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Savaitinė Politiniu įvykių Apžvalga
Anglija turi karaliene.
savaitės antradienis
Anglijoje, ypač jos
sotinėje Londone, buvo dide
lės šventės ir iškilmių diena.
Buvo apvainikuota Anglijos
karalienė Elzbieta antroji. Vai
nikavimo iškilmės yra labai
senos, apie tūkstantis metų,
ir iškilmingos. Parado metu,
gatvėse iškilmingos eisenos
žiurėjo, ar joje dalyvavo, virš
dviejų milijonų žmonių. Nors
gyvename mechanizacijos bei
nuostabių mašinų amžių, ta
čiau karalienė į iškilmes vy
ko ne automobiliu, bet tradi
cine karieta, traukiama kele-'
tos gražių šyvių.
Šiais demokratiškais laikais
gali atrodyti keista tos visos
iškilmės. Kai kas gali paklaus
ti kodėl anglai nenuverčia ka
raliaus ir nepereina į prezidencializma.
Anglijos monarchija remia
si
tradicija.
ir
politine
būtenybe.
Žinom, bad Anglijos imperija
yra sudaryta iš kolonijų. Kai
kurios kolonijos jau yra be
veik visiškai nepriklausomos,
kaip pavyzdžiui Kanada, Aus
tralija. J uos su Anglija riša
vienintelis tradicinis ryšys karūna. Numesk karūną, tuo
pačiu metu sugrius ir imperi
ja.
Tą anglai labai gerai žino.
Todėl, nežiūrint kokių politi
nių pažiūrų bebūtų anglas,
net ir radikališkiausias sočia
listas, vainikavimo dieną klau
pia prieš karūna ir jos nėšio
toją, nes tai simbolizuoja An
glijos imperijos vienybę ir vy
riausią valdžią.
Šios

Bermudų konferencija
atidėta
Prancūzijoje vykstant vy
riausybės krizei,Bermudų kon
ferencija nukelta pabaigon bir
želio mėnesio. Kaip jau žino
me konferencijoje dalyvaus
Eisenhower, Churchill ir bu
simasis Prancūzijos ministeris
pirmininkas.

Paskirta Rosenbergų mir
ties įvykdymo diena.
Apeliacijos Rūmai nepaten
kino Rosenbergų, atominės
bombos paslapčių išvogikams
ir įteikusiems komunistams,
advokato prašymo nukelti mir
ties Įvykdymą. Tribunolas pas
kyrė 18 d. birželio įvykdyti
mirties bausmę. Jie bus paso

dinti į elektros kėdę. Dabartį
nėse aplinkybėse labai mažai
beliko vilties Rosembergams
išvengti mirties, nes teismo
eiga jaú baigta. Nežiūrint to,
nuteistųjų advokatas dar sten
gasi, pasiremdamas žmonišku
mu, nukelti mi-ties įvykdymą.
Prezidentui Eisenhoweriui nu
teistųjų vardu padavė pasigai
Įėjimo prašymą, į kurį jokio
atsakymo dar negauta.

lima išvengti pasaulinio karo
Tačiau rimtų politikų nuomo
nė yra visai kita. Anot jų, jei
Rusija dar nėra pasiruošus
karan ji jo ir vengsO kai bus pasiruošus, turės
pakankamai atominių bombų
ir lėktuvų, niekam nieko nesą
kys ir pradės pulti. Rusijos
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tuvis) yra Japonijoje, kur ei
na instruktoriaus.’ pareigas,
Ten yra dar pora lietuvių ka
rių. Yra lietuvių karių ir Ko
rėjos fronte.

— Bolivijos sostinėje La
Paz bus pradėtos derybos pre
kybinei sutarčiai su Brazilija
sudaryti. Brazilija ten ekspor
tuohj kavą, vatą, kakavą.
— Iš

Amerikos

atvyko

kaip spauda praneša, padau
gėjo susirgimų vaikų paraly
žiaus liga. Atatinkamos įstai
gos yra susirūpinusios užkirs
ti kelią epidemijos plitimui.
Tarp kitų priemonių numaty
ta uždrausti Copacabanos pra
joje maudytis, nes šioj apy
linkėj daugiau yra šios ligos
pasireiškimų.

Pie ų korejieciai uz suvieny
ta Korėja.

Nuolaidų komunistams šalinio
kai sako, kad taikos keliu li
kviduojant Korėjos karą, ga

Reikalingas advokatas byloms vesti?

Nieko nelaukdamas kreipkis į

Advokatą Dedo Farias
Raštinė: R. Santa Teresa, SS, G-to and. salas 60Ą ir 606.
(kampas Praça da Sé) Fone: 35-8240 ir 32-0064

Brazilijoje
RIO DE JANE1RE,

Amerikos iždui Korėjos ka
ras per šiuos trejus atsiėjo
I enkioiika bilijonų dolerių.

AR GALI KORĖJOS ĮVYKIAI
UŽDEGTI PASAULINĮ
GAISRĄ?

Bonuos ir Paryžiaus sutarčių
ir Europos gynimo Bendruo
menės. Ministeris pirmininkas
De Gasperi tikisi, kad jo va
dovaujama krikščionių demo
kratų partija laimės. Galimy
bės laimėti padidėjo pradė
jus žemės reformos vykdymą.

į

KORĖJOS KARO KAINA

Bene didžiausias šios savai
tės tarptautinės politikos įvy
kis yra griežta intervencija
Pietų Korėjos vyriausybės Į
vedamas derybas bei pasiūly
mus paliaubų reikalu
P. Korėjos prezidentas Syng
man Rhee pareiškė,, kad jis
nepripažins jokios sutarties,
kuri pažeistų Korėjos garbę.
Tain pat nepripažįsta ONÜ
atstovų pasiūlytų sąlygų ko
munistams, ypačią pasiūlymą,
kur kalbama apie neutrali jos
kariuomenės įvedimą Korejon
karo belaisviams, nenorin
tiems grįžti pas bolševikus
saugoti. Pietų korejieciai neį
sileis jokios svetimus armijos.
P. Korėjos vyriausybės turi
pakankamai pagrindo statyti
savo reikalavimus. Ir štai dėl
ko. Jau treti metai baigiasi kai
vyksta Korėjos karas jos pa
čios teritorijoje. Kraštas, fron
tui slankiojant pirmyn ir at
gal yra labai nualintas. Tris
ketvirtadalius viso fronto lai
ko korėjiečiai su savo 16 di
vizijų. Iš virš 400 tūkstančių
žuvusių, 300 tūkstančių soda
ro pietų korėjiečiai. Be to,
šis karas buvo įšauktas nevy
kusių pokarinių sutarčių, ku
rios pasaulio ramybę ir lais
vę pastatė nuolatiniams pavo
jams.
P. Korėjos vyriausybė boi
kotuos sutartis. Jei jos bus
pasirašytos, tai vyriausybė
duos įsakymą savo armijai žy
giuoti Yalų tines link ir oku
puoti šiaurės Korėją.

META

AMAZONOS POTVYNIO PA
SEKMĖS.

Amazonos upės potvynis at
nešė Brazilijai daug nuostolių.
Nuo potvynių nukentėjo apie
7t tūkstančių žmonių.
Gyvulių ūkis labai nukentė
jo Potvynių yra paliesti 180
tūkstančių raguočių, kurių da
lis prigėrė, kitiems gręsia ba
das.
Daugiausia nukentėjo paukš
čiai. Vandens užsemtose vie
tose žuvo apie 90 procentų
naminių paukščių.
Sąryšyje su naminių paukš
čių išnykimu kiaušinių kainos
smarkiai pakilo.
Manaus mieste už kiaušinių
tuziną moka 50 kruzeirų.
Amerikos lietuviai sportininkai 1938 metų sporto Olimpijado*
je Kaune.

politikos žinovai tvirtina, kad
Rusija šiuo metu dar negali
kariauti, nes nėra pasiruoši!
si. Ypač I rašto viduje, pačios
vadovybės vyksta lenktyniavi
mas del pirmenybės.
Taigi Korėjos fronte šiomis
dienomis reikia laukti reikš
mingų sprendimu.
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Santos juodžių choras, kuris
Santos ir kituose miestuose
koncertuos.
— Ateinančiais metais ko
vo mėnesį pradės veikti ant
São Francisco upės, šiaurėje,
statoma hidro - elektros sto
tis. Pradžioje gamins tik 120
tūkstančių kilovatų. Stotis
teiks energiją ir apšvietimą
plačiai apylinkei, Jcaip Recife,
Salvador ir kitiems.

