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Egiptas Baikotuoja Anglus
Sueso kanalo zonoje egip

tiečiai pradėjo įvairias boiko 
to priemor es prieš anglus, 
kad juos priverstų pasitraukti 
iš kan lo zonos, kur anglai 
laikė savo kariuomenę. Tos 
priemonės buvo pradėtos, kai 
Egiptas vienašališkai nutrau
kė 1938 metų šutaitį su An 
glija. pagal kurią Anglija ga
vo teisę kanalo zonoje laiky 
ti savo kariuomenę, kad mill 
tariškai saugotų šį labai svar 
bu anglų imperijai jūrų susi
siekimo kelią.

Port Said ir Sueso uostuo
se, kurie randasi abiejuose 
kanalo galuose, beveik nėra 

jokio darbo, kadangi egiptie
čių uosto darbininkai atsisa
ko krauli prekes iš laivų, ko 
kios taut\ bės jie nebūtų. Tam 
tikros egiptiečių savanorių 
grupės, apsiginklavusios laz
domis, sulaiko visas susisie
kimo priemones, kurios va 
žiuoja į kanalo zoną, ir pri
verčia visus darbingus egip
tiečius grįžti.

’ ai p pat sunkvežimiai, ku
rie veža maisto produktus į 
k:, alo zoną, yra sulaikomi.

Anglų kariuomenei ir kana 
lo administracijai anksčiau 
dirbo apie 75.000 egiptiečių, 
iš kurių tris ketvirtadaliai jau 
apleido darbą.

KORĖJOS karas
Ten, kur Nemunas banguoja, kur Šešupė miela plaukia...

Pereitą savaitę vėl atnau
jintos taikos paliaubų dery
bos tarp LINO kariuomenės 
ir komunistų atstovų naujoje 
derybų vietoje Pam mun jon, 
vėl buvo beatsiduriančios mir 
ties taške, kai pradėjo svar
styti paliaubų skiriamosios 
zonos klausimą. Šią savaitę 
betgi komunistų delegacija, 
kuri iki šiol atkakliai laikėsi 
prie savo senųjų pasiūlymų, 
staiga pasiūlė naują liniją, 
kuri bemažko sutampa su 
UNO atstovų siūloma linija, 
kuri, kaip žinia, turi eiti pa
gal dabartinę fronto liniją.

Šiuo metu amerikiečiai lai 
ko frontą už 38 paralelės ri 
bų šiaurės Korėjos teritorijo 
je.

Kad išgelbėtų savo presti
žą komunistai betgi įdėjo į 
savo nasiūlymą vieną sąlygą, 
kad Kaesongo vietovė, kuri 
iki šiol buvo piliaubų pasita 
rimų vieta, pasiliktų už komu

Churhcilãs- Anglijos nair 
jas ministeris pirm-kas
Po šešių su puse metų per 

traukos Čhurchilis vėl grįžo 
į Anglijos valdžią. 1945 me
tais Anglijos parlamento rin
kimus laimėjo darbiečiai, ir 
Anglijos miaisteris pirminin
kas Čhurchilis, kuris neabe
jotinai buvo visos Anglijos 
svarbiausias vadas per be
mažko visą karo laika tada, 
kai jau buvo iškovota perga
lė, turėjo pasitraukti iš vai 
džios ir savo vietą užleisti 
darbiečiu partijos vadui At- 
tlee.

Attlee valdė visą pokario 
laiką. Jo valdymo laikotarpiu 
Anglija pergyveno sunkią vi 
daus ūkinę krizę, o taip pat

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka

nistų fronto ribų. Tos komu
nistų nuolaidos dėl būsimo- 
sios paliaubų zonos ribų yra 
skaitomos kaipo pasekmė 
UNO kariuomonės paskuti
niųjų laimėjimų ir gen. Rid
gway nepalenkiamo laikymo 
si dėl perkėlimo pasitarimų 
vietos iš Kaesongo i dabarti
nę vietą.

Sąrišyje su šiais įvykiais 
yra daug vilčių, jog galų ga
le bus prieita prie susitari
mo dėl Korėjos karo paliau
bų.

Iš UNO kariuomenės kai 
kurių stebėtojų yra daromos 
išvadas, jog komunistams t>k 
rai nusibodo karas ir jog jie 
darysiu ir da-.igian nuolaidų, 
ypač kadangi yra labai pa
sunkėjusios komunistų fron
to aprūpinimo sąlygos,

Mūš ų laukuose tebevyksta 
kovos, kurios apsiribuoja dau 
giausia patrulių veiksmais.

daug stambių smūgių užsie
niuose. Anglijos imperija nra 
dėjo birėti, Anglijos prestižas 
smukti. Anglijos galybė ma
žėti. Attlee užsienio politika 
neturėjo aiškaus veido ir sa
vo sprendimais karktartėmis 
pati sau priešinga.

Anglijos tauta pasisakė už 
Churchilį, kuris 76 metų am
žiaus bus seniausias Anglijos 
ministeris pirmininkas ir vie- 
nintėlis iš paskutiniojo karo 
didžiųjų vadų.

Čhurchilis nepažadėjo an
glų tautai gerovės greitu lai 
ku, netgi dar priminė aukas, 
kurių ateitis pareikalaus, kol 
nugalės krizes.

VISAME

Tito Pranešimas 
Skaidai

Jogoslavijos maršalas Tito 
šio mėnesio 31 d. padarė ko 
k ktyvįnį pranešimą spaudai, 
į rmąjį po dviejų metų per
ti aukos.

Tame pranešime Tito palie 
ti visą eilę klausimų, kur la 
l ai aiškiais žodžiais nubrėžė 
uu gosią v i jos ateities politiką. 
Anksčiau Jugoslavijos dikta
torius visuomet tvirtindavo, 
jog -Jugoslavi ja ginsianti sa
vo nepriklausomybę, jeigu bū 
tų užpulta busimame kare, 
kurio galimybę Tito skaitė 
betgi labai abejotina. Šian
dien Tito pareiškė, jog karo 
pavojus iš tikro egzistuoja. 
Karo būtų gabma išvengti, 
jeigu vakarų tautos sustiprin 
tų savo militarinį pajėgumą.

Toliau Tito pranešė, jog ap 
siginklavusi Jugoslavija atsis 
tos šalia JAV ir kitų vakarų 
valstybių, kad kartu pasiprie 
šintų prieš galimą rusų už
puolimą.

KATYNO ŽUDYNĖS

— JAV atstovų rūmai nuta 
rė iš pagrindų ištirti Katyuo 
žudynių istoriją ir to reikalo 
studijuoti paskyrė specialią 
komisiją. Amerikiečių prof. 
Segaeio dėl jų apkaltini» So
vietus.

Dėl tokio noro kadaise So
vietai net visai nutraukė san 
tykius su egziline lenkų vy
riausybe. Nuerenbergo karo 
nusikaltėlių teisme, kaip ofi
cialiai teigiama, tas reikalas

PASAULYJE
negalėjo būti išspręstas «dėl 
įrodymų stokos».

STEBUKLINGAS IŠGELBĖ
JIMAS

Rio de Janeiro mieste ne
senai įvyko labai nepapras
tas įvykis, kur buvo išgelbė
tas trijų metų vaikas, galima 
sakyti, iš tikros mirties.

Iš vieno dangoraižio Gopa- 
kabanoje iškrito iš trečio au 
kšto minimis vaikutis. Moti
na vos spėjusi pribėgti prie 
lango suriko taip, jog tuo lai 
ku ga'.ve einantis tūlas šofe
ris Abel de Lima spėjo at
kreipti dėmesį ir pastebėjęs 
kas darosi, ištiesė rankas ir 
pagavo vaiką, kuris, galima 
sakyti, tik truputį sutrenktas, 
vėl galėjo būti gražintas lai 
mingiems tėvams.

