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Savaitinė Politiniu įvykių Apžvalga BuTSoiraeS|S_San
Estai esantieji užsienyje ra senato patvirtinta. Nei Jai
yra pirmieji suorganizavę tos, nei Potsdamo sutartys ne
buvo senato patvirtintos.
egzilinę vyriausybę.
Lietuviai ir latviai to dar
Amerikos kareiviai iš Korė
nepadarė Sako, kad dar nėra jos nebus tol atitraukti, kol
atėjęs reikalingas momentas. patys korėjiečiai bus tinka
Tačiau viena yra aišku, kad mai apsigynimui parūošti.
Sąryšyje su Lietuvos nepri su egziline vyriausybe būt Bet tai gali spręsti karinome
klausomybės šventės proga, daugiau skaitomasi negu su nės vadai, bet ne prezidentas.
Mokesčiai kol kas nemano
Amerikos Lietuvių Taryba, visokiais laisvinimo veiksniais
kurie
savo
funkcijas
vengia
mi
sumažinti, nes tai gali atsi
apjungianti visų politinių pa
aiškiai
apibrėžti.
Kokia
bebū
liepti
j biudžeto suvedimą.
žiūrų lietuvius, įteikė memo
tų
egzilinė
vyriausybė,
ji
vis
randumą Amerikos vyriausy
bei Lietuvos išlaisvinimo rei vien nemažiau turėtų autori
— Prancūzijos maršalas
kalu. Valstybės sekretorius teto negu VLIK as.
Juin lankosi šiomis dienomis
Kur kas sunkiau ir nepato
Foster Dulles, kaip praneša
žinių agentūros, ta proga pa giau būt sudaryti vengrams,
reiškė kad Lietuva ir kitos čekoslovakams, bulgarams ir
Pabaltijos valstybės yra bruta kitiems vyriausybes, su ku
lauš sovietų imperializmo au riais Amerika palaiko diplo
kos. Atsisakant pripažinti Bal matinius santykius. Gi Pabal
tijos valstybių įjungimą į so tijo valstybių okupacijos Ame
vietų Rusiją, vyriausybė iš rika ir eilė kitų valstybių, nė
reiškia Amerikos tautos nu ra pripažinusios. Jei pripa
sistatymą bei įsitikinimą, kad žįsta prieškarinės vyriausy
tarptautiniai santykiai tarp di bės paskirtus 'galiotus minis
dėlių ir mažų tautų turi būti terius, konsulus, tai prie egzi
pagrįsti teise ir teisingumu. linės vyriausybės pripažinimo
Pareiškimas yra aiškus ir būtų vienas ir neperdidžiasias
šuolis.
griežtas.
Atrodo, kad laisvinimo vei
Visai atskiras klausimas yra
kaip ir kada pavergtieji kraš ksniams praktiškas egzilinei
tai atgaus laisvę. Tai priklau vyriausybei parinkimas žmo
sys nuo bendros tarptautinės nių, bei del jų susitarimas,
politinės padėties. Viena tik butų viena didžiausių kliūčių.
aišku, kad kol Europa ir Ja Šiuo atveju galima paminėti
ponija susitvarkys ir apsigin tik vieną pavyzdį diplomatų
kluos, lemiančių įvykių, su šefo min. Lozoraičio santy
laužančių geležinę uždangą kius su VLIKu. Jau daug mė
ir išlaisvinančių pavergtas nėšių kaip jie «lyginami» ir
tautas, nėra pagrindo tikėtis. apie išlyginimą dar nieko kon
krečia! nebuvo pranešta Daug
opesnis reikalas butų susitari
Estija sudarė egzi mas del vyriausybę sudaran
čių žmonių.

Amerika nepripa
žįsta Lietuvos oku
pacijos

VI METAI

VASAROS LAIKAS BAIGSIS
28 VASARIO
Atatinkamos įstaigos prane
ša, kad visaros laikas bus su
trumpintas: baigsis ne 31 d.
kovo, bet 28 d. vasario, kitą
šeštadienį

Šiomis dienomis Argentinos
prezidentas Peron išvyko
aplankyti kaimyninės valsty
bės Čilė. Šis- aplankymas nė
ra paprastas apsilankymas. KONFISKAVO BRAZILIJOS
Jis turi gilesnius' politinius ti
INDĖLIUS.
kslus. Prieš keletą dienų span
Kaip yra žinoma, Brazilija
da pranešė, kad Argentinos
yra
atsilikusi išmokėjimu už
prezidentas nori sudaryti nau
pirktas
Amerikoje prekes. Kai
jų Pietų Amerikoje valstybių
sąjunga. Pradžioje ton sąjun- kurie Amerikos eksporteriai
gon turėtų įeiti Argentina, nesulaukdami Brazilijos vals
Čile, Brazilija. Tos sąjungos tybinio banko likviduojant sko
ašis, apie kurią suktųsi pietų lų, kreipėsi New Yorke į teis

line vyriausybe.

Iš Europos prsnešama, kad
sudaryta egzilinė Estijos vy
riausybė. Prezidentas - A. Rei,
ministeris pirm-kas - Sikar Ji buvo sudaryta Norvegijoje,
Oslo mieste, bet persikėle į
Švediją, kadangi Švedijoje yra
daug estų pabėgėliu. Tačiau
Švedų užsienių reikalų minis
terija pranešė, kad susidariu
šia tradicija Švedijoje įsikūrę
politiniai pabėgėliai, kūriems
suteikta prieglobos teisė, ne
gali verstis jokia politine vei
kla. Tuo būdu ir estų egzili
nei vyriausybei nebus leidžia
ma Švedijoje vykdinti kokias
nors vyriausvbės funkcijas,
jei jos nariai nori pasilikti ta
me krašte. Estų egzilinė vy
riausybė buvo sudaryta Oslo
mieste dėlto, kad Norvegija
nėra pripažinusi Pabaltijo vals
tybių įjungimo į Sovietų Ru
siją.

Eisenhower užsienio
politikos klausimais.

Puikios pakalnės Dubysos, lyg juosta juosia žaliąsias pievas...

Tokio mieste ir tariasi del
Vasario m. 18 p. prez. Ei bendro gynimosi plano Azijo
senhower pirmą kart priėmė je. Amerika, Anglija, Prancú
spaudos atstovus, kurių buvo zija nori Tolimuose Rytuose
turėti artimesnį kontaktą.
apie 250.
Savo pasikalbėjimą pradėjo
Šią savaitę Amerikos laivy
pranešdamas Sovietų Rusija
nas
ir aviacija kelis kartus
turi atominę bombą, ir lig
bombardavo
šiaurės Korėjos
šiol rusai išsprogdino tris ato
minės bombas. Tik nežinia ar uostą Vonsã.
jie turi atsargą atominių bom
bų.
Kai del komunistinės Kini
jos pakrančių užblokavimo,
tai šis klausimas yra įvairių
departamentų studijuojamas,
bet studijų daviniai dar nebu
vo patiekti prezidentui.
Šiomis dienomis lankėsi
Del slaptų sutarčių prezi Berlyno Amerikos komisaras
dentas pareiškė, kad jokia su Vokietijai prof. James Conant.
tartis neturi galios kol ji nė Susipažinęs su padėtimi vie
toj bei komunistų grasinimais
Conant pareiškė: Vašingtono
vyriausybė neapleis Berlyno,
Reikalingas advokatas byloms vesti?
Šitas miestas privalo būti ne
nugalima vakarų pasaulio tvir
Nieko nelaukdamas kreipkis į
tove. Jis bus ginamas bet ko
kia kainą. Tai o pat pažadėjo
Advokatą Decio Farias
Berlyno prefeitui Reuter Ber
lyną paversti industrijos mies
Raštinė: R. Santa Teresa, 28, S-to and. salas 604 ir 605.
tu.
{kampas Praça da Se) Fone: 36-8240 ir 32-0064

Berlyną Amerika betkokia kaina gins.

Šitas komisaro Conant pa
reiškimas išblaškė betkokius
abejojimus naujos Amerikos
vy riansy bės E u ropos atžvilgiu.

