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Ženevoje nesusitaria del 
Vokietijos suvienijimo

NEPRALEISK PROGOS PAMATYTI
LINKSMĄ OPERETE

Praėjusią savaitę Vakarų 
demokratijų užsienio reikalų 
ministerial prirėmė Molotovą 
prie sienos, reikalaudami aiš
kiai, be išsisukinėjimų atsaky
ti, ar jie sutinka Vokietiją 

. suvienyti laisvų rinkimų ryti
nėj ir vakarinėse zonose, ke
liu, kontroliuojant tarptautinei 
komisijai, kuri garantuotų pil 
ną rinkimų laisvę.

Maskva atsakė «niet». Ki
tokio atsakymo sunku buvo 
ir laukti. Ji labai gerai žino 
kad leidžiant laisvus rinkimus 
jų daviniai bus nepalankūs 
komunistams. Rytų Vokietijo 
je, dar nėra išblėsus 1953 m. 
birželio m sukilimo dvasia. 
Kaip rytu Vokietijos vokieči 
ams patinka komunistinė tvar 
ka rodo irtas faktas, kad per 
dešimts metų į vakarinę zoną 
atbėgo trys milijonai vokie
čių. Paskutiniu metu perbė
gimai nėr siena dar padidėję.

Kasdien iš anapus geleži
nės uždangos atbėga i vakari

ne Vokietiją apie tūkstautis 
vokiečių.

Rusai siūlo be tarpininkavi 
mo Bonnos vyriausybei 
tartis su Pankowo vyriausy
be. Tuo pačiu, žinoma, būt 
pripažinta ir dirbtinė, Maskvcs 
manevruojama rytinės Voki 
etijos vyriausybė, ko, žinoma 
nebus.

Ženevos užsienio reikalų 
ministerių konferencijoje Vo 
kietijos suvienijimo klausimas 
išimamas iš darbotvarkės.

Iš Vakarų valstybių pusės, 
kaip praneša atsakòmingi po 
litikai, bus reaguojama prieš 
šitokį Maskvos elgesį. Foster 
Dulles sako, kad tai gali pa
aštrinti Vašingtono ir Mask
vos santykius.
Ši Ženevos konferenciją ati

dengė tikrą Kremliaus veidą. 
Jis nėr paiskeitęs Jo poli
tika buvo brutalia jėga, klas 
ta melu p-tgrjeta praeityje, 
tokia via ir dabar

«NORMANDIJOS VARPAI»
Operetę stato seselių pranciškiečių gimnazijos abituri

entai (ketvirta klasė), lapkričio m e n . 13 d.
19 vai- gimnazijos salėje, v Zdinoje 

Pakvietimus galima įsigyti gimnazijoje ir pas 
gimnazijos mokiniu-

Argentinoj padėtis
Dar nėra nusistovėjusi. Per 

versmą lengviau yra padary
ti, negu paskui viduje susit
varkyti, kad visi galėtų būti 
patenkinti.

Pačios vyriausybės tarpe 
nėra vienodo nusistatymo. Vi 
eni jos nariai nori labai gri- 
ežt i elgtis su peronistais. ki 
ti yra švelnesnio nusistatymo. 
Karo ministeris Bengoa, ne
sutikdamas su užimta vyriau 
sybės linija, atsistatydino

žinias prez (lentų, kadangi jis 
buvo komunistų, nelegalios 
partijos lemiamas. Atrodo, 
kad oįioz cija nelaimės. Ne
bent btiiii nors atidengtas rin 
kimu metu balsų suklastoji
mas.

Išieibino Adhemar de 
Barros

Vliltas Amerikoje, Vykdo
moji Taryba Europoje

nauji 
Vyk-

gru-

Spaliaus m. viduryje, New 
Yorke posėdžiavo Vliką suda 
rančių grupių atstovai. Svars 
tė \ liko organizacijos reika
lus. Tarp dviejų priešingų siú 
lymų — palikti Vliką Europe 
je ir perkelti jį į Ameriką 
buvo sutartas tokis kompro
misas:

— Vliko sesijos daromos 
Jungtinėse Valstybėse,

— Jungtinėse Valstybėse 
. sudaromas Vliko prezidiumas, 

ku'-io pre.žiūroje veiks ir Vyk 
domoji Taryba,

— Vykdomoji Taryba palie 
karna Europoje.

— Vilkas paliekamas tokios 
grupinės sudėties kaip dabar 
tik vietoje vieno asmens 
kiekvienai grupei atstovaus 
po tris.

Pareikšta, kad bus 
pirmininkai ir Vlikui ir 
domajai Tarybai.

Tie reikalai sutarti 6
pių - krikščionių demokratų 
soc. demokratų, liaudininkų, 
ūkininkų sąjungos, darbo fe
deracijos ir vienybės sąjūd
žio. Pasitarime nedalyvavo 
tautininkai, ūkininkų partija 
ir mažlietuviai, o laisvės ko
votojų atstovas, reikalavęs 
pirma svarstyti Vliko grupių 
papildymą, iš posėdžio pasi
traukė. Tuo tarpu neišaiškin 
ta ar tos grupės, kurios neda 
Jyvavo, pritars anam susitari 
mui. Esą dar neaiškumų, ir 
viskas aiškinama esą toliau. 
Kalbama apie tautininkų ir 
gal dar kitų pasitraukimo ga 
limybę. Spaudai jokio komu 
nikato apie pasitarimą neduo 
ta. Bet vienas iš pasitarimų 
dalyvių apie tuos sutartus da 
lykus aiškino per radiją.

Darb.

— Buvęs užsienio reikalų 
ministeris Bramugla perorga 
nizuoja peronistu partiją, ku
ri vadinsis «liaudies partija».

- Italijos spaudoje šiemet 
buvo labai plačiai minimi ke 
turi lietuvių kilmės asmenys 
būtent: Šernas, kino artistas, 
kuris ilgai dirbo 
susižiedavo 
Signorini. 
darni apie

Paragvajuje laukiama vy 
riausybės krizės.

Eisenhower
Italijoje ir 

su itale Štella
Laikraščiai, rašy 
jj visur pažymi, 

kad yra lietuvis, gimęs Kau 
ne, kad tėvas yra buvęs Ne
priklausomybės 
Akto Signataras, 
bai išgarsėjęs asmuo 
saulinio masto meno 
Bernard Berenson, 
taip pat Lietuvoje ir 
nąs labai gražiai savo jaunys 
tės dienas Lietuvoje. Jam 
šiemet sukako 90 metu. Šiuo 
metu gyvena Florencijoje. 
Labai plačiai nuskambėjo per 
Italijos spaudą Antonietta Ra 
phael Mafai, kuri yra laiko
ma kritikų geriausia 
menininke. Ji yra 
Vilniuje ir gyvenusi 
vėliau studijavusi 
Londone ir nuo 1924 
venanti Italijoje, kur ištekėjo 
už skulptoriaus Mafai. Ji vi 
sur pareiškia esanti kilimo 
lietuvaitė.

Prez.
grizta Vašingtonan

paskelbimo 
Antras la- 

yra pa- 
k riti kas 

gimęs 
pr išimi

Italijos 
gimusi 
Kaune, 
muziką 
m. gy-

— Suomijoje yra susektas 
komunistų špionažo tinklas.

Prezidento Eisenhower sve 
ikata žymiai pagerėjo. Šį 
penktadienį apleidžia ligoni
nę ir grįžta sosiinėn Vašing- 
tonan Ta proga kalbės į ta 
utą išvykdamas iš Denver, 
kur gydėsi, ir tos pačios die 
nos vakare, iš Vašingtono.

Lapkričio mėn. 9 d. S. Pau 
ly teismas svarstė buvusio gu 
bernatoriaus Adhemar de Bar 
ros bylą kuri jau visiems 
yra žinoma «Chevroletų» by
los vardu. Teismas Adhemar 
de Barros išteisino.

Pažymėtina, kad Adhemar 
de Barros politiniai priešai 
daugelį kartų šią «chevrole- 
tų» bylą vartoj) rinkiminėje 
propagandoje. Ją iš stalčių 
ištraukdavo prieš rinkimus, o 
po rinkimų vėl nutildavo vis 
kas. Šiai politinei demagogi 
jai ginklą atėmė teismas iš
teisindamas Adhemar de Bar 
ros.

- S. Pauly tranzito polici
ja sulaikė dešimts luksusinių 
automob’lių, kaip ‘‘Cadilac” 
“Oldsmobil”. Policija yra ga 
vusi žinių, kad nemaža luksu 
sinių automobilių yra įvežtų 
kontrabandos keliu. Jie bus 
konfiskuoti.

prezidentas
priPraėjusia savaitę, širdies 

epuoliu, susirgo Brazilijos pre 
zidentas João Cafė Fiího. Gy 
dytojai patarė atsisakyti bet 
kokio darbo. Prezidentas sa 
vo pareigas perdavė parlamen 
to pirmininkui Carlos Luz.

Naujai išrinktas prezidentas 
perims prezidente pareigas a 
teinančiais metais sausio mėn. 
31 d.

— Opozicija dar vis tebeda 
ro pastangas, kad Juscelino 
Kubitschek Vyriausio Rinki
mų Tribunolo nebūtų pripa

Bendruomenės Choro Kvietimas
Maloniai kviečiame visus dainininkus, vyrus ir mo 

teris, dainavusius Bendruomenės Chore, arba ir kituose 
choruose, atvykti į Bendruomenės Choro susirinkimą 
š/m. lapkričio mėn. 27 d., 12 vai., V. Zelinoj pradžios 
mokyklos salėj.

Bendruomenės Choras yra numatęs padidinti dai- 
nininkii skaičių, taippat jau yra organizuojamas Bendru
omenės vyrų choras. Maloniai kviečiame atvykti į šį 
susirinkimą ir niekad nedainavusius, bet turinčius ge
rus balsus ir gerą klausą.

Bendruomenės Choro Valdyba

Peronas pranašauja.
Kad dabartinė vyyriausybė 

ilgai neišsilaikys. Esą vyriau 
sybė negalinti visa laika atsir 
emti kariuomene bei aviacija. 
Jo manymu dabartinė vyriau 
sybė tegalės išlaikyti apie 18 
mėnesių.

