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Visiems lietuviams laisvajame pasaulyje
Jungtinių Amerikos Valsty
bių parlamentas, jo nariui Ker
stenui pasiūlius, yra vienu
balsu nutaręs ištirti Lietuvos
ir kitų Baltijos valstybių oku
pavimo bei į Sovietų Sąjungą
įjungimo aplinkybes ir pasek
mes.
Tai nepaprastai didelės reikš
mės įvykis visoje mūsų išlais
vinimo kovoje. Tauriai JAV
tautai ir kilniems jus vadovy
bėję stovintiems vyrams pri
klauso didžiausia visos Jietuvių tautos padėka. ,
Musų broliai amerikiečiai,
vadovaujami Amerikos ‘Lietu
vių Tarybos, prisidėdami prie
šio žygio, j ra padarę neįkai
nojamą pasitarnavimą Lietu
vai.
Tuo nutarimu sovietinis bol
ševizmas traukiamas tieson
už mūsų laisvės ir nepriklau
somybės išplėšimą.
Mūsų pareiga atškleisti prieš
viso pasaulio akis tą baisią
tikrovę, kas yra ištikę musų
nelaimingą Tėvynę. Atskleis
ti ir pagrįsti faktais taip, jog
laisvasis pasaulis apstulbtų
akivaizdoje to, kas yra atsiti
kę su nieku nekaltais ramiais
Lietuvos gyventojais. Túks
tančiai musų tautos kankinių
teprabyla su mūsų pagalba į

Berija pabėgo?
Šią savaitę pasaulio, spau
doje buvo skleidžiamos nepa
tikrintos žinios, kad tyronas
Berija, yra pabėgęs užsienin.
Tačiau šita žinia lig šiol dar
nėra patvirtinta. Spėliojama,
kad esąs atbėgęs Meksikon.
Jei Berija butų išsprukęs iš
Rusijos, tai arba suorganizuo
tu pabėgimu iš kalėjimo, arba
Malenkovas būtų davęs sutiki
mą jam pasišalinti užsienin su
tam tikrais uždaviniais. Apsigy
venimui vietos esą prašąs Ame
rikos vyriausybės Kol kas nie
ko daugiau, kaip tik nepatvir
tinti gandai.

Pabėgo lakūnas
su. Mig-15
Rugsėjo mėn. 22 d. iš šiau
rėš Korėjos, komunistų valdo
mos, pabėgo vienas korėjietis,
aviacijos karininkas su gar
siuoju rusų lėktuvu Mig-15.
Bėgimas truko 24 minutes. Nu
sileido netoli P. Korejo sos
tinės Seni miesto. Pabėgęs la
kūnas papasakojo, kad komu
nistai ruošiasi karui. Bazėse
yra daug rusų lėktuvų. Ir ben
drąi yra nuomonė, kad Kor.e
jos karas bus iš naujo pra
dėtas.
Pabėgęs lakūnas iš Ameri
kos karos vadovybės gavo
šimtą tūkstančių dolerių, ku
ri jau senai buvo pažadėta
pabėgusiems lakūnams su
Mig 15 Lėktuvas išardytas per
vežtas Amerikon specialis
tams, ištirti.

Nepavyko pabėgti.
Pranešama, kad šiomis die

viso laisvojo pasaulio sąžinę.
Mūsų rankose yra ginklas,
kuriuo mes galime kirsti bol
ševizmui tokį smūgį, nuo ku
rio jis niekad nebepajėgs at
sipeikėti. Visos bolšeyikų kai
bos apie taikingumą, apie ge
rą gyvenimą Sovietų Sąjungo
je, apie darbo žmonių valdžią
nublanks akivaizdoje nesus
kaitomų nusikaltimų, kurie
vyko ir tebevyksta Lietuvoje,
Kur kasdieninis gyvenimas
yra-virtęs tikru pragaru.
Tautieti, atlik savo pareigą
skurde ir ašarose skęstančiai
savo Tėvynei. Padaryk viską,
kad ši be galo svarbi proga
Lietuvos išsilaisvinimui pagrei
tinti būtų pilnai išnaudota.
Liudyti ir organizuoti, kad
nė vienas svarbesnis sovieti
nių žiaurumų faktas neliktų
neatskleistas, yra šventa kiek
vieno lietuvio pareiga, kurią
visi mūši} tautiečiai kviečia
mi ir įpareigojami neatidėlio
jant atlikti.
Visų kraštų PLB Valdybos
ar tolygios organizacijos yra
pakviestos imtis vietose visą
šitą darbą atlikti.
•
Vyriausiasis Lietuvos

Išlaisvinimo Komitetas.

norais vienas lenkų lakūnas
mėginęs bėgti su lėktuvu, bet
kelyje lėktuvų buvo pašautas.
o

Mossedegh pasmerk
tas kartuvėms.
Iš Persijos pranešama, kad
buvęs minsteris pirmininkas
Mossadegh, dabartinės vyriau
sybės yra pasmerktas mirties
bausme kartuvėms.
Nuteisimas dar turi būt pa
tvirtintas karo tribunolo.

Italijoje vėl streikai.
Ketvirtadienį Italijoje turi
pradėti streiką aštuoni milijo
nai darbininkų.
*
*
LIŪDNA UKRAINIEČIŲ TAU
TOS SUKAKTIS
Šiais metais sueina 20 me
tų kai Maskvos raudonieji dik
tatoriai, su Stalinu pryšakyje,
dirbtinu badu išmarinu apie
septynis milijonus ukrainie
čių, daugumoj ūkininkų. Šios
žiauriosios istorijoj priemo
nės vartojimas turėjo tikslą
pakirsti ukrainiečių . tautos
atsparumą prieš komunizmą:
vienus išmarintų kitus nugąs
dinti. Taip atsitiko turtingiau
šiame pasaulio kviečių aruode.
São Paulyje gyvenentieji
ukrainiečiai šias liūdnas su
kaktų ves atžymės ateinantį
sekmadienį, rugsėjo mėn. 27
d. Ginasio Pacaembū salėje
su atantinkama programa.
Lietuviai irgi kviečiami da
lyvauti šiame minėjime. Įėji
mai tik su pakvietimais, ku
rių galima gauti «Mūsų Lie
tuvos» redakcijoje.
São Paulo ukraniečiai savo
atsišaukime Į brazilų tautą

—
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rašo, kad jų tikslas yra: įšar
dymas rusiškos - komunistiš
kos imperijos, kuri yra pa
vergtų tautų kalėjimu.
Sugriovimas
raudonojo
despotizmo ir suformavimas
laisvų ir nepriklausomų tautų
savo etnografinėse ribose.
Laisvė visoms tautoms ir in
dividams..
Tarptautinis pasmerkimas
Maskvos komunistams nusi
kaltėliams.
Susirinkimo - minėjimo pra
džia bus 17 vai. Į Pacaembū
iš miesto eina autobusai, bon
dės.

—
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Komunistai veikia.
Paskutiniu metu komunis
tai vėl pradėjo aktyvesnį vei
kimą sulig Maskvos direkty
vomis. Vienur kitur polici
ja susekė slaptus susirinki
mus. Jau kuris laikas komu
nistai sienų nepeckelioja, nes
nežino ką rašyti. Visi jų «did
vyriai» kaip Stalinas. Berija
šiandien jau nemadoje.

RUOŠIA STREIKO ĮSTATY
MO TAISYKLES.
Brazilijos konstitucija dar-

VI

METAI

laiką. Keleivis, sakysim, ke
liaudamas iš New Yorko į Ka
liforniją. turėdavo nuolatos
pasukti ir savo laikrodį.

— Singer vardas visur ži
nomas. Pirmoji siuvamoji ma
šina jam padaryti kaštavo 40
dol.
— Vokietijoje 1955 m. suei
na 1200 m, nuo šv. Bonifaco,
Vokietijos krikštytojo,mirties,
Šv. Bonifacas yra palaidotas
Fuldos katedroje. Praeitą sa
vaitę įvyko Vokietijos vyska

«Dvylika brolių juodvarniais laksčiuosių» III paveikslo eskizas.
Dail. V. Dramontas

iJraziliioje
— São Paulo apylinkėse sta
tomą daug naujų fabrikų, y pa
tingai Santos uosto link. Grei
tu laiku ligi Alto da Serra bus
sujungta su São Paulo. Nema
ža didelių fabrikų.stato ir Jun
diai apylinkėse. Tai vis žen
klas didelio progreso.
São Paulo estadas neišei
na is skolų.

Paskutiniai.- keleriais metais
São Paulo estado biudžetas
suvedamas su nuostoliais. Reiš
kia gaunama mažiau pajamų,
negu padaroma išlaidų. Didži
ausia pozicija išlaidų yra
valdininkams algos.
Trcgiesistai įau suskilo.

