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E IRAZIIIL li J€) Jlt...
Brazilijos turtas — 

Kava
Iš nesenai paskelbtų JAV 

statistikos davinių galima ai
škiai matyti, kokios svarbios 
reikšmės yra Brazilijos svar
biausias turtas kava.

Amerika Įsi vežė 1950-1951 
metų laikotarpyje 21 milijo
nų maišų kavos už 1.400 mi
lijonų dolerių, tuo tarpu 1949 
-50 metų laikotarpyje buvo 
Įsivežta mažiau: 19 milijonų 
maišų už žymiaimažesnę kai 
ną 860 milijonų dolerių.

Brazilija yra svarbiausias 
JAV kavos tiekėja?-, maždaug 
užpildo 60% ''inerikos kavos 
importo:

Lėktuvo Nelaimė
Pereitą sekmadieni apie 7 

valandas vakaro, vienas VA
ŠI’ kompanijos lėktuvas pa
kilo iš São Paulo Congonhas 
aerodromo kelionei j Rio de 
Janeiro. Vos pa>kridęs apie 
7 minutes lėktuvas krito dar 
miesto ribose prie vila Gua
rani. kur nugriovė du namus 
ir užmušė 3 gyventojus.

Kai lėktuvas nukrito, apy
linkės gyyentojai subėgo žiu 
rėti ir. kadangi tas rajonas 
neapšviestas, tai atsinešė žva 
kių, pradėjo žiebti degtukus 
čia pat nrie kelių tūkstančių 
litrų išlieto benzino. Dėka šio 
nedovanotino neapdairumo, 
Įvyko sprogimas, benzinas už

VISAME PASAULYJE
— «Anglija ir Amerika gin 

kluosis iki dantų» pareiškė 
Anglijos ministeris pirminin
kas Áttlee, nesenai sakyda
mas vieną kalbą.

Be kita ko jis pasakė, jog 
jis ir netikįs, kad Rusija pla 
nuojanti pradėti karą, bet rei 
kia būti gerai kariškai pasi
rengus, kadangi karai visada 
yra pradedami fanatikų ir 
bepročių, kaip kad Kaizeris 
arba Hitleris. Ir dabar yra as 
menų, kurie gali nesuvaldyti 
savo ambicijų.

IŠTISAS TRAUKINYS
PRALAUŽĖ

«GELEŽINE UŽDANGĄ»
Iš komunistinės Čekoslova 

kijos buvo .vykdytas dar iki 
negirdėtas1 pabėgimas, kaip 

kad tik ką pranešama iš Mu- 
encheno.

Nuolatiniai pabėgimo ban
dymai įvairių asmenų iš ana 
pus geležinės uždangos labai 
vaizdžiai rodo, kaip einasi 
reikalai «rojuje», iš kur įvai 

sidegė, paversdamas viską 
anglimis: 6 keleivius, 4 įgu
los narius ir 3 vietos gyven
tojus. Be to 20 žmonių buvo 
sužeista ir apdeginta nuo ki
lusio gaisro.

keleivių tarpe radosi ja.ii- 
novedžių pora Orestes Bruni, 
ki rie, vos kelioms valandoms 
praėjus po vestuvių, vyko po 
m stuvinėn kelionėn Į Rio.

São Paolo Banku 
tarnautojų Streikas

Bankų tarnautojų streikas 
dar vis tęsiamas jau virš d vie 
jų savaičių. Bankų sindikatas 
atsisakė derėtis su tarnauto
jais tiosioginiai, o tik per dar 
bo teismą ir tik tada, kai tar 
n utojai grįš į darbą.

Streikuoja apie 60-76% tar 
nantojų. bet bankai tuo tar
pu dar nėra užsidarę.

Bankininkai huvo rengę 
I-a’kurias viešas eitynes per 
miestą, vėliau jos buvo už
draustos. Policija taip pat 
konfiskavo kaikuriuos propa
gandos plakatus, pvz. vienas 
turėjo užrašą: «vienas ciga
ras mažiau bankieriui, viena 
duona daugiau banko tarnau
tojui».

Pranešama, jog Porto Aleg 
re ban kiečiai su bankininkais 
ja i susitarė: bankieriai pakė
lė algas 20%.

rių klasių atstovai rizikuoda
mi savo gyvybe bando kaip 
nors vėl pakliūti į «buržuazi 
nę vergiją».

Prahos ekspresas, kuri su
daro vienas garvežys T t-ys 
vagonai, atvyko j paskutinę 
gelež/nkelio stotį Ascb, kuri 
randasi netoli Bavarijos sie
nos, kur turėjo sustoti, bet 
čia nesustojęs perėjo į kitą 
kelią ir visu greičiu prisiar
tino prie Vokietijos sienos, 
ją pervažiavo ir tik sustojo 
Bavarijos pusėje esančieje 
Seib-PIoeszbeng stotyje.

Čia išlipo keleiviai iš ku 
rių 24 paprašė prieglaudos, 
kadangi esą pabėgę iš raudo 
nųjų valdžios. Jų tarpe gar
vežio mašinistas, kūrikas ir 
Asch geležinkelio stoties an
kstyvesnis viršininkas kartu 
su savo šeimomis ir baga
žais. Tie pastarieji trys ir su 
organizavo šį dar iki šiol ne
girdėtą pabėgimą.

— Iš Berlyno pranešama, 
jog Erfurto mieste, 'kuris ran

Or. M. Franchini Neito ■
Lietuviu Kandidatas

Artinasi savivaldybių atstovų (vereadorių) rinkimai. 
Balsuos ir lietuviai priėmę Brazilijos pilietybę, ir Brazi
lijoj gimusieji.

Už ką balsuoti, lietuviams nereikia ilgai galvos sukti 
Kandidatų sąraše yra didelis lietuvių prietelius, prieš ka
rą lankęsis Lietuvoje, parašęs knygą apie Lietuvą, Dr. 
Miguel Franchini Netto, teisių fakulteto profesorius, São 
Paulo gubernatūros ceremonijų šefas, São Paulo miesto 
savi valdybos narys.

Dr. M. Franchini Netto, kuris puikiai pažįsta Lietuvos 
istoriją, yra ir visados buvo nuoširdus Lietuvos reikalų ir 
garbės gynėjas. Ypač šiais lemiamais kovų metais už lais
vę, nepaprastai svarbu turėti Lietuvos reikalus suprantan
čių aukštose valdžios vietose vyrų.

Taip pat Dr. M. Franchini Netto pastangomis greitu 
laiku bus pradėtas grindimas Vila Zelinoje São José aikš 
tės, prieš bažnyčią.

Lietuvi1! Kandidatas - Dr. M. Franchini Neto.

dasi rusų zonoje, vokietis 
Walter Gerstungen, 50 metų 
amžiaus, nužudė savo sūnų 
Emil ii po to pats nusižudė. 
Nužudytasis sūnus buvo ko 
monistinės organizacijos na
rys ir buvo apskundęs komu 
nistų įstaigoms, jog jo motina 
namuose sunaikinusi komu
nistinę propagandos medžia
gą, kurią jis parnešęs namo. 
Motina buvo suimta kaipo 
«liaudies priešas».

— Tuoj pasirašius San Fran 
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cisco J ponijos sutartį, Ame 
rikos, Anglijos ir Prancuzi 
jos užsienių reikalų ministe. 
riai susirinks Vašingtone, kur 
bus svarstomas pirmoj eilėj 
Vokietijos klausimas.

Gal būt, bus paruoštas ir 
vakarų Vokietijos taikos pro 
jektas, bet šiuo metu yra svar 
besuis Vokietijos apginklavi
mo irt vakarų ygnybts sis
temą įjungimo klausimas, ku 
ris norima bus greičiau galu 
tinai išspręsti.

AR IŠLAIKYS NERVAI?

Trumpu laiku Maskvą išti
ko du skaudūs politiniai pra 
laimėjimai. Tai vakarų demo 
kratinio pasaulio sutarties pa 
sirašymas su Japonija ir Vo 
kietijos apginklavimas ir įtrau 

kimas į Vakarų Europos gy
nimą.

Politiniai stebėtojai sako, 
kad šis ir kitas mėnuo bus 
didelio įtempimo

Su klausimu, ar rusų poli
tikai perneš šį nervų karą ir 
ar nesileis į neapgalvotus, 
rizikingus žygius išprovokuo 
jančius pasaulinį karą, Lon
dono politikai sako, kad šių 
meti! paoaiga ir ateinantieji 
metai bus persilaužimo, tai
kos ar karo pusėn, metai.

Padėties rimtumą rodo, kad 
ir skubus Vokietijos apgink
lavimas, su kuriuo esmėje ir 
prancūzai sutinka.

Gen. de Gaule kritikuo
ja. Prancūzijos užsienio poli
tiką Vokietijos atžvilgiu, siū
lydamas tiesioginį Prancūzi
jos Vokietijos susitarimą.

Europos
Kariuomenė

''Vašingtone susirinkę taria
si Amerikos, Anglijos ir Pran 
elizijos užsienių reikalų mi
nisterial. Pradžioje aptarė 
bendrą padėtį viduriniuose 
rytuose.

