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Priešas - Sovietiškas Rusiskas

-imperializmas
Laisvosios Europos Komiteto Lietuvių Skyriaus Pirmininko 

V. Sidzikausko Informacijos Spaudai

Liepos 27 d. Laisvosios Eu 
ropos Komiteto lietuvių sky
riais patalpose New Yorke 
įvyko spaudos konferencija. 
Skyriaus pirmininkas V. Si
dzikauskas, dalyvaujant jo 
bendradarbiams Audėnui ir 
Bieliniu], padarė plati} prane 
Šimą apie įvykusią liepos 24 
d. Vašingtone egzilinių veiks 
nių konferenciją.

Pirmiausia konferencijoje 
buvo svarstyta, prieš ką ko
vojama: ar prieš komunizmą, 
ar prieš rusišką sovietinį im 
perializmą. Komunizmas tik 
tada pasidaro pajėgus, kai jj 
remia Sovietai. Tad pirmasis 
priešas yra — sovietiškai ru 
siškas imperializmas.

Palietus deportacijų klausi 
mą, buvo prisiminta pastaro
jo laiko masiniai vežimai Ven 
grijoje ir kituose Balkanų 
kraštuose. Tuo reikalu para
šyti raštai Valst. Depart, sek 
retorini Acbesonui ir JT sek 
retorini Trigve Lie. Šiuose 
raštuose kreipiamas dėmesys 
į tebevykstančias masines de 
portacijas Sovietų okupuoto
se kraštuose. Visi raštų nuo
rašai persiųsti Laisvosios Eu 
ropos Komiteto pirmininkui 
Jachsonui. Genocido klausi
mu bus parašytas platus me
morandumas ir įteiktas JT. 
kad jos įtrauktų šį klausimą į 
savo dienotvarkę'?

Egzilinių veiksnių konferen 
cijoje buvo taip pat nutarta 
New Yorke surėngtU masines 
demonstracijas. Ęus kreipia
masi į Laisvosios Europos 
Komitetą, kad jis globotų. Tik 
vieni vengrai prižadėjo, kad 
jų grupės dalyvaus apie 3000 
demonstrantų. Visos paverg
tos tintos rūpinasi su verbuoti 
kuo daugiau dalyvių. Demon 
stracijos įvyks rugsėjo mė
nesį Tą pačią d lėną bus pi
ketuojama New Yorke So vie 
tij konsulatas, o Vašingtone 
ambasada. Tomis demonstra
cijomis ir piketavimais nori
ma atkreipti viešosios opini
jos dėmesį ir kartu reaguoti 
į dabar vykstančias deporta
cijas.

Konferencijoje būva prisi
minta ir Čekijoje areštuoto 
amerikiečio žurnalisto Oatis 
reikalai. Buvo nutarta rea
guoti, priimant šiuo klausimu 
rezoliuciją. Sudaryta atskira 
komisija, kuri, Šį reikalą iš
tyrus, padarys pasiūlymus. Į 
šią komisiją įeina ir Sidzi
kauskas.

Universitetu klausimą refe 
ravo prof. Stank a. Laisvosios 

Europos Komitetas jau yra 
suorganizavęs universitetą 
Strasburge. Salia specialybės 
dalykų bus papildomos žinios 
tautinėje dvasioje. Tie uni
versitetai parengs darbuoto
ji s išlaisvinti}jų kraštų atsta
tymui. Tuos universitetus fi
nansuoja Laisvosios EuroĮios 
K i mitetas. Pradžioje bus pra 
dėta tik nuo 100 studentų. Jie 
gai s stipendiją tęsti mokslui, 
bet kartu turi pasižadėti, kad 
susidarius galimybei, jie gris 
j savo kraštus. Be Strasburgo 
bus galima studijuoti ir kiluo 
se universitetuose

Studentus atrinkti nusisti- 
tyta proporcijos principais. 
Dar neišaiškinta, kai sis ppjn 
cipas bus pritaikintas: ar bus 
procentai skaičiuojami nuo 
tautos gyventojų skaičiaus, 
ar nuo studentų, esančių va
karų Europoje.
Lietuviškieji interesai nebus 
užmiršti. Bus surasti ir profe 
šoriai Jei reikės, jie galės 
ir iš Amerikos nuvažiuoti. 
Studentų ir profesorių parin
kimas koncentruojama VLI- 
Ke. Prancūzijoje taip pat su
daryta tam reikalui organas 
iš Bučkio ir Baltrušaičio

Laisvosios Europos Komite 
tas yra numatęs duoti s'.ipen 
dijas ir Amerikoje, bet su ta 
pačia sąlyga, kad studentai 
pasižadės grįžti j savo tėvy
nę ir prisidės prie krašto at
statymo.

Egzilinių veiksnių konferen 
cijoje senatorius Lodge atsi
ėmė savo projektą apie sava 
norių sudarymą. Bus patiek
tas gnaujas projektas, kuris 
bus svarstytas kitoje konfe
rencijoje -rugsėjo mėnesį.

Kita egzilinių veiksnių kon 
ferencija įvyks New Yorke 
ir jai pirmininkaus iš eilės 
len kai.

Be šių dalykų spaudos kon 
ferenciirje buvo prisiminta 
ir kai kurie vidaus reikalai: 
«Laisvosios Europos» radijas 
rugsėjo 1 d. pradės progra
mą lietuvių kalba. Tam rei
kalui numatoma. 5-7 žmonės.

Buvo paklausta, kaip žiuri 
ma i naują, vadinamą Ii e t u - 
vos Rezistencijos Sąjūdį, ku
ris susikūrė Anglijoje. Dėl 
jo buvo paaiškinta, kad tas 
sąitidis yra vienybės ardyto
jas.

Taip pat: buvo paliesta VL 
IKo ir St. Lozoraičio santy
kiai.

São Paulo vaistuos banko rūmai,kuris yra 
aukščiausias pastatas Pietų Amerikoje.

IBKAZIIILliJCJIiž,.,.,.
Bza? iii jos Nepriklausomybei 

129 Metai
Rugsėjo mėn. 7 d. Brazili

ja švenčia 129 tąsias nepri- 
klauson o gyvenimo sukaktu
ves. Nepriklausomybė buvo 
paskelbta 1822 m. rugsėjo 7 
d. São Ratilyje, Ypirangoje, 
toje vietoje, kur šiandien sto 
vi muziejus ir Nepriklausomy 
Lės paminklas.

Kaip visais, taip ir šiais 
meta s tautinė šventė yra 
šveičiama iškilmingai. Mies
tuose bus dideli kariuomenės, 
mol yklų mokinių paradai bei 

kitos iškilmės:
Respublikos Prezidentas G e 

tūlio Vargas yra pakviestas 
nepriklausomybės dienai į Es 
pirito Sãnto estado sostinę 
Victoria, kur dalyvaus kultū
rinių bei ekonominių pastatų 
atidarą me.

Pranešama, kad ta proge 
prez. pasakys reikšmingą kai 
bą Brazilijos vidaus ir užsie
nio politikos klausimais.

Brazilija yra demokratinė 
respublika. Demokratinėmis 
laisvėmis gali naudotis tiek 
piliečiai, tiek svetimšaliai. 
Brazilija būdama didžiausia 
Pietų Amerikoje valstybė, tu

rėdama virš 50 milijonų gy
ventojų, ir tarptautinėje poli 
tik \je kas kart įgyja vis di
desnio svorio.

Jei bendrai sakoma, kad 
Pietų Amerikos kraštai yra 
revoliucijų kraštai, tai dabar 
to negalima pasakyti apie 
Braziliją Paskutinis bandy
mas pakeisti esamą tvaiką 
buvo 1938 m. gegužės mene
syje. Perversmą buvo ruošę 
integralistai. Bet jis nepavy
ko. Nuo to laiko krašte vieš
patauja tvarka ir ramyoė.

Brazilija yra vienas tų kraš 
tų. kurie nepripažino Lietu
vos okupacijos Šiandien Rio 
de Ja n ei re yra prie Brazili
jos vyriausybės Lietuvos «t 
stovas, o São Pantyje turime 
Lietuvos konsulatą.

Laiminga brazilų tauta. Per 
šiuos 129 metus jos laisvės 
niekas nebuvo atėmęs.

