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Savaitinė Politinių įvykių Apžvalga
Trys Didieji
Bermude.
8

arba mirties kova» - kalbėjo
Eisenhower.

— Persijos vyriausybė yra
pasiryžusi atnaujinti diploma
linius santykius su Anglija.
Kaip žinome tie santykiai bu
vo nutraukti del žibalo šalti
nių, atimant iš anglų kompa
nijos koncesiją. Šaltiniai bu
vo nacionalizuoti. Anglų vyri
ausybė irgi yra linkusi nacio
nalizaciją pripažinti.

Gruodžio mên. 4 8 d. mažo
je Bermudės saloje, netoli ši
aurės Amerikos krantų, susi
rinkę trys didieji: Eisenho
wer, Churchill ir Laniel su
kiekvienos šalies užsienio po
Etikos ministeriais svarstys
aktualiausius gyvenamojo mo
mento tarpatáutinés politikos
klausimus, bei reikalus. O tų
reikalų pirmoje . eilėje stovi
pačių vakariečių nesuardomos vienybės įgyvendinimas,
suradimas bendros kalbos pa
čiais gyvybiniais Europai ir
pasauliui klausimais. Pavydži
ui prancūzai amžinai baimina
si dėl Vokietijos apginklavi
mo ir rimtai susirūpinę Saaro
likimu. Jie norės iš ameriko
nų ir anglų kokių nors garan
tijų, kad jie ateityje vėl ne
taptų vokiečių auka.
Anglų pirkliška politika ir
gi nevisada susiderina su Va
šingtono aiškia, atvira, be jo
kių vingių, diplomatija. Taigi
nustatymas vienos bendros,
aiškios politikos, visiems pri
imtinos, yra pirmaeilis trijų
didžiųjų konferencijos uždavi
nys.

Jau kelinta diena New Yor
kas yra be laikraščių. Strei
kuoja spaustuvių darbininkai.
Reikalauja pakelti atlyginimą
ir sumažinti darbo valandas.
Vietoj 36 savaitinių darbo va
landų dirbti tik 32. Taip pat
reikalauja padidinti apmokamų
atostogų dienų skaičių, vietoj
šešių - dešimts.

Maskvai nepavyko
sutrukdyti

— Žydų valstybė atnaujino
santykius su Rusija. Izraelio
pasiuntinybė Maskvoje jau
veikia.

Bermudo konferencijos. O
ji to labai norėjo. Štai jau be
veik konferencijos išvakarėse,
kviečia vakarų demokratijas
konferencijon,
tikėdamiesi,
kad Vašingtonas ir Londonas
nepermatys Kremliaus veid
mainiškumo. Nei Vašingtonas,
nei Londonas iš esmės Mask
vos kvietimo neatmetė. Juk,
anot Churchill, derantis nieko
negalima pralaimėti. Tačiau
šis pasiūlymas jokiu būdu ne
sutrukdys Bermudos konferen
cijos. Ji bus vykdoma sulig
iš anksto numatyto plano.
Amerika uz pavergtu
islaisvinima.

tautu

Kiekvienos derybos su Ru
sija esantiems anapus geleži
nės uždangos, ar jų atsto
vams laisvame pasaulyje, su
kelia baimės, kad didieji gali
pakartoti Yaltos, Teherano, ar
Potsdamo nelaimingas sutar
tis. Baiminamasi, kad vakarų
politikai, «praktiškais išskai
čiavimais», nesutiktų su esama
padėtimi, tuo palaidodami šim
tų milijonų laisvę.
Panašiems gandams išblaš
kyti ir pavergtųjų išsilaisvini
mo viltims skatinti, Ameri
kos prezidentas šios savaitės
pasikalbėjime su spaudos ats
tovais, pakartojo, kad Ameri
kos nusistatymas del paverg
tųjų tautų yra nepakeičiamas.
Tautos pačios turi teisę nus
pręsti savo likimą ir išsirink
ti sau valdžią. «Laisvės kova
prieš komunizmą yra gyvybės

JAV - se pastoviai įsikūrusiems Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos piliečiams į federalines
tarnybas, į kurias ligi šiol ji
ems nebuvo galima patekti ne
šaut JAV piliečiais. Naujuoju
pakeitimu Lietuva, Latvija ir

—
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Kur bus pralaužta
geležinė uždanga?
Pavergtieji kraštai daugsim
patijų ir užuojautos susilaukia
vakarų demokratiškuose kraš
tuose. Pabaltijo krašto įjungi
mo į komunistinę Rusiją ne
pripažįsta. Didieji valstybės
vyrai tikrina, kad jie stovį už

VI

METAI

kai prigesina. Svarstant šian
dien sudarytą padėtį nenoro
mis klausi: kur bus pralaužta
geležinė uždanga ir sudrebins
visokių kalėjimų, koncentra
cijos stovyklų sienas. Kur ir
tada kada tai įvyks?
Akyliau sekant dabartinę pa
dėtį, atrodo, kad pirmą smūgį
į geležinę uždangą kirs Vokie
tija. Jai perdaug žemių yra

New Yorkas be laikzasciv.

— Rusijos pasiuntinys Pa
kistane įteikė vyriausybei no
tą prašydamas paaiškinimo,
ar tiesa, kad Pakistano vyri
ausybė leis statyti savo teri
torijoj amerikiečiams aviaci
jos bazes. Rusams svarbu,
nes iš Pakistano aviacijai yra
nedidelis šuolis tiek Kinijon,
tiek pačion Rusijon.

— Rusai’ atšaukė įstatymą
draudžiantį Rusijos piliečiam
vesti svetimtautes. Tačiau ru
sė ištekėjusi už svetimtaučio
nepameta savo pilietybės.

— Amerikos vyriausybė’ne
pripažins Čekoslovakijos vy
riausybės pardavimo vieno
savo fabriko Argentinai, esdn
čio S. Amerikoj. Argentina
minėtą geležies Fabriką būt
pirkusi už 13 milijonų dolerių.

São Paulo moderniškas miestas 400 metų jubilėjaus pro'ga;- laukia daug turistų iš užsienio.

Estija paskelbtos JAV sąjun laisvą pavergtų kraštų ^apsis
gininkėmis. Pirmoji tą reikalą prendimą. Beabejo mums dži
pradėjo judinti Lietuvių Vete ugus faktai. Tačiau nuo šių
rinorių Sąjunga, kurios narių pažadų iki nepriklausomybės
daugumą sudarė dar neturin atgavimo yra neišmatuojamai
tieji JAV pilietybės. Paskum ilgas kelias. Dar nė vieną
juos parėmė ALT, ir JAV kartą niekas neįnešė į darbo
kongresas priėmė lietuviams tvarkę apie pavergtų kraštų
bei kt. pabaltiečiams palankų išlaisvinimą.
Vaikščiojama
įstatymo pakeitimą. Anksčiau apie piktą žvėrį tik aplinkui
tokie darbai pabaltiečiams bu ir tik iš tolo šmagiojama ne
vo neprieinami. Tai didelis lie tikru botagu, bet siūlu pririš
tuvių laimėjimas. Jį tinkamai tu prie botkaičių, ko visai ne
atžymėjo JAV lietuvių spauda paiso ir nesibaido Sibiro meš
ir radijai, džiaugdamiesi tokiu ka. Laikas šias iliuzijas ir vii
JAV įstatymų leidėjų pabaitie tis apneša dulkėmis ir geročiams palankumu.