Susirinkimas lig šiol yra 
piiėjęs prie nusprendimų rem 
ii Europos kariuomenės orga 
nizavimą, kaipo geriausią 
priemonę įtraukti Vokietiją į 
vakarų Europos ginybą.

Užsienio reikalų ministerial 
yra pasiryžę paruošti kelią 
Vokietijos nepriklausomybei 
ir apginklavimui. Tame suva
žiavime norima suruošti tai
kos sutarties su Vokietija pro 
jektas, kuris bus patiektas 
Vokietijos vyriausybei ap
svarstyti, ir patvirtinti.

Norima, kad ši sutartis būt 
patvirtinta iki Atlanto pa1 to 
valstybių susirinkirro Romo
je. pabaigoje spalio mėnesio.

Kremlius Nerimauja
Maskva su dideliu susido

mėjimu seka \ ašingtono kon 
ferenciją, nes jam ne visvien 
ar Vokietija hu^ bejėgė, ku 
rią betkurią valandą galėtų 
okupuoti, ar gerai ginkluota, 
pajėgi atremti kiekvienu mo 
mentu komunistų puolimą

Politbiuras ne tik seka tri
jų ministerių pasitarimus, bet 
ir stengiasi trukdyti. Viena 
iš trukdymo priemonių yra 
prancūzu gąsdinimas.

Paskutinėmis dienomis pats 
Višinskis Maskvoje įteikė 
Prancūzijos ambasadoriui no 
tą. kurioje Prancūzija yra 
kaltinama Rusijos-Prancūzi- 
jos susitarimo laužymu.

Rusai prancūzams primena, 
kad panašus sutart es sulau
žymas yra buvęs prieš antrą 
pasaulinį karą, Muenchene 
su hitleristine Vokietija Ir 
čia prancūzai rusų laikomi 
antrojo pasaulinio karo kalti 
ninkais, užmiršdami, kad pa 
saulinis karas įsiliepsnojo 
tik po Molotovo-Ribentropp 
susitarimo 1939 m.

1
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Pavergtoje Lietuvoje
Pasakoja gegužės 11 d. iš

vykęs iš Kauno.

Ketverius metus Lietuvos 
kolchoze išdirbęs jaunuolis 
pasakoja, kad yra matęs ir 
žino veikiančias katalikų baž 
nyčias Kaune, Vilkijoj. Ario
galoj ir Jurkarke. Kaip yra 
kituose mieštose - jis nega
lėjo to pasakyti, nes nėra ten 
buvęs. Jo tvirtinimu, iš Vilki 
jos per tą laiką išvežė suim
tus j Rusiją du kunigus: vie
na 1949 m. o antrą šiais me 
tais, dėl pamokslu turinio ap 
kaltindami.

Turgus Kauno Kapinėse

Bažnyčios yra apkrautos 
labai dideliais mokesčiais ku 
riuos sunku išrinkti iš netur
tingų kolchozininkų. Nežiū
rint į tai, k.olchozininkai lie
tuviai labai gausiai renkasi 
pamaldoms į bažnyčias ir au 
koja iš paskutiniųjų.

Valdžios tarnautojams lan
kytis j pamaldas draudžiama, 
bet kitiems oficialiai neuž
drausta. Ten kur buvo mies
to kapai Kaune prieš karo 
ligoninė - dabar įrengtas tur 
gus - kapų neliko nė ženklo.

Kalėdų ir Velykų švenčių 
metu kolchoze dirbintieji į 
darbus eiti vengia ir už tai 
jų labai nepersekioja, tačiau 
mokyklos tomis dienomis vei 
kia ir mokiniai turi jas lanky 
ti. Mokyklose rusai deda di
džiausias pastangas greičiau 
išmokyti vaikus rusiškai.

Bendras gyvenimas Lietu oje

Beveik visa Lietuva iš pa
viršinės pusės atrodo daugiau 
rusiška, nei iietuvjška. Tas 
ypač ryškėja, kai suruošia - 
mos komunistinės šventės pa 
radai, kuriose turi dalyvauti 
beveik visi apylinkės gyven
tojai.

Rusų kariuomenės, milici
jos ir istrebitelių burių visur 
pilna ir jie visur lankosi.

Iš Rusijos a vyksta kartais 
traukiniai su arbūzais, papi
rosais, brezentiniais bateliais 
ir kitais niekais, o nuolatos 
išveža į rusiją rugius ir ki
tus grūdus, dobilus, šieną, bul 
ves, mėsą, mišką ir kt.

Visi gyvena nuolatinėj bai 
mėj ir tik laukia karo. To 
kiose sąlygose gyvenantieji 
ir vargstantieji lietuviai pen
kiems tūkstančiams Rytprū
sių vokiečių išgelbėjo gyvy 
bes, apsaugodami nuo bado 
mirties. Ketverius metus dali 
nosi lietuviai su mumis pas
kutiniu duonos kąsniu ir mes 
niekad neužmiršim tų gera
širdžių žmonių.

Jo kelionė į vakarų 
Vokietiją

Aš tikiu — tęsė sdsijaudi
nęs jaunuolis, — kad ateis ir 
jiems šviesesnė diena, kad 
viemi karta vėl bus laisva 
Lietuva. Tada aš tuojau vyk
siu aplankyti savo išgelbėto
jus ir dar kartą jiems padė
koti už visą gerą, ką ten pa
tyriau.
- Kai pagaliau atėjo diena, 
kai rasai liepė mums važiuo
ti į Vokietiją, aš gailėjausi, 
kad tie mano geradariai ne
gali vykti drauge su manim. 
Ir kai gegužės 14 d. pajų įė
jo iš Kauno musu transporto 
iriukinys, man buvo skaudu 
palikti tuos žmones nežino
mam likimui. Po daug vargų 
per Instenburgą ir eilę kitų 
miestų lagerių Rytų Vokieti
jos zonoje, pagaliau dalis mú 
su pasiekė vakarų Vokietiją 
per Friedlan.lo stovyklą (prie 
Goetingo). Mano laimei atra

dau čia savo brolį, pas kurį 
ir apsistojau.

Paskutinis klausimas:
Ar lietuviai neprašė mums 

ką pasakyti?

Kai tik sužinojo, kadašau 
išvykstu, tuojau visi pradėjo 
bėgti pas mane ir prašė, kad 
pasakyčiau jums, apleidi! 
siems Lietuvą šiuos dalykus:

1. Pasakyk jiems apie mu
sų gyvenimo vargus ir

Lietuviai Pasaulyje...
MARGUČIO SEKMADIENIO MOKYKLA

Lietuviai tremtiniai, išsklai 
dyti po visus pasaulio kraš 
tus, kur susirado sau laikiną 
antrąją tėvynę, tuojau didžiau 

šią dėmesį atkreipė j savo 
priaugančios kartos tautišką 
auklėjimą bei mokymą. Tam 
reikalui steigia vargo mokyk 
las, lituanistikos kursus, o 
kur sąlygos leidžia, stengiasi 
sustiprinti lietuvių kalbos mo 
kymą lietuvių parapijų mo
kyklose.

'Todėl nenastabu, kad dail. 
Vladui Vijeikiui suorganiza
vus Margučio sekmadienio ra 
dijo mokyklą, visuomenės tar 
pe ji susilaukė' labai gyvo 
susidomėjimo. Užs i regisi ra vu 
šių mokinių yra. apie 250, o 
dar mažiausiai keli šimtai mo 
kinių klauso tų pamokų, ku 
rie mokykloje neužsiregistra 
vo

Ir dabar, kai mokykla arti 
naši prie savo trumpų moks
lo metų pabaigos, pravartu 
apie jąja pakalbėti.

Pirm ausią tenka, pasidžiaug 
ti. kad dail VUdas Vijeikis, 
prie savo turimos plačios ska 
lės gabumu, labu gražiai už
sirekomendavo ir kaip node- 
go gas -mokytojas (Lietuvoje 
kuri laika jis buvo gimnazi
jos mokytoju) Per palyginti 
trumpa pamokos laiką, jis su 
gebėjo paprasta gražia forma 
išaiškint’ ir supažindinti mn’H 
rilis su dėstomuoin dalyku 
O tie einamieji dalykai, jei 
tain galima išsireikšti, suda
ro lietuvybės katekizmu. Ma
žas lietuviukas išmoksta vi
sus tuos pagrindinius daly
kus, kuriuos jis. kaipo lietu
vis privalo būtinai žinoti. At
rodo. jog čia laikomasi adv, 
Antano Olio šūkio mūsų tau
tiečiams, jog tik geras lietu
vis gali boti geru amerikie
čiu. nirnrauma siekiama, ko 
siekė savo veikloje ir a.a. 
komo Ant Vanagaitis, kad 
lietuvis butu geras, sąmonin
gas savo krašto patriotas. 
Taip paruoštą jauną tautietį, 
atiduodami į amerikiečių mo 
kyklas, mes galėsime pasi-

2. Pasakyk, kad jie ten ne 
snaustų ir dėtų visas pastan 
gas kuo greičiausiai mus iš
vaduoti!

Taip baigė savo pasakoji
mą apie šių dienųjį Lietuvą, 
ketverius metus išgyvenęs 
vokiečių jaunuolis. Bet jau
no amžiaus ir nuolatinio gy
venimo tame pačiame cha
ose. jis negalėjo duoti išsa
mių žinių ir- atsakyti į visus 
jam statomus klausimus viso 
se tenykščio gyvenimo srity
se. Tačiau ir iš jo pasakoji
mų matosi aiškiai muoų ne
laimingos Tėvynės masinis 
naikinimas kūju ir pjautuvu.

džiaugti, kad nenustosimas 
savo įgimto sąmoningo liet i 
viškumo, jis bus geras ir išti
kimas to krašto pilietis.

