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Savaitinė Politinių įvykių Apžvalga
Demokratai laimi 

Amerikoje
Lapkričio mėn. 3 d. Ameri 

koje kv.ikurie miestai ir valą 
tijos rinko savo prefeitus, gu 
bernatorius, parlamento na
rius. Amerikoje parlamentas 
ir senatas kas met tik dalinai 
yra atnaujinamas. Praėjusio 
antradienio daviniai parode 
didelį demokratų partijos lai
mėjimą ir tuo pačiu žmonių 
pritarimą. Pavyzdžiui New- 
Jersey valstijoj demokratai iš 
rinko savo gubernatorių tik 
po dešimties metu. O atstovą 
parlamentan nuo šios valsti
jos demokratai tebuvo išrinkę 
tik 1932 m. Virginijos valstijos 
visą laiką buvo respoblikonų 
Šiais metais demokratai laimė 
jo gubernatoriaus rinkimus.

Taip pat demokratai laimė 
jo New Yorko prefeitą ir kl 
tas atsakomingas vietas. New 
Yorko gubernatoriumi išrink
tas demokratas Robert Wag
ner. Taip pat demokratai lai 
ritėjo Cit velandę ir ka«kuriuo

Kespub’ v valdc.uv,o0 
partijos ! alaimėjimąš rodo 
plačių masių nepasitenkinimą 
vyriausybės vedama politiką.

Prezidento Eisenhowerio lai 
mėjimas buvo daugiau jo as 
meninis nuopelnas, negu,grės 
publikonų partijos įtaka.

Kai dėl užsienio politikos, 
ji visumet bus ta pati, ar vai 
dys respublikonai, ar demo
kratai, nes užsienio politikos 
klausimais abi partijos dirba 
vieningai.

KREMLIUS IR VAK. DE
MOKRATIJOS NESUSI

TARIA.

Maskva atsakė j vakarų de 
mokratijų kvietimą dalyvauti 
užsienio reikalų miaisterių pa 
sitarime Šveicarijoje Vpkieti 
jos ir Austrijos klausimais. 
Tas atsakymas yra toks, kad 
uždaro kelią beikokioms toli 
mesnėms deryboms. Būtent, 
rusai reikalauja, kad prieš 
pradedant betkokias derybas 
Kinija but priimta į Jungtinių 
Tautų Organizaciją, kad vaka 
rai atsisakytų nuo Atlanto pa 
kto, nuo Paryžiaus ir Bonnos 
susitarimo bei Europos Gyni
mo Bendruomenės organizavi 
mo. Taip pat pareiškė Mas
kva savo notoje, kad bus neį 
manomos jokios derybos Vo 
kietijos suvienijimo klausimu 
po to, kai vak. Vokietija bus 
apginkluota. Po šitokio Mas
kvos pasisakymo nelieka ke
lio betkokioms deryboms bei 
pasitarimams.

VOKIETIJA VIS VIEN BUS 
APGINKLUOTA

Vak. Vokietijoje lankėsi 
Amerikos generalinio štabo 
viršininkas admirolas Radford. 
Buvo priimtas ministério pir
mininko Adenauerio. Žurna
listai paklausė, kaip butų su 

Vokietijos apginklavimu, jei 
nebūt patvirtinta Paryžiaus su 
sitarimas. Admirolas Radford 
atsakė, kad Amerika prie bet 
kokiu aplinkybių yra pasiruo 
šusi Vokietiją apginkluoti. Tai 
gi Vokietijos apginklavimas 
nuo betkokių pasitarimų yra 
nepriklausomas.

— Atsistatydino Suomijos 
•į riausybė.

New Yorkas — dangoraižių miestas su 8 ir puse milijonų 
gyventojų, virto stipria demokratų tvirtove, ką parodė šios 
savaitės rinkimų daviniai, Perfeitu išrinko demokratą Ro

bert Wagner.

ISPANIJOS DIKTATORIUS 

gener lissimo Franco pareiš
kė, kad karo atveju Ispanija 
bendradarbiaus su visomis va 
karų Europos valstybėmis, kad 
apginti vakarus nuo komunis 
tinės Rusijos. Tačiau dabartį 
nėmis sąlygomis bendrabar- 
biavimas su Anglija ir Pran
cūzija yra neįmanomas.

Kai dėl Gibraltaro, tai Vidur 
žemio jūros gynimas ir vertė 
yra sumažėjusi, nes dabarti
niu metu geriausiai Vidurže
mio jūra gali būt apginta 
tarp Cadiz ir Almerijos uostų.

KORĖJOS

visas, konferencijas, pasita 
rimus, atrodo, ištiks toks pat 
likimas, kaip ir vakaruose Vo 
kietijos klausimu. Dar ligšiol 
neprieita prie jokio susitarimo 
paruošiamai konferencijai su 
šaukti.

— Bolivijoje nukrito trans
porto lėktuvas. Žuvo 21 kelei 
vis ir trys įgulos nariai.

— Anglų Gvinėjoje komu
nistai nenurimsta. Ragina li-

audį sukilti.

«VOLKSWAGENU» FABRI
KAS SÃO JOSÉ DOS 

CAMPOS.

Dėl nesenai paskelbtos ži
nios, kad vokiečiai atsisakę 
volksvagenų fabriką, del sutik 
tų sunkumų, perkelti Brazili
jon, susilaukė gyvo susidomė

jimo Brazilijos visuomenėje. 
Tačiau patikrinus žinias, kom
panija yra pasiryžusi automo 
bilių fabriką statyti Brazili
joj. Jau yra parinkta ir vieta. 
Būtent, São Jose dos Campos, 
arti prie geležinkelio - Cen
tral linijos ir autoestrados - 
Via Dutra. Nebetoli ir puikus 
uostas - São Sebastião. Dalį 
reikalingos žemės davė São 
José dos Campos prefeitura. 
Derybos jau eina prie galo.

Buvo pasklidę gandai, kad 
ir Kruppas nebenorįs savo fa 
brikų kelti Brazilijon. Bet 
kol kas tik gandai.

PASIEKĖ LAISVA PA
SAULI.

Trys jaunuoliai čekoslova- 
kai, kurie prasiskynė sau ke 
lią per rytinę Vokietiją, pasie 
kė vakarinę Berlyno zoną, 
amerikiečių kontroliuojamą. 
Kelionė į laisvę truko 28 die 
nas, kurios metu reikėjo grum 
tis su komunistais. Vakarų Vo 
kietijoje bus priimti kaipo po 
litiniai pabėgėliai. Šie čekos 
lovakai, kurie buvo ginkluoti 
tik trimis revolveriais ir 52 
kulkomis, užmušė kovose ke 

turis komunistus, penkių susi 
rėmimų metu. Vienas atvyku 
šių Berlynan yra su sužeisto 
mis rankomis ir skilviu.

Vienas jų, Baumer, yra sun 
kiai sužeistas paguldytas ligo 
ninėn.

VOKIEČIAI KOVOJA' SU 
NEPADORIA SPAUDA

Vakarų Vokietijoje tėvai, no 
rtv aini apsaugoti jaunimą nuo 
nepadorios literatūros, ilgus 
metus kovojo, kad tuo reikalu 
pr-’-I r'ente butų pravestas įs 
tatymas. Toks įstatymas liepos 
9 u. bu\o priimtas. Artimiau
si*. je ateityje numatyta įsteig 
ti priežiūros įstaiga prie Bon 
not- v\Gausybės. Įstatymas 
nmnaio sudaruti sąrašus leidi 
niu, kurie užgauna padorumą. 
Tų leidinių pardavinėjimas jau 
nesniems negu 18 metų, taip 
pat ir jų išstatymas vitrinose 
griežtai uždraudžiamas. Tokiu 
būdu tikimasi padaryt1’ įtakos 
daugeliui žurnalų, nes jokia 
leidykla nenorės patekti į są 
rašą leidinių, oficialiai pas
merktų.