Mes, lietuviai, gyvendami 
šiojd Pietų Kryžiaus žemė.,e, 
naudodamiesi visomis konsti
tucijoje numatytomis teisė
mis, linkime šiai garbingai 
ir svetingai tautai klestėti ir 
padėti nutraukti vergijos pan 
čius pavergtoms, esančioms 
anapus geležinės uždangos, 
tautoms.

FINANSŲ MINISTERIS 
AMERIKON

Šiomis dienomis išvyksta 
Amerikon finansų ministeris 
Horacio Lafer, kur užtruks 
porą savaičių Tikslas — gau 
ti paskolą, kuri reikalinga 
pašlijosioms krašto finansams 
e utvarkyti.

- Į Brazilijos nepriklauso
mybės šventę iš įvairių kraš
tų atvyksta įvairios specia
lios misijos.

DEGA MIŠKAI

Brazilijos pietuose prie San 
ta Catarinos ir Rio Grande 
do Sul rubežių, jau kelinta 
diena dega džiunglės ir miš
kai, pasėliai, namai. Gaisro 
likviduoti nepavyksta. Apy
tikriu apskaičiavimu nuosto
liu padaryta apie 20 milijonų 
kruzeirų.

Nepriklausomybės paminklas Ypirangoje, kur prieš 129 metus buvo pa 
skelbta Brazilijos Nepriklausomybė

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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RUSUS UZOLE ‘AJIJTEJE
Apie plačiai nuskambėjusį 

trijų lietuvių pabėgimų į Šve 
diją jau yra smulkesnių ži
nių.

Kalbamieji lietuviai pabė- 
bo liepos 18 d. nuo Sovietų 
žvejybos laivo gaihėjimosi 
valtim į švedų Otteby mies
telį Oelando saloje. Per poli 
cijos tardymą paaiškėjo, kad 
laive kilo nemažas sumišimas 
kol tą laivą vairavusiems lie 
tuviams pavyko pabėgti.

Sovietų laivas žvejojo pie
tinėje Baltijos juros dalyje, 
bet «maištininkų» buvo krei
piamas Oelando link. Laivui 
artėjant į pietinio Oelando 
vandenis, tie trys lietuviai su 
kišo kitus tris žvejus į kaju
tę ir, užka ę, storomis vini
mis, paleido laivą Dievo va
liai. Pabėgdami jie pasiėmė 
kompasą, žemėlapį ir laivo 
dienoraši j.

Rusai, palikę be navigaci
jos įrankių, pluduravė ištisas 
17 valandų. Po ilgų pastangų 
jiems pavyko iš kajutės išsi

Lietuva Paaukota Mari"
j©§ jrirdziai

Vyskupų raštas lietuviams

Daug pasaulio kraštų jau 
senai yra pasirinkę Mariją 
savo ypatinga valdo e irtai 
pareiškę atatinkamais savo 
žemiškų v ildovų aktais, pasi 
žadėję jai savo ištikimybę, 
meilę ir pagarbą

‘ '^ARIJOS ŽEMĖ

Savo tėvynę Lietuvą mes 
irgi vadiname Marijos žeme. 
I r. ta i dėl ' o.. k a d 1 i e t U v i a i iii y 
Ii, garbina Dievo Motiną ir 

. ' - \ 
t. T;;:: - 
SS-

Stebuklingas Aušros Vartų Dievo Motinos paveikslas

visaip reiškia jai pagarbą, 
Marijos žemė ji yra, nes jau 
1663 m' Lietuva buvo jos anuo 
metinio valdovo iškilmingai 
p «aukot i Dievo Motinai.

Lietuva ti ri nevieną ste-
buklingą vietą, stebuklingą 
paveikslą. Stebuklingi gailės 
tingosios Dievo Motinos pa
veikslai ypač Aušros Vartuo
se Vilniuje, Šiluvoje, Žemai
čių Kalvarijoje, Pažaislyje 
yra kasmet gausiausiai lietu- 

veržti. bet nė vienas jų nemo 
kėjo valdyti laivo. Degeram- 
hano uoste!io kapitonas, pa
matęs klaidžiojantį laivą, įve 
dė jį į uostą ir perdavė So
vietų policijos organams Ru 
sai pareiškė kad jie nori grjž 
ti. Laive buvo apie 1200 sva
rų menkių.

Atbėgusieji lietuviai pareiš 
kė, jog nepakenčiamos jų 
krašte sąlygos privertusius 
juos bėgti ir griebtis tokio 
būdo.

Rusų kalba leidžiamame 
laikraštyje jie skaitę, kad 
švedų organizacijos padeda 
pabėgėliams emigruoti j Va
karus. Jie ir tikisi tuo pasi
naudoti.

Tuo tarpu ruseliai Dager- 
hiime laukia, kada galės grįž 
ti' Jų laivas, anot policijos 
raporto, yra pats nešvariau
sias ir labiausiai apleistas ko 
k į tik uostei is per savo gyve 
nimą yra matęs.

«D trbininkas»

vių maldininkų lankomi ir la 
blausiai žinomi.

Buvo pasaulyje stebuklin
gų vielų seniau, atsiranda jų 
naujų dabar, gal net dažniau 
negu kitados. Labai žymiu pa 
sirodymu šv. Panelė teikėsi 
apdovanoti jau seniausiais 
laikais Marijai pavestą Portu 
gali jos šalį.

Dievo Motinos pasirodymai. 
F itimoje buvo švankūs / visų 
pirma palčiai: Portugal i ji i., bet 
jų reikšmė yra didele, net-vi

sam pasauliui. Sv. Tėvas Pi
jus XII pasirodymų vielą va
dina šventu kalnu, kuriame 
atgyja ir stiprėja žmonių tikė 
jimas ir pamaldumas.

MAR1JA NORI

Dangaus Karalienė reikalą 
vo trijų dalyką, kurie turi di; 
džiausią reikšmę amžinam 
žmogaus gyvenimui: 1. atgaj
os už daugelį nuodėmių ku-

MŪSŲ LIETUVA

Nauji pastatai puošia greičiausiai augantį pasauly miestą São Paulo.

riorais įžeidžiama Dievo di
dybė ir užgaunama Nekalčiau 
sios M irijos širdis, 2. pamal
dumas Jos širdžiai, nes Jė
zaus širdis nori, kad ji butų 
garbinama kartu su Marijos 
širdimi, ir 3. pasiaukojimo tai 
Nekalčiausiai Marijos šir 
tižiai.

Anot trijų vaikų gauto ap
reiškimo. Dievo Motina rei
kalavo paaukoti pasaulį Jos 

—širdz/’ai ir kartu pažadėjo, 
kad šito akto vykdymas at
neš žmonijai taikos erą, atsi
vertimą vienos didelės tau-
tos ir Bažnyčios triumfą, nes 
Viešpats yra patikėjęs Jai mū 
sų likimą

M yūmiausieji, neabejotinai 
tik Marija ga<i ateiti mums- 
lietuviams į pagelbą. Šv. Tė
vas Pijus XII 1942 m. spalio 
31 d. lygiai dvidešimts pen
kiems metams praslink is nuo 
paskut nio Dievo Motin >s pa- 
sirody no Fatimoje, kreipėsi 

porttga’ų tintą, jau linan 
či.ais žodžiais, šaukdamas -į 
Rožadmaus Karalienę: «Šią 

baisią žmonijos istori
jos valandą, mes pave
dame ir aukojame save 
Tau, Tavo Nekalčiausiai 
Širdžiai, ne tik kartu su 
mistiniu Tavo Jėzaus kū 
nu - su šventąja Bažny
čia, kuri daugybėje vie
tų kenčia, plūsta krau
jais ir visaip yra vargi
nama. bet ir kartu su vi 
su pasauiiu, kurs bū la
mas savo nedorumo au
ka. yra draskomas žiau
rių nesutarimų ir skęs
ta neapykantos gaisruo
se».

