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Savaitinė Politinių įvykių Apžvalga
KONFERENCIJA
BERMUDE

rūmuose ir kitose atsakingose
vietose, Ruzveltui ir Trumanui ten sėdint, buvo komunis
tų, nėra abejonės. Teismas
tai jau įrodė. Nevienas yra
pasmerktas už priešvalstybinį
veikimą. Iš šio tardymo turės
paaiškėti, kad Trumanas žino
jo, ar ne, kad jo aukštas pa
reigūnas yra komunistas.

Iš anksto jokios konkrečios
programos nėra nustatyta. Pa
darys bendrą visos politikos
adžvalgą.
Jau savaime aišku, kad dau
giausia dėmesio bus kreipia
ma ir svarstoma į Rusijos,
užimtą poziciją Vokietijos bei
Austrijos atžvilgiu.
Komunistinio ir demokrati
nio frontų pažiūros Vokietijos
ir Austrijos klausimais yra vi
siškai nesuderinamos, kaip
ugnis ir vanduo. Maskva rėikaiauja to, ko vakarų demo
kratijos negali padaryti: atsi
sakyti Atlanto pakto, Europos
gynimo Bendruomenės ir t.t.
Viena aišku, kad Bermudo pa
sitarimuose bus svarstoma,
kaip stipresniu žingsniu eiti
pirmyn jau pramintu keliu ir
pašalinti visas kliūtis, kylan
čias pačių vakariečių tarpe,
ypač išmušti iš prancūzų gal
vos amžina baimę Vokietijos
apsiginklavimo ir sudarvti pa
lankią nuotaiką, kad Prancū
zijos parlamentas patvirtintų
Bonnos ir Paryžiaus sutartis.
Beabejo, iš prancūzų galvų
išmušti apginkluotos Vokieti
jos baimę bus galima tik ata
tinkamomis Amerikos ir An
glijos garantijomis.
Nėra abejonės, kad «šalta
sis karas» bus sustiprintas.
Kremlius į šią konferenciją
labai nemaloniomis akimis
žiuri, nes iš anksto galima
tvirtinti, kad po šios konferen
cijos vakarų frontas išeis dar
labiau sustiprėjęs.
Prie šiandieninės politinės
padėties, anot buvusio ONU
sekretoriaus Trigve Lie, ne
gali but neutralumo. Pasaulis
pasidalinęs į du frontus: ko
munizmo ir demokratijos. Jų
susirėmimas, lemiamojo mū
šio diena netruks ateiti, nes
įvykiai žengia labai sparčiais
žingsniais prie neišvengiamo
karo. Esamoji padėtis ilgai
trukti nebegali.

Tramanãs saukiamas tei
sintis
Buvęs Amerikos preziden
tas Harry Trúman yra šaukia
maspriešamerikoniškojo veiki
mo komisijos apklausinėjimui
apie Harry White, buvusį au
kštą valdininką ir dabar ap
kaltintą kaipo komunistą.
Kad Amerikos prezidento
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Varšuvos vartų), o dabar vėl
nori derėtis. Nežinia ar tai
naivumas ar trumparegišku
m.as., ko rodos nebūtų galima
tikėtis.
Anglų politikos yra viena
būdinga žymė: jie moka pik
tintis, bet, kadangi kiti Kenčia,
ne Londono lordai, tai viską
užmiršta, ir vėl iš naujo eina
su velniu oboliauti. O pagaliaua svetimoms žemėms piešeiiu žemlapyje rubežius brai
žyti nėra jau taip sunku.

VI

METAI

jei minėta bažnyčia susikurs
savo atskirą liturgiją.

— São Paulo prefeitura
greitu laiku paskelbs potvar
kį, sulig kurio visi žemės skly
pai lig šiol neaptverti, priva
lės būt pačių savininkų apt
verti. Priešingu atveju juos
aptvers prefeitūra, bet savinin
kai turės sumokėti išlaidas.

Rytų Vokietijos vyriausybė
pripažįsta, kad yra didelis
trūkumas maisto. Maisto trū
kumas jaučiamas ir rytiniame
S. AMERIKAI GRESIA KRI
Berlyne. Komunistai visą bė
ZE
dą suverčia stambesniems ūkiams, kad jie nepristatę už
Ekonomistų apskaičiavimu,
Penkių konferencija
dėtą norm^ duoklės.
Amerikoje jau matyti krizės
ženklų. Darbai jau mažėja,
Del stokos maisto jau gy
Jugoslavija siūlo sušaukti nes karo reikalams prigamin
ventojai pradeda nerimti. Pa penkių,
Anglijos, Amerikos,
vyzdžiui Oriemburgo miesto Prancūzijos, Jugoslavijos ir ta pakankamai. Ar tuoj ateis
šeimininkės suruošė eiseną Italijos konferenciją, kurioj križė ir kokio aštrumo ji bus
kol kas sunku yra pramatyti
turėtų būti susipažinta, kokios Galimas daiktas, kad vėl su
yra užimtos pozicijos Italijos sidarys naujos aplinkybės ir
ir Jugoslavijos Triesto klausi vėl iš naujo užsuks gamybos
mu. Europos sostinėse ir Va ratą, kaip atsitiko 1950 metais
šingtone kol kas šiuo klausi prasidėjus Korėjoje karui.
mu dar nieko nepasisakė.
Taip pat nėra paslaptis, kad
kapitalistai prisideda ir prie
•
%
— Respublikonai atlaikė sa karų išprovokavimo.
vo poziciją Kalifornijoje, iš
rinkdami savo atstovą parla
— Anglijoj vra ruošamas
mentan.
planas atominę energiją pa
naudoti industrijai.
— Amerikos prėzidęntas
— Pietų Italijoje po ilgokai
Eisenhower, kviečiant Kana
trukusių
smarkių lietų pada
dos ministeriui pirmininkui
riusių
daug
nuostolių, buvo
Sait Lauren, nuo ketvirtadie
n sekmadienio lankėsi, jaučiamas žemės drebėjimas.
oficialiam vizitui, Kanados
- New Yorko uostan per
sostinėje, Ottawoje.
n etus įplaukia apie 10 tūks
— Sovietų spauda ir radio tančių laivų. Keleivių bendras
pradėjo propagandą prieš Ber skaičius siekia apie tris mili
niudo konferenciją, kaltinda jonus.
mi, kad vakarai nori svarbius
— São Paulo gubernatorius
politinius klausimus, Vokieti
įsakė
visose įstaigose laikytis
jos suvienijimą, be Maskvos
kuo
didžiausio
taupumo. Es
išspręsti.
tadas kasmet lenda į dides
skolas. Didžiausias išlai
— Buvęs Persijos ministe- nes
dų
šaltinis
yra valdininkams
ris pirmininkas Mossadegh algos.
pareiškė, jei ir būt pasmerk
tas mirčiai, neprašys pasigai
— Argentinoje ruošiamas
Įėjimo.
įstatymo
projektas amnestuo
«•
ti politinius kalinius. Atrodo
— Brazilija greitu laiku pra kad Argentina įsitikino, kad
dės eksportuoti bananus Či- būti nuolatinėje opozicijoje A
lėn.
merikoje neapsimoka. Gal
Dr. Miguel Franchini Neto, ilgą laiką buvęs São Paulo
būt pasekė Ispanijos pavysdį.
gubernaturoj ceremonialo šefu, Respublikos prezidento pas
--Netolimoj ateityje, baigus Genaralisimus laikosi srvo po
kirtas užsienio reikalų ministerijon ekoaominų reikalų minis tiesti Bolivijon geležinkelį,
bet su Amerika pada
teriu. D. M. Fránchini 'Neto yra lankęsis Lietuvoje ir parašęs Brazilija pirks Bolivijos naftą. litikos,
rė
visą
eilę
sutarčių. Dabar Ispa
knygą, kelionės įspūdžius. Taip pat yra dalyvavęs lietuvių Bolivija turės išėjima Atlan nijon plaukia
daug akerikotautinėse šventėse. Lietuvių tarpe turi daug nuoširdžių drau tan per Santos uostą.
niškų
dolerių,
ko
lig šiol truko.
gų. «Mūsų Lietuva» didelį lietuvių prietelį sveikina į ministerius pakėlimo proga.
— Devyni Afrikos teroris
UŽDRAUSTAS TAUTINĖS
tai, priklausantys «Mau Mau»
BAŽNYČIOS VEIKIMAS
protestuodamos prieš maisto
sektai buvo sušaudyti užtero
NIXON
trūkumą.
rizmo veiksmus.
Rio
de
Janeiro
estado
vais
Amerikos vice - preziden
— Kurilų salose, arti Japo
tas šiomis dienomis aplankė Chųrchil tik Malenkova sa tybės saugumo organai išlei
do
aplinkraštį,
sulig
kurio
Bra
nijos
buvo stiprus žemės dre
Formozos salėje kiniečių na
pnuoja.
zilijos katalikų tautinė bažny bėjimas.
cionalistų vadą Chang-Caičia išimta iš įstatymų globos.
Chnrcillui atrodo, kad kelio Minėtos bažnyčios galva yra
chec. Šią vizitą ChanCai-Chec
— Amerikoje, Ohio estade,
labai vertina. Jis tvirtina, kad nė į Maksva ir pasimatymas eksvyskupas Maura.
Daytono mieste, namui užsi
su Maienkovu bus ta magiška
Policijai yra duotas parėdy degus sudegė keturi vaikai.
norint sulikviduoti komunis lazdelė, kuria mostėjus bus
tus Indokinijoj, pirma juos visos problemos išspręstos. mas trukdyti visas šios bažny
— Bolivijoj buvo ruoštas
čios viešas apeigas.
reikia sunaikinti Kinijoje.
Net ir vienas vyktų pasikal
Šio potvarkio pagrindas yra sukilimas dabartinei vyriausy
bėti su Maienkovu, jei tik sekantis. Vadinama tautinė bei nuversti. Perversmą orga
Von Paulus
gautų Eiserihowerio pritarima- bažnyčia yra pasisavinusi vi nizavo nacionalistai kariškiai
Keistas žmogus tas Church sas tikrosios katalikų bažny ir studentai. Cochabamba mi
buvęs šeštos vokiečių armijos ills. Savo atsiminimų knygoje čios apeigas ir rūbus, tuo bū estas jau buvo sukilėlių ran
vadas, prie Leningrado sumuš visam nuogume atidengia vei du apgaudinėdami katalikus kose. Buvo susišaudymų ir
tos, prieš pora savaičių iš Ru dmainišką Kremliaus politiką ir tuo pačiu žemindami tikro šalies sostinėje - La Páz.
Bet vyriausybės sukilėliai
sijos buvo atgabentas į rytų ir piktinasi (pavyzdžiui Var sios katalikų bažnyčios var
neįstengė nuversti. Susirė
Vokietiją ir paskirtas komu šuvos pogrindžio kova su vo dą.
Viešas apeigų praktikavi mimų metu 22 buvo užmušti
nistinės rytų Vokietijos vy kiečiais Rusijos armijai 60
'
mas
bus leistas tik tuo ateju, ir 41 sužeisti.
dienų sustabdžius mūšius prįe
riausybės patarėju.

