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Iš anapus geležinės uždangos prasiveržė du liltuyiai
Maskvos manevrai 

nepavyko.
Lapkričio mėn. 13 d. Rusijos 
užsienio reikalų ministerija 
išsiuntinėjo 23 valstybėms 
kvietimus kviesdama į suva- 
ziamą svarstyti Europos tai
kos ir saugumo klausimų.

Ši konferencija turėtų susi 
rinkti Maskvoje arba Paryžių 
je, sulig daugumos pageida
vimų vieta būt parinkta.

susirinkimo laikas irgi aiš- 
k ai nurodytas 29 d. lapkri- 
č o.

Šios, taip staigiai šaukia- 
n os koferencijos tikslas yra 
labai aiškiai permatomas - no 
r; s užbėgti už akių Londono 
ir Paryžiaus nutarimų patvir
tinimui ir tuo pačiu sugriaut 
baigiamą organizuoti Vakarų 
Europos vieningą frontą prieš 
komunizmą.

Lapkričio mėn. 29 d. todėl 
.parinkta, kadangi Paryžiaus 
ir Londono nutarimų svarsty 
mą tįek Prancūzijos, tiek v o 
kietijos parlamentai svartys 
gruodžio mėn. Buvo norima 
užbėgti už akių Įvykių eigai 
ir niekais paversti vis is lais 
vojo pasaulio pastangas Euio 
pos saugumui Įgyvendinti.

Maskvos pblitnius mane
vrus visi aiškiai permatė ir 
todėl visi, iš Vašingtono. Lon 
domo, Paryžiaus, Bonuos ir 
kitur, aiškiai pasisakė, Lad 
bet koks pasitarimas su Mas
kvos politikieriais bus gali
mas tik po patvirtinimo 
Londono ir Paryžiaus nutari
mų

Beabejo Maskvai nieko ki
to nerūpi, kaip gailint ilgiau 
vilkinti esamą padėtį, kad 
laisvojo pasaulio frontas kuo 
ilgiau nesusiorganizuotų ir 
nesudarytų vieningo fronto.

Argentinoje
Perono partija tebetęsia ko 

va su katalikais. Cordoba pro 
vincijoj areštuoti trys klebo
nai ir perkelti j Buenos Ai
res kalėjimą.

Persekiojami ir studentai. 
Virš 60 studentų yra areštuo
tų. Kaikuriuose universitetuo 
se studentų organizacijos už
darytos.

Peronistų partijos vadovy
bė įsakė uoliai sekti kunigų 
veiklą ir visa pranešinėti par 
ti jos7 vadovybei.

Daugely vietų atsisakė iš 
pareigų žymus pareigūnaų 
kaip prefeitai, būdami įsitiki
nę, kad šitoks katalikų perse 
klojimas yra be pagrindo.

Šventojo Sosto nuncijus šio 
mis dienomis buvo susitikęs 
su Argentinos užsienio reika
lų ministério. ir kalbėjosi apie 
susidariusią krašte padėtį.

Išeiti į kovą Argentinoje 
nrieš katalikus, reiškia prieš 
save nusistatyti krašto gyven 
tojų daugumą. Viena aišku, 
kad katalikai savo teises su-

gebės apginti. Jei valdančioji 
partija, kol laikas, nepersvars 
tys savo užimtos pozicijos 
katalikų atžvilgiu, tai tik pa
greitins paskutinio pralaimėji 
mo valandą.

Itekva keičia tik Uldika.

Maskvos paskutinio momen 
to lank’tumą užsienio politi
kai aiškina tik taktikos bei 
metodų pakeitimą, o tikslai 
visuomet tie patys pasiliko, 
būtent noras navergti dar li
kusią laisvą pasaulio dalį.

Amerikos užsienio politikos

klausimais abidvi didžiosios 
partijos yra vieningos. Nes
varbu kokios partijos vyriau
sybė ar prezidentas, bet užsi 
enio politikoje abi partijos 
dernokra ai ir respublikonai 
eina išvien. Todėl Amerikos 
vyriausybes žodis užsienio 
politikos klausimais yra labai 
svarus, res jai pritaria tautos 
dauguma.

Lietuvos Parodos São Paulyje rengėjai ir bendradarbiai su Konsulu A. Poliša čiu priešaky prie Lietuvos vėliavos parodoj, 
ói paroda dar kartą parodo, kad Lietuva yra laikoma nepriklausoma valstybe, bet tik laikinai okupuota. Kievieno lietu

vio pareiga yra aplankyti parodą ir pamatyti lietuvišką kampelį.

Į Vakarų Europą, po nuoty 
kingų išgyvenimų, vėl du mū 
su tautiečiai prasiveržė. Tai 
darbininkas Mykolas Bakanas 
ir tarnautojas Vladas Mironas. 
Bėgo negalėdami ištverti so
vietinio teroro ir tenykščių 
gyvenimo sąlygų. Plačiau apie 
gyvenimą anapus geležinės 
uždangos, ka papasakojo lais 
vėn prasiveržę musų tautie
čiai bus sekančiame «Mūsų 
Lietuvos» numeryje.

Anglijąs parlamente

ju pradėtos diskusijos Lordo 
no ir Paryžiaus sutarčių tvir 
tinimo reikalu.

— Prancūzijos minister’s 
pirmininkas Mendes France 
lankėsi Kanadoje ir Ameriko 
je.

Komunistini j kraštu kolekty
vinis saugumo paktas.

Demokratiniams kraštams 
nesutikus dalyvauti Makvos

Musų mylimam neužmirštamam Draugui

A.fA. VYTAUTU1 AN1ÜL1UI

mirus, jo Žmonai • Našlei poniai Elenai ANIULIENEI 

reiškia nuoširdžią užuojautą ir drauge liūdi

Edvardas Pažėra su šeima

šaukiamoje konferencijoje 29 
d. lapkričio, nutarė sušaukti 
komunistinių kraštų konferen 
ciją Maskvoje ir sudaryti ko 
lektyvinio saugumo paktą.

Praktiška, reikšmė šios kon 
ferencijos yra jokia, nes prak 
tiškai jau senai Maskvos kon 
trelėje yra Lenkijos, Vengri
jos ir kitų satelitinių kraštų 
kariuomene bei saugumo rei
kalai.

Jugoslavijos vyriausybė 
nors ir komunistinė, bet į Mas 
k vos konferenciją nevyks.

— Brazilija iš Amerikos 
gauna 260 milijonų dolerių 

paskolos. 160 milijonų bus 
s‘i"ta sulikvidvoii laskutinei 
paskolai, o likusieji 40 milijo 
nų prekybinėms skoloms iš
lyginti Skolą reiks gražinti 
penkeriii metų laikotarpy.

Bradlijes prekyMuiai san- 

kiai su iusija

sulig kompetentingų sluoksnių 
pranešimu, nebus atnaujinti.

— Š. Amerika Pietų Korė 
jai suteikė 700 milijonų dole
rių paskolą.

Lietuvos nacionalinė 
M. M tžvydo biblioteka
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K O L C
Nuo 1947 Lietuvos ūkininkai 
imta varyti į kolektyvinius 
ūkius, vadinamus kolchozais. 
1949 m. vasario mėn kompar 
tijos suvažiavime Sniečkus 
pranešė, kad jau 22.868 ūkiai 
sujungti į 926 kolchozus. Tų 
pat 1949 m. gale Paleckis jau 
tvirtino, kad 130.000 ūkininkų 
suvaryti Į 4135 kolchozus. O 
1951 m. liepos 8 d. «Tiesa» 
paskelbė, kad «92% Lietuvos 
valstiečių jau sutelkta į ko 
lektyvinius ūkius».