Keičiasi oras

Meterėclogijos biuro surin
ktais daviniais Brazilijoj, ypač
pietinėj daly, yra pasikeitęs:
mažiau lyja ir šalčiau. Ypač
— Šiomis dienomis pasira šis pasikeitimas yra žymus
šė Rusija su Indija prekybos
1940 metų. Sis oro pasi
sutartį, kuri galios penkerius nuo
keitimas
turi įtakos į pasėlius
metus.
bei augmeniją. Pavyzdžiui ka
derlius prieš 15 metų
— New Yorko uoste keletà vos
buvo
žymiai geresnis.
dienų trukęs uosto darbiniu
Kritulių
sumažėjimas aiški
kų streikas, baigėsi.
namas labai dideliu miškų bei
džiungliųnaikinimu, deginimu.
— Amerikoje sustreikavo Augmenija neleidžia žemei iš
33 tūkstančiai sunkiosios in džiūti.
dustrijos darbininkų.
Sis faktas yra pastebėtas
nevien Brazilijoj, bet Ameri
— Amerikos lietuvių kongre koj. Pavyzdžiui Floridos estą
se dalyvavo taip pat Kerste- de, kaip statistikos daviniai
nas ir visa jo vadovaujama rodo, kitados klimatas buvo
komisija Pabaltijo užgrobimui šiltesnis ir drėgnesnis. Pasku
ištirti. VLIKo vardu kongresą tiniais keleriais metais buvo
pasveikino ir tarė žodį VLIKo padaryti dideli nusausinimai.
pirm - ko M. Krupavičiaus pa Pastebėta sumažėjimas van
prašytas adv. L. Šmukštys, buv dens kritulių ir „temperatūros
valst.
liaudininkų atstovas kritimas.
VLIKe.
São Paujo estado vyriausy
bė skatina atželdinti plikus,
— ALT prašymu JAV kon nuo saulės kaitros perdegusi
gresas pakeitė federalinių iš us plotus. Už plikus žemynus
laidų - atlyginimų išmokėjimo ruošiasi pakelti mokesčius
įstatymą, kuriuo atvėrė duris šimtą procentų.
Lietuvos nacionalinė
M.Mažvydo biblioteka •

atimta, kad ji ilgai, jau atsiginklavusi galėtų ramiai žiū
rėti į anapus Oderio - Neissės
linijos. Rubežiams keisti ne
būtinai reiks karo. Juk ir laz
da nešiojamas! ne dėlto, kad
kitą mušti, bet kad save apsi
ginti ir užpuoliką atremti. Tai
gi ir Vokietijos apsiginklavi
mas gali būti priežastimi Ru
sijos pasitraukimo derybų ke
liu arčiau prie Maskvos.
Vokiečiai yra pasiryžę sus
toti tik ant 1937 metų rubežių.
(pabaiga 6 pusi.)

Tautietį Nepraleisk Progos
įsigyti nuosavą žemės ūkį naujoje lietuvių žemės ūkio
kolonijoje prie būsimo didžiausio miesto Šiaurės Paranoje CIANORTE. Naujoji lietuvių kolonija randasi vos už
kelių kilometrų nuo būsimos geležinkelio stoties ir ae
rodromo, kuris jau greitai bus baigtas statyti. Pirmos
rūšies žemė. Sklypai įvairaus-dydžio nuo 5 iki 50 alkie
rių. Automobilių keliai iki kiekvieno p'arduodamo skly
po. Kiekvienas sklypas pasiekia vandens ūpelį. Sausas
ir sveikas klimatas. Žemė parduodama išsimokėjimui 4
metams, prieinamomis sąlygomis. Žemės derlingumą liū
dyja. puikiausias miškas. Nuosavybės dokumentai garan
tuoti, nes žeme yra didžiausios Pietų Amerikoje koloni
zacijos kompanijos CIA. MELHORAMENTOS NORTE DO
PARANÁ anksčiau vadinusios Cia. de Terras Norte do
Paraná. Žemių pirkėjams apmokama kelionė REAL lėk
tuvu. iš São Paulo į Maringą į ten ir atgal.
Dėl smulkesnių informacijų kreiptis pas autorizuo
tą korektorių STASĮ VANCEVIČIŲ pirmadieniais ir ket
virtadieniais nuo 14 iki 16 vai. REAL kontoroje Rua
Consulheiro Crispiniano, 379 telefonu 5-0664 kasdien nuo
9 iki 11 vai. ryto.
SEKANTIEJI VAŽIAVIMAI IŠ SÃO PAULO Į MARINGĄ REAL LĖKTUVU GRUODŽIO 14 d', ir SAUSIO
18 d. UŽSIRAŠYTI REIKIA IŠ ANKSTO DĖL RIBOTO
SKĄIČIAUS VIETŲ.
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Latviams 35 m. Nepri
klausomybės Jukakti
Minint
Lapkričio 18 d. visame lais
vajame pasaulyje esą latviai
minėjo Latvijos Nepriklauso
mybės 35 metų sukakti. Ta
proga jiems geriausios sėkmės
palinkėjo musų tautiečiai ir
laisvinimo veiksniai. ELTA,
. norėdama supažindinti su la
tvių laisvinimo orgonizacija,
jų veiksniais ir veikla, krei
pėsi tuo reikalu į latvių min.
R. Liepinį, kuris vadovauja
Vyriausiojo Latvių Laisvės Ko
miteto Centro Europoje užsie
nio reikalų tarnybai, atstovau
ja Latvių valstybei prie fede
ralinės vokiečių vyriausybės
Bonnoje ir yra Latvių Raud.
Kryžiaus direktorius. Min. R.
Liepinš yra buvęs latvių finan
sų ministeriu, Rygos vyr. bur
mistru ir ilgą metų eilę Lat
vijos pasiuntiniu Lietuvoje,
Estijoje ir Sov. Sąjungoje.
Kaip yra susiorganizavęs
Vyr. Latvijai išlaisvinti Komi
tetas, kokie jo santykiai su di
piomatais ir kt. veiksniais?
Šiuo metu laisvajame pašau
lyje esą latviai rūpinasi sukul
ti globalinę politinę latvių or
ganizaciją, kuri organizuotai
rūpintųsi krašto išlaisvinimu
ir koordinuotų visų laisvina
mųjų veiksnių darbą. Šiuo me
tu Europoje veikia Vyr. Išlais
vinimo Komiteto Centras, ku
ris ją visą ir apima. Kituose
žemynuose veikia kontinenti
nės atstovybės: Amerikoje, K
nadoje, Australijoje ir kitu”
kurios čia yra centrinės lar.
vių organizacijos. Dabar rup
uamasi visas jas apjungti į
globalinę organizaciją. Šiuo
metu tuo reikalu vyksta pasi
tarimai. Kyla klausimas, kur
tokios globalinės organizaci
jos turėtų būti centras, Esa
ma dviejų projektų: vienu no
rimą tokį centrą įkurti JAVse, nes ten yra didžiausias
latvių emigrantų skaičius (apie 50.000 senųjų ir anie 40 000
naujųjų), antrų - Europoje,
nes tokia organizacija, kaip
kovos organizacija, turinti bū
ti arčiau tikrojo fronto, juo
labiau, kad europinė politika
ateityje bus vykdoma ir le

miama pirmoje eilėje Europos
žemyne. Reikia tikėtis, kad
šiuo reikalu bus taip pat susi
tarta. Tada greičiausiai latvių
laisvinamieji veiksniai turės
dvi delegatūras: vieną - Va
karų hemisferoje, o antrąją Europoje. Laisvinimo darbui
praktinį modus vivendi nebus

Alė Rūta.

Leiskit Mane Namo
(Tąsa)

done, dabar ten eina charge
d’affaires pareigas. Latviai Įs
teigė savo atstovybę, be to,
Australijoje ir Kanadoje. Beri
dradarbiavimas užsienio po
litikoje vyksta tvarkingai ir
sklandžiai. Reikalingas kon
taktas palaikomas ir su Maso

