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LIETUVOS SŪNUS!

Dariaus ir Girėno kraujas, prieš aštuoniolika metų 
susigėręs j Soldino žemę, nenuėjo veltui. Jis daugeli ii ap
snūdusių lietuvių priminė, kad jie yra didvyrių palikuo 
nys. Keno gyslose teka garsios ir garbingos praeitie - kar
žygių kraujas, tiems nedera gėdytis savo tautos kilmės 
Amžius vergavęs lietuvis neprarado milžinų dvasios. Ji 
atgijo jo krūtinėje ir kovų už laisvę metais garbės lau 
kuose rodė stebuklus. Tokius pat stebuklus ir nepalaužia- 
mą valių rodo lietuvis anapus «geležinės uždangos». Tris
dešimts su viršum tūkstančių rinktinio Lietuvos jaunimo 
sudėjo savo gyvybes ir kraują ant Tėvynės aukuro.

Skaudi likimo dalia buvo, kad 40% Lietuvos vaikų 
dar prieš praėjusį karą buvo išsiblaškę po visą pasaulį. O 
po šio karo tas nuošimtis žymiai padidėjo, prisimenant, 
kad į tolimąsias Rusijos gilum t« mirčiai ir sunaikinimui 
yra ištremta iš gimtosios žemės apie milijoną lietuvių.

Liepos septynioliktoji visų lietuvių vienybės diena. 
Tą dieną ant Tėvynės garbės aukuro padėjo išeivija, dvie
jų savo tauriausių sakalų gyvybių aukas. Tėvynė jas pri 
ėmė su ašarotom akim. Dariaus ir Girėno kraujas suce
mentavo penkis milijonus širdžių Jos plakė vienu taktu 
ir virpėjo vienu jausmu.

Darius ir Girėnas virto simboliu visų viso žemės ru 
tūlio lietuvių vienybės.

Pasaulio Lietuvių Sąjungos ši diena buvo rekomen
duota kaipo lietuvių išeivių diena. Brazilijos lietuvių tarpe 
ji gražiai prigijo ir dar prieš karą būdavo iškilmingai 
švenčiama.

Dariaus ir Girėno diena — pasiryžimo diena. Ranka 
rankon, petis petin, už šviesesnę išeivijos rytojaus dieną 
ir tėvų žemės išlaisvinimą.

Laikas susiprasti ir atspėti gyvenamojo momento rei
kalavimai ir pavojai.

DARIUS ir GIRĖNASlEUlTILEIRIEF Esąs Gyvas
ARGENTINOJE...

Porto Alegre išeinantis laik 
rašus «Revista do Globo» įdė 
jo savo reporterio Rubens Vi 
dal tvirtinimą, būk jisai bu
vęs nuvykęs Į Argentinos pie 
tinę provinciją, Patagoniją, ir 
ten miškuose netoli vieno eže 
ro pats matęs Hitlerį raitą 
ant bėro žirgo, ir jį lydėjo iš 
paskos, taip pat raiti, juod
bruvė moteris ir stambaus su 
dėjimo vyras, iš išvaizdos tik 
ras prūsų junkeris.

Tą vietą jam nupasakojusi 
viena argentinietė žurnalistė 
Maria Pereyra. kuri jau anks 
čiau ten buvusi nuvykusi kaip 
turistė, ir vieną kartą bevai
kščiodama po mišką sutikusi 
šiaurinio tipo ariškos rasės 
vyrą, kurio veide buvo apde 
gimo randų, kurie tačiau bu
vę negilūs, o tik paviršutiniš 
ki. Pati veido oda atrodžiusi 
kaip stipriai saulėje įdegusi. 
Jinai pakėlusi ranką automa
tiškai ir rodydama į jį pasa
kiusi: — Jūs esate Hitleris! 
— Tas vyras į ją pažiūrėjęs 
atydžiai, pasitraukęs žingsnį 
atgal ir žodžio neprataręs din 
gęs tarp tankių medžių.

Prancūzų revista «Noir et 
Blonc» dėjo savo laiku ilgą 
seriją straipsnių, tvirtindama 
jog Hitleris esąs gyvas.

São Paulo laikraštis «Diá
rio da Noite» perduodamas 
tą reportažą, primena, jog nei 
vienas žmogus pasaulyje dar 

nėra įrodęs, kad Hitleris (ik
rai būtų miręs

lame pačiame laikraštyje 
rašoma, kad buvęs!SS dalinių 
komendantas Angelotti Ma 
cliensen ir vėliau kapitonas 
Baumgart tvirtinę kad Hule- 
ris, Eva Braun ir Borman’as 
29 d. balandžio 1945 m. išskri 
dę iš Berlyno lėktuvu, kurį 
valdęs pats kapitonas Baum
gart. ir nusileidę Toderne, 
Danijoje. Hitleris su savo pa 
lydovais nuėjęs kranto link ir 
išnykę iš akių. Manoma, kad 
jie ten sėdę į tam tikslui pa
ruoštą povandeninį laivą «U- 
530», kuris nukeliavo nuo .Nor
vegijos iki Buenos Aires. Šis 
laivas ir kitas povandeninis 
«U 977» pasidavė argentinie- 
čiams trims mėnesiams pra
slinkus po karo pabaigos. 
Daug kas mano, kad tiedu po 
vandeniniai laivai galėjo iš
kelti Hitlerį ir jo artimuosius 
j Patagoniją.

Hitleris būk tai gyvenąs 
tuose Patagonijos miškuose, 
vieno aukšto namuose, kuriuo 
se esą trys kambariai, virtu
vė, erdvus salonas ir šalia 
pašiūrė. Viduj esąs' radio ir 
pijaninas. Nieko nerašoma, 
ką jis ten veikia nei kaip gy 
vena...

Nors Rubenso Vidalio ir 
Marijos Pereyros pranešimai 
atrodo «skystoki», bet laikraš 
čių skaitytojų tarpe jie sukė

lė didelio susidomėjimo Įvai 
rus straipsniai apie 'gyvą» 
Hitlerį pasirodo įvairiuose 
pasaulio l-dkraščiuose kelis 
kart per metus, bet kol kas

KORĖJOS KARAS
Šios savaitės pradžioje jau 

susitiko sename Koesoog inies 
te. kuris yru senoji Korėjos 
sostinė ir randasi bemažko 
ant pačios skiriamosios zo
nos tarp abiejų Korėjų, UNO 
ir komunistų militariniai at
stovai tartis dėl Korėjos ka
ro paliaubų.

Iš amerikiečiu pusės buvo 
du generolai, vienas admiro 
las ir vienas korėjiečių gene 
rolas, ir dar du vertėjai. Iš 
komunistų pusės buvo du vie 
nas korėjiečių generolas, vie 
nas kiniečių generolas ir ki
ti delegacijos nariai.

Amerikiečiai į pasitarimų 
vietą nuskrido malūnsparnių 
(autožiru) ir vakare vėl grį
žo.

Pasitarimų turinys pakol 
kas laikomas paslaptyje ir 
kariški delegatai, galima sa
kyti, nieko nepapasakojo ko

jokiu patvirtintų davinių nei 
apie Hitlerio «mirtį», nei J pie 
jo «gyvybę» niekas nėra pri 
statęs.

respondentams. Yra. tik žino
ma, kad pirmą kartą susiti
kę delegatai kariškai pasis
veikino. bet nepadavė vieni 
kitiems rankų, po to susėdo 
prie vieno stalo: iš vienos pu 
sės 5 amerikiečių, o iš kitos 
5 komunistų atstovai. Ant sta
lo buvo vandens ar vodkos, 
saldainių ir vaisių, bet nie
kas jų nepalietė. Amerikie
čiai atsisakė valgyti pasiūly
tą maistą ir maitinosi savo 
atsivežtuoju maistu.

Dar nėra žinoma, kokiomis 
sąlygomis derybos vyksta, 
bet komunistai per Kinijos ir 
š aiirės Korėjos radio jau yra. 
pranešę, kokie yra komunis
tų siūlomieji paliaubų punk
tai Komunistai reikalauja, 
tuojau pat nutraukti karo 
veiksmus, toliau - kad abiejų 
pusių kariuomenės »atsitrauk
tų per 10 km. nuo 38-osios 

SOPAS FRONTAS
PRONTAS EM 5 MINUTOS 

PALADAR CASEIRO

paralelės, ir pagaliau, kad 
visos svetimos kariuomenės 
būtų iš Korėjos atitrauktos. 
Tokias sąlygas komunistai 
jau yra paskelbę, Let UNO 
delegatai dar nėra padarę jo 
kilt pareiškimų, iš kurių bū
tų m ityti kokie UNO delega
tų reikalavimai buvo kinie
čiams pastatyti.