Adhemaro partijoje, kaip
ir buvo galima laukti, įvyko
skilimas. Keliolika estado ir
federalinių deputatų pasitrau
kė iš partijos. Skilimas įvyko
ne tik centro ir estadų komi
tetuose, bet ir provincijos sky
riucse. Daug ademaristų pasi
darė garsezistais.
Ir gubernatorių pasalino.

Įvykusiame São Paulo progresistų partijos valdybos po
sėdyje buvo nutarta pašalinti
iš partijos dabartinį São Paulo
gubernatorių Lucas Nogueira
Garcez. Žurnalisto paklaustas
gubernatorius, kurion partijon
jis dabar manąs stoti, atsakė,
kad tai paaiškės vienos savai
tės laikotarpyje.

bin inkams savo teises ginti
leidžia streikuoti. Tačiau lig
šiol nebuvo išdirbtos taisyklės
bei nuostatai kaip tie streikai
turi būt vykdomi. Dabar par
lamentas ruošia minėto įstaty
mo praktiškus nuostatus.

— St. Louis teisėjas spren
dė byla, ar žmona gali knis
tis po vyro kišenius. Nusrpen
dė, kad turi tam juridinę ir
moralinę teisę.
— Amerikos kariuomenė
lėktuvus vartoja nuo 1909. Ta
da kariuomenės vadovybė pa
žadėjo broliam Wright paimti
iš jų lėktuvą, jeigu jis išsilai
kys ore 60 minučių. Mėginant
Igktuvą pavyko ore išsilaiky
ti vieną valandą ir 12 minu
čių. Vidutiniškas greitis buvo
42 mylios per valandą. Karino
menė sumokėjo 5000 dol.
— Iš Bostono į New Yorką
lėktuvu atkeliauja per 55 mi
nutes. Prieš du Šimu metu tai
kelionei arkliais reikėdavo vi
sos savaitės.
Vadinamas Standartinis
laikas Amerikoje buvo įvestas
tik 1931. Prieš tai kiekvienas
didysis miestas turėjo savo

pų ' trijų dienų konferen cija
kurioje buvo smulkiai aptarta
ši sukaktis. Sudarytas komite
tas, kuriam primininkauja kar
dinolas Frings, Koelno arki
vyskupas. Numaytas kitais me
tais sukakties proga Fuldoje
surengti 76 - tas Vokietijos
katalikų dienas:
- Ispanijos užsienio reika
lų ministeris vyksta į Vatika
na, kur rugs. 8 d. pasirašė
konkordatą tarp Vatikano ir
Ispanijos. Paskutinis konkor
datas buvo pasirašytas 1851
m. 1931 m. respublikonų jis
buvo panaikintas. 1941 m. tarp
Franco vyriausybės ir Vatika
no buvo pasirašyta tik laiki
na sutartis
— Norvegijos katalikai šie
met švenčia 800 metų sukak
tį nuo katalikiškos hierarchi
jos sudarymo Norvegijoje. Os
le buvospecialios iškilmės, į
kurias atvyko Westmínisterio
arkyvyskupas kardinolas B.
Griffin. Per kardinolą šv. Tė
vas atsiuntė laišką ir padrąsi
nimus likti ištikimiems sente
vių platintam katalikiškam ti
kėjimui.

Premjera!!!

Premjera!!!

Spalių mėnesio 10 d. 20 vai

Dvylika Brolių Juodvarniais Laksčiusiu
Sofijos Kymantaitės —

Čiurlionienės

4 paveikslų pasaka

Gubernatorius grizo.

Režisorius Alf. Žibąs

Po keletos dienų oficialios
ekskursijos Brazilijos šiaurės
estaduose gubernatorius Lu
cas Nogueira Garcez ketvir
tadienį grįžo j São Paulo.
»Pf^uvos Racionaiinė ]
h4
I .....

Dekoracijos V. Dramontas

Po vaidinimo didelis BALIUS.
Bendruomenės Choras.
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Kerstenas Lankėsi VLIKe
«LIETUVOS LAISVĖS KLAUSIMAS YRA KARTU R AMĖRI
KOS LAISVĖS KLAUSIMAS»
Pirmasis kontaktas su atvy
kusiu į Europą JAV kongreso
nariu Ch. Kerstenu ir ji lydin
Čiais ALT atstovais - inž. A.
Rudžiu ir LAIC direktore M.
Kižytė buvo užmegztas Faryriuje. Gavęs telegramą, i Pa
ryžių išvyko Vykd. Tarybos
pirm. K. Žalkauskas ir daly
vavo JAV ambasadoje įvyku
siuose dviejuose posėdžiuose.
Kerstenas jų metu supažindino su kongreso sudarytąja ko
misija, jos uždaviniais, savo
numatytais darbais Europoje
ir pareiškė norą pimoje eileje
aplankyti VLIKa. Į Reutlingeną Kerstenas su savo žmona
ir dukra, taip pat jį lydėję A.
Rudis ir M. Kižytė, atvyko rug
piūčio 29 d. vakare. Visi buvo
apgyvendinti Traifelberge, už
12 km nuo Reutlingeno esan
čiame kalnų kurorte. Rugpiū
čio31d. buvo sukviestas Vykd.
Tarybos posėdis, kuriame daly
vavo Kerstenai ir jį lydėję
amerikiečiai lietuviai A. Ru
dis ir M. Kižytė. Posėdyje
'Kerstenas smulkiai išdėstė sa
vo ir komisijos uždavinius,
darbo planus, jų pobūdį ir tiks
lūs.
Iškilmingas

VLIKo

čium, nes po Lietuvos gal dau
giausia ten lietuvių gyvena,
bet taip pat savo susitvarky
mu. Lietuviai ten pasijuto esą
savo, krašte. Statė bažnyčias,
statė mokyklas, organizavo
organizacijas, leido laikraš
čius ir knygas. Žodžiu, įsikū
rė lyg ir valstybė valstybėje.
Nuo pirmųjų lietuvių gyveni
mo laikų vyravo įsitikinimas,
kad niekur nėra lietuviui lais
vesnio krašto ir laimingesnio
negu JAV, ir nuo šių , laikų
ligi dabartinių tas įsitikinimas
liko. Kai nustojom nepriklau
somybės, bolševikams atėjus
pirmą kartą, lietuvių tautoj
stačiai buvo kuriamos legen
dos, kad ne kas kitas, bet ame
rikiečiai grąžins laisvę Lietu
vai ir kad amerikiečiai yra
pasirengę visa padaryti, jog
nė vieno krašto pasaulyje ne

toji musų laisvės atrama, ku
ri ir musų neapvils. 1949 m.
lankantis Vašingtone Valstybes De
parlamente mums buvo pasakyta,
kad nebijokite ir nesvyruokite, sti
priaustas bičiulis esame mes - ir
mes jusu niekados neapleisime.

Bet pasistenkite bičiulių dau
giau pasidaryti ten, kur jų tu
rite mažiau t. y. Europoje. Ir
mes matome, kad mums buvo

posėdis.

pasakė

Mielas JAV parlamento ats
tove Kerstenai, brangus ALT
atstovai p. Rudi ir p-le Kižy
te, VLIKo Vykdomosios Tary
bos nariai ir svečiai! Jungti
nes Amerikos Valstybes lietuviai is
seno vadina antraja Lietuva. Ir ne

be pagrindo. Antrosios Lietu
vos vardą ji įgavo ne tiktai
savo lietuvių gyventojų skai-

Lietuvai padėti šia prasme, apie
kurią esu pirmiau .kalbėjęs.
Tai yra didelis žygis. Tams
tos darbas ir Tamstos priimto
ji Parlamento rezoliucija tai
yra tik naujas lapas į mūsų
santykius, į musų Lietuvos
laisvę iš vienos pusės, iš an
tros pusės tai yra naujas ar
gumentas, naujas įrodymas,
kad JAV su savo tauta, su sa
vo gyventojais nėra realūs
žmonės, be, yra ir idealistai,
kurie brangina ne tik savo,
bet ir kitų tautų laisvę. Jiems
paaukoti ir pinigo, ir žmonių,
ir kraujo, matyti nėra kliūtis
pasiekti tą savo idealą, t. y.
suteikti ir garantuoti laisvę
žmogui ir laisvę pasauliui.