Amerikos politinis gyvenimas,
butų Buenos Aires. Brazilijoj
dabartinių metu nuotaikos pa
našioms sąjungoms nėra pa
lankios, o beto yra susirišusi
su įvairiomis tarptautinėmis
sutartimis.
Brazilija, būdama didžiau
sia P. Amerikos valstybė teri
torija ir gyventojų skaičiumi,
niekados nesutiks, kad pieti
niam kontinentui vadovautų
Argentina. Pagaliau Brazilijos
politika visai kitais keliais ei
na negu Argentinos. Todėl
apie bet kokias galimybes Bra
ziliją dabartiniu metu sukti
apie Buenos Aires ašį, negali
jokios kalbos.
Bandymai daromi su kitu
kaimynu — Čile. Pasklidus ži
niomis, kad prez. Peron pa
kviestas aplankyti Čilę, spau
doje pasipylė eilė nepalankių
prez. Peron atžvilgiu strarps
njų, pavyzdžiui, kad prez. Pe
ron ruošiasi Čilę prisijungti
prie Argentinos, ar padaryti
savo koloniją.
Argentinos politika Pietų
Amerikoje susikerta su Ame
rikos politiką, su bendro 'va
karų saugumo politika, Prez.
Peron nori vadovauti P. Ame
rikfti ir ištumfi Vašių gto įtaką.

mą, kuris vienai
eksporto
kompanijai pripažino teisę sa
vo skolą atsiimti iš Brazilijos
aukso indėlių padėtų New
York National City Bank. Bu
vo išimta virš 3000 tūkstančių
dolerių Brazilija prieš tokį
elegėsi protestavo pareikšda
ma, kad tie indėliai nepriklau
so Brazilijos valstybiniam ban
kui. Šį klausimą aiškina ata
tinkamos abiejų kraštų įstai
gos.

BRAZILIJOS ŠIAURĖJE
sausros tebetsitęsia. Daugiau
šia nukentėjo Ceará ir Rip
Grande do Norte estadai. Cea
rà estadoj jau treti metai sau
sros tęsiasi. Trūksta vandens,
maisto drabužių. Bėgimas į
miestus neišsprendžia klausi
mo. Žmonės įpuolę despera„cijon. Sausrų yra paliesti apie
300 tūkstančių gyventojų. Vy
riausybė imasi griežtų priemo
nių padėčiai pagerinti. Pasky
rė iš iždo viešiesiem darbam
pinigų ir vęžą maisto.
— Nuo vasario men. 22 d.
bus ląisva prekybą svetima
valiutą Brazilijoje.

2

MŪSŲ LIETUVA

pusi. 2

Sesės ir Broliai Lie
tuviai
Didi ir reikšminga yra mū
sų tautos gyvenime Vasario
16 - toji. Tą dieną prieš 35
metus Valstybės Taryba, iš
reikšdama visos mūsų tautos
giliausius troškimus, paskel
bė Laisvos Nepriklausomos
Lietuvos Valstybės atkūrimą.
Minėdami šią kiekvieno lie
tuvio širdžiai brangią dieną,
mes, deja, negalime švęsti mú
sų tauto šventės savojoj Tė
vynėj, džiaugtis atgauta lais
ve, gėrėtis pasiekta pažanga
ir ryžtis naujiems žygiams ir
laimėjimams.
Prieš mūsų valią išblaškyti
po visus pasaulio, kraštus,
mes tokią dieną nejučiomis
savo'mintimis skriejame į Tė
vų Žemę. Tačiau, kur anks
čiau buvom pratę minėti tau
tos iškilmes, - tuščios ir iš
niekintos visiems mums bran
gios vietovės.
Ten ne mūsų vėliavos ple
vėsuoja, o priešo raudanosios
kabo, tartum būtų pašauktos
savo spalva liudyti, kiek čia
liejasi nekalto geriausių mū
sų dukrų ir sūnų kraujo. Ne
Laisvės Varpas ten aidi, o
tik žvanga naujos sunkios ver
govės pančiai. Ne Lietuvos
himno žodžiai su džiaugsmu
veržiasi iš tūkstančiu krūtinių,
o duslios raudos ir aimanos
plinta iš skriaudžiamos šalies.
Priespaudos kūju ir giltinės
piautuvu paženklintas šian
dieninis Lietuvos gyvenimas.
Širdis kiekvienam mūsų sudre
ba, kas yra ištikę ir kas lau
kia mūsų artimųjų, likusių
krašte.
Mes žinome, kas yra pas
kandinęs ašarų klanuose mū
sų Tėvynę ir į neišpasakytą
vargą įstūmęs visą 'šalį. Mes
žinome, kad tik.okupantų ver
govei žlugus atsivers kelias
į laisvą gyvenimą. Nejučio
mis šimtais ir tūkstančiais lū
pų imame kartoti Tėvų Že
mės išlaisvinimo priesaiką.
Šią visiems mums brangią
dieną minėdami, mes ryžta
mės burti visas jėgas Tėvy
nei išlaisvinti, o ypač diegti
Tėvynės meilę priaugančioms

kartoms auginant jų pasiryži nuolat gaivintų mūsų pasiry
mą, kad ir savo gyvybės ne žimus.
būtų pasigailėta, jeigu Tėvy
Vardan Lietuvos lietuvyje
nės išvadavimas to pareika .ryžtamės matyti savo brolį,
lautų.
bendros kovos dalyvį. Visur,
Žinokime, kad ne tik mūsų ir privačiuose, ir viešuose
laisvinimo veiksniai, bet kiek santykiuose,ieškome, kas mus
vienas iš mūsų esame išlais jungia.
vinimo kovos dalyviai. Kiek
Mes žinome, kad mūsų bro
viename krašte, kad ir kur liai Tėvynėje visas savo vil
bebūtume atsidūrę, turim pla tis yra sudėję į mus. Jų ran

Gyveno piktas ir labai griež
tas ponas. Kartą jis kėlė puo
tą ir pritrūko žuvies. Pašaukė
žvejį, kuris prie jo dvaro gy
veno, ir liepia eiti žuvauti.
Tas nuėjo į marias, užmetė
vieną, antrą kartą tinklą ir
vienos žuvies neištraukia. Už
metė ir trečią kartą, bet vis
kaip tyčia nesugauna. O jam
ponas sakė, kad jei jis nepri
gaudys žuvų, tai galva atsa
kys.
Nusiminęs žmogelis atsisė
do ant kranto ir verkia. Išplau
kė iš marių merga ir klausia,
ko, jis verkia. Jis paporino,
kad
nesugauna žuvų ir'
kad ponas pasakė: jei jis ne
sugaus žuvų, tai galvą nuims.
Merga ir sako jam; «Prižadėk
man po penkiolikos metų ati
duoti tai, ko išeidamas nepąli
kai namie, tai sugausi žuvų,
kiek norėsi». Pamanė, pamanė
žmogelis, kad nieko gera na
mie neras, ir prižadėjo. Mer
ga nusitebulkštino, o jis kaip
užmetė bredinį žuvų, tai vosne-vos trimis brikėmis parve
žė.
Pareina žvejys namo, jam
nei galvoj, kad gali būti kas
naujo. Ogi žiūro —• kad sū

m.

vasario 21 d.

Ona Sadauskaitė

Snaigės
Šaltas vėjas ūžė.
Baltos snaigės krito.
Stovi ten bakūžė
Sniegu užpustyta.
Girios medį puošia
Baltos tyros snaigės.
Miškas gailiai ošia,
Kad jo džiaugsmas baigės.

,

Stovi ten grytelė.
Niekas jos nelanko.
Nebėra dainelių,
šypsenos už lango.

Ašarėlės krito
Ir skaudžiai dejavo,
Verkdama lig ryto
Ten motulė tavo.

kime savo veiklą ir laimėki
me.
Vardan tos Lietuvos
Vienybė težydi.
M. Krupavičius,
VLIK U Pirmininkas

K. Žalkauskas,
Vykd. Tarybos Pirmininkas

Prez Eisenhower pirmą dieną savo darbo kabinete Baltuo
siuose Rūmuose.

čią darbo dirvą ir didelę at
sakomybę už Lietuvos likimą.
Kiekvieno mūsų uždavinys
laimėti to krašto viešąją opi
niją, politinę vadovybę, spau
dą Lietuvos išlaisvinimo rei
kalui.
Pirmiesiem emigraciniams
vargams einant į galą, mūsų
tautinės Bendruomenės yra
tie šaltiniai, kurie yra pašauk
ti gaivinti Tėvynės meilės ir
skleisti lietuviškosios šilumos
svetur atsidūrus. Spieskimės
tad visi apie juos, stiprinkime,
kad mūsų Bendruomenes iš
saugotų lietuvybės dvasią ir

kos ir kojos yra sukaustytos,
o lūpos surakintos.

