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Savaitinė Politiniu įvykių Apžvalga Olimpiada nenusileidžiančios saulės krašte.
DEMOKRATŲ PARTIJOS SU

VAŽIAVIMAS ČIKAGOJE

Liepos mėn. 21 d. Čikagon 
susirinko demokratų partijos 
atstovai išrinkti kandidato į 
besiartinančius prezidento rin 
kimus, ir nustatyti bei aptarti 
tolimesnius partijos veikimo 
kelius. Kaip visuomet, taip ir 
šiuo kartu į prezidentus buvo 
pasiūlyta*keleta kandidatų. Sti 
priansias iš visų atrodo yra 
Illinois valstijos gubernatorius 
Adlai Steveson. Jau beveik 
tikra, kad jis lenktymuosis su 
gen. Eisenhoweriu į Baltuo
sius Ramus. Ji dar remia ir 
pats prez. Trumanas.

Užsienio politikos klausi
mais iš vienos pusės demokra
tais atrodo daug griežtesni 
už respublikonus -- pasisako 
už atvirą kovą ir komunizmo 
sunaikinimą iš antros jie nori 
apginti Teherano Jaltos, Pots
damo sutartis kurias šiandien 
jau yra labai sunku pateisin
ti Gal dėlto, bent oficialiai 
jas gina, kad jos buvo suda
rytos ir pasirašytos jų par
tijos prezidento Ruzvelto. Pas
merkimas sutarčių, tuo pačiu 
butų pasmerkimas ir Ruzvelto.

EGIPTE PERVERSMAS.

Egipto sostinės, Kairo miesto 
kamandantas generolas Nagib 
nuvertė esamą valdžią. Per
versmas įvyko be kraujo pra 
liejimo. Perversmas buvo ruo 
šiamas jaunesnių karininkų, 
kurie buvo nepatenkinti dar 
iš 1948 m pralaimėjus karą 
prieš Palestiną Svetimšaliams 
laisvės yra užtikrintos. Per
versmininkai yra nacinalistų 
partijos žmonės, bet gana 
santūrūs. Gen. Nagib ruošiasi 
perorgamzuoti Egipto kaiiuo 
n.enę. Parlamentas ne tik 
nebus panaikintas, bet dar 
jam yra įsakyta susirinkti ir 
tęsti savo darbus.

- Argentinos prezidento 
žmonos Ievos Peron, bent 
dabartyniu metu labiausiais 
išgarsėjusios moteries pasau
lyje, sveikata yra nepagerėju 

H
Tavo patogiam namui trūksta tik

GERO EALOTTOVO 
GELÃOEIRO/

kurią labai lengvai gali įsigyti pirkdamas 
loterijos bilietą tik u ž CR. $ 10,00 ši 
Geladeira yra nauja paaukuota General 

Motors do Brasil S. A
Ją pamatyti gali kiekvieną kermuošiaus 

dieną Vila Zelinoje.
Pelnas skiriamas klebonijos statybai.

si Pašaukti net iš Vokietijos 
geriausi gydytojai.

POPIEŽIAUS LAIŠKAS RU
SŲ TAUTAI.

Slavų apaštalų, Giri liaus ir 
Metodijaus šventės proga, Po 
piežius paraše apaštališkąjį 
laišką rusų tautai, prašyda
mas, kad visi katalikai melsiu 
si, kad rusų tauta atgautų 
taiką ir laisvę. Šiame laiške 
dar kartą yra pasmerkiamas 
komunizmas ir prašo rusų, 
kad jie išsaugotų savo krikš 
čionišką tikėjimą. Laiškui 
rašyti artimiausia proga būvu 
si 1950 m. paskelbimas dog
mos, kad Dievo Motina buvo 
paimta dangun. Popiežius yra 
gavęs daug laiškų, kuriuose 
prašoma, kad rusų tauta būtų 
paaukota Nekalčiausios Mari
jos Širdžiai. Laiške nupasako 
jima Bažnyčios istorija Rusi
joje per paskutinį tūkstantį 
metu. Karo metu Popiežius, 
kiek sąlygos leido šelpė Rusi 
jos liaudį.

LĖKTUVŲ NELAIMĖ RECI
FE.

Liepos m. 23 d. Recife ma
nevruojanti «Fortaleza Voa
dora 17» norėjo nuleisti lai
velį į jurą ar į upę. Bet tuo 
pat momentu beleidžiantį lai
velį sparnu užkabino kitas 
dvimotorinis kariškas lėktu
vas. Lėktuvai susidūrė ir kri
to jūron. Aštuoni aukštesnių 
laipsnių kariškiai žuvo- 
Dviems pavyko išsigelbėti pa
vartojus parašiutus. Vienas 
iššokęs be parašiutu ir din
gęs jūros bangose.

— Persijoje, nors ir grižo 
prie valdžios vairo Mossa
degh, bet viduj vis dar nera
mu.

— Amerika pradėjo siusti 
pinklus pietų Amerikos vals
tybėms pasirašiusioms tarpu
savio pagalbos sutartį. Šią 
savaitę išsiuntė ginklu Ekva
doru!, Peru ir Kolumbijai. Ar- 

tiiniausiu laiku bus pasiusta 
Brazilijai, Urugvajui, Kutai, 
Čili.

— Korėjoje iš derybų nie
ko gero. Tai tik laiko vilkini
mas. ONU aviacija bombar
duoja priešo pozicijas.

— Naujas United States laivas sutinkamas New Yorko uos 
te iš pirmos kelionės Europon, kurios krantus pasiekė per 
tris dienas ir 7 vai. Tai pats greičiausias pasaulyje keleivi
nis laivas Toliau matyti New Yorko uostaš Hudsono upėje 
ir žemutinės miesto dalies dangoraižiai.

USSIS

- Baigėsi streikas privačių 
autobusų linijų São Pauly, 
kuris truko keletą dienų. Kom 
panijų tarnautojų algos pakel
tos. Privačių kompanijų auto
busus perims prefeitura.

— Esant miglotam orui São 
Paulo aerodrome jau keletą 
dienų rytmečiais ir vakarais 
sustabdytas lėktuvų judėjimas.

— Olandijoj įvyko vyriau
sybės krizis. Naują vyriausy
bę yra pavesta sudaryti Dr. 
Beel, buvusiam vidaus reika
lų ministeriui, katalikų par
tijos atstovui.

— Belo Horizonte, Mipas 
Gerais estado sostinėj vyksta 
Brazilijos studentų suvažia
vimas. Spauda praneša, kad 
nemažą, studentų dalį sudaro 
komunistai, kurie kelia nera
mumus posėdžių meta. Ypač 
nemažą dalį São Paulo atsto
vų sudaro komunistai.

— Rio de Janeire šiomis 
dienomis vyksta tarptautinė 
moterų konferencija.

Praėjusį šeštadienį liepos 
mėn. 19 d. prasidėjo Suomijo 
je penkioliktoji tarptautinė 
olimpiada, kuri truks ligi 3d. 
rugpjūčio. Olimpiniuose žai- 
Oiu.uase dalyvauja virš 70 
tautų. Sportininkams apgyven 
dinti yra pastatyti specialūs 
olompiniai miesteliai, kur pa

ruoštos patalpos 6000 .v/m ir 
700 moterų. Jų sveikatos rei
kalais rūpinasi 50 gydytojų ir 
50 gailestingų seseaų.

Pranešimams stadionuose 
pastatyta 30 mikrofonų, 170 
įrekordavimc aparatų gamina 
filmas, kurios bus rodomos 
visame pasaulyje. Tikimasi, 
kad olimpiados metu Suomiją 
aplankys apie 200 tūkstančių 
svečiu.

Amerikos karo laivynas bando naują cepeliną ZPN-1, kuris 
yra pasauly pats didžiausias oro laivas. Jis pastatytas ir ap
rūpintas reikalingomis priemonėmis priešo povandeniniams 

laivams susekti ir nuskandinti. USSIS

Kudel pasirinko Suomiją 
tarptautinei Olimpiadai? Suo
mija, nors ir nedidelis, jos 
teritorija 337, 113 km2 kvadr, 
Kdometrų ir 4 milijonus gyven 
tojų, bet labai kultūringas 
kraštas, ypač garsūs yra 
k uomijos sportiminkai. Suo
miai labai gerbia tarptautines 
sutartis ir įvairius įsipareigo 
jimus. Kai prieš antrą pasau
lyje siautė krizis, daugelis 
valstybių atsisakė mokėti sa 
vo skolas Amerikai. Bet Šuo 
mija, nors sunkiais metais, 
mokėjo.
Kiek suomių tauta turi šimpa 
ti jų labai ryškiai buvo matyli 
suomių'rusų karo metu. Visas 
laisvas pasaulis buvo su di
dvyriška suomių tauta. Ir tuo 
didvyriškumu išgelbėjo savo 
nepriklausomybę. Todėl toks 
simpatiškas kraštas nusipelno 
būti šeimininku tarptautinės 
olimpiados.