Dail. V. Dramontas

butų pavergto. Sakau, legen
dos, nes stačiai legendas pa
sakoja, kad, esą, amerikieči
ai jau anais laikais po Lietu
vą vaikščiojo, ragino ir orga
nizavo, tikino ir užtikrino, kad
taip tikrai bus. Kada mes atsi
dūrėme tremtyje, išvaryti iš
savo tėvynės raudonojo prie
šo, mes vėl gavom progą tvir
tai įsitikinti, kad tik JAV yra

Stepas Zobarskas

Sešialaukio Duktė
(Iš 1916 metų)

Šešialąukis augino tris dūk dy kokią kertelę, tai tik dėl
teris ir vieną sūnų. Vyresnio to, kad ji buvo savas vaikas,
ji buvo augšto ūgio, nešiojo be to, labai darbšti, greita ir
šviesiai geltonas kasas, turė niekuomet nesiskųsdavo.
jo rožinius skruostus. Kaklas
Kiekvieną kartą, kai reike
ir rankos buvo tokios baltos, davo atnešti ką, padirbti, pa
kad kaimynai jos kitaip ir ne duoti, nubėgti, motina atsisuk
vadindavo, kaip panyte, o kai davo į ją ir tardavo:
norėdavo pašiepti, tai dar pri
— Kastute, bėk tu, vaikeli.
dėdavo: kunigo panyte. Ji pa Ligi aš anuos prisiprašysiu,
tiko ir tėvui ir motinai labiau, tu ir padirbsi.
kaip betkuris kitas vaikas. Ir
Ir ji ėjo visur, tylėdama, ne
kai vyresnioji’puošdavosi, atsis
prieštaraudama,
tik kartais pa
tojusi prieš veidrodį, motina
jusdama
širdy
neapykantos
ir
dažnai žvilgčiodavo į ją su
kartėlio ’šitai puošeiviai se
maloniu kutuliu širdy. «Štai sutei.
kas išaugo. Tokiai jau betko
Su sūnum tėvai nesugyve
kio vyro nepasiūlysi, turės
no.
Nespėjo paūgėti,
atsirasti iš toliau — pravarpradėjo valkiotis su
nesnis ir turtingesnis». Jeigu
miestelio
mergomis, girtauti,
darbą dirbo, tai niekas nerė
kortuoti.
Tingėjo
dirbti. Sugri
kė ant jos ir neragino. Galé
žęs
iš
vakaruškų,
įsiknisdavo
jo anksčiau pabaigti per ru
į
šieno
šalinę,
.r
tėvas
jieško
giapjūtę, galėjo vėliau keltis,
davo
jo
visur,
grėbliakočiu
. kai užgriūdavo šianapjūtės
badydamas prėslą, įniršęs. Su
darbai.
Visai kitas gyvenimas buvo radęs, išvilkdavo švieson visą
antraji dukrai. Ji ir gimė la susivėlusį, prilindnsĘ šienaga
bai negraži, nusidavusi į se lių; tampydavo už plauku, už
nelį. Nosis nuolat būdavo iš ausų, bet niekas nepagelbėjo.
purtusi, rankos'šlakuotos, vei Visose miestelio krautuvėse
das išbertas strazdanom. Nuo pridarė skolų, ir kiekvieną
saulės pasidarydavo visiškai kartą, kai reikėdavo nusipirk
kanapėta kaip viščiukas. Nei ti odos, druskos, žibalo, gele
motina nei tėvas jos nesigailė žies arba cukraus, senis Šejo tiek, kiek gailėdavosi kitų šialaukis žengdavo į krautu
vaikų. Ir jeigu jai turėjo šir vę neramia širdim, laukda

pasakyta tiesa. Mes Gerbiama
sis Atstove, su Amerika susi
dūrėme ne pirmą kartą dabar
Tamstai atvažiavus, - ir visur
mes turime pagalbos ir ben
dro su jais darbo pakeliui į
laisvę ir išsivadavimą. Bet
Tamsta atvažiavai į čia su vi
sai mums nauja ir jau seniai
laukta naujiena, t. y. kad
JAV yra visai realiai pasiryzusios

mas kokio netikėtumo. Prasi
dėjus karui, jį mobilizavo. To
kiais atvejais visos skriaudos
atleidžiamos, viskas dovanoja
ma. Ir Šešialaukių šeima visa
apsipylė - ašarom.
Praėjo dar vieni karo me
tai. Žmonės dar labiau nus
kurdo. Daugelio ūkininkų dir
vonavo riebiausios žemės ’au
kai. Našlės, kurios pajėgdavo,
kepestuodavo paskui plūgą,
arba akėčias. Prasiardavo ši
aip taip bulvėms ir rugiams,
bet didesnė dalis dirvų likda
vo neapsėta.
Šešialaukio sveikata taip
pat menkėjo. Pavaikščios kiek
paskui plūgą ir tveriasi už
vidurių: taip pradėdavo raiž.v
Ii skausmai, kaip peiliais.
— Ar• nepaarėtum. Kastut?
— tarė vieną kartą Šešialau
kis dukteriai. — Kalniečiuos
anądien mačiau: kad aria mer
gina!
— Gerai, — atsakė ji ir nu
sikabino nuo kablio pavalkusNuo tos dienos ji pasidarė
artojas, Suardavo visas dirvas
suakėdavo; padėdavo tėvui
tampyti javų maišus, kai eida
vo į sėją. Ó drauge, kur bu
viis,
kur nebuvus,
lėkdavo iš paskos ir. mažoji
seselė.

II.

Praėjo dar vieneri metai.
Tik ką baigėsi rugiapjūtė
Temstant sudundėjo perkūnija,
virš tylinčio miško nušvietė

bartiniu metUjdidelėj nelaimėj
lygiai tie patys mūsų tautie
čiai Amerikoje, kurie yra kar
tu ir Amerikos piliečiai, sti
priaustai susiorganizavę ir
plačiausiai atidarę savo pini
ginę, remia tą siekimą gražin
ti mums laisvę. Pirmutinis kaip
organizuotos lietuviškos visuomenes
veikėjas yra ALF, arba Amerikos

sų tautiečiai, apsigyvenę ga
na tirštai, nes apie milijoną
žmonių Jūsų krašte skaitoma
lietuvių, yra padėję ne tiktai
sau įsikurti ir jaukiai gyven
ti, bet taip pat daug
padėjo ir ačiam Jūsų kraš
tui. Lygiai lygfagreta kada
ateina reikalus remti Lietuvos
bylą, taip pat atsidėję ją re
mia. Pirmoji sietuvos nepri
klausomybė buvo labai parem
ta ir musų tautiečių subsidfjuo
ta iš JAV. Kada mes atsidūrė
me dideliam . pavojuje ir da

kurios du gar
bingus atstovus turime ir sa
vo ta"pe. Ji, toji Taryba, gal
daugiausia ir mus remia mu
sų veikloje, ir nuoširdžiausiai,
ir ji daugiausia prisidėjo prie
to žygio, kurio vertę gerai su
pratę mes šiandien labai aukš
tai keliame ir džiaugiamės
Tamstą, kaip jo realizatorių,
turėdami savo tarpe. Tad at
pasakojęs trumpą istoriją, at
pasakojęs tą giminystės ryšį
kuris yra tarp JAV ir Lietu
vos, norėčiau konstatuoti, kad
šios dienos įvykiai, susiję su
Tamstos, p. Kerstenai, atsilan
kymu ir Tamstos darbu, su
Tamstos rezoliucija, šitą gi
minystę dar sustiprins ir iš
augins. Ir ji neišnyks peram
žius, nes Lietuva moka būti
dėkinga ir moka neužmiršti
savo bičiulių. Pone Kerstenai,
aš VISOS KOVOJANČIOS UŽ
SAVO LAISVE IR BOLŠEVI
KU KRYŽIUOJAMOS LIETU
VOS VARDU REIŠKIU TAMS
TAI GILIAUSIĄ PADĖKĄ. L Y
GI AI PRAŠAU TĄ PADĖKĄ
PERDUOTI JUSU GARBIN
GAI TAUTAI. MES TIKIME
IR NENUSTOSIME TIKĖJĘ -

žaibas. Už kelių minučių pa
sikartojo trenksmas. Vakaruo
se augo debesis.
— Bėkim, vaikeliai, — kai
bėjo sunkiai alsuodamas Šešialaukis, pabaikim gabenti
rugius. Trim vežimais suveši
me klojimam. Palaidai iškrau
sim ant aslos, kad nesukaistų
grūdas. Per kelias dienas vė
jas išpus, byrės rugys iš var
pų kaip perlas. Šiemet varpos
labai skalsios.
— Kad taip pavargom, — pa
siraže vyresnioji duktė. Vos
baigus vakarienę, jos akys
ėmė merktis. Ant rankų nulen
kusi galvą, ji nieko nebegir
dėjo — tik juto, kaip baisai
palengvėl tolsta silpnėja, .ga
liausiai visai nutyla.
Jauniausios nė nebežaaino.
Susirietusi lovos kamputyje,
taip gardžiai miegojo, kad net
seilė buvo ištįsusi.
jl'ė’vo žvilgsnis nukripo į vi
duriniosios pusę. Ji stovėjo
priešais langą, apšviesta blao.
kios žiburėlio šviesos, ir pa
dėjo motinai mazgoti šaukštus.
Visą dieną krovusi rugius,
vos begalėjo išsilaikyti ant ko
jų. Rankos ir blauzdos degė
nuo šiaudų beūžiu - ligikrau
jo susidraskė bebraidžiodama
po rugienas. Bet pajutusi tė
vo žvilgsnį, klusniai padėjo
šaukštus, nusitraukė nuo ka-,
blio kamanas ir išėjo arklio
kinkyti.
— Jan tu, tėvai, baigi užva
ryti šitą vaiką, sudejavo moti
na. — Gal gi nė nelis.