LIETUVA MARIJOS 
ŠIRDŽIAI

Ir mes, Lietuvos vys
kupai, dvidešimt pen
kiems metams praslin
kus nuo tos dienos, ka
da buvo įsteigta pirmo
ji, savistovi, tik nuo Apaš 
tai u Sosto priklausanti 
Lietuvos Bažnytinė pro
vincija, atsiliepdami taip 
pat į jūsų pageidavimus 
pareikštus mums, ar tai 
jūsų pačių prašymais, 
ar atsiųstais per jūsų 
dvasinius vadus, ir reikš 
darni giliausius mūsų pa 
čių troškimus, čia šian
dien susirinkusių, prisi
mindami mūsų Kaune, 
iškilmingame echaristi- 
niame kongrese, padary 
tą pasiaukojimą šven-

čiaup ui Jėzaus Širdžiai, ryžo 
mês, lyg papildydami aną pa 
siaukojimą, dabar taip pat 
iškilmingai aukoti Nekalčiau
sios Marijos Širdžiai visą mū

sti Tėvynę Lietuvą, visus jos 
sūnus ir dukteris Lietuvos ka 
talikns, kur j e bebūtų, patys 
save asmen šitai ir visus mu
sų artimuosius, amž nai pa
vesdami Nekalčiausios Mari
jos Širdies globai ir valiai.

Tą pasiaukojimo aktą mes 
atliekame Romoje, kataliky
bės centre, kur yra Kristaus
Vietininko sostas ir šv. Petro 
kapas, atliekame, tiesa, būda 
mi labai negausingas būrelis, 
bet tas mūsų pasiaukojimas 
duos juo gausesnius vaisius,’ 
jei mes visi, ar kenčiančioje 
tėvynėje būdami, ar išsklai
dyti plačiame pasaulyje, ly
giai ir pilnai pasiaukosime 
Marijos Nekalčiausiai Širdžiai 
jai pavesdami mūsų likimą ir 
ateitį, mūsų šeimas, parapi
jas, organizacijas ir visas m i 
sų įstaigas. Mes nuolat kar
tosime tą pasiaukojimo akli 
ir taip kiekvieną kartą pas i
kosime savo dangiškai Moti
nai iš naujo, kad mes ją my
lime, ją garbiname, ja p įsi
tikime.

LIETUVIŲ PAREIGOS 
MARIJAI

Kiekvienas iš mūsų švei 
tai įsipareigojame ne vien 
tik išoriniai tapti Marijos šir
dies garbintojais, bet ir Mari 
jos Dvasia persunkti mūsų 
sielas ir širdis, visą mūsų gy 
venimą. Mes įsipareigojame 
Marijos meilę atkurti mūsų 
šeimose, ypač jaunimo tarpe, 
ugdyti Marijos dorybes, kad 
jie būtų tikri Marijos vaikai: 
įsipareigojame kasdien kalbė 
ti šeimose šventąjį rožančių, 
Marijos garbei ir už nusidėję 
lių grįžimą: mes norime nuo 
širdžiai švęsti Marijos Širdies 
šventę, garbinti savo namuo 
se Marijos širdies paveikslus, 
nešioti medalikėlius, kuriuo
se ji atvaizd iota ir Marijos 
širdies garbinimui aukoti oi r 
mansius mėnesiu šeštadienius 
klausant šv Mišių ir priimant 
šv. Komuniją. Svarbiausioji 
tačiau mūsų pareiga ir gra
žiausioji auka, bus tii musų 
gili ir nuoširdi atgaila, atgai
la už savo asmeniškas ir pa 
šaulio nuodėmės

Tai bus tikras mūsų pačiu 
atsidavimas, kuriuo mes apsi 
imame leisti tai Nekalčiau
siai širdžiai gyventi mumyse 
ir mums viešpatauti, niekad 
jos neįžeisti mintimis, žo
džiais ir dtrbais ir derinti 
mūsų religinį bei dorovinį gy 
venimą pagal šitą Dievo ir 
artimo meilės pavyzdį.

Ypatinga, metine Švenčiau
sios Jėzaus šjrd’es, Lietuvos 
Karalienės, švente, Mes skel-

SOPAS PRONTAS
PRONTAS EM 5 MINUTOS

PALADAR CASEIRO

1951 m. rugsėjo 8 d

biame 13 gegužės mėnesio 
dieną, kurią visos Lietuvos 
parapijos ir bendruomenės 
visame pasaulyje, kaip ir Lia 
tuvoje, kviečiamos kiek ga
lint. iškilmingiau atžymėti.

Šis Lietuvos pasiaukojimas 
skaisčiausiai Marijos širdžiai 
tebūna mūsų kilniadvasis at
sakymas į Marijos duotą, per
tris mažamečius kūdikius Fa 
timoje, žinią ir teprisideda 
prie nekalčiausios Jos Šir
dies pergalės.

Pasirašyta: arkivysk. J. 
Skvirecko, vyskupų — V. Pa 
ddlskio, V. Brizgio ir P. Bū- 
čio. Išleista Romoje 1951 m. 
gegužės mėn. 13 d,

DABAR .ŽVILGSNIS į 
LIETUVĄ

B.VLFo pirmininko kan dr.
J. B. Končiaus nuomone, BA > ■ 
F o pagrindiniai uždaviakiŲją.:! 
baigiasi. Tas dalbas atėm’i 
daugiausia energijos ir dar
bo'. BeliekaLdar rūpintis trem 
tiniais, kurie negalės niekur .■> 
iš1 Europos emigruoti. Tokių 
bus apie ‘3000 Bet vienam 
svarbiam darbui pasibaigus, 
prasidės antrasis, gal žymiai 
svarbesnis ė- Tai pasirengi
mas Lietuvos atstatymui.

BALFo pirmininkas mano, 
jei visa vyks dabartiniu teny 
pu. gal po 2 3 metų Lietuva 
bus išlaisvinta iš komunisti
nio jungo, ir tada BALFui vėl 
reikės pasiraitoti rankoves, 
pačiam d'd.žiąjąm darbui. To
dėl jau dabar nesą per anks 
ti pradėti tuo: rūpintis. Ame
rikos lietuvio-karštai mylinti 
širdis ir duosnl ranka, kuri 
pasiekdavo savo tautiečius 
užjūryje visais laikais, ypač 
Lietuvos nepriklausomybėj 
atsikuriant, dabar bus reika
linga labiau,, negu kada nors. 
Todėl y ra gyvas reikalas, B A 
LFą, kaip tokią organizaciją, 
išlaikyti. Tie reikalai, kaip 
pirmininkas pareiškė, bus.ap 
tariami artimiausiuose BAL
Fo direktorių ;ir valdybos po 
sėdžįuose. / ■ i >

BALFo pirmininkui, kaip 
kunigui, betgi rūpi ir kita Lie 
tavos atstatymo .sritis. Lietu 
va,, kuri lig šiolei, buvo; laiko 
ma viena labiansiai katalikiš 
kų šalių, per bolševikų oku 
paciją bus religiškai sūgriau 
ta. Kai k:ekvienos jos gyveni 
mo srities, tain ir religijos L 
atstatymo darbuotoju čia la
bai truks. Ir, jei visiškai tei
singai rūninamnsi Lietuvos at 
statymo darbuotojų gydytoju, 
inžinierių, mokytojų ir k t. 
prieaugliu, tai laikas rūpintis 
ir dvasininkijos paruošima.
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KORĖJOS KARAS
.LAUKIAMA DIDELIŲ 

MŪŠIŲ

Dideli baltosios rasės ka
riuomenės daliniai, jų tarpe 
ir iš Rytų Vokietijos, sulig 
gen. Ridgway pranešimu, yra 
atvykę šiaurės Korejon. Tai 
vis «savanoriai, kurie buvo 
suorganizuoti Mandžiurijoje 
pirmą šių metų pusmeti. Ta 
kariuomenė yra vadinama 
«tarptautinėmis brigadomis». 
Ja' sudaro reguliari Rusijos 
kariuomenė iš įvairių tautų. 
Jų tarpe yra lenkų, čekų, vo 
kiečių: rumunų, vengrų, pa- 
baltiečių ir kt Yra vienas 
specialus rusų artilerijos da
linys. Kariai yra ginkluoti ru 
siškais ginklais.

Sulig pranešimų šios sve
timšalių brigados sudarytos 
iš komunistams nepageidau- 
mų, j koncentracijos stovyk
las uždarytų žmonių. Esą 
jiems buvo pasiūlyta vieton 
koncentracijos stovyklų stoti 
t «tarptautines brigadas».

VISAME PASAULYJE
— UNO atstovai pasitari

mams, jei bus tariamasi pa
liaubų reikalu, vieton Kae
song siūlo Honcong ar laivą. 
Jei derybos bus atnaujintos, 
arba galutinai nutrauktos, tai 
tik po pasirašymo taikos su
tarties su Japonija.

