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su gera valia susitarti, bet ne
panaudoti propagandai. Sovie
tai lig šiol visose konferenci
jose tik propagandą varė.
Amerikos prezidentas turi
didelę atsakomybę ir negali
Vak. Vokietijos parlamente žaisti lengvais posakiais.
valdančioji partija išėjo su šia
Be to, užsienio reikalų de
užsienio politikos programa:
partamento sekretorius Foster
1. Dabartiniai rubežiai Ode Dulles daug kartų yra pareiš
rio - Neisses linija turi būt kęs, kad dalyvaus kiekvienoj
pakeisti taikos keliu. 2. Fak konferencijoj, kuri tikrai nau
tas, kad Vokietija dar neturi dingą bus.
pilnos nepriklausomybės yra
Paklaustas de galimybės
nenormalumas. 3. Vokietija ne susitikti su Churchill atsakė,
siekia primesti savo įtaką ir kad nuolat ieško progos susi
jėgą, bet nori savo turimą pa tikimui be formalumu. Bet kol
jegurną ati.duoti Europos ben kas dar nieko tikro neturi nūs
druomenei 4. Vokietija su Pran prendęs delsusitikimo su Chur
cúzija siekia pilno susitarimo, chill.
kaip vienos bendruomenės
Vienas žurnalistas paklausė
laisvos tautos. 5. Vokietija ne ar prezidentas dalyvaus rinki
pri: įžĮsi
Įvestų pakeitimų minėje kompanijoje, nes bus
S-aro krašte be Vokietijos atnaujinta dalis atstovų rūmų.
dalyvavimo 6. Saaro proble Atsakė, kad ne. Ir štai delko
ma privalo bOt sprendžiama prezidento pareigos daro neį
suvienytos Europos rėmuose. manomą dalyvavimą rinkimi
7. Vokietija džiaugiasi, kad nėj kompanijoj del laiko sto
Amerika suprato Vokietijos kos, 2. Amerikos preziuentas
reikalus. 8. Vokietija tikisi, yra vadas 160 milijonų gy
kad Rusija supras jos pastan
ventojų. Vietinius reikalus ne
gas padaryti galą vergijai gali statyti aukščiau už tauti
Rytų Vokietijoj, tuo būdu su nius.
mažinant politini įtempimą. Baigdamas pasikalbėjimą pra
Saaro klausimas gali bút nešė, kad vyriausybė turi nau
išspręstas a okieiijos
Pran ją propagandos programą, ku
cūzijos tarpusavio derybomis. rios tikslas bus: 1. Išaiškinti
kitoms tautoms Amerikos po
Cekoslovaku partizanai ver litikos tikslus.
2. Išaiškinti ryšį Amerikos
ziasi laisvėn.
politikos ir kitų pasaulio tau
tų teisėtų pageidavimų.
Penki čekoslovakų partiza
3. Nudengti priešininkų pro
nai, kaip praneša žinių agen pagándos bandymus iškreipti
tūros, pasiryžo ginklu sau pra Amerikos politikos tikslus
siskinti kelią į laisvą vakarų
4 Išaiškinti svarbesnius Ame
pasaulį. Jie jau yra arti lais rikos tautos kultūros bruožus,
vosios Berlyno zonos, vos už kas palengvintų Amerikos po
25 kilometrų. Partizanų grupę litikos siekimų supratimą. Šiai
sudarė penki ginkluoti vyrai propagandai bus įsteigta nau
patriotai. Du iš jų jau pateko ja įstaiga.
komunistams belaisvėm Kiti
trys dar laisvi ir veržiasi nėr'
Paskutinėmis
žiniomis
Rytprūsius į vakarus Pakelė
Churchill
atsisakė
nuo
greitu
je jie jau yra turėję keletą
ku
keturių
didžiųjų
kon
susirėmimų su komunistais.
ferencijos
sušaukimo.
Keletą komunistinės Vokieti
jos policininkų yra žuvę susi
Rusijos politikos žinorėmimų metu nuo partizanų.
v
i
tvirtina
kad gen. Bulgani
Komunistinė Rytų Vokieti
no
žvaigždė
kyla. Taip pat
jos vyriausybė paskelbė tikrą
o
iugiau
įtakos
įgyja ir žydas
medžioklę partizanams. Keliai
geležinkeliai visur budriai sau 7 tganovič. Jauniausias Kaga
gojami. Net medžiuose sargy novičiaus brolis Lezorius 1949
biniai bud'. Už norodymą kur metais buvo atstatytas iš are
partizanai yra paskirtos šiam ornautikos industrijos vicemi
bios piniginės dovanos.
nisierio pareigų. Dabargi vėl
Jau trys savaitės kaip nar p-isirodb maitinimo ministeri
sus čekoslevakų tautos trys jos svarbiose pareigose.
vyrai gyvybės kaina skinasi
sau kelią laisvėn.
AdriatikoS pamary ramu.
Tokiu keliu prieš ketverius ,
metus atėjo į vakarus ir keli
Įtempta politinė padėtis tarp
Lietuvos partizanai atnešda
mi svarbių žinių iš anapus ge Italijos ir Jugoslavijos atstlūgo. Sutrauktos
divizijos
ležinės uždangos.
prie Triesto sienų, iš vienos
kitos pusės, atirauktos.
Eisenhower užsienio ir Atrodo,
kad tarpininkauja
politikos klausimais Prancūzijos užsionio reikalų
ministeris Bidault. Šiomis die
nomis
Paryžiun nuvyko Itali
Paskutiniame savaitiniame
jos
vyriausybės
ministeris
žurnalistų priėmime, preziden
pirmininkas
Pella.
Kalbama,
tas Eisenhower kalbėjo apie
kad
Prancūzijos
sostinėje
keturių didžiųjų konferenciją,
kurią netaip senai siūlė Chur Pella gali susitikti su Jugos
chill. Anot Eisenhowerio, tokia lavijos vyriausybės
galva.
konferencija, susitikimas, ga Triesto klausimas manoma li
lėtų duoti naudos tik tuomet, gi Naujų Metų galutinai išsjei visi jos daly v’u. 4 pjęMt. Amerika ir Anglija yra
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VĖLINĖS

Savaitinė Politinių įvykių Apžvalga
Vak. Vokietijos užsie
nio politika.
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Įspūdinga yra Vėlinių die yra gyvas, kas miręs. Nežino
na Ją įprasmina krikščiony me, kas gyvena savoje gimti
bė tikėjimu į amžinybę bei nėję, kas ištremtas į tolimas
šalis, už Uralo, žemės galo.....
sielos nemirtingumą.
Tėvynėje daugel krito sūnų
Bažnyčia savo liturginėmis
apeigomis, maldomis, kapai, kaip tų lapų rudens, anut Mai
papuošti brangiais marmuro ronio, geriausių, rinktinių sú
paminklais ar tik paprastu ma nų. Krito ir tebekrenta už
žu, mediniu kryželiu, prie jų aukštus ir šventus idealus, už
suklupusios žmonių minios, gi teisę laisvai gyventi.
lioj maldoj ir liūdesy pâsken
Vėlinių dieną juos visus ga
dę, kalba apie gyvenimo lai
kinumą ir reikalą ieškoti ti lime tik savo maldose pri
krosios gyvenimo prasmės.
siminti. Žvakutę uždegti, gėlėRimtumu ir sunkiai nusakomu jnis, ių kapų papuošti negaligraudingumu dvelkia Vėlinių 5 me. Žiaurusis mongolas nepri
diena. Tą dieną prieš akis iš ’ leidžia nė artyn pagerbti kri
kyla, daug aiškiau ir ryškiau tusių kovoj didvyrių. Tačiau
mums brangių asmenų vaiz jų dvasia yra gyva arti mūsų.
dai, jau pabaigusių gyvenimo Jie mums kalba ir rodo kelią,
kelionę. Jiems pagerbti auko kad tik tas gyvenimas yra
jamos maldos, lankomi kapai prasmingas kas drąsiai miršta,
papuošiami gyvomis gėlėmis už kilnius idealus Oi daug,
ir degančiomis žvakėmis.
labai daug liks neaplankytų
Mums lietuviams
Vėlinių didvyrių kapų. Vieni tėvynėje,
šventė yra liūdnesnės kaip ki kiti Sibire
tiems. Mes esame atskirti ge
ležine siena nuo savo Tėvy
Mes su jais pabendrausime
nės ir savųjų ir nežinome kas savo mintimis Vėlinių dienoje.

nusistačiusios zonos A adminlštravimą atiduoti italams.
—Trieste respublikonų par
tija reikalauja plebiscito, lais
vo žmonių pasisakymo kam
jie nori priklausyti. Respubli
konai reikalauja administra
cinės laisvės ir laisvo uosto.