- O jeigu lis? Neduok svie
te, šitokie grūdai sudygtų. Ge
riau jau neišmegosiu vieną
naktį, bet kad tik grūdas bū
tų namuose.
— Nors kojas apsiauk, du
krele, patamsy persidursi, su
šuko ji, pravėrusi duris.
Bet mergaitė jau buvo din
gus. Tik girdėjosi tarškimas
ratų kuriuos ji vilko iš kloji
mo, ir prunkštimas arklio, neį
prastu laiku kinkomo.
Arklys išvažiavo prie vartų.
Šešialaukis pasiėmė į rankas
grėblius, šakes ir nuskubėjo
į netoliese baltuojantį gubų
lauką. Perkūnija, dundėdama
artinosi virš laukų, bet artino
si labai lėtai, sunkiais žings
niais, visu grasmumu užgar
inėjusi dangaus pakraščius.
— Ant Taraldžių dabar, tur
but, smarkiai lyja, — tarė
Šešialaukis, imdamas nuo gu
bos viršutinį pėdą.
— Gal būt, kad lyja. — atsa
kė duktė, įsilipusi vežiman.
Ir jie pradėjo skubiai krau
ti pėdą po pėdo. Tėvas metė
i viršų, o duktė, tos pėdus su
gaudama, klojo eilėmis ant
vežimo, silpniau besilaiknčius
mynė basomis kojomis.
Veikiai abudu sušilo. Marš
kiniai pasidarė kaip žlugtas.
Nuvežė vieną vežimą, galvo
trūkčiais lėkė kito, paskui
trečio. Paskutini bekraunant
žaibas taip nušvietė, kad net
arklys krūptelėjo. Visa rugie
na nušvito nelyginant vidur
dieny.
(B. D.)

Mielas Atstove! Mūsų lietu
vis amer.kietis; įsigyvenęs iš
seno Amerikoje, turi juk dvi
tėvynes, t. y. JAV ir Lietuvą,
senąją savo tėvų žemelę. Ir
abiem tėvynėm jis pasišven
tęs lygiai ir pasiryžęs aukotis
ir dirbti. Aš manau, kad mū

Rugsėjo 1 d. VLIKas buvo
sukviestas iškilmingo posėdžio
Jame, be VLIKo ir VT narių,
taip pat dalyvavo ALT atsto
vai inž. A. Rudis ir LAIC M. Kižytė. Posėdis Am. Balso
buvo įrašytas i magnetofono
juosteles ir paskelbtas per ra
diją. Kerstenui VLIKo narius
pristatė jo pirm. M. Krupavi
čius, o VLIKui Kersteną ir A.
Rudį - M. Kižytė. VLIKo pirm.
M. Krupavičius ta proga
šia kalba'.

«Dvylika brolių juodvarniais laksčiusių» I paveikslo eskizas.
Dail. V. Dramontas

Lietuviu Taryba,
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ŠALIA JUSU IR SU JUMIS
KAIP NUGALĖTOJAI ŽENG
SIME Į LAISVĄ IR NEPRI
KLAUSOMĄ LIETUVĄ. Tada
mes lietuvišką padėką, nuo
širdžią padėką, tokią, kokią
lietuvis lietuviui moka pareikš
ti, pareikšime Jums savo že
melėj. Ačiū, Gerbiamasis Ats
to ve, Jums ir visai Jūsų tau
tai.
Į VLIKO PIRMININKO SVEj
KINIMĄ, PASAKYTĄ SPECIA
LIAME VLIKO POSĖDYJE,
SKIRTAME KERSTENUI PA
GERTI. JAV ATSTOVU RUMU NARYS CH. J. KERSTENAS ATSAKĖ TOKIA KAL
BA:
Laisvės draugai! Kiekviena
žmogiškoji būtybė turi savo
laisvės draugą. Aš Jums čia
perduodu sveikinimus Jungti
nių Amerikos Valstybių, tos
šalies, kuri yra gimusi laisvė
je. Juk Amerika buvo sukur
ta tų žmonių, kurie daugiau
sia atbėgo iš tironų kraštų,
siekdami sukurti valstybę, kur
jie galėtų naudotis pagrindi
nėmis žmogaus teisėmis, su
teiktomis jiems paties Dievo.
Šiandien žmogaus laisvei vėl
gresia pavojus visame pašau
lyje, todėl Lietuvos laisvės
reikalas yra ir Amerikos lais
vės reikalas. Štai kodėl, ma
no nuomone, prezid. Eisenlio
werís savo kalboje JAV Kon
gresui šių metų sausio menė
sį pareiškė:
«Mes niekada nepritarsime
jokios tautos pavergimui».
Pagrindinė Amerikos politi
nė filosofija yra išreikšta mū
sų Nepriklausomybės Deklara
cijoje: visi žmonės yra Visa
galio sukurti lygus su tam
tikromis neatimamomis teisė
mis. tarp kurių yra teisė i lais
vę ir teisė siekti laimės. Toje
pačioje deklaracijoje pirmie
ji Amerikos steigėjai pareiš
kė, kad žmonės, patekę į
tironiją, turi teisę ir pareigą
nuversti tironiją ir sudaryti
tokią'vyriausybę, kuri užti
krintu jiems laimingą gyveni
mą. Tai yra pagrindinė Ame
rikos politinė filosofija, kuria
remdamasi Amerikos užsienio
politika visados privalo viską
daryti, ką tik ji gali kiekvie
na taikia priemone, kad įga
lintų pavergtuosius žmones
atgauti savo laisvę.
Jei Sovietų Sąjungai butų
leista pasilaikyti pavergtąsias
tautas ilgą laiką, tai ji, kaip
Jus gerai žinote, paverstų ši
as tautas savo įrankiais toli
mesnei agresijai
pasaulyje
vykdyti. Mano nuomone, Ame
rikos uždavinys yra daryti
viską, kad Sovietų Sąjungos
vykdomas pavergtųjų tautų
pajungimas butų panaikintas.
Štai kodėl lietuvių tautos lais
vė, amerikiečių tautos laisvė
ir visų žmonių laisvė yra ne
daloma Mūsų Kongresinio Ko
miteto uždavinys yra kuo pia
čiausiai atskleisti Sovietų įvyk
dytos prieš Baltijos tautas
agresijos faktus, taip pat ati
dengti gyvenimo tikrovę bol
ševikų vergijoje nuo tos agre
sijos pradžios ligi šių dienų.
Aš tikiu, kad politinė kary '
ba šiandien .yra svarbesnė
už karinę karybą, o propa
ganda, pagrįsta tiesa, yra pa
ti svarbiausia politinės kovos
dalis. Juk jeigu pasaulis žino
tų viską, kas darosi anapus
geležinės uždangos, tai žmo
nės visame pasaulyje padėtų
pavergtosioms tautoms atgau
ti savo nepriklausomybe. Tai
gi mes norime Jūsų pagalbos ■
atkreipti pasaulio dėmesį į
šiuos faktus. Mes žinome, kad
• lūs ateisite į pagalbą. Mes
padėsime Jums Sujungtomis
jėgomis, sujungę savo rankas
su mūsų kenčiančių brolių
•anapus geležinės uždangos
spygliuotų vielų rankomis,
mes padėsime galutinai nuš-
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1 uoti šias šėtoniškas jėgas nuo niečių ir lietuvių delegatai ga
žemės paviršiaus. Iš savo šir lį aplankyti savo kraštus. Grin
dies gilumos dėkoju Jums vi kui tai nepatikę. «Buvau ge
siems ir Jūsų didžiajam pir rokai susijaudinęs ir supykęs:
mininkui prel. Krupavičiui už- nejaugi jūs manote man už
malonų svetingumą, parodytą drausti važiuoti į gimtąją ša
mums visiems.
lį?» — rašo jis.
Inž, A. Rudis, Illinois vals • Jis, mat, vargšas nežinojo,
tybės Lietuvių Komercijos kad sekretorius ne savo, o so
Rūmų pirmininkas, VLlKui, vietų pareigūnų valią skelbė.
VT nariams ir svečiams per To jis, deja, nesuprato ir nuė
davė ALT linkėjimus. Jis sa jęs į konsulatą, kur jam vi
vo kalboje pabrėžė, kad Ame zos nedavė neva rendamiesi
rikos Lietuvių Taryba labai «delegacijos nuomone» ir pa
palankiai seka VLIKo veiki tarė kada vėliau pasiųsti de
mą ir stengiasi kuo galėdama legatą arba kelis vien tuo ti
padėti Lietuvai. Tie žmonės, kslu. Negelbėjęs ir jo nurody
kurie sudaro ALT vadovybę, mas, kad iš Kanados tokia ke
yra ilgąjnečiai laisvinimo dar lionė kainuojanti SI.200. Jam
bo veteranai, šimutis, Grigai atsakę, kad Kanados darbiniu
tis dirbo Lietuvai jau po Pir kai gerai uždirbą, tad turį pa
mojo karo. Jie su visais Ame siaukoti. Po ilgoko pasikalbę
rikos lietuviais ir lietuvių tau jimo nieko negavęs jis nusi
tos bičiuliais kiek galėdami pirkęs net «už 60 centų bonką
rūpinasi Lietuvos laisvės by romo sumažinti šalčiui ir pik
la. Kersteno komiteto praves tumui»...
ti tardymai bus geriausias aki
Visa tai Grinkus nupasako
vaizdžios tiesos dokumentas ja, beabėjo, norėdamas pasitei
plačiajai visuomenei. «Mes sinti prieš «progresyvius Ka
prašėme Dievo pagalbos, ir nados lietuvius», ypač vancou
jis mums tą pagalbą atsiuntė veriečius, kad jų sudėtus pi
Kersteno asmenyje», kalbėjo nigus išleido, o žinių iš Lie
Amerikos lietuvių atstovas A. tuvos neparvežė.
Rudis. «Lietuvos istorijoje to
Tų žinių jis pasiryžta gauti
kio draugo mes dar nesame iš tarybinės Lietuvos atstovės
turėję», pažymėjo. Kerstenas kongrese drg. Kaunaitės (be
viską da.ro Lietuvos gerovei rods, Chodosaitės). Bet ir čia
iš savo įsitikinimo. Ir jam rei apsivilia. Suradęs ją, jis pa
kia nuoširdžiai ateiti į pagal teikia eilę klausimų, «kuriuos
bą. ALT visiems pataria: vei pridarė Vancouver lietuviai
kite vieningai, drąsiai ir ryž išleistuvių susirinkime»Tį ku
tingai, meskite į šalį partinius riuos.ji atsakiusi iš dalies žo
ginčus, sutartinai
kovokite džiu. Kad jam nedavė vizos,
dėl Lietuvos laisvės. Ameri ji iš pradžių nusistebėjusi, bet
kos lietuviai trokšta, kad Jie paskiau nusprendusi, kad «ge
tuviai visame laisvajame pa riausiai prisilaikyti patarimo
saulyje vieningai dirbtų lais Kanados Taikos delegacijos».
vinimo darbą. «Ornes iš savo Kai būsianti pasaulyje taika,
pusės stengsimės viskuo pa.
būsią galimą visur laisvai va
dėti, jog Lietuva ir vėl būtų žinėti.
laisva», baigė savo žodį ALT
Į klausimą ar galima pasiųs
atstovas A. Rudis. VLIKo pir ti į Lietuvą dovanų siuntinių
mininkas M. Krupavičius, at giminėms bei pažįstamiems,
sakydamas į jo kalbą, užtikri atsakiusi teigiamai, tik paste
»->o ALT atstovą, jog laisvini bėjusi, kad nereikią siųsti se
mo klausimais esame vienin nų daiktų, kurie nebetinką ne
gi. Asmeninių ar grupinių nuo įloti. Į klausima ar galima
monių buvimas nekenkia lais «seniau iš Lietuvos išvykuvinirno darbui. Mes esame siems sugrįžti ir apsigyventi
kaip kariai, pasirengę eiti tarybų Lietuvoje», atsakiusi:
prie ginklo ten, kur esame «Aš tikiu, kad tuoj bus gali
laisvinimo darbui reikalingi, ma, tas, žinoma, priklausys
-pažymėjo VLIKo Pirmininkas nuo pasaulinės padėties».
Vvkd Tarybos pirmininkąs
Užklausus, kodėl sunku su
K. Zaikauskas savo kalboje Lietuva
su
užtikrino a. r. narį Kersteną sirašinėti, atsakiusi, kad kaiir ALT atstovus, kad Vykdo kurių giminės gal esą žuvę
moji Taryba padarys viską,
kas tik yra galima, stengdamo'si ^atskleisti pasauliui tą
baisųjį fizinį ir materialinį
Nuvykimas i
smurtą, kuris buvo padarytas
mūsų tautai.
■ „_______ , _