Dar yra per anksti ką nors 
iš šių derybų išpranašauti. 
Yra židoma, jog amerikiečiai 
yra nusistatę tol tęsti karo 
veiksmus, kol iš tikrųjų dėl 
paliaubų nebus susitarta.

Ir iš tikro karo veiksmai 
yra tęsiami ir dabar, tebe
vykstant deryboms, (ik, žino 
ma, išskyrus tą fronto sekto
rių, kur randasi Kaesongo 
miestas.

Iš Kinijos radio betgi yra 
varoma propaganda, jog ame 
rikiečiai nebegalėdami karo 
laimėti Korėjoje pasiūlė ko
munistams derybas, visai ne
minint apie pereitą savaitę 
taip nuskambėjusį Maliko pa
siūlymą.

Paskutinėmis žiniomis de
rybos dėl Korėjos karo bu
vo nutrauktos, nes komunis
tai atsisakė įsileisti su UNO 
delegatais vykstančius užsie
nio korespondentus.

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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Lietuviai Lasaulvie...
Prof. J. Brazaitis Aktualiaisiais Musų 

Politikos Klausimais.
— Išeinant iš dabartinės 

padėties ar prie Lietuvos iš
laisvinimo artėjam ar tolstam?

— Lietuvos išlaisvinimą VL 
IKas visados grindė dviem 
pr elaidom: konflikto tarp Ry 
tų ir Vakarų galimybe, o iš 
antros pusės pačių lietuvių 
tinkamu įsijungimu Į įvykių 
raidą. Jūsų klausimas reikštų, 
ar dabartiniai Rytų - Vakarų 
santykiai eina į tokį konflik- 
ą kad konfliktas jau yra įro 
inėti netenka. Tikėti, kad 
s atslūgtų ir išsisklaidytų 
era pagrindo. Jis negali iš

sisklaidyti, nes Rytų ir Vaka 
rų interesai nėra suderinami, 
nes tatai daugumas Vakaruo 
se jau yra supratę, nes neiti 
kima, kad Vakarai galėtų at
sižadėti nuo savo pagrindi
nio intereso - laisvės ir de
mokratijos. lygiai kaip ir so
vietai vargiai sutiks atsižadė 
ti savo intereso - agresijos 
prieš Vakarus, kad laimėti) 
pasaulį. Sovietų rafinuoti po
litiniai manevai (tokie kaip 
dabar Korėjos Karo baigimo 
pasiūlymas!) gali sulėtinti kon 
flikto tempą, nes yra dar no 
rinčių sovietais tikėti, ypač 
Euroooje, bet priversti tikėti 
kad 'vakarinės demokratijos 
gali taikingai sugyventi su 
bolševikiniu imperializmu - 
jau nebeįmanoma. Raudonų
jų dekanų ar naiviai politi 
kuojančių mokslinių garseny 
bių pasitikėjimas jau sugriu
vo. Tačiau dabartinis konflik 
tas gali baigtis karine ato
mazga ■ tokia išeitis daugelį 
vakariečių tikrai gązdina ir 
verčia delsti. Suprantama, 
kad jie karo nenori ir jeigu 
ginkluojasi, tai tam, jog te
besitiki, kad Vakarų apsigin
klavimas atl aidys sovietus 
nuo agresijos

Viešoji opinija tebegyvena 
defenzyvine nuotaika ir noru 
apsaugoti nuo agresijos lais
vuosius kraštus. Ofenzyvinės 
dvasios ir noro išlaisvinti pa
vergtuosius - dar trūksta Tai 
galėtu būti t:k ateit:es daly
kas. Reikia tikėti, kad ta atei 
tis nebus tolima, kada Vaka
ru apsiginklavimas įgalins 
juos paprašyt' sovietus aiškaus 
atsakymo: ar jie atsisako nuo 
suvo agresijos ir jos padari
niu. Čia bus vieta ir Lietuvos 
bei kitų pavergtų kraštų pro 
blemai. kuri iš esmės yra vi
sos Europos, jei ne viso pa
saulio. problemos dalis. Ta 
galimybė ir Įprasmina, visas 
pavergtųjų išsilaisvinimo pas 
tangas ir viltis.

— Kaip suprantate lietuvių 
įsijungimą į šios lietuviškos 
ir sykiu europinės problemos 
sprendimą?

—- Lietuviai jau seniai yra. 
įsijungę. Nebūtume sau ir ki
tiems nuoširdūs, jėi mėgintu
me nutylėti, kad kovoje prieš 
bolševizmą lietuviai reiškėsi 
aktvviai. kai dar Vakarų de
mokratijos buvo sovietu są
jungininkai ir darė sutartis, 
kurias dabar tu demokratijų 
viešosios opinijos organai va 
dina nusikalstamais darbais 
ir ieško atsakomingniu. Ir da 
bar lietuviai vra aktyviai įsi
jungę ten. Tėvynėje. Pasyvio 
ji ir aktyvoji rezistencija liu
dija. kad tauta, sykį buvusi 
laisva negalės niekuomet su 
sigyventi «u bolševizmu ir 
kad jos žmonės greičiau pa
sirenka. mirti, bet ne vergija. 
Mes tautos dalis, atsidūrusi 
vakaruose, skelbdami apie 
anuos Tėvynėje likusių per

gyvenimus ir žygius, atidaro 
me akis laisviesiems ir de- 
maskojame tuos svaigulingus 
įsivaizdavimus apie bolševiz
mą. Musų tautos kančios ir 
herojiški žygiai rašo jiems 
prieš akis naujų laikų įspėji
muos! us «Mane-Tekel- Fares...»

— Kokie VLIKo santykiai 
su Vakarų demokratijomis, 
kurios turės lemti Rytų ir Va 
karų santykius?

--- Jie (liečiasi ir gerėja. 
Anksčiau VLIKo santykiai ri 
bujosi didžiomis aliantinėmis 
Vakarų demokratijomis: JAV, 
Britanija, Pr ncūzija. Vykdant 
š:ų metų VLIKo užsien nės 
veiklos planą, šiandien šio
kie ar tokie faktiniai ryšiai 
yra sumegsti jau ir su Vokie 
tija, Danija, Norvegija, Svedi 
ja, Ispanija, Portugalija. Bel
gija. Mintis pasiųsti į tuos 
kraštus specialius delegatus 
pasirodė vaisinga.

— Kokios prasmės turėjo 
tos min. J. Savickio, vysk. V. 
Brizgio. pulk. J. L mek irous- 
kio, Dr. S. A. Račkio misijos?

— Norai buvo kuklūs: atsa 
kingiems vyriausybės bei vi
suomenės asmenims atvaizduo 
ti padėtį krašte, teisinę Lie 
tuvos padėtį ir jai bei tautai 
atstovaujančią organizaciją, 
supažindinti su mūsų kovo
mis dėl laisvės, pareikšti tau 
tos pasiryžimą dalytis su Va 
karų Europa jos ateities gy
venimu ir paprašyti galimo 
palankumo Lietuvos reikalui 
tuose kraštuose bei tarptauti 
nėse institucijose, kuriose 
gali būti iškeltas Lietuvos klau 
simas.

- Ar to palankumo laimė
ta?

— Jei tuo palankumu su
prastumėt VLIKo organų, kaip 
šiokia, ar tokia prasme einan 
čių vyr ausybės funkcijas, 
pripažinimą, tai tas riipest’s 
nelaikomas aktualiu, jeigu s i 
prantate praktinį santykiu vi 
mą, tai taip - jo siekta ir jo 
laimėta Prieš porą metų kai 
kurie kraštai buvo atsisakę 
duoti net įvažiavimo vizas, o 
prieiti prie atsakingų tų val
stybių vyriausybės asmenų 
būtų tur būt, buvęs pats no
ras nusikalstamas. Šiandien 
tie patys asmenys ne tik vi
zas gavo, bet galėjo išsikalbę 
ti su pačiais užsieninės poli
tikos tų kraštų vadovais. Vi
sur laimėtas susidomėjimas 
Lietuvos reikalu. Laimėtas pri 
tarimas mūsų kovos pastan
goms. Tuo tarpu tai, pasaky- 
turn .moralinis laimėjimas. Bet 
JAV. Prancūzija. Vokietija. 
Ispanija yra parodžiusios ir 
visai aktyvios paramos musų 
kovai ar jai vadovaujantiems 
organams. Tai iš dalies jau 
pasikeitusių laikų, iš dalies 
ir su misijomis vykusių asme 
nu prityrimo ir energijos vai
sius.

