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Savaitinė Politinių įvykių Apžvalga
Bukite Lietuvos naikinimo liudininkais,
t

Kaip jau žinome, Amerikos
parlamentas priėmė atstovo
Kersteno pasiūlytą rezoliuciją
ištirti Lietuvos okupaciją bei
įjungimą į sovietų Rusiją ir
visus vykdomus Lietuvoje ir
kituose Pabaltijo kraštuose
žiaurumus.
Reikalingos ištyrimui medžią
gos, beabejo, daugiausia gale
tų rasti Lietuvoje, apklausinė
jant jos gyventojus. Deja, j
Pabaltijo kraštus kelias šian
dien yra visiems uždarytas,
net ir diplomatams. Taigi ten
ka naudotis tais dokumentais
ir liudininkais, kurie yra šia
pus geležinės uždangos. Pir
moj eilej yra geriausi liudinin
kai lietuviai karo tremtiniai,
pasitraukusieji laisvu noru,
ar prievarta iš savo tėvynės,
pergyvenus pirmąją bolševikų
okupaciją.
Vyriausias Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas bei Ameri
kos Lietuvių Taryba kviečia
ir ragina visus lietuvius išsi
blaškiusius plačiame pasauly
je būti liudinitika's Lietuvos
ekonominio, kultūrinio?* religi
nio gyvenimo, bei jų įstaigų
naikinimo. Ta1’, ką kiekvienas

matė ir pergyveno, turi sura
šyti, patvirtinti parašo tikru
mą, ir laišku pasiųsti Vyriau
šiam Lietuvos Išlaisvinimo
Komitetui, adresu: Lėderstras
se 94, (14b) Reutlingen. Ale
manha. Kai kas gal mėgins
išsisukinėti nuo šios pareigos
sakydamas, kad aš gyvenu to
Ii. Yra ten arčiau gyvenančių,
kurie labai gerai ir vaizdžiai
sugebės atpasakoti Lietuvos
nelaimes. Beabejo, daug lidininkų pakartos tuos pačius
faktus. Bet tai nesvarbu. Kuo
daugiau liudininkų patvirtins
tuos pačius faktus, tuo jie tu
rėš didesnę vertę. Todėl nė
vienas lietuvis negali likti abe
jingas Lietuvos laisvinimo by
loję, nepaliudydamas kaip ži
auriai naikinama yra Tėvynė
ir kokius persekiojimus ten
kenčia pasilikusieji. Jei kiti
kovoja už Lietuvos laisvę sa
vo gyvybę statydami pavojui,
tai neatsiliepti j kvietimą, bū
ti savo brolių nelaimės liudi
ninkais būtų ne tiu nepa.eisi
namas-apsileidimas, bet net
nusikaltimas. Patriotizmas į pa
r ei goja.
z -

LONDONE

Prancūzijos parlamente

susirinkę Amerikos, Pranėuzi
jos ir Anglijos vvriausybių
atstovai ruošia atsakymą į Mas
kvos notą, sulig kuria sovietų
Rusijos vyriausybė siūlo suk
viesti penkių didžiųjų, Amen
kos, Anglijos, Prancūzijos, Ru
sijos ir Kinijos susirinkimą.
Šis pasiūlymas vakarams jau
vien dėlto nepriimtinas, kadan
gi lygiomis teisėmis čia kvie
čiama ir komunistinė Kinija,
kurios vakarai oficialiai dar
nėra pripažinę. Iš savo pusės
vakarų demokratijų atstovai
siūlo užsienio reikalų ministe
jių (ne vyriausybių galvų,
1 aip siūlo Rusija) susirinkimą
lapkričio mėn.; Šveicarijoje
Ten būtu svarstoma Voki m J
tijos bei Austrijos klausimai
Apie betkokius susitarimus
nėra ko ir bekalbėti, jeigu jau
nesusitariama del dalyvių bei
programos.

šiomis dienomis prasidėjo dis
kucijos tarpataufinės politi
kos klausimais, kaip pavyz
džiui, Europos Gynimo Ben
druomenes, Paryžiaus ir Bon
nos sutarčių tvirtinimas.

— Pranešama, kad Chur
chill parašęs laišką Malenko
vui tarptautiniais
politikos
klausimais.

Nori garantuoti Rusijai
saugumą.
Kadangi Rusija labai bijo
«vakarų imperiaiistų*, kurie
jos manymu, bet kurią valau
dą gali pulti, vakarų demo
kratijos yra pasiryžusi.os duo
ii Rusijai užtikrinimą, kad
niekas Rusijos nepuls.
Dažnai taip būna, kad tas,
kuris tuo kaltina kitą, ką pats
planuoja. Ar tik ne Rusija no
rėdama savo puolimą pateisiu
ti, kaltina vakarus. Ir Lietuvos^bei kitų kraštų pagrobi
mas buvo įvykdintas tariamu
pavojumi Rusijos saugumui.

INDOKINIJOJE
t

Prancūzai stipriai arheriko
nų remiami komi oistams su
davė lemiamą smūgį. Nusiun
tus daugiau kar< jėgų, tikima
si'neužilgo Indokinijoje karą
baigti.

Vaiku vagys
Prieš keletą metu plačiai
nuskambėjo Amerikoje ir pa
šauly Lindbergų vaiko pavo
gimas. Rugsėjo mėnesio 29 d.
pasikartojo kita tokia pat valystė. Tai įvyko Saint Louis
mieste. Missouri estade, kur
iš mokyklos buvo išvogtas sė
šių metų amžiaus vaikas Bob
by Greenlease. Jo tėvas, Ro
bert Greenlease, iš vaiko va
gių gavo pranešimą, kad jie
vaiką paleisią, jei tėvas ant
nurodyto tilto padėsiąs šešis
šimtus tūkstančių dolerių.
Pinigai nurodytoje vietoje
buvo padėti. Vaiko vagys juos
paėmė. Deja, vaikas tėvams
nebegrįžo. Jis jau buvo nužu
dytas prieš Įteikiant vagims
pinigus. Vaiko lavonas buvo
užkastas žemėje.
Vaiką iš mokyklos išvedė
Bonnie Brown Heady, moky
klos vadovybei užsirekomen
davusi kaipo vaiko teta. Ji sa
kė, kad vaiką veda pas tėvą,
kuris jį norįs pamatyti. Vaiko
lavonas buvo užkastas arti
minėtos moters namo. Vagis

išdavė vienas šoferis, kuris
viename viešbuty matė vieną
vagių girtą ir turintį labai
daug pinigų. Policija įtariamą
suėmė, kuris prisipažino daly
vavęs nusikaltime ir kitus iš
davė. Pas nusiKaltėlį rado
daugumą pinigų. Nesuspėjo
išleisti Nusikaltimo vykdinto
jai visi jau buvo teismo baus
ti. Vieni buvo atlikę kalėjime
savo bausmę, kiti sąlyginiai
išleisti.

Susirinko Vakarį Vokietijos
parlamentas.
Rugsėjo mėnesį išrinktame
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ležinkelio linija tarp Corum
bá, Brazilijos teritorijoj, ir
Santa Cruz, Bolivijos žemėje.
Susitikimas įvyks Corumbá
mieste, po to vyks į Santa
Cruz. Ši geležinkelio linija
ateityje jungs Atlantą su Pacifiku, Santos — Africa. Tai
bus didėlės strateginės ir eko
nominės reikšmės geležin
kelis sabiems kraštams.

