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KORĖJOS karas
Jau ištisus mėnesius užtru 

kusios paliaubų derybos tarp 
UNO kariuomenės vadovybės 
ir kiniečių komunistų dar vis 
negali būti sėkmingai užbaig 
tos. Tos derybos po ilgesnės 
pertraukos buvo maždaug 
prieš mėnesį pradėtos naujo
je vietoje Pam-mun-jon.

Po ilgesnių derybų buvo 
nugalėtas pirmasis sunkus 
klausimas - nustatymas ski
riamosios linijos tarp abiejų 
kariuomenių. Komunistai po 
ilgo priešinimosi sutiko su 
amerikiečiu siūloma linija, 
kuri maždaug sutampa su da 
baltine fronto linija.

Bei ko t'k išspręsti keletą, 
mažesnė' reikšmės tos linijos 
pat isymų. Atrodo, jog dery
bos eina gera kryptimi, po to 
kaip šis taip ilgai užtęstas 
klausimas buvo išspręstas. 
Bet šiuo metu komunistai pa 
sirodė su nauju pasiūlymu, 
kuris stato j pavojų šių de
rybų tolimesnę eigą. Komu 
nistai pasiūlė tuojau pat nu
traukti karo veiksmus žemė- 
ore ir jurose.

Bet kad galėtų nutraukti 
karo veiksmus, amerikiečiai 
nori iš anksto būti susitarę 
dėl kitų svarbių sąlygų, bū
tent, pasikeisti belaisviais ir 
nustatyti efektingas paliaubų 
kontrolės priemonės, kad 
priešingoji pusė nepasimuido 
tų paliaubomis, kad dar ge-

VISAME PASAULYJE
Vel išrinktas Peronas
Pereitą sekmadienį buvo 

renkamas Argentinos prezį- 
dentas. Be dabartinio prezi
dento Perono buvo ir kitu kan 
didatų, iš kurių svarb ausias 
opozicijos vadas, radikalų par 
tijos šefas Balbi n.

Peronas buvo išrinktas vėl 
prezidentu 3,7 milijonu balsų 
iš 8,7 milijonų įrašytųjų bal
suotojų.

Taip pat ir į Argentines 
parlament bei provincijos 
valdžias visose vietose apso- 
liučiai laimėjo peronistų par 
tijos kandidatai.

Egipte demonstracijos
Egipto sostinėje Kaire ne

senai įvyko labai didelės egi p 
tiečių demonstracijos nvkreip 
tos prieš anglus Kairo gat
vėmis pražygiavo minia apie 
500.000 žmonių, kurie nešė 
plakatus, bur buvo reikalai! 
m*», kad anglai išsinešdintų 
iš Sueso kanalo zonos. 

^etuyos Pacioualinė

riau kariškai pasiruoštu nau
jam puolimui. Komunistai siū 
lo šiuos klausimus atidėti, ir 
pareikalavo tuojau pat nu
traukti karo veiksmus. Tas 
reikalavimas buvo pareikštas 
beveik ultimatumo formoje, 
ir bijomasi, jog jis gali pri
vesti prte visiško derybų nu
traukimo Amerikiečiai be ga 
rautijų, kaip bus vykdomos 
paliaubos, nėra linkę nutrau- 
ti karo veiksmus, pasitenkin
dami vien tik komunistų ge
rais žadėjimais.

Psichologiškai padėtį dar 
daugiau pasunkino nesenai 
paskelbtos generalinio 8 sios 
armijos auditoriaus į ulk. Ja
mes Hanley žinios apie ko
munistų ir kiniečių įvykdytas 
UNO kareiviu belaisvių žudy 
nes. Pulk. Kanley tvirtina, 
kad pagal oficialiai surink
tus davinius, komunistai yra 
išžudė iš viso 12 790 belais
viu, iš kurių 5.6'60 yra ameri 
kiečiai.

Tas faktas, labai supranta 
ma, verčia taipgi komunistų 
paliaubų derėtojus vilkinti be 
laisvių pasikeitimo reikalą. 
JAV kilo didelis susijaudini
mas dėl karo belai-vių žudy
nių ir visa eilė senatorių vie 
šai reikalanj i pavartoti ato
mines bombas prieš komunis 
tų kariuomenę kaipo represa 
lias.

Demonstracijos priešakyje 
ėjo patsai meisteris pirminin 
kas Nahar Paša ir Jeruzalės 
vyriausias Mufti Amin e Hus 
sein. kuris yra žinomas kaip 
didelis anglų nekentėjas.

Mossadeghas ne
susitarė del 

žibalo
Persijos ministeris pirmi

ninkas Mossadegkas, kuris da 
bar išbuvo kulias savaites Va 
šingtone. tarėsi su amerikie
čiais Persijos”žibalo reikalu. 
Amerikiečiai tarpininkavo 
tarp persi; ir angių.

Nežiūrint visų pastangų, ne 
buvo surastas susitarimo bū
das, apie ką JAV informaci
jos tarnyba specialiai prane
šė.

Mossadegkas išvyksta iš Va 
šingtono. Prieš tai padarė pra 
nešimą, jog Persija ir toliau 
kovos dėl savo žibalo nacio
nalizacijos ir prieš komuniz

mą. Apgailestavo, kad anglai 
dar vis nesupranta, jog ko
munizmą kai]) tik gimdo ba
das ir mizerija, ir kad šian
diena jau nebegalima vartoti 
19-ojo amžiaus kolonialinės 
politikos metodų.

JAV ir Jugoslavijos
Sutartis

Šiomis dienomis JAV irJu 
goslavija pasirašė naują gin
klų tiekimo sutartį - Jugosla
vija gaus visus g'nklus iš 
Amerikos, k- d sustiprintų sa 
vo gynybos padėtį ir bendra 
darbiautu su laisvojo pašau 
liu gynimosi pasirengimais 
prieš sovietų agresiją.

Jugoslovija tieks Amerikai 
žaliavos.

Sutartyje numatyti ginklai 
ir medžiagos bus laikom pa
slaptyje, ir amerikiečiai tu
rės savo karinę misiją Bei 
grade.

Iki šiol jugoslavai yra ga
vę iš Amerikos lengvų gink
lų, o dabar, kaip yra. spėja
ma, Amerika tieksianti visą 
sunkųjį armijos apginklavi
mą.

Kinija "parduoda" 

suimtuosius
Kinijoje suimtųjų giminės 

kurie gyvena už komunistų 
valdomos Kinijos ribų, gavo 
daug iš savo artimųjų, kur 
prašoma juos «išpirkti». Išpir 
kimo mokestis svyruoja r.uo 
600 iki 6.000 dolerių.

Pinigus reikia mokėti ko
munistų nurodytiems agen

tams Hong-Kongo angių kolo 
nijoje.

Bemažko visu kurie gavo 
tuos prašymus, jr sumokėjo 
reikalaujamą išpirkimą gimi
nės buvo pale sti. Bet komu
nistai areštuoja daug žmonių, 
ypač jei jie turi turto, arba 
bent turtingus gimines, nežili 
rint tų žmonių bet kokios kai 
tės, kad tik galėtų tokiu bū- 
bu ištraukti pinigo,

Įgriuvo tiltas
«Estrada de Ferro Central 

do Brazil» tiltas, kuris eina 
Minas Gerais valstybėje per 
Paraibunos upę staiga “jgrin 
vo, kai buvo pradėtas taisy
ti

Tas tiltas pastatytas prieš 
70 meių. ir juo važiuodavo 
traukiniai. Geležinkelio direk 
cija po ilgų svarstymų nut« 
rė tą t Itą a'naujinti. 'Buvo 
atvęžtas didelis kranas atnau 
j n:mo darbams, ir kai jis bd- 
vo ant tilto užvežtas, tiltas 
staiga įgriuvo.

Žuvo vienas darbininkas, o 
kitas susižeidė, ;

SUV1ETŲ ŠNIPAS 
ŠVEDIJOJE

Šved ijos saugumo valdinin 
kai suėmė pirmąjį sovietų 
šnipą Švedijoje karininką Hil 
ding Anderson, kuris nors ir 
komunistas bet už pinigus 
jau nuo 1947 metų tiekdavo 
Sovietų ambasados nariams 
kariškas paslaptis.