Gyvename savaitę, kuri ne 
maža nusvers tarptautinėje po 
litikoje.

-- Ateinančiais metais Ame 
rika turėsianti tūkstantį ato- 
n inių bembų.

— Ispanijoje lankosi iš 12 
kariškių karinė misija, sąri- 
šy su ten numatytais statyti 
aerodromais ir kitais įsistip 
Tinimais.

Vokietijos Klausimas
Amerika daro visa, kad 

kaip galint greičiau būt iš
spręstas Vokietijos klausimas. 
Tikimasi, kad pavyks padary 
Ii dar šiais metais.

Nesenai tą pačią minti, tik 
kitais žodžiais yra pareiškęs 
Vokietijos ministeris pirmi
ninkas Adenaueris, patikrin
damas vokiečiams, kad še
šių mėnesių laikotarpyje Vo- 
kieti ja bus toj pat teisinėj pa 
dėty, kaip ir kitos Europos 
valstybės.

Skubėti tvarkyti Vokieti
jos reikalus verčia baimė be 
siartinančio naujo karo, kur 
Vokietijai teks suvaidinti le
miamą vaidmenį.

— Kinijos komunistai jau 
pasodino į kalėjimą 9 katali
kų arkivyskupus, vieną vys
kupą ir vieną apaštališką pre 
fektą. šv, Sosto internunci 
jus Kinijai arkivysk. A. Ribe 
ri nuo 26 d. birželio laikomas 
namų arešte Komunistų ka
reiviai laiko apsupę jo rezi
denciją Nankino mieste ir ne 
leidžia niekam nei įeiti, nei 
išeiti.

Su arkivysk. namų arešte 
yra du jo pagelbininkai. Ko
munistai dar suorganizavo 
demonstracijas, kuriose buvo 
reikalaujama išvaryti Popie
žiaus atstovą is Kinijos.

Kadangi labai daug lietuvių 
yra ištremtų ir uždarytų kon 
centracijos stovyklose, rei
kia manyti, kad ir «tarptauti 
nėse brigadose» musų brolių 
yra nemaža mobilizuotų, ku
rie yra verčiami lieti kraują 
už raudonojo rusų imperializ 
mo interesus.

zuiniomis iš vakarų Vokieti 
jos į Mandžiuriją nugabeno 
90 vokiečių lakūnų. Spėjama, 
kad tų «tarptautinių brigadų» 
skaičius gali siekti iki 300 
tūkstančių karių.

Sąjungininkų karo vadovy 
bės pranešimais, komunistai 
fronte ir užnugaryje turi apie 
850 tūkstančių karių, nemaža 
kam lėktuvų. Tie visi prane 
Šimai rodo, kad ruošiamasi 
dideliems mūšiams, kuriuos 
pradės pasibaigus São Fran
cisco konferencijai.

Pagrindinis Korėjos karo 
tikslas yra prisiartinti prie 
Japonijos sudarant patogias 
strategines pozicijas ir ją oku 
puoti.

ris kaltinamas kad kliudo 
organizuoti nuo Vatikano ne 
priklausančią «katalikų baž
nyčią». Kokia nesąmonė! Jei 
gu ji bus priklausoma ne nuo 
popiežiaus, tai ji nebus kata
likų.

— Indijos ministeris pirmi 
ninkas Nerhu, atsižvelgęs j 
per didelį gyventojų skaičių, 
pradėjo piršti gimdymo kon
trolę.

Jo žodis rado nepalankaus 
atgarsio katalikų tarpe. Ypač 
griežtai tuo klausimu pasisa
kė Indijos katalikų akcijos 
vadovas arkivysk. Attipetty.

Pasigirdo ir daug tvirtų bal 
sų, stovinčių prieš tokį nedo 
rą įstatymą. Tarp jų paminė
tina sveikatos ministerė Am- 
rit Karu pakartotinai protes
tavusi valdžios įstatymų leidi 
mo rūmuose.

Priešingi Nerhu sumanymui 
sluogsniai pažymi, kad susi
rūpinti reikia ne Indijos gy
ventojų per dideliu skaičiu
mi, bet blogai išdirbtais ar 
net visiškai dirvonuojančiais 
žemės plotais. x

— Čekoslovakijoje kova 
prieš katalikų tikėjimą pasie 
kė aukščiausią laipsnį. Nese
nai raudonieji Prahos gatvė
se niekino šv. Tėvą.

Vienas niekšas, apvilktas 
baltais drabužiais, buvo ne
šiojamas kėdėje miesto gat- 
vamis «laimindamas» savo seb 
jus šautuvu.

— Japonijoje po šio pa
saulinio karo neparastai pra
dėjo kilti katalikų skaičius. 
Tame laikotarpyje buvo įs
teigta 117 naujų parapijų.

Per 3 metus katalikų skai 
čius užaugo daugiau kaip 
30.000.

— Rytų Vokietija, kurią 
k( ntroliuoja rusai, pergyve
na tikrus katalikų katakom
bų laikus. Ten jaučiamas di 
džiausiąs trukumas katalikiš
kos spaudos ir kunigų. Rusų 
zonoje beliko tik vienas ka
talikiškas savaitraštis «Vieš
paties diena», redaguojamas 
kun. Gueldeno.

COM LEITE FRIO, GELADO OU QUENTE

SERAPINAS MATELIORIS
P. Matelioniai praneša ir kviečia gimines ir pažįs

tamus į egzekvijas Vila Zelinos lietuvių bažnyčioje, 
rugsėjo mėn. 13 d. 8 vai. už A. A. Serapino Matelio- 
uio ir kitų mirusių šeimos narių vėles.
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V. ANASTAZIJOS DR. J. BASANAVIČIAUS vardo 
L/R B-lis š. m. spalio mên. 6 d. 20 v. v. ruošia linksmą

v aaw is \ Aam l»< A^ 9 % 
kurio pelnas bus skiriamas mokyklos remontui ir lie
tuviškųjų pamokų išlaikymui. Vietos jaunimas suvai

dins «Tėvas jau leido» 2-jų veiksmų komediją.
Visi São Paulo tautiečiai kviečiami atsilankyti į šį 

vakarą ir paremti V. Anastazijos lietuvių kultūrinį 
darbą

Šį vakarą sutiko globoti L. S. B Valdyba.

/.Francisco konferencija
Š/m rugpjūčio mėn. 4 d. 

prasidėjo bail Francisco kon 
ferei cija, kurią sušaukė Ame 
lika, kad pasirašytų taikos 
Mitartį su Japonija. Toje kon 
feiencijoje d lyvauja 52 val
stybės, kurios turėtų pasira
šyti jau parengtą sutarties 
tekstą, kurį paruošė Amerika 
kartu su Anglija.

\ įsai nelauktai, galima sa
kyti, pačiu paskutiniu momen 
tii ir Sovietų S-ga pranešė da 
lyvausianti šioje konferenci
joje. nors atrodė, jog ji boi
kotuosianti pačią konferenci
ją, kadangi ji yra griežtai 
nusistačiusi prieš Amerikos 
parengtą sutarties projektą.

Pagal šį projektą Japonijai 
nėra numatyti jokie apsigink 
lavimo nei gamybos suvaržy 
mai, o be to, tuo pačiu metu 
Japonija pasirašys su Ameri 
ka atskirą sutartį, pagal ku
rią Amerikos kariuomenė ir 
toliau pasiliks Japonijos teri
torijoje, kad saugotų kraštą 
nuo eventualių agresijos pa
vojų.

Į konferencijos atidarymą 
atvyko prezidentas Trumanas, 
kuris pasakė konferencijos 
atidarymo proga kalbą. Toje 
kalboje prezidentas pareiškė, 
kad taikos sutartis su Japoni 
ja turi duoti Japonijai sąly
gas pasipriešinti užpuolimo

Persijos Ultimatumas Anglijai
Kai nutruko derybos tarp 

anglų ir persų dėl Persijos ži 
balo bendrovės paskutiniųjų 
savaičių bėgyje, anglų tarnau 
tojai vistiek dar pasiliko Aba 
dano rafinarijoje, tuo būdu 
faktiškai kontroliuodami šią 
didžiausią rafinariją.