— Kas toliau šioje srityje?

— Per naujai sumegstus ry 
šius palaikyti nuob’timį infor 
mavimą ir, kiek tarptautinės 
sąlygos leis, plėsti parodytą 
palankumą, siekiant iki for
maliojo statuso, kur jo nėra.

—- O su visuomeniniais tarp 
tautiniais sąjūdžiais k ai n ei
nasi? Kiek lietuviai yra įjuos 
įsitraukę? Kokia jų prasmė

Negirdėti Dzyvai...
Praeitą sekmadienį Vila Zelinos mono

tonišką gyvenimą sukrėtė Vyrų Brolijos su 
rengtos futbolo ruggtyr ės. Jos buvo įdomios 
tuo. kad daugumas žaidėjų, ypač pirmutinėj 
grupėj, niekad savo kojos nebuvo pridėję 
ir pirštu nepajudinę kamuolio. Vieni basi, 
kili f itbolistų skolintais, o kiti išeiginiais 
chrorniniais batais spardė kietą kamuolį. O 
s) \rė į kur papuolė, į priešo ir į savus var 
tus. Į galą ir į šonus. Nuo spardymo vienų 
užkulniai paraudo, kitų batai pabalo. Varti
ninkai irgi turėjo nemaža sunkumų. Kamuo
liui beriedant vartų link, nežinojo ką dary

ti: spirti ar su rinka pastumti i šalį, arslo 
vint ramiai, vartų kampe, gerbti besiritantį 
į vartus kamuolį, Taip dažniausiai ir būda
vo. Dzūkai savo karštumu norėjo priveikti 
kietuosius aukštaičius.

Pabaudų buvo maža, nes kamuolis ir 
taip buvo smarkiai baustas dvidešimts dvie
jų vyrų kojomis, kartu siunčiant smūgius į 
tą patį taikinį.

Antroji grupė žaidė jau mandriau, nes 
jon susikraustė buvę žaidėjai. Kur kas blo
gesnis reikalas buvo pirmadienį. nes oema 
ža dalis žaidėjų vail šč 'j-> kaip ant klujokų, 
atrodė, kad su sulaužytomis blauzdomis.

Girdėti, kad dzūkai rengia revanšą. 
Vėl matysime naujų dzyvų.

Lietuvos laisvinimo akcijai?

— Lietuviai dalyvauja Eu
ropiniame Sąjūdyje, Federa- 
listų judėjime, tarptautiniame 
komitete krikščioniškajai civi 
lizacijai ginti, atskiros mūsų 
srovė* turi savo atstovus tarp 
Imtinuose tų srovių sambū
riuose: NEI (Nouvelle Equipe 
Internationale krikščioniško 
ji srovė), socialistuose libera 
luose. Savo ruoštu turi atsto
vus tarptautiniuose sąmbūriuo 
se skautai moterys ir kt.

Į tas tarptautines organiza 
ė jas cik po didelių pastangų 
pavyko įeiti. Daugelis jų šian 
dien. nors būtų tik kultūrinio 
pobūdžio, bet iš esmės yra su 
Rijusios su vakarų Europos 
vyraujančia politika. Pvz. Eu 
ropiniame sąjūdyje ligi šiol 
tegali dalyvauti atstovai tik 
tų kraštų, kurie prieš karą 
turėjo nepriklausomas valsty 
bes Baltu įėjimas yra netie
sioginis atspindys europinio 
politinio nusistatymo, kad bal 
tų kraštai yra nedalomos Eu 
repo* nepriklausomų valsty
bių dalis. Į tarptautinius są
jūdžius šiandien reikia kreipti 
dėmesio. Jie reikšmingi tuo, 
kad jie sudarinėja opiniją Jie 
taip pat planuoja ateities eu
ropinio gyvenimo struktūrą. 
Jei mums yra pasisekę įeiti 
į keletą tų sąjūdžių, tai arti- 
miaus’os ateities uždavinys 
-- dėti visas pastangas, kad 
įeitume ir Į kitas tarptautines 
svarbesnes organizacijas (tarp 
jų pirmoj eilėj UNESCO,) an
tra, pasireikšti .per tuos sąjū 
džius aktyviai su europinio 
masto mintimi planuojant jun 
tinęs Europos kultūrinį, ūki
nį, politinį gyvenimą, planno 
jant pavergtų kraštu ūkinį bei 
kultūrinį atstatymą Jei kovo 
darni su bolševizmu, lietuviai 

yra įsijungę į žygį didžiau
siai dabarties piktybei paša
linti, tai įsijungdami į Euro
pos pokarinių santykių plana 
vimą, jie dedasi į ateities kū 
rimą. Kad lietuviškoji visuo 
menė būtų plačiau supaži.idin 
ta ir įtraukta į šios rūšies 
darbą, numatyta išleisti lietu
vių federalistų klubo Francu 
zijoje paruoštą tarptautinių 
sąjūdžių apžvalgą. Politinėje 
komisijoje jau numatyta taip 
] a! išdiskutuoti ir suderinti 
lietuvių nusistatymą dėl tuo
se sąjūdžiose keliamų idėjų 
europinės ateities klausimu. 
Tam reikalui, o taip pat ir ki 
toms jau lietuviškojo gyveni
mo bei jo santykių su kaimy 
nais problemoms persvarstyti 
iš VLIKo pusės yra patelktas 
lietuviškasis kolektyvas prie 
Free Europe, kuris dirba ar 
‘imame kontakte su VLIKu 
ir su Lietuvos pasiuntiniu

— Kiek iš tikrųjų visame 
bendrame darbe -dalyvauja 
Lietuvos diplomatiniai atsto
vai?

- Jei kalbama apie bendrą 
darbą, tai visos veikiančios 
Lietuvos pasiuntinybės ir kon 
sulatai mūsų užsieninėje veik 
loję bendradarbiauja su VLI
Ku artimai ir nuoširdžiai. Jei 
politikos ratas sukasi lig šiol 
daugiausia tarp Paryžiaus, 
Londono ir Vašingtono, tai 
su šių postu žmonėmis dau
giausia tenka bendradarbiau
ti. naudotis jų patarimais, su 
gestijomis ir jų darbu. Tiek 
VLIKo. tiek jų svarbesni už
sieninės veiklos žygiai yra 
drauge aptariami, suderinami 
ir tada vykdomi. Jei kalba
ma. apie darbo intensyvumą, 
tai jie priklauso kiekvienoje 
vietoje nuo invidualinių ap 

rHC-MAL TEMA5
k<ęOM LIŪTE FRIQ, GELADO OU QUENTE ’ 
Įfc .TFT AGRADA À TODAÍA GENTE J

linkybių, ypačiai nuo materia 
linių bei fizinių sąlygų. VLI- 
Kas yra pasiryžęs savo veik 
lą stiprinti. lygiai yra prama 
tęs, artimiausią galimybę su
radus, drauge su diplomati
niais atstovais aptarti techni
kines sustiprinimo sąlygas ir 
atskirose diplomatiniuose pbs 
tuose, -- baigė savo pasikal
bėjimą su ELTOS korespon
dentu prof. J. Brazaitis.

Kemunikatês
Š. m birželio mėn. 22 26 

d. įvyko eilė pasitarimų tarp 
VLIKo narių dr. Karvelio her 
J. Norkaičio ir Lietuvos Din 
lorųatijos šefo. min. S. Lozo
raičio bei Lietuvos atstovo 
VI. Žilinsko. Tų pasikalbėji
mų metu buvo pasikeista nuo 
menėmis, kaip reikėtų derin
ti įvairių Lietuvos laisvinimo 
veiksnių darbą.

Ta proga min. S. Lozorai
tis-įteikė VLIKo atstovams 
savo pasiūlymus dėl kaiku- 
rių pagrindų platesnėm ben
dradarbiavimui tarp VLIKo 
ir Diplomatijos šefo pasiekti.