Švedijoje kilo nemažas su
sijaudinimas dėl šio įvykio, 
kadangi švedai iki šiol iš sa
vo geros valios neperdaug ti 
kėjo, kad kas nors Švedijo
je šnipinėtų.

Sugautasis šnipas jau buvo 
nuteistas iki gyvos galvos ka 
Įėjimo. Švedijoje mirties bau 
smė panaikinta 1921 m.

Atgijo is mirties
Amerikoje San Francisco 

mieste šiomis dienomis įvy
ko nepaprastas įvykis, apie 
kurį plačiai rašo Amerikos 
spauda.

Tula Theresa Butler buvo 
rasta vonios kambaryje ne
gyva, staigiai mirusi. Pakvies 
tas gydytojas nustatė mirties 
priežastį ■ ir kūnas buvo pa- 
šarvuotas. Bet keletui valan
dų praėjus, kažkas pastebė
jo, kad lavonas nežymiai su 
judėjo grabe.

Tuojau pat lavonas buvo su 
visa sarga nugabentas į ligo
ninę, kur buvo nustatyta, kad 
ligonė dar nemirusi, bet ma
ža buvo vilties, jog ji atgaus 
sąmonę. Bet po kiek laiko Ij 
gone visgi prakalbėjo ir pa
prašė pašaukti gydytoją ku
ris jai buvo išrašęs mirties 
liudijimą.

Komunistų partijos 
sudėtis

Rigos laikraščtuose paskelb 
tuose straipsniuose apie va
dinamąją savikritiką yra nu
rodoma, jog iš Estijos komu
nistų partijos narių 88 pro
centai yra valdininkai ir tik 
maža dalis priklauso tikriems 
darbininkams, būtent, 8 pro
centai.

Maždaug toks pat santykis 
yra Lietuvos ir Latvijos ko
munistų partijose, kur irgi ko 
munistų valdžios aparato biu 
rokratai sudaro didžiąją dalį 
komunistų narių, kai tuo tar
pu fizinio darbo proletarai 
tik proletarai ir tebėra.
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Lietuviai Pasaulyje...
Vieningu Keliu
Kol VLIKo ir p. Lozorai

čio ginčas tęsėsi, mes stengė 
mės susilaikyti nuo komenta
rų ir nesivelti į tų ginčų su- 
kurj. DBLS nusistatymas bu
vo ir lieka laikyti VLIKą ir 
Diplomatinę Tarnybą su jos 
šefu p. Lozoraičiu musų tau
tos vadavimo veiksniais, ku
rie yra mums būtini ir ku
rie turi teisę gauti visuome
nės pritarimo ir paramos. Dėl 
to, visi šių veiksnių atstovai 
buvo musų mielai priimami 
ir prideramai pagerbiami.

Nesutarimai tarp VLIKo ir 
p. Lozoraičio tačiau buvo 
mums didelis skaudulys ir 
centro organai jau nuo senai 
dėjo pastangas tiems nesuta
rimams išlygintu Sėkmingam 
susitir mui įvykus, galime 
mes kartu su kitų kraštų ge 
ros valios lietuviais tik pasi
džiaugti.

To akyvaizdoje dabar bū
tų žalinga ir beprasminga ju 
dinti praeities žaizdas ir ieš
koti kaltininku. Visi turime 
padėti, kad VLIKo ir p. Lozo 
raičio susitarimas išaugtų Į 
tikrai nuoširdų ir glaudų dar 
bą Lietuvos vadovavimo bar
re ir siekti, kad ateity pana
šios situacijos, kokia buvo iki 
šiol, nepasikartotų. O tam 
progų gali atsirasti,jei nebus 
tvirto pasiryžimo jų išvengti.

Iš susitarimo komunikato 
matyti, kai ne visais klausi
mais pavyko susitarti ir 
tuo reikalu yra numatyta toli 
mesni pasitarimai Mes nori 
me tikėti, kad likusieji ginčy 
tini klausimai bus irgi grei
tai ir sėkmingai išspręsti, lai
kantis to pačio darnumo lie
tuviškoje veikloje reikalo ir 
noro kompromisui.

Lietuviškai visuomenei įd<» 
minusias susitarimo punktas 
yra numatomos šaukti konfe
rencijos. k-*d patikrinti kuo 
plačiausios lietuviu visuome
nės dalvvavimn laisvinimo 
darbe. Tai biro snraga. kuri 
perilgai tęsėsi ir kuri mums 
buvo nenaudinga. Tokiu kon 
ferenc’.ių sušaukimas gal bū
tų ir praeity užk r'ęs kelią 
daugeliui "nesusipratimų ir 
tam pačiam to VLIKo ir Lo
zoraičio ginčui. Lietuvos vit 
suomenė tremtyje įrodė gy
vą ir sveiką mūsų tautinių 
reikalų supratimą ir mųsų va 
dovaujantieji veiksniai turi 
jos nuomonės atsiklausti.

Šia proga yra reikalinga 
paminėti ir kitą nesenai ivy 
kusį džiuginantį fakta, tai VL 
TKo susitarimą su Mažosios 
Lietuvos Taryba, kurios at
stovas n. Frakas jau pradėjo 
d’rbti VLIKo Vykdomoj Ta 
ryboi.

Tokiu būdu visi mūsų svar 
blausi veiksmai surado ben
drą kalbą Lietuvos vadavimo 
kovoje. Reikia laukt', kad 
tas teigiamai atsiliens i mė
sų visu darbo rezultatus šiais 
sunkiais mūsų tautai laikais.

D. Britanijos lietuviai, vi
suomet jautrūs tautiniuose, iš 
širdies sveikina VLIKą. Dip
lomatijos šefą ir M. L. Tary
bą. suėjusius į vieningą veik 
1ą už Lietuvos laisvę ir pa
žada visakeriopą paramą jų 
darbe.

«Briianijos Lietuvis»

Lietuvis Ponų Vasarvietėje

Anglijoje dar ir šiandien 

tebevyrauja dideli luomų skir 
tumai. Kiekvienas luomas tu
ri savo padėtį visuomenėje 
ir jie yra tarpusavy nesuderi 
narni.

Dėl to jie turi savo atski
rus miestus, arba bent kvar
talus, atskiras vasarvietes, 
kaminas ir pan. TTk viešam 
reikalui tarnaujančios valsty 
binės ir visuomeninės institu 
cijos yra \ Įsiems gyvento
jams bendros.

Darbininkų mėgiama vasar 
vietė yra Blackpooiis. Tačiau 
lietuvis M., Lietuvoje buvęs 
aukštas .pareigūnas, panoro 
paatostogauti su angliškais 
ponais. Per protekciją jis pa 
teko į Cornwall}. Vilos savi
ninkas išnuomavo jam kamba 
rį, bet «dėl viso pikto» valgi 
(lino virtuvėje. Tik įsitikinus, 
kud peiliai ir šakutės svečio 
rankose •'šokinėja» mikliai ir 
valgymo manieros yra pakan 
karnai aukšto stiliaus, jo sta 
liuką perkėlė į bendrą valgo 
mąjį.

Trys Ateitininkų S-gos
JAV-se

Amerikos Ateitininkų Są
jungos suvažiavimas, tęsę^is 
per dvi dienas - rugsėjo 1 ir 
2, buvo sėkmingas visais at
žvilgiais. Jis buvo gausingas 
atstovais ir svarus nutarimais.

Pažymėtina, kad šis suva
žiavimas priėmė keletą svar 
bių organizacijos statuto pa
keitimų. Nuo dabar vietoj vie 
nos sąjungos bus trys: sen
draugių, studentų ir mokslei
vių su atskiromis vadovybė
mis, kurių pirmininkai suda
rys trijungtų sąjungų tarybą 
ve;klai koordinuoti.

Dideliu entuziazmu užgirta 
vaikų organizavimo (jaunučių) 
užsimojimas, kurio priešaky
je stovi kuu. Mažutis.

Sendraugiu sąjungos pirmi 
ninku išrinktas juozas Lauč- 
ka. Kitus valdybos narius pa
sirinks jis pats. Studentai ir 
moksleiviai savo valdybas 
rinks I ores} oi.dencŲos ke 
Ii u.

Suvažiažimas išklausė J. 
Naujokaičio, Dr, S. Barzduko 
ir Dr. Viliamo paskaitų aktu
aliais Ateitininkų reikalais.

Baigus suvažiavimą buvo 
koncertas ir labai jaukus ir 
draugiškas bankietas.