PRANCŪZIJOS VYRIAUSYBE
GAVO PASITI ĖJIMĄ.
Prancūzijos parlamentas 315
balsų prieš 251 ir 36 susilai
kius nuo balsavimo, patvir
tino vyriausybės vedamą po
litika Indokinijoj. Parlamentas
kviečia vyriausybę sekti šią
politiką. 1. Išvystyti ir susti
printi karines pajėgas koloni
jose sudarytose valstybėse,
kurios ilgainiui galės pakeis
ti Prancūzijos politiką, 2. Dė
ti pastangų taikiomis priemo
nėmis Azijoj taikai laimėti. 3.
tarptautiniame piane steng
tis išlaikyti teisingą apsigin
klavimo pusiausvirą.

būt pakeistu stilingesniu dra
bužiu.

Šimtasis "Laika11 Nr.
Lietuviško laikraščio «Lai
ko» 8 d. spaliaus išėjo šimta
sis numeris, net 12 pusi. Ži' nant sunkias Šiandienines spa
udos gyvenimo sąlygas, tai
jau didelis laimėjimas. Laikas
pradėjo eiti 1948 m. rugpjū
čio mėn.
iš kart
pasirodydamas vieną kartą
per mėnesį. Nuo 1950 m. eina
kas dvi savaitės. Leisti ♦ kas
savaitė negali dėl popieriaus
trūkumo Argentinoj. «Laikas»
išėjo į gyvenimo kovą skelb
ti tiesą, teisingai informuoti
apie Lietuvą ir lietuvius, ko
voti, be jokių kompromisų,
už laisvą ir nepriklausomą
Lietuvą. Išėjo su pozityvia
darbo programa, niekam į ra
tus pagalių nekaišiodamas,
vengdamas tuščios polemikos,
bet atkakliai gindamas lietu
viškas ir krikščioniškas tradi
cijas. «Laikas» nepriklauso
prie tų laikraščių, kurie savo
pažiūras maino sulig reikalo
ar patogumo, vieną dieną pa
taikaudami Lietuvos okupan
tui, o po kurio laiko demons
truoja «pažangų patriotizmą».
«Laikas» yra Argentinoj
daugiausia skaitomas laikraš
tis.
Brazilija siekia ekonominio išsilaisvinimo.
giasi surasti žibalo šaltinius, kad nereiktų
iš užsienio ir tuo būdu galėtų daug pinigų
se vietose statomos gręžimo stotys naftos

Korėja
politinei Konferencijai paru
ošti, preliminarinė konferen
cija neišeina išmirties taško.
Nesutariama del dalyvių. Grei
to Korėjos išsprendimo nėra
ko laukti Komunistai yra spe

Pirmoj eilėj sten
žibalo importuoti
sutaupyti. Įvairio
šaltiniams surasti.

cialistai boikoiuoti ir vilkinti.

RUSIJOJ LAISVĖ prasideda nuo madų. 'Vyri
ausybė leido moterims siūtis
sukneles sulig užsienietiškais
pavyzdžiais. RnhaŠka palės

Lietuvos nacionaline
M.Mažvvdo 1nT>1iiVeL-;i

— Naikinamas lietuviškumo
pagrindas. Naujasis bolševiki
nis planas baigti Lietuvos že
mės ūkio kolektyvininaą palie
čia ne tiktai ūkininkų sodybas
ir namus, bet ir pačią lietu
višką sielą su jos giliausiais
pagrindais. Sugriaunant sody
bas sunaikinami seni žemės
ūkio darbų įrankiai, baldai,
kraičių skrynios, sodybų kry
žiai ir sesių darželiai.
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LIETUVA BUS TURTINGA
(Sensacingas inž. T. J. Vizgirdos atradimas)

Inž. Tadas J. Vizgirda, atvy
kęs iš tremties Amerikon, die
nos metu dirbdamas statybinį
darbą įstaigoje, vakarais stu
dijavo Northeastern Universi
tete, norėdamas pagilinti savo
žinias, liačiančias naftos pra
monę. Čia, visai netikėtai, jis
atrado, kad ir Lietuvoje yra
petroleumo (naftos) šaltinių.
Kai kam kilo mintis, kaip
Vizgirda galėjo, nebūdamas
Lietuvoje, prieiti išvados, kad
Lietuvoje esą petroleumo. Į
tuos abejojimus inž. Vizgirda
atsakė:
«Petroleumo šiandien nie- •
kas neieško badydamas su
grąžtu žemę.Tiek pavieniai ieš
kotojai, tiekpetroleumo kom
panijos greitai suprato, kad
tuo keliu ieškant petroleumo
galima labai greitai subankru
tuoti. Buvo kreiptasi į geolo
gus, prašant jų pagalbos...
Nors geologiniai daviniai apie
Lietuvą nėra gausingi, bet 1 ii'
mingu būdu juos suradau Bos
tono bibliotekoje. Tai daugiau
šia literatūra paveldėta iš vo
kiečių ir nišų. Ieškant teore
tiniu būdu petroleumo, tenka
atsakyti į visą eilę klausimų. •
Jeigu teigiami atsakymai su
daro 70 80% (priklausomai
, nuo klausimų svarbumo), tuo
atveju petroleumo kompanija
siunčia petrografinę ekspedi
ciją ir grežikų bei mašinų
štabą j vietą daryti geologinę
sluogsnių nuotrauką. Jei tei
giamu klausimu %% per ma
žas, tuo atveju nuo petroleu
mo ieškojimo
atsisakoma,
nors jo gali kartais tokiose
pasitaikyti. Lietuvoje visi klau
simai, o jų yra apie 20, yra
teigiami 100%^ todėl nėra jo
kios abejonės, kad Lietuvoje
petroleumo...
«Yra aišku, kad petroleumo
šaltiniai Lietuvoje yra mūsų
sąlygomis nemaži, labai gali
mas daiktas, gausingesni už
Šiaurės Vokietijos reservns ir
priklauso tam pačiam basei
nui. Gausingesni, nes geologi
nės sąlygos Lietuvo je yra žy./ miai palankesnės, nei didžiųjų
vokiečių šaltinių prie Celle
Jeigu jie butų net tos pat ver
tes, kaip vokiečių ar net ma

žesni, Lietuvos ūkio reikala
vimai būtų visiškai patenkin
ti ir energijos problema išsis-.
pręstų kelioms ateinančioms
kartoms. Yra taip pat aišku,
kad Lietuvos baseinas nėra
toks turtingas, kaip Vidurini
ųjų Rytų ar Venezuelos, nes
petroleumas Lietuvoje susi
darė skirtingais laikais ir
skirtingos sąlygose.
...«Gausingi petroleumo šal
tiniai Lietuvoje turėtų nepa
prastai didelės reikšmes Lie
tuvos ūkio gyvenimui ir ūkio
atstatymui».
Šiandien is petroleumo pro
dūktų pagaminama apie 300

J. Augustaitytė Vaičiūnienė

Mirties Spendimas
Naktis. Prieš dvyliką penkiolika minučių
Iš bokšto juoda išlėkė peteliškė.
Mirties sprendimą tarp kreivų eilučių
Per langą imetė užantspauduotame voke.