Margučio mokyklos užsi
brėžtas tikslas yra labai svar 
bus ir labai džiugu, kad mo
kiniai uoliai pamokas klauso 
ir kas jiems pavesta padaryti 
su didžiausiu nuoširdumu at
liek a.

Nors mokyklos vedėjas dai
lininkas Vladas Vijeikis ture 
jo labui sunkų uždavinį, nes 
mokinių amžius (nuo 4 iki 11 
metų) ir išsilavinimas labai 
įvairus, bet pamokas taip su 
maniai geba pravesti, kad 
dėstomieji dalykai visiems pri 
einami, suprantami įdomūs. Ir 
suaugę tas pamokas išklauso 
su didžiausiu malonumu.

GEN. NAGIUS MEZGA RY
ŠIUS SU AM. R. KRYŽ1 M

Energingasai gen. V. Na
gins r.e tik svajoja apie grį
žimą Lietuvon, bet ir bm ruo 
žiasi. ypač svarsto, kaip sek 
mingiaa sugrąžinti visą buvu 
si karo sanitarijos personala 
kuris itiik’jriančiai Lietuvai 
bus ypatingai reikalingas.

Tą viską pramatydamas ge 
nerolas jau dabar stengiasi 
užmegzti artimesnius ryšius 
su Amerikos Raudonuoju kry
žiumi. Gen. Nagius parašė 
studiją, kaip Amerikos Raud. 
Kryžius yra padėjęs atsiku
riančiai I/’etuvai prieš 30 me 
tu (stambi šios studijos dalis 
buvo perleista per «Dranga»).

Angliškas šios studijos teks 
tas su pulk. Rvan (Amerikos 
Raud. Kryžiaus šefo Lietuvo
je) atvaizdu, su Lietuvos ne
priklausomybės žemėlapiu bei 
paveiksiu paminklo Nežinomo 
jo Lietuvos kareivio buvo 
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įteiktas Amerikos Raud Kry 
žiaus Centrui Vašingtone, o 
min. P. zjadeikis su savo lyd 
raščiu tris to memorandumo 
nuorašus pasiuntė valstybės 
departamentui.

Minimas raštas pavaizduoja 
amerikiečių Raud. Kayžiaus 
pagelbą Lietuvai 1919-1922 m. 
iš lietuvių pusės pareiškimus 
įvertino ir dėkingumo šiuo me 
tu. ką taip vykusiai atliko 
gen. Nagius žymiai prisidės 
prie nuoširdžių santykių su
stiprinimo.

— Lietuviu suėjimai Ber
ne (Šveicarijoje) yra virtę 
gražia tradicija. Susirenkama 
kas mėnesį, pasidalijama na u 
jit-nomis, aptariami tautiniai 
reikalai. Kebais atvejais bu
vo sudėta, ir aukų lietuvių 
gimnazijai Diepholze.

— Elena Vaitkevičiūtė š. 
m baigė Zuericho universi- 
i-ete odontologijos mokslus ir 
pradėjo dirbti Gloruse kaipo 
dantų gydytojo asistentė.

— Alina Liuderytė baigė 
šį pavasarį Berno sekundari 
nę mokyklą ir pradėjo moky 
tis laboronte Berno nutversi 
tete vet. bakteriol. institute

— Italijoj, kun. Krištaponis 
Vatikano atstovas social, rei
kalams, yra labai gerbiamas 
italų visuomenės. Apleistuo
se kaimuose jis įveda tvarką, 
steigia mokyklas, vaikų dar
želius, aprūpina sanitariniais 
įrengimais ir tt.

— Dariaus ir Girėno žuvi- 
mo metinių minėjimą pigeru 
ti, Didvyrių vardo legionierių 
postas Chicagoje, suorganiza 
vo mitingą ir paradą, kur da 
lyvavo per 50.000 žmonių.

— Dr. Jasaitis, chemikas, 
pakviestas profesoriauti vie
noje kolegijoje Californijoje. 
Dr. Jasaitis, apie pustrečių 
metų išgyveno Waterburyje, 
ir buvo vienas iš veikliausių 
kultūrininkų ir visuomenės 
darbuotojų.

— Lietuviškų knygų rinko
je pasirodė pasakos. Knyga 
gražiai išleista ir meniškai 
iliustruota.

— Juozas Lingis, gyvenąs 
Švedijoje, Stockhome, priklau 
so švedų Etnologijos Draugi
jai. yra net jos revizijos ko
misijos narys. Pernai pakvie 
tė jį švedų Muziejininkų są
jungą būti jos tikruoju nariu.

Taip nat Juozas Lingis pri 
klauso ir švedų Katalikų Aka 
demijai.

Dabartiniu metu jis tvarko 
Švedijos valstybinius karo lai 
vyno istorinius rinkinius. Tai 
’ at> pirmasis tarnautojas ši
tose pareigose.

— Barbara Dailys ąal v’cs 
ta Chicagon dainuoti Moniuš- 
kos operoje «Halka», kuri 
bus pastatyta spalio 21 d. Ope 
ra. House

Operai vadovauti pakvies
tas dr. Walter Grigaitis.

. — New Yorke vykstančio
je metinėje knygų viršeliu 
parodoje yra išstatyta Pr. La 
pės «Night witout Stars» kny 
gos viršelis. Ta knyga yra 
išleista šiais matais New Yor 
ke.

Kartu yra pavaizduota kny 
gos viršelių raida metų bė
gyje:

— Lietuvių Profesorių Drau 
gija Amerikoje sudarė savi
šalpos fondą, iš kurio pagal 
išgales bus šelpiami nepajė
gus sau užsidirbti draugijos 
nariai. Metinis nario mokestis 
fondui 2 dol.

— Henrikas Nâgys išleidžia 
naują eilėraščių rinkinį «Sau 
lės laikrodžiai». Rinkinį ilius 
travo Telesforas Valius. Lei
džia liet. Knygos Klubas.

— Al. Kučiūnus ir Al. Di
džiulė lapkričio 24‘jd.^ Chica
goje rengia operų ištraukų 
koncertą su vaidinimais.

—- Izidorius Vasiliūnas bir
želio 24 d. koncertavo Medei 
line Bellas artes teatre. Pro
gramoje šalia klasinės muzi
kos buvo išpildyti ir lietuvių 
kompozitorių kuriniai: J. Gai
delio — Lietuviškas šokis ir 
K. Banaičio —- vandens leli
ja.

— Juozas Būga, Chicagoj 
gyvenantis tautosakininkas, 
per pusantrų metų surinko 
apie 6.G00 dainų ir keliasde- 
šimts tūkstančių smulkiosios 
tautosakos.

4.000 dainų melodijų užra
šė fonografu į juosteles.

MAŽOJI LIETUVA |-
SO VIETŲ POLIGONAS

— Iš Lietuvos pastaruoju 
laiku grąžinti ir pasiekę va
karą Vokietiją vokiečiai pra
neša, kad Sovietų valdomi 
Mažosios Lietuvos plotai di
dele dalim virtę dykynėmis 
ir Sovietų armijos pratybos 
laukais.

Buvę dirbami laukai dabar 
apaugę piktžolėmis ir juose 
važinėja rusų tankai bei spro 
ginėja bombos ir granatos. ; 
Užmaskuoti kaip maisto daly 
kų transportai nuolat į Kara
liaučiaus tvirtinimus rieda 
traukiniai su ginklais ir amu
nicija.

Į patį Karaliaučių civiliai 
daugiau visai nebeįleidžiami. 
Tarp Sovietų kareivių čia vy 
rauja mongoliški ir totoriški 
veidai.

Iš vakarinės Vilniaus sri
ties pabėgėliai pasakoja, kad 
sovietų valdžia deport vija 
žmones iš Vilniaus miesto li
jo apylinkių.

Tos deportacijos yra su
jungtos su statyba naujų ka
ro bazių Vilniuje bei jo apy
linkėse. Iš vakarinės Vilniaus 
srities kovo ir balandžio mė 
nėšiais išvežta į Rusijos įgi- 
lumą keliolikos kaimų gyven 
tojai. Tie kaimai buvo visai 
sunaikinti, o jų vietoje ruo
šiamos kariuomenės stovyk
los Jos aptveriamos stiprio
mis vielų tvoromis ir kito
kiais sustiprinimais.

Apylinkės miškuose ruošia
mi ginklu sandėliai.

