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Savaitinė Politinių įvykių Apžvalga
Italijos - Jugoslavijos
santykiai
del Triesto teritorijos
Įtempti.

yra

Triesto ginčyjamą teritori
ją sudaro 293 kvadratines an
giiškos mylios su 378 tūkstan
čiais gyventojų. Ji yra pada
linta į dvi, A ir B zonos.
Pirmą valdo anglai ir Ameri
konai, antrą - Jugoslavija.
Istorijos bėgyje ši teritorija
buvo valdoma Italijos', Jugos
lavijos,' Austro - Vengrijos
imperijos. Po paskutinio karo,
1947 metais, rugsėjo mėn. 15
d. Triesto teritoriją Jungtinių
Tautų Saugumo Taryba pas
kelbė nepriklausoma.. Italai
dabar reikalauja, kadšis Adria
tikos jūros pakraštys butų
prijungtas prie Italijos, o Ju
goslavija - pne Jugoslavijos.
Prieš kurį laiką Italijos vy
riausybė buvo siūliusi klausi
mą "išspręsti balsavimu — gy
ventojų atsiklausimu. Jugosla
vija nesutiko, nes ypač A zo
noj, amerikonų ir anglų val
džioj, jugoslavų mažai beliko.
Taigi Italijos laimėjimas būtų
užtikrintas.
Triesto klausimą paskutinė
mis dienomis vėl iškėlė nau
joji Italijos vyriausybė, beabejo norėdama įsigyti populia
rūmo reikalaudama, kad šis
klausimas butų galutinai iš
spręstas. Amerikonai ir an
glai suinteresuoti, kad Italijos
parlamentas patvirtintų Itali
jos įstojimą į Europos Gyni
mo Bendruomenę, bei patvir
tintų Paryžiaus ir Bonnos su
tartis, pasiūlė A zoną prijung
ti prie Italijos.
Prieš tai griežtai užprotes
tavo Jugoslavija grasindama,
jei Italijos kareivis įkels koją
į zoną, taip pat į ten pasiųsti
savo kariuomenę, iš ko, žino
ma, turėtų kilti ginkluotas su
sirėmimas. Jugoslavijoj buvo
ruošiama visa
eilė pro
testo mitingų nukreiptu ne
tik prieš Italiją, bet Angliją
ir Ameriką. Tačiau Amerika
su Anglija nuo savo pasiūly
mo, A zoną prijungti prie Ita
lijos, neatsisako. Tuo reikalu
Amerikos, Anglijos ir Prancū
zijos užsienio reikalų ministe
riai šį penktadienį ir šeštadie
nį susirenka Londonan tartis.
Į ši pasitarimą ir Jugoslavija
siunčia savo stebėtojus.
Rusija šį konfliktą nori pa
naudoti svdrumsti geriems
Amerikos — Anglijos — Ju
goslavijos ssntykiams. Prąncūzija siūlo zonos A prijungi
mą prie Italijos asidėti toli
mesniam laikui.
Zonos A teritorija yra ne
didelė, vos 96 kv. mylios, bet
tirštai apgyventa - 299 tūks
tančiai gyventojų. Zona B, Ju
goslavljos valdoma turi 197
kvadratinės mylias ir tik 60
tūkstančių gyventojų.

AffigR Gvinėjoj pakeista
vyriausybė.

Žemės plotaš Amazones
upės šiaurėje ir Orinokos

—
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Nesvyruokime, bet apsispręskime ir dirbkime.

Tėvynė pavergta. Šiandien lietuvis, ar kas kitas? Jei esu
dar
sunku pramatyti ir pasa lietuvis ir noriu, kad Lietuva
upės pietuose, ligi Atlanto van antras finansų ministeris, bet
kyti,
kada bus sutraukyti rau būtu laisva, kad lietuvybė
denyno sudaro vadinama Gvi nieko gero nepasiekė. Šio
nejos teritorija. Ji apima 690 mis dienomis griežtų priemo donosios vergijos pančiai. Ke kuo ilgiau išsilaikytų svetimo
kvadr. mylių. Iš šio, ploto 178 nių griebėsi finansų ministeris lias į laisvę yra ilgas, reikalau je padangėje, tai Lietuvai ir
kvadratinės mylios priklauso Oswaldo Aranha gelbėti Bra ja nemaža darbo ir aukų. Ta lietuvybei privalau savo pa
čia u svyruoti ir nuleisti ran reiga, darbu ir aukomis, ne
Anglijai, Prancūzijai ir Dani zilijos ekonominę padėtį.
kų
negalime. Nors ir kova bū žodžiais, atlikti.
Sulig
naujo
potvarkio
iš
už
jai, kurios čia turi savo koli
tų
beviltiška, nors ir reiktų
Mes džiaugiamės ir didžiuo
sienio
bus
leidžiamos
įvežti
nijas.
žūti
kovoje
nepasiekus
tikslo,
jamės,
kad svetimųjų radijai
tik
tos
prekės,
kurių
nėra
vi

Šiomis dienomis laikraščiai
ir
šiuo
atveju
ver apie mus pakalba, kad didžio
daus
rinkoje.
pranešė, kad Anglijos G vine
Visos perkamos prekės iš ta ir prasminga kovoti. Gar ji spauda parašo Lietuvos by
joj, kurios plotą sudaro 80 tu
bingiau yra kristi kovoje, ne los reikalu. Tačiau kiek pade
kstančių 795 kvadratinės my užsienio yra suskirstytos į gu
noru užsidėti sau kos telegramų, laiškų, telefolios su 364 tūkstančiais gyven penkias kategorijas, sulig jų ant laisvu
kaklo
vergo pančius ir
susilaukė radio stotys,
tojų, buvo pakeista vyriausy reikalingumo. Imponoti leidi juos nešioti ligi gyvenimo nemų
redakcijos?
Atrodo, kad vis
bė, kuri buvo palanki komu mai bus duodami, jei impor pabaigos. Destojevskis yra tiek, .ar jie apie
Lietuva kal
nistams ir, leidusi krašte kilti tuotojas turės dolerių, ar ki pasakęs, kad laisvės nemyliu ba, rašo, ar ne. Tai
neramumams, kuriuos organi tos svetimos valiutos. O tą ti tauta yra sušunėjusi tauta. namas apsileidimas. nepateisi
zuoja komunistai. Beabejo ne svetimą valiutų jis pats turi Pagaliau iš mūsų, gyvenančių
Štai šiame numeryje, antra
pasitenkinimo priežastis yra pasirūpinti.
laisvajame pasauly niekūs ne me puslapyje, patalpintas Lie
Prekių
kategorijos
gali
būt
sunki gyventojų medžiaginė
reikalauja gyvybės aukos Lie tuvos Laisvės Komiteto atsi
būklė. Gvinejon anglai atsiun keičiamos, žiūrint reikalo.
tuvos
laisvinimo bare esame šaukimas ir prašymas, kad
Susiorientuoti naujoje pade
tė daugiau kariuomenės tvai
tyje nėra lengva Visi dekre laimi maža padarę. Per išti viso pasaulio lietuviai kreip
kai palaikyti.
sus metus, kaip spaudoje bu
Britų Gvinėjos provincijoj tai yra reikalin<zi platesnių vo skeletą, išparduota vos tųsi į gyvenamojo krašto vy
riausybes kad Jungtiniu Tau
paaiškinimų.
Finansistų
nuomo
streikai plečiasi. Kaikuriose
apie šimtas lietuvio pasų su tų Organizacijoje būt pasmerk
nės
del
naujo
potvarkio
irgi
cuk-aus plantacijose sudegių^
moje dvidešimts su viršum įū ta naujoji vergija, kurią šian
ti d'ideli cukraus nendrių pTo nėra vienodos. Vieni tvirtina,
kak
pinigo
vertė
bus
susti

