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Savaitinė Politinių įvykių Apžvalga
Rytprūsius prie Lietuvos pri
jungiant.
Lietuviškos ir nelietuviškos
žinių agentūros bei laikraš
čiai praneša, kad didelę dalį
Rytų Prūsijos Maskva ruošia
si prijungti prie Lietuvos. Lie
tavai tektų Įsrutis ir net Ka
raliaučius.
Prūsija, kurios rytinę dali
dabar planuoja prijungti prie
Lietuvos, yra istorinės Lietu
vos dalis, tik šimtečiams, del
nevykusios mūsų kunigaikš
čių politikos, buvo palikta vo
kiečių ordino okupacijoj ir
nutautinta. Daugiau lietuvių
pasiliko arčiau Lietuvos sie
nos. Hitleris, visa kas dvelkė
lietuviškumu, ryžosi sunaikin
ti: pakeitė miestelių, kaimų
vardus, uždraudė lietuvių kai
ba pamaldas, laikraščius.
Šiandien Rytprūsiuose lietu
vių beveik -nėra. Antru kartu
1944 metais artėjant bolševikų
frontui, vokiečių vyriausybė
įsakė visiems gyventojams
keltis tolyn į Vakarų Vokieti
ją. Rytprūsiai po karo rusams
okupavus, liko beveik visiš
kai be gyventoji}. Jų vieton
Maskva privežė ir dar tebeve
ža mongolus. Taigi šios die
nos Rytprūsių gyventojai, ypač
kaimuose, yra ne tie, kurie
ten gvveno prieš antrą pašau
linį karą.
Rytprūsių prie Lietuvos pri
jungimo istorija ir tikslai yra
tie patys kaip ir Vilniaus Dar
labai gerai nrisimename, kada
Lenkija buvo pasidalinta tarp
Rusijos ir Vokietijos antro pa
saulinio karo pradžioj, Mas
kva Lietuvai gražino Vilnių,

— Kerstenas reikalauja, su
daryti tarpt, tribunolą baubti
baltų žudikams. Vokiečiu elegramų agentūra spalio 7 -i.
perdavė iš Londono žinia,
kurioj skelbia, kad Kerstenas
reikalauja sudaryti tarptautinį
tribunolą, kuris nubaustų kai
tiniukus, įvykdžiusius Pabalti
tijo valstybėse masinius žudy
mus. Tarp surinktųjų įrodymų
Kerstenas pasisakė turįs slap
tus Sov. saugumo įsakymus.
Šią žinią paskelbė ne tik vo
kiečiai, bet ir amerikiečių did
žioji spauda.

— Siūlo sudaryti Rytų Euro
poje visą eilę buferinių yals
tybių? Pastaruoju metu užsie
nio spaudoj vėl pasirodė dau
giau žinių ir komentarų, kal
bančių apie Churchiilio pasifi
lytąjį «Rytų Locarno paktą»
ar kitokias garantijas, reika
lingas «Sovietų saugumui Va
karuose užtikrinti». Būdinga,
jog, kŽip matyti iš Vilniaus
radijo pranešimų, ir sovietinė
spauda su vis didėjančiu in
tensyvumu pasisako už tokių
garantijų reikalingumą. Boise
vikų leidžiamos anglų kalba
«News» pakartotinai reika
lauja svarstyti Churchiilio pla
ną, o D. Britanijoje veikianti
J»'..

tik.'savo vardu, tvirtai pabrė
žia, kad vienintelės sienos,
kurias JAV galėtų Sovietams
garantuoti, tegali būti tik tos
kurios buvo prieš II jį Pašau
linį karą. Šiaip visokios tos
rūšies garantijos, kad ir ko
kiu vardu jos bebūtų vadinan os, faktiškai bus naujas
Miinchenas ar naujoji Jalta.
Užsiminęs apie Stevensono,
planą Sovietų ir kai kurių R y
tų Europos valstybių saugu
mui garantuoti, Knowlandas,
neseniai taręsis su prezid. Ei
senhoweriu. pabrėžė, kad tol,
«kol*Sov. Sąjunga neleis lais
vų rinkimų Rytinėje Vokieti
joje, Lenkijoj, Čekoslovaki
joj, Vengrijoj. Rumunijoj, Bul
garijoj. Lietuvoj. Latvijoj irEstijoj, būtų klaida sudaryti
pagal Stevensono siūlymą ko
kį nors su Sov. Sąjunga ne
puolimo paktą. Jei tai būtų
padaryta, tai šios tautos būtų
visam laikui pavestos sovieti
nei tiranijai. Tačiau ir tai vis
tiek neatneštų garbingos tai
kos».
- ■

o su juo kartu pasiėmė visą
Lietuvą. Jei rusai šiandien rū
pinasi Rytprūsių p:įjungimu
prie Lietuvos, tai visai ne
del Lietuvos, bet savų intere
sų, kad kuo daugiau svetimų
žemių galėtų pasigrobti. Ru
sai žino, kad gerumu ar pik
tumu, jiems reiks pasitraukti
iš Berlyno ir kitų okupuotų
Vokietijos dalių. T'ai žinoda
mi jie imasi kitų priemonių,
Lietuvos teisių vardu, prisi
jungti sau Rytprūsius.
Kur eis Vokietijos rubežiai
rytuose šiandien dar sunku
pasakyti. Bet viena aišku,
kad jie bus pakeisti Lenkijos
ir Rusijos nenaudai. Adenauer
pasakė, kad vokiečių tauta
dabartinių sienų nepripažįsta.
Todėl ir betkoki teritorialiniai pakeitimai Rytprūsiuose
be Vokietijos vyriausybės su
tikimo negalės būti pastovūs.
Būsimus Lietuvos — Vokieti
jos rubežius gali planuoti Italijos - Jugoslavijos san
šiandien ne Maskva, bet tei
tykiai
sėti Lietuvos atstovai, kaip
VLIK as bei diplomatai, tiesio del Triesto atslūgo. Amerikos
gintai tariantis su Vokietijos ir Anglijos tarpininkavimu gin
vyriausybe. Vokietijos įtaka čijamos teritorijos klausimas
ir jėga šiandien jau perdaug bus sprendžiamas bendroj kon
yra didelė, kad ji sutiktų ferencijoje, kurioje dalyvaus
su įvykusiu faktu, šiuo atve Amerika, Anglija, Prancūzila.
ju, Rytprūsių priskyrimu prie Italija ir Jugoslavija Tik J u
Lietuvos. Tai turi būt spren-, goslavijareikalauja, kad prieš
džiama tiesioginėmis Lietuvos kenferenciją nebūt įteikta Ita
— Vokietijos derybomis. Jei lijai zona A, o Italija reika
rusai toki geri kodėl negraži lauja, kad Amerika su Augli
na Lietuvai Suvalkų trikampio. ja išpildytu padaryta 8 d. spa
Juk ten grynai lietuviškas liaus pažadą, zoną A pavesti
kraštas.
italų kontrolei. Tačiau pavyks
vienus ir antrus apraminti Ii
gi šaukiamos konferencijos.
Britų - Sovietų susiartinimo
draugija taip pat pradėjo ak
ciją už «reikalą susėsti visi
ems didiesiems prie vieno
stalo ir suteikti Sovietams rei
kalingas garantijas».
— Kam tokios garantijos
Sovietams reikalingos, graži
ai paaiškina kad ir pabėgęs
į laisvę buv. Jogailaičių uni
versiteto Krokuvoje tarptau
tinės teisės dėstytojas prof.
Korowicz. Gerai pažinęs So
vietų metodus ir planus, Koto
wiczius pažymi, kad dabarti
nė Sovietų vedama «taikos
ofenzyva» yra reikalinga pra
vesti bolševikinei vidaus kon
solidacijai visoje Sovietų im
perijoje ir tarp jos satelitų.
Ir tik tada, kai bolševikai bus
jau pakankamai stiprūs ir ti
kri savo pergale, jie su Vaka
rų pasauliu pradės kalbėti
visai kita kalba.
Tuo tarpu visai kitokios
nuomonės pasirodo esąs žy
mus amerikiečiu veikėjas,
Tafto įpėdinis ir respublikonų
daugumos senate vadas, senat. Knowlandas, kuris griež
tai pasisako prieš bet kokių
garantijų bolševikams suteiki
mą, kol jie yra užgrobę visą
eilę kraštų. Nors kalbėdamas

BERIJA,
kai rašo užsienio spauda, dar
šiais metais bus tetsiamas.
Beabejo, kaip visi kaltinamie
ji, taip Berija prisipažins esąs
liaudies priešas. Dabar Berija
turi puikios progos, ant savo
nugaros, išmėginti jo paties
sugalvotus nekaltiems žmo
nės kanKinti priemones.