no vadovaujamu Latvijos Lais
vės Komitetu JAV-se, kuris,
veikdamas Free Europe rė
muose, turi daugiau specialių
uždavinių. Abu komitetai ko
voje dėl Latvijos išlaisvinimo
vienas kitą papildo ir pare
mia.
— Kaip vyksta bendradar
biavimas su Baltų Taryba?
Baltų Taryba kitais metais ga
lės minėti 10 metų sukaktį.
Šios rūšies bendradarbiavimui
pagrindai buvo padėti 1934 m.
Ženevoje sudarytąja Pabalti
jo valstybių sutartimi, kuria
bendradarbiavimui pagilinti ir
sustiprinti buvo numatoma kvi
esti periodines konferencijas
ne tik tarp trijų Pabaltijo vals
tybių užsienio reikalų minis
teriu, bet ir tarp kitų veiks
nių. Šia sutartimi grindžia
mas ir politinių veiksnių ben
dradarbiavimas
laisvajame
pasaulyje. Bendradarbiavimą
pertraukė rusų ir vėliau iš
dalies vokiečių okupacija, bet
su laiku jis buvo mėginamas
vėl atstatyti. 1944 m. sausio
ir kovo mėn. Rygoje buvo
sukviestos balti} pogrindžio
organizacijų politinių atstovų
dvi konferencijos. Per pasku
tinę iš jų buvo nuspręsta atei
tyje stengtis sudaryti Baltijos
valstybių konfederaciją. Bet
užėjus bolševikams, šis kon
taktas buvo nutrauktas ir vė
liau buvo atgaivintas Vak. Vo
kietijoje. Tarp latvių ir lietu
vių šis kontaktas' buvo
už
megztas išsyk su VLIKu, tuo
met įsikūrusiu Wurzbarge.
Kiek vėliau į bendrą darbą
įsijungė ir estai, kurių svar
biausieji laisvinimo veiksniai
yra įsikūrę Švedijoje, nes
ten ypač daug susispietę estų
tremtinių. Taip ilgainiui ben
dradarbiavimas Baltų Federa
cijos rėmuose vėl įėjo į visai
normalias vėžes. Darbas buvo
sustiprintas 1947 m. priimtuo
ju statutu. Tarybą sudaro pa
ti Baltų Taryba ir Baltų Biu
ras, kuris atlieka vykdomąsi
as funkcijas,. Reikia visai ob
jektyviai pripažinti, - sako
min. R. Liepinš, - kad mūsų
bendros pastangos ir bendra
kova nepriklausomybėms Bal
tijos valstybėse atstatyti įga
vo daug daugiau svorio, kai
dirbama bendrai. Tai konsta
tuoja ir* patys užsieniečiai,
dažnai mus statydami net pa

vyzdžiu.
— Kaip šis bendradarbiav
mas turėtų reikštis ateityje,
Pabaltijo valstybes išlaisvi
nus? Be pastangų pavergto
sioms musų tėvynėms išlais
vinti, tai turėtų būti vienas iš
svarbiausių uždavinių. Tara ir
dirbama. Baltų Taryba prieš
metus laiko paprašė visų tri
jų kraštų Laisvės Komitetus,
veikiančius prie Laisvosios
Europos, kaip turinčius tam
priemonių ir specialistų, šias
problemas studijuoti toliau
ir paruošti reikalingus projėk
tus. Tai yra problema, reika
linga didelio pasiruošimo ir
labai apdairių studijų. Tačiau
mes nesustosime pusiaukeiyje ir atsidėję dirbsime toliau
Mūsų koncepcija - kad mes,
siekdami savo paskutinio tiks
lo, galėtume įsijungti į inte
gruotą Europą ne kaip atski
ros tautos, bet kaip lygios
valstybės. Jei pavyks Euro
pos integraciją įvykdyti anks
čiau, kol pavergtieji kraštai
bus išlaisvinti, tada mažesnės
problemos atkris savaime. Bet
jei tat įvykdyti nepavyktų, ta
da tektų realizuoti baltų fed e
raciją, konfederaciją arba uni
ją - iš anksto formą tam nūs
tatyti būtų sunkiau: musų vie
ta yra integruotoje Europoje
tik kaip lygių su Vakarais
valstybių. Pastaruoju laiku iš
tam tikrų sferų buvo mesta
mintis, kad, norint išvengti
sunkumų išvedant ateityje šie
nas, reiktų valstybes už gele
žinės uždangos visai panai
kinti ir jų tautas priimti į in
tegruotą Europos bendruome
nę. Tačiau tokia koncepcija
mums nepriimtina, nes ten
būtume laikomi piliečiais tik
antros ar trečios kategorijos.
-- Kokie santykiai su Bon
uos vyriausybe?
— Federalinė Va k. Vokieti
jos vyriausybė Bonnoje laiko
si pažiūros, kad Pabaltijo v'als
tybės tėra tik laikinai kariš-,
kai okupuotos ir kad kaip to
kios tarptautine teisine pras-'
me jos ir toliau egzistuoja.
Bet kadangi Vokietijos fede
ralinė respublika dar neturi
pilno suverenumo, tai ji ne
gali santykių su Ba1 tijos vals
tybėmis plėsti. Santykiai yra
su Bonna geri.

čių. Viskiek, šis paskutinis
įvykis mane labiausiai sukrė•
tė /gal būt, ir mano nervai
silpsta?/.
Žinojau, kad į Kazės na
mus tas laikraštis neateina, ir
jie, tikriausiai, dar nebus apie
tai girdėję. Aš pasiėmiau tą
dali laikraščio, nes visas per
S' nku nešioti /čia laikraščiai
matuojami svarais!/ ir nuėjau
pas Kazę. Jos vyras jau buvo
grįžęs iš d^rbo. Jie valgė va
karienę. Aš atsisėdau virtuvės
kampe, kur buvau pripratusi
sėdėti, gale stalo. Kitame ga
le sėdėjo Kazės vyras, o ji
per stalo vidurį. Aš buvau jau
po vakarienės, bet kavos neat
sisakiau. Mes kalbėjome apie
šį ir tą, bet kadangi laikraštį
su tragiška žinia palikau ga
lione, tai apie tai ir užmiršau.
Kazės vyras linksmas ir įdo
mus pasakotojas, kai jis na
mie, aš turiu daugiau progų
sučiaupti burną ir klausytis.
Jis pasakojo visokius niekus,
tinkančius prie kavos, aš kva
tojausi ir, pertraukdama jį,
tarpais sugalvodavau linksmų
niekų pati. Kazė klausėsi abie
jų ir labai nežymiai šypsojos.
Po vieno anekdoto Kazės vy
ras pritilo ir kreipėsi į ją:
— Tu šiandien atrodai nenuotaikoj. Ar blogai jauties?
Gal norėtum atsigulti?
Kazė nuleido galvą, ir mes
aiškiai matėm, kaip jos apati

nė lūpa dreba. Jos vyras žvilg
telėjo į mane, vėl tiriančiai
žiūrėjo į ją ir, paliesdamas
jos ranką, 'paklausė:
— Kas tau, Kazyte?
Dabar ji staiga užsidengė
delnais akis ir pradėjo kūkčio
ti. Tokių šposų nebuvau ma
čiusi nei girdėjusi. Kad Kazė
verktų! Jos vyras, kiek išsi
gandęs, atsistojo, apkabino ją
ir vėl paklausė:
— Kas tau, sakyk, kas tau!
Aš dideliais gurkšniais gė
riau kavą ir galvojau išeiti. Ti
kriaušiai, jie bus prieš tai ko
susibarę, susipykę. Tokių see
nų liudininke būti nemėgstu.
Užtenka man savų dramų.
Kazė staiga atsistojo, atiden
gė veidą ir suriko:
— Leiskit mane namo! Aš
noriu namo, noriu namo! Su
prantat? Noriu namo!
Sitai sakydama, ji prisiglau
dė prie durų, iškėlusi suner
tas rankas virš kaktos. Jos
balsas ir judesiai buvo drama
tiški, lyg scenoje vaidinant,
bet vaidinimas buvo įtikinan
tis, tikras. Ne vaidinimas.
— Aš noriu namo! Leiskit
mane namo! - Kartojo ji dau
gelį kartų garsiai, su skaus
mingu balso prislopinimu. At
rodė, lyg ji dūstu, lyg kas
smaugtų ją ar draskytų.
— Aš noriu namo, namo...
Jos vyras buvo tiek nuste
bintas, kad stovėjo vidury vir

tuvės ir tik žvalgėsi tai į ma
ne, tai į ją. Matyt, šitokia see
na jam atsidengė pirmą kartą.
Aš gi dabar prisiminiau savo
laikraštį su ana tragiška ži
nia, ir man staiga pasidarė
baisu del Kazės.
— Aš noriu namo, namo...
Nerimu subangavo many jos
žodžiai. Jaučiau savo širdį šo
kant ligi gerklės ir atgal, jau
čiau, kaip rankos spaudėsi į
kumščius, ir visos gyslos vir
pėjo. Jaučiau, kad labai ma
žai trūksta iki ribos, kurią
peržengus ir aš pašokčiau
nuo kėdės šaukdama:
— Leiskit mane namo, na
mo!
Dabar Kazė verkė tyliai, pro
pirštus liedama ašaras, ir jos
visas kūnas drebėjo. Jis paė
mė ją už pečių, pasodino į Kė
dę ir apkabinęs bučiavo, ra
mino. Aš, vis dar išsigandusi,
žiūrėjau į ją ir galvojau apie
girdėtus mūsų žmonių paraiši
mo atvejus. Buvau konkreti
ir iš kiekvieno įvykio laukda
vau aiškių pasekmių. Šitoks
Kazės ramumo pertrūkimas
man pasirodė Jbaisiu ženklu.
Aš turėjau dabar išeiti, žinau,
mintyse šito pageidavo Kazės
vyras, gal ir ji pati, jeigu ji
dar ką mastė, bet aš buvau
kaip prikalta prie kėdės. Ne
judėjau.