kstančių
kruzeirų. šis pavyz dien praktikuoja komunistinė
tai.
dyz
rodo
jei jau ne sąžinės Rusija ir kad milijonai pas
printa,
o
kiti
pranašauja
jo
Nėra abejonės, kad anglai
atbukimą
Lietuvos laisvinimo merktųjų iš mirties stovyklų
nuvertinimą
ir
tuo
pačiu
pra
atstatys tvarka. Jie Gvinėjos
reikalams
tai bent nepateisi būt paleisti laisvėn.
jokiu būdu iš savo rankų neiš gyvenimo pabrangimą Kieno
Įdomu būt žinoti kiek atsi
leis. Iš čia jie gauna ryžių, tvirtinimai teisingi - parodys namą nerangumą. Tuščias ir
be pagrindo teisinimasis, kad liepė į VLIKo kvietimą liudy
cukraus, deimantų, brangaus pats gyvenimas.
nežinau
kam pinigai bus suvar ti apie Lietuvos ekonominį,
Naujo
potvarkio
pasekmės,
medžio, báuksito ir kitos ža
toti
ir
į
Leno rankas pateks- kultūrinį, dvasininį sunaikini
geros
ar
blogos,
pasirodys
liavos.
greitu laiku.
Jei Amerikos, Kanados ir ki mą. O tai padaryti nėra sun
Šis klausimas buvo iškeltas
tų kraštų lietuviai pasitiki va ku. Reik surašyti ką žinai ir
ir ONU posėdyje, kur Gvate
dovybe stovinčia Lietuvos savo parašą patvirtinti pas
—
Brazilijos
vyriausybėneu
malos atstovas pareiškė, kad
žilgo
turi
pasirašyti
sutartį
laisvės
kovų pirmose eilėse notarą ir pasiųsti VLIkui. Ta
kolonializmas yra nesuderina
su
vokiečių
«volsvagonų»
au

—
VLIKu,
kodėl mes turėtu medžiaga bus labai pravartu.
mas su P. Amerikos emancipa
tomobilių
fabriku.
Fa

me
nepasitikėti?
Tegul ir faktai kartosis. Tie
ei ja. Beabejo, netoli tas lai
brikas
numato
visas
automo

Pagaliau ten yra rinktiniai patys faktai bus svaresni, kai
kas, kad ir Gvinėja taps ne
bilių
dalis
gaminti
.Brazilijoj.
žmonės ne nuo šiandien ko juos daugiau asmenų liudys.
priklausoma valstybė. Kai iš
Spauda
rašo,
kad
suintersuovoju už Lietuvą
Šiandien yra atėjęs momen
silaisvimmo sąjūdžiai praside
ti
asmenys
nori
sutrukdyti
su
tas,
kada aiškiai reikia apsis
da, sunku juos sulaikyti.
Pasitaiko net ir tokių ku
tarties pasirašymą Spėjama, rie kad ir numeta centą, bet pręsti ir apsisprendus veikti.
kad tai daro kitos automobi
— Spalių mėn. 14 d. Vokie lių kompanijos, kurios bijo nenori kad garsiai ir viešai Kai visų kraštų lietuviai vie
t joj, arti Frankfurto nukrito «volsvagonų» konkurencijos. būt kalbama apie reikalą sus ningai dirbs Lietuvos reika
tiprinti Lietuvos laisvinimo ak lams, kai visus gaivins ta pa
belgų kompanijos keleivinis
ciją. Tokiems, jei bus laisva ti idėja, kai tai idėjai nebus
lėktuvas. Žuvo įvairių tauty
— São Paulo gubernatorius Lietuva, bus gerai, jei nebus gailimasi darbo ir aukos, tuo
bių 48 keleiviai. Tarp jų žy pasiuntė estado parlamentui
met ir Lietuvos išsilaisvinimo
laisvi - irgi bus gerai.
mių diplomatų bei biznierių.
įstatymo projektą nuo Naujų
Kaip kiekviename, taip ir valandą, bus didelio džiaugs
Metų pakelti visus mokesčius lietuviškame
veikime, kad mo vąlanda ir galėsime drąsi
— Apie Berijos pabėgimą dešimts procentų. Šį-projektą
ai pažvelgti anam miško bro
taip nieko tikro ir nesužino dauguma atstovų žada atmest. darbas būtų sėkmingas reikia liui į akis, nes savo pareigą
aiškaus, nesvyruojančio apsis
ta. Paskutinėmis dienomis bu
prendimo pasisakant ar esu Tėvynei būsim atlikę.
vo paskleistas gandas, kad
— Espirito Santo estade, ant
Berija pabėgęs Jugoslavijon. S. Mateus upės baigiamas sta
Bet ir čia tik tai gandas kaip tyti tiltas 850 metų ilgio. Es
ir visi kiti apie Berijos pabė tado vyriausybė ateinančiais
girną. Ar dar Berija yra gy metais yra nuamačiusi kelių ris tinka naktiniam skraidy ramumus.
vas ir kur jis yra šiandien statybai išleisti 40 bilijonų mui.
— Persijoj susprogo meteo
težino tik Malenkovas ir jo kruzeirų.
—
Anglijos
vyriausybė
įspė
artimi bendrabarbiai.
ras - kokios nors planetos
— Brazilijai gresia gafanio jo Braziliją, kad Gvinėjos ko atskala.
tų, skėrių pavojus, kurie bet munistai gali persikelti Brazi
kuriuo momentu gali iš Para lijos teritorijon ir ten kelti ne
gvajaus pasukti Brazilijos lin
kui. Atatinkamos valdžios'įs
taigos ruošiasi kovai su skė
Nepaprastas Pasisekimas!!!
Drąsus finansų ministério riais, kuriais kraštui gali pa
daryti labai didelių nuostolių.
žingsnis.
Bedruomenės choras, po pasisekusios premjeros,
Jie veisiasi Paragvajaus bei
kviečia
visus pamatyti taįp gražų veikalą.
Mate Grosso pelkėse. Kur ga
Sofijos Kymantaitės — Čiurlionienės 4 paveikslų pasaką
Yra neginčyjima tiesa, kad faniotaf užplūsta, ten derliaus
Brazilijos piniginiai reikalai nelieka, v
«12 BROLIŲ JUODVARNIAIS LAKSČIUSIŲ»
nėra gerame stovyje. Užsie
dienos metu, sekmadienį, spalių 25, Viloj Zelinoj gimna
niui daug skolų, fabrikams
— Argentina, sulig paskuti
zijos salėj.
trūksta žaliavų, pragyvenimas nio gyventojų surašinėjimo,
Režisūra
Alf.
Žibo.
Kostiumai ir dekoracijos dail.
kasdien brangsta, apyvarton 18 milijonų, 379' tuksiančius
VI.
Dramontobankai pinigų neleidžia. Ne gyventojų.
Pradžia
punktualiai
15 vai.
maža industrijų atsidūrė sun
Pakvietimus
galima
gauti
Vyto
Tijūnėlio
bare, pas Juo
kioj būklėj. Toki fabrikai, kaip
—- Anglja Australijoj sus
zą
Karpavičių,
Av.
SãG
João
prieš
paštą,
pas kun. Kleb.
General Motors, Ford, jei pa progdino antrą atominę bom
Ragažinską
ir
pas
visus
choristus.
dėtis nepasikeis, už mėnesio ba.
kito bus priversti uždaryti
Bendr. Choro Valdyba.
duris. Rasti išeitis iš padėties
— Amerikos laivynas nau
nėra lengva. Bandė vieųas doją, sprausminį lėktuvą, ku- /

Brazilijoje
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Atlikime Pareiga Kenčiančiai
Lietuvai!
Gyvendami laisvėje, ypatin
gu būdu esame įpareigoti, vi
somis priemonėmis, kovoti už
pavergtos Tėvynės išlaisvini
mą iš žiaurios vergijos, kurią
neša anapus geležinės uždan
gos likusieji, panaikinimą. Ką
šiuo momentu privalo daryti
kiekvienas pavienis lietuvis,
ar organizacijos, nurodo sa
vo atsišaukime Lietuvos Lais
vės Komiteto pirmininkas Vac
lovas Sidzikauskas, kurį čia
talpiname ištisai.

bo vergų rankomis sukurtoji
didžiulė pramonė, tikriau ta
riant, numatomieji įvykdinti
pramonės planai, jau patys
nustatinėja, kiek žmonių turi
būt suimta.
Nekaltų žmonių naikinimą
ir žudymą sustabdyti ir šią
dvidešimtojo amžiaus gėdą

kraštuose ir reikalavimu iš tų
kraštų pasitraukti. Todėl rei
kia dėti visas pastangas, kad
darbo vergų klausimas butų
būtinai svarstytas dar šioje
sesijoje.
Kieviena lietuvių organiza
cija ar pavienis lietuvis, turi
prie šio labai svarbaus reika
lo aktyviai prisidėti. Organi
zacijos ir pavieniai asmenys tu
ri j gyvenamojo krašto vyriau
sybę ir į pavienius jos narius,
į parlamentus, į įvairių religi
jų dignitorius, bei įtakingas

Nepatinka jau man žemė,
Nei pavasario giesmė.
Širdin skausmas durklą remia, Ten jau kruvina dėme.
Bangos žudo juroj lašą,
O gyvenimas mane.
Ir be gailesčio vis neša,
Kaip siaubingame sapne.