— P, Kronkowski, buvęs 
aukštas caro armijos kariniu 
kas, įšvęstas kunigu ir Lens 
(Prancūzijoje) atlaikė primi
cijas, būdamas 68 metų am
žiaus.

Jis yra būvės Sibiro kon
centracijos stovyklose,iš ku
rių pasprukęs Kinijon, per 
Japoniją patekęs į JAV ir pa 
guliau Prancūziją.

Praėjusio karo metu bom
bos sunaikino jo namus ir už 
mušė žmoną. Neatsižvelgda
mas į seną savo amžių, jis 
prodėjo teologines studijas 
kurios jį nuvedė iki kunigys
tės.

UNO VISUOTINAS SUSIRIN
KIMAS PARYŽIUJE

Greitu laiku prasidės Pary 
žiuje UNO valstybių visuoti
nas susirinkimas. Jau kažku
rios delegacijos yra atvyku
sios arba pakelyje į Paryžių.

Prieš įvyksiant konferenci
jai, Paryžiuje susirinks JAV, 
Anglijos ir Prancūzijos užsie 
nių reikalų ministerial, kurie 

svarstys savo tarpe svarbiau 
sius šių dienų užsienių poli
tikos klausimus. Jų tarpe pir 
moję vietoje stovi Persijos, 
Egipto ir Korėjos klausimai. 
Anglijai atstovaus naujasis 
užsienių reikalų ministeris 
Anthony Eden.

IŠ S. PAULO K ALĖJIMO PA 
BÉGO PAVOJINGI 

PLĖŠIKAI

Pereitą pirmadienį pabėgo 
iš São Paulo kalėjimo- 6 pa
vojingi plėšikai, iš kurių svar 
blausias Benedito Lima Oe
ser, populiariai žinomas «Se 
te dedos» vardu. Pastarasis 
už dautrelį plėšimų ir žmog
žudysčių yra nuteistas virš 
100 metų kalėjimo ir yra jau 
kelis kartus pabėgęs iš kalė
jimo.

Brazilijoje, kaip žinia, nė
ra mirties bausmės. Nusikal
tėliai pabėgo per iškastą tam 
reikalui požeminį tanelį, ku
ris iš kalėjimo stalių dirbtu 
vės veda į tarpą tarp dviejų 
kalėjime apsaugos sienų.

Tas pabėgimas sukėlė didę 
lį susijaudinimą São Paulo 
valdžios ir gyventojų sluoks- 
niuoso.

— Brazilijos centralinės 
kainų komisijos pirmininkas 
pereitą sekmadienį išvyko į 
Paragvajų, kur asmeniškai 
prižiūrės 70 000 raguočių pir 
kimą.

Tas užpirkimas turės pa
lengvinti didžiųjų Braziluos 
miestų aprūpinimą mėsa.

VyiH Brolijos susirinkimas 
šaukiamos šį sekmadienį lap 
kričio 4 d. 3 vai po piet, V. 
Zelinns mokyklos p talpose.
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Lietuviai rasauiyje...
aVLLTRALIJaK

Australijoj visur gražiai pa 
minėta (autos šventė. Į Ade
laidę ta proga buvo atvykęs 
iŠ Melburno prof. Raulinaitis, 
kuris skaitė paskaitą. Progra 
mą atliko solistė A. Gučiuvie 
nė, pianistė E. Martikienė, 
smuik. Fledžinskas, obojistas 
Lenigas, V. Šimkaus vadovau 
jamas choras, J. Zdan ivičiaus 
vadovaujamas mišrių balsų 
dvigubas kvartetas, B. Bak- 
šinsko vadovaujama tautinių 
šokių grupė. Klausytojų susi
rinko apie 600.

Ta proga buvo renkamos 
aukos 'Kautos Fondui.

Mišias Adelaidės katedroje 
rugsėjo 9 d. atlaikė pats Ade 
laidės vyskupas, kuris pasa
kė lietuviams labai palankų 
pamokslą. Vakare net 2 Ade 
laidės radijo stotys translia
vo lietuviškos muzikos ir dai 
nų programas, kurios dalis 
buvo minėjimo metu įrašytos.

— Organizuojamas Pas. L. 
Studentu Sąjungos Australi
jos skyrius. ALB ‘kr. valdy
bos pirmininko rūpesčiu su
daryta laikinoji organizacinė 
valdyba iš studentų teis. J. 
Žukausko, stud. med. Mik
niaus. hum. Danielos. Regis
truojami visi Australijoj stu
dijuoją lietuviai.

— Sidnėjuj tautinių šokiu 
grupė, gerai reprezentavusi 
lietuvius, vad. Kie’.ytės, jai pa 
sitraukus. išgyveno krizę, bet 
dabar vėl atkuto, nes turi ge 
rus vadovus: meno dalies — 
P. Pilka, šokių — Batūrą, mu 
zikos ir dainų — A. Pinką 
administratorius — llčiukas. 
Per tautos šventę pastatė Pil 
kalnio «Pabaigtuves».

— Šiais metais lietuviai Sid 
nejuj suskato veikti, pagyvė
jo LK Fondo skyrius ir daž
niau ruošia paskaitas. Įsteig
ta «Šviesos» sambūris. L AS, 
sporto klubas «Kovas», gyviai 
veikia skautai.

— Naujųjų australų kilno
jamoji paroda tebevyksta Ji 
lanko visų valstybių sostines. 
Tasmaniją aplankius, paroda 
bus uždarytu.

Lieto vič skvrius kroupščiai 
tvarkomas dail. Bistricko, tu
ri pasisekimo.

Belgijoje
— Belgijos lietuviu daug 

išemigravo i Kanada Ten pa 
suko nemaža ir Anglijos lie
tuvių, bet kai kurie iŠ jų no
rėtų vėl grįžti atgal.

Per krikščioniu sindikatą 
federaciją norintieji >š Belgi 
jos raginami vykti j Anglija, 
kur jiems butu surasta dar
bo. Nors ir sumažėjus lietu
vių skaičių', betgi lietuviu or 
ganizuota veikla Belgijoje ne 
nukrito. Ji ir toliau veikia, 
kiek sąlygos leidžia.

Italijoje
Italijoje spalio 4-7 d. Do

mus Pasis buste įvyko tirp- 
tautiois katalikų jaunimo vy
rų kongresas. Dalyvavo 22 
tautos.

Lietuvių katalikų jann’mo 
Ateities organizacijai atsto- 
• avo J Žadeikis ir kun. dr. 
V Kizliuskac.

Kongresui pirmininkavo Ita 
lijos katalikų jaunimo pirmi
ninkas Corretto, kuris ypač 
šiltai pasveikino jaunimą už 
geležinės uždangos. Sveikini 
mo telegrama pasiųsta šv. Tė 
vui. Pirmininku išrinktas švei 
caras Seun, sekretorium — 
italas Braun, Visi atstovai 
taip pat susipažino su Mitalų 
katalikų jaunimo centro vei
kimu.

tsanadoie
Toronto lietuviai, minėdami 

tautos šventę, pasiuntė sveiki 
nimą Kanados ministėriui pir 
mininkui Laureantui, drauge 
primindami, kad jų senoji tė 
vyne tebėra bolševikų oku
puota ir laukia, kada bus va
karų demokratijų išvaduota. 
Kanadą greičiausiai iškels ge 
nocido klausimą Jungtinėse 
tautose.