«Mirę už Prancūziją ir už
savo Tėvynę Lietuvą»'. Tokį PASIEKĖ EVERESTO VIRŠŲ
NE.
antkapio užrašą mes skaitome
kaip praneša laikraštis «KaGegužės mėn. 29 d. Angli
rygr, vienuose Indokinijos ka
puošė. Tai kapai kur jau pri jos alpinistų ekspedicija pa
glaudė šešis tūkstančius ka siekė aukščiausią pasaulyje
rių, žuvusių kautynėse nuo viršukalnę Everestą, Himala
komunistų. Tarp įvairių legio jų kalnuose, Azijoje. Daug
nierių paskutiniu metu žuvo ekspedicijų buvo daroma vir
19 lietuvių: J. Aleksejhnas, B. šukalnei pasiekti. Bet jos vi
Bliskė, Dargis, Br. Dirskis, sos buvo nesėkmingos.
Šią ekspediciją sudarė 15
J. Grigaliūnas, J. Švepelis žmonių,
tačiau kalno viršu
Gustainis, J. Kubilius, Lazinkalnę
pasiekė
tik du: Edward
ga, J. Maskvytis, Mileris, NoHilary
iš
Naujosios
Gvinėjos,
vogrodkis, Pov. Oželis, Pransir
Bhutia
Tensing
iš
Napalo
kus, Alg. Rimkevičius, (pas
valstybės,
kurios
ribose
yra
valietis), Pranas Rokas, St.
ir
Everesto
viršukalnė.
Usevičius, St. Zairys, Br. Za
deika.
RINKIMAI ITALIJOJE.
Jie paguldė galvas bekovo
darni su komunistais Inookini
Šį sekmadienį Italijoje bus
joje. Lietuviai kariai turi ka
renkamas
parlamentas ir se
puose skyrių ir ten plevėsuo
natas.
Partijos
veda atkaklią
ja Lietuvos vėliava. Skyrius
propagandą. Šie rinkimai yra
yra kapinių viduryje.
Taip pat tas pats «Karys* yra svarbus tiek vidaus, tiek
praneša, kad aviacijos majo užsienio politikai. Užsienio po
ras Al. Lukas (Amerikos lie litikoje reikės pasisakyti del

Lietuvos nacUmalinė
M M ,.'!..1—

MANAUS MIESTE

del potvynio padėtis yra
beviltiška. Vandenys Negro
upės veržiasi į gatves ir gy
venamus namus.

SANTARÉM MIESTE
*
daug prekybos namų užda
rė savo duris ir jų savinin
kai pasitraukė, pasiimdami
su savimi, kas dar buvo gali
ma išgelbėti.
Daugelis kaboklu pasiliko
savo namuose ligi juostos van
denyje. Trūksta maisto pro
duktų. Nėra rinkoje žibalo,
miltų, kavos, cukraus ir kitų
būtinų maisto- produktų.

r

*— Trisdešimts tūkstančių
japonų atvyks Brazilijon į
Amapa teritoriją. Apsistos Ma
tapi miesto priemiečiuose.
Versis žemdirbyste.

TAI BENT PREMIJA
Praėjusį sekmadienį Rio de
Janeiro stadione Maracana
buvo futbolo rungtynės tarp
São Paulo miesto Corintians
klubo ir Rio de Janeiro Vas
co da Gama. Sanpauliškiams
buvo pažadėta, jei laimės lo
šimą, duoti po 22 tūkstančius
kruzeirų kiekvienam žaidėjui
premiją. Tačiau paskutinę mi
nutę laimė nusišypsojo Vasce
da Gama kamandai - įvarė k®
rintianams'golą ir tuo pačiu
dingo graži premija - 22 tūks
tančiai kruzeirų.
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MŪSŲ LIETUVA

Sovietiškoji visuomene.
Visos tautos tiek šitoje, tiek
anoje geležinės uždangos pu
seje karo nenori. Vakarų pa
saulis dėjo ir tebededa visas
pastangas surasti sugyvenimo
modus vivendi su komunisti
niu bloku ir komunizmo plė
tojimąsi sustabdyti. Bet dabar
Vakaruose ima vyrauti nuomo
nė, jog bolševikų taikos ma
nevrui tėra tiktai gudrios ta k
tikos vingiai, kai bolševizmui
reikia atsikvėpti, o komunisti
nio
pavojaus
pašalinimas
pasaulyje tebus
įvykdytas
tik tada, kai bus pašalintas
komunistinis režimas pačioje
Rusijoje.
Ar tai įmanoma pasiekti be
karo? Į toki klausimą negali
ma tiksliai atsakyti. Bet gali
ma užtikrinti, jog ir be karo
galima priešą alinti ir tokiu
būdu jį silpninti, prisidedant
prie jo sužlugdymo. Norint
tai įvykdyti, reikia studijuoti
patį priešą ir jo jėgų veiks
nius. Vienas iš tokių veiksnių
yra sovietiškoji visuomenė.
Sovietų Sąjungos visuome
nė nėra natūralaus istorinio
proceso išdava, bet buvo So
vietų potencialo dirbtinai su
daryta per palyginti trumpą
laikotarpį. Todėl jos'struktūra
žymiai skyriasi nuo
kiek
vienos laisvos valstybės visuo
menės struktūros» Sovietų vi
suomenėje nėra jokių klasių
paprasta žodžio prasme. Bet
joje yra labai ryškiai nustaty
tos materialinės padėties ri
bos. Šitoks suskirstymas diri
guojamas pačių pareigūnų iš
viršaus, kad tokiu būdu vienu
atveju būtų sudaryti tvirti vai
džios ramsčiai, kitu - kad bū
tų paskatinti tos visuomenės
pavieniai nariai mėginti kop
ti materialinės gerovės laip
tais. Juo labiau valdžia yra
įsitikinusi žmogaus verte ir
lojalumu, juo daugiau jam su
teikiama materialiniam gyve
nimui pasigerinti galimumų.
Tuo tarpu plačioji mase be ato
dairos išnaudojama ir varoma
dirbti, nors ir prieš savo inte
resus. Kad ji būtų išlaikyta
politiškai priklausoma, laiko
mą sąlygose, kur kas menkes
nėse už patį žemiausią pragy
veninio minimumą.Tiems žmo
nėms neleidžiama gyventi, jie
neturi teisės egzistuoti.
Tomis sąlygomis Sovietų vi

suomenė susiskirstė į tris pa
grindines dalis: j sovietinę, į
neutraliąją ir į autisovietiškai
nusistačiusią dalį
Sovietiškai nusistatę žmo
nės yra
1. iš ideologinių įsitikinimų,
2. pataikūnai, vedami instin
kty vaus egzistencijos ar geres
nės buities siekimo,
3. be jokio principinio nu
sistatymo - žmonės be charak
terio.
Šitiems žmonėms visai aiš
ku, kad režimo pakeitimas
jiems sudarytų mirtinį pavojų,
bent mažiausiai tektų jiems
nukentėti medžiagiškai. Jų ge
rovė, o dažniausiai ir pati gy
vybė visiškai priklauso nuo
ištikimybės režimui. Todėl, ne
paisydami savo tikrojo vidinio
nusistatymo, jie kalbomis ir

darbais veiks Sovietų labui.
Gerai žinodami apie Sovietų
valdžios kriminalinį pobūdį ir
jos nusikalstamus darbus, jie
yra pratę tuos nusikaltimus
teigiamai aiškinti ir pateisinti
jų reikalingumu. Šitie žmonės
yra iš principo Vakarų infor
macijai neprieinami, nes ji su
daro pavojų režimui, o tuo
pačiu ir jiems patiems. Prie
sovietiškai nusistačiusios So
vietų visuomenės tenka skai
ty ti: .
1. Visus vyriausybes narius.
2. Visą aukštesniąją parti
jos vadovybę.
3. Visą MVD su jos padali
niais ir specialiaisiais teis
mais.
4. Partijos karininkus, ka
riuomenės politrukus, teismų
tardytojus, valstybės gynėjus,
karo tribunolų narius.
5. Maždaug pusę aukštesnio
sios administracijos persona-
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Alė Rūta - Nakaitė

Marija parduotuvėj
Mačiau Tave paveikslų parduotuvėj —
Gražiu be galo veidu ir atvira širdim.
Toksai paveikslas ir tėvų seklyčioj buvo,
tokį nešuos pasaulin savo nebuity.
Lange šaltos vitrinos Tavo akys —
malonės, meilės žiburys —
Ir aš - benamis, elgeta - norėjau gatvėj klauptis,
aš - elgeta, lazdos nei maišo neturįs —
Tiktai pastūmė kažin kas mane iš skubančios minios,
uždarė parduotuvės langą —
Vilkaus gatve, girdėjau vėl pavasario varpelį žvan[gant,
o geliamoj širdy paveikslas švietė
Marijos atvira širdim, gražiu be galo veidu —
Ne iš vitrinos išimtas ir nupirktas ne šičia,
tasai, kurs švietė anuomet mano tėvų seklyčioj —

Pavėjingas Hoover tvenkinys kontroliuojantis Colorado upės
vamden s. Jis pietų vakaruose Arizonos ir Nevados valstijų,
savo vamdemmis laisto septynių Amerikos valstijų ir Meksi
kos dalį žemių. Jis yra 362 metrų aukštumoj nuo jūros .pa
viršiaus. Tai yra aukščiausias tvenkinys pasaulyje. Tvenki
nys kontroliuoja virš 300 kilometrų upės srovę. Tvenkinio
kritimas gali gaminti nuo penkių ligi šešių bilijonų kilovatų
—• valandų elektros emergijos. Jo dėka didžiuliai, išdžiūvę
žemės plotai paversti derlingais laukais.