LIETUVOS ĮGALIOTO MINIS
TER1O BRAZILIJOJE DR.
FRIKO ME1ER10 KALBA, PA
SAKYTA PER -VOICE OF
AMERICA» 1953 METAIS, VA
SARIO MĖN. 16 D.

Daugiau negu kada nors,
Jungtinėms Amerikos Valsty
bėms vadovaujant, ryškėja
tvirtas laisvojo pasaulio pasi
ryžimas baigti su visomis
nuolaidomis bolševikams ir
suduoti mirtinį smūgį Maskvos
imperialistinėms' užmačioms.
Su mumis yra visas laisvasis
pasaulis. Kad Lietuvos išlais
vinimo valanda priartėtų ryžkimės, vienykimės, stipriu

Brangūs broliai ir seserys
okupuotoje Lietuvoje.
Mūsų Tėvynės nepriklauso
mybėl sukaktuvių proga vėl
turiu laimės kalbėti Jums iš
tolimos Brazilijos sostinės Rio
de Janeiro. Kaip Lietuvos Įga
liotas ministeris aš esu paty
ręs daug draugiškumo Lietu
vai iš Brazilijos vyriausybės
bei visuomenės. Brazilų tauta
gerai žino jūsų kančias paverg
toje Tėvynėje. Dažnai spaudo
je Čia rašoma apie Lietuvą ir
Jūsų sielvartą vergijoje. Ka
lėdų metu vienas didžiausių

doke tris kartus pasuko ir
merga nuplaukė.
Nusikratęs mergos, eina to
liau ir prieina tamsią girią.
Žengia takučiu ir žiūro, kad
aikštelėje vaikšto jautis Jis
pasaka)
bėgti artyn, ogi žiūro, kad jau
tį
gano liūtas, kurtas, sakalas
nus gimęs, ir toks gi gražus,
ir
skruzdeluke. Liūtas ir pra
kad žiūrėk ir neatsitrauk. Ir
šo
berniokščio, kad jis papiau
taip žmogeliui pagailo, kad jį
tų. Jis pspiovė jautį ir sako:
marių mergai pažadėjo.
Vaikas augo, mokėsi, ir jam «Ar jūs būsit patenkinti mano
viskas gerai sekėsi. Bet tėvas, dalybomis?» Jie atsakė:
«Dalyk, kaip tu nori, mes bū
kada tik į jį pažiūrėjo vis
apsiverkė. Taip sūnus vieną sime patenkinti!» Tada jis iš
kartą Ir klausia: «Ko tu. tėvuli, darinėjo, išėmė žarnas, atpio
vis verki, į mane žiūrėda vė galvą, atkirto kojas ir sa
mas?» Žvejys nenorėjo iš kar ko: «Tau, liūte, visas jautis,
to sakyti, bet kai prisispyręs nes tau daugiausia reikia
prašė ir turėjo pa poryti. Kai ėstį; tau, sakale, žarnos, tai
sužinojo viską, tai bernuolai ir medin įlėkęs galėsi lesti;
tis, nesulaukęs nei penkioli tau, skruzdeluke, galva, nes
kos metų, apsirengė ir išėjo. kai išėsi smegenis, tai turėsi
Eina pamariu ir susitinka sau pakajus; o tau, kurte, ko
senelį. Tas ir klausia, kur ei jos, — nors tu dabar greitas,
na. Tada .senelis jam sako: bet kai jas suėsi, tai dar bū
«Prižadėk išvaduoti vieną ka si greitesnis». Žvėrys taip bu
ralių nuo smako, tai aš tave vo patenkinti dalybomis, kad
išgelbėsiu. Duosiu lazduKę, tai net užmiršo jam padėkoti.
Kai toli nuėjo, atsiminė jie,
kai tai merga plauks į tave
kad
nepadėkojo už dalybas.
— pasuksi kairėn pusėn, tai
Reikia
vytis, bet kuriam? Jei
ji sustos. Pastovėjus vėl
plauks į tave, tada pasuksi vvsis liūtas: pamatys žmones
dešinėn,tai ji pasitrauks atgal, ir nušąus; jei vysis skruzdelu
O kai ir trečią kartą pasuksi kė, tai užmins koks žmogus
dešiuėn ir kairėn, tai ji visai ir sumindžios; jei vysis saka
pranyks, į dugnas pasiners». las, tai gali sugauti ir uždaryt
Vaikas prižadėjo vaduoti ka narvao. Tai geriausia tinka
ralių nuo smako, padėkojo se vytis kurtui. Ir pasileido kur
neliui ir nuėjo. Ir tikrai taip tas. Vijosi vijosi, ogi žiūro,
buvo, kaip senelis sakė: laz kad jau nebetoli bernuolaitis.

Tas atsigrįžo, pamatė atlėkiau
tį kurta ir mano: «Dabar tai
blogai — tikrai sdės mane».
O kurtas pribėgęs sako: «Mes
tau dar neužmokėjom už daly
bas, grįžk, tai atsilyginsim».
Ir sugrįžo abudu. Liūtas pir
miausia sako: Išsipešk iš ma
no nugaros tris kartus po tris
plaukus, tai kada norėsi, tai
pasidarysi tris kartus drūtes
nis ir tris kartus stipresnis».
Paskui sako sakalas: Išplėšk
mano tris plunksnas, tai kai
norėsi — pasidarysi tris kar
tus žvalesnis, ir tris krrtus
gražiau giedosi» Jis išsipešė
tris sakalo plunksnas, devynius liūto ir tris kurto plau
kus, tai, kada norės, bus tris
kartus gražesnis, tris kartus
tvirtesnis ir tris kartus grei
tesnis. Pagaliau ir skruzdelukė sako: «Išsipešk ir mano
tris ūsukus, tai pasidarysi tris
kartus mažesnis, tris kartus
uolesnis ir tris kartus grudes
uis». Padėkojo bernuolaitis ir
nukuokštavo.
Jis eina eina, prieina dvarą,
iš visų pusių aptvertą, apmū
rytą aukšta siena, Išsiėmė
skarelę, pažiūrėjo į vieną
skruzdelukės ūselį ir pasida
rė tris kartus mažesnis. Susi
rado sienoj skylutę, įlindo į
dvarą, pasidarė bernuolaičiu
ir eina. Pamatė ponas ir nie
kaip negali suprasti, kaip jis
atsirado, nes į jo dvarą ne
tik žmogus negali.įlįsti, bet

Apie bernuolaiti pažadėta ma
riu mergai
(liaudies
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sostinės dienraščių «O Jornal»
išspauzdino vienos brazdės
poetės straipsni, kuris prade
damas taip:
Niekuomet nebuvo taip iš
ryškėjusi lietuvių tautos vertė
kaip šiuo metu. «Ji yra šiendie vertingiausia dėl vieno
turto, kuris yra visų kilniau
sias, dėl jėgos, kuri yra visų
atspariausia ,- tai Tėvynės mei
lės ir sąmoningos kovos prieš
komunizmą. Ši jėga jungia vi
sus lietuvius, kur jie bebūtų:
ar priešų mindžiojamoj tėvy
nėj, ar išblaškytus po platų
pasaulį, ar Lietuvos miškų
priglaustus, bevardžius parti
zanus, jungia į vienetą, kuris
savo galia ir ryžtingumu nūs
telbia visus priešų ginklus,
nutylančius prieš šios tautos
drąsą, didvyriškumą ir kan
čią.»
Straipsnis, kuriame plačiai
nagrinėjamas lietuvių pasiau
kojimas kovoje prieš komuniz
mą. baigiamas šiais žodžiais:
Lietuva! Tu esi kaip krišto
linis lašelis žemės purvų ir
puvėsių užteršto vandenyno
viduryje, milžiniškų bangu
blaškomas ir skandinamas, ta

(Tąsa 3 pusi.)