Suvažiavimas labai karštai 
diskutavo Marianapolio kole
gijos klausimą ir stipria re
zoliucija ragina tėvus leisti 
jon savo vaikus. Plačiai pa
diskutavus, iškeltas reikalas 
labiau jungtis į Amerikos lie
tuvių katalikų organizuotąją 
veiklą.

PIRMASIS JAV LIETUVIŲ 
SKAUTŲ VADŲ

SĄSKRYDIS

Š/m rugsėjo 1-2 d. Cleve- 
lande, Ohio, įvyko pirmasis 
JAV lietuvių skautų vadų sąs 
krydis.

Sąskrydį atidarė vyr. sktn. 
Dr. Čepas. Pasikeisdami po
sėdžiams pirmininkavo sktn. 
Pauža ir Jonaitis. Sekretoria
vo pskni Naginionis.

Po pranešimų iš vietos Pir 
mijos atstovas ir dvasios va
dovas sktn J. Vaišnys, S. J. 
savo pranešime pabrėžė vie
nybės ir skautiško jaunimo 
religinio auklėjimo svarbą, 
ragino puoselėti meilę savoi

SOPAS PRONTAS
PRONTAS EM 5 MINUTOS

PALADAR CASEIRO

| S 1 Ų S K I M E ISTORINE MEDŽIAGĄ

Paskutinieji karai sunaikino daug brangios mūsų tau
tos istorinės medžiagos. Kaž kur dingo ir nepriklausomy
bės paskelbimo aktas. Žuvo svarbūs dokumentai, nes ne
buvo surinkti ir tinkamai apsaugoti. Nedaug teturime ir iš 
lietuviškos emigracijos.

Todėl Istorinės Medžiagos Rinkimo Komisija, veiku
si Vokietijoje, Vykdomosios Tarybos žinioje, rinko istori- 1 
nę medžiagą ir siuntė apsaugai į Chicagą, j šv. Kazimiero 
Seselių Vienuolyną. Dabar šis archyvas plečiamas ir tvar 
komas. Norima j jį sutelkti visą, kas tik liečiu netiktrem 
tinių, bet ir visų mūši} emigrantų gyvenimą, iš tos medžia
gos vėliau bus rašoma pasaulio lietuvių istorija.

Kviečiame visus i talką! Kiekvienas prašomas per- 
' galvoti savo tremtinio dienas nuo netekimo tėvynės iki da

bar, ir visa, kas svarbu ateičiai, siųsti archyvui. Iš sto- 
! vyklinio gyvenimo tikrai kiekvienas turi fotografijų, ku- ' 

rios vaizduoja mokyklas, darbą, administraciją, įvairių do 
I kumentų. piešinių, diagramų, statistikų, — visą tai nedel
siant siųskite į archyvą. Fotografijos turi būti atviruko 
dydžio ir su įrašu antroje pusėje. Iš visų sričių, kuriuose 
tik lietuviai reiškėsi, tegu susidaro archyvinės medžiagos!

Kiekvienas tegul jaučia pareigos paremti archyvą. 
Privačiose rankose istorinė medžiaga lengvai nusimeta, 
o archyve bus išsaugota kartų kartoms. Iš archyvo ši me
džiaga bus prieinama visiems, kurie tik norės ją studijuoti.

Istorinę medžiaga prašoma siųsti tiesiog į archyve 
būstinę šiuo adresu.'

Lietuvių Tremtiniu Archyvas
2601 W. Marquette Road. Chicago 29, 111. USA
Pranešimus (laiškus) apie išsiųstą archyvui siuntinį 

bei mažesnius (voke telpančius) dalykus prašoma Siųsti 
vadovo adresu:

Vincentas Liulevičius
4222 So. Fairfied Ave. Chicago 32. III. USA

religijai ir tautybei.
Vyriausias skaidiniui- as Dr. 

Čepas pranešė, kad JAV Na
tional Poy Scouts Association 
(BSA) council pripažįsta lie
tuvių latvių'ir estu vadeivas 
(lietuviams vyriausias sktn. 
Čepas).

Be to. labai palanki mums 
instrukcija yra atspausdinta 
1950 m. liepos mėn. žurnale 
«Scouts Executive». Ta in
strukcija visados galėsime 
remtis, jei kiltų kokių nors 
sunkumu s:i BSA, ar kt. na- 
reigūnais. Vyr. sktn. Dr. Če
pas patarė visiems skautų 
vienetams registruotis pas 
amerikiečius ir palaikyti glau 
dėsnius santykius su buv.DP 
latvių, estu, ukrainiečių, gu 

du, rusų ir vengrų skautų vie 
netais.

Sąskrydis priėjo išvados, 
kad nebūtų tikslu JAV lietu
vių skautų rajoną suskaldyti 
į kelis rajonus.

Paaiškėjus, kad sujungimas 
vyriausiojo sktn. ir JAV rajo 
no vadeivos pareigų viena
me asmenyje dėl daugybės 
darbo yra neracionalus, va
deivos pareigoms išrinktas 
sktn. Pauža, o jo pavaduoto
ju vyr. sktn. Kizlaitis. Jie bus 
pristatyti Pirmijai patvirtinti, 
prašant pakeisti ankstyvesnį 
tuo reikalu nutarimą.

Pirmoji sąskrydžio diena 
baigėsi Clevelando vietininki 
jos vadjos ir skautų tėvų su 
ruoštu ypatinai jaukiu pobū- 

viu, kurio metu vietos žymus 
veikėjas Gaidžiūnas rodė jo 
pagamintą filmą iš DP gyve
nimo, VLIKo ir kt. veiklos.

Sekanti sąskrydžio diena 
pradėta iškilmingomis pamal
domis, vietos lietuvių katali-

— Visiems reikalams, su
sijusioms su Jungtinių tautų 
sesija Paryžiuje, vadovauti 
Vykdomoji Taryba paprašė 
Lietuvos atstovą Paryžiuje 
Dr. St. Bučkį, jam pavesda
ma sutelkti visas diplomati
nes jėgas, kurios tik bus rei 
kalingos šiai akcijai. Jau da
bar į šį darbą aktyviai įsi
jungė prof. J. Baltrušaitis, 
pulk. Landskoronskis, E. Tu
rauskas. Numatyta, kad šiam 
metui pagal reikalą bus patel 
kta ir daugiau jėgų.

Savo ruožtu paruošiamuo
sius darbus atliko Lietuvių 
Pat. Grupė, bendradarbiauda
ma su Lietuvos ministeriu Va 
šingtone. Min. P. Žadeikis 
drauge su latvių ir estų diplo 
matais, taip pat čekoslovakų, 
lenkų, rumunų ir vengrų tau 
tinių komitetų atstovais Ame
rikoje įteikė Jungtinėms Tau 
toms bendrą memorandumą 
dėl genocido.

— VLIKo narys ir TF val
dytojas prof. J Kaminskas, 
spalio 20 d. laimingai pasie
kęs JAV, pats informuojasi 
apie tenykščių lietuvių bei 
amerikiečių nuotaikas ir lie
tuvių veikėjus, taip pat atski
ras organizacijas informuoja 
apie laisvinimo veiksnių veik 
lą Europoje. VLIKe jį laiki
nai pavaduoja adv. J. Sko- 
rubskas.

- URT valdytojas? prof. J. 
Brazaitis lankėsi vokiečiųjįž 
siėnių reikalų ministerijoje 
Bonoje, tarptautiniame komi
tete krikščioniškajai kultūrai 
ginti, ispanų ambasadoj ir 
nunciatūroj Godesberge.

Turėjo taip pat pasikalbėji
mą su garsiuoju amerikiečių 
žurnalistu Schweizeriu.

— Vykdomoji Taryba yra 
paprašiusi Lieiuvos aistovą 
Paryžiuje Dr. St, Bačkį ir 
prof. J. Baltrušaitį dalyvauti 
Europos Tarybos suvažiavi
me, o kun. Krivicko sekti su 
važiavimo eigą kaip kores
pondentą.

— Vykdomoji .Taryba pa
tvirtino Revendikuotinų Sri
čių Tarybos sąmatą, įgalinčią 
visa plotme tvarkyti Mažo
sios Lietuvos reikalus.