Izraelio ir Jordanijos
santykiai įtemptį, dei izr&eli
tų užpuolimo vieno jordaniečių kaimo, kur buvo nužudy
ta keletą žmonių Arabų tau
tos yra nepalankiai nusistačiu
sios prieš žydus. Amerika ir
gi grasina žydams ekonomiš
kai paspausti.

Argentinos - Amerikos san
tykiai
sušvelnėjo. Vyriausybės kon
trolėj esanti Argentinos spau
da labai palankiai atsiliepia
apie Ameriką bei jos prezi
dentą Eisenhower. Tarp kitko
rašo, kad Amerikos socialinė
doktrina, politika, ekonomija
kaskart artėja prie argentiniškos
Lietuvos nacionalinė
M.MaŽVvdo KtlJinh»!-J
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— Argentina veda prekybą
su Rusija. Šiomis dienomis
du Argentinos laivai su pre
kėmis išplaudkė į Leningradą.
— Bolivijoj buvo susektas
ruošiamas perversmas prieš
vyriausybę.

—- Brazilijoj dolerio kaina
oficialioj biržoj svyruoja nuo
30 ligi 150 kruzeirų, priklauso
kokios kategorijos prekės no
rimą iš užsienio pirkti. O tu
prekių išviso yra septynios
kategorijos. Brangiausias do
leris yra kadilakam» pirkti.
Kadilako kaina Brazilijoj si
eks arti milijono kruzeirų.
— Spaudos pranešimu, Bra
zilijos komunistų partija silp
nėja. Buvusių jos stiprių šulų
bei kovūnų apleido partijos
eiles
— São Paulo miesto prefei
tūra šiomis dienomis iš Ban
co do Brasil užtraukė 600 mi
lijonu kruzeiru paskolą. Pini
gai bus panaudoti daugumoje
kelių ir gatvių grindimui.,

— Žaliavos trūkumas, kuri yra
užsienyje, kaskart yra vis di
desnis. Kaikurios industrijos
bus priverstos sustoti.
— Didžio ji. São Paulo ligo
ninė Hospital das Clinicas yra
dideliuos finansiuniuos sunku
muose. Estadas ir prefeitura
nėra įnešę reikalingas pinigų
sumas. São Paulo gubernato
rius imasi reikalingu priemo
nių, kad ligoninės .darbas ne
būt sutrukdytas del lėšų sto
kos.

Kariuomene gaudys L. Car
los Prestes
Generolas Zenobio da Cos
ta paklaustas apie kariuome
nės bendrabarbiavimo galimy
bes su policija Luiz Carlos
Prestes, komunistų vadą pa
gauti, atsakė, kad jei gautų
iš ministério atatinkamą pare
dymą, dėtų visas pastangas
uždavinį sėkmingai ’tlikti.
Nėra abejonės, kad karitiome
nė turi daugiau galimybių ir
priemonių. Kai del Luiz Car
los
Prestes
tai
netu
rįs žinių kur jis randasi.

— Brazilija paskyrė prie
Šventojo Sosto naująamabaza
dorių Cristiano Machado, ku

META'

ris savo paskyrimo raštus Šv.
Tėvui jau įteikė.
— Prancūzijos vyriausybei,
kuriai vadovauja Laniel, grę
šia krizė. Greitu laiku bus
pradėtos diskusijos parlamen
te apie Indokiniją, bei apie
Bonnos ir Paryžiaus sutarčių
tvirtinimą. Prancūzai vis dar
tebesibaido vokiečių - šešėlio.

— Imigracijos
reikalams
tvarkyti Brazilijos parlamen
tas svarsto Imigracijos Insti
tuto projektą.

— Iš Vokietijos per Santos
ūostą Brazilijon atvežė 160
tūkstančių maišų cemento.

’ PARODE “SKREN
DANČIAS LEKSTES”
Jau kelis kartus spaudą pa
siekė, kad ir šykščios, žinios
apie Maltono aviacijos dirbtu
vėse labai slaptai gaminamą
visiškai naujo tipo lėktuvą
tuščiavidurio cilinderio for
mos, kuris varomas aplik besisukąnčio rato. Kiek žinoma,
jis buvo parodotas grupei amerikiečių Karinių specialis
tų. 25 specialistų tarpe buvę
veik visų -JAV aeronauiikos
šakų specialistai. Jiems vado
vavo oro pajėgų tyrimu bei
išvystymų dalies viršininkas
gen. D. L. Putt.
Šitas naujo tipo lėktuvas
skrisiąs iki 1.500 mylių per
valandą. Projektas žinomas I
vardu. Apie jį per specialų
pasiuntinį jau anksčiau pain
formuoti britai. Kiek žinia, ir
britai ir amerikiečiai statą
kažką panašaus bet ne taip.
Kalbamoji karių delegacija
taip pat susipažino su Kana
dos vairuojamomis raketomis
ir radaro gamybos darbais
Mount Denis.
Garsiąją «skraidančių lėkš
čių» paslaptį jau galima laikyti paaiškėjusią, šiandien jau
ne tik nebesiginama, kad kaž
kas naujo gaminama, bet ir
pranešama, kad vyksta pasi
tarimai tarp atskirų valstybių
techniškais «skr. lėkščių» ga
mybos klaasimais.
«Tèv. Žib.»
— Atrado Atilos kapą. Aus
trijos archeologas Luis Scherei tvirtina, kad jis atradęs
hunų vado Atilos kapą Tiro
lyje, Feistris pilyje.

Nepaprastas Pasisekimas!!!
Bedruomenės choras, po pasisekusios premjeros,
kviečia visus pamatyti taip gražų veikalą.
Sofijos Kymantaitės — Čiurlionienės 4 paveikslų pasaką
«12 BROLIŲ JUODVARNIAIS LAKSČIUSIŲ»
dienos metu, sekmadienį, spalių 25, Viloj Zelinoj gimna
zijos salėj.
Režisūra Aif. Žibo. Kostiumai ir dekoracijos dail.
VI. DramontoPradžia punktualiai 15 vai.
Pakvietimus galima gauti Vyto Tijūnėlio bare, pas Juo
zą Karpavičių, Av. São João prieš paštą, pas kun. Kleb.
Ragažinską ir pas visus choristus.
Bendr. Choro Valdyba.
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Iš Vilko Vykdomosios Tarybos Veiklos
VLIKo Vykd. Tarybos Lie
tuvybei Išlaikyti Tarnyba pas
taruoju metu savo veiklą ple
čia ypač dviejose srityse. Pir
moję eilėje rūpinamasi kuo
galint prisidėti prie Kersteno
rezoliucijos Įvykdymo. Lietu
vybei Išlaikyti Tarnyba yra
paprašiusi įvairių kraštų lie
tuvių bendruomenes surinkti
visą turimą medžiagą, doku
mentus, liudytojų pavardes,
kurie galėtų suteikti parody
mų JAV jau sudarytai komisi
jai ištirti Lietuvos ir kitų Bal
tijos kraštų okupaciją ir Lie
tuvos gyventojų persekioji
mus. Šiuo metu bendruome
nių organai parenka liudyto
jus Vokietijoje ir kituose pa
šaulio kraštuose, išskyrus JAV
kur jie apklausinėjami, jų pa
rodymai užprotokoluojami ir
po to siunčiami Į ALT Ame
rikoje.
Gautosiomis žiniomis, Kers
teno Komisijos darbas prade
damas jau šį mėnesį. Be liu
dytojų iš Vokietijos ir kitų
Europe’s bei užjūrio kraštų,
žinoma, dar daugiau liudyto
jų Komisija turės progos ap
klausinėti pačiose
Jungt.
Amerikos Valstybėse. Neten
ka abejoti, kad Komisijos dar
bas, paremtas šimtais gyvųjų
liudytojų apklausinėjimų, bus
sėkmingas ir kad Komisija,
savo darbą baigusi, galės JAV
Kongresui pateikti labai svar
bių dokumentinių duomenų
apie klastingą Lietuvos ir ki
tų Baltijos kraštų okupavimą
ir beatodairinį gyventojų nai
kinimą per visą abiejų okupa
cijų laiką.
LIT pastaruoju metu prade
jo vykdyti knygų paskirstymo
planą visiems lietuvybės ži
diniams visame laisvajame pa
šaulyje. Neseniai įsigyta dau
giau Kaip 10 000 egz. knygų,
tarpe jų per 1.500 egz. vado
vėlių, apie 5 000 egz. poezijos
knygų, 700 egz. gaidų rinki
nių ir kt. LIT sudarytu planu
visos tos knygos numatytos
paskirstyti pirmoje eilėje lie
tėviškosioms mokykloms, bi
bliotekoms, darbo kuopoms
Vokietijoje, atskiroms šei
moms ir kt.
Pradžioje numatyta išskirs
tyti per 2 700 knygų. Jossiun
čiamos, išskyrus S. Ameriką