ir skruzdėlė neįsigauna. O
bernuplaitis kaip tik pamatė
karalaitę vaikščiojant po so
dą, nulėkė ir atsitūpė ant šakos
Karalaitė paėmė prijuostę ir
šaukia sakalą. Ji sugavo jį,
nusinešė į savo pakajus ir už
darė narve.
Kartą karalaitė norėjo pa
žaisti ir išleido sakalą iš nar
vo. Jis pasivertė bernuolių ir
ėmė karalaitę kalbinti. Ta iš
karto nusigando, bet paskiau
pradėjo kalbėti. Ir taip jis gy
veno jos pakajuose: kai nori
— bernu pasiverčia, tai vėl
sakalu atsiverčia. Sužinojo ka
ralius, kad jo duktė pas save.
Atėjo karalaitė ir atsinešė
sakalą. Karalius pradėjo ant
jos rėkti, kad ji netikrą saka
lą laiko. Tada bernuolaitis
atvirto tvirtu jaunikaičiu ir
sako: «Aš galiu betkųo pasi
versti, tik atneškit aukso lėkš
ię, jis atsistojo ant jos ir* pa
sivertė skruzdeluke. Paskui
dar pasivertė ir kurtu ,ir liū
tu. Dabar karalius, kad jis to
ks gudrus, liepė vesti jo dūk
terį ir valdyti karalystę. Bet
bernuolis sako: «Aš negaliu:
mane tėvas pažadėjo marių
mergai, be to, dar turiu eiti
i kitą dvarą ir išgelbėti kara
lių nao devyngalvio smako».
Taip bernuolis ir išėjo. Ėjo
ėjo ir priėjo ta. dvarą, kurio
karalius turėjo kasdien duoti
smakui po devynias kiaules
ir vieną piemenį suėsti. O jei
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(Tąsa iš 2 pusi.)
čiau nenugalimas. Žitiok, Lie
tuva, jei karo draskoma tu
buvai mažytė, tai istorijos teis
me tu busi laisvės ir kovos
milžinas». Taip, brangūs bro
liai ir seserys. Mes didžiuoja
mes Jūsų kova. Ji stiprina ir
musų čia darbą dėl Lietuvos
laisvės. Joks priešas neišplėš
iš mūsų širdies lietuviškumo.
Artėja diena! Didžioji diena!
Lietuva ir vėl bus laisva ir
nepriklausoma! Noriu baigti
šį trumpa pasveikinimą Jums
poeto žodžiais:
Lietuvi! Kančios ištremtųjų
ir kraujo žuvusių lašai Tebū
nie priesaika gyvųjų, kurią
širdin įsirašai. Kantrybė, dar
bas ir kova — Ir vienas tiks
las - Lietuva!
IKI PASIMATANT LAISVO
JE TĖVYNĖJE

— Čilė. Čilės vyriausybė
iškilmingai minėjo 150 m. su
kaktį nuo žymiojo lietuvių
mokslininko, Igno Domeikos,
gimimo. Jis mirė Čilėje 1889.
I. 23. Kaip sukilimo dalyvis
pabėgęs nuo caro, jis Čilėje
gyveno. 50 metų, daug padė
damas pertvarkyti visą šąlies
švietimą, rektoriavo Santiago
unte, atrado visą eilę minera
lų ir metalų. Domeikos vardu
pavadintas vienas metalas,
vienas uostas ir vienas kal
nas. Domeikos palikuonys ir
dabar gyvena Čilėje, kur ūži
ma žymias vieta» diplomat,
tarnyboje ir moksle. Domei
ką nori savintis lenkai, kaip
ir daugelį kitų pasaulinio gar
so lietuvių, tačiau savo kilme
ir darbais jis buvo tikras lie
tuvis.
— Italija. Romoje pradėjo
veikti Laisvės Internacionalas,
kurį sudaro Sovietų paverg
tųjų tautų politikos veikėjai.
Jo tikslas — kovoti prieš ru
siškai bolševikišką imperializ
mą bei tarptautinį komunizmą
ir prisidėti prie Sovietų pa
vergtųjų kraštų laisvės atsta.
tymo. Iš lietuvių pusės šioj
organizacijoj dalyvauja Dr.
J. Gailius Inauguraciniame.
Laisvės Internacionalo susi
rinkime. Kuriame buvo Romos
laikraščių atstovai, Dr. Gai
lius kalbėjo apie Lietuvos ir
kitų Baltijos valstybių padėlį
Sovietų okupacijoj ir tų tautų
pasiryžimą atstatyti savo ne
priklausomybę.

PLB LOKo pirmininko prel.
J. Balkūno tuo reikalu mestą
mintį norima realizuoti dar
šiais metais ir per kongresą
apsvarstyti svarbiausias lietu
vybės išlaikymo bei kultūri
nes problemas. Į darbą bus
stengiamasi įtraukti kuo pla
čiausias tautiečių mases.
Balfo naujasis direktoriatas
likusių Europoje 10.000 trem
tinių šalpai pirmiausia pasky
rė 5.000 dol. Gavus iš JAV
valstybės departamento leidi
mą, dabar 25% Balfo direkto
rių gali būti jau ir nepilieciai. Balfo seimas tokiais di

Robert B. Anderson
Amerikos Laivyno ministeris
rektoriais yra išrinkęs Dr.
kun. A. Jušką, adv. J. Skorubs
ką ir adv. P. Viščinį, kiti di
rektoriai yra prel. J. Balkūnas, J. Boley, St. Gegužis,
J. Ginkus, P. Gribienė, M. Ka
sevičienė, J. B. Tuinila, A.
Kanuišis, J. Kasmauskas.
— Teisininkų Draugijos vi
suotinį suvažiavimą c. valdy
ba šaukia vasario 21 d. Čika
goję. Suvažiavime bus ne tik
renkami nauji vykd. organai,
bet taip pat svarstomi atkur
simos Lietuvos santvarkoskos
klausimai.
— Čikagoje staiga mirė
LAS vyr. valdybos pirminin
ko pavaduotojas, mažlietuvių
ir skautų veikėjas J. Mašiotas.
New Yorke mirė buv. Memmingeno stovyklos vedėjas J.
Kundrotas.

— Jungtinės Amerikos Vals
tybės. JAV-se norima sušauk
ti visos Amerikos kongresą
kultūros reikalų svarstyti. JAV

— Kanada. Organizuoja «Ka
nados Balta». Ir čia organizuo
jama panašus į JAV-ių «Kąna
dos Balfas», kuris, įregistruo
tas valstybės įstaigose, galėtų
gauti lengvatų iš valdžios pu

nors vieną dieną nebūtų da
vęs, tai ji pati būtų suėdęs.
Bernuolaitis prašo, kad pri
imtų už piemefiį. Karalius pa
žiūrėjo į jį ir sako: «Ne, vai
keli, nepriimsiu. Nors ir pri
trūkau piemenų, bet tu toks
gražus, kad man gaila tavęs
smakui atiduoti». Bet kai jis
labai prašė, tai karaliui ir
priėmė.
Rytojaus dieną karaliaus tar
nai išprausė devynias kiaules
ir liepia bernuoliui varyti. Jis
pasiėmęs skruzdėlukės ūse
lius pasižiūrėjo, pasidarė tris
kartus gudresnis ir sužino,
kaip smakas apgauti.
_
Jis išpurvino visas kiaules
ir nuvaręs smakui ąiškipa,
kad jos švarios, tik deglos.
Smakas pašponavo, pauostė
ir suriko: «Kad man rytoj
atvarytum aštuoniolika baltų
kiaulių, o jei neatvarysi, tai
patį karalių sudraskysiu!»
Kitą dieną išsiėmė bernuolaitis tris liūto plaukus, pačiū
pinėjo pirštais ir pasidarė (ris
kartus tvirtesnis už liūtą./Pa
siėmė duonos kepalą, butelį

vyno ir su kitu piemeniu išsi
varė astuonioliką kiaulių.
Nusivaręs sustojo prie kal
no, liepė piemenuku įlipti me
din ir įnešti duoną su vynu,
o jis pasivertė liūtu ir laukia
ateinant smako. Kai tik sma
kas išlindo iš guolio, jis tuoj
ir puolė. Ėmėsi, ėmėsi, abu
pailso, baisiai sušilo, bet vie
nas antro niekaip negali įveik
ti. Smakas ir sako: «Jei da
bar man kas duotų šitų kiau
lių po lašą kraujo, tai aš ta
ve tuoj suéstau». O bernuo
laitis sako: «O jei man kas
duotų butelį vyno ir duonos
kepalą, tai aš tave tuoj su
triuškinčiau». Jis išsižiojo, tik
lept ir įmetė piemuo duoną
su vynu gerklėm Jis tuoj sue
dė ir kaip griebė, tai vietoj
smaką nudėjo. Nusuko devy
nias, galvas ištraukė liežuvius,
tai tada net persigando, kad
jis toks stiprus. Karalius taip
džiaugės, kad atsidėkodamas
liepė vesti net savo vieninte
lę dukterį. Nors karalaitė bu
vo graži ir jam labai patiko.
Aprašė karalius dvarą ir lie-