Suomiai rusams baigia mo 
kėli karo reparacijas, 300 mi 
lijonųs aukso dolerių, kurių 
šiandieninė vertė siekia 600 
milijonų dolerių

Suomiai yra dedeli patriotai. 
Savo nepriklausomybę yra 
pasiryšę ginti iki paskutinio 
lašo kraujo. Todėl ir rusai su 
suomiais skaitosi.

Suomija yra nepaprasto 
grožio kraštas, puikus miškai, 
žavingi ežerai. Suomijoje nė
ra beraščių.

Tačiau karų su rusais, vė
liau antrojo pasaulinio, karo 
metais nukentėjo gana žiau
riai. Rusija atėmė dalį derlia 
giausių žemių (Karelija), ka
ro reparacijos. Iš 9 gyvento 
jų vienas yra politinis pabė
gėlis, iš 16 vyrų vienas yra 
invalidas. Kas septyniolikta 
moteris yra našlė, kurios vy
ras žuvo kare. Kas dvidešimt 
penktas vaikas yra karo naš 
laitis.

Tačiau suomiai, po tiek ne 
laimių yra ryžtingi ir nepalū- 
žę. Į jų žemę, kur prasidėjo 
praėjusį šeštadienį tarptauti
nė sporto olimpiada, yra nu
kreiptos kultūringo pasaulio 
akys. (Tęsinys paskut. pusi.)
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pusi. 2 MŪSŲ LIETUVA 1952 m. liepos 26 d

— Lietuvos atstovas P. 
Amerikai Dr. K. Graužinis 
buvo priimtas ilgesnėj audien
cijoj Urugvaujaus užs. reik, 
min Dr. Fructuose Pittalugos. 
Ta proga min. K. Graužinis 
jį išsamiai painformavo apie 
Lietuvos tragediją, masines 
deportacijas, Lietuvos vedamą 
krašte ir užsieny kovą dėl 
išlaisvinimo ir kt. Urugvajaus 
užs reik, ministerial įteikta 
dokumentinės medžiagos apie 
Lietuvą ir nurodytos tos vie
tos, kur daugiausia lietuvių 
deportuota. Ministeris palin
kėju mūsų okupuotai Tėvynei 
juo greičiau atgauti laisvę.

— Europinio Sąjūdžio Tarn 
tautinis ’Komitetas per savo 
posėdžius Liuksemburge į vyk 
domųjį biurą išrinko: pirmi
ninku — P. H. Spaaką, vice
pirmininkais — prancūzą R. 
Boothby ir vokietį Punderį; 
gen. sekretorium — nrancūzą 
G. Rebattet, general iždininku 
— belga baroną R. Boel, gen. 
delegatu užs. reikalams — 
lenkų kilmės anglų pil. J. H. 
Retingerį, gener. delegatu pro 
pagandai — prancūzą A Phi- 
lipą. Dr. S. A. Bačkis per p. 
Rebattet įteikė pirmininkui 
Spaakui Lietuvių, Latvių ir 
Estų vardu 1 tišką, prašydamas, 
kad ateity Tarptaut Komiteto 
posėdžiuose kiekvienas išvar
dytas kraštas galėtų turėti po 
vieną atskirą savo atstovą.

— Sambūris «France Euro
pe de 1’ Esi», įgijęs konkre
čios organizacijos lytis, savo 
veiklą pradėjo nuo š. m. pra
džios. Sambūriui vadovauja p. 
A. Mutter, vienas iš prancūzų 
rezistencijos vadų, parlamen
to ir jo užs. reik, komisijos vice 
pirmininkas. Sambūrio tikslais 
paskelbti šie: kovoti už pa
vergtųjų tautų laisvę, atskleis
ti Prancūzijoje pavergtų tautų 
kančias, rūpesčius, tikslus ir 
parodyti komunistų veikimo 
metodus, padėti tremtiniams 
pagerinti jų padėtį ir kartu su 
jais dirbti ateičiai etc Ligi 
šiol sambūrio veikla reiškėsi 
daugiausia spaudos konferen
cijomis, pasitarimais, prancū
zų su tremtinių taut, grupių 
atstovais bendrais susirinki
mais, intervencijomis valdžios 
įstaigose ir į parlamento ats
tovus. Viename iš paskutinių 

sambūrio posėdžių Dr. S. A. 
Bučkis visų Prancūzijoje esan 
čių pabėgėlių vardu referavo 
jų pageidavimus. Pareikšti 
pageidavimai buvo visų pri
imti, taip pat priimtas jo pa
siūlymas sudaryti prie šio Sam 
būrio nuolatinį komitetą — 
pusiau iš prancūzų, pusiau iš 
pabėgėliai — pabėgėlių reika
lams ginti. Buvo aptarta, kaip 
pabėgėlių galėtų geriau pasi
naudoti parama ir pagalba 
dabartinių tarptautinių ir eu
ropinių institucijų, kurios rū
pinasi pabėgėlių problemomis. 
Po Sambūrio intervencijos,

Generolas Eisenhoweris, respublikonų kandidatas į preziden
tus, grįžęs iš Europos įteikė savo atliktų darbų apyskaitą 
prezidentui Trumanui, kuris jį už nuopelnus Amerikai pa

gerbė aukštais ordenais.

padarytos išklausius Dr. S. A. 
Bučkio tremtinių reikalu pra
nešimo, ir Sambūrio vardu 
išsiuntinėto Prancūzų vyriau
sybei projekto, galiausiai lie
pos 4 d. parlamento buvo pri
imtas Įstatymas įkurti tokią 
įstaigą, kuri rūpintųsi pabė 
geliais ir apatriadais.

Apskritai, Sambūris rodo 
daug gražios iniciatyvos pa 
dėti tremtiniams. Lietuviams 
Sambūry atstovauja penkių 
asmenu grupė su pavaduoto
jais: Lietuvos atstovas Pary
žiuje S. A. Bačkis, J. Baltru

šaitis, J. Lanskoronskis, A. 
Michelevičius ir pavaduotojai: 
Dr. N. Bražėnaitė, Pr. Dule- 
vičius, A. Markevičius, A. 
Venskus. Sambūrio vykd. ko
mitete lietuviams atstovauja 
prof. J. Baltrušaitis.

— Šiemet liepos mėn. pa
baigoj Toronte vykstančioj 
Tarptaut. Raud. Kryžiaus kon 
ferencijoj pavergtųjų Rytų 
ir Vidurio Europos kraštų 
Raud. Kryžiaus tremtyje va
dovybių varau paruoštas me
morandumas, kuriuo protes
tuojama prieš Sovietų sateli

tų ir okupuotų kraštų Raud. 
Kryžiaus vardo piktnaudojimą 
soviet, propagandai, nieko 
bendro neturinčiai su tikrai
siais Raud. Kryžiaus tikslais, 
taip pat bandymus jų vardu 
atsiųsti į minimąją konferen
ciją savo atstovus. Memoran 
dūmą paruošti iniciatyva kilo 
iš p.N.G. Caranfilio, rumunų 
Raud. Kryžiaus pirmininko.

Prie memorandumo taip pat 
prisidėjo Pabaltijo kraštų 
Raud. Kryžių vadovybės. Liet. 
Raud. Kryžiaus vyr. valdybos 
pirmininkas J. Norkaitis pa

siųstame tuo reikalu rašte 
nurodo tas skirtingas sąlygas, 
kokiose kad tenka dirbti Lie
tuvos Raud. Kryžiui palygi
nus su kt. Rytų ir Vidurio 
Europos kraštų Raud. Kryžių 
organizacijomis. Kai šios bent 
formaliai veikia kaip savaran 
kiškos, bolševikai, okupavę 
Pabaltijo kraštus, ten Raud. 
Kryžiaus or - jas, nors ir pri
pažintas tarptaut. plotme, kaip 
savarankiškus juridinius as
menis. likvidavo. Tačiau to 
prievartos akto minimųjų 
kraštų Raud. Kryžių vadovy
bės nepripažino ir dabar trem 
ty toliau, kiek sąlygos leidžia, 
vykdo savo darbą. Minimuoju 
memorandumu kaip tik ir pra 
šoma okupuotųjų kraštų Raud. 
Kryžių' bolševikų pastatytų 
vadovybių nepripažinti (IT).