— Amerikos Lietuvių Tary — Kio de Janeiro muitinė- 
ba šaukia visuotini Amerikos -ie susekta, kad įleista be atin 
lietuviu kongresą, kurio pa- karnų formalumų autor Zbilių

Sf j.; r ; į tikslai Yus: k ^.ir kitų nreki Vai
mą organizuotospatrulinės T'/iu ’ - $U Tiek 
Amerikos lietuvių visuomenės būt buvę surinkta apmuuuo- 
nusistatymą visomis išgalėmis Jant prekes.
siekti, kad lietuvių tauta bucų 
išgelbėta nuo sunaikinimo,

pareikšti padėką JAV Atsto 
vų Rūmams ir jo vadams už 
Kersteno rezoliucijos priėmi
mą ir prezidentui Eisenhowe 
riui bei Valstybės Sekretoriui 
už jų paramą rezoliucijoje iš 
reikštam Alto sumanymui, 

apsvarstyti planus tolimes
niems žygiams šio krašto vai 
džioje ir visuomenėje prieš 
Lietuvos pavergėjus;

suteikti daugiau lėšų kovai 
dėl Lietuvos laisvės.

Išsamioje kongreso darbo
tvarkėje numatoma kitų s var 
bių klausimų. Kongrese atsi
lankyti ir pasakyti svarbias 
kalbas yra pasižadėję eilė 
JAV vyriausybės, kongreso ir 
įžimių amerikiečių visuome
nės atstovų.

Visuotinis Amerikos lietu
vių kongresas įyiks lapkričio 
mėn. 27 - 28 dienomis Chica
go, Ill.

Kongreso sesijas užbaigus, 
lapkričio mėn. 28 vakare ren
giamas kongreso dalyviams ir 
svečiams banketas to pat 
Morrisono viešbučio iškilmių ' 
salėje. Dieną prieš kongresą, 
lapkričio mėn. 26 d. įvyks 
metinė Alto narių konferen
cija, kuri atliks paskutinius 
paruošimus kongresui.

MARSALAS VON 
PAULUS

vieno vakarinėj Vokietijoj 
esančio generolo yra kaltina 
mas, kaip karo nusikaltėlis 
už žudymą bei marinimą ci
vilinių gyventojų. Jis dar te
bėra rusų belaisvėje.

MIRĖ 130 METU

Rio .de Janeire šiomis die
nomis mirė Timoteo Marillio

Barros de Santos 130 metų 
amžiaus.

Apsivedė jau turpedamas 
85 metus amžiaus su 15 metų 
mergaite, su kuria išgyveno 
45 metus, kuri ir šiandien dar 
gyvena žento namuose, bet 
jau paraližuota.

ELEKTROS ENERGIJA 
BE LAIDU

Italijoje, kapitonas Giuseppe 
Di Nitto daro bandymus kaip 
perleisti elektros energiją be 
laidų. Daugelis mokslininkų 
betgi mano, kad tai sunkiai 
yra įmanoma elektrą perleis 
ti be laidų.

JEI NESUSITARS - IŠ
VARYS JĖGA

Pietinės Korėjos preziden
tas pakartojo savo nusistaty
mą Korėjos sujungimo klau
simu, sakydamas, jei Korėja 
nebus suvienyta derybų, tai 
ji bus suvienyta ginklu. Taip 
pareiškė prezidentas «Associa 
ted Press» atstovui.

RUOŠIASI KELIONEI I 
MĖNULI.

Šiandien jau rimtai kalba
ma apie galimybes nukeliauti 
į mėnulį, nors žinoma, dar 
labai tolimoj ateityje. Tačiau 
rimti bandymai jau daromi.

Kelionė mėnuliu tegalima 
svajoti tik fogetes išradus. 
Kaip žinoma, už atmosferos 
yra absoliutinė tuštuma, kur 
yra neįmanomas joks žmoga
us judėjimas.

Sulig vokiečių mokslininko 
Von Braun apskaičiavimu, fo- 
getė paskirta kelionei į mėnu
lį privalo pasiekti 409 kilome 
trų aukštį su 800 kilometrų 
g eičiu per valandą. Pati fo- 
getė turės būt labai sudėtinga. 
Taip pat nemažiau galvosū
kio duoda kaip galėtų išsilai
kyti gyvas žmogus ypatingose 
sąlygose.

Nors tai atrodo sunkiai įvv- 
kdomas dalykas, tačiau mo
kslininkai užsispyrę ką nors 
praktiško pasiekti.

RUSU NOTOS PASEKMĖS

Rusų atsakymas dalyvauti 
konferencijoje kol vakarieči
ai nepriims į savo tarpą Kini 
jos ir atsisakys visų kitų pla 
nų vakarų Europos apgyni
mui, tiek Paryžiuje, Londone 
bei Bonnoje padarė blogo įs
pūdžio net ir tiems, kurie dar 
šio to tikėjosi iš derybų. Ade 
naueriui dar vienas ginklas. 
Taip pat ir Prancūzijos užsie 
nio ministeriui Bidault. Ame
rikos ir kitų kraštų vyriausy
bės savo užsienio politikos 
nekeis.

— Praia Grande savininkai 
deda pastangų Solemar pada
ryti municipiu.
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Kaunas «Pravdos» akimis
Visi žino, kad tiek Kaune, 

tiek visur kitur, kur tik žmo
nėms prievarta primesta kom. 
santvarka, žydi juodoji birža. 
Nuo jos neatgraso nė skaud
žiausios bausmės, nes žmo
nės, negaudami maisto ir ki
tų būtiniausių reikmnų, , a- 
prasčiausiai stengiasi gintis 
nuo bado ar šalčio visais ga
limais budais, kitaip tarus, mė 
gina jas patys «susiorganizuo 
ti». Tačiau kom. propagandi
ninkai šios blogybės šaknų 
ieško visai ne ten, kur jų reik 
tų ieškoti, - t. y. ne pačioj 
komunistinėj sistemoj, bet vi
sai kitur, dažnai pašaliniuose 
žmonėse, kuriems stengiama 
si suversti visa kaltė. Taip 
ir maskvinė «Pravda» Ne. 
234/53 įsidėjo S. Manovo ta
riamą feljetoną, pavadintą «Vi 
su akyse», būdingai pavaizduo 
jautį, kokia yra faktinoji pa
dėtis Kaune. Prie to «feljeto
no» iš tikro netenka nieko 
nei pridėti, nei atimti: jis ti
pingai pavaizduoja visą komu 
nistinę santvarką. «Pravda» 
rašo:

Tą, saulėtąjį sekmadienį dar 
bininkas Juozus Rutkauskas 
pasiėmė iš taupomosios kasos 
pinigų ir su žmona nuvyko į 
univermagą nusipirkti sau ei
lutės, o jai šilkinio apsiausto.

Geros^nuotaikos vyras su 

žmona nenustojo iki pat uni- 
vermago. Bet kai tik jie prie 
jo prie medžiagų skyriaus, 
Rutkausko nuotaika ėmė smuk 
ti.

— Mėlynos vilnonės su dry 
Žiūkais mes neturim, - atkirto 
pardavėjas, - praėjusią savai 
tę buvo, bet išsibaigė. Imkite 
pilką atraižą!

— Kodėl gi pilietis turi im
ti pilką medžiagą, jei jam rei 
kalinga mėlyna su dryžiukais? 
- Rutkauskai išgirdo augalo
to, plačių pečių, šviesiaplau
kio vyro sultingą bosą.