Vakarų Indijos. Paskutiniu me
tu Gvinėjoje pasireiškė nėra
mumų. Kadangi Geortowne
yra nedidelės anglų karinome
nės pajėgos, tai jos siunčia
mos iš kitur. Anglų Gvinėja
susisiekia su Brazilija. Nera
mumus kursto komunistai.
O kurstyti sekasi, nes kraš
te yra nemaža skurdo Skur
das ■ didžiausias komunizmo
talkininkas.

P. Korėjos sostinėje.

— Karaliaučiaus archyve
rasti visi Vytauto laiškai or
dinui. Gottingene yra prieina
mas viešai naudotis Karaliau
čiaus archyvas. Jame šią va
sąrą prof. Z. Ivinskis rinko
medžiagą iš Lietuvos protes
tantizmo bei kultūros istorijos
16 17 a. Iki 1800 m. yra čia iš
vežta visa Karaliaučiaus ar

Seul mieste iš po nakties
būna išmėtyta atsišaukimų nu
kreiptų prieš Indijos kamuo
ti) e n ę.
— Gyva lietuvių kultūrinė
veikla, ir Kanadoje. Čikagos
lietuvių «Pirmyn» choras, va

Dail. V. Dramontas

vak. Vokietijos parlamente,
Adenauerio vyriausybė turi
du trečdalius atstovų, bu ku
riais gali, jei bus reikalo keis
ii ir konstituciją. Vyriausybę
daugumoj sudarys krikščio
niu demokratų partijos žmo-'
nės. Bus vienas kitas vokie
< ių, pabėgėlių bei liberalų ue
i< okratų partijos atstovas.

(’ovaujamas muz. K. Stepona
vičiaus, Toronte stato opere
tę "Cukrinis kareivėlis». Joje
dainuos ir A. Brazis. Didelį su
sidomėjimą kelia ir Montrea
lio Lietuvių Teatrui paruošta
A. Škėmos drama «Pabudi
mas». kurios režisuoti buvo
pakviestas pats autorius. Dra
mos konkurse Amerikoje ji
yra laimėjusi pirmąją vietą.

Ui ijos keldinsiąs
areštuotas:

— Prancūzija.
Paskaitos
L.E
Kolegijos studentams.
Prof Z. Ivinskis, skaitęs pas
kaitas Memmingeno ir Muncheno lietuviams apie Mindau
go vainikavimo reikšmę, ketu
rias paskaitas skaitė ir Stras
burge lietuvių studentams (Ko
legijoje) apie lietuvių ir vo
kiečių santykius istorijos bū
vyje. Buvo daugiausia palies
ti lietuvių ir vokiečių santy
kiai nuo 1915 m., t y. nuo pir
mosios vokiečių okupacijos.

Katalikų Bažnyčia yra di
džiausia kliūtis komunizmui.
Todėl visai nuoseklu, kad oku
puotuose kraštuose pirmoj ei
leje komunistų organizuoja
katalikų persekiojimus. Pir
moj eilėj griebia vadus. Taip
pasielgė Lietuvoj. Vengrijoj,
Jugoslavijoj, Čekoslovakijoje.
Tą pat priemonę, tik kiek vė
liau del tam tikrų aplinkybių,
pritaikė Lenkijai. Lenkijos
kardinolas Višinskį yra uždą
rytas viename vienuolyne po
licijos priežiūroje.
Šv. Tėvas visus tuos, kurie
kuo nors prisidėjo prie kar
dinolo arešto, ekskomunikavo
tai yra išskyrė iš Katalikų
Bažnyčios. Ekskomunikuota
sis neturi teisės eiti prie sa
kramentų ir.-t-t., kol bus nuim
ta ėkskominika, kurią, gali
numti Šv. Tėvas, arba jo įgalio
tas vysku as.
«
Susitiks Brazilijos - Bolivijos
prezidentai

Gruodžio mėn. susitiks Bra
zilijos prezidentas Dr. Getulio
Vargas su Bolivijos preziden
tu Victor Paz Estensoro. Ta
proga bus atidaryta nauja ge

chyvo medžiaga. Nėra tik
Bretkūno, Rėzos ir Donelai
čio rankraščių. Jie yra atsi
dūrę Vilniuje. Karaliaučiaus
archyve (Gottingene) yra ne
tik visi Vytauto rašytieji ordi
nui laiškai (gausus ordino ar
chyvas), bet taip pat šimtų šim
tai laiškų lietuvių magnatų
bei bajorų. Radvilai, Valaviči
ai, saPiegos, Chodkevičiai ir
kt. yra prirašę daug laiškų į
Prūsus, kurie čia saugojami
sveikutėliai. Panudodami Ka
raliaučiaus archyvo turtingą
medžiagą, šiuo metu keli Got
tingeno u-to studentai rašo
disertacijas, kurios liečia ir
Lietuvą. Z. Ivinskis šitame ar
chyve, be kitos į mikrofilmas
nufotografuotos medžiagos, ra
do porą dešimtu vysk. Gie
draičio laiškų ir du kartu iš
herzogo kanceliarijos vysk.
Giedraičiui rašytų laiškų nuo
rašų.

Anglai Gvinéjcn
pasiuntė pora karo lai vii

iš
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Spalių mėnesio 10 d. 20 vai
Vila Zelinoje, gimnazijos salėje

Dvylika Brolių Juodvarniais Laksčiusių
Sofijos Kymantaitės — Čiurlionienės
4 paveikslų pasaka

Režisorius Alf. Žibąs
Dekoracijos V. Dramontas
Vaidinimo pradžia punktualiai 20 vai.
Po vaidinimo didelis BALIUS.
Bendruomenės Choras.
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Kerstenas Bonnoje

dirbančius saviesiems kraštamr išlaisvinti, kad jo trum
pa kelionė buvo labai sėkmin
ga. Jos metu surinko daug
vertingos medžiagos,
kuri
įgalins plačiąją Amerikos ir

Aplankęs visą eilę Europos vėl per eilę metų žygiuoja
kraštų, JAV kongreso narys pirmosiose eilėse bekovoda
Charles J. Kerstenas rugsėjo mi už mūsų išsilaisvinimą.
20 d. pakvietė atvykti į Bonną
VLIKo pirmininką ir Vykdo
mąją Tarybą. Į Bonną buvo
deleguoti ir nuvyko VT pir
mininkas Zaikauskas ir Tary
bos nariai Šidiškis ir Dr. Kai
lelis. Drauge dalyvavo ALT©
atstovai inž. A. Rudis ir M.
Kižytė.
Rugsėjo 21 d. Kerstenas
pristatė V. Tarybos narius ir
ALTo atstovus JAV Aukšta
jam Komisarui Vokietijoje DrJames B. Conantui, kuris ma
loniai palinkėjo sėkmės musų
darbe. Tą pačią dieną vakare
buvo suruošta jauki vakarie
nė, kurioje dalyvavo ir visa «Dvylika brolių juodvarniais laksčiusių» veikiantieji asmenys:
Valdus Razvickas, Adomas Bučinskas.
eilė Amerikoj aukštų pareigu
nų. Vakarienės metu pasi
keista širdingais linkėjimais.
Inž. A. Rudis ir M. Kižytė pasaulio visuomenę plačiau
Atsisveikinant buvo pasaky savo kalbose priminė, kad patirti narsių lietuvių, latvių
ta visa eilė kalbų. Pirm įsis į pravedant rezoliuciją labai ir estų tautų kančias. O tada
kongreso atstovą Kersteną daug padėjo galingoji Ameri ir pati laisvinimo byla susi-

1953 m. spalių 10 d.
Benys Rutkūnas

Regėjimas
Iš aušros gaisų pakilęs,
basas, degančia šalna,
žengia, augdamas iš tolo,
švento Ryto eisena -

Pro pirkias, kapus, pro kryžius
žengia bundančiais laukais,
gelsvo pūko debesėliu
vėjyj driekiasi plaukai.
Vainike ugninių, tulpių
trykšta žvaigždėmis kakta,
Vaivos juosta apsijuosęs,
giedro džiaugsmo uždegta.
I

Tyliais žingsniais lengvo vėjo,
karšto žaibo šypsena
brenda, augdamas iš tolo,
spinduliuota krūtine.