Tačiau sovietinėje spaudo
je pažymėtinai daug skundų 
kolchozų nesėkmėmis. Nesek 
mių svabiausia priežastis yra 
pati kolchozinė sistema, ku
rią iš arti leidžia aiškiai pa
žinti čia dedama kalchozinio 
gyvenimo apžvalga.

1. STEIGIMO TECHNIKA

Grasinimais ir sąmoningai 
padidintais mokesčiais iš ūki 
ninku išgavus raštišką sutiki 
mą, kad jie su visu savo tu r 
tu «savanoriškai» jungiasi i 
kolchozą - stribų apsaugoj Į 
kaimą atvyksta rajono žemės 
ūkio įstaigos atstovas Jo prie 
žiūroje išrenkama kolchozo 
vadovybė ir pareigūnai: 1. 
Kolchozo pirmininkas 2. bri
gadininkai, 3. grandininkai, 4. 
matininkas - svėrikas, 5. fer
mų vedėjai, 6 kalvis, 7. san
dėlininkas, 8. sąskaitininkas, 
9. revizijos komisija Pareigu 
nų kiekis priklauso kolchozo 
didumo.

Kolchozo vadovybės būsti
nė parenkama taip, kad ji bū 
tų visų j kolchozą sajungtų 
ūkių centre. Bet dažnai toli 
miausioji kolchozui priklau
santi sodyba yra už keleto 
km. nuo kolchozo centro Iš 
šio fakto ryškėja ir antrinis 
grandininkų uždavinys: infor
muoti savo grandies narius, j 
kurią kolūkio vietovę ir su 
kokiais įrankiais kolchoziniu 
kai turi prisistatyti.

Kolchozo valdybai kartu su 
žemės ūkio įstaigos atstovu 
surašius ir išmatavus įsteigto 
kolchozo dirbamos ir nedirba

H O Z A I
mos žemės bei pievų 'plotą, 
nustato, kiek kuriam kolcho 
ziniukui paliekama žemės, ku 
rią karvę, kiaulę ar avį iš jo 
visų suvežtųjų jam leidžia 
parsivesti į tvartą, kurie prieš 
valandą dvi dar buvo jo nuo 
savybė. Paprastai į kolchozą 
suvarytiems ūkininkams nau 
dotis duodama po 30 ar 60 
arų žemės, iš kurios jie turi 
išmaitinti save ir savo šeimą. 
Kolchozininkui paliekama, 
kaip minėta, 1 karvė. 1 kiau 
lė, 2 avys ir, jei kolchozinin- 
kas turėjo, gali pasilikti 2 
avilius bičių.

Rajono paruošų ministerijos 
įgaliotinis (be išimties rusas), 
gavęs kolchozo įsisteigimo 
protokolą ir inventarizacijos 
akto nuorašą (antrąjį nuora
šą gauna žemės ūkio įstaiga), 
apskaičiuoja ir kolchozo val
dybai prisiunčia metinės ga
mybos plana, kuriame nusta
toma, kiek ir kokių kultūrų 
turi būti pasėta ir pasodinta 
ir kiek ir ko turi būti rudenį 
pristatyta į valstybinių paruo 
šų punktus.

kolchozo formalumus sutvar 
kius jo pirmininkas paskiria:
1. laiškanešį 2. šėrikus, 3. gy 
vulių girdytojus. 4. melžėjas.

Kolchozo moterys, pagal 
1950 m. valdžos parėdymą, iš 
oirenka kolchozo moterų ta
rybą.

Komunistų partija priskiria, 
sovietine terminologija tari
ant «pritvirtina» prie kolchozo 
partijos sekretorių su atitin
kamu štabu agitatorių.

Taip atrodo, «savanoriško» 
ūkininkų į kolchozą įsijungi
mo fasadas. Kaip atrodo gy
venimo tikrovė, matykime iš 
išrinktųjų bei paskirtųjų pa
reigūnų funkcijų ir galiausiai 
iš darbo rezultatų.

2. KOLCHOZO VADOVYBĖS 
IR PAREIGŪNŲ FUNKCIJOS

Kolchozui pirmininkas va
dovauja kolchozui ir už visus 
savo potvarkius, darbo planą 
bei darbo priežiūrą atsakin
gas prieš kolchozo revizijos

komisiją. Jo pareiga išdirbti 
taip tikslų metinį planą iv iš 
jo einančius mėnesinius bei 
dieninius darbo planus, kad 
paruošų ministerijos įgalioti
nio nustatytas produkcijos 
planas būtų visu 100% įvyk
dytas. Derliaus nuėmimo me 
tu turi taip sutvarkyti, kad 
viena brigada javus pjautų, 
kita kultu, trečia, pagal KP 
kovos šūkį «Pirmieji grūdai 
valstybei» vežtų į paruošų 
punktus. Vienas iš pagcindi 
nių uždavinių palaikyti gerus 
santykius su MTS (Mašinų ir 
traktorių stotimis), kad galė 
tų sudaryti galimai palankes 
nes (laiko atžvilgiu) sutartis 
žemei išdirbti, derliui nuimti. 
Blogi santykiai su MT8 geri 
ausiu atveju reiškia, kad ta 
vo planas bus apverstas auks 
tyn kojom, ir džiaukis, jei 
spėsi 1/3 derliaus suvežti po 

Pasaulinio Spaudos Kongreso metu atstovai aplankė Antarctica amatų mokyklą. Vizito metu 
kalbasi, iš kairės, Minas Gerais estado spaudos atstovas, žurnalistas Kazys Čibiras, spaudos 
atachė prie Lietuvos pasiuntinybės Urugvajuje, Kongrese atstovavęs Elta, Dr. Miguel Pos- 

tatni, «M L.» rėmėjas ir kun. P. Ragažiaskas, Liet. Žurnalistų Sąjungos atstovas.

stogu, nes kolchaaai arklių 
turi labai mažai ir 80“/o kol 
chozu yra priklausomi nuo 
MTS.' '

(B. D.)

Kaip komunistai likvi
duoja savo priešus.
Vokiečių «Abendpost» apra 

šo, kaip Molotovui pavyko iš 
Paryžiaus jėga išgabenti no 
rėjus pasprukti į laisvę raudo 
nąjį špionažo šefą Paryžiuje. 
Ir visa tai įvyko prancūzų poli 
cijos akyse. Tik šį kartą bolše 
vi kai elgėsi atsargiau ir vikri 
au, negu stengdamiesi jėga 
išgabenti į Sov, Sąjunga Pe 
trovo žmoną. Kaip žinoma, bol 
ševikų š ionažui l'aryžiuje va 
dovavo Sergijus Volokitinas, 

kuris, nors būdamas tikrasis 
sovietinio MVD šefas Prancū
zijoje, oficialiai ėjo TSRS am 
basados Paryžiuje antrojo se 
Pretoriaus pareigas. Paaiškė
jus Petrovo «aferai», Maskva 
pareikalavo Volokiriną atvyk 
ti «padaryti pranešimo». Ta
čiau šis vis savo kelionę viso 
kiais prietekstais atidėliojo 
ir, ruošdamasis nutraukti san 
tykius su bolševikais, pasipra 
šė prancūzų įstaigų, kad jam 
suteiktų politinės globos teisę. 
Tačiau apie tą jo apsispren
dimą pasirinkti laisvę sužino
jo Maskva. Ir tada vieną die
ną Sovietų ambasadorius Vino 
gradovas, priklausąs prie Mo
lotovo ekspertų štabo, netikė 
tai atvyko iš Ženevos į Pary 
žiu «žaibo vizito». Norėdamas 
apdumti Volnkitinui akis, jis

(pabaiga 3 pusi.)

Kaip jie mus sušaudė
Pulk. J.