Pats premijeras Laurontas 
pareiškė pažymėdamas kad 
Kanada ruošiasi prieš sovietų 
žiaurumus pareikšti protestą 
per būsimąją UNO plenumo 
sesiją.

Iš premijero įstaigos ir K a 
nados užsienių reikalų minis 
te rijos lietuvių ALOKas į sa
vo pasiųstą rezol'iiciją gavo 
taip pat tokį atsakymą: «Gali 
te būti tikri, kad Jūsų rezo
liucija prieš Lietuvos okupa
cija ir lietuvių trėmimą bus 
pmaudota iškilus kiekvienam 
Lietuvos klausimo sprendi
mui», o iš UNO žmogaus tei
sių komisijos — kad minimo 
ji rezoliucija bus iškelta atei 
nančioj UNO posėdžių sekc’- 
joj ir pridėta dokumentu prie 
ekonominių ir socialinių rei
kalų tuo reikalu priimtos re
zoliucijos.

VLIKo pirmininkas jiems 
už tai pareiškė nuoširdžią pa 
dėką.

ŠVEICARIJOJE
Šveicarijos radijas vėl tran 

sliavo pranešimą anie Balti
jos jūrą, žiūrint sovietų aki 
mis. Spalių 6 d. po žinių cik
lo «Echo der Zeit» buvo pas 
kaita apie Baltijos jūr t ryšiu 
mi su pastebėta virš Danijos 
raketa ir sovietų reikal-vimo 
12 mylių jūros juostos. Prane 
šėjo pavardė, matyt, sąmo
ningai nebuvo paminėta. Ten 
ka manyti, kad jis turi sunku 
mų, nes dėl jo paskaitų ir ra 
dijo pranešimų sovietų pa
siuntinybė yra padariusi de- 
maršą Berno Politiniame de
partamente

Prelegentas pasinaudojo 
lietuvių partizanų žiniomis ir 
nušvietė visa nuo 1920 m. o 
ypač 1940-41 m. iš Fsovietų 
šaltinių, o ypač paskut’nę 
«Bnlšaja Sovietskaja Enciklo 
pedija» laidą. Tas pranešimas 
dar kartą išaiškino bolševiku 
imperialistinius Pabaltijo kraš 
tuose siekimus ir nušvietė 
mums palankia prasme visą 
problemą.

— VLIKo plenumas, posė
džiavęs X. 13 ir 14 d. sutari
mo su min. Lozoraičiu tvirti
nimą dar kartą atidėjo.

— VLIKo narys prov. J. 
Makauskis su šeima išemigra 
vo į JAV. Savo įpėdiniu VL1 
Ke paliko J. Jaks-Tyrį.

— Egzilų konferencija Ame 

rikoje nutarė įteikti genoci
do reikalu memorandumą J. 
Tautoms. Memorandumas įtei 
kiamas estų, latvių, Lietuvių, 
lenkų, rumunų, vengrų ir če 
koslovakų vardu.

Iš lietuvių pusės pasirašo
ma VLIKo vardu.

Sykiu daroma pastangų su 
rasti kas genocido klausimą 
galėtų iškelti UNO ir įrašyti 
jį į darbų tvarką Ir ALT yra 
pravedusi plačią akciją: Bu
vo paruošta arti 2.000 tik in 
dividualių laiškų, išsiuntinė
tų kam reikiant.

Genocido problemą svarstė 
taip pat Jungtinių Tautų soc. 
ir ūkio taryba Šveicarijoje.

— Paryžiuje įvyko Euro
pos Sąjūdžio centro ir Rytų 
komisijos, kuriai pirmininkau 
ja H. McMillanas, posėdis. Rei 
tams posėdyje atstovavo šios 
komisijos vicepirmininkai A. 
Re: ir dr. Bačkis.

Europinio sąjūdžio konfe
rencija Londone Rytų ir Cen 
tro Europos klausimams svar 
styti įvyks sausio 20-24. Bal
tai turi teisę pasiųsti po 3 at 
stovus ir tam tikrą skaičių 
stebėtojų.

Europos sąjūdžio lietuvių 
tautinė taryba savo atstovus 
jau pranešusi, taip pat daro 
pastangų, kad vienas ar du 
žmonės galėtų atvykti ir iš 
Amerikos.

- Vidurio ir Centro Euro
pos komiteto vienu iš vicepre 
zidentų Europinio Sąjūdžio 
lietuvių tautinės tarybos siū
lymu yra priimtas Dr. Bačkis. 
IŠ anksčiau yra buvęs A. Rei. 
Tokiu būdu baltai dabar turi 
jau du vicepirmininkus.

- Rugsėjo 27 d. Paryžiuje 
įvyko pas Dr. Bačkį Pabalti
jo diplomatų, esančių Pary
žiuje, pasitarimas ryšium su 
įvairiais aktualiais pabaltie- 
či-uns klausimais.

Pasitarime dalyvavo iš lie
tuvių pusės - Dr. Bačkis ir 
prof. Baltrušaitis, iš latvių - 
min. O. Grosvaldas ir K. Be 
rendsas ir iš estų • A. Rei, 
Estų tautinės tarybos, buvęs 
Estijos prezidentas ir ministe 
ri> pirmininkas, kuris buvo 
specialiai tam reikalui atvy
kęs j Paryžių.

— Spalio 6 ir 7 d. Paryžių 
je įvyko Europos Federalistų 
Sąjungos centro komiteto po 
sėdžiai Iš baltų tik lietuviai 
tuo tarpu yra. tos sąjungos 
nariai. Lietuvių Federalistų 
Sąjungai centro komiteto po 
«ėdžiuose atstovavo prof. J. 
Baltrušaitis, šios sąjungos vi 
cepirmininkas.

— Kaip žinoma, politiniais 
klausimais Dr. Bačkis atsto- 
vauia Estijos reikalams Pran- 
cūzijoie. lankantis A. Rei. Es 
tijos tautinės tarybos pirmi
ninkui, Paryžiuje, jis ir Dr. 
Bačkis specialiai tyrė sąly
gas, kaip estai galėtų pasis
kirti savo atstovą rūpintis jų 
politiniais reikalais. Turima 
vilčių, kad estai artimoje atei 
tyje galės taip pat turėti sa
vo atstovą Prancūzijoje.

— Mūsų rezistencinėms įs 
taigoms susirišus su vokie
čiu «Volksbund tur Friede 
und Freiceit». su jos vadovy 
be susitarta, kad minimoji vo 
kiečių organizacija išleis vo
kiečių kalba Lietuvos tikin
čiųjų laišką popiežiui, atneš
tą į Vakarus Lietuvos parti-

Lietnvos Generalinis Konsulas Amerikoje

Sąryšy su palikimo byla Lietuvos Generalinis Konsu
las paieško sekančius asmenis:

1. Stanislava Norvaišaitė - Tuzinienė.
2. Zigmas Norvaišas, 1940 m. tarnavęs puskarininkiu 

8 p, p. 3 kp. Šiauliucse.
3. Julius Tuzinas (Zigmo brolis), dabar turėtų būti 21 

m. amžiaus. 1921 m. rudenį Stanislava Norvaišaitė gyveno 
Gelučių dvare, apie Kelmės m., vėliau, kaipo Tuzinienė, 
Medindryžio vienk., Bazilionių pšt. Šiaulių apskr.

4. Juozas Norvaišas ir jo sesuo Elena, Raseinių apsk. 
apie Kelmės miest.

5. Apolinaras Norvaišas, gyvenas bene Šlapgiriuose.
Jie patys arba apie juos žinantieji maloniai prašomi 

kuo skubiausiai atsiliepti.
Consulate General of Lithuania

41 West 82 nd. St. New York 24. N. Y.

Ta pačia proga dar karta primename visiems nau
jai atvykusiams užsiregistruoti Generaliniame Konsulate 
paduodant apie save žinias.