\

Pasilenkęs gvildo daigus,
spurganotas šakeles;
gieda rankoj vieversėliai,
upeliukai pakelės’.
Tokis didelis, nugiedręs,
lyg alsavimas švelnus,
meile laimindamas žemę,
saulę nešasi delnuos.

Ir nužengia, ir
per numirusias
keliasi iš kapo
tarsi želmenys

nuplaukia
šalis:
tautos,
žali.

Pada'ina laisvės džiaugsmą,
tirpdo geliančias šalnas;
dar iš tolo atsigrįžta
ir - pasislepia kalnuos - ;

«Dvylika brolių juodvarniais laksčiusių» veikiantieji asmenys:
Liudas Bendoraitis, Onai Zagorskaite, Petras Rutkauskas

prabilo VT pirmininkas K.
Zaikauskas.
Vykdomosios Tarybos URT
valdytojas D.. P. Karvelis sa
vo kalboj pažymėjo, kad jau
mūsų nepriklausomybę atku
riant
Amerikos lietuviams
priklauso didžiausia padėka
ir garbė už jų įnašą musų
laisvę, Amerikos lietuviai ir

kos spauda, ir čia pat suminė
jo, kad tarp posėdžių yra kaip
tik vieno Amerikos įtakingo
savaitinio žurnalo «America»
redaktorius Conway. Paskuti
nis kalbą pasakė Kongreso
narys Kerstenas, kuris užti
krino visus Lietuvos, Latvijos
ir Estijos draugus, o ypač tų
tautų tremtinius, tiek daug

Stepas Zobarskas

Sešialaukio Duktė
(Iš 1916 metų)

(Tašą)

—- Vaikeliai, eikit gultų. Pa

silsėkit.
Jauniausioji greičiau išsi
kaparnojo iš patalo. Ji sirgo
sunkiai, bet paskui palengvėl
pradėjo taisytis, ir po trijų
savaičių jau galėjo vaikščiot
Kitą savaitę atsigulė vyres
nioji sesuo. Toji sirgo nesun
kiai, mažiau kliedėjo ir ne
reikėjo dėl jos perdaug bijoti.
Bet užtat visi be paliovos
maldavo duoti rūgšties atsi
gerti. Iš karto jie pusverksniai prašydavo atnešti nors
lošelį giros, paskui imdavo
bartis, grasyti:
Tu esi bjauriausia duktė, —
rėkdavo tėvas, — tu tyčia ma
ne marini. Tu nori, kad aš
nutrokščiau. Kaip peiliai nu
rėždavo per širdį šitie žodžiai.
Kastutė vos besulaikydavo
nepravirkusi, o kartais, pasi
slėpusi kamputy., vienui viena,
ir labai graudžiai apsipildavo,
ašarom. Jai rodėsi, kad pati
gamta atsisuko prieš ją, vi
sas nelaimes užgriaudama ant
vienų pečių.

IV.
Prasidėjo žiemos šalčiai.
Šarmoti medeliai baltavo ties

trobomis giliai įsibridę į pus
nis. Kastutė patekom lakstė
po kiemą su vandenio nėši
ais arba malkų glėbiais. Apsi
ruošusi namie, išnešusi ligo
nių išmatas, apklosčiusi juos,
apyertusi ant antro šouo, tu
rėdavo bėgt į nedidelę trobe
lę pagiry, kur sirgo našlė su
sâvo dukrele. Atskirtos nuo
kitų, toli nuo betkokios sody
bes, gulėjo lovoje ir niekas
jomis nesirūpino. Vanduo ki
biruose susalęs, pečius nekú
rentas. Kastutė atsitiktinai su
žinojo apie šitas nelaimingą
sias. Atvirindavo vandens,
apvalydavo trobelę, aptvarky
davo pačius ligonius, kurie
net neturėjo karvės, ir vietoj
karšto pieno, kuris nors tru
putį būtų stiprinęs iš ligos iš
sivaduojančfųjų kraują, gerda
vo paprastą vandenį.
— Ai, nebežinau, kaip ir
atsidėkosiu tamstai, — šnibž
dėdavo moteris, iškėlusi su
džiūvusią ranką. - Jūs tokia
gailestinga, tokia gera.
— Nieko, nieko, atsilyginsit, tiktai greičiai pasveikit, guosdavo Kastutė
Viena dieną sugrįžusi iš tos
trebelės, Kastutė pamatė bai
su reginį. Tėvas, vienmarški
nis, basas, kiurksojo sukniu
bęs prie burokų kubilo, už

lauks geresnių progų išvysti
pergalę. Kerstenas pažymėjo,
kad patirtieji faktai tiesiog
nusiaubia kiekvieno padoraus
žmogaus sąžinę. Deja, ne vi
si šie faktai yra žinomi pla
čiajam pasauliui, todėl ši ko
misija ir stengsis su jais su
pažindinti kiek galint dides
nes žmonių mases.

Toliau Kerstenas priminė,
kad taip pat teks imtis žygių
priminti plačiosioms žmonių
masėms, kas iš tikrųjų atsto
vauja Savietų Sąjungai ir jos
pavergtiesiems kraštams Jung
tiriių Tautų sesijoje. Kerste
nas sakėsi puikiai suprantąs,
kad Amerikos Balso įstaiga
Europoje daro viską, jog tie

sos žodis prasiskverbtų pro
geležinę, uždangą ir pasiektų
ten žmones, suteikdamas ji
ems vilties ir paguodos žodį.
Savo kalbą Kerstenas baigė
tvirtu įsitikinimu, jog su Die
vo pagalba tikrai sulauksime
laisvės.

raugto prieangio kertėje. Kan
kinamas neišpasakyto trošku
1'0, ligonis atsiminė rašalą,
pripuolė prie jo ir, atkėlęs
vožtuvą, ėmė pilna burna ger
ti apipėlėjušią rūkštį. Gere
tiek, kiek tiktai tilpo į pilvą,
ir čia pat parkrito.
Jis mirė nesulaukęs vakaro.
Palaidojus tėvą, Kastutė vai
kščiojo kaip apglušusi. Nuo
motinos prie seserų, nuo se
serų pas našlę, iš našlės pas
savuosius. Imdavo kartais ste
bėtis, kaip giltinė jos pačios
nt-parkrečia žemėn. Per die
nas prisilaksčiusi, naktimis
vos tegaudavo valandėlei ki
tai sudėti bluostą. Ėjo ir ėjo,
vienus papenėdama, kitus pa
girdydama, vienus paguosda
ma, kitus pabardama, ir visų
kančias nešiojosi savo širdy.
Baigiantis žiemai, pradėjo
ligoniai iš lėto taisytis Jau
niausioji sesutė, nors buvo iš
blyškusi kaip drobė, bet jau
galėjo vikriai vaikščioti po
kambarį. Antkričio dienos
praėjo. Ji padėdavo Kastutei
užvirinti vandenį, nuskusti
bulves, pašluoti aslą. Parneš
davo eglių iš netoliese augau
čių krūmų ir rūkydavo jais
pirkią, kad nors truputį suma
žėtų dvekimss.
Taisėsi ir vyresnioji, tik vi
są laiką pyko ant Kastutės,
kam jai nusikirpo kasas.
-- Į ka aš panaši, — grau
dendavusi gražuolė, žiūrėda
ma į veidrodį, — dabar aš ne
mergina, o kažkokia nupešta
žąsis.