Tai buvo vienas nuolaiiriių 
Kauno univermago lankytojų - 
spekuliantas Bronius Aurila 
Jis jau anksčiau buvo patrauk 
tas atsakomybėn už spekulia
ciją, bet jo, matyti, nepataisė.

- Paeikime į šalį, - pasiū
lė Aurila Rutkauskui, ištrauk 
danas iš kišenės įvairių med 
žiagų pavyzdžius. Čia buvo 
vilnonių Įvairiausių spalvų ir 
atspalv u: su dryžiukais, eglu 
te. žodžiu, nasirinkimas buvo 
pakankamas išradingiausiam 
skoniui. Bet kaina... kaina bu 
vo žymiai didesnė už valsty
binę.

— Eikime, pažiūrėsime, gal 
mums pavyks nupirkti apsi
austą, - pasiūlė vyrui Rut
kausko žmona.

- Apsiaustų krautuvėje nė 

ra ir jų greit nebus, - autori
tetingai pareiškė Aurila.

Ir iš tikrųjų, Aurila apie 
reikalų padėtį univermage ži 
nojo neblogiau už patį direk
torių drg. Kovalevą.

— Apsiausto jūs geriausiai 
klauskite pas Fišmaną, - pa
tarė Aurila ir po kelių minu 
čių supažindino porą su mažu, 
mikliu žmogiuku, ant nosies 
turinčiu apgamą.

— Fišmanas, - prisistatė šis. 
- Ar jums reikalingas apsi
austas?

— Norėčiau žalio, - neryž
tingai pratarė Rutkausko žmo 
na.

— Prašau, galite gauti, 
koks tik jums patiks. Pas ma 
ne neribotas pasirinkimas, - 
pareiškė Fišmanas.

Ir taip iš tikrųjų buvo. S. 
Fišmanas, neaiškaus verslo 
žmogus, tariamai žmonos iš
laikomas, be apsiaustų, galė
jo jums pasiūlyti vilnos, triko 
tažo, šilko ir daug kitokių da 
lykų.

Aurila ir Fišmanas nėra vie 
n intel lai. Spekuliantai būriais 
sukinėsasi po Kauno univer
magą. Magazino direktorius 
ir pardavėjai gerai juos pa
žįsta iš veidų, o susitikdami 
gatvėje netgi pasisveikina.Spe 
kuliantai broliai Vaivados. 
Bronė Austrauskienė su vyru, 
Leonas Algis Celėšius, Aurila, 
Fišmanas ir kiti yra. taip sa
kant, neetatiniai univermago 
darbuotojai.

Ona Sadauskaitė

Vieškeliu
Nuo žydinčių sodų - į gyvenimą
Išsitiesė vieškelis tolimas.
Lenkia galvas ir žydinčios vyšnios, 
Savo šypsnį ir saulė tau skolina.

Eini juo, bet čia akmens pasipina
Ir dangus rūstų veidą parodo.
Tau jau medžiai vainikais nebžydi, -
Nėr ten vieškeliuos tavojo sodžiaus.

Pavargsti, ir jau akys įkrinta,
Ir vagot ima ašaros veidą.
Bet tikies tu pasiekt iki ryto
Baltas vyšnias, kur jaunas apleidai.

Ir skubi tu suvargęs, pajuodęs
Ieškant grožio, kurio taip ilgies.
Nebrandi savo tėviškės sodų, C
Kuom paguosti savosios širdies.

— Kam reikia «kopron» ko 
jinių? Kam vyriškų kojinių? - 
šūkauja, nesivaržydama praei 
nančių milicijos darbuotojų, 
Marijona Labutytė. Ji parda
vinėja šilkines kojines, pavog 
tas iš «Kotton» fabriko, ir vy 
riškas kojines su «Silvos» fa 
briko ženklu.

•salia jos stovintieji speku

liantai pardavinėja «Ega» fa
briko trikotažą, «Kauno Audi 
nių» šilką, šokoladą, pagamin 
tą K. Požėlos vardo fabrike 
Kaune.

Iš vienos turgavietės į kitą 
bėgioja Labuckienė, verbuo
dama naujus agentas.

(pabaiga 3 pusi.)

Kauno miesto vaizdas ; Li i csmadvario

Pavasaris
(Tašą)

Balkūnas nutylėjo, kad tik 
sugirdės literį skaidriosios ir 
prižadėjęs gerus nuošimčius 
priprašė Petrošių padėti. Ta
čiau žmona ir taip suprato, 
gerai pažino Petrošių. Tik jo 
vardą paminėjus jos džiaugs
mas pavirto rūpesčiu.

!— Bet kada mes išsimokė
sime? Ar žinai, kad aš jau 
pradedu nesidžiaugti. Būtu
me apsėję ir su < menkesniu 
arkliu.

— Būtume... koks susna ko 
jas nukratytų, juk už du rei
kės dirbti, - pradėjo irzti Bal 
kūnas.

— Bet skola, - nenusileido 
žmona.

— Skola. Atiduosim. Jei 
derlius bus geras, tai ir kar
vę grąžinsim. Būta čia ko. Na, 
Petruk, - kreipėsi į sūnų: - no
ri pajoti?

Jei Petrukas ir nebūtų atsa 
kęs «noriu», tai atsakymą bū 
tų jo akys pasakiusios.

— Nebijok, nebijok, jis ne
kanda, ramus, kaip avinėlis, 
jis tik žaisti nori. Ir jis jau
nas - ketvirtus metus eina. 
Tu prieš jį jau senas, - rami 
no sūnų sodindamas ant ar
klio Balkunas. 11

Balys Gražulis

Pirtelėj s
Berniukas įsiskverbė į kar 

čius, kaip erkė, ir tėvo pri
laikomas apjojo kiemą. Joti 
veržėsi ir mažesnieji vaikai, 
bet jiems teko pasitenkinti 
tik pasėdėjimu ant nugaros. 
Paskui visi vos beįpraše pal
šį į priepirtę ir šieno už ėd
žių užkišę suėjo trobon.

— O smagumėlis, žinotumėt, 
- gyrė arklį Balkunas nusi
rengdamas: - tiesiog skriste 
skrenda.

—- Bet ar ilgai jis tau taip 
skris. Šitokį reikia ir pašerti 
gerai, avižų, o iš kur ju gau 
si, - vis dar su rūpesčio ga- 
da kalbėjo Balkūnienė.

— Nesirūpink, apseisim ir 
be avižų. Juk visą duobę bul 
vių turim. Pripjausiu akselio, 
užmaišysiu tešlą, tai nė mo 
tais avižos. Nuo bulvių dar 
labiau tunka E, viskas nie
kai, arklys už darų prunkščia, 
girdi, Juzyt, - smagiai patapš 
nojo žmonai per petį Balku
nas. - Arklys, štai kas. Mes 
vėl ant žemės stovim, ar ne, 
Juzyt? Kad stosim, jis ir aš, 
į darbą, bematant ant degė
sių dvaras išdygs. Pamatysi.

Užsidegęs Balkūnas nutvė
rė į glėbį žmoną, išbučiavo 
ir pakartojo:

— Pamatysi.

Vyro paveikta nusišypsojo 
ir Balkūnienė. Net pati nepa 
juto, kai pradėjo jai birti aša 
ros. Tačiau jos akių netemdė, 
priešingai, tartum nuplovė vi 
są kartėlį, tartum su jomis 
kartu pradėjo birti palaima.

— Kad taip Dievas duotų...
- karštai pritarė vyrui, šluos 
tydama ašaras.

— Tai ką. baibokai, - šūkte 
Įėjo Balkūnas vaikams, krū
velėje stebintiems iki šiol ne 
matytą vaizdą: - patiko arkli
ukas?