lo.
6 Maždaug tris ketvirčius
aukštesnio sovietinio valstvbi
nio aparato.
7. Maždaug pusę kariuome
nės vadovybės.
8. Maždaug trečdalį bažnyti
n;ų organizacijų narių.
Neutralaus nusistatymo yra
tie žmonės, kuriuos vyriausy
bės ir partijos ūkiniai veiks
mai padarė politiškai neutra
lius- Plačiosios dirbančios ma
sės yra valdžios apskaičiavi
mu tyčia per maža apmoka
mos. Rinkos kaina ir darbo
atlyginimas laikomi tokiame
santykyje, kad dirbančiųjų
gaunamasis atlyginimas pasi
lieka žemiau už gyvenimo
standartą. Tokia padėtis ver
čia žmogų rūpintis tik papil
domu uždarbiu, kad šiaip taip
sušvelnintų nuolatinį alkį. Dir
bančiųjų masės tesirūpina duo
na, bet nesirūpina jokia poli
tika. o to valdovai iš tikro ir
nori. Masės neturi jokio poli
tinio nusistatymo; jos tekarto
ja, jei to reikalau jama, media
niškai obligatorinius propagan
dos šūkius. «Neutralieji» domi
si Vakarų informacija, bet jai
išklausyti nieku nerizikuos.
Prie šios grupės dar galima
priskirti ir tuo žmones, kurie
yra daugiau ar mažiau savo
gyvenimu patenkinti ir jokių
permainų nelaukia. Jie yra
arba tokie kuklūs, kad pasi
tenkina gaunamais trupiniais,

arba yra Sovietų papirkti.
Jeigu «neutralieji» bus psi
chologinės k'arvedybos tinka
mai pagauti, bus lengva juos
prieš sovietus nuteikti.
Šitai daliai priklauso:
1. Maždaug pusė aukštesnio
sios administracijos persona
lo.
2. Maždaug ketvirtadalis au
kštesnio sovietinio valstybinio
aparato.
3. Maždaug pusė karinome
nės vadovybės.
4. Maždaug pusė inteligen
tijos.
5. Maždaug trečdalis bažny
tinių organizacijų narių.
6. Maždaug pusė visų tar
nautoji}.
7. Pusė karininkų (nuo lei
tenanto iki pulkininko), išsky
rus policijos karininkus, pusė
puskarininkų ir kareivių.
8. Du trečdaliai darbininki
jos.
9 Pusė ūkininkų.
10 Deklasuotasis elementas
- kriminaliniai nusikaltėliai.
A n tiso vi etiškai nusistačiusi
yra toji visuomenės dalis, ku
ri iš principo arba dėl asine
ninių priežasčių nekenčia So
vietų. Šitie žmonės yra tikri,
kad, bolševizmui griuvus, jų
padėtis žymiai pagerės. Karo
atveju jie padės bolševizmą
sužlugdyti. Bet. tos rizikos jie

Nejau čia nėr gražių ir piniguotų tėvynainių?!— Man rodos, - tarė jauni
kaitis, - kad aš jų vedęs-dai
liai gyvensiu, nes ji yra dar
bi ir išmintinga.
— Kad ji yra darbi, tas, ro
(iš «Paaugusių žmoniu knygelės»)
dos, tiesa, nes traukia jungą
Ką kitą kartą girdėjau apie čią vaikščiodavo, kas mėnesį it kumelė pakinkyta, - atsakė
moteriškę, vardu Magdė, ke eidavo išpažinties ir didžiai kiti juokdamos. het tos skel
tu čia papasakoti. Jei tinka mylėjo savo šeimininkės vai biamos’išminties mes nema
kus. Todėl šeimininkei labai tom: tas negut regi, kas ją
- perskaityk.
O’ įtiko: visiems ta sakės šavo myli.
— Aš jums parodysiu, kad
Nežinau, kame ji gimė ir amžiuje dar neturėjusi tokios
ji
yra bukli.
augo, tik numanau ją gyve mergelės kaip Magdė.
Tuojau
vienas, už kitus juo
nus ne ant mėnesio, bet ant
Kaimynuose buvo vaikinas
ba
augęs,
vaikinas pasišovė
žemės ir dar Žemaičių kraš - jaunas, gražus, turtingas, gy
į
piršlius.
te. Magdės tėvai kaipo pliki venąs vienkiemy. Tas, girdė
— Na. gerai, - tarė jaunasis,
ai vos paūgterėjusią išleido damas garbinant Magdelę, pra
būk
piršlys, bet tave pakars
ją į samdininkes savo kaimy dėjo prie jos artintis. Vieną
per
vestuves!
nui. Magdė tarnavo be papei kartą atnešė jai rieškučias
- Nuo korimo išsisuksiu, kimo: buvo sveika, darbi ir riešutų, kitą kartą pirko didį
atsakė
šis, - bet patrypsim ir
graži. Liepiama kur eiti, ne
it naginė medauninką. K baž
pašoksim
kaip vien reikiant.
murmėdavo, nei raukydavęs. nyčios pareinant, prie jos kib
Liepsiu
su
geležim pakali’ sa
Niekuomet davo ir’ lydėdavo lig pat na
vo
batų
kulnis.
veltui netrukdavo, visa padirb mų. Žodžiu sakant, pamylėjo
— Na, pone piršleli, - tarė
ti sugebėdavo, valgis visados Magdelę ir suprato jos širdį
Jonas
(toks buvo jaunojo vai
jai likdavo;, be šeimininkų išė i jį linkstant. Kažikuomet ir
das).
nunešk Magdelei šiuos
jusi j darbą, taip dirbdavo, ištarė:
tris
virtus
kiaušius ir pasakyk,
kaip ir jiems matant; kitus,
— Magdele, be nenorėtum
idant iš jų išperintų vištyčius
kad dirbtų, ragindavo, slinkius mano būti?
vestuvėms.
matydama sakydavo: «Kas ne
Magdelė tik prasijuokė.
dirba, tas nevalgo ir algos
Vieną kartą būryje kitų jau
Sis ėmė ir nunešęs pasakė
neima». Su šeimyna niekuo nikaičių juokaudamas tarė:
kaip liepiamas. Mergelė, paė
met nesibardavo, pikto žodžio
— Ar žinot ką? Aš ketu ves muši kiaušius, išsėmė iš pu
ne j vieną neištardavo; nebu ti Magdelę.
tros šaukštą kruopų, suvynio
vo pliuškė, gyvulių nemušinė
-- Et, juokuoji sau. atsakė jo į skudurėlį ir įdavė piršli
davo, poterių nei rytą nei va šie. - Būdamas už mus visus ui tarydama:
karą nepraleisdavo, į bažny- turtingesnis, imsi samdininkę?!
— Teikis nunešti Jonui ir

melsti, kad, tas kruopas pašė
jęs, išaugintų miežius vištyčiams lesinti.
Piršlys sugrįžęs prie kitų
tarė:
— Iš tiesų ta mergelė turi
protą: juk aš nebūčiau suma
nęs taip veikiai priderančiai
atsakyti, o ji - beregint.
Vėl Jonas nusiuntino Mag
delei tris savo plaukus tary
damas:
— Teišaudžia iš tų plaukų
drobės tris dešimtis mastų.
Juos nunešus, jaunoji išlau
žė iš šluotražio tris virbelius
ir tarė:'
— Teikis tamstele nunešti
juos Jonui ir pasakyti, kad,
padirbinęs iš jų stakles, man
atvežintų.
Dar tarė Jonas piršliui:
— Melsk, idant Magdelė
ateitų į mano namus nei die
ną nei naktį, nei plika nei ap
sidariusi.
Piršliui tai pasakius Magde
lei, ši tarė:
— Gerai, ateisiu.
Ryto metą su marškiniais,
su sijonu ir prijuoste apsivil
kusi, Magdelė nuėjo pas Joną
ir tarė:
- Na, aš padariau, ko no
rėjai, bet ir tamsia padaryk,
ką aš liepsiu. Atvyk pas ma
ne nei pėsčias, nei važiuotas,
nei vienas, nei dviese ir atnešk
man brangų, bet neįkandamą,

apvalų, bet neplokščią.
Jonas, tuojau, ko nori Mag
delė, supratęs, atsakė:
-- Gerai, padarysiu taip.
Keletą dienų praleidęs, Jo
nas surinko ne du, bet būrį
jaunikaičių; visi ne važiavo,
bet sėdo į arklius, nujoję pa
darė sanderybas ir užmovė
ant Magdelės piršto apvalų,
bet neplokščią, brangų, bet
neįkandamą aukso žiedą. Prie
aprašu, priėjus, tarė jaunasis:
— Magdele, turi protą, - no
rėsi mane valdyti, todėl, kad
nesibartumėme, padėkime są
rašuose tai, jog tu niekuomet
nesikišj į mano reikalus; o jei
kuomet kištumeis, turėsi grįž
ti pas tėvą.
— Gerai, - atsakė Magdelė.
Ir užrašė tai. Viską sutvar
kę, padavė užsakus .r po tri
jų savaičių buvo sujungti.
Moterystės pradžia labai
ranka ėjo: mylėjo vienas an
trą ir nieko jiedviem netrūko.
Ponas, matydamas dailų Jono
elgimos, pakėlė jį į vaitus.
Kaži n kuom et be vakaru o jau t
paklausė Jonas savo pačią ta
rvdamas:
— Ar pažįsti mūsų nedorą
kaimyną Baltramiejų, kurs ma
ne skundė ponui?
— Pažįstu, - atsakė ši.
— Patark man. ko galiu vii’
tis iš jo.
— Nieko gero negali iš jo

Motiejus Valančius
(gimė 1801 m., mirė 1875 m.)