— Džiaukis dar, kad kuda
šių sveiką išnešei, — atkirs
davo Kastutė, širdy, rasi, net
truputį džiaugdamos, laikinai
sužalojusi sesers pranašumą.
Ilgainiui atsigavo ir molina.
Ji mažiau bekliedėjo. Pamė
gino pati viena ant kito šono
apsiversti. Iš karto dar nepa
jėgė, tačiau galva kasdien
vis darėsi šviesesnė.
— Kur tėvas? — paklausė
kartą žvilgterėjusi į lovą: ten
ji bemaiė tiktai jo kailinins.
Dukterys iš karto sumišo,
tačiau Kastutė greit susivaldė
ir kuo ramiausių balsu paaiš
kino:
— Išvažiavo malkų parsi
vežti.
- Tai žiūrėk... — sumur
mėjo ligoninė, — ne nema
čiau, kaip išgijo.
Ir ji ramiomis akimis ėmė
žiūrėti pro langą į varvulius
kurie tirpo saulės atokaitoje.
'Atėjus vakarui, ilgai neužmi
migo, vis laukė sugrįžtant sa
vo vyro iš girios
-- -Kad bent neperšaltų, —
sielojosi ji, — dar tebėra sil
puas po ligos. Kad nors būtų
šiltai — apsivilkęs. Ko jis
šitų failinių nepasiėmė?
— Jis pasiėmė kitus —• šil
tesnius, —- aiškino Kastutė, ir
jos balsas užspringo ašaro
mis.
Kitą rytą motina vėl žval
gėsi po pirkią, bet ir šiandie
vyro nebuvo matyti. Jis vis
dar nesugrįžo.
— Ką, išvažiavo miškan ir
negrįžo? — sušuko ligoninė,

— ir jūs kuo ramiausiai sė
die?
Dukterys tylėjo.
Motina pažvelgė į akis ir
staiga jos apatinė lūpa pra
dėjo drebėti.
— Jūs mieluojat! — surėkė
senoji spiegiančiu balsu, —
jūs slepiat nuo manęs, jaučiu
kad slepiat... Jis niekur neiš
važiavo. Sakykit kur tėvas?
Tada prisiartino Kastutė,
apkabino motinos galvą ir
glostydamakaktą, atsakė tyliu
ramiu balsu:
— Tėvelis išvažiavo ten iš
kur niekas nebesugrįžta.

(pabaiga 4 pusi.)

V.
— Dievulėli tu mano, kaip
gi dabar mes gvvensim be ar
tojo, — aimanavo Šešialaukie
nė. — Nors sūnus būtų grį
žęs, arba tėvas tebegyventų.
Lauke jau čiulbėjo paukš
teliai. Sniegas sruveno upe
liūkščiais paliai slėnius ir pie
vokšlius, grauždamasis ligi
pačių podirvių. Kur daugiau
siekė saulė ir pūtė vėjas, ten
dirva darėsi dar sausesnė.
— Vis kaip nors išsiversim,
— ramino vyresnioji duktė, ir
visų jų akys nukrypo į Kastu
tę, kuri dideliu peiliu skuto
bulves ir metė į špižinį puo
dą. Paakiuos jau žymėjo-rau
kšlės, veidas susitraukė suma
žėjo.
— Mes abi aparsim, tiesa,
kanapute? — čiauškėjo jau
niausioji. Kažkas juokais bu
vo pavadinęs Kastutę kanapa

pusi. 8
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1,000 bombonešių puolė
Hamburgą

Civilizuoto pragaro įkūnijimas
Vidunaktį pasigirdo smar
kūs sprogimai ir priešlėktu
vinių pabūklų šaudymas. Šim
tasis puolimas prasidėjo. Nie
kas nesitikėjo, kad šitas puo
limas bus civilizuoto pragaro
įsikūnijimas. Vokiečių karei
viai radarais sekė,lėktuvų ke
lią. Bet staiga radarus apsė
do pats velnias: atrodė, kad
lėktuvai pradėjo sukti nepa
prastą ratą. Vokiečiams pasi
darė aišku: priešas paraližavo radarų veikimą.
Prasidėjo aklas vokiečių ba
terijų šaudymas, kuris turėjo
miesto gyventojams parodyti,
kad jie yra ginami- Anglų
puolimai kartojosi. Pasigirdo
žodis: «Visas miestas dega».
Tarp kalbų dažnai kartojosi
žodžiai: «Anglai išmetė». An
glų lėktuvai mėtė maždaug
colio platumo staniolio juostė
les. Vokiečiai manė, kad da
bar anglai išnuodins gyvulius
ir vokiečiams atneš badą. Bi
jojo imti į rankas juosteles.
Tik nedaug vokiečių turėjo
supratima, kad šitos juostelės
nėra apnuodytos, bet jos yra
baisesnės kaip nuodai. Vokie
čių karo vadovybė suprato,
kad šitos juostelės padaro ga
lą radarų panaudojimui, ku
ris dabar buvo taip reikalin
gas. 25 tokios juostelės atpa
laiduoja lėktuvą nuo radaro
sekimo Staniolio juostelių iš
mesta milionai. Šito išradimo
vokiečiai daugiausia bijojosi.
Reikia pasakyti, kad staniolio
juostelių panaudojimas prieš
radarus yra vokiečių išradi
mas, kurio, neturėdami oro
pajėgų persvaros, negalėjo
panaudoti. Anglai dar karta
išrado ir panaudojo prieš vo
kiečius.
te, ir ji dabar įsikando šitą
žodį, visiškai nejausdama,
kaip žeidžia gerosios sesutės
širdį.
Kastutė nieko neatsakė. Nu
mazgojo bulves, supylė puodan, užliejo vandeniu, apibars
tė druska, užkaitė ugnies.
Paskui’ nusišluostė prijuoste
rankas, nutvėrė jauniausiąją
už alkūnės, ir abidvi išbėgo
prieklėtin, kur riogsojo pames
tas plūgas.
Ten apčiupinėjo noragą,
apžiūrinėjo rankenas, apver
tė ant vieno šono, paskui ant
antro, ir pagaliau tarė:
— Rytoj pat reikės nunešti
plūgą kalvėn, kad pasmailintų
noragą. O kai dirva prasausės...
Ir jos akyse blykstelėjo nau
ja ugnis.
Kaunas, 1940.

1953 m. spalių 10 d.

LIETUVA

Nuvykimas i

Baras - Restoranas
Kavinė

Waiter Ahrens »

V litas
Prieš dešimtį metų, tarp lie
pcs mėn. 24 ir rugpjūčio 3 d.,
Hamburgą nusiaubė oro puo
limai, anglų vadinami ‘1,000
- Bomber Raids,» kuriems va
dovavo gen. Harris. Harris
manymu, vokiečių fabrikai su
daro mažą taikinį. Žymiai di
desnis taikikys yra gyvenami
miestų kvartalai, kuriems su
naikinti užtenka fosforo ir ki
tų degalų. Miestų sunaikini
mas ir žmonių išvarymas, ži
noma, atsiliepė ir fabrikams.
Pokarinis Vokietijos vaizdas
šitą anglų strategiją patvirtino.
1943 m. liepos 84 diena. Prieš
saulėleidį pasigirsta sirenų
kaukimas. Per radiją praneša
ma, kad stiprus priešo bom
bonešių junginiai artinasi prie
Hamburgo. Lygiai 99 priešo
puolimus Hamburgas jau bu
vo praleidęs,, todėl tikėtasi,
kad ir šitas puolimas didelių
sunaikinimu neatneš.

