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Savaitine Politiniu įvykių Apžvalga
Romoje
šią savaitę baigėsi Europos
Anglies ir Plieno Beifdruome
nės konferencija, kurią suda
ro 6 valstybės.
Konferencijos metu prieita
prie išvados, kad Europos gy
nimo Bendruomenės sutartis
pirvalo būti kuogreičiausiai
ir be pakeitimų patvirtinta.
Oficialiame pranešime pa
reiškiama, kad susirinkimo
tikslas buvo p (šalinti nesuta
rimus išeinančius iš prancūzų
pridėtų pataisų prie sutarties.
Prancūzijos užsienio reika
lų ministeris Bidault pareiškė,
kad Prancūzija nemano pa
keisti Paryžiaus sutarties kas
liečia Europos Gynimo Ben
druomenę. Vyriausybė darys
visa, kad sutartis parlamento
biltų patvirtinta.

ti: kad nori gali grįžti pas
komunistus, kad nori gali pa
si likti pietų Korėjoje. Tokių
nenorinčių grįžti pas komu
nistus Kinijon ar siaurės Ko
rejon yra apie 38 tūkstančius.
Čia ir yra užkliuvęs visas rei
kalas.
Galimybė baigti karą, kalbė
jo toliau Amerikos atstovas,
neglūdi ONU diplomatijoje,
bet komunistų nore toliau ka
rą tęsti.

posėdžiams, siūlė išsikalbėti
kuodaugiatįsia, kad reikalas
ir visų nusistatymas butų aiš
kus. Šiuo metu karas negali
būti tarptautiniu instrumentu
politiniams klausimams spręs
ti. Kvietė dėti nuoširdžių pas
tangų taikos būdu visus klau
simus išrišu’.
Žinoma dar daug bus kalbų,
bet Korėjos klausimas čia ne
bus išspręstas. Komunistų pa
saulis nori karo, kad silpnin-
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T Bet
jei
amerikonai tą kariuomenę
valgydina, rėdo ir ginkluoja
ir dar savo daliniais turi sau
goti Europą nuo komunizmo,
tai argi vadovavimą turi įteik
ti kuriam nors prancūzui ge
nerolui, kad patenkinti tuščią
ambiciją? Pagaliau ir ameri
koniškais doleriais pati Pran
ctįzija keliasi iš skurdo. Ame
rika duoda užsakymus Pran
cūzijos fabrikams;, kad suma
žinti bedarbių skaičių. Visu
met yra lengviau kritikuoti
ir duoti visokius planus, agi
tuoti žmones, kai stovi šalia

VI

METAj

Prez. Eisenhower ir slaptos
sutartys.
Prezidentas Eisenhoweris
spaudos atstovams pareiškė,
kad visų slaptų Jaltos, Tehe
rano ir Potsdamo sutarčių
yra neįmanoma atsisakyti,
nes kąikuriais
klausimais
Amerika atsidurtų nepatogio
je padėtyje. Pavyzdžiui Ber
lyno reikalas.
Rusams einant Berlyne prieš
amerikonų interesus, pastarie
ji gali protestuoti.
Bet prezidentas atsisako
nuo teisingo sutarčių aiškini

ITALIJA
Europos Gynimo Bendruo
menės sutartį patvirtins kovo
mėn. - pranešė Italijos minis
leris pirmininkas.
— Ginčytiniems klausimams
spręsti bei išsiaiškinti buvo
susitikę Vokietijos ministeris
pirmininkas Adenauer su Pran
cúzijos užsienio reikalų munisteriu Bidault.

Korėjos karas
ir taika vėl įneštas Jungti
nių Tautų organizacijos dieno
tvarkė n.
Politinė komisija, kuriai pir
mininkauja Brazilijos atstovas
João Carlos Muniz pradėjo
savo darbą vasario m.: 25 d
Pirmoj eilėj komisija buspren
dė svarstyti Korėjos karo ir
taikos klausimus.

Taip šoko mergelės Kauno Sporto Stadijone, kada Lietuva buvo laisva.

Be aktyvios rusų kinams ir
korėjiečiams pagalbos karas
jau senai būtų buvęs baigtas.
Nuo 1950 metų spaliaus mene
šio, Jungtinių Tautų kariuo
menė kuri yra Korėjoje, ko
voja nevien tik prieš šiaurės
korėjiečius, bet taip pat prieš
Kinijos koipunistus, sovietų
pasaulio apginkluojamus.
Kaip strausas įkišęs galvą
į smėlį mano, kad jo niekas
nemato, taip ir Rusija pasken
dusi propagandoj, netiki, kad
pasaulinė viešoji nuomonė
juos laiko atsakomingais.

ti vakarų demokratijas. Dau
giau negu aišku, kad ginklo
jėga privers priešą kapitulio
ti nežiūrint kur: Pan-mun-jone
ar New Yorke.

De Gaulle pries Europos ka
riuomene.

Gen. de Gaulle patarė Pran
cūzijai atmesti Europos Gyni
mo Bendruomenės sutartį, ka
užimtą poziciją Korėjos klau
dangi ji nėra europejinė su
simu išdėstė paskirtas prie
tartis, bet Amerikos strategi
ONU atstovas Henry# Cabot
nis Įrankis.
Lodge Junior. Jis iš pat pra
Sulig Gynimo Bendruome
džių pareiškė, kad neturi jo
nės
nuostatais Europa turėtų
kio naujo pasiūlymo ir gins
Višinskis
vieną
ir bendrą kariuomenę,
Indijos priimtą praeitais me
kurią
sudarytų
įvairių kraštų
tais didele balsų daugumo pa
Maskvos atstovas siūlė ge
nustatytas
divizijų
skaičius.
siūlymą.
resniam išsiaiškinimui pakvi
De Gaulle nori tautinių ka
Kaip žinoma pagrindinė ne esti Siaurės Korėjos atstovus.
sutarimo priežastis ..tarp ko Bet šitas pasiūlymas buvo riuomenių, katp bijo ligi šiol.
munistų ir demokratinių kraš atmestas. Jei šiaurės korejie Jis bijo Vokietijos apsiginkla
tų yra nevienodos pažiūros čiai nori derybų tai jas gali vimo. nes kariškai susti pre
jusi Vokietija turėsianti vado
belaisvių gražinimo klausimu. tęsti Pan-mun-jone.
vaujantį vaidmenį ir Europos
Komunistai nori kad visi ka
politikoje.
ro belaisviai būtų gražinti, o
Brazi I ijos
Kariuomenė, būsianti ne Eu
nekomunistai duoda laisvai
patiems belaisviams apsispręs atstovas, kuris pirmininkauja ropos, kadangi jai vadovaus
amerikonai.
Esą neatatinka gyvenimo ti
krenybei.
Beabejo gen. De Gaulle į
Reikalingas advokatas byloms vesti?
reikalą žiuri prancūzo gene
rolo akimis, kuris norėtų, kad
Nieko nelaukdamas kreipkis į
jo kariuomenė būtų galingiau
šia Europoje
Advokatą Decio Farias
Tačiau praėjusis karas pa
rodė, ko buvo verta prancfi
Raštinė: R. Santa Teresa, 28, 6 to and. salas 60Ą ir 605.
zų kariuomenė su savo Magi
not linijomis Buvo sulaužyta,
{kampas Praça da Sė) Fone: 36-8240 ir 32-0664
kaip trapus medis.
Nenori, kad Europos kariuo
menei vadovautų amerikonai.

S. Amerikos

betkokios atsakomybės.........
Ir jei vieną dieną Amerikos
kariuomenė pasitrauktų iš Eu
ropos, 25 valandų laikotarpy
Paryžius būtų komunistų ran
koše Prancūzijos nącionalis
tai kerta tą šaką ant kurios
patys sėdi.

Austrijoj
praėjusį sekmadienį išrinktas
naujas parlamentas. Viso iš
rinkta 165 atstovai. Iš jų 74
atstovai teko liaudies katali
kų partijai, 73 socialistams,
nacionalistams-— 14, o komu
nistams — 4 atstovai.
Vyriausybė: atsistatydino.
Bet prezidentas paprašė eiti
pareigas ligi nauja bus suda
ryta. Naujos vyriausybės suda
rymas numatoma pavesti da
bartiniam ministerial pirmi
ninkui Leopoldo Figl, katali
kų partijos atstovui.

Argentinos - Čilės
valstybės panaikina muitų šie
nas. Šitokios naujienos ateina
iš Čilės sostinės Santiago, ku
riame šiomis dienomis lankė
si Argentines prezidentas Pe
ron. Muitų panaikinimas reikalauja ilgesnio svarstymo.
Kol prie to praktiškai bus
prieita praeis nemaža laiko.
Prez. Perono vizitas į Čilę
buvo daugiau propagandinio
pobūdžio, bet ne realiais, kon
krečiais reikalais paremtas.

Lietuvos natiuiu’-linė

mo, kurio dėka, kuriam nors
kraštui galėtų grėsti laisvės
netekimo pavojus.