M a g d é
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Pranas Lembertas
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tesiims tik karo atveju, nes
patyrimas su MVD juos paino
kė, kad «rezistencija taikos
metu» yra perdaug rizikinga.
Šita gyventojų dalis mielai
klausosi Vakarų informacijų.
Ją sudaro:
1. trečdalis bažnytinių orga
nizacijų narių,
2. maždaug pusė inteligen
tijos,
3. maždaug pusė karių (tų
pačių kategorijų, kaip ir neu
traliosios grupės),
4. trečdalis darbininkijos,
5. pusė ūkininkų, >
6. deklasuotieji (karo inva
lidai, elgetos, valkatos),
7 Išvežtieji darbams į kitas
Rusijos dalis,
8. politiniai kaliniai, vergai,
deportuotieji ir jų šeimų na
riai. Sovietų egzistencija ga
rantuojama taikos metu šių
faktorių:
a) Visiškos Sovietų valdomų
plotų izoliacijos nuo kito pa
šaulio.
b) MVD policijos šnipinėji
mo ir teroro. ■■
c) Sovietų propagandos vi
- duje ir už savo sienų laisvaja
jame pasaulyje.
d) Visuomenės nuginklavi
mo. Kariuomenei teduodami
būtiniausi ginklai apmokyti ir
išmėginti. Užtat policija yra
geriausiai apginkluota.
e) Vyriausybės narių Krem
liu.je palyginti tvirtas sutari
mas. Į b ir d punktuose mini
mus veiksnius Vakarai įtakos
nevesdami karo negali turėti.
Užtat labai dažnai komentuo
jamas laisvajame pasaulyje
punkte d minimas Kremliaus
valdovų sutarimas arba nesu
' tarimas. Daugelis yra linkę ti
keti, kad intrygos ir varžybos
tarp atskirų vyriausybės arba
partijos narių gali Sovietus
sugriauti arba bent Sovietų
valdymo sistemą. Bet laikas
parodė, kad Kremliaus «troi
ka» yra stipresnė negu buvo
lauktas Reikia manyti, kad ji
ir pasiliks stipri tol, kol Vaka
rai suduos Sovietams akty
viais žygiais ir faktoriais to
kių smūgių, kurie pakirstų
jų tęstinumą.
Punktai a ir c - izoliacija
ir propaganda - betgi reika
lauja atskiro ypatingo dėme
sio. Čia yra Sovietų silpno
sios vietos, nes patirtis jau
pakankamai parodė, kad Va-

viltis, negut pikto, - atsakė
1 pati: - juk ant akmens niekas
geras neauga, o nedorų žmo
nių širdis yra it akmuo.
Po keleto dienų vaitas su
pačia važiavo pas poną, kely
je atradęs besibarančius žmo
nes, vaitas klausė:
— Kas jums yra?
— Šitai, vaiteli, - atsakė vie
nas, - mano kumelė atvedė
kumelį, kurs atsigulė ant sve
timo regzčio. Dabar regzčio
savininkas atima iš manęs ku
mėlį. Ar teisingai daro?
Vaitas, norėdamas patirti,
be nesikiš į jo teismą Magdė,
atsakė:
— Et, kieno regztis, to ir
kumelys!
Moteris šyptelėjo, bet nieko
nesakė. Išgirdęs tai, Baltras
nuskriejo pas poną ir įkišo
liežuvi tarydamas:
— Ói, tatai, poneli, kokį
mums davei vaitą! Kaip jis
teisybę daro!
Ir papasakojo vaito teismą
dei kumelio. Ponas prasijuo
kęs nieko neatsakė.
Kitą rytą važiuodamas, vai
tas pamatė Baltrą betąsant
tinklą ant kalvos ir klausė:
— Ką tai dirbi?
— Žvejojų, - atsakė šis.
— Bene iš proto išėjai: ant
kalvos žvejoji?! - tarė vaitas.
— Ee, - tarė Baltras, - jei
regztis gali, kumelį turėti, dėl

KADA?
Kada, kada sakyk, tėvyne,
Mus vėl priglausi, kaip vaikus?
Kada gi Nemunas ištvinęs
Bus tasai kūdikis ramus?...

Kada nustos tekėti kraujas
Dubysa, Nerimi, Nyka?!
Kada išnyks skriaudėjų gaujos.
Teroras, melas ir klasta?
Kada gi mes - pilki klajūnai,
Po rūpesčių, skausmų, vargų,
Galėsim pailsėti kūnu
Ir džiaugtis laisve, ramumu?..
Kada išvargę parsvyruosim _
Į Tėviškės gimtus namus
Ir ten žaliam gojely uosių,
Papuošim karžygių kapus?!
*
Kada gi tėvą, motinėlę,
Sesutę, brolį ir draugus
Galėsim, kaip iš sapno kėlę,
Priglaust • matyti apie mus?..
Kada gi gimtosios sodybos
Ir tie smuikeliai prie kelių,
Kaip tėvas - motina patvinę,
Sulauks sugrįžtančių vaikų?..

Oldenburg, 1947.

PLB Vokietijos Krašto
Valdyboje
Balandžio mėn. 22 d. įvyko
PLB Vokietijos Krašto Valdy
bos posėdis. Valdybos pirmininkos Pr. Zunde savo prane
Šime nušvietė, kas daroma
birželio tragiškųjų įvykiu mi
nėjimams Vokietijoje praves
ti. Minėjimai bus organizuoja
mi visų pabaltiečių drauge.
Šiuo reikalu tartasi ir su VLI
Ku. Aiškinamos galimybės pra
vesti parašų rinkimo akciją
peticijai JT organizacijai, kad
būtų sustabdytas Pabaltijo tau

karai ir be karo gali prąlauž
ti Sovietų izoliaciją ir komu
nistų propagandą tiek Sovietų
viduje, tiek užsienyje gerokai
sutramdyti.

ko negali būti žuvies ant kai
no?!
Vaitas, nieko nebeatsakęs,
nuvažiavo pas poną ir pasisa
kė, dėl ko negerai teisęs, dar
pridūrė, jau žmogui už kuine
lį užmokėjęs.
Kažikuomet vaitas liepė savo
bernui pavaryti į dvarą dvyli
ka pjovėjų Išgirdusi tai, mo
teris patarė bernui, kad ne
vyriškus, bet dvylika moteris
kūjų pavarytų. Šis taip ir pa
darė. Vaitienė atėjusioms lie
pė dvaro daržus ravėti. Pama
tęs tai, Jonas metės pykti,
bet pati tarė:
— Širdele, rauti ir pjauti žo
les vis tas pats yra, bet pie
vos nepragaiš, o daržai nėra
vėti pragaiš
— Juk tu neketinai niekuo
met kištis į mano reikalus! tarė apmaudingas Jonas. - To
dei dabar grižk pas savo tė
vus. Leidžiu tiktai tau išsivež
ti iš mano namų tau tinkami
ausią daiktą.
Moteris, matydama vyrą ap
maudingą, nė žodžio neatsakė.
Valandai praslinkus, vyras
atlyžo, ir moteris tarė:
— Joneli, noriu į kaimynus
važiuoti, liepk arklius pakin
kyti. O rasi ir pats važiuosi
su manim?
— Gerai, važiuosiu, - atsa
kė šis.
Moteris tylomis patarė vežė

tų -naikinimas. Jei ištekliai
leistų, norima surengti Miinchene ir Hamburge vokiečių
publikai pritaikytus minėji
mus. Numatoma taip pat išleis
ti vokiečių kalba atitinkamus
tai progai atsišaukimus.
V aldybos vicepirmininkas E.
Simonait's pranešė apie savo
lankymąsi Eckernforde lietu
vių seniūnijoje ir Neustadto
bei Spakkenbergo apylinkėse.
Išsamiai svarstyti Vasario
16 Gimnazijai namų ' vajaus
reikalai, 'l'uo tikslu jau kreip
tąsi atsišaukimu į viso pašau
lio lietuvius. Atskirai bus krei
piamasi į PLB kitų kraštų
valdybas, prašant jas imtis
telkti tam reikalui aukas. Su
rinktieji -iniffai bus laikomi
banke, atskiroje Gimnazijos
Rūmu Fondo sąskaitoje. Ruo
šiamasi pradėti namų tvarky
mo ir perstatymo darbai, kad
rudenį jau butų galima Gim

jui, kad tiesiai važiuotų į jos
tėvo namus. Šis taip ir pada
rė: beregint Joną su Magde
nuvežė į menkus namelius.
Moteris išsėdusi tarė:
— Na, širdele, palikau tavo
namus ir atsivežiau mylimiau
šią man daiktą - tave patį.
Todėl gyvenkime čia, o tavo
butas tegul būna kaip tinka
mas.
Tuokart susizgribęs Jonas
susitaikė su savo moterim,
parvežė vėl ją į savo namus
ir sulig tuo kartu nieko nebe
darė, moters neklausęs. Davė
paskiau jiedviem Viešpats pen
ketą vaikelių, - visi buvo rie
bės kaip rubuiliai: motinai
pieną pakaitinus ar tyrės iš
virus, beregint perimdavo.
VAIKU UŽSIĖMIMAS IR MEI
LĖ TĖVIŠKEI