Pasiilgsti brangių žodžių,
Lyg skambios gražios dainos,
Apie kaimą, gimtą sodžių
Ir grytelę šamanuos’.

Vis ilgiuosi, kažko laukiu
Ir sulaukti negaliu, Grįžti tėviškės palankėn
Prie svirnelio tarp klevų.

pasmerkti bei vergų stovyklų
sistemą įvedusią Sovietų ko
munistinę vyriausybę apkal
tinti, Jungtinių Amerikos Tau
tų vyriausybė, per savo dele
gaciją Jungtinėse Tautose,
yra pasiūliusi, dar šioj Jung
tinių /Tautų sesijoje, darbo
vergų klausimą svarstyti. Tas
klausims jau yra įtrauktas
į JT sesijos darbotvarkę.
Klausimas yra nepaprastos
svarbos. Jis yra susiėjęs su
komunistinio režimo pasmer
kimu
Sovietų okupuotuose

organizacijas, į vietos spaudą,
prašydami, kad vyriausybė
duotų savai delegacijai JT nu
rodymų palaikyti Jungtinių
Amerikos Valstybių gražią ini
ciatyvą ir reikalautų:
1. kad butų pasmerkta pri
verstinojo
darbo praktika,
įvesta komunistinio
režimo
kraštuose.
2. Kad ši nežmoniška pri
verstinojo darbo praktika bū
tų panaikinta;
3. Kad Jungtinių Tautų su
darytas ad hoc Komitetas Pri

verčiamajam Darbui tirti, tap
tų nuolatine institucija, kuri
tirtų visas dirbančiųjų darbo
sąlygų fazes ir darytų žygius,
kad ateityje priverčiamasis
darbas niekur nebūtų prakti
kuojamas;
4. Kad reikalautų ‘komunis
tinio režimo pašalinimo iš
kraštų, kuriuos jie tebelaiko
okupuotus.
Visuotinai į tą dardą įsijun
kirae tuojau ir darysimų žy-

gių neatidėliokime, nes reika
las skubus.
Turime parodyti pasauliui,
kad mums tas klausimas yra
mūsų širdžių jautriausiai jau
čiamas ir kad nenurimsime,
kol žmogaus teisės ir laisvas
bei nepriklausomas gyveni
mas bus atstatytas Sovietų pa
vergtuose kraštuose.

Lietuvos Laisvės Komiteto
vardu nuoširdžiai kviečiu šią
pareigą
Kenčian
čiai Lietuvai šventai atlikti.
Vaclovas Sidzikauskas
Liet. L. Komiteto Pirmininkas

— Žurnal. H. Blazas yra iš
rinktas Valstiečių Interciona
S lo (IPU) biuletenio vicereda
torium.

Vladas Andriukaitis

Grobuonies Galas
Adomo Kinkio pirkelė sto
vėjo prisiglaudusi prie pat di
delio valdiško miško. Miškas
buvo taip didelis, kad net
pats Adomas, keturiasdešimt
metų įvairiomis linkmėmis
nardęs jame, niekad galo ne
pasiekdavo. Adomas mažutėje
trobelėje gyveno su žmona
ir vieninteliu sūnumi, dar ne
dideliu berniuku. Dirbo žmo
gelis nuo ryto ligi vėlaus va
karo savo nedideliame žemės
sklypelyje, visada linksmas,
patenkintas. Nieks niekad ne
matė jo labai nuliūdusio, pik
to, nors įvairių nelaimių ir
jam tekdavo pergyventi. Ar
linksma ar graudu, vienodai
garsiai Adomas dainavo ir
džiaugės klausydamas, kaip
aidų aideliais skęsta jo sti
prus balsas miško gelmėse.
Balsą turėjo gražų, nors pats
buvo nedidelis, trupučiuką į
kuprą sulinkęs,
išdžiūvęs,
kaip skiedra.
Ramiai, gražiai plauke Ado
mo gyvenimas pamiškėje, to
li nuo kaimu ir miesto. Kas
dedas plačiam pasauly mažai
jam rūpėjo ir, kad žmonės jo
nekibintų - jokiu didelių rei
kalų su jais neturėdavo. Tvar
kingai išmokėdavo valdžiai

Nusivylimas

Aukso sostai nevilioja, Tėviškėlė tik skaisti.
Grįžtum, eitum per pavojus, .
Bet keliai jon nukirsti...

didžiai gerbiamieji,
Jau nebe nuo šiandien So
vietų pavergtųjų tautų akys
yra nukreiptos į tolimuosius
Sibiro jmlotus, kur milijonai
darbo vergų neįsivaizduoja
mai žiauriose sąlygose, yra
priversti sunkų darbą dirbti
ir iš lėto mirti. Milijonai jėga
iš savo kraštų išplėstų, dauge
lio tautų žmonių beviltiškai
kaupia paskutines jėgas, lauk
darni laisvojo pasaulio pagal
bos Tų milijonų skaičiuje
yra ir šimtai tūkstančių*lietu
vių, kuriu nematomas, mal
daująs žvilgsnis yra atkreip
tas tiesiog Į mus, laisvėje gy
veriančius lietuvius.
Nors mes nepraleisdavome
pragos nekėlę to klausimo
ir neklabinę atsakingų politi
kų bei vyriausybių kabinetų
durų, tačiau realių pasėkų iš
to nesusilaukėme, nes klausi
mų sprendėjai tenkinosi vien
platonišku užuojautos pareiš
kimu. Tačiau milijonų darbo
vergų sukauptas pagalbos
šauksmas jau yra pasiekęs ir
laisvojo pasaulio sąžinę, kuri
pradeda prabilti koakrečio
mis formomis.
Jungtinių Tautų Komitetą Priverčiamajam darbui tir
jau yra baigęs paskutinius Ii
dytojų apklausinėjimus. K rm
pačiai surinktoji gausi medžią
ga akivaizdžiai parodo S o vi e
tų darbo vergų visiško nuž
moginime nusikalstamą darbų.
Jei anksčiau Sovietų vyri
ausybei pigiąją darbo jėgą su
darė deportuoti tariamai nusi
kaltę žmonės, tai vėliau, dar

Ona Sadauskaitę

mokesčius, atsidėjęs atlikda
vo visus, valsčiaus jam užde
darnus, darbus ir ramus knisos sau metai po metų lauke.
Į miestą važiuodavo retai;
jei bent koks svarbus reika
las ištikdavo: mokesčių mokė
ti, gyvulėlio parduoti arba ko
ūkiui pripirkti.
Miesto triukšmingas gyve
nimas, trumpam laikui Adomą
apgaubęs, jokių perversmų
jo sieloje nepadarydavo. Čia
jis jautęs, lyg pakliuvęs į
upės verpetų vietą, iš kur
reikia plaukti, kad nepaskęstų,
ir todėl stengdavosi greičiau
šiai išsprukti iš dulkėtų, ūži
ančių miesto gatvių. Tik dai
rydamasis laukų platumoje ga
Įėjo laisvai atsidusti.
Kitoje Adomo pirkelės pu
sėje buvo platus ir gilus eže
ras, augštomis nendrėmis pa
kraščiuose apaugęs. Adomas
mėgo ežere žuvati. Atsikelia,
būdavo, sekmadienį aukšti ry
tą, kada aušra rytuose vos tik
užsidega, sėdi per visą dieną
pakabinęs nosį prie meškerės.
Pagauna ką ar nepagauna,
bet džiaugsmo malonumo tu
ri neišpasakyto.
Atėjo'laikas, kad visai ne
toli Adomo liejos kraujas, -