— Persijoj suareštoti aukš
to laipsnio kariškiai,
— Rusija ir komunistinė Ki
nija pasirašė ekonominės pa
galbos sutartį

— Romoje vienas banko
tarnautojas jau 36 metai kai
nemiega. Jo nęmigas sieką
1917 metus, kai tapo Austri
jos belaisvis. Būdamas belais
viu, turėdamas alkio pojūtį,
užsirukė pirmą kart savo gy
venime cigarą. Po šio cigaro
surūkymo daugiau niekad
neužmigo. Rytmečiais kelia
si geroj nuotaikoj, tarsi būtų
miegojęs.
— Rytų Vokietijoje «valy
mai»
įstaigų
tebetęsiami.
Atleista visa eilė aukštesnių
tarnautojų.
— Siaurės Korėjos 900 be
laisvių parašė savo krauju
laišką P. Korėjos prezidentui
prašydami juos priimii kariuo
men, kad galėtų kariauti prieš
komunistus.

— Šią savaitę pasirašyta
Graikijos — Jugoslavijos —
Turkijos draugiškumo sutar
tis. Reiškia karo atveju prieš
Rusiją ir jos talkininkes visi
eis išvien.
— Amerikoj dideli šalčiai ir
daug sniego. Vietomis šaltis
siekia ligi 40 laipsnių.
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Sv. Kazimiero Malda
Naktis iš ilgesio ir pasakų supinta
Besprogtančių verbų kvape.
Girdi, kaip rasos nuo lapelių krinta
Kalbėdamos su šakele šlapia.

Eini su troškuliu alpingu
Nerimstančia širdim ir liūdesiu didžiu —
Ir taip labai graudu ir ilgu —
Ir driekias miglos nuo žvaigždžių.

Namų langai — kaip akys užmiegotos,
Palydi nuotrupas dienos...
Užgesęs spindulys ant rūmų geležinės grotos —
Tik žymės šviečia ant vartelių rankenos.

Ties Katedros aikšte aušrinė suliepsnoja,
Virš Gedimino kalno plyšta vortinklys,
Ir raiteliai, kaip debesėliai balzgani, išjoja
Šaukliais į miegančias šalis.
Skaistus šešėlis tiesiasi bažnyčios šonu,
Nušviesdamas nišas. Malda tylia
Prie durų klupo karalaitis apsiaustu raudonu...
Ir nejučiomis suklumpi šalia.

Trijų kryžių kalno paminklas Vilniuje.

Nauji apsaugojamieji
rūbai kariams
Detroite neseniai paskelbta,
kad jau išbandyti ir pradėti
masiniai gaminti naujos rūši
es ir labai efektyvus apsaugos
rūbai, kurie yra atsparūs ir
neperšaunami. Naująjį apdarą
jau bandė jurų pėstininkų da
lys Korėjos karo lauke, iš
kur ir pranešta apie džiugi
nančius rezultatus.
Pasirodo, kad toji medžiaga
gaminta iš vienos stiklo rū
šies, kombinuojant audinį su
sintetine smala. Tai medžią
gai duotas doron vardas Iš
jos pasiūti rūbai saugo karį
nuo pažeme lekiančių sviedi
nių ar net ir šrapnelių. Jau
ankščiau Korėjoje buvo nau
dojami panašios paskirties rú
bai, bet jie pasirodė mažiau
efektyvus ir persunkus ir jais
naudojosi veik tik autoveži-

Vladas Andriukaitis

Vytis Gedimino Pilyje
(tikras įvykis)
Šalta ir liūdna Vilniaus ga
tvėse. Vėjas švaistosi aukštų
namų tarpe, draiko smulkų,
aštrų sniegą, švilpia bažnyčių
bokštuose. Dangus, storais de
besimis apklotas, niaurus, slė
piningas.
Retai kada nelygiu, jau daug
metų netaisytų, gatvių grindi
niu pravažiuoja vežimai, pra
lekia barškėdami, traškėdami
išgverę automobiliai arba au
tobusai, o dar rečiau praeina
susikūprinę, apskurę praei
viai... Tik keturkampėmis pa
si puošę policininkai, kardais
ir revolveriais ginkluoti, kiek
viename žingsnyje painiojas
gatvėse, išdidžiai žiuri į praei
vius, i važiuojančius, į auto
mobilius.
Jie dabar Vilniaus viešpa
čiai, jų sunki ranka tvarko
miesto gyvenimą ir tik nuo
jų priklauso visų vilniečių Ii
kimas, nes jie lenkai ir jų ke
purėse žybčioja išsikėlęs bal
tas lenkų erelis. Iš tolimų
Poznanės, Galicijos ir Možūrijos kraštų atvykę, jie jau
čiasi paniekintoje Lietuvos
širdyje šeimininkai. Tūkstan
Čiai jųjų talkininkų remia jų
žygius...

m.

J. Augustaitytė Vaičiūnienė

Lietuvos Globėjo - šv.
Kazimiero 350 m- kano
nizacijos sukaktisŠventieji po mirties negreit
Bažnyčios paskelbti šventai
siais. Pravedama visa eilė
nuodugnių tyrinėjimų, ar kan
didato į šventuosius gyveni
mas tikrai buvo šventas. Pra
eina dešimtys, ir dažnai šim
tai metų ligi Bažnyčia vieną
ar kitą asmenį pakelia į alto
riaus garbę.
Šventas Kazimieras mirė 4
d. kovo 1484 metais sulaukęs
vos 26 metų amžiaus. Jis bu
vo palaidotas Vilniuje. Jo ka
pą gausiai lankė maldininkai,
ypač ligoniai ir vargšai. Jo
užtarimu yra įvykę stebuklu,
kuriuos konstatuoja jo kanoni
zacijos byla.
Palaimintuoju buvo paskelbtas
1521 m., o šventuoju 1693 me
tais. Taigi šiais metais sueina
lygiai
350 m. nuo šv.
Kazimiero iškėlimo į altoriaus
garbę.
Šv. Kazimiero tėvas buvo
lietuvis - Jogailos ir Alšėnų
kunigaikštytės sūnus Motina
— garsios vengrų Habsburgų
giminės. Šv. Kazimieras Lietu
vą valde penkerius metus
(1479-1484).
Istorikų tvirtinimu, šv. Ka
zimieras, nors jaunas, pasižy
mėjo didele išmintimi ir pro
to gabumais. Gyveno nera
miais laikais, kada Lietuvai
gręsė pavojus iš rusų pusės.
Šiandien Lietuva pergyvena
didelių nelaimių dienas. Mels
kime, kad iršiuosunkiu metu,
kaip anuomet, tuometinei Lie
tuvos kariuomenei kovojan
čiai ties Polocko pilimi, pasi
rodė šv. Kazimierai ant balto
žirgo ir padėjo nugalėti prie
šus, tą stebuklą pakartotų.

1953

Jau temo. Krautuvėse suži
bo elektros lemputės, dangus
pajuodo, o vėjas vis smarkiau
ir smarkiau švaistės siaurose
gatvėse.
Didžiąja gatve ėjo du vy
rai. Vienas aukštas, plačiape
tis, o kitas laibas, vidutinio
ūgio.
Pasistatę apsiaustų apyka
kles, giliai užsimauklinę ke
pures ant galvų, neskubėdami,
atsargiai čiuožė šlidžiu šali
gatviu ir tyliai kalbėjosi.
— Svarbiausia, dėde, kad
sargas nepamatytų be laiko...
Kas iš to, jei dar naktį, nu
plėš, kaip našlaitę..
— O, tu, Petriuk, per daug
nesikarščiuok! Apsiėmėm pa
daryti — ir padarysim! Truks
plyš, o padarysim... ramino...
vyresnysis.
Jau gerokai pagyvenęs žilio
gus, raukšlėto, pilko ir nuvar
gūsio veido, tačiau kiekvienu
kūno judėsiu rodė, kad susi
kūprinusiuose savo pečiuose
ir į kišenes įkištose rankose
rankose sukaupęs daug jėgos
ir pasitikėjimo ta jėga.
Ties miesto sodo vartais
abu sustojo ir kiek laiko žiū
rėjo į tą pusę, kur tarp nuo

mių vairuotojai. Gi naujasis
rūbų modelis yra kur kas leng
vesnis, lengviau ir patogiau
dengia kūną. Doron yra ma
siniai gaminamas Micarta ben
droves, kuri yra Westinghou
se įmonių dalimi, Pittsburghe,
Penn. Tiems fabrikams talki
ninkauja ir Plywoods Plasties
Corp, esanti Hampton, S. C.

Kad Dievo karalystė mums ateitų...
Jo valią skelbtų slėniai ir kalnai...
Kad neužguitų debesys tėvynės vartų,
Iš dulkių keltųsi naujieji milžinai.

Iš ašarų vainiko perlai krinta...
Užliejo miestą rimtimi vėsos banga.
Kazimiero karūnoj naujas rytas švinta.
Mes einam pasitikti jo su sprogstančia verba.
4^

Kaip gudai kovoja uz
savo laisve.

Iš fronto pranešama, kad
doron apsaugo nuo granatų,
mortarų šovinių ir net 45
kalib. kulkų. Teigiama, kad
tas rūbas sumažina šovinio
ar skeveldros smogiamąją jė
gą, tuo būdu neleidžia pažeis
ti kūną. Taipgi tas prisideda
ir prie karių moralės pakili
mo, nes kariai savisaugos ir
pasitikėjimo kupini gali ir
tinkamiau atlikti kovų uždavi
nius. Ateity tuo išradimu nau
dosis ne vien tik marinų korpo kariai, bet ir kiekvienas
kovotojas Korėjos kovų lauke.