Viena paauglė mergaitė tu
rėjo savotišką mėgiamą užsiė
mimą, kaip čia paprastai va
dina «hobby» (mėgiamiausias
užsiėmimas), iškarpinėli kino
artistų nuotraukas iš žurnalų
ir klijuoti savo tam tikrame
dideliame sąsiuvinyje, kurio
viršelį puošė auksinės raidės
«Scrap-book» (iškarpų rinki
nys). Pradžioje to sąsiuvinio
turėjo puslapį, skirtą tėveliui,

1953 m. birželio

naziją perkelti į naujas pa
talpas. Namų ūkvedžiu paskir
tas A- Gešventas, iki išsikėlimo į Hūttenfeldą buvęs PLB
Spackenbergo apylinkės pir
mininkas.

Iždininkas J. Lukošius ir J.
Glemža pateikė Valdybai pini
ginę apyskaitą už šių metų
pirmąjį ketvirtį ir sąmatą an
trajam ketvirčiui. Vasario 16
gimnazijos ketvirčio sąmata
priimta DM 60.000, - sumoje,
tuo būdu mėnesiui DM 20.000 -.
Iš tos sumos vaikų maitinimui
DM 4.385, -, bendrabučio prie
žiūrai DM 500. -, mokytojų
atlyginimamsuDM 6.047,30, vir
tuvės personalui, švaros pa
laikymui DM 1.064i - ir kit. iš
laidoms DM 2.527, -. Pajamos
sudaromos didžiausia dalimi
iš Rėmėjų Būrelių įmokų, ku
rių šiuo metu turime 198 Kiek
sunkumu sudaro toji aplinky
bė, kad podidėjus būtinoms
gimnazijos išlaidoms ir ben
drai Vokietijoje pragyveni
mui pabrangus, vieno mokinio
išlaikymas mėnesiui kaštuoja
daugiau kaip 20 dol. (ši suma
buvo nustatyta 1951 m.), t.y.,
daugiau, kaip faktinos Rėmė
jų Būrelių įmokos.
Vargo mokyklų išlaikymui
balandžio birželio mėn priim
ta DM 4 667,92 sąmata. Svei
kintina, kad BA^Fas taip pat
imasi iniciatyvos telkti vargo
mokyklų reikalams lėšas, tik
daug nepatogumų sudaro tai,
kad iki šiol nepavyksta su
BALFu susitarti dėl planingo
mokyklų išlaikymo.
Perkeliant Vasario 16 gim
naziją į naujas patalpas Hiittenfelde, prie Mannheimo, dar
aktualesnis darosi ir Krašto
Valdybos būstinės perkėlimas
į tą Vokietijos sritį. Nutarta
tą galimybę tirti.

Posėdyje taip pat buvo ap
tarti knygų leidyklos «Bendri
jos», Informacijų Skyriaus vei
klos ir kiti reikalai.

6

d.

UŽ GELEŽINES UŽDANGOS

Sovietinė vyriausybė per
tvarkyta ir okup. Lietuvoje
Aukšč. Tarybos įsakymu nuo
kovo 15 d. Sov. Lietuvos mi
nisterijos taip pertvarkytos:
1. iš saugumo ir vidaus minis
terijų padaryta viena vidaus
ministerija; 2. iš žemės ūkio,
tarybinių ūkių, miškų ūkio, be
to, atskirai veikusių meliora
cijos ir kolūkių valdybos ir
medžioklės valdybos padaryta
viena žemės ūkio ministerija;
3. kinematografijos, meno, ra
dijo informacinis komitetas ir
knygų leidyklų valdyba sujung
tos į kultūros minisieriją; 4.
lengvosios pramonės, maisto
pramonės, ir žuvies ministeri
jos sujungtos į vieną lengvo
sios ir maisto pramonės minis
teriją; 5. kūno kultūros komi
tetas prijungtas prie sveika
tos ministerijos; 6. valstybinis
teisingumo arbitražas priskir
tas prie ministerių tarybos.
Paleckio ir Naujalio pasirašy
tu įsaku vidaus reik, ministe
riu balandžio 25 d. paskirtas
Kundakovas, žemės ūkio - Au
gustinaitis, kultūros - čekis
tas Guzovičius, lengvosios ir
maisto pramonės - Pilipavi
čius, miškų ir popieriaus pra
monės - P. Kurys.
— Prie Stuttgarto lietuvių
bendruomenės apylinkės vai
dybos sudaryta švietimo komi
sija, kurion įeina: E/Vyšniaus
kienė, L. Skeivalienė, V. Pro
sinskienė. Komisija rūpinsis
kultūros švietimo reikalais,
pirmoje eilėje tautiniu vaikų
auklėjimu. Backnange norima
įsteigti vargo mokyklą, kur
yra 9 kandidatai, tik kliudo lė
šų stoka. Kadangi vietoje nė
ra mokytojo, tekiu važinėtis
iš Stuttgarto.
-- Rosenheime veikia var
go mokykla, kurią lanko 5
mokiniai Mokyklą veda kun.
J Tautkvečius.

— Š. m gegužės 14, 15 ir
16 d.d. Madelline, Kolumbijo
IŠSINOMUOJA kambarys je, įvyko visoje Kolumbijoje
vcdusiems be vaikų arba vie gyvenančių lietuvių pirmasis
nam asmeniui. Rua Silva Bu suvažiavimas. Ta proga lietu
eno, 884
(Bonde fabrica) vių tremtinių spaudos platin
kaina prieinama kiekvienam, tojas K. Klastaukas surengė
tartis su p. M i kol u.
spaudos parodą Medellino
miesto Santador Bibliotekoje

kitą - mamytei. Užpildžiusi są
siuvinį, ji pasidžiaugė juo sa
vo šeimoje
— Gražu, bet ar negeriau
būtų, jei vietoje tų kino artis
tų rinktume! nuotraukas ir
vaizdelius iš Lietuvos, - metu
si žvilgsnį patarė motina.
Šiandien toji mergytė turi
puikiausią rinkinį Lietuvos
gražių vaizdelių kuriuos ji iš
karpo iš įvairių dienraščių,
savaitraščių, žurnalų ir kalen
dorių. Stebėtojai iš šono ture
tų pamatyti tas spindinčias
akutes, kai toji mergaitė var
to savo rinkinio puslapius,
kurio viršelyje ji pati išpaišė
įvairius ornamentus apie pa
rašą «Mano Tėvynė». Ji su
pasididžiavimu ir meile rodo
savo draugėms ir mokytojams
svetimšaliams vaizdus to kraš
to, kuris buvo jos tėvynė gimtinė ir kurį ji pati vos vos
teprisimena. Jos pačios renka
mi vaizdeliai padeda jai ne
tik labiau pažinti sauo tolimą
tėviškę, bet pamilti, didžiuo
tis ir grožėtis jąja.
Tėvų duoti patarimai, kar
tais mesti tik tarp kitko, jau
trioje vaiko širdelėje gali pa
sėti grūdą, kuris išauga į sti
prų, niekieno neišraunamame
dį.
«Draugas»

Geriau kančia dėl vaikų,
kaip bejausme ramybė be jų,
Motina gamta apdovanojo mus
santuokos ir tėvystės instink
tu. Kas be pateisinamos prie
žasties paniekina tą instinktą,
tas tiktai beprasmė sausa ša
ka ant gyvo medžio...

J. Gliaudą

Kas yra laimė? Laimė tai
pragyventi pilną gyvenimą: su
šviesia vaikyste, su švelnia
jaunyste, su meilės kupina
santuoka ir su skaisčia se
natve.
J. Gliaudą
Dabartinė krizė galima nu
galėti tik vėl meilę tarp žmo
nių atstatant. Bet tik Kristus
mus gali tos meilės išmokyti.

P. Lombardi

JAU LAIKAS ATNAUJIN
TI 1953 METAMS «Mūsų Lie
tuvos» prenumeratą. Laikraš
čio likimas yra skaitytojų
rankose.
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VAKARAS
Lietuvių Sąjungos Brazilijoje š. m. birželio mėn.
6 d., rua Lituania, 67, Mokoje, ruošia vakarą su vaidi
nimais ir šokiais. Bus suvaidinta

«PAVOGTOJI SUŽADĖTINĖ»
Jono Skinkio 1 v. komedija. Vaidins, V. Anastasijaus
scenos mėgėjai, režisuojant p. mok. St. Kubiliūnui.
Po vaidinimo šokiai ir žaidimai iki 4 vai. ryto,
grojant muziko Golskio orkestrui.