Šiems reikalams ir eilei ki 
tų klausimų su VLIKu aptar
ti yra numatyta, kad Diplo
matijos šefo ir VLIKo susiti
kimas įvyks artimiausiu me
tu.

P. S Turimomis ELTOS ži 
niomis toksai susitikimas 
įvyks VLIKo buitinėje 1951, 
rugpjūčio 10 d.

— Teisiu. M. Brakas atvyk 
sta perimti jam skirtų Vykd. 
Taryboj pareigų, nevėliau š. 
m. rugsėjo 1 d.

2



Pusl.3 MŪSŲ LIETUVA 1951 m. liepos 14 d.

VISAME PASAULYJE
PASIBAIGĖ SUKILIMAS 

SIAME
Siame buvo kilęs sukilimas 

Srieš esančią valdžioje Sia- 
to vyriausybę. Sukilėliai, ku 

rių svarbiausi asmenys ir va 
dai yra iš Siamo karo laivy
no, buvo pagrobę Siamo mi 
nisterį pirmininką.

Sukilėlių veiksmams pasi
priešino kariuomenė, kuri po 
kelių dienų kovu privertė jū
rų laivyno sukilėlius pasiduo 
ti. Svarbiausieji kaltininkai 
yrą pabėgę, o Siamo ministe 
ris pirmininkas išvaduotas.

Kritusių ir sužeistų skai
čius siekia apie 700 asmenų.

Tas sukilimas buvo seka
mas užsienių valstybių su di
deliu rūpesčiu, kadangi bu
vo spėjama, jog sukilėliai 
yra buvę Maskvai palankūs 
asmenys.

— Iš Belgrado gaunamomis 
žiniomis Rumunija evakuoja 
plačią pasienio zona prie J u 
goslavijos sienos. Į čia atsiun 
čiama vis {daugiau rusų ka
riuomenės dalinių, kurie čia 

SOPAS PRONTAS
PRONTAS EM 5 MINUTOS 

PALADAR CASEIRO HELIO

yra perkeliami iš Vengrijos. 
Tos žinios ir kariuomenės ju 
dėjimas dar labiau blogina 
jugoslavų santykius su sovie 
tų valdomais kaimynais ir ke 
ha neaiškumo bei pavojaus 
nuotaiką Jugoslavijos saugu
mui.

— JAV prazidentas Trumą 
nas pareikalavo Amerikos 
kongresą nedelsiant ratifikuo 
ti įstatymo projektą, pagal 
kurį yra užbaigiamas karo 
stovis su Vokietija. Didžioji 
kongreso dalis yra palanki 
šio įstatymo priėmimui, ka
dangi jis yra reikalingas Eu
ropos gynimosi programai 
sėkmingai įvykdyti.

Anglijos vyriausybė jau nu 
traukė taip pat karo padėtį 
su Vokietija ir apie tai ofi
cialiai pranešė Vakarų Vokie 
tij >s valdžiai.

Visa eilė kitų valstybių ren 
giasi pasekti šiuo pavyzdžiu.

Milijonierius - Komunistas
Frederick Vanderbilt, žino

mas JAV milijonierius yra 
vadinantis «Civilinių teisių 
sąjungos sekretorius*'. Ta są 
junga uždėjo pinigines kauci 
jas nuo 5 iki 20 tūkstančių 
dolerių išleisti teigiamus ko
munistus iš kalėjimo. Kadan
gi ši sąjunga atsisakė pra
nešti, iš kur ji pinigus gau
nanti, milijonierius - komunis 
tas yra kviečiamas prieš se
nato komisiją, kur bus ap
klausinėjamas.

PERSISKYRĖ TNGLIATTI 
!

Italijos komunistų vadas Pal 
miro Togliatti persiskyrė su 
žmona Rita Montagnara, Ro
mos civiliniame tribunole pa
sirašydami persiskyrimo ak
tą.

Togliatti atsivedė 8 komu
nistus liudininkus, o Rita ke
turis.

— Iš Los Angeles JAV pra 
nešama, jog jūrų karo laivy
no lėktuvas «X-1» varomas 
dujų stumties variklių sumu
šė visus iki šiol pasiektus 
aukščio ir greičio rekordu^. 
Minėtas lėktuvas pasiekė 18. 
900 metru aukštį ir skrido 
1.600 1 ureičiu per valan

dą. Tas greitis yra aukščiau 
už garso lėkimo ribos.

— JAV siunčia dar dvi nau 
jas divizijas kariuomenės j 
Europą. Nacionalinės gvardi
jos 21-ji ir 43-ji divizija ga
vo įsakymus .^parengties sto
viui ir greitu laiku bus išsius 
ta. į Europą.

— Brazilijos vyriausiojo ka 
riuomenės štabo viršininkas 
gen. Gois Monteiro vyksta į 
JAV, kur Vašingtone susitiks 
su Amerikos vyriausybės ir 
kariuomenės atstovais.

Ta kelionė buvo paskelbta 
po to kai BraziIrjos vyriausy
bė apsvarstė UNO generali
nio sekretoriaus Trigve Lie 
kvietimą pasiųsti kariuome
nės į UNO kariuomenės dali
nius Korėjoje.

ŠALČIAI PARANOJA
Iš Kuritibos pranešama, kad 

ten užėjusi didelė šalčio ban 
ga: Vanduo sušalo ir ledas 
pasiekia vietomis iki dviejų 
colių storumo.

— Brazilijos prezidentas Ge 
tūlio Vargas greitu laiku ruo 
šiasi aplankyti São Paulį.

— Brazilijos vyriausybė, 
d:, r veda derybas dėl savo 
kariuomenės siuntimoKorejon

<isaa ■ a■■ • • • - «■ a*............

— PARSIDUODA namas ir 
krautuvė, arba maino ant na
mo. Naujai pastatytas geroj 
vietoj su gera fregezija ir ge 
rai įrengtas.

Teirautis ir daugiau infor
macijų Av. Zelina Nr. 749 

Vila Zelina.

Rugsėjo men. 7 d. 
visi tik i PIKNIKĄ - 
IŠKILĄ į Guaraporangą, ku
rią ruošia Vyrų Brolija. Kar
tu vyks ir lietuviškas orkes
tras Bus įdomių sporto nume 
rių. Pakvietimus įsigyti gali
ma pas valdybos narius «Mū
sų Lietuvos» redakcijoj ir Juo 
zo Karpavičiaus siuvykloje 
Av. São João, 233 priešais 
paštą.

PAIEŠKO

Antanas Andriuškevičius pa 
ieško Kazakevičių Juozą, Ana 
toli jų, Petrą, Juozą ir Birutę 
kilusias Lietuvoje — nuo Ky 
bartų; paskutiniu laiku gyv. 
tremtyje Vokietijoje — Kasse 
lį o vėliaus Schwebisch Gmün 
de lagery ir iš čia 1949 50 mt 
išvyko į U.S.A. Chikagon. Atsi 
liepti šiuo adresu.

Antanas Andriuškevičius, 
Caixa Postai 371 — S. Paulo 

Brasil.

Misijonierius Pasakoja
PIRMUKART ĮDOMU

Yra trys būdai pasiekti iš Montevideo São 
Paulo: lėktuvu, laivu ir traukiniu. Lėktuvu, jau lė
kiau iš São Paulo į Montevideo. Brangu ir neįdo
mu. Ką gi gali matyti iš tokios aukštybės? Vos at
skiri sausumą nuo vandens. Bet nematyti nei žmo
nių, nei gyvulių, nei pagaliau augalų. Tat nuta
riau traukiniu. Čia kas kita! Nors ilga ir varginan
ti kelionė, bet pigi ir įdomi, o ypač pirmukart.

t

IŠILGAI URUGVAJAUS
Birželio 26 rytiniu traukiniu apleidžiu Mon

tevideo, su kuriuo spėjau susipažinti per tuos 4 
mėnesius ir — krypu krypti, bildu-baldu nešdiuuos 
per Urugvajaus laukus. Vai skirtumėlis provinci
jos nuo miesto! Dabar ir aš patvirtinu tą realią 
tiesą, kad pusė Urugvajaus gyventojų sostinėje, 
o gal net mažiau - provincijoje. Tai kurgi tau? 
Kaip tik akys užmato'laukai ir laukai. O bakū
žėlė ... ana ten viena, anekur - už 10 kilometrų - 
antra, o tikrieji tų laukų gyventojai, tai avelės, 
veršiukai ir karvės. Dabar suprantu, dėl ko Mon. 
tevideo «Swifto, Artigos ir Nacional» skerdyklos 
taip perpildytos tais gyvūnais. O kad šie vargše
liai žinotų, kas jų laukia, jie labiau zyliotų, ir iš
bėgiotų negu nuo sparvų. Bet gerai gyvulėliui, 
kad jis neturi to supratimo. Gi žmogus, antai enka 
devistų suimamas ir varomas į kalėjimus ar j Si
biro vergiją. Baisu, žiauru ir nežmoniška... Čia 
žmogus gali pavydėti veršiukui ar avelei, kad šie 
gyvulėliai neturi supratimo, refleksijos ir nežino, 
kas jų lankia skerdyklose...