Dabar ir vaikai pradėjo lie 
ti savo jausmus. Balkūnų pir 
telėje prasidėjo pavasaris.

Kiek pasistiprinęs, Balka
nus prisidėjo rezgines šiaudų 
nuo aukšto ir išsiskubino pas 
kaimyną akselio piauti, Pažint 
dabar negalima buvo jo: vi
sas atgijęs, smagus, išsitiesęs, 
tartum dešimtį metų nuo pe
čių numetęs, švilpaudamas 
traukė su našta per laukus.

Kai sutemus grįžo maišą 
akselio nešinas, jau rado žmo 
nos pagamintą kibirą, vande
nyje atskiestos, bulvių tešlos. 
Tuojau pripylė į puskubilį ak 
sėlio, užpylė skysta tešla, dar 
vandens kibirą suvertė ir pra 
dėjo viską lazda maišyti.

Lyg nujausdamas, kad jam 
vakarienė ruošiama, tyliai, 
prašančiai žvengė priepirtėje 
palšis.

— Kantrybės, drauguži, kan 
trybės, - garsiai per duris kai 

bėjo arkliui Balkūnas.
Sumaišęs pašarą, paėmė 

pilną saują ir parodė žmo 
nai:

— Va, nors pats valgyk, pa 
šarėlis. Kai išmes visą, tai 
net stenės iš pasitenkinimo.

Abudu su žmona išvilko pa 
šarą priepirtėn ir pastatė tie 
siog arkliui panosėn.

— Prašom, gerbiamasis, - 
linksmai ragino arklį Balku
nas.

Arklys įkišo nosį į paskubi 
lį, pauostė, pauostė, bet nė 
nemėgino esti.

— Ką, neskanu? Paragauk, 
kvailiuk, liežuvį prarysi, - 
įkalbinėjo šeimininkas, bet ar 
klys pakėlęs galvą graibė ėd 
žiose šieno išėdas ir nė žiū
rėt nežiūrėjo į puskubilį.

— Matyt, dar prisiputęs, jei 
nenori, bet palauk, brol, pe- 
ralksi, tai kaip už ausies iš
mesi, ir dar paprašysi, - kal
bėjo arkliui Balkūnas. - Na, 
taį labąnakt, - patekšnojo ar
kliui per šonus ir sugrįžo vi
dun.

Šią naktį šeimos miegas bu 
vo ramus, neslegiamas jokių 
slogučių. Arklio prunkštimas 
už durų nubaidė visus tam
sius šešėlius.

Rytą Balkūnas pakilo su 
aušra. Pagautas darbo karštli 
gės skubėjo pasišerti arklį ir 
su saule lauke pasirodyti.

Pirmiausia išsiskubino pas 
arklį. Neilgai pas jį užtrukęs 

grįžo trobon. Atrodė susierzi 
nęs.

— Ką tu pasakysi, - tarė 
lipančiai iš lovos žmonai. - 
kiek nunešėm - tiek ir stovi. 
Paknaisiota,. paknaisiota - ir 
nė krimst.

-- Matyt, nenori, gerai pri
šertas buvo, - išvedžiojo žmo 
na.

— Matyt, - pritarė ir vyras. 
- bet va kas keista: šieno nė 
šapelio, viskas suėsta, tai ma 
tyt, kad norėjo ėsti.

— Supaisysi... - abejingai 
tarė žmona.

— Nenori - neėda Kai užar 
siu porą varsnų, tai šveis, 
kaip su cukrum, pats sau ta
rė Balkūnas.

Petrošius buvo žadėjęs pas 
kelinti atliekamą žagrę, tai 
nusiprausęs Balkūnas išsisku 
bino pas jį parsinešti. Parsi
nešęs pagirdė arklį, pakinkė 
ir išėjo arti. Pietų grįžo bliz
gančiomis akimis.

— Aitvaras, ne arklys. Vos 
spėjo paskui žagrę eiti. O pro 
tas, kaip senio: nė per sprin 
dį iš vagos. Juo vienu daugi 
au kaip pora užarsiu.

Bet kai pastatė arkliui pa
nosėn puskubilį, visas džiaugs 
mas apsiniaukė: arklys vėl 
neėdė. Padavė šieno - ėda, o 
į akselio mišinį nė skersom 
nežiūri. Staiga jam toptelėjo 
mintis:

(B. D.)



pusi. 3 MŪSG LIETUVA

(pabaiga iš 2 pusi.) Faustas Kirša

1953 m. lap! rič o 7 d.
““Í ~ '!

Veiklūs Kauno spekuliantai 
prekiauja nesivaržydami. Sun 
ku pasakyti, iš kur jie gauna 
savo prekes. Sunku, bet, pasi 
rodo, galima.

Fabriko «Egã» vyriausios 
buhalterės Birutės Vilčinskie 
rėš bute buvo rasta pavogto 
trikotažo. Vilčinskienė, užuot 
prisipažinusi vogus, parodė 
nustebusį veidą.

Smuikelis
Šimtametis senis ant tėvelio dvaro 
Drožia dievuliuką, kurs stebuklus daro

Kai iš ūkio sūnų Sibiran išleido,
Tas kančias ir drožia Viešpačiui ant veido.

Drožia, skiedros krenta, dievuliukas žiuri, - 
Dievdirbis skausmingą patį Dievą kuria.

— Negaliu įsivaizduoti, ku
riuo būdu tas trikotažas pate 
ko į mano butą, - pasakė ji.

Jis pats savo širdį, kančią kryžiavoja; 
Dievui veria šoną ir subado kojas.

Ir ši gudrybė pavyko. Vil- 
činskięnė ir dabar tebedirba 
«Ega» fabrike.

Ant galvos vainiką iš erškėčių pina, 
Baltą medį drasko, drožia ir kankina.

m. Š lapkriečio mėn. 7 d. V. Anastasijaus Dr. J. Basa
navičiaus vardo lietuvių Mokyklos Rėmėjų Būrelis, mo

kyklos salėje, rua Čamacam 625, ruošia puikų

V A K A R A
Vietos jaunimo naujos pajėgos suvaidins 2-jų veiksmų 
komediją «SERGĄS DĖDE IR JO ANŪKAI»
Pradžia 20 vai.. Šokiai iki 4 vai. ryto grojant lietuviš

kam orkestrui
Nepraleiskite progos ir būtinai atsilankykite, pakviesda- 
mi savo draugus ir pažįstamus! Savo atsilankymu prisi

dėsite prie mokyklos išlaikymo ir jos pagražinimo.
Pakvietimus galima įsigyti pas būrelio narius ir vakaro 
metu prie įėjimo. •

M. R. B-lio Valdyba

Sausas išbrido iš vandens 
ir «Silvos» fabriko gatavų ga 
minių sandėlio vedėjas Kole- 
sinskas, nors sandėlyje trūko 
prekių už 300.000 rb.

«Silvos» ir «Kottono» fabri 
kuose dėl blogo apskaičiavi
mo čia trūksta, čia vėl per 
daug gaminių. Trūkumą direk 
cija padengia iš antros ir tre 
čios rūšies gaminių sąskaitos, 
o likučiai sistemingai išgrobs 
tomi.