Dėl išvežimų ir išorinio 
bombardavimo Vilniuje žmo
nės gyvena nuolatinėje bai
mėje. Be specialaus leidimo 
vakarais negalima pasirodyti 
mieste arba išeiti iš miesto.

— Užsienio spaudos prane
šimais. Lietuvos kom. parti
jos padėtis yra pati silpniau
sia, kaip bet kurioje Sovietų 
respublikoje. Lietuvoj kom. 
part jo j tėra vos 24.000 narių 
t. y. 0,8% visų Lietuvos gy
ventojų.
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UŽ KĄ PATRAUKTI į TEISMĄ LENKŲ IR BULGARŲ 
KARIN IN KAI?

Kaip kad pastebi «Stuttg. 
Nachr.» suėmimai aukštų ka
rininkų Lenkijoj ir Bulgari
joj, kuriems prikišama «titiz- 
mas», rodo, su kokiais sun
kumais tenka Sovietams vesti 
kovą satelitiniuose kraštuo
se. Nepasitenkinimas Sovie
tais kraštuose už geležinės 
uždangos vis didėja.

Varšuvoje liepos 21 d. j kai 
tinamųjų suolą buvo pasodin 
ti 8 aukšti karininkai, iš jų 
3 generolai, o Bulgarijoj, bu 
vo suimti dar du gensrolai - 
už norą palaikyti brolybę tarp 
jugoslavų ir bulgarų.

Lenkų karininkai ofic. len
kų agentūros buvo apkaltinti 
«norėję padėti vakarines sri
tis atplėšti nuo motinos Len
kijos, jas vėl priskirti prie 
neofašistinės Vokietijos, o li
kusią Lenkiją paversti vaka
rų imperialistų vergų koloni
ja*, taip «kasę duobę» lenkų 
armijai, palaikę nuolatinius 
santykius su amerikiečių dip 
tematiniais ir kariniais atsto 
vais ir lenkų pogrindine or-

ganizacija «Holl».
Maskvos "Pravda» ir kt. 

laikraščiai laiko padėtį Bul
garijoje dar rimtesne. Straip 
snyje «Gyvačių lizdas» Mask 
va aiškina, kad Bulgarijoje 
Kostovo šalininkai stengiasi 
paJėtį išnaudoti agitacijai 
prieš Sovietus. Net pats ko- 
minformo organas, užsipuo- 
lęs bulgarų kom. partijos c. 
komitetą, padėtį Įvertino kaip 
«naują Tito precedentą»:

Iš Molotovo Varšuvoj pada
ryto pareiškimo aiškėja, kad 
greičiausiai valymo Bulgari
joj pravesti Maskva imsis pa 
ti ir tuo pretekstu pasiųs ten 
dar daugiau raudonarmiečių, 
idant jie apsaugotų kraštą 
«nuo galimo Tito užpuolimo».

Reuterio žiniomis svarbiau 
si lenkų kaltinamieji karinin
kai yra brig. gen. St. Tata- 
ris, buv: lenkų armijos ope
ratyvinio skyriaus viršininkas 
gen. Fr. Herman, buv. karo 
žvalgybos virš, pavaduotojas 
gen. Jerzy Kichmayr, gen. 
maj. Mossor ir kt.

Mūsų giminėms, choristams, pažįstamiems ir visiems 
atsilankiusiems į ekzekvijas už mūsų mylimo brolio AfA 
Serapino vėlę, karios Įvyko Vila Zelinos bažnyčioje šio 
mėn. 13 d. 8 vai. reiškiame nuoširdžią katalikišką padėką.

Broliai Juozas ir Jurgis Matelioniai

KORĖJOS KARAS

Taigos
Nutartis

Pereitą šeštadienį, rugsėjo 
8 d. kaip buvo numatyta, bu
vo pasirašyta San Francisco 
taikos sutartis su Japonija. 
49 valstybės pasirašė sutar
ties tekstą, t. y. visos valsty 
bės, kurios dalyvavo konfe
rencijoje, išskyrus tik Rusiją, 
Lenkiją ir Čekoslovakiją.

Gromyko tris dienas sten
gėsi nukreipti konferencijos 
darbus, kad juos užtęstų, siu 
lydamas įvairių pakeitimų ir 
grąsindamas Amerikai dėl jos 
kariškų pasirengimų. Visuose 
klausimuose Gromyko buvo 
nubalsuotas visiška dauguma 
ir nei viename jo iškeltame 
liausime iš jokios kitos dele 
į. acijos,

Pasirašymo metu rusai su 
savo satelitais nedalyvavo po 
sėdžių salėje. Gromyko jau 
išvyko į Maskvą.

Vienas anglų diplomatinis 
stebėtojas San Francisce pa
reiškė, kad Gromyko gali bū 
ti net atstatytas, kadangi 
sulošė visišką fiasco San 
Francisco konferencijoje, į 
kurią atsivežė labai skaitlin
gą rusų delegaciją.

Atsistatidino gen 
Marshall

Generolas George Marshall 
prezidento Trumano laikomas 
«didžiausiu gyvu amerikonu» 
atsisakė iš krašto gynimo sek 
rotoriaus pareigų.

Atsistatidinimo priežastis 
yra pašlijusi sveikata. Užim
damas šias pareigas jis tebu
vo sutikęs jas eiti tik iki lie
pos mėn. 3C d.

Gen. Marshall yra 70 me
tų' amžiaus. Jo vietą užėmė 
artimas jo draugas ir bendra 
darbis A. Robert Lewett di
delis karo reikalų, ypač avia 
cijos, žinovas, 56 metų am
žiaus, gerai pažįstąs momen
to politinius painumus.

dienraštis «New York Times» 
rugsėjo mėn. 12 d. laidoje, 
vedamajame straipsnyje svei 
kiną Brazilijos finansų minis
ter} Horacio L«fer, patikrin
damas: kad 
labai daug geros valios ir 
šiais metais
do skųstis, kad Amerika dau 
giau remianti Argentiną, ne
gu Braziliją.

Brazilija yra didelių turtų 
šalis. Gal turtingesnė už Ame 
rlką. Vis dėl to ši tauta 
visą eilę rimtų klausimų 
rišti.

Jos ekonominė padėtis 
gerėjo pabrangus kavai, 
yra didelis infliacijos (pinigų 
nuvertinimo) spaudimas ir ne 
pasitenkinimas aukšta pragy
venimo kaina.

Laikraštis tarp kitko rašo, 
kad finansų ministeris bus 
užklaustas, kokios priežastys 
privertė Brazilijos preziden
tą Getuiio Vargą pakeisti sa
vo politiką Argentinos atžvil 
giu ir paskirti į Buenos Ai
res ambasadoriumi žinomą 
peronista.

Brazilijos finansų ministe
ris Horacio Lafer spaudos at
stovams pare'škė, kad taria
si su aukštais Amerikos pa
reigūnais abu kraštu liečian 
čiais ekonominiais klausimais, 
s ekiant pagyvinti komerci
nius ir finansinius santykius 
tarp Amerikos ir Brazilijos.

Kai dėl kavos kainos, kuri 
šiandien Amerikos rinkoje 
yra, aukšta, ministeris pareiš
kė, kad ii pramato! ateityje 
nenasikeis.

Brazilija - anot laikraščio 
- didžiausias Amerikos drau
gas.

Vašingtone ras

neturės pagrin-

turi 
iš-

pa- 
bet

Vokietija bos
Suvienyta

BRAZILIJA — DIDŽIAUSIAS
AMERIKOS DRAUGAS
Didžiausias New Yorko

Rugsėjo mėn. 13 d. federa 
line vakarų Vokietijos Res
publika šventė, antrąsias su
kaktuves.

Vakarų Vokietijos sostinė
je Bonnoje ant parlamento 
rūmų buvo iškeltos ir rusų 
zonoje esančių provincijų vė 
liavos: Dancigo,Rytų Prūsijos, 
Vakarų Prūsijos ir Silezijos.

Korėjoje tebesitęsia neaiš
ki paliaubų derybų padėtis. 
Jau kelios savaitės, kaip pa
liaubų pasikalbėjimai yra nu 
trūkę, bet dar galutinai nenu 
traukti.

Pasikalbėjimus nutraukė ko 
mun štai kurie apkaltino, jog 
amerikonai pažeidę neutra
lią derybų vietą Kaesong, 
kur buvusi numesta bomba.

UNO kariuomenės atstovai 
atmetė šią versiją, daleisda- 
mi, jog jeigu toji vieta buvo 
bombarduota, tai tik pačių ko 
munistų aviacija galėjusi tai 
padaryti. Nuo šio incidento 
jau praėjo nemažai laiko ir 
abi cįelegacijos, kurios dar 
palaiko santykius per ryšio 
karininkus, dar nepriėjo prie 
jokio susitarimo.

Komunistai po to dar kelis 
kartus apkaltino sąjunginin
kus apie naujus Kaesong vie 
tos pažeidimus. Bemažko vi
si kaltinimai buvo atmesti.