Perono nuvertime dalyvavo 
ir kaikurios Amerikos kom 
panijos, ne vyriausybė.

Jo pramatymu Argentinos 
ir Amerikos santykiai pablo
gės, nes viena del nuvertinto 
pezo, amerikoniškoms kompa 
nijoms nebus interese Argen 
tinoje investuoti save kapita 
lo, o antra dabartinė vyriau
sybė yra suvaržiusi pačių 
kompanijų veikimą.

— Peronas yra pakviestas 
Kubos senatoriaus Manuel 
Benitez apsilankyti Kuboje 
kaipo «privatus pilietis». Nia 
karagoje nežada apsistoti.

— Argentinoje sindikatų 
valdybų rinkimai yra numaty 
ti laike 120 dienų.

— Numatyta, kad Amerikos 
turistai ateinančiais metais 
užsienyje praleis apie vieną 
bilijoną dolerių. Iš šios su-

mos Pietų Amerikai teks apie 
20-30 milijonų dolerių. Dau
giau amerikonų vyktų Pietų 
Amerikon, jei butų geresnis- 
susiekimas ir pakankamai ap
sistojimui viešbučių.

— Šiais metais kavos der
lius Venezueloj smarkiai kri 
to, pasieks vos 50 procentų 
pernykščio derliaus. Praėju 
siais metais Venezuelos ka
vos derlius pasiekė 700 tūks 
tančių maišų, o šiais metais 
vos 350 tūkstančių maišų.

Iš Kolumb j s pranešama, 
kad smarkūs lietūs pakenkė 
kavos derliui.

— Ateinančiais metais Mi
nas Gerais estado biudžeto 
57 procentai eis tik valdinin
kų algoms. O likusieji 42 
procentai švietimui, keliams 
žemės ukiui irt t..

Amerika apginkluos žydus

Jei rusai apginkluos ara
bus Arabų ir žydų santyki
ai jau senai yra įtempti. Ant 
rubežiaus dažnai įvyksta susi 
šaudymai.

Maskva norėdama pasige
rinti ir pavaryti Amerikai ky 
Ij riugamn. susilpninti ar net 
išardyti Baūd tio susitarimą 
(Vakarų naudai) arabu tau
toms siunčia ginklus.

Izraelio valstybės užsienio 
reikalų ministeris šiomis die
nomis atvyko V ašingtonan pra 
šyli ginklų.

— Lapkričio mėn. 13 d. 
Bonnon vyksta Prancūzijos 
užsienio reikalų ministeris 
Pinay kalbėtis su \ ąkarų v o 
kietijos ministerių pirmininku 
K. Adenauer ir užsienio rei- 
kalu ministerių Bremtano. 
Tarp kitų reikalų tarsis Saa- 
ro krašto klausimu.

Lapkričio mėn. 13 d. vyks
ta Vak. Vokietijon taip pat 
Belgijos užsienio reikalų mi
nisteris Spaak.

Užsienio reikalu ministeris 
Eden apie Ženevos konfe

rencija

Viename bankete Londone 
Eden, Anglijos užsieni© reika 
lų ministeris apie Ženevos 
konferenciją pareiškė:

1) Praėjus dešimts metų 
nuo karo pabaigos laikyti Vo 
kietiją padalytą, padidintų pa 
vojų Europoje ir nieko nepa 
sitarnautų taikai.

2) Vokietija kaip ir kiekvie 
nas kitas kraštas privalo bū
ti laisvas, kad galėtų politini 
ai apsispręsti. Kitais žodžiais 
privalo turėti teisės turėti 
laisvus rinkimus.

3) Vakarai ir Rusija turi 
pagrindo prisiminti praeitį. 
Bet reikia prieiti apie abipu 
siu susitarimų, kad užkirsti 
agresijai Europoje kelią.

Kalbėdamas apie Artimųjų 
Rytų padėti, Egipto ir Izrae
lio santykius apie pavojinga 
įtempimą, Edenas pareiškė: 
padėtis, kuri jau ir taip yra 
pavojinga, rusai dar ši pavo-

(pabaiga 6 pusi.)
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pusi. 2 M O SU LIETUVA 1955 m. lapkričio 12 d.

Visame Sibire Randa Ištremtų
Musų Tautiečių

KĄ PASAKOJA PALEISTIEJI Į VAKARUS VOKIEČIŲ 
KARO BELAISVIAI

. . .Šiomis dienomis mums 
pateko į rankas vieno lietuvio 
iš bolševikų vergijos rašytas 
laiškas. Šiame laiške tas mú 
sų tautietis atpasakoja, kaip 
jo šeimos nariai buvo bolše 
vikų kankinami ir žudomi. 
Papasakojo ir apie musų par 
tizanų kovas. Kadangi š i s 
laiškas liečia atskirus asme
nis, tai suprantamais sumeti
mais jo viso negalime skelb
ti. Skelbiame čia tik šio laiš 
ko pabaigą, Kurioje randami 
šie visiems įsidėmėtini žod
žiai: «. . . raudonieji visą gra 
žujį musų jaunimą suguldė 
po žemėmis, nukankino, su
šaudė. .. Brangieji broliai, 
viena tik jus prašau: saugoki 
tės komunizmo baisiau kaip 
mirties, nes pasaulyje nieko 
nėra baisesnio už komuniz
mą». . .

Šis jo šauksmas yra visų 
Lietuvoje kenčiančių musų 
tautiečių šauksmas. Mes čia 
jį girdime ir atjaučiame. Ir 
tikime, kad ne po ilgo ateis 
laikas, kada tas šauksmas 
bus išgirstas ir viso pasaulio.

VT atstovui Friedlando pe 
Teinamojoje stovykloje teko 
išsikalbėti su visa eile grįžu 
siu į Vakarus Vokiečių pilie 
čių Lietuvos vokiečių ar net 
lietuvių, kurie kalėjimuose, 
darbo vergų stovyklose ar Si 
biro tremtyje ir kitur yra su 
tikę nemaža musų tautiečių. 
Grįžusieji teigia, kad po Sta
lino mirties į darbo vergus 
jau žiūrima kiek gerėliau, o 
ypač po 1953 metų sukilimo.

B u v. Rytinės Vokietijos 
«užs. reikalu ministério» Der 
tingerio asmens sekretorius 
B von Mutius papasakojo 
apie sutiktuosius lietuvius 
Vorkutos stovyklose. Ten, 
pasirodo, lietuviai sukilime 
labai aktyviai dalyvavo. Vje 
nas iš jų, architektas Makne 
vičius, ir kitas, majoras, net 
buvę apkaltinti, kad reiškėsi 
kaip minimojo sukilimo «va
dai». Per sukilimą buvo nu 
šautas arch. Ma'inevičiaus 
pusbrolis, inžinierius. Archi 
tekiui Maknevičiui. kaip apkal 
tintam aktyviai prisidėjus 
prie sukilimo, buvo pridėta 
dar 10 metų kalėjimo. 29 ka 
sykloj. kurioje dirba apie 
400 jaunų lietuviu, daugiau
sia buvusių karininkų ar nu 
teistų už partizanavimą, yra 
laikomas taip pat vienas lie 
tuvis jėzuitas ir vienas kuni 
gas. Grjžusis teigia, kad pas 
Rūtiniais metais į Vorkutą at 
vežama dalis jaunimo, kurie 
jau kiek skirtingiau galvoja 
nuo anksčiau atitremtųjų. 
Šiaip net ir Vorkutos kasy
klų įnamiai gerai žino, ką 
skelbia pvz. Am. Balsas ir ki 
ti užsienio radijai.

Iš grįžusių vokiečių ar lie
tuvių pavyko surinkti duome 
nų apie šiuos miisų tautie
čius: karininkas Milaševičius 
buvo nušaustas per vežimus 
Jo žmoiuu^nubausta 10 metų 
laikoma 10 stovykloj Potmoj. 
Jos tėvas, pulkininkas, gavęs 
taip pat 10 metų, laikomas 
Karagandoj, bet spalio mene 
sį turėjo būti paleistas į Lie
tuvą. Milaševičienės sesuo 
Gražina tebelaikoma Vorku
toje. Vienas iš buv, Kauno 
policijos viršinininkų. Matulis 
esąs paleistas ir galįs grįžti 
į Lietuvą. Tačiau jo žmona 
palikta dar toliau darbo ver 
gų stovykloje Mordovijoje. 
Vorkutoje taip pat bausmę 
baigia marijampoliškė Čese 
Pyraigaitė, o Viktoras Aii- 
kauskas, Petras Budginas. 

du Juozai Šlickiai, Juosas Ku 
likauskas, Bronius Šalkaus
kas turi Vorkutoje gyventi 
kaip «laisvai įkurdinti». Grį 
žęs į Vokietiją yra šilutiškis 
Alfredas Vaičiulis ir iš Pagė 
gi Valė Švirkšlytė. Ji buvo 
1950 m. suimta Rytinėje Vo
kietijoje ir visą laiką išlaiky 
ta Vorkutoje. Tarp grįžusių 
jų iš Sov. Sąjungos lietuviš
komis pavardėmis randame 
dar šiuos Pypkė, R. Gogėla 
J. Dūda, V. Jakšys, P. Jurkai 
tis, K. Kupka ir kt.