latvių nacionalinės vyriausy
bės yra gavęs specialius įga
liojimus tam atvejui, jei lat
vių nacionalinė vyriausybė
negalėtų atlikti savo funkcijų.
Toks atvejis įvyko 1940 m.,
Sovietams okupavus Latviją,
- ir nuo to momento jis įsi
galiojo. Neseniai min. Zarinš,
pasiremdamas tam tikslui tu
rimais specialiais įgaliojimais,
įsteigė Latvijos diplomatinę
atstovybę Madride, kur Mr.
R. Kampus, anksčiau dirbęs
Latvijos pasiuntinybėje Lon

Žiema lietuviškam kaime
sunku surasti.
— Vyr. Latvijos Išlaisvini
mo Komiteto Centras Europo
je palaiko tamprius santykius
su latvių diplomatinio ir kon
sularinio korpb nariais užsie
nyje, ypač su min. Zariniu
Londone, kuris iš paskutinės

sėdėti ir šypsotis.
Dažnai jie išveža mus sa
Visada tokia pat lygi, pe vaitgaliais pavažinėti su jų
raukšta kakta, o iš po storų naujų automobiliu. Ir, kai aš
antakių ramios, pilkos akys. pasižiūriu i Kazę, prieky sė
Visada tas ramus apskritų lū dinčia, pilną ir skaisčią kaip
pų šypsojimasis. Viso veido rožę, pagalvoju: «Tau, Kazele,
šypsojimasis prieš bombų kri tikrai nieko netrūksta».
timą, prieš pusbadžio dienas,
Nespręsk iš šypsenos; pilno
prieš suirusį pabėgėlių gyve veido arba iš gražiai apstaty
nimą. Likimas, atrodo, jai atsi tò buto! Aš jau gavau pamo
lygino už tą ramų juo pasiti ką. Iš ramiosios, tyliosios, pa
kėjimą: tremty ji ištekėjo ųž tenkintu veidu Kazės.
mylimo žmogaus, laimingai
Buvo šitaip. Vieną dieną
išemigravo į užjūrį, gerai įsi laikrašty
perskaičiau apie
kūrė. Keletą metų nesulaukė mūsų tautietį, kuris, netekęs
vaikų, bet štai i'* čia likimas nervų pusiausvyros, nusiskan
neliko skolingas. Kazė jau dino. Vietinis reporteris su
laukiasi. Vyras džiaugiasi tuo didele simpatija aprašė to mū
įvykiu labai ir ją lepina, sau sų tautiečio kilmę, skaudų
go kaip įmanydamas /net jau tremties kelią, jo ilgesį gim
ir pavydėti pradedu, nes nei tojo krašto žiemų ir, pavasa
vaikų, nei tokio vyro neturiu./ rio žibuoklių, jo didelį vieni
Jeigu ne šita perdėm demo- šumą šitame milijoniniame
krat nė aplinka, tai ir tarnai
mieste ir jo tragišką buities
tę pasamdytų. O kadangi čia pabaigą. Aš to tautiečio,.nors
samdyti nemada, tai vyras ir gyvenusio
mūsų mieste,
■pats pavirsta tarnaite. Iš dar nepažinojau, bet mane labai
bo grjžęs, baltinius plauna, sujaudino toji žinia ir tos ži
butą valo. Žinau, Kazė net gė nios aprašymas. Tiesa, tai
dyjasi to ir, jei mokėtų bar nebuvo labai naujiena. Mūsų
tis, bartųsi del to su vyrų. Bet stovykloj du tautiečiai buvo
jis toks apsukrus gerąja pras išėję iš proto, o iš kitur bu
me, kad Kazei nieko daugiau vau girdėjusi daugelį tokių
nelieka”, kaip sudėjus rankas nelaimių, žinojau ir savižudy»
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Halina Mošinskienė

Stebuklas Sirakuzėje
(tęsinys)
Sunkiems paliegėliams yra
rezervuota speciali aikštė 100
kv. metrų plotmėje baisus re
ginys: žiauriai sužaloti kūnai,
iškreipti veidai, tikros baidy
klės ištrauktos iš savo slėptu
vių, visų akyvaizdoje laukia,
kad bus išklausytas pagaliau
jų begalinis troškimas pasvei
kti. Minią apėmęs tikras pami
Šimas. Viena moteris tiesia
1000 lirų banknotą: «Madona,
išgydyk mane, aš tau atiduo
siu visą savo turtą!»
Mažąjį Vincentą Carpinterį
nugabeno Į dviejų aukštų pas
tatą, kuris randasi užpakaly
Madonos piedestalo Ant na
mo ilgas užrašas: Komitetas
«Madonos su ašaromis». Tai
ten, akyvaizdoje gydytojų, ku
nigų ir magistrato yra patikri
narni visi stebuklai.
Vicentui įsakoma eiti. Labai
palengva, atsargiai, nedrąsiai
jis padaro tris trumpus žings
’nius, susvyruoja, griebiasi kė
dės. Jis vėl išsitiesia, prade
da žingsnuioti savo sustingu
siomis kojomis. Per atvirą
langą girdisi dejavimai gies
mės tų, kurie laukia ir prašo.
Štai Vi centas atsisėda. Gydy
tojai jį apžiūri, patikrina re
fleksus. Atskirai apklausinė
jami tėvai. Jie sako tiesą pri
siekdami savo garbe. Tai - ti
k ras tardymas. Po valandos
stebuklas įregistruojamas į di
dėlę juodą Komiteto knygą.
Liudininkas pasirašo. Tačiau
Bažnyčios verdiktas įsiterps
tik daug vėliau. Pats faktas
bus perduotas dvasiškam tri
bunolui, kuris jį išstudijavęs
nukreips į Vatikaną.
'«Mes jau nebeklausiame,
mes atsisakome galvoti, mes
- konstatuojame» - sako gydy
tojai. Stebuklingi faktai nuo
pat pradžios gali būti patikrin
ti aukščiausių dvasiškiu ir ei
vilinių autoritetų. Sirakuzės
arkivyskupas, Barazini lydi
mas visų vietos dvasiškių, at
vyko atlaikvti mišias lauke ir
po to, lėktuvu išskrido į Romą.
) otanijos vyskupas, parlamen
tirai advokatai gali konstatuo
ti įvykį. Rugpjūčio m. 31 d 11
vai. 30 m i n. padarytos foto
nuotraukos 50 pavyzdžių buyyyyyyv* yv

AAA AAA

/w
^'yyvy yyyyvvyyyyyyyyyyyy
AAA
ÂAAAAAAAAAAAÀÁAAAAAXA
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Gyventojų nusistatymas į
pabėgėlius iš Pabaltijo valsty
bių yra palankesnis nei į ki
tus pabėgėlius. Šis skirtumas
elgsenoje ypač išryškėja tarp
vokiečių įstaigų ir buv. UNR
ROS arba IRO. Kada pabėgę
lių masė, stengdamasi ištrūk
ti nuo bolševikų pavojaus, iš
Pabaltijo valstybių pasuko į
Vakarus, niekas juos neklau
sė, nei kokie jų plaučiai, nei
kokie kiti organai, ar jie dar
bingi, ar ne,■ar įsil.eistini kaip
emigrantai, ar paliktini vieto
je, kaip, deja, vėli j.u pasirodė
Kitur. Tai yra didelis skirtu
mas: nepaisant senumo, svei
katom ar giminystės - visiems
buvo stengiamasi padėti, kad
galėtų ištrūkti nuo bolševikų,
visiems buvo Vokietijoje su
teikta politinė priegloba. Nėr;. .-.iuuma jokio atsitikimo,
kur vokiečių įstaigos būtų
grąžinusios bolševikams nors
vieną latvį. Socialine parama
esantieji Vak. Vokietijoje nau
dojasi visi, nepaisant, ar jis
butų vokiečiu kilimo, ar ne
vokiečių, nors socialiniams
reikalams skiriamos sumos
nepaprastai Vokietijos biudže
tą apsunkina Nė vienoje vals
lybėje Tvyriausybė, nebent išs
kyrus Švediją, tiek nepadeda
pabėgėliams, kaip Vokietijoje.