4į».
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Parkrito, kaip pakirstas ąžuolas gojuj —
Rinktinis visų ąžuolų,
Kai. priešams jis kelią pastojo Prie savo gimtųjų namų....
Tai buvo pilkųjų dirvonų artojas,
Ne dvaro, ne pono sūnus.
Su kryžiumi Vyčio iš karo parjojęs Tėvelių paguoda namuos.

Bet priešai ir vėliai mūs šalį užplūdo:
, Jau dega sodybos — namai!...
Ir vėl eina ginti to Gintaro Grūdo —
Tas pats savanoris nūnai.

Ii buvo kova arši ir nelygi,
Nusviro galvų daug jaunų!..
Laukuos tuos dabar aguonėlės vien žydi
Sargyboj didvyrių kapų,
Oldenburg, 1946 - 10 - 9

karo liepsnose. «Kiek aš ži
nau, tai mūsų paštas nedaro
jokio trukdymo susirašinėji
me».
Išklausęs pagirų apie moky
klų tinklą ir atsikalbinėjimo
apie darbininko uždarbį bei
pragyvenimo- išlaidas, Grinkus
paklausęs «ar galima atsikvies
ti iš T. Lietuvos merginą į
Kanadą apsivedimui?» Ji atsa
kiusi: «Mes merginų į užsienį
neeksportuojame, kiekvienai
merginai T. Lietuvoje yra vy
ras. Bendrai T. Sąjungos įsta
tymai nėra prielankūs vedy
boms tarpe tarybinių piliečių
ir svetimtaučių, ypatingai lai
ke šio tarptautinio įtempimo».
Grinkui toks atsakymas nepa
tikęs. «Nejaugi, sakau, Jūs
skaitote mus
svetimšaliais
vien dėl to, kad mes buvome
priversti išvykti -iš savo gim
tosios šalies smetoninės pro
pagandos laikais?»
Kaunaitė čia tik nusišypso
jusi ir pasikalbėjimą nutrau
kusi, tardama, kad reikią klau
syti s, kaip čia kalbose «riša
mi svarbiausi žmonijos užda
viniai», o be to, savo pasikal
bėjimu, girdi, mes ir kitiems

trukdome.
Grinkui visa tai nepatiko.
Bet ką reiškė Kaunaitės šyps
nys, jis taip nesuprato. Ji, tur
būt, pagalvojo, kad tarybinėje
demokratijoje tu vyreli su ši
tokiais įkyriais klausimais ne
pasirodytum ir ne tavo reika
kalas daug žinoti. Plok, kai
bosai kalba ir parvykęs paša
kok savo draugams ką girdė
dėjai. Kas gi gali leisti į tary
binį rojų akiplėšą, kuris to
kius klausimus drįsta kelti.
Iš kur gi garantija, kad grį
žęs jis pasakos, kas jam sa
kyta, o nepradės «pliaukšti»,
ką pats matė ar iš savo moti
nos Prienuose girdėjo.
Tik kodėl Grinkus nepaklau
sė Kaunaitės ar jis galėtų pa
sikviesti į Kanadą savo senu
tę motiną? Būtų buvę įdomu
išgirsti, kodėl jos neišleistų?

«Tėv. Žib »
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Baras - Restoranas
Kavinė

R. Braulio Gomes, 25- 3’ Pavim.
Automobiliais: per InCondomin. 307 - Edifício Vicentina
t Tel. 36-2547- Caixa Postai 3469
terlagos,Cidade Dutra,
Rio Bonito, paskui po
CORRETOR
kairei keliu tiesiai į
DE IMÓVEIS
Bororė ir S ta. Monica
Autobusais: S. Paulo Taguacetuba: išeina, iš
CASAS - TERRiliūS - CHAÇARSS ■ RA3HCŠASEIH0S - HIPOTECAS
po Viaduto do Chá
DEPRRTÀMEM5Ç ESPECiaUSUDO DE
(Rua Formosa) kiek
vieną 7 ir 13,30 vai
Iš Santo Amaro (Bar
13 de Maio) 7,30 - 14 v. Sekmadieniais: 7,30, 10,30, 14 vai.
Iš Xangrilamiestan šiokiadieniais: 9,30 ir 14 vai. Sekmadieniais:
9,30 11,30 ir 16, 18 vai.
*

antro

rugsėjo 26 d.

Jis Krito...

Do Camara a'e Valoret Imobiliarior e de S.ndicoto des Corretora» da Imóveis

i

m.