Pradžia 20 vai. Pakvietimai gaunami pas Sąjungos
x
narius.
J. Augustaitytė - Vaičiūnienė

Eisiu Namų Ieškoti
O puola, dūžta j krantą bangos —
Nebegaliu miegoti...
Slenka pro langą menulio rankoj
Miestai kalnais suploti.

Šešėliai raktą duryse lanksto —
Artyn atbėga siena ..
Nebusulauksiu čia ryto anksto —
Išeisiu dar prieš dieną.
Pakol prie vartų sargai ir šunes
Yra giliai sumigę,
Pakol pasauliai sapnuose grumias
Už savo laimę pigią.

Eisiu per lauką, per tamsią girią
‘Savo namų ieškoti...
Raudonos uogos krauju nusvirę —
Papartėliai šarmoti.
Kalnų pakriūtėms ik pabarėlio
Numindžioki takeliai..
Nėra prie kelio rūpintojom —
Čia ne mano nameliai.

Nebesuradus savo namelių,
Grįšiu, kol sargas miega,
Ir išbučiuosiu, puolus ant kelių,
Jos žiedų baltą sniegą.

«Močiutė širdelė» ir «Ant kai
no karklai». Svetys Pranas
Blaže\ič:us, atvykęs su tėve
liais iš miesto centro, gražiai
D.L K. Vytauto Didžiojo rū pagrojo keletą lietuviškų dai
mai, gražiai Lietuvių Sąjun nų smuiku. Pažymėtina, kad
gos Brazilijoje atnaujinti, dau šias daineles buvo pramokę,s
giau kaip metus laiko rymojo iš gaidų be mokytojo pagal
lyg prisnūdę. Bet štai jau ke bos.
Be'to ž ūrovams patiko poe
lintas sekmadienis ten skam
tės
Magdelenos Vinkšnaitienės
ba lietuviškas žodis fr lietu
montažas
«Ačiū Tau, įnamy te«,
viška daina. Tai mūsų prieau
kurį
atliko
Vila Belos skautu
glis ten renkasi lietuviškos
kai,
vadovaujami
vyr. sk. A.
dvasios pasisemti. Į lietuvių
Rudžio.
Tie
patys
skautukai
kalbos pamokas nevisi gali
dar
padainavo
«Nusileido
sau
atsilankyti, tai jie buriasi čion
lužėlė»
ir
«Gaspadinė
ant
sek
sekmadieniais. Jiems vadovau
minių».
ja vyr. sk. Antanas Rudys.
Baigiantis programai, Liet.
Gegužės mėn. 24 d. į tuos
rūmus susirinko gerokas bū Sąjungos Brazilijoje pirminiu
rys tautiečių su vaikais Moti kas p. Marijus Dantas sujaudi
no motinas savo kalba, kurio
nos Dienos atšvęsti.
Programa buvo gana įvairi. je išdėstė motinų vargus ir
Atvyko iš Mokos lietuvių kai kančias. Linkėdamas, kad mo
bos pamokų lankytojos Elena tinų kelias būtų vien rožėmis
Vinkauskaitė, Nijolė Pupieny nuklotas, jis įteikė rožių puo
tė, Aldona Kaškevičiutė ir kštę seniausiai 87 metų moti
drauge su Marija Genevičiene nai Elenai Vaicekauskienei.
ir Marija Vagneryte iš Vila
Scenos vadovu buvo vyr.
Zelinos gražiai suvaidino pe sk. Antanas Rudys, kuris ne
dagogišką pjesę «Julė». Suflė tik pranešinėjo linksmindamas
ravo Jonas Kaseliūnas. Ta pa publiką, bet ir padeklamavo
ti pjesė buvo vaidinta Mokoje. keletą eilėraščių.
Taipogi Vilos Belos mokyklos
Po programos scenos daly
lietuvių kalbos klausytojos - viai buvo Liet. Sąjungos Bra
skautės Nijolė Vjnkšnaitytė, zilijoje lėšomis pavaišinti. Nuo
Gražina Gudavičiūtė, Irena taika susidarė visiškai lietu
Skurkevičiutė ir sesutės Da viška. šio parengimo organi
lia, Giedrė ir Gražina Valei- zatorius - Liet. Sąjunga labai
kaitės sužavėjo mamas lietu dėkinga, kad atsirado savano
viškais žaidimais apie močiu rių - tėvų, kurie sustatė, suka
tę, bei įdomiu baletėliu - fan lė, sutvarkė sceną ir salę, ir
tazija «Pievoje». Pjesę režisa net prisidėjo piniginėmis išlai
vo Rašyt. Karolė Pažėraitė.
domis prie mažųjų artistų Eilėraščius labai vykusiai mėgėjų pavaišinimo. Tai pa
deklamavo Marija Genevičie garbos verti Vincas Kulka ir
nė /iš savo kūrybos/, Eugeni Juozas Skurkevičius.
jus Ivanauskas, Astutė Vinkš
Teko išgrsti Vila Belos lie
naitytė. Meiliai padainavo due tuvių pageidavimą, kad šiuo
tą <Prie upės» sesutės Genė se lietuviškuose rūmuose daž
ir Vanda Misiūnaitės. Paskui niau skambėtų lietuviškas žo
tos pačios sesutės ir Amelija dis ir daina
__ .
Girniute, Paulina Strązdaitė
ir Julytė Tylaitė, sudainavo
Dalyvis.

Motinos .diena Vila Be
loję.

19B3 m, birželio
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Pirmasis L. K. Bendruomenės cho
ro Rėmėjų Suvažiavimas.
Prieš trejus metus tiek cho
ro valdybos tarpe, tiek kitų
susidomėjusių geros valios ir
nuoširdžių lietuvių, susirūpiuusių, kad šis vienintelis vi
soj Brazilijoj lietuvių choras
galėtų išsilaikyti ir stiprėti,
kilo sumanymas organizuoti
choro rėmėjus. Rėmėjų.parei
ga remti chorą materialiai ir
moraliai.
Choro rėmėjų idėja rado gy
vo pritarimo lietuviškoj visuo
menėje. Per trejus metus rė
mėjų šeima išaugo arti šimto.
Gi pats choras iš savo pusės,
stengėsi pateisinti ir pateisino
į jį sudėtas viltis ruošdamas
lietuviškos dainos koncertus
ir giedodamas bažnyčioje.
Artimesniam susipažinimui
choro valdyba nutarė sušauk
ti rėmėjų suvažiavimą, kuris
ir įvyko gegužes mėn. 31 d.
Vila Zelinoj, seselių pranciš
kiečių gimnazijos, naujoj salėj
Nežiūrint, kad suvažiavi
mui skirtą dieną lijo smar
kus tropikų lietus, didele
dauguma rėmėjų bei choro
prietelių atvyko. Suvažiavi
me dalyvavo virš dviejų šim
tų žmonių.
'
Suvažiavimo programa buvo
sudaryta iš trijų dalių: oficia
liosios meninės programo»
ir vaišių. Suvažiavima atida
rė L. K. Bendi uomenės pir
mininkas K. Ausenka pasvei
kindamas atvykusius rėmėjus
ir svečius, garbės prezidiuman
pakviesdamas šiuos suvažia
vimo dalyvius: Lietuvos kon
sulą p. AI. Polišaitį, Liet. Kat.
Bendruomenės pirmininką kpn
P. Ragažinską. prof. J. "Kerei
ra' Carrato, -I. Antanaitį, A.
Pavilonį, St. Meilūną. K. Ambrozevičių, P. Šimonį, Al. Bo
guslauską, J. Matelionį, J. Luk
oševičių.' Suvažiavimui pirmi
ninkauli buvo pakviestas kun.
P. Ragažinskas.
Choro vardu sveikinimo ir
padėkos žodį tarė P. Šimonis,
choro valdybos vicepirminin
kas Apie choro veikimą pra
nešė Al. Boguslauskas. Iš pra
nešimo paaiškėjo, kad Ben
druomenės choras jau gyvuo
ja šešeliolika metu. Per šį
laikotar į niekad nebuvo sus
tabdęs savo veikimo, net >r

tuo metu, kai išvyko Ameri
kon pirmas choro vedėjas mu
zikas J. Stankūnas, o dabartį
nis - muzikas Al. Ambrozaitis - dar nebuvo atvykęs. Cho
ras, tiek savo skaičiumi, tiek

meniniu lygiu stiprėja. Cho
ras dar be dainos vaidina, sta
to scenos veikalus, turi tauti
nių šokių ansamblį.
Pagrindinė suvažiavimo kai
ba buvo inž J. Antanaičio.
Kalbėtojas labai ryškiai pa
vaizdavo dainos, ypač lietuviš
kos, meną. Taip pat kreipėsi
į choro rėmėjus ne tik rėmė-

(pabaiga 6 pusi.)
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REIKTA

BALDŲ? KREIPKIS Į TAUTIEČIO

J. L. GalinsKas Lida.

BALDŲ

AP.