Anksčiau Anglija yra pa- 
leiškusi, jog ginsianti anglų 
piliečių interesus ir gyvybę, 
jei reiktų ir jėga. Anglų ka ro 
laivai randasi per 64 kilomet 
rus nuo Persijos kranto, o 
karo lėktuvai turi savo bazes 
kaimymniame Irake.

Tomis aplinkybėmis Persi
jos ministeris pirmininkas 
Mossadi gk pranešė anglams, 
jog Persijos vyriausybė duo
danti anglams 15 dienų pra
dėti iš naujo derybas, o jei 
ne,1 tai pagrasino ištremsianti 
iš krašto 300 anglų technikų, 
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pavojui, kuris gręsia prieš šį 
kraštą.

Toliau pasakė Trumanas, 
jog Amerika yra pasirengusi 
nagrinėti ir išspręsti ir kitus 
Tolimųjų Rytų klausimus, kai 
tik Japonija vėl atsidurs lais 
vųjų tautų tarpe.

Taip lengva matyti, šie Tru 
mano pareiškimai yra griež
tai priešingi rusų reikalavi
mams, pagal kuriuos tik ru
siškas Japonijos nuginklavi
mus galįs patikrinti taiką To 
1 imnose Rytuose.
‘ Tuo tarp1.: yra nežinia, ko
kios taktikos laikysis Rusija 
Manoma, jog' ji arba bandys 
užtęsti konferencijos darbus, 
arba bent energingai protes
tuos piieš šios sutarties naši 
rašymą. Kad būtų galima šių 
Rusijos trukdymų išvengti, 
amerikiečiai nustatė konferen 
cijos darbų tvarką, kuri labai 
suvaržo atskirų delegacijų 
eventualų norą kliudyti kon
ferencijos darbus.

Pav. kiekviena delegacija 
turi tik pusę valandos laiko 
pareikšti savo nuomonę ir tik 
penkias minutes atsakyti į 
k'ausimus arba duoti paaiški 
nimus

Amerikiečių politinių stebė 
tojų nuomone sutartis būsian 
ti ja n šios savaitės šeštadie
nį didžiojo delegacijų skai- 
< iaus pasirašyta.

kurie vis dar tebėra Abada- 
ne.

Kaip žinia, prieš išvykda
mi anglų atstovai iš Tehera
no po nepavykusių paskuti
nių derybų pareiškė, jog de
rybos visada galinčios būti 
pradėtos, jeigu persai duotų 
kokius nors naujus sveikus 
pasiūlymus.

Gromiko Kalba
Su dideliu susidomėjimu 

buvo laukiama Rusijos atsto
vo Gromiko kalbos. Kaip jau 
iš anksto buvo galima laukti, 
jis savo kalboje pradėjo kal
tinti «militarinius japonus», 
kurie jau ruošią naują karą.

Taikos sutartis, sulig Gro
miko, privalėti) suvaržyti Ja
ponijos apsiginklavimo teisę. 
Rusija pageidaujanti taikos, 
kuri sukliudytų japoniško mi 
litarizrao kilimą.

Gromiko kaltino Ameriką 
įvairių sutarčių sulaužymu, 
pasirašytų «didžiųjų galybių». 
Apgailestavo, kad Rusijai ne 
pripažintos Sachalinos, Kuri

lų salos, o komunistinė Kin- 
ją negaunanti Formozos ir ki 
tų salų.

Politbiuro atstovas pareiš
kė, kad jis atstovaująs ir Ki
nijos vyriausybės nusistaty
mą. Rusija reikalauja, kad K i 
nija dalyvautų sutarties pasi
rašyme.

Gromiko kalbėjo 61 minu
tę. Būtų kalbėjęs ilgiau, bet 
taikos konferencijos prezidiu 
mas, laikydamasis išdirbto 
regulamino, kalbėti neleido.

Maskvos atstovo pasiūlymai 
buvo atmesti didele balsų 
dauguma. Rusiją palaikė, kaip 
jau iš anksto visiems buvo ži 
noma. Lenkija ir Čekoslova
kija.

RUSAI PRIEŠ ŽYDUS.

Politiniai stebėtojai tvirtina 
kad Rusijoj kaskart vis ryš
kiau reiškiasi antisemitinė po 
litika. Tai patvirtina žydų vai 
dininlcų pašalinimas iš ekono 
minės srities įstaigų.

Šis žydų persekiojimas nė
ra pagrįstas rasiniais skirtu
mais. Jie kaltinami valstybės 
pinigų panaudojimu saviems 
reikalams Kaipo pavyzdys ga 
Ii būti «Pravdoje» 25 d; rug
pjūčio straipsnis puolantis žy 
dų tautybės valdininką F. Mais 
ki. Vėliau «Pravda» puolė ke 
lis žydus žemės ūkio minis
terijos tarnautojus, kurie pa
sisavinę skirtus propagandai 
pinigus.-»

Žydų šalinimas iš ekonomi
nio gyvenimo yra nuoseklus 
tęsinys Kremliaus pavartotų 
priemonių prieš žydus rašyto 
jus, artistus, diplomatus Žy
dai dar y'-a toleruojami moks 
lo įstaigose. Ir čia jų mažiau 
yra negu prieš karą.

Maskva netrukdo reikštis 
antisemitinei dvasiai.

— Darbo ministeris Danton 
Coelho atsistatydino. Jo vietą 
užėmė Segados Viana.

Anglija atmetė
Persijos ultimatumą, kas be 

veik yra lygu diplomatinių 
santykių nutraukimui.

- Rugsėjo 5 d. Salvador 
mieste. Brazilijoje, kilo dide
lis gaisras. Sunaikinti trys 
kvartalai.

Nuostoliai siekia 20 milijo
nų kruzeirų.

— São Luiz mieste, Mare- 
não estado sostinėje streikuo 
ja susisiekimo priemonių šo
feriai ir konduktoriai. Miestas 
be susisiekimo priemonių.

Vėl atsinaujino politinis 
įtempimas nukreiptas prieš 
gubernatorių Eugenio de Bar 
JOS

— Brazilijos vicepreziden
tas Café Filho šiomis dieno
mis lankosi Romoje’

— Brazilija iš \merikos ga 
vo 8 karo laivus.

— São Paulyje ketvirtadie 
nį prasidėjo, Goiaz. Mato Gro 
sso, Minas Gerai, Santa Cata
rina, ir São Paulo gubernato 
rių konferencija ekonominiais 
reikalais. Baigsis šeštadienį

VT Lietuvybės Išlaikymo 
Tarnyba paskelbė konkursą 
scenos veikalui parašyti. Vei 
kalas turi būti skiriamas 16 
metų žiūrovui, tinkamas vai 
dinti paprastoje see noje ir 
niekur nespausdintas.

Konkurso terminas 1951 m. 
gruodžio 31 d.

Už geriausius veikalus ski
riamos dvi premijos: I - 1.500 
DM, ir II - 500 DM jei/anio 
rius gyvena Vokietijoje, ar
ba - 250 ir 150 dol. jei nuto
lus gyvena kitur.
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Maironis

Vasaros Naktis
Naktis graži, rami, vaizdi, 
Toli juokavimus girdi 
Ir dainas ilgesy pradėtas!... 
Malonu vienkart ir graudu, 
j tolį eitum vienu du!

Naktis graži, dangus žvaigždėtas, 
Mėnulis šviečia. Pradalgių. 
Pakvipo šienas. Už rugių 
Griežlė begriežia kanapėta. 
Ant kalno snaudžia pušynai. 
Kapuos sapnuoja milžinai!...

Naktis graži, rami, žvaigždėta, 
Mėnulis šviečia. Nuo arklių. 
Juodi šešėliai iš šalių 
Į kraštą lydi užžavėtą 
'fenai, tenai, kur pušynai!... 
Kur ilsis bočiai milžimai!...
Naktis graži,’rami, žvaigždėta.

Maironis

Mergaitė

Pražydo, pasklido žiedai po laukus.
Ir pievas išpynė margai!
Aš skinsiu, sau pinsiu rausvus vainikus, 
Žydėsiu, kaip žydi laukai. ,

Banguoja ir mainos tarp kalnų žalių 
Upelis nuo margo dangauš. 
Stebėsiuos, gėrėsiuos ant Vilnių blaivių* 
Iš savo vainiko gražaus.