Pranas Lembertas
*

Waiter Ahrens

O Liėtuvon jo ir
Neleido
Buvusiame bolševikų suor
ganizuotame «Taikos kongre
se» Vienoje kaip «Liet. Litera
tūros Draugijos» ir kaip «Liau
dies Balso» atstovas dalyva
vo ir Vancouverio lietuvis A.
Grinkus, kuris dabar jau kaž
kelintame «Liaudies Balso»
numeryje spaus
dina savo kelionės įspūdžius,
neabejotinai kažkieno kito per
tvarkytus, išlygintus, nes pats
taip sklandžiai tikrai nebūtų
parašęs. «LB» liepos 25 d. nu
mery Grinkus su nepasitenki
nimu prisimena, kaip jam bu
v o atsakyta viza aplankyti Lie
tuvą, nors ten buvęs «siunčia
mas.ir organizaciniais reika
lais, nuo visų progresyvių Ka
nados lietuvių», kaip jis sa
kęs Sovietų konsulate.
Pirmiausia visus norinčius
vykti j Sovietų Sąjungą pers
pėjęs «Kanados taikos judėji
mo sekretorius Br. Micklebôurgh». Esą, jūs atvykote į
taikos kongresą ir jo mintis
turite skleisti, o ne važinėtis
po R. Europos kraštus, kad
pasakodami apie juos įsivel
tumėt į bereikalingus ginčus,
kas, esą, taikos reikalui nepa
dėtų. Pasak jo, gal tik ukrai
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XANGRILA
vieniečio vadovybėje.
Aplankykite ir musų
virtuvę: austriškų ven
griškų, lenkiškų val
gių specialybė.
“Ak, kaip skanu“.
Popiečiais: Vienietiška
kava, kepti oboliai.
Adara kiekvieną dieną

gražiausio - paskutinio pardavimo
5

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

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

WALTER AEREMT

são paulo

Be įnašų — be nuošimčių. Šimtui mėnesių išsimokejimui nuo Cr.$ 260.00 ligi 990.00
Sklypai nuo 600 ligi 2000 kvadr. metru. Su ar be fronto reprezon.
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KRONIKA
— VLIKo pirmininkas pas
veikino telegrama Vakarų Vo
kieti jos kanclerį Adenauerį
su rinkimų laimėjimu.

— S. m. rugsėjo 12 d. Pa
ryžiuje sukviesti dviejų komi
sijų posėdžiai — veiksnių kon
ferencijai šaukti komisijos ir
Lietuvos bylos medžiagai ruoš
ti. Pirmosios komisijos pirmi
ninkas yra Vykd. Tarybos
pirm. K. Žalkauskas; joje VLI
kui atstovauja VT. pirm. KŽalkauskas ir VLIKo pirmi
ninką pavaduodamas URT vai
dytojas Dr. P. Karvelis. An
troji komisija šaukiama min.
S. Lozoraičio. Iš diplomatų pu
sės šiose komisijose numatyti
min. S. Lozoraitis, min. B. K.
Balutis, Dr. S. A. Bačkis ir
Dr. A. Gerutis.
— Vykd. Tarybos URT vai
dytojas Dr. P. Karvelis rugsė

jo 5 ir 6 d.d. Šveicarijoje ta
rėsi su Dr. A. Geručiu politi
nės veiklos klausimais. Numa
tyta, kad Dr. A. Gerutis išleis
dokumentaciją, apimančią mū
sų -veiksnių žygius Lietuvos
laisvinimo reikalais. Aptartas
informacijos šveicarų spaudo
je reikalas ir sutarta dėl vi
sos eilės kitų priemonių, į
laisvinimo darbą įtraukiant
taip pat šveicarų visuomenę.

—■ Ryšium su laimėtais rin
kimais Vokietijos kancleriui
Adenaueriui prof. M. Krupa
vičius pasiuntė Lietuvos Kri
kščionių Demokratų Partijos
vardu sveikinimo telegramą.-J o
je pareikšta viltis, kad v'okie
tijos aiški politika prisidės
ne tik prie Europos išgelbėji
mo, bet ir bolševikų paverg
tų kraštų išlaisvinimo. Kanc
leriui Adenaueriui telegramą
sveikindamas su laimėtais nn
kimais, pasiuntė ir Lietuvos
Ūkininkų Sąjungos pirminin
kas Dr. P. Karvelis. Joje pa
linkėta, kad Adenaueriui pa
vyktų pagreitinti Europos apsi

jungimą ir visų Europos kraš
tų, ypač esančių už geležinės
uždangos, išsilaisvinimą.

tams, kaip reikia užsistoti už
skriaudžiamuosius ir bolševi
kų pavergtuosius.

Kotryna Grigai ytė

BIJO PRAŽYDET

v

— Amerikos Balsas trahslią
vo iškilmes iš vyčių suvažia
vimo Jungtinėse Amerikos
Valstybėse. Suvažiavime buvo
nepaprastai audringai sutikta
gautoji iš JAV prezidento Ei
senhowerio telegrama, kurio
je JAV prezidentas pareiškia
užtikrinimą, kad Lietuva su
Latvija ir Estija ir vėl bus
laisvos. Amerikos lietuvių
spauda ir radijai šiam naujam
Eisenhowerio . pareiškimui,
kaip ir visai JAV vyriausy
bės ir parlamento akcijai pa
dėti pavergtiesiems Pabaltijo
kraštams, skiria didelę reikš
mę. Nurodoma, kad tuo metu,
kai kurie kiti kraštai yra pa
siryžę už vienos ar kitos rū
šies nuolaidas Sovietams nu
rašyti Rytų Europą, Amerikos
Jungtinės Valstybės su savo
prezidentu aiškiai ir ryžtingai
stovi už tų kraštų išlaisvini
mą. Tai yra pavyzdys ir ki
tiems laisvojo pasaulio kraš

V I C - M A L T E M A

- - S. m. rugsėjo 5 ir 6 d.d.
Hannoveryje, Vokietijos Kraš
to Valdybos buste, buvo susi
rinkęs posėdžių Mažosios Lie
tu vos Tarybos prezidiumas.
Dalyvavo visi MLT prezidiu
mo ir revizijos komisijos na
riai MLT prezidiumo pirmi
ninkas E. Simonaitis referavo
apie MLT rezistencijas atsto
vavimą VLIKe, būtent — kaip
jis buvo paskirtas ką svarstė
VLIKas per savo du pastaruo
sius posėdžius etc. Prezidiu
mo
pirmininkas
iš
visų
dalyvių susilaukė pritarimo.
M. Gelžinis referavo apie JAV
Kongreso nario Ch. J. Keršte
no atvykimą į VLIKą ir jo pla
nūs pabaltiečiams padėti, nu
rodydamas, kaip reiktų Kers
teno akciją paremti.
Toliau buvo nusistatyta lai
kyti pasyviais MLT prezidiu
mo nariais ir tuos, kurie yra
išvykę į užjūrius. Po plataus
pasitarimo mažlietuvių organo
«Keleivio» reikalais buvo nu
sistatyta padaryti
«Keleivį» gyvu Mažosios Lie
tuvosÇlietuviu sąjūdžio orga-

Vėliavos raudonos, ne aguonų laukas,
tarsi kraujo putos
Nemunėly plauko.
Žalios pušys rauda,
ąžuolėliu remias,
ašarom užplūdo
mūs dangus ir žemė.

Bijo pražydėti
obelėlės soduos;
o, šalie gimtoji,
tokios šiandien godos...

igasmasii
nu. šį rudenį s alio mėnesį
numatyta sušaukti visos Tary
bos suvažiavimą, kuriame lau
kiama svarbių pareiškimų mu
sų tėvynės reikalu. Per posė
džius didesnis dėmesys buvo
atkreiptas į kun. Urdzės išlai
kornas socialinės globos insti
titucijas prie Bonnos ir netoli
Bayreutho.
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REIKIA BALDŲ? KREIPKIS Į
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TAUTIEČIO

J. L. GalinsKas Ltda.

VIC-MALTEMA
O alimento , dos campeões

VIC-MALTEMA é vendido em latas de 2.500 gramas, 500 gr.
e 250 gramas.
- Frio, Quente ou Gelado Sempre Vic-Maltema ______________

___
■
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PERES & PRANAS LTDA.

iscai

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

Importação — Exportação
Raštinė: - Av. Churchill, 94 - 11.o and. - sala 1110
Rio de Janeiro - Fones: 52-0229 e 32-6265
Em Minas Gerais:
Peres & Cia. Ltda. - Leopoldina - R. Providencia, 71 e
Jother Peres de Resende - São Pedro dos Ferros
Amadeu Cesar Machado - Nanuque, Minas
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AVENIDA DR. GIACAGLINI, 34-0
IEBC

s

Nori patogioj, gražioj vietoj, pamary — Praia
įsigyti žemės sklypą?

m
:•
® U

Grande

Neužmiršk apsilankyti Suarão.

VILA ALPINA
ląiei Ki
ifc« ■■

Ten yra elektra visose gatvėse įvestas vanduo. Yra viešbu
tis, restoranas bažnyčia, mokykla. O svarbiausia, kad prie
visų, šių pagerinimų kaina pusiau mažesnė, negu kitų šalai
esančių sklypų-.
ViaAnchieta — nauja autoestrada eina skersai Vila
Suarão. Taip pat yra ir geležinkelio stotis.
Daugiau informacijų «Mūsų Lietuvos redakcijoje.