Vaškinis antspaudas nepaliestas subyra,
Iš trupinių pakyla bičių didelis spiečius
Matau su rožių vainiku karalių Lyrą,
Beeinantį kažinkur į svečius.
Šypsodamasis jis man sako:
Ar aš tau nesakiau, kad jie taye išduos...
Ir renkasi akmenius nuo tako...
r
Ir baigiasi naktis jo žiluose plaukuos.
Prareto storos mūro sienos.
Kai dvyliką išmuš, ir aš būsiu laisva.
Kvepės pašešupiuos nuplautas šienas,
Bangomis risis Nemuno vaga melsva.

Vilkeli lango kažin kas patraukia.
Liepsnelė siena švystelia baili..
Ir pamatau langelyje medinę kaukę,
Kurią apšviečia spinduliu žali...

,

Ji turi poperių ir didelį pieštuką...
— Gali čia paskutinį norą parašyt.
Prie dvylikos rodyklė laikrodžio iš lėto suka...
— Aš noriu Lietuvą prieš mirtį pamatyt.

Lietuvos vaizdelis.

produktu. Pradedant nuo as
falto, benzino gasolino, diese
liams kuro, kerosino, parafino,
šimtų rtG tepamų alyvų ir
mazutų,
.eumas šiandie
teikia nepamainomus produk
tus gumos pramonei, chemi
nei pramonei. Lūpų pieštukai,
nylon, crayon, kvepalai, celo
faninės medžiagos, plastika,
dažai, linoleumai ir t. t. - vis
tai nafros pramonės produk
tai.
Toliau jisai sako, kad Lie
tuvos atstatymas esamose sa
lygose užtruks labai ilgai, nes
mažo žemės ūkio krašto našu
mas visuomet yra labai ribo
tas. Vienas iš pagrindinių ele
mentų moderniško krašto ūky
je yra energijos ūkis. Atkūrę

Balys Gražulis

Pavasaris Pirtelėje
Pavasaris įsigalėjo. Pradėjo
rprogti medžių spurgai, sklei
dėsi, kas valandą labiau žalė
darni, gležnučiai lapeliai, o
a šlaimuose, tarsi kieno palie
’a, pastebimu greitumu plito
žibuč’ų mėlynė. Nerimdami
tvartuose bliovė gyvuliai, pra
sėsi į laukus, į saulę.- Visur
budo gyvybė, skleidėsi irtvir
tėjo. Kiemuose triusėsi ūkinio
kai: traukė iš trisienių padar
i gus, juos apžiūrinėjo, taisė,
ruošėsi darbymêtei. Tik Bai
sūnas nežinojo, ko tvertis. Šis
visuotinas prisikęlimas nešė
jam mirtį - lėtą, bet tikrą. Tu
rėti žemės, būti sveikam ir
negalėti dirbti, argi tai ne mir
tis ūkininkui? Ir jis gęso, kaip
vakaro saulė. Nebuvo jokios
vilties gyvybe sužoruoti.
Nei jokio padargo, nei ar
klio, nei pinigų - tik skolos,
skolos: visa, ką taip sunkiai
per eilę metų buvo užgyvenę,
supleškėjo pereitą rudenį ug
ny. Jei būtų su žmona buvę
namuos gaisrui prasidėjus, gal
būtų dar ką nors išgelbėję,
bet ;buvo išėję į krikštynas
pas svainį, o kai grįžo namo,
rado tik degėsius.
Subėgę kaimynai vos spėjo
vaikus išgelbėti - visi daiktai

pirmoje eilėje energijos ūkį;
mes sugebėtume trumpu laiku
atkurti ir daugelį kitų sričių.
«Mums reikia neatidėliojant
eiti prie naujų ūkininkavimo
kelių ir būdų ir iš pagrindų
pakeisti Lietuvos veidą. Mūsų
senoji istorija mums sako,
kad mes turime grįžti į seną
ir garbingą vietą Europos tau
tų tarpe ir atsikratyti nuola
tinių nedateklių ir bėdų. Lai
mėjimo mums niekas neatneš
ir nepasiūlys. Mes turime pa
tys veržtis sukurti naują ir
laimingą Lietuvą.... Mes turi
me kadrus puikių geologų,
chemikų, inžinierių bei eko
nomistų. Mums reikia tik vie
no dalyko - tai persiorientuo
ti į petrocheminę pramonę.
Surišę savo petroleumo pra
monę su Amerikos petroleu

1953 m. spalių 31 <.

ir gyvuliai žuvo liepsnose. Iš
visų trobesių išliko tik maža
pirtelė. Joje ir teko Balka
nams susitalpinti. Išplovė lan
gus, sukalė vieną kita rakau
dą ir apsigyveno. Toks jau
ten ir gyvenimas buvo. Tur
tas buvo neapdraustas, ūkis
gerokai praskolintas naujus
trobesius statant, todėl nei
paskolos, nei kitokios pašal
pos iš niekur negalima buvo
gauti. O- pirtelėje trys vaikai,
kurių vyriausias septintus me
tus ėjo, unkštė valgyti.
Balkunas buvo išdidus, pra
šyti išmaldos, važinėdamas po
kaimus kaip padegėlis, neno
rėjo, ryžosi savo darbu viską
išnešti. Išėjo dirbti pas ūkinin
kus: padėjo kulti, medžius,
vežti ir taip maitino šeimą
Ilgai delsęs, svainis pagali
au pasigailėjo vaikų ir atve
dė Balkonams karvę. Balko
nas spyrėsi, nenorėjo priimti,
bet svainiui pasakius, kad ne
dovanojus, bet tik paskolinąs,
kol savo įsigys. sutiko. Svai
nis atvežė ir pašaro - šieno
ir šiaudu - kad karvė badu
nesilptų. Neturėdami tvarto,
Balkūnai patalpino karvę prie
pirtėje, ir taip po vienu sto
gu sulaukė pavasario.

— Min. St. Lozoraičio 55
metų sukaktis paminėta Anie
rikos lietuvių spaudoj. Ta pro
ga Am. Balsas, nupasakojęs
min. Lozoraičio diplomatinę
veiklą ir jo, kaip užsienyje
veikiančių Lietuvos diploma
tų vadovo, jų šefo, žygius,
perdavė jo pareiškimą, kad
LietuvosNepriklausomybė yra
visos Europos problemos da
lis. Lietuva yra ir bus gyva
- ir bus vėl nepriklausoma.

mo pramonės ka italu, mes
turėtume saugumo garantijas
kurios būtų stipresnės už tarp
tautines sutartis ir chartas.
Be tiesioginės naudos ir pa
togumų, petroleumo pramonė
daro milžiniškos įtakos į visas
krašto ūkio, finansų ir politi
kos sritis... Su Lietuvos eko
nominiu atstatymu ir išaugi
mu, greta koja į koją sužydės
mūsų literatūra, menas ir mo
kslas».
Kai bus atkasti petroleumo
šaltiniai Lietuvoje, ji bus po
litiškai saugi, nes pačios kai
myninės valstybės, nenorėda
mos viena kitai užleisti Lie
tuvą, gerbs jos nepriklauso
mybę
(Santrauka iš Tev. Žib.)