Nesiregistravimas apsunkina mūsų darbą tiek paliki
mo bylų atvejuose, tiek ir paieškojimuose.

Generalinis konsulatas

zanų. Tas pats dalykas jau 
buvo net dviem leidimais iš
leistas Šveicarijoje.

Daumanto «Partizanų už ge 
ležinės uždangos» sutrumpin
tas leidimas verčiamas į pran 
cūzų kalbą.

— Min. St. Lozoraitis, būda 
mas Vokietijoje, taip pat ap
lankė lietuvių centrines orga 
nizacijas: BALFą, Lietuvių 
Raudonąjį Kryžių, PLB Vokie 
tijos krašto valdybą ir nuo
dugniai susipažino su jų vei
kimu.

— Teis. M. Brakas, Reven- 
dikuotinų sričių tarnybos val
dytojas, pradėjo eiti pareigas, 
paruošė veikimo planą, kuri 
Vykdomoji tarnyba patvirti
no

— Spalio 7 14 d. Romoj įvy 
ko Pasauliečių Katalikų Apaš 
talavimo konferencija, kurioj 
dalyvavo su lietuvių dãlega- 
cija E. Turauskas, prof. Z. 
Ivinskis ir kt. Lietuvai dele 
gacijos pirmininkas Tumu] 
skas konferencijoj pasakė 
apie pavergtas tautas kalbą, 
ypač pavergtųjų tautų buitį 
paiiinstriuodainas Lietuvos pa 
vyzdžiais.

— Spalio 14 d. paliko Pary
žių Er. D. Ralys, kuris išvy 
ko į Kanadą. Tai didelis nuo 
stolis lietuvių reikalams Pa
ryžiuje, nes D. Ralys buvo ty 
lūs, labai pozityvus darbinin
kas lietuvių informacijos rei
kalais.

• - Iš Romos pranešama, 
jog serga vysk. Būčys. Pad ė 
tis rimta.

Vietoj jo naujuoju marijo
nų ganerolu išrinktas lenkas 
VI. Mroozekas, pirmuoju pa
tarėju lietuvis Jančius (JAV 
lietuvių provincijolas, trečiuo 
ju - Vaikšnoras, sekretorium 
- J. Sakevičius iš Londono, 
prokuratorium - Jagminas 
(JAV viceprovincijolas), eko 
norou - Rėklaitis, antruoju pa 
tarėju - latvis Škutanas, ket
virtuoju - lenkas Balterč.

— Tbc traukinys ketvirtą 
kartą atvyko į Švediją, drau 
ge atveždamas 41 tbc sergan 
tį pabėgėlį ir 40 jų šeimos 
narių. Iš viso Švedija yra pri 
ėmusi 260 tbc ligonių ir 200 
jų šeimos narių. Taip pat 100 

tbc ligonių priima ir Norvegi 
ja-

Tuo būdu šios rūšies DP 
įkurdinta 1.300 asmenų. Tbc 
sudaro 40% kietojo branduo
lio DP.

Norvegija be to, priėmė 40 
neregių ir priims dar 10. Tarp 
patekusių į Skandinavijos 
kraštus yra ir keli lietuviai.

— BALFas paskutiniu mo- 
montu parūpino dar 150 mū
sų tautiečių, neturėjusių jo
kių sutarčių, reikalingas ga
rantijas, taip pat sudarė visų 
atmestųjų sąrašus ir juos iš
siuntinėjo BALFo centrui New 
Yorke ir visoms sav. organi
zacijoms, per kurias žmonės 
važiuoja. Taip pat sueita į są 
lytį ir su iš Vašingtono pa
siųstų užkliuvusių bylų per
žiūrėti specialiu atstovu.

— IRO informacinė įstaiga 
prie vyriausios būtinės turi 
200 komplektų visu tautų dai 
nų ir muzikos plokštelių. Lie 
tuvių yra Čiurlionio ansam
blio 5 plokštelės, kurių tran
sliacija trunka 12 minučių.

Visas jas IRO nori propa
gandos sumetimais išskirsty
ti po visą pasaulį. Komite
tams suteikta teisė tokių plok 
štelių užsisakyti (kainuoja po 
3 DM), bet statoma sąlyga, 
kad iš to nebūtų daroma jo
kio biznio.

Magnetefono plokštelių iš 
jų taip pat paprašė L. Sąjū
dis Amerikoje. Per radiją IRO 
iš lietuvišku dalykų translia
vo «Blezdingėlę», kuri buvo 
skirtingai pavadinta «Gegu
tė». Turėjo nepaprastą pasi
sekimą.

Minimųjų plokštelių rūpina
si įsigyti ir lietuvių įstaigos.

— JAV prieš kiek laiko 
buvo tinkamai paminėta V. 
Kudirkos 50 m. sukaktis, o 
dabar keliama mintis viso pa 
šaulio lietuviams prideramai 
paminėti 1952 m. vasario 16 
d. sueinančią! lietuvių tautos 
patriarcho Dr. J. Basanavi 
čiaus mirties sukaktį — 25 
metų.

— JAV LAICui r ietoj K. 
Jurgėlos toliau vadovauja M. 
Kižytė.

— PLB ir atskirų jo šakij 
organizavimas JAV vyksta 
sėkmingai.

SOPAS PRONTAS
PRONTAS EM 5 MINUTO i 

PALADAR CASEIRO

2



pusi. 3 MŪSŲ LIETUVA 1951 m. lapkričio 3 d

Pavergtoje Lietuvoje
Iš pasikalbėjimo su nese

nai atvykusiais iš okupuotos 
Lietuvos.

Ar Tebėra Aušros Vartai? 
Kaip su kitais Nepriklauso- 
somybės paminklais?

Pamaldos laikomos, prie 
jų taip pat galima gauti me- 
dalikėlių, rožančių, kitų atmi 
nų. Bet tai tik liekanos iš to, 
kas buvo seniau. Žmonių vi
są laiką prisirenka daug.

Paskutinį kartą Aušros Var 
tuose esu buvęs šių metų bir 
želio mėnesį. Nors buvo pa
prasta diena, bet žmonių bu
vo tiek daug, jog ir norėda
mas negalėjau užlipti į vir
šų. Eidami pro šalį, daugu
mas dar ir dabar nusiima ke 
pures, ne vienas, be to, užsu 
ka ir pasimelsti.

Tačiau . Vilniaus katedra 
jau uždaryta, nors ir nepa
versta, katp kai kurie lenkų 
laikraščiai rašė, šokių sale 
ar grūdų sandėliu. Į jos vidų 
rį neįleidžiama įeiti

Viršuj buvusi laisvės statu 
la nuimta. 1948 m. dar prie 
Vytauto grabo Katedros rūsy 
buvo lietuviškos juostelės, 
bet dabar jų jau nebėra. Ne
bėra ne Trijų Kryžių.

Gedimino bokštas atremon
tuotas, sustiprintas, bet nulie- 
tuvintas: ant jo plevėsuoja 
jau raudona vėliava Apskri
tai reikia pasakyti, kad nau
josios Lietuvos paminklai, 
ypač apskričių miestuose, jau 
nuversti.

Paprastai jie dingsta po nak 
ties, kad žmonės nematytų. 
Bet netenka abejoti, jog vis
kas daroma su partijos ar 
valdžios žinia.