3

Liepos mėnesio 24 diena su
darė baisios savaitės pradžią.
Didžiausias oro puolimas prieš
Hamburgą išvystytas naktį lie
pos mėnesio 27 ir 28 d. Neap
rašomas vaizdas. Atrodė, kad
atėjo pasaulo galas. Niekada
prieš tai žmogus nebuvo to
kios ugnies užkūręs.
14 kilometrų į viršų ant
Hamburgo iškilo degančio oro
stulpas. Ugnies orkanas mil
žinišku greitumu ritosi gatvė
mis ir stogais. Viskas degė.
Kanaluose, kur slėpėsi žmo
nės, degė alyva. Namų rūšiąlf,
praėjus savaitei po oro puo
limų, atidaryti, gavę „ šviežio
oro. vėl degė. Dviems mėne
siams praslinkus daugelyje
rusiu temperatūra dar ‘siekė
80 laipsniu Celsijaus.
Ugniagesiai prieš ugnies tva
ną buvo bejėgiai. 12 gesinimo
komandų3600 karininkų ir dau
gybė ngniagesių buvo ugnies
izoliuoti tarp miesto griuvė
sių. Kiti miestai siuntė pagal
bą. Bremeno, Kielio, Lubecko, Wismaro, Stralsundo ug' iagesių komandos lėkė į
Hamburgą. Net Hannoveris,
Leipzigas ir Berlynas išsiun
tė ugniagesių komandas. Šim
tus kilometrų gaisrų pašvais
tės švietė kelią.

R. Braulio Gomes, 25- 3* Pa vim.
L
Automobiliais: per InCondomin. 307 - Edificio Vicenfina
«
•Tel.
36-2547Ccixo
Postal
3469
ri
terlagos, Cidade Dutra,
Rio Bonito, paskui po
CORRETOR
kairei keliu tiesiai į
Mė’snsss
y
Bororė ir Sta. Monica
Autobusais: S. Paulo Taguacetuba: išeina iš
CiSaS - TERREWS - Cit’CBRIS - FimCIEMEiTOS • HIPOTECAS
Do
de
po Viaduto do Chá
BEMRTAMENTO ESFECIALISfiDO DE
(Rua Formosa) kiek
ADMINISTR&ÇÍO sše MB'S
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.
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Qosnoro do Valore» Imobiliário» e do Sindico»o doi Corretore»

“Ak, kaip skanu“.
Popiečiais: Vienietiška
kava, kepti oboliai.
Adata kiekvieną dieną.

antro — gražiausio - paskutinio pardavimo

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 AtiKIžNl'

sao paulo

Be įnašų — be nuošimčių. Šimtui mėnesių išsimokejimui nuo Cr.$ 260.00 ligi 990.00
Sklypai nuo 600 ligi 2000 kvadr. metrų. Su ar be fronto reprezon.
/

ris, apžiurėjęa Hamburgą, pa
siuntė Hitleriui pranešimą,
kad Vokietijos žlugimas neiš
vengiamas.
Tolimesnę
1943 metų oro ofenzyvą nukreipė prieš Berlyną. Vakarai
norėjo pakirsti moralinį vokie
čių atsparumą.

Lenkas Rėkia
(Iš laikraščių)
Lenkijoje komunistai
Baigia naikinti lenkus...
Šaudo, karia ką nučiupę
Be kaltės — vien už niekus. —

Jei kuris išliko gyvas,
Tai išnyks tuojau badu...
«Otuž, panie... To nie dziwo» —
Nėra duonos, nei Šiaudų...

Vietos jaunimo
mos pajėgos suvaidins 2-jų veiksmų
komediją «SERGĄ-. DĖDĖ IR JO ANŪKAI»
Pradžia 20 vai.. Šokiai iki 4 vai. ryto grojant lietuviš
kam orkestrui
Nepraleiskite progos ir būtinai atsilankykite, pakviesdami savo draugus ir pažįstamus! Savo atsilankymu prisi
dėsite prie mokyklos išlaikymo ir jos pagražinimo.
Pakvietimus galima įsigyti pas būrelio narius ir vakaro
metu prie įėjimo.
M. R. B-lio Valdyba

Rusijon viską gabena,
O iš ten — čionai — rusus. ,
Lenkas rėkia: «niema žyčia!» —
Tik gyvenimas sunkus..».

Krito titulai, ponybė —
Trypia purvina vyža...
Dingo manijos, didybė,
Lenkija kad permaža...
Nebenori daugiau žeihių
Grobstyt sau iš kaimynų...
Gal likimas šitaip lemia, .
Kad ne ponas nei savų.

Jei sergi, ar nori patikrinti sveikatą, nevažiuok mies

tan, bet kreipkis į čia VILA ZELINOJ atidariusį konsultoriją

Lenkas rėkia: «bardzo boli!»...
Atsimins gal tuos laikus,
Kai anksčiau taip savo brolius
Skriaudė Vilniaus lietuvius. —

Ranieri

vaikų, suaugusių ir moterų ligų epecialistą
Priėmimo valandos: pirmadieniais, trečiadieniais ir penk

Tad nerėki, ponas lenke,
Taip ir tu pirmiau darei:
Korei, šaudei savo brolius...
Ar dabar tau taip gerai?

tadieniais nuo 8 iki 11 - 16,30 iki 20 vai.

Šeštadieniais nuo 15 iki 17 vai. ir sekmad; nuo 9 iki 11 vai.
Praça São José, 8 sala 6 ir 7 — Vila Zelina

(Baužio name)

«Draugas»

Kostas Ūinčikas — Lietuvis

V A K A R A

1953-V-27 d.,
Brasil

•

Tub paaiškinamas Hamburgo
užpuolimas. Bet pagal vokišką
tvarką 1943 metų gale 8% dar
bininkų vėl dirbo Hamburgo
įmonėce, nežiūrėdami pavojų
ir visokių nedaktelių. Bombos
sugriovė miestą. Žmogus liko
nenugalėtas.Ukinė miesto orga
nizacija buvo greitai atstatyta,

Radarų pagalba anglai ga
lėjo rasti miestus tik prie van
dens. Viršuje laukų ir miškų
jų radarai veikė nepakanka
mai.

š m lapkriečio mėn. 7 d. V. Anastasijaus Dr. J. Basa
navičiaus vardo lietuvių Mokyklos Rėmėjų Būrelis, mo
kyklos salėje, rua Camacam 625, ruošia puikų

Mario

vieniečio vadovybėje.
Aplankykite ir musų
virtuvę: austriškų ven
griškų, lenkiškų val
gių specialybė.