— Amerikos lietuvių spau
doj daug rašoma apie E. War
reną, buv, Kalifornijos guber
natorių ir tų pareigų išrinktą
eiti net tris kartus, dabar pas
kirtą aukščiausiu JAV teisė
ju. Po prezidento jis laikomas
antruoju pagal reikšmingumą
valstybės pareigūnu. Warrenas smarkiai užsistoja už dar

Ko nedarė, kiek neprisipra
šė Balkunas, o paskolos ne
gavo arkliui pirkti. Ir štai, ka
da gamta prisikėlė įgyventi,
nustojęs visų vilčių. Balkūnas
kaip negyvėlis slankiojo tarp
degėsių jausdamas, kad pamiš, ar mirs iš sielvarto.
— Arklio, tik arklio reikia,
kad aš vėl atgyčiau, - karto
jo jis per dieną.
« Balkūnienė taip pat laužė
galvą ir lakstė pas gimines
tuo pačiu reikalu, bet ir jai
negeriau vyko kaip vyrui. Pa
žadu, užuojautos visur gauda
vo, o arklio - ne. Ir viens ir
kits prižadėjo po keletą dienų
su arkliu talkon ateiti, bet
pinigų neskolino. O Balkūnui
ne pažadų, bet arklio reikėjo.
Kiekvieną karta, eidamas
per prieangį trobelėm Balkū
nas valandėlę sustodavo ties
karve, ir kiekvieną kartą,
pykdamas pats ant savęs,
greit nuo jos nusisukdavoĮgimtas dorumas buvo stiprės
nis už troškimą turėti arklį.
Bet kai vieną dieną narnate
laukuose pirmuosius artojus neištvėrė. Trumpai pasitaręs
su žmona, kitos dienos anks
tų rytą užnėrė virvę karvei
ant ragų ir išvedė i turgu.
Jau nuo pusiaudienio Balkū
nų vaikai spraudėsi prie lan
go rydami akimis vieškelį, ku
riuo turėjo parjoti iš turgaus
tėvas. Ir Balkūnienė karts nuo

karto neiškęsdavo nedėbtelėjusi pro langą. Arklys buvo
visos šeimos svajonė, jos atei
tis.
Vakarop, besileidžiančios
saulės spindulių nušviestame
vieškelyje pasirodė Balkūnas.
Lengva ristele, tiesus, kaip
ulonas, pakelta galva artinosi
jis į namus ant obuoliuoto
palšio. Nespėję nė pasigerėti
tuo retu vaizdu, suklikę iš
džiaugsmo, vaikai puolė pro
duris, o paskui juos, smarkiai
plakančia širdimi, ir Balkūnie
nė.
Kieme palšis linksmai, tęsia
mai sužvengė ir sustabdytas
nestigo vietoje: kasė koja že
mę, žvalgėsi, veržėsi eiti. Bal
kūnas švelniai paplojo jam
per petį ir lengvai nušoko
ant žemės.
— Tai ką, patinka? - paten
kintai šypsodamasis šūktelėjo
prie durų susiburusiai šeimy
nai.
Vaikai žadą užkandę rijo
akimis nenuturimą palšį. Po
kiekvieno jo krustelėjimo slė
pėsi už motinos ir, kaišioda
mi galvas iš už jos, gėrėjosi
kaip blizga, raibuliuoja obuolėti aptukusio arklio šonai va
karo saulėje. Balkūnienė, tikė
jusis išvysti apyliesį kulnelį,
pamačiusi staininį eržilą, va
landėlę net apstulpo iš nuos
tabos ir pasigėrėjimo, kad net
nesumojo ką atsakyti į vyro

bininkų teises ir yra taip pat
parodęs1 daug palankumo lie
tuvių laisvės bylai.

Skautų PLSS vadų, vado
vių ir akademikų laikraštis
«M’bų Vytis» gražiai redag
mas ir spausdinamas
sp
tuvėje Paskutiniame nu
mečyje (š. m. rugsėjo - spa
lio mėn.) duotas PLSS-gos Ta
fybos išrinktos naujos Pirmijos sąstatas. Ją sudaro pirm.
Dr. V. Čepas ir nariai B. Klio
rė, E. Putvytė, • K. Jonaitis,
kun. J. Vaišnys, be to, į ją
dar įeina vyr. skautininkai
Dr. Kesinnaite su Stp. Kairiu
ir vyr. dvasios vadovas kat.
skautams kun. J. Vaišnora.
Skautai pasiryžę savo veiklą
dar daugiau išplėsti ir susti
printi.

klausima.
— Nebent pavogei... Argi
galimas daiktas, kad už kar
vę?... Toks arklys... kaip iš
dvaro.
— Ar žinai, kad pagunda
buvo didelė, sužinojus jo kai
ną. O širdis, tik pamačiustaip ir prilipo - šitą, ir jokio
kito nenoriu. Sekėsi šiandien,
kitaip nebūčiau ant jo parjo
jęs. Tik pamanyk, už karvę
pusketvirto šimto gavau, - gy
rėsi dar neatsitekėjusiai žmo
nai Balkūnas.
— Ir už tiek nupirkai?
— Beveik.. kaip ir už tiek,
- pajutęs žmonos klausime rū
pestį, raminančiai pradėjo Bal
kūnas. - Šimtinę nuderėjau...
Tiesą sakant, ne aš, -bet Pe
trošius. Tai liežuvėlis. Kai
pradėjo malti, ans iš karto
atlyžo: leidosi, leidosi žiūriu
- ir nebėr šimto. Jis ir rankas
sukirto, ir pridėjo kiek trūko,
net magaryčias apmokėjo, pastebėjęs, kad žmona žiūri į
sunkiai judantį jo liežuvį.
— IŠ kur jau tas jo geru
mas. Tai kiek tu dabar jam
skolingas - surimtėjo žmona.
— Ką čia, nėr ko ir minėti,
kaip ir nieko, - išsisukinėjo
vyras. - Nebijok, susirokuosim. Geras žmogus, tas Pe
trošius...

(B. D.)
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Bernardas Brazdžionis

Ka-

pičoi^MiaikCians Ateiti
.bsvpiohap
BqMÓèifeêi^ laikraščiai reiškia
-sŪsR^J®fliihą, kad «Karaliaus^iulšbf^alįs tapti lietuvišku»,
ijių^šdėtlipše pranešimuose skel
<biáftW,9kiàd lietuvių tremtinių
íòíglliâzabijosVokietijoje turiu
Čiwnžia5ų apie pasiruošimą
Rytprūsių dalį, vad.
«Hafitf&grado sritį su Karaliau
^ūaiup j piestu, prijungti prie
'ŠovnhLietuvos. Laikraščiai
fcik&NMlM kad šiuo metu Ryt■phiiĮ^iupse esą apie 900.009
£yv$nMjų, iš kurių apie 500.OO&ieięą atkeltų iš Sov. Sąjun
gbsJv.įdaus. Vietiniai gyvenMlgšufešą senieji prūsų lietutfitytp&iikuonys, daugiausia lie
jMMiáfcpmis pavardėmis; jie nuo
jthkifcčių esą atskirti ir laiko
mi vokiečių riterių ordino
prievarta suvokietintais.
Sovietai, iš naujo patikrinę
jų kilmę, jiems pripažinę So
vietų pilietybę ir 1950 m. lei
dęiret dalyvauti trijų atstovų
išlipkime. Vokiečių spauda
pažymi, jog ir šis faktas kai
ti»© už tai, kad šiuo metu Ryt
jwttóiuose esą 900.000 gyventíwjjf, nes vienas atstovas tenkà) 300.0O0. Tačiau tada nebu
vo išrinkta atstovais nė vieno
lietuvio ir nė vieno vokiečio,
CiiihVisi trys gryniausi rusai, bū
tent: Vladimiras Ščerbakovas
r Karaliaučiaus miesto vardu
Lleksiejus Jegorovas - Kara
1 aučiaus apygardos ir Alek
gandras Gorbatovas - Įsruties
niiKiminės apygardos. Nuo
E952 m., minimųjų vokiečių
įąikraščių teigimu, įvairiose
Rytprūsių vietovėse, ypač kur
didesnę dalį sudaro vietos gy
ve u lojąi, pradėtos steigti mo
kyklos* su dalimi lietuvių, ir
dalimi vokiečių dėstomąja
kalba. Taip pat leidžiamas
tam tikras kultūrinis pasireiš
kimas. Pastaraisiais porą me
tų Sovietai stengiasi kraštą
tirščiau apgyvendinti; ypač
ten, kur apie 2/3 dirbamosios
žemės dirvonuoja. Iš šios ir
visos eilės kitų priemonių,
ypač griežto sienos pietuose
nuo lenkų administruojamu
sričių atitvėrimo, daroma iš
vada, jog Sovietai ruošiasi tą
sritį įjungti į LTSR. Tačiau
londoninis lenkų «Dziennik
Polski» skelbia, kad Rytprū
siai tebėra stambi raud. armi
jos karinė stovykla su ypač
gausiais motorizuotais dalini
ais.