Londone leidžiamas anglų
kalba žurnalas «The Eastern
Quaterly» išsamiu P. Syčo
straipsniu pavaizduoja «Gudi
ją vakar ir šiandien». Jame
aprašoma, kad tuo metu, kai
bolševikai bolševikiškais me
todais mini Gudijos sovietinės
respublikos įkūrimą 1919 m.
sausio 1 d., o sovietinės Gūdi
jos atstovas drauge su kitais
dalyvauja Jungtinių Tautų po
sėdžiuose, po visus pasaulio

gų, sniego apibarstytų medžio
šakų tolumoje malėsi tamsus
Gedimino pilies siluetas.
Rodos taip netoli, čia
pat, — vos girdimai prašna
bždėjo Petriukas.
Jo siauras, vėjo parausvin
tas, veidelis buvo nuliūdęs.
Lūpose skausmas žymėjo.
— Pasieksim, vis ramino jį
senesnis.
Netoliese stovėjęs policinin
kas, įtartinai pažvelgęs į du
sustojusius vyrus, lėtais žings
niais ėmė prie jų artintis, bet
šie perėjo į kitą gatvės pusę
ir pranyko sode.
Sniego užpustyta alėja, pro
užkaltais langais būdeles, ku
rio'-e vasarą pardavinėjama
gėrimai, saldaniai ir papiro
sai, vyrai nuėjo į priešingą
nuo pilies pusę. Dabar jau
skubėjo. Vis tamsiau ir tam
siau darėsi. Sode-buvo ypatin
gai nejauku. Žmonių nesimatė.
Priėję sodo vidurio, vyai
vėl sustojo. Vyresnis atsegė
apsiaustą ir, nuėmęs nuo krū
tinės į baltą maršką suvynio
tą ryšuli, pratiesė jį Petriu
kui.
— Še, broliuk... Dieve tau
padėk.
Petriukas abiem rankom
paėmė ryšulėlį ir stipriai jį
prispaudė prie krutinės.
— Gal pasiseks... Tu, dėde
Antanai, tik sargą dabok.
— Nebijok... Nenorės geruo
ju savo landynėje sėdėti —

priversiu. — Ir Antanas pake
lė kumščiais suspaustas ran
kas.
Paskui išsiskyrė. Petriukas
nuėjo tiesiai į pilies kalno pu
sę, o Antanas nužingsniavo
priešinga liukrae.
Petriukas ir dėdė Antanas
- paprasti Vilniaus miesčionys. Petriukas— gimęs ir au
gęs Vilniuje, o dėdė Antanas
į Vilnių atvyko prieš 30 metų
iš Žemaičių. Petriukas, dirbda
masspaustuvėje raidžių rinkė
ju, seną savo motiną maitino,
o dėdė Antanas vežiojo sun
kius krovinius.
Žmonės kuklūs, rodos, tik sa
vo reikalais susirūpinę, jie
tačiau sugalvojo padaryti d ra
sų ir garbingą žygį: naktį iš
vasario 15 į 16 dieną nutarė
iškelti pavergto Vilniaus Gedi
mino pilyje Lietuvos valstybi
nę vėliavą.
Seniai jau jie tai sugalvojo
ir rimtai į tą darbą ruošėsi.
Dar prieš du mėnesiu nupir
ko gražios raudonos medžią
gos, susiuvo ją taip kaip ve
liava turi būti susiūta, o dė
dės Antano duktė Magdutė si
dabru išsiuvo joje — vieno
je pusėje Vyčio ženklą, o ki
toje Gedimino stulpus.
Dėdė Antanas padarė vė
liavai metalines auseles užka
binti.
Tų 1928 metų vasario 16
dienos išvakarėse jie abu ir
ėjo savo sumanymo vykdyti.

kraštus išsisklaidę antibolševikiniai gudai su jiems ištiki
mais likusiais tėvynėje savo
tautiečiais toliau tęsia kovą
už savo krašto išlaisvinimą.
Jie kasmet savo laisvės šven
tę mini kovo 25 d , nes 1918
m. tą pačią kovo 25 d. nuvo
paskelbta nepriklausoma Gu
dijos demokratinė respublika.
Iš minimo straipsnio aiškė
ja, kad gudų laisvės organi
zuotas sąjūdis siekia jau 19G2
metus ir 1905 rusų revoliuci
ją Tais laikais iki pat karo
aktyviau pasireiškė gudų re-

(Tąsa 3 pusi.)

Petriukui rankos styro nuo
šalčio, širdis neramiai tva
ksėjo.
Pradėjo keltis į pilies kalną.
Ėjo ne didžiuoju taku, bet ša
Įminiu. Šaltos ir aštrios krū
mų šakos kartkartėmis brau
kė jam per įkaitusį veidą, o
vėjas pakalnėje ne taip smar
kus, užlipus aukščiau, pasiu
tusiu smarkumu švaistėsi.
Pilyje buvo tamsu ir dyka.
Pro atidaras duris ir langus
vėjas į vidų prinešė sniego
pusnis.
Petriukas bematant užlipo
į pat viršutinę bokšto aikštelę
ir uždusęs, apsidairė aplinkui.
Apačioje tūkstančiais švie
sos taškų žibėjo Vilnius. Vin
giuotų gatvių žiburiai pynėsi,
raizgėsi įvairiomis linkmėmis,
aukštų namų apšviesti langai
lyg pakabinei ore švietė tam
saus dangaus fone.
Petriukas atsiduso. Paskui
greit atrišo ryšulėlį ir išsklei
dė vėliavą Sugrubusiais nuo
šalčio pirštais sunėrė į vėlia
vos auseles pakeliamą virvę
stipriai užrišo jos galą ir, pas
kui dar metęs vieną žvilgsnį
j miestą, atsargiai ėmė trauk
tį virvę už kito galo. Netepti
blokai sucypė ir vėliava ėmė
kilti. Vėjas išskleidė... Vėlia
va vis kilo Greitai ji plėvė
savo jau pačiam stiebo gale.
«Kad tik nesuplėšytų vėjas
vėliavos, kaip suplėšė pereitą
vasarą lenkų vėliavą per Auš
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toje Minske, 1918 metų kovo
25 d. paskelbė Gudiją nepri
klausoma respublika. Minimo
voliūcinė partija, gudų revo
Bucinė Hramada (draugija), ji gudų vyriausybė, kaip ir
valstiečių sąjunga ir kt. Pra Lietuvos vyriausybė, pasiuntė
dėję reikalavimu sau autono telegramą Vilhelmui H. pra
minių teisių, vėliau, su laiku, šydama prip.ažinti Gudijos Ne
gudų veikėjai tikėjosi išsiko priklausomybę, bet, kaip auto
vosią visišką nepriklausomy rius minimajame straipsnyje
bę. Pirmuoju legaliai leistu pažymi, lietuviai• šiuo atveju
laikraščiu gudai laiko «Naša turėjo daugiau sėkmės. Pasi
Dola» («Musų dalia»), pasiro traukus 1918 m. gruodžio mėn.
džiusį 1906 m. rugsėjo mėn. iš Minsko vokiečiams, dėl ar
Vilniuje Jam vadovavo bro tėjinčio bolševikų pavojaus
liai Luckievičiai ir V. Ivauaus tiek Rida, tiek gudų vyriau
kis, o turini prižiūrėjo gudų sybė pasitraukė iš Minsko.
socialistų Hramada. «Naša Ni Užėję bolševikai smurtu įve
va» išsilaikė iki pat karo ir dė bolševikinę sistemą, pagrob
suvaidino ypač žymų vaidme darni apie 300 000 km gudų
nj tarp gudų valstiečių ir in etnografinės teritorijos, kur
teligentų. Jame spausdino sa gyvena, autoriaus teigimu,
vo raštus ir pastabas tokie apie 10 milijonų gudų.
Likusi teritorijos dalis su
gudų intelektualai, rašytojai
2
milijonais gudų pateko len
ir poetai, kaip Ales Herunas,
Maksimas Bahdanovičius, Jan kams. Tačiau nelengvai bolše
ka Kupala, Ciotka. Jadvihinas, vi k ims vyksta kraštą subolše
Albertas Pavlovičius, V. Las vikinti. Kaip Kronštate, Kau
tauskis. J Lošikas, J. Kolas kaze arba Centrinėje Azijoje,
ir kt. Katalikų dvasininkai ir taip ir Gudijoje yra buvę su
inteligentai ypač rėmė 1913 - kilimų prieš bolševiki ię val
1915 m ėjusį periodinį «Biala džią. Net ir pačių sovietų
- rus» ir «Maladaja Bielarus», 1924 m. oficiali statistika nu
pasirodžiusį 1912 m. Petrapily. rodo, kad gudų teritorijoje
kovoja su sovietiniu režimu
Kai vokiečiai 1915 m. oku
pavo vakarinę Gudijos dalį, 40 gudų partizaninių padalinių.
Hindenbnrgas 1916 m okuna. Toji kova nėra pasibaigusi
vo vakarinę Gudijos dalį,Hin nei dabar. «The Eastern Quar
denburgas 1916 m. sausio 16 terly» rašo, kad tenykščiam
d. išleido įsakymą, suteikianti partizaniniam sąjūdžiui vado
gudų kalbai lygias teises su vauja gen. Vituška, kuris 1944
kitomis kalbomis viešajame m su vieninteliu pėstininkų
ir kultūriniame gyvenime, batalionu («Juoduoju katinu»)
ypač švietime. 1917 m spalio pasitraukęs į didžiulius miš
mėn. buvo sušauktas visų gu kus. Tos partizaninės kovos
du kongresas, į kurį susirinko tikslas - sulėtinti Gudijoje so
1872 atstovai. Kongresas išrin vietinimo procesą ir primalko prof Sieradą savo pirmi šinti NKVD veikla.
Tačiau tikroji gudų tautos
ninku ir 71 atstovą į kongre
so tarybą (Radą). Tačiau tų tragedija prasidėjo tada, kai
pačių metų gruodžio 17 d. krašto valstiečiai buvo jėga
bolševikai su kulkosvaidžiais suvaryti į kolektyvinius ūkius.
ir šarvuočiais kongresą išvai 'Tuo būdu jie buvo padaryti
kė, vis dėlto kongresas priė tikri Sovietu vylstybinės ma
mė rezoliuciją, kuria Gudija šinos vergai Krašto sukolcho
bu\o paskelbta laisva ir nepri zinimo iš lava - kaip ir kituos
klausoma respublika. Tačiau kraštuose - pradėjo siausti
kongreso nariai dar kartą pri badas. Tada buvo pradėtos
eš išsiskirstydami susirinko masinės valstiečių deportaci
į geležinkelių dirbtuves ir jos į Sibirą ir Kazachstaną.
visus savo įgaliojimus pavedė 1930 m. buvo tarp gudų inte
Radai, o vėliau jos išrinktam lektualų pravesti plataus mas
vykd. komitetui. Kai bolševi to areštai. Tada apie 300 įžy
kai vė- buvo priversti palikti miij gudų mokslininkų, rašyto
Minską, Gudijos sostinę, 1918 jų, politikų ir visuomenės vei
m. vasario 19 d. visos Gudi kėjų bei partijų š.dų buvo su
jos kongreso išrinktas komi kišti į kalėjimus ar likviduoti.
tetas perėmė valdžios funkci Net ir garsus gudų poetas
jas Minske ir kaimynijoj. Tų Janka Kupala mėgino nusižu
pačių metų vasario 21 d. mi dyti, tik kitiems pavyko jo
nimasis vykd. komitetas pas’s gyvybę išgelbėti. Tarp gyven
kelbė vyriausia Gudijos val tojų buvo sukurta nelegali po
džia ir išleido į Gudų tautą grindžio organizacija, pasiva
atsišaukimą. Pirmajam tauti dinusi «Gudų Atgimimo Sąjun
niam sekretoriatui, kuris vyk ga», kuri taip pat užmezgė
dė pirmosios Gnd’jos vyriau santykius su ukrainiečiais.
sybės funkcijas, vadovavo jos Antroji didžiulė areštų banga
pirminkas J. Varonka. Tačiau tarp gudų vadų ir intelektua
vokiečiai, vasario 25 d. oku lų buvo n ra v estą 1933 m. S ta
pavę Minską, tos gudų vyriau tistiniai duomenys rodo, kad
sybės nepripažino. Tada Rada apie 11/2 milijono gudų buvo
Savo pilnaties sesijoj, sušauk deportuoti tik į Sibirą, kur jų