Bermudas yra nedidelė sa
la netoli šiaurės Amerikos že
myno, Amerikos protektorate.
Šioj nedidelėj saloj gruo
džio mėnesi susirinks dideli
žmonės:Eisenhower, Chųrchil,
Laoiel ir užsienių reikalų mi
Filipinuose
*
nisteriai: Amerikos Fobter
Dulles, Anglijos — Eden ir prezidento rinkimus laimėjo
Prancūzijos — Bidault. Pasita opozicijos kandidatas Magsayrimai prasidės 4 d. gruodžio say.
ir baigsis 8 d...
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— Lenkų egzil. vyriausy
bės prezidentas A. Zaleski,
atsakydamas į VLIKo vardu
pasiųstą užuojautą dėl sueini
m© lenkų kardinolo primo
Wyszinskio ir sąžinės laisvės
varžymų Lenkijoj, VLIKo pir
mininkui M. Krupavičiui atsiųs
tame padėkos pranešime, be
kita ko, pažymi: «Esu tikras
kad mano tautiečiai su giliu
susijaudinimu priims VLIKo
užuojautą dėl nelaimių, ištiku
šių Lenkiją, o ypač bus dė
kingi už jo pareikštą protestą
'prieš Bažnyčios persekiojimą,
kurio auka tapo Lenkijos kar
dinoląs primas. Šie mums to
kios artimos lietuvių tautos
solidarumo pareiškimai mus
giliai jaudina». Savo padėką
prezid. Zaleskis baigia širdin
giausiais linkėjimais, kad Lie
tuva vėl atgautų savo laisvę
ir gyventų nepriklausojna ir
laiminga..
— Venecuelos Lietuvių Sa
višalpos Bendruomenės 5-sis
suvažiavimas pasveikino VLI
Ko Vykdomąją Tarybą, palin
kėdamas sėkmės darbe. VT
Pirmininkui atsiųstame sveiki
nime pažymima, kad Venecue
los lietuviams «Lietuvos pa
kelės pakrypęs gluosnis yra
daug vertesnis už tropikų pal
mes».
— Kanados LB krašto tary
bos II-ji sesija, posėdžiavusi
spalio 10 ir 1,1 d.d. Toronto
mieste, nuoširdžiai pasveikino
VLIKą ir jo Vykd. Tarybą,
pažymėdama:
«sveikiname
VLIKą, kaip vyriausią laisvės
kovos vadovybę, ir jo Vykd.
Tarybą,
linkėdami sėkmės
Jūsų sunkiame darbe Kana
dos lietuviuose, kurie jau an
tri metai eina organizuoto
bendruomeninio gyvenimo ke
Ii u. Jūs visados rasite nuošir
džią paramą,» Taryba, aps
varsčiusi reikalą Kanados lie
tuviams aktyviau prisidėti prie
x Lietuvos laisvinimo darbo, pa
vedė krašto valdybai sudary
ti tam reikalui atskira komisi
ją, kuri, pasilikdama ir toliau
viena iš bendruomenės orga
nų, dirbs bendradarbiaudama
pu VLIKu, ALT, LLK ir su di

plomatine tarnyba. '

•e

-- Grįžusį iš Europos JAV
atstovų rūmų narį Kersteną
New Yorke prie laivo sutiko
atskridę iš Čikagos ALT vykd.
komiteto nariai L. Šimutis,
Dr. P. Grigaitis ir M. Vąidyla,
gen. kons. J. Budrys, inž. A.
Rudis, LLK pirmininkas, SLA
vadovybė ir visa eilė kitų.
ALT vykd. komitetas Kerstenūi, jo šeimai ii palydovams
suruošė priėmimą, kuriame
dalyvavo tik amerikiečiai ir
lietuviai. Sutikimui vadovavo

Jurgis Baltrušaitis

T ev i š k e
Aš gimiau tolimoj šalyje,
Kur laisvužė šešėlių netur...
Atminimas tik jos manyje
Trėmime teišliko svetur...
Kristalinė pilis... Až žinau,
Tenai auksu žėrėjo augštai...
Ir slaptingąją šventę žinau,
Ten aušra težydėjo karštai...

Aš nelaisvėj sunkiojoj girdžiu
Neapsakomai mielus gausmus.
Kurie gaudė tyloj atskardžių
Ir liūliavo manuosius sapnus...

Tad dėl to taip migloj atsparty
Aš į gimtąjį tolį šaukiuos, Ir benamis nežemės ilgty
Aš bastaus šiosios žemės keliuos...