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

Jūs toliau negu tolimos žvaigždės
Juodą naktį juodam danguje,
Bet čia pat jūsų kovos ir žaizdos
Gyvos dega gyvoj širdyje.

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

Jūs skaidriau nei šaltinis nuplaujât
Mūs kaltes ligi žemės širdies,
Ir mes jaučiam — jūs degantis kraujas
Mūsų kraujo srovėj vis žibės.
Kai neliks jūsų kapo nė ženklo,
Tartum lašo likimo taurėj, —
Amžinai busit gyvas paminklas
Už gyvybę mus kritę kariai.

5.2.45.G.

ni kaulai ir oda. Pereitą rude
aį daug nuostolių pridarė snu
kio ir nagų liga. Kolektyvi
niuose ūkiuose yra kur kas
daugiau moterų nei vyrų. Vie
na, vyrų buvo daugiau depor
tuota. be to, jų didesnis skai
čius pasiųstas iškirsti miškų,
o 18 metų sulaukusieji šaukia
mi į kariuomeną, kur papras
tai turėtų išbūti trejus metus,
bet faktiškai turi ištarnauti
5-7 metus. Šia proga daugu
mas vyrų pasinaudoja visai
ištrūkti iš kolchozų, nes tar
navusiems kariuomenėje lei
džiama į juos negrįžti, o susi
rasti sau darbą miestuose, kur
gyvenimb sąlvgos yra šiek
tiek geresnės Šiaip iš kolcho
zu niekas nėra išleidžiamas,
net paliegėliai su vaikais. Vi
so <ias kalbas apie kolektyvi
siu ūkių suelektrinimą ir ra
diofikaciją «PIA» vadina ne
sąmone — taip tegali kalbėti
tik tie, kurie nepažįsta realių
kolektyviniuose ūkiose gyve
nimo sąlygų.
— Amerikiečių karių orga
nas Europoje «The Stares
and Stripes», rašydamas apie
Kersteno misiją Europoje, pa
;oio;oio;oio;oio;oioio;op!
žymi, kad Kerstenas, kalbėda
— Tremty gyvenančiam mas su spaudos atstovais Bo
prof. Myk. Biržiškai, vienam noje. pasisakė už reikalą su
iš 3 gyvų likusiu Vasario 16 daryti tautinius karinius jun
d. Akto signatarų, spalio 3d. ginius iš tautų už geležinės
suėjo 50 m. jo spaudos darbo. uždangos. Tokie daliniai netu
Tą sukaktį atžymėjo lietuvių rėtu agresyvių tikslų. Jiems
parama esanti numatyta Benspauda ir radijai.
drnin Pagalbos Akto priede.
Į — JAV-se Čikagos mieste Dai niai galėtų būti įjungti į
vėl pradėtas leisti savaitraš NATO armiją ar «panaudoti
tis «Laisvoji Lietuva». Red. kit ems tikslams». Kalbėdamas
Vyt. Staneika, redakcijoj dir apie dokumentus, įrodančius
bą ir Dr. K. Sruoga. Per spe bolševikų imperialistinius pla
ęialų koncertą New Yorke pa nus. Kerstenas pažymėjo, kad
gerbtas solistas A. Brazis. Jis Sovietai buvo jau iš anksto
šį rudenį Metropolitaine ope sudarę «klasišką planą» Pa
roję pradeda trečiąjį daina vi baltijo valstibėms užgrobti dar
prieš jų fakitnę okupaciją. Amo sezoną.
pie Kersteno numatytuosius
dalinius užsiminė taip
•— Kiti apie mus. Valstiečių baltų
pat
«Die
Stimme», vienas iš
Internacionalo spaudos agen
žymiausių vo
tūra Paesant Internationalo kiečių pabėgėlių
laikraščių.
Agency, veikianti Londone, Kita vokiečių pabėgėlių

savo biuletenyje Nr. 37/ 53 da paskelbė svarbiausias spau
tezes
įsidėjo platų pranešimą anglų iš VLIKo ir kt. pabaltiečių la
kalba apie kolchozų gyveni isvinimo veiksnių įteiktojo
mą Pabaltijo valstybėse. Pra
Tautoms memorandu
nešime smulkiai nurodytos Jungt.
mo.
juose gyvenimo sąlygos ir pa
— Šio mėnesio antrojoj pu
žymėta, kad kolektyvininkai
sėj
arba kito pradžioj numa
daugiausia tegali išmisti tik
toma
pabaltiečių spaudos kon
tai is 0,5 ha kiekvienai šei
mai gautojo žemės ploto. Bal ferencija Bonnoje, per kurią
tų valstiečiai ir jų vaikai te vokiečių ir užsienio spaudos
gali gauti tik ožkos pieno. atstovai bus painformuoti aKolektyvinių ūkių gaunamas pie Lietuvos ir kt Pabaltijo
derlius kasmet vis smunka, valstybių aktualiuosius laisvipavasarjogáívrjabaaitríxdanvia- pjximo reikalus.
W'W ' llliij III ųj IĮ; Iimim II! IIJI

953 m. spalių 31d.
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Jungtinėse Amerikos
Valstybėse veikia VLIKo iš
laikomas Pasaulio Lietuvių
Archyvas (sutrumpintai PLA)
kuriam vadovauja Vincentas
Liulevičius.