sės ir efektyviau prisidėti
prie tremtinių Europoje šel
pimo. Tuo reikalu rūpinasi
Kanados LB krašto valdyba.
Tokia organizacija veiktų glau
džiam kontakte su JAV Baliu.
Migracijos dep-to vyr. dir.
Smitho pareiškimu, Kanados
valdžia labai patenkinta ten
atvykusias lietuviais. Tolimes
nėj emigracijos eigoj pabėgę
liams numatoma pirmenybių.
— Pianistas A. Kuprevičius
po sėkmingi) koncertų JAV
se pakviestas atvykti koncer
tuoti taip pat į Kanadą.
Vasario 14 d. Toronte buvo
ruošiamas pats didžiausias
Kanadoje tarpt, dainų ir šo
kių festivalis, kuriame taip
pat pasirodęs lietuvių tautinių
šokių grupė su choru.
— Kolumbija. Kaip gyvena
Kolumbijos lietuviai. Iš Kolum
bijos pranešama, kad ten yra
daugiau kaip 500 lietuvių. Iš
jų apie 200 gyvena Begotos
miesto zonoje, 220 - Medellino,
50 Gali, o likusieji - kituose
raistuose. Statistiniai duome
nys: 98% yra katalikai, 80%
vedę. 25% yra įsitaisę labai
gerai, 50% - gerai, 20% vidų
ti raškai, 5% - silpnai, 99% tu
ri darbą. Suorganizuotos ben
druomenės su valbybomis Bo
gotos ir Medellino miestuose,
organizuojama Cali mieste.
Krašto valdybą sudaro kun.
N. Saldukas, kun. Tamošiūnas
ir St. Sirutis, be to, į valdy
bą įeina nariais Begotos ir
Medellino miestų bendruome
nių pirmininkai. Medellino mi
este leidžiamas mėnesinis žur
nalas «Kolumbijos Lietuvis».
Kolumbijoje neveikia jokia
politinė partija ar grupė. Kraš
to valdyba yra nusistačiusi
prieš bet kokią šios rūšies
iniciatyvą.

1953 m. __•vasario 21 d •
Jonas Aistis

Vaidilai
Po laisvus laukus ir laisvas aikštes vaikštau,
O Lietuva, aš vaikštau ir gėriuos.
Vaidenas žygiai ir didieji kunigaikščiai,
Vaidenasi man tauras Paneriuos. ♦

Menu ir savo brolį, šaunųjį vaidilą,
Su kankliaiSį ramentu, žila barzda...
Kurią gi šiandie aš turiu pradėti bylą.
Kurias aš tau turiu atveri žaizdas,
Kai negirdžiu jau Algirdo skardžių trimitų,
Kai nematau jau Vytauto pulkų Su sielvartu gulu, su juo keliuosi rytą
Ir sunkiai paliktus kanklius velku.

Ir taip aš juos velku, senus laikus atminęs,
Apkaltas šitais pančiais nūdienos.
Vaidenasi sapnai, sapnai ir Gediminas,
Bet jau parkritęs kniūbščias Veliuonoj.
Tu ten, prie Nemuno, prie jo, senų senelio,
Kur rinkos plėšrūs paukščiai ir vilkai...
Tai tu buvai teutonui ten pastojęs kelią
Drauge su karžygių šauniais pulkais.
Vaidila, tu prikelki juos naujiems Pilėnams,
O tu prikelt, prikelti juos gali!
Tegu tad skamba kankliai, tegu tad skamba plienas
Nūnai naujų milžinkapių šaly.

Nes aš bijau sunykti mūsų kasdienybėj,
O žygius juk regėjimuos mačiau.
Saulėlydy Nemunas kaip ašara žiba,
Bet patys kankliai skamba yis karčiau....
I

Brangus broliai ir se
sės lietuviai!
Pasinaudojant
«Amerikos
Balso» palankumu, į Jūs krei
piasi, Aleksandras Polišaitis,
Lietuvos Konsulas São-Pauly
je, Brazilijoje. Brangieji! Man
labai malonų, kad galiu Jūs
pasveikinti savo ir visų Bra
zilijoje gyvenančių lietuvių
vardu - VASARIO 16-tos die
no> proga.
Jūsų aukos, sudėtos ant mū
sų Tėvynės aukuro ir kančios
kalėjimuose bei Sibiro taigo
se, mums yra gerai žinomos
ir tai inpareiguoja mus dar su
didesniu pasiryžimu bei vi-

Harold E. Talbot
Amerikos aviacijos ministeris

sais galimais būdais stengtis
atgauti Lietuvai laisvę.
Tuo tikslu, mūsų diplomat!
niai ir konsulariniai atstovai
stropiai seka Jungtinių Tautų
posėdžių eigą ir gyvai reaguo
ja į kiekvieną Sovietų Rusi
pė nors taip gyventi, bet jis jos atsiovų neteisėtą pareiški
pasakė, kad jį tėvas pažadėjo mą - reikalavimą pavergtųjų
marių mergai.
tautų atžvilgiu. O memorandu
Eina bernuolis pamarių, gi mai padeda, kas kart, plačiau
žiūro — iš vandens merga iš atverti mums Jungtinių Tautų
kišūs galvą ir kasas šukuoja. Organizacijos duris ir keliami
Kai tik jį pamatė ir ėmė juose klausimai virsta jų sudžiaugtis, kad jos vyras grįž siinteresavimo objektu.
ta, ir aiškinti, kad tos marios,
Be viso to, Lietuvos išlais
tai jos užkeiktas dvaras. Pa
vinimo
akcijos bare daug dir
galiau ji paprašė: «Būk toks
ba
ir
lietuvių
politinės ir kul
geras: aplėk tris kartus ma
tūrinės
organizacijos,
spauda
rias, tai baigsis mano užkeiki
ir
pavieni
asmenys
keldami
mas». Išsiėmė bernuolaits tris
kurto plaukelius, pasidarė tris aikštėn Sovietų Rusijos pra
kartus už kurtą greitesnis ir gaištingus darbus mūsų Tėvy
pasileido apie marias. Kai nėję ir šaukdami viso pašau
aplėkė — atvirto marių mer lio lietuvius bei jų draugus į
ga gražia karalaite, kad su vieningą Lietuvos vadavimo
anomis nė nepalyginti. Pasikė darbą. Mūsų gi rašytojai ir
lė audra, marios debesimis žurnalistai, įsiterpę į svetimos
nuėjo, iškilo dvaras ir atgijo spaudos darbuotuoju eilės,
kiekvieną progą, kelia Lietu
kariuomenė.
Dabar juodu iškėlė vestu vos klausimą ir drąsiai reika
ves ir taip gerai sutiko, taip lauja Sovietų Rusijos pasitrau
mylėjosi, kad vienas antru kimo iš mūsų Tėvynės.
Tačiau, jei į kai kuriuos mū
neatsidžiaugė, kad vienas be
sų
reikalavimus dar nebuvo
antro būti nebegalėjo. Buvo
patenkinti jaunuoju valdovu tinkami atsižvelgta, tai tame
ir visos atgijusios karalystės kalta tik bendra politinė pa
saulio situacija. Bet, padėtis
žmonės.

gerėja, o ypač, praėjusieji
Jungtinių Amrrikos Valstybių
Prezidento rinkimai, atrodo,
žymiai pakeis šią situaciją
mums pageidaujama linkme,
nes naujojo Prezidento pro
gramoje įtraukta ir pavergtųjų
tautų išlaisvinimas.
Tiesa, pasaulio padangė te
bėra dar apsiniaukusi bei ho
rizontas mėto žaibus ir kur
tus dundėjimas aidi iš kovų
laukų, bet visiems aišku, kad
didieji sprendimai artėja. Ar
tėja valanda, kuomet bus išs
pręstas ilgiems amžiam kultū
ros ir tikrojo žmoniškumo bei
laisvės likimas.
Užtikrinu Jus, kad mes būdime, kad Lietuvos išlaisvini
mo darbas varomas visais ba
rais tiek atskirose laisvose
valstybėse, tiek Jungtinėje
Tautų Organizacijoje, tiek
paskyrų valstybių politikų tar
pe. Ir, jei anksčiau pasaulis
apie Lietuvą mažai ką žinojo,
ar net mažai težinojo, tai da
bar visi aiškiai pamatė Sovie
tų Rusijos agresingus planus
ir mūsų draugų eilės ėmė žy
miai didėti.
Kitaip, be, prasmės būtų.
Jūsų, broliai partizanai ir vi
sa kenčiančioji lietuvių tauta,
aukos, jei Tėvynės išlaisvini
mo kovos nelaimėtume. Mes
laimėsime, bet turime būti vie
ningi ir dvasia stiprūs! Teisė
ir teisybė mūsų pusėje!
Ir taip, noriu, iš tolimos ir
laisvę .garbiančios Brazilijos
palinkėti Jūms, šios Lietuvai
brangios ir reikšmingos die
nos proga, ištvermės, pasiry
žimo ir kantrybės, nes laisvės
rytojus jau švinta. Mes būsi
me laisvi!