- JAV bėse ALT vykdo
mam Laisvės Mob. vajui gan 
ta jau apie 40.000 dol. Vajus 
vykdomas toliau.

f • ■ ------—

kų bažnyčioje, kur buvo at
neštos JAV, Lietuvos ir skau 
tų vėliavos Po to dar buvo 
uždėtas vainikas ant paskuti
niojo Lietuvos Skautų šefo 
a.a. Antano Smetonos kapo.

Toliau posėdžiauta puoš
niuose jau 40 metų Ameriko 
je gyvenančio lietuvio Dr. 
Tamošaičio rūmuose. Buvo 
nagrinėjami numatomo pa
keisti s-gos statuto nuostatai. 
Kas nutarta, viskas bus pa
tiekta Pirmijai.

Apsvarščius dar visą eilę 
skautų organizacijos reikalų, 
vakare Dr Tamošaičio rezi
dencijos parke suruoštas lin
ksmas skautiškas laužas, ku
ris užbaigtas vakarine mal
da.

Privargę saskrvdžio daly
viai kupini atnaujintų jėgų iš 
siskirstė paskutinei! nakvy
nėn: o kiti nuskubėjo į trau
kinius, kad laiku suskubtų į 
savo darbą fabrikuose.

Sąskrydis praėjo vienybės 
ir meilės skautybės ženkle. 
To sąskrydžio pasekmė ne
abejotinai sužydės milžiniš
kais atstumais vienas nuo ki 
to atskirtuose skautų viene
tuose.
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ARGENTINOJ
LB-nei dėl LOKo prisiųsto 

statuto V LIK o pirmininkas 
pastebėjo, kad butų gera or
ganizaciją išplėsti visiems lie 
tuviams. Parengtasis projek
tas gaii būti įteigtas valdžios 
įstaigoms, bet pageidaujama 
parengti vidaus tvarkos tai
sykles ir jomis PLB išskirti 
iš paprastos organizacijos.

— Prez. Peronui įteiktame 
bendrame tautų už geležinės 
uždangos memorandume pra
šoma. kad Argentina parem
tų tas tautas tarptautine plot
me.

Iš lietuvių pusės tą memo 
randamą pasirašė Liet. Išl. 
Centro pirmininkas 1. Padval 
skas ir sekretorius agr. San
ta ras.

- - Dr. Basanavičiaus var
do savišalpos ir kultūros drau 
gija spalio mėn. atšventė sa
vo 25 m. veikimo sukaktį.

— Rosario pažiba yra lie
tuvis E. Žukas, nugalėjęs per 
profesinių žaidėjų rungtynes 
geriausią golfininką italą Bar 
bieri.

— Visi lietuviai gydytojai 
turi darbo savo profesijose: 
Dr. Neverauskas dirba Pam
poje, Jospaitienė - Cordobo- 
je, Si. Babelis buvo paskirtas 
į Treievo Patagonijoj, jo tė
vas gyd. A. Bebelis - 3 me
tai dirba savarankiškai.

— Su lenkų delegacija pas 
respublikos prezidentą Pero
ną lankėsi ir lietuvis M. Kliu 
kas, kuris yra Misiones len
kų draugijos pirmininkas. Jis 

taip pat iš seno pranumeruo- 
ia «Argentinos Lietuvių Bal
są».

— PLIAS pirmininku vėl 
išrinktas inž. J. Ramanaus
kas.

Australijoje
— LB statutas galutinai pri 

imtas ir pasiųstas tvirtinti 
VLIKui, kurio patvarkymu nu 
matyta suregistruoti visus kra 
šte įgyvenančius lietuvius ir 
užvesti kartoteką. Iš VLIKo 
gauta propagandinė medžia
ga paskirstyta tarp įvairių bib 
liotekų ir išdalyta australų 
įstaigoms bei organizacijoms.

— «Australijos Lietuvis» 
1951 m keičia savo formatą. 
Turinys taip pat bus padin- 
tas trečdaliu,

— I ietuviai krepšininkai 
(iš viso 3) gražiai pasirodė 
pirmenybes laimėjusioj «Vik
torijos» rinktinėj. Derginavi- 
čius įeina net į visos Austra
lijos rinktinės sąstatą.

— Dail. Firnauskas kuria 
vitražus, kurių jau ne vienas 
puošia Australijos ir N. Ze-
landijos bažnyčias.

Ir dail. A. Vaičaitis dirba 
kaip komercinis dailininkas.

— Skulp. Uoselis eina rei- 
stauratoriaus pareigas viena
me Melburno muziejuje.

MIRĖ VYSK. P. BUČYS
Spalio 2č d. Komoje mirė 

ir Spalio 27 d- buvo palaido- 
tas marijonų kriptoje Vero
nos kapuose Rytų apeigų ti-ÊS

tul. Olimpo vyskupas P. BÜ- 
čys, buv, VDU rektorius ir 
senosios lietuvių kartos vei
kėjas,

Velionis buvo didelis lietu
vių patriotas, -pa s k i au si ai 
vadovavęs marijonams.

Susirgo rugsėjo 19 d. pas
kum buvo vėl kiek pasitaisęs 
ir galėjo net mišias laikyti, 
bet galiausiai neišlaikė nau
jos arterijų sklerozės atakos. 
Apie jo mirtį ir nuopelnus lie 
tuvių tautai ir bažnyčiai buvo 
visomis kalbomis pagarsinta 
per Vatikano siųstuvą ir spau 
dos agentūras.

Velionis yra parašęs visą 
eilę religinių ir mokslinių vei 
kalų, kurių dabar norima su 
daryti tikslią bibliografiją, 
Prof. Z. Ivinskis surašęs žy
mią dalį jo atsiminimų.

Velionis buvo gimęs Šila- 
galiuose, įšventintas į kuni
gus 1899 m. kovo 25 d. į vys 
kapus 1930 liepos 3 d.

Gedulingos pamaldos buvo 
atlaikytos lotynų ir slavų ap 
eigomis.

INDÚSTRIA ARTEFATOS de
CIMENTO

VYTAUTAS SKRIPKA
Priimu įvairius užsakymus 

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

Vila Zelina — São Paulo-

Bra»®aoaawan«c«»*BavDeasea»E acaasaBaaaaa

— Tarptautinis komitetas 
krikščioniškajai kultūrai gin
ti išleidžia vokiečių kalba 
pirmą savo leidinį «Lietuvos 
tikinčiųjų laišką šv. Tėvui-», 
atneštą į vakarus Lietuvos 
partizanų. Tiražas 10.0G0.

Komitetas stengiasi, kad šis 
leidinys, kaip pirmasis tos 
rūšies iš viso, kuriuo jis taip 
pat pats prisistatys vokiečių 
visuomenei, būtų ir techniš
kai paveikslingai atliktas. Lei 
dinio viršely - nupieštas že
mėlapis, kuriame Pabaltijo 
kraštai padengti jiioda spal-
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Geromis sąlygomis
Patogioje vietoje

Av. Zemna 495
PARDUODAMAS

BARAS — BILIJARDAS
Smulkesnių informacijų ga

lima gauti vietoje.
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j REIKIA BALDŲ? KREIPKIS į TAUTIEČIO | 
f J. L. Galinskas Ltda. I

J BALDŲ SANDĖLĮ. |
AV. DR. GIACAGLĮNI, 71-C — K ALPINA. g
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va ir su strėle vokiškas užra 
šas: «čia kovoja kryžiuš prieš 
bolševizmą», apačioj pagel-' 
bos šauksmas iš Lietuvos miš 
kų.

— Šveicarijoje pirmą kar
tą žiemos semestre, liaudies 
universiteto rėmuose bus skai 
tomą Zuericho universitete 
apie Pabaltijį. Paskaita, kuri 
truks visą semestrą, pavadin 
ta «Nutilęs Baltijos pasaulis». 
Paskaitininkas — žinomas ra 
šytojas Schapcris.

Paskaitoj bus paliestos šios 
temos: kaip susikūrė Pabalti 
jo valstybės. Didžioji Lietu
vos imperija nuo Baltijas iki 
Juodosios jūros, Pabaltijo vai 
stybių reikšmė ir vaidmuo 
tarp Rytų ir Vakarų, Pabalti
jo rezistencija etc.

— Lietuvių tiltininkų kuo- 
pair toliau laiko Europos re 
kordą. Už jų pavyzdingumą 
per šiemetinius manevrus 
jiems padėką pareiškė pats 
vyriausias Atlanto pakto ka
riuomenės vadas gem Eiseh- 
oweris.