(Tąsa)

Kasdien tos pačios koman
dos: rytmetį -- ,,kelk“. vaka
re - rikiuok**, patikrinimus 
-- prižiūrėtojai keičiasi, pas
kui--,,gulk,,. Kasdien tas pat 
ir tas pat.

Rūpestingasis mūsų Liongi
nas nebe juokais susirūpino, 
kad mes labai neproduktingai 
čia laiką leidžiame, nes mes 
ės trne sveiki vyrai ■ galėtume 
daug darbo nudirbti, pagaliau 
galėtume knygas skaityti, bent 
Markso „Kapitalą“ - vis bū
tų daugiau naudos. Tik Juo- 
per daug nesisielojo dėl be 
naudos prabėgančio laiko: jis 
tik prižiūrėtojams pavydėda
vo. kad jie tokie nemokšos - 
paprasti kaimo berneliai, nie 
ko nedirba, mumis komanduo 
ja, kaip jiems patinka, progai 
pasitaikius gali nukniaukti 
duonos ir cukraus, o sriubos 
iki sočiai prisidrožti ir algą 
dar gauna. Jei ne tas užsis
pyrėlis mūsų Juozas, iš tikrų 
jų būtų labai nuobodu kame
roje

Lionginas su Vladu vis gin 
čijasi, jokiu būdu neįstengia 
jam įrodyti, kad brakoneria- 
vimas ir miško vogimas yra 
valstybei ir visuomenei ken-

Petruitis

ksmingas darbas. Kam čia ga 
iį kenkti, pasak Juozo, jei 
neturtingas žmogelis stirnelę 
nusišauna bei žeberklu pava
sarį žuvelę nudurta, arba miš 
ke medelį nusiritęs parsiveža. 
Valstybė nuo to nesugriūtų.

Šiaip ar taip kalbėsi, mūsų 
Juozas gražus, augalotas, la
bai geras ir doras vaikinas, 
bet visa nelaimė, kad jis la
bai užsispyręs, nes, mažiukas 
būdamas matinos netekęs, pas 
tėvą augdamas, savotiškoj iš 
siauklėjo. Jis gan gabus. Tau 
ragėje baigęs pradžios moky 
klą. pasienyje gyvendamas 
neblogai vokiškai pramokęs, 
dabar, kalėjime dešimta mė
nesį besėdėdamas, ir rusiškai 
pakankamai pramoko kalbėti. 
Jis galėtu būti gana naudingas 
vyras, tik dabar, dar jaunas 
būdamas, bolševiku kalėjime 
švinkšta.

Tuojau po Velykų gavom 
išrašus, kurių labai laukėme, 
nes, svarbiausia, nebeturėjo 
me ko rūkyti. Jau turėjome 
iš šimtas keturiasdešimt ke
tvirtosios kameros papirosų 
skolintis. Mūsų kameroje iš
rašus tik šeši asmenys tega
vo. Kiti pinigų neturėjo, to
dėl mūsų Lionginas ir kitais 
pasirūpino: kiekvienas mes 

proporcingai tam. tikrą savo 
išrašų dalį davėme negavusi
ems. Žinoma, čia mums daug 
taupiau buvo iš karto tam ti
krą dalį atiduoti, negu kiekvie 
nu sykiu valgant dalytis su 
savo neturtingaisiais kameros 
draugais.

Taip mums kasdien belau
kiant ir bežiūrint iš mūsų ka
meros pro langą į kur turi 
ateiti mūsų išlaisvintojai, o jie 
turi pasiskubinti ateiti, nes 
mes jų labai laukiame, atėjo 
ir gegužės mėnuo. Matome 
pro mūsų langą, kaip A. Fre
doj, Aleksoto Nemuno pakran 
tėj ir Žaliakalnyje medžiai 
pradeda sprogti, laouti ir žaliu 
oti. O. laisve, kokia tu dabar 
būtum mums brangi!

Nepaprastas gražumas tu 
giesmių, kurias dar kasdien. 
Vlado vedami, tykiai giedame. 
Rodos, kad tik mums, kali
niams, jos ir yra sudėtos, 
būtent:
Tu, kuri mirti Sūnaus regėjai, 
Ašaras graudžias po kryžium 

[liejai, 
Per tavo kančią ir kalaviją 
Duok mums kantrybę. 

Sveika Marija!
Šventadieniais, girdėdami 

varpais skambinant katedroj, 
giedodavom:

Šventas Dieve, Šventas Ga
lingasis, Šventas Amžinasis! 

Pasigailėk mūsų!
Tikrai iš širdies gilumos» 

net su ašaromis akyse, mes 

tą gražiausią giesmę giedo
jom, prašydami pasigailėti 
mūsų ir mūsų brangiosios tė 
vynės, kurios dabar už kažin 
kokias mūsų nuodėmes buvom 
nebetekę.

AKISTATA

Aš nemaniau, kad toks ne
malonus dalykas ta akistata, 
kuria mane visą laiką tardy 
tojai gąsdino. Pagaliau suve 
dė akistaton, bet ne su tuo 
asmeniu, kurio laukiau, prie 
kurio buvau pasirengęs.

Ką reiškia akistata, kam ji 
daroma? Reiškia, kad dviejų 
asmenų parodymai yra priešin 
gi vienas kitam, kad reikia 
suvesti juos akistaton, kad 
čia paaiškėtų katras jų me 
luoja.

Vieną dieną išvedė mane 
pas tardytoją, bet ne į saugu 
mą, kaip paprastai veždavo, 
o į kiemą, užpakalyje kalėji 
mo, palei pirtį -- į baltąjį na
mą, Įvedė mane į didelę sa
lę, kurios kairėj pusėj buvo 
lentų pertvara, o toj pertva
roj visa eilė mažų durelių. 
Už tų būva tardytojų kabine
tai. Pasirodė, kad jie ne tik 
saugumo patalpose tardo su
imtuosius, bei ir čia, prie pat 
kalėjimo. Kitoj salės pusėj, 
prie sienos, stovėjo iš fane
ros sukaltos kelios būdelės, 
panašios į telefonų pasikalbę 
jimo būdelės.

Į vieną tokių budelių ir ma
ne įvarė ir uždarė. Ten vie
tos tik tiek tebuvo, kad galė
jau stovėti ir ant mažos, prie 
sienos pastatytos, kėdutės sė 
dėti. Toj tamsioj būdelėj sė
dėjau apie pusvalandį, Čia sė 
dėdamas, girdėjau šūkavimą, 
rusiškus keiksmus, trankymą 
ir spardymąsi. Tuojau supra
tau, kad čia tardo suimtuosius.

Pagaliau palydovas, kuris 
mane atvedė, išvedė mane iš 
būdelės ir įvedė pro mažas 
dureles lentų pertvaroje. Už 
stalo mažam kambarėlyj sė
dėjo liesas, aukštas, pailgo 
veido, apie trisdešimt metų 
amžiaus, juodbruvas vyras, 
NKVD uniforma su trimis kva 
dratais ant apykaklės. Jis 
mam liepė sėstis ir paklausė:

— Ar tamsta atsimeni savo 
parodymus jūsų byloj?

•- Taip, tamsta tardytojau, 
truputį atsimenu.

— Tamsta dabar turėsi akis 
tatą su vienu asmeniu, kaltina 
mu jūsų byloje. To asmens 
pavardė P. P., kuris ginasi, 
kad ..., o tamsta savo par'ody 
me štai ką rodai...

Mane net šaltas prakaitas 
išmušė. Niekad nepamaniau, 
kad mudviejų parodymai š uo 
klausimu būtų buvę skirtingi. 
Niekaip negalėjau suprasti, 
kodėl Praniui P. buvo reikalin 
gas kitoks mano parodymas.