šimtais gulė žmonės amžinuo
ja miegu, dejavo žemė nuo
milžinų patrankų šūvių, dieną
ir naktį įvairiuose šalyse švie
te gaisrai, o tiršti dūmai rai
tesi padangėse. Tai žmonės
kariavo. Adomui karas tiek
rūpėjo, kiek tas rišos su jo
šeimos gyvenimu. Jis jam
atrodė audra, kaip dažnai gam
toje pavasari būna, su griaus
mals, žaibais ir dideliu lietu
mi. Tos audros jis nebijojo ir
prašė tik Dievą, kad karo
žaibai nesudegintų jo trobelės,
neišardytų metais
ugdytos
laimės.
Karas tęsės ilgai - net ke
liolika metų, ir jo garsai ai
dėjo miške, skverbės į Adomo
trobelę.
Kartą pavakarėje į Adomą
atvyko raitų žmonių būrys, su
raudonais diržais kelnėse ir
kepurėse. Tai buvo rusai ka
zokai. Jie ilgai klausinėjo, ar
nematė jis «germancų», bet
Adomas rusiškai nesuprato ir
žinoti nežinojo, kas per «ger
mancai». Susigrūdo visi Ado
mo trobelėje prie stalo, gėrė
degtinę, dainavo.
Netrukus po to atėjo ir «ger
mancai». Ėjo atsargiai, dairy
damiesi, pasirengę į kovą.
Taip pat klausinėjo Adomą,
bet apie rusus. Adomas paro
dė, į kurią pusę išjojo rusai
ir jie pranyko.
Atėjo kiek ramesni, bet sun

kūs metai. Adomas su savo
šluba kumele dirbo vokieči
ams - vežiojo jų daiktus ir
juos pačius, kasė apkasus,
kalė ožius spygliuotoms vie
loms. Bet jis darbo nebijojo.
Dirbęs per dieną svetur, nak
tį dirbo savo laukuose.
Jau kiek apsiprato su nau
juoju gyvenimu, kaip vėl įvy
ko didelės atmainos. Vokie
čiai išėjo. Vėl dundėjo patran
kos, vėl liejosi kraujas... Į
Adomo trobelę atėjo dar kito
kių svečių. Atėjo ramiai, be
triukšmo, bet ir be baimės.
Pasveikino visus lietuviškai,
pasišnekėjo, apsidairė. Ado
mui tie žmonės labai patiko.
— Tai jūs, gal lietuviai? ‘paklausė nustebęs.
— Taip, - atsakė kareiviai.
- Mes, lietuviai, ir kariaujam
su lenkais dėl Vilniaus.
Adomas džiaugsmo ašaro
mis apsiliejo, spaudė brangių
svečių rankas ir paprašė į
trobą. Nuoširdžiai pavaišino,
minkštai paguldė klojime ši
auduose, o anksti rytą išlydė
jo žinomais takais mišku į
vieškelį.
Tuoj po to atsibeldė vėl
svetimų žmonių būrys. Kalbė
darni jie švokštė, kaip išgąs
dinti žalčiai. Judriai apibėgo
kiemo pašalius ir, kumščiais
ir ginklais grasydami, klausi
nėjo, ar buvo «litvini».
Suprato Adomas, kad «lit

vini» - lietuviai, ir kad nauji
atėję - lenkai, lietuviu prie
šai.
— Buvo, atsakė ir parodė
lenkams visai į kitą šalį, esą
ten lietuviai nuėjo.
Lenkai po to dažnai lansė
Adomą: paniurinėja pakampi
ais, pakiaušiniauja^ paglemžia
ką nors po skvernu ir vėl
dingsta.
Atėjo tikros vargo dienos.
Adomo pirkioj dažnai ne tik
dnonos, bet ir bulvių pritruk
davo. Reikėjo mokėti didelius
mokesčius — «daninas». Bet
Adomas mažai ir sielojosi:
— Buvo rusai, buvo «ger
manai» — visi dingo: dings
ir — lenkai,
ramino jis su
sirūpinusią žmoną.
Dkžnai prisimindavo lietu
vius kareivius ir tada links
ma ir malonu jam darės. Jie
norėjo jam už nakvynę ir vai
šes pinigų duoti. Bet jis pini
go neėmė, nors ir kaip siūlė.
— Svetimus, — sako, — še
riau ir pinigų neėmiau, e kad
iš savųjų imt — velyk pa
dvėsi.
— Kad tik greičiau jie su
grįžtų, — manė po to dažnai
Adomas ir lengviau jam bu
vo sunkūs vargai vargti.

*

*

*

Netoli Adomo sodybos, taip
pat pamiškėje, netrukus po
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Parkas Ibirapuefa

Parodos, pramonės ir prekybos
pavilijonai, Žemės ūkio rūmą
ir- sporto salės. Paskutinia;
pavilijonai bus atidaryti 1954
met. liepos mėn. 6 d.. Jie visi
bus sujungti 30.000 kv. mtr.
galerija, kurioje bus įtaisyta
krautu vės, restoranai, kavinės.
O patį parką dar puoš tven
kiniai, paminklai, aikštės.
1954 metais bus šie Tarp
tautiniai kongresai bei suva
žiavimai: Tarptautinis Mokslo,
Tarptautinis Teatro, Rašytojų,
Spaudos, Medicinos, Arkitektūros, Geografijos ir visa eilė
kitų kongresų. Taigi, 1954
met. São Paulo miestas taps
centru viso pasaulio žymeny
bių. O to centro vietovė ir
bus Parkas Ibirapsero.
Be minėtų kongresų, suva
žiavimų bei parodų, per išti
sus metus čia rodysis įvairi
ausio sporto tarptautiniai žai
dimai bei rungtynės: krepšesvydžio, teniso, plaukiojimo,
šokimo, bėgimo, automobilių
ir dviračių lenktynės, futbolo
žaidimai ir visa eilė kitų spor
tų. Rengiamasi taip pat ir prie
popularinių švenčių - karna
valo ir joninių. Jau yra ren
giama toms šventėms progra
mos ir kviečiami organizaci
jos ir klūbai aktyviai daly
vauti.
Greta pasaulietiškų suvažia
vimų, minėjimų ir įvairių pra
mogų, įvyks ir religinio pobū
džio kongresu. Šitų visų minė
jimų proga, 19 4 metais sau
sio mėn. 25 d., galutinai bus
baigta ir įteikta tikintiesiems
Naujoji Katedra, kaip pamin
klos krikšč’oniškos civilizaci
jos 400 metų minėjimo proga.
Svetimšaliai, kurie vienokiu
bei kitokiu bildu prisidės prie
minėjimo iški’mių ir parodos
su savo eksponatais, viską
pasižada dovanoti São Paulo
miesto Valdybai, kaip padė
kos ženką šiam kraštui ir
miesto vadovybei už prielan
kumą ir visas suteiktas gali
mybes šiame krašte gyventi,
dirbti, kurtis ir progresuoti.