Dovanokite! Gal be reikalo nukrypau nuo pa
sakojimo apie kelionę. Mat pergyvenęs bolševi
kų kalėjimus nejučiomis persikėliau į praeitį ir 
net po 10 metų šiurpulys nupurtė prisiminus. Bet 
ką pergyveno ir dar pergyvena mūsų broliai ir 
sesutės tenai už geležinės sienos... sunku net įsi
vaizduoti!

ŠTAI IR RIVER A
Traukinys sustojo. Laikinai užmiršau praeitį... 

Malonus Riveros klebonas tėviškai mane priima 
nakvynėn, kadangi tik rytoj ryte teks peržengti 
Urugvajaus sieną ir septintuku keliauti dar per 
tolesnius, bet jau Brazilijos plotus,

JAU BRAZILIJOJE
Gerai, kad važiavau traukiniu, nes tuo būdu 

galėjau pamatyti Brazilijos gamtą. Pažvelgdamas 
į tvos neapgyventus plotus, pagalvojau, ak, kad 
tuos laukus kas perkeltų į Europą ir pradėtų po 
sklypelį pardavinėti Lietuvos ar Vokietijos gyven
tojams, kiek vargšų gautų žemės! O čia stovi ap
žėlusi krūmokšniais, po kuriuos skraido įvairia
spalviai p lakšteliai ir tiek. O turiu pasakyti ne
bloga žemė! Ką pasėsi, viskas auga, nereikia nė 
trąšų.

Čia vėl prisiminiau prof. Dr. Pakšto projektą, 
kurį jis siūlė dar kur kas pr:eš karą. Girdi, par- 
duokime kaimynams visą Lietuvą ir už tuos pi
nigus nupirkime Pietų Amerikoj ar kituose kraš
tuose neapgyventus derlingus žemės plotus ir ten, 
persikėlę su visos tautos gyventojais, mokytojais, 

kunigais bei valstybės \ yrais, sukurkime lai
mingą Lietuvą, vietoj ką mes ten prie Baltijos 
jūros be reikalo maišomės po Rusijos, Vokietijos 
ir Lenkijos kojomis, kur visi mus mindžioja, no
rėdami mus išnaikinti iš žemės paviršiaus...

Anais laikais Dr. Pakštą net kvailinome už 
tokį utopišką projektą, bet šiandien patys iš prak
tikos matome, kad jo turėta racijos, tik, žinoma, 
dabar jau per vėlu apie jį kalbėli.

K\LBUOSIU TRAUKINY
Važiuojant iš Santa Maria susipažinau su vie

nu vokiečiu kolonistu. Išsišnekam. Pasirodo esąs 
praktikuojantis katalikas. Jo seneliai atvykę iš 
Bavarijos, o jis pats ir tėvai jau čia gimę. Bet 
kaip gražiai kalba vokiškai! Ir namie su vaikais 
tik vokiškai kalbąs Turįs daug knygų, kurias ga
vo iš Vokietijos, bet ir čia daug knygų atspaus
dina vietiniai kunigai ir pasauliečiai. Tos knygos 
yra garsiai skaitomos ilgais po darbo dienų vaka
rais. Vienas skaito, o kiti klauso ir pasidalina įs
pūdžiais. Viena jo sesuo nenorėjusi skaityti kny
gų, bet jis tiek kalbinęs, kad dabar ir ji miela 
noru skaitanti ir su pasiilgimu laukianti vis naujų 
knygų.

Taip pat iš to vokietuko sužinojau, kad iš 
vieno miestuko keliasi apie 300 vokiečių šeimų 
į Santą Katariną. O vienintelė priežastis toji, kad 
visi nori turėti vokišką mokyklą, kunigą ir para
piją, kadangi tame miesčiuky nėra ir nėra vilties 
kada nors susilaukti. Čia tai pajutau didelį širdies 
skausmą dėl mūsų kai kurių lietuvių, kurie net 
nebenori artintis prie lietuviško kunigo, o kuni
gas jų ieško. Neleidžia savo vaikelių į lietuviškas 
painokas, neina klausytis lietuviškų pamokslų ir 
misijų ir nesijungia j lietuviškas parapijas... Tuo 
tarpu kai musų tautiečiai prievartos keliu išmėto
mi po plačiausius Rusijos plotus!

antras pavyzdys
Klausausi, kaip tėvai ir norą vaikučių trau

kiny kalbasi vokiškai. Aš neiškenčiu ir paklau
siu: Ar jūs iš Europos?» - «O ne, atsako, mes pa
tys ir mūsų tėvai jau gimė Brazilijoje, tik tėvų 
tėvai atvykę iš Vokietijos». - «Tai iš kur jūs taip 
mokate vokiškai?» paklausiau.

«Į mus tėvai namuose kitaip nekalbėjo kaip 
vokiškai ir mes taip darome su savo vaikais. Mū
sų štai vaikučiai dar nemoka braziliškai Mes sa
kome, jie braziliškai dar spės išmokti, kai lankys 
mokyklą, o dabar turi gerai išmokti tėvų kalbos».

«Čia jau nebeiškenčiau ir pradėjau smarkiai 
juos girti ir stebėtis, kad net kelintoj eilėj moka 
vokiškai ir iš vaikų į va'kus perduoda tėvų kal
bą, papročius ir prisiminimą prie senovės. Ak r 
kad taip visos tautos darytu, pagalvojau, nebūtų 
to baisaus pavojaus ištautėti.

TAIP TAI NEPATINKA
Nusipirkau bilietą Livramente (pirmoji stotis 

žengiant į Braziliją) ir važiuok keletą dienų be 
išlipimo iki pat São Paulo. Išlipsi, palauksi se
kančio traukinio, jau tavo bilietas nebetinka, jei 
nori, pirk naują, o seną mesk į kašę. Savo gyve
nime pervažiavau 17 valstybių, bet niekur taip 
neradau. O čia norisi išlipti, atsilaikyti šv. Mišias 
ir toliau važiuoti.

Paklausiau Marcelino stoty, kaip ilgai stovės 
traukinys. «40 minučių,» skamba atsakymas. Ak, 
kad nors 50 tai nubėgęs atsilaikytai šv. Mišias ir 
bažnyčia čia pat, bet 40 minutėlių visam per ma
ža. Bet laukiu laukiu, jau ir 50 minučių praėjo, 
jau valanda, jau ir viršaus, o traukinys'kaip sto
vi, taip stovi. Ak, kad juos kur! Ir pikta ir gaila... 
Kad nors laikytųsi tvarkos... Ir vėl. Vidury laukų 
sugedo malkomis kuriamas lokomotyvas. Taisė, 
taisė, krapštė, krapštė, ir tik po2 valandų pasi
judino iš vietos.

ŠV. PETRO IR POVILO ŠVENTĖ
Jau sakau, kas bus tas. bet Trasi stoty jau 

lipsiu lauk ir eisiu į bažnyčią, nes įsakyta šven^ 
tė, kaip gi praleisti šv. Mišias. Tuščia jų tų ke 
liasdešimts kruzeirų. ( erai, kad pradėjo skaudė
ti galvą, nes sužinojau kad tokiu atveju, kai kas 
suserga, gali su gydytojo liudijimu pertraukti ke
lionę ir tuo pačiu bilietu toliau važiuoti. Gaunu 
iš gydytojo raštelį, kad dėl ligos galiu nutraukti 
kelionę’, bet raštelio kaina ne daug ką skyrėsi 
nuo paties bilieto kainos. Tai tau, Jurgi, ir milti
nis! Kad visur ir išnaudoja tą vargšą keleivį!