Sučiulbo pragydo tarp girių saldžiai 
Paukštyčių byla įvairi,
Dainuosiu, ringuosiu su jais aš skardžiai, 
Lyg jų karalienė graži.

Sužvengė, subildo žirgelis toli, 
Bernužis atjoja giria.
Palėksiu ir slėpsiuos, žaibų akimi 
Pažvelgsiu į jį paslapčia.

Negreit si/ saule išauš dar rytas! 
Miega aplinkui naktis.
Tik kartais mėnuo bailiai išvytas 
Iš debesų tenušvis...
Norėtum brangią išvysti pilį,
Kur garsūs amžiai užmigę tyli,
Kai Vilnius buvo mums kaip akis, 
Kai švietė jis, 
Lietuvai, Mūsų Tėvynei.

Ko taip nuliūdai? Ko ant krūtinės 
Ašara krinta graudi?
Gailiesi amžius didžius atminęs?
Praeitį brangią liūdi? 
kiūrėk, rytuose aušra jau teka 
Pabudę paukščiai pagiriais šneka, 
Laikai juk mainos: slėgė pikti, —
Nušvis kiti

¥

★ ☆

☆ ☆

* '

☆ ☆

Maironis

Senovės Daina

Oi neverk, motinėle, kad jaunąs sūnus, 
Stos ginti brangiosios tėvynės, 
Kad pavirtęs kaip ąžuolas girių puikus. 
Lauks teismo dienos paskutinės!

Taip nelaužyk sau rankų, kaip beržo šakas 
Kad laužo užrūstintas vėjas 
Tau dar liko sūnų; kas tėvynę praras, 
Antros neišverks apgailėjęs.

Ten už upių plačių žiba mūsų pulkai:
Jie mylimą Lietuvą gina, 
Kam nusviro galva, danguje angelai 
Vainiką iš deimantu pina!

Maironis

Vilnius
(Prieš aušrą)

Antai pažveiki! Tai Vilniaus rūmais 
Dunkso tarp kalnų plačiai!
Naktis jį rūbais tamsiais kai n dūmais 
Dengia! Jis miega giliai!
Kame tas garsas, kuriuo skambėjai?
Kame galybė ir pranokėjai?
Kur tavo, Vilniau, tie spinduliai,
Kuriuos skleidei
Lietuvai, Mūsų tėvynei?

K. Inčiūra

RANOVĖNŲ MARŠAS

Dunda, trankosi griaustiniai
Blykčioja žaibai.
Už tave, brangi tėvyne, 
Žengiame linksm ii.

. Musų žygis drąsiai kilti.
Skrist su sakalais,
Žengt naujais tėvynės tiltais, 
Vieškeliais naujais.

Žydi obelys prie kelio,
Žydi ir žydės,
Sūnūs už tave, šalele, 
Tvirtai vis stovės.

Dunda žemė po mūs kojų, 
Už tave, šalie gimtoji,..
Mums žygiuot smagu
Dunda nuo griausmų.

Jos sapnai apie įvairius Staliną laukiąn- 
(55) čius pavojus jam atrodė kiek perdėti ir 

beveik įkyrės. Jis buvo juk revoliucijos 
dienų kovotojas ir karys, grūmusis prieš daugelį 
«proletariato» priešų, ir laimėjęs - tai ko jam da
bar bijoti?.. Bet kuo įtikinti moteriškę, kaip nu
raminti Rozečką?

Ir čia niekas negalėjo geriau patarti, kaip se
nis Moišė. Pats Stalinas jautė, kad Moišės susirū
pinimas nesiremia jokiais politiniais nei privilegi- 
niais sumetimais, o eina iš senos širdies, globo
jančios dukterį ir žentą. Niekas kitas tokio ru 
tingumo ir paslaugos jo. kitų nekenčiamai 
nybei nedavė ir negalėjo duoti.

Tokiu būdu Moišės įtaka Stalinui v*
o jo paties drąsa pamažu turėjo užleis'., v .1- 
gumui ir atsargumui...

Drąsa, kurstoma pasiryžimo ir pasidrąsinimo, 
didėja ir auga Atvirkščiai, rūpinantis saugumu ir 
imantis priemonių prieš galimus pavojus, drąsa 
užleidžia vietą atsargumui, ir pamažu visiškai pa
sitraukia. Dėl tos priežasties, iš metų j metus bu-x 
vo stiprinama Stalino asmeninė apsauga, ir vis 
ieškoma naujų, ir gudresnių priemonių, kad Sta
linui niekur nieko neatsitiktų.

Kadangi Roza prieš kiekvieną viešą Stalino 
pasirodymą vis sapnuodavo pištalietus, šūvius. pa
raką ir ugnį, ir vis prašydavo Joskę nesirodyti 
viešose vietose per dažnai, o tas vis tvirtindavo, 
kad privalo pasirodyti - Moišė viena kartą pada
rė tokį pasiūlymą:

- Josif VisarianoviČ, ir kam tau .visur pa
čiam lįsti ir rizikuoti?.. Tu nusiųsk jiems ten j 
savo vieta kitą «Staliną», o pats su RozeČka pasi
žiūrėk i tą vietą per televiziją: Ir bus gerai, ir 
bus be baimės...

— Uošvi, kokį kitą pasiųsti:., ką tu manai? 
— paklausė Stalinas.

— Niu. ar tu vienas turi tokią nosį, tokius 
ūsus ir strazduotą veidą?...Po visą Šovietija, manai 
maža tokių yra. kaip tu? — klausimu į klausimą 
atsakė Moišė.

— Tai ir kas iš to? — pasakė tada Stalinas.
— Man atėjo j galvą, — dėstė Moišė, — kad 

tu surinktum visus į save panašius, ir atrinktum 
kelis panašiausius, labai panašius iš veido ir ūgio 
į tavę patį, paskui duotum juos aptvarkyti, nugri
muoti. na, nu... ir pasiųstum už save kur tau pa
čiam geriau neiti?... a?... ir žiūrėtum per televizi
ją kas bus... — kalbėjo išskėsdamas ir vėl suglaus
damas pirštus Stalino uošvis.

- Reiškia, kad koks mužikas turėtų su vai din 
ti mane, Staliną, ir gautų visas ovacijas ir visas 
pasveikinimo «ura» — paklausė Stalinas uošvį ir 
visa gerkle pradėjo kvatotis.

— Niu, tu juk per tą aparatą vistiek matysi 
ir girdėsi, kad tai yra tau. Tavo liaudis, tavo * ir 
antrininkas... Bet jeigu kas iš tavo liaudies, arba 
sakykim tavo liaudies priešų paleidžia į Staliną 
kulka. . tai anas keberiokšt ir nugriūva, o tu čia 
minkštai sėdi, ir linksmai sau juokiesi... Rozečka, 
niu, kaip geriau?... — paklausė j galą senis vieną 
ir kitą.

— Kvailystė! — pasakė Stalinas, ir išėjo į 
savo kabinetą.

Tačiau senio Moišės mintis Stalinui neišėjo 
iš galvos. Palengva, jis pradėjo suprasti, kad tarp 
milijonų žmonių, kuriuos nuskriaudė jo negailes
tingi parėdymai, bekurdami sau rojų o kitiems 
pragarą plačiojoje Sovietų Sąjungoje, neviena 
kulipka yra skirta jam pačiam ir laukia jo kak
tos. O senis Moišė galvojo, kad jo valdžios ribo
se yra nemaža žmonių, kurie iš veido, o gal net 
iš povyzos, galėtų būti panašūs į jį patį. Toki pa- 
našuoliai kokio gudraus kontra-revoliucionieriaus 
rankose, galėtų lengvai būti panaudoti prieš jį pa

tį, ir net prieš komunistinę vyriausybę.
— Taip. . jeigu tokių į manę panašių žmonių 

Sovietų Sąjungoje yra, tai jie sudaro pavojų ma
no valdymui, ir turi būti surinkti.u — nutarė Sta
linas po ilgų svarstymų.

Netrukus visų respublikų centrinės NKVD įs
taigos gavo parėdymą sulaikyti kiekvieną asmenį, 
kuris savo išvaizda būtų panašus į Staliną, ir to
kius slaptai, niekam apie jų dingimą nieko nepra
nešus pristatyti j Kremlių patikrinimui.