(Iš Žemės Pakopos)

Lietuviškas namas
Pakalnėje, Mažojoj Lietuvoj.
ALT pirm. L. Šimutis. Kalbas
pasaKė gen. kons. J. Budrys,
SLA pirm. Kalinauskas, E.
Acker Jr., LLK pirmininkas
V. Sidzikauskas, Dr. P. Gri
gaitis ir lįt. Kitą dieną Kerstenui s "iiošė oaiėmimą Lais
vosios
■’•opos 'raulinio .Ko
miteto urmininkas W.
H.
Sliepardsonas. Priėmime da
lyvavo aukštieji Laiovosios
Europos pareigūnai ir Kersteno bendradarbiai. ALT vykd.
komiteto pirm. L. Simutis ir
sekret. P. Grigaitis su Kerstenu ir jo bendradarbiai turė
jo išsamų pasikalbėjimą. Iš
New Yorko Kerstenas, išvyko
į Vašingtoną.
Visa byla atsidėjus ruošima.
Tai bus savos rūšies kaltina
masis aktas Sovietų vyriau
sybei, pavaizduojąs agresijos
prieš Pabaltijo kraštus įvadą,

Pavasaris
Pirtelėje
*
— Dabar jau žinau, kodėl
jis neėda: turbūt, taukuotame
puode bulves šutinai, o tau
kus suuodęs ne kiekvienas ar
klys ėda.
Žmona tikino, kad taip ne
buvo, bet vyro įsitikinimas bu
vo tvirtas.
— Aš jau žinau, tu nei pa
ti nepastebėjai, kad taip yra.
Tiek to, šį pašarą išmesim,
bet vakare šutindama, gerai
iššveisk puodą, puskubilį, ran
kas nusiplauk - ir ės.
Po pietų vėl arė. Tik šieno
teužkrimtusio arklio tuštimai
j vakarą įkrito. Gailėdamasis
alkano gyvulio," Ir nenorėda
mas pirmą dieną jo privaryti
Balkonas anksčiau baigė dar
bą ir grįžęs skubino žmoną
šutinti bulves. Pritaisė švari
ausiai, kaip kūdikiui, o arklys
pakramsnojo ir pradėjo šniukš
tinėti ėdžiose. Pamatęs tai Bal
kūnas net rankas nuleido:
— Čia gi dabar kas, po šmo
tais?
Nebuvo kas darą, įmetė už
ėdžių šieno ir susirūpinęs išė
jo ant kiemo. Kiek pastovė
jęs norėjo eiti pas kaimynus
pasitarti, bet pamatė ateinant
Petrošių ir sustojo.

pačia agresiją, faktfnąją ir
formalią inkorporaciją, ypač
plačiai atskleidžiant lietuvių
tautos valios klastojimą taria
mais rinkimai^ į vad. «liaudi
es šeimą», taip pat Sovietų
įvykdytosios agresijos prieš
Lietuvą padarinius. Agresijos
preliminarijų, pačios agresi
jos ir sutarčių uždėtų įsiparei
gojimų laužymo projektą ruo
šia prof. D. Krivickas, laiko
tarpio inkorporacinio nutari
mo - Lietuvos Laisvės Komi
tetas, o Sovietų agresijos pa
darinius Lietuvos valstybei ir
lietuvių tautai - J. Talalas. Pa
ruoštieji projektai numatyti
lapkričio pradžioje apšvarsty
ti dar per bendrą posėdį New

L953 m. lapkričio 14 d.

Nekantos ir darbų ūžesy,
Kame vergu aš būvio virtau,
Vakarinės žvaigždės mirgesy
Aš tik prarastą šviesą matau...

Balys Gražulis

(Tąsa)

LIETUVA

— Tai kaip palšis: gerai
traukia žagrę? - dar iš tolo
paklausė Petrošius
— Traukt traukia, bet kaži
kiek ilgai trauks, - rūpesčio
gaida atsakė Balkūnas.
— O kas yra? - susidomėjo
Petrošius.
— Neėda. Šieno tik duok, o
akselio nė neuosto.
— Matyt nepratęs. O gal
serga?
— Taigi, ir aš sakau.
— O šiaip, ar linksmas?
— Nesimato, kad kuo skųs
tusi, bet ką žinai, - abejojo
Balkūnas.
— Nagi išvesk, pažiūrėsim,
- pasiūlė Petrošius.
Balkūnas išvedė arklį, išėjo
ir žmona, ir visi ėmė tyrinė
ti. Petrošius apčiupinėjo, pa
kilnojo kojas, pražiodinęs pa
žiūrėjo į gerk’ę, liepė ristele
per kiemą su juo prabėgti ir
paskui žinovo balsu tarė:
— Sveikas, kaip uosis, aš
jau šiek tiek nusimanau. Liga
nuo mano akių nepasislėps.
O kad neėda, tai jo reikalas.
Pabadaus porą dienų - ir ės
apsilaižydamas.
— Gal ir ės, bet per tas ke
lias dienas taip sublogs, kad
paskui jau neatganysi. O šie
nu šeriamas gali ir pristoti, -

Yorke.

Ji

— Tremtyje esančių Lietu
vos Laisvės Kovotojų Sąjun
gos vardu per Amerikos Bal
so siųstuvą iš Europos Į Lie
tuvą kalbą pasakė S. Miglinas
LLį S atstovas VLIKe. Savo
kalboj nurodė organizuotos
lietuvių visuomenės veiklą ir
Laisvės Kovotojų įnašą į kraš
to laisvinimą.

-- Antrojo Europos Kongre
so Haagoje metu buvo susi
rinkęs posėdžių Europos Federalistų Sąjungos centro Ko
mitetas. Lietuvių Federalistų
Sąjungai juose atstovavo E.
T urauskas.

transliacijos yra nukeliamos
iš dienos meto į vakarą. Nuo
tos datos lietuviškosios trans
liacijos bus perduodamas kas
dien 23.30 - 21 50 vai. Lietu
vos laiku, arba 21.30 - 2-.50
vai. Vid Europos laiku. Ame
rikos Balsas iš Europos jau
vėl siunčia transliacijas lietu
viškai 4 kartus per parą, bū
tent: įprastiniu Vid Europos lai
ku 19.15 vai., be to, 1 i r 5.15 vai.
31, 41 ir 49 m bangomis, o 14
vai. b'O, 25, 31, 41 ir 49 m bau
gomis, o 14 vai. 20, 25, 31,41
ir 49 m bangomis. Romos ra
dijo lietuviškosios transliaci
jos perduodames 19,58 — 25,
21 — 41, bangomis.

Kaip Vokiečiai Atlygins
Nacizmo Aukoms

— Nuo lapkričio 1 d. Ro
mos
radijo
lietuviškosios

Kaip žinoma, Vak. Vokieti
jos įstatymų leidėjas paskelbė
1953.9 23 d. seniai lauktą ir
dabar jau įsigaliojantį papildy
mą, kuriuo ligi šiol atskirų

gąsčiojo Balkūnas.
- Tai jau toks kelmas, iria
tyt neėdrus bus, - nusprendė
Petrošius. ’
— Tai kaip jį kiti nušėrė,
jei neėdrus? - nesutiko Balkų
nienė.
—- Kiti. Avižomis nušėrė.
Duok ir tu, pamatysi, kaip ės.
— Gera pasakyti, - sielvar
tavo Balkūnas: - sau nė jokio
grūdelio neturim, iš kur paim
si arkliui.
— Taigi, - sutiko ir Petro
šius. - Gero šeimininko augia
tas, prie avižų pripratęs, tai
ir laukia.
— Net nežinau, ką čia da
bar su juo daryti? Gal nuvest
rytoj į miestelį pas veterina
rijos gydytoją? - ieškojo pata
rimo Balkonas.
■ — O ką jis tau: avižų duos?
Gydytojo užsimanė. Nulups ke
lioliką litų ir džiaukis, - su
peikė Balkūno mintį Petrošius.
— Vis gydytojas. Gal išra
šytų kokių vaistų dėl ėdrumo
- laikėsi savo Balkūnas.
— Tas pats. Kokį šašą mos
tele patepti, tai jis žino, o to
kių dalykų dar tegu pas ma
ne pasimoko. Žinoma, jis iš
rašys, bet kiek naudos iš to
turėsi. Jei jau dėl neėdrumo
pas veterinorių važinėti, tai
nežinau, kaip ir gyventi.
— Na. o ką darysi ..
— Tai tau. kiekviena boba
žino, o jis negirdėjo. Supilk į
gerklę kokio sūrimo bonką -

