!

Tad supratę pavojus, ku
riuos vienu ar kitu būdu sta
to lietuvybei imigracinis kraš
tas, stokime visi kaip vienas
į lietuvybės šventosios Ugne
lės kurstytojų eiles. Jei Tu
per nesusipratimą buvai pate
kęs į Lietuvos duobkasių, ju
dų ir lietuvybės slopintųjų ei
les, pamąstyk broli lietuvi,
kad jau yra atėjęs pats tikra
sai momentas atsimesti nuo
savo klaidos, ir kartu su Pa
lestinos žydu imti gvoltu šauk
ti už kankinamą tėvynainį.

jam JAV prezidentui, sausio
20 d. perimančiam savo p&rei
gas. Delegacijai buvo atsto
vaujami ir lietuviai.
JAV naujasis užs. peik, ministeris J. F. Dulles jau Dan.
very per krikščionių bažny
čių atstovų suvažiavimą paša
kytoj kalboj pabrėžė, jbg rei
kia tiesiog sukelti laisvės są
jūdį, į kurį įsijungtų ne tik
vyriausybės, bet ir plačiausi
os masės. Ateities likimo pa
grindinis sprendimas glūdi
pačiuose laisvuose žmonėse.
Laisvieji žmonės sutriuškins
tą galią, kuria remiasi despo
tai. Tiek jo pasakytose kitose
kalbose, tiek Eisenhowerio
atsakyme lenkų ir kt. egzil.
veiksniams aiškiai matyt už
tikrinimas, jog respublikonai
savo pažadus stengsis ištesė
ti, nors tatai ir ne visuomet
bus viešai demonstruojama.
— Vokietijoskoncleriui Ade
naueriui jo 77 metų sukakties
proga VLIKo pirmininkas M.
Krupavičius ir Vykdomosios
Tarybos pirmininkas K. Žalkauskas pasiuntė sveikinimo
telegramą, linkėdami sėkmės
atsakingame darbe, taip pat
pareikšdami įsitikinimą, kad
kaip Vokietijai pavyks vėl
susijungti, taip ir Lietuvai iš
muš laisvės valanda.

1953 m. sausio 24 d.
jo visą iš Informacijos Tarny
bos gautąjį tuo reikalu prane
Šimo tekstą.
Lietuva, Latvija ir Estija
buvo bolševikų pagrobtos
nepaisant sudarytų nepuolimo
sutarčių, kurių prieduose buvo
aiškiai nustatyta pati agresi
jos sąvoka. Per diskusijas
Jungtinėse Tautose Lietuvos
likimą priminė JAV atstovai
Maktos ir senat. Green, D.
Britanijos atstovas Fitzmaurice, Švedijos atstovas Petren,
Olandijos atstovas Dr. Roling
ir kt. Agresijos klausimą toli
au studijuoja spec, komitetas.
Lietuvos likimas buvo mini
mas ir kitose komisijose. Var
gingą Lietuvos ūkinę padėtį
iš ekonominės pusės nušvietė
JAV atstovas I. Lubinas.

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 José, 2, K. Matuzonis.

JAU LAIKAS ATNAUJIN

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

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

— Naujųjų Metų proga Vykd.
Tarybos pirmininkas K. Zai
kauskas su Diplom. Šefu Lo
zoraičiu ir Lietuvos atstovais
užsieny pasikeitė šventiniais
linkėjimais. Buvo pareikštas
noras ir viltis, jog bendradar Lj
b.avimas tarp VLIKo ir Lietu
vos Diplomatinės Tarnybos
bus sklandus ir veiksmingas,
— Neužmirš pavergtųjų. kaip to reikalauja Lietuvos
Usis žinių agentūros praneši interesai.
Be to, VT pirmininkas, kaip
mu, Eisênhoweris savo N. Me
Lietuvybei
Išlaikyti Tarnybos
tų kalboj atsakė jį pasveiki
nusiems iš už geležinės už valdytojas, pasiuntė sveikini
dangos, kad pavergtieji kraš mus su šventiniais linkėjimais
tai nėra užmiršti. Daug iš tų visoms PLB kraštų valdyboms
kraštų jaunimo yra kovoję ir LOKams.
prieš nacių tiraniją pogrindi
— Dėl neteisingų Višinskio
niuose sąjūdžiuose. «Kol tarp
jaunųjų yra gyva laisvės dva tvirtinimų, esą, Pabaltijo tau
šia, ateitis yra kupina vilčių». tos pačios įsijungusios į Sov.
Naujųjų Metų linkėjimus jam Sąjungą, Jungtinėms Tautoms
perteikė delegacija iš 10 pa iš Europos protestus pasiuntė
vergtų tautų, vadovaujama VIJKas ir Latvijos Atnaujini
vengrų parlamento nario Dr„ mo Centrinis Komitetas Euro
P. Fabry. Delegacija buvo pri poje. VLIKo protestą irreika
imta Eisenhowerio būste, kur lavimą vad. «Taikos kongre
būsimajam prezidentui per sui Vienoje», kad padarytų
būs. užs. reik. min. Dulles intervenciją, jog Sovietai pa
įteikė balto popieriaus lakštą, sitrauktų iš okupuotos Lietu
simbolizuojantį sveikinimus vos, atžymėjo užsienio spau
ir jausmus milijonų žmonių da, pvz. šveicarų nepriklauso
už gelež. uždangos, kurių jie mas dienraštis «Die Tat» Nr.
negali patys pareikšti nauja 350/1952 (1952. XII. 24) įsidė