-■ VLIKo leidžiamą Knygų 
Lentyną jos redaktorius A. Ru 
žancovas yra pasiuntęs susi
pažinti ar nuolatos siuntinėja 
Sieberto, C. Wiriterio, Her- 
derio ir kt. leidykloms, Ar
gentinoje - Comision nationa 
le de cultura, Belgijoje - As 
sociation Belge de Doccumen 
tation (tarptautinei, '’okumen 
tu Federacijos filijai ir kar 
tetekai), Kanadoje - Ottavos 
Public Library. Anglijoj - «The 
Eastern Quarterly» ir Britų 
Muziejui, Suomijoje - univer
siteto bibliotekai, be to, įvai
rioms kitoms svarbiausioms 
bibliotekoms Prancūzijoje, Ita 
lijoje, Švedijoje, Vatikane ir 
kt. Tautiečiai prašomi nuro
dyti, kurioms pasaulinio mas 
to bibliotekoms reiktų ją dar 
siųsti, tuo būdu prisidedant 
prie Lietuvos ir jos vardo 
garsinimo. Knygų Lentynos 
adresas: Lithuanian Bibliogra 
phic Service, 602 Harvej- 
Str, Danville, Ule. (IT).

— Atvykusieji iš Lietuvos 
į Vakarus pasakoja, kad 1951 
m. pavasarį prie Telšių vyko 
dideli manevrai, kuriuose da 
lyvavo visos ginklų rūšys ir 
visa vyr. rusų karo vadovy
bė. Prie Kaišedorių miške 
yra slapta karinė zona, kur 
jei ką pagauna, tuoj likviduo 
ja. įeiti į ją griežčiausiai už
drausta. Iš Klaipėdos kas nak 
tįeinaį vakarus Karaliaučiaus 
kryptimi kariniai transportai 
su kariais ir pabūklais, bet 

atgal grįžta tušti. Pakeliui dar 
ir dabar teberiogso sudaužyti 
vagonai. Atvykusieji pasako
ja, kad į Vokietiją esą pasiųs
ta taip pat bolševikų agentų. 
M. Gedvilą giria, kad «Kolú 
kiais milionieriais» pasidarė 
Šiaulių rajono «Liaudies kovo 
tojas», Mariampolės rajone . 
Černichovskio vardo ir kt. O 
nuo tų «milijonų» iš tikro 
žmonės pusbadžiu gyvena. Kai 
kur dirvonuoja apie 50 proc, 
viso ploto. Nors kolchozai 
dabar padidinti iki 2 000 ha, 
bet per kiekvieną žiemą iš 
turimų karvių apie pusę pa
dvesia. Padvėsus jas pakasa, 
o kailius atiduoda valstybei. 
Dar apie 50 proc. plaunama 
dalgiais. Bolševikai giriasi, 
kad visur - net kaime - švie
čia «Iljičiaus lemputės», atsi
eit - net ir kaimas suelektrin 
tas. Tačiau taip nėra iš tikro. 
Pvz. net tokiame Kaune sro
vė nutrūksta ne tik kelias va 
landas, bet ir dienas. Jos var 
tojimas normuojamas, nutvė
rus nelegaliai vartojant, atsi
pirkti galima nebent-degtine. 
Rašyt. A. Vienuolis - Žukaus
kas, anot «S.L», pareiškė, 
kad «tarybinei liaudžiai ati
duos visas savo jėgas». Pale 
ckio jis apdovanotas tik «gar 
bes pažymėjimu».

— Prof. Gediminas Galva, 
atstovaująs lietuviams Chica- 
goje tarptautinėse organizaci 
jose, jau praėjusiais metais 
pradėjo tartis su kitų tautų 
centrinėmis organizacijomis 
sudaryti vieningam frontui so 
vietų pavergtoms tautoms iš
laisvinti, kovoti prieš komu
nizmą ir ypatingai rusiškąjį 
imperializmą. Pats organiza
vimo darbas pradėtas nuo ne 
daugelio tautų, t irmutiniame 
branduolyje buvo pabaltiečiai, 
ukrainiečiai ir gudai. Šian
dien veiklai bendradarbiauja 
be minėtų, kroatai, slovėnai,

(Tąsa 3 pusi.)

Kalbuosi su arkivyskupu Stepinac
Kan. Prof. J. B. KONČIUS

Komunistų santvarkos įsiga 
Įėjimo metu Slovėnijoj ir Ser
bijoj atsirado tam tikras skai 
čius kunigų, kurie pasidavė 
komunistų valdžios įtakai. Ji 
ems kurį laiką buvo leista 
eiti į mokyklas ir tikybos mo 
kyti. Tai tęsėsi tik apie pusę 
mt. Paskui jie atkando dantis, 
buvo valdžios atmesti. Kai 
kurie atsidūrė kalėjimuose. 
Kroatija, kuri yra grynai ka
talikiška, kurioj gyventojų 
yra iki 5 mil., nė vienas kuni 
gas nepasidavė valdžios įta
kai. Nenuostabu, nes jų vyri
ausias ganytojas arkivysku
pas Dr. Alojizje Stepinac yra 
kilęs iš Krasič Kroatijoj.

Mano tikslas į Jugoslaviją 
buvo CARE reikalai, tai bu
vau manęs nesigilinti į jų reli 
gijos bei kitas krašto proble 
mas. Bet išėjo kitaip.

Mr. Allen iš Amerikos grį
žo gegužės 9 vakare, Ir ryto 
jaus dieną 11 vai. su juo tu
rėjau ilgesnį pasitarimą. Kai 
aš jo užklausiau, ar man būt 
tinkama atlankyti namų arešte 
esantį arkiv. Stepinac, tai jis 
neabejodamas pareiškė teigi

amai, nes jo turimomis iš Ju 
goslavijos vsldžios žiniomis, 
arkiv, Stepinac yra Krasič, 
jo gimtiniam miestely, ir kas 
nori, jį aplankyti gali. Kadan 
gi man lėktuve vieta buvo 
rezervuota anksti rytą pirma
dienį į Muencheną, tai nuvykti 
j Krasič, kuris yra netoli 
Zagreb, reikalinga buvo len
gvatų. Ambasadorius tuoj 
pakvietė politinio skyriaus 
viršininką ir pavedė jam man 
pagelbėti, kad galėčiau šeš
tadienį po pietų skrist lėktu
vu ar vykti traukiniu arauto 
mobiliu į Zagrebą. Jų pade
damas 3 vai. po pietų tą pa
čią dieną lėktuvu iš Belgra
do atvykau į Zagrebą ir čia 
Amerikos konsulas Bernard 
Connally, kuriam ambasado
rius telefonu buvo pranešęs, 
man toliau pagelbėjo. Prieš 
man dar atvykstant, jis susi
siekė mano reikalu su arki
vyskupo sekretorium ir savo 
viešbutyje radau ark. Stepi
nac vizitinę kortelę, kad jis 
lauks manęs kitą dieną prieš 
11 vai.

Rytą atlaikęs Zagrebe priva 

čiai mišias, su Amerikos kon 
šulu Connally ir jo automo
biliu 57 km nuo Zagreb nuvy 
kau į Krasič: prie klebonijos 
radau belaukiantį vyskupo 
drabužiais apsitaisiusį arkiv. 
Stepinac, jo sekretorių ir žmo 
nių būrį. Pasisveikinę tuoj vy 
kom Į bažnyčią. Arkivysku
pas prieš mišias sakė pamoks 
lą. Žmonių buvo prisigrūdusi 
pilna bažnyčia.

Jie visi buvo tik iš Krasič, 
nes į Krasič kitiems žmonėms 
įvažiuoti nei į pamaldas nei 
šiaip policija neleidžia. Visą 
laiką yra 10 policininkų, ku
rie apsupę saugoja tą mies
telį.

Mudviem su konsulu važiuo 
jant į Krasič nesirodė polici
ninkai, nes važiavon Ameri
kos diplomatiniu automobiliu: 
jiems matvti, buvo įsakyta 
nesirodyti. Paskui po pamaldų 
vaikščiojau su konsulu no 
miestą, bet irgi policininkų 
niekur nematėm. Matyt, jie 
norėjo mus įtikinti, kad arki 
vyskupas yra laisvas.