Neretas atsitikimas, kad iš 
fabriko pavogtos prekės par
davinėjamos spekuliantų, pri 
sidengusių valstybinės ir koo 
peracinės organizacijos iška • 
ba. Vienas stambiųjų speku
liantų - Klein - veikia artelės 
«Pagalba» vardu. Klein čia 
laikomas magazino vedėju. 
Jis superka iš fabriko pavog 
tus gaminius ir juos parduoda 
toliau. Padarytos revizijos me 
tu šiame magazine buvo ras
ti didžiuliai kiekiai prekių, pa 
vogtų iš Kauno įmonių. Tuo 
pačiu laiku pas Kleiną buvo 
susektas septyniolikos tūks
tančių rublių sumai išeikvoji 
mas. Tačiau dėl Kauno proku 
ratūros neprimatymo Įeinąs 
’■'•n nenubavRįas. ___

_.jia klausimas, kodėl uni. 
vermago darbuotojai nedrau
džia spekuliantams dienas 
naktis praleisti krautuvėse? 
Gi todėl, kad kai kurie dar
buotojai veikia išvien su spe 
kuliantais.

Kauno univermago sekcijų 
vedėjais iki šiol dirba Frid, 
Girč.vs ir Smolenskienė, pas 
kuriuos, padarius reviziją, 
buvo surasta daug kojinių, pa 
vogtų iš «Kottono» fabriko.

— Bet juk tai nusikaltimas!
- pasipiktins skaitytojas. - Ką 
gi veikia Kauno organizacijų 
vadovybė?

— Atleiskite, bet kova su 
vagystėmis ir spekuliacija nė 
ra mūsų reikalas, - mandagi
ai jam atsakys Lietuvos KP 
Kauno miesto komitete... - Ot 
miesto vykdomasis komitetas...

— Net keista klausytis to
kių, - niūriai atsilieps Kauno 
vykdomojo komiteto pirminin 
ko pavaduotojas dr. Girnius.
- Mes juk turime milicijos or 
ganus. Kova su vagystėmis ir 
spekuliacija - jų tiesioginė pa
reiga...

- Ir vėl man teks atsakyti?
- nekantriai sušuks Kauno mi 
licijos įstaigos viršininkasdrg. 
Kučugin. - O ką gi veikia pro 
kuratūros darbuotojai? Argi 
jie neprivalo stovėti Sovietų 
įstatymų sargyboje?

O kol vyksta šis ginčas, tam 
sus žmonės spekuliuoja prie 
krautuvių durų prekėmis, pa
gamintomis valstybinėse įmo
nėse, - baigia savo samprota
vimus «Pravda».

Elta

Pasirėmęs ranką ant kaulėtų kelių 
Su kančia ir siela gimsta pats smūtkelis.

Širdžiai nuraminti tiek skiedrų privelta:
Dievas atsistoja iš po senio kalto.

Dievdirbis nušvinta ir stebuklą mato: - 
Apie Kristaus galvą spindulėlių ratą.

Kai smūtkeliui plėšė paskutinę skiedrą.
Iš kūrėjo lūpų žodis pasigirdo:

«Dieve, abejoju, ar tam stuobriui reiktų 
Mano pirštų darbo, kad stebuklas veiktų.

«Dieve, tu per kančią kruvinaisiais skruostais 
Saldai mano skausmą, ašaras nušluostai

NIDA«Jei stebūklus rodai, aš tavęs maldauju:
Gelbėk nekaltuosius, bausk, kurie kerštauja».

O kai jis Dievulį nunešė šventovėm, 
Viso krašto žmonės grįžo į dorovę.

Ir patsai senelis už jaunystės vėjus 
Atsiprašė, lūpas prie žaizdos pridėjęs.

r..--m ,-rr^y" i •

Mažosios Lietuvos Rezistencija

viii laisvinimo veiksniu, ri
kiuojasi su juo į bendras gre 
tas ir laiko savo uždaviniu 
drauge su VLIKu kovoti dėl 
visos Lietuvos išlaisvinimo ir 
lietuvių tautinio susipratimo 
išlaikymo. Pastarajam tikslui 
siekti pirmasis dėmesys kreip 
tinas į lietuvių šeimų išlaiky 
mą ir jaunimo auklėjimą. Čia 
pabrėžtina, kad daugiau kaip 
pusė Vasario 16 sies gimnazi-

Sovietai tebelaiko užėmę Ka 
raliaučiaus kiaštą, kad iš to. 
krašto išvarė gyventojų dau
gumą, kad likusiuosius, nuž
moginę. pavertė darbo vergais 
kad sugriovė to krašto ūkį, 
pavertė stepėmis žydinčius 
plotus ir laukus.

Mažosios Lietuvos Rezisten 
cijos vienas iš uždavinių šian 
dien nėra, kaip dažnas gal 
mano, kovr>“ < ■’ iečiais.

MŪSŲ POLITINIAI SĄJŪ
DŽIAI LAISVINIMO 

TALKOJE

Kai pereitame šimtmetyje 
kaizeriniai veiksniai sąmonių 
gaiš kultūriniais ir ekominiais 
žygiais pradėjo slopinti lietu 
vių tautinį susipratimą, Mažo 
joje Lietuvoje gimė Lietuvių 
Rezistencinis Sąjūdis Šian
dien, kai mūsų pajūrį užliejo 
raudonasis tvanas, Mažosios 
Lietuvos Rezistencija nukrei 
pė savo veidą ir kardą į kitą, 
į Rytų pusę ir, ištikima Her
kaus Montės dvasiai, su ki
tais lietuviškais junginiais įsi 
rikiavo j kovą dėl Lietuvos 
laisvės.

ML Pvezistencija susideda 
iš organizacijų ir atskirų as 
menų: iš ML Tarybos. Tėviš
kės Mylėtojų Tėviškės Mylė
tojų Draugijos, Bičiulių Drau 
gijų, ML Laisvės kovotojų, 
«Keleivio» darbuotojų, «San
taros» ir atskirų asmenų ML 
Tarybos centras iki šiol buvo 
Vidurinėje Vokietijoje. Jos 
nariai suburti į 64 skyrius, 
kurių 30 atstovų sudaro ML 
Tarybą. Kasmet vyksta Tary 
bos suvažiavimai. Sekantis iš 
eilės suvažiavimas numatomas 
spalio mėnesį Lūbeke. Taryba 
išsirenka iš savo tarpo 5 pre 
zidiumo narius, kurie tvarko 
Tarybos reikalus iki kito su
važiavimo. Dabartinį Tarybos 
prezidiumą sudaro E. Simo
naitis — pirmininkas, M, Gel 
žinis - vicepirmininkas, V. 
Banaitis — kasininkas, Subai 
tis ir Endrikaitis — nariai. 
Kai «Tėviškės Mylėtojų «Drau 
gija» veikia Vokietijos šiaurė 
je, «Keleivio» darbuotojai yra 
susitelkę Vokietijos pietuose. 
Užjūryje, būtent — Jungtinė 
se Amerikos Valstybėse, Ka 
nadoje ir Australijoje, veikia 
«Mažosios Lietuvos Draugijos» 
Vydūno pagimdytos ir Adomo

Brako toliau išugdytos Mažo
sios Lietuvos jaunimo organi 
zacijos. «Santaros» žaliosios 
gretos šiuo metu vėl formuo
jasi ir su praeities dinamiška 
dvasia jau imasi misijos tarp 
mūsų jaunimo.

Mažosios Lietuvos Rezisten 
cija, laikydama VLIKą vyriau 
šluoju ir vadovaujančiu lietu

juo luoniu.iį ty 1 a, 1S' lull

žosios Lietuvos.
Mažalietuvių Rezistentų va 

dovybė esanti Kanadoje ir 
Amerikoje, paskyrė savo ats 
tovu į VLIKą E. Simonaitį, o 
jo Vykdomojoje Taryboje Ma 
žosios Lietuvos Tarybai atsto 
vau ja M Gelžmis.

Mažosios Lietuvos Rezisten 
cija griežtai protestuoja, kad

rkllLl cii J1C piivaw À1
savo paskirtį būti ryšininkai 
tarp lietuvių ir vokiečių tau
tų ir derinti abiejų antibolše , 
vikinę veiklą, kaip tatai darė ' 
tūkstančiai lietuvių mūsų gim 
tinėje, priimdami ir globoda
mi į nelaimę nuo bolševizmo ! 
patekusius vokiečius.