įsigykite

Po bombardavimų Hambųr
go gatvėmis traukė kolonos
Kiek žmonių žuvo per bom
policininkų, kalinių ir kaceti
bardavimą?
ninku, kuriems vadovavo gy
dytojai. Buvo renkami lavo
Pagaliau suvestas baisus nai Patologiniam Institutui.
bombardavimų balansas. Šitam 1943 m. rugsėjo 27 d. paskeib
puolimui anglai panaudojo ta tyrimų rezultatai. Daug žu
100,000 kariuomenės: sausu vo nup pačiu bombų ar ske
mos ir oro. Numesta 1,200 oro veldrų. Bet buvo ligi tol neži
minų. 25,000 sprogstamų bom nomų mirties priežasčių. Dau
bų, 80,000 fosforinių bombų, giausia žmonės guodėsi, kad
3 milionai vadinamų Stab- žuvusių mirtis buvusi lengva
Brandbomben, 500 fosforo sta — užtroškimas nuo deguonies
tinių. 5,000 degamo skysčio stokos. Bet tyrimai parodė,
bombų. Tada kalbėta, kad žu kad šitie spėjimai klaidingi.
vusiū du šimtai tūkstančių. Daugiausia žmonės žuvo nuo
Ligi rugsėjo 3 d. rasta 26,192 baisaus karščio ir anglies mo
lavonai. Pakeliui j ligų nines noksidu (smalkėmis) apnuomirė 2,500 žmonių. Nesuskai dinto oro. Karštis ir smalkės
tytas kiekis lavonų dar ilgai per oro puolimus žudė žmo
gulėjo pro griūvėsiąs. Dabar nes.
yra nustatyta, kad per tuos
Prieš karą Hamburgas ture
puolimus žuvo 40,000 žmonių. jo 1,650,000 gyventojų. Per
Prie šitų aukų dar prisidėję karą pasiliko tik 700,000. Ham
15,000 žuvusių nuo sužeidimų burgąs virto dykuma. A. Spee’*,
per b*mbardavimus.
vokiečių ginklavimo ministe-

Dr.

Imóveii

XANGRILÀ
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(Pabaiga iš 2 pusi.)

Rytojaus dieną Kerstenas,
ALT atstovai ir VT nariai
drauge lankėsi Vokiečių užsie
nio reikalų ministerijoje, kur
turėjo pasikalbėjimą su tos
ministerijos pareigūnais. Po
pietų Kerstenas priėmė užsie
nio spaudos atstovus.
Rugsėjo 23 d. Kaiserslauter
ne Kerstenui pagerbti buvo
suruoštas iškilmingas baltų
darbo kuopų paradas, kuria
me dalyvavo visų trijų Balti
jos valstybių daliniai. Paradas
padarė labai gražų įspūdį. Tą
pačių dieną vakaro 5 vai.
Kerstenas su šeima ir ALT
atstovai iš Frankfurto aero
dromo, palydėti su labai šir
dingais linkėjimais ir nuošir
džiai atsisveikinti, išskrido į
Paryžių - pakeliui j JAV.
Kerstenas Italijoje. Rugsėjo
9-13 d. d. Romoje lankėsi
JAV atstovų-rūmų narys C.
J. Kerstenas, lydimas ALT
atstovų inž. A. Rudžio ir
LAIC dir. M. Kižytės. Svečiai
buvo priimti ir globojami prel.

Tulabos ir Romos LB pirmi
pinko kun. V. Mincevičiaus.
Šis žymių svečių trumpas
apsilankymas pasižymėjointen
syvia veikla. Buvo padarytas
vizitas Lietuvos atstovui prie
šv. Sosto, sukviestas posėdis
Amerikos ambasadoje su am
basadore Clara Luce, padary
tas vizitas dideliam Lietuvos
draugui kard. Pizzardo, ture
ta ilgas pasikalbėjimas Itali
jos užsienio reik, ministerijo
je. Amerikos ambasadorė už
tikrino Kerstenui ir lietuviams
savo visokeriopą paramą ir
palinkėdamas geriausios sėk
mės ir greit pasimatyti laisvo
je Lietuvoje.
Buvo priimti Italijos užsien.
reik, ministerijos politinių rei
kalų šefo, markizo P. Solario,
ir Sovietų reik, ministerijos
politinių reikalų šefo, marki
zo P. Solario, ir Sovietų bei
Rytų Europos reikalų eksper
to Dr. Bocchinio. Aukštieji
pareigūnai gyvai domėjosi
Kersteko rezoliucija ir jos
eventualiais padariniais tarp
tautine plotme. Jie užfiksavo

svarbesnius
pasikalbėjimo
punktus ir užtikrino perduo
siu pačiam ministeriui. Inz.
A. Rudis išreiškė Italijos vy
riausybei Amerikos lietuvių
padėką už Lietuvos aneksijos
nepripažinimą, lietuviškų pa
sų vizavimą, Oficialų Italijos
vyriausybės dalyvavimą Lie
vos Nepriklausomybės šventė
je. už Italijos užs. reik, vice
ministério Dominedo pareiški
mus ir kt. Prašė ir toliau rem
ti Lietuvos laisvės bylą.
Atsakydamas, politinių rei
kalų šefas pažymėjo, kad Ita
lijos vyriausybė ir italų tauta
yra visuomet jautusi daug
simpatijų kilniai ir kultūringai
lietuvių tautai. Italijos vyriau
sybė tikisi netolimoje ateityje
išspręsti ir Lietuvos atstovo
klausimą.
(B. d.)
---------------------

— Sėkmingai praėjo Ame
rikos lietuvių sporto olimpia
da Čikagoje. Programoje pa
sireiškė 238 dalyviai, o įžiū-

1953 m.

spalių 10 d

rovų atsilankė 2.000. Olimpia
mieli lietuviai:
da parodė Amerikos lietuvių
Artinantis maudymosi sezo
sportininkų gajumą. Premijas nui ir esant laisvų kambarių
laimėjo daugiausia senosios kviečiame visus atvykstančius
kartos sportininkai. Per Am. į Santos poilsiui apsistoti pas
Balsą buvo perduoti lietuvių Stepanaičius. Galima gauti
tremtinių sportininkų sveiki „ kambarį
su maistu ir be mais
nimai į pavergtąjį kraštą.
to. Privažiavimas automobiliu
labai patogus, gatvė naujai
— Kanada. Lietuviai gražiai išgrįsta.
reprenzuoti. Metinėje kanadie Adresas: Rua Godofredo Fra
čių parodoje, suruoštoje Lake
ga, 173 — José Menino
heake, šiemet pirmą kartą da
lyvavo ir lietuviai su 97 eks
ponatais. Centrą puošė Lietu sssBsssa’»
vos Vytis. Lietuviškais ekspo
REIKALINGAS
natais kanadiečiai gyvai domė
josi ir apie juos šiltai atsilie
pė. Lietuviai taip pat gražiai Su praktika automobilių plo
vėjas.
užsirekomendavo Hamiltono
apylinkės iniciatyva suruošto
Geras atlyginimas.
je Lietuvių Dienoje, kurią rė
mė ir daug žymių kanadiečių.
POSTO ZELINA
Joje dalyvavo vysk. Padolskis, ALT pirm. Šimutis, pava
Av. Zelina, 100
davęs juRK pirmininką, Dr.
A. Trimakas, Hamiltono būr
in istaas ir apie 3.000 lietuvių. llKOJtgg»
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REIKIA BALDU? KREIPKIS I

PRODUTO DA CIA. PROGRESSO NACIONAL

TAUTIEČIO

J. L. GaliosKas Ltda.

B A D D Ų SANDĖLĮ.
A V. DR. GIACAGLINI, 71-C —
V. ALPINA.

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 Madeiras do Brasil

PERES & PRANAS LTDA.
Importação — Exportação
Raštinė: - Av. Churchill, 94 - 11.o and. - sala 1.110
Rio de Janeiro - Fones: 52-0.229 e 32-6265
Em Minas Gerais:
Peres & Cia. Ltda. - Leopoldina - R. Providencia, 71
Jother Peres de Resende - São Pedro dos Ferros
Amadeu Cesar Machado - Nanuque, Minas
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Nori patogioj, gražioj vietoj, pamary — Praia Grande
įsigyti žemės sklypą?
-

I

Neužmiršk apsilankyti Suarão.