PLAyra yiso pasaulio lietu
tuvių įstaiga, todėl per trum
pą gyvavimo laiką sutelkė jau
didelius kiekius vertingiausi
os istorinės medžiagos. Šioje
įstaigoje yra trys skyriai: ar
chyvinis, bibliografinis ir mu
ziejinis, kurie ateityje turėtų
išaugti į tris įstaigas: archyvą,
biblioteką ir muziejų.
HT Valdytojas prašo viso
pasaulio lietuviškas įstaigas,
organizacijas, įmones, parapi
jas, vienuolynus ir pavienius
asmenis siųsti Į PLA archyvi
nę, bibliografinę ir muziejinę
medžiagą. Ši įstaiga ateityje
turės atvaizduoti visų kraštų
lietuvių nuveiktus darbus, to
dėl laukiama kiekvieno lietu
vio veiklos pėdsakų. Tad vi

sų kraštų lietuvių bendruome
nės prašomos nuoširdžiai pa
dėti PLA direktoriui, įgalioti
niams ir jų talkininkams ren
kant istorinę medžiagą. Visi
kviečiami j talką sunešti did
žiajam istoriniam skruzdėly
nui. Į šį reikalą pažvelkime
iš amžių perspektyvos, kitaip
ateinančių kartų būsime ap
kaltinti. Mes patys turime pa
sirūpinti sąvo laiku veiklos®
pėdsakus palikti ateičiai.
Pasaulio Lietuvių Archy
vas bus vienas iš kraičių, ku
riuos mes įstengsime tremty
je sudėti būsimai Nepriklauso
mai Lietuvai.
Istorinę medžiagą galima
siųsti ir dideliais kiekiais, nes
Šv. Kazimiero Seserų vienuo
lyno šiai įstaigai duotose erd
viose patalpose vietos yra už
tenkamai. Adresas: Pasaulio
Lietuvių Archyvas, 2601 W.
Marquette Rd., Chicago 29,
Ill., U.S.A.
Lietuvybės Išlaikymo Tarny
bos Valdytojas
ė

— Vokietijos kancleris Ade
naueris už pareikštus VLIKo
vardu linkėjimus laimėjus
Il-sius Vokietijos federal, par
lamento rinkimus VLIKo pir
mininkui M. Krupavičiui atsi
untė nuoširdžią padėka

— Romos LB pirmininkas
kun. V. Mincevičius savo lai
ku darė žygių, kad Romoje
būtų Lietuvos vardu pavadin
ta bent viena gatvė ar aikštė.
Buvusią prieškarinę «Litua-

nia» gatvelę Sovietų rūpesčiu
italai buvo panaikinę. Dabar
gautas atsakymas, kad Romos
viceburmistro Giorgio'Andreo
Ii pirmininkaujama komisija
visais balsais nusprendė pava
dinti «Lituania» vardu vieną
Romos aikštę Parioli zonoje
Ši zona yra aristokratų ir di
plomatų, viena iš gražiausių
Romoje. Joje yra Lietuvos pa
siuntinybė prie Šv. Sosto.

* — Grįžęs į JAV atstovų rū
mų narys Ch. J. Kerstenas pa
reiškė spaudos ir radijo atsto
varas, kad iš Europos parsi
vežė daug vertingos įrodomo
sios medžiagos, žemėlapių ir
net originalių dokumentų su
Ribbentropo, Molotovo ir Sta
lino parašais Pabaltijo valsty
bių pavergimas vaizduoja mo
delį, kuris paskiau buvo pri
taikytas taip pat pavergiant
kitus kraštus. Amerikiečių
spaudos ir radijų pranešimu,
Kerstenas ragino geriau pa
žinti bolševizmą ir atskleisti
jo tikruosius kėslus, taip pat
dar kartą pasisakė už Ame
rikos Baiso transliacijų stipri
nimą ir sudarymą iš pavergtų
jų kraštų karių tautinių dali
nių.

— Š. m. spalio 5-11 d. d. Ro
moję lankėsi JAV kongreso
respublikonų atstovas iš Miči
gano ir Kersteno komisijos
narys Alvin Bentley su žmona.
Jų garbei LDŠ min. S. Lozo(pabaiga 4 pusi.)

Nuvykimas i

Baras - Restoranas
Kavinė

Walter Ahrens
R. Broulio Gomes. 25- 3’ P a vi m.
Automobiliais: per InCeedemin. 307 - Edifieio Vicentina
TaL 36-2547- Calxa Postal 3459
terlagos, Cidade Dutra,
Rio Bonito, paskui po
CORRETOR
kairei keliu tiesiai į
DE IMÓVEIS
Bororė ir Sta. Monica
Autobusais: S. Paulo - ;
Taguacetuba: išeina iš
casts • TERREKOS - OUCUUS - FIUICUMŽITOS - HIPOTECAS
po Viaduto do Chá
DEMRTkMEMTO ESPECIkLISHO DE
(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.

XANGRILA
vieniečio vadovybėje.
Aplankykite ir musų
virtuvę: austriškų ven
griškų, lenkiškų val
gių specialybė.
XI—
“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 AI6ISÍ

são paulo

Be įnašų — be nuošimčių. Šimtui mėnesių išsimokejimui nuo Cr J 260.00 ligi 990.00
Sklypai nuo 600 ligi 2000 kvadr. metrų. Su ar be fronto reprezon.
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(pabaiga iš 3 pusi.)

von Gaupp. Minimoji akade
mija yra užsibrėžusi jungti vi
sų konfesijų gyvybingąsias
jėgas konstruktyviam darbui.
Po vicepirmininko Dr. Rupper
io ir Dr. Heilmanno praneši
mų buvo referuota, kas yra
nutarta neseniai buvusio Pa
ryžiuje Tarptautinio Krikš
čioniškajai Kultūrai
Ginti
Komiteto suvažiavimo ir re
zultatų pasiekimą ruošiant
jaunimo akademijas. Komiteto
posėdyje Dr. P. Karvelis pa
informavo jo dalyvius apie pa
dėtį Lietuvoje ir paprašė, kad
Komitetas gintų taip pat visų
kraštų, esančių už geležinės
uždangos, išlaisvinimą bei jų
kultūrinę laisvę. Iš lietuvių pu
sės
numatoma organizuoti
atskirą sekciją.

raitis su žmona ir Lietuvos
ministeris prie Šv. Sosto S.
Girdvainis, grįžęs į Romą po
gydymosi, suruošė pusryčius,
kuriuose, be svečių A. Bentley
ir žmonos, dalyvavo ir buv.
Vengrijos atstovas prie Šv.
Sosto ir vengrų Kat. Akcijos
pirmininkas baronas G. Apor,
JAV ambasados Romoje 1-is
sekretorius E. L. Freers su
žmona, «Basler Nachrichten»
korespondentas Italijoj ir pasi
untinybės sekretorius.

— Spalio 12 Konstancoj buvo
susirinkusi posėdžio Krikščio
niškajai Kultūrai Ginti Komi
teto vokiečių sekcija. Posė
džio metu buvo padaryta visa
eilė pranešimų, kuriais nuš
viesta padėtis Vokietijos so
vietinėje zonoj ir pavaizduo
ta, kokioms rafinuotomis prie
monėmis ten kovojama su
krikščioniškąja
ideologija.
Pranešimą apie Vakarų Aka
demiją.Munchone («Abendlan
dische Akademie») padarė

VOKIEČIAI SIŪLO DERĖTIS
SU RYTŲ EUROPOS EGZILU
VEIKSNIAIS?

Apsaugok, Aukščiausias, tą mylimą šalį,
Kur mūsų sodybos, kur bočių kapai...

Maironis.

VIC-MALTEMA

«Stuttgarter Nachrichten»
Nr. 237 ir kai kurie kiti vokie
čių laikraščiai paskelbė žinią,
perduotą vokiečių telegramų
agentūros DPA, kad Vokiečių
Partija (Deutsche Partei) no
rinti įnešti naujame vokiečių
fed. parlamente pasiūlymą,

spalių 31 d.

kuriuo vokiečiui federalinio
parlamento teikimu vokiečių
pabėgėlių iš rytinių sričių vad.
Landsmannschaftams būtų/ pa
vesta pradėti pasitarimus, tu
rinčius tikslą «taikiu būdu išs
pręsti \ okiečių rytinių sienų
klausimą». Rytų Vokietijos to
reikalo specialistai turėtų su
daryti su Vokietijos kaimyni
nių kraštų egzilų atstovais
projektą. Vokietijos užsienio
reikalų ministerijos Rytų sky
rius turįs būti sustiprintas ir
praplėstas. Kaip toliau DPA iš
Bonos praneša, tokio pasiūly
mo pagrindan turėtų būti pa
dėtas pripažinimas vokieči
ams teisių į jų tėviškes. Fede
ralinės Vokietijos vyriausybė
turėtų atsisakyti nuo minties
ruošti vienašališkus planus,
kurie «taikų susipratimą tik
pasunkintų».