Betgi paskutinėmis
mis UNO kariuomenės įstai
gos prisipažino, jog 
UN'’ ’ ’

dieno-

vienas 
lėktuvas apšaudė per 

klaidą vieną iš paskutiniųjų 
naktų šviesos punktus neu
tralioje zonoje. «Tas įvykis», 
pareiškė admirolas Joy, «įvy 
ko per oro navegacijos klai
dą ir kaltininkai bus discipli 
nariškai nubausti».

Toks UNO vadovybės prisi 
pažinimas turi patenkinti rau 
donujų visą eilę jau darytų 
kaltinimų ir turėtų pašalinti

kliūtis naujiems pasikalbėji
mams. Tuo tarpų komunistai 
vis dar neparodo savo tikro 
nusistatymo ir vis tebetęsia 
savo senuosius kaltinimus 
prieš UNO vadovybę.

Iš kitos pusės randasi vis 
daugiau davinių, jog yra ren
giama didelė komunistų ofen 
zyva Korėjoje. Paskutinėmis 
dienomis amerikiečių jūrų 
granadieriai aštriu puolimu 
rytų centriniame fronto ruo
že užėmė svarbias aukštumas, 
kurios yra reikšmingos gyni 
mosi veiksmams, laukiant di
džiojo raudonųjų puolimo.

UNOaviacija tebetęsia visu 
intensivumu bombardavimo 
veiksmus priešo užnugaryje. 
Per paskutines 17 d. yra pra 
nešama; jog buvo sunaikinta 
arba pagadinta 28.000 sunkve 
žirnių iš tų auto kolonų, ku
rios be pertraukos vyksta iš 
Mandžiurijos į Korėją, vežda 
mos komunistams tiekimą.

8-osios armijos vadas gen. 
van Fleet, kalbėdamas apie 
laukiamą ir spėjamą komu
nistų ofenzyvą pareiškė, jog 
komunistai turi prašyti taikos 
iki galo metų, priešingu atve 
ju būsią sunaikinti.

Yra pranešama iš autorite
tingų šaltinių, jog amerikie
čiai panaudosią naujus gink
lus Korėjos fronte, kurie yra 
laikomi griežtoje paslapty
je.

bus kartu su Amerika, gerais 
ir blogais metais, kovoje prieš 
komunistinę agresiją.

Betgi pareiškė anglų diplo 
matas, Anglijai yra reikalin
ga prekiauti su komunistiniu 
rytų bloku. To reikalauja gy
vybiniai interesai. Prekyba 
su minėtais kraštais Angliją 
nesusilpnis, bet priešingai su 
stiprias Negalima kirsti au
sies, kad išgelbėti veidą.

Pripažinimas komunistinės 
Kinijos yra ne kas kita, kaip 
tik priėmimas įvykusio fakto. 
Pripažinimas dar nereiškia 
pritarimo raudonųjų politikai. 
Ir kaip tai galėtume padary
ti, kada mūsų jaunuoliai ko
voja šalia jūsų (amerikonų) 
Korėjoje; sako Morrison.

Komunistai persekioja Kat. 

bažnyčia.

Žiniomis iš Romos kun. Zyg 
munt Kacynski, sekretorius 
mirusio Lenkijos kardinolo 
Hlond, buvo pasmerktas 16 
metų kalėjimo. Teismas buvo 
slaptas. Kaitinimai nežinomi.

— Rumunijoj teisiama de
šimts asmenų. Kaltinami špio 
ražu. Jų tarpe keli aukšti ka 
talikų bažnyčios dvasiškiai. 
Prokt.ro ras kaltinamiesiems 
prašys mirties bausmės.

— Jugoslavijos Tito spau
da irgi nepalankiai nusitei
kus katalikų atžvilgiu. Pyksta 
kad katalikai aiškina Jugosla 
vijos vyriausybės demokratė
jimą silpnumo ženklu ir už
sienio spaudimu.

—■ Vengrijoj visi kunigai Ii 
gi 56 metų amžiaus imami ka 
riuomenėn. Lig šiol jau yra 
paimta 500 kunigų paprastais 
kareiviais. Šiuo žygiu vyriau
sybė nori atskirti tikinčiuosius 
nuo kunigų.

— Kinijoj komunistai suėmė 
keturis katalikų kunigus du 
kiniečius ir du svetimšalius - 
kurie vadovavo katalikų lab
darybės darbams Kinijoj.

sa-

Rugsėjo 12 d: suėjo du me 
tai nuo išrinkimo vakarų Vo 
kieti jos pirmo prezidento The 
odor Heuss.

Sukakčiai paminėti susirtn 
ko į žemuosius parlamento 
rūmus parlamento atstovai, 
vyriausybė, diplomatinis kor
pusas. vak. Vok>etijos ir Ber 
lyno provincijų atstovai.

Ministeris pirmininkas
vo kalboje pasakė: «Federa
linė Respublika neapima kol 
kas visos vokiečių teritorijos. 
Iš nacių paliktų griuvėsių va 
karu vokiečiai bando statyti 
tvirtą namą, kuriame gyvens. 
Šią iškilmingą dieną ypatin
gai prisimename Berlyną ir 
mūsų brolius ir seseris ana
pus geležinės uždangos. No
rėtume prašyti jų. kad pasi
liktų tvirti, nes ateis diena, 
kada vokiečių vienybė bus 
atnaujinta.

Niekuomet neapleisime šito 
vienybės noro, niekuomet ne 
apleisime šitos vienybės rei
kalavimo».

— Priėmė katalikų tikėji
mą Kinijos ambasadorius Is
panijoje Wan-Ten-Yen.

— Nukrito Prancūzijos lėk 
tuvas su 36 keleiviais. Kur 
nukrito - kol kas nepavyko 
surasti.

— Anglijos užsienių roika-

lų ministeris Herbert Morri
son energingai gynė A ūgli jos 
nusistatymą prekiauti su. Ru
sija ir pripažinti komunistinę 
Kinijos vyriausybę.

Morrison, atsakydamas į 
amerikonų kritiką pasakė, 
kad nežiūrint santykių su Ru 
sija ir Kinija, anglai nema
žiau tvirčiau yra nusistatę 
prieš komunizmą, kaip patys 
amerikonai. Anglija visuomet

-- Rytų Vokietijoj sustipri
no prieštikybinę propagandą. 
Gyventojams yra uždrausta 
bet kokia komunistinės vy
riausybės ir komunizmo kriti 
ka. Už tai žiauriai baudžiama 
kalėjimo bausme.

Nežiūrint didelio spaudimo, 
gyventojų nepasitenkinimas 
komunistais yra. didelis. Leip 
cige ir kitur vyksta protesto 
demonstracijos.

Trėmimai vergų darbams Į Sibirą.

S
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Maironis

Is «Jaunosios Lietuvos»

Palaimintas laikas, kada vieversys, 
Į dangų iškilęs, viešai atgarsis 
Pavasario auštanų rytą;
Kad vėjas svetys tolimųjų kraštų, 
Tirpindamas sniegą, papus iš pietų 
Ir gamtą prikels užmigdyta.

Palaimintas laikas! Ne kartą rytys
Dar rytšaliais galvas žiedams nulankstys, 
Bet saulė vis lipa į žiemius, 
Vis lipa ir šypsos nudžiugus saulutė, 
Nudžiunga ir žmonės: į darbą sukrutę, 
Pavasaris lanko pakiemius.

Pavasaris kitas nabašninkus gali
Prikelti, kad bočių užmirusią šalį
Iš amžino miego vadina!
Jo balsą išgirsta kapų pelenai,
Pakyla galingi tada milžinai,
Ir ateičiai vieškelį mina!

Palaimintas laikas! Nors priešginiai tingūs 
Gyvatos pabūgę, begarbins laimingus 
Ramumo ir miego sapnus, —
Bet veltui trukdytų gyvavimą jauną, 
Ir tvinkčiot kas kartą aiškiau nepaliauna 
Ir pamatus griauna senus.

Gražu, kad pavasaris griaudamas ledą, 
Bežadina gamtą skaisčiais spinduliais, 
Gražiau, kad didvyriai mylėdami veda 
Tėvynę naujais atgimimo keliais!
Palaiminti jús, atgimimo laikai!
Ir jūs išrinktieji tėvynės vaikai!

Nuvargusi amžiais, palikus be vado, 
Netekus sūnų tu miegojai be žado! 
O laikas kurs griauna ir ardo.
Užmigdęs valdovus, išugdė ilgainiui 
Pelėsius ir kerpes ant tavo tvirtainių, 
O tau net atsakė ir vardo!

Bet laikas jau keltis! Ir taip paskutinė 
Europoj kaip amžia’S anais tau krūtinė

Krikštu apsiplaus atgimimo!
Bent rasit įstojus į vieškelį naują 
Tu vėliai kaip tuokart aukosi net kraują, 
Kaip jau kelsis šalis Lietuvos:

O, laikas jau keltis, šalie Lietuvos, 
Gana bus globėjų ant tavo galvos, 
Kurie tavo turtais dalinosi
O, laikas ir tau savo žodį ištarti!
Juk, rasit, taip trokštas gyvenimas arti, 
Kursai musų bočiams vaidinos!