pamatysi, net išlaižys pusku
bilį.
— Gerai tu s^kai, kad' taip
įpylus, O kokio geriausia?
— Visoks geras. Aš andai
savajam silkių skystimo stiver
čiau.
— Tai reiks ir man taip pa
daryt. Ryt parsinešiu iš krau
tuvėlės ir pabandysiu, nus
prendė Balkūnas
Bet rytojaus dieną jis ir vėl
suabejojo:
— Supaisysi, ką Petrošius
plepa, jam bet tik pasigirti:
gydytojas, tai vis gydytojas.
-- Jau tu man nesakyk, suprieštaravo žmona: - jei Pe
trošius nieko nesuprastų nie
kas jo pagalbon ir nesišauktų O dabar, kam kur kas at
sitiko, tuoj vis pas Petrošių.
Kad sukčius, taip, bet apie gy
vulius supranta. Nėr ko tuoj
gydytoją šaukti. Pabandyk,
kaip žmogus moko, o jei ne
gelbės, tada suspėsi.
—, Galimą pabandyti, - nusi
leido Balkūnas ir išėjo kaimo
krautuvėlėn silkių skystimo.
Krautuvininkas leido pači
am prisipilti iš apytuštės sta
tines, ir Balkūnas prisisunkė
pilną, didoką bonką gelsvai
juodo, dvokiančio skyštimo.
Parėjęs namo tuojau pririšo
arklį kieme prie tvoros ir, pa
sišaukęs žmoną, ėmėsi gydy
ti. Nutvėręs už nasrų ištraukė
arkliui liežuvį, išžiodino, ir
žmona pradėjo pilti. Bet vos

Vokietijos kraštų išleistieji
nacizmo aukoms atlyginti įsta
tymai arba visai panaikinti,
arba atitinkamai papildyti. Vo
kiečių spauda pažymi, kad
IlI-čiojo reicho nacizmo au
koms atlyginti galų gale susi
darys keli milijardai DM. Nau
jaisiais papildymais, apiman
čiais visą federalinės Vak. Vo
kietijos teritoriją, numatoma
atlyginti ir toms aukoms, į
kurias ligi šiol nebuvo atsiž
velgta. Įstatymo pre ampulė
je sakoma, kad iš įsitikinimo,
tikėjimo ssmetimais arba sąži
nės sprendimu vykdytas prieš
smurtingą nacių valdžią pasi
priešinimas laikomas vokie
čių valstybei ir tautai padary
tu geru žygiu ir kad nuo to
režimo nukentėjusiems asme
nims buvo padaryta skriauda.
Iš principo įstatymu pripa»
žįstamos pretenzijos, kad per
sekiotiesiems būtų atlyginta
už padarytąją žalą jų gyvy(pabaiga 3 pusi.)

tik keli lašai pateko arkliui
į gerklę, jis šoko piestu, su
prunkštė, ištraukė galvą iš
Balkūno rankų ir vos nenu
traukė pavadžio. Ir ko nedarė.
Balkūnai, arklys jų nė iš tolo
su bonka neprisileido.
— Ot ir įpilk, kad nori. Vėl
niai jį žino, kaip tas Petrošius
įpila? - keikėsi Balkūnas.
— Pasišauktum žmogų ir
pamokytų, - patarė žmona.
Balkūnas šūktelėjo Petruką
ir nusiuntė Petrošiaus papra
šyti. Netrukus, didžiuodama
sis savo daktaryste, atėjo Pe
trošius.
— Tuojau mes tą paršą su
valdysim. No, ramiai! - suriko
Petrošius arkliui ir ėmėsi dar
bo.
*
Iš keturių stiprių rankų ar
kliu! sunku buvo išsisukti,
bet jis spyrėsi kiek galėda,
mas. Sukando dantis, prukštė, judėjo, ir skystimas, užuot
patekęs į gerklę, liejosi per
nastus ant žemės.
— Matai koks kvaraba. Pa
lauk, žinom 'mes ir kitų bū
dų, - niršo Petrošius. - Pale
isk šnervės, imk už liežuvio
ir karčių ir stipriai laikyk,
o aš jam per šnervę supilsiu.
Geriausia bus, nė lašas nenu
sileis.
Kad ir daužėsi palšis, bet
Petrošius stipriai laikė įkišęs
į šnervę bonkos kaklelį, ir
juo aukščiau palšis kėlė gal
vą, norėdamas išvengti «vais-
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pusi. 3

(pabaiga iš 2 pusi.)
bei, kūnui, sveikatai, laisvei,
nuosavybei, turtui arba susida
riusius profesinius ar ūkinius
nuostolius. Įstatymo 8-ju para
grafu numatytos naujos kate
gorijos žmonių, kuriems taip
pat suteikta teisė reikšti nūs
tarytaisiais atvejais savo pre
tenzijas į atlyginimą, būtent:
grįžusiems į Vokietiją iš sve
tur karo belaisviams, ištrem
tiesiems vokiečiams, Sovje'tų
zonos pabėgėliams ir užsie
niečiams vad. DB arba «bena
miams» (heimatlose Auslander). Visos pretenzijos j atly
ginimą iš principo laikomos
su tam tikrais apribojimais
paveldimomis ir gali būti per
leistos ar įkeičiamos, jei su
tuo sutinka atitinkamos atly
ginimą nustatančios Įstaigos.
Pretenzijas tam tikromis saly
gomis gali reikšti ir tie atga
bentieji Į priverčiamuosiusdar
bus, jei juos dirbusieji gyve
no Į areštą panašiose sąlygo
se, turėjusieji nuo nacių per
sekiojimo slapstytis ir nele
galiai gyventi, persekiotieji
dėl jų tautybės ir kt. Iki nūs
ta lyto laipsnio atlyginamas ir
ūkinis boikotas. Nuo gaunamų
už šį atlyginimą sumų neima
mi nei algų, nei paveldimieji
n okesčiai.
Visiems
persekiotiesiems
svarbu, kad pries atitinkamų
įstaigų sprendimą galima Įteik
ti skundą vad. «Landgerichtui» per tris mėnesius, o už
sieniečiams per šešis mėne
sius. Taip pat galima duoti
apel ac ją ukščiausiems ats
kirų kraštų teismams ir Vo
kietijos konstituciniam teis
mui atitinkamus pareiškimus.
Minimasis Įstatymas su visais
papildymais, pakeitimais ir
jam vykdyti taisyklėmis išleis
tas atskiru leidiniu. Kaip nu
kentėjusieji nuo nacių režimo,
juo galės pasinaudoti ir gauti
priderantį atlyginimą taip pat
visa eilė mūsų tautiečių Kai
kuriems teisė į atlyginimą jau
pripažinta.
— Vienas iš žymiausių JAV
oratorių, New Ydrko vysk.
Fulton Sheen, kurio praneši
mų klausosi keli milionai ame
rikiečių ir net atvykęs į J.
Tautų posėdžius pats Višins
kis, viename iš savo paskuti
nių pranešimų priminė Pabal
tij« okupaciją. Pranešėjas pa
ei.avo 1939 m. spalio 21 d.
aukščiaus. soviete Molotovo
žodžius, kad Sov. Sąjunga pa
s.sako už skrupulingą ir gar
bingą sudarytųjų su Pabaltijo
valstybėmis sutarčių vykdymą
ir nurodė, kaip klastingai pas

tų», tuo geriau jie kliuksėjo
iš bonkos į šnervę. Taip kaip
Petrošius sakė: ne lašas nenu
siliejo ant žemės.
— Ot ir atlikta, - patenkin
tas pasigyrė Petrošius.
Gyvulys, supylus jam silkių
skystimą, nežinojo kur dėtis:
daužėsi ant pavadžio, virpėjo
visu kūnu, lipo ant tvoros,
prunkštė ir gargaliavo.
— Nieko, nieko, aprimsi, kalbėjo arkliui Petrošius, o
Balkūnai stovėjo lyg nesavy
ir akių nenuleido nuo arklio.
Liepęs įleisti arklį pviepivtėn, Petrošius, gražiai padėko
tas, nuėjo namo, o Balkūnai,
įleidę arklį, suėjo trobon. Tik
uždarė paskui save duris, kai
prieangyje pasigirdo didžiau
sias bildesys. Pradaręs trobos
duris, Balkūnas net nustėro
iš baimės: sulaužęs pertvarą,
arklys, lyg laukinis daužėsi
po tvartą, lipo ant sienų ir
šniokštė kaip garvežys. Aišku
buvo, kad su juo negerai. Per
simetęs keletu žodžių su žmo
na, Balkūnas, vos pvaspvukęs
pro šėlstantį arklį, leidosi pas
Petrošių arklio skolinti, gydy
miestelio parvežti.

kiau tas sutartis sulaužė. Ir
dabar jie šneka apie taiką, o
iš tikro stengiasi pavergti vis
naujus kraštus.
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1953 m. lapkričio 14 d
Putinas

atsisakė. Taip Amerikai ir ne
teko išgirsti K. Petrausko.