JAU SÃO PAULO
Nors išvargęs, bet patenkintas ir laimingas, 

nes prisirinkau daug įspūdžių, pagaliau septinto
je kelionės dienoje, liepos 1 d. išlipau dar iš ry 
to São Paulo stoty ir čia dar spėju tam ^pačiam 
sekmadienio ryte atsilaikyti šv Mišias ir 10:30 
vai. galėjau vėl po 4 mėnesių prabilti iš sakyklos 
į savo tautiečius.. Ak, kaip malonu vėl pamatyti 
lietuviškus veidus ir stebėtis, kaip visi atydžiai 
klausosi Dievo žodžio.

Bet mano kelionės tikslas neužtrukti Vila 
Zelinoje, o pasiekti kitas lietuviu apgyventas vie
toves, kur dar nė karto nesilankiau su misijomis. 
Ir štai rytojaus dieną jau pasiekiu Bom Retirą, 
beveik São Paulo miesto centrą, kur reikės ieš
koti po visą miestą išsimėčiusių šeimų ir kviesti 
jas į Tres Rios, S. Inez seserų kolegijos bažny
tėlę 8 dienų misijoms, pradedant liepos 8 diena 
ir baigiant 15.

Be to dar reikės pravesti misijas Agua Ro
za ir Moinho Velho lietuviams, po to dar pasiekti 
Rio de Janeiro lietuvius, gal dar Santos, dar vie
nur kitur provincijoj ir tik rugsėjo pradžioj grįž
ti į Montevideo, kad spėčiau tenykštėms misijoms 
kurios prasidės rugsėjo 16 d. Po to dar laukia 
Buenos Aires, Rosario, Cordoba ir dar kai kur...

J. Bružikas S. J.
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Darius ir Girėnas
Vakar juokas mus .kuteno, 
linksma veido šypsena, 
šiandien skamba liūdnos dainos, 
verkia motina sena.

Vokietijoj, ties Berlynu, 
stovi piktas vokietys, 
jisai žiūri kai atskrenda 
į Lietuvą orlaivys.

Už Atlanto vandenyno, 
prie Tėvynės mylimos, 
žuvo Darius ir Girėnas, 
skauda širdį mús tautos.

Nugalėję okeaną, 
visus oro spaudimus, 
Vokietijoj ties Soldinu t 
susirado sau kapus.

Šimtametės miško pušys 
ošia, šlama paslapčia, 
klausinėja viena kitą 
kas užmigo amžiams čia.

Verkė tėvas Nemunėlis, / 
verkė Neris, Dauguva, 
Ir Šešupė ir Dubysa, 
verkė visa Lietuva.

Susirinkę minių minios, 
laukė parskrendant arų: 
nusileido ties pat Kaunu, 
ir iškėlė du karstu.

Graži tu savo dangaus mėlyne: 
Brangi: tiek vargo, kančių patyrei.

Kaip puikus slėniai sraunios Dubysos, 
Kalnai, lyg rūtoms, miškais žaliuoja, 
O po tuos kalnus sesutės visos 
malonias graudžiai dainas dainuoja.

Ten susimąstęs tamsus Nevėžis
Kaip juosta juosia žaliąsias pievas, 
Banguoja, vagą giliai įrėžęs, 
Jo gilią mintį težino Dievas.

Kaip puikūs tavo dvarai, tėvyne, 
Baltai iš sodų žalių bekyšą!
Tik brangią kalbą tėvų pamynę, 
Jie mūsų širdis mažai ką riša.

Kaip linksma sodžiui, kai vyturėlis 
Jaukiai pragysta, aukštai iškilęs, 
Ar saulė leidžias, ar vakarėlis 
Ramumą neša, saldžiai nutilęs.

Bažnyčios tavo ne tiek grožybę, 
Ne dailės turtais, ne auksu žiną, 
Bet dega meilės, maldos galybe, 
Senųjų amžių sena tikyba.

Kai ten prieš sumą visi sutarę 
Graudžiai užtraukia: «Pulkim ant kelių». 
Jausmai bedievio, vėl atsidarė 
Tikėti mokos nuo tų vaikelių

Graži tu mano, brangi tėvyne, 
Šalis, kur miega kapuos didvyriai! 
Ne veltui bočiai tave taip gynė, 
Ne veltui dainiai plačiai išgyrė.

V. Nemunėlis

€> ATJIMENU NAMELĮ
O atsimenu namelį 
Aš gimtinį savo, 
Kur motulė prie ratelio 
Supdama niūniavo.

Ir dainelė ta lopšinė, 
Ta daina motulės,
Ir šiandieną man ausyse 
Skamba čiūčia liūlia.

Čiūčia liūlia, mažutėli, 
Auk greičiau, užauki — 
Ir Tėvynė, ir Dievulis 
Tavęs jauno laukia..

Kai išklystu į pasaulį, 
Platų begalint, 
Tėviškėlės atminimas 
Man laimužę mini...

i
Kai į saulę pasižiūriu,
Vakaro saulužę,
Man ji primena, kaip gyvą, 
Mylimą m uužę.

Ir kasdien regiu tą kaimą 
Tą namelį savo, 
Kur gyvenimo palaima 
Man lopšy liūliavo.

nu fc»-

Maironis

Lietuva Brangi!
T ietuva brangi, mano tėvynė, 
Šalis, kur miega kapuos didvyriai!

COM' LEITE TRIO, GELADO OU QUENTE • J ? O
A-^Ą.AGRADd'AAP^A^ĖNT^

Stalinas, po Šogamo išėjimo, palaukęs pus 
(47) vai indį, vėl paskambino į sargybos būs

tinę:
— Ar norėjo kas nors išeiti iš Kremliaus?!
— Taip: draugas Šogamas. Bet jam buvo pra

neštas jūsų įsakymas ir jis vėl sugrįžo...
— Gerui! Tegul ateina pas mane Cha<an su 

dvejais palydovais!
— Klausau! — atsakė sargybos viršininkas.

★

Šogamas rūkė iš eilės jau kelintą cigaretę 
ir vis su atsidėjimu žiūrėjo į savo dūmų kūrybą.

Jis girdėjo artėjančius žingsnius koridoriuje, 
kaip keli žmonės įėjo prieškambariu, kaip atsida
rė ir užsidarė kabineto durys.

Bet Šogamas net nekrustelėjo. Jis žiūrėjo į 
iš jo burnos išeinančius baltus dūmų ratukus, plau
kiančius iš lengvo į palubę ir ten pavirstančius į 
beformę, pilkąją miglą.

— Taip! Atėjo galas ne tik iriran. bet ir mano 
darbui.. Padaryti iš žmonių, iš žmogaus, pilkąją 
beformę ir besielę masę — einančią savo gyve
nimo keliu be tikslo, ir išnykstančią veltui — man 
nepasisekė... Nieko amžina šiame pasaulyje nėra... 
Pakeisti Jo tvarką ir paskirtį, To kuris yra visa
tos kūrėjas ir tvarkdarys, žmogus negali...

Taip jau yra šiame žmonių pasaulyje Visąga- 
linčio patvarkyta, kad kaip žmogus yra laikinas 
padaras, ateinantis iš nežinios ir išnykstantis ne
žinioje, taip ir kiekvieno žmogaus darbai yra tik 
laikinas reiškinys.

Tik Tas, kuris viskam davė pradžią - numa
tė viskam ir pabaigą .. Ir mano ir ’<obos darbai 
yra ne kas kitas, prieš Jųjvalią. kaip tik dūmų 
konstrukcija pavirstanti į nieką..

Kada Šogamas atitraukė akis nuo savo iš

nykstančios ore dūminės kombinacijos, jis paste
bėjo, kad prieš jį stovi pats Koba.

— Atėjai Koba, taip sakant, paskutinę pagar
bą atiduoti mano lavonui?... — prabilo Šogamas 
pirmas, kalbėdamas iš lėto, aiškiai, atskirdamas 
kiekvieną žodi.

— Lavonu tu tapsi trupučiuką vėliau! Aš tuo 
reikalu pasirūpinsiu... — atsakė Stalinas visiškai 
ramiai. — Pakol kas tu dar gyvas, ir esi man rei
kalingas...

— A, įdomiai pradedi kalbėti, Koba. Jei tai 
nėra valstybinė paslaptis, gal galima būtų žinoti 
kam aš tau esu reikalingas ir dar gyvas?