Kaip «laisvi» Vorkutoje gy 
vena 22 m. amžiaus Juozas 
Mockevičius, atgabentas 1947 
m. Stepas Kalinauskas, Jo
nas Morkūnas, girininkas Kaš 
kauskas. Tarp «laisvai įkur
dintųjų» žinomos pavardės 
nuo Jurbarko mokytojos Ele 
nos Gustytės, vilnietės Doros 
Jačienės, kybartiškės Birutės 
Žemaitytės, Danutės Grybai
tės, kuri pirmoji už ryšio pa 
laikymą su partizanais buvu 
si nuteista mirties bausme, 
tik paskiau toji bausmė buvu 
si pakeista priverčiamojo dar 
bo stovykla, ir kt. Žinoma 
taip pat. kad iš Vorkutos į 
Lietuvą jau grįžęs kilimo nuo 
Gražiškių Juozas Arbačiaus 
kas. B. Žemaitytė Vorkuton 
net atsigabeno savo motiną 
iš Lietuvos. Tačiau ne visi
ems leidžia grįžti. Už pogrin 
džio laikraščio redagavimą 
nuteistas 25 metams mokyto 
jas kauniškis Karalevičius 
dabar dirba vienoj iš Intos 
darbo vergų stovyklų. Vie
noj iš jų yra ir gimęs Ameri 
koje Milukas, kuris 1948 m. iš 
Vilniaus išvyko į Maskvą, no 
rėdamas išsirūpinti leidimą 
važiuoti į JAV, bet buvo pa 
keliui suimtas apkaltintas šni 
pinėjimu ir nubaustas. Bir
žietis Petras Kulbis taip pat 
po atliktojo bausmės laiko 
«laisvai įkurdintas». Jo žmo 
na ir tėvai palikę Biržuose 
Vorkutos 29 stsvykloje dirba 
žinomojo Kauno fotografo sú 
nūs Henrikas Laurinavičius 
kuris, karo metais atvykęs į 
Viena, joje studijavo opere
čių režisūrą, bet bolševikų 
ten paskiau buvo suimtas ir 
nuteistas 25 metams. Jis tu 
ri akordeoną ir tarp kitu su 
imtųjų yra susidaręs labai 
gerą vardą. Kauniškės gydy 
tojos Laumakienės sūnus Vy 
tautas yra netekęs sveikatos 
ir 1954 m kovo mėnesi buvo 
pripažintas nedarbingu, bet 
šiemet jo bylą turės išspręs 
ti teismas ir pripažinti jį pa 
leistinu ar ne. Vorkutoje dir 
ba ir Dr. A Garmaus sūrius, 
studijavęs mediciną Šiemet 
baigė bausmę, bet ar gavo 
leidimą vykti atgal į Lietuva 
nežinoma. 5 stovykloj dirba 
34-35 metų vilniškis siuvėjas 
Maceika, Jo žmona palikusi 
Vilniuje, o brolis išgabentas 
į Sibirą. 5 kasyklos 22 bri
gadoj dirba 30 m. Juozas 
Griškevičius, 32 33 m. ūkinin
kaitis Juozas Vilkaitis. 34-35 
m. Alf. Krauzė. Sim. .Lukaše 
vičius, vet. stud Metinis ir 
kt Dar pereitas metais bu
vo atgabenta j Vorkutą mūsų 
tautiečiu, nuteistu Vilniuje 
Vorkutos 5 stovykloj iš 2.500 
suimtųjų yra apie 1 300 pa- 
baltiečiu. iš kuinų per 700 su 
daro lietuviai. Kitose kasy
klose jū rasime po 100, po 
200. Ir moterų stovyklose es 
ti po 100-150 lietuvių. Šiemet 
Vorkutoje atidarytos dvi nau 
jos kasyklos

Neleidžiama grįžti atgal į 

tėvynę paprastai tokiems, 
apie kuriuos bolševikinio sau 
gumo organai pareiškia, kad 
jie esą «pavojingi». Šitie, 
«pavojingieji», atlikę bausmės 
laiką, privalo kur nors prie
vartinių darbo stovyklų aplin 
koje «įsikurti». Iki 1953 m. 
Vorkutoje tebuvo duodama 
teisė įsikurti tik krim. nusi 
kalteliams, kurie jau buvo 
atlikę bausmę. Politiniai su
imtieji buvo «savonoriškai 
kurdiraami» kitose vietovėse. 
Iki to laiko Vorkutoje atliku 
šieji bausmes lietuviai, nega 
iintieji grįžti atgal į tėvynę, 
«įsikurti» daugiausia buvo 
siunčiami į Karagandą, Kras 
nojarską ir j Naująjį Sibirs- 
ką. Vorkutoje dirbantiesiems 
mokami «poliariniai priedai».

Didžiulės anglies kasyklos 
Intoje yra maždaug už 200 
km nuo Vorkutos. Intos ra
jone siaučia poliariniai šalči
ai. Pvz. vokiečiams išvyks
tant iš vienos stovyklos š/m. 
spalio 7 d., ten šalčiai siekė 
jau 25 laipsnius. Intos stovy 
klose yra nemaža lietuvių, 
ypač jausimo, atgabentų 1952 
-1953 m. Daugelis čia nu
bausti už tariamą ar tikrą 
paramą partizanams arba da 
lyvavimą jų eilėse. Villi Kitt 
sakosi sutikęs vienoje iš jų 
lietuvį, kuris dalyvavęs parti 
zanų eilėse ir vieną naktį iš 
miško nuvykęs į artimą so 
dybą gauti maisto. Čia jam 
davė pavalgyti, bet bevalgy
damas taip giliai užmigęs, 
jog sąmonę teatgavęs tik 
Maskvoje. Tasai lietuvis Vii 
liui Kiti papasakojęs, jog pas 
taraisiais metais Sovietai pra 
dėję vartoti kaškokius migdo 
muosius vaistus, kuriuos per 
savo agentus ar šiaip įgrasi 
nę gyventojams stengiasi įdė 
ti į partizanų maistą. Taip 
juos ir pavykstą lengviau su 
doroti. Intos stovyklose tebe 
dirba eilė lietuvių, už part'- 
zaninę veiklą nubaustų ir at 
gabentų į jas 1953 m. pabai
goje ar 1954 m. pradžioje. 
Tarp stovykloj laikomų suim 
tųjų minimi šie mūsų tautie
čiai: buvęs Utenos nuovados 
viršininkas Povilas Ramoška,

Baltijos pajurys.

Bern. Brazdžionis

Tenai, Gimtam Krašte
Tenai, gimtam krašte, 
Kitam krašte pasaulio, 
Kita, man rodos, žemė, 
Kita, man rodos, saulė, 
Kiti žiedai ir kitos 
Padangių žvaigždės šviečia, 
Rūduo — be pikto gruodo 
Ir rožės — be erškėčių.

Tenai, gimtan kraštan,
Kaip paukščiai mintys renkas 
Benamę širdį neša, 
Ir tuščios tiesias rankos.

Metus be kelio eitum 
Ieškot šventos teisybės, 
Kur jos žibintas žydi, 
Tamsioj naktyj sužibęs, 
Be skundo koptum kalnus, 
Upes be tiltų bristum, 
Kad tik tėvynės žemę 
Prieš mirtį dar išvystum, 
Kad savanorio kapui 
Nulenktum galvą žilą, 
Giesmes kad paklausytum 
Aukštaičių žalio šilo.

Ir amžiais alkanam 
Piktų dienų likimui 
Numestum viską tu, 
Net lazdą piligrimo, 
Už žvilgsnį jos vienos — 
Kaip Dievo duotą saulę — 
Tenai, gimtam krašte, 
Kitam krašte pasaulio!

55 m. raseiniškis Jonas Savic 
kas, 1953 m. atgabentas ko 
kių 25 m. raseiniškis Aleksai) 
dras Vaitelis, 1953 m. suim 
tas ukmergiškis St. Aukštuo
lis, tais pačiais metais nuim
tas raseiniškis studentas Ka

zys Banys, atkeltas į Intą uk 
mergiškis Jonas Brokas ir ki 
ti Grįžwsieji pasakoja, kad, 
jų gautaisiais iš pačių lietu
vių pranešimais, 1953 m. ru
denį Dubysos atkrantėse įvy 
ko kautynės tarp lietuvių par 
tizanų ir bolševikų. Daliai 
partizanų pavyko pasprukti, 
bet jų vadovybė žuvo. Šių 
Kautynių išdavoje suimtas vo 
kietis iš Drezdeno, Gerhardas 
Niizponn. kuris buvo apkaltin 
tas, kad apie 10 metų dalyva 
vęs draugę su partizanais jų 
veikloj ir spausdinęs pogrind 
žio laikraščiu^- Iš jo buvo a 
timta vokiečių pilietybė, ir 
dabar jam neleidžia grįžti at 
gal į Vokietiją. Panašių pa
vyzdžių, kaip svetimų kraštų 
piliečiai «nupilietinami» ir pa 
verčiami «be pilietybės», esą 
rna ir daugiau. Štai iš Jur
barko kilęs vokietis Herma
nas Otto, kurio žmona yra 
Vokietijoj, yra paverstas Čtto 
Armonu, padarytas sovietiniu 
piliečiu ir toliau tebelaikomas 
Vorkutoje. Savaime aišku, 
kad jo taip pat neišleis. Šie 
met vienoje iš Intos stovyklų 
arp politinių kalinių ir krimi 

natinių kilo peštynės, virtusi
os tikru «mūšiu». Per susirė 
mimą kriminaliniai nusikaltė
liai nužudė ir 9 lietuvius.

Didžiulės priverčiamojo dar 
bo stovyklos yra įrengtos miš 
knose tarp Košvalo ir Pečio- 
ros, pačiuose šiauriasinose ra 
jonuose. Didžiuliuose mišku 
ose imtinai turi kirsti mišką 
ar dirbti prie kitų miško dar 
bu. Ilgesnį laiką vienoje iš 
tų stovyklų dirbęs Tilžės vo
kietis P. Boss sakosi žinąs 
ten buvus apie 100 lietuvių. 
Kai kurie lietuviai ten gavę 
laiškus iš savo artimųjų, iš
tremtų į Sibirą.

(B. D.)
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Pogrindine rezistencija Sovietu Sąjungoje
(Tąsa)

Gi Sovietų Sąjungos visos 
rezistencinės grupės ir vida
us opozicija viena neįstengs 
komunizmo be Vakarų pagal 
bos niekados sugriauti ir juo 
nusikratyti.