Laukuose Dobilas Raudonas

(Valsas)

Laukuose dobilas raudonas,
Laukuose rasos tviska,
Medus ir meilė lapais varva, 
Medus ir meilė viskas.

Sugrįški jaunyste, alyv m sužydėk 
Tavęs aš ilgiuosi, sugrįšk ir paskubėk.

Pamilo dobilas raudonas
Laukų balta ramunę, 
Ir tylią mėnesienų:; naktį 
Dainuoja susigūžę. *

Sugrįški jaunyste, alyvom sužydėk, 
Tavęs aš ilgiuosi, sugrįšk ir paskubėk.

Mėnulis debesėly šypsos, 
Griežlė lankoj dejuoja, 
Nuskyniau balta ramunė ę 
Ir būriau jos žieduos.

Sugrįški jaunyste, alyvom sužydėk. 
Tavęs aš ilgiuosi, sugrįšk ir paskubėk.

Sakyk mažute ramūnėle, 
Ar meilė dar sugrįš?
Ar aš dar karią pamatysiu
Jos mėlynas akis

Negrįški jaunyste, tu jau pavėlavai, 
Ramunė nuvyto, negrįš anie laikai.

Mėnulis šviečia liūdna, liūdna, 
Kažkodėl taip graudu, 
Jaunam pavasariui atėjus 
Išskridom iš namų.

Kai leisis saulutė šalelėj svetimoj 
Mintimis sugrįški tėvynėn 1 ietuvon.

Lietuvis myli juodą žemę
Ir Nemuno krantus,
Ir nei joks kits pasaulio kraštas 
Tėvynės neatstos.

Kai leisis saulutė šalelėj svetimoj, 
Mintimis sugrįški tėvynėn Lietuvon.

Jai nerūpėjo

Jai nerūpėjo rytelį kelti, 
Nei per rasužę grėblelį traukti, 
Tik jai rūpėjo sapnai sapnuoti, 
Sapnai sapnuoti bernelio laukti.

Ir ii nuliūdo, gailingai liūdi, 
Lyg vakarinė už debesėlio, 
Ir pro svajones iškilus ieško, 
Iškilus ieško ramaus šešėlio.

Nurimk sesute, neliūsk sesele, 
Daržely tavo žiedai rasoja, 
O ten už miško ant oėro žirgo, 
Ant bėro žirgo bernelis joja.

Pirmiausia juos pradėjo "įtikinėti, kad jų 
(56) gyvenime įvyko didelis stebuklas: pusibai 

gusios esą visos vargų dienos; nebebūsią 
daugiau jokių gyvenimiškų rūpesčių; valstybė juos 
paėmusi savo globon, jie esą išrinkti ir paskirti 
būti «Sovkino» filmų artistais. Kiekvienam buvo 
aiškinama, kad likimas jam lėmęs didžiausią lai
mę ir aukščiausią garbę — suvaidintį paties Sta
lino rolę!

Omayev’as atsidėjęs dėste jiems vaidybos ir 
rolės pergyvenimo teorijas, charakterių atkūrimą 
ir vaidinamojo, atvaizduojamojo tipo pažinimą 
psicho-analizės metodais. Žmogeliai paversti j 
«Zerus» labai stebėjosi nesuprantamu jų gyvenimo 
pasikeitimu, kalėjimo izoliacija, tačiau su regimais 
patogumais ir aprūpinimu, ir tomis primestomis 
paskaitomis apie vaidybą, nors nei vienas iŠ jų 
keturių niekuomet apie artisto gyvenimą nesvajo
jo, ir neturėjo mažiausio noro tanti vaidintoju Po 
savaitės tokių paskaitų ne pavargo jų klausyti, 
ir visiškai išsiblaškė. . Omayev’ui kalbant jie žiū
rėdavo į ji stiklinėmis akimis, o jų mintys klajo
jo po pavogtąsias tėviškes., ten kur vėjas gai
niodavo palšus debesis ir rasotais .ytais čireno 
vieversys... Nei vienas iš jų iki šiol dar nebuvo 
buvęs kalinys, nors ir patogiame kalėjime. Jie jo
kiu būdu negalėjo suprasti savo naujosios padė
ties.

Pats Omayev’as gi nebuvo prastas žmogus. 
Jis aistringai mėgo vaidybos meną ir turėjo lai
mės per savo gabumus patekti garsiojon Majakov- 
skio vaidybos studijon. Pats mokėjo gerai vaidin
ti ir studijos žodynu sugebėdavo daug apie pačią 
vaidybą papasakoti. Deja, jojo paties pagal fizio
nomiją ir povyzą atrinktieji keturi panašiausieji 
«Stalinai», neturėjo jokio polinkio vaidinti ką nors, 
jokio supratimo, kodėl vienas žmogus turėtų steng
tis labai tobulai pamėgzdžioti bei nuduoti kitą as

menį. ir’su baime jautė, kad tie Omayev.o pa
mokslai yra kažin kokia naujai išrasta bausmė už 
kokį nors dar jiems nežinomą nusikaltimą prieš 
bolševikinę valdžią Numeris «0-4» net pasiteira
vo, ar jis negalėtų pasirašyti prisipažinimą prie 
visų nusikaltimų, ir prašyti dovanoti arba nors 
sušvelninti bausmę...

Pripratęs klausyti ir šlovinti bolševizmo va
dus. ir naudotis savo atsidavimo nuopelnais, Oma
yev’as nemokėjo kitaip išaiškinti tų «Zepo» - žmo
gelių apatijos ir nuobodžiavimo. kaip tik sabota
žu prieš jo nuoširdų darbą, perdirbti tuos žmoge
lius i gyvąsias lėles - Stalino iškamšas! Nesulauk
damas tinkamo jo paskaitų įsidėmėjimo ir atkar
tosimo nutarė ta savo mokslą jiems tiesiog kalte 
įkalti, nesinaudojant technikos priemonėmis.

Kiekviename tų «zerų» kambaryje liepė pa
statyti po garsiakalbį, pats savo paskaitas įkalbė
davo j plokšteles, ir paleisdavo jas per garsia
kalbius iškarto visiems keturiems, nustatydamas 
anarata kartoti jas iš eilės per 5-6 valandas kas 
dien. Vėliau prie tų transliacijų dar būdavo pri
jungiamas bolševikų partijos himnas, šaukiantis 
jog . «Stalinas didis veda mus, veda mus...» Kar
tais užmiršus išiungti aparatus, paskaitos ir bol
ševikų partijos himnas būdavo jiems transliuoja
mi per visą naktį ir sekantį rytą, kada Omayev’as 
ateidavo tikrinti savo «artistu», rasdavo aparatus 
dar bekalbančius arba tebedainuojančius. Tokiu 
būdu Omayev’as išrado taip vadinamą «makaulės 
pernlovimą», kuris vakaruose buvo pavadintas 
«menticidu», tai yra ’«proto nužudymu», ir pana
šiai kaip genocidas, buvo paskelbtas naujausiuoju 
bolševikn nusikaltimu, sunaikinant sielą ir protą 
dar gyvo žmogaus kūne.

Bet į sielą bolševikai netiki: o piliečio pro
tas kartu su jo gyvybe juk priklauso valstybei, ir 
todėl pagal valdišką reikalą, gali būti iš galvos 

išimtas ir pakeistas kitokiu, labiau sunormuotu, 
mąstančiu pagal valdžios liniją ir programą!

Keturi Stalino «šešėliai» buvo dresiruojami to
liau. Pats Omayev’as susirinko visas «Sovkino» 
archyvuose laikomas kino kronikas, kuriose bu
vo nufilmuotas tikrasis Stalinas (Koba), ir iš jų 
atydžiai studijavo Stalino manieras, kad pagal jas 
galėtų dresiruoti vargšelius jo antrininkus. Jis 
rodė jiems kaip reikia «staliniškai» judėti, kaip 
vaikščioti, kaip galvą laikyti ir .kaip pypkę paim
ti. Per tuos pratimus antrininkai turėdavo užsi
vilkti milinį, iki kaklo užsagstytą mundurą, lygiai 
tokį, kokį Stalinas dėvi per visus savo pasirody
mus. Po «repeticijų» tas švarkas turėjo būti rū
pestingai šepečiu nušveičiamas, ir pakabinamas 
ant kabyklės, užvelkant baltu maišu, kad nedul
kėtų ir akių negadintų. Ne mokslo metu juo dė
vėti buvo griežtai uždrausta.