(B. D.)
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CASCATA CRISTALINA
Venancijaus? Ališo ketvir

toji lyrikos knyga, 160 psl., 
Iliustravo Vlada Stančikaitė 
Abraitienė, São Paulo. Išleido 
«Bendrija», Hanover, Germa
ny, 1953 m.

Knygos pelną autorius ski
ria PLB Vokietijos Krašto 
Valdybai, Vasario 16 gimna
zijos išlaikymui.
«Tai tik jie, o ne giesmės jų 

[mirė, 
Tai tik jie-ne lietuvio širdis» 

(145 psl.) 
Paprastai knygos pavadini

mas yra veikalo talpos atsto
jamasis veiksnys, kuris tiesio 
giniai ar simboliškai vaizd.turi 
nio vyriausios idėjos objektą. 
«Cascata Cristalina» yra por
tugalų kalbos žodžiai, kurie 
reiškia šniokštauti trykštantį 
kristalinį krioklį. Parinktieji 
svetimosios kalbos bendriniai 
žodžiai turi skiemenų ritmiš
ką skambesį ,ir savo nesupran 
tamumn suįdomina knygų mė 
gėjus.

Knyga išleista labai puoš
niai, gausiai iliustruota, gera
me popieriuje tobula spaudos 
technika, parinktu nevargi
nančiu akis raidynu.

Lyrikos tematika yra gyve 
nimiška ir nuoširdi. Poetas 
pradeda neramiu kalnų šalti
niu «Cascata Cristalina». To
liau seka eilėraščių sugrupa
vimai Namai, Nušvitusi dul
kė, Madrugaūs, Iliuzijų gėlės, 
Prie Kristaus kojų, Eksprom
tas ir Laiškai. Pirmasis žvil- 
gnis į iliustracijas, kurios re
prezentuoja eilėraščių turinį, 
meta įtarimą lietuviškos sie
los nuoširdumui.

Dailininkė VI Stančikaitė- 
Abraitienė neabejotinai pasie 
kė savo darbų daugumoje vir
tuoziškos, gracingos techni
kos ir tuomi pakelė knygos 
meninę vertę. Tačiau labai

(Pabaigą iš 2 pusi.)

ambasadoje sukvietė partijos 
celės nepaprastą posėdį ir per 
jį pareiškė Volokitinui visiš
ką pasitikėjimą. Rytojaus die
na, Vinogradovo paprašytas, 
Volokitinas jį palydėjo į aero 
dr-omą, kur laukė sovietinis 
karo aviacijos karo lėktuvas, 
tupėjęs tariamai jį nugabenti 
į Ženeva. Ambasadorius ra
miausiai pakeliui šnekėjo su 
Volokitinu, o juos tam pačiam 
automobilyje lydėjo trys taria 
mieji«Molotovo asmeninės ap 
saugos sargybiniai». Tuo pa
čiu momentu, kai Volokitinas, 
prieš sėdant ambasadoriui į 
lėktuvą, paspaudė jam ranką, 
minimieji trys MVD pareigū
nai netikėtai šoko ant Voloki- 
tino ir, nutvėrę jėga nugabe
no į pradėjusį kilti lėktuvą. 
Kol netoliese buvę prancūzų 
policininkai suspėjo susigau
dyti, kas įvyko, sovietinė maši 
na jau buvo ore Ženevoje 
Vinogradovas išlipo vienas. 
Tuo tarpu buvo taip pat į Mas 
kvą jėga nugabenta Volokiti- 
no žmona ir vaikas. Sovietų 
lėktuvas iš Ženevos išskrido 
toliau į Maskvą. Sovietų am
basadoje Paryžiuje dingo taip 
pat ir keli kiti ambasados per 
sonalo nariai. «Abendpost» 
laiko galimu dalyku, kad jie 
buvę suimti ir uždaryti amba 
sado« rūsiuose, skirtuose M V 
D kaliniams.

Panašių epizodų yra >r dan 
giau. Jie rodo, kad «džiunglių 
karas tamsoj» atsidėjus vyk
domas toliau. Anksčiau E. bu 
vo rašiusi apie Kremliuje 
vykstančią kovą. Dabar tuos 
duomenis dar daugiau atsklei 
dė ir patikslino čhochlovas 
su kitais pabėgusiais į Vaka 
rus žymiais politikais.

Elta 

gaila, kad ne visur išlaiky
tas tautinis charakteris, ir tuo 
mi padaryta didelė skriauda 
mūsų atžalyno auklėjimui. 
Grakščiu, įmantriu stiliumi, 
dailininkė sukūrė visą eilę 
vertingų, lietuviškai širdžiai 
artimų paveikslų, k. t. : Kny
gnešys, Dedikajos vietoj, Už 
Lietuvos laisvę, Namai, Sekly 
čioje, Arimų gėlė Naktų skry 
nia, Motinai (140 psl.), Lietu 
vai ir lietuviams. Kažin kodėl, 
dažnai iliustracijose motina 
yra piešiama be jokio motiniš 
ko atspalvio. Kilnios, moteriš 
kos dvasios motinos gilios vei 
de raukšlės visada budina 
estetinius užuojautos jausmus, 
bet ne teatralinio grimo nuo 
tarkas. Motinos vardas yra 
šventas, todėl dailininko‘rašy 
tojo pareiga yra išryškinti 
tai, kuo motina išsiskiria nuo 
kitų moterų. Kaikur dailinin
kė skubtelėjo (psl; 10, 46, 58, 
66. 92), kaikur šešėlių logikos 
neišlaikė (psl. 24, 40, 56) An
trame viršelyje pienės suba 
nalino reprezentacinį knygos 
rimtumą. Kietojo viršelio Tai 
dės nesiderina su kitų dviejų 
viršelių raidžių braiža. 48 psl. 
iliustracijos padėtis atvirkš 
čia.

Venancijaus Ališo lyrika 
visumoje išpildyta lengvame 
muzikaliajame stiliuje O kur 
lyrinė muzika, ten randame 
Dieviškojo grožio neiškiria- 
mus kūrybos elementus: min
ties kompoziciją, skiemenų 
harmoniją, rimą, garsų skam 
bumą-melodiją, rimą ir kt. 
Visa bėda, kad literatūra ne 
siriboja vien pojūtiniu grožiu. 
Literatūrinė kūryba be for
mos, privalo atatikti ir kitiems 
griežtiems ir pažinimo reika
lavimams: minties aiškumui, 
nuoseklumui, nuosakumui. tei 
Bingumui ir t. t..

Nūdien, nužmoginimo metu, 
rašytojo moralisto pareigos 
yra sunkios ir atsakomingos. 
Rašytojas-tai herojiško gyve
nimo koncepcija, kuri žmoni
jai atveria ir išryškina Didžio 
jo Kūrėjo Dievo begalinę iš
mintį ir meilę.

Atrodo, kad šis lyrikos rin 
kinys ne vijoje pilnumoje ata 
tinka virš minėtiems reikala
vimams. Kadangi objektyvinė 
vertybė daugeliui rašytojų 
nustojo psichologinės reikš
mės, tai dar nereiškia, kad 
žmogus pajėgs atsipalaiduoti 
nuo normų, kurios saisto kie 
kvieną egzistuojantį indivi
dą. Dar nėra bevertis dalykas, 
jei jis nekalba į mūsų širdis,

Nepriklausomoj Lietuvoj lapkričio mėn. 23 d. buvo kariuomenės diena.

Venancijus Ališas
Iš «Cascata Cristalina»

Arimu Gėlė
Pražydo ant arimų 
Laukų gėlė prasta — 
Pražydo nujaut.mų 
Miglota valanda.

Pasaulį kaip miražą 
Regėjau atspindy, 
Nuskyniau žiedą mažą... 
Ak, pasaka graudi...