(Pabaiga iš 2 pusi.)

ros Vartų stebuklingo pavei
kslo «karūnavimą» lenkų ka
raliene... — galvojo Petriukas.
Užrišęs pakeliamos virvės
antrąjį galą, Petriukas dar ii
gai žiurėjo į plevėsuojančią
vėliavą. Paskui tyliai apleido
bokštą.
Sodo viduryje Petriukas vėl
susitiko su Antanu.
— Kaip tau?
— O kaip tau? — paklausė
vienas antrą.
— Klausyk! — griebė Anta
ną už rankos Petriukas.
Abu išgirdo, kaip vėjui pu
čiant plevėsavo vėliava.
— Sargas sėdėjo namuose.
Pro langą pamačiau jį sėdintį
prie stalo ir skaitantį laikraš
tį. Kad tikriau būtų užrėmiau
duris pasipainiojusiu kuolu, ir
kol neišrūkiau dviejų pypkių
— kuolo neatėmiau. Numanęs,
kad tu jau savo darbą atlikai,
atėmiau kuolą ir nuėjau sau ..
Nė nežinojo sargas, kad apie

pusvalandį buvo belaisvis sa
vo namuose...
Gatvėse žmonės skubėjo,
bėgo savo reikalais; visur bu
vo paprasta, kasdieniška. Nie
kas nežinojo, kad senoje Ge
dimino pily vėl plevėsuoja Vy
tis, nors gedulo šydu augaub
tas, nors kuklus, bet lietuvių
rankomis iškeltas.
O Petriukas su Antanu nuė
jo namo, į Vilniaus pakraš
čius, kiekvienas nešdamas
krūtinėje padaryto tautiško
darbo džiaugsmą... Rytojaus
dieną, kai nepriklausomoje
Lietuvoje džiaugsmo vėliavos
plevėsavo, o pavergtoje —
žmones dūsavo sunkią okupa
ciją atminę, Petriukas nuo
ankstaus ryto stovėjo spaus
tuvėje prie raidžiu kasos ir
mikliai vieną po kitos rinko
raides, o Antanus krovė į sa
vo ilgą vežimą prekes iš krau
tuvės.

didžioji dalis žuvo nuo neiš
tveriamų sąlygų. Sovietine
terminologija tariant, tai bu
vęs gyventojų «perkėlimas»
ir jų «įkurdinimas naujoje
vietoje». Tokie «įkurdinimai»
ir «perkėlimai» nėra pasibai
gę ir dabar. Tačiau, nepaisy
dama didelių nuostolių, gudų
tauta veda jau daugiau kaip
3l) metų nepertraukiamą ko
vą del savo laisvės dviem
frontais: tėvynėje ir laisvame
pasaulyje.
Lietuviai taip pat linki iš
savo pusės gudams atgauti
laisvę ir atstatyti nepriklauso
mybę, tik norėtų, kad nebū
tų reiškiama pretenzijų į se
nas lietuvių že nes ir nesisavinarna ar sugudinama lietu
vių tautos istorija, kaip tai
kartais mėgina daryti kai ku
rie gudų veikėjai.
, ^>0»

1953 m. vasario 28 dKotryna Grigaitytė

Kazimierai Šventasis
Ar tu girdi, Karaliau,
atodūsius Neries?
Jau greit ir Tavo karstą
kraujo banga užlies.

Ir kalne Gedimino
žaizda pačioj širdy.
Ar protėvių garbingų
Tu aimanas girdi?

Kazimierai Šventasis,
mes laisvės meldžiam vis.
Prie karsto Tavo liūdi
šiandien ir mūs Vytis.

00 00 00 00 00 00 00* 00 00 00 00 00 0

J. Girnius

Mūsų Tautinių Uždavinių Akivaizdoje
NUTAUTIMO GRĖSMĖS VISUOTINUMAS

vai ją palieka. Savo gimtųjų
namų niekas laisvai nepalie
ka, nes kiekvienam yra skau
du juos palikti. Tomis pačio
mis ašaromis atsisveikina su
tėvų salimi lygiai abeji: ir
tremtiniai, ir emigrantai. Ir
užtat, gal būtų teisingiau ieš
koti skirtumo tarp vienų ir
antrų ne motyvuose, kodėl
paliekama gimtoji šalis, o in
tencijoje, kokiu nusistatymu
ji paliekama. Apskritai imant,
emigrantas ryžtasi kurtis sve
tiraoje šalyje, tremtinys tik
laikinai prabūti, kol bus lais
vas grįžti tėvų kraštam Tai
didelis skirtumas. Bet ir jį re
liatyvina laikas -- tos pačios
sąlygos, į kurias tenka patek
ti. Kada gyveni svetimoje
aplinkoje, nenoromis turi prie
jos taikytis: apsiprasti su sve
timais papročiais, išmokti sve
timos kalbos, įsigyventi į sve
timos šalies rūpesčius. Bet
kaip čia ir slypi nutautėjimo
grėsmė: kas pirma buvo sve
tima, dabar, į tai įsigyvenus,
darosi sava. Situo būdu nu
tautėjimo grėsmė ir nedaro
jokio skirtumo tarp paprastų
emigrantų ir politinių tremti
nių. Tremtiniai nėra savaime
niekuo saugesni prieš nutau
tėjimo grėsmę už paprastus
emigrantus, nes svetima aplin
ka lygiai atiduoda nutautėji
mo grėsmei ir vienus ir an
trus. Matome taišiandien ir
mes patys. Kai senieji išeivi
ai mus iš pradžių perspėjo,
kad netrukus ir mes susilygin
sime su jais, neretas buvo
linkęs šiuo perspėjimu tiesiui
pasipiktinti, Šiandien vargiai
bedrjstų kas ginčyti ano pers
pejimo tam tikrą tiesą. Bet
vargas, kad ir iš tų pačių,
kurie prieš metus kitus pikti
nosi anuo perspėjimu, dabar
nebesipiktina, jog tas perspė
jimas pildosi.