(JAV ir Kanadą), pirmoje ei
lėje į Vak. Vokietijos moky
klas, gimnaziją ir bendruome
nių bibliotekas. Iš kitų Euro
pos kraštų leidinius gaus liet,
židiniai šiuose kraštuose: Aus
tralijoje. Belgijoje, D. Britani
joje, Italijoje,
Olandijoje,
Prancūzijoje,
Švedijoje ir

— Taip Dievo skirta, — pa
manė.
Bet ne Dievo bausmė buvo.
Po kiek laiko pamatė, kad
kaimynas važinėja jo ratais,
kulia jo javus. Tada suprato,
kodėl sudegė kluonas. Nubė
go uždusęs pas ateivį ir pa
reikalavo, kad grąžintų jo
daiktus. Tas iš dantų pypkę,
susijuokė ir, stvėręs Adomą
už pečių, išmetė laukan.
Pėsčias išėjo Adomas į mies
tą, ilgai vaikštinėjo po įstai
gas, skundės pasakodamas
savo nelaimes. Nieks jo neuž
tarė, nieks nepadėjo. Gal kas
ir užjautė vargšą, bet bijojo
padėti, kad pats nepakliūtų
lenkams į nagus. Įvairūs, po
nai įstaigose, kada Adomas
pasakodavo lietuviškai apie
ateivio darbus, neklausė jo.
— Eik lauk, litviak! — su
rikdavo. — Tavo kaimynas
tikras lenkas, jis liejo krau
ją už lenkų laisvę, jam len
kų valdžia gana davė ir dar
duos, o tavo supuvusio turto
jam nereikia.
Grįžo namo nieko nepešęs
Adomas, ir lyg nusiramino.
Tik naktimis nemiegojo - da

Alė Rūta - Nakaitė

Pirmieji pumpurai ir pirmos gėlės
man džiaugsmo nežada kaip kitados —
Ir mano žemė klupdavo, ir dūsaudama kėlės
kaip pumpurai ir pirmos gėlės —
Dabar laukai po sniegu kruvinu vaitos.

Anuos laukuos ir šalta geliančiai ir gūdžiai tuščia,
ir pelenus žarstydamū belauks manęs sesuo.
O man iš ilgesio ir nerimo pavasario nebus čia.
Laukuos ir miestuose, man gūdžiai tuščia,
ir tolima Tėvynė regėjimuos visuos.
Pirmieji pumpurai ir pirmas saulės žaismas
man juoko nežada nei skambančios dainos.
Tai kur gi aš našlaitis džiūgauti išeisiu,
kai juoksis pumpurai, ir saulės žaismas
vėl žemei bundančiai pamos?

Aš nežinau, kūr mano viltys, ramūs žodžiai.
Aš nežinau, kur motina, kaip gryčia, kur sesuo.
Tik mano ilgesys, pro tolumas tik siurbias godžiai.
Aš nežinau, kur mano viltys, ramūs žodžiai —
Juoda naktis ir nežinia man sprogsta pumpuruos visuos.

Šveicarijoje. Iš kitų kontinen
tų LIT-ba. lietuviškąsias kny
gas siunčia į Pietų Amerikos
kraštus, kaip Argentiną, Boli
viją. Braziliją. Venecuelą.Ko
lurnbiją ir Urugvajų ir į Aus
tvatiją.
Į JAV ir Kanadą jų nenu
matoma siųsti dėl to, kad jo
se pastaruoju metu lietuvių
įsteigtos knygų leidyklos jų
nemaža išleidę ir ten susibū
rę šimtai tūkstančių senųjų
lietuvių ateivių ir naujieji
tremtiniai gali lietuviškomis
knygomis apsirūpinti patys.
Tuo bubu lietuviškųjų knygų
tūkstančiais egz. pasiuntimas
į lietuvių kolonijas Europos

išlaisvinimo reikalais etc. ne
tik lietuvių, bet ir įvairiomis
kitomis Vak. Europos kalbo
mis spaudos, radijo, j praneši
mų ir leidžiamos literatūros
keliu. Informacijos Tarnyba
taip pat toliau palaiko ryšius
su svetimosios spaudos atsto
vais.
Iš literatūros svetimomis
kalbomis ruošiasi greitu laiku
išleisti buv. min. E. Turausko
parašytą «Baltijos kraštų tra
gedija» šio leidinio tekstfas
prancūzų k. jau surinktas ir,
be to, verčiamas į vokiečių
kalbą. Antrasis Inf. T. leidi
nys. jau apduotas i rinkyklą,
tai - «Les martyrs de Litliua

nie» arba - «Mažieji Katynai».
Ir jis leidžiamas prancūzų kai
ba. Spaudai taip pat ruošiami
ir numatomi išleisti prancūzų
ir vokiečių kalbomis «Partiza
naį už geležinės uždangos».
Be ELTOS biuletenio lietu
vių kalba, neseniai išleistas
biuletenio vokiečių kalba Nr
1,2. Jis skirtas pirmoj eilėj vo
kiečių, skandinavų ir šveica
rų spaudai, agentūroms ir tų
kraštų vokiškai kalbantiems
visuomenės atstovams. Daro
ma žygių ELTOS biuleteni
pradėti leisti ir italų bei pran
cūzų kalbomis. Italų k. EL
TOS biuletenio redaguoti ir
administruoti kviečiamas kun.
V. Mincevičius. Prancūzų k.
biuletenis, tikimasi, bus lei
džiamas Paryžiuje.
Rūpinamasi, kad radijo va
landėlės lietuvių k. būtų įves
tos ir galingame Madrido siųs
,,tuve Radio Nacional. Inf. Tar
nybos pastangoms Madride
talkininkauja kun. Patalavičius, gvvenąs Madride. Minė
tojo Ispanijos radijo siųstuvo
rytų skyriaus šefas iš princi