Sparnus vėjelis kelia 
Nuo žydinčios šakos. 
Čiulbėk, budrus paukšteli, 
Pakilęs iš. vagos.

Šilkinės mėnesienos
Ir prakaitas aušrų. .
O visos mūsų dienos — 
Tik sauja stagarų.

Pražydo ant arimų 
Laukų' gėlė prasta — 
Pražydo nujautimų 
Miglota valanda.

jausmus, nusiteikimus, savi
meilę. Su galutinais įvertini
mais reikia būti atsargiems. 
Iškeltina tik tai, kas ardo 
gyvenimo harmoniją ir pras
mingu mą.

Nevisai aiški mintis, netiks 
Ii kalba:
«I mus pro Dievo veidą rankas 

[tiesia abi» (2 psl) 
«Jis - kaip smulkus žiedas sau 

[lės samanose» (63 psl.) 
«Iš ugniavietės įpūstų pelenu» 

(141) 
Stoka estetikos:

«Iš tolo ta daina nugirdė» 
(11 psl.) 

«Jaunos aušros spindėjo iš 
• [tavo akių. 

Rodės viską o viską apliesi 
jomis:
Jr pienes ir mane, ir tą rytą 
sykiu Ir užklosi gelsvų gar
banų vilnimis» (19 psl.) 
«Ne mergyte, sakytum: erelis 

[esi» (19 p.) 
«0 pleveno žvaidždė viršum 
mielojo krašto, Lyg mergytė 
nuoga iš drovumo virpėjo» 

(29 p.) 
Laiškas Motinai skamba 

kažkaip keistai...
«Pagirta tu, kuri vaisių augini 

(138 p.) 
«Tautos ateiti iščiuje neši » 

(141 p.)

Nėra nuoseklumo:
Ant tolimų krantų ramybė 

viešpatauja
Ir dega aguona ant tolimų 

[krantų.» 
«Ir dega ugnimi tenai raudo 

[nas žiedas, 
Tenai-ant kranto tėviškės 

[senos» (17 p.) 
«Žėri siela kaip žiedas viršum 

[pelenų (45 p.) 
«O mano ilgesys-dar vieną 

[šviesų krislą 
Pavogti iš žvaigždžių» (61) 

Pažeistas teisingumas:
«Už marių miego, už kalnų 
Būties namelį sau stačiau. 
Jame pavargęs, be vilties 
Ilgėjaus amžinos nakties». 

Paskutinės eilutės mintis ir 
troškimas yra priešingas kri 
kščioniškai pasaulėžiūrai. Mes 
privalome ilgėtis amžinos švie 
sos, o ne nakties.
«Pakeltus palikau baltų stiklų 

[rėmus (40 p.) 
Lietuvoje vartojama buvo tik 
atidaromi, o ne pakeliami 

[langai. 
«Kas tu?-Aš nežinau. Vienok 

[drebu 
Prieš tavo prometėjiškas ga- 

[lias.
Mus dievišku paženklini her- 

[ou 

Tu amžiams ar tik-valandas 
[kelias? (52 p.) 

Tikiu į amžinąjį gyvenimą... 
«Lyg voratinklis ugsėjyje-bd- 

/ [tis» (57 p.) 
«O Jandira! Delčia danguje 
Mūs gyvenimas visas.» (54 p.) 
Argi galima su tuo sutikti? 
Laiškuose Lietuviams» auto
rius daugel vietų prasilenkia 

[su istorine tiesa. 
«Atavizmas ar likimo nedalia, 
Kad į rytus savo veidą pasu 

[kai.
Ir sunyko tavo genijaus galia, 
Pasijungė tave barbarų vai- 

[kai.
Vakaruose-kultūros skleidėsi 

[žiedai;
Krikščionybės plito žemėje 

[šviesa.
Tu taip ilgai į jas kelio nera-

[dai, 
Pasinėrusi Bizanto rūkuose» 

(149 p.) 
«Kai tautos elito išmonė maža, 
Duona su krauju maišyta žmo- 

[uės mis. 
Tą«kultūrą», apsimovusią viža, 
Paminėsime keiksmų prakei- 

[kšmėmis» (145 p.) 
Herbą tau iš mitologijų senų 
Duosim naują: Tegu Feniksas 

[jis bus (155 p.)
Norime paklausti:
— Kada Lietuva pasuko vei 

dą į rytus?
Kuomet Lietuva ėmė silp

nėti?
— Koki veiksniai nulemia 

tautos ir valstybės kryptį?
- Kodėl buvo panaikinta 

baudžiava-vergija?
— Ar neparodė atgimusi 

Lietuva savo tautos išmonę, 
kuri per dvidešimts du metu 
iš nieko atkūrė dvasinę tau
tos kultūrą ir ekonominį kraš 
to pajėgumą? Jei ne istoriniai 
nelaimingi įvykiai, Lietuva 
būtų išugdžiusi sveika atspa
rų, demokratiškai krikčioniš- 
ką intelektualų jaunąją kartą. 
Kiek sąlygos leidžia, tas sun 
klausias krašto darbuotojų 
paruošimas vyksta individua
liai visame pasaulyje, sveti
mųjų mokslo ir kultūros židi.: 
niii gluboje-universitetuose, I 
meno akademijose, visuome-. 
niame ir politiniame gyveni-., 
me.

Tenka tikėti, kad lietuvis 
ir Lietuva pasiliks ištikima 
bočių tradicijoms, papročiams 
ir savitai kultūrai, todėl ir pa
dainuotąjį bėrąjį žirgelį, nepa 
norės keisti į mitologinį paukš 
tį-Feniksą. .

Rašytojas visuomeninkas bū 
na greičiau suprantamas, kaip ; 
poetas individualistas. Nėra 
mus genijus nesivaiko minios ’ 
pritarimo. Jis žvelgia į ateitį. ; 
trokšdamas išvesti modernųjį 
pasaulį iš choso orbitos. Jo 
tikslas yra žmogų gražinti 
Dievui.

Poetas Venancijus Ališas 
filosofines pažiūras dėsto tur 
tinguose aforizmais eilėraščiu 
ose “Mintis”, “Žodis”. “Sena
me Vienuolyne”, “Mano Ilge
sys”, “Akys”.

Senąją paliktąją tėviškę pri 
simena “Cascata . Cristalina”, 
“Namai”, “Kruvina Aguona”, 
“Sekminių Ryta”, “Neužmar- 
šuolė”, “D P”, “Vakaras”, 
“Daina pro namus’’, “Arimų 
Gėlė”, “Ekspromtas I, V”, 
“Lietuvai ir Lietuviams”, “Miš 
ko Broliui” ir kt.

Likusiuose eilėraščiuose po 
etas patiekia savo išgyveni
mų gražbylystę, kuri daugiau 
įdomi to raugo rašytojams, 
kaip eiliniams skaitytojams.

Baigiant nedėkingąjį kriti
kos žodį, norėtųsi autoriui pa 
linkėti būti tuo, kuo buvo Lie 
tavai Duonelaitis, Baranaus
kas, Ant. Vienažindys, Pv. Vai

(Pabaiga 4 pusi.)
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Ona Sadauskaitė

Laisvoji Žeme
Ar tu pameni laisvąją žemę.
Kur tiek rūtų, lelijų, beržų?
Kur senolių kryželiai gyveno
Tarp prisėtų kalvelių visur.

Dabar ašaros plauna ten veidus 
Ir širdis skausmu verkia gailiai. 
Kam Dievulis tą šalį apleido, 
Ją užpildęs niekingais šliužais?..

Iš ten skausmas vis girdis ir girdis.
Ten juk niekšams nėr nieko brangaus, 
O likimas, dalia mūs beširdė, 
Neišprašė palaimos dangaus.