Vakarai jau praleido dvi 
puikiausias progas sovietini
am komunizmui sužlugdyti. 
Dr. Scholmeris teigia, kad po 
Stalino mirties Sov. Sąjunga 
buvo politiškai pribrendusi su 
byrėti. Jos tautos tik laukė, 
kad laisvasis pasaulis pradė
tų politinę ofenzyvą ir ateitų 
joms į pagalbą. Deja, Vaka
rų vyriausybės pasiryžo dels 
ti ir taip praleido neišnaudo
tą joms tiesiog pačios istori
jos suteiktą didžiąją progą. 
Birželio 17 d. rytinėje Vokie 
tijoje sukilimas sukėlė taip 
pat streiką Vorkutoje. Šis su 
kilimas sovietinėmis sąlygo
mis atvėrė naujas perspekty
vas sovietiniams darbo verti
nio pasipriešinimo forma, da
ugumas streikuojančių sovie
tinių piliečių jau buvo gerai 
susipažinę teoriškai iš komu
nistinių «perauklėjimo pamo
kų» ar «leninizmo stalinizmo 
studijų». Toks reiškinys So 
vietuose sukėlė didelį susija
udinimą ir rado platų atgarsį 
Sovietų darbininkijoje, ypač 
Leningrado rajone. Grįžę vo 
kiečių karo belaisviai ar civi 
Jiai internuotieji patvirtino te 
jgimus, kad maždaug tuo pa
čiu laiku panašūs streikai bu 
vo Norilske ir Sibiro darbo 
vergų stovyklose. Jų rezulta 
tas — padėtis darbo vergų 
stovyklose buvo kiek sušvel
ninta

Tačiau iš esmės yra skirtu 
mo tarp birželio 17 d. sukili
mo Vokietijos rytinėje zono
je ir Vorkutos streiko. Per 
birželio 17 d. sukilimą svarbi 
ausieji smūgiai buvo nukrein 
ti į bolševikinius kalėjimus, 
bolševikinį saugumą, techninę 
administraciją, susiekimo maz 
gus ir viešąsias įstaigas. Ta 
ciau patys sukilėliai laukė a- 
iškių direktyvų iš Vakarų, iš 
radijų siųstuvų, iš Santarvi
ninkų karinių administracijų, 
vokiečių profesinių sąjungų 
arba Federalinės ministerijos 
visos Vokietijos reikalams. 
Tačiau, kaip paskiau pasiro
dė, šie Vakarų organai grei
čiau patys nesitikėjo tokio 
plataus masto birželio 17 d. 
sukilimo ir neparodė nei rei 
kalingos drąsos, nei lauktosi
os iniciatyvos Tu® tarpu stre 
ikas Vorkutoje buvo politiš

-------- —gm a nji ---------------

Gražina Boleckienė

Adomo Mickevičiaus Metai,
Lietuva, mano šalelė gimtoji,
Kas tavęs neteko-pasiilgęs šiandieną, 
Tąs tik supranta, kad tu jam sveikatą 

[atstoji,
Regiu aš tavo grožį ir kampą kiekvieną ’•

- Adomas Mickevičius - 
(«Ponas Tadas»)

Šiemet, lapkričio mėn. su
kanka-šimtas metų nuo didži 
ojo poeto Adomo Mickevičia
us mirties. Lietuvoje gimęs 
ir užaugęs, šis didysis roman 
tikas, Lietuvą mini save raš
tuose ir Lietuvą vadina savo 
tėvyne. Tiesa, jis rašo lenkų 
kalba. Bet ar daug kas iš in 
teligeutų anais priespaudos 
laikais rašė lietuviškai? Deja 
beveik visa lietuvių tautos ta 
i p vadinamoji «smetonėie», ti 
kri ir netikri bajorai ir inteli 
gentai (su mažom išimtim) 
kalbėjo lenkiškai. Lietuvių 

kai geriau pribrandintas. 1 J į 
buvo paruošusi tam tikra po
litinė vadovybė, nenorėjusi - 
kad nebūtų per daug nereika 
lingu aukų - - skelbti per pla 
čių reikalavimų. Vis dėlto 
birželio 17 d. streikas Vorku 
toje atskleidžia tuos galimu 
mus, kokie pvz. susidarytų, 
jei Vakarams pavyktų visoje 
Sov. Sąjungoje pravesti ge
neralinį streiką.

Iš tikro įtampa Sovietų Są
jungoje, teigia Dr. J. Schol- 
meris, yra didesnė, negu bu
vo 1917 m. spalio mėnesį, tik 
ji negali viešai efektyviau pa 
sfreikšti dėl bolševikinės poli 
cinės sistemos. Ir negalės, 
jei nesulauks reikalingos pa
ramos iš užsienio. Bolševiki 
nei sistemai ištikimi tėra ne
bent tik 15 % visų gyventojų 
kuriuos sudaro saugumo orgà 
nų pareigūnai, kp nariai, ge
rai apmokamas aparatas ad
ministracijoje, įmonėse ir kol 
chozuose, visokie bolševinin- 
kai pirmūnai ir dalis raudono 
sios armijos karininkų korpo. 
Bolševikiniais idealais yra 
taip pat susižavėjusi dalis ko 
munistinio jaunimo, kuri nėra 
mačiusi Vakarų ir susi pažinu 
si su jų laisvėmis. Tačiau 
kad ir iš tų 15% tik dalis 
lemtingu atveju stotų su gink 
lu rankoje ginti sovietinės 
santvarkos -- tai parodė jau 
ir birželio 17 d. eksperimen
tas

Kaip paskiausia gaunamos 
žinios rodo, tai, ką Scholrae- 
ris teigia apie antiboiševiki- 
nę rezistenciją visoje Sov. 
Sąjungoje bendrai, iš dalies 
tam tikra prasme tinka ir lie 
tuviškajai rezistencijai krašte 
ir Sibiro tremtyje.

Tik vienoje srityje Sovietai 
pirmauja. . . Komunistai nuo 
lat mėgsta girtis savo didelia 
is laimėjimais. Tačiau iš ti- 
kro jie pirmauja tik vienoje 
srityje. Tai žmonių kalini 
mais ir trėmimais Čia bolše 
vikų niekas negali pralenkti.

Jau Rusų carai slopino ji
ems nepatinkamą politinę ve 
iklą. Politinius Aeikėjus trė
mė katcrgon į Sibirą 1905 
m. carinė Rusija katorgos dar 
bams buvo ištrėmusi 6 123 as 
menis, o 1911 m. jau buvo iš 
tremta 24.980 Muravjovo lai 
kais vienų lietuvių buvo iš
tremta 5 625 asmenys į Rusi
ją ir 2.400 katorgos darbams 
j Sibirą. Tačiau Sovietai to 
Ii pralenkė carinę Rusiją.

(B D.)

kalba buvo palikta mužikams. 
Tad nieko stebėtino, kad A. 
Mickevičiaus šeimoj, kurio tė 
vas buvo teismo raštininku 
Naugardėly, buvo kalbama 
lenkiškai. Bet kokia kalba 
jis berašytų, Adomo Mickevi 
čiaus kūryba yra persunkta 
švelnia poeto meile ir g liti 
ilgėsiu prarastai tėvynei. Be 
veik visuose savo raštuose 
jis aprašo Lietuvą, josios miš 
kus bei laukus srauniąsias u 
pės.. . aprašo jos moters pa. 
siaukojimą, jos vyro narsu
mą. . .

Adomas Mickevičius gimė 
1798 m. Naugardėly. Ten jo 
tėvas, žmogus giliai religingas 
kuklus ir auKštos moralės, 
tuo laiku buvo miestelio teis 
mo raštininku

Naugardėly Mickevičius au 
go ir čia pat baigė gimnaziją. 
Studijuoti išvažiavo į Vilnia
us universitetą, kur iš prad
žių studijavo fizikos chemijos 
fakultete, ir tik vėliau, paju
tęs tikrą poeto pašaukimą, 
nukreipė dėmesį į literatūrą 
bei istoriją. Dar gimnazijoj 
būdamas pradėjo rašinėti, bet 
jo tikrasis poeto talentas ti
krai pasireiškė jam bestudiju 
ojant Vilniuj. Nieko stebėti 
no, nes ir aplinkuma tam bu 
vo palankL Devynioliktoje, 
šimtmečio pradžioje iš vaka 
rų Europos atėjo nauja litera 
tūrinė srovė — taip vadina 
mas romantizmas. Jauni stu 
dentai su aiviru entuziazmu 
pasitiko šią srovę. Buvo ci
tuojama anų laikų įžymiųjų 
poetų kūryba, disputuojama, 
o kas galėjo ir mokėjo — ra 
šė pats. Nepaprastai gražios 
Vilniaus apylinkės — Gedimi
no kalnas su senos pilies grj 
ūvėsiais, Antakalnis, Žvėry
nas ir daugelis kitų, puikių 
romantiškų vietelių priduoda- 
vo poetams įkvėpimą.

1819 metais Adomas Micke 
vičius, baigęs Vilniuj univer
sitetą, išvažiuoja į Kauną, kur 
gauna gimnazijos mokytojo 
vieta. Begyvendamas Kaune 
jis dažnai lanko tą puikųjį 
Žaliakalnio slėnį, kurį Kauno 
gyventojai taip gerai pažįsta 
ir kuris pavadintas Mickeviči 
aus slėniu.

1823 metais imperialistinės 
Rusijos žandarai suėmė Ado 
mą Mickevičių ir daugelį ki
tų už priklausymą «revoliuci
nėm organizacijom» Po me 
tų teismo parėdymu jis buvo 
ištremtas į Rusiją.

Nuo čia prasideda Mickevi 
čiaus nerami tremtinio buitis. 
Išvažinėjęs Rusiją, poetas pa 
tenka į Italiją, o iš ten į Pran 
cūzijos sostinę - Paryžių, kur 
apsiveda ir nuolatiniai apsigy 
vena.

Dar prieš suėmimą A. Mic
kevičius buvo parašęs savo 
puikias poemas, būtent «Gra
žina» ir «Diedai», o vėliau iš 
trėmime Rusijoj, parašo «Kon 
radas Wallenrodas» ir «Kri- 
mo Sonetai». Bet patį žymia 
usį ir gražiausi savo kūrinį, 
puikią nemirtingąją epopėją 
«Ponas Tadas» Mickevičius su 
kuria begyvendamas Paryži
uj.

iškilus karui tarp Rusijos 
ir Turkijos poetas išvažiuoja 
į Konstantinopolį, kur 1855 
metais lapkričio mėn. 26 die 
na, t. y. prieš šimtą metų, 
miršta dideliam skurde ir be 
reikiamos mediciniškos pagal 
bos.