(pabaiga 4 pusi.)

Nuvykimas

CISAS - TERREUGS - CHÍCÍMS - FIKÍHCUMEÍTOS - HIPOIECIS 
Do Comoro d« Valorei Imobilioriot c do Sindicato dos Carretarei do Imóveí» 

DEPARTAMENTO ESPECIMISADO DE 

ADMINISTRaÇÃO de BENS

WALTER ASREHS
R. Braulio Gomes, 25- 3’ Ravi m. 

d Condomin. 307 - Edifício Vicentina
Tel- 36-2547- Caixa Postal 3469

CORRETOR
DE IZVàÓVESS

Automobiliais: per In- 
terlagos,Cidade Dutra, 
Rio Bonito, paskui po 
kairei keliu tiesiai į 
Bororė ir Sta. Monica 
Autobusais: S. Paulo - 
Taguacetuba: išeina iš 
po Viaduto do Chá 
(Rua Formosa) kiek
vieną 7 ir 13,30 vai 
Iš Santo Amaro (Bar
13 de Maio) 7,30 - 14 v. Sekmadieniais: 7,30, 10,30, 14 vai. 
Iš Xangrilamiestan šiokiadieniais: 9,30 ir 14 vai. Sekmadieniais: 
9,30 11,30 ir 16, 18 vai.

Baras - Restoranas 
Kavinė

XANGRILÃ
vieniečio vadovybėje. 
Aplankykite ir musų 
virtuvę: austriškų ven
griškų, lenkiškų val

gių specialybė.
“Ak, kaip skanu“.

Popiečiais: Vienietiška 
kava, kepti oboliai. 
Adara kiekvieną dieną

įsigykite
antro — gražiausio — paskutinio pardavimo

žemės sklypą. Tai amžino pavasario sodas su visais patogumais 
Tikras rojaus vaizdas. Sklypai randasi prieš žavingai gražią

REPREZA NOVA

Kas dabar nepirks — Laimę savo kojomis sumins. 
Pardavimas suorganizuotas senai išbandyta sistema.

WALTER AHKENJ sao paulo i
Be inašų — be nuošimčių. Šimtui mėnesių išsimokejimui nuo Cr.$ 260.00 ligi 1)90.00 

‘ Sklypai nuo 600 ligi 2000 kvadr. metrų. Su ar be fronto reprezon.
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VLIKas, būdamas Europoje 
veikia svarbiausioje politinės 
formacijos vietoje, kur pagal 
eilę koncepcijų siūloma suda 
ryti Suvienytą Europą. Ypa
tingai drąsių siūlymų, kurie 
ateityje gali paliesti ir musų 
kraštus, centre yra Rytų Eu
ropa. Čia tenka atsidėjus se
kti ir nuolatos budėti, kad bū
tų pakanKamai atsižvelgta į 
lietuvių gyvybinius interesus. 
Mažosios Lietuvos Rezisten
cija negali pro tokius reiški
nius praeiti užrištomis akimis 
ir šiandien, iš principo pritar
dama Suvienytos Europos i- 
dėjoms bei kuriamiems pro
jektams, turi betgi pasakoti, 
kad laisvoj Europoj dalyvau
ti tegali visiškai lygiateisiškai 
su kitomis tautomis tik laisva, 
nepriklausoma ir visiškai su
vereninė Lietuva.

— Dr. A. Račkus yra ne 
tik rūpestingas gydytojas ir 
muzėjininkas, bet ir eruditas 
lietuviškos filatelijos specia

listas. Jis jau išleido šešioli
ktą numerį anglų ir lietuvių 
kalbomis spausdinamo žurna
lo «American Lithuanian Phi
latelist». Čia jis pradžioje in
formuoja apie Amerikos lie
tuvius filatelijoje, toliau apž

velgia visą eilę atmintinų žen 
kielių (cachet): minint 35 m. 
nepriklausomybės sukaktį, 
Chicagos skautų, antikomu
nistinį (patriotų grupės išleistą 
Waterbury) ir kitus. Prie ati
tinkamo aprašymo anglų kal-

Lietuviškas namas

ba įlipintas tame mimiografuo 
tame leidinyje ir aprašomas 
ženklas. Yra tame leidiny ir 
šiaip įdomių informacijų, pvz.: 
1923 m. Lietuvos paštas per 
savo rankas perleido 35,650,- 
151 dalykų: laiškų atvirlaiškių, 
siuntinių, jų tarpe ir 10,366,130 
periodinių leidinių. Duodamas 
alfabetinis sąrašas lietuviškų
jų leidinių iki raidės «C». Lie 
tuviškai patiekiama studija 
apie popiečio gaminius ir van 
denženklius Lietuvoje, gausi
ai papuošta iliustracijomis - 
braižiniais.

— Dr. J. Mačernis ispanų 
kalba parašęs veikalą «Žiūrė 
kime į žmogų atviromis aki
mis», susilaukė gražaus susi
domėjimo. Argentinos Rašyto 
jų sąjunga priėmusi jį savo 
nariu pasiūlė jam knygos te
momis padaryti bent 15 pas 
kaitų per radiją o valdžios 
laikraštis «Democracia» pak
vietė savo bendradarbiu Ha 
šytojų sąjungos sekretorius 
dr. E. M. Buteler, buvęs, filo
sofijos profesorius, taipgi pa
reiškė savo pasigėrėjimą dr. 
Mačernio veikalu. Knyga turi 
400 puslapių.

— Prof. K. Pakštas baigia 
paruošti spaudai «Istorinę Lie 
tuvos geografiją». Veikalas 
turės apie 100 žemėlapių, dau 
gelis kurių - labai reti. Kny
gos tekstas - anglų ir lietu-, 
vių kalbomis Veikale dauge
lis Lietuvos sienų problemų 
sprendžiama pasinaudojant ki 
tados pačių lenkų ar vokiečių 
žemėlapiais, kurie paremia 
teisėtas lietuvių aspiracijas.

REIKIA BALDU? KREIPKIS Į TAUTIEČIO 
J.- L. GalinsKas Ltda.PRODUTO DA CIA. PROGRESSO NACIONAL

VIC-MALTEMA
O alimento dos campeões

VIC-MALTEMA é vendido em latas de 2.500 gramas, 500 gr. 
e 250 gramas.

- Frio, Quente ou Gelado Sempre Vic-Maltema -

BALDŲ SANDĖLĮ.
A V. DR. GIACAGLINI, 71-C — 7. ALPINA.

♦» ♦♦ +» e» ■»» o»--»» ■»» p»

PERES & PRANAS LTDA.
Importação — Exportação

Raštinė: - Av. Churchill, 94 - 11.o and. - sala 1110 
Rio de Janeiro - Fones: 52-0229 e 32-6265

Em Minas Gerais:
Peres & Cia. Ltda. - Leopoldina - R. Providencia, 71 
Jother Peres de Resende - São Pedro dos Ferros 

Amadeu César Machado - Nanuque, Minas
J________________ ___________—_____________ ■ ■ „, _
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Nori patogioj, gražioj vietoj, pamary — Praia Grande 
įsigyti žemės sklypą?

Neužmiršk apsilankyti Suarão.

Ten yra elektra visose gatvėse įvestas vanduo. Yra viešbu 
tis, restoranas bažnyčia, mokykla. O svarbiausia, kad prie 
visų šių pagerinimų kaina pusiau mažesnė, negu kitų šalai 
esančių sklypų.