JAU LAIKAS ATNAUJINA

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

SKAITYK IR PLATINK
«MÜSU LIETUVĄ»
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Laisvojo Pasaulio
Spaudos Puslapiuose

bet ne bendrais patvarkymais.
c) Tarptautinis bendradar
biavimas turi būti vykdomas
laikantis tautinių grupių lygy
bės principo, - būtent, kad
visos tautos turi lygius balsus,
kaip Jungtinėse Tautose.
d) Kiekviena tautinė grupė
turi būti atstovaujama teisėto
kiekvienos tautos politinio
tremties atstovo.
Visų šių grupių bendrai paą
kelbtame pareiškime sakoma,
kad tuo būdu gali būti susti
printas jungtinis anr.ibolševikinis frontas ir laiduota jų
realizavimas vykdant šią po
litinę koncepciją. Tai esąs
natūralus kelias sėkmingai
sudaryti bendrą antibolševikinių tautų frontą, - tautų, jau
seniau paverstų pačioje Sov.
Sąjungoje, ir vad. satelitinių,
pavergtų neseniai.

Kokiomis sąlygomis tikrainiečiai prisidėtų prie bendro
antibolševikinio fronto. Elta
'yra pasiryžusi supažindinti
musų tautiečius su mūsų kai
myninių tautų laisvinamaisiais
sąjūdžiais ir jų veikla. Šį kar
tą dedame svarbiausių ukrai
niečių dešimties politinių par
ti jų ir kovos organizacijų cen
trų pasisakymą, kokiomis bū
tent sąlygomis jie sutiktų pri
sidėti prie bendro antibolše
vikinio fronto Vėliau duosime
informacijų apie latvių, estų,
lenkų ir kt. veiksnių organi
zaciją bei apimtį.
Gavome žinių, kad 10 ukrai
niečių partijų ir kovos sąjūd
žių, atstovaujančių beveik vi
sai ukrainiečių emigracijai,
išklausiusių Amerikos Ukrai
niečių Kongreso Komiteto de
legatų 1952 m. gruodžio 19 ir
20 d. pasisakymo dėl antibolševikinės veiklos koordinavi
mo, per savo teisėtus atstovus
Europoje 1952 m gruodžio 27
d. apsvarstė ši reikalą specia
«KOMJAUNIMAS» LANKO
lioje sesijoje ir paskelbė są
BAŽNYČIĄ.
lygas, kokiomis ukrainiečiai
galėtų dėtis prie antibolševiMokyklose steigiami pionie
kinės kovos koordinacinio
rių bei komjaunuolių rateliai.
centro.

Pavergtoje Lietu
voje.

vo į tolimesnes bažnyčias, kad
jų niekas nepažintų.
BULVĖS SUŠALO
.1952 m. lapkričio 12 d. «Tie
sa» įsidėjo vedamąjį straips
nį: «Artimiausiomis dienomis
baigti bulvių kasimą ir paruo
šas». Iš straipsnio matyti, kad
Žagarės, Mažeikių, Kuršėnų
ir Lazdijų rajonuose tebebu
vo tuo metu nenukąstą apie
ketvirtadalis bulvių. «Nebaig
tas kasimas buvo visoje Vil
niaus srities rajonų, ypač Ne
menčinės, Molėtų, Širvintų»
Anykščių rajonuose.

Lapkričio 12 dienai toje pa
čioje «Tiesoje» oro tempera
tūra buvo numatyta tarp 4
laipsnių šilumos ir 1 laipsnio
šalčio. Taigi tuo metu nenu
kąstosios bulvės jau daug
kur greičiausiai bus sukalu
sios.

Tūlas Kačinskas iš Šiaulių
apylinkės parašė Stalinui laiš
ką, pranešdamas, kad vietoj
žadėtų 180 centnerių iš ha,
jis išauginęs po 230 centne
rių cukrinių runkelių iš ha.
(Lietuvos cukrinių runkelių
derlius iš ha vidutiniškai bu
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tuânia, Rua Jaguaribe, 477
São Paulo.»
A. Polišaitis

TAUTIEČIAI

Lietuvos Konsulas

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.

.

JAU LAIKAS ATNAUJIN
TI 1953 METAMS «Mūsų Lie
tuvos» prenumeratą. Laikraš

čio likimas
rankose.

yra skaitytojų

NAUJOS LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS!
Bendruomenės choras platina naujai įdainuotas plokšteles:

1) “Jūreivių Maršas” ir “Baltos Gėlės”,
2) “Svajonės” — Tango ir “Polka”
3) “Malda už Tėvynę” ir “Kur Bėga Šešupė”.
Turime ir seniau įdainuotų plokštelių. Plokštelių galima gauti
pas visus mūsų choristus pas choro pirmininką Kaz. Ausenką
(V. Zelina, Rua Rio Feio 2), nariams rėmėjams pas Petrą Ši
monį (V. Zelina, Rua Venda Nova 46) ir mieste pas Juozą
Karpavičių — siuvykloje, Avenida São João, prieš Paštą.

Choro Valdyba.

Registrada no G.R.C. sob o n.* 551

AVENIDA ZELINA, 749 — VILA ZELINA — S. PAULO
Aberturas de firmas
Encerramentos de firmas
Transferencias de firmas
Contratos na Junta Comercial
Distratos na Junta Comercial
Escritas Fiscais
Escritas Comerciais

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

HORÁRIO das 8 ãs 19 horas.

«S1ETYNO» ansamblio tautinių šokių grupė Vokietijoje. Daugelio tautų
atstovai, daugelį kartų, gėrėjosi jų vaidinimu, šokiais ir dainomis. Jie
daug pasidarbavo lietuvio vardo išgarsinimui.

Jų bendrai sutartame ir vie
šai paskelbtame pareiškime
kritikuojamas dabartinis auti
bolševikinės kovos Rusijos
tautoms išlaisvinti koordinaci
nis centras, nes jis, pareiški
mą pasirašiusių ukrainiečių
politinių grupių ir kovos cen
trų nuomone, esąs grynai ru
siškų politinių partijų įrankis.
Ukrainiečiai pareiškia galėsią
dalyvauti antibolševikinėj vei
kloį, jei bus išpildytos šios są
lygos:
a) Pasisakoma pozityviai
dėl Ukrainos ir kitų Maskvos
pavergtų tautų kovos už savo
tautinę nepriklausomybę. Kiek
viena tautinė atstovybė, daly
vau jan ti an ti b o Iše vi k i n i a m e
fronte, turi respektuoti kitų
tautų kovą už jų nepriklauso
mas demokratines valstybes
jų etnografinėse sienose ir
nesipriešinti tai kovai. Į šį
jungtinį frontą tegali būti pri
imti tik tie rusų antibolševikinės kovos sąjūdžiai, kurie
pripažins š'uos pagrindinius
principus ir pasižadės jų lai
kytis.
b) Kiekviena tautinė atsto
vybė turi turėti visišką veiki
mo laisvę visais laisvinimo
politikos reikalais. Tarptauti
nis bendrabarbiavimas turi
buri vykdomas koordinavimu,

Iš tėvų reikalaujama pareiški
mo raštu, jog nori, kad jų
vaikas priklausytų pionieri
ams ar komjaunimui. Atrody
tų, kad jei tėvai nenori, tai
vaikas ir nepatenką į tas or
ganizacijas, tačiau praktikoje
yra visai kas kita. Pavyzdži
ui, vieną dieną atvyksta pas
tėvus paminėtų organizacijų
komunistinis pareigūnas ir pa
teikia tėvams pasirašyti jau
paruoštą pareiškimą. Tėvai,
bijodami parodyti savo prie
šingą nusistatymą tų organiza
cijų atžvilgiu, šiuos pareiški
mus «su dideliu n»ru» pasira
šo. Apklausinėjamosios nuo
mone, jei kas tų pareiškimų
nepasirašytų, būtų traktuoja
mas kaip valstybės priešas ir
artimiausių trėmimų metu
turėtų atsisveikinti su savo
gimtuoju kraštu. Todėl visi
nuo 14 metų amžiaus mokini
ai priklauso komjaunuoliams.
Nors jiems yra draudžiama
lankyti bažnyčią, tačiau jau
nimas vidujiniai yra giliai ti
kintis. Vienos gimnazijos visa
klasė,kartą nuvyko į bažnyčia
atliko išpažintį, priėmė Komu
niją ir meldė Dievą, kad pa
vyktų egzaminus išlaikyti.
Apie tai vėliau buvo plačiai
kalbama. Šiaip mokiniai eida

vo 408 centneriai 1935 — 39
metų laikotarpyje).