Kada tie tariamieji «artistai» noroms neno- 
rons jau pradėjo šiek tiek nuduoti ir vaidinti 
Stalino rolę, Omayev’as buvo nustebintas pama
tęs, kad tie žmonės nors pradžioje ir labai nevy
kusiai, bet vis tiek turėjo kažką panašaus į tik
rąjį Staliną. Jis nagrinėjo to panašumo priežastis, 
ir, savo nustebimui, suprato kad visi penki asme
nys, vienas tikras’s ir keturi panašieji, nei vienas 
nenori būti Stalinu! Banditas Koba nenori būti, 
nei traukinių plėšiku, nei to tiek paprastu «Sta
linu», o norėtų būti generolų generolu - maršalu 
ir admirolu! Anie keturi antrininkai nenorėję net 
būti juo, nei vaidinti «Stalinus». Visus juos pen
kis pakėlė į maršalus kariškų rūbų siuvėjas, pa
siuvęs kiekvienam iš jų po maršalo uniformą ir 
atatinkamą kepurę. Skirtumas tik tas, kad Koba 
maršalo kepurę pats užsidėjo, o jo antrininkams 
įteikė Omayev’as už pažangą vaidyboje, ir norė
damas juos paskatinti dar labiau «sustatinėti», at
nešė kiekvienam po pokelį mochorkos tabako, ir 
išimties keliu, leido rūkyti iš vaidybinės pypkės.

Kada Omayev’as suprato, kad tikrojo Stalino 
fizika niekuo nesiskiria nuo paprasčiausios apy
senio diedo figūros, o bendras nenoras būti «Sta
lino tipu pagrindžia jų visų nenaturališką laikyse
ną, jis patikėjo, kad jam turėtų pavykti išdresi
ruoti dar keturis atsarginius «maršalus», gyvųjų 
paveikslų pavidale. Porą kartu jis juos net pats 
nugrimavo, ir išdėstė grimo taisykles. Toliau jau 
jie patys turėjo grimuotis, ir ruoštis neva filma
vimui. (B. d.)

4



1951 ni rugsėjo 15 d. MOŠŲ LIETUVA Pusi. 5

■« ■■ 

I MARTINS'& ŠIMKUS | 
• a naaa aaaa *■aa aa

I BAC e CAfÉ d© BCV€ II 
aa aa

aa 
y 55 A V Ę N I D A P A I S D E BARROS, 55 M 
aa aa

MEKANIKOS DIRBTUVE
Gaminami įvairiausių braižinių vitražai, 

vieliniai tinklai tinkavimui ir tvoroms, 
langų stiklų apsaugos, užtvaros, geležmės 
durys ir vartai, banguotos skardos durys 
pagal mąstą.

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

išsimokėtinai.

JONAS VARNAUSKAS
Telefonas (recados) 3-0710

Rua 12 N.o 39 — Vila Zelina 
Ąvenida Zelina N.o 714 — (iundos) 
Caixa Postai 4118 — São Paulo

& FILHOS
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g RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 275 — 7 AND. — SALA 73 f 
| TEL. 34-7482 — SÃO PAULO | 
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MADEIRAS DO BRASIL

Ar jau aplankei CASA SPRINDYS &, ČIA.

PEftEX&'HtAHAS Lira.
I MPORTAÇÃO — EXPORTAÇÃO

Escritório: Av, Churchill, 94 — 11.° and. - sala 1110 — Rio de Janeiro 
Fones: 52-0229 32-6265

Em Minas Gerais:

Peres & Ca. Ltda. — Leopoldina — R. Providencia, 71
Jother Peres de Resende — São Pedro dos Ferros
Amadeu Cesar Machado — Nanuque, Minas

PRAÇA SÃO JOSÉ, 1 - S. PAULO — VILA ZELINA
Kur galima gauti pačių naujausių ir įvairiausių rūšių prekių 

Čia gali pirkti batų, skrybėlių, elektros 
gaminių, statybos medžiagos, ir visko, 
kas reikalinga Jums ir Jūsų namams. Čia 
pirksi pigiau ir geresnės rūšies prekę. 
Didelis pasirinkimas radijo aparatų, radijo

vitrolų. Čia taip pat yra radio laboratorija įrengta pagal nau-
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jausius teknikos reikalavimus, vedama prityrusių specialistų, 
■tlieka visus taisymo ir reformavimo darbus. 

Prie pat autobuso Nr. 93 sustojimo vietos
APRENGIA VYRUS NUO GALVOS IKI KOJŲ

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

Viskas geriausios rūšies, patvaru, gražu ir pigu.

IŠ FABRIKO TIESIAI VARTOTOJUI.

INiDaJjmPIIA E CÜTHEI2CI© DIE 
CAII.ÇADCuf. AiATELICNLf LTDA.

ĮKURTA 1890 METAIS

Išpildo meniškai įvairius foto darbūs. 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

ALIO! ALIO! Vila Anastacio!
CASA KAROLIS STUOKA

Rua Martinho de Campos, 459. — Naujai Atsidarė 
Visi bėga tekini

Jauni ir seni
Batus gaus visi

Kaina labai pigi!!!
įvairiu rūšių batai — vyrams, moterims ir 

vaikams — fabriko kainomis.
LIETUVIAMS NUOLAIDA’...

KRAUTUVĖS:
Rua São Caetano, 526

Rua São Caetano, 510

FABRIKAS IR RAŠTINĖ:
Rua Javaés 719

São Paulo
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VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS 

L I N D O Y A

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINTOJAI

IIJ2MÃCJ CaWCÍIERU ™
Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, kurio 
puikų veikimą j žmogaus sveikatą jau visi yra vien
balsiai pripažinę. Pabandykite, įsitikinkite ir visa

dos naudokite!

RUA DINO BUENO, 795 a 835 Caixa Postai 3967 
TELEFONES: 51-4019 e 51-2223 S Ã O PAULO
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— Kun. K. Miliauskas, «M. 
L.» administratorius rugsėjo 
mėu. 15 d. išvyko ilges i im 
laikui atostogų.

- Praėjusį sekmadienį, rug 
sėjo mėn. 9 d. Mokoje, mo
kyklos patalpose suruoštas pa 
gerbimo aktas dailininkui J. 
Rimšai praėjo įspūdingai ir 
sklandžiai. Aktą pradėjo J. 
Antanaitis pakviesdamas gar
bės prezidivman patį soleni- 
zantą ir jo du mokinius, Lie
tuvos konsulą São Pauly Al. 
Polišaitį, kun kleboną P. Ra- 
gažinską, menininkų klubo pir 
mininką b.. Ambrozevičių, Ben 
druomenės choro pirmininką 
K. Ausenką.

Paskaitą apie dailininką J. 
Rimšą įdomiai skaitė Henri
kas Valavičius. Paskaita kele 
ta kartų buvo palydėta aplo
dismentais. Sveikinimo žodį ta 
rė konsulas Al. Polišaitis.

Meninę programą išpildė 
Liet. R. Kat. šv. Juozapo Ben 
druomenės choras. Dainos bu 
vo parinktos įvairios, kurias 
diriguojant Al. Ambrozaičiui, 
išpildė tikrai įspūdingai. Cho
ras yra pasiekęs aukšto meni 
nio lygio ir sugeba interpre
tuoti nelengvus kūrinius. Di
desnę programos dalį bisuo- 
jant choras turėjo kartoti. Pro 
grama truko pora valandų.

Dailininkas J. Rimša rugsė
jo mėn. 10 d. išvyko į Rio de 
Janeiro, kur atidarys savo kū 
rinių parodą.

— Rugsėjo mėn 8 d meni
ninkai dailininkui J. Rimšai 
buvo suruošę vakarienę p. Am 
brazevičių namuose.

Radio ir cirko artistai 
Kermošiuje.

Ruošiamame Vila Zelinos 
parapijos kermošiuje, kuris 
pras’dės 6 d. spalių mėnesio 
dalyvaus radio ir cirko artis
tai.

KERMOŠIUS KLEBONIJOS
STATYBAI.

Spalių mėn. prasidės ker
mošius, kurio pelnas bus pas 
kirtas klebonijos statybai. Vi
si sulig išgalių prašomi pa
remti ir kermošių ir kleboni
jos statybą. Prie šio darbo 
kviečiami prisidėti ne vien 
tik Vila Zelinos, bet ir toli
mesnių apylinkių lietuviai.

L4NKYS PARAPIJA.
Ateinančią savaitę pradės 

lankyti parapiją klebonas kun. 
P. Ragažinskas. tikslu rinkti 
aukas klebonijos statybai.

— Rugsėjo men. 5 d Vila 
Lucijoje mirė Agafia Žalan- 
dauskienė 36 m. amžiaus. Pa 
liko nuliūdusį vyrą ir mažą
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V. ANASTAZIJOS DR. J. BASANAVIČIAUS vardo 
L/R B-lis š. m. spalio mėn. 6 d. 20 v. v. ruošia linksmą

V 11 \ <9

kurio pelnas bus skiriamas mokyklos remontui ir lie
tuviškųjų pamokų išlaikymui. Vietos jaunimas suvai

dins «Tėvas jau leido» 2-jų veiksmų komediją.
Visi São Paulo tautiečiai kviečiami atsilankyti į šį 

vakarą ir paremti V. Anastazijos lietuvių kultūrinį 
darbą

ŠĮ vakarą sutiko globoti L. S. B Valdyba.

MŪSŲ LIETUVA

i BBAZILI3C
šeimynėlę.