Choro Valdyba.

Lietuvių Menininkų Klubas 1953 m. yasario 7 d. 20
vai. Sociedade Paulista de Ginastica salėje, rua
Couto Magalhães 280, ruošia

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. Vinkšnaitienę, K. Pažėraitę, Stankevičius ir Vyto restorane.

Ona Sadauskaitė

Erelis
Kur mėlynas giedras dangus,
Ten juokėsi saulė meiliai,
Skrajojo Erelis puikus.
Jo glostė sparnus spinduliai.
Skrajojo valdovas didus.
Jam tolima buvo mirtis.
Ištiesęs galingus sparnus,
Jis taręs per amžius skraidys.
Bet štai pasigirdo garsai
Aukštybėje melsvo dangaus.
Tai šūvis sugriaudė tenai,
Kurs puikų erelį apgaus.

Ereliui apsunko sparnai.
Lyg kraujas pasruvo širdies.
Jis, manęs skrajot amžinai,
Daugiau jau sparnų neišties.
Lenktynėse skristi su vėju
Sukliudė žmogus jam švinu.
Jam laisvės, erdvės pagailėjo
Dėl tų jo puikiųjų sparnų.

iviaaeiras ao orasii

PERES & PRANAS LTDA.
Importação — Exportação
Raštinė: - Av. Churchill, 94 - 11.o and. - sala 1110
?
Rio de Janeiro - Fones: 52-0229 e 32-6265
Į
Em Minas Gerais:
1
Peres & Cįa. Ltda. - Leopoldina - R. Providencia. 71
Į
Jother Peres de Resende - São Pedro dos Ferros
Amadeu Cesar Machado - Nanuque, Minas
i'
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Metalo Išdirbinių «Industria Strazdas»

I

|
|

atlieka įvairius geležies bei metalo išdirbinius, kaip
šaltkalvystės, galvanizavimo ugnimi, liejimas, varžtų
bei kablių dokalkoms eternitui ir brazilitui.

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

g

j
|

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

|
|

j

1953 m.

sausio
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MŪSŲ LIETUVA

d.

Jprãndys & Čia

Pusi. 5
Nori, kad «Musų Lietu
va» butų lietuviškojo gyveni
mo veidrodis?
— Bendradarbiauk jbje
pranešdamas visas naujienas
iš savo apylinkės, miesto ar
interioro.

Industria e Comercio de Calçados

PARDUODA

tTDÃ

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

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS.

Hua Javaés, 719

SKAITYK IR PLATINK

São Paulo

«MŪSŲ

balso grynumas, skambumas

LIETUVA»

Sprindys & Čia — Largo S. Jose 1.,
Kaip niekur kitur, prieinamíausiòmis kainomis.
Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui
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Rastinės Darbai ir Teisiniai -Patarimai
Natūralizacija, inventoriaus surašymas, išieškojimas
skolų, persiskyrimai (desquites) nuomininktj 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 Roberto Simonsen, 13 -- 3.° — salas 306 - 3l0
(Senoji rua do Carmo ir kampas P ęa Clovis Bevilaqua)
São Paulo
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MEKANIKOS DIRBTUVE
Gaminami įvairiausių braižinių vitražai,
vieliniai tinklai tinkavimui ir tvoroms,
langų stiklų apsaugos, užtvaros, geležinės
durys ir vartai, banguotos skardos durys
pagal mąstą.