UZ PROCESIJĄ 5000 RUBLIŲ
Apklausinėjamoji girdėjusi,
kad vienos bažnyčios kunigas
1949 ar 1950 metais už leidi
mą surengti procesiją valdži
ai turėjęs sumokėti 5000 ru
blių. Nežiūrint didumo, ši su
ma tikinčiųjų buvo suaukota.
Kitote vietoje kunigas iš
savo buto išvarytas ir privers
tas gyventi palėpėje. Jo gi
bute įrengta kažinkokia komu
nistinė įstaiga.

PRANEŠA:

«VOLOVICK1O Isaac, sū
naus Jankelio, Lietuvos užsie
nio pasą, duotą 1932 metais
Raseinių Apskrities Viršinin
ko įstaigoje, irWAGENBERG
— SUDARSK A1TÈS Šeinos Lie
tuvos užsienio pasą, duotą
1933 metais Kauno Miesto ir
Apskrities Viršininko įstaigo
je, kaipo pamestus, laikyti be
vertės, o radusius juos prašo
ma atsiųsti: Consulado da Li

Madeiras do Brasil

PERES & PRANAS LTDA.
s

1
Į

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
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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.

j
i

|
|
g

|
g

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

|
|

|
g

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

f
|
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MŪSŲ LIETUVA

d.

rprindys & Cia

Pusi. 5

Nori, kad «Musų Lietu
va» butų lietuviškojo gyveni
mo veidrodis?
— Bendradarbiauk joje
pranešdamas visas naujienas
iš savo apylinkės, miesto ar
interior©.

Industria e Comercio de Calçados

PARDUODA

SPECIALYBE BATŲ: vyrams, moterims,
panelėms, futbolistams, vaikams--.

/

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS,

Rua Javaės, 719

•

SKAITYK IR PLATINK

São Paulo

-

«MŪSŲ LIETUVA»

balso grynumas, skambumas

Sprindys 8c Čia — Largo S. Jose 1.
Kaip niekur kitur, prieinamiausiomis kainomis.
Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui
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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 Roberto Simonsen, 13 -- 3.° — salas 306 ■ 310
(Senoji rua do Carmo ir kampas P-ęa Clovis Bevilaqua)
São Paulo
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I MEKANIKOS DIRBTUVE

Santo Amaro apylinkėje - nuėstabaus grožio gamta sveikas klimatas, tik už
\\
18 klm. nuo Praça da Sé, geras kelias, tarp
dviejų pžerų. Puiki proga dabar įsigyti žemės
sklypą su mažu jnešimu ir ilgalaikiu išsimokėjimu

; \

7/

Reikalingų informacijų gauti tik pas vienintelį įgaliotin į šias žemes pardavinėti mūsų tautietį Kazį Kmiliauskį, 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;

■■

•

JARDIM RIVIÉRA

Gaminami įvairiausių braižinių vitražai,
vieliniai tinklai tinkavimui ir tvoroms,
langų stiklų apsaugos, užtvaros, geležinės
durys ir vartai, banguotos skardos durys
pagal mąstą.
jarcam
Gaminami žibintuvai įvai
riausių tipų. Daromi įvairių ■
dydžių grąžtai žemei gręž//|į\
ti. Pardavimas grynais ir
//m %
išsimokėtinai.
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LEONAS VARNAUSKAS
Telefonas (recados) 3-0707

Rúa 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

ik -

Rua ggo caeįanOj 510

São Paulo

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

VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS
L I N D O Y A

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 Į

SCHMIDT

Priimami pakvietimai į namus — Senų portretų reprodukcijos
RUA

SÃO

CAETANO,

■■JvBMautanaiHBaawBBM

447

— TEL;

4-5576

GAMINIŲ PLATINTOJAI

IIKMÀCJ CAKIC1IEII2I

ĮKURTA 1890 METAIS

ARTHUR

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

— SÃO

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

PAULO
J

Caixa Postai 3967
S A O PAULO
■•«■■■’■■■■■■■«■■■■■•«■■■■«■•«■«■■■■■■■■•i ■■■■■■■■■■■<■■«■■»■■■■■•■■■■£■■

LIETUVOS NACIONALll
MARTYNO MAŽVYDO BIBLI
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MŪSŲ

pusi.

LIETUVA

19S3
dos, t. y. 16 vai. susirinkimą
skaitomas teisėtu prie bet ko
kio narių skaičiaus.

&

Valdyba.

BDAZILHC

Lietuvos Nepriklauso
mybės

rius (miesto savivaldybės ats
tovas) prof. Andrė Franco
Montoro. Visų pirma lietuvius
pasveikino São Paulo miesto
savivaldybės vardu Lietuvos
35 - rių metų sukaktį São Nepriklausomybės šventės pro
Paulo lietuvių organizacijos ga. Toliau savo kalboje iškė
minėjo vasario m. 15 d. 11 lė tuos pagrindus ant kurių
vai. Vila Zelinoj lietuvių baž turi but statoma tarptautinė
nyčioj buvo mišios, kurių me taika. Netokia taika, kuri da
tu giedojo L. K. Bendruome bar yra anapus geležinės už
nės choras, o momentui pri dangos, pagrista jėga. Už tai
taikintą pamokslą pasakė kan. ką pagrįstą teisingumu ir mei
Z. Ignatavičius Oficialus minė le pareiga visų kovoti.
jimas su menine programa
Kalba buvo palydėta gausin
buvo suruoštas tą pat dieną gomis ovacijomis. Antrą pro
mieste, saleziečių salėje, ala gramos dalį sudarė meninė
meda Nothmann 275. Minėjimą programa, Solistas V.- Lauri
pradėjo ir buvo jo pranešėju naitis padainavo Valentino
Henrikas Valavičius. Minėji maldą iš operos Faustas ir
mas buvo pradėtas Brazilijos Šimkaus «Oi kas».
himnu.
Jaunos piano mokinės, Eu
Toliau buvo pagerbti žuvu- ' genija. Pukinskaitė ir Jarma
šieji už tėvynę, L. K. Bendruo lavičiūte paskambino keturio
menės chorui sugiedant Libe mis «Fantaziją» iš Carlos Go
ra - Paulausko ir Malda už mes operos «Guarani». Audi
Tėvynę - J. Dambrausko.
torijai gausiai plojant, dar
Šventės garbės prezidiuman vieną kurinį paskambino
pakviečiami: Al Polišaitis, Lie
Solistas K. Ambrozevičius
tuvcs konsulas São Pauly, nuotaikingai sudainavo Tallat
kun. P. Ragažinskas - Liet. Kelpšos «Nemargi sakalėliai»
Kat. Bendruomenės pirm-kas, ir Šimkaus «Oi greičiau».
Marijus Dantas - Liet S-gos
Bene pati įdomiausia meni
Brazilijoj pirm-kas, Kazys Au nes programos dalis buvo, tai
senka - Liet. Kat. Bendruo J Valavičiaus sudarytas m on
menės choro pirm kas. jnž. tažas, iš eilėraščių ir dainų,
Zenonas Bačelis' - Sav. ir pritaikintas šiai šventei. Ti
Kult. Bendruomenės «Lituâ krai įspūdingai deklamavo Al.
nia» pirm-kas, Petras Narbutis Bognslauskas ir J Valavičius,
Liet. Kat. Vyrų Brolijos pirm- o dainas išpildė, vadovaujant
kas, Juozas Januškis - Liet. maestro Al. Ambrozaičini.Lie.
Menininkų Klubo pirm-kas ir Kat. Bendruomenės choras.
abu kviestieji minėjimo kal Eilėraščiai ir dainos buvo per
bėtojai: prof. Antanas Stonis sunktos gilia tėvynės meilę.
ir prof. Andrė Franco Monto Todėl nevienam esančiųjų sa
ro.
Įėję, nejučiomis per veidus
Prezidiumui užėmus vietas nuriedėjo gaili ašara. Kas
nuoširdų sveikinimo žodį ta- ' yra Lietuva ir kaip didi jos
ria p. Al. Polišaitis, Lietuvos šiandien yra nelaimė, kiekvie
konsulas São Pauly. Po to nas giliai atjautė, išgyveno
prof. A. Stonis skaito kruopš savo širdyje.
čiai paruoštą paskaitą gyve
Iš dainų, dainuotų montaže,
namajam momentui prįtaikin kaip visuomet, daugiausia pa
«Jūreivių
tą. kurioje labai vaizdžiai, sisekimo turėjo
trumpai buvo nušviesta Lietu maršas.
Minėjimas buvo baigtas, ap
vos praeitis ligi Vasario 16.
Ypač buvo užakcentuota, kad vainikuotas giedant Lietuvos
lietuvių tauta, kaipo valstybė himną, kurį giedojo, vadovau
išėjo gyveniman ne nuo 1918 jant chorui visa salė.
m. vasario 16, bet tryliktame
Šių metų Vasario 16 minė
šimtmety, karaliaus Mindaugo jimas buvo tikras lietuviškos
valdymo metais. Šią istorinę širdies ir dvasios atnanjimas,
klaidą nekartą kartoja ne kartu sujungtas su tvirtu pasi
vien svetimieji, bet ir savieji ryžimu visur ir visumet būti
nežinantieji savo tautos praei lietuviais.
Minėjime dalyvavo visa ei
ties. Antroj daly buvo pabrėž
lė
svečių kaip Š. Amerikos,
tos lietuvių pareigos išeinant
Kolumbijos,
Meksikos ir kitų
iš Vasario 16 akto. Bendrai
valstybių
konsulai,
vietinės
paskaita tiek savo turiniu,
tiek sklandžiu stiliumi susirin vyriausybės atstovas ir kt..
Minėjimą ruošė visos São
kusiųjų su dideliu susidomė
Pauly veikiančios lietuvių or
jimu buvo išklausyta.
Toliau kalbėjo pakviestas ganizacijos. Šiandien drąsiai
naujas svečias São Paulo ir galime pasakyti, kad organi
katalikų universitetų teisių fa zuòtoji lietuviška visuomenė
kulteto profesorius, vereado- yra vieninga.