vo nusiųsta į Romą, į Šv. Sos
to buveinę.
Du chemijos daktarai, Leo
poldo la Rosa ir Francisco
Gotzia, Rugsėjo m. 1 dieną 10
vai. 30 min. paėmė analizui 1
kūbinį centimetrą stebuklingų
ašarų. Po valandos Madona
nustojo verkusi. Analizo davi
niai skamba sekančiai: «Palm
tas skystis turi tą pačia kom
poziciją ir tas pat ypatybes,
kaip žmogaus ašaros.»
Po to, kai ašaros nudžiūvo,
kiekvieną dieną įvyksta trys,
keturi, net penki nauji pasvei
kimai. Pirmas patyręs «Mado
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tulėlę, kad galėtų parodyti
savo liūdesį žmonėms.
Iš prancūzų «Paris Match» ver
tė Halina Didžiuly tė - Mošin
kienė.
->'='»■ ■ ■

.....' ■'

Ar žinai, kad... Pasaulyje už Lietuvą mažės
nių yra visa eilė valstybių.
Yra mažesnių teritoriniu atž
vilgiu, taip pat ir gyventojų
gausumu, tačiau savarankiš
kai besitvarkančių. Čia kaip
pavyzdys paimamos Belgija,
Danija, Šveicarija ir Olandija,
kurių kiekviena teritoriniu po

Stasys Santvaras

Giesmė i Dievo Motina
Nupuolusį, pavargusį, parklupusį
Ateik, ateik prikelt, Marija!
Te atskrenda diena nubudusi
Ir serganti širdis tegu pagyja!

Tokie maži didžioj nakty paklydom,
O patekėk, o patekėk, Aušrine!
Tenai, kur saulės ašara ir diemedžiu pražydom —
Šaltinio vandeniu pagirdyk alpstančią krūtinę!
Laivai palaužtom burėm uosto neberanda,
O Tu — Žvaigždė Giliųjų Marių!
Te varpinių varpai paskelbia gandą,
Kad grįžtančio paukštelio nepataikys šūviai piktadarių!
Ne vieną sūnų ten atrasi Tu nuliūdusį,
Ne vieną vėtroj verkiančią mergelę!
Tavęs neradę, nusidėjėliai čia žudosi —
Duok ranką elgetai aklam, parodyk kelią!

Nupuolusį, pavargusį, parklupusį
Ateik, ateik prikelt, Marija!
Te atskrenda diena nubudusi
Ir serganti širdis tegu pagyja!

Estija 1«,357 kv. m., gyven
tojų: 1,122,075. Tirštumas 61.4
kv. mylioj.

Apetitas kyla smegenyse

Trijų kryžių kalno paminklas Vilniuje.

Pensylvanijos universiteto
medicinos profesorius J. R.
Brobeck skelbia, jog pagal jo
tyrimus išeitų, kad apetitas
atsiranda ne viduriuose, bet
smegenų daly, vadinamoje hy
pothalamus, kuri drauge kon
troliuoja. ir temperatūros re
guliavimą. Pagal tą smegenų
dalį pasiekiančius angliūvandenius, organizme jaučiamas
alkis ar sotumas. Pelės, ku
rioms buvo sugadinta ši sme
genų dalis, rodė nenormalų
ėdrumą, kurs jas nutukino.

net kietame metale. Jie pra
dėjo daryti «dirbtinį prakaitą»
iš mišinio trijų rūšių rūgščių
ir druskos, ir tą naudoja ti
krinimui metalų.

Paskutinis vakaras
pries Adventą...
Lietuvių - Brasilų Kultūri
nio Bendradarbiavimo Klu
bas nedažnai rengia vakarus
bet užtat kai daro tai ir pa
daro. Pirmiausia, propaganda
apie vakarą buvo labai gera
ir svečių sugūžėjo pilna' gim
nazijos salė. Bufetas buvo la
bai gerai paruoštas ir labai
turtingas, kaip nėkada. Tai yra
didelis nuopelnas J. Norkaus,
kuris surizikavo padaryti vi
siškai kitaip negu paprastai
daroma tokiems vakarams.
Vakaro programa buvo la
bai įdomi ir neilga, tik labai
gaila, kad prasidėjo gerekai
po devynių ir paskum, per
traukos buvo kartais daug il
gesnės už pačius numerius
Atrodė, jog programa buvo,
sudaryta iš pertraukų, įter
piant kada nekada programos
numerius. Ir tas viskas pasi
baigė prieš dvyliką... Iš pro
gramos numerių, pirmoj vie
toj reikia statyti, pirmą kar
tą pasirodančią lietuviškai pu
blikai p. E. B. Januškytę, ku
ri sužavėjo visus labai menku
futuristiniu eilėraščiu «Gatvė»
- G. de Almeida. P. Janušky