— Tarptautinėj sukaktuvinėj 30-jo j moterų meno ir pra
— Vaikų laikraščio «Eglu monės parodoj New Yorke
tės» redakcija paskelbė kon lapkričio 1 8 d. dalyvauja taip
kursą, kurio laimėtojams pas pat lietuvės moterys su tauto
kirtos 3 premijos. Gali daly
vauti vaikai iki 15 m. Pagei . dailės dirbiniais ir koncertine
dalijamos temos apie savąjį programa. Programos prane
kraštą, jo istorija, kovas dėl šėja - Operos sol. B. Darlys.

Metu
Pasauly šventa ir skaistu
Ramaus saulėleidžio metu,
Lyg didžio aukuro liepsna,
Žėruoja deganti diena.

Vai siaubia, kelia ir mane
Šviesi auką gryna ugnia.
Ant didžio aukuro tylįs
Degu lyg saulės spindulys.
Skaisti prabilo man dvasia
Ramaus pasaulio maldose.
Tik paskutiniuos spinduliuos
Ji vėl į saulę nuliūliuos.

Tegu ir vėl širdis viena
Klajos svajonių nešina,Tik aš ant aukuro tegu
Kaip šiandien vis degu, degu.

Tik pabaigoj skausmų dienos,
Kai vėl pasaulis suliepsnos,
Liepsnok, brangiausioji, ir tu
Ant vieno aukuro kartu.

S

1918 m.

... Aš pas savo moti r elę kaip rožė žydėjau

vą, iš lietuvių buvo pakvies
tas stud. R. Bačkis.

Vokiečiu Spauda Apie Ka

raliaučiaus Ateiti
— Olandija. Antrasis Euro
— Prancūzija. Iš lietuvių gy
pos Kongresas Haagoje, kuria venimo Prie Kultūros Laisvei
— Baiminimąsi, kad Kara
me iš lietuvių dalyvavo Dr. Ginti Organizacijos sudaryta liaučiaus sritis su pačiu mies
S. A. Bačkis, A. Devenienė me komitete lietuviams moks
• — K. Petrauskui siūlė , pa ir E. Turauskas, pasisakė už liniukams atstovauja prof. J. tu galinti būti prijungta prie
vaduoti Caruso. K. Petraus kiek galint greitesnį Europos Baltrušaitis; be to, į komitetą Sovietų Lietuvos, paskelbė
kui galutinai pasitraul m iš gynybos sutarties pab iru rimą yra pakviesti prof. A. Macei dar didysis Berlyno dienr.
operos Sovietų okupuotame ir iš pradžių bent iš 6 Euro na ir rašyt. L Šeinius. Pasau «Telegraph», «Die Freiheit»
Vilniuje ir tuo būdu baigus / pos valstybių Supemacionali- linio Motinų Sąjūdžio Tarp ir kt. Vokiečiu spauda ta pro
ilgą meninę karjerą teatro nės Politinės Bendruomenės tautinės Tarybos posėdyje Pa ga pažymi, kad bolševikų ascenose, Amerikoje leidžiama
dministruojama šiaurinė Ryt
sudarymą. Tai būtų faktiško vyžiuje lietuvėms atstovavo O.
«Sandara» pažymi, kad jis tu ji
prūsių
dalis yra griežtai ati
Mažosios Europos vyriausy Bačkienė. Krepšininkas V.
rėjo puikią progą užimti gar
tverta.
ir
stipriai saugojama
bė. Kongreso pareiškimą, kad Grybauskas už darbą sporto
siojo Caruso vietą, bet nuo Europa būtų nepadalinta, kaip srityje prancūzų vyriausybės nuo pietinės Rytprūsių dalies,
jos, atsidėjęs Lietuvos operos dabar, bet visa apjungta, su
apdovanotą* bronzos medaliu. administruojamos lenkų. Nuo
organizavimui, atsisakė. Po
1952 m., kai kuriose Karaliau
Cąruso mirties 1921 m. Metro kuriant Supernacionalinę Poli Tai pirmas svetimšalis sporti čiaus srities mokyklose jau
po ' lino operos vadovai jo tinę Europos Bendruomenę, ninkas, apdovanotas šiuo pa leista dėstyti ir vokiečių kal
pasirašė visų kraštų atstovai, sižymėjimo ženklu. Kitas paM
vieta užimti pasiūlė K. Pe stebėtojai ir Kongreso dalyvi žymėjęs krepšininkas, T. Gai bą.
trauskui, pripažintam visiškai
Būdingą ištrauką iš so
ai. Pareiškimas buvo plačiai liūs, išsikėlė i Vokietiją, kur
nusipelniusiu tos garbės irsaF paskleistas tarp žurnalistų ir vadovauja sportui Vasario 16 vietinių «Izvestijų š. m. spalio
vo nuostabiomis balso ypaty
kongresininkų. Už suvienytą gimnazijoje. Dail. V. Kasiulis 8 d. Nr. 41/53 paskelbė vokie
bėmis, tiek ir dideliais artisti Europą
pasisakė ir jaunimas Paryžiuje suruošė jau 7-ją sa čiu k. leidžiama «Ost Pvoble
niais gabumais. «New York
per didžiulę manifestaciją. Iš vo kūrinių parodą, šį kartą me». Joje būtent rašoma, kad
Times» dienraštis įsidėjo did pavergtųjų kraštų į ją buvo išstatė 14 spalvotų litografižiulę K. Petrausko nuotrauką kviečiama tik po vieną atsto- nių darbų.
(pabaiga 6 pusi.)
pažymėdamas, kad jis užims
Caruso vietą Metropolitaino
operoje, o paskiau į Kauną
nuvykę Metropolitaino operos
Nuvykimas i
atstovai jam pasiūlė labai ge
Baras - Restoranas
ras sąlygas, bet K. Petraus
X
A
N
G
R
ILÂ
Kavinė
kas jau aukščiau minėtais su
Waiter
metimais nuo visų pasiūlymų
R. Braulio Gomes, 25- 3’ Ravi m.
Automobiliais: per InCondomin. 307 ~ Edifício Vicentina
TeL 36-2547- Caixa Postal 34Ó9
terlagos, Cidade Dutra,
Rio Bonito, paskui po
kairei keliu tiesiai į
Baikim lene, likusi su vai
vieniečio vadovybėje.
Berovė ir Sta. Monica
kais troboje, bijojo ir durų
Aplankykite ir musų
Autobusais: S. Paulo praverti, kad arklys į vidų
virtuvę: austriškų ven
Taguacetuba:. išeina iš
neįsiveržtų. Persigandę vaikai
CASAS - TERHEKOS • CHAC0RAS - FIMKCIIMENTOS ■ HIPOTECAS
griškų, lenkiškų val
\po Viaduto do Chá
sulipo ant krosnies ir ten tu
gių specialybė.
DRtRTAMèHTO ESPECiaUSÃÜO DE
(Rua Formosa) kiek
pėjo, kaip pelės. O arklys
vieną 7 ir 13,30 vai
daužėsi vis smarkiau net visa
“Ak, kaip skanu“.
Iš Santo Amaro (Bar
pirtelė judėjo. Gal po pusva
Popiečiais: Vienietiška
13 de Maio) 7,30 - 14 v. Sekmadieniais: 7,30, 10,30, 14 vai.
landžio bildesys aprimo ir pa
kava, kepti oboliai.
IšXangrilamiestan šiokiadieniais: 9,30 ir 14 vai. Sekmadieniais:
sigirdo vienodas, smarkus šie
Adata kiekvieną dieną.
9,30 11,30 ir 16, 18 vai.
nos daužymas. Balkūnienė pra
vėrė duris ir išvydo vaizdą,
nuo kurio jai pradingo baimė,
bet širdį užliejo gailestis: ar
> antro — gražiausio - paskutinio pardavimo
klys stovėjo palei sieną ir, lyg
žmogus iš nusiminimo, daužė
galva į ją. Bum! Bum! Kurči
ai drebėjo siena, o nuo kiek
vieno dūžio biro pirtelės tin
kas. Negalėdama pernešti ;to
žemės sklypą. Tai amžino pavasario sodas su visais patogumais
reginio, uždarė duris ir verk
Tikras rojaus vaizdas. Sklypai randasi prieš žavingai gražią
dama pradėjo melstis. Po ke
REPREZA NOVA
lių minučių bildesys nutilo.
Leng viau atsidususi Balkū
Kas dabar nepirks — Laimę savo kojomis sumins.
nienė pravėrė duris - ir sukli
Pardavimas suorganizuotas senai išbandyta sistema.
ko balsu: arklys gulėjo aukš
tielninkas ir nejudėjo. Į jos
klyksmą atsiliepė vaikai, ir
são paulo
visi rėkė balsu iki atvažiavo
Be įnašų — be nuošimčių. Šimtui mėnesių išsimokejimui nuo Cr.$ 260.00 ligi 990.00
gydytojas.
Sklypai nuo 600 ligi 2000 kvadr. metrų. Su ar be fronto reprezon.
laisvės, tėvynės grožį etc Pas
kuti n is terminas rašiniams įteik
ti - gruodžio 15-ji.