Debesėliai, debesėliai...
KAROLĖ PAŽĖRAITĖ

Lietuvos T.S.R. liaudies komisarijato tarnau
toja Milė Juodeikytė, drauge su kitais keleiviais, 
nusileido judančiais garlaivio laipteliais į priplau
kusį prie krauto luotą ir sušuko valtininkui:

— Sveiki, gyvi, kaip laikotės?
Tačiau pasveikintasis nė žvilgt į jos pusę. 

Jis skubino irtis toliau nuo plaukianėio garlaivio, 
kod jo valties nepagautų banga. Taip nusprendė 
Milė, sėsdama ant drėgnos lentos ir dairydamasi. 
Daugumas keleivių - - moterys, grįžtančios iš mies 
to su pirkiniais. Jų pintinės pūpso po suolais ir 
po keleivių kojų. Du vyrai paniurusiais veidais 
rūko pypkę. Negirdėti moterų juoko ir klegesio. 
Ir vyrai tyli. «Tarybų Lietuva» visiem atėmė ža
dą, — pagalvojo Milė.

Ūmai mergaitė krūptelėjo. Į ją ironiškom 
akim žiurėjo jaunas vyras. Po pažasčia, jis laikė 
naujintelį gelsvos odos portfelį. Tos sučiauptos sa
distiškos lūpos... Kur ji jas matė? Taip, taip, ji 
prisimena, Panašios lūpos pas jos viršininką rusą 
su lietuvišką pavarde, kuris gyrėsi savo rankomis 
daug nužudęs «buožių». Tokias pat lūpas turi ir 
komisaro pavaduotojas, taip pat su lietuvišką pa
varde. Ne, ne, nedera apie tai dabar galvoti, Juk 
ji važiuoja į gamtą, pas savo draugus. Ten ji tik
rai užsimirš, atsigaivins.

Panemunės krantas su bažnytėle ant kalvos 
ir šimtamečiais ąžuolais artėjo. Štai ir kitas dar 
aukštesnis kalnas, slepiąs senus buvusių Lietuvos 
didikų rūmus.

Ant kranto teliūškavo juodas luotas. Jame 
žaidė, krykštė vaikai. Milė dairėsi bene pamatys 
jame savo draugės vaikus. Nėra.

Milė, iššokusi iš valties, padavė yrėjui pini
gą, bet jis nukrito ant šlapio smėlio. Ji pasilenkė 
jį paimti, ir jos galva susidūrė su vėjo išdraiky
tais valtininko plaukais.

— Saugokitės to... su portfeliu... — sušnibž
dėjo jis Milei, ir garsiai pridūrė: — Kad jį kur 
velniai... tą pinigą. Sušlapo.

Milė atsigrįžo, ir vėl susidūrė su tom pat iro
niškom, žiauriom akim. Nejaugi ji turi grįsti at
gal į Kauną, nepasimačiusi su savo irtimaisiais? 
Ne, jį negrįš. Juk tai jai nebe naujiena. Ne vieną 
kartą ji pastebėjo, išėjus iš įstaigos, ar iš namų, 
ją sekantį vieną ar kitą žydelį. Tai iš pradžių ją 
pykindavo, o paskui ji nekreipdavo dėmesio. Kar
tais net pasijuokdavo iš jų. Kaip nevykusiai jie 
sekdavo. Naujokai. Ir ko ji turi si ipstytis? Juk ji 
liaudies komisarijato tarnautoja, kuria pasitiki ne 
tik lietuviai viršininkai, bet ir atėjūnui rusai. Net 
su žideliais įstaigoje ji geruoju. Savo draugam 
tuose senoviškuose rūmuose ant kalno jį negali 
pakenkti. Nebent jie jai. Bet ji to nebijo.

Daugiau nebeatsigrįždama, ji ryžtingais žings 
niais pradėjo kopti, tarpkrūmiais vingiuojančiu, 
lietaus apgriautu, takeliu į kalną. Ji nesiskubino. 
Erškėrožių žiedai su dūzgiančiom bitėm ir lelija
vus alyvos ją svaiginto svaigino, O aksominės 
pievos gėlių kvapas šioje mažoje aikštelėje, kiek 
aštrokas, bet toks gaivus. Šis skardžius gal ne- 
m įtė kirvio. Žmogaus grioviko ranka jo nepalie
te. Gal užtat jį pamėgo paukščiai ir savo skar- 
skardžiais balsais linksmina Panemunės gyvento
jus. Ir tu, gegutėle, tu margaplunksnėle, giries sa
vo migdančiu kukavimu. x

Milė savo nerūpestingomis akimis glomonė- 
jo kiekvieną medį, kiekvieną augalą, kiekvieną 
vešlų lapelį ir net ant tako pasipainiojusį sliau- 
muką, bailiai slepiantį sriaubtuvą savo kiautam 
Koks,gražus pasaulis gegužės mėnesyje!

Štai ir varteliai iš po žalumynų geltonuoja. 
Prasideda jaunas medelynas. O ten šimtamečiai 
milžinai ąžuolai saugoja skardžių, kad nenugar- 
mėtų Nemunan. Tarp ąžuolų senovės aukuras 
dungso. Kadaise čia buvusi šventykla, kriviai at
nešdavo aukas, meldėsi už Lietuvą.

Mergaitė ėjo toliau pro užsimezgusių serben
tų krūmokšniuš Pasigirdo šuns staugimas Ir pa
sirodė saulės nušviesti balti rūmai. Priėjusi dvi
aukštį rūmų sparną, Milė pro milžinišką kaštan- 
medį ir gėlių gazonus priėjo prie namo fasado 
kuru. Užrakintos. O kadaise tos durys buvo to
kios svetingos, visiem atviros. Milė pabeldė' į lan
gą. '

— Dieve, Milė, —- pasigirdo nudžiugęs jos 
draugės balsas.

Durys triukšmingai atsidarė, ir viešnią pasi

tiko visa šeima: Zabelė su savo vyru Justinu Dau
mantu ir vaikais — dvylikamete Valiute ir treigiu 
Gedučiu. O iš paskos atšlepseno senutė Justino 
motina. Visi ją bučiavo, glamonėjo.

— Pode, pode, — šaukė Gedutis, — aš tau 
parodysiu viščiukus

—- Kokia brangi viešnia, — apkabinusi Milę, 
šnekėjo senutė ir nuskubėjo virtuvėn.

— iš tikro, Miliute, tu mum brangi visuomet, 
-- pritarė Zabelė, kurios mėlynos akys atrodė 
lyg užsiverkusios. — O ypatingai dabar tu mum 
brangi. Visi mūsų prieteliai mus užmiršo, bijo pa
rodyti nosį. Tik tu vienintelė mūsų neužmiršti.

t — Juk mes esame buožės, — su karteliu bal
se pridūrė Justinas.

— Neminėk to šlykštaus žodžio. Šį centriu
ką tu įsigijai išsimokėtinai, kruvinai taupydamas 
paties užsidirbtą pinigą, o aniem raudoniesiem 
barbaram tu buožė!... Einam į svetainę, Miliute. Pa
silsėsi. Čia, valgomajame, nėra minkštasuolio.

— Ir mes, ir mes, mamyte, — šaukė vaikai.
— O kiškio pyrago norit? — nusijuokė vieš

nia. Ji ištraukė iš savo lagaminėlio šokolado ir 
kitokių saldumynų ir padėjo ant stalo. Motina pa
davė vaikam po plytelę šokolado ir saldumynų, o 
k:tą šokoladą padėjo į dėžę indaujom

— Nebūkit viendieniai. Tai bus rytojui ir ki
tam kartui, — tarė ji žiūrintiem vaikam.

Svetainėje minkštų baldų komplektas, deng
tas šeimininko sesers audiniais. Čia pat fortapio- 
nas. Kampe jaukus kurmantas, prie kurio šeimi
ninkai rudens vakarais mėgsta šildytis, Ant kur- 
mento — bronzinis Vinco Kudirkos biustas. Sienas 
puošia pora graviūrų ir vaikų fotografijos. Ant 
grindų dailininkų Tamošaičių darbo kilimai.