nenutautėti, bet yra klausimas:
kaip galime nenutautėti? Ki
tais žodžiais, klausimu yra ne
tiek mūsų tautinių uždavinių,
kiek jų vykdymo nušvietimas.
Ir būtent, mano išmanymu,
reiktų iš pat pradžių perspė
ti prieš tą išdidumą, kuriuo
paprastai einame į mūsų tau
1. Tautinės gyvybės išlaiky tinius uždavinius: nutautėja
mas — tai pirmasai mūsų už emigrantai, o mes esame gi
davinys. Niekam jis nekelia tremtiniai, suprask: nutautėji
abejonės, visiems jis savaime mo likimas mums nebaisus.
aiškus. Visi žinome, kad turi Nebūtų galima sakyti, kąd nė
me pareigos nenutautėti. Bet ra jokio skirtumo tarp papras
lygiai visi matome, kaip ši tų emigrantų ir politinių trem
pareiga gyvenime vargiai vyk tinių nusiteikimo savosios tau
doma. Kaip savaime aišku, tybės išlaikymo atžvilgiu. Kiek
kad reikia nenutautėli, taip vienu tačiau atveja šis skirtu
savaime suprantama, kodėl mas yra labai reliatyvus, ir
nutaustama. Negalima dviems reliatvvėja su kiekvieneriais
dievams tarnauti: sunku gy metais, svetur praleistais. Pa
venti svetur, neįsiliejant į sve analizuokime truputį, kokiais
timą gyvenimą, bet besiliejant pagrindais darome distinkciją
į svetimą gyvenimą, savaime tarp emigrantų ir tremtinių.
išblėsinami saitai su savo tė Sakome: emigrantai laisvai
vų tauta.
palieka savo tėvų kraštą, trem
tinius
iš gimtosios žemės iš
Šis dvejopas «savaime aiš
plėšia
tik svetima prievarta.
kumas» ir padaro tautinių klau
Tai
tiesa,
bet tik iš dalies.
simų kėlimą ypatingai sunkų.
Pirmiausia:
nėra visiškai tiesa,
Kadangi tautinės gyvybės iš
kad
emigrantai
laisvai palie
laikymo uždavinys yra savai
ka
tėvų
šalį.
Jei
nevaro jų iš
me aiškus, atrodo, jog nėra
tėvų
namų
svetima
ranka, tai
ko daug šiuo klausimu nė
pakeičia
ją
skurdas.
Išskyrus
kalbėti. Kas nuobodesnio, kaip
atskirus
atvejus,
bendra
taisy
aiškinimas to, ką visi žino?
klė
lieka:
emigrantus
teikia
Sutiks su tuo kiekvienas, ypa
čiai išeidamas iš mūsų įpras tie kraštai, kurie dėl vienokių
iinių minėjimų, kur ištisa eilė ar kitokių priežasčių negali
visų savo gyventojų žmoniš
kalbėtojų kelias valandas įti
kinėja savo klausytojus, lyg kai aprūpinti. Taigi, ir emi
šiems patiems nebūtų tai aiš grantai palieka gimtuosius na
ku. Antra gi vertus, kadangi muš ne laisvai, o genami skur
iš anksto nusilenkiama tai do baimės. Žinoma, politinio
«savaime suprantamybei», jog teroro baimė yra galingesnė
ir mūsų laukia nutautėjimo už skurdo baimę: kai pirmu
likimas, bet koks tautinių klau atveju klausimas eina apie
Perspėjęs prieš tą netikrą
simų kėlimas laikomas (jei ne pačios gyvybės išaugojimą, tremtinių išdidumą, kuriuo
viešai, tai savo širdy) bergž antru atveju — tik apie dau kartais svarstome musų tau
džiomis. Tai, gal būt. paaiški giau ar mažiau skurdų gyve tinės gyvybės klausimą, einu
na, kodėl ir mūsų spaudoje, nimą. Bet ar vienur žmogų
jieškoti prielaidų, kurios ture
palyginti, tiek mažai skiriame varo iš gimtųjų namų politinė
tų grįsti mūsų tautinę kovą.
vietos nutautėjimo grėsmei, ar kitur ūkinė prievarta, abi Jomis laikau: atvirą žvilgį į
lyg ji nebūtų aktuali. Žinoma, em atvejais stovime prieš prie nutautėjimo grėsmę, tikėjimą
nebūtų prasmės banaliai aša vartą, nors ir skirtingą. Užtat mūsų laimėjimu, mūsų bendruo
ras lieti, kad reikia nenutau
ir nėra teisinga sakyti, kad meninę vienybę ir aukos dva
tėti. Sentimentalus moraliza tremtiniai varu išvaromi iš šią.
vimas yra mažiausiai patiki tėvų šalies, o emigrantai lais
------------- ===xe«c==------------ma auklėjimo priemonė. Tas
pats galioja ir mūsų atveju.
Bet tai nereiškia, kad dėl to
tektų iš viso mažiau kelti mū
sų tautinės gyvybės išlaikymo
uždavinį. Jei kam taip atro
dytų, tektų priminti, kad «sa
vaime suprantama» yra ne tik
nenutautėjimo pareiga, bet ir
nutautėjimo grėsmė. Ne maži
au reikia kelti mūsų tautinės
gyvybės išlaikymo uždavinį,
o tik kitaip jį kelti: ne šauk
ti, kad reikia nenutautėli, bet
konkrečiai svarstyti, kaip ga
lime spirtis nutautėjimo grės
mei. Visi žinome, kad reikia
... Ir geležinis vilkas Panery sustaugs...

Del keliamo klausimo
aktualumo čia talpiname
J. Girniaus straipsnį apie
mūsų uždavinius Šis strai
psnis yra paimtas iš po
litinio žurnalo «Lietuva»
n r. 2.
Red.
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Iš Argentinos Lietu vN praeities
RAŠYTOJAS MATAS ŠALČIUS ATVYKSTA ARGENTINON
Rašo Vladas Veselauskas

1936 m. kovo mėnesyje Bell
Isle laisvu atvažiavo į Bue
nos Aires rašytojas Matas
Šalčius Min. Jonas Aukštuolis
mums pareiškė, kad Matas
Šalčius atvažiuoja kaip oficia
Ins DULR (Užsienio Lietu
viams Remti Draugijos) atsto
vas Jis turis net paties min.
Tūbelio Įgaliojimus. Tokiu bū
du privalote suprasti, kad su
juo reikės skaitytis. Jį prie
laivo pasitiko mažas lietuvių
būrelis. Išlipęs iš laivo, Ma
tas Šalčius pasikvietė lietuvi,
kuris atvyko tuo pačiu laivu
ir važiavo į Paragvajų. Jo pa
vardės nebeprisimenu. Pada
vė jam aparatėlį ir liepė fil
muoti. Buvo nufilmuota scena,
kada viena lietuvaitė įteiitė
jam gėlių bukietą ir kada Pie
tų Amerikos Žinių redakto
rius p. Kazys Kliauga sveiki
nosi su Matu Šalčium. Argen
tinos lietuviai niekad tų filmų
nematė.
Tautininkai buvo nutarė su
ruošti Mato Šalčiaus pagerbi
mui grandiozinį bankietą. Bu
vo net ir pakvietimus pradėję
pardavinėti, bet įvykiai visą
reikalą visai į kitą pusę nu
kreipė.
Velykų dieną mokytojas Pe
tras Čiučelis, norėdamas pa
taikauti Lietuvių Tarybos Na
mams, suruošė Dariaus ir Gi
rėno mokyklos patalpose ma
žą bankietą. Buvo sukviesti
tik L.T.N. nariai ir naujai
atvykęs Matas Šalčius.
Nei vienas pasiuntinybės as
muo nedalyvavo, nes švenčių
metu buvo išvykę. Lietuvių
Tarybos nariai dar tarėsi, ar
leisti Čiučeliui banketą ruoš
ti. Priėjo išvados, kad leisti,
tik reikia žiūrėti, kad jis per
dažnai tų baliukų neruoštų.
Prie stalo Matas Šalčius pa
noro Pasakyti kalbą, Rankoje
laikydamas Pietų Amerikos
Žinių numerį, kuriame pirma
me puslapy įdėta didelė Mato
Šalčiaus, kaip mes Argentino
je esame įpratę sakyti, plytos
didumo fotografija, pradėjo
šaukti:
Argentinoje nėra nė vieno
padoraus lietuviško laikraščio
Kito dalyko nesugeba, kaip
tik vienas kitą šmeižti.
Tarpusavyje susimerkėme,
kad kalbėtų. Plepus žmogus
lengviau pažinti negu tylus
Tame P.A. Žinių numeryje bu
vo išspausdinta prieš metus
laiko tilpęs katalikų savaitraš
tyje Švyturyje pasiuntinybės
komunikatas, kodėl Lietuvos
vyriausybė reikalavo iš Ar
gentinos, kad
išduotų Ar
gentinos Lietuvių Balso redak