Vladas Andriukaitis

viską ir paleisdavo nuo vir
vės šunį. Bet kartą paleistas
šuo nubėgo paskui jį prię eže
ro. Addmas varė jį namo, ta
čiau Rudis neklausė.
— Tegu eina, — pamanė.
- Ateivis dabar taip pat žu
vauja.
Žuvaudamas Adomas daž
nai susitikdavo su ateiviu. Ne
sikalbėjo ir net nežiūrėjo į jį.
Rymojo sau ramiai valtelėje,
ir net neatsigręždavo, kai kai
mynas jį šaukė.
Tą kartą taip pat būtų praė
jęs pro šalį net neatsigęžęs,
bet šis, išsiėmęs iš kišenės
gabalą mėsos, numetė Rudži
ui. Išalkęs šuo, jau senai ne
tik mėsos, bet ir kaulų nėra
gavęs, bematant gabalą prari
jo. Ateivis išsiėmė dar gaba
lą ir ėmė jį vadinti arčiau.
Šuo nedrąsiai priėjo ir paėmė
mėsą iš rankų, ateivis užme
tė jam ant kaklo virvę ir juok
damasis nusitempė staugiantį
šunį į savo namus.
Nieko nepasakė Adomas
piktadariui. Atsisėdo ežero
krante, susiėmė rankomis gal
vą ir suraukęs antakius ėmė
galvoti, kaip atkeršyti. Ilgai
mąstė, bet sumanyti nieko ne
galėjo - perdaug minkšta bu
vo jo širdis ir nepratęs jis
buvo žmonėms bloga daryti.
Nuliūdęs, susikrimtęs grįžo
namo.
Nuo to laiko dar stropiau

dobojos Adomas kaimyno, per
naktis akių nesumerkdamas.
Kitą sekmadienį, kaip pa
prastai, iš pat ryto išplaukė
pažuvauti. Žiūri - plaukia ir
kaimynas, o jo valtyje Rudžio
galva lindi. Matyti, pamilo
gražų ir gudrų šunį. Rudis
pasitaisęs, pastovėjęs ir gau
rai švelnesni pasidarė. Pama
tęs Adomą, linksmai sulojo,
norėjo net šokti iš valties ir
plaukti priėjo, bet ateivis stvė
rė už kaklininko, davė duo
nos, paglostė. Tas vėl norimo.
Užmetęs meškerę, Adomas,
kantriai laukė žuvelės, vis pa
sužiūrėdamas, ką kaimynas da
ro. Tas nuplaukė į ežero vidų
rį, išėmė iš maišo granatą,
atsuko kapsulį ir metė toli į
vandenį, o pats juokdamasis
pažiūrėjo į Adomą ir dar su
riko:
— Eik namo! Vistiek "žuvis
išbaidysiu!... .
Tuo tarpu Rudis šoko iš
valties ir skubiai ėmė plauk
ti prie dar bekrintančios gra
natos, stvėrė ją dantimis ir
ištikimai plukdė atgal prie sa
vo naujojo šeimininko kojų.
Išbalo ir net suriko iš baimės
ateivis, tai pamatęs. Griebė
irklą ir norėjo šunį atbaidyti,
bet irklas netyčią iškrito iš
drebančių rankų. Tada šoko
į vandenį ir kaip padūkęs,
ėmė plaukti prie krašto, vis
dairydamasis į Rudį.

Byra žemėn rugio g rūdas iš sėjėjo rankos.

Grobuonies Galas
(Tąsa)

kraštuose, Pietų Amerikoje ir
Australijoje, tikima, galės žy
miai prisidėti prie lietuvybės
palaikymo, o ypač prie jauno
sios kartos auklėjimo tautine
dvasia.
VLIKo Vykd. Tarybos Infor
macijos Tarnybos veikla pas
taruoju metu reiškiasi daugi
au propagandinėje srityje, tei
kiant informacijų apie Lietu
vą, Sovietų okupaciją, žygius
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bojo stropiai, kad vėl neatlys
tų pas ji «kraują už Lenkiją
liejęs» kaimynas. Su nepa
prastu karščiu griebės darbo.
Triūsė nuo pat ankstumėlio
ligi nakties.
Dirba, puldinėja Adomas,
pavargęs, pusalkis, brauko
rankove prakaitą nuo kaktos
ir vis pasižiūri į kaimyno tro
bą. Bet ką jis galėjo jam pa
daryti? Ateivis buvo stiprus,
turėjo ginklų, o jis silpnas,,
beginklis ir jo nieks neužta
ria...
Turėjo Adomas didelį gau
ruotą šunį Rudį, labai protin
gą. Šuo buvo vienintėlis Ado
mo sūnelio draugas. Jie drau
gė karvę ir avis pamiškėje,
drauge maudės vasarą ežere,
kartu miegojo ir dalinos skur
džiu savo maistu. Berniukas
išmokė Rudį įvairių gudrybių:
vaikštinėti dviem kojom, palie
pus, šokinėti ir atnešti numes
tus daiktus. Būdavo, paima
žagarą ir įmeta į ežerą, o šuo
šoka į vandenį, nuplaukia prie
žagaro, ir, griebęs jį danti
mis. atneša atgal prie berniu
ko kojų.
Sekmadieniais Adomas,kaip
ir seniau, plaukė į ežerą žu
vauti. Namie liepdavo daboti

po jau yra sutikęs su lietuviš
kų valandėlių įvedimu, ir tiki
masi, kad vėliausiai nuo Nau
jųjų Metų iš Madrido stoties
jau pasigirs lietuviškasis lais
vas žodis. Rūpinamasi taip pat
radijo informacijų sustiprinimu
apie Lietuvą ir jos bylą taip
pat per kitus radijus. Aktua
lios medžiagos Lietuvos lais
vinimo ir kitais klausimais
Informacinė Tarnyba nuola
tos teikia Amerikos Baisui
Europoje, Romos ir Vatikano
radijams.
— Dėl veiksnių konferencijos.
Jau senokai VLIKo svarsto
mas veiksnių konferencijos
sušaukimas. Šioje konferenci
joje, be kitų reikalų, turėtų
būti nusistatytą artimiausia
darbų programa ir pagrindi
niai mūsų užsienio politikos
dėsniai. Jeigu konferencija
Įvykti negalėtų, tai VLlKui ar
tlRT-bai tektų paieškoti būdų
sukviesti siauresnę konferen
ciją, kur galėtų būti išnagri
nėta ir sutarta veiksnių užsie
nlo politika.

— Gelbėkit, gelbėkit! - rė
kė užkimusiu pasikeitusiu
balsu.
Adomas ramiai žiūrėjo į
viską, ir ne vienas jo veido
raumuo nesujudėjo. Akys bu
vo ramios, gal tik trupučiuką
pašviesėjusios. Jis vienu žod
žiu galėjo išgelbėti ateivį, Rei
kėjo tik Rudžiui riktelt «gulk»,
jis sustotų vietoje ir, išmetęs
granatą, grįžtu prie šeiminin
ko. Bet Adomas to žodžio
neištarė... Rudis, įsismaginęs,
dar smarkiau plaukė prie atei
vio. Štai jau jis visai arti.
Linksmai urzgia laukdamas
pagyrimo. Štai priplaukė prie
pat rudos ateivio galvos...
Praėjo kelios akimirkos, ir
paskui baisus trenksmas suju
dino apylinkių ramumą, gar
siu aidu atsiliepęs miške. Pa
sigirdo žmogaus riksmas, į
dangų pakilo ugnies, dūmų ir
vandens debesys. Vietoje vai
ties ir žmogaus ežero pavir
šiuje plaukiojo tik kelios len
tos, kraujo ' dėmė ir daugybė
pritrenktų žuvų...
— Tik šuns, gaila, - pama
nė Adomas.
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Amerikos Prekybos Laivyno
Stovis
1952 metų gruodžio 1 d. bu
vo privačių bendrovių žinioj
1,257 laivai, didesni už 2000
BRT, plaukioją po Amerikos
vėliava. Ju bendras tonažas
10.302,814 BRT ir 15,328,381
d. m. t. Bendras mašinų pajė
gumas 7,864,789 HP. Iš jų 45
keleiviniai su 470,181 BRT,
783 prekiniai laivai su 5,623,611 BRT ir 429 tanklaiviai su
4,209,022 BRT.
Prekybinis jurų laivynas ma
žai tepaaugo per 19®2 metus.
Dauguma laivų buvo pastaty
ta Didiesiems Ežerams, užšie
nio laivininkystės bendrovėms
ir JAV vyriausybei. Vieninte
lis priedas prekybos laivynui:
transatlantinis keleivinis «S
S United States» ir 5 tankiai
viai.
Vyriausybės laivų, esančių
atsargoj, skaičius pereitu me
tų pabaigoj buvo 1959. Nuo
metų pradžios iki pabaigos tų
laivų skaičius padidėjo 494,
nes metų pradžioj ju bfita tik
1465. Tai beveik visi Liberty
laivai, statyti karo metu. 1951
metais ir 1952 metų pradžioj
laivu
pareikalavimas buvo
toks didelis, kad privatus lai
vynas negalėjo apsidirbti su
kroviniu ir vyriausybei teko
išimti apie 600 laivų iš rezer
vo ir išnuorauoti
įvairioms
laivininkystės bendrovėms. Ta
čiau 1952 metų pavasarį aukš
ta jūrinio tonažo konjunktūra
pradėjo slūgti ir daguma tų
rezervinių buvo išimta iš apy
vartos.
Didžiųjii Ežerų laivyną 1952
metu pabaigoj sudarė 434 lai
vai su 2,35*762 BRT ir 3.500,000 d w. t. Iš jn 255 yra ma
siniti prekių laivai: grudų, rd
dos ir kita.
Kanados Didžiųjų Ežerų lai
vyną sudaro 265 laivai su
755,000 BRT ir 1,150,000 tonų
pakrovimo pajėgumu.
Pakrančių laivynas J. A.
Valstybėse per oastaruosius
metus žymia: sumažėjo. Tai
laivai, mažesni už 2000 BRT.
Šiuo meni yra 440 pakrančių
laivų. Prieš pastarąjį karą to
tipo laivų buvo apie 8( 0.
Čia nurodyti skaičiai apima
tik laivyną po J. A. Valstybių
vėliava. Nemažas skaičius lai
vų priklausančių Amerikos
laivininkystės bedrovėms plan
kia po Panamos, Venezuelos,
Liberijos ir kitų valstybių vė
liaromis dėl žemesnio socia
linio lygio, mažesniu mokes
čių ir pigesnio jurininkų atly
ginimo.