Visi esame girdėję, o dau
gelis yra matę, kokia kolosą
line yra vykdoma statyba São
Paulo miesto artimiausiame
priemiestyje, vadinamame Par
ke ibirapaera. São Paulo mies
to Valdyba, estado valdžios
padedama, jau antri metai in
tensyviai vykdo statybos dar
bus, kad pabaigoje šių metų
dalis jos butų baigta. Tai bus
naujas ir moderniškas mies
tas,
kuriame
koncentruo
sis mokslo, meno, kultūros
paminklai, jis reikš šios ša
lies, o ypač S. Paulo progres » raidą. Tai bus paminklas
kuris atžymės São Paulo. 400
metų eigos pulsą — nuo pat
jo įkūrimo ligi’šių dienų.
Dalį to kultūros ir progre
so centro norima užbaigti dar
šių metų pabaigoje ar bent
ateinančių pradžioje, o kiti
tos statybos arkitektoniški pa
m nklai dar bus tęsiami ir
1954 m. ir paeiliui bus įteikia
mi publikai.
Tame kultūros ir progreso
mieste — Parke Ibirapuera
— ir bus São Paulo miesto
400 iškilmių pradžia, kurios
tęsis ištisus 1954 metus ir ti
kimasi, kad jį aplankys milijo
nai -žmonių, ne tik is čia, vie
tinių, bet iš viso pasaulio. Te
nai bus Tarptautinė paroda,
tenai vyks įvairiausi mokslo
ir kultūros tarptautiniai kon
gresai, į kuriuos suvažiuos
pasaulio mokslo žymenybės.
Tenai bus galima pamatyti,
kai > gimė. augo, vystėsi São
Paulas nuo Nobregos ir Anchietos laikų ligi šių dienų,
kok omis stadijomis ir kokiais
šuo'iais jis plėtėsi ir tapo
didžiausiu Brazilijos miestu
gyventojų skaičiumi ir sti
priausiu pramonės centru Pie
tų Amerikoje.
M esto statyba vyksta item p
tu t*mpu — dieną ir naktį —
ir ši ii metų gruodžio mėn 8
d. b is baigtas ir atidarytas
Tau ų Pavilijonas, kuris Tarp
tautinės parodos metu bus nau
Y. Jogandas.
dojamas ne tik įvairiems suvažiavimams,bet jame bus taip
pat ir tautinėms dienoms mi Karaliaučiaus sriti pri
nėjimui vieta. Tautų pavilijojungs prie Lietuvos?
ne turės progos pasirodyti ir
savo tautinę dieną atžymėti,
Iš vienos gautosiomis žinio
taip pat, ir lietuviai Atidarius
Tautų pavilijoną, pirmiausia mis, Sov. Lietuvos laikraščiai
jam^ įvyks dailės, meno ir ar jau kuris laikas svarsto da
kitektūros paroda, kurioje pa bartinę padėtį 440.000 vokie
sižadėjo dalyvauti su savo kū čių, šiandien gyvenančių rusų
rini is apie 800 užsienio dai karinės valdžios administruo
lininkų, pradedant moderniąją jainoje šiaurinėje Rytprūsių
tapyba, atstovaujama garsaus daly. Šie vokiečiai, kaip pa
Picisso ir jauniausias skulptū žymima pranešime, esą autoros ir tapybos atstovais iš mntiškai gavę sovietinę pilie
tybę ir jau 1950 m pasinau
įvairių valstybių.
Nuo 1954 metų pradžios iš doję savo rinkimine teise. Iš
eilės bus atidaromi Estadų, tikro tai yra visai ne vokie

tę apsigyveno visai svetimas
žmogus. Pasistatė namuką,
apsivertė ir kartkartėmis °dir
bo lauke. O lankas jo buvo
menkas — šlapias, kelmuo
tas. Daug prakaito išliejo, kol
sutaisė sklypelį.
Atėjo jis vieną sekmadienį
nas Adomą. Dantyse molinę
pypkę įsikandęs, rudaplaukis
d' ūtas.
Į pirkią įėjęs, kepurės ne
nusiėmė, atsisėdo neprošomas
užsidėjo koją ant kojos ir pra
dėjo girtis. Adomas daug kar
tų girdėjo lenkiškai kalban
čius, bet tokios kalbos, kuria
kalbėjo jo kaimynas — negir
dėjo: lyg butų lenkiška, čia
vėl lyg vokiška.
Man lenkų valdžia žemės
ir miško davė, daug žemės
— tik dirbt vienam sunku,
— plepėjo jisai. — Mano že
mė bloga, o tavo gera, bet
aš mašiną nupirksiu ir tada
pamatysim, kas geriau gy
vens.
Pasėdėjo kiek laiko kaimy

nas, prirūkė dvokiančių dūmų
ir išėjo. Adomas, tik piktai
nusispjovė ir paliko duris at
daras, kad durnai išeitų.
Jis taip pat labai mėgo
žuvauti, bet žuvavo ne taip
kaip Adomas. Jis nuplaukda
vo į ežero vidurį ir numesda
vo kelias granatas-į vandenį
o paskui semdavo saujomis
pritrenktas žuvis. Adomui toks
žuvų naikinimas labai nepati
ko. Susitikęs ežero krante, iš
kalbėjo kaimynui. Tas tik gar
šiai susijuokė.
Kartą naktį užsidegė Ado
mo kluonas, Jis tuo laiku meš
keriojo ežere ir, kada atbėgo
rado tik pelenus. Susisielojo
labai — ir taip sunkus lai
kai, o čia naujos bėdos: sude
gė javai, ratai, pakinktai ir
dar daug reikalingų daiktų.
Žmona verkia, aimanuoja, o
Adomas — nieko: nuleidęs
galvą ramus, lyg nieko ne
būta.
(B. d.)
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Kotryna Grigaitytė

Paukšteli
• v -,

Kas sulaikys tave, paušteli,
parskristi pamariais,
kai vyšnių žydinčiais takeliais
pavasaris ateis?
.Valdovo sostą nors žadėtų,
žinau, neliksi tu čionai.
Ten šaukia upių akmenėliai
ir gimto lizdo pelenai.
Trys seserys per naktį rymo
ant gintaro krantų,
kol saulės apšviestuos arimuos
vėl pračiulbėsi tu.

Suklupus motina po kryžium
palaimina visus kelius,
kuriais tu paryčiu sugrįžęs
langan pabels! snapeliu.

Kas sulaikys tave, paukšteli,
pakilt virš debesų?
Laisva mintis sparnus tau kelia
ilgėjimu visų.

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

V A K A R A
Vietos jaunimo naujos pajėgos suvaidins 2-jų veiksmų
komediją «SERGĄS 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

čiai. bet lietuviško kilimo šei
mos, senieji prūsų palikuo
nys, vokiečių riteriu * rdino
prievarta suyokietinti.
Dėl tokių reiškinių daroma
išvada, kad toks «malonus»
vokiečių pagerbimas, paste
bėtas sovietiniuose Lietuvos
laikraščiuose, rodąs tik pasi
ruošimą Karaliaučiaus sritį
prijungti prie Lietuvos. Šioji
Rytprūsių teritorijos dalis yra

nuo lenkų administruojamo
sios dalies tiesiog hermetiš
kai atitverta. Drauge Karaliau
čiaus sritis, dabar vadinama
Kaliningrado sritimi,»padalyta
į mažesnius civilinius admi
nistracinius vienetus, kur per
sekančius rinkimus, be rusų
ir lietuvių, kandidatais išsiaty
ti ir vokiečiai. Jie dar turi sa
vo lietuvišką kilmę ypatingai
pabrėžti. — baigiamas prane

Šimas. Apie tai žinių pasirodė
ir vokiečių pabėgėlių laikraš
čiuose.
Lenkų leidžiamas Londone
dienr. «Dz. Polski» rašo, kad
šiaurinė Rytprūsių dalis dar
vis tebėra paversta stipriomis
Sovietų karinių įgulų bazėmis.
Ypač daug raud, armijos mo
torizuotųjų dalinių yra Prūsų
Yluvoj, Gerduvoj, Tepliavoj
ir Friedlande. Stiprūs MVD
daliniai ypač saugoja autos
tradą tarp Karaliaučiaus ir
Elbingo.