Tačiau toks Širvintuose ne 
priklausomybės kovų pamin
klas, Šiauliuose karo lakūnų 
kapai etc. dar palikti, taip 
pat tebestovi ir į žemę prie 
jų įsmeigti propeleriai.

Palangoj Birutės kalne jau 
irgi visai kitas vaizdas. Pati 
koplyčia ir Liurdas - priter
šti, ten niekadariai šventybių 
naikintojai atlieka savo rei
kalus, kad net nėra kur šva 
riai kojos pastatyti. Visi už
rašai kalne nuplėšyti’, Kaip 
seniau, jau ten dabar niekas 
neina. Jūros tiltas - apšepęs, 
apiręs. Bet pati Palangos baž 
nyčia dar labai švari, žmonių 
mielai ir daug lankoma.

Prie Tiškevičiaus buvusių 
rūmų neprileidžia, ten įsikū
rę rusai.

Plungėj Liurdas išdaužytas, 
smala nosis ir veidas ištepti.

Panevėžy iš mokinių baž
nyčios. kuri buvo labai gra
ži, padarytas grūdų sandėlys, 
o marijonų bažnyčia paver
sta kareivinėmis. Iš vokiečių 
kapų - padarytas sporto sta
dionas.

Visame krašte lietuviškos 
koplytėlės, kryžiai, rūpinto
jėliai išvartyti arba sušaudy
ti. Kančios apgadintos, išnie
kintos. Tai vis rusiškos ir boi 
ševikiškos kultūros apraiškos. 
Tat rodo ne tik čia suminie- 
tieji faktai, bet tokių faktų - 
yra begalės.

Ką žino žmonės apie išbėgu
sius į Vakarus?

— Apie vienus sužino iš 
1 ikraščių, apie kitus iš «A. 
1 .» apie trečius iš pasako ji- 
i ų vad. «repatrijantų», grižu 
f :ų savo ar nesavo noru iš 
vakarų.

Vieni iš tu grįžusių buvo 
tiesiai pasiųsti į Sibirą, ki
tiems dar buvo leista kurį lai 
ką pagyventi Lietuvoje, treti 
dar ir dabar tebegyvena, bet 
turi kas trečia diena ar re
čiau eiti registruotis į milici
ją. Jiems ir darbo kur I as 
sunkiau surasti' nes laikomi 
nepatikimais. Du mano geri 
pažįstami buvo tiesiai iš Vo

kietijos pasiųsti į Sibirą, - sa 
ko vienas iš nesenai iš Lie
tuvos per Rytų Vokietijos zo 
ną patekusių į Vakarus. - Ten 
po 2 metų buvo paimti į ka
riuomenę.

Taip pat teko kalbėtis su 
keliais iš vakarų į Lietuvą 
grįžusiais vokiečiais ir ru
sais. Visi jie gailėjosi pasida 
vę bolševikinei propagandai 
ir parvykę, o kiti, kurie ge
rai pažįsta dabartines Lietu
vos gyvenimo okupacijoje są 
lygas, juos vadino kvailiais.

Ne geresnės apie juos nuo 
monės yra ir kai-kurie bolše 
vikų pareigūnai, nors oficia
liai jie ir ką kitą šneka.

Apie tremtinius ir jų daro
mas pastangas savajam kraš 
tui išvaduoti daugiausia suži 
no per radiją. Tik nori visi, 
kad tokių žinių būtų kuo dau 
giausia.

Kad kas nors būtų radęs j 
' Lietuvą paleistų laisvės balio 
nų, kaip kad jie siunčiami į 
Čekoslovakiją ar Lenkiją, at 
vykusioms iš ten-neteko gir
dėti, taip pat neteko matyti 
nei tokių radijo aparatų, su 
kuriais vienu ar kitu būdu 
pasiekusiais Lietuvos teritori 
ją žmonės galėtų geriau ir 
lengviau klausytis pranešimų 
iš Amerikos.

Laiškas iš A akam — bilietas 
į Sibirą.

Tuos, kurių šeimos narių 
v ra Vakaruose, jei tik kas su 
/ino, tuoj tremia į Sibirą. Ei 
j ant dirbti, paprastai reikia 
i žpildyti tam tikrą ankietą, 
1 orioj yra įrašytas ir toks 
klausimas: ar tu. i giminių 
V? karuose? Jei sakai ne. o 
tau parašo iš ten laišką ir 
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sužino, kad buvo ne taip — 
Sibiras.

Paprastai dirbantieji turi at 
sakyti į dvi ankietas: viena 
eina į Sovietų Saugumą, o ki 
ta pasilieka įstaigoje. Kai iš 
to darbo pasitrauki ir perei 
ni į kitą, ten ta pati procedú 
ra kartojama iš naujo, bet 
taip pat abi anketos sulygina 
mos viena su kita, kad butų 
aišku, ką pirmą kartą rašei, 
ar kartats kur «nesuklydai». 
Gi jei tuo tarpu nieko blogo 
nemanydamas, koks paties pa 
žįstamas ar giminė atsiunčia 
tau iš užsienio, ypač iš JAV 
laišku, tuoj taip ir čiumpa, 
kad esi šnipas, melagis, išda 
vikas, partizanų ryšininkas 
etc. - ir beregint «sutvarko».

Gali kartais ir nieko nesa
kyti - paprastai tokiais atve
jais laukia, kol prasidės veži 
mai. Ir tik tada paaiški laiš
kų gavėjams visa tokio lauki 
mo paslaptis: jis taip pat pa
siunčiamas su transportu į 
rytus.

Todėl visi iš užsienio į Lie 
tuvą laiškų rašytojai turi ge
rai įsidėmėti: iš čia laiškų gi 
minėms ir negiminėms rašy
mas į Lietuvą yra drauge ir 
bilieto jiems į Sibirą išrašy
mas.

Seniau taip griežtai nebu
vo, bet nuo 1959 m. laiškų iš 
Amerikos sumažėjo, o jų tik
rinimas padidėjo. Dabar kiek 
vienas tik ir dreba, kad ne
gautų laiško iš ten, nes item 
pimas yra itin didelis. O so
vietų saugumui svarbiausia 
tik rasti priekabą jie ir iš 
musės padarys dramblį. Te
reikia tik mažiausio pleptelė 

juno - ir žmogus žuvęs.
Jei kas siunčia į užsienį 

laišką, turi užrašyti kam, kur 
bet paties laiško neleidžiama 
užklijuoti. Tokio nepriima. 
Reikia eiti į centrinį paštą (vy , 
riausias yra apskrity), kur ji 
peržiūri cenzūra, sumoki 3 
rublius, bet pašto ženklą ne 
pats užklijuoji, bet jie, ;r tai 
ne prie paties akių, ir išduo 
da pakvitavimą, įregistruoja 
vardą, pavardę, adresą etc. 
Jei kas sovietinių tikrintojų 
manymu prirašyta nereikalin 
ga, toks laiškas į užsienį ne
išleidžiamas.

Kitiems gal neaišku, ar ga 
Ii paprastą praeivį sulaikyti 
šiaip sau pakeliui Ne tik gali 
bet ne kartą ir pasitaiko, jog 
po tokių sulaikymų ilgai ne
paleidžia. Buvo atsitikimų, 
kad sulaikė žmogų, važiavu
si į apskritį, ir išlaikė net pu 
santrų metu. Nors kit e ns to 
kiu atveju bylos ir nesudaro, 
bet kol išsiaiškinsi, praeis ne 
maža laiko. O jei betardomas 
kartais ką nors netaip, kaip 
reikia, pasakysi, gali ir visai 
blogai atsitikti.