torių Kostą Norkų. Pasirodo,
kad M. šalčius yra didelis K.
Norkaus draugas. Jie abu yra
kilę nuo Marijampolės Kalva
rijos ir Lietuvoje buvo gerai
pažįstami. Tautininkai Šalčiui
ruoštą banketą suspendavo.
Susitikę min. J. Aukštuolį vis
ką papasakojome.
— Bukit kantrūs - atsakė
ministeris - Kaune Šalčius yra
žinomas kaip didelis storžie
vis. Kartą Kaune vienos sve
timosios valstybės pasiuntinio
priėmime, M. Šalčius lygiai
taip pat pasielgė lygiai kaip
ir su jumis Dariaus ir Girėno
vardomokykloje Velykųdieną.
— Bet kodėl pone ministe
ri, mes visumet privalome,
turėti kantrybės? — paklau
siau.
— Kuo mes nusikaltome,
kad ko Kaunas nenori, tą
mums aut sprando užkaria.
Galėtu vieną kitą nusiųsti į
Braziliją, Urugvajų, o ne vi
sus siųsti į Argentiną.
— Visi labiausiai nori va
žiuoti į Argentiną — atsakė
Aukštuolis.
1936 m. balandžio m. 5 d.
José Verpe salione Matas šal
čius lietuviams laikė paskaitą.
Pasakojo mums apie arabus
Nupasakojo, kad yra viena
arabų tautelė, kurios kalba
panaši į lietuvių kalbą. Pas
kaitai pasibaigus Matas Šal
čius skubotai išvažiavo į vo
kiečių socialistų salioną, kur
lietuviški komunistai jam b^n
kietą suruošė. Buvo pirmas
kolonijos gyvenime įvykis,
kad svečią iš Lietuvos, dargi
užrekomenduotą kaip «oficia
lų» DULRo atstovą, min J. Tu
bel’o rekomenduotą, komunis
tai būtų priėmę bankietu. Lie
taviški komunistai Š ičiaus ne
laiko fašistu. Dar nepraėjus
nė menesio laiko, jau ruošia
bankietus Matyt iš anksto su
jais susinešė.
Iš dalyvavusių bankete gir
dėjome, kad Šalčius komunis
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tams taip kalbėjo:
— Jūs, draugai, veikiate ge
rai. Turite savo tikslą. Norė
čiau daug ką pasakyti, tik
man burna uždaryta.
Pasiuntinybė apie tai buvo
painformuota.
— Et, kas ką pakalba užku
lisyje nereikėtu per daug dė
mesio kreipti., — pasakė Au
kštuolis. — Žodžius vėjas nu
neša Reikėtų išvengti viešai
kelti šiuos dalykus.
Jeigu trečią kartą pasikartos,
— grasinančiai kalbėjo Naku
tis, — kalbėsime apie Šalčių
viešai, visai nekreipdami dė
mesio, nors jis ir Tūbelio įga
liojimus turėtų.
1936 m. balandžio m. 18 d.
Argentinos Lietuvių savišalpi
nė draugija Susivienijimas su
ruošė vakarą. Į šį parengimą
atsilankė Juozas Nakutis ir
aš. Po programos buvo suruoš
tas stalas. Susivienijimo veikė
jas p. Andrius Jakubauskas
pakviečia mudu prie stalo.
Staiga salėje atsiranda Bro
nius Blavesčiūnas ir Matas
Šalčius. Juodu buvo taip pat
prie stalo pakviesti. Susivieni
jimiečiai pradėjo klausinėti;
kai neseniai atvykusio, kaip
dabar yra Lietuvoje.
Taip, vyručiai Lietuvoje da
lykai eina nepergeriausiai.
Lietuvoje, norint geriau gy
venti reikia turėti migarkau
lis labai lankstus, kad galė
tum gerai lankstytis ir mokė
turn Kauno paleistuvėms ran
kas laižyti. Kitaip Lietuvoje
valstybinės vietos negausi.
— Bet, ponas Šalčius, ar
jums netrodo
kalbėjau, —
kad jus savo žodžiais liejate
aliejų į ugnį. Argentinos lie
tuvių kolonija ir taip yra per
daug raudona. Panašiais išsi
reiškimais tvirtinate komunis
tų veikimą.
— Ponas Veselauskas, jūs
užmiršote, kad nėra Varnių.
Čia galima laisvai kalbėti. Per
daug didelis tėvynei pataika
vimas nėra normalus reiški
nys — atsakė Šalčius. - Ga
liu jums pabrėžti, — tęsė to
liau Šalčius, - kad Lietuvos
pasiuntinybė skundžia lietu
vius policij a.
Lietuvos pasiuntinybės pir
masis sekretorius p. Br. Bla
vieščiūn-’S sėdėjo karui prie

Nori patogioj, gražioj vietoj, pamary — Praia
įsigyti žemės sklypą?

Stalo. Visą kalbą girdėjo. Jis
pasikalbėjime visai nedalyva
vo. Visą laiką tylėjo. Pasikė
lus nuo stalo, Šalčius prisiar
tino prie manęs ir paklausė:

(B. d.)

JAU LAIKAS

ATNAUJIN

TI 1953 METAMS «Mūsų Lie
tuvos» prenumeratą. Laikraš

čio

likimas

yra

TAUTIEČIAI
Norintieji, Santos kurorte
praleisti trumpesnį ar ilgesnį
laiką, prašome apsistoti pas
STEPONAIČIUS. Čia galima
pigesne kaina gauti kamba
rius ir pagal lietuvišką skonį
pritaikytą maistą.
Adresas: Jose Menino, g-vė
Godo Fredofraga, 173 nr. Bon
dės: 2, 3, 14, 22, 32.

skaitytojų

rankose.

NAUJOS LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS!
Bendruomenės choras platina naujai įdainuotas plokšteles:

1) “Jūreivių Maršas” ir “Baltos Gėlės”,
2) “Svajonės” — Tango ir “Polka”
3) “Malda už Tėvynę” ir “Kur Bėga Šešupė”.
Turime ir seniau įdainuotų plokštelių. Plokštelių galima gauti
pas visus mūsų choristus pas choro pirmininką Kaz. Ausenką
(V. Zelina, Rua Rio Feio 2), nariams rėmėjams pas Petrą Ši
monį (V. Zelina, Rua Venda Nova 46) ir mieste pas Juozą
Karpavičių — siuvykloje, Avenida São João, prieš Paštą.
Choro Valdyba.
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Registrado no C.R.C. ®ob o n.® 551

AVENIDA ZELINA, 749 — VILA ZELINA — S. PAULO
Aberturas de firmas
Encerramentos de firmas
Transferencias de firmas
Contratos na Junta Comercial
Distraias na Junta Comercial
Escritas Fiscais
Escritas Comerciais

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

HORÁRIO das 8 ãs 19 horas.
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Grande

Neužmiršk apsilankyti Suarão.
Ten yra elektra visose gatvėse įvestas vanduo. Yra viešbu
tis, restoranas bažnyčia, mokykla. O svarbiausia, kad prie
visų šių pagerinimų kaina pusiau mažesnė, negu kitų šalia
esančių sklypų.
Via Anchieta — nauja autoestrada eina skersai Vila
Suarão. Taip pat yra ir geležinkelio stotis.
Daugiau informacijų «Mūsų Lietuvos redakcijoje.
Madeiras do Brasil

PERES & PRANAS LTDA.
Importação — Exportação
Raštinė: - Av. Churchill, 94 - il.o and. - sala 1110
Rio de Janeiro - Fones: 52-0229 e 32-6265
Em Minas Gerais:
Peres & Cia. Ltda. - Leopoldina - R. Providencia, 71
Jother Peres de Resende - São Pedro dos Ferros
Amadeu Cesar Machado - Nanuque, Minas
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Metalo Išdirbinių «Industria Strazdas»

|

I
|
|

atlieka įvairius geležies bei metalo išd/rbinius, kaip g
šalikuIvystės, galvanizavimo ugnimi, liejimas, varžtų g
bei kablių dokalkom» eternitiu ir brazilitui.
g

j
|

Fabrikas: Rua Feliciano Bicudo, 28 - Skersgatvis iš
Rua Ibitirama V. Prudente.

g
g

|
|

Raštinė: Rua do Carmo, 138-3.° S/306 - Fone 33-3865
São Paulo

g
g
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MŪSŲ LIETUVA

d.

Jprmtlys & Čia

Pusi.

Industria e Comercio de Calçados

PARDUODA

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

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

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS,

--

Rua Javaes, 719

SKAITYK IR PLATINK

Sãs Paulo

«MŪSŲ

balso grynumas, skambumas

LIETUVA»

Sprindys &, Čia — Largo S. Jose 1.
Kaip niekur kitur, prieinamiausiomis kainomis.
Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui

® Rastinės Darbai ir Teisiniai Patarimai 'inĮįl

nu
1111

Iii!
I'll
I'll
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nu
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'į11

iĮii

Natūralizacija, inventoriaus surašymas, išieškojimas
skolų, persiskyrimai (desquites) nuomininkų išvarymas, kriminalinė ir darbo teisė.
Darbininkams patarimai veltui.