Pietų metu ir popiet turė
jau ilgą pasikalbėjimą su

arkiv. Stepinac Jis parodė 
džiaugsmo, kad aš pirmas iš 
užsienio katalikų kunigas jį 
aplankiau. Jis priminė man, 
kad 1948 m. iš Amerikos bu
vo atvykę protestantų dvasi-
ninku jo aplankyti kalėjime, 
bet su jais į jokias kalbas 
nesileidęs, nes nežinojęs jų 
siekimų, juo labiau, jie buvo 
Jugoslavijos komunistų val
džios globojami. Pietums pasi 
baigus jį paklausiau, kokia 
dabar yra jo padėtis Katalikų 
Bažnyčios ir valdžios atžvil
giu. «Katalikų bažnyčios atž
vilgiu atsakė arkivyskupas 
— kaip buvau Zagrebo arki
vyskupas ir Jugoslavijos pri 
mas, taip oficialiai ir esu. La 
bai mane slegia, kad negaliu 
eiti tų pareigų: pabučiuočiau 
Šv. Tėvui abi kojas, jeigu tik 
jis mane paleistų nuo tų parei 
gų, nes jų negaliu atlikti, 
tebesu kalinys». Kalbėdamas 
ištraukė iš kišenės raštą, rašy 
tą vid. reik, ro-rio, kuriame 
pasakyta, kad jis 1951. XII. iš 
kalėjimo perkeliamas į Krasič 
naminio arešto ir tame arešte 
patiksiąs iki 1962 m. «Esu 
apstatytas policija, kuri sau
goja dieną naktį: man neva
lia iš šio miestelio niekur 
išvažiuoti, ir visi, kas nori 
mane atlankyti ar mane pama 
tyti, negali be specialaus tų 
policininkų leidimo, kurie 

saugoja kelius, Nė paprastą 
dieną, nešventą į Krasič baž 
nyčią Jugoslavijos policija 
kitų žmonių neįleidžia, tik iš 
Krasič. Man asmeniškai gera 
ir kalėjime, nes buvo leista 
mišias ten laikyti, ir dabar 
šiame mano gimtam miestely, 
kaip matėte, laikau pamaldas, 
gyvenu šioj klebonijoj, ir nie 
ko asmeniškai netrūksta. Di
džiausiai mane slegia ir kauki 
na, kad tebebūdamas kalėji
me negaliu būti bažnyčiai 
tiek naudingas, kiek iš tikro 
yra reikalas. Komunizmas 
yra tai didžiausias priešas 
žmonijos laisvės, o ypač tiky 
bos.

Asmeniškai nieko nebijau ir 
jokios malonės niekad nepra 
šiau iš Tito valdžios, nors jie 
man suprasti kelis sykius da 
vė, būnant griežtame kalėji
me, ir dabar iš jų jokių ma
lonių nesitikiu.

Šį pakeitimą iš griežto ka
lėjimo į namų areštą irgi 
nelaikau jokia malone. Savo 
nusistatymą ir pažiūrą į ko
munizmą, kokį turėjau pirmi 
au, ir dabar turiu ir niekados 
nepakeisiu».

Taip užbaigė įspūdingą pa 
aiškinimą. Visa tai girdėjo ir 
Amerikos konsulasMr. Connal 
ly, kuris kartu su manim ten 
buvo. Paklaustas toliau, ar ne 
reikalingas ko nors jam asm e--
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J. V-tė.

DARIAUS IR GIRĖNO MINĖ
JIMAS MOKOJE 

r ■

Šiais metais Dariaus ir 
Girėno garbingą žuvimą ir 
Išeivių Dieną paminėti inicia 

, tyvos ėmėsi Lietuvių Sąjunga 
Brazilijoje. Minėjimas įvyko 
liepos 2Ü d. 15 vai. Dariaus- 
Girėno salėje. Mokoje.

Pradėta Lietuvos Himnu, 
kurj sugiedojo jaunučių cho
ras, pritariant publikai, kurios 
susirinko apsčiai.

Po to Lietuvos Konsulas p. 
Aleksandras Polišaitis pasakė 
trumpą, turiningą kalbą apie 
Darių ir Girėną, pabrėžda
mas tų musų tautos didvyrių 
herojiško žygio didingumą 
bei svarbą pasauliui ir Lietu 
vai, kurios vardas tuo jų žy
giu dar labiau buvo išgarsiu 
tas.

Vėl pasirodė jaunučių cho
ras (jungtinis Mokos ir' Vila 
Belos mokyklų liet, kalbos 
besimokančiųjų) ir sutartinai 
sudainavo Dainą apie Darių 
ir Girėną, Lietuva brangi, 
Miškas ūžia, Myliu Lietuvą, 
Giedu dainelę ir Laisvės 
Varpas. Čia tenka pasigerėti 
muziko Liudo Ralicko pašiau 
kojimu jau bene dvyliktus 
metus mokant lietuviukus lie

(Atkelta iš 2 pusi )

slovakai, makedoniečiai. Ne
trukus į šį frontą įsijungs bul 
garai, rumunai, vengrai, gru
zinai, azerbeidžaniečiai. Toji 
organizacija jau turėjo kelis 
posėdžius. Visuotiniame posė 
dyje, kuriame dalyvavo 8 tau 
tų delegacijos, prof. G. Gal
vos siūlymu, sudarytos trys 
komisijos: politinė, organiza
cinė ir propagandinė. Esmi
nė — politinė komisija pirmi 
ninku išsirinko prof. G. Gal
vą, sekretoriumi ukrainietį 
Wiliam Diduch, žinomą ukra
iniečių veikėją ir advokatą.

Organizacinė komisija taip 
pat pradeda darbą. Joje lie
tuviams atstovauja ekonomis 
tas Povilas Baltis, buvęs Chi- 
cagos Lietuvių tarybos pir
mininkas.

(aviškos dainos.
Apie Išeivių Dienos reikšmę 

tarė žodį kap. Juozas Čiu- 
vinskas. Savo kalboje jis pas 
tebėjo, kad lietuvių kalbai 
atšalimas prasidėjo nuo to 
laiko, kada Lietuvą užgrobė 
rusai. Bet iJetuva buvo ir 
bus. Jis įsakmiai pabrėžė, 
kad nėra pasaulyje tokios 
galybėj, kuri atimtų Lietuvai 
nepriklausomybę. Todėl ragi
no tėvus mokyti vaikus lietu 
vių kalbos, kad jie galėtų 
palaikyti ryšį su giminėmis, 
esančiais Lietuvoje, kuriems 
portugalų kalba parašyti laiš 
kai bus nesuprantami.

Paskui pasirodė su dviem 
šokiais Marija Vagnerytė. 
Vienas, vad. Mirties Šokis, 
buvo liūdnas,- gedulingas, o 
antras tango publiką nuteikė 
linksmai. Marija Vagnervtė, 
juo toliau, juo didesnę rodo 

Nevienas kitas kraštas nėra tiek padaręs labdarybėje, kaip 
Ameriką. Iš Amerikos maistas ir drabužiai eina j visus kon
tinentus jų reikalingiems. Amerika remia kitų kraštų pramo
nės išsivystymą. Čia matome Formozos kinietę dirbančią 
j ne tekstilės mašinų. Formozos tekstilė yra aukštos kokybės

pažangą, kaip techniškam šo 
kio atlikime, taip ir i m pro vi 
zaciuiais gabumais. Jos moki 
nė, liet. k. lankytoja Mokoje, 
Elena Vinkauskaitė taipogi 
nuotaikingai ir grakščiai pa
šoko La Paloma.

Eilėraščius apie Darių ir 
Girėną su įsijautimu dekla
mavo Nijole Pupienytė, Giedrė 
Valeikaite, Gražina Kubiliu- 
naitė, Vytas Petraitis,. Dalia 
Valei kaitė, Antanas Tyla, 
Nijolė Vinkšnaitytė, Marina 
Sikorskytė ir Jadvyga Patins 
kaitė. Tai Mokos, Vila Belos 
ir Vila Anastazijos mokyklų 
mokiniai.

Duetą «Plaukia sau laive 
lis» švelniai sudainavo sesu
tės Jonė ir Danutė Narušytės. 
Pianu vykusiai skambino sesu 
tės Giedrė ir Dalia Valeikai- 
tės, Jonė Bratkauskaitė ir 
Rūta Spirgevičiutė. Su smui 
ku pasirodė, sugrodami lietu 
viškas dainas, du jaunučiai 
svečiai - Algirdas Tamaliūnas 
ir Pranas Blaževičius. Nuo
taikingi buvo lietuviški žaidi 
mai «Lėkė Sakalėliai» apie 
Dari ii Girėną, komiškas

IX C M L M i IX A T A J .
Lietuvos Diplomatijos Šefas 

S. Lozoraitis ir Lietuvos Pa
siuntiniai Ministeris Londone 
B. K. Balutis ir Ministeris Va
šingtone P. Žadeikis tarėsi 
Londone 1952 m. nuo birželio 
mėn. 26 d. ligi liepos mėn. 7 
d. aktualiais klausimais, lie
čiančiais Lietuvos diplomatinę 
tarnybą.

Pasitarimo metu buvo aps
varstyta padėtis Sovietų oku
puoto) Lietuvoj, tarptautinių 
įvykių raida, kiek ji liečia 
Lietuvos išlaisvinimą ir surišti 
su tuo užsienio lietuvių vei
klos klausimai. Lygiu būdu 
buvo apsvarstyti Lietuvos di
plomatijos uždaviniai, liečia 
Lietuvos bei jos piliečių inte
resų apsaugojimą užsienyje 
ir Lietuvos suvereninių teisių 
vykdymo atstatymą.