MŪSŲ

1953 m. rugsėjo 26 d.

jpriffBdys & Čia

5

Pusi. 5

LIETUVA

Industria e Comercio de Calçados
X.

PARDUODA

Nori, kad «Musų Lietu
va» būtų lietuviškojo gyveni
mo veidrodis?
— Bendradarbiauk joje
pranešdamas visas naujienas
iš savo apylinkės, miesto ar
interioro..

SPECIALYBĖ BATŲ: vyrams, moterims,
panelėms, futbolistams, vaikams...

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS.

Raa Javaės, 719

-

SKAITYK IR PLATINK

São. Paulo

«MŪSŲ

balso grynumas, skambumas

LIETUVA»

Sprindys &, Čia — Largo S. Jose 1.
Kaip niekur kitur, prieinamiausiomis kainomis.
Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokė jim ui

J Rastinės Darbai ir Teisiniai Patarimai J
'n'
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Natūralizacija, inventoriaus surašymas, išieškojimas
skolų, persiskyrimai (desquites) nuomininkų išvarymas, kriminalinė ir darbo teisė.
Darbininkams patarimai veltui.
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Galima kreiptis šiomis valandomis nuo 10 iki 12 vai.
irnuo16,30iki 19vai.

Rua Roberto Simonsen, 13 -- 3.° — salas 306 ■ 310
(Senoji rua do Carmo irkampas P-ęaClovis Bevilaqua)
" '
São Paulo
<
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MEKANIKOS DIRBTUVE
b y.

su

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

nv

JARDIM RIVIERA
Santo Amaro apylinkėje - nuėsta\\
Nkf/
baus grožio gamta sveikas, klimatas, tik už
\\
y,
18 klm. nuo Praça da Sé, geras kelias, tarp
nk//'
dviejų ^žerų. Puiki nroga dabar įsigyti žemės
-/NN
/
sklypą su mažu įnešimu ir ilgalaikiu išsimokėjimu
NA
— 100 mėnesių.
\A z
Reikalingų informacijų gauti tik pas vienintelį įgaliotinį šias žemes pardavinėti mūsų tautietį Kaz\ Kmiliauskį, rua
\
Benjamin Constante 23, 1-o andar sala 6. Fone: 34-5914. Šiokiadie
niais iki 17 vai. Sekamdieniais ir šventėmis 8-9 vai. ryto.
Suinteresuotus nuveža ir parveža. Iš Santo Amaro eina autobu.
sai Jardim Riviera. Iš Socorro galima nuplaukti laiveliais.

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

CAJAJ
JÃ© J ©IK© E

18

LEONAS VARNAUSKAS
Telefonas (recados) 3-0707

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

. 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

.

' .

JORGE MATELIONIS
KRAUTUVĖS:

Rua São Caetarío, 526 .

Fone 35-3260

Rua São Caetano, 510
São Paulo
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VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS
L I N D O Y A
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Foto-Studija “BERNARDO’’
Išpildo meniškai įvairius foto darbus. Specialybė padidini
mams tamsiuose tonuose- ir sepia, spalvinimai aliejiniais
, dažais ir pastele.
*
i

•Liądę^a vanduo yra senai žinomas gėrimas, kurio
puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau visi yra vien
balsiai pripažinę. Pabandykite, įsitikinkite ir visa
dos naudokite!
«
RÜA DINO BUENO, 795 a 835
Caixa Postai 3967
TELEFONES: 51-4019 e 51-2223
SÃO PAULO

SCHMIDT'

Priimami pakvietimai į namus —- Senų portretų reprodukcijos
RUA

SÃO

CAETANO,

447

—TEL.

4-5576

—

SÃO

PAULO
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GAMINIŲ PLATINTOJAI

IÍ2MÃCJ CARIRIIEIRI

ĮKURTA 1890 METAIS

ARTHUR

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.
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LIETUVOS NACIONi
MARTYNO MAŽVYDO Bl

6

AV.

ZELINA,

SAUNUS

706
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CAlXA POSTAL,
‘

CHORO RĖMĖJŲ
VAKARAS.

Rugsėjo mėn. 19 d. L. K.
Bendruomenės choro rėmėjai,
daugumoj vadinama «grupė
117», bažnyčios naudai suruo
šė šaunų vakarą, kuris tikrai
buvo įdomus, įvairus, tvarkin
gas. Tokią programą Vila Ze
linoje vakaro dalyviai pama
tė pirmą kartą, kurią išpildė
Radio nacional orkestras iš
30 instrumentalistų ir kiti ra
dio Nacional artistai, kaip ži
nomi savo popularumu pavyz
džiui Mazaropi ir kt.
Programą pradėjo 20 vai.,
kuri be pertraukos, buvo baig
ta 22:30 vai.
Programos įdomumą rodė
ir tas faktas, kad bent apie
200 žmonių turėjo grįžti atgal
nuo salės durų, nes jau nebu
vo vietos, salė buvo perpildy
ta.
•
Po programos vieni susėdę
prie, staliukų vaišinosi alučiu
ir skaniai paruoštais valgiais,
jaunimas šoko. Rengėjų ap
dairumo ir gero organizuotu
mo dėka tvarka buvo kuogeriausia.
Vakarą organizavo ir vado
vavo choro rėmėjai broliai
Sabato ir Mario Ranieri, pa
dedant visai eilei kitų talki
ninkų, kaip pavyzdžiui Onai
ir Kaziui Ausenkams, kurių
namuose visi paruošiamieji
darbai buvo atlikti, Bufetą su
maniai tvarkė ir skanius už
kandžius suruošė Ant. Čipas,
artimai talikininkaujant Vyt.
Tijūnėliui. Vakaro metu talki
ninkavo broliai Jz. ir Jurgis
Matelioniai, Motiejus ir Alg.
Tamaliúnai, V. Putvinskis, B.
Šukevičius, Paguito, M. Ramo

371

— SAO PAULO

ni, Gremio S. Miguel jauni
mas gražiai aptarnavo stalus.
Salę puošti ir kitus paruo
šiamus darbus padėjo atlikti
choristės, EI. Matuzonytė, Al.
Palionytė, M. Janavičiūtė, B.
Narbutytė, B. Genevičiūlė, V.
Gervinąs, Al. Boguslauskas,
V. Kušeliauskas.
Kiek pelno gauta bus pra
nešta sekančiame «M. L.» nr
nes nevisi bilietų platintojai
atsiskaitė.
Vila Zelinos seselių pran
ciškiečių gimnazijos salė, ku
ri gali sutalpinti ligi tūkstan
čio žmonių, didesniems parėn
gimams jau yra per maža.
Visuomenė laukia daugiau
taip gražiai organizuotų ir
kultūringai pravestų pramogų.
SÃO PAULO LIETUVIŲ
TARYBA.

kalą sudaryti São Paulyje vie sakė, kad jis net naktimis ma
ną koordinacinį organą ben žai miega, ir vis tik per sap
driems ko'onijos reikalams. ną juodvarniu mini.
Režisorius Žibąs jau trečias
Esmėje visi sutiko. Tik buvo
nuomonių skirtumo, ar tą or mėnuo kaip dirba su Bendruo
ganą sudaryti jau šiame susi menės choro artistais, ir ben
rinkime, ar* atidėti kitam susi drai su visais tais pačiais ar
rinkimui, tą reikalą aptarus tįstais, su kuriais savo metu
organizacijų valdybų ar na turėjo vaidybos studijas. To
rių susirinkimuose. Balsų dau dėl visa tai žinodamas, puo
guma nutarė minėto organo liau jo klausti: kaipgi einasi
sudarymą neatidėlioti, nes yra su artistais, l$aip vaidina ir
neatidėliotinų darbų, kaip pav. t. t...
lietuvių
dalyvavimas São
Paulo miesto 400 metų jubilė
juje. Minėtam koordinaciniam
organui parinktas vardas São
Paulo Lietuviu Taryba. Nutar
ta septynis asmenis išrinkti
tarybon iš susiriukiman atvy
kusių dalyvių ir po vieną ats x
tnvą dar skirs organizacijos.
Sulig slapto balsavimo da
vinių tarybon išrinkta: Kun.
K. Miliauskas, Ant. Dutkus,
kun. P. Ragažinskas, Jz. Ma*telionis, K. Pažėraitė, St. Ku
biliūnas, J. Lukoševičius.
Tarybai pavesta rūpintis,
dirbant kontakte, su Lietuve
konsulu, lietuvių dalyvavimu
São Paulo miesto jubilėjuje.
Sekantis tarybos posėdis
bus spalių mėn 3 d.
Posėdyje dalyvavo ir Rio
de Janeiro lietuviškų organi
zacijų atstovas Ed. Girčis.