tam

Do Comoro do Volorei Irpob'iliarioi e do Sindiccto do> Corretorei de Imóveis

WALTEE AURENE

(B. D.)

XANGRILÁ
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Lietuvos Laisvinimo Talkos
Nuostatai
L TIKSLAS

1. Vykdydamas Lietuvių
Charte ir siekdamas pagilinti
laisvojo pasaulio lietuvių da
lyvavimą Lietuvos laisvinimo
darbe bei padėti jiems įsijun
gti į didžąją kovą dėl Lietuvos
politinio išlaisvinimo, Vyriau
siasis Lietuvos išlaisvinimo
Komitetas.
SKELBIA LIETUVOS LA
ISVINIMO TALKA IR KVIE
ČIA DĖTIS Į JĄ VISUS LA
ISVOJO pasaulio lietuvi

us.

II.

UŽDAVINIAI

2. Lietuvos Laisvinimo Tal
ka:
a) garsina Lietuvą svetimtaučiose ir eina į viešumą mū
sų Tėvynės ir josios suvere
numo atstatymo šūkiais;

ka kiekviename krašte vyk
doma pirmoje eilėje per jame
veikiančias lietuvių organiza
cijas. URT - bai susitariant
su jomis dėl organizacinės
formos ir darbo plano.

b) lenkia svetimųjų spaudą,
viešąją opiniją ir vyriausybių Pastaba: 1) Kraštuose, kur yra
politiką Lietuvos laisvinimui
Lietuvos diplomatiniai atsto
ir jos suverenumo atstatymui
vai, Lietuvos
Laisvinimo
palankia kryptimi;
Talka vykdoma su jų žinia,
c) atremia prieš Lietuvą da
2) kraštuose, kur esama or
romus visokius puolimus,
ganų, vykdančių Laisvinimo
d) siekia, kad Lietuvos Vals
Talkos uždavinius, kaippvz.
tybė butų visur laikoma ne
JAV-se ALTa ar LLK, Lie
priklausomu ir pilnateisiu vals
tuvos Laisvinimo Talka vyk
tybių šeimos nariu,
doma
sutartinai su to kraš
e) organizuoja bendrus’žy
to
už
lietuvių
politinę akci
gius ar kuria bendrus orga
ją
atsakingomis
institucijonus su kitomis už geležinės
*
mis.
uždangos atsidūrusiomis tauto
4. Lietuvos Laisvinimo Tal
mis, atstovaudama lietuvių ta
ka
yra garbės tarnyba.
utai,
f) daro visa kita, ką ji sa
vo tikslui pasiekti pagal vie
Aiškinamasis Rastas
tos sąlygas ir aplinkybes ran
da naudinga bei reikalingaprie Lietuvos Laisvinimo Tai
daryti.
kos nuostatų
III. ORGANIZACIJA
1. Būdingiausiu reiškiniu da
3) Lietuvos Laisvinimo Tal Partiniuose laisvojo ir bolše

VIC-MALTEMA
PRODUTO DA CIA. PROGRESSO NACIONAL

’"-’-ričio 14 d.
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Pusi. 4

vikinio pasaulių santykiuose
tenka laikyti vadinamojo «šal
tojo karo» formomis vykstan
čias varžybas dėl žmonijos
nuotaikų, vieniems ir antri
ems laimėti pasaulinės opini
jos palankumą.
Ši kova ir už pavienio žmo
gaus, rr už ištisų visuomenių,
o per jas - kraštų ar., konti
nentų apsisprendimą, yra pir
mutinis dabar pasauliniu mas
tu taikomos strategijos užda
vinys. Netenka Įrodinėti, kiek
svarbu Lietuvos laisvinimo by
lai, kad iš šios psichologinės
kovos laimėtojas išeitų laisva
sis pasaulis.
URT, jausdama tą didelį atsa
kingumą, kuris tenka VLlKui,
pasistatė sau uždaviniu įtrauk
ti į laisvinimo darbą kuo pla
čiausius lietuvių sluoksnius
visame laisvajame pasaulyje.
Ši veikla tai ir yra tas kon
kretus mfisų laisvinimo dar
bas, kurį galime neatidėlioda
mi vykdyti. Pats gyvenimas
duoda gražiausią progą ir mu
sų tautai įnešti deramą indė
lį į pasauliniu mastu vedamą
kovą nepasiduoti bolševikų
vyliams.
2. Turint galvoje, kad dide
lė dauguma laisvajame pašau
lyje atsidūrusių lietuvių yra

intelektualai ir kad jie bolše
vizmą pažįsta iš patyrimo, o
ne vien iš teorijos, norima,
kad Lietuvos Laisvinimo Tal
kos veikla pasireikštų konkre
čiai, formuojant atitinkamų
kraštų viešąją opiniją. Tam
tikslui kiekviename krašte
Lietuvos Laisvinimo Talka tu
retų paskatinti, kad mūsų tau
tiečiai eitų į kultūrines, moks
lines, profesines, religines ir
tolygias tų kraštų organizaci
jas ir jose aktyviai reikštųsi.
Kiekviename krašte sudaro
mas planas ir pasirenkama po
puliariausių organizacijų eilė,
per kurias pirmon galvon ima
masi Lietuvos Laisvinimo Tai
kos darbo. Stengiamasi suruoš
ti tokių parengimų, Kurie ga
lėtų sudominti to krašto vado
vaujančius sluoksnius, ieškant
kelio Įeiti į jų klubus, įvai
rius pobūvius, ypač į jaunimo
tarpą, su meniniais pasirody
mais, visur turint pagrindinį ti
kslądidintimūsųdraugų būrius.

(B. D.)

REIKIA BALDŲ? KREIPKIS Į

/

TAUTIEČIO

J. L. GalinsKas Ltda.

BALDŲ
AV.
1111_____

DR.