I"!
||||
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Galima kreiptis šiomis valandomis nuo 10 iki 12 vai.
ir nuo 16.30 iki 19 vai.
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Rui Roberto Simonsen. 13 - - 3° — salas 306 - 310
(Senoji rua do Carmo ir kampas P ęa Clovis Beviláqua)
'
são Pauio

JARDIM RIVIERA

[[[,'
Santo Amaro apylinkėje - nuėsta\(
nÍÍ/
baus grožio gamta sveikas klimatas, tik už
\\
C \
18 kini, nuo Praça da Sé, geras kelias, tarp
dviejų ^žerų. Puiki nroga dabar įsigyti žemės
7/
sklypą su mažu įnešimu ir ilgalaikiu išsimokėjimu
— 100 mėnesių
\\ y
Reikalingų informacijų gauti tik pas vienintelį įgaliotinį šias žemes pardavinėti mūsų tautietį Kaz\ Kmiliausk\, rua
\
Benjamin Constante 23, 1-o andar sala 6. Fone: 34-5914. Šiokiadie
niais iki 17 vai. Sekamdieniais ir šventėmis 8-9 vai. ryto.
Suinteresuotus nuveža ir parveža. Iš Santo Amaro eina autobu.
sai Jardim Riviera. Iš Socorro galima nuplaukti laiveliais.

MEKAN1K0S DIRBTUVE
Gaminami įvairiausių braižinių vitražai,
vieliniai tinklai tinkavimui ir tvoroms,
langų stiklų apsaugos, užtvaros, geležinės
durys ir vartai, banguotos skardos durys
pagal mąstą.

pirbliccyy

Gaminami žibintuvai įvai
riausių tipų. Daromi įvairių
dydžių grąžtai žemei gręž
ti. Pardavimas grynais ir
išsimokėtinai.
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CAJAJ
JA© J©U©E

LEONAS VARNAUSKAS
Telefonas (recados) 3-07(t7

Rua 12 N.o 39 — Vila Zeliria
Avenida Zelina N.o 714 — (fundos)
Caixa: Postai 4118 — São Paulo

APRENGIA

VYRUS NUO GALVOS IKI

KOJŲ

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

^'''llilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUIIIIIIIIIIUIIIUIHIItllllllllllllllllUllllllllllUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHlllllllllllUllllllllllllllllllllllllltllllllll............

IŠ FABRIKO TIESIAI VARTOTOJUI.

JORGE MATELIONIS
KRAUTUVĖS:
Rua São Caetano, 526
Fone 35-3260
RUA BARÃO DE ITAPET1NINGA, 275 — 7 AND. — SALA 73
TEL. 34-7482 — SÃO PAULO

*

Rua São Caetano, 510
São Paulo
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VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS
L I N D O Y A

H

I li5/MMk.CuF C A. 115 R Ii IE IR Ii

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

SCHMIDT

Priimami pakvietimai į namus — Senų portretų reprodukcijos
RUA

SÃO

CAETANO,

447

—TEL.

GAMINIŲ PLATINI OJAI

!1

ĮKURTA 1890 METAIS

ARTHUR

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

4-5576

—

SÃÒ

PAULO

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 83'5
TELEFONES: 51-4019 e 51-2223

Caixa Postai 3967
S Ã O PAULO

ltoa.

LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOT

6

1953

Sveikinimai.
Vasario 16 d. proga Lietu
vos Konsulą São Paulyje p.
A. Polišaitį sveikino:
Jo Ekscelencija
Ponas
Lucas Nogueira Carcez São
Paulo Gubernatorius per Pro
tokolo Šefo Pavaduotoją, Jo
Eminencija São Paulo Arkivys
kūpąs Kardinolas Dom Carlos
Carmelo Vasconcelos Mota
per Savo Pavaduotoją Jo Eks
celeciją Vyskupą Dom Paulo
Rolim Loureiro, São Paulo
Estado Valdžios Protokolo Se
fas Ponas Prof. Dr. M Franchini Netto, São Paulo Estado
Teisingumo Sekretorius Po
nas Dr. Josè Loureiro Junior,
São Paulo Universiteto Rek
torius Ponas Prof Dr. Ernes
to Leme, Latvijos Ministeris
Ponas Dr. P. Olinš, JAV Ge
neralinis Konsulas Clarence
Brooks, Konsulas Paul Lynu
Guest, Argentinos Generalinis
Konsulas Carlos Federico Sil
va Guzman, Anglijos Genera
linis Konsulas Norman May
ers, Austrijos Generalinis Kon
sulas Otto Heller, Belgijos kon
sulas Maurice Emile Weckx,
Kosta - Rikos konsulas Osval
do Reis deMagalhaes, Kolumbi
jos Generalinis konsulas Gon
žalo Villegas. Estijos konsu
las Dr. Ferdinando Saukas,
Ispanijos Generalinis konsu
las Federico Gabaldony Nava
rro Ekvadoro konsulas Guido
de Feio, Gtiatemalos konsulas
Dr. Adhemar da Rocha Aze
vedo, Olandijos Generalinis
konsulas
Vaųte. Honduros
konsulas Andrė Ortega. Itali
jos Generalinis konsulas Dr.
Alfredo Nuccio, Japonijos Ge
neraliniss konsulas S Isgiguro, E. Libano Generalinio kon
šulo p. Bulind Beydoun, Link
semburgo konsulas Nicolas
Hientgen, Norvegijos Genera
linis konsulas Torleiv Kokkinn
Portugalijos konsulas Hum
berto Alves Morgado, E. Svei
carijos konsulo p. Eduard
Bruegger, E. Salvadoro Gene
ralinio konsulo p. Alberto Be
rra, Švedijos Generalinis kon
sulas Erik Foršsell, Pabaltijo
Valstybių Bičiulių Draugijos
Garbės Pirmininkas Ponas Dr.
Synesio Rangel Pestana. Prof.
Dr. Bueno de Azevedo Filho,
Klebonas Kun. P. Ragažinskas, mok. Juozas Jurgilas,
Kun. K. Miliauskas, Kap. Juo
zas, industrialas. Aleksandras
Bumblis, S. Bakšys, São Pau
lo lietuvių laikraščių Redak
toriai, Sąjungos Pirmininkas
Mario Dantas, Savišalpos ir
Kultūros Bendruomenės «Li
tuânia» Pirmininkas Inž. Z.
Bačelis su Ponia, mok. - rašyt.
K. Pažėraitė, mok. St. Kubi
liūnas su Ponia, Vyr. skilt.
Antanas Rudys, mok. St. Jūre
vičius, Liet. Menininkų Klubo
Pirmininkas Juozas Januškis,
industrialas St. Vancevičius,
Juozas Karpavičius, rež. A.
Žibąs, Inž. Ivanauskas, Latvių
Sąjungos Brazilijoje Prezidiu
mas, Prof. H. Valavičius, Mek
sikos konsulas Com. Dr. Do
mingos Laurito, industrialas
J. Vasiliauskas ir kiti.

Nepriklausomybės Šventės
Minėjimas Rio de Janeire
Vasario*” 16 dieną Jvietinė
lietuvių kolonija paminėjo iš
kilmingomis pamaldomis Rosa
rio bažnyčioje ir civilinių ak
tu po mišių bažnyčios salėje.
Lietuvos atstovą minister}
Meierį tą dieną vizitavo pre
zidento Getulio Vargas aisto