OIL

GlACAGLINI,

SANDĖLĮ.
71-0

—

V. ALPINA.

Madeiras do Brasil

PERES 8c PRANAS LTDA.
•
;
Į
Į

Importação — Exportação
Raštinė: - Av. Churchill. 94 - T.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

i_____

- «Freiburger Kath Kirchenblatt» kovo 22 d numery
je įsidėjo
PLB Vokietijos
Krašto Valdybos informacijų
biuletenyje vokiečių kalba p-i<
kelbtus grįžusiųjų iš Lietuvos
vokiečių pasakojimus.

— Vokiečių laikraštis «Der
Mittag» balandžio 17 d. nu me
ryje, rašydamas apie paskuti
niuosius įvykius Argentinoje,
skelbia, kad įtartas Perono
kalbos metu numetęs bom
bas asmuo esąs iš Lietuvos
kilęs amerikietis Esteben Ja
cyna, kuris yra suimtas.

6 d

•
!
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Nori patogioj, gražioj vietoj, pamary — Praia
įsigyti žemės sklypą?

Grand#

Neužmiršk apsilankyti Suarão.
Ten yra elektra visose gatvėse įvestas vanduo. Yra viešbu
tis, restoranas bažnyčia, mokykla. O svarbiausia, kad pri«
visų šių pagerinimų kaina pusiau mažesnė, negu kitų šalia
esančių sklypų.
ViaAnchieta — nauja autoestrada eina skersai Vila
Suarão. Taip pat yra ir geležinkelio stotis.
Daugiau informacijų «Musų Lietuvos redakcijoje.
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Iprindys & €ia

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

Industria e Comercio de Calçados

P A R D U 0 D A

Iii DA

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

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS.

SKAITYK IR PLATINK

Sãa Paulo

Kua Javaės, 719

LIETUVA»

«MŪSŲ

balso grynumas, skambumas

Sprindys & 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.

.42

Galima kreiptis šiomis valandomis nuo 10 iki 12 vai.
ir nuo 16,30 iki 19 vai.

JARDIM RIVIERA

Rua Roberto Simonsen. 13 -- 3° — salas 306 • 310
(Senoji rua do Carmo ir kampas P ęa Clovis Bevilaqua)
São Paulo

Santo Amaro apylinkėje - nucstabaus grožio gamta sveikas klimatas, tik už
18 kiro, nuo Praça da Sé, geras kelias, tarp
dviejų ežerų. Puiki proga dabar įsigyti žemės
sklypą su mažu įnešimu ir ilgalaikiu išsimokėjimu
TT
— 100 mėnesiu
\\ /,
Reikalingų informacijų gauti tik pas vienintelį Įgaliotini šias žemes pardavinėti mūsų tautietį Kuzi 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.

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.
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CAJAT
TÃ€> JCIReiE

LEOOS VARNAUSKAS
Telefonas (recados) 3-0707

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

> PRENGIA

VYRUS NUO GALVOS IKI

KOJŲ

Batai, skrybėlės, marškiniai, kaklaraiščiai, kojinės, lietsargiai,
Taip pat batukai moterims ir vaikams.
Viskas geriausios rūšies, patvaru, gražu ir pigu.
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IS FABRIKO TIESIAI VARTOTOJUI. -

JORGE
Rua São Caetano, 526

MATELIONIS
KRAUTUVĖS:
☆

Fone 35-3260

Rua São Caetano, 510

São Paulo

RUA BARÃO DE 1TAPETININGA, 275 — 7 AND. — SALA 73
TEL. 34-7482 — SÃO PAULO
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VIĖNINTELIAI 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.

“*0

SÃO

CAETANO,

447

SCHMIDT
—TEL.

4-5576

—

SÃO

Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, kurio
puikų veikimą i žmogaus sveikatą jau visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, įsitikinkite ir visados naudokite!
RUA DINO BUENO, 795 a 835
TELEFONES: 51-4019 e 51-2223

PAULO
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Priimami pakvietimai į namus — Senų portretų reprodukcijos
RUA

GAMINIŲ PLATINI OJAI

CARRIERI ™.

ĮKURTA 1890 METAIS

ARTHUR

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

I
{

Caixa Postai 3967
SÃO PAULO
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LIETUVOS NACIONALINI
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIO
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PATIK

PADĖKA

AV.

ZELINA,

706 — CAIXA POSTAL, 371

—

Visiems rėmėjams ir svečiams, teikusiems atvyk
ti ir savo dalyvavimu prisidėjusiems prie pirmojo choro
Rėmėjų suvažiavimo, nuoširdžiai dėkojame.
Taip pat dėkojame seselėm pranciškietėm už patai
pas, choro Rėmėjui p. J. Antanaičiui už pasakytą kalbą.
Garbės Choro Rėmėjui ponui konsului Al. Polišaičiui už
pasveikinimą, choro Rėmėjui p. St. Meilūnui už filmu
pademonstravimą, «Mūsų Lietuvai» už paskolinimą indų
ir visiems kitiems asmenims vienu ar kitu būdu prisidė
jusiems prie šios Choro šventės didesnio pasisekimo.
{patingai dėkojame mūsų suvažiavimo šeimininkėms
p. C. Boguslauskienei ir p. O. Ausenkienei ir sekančio
ms choristėms padėjusioms šeimininkauti: B. Narbutytei,
J. Lapienytei, E. Matuzonytei, A. Balionytei, O. Jagorskaitei, V. JalkauskafteL V. Musteikytei, Š. Ambrozevičiu
tei, Elenai ir Emilijai Simonytėms.
Nuoširdus ačiū visiems Choro vyrams padėjusioms
gražiai papuošti salę, patarnavusiems svečiams ir atti
kusiems kitus darbus.
Bendruomenei Choro Valdyba

SÃO PAULO

Paremkime seselių darbus.*
Kaip visiems yra žinoma
seselių iniciatyva Vila Zelino
je veikia jau keliolika metų
pradžios mokyklos, vaikų dar
želis, o prieš pora metų ati
daryta ir gimnazija. Ateityje
numatoma atidaryti ir Escola
Normai (mokytojų seminarija).
Šiais metais tų pačių seselių

mokyklose. O pajamos, iš pa
lyginamai nedidelių mokinių
mėsinių mokesčių, toli gražu
nėra pakankamos jau padary
toms išlaidoms padengti. Jų
vos teužtenka einamiesiems
reikalams ir darbams padeng
ti. Todėl seselės kreipiasi į
visuomenę, kad šią jų iniciaty.

Grupė moksleivių su gimnazijos direktore sesele M. Ju'ija.

iniciatyva buvo pastatyta, São
Paulo miesto savivaldybei pa
dedant, patogi salė susirinki
mams, pobūviams. Tačiau tai
salei daug ko trūksta, kaip
dokoracijų, uždangos, kuri
atseis kelis desėtkus tūkstan
čių kruzeirų. Užpirktos kėdės,
kuriomis jau naudojamasi, už
200 tūkstančių Kruzeirų išsimokėjimui Be to padaryta
daug pataisymų ir remontų

bei darbus paremtų savo au
komis ir palengvintų užsibrėž
tus darbus, įgyvendinti paau
kojant tam tikslui po vieną
kitą desėtką ir šimtinę kruzei
rų. Aukas galima Įteikti as
meniškai Vila Zelinoje sese
lių vienuolyne, arba laiškais
šiuos adresu: Irmã M Jtilia
Caixa postai 4118, São Paulo.

(pabaiga iš 4 pusi)

valgiais apkrautų stalų Vai
šių vedeju ir vyriausiu šeimi
ninku buvo Al. Vinkšnailis,
kuris šventės dalyvius links
mai nuteikė scenoje išpildydamas komiškos progromos
keletą numerių.
Vaišių melu skambėjo lietu
viškos dainos. O užkandus bu
vo progos ir gražus laiko pa
sišokti. Ir nejučiomis slinko
valandos gražioj, kultūringoj,
linksmoj nuotaikoj. Ir apie 11
va), nakties mieli svečiai, ku
pini gražių įspūdžių, skirstėsi
į namus, su mintimi, kad^šis
š-aunus pobūvis yra nepasku
tinis
Solidariai ir su entuziasmu
dirbant darbas buvo apvaini
kuotas gražiu pasisekimu.
Taip pat reikia pastebėti,
kad seselių pranciškiečių gim
mzijos salė įvairioms šven
tėms bei parengimams yra
labai patogi. Salėje galima su
tilpinti arti 700 kėdžių, o dar
kokį pusšimti ant galerijų Vi
la Zelina turi puikias patalpas
minėjimams bei pobūviams
ruošti.

ju eilių neišstoti, bet ju eiles
vis didinti.
Prof. J. Ferreira Carato kai
bėjo, kaip ir visumet, nuošir
džiai ir entuziastingai, svei
kindamas plačiai varomą cho
ro kultūiinį darbą.