Ypač pikti ir šiuo atžvilgiu 
labai priekabingi visokie tik
rintojai rusai. Gal todėl žmo 
nes jų taip ir nemėgsta, taip 
pat ir jų kalbos.

Ar auga komunistų skaičius?-
Žinantieji tą reikalą aiški

na. kad ne tik neauga, bet 
dar net mažėja. Atsiranda nau 
jų nebent tik tarp suklaidin
to jaunimo. Gimnazijose tik 
2 3% galbūt ištikimų komjau 
nuolių. kiti - tik vienaip šne- 
k<’. o patys visai kitaip gal
voja, tvirtina žmonės, gerai 
pažįstą jų dabartinį gyveni
mą Lietuvoje.

Toleikis gerai suprato prasiveržimo per 
(63) sieną pavojus, ir tinkamai tokiam žygiui 

pasiruošė. Pasienio zoną saugojo specialiai 
rusų pasieniečių daliniai, su išdresiruotais vilki
niais šunimis. Tie šunes buvo išmokyti sekti pė
das ir užuodus jas vytis bėglius, bei juos sulaiky
ti. Tokie dresiruoti vilkiniai šunys puola žmogų 
iš kairės pusės ir permušę žemėn laiko prispau
dę, apžiodami žmogaus kaklą. Jei tas priešinasi, 
šuva kanda, o jei guli rainiai, laiko jį, kol prieis 
jo kareivis.

Toleikis žinojo kaip slapstytis pasienio miš
kuose, ir su savo draugais pasuko jų link. Pasku
tinę dieųą ’prieš sienos perėjimą jie praleido visai 
netoli nuo linijos, skiriančios Lietuvą ir Lenkiją. 
Vienas iš trijų vyrų po tris valandas pakaitomis 
stovėjo sargyboje, o kiti ilsėjosi ir snaudė. Buvi
mas pavojaus zonoje pamažu apramino jų nuotai- 

' ką. Niekas per daug nesirūpino, ir nesijaudino. Jie 
pailsėjo, aprimo ir pasiruošė viskam.

Toleikis visiems išdavė po šaliką kaklui ap
sivynioti. Tie šalikai buvo čia pat vienoje pusėje 
ištrinti taukais ir apibarstyti maltais pipirais Prie 
batų buvo pririšta po skudurą, kuris čia pat bu
vo aplietas amoniaku, kad šunys negalėtų užuosti 
pėdsakų.

Su paruoštais ginklais rankose, laikydamiesi 
didžiausios tylos, šie keturi žmonės, sutemus pra
dėjo slinkti ribos link.

Žalsvi ir sidabriniai nusileidžiančio mėnuli0 
paskutinieji spinduliai, prasiskverždami pro me
džių šakas ištiesė šešėlių kaspinus ant lapais už
klotos žemės. ... Jie keturi ten ėjo vorele vienas 
paskui kitą, ir kada protarpiais jiems tekdavo iš
eiti į medžiais nepridengtą vietą, jų šešėliai šmėk
štelėdavo žemėje, dvigubėjo ir bėgdavo vienas 
nuo kito. Atrodė prietaringa, darėsi kaž kaip kei
sta - nejauku. Mėnuo, tartum, rūpestingos šeimi

ninkės rankos nublizgintas puodo dugnas, paka- 
kabajęs ore ties pat žemės pakraščiu, staiga din
go. Pasidarė dar tamsiau. Naktis. Juoda tyla. 
Žvaigždės dabar šviesiau spindėjo juodai mėlyno8 
spalvos dangaus skliaute. Aplink krūmai. Daugia” 
nieko

Čia pasienio zona!...
Tai šitą vietą laisvieji žmonės vadina «gele

žine uždanga»...
— Tss!... — šnipštelėjo tas, kuris ėjo pirmas, 

duodamas ranka ženklą. Gulti!... Čia nėra laiko 
daug galvoti, svarstyti, kas buvo, kas bus ir kas 
gali atsitikti...

Ten už šimto metrų, vos įžiūrįma tamsoje, 
juoda suartos ir suakėtos žemės juosta.

Toliau dar juodesnė, nepermatoma, į dangų 
iškilusi siena. Miškas... Jokio garso...

— Kurioje vietoje pasienio slapukai - sargy
biniai? Jie visuomet keičia savo lindynes, — gal
vojo Toleikis, atydžiai klausydamasis ir žvalgyda
mas apylinkę.

Jis pasikelia, vėl duoda ranka ženklą ir eina 
kurčiais žingsniais pirmyn - dešine ranka pakišęs 
po pažastim automatą paruoštą šauti, kairiaja 
minkštai praskleidžia krūmų šakas. Kiti trys seka 
paskui.

Liko iki juostos vos 20-30 žingsnių. Krpmai 
čia reti Už keleto žingsnių jų visai nėra ir rei
kia šliaužti pilvu, kad neišsiduotum.

Staiga šlamesys. Girdėti, kažkas artinasi. Sar 
gybinis? Kas gi kitas!... Visi prisiplojo prie že
mės už kadugių krūmų, Trakštelėjo sausa šake
lė, vėl sučežėjo lapai, vėl žingsniai... po to vėl 
tyla. Toleikis pasiremia alkūnėmis, pakelia gal
vą, tikėdamasis pamatyti žmogų su šautuvu, tai
kantį į jį.

Stirna! Tikra laukinė stirna. Ji stovėjo krai
pydama ausimis ir klausėsi. Matyt, buvo išsigan

dusi ..
— Eik sau, stirnele, eik! Tau mūsų nėra ko 

bijoti. Šiandiena žmonių ir miško žvėrelio vieno
das likimas, — pagalvojo Toleikis.

Stirnukė apsilaižė, treptelėjo kojyte, ir nu
šuoliavo priešingon pusėn.

Jau Toleikis ruošėsi duoti ženklą keltis, kai iš 
naujo sušlamėjo krūmai ir pro šalį, bet jau atgal, 
visu smarkumu prabėgo ta pati stirna.

— Kas atsitiko? Ko ji išsigando?... Be abejo, 
turėjo užbėgti ant sargybinio, kuris dabar eina 
tiesiai jų pusėn ir už poros minučių bus čia.

Nei sekundės gaišti... Jau vėlu - atgal trauk
tis negalima. Pirmyn! - nusprendė Toleikis. Kitos 
išeities nėra. Davė ženklą keltis ir bėgti pirmyn. 
Jogaudas pagriebęs už rankos Raudą pasileido 
per suartą juostą:

Paskutinis bėgo Ginutis, dairydamasis į visas 
puses. Jau Toleikis, Jogaudas ir Rauda pasislėpė 
tarp medžių, o paskui juos atskubėjo Ginutis. Dar 
porą šuolių ir Ginutis bus saugioje nuo kulipkų 
vietoje.

Tik staiga iš anapus juodos juostos pasigirdo 
ta-ta-ta-ta!... sausa serija šūvių, paleistų iš auto
matinio šautuvo.

Ginutis bėgdamas pasįsuko ir pamatė iš ku
rios vietos pasirodė gelsvai mėlyni ugnies liežu
vėliai. Jis momentui sustoja ir neišimdamas iŠ po 
pažastės automato paspaudžią nuleidžiama kable
lį. Automatas išspiaudo visą apkabą. Anoje pusė
je tarp krūmų pasigirsta aiktelėjimas, o paskui 
žiaurus keiksmas.

Ginutis padaro dar porą šuolių ir atsiduria 
tarp stonj pušų. Čia pasieniečių šūviai netokie 
pavojingi.

Tačiau Ginutis jaučia, kad jo viduriuose kaž 
kas, tartum, dega.’