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

JARDIM RIVIERA
Santo Amaro apylinkėje - nucstabaus grožio gamta sveikas klimatas, tik už
18 klm. nuo Praça da Sé, geras kelias,
dviejų pžerų. Puiki nroga dabar Įsigyti žemės
sklypą su mažu įnešimu ir ilgalaikiu išsimokėjimu
— 100 mėnesių
•
Reikalingų informacijų gauti tik pas vienintelį įgalio
tinį šias žemes pardavinėti mėsų tautietį Kazį Kmiliausk}, rua
Benjamin Constante 23, 1-o andar sala 6. Fone: 34-5914. Šiokiadie
niais iki 17 vai. Sekamdieniais ir šventėmis 8-9 vai. ryto.
Suinteresuotus nuveža ir parveža. Iš Santo Amaro eina autobu.
sai Jardim Riviera. Iš Socorro galima nuplaukti laiveliais.
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CAJÍAJÍ ■
JAO J C IPB IE

JONAS VARNAUSKAS & FEHOS
Telefonas (recados) 3-0710

Rua 12 N.o 39 — Vila Zelina
Avenida Zelina N.o 714 — (fundos)
Caixa Postal 4118 — 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.
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IŠ FABRIKO TIESIAI VARTOTOJUI.

JORGE MATELIONIS
KRAUTUVĖS:

Rua São Caetano, 526
Fone 35-3260

☆

Rua São Caetano, 510

São Paulo

RUA BARAO DE 1TAPETININ GA, 275 — 7 AND. — SALA 73
TEL. 34-7482 — SÃO PAULO
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VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS
L I N D O Y A

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINI OJAI

1KMACJ CAKIDIIJEIKII ™.

(KURTA 1890 METAIS

,p h* 26 986 en> t/. 4.,-

Išpildo meniškai įvairius foto darbus. Specialybė padidini
mams tamsiuose tonuose ir sepia, spalvinimai aliejiniais
■ dažais ir pastele.

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

AGUA.,,
ACTIVA POMS°1

A R T H U R ' S C H M I D T
Priimami pakvietimai į namus — Senų portretų reprodukcijos
RUA

SÃO

CAETANO,
>BI

t.

447

—TEL.

4-5576

—

SÃO

PAULO

f

RUA DINO BUENO, 795 a 83'5
TELEFONES: 51-4019 e 51-2223

Caixa Postai 3967
SÃO PAULO
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Steponui ir Janutei Steikūnams del jų tėvelio uošvio mirties reiškia gilios užuojautos

Rio Liet. Kat. Bendruomenė
•4

AfA. provizorius My
kolas Žukas
Šių metų sausio 13 d. nuo
kraujo spaudimo staiga mirė
Bertiogos vaistininkas provizo
rius Mykolas Žukas.

Velionis gimė 1888 m. lapkri
čio 28 d. Šiauliuose. Farmaci
jos mokslus baigė 1913 m. Ode
soje su provizoriaus laipsniu.
Po karo jis įsikūrė Letuvoje
kaipo vaistininkas, o 1927 m.
atvyko su šeima Brazilijon.
Čia kurį laiką São Paulo mies
te dirbo vaistinėje, o vėliau
įsigijo Bertiogoje nuosavą
vaistinę, kurioje dirbo ligi mir
ties.
Prov. Žukas dar Rusijoje
dirbo liet, draugijoj «Rūta» ir
kitose organizacijose. Jo žmo
na akušerė Aldona Zukiene,
Odesoje, ne tik dirbo organi
zacijose, bet ir mokė lietuviu
kus
lietuvių kal
bos, o Lietuvoje aktyviai daly
vavo labdaringose draugijose
Atvykę Brazilijon, Žukai visą
laiką rėmė lietuviška spaudą
ir veiklą. Afa. prov. Žukas
buvo nuoširdus «Mūsų Lietu
vos» bičiulis. Našlė ponia Ža
kienė kurį laiką buvo São
Paulo lietuvaičių skaučių va
dė.
Velionis buvo nepaprastai
nuoširdus ir kultūringas žmo
gus, geras vyras žmonai ir
tėvas-draugas savo vaikams.
Jis buvo visu, mylimas. Tai pã
rodo gausus skaičius draugų
ir kaimynu, palydėjusių jį į
Quarta Parada kapus. Laidotu
vėse dalyvavo ir Lietuvos
Konsulas p. Aleksandras Poli
šaitis su Ponia
Skaudu lietuvių kolonijai,
palydėjus amžinatvėn taurų
lietuvį, bet dar skaudžiau likti
šiai našlei ir vaikams, kuriuos
jis taip gražiai išmokino, bū
tent, dukteriai Danutei, ištekė
jusiai už Juozo Szor, jis davė
galimybę baigti komercijos
mokslus; sūnui Algiui studijuo
ti mediciną, kuris šiais metais
jau gaus gydytojo diplomą;
dukteriai Elizai-Gražinai lan
kyti koledžą ir jauniausiam
sūnui
Sergijui Mykolui jis
įkvėpė norą pasekti tėvo pė
domis — studijuoti farmaciją,
kuris, baigęs mokslus, perims
tėvo vaistinę.