GIACAGLINI,

SANDĖLĮ.
71-C

—

V. ALPINA.

.n

VIC-MALTEMA
O alimento dos campeões

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

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

PERES 8c PRANAS LTDA.
Statybos medžiagos sandėlis ir Įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių
krautuvė tiktai pas

Importação — Exportação
Raštinė: - Av. Churchill, 94 - 11.o and. - sala 1110
Rio de Janeiro - Fones: 52-0229 e 32-6265
Em Minas Gerais:
Peres & Cia. Ltda. - Leopoldina - R. Providencia, 71
Jother Peres de Resende - São Pedro dos Ferros
Amadeu Cesar Machado - Nanuque, Minas
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Nori patogioj, gražioj vietoj, pamary — Praia
įsigyti žemės sklypą?

Grande

Neužmiršk apsilankyti Suarão.

AVENIDA DR. GIACAGLINI, 34-C

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

1953 m. lapkričio 14 d.

Jprindys & Čia

Pusi. 5

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

Industria e Comercio de Calçados

PARDUODA

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

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS.

Rua Javaės, 719

-

SKAITYK IR PLATINK
«MŪSŲ LIETUVA»

São Paulo

balso grynumas, skambumas

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

Rua Roberto Simonsen, 13 -- 3.° — salas 306 - 310
(Senoji rua do Carmo ir kampas P-ęa Clovis Bevilaqua)
São Paulo
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MEKANIKOS DIRBTUVE
::
S3

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.

Mg

CAjTAJ
JÃ© J O KG E

Telefonas (recados) 3-0707

Rua 12 N.o 39 — Vila Zelina
Avenida Zelina N.o 714 — (iundos
Caixa Postal 4118 — São Paul
:£?■■■■

Santo Amaro apylinkėje - nuėstabaus grožio gamta sveikas klimatas, tik už
\
18 klm. nuo Praça da Sé, geras kelias, tarp”
dviejų ežerų. Puiki proga dabar įsigyti žemės
//
sklypą su mažu Įnešimu ir ilgalaikiu išsimokėjimu
— 100 mėnesių.
....
,
Reikalingų informacijų gauti tik pas vienintelį įgaliotinį šias žemes pardavinėti musų tautietį Kazį Kmiliausk\, 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 ei n t autobu
sai Jardim Riviera. Iš Socorro galima nuplaukti laiveliais.
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LEONAS VARNAUSKAS
EI

RIVIERA

ESSE

aprengia

vyrus nuo galvos iki kojų

Batai, skrybėlės, marškiniai, kaklaraiščiai, kojinės, lietsargiai,
Taip pat batukai moterims ir vaikams.
Viskas geriausios rūšies, patvaru, gražu ir pigu.
IŠ FABRIKO TIESIAI VARTO TOJUI.

JORGE

MATELIONIS KRAUTUVĖS:

Rua São Caetano, 526
Fone 35-3260
RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 275 — 7 AND. — SALA 73
' TEL. 34-7482 — SÃO PAULO

*

Rua São Caetano, 510
São Paulo

WeeWeS«SWniIMtll||l«IMHIHHH||IHllWUllrTP»l|lllHHHIlllHlll||ll||inillHliniliill||H»lllinUIHIIttllUII>HlUllllllnfl<iinHll»ll»l|U|t1t||ll|lltlin||ll|in|HllllinilUll||IIUIl||IIIlJIUIl|lllUll|lll|ilU8HlllHllUIUtllHiapinitHIIUllHllfflWnu» .

mSSSSSU

iiiiiininiiiiiiiiniuiiiiiHuiiimiiiiiiimiiuiiwinHinHnMiHiiiRiimHinÍHiiiiMiuiiiHiuimiiiiHtfiiHHiutiiiiiiuiiHiiiitimiiiiitHwiiiiíMiiiKiiHHMittnnwtiiiuiisMHMHMuniuiuitiuiuHnimitwnHniuiD'^

VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS
L I N D O Y A

Foto-Studija “BERNARDO”
ĮKURTA 1890 METAIS

'

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

ARTHUR

SCHMIDT

Priimami pakvietimai į namus — Senų portretų reprodukcijos
RUA

SÃO

CAETANO,

447

—TEL.

4-5576

—

SÃO

PAULO

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINTOJAI

IIIÍMÂOJ CAIRIRIIimi
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 Poetai 3967
SÃO PAULO

LIETUVOS NACIONj
MARTYNO MAŽVYDO Bl

6

— V. rutviiM
A. Rudys nuo§|
už vaišingum^^P^MBmP
kams, Pauliukoniams, Gauliams,Strimaičiams, Abraičiui,
lankantis Rio de Janeire.

•Š. m. lapkričio mėn. 21 d. 20 vai. Mokoje, rua Lituania, 67
Lietuvių Sąjunga Brazilijoje ruošia linksmą

V A K A R A
AV.

ZELINA,

706

—

CAlXA POSTAL,

PIKNIKAS Į SANTOS
• L. K. Moterų Draugija kita
sekmadienį, lapkričio mėn. 22
d. ruošia išvažiavimą - pikni
ką į Santos - pamariu. Norin
tieji vykti kartu privalo užsi
rašyti ir apsimokėti pinigus
nevėliau šio sekmadienio, 15
d. lapkričio, nes reik žinoti
tikslus ekskursantų skaičius
užsakant autobusus.
Patogiausia užsirašyti bus
šį sekmadienį per Moterų Drau
gijos susirinkimą, prieš proce
siją, mokykloje. Išvykstanti
ems piknikan mišios bus atlai
kytos 5:80.
Autobusai išvažiuos iš V.
Zelinos 6 vai.. Pasivėlinusių
nebus laukiama, nė pinigai
gražinami.

SUSIRINKIMAI
Sį sekmadienį šaukiami šie
susirinkimai:
Moksleivių ateitininkų po
8:30 vai. mišių.
Liet. Kat. Moterų Draugijos
14 vai.

371

— SÃO PAULO

; — São Paulo Lietuvių Tary
bos 15 vėl., V. Zelinoje Tary
bos nariams atskirų pakvieti
mų nebus siunčiama.
— Praėjusį sekmadienį iš
rinkta nauja Filhas de Maria
valdyba. Pirmininke išrinko
mokytoją Aldoną Nadolskytę.

— Liet. Kat. Bendruomenės
choro valdybon ateinantiems
metams, 8 d. lapkričio, visuo
tiniame susirinkime, slaptu
balsavimu, išrinko: K. Ausenką pirmininku, V. Tatarūną vice - pirmininku, P. Šimonį
- iždininku. V. Narbutį - sekre
toriumi. EI. Matuzonutę - an
truoju iždininku, 1 . Zagorskaitę antruoju sekretoriumi,
L. Bendoraitis - reikalų vedė
ju.
— Šiomis dienomis São Pau
Jy lankosi iš Rio de Janeiro
«Dainavos» Draugijos pirmi
ninkas r>, Kl. Martinkus Sã)
Pauly turi nemaža pažįstamų
ir prietelių. Todėl čia užtruks
ligi pirmadienio.
MISIJOS

(pabaiga iš 3 pusi.)
«drg. L Salauskús iš Kalinin
grado (taip bolševikai yra pa
vadinę Karaliaučiaus mietą
E.) reiškia savo pasipiktinimą
nežmonirkomis susiekimo są
lygomis. Ypač blogai veikia
tramvajai baltų rajone. Kas
nori patekt į miesto centrą,
turi sustojimo vietoje laukiai
mažiausia valandą, o kartais
ir dvi. Dažnai pakiečiama
važiavimo kryptis, apie tai
yažiuojantiems neužsimenant
nė puse lupų».

šiandien, pe n k tad i e n i o Vak ar e,
bus procesija su žvakėmis.
Eis Vila Locijos ir Vila Be
los gatvėmis.

MIŠIOS

IDUNAKTĮ.

Ateinantį sekmadieni vidu
naktį bus laikomos mišios ir
vyrams bendra šv. Komunija.
Išpažinčių bus klausomi visą
vakarą.
— Sekmadienį 4 vai. Po
piet. bus misijų užbaigimo pro
cesija. Po procesijos misijo-
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— Lietuvių-Brazilų Kultūri
nio Bendradarbiavimo Klubas
š. m. lapkričio mėnesio 15 d.
15 vai. šaukia visuotina narių
susirinkimą, Vila Zelinos pa
rapijos mokykloje prie bažny
čios.
Nariai prašomi būtinai daly
vauti ir taip kviečiami prijau
čia nti e j i, y pac' jaunimas.
Valdyba.