Vokietijos Jūrinio Ūkio
Atkutimas

MÜSW
jančiu ir mažai kas tuo laiku
būtų patikėjęs jį greit prisi
kelsiant.
1949 metais buvo leista vo
kiečiams statyti laivus jau
iki' 1000 BRT dydžio, bet suvaržyjnai greit buvo užmiršti,
vokiečių statybos dirbtuvės
paleistos pilnam darbui ir už
pirkimai užsieniuose, ypač
senesnių ir pigesniu laivų, iš
naudojo kiekvieną įmanomą
progą, kol kilęs Korėjos karas
laivų pirkimo rinką laikinai
iššlavė.
Tokio didelio ekspansyvu
mo pagauti, vokiečiai netikė
tai atgaivino ir išugdė preky
binį jūrų laivyną iki 1,4000,000
BRT. Su Vokietijos pokari

LIETUVA

1953 m. spalii

oro kiekyje jų telpa 50 kvintilijonų. Tai yra skaičius 50
su 18 nulių.
Nors šiandien mokslininkai
atomą skaldo ir su juo elgia
si, tartum jis būtų bent žvirb
lio galvos dydžio, tačiau ligi
šiol ir, turbūt, niekad jokia
žmogiška akis jo dar nematė
ir nematys. Kad būtų prieina
miau įsivaizduoti atomo ma
žumą, didinkime visus daik
tus aplink mus tiek, kad nor
mali žmogaus akis galėtų ato
mą išvysti.
Fizikų skaitlinės keistos,
bet gana įdomios. Pradėkine
didinti viską 100 kartų. Iš žmo
gaus pasidarys milžinas. Di
dinkime viską dešimts tūks
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Kazys Bradūnas

TREMTINIO SAPNAS
Sapnavau, broli, platųjį Nemuną —
Išsiliejo toli iš krantų...
Rodos, viską matau, viską pamenu,
Nemunėli, kur aš, o kur tu?...

Vėl mačiau dūmus gimtojo namo,
Brangų balsą girdėjau tenąi,
Nežinau tiktai, kas mėlynavo,
Ar jos akys, ar slėnio linai?

O paskui? O paskui kilo vėjas,
Gaudė girios audringai šaly,
Laisvės varpas kažin kur skambėjo
Taip tyliai, taip tyliai, taip toli...

Ir džiaugsmingi trimitai! Ak, pamenu!...
Su aidais jų ir mirsiu kartu...
Sapnavau, broli, platųjį Nemuną —
Liejas, teka toli iš krantų.

(Iš eil. rink. «SveJmoji Duona»)

> 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

Kaip malonu ir gražu plaukti Nemuno laivu !
niais finansiniais ištekliais
toks staigus ir netikėtas jos
laivyno išaugimas verias y pa
tingo dėmesio.
Ryšium su pasaulinės ląivi
nininkystės labai bloga konjunktūia 19 >2 metais, naujai
atgijęs vokiečiu laivynas bu
vo priverstas kovoti su nema
žais sunkumáis Prie tos kon
junKtūros jo pelningumas da
bar nėra aukštas Vis dėl to
Vakarinės Vokietijos krašto
ūkiui ir praeitų meti] laiko
tarpy jūrinis laivynas buvo
didžiai reikšmingas, nes už
dirbo arba sutaupė vokiečiams
devizų už 488,8 milionų DM.
Reikia pastebėti, jog vokie
čių laivynas šios labai blogos
konjunktūros metu yra sunkesnéj konjunktürinèj padėty,
nei kitų kraštų laivynai, nes
dabartinių jų laivų amžius yra
gerokai senas. Pereitų metu
gale 50% vokiško laivyno su
darė laivai, senesni nei 20 me
tuo
tarpu
britų
laivyne tokiu laivu yra tik
23%. prancūzų 28.5%, norvegų
22,1%. Snprantanma. jog blo
gos konjuntūros metu, senes
niems, mažesnio greičio ir su
didesnėms išlaidoms dirbam
tiems laivams išlaikyti naujės
nių laivu konkurencija yra ne
lengva. Nežiūrint to, vokiečių
laivynas ir dabar plečiamas
naujai statomais ir užplanuo
tais
laivais, ir numatoma
šiais metais dar gerokai pa
didinti.
«Technikos Žodis»

Po kapituliacijos, nusistovė
jus okupacinėms sienoms ir
pasibaigus
demontavimams
bei kitiems pokario sumiši
mams,
vokiečiai
neilgai
dairėsi, apglumę griuvėsiuose
bet tuoj griebėsi atstatyti pra
monę, kurios Vakarinėje Vo
kietijoje bebuvo likę tik 60%.
Daug liūdniau atrodė jūrų
transporto ūkis, nes čia nebu Kas Būtų, Jei Atomą
vo like net griuvėsių. Jūriniai
Matytum savo Akim
laivai buvo išdalinti karo nu
ostolių sąskaiton kitiems, o
likusiems keliems mažiems
Gyvename atomo amžiuje.
pakrančių laivams buvo už Visi apie jį kalba, kalba apie
drausta dirbti. Taip tęsėsi atomines bombas, atominius
neilgai,
Išlikęs upinis ir lėktuvus ir laivus ir kino ar
kanalų laivynas pradėjo judė tistėm prikabinama «atomo
ti tuoj po kapituliacijos. JMa- energija.»
žieji jūriniai laivai buvo ‘pa
Visa, kas mus supa ir kas
leisti plaukioti jau 1947 me mes patys esame, ką matome
tais. Iš pradžių tik vokiškoje ir ko nematome, yra sudėta
pakrantėje, o vėliau Skandi iš atskirų daleliu, kurios, dėl
navijoj bei Olandijoj, o 1948 savo pasakiško mažumo, seno
metais ir britai pradėjo įsi vės mokslo vyrų buvo pava
leisti jų laivus anglių krovi dintos atomais, — graikiškai
niui.
reiškia «nedalinamu daiktu»
Tačiau ir mažųjų laivų bu dėl savo mažumo. Atomas iš
vo likę tiek maža, jog dar tikrųjų yra tokia mažytė da
1948 metais vokiškas laivy lelė, kad mokslininkų apskai
nas buvo laikomas neegzistuo čiavimu, siuvamojo pirštelio

tančių kartų. Žmogaus ūgis
siektų 15-20 kilometrų, o jo
plauko storumas tintų vieno
metro. Įvairiausių ligų mikro
bai jau būtų kaili rudosios
skruzdės. Bet atomo savo aki
mis dar neinatytun e.
Tik viską padidini s šimtą mi
lijonų kartu, pasirodytų ato
mas paprastai akei, o tuomet
plauko storumas jau siektų
10 kilometru
apie 6,5 my
lios Mažiausi mikrobai ropo
tu kaip šieno vežimai, o bi
lijardo sviedinys būtų lygus
žemei.
Virbas
— Atsidėjus sekamas ir Eu
ropos sąjūdis. Artimiausi me
Baltų Tarybos posėdyje nu
matomas svarstyti menu ran