Rusai, lenkai, amerikiečiai 
ir kiti, šiemet iškilmingai mi 
ni to didžiojo poeto mirties 
100 taji sukaktį.

Savo kilnia asmenybe, savo 
begaline meile prarastai tėvy

Kauno miesto vaizdas iš Aleksoto kalno.

Benys Rutkūnas

Pabudintos Viltys
Palši arimai. Varnos, kryžiai.
Nuge(tęs miškas dreba.
Anei žvaigždės. Tik liula liūnai.
Naktis sunki, kaip grabas — ---

Tu, gedulingas skausmo rudeni, 
krūtinėj saulės ilgesį pabudini!

Ar miršta žiedas, lapas dūla, 
negandą klykauja apuokai — 
velėnoje regiu naujos gyvybės diegą, 
girdžiu pavasario upelių juoką.

Tu, auksaplauki mano rudeni, 
šviesias viltis širdy pabudini!

Pranas Razminas

Alės Rūtos «Trumpa Diena»
PAVEIKSLAS AUKSINIUOSE RĖMUOSE

Jeigu kas paklautų šių ei
lučių autoriaus nuomonės 
apie “Trumpos dienos” litera 
tūrinę vertę, tai jis atsakytų 
kad tai yra stambus Alės Rū 
tos kūribinis darbas, kad tai 
yra auksiniuose rėmuose Lie 
tavos kultūrė jaučio kaimo pa 
veikslas. Vieni šį paveikslą 
sutiko entuziastingai, kiti ra 
do ir neigiamų pusių Pati 
jury komisija jieškojo roma
nui vietos mūsų grožinės pro 
zos lentynoje ir ją rado taip 
apibūdindama: «lietuviškos
kaimo buities» romanas. Bet 
tai būtų šiame fronte kaip ir 
nieko naujo nes beveik mū
sų visa grožinė proza kalba 
apie lietuviškąją kaimo buitį. 
Ir nepranašaudami galėtumėm 
sakyti, kad dar daug susilaus 
ksime veikalų iš kaimo bui
ties gyvenimo, ypatingai iš 
tų, kurie nesirengia nusigręž 
ti nuo kenčiančios tautos pa
veikslo

Mūsų grožinės prozos ska
lė nėra plati. Ji dar žymiau 
susiaurėjo tremtvje. Mes 
netekome valstybinio gyveni 
mo, ir kitus tautos gyvenimo 
patirtos ir matytus plotus pra 
randame, apmirštame. Rašy 
tojas begyvena prisiminimais 
kurie diena iš dienos blanks 
ta. Jei senesnioji rašytojų 
karta dar pajėgia mums duo 
ti tautos gyvenimo stipresniu 
kūrybinių nuolaužų, tai priau 

nei ir savo dideliu įnašu gro 
žinei literatūrai, Adomas Mic 
kevičius, būdamas tremties 
poetu, visad bus šviesiu pa
vyzdžiu netik jaunajai kartai 
bet ir po visą pasaulį išblaš 
kytiems tremtiniams.

gantiesiems šie turtai jau sun 
kiau beprieinami, o tuo pa
čiu ir jų išplaukimas į tarp 
tautinius vandenis yra natū
ralesnis.

Nors ir platus nūdienis mū 
sų už tėvynės ribų gyveni
mas, bet lėkštas ir sukurian 
čios ir žengiančios į priekį 
tautos (ne po komunismo jun 
gu) gyvenimu nedaug teturi 
bendro. Nėra gimtojo dan
gaus virš galvų, nėra gimto 
sios žemės po kojomis — nė 
ra nei kūrybinio entuziazmo 
Viskas paremta tik materiali 
nėmis vertybėmis.

Tautinės sąmonės vėžys 
graužia pačius pamatus, ir 
tarptautiniai vandenys veržia 
si visais plotais ir griauna 
mūsų tautinės savigarbos ūžt 
varas.

Alė Rūta nesuklydo ir ne
pasiklydo, nusigręždama į lie 
tuviškojo kaimo buities vaiz
davimą. Tai lyg meniškuose 
auksiniuose rėmuose tilptu 
gražus lietuviškojo kaimo 
buities paveikslas.

Daugeliui, ypač jaunajai 
kartai, trukdys gėrėtis pavei 
kslu patys auksiniai rėmai — 
tarminė kalba, stilius.

Bet džiugu, kad ji pasuko 
tautos etinių vertybių pusėn. 
Juk tiek daug mūsų tautoje 
žmoniškumo, širdies, meilės, 
nuoširdaus tikėjimo į Rūpin
tojėlį!..

Nors Bronė, “Trumpos die 
nos” pagrindinis veikėjas, pi! 
nai ir neatstovauja mūsų kai 
me glūdinčioms vertybėms, 
bet šiaip jau gaivu ir šviesu 
lietuviškosios kaimo buities 
pasauly Čia nėra “koegzisten 
cijos” su svetimomis žmono
mis ir svetimais vyrais. Nu
puola ir Alės Rūtos žmogus,
bet jis pakyla kad ir sunkiai 
kad ir lėtai, kad ir nevyku
siai. Jis keliasi pagal savo 
išmintį.

Laisvės metai turėjo dide
lės įtakos į kaimo pažangą. 
Jaunesnioji karta jau kultū
ringiau gyvena ir linksminasi 
negu Žemaitės laikais.

“Trumpa diena” — sultin- 
giausias kaimo buities romą 
nas, parašytas tremty. Dide
lis rašytojos pastabumas, mi 
kroskopiškai smulkus kaiku- 
rių kaimiško gyvenimo reiški 
nių atvaizdavimas, gilius kai 
mo žmogaus dvasios pažini
mas ir mokėjimas visa tai iš 
reikšti jų pačių žodžiais duo 
da rašytojai garbingą vietą

(pabaiga 4 pusi.)
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Buk Sveikas
KOKLIUŠAS

Rašo mokytoja Al. Nadolskytė

Kokliušas yra užkrečiama 
liga. Ligos pradžia pasireiš
kia sloga: sumažėja apetitas, 
jaučiamas uuovargis, čiaudė
jimas, nusilpimas ir tempera
tūros pakilimas.

Po šių bendrų reiškinių li
gos pradžioje, pasirodo cha
rakteringas kokliušo kosėji 
mas, dažnas ir stiprus. Ko
sėjimas iššaukia vėmimą, ku 
ris sutrukdo vaiko maitinimą 
kaip tik tame periode, kada 
jis jo daugiausia yra reikalin 
gas organizmo išsivystymui. 
Šiuo metu, tuoj po vėmimo 
reikia duoti vaikui lengvai 
virškinamo maisto.

Bendrai kokliušo liga trunka 
nuo keturių ligi šešių savai
čių.

Ši liga yra užkrečiama. Ji 
daugiausia perduodama kosė
jimu. Todėl ligonis reikia i- 
zoliuoti nuo kitų vaikų. Ko
suliui ilgai trunkant, sunku 
yra išsaugoti kitus nuo užsi
krėtimo. reikia vaikus skie- 
pinti pradedančius trečią sa
vo gyvenimo mėnesį. Po me 
tų laiko dar vieną kartą, sus 
tiprinimui atsparumo prieš Ii 
gą, paskiepinti.

Kokliušo liga gali susikom
plikuoti. ypač paliesdama 
kvėpavimo ir virškinimo or
ganus ir nervų sistemą.

Kvėpuojamųjų organų kom 
plikacijos yra pačios svarbia 
usios, nes jos yra priežastimi 
didelio mirtingumo Iš kvė
puojamų organų komplikaci
jų pirmoj eilėj yra bronkų 
uždegimas (bronco pneumo
nia). vidurių už
degimas, nervų sistemos pa
krikimas. Šitos komplikaci
jos gali pasirodyti ligos metu 
ar tuoj po jos.

Į šią liga reik daug dėme
sio kreipti. Ji yra labai pa
vojinga vaikams neturintiems 
tris metus amžiaus Ji pasi
rodo bendrai tarp veneriu ir 
aštuonerių metų vaiko amžia 
us. Daugiausia susirgimų, tarp 
80 - 90 procentu būna prieš 
penktuosius metus.

Didžiausias mirtingumas bu 
na pirmaisiais gyvenimo me
tais, ir paskui kasmet mažė
ja.

Vieną kart persirgus, antru 
kart labai retais atvejais gali 
ma apsirgti.

Susirgus, reikia didelio at
sargumo, kad nesusikompliku 
otų liga. To galima išvengti 
gydytojų nurodytais vaistais.

Motinos turinčios mažus va 
ikus juos skiepinti gali šioje 
vietoje:
Rua Conselheiro Nebias, 1355 
arba Puerikultūros punktuose.

Visisms Inžinieriams, Ar
chitektams ir Technika

Studijuojantiems

Trečiasis Am. Liet. Inž. ir 
Archit. S-gos atstovų suvažia 
vimas 1954 m. gegužės 29 31 
d nutarė ir avedė ALIAS 
New Yorko Skyriui išrinkti 
metraščio redakcinę Komisiją 
surinkti medžiagą, suredaguo 
ti ir išleisti - Lietuvių Inžini
erių ir Architektų dešimties 
(1945/1955) metų veiklos me
trašti, apimantį ir inžienierių 
bei architektų Nepriklausomo 
je Lietuvoje veiklos apžvalgą.

ALIAS New Yorko Skyriaus 
narių visuotiniame susirinki
me išrinkta metraščiui veda 
giioti Komisija: K. Krulikas, 
J. Kizlauskas, J. Valaitis ir 
J. Zabielskis

Metraščiui medžiagos bei 
prenumeratos rinkimo reika

lais iki šiol parašyta keli šim 
tai laiškų inžinieriams ir ar
chitektams visame pasaulyje.