O ten kraujas žolėj ir ant sniego, 
Ir žaizda sudraskytoj širdyj.
Kas be laisvės gyvent nepajėgia -
Kaip paukšteliai, ten skrenda mirtis.

Ten kadaise trispalvė pleveno
Ir taip džiugino širdį žmogaus.
Ir tos snaigės be kraujo gyveno.
Tokios baltos iš tyro dangaus.

O. tu, žeme, brangiai išdabinta!
Partizanų krauju dabinies.
Tau lietuvio sielos labirintuos 
Laisvės Himnas per amžius skambės.

O, motul, mylimoji Tėvyne!
Išdavikų tu priešų naguos.
Jie tau laisvės aušrinę sumindė, 
Kada širdį tau laisvė paguos?

O, sugrįžk tu pavasari žalias,
O, sugrįžk gelsvom lysvėm rugių.
O, sugrįžkit auksinės jūs žaros 
Mes taip laukiam tik jūsų brangių?

O, pavasari, grįžk ten be kraujo, 
Išdabink vėl trispalviu žiedu, 
Tegu skausmas kankint ten paliauja.
Tu, pavasari, grįžk, grįžk ten tu...

Rašytoju Suvažiavimo 
Nutarimai

Visuotinio Lietuvių Rašyto 
jų Dr-jos narių suvažiavimo, 
įvykusio 1954. IX. 26, jau tre 
čią kartą iš eilės Čikagoje,
priimti šie natarimai :

1. Mūsų tautinio išlikimo pa 
grindinė priemonė yra kny
ga. Deja, net ir šiais lietuviš 
kos spaudos iškovojimo sukak
ties metais knygos skaitytojų 
skaičius žymiai mažėja. Kiek 
vieno lietuvio pareiga pačiam 
pirkti ir propaguoti lietuviškų 
knygų pirkimą.

2. Visuomenė raginama pre

(Pabaiga iš 2 pusi.)

čaitis, Maironis, Jakštas-Dam 
brauskas, Motiejus Gustaitis 
ir kt.
“Gėrio būsime ir meilės pra- 

[našai, 
O dvasia kūrybos deimantais 

[žėrės.
Skleiskim ją aplink didingai 

[ir viešai, 
Nors gaivinsimės vynu kančių 

[taurės”. (153 p.)
Papartis.

numeruoti didžiojo musų kla 
siko Vinco Krėvės raštus, tuo 
sudarant galimybę jiems ūžti 
krintai pasirodyti.

3. Knygos leidėjai prašomi 
neleisti menkaverčių knygų, 
kurios ir skaitytoją atbaido, 
ir smukdo mūsų literatūrą.

4. Atkreipiamas Lietuvių En 
ciklopedijos redakcijos dėme
sys, kad būtų apdairiai tvar 
komas literatūros skyrius ir 
plačiau aptariami lietuvių Il

teratūros kūrėjai bei kūriniai.
5. Lietuviškieji veiksniai 

prašomi, bendradarbiaudami 
su Lietuvių Rašytojų Dr-ja, 
nedelsdami pasirūpinti mūsų 
žymiųjų veikalų ir lieituvių 
literatūros istorijos išleidimu.

6. Turint galvoje jaunosios 
kartos svarbą lietuvybei išlai 
kyti, kolegos rašytojai skati
nami duoti tinkamų kūrinių 
jaunimui, o tėvai prašomi aprū 
pinti vaikus visai negausia mū 
su jaunimo literatūra.

I Geriausias būdas sutaupyti šiais nepastoviais laikais yra 
dėti pinigą į nejudamą nuosavybę- Ilgai sau galvos 
nesukdamas įsigyk PIGIA KAINA, vos Cr$ 20,00 už me 

j trą žemės, ILGAM ISSlMOKEJlMUl, dešimt pro 
j centų įmokant užperkant, patogioj ir gražioj vietoj,

JARDIM DAS LAVRAS,
buvusioj fazendoj Lavras, vos už 9 kilometrų nuo Ribei 

Irão Pires, prie Ouro Fino, arba už 16 nuo Suzano mies 
to. Sklypai įvairaus didumo, žemė tinkama daržinikys 
tei — chacara. Kreiptis vietoj paa savininką Balį Paber 
žį, arba Vila Zelinoj pas Vitą Tijūnėlį. Iš miesto eina

autobusai Ouro Fino pro pat minėtą nuosavybę.

Madeiras do Brasil
PERES & PRANAS LTDA.

Importação — Exportação
Raštinė:- Av. Churchill, 94 - 11.o and. - sala 1110 

Rio de Janeiro - Fones: 52-0229 e 32-6265
Em Minas Gerais:

Peres & Cia. Ltda. - Leopoldina - R. Providencia, 71 
Jother Peres de Resende - São Pedro dos Feros

Amadeu Cesar Machado - Nanuque, Minas

Ar jau įsigijai rašytojos K. Pažėraitės įdomų roma

na «Nusidéjefé» ir jos novelių rinkini «Didvyriu Zemê»? Jej 

ne - nieko nelaukdamas kreipkis į Mūsų Lietuvos» redakciją

Nori patogioj, gražioj vietoj, pamary — Praia Graade 
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 šala- 
esančių sklypų.

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

Daugiau informacijų «Mūsų Lietuvos redakcijoje

ilhilh ilh itlilHiillitMiUh iHiiilitilitlliMliKkilIiilliilliinitllHlliilh ilnllulliHiiilhilhiUiHlilHi llliES

REIKIA BALDŲ? KREIPKIS Į TAUTIEČIO 
J. L. GaiinsKas Ltda.

BALDŲ S ANDÉL Į.
J., A V. DR. 'GIACAGLINl, 71-C — V. ALPI N 4.
11 nii

Apie L.K.M. Draugijos 
vakara.

Lapkričio mėn. 13 d. Sese
lių Pranciškiečių gimnazijos 
salėje Lietuvių Katalikių Mo
terų draugija suruošė vaka
rą, kuriame buvo suvaidintos 
dvi linksmos 1 veiksmo ko
medijos: O. Pažėrienės «Ste
buklingoji daktarė» ir A. S. 
V-kos «Šeimos židinys». Rėži 
savo poetė M. Vinšnaitienė.

«Stebuklingoji daktarė» — 
komedija, kurioje pavaizduo
tas burtais gydančios «daktar 
kos» tipas. Šiame krašte to
kio tipo «daktarai» turi labai 
didelį pasisekimą net aukšto 
se sferuose. P. O. Rutkauskie 
nė «daktarės» rolę suvaidino 
įsigyvenusi ir įtikinančiai, pra 
juokindama publiką savo sam 
protavimais. P. M. Genevicie- 
nė - tarnaitės rolėje puikiai 
derinosi prie išdidžiai besiš
vaistančius po sceną daktarės. 
A. Nadolskienė I-ji ligonė kai 
miete sukūrė tikros ligonės ti 
pą kuriai visai netrukdė sce
nos aplinka. II-ji ir IlI-ji ligo 
nės p. Sinkevičienė ir p. A. 
Baužienė taipogi pagirtinos 
savo mažytėse rolėse pavaiz- 
duodamos tipus sergančių po 
niučių.

«Šeimos židinyje» pasirodė 
publikai jau gerai pažįstamas 
A. Rudys - tėvo rolėje neblo
gai perdavęs užguito vyro ti 
pą. O. Zagorskaitė - motina , 
jautėsi scenoje laisvai sukur 
dama motinos tipą, kuriai roa 
■žiausia rūpi šeimos židinys. 
Duktė - A. Balionytė, nors ir 
gera artiste «mėgėja, bet š 
kartą jai truko įsi
jautimo į savo rolę. J. Velia- 
polskis - Zigmo rolėje savo 
išvaizda malonus, bet tektų 
pasirūpinti vaidinant aiškesne 
dikcija.