Rugsėjo men. 19 d. laikraš
PAIEŠKOMI
čio «Mūsų Lietuva» iniciaty
va, buvo sušauktas organiza
1. Banys Ona, gyv. São
cijų valdybų bei visuomenės Paulyje,
veikėjų posėdis tartis ben
2. Pušai Ignas, Stasys, Pra
drais lietuvių kolonijos reika nas, Juozas. Kazys ir Agota,
lais, o ypač lietuvių dalyvavi kilę iš Kybartų,
mo galimybes São Paulo mies
3. Jaugelavičiai Elzbieta,
to 400 metų jubilėjuje. Jei ir Steponas ir Eduardas,
valdybos neatvyko pilnuose
4. Urbanavičiai Boleslovas
sąstatuose, bet po vieną kitą Johanna, Bronė, Stefanija ir
valdybos narį buvo nuo kiek Zofija, kilę iš Kauno apskr.
vienos veikiančios organiza Lapių valsčiaus,
cijos. Susirinkimą pradėjo
5. Degučiai Veronika, Vin
kun. P. Ragažinskas prašyda gla, Bronė, ir Emilija,
mas susirinkusių išsirinkti pre
6 Paukščio šeimos nariai,
zidiumą. Prezidiuman buvo iš kilę iš Zarasų apskr.,. Mūrorinkti: pirmininkauti Lietuvos niškių km.,
konsulas São Paulyje Al. Po7. Kasperavičius Vladas,
lišaitis ir sekretoriauti rašyto kilęs iš Kauno apskr., Jona
ja Karolė Pažėraitė ir laikraš vos valšč.,
tminkas Antanas Dutkus.
8. Zaščiuronskai Stasys ir
Susirinkimo dalyviai uoliai Alena, kilę iš Užusalių km.
dalyvavo diskusijose apie rei Jonavos valšč.,
9. Dalangauskas Petras, ki
^iiiiilhithiDiiHiiHiilūMHiiiiutliiinirthHhilliMiihiiiiflliiliiillii<lii!liiUiiiliiHi iHiifiiifktfHilliiili hh iiimiiilii illnlhiliiitliilti rlliuii Hh rili įminimi
lęs iš Prastavonių km., Šedu
vos valšč., Panevėžio apskr.,
10 Kirka Juozas, kilęs iš
Linkmenų valšč.,
11. Dainauskas Jonas, kilęs
iš Kauno apskr-, Lapių vals
čiaus ir
12. Liepa Jonas, kilęs iš
Suv. Kalvarijos.
Registrado no C. R. C. sob o n.® 551
Ieškomieji arba apie juos
žinantieji,
prašomi atsiliepti.
f Praça São Joséz 8 Sal. 1 e 2 - V. Zelina - S. Paulo J
Consulado
da Lituanía, Rua
S
Jaguaribe,
477.
S- Paulo.
Contratos de locação
| Aberturas de firmas
Cartas de Fiança
g Encerramentos de firmas
Requerimentos
f Transferencias de firmas
g Contrat. na Junta Comercial Balanços
f Distrat. na Junta Comercial Alvarás diversos
Seguros de Fogo e
| Escritas Fiscais
Seguros de acidentes
* Escritas Comerciais
•
• •
s
, '
.
.
I
Šiomis dienomis pasigavau
8
às
19
horas.
S
HORÁRIO
das
s
režisoriiį Alfonsą Žibą. Pasi
rodo, nėra taip paprasta pa
gauti žmogų, kuris dirba tele
=5 £
vizijoj: tai čia išvažiavęs, tai
Ull
lUl
ten,
tai išvykęs į Vila Zelina
im
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Į repeticijas. Jo žmona man
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Dvylika broliu juodvar
niais laksčiusiu.
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prašys” duok kopūstų». Po to
veikalo premjeros daug kas
šnekės São Paulyje
apie
tai.
— «ode sakote «po šios
premjeros»? Ar galvojate dau
giau kartų Juodvarnius» vai
dinti?
— O, žinoma. Bendruome
nės choras yra nusistatęs šį
veikalą bent keletą kartų pa
kartoti. Nereikia pamiršti, kad
Vila Zelinos mokyklose turi-

Režisorius Alfonsas Žibąs

— Gerai einasi, ačiū. Dir
bu daug ir tikiuosi, kad vei
kalas laiku pamatys sceną.
Del artistų vaidinimo šiuo
monentu nieko nenoriu paša
kyti, nes per vaidinimą visi
pamatys. Bendrai imant, aš
patenkintas, ne vien tik artis
tais, bet ir daug kuo kitu.
Kuo gi daugiau? - paklau
siau.
— Na kad ir Bendruomenės
choru. Labai džiaugiuosi, kad
patikėjo man tokį jveikalą re
žisuoti, o taip pat sudarė kuo
geriausias darbo sąlygas. Ži
noma, aš dirbu iš idėjos, ir
noriu iš tikros širdies, kad
lietuviai São Paulyje, galėtų
pamatyti kuo daugiau gerų
scenos veikalų. Beto, nepaslaptis - aš choro rėmėjas.
— O kode) gi pasirinkote
«Dvylika brolių?
— Ne aš pasirinkau. Man
jį patiekė Bendruomenės cho
ro valdyba. Džiaugiuosi, kad
jie pasirinko ypatingai gražų
dalyką. Tokių pasakų kaip
šita, labai maža yra pasauly
je. Ta pasaka yra 4 paveiks
ių, labai gyva, parašyta eiliuo
ta gražia lietuviška kalba.
—?Ar nebus nuobodus veika
las suaugusiems?
— Atvirkščiau! Šis veikalas
labai įdomus vaikams. Bet
nemažiau įdomus suaugusi
ems. Vąikąi ęia pamatys tik-rą
pasakų pasaulį: su paukščiais,
paukšteliais, bus net ir varlių,
o ką jau bekalbėti, kai pama
tys Raganą. O suaugusiems
patiks du «gudruoliai», kai

me virš tųkstanči» vaikų. Pro
gramos bus su labai plačiu
turiniu portugalų kalboje. An
tra, lietuvių visuomenė mėgs
ta gerus parengimus, o choro
parengimams publikos niekad
netrūko. Dar yra viena pas
laptis, kurios nelabai norėči
au sakyti....
— Na, bet «Mūsų Lietuvos»
skaitytojai turi žinoti viską
apie «Juodvarnius».
- Tiek to. gerai, — nusilei
do režisorius — Paslapis štai
kokia: jei veikalas gerai pa
vyks, kuo aš neabejoju, pa
matysime jį per televiziją. Aš
esu jau gavęs pasiūlymą, bet
tai ateities reikalas.
— Beabejo, tau būtų nepa
rastai didelis laimėjimas mū
sų kolonijai, jei tai įvyktų.
Be to dar norėčiau žinoti jū
sų planus ateičiai?
— Mano planai labai kuklūs,
bet kartu ir dideli. Aš svajo
ju sukurti nors keletą filmų
savomis jėgomis, ir, atrodo,
kad tai nėra neįvykdomas da
lykas. Esu maždaug įapsipratęs šiame krašte, taip pat pa
žįstu mūsiškę medžiagą, todėl
tikiuosi rasti pritarėjų savo
idėjoms tarpe tokių žmonių,
kurie turi pinigų ir supranta
• meną. Bet apie tai kitą kartą.
Dabar skubu į repeticijas...
Sudiev!. Susitiksime dabar tik
premjeroj - 10 spalių.
Ir taip nuskubėjo režisorius
net man nespėjus sudiev pa
sakyti.
t
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įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių-
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fogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių, jr^Jt. X....'
Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ’ARBA *
ISSIMOKEJIMUL \
Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo Vietos.

nu
UH

Uh
UH
llll
HH
llll
UH

Uh
mi
iltį
Ull

Ull
Ull

is

Rugsėjo mėn. 21 d. mirė
Motiejus Gudelevičius, 75.me
tų amžiaus, kilęs iš Vilkijos.
*Paliko nuliūdusius du, sūnus:
Joną ir Praną; dukteris: Ju
lę, Genę, Moniką, Vincentiną, žentus, marčias bei anū
kus.
; •
Septintos, dienos egzekvijos
bus 26 d. rugsėjo 8:30 vai. V.
Zelinoje.

. Jei sergi, ar nori patikinti sveikatą, nevažiuok mies
tan, bet kreipkis į čia VILA ZELINOJ atidariusį kon4

sultoriją

*

■
*

#

Dr.

Mario

J

7

Ranieri

vaikų, suaugusių ir moterų ligų epecialistą
.** *
Priėmimo valandos: pirmadieniais, trečiadieniais ir penk’
tadienials nuo 8 iki11* 16,30 iįp20 vai.
Šeštadieniais nuo 15 iki 17 vai. ir sekmad. nuo 9 iki 11 vai.
•
»
i
• f
•. t '
Praça São José, 8 sala 6 ir 7 —Vila Zelina (BaužionameY

I

• — Juozas Lukoševičius kvie
čia "imines ir pažįstamus atei
nantf pirmadieni. 28 d. rugsė
jo; 7 vai. V. Zelinon į egzek
vijas už savo tėvus Joną ir
Petronėlę.