Daug vertingos ir Įdomios 
medžiagos jau gauta iš profe 
šorių: J. Čiurlio, St. Kolupai
los, J. Šimoliuno, Dr. inž. J. 
Gimbuto, Dr. inž. A. Nasvyčio, 
inžinierių: A. Navickio, J. Da 
činsko, Z. Knystauto, J. Len- 
kevičiaus, V. Petraičio, J. Puš 
koriaus (PLIAS Clevelando 
Sk.), Technikos Žodžio ir 
ALIAS New Yorko Sk. - Jun 
gtinėse Amer. V-bėse, B. Da 
ukaus (PLIAS Sydnėjaus Sk.) 
Australijoje, J. Dragašiaus 
(PLIAS Toronto Sk.) Kanado 
je, Dr. K. Kraujalio - Švedijo 
je, Pr. Zundės, F. Vizbaro, 
B. Banaičio, S. Tyškos, A. 
Funko — Vokietijoje (apie in 
žienierių veiklą Austrijoje, 
Danijoje, Prancūzijoje, Švei
carijoje ir Vokietijoje), V. 
Venckaus ir V. Drevinsko — 
Venecueloje.

Dar laukiama iš prof. A. 
Jurskio, prof. J. Šimoliuno, 
inžinierių J. Muloko. A. Na
vickio, K. Prekerio, Dr. inž. 
M. Baublio, Dr. inž. St. Juzė
no ir kitų. Taip pat inžinie
rių veiklus medžiagos iš 
PLIAS gos skyrių: Australijo
je — Adelaidėje ir Melbour
ne, Argentinoje, Brazilijoje, 
Didž Britanijoje, Kanadoje - 
Montreulyje, Kolumbijoje, 
Jungtinėse Am. V bėse i š 
ALIAS gos skyrių: Bostone, 
Chicagoje, Detroite, Philadel- 
phijoje.

Metraštis jau redaguojamas 
todėl pradėjus jį spausdinti 
bus reikalingos visos vertin
gos veiklos žinios ir motrau 
kos, o ypatingai metraščio 
prenumerata. Pinigai labai 
reikalingi metraščio spausdi
nimo, nuotraukų paruošimo 
ir popierio išlaidoms apmokė 
ti.

Todėl prenumeratą 2 00 ar 
ba 3.00 USA dol., vertingą ve 
įklos medžiagą ir savo adre 
sus (kurie sutinka metraštyje 
savo adresą talpinti) visi inži 
nieriai ir architektai bei stu 
dijuojamieji malonėkite jau 
dabar — iš anksto siųsti šiuo 
adresu: K Krulikas, 160 Hen 
drix St , Brooklyn 7, N. Y., 
USA. Metraštį atspausdinus, 
jo kaina bus didesnė iš auks 
to neužsisakiusiems.

Iki šiol yra gautos tik 45 
prenumeratos. Jau gan se

MOKSLEIVIU ATEITININKU SPAUDOS STALAS 
NAUJAI GAVO sias knygas

Kun. St. Yla /«Sveika,:,,Marijas»/maldaknygė/ — 100 cr.
Tev. Kazimieras /kapucinas/ Atlaidų Šaltinis/ maldaknygė 

« » « stambiomis raidėms — 175 cr.
« »" » » pauksiiota — 21)0 cr.

Kun. P. Kirvelti is «Aušros Žvaigždė» maldaknygė
« jaunimui» nuo 50 iki pagal viršelius. — 125 cr. 

A. Baronas «Sodas už-hoi izonto» (romanas) — 125 cr.
Alė Rūta «Trumpa diena» (premijuotas romanas) — 200 cr. 
Kun. Rimšelis MIC. «Tėvas Pijus» (dvasinis skaitymas/ 100 cr. 
A. Maceina «Saulės Giesmė» — — 250 cr.

Spaudos stalas veikia kas sekmadienį prie Vila Zelinos 
bažnyčios.

Jei kas norėtų knygas gauti paštu užsakymus ir pinigus siusti
M. A. Spaudos Stalas, Caixa Postai 4118, São Paulo.

nai ir pirmieji prenumeratas 
prisiuntė: E. Senkus - New 
York, prof. St. Kolupaila — 
South Bend ir St. Dirmantas 
— Chicaga.

Čia pavyzdingiausi, inž. 
V. Venckaus dėka, 7 Venecu 
eloje gyvenantieji inžinieriai.

Metraščiui išleisti yra rei
kalinga mažiausiai 400 prenu 
m etatų. Bet būtų gerai, kad 
šį reikalingą ir įdomų liet, 
inž. ir archit. 10-ties metų 
veiklos metraštį įsigytų visi 
inžinieriai ir architektai. Ta 
da ir jo turinys butų plates
nis, išsamesnis bei išleidimas 
vertingesnis.

Su pagarba: Metraščio Re
dakcinė Komisija.

— Į Vakarus š/m. spalio 5 
d, yra atvykęs ir klaipėdiš
kis vokietis Hans Laurus. Pa 
leistas iš Sov. Sąjungos, ture 
jo paskiausiu metu gyven
ti Klaipėdoje. Po ilgų pas
tangų jam vis dėlto pavyko 
gauti leidimą išvykti į Vaka 
rus. Vokiečiai tikisi, kad pa 
našiu būdu galimas dalykas 
busią išleisti į Vakarus ir 
daugiau Klaipėdos krašto vo 
kiečių.

— Skelbiama, kad iš šiau 
rėš Rytprūsių kilę voidečiai 
galėsią grįžti vėliau, kai pa
aiškės jų pilitybės klausimas 
Ligi šiol dažniausiai jų pilie
tybė laikoma «nepaaiškėju- 
sia. Varšuvos valdžia reika
lavo, kad iš pietinių Rytprū
sių, kurie dabar priklauso 
Lenkijai, kilę vokiečiai būtų 
gražinami j Rytprūsius. Tą 
savo reikalavimą lenkai grin 
dė tuo, kad, girdi, tarp grįž- 
tančiųjų karo belaisvių daug 
esą «autochtonų».

— Vokiečių laikraštininkai 
išsikalbėję su tūkstančiais pa 
leistųjų vokiečių, pas i te ra v o 
koks išgyvenimas sudarė 
jiems didžiausią įspūdi nelais 
vės metais. Daugumo pareis 
kimu - Vokietijos himnas, 
kai jį išgirdo transliuojant 
per sporto rungtynes iš Mask 
ves, paskum per radiją kancl. 
Adenauerio perduoti žodžiai 
ir - vėl sugriežtas vokiečių 
tautos himnas,

— Naktį iš š/m. spalio 21 

d. į 22 d. apie pusiau antrą 
valandą Į v’ykd Tarybos bus 
tą Reutlingene įsilaužė keli 
iš anksto tam gerai pasiruo
šę piktadariai, atvykę dviem 
autovežimiais. Išlaužę duris 
išnešė į kiemą iš VT pirmi
ninko kambariu geležinę spin 
tą, kurią pakelti tegali vos 
3 4 stiprūs vyrai, o iš Inf. 
Tarnybos valdytojo kambario 
išstūmė tarpduriu med. spin
tą. Tačiau įsilaužikai buvo 
laiku užklupti ir, palikę net 
savo «darbo įrankius», kokius 
paprastai su savimi imasi plė 
šikai, įsilaužia į svetimus būs 
tus, pasinaudodami nakties 
tamsa, paspruko. Neabejoja
ma, kad tai būta vienos iš 
paaštrėjusios «Sniego» akci
jos operacijų. Šis įsilauži
mas tik dar kartą patvirtina 
kad mūsų priešai imasi tokių 
dalykų, k a i p paprasčiausi 
gangsteriai — nakties plėši
kai. Iš laisvinimo vadovybės 
pusės pabrėžiama, kad jei to 
kiais «žygiais» norima ja 
įbauginti ar terorizuoti, tai 
tuo būdu bus pasiekta kaip 
tik priešingų rezultatų - nuo 
to mūsų ryžtas skelbti pašau 
liui apie mūsų tėvynės nelai 
mes, pavergėjų žiaurumus ir 
mūsų tautiečių kančias nė 
kiek nesumažės.

Įsibrovėliai nieko nepaėmė 
Galimiems tokių nekviestų 
«svečiu» vizitams ateityje pa 
siruošta dar stropiau.

— Adelaidės lietuvių spor
to klubas Vytis š/m. gruodžio 
27 37 d. d. ruošia Australijos 
lietuvių sporto šventę. Į Pro 
gramą įtrauktos šios spo'- ) 
šakos: vyrams ir moterims 
krepšinis, tinklinis, stalo teni 
sas. be to, šachmatai. Mel
burno lietuvių sporto klubas 
Varpas jau kuris laikas leid
žia periodini sporto laikraštė 
lį «Varpas». Numatoma kiek 
vieną mėnesį išleisti bent 
po vieną numerį Dabar jį 
redaguoja V. Bosikis

— AUSTRALIJA. Melburno 
lietuviai tarėsi savo namų re 
Įkalu. Akcininkų susirinkimas 
praėjo nuoširdaus vieuingu- 
m o ženklu. Sporto klubas 
Varpas ir Skautų Globos Ko
mitetas atsisakė nuo anksčiau 
planuotų atskirų namų savo 
reikalams. Surinkta grynais 
pinigais per 1.600 svarų ir tu 
rimą pažadų pirkti akcijas už 
800 sv. 'rinkamiems namams 
reiktų bent 3 000 depozitu. 
Melburno lietuviai išmoka 
svetimiesiems už sales kas
met po 209 sv.

— Melburno lietuvių teatro 
mėgėjų trupė spaliu 29 d. pas 
tatė P. Vaičiūno 4 v. komedi 
ją «Tuščios pastangos». Sid 
nio lietuvių sporto klubo Ko 
vo meno mėgėjų trupė pasta 
tė V. Alanto komediją «Bu
halterijos klaida», o Sidnio 
lietuvių teatras «Atžala» K. 
Binkio 5 v. pjesę «Atžaly 
nas. (Adelaidės usi-te studi
juojąs St. Čibiras su kitais 
baigė un-to aviacijos leitenan 
tų (ats.) laidą.