nos šu ašaromis» stebuklą yra žiūriu yra mažesnės už Lietu
Nuncio Vinci, 49 m. amžiaus va.
Atominis karas prieš
Belgijos teritoriją sudaro
darbininkas, jau du melus sir
vaizdžias
gęs sunkiu deformuojančiu ar 11,783 kvadr. mylias.
Danijos
teritorija
užima
tritu. Jis grįžo visiškai pasvei
16,575 kv. m.
Vabzdžiai plačiai pasaulyje
kęs.
Olandijos
teritorija
yra
Tarp šimtų faktų, kurie pa
paplinta dėl savo nepaprasto
lengva užpildo «Stebuklų re 12,514 kv. m.
vislumo. Norėdami kaikuriuos
gistrą» yra viens ypatingai pa
Šveicarijos teritorinis dydis pavojingesnius vabzdžius sėk
mingiau naikinti, mokslininkai
žymėtinas: «Miss Unitą 51». yra 15,940 k v. m.
(Unitą yra italų komunistų žur
Čia jau neminimos tokios pradeda panaudoti atominius
nalas) Ji buvo pilnai pagydyta mažos valstybėlės kaip: Liuk spindulius naikinimui jų gema
nuo tuberkuliozinio menigito semburgas, Monaco, Albanija, lo ir darymui jų nevaisingų.
po to, kai jai ant krūtinės bu Lichtenschteinas ir kit.
Dirbtinis prakaitas
vo padėtas gabalėlis vatos per
Baltijos valstybių* teritorija
sisunkusios šv. Mergelės aša ir gyventojų tankumas:
Lietuva 22,958 kv. m., gyven
romis.
Tyrėjai, dirbą Minneapolis
Tačiau, kiekvieną sykį, kai tojų: 3,050,000. Gyventojų tirš — Honeywell Regulator ben
įvyksta naujas stebuklas, pri tumas 125.4 kvadr. mylioj.
drovėje, pastebėjo, kad žmo
auga simulantų ir biznierių
Latvija 25,395 kv. k,, gyven gaus prakaitas yra stiprus che
skaičius. Gatvė, kurioje gyve tojų: 1,900,045. Gyventojų tirš minis skiedinys. Jis gali nuim
(pabaga 4 pusi.)
na Yannuso - pilna kėliaujan luinas 78.5 kvadr. mylioj.
ti dažus ir gali padaryti žymę
čių kromelninku. Ten parduo
damos Madonos fotografijos,
medalikėliai, kalnai higrosko
Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių
pinės vatos.
krautuvė tiktai pas
«Madona su ašaromis» jau
gavo tūkstančius laiškų ir te
legramų. Tai yra pasiaukoji
mai, padėkos už pagydymą,
už gautą malonę. Jau yra su
rinkta 3 milijonai lirų. Ta su
ma bus panaudota pastatymui
koplyčios toj vietoj, kur ran
dasi stebukingloji ^statulėlė.
Angelo ir Antaninos Yannuso
kambary bus padarytas orato
rius, nes ten pirmą sykį pra
virko Madona.
Vėliau, jei t Bažnyčia, kuri
toKias atvejais yra labai gatsargi, pripąžiutų stebuklų auentiškuraą. bus pastatyta bazilika, kuri ilgai liudys nesu
skaitomų piligrimų akims, kad
1953 m. rugpjūčio 29 dieną
VILA ALPINA
AVENIDA DR. GIACAGLINI, 34-C
Dievo Motina išrinko savo atvaizdui vargingą, maža sta
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keitė dainavimo mokyklą ar
ba dainavimo profesorių. Jei
tės laikymasis scenoj, išvaiz ji negrįš prie savo ankstyvos
da, gražus ir šiltas balso tem nio dainavimo stiliaus, greit
bras, iš menko eilėraštėlio pa nustosime stiprios meno pa
darė didelį kūrinį. Antrą vie jėgos.
tą tektų skirti p. M. RemenVyrų kvartetas uždainavo
čienės 2 gyviesiems paveiks «Mačiau aš saulutę» A. Alek
lams. Kaip «4 metų laikai Lie sio ir Tango «Neverki» J.
tuvoje», taip ir «Lietuvių-Bra Dauknio. Kvartetui reikia dar
žilų draugingumas» visiems daug dainuoti kad galėtų pasi
padarė labai gilų įspūdį. Tre rodyti scenoj.
Iš programos pravedėjos ga
čios vietos nusipelnė šio va
karo programos svečias iš Įima butų prašyti per ateinan
Radio Gasetos p. Franca Pre tį vakarą, pranešinėti nevien
satto. Ji išpildė arijas iš ope tik braziliškai bet ir lietuviš
ros «Mefistofelis» ir II «Cava kai:
Bendrai imant, vakaras bu
leria Rusticana» ir pabaigai
Rossini «Tarantellą». Jos ne vo pilnas visokių pagerinimų
paprastai malonus labai ge ir naujenybių. Tai, atvirai
rai išlavintas sopranas, taip kalbant, akstinas kitoms or
pat enterpretacija be priekaiš ganizacijoms pasitempti ir
tų, užkerėjo visus. Mergaičių nepasiduoti.
Klubui linkiu ir daugiau pa
duetas: p. p. Elena Matuzony
té ir Vladimira Zaikauskaitė našių vakarų surengti, nes
buvo visiškai geras. Jos pa musų lietuviškoji visuomenė
dainavo Mozarto «Lopšinę» ir gerus parengimus mėgsta ir
«Santa Lucia». Abi debiutan uoliai juos lanko.
A. B.
tęs publika labai šiltai priėmė
ir ilgai plojo prašydama kar
<i
toti. P. Elenai Matuzonytei
jau butų pats laikas paruošti
VLIKas kreipėsi į Jungt. Ta
bent keletą dainelių ir pasiro
utas. VLIKas, patyręs, kad
dyti kaipo solistei scenoje.
Mūsų baletininkai p. p. Bru Jungt. Tautos greitu laiku vi
na Petrauskaitė ir V. Aukšti- sapusiškai nagrinės įrodymus
naitis yra tikrai verti musų dėl priverčiamojo darbo siste
kolonijos pagarbos, jau vien mos, nes Ad Hoc Komiteto tef
tik dėlto, kad
neužmiršta kimu šis klausimas įtrauktas
(nors, be abejo, turi daug ki į darbų planą, pasiuntė atitin
tų pareigų) kas jie tokie yra karną raštą, pasirašytą pirmi
ir mums parodo savo meną. ninko M. Krupavičiaus, dabar
P. Bruna .Petrauskaitė buvo tinės JT sesijos pirm-kei In
labai išsiblaškiusi šokdama dijos atstovei Paodit Neru ir
V. Monti «Čardašą», gi L. JT gen. sekretoriui. Savo raš
Delibes «Hopag», p. V. Auks te VLIKas pabrėžė, kad visos
tinaičiui atrodo yra dar kiek tos priv. darbo sąlygos, kurios
persunkus numeris. Antroje aprašytos JT Ad Hoc Komite
programos dalyje abu baleti- to ilgame raporte,, ryškiai pas
ainkar ištikrųjų norėjo paro tebimos ir Lietuvoje, vienoje
dyti ką jie moka. Ir publika iš pirmųjų komunistinės agre
tą jų norą labai gerai supra sijos aukų. Primenamos tnasi
to ir įvertino, užtai turėję nes Lietuvos gyventojų depor
Bockerini «Menuetą» kartoti tacijos į tolimas TSRS sritis.
nors jau buvo gerokai pavar Nurodama, kad priv. darbo sis
tema paliečia visus Lietuvos
gęHenriqueta Ehlers šį kar gyventojus. Toji sistema Lie
tą pasirodė kiek silpniau ir, tuvoje, kaip ir kituose bolševi
kiek man atrodo, turbūt pa kų pavergtuose kraštuose, šie

kia degraduoti žmogaus asme
nybę ir jį paversti paprastu
Sovietų gamybos bei karo ma
šinos įrankiu. Visa organizuo
ta vergijos sistema siekia iš
naudoti ir naikinti pavergtasi
as tautas. Gyventojų laikymas
priv. darbo sąlygose, šimtų
tūkstančių Lietuvos gyventojų
išvežimas į sunkaus darbo sto
vykias tolimuose TSRS vieto
vėse ir visa eilė kitų akivaiz
džių faktų pakankamai liudija
apie vergų darbo sistemos
naudojimą Sov. Sąjungoje ir
jos pavergtuose kraštuose.
VLIKas, laisvuose kraštuose
atstovaudamas kenčiantiems
Lietuvos gyventojams, savo
minimajame rašte ir kreipėsi į
Jungt. Tautas, prašydamas
priv. darbo problemą svarsty
ti viešame posėdyje. Ponia
Pandit Neru, kaip JT šios se
sijos pirmininkė, paprašyta,
kad šį klausimą paremtų. JT
visumos susirinkimas paprašy
tas, kad nutartų panaikinti
priverčiamuosius darbus, vi
sus siumtuosius ir ištremtuo
sius iš stovyklų grąžintų į jų
gimtuosius kraštus ir kad bū
tų sudarytas pastovus organas
kuris prižiūrėtų tokio JT nu
tarimo vykdymą. Panašus raš
tas pasiųstas ir JT gen. sekre
toriui.

(Pabaiga iš 8 pusi.)
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Kas yra dialektinis materia
lizmas?
Vienas Rytinės Vokietijos
pastorius pagaliau nutarė vai
džiai paaiškinti savo parapijie
čiams. kas yra dialektinis ma
terializmas, apie kurį jie taip
daug girdi iš komunistinės
propagandos ir spaudos.
— Prileiskim, - pradėjo pas
torius, - kad švariam ir purvi
nam žmogui pasiūlyta eiti į
vonią ir išsimaudyti. Kaip ma
note, kuris iš jų eis maudytis?
— Žinoma, kad murzinasis,vienu balsu atsakė parapijie
čiai.

1983 m. gruodžio 5 d.

— O ne, - atkirto jiems pas
torius. - Aišku, kad eis švaru
sis, nes jis yra pripratęs būti
švarus, kai tuo tarpu purvina
sis yra pripratęs būti purvinas.
Na, ar dabar jau jūs supranta
te dialektinį materializmą?
Parapijiečiai kraipė savo
galvas. Tačiau pastorius pa
kartojo vėl tą patį klausimą.
— Tai kuris, gį, jų iš tikrų
jų nuėjo maudytis?
— Švarusis, - sušuko para
pijiečiai.
— Štai jūs ir vėl suklydote.
Aišku, kad nuėjo maudytis
purvinasis, nes jam maudytis
tikrai reikėjo.
Dar kartą visi parapijiečiai
kraipė galvas ir nežinojo ką
galvoti.
,
— Na, puiku, pabandysim
kar kartą, gal jūs ir galėsite
teisingai atsakyti, - tęsė toliau
pastorius.
— Taigi, švariam ir purvi
nam žmogui buvo pasiūlyta
eiti į vonią išsimaudyti. Kuris
iš jų nuėjo?