Vietos jaunimo nauįos pajėgos suvaidins 2-jų veiksmų
komediją «SERGĄS DĖDE IR JO ANŪKAI» ’
Pradžia 20 vai.. Šokiai iki 4 vai. ryto grojant lietuviš
kam orkestrui
Nepraleiskite progos ir būtinai atsilanky kite, 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

damas vyriausybėms, įeinan ka norima platesnius visuo
čioms į Patariamąją Europos menės sluogsnius įtraukti į
Tarybą Stasburge,kad ir bol laisvinimo darbą. Jos nuosta
ševikų užimtieji kraštai būtų tai VLIK o jau dviem skaity
įsileisti svarstant Europos a- mais priimti, o prieš trečiąjį
teities problemas ir kuriant skaitymą bus pasiųsti susipa
naujosios Europos santvarką. žinti ir pareikšti savo nuo
Taip pat rūpinamasi, kad ir monėms diplomatams ir kitiBaltijos valstyoių piliečiai tu eks veiksniams.
rėtų lygias teises ar lengva
— Santykiai su Vak. Vokie
tas, kokias tini Europos Ta tijos užsienio reikalų ministe
rybai priklausančių laisvųjų r ja. URT palaiko normalius
kraštų piliečiai, ypač su pa santykius, iš Vokiečiu vyriau
sais ir vizomis, išgaunant tei sybės susilaukdama d’mug’šku
ses verstis laisvųjų profesijų mo ir palankaus trakmvimo.
darbu etc.
(pabaiga 4 pusi.)
Lietuvos laisvinimo tal

Nuvykimas i
X A N G R ILA

Baras - Restoranas
Kavinė

Walter Ahrens

R. Brautio Gomes, 25- 3* P o vi m.
Automobiliais: per Jny CondomĖA. 307 - EdHicio Vice n tina
-3
Tel.
36-2547- Caixa Postal 3469
torlagos,Cidade Dutra,
Rio Bonito, paskui po
CORRETOR
kaire keliu tiesiai į
DE IMÓVEIS
Bororė ir Sta. Monica
Autobusais: S. Banio Taguacetuba: išeina iš
MSK • TaUttSOS - CMCM1S - RMICmtEITOS • MfOIEClS
po Viaduto do Chá
DEMRTRMENTB EEPECIMJSRDO DE
(Rua Formosa) kiek
ADMINISTRAÇÃO
de BENS
vieną 7 ir 13,30 vai
Iš Santo Amaro (Bar
13 de Maio) 7,36 - 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.

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

Popiečiais: Vienietiška
kava, kepti oboliai.
Adara kiekvieną dieną.

įsigykite
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 AELENT

são paulo

Be Įrašų - be nuošimčių. Šimtui mėnesių išsimokejimui nuo Cr.8 260.00 ligi 990.00
Sklypai nuo 600 ligi 2000 kvadr. metrų. Su ar be fronto reprezon.
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MŪSŲ LIETUVA

(pabaiga iš 3 pusi.)

nepadaryta,
pageidaujama,
kad šioji diena būtų įvesta
Jų užs. reik, ministerija yra iki gruodžio 8 d. Dėl Lenki
pažadėjusi Baltijos valstybių jos primo kard. Višinskio pa
pasų reikalą išspręsti palan šalinimo iš pareigų Šv. Sos
kia prasme, būtent — kad tui ir Lenkijos egzil. vyriau
Baltijos valstybių piliečiai ir sybei Londone pareikšta užuo
su savo nacionaliniais pasais jauta ir drauge pasipiktini
turės privilegijas, vokiečių nu mas dėl bažnyčios persekio
matytas išvietintiems asme jimo Lenkijoje.
nims.
i
— Iš kitų uždavinių — vi
Sovietu Ordenai
sais būdais remiama Kersteno rezoliucija, kad jos užda
Komunistai, Rusijoje po re
vinys būtų pilnai pasiektas. voliucijos
užgrobę valdžią bu
Iš URT pusės imamasi inicia vo panaikinę
visus ordenus ir
tyvos kviesti periodines tų
kraštų, kurie prieš II-ji Pa pasižymėjimo ženklus. Tačiau
sauk karą buvo nepriklauso vėl juos įsivedė. Ir dabar var
mi, egzil. veiksnių konferen giai berasi «draugą», kuris ne
cijas, kad galėtų susidaryti ir turėtų net kelių ordenus. Kai
so'vietiški medaliai neEuropoje okupuotų ir paverg kurie
vien
yra
dekoracija, bet savi
tų kraštų centras, galįs kai
bėti visų egzilų vardu V Li ninkame duoda gana gražią
ko drauge su kitais baltais sumelę sovietiškų rublių per
buvo nutarta, kad kiekviena mėnesi. Pv., Stalino, Raudono
me krašte, susitarus su baž ssios vėliavos ir kit.
Sovietiški ordenai yra daro
nytinėmis, būtų įvesta vien
kartinė maldos, pasninko ir mi daugumoje iš 18 karatų
susitelkimo diena. Kur tat dar aukso ir išpuošiami tikraisi

ais brangakmenimis.
Paskutiniojo pasaulinio ka
ro metu įvedė naują ordeną:
Pergalės ordiną. Jis daromas
iš grynos- platinos ir papuošia
mas 91 briliantais ir 5 rubi
nais. Atrodo, kad tai bus pats
brangiausias pasaulioordenas,
nes jo pagaminimas kaštuoja
50.000 dolerių. Visi 14 sovie
tų maršalai jį turi. Turi taip
pat aukščiausi partijos parei
gūnai. Maršalas Žukovas ir
Vasilevskis turi po du šiuos
ordenus.
Specialistai, kurie nusimano
brangiųjų akmenų reikale ir
prekyboje, tvirtina, kad sovie
tų maršalo krūtinė yra išdekoruota _ pasižymėjimo žen
klais, kurių vertė siekia
250.000 dolerių. Šia proga pri
siminkime milijonus sovietų
Rusijos piliečių skurde skęs
tančius, gausime tikrą komu
nistų teisingumo ir lygybės
vaizdą!
Ugninis

VIC-MALTEMA

1953 m- spalių 24 d.

Júrinink1! Kronika
Jūrų kapt. Zigmas Domeika,
paukiojęs Venezuelos tankiai
vio «Linda» kapitonu, pasidarė
Sears & Roebuck de Venezue
la bendrovės akcininku ir pas
kirtas tos b-ės centrinių san
dėlių direktorium.
*
Buvęs Lietuvos Baltijos Loy
do laivų kapitonas Antanas
Šimkus jau ketvirti metai plau
kioja «Esso Shipping Co.»
tanklaiviu. Po 3 mėn. kelio
nės grįžta į Brooklyną, kur
savo šeimoj praleidžia 4 sa
vaičių atostogas.

Kapt. įeit. inž. Povilas Laba
nauskas. paskutinis mūsų mo
komojd karo laivo «Preziden
tas Smetona» vadas, ir bu
vęs «Jūros» žurnalo bendra
darbis, dabar yra Voice of
America» lietuviškos progra
mos redaktorium New Yorke.

Dabar eina L. J. S-gos reika
lų vedėjo ir sekretoriaus pa'
r eigas.
Jūr. kapt. Bronius Krištopai
tis, buvęs pirmojo Lietuvos
Baltijos Loydo laivo «Maistas»
vėliau, «Marijampolės» ir Kau
no» kapitonas, dabar gyvena
Chicagoje.
Jūr. kapt. Stačinskas, bai
gęs navigacijos mokyklą Ste
ttinę ir plaukiojęs karo metu
vokiečių prekybos laivyne
šturmanu; atvykęs į J.A.V.,
apsigyveno Brooklyne, N Y.