Visumoje tenka pagirti tiek 
artistus - mėgėjus, tiek vaka
ro rengėjas už parodytą suge 
bėjimą vaidyboje ir paties va 
karo parengime.

Po vaidinimų sekė šokiai 
grojant Jazz orkestrui ir bu 
fetui veikiant vaišės prie sta 
liukų. Gaila, kad publikos bu 
vo negausu.

H. Mošinskienė.

Ivano «rojus»
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Jprindys & Čia Industria e Comercio de Calçados
PARDUODA

SKAITYK IR PLATINK
MŪSŲ LIETUVA*

Rastinės Darbai ir Teisiniai Patarimai

JARDIM RIVIERA
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SPECJALYBÉ BATŲ: vyrams, moterims, 
panelėms, futbolistams, vaikams...

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

São Paulo

Nori, kad «Musų Lietu 
va» būtų lietuviškojo gyveni
mo veidrodis?

— Bendradarbiauk joj<e 
pranešdamas visas naujienas 
iš savo apylinkės, miesto ar 
interioro.

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS.
balso grynumas, skambumas

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

Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui

Rua Javaés, 719 São Pasalo
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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. 

ir nuo 16,30 iki 19 vai.

MEKANIKOS BIRBTOJE
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 .

Santo Amaro apylinkėje - nuosta
baus grožio gamta sveikas klimatas, tik už 
18 klm. nuo Praça da Sé, geras kelias, tarp 
dviejų ežerų. Puiki proga dabar įsigyti žemės 
sklypą su mažu įnešimu ir ilgalaikiu išsimokėjimiz 
— 100 mėnesių.

Reikalingų informacijų gauti tik pas vienintelį įgalio
tinį šias žemes pardavinėti musų tautietį Kazį Kmiliauskį, rua 
Benjamin Constante 23, 1-o andar sala 6. Fone: 34-5914. Šiokiadie
niais iki 17 vai. Sekamdieniais ir šventėmis 8-9 vai. ryto.

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

i t=
i

Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių 
krautuvė tiktai pasLEOMA'S VâROUlOS 

Telefonus (reaulos)

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

RUA BARAO DE 1TAPETI NiNG A, 277c 4 AND. - SALA 2
TEL. 34 7432 SAQ PaUlC

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLA UNI OJAI

I12A4ÁCJ C A E® I ĮEIKI ™.ĮKURTA 1890 METAIS

Pnato1DTIA DINO RTTTNOj 7QR o 
TELEFONES» 51-4019 e 51=2223

VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS 

L I N D O Y A

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

Lvndoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, kurio 
puikų veikimą Į žmogaus sveikatą jau visi yra 
balsiai pripažinę. Pabandykite. Įsitikinkite ir 

dos naudokite!

I |
AVENIDA DR. GIACAGLINI, 34-C VILA ALPINA

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

dažais ir pastele.

ARTHUR SCHMIDT

vien-
visa-
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LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

AV. ZELINA, 706 — CAlXA POSTAL, 371 — SÃO PAULO

VYKSTANČIU Į SANTOS

Šį sekmadienį, lapkričio 
mėn. 21 d. Bendruomenės cho 
ro pikniko dalyviams prane
šama:

Mišios bus 5,00 vai. Išvažia 
vimas 6 vai. ryto. Kadangi 
vieta autobuse yra pažymėta 
ant bilietų, todėl nėra reika
lo skubėti ar grūstis, nes nie 
kas kitas pažymėtos biliete 
vietos negali užimti. Už ne
pilnamečius išvažiavimo ren
gėjai neima jokios atsakomy
bės. Už juos atsako patys tė 
vai ar jų patikėtiniai. Pavėla 
vusiems išvažiuoti ar grįžti, 
pinigai nebus gražinami

Santos maudantis neplaukti 
į pavojingas vietas: salon ar 
prie akmenų Viso vyks sep
tyni autobusai. Nemaža dar 
važiuos privačiais automobi
liais.

— Šį sekmadienį Vila Želi 
noj 11 vai. mišių nebus.

— Lapkričio mėn. 20 d. Vi
la Zelinoj sumainys žiedus 
Rikardas Mačiulaitis su Kris 
tina Marques, Ipirangoje — 
Viktoras Romdeika su Stase 
Beliūnaite.

Užsakai eina Jono Linkevi
čiaus su Dolores Mataran, Ka 
zio Malinausko su Anele Bra 
žinskaite. ■v . '
L.K.J.S. «VYTIS» SUKRUTO 

VEIKTI.

Jau kuris laikas nieko ne 
buvo girdėti apie «Vyčio» vei 
kimų. Kai kas jau spėliojo, 
kad «Vyčio» nariai išsiskirstė 
Kad «Vytis» yra gyvas ir kad

3B -

€ g
te Registrado no C. Ri C. sob o n.o 55» =•

i Praça São José, 8 Sal. Į e 2 - V. Zelina - S. Paulo g
Aberturas de firmas 
Encerramentos de firmas 
Transferencias de firmas 
Conf.rat. na Junta Comercial 
Dis^at. na Junta Comercial 
Escritas Fiscais 
Eseritas Comerciais

HORÁRIO das 8 às 19 horas.
áE ==

nariai yra pasiryžę veikti ro 
do ir 15 d. lapkričio Mokoje 
sušauktas susirinkimas, į ku 
rį atsilankė nemaža narių. Su 
sirinkimui vadovavo «Vyčio» 
veteranas V. Grabauskas. Iš 
narių pasisakymo paaiškėjo, 
kad «Vytis» nė nemano likvi 
duotis, bet priešingai stiprinti 
veikimą. Skatinančią darban 
kalbą pasakė solistas K. Am 
brazevičius, buvęs choro ma 
estras F. Girdauskas, pažade 
damas ir toliau padėti. «Vytis» 
į kultūrinį kolonijos gyveni
mą yra įnešęs nemažą indėlį. 
«Vyčio» sukrutimą dirbti svei 
kiną lietuviška visuomenė.

ŠAUNIOS VAIŠĖS PAS PA
VYZDINGUS LIETUVIUS.

Lapkričio mėn. 13 d. Elena ir 
Antanas Paviloniai, gyvenan
tieji Vila Zelinoje, Venda No 
va gatvėje 116, šventė vedy
binio gyvenimo sidabrinį ju- 
bilėtų.

Ryte bažnyčioje jubiliatų 
intencija buvo misios, kurias 
atlaikė ir suteikė palaimini
mą kun. Mečislovas Valiuke
vičius. Vakarė svečiams su
ruošė vaišes. Vieni vaišinosi 
prie skoningai paruoštų sta
lų, kiti gi čirškino «suraskas». 
Vaišių metu protarpiais sus
kambėdavo lietuviška daina. 
Keletą šaunių vaišių valandų 
praslinko nejučiomis.

Paviloniai yra anykštėnai, 
augę Anykščių šilelio ir Šven 
tosios upės apylinkėše. Bra
zilijon atvyko, kaip ir visi, 
susikurti geresnia gyvenimo. 
Tikslo pasiekė. Turi lietsar
gių dalių dirbtuvę, kurioje 
dirba keliolika darbininkų.

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

Š. m. gruodžio mėn. 12 d.; 14 vai. Mokos Carlos Gomes 
lietuvių pradžios mokyklos patalpose, šaukiamas antras 
visuotinis «Vyčio» narių, jaunimo ir kitų s-gai prijau
čiančių SUSIRINKIMAS - VAJUS.
Mokos ir kitų apylinkių jaunimas ir prijaučiantieji kvie 
čiami šiame susirinkime skaitlingai dalyvauti.
Tėvai prašomi savo dūkras ir sūnus paraginti prie kil
naus Vyčio kultūrinio veikimo prisidėti.