ViaAnchieta — nauja autoestrada eina skersai Vila 
Suarão. Taip pat yra ir geležinkelio stotis.

Daugiau informacijų «Mūsų Lietuvos redakcijoje. -
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Rastinės Darbai ir Teisiniai Patarimai
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Rua Riberto Simonsen, 13 -- 3.° — salas 306 - 310 
(Senoji rua do Carmo ir kampas P-ęa Clovis Beviláqua) 

São Paulo

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS.
balso grynumas, skambumas

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

Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui
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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.

1 ir nuo 16,30 iki 19 vai.
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apylinkėje - nucsta- 
sveikas klimatas, tik už

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

CAjfA į
JA© JCE2©E

APRENGIA VYRUS NUO GALVOS IKI KOJŲ

IŠ FABRIKO TIESIAI VARTOTOJUI.

JORGE MATELIONIS
KRAUTUVĖS:

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

Viskas geriausios rūšies, patvaru, gražu ir pigu.

Rua São Caetano, 510
São Paulo

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

išsimokėtinai.

LEONAS VĄRNAUSKAS 
Telefonas (recados) 3-0707

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

ĮKURTA 1890 METAIS

VIENINTELIAI ATSTOVAI 
GARSIOJO VANDENS 

L I N D O Y A

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

dos naudokite!

I B5 A4 A.© Jf Cà 115115 E B51 ltda.

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINTOJAI

RUA BARAO DE ITAPETININGA, 275 — 7 AND. — SALA 73 
TEL. 34-7482 — SÂO PAULO
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Išpildo meniškai Įvairius foto darbus. Specialybė padidini
mams tamsiuose tonuose ir sepia, spalvinimai aliejiniais 

dažais ir pastele.

ARTHUR SCHMIDT
Priimami pakvietimai į namus — Senų portretų reprodukcijos 
RUA SÃO CAETANO, 447 —TEL. 4-5576 — SÃO PAULO

Industria e Comercio de Calçados
X

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

— Bendradarbiauk joje 
pranešdamas visas naujienas 
iš savo apylinkės, miesto ar 
interior©.

LYDA.

Si EC1ALYBĖ BATŲ: vyrams, moterims, 
panelėms, futbolistams, vaikams...

Rua Javaés, 719 São Paulo
SKAITYK IR PLATINK 

«MŪSŲ LIETUVA»

Santo Amaro 
baus grožio gamta 
18 klm. nuo Praça da Sé, geras kelias, tarp 
dviejų ežerų. Puiki proga dabar įsigyti žemės 
sklypą su mažu įnešimu ir ilgalaikiu išsimokėjimu 
— 100 mėnesių.

Reikalingų informacijų gauti tik pas vienintėlj 
tinį šias žemes pardavinėti mūsų tautietį Kaz\ Kmiliauskį, ruą 
Benjamin Constante 23, 1-o andar sala 6. Fone: 34-5914. Šiokiadie
niais iki 17 vai. Sekamdieniais ir šventėmis 8-9 vai. ryio.

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

Rua São Caetano, 526
Fone 35-3260

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

Caixa Postal 3967 
S Ã O PAULO. f VCS!.,1O3 -



AV. ZELINA, 706 — CAlXA POSTAL, 371 — SÃO PAULO*
LIETUVIŲ DALYVAVIMAS 
SÃO PAULO MIESTO 400 
METŲ SUKAKTVIŲ PRO

GRAMOJE.

Šiomis dienomis «Musų Lie 
tuvos» bendradarbis turėjo 
progos pasikalbėti su p. Al. 
Polišaičiu, Lietuvos konsulu 
São Paulyje, apie lietuvių ga 
limybes dalyvauti São Paulo 
miesto 400 mėtų jubilėjaus 
programoje. Lig šiol, nors ata 
tinkami pareiškimai buvo be 
veik prieš metus laiko įteikti, 
buvo neaišku, ar, lietuviams 
bus gautos palankios sąlygos 
dalyvauti miesto jubilėjuje, ar 
ne. Tačiau dabar p. konsulas 
patikrino, kad reikalingos pa 
talpos parodai tikrai bus gau 
tos ir kad jubilėjaus komisi
ja lietuvių neužmirš. Todėl 
jau iš anksto galima planuoti 
ir apie liaudies meno parodą.

Kaip visų ir lietuvių paro
da prasidės neanksčiau gegu 
žės ar birželio mėnesio, nes 
tik tam laikui bus įrengtos pa 
talpos.

Gal būt teks kartu visiems 
pabaltiečiams pasirodyti, nes 
latviai su estais nepadavė lai 
ku pnšymo patalpoms gauti, 
todėl jiems teks glaustis prie 
lietuvių. Tačiau viskas galuti 
nai paaiškės poros savaičių 
laikotarpyje.

Parodos reikalais, bei lietu 
vių dienos reikalais rūpintis 
São Pa. u1" tuvių taryba yra 

___ išrink^ P Ragažinską, 
kuris artu konsulu Ã. 
Polišaičiu rūpinasi lietuvių da 
lyvavimu São Paulo jubilėjuje.

— šį šeštadienį. 16:30 vai. 
sumainys žiedus Henrikas Va 
lavičius su Joana Laucevičiū 
te.
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= Registrado no C. R. C. sob o n,° 551

f Praça São José, 8 Sal. 1 e 2 - V. Zelina - S. Paulo g

3 Aberturas de firmas
J Encerramentos de firmas 
f Transferencias de firmas 
3 Contrat. na Junta Comercial 
g Distrat. na Junta Comercial 
f Escritas Fiscais 
3 Escritas Comerciais
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PRAÇA SÃO JOSÉ; 1 - V. ZELINA — S. PAULO *
VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 

NAUJANYBIŲ

Geležies reikmenų, dažų,' lėkščių, aluminių indų, 

įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių- 

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

ISSIMOKEJIMUI.

Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.

— Rašytoja Karolê Pažėrai 
té savo vardadienio proga, 4 
d. lapkričio, gražiam svečių 
bury, susižiedavo su muziku 
Jonu Kaseliūnu.

LIETUVIŲ SĄJUNGOS BRA
ZILIJOJE PRANEŠIMAS.

1. Š. m. lapkričio mėn 8 d. 
15 v. rua Lituania, 67, Moóca 
rengiamas Sąjungos nariams, 
kandidatams ir rėmėjams po
būvis.

2. T m. lapkričio mėn. 21 
d ruošiamas Sąjungoa vaka
ras. Kviečiama kuog.ausįausi- 
ai dalyvauti. Pakvietimus ga
lima įsigyti pas Sąjungos val
dybos narius ir mokytojus.

3. Buv. S-gos mok. F. Gir 
dauskui, priklausanti kompen 
sacija 2:6888000 (dviejų tūks
tančių šešių šimtų aštuonios- 
dešimts astuonių) mil reisų ar
ba cruzeirų sumai pilnai iš
mokėta dar 1940 m. gruodžio 
mėn. 3 d., o kai dėl atlyginimo 
už atostogas 7048000 (septinių 
šimtų keturių) milreisų arba 
cruzeirų sumai, tai dėl stokos 
tuo metu, lėšų buvo išduotas 
minimai sumai vekselis, kurį 
jau net pora ar trejetą kartų 
mėginta buvo išpirkti, bet be 
pasekmių.- Todėl, dar kartą 
p. mok. F; Girdauskas prašo
mas, laikotarpy 14 dienų nuo 
šio pranešimo paskelbimo 
spaudoje, grąžinti Sąjungos 
kasininkui p. José Matelioniui 
aukščiau paminėtą vekselį, i • 
pasiimti priklausančius už atos 
togas 7048000 /septynis šimtus 
keturius/ mikeisus arba, kaip 
dabar v tdina na, cruzeirus.