Suprato: - gavo šūvį pilvan. Toli eiti negalės. 
Jis atsiremia į pušies kamieną ir ieško pirštais 
vietos, kur žaizda. Taip, štai ji, kur pataikė - že
miau dešiniojo šono.

— Kas su tavim? — paklausė drebančiu bal
su prišokęs prie jo Toleikis,

— Šiaip sau, niekis... Eikite pirmyn! Aš čia 
liksiu. Palauksiu kol kiti atbėgs. Sulaikysiu... Jūs 
tuo tarpu-spėsit nutolti.

(Bus daugiau)
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PG-OPR.IEDADE. DE

m. Amazonas braun da êilva
escritório: EUA CONSELHEIRO CRISPiNI/sNO 97• 6' <0NJ 21 , 

FONE 3-74-8Ü S.PAULO

PRAIA GRANDE—MUNICÍPIO DE OÁÕ VICENTE 

ESTADO OE SÂb PAULO

OtHG»RtSJ» C.?VDf COXA, n-

CÁP

VILA TUPIRI

0 C JUT A JV ■&

vos už 4 klm. nuo São Vicente miesto VILA TUPIRY. Parduodama ilgam išsimokėjimui. Vieta aukšta, tuoj bus pro Cubatão Via Anchieta sujungta su São 
Paulo. Vanduo iš artezinio šulinio, elektros apšvietimas garantuojamas kontrakte.

planta.de loteamento
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—ESCALA 1:100.000
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5 VlCtUTE

Nepraleiskite puikios progos isigyti nuosavybe

PfeÀH 6IRANIDIE

Daugiau informacijų galima gauti «Musų Lietuvos» redakcijoj
AVENI.DA ZELINA, 706 VILA ZELINA

ir kompanijos raštinėje
RUA CONSELHEIRO CRISPINlANO, 97 — 6 AUKŠTAS 

SÃO PAULO
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55 AVENIDA PAIS DE BARROS, 55

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.

MARTINS & ŠIMKUS

wm
Rio de Janeiro

RUA BARÃO DE ITADETININGA, 275 — 7 AND. — SALA 73 |
TEL 34-7482 — SÀO PAULO |
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JOMAS VOGUSIUS
Telefonas (recados) 3-0710

Rua 12N.O 39 — Vila Zelina 
Avenida Zelina N.o 714 — (fundos) 
Caixa Postal 4118 — São Paulo
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Galima gauti pačių naujausių ir įvairiausių rūšių 
prekių. Čia gali pirkti batų, skry 
helių, elektros gaminių. Didelis 
pasirinkrinkimas radijo aparatų, 
radijo vitrolų. Taip pat turi ir 
naujausių plokštelių. Čia yra

radio laboratorija įrengta pagal uauj-iu 
sius teknikos reikalavimus, vedama 
prityrusių specialistų 

taisymo ir i
Prie pat autobuso Nr. . 93 

sustojimo vietos
PRAÇA SÃO JOSÉ, 1 — S. PAULO

ecialistų, atlieka visus i 
reformavimo darbus

V. ZELINA
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SOPAS PRONTĄS TJTiT f
PRONTAS EM 5 MINUTOS a Jį-.B J
. C; V IV CY'f'■ PALADAR CAŠEIRO

1

u T !

ĮKURTA 1890 METAIS

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

dažais ir pastele.
ARTHUR SCHMIDT

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

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!...

I MPORTAÇÃO — EXPORTAÇÃO

Escritório: - Av, Churchill, 94 — 11.o and. - sala 1110 
Fones: 52-0229 32-6265 

Em Minas Gerais:

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

INCE.EEC1A
CAIjÇAIDCjF
KRAUTUVĖS:

Rua São Caetano, 526
Rua São Caetano, 510

Fone 35-3260

TIESIAI VARTOTOJUI.

E CCMECCIO DE 
M AT EL 8 €> N 8 J LIDA.

FABRIKAS IR RAŠTINĖ:
☆ Rua Javaés 719

São Paulo

AGUA, 
40 activa pom 
M

VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS 

L I N D O Y A

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINTOJAI

ICHACÍ CAEEIERI »

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

3967

vien- 
visa-

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

dos naudokite!

Caixa Postai
SÃO PAULO 'Q3 • CAHP"
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Bendruomenės choro 
Koncertas.

Spalių mėn. 28 d. Liet. Kat. 
šv. Juozapo Bendruomenės 
choras suruošė puošnioj, mies 
to centre, Cine São Francis
co salėje, talpinančioj virš 
1000 žmonių, tradicinį kon
certą.

Sekmadienio rytmetis buvo 
ūkanotas. Popietis t imsusgru 
mojantis lietumi. Apie 14 vai 
kada dainos mėgėjai ir choro 
rėmėjai bei prieteliai turėjo 
vykti koncertam kaip iš trii- 
kosio debesio krito reto smar 
kūmo lietus. Koncerto rengė
jai ir choristai neramiais vei 
dais dairėsi pro langus į gat
ves ir aikštes pavirtusias upė 
mis ir ežerais, baimindamiesi 
ar tik nereikės dainuoti tuš 
čioms kedėms ir sienoms.

Bet kilusis rūpestis tuoj 
dingo. Dar lietuj krintant visu 
smarkumu prie salės durų 
pradėjo sustodinėti mašinos 
iš tolimesnių ir artimesnių 
apylinkių - dainos mylėtojai 
rinkosi. Ir prisirinko apie 700 
žmonių.

Programa buvo iš dviejų da 
lių: religinės ir pasaulinės mu
zikos. Religinėj daly buvo J. 
Dambrausko Malda už tėvynę. 
Sanctus ir Benedictus iš mi
šių «Exultate Deus», F. X. 
Arens, Strolios - Parvesk! Vieš 
patie, VI. Paulausko - Libera 
me, Domine, Witt, Regina coe

11. Solo Henriquetta Ehlers pa 
giedojo C. Frank Panis Ange 
licus, ir Ch. Gounod - Ave 
Maria. Piano akompanavo, 
tiek chorui, tiek solistams Ri 
ta Sprogis.

Antrą programos dalį pra
dėjo dainininkas V. Laurinai
tis sudainuodamas Alb. Nepa- 
muceno Trovas, Carlos Gomes 
Avanturisto dainą ir Sudiev. 
H. Ehlers padainavo Alberto 
Costa serenadą.

Choro antroj dalies progra
moj buvo VI. Paulausko Jurei 
vių maršas. J strėlės Valiok 
dalgeli, Z. Jonušo - Pempei, 
Ch. Gounod - vąlsas iš ope
ros «Faustas», J. Žilevičiaus - 
Anoj pusėj ežero, ir J. Straus 
so - Žydrasis Dunojus.

Beklausant koncerto jauste 
jaučiama Bendruomenės cho
ro pažanga. Tai liudija ir gau 
sus lietuviškos visuomenės 
lankymasis į koncertus, ir 
triukšm ngi susirinkusiu plo
jimai prašant kartoti dainas.

Pirmoj programos daly yna 
tingai klausančius žavėjo Mal 
da už tėvynę. Libera ir Pa,r- 
veski Viešpatie. Antroj dalv 
choras turėjo kartoti Jūreivių 
maršą, Pempei ir Žydrąjį Du
nojų. Choras, ryžtingai vado
vaujamas maestro A.Ambrozai 
čio visai puikiai interpretavo 
nelengvus kūrinius. Balsai iš- 
Ivginti, apipavidalinti, darniai 
ir harmoningai skambėjo. Vie 
tomis clwvedis perdaug den

gė vyrų balsus, ypač kad jie 
stovėjo giliau scenoje ir dalis 
jų balso buvo absorvuojama 
scenos aukštumos.