Susirinkusieji konstatavo, 
kad vieningumas, kuris visa
dos buvo musų diplomatinės 
veiklos pagrinde, ir ypačiai 
sujungė diplomatinių bei kon- 
sularinių atstovybių narius so
vietų sąjungai užpuolus Lie
tuvą, palieka toks pat gilus ir 
taip pat reiškiasi Lietuvos 
valstybinio tęstinumo reikalu.

Susirinkusieji apsvarstę vi
sus jiems pateiktus kitų Pa
siuntinių, Konsulų ir visuome
nės organizacijų klausimus, 
tarp kurių paminėtini: plačioji 
lietuvių konferencija, Mažo
sios Lietuvos Tarybos reika

«Skrenda uodas», ir linksmas 
«Už jūrių marių», kuriuos 
atliko Vilos Belos mokyklos 
mokinės.

Minėjimą uždarė, padėko
damas rengėjams ir publikai, 
L S.B. pirm, p Marius Danta. 
Scenos vadovu buvo Vilos 
Anastazijos mokyklos mok. 
Stasys Kubiliūnas. Sceną pa
puošė L.S B. nariai p. Jonas 
Sirvydas ir p. Bronius Stan
kevičius. Menišką programa 
suorganizavo Vilos Belos ir 
Mokos mokyklų mok. rašytoja 
Kardė Pažėraitė.
Po spektaklio, kaip visuomet, 
visi scenoje naširodžiusieji 
buvo p.'.vaišinti sandvičais ir 
guarana.

lai, dalykai iiečią Europejinį 
Sąjūdį, bendradarbiavimas su 
Sovietų pavergtų tautų ats
tovais, Diepholzo gimnazija, 
Lietuvos atstovavimo užsie
niuose praplėtimas, informa
cijos patobulinimas, pilietybės 
bei pasų reikalai ir t. t.

Savo suvažiavimo proga su
sirinkusieji sutarė su kitais tuo 
laiku esančiais Londone Bal
tijos Valstybių diplomatais su
sitikti bendroj konferencijoj ir 
joje dalyvavo, aptardami lie
čiančius visas tris valstybes 
klausimus.

Jie su dėkingumu įvertino 
Didžiosios Britanijos, Ameri 
kos Jungtinių Valstybių ir kitų 
vakarų kraštų palankumą ro
domą Lietuvai jos sunkioje 
kovoje už laisvę ir nepriklau
somybę.

Lietuvos Ministerial širdin
gai sveikina tautą okupuotam 
krašte ir visus tuos, kurie 
aukojasi ir dirba Lietuvos lais
vei atstatyti ir lietuvių dvasiai 
palaikyti Jie taip pat pagar
biai mini visus tuos tautiečius, 
kurie Sovietų deportuoti į 
koncentracijos stovyklas ken
čia už Lietuva, įrodydami tuo 
mūsų tautos valią nusikratyti 
svetimu jungu ir gyventi lais
vai bei demokratiškai.

Pasitarimo dalyviai kreipia 
nuoširdaus sveikinimo žodžius 
į užsienio lietuvius ir jų or
ganizacijas, kurios remia tau
tos siekimą atgauti laisvę ir 
dirba, visuomeninį bei kultū
ros darbą. Jie tikis: kad už
sienio lietuviai, eidami tradi
ciniais keliais, kuriais tauta 
visados sunkiomis valandomis 
vieningai žengė, ir dabar ras 
būdų sutartinai bei darniai 
apjungti patriotinei veiklai 
visas savo jėgas, kaip to rei
kalauja gręsiantis
Lietuvai pavojus.

Pagaliau, Lietuvos Ministe
rial, imdami dėmesin tarptau
tinės padėties plėtojimąsi, reiš 
kia įsitikinimą, kad lietuvių 
tauta įvykdys savo teisę bei 
pasiryžimą atkurti Lietuvos 
Respublikos nepriklausomy
bę.
Londonas, 1952 m. liepos 7 d.

Diskai, kad mes iš Amerikos 
galėtume prisiųsti ir jį mielai 
aprūpintume. Atsakė, kad yra 
gavęs iš - atskirų donatorių 
CARE pakelių bet apgailes
tauja, kad negali asmen’škti 
parašyti dėl esamos jo sunki 
os padėties. Laiškų negaunąs 
ir tik jau seniai rašęs buvu
siam Šv. Sosto nuncijui ar 
kiv Joseph Hurley ir gavęs 
dabar neseniai laišką oro 
paštu iš Floridos, ėjęs daugiau 
kaip mėnesį. Paaiškino taip 
pat, kad jų visų katalikų, 
ypač bažnyčios materialinė 
padėtis yra labai liūdna. Kra 
sič mažai bažnytėlei praeitais 
metais valdžios buvo paskirta 
sumokėti 20 000 dinarų, o šie 
met jam čia apsigyvenus 
vietos klebonui pranešė ofi
cialiai, kad mokesčių šiais 
metais už bažnyčią reikia 
sumokėti 280 tūkstančių dina 
rų (apie 1000 dol.).

Arkiv. pareiškė: «Aišku, 
kad jokiu būdu tos sumos iš 
vargšų žmonių negalės surink 
ti, ir todėl toji suma nebus 
sumokėta: ką jie darys su 
tuo geru mano tėveliu Josi p 
Vranckovic kuris čia yra 
klebonas, nežinia. Ar jie ims 
į kalėjimą, ar ką, bet kitos 
išeities mes( neturim. Tegul 
daro, ką jie nori. Mes viskam 
esam pasiryžę».

Toliau paaiškino, kad visos 
katalikų bažnyčios Jugoslavi

joj yra apdėtos sunkiais mo
kesčiais iš daromų bažnyčiose 
kolektų.- Mokesčių inspekto
riai reikalauja kai kur 40 ar 
60 ir net 70% visų kolektų 
atiduoti valdžiai. Dažniausia 
kai inspektoriai užklausia 
kiek kolektų surinkta, tai į 
pareiškimus ir parapijos kny
gų užrašus neatsižvelgia ir 
patys tik spėja, kad tiek tu
rėjo būt kolektų ir tiek tūks
tančių uždeda. Pvz, Krasič 
dar metams nepasibaigus, jau 
uždėjo 280 tūkst. iš būsimų 
kolektų. Kunigai ir bažnyčių 
tarnautojai jokių kitų pajamų 
bei ūkių prie bažnyčių neturi 
ir turi gyventi iš kolektų. Jei 
ir tos atimamos, tai lieka be 
jokio pragyvenimo šaltinio. 
Iki šiol bažnyčios vis dar tuos 
mokesčius apmokėdavo, ir ne
žinia, jei mokesčius vis kels, 
ką valdžia darys su tais ku
nigais ir bažnyčiomis?

Kunigų seminarijų skaičius 
mažėja, nes jaunesnių, negu 
16 mt. amž., į seminariją pri 
imti valdžia neleidžia, o iki to 
laiko mokyklose jaunimas yra 
auklėjamas komunistiškai - 
materialistiškai. Todėl jau vė
liau sunku perauklėti dvasiš
kam pašaukimui.

Sekmadienį gegužės 11 d. 
grįžęs iš Krasič į Zagreb lan
kiau kai kurias bažnyčias ir 
katedrą, kur 7:30 vai buvo lai 
komos mišios specialiu leidi

mu. Katedra buvo perpildyta 
žmonių. Visur, kur tik priva
čiai susidūriau su tikinčiais, 
net viešbučio keltuvuos gir
dėjau skaudų nusiskundimą 
komunistine Tito valdžia, gir
dėjau taip pat nusistebėjimo, 
kad Amerika remia Jugosla
viją. Ju nuomone, geriau te
gul siaustų badas ir kas tik 
nori blogiausia, kad tik suby
rėtu komunistų valdžia, nes 
jų gyvenimas esąs nepaken
čiamas. Tokių pareiškimų vi
sur galima išgirsti, kur tik 
susiduri akis į akį be liudi
ninkų

Iš Jugoslavijos, kaip ir iš 
kitų anapus geležinės sienos 
kraštų, yra labai daug pabėgę 
į Austriją. Vokietiją ir Italiją. 
Iš visu esą pabėgę iš jų kraš
to apie puse mil; dabar irgi 
dar pro Triestą nemaža pras- 
prunka žmonių, kuriems gre
sia kalėjimas ar areštas. Lan
kantis Vokietijoj Varei pas 
lietuvius senelius prieglaudoj 
ir laikant man mišias Verbų 
sekmadienį patarnavo labai 
garbingas pagyvenęs asmuo. 
Jo puiki lotynų kalba ir pa
maldumas mane sužavėjo. Po 
mišių, sužinojau, kad jis puvo 
teisėjas Jugoslavijoj ir pabė
go 1945 m. nuo komunistų, pa
likdamas savo šeimą — 6 vai
kučius ir žmoną. Kai jam pa
sakiau, kad žadu būt Jugos
lavijoj, jis man davė savo 

šeimos adresą. Iš kunigo su
žinojau, kur jo šeima gyvena, 
bet negalėjau pas juos nu
vykti, nes buvau įspėtas, kad 
jei nuvyksiu, tai jie gali būti 
ištremti ar kalėjime atsidurti. 
Kadangi buvo sekmadienis, 
šeima buvo pakviesta ateiti 
į bažnyčią ir zakristijoj ir su 
jais pasimačiau ir papasako
jau apie jų tėvelį.