— šogamai, dabar aš aiškiai žinau, kad tu 
esi pavogęs Lenino testamento trečiąjį egzemp
liorių, ir tu turi man jį atiduoti. Štai kodėl tu man 
esi reikalingas gyvas ir štai kodėl aš pas tave 
pats asmeniškai atėjau, — paaiškino Stalinas.

— Labai man malonu ir neapsakomai džiau
giuos, kad pats «žmonijos gimdytojas ir pasaulio 
išganytojas» teikėsi pas mane, paprastą mirtingą
jį, pats asmeniškai ateiti. Tačiau, kai dėl Lenino 
testamento trečiojo egzemplioriaus, tai jūs «visa
galis žmonijos valdove», prisiminkite jog yra pa
sakyta: ieškokite ir surasite, — staiga pradėjo o- 
gamas kalbėti biblinių liežuviu.

— Tai, draugas Šogamai, neatsakymas! Pats 
supranti. Aš jums kai ką patikėjau - neviską žino
ma. Jūs, rodos, mano pasitikėjimą jumis, piktam 
prieš mane panaudojot. Tačiau, jūsų apskaičiavi
mas buvo blogas. Jūs suprantate, kad aš dabar su 
jumis kukulių virti nepasiruošęs... Jūs nenorite 
atiduoti geruoju, atiduosite kitaip! — jau su gra
sinimu praurzgė Stalinas.

— Jūsų didybe, pradedi nervuotis. Kam to 
reikia? Tas kenkia virškinimo organams ir gadi
na gerą nuotaiką, — ironizavo toliau Šogamas vis 
žiūrėdamas į cigaretės dūmų rutuliukus, kuriuos

jis visą laiką sistematiškai leido iš sâvo burnos.
— Klausyk, draugas rfogamai, nevoliok dur

nių, tas tau į nerą neišeis... Sakyk greičiau, ati
duosi geruoju dokumentą, ar ne? - jau netekda
mas kantrybės, beveik rėkdamas kalbėjo Stalinas 
arčiau priėjęs prie stalo.

- Šviesusis 'dangaus ir žemės valdovas» sa
kot, jei geruoju neatiduosiu, tai man į gerą neiš
eis. Na, o jei, sakykime, imsiu ir atiduosiu geruo 
ju: tai tada man į gerą išeis? A?! atsakė klau
simu Šogamas užsitraukdamas cigaretės dūmų ir 
paskui iš tų dūmų padaręs burnoje didelį baltą ka
muolį paleido, tartum, sviedinį tiesiai Stalinui į 
nosį.

— Nepūsk man čia dūmų į akis! — riktelėjo 
Stalinas smogęs kumščiu per dūmų kamuolį atskri 
dusi prie pat jo nosies, išvestas visiškai iš kan
trybės.

— Gal užrūkysit, visų valdovų valdove? Kar 
tais tas nuramina iškliarusius nervus... — vėl er 
ziuančiu tonu pasakė Šogamas, pratiesdamas Sta
linui ranką, kurioje laikė auksinį portsigarą.

Stalinas jau pats nežinodamas ką daro^ užsi
mojo ir smogė per rankoje laikomą portsigarą. 
Bet Šogamas laiku suspėjo atitraukti ranką, ir 
Stalino kumštis net švilpdamas perkirto tik orą, 
nieko neužgaudamas.

To jau buvo perdaug! Stalinas griebė nuo 
stalo sunkų marmurinį rašalui nusausinti spaustu 
vą ir ..

Vienkart Šogamas Dakėlė ranką, kaip tai da
ro poiicininkai - judėjimo tvarkytojai, ir pasakė 
«Stop!»

Stalinas sustingo didvyriškoje>ozoje su smū
giui iškelta ranka, kurioje laikė spaustuvę.

— «Išmintingasis mano valdove», ko čia pas 
mane atėjot? Ar suskaldyti mari galvą su šiuo mū 
ro gabalu, kurį laikot rankoje, ar paimti iš manęs 
Lenino testamento trečiąjį egzetnpliorių? Jei pa
darysit pirmąjį - negausit antrojo dalyko, — įs
pėjo Šogamas.

Stalinas nuleido ranką.
Pastebėjęs tai Šogamas, suprato, kad"' tam 

tikrą laiką jis dar gali žaisti su Stalinu, tartum, 
su cirko pajacu, ir nenorėdamas atsisakyti nuo 
to paskutinio jo gyvenime malonumo, vėl ėmė 
kalbėti: ’/ i

(Bus daugiau)
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Ü BAR e CAFÉ d© DCVC Ü
55 AVENIDA PAIS DE BARROS, 55 H

MEKANIKOS DIRBTUVĖ T
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.

JONAS VAMAUSKAS â FILHOS
Telefonas (recados) 3-0710

Rua 12 N.o 39 — Vila Zelina 
Avenida Zeiina No 714 — (fundos) 
Caixa Postal 4118 — Sào Paulo
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RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 275 — 7 AND. — SALA 73
J TEL. 34-7482 — SÃO PAULO §
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madeiras do brasil

Ar jau aplankei CASÃ SPRINDYS 8c CIA. I

HfcEíUWbMUS vtM.
IMPORTAÇÃO — EXPORTAÇÃO 

*
Escritoiio: - Av, Churchill, 94 — 11 o and. - sala 1110 — Rio de Janeiro 

Fones: 52-0229 32-6265
Em Minas Gerais:

Peres & Ca. Ltda. — Leopoldina — R. Providencia, 71
Jother Peres de Resende — São Pedro dos Ferros
Am deu Cesar Machado — Nanuque, Minas
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Kur galima gauti

vitrolų. 
jausius

pačių naujausių ir įvairiausių rūšių į r ik ų 
Čia gali pirkti batų, skrybėlių, elektros 
gaminių, statybos medžiagos, ir visko, 
kas reikalinga Jums ir Jūsų namams. Čia 
pirksi pigiau ir geresnės rūšies prekę. 
Didelis pasirinkimas radijo aparatų, radijo 

pat yra radio laboratorija. įrengta pagal nau- 
teknikos reikalavimus, vedama prityrusių specialistų, 
atlieka visus taisymo ir reformavimo darbus

Prie pat autobuso Nr. 93 sustojimo vietos

Čia taip

©AJA. ji
J© ©C E

APRENGIA VYRUS NUO GALVOS IKI KOJŲ

SOPAS PRONTAS UI?I t M "t"ĄS EM SS caMIRo <11 lilū

Batai, skrybėlės, marškiniai, kaklaraiščiai, kojinės, lietsargiai, 
Taip pat batukai moterims ir vaikams.

Viskas geriausios rūšies, patvaru, gražu ir pigu.

[S FABRIKO 'TIESIAI VARTOTOJUI.

MA T E L ii E NIJ LTDA.

FABRIKAS IR RASTINI?:
ĮKURTA 1890 METAIS

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

dažais ir pastele.
ARTHUR SCHMIDT

Rua São Caetano, 526

Rua São Caetanc. 510
Rua Javaės 719

São Paulo
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Priimami pakvietimai i namus — Senų portretų reprodukcijos 
RUA SÃO CAETANO, 447 —TEL. 4-5576 — SÃO PAUL C,

V1EN1NTE11/1 ATSTOVAI ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

L I N D O Y A GAMINIŲ PLATINTOJAI

ALIO! ALIO! Vila Anastacio!
CASA KAROLIS STUOKA

Rua Martinho de Campos, 459. — Naujai Atsidarė 
Visi bėga tekini

Jauni ir seni
Batus gaus visi

Kaina labai pigi!!!
įvairiu rūšių batai — vyrams, moterims ir 

vaikams — fabriko kainomis.
LIE TU V J A M S NUOLAIDA!...

IKAiACJ CAKKIIEIRII *
Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, kurio 
puikų veikimą i žmogaus sveikatą jau visi yra 
balsiai pripižinę. Pabandykite, Įsitikinkite ir 

dos naudokite!

RUA DINO BUENO, 795 a 835
TELEFONES: 51-4019 e 5142 13

vien- 
visa-

Caixa Postai
S Ã O PAULO

3937
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Minėjimas per radio
Šiais metais Dariaus ir Gi

rėno, kuri kartu yra išeivių 
diena bus minima per radio 
Piratininga, buvusią Cruzeiro 
do Sul stotį, liepos mėn. 17 
d. ateinantį antradienį, pusiau 
vienuoliktą valandą vakaro 
(22,30). Programoj bus kalbų 
kurias pasakys Al. Polišaitis 
Lietuvos konsulas São Pauly 
ir kur» P. R tgažinskas. Meni
nę programą išpildys daini
ninkai K. Ambrozevičius. V. 
Laurinaitis ir Bendruomenės 
choras.