— ITALIJA. Lietuvos Stei 
giamojo Seimo 35 metų su
kakties proga Eita Press re
dakcija išsiuntinėjo visiems 
Italijos senatoriams ir parla
mento nariams buvusių Stei
giamojo Seimo narių atsišau 
kimą: Redaktorius gavo vi 
są eilę atsakymų, tarp kurių 
pažymėtini ynatingai mums 
palankūs atsiliepimai iš mi- 
nisterių kabineto ministério 
Scalfaro. i£ min. Gonellos. iš 
min. Trambonio, iš min. Ga- 
vos, iš valstybės pasekreto 
riaus sen. Mott, iš užsienio 
reikalų viceministerio Bene 
venutti, iš senatorių Cingola 
nio, Carbonio, Braccesio, Ci- 

ascos, iš deputatų Berry, Dal 
Cantan, De Martino, Vedova 
to, Spataro, Priore, Marconio 
ir kiiur. Visi reiškia padėką 
užuojautą ir užtikriną jų pa
ramą Senate bei parlamente, 
reikalui ištikus, Lietuvos by
loje ir linki lietuvių tautai 
kuo greičiau atgauti savo 
laisvę i r nepriklausomybę. 
Atsišaukimas buvo paminėtas 
per Italijos radiofoną ir span 
doje.

— Daug pasisekimo turi 
Longanesi leidyklos iš
leista Sasha Siemel knyga 
«Tigrero». Jis taip pat yra 
gimęs Lietuvoje ir visur spau 
doje bei knygoje minimas 
kaip lietuvis. Jis 18 metų 
emigravo Į Braziliją ir ten 
vertės tigrų medžiokle.

(pabaiga iš 3 pusi.) 

mūsų grožinėj prozoj.
Ji tiek įsigilino į kaimo jau 

nos mergaitės vidinį pasaulį, 
kad, rodo daugiau nieko apie 
ją nebūtų galima pasakyti, o 
veikėjų kalbos stilius pagavo 
pačią kūrėją. Taip kartais 
ir nebežinai, ar autorė kai 
ba, ar kuris jos veikėjas.

Vargšė Bronė. Ji nėra 
ideali Kaimo mergaitė Nebū 
tų galima peikti jos, kad ji 
visomis galiomis nori patikti 
Pauli i Bet blogiau, kad pa 
vydo kirminas ją visa užval
do Perdaug egoizmo joje su 
sitelkia. Visa tai jai atneša 
ankstyvą mirtį. Kunigas per 
išpažintį nurodo jos meilės 
kelią — gerumą.

Ji toliau stengiasi būti ge
ra, bet gyvenimas rieda sa
vais keliais. Paulius neveda 
nei Nidos nei Bronės. Jis su 
si randa gražią, turtingą ir 
mokyta kaimietę... Vargšas 
ir Pauliaus pusbrolis Silva, 
kurio Bronė negali mylėti, 
net kuris ją myli visa širdi 
mi. Mat jo rankos grubios, 
gauruotos, visas dvokia prakai 
tu. Jis negali prilygti Pau
liui, kurs ir mokytas, ir jo 
rūkomos cigaretės taip male 
niai kvepia Ak, tos cigare 
tės .. Jų aromatas tamsoj ap 
gavo Bronę ir jos vjsą gyve 
nimą suardė. O jeigu ten bū 
tų buvęs ir Paulius, tai var
gu ar ir jis būtų ją vedęs.

Žodžiu, veikale nėra nei 
didvyrio, nei paskutinio niek 
šo. Visi reikalingi užuojau
tos.

Vargšas ir Silva. Jis myli 
Bronę, apie ją svajoja, dėl 
jos geresnės ateities taupo 
samdinio skatikus. Bet ir 
čia Bronė iš dalies kalta, 
kad jis neleko samdinio vie
tos, kad jis paskui sukomunis 
tėjo ir taip nelaimingai prie 
jo savo gyvenimo galą, kris 
damas nuo Stasiaus mirtino 
šūvio. Gaila ir nelaimingo 
Stasiaus, tuojau pat sulauku 
šio Silvos likimo. Tik Stasio 
šūvis nors autorės ir gerai 
parengtas, kelia abejojimų. 
Argi tai ne kvailo žmogaus 
darbas?

Veikalo veikėjai kalba ry
tų augštaičių tarme, todėl to 
kiems žemaičiams bus sunki 
au paskaitoma knyga. Net 
pačios autorės kalboj stipriai 
jaučiamas rytietiškumas (Tai 
ne priekaištas). Tai nemaži 
na veikalo vertės, bet, saky
tume - priešingai, didina ke 
liais atžvilgiais.

Draugas
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Industria e Comercio de Calçados

SPECIALYBĖ ha t . vyrams, moterim.- 
panelėms, hr mli-mms. vaikams..

Risa Javaes, 713 - São Paulo
:

LEONAS VARNAUSKAS
Telefonas (recados) 3-0707

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

MEKANIKOS DIRBTUVE

Gaminami žibintuvai i vai
riausių tipų. Daromi įvairių 
dydžių grąžtai žemei gręž
ti. Pardavimas grynais ir 

išsimokėtinai..

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

::

Vila Zelina

Nori būti žemės savininku?
Mato Grosso estadas tai duoda geriausios progos. 

Čia lengvai gali įsigyti daržus arba ūkius. Įsigyk 
šiandien, nes rytoj žemės vertė jau bus daug didesnė.

Prašymus žemei įsigyti reikia rašyti estado valdžiai. 
Šitai Tamstai sibi^

Jmobiiiana Alio do Guaporé Ltda.
Cuiabá, Mato Grosso - Centralinė raštinė: Cx. Postai 98 

Painformuojame ir per laiškus.

ALBERTAS PAVILAVIČIUS
teisinis patarėjas prie advokato 

RUY DE MELO PEREIRA

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 
bylų vedimas, inventurijų sudarymas, deskiiis, dokųmen 
tų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kili darbai.
Raštinė: Rua Senador Feijo, 17o 5-and. sala 520 
Rezidencija: Rua It-aųueri, 431 São Paulo

»DhifliHlHfliflhilhflliill)illttlliiUMiiiilliilli(Hi illulhilhillitlliilii tHiilliilliilhiltiilb milliilhilhiliiil!i:lliillMlliilliiliiilliiihitliilliillniiiiliiilli»lhill>

REIKIA BALDĘ? KREIPKIS Į TAUTIEČIO
J. L. GalinsKas Ltda.

BALDŲ S A N D Ê L4
AV. l)R. GIACAGL1NI. 71-C — IL ALPINĄ.

Madeiras do Brasil

PRANAS & CIA. LTDA.
Importação — Exportação

Raštinė: Rua do México, 90 - 9.o - sala 904 

Rio de Janeiro - Fone: 32-9294

Ar jau įsigijai rašytojos K. Pažėraitės idomų roma
na «Nusidėjėlė» ir jos novelių rinkini «Didvyriu Žemė»? Jej 
ne - nieko nelaukdamas kreipkis į Musų Lietuvos» redakciją

is® o
MIELI LIETUVIAI!

Artinantis maudymosi sezo 
nui ir esant laisvų kambariu 
kviečiame visus atvykstan
čius i Santos poilsiui apeisi > 
ti pas Steponaičius. Galim i 
gauti kambarį su maistu ir be 
maisto. Privažiavimas automn 
biliu labai patogus, gan ė 
naujai išgrįsta.
Adresas: Rua Godofredo Fra
ga, 173 — José Menino

Kiekvieną sekmadienį prie 
bažnyčios pas spaudos plati n 
toją B. Šimkų galima gauti 
nusipirkti naujausių lietuvi-- 
kų knygų, maldaknygių bei 
laikraščių.

— LAPOS lietuviams prane 
šame, kad Lapos lietuviai ga 
Ii atsiimti laikraščius St. Sal 
džio krautuvėje, Rua Clemen 
te Alvares, 137.

SKAITYK IR PLATINK
«MŪSŲ LIETUVA»

Nori, kad «Mūsų Lietu 
va» būtų lietuviškojo gyveni
mo veidrodis?

— Bendradarbiauk joje 
pranešdamas visas naujienas 
iš savo apylinkės, miesto ar 
interioro

VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS

L I N D O Y A

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINI OJAI

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

dos naudokite!

IIIDMÃCJf CAKRIERI ™
p w-26 966<»>t.v. 4

gTJA niMQ RTTRMOj 7Q5 a 835
TELEFONES s 51-4019 e 51»2223 S Ã O PAULO
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PRANEŠIMAS BENDRUOME
NĖS CHORO PIKNIKO 

DALYVIAMS

Šį sekmadienį, 13 11-1955, 
Bendruomenės Choras autobu 
sais į Praia Grande. Autobu 
sai išvažiuos iš V. Zelinos 
6 vai. iš ryto. Vykstantiems 
savo automobiliais pranešame 
kad mes apsistosime Balnea- 
rio IV Centenário (maždaug 
700 metrų eiuo Boqueirão į 
dešinę pusę). Yra rezervuo
ta apie 40 kabinų.

Pikniko programa prasidės 
po pietų. Programoje yra nu 
matyta:

1) Kvadratas,
2) Įvairios lenktynės (su ša 

ukštais, po du, estafetės ir tt.)
3) Futbolo rungtynės — te

norai ir bosai.
Programoje i r varžybose 

galės dalyvauti ir svečiai. La 
imetojai gaus premijas.

Bendruomenės Choro 
Valdyba

L. SĄJUNGOS VALDYBOS 
NUTARIMAS

L. Sąjungos Br. Valdyba sa 
vo posėdyje š. m. lapkričio 
mėn. 4 d. nutarė, dar kartą, 
raštiškai ir per spaudą reika 
iauti iš p. Aleksandro Bagdo 
n<> atsiskaityti su nušimčiais 
už naudojimosi Sąjungos pini 
gaiš kurie buvo pateke jam 
pardavus Parque das Nações 
Sąjungos turtą. P. Aleksan
dras Bagdonas yra kviečia
mas atsiskaityti galutinai su 
Sąjunga laike 30 dienų, t. y. 
iki š. m. gruodžio mėn. 4 d.

L. Sąjungos Valdyba

PRAÇA SÃO JOSE, 1 - V. ZEUNA — S. PAULO

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 
NAUJANYBIŲ

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų, 
įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių- 
fogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t. t..

Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA
ISSIMOKEJIMUI.

Prie pat autobuso Nr. 93 sustojimo vietos.