Scenoje bus parodytas įvairių numerių šiupinys, Šo
kiams pritars puikus orkestras. Pakvietimus galima įsi
gyti pas valdybos narius ir mok. K. Pažėraitę.

L; S. B. Valdyba

ir Stasiui Citvarui - molonia*
sutiko veltui padainuoti, P
— Lapkričio mėn. 14 d, VF Anelei Dubauskienei - labai
la Zelinoje bus šliubas Sergio gerai suorganizavo bufetą,
Kiekvieną,sekmadienį prie
Pratalali su Ana (Anita) Cata Pp. Zvyronai - labai daug pa bažnyčios pas spaudos plati n
fay. Vaišės ruošiamos Mokos dėjo bufetą tvarkyti, P. Pr. toja B. Šimkų galima gauti
mokykloje. Ana Catafay buvo Dutkui - paskolino piano, P. nusipirkti naujausių lietuviš
St. Dutkienėi -^padovanojo lo kų knygų bei laikraščių.
kurį laika «Vyčio» choristė.
terijai tortą, P. Ziezienei - pa
dovanojo
bufetui tortą, P. Ado
CHORISTŲ VAJUS.
ALUGA-SE
mavičįenei - padovanojo lote
Armazenas 7x7 didžio, yra
Choras yra lietuviškos vi rijai paršiuką, P. Girčienei suomenės puošmena. Įvairio padovanojo loterijai gero vy įvesta força tinka mažai dirb
mis progomis, bažnyčioje, no bonką, P. Gaulienei - kuri tuvei ar * rautuvei.
scenoje, tautinėse šventėse, kaip visada, prisidėjo prie Rn-» das- Roseiras,88 — kam
savųjų ir svetimųjų tarpe, už bufeto parengimo ir Rio lie pas Ri,.-. Rio do Peixe. V.Bela
pildo programą, parodo lietu tuviu jaunuomenei, kurie la
PAIEŠKO.
viškos dainos grožį. Todėl bai daug padėjo savo darbu.
Mykolas
Stąsevičius gyve
yra labai svarbu turėti pajė
nantis
Brazilijoj
paieško savo
gų ir skaitlingą chorą. - Ypač Jonas Adomavičius - Katalikų
brolio
Jti
zo
Zalecko,
gyve
dar svarbiau, kadangi yra vii
Bendruomenės Pirmininkas
nančio
Š
Amerikoj:
Prašo
atsi
ties, kad teks dalyvauti ir
Klemas Martinkus - «Daina
liepti
šiuo
adresu:
Caixa
Pos
São Paulo miesto 400 metų
vos» Pirmininkas.
tai
371
São
Paulo,
Brasil.
jubilėjaus
programoje. Čia
ypač svarbu prieš svetimus
pasirodyti skaitlingai ir sti
Lietuvių - Brazilų Kulr. Bendradarbiavimo Klubas š. m.
priai. Choras nuolat-.kinta —
išteka, apsiveda, persikelia
lapkričio mėn. 28 d. 20 vai. V. Zelinos gimnazijos salė
kitur gyventi, nepalankios
je ruošia grandiozinį
darbo valandos. Lietuviškoji
visuomenė yra prašoma rem
VÁKÀRA - KONCERTĄ
ti šį vienintelį Brazilijoj, Liet.
Kąt. Bendruomenės chorą. Ir
negalima nusiskųsti, kad vi
kuriame dalyvaus naujos lietuvių kartos priaugančios
suomenė choro neremtų. Štai
artistines pajėgos pirma kartą musu kolonijoj.
choro rėmėjų yra virš 120
Pakvietimus gauti ir staliuku
užsisakyti galima
Choro rėmėjai yra svarbu.
Bet nemažiau svarhp yra nau
pas p. V. Tijūnėlį, V. Zelinoj, p. Karpavičių — A v. São
ji choristai. Todėl visi, kur
João, 233, p. Remenčienę — praça Carlos Gomes, 180.
kur tik yra jaunime, prašomi
«Mūsų Lietuvos» .ir «Žinių» redakcijose.
kviesti, raginti jaunimą, ypač,
vyriškąjį, stoti į choro eiles®
A iv /■ į
L. B. K. B. Klubo Valdyba.
Choro reikalas nėra vien L.
K. Bendruomenės, bet visų lie
tuvių reikalas, nes jis savo
dainomis atstovauja visus lie
tuvius. Tikimės ir laukiame
lietuviškos visuomenės talkos
choristų vajuje.
Šia proga taip pat primena
me, kad mokyklinie amžiaus
ClmicąDentaria Popular
vaikučiams yra jaunučių che
ras, kurio pamokos būną kiek
vieną trečiadienį 5 vai. po
piet.
nieriai tuoj išvyks.

Btntístas

Augusto Ribeiro

RIO DE. JANEIRO.

Leite

Registrado no C. R. C. sob o n.o 551

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

f

Aberturas de firmas
Encerramentos de firmas
g Transferencias de firmas
S Contrat. na Junta Comercial
g Distrat. na Junta Comercial
| Escritas Fiscais
s
Escritas Comerciais
f
j
HORÁRIO das 8

|

J

|

Contratos de locação
Cartas de Fiança
Requerimentos
Balanços
Alvarás diversos
Seguros de Fogo e
Seguros de acidentes
às 19 horas.
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PRAÇA SÃO JOSÉ; 1 - V. ZELINA — S. PAULO

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI
NAUJANYBIŲ

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų,
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įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių-
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fogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t. t..
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Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA
i
ISSIMOKEJIMUI.
Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.
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KatalŲŲį Bendruomenė kar
tu su «Dainava» š/m. spalių
31 d. surengė UNE salėje š >
kių vakarą su programa, ku
rią išpildė:
P. João Oliveira (tenoras) daianavo iš Operos Palhaço
«Leon Cavallo» ir Puccini
«Reconta de Harmonia»
P. Stasys Citvaras (bosas)dainavo Šimkaus «Oi kas» ir
Weberio «Freischutz»
P. V. Strimaitis puikiai pra
vedė tautiškus šokius.
Kaip solistams, taip ir tau
tiškiems šokiams akompanavo
Maestro Mario Bruno.
Publika liko sužavėta solis
tais ir tautiškais šokiais ir ne
sigailėjo aplaudismentų.
Po programos, griežiant ge
ram orkestrui, jaukioje nuo
taikoje ir užkandžiaujant, šo
kiai tesėsi net iki pat ryto.
Katalikų Bendruomenės ir
«DAINAVOS» Valdybų Pirmi
ninkai reiškia didelę padėką
visiems dalyviams ir visiems
prisidėjusiems surengti tą kul
tūrinį ir šokių vakarą, o y pa
tingai:
Klebonui Janilioniui - sura
do veltui salę, P. T. Mažeikai
- pakvietė solistus, kurie vėl
tui dainavo, Maestro Mario
Bruno - akompanavo pianu
solistams ir tautiškiems šoki
ams, Solistams João Oliveira

Praça

São J osé, 8 - salas 3 e 5
VILA

ZELINA

Dentaduras — Pontes — Extrações — Obturações

NOTURNA
Sergi? Kreipkis į

Dr. Samuel Lewkowicz
Studijavęs ir baigęs medicinos mokslus Paryžiaus (Sorbonos) universitete ir Brazilijoj, Ligoninės Rotschild,
Paryžiuje, gydytojas.
Konsultorija mieste, R. Ribeiro de Lima 454 Tel. 34-7803
Residencija, Rua Prates, 125' Apt. 701 Tel. 36-8469.
Kalba lenkiškai, rusiškai, prancūziškai, vokiškai.

Reikalingas advokatas byloms vesti?

Nieko nelaukdamas kreipkis į

Advokatą Decio Farias
■ :

//.ji

' ■

■■

Raštinė: R. Santa Teresa, 28, 6-to and. salas 604 ir 605.
(kampas Praça da Sé) Fone: 35-8246 ir 32-0064