— Sustiprėjo partizanų vei
kla? «Mem. Dampfbcot» žinio
mis, bet nepatikrintomis (Nr.
18/53), birželio 17 d. įvykęs
Rytų Vokietijoje sukilimas su
kėlęs žymų atgarsį ir Nemu
no žemupyje. Vašingtone turi
ma žinių, kad antibolševikifiiai partizanai, veikią Lietu
voje ir Rytprūsiubse, įvykdę
visą eilę sabotažinių v-eiksmų
Panevėžyje, Tilžėje ir Ragai
nėję. Birželio 17 d. po pietų
buna išlėkdintas į orą buvęs
Smiltynėje karo šaudmenų
sandėlis, aprūpinęs jais visą
Pabaltijo pajūrį. Esą žmonių
aukų. Taip pat susprogdintas
per Nemuną geležinkelio til
tas, pastarųjų 3 metų būvyje
tiltas buvo labai budriai sau
gojamas, tai jį susprogdinu
siems 2 lietuviams iš Šakių
nepavyko pasprukti. Jie buvo
sugauti ir vėliau kazokų prir
rišti prie arklių, kurie juos
gyvus suplėšė į gabaliukus..
Įsruty, dabar vadinamoj Cer
niakovskio vardu, apie 100
žmonių, dalyvavusių bolševi
kinėse iškilmėse, buvo apnuo
dyti.
-- D. Britanija. «D. Britani
joti Lietuvis» pakeitė savo
vardą į «Europos Lietuvį». Pra
dėtas visoje Europoje jo pre
numaravimo vajus. Londono
«Vaidilos» teatras savo sceno
je pastatė F. Neveravičious
«Priešus». Dekoravo dail. K.
Dargis, režisavo buv. dramos
teatro aktorė Arminaitė-Molienė. «Vaidilos» teatras laiko
mas vieninteliu Europos lietu
vių tarpe teatru, sugebančiu
žiūrovui perduoti tikrąjį vai
dybos meną.
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Baras - Restoranas
Kavinė

Walter Ahrens

R. Braulio Gomes, 25- 3* Pa vim.
Automobiliais: per inCondomin. 307 - Edifício ViceMina
i
Tel. 36-2547- Calx® Postol 3469
terlagos,Cidade Dutra,
Rio Bonito, paskui po
CORRETOR
kairei keliu tiesiai į
DE IMÓVEIS
Bororė ir Sta. Monica
Autobusais: S. Paulo Taguacetuba: išeina iš
po Viaduto do Chá
(Rua Formosa) kiek
ADMINISTRAÇÃO de BENS
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.
CASAS - TERRBiOS - CMAUMS - FUMCMIKnOS ■ HIPOTECAS

DEPARTAMENTO

7 d.

•

ESPECIAUSADO

DE

XANGRILÂ
vieniečio vadovybėje.
Aplankykite ir musų
virtuvę: austriškų ven
griškų, lenkiškų val
gių specialybė.
.“Ak, kaip skanu“.

Popiečiais: Vienietiška
kava, kepti oboliai.
Adara 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 AEEES.E

são 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.
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- Kaltina dokumentai, prie
kurių Sovietai nenori prisipa
žinti. Anglų konservatorių
«Daily Telegraph» (53.9.17),
rašydamas apie Britų institu
to tarptautiniams klausimams
tirti išleistą knygą «Sovietų
užsienio politikos dokumentai
1917-1941», pažymi, kad joje
galima rasti dokumentų, prie
kurių Kremliaus valdovai šian
dien nenorėtų prisipažinti. Jie
ypač liečia sovietų - nacių
bičiulystės laikotarpį 1939 m.
Pagal slaptą protokolą Sovie
tų Sąjunga 1939 m. karo pra
džioje galėtų padidinti savo
teritoriją 196.000 km2 ir 13
mil. gyventojų, prijungdama
Rytinę Lenkiją.
1940 metais Sov. Sąjunga
mažų valstybių sąskaita vėl iš
siplėtė. Besarabija ir Šiaurės
Bukovina su 3.200.000 gyven
tojų «gavo progą įsijungti į
Sovietų tautų šeimą». Moloto
vas tada skelbė, kad jie tai
padarę «su neapsakomu džiau
gsmu». Tais pat metais kiek
vėliau, po daugelio užtikrini
mų, kad Lietuvos, Latvijos ir

Estijos nepriklausomybė bus
respektuojama, Sovietų vy
riausybė nutarė aneksuoti ir
tuos kraštus, prisijungdama
dar 6 500.000 gyventojų.
«Sovietų užsienio politikos
pasisekimas, — kalbėjo Molo
tovas, — yra tuo pažymėti
nas, kad visa tai mes pasie
kiame taikiomis priemonė
mis»... Sir Winston Churchill
tuo klausimu yra labiau įtiki
nantis negu Molotovas. Savo
knygoje «Prieš audrą» jis ra
šė: «Dideli skaičiai žmonių,
kurie gyveno per 20 metų
laisvėje savo gimtame krašte...
dingo. Žymus jų procentas
buvo ištremtį į Sibirą. Kiti
nusiųsti dar toliau. Ir tas pro
cesas buvo pavadintas «Tar
pusavio pagalbos paktu».

— Karui baigiantis, Rusija
atsiėmė visas teritorijas, ku
rias ji buvo gavusi sovietų nacių santarvės dėka, be to,
vėl visiškai «taikiomis prie
monėmis» išplėtė savo kontro
lę likusioje Rytų Europos da
lyje. Kartu paėmus su Sovie

tų okupuota Rytų Vokietija,
«liaudies demokratijos» turi
anie 90 mil. gyventojų. Tiesa,
jos dar nebuvo pakviestos
«įsijungti į Sovietų tautų šei
mą», bet Sovietų užsienio po
litikos svarbiausias tikslas da
bar yra išgauti iš laisvojo pa
šaulio pripažinimą ten sųdary
toms komunistinėms vyriausy
bėms ir valdyti tuos kraštus
tiesiai iš Kremliaus.

- Litvinovas dar 1933 m.
Paryžiuje skelbė, kad Sovie
tų Sąjunga «neturi imperialis
tinių tikslų ir nesiekia jokių
naujų teritorijų už dabartinių
sienų». Dabar panašius «užti
krinimus» skelbia nauji Krem
liaus valdovai. Bet turint gal
voįe, kas aprašyta šioje kny
goję, — sako «Daily Tele
graph», — tuos «užtikrinimus»
reikia imti su rezervu. Taip
atrodo jau ir britams. O trem
tiniams iš okupuotųjų Rytų ir
Vidurio Europos sričių toji
bolševikinė «praktika» — vie
na skelbiant, o kita darant
— pažįstama dar geriau.

— Jungt. Amerikos Valsty
bės. Lietuvių bendruomenės
Cleveland© apylinkės vadovy
bės rūpesčiu labai gražiai
praėjo Lietuvių diena. Ypač
plati ir skoninga buvo jos me
nine programa, apie kurią šil
tai atsiliepė taip pat ameri
kiečių spauda. Apyl. Valdybos
ir Kult. Tarybos iniciatyva
pianistas A. Kuprevičius yra
į plokšteles įskambinęs 9 Čiur
lionio kurinius. Komp. V. Ba
cevičius parašė 3 dalių Ke
tvirtąją simfoniją, 16-jį simf.

spalių If d.

orkestrui, Trečią fortepiono
koncertą ir visą eilę kc. mu
zikinių veikalų. Lietuvos bale
to balerina Kaliskienė San
Diego mieste, Kalifornijoje,
atidarė baleto studiją, kuri tu
ri daug mokinių.

REIKALINGAS
Su praktika automobilių plo
vėjas.
Geras atlyginimas.
POSTO ZELINA
Av. Zelina, 100

Jei sergi, ar nori patikrinti sveikatą, nevažiuok mies

tan, bet kreipkis į čia VILA ZELINOJ atidariusį konsultoriją
Dr.

Mario

Ranieri

vaikų, suaugusių ir moterų ligų epecialistą

Priėmimo valandos: pirmadieniais, trečiadieniais ir penk
tadieniais i 8 :ki 11 - 16,30 iki 20 vai.
Šeštadieniais uuu 15 iki 17 vai. ir sekmad. nuo 9 iki 11 vai.
Praça São José, 8 sala 6 ir 7 — Vila Zelina (Baužio name)

VIC-MALTEMA

REIKIA BALDŲ? KREIPKIS Į

PRODUTO DA CIA. PROGRESSO NACIONAL

TAUTIEČIO

J. L. GalinsKas Ltda.

BALDŲ
•IL

PU.

GIACAGLINI,

W WJI

SANDĖLĮ.

71-C

—

V. ALPINA.
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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.
|
g

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

®

JAKUTIS & LAPIENIS LIDA'

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
Jother Peres de Resende - São Pedro dos Ferros
Amadeu Cesar Machado - Nanuque, Minas

t

!
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Nori patogioj, gražioj vietoj, pamary — Praia Grande
įsigyti žemės sklypą?
Neužmiršk apsilankyti Suarão.