Geriausias fizonomistas ir užsitarnavęs «Sov- 
kino» režisierius Omayev’as buvo įpareigotas pa
daryti labiausiai panašių j patį Staliną asmenų 
atranką, išstudijuoti jų praeitį, kilmę, gabumus 
įvertinant jų fizines ir protines savybes, padaryti 
policines fotografijas ir surašyti aktus.

Omayev’as pradėjęs rašyti tuos aktus, dėl ge
resnio paslaptingumo dėjo ant kiekvieno tokio 
akto savo pavardės pirmąja didžiąją raidę ir ei
linį numerį. Tokiu būdn Stalino antrininkai nete
ko savo vardo ir pavardės, o buvo pavadinti pa
gal aktus: «0-1», «0-2», «0 3» ir tt. sudarydami 
taip vadinamą «Zerc-depozitą». Iš lėto ir meto
diškai tyrinėdamas tuos Maskvon suvežtus pana- 
šuoliųs, Omayev’as atrinko keturis asmenis, ku
rie iš ūgio ir išvaizdos kiekvienas būtų galėjęs 
«Sovkino» filmose suvaidinti «tėvulį Staliną». Li 
kasius jis su sąrašu sugrąžino NKVD pigios dar
bo jėgos skyriaus viršininkui, kuris visus juos 
«už nevykusį draugo Stalino pamėgzdžiojimą», iš
siuntė į Naujosios Žemės salą anglių kasti.

Keturi «Zero Stalinai» buvo perkelti į Krem
liaus požemiuose įrengtas vienutes, kurios buvo 
be jokio ryšio tarp savęs.

Sunkios, dvigubos durys vedė į jų vidų, ir 
buvo užrakinamos iš lauko. Tai buvo neblogai 
įrengti kambariai, aprūpinti lova, stalu, kėde ir 
su Stalino paveikslu ant sienos. Šalia to kamba- 
rio buvo atskira prausykla ir patogumai. Šviesa 
ėjo per storo, matinio stiklo langą sienoje, kuris 
nežinia ar buvo apšviestas dienos ar dirbtinos 
šviesos.

Į tokias specialines vienutes buvo patalpinti 
antriniai «Stalinai», bet nei vienas iš jų nežinojo, 
kad be jo yra surasti ir panašiai uždaryti dar trys 
tokie kaip ir jis,. į «Zero» paversti žmonės.

Omayev’as pagal iš anksto paruoštą planą ir 
program* pradėjo tuos «Zerus» ruošti ir perauk
lėti numatytam reikalui ir tikslui. (B. d.)
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j MARTINS C ŠIMKUS Į
■■ ■■■ J

|j EAC e CAFE d© PCVC Į
H 55 AVENIDA PAIS DE BARROS, 55 Į

MEKANIKOS DIRBTUVE
Gaminami įvairiausių braižinių vitražai, 

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

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

išsimokėtinai.

JONAS VARNAÜSKAS & FILUOS
Telefonas (recados) 3-0710

;Rua 12 N.o 39 — Vila Zelina 
Avenida Zelina N. o 714 — (fundos) 
Caixa Postal 4118 — São Paulo
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MADEIRAS DO BRASIL

Š RUA BARÃO DE ITA°ETININGA. 275 — 7 AND. — SALA 73 f
3 TEL. 34-7482 - SÃO PAULO = \ 
š B | 
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Ar jau aplankei CASA SPRINDYS &. CIA, I

I MPORTAÇÃO — EXPORTAÇÃO

Escritório: - 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
Amadeu Cesar Machado — Nanuque, Minas
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Kur galima gauti pačių naujausių ir įvairiausių rūšių prekių 
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

vitrolų. Čia taip pat yra radio laboratorija įrengta pagal nau-
’ nsius teknikos reikalavimus, vedama prityrusių specialistų, 

atlieka visus taisymo ir reformavimo darbus.
. Prie pat autobuso Nr. 93 sustojimo vietos

l&i

. C A J A f
JÃ© J D D© E

ELIO I
I

PALADAR X^RO V mJ

SOPAS PRONTJ
PRQNTAS EM 5 MINUTOSY;

rT- -i r. ; V . -L ----- ».

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

dažais ir pastele.
ARTHUR SCHMIDT

Priimami pakvietimai į namus — Senų portretų reprodukcijos 
RUA SÃO CAETANO, 447 -TEL. 4-5576 — SÃO PAULO

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’l UVIAMS NUOLAIDA!...

APRENGIA VYRUS NUO GALVOS IKI KOJŲ

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

Viskas geriausios rūšies, patvaru, gražu ir pigu.

IS FABRIKO TIESIAI VARTOTOJUI.

INDUJ’TKIA E COMEUCIC E)E 
CAEÇAfXTjT AiATELIONIJ ltda.
KRAUTUVĖS: FABRIKAS IR RAŠTINĖ:

Rua São Castano, 526 * Rua Javaįs 719

Rua São Caetano, 510 São Paulo
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VIENINTELIAI ATSTOVAI ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.
GARSIOJO VANDENS

L i n D O Y A GAMINIŲ PLATINTOJAI

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

dos naudokite!

RUA DINO BUENO, 795 a 835 
TELEFONES: 51-4019 e 51-2223

Caixa Postai 3967 
S Ã O PAULO
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ÜU DDAŽIL13O>
Dailininko Jono Rimšos pagerbimo aktas. — Dailininko J. Rimšos pa

roda uždaryta rugpjūčio 31 d. 
Pats dailininkas São Paulyje

Šių metų rugsėjo m. 9 die
ną 15 vai. lietuvių Mokos sa
lėje yra rengiamas viešas dai 
liniuko Jono Rimšos pagerbi
mo aktas.

Jonas Rimša yra vienas iš 
pirmųjų musų Brazilijos atei
vių. Ilgiausiai gyveno Argen
tinoje ir Bolivijoje, kur savo 
talento ir darbo dėka pasida
rė garsus d i liniukas. Šiuo me 
tu dailininkas lankosi São Pau 
Jyje su savo kurinių paroda ir 
maloniai sutiko d tlyvauti jam 
^engiamame lietuvių kolonijos 
paminėjime Paminėjimo pro
gramoje yra nu.nityta paskai 
ta ir koncertas

Visi lietuviai yra kviečiami 
dalyvauti. Įėjimas laisvas.

Rengėjai. Dail. Jonas Rimša

dar bus ligi 10 d. rugsėjo. Ar 
timesniam susipažinimui me
nininkų klubas ruošia susipa
žinimo vaišes pas klubo pir
mininką K. Ambrozevičių, rug 
sėjo mėn 8 d.. Šį sekmadienj 
rugsėjo 9 d. 3 vai. po piet 
Mokos mokykloje ruošiamas 
pagerbimo aktas dailininkui 
Rimšai, kuriame turės progos 
susipažinti su dailininku ir 
išgirsti jo kūrybos Įvertinimą 
lietuviška visuomenė. Progra
moje bus p. H. Valavičiaus 
paskaita apie J. Rimšos kury 
bą. Bendruomenės choras pa 
dainuos lietuviškų dainų, o 
tautinių šokių grupė, va
dovaujamas p. J Ambrozaitie 
nės, pašoks keletą tautinių šo 
kių. Įėjimas laisvas. -1

-j

— Buvęs Bendruonienės cho 
r o dirigentas m u z. J. Stankū
nas prieš trejetą metų išvy-

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

PIKNIKAS! PIKNIKAS!
Į SANTOS — PRAIA JOSÊ MENINO

Rugsėjo mėn. 30 d.
Išvykstama iš Vila Zelinos 5 vai. ryto.
Pakvietimo kaina į abi puses Cr $ 65,00 

Pakvietimus galima įsigyti pas Vyrų Brolijos valdybą, 
narius ir klebonijoj.
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Iš anksto jau ruoškis i Liet Kat šv. | 
| Jouzapo Bendruomenės j

1 CIH'OIKC IWNCIEKTaV I■== ]=■ 
| kuris bus spalių mėn. 28 d. J
| Cine São Francisco - Rua Riáchuelo g
g Kadangi koncertas bus dienos metu, jame galés da- j 
1 lyvauti ir tolimesnių apylinkių lietuviai bei nepilna- g 
g mečiai. Programoje bus tautiniai šokiai. g
i Pakvietimus reikia įsigyti iš anksto pas Bendruome- B 
g nės Valdybą, choristus «Mūsų Lietuvos» redakcijoj ir g 
f klebonijoj. . g
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1$»

Lietuvis žarpisatiriiame sta
lo Semso timiyie.