Milė nugrimzdo fotelyje ir užsimerkė. Lygiai 
priešais ją, per adarą langą, žvelgė saulė. Šeimi
ninkė norėjo uždaryti langą, bet Milė neleido.

— Tegu, taip kvepia kaštanai...
Abu šeimininkai susėdo arčiau viešnios.
— Ar tu žinai, kad mes apstatyti šnipais? - 

sušnibždėjo Daumantienė. — Nesinori niekur iš 
namų eiti. Ar tu nepastebėjai kokio šnipo?

-- Ne, nepastebėjau, — kažkodėl sumelavo 
Milė. Jei ji pasakys’ kad pastebėjo, arnuo to bus 
kam lengviau? — Tik judu atsargiai kalbėkitės 
telefonu, nes man su jumis susijungus, išgirdau 
svetimą griežtą balsą: «Įjunkite pasiklausymą»
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Maironis

Jaunajai Lietuvai
Jaunoji Lietuvos karta, 
Tėvų pamilus brangią šalį, 
Už ją, už ją, kiek jėgos gali, 
Širdim galinga ir karšta, 
Ne už skriaudas vien proletaro, — 
Visos tautos varyti baro, 
Į darbininkų eilę stok, 
Plačiausiu mostu užsimok!

Pagerbęs milžinus tautos 
Ir darbus savo pirmtakūnų, 
Patsai auk ateičiai galiūnu 
Ir savo prievolės šventos, 
Įnešti irgi savo dalį, 
Darbais palaimint brolių šalį, — 
Jaunime pažangus atmink! 
Garbės sau kelią pasirink!

Ant išvyniotos vėliavos 
Kilniai išrašę: už tėvynę! 
Rankas sau draugiškai supynę, 
Pirmyn, jaunime Lietuvos!
Pirmyn aukštai tarnaut idėjai, 
Šviesesnės ateities kūrėjai! 
Pirmyn,'jauni draugai, pirmyn! 
Kaip Vilniaus bokštai vis aukštyn!

Gudavičius

LEISKIT Į TĖVYNĖ

Leiskit į tėvynę, leiskit pas savus, 
Ten pradžiugs krūtinė, atgaivins jausmus.

Pirm negu aušrele skaisti užtekės.
Ten mano dainelė linksmai suskambės. ,

Kai medžių ūžimas giedančiam pritars, 
Šyentas įkvėpimas dainą mums sutvers.

SOPAS PRONTAS
PRONTAS EM 5 MINUTOS 

PALADAR CASEIRO HELIO

Čia jausmai man žūva, kalinė širdis, 
Leiskit į Lietuvą, akys ten nušvis.

Svetima padangė nemaloni, ne .. 
Tėviškėlę brangią vis regiu sapne.

Nemuną dabiną puikesni žiedai, 
Širdį ten ramina meilesni jausmai.

TEN KUR ŽAIDŽIA NEMUNĖLIS

Ten kur žaidžia Nemunėlis, 
Kur Šešupė mūs miela, 
Ten laukai mūs tėviškėlės, 
Ten garbinga Lietuva.

Ten gražučiai ramus sodžiai 
Slepias sodų gilumoj.
Ten lietuviškieji žodž’ai 
Skamba mylimoj dainoj.

Ten linksmučiai vyturėliai 
Gieda kruta per dienas. 
Ten rūtelių vainikėliai 
Puošia sesių mūs .kasas.

Tenai dirba, aria, sėja, 
Ten artojų vien šalis, 
Tenai jaučias pailsėjęs, 
Jei lietutis kiek palis. _

O per kaitrią rugiapiutę, 
Kaip tėvynė mūs graži?! 
Tada dirba neužkiutę, 
Ir suaugę, ir maži.

Kada dienos taip saulėtos, 
Rodos, dega dirbdami, 
Kad ir rankos jų pūslėtos, 
Nors pailsę, bet linksmi.

Dainuok, sesulė

Dainuok, sesute lepúnéle, 
Nevaržo niekas tau dainų, 
Nebedainuosi, vargdienėle, 
Kitų sulaukusi dienų.

Globoj močiutės sengalvėlės.
Lig šiol laiminga gyvenai.
Tau terūpėjo vienos gėlės,
Ir beviliojo vien sapnai:

Ir nuolatos tave lydėjo 
Linksmutė kūdikio daina, 
Ir dailios rožės pavydėjo, 
Kad tu jaunystė kupina!

Bet greit likimas mūsų mainos, 
Pakeisdams dieną naktimi...
Nūnai dar skamba tavo dainos, 
Rytoj gal verksi nerami.

Gailies, kad žydinti jaunystė, 
Laimužės laikas, kaip dienos, 
Lyg pumpurėlis išsivystė 
ir, šit, jau žūva nuo šalnos.

Gailies, kad meilės nesurado, 
Vien meilės troškusi širdis, 
Kad sielos amžinojo noro, 
Jau niekas tau nenumaldys.

Gailies, kad daug darbų pranyko, 
Be jokio ženklo, be naudos, 
Gailies negautojo vainiko, 
Saldžiai svajoto kitados.

Kaip bailios rytmečio žvaigždelės, 
Nublykš nuostabūs tie sapnai.
Ir guls tau dūmos ant širdelės, 
Ir žeis krūtinę kruvinai.

Ir ant gražių, žydrių akelių, 
Kaip perlai, ašaros mirgės, 
O skausmą, kritus tau ant kelių, 
Tik vien Dievulis teregės...

Dainuok, sesute lepūnėle,
Nevaržo niekas tau dainų, 
Nebedainuosi, vargdienėle, 
Kitų sulaukusi dienų!

Daugelyje butų, Kaune, kaip kokioj Maskvoj, prie ' 
telefonų pritaisytas tam tikras aparatėlis, per ku
rį sovietų saugumas gali girdėti kiekvieną žodį, 
tame kambaryje ištartą. Į kurį tik butą atvyksta 
monteris patikrinti telef >ną, ten saugokis kalbėti. 
Atsargumo dėliai ant telefono deda pagalvę, tada 
saugiau. Arba jei nori laisviau pakalbėti, turi ei
ti į kitą kambarį, kur nėra telefono. O Maskvoj 
ir sienos turi ausis. Amerikos ambasadorius buvo 
parsikvietęs iš New Yorko specialistą, kuris iš
krapštė net kelis tokius aparatėlius iš ambasado
riaus namų sienų

— Dieve, kas per gyvenimas? — atsiduso 
šeimininkė. — Kad bent greičiau būtų karas...

— Jie netiki greitu karu .. tie raudonieji... 
Jei jie tikėtų, tai nesiveržtų Lietuvon, kaip kokie 
skėriai, vis nauji tarnautojai rusai, tos apdrisku
sios’komandirų žmonos — «katiušos». Bet, — su
šnibždėjo Milė, — vokiečiai birželio mėnesyje puls. 
Mes, aktyvistai, turim tikrų žinių.

Šeimininkų akys nušvito. Tačiau Justinas su
abejojo:

— Dar klausimas, ar šiemet jie puls? Gandas 
lieka gandu. Kada jie puls, gal tik vienas Hitle
ris težino. Tai karo vado paslaptis. Dar gali pra
eiti kokie metai, kol jie pasiruoš. O per tą laiką 
kažin ar mes išsilaikysim.

Kambary pasidarė nejauki tyla.
— Bet kokią piliavą pareikalavo, kad žino

tum, — vėl nusiskundė Zabelė.
- Ar visą javų duoklę atidavėt? — teiravo

si Milė.
— Kas gi gali pajėgti visą atiduoti? Būtų rei

kėję dapirkti kitur. Bet kas parduos? Juk visus 
prispaudė. Mum juo sunkiau, kad mes teturim pu
sę dirbamos žemės, o jie pareikalavo duoklę nuo 
visos.

— Labai negerai, kad negalėjot visos duok
lės atiduoti, Dabar jie gali prisikabinti, — tarė 
Milė.

— Jei jie norės mus sunaikinti, ras už ką, 
— tarė Justinas. Bet gana mum aimanuoti. Pasisa
kėm savo vargus, o dabar eikim užkąsti. Močiu
tė jau kviečia. O paskui į sodą. .

Tuo tarpu Gedutis atsistojo priešais Milę ir 
savo nayviškomis pasitikinčiomis akutėmis klau
siančiai žiūrėjo į savo podę. Jis mandagiai pa
laukė visų nutylant ir striktelėjo ant Milės kelių.