Jūr. kapt Albinas Kudirka,
baigęs jūrų mokyklą Marsely
jo, Prancūzijoj,daugiau kaiplO
metų išplauktojo įvairių vals
tybių prekybos laivynuose. Ku
rį laiką padirbęs vienoje laivi
ninkystėsbendrovės kontoroje
New Yorke, neseniai vėl iš
plaukė Į jūrą J.A.V. laivu.

IEŠKOMA TARNAITĖ
Dr. Mykolas Slapšys, baigęs
Svetimtaučių šeimoje. Gali
jūrininkystės mokslus. Neapo
lyje. Institutą Universitário bet nebūtinai miegoti vietoje.
Navale buvo nuvykęs į Ko Alga Cr.$1.000,00 - 1 500,00.
lumbiją. Nesenai persikėlė i Rua Francisco Leitão, 683 (Pi
JAV ir apsigyveno N. Yorke. nheiros).
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REIKIA BALDŲ? KREIPKIS Į TAUTIEČIO

PRODUTO DA CIA. PROGRESSO NACIONAL

J. L. GalinsKas Ltda.

BALDŲ
.4 7.

DU.

GIACAGLINI,

SANDĖLĮ.
71-C

—

V. ALPINA.

VIC-MALTEMA
O alimento dos campeões

VIC-MALTEMA é vendido em latas de 2.5OO gramas, 500 gr.
e 250 gramas.
- Frio, Quente ou Gelado Sempre Vic-Maltema 1

Madeiras do Brasil

PERES & PRANAS LTDA.
j
■

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
Į
Jother Peres de Resende - São Pedro dos Ferros
Amadeu Cesar Machado - Nanuque, Minas
i
. .
iHiilliillulliilliiHiilliilliilliilliilliilliilliilluKiilliilliHliilliilliillitlliilliilliilliilliilliiilulliHliilliiHiilliillNlliilhillHlIilIliUliifhtlhilhiHiillillhimilliuli

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

Ten yra elektra visęse 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.
K
•
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MŪSŲ

Jprindys & Cia

■ nw.
5
LIETUVA

Pusi. 5

Industria e Comercio de Calçados

PARDUODA

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

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

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS.
balso grynumas, skambumas

Rua Javaes, 719

SKAITYK IR PLATINK
«MŪSŲ LIETUVA»

São Paulo

Sprindys & Čia — Largo S. Jose 1.
Kaip niekur kitur, prieinamiausiomis kainomis.
Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui
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Rastinės Darbai ir Teisiniai Patarimai JĮ
Natūralizacija, inventoriaus surašymas, išieškojimas
skolų, persiskyrimai (desųuites) 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 - 310
(Senoji rua do Carmo ir kampas P-ęa Clovis Bevilaqua)
São Paulo

llh
HH
utį
HH
hll '
HH
till
l||l
llll
Hll
UH
Hll
Hll
HH
Hll
nu
tin
HH
llll
Hll
llll
l|H

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.

JARDIM RIVIERA
Santo Amaro apylinkėje - nuosta
baus grožio gamta sveikas klimatas, tik
18 klm. nuo Praça da Sé, geras kelias,
dviejų ęžerų. Puiki nroga dabar įsigyti žemės
sklypą su mažu įnešimu ir ilgalaikiu išsimokėjimv
— 100 mėnesių.
Reikalingų informacijų gauti tik pas vienintelį Įgalio
tinį šias žemes pardavinėti musų tautietį Kazį Kmiliauskį, rua
Benjamin Constante 23, 1-o andar sala 6. Fone: 34-5914. Šiokiadie
niais iki 17 vai. Sekamdieniais ir šventėmis 8-9 vai. ryto.
Suinteresuotus nuveža ir parveža. Iš Santo Amaro eina áutobu.
sai Jardim Riviera. Iš Socorro galima nuplaukti laiveliais.
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jaw jciper

LEONAS VARNAUSKAS

::
::

Telefonas (recados) 3-0707

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

aprengia vyrus nuo galvos iki kojų
Batai, skrybėlės, marškiniai, kaklaraiščiai, kojinės, lietsargiai,
Taip pat batukai moterims ir vaikams.
Viskas geriausios rūšies, patvaru, gražu
nigu.

::::::::
1 '

IŠ FABRIKO TIESIAI VARTOTOJUI.

E
B

JORGE MATELIONlb

g

KRAUTUVĖS:
☆

Rua São Caetano, 526
Fone 35-3260
RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 275 - 7 AND
TEL. 34-7482 — SÀO PAULO

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
SÃO

CAETANO,

447

—TEL.

4-5576

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.
GAMINIŲ PLATINI OJAI

IRMACÍ CAKKIEI2I ™

ĮKURTA 1890 METAIS

RUA

São Paulo

— SALA 73

VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS
L I N D O Y A

ARTHUR

Rua São Caetano, 510

—

SÀO

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

!■
f

PAULO

it «SMII

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

Caixa Postai 3967
S Ã O PAULO

LIETUVOS NACIONALI
MARTYNO MAŽVYDO BIBLI

6

ZELINA,

AV.

—

706

CA1XA POSTAL,

kartą. Kad išgelbėjus žųstančią lietuvių jaunąją kartą,
minėtas tautietis pasižada au
koti 50 tūkstančių pezų ir
kviečia kitus, pas ką dar yra
tos lietuviškos savygarbos,
jį pasekti ir prisidėti prie ben
dro lietuvybei saugoti darbo.
Girdėjote, tas mūsų tautie
tis aukoja penkiasdešimt tūks
tančių, kad padavus mūsų pri
augančiai kartai tautinės pa
galbos ranką, jau skęstančiai
svetimųjų jūroje. Siūloma su
kelti pakankamą kapitalą, ir
juo sudaryti priemonės janimą atitraukti nuo svetimųjų
įtakos, duoti jiems progos su
sidaryti savąją lietuviška vi
suomenę, kuri ne tik nesidro
vėtų savo vardo, bet jį su pa
sidžiavimu priimtų ir gerbtų.
Priemonės, be abejo, gali
būti visokios. Čia mūsų tautie
tis siūlo «įsteigti pavyzdingą
jaunimui susibūrimui salioną,
kaip kitos tautos turi.» Aišku
jei J. Čekšto balsą kiti išgirs
ir supras, Argentinos lietuviai
gali turėti, ir greitai, savo
jaunuomenei namus.
Panešią mintį yra iškėlęs ir
vienas «M. Lietuvos» kores
pondentas, rašydamas apie
jaunimo iškilas, jų susibūri
mus, kurie jaunimą suartiną,
glaudesni santykiavimai užsi
mezga. Bet tokioms iškiloms
bei susbūrimams reikalingos
vietovės, patalpos. Ir «M. Lie
tuvos» korespondentas paste
bi, jog «būtu daug naudingi
au lietuviškam reikalui, jeigu
šiandiena vieną iš esamu lie
tuviškų patalpų São Pantyje,
kurios čia stovi pustuštės, ne
panaudojamos, galėtume per
kelti pajūriu.»