P. Al. Polišaitis Lietuvos
konsulas São Pauly linkėjo
chorui ir toliau žadinti per
dainą tėvynės meilę.
Užbaigiamąjį posėdžio žodį
pasakė kun. P. Ragaž’nskas
pasigėrėdamas gražiu suvažia
vimu ir lietuvišku susipratimu.
Tačiau kalbėtojas pabrėžė,
tie dideli darbai, kuriuos
mums, kaipo lietuviams, užde
da gynamasis momentas/iuri
visų lietuvių būti dirbami,
kaip kas sugeba ar išmano.
Vieni daina, kiti plunksma,
treti pinigine parama.
Po posėdžiu buvo trumpa
pertrauka.
Po pertraukos, choras vado
vaujamas muziko Al. Ambroiteičio išpildė meninę nrogra
kurią sudarė šios dainos:
Jų tarpe Valiok, dalge
Ii, J. Strolio,
Cascata
cristalina, Fabiano R. Lasaro
Paskutinis vakarėlis, Žydrasis
Dumojus, J. Straus. Choras ii
krai puikiai buvo paruoštas.
Dirigentas Al. Ambrozaitis
sugeba be didelių sunkumų
išgauti ir pianissimo ir fortis
simo. Balsų sąskambis darnus,
interpretacija be priekaišto.
Po dainų, choro rėmėjas St.
Meilūnas svečiams parodė fil
mą iš Brazilijos lietuvių gy
venimo, kur šio susirinkimo
nemaža dalyvių turėjo progos
patys save pamatyti, ar tai
piknikuose, šventėse, ar kituo
se pobūviuose.

Po meninės ir oficialiosios
dalies svečiai, kurių buvo virš
200, buvo paprašyti sėstis už
gražiai papuoštų ir skaniais

KELIASI Į MIESTUS.
Žemės ūkyje gyvenantieji
Brazilijos gyventojai 1940 me
tais sudarė 68,8 procentus vi
sų krašto gyventojų. O 1950
metais 63.8 procentus. Reiš
kia per dešimts metų penki
procentai arba skaičiais, du
milijonai ir šeši šimtai tūks
tančių gyventojų laukų persi
kėlė į miestus.
Skaičiais imant žemės ūky
je gyvena 33 milijonai, o mies
tuose arti devyniolikos milijo
nų. Daugiausia į miestus ke
liasi Brazilijos pietinių estadų gyventojai.

SKAITYK

IR

PLATINK

D.G. Pone Redaktoriau,

nas. paminėti.
Minėjimo laikas: birželio
mėn. 14 d. kitss sekmadienis
15 vai.
Vieta: Vila Zelinoje, erdvio
je seselių pranciškiečių gim
nazijos salėje.
Programa: Paskaita pritai
kinta minėjimui. Meninėje pro
gramoje dalyvaus L. Kat. Ben
druomenės choras. Ši diena
turi kartu ir protesto diena
prieš taip ilgą užsitęsusią Lie
tuvos okupaciją ir prieš ten
vykdomus dar ir šiandien ži
aurumus bei lietuvių trėmi
mus Rusijos gilumom Todėl
visų pareiga šiame minėjime
dalyvauti.

Seselių gimnazijos salės prie
kis. Šioje salėje praėjusį sek
madienį buvo šaunus Ben
druomenės choro rėmėjų su
važiavimas.
NEUŽMIRŠKIM SAVO
LIU KANČIŲ.

BRO

Kaip Kražių skerdynės, taip
ir žiaurieji 1941 m. birželio
mėn. 14-21 d. masiniai trėmi
mai ir žudymai (Previeniskėse, Rainių miškely, Budavo
nės girioje ir kitur), liks am
žiams Lietuvos istorijoje. Ir
kol bus gyvas bent vienas
lietuvis pasaulyje, tos giliai
atvertos žaidos Lietuvos kūne
ir tų tūkstančiai aukų žiauriai
kankintų nepamirš^Nė mes jų
neprivalome užmiršti. Todėl
lietu'iškų organizacijų pirmi
ninkai yra nutapę baisias, pil
nas žiaurumo ir kančios die

— BE SPAUDOS kultūrin
gas susipratęs lietuvis negali
gyventi. Bet jos likimas yra
skaitytojų rankose. Laikraščio
leidimas yra pats nepelningiansias biznis. Leidėjai netik
negauna jokio pelno, bet turi
pradėti. Kad laikraštis galėtų
tobulėti reikia visų skaitytojų
paramos. Užtat birželio mene
šio 21 d. 15 vai. Vila Zelinoje.
gimnazijos salėje šaukiamas
«Musų Lietuvos» bičiulių bei
prietelių pasitarimas spaudos
reikalais
YRA LAIŠKAI:
M. Vinkšnaitienei, M. Rim
šaitei. Z. Levickaitei, A. Laz
dauskui, EI. Šimonytei, Ed. Du
dienei, VI. Abraitienei.
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S. PAULO

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI
NAl'JANYBIŲ
Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių. indų,

įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių-

fogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t. t..
Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA
ISS1MOKĖJIMUL

Prie pat autobuso Nr. 93 sustojimo vietos.
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LIETUVA»

— Balys Šimkus, kilęs iš
Seredžiaus, lietuviškos - spau
dos platintojas Vila Zelinoje.
Sekmadieniais galima gauti
nusipirkti įvairių lietuviškų
laikrašč ų prie bažnyčios.

SUSIRINKIMAI.
Moksleivių ateitininkų susi
rinkimas šaukiamas šį sekma
dienį, 7 d. birželio, tuoj po
8:40 vai. mišių mokyklos pa
talpose.
Vyri) Brolijos susirinkimas
šį sekmadienį 15 vai. irgi mo
kyklos patalpose.

ŠIMTAS CHORISTU....

Choro rėmėjų suvažiavimo
pranešimuose bei kalbose bu
vo išreikštas pageidavimas
didinti choristų ir choro rėmė
jų skaičių. Linkėta, kad cho
ristų skaičius greitu laiku pa
siektų šimtą, o rėmėjai - du
šimtų. Pačio suvažiavimo me
tu rėmėjų skaičius padidėjo
15 naujų rėmėjų. Reiškia lie
tuviška visuomenė chorą re
mia.
Pageidautina, kad ta pati vi
suomeno skleistų mintį priaugunčio jaunimo tarpe reikalą
stoti į choristų eiles.

■HUMS
Reta proga geroj vietoj nusi
pirkti žemės
SKLYPĄ
Parduodamas, šalia spaustu
vės (av. Zelina 706) žemės
sklypas Vieta tinkama indus
trijai, bizniui ir rezidencijai.
Arti prie bažnyčios aikštės.
Daugiau informacijų gauti pra
šomi kreiptis šiuo adresu:
Rua Doze nr. 39 Vila Zelina.

«■MHHHI
□ AIJZYS
Reg'fttrudu

C.R C. sob on® 551

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

S. PAULO

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

HORÁRIO <das 8 òs 19 horas.

«MŪSŲ

Kadangi «M.L.» nr. iš gegu
žės mėn. 16 d. koresponden- ■
cija: «Gražiai atšvęsta Moti
nos Diena» (Rio de Janeire),
turi netikslumų, ir veikiančių
asmenų praleidimai daro įs
pūdžio, lyg būtų tyčiomis ta
tai padaryta, kaipo pirminin
kavęs minėtos dienos progra
minės dalies pravedimui, lai
kau malonia pareiga ir pra
šau artimiausiame «M.L » nr.
nestaisakyti įdėti šį patikslini
ma.
1. Deklamacijos nėjo pakai
tomis su dainomis, o iš eilės.
Pirmąjį B. Brazdžionio eilė
raštį «Motinai» deklamavo p.
Danguolė Strimaitytė; antrąjį,
komišką, «Mamytei», deklama
ve p. Rita Strimaitytė; ir tre
čiąjį - p. Gražina Malaiškytė.
Klausytojai deklamatores pui
kini įvertino, sutikdami ir pa
dėkodami gausiais plojimais(Gaila - korespondentas šito
nematė).
Tik baladė, kurią paskaitė
p. B. Malaiškienė, buvo nuke
ta tarp dainų.
Po dainų p. A. Gaulia dar
skaitė Motinos dienai taikintą
straipsnį portugališkai.
Motinoms pagerbti buvo pri
segta kiekvienai po gėlelę ir
kartu įteikta Motinos Dienai
prisiminti, programa, kuri iš
dalinta ir visiems dalyvavu
siems, tik ne asminė, kaip ra
šo.
Su tikra pagarba
Inž. J. Abraitis
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Parduodamas patogiomis sąly
gomis FABRICA DE CABIDES
veikiantis daugiau 20 metų,
su didele apyvarta ir gera
klientūra. Yra gyvenamasis
namas su telefonu. Išsimokė
jimas duodamas palengvinto
mis sąlygomis. Galima duoti
ir savo pasiūlymus. Kreiptis
informacijų gauti ir fabriką
pamatyti šiuo adresu: Rua da
Graça 607, Bom Retiro.