Pavilonių šeima yra pavyz
dinga lietuvių katalikų šeima. 
Jie yra duosnús spaudos rė
mėjai, yra Bendruomenės cho 
ro. bažnyčios ir kitų reikalų 
rėmėjai. Jaunoji karta jíyra 
auklėjama lietuviškoj dvasio
je Sūnus Antanas lanko ko 
inercinę mokyklą, o dukrele 
irėnė seselių pranciškiečių 
trečią pradžios mokyklos sky 
rių. Sėkmingai sulaukti auksi 
nio jubilėjaus.

— Lietuvos konsulas Al. 
Polisaitis buvo pakviestas da 
lyvauti lapkričio mėn. 15 d. 
Ibirapuera parke tarptautinės 
parodos atidaryme.

- Žurnalistas K. Čibiras la 
pkričio 15 d. išskrido atgal 
į Montevideo, kur dalyvauja 
prasidėjusioje UNESCO spau
dos konferencijoje, kuri truks 
visą mėnesį. Būdamas S. Pau 
ly, kartu su p. konsulu Poli- 
šaičiu aplankė žymesnių lai
kraščių redakcijas, televizijos 
Canal 3 vadovybę. Laikraščiai 
vizitą savo kronikose atžymė 
jo, o kaikurie, pav. A Gazeta 
įsidėjo pasikalbėjimo metu 
padarytą nuotrauką.

— Šią savaitę lankėsi dar 
vienas svečias ir Montevideo, 
misijonierius jėzuitas Tėvas 
VI. Miklauskas. Rio de Janei 
re ir S. Pauly lankėsi vienuo 
lyno reikalais. Aplamdė ir Vi 
]a Zelina, kurioj šiais metais 
praleido Velykų šventes.

Lapkričio mėn. 28 d., 15 vai. Vila zelinoje, gimnazijos 
salėje

Rusu choras
vadovaujant Ai. Konstantinoff ruošia koncertą.

Programoj pasaulinės ir religinės muzikos kūriniai.

(l

Bemistas
Clínica Dentária Popular

DIRETOR: Dr. Augusto Ribeiro Leite 
Praça Sâo José, 8 - salas 3 e 5 •

Vila Zelina

Dentaduras — Pontes — Extrações — Obturações

MIRĖ •

— Lapkričio mėn. 12 d, mi 
rė Vytautas Aniulis, 46 m. 
amžiaus. Paliko nuliūdusią 
žmoną Eleną.

Lapkričio m. 8 d. Juozas 
Buikauskas, 47 m amžiaus, 
kilęs iš Žiežmarių apylinkės. 
Paliko nuliūdusią žmoną Ona.

— Spauliaus mėn. 9 d. mi
rė Bronius Nekvašius.

— Lapkričio m. 15 d. mirė 
Stanislovo Kaminskskaitė, 21 
m. amžiaus, gimusi S. Pauly, 
buvo ištekėjusi. Palaidota 
Quarta Parada kapuose. Ve
lionė buvo auka nepaisančių 
nei prigimties įstatymo, nei 
Dievo įsakymų «daktarių».

PADĖKA

Norime išreikšti savo gilią 
padėką p. muzikui J. Kaseliu 
nni, sveikinusiam Šautose «Li 
tüanijos» vaikučiu
vardu, bei už suruoštą suti
kimą V. Peloj su visais popie 
čio mokyklos lankytojais, jų 
tėveliais, organizacijų atsto
vais ir veikėjais. Taip pat už 
dovaną p. Kaseliūnienei ir už 
gėlės p. Kazlauskienei ir ma 
no buvusiom paukštytėm, ku
rios padarė man tokią didelę 
ir malonią staigmeną.

Regina ir Algis Kutkai

— Masių šeima kviečia atei

nantį antfl ________ ___
d. 8 vai.
už A.A. Veronikos Masienės 
vėlę, kurios bus atlaikytos 
Vila Zelinoje.

PADĖKA

Mano brangiam neužmiršta 
mam A. A. vyrui Vytautui 
Aniuliui š. m. lapkričio 12 d. 
pasitraukus iš šio pasaulio, 
visiems giminėms ir pažįsta 
miems palydėjusiems jį į am 
žino poilsio vietą bei dalyva
vusiems šventose mišiose ir 
pareiškusiems man užuojautą 
skaudžioje valandoje reiškiu 
nuoširdžią padėką.

Elena Anitilienė.

Prsncnzijos Senato Vice-pir 
mininko Žodžiai apie Bal

tijos Valstybes.

Rugsėjo mėnesyje Strasbur 
ge, Prancūzijoje, kalbėdamas 
Baltijos Valstybių Santarvės 
ir Bendradarbiavimo 20 metų 
sukakties minėjime, p. E. Pe- 
zet, Prancūzijos Vice-Pirmi 
ninkas ir Europos Tarybos 
narys, priminęs Baltijos vals
tybių diplomatinių atstovų pa 
sakytąsias tame minėjime kai 
bas, pareiškė:

Tai ne mirusieji muus kal
bėjo šį vakarą Baltijos Vals
tybių diplomatinių atstovų lū
pomis. Tos valstybės nėra 
mirusios, bet kankinamos ir 
gyvos uždarytos kape

«Savo kvalifikuotų patikė
tinių, savo tikrųjų diplomati
nių atstovų, vis tebeinančių 
savo pareigas, lūpomis tos 
tautos priminė save mums, o 
per mus ir kitiems dar lais
viems europiečiams.

«Jie kalbėjo j mus su tikru 
autoritetu, nes jie tebeturi sa 
vo tautų pavedimą, kuris nie 
kuomet nebuvo atšauktas. 
Jie turi teisę, kaip vakar taip 
ir šiandieną, atstovauti prieš 
pasaulį Lietuvą, Estiją ir Lat 
viją.»

REIKIA baldų pigiai ir ge
romis sąlygomis yra proga 
nusipirkti valgomam kamba
riui baldus (sala de Jantar). 
Kreipkis: į Joną Vigelį, Av. 
Zelina, 709

Vytas Tijūnėlis Vila Zelino 
je, Av. Zelina, 851 

PARDUODA BARĄ SU GE
RA KLIENTŪRA - FREGEZI- 
JĄ. Vieta patogi, prie gero 
susisiekimo. Uždarbis geras. 
Daugiau informacijų kreiptis 
į patį savininką virš nurody
tu adresu.
YYY YYYYYYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYYYYYYYYY

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

MIELI LIETUVIAI!

PRAÇA SÃO JOSÉ; 1 - V. ZELINA — S. PAULO

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 
NAUJANYBIŲ

X
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 
ISSIMOKEJIMUI.

Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos'

Ml

1

Pranyks liūdesys ir grįš gera nuotaika jei lapkričio 
mėn. 27 d. 20 vai. atsilankysi į Lietuvių Sąjungos Brazi

lijoje ruošiamą

Mokoje, rua Lituania, 67.

Programa bus labai įvairi ir įdomi. Programoj dalyvaus 
solistas K. Ambrozevieius. Gros puikus orkestras, , bus 

skanus bufetas.

Artinantis maudymosi sezo 
nui ir esant laisvų kambarių 
kviečiame visus atvykstan
čius i Santos poilsiui apsist© 
ti pas Steponaičius. Galima 
gauti kambarį su maistu ir be 
maisto. Privažiavimas autom© 
biliu labai patogus, gatvė 
naujai išgrįsta.
Adresas: Rua Godofredo Fra
ga, 173 — José Menino
AAAAAAAAAAAJUUJkAAAAAAAAAAAAAADsAAAAAA

- VILA BELOJE «Mūsų 
Lietuvą» galima gauti Kaz
lausko restorane, Verbenas ir 
Saudades gatvių kampas.
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