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

1953 m. spalių 10 d.

Sprindys & Čia

Pusi. 5

Industria e Comercio de Calçados

PARDUODA

Nori, kad «Mūsų Lietu
va» butų 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.
balso grynumas, skambumas

-

Rua Javaės, 719

SKAITYK IR PLATINK
«MŪSŲ LIETUVA»

São Paulo

Sprindys & Čia — Largo S. Jose 1.
Kaip niekur'kitur, prieinamiaušiomis kainomis.
Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokė jimui
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Rastinės Darbai ir Teisiniai Patarimai
Natūralizacija, inventoriaus surašymas, išieškojimas
skolų, persiskyrimai (desquites) nuomininkų išvary
mas, kriminalinė ir darbo teisė.
Darbininkams patarimai veltui.
Galima kreiptis šiomis valandomis nuo 10 iki 12 vai.
ir nuo 16,30 iki 19 vai.

Rua Roberto Simonsen, 13 -- 3 ° — salas 306 - 3l0
(Senoji rua do Carmo ir kampas. P-ça Clovis Bevilaqua)
São Paulo
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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.

C?

JARDIM RIVIERA
Santo Amaro apylinkėje - nucstabaus grožio gamta sveikas klimatas, tik už
\
18 klm. nuo Praça da Sé, geras kelias, tarp
dviejų ^žerų. Puiki proga dabar įsigyti žemės
s/
sklypą su mažu įnešimu ir ilgalaikiu išsimokėjimu
— 100. mėnesių.
,
\\
Reikalingų informacijų gauti tik pas vienintelį įgaliotinį šias žemes pardavinėti musų tautietį Kaz\ Kmiliauskį, rua
x
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.
...

LEONAS VARNAUSKAS
Telefonas (recados) 3-0707

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

aprengia

vyrus nuo galvos iki

kojų

Batai, skrybėlės, marškiniai, kaklaraiščiai, kojinės, lietsargiai,
Taip pat batukai moterims ir vaikams. z
Viskas geriausios rūšies, patvaru, gražu ir pigu.

IŠ FABRIKO TIESIAI VARTOTOJUI.

JORGE MATELIONIS
KRAUTUVĖS:
Rua São Caetano, 526

Rua São Caetano, 510

Fone 35-3260

São Paulo
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Foto-Studija “BERNARDO”
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

VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS
L I N D O Y A

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINTOJAI

IIIPMÃOJ CAIPKIIEIRII

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

Caixa Postai 3967
SÃO PAULO

s: tti.«Lu:u:uxu:u::::xxa::x::x!xe»XKa»XMKBaE:ucxs»:x::xxK»x::x:x:xxKx»x:xx:xKx::x::xxx:Kfi:»s:::

MARTYNO MAŽVYDO BIBLI

6

Dvylika broliu juodvar
niais laksčiusiu.
Ill

ZELINA,

AV.

706
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Šią savaitę «M.L.» gavo laiš
ką iš Kosto Cinčiko — Lietu
vio, «M.L.» bendradarbio, ku
ris tarp kitko rašo, kad Brazi
lijos 'Sertonų gilumose dar jau
čia antrojo didžiojo karo kva
pą, likęs, kaip ir anuomet, be
jokio lietuviško laikraščio.
Žinoma, tam trukdė lig šiol
tam tikros gyvenimo aplinky
bes: noras pakeisti gyvenamą
vietą. Ją ir pakeitė š. m. ru
gsėjo mėn., persikeldamas iš
Linha Trindade, Sarandi apskr., kur dirbo septyneris su
puse metų, — į São Domingos
bažnytkaimi Xapecó, aps.,
Santa Catarina estade. Čia
mano apsigyventi ilgesniam
laikui, nes panorama gyveni
mo sąlygoms palanki. Jau už
pirko du sklypu, kuriuose bai
giama valyti «mato virgem»
su stipriausiomis pušimis. Lig
Naujų Metų tikisi persikelti į
savo namus.
Turėdamas vyriausybės spe
cialų leidimą, jau dešimts pi.
kai išvykęs iš São Paulo, dirbo
keliose vietose medicinos dak
taro pareiguose. Studijavęs
mediciną Kaune, 1848 m. Por
to Alegre, gavo vaistininko
diplomą, ir pusaštuntų metų,
eidamas daktaro pareigas, tu
rêjo nuosavą vaistinę, kurią
nesenai pardavė. Naujoj vie
toj kol kas turi tik greitosios
pagalbos punktą. Kitam gydy
tojui padedant mano neužilgo
pradėti statyti ligoninę.
Neužmėtė nė kūrybos. Be
išleistų «Velniai Rojuje» ir
poemos «Už jurų marių», turi
parengęstrumputę poemą «Pir
miesiems sakalams», Dariaus
ir Girėno atminčiai.

PRAÇA SÃO JOSÉ, 1 -

— SÃO PAULO

Apie «M.L.» sužinojęs iš
Lietuvos konsulo p. Al. Polišaičio.
Vieni lietuviai kuriasi did
miesčiuose, kiti gi sudaro pra
gyvenimo sąlygas ir progre
suoja džiunglėse.

VIS DAUGIAU LIETUVIŲ KU
RIASI PARANOJE
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CAiXA POSTAL,

— Sumainyti žiedus ruošia
si Vladas Pumputis su Stanis
iova Nekrašiūte, Sergio Prata
Ii su Ana Katafay.
I

— Spaliaus mėn. 10 d., laivu
«Argentina» per Santos uostą,
grįžta iš Amerikos seselė M.
Karolina.
— Šią savaitę São Pauly
laukėsi dailininkas Ant. Na
vickas tartis su klebonu kun.
P. Ragažinsku bažnyčios de
koravimo reikalais. Už poros
savaičių persikels ilgesniam
apsigyvenimui Į São Paulo, ir
jau atveš bažnyčios dekora
vimo projektus. Lubos irgi
bus keičiamos. Visi projektai
iš anksto turi būti patvirtinti
arkivyskupijos bažnytinio me
no komisijos.
947

—

LAIMINGASIS
MERIS

NU

Čiužini su lova (cama tur
ca). kuris buvo leistas loleri
jon bažnyčios naudai, spalio
mėn. 3 d. sulig federalinė lo
terija, laimėjo 947 numeris.
Laimingąjį numerį buvo.nųnir
kęs José Pace, gyvenantis
São Roque gatvėje 270‘ nr. .
Ši loterija duos virš devynių
tūkstančių kruzeiru pelno. Dar
nevisi rifų pardavėjai atsis
kaitė, todėl ir tikslios apys
kaitos negalima duoti. Loteri
jai vadovavo «grupė 117» su

V. ZELINA

S. PAULO

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI
NAUJANYB1Ų
Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų,
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SÃO PAULO LIETUVIŲ TA
RYBA
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fogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t. t..

broliais Sabatino ir Mario Ra
nleri priešakyje.
Čiužinys buvo dovana lie
tuvio Zarakausko, kuris Rio
de Janeire turi čiužinių fab
riką «Universal». Lovą pada
rė Ludovico Penque.