BENDRUOMENĖS SUSI
RINKIMAS

Rugpjūčio mėn. 28 29 d . São 
Paulyje, Club Independencia, 
av. Čelso Garcia, 288 patalpo
se įvyko tarptautinis stalo te
tose turnyras. Jame dalyvavo 
Šiaurės Amerikos stalo teniso 
nugalėtojas Dieck Miller, Pie 
tų Amerikos nugalėtojas Hu
go Severo, brazilas, São Pau 
]o miesto nugalėtojas Walter 
Ventsiglio, vice čempionas 
Domingos Miranda ir dar 8 lo 
šikai, kurie atstovavo São 
Paulo stalo teniso Federaciją. 
Jų tarpe ir lietuvis Woldomi- 
ro Godliauskas, kuris pirmą 
turnyro diena susitiko su Ra
fael Bologna ir him Ho. An
trą dieną pralošė prieš Domin 
gos Miranda. São Paulo vice- 
kampiona. Turnyro nugalėto
ju liko Hugo Severo, iš Rio 
de Janeiro

šaukiamas aptarti organiza
ciniams reikalams rugsėjo 
mėn. 16 d. 3 vai. po piet mo
kyklos patalpose V. Zelino e.

Einant ' įstatais nariai turi 
balsavimo teisę užsimokėju
sieji nario mokestį.

Valdyba.

kęs Amerikon žada grįžti po 
poros metų Brazilijon. Ame
rikoj 
dirbti
paisyk žmogau! Vieni veržia
si Amerikon kiti nori grįžti 
atgal. Ten gera, kur mūsų 
nėra.

nėra palankių sąlygų 
muzikos srityje. Ir su-

PAŠTO DĖŽUTĖ

H. Kazokui, H. Guzikauskui 
J. Sakalauskui, dail. A. Kai
riui, Al Grabauskui, Kl. Šu
kiui, J. Dideliu), laiškas iš Lie 
tavos nuo Stasės Galvonaitės 
Ant Lazdauskui. Olimpijai 
Galeckienei, Emai Bendorai- 
tienei, Adolfui Kairiui.

—- Moterystės luoman ruo
šiasi Aldona Medžiukevičiutė

PIKNIKAS I SANTOS

— Lietuvių dailininkų irtau 
todailės parodai dedamos pas 
tangos gauti patalpas Prestes 
Maia galerijoje. Tuo reikalu 
rūpinasi kun. P. Ragažinskas.

su Karol Gerenczek.

— Numatytas kermošius 
klebonijos Statybos fondui pra 
sides tik spalių mėnesį.

Tuo reikalu įvyko organi
zacijų valdybų pasitarimas.

— Ateinančią savaitę kle
bonas kun. P. Ragažinskas 
pradės lankyti parapiją tikslu 
rinkti aukų klebonijos staty
bos fondui, bei bažnyčios re
monto darbams.

INDÚSTRIA ARTEFATOS de 
CIMENTO

Praėjusį sekmadienį įvyku
siame Vyrų Brolijos suvirin
kime nutarta rugsėjo mėn. 30 
d. suorganizuoti piknikas į pa 
marį, į Santos.

Norintieji dalyvauti piknike 
privalo iš anksto pas Brol jos 
valdybos narius įsigyti pa
kvietimus.

Spalių mėn. 14 d. numaty
tas išvažiavimas į (įuarapiran 
gą, prie Santo AnaĮąro ežero 
neįvyks nes tą die-ną bus rin 
kimai į savivaldybes (verea

— Rugsėjo mėn. 1 d. Vyčių 
choristai Joteiku namuose, 
rua da Mooca 416, surengė 
vaišes save, chorvedžiui F.
Girdauskui.

TŠNUOMO 'AMAS sandePs 
(armazenas) su gyvenamais 
kambariais, nuoma Čr$2 090,00 
Smulkesniu informacijų galima 
gauti vietoje Rua Dom José 
dos Beis, 94 (P. V. Prudente)

VYTAUTAS SKRIPKA
Priimu įvairius užsakymus 

įvairių išdirbinių iš cimento, 
kaip sl.alb’mui tankes, šuli
niams (imentiniai dangčiai, 
gėlėms indus, cimeutinius 
vamzdžius, balaustrus. ir kitus 
Įvairius šios rūšies išdirbinius 
Darbas skubus ir pigus.
Adresas: Rua Paulistano, 11.

Vila Zelina — São Paulo.

PARDUODAMA KRAUTUVĖ 

(Secos e molhados)

Vila Oratorio, Avenida A 
Nr. 1180, geromis sąlygomis. 
Smulkesnių , informacijų gali

ma gauti vietoje.

Smulkesnių informacijų apie 
pikniką skaitykit e s^e k a n č i a m 
«Mūsų L i e t u v o S i> >įi,m e r y j ;.

— Misijonierius J. Bruži- 
kas S. J., iš São Paulo išvy 
ko į savo nuo! ‘tinę apsigy
venimo vietą, Montevideo 
miestą praėjusias savaitės 
pirmadienį. Buvo sustojęs 
Porto Alegre. Rųgs.ėjo 15 d. 
pradės misijas Montevideo 
lietuviams. Pradžioj spalio 
vyks į Argentiną.

KEIKIA BALDŲ? KREIPKIS 
Į TAUTIEČIO

J. L. Galinskas Ltda.
A V. DR. GIACAGLANI, 71-C

E. ALPI K A.

BALDŲ SANDE L Į.
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Naujos Lietuviškos Fįlokstelės
A ’.L

Bendruomenės Choro Valdyba praneša; kad jau galima 
gauti, neseniai įdainuotas lietuviškas plokšteles.

įdainuotos dvi plokštelės su sekančiomis dainomis: 1. 
«Gaudži i trimitai», M. Petrausko ir «Vėliavos iškeltos», M. 
Strolio, įdainuota vyrų choro. 2. «Tėviškėlė» B. Budriūno 
įdain mergaičių choro ir «Miškų gėlė» J. Švedo įdain. miš
raus choro.

Norintieji šias plokšteles įsigyti, prašomi kreiptis pas 
kun. kleboną P. Ragažinską, pas choro pirmininką K. Ausen- 
ką Rua Rio Feio, 2 — Vila Zelina (visai netoli Largo S. Jo 
sė) arba pas choro narius.

Visi choro nariai rėmėjai plokšteles gauna pusiau pa
piginta kaina: Kreiptis pas Choro iždininką p. P. Šimonį Rua 
Venda Nova, 46 — V. Zelina.

AVENIDA ZELINA, 749 — VILA ZELINA S. PAULOW. Godi iauskas
W. Godliauskas dalyvauja 

São Paulo rinktinėje, kurioj 
iš viso tėra tik 10 žmonių. Į 
ją patekti reikia laimėti visa 
eile lošimų kas trenka ilgoką, 
laiką. Mūsų tautiečiui linkime 
ateinančiais metais laimėti 
stih teniso nugalėtojo vardą.

Aberturas de firmas .
Encerramentos de firmas 
Transferencias de firmas 
Contraias na Junta Comercial 
Distratos na Junta Comercial 
Escritas Fiscais
Escritas Comerciais

Ccntratos de locação 
Cattas de Fiança
1 equerimentos
Balanços
Alvarás diversos
Seguros de Fogo e

,, acidentes
HORÁRIO das 8 às 19 horas.

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

ÍÍ JAKUTIS & LAPIENIS LIDA-
■ ■

AVENIDA DR. GIACAGLINI, 34-0
!*■

Vila Alpinėje, arti autobusu stoties.
■ «

Čia gausi geresnę medžiagą ir pigiau mokėsi

’ll1 —— —■««» — — ■bo«— —■■■«— —■■■■— —■■■■— ■= ar =
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— «M. L.» redakcijoj gali
ma. gauti gražiai įrištus «Mu
su Lietuvos» komplektus Kai 
na C r.$159,00.

— Bendruomenės choras 
spalių 28 d., Cine São Fran
cisco salėje, dienoj, metu, 
duos Įdomų ir įvairų lietuviš
kos dainos koncertą. Taip pat 
bus ir tautiški šokiai.

SOPAS PRONTAS
PRONTAS EM 5 MINUTOS 

PALADAR CASEIRO
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