vas ministeris Coelho Lisboa, kai ir vargonais akompanuo
specialiai atvykęs iš Petropo jant atvykusiam svečiui misi
lio, kur dabar vasaroja prezi jonieriui pranciškonui Tėvui
dentas ir jo bendradarbiai, V y Valdomirui Šatui. Bažnyčioje
riausybės.bej kanceleria João skambėjo giesmės ir himno
Neves da’ Fontoura vardu vi aidai. Pamaldose dalyvavo
zitą Liet, pasiuntinybė^ pada min. F. Meieris ir p. Krause,
rė ministeris Castelo Branco, buvęs konsulas Vienoje. Tuoj
URM-jos diplomatinis iatroduk po pamaldų visi iš bažnyčios
torius, be to daug žymių Lie susirinko salėn, čia pat prie
tuvos draugų. Telegramomis bažnyčios. Minėjimą pradėjo
sveikino minister} Meierį — «Dainavos» pirmininkas J. Ma
J. Amerikos Valstybių, Vokie laiška. Prezidiuman pakvietė
tijos, Austrijos, Japonijos, min. F. Meierį (kuris atvyko
Graikijos, Vatikano, Urugua pavėlintai, vaišių metu, nes
jaus, Malios Ordeno, Haiti, Pa buvo užimtas pasisuntinybėje
narnos, ambasadoriai. Estijos, priėmimu svačių. Iš anksto
Latvijos atstovai bei paskiri Pasiuntinybė nebuvo susitari!
asmenys ir organizacijos (Vii si su organizacijomis del mi
niaus Krašto s-ga iš Chicago, nėjimo valandos. Buvo ruošia
Pozitivistų Klubas bei Jungti ma atskirai), kolonijos kape
nės Radijo stotys iš Rio, P. lioną kun. J. Janilionį, «Dai
Čiuvinskas iš São Paulo etc) navos» S-gos pirm-ką J. MaPažymėtinas Brazilijoj girnų laišką, Liet. Kat. Bendruome
šių lietuvių delegacijos apsi nės pinn-ką J. Adomavičių,
lankymas pas minister} Meierį, svečią Tėvą Pranciškoną Šatą
kuriam jaunieji lietuviukai kun. F. Jakubauską ir p. p.
Gražina Pauliukonytėir Edmun Audeniūs.
das Dubauskas įteikė didžiulę
Iš garbės prezidiumo kalbė
rožių pintinę.
jo pasidžiaugdamas kolonijos
Vasario 18 d. 22,30 vai. Lie darnumu svarbesniais momen
tuvos Nepriklausomybės šven tais.
tei pagerbti Rio Miesto S bės
Šventei pritaikintą Brazdžio
Radio Roquete Pinto paskyrė nio eilėrašti deklamavo p. B.
visą pusvalandį, kurio metu Malaiškienė. Toliau p. Audebuvo pateiktas žodžio ir lie nienė skaitė paskaitą portuga
tuviškos muzikos montažas, liškai iškeldama pastebimas
parengtas Luiz Emery Trinda kolonijoj silpnybes ypatingai
de, Liet. Pasiuntinybei pade veiklumo sumenkėjimą viešuo
dant.
se pasirodymuose, giliai atjau
Dienraštis «O Jornal» turėsper tė mūęų tautos kančias kurias
1.000 000 skaitytojuįsidėjostrai mes lietuviai, išsiskirstę po
psnį apie genocidą Lietuvoje įvairiais pasaulio šalis, pas
ir pateikė faktų apie Lietuvos kendę smulkmenose, apsiden
pažangą ligi 1940 m okupa gę egoizmo šydais baigiame
cijos.
užmiršti.
Rio, 53 2 21.
Prelegentė veiklumo pavyz
džfais nurodė min. F. Meierį
APYSKAITA
ir rašytoją P. Babicką. Tači
au čia reikalingas buvo vie
Vasario 16 minėjimo įvyku nas paaiškinimas, kad minėti
šio vasario m. 15 d. alameda asmenys lietuvybės reikalams
Nothinann 275.
daug dirba diplomatinėje ir
propagandos srityse, bet tik
Išlaidos:
ne su kolonija, nes pavyzdži
ui nė Vasario 16 minėjimo rei
1. Salės nuoma Cr $2.500.
2. Autobusas chorui Cr.400. kalu nebuvo jokio bendro or
3. Programų s pa usd. C r.275. ganizacijų ir oficialių Įstaigų
4. Autorių sandikatui Cr.lOO. atstovų pasitarimo.
Kun. T. -Jakubauskas skaitė
5. Prefeituro leidimas Cr.28.
«Paskutinės
dienos Lietuvoje»
6. Policijos leidimas Cr27.
atsiminimus,
pabaigoj žodžiu
7. Smulkios išlaidos Cr.70.
paryškindamas
anų sunkių
Viso išlaidų . ... Cr.3.400.00
Pajamos susidarė už progra dienų pergyvenimus. Primin
mas gautos sumoje Cr.2.275.00. damas žuvusius ir dabar žūs
Taigi minėj màs davė nuos tančius tėvynės laisvę, prašė
tolio rengėjams Cr.1125. Šį susirinkusius pagerbti juos su
nuostolį lygiomis padengia or sikaupimu sugiedant «Marija,
Marija».
ganizacijos ruošusius minėji
Vyrai «dainaviečiai» sūdai
mą, būtent: Liet. K at. Ben
navo
«Lietuva brangi» ir kar
druomenės choras, L. K. Vy
tu
su
visais dalyviais «Leiskit
rų Brolija, Liet. Menininkų
į Tėvynę».
Klubas, Sav ir Kultūros Ben
P. D. Strimaitytė deklama
druomenė «Lituania», Kiekvie vo Maironio «Atgimusi Tėvy
nai organizacijai iš savo iždo ne».
tenka pridėti po Cr.187,50. Pi
«Dainavos» pirmininkas pa
nigus prašoma įteikti kun. P' dėkojęs šventės dalyviams,
Ragažinskui.
o jų kai kurie buvo iš toli,
Vasario 16 Rengti Komitetas
pav. pp. Čičenai iš Porto Ale
gre. kvietė visus prie stalo,
kurį paruošė Romualdas Gau
Vasario 16 - toji Rio lia pasistiprinti vyno stiklu ir
sausainiais.
de Janeire.
Minėjimas praėjo nuoširdži
Lietuvos Nepriklausomybės oj lietuviškoj nuotaikoj ir pa
šventę Rio de Janeiro lietuvi liko dalyviams gilaus įspūdžio.
ai švente 16 vasario
K ores p.
Šventės rengėjais buvo Liet.
Kat. Bendruomenė ir Sąjunga
P. Dubauskai, kaip ir kiek
vienais metais Vasario 16 pro
Dainava. •
Lietuvos nepriklausomybės ga. savo namuose surengė
35 metų sukakties minėjimas priėmimą, kuriame dalyvavo
pradėtas pamaldomis Rosario p. min. F. Meieris ir kiti
bažnyčioje 10:30 vai. kurias kviesti svečiai.
atlaikė k o l o n i jo š k a p e 1 i o n as
kun J. Janilionis ir pasakė
— Liet. Kat. Bendruomenės
pamokslą apie tėvynes meilę choro valdyba ruošia planus
tikėjimo šviesoje. Pamaldų artimesnei ir tolimesnei atei
metu giedojo «Dainavos» cho čiai. Nori
pravesti naujų
ras vadovaujant p. J. Malaiš- choristų vajų — padidinti cho

rą. Tėvai prašomi raginti jau
nimą dalyvauti chore.

L. Jarmalavičius prie av.
Želįnos stato dviejų aukštų
nariią.

— Praėjusį sekmadienį L.
K Vyrų Brolija trimis autobu
sais buvo išvykę į pamarį Santos.

— Moksleivių ateitininkų su
sirinkimas šaukiamas kitą sek
madienį mėn. 8 d. kovo.

VARDADIENIAI

-- Vasario mėn. 24 d. buvo
vardo diena Motiejaus Tama
liūno, vieno «M. L.» leidėjų.
Ateinančią savaitę, 4 d. kovo
/Kaziai, kurių mūsų kolonijoj
yra apsčiai, ir yra geri «M.
L.» bičiuliai, švęs Kazimieri
nes.
PAIEŠKO

Klemenso Vasiliausko kilu
šio iš Makariškių km., Daugų
parapijos, išvykusio Brazilijon
apie 1926 metus Dionizio Vit
kausko buvusio Dušnionių gi
rijos eiguliu.
Paieško K. Sčesnulevičius
gyvenantis Amerikoje.
Marija Mažetienė, kilusi iš
Gižų, Vilkaviškio apskri.
1. Kastulės Micašutės, Gu
delių km. Vilkaviškio valsč.
2. Magdalenos Kiveriutės, ki
lusios iš Surgučių kaimo Sas
navos valsč.
Atsiliepti: A v. Zelina 706
Vila Zelina São Paulo.

PRANEŠIMAS.

Savišalpos ir Kultūros Ben
druomenės Lituania Valdyba
praneša savo nariams, kad
kovo men. 8 d. 15 vai. Vila
Zelinos parapijos mokyklos
salėje, šauki.imas visuotinas
narių susirinkimas. Bus renka
ma nauja valdyba. Visų narių
dalyvavimas būtinas.
15 vai nesusirinkus reikia
mam narių skaičiui, po valan
dos, t. y. 16 vai. susirinkimą
skaitomas teisėtu prie bet ko
kio narių skaičiaus.

Valdyba.

— Ateinančią savaitę baž
nyčia^ pasipuoš dar trimis nau
jais vit-ažais: šv, Kazimiero,
šv, Onos ir P. šv. Apreiškimo.

PRANEŠA:
— «Advokato Jurgio Dargio
ir jos dukters Eleonoros Dar
užsienip pasus, duotus mūsų
Pasiuntinybėje Londone 1945
metais, kaipo dingusius, laiky
be vertės o radusius juos pra
šoma atsiųsti: Consulado da
Lituania Rua Jaguaribe, 477.
São Paulo.» —

— Šią savaitę São Pauly
lankosi Rio de Janeire gyve
nantis lietuvis p. Žvironas.
JAUN. SKAUTŲ SUEIGA
Kviečių visus jaun. skautus
-tęs (vilkiukus ir paukštytes),
o taipogi ir norinčius stoti į
skautų organizacija, sueigon,
kuri įvyks šių metu kovo 1
dieną 15 vai. D.L.K. Vytauto
vardo mokyklos patalpose, Vi
loję Beloje.
Būtų malonu, kad drauge
atvyktų ir tėvai
Vyr. skilt. Antanas Rudys

YRA LAIŠKŲ
Rev. A. Miliui, K. Sešelgiui,
VI. Karaškai, EI. Matuzonitei,
Zitai Levickaitei, H. Kazokui,
H. (iuzikauskui, Ant. Lazdaus
kui, M. Rimšaitei, Kaziui, Rau
galui, J. Davidavičienei, Pr.
Stunguriui, Robertui Mockui,
Mirolasv. Prismik.
SKAITYK IR PLATINK
«MÜSU LIETUVĄ»
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REIKIA

BALDŲ? KREIPKIS Į

TAUTIEČIO

J. L. GalinsKas Ltda.

BALDŲ
A V.
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DR.

SAND ÊL Į.
GIACAGLINI, 71-C
—
K ALPINA.

PRAÇA SÃO JOSÉ, 1 — V. ZELINA

S. PAULO

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI
NAUJANYBIŲ
Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų,

įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečiųt’ogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t. t..
Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA
ISS1MOKÉJIMUI.
Prie pat autobuso Nr. 93 sustojimo vietos.
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