Per šį radio girdėsime du 
kartu per mėnesį lietuvišką 
programą po pusę valandos. 
Lietuviška programa yra nu
matyta transliuoti pirmą tre
čiadienį kiekvieno mėnesio ir 
pirmą trečiadienį po 15 die
nos kiekvieno mėnesio. Se
kantis lietuviškas pusvalandis 
bus transliuojamas per šią ra 
dio stotį irtą valandą, rugpiu 
čio mėnesio pirmą trečiadie
nį, kuris ir bus rugpiOČio mėn 
1 dieną.

Lietuviško pusvalandžio pra 
i ešėju yra išrinkt s St. Van
cevičius.

Programai nustatyti yra su
daryta įvykusiame organiza
cijų pirmininkų susirinkime 
komisija, kurion įeina K. Am 
brozevičius, kun P. Raga- 
žinskas ir St. Vancevičius.

Per šį radio pusvalandį ir 
tolimiausių apylinkių lietuviai 
galės klausytis lietuviškų dai 
nų ir pranešimų.

Pagerbimo pietus.
Liepos mėn. 10 d. Šveicarų 

klube buvo surengti pagerbi 
mo pietus, kuriuos organiza
vo Baltijos valstybių konsulai 
São Pauly, Dr. M. Franch ni 
Netto pagerbimui. Garbės sve 
čiu dar buvo pakviestas žino 
rųas lietuviams Dr. Sinesio 
Rangel Pestano Pietuose da
lyvavo visų trijų Pabaltijo ko 
lonijų komisija, kuri rengė 
birželio mėn. 24 d. genocido 
dešimtmečio paminėjimą, bei 
artimesni garbės svečių drau 
gai. Pietų metu kalbas pasa
kė visų trijų konsulų vardu 
Estijos konsulas p Sauki, o 
visuomeninių organizacijų var

REIKIA BALDŲ? KREIPKIS
Į TAUTIEČIO 

du St. Vancevičius. Nuoširdų 
padėkos žodį tarė dienos gar 
bės svečias Dr. Franchini Ne 
tto, kuris priminė, kad Pabal
tijo valstybės šiandien dau
giau privalo gauti paramos, 
negu kitados, nes jos gyvena 
kovos už išsilaisvinimą metus 
Brazilijos vyriausybė okupa
cijos nepripažino ir nepripa
žins. Kaipo ženklas yra, kad 
Brazilijoj veikia prieškarinės, 
teisėtos vyriausybės atstovai.

Šia proga taip pat priminė 
kad greitu laiku bus atgaivin 
tas Baltijos Draugų Sąjungos 
veikimas, kuris daug prisidės 
prie Baltijos valstybių kovos 
už išsilaisvinimą. Jei yra rei
kalingi draugai laisvės ir ger 
būvio metu, tuo jie reikalin
gesni „nelaimės dienomis. Tuo 
pat klausimu kalbėjo ir Dr. 
Sinesio Rangel Pestano.

Trio Gaúcho - «M. L.» prieteliai dainuoja Radio Cultura.

SUSIRINKIMAI.

Šį sekmadienį šaukiamas 
Liet. Kat. Moterų Draugijos 
susirinkimas 3 vai. po piet.

MUSŲ LIETUVA

MIKĖ.
Liepos mėn. 7 d. Vila Zeli- 

noj mirė Jonas Didžiulis, ke
letą mėnesių sirgęs. Paliko 
nuliūdusią žmoną, keturias 
dukter s ir du sūnų.

Liepos mėn. 9 d. Samarita- 
no ligoninėje mirė Jonas Rau 
pelis 86 m. amžiaus, kilęs iš 
Aluntos. Paliko nuliūdusias 
tris ištekėjusias dukteris.

MISIJOS.

šį sekmadienį, liepos mėn. 
15 d. 7 vai. vakaro prasidės 
Moinho Velho apylinkės lietu 
viams. O 22 d liepos — Agua 
Raza ir apylinkės lietuviams.

RUGPIUČIO 11 U. VISI EINA 
Į ‘‘MUSŲ LIETUVOS” pobūvį

— Bendruomenės choro 
naujai įdainuotų plokštelių 
galima gauti pas choro vedė
ją A, Ambrazaitį, choro val
dybos narius bei choristus ir 
klebonijoje.

1951

— PARSIDUODA krautuvė 
prekių ir gėrimų, kaina. 150,000 
Čr$. Galima išmokėti ir dali
mis, (pardavimo priežastis ne 
sveikata) smulkesnių informa 
cijti galima gauti vietoje pas 
Mikola Vaidota. Rua Rodą 
Monte Nr. 1 - Vila Zelina.

— Už A. A. Ievos Magilie- 
j.ės vėlę egzekvijos bus atlai 
kytos liepos mėn. 23 d. Vila
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jjjj Neužmirškite, kad Liepos 14 d. 8 vai. vak, '«J 
H MOKOJE, RUA LITUANIA 67 H 
uit ,, ... ,,, , . iiii

Menininkų Klubas rengia

| VAKARA-KONCE.RTĄ |
|jj| Dalyvauja solistai, literatai ir Municipal Teatro lietuvių jįjį 

baleto grupė.
i" Vaišingas bufetas Ponių — menininkų rėmėjų, paruoš- ■■ 
■: tas. Atskiri staliukai. Iki 4 vai. ryto gros JAZZ TY- "U 
•• PICA BÍANCO orkestras. Meniškos dekoracijos ir kiti :: 
įiį įvairumai. Bilietai gaunami: pas klubo narius, pas K. lį'i 
s: B nes choro pir-ką, «Musų Lietuvos» ir ‘ Žinių” redakci- :: 
l'įi jose ir nas Br. Stankevičių, rua Lituania 67. niij
?• Vakaro Koncerto [įeinąs skiriamas lietuvių dailininkų ir « 
'ililil tautodailės parodos S. Paulyje surengimui. .-> 5i

Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių dai
ktų, indų bei darbo įrankių krautuvė tiktai pas

JAKUTIS & LAPIENIS LIDA-
AVENIDA DR. GIACAGLINI, 34-C

Vila Alpinoje, arti autobusu stoties.
Čia gausi geresnę medžiagą ir pigiau mokėsi

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

Zelinoje, 7,30. Magilų šeima 
kviečia gimines ir pažįstamus 
atsilankyti į egzekvijas.

IŠNUOMOJAMA
butas iš 4 kambarių su copa 
ir virtuve bei dviem teraso
mis Tinka gyventi dviem šei 
moms. Didelis kiemas su vais 
medžiais ir kieme barakonas. 
Nuoma 1500 Cr$. mėnesiui.

Rua Do Centro, 6. 
(Teirautis pas kaimyną).

J. L. Galinskas Ltda.
A y. DU. GIACAGLINI, 71-C 

V. ALPINA.

BALDŲ S A N D Ė L Į.

Rugpjūčio mėn. pirmą sek
madienį VYRŲ BROLIJOS 
narių susirinkimas.

— VILA ALPINOJE liepos 
mėn. 16 d. 8 vai. ryto pada
rys amžinus įžadus seselė M. 
Kristina ir seselė M. Klarisa.
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Aberturas de firmas 
Encerramentos de firmas 
Transferencias de firmas 
Contraias na Junta Comercial 
Distratos- na Junta Comercial 
Escritas- Fiscais 
Escritas Comerciais

HORÁRIO das 8

HELIOSOPAS PRONTAS
PRONTAS EM 5 MINUTOS 

PALADAR CASEIRO

(Prie pask. sustojimo vietos autobuso 33 Quarta p-rada)

Savininkas. VILA IDA# ID ©OLŲ#
Įvairaus didumo padidinti portretai — spalvuoti! Foto ant porcela.no, antkapiams. 

Meniškos, gražios foto nuotraukos! Greitas ir sąžiningas darbas!
Lietuviams pigiausios kainos!

J AVENIDA ZELINA. 749 — VILA ZELINA — S, PAULO

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

,, acidentes

ás 19 horas.
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