— A, dabar mes jau žinome»
suriko minia.- Jie nuėjo abu
du!
— Visai ne, - atsakė pašto
rius, - iš tikrųjų, gi, nė vienas
iš jų nėjo. Vienas iš jų buvo
švarus, tad jam maudytis vi
sai nereikėjo, o purvinam pa
tiko būti ir toliau purvinam.
Na, dabar paskutinį kartą kla
usiu jūsų, kuris iš jų nuėjo
maudytis?
— Nė vienas nėjo, - kaip
kirviu atkirto žmonės.
— Jūs vis klaidingai galvo
jate. Žinoma, kad jie abu nuė
jo. Švarusis žmogusmėgo man
dytis, o purvinajam reikėjo
nusiplauti savo purvus. Na,
ar dabar jau jūs suprantate,
kas yra dialektinis materia
lizmas?
— Kaip mes galime supras
ti, — atrėžė parapijiečiai, —
jeigu kiekvieną kartą jūs vis
duodate skirtingą atsakymą.
— Tai ir yra dialektinis ma
terializmas, — atsakė šypso
damasis pastorius.
Ona Sadauskaitė

Ari m u o s e
Pavasaris arimuose.
Tik nėra jo širdy.
Kažkas ateis ten rymoti,
Lelijas tau sodini.

Sodins lieknas gėlytes tau,
Verksmu palaistys jas.
Nebos nei vakaro gudaus, —
Tau vakarus pašvęs.
Daug laimės bus pavasarį,
Visur daug džiaugsmo bus.
Tik tau riedės vėl ašara
Keliaujant į kapus.
Pavasaris arimuose,
Bet tuščia taip širdy.
Ant kapo verkia uosiai —
Lelijom pagirdyt.

REIKIA BALDŲ? KREIPKIS Į TAUTIEČIO

J. L. GalinsKas Ltda.

VIC-MALTEMA
PRODUTO DA CIA. PROGRESSO NACIONAL

BALDŲ SANDĖLĮ.
A V. DR. GIACAGLINI, 71-C —
V. ALPINA.

VIC-MALTEMA
O alimento dos campeões

VIC-MALTEMA é vendido em latas de 2.500 gramas, 500 gr.
e 250 gramas.
- Friop Quente ou Gelado Sempre Vic-Maltema -

Madeiras do Brasil

PERES & PRANAS LTDA.
Importação — Exportação
Raštinė: - Av. Churchill, 94 - il.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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Industria e Comercio de Calçados

PARDUODA

noa.

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

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

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS.

Rua Javaés, 719

SKAITYK IR PLATINK
«MŪSŲ LIETUVA»

São Paulo

balso grynumas, skambumas

Sprindys 8c Čia — Largo S. Jose 1.
Kaip niekur kitur, priejnamia ilsiomis kainomis.
Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsiraokėjimui
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Rastinės Darbai ir Teisiniai Patarimai
Natūralizacija, inventoriaus surašymas, išieškojimas
skolų, persiskyrimai (desquites) nuomininkų išvary
mas, kriminalinė ir darbo teisė.
Darbininkams patarimai veltui.

Galima kreiptis šiomis valandomis nuo 10 iki 12 vai.
ir nuo 16,30 iki 19 vai.
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JARDIM RIVIERA

Ru i Riberto Simonsen, 13 -- 3 ° — salas 3(16 - 310
(Senoji rua do Carmo ir kampas P-ęa Clovis Bevilaųua)
São Paulo

Santo Amaro apylinkėje - nuėstaV<
/
baus grožio gamta sveikas klimatas, tik už
\\
l
18 klm. nuo Praça da Sé, geras kelias, tarp
dviejų ežerų. Puiki nroga dabar įsigyti žemės.
//
sklypą su mažu įnešimu ir ilgalaikiu išsimokėjimu
— 100 mėnesių.
\\
/
Reikalingų informacijų gauti tik pas vienintelį įgaliotinį šias žemes pardavinėti mėsų tautietį Kaz\ Kmiliauskl, rua
\
Benjamin Constante 23, 1-o andar sala 6. Fone: 34-5914. Šiokiadie
niais iki 17 vai. Sekamdieniais ir šventėmis 8-9 vai. ryto.
Suinteresuotus nuveža ir parveža. Iš Santo Amaro eina autobu
sai Jardim Riviera. Iš Socorro galima nuplaukti laiveliais.

hlEKANIKOS dirbtuve
Gaminami įvairiausių braižinių vitražai,
vieliniai tinklai tinkavimui ir tvoroms,
langų stiklų apsaugos, užtvaros, geležinės
durys ir vartai, banguotos skardos durys
pagal mąstą.

Gaminami žibintuvai įvai
riausių tipų. Daromi įvairių
dydžių grąžtai žemei gręž
ti. Pardavimas grynais ir
išsimokėtinai.
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LEONAS VARNAUSKAS
Telefonas (recados) 3-0707

Rua 12 N.o 3 9 — Vila Želi na
Avenida Zelina N.o 714 — (fundos)
Caixa Postal 4118 — São Paulo

aprengia

vyrus nuo galvos iki

kojų

Batai, skrybėlės, marškiniai, kaklaraiščiai, kojinės, lietsargiai,
Taip pat batukai moterims ir vaikams.
Viskas geriausios rūšies, patvaru, gražu ir pigu.
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1$ FABRIKO TIESIAI VARTOTOJUI.

JORGE MATELIONIS
KRAUTUVĖS:

|
g

RUA BARÃO DE ITAPETI Nl N GA, 275 — 7 AND. — SALA 73
TEL. 34-7482 — SÃO PAULO

«m®

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

M

SCHMIDT

Priimami pakvietimai į namus — • Senų portretų reprodukcijos
SÃO

CAETANO,

447

—TEL.

4-5576

São Paulo

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

—

SÃO

GAMINIŲ PLATINTOJAI

IIK/HÁCJ CAKKIERI

ĮKURTA 1890 METAIS

RUA

Fone 35-3260

VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS
L I N D O Y A

Foto-Stiidija “BERNARDO”
ARTHUR

Rua São Caetano, 510

imimwiuitwminiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiHiHiyiiiimtiiiiiiiiHtiiiiitiiiiiiiiiiiiiii<iifi(iHiii<iiitiniiiHitiiiittiiiiiiiiiiiiiiiiii>ttfiiii>iiiiint<iiiniiiii>iiiiiwiiiiiiiiiiiiiBiiiiiu>iiMHui>iiiiHiiMnuiiiiiaiiiiiiiWHiiiHiiuiiiii>HiiuiiRiiHiiuiiwwKiiiiu

■■■■«nr

rn a

Rua São Caetano, 526

PAULO

su:

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
iskk:

LTDA.

6

AV.

ZELINA,

706

—

CAlXA POSTAL,

VYKSTANČIU Į SANTOS
ŽINIAI

šį sekmadienį vykstantiems
j Santos mišios bus atlaikytos
5:20. Autobusai išvyks iš V.
Zelinos 6 vai. Kiekvienas au
tobusas turės tvarkdarį. Vyri
ausias tvarkdarys P. Šimonis.
Ant bilieto raudona spalva už
rašytas didelis numeris reiš
kia autobuso numerį, kitoj pu
sėj juodai - vietą autobuse.
Vietas nurodys autobusų tvark
dariai.
''Nuvykus į Santos nerodyti
per didelės drąsos, neplaukti
uždrauston zonon - prie salos
ir akmenų, nors daugiausia
vanduo būt nuslūgęs. Per di
delė drąsa pareikalavo jau
nevienos gyvybės.
Pavalgius bent pusantros
valandos neiti vandenin. Iš
Santes į São Paulo išvažiuoja
ma 17:30.
Pavėlavusių nebus laukia
ma.
Už mažamečius atsakomingi
yra tėvai ar jų įgalioti asme
nys.

371

— SÃO PAULO

tuvių Žemės Ūkio Kolonijos
organizavimo. Bus svarstomi
svabūs ir aktualūs klausimai.
Paranos lietuvis Vaclovas
Vaišvila skaitys įdomią pas
kaitą: «Lietuvių kolonizacijos
galimumai Paranos šiaurėje».
Susirinkimas įvyks gruodžio
mėn. 13 d. 15 vai. - kitą sek
madienį, 3 vai. po pietų, LSB
salėje Mokoje, Rua Lituania,
67. Visi tautiečiai prašomi da
Jyvauti ir nepraleisti progos
prisidėti prie tos kolonijos įs
teigimo.
Iniciatoriai.