VYKSTANČIU EKSKURS1JON
Į SANTOS DĖMESIUI.

L. K. Vyrų Brolija šį sekma
dienį ruošia išvažiavimą pa
mario. Vykstantieji prašomi
susirinkti 5 vai, bažnyčion iš
klausyti mišių, o po to sėsti
į autobusus ir išvykti.
Iš Santos atgal bus grįžta
ma 18 vai. Pasivėlavusių, nei
išvažiuojant nei grįžtant ne
bus laukiama, nei gražinami
pinigai.

JAUN. SKAUTŲ SUEIGA
Kviečių visus jaun. skautus
-tęs (vilkiukus ir paukštytes),
o taipogi ir norinčius stoti į
skautų organizacija, sueigon,
kuri įvyks šių metu kovo 1
dieną 15 vai. D.L.K. Vytauto
vardo mokyklos patalpose, Vi
loję Beloje.
Butų malonu, kad drauge
atvyktų ir tėvai
Vyr. skilt. Antanas Rudys

— Savišalpos ir Kultūros
Bendruomenės,
«Lituania»
Scenos Mėgėju Būrelis, balandžio mėn. 11 d. rengiasi
pastatyti Vinco Krėvės Micke
vičiaus lietuviško sodžiaus
vaizdus Žentas.
Veikalas numatomas pasta
tyti São Caetano Sporto klu
bo salėje, kuri yra atremon
tuota ir su staliukais bei ki
tais patogumais.
PAIEŠKO
Marija Mažetienė, kilusi iš
Gižų, Vilkaviškio apskri.
1. Kastulės Micušutės, Gu
delių km. Vilkaviškio valsč.
2. Magdalenos Kiveriutės, ki
lusios iš Surgučių kaimo Sas
navos valsč.
Atsiliepti: Av. Zelina 706
Vila Zelina São Paulo.

PAIEŠKOMI:
1. Jasiulionis Jonas, kilęs
iš Jurgiškių km. Jūžintų valšč.,

2. Dūda Vaclovas, kilęs iš
Šnikonių km., Šeduvos v.,

ESTIJOS NEPRIKLAUSOMY
BĖS ŠVENTĖ.

3. Tuskenis Pranas, kilęs iš
Vikonių km., Švedasų v.

Vasario mėn. 24 d. mūsų
kaimyninė tauta Estija švęs
35 metus nepriklausomo gyve
nimo. Kaip Lietuvą taip ir
Estiją ištiko tas pats likimasraudonieji barbarai iš rytų ok
pavo ir naikina kultūringą
Estijos kraštą. Lietuviai ir es
tai visumet palaikė draugiš
kus ryšius. Tie ryšiai bendros
nelaimės metu dar labiau
sustiprėjo.
Visi
kovojame
del vieno ir bendro visam Pa
baltijui idealo - nepriklauso
mybės.
Estija savo 35 - tą nepri
klausomo gyvenimo sukaktį
švenčia sudariusi savo egzilinę vyriausybę.

4. Šukys Aleksandras, kilęs
iš Vikonių km., Svėdasų v.

5. Rimkus Aleksandras, ki
lęs iš Vikonių km., Svėdasų
valšč.,
6. Mardosas Jonas, kilęs iš
Lietuvos,
7. Kimbirauškas Pranas, ki
lęs iš Paprienės km., Birštono
valšč.,
8. Lakneris Adolfas, kilęs iš
Alvito parapijos, Vilkaviškio
apskr.,
9. Kaunas Jonas, kilęs iš
Daukonių km., Smilgių valšč.
ir
10. Kaunas Petras, kilęs iš

m.

vasario 21 d.

Daukonių km., Smilgių v.
Ieškomieji arba apie juos
žinantieji, prašomi atsiliepti:

Consulado da Lituania

Rua Jaguaribe, 477.
São Paulo.

LIETUVOS KONSULATE
Nepriklausomybės
dieną,
nors oficialaus priėmimo ne
buvo, tačiau p. Konsulas prie
me sveikinimus lietuvių visuo
menės. Konsulate vasario 16
apsilankė apie 40 žmonių.
— Vienuolis augustinijonas
Senuta, prieš trejus metus įš
ventintas kunigu,aplankė savo
brolį gyvenantį Vila Zelinoje.
Greitu laiku, vienuolyno rei
kalais, ruošiasi įšvykti Ameri
kon. Apsistos New Yorke.
— Birutė Narbutytė, L. K.
Bendruomenės choristė, praė
jusiais metais baigusi gimoazija, įstojo į Alvares Pentea
do komercinę mokyklą.

— Į mažają São Paulo ar
kivyskupijos kunigų semina
riją šį mėnesį įstojo Arlindas
Smilgevičius ir Ernestas Skus
kevičius, abudu iš Vila Zeli
nos. Toj pat seminarijoj, São
Roque, jau treti metai sekmin
gai mokosi Algirdas Bortkevičius.
— Klerikas Mečislovas Va
liukevičius, praleidęs vasaros
atostogas pas savo tėvus Vii t
Zelinoj išvyko į Rio de Janei
ro tęsti studijų. Kunigu bus
įšventintas ateinančiais me
tais.

— Lietuviai kapuciniai t)ra
gūnas ir Pranckevieius, teo
logiją studijuoja São Pauly.
Dragūnas ateinančiais metais
gaus kunigystės šventimus.
SKAITYK IR PLATINK
«MŪSŲ LIETUVĄ»

Musų nuoširdžiausi linkėji
mai gerai ir kultūringai kai
mynei, estų tautai, kuogreičiausiai numesti priespaudos
jungą.
São Paulo estų kolonija sa
vo nepriklausomybės dieną
paminės liuteronų bažnyčioje,
rua Helvetia.
PRANEŠIMAS.

Savišalpos ir Kultūros Ben
druomenės Lituania Valdyba
praneša savo nariams, kad
kovo men. 8 d. 15 vai. Vila
Zelinos parapijos mokyklos
salėje, šaukiamas visuotinas
narių susirinkimas. Bus renka
ma nauja valdvba. Visų narių
dalyvavimas būtinas.

15 vai nesusirinkus reikia
mam narių skaičiui, po valan
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PRAÇA SÃO JOSÉ, 1 — V. ZELINA

S. PAULO

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

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

Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA
ISS1MOKĖJ1MUI.
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Prie pat autobuso Nr. 93 sustojimo vietos.
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