Kada norėjau pasikalbėti 
su jėzuitų kunigu, kuris moka 
angliškai, jis atsisakė iš bai
mės, kad slaptoji policija gali 
sužinoti.

Viena šeima, kur tėvas ir 
motina buvo mokytojai val
džios mokykloj (kitų moky
klų Jugoslavijoj nėra), turėjo 
du sūnus kunigų seminarijoj. 
Valdžia pareikalavo, kad sū
nus atšauktų iš seminarijos, 
nes kitaip tėvai bus atleisti 
iš tarnybos. Tokių aplinkybių 
priversti tie vargšai padarė, 
ko iš jų reikalavo. Po to val
džia pareikalavo, kad jie sek
madieniais neitų j bažnyčią. 
Ši reikalavimą jie atsisakė 
išpildyti ir buvo iš mokytojų 
pareigų atleisti. Kiekvienas 
valdžios tarnautojas yra se
kamas ir, jei kuris lanko baž
nyčią, yra perkeliamas į pra
stenės vietas, kur visai nėra 
katalikų bažnyčios, arba atlei
džiami iš tarnybos be paaiš
kinimo.

Mokyklose vaikai yra mo

kytojų klausinėjami, dėl ko 
eina į bažnyčią.

Policininkai bažnyčiose, daž 
niausiai uniformuoti, su skry
bėlėmis klausosi pamokslų ir, 
jei kas jiems nepatinka, eina 
prie sakyklų ir sustabdo ku
nigus sakančius pamokslus.

Šio mėnesio pradžioj Tito 
viešai per garsiakalbius yra 
pareiškęs religinio misticizmo 
burtų nepripažįstąs ir neleis 
jugoslavų tautai būti suve
džiotai. Jokia užsienio valdžia 
bei politikai šios krypties ir 
nusistatymo negalinti pakeisti.

Serbijoj dauguma yra pro- 
voslavų tikybos, jų atsparu 
mas prieš komunistini režimą, 
taip kaip ir Rusijoj, pasirodo 
silpnas. Patyriau, kad bemaž 
80% jų dvasininkų pasidavė 
komunistinio režimo valdžiai.

Nors jų padėtis nė kiek ne 
geresnė, nei mokesčių nei 
persekiojimų atžvilgiu; bet jie 
neveda tokios griežtos kovos, 
kaip katalikai. Mirus jų sena
jam patriarkui, naujas patriar- 
kas yra ne jų episkopato išrink 
tas, bet Tito valdžios paskir
tas.

Nepatenkintų jų tarpe yra 
daug, bet jie nepajėgė išeiti 
į atvirą kovą su valdžia. Du 
Jugoslavijos ortodoksai vys
kupai, kurie yra Amerikoj ir 
priklauso nuo naujai paskirto 
komunistų patriarko, visus 
ryšius su juo nutraukė.
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Kaip planuojamas užimti 
Berlynas.

Vokiečių «Der Spiegei» Nr. 
26/52 prašo, kad, nepaisant 
Edeno ir Achesono užtikrini
mų, jog Berlyne Vakarai lai
kysis bet kokia kaina, vis dėl
to JAV karinis saugumas turi 
žinių, kokj bolševikai (tat fak
tiškai įvykdytų Rytų zonos 
«liaudies milicija») turi planą 
užimti Berlynui. Išsyk buvo 
manoma, jog tai esama tik 
paprastos anties, sugalvos Ry
tų zonos saugumo centrinėje 
ar Sov. S gos pasiuntinybėje 
gyventojams Berlyne ir Vaka
ruose gąsdinti, bet paskiau 
pasirodė, kad vis dėlto yra 
ne taip, — ir tas reikalas 
svarstyti buvo perduotas Nato 
vadovybei, o šiandien jis te
besudaro vieną iš svarbiausių 
Paryžiuje posėdžiaujančių 
Shape gen. štabų specialistų 
diskusijų temų.

Rusų paruoštu planu sutelkti 
visų ginklo rūšių liaudies mi
licijos daliniai, šarvuoji mo
derniais kautynių pabūklais, 
sutartu momentu užlietų visą 
vak. Berlyną, pirmiausia užim 
darni aerodromus, gel. stotis, 
svarbiausius susiekimo maz
gus ir paskiausiai — įstaigas. 
BnJšev'kai apskaičiuoja, kad 
visos vak. Berlyne esančios 
Santarvininku pajėgos jiems 
galėtų priešintis ne ilgiau kaip 
24 vai. Rusai visoj toj akcijoj 
oficialiai nedalyvautu, net dau 
giau — oficialiai nuo jos ša
lintus], vaizduotu neutralius. 
Jie nedarytu jokiu kliūčių nei 
auto susisiekime su Vak. Vo
kietija iš Berlyno nei oro li
nijomis, tik mandagiai, bet 
tikrai atmestu vakariečiu rei
kalavimą praleisti jų pajėgas, 
siunčiamas iš Vakaru Berly
nui į pagalbą. Paryžiuj susi

rinkę aukšt. Atlanto pakto 
valstybių karininkai kaip tik 
ir svarstė klausimą, ką reiktų 
tokiu atveju daryti. Budinga, 
pažymi žurnalas, jog, nepai
sant oficialių ir taip smarkiai 
pabrėžtų Achesono ir Edeno 
patikinimų, vis dėlto visi Nato 
atstovai europiečiai, tarp jų 
—prancūzų ir anglų, pasisakė, 
kad jie tokiu atveju nieko 
negalėtų padaryti ir kad jie 
nėra pasiruošę siųsti savo 
ginkluotas pajėgas į rusų oku
puotą zoną, kurios suteiktų 
Berlynui reikalingą pagalbą. 
Tik JAV ir Kanada įvirtai 
pasisakė už aiškią ir jokių 
abejojimų nekeliančią Santar
vininkų pagalbą, kaip kad tai 
yra numatyta jų oficialiuose 
pažaduose.

Lietuvi,
Ar jau įsigijai 1952 metų 
Kalendorių — Metraštį?

Įsigyti galima «Mūsų Lietu
vos» Redakcijoj Av. Zelina 

706. ir kioskuose.

MnHMMi
SKAITYK IR PLATINK 

«MŪSŲ LIETUVĄ» 

■nunoMi

Industria e Comercio de Calçados

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

Rua Javaes, 719 -- São Paulo

Jprindys & Čia
PARDUODA

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS, 
balso grynumas, skambumas

Sprindys & Čia — Largo S. Jose 1. 
Kaip niekur kitur, prieinamiausiomis kainomis. 

Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui

Kai išrinktas Indijos prezidentu Dr. Rajenda Prasad perėmė 
prezidento pareigas, komunistai parlamento atstovai iškilmė
se nedalyvavo. Bet komunistinės Kinijos ministeris pirminin
kas Mão Tse Tung atsiuntė pasveikinimą. Šitas šaržas patai 
pintas laikrašty «Hindustan» rodo Kinijos minister} pirm. Mão 
Tse Tung sveikinantį prezidentą Prasad, kai tuo pat metu 
Stalinas viską tėmija pro langą. Vienas Stalino agentų dau

žo prezidento kėdės kojas.

i
į LIETUVIU S-GA BRAZILIJOJE 

š. m. rugpjūčio mėn. 16 d., Rua Lituania 67, ruošia 
šeimyninį šokių VaKARĄ su programa.

Pakvietimus galima įsigyti pas valdybos narius. 
Lietuviškas bufetas — šokiai iki 4 vai. ryto.

Pradžia 20 vai.
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Metalo Išdirbinių «Industria Strazdas»
| atlieka įvairius geležies bei metalo išdirbinius, kaip |
g šaltkalvystės, galvanizavimo ugnimi, liejimas, varžtų f 

bei kablių dokalkom» eternitiu ir brazilitui.
H
j Fabrikas: Rua Feliciano Bicudo, 28 - Skersgatvis iš g 
| Rua Ibitiramą V. Prudente. f

j Raštinė: Rua do Carmo, 138 - 3.° S/3U6 - Fone 33-3865 g 
| São Paulo |
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Ka rodo pasiruoši
mai gintis.