— Gruodžio men. 1 d. Vila
Zelinoje mirė Simonas Šiugž
da, 75 metų amžiaus, kilęs iš
Žiežmarių. Paliko žmoną ir
sūnų.

— Šios savaitės trečiadienį
tarnybos reikalais São Pauly
lankėsi inž. St. Kumpis. Ta
proga aplankė ir Vila Zęlina.

KVIEČIAMI VISI LIETUVIAI

— Lapkričio mėn. 30 d. Vila

MIELI LIETUVIAI!

Lietuvių-Brazilų Kult. Ben
dradarbiavimo Klubas DEK O
JA, visiems prisidėjusioms
prie suruošimo Koncerto-Baliaus, gerb. Klebonui P. Raga
žinskui p. Al. Ambrozaičiui,
Bronei Petrauskaitei, Viktorui
Aukštinaičiui, Henriquetai Eh
ler. El. Matuznoytei, VI Zai
kauskaitei, visam vyrų kvar
tetui, gyvojo paveikslo daly
viams, E. B. Janųškytei, vaka
ro programos pranešėjai V.
Valiulytei, tvarkdariams Jur
giui Garškai, K. Bacevičiui,
Gražvydžiui ir Henrikui Re.
menčiams, P. Žalkauskui, V.
Putvinskiui, K. Ališauskui, «M.
Lietuvos» ir «Žinių» redakci
jom ir V. Tijūnėliui.
Mūsų nuoširdus Ačiū.
L. B. K. B. K.
Valdyba.

- Lapkričio mėn. 25 d. Par
que da Mooca mirė Teklė Pra
naitienė 70 metų amžiaus.
Paliko tris sūnūs ir vieną
dukterį.

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

NORI PADARYK LIETUVOS NACIOh
NĮ štai kur jis: I MARTYNO MAŽVYDO B
Gruodžio meni 8 d. 9 vai. rua 17 nr. 11 I
šaukiamas moksleivių ateiti
kursuotiVila Ali
ninkų susirinkimas.
sai), parduodam1
— 3 vai. po piet šaukiamas ve, su gera klientūra, patogio
vyrų Brolijos susirinkimas. mis sąlygomis. Yra ir gyvena
Darbotvarkėj bus ir ateinan masis butas. •
tiems metams valdybos rin
Jei ieškai PATALPOS MA
kimai.
ŽAI DIRBTUVEI, tai kreipkis
į Rua Maria do Carmo 19, Vi
la Alpina. Čia išnuomuojamos
REIKIA MOTORO?
patalpos 50 kvadr. metrų. Yra
Parduodamas trijų arklių įvesta ir elektra (luz e força).
jėgos, monofazico, motoras. Smulkesnių žinių galima gau
Kaina prieinamiausią. Teirau ti ir «Mūsų Lietuvos» redak
tis šiuo adresu: Rua Trėsė, 243 cijoje.
Quinta das Paineiras.
SUSIRINKIMAI

ALUGA-SE

Padėka

MIRĖ

— Lapkričio mėn 29 d. Vila
Bertiogoj, rua Natai mirė La
šinskienė 53 metų amžiaus.
Paliko skausme vyrą Humber
tą, dukreles, sūnus. Palaidota
Quarta Parada kapuose. Velio
nė buvo keletą kartų operuo
ta. Sirgo vėžio liga. Septintos
dienos mišios bus šį šeštadie
nį, gruodžio mėn. 5 d., 7:30
vai., Vila Zelinoje.

Lietuviškos žemės ūkio ko
lonijos steigimo iniciatorių
grupė, grįžusi iš Paranos, kur
buvo nuvykusi apžiūrėti Mel
horamentos Paraná do Norte
kompanijos
pardavinėjamų
žemių, kviečia visų lietuvių
organizacijų valdybas, visuo
menės1 veikėjus ir bendrai vi
sus suinteresuotus tautiečius
į susirinkimą pasitarti del Lie

Zelinoje mirė aprūpinta šv.
Sakramentais Anelė Jasaitie
nė,. 73 metų amžiaus, kilusi iš
Šimonių parapijos. Skausme
paliko dukteris: Liudviką Šia
pelienę, Nataliją Jakutienę,
Veroniką Juškienę, Oną Ore
fece, suuų Joną, žentus, mar
čią, anūkus.
Velionės dukterys ir sūnus
kviečia gimines ir pažįstamus
į septintos dienos mišias egzekvijas, kurios bus atlaiky
tos Vila Zelinoje, ateinantį
pirmadienį, gruodžio mėn. 7
d., 7:30 vai.

nieko nelaukdamas Kreipkis į

Artinantis maudymosi sezo
nui ir esant laisvų kambarių
kviečiame visus atvykstan
čius i Santos poilsiui apsisto
ti pas Steponaičius. Galima
gauti kambarį su maistu ir be
maisto. Privažiavimas automo
biliu labai patogus, gatvė
naujai išgrįsta.
Adresas: Rua Godofredo Fra
ga, 173 — Jose Menino

PAIEŠKO.
f

Mykolas Petkevičius gyve
nantis Brazilijoj paieško savo
brolio Juozo Zalecko, gyve
nančio Š. Amerikoj: Prašo atsi
liepti šiuo adresu: Caixa Pos
tai 371 São Paulo, Brasil.
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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 kitų šalai
esančių sklypų.
Via Anchieta — nauja autoestrada eina skersai Vila
Suarão. Taip pat yra ir geležinkelio stotis.
Daugiau informacijų «Mūsų Lietuvos redakcijoje.
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Mūsų Lietuvos» redakciją.

Bcntistas
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(Pabaiga iš 1 pusi.)

Taigi prie Lietuvos sienų.
Kai rytų rubežiai bus palie
sti, neišvengiamai bus palies
ta ir Lietuva. Tuomet taikos
konferencijoje prie derybų
bus iškeltas ir Pabaltijo tautų
laisvės gražinimas. Anksčiau
geležinė uždanga nebus skal
doma. Be abejo imperalistinė
Rusija visom keturiom steng
sisneišleisti savo gruoboniškų
kruvinų nagų Pabaltijį. Šiam
lemiamam momentui jau ruo
šiamasi. VLIKas ir diplomatai
dirba Kitas yra klausimas ar
tas ruošiamasis, pakankamas.
Ar jau padaryta viskas, kas
būtų reikalinga padaryti? Le
miamiems įvykiams artėjant
jau mums yra reikalinga ture
ti sava vyriausybė, kurios au
toritetas tikrai nebus mažes
nis už betkokį komitetą ar
kad ir daugiausia tituluotą di
plomotą Tuomet ir vidaus
fronte būt daug laimėta: savai
me pranvktų liūdni ir neska
nūs ginčai tarp veiksniu ir
veikėjų.
Lemiamieji momentai artė
ja. Jie dažnai nesikartoja. Jų
neišnaudojus galima daug ko,
net tautos laisvę pralošti.
Prof. K. Pakštas jau senai
ragina, kad dabar reikia susi
tarti su kaimynais del sienų,
kad kritinguoja momentu ne
reiktų vesti karo su kaimyną
is del ginčijamų teritorijų. O
tokį tarimąsi sėkmingai galės
vesti tik vyriausybė.
Yra pavojaus, kad lemiamie
ji įvykiai gali užklupti nepa
siruošus.

•Armazenas 7x7 didžio, yra
įvestu força tinka mažai dirb
tuvei ar krautuvei.
Rua das Roseiras, 48 — kam
pas Rua Rio do Peixe. V.Bela

Clínica Dentária Popular
“£5ão Judas <adcu”
DIRETOR:
Praça

Dr.

Augusto Ribeiro

São-José, 8 -.salas 3 e 5

ZELINA

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

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

HORÁRIO das 8 às 19 horas.

Leite

Dentaduras — Pontes — Extrações — Obturações

DIURNA

|

E

NOTURNA

Sergi? Kreipkis į

Dr. Samuel Lewkowicz
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PRAÇA SÃO JOSÉ; J - 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
ISSIMOKEJÍMUL
Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.
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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.
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Reikalingas advokatas byloms vesti?

Nieko nelaukdamas kreipkis į

Advokatą Declo Farias
Raštinė: R. Santa Teresa, SS, 6-to and. salas 604
(kampas Praça da Se) Fone: 35-8240 ir 32-0064

605.