Afa. Mykolas Žukas gražiai
atliko savo pareigą Tėvynei,
Šeimai ir svetingai Brazilijos
žemei.

— Praeitų metų gruodžio
19 d., Lietuvių Sąjungos Bra
zilijoje nutarimu patvirtinti Są
jungos nariais šie asmenys:
Adelė Zarkauskiene, Eugenija
Kubiliūnienė, Bronius Kamins
kas, Ona Paskevičaitė, Ona
Zagorskaitė, Albina Ambraze
vičienė, Artur-Gustav Her
manas, Vincentas Novickis ir
Jonas Juškevičius.
Pr. m. gruodžio 3 d. posėdy
je Liet. Sąjungos Brazilijoje
Valdyba patvirtino Sąjungos
įstatų pakeitimą.
Š. m. sausip 16 d. įvyko nau
jai išrinktos Lietuvių Sąjungos
Brazilijoje valdybos pareigų
iš senos valdybos perėmimas.

Padėka
Lietuvių Sąjungos Brazilijo
je Valdyba reiškia nuoširdžią
padėką V. Anastazijos Dr. J.
Basanavičius vardo lietuvių
MRB-lio scenos mėgėjams ir
jų vadovui mok. Stasiui Kubi
liūnui už komedijos «Ponas
Daūganoris» š. m. I. 10 pasta
tymą Mokoje O taipogi Valdy
ba labai dėkinga šioms po
nioms, dirbusioms buf'ete:
Leokadijai Vancevičienei. Ma
rijai Jakiūnienėi, Marijai Bum
blienei, Marijai Katafai, Onai
Stankevičienei ir visiems kuo
nors prisidėjusiems prie vaka.
ra surengimo ar pagerbusiems
vakarą savo atsilankymu.
L.S. B. Valdyba.
PAIEŠKO

Emilija Paškevičiūtė - Gri
galiūnienė savo pusbroliu Juo
zo ir Antano Trilikauskų, ku
rie pirmiau gyveno São Paulo
mieste. Ieškomieji, ar apie
juos žinantieji prašomi pra
nešti «Mūsų Lietuvai».

— Vasario 16 minėjimo rei
kalu buvo sausio mėn. 23 d.
8 vai. vakaro šaukiamas Vila
Zelinoje pasitarimas. Pasitari
me dalyvavo p. Al. Polišaitis,
Lietuvos konsulas São Pauly
ir organizacijų pirmininkai.
Minėjimui vieta yra numaty
ta saleziečiu (Coração de Je
sus) salė, toj pat vietoj, kur
buvo praėjusiais metais. Smul
kesnė programa bus paskelb
ta sekančiame «M. L.» nr.— Ši sekmadienį, 3 vai. no
piet Vila Zelinos bažnyčioj
bus seselių iškilmės. Kandi
datėms bus įteikti vienuolių
abitai.

Mieliems Onai ir Antanui Strimaičiams, sidabrines
vestuves švenčiant, linkime geriausios sėkmės ir laimia
gai sulaukti dar auksinių vestuvių ir jas švęsti savoje
Tėvynėje! Kartu G. Ant. Strimaičiui gražios 50 m. amži
aus sukakties proga linkime dar tiek laimingų metų!

SVEČIAS IŠ KOLUMBIJOS
Praėjusią savaitę São Pauly
lankėsi p. Ant. Paukštys, gy
venantis Kolumbijos sostinėj,
Bogotá mieste. Buvo apsisto
jęs pas savo prietelių Al. Am
brozaitį.
Ant. Paukštys yra mokyto
jas, žurnalistas, dainininkas.
Prieš karą mokytojavo Kaune
«Aušros» gimnazijoje. Ta pro
ga svečias aplankė «M.L.», pa
sirašė kelionės įspūdžius iš
savo kelionės po P. Ameriką,
kuriuos talpiname šiame «VLL.» numeryje, praėjusį sekma
dienį savo stipriu ir išlavintu
baritonu, sumos metu pagiedo
jo tris giesmės. Svečias pasi
žadėjo dažniau parašyti «M.L.»
apie Kolumbijos lietuvių gy
venimą

— Kuriam laikui Vila Želi
noje apsistojo prof. kan. Z.
Ignatavičius.