-r Pode. ar tas šokoladas ligi rytojaus nesu
ges? — susirūpinusiu balsu paklausė.

Visi nejučiomis nusišypsojo, x
★

Sekmadienio popietę Valiūtė pro praviras 
duris įsmuko pas Milę ir nepatenkintu balseliu jai 
prikišo:

— Tu, teta, vis su mama ir tėte kalbiesi, o 
su mumis nenori. Mudu su Gedučiu taip pat žmo
nės.

— Aha, ir jiidu esat žmonės, o aš apie tai 
buvau pamiršusi, — nusijuokė viešnia ir padėjo 
skaitomą knygą ant staliuko.

J? apkabino Valiūtę, švelniai bučiuodama į 
akį.

— Sakyk, Valiute, ar tu ir dabar tebesimel- 
di už mane?

Mergaitė nustebusi žvilgterėjo į Milę.
— O kaipgi, aš kasdien meldžiuos už visus 

gimines, ir už tetą.
— Jeigu taip, tai pašauk Gedutį ir einam pa- 

išdykauti į laukus, — pakeltu balsu sušuko Milė, 
nes jos akyse pasirodė išdavikiškos ašaros.

Mergaitė pasišokėdama nubėgo žemyn. Greit 
ji grįžo ir paprašė nusileisti į valgomąjį, kur jos 
laukianti senelė su Gedučiu.

Senoji Daumantienė juos palydėjo iki vartų. 
Buvo šviesi spindinti naktis. Milė net primerkė 
akis. Ir vėl ji išgirdo šuns staugimą.

— Kažin kodėl jūsų Margis taip staugia? Gal 
kad pririštas? — pasiteiravo Milė senelės.

Daumantienė žvilgterėjo į Milę santūriu, pas
laptingu žvilgsniu ir tarė:

— Žmonės sako, kad šuo staugia jausdamas 
nelaimę ar žmogaus mirtį... Bet tu neimk į širdį 
Miliute. Viskas Dievo valioj.. Keliaukit vaikučiai 
anais pagrioviais. Ten rasite gražių žolynų.

Senelė atsiliko. Milė uždarė paskui save var
tus. Kiekvieną kartą, juos uždnrydama, ji pasi
žiūrėdavo i tuos įdomius vartus. Tai ąžuoliniai 
Gedimino stulpai, prieš keletą metų pastatyti.

Valiūtė įsikabino į Miliutės ranką ir jai kaž
ką čiauškėjo. Kitą jos ranką laikė Gedutis. Jis 
taip pat norėjo atkreipti savo podės dėmesį. Juk 
ji yra jo, o ne Valiūtės. Tik jai jis iŠ visu viešnių 
jis leidžia nunešti jį, apvilktą balta pižamėle, į 

lovutę. Tik jis vienas teturi teisę ant jos kelių sė
dėti. Nes ji yra jo podė.

— Pagauk tą margą plaštakėlę, — sušuko 
Milė berniukui»

Gedutis išskėtė rankutes ir pasileido bėgti 
per pievą. Nuo gėlės prie gėlės paskui marga
sparnę.

O Valiūtė nepaleido merginos rankos.
— Žinai, teta, man visokios mintys ateina į 

galvą. Nori, apie šituos debesėlius aš tau pasaky
siu eilutę?

— Žinoma, noriu, — atsakė Milė, taip pat įsi
žiūrėjusi į baltus, lyg pasidabruotus, debesis.

Pasigirdo vaikiškas, dainuojantis balselis:
Debesėliai, debesėliai, 
Nesūpuokit angelėlių. 
Jūs priimkit mane mažą, 
Į lopšelį savo gražų.

Pasupuokit čiu-čia, liū-lia
Ir nuneškit pas Dievulį.

Aš Dievuliui padainuosiu
Apie rūtą, apie uosį,
Apie sraunų Nemunėlį,
Apie liūdną tėviškėlę.

— Argi tai tu tas eiles sustatei? — nustebo 
Milė.

O kas gi, žinoma, aš? — tarė mergaitė ir ne
vaikiškai susimastė. -- Man daug daug visokių 
žodžių ateina į galvą, teta.

— Oi tu mano poete, — apkabino Milė mer
gaitę. — Gaudyk, Valiute, tuos žodžius, gaudyk, 
surašyk juos į sąsiuvinį, o paskui pažiūrėsim. O, 
iš tavęs bus žmogus, Valiute. Tu būsi Lietuvos 
pažiba.

Mergaitė prisiglaudė prie savo tetos paten
kinta, besišypsanti.

Nuo pievos atpuškėjo sukaitęs Ginutis. Savo 
rankytėse jis laikė gėlių pluoštą.

— Pode, nesugavau, pabėgo, — šaukė jis dar 
iš tolo. Jo gelsvi plaukai, kaip rugienojai, saulė
je spindėjo.

Mergina sustvėrė vaikutį ant rankų ir pri
glaudė prie krūtinėš.

(Pabaiga sekančiame Nr.)
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MARTINS & ŠIMKUS

CAR e CAFE do PCV€
55 AVENIDA PAIS DE BARROS, 55

MEKANIKOS DIRBTUVE
Gaminami įvairiausių braižinių vitražai, 

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

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

išsimokėtinai.

JONAS VARNAUSKAS & HLHOS
Telefonas (recados) 3-0710

Rua 12 N.o 39 — Vila Zelina 
Avenida Zelina N.o 714 — (fundos) 
Caixa Postal 4118 — São Paulo
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j RUA BARÃO DE ITAPET1NINGA, 275 — 7 AND. — SALA 73 g 

f TEL. 34-7482 — SÃO PAULO B
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CASA SPR1NDYS & CIA.
Galima gauti pačių naujausių ir įvairiausių rūšių
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prekių. Čia gali pirkti batų, skrv 
bėlių, elektros gaminių. Didelis 
pasirinkrinkimas radijo aparatų, 
radijo vitrolų. Taip pat turi ir 
naujinsiu plokštelių. Čia yra

radio laboratorija įrengta pagal naujau 
sius teknikos reikalavimus, vedama 
prityrusių specialistų, atlieka visus 

taisymo ir reformavimo darbus.
Prie pat autobuso Nr. 93 

sustojimo vietos
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Escritorio: - 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
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PRAÇA SÃQ JOSÉ, 1 — S. PAULO — V. ZELINA
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SOPAS PHONTAS HELįq
PRONTAS'EM 5 MINUTOS-*. *• C" jį.Jį JOlA 

^VãM'PAVÀPi|ÍRXASEIRO • 1 ■ v _

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
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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, 
LIET UV1AMS NUOLAIDA!...

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.

i nelietei a
CALÇADDE
KRAUTUVUS:

E CCMELCIC IDE 
MATELICNIE LTDA.

FABRIKAS IR RAŠTINE:
Rua São Caetano, 526 ☆
Rua São Caetano, 510

- Fone 35-3260
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

II Kj/MuKO JF /K 115 It) II l£ 185 II ltda.
Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, kurio 
puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau visi yra vien
balsiai pripažinę. Pabandykite, įsitikinkite ir visa

dos naudokite!

RUA DINO FUENO, 795 a 835 Caixa Postai 3967 
TELEFONES : 51-4019 e 51-2223 SÃO PAULO
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DBAZILIÜO
- LIETUVOS ATSTOVAS 

Rio de Janeiro Dr. Frikas Me 
ieris gavo iš Brazilijos Užsie 
nių Reikalų ministro João Ne 
ves da Fontoura pakvietimą 
dalyvauti iškilmingame Te 
Deum, ryšium su Dia da Ação 
de Graças, lapkričio mėn. 22 
d. Rio de Janeiro Katedroje- 
Candelaria.

Pamaldas laikys J. E. kar
dinolas Spellmin. atvykstąs 
iš J. A. Valstybių, dalyvau
jant visų trijų Amerikos vals
tybių vyskupams.

Ši diena yra įsteigta Brazi
lijos įstatymu Nr 781 1949 me 
tais. Iškilmėse dalyvaus Res
publikos prezidentas Getulio 
Va.gas, aukštieji valdžios pa
reigūnai ir diplomatinio kor- 
po nariai.