AVENIDA DR. GIACAGLINI, 34-C

-

VILA ALPINA
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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.
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1953 m. spalių 17 d.

MŪSŲ

Tprindys & Cia

5

LIETUVA

Pusi. 5
Nori, kad «Musų Lietu
va» butų lietuviškojo gyveni
mo veidrodis?
*
— Bendradarbiauk joje
pranešdamas visas naujienas
iš savo apylinkės, miesto ar
interioro.

Industria e Comercio de Calçados

PARDUODA

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

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS.
balso grynumas, skambumas

Rua Javaes, 719

-

SKAITYK IR PLATINKI
«MŪSŲ LIETUVA»

São Paulo

Sprindys 8c Čia — Largo S. Jose 1.
Kaip niekur kitur, prieinamiausiomis kainomis.
Parduodama patogiomis sąlygomis» ir išsimokėjimui
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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.

JARDIM RIVIERA

Rua Roberto Simonsen, 13 -- 3.° — salas 306 - 310
(Senoji rua do Garino ir kampas P-çá Clovis Bevilaqua)
São Paulo

Santo Amaro apylinkėje - nuėstabaus grožio gamtą sveikas klimatas, tik už
\X Tx
) '
18 klm. nuo Praça da sé, geras kelias, tarp
X-’'"'
dviejų ežerų. Puiki nroga. dabar Įsigyti žemės
^^X?
//
sklypą su mažu įnešimu ir ilgalaikiu išsimokėjimu
xX
— 100 mėnesių.
.
\\
Reikalingų informacijų gauti tik pas vienintelį įgaliotini šias žemes pardavinėti mūsų tautietį -Kazį Km ilia uskį, 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.

MEKANIKOS DIRBTUVE
Gaminami įvairiausių braižinių vitražai,
vieliniai tinklai tinkavimui ir tvoroms,
langų stiklų apsaugos, užtvaros, geležinės
durys ir vartai, banguotos skardos durys
pagal mąstą.
Gaminami žibintuvai įvai
riausių tipų. Daromi įvairių
dydžių grąžtai žemei gręž
ti. Pardavimas grynais ir
išsimokėtinai.
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LEONAS VARNAUSKAS
Telefonas (recados) 3-0707

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

APRENGIA

vyrus nuo galvos iki

kojų

Batai, skrybėlės, marškiniai, kaklaraiščiai, kojinės, liets. ’íUX
Taip pat batukai moterims ir vaikams.
Viskas geriausios rūšies, patvaru, gražu ir pigu
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IŠ FABRIKO TIESIAI VARTOTOJUI.

JORGE

fer I
RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 275 — 7 AND. — SALA 73

|

TEL. 34-7482 —

SÃO PAULO

MATELIONIS
KRAUTUVĖS:

Rua São Caetano, 526

Rua São Caetano '

Fone 35-3260

São Paulo \

|

|
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VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS
L I N D O Y A

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

SCHMIDT

Priimami pakvietimai į namus — Senų portretų reprodukcijos
RUA

SÂO

CAETANO,

44 7

—TEL.

4-5576

GAMINIŲ PLATINI OJAI

IIEMÃCJ CAEEIIEEI

ĮKURTA 1890 METAIS

ARTHUR

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

—

SÃO

PAULO

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
■■■•■■■■■•■■“•■■■■“f

Caixa Postai 3967
S Ã O PAULO
“St""

ltd*.

LIETUVOS NACIONAL
MARTYNO MAŽVYDO BIBL

6

AV.

ZELINA,

CAlXA POSTAL,

—

706

daugiau negu buvo galima
laukti. Pavyzdžiui jau pirma
me paveiksle Tėvas — Br.
Guiga visai vykusiai ir natū
raliai savo rolę atlieka, ku
ris kartu su Ragana — O.
Zagorskaiie yra centriniai pir
mo paveikslo asmenys. O. Za
gorskaitė ypatingai čia turi
dėkingos progos pareikšti vi
są savo vaidibinį talentą. Jos
pašaukimas į artistes.
Labai natūraliai, be jokio
įsitempimo vaidino Auklė —
VI. Zaikauskaitė. Ypatingai
aiškią turi tarseną. Nors ty
liausiai tariamas žodis salės
gale lengvai girdimas. Protuo
lis — Al. Bugoslauskas, su
Gudruoliu — VI. Razvicku,
yra nepamainomi komikų ro
lėms. Tiek kiek veikalas rei
kalavo, ir tipus kokius auto
re sukūrė, jiedu pilnai ir la
bai vykusiai atvaizdavo.
Visiškai savo rolėn įsigyve
no ir visą laiką
išlaikė reikalingą tempą
su tikru pasisekimu atliko
savo rolę visuos veiksmuos
Meilutė - Aldona Balionytė.
Visiškai savo vietoje ir lais
vai vaidino jos palydovas
Širdykas — F. Feiferis'.
Gandras — P. Rutkauskas,
lėtai, aiškiai, bet kūrybingai,
vaidino, persekiodamas varliu
kės bei nupasakodamas savo
juodos uodegos istoriją.
Senis - Ant. Rudys geras
artistas. Balsas stiprus ir įti
kinantis
Gražios progos scenoje tu
rėjo pasireikšt! Atsiskyrėlis A d. Bučinskas. Jaučiama, kad
scenon žengia jau nebe pirmą
kartą. Taip pat dar ąali duoti
daugiau, kas matė generalinę
repeticiją, negu šiuo kart pa
rodė.

Dvylika broliu juodvar
niais■ laksčiusiu
prem
"I'.
jera pamačius.
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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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Leite

São José, 8 - salas 3 e 5
VILA ZELINA

DIURNA' E

NOTURNA

Sergi? Kreipkis į
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fogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t. t..
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Augusto Ribeiro
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įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių-
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Dr.

Dentaduras — Pontes — Extrações — Obturações
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Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų,
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(mM Clínica Dentária Popular
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VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI
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— Šį šeštadienį bus šliubai
Vila Zelinoje: 17:30 vai. Juozo
Žemaičio su Terese Paukšty

dentistas
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mėgėjai artistai tikrai daug
nuoširdaus darbo yra įdėję.
Gal daugeliui žiūrinčių vai
dinimo visai nė galvon neatė
jo, kad daugelį kartų repeti
cijos baigdavosi apie vidunak
tį, o jau ketvirtą vai. ryto ne
vienam reikėdavo skubėti sto
ti eilėn, pirmu autobusu vyk
ti darban. Tačiau tas nuovar
gis ir auka atnešė didelį mo
ralinį atpildą veikalas buvo
puikiai suvaidintas. Tai yra
didelis įnašas į S. Paulo lie
tuvių kultūrinį gyvenimą.
Veikalo pasisekimui daug
darbo įdėjo režisorius Alf.
Žibąs. Taip negalima nepami
nėti ir dekracijas piešusio
dail. Dramonto dekoracijos ti
krai buvo vykuosios, • Bene
daugiausia prie šio pastatymo
prakaito išliejo pats ir orga
nizuodamas talką artistų rū
bams siūti, o to siuvimo buyo
labai daug, tai Al. Boguslaus
kas. Prie veikalo pastatymo
prisidėjo muzikas Al. Ambro
zaitis, J. Ambrozaitienė mokė
šokius.
Q sufleriui V. Putvinskui
nevieną kartą burna išdžiūvo
besufleriuojant.
Šis veikalas bus pakartotas
šio mėnesio 25 d. 3 vai. po
piet. Vaidinimas ruošiamas
dienos metu, kad jį galėtų pa
matyti ir maži ir seni, ir dar
su šviesa galėtų sugrįžti į
namus-. Todėl ir tolimesnių
apylinkių lietuviai šia proga
turėtų pasinaudoti ir pamaty
ti «Dvylika brolių»...
Krsp..
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Spaliaus men. 10 d. L. K.
Bendruomenes choras, Vila
Zelinoje, gimnazijos salėje
pastatė jau senai laukiamą,
keturių paveikslų pasaką «Dvy
liką brolių juodvarniais laks
čiusių», Sofijos Kymantaitės
— Čiurlionienės. Pats veika
lo turinys jau visiems žinoma
liaudies pasaka apie dvylika
brolių, kuriuos ragana paver
tė juodvarniais. Jų sesuo Mei
lutė išėjo Į pasauli jų ieškoti.
Rado miške senelį, kuris nu
rodė kalną, kur jus broliai
gyvena ir asakė burtą, kaip
brolius iš juodvarnių atversti
žmonėmis. Meilutė padaro vis
ką kaip senelis nurodo. Su
broliais linksmai grįžta į tėvo
namus. Šią pasaką labai vy
kusiai sudramatizavo, pritai
kė scenai' rašysojo S. Kyman
taitė Čiurlionienė. Tik ketvir
tas paveikslas yra per daug
ištęstas, turi bereikalingų, pa
sikartojančių, nuobodokų dia
logų.
Kaip liaudies daina nuošir
džiai scenoje sudainuota daug
jautriau klausytojų yra prii
mama, taip ir ši dramatizuota
liaudies pasaka su didesniu
dėmesiu ir sutelkimu buvo
scenoje sekama, negu kokia
nors drama vaizduojanti sve
timą aplinkumą bei papročius.
Vaidinimo metu taip buvo ty
lu, kad musę, iekiant galėjai
girdėti.
Kai del ariistų, bendrai, ga
Įima pasakyti, kad jie davė
Utį