IEŠKOMA TARNAITĖ
Svetimtaučių šeimoje. Gali
bet nebūtinai miegoti vietoje;.
Alga C r.$1.000,00 - 1.500,00.
Rua Francisco Leitão, 683 (Pi
nheiros).

PRODUTO DA CIA. PROGRESSO NACIONAL

VIC-MALTEMA
O alimento dos campeões

VIC-MALTEMA é vendido em latás de 2.500 gramas, 500 gr.
e 250 gramas.
/

.

■

- Frio, Quente ou Gelado Sempre Vic-Maltema Madeiras do Brasu

f

PERES & PRANAS LTDA.

|

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
)
.
IlhlHllIlUlUltlltHlIlltlllllllllllllllldiHlIllIhllllltlltllIrtllllllllllllllllllllllllhlllttHlIlllMllllltllllUlltllllllllllllllllllllllrllllinilllimiHIllIhlHlIllllllllIhlllllill

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

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

5

MŪSŲ

1953 m. spalių 31 d.

Jprindys & Čia

Pusi. 5

LIETUVA

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

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

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS.

Rua Javaes, 719

-

SKAITYK IR PLATINK

São Paulo

«MŪSŲ

balso grynumas, skambumas

LIETUVA»

Sprindys & Čia — Largo S. Jose 1.
Kaip niekur kitur, prieinamiausiomls kainomis.
Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui

®HU Rastinės Darbai ir Teisiniai Patarimai UPI I!
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Natūralizacija, inventoriaus surašymas, išieškojimas
skolų, persiskyrimai (desquites) nuomininkų išvarymas, kriminalinė ir darbo teisė.
Darbininkams patarimai veltui.

tin

Galima kreiptis šiomis valandomis nuo 10 iki 12 vai.
ir nuo 16,30 iki 19 vai.
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Rua Roberto Simonsen, 13 -- 3.° — salas 306 ■ 3l0
(Senoji rua do Carmo ir kampas P-ęa Clovis Bevilaqua)
São Paulo
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MEKANIKOS DIRBTUVE
Gaminami įvairiausių braižinių vitražai,
vieliniai tink
tinkavimui ir tvoroms,
langų stiklų apsaugos, užtvaros, geležinės
e;
durys ir vartai, banguotos skardos durys
pagal mąstą.
z
Gaminami žibintuvai įvai
riausių tipų. Daromi įvairių
dydžių grąžtai žemei gręž
ti. Pardavimas grynais ir
išsimokėtinai.

RIVIERA
Santo Amaro apylinkėje - nuėstabaus grožio gamta sveikas klimatas, tik už
\\
\(
18 klm. nuo Praça da Sé, geras kelias, tarp
y/
X
dviejų ežerų. Puiki proga dabar įsigyti žemės
s?
sklypą su mažu įnešimu ir ilgalaikiu išsimokėjimu
— 100 mėnesių.
\\ y
Reikalingų informacijų gauti tik pas vienintelį įgaliotinį šias žemes pardavinėti mūsų tautietį Kaži Kmiliauskį, rua
\
Benjamin Constante 23, 1-o andar sala 6. Eone: 34-5914. Šiokiadie
niais iki 17 vai. Sekamdieniais ir šventėmis 8-9 val.t f to
Suinteresuotus nuveža ir parveža. Iš Santo Amai- e m autobu.
sai Jardim Riviera. Iš Socorro galima nuplaukti laiveliu, s.
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jã© jocer

LEONAS VÁRNAÜSKAS
Telefonas (recados) 3-0707

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

aprTngia vyrus nuo GALVOS IKI

KOJŲ

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

IŠ FABRIKO TIESIAI V A t ?

JUL

JORGE MATELIONIS
KRAUTUVĖS:

Rua São Caetano, 526
Fone 35-3260

*

ėia São Caetano, 510
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

SÃO

CAETANO,

447

-TEL.

4-5576

GAMINIŲ PLATINTOJAI

IKMÃOJ CAIRKIEKI

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

Caixa Postai 3967
SÃO PAULO

LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTE
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lyga mokslo pažangai.
Visiems gerai yra žinoma,
kad
Vila Zelinoj veikia jaunu
— Lapkričio mén. 8 d. 7
čių,
jaunųjų,
mokyklinio am
vai. bus bendra komunija mer
žiaus
lietuviukų
choras. Pamo
ginoms, o vyrams — lapkri
kos
būna
trečiadieniais
nuo
čio mén. 15 d. vidunaktį. Va
5
vai.
ligi
6
vai.
Valanda
pa
karais pamaldų ir pamokslų
togi.
Ir
į
chorą
nekreipiama
pradžia bus 7:30. Smulkesnė
programa bus 1 pranešta baž pakankamai dėmesio. Jei jau
suaugusiems sunkiau vakarais
nyčioje.
lankyti
choro repeticijos, del
Lietuvių kalba misijos bus
darbo
valandų
ar kitų aplinky
ateinančiais metais, Gavėnios
bių, tai mokyklinio amžiaus
metu.
vaikams, šios kliūtys atpuola.
Argi negražu, kai priaugau
LSB POBŪVIS.
ti karta mokės gražių lietuviš
Šiuo kviečiami Sąjungos na kų dainų ir išaugs susipraturiai, kandidatai ir rėmėjai į siais'lietu viais? Viso klausimo
pobūvį, kuris turi įvykti š. m. išsprendimas yra tėvų rauko
lapkričio mėn. 8 d. 15 vai. Rua se. Jei tėvai lieps vaikams da
lyvauti, jie dalyvaus.
Lituania, 67, Moėca. - '
bus 5,6,7 vai.

AV.

ZELINA,

—

706

CAiXA

POSTAL,

— SÃO PAULO

371

— Šį šeštadiedį 18 vai. bus
šliūbas Vlado Pumpučio, sū
naus, Juozo ir Angelės Pum
pučių, su Stanislova Nerkašiū
te, dukterim] Petro ir Petro
nėlės Nekra'šių.

NAMU SAVININKU DĖME
SIUI
Šios savaitės trečiadienį au
diencijoje pas S. Paulo mies
to prefeitūros viešųjų darbų
sekretorių, besiteiraujant apie
artimiausios ateities pagerini
mus Vila Zelinoje ir jos apy
linkėse, teko patirti, kad Av.
Zelina visa, nuo Ibitiramos iki
galo bus eslaltuota, sudėtos
gijos, o gyventojai privalės
pasidaryti šaligatvius. Darbai
bus pradėti ateinantį mėnesį.
Pinigai šiam darbui jau yra
senai paskirti. Darbas nebuvo
pradėtas tik del medžiagos
trukumo.
Taip bus išgrįsta * Rio do
Peixe gatvė ir per Vila Lucia
bus sujungta su Glicinhas gat
ve, kuri irgi bus išgrįsta. Taip
pat visas kelias bus išgrįstas
akmenimis nuo Glicinhas gat
vės iki V. Alpinos bažnyčios.
Gatvės, kurios neturi nei
šaligatvių, nei saržetų. greitu
laiku gali gauti būtiniausius
pagerinimus. Tik siekia susi
tarti daugumai kurios nors
gatvės gyventojų, surašyti
prašymą su parašais ir įteik
ti prefeitūroš viešųjų darbų
sekretoriui, kuris greitu laiku
turi teisę prašymą patenkinti,
tai yra sudėti gijas, saržetus
ir gatves žvyriumi išpilti. Dar
bą atlikus prefeitura prisius
sąskaitą, kuri gali būt ir da
limis apmokama. Šaligtavius
patys namų savininkai bus
įpareigoti pasidaryti.
Taigi yra nemažos lengva
tos padarytos iš prefeitūroš
pusėš gatvėms pagerinti Be
lieka tik patiems namų savininkąms susitarti ir prašymą
parašyti.
,
P. R.