*
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IRM1OS BAUŽYS
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Registrado no C. R. C. sob o n.o 551

Praça São José, 8 Sal. 1 e 2 - V. Zelina - S. Paulo
Aberturas de firmas 
Encerramentos de firmas 
Transferencias de firmas 
Cor,t,rat. na Junta Comercial 
Pis^at. na Junta Comercial 
Escritas Fiscais 
Escritas Comerciais

HORÁRIO das

LIETUVIŲ SĄJUNGOS 
BRAZILIJOJE NARIŲ ŽINIAI!

Visuotinas LSB narių extra 
ordinarinis susirinkimas.

Š. m. lapkričio mėn. 2o d. 
15 vai. Sąjungos patalpose, 
Rua Lituânia 67, Moóca, šau
kiamas visuotinas LSB narių 
extraordinarinis susirinkimas. 
Dienotvarkėje numatyta:

1. Susirinkimo atidarymas,
2. Susirinkimo Prezidiumo 

rinkimas,
3. Sąjungos Įstatų keitimas 

ir
4. Bėgamieji reikalai.

Pastaba: Nesusirinkus, aukšči 
au numatytam laikui, reikia 
mo narių skaičiaus, tą pačią 
dieną 15:30 vai., šaukiamas, 
sulig Sąjungos Įstatų — Capi 
tūlo VI, Art. 27°, kitas susi 
rinkimas, kuris bus laikomas 
teisėtų prie bent kurio, susi 
rinkusių Sąjungos narių, skai 
čiaus.

LSB Valdyba

— Šį sekmadieni V. Zelino 
je sumos 11 vai., nebus.

— Sekmadienį, 13 d. lapkri 
Čio L. K. Bendruomenės cho 
ras ruošia išvyką prie Atlan
to, į Praia Grande. Ryte 5:30 
vai. mišios, o 6 vai. keturiais 
autobusais iš V. Zelinos aikš 
tės išvykstama pamariu. Ap
sistojimo vieta maž daug vie 
nas kilometras nuo Boquei
rão, šalia vieno 12 aukštų 
pastato, Balneari© IV Cente
nário, Kaimynystėje, Bar Es
trela.

— Sekmadienio vakare, 
7 vai. seselių gimnazijos sa-

Contratos de locação g
Cartas de Fiança |
Requerimentos g
Balanços g
Alvarás diversos |
Seguros de Fogo e g
Seguros de acidentes g
às 19 horas. |

Įėję, ketvirtosios klasės moks 
leivíaí suvaidins vieno veiks
mo operetę «Normandijos var 
pai». Po vaidinimo bus ir ki 
tų programos numerių.

— Lapkričio mėn. 25 d. se 
sėlių gimnazijos ketvirtoji 
klasė išvyks penkioms die
noms atstogų į Paiol Grande, 
į kalnus, netoli Campos de 
Jordão. Paiol Grande yra 
speciali vieta jaunimo atosto 
goms. Yra visi reikalingi į- 
rengimai, kaip sportui aikštės 
ir įrankiai, maudyklės, arklių 
pajodinėti. Atostogų metu 
šimtai mokslus einančio jau
nimo, vadovaujant kunigams 
oblatams (amerikonams) ten 
praleidžia atostogas.

— Praėjusį pirmadienį kun. 
B. Sugintas išvyko iš S. Pau
lo į Rio de Janeiro, iš kur 16 
d. lapkričio laivu grįš atgal
Amerikan. Atsisveikinimo vai 
šes sekmadienį suruošė L. K. 
Moterų Draugija. Vaišių me 
tu buvo kalbų ir dainų.

BAŽNYČIOS DARBAMS 
AUKOJO:

Jurgis Masys Cr $ 500,00 ir 
Adomas Kujavas Cr S 100,00. 
Už aukas nuoširdžiai dėkoju.

kun. P. Ragažinskas 
klebonas

— Šį sekmadienį Pirnue 
das Nações ir apylinkės lietu 
viams bus pamaldos 10 vai., 
vietinėj parapijos bažnyčioje.

— Lapkričio mėn. 6 d. mi
rė Ana Žilinskaitė-Mello, 44 
m. amži us Paliko nuliūdi
me motiną, du sūnus, dukterį 
dvi seseris ir du brolius.

— Lapkričio mėn 7 d Vila

Vakaras - Koncertas
L. Sąjunga Brazilijoje ruošia linksma šeimyninį Ba 

lių su žymiais artistais ir labai įdomia menine progra
ma Loterija su turtingais išlošimais. Bufetas turtingas 
valgiais ir gėrimais pigiomis kainomis. Po programos 
puikiam orkestrui griežiant, šokiai iki 4 vai. ryto.

Bilietus į vakarą ir staliukams, galima gauti pas 
visus L Sąjungos narius. Prie įėjimo bilietai nebus par 
davinéjami, tad prašoma apsirūpinti iš anksto.

L. Sąjunga laukia visų, kas tik nori gražiai pasilin 
ksminti, Dariaus ir Girėno salėje Mokoje šeštadieny, la 
pkričio mėn. 26 d 20 vai.

Bcntistas
Clínica Dentária Popular 

“João Judas kEadcu”
DIRETOR: Dr. Augusto Ribeiro Leite 

Praça Sâo José, 8 - salas 3 e 5 
Vila Zelina

Í Dentaduras — Pontes — Extrações — Obturações
DIURNA E NOTURNA
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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 portretu reprodukcijos 
RUA SÃO CAETANO, 447 —TEL. 4-5576 - SÃO PAULO

Peloje mirė Teklė Meškaus
kienė 60 m. amžiaus, kilusi 
iš Rokiškio. Paliko nuliūdu
sį sūnų ir dvi dukteris. Sep 
tintos dienos mišios egzekvi
jos ateinantį pirmadienį 6:30 
vai. Vila Zelinoje. Palaidota 
São Caetano kapuose.

— Elena Aniulienė p ane- 
ša. kad už A. A. Vytautą Aniu 
lį metinės mišios - egzekvijos 
bus ateinantį pirmadienį, 14 
d. lapkričio. 7:30 vai., V. Ze 
linoje. Giminės ir pažįstami 
prašomi atvykti į pamaldas.

— Leonas Varnauskas, gy 
venantis Vila Zelinoje jau ku 
ris laikas sirginėja. šiomis 
dienomis išvyko Humberto 
Primo ligoninėn. Gydytojams 
lig šiol nepavyko nustatyti Ii 
gos. Vila Beloje liga stipriai 
sugriebė Petrą Strolią.

— Albina ir Algimantas 
Saldžiai persikėlė Ypirangon 
rua Silva Bueno 2511, kur 
atidarė dažų krautuvę. Dažų 
pasirinkimas yra didelis. Jau 
niems prekybininkams linki
me pasisekimo.

• - Lapkričio mėn. 27 d. Pa 
caembú salėje 15 vai., sese
lių pranciškiečių vienuolyno 
reikalams ruošiomas parengi 
mas - show. Programoje da 
lyvaus žymios artistinės pajė 
gos. Bus taip pat loterija bei 
varžytinės.

— Visuomenės veikėjas P. 
Šimonis apmokėjo “Mūsų Lie 
tuvos” prenumeratą sekan
tiems metams ir dar du šimtu 
kruzeirų paaukojo laikraščio 
reikalams Ačiū.

Visi dirbusieji kermošių 
je kviečiami susirinkti atei- 
n intį antradieni 15 lapkričio 
14 vai . .

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

BEN
JŲ I- 
šaukraflBRB?l 
vai. Vila Zelinoje.

— Šį sekmadienio mėnesi
nio moksleivių ateitininkų su 
sirinkimo nebus; Sekantis su 
sirinkimas bus gruodžio mė
nesio antrąjį sekmadienį.

— Ateinantį sekmadienį (t. 
y.) lapkričio 20 d. 4 vai. p. p. 
šv. Juozapo mokykloje šauki 
amas ateitininkų tėvų susirin 
kimas Visi ateitininkų tėve 
liai ir mamytės prašomi daly 
vauti.

— Lapkričio 14 gimnazijos 
lietuvių kalbos klasė laikys 
egaminus ir baigs šių mokslo 
metų darbą.

(pabaiga iš 1 pusi.)

jų padidino įteikdami arabams 
ginklus: taukus, lėktuvus, pa 
vandeninius laisvus. Už tat 
tikimasi, kad arabai suteiks 
lengvatų komunistinei propa
gandai. Tai nesuderinama 
su «Ženevos dvasia»

— Čekoslovakiją šiuo me
tu kuri 13 milijonų gyventojų.

— Ateinančiais metais S. 
Paulo estado vyriausybės iš
laidos padidėja 340 milijonų 
kruzeirų. Ateinančių metų 
biudžetus numatoma suvesti 
su arti dviejų bilijonų kruzei 
rų nuostoliu

— São Paulo miesto biudže 
tas ateinančiais metais yra 
numatytas trys bilijonai šeši 
šimtai milijanų kruzeirų. Bus 
suvestas su nuostoliais, nes 
pajamų numatoma gauti tik 
trys bilijonai 140 milijonų 
kruzeirų.

NUŠALINTAS PREZIDENTAS 
CARLOS LUZ.

Generolas Teixeira Lott ta 
riasi su parlamento atstovais 
kas turi užimti prezidento vie 
tą. Dvi dieni prezidentavęs 
Carlos Luz, dar nepatvirtinto 
mis žiniomis, pasislėpęs avia 
cijos ar jūrų ministerijose

Kariuomenė krašto ir estą 
dų sostinėse budi. Industrija 
ir komercija dirba. Uždraus 
ti susirinkimai ir eisenos. 
Kokių nors neramumų betvar 
kės nenumatoma. Kariuome 
nė yra vieninga. Naujas pre
zidentas - Nereu Ramos.

SIUVĖJAS
> 

POVILAS AMBROZEVIČIUS
Rua Inhagapi N.° 9 

Antiga Rua Seis - V. Zelina

«M. L.» PRENUMERATO
RIAMS primename pinigus 
siųsti šiuo adresu:
pe. P. Ragažinskas, Caixa 
Postai 4118 - S Paulo.

Nori, kad «Mūsų Lietu 
va» butų lietuviškojo gyveni 
mo veidrodis?

— Bendradarbiauk joje 
pranešdamas visas naujienas 
iš savo apylinkės, miesto ar 
interioro.
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