Sovietai bijo juos supančio 
JAV aviacijos žiedo, ypač jų 
atom bomboms svaidyti oro 
bazių. Kad ir Maroke stovi 5 
galingos JAV aviacijos bazės, 
kurias baigia ruošti per 4.000 
am-čių inžinierių ir technikų. 
Jų statyba iš viso atsieis 455 
mil. dolerių. Šitų bazių Sovie 
tai, užpulti negali, tuo tarpu 
iš jų pakilę am-čių sprausmi 
niai bombonešiai ir supertvir 
tovės gali kirsti lemiamus 
smūgius į pačią Rusijos širdį. 
Kitos bazės statomos Libijoj, 
jų ruošiama ir Turkijoj, o čia 
jas Sovietai laiko ypač pavo 
jingomis, nes iš nė vieno kito 
žemės taško patys gyvybiniai 
Sov. S gos centrai negali būti 
taip greitai ir sėkmingai smo 
giami, kaip iš čia. Am-čių 
oro bazės taip pat dygsta 
Irake ir Saudi Arabijoj. Vidur 
žemio jūroj svarbų Vakarų 
gynyboj veiksnį sudaro 6 JAV 
flot’lija su lėktuvnešiais, ma
rinų daliniais ir parašiutinin
kų vienetais. Am-čių ir kana
diečių pionieriai paskui, sa
vaitėmis baigė ruošti visą 
eilę oro stočių ir atsargų 
bazių j pietus nuo Šiaurės 
ašigalio Am čių žurn. «Colli
er’ s» praneša, kad su danų 
parama taip pat statoma glin- 
ga meteorol. stotis Grenlande 
- tik 1.000 km nuo Sovietų 
aviac. bazių Pr Juozapo že
mėj ir 3 200 km nuo Maskvos. 
Am-čiai jau paleido į apyvartą 
ne tik atom, energija varomų 
pov. laivų, bet kitais metais 
tikisi baigti ir 60.000 tonų 
didžiuli lėktuvnešį, taip pat 
varomą atom, energija, skel
bia «New York Daily News». 
Tačiau tatai grėsmės Vaka
rams vis tiek dar nepašali
na..

Visi I Dainavos
V ,
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Rastinės Darbai ir Teisiniai Patarimai
Natūralizacija, inventoriaus surašymas, išieškojimas 
skolų, persiskyrimai (desquites) nuomininkų išvary
mas, kriminalinė ir darbo teisė.

Darbininkams patarimai veltui.
Galima kreiptis šiomis valandomis nuo 10 iki 12 vai. 

ir nuo 16,30 iki 19 vai

Ru t Roberto Simonsen, 13 -- 3.° — salas 306 - 3l0 
(Senoji rua do Carmo ir kampas Pęa Clovis Bevilaųua) 

São Paulo
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LTDA.
Madeiras do Brasil

PERES & PRANAS
Importação — Exportação 

Raštinė: - Av. Churchill, 94 - 11.o and. - sala 1110
Rio de Janeiro - Fones: 52-0229 e 32-6265

Em Minas Gerais:
Peres & Cia. Ltda. - Leopoldina - R. Providencia, 71 

Jother Peres de Resende - São Pedro dos Ferros
Amadeu Cesar Machado - Nanuque, Minas

BALIU
2 Rugpjūčio, Rio de Janei

ro lietuvių Sąjunga «DAINA
VA» ruošia didžiulį šokiu va
karą, į kurį kviečia visus lie 
tuvius ir jų draugus bei pažįs 
tarnus. Vakaras yra numaty
tas praleisti tikrai lietuviškoj 
nuotaikoj, specialiai yra užsa 
kitas puikus orkestras, kuris 
gros mums daugiausiai mėgs
tamas muzikas. Be to, bus 
tautiniai šokiai ir dainos, ku 
rias išpildys Dainavos meno 
mėgėjų sekcija.

Šokių vakaras įvyks, CIube 
Atletico Caixa Economika, 
patalpose, Almirante Barroso 
N o 1 - 2 ara aukšte. Prasidės 
8,30 v. ir baigsis tik ryta.

Taip pat, bus paruoštas tin 
karnas lietuviško skonio bu- 
fietas. Pakvietimai parduoda
mi Av. Marechal Floriano 
207, bet galima juos gauti ir 
pas Dainavos valdybos nari
us.

Tad visi Į balių 2 Rugpjū
čio.

VALDYBA

Puiki proga nusipirkti 
prieinama kaina

Maisto Krautuve
su visais namais arba tik su 

gyvenamu namu.
Vila Zelina 

Travessa R. Rio de Peixe, 13 
Smulkesnių informacijų gali
ma gauti vietoje bet kurią 

valandą.
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KEIKIA BALDŲ? KREIPKIS Į TAUTIEČIO 
J. L. Galinskas Ltda.

B A L D Ų S A N D Ė L Į.
.1 C DR. GIACAGLINI, 71-C — F. ALPINA.
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MEKANIKOS DIRBTUVE

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

išsimokėtinai.

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

JONAS VARNAUSKAS & FILHOS
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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RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 275 — 7 AND. — SALA 73 
TEL. 34-7482 — SÃO PAULO
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ĮKURTA 1890 METAIS
Išpildo meniškai įvairius foto darbus. Specialybė padidini

mams tamsiuose tonuose ir sepia, spalvinimai aliejiniais 
dažais ir pastele.

ARTHUR SCHMIDT
Priimami pakvietimai į namus — Senų portretų reprodukcijos 
RUA SÃO CAETANO, 447 —TEL. 4-5576 — SÃO PAULO
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Produto da COMPANHIA PROGPfSSO NACIONAL - Rua José Paulino,.717 - Fone 51-7277- São Paulo ,

' .. * "... ' ' -

. SKUBIAI REIKALINGI į me
i C UirPtUVe ■■ Laboratorio kanikos. dirbtuvę šaltkalviai - 

------------------------------------------------------------------------------- ------------ (sereleiro) atlyginimas geras
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RUA BENJAMIN CONSTANT, 103 — São Caetano do Sul  

............................................................  ...... .......................................................... .......... . Wl|HI|1IIHII||h||ll||lt||ll||M||ll||l

JAO JCR6F
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.

1$ FABRIKO TIESIAI VARTOTOJUI.

JORGE

Rua São Caetano, 526
Fone 35-3260

MATELIONISj
KRAUTUVĖS:

Rua São Caetano, 5101
São Paulo

VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS 

L I N D O Y A

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINTOJAI

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

IIIRMÁOJ CaWRIIIEKI ltda
Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, kurio 
puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau visi yra' vien
balsiai pripažinę. Pabandykite. įsitikinkite ir visar 

dos naudokite !

Caixa Postai 3967 
S-Ã O PAULO
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SUMAINYS ŽIEDUS

Vila Zelinos bažnyčioj šį 
šeštadienį: Jonas Chorociejus 
su Aida Greičiūte, Viktor 
Nikitin su Jadvyga Makuševi 
čiūte, João Bugiato su Elena 
Alionyte.

— Birželio mėn. 5 d. São 
Caetane mirė Pranciška Va 
lenlelienė, kilusi iš Jonavos. 
Velionė sulaukė ilgo amžius, 
9b metų, kas yra retenybė 
musų dienomis.

- Ateinantį antradienį, lie
pos m. 29 d. 7 vai. Liet. Kat. 
Moterų Draugija yra užpra
šiusi mišias už a.a. Draugijos 
narę Domicėlę Ambrozevičie 
nę.

— Šį sekmadienį bus pas
kutinė kermošiaus diena. 
Paįvairinimui gros lietuviškas 
orkestras.

— Sekmadienį tuoj po su
mos renkasi mokykloj iet. 
Kat. Vyrų Brolijos damkių 
turnyro dalyviai i vaišes. 
Vaišių suruošimu rūpinasi 
P. Pavilonis, kuris organizavo 
turnyrą. Lainėjusiems pirmą
sias tris vietas bus įteiktos 
premijos.

— Seselių pranciškieči ų 
gimanzija V. Zeiinoje rugpiū 
čio mėn. pradžioje pereis į 
naujus pastatytus rūmus.

—- Buvęs V. Zelinos para
pijos vargoninkas ir L K. 
Bendruomenės choro vedėjas 
muzikas J Stankūnas rašo 
savo prieteliams iš Amerikos 
gailįsis išvykęs .Amerikon. 
Planuoja grįžti atual P Ameri 
kon. Prie Amerikos gyvenimo 

llh^lllllIllIlIlIlIlIlIlIlIlIlIilllilllillliHIlillllIlillllilhilliillillhlIbillillllllllllllllllllllllllllhlllllllllllllllilllUlIlIlIlIlIillliillillllllhllhlllillllllliillilIVlIlIlIlI?