— LIETUVIAI Industrialai, 
prekybininkai, verslininkai 
norėdami patalpinti savo skel 
bimus leidžiamame «Musų Lie 
tu vos» kalendoriuje-metrašty
je prašomi kreiptis «Mūsų 
Lietuvos» Redakcijon av. Ze
lina 706, arba paštu: Caixa 
postai 371, São Paulo.

Aukos Klebonijos 
Statybai

Vila Anastacio lietuviai,per 
kun. V. Valevičių aukojo:

Bronius Ražiukas Cr.$200.00 
Po Cr.$100,00.: Pr. Ingaunis, 
Pr. Adomaitis, J. Aglinskas.

Po Cr.$50,00: .!. Žekonis, M. 
Petraitis, P. Lašas, St. Kučins 
kas, A. Jakubauskas, Jed. Lu 
sasso, V. Patinskas, J. Mažei 
ka, Ant. Lazickas, Ant. Bru- 
sokas, Ant. Savukynas, Karo
lis Stuoka.

Po Cr.$40,00: J. Orkis, J. 
Va'cekaaskas.

Po Cr.S30.00:
H o C r . 880,00!
Po Cr-$20,00: 

kienė, J. Sakalauskas, Kz Va 
tiulis, J. Nasevičius, Vikt. Bur 
ba, Ign. Andriuškevičius, Gen 
Ridikauskas, P. Siniauskas, 
Ant. Šiaučiulis, Ant. Krupelis 
Andr. Verbejus, An. Vaitkevit 
Ir a v i A i a n ò

Po Cr.S15,00: J. Markūnas
Po Cr.810.fl0: Bol. Penkaus- 

kas, J. Šiaučiulis, Katrė Gla- 
dutienė, A. Makauskas, St. 
Petrelis, Pr. Remeikis, J. Ru
dzevičius, A. Šabliauskas, A. 
Rimkienė, Ali. Patapas, Pov. 

RUA BENJAMIN CONSTANT, 103

— P. Činikienė gy 
venanti Amerikoje,

Mart. Vinckas 
J. PoLkaltis.

A p. Kazlans-

INDUSTRIA METALÚRGICA "INDOB" LTDA.
R u a Ben jamim Constant, 122 8.° andar salas 801/2 Fone 33-3867 S. Paule
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IRMÁOS

PSONTAS
PALADAR CASEIROS

T' 

iúíX-

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

HORÁRIO da

BAUŽYS
Registrado no C.R.C. sob o n o 551

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

8 ãs 19 horas.
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Radi© Dirbtuvė IT Laboratorio

São Caetano do Sul

AVENIDA DR. GIACAGLINI, 34-C VILA ALPINA

Valiulis, Jurg. Kazlauskas. S. 
Krobertas, Br. Audickas. Kz. 
Kareckas, VI. Mizerevičius, 
Mart. Skadas, St, Stungis, Pr. 
Murninkas, Andr. Stungys, 
Mare. Šukys.

Po Cr.$7,00: Ant. Tamašaus- 
k êis

Po Cr.$5,00: Mik. Stankaitis 
A. Baušas.

Viso Vila Anastacio surink
ta Cr.$1.782.00. Už aukas nuo 
širdžiai dėkoju.

Kun. P. Ragažinskas 
Klebonas.

A.fA. Stasys Černiauskas
Miręs lapkričio mėn. 5 d.

DACErA
Reiškiame nuoširdžią padė

ką visiems mums pareiškiu- 
siems užuojautos žodį ir daly 
vavusiems septintos diem s 
mišiose už A.fA. Stasio Čer
niausko vėlę.

Černiauskų šeima fr...... ...

— Liet. Kat. Ben
druomenės choras 
yra numatęs suruoš 
ti ateinančiais me
tais, vasario mėn. 
pirmoje pusėje eks
kursiją į Rio, ten 
duodant lietuviškos 
dainos koncertą.Tuo 
reikalu jau tariama
si su Rio lietuviais.

— Sausio mėn. 19 
d. Couto Magalhães 
salėje Bendruome
nės choras ruošia 
koncertą - vakarą 
penkiolikos metų ju 
biliejui paminėti.

Scranton Pa. mieste, aplankiu 
si savo gimines São Paulyje, 
praėjusį pirmadienį išvyko at 
gal į USA.

— Tautos Fondo Komiteto 
suorganizavime dalyvauja L. 
R. K. šv. Juozapo Bendruome 
nė, Savišalpos ir Kultūros 
Bendruomenė «Lituania» ir 
Lietuvių Menininkų Klubas 
São Paulyje Liet S-ga Brazi 
lijoj pranešė raštu, kad Tau
tos Fondo komitete nedaly
vaus. Nedalyvavo skautai ir 
«Vyčio» S gos atstovai.

Sunku suprasti kaikurių or
ganizacijų šaltas abejingumas 
Lietuvos atžvilgiu, kai ji gy
vena trag škiausias savo isto
rijos valandas. Prieš istorijos 
teismą nieks savo rankų ne
nuplaus.

PAIEŠKOJIMAI

Aleksandras Mikalauskas, 
gyvenęs Avenida Paes de Bar 
ros 11, Mooca prašomas sku 
biai aisil'epti. nes yra svabių 
žinių iš USA. nuo giminių.

Prašau atsiliepti šiuo adresu 
Meldutis Laupinait’s. Rua Es
praiado Nr. 17 - Vila Zelina. 
Tuo pačiu adresu prašomas 
atsiliepti K. Jurgelaitis atvy
kęs 1929 m. į Braziliją.

— Kazys Norkaitis kilęs iš 
Jurbarko, dabar gyvenantis 
Brazilijoj, paieško savo gymi 
riti ar pažįstamu- Laiškus ra
šyti Caixa p istal 371 3. Paulo.

Fabricação de Carros tanques para transporte de combustíveis 
Tanques subterrâneos para gasolina, oleo, etc.

Turbinas Hidro-eletricas para diversas capacidades

Bombas, baldes e carrinhos para oleo e graxa
Parafusos e ganchos especiais para telhados de cimento amianto

Ganchos e pinos para isoladores
Niples de 1/2" a 4" cônicos e paralelos.

rã i

Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrauk 
krautuvė tiktai pas

IWfl

A.f A. Juozas Juzėnas

Lapkričio mėn. 11 d. 
smegenų uždegimu mirė Juo
zas Juzėnas 41 m. amžiaus, 
kilęs iš Utenos. Paliko nuliū
dime žmoną 12 metų sūnų ir 
5 brolius.

— Vila Anastacio esami Dr 
Basanavičiaus vardo mokyklą 
savo jėgomis neišsiverčia. Liet 
S ga iš savo iždo turi pridėti. 
Vietos lietuviai maža domisi 
sava mokykla Lietuvių kai 
bos pamokas nelanko nė dvi 
dešimties mokiniu. O apylin
kėje yra ben 100 lietuvių šei
mų. Reiktų pagalvoti, ar ver
ta laikyti mokykla ir daryti

ŠEŠTADIENIAIS ir SEKMADIENIAIS visi V. ZELLNON

rua Campos Novos, buvusioje futbolo aikštėje. Ten 
rasi skanius užkandžius, alutį, lietuviškai padainuosi, 
pasiklausysi gražios muzikos! Ir
savo laimę. Šį sekmadienį kermošiuje linksmins lie

tuvių mėgėjų orkestras.

dar gali išbandyti

1951
LIETUVOS NACIONALINĖ 

MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

išlaidas,
lietuvių y 
kyklos atžvilgiu.

— AGUA RAZA lietuviams 
pamaldos bus šį sekmadienį 
lapkričio mėn. 18 d. 11 valan 
dą. naujii statomoje Agua Ra 
za parapijos bažnyčioje

— Ar ne laikas butų pagal 
voti apie Brazilijoj veikian
čių lietuvių organizacijų ats
tovų suvažiavimą bendriems 
lietuvių reikalams aptarti. 
Toks suvažiavimas galėtų bū 
ti pavyzdžiui Rio de Janeire 
ateinančių metų vasario m ė 
nesyje, kai Bendruomenės 
choras, o su juo ir nemaža 
«torcida» į ten vyks. Org ni 
zacijų vadovybės šį pasiūly
mą galėtų pasvârstyti.

— Moterystės luoman ruo
šiasi Balys Greičius.su Marija 
Bočyte.

Norėdamas surasti elegantiš
kų madų pavyzdžių paprašyk 

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

14 and. sala 1415 
Rio de Janeiro
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