— SÃO PAULO
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Erelis - L. Bendoraitis, ere
liškai, išdidžiai, kaip tinka
kalnų viršūnių ir žydrių pa
dangių valdovui, atrodė. Tik
nereikėjo keisti savo natūra
laus balso tembro, kuris pakanakamai yra stiprus. Pakei
tus, ir ypač kai reikia ilgiau
ir stipriau kalbėti, yra sunku
išlaikyti Jo vienodumas Tai
darė dar vienas kitas artis
tas. Geriau prie savo natūra
laus tembro pasilikti, negu
vaidinimo metu jį keisti.
jaunutis - J. Bagdžius jau
nebe pirmą kart scenoje. Mei
lutės jauniausio brolio rolę
išpildė gerai. Skanaus juoko
bei paįvairinimo sukėlė tar
nas - J. Karpavičius, bei jo
ilgi ūsai. Jis sugeba tiek rim
tas tiek komiškas roles vai- .
dinti.
Šarka - O Zagorskaitė, ne- ,
pametė orientacijos, visur lai
ku ir vietoj pasirodė.
Paįvairinantį ir foną sudarė
pirmam veiksme vaikai, bei
jų žaidimas su dainomis. Ele
na Matuzonytė labai sumaniai
vadovavo ir natūraliai straksė
jo, mažosioms varliukėms. Drą
sus buvo ir nykštukas - K.
Ausenka Jun.
Šiaurys - V. Gervinąs, vi
sur stegėsi būti įtikinančiu.
Broliai Juodvarniai: V. Tatarūnas, A. Greičius, V. Urbo
nas, J. Pultinavičius, A. Jušins
kas, K. Amilevičius, P. Šimo
nis, K. Jurgelevičius, J. Gai
galus scenoje gerai orienta
vosi ir gražiai skambėjo jų
daina.
Beabejo. vertinant veikalą,
visumet reikia du mastu ture
ti: profesionalams ir mėgė
jams, Bendruomenės choro

te, 18 vai.
su Aldona Dagilyte.

— Spaliaus mėn. 14 d. mirė
Juozas Žalnierukynas, 63 me
tų amžiaus, kilęs iš Keturva
lakių parapijos, Brazilijon at
vyko 1927 m.. Veik visą laiką
gyveno São Paulo mieste.
i

■
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— Iš rifos už «cama turca»
pinigais gauta aštuoni tūks
tančiai penki šimtai kruzeirų
(Cr. 8.500,oo). Neišplatintų ri
fų gražinta 85. Trūksta atsis
kaityti dar už 65 rifas, kurios
parduotos, bet pinigai dar ne
įteikti. Surinktus pinigus, rifos
organizatorius Sabbato Ra
nieri, klebonui jau įteikė.
— Praėjusį šeštadienį Ben
druomenės choro vakaran bu
vo atvykę ir būrys Rio de Ja
neiro lietuvių, kaip inž. J. Abraitis, Ed. Girčis, Strimaičiai
ir kt.

— Rio de Janeiro kolonijos
kapelionas kun. J. Janilionis
kapeliono pareigas perleido
kun. F. Jakubauskui.
— Ed, Girčis, dar šį mene
sį, tarnybos reikalais, vyks.
Š. Amerikon. Ta proga tikisi
ir vieną kitą didesnį lietuvių
kolonijos centrą aplankyti.
LAIŠK'AI

Paulinai Gaižųtytei Bertaiš
kienei, Ant. Paviloniui, V. Ger
vinui, Ant. Lazdauskui, H. Ka
zokui, H. Šimonytei, J. Seliokui.
»•

— Dailininkas Jonas Rimša,
kaip rašo savo laiške, nuta
rė vykti į Siaurės Ameriką,
kur Čikagos mieste atidarys
savo paveikslų parodą. Ta
čiau, negalėdamas
iš
vežti savo kūrinių iš Argenti
nos (dėl valdžios draudimo
išvežti iš krašto vertingus me
no kūrinius), jis dar pakeliui
sustos dešimčiai mėnesių Pe
ru valstybėje, kur per tą lai
ką mano pasiruošti naujai pa
rodai. Apsistos Limos mieste,
iš kur darys išvykas po visą
krašta, net pasibastyti po tro
pinius miškus,
ieškodamas
naujų motyvų. Peru valstybė
je ggyvena ta pati indėnų gen
tis, kaip ir Bolivijoje, su tais
pačiais papročiais ir ta pa
čia istorija.
PAIEŠKO.

Dr. Samuel Lewkowicz
Studijavęs ir baigęs medicinos mokslus Paryžiaus (Sorbbnos) universitete ir Brazilijoj, Ligoninės Rotschild,
Paryžiuje, gydytojas.
Vila Zelinoje, Praça São José, nr. 8, sala 4, (Bau
žio name) priima ligonius nuo 8 vai. iki 20 vai. kiekvie
ną dieną.
Konsultorija mieste, R. Ribeiro de Lima 454 Tel. 34-7803
Residencija, Rua Prates, 125 Apt. 701 Tel. 36 8469.
Kalba lenkiškai, rusiškai, prancūziškai, vokiškai.
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Mykolas Stasevičius gyve
nantis Brazilijoj paieško savo
brolio Juozo Zalecko, gyve
nančio S. Amerikoj: Prašo atsi
liepti šiuo adresu: Caixa Pos
tai 371 São Paulo, Brasil.

Kiekvieną sekmadienį prie
bažnyčios pas spaudos platin
toja B. Šimkų galima gauti
nusipirkti naujausių lietuviš
kų knygų bei laikraščių.
MIELI LIETUVIAI!
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Ar jau įsigijai rašytojos K. Pažėraitės idomų roma

na «Nusidéjelé»? Jej ne -

nieko nelaukdamas Kreipkis į

Mūsų Lietuvos» redakciją.
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Praça São José, 8 Sal. 1 e 2 - V. Zelina - S. Paulo
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Aberturas de firmas
Encerramentos de firmas
Transferencias de firmas
Contrat. na Junta Comercial
Distrat. na Junta Comercial
Escritas Fiscais
Escritas Comerciais

Reikalingas advokatas byloms vesti?

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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Artinantis maudymosi sezo
nui ir esant laisvų kambarių
kviečiame visus atvykstančius
į Santos poilsiui apsistoti pas
Stepanaičius. Galima
gauti
kambarį su maistu ir be mais
to. Privažiavimas automobiliu
labai patogus, gatvė naujai
išgrįsta.
Adresas: Rua Godofredo Fra
ga, 173 — Jose Menino

Nieko nelaukdamas kreipkis į

2

Advokatą Dedo Farias

j

IŠNUOMUOJAMAS NAMAS,

Raštinė: R. Santa Teresa, 28, 6-to and. salas 60Ą ir 605. (

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

(kampas Praça da Sé) Fone: 35-82Ą.0 ir 32-0064
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