4. Nesumekėję nario mok *s

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

/
8 às 19 horas.
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P. HENRIKUI VALAVIČIUI su p. JOANA LAUCEVIČIŪTE
• t

sukuriantiems lietuviškos šeimos židinį, jungtuvių pro
ga, linkime saulėto gyvenimo dienų.

«Mūsų Lietuva»

Š. m. lapkričio mėn. 21 d. 20 vai. Mokoje, rua Lituania, 67 
Lietuvių Sąjunga Brazilijoje ruošia linksmą

V A K A R A
Scenoje bus parodytas įvairių numerių šiupinys, Šo
kiams pritars puikus orkestras. Pakvietimus galima įsi 
gyti pas valdybos narius ir mok. K. Pažėraitę.

L. S. B. Valdyba

čio daugiau, kaip už šešius 
mėnesius iš eilės, pagal S-gos 
įstatų Capitulo IV, Art. 12o, 
Paragraph© único, laikomi pa 

-sutraukusiais iš Sąjungos na
rių tarpo, sekantieji: 1. Pranas 
- Jonas Mažietis, 2. Antanas 
Vrubliauskas, 3. Stasys Am
brazevičius, 4. Bronislava Ran 
liekis, 5. Ona Grajauskas, 6. 
Bronius Kaminskas, 7. Anta
nas Šimbelis, 8 Helena Vid
mantas, 9. Petras Steponaitis 
ir 10. Leonidas Pesliakas. Be 
to, iš Sąjungos rėmėjų tarpo 
išstojo p. Eugenia Sauka.

5. Į Sąjungos narius tapo 
priimti: mok. Stasys Kubiliū
nas, Antanas Kučinskas ir 
Petras Medis.<.

6. S-gos valdyba nutarė Dr. 
J. Basanavičiaus mokyklos 
patalpose įsteigti Brazilų - 
Lietuvių Kalbos Kursus. Tuo 
reikalu jau padavė ir atitinka 
ma prašymą Švietimo Depai- 
tamentui. Tikirrtasi gauti pa 
lankų atsakymą.

7. Sąjungos atstovų Į São 
Paulo Lietuvių Tarybą išrink 
tas p. Mario Dantas.

8. Pastaruoju laiku vietos • 
lietuvių kolonijoje pasklido 
gandai, kad Sąjunga nėra pil 
nai atsiskaičiusi su buv. Są 
jungos mokytoju E. Pažėra. 
Kadangi tai neatitinka tikriny 
bei, tad, šiems ’gandams išs
klaidyti pranešama, kad mok. 
E. Pažėrai už jo tarnybą Są
jungoje, kaipo mokytojui, pri 
klausė: už atostogas 1:4088000 
(vienas tūkstantis keturi šim 
tai astuoni) milreisai arba, 
kaip dabar vadinama, cruzei 
rai ir kompensacija užištarnau 
tą laiką 4:8328000 (keturių tu 
kstančių aštuonių šimtų 
trysdešimts dviejų) milreisų 
arba, cruzeirų sumai. Pastaro
ji, tai yra kompensacija jam 
išmokėta buvo dar 1940 metų 
gruodžio mėn, 3 d., o su pri
klausančiais už atostogas 1:- 
4088000 milreisais arba cruzei 
rais atsilyginta taip gi laikui 
bėgant. Tuo būdu, su p mok. 
E- Pažėra yra pilnai atsiskai
tyta, o skleidžiami gandai yra 
ne kas kitas, kaip tik šmeiž
tas.

9. Sąjungos Valdyba yra nu 
tarusi padaryti S-gos kasos 
stovio patikrinimą pradedant 
nuo 1940 m. sausio mėn. 1 d. 
Apie komisijos, šiam patikri
nimui, sąstatą, būs pranešta, 
sekantį kartą.-

M. Dantas
S-gos Pirmininkas

— Lietuvių-Brazilų Kultūri
nio Bendradarbiavimo Klubas 
š. m. lapkričio mėnesio 15 d. 
15 vai. šaukia visuotina narių 
susirinkimą, Vila Zelinos pa
rapijos mokykloje prie bažny
čios.

Nariai prašomi būtinai daly 
vauti ir taip kviečiami prijuti

— Spaliaus mėn. 31 d. mirė 
Petras Pilipavičius, 73 metų 
amžiaus, kilęs iš Debeikių. Pa 
liko tris sūnus, anūkus.

— Lapkričio mėn. 1 d. Vila 
Zelinoje mirė Marija kamins 
kienė, 72 metų amžiaus, kilu
si iš Šunskų parapijos.

MISIJOS

Pamokslai bei pamaldos va 
karais prasideda 7:30 vai. Šį 
šeštadienį 17 vai. bus specia 
lūs pamokslas merginoms.

Sekmadienį, lapkričio mėn.
8 d. 7 vai. ryto merginų ben
dra komunija.

Sekmadienio vakare 7 vai- 
procesija su žvakėmis ir gat 
vėse bus kalbami Kryžiaus 
Keliai.

Trečiadienį, lapkričio mėn. 
11 d. 7-vai. bendra Komunija 
moterims.

Lapkričio mėn. 12 d- 7 vai. 
vaikams bendra Komunija.

Vyrams mišios su bendra 
Komunija bus 15 d. lapkričio, 
sekmadienį, pusiaunaktį.

Smulkesnė programa bus 
pranešta bažnyčioje.

Kiekvieną sekmadienį prie 
bažnyčios pas spaudos platin 
toja B. Šimkų galima gauti 
nusipirkti naujausių lietuviš
kų knygų bei laikraščių.

*

PAIEŠKO.

Mykolas Stasevičius gyve
nantis Brazilijoj paieško savo 
brolio Juozo Zalecko, gyve
nančio Š. Amerikoj: Prašo atsi 
liepti šiuo adresu: Caixa Pos 
tai 371 São Paulo, Brasil.

mramanH
MIELI LIETUVIAI!

Artinantis maudymosi sezo
nui ir esant laisvų kambarių 
kviečiame visus atvykstančius 

! į Santos poilsiui apsistoti pas 
Stepanaičius. Galima gauti 
kambarį su maistu ir be mais 
to. Privažiavimas automobiliu 
lanai patogus, gatvė naujai 
išgrįstą.
Adresas: Rua Godofredo Fra

ga, 173 — Jose Menino

Baptistas
Clínica Dentária Popular

“£ão 3udas lEadra”
DIRETOR: Dr. Augusto Ribeiro Leite

Praça Sao José, 8 - salas 3 e 5
VILA ZELINA

Dentaduras — Pontes — Extrações — Obturações

DIURNA E NOTURNA

Sergi? Kreipkis į

Dr. Samuel Lewkowicz
Studijavęs ir baigęs medicinos mokslus Paryžiaus (Sor- 
bonos) universitete ir Brazilijoj, Ligoninės Rotschild, 

Paryžiuje, gydytojas.
*

Konsultorija mieste, R. Ribeiro de Lima 454 Tel. 34-7803 
Residencija, Rua Prates, 125 Apt. 701 Tel. 36 8469. 
Kalba lenkiškai, rusiškai, prancūziškai, vokiškai.

Ar jau įsigijai rašytojos K. Pažėraitės idomų roma

na «Nusidéjelé»? Jej ne - nieko nelaukdamas Kreipkis į 

Mūsų Lietuvos» redakciją.

I
 Reikalingas advokatas byloms vesti? )•

Nieko nelaukdamas kreipkis į )

Advokatą Decio Farias Į
r \

Raštinė: R. Santa Teresa, 28, 6-to and. salas 604 ir 605. <

(kampas Praça dą Sé) Pone: 35-8240 ir 32-0064 (

• / .. • , . ,
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