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

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

f . HORÁRIO das 8 às 19 horas. J
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tempo ir dvasios nepripranta. 
Dabar vargoninkauja Pitts- 
burgho mieste, šv. Kazimiero 
parapijoje.

— Klemensas Žukauskas 
pradžioj šio mėnesio nuvykęs 
Amerikon j Chicago, radęs 
stambų tetos palikimą, jau
čiasi gerai ir ten žada įsi
kurti.

(Tąsa iš 1 pusi.)

Olimpiadą atidarė Suomijos 
prezidentas kalba po kurios 
buvo sugrotas tarpatautiuių 
olimpiadų himnas.

Buvęs garsus sportininkas 
Nurmi įlipo į stadione pasta
tytą bokštą, kur uždegė an
trosios olimpiados švyturį. Sta 
dione buvo susirinkę įvairių 
kraštų atletai ir svečiai.

Suomijoj vasaros metu ir 
naktį saulė nenusileidžia. Vi
dunaktį galima skaityti lai
kraštį. Todėl įvairios varžy
bos gali eiti iki vėlyvos nak
ties, saulutei apšyiečiant.

Atidarius olimpiadą prasi
dėjo visa eile, kaip jau iš an
ksto buvo suplanuota varžybų 
lengvosios atletikos, futbolo ir 
t. t..

Daugiausia taškų surinks ir 
bus olimpinių žaidimų nugalė
toju Amerika arba Rusija. 
Kitų kraštų sportininkai nuo 
šiųdviejų yra labai toli, šim
tais taškų, atsilikę.

Pastatyta visa eilė naujų 
rekordu. Pavyzdžiui amerikie
tis Obrien pastatė naują rutu
lio rekordą, nusviesdamas virš 
17 metrų. Brazilijos sporti
ninkas Adhemar Ferreira da 
Silva pastatė nauja trišokio 
rekordą, ir t. t. Tikslūs olim-

Oficina de Modelos 

paza fundição e 

Marcenaria!

PETRAS ŠIMONIS
BRAIŽYTOJAS - 

MODELIST A S

Įvairiausi modeliai ma 
šinų lydinimui!

BALKONAI, VITRI
NOS IR KOMERCINIU 
ĮSTAIGŲ ĮRENGIMAI!

VISI KITI MEDŽIO 
DARBAI!

São Paulo, Vila Zelina 
Rua Venda Nova, 46 

Recados Telef. 3-0710

MŪSŲ LIETUVA

piados laimėjimai tebus gali
ma patiekti tik olimpiadai 
pasibaigus.

Didelio įdomumo sukėlė ir 
futbolo varžybos. Brazilijos 
futbolistai mėgėjai laimėjo dve 
jas rungtynes, su olandais ir 
luksemburgiečiais. Su vokie
čiais pralošė ir tuo būdu buvo 
eliminuoti iš varžybų. Tam 
tikrą sensaciją sukėlė, žinant 
politinius santykius, Rusijos - 
Jugoslavijos futbolo rungty
nės. Pirmas susitikimas liko 
be nugalėtoju. Antru kart per 
gale nusviro jugoslavų nau 
dai 3x1. Jau galima nuspė 
ti, kad futbolo nugalėtoju bus 
Jugoslavija, Vengrija, ar Ita
lija. Šiomis dienomis praside
da ir krepšinio rungtynės. 
Brazilijos pirmas susitikimas 
bus su Kanada. Krepšinio ge 
riausi meisteriai pasaulyje 
yra amerikiečiai.

BRAZILIJOS FUTBOLAS.

Turnyras del antros Rio de 
Janeiro taurės dar tebevyksta. 
Pusiau finale dalyvauja Rio 
de Janeiro Fluminense, São 
Paulo Corintians, Urugvajaus 
- Penarol ir Vienos - Austri 
ja. Trečiadienį Fluminense 
nugalėjo Austrija, 1x0.

Ketvirtadienį Pacaembū sta 
dione Corintia supylė Penrol 
2x1. Šis lošimas buvo ne 
futbolo, bet kojų daužymas 
Stadionas buvo virtęs, įsiver 
žus per tvorą publikai, peš
tynių arena. Policija šiap taip 
atstatė tvarką.
Jei Brazilija ir bendrai pietų 
Amerika yra futbolo lošimo 
meisteriai, tai nemažesni jai, 
ir tai pasauliniai, yra netv'ar 
kos, peštynių reKordistai. Pie 
tų Amerikos futbolas būt 
vertingas jei jis turėtų anglis 
kos disciplinos.

Sekmadienį bus paskutinis 
pusiaufinalinis lošimas .tarp 
minėtų kamandu Maracanã ir 
Pacaembū stadionuose. Nuga 
lėtėjai varžysis del pirmos 
vietos.

KJrazilijoie
— Brazilija atsilikusi su mo 

kėjimas Amerikai už impor
tuotas prekes 185 milijonus 
dolerių. Priežastis — trūku-
mas dolerių.

— Guaratinguéta miste, São 
Paulo estade įvyko didelis

y RUA SANTA CATARINA, 22 - SANTOS JOSÉ MENINO H
?! FONE 4-3570
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VILAALPINAAVENIDA DR. GIACAGLINI, 34-C

Statybos medžiagos sandėlis ir Įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių 
krautuvė tiktai pas

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

L1ETUVIŲ S-GOS BRAZILIJOJ NARĮ JONĄ 
CHOROCIEJTJ sukuriantį lietuvišką šeimos židinį su 
ALDA GREIČIŪTE, sveikina ir linki laimingo 
gyvenimo.

Lietuvių S-gos Brazilijoj Valdyba.

sprogimas parako bei karo 
reikmenų fabrike, kurio savi
ninkas yra parlamento atsto
vas Broca Filho. Devyni dar
bininkai užmušti vietoje.

— São Paulo miesto greitoji 
pagalba iš policijos perėjo 
prefeitūros žinion su visu 
tarnaujanačiu personalu.

— Brazilijos vyriausybė ruo 
šiasi užtraukti dešimties bi
lijonų vidaus paskolą.

— Demokratų partijos su
važiavime priimtoj užsienio 
politikos programoj sakoma, 
kad neapleis kitados laisvų, 
dabar tapusių sovietų imperia 
lizmo aukomis tautų. Jų tarpe 
minima ir Lietuva.

— Šiomis dienomis į Grai
kijos uostą Falero įplaukė 6 
Amerikos karo laivai.

— Kubos sveikatos ministe 
ris įsakė uždaryti visas mau
dykles sąryšyje su pasireiš
kusiu vaikų paralyžiumi.

— Meksikoj prie žibalo šal 
tinių, sprogimo metu, žuvo 6 
darbininkai.

— Korėjoje virš 1000 sąjun 

Pažįstamus sutiksi, linkmai laiką praleisi, 
vertingų daiktų loterijoj laimėsi atsilankydamas į 

rilEIRMOjlBIgJ,

kuris bus visais liepos menėsio šeštadieniais ir 
sekmadieniais Vila Zelinoj už bažnyčios prie 
mokyklos.

Kermošius bus šiomis liepos mėnesio die
nomis 5, 6, 12, 13, 19. 20, 26 ir 27.

14 4

Nuvykę Į Santos, Praia Jose Menino 
neužmiršk pasinaudoti šeimyniniu

aa ■■

H Pensionu «Sete de Setembro»
■ B • ■

Virtuvė pirmos rūšies. Užkandžiai duodami
:: bet kuriuo metu B
:: Pensiono savininkas LILIAN KOTCHENKO
na «■
k» am

gininkų lėktuvų ketvirtadienį 
bombardavo priešo pozicijas 
ir strategines vietoves.

— New Yorko mieste, Briant 
parke Brazilijos vyriausybė 
pastatys 7 metrų aukščio Jo
se Bonifacio stovylą nuliedin 
tą iš Bronzos.

— Mažoji Cachemir valsty
bė galutinai tapo įjungta į In 
dijos respubliką.

♦— Rytų Vokietija jau visiš 
kai sovietinama. Panaikintos 
provincijų vyriausybės. Dar 
betrūksta vieno dalyko: pa
prašyti Stalino didelės malo
nės, kad Vokietija būtu įjung 
ta į sovietų Rusiją. Taip pat 
pradėjo persekioti katalikų ir 
protestantų bažnyčias. *

— Albanijoj veikia partiza 
nai prieš dabartinę vyriausy 
bę sovietų remiami.

— Skraidančios lėkštės, si
dabro spalvos, buvo matomos 
šiomis dienomis Naujoj An
glijoj ir New Jersey valstijo
je, Amerikoje. Ar tikrai yra 
skraidančių lėkščių, ar tik 
vaizduotės padaras, galutinai 
nėra ištirta.
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