Solistai V. Laurinaitis ir H. 
Ehlers pasirodė pilnoj formoj.

Dideliu programos praturti
nimu buvo tautiniai šokiai, ku
riuos šoko tautinių šokių gru 
pė, beveik išimtinai iš choris 
tų suorganizuota, vadovauja
ma p. J. Ambrazaitienės Pro 
gramoj buvo kubilas, blezdin
gėlė, kepurinė ir kalvelis. 
Scenos erdvumas leido išvys 
tyti visą tautinių šokių įdomu 
mą ir grožį. Visiems krito 
akin estetiški tautiniai dra
bužiai.

Išviršinė choro išvaizda» 
skoningos chorisčių baltos, 
ilgos suknelės ir vyrų juodi 
kostiumai darė malonaus įs 
pudžio.

Šiandieninis Liet. Kat. Ben
druomenės choras drąsiai ga 
Ii stoti ir į didžiulių teatrų 
scenas.

Šis koncertas yra didelis 
kultūrinis indelis j Brazilijos 
lietuvių gyvenimą. Tai yra 
vaisius nežinančio nuovargio 
darbo ir meilės lietuviškai 
dainai tiek iš choristų, tiek iš 
chorvedžio pusės.

Visuomenes yra šventa pa 
reiga remti choru ir tautinių 
šokių grupę, tas dvi ryškiau
sias tautinės kultūros perda
vimo priemones saviesiems ir 
svetimiesiems. Re lietuviško 
choro kurčias ir skurdus kū

nyčio j nariai dalyvavo pamal 
dose ir bendrai ėjo prie šv. 
Komunijos. Po pamaldų mo
kykloj buvo bendri pusryčiai 
karių metu bepradedančiam 
jaunimui organizuotą darbą 
sveikinimo žodį tarė kun. P. 
Ragažinskas, P. Šimonis, sese 
lė M. Julija, H. Valavičius, 
susirinkime iš svečių dar da
lyvavo inž J. Antanaitis ir ra 
šytoja K. Pažėraitė. Taip pat 
žodį tarė sambūrio pirminin
kas Nardis Antanaitis.

Meninėj programoj dalyva
vo Nijolė Bartkevičiūtė, Au
dra Antan utytė padeklamuo- 
damos po eilėraštį, Alg. Žibąs 
pasakė įdomų monologą, N. 
Antanaitis padeklamavo, V. 
Banys pagrojo armonika, Elv. 
Kilči suskaitė paskambino pia 
nu pora klasinių kūrinių. Mū
sų kolonijos mokslus einantis 
atžalynas su visu jaunatvės 
entuziazmu stoja darban.

Norėdamas surasti elegantiš
kų madų pavyzdžių paprašyk 

madų žurnalą «BAYERS» 
Adresu: Av. Rio Branco, 257 

14 and. sala 1415 
Rio de Janeiro

iš pirmo mėnesio sekmadienio 
perkeliamos į antrą sėkmadie 
nį. Taigi šį mėnesį mišios bus 
ne 4, bet 11 d. lapkričio mėn. 
8,30 vai.

Taip pat pranešama, kad 
šią savaitę Vila Anaštacio ie 
tuvius pradės lankyti kun. V. 
Valevičius, tikslu rinkti aukų 
klebonijos statybai.

— AGUA RAZA lietuviams 
pranešama, kad kiekvieno mė 
nėšio trečią sekmadienį atvyks 
lietuvis kunigas 11 vai. klau
syti išpažinčių ir laikyti mišių. 
Mišios bus prie naujai stato
mos bažnyčios salėje.

— Vila Zelinoje seselių pran 
ciškiečių vadovybėj pradės 
veikti gimnazijos pirmoji kla
sė. Norintieji informacijų pra 
šoma kreiptis į seselių pran- 
ciškiečių vienuolyną, rua Cam 
pos Novos 19 - V. Zelina, ar 
ba telefonu 3 0558.

ŠEŠTADIENIAIS ir SEKMADIENIAIS visi V. ZELINON

Į r E IR M €> j I U
rua Campos Novos, buvusioje futbolo aikštėje. Ten 
rasi skanius užkandžius, alutį, lietuviškai padainuosi, 
pasiklausysi gražios muzikos! Ir dar gali išbandyti 
savo laimę. Šį sekmadienį kermošiuje linksmins lie

tuvių mėgėjų orkestras.

Radio Dirbtuvė ir Laboratorio

AILCIKDAJ I8IDIEA
RUA BENJAMIN CONSTANT, 103 — São Caetano do Sul
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PRAŠOM Į JAUNUČIŲ

Lietuvių kalbos pamokų lankytojai Dr. Vinco Kudir
kos vardo mokykloje, Moóc», rua Lituania 67, L. S. B 
globoje, š. m lapkričio 3 d. 20 vai. ruošia VAKARĄ. 
Gerb. Svečiams bus parodytas muzikaliais montažas 

«ŠVENTADIENIS LAUKUOSF», BALETAS ir kita.
Po programos šokiai iki 4 vai. ryto, grojant Golskio 
orkestrui. Pakvietimai gaunami pas L. S. B. valdybos 
narius ir mokytoją. Pelnas skiriamas mokyklų remontui 

RENGĖJAI.
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tų kolonijos gyvenimas, jos 
šventės, pramogos.

NAUJI CHORO RĖMĖJAI.

Sužavėti Bendruomenės cho 
ro koncertu, ta pat diena cho
ro rėmėjų eilėsna įstojo p. p, 
Alb. Ambrazevičienė. A Ja
ku baitis, Al. Bagdonas.

Bendruomenės choras nri 
tydamas tokį nuoširdi] visuo
menės pritarimą, gal ryžtis 
nlatesniems užsimojimams.

- «M. L.» bičiuliui Rapalui 
Savickui buvo padaryta apen 
d;cito operacija, kuri gerai 
pavyko. Ligonis jau grižo i 
namus ir aplankė «M. L » red.

— Liet. Kat moksleivių sam 
būris jau pradėjo darbą. Spa
lių m. 28 d. buvo suruošta 
šventė. 7 vai. V, Zelinos baž-
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Aberturas de firmas 
Encerramentos de firmas 
Transferencias de firmas 
Contraf s na Junta Comercial 
Distratos na Junta Comercial 
Escdtas Fiscais 
Escritas Comerciais

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

HORÂKIO das 8 às 19 horas.
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Geromis sąlygomis

Patogioje vietoje

Av. Zenina 495
PARDUODAMAS

BARAS — BILIJARDAS
Smulkesnių informacijų ga

lima g u i vieloje.

INDÚSTRIA ARTEFATOS de 
CIMENTO

VYTAUTAS SKRIPKA
Priimu įvairius užsakymus 

įvairių išdirbinių iš cimento, 
kaip skalbimui tankes, šuli
niams cimentiniai dangčiai, 
gėlėms indus, ciraentinius 
vamzdžius, balaustrus, ir kitus 
Įvairius šios rūšies išdirbinius 
Darbas’skubus ir pigus. 
Adresas: Rua Paulistano, 11.

Vila Zelina — São Paulo-

Ith i linui: iii m m !ii m m m -n 'ii n m n n m n n m n ii n n -n m m n ii n ;n iii n m m iii i :n n :n m m mini mm mšįĮ

RE1KIA BALDU? KREIPKIS Į TAUTIEČIO
J. L. Gahnskas Ltda.
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rara

SOPAS PRONTAS
PRONTAS EM 5 MINUTOS

PALADAR CASEIRO
HELI
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