— Moterystėn luomau ruo
šiasi Decío Miranda su Sofija
Ruksėnaitė (iš V Belos), Vin
cas Sitnikas su Regina Mišių
naite.

,

—- Dail. Ant. Navickas apsi
gyveno V. Zelinoje ir ruošia
— Lietuvių-Brazilų Kultūri , bažnyčios dekoravimo projek
nio Bendradarbiavimo Klubo tą bei sąmatą.
— Spalių mėn. 23 d. Moko Valdyba pereitame posėdyje
je mirė Marija Navickienė, nutarė surengti vakarą Vila
— Praėjusį sekmadienį, spa
76 m. amžiaus,.kilusi iš Ma Zelinos rūmų salėje š.m. lap liaus mėn. 25 d. buvo pakarri imnolės apylinkės. Paliko kričio mėnesio 28 d.
tctis vaidinimas «Dvylika bro
Paruošiamieji darbai pra lių juodvarniais laksčiusių»
tr is dukteris, du'sūnus.
dėti.
Žmonių pasižiūrėti vaidinimo
Valdyba.
Vėlinių pamaldos prasi
atvyko nemaža. Galėjo būti
dės sekmadienio vakarą, 6
ir daugiau. Vaidinimai yra vie
vai. Bus ir procesija. Pirma DAUGIAU DĖMESIO LIETU na lietuvybės palaikymo prie
dienį mišių tvarką bus sekan VIU KALBOS PAMOKOMS IR monių.
ti: 6,7,8:30, 10 ir 11 vai.. Kata
JAUNUČIU CHORUI.
Šiuo kart nekalbėsim apie
felis bus pastatytas sekmadie
artistus, bet apie publiką °a
nį jau nuo trečios valandos. x
Faktas yra, kad nemaža da prastai, kai yra statomas koks
lis tėvų nekreipia dėmesio ar nors įdomesnis veikalas, ar
- Moksleiviai ateitininkai jų va'kai lanko ir nelanko ruošiamas koncertas, visuo;
kviečiami savo būstinėm susi lietuvių Kalbos pamokas. Del menė įdomaujasi ir ieško jai
rinkti šeštadieniais penktą va menkos priežasties pamokas ku kad galėtų atsisėsti geres
landą. Susirinkimų metu bus apleidinėja. Nereguliariu lan nėj vietoj,- pakvietimų, bilietų.
einama nustatyta lituanistikos kymosi patys nukenčia ir ki Pas mus kažkaip įsigalėjo pa
programa.
tiems, kurie daugiau yra pa protys pakvietimus išnešioti
žengę, trukdo darbą. Nepralei po namus. Gerai, jei rengė
— Moksleiviai ateitininkai dimas pamokų yra pirmoji są jai turi laiko ir žmonių išne
nutarė suruošti gruodžio mėn.
27 d , gimnazijos salėje, su
atatirl. ima programa, Kalėdų
eglutę.

Baltistas

MISIJOS
Ateinančio ketvirtadienio va
karą, 7,30 vai., lapkričio mėn.
5 d. Vila Zelinoje prasidės
misijos, portugalų kalba, ku
rias ves misijonieriai vienuo
liai pasionistai. Misijų metu
šv. mišios kiekvieną dieną

Clínica Dentária Popular
“,Sflo Judas TEadcu”
DIRETOR:
Praça
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Casa Sprindis & Čia.
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Valdyba.

Dr.

Augusto Ribeiro

Leite

São José, 8 - salas 3 e 5
VILA ZELINA

DIURNA
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PRAÇA SÃO JOSÉ, 1 - V. ZELINA — S. PAULO

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI
'
’ NAUJANYBIŲ

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų,
įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečiųfogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t. t..
Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA
ISSIMOKEJIMUI.
Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.
-- --------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- nu-------------------------------------------------------------- =_

Sergi? Kreipkis į

nii

iiii

Dr. Samuel Lewkowicz
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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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Ar jau įsigijai rašytojos K. Pažėraitės įdomų romą-

na «Nusidéjelé»? Jej ne - nieko nelaukdamas Kreipkis į
Mūsų Lietuvos» redakciją.

Registrado no C. R. C. sob o n.° 551

í~>raQa São José, 8 Sal. 1 e 2 - V. Zelina - S, Paulo
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Aberturas de firmas
Encerramentos de firmas
Transferencias de firmas
Cor.trat. 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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— 1955 metais rugpjūčio
mėn. Rio de Janeire būsima
me tarptautiniame Eucharisti ,
niame Kongrese, lietuviams
vadovaus J E. vyskupas V.
£rizgys. Prieš kongresą yra
pasiryžęs aplankyti visas Pie
tų Amerikos lietuvių koloni
jas.

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.

SBSISS iSj
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Kun. K. Barauskas, kurį
laiką gyverręs Vila Zelinoj,
yra apsistojęs Čikagoje ir dir
ba dienraščio Draugas redak
cijoje. Taip pat Čikagoje gy
vena kun. B. Sugintas, buvęs
S. Pauly konsulas Dr. P. Ma
čiulis, nepereseniai Amerikon
nuvykęs Kl. Žukauskas. Tai
jau vis nemaža sanpaul’škių '
kolonija.

Kiekvieną sekmadienį prie
bažnyčios pas spaudos phdin
toja B. Šimkų galima gauti
nusipirkti naujausių lietuviš
kų knygų bei laikraščių.

nu
nu
nu
HU

— Dail. Vijeikis, pirmas
«Mūsų Lietuvos» redaktorius,
gyvena Čikagoje, kur turi sa
vo spaustuvę. Leidžia mėnesi
nį vaikams laikraštėlį «Tėviš
kėlė».

— L. K. Bendruomenės cho
ras ruošia naują, lietuviškų
ir portugališkų dainų reper
tuarą.

Dentaduras — Pontes — Extrações — Obturações

nu
nu

Šioti. O pag^^^^ggg^ggį^
toks didelis, rauvtsurneu)^
vaikščiosi. Turėtų būt prie
šingai. Pati visuomenė turėtų
ieškoti pakvietimų nurodytose
vietose. O jeigu kam į namus
nenušė, ar kiek vėliau nune
šė, nėra jokio pagrindo jau
dintis. Pavyzdžiui vakarų ar
koncertų rengėjai, artistai,
choristai, kiek jie dirba ir
kiek privargsta. Du tris kart
repeticijos per savaitę ligi
vėlaus vidunakčio. Daug len
gviau ir patogiau užsimokėti
kelis desėtkus kruzeirų ir sau
patogiai visą vakarą sėdėti
prie staliuko, negu lankyti
repeticijas, atlikti kitus paruo'
štamus darbus, o pagaliąn tai
daroma ne del ko kito, kaip
del to, kad lietuviškas gyve
nimas neužsnūstų ir kad savi
savųjų tarpe galėtų susitikti.
Nekartą pramogų, parengimų,
vakarų, koncertų lankytojų
pretenzijos yra visai be pa- grindo. Visuomenė kultūri
niams reikalams turėtų dau
giau jautrumo rodyti ir nelauk
ti. kad ateitų ir už skverno
iš namų temptų į lietuvišką pa
rengimą.
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Nieko nelaukdamas kreipkis į
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Advokatu Decío Farias
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Raštinė: /?. Santa Teresa, 28, Q-to and. salas 60Ą ir 605. (
{kampas Praça da Se) Fone: 35-82J,Q ir 32-006/, (

MIELI LIETUVIAI!
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