- Praėjusį šeštadienį ir sek
madienį São Pauly, žinoma
ir Vila Žolinoje, lankėsi iš
Rio de Janeiro, daugiausia
Brazilijoj keliaujantis lietuvis
Edvardas Girčis.

llll

įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių-

Kadangi bet kuriam scenos
veikalui pastatyti neužtenka
nei režisieriaus, nei organiza
toriaus, tai nutariau surasti
dail. VI. Dramontą ir išsikal
bėti apie dekoracijos eskizus
ir kostiumus. Radau jį bedir
bantį gimnazijos salėj, baltu
chalatu apsivilkusį ir bepaišantį lietuvišką beržyną. Net
nustebau pamatęs miške mus
mirių ir baravykų, ir tuoj pat
prisiminiau jaunas dienas kai
eidavau į mišką dar saulei ne
tekėjus grybauti...
Pasisveikinęs, ir puoliau iš
karto prie klausinėjimo. Prisis
tačiau 'esąs iš «Mūsų Lietu
vos».
-- Kiek laiko dirbat meno
srityją?
Dirbu visą savo gyvenimą.
Tuoj pat po pirmojo pasaulinio karo pradėjau tikrą kury
binį darbą ir jo nenutraukiau
iki šiol. Dabar tapau daug pa
veikslų ir daug medžio droži
niu, kurie pas mane eina se
rijomis, bet vis dėlto nei vie
nas, nors ir serijinis darbas,
pas mane neišeina vienodas.
'Visi mano darbai šitame kraš
te. nežinau kodėl, vistiek vi
sada išeina lietuviški. Tikra
mano specialybė yra skulptū
ra.
— Ar paliko Lietuvoje ko
kiu nors Jūsų didesnių kūri7
nių?
— O, taip. Didžiausias dar
bas - atliedinau Kauno miesto
savivaldybei herbų iš bronzos
virš 5 tonų, Ukmergės gimna
zijai 5 bareljefus vaizduojan
čius vaikų grupes. Esu pada

<11.
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Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA
ISSIMOKEJIMUI.
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Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.
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posėdžiavo praėjusį sekma
dienį, spaliaus mėn. 3 d. Ka
dangi tai buvo tąsa steigiamo
susirinkimo, įvykusio 20 d.
rugsėjo, tai ir šiam posėdžiui
vadovavo tas pats prezidiu
mas: Lietuvos konsulas p. Al.
Polišaitis, rašytoja K. Pažė
raitė ir Ant. Dutkus.
Tarybos nutarimams vykdin
ti buvo išrinktas iš trijų asme

ręs Lietuvos karo Muziejui
didžiulius po 2.5 m. aukščio,
herbus daug esu paišęs fir
moms eskizų ir t. t.... Vien
tik «Shell» man mokėjo po
10.000, po 15.0fi0 litų į metus.
— Kai baigsite dekoracijas
«Juodvarniams» ar būsite pa
tenkintas savo darbu?

Vladas Dramontas

— Aš niekad nesu perdaug
patenkintus savo darbu, bet
kiek galiu tiek padarau. Bet
atrodo šį kartą dekoracijos
man pavyko. Būčiau labai pa
tenkintas, jei publikai jos pa
tiktų.
— Koks darbas buvo pats
sunkiausias ruošiant «Juodvar
niams» dekoracijas?
— Ezkizų padarymas, - nes
čia reikėjo viską apgalvoti.
Bet gi fiziškai labiau teko
nuvargti paišant pačias deko
racijas. O žinoma, blogiausia
yra su kostiumais, nes čia
neturime priemonių kostiu
mams gaminti. Jei tą viską
užsakyti (kalbu apie kostiu
mus) ką mes padarėme, tai
dar Cr.S 59.909,00 būtų per
maža. Dabar skubu viską baig
nu prezidiumas: pirmininku
kun. P. Ragažinskas, sekreto
riumi • Antanas Dutkus, iždi
ninku - Juozas Lukoševičius.
Posėdin, be išrinktų tarybos
narių steigiamojo susirinkimo
metu, atstovus dar prisiuntė
L. K. Bendruomenė ir Liet.
S-ga Brazilijoje.

— Rio lietuviai paminėjo
80 metų sukaktį.!. E. arkivys
kupo J. Skvirecko. Minėjimas
buvo 20 rugsėjo. Jubiliato in
tencija buvo atlaikytos mi
nėjimas salėje.

— Spaliaus mėn. 31 d. S-ga
«Dainava» ir Liet, Kat. Ben
druomenė Rio de Janeire ruo
šia šaunų pobūvį - vakarą.

— Amerikos lietuvis aviaci
jos kapitonas Henrikas L. Bur
nius atvežė Rio de Janeiran
iš Saratogos, Californijos es
tado, lėktuvą C-54. Kurį laiką
Indiloje, Burmanijoje. Taip
pat skraidė garsiuoju «oro

imi

Ar jau įsigijai rašytojos K. Pažėraitės idomų roma
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na «Nusidéjelé»? Jej ne -

nieko nelaukdamas Kreipkis į

Mūsų Lietuvos» redakciją.

—-v--- v-—v---Registrado no C. R. C. sob o n.o 531

Reikalingas advokatas byloms vesti?

(

Nieko nelaukdamas kreipkis į

\

Advokatą Dedo Farias

j

Praça São José, 8 Sal. 1 e 2 - V. Zelina - S. Paulo

Aberturas de firmas
Encerramentos de firmas
Transferencias de firmas
Contrat. na Junta Comercial
Distrat. na Junta Comercial
Escritas Fiscais
Escritas Comerciais

1
i
=

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

HORÁRIO das 8 às 19 horas.
*
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ti, kad lietuv^^^^^^^^^—
galėtų pasigereu^ai^graznr
lietuviška pasaka, - baigė
dail. VI. Dramontas.
Atsisveikinau su maloniu
dailininku ir priežadėjau kar
tu su visais šį šeštadienį būti
premjeroj.
«Juodvarnių» premijera pra

Raštinė: R. Santa Teresa, 28, §-to and. salas 604 ir 60S. )
(kampas Praça da Sé) Fone: 35-8240 ir 32-006į

)

sides punktualiai 20:oo vai.
Vaidinimo metu publika nebus
leidžiama į salę - tik per per
traukas.
t

-r--——

tiltu» jungusį Berlvną su va
karų Vokietija.
LAIŠKAI
H. Guzikauskui, H. Kazokui,
V. Pundzevičiui, VI. Abraitie
nei. Ant. Lazdauskui, Paulinai
Gaiguzytei Berteškienei, Ant.
Pavilonui, Antaninai Gudavičfenei, Pranui Stunguriui,
Mauricijui Kazlauskui.

— «Juodvarnių» pastatyme
tai pat dalyvauja «Lituania»
vaidybos būrelio nariai. Visi
jie yra bendruomenes choro
rėmėjai ir bet kokiam choro
parengime visuomet mielai
padeda.
— Spaliaus mėn. g. d Vila
Zelinoje mirė Jonas Dirsė,
apie 50 metų amžiaus. -Kilęs
iš Marijampolės apylinkės.
Paliko nuliūdime žmoną.

— Italija. Lietuvių atstovas
tarpt, kat. jaunimo konferenci
joje. Rugsėjo 12 17 d. d Ro
moje įvyko tarptautinės Kat.
Jaunimo Federacijos vykd.
komiteto konferencija, kurios
metu buvo nutarta sušaukti
ateinančiais metais visuotinį
federacijos suvažiavimą. Jame
dalyvaus atstovai iš 4 įvairių
tautų. Priėmime dalyvavo ir
lietuvių ateitininkų atstovas.

IŠNUOMUOJAMAS NAMAS,
Rua Manoel Bernardes 6 (bu
vusi rua do Centro Parque
V. Prudente)