Rio L. K. Bendruomenė.
— Sausio mėn. 10 d. mirė
inž. archit. R. Steikųnas, pa
likdamas du liūdinčius sūnus:
Steponą ir Algirdą. Velionį
palydėjo būrys tautiečių ir pa
laidojo Cajū kapuose.

— Sausio mėn. 18 d. Rio
Liet. Kat. Bendruomenė su Sga «Dainava» suruošė iškilą pikniką į Niteroi, pajūriu.
— Sausio m. 24 d. p. p. Ona
ir Antanas Strimaičiai gyve
nantieji Rio de Janeire, Pe
nha, švenčia sidabrines vestu
ves ir kartu Antanas Strimai
tis 50 metų amžiaus sukakti.

MIRĖ

Sausio m. 13 d. vila Zelinoj
mirė Julija Blękaitienė - Au
gulytė.
Sausio m. 19 d., vaikų para
ližiaus liga mirė Zigmas La
pinskas, 29 m. amžiaus.
Sausio mėn. 21 d. Vila Be
loję staigiai mirė Rozalija Vji
činskienė 64 m. amžiaus

— 1 rekybininkas Pr. Ziezis
prekybos reikalais yra išvy
kęs į Baia miškus.

— Praėjusį sekmadienį Liet.

Kat. Bendruomenės choras rin
ko naują valdybą, kurion iš
rinkti: Kazys Ausenka, Petras
Šimonis, Aleksandras Boguslauskas, Jonas Valavičius ir
Juozas Gaigalas. Revizijos ko
misijon: Juozą Karpavičių Kos
tautiną Amilevičfų. Kai ką iš
kelionės įspūdžių choristams
papasakojo Svečias A. Paukš
tis; Choras yra išsivystęs į ne
mažą organizaciją Choristų
yrą virš 50. Choro rėmėjų irgi
yra nemažiau šimto. L. K. Beh
druomenės choras rūpinasi ir
jaunučių chorų.

PARDUODAMA S S KLYPAS
Vila Zelinoj Rua 12. 80 met.
nuo Praça São José.
Smulkesnių informacijų rua
Rodovalho da Fonęeca, 172,
Autobusu iš Praça Clovis Bevelaque Alto do Pary nr. 130
via Bresser.
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— Sausio mėn. 17 d. buvo
šaunios Prano Vaičiūno ir Eu
genės Baltrfinaitės vestuvės.
Vaišėse dalyvavo virš 200 kvi
estų svečių.
,
/
V
DAR VIENAS KAPAS

Regietrado no C.R.C. sob o n.® 551

AVENIDA ZELINA, 749 — VILA ZELINA —
Aberturas de firmas
Encerramentos de firmas
Transferencias de firmas
Contraias na Junta Comercial
Distratos na Junta Comercial
Escritas Fiscais
Escritas Comerciais

Sausio m. 18 d. Rio de Ja
neiro priemiesty Duque de Ca
xias. atsiskyrė su šiuo pašau
liu Jonas Ušeckas. 75 m. am
žiaus. kilęs iš Rokiškio apskr.
Panemunio kaimo. Brazilijon
velionis su šeima atvyko 1927
m. Paliko nuliūdusią žmoną
Salomėja :ir vaikus: Valentiną,
Kaziunę. Eleną ir Vandą.
Į laidotuves buvo daug lie
tuvių atvykusių iš Rio de Ja
neiro ir visi pažįstami caxiečiai.
Religines apeigas atliko kun.
T. Jakubauskas.

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

HORÁRIO das 8 às 19 horas.

<IA

BALDU? KREIPKIS Į TAUTIEČIO

J. L. GalhsKas Ltda.

DĖKOJA
Visiems mūsų giminėms bei
pažįstamiems, taip ir kun. T.
J ak u ba u s k u i, dal y yav u si em s
laidotuvėse bei nareiškusiems
mums nuoširdžios užuojautos
skausmo valandoje.
musu
brangiam šeimos nariui, vyrui
ir tėvui - Jonui Ušeckui mi
rus, nuoširdžiai dėkojame'.
Ušeckų Šeima

BALDŲ
SANDELĮ.
DR. G1ACAGL1NL 71-C —
V. ALPINA.
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PRAÇA SÃO JOSÉ, 1 — V. ZELINA —

S. PAULO

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI
NAUJANYBIŲ
Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų,

įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečiųfogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t. t..

Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA
1SSIMOKĖJ1MUI.
Prie pat autobuso Nr. 93 sustojimo vietos
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