— SAO PAULO

371

— Jurgis Garška, policijos
inspektorius, dabar jau peusi
joje, jau antri metai yra São
Paulo kariškių šachmatų klu
Šį sekmadienį 3 vai. po piet bo nugalėtojas. São Paulo tarp
bus antru kart suvaidinta la klubinėse rungtynėse musų
bai įdomi keturiuose veiksmuo tautietis J. Garška, gynė gvar
se pasaka «Dvylika brolių juo dacivilių (policijos) rinktinės
Jurgis Garška
dvarniais laksčiusių». Įėjimas garbę, kuri trečioj kategori
pakvietimai žvmiai papiginto joj užėmė pirmą vietą. Indivi
mis kainomis, nebrangiau kaip dualiai daugiausia taškų su marčias, žentą. Spaliaus mėn
į cinemą. Šį vaidinima kiek rinko J. Garška.
23 d. Vila Zelinoj buvo atlai
vienas lietuvis ir lietuvė pri
-- J. Silicko kavos ūkį Pa kytos' septintos dienos egzek
valėtų pamatyti ir parodyti ranoj
ištiko dvi nelaimės. Pri vijos mišios, kurias užsakė
naujajai kartai.
eš kelerius mėnesius šalna savo mylimam motinėlei dė
Kadangi vaidinimas vyksta apgadino kavos medelius, o kingi sūnūs.
po piet, tai jo pamatyti gali paskutiniu metu, kaimynui be
eiti netik suaugę, bet ir vai deginant savo nuosavybėj žo
kai. O jaunąją kartą pratinti les. ugnis persimetė ir į J. Si MUSU EKONlMINlS PA
prie lietuviškų parengimų bei lieko ūkį ir išdegino nemaža
JĖGUMAS IR VISUO
pobūvių yra labai svarbu. To kavos medelių. Nuostoliai šie
MENINIS DARBAS
del šį sekmadienį, reikia ti kia apie 50 tūkstančių kiužei
kėtis, norinčių pamatyti šį įdo rų.
Neseniai teko skaityti Argen
mų vaidinimą, prie puikių de
tinos lietuvių laikraštyje, «A.
koracijų, bus pilna salė.
— Onai Ausenkienei, K. Au L. Balse», vieno mūsų tautie
senkos Bendruomenės Choro čio, tokio pat emigranto, kaip
— Juozas Švėgžda su šei pirmininko žmonai, praėjusį ir mes, jono C’kšto, despera
ma jau Kanadoje, Toronte. pirmadienį Samaritano ligoni tišką laišką dėl musu jauno
Kulkas dar tik svečiuojasi nėj buvo padaryta operacija. sios kartos, dėl augančio jau
pas pažįstamus ir dairosi už Ateinančios savaitės pradžio- nimo likimo, kuris, jo žodži
ko reikės stvertis pradedant
grįžti į namus «M. L » ais tariant - «tiesiog šiurpu
naują gyvenimą naujoj šaly. tikisi
skaitytojai ir rėmėjai linkime darosi», kaip «jis skęsta sve
timšalių mišinio juroj». To vi
Sunkių fizinių darbų gerai ap greiti sustiprėti.
so kaltininku laiško autorius
mokamų netrūksta. Lengves
laiko
pačius lietuvius, senąją
nis ir švaresnis darbas gauti
- Spaliaus mėn. 17 d. Bom
yra kiek sunkiau. Prekyboj Retire
mirė Jonas Zazirskas
nidelė konkurencija.
69 metų amžiaus, kilęs iš Alun
tos parapijos. Paliko skausme
— Šią savaitę laivu «Argen žmoną“ tris sūnus, dvi duk
tina» išvyko Kanadon Jonas teris, brolį. Septintos dienos
Malaiška su šeima. J. Malaiš mišios egzekvijos bus 24 d.
ka Brazilijon atvyko kviestas spaliaus Vila Zelinoj.
groti Orquestra Simfonica Bra
sileira orkestre, Rio de Janei
— Spaliaus mėn. 16 d. Vili
re. Malaiškai aktyviai dalyva Beloje, Ciclames gatvėje, mi
vo Rio 'de Janeiro lietuvių or rė Konstancija Alionienė 63
DIRETOR: Dr. Augusto Ribeiro Leite I
ganizaciniame veikime. Buvo metų amžiaus, vėžio liga. Nu
vieni pirmųjų «Dainavos» Są liūdime paliko vyrą, tris sū
jungos organizatorių.
nus, dvi dukteris, anūkus,
Praça São José, 8 - salas 3 e 5
PAMATYKIME «DVYLIKA
BROLIŲ JUODVARNIAIS LA
KSČIUSIŲ»

WtntístW

Clínica Dentária Popular
“^ão JJndas tCadra”
ZELIN A
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VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI
NAUJANYB1Ų
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Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų,
įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių-
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fogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t. t..
Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA
ISSIMOKEJIMUI.
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DIURNA

E

NOTURNA

Sergi? Kreipkis į

Dr. Samuel Lewkowicz
Studijavęs ir baigęs medicinos mokslus Paryžiaus (Sorbonos) 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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Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos. »
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Dentaduras — Pontes — Extrações — Obturações
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Ar jau įsigijai rašytojos K. Pažėraitės idomq roma

na «Nusidéjelé»? Jej ne - nieko nelaukdamas Kreipkis į

Mūsų Lietuvos» redakciją.

Tiesa, kad b
mūsų jaunos k-a
bės naudai taip’
tų suteikta jaunimui priemonė
ugdyti savyje lietuviškumą,
priemonė bendrauti ir susirink
ti įvairioms pramogoms ir kiek galint toliau stovėti nuo
pavojingos svetimybių jūros.
Tačiau toks siūlymas gali
būti sunkiai įvykdomas, nes
rasis žmonių, kurie tokiam žy
giui priešinsis ir, be abejo,
pasakys, kad tos patalpos tu
ri šeimininką ir niekas negali
drįsti ir pagalvoti apie jų kil
nojimą į patogesnę, naudinges
nę jaunimui vietą. Nors mes
visi gerai žinome, kad visų
lietuvių pastatų esimas São
Paulo mieste yra kiekvieno
Brazilijos letuvio įnašas, kiek
vieno lietuyio didesnė ar ma
žesnė duoklė bendram visų
lietuvių labui.
Kaip matome, siūlomas pa
talpų perkėlimas yra neįma
nomas ir jis laikinai neaktua
lūs. Daug artimesnis ir grei
čiau įvykdomas gali būti mū
su tautiečio Argentinoje pa
vyzdys: sukelti reikalingą pi
nigų sumą ir įkurti lietuviš
kus namus su visuomeninės
veiklos ir pramogoms įrengi
mais.
Žiūrint ir stebint mūsų tau
tiečių ekonominį kilimą, atro
dytų, kad tas padaryti nebūtų
jau taip sunku. Žinoma, jei
pas mus visus tik būtų pakan
karnai tautinio susipratimo ir
lietuviškos savygarbos. Jeigu
tai gali turėti kitų tautų atei
viai, tat kodėl mes negalim pla
čiau žvelgti visuomeniškomis
akimis į gyvenimą? Galim, tik
reikia noro.
Šiandieną iš lietuvių jau nė
vienas negali argumentuoti ir
teisintis, kad mes negalime su
kitais lygintis, prieš pastaty
dami mūsų ekonomišką silpnu
mą. Ne, to jau mes sakyti ši
andieną negalime, Jei dar esą
me silpni, tai tik ne ekoniškai. Jei mums dar ko trūks
ta,- visuomeniško susipratimo
be kurio kultūrinė pažanga
neįmanoma.
Ekonominiai šiandieną lie
tuviai stovį jei ne stipriau,
tai vienodai su kitomis tauto
mis. Tai rodo visi mūsų gy
venimo pažymiai ir statistiniai
daviniai. Jei taip, tai ir dva
siniai reikia mums siekti tin
kamos aukštumos Visuomeni
nis lietuviškas darbas turi bū
ti suprastas, įvertintas taip,
kaip ir duonos kąsnis ir pa
remtas. Privalome eiti su gy
venimu visais keliais į visas
sritis. Kultūrinis, tautinis ir
visuomeninis darbas neturi
būti užmirštas.
Y. JOGANDAS.

PAIEŠKO.
Mykolas Stasevičius gyve
nantis Brazilijoj'paieško savo
brolio Juozo Zalecko, gyve
nančio Š. 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.
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Praça São José, 8 Sal. 1 e 2 - V. Zelina - S. Paulo

Aberturas de firmas
Encerramentos de firmas
Transferencias de firmas
Cor.trat, na Junta Comercial
Distrat. na Junta Comercial
Escritas Fiscais
Escritas Comerciais

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

HORÁRIO das 8 às 19 horas.
ji m m in in m mu ui iH'in iirnmii m in m mi in iii'in in nun» iimu iii'iiimiuwiii

MIELI LIETUVIAI!
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Reikalingas advokatas byloms vesti?

Nieko nelaukdamas kreipkis į

Advokatą Dedo Farias
Raštinė: R. Santa Teresa, 28, 6-io and. salas 604 if 605.
(kampas Praça da Sé) Fone: 35-8240 ir 32-0064

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
lanai patogus, gatvė naujai
išgrįsta.
Adresas: Rua Godofredo Fra
ga, 173 — Jose Menino