— Rugsėjo mėn. 9 d. Vila 
Independencia Ypirangoj, rua 
Murubi 25, mirė Kazys Jab
lonskis 70 metų amžiaus, šir
dies liga. Kilęs iš Kauno. Pa 
liko skausme žmoną Uršulę, 
du vedusius sūnus: Kazimierą 
ir Antaną. Velionis ilgą laiką 
vertėsi laikraščių pardavinė
jimu, prie kampo Praça Pat
riarca ir rua Libero Badaro.

LIETUVIŲ SAVIŠALPOS IR 
KULTŪROS BENDRUOMENĖ 

«LITU AN IA».

Š. m. spalių mėn. 7 dieną, 
tuoj pat po pamaldų V Zeli
nos parapijos mokyklos salė
je, Lietuvių Savišalpos ir K ui 
tūros Bendruomenė «Lituania» 
šaukia visuotiną susirinkimą. 
Kviečiame visus buvusius sa
višalpos kasos narius ir visus 
lietuvius.

Valdyba.

Rio de Janeire.
— lr?ž. Laskauskas išvyko | 

Lineri, Espirito Santo valsti
joj, darbo reikalais, nuo Rio 
de Janeiro 800 klm.

— Ignas Dubauskas savo 
draugų bury šventė savo 51 
metų amžiaus sukaktuves, su
rengdamas gražias vaišes.

Jo sūnus Ignas Dubauskas 
Jr., 13 metų amžiaus, krisda
mas ant šaligatvio užsigavo 
kelį. Jau du mėnesiai kai 
vaikščioja sugipsuota koja.

— Prekybininkas Pranas Zie 
zis išvyko į Governador Va 
ladaris apylinkes, Minas Ge
rais estade, biznio reikalais.

- Penki Rio de Janeire gy 
venant;eji lietuviai rengiasi iš 
vykti Kanadon.

— Mikalina Klavinskaitė nu 
vykusi atsiimti iš savo nuomi
ninko nuomos, nuomininku bu 
vo užpulta ir sužeista veidan.

— Pianistas Ružickis, virš
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IRMAOS

Aberturas de firmas
Encerramentos de firmas
Transferencias de firmas 
Contrafcs na Junta Comercial 
Distratos na Junta Comercial 
Escritas Fiscais
Escritas Comerciais

HORÁRIO das

AVENIDA ZELINA, 749 — VILA ZELINA — S. PAULO
Contratos de locação 
Cartas de Fiança 
Requerimentos 
Balanços
Alvarás diversos 
Seguros de Fogo e 

,, acidentes

às 19 horas.
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poros metų gyvenęs Rio de 
Janeire persikėlė į São Paulo.

PAIEŠKOMI.

1. Ona Skinderienė, kilusi 
iš Dotnavos va'.sč., Kėdainių 
apskr.,

2. Aleksandras Skinderis, 
kilęs iš Dotnavos valsč., Kė
dainių apskr,

3. Kronošų šeima, kilusi iš 
Kauno,

4. Mečislovas Dumša, kilęs 
iš Velekiemių km., ir

5. Vaclovas Pempe, kilęs iš 
Meldinių km

ieškomieji arba žinantieji 
apie juos prašomi atsiliepti:

Consulado da Lituanb*, 
Rua Jaguaribe, 477 • S. Paulo

BENDRUOMENĖS SUSI
RINKIMAS

šaukiamas aptarti organiza
ciniams reikalams rugsėjo 
mėn. 16 d. 3 vai po niet mo
kyklos patalpose V. Zelinoje.

Einant įstatais nariai turi 
balsavimo teisę užsimokėju
sieji nario mokestį.

Valdyba.

PAR DUODA .M A IR AI ’TU V Ė 
(Secos e molhados)

Vila Oratorio, Avenida A 
Nr. 1180. geromis sąlygomis 
Smulkesnių informacijų gali

ma gauti vietoje.

Dėmesio!
Iš USA yra gauta vertingų 

knygų išleistų dar Nepriklau
somoj Lietuvoj ir k. t. įvairios 
įstorijos. vadovėliai, pradžios 
mokykloms, knvgos-sakalėlis. 
(Esmaičio) romanai. įvairios 
muzikos gaidos su dainomis, 
jų tarpe ir p. Vyt. Kerbelio
Lietuviškos muzikos gaidų al
bumas.

Kreiptis: M. Laupinaitis 
Rua Espraiada. 17 - V. Zelina
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SOPAS PRONTAS

niiilliilliilliilliilliillillitlUilliiliiilliilliilliilliilliilliilliilltilliilliilliHliilliilliriliilliilliHliillitlliilhilliilhilliiltiilliilliilliilliiniilliiltiiHiilhilliilliHliilli ̂
f =

Iš anksto jau ruoškis i Liet Kat. šv. j

Jouzapo Bendruomenės J
.j €H€K€ KONCERTĄ | 

kuris bus spalių mėn. 28 d.
Cine São Francisco - Rua Riachuelo | 

| Kadangi koncertas bus dienos metu, jame galės da- | 
J lyvauti ir tolimesnių apylinkių lietuviai bei nepilna- | 

mečiai. Programoje bus tautiniai šokiai.
5 Pakvietimus reikia įsigyti iš anksto pas Bendruome- | 
j nės Valdybą, choristus «Mūsų Lietuvos» redakcijoj ir | 
f klebonijoj. |
siu įimti m m m m m m m m m m m in m m .mm m imu iihh ins'iimn m imu immmu m iimmmiuimimmmiiimiiiiiiiiiiiiiir

PIKNIKAS! PIKNIKAS! į
Į SANTOS — PRAIA JOSÊ MENINO

Rugsėjo mėn. 30 d. Į

Išvykstama iš Vila Zelinos 5 vai. ryto.
Pakvietimo kaina į abi puses Cr $ 65,00 

Pakvietimus galima įsigyti pas Vyrų Brolijos valdybą, 
narius ir klebonijoj.

i ________ _________ ____ ________ _ __ __ .. .. .. .. , ?

— Šios savaitės antradie
nio vakarą aplankė «M L.» 
redakcija ir spaustuvę, sese
lių pranciškiečių vienuolyną 
Dr. M. Franchini Netto, teisių 
fakulteto profesorius irguber 
natoriaus ceremoi i jų šefas 
kartu su Lietuvos konsulu São 
Pauly Al. Polišaičiu.

PAŠTO DĖŽUTĖ

Alb. Derenčiui. O Galeckie 
nei, Ant. Lazdauskui. St. Mi

REIKIA BALDŲ? KREIPKIS 
Į TAUTIEČIO

J. L. Galinskas Ltda.
JI’’. DR. GlACAGLINI, 71-C 

f. ALPINA.

BALDŲ SANDĖLĮ. 

Naujos Lietuviškos Plokštelės
Bendruomenės Choro Valdyba praneša,-kad jau galima 

gauti, neseniai įdainuotas lietuviškas plokšteles.
Įdainuotos dvi plokštelės su sekančiomis dainomis: 1. 

«Gaudžia trimitai». M. Petrausko ir «Vėliavos iškeltos», M. 
Strolio, įdainuota vyru choro. 2. «Tėviškėlė» B. Budriūno 
įdain mergaičių choro ir «Miškų gėlė» J. Švedo įdain. miš
raus choro -

Norintieji šias plokšteles įsigyti, prašomi kreiptis pas 
kun. kleboną P. Ragažinską, pas choro pirmininką K. Ausen
ką Rua Rio Feio, 2 — Vila Zelina (visai netoli Largo S. Jo 
sė) arba pas choro narius.

Visi choro nariai rėmėjai plokšteles gauna pusiau pa
piginta kaina: Kreiptis pas Choro iždininką p. P. Šimonį Rua 
Venda Nova, 46 — V. Zelina.

Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių dai
ktų, indų bei darbo įrankių krautuvė tiktai pas

JAKUTIS & LAPIENIS LIDA.
— «M. L.» redakcijoj gali

ma gauti gražiai įrištus «Mū
sų Lietuvos» komplektus Kai 
na Cr.$159,00.

PRONTAS EM 5 MINUTOS 
PALADAR CASEIRO

AVENIDA DR. GlACAGLINI, 34-0 
Vila Alpinoje, arti autobusu stoties.

Čia gausi geresnę medžiagą ir pigiau mokėsi

linavičiui, VI. Karaškai,E. Ben 
doraitienei. W. Bogar, Ed. Bort 
kevičiui, Kl. Šukiui, U. Rauli- 
naitienei, dail. Kairiui, Aid. Ma 
sytei, V. Gervinui.

— Lietuviškas pusvalandis 
per Montevideo radio stotį 
Norton būna kas sekmadienis 
2 vai. po piet. Banga CX 44. 
Stotis yra stipri ir gali būt 
girdima São Paulyje.

t

INDÚSTRIA ARTEFATOS de 
CIMENTO

VYTAUTAS SKRIPKA
Priimu įvairius užsakymus 

įvairių išdirbinių iš cimento, 
kaip skalbimui tankes, šuli
niams cimentiniai dangčiai, 
gėlėms indus, cimentinius 
vamzdžius, balaustrus, ir kitus 
Įvairius šios rūšies išdirbinius 
Darbas skubus ir pigus. 
Adresas: Rua Paulistano, lt.

Vila Zelina — São Paulo.
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