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Savaitinė Politiniu įvykių Apžvalga
«Mes skrendame į Lietuvą. 

1 ietuvių Tauta laukia iš savo 
sūnų ir drąsesnių žygių.. Šį 
gavo skridimą skiriame ir au 
kojame Tau,.Jaunoji Lietuva».

Darius ir Girėnas gyveno 
Amerikos dangoraižių didmies 
i iuose. Tačiau pro aukštus 
(angoraižius jų mintys nuo- 
1 t skrisdavo Tėvynėn ir nuo 
lat jie svajodavo, kaip geriau

z

0 kajnes skiriame Tėvynei?
Dariui ir Girėnui neteko gv 

venti tokiais trag škais Lietu 
Tai metais, kaip kad mes da 
I ar gyvename, tačiau jie sa- 
To lietuviškos dvasios gelmė 
te jautė.' kad jie privalo ką 
i ors duoti Lietuvai. Ir jai 
I aaukojo savo žygi. Jie buvo 
i ealistai. Jiems doleris, na- 
r as, automobilis, patogus įsi 
I úrimas nebuvo tikslas ir nea 
tšaldė jų širdžių ir neatitoli- 
n jų minčių nuo Lietuvos.

Šiandie kaip tik labai ir la 
bai yra reikalinga iškelti idea 
lizmo reikalingumą lietuviš
kai visuomenei, ypač jauna
jai kartai Jaunimas be idea- 
I , tai sakalas be sparnų, k u 
ris nen jėgia iškilti j viršu- 
t es. Idealistinis jaunimas ko 
vojo už lietuviška raštą, ėjo 
frontan už Lietuvos laisvę, ir 
šiandien veda nelygią kovą 
už Lietuvos išlaisvinimą.

Dariaus ir Girėno dienos 
proga, kur' čia pas mus Pie
tų Amerikoje yra tapusi Išei 
vių Diena, pravartu visiems 
yra pagalvoti, ką mes aukoja 
me Lietuvai? Ar mes esame 
pasiryžę grįžti ir atkurti iš 
pelenu ir griuvėsių sugriautą 
Lietuvos gyvenimą? Ar musų 
jaunoji karta grįš Tėvynėn 
su Dariaus ir Girėno degusiu 
širdyse entuziazmu ir meile 
savam kraštui?

Ar mes šiandien pakanka
mai esame jsisąmoninę j da
barties gyvenimo uždavinius 
ir pareigas savai Tėvynei? Ar 
mes aukojame sMlig išgali ii 
Lietuvos laisvinimo reika
lams tiek, kiek susipratęs lie 
tuvis privalėtų aukoti? Yra 
visa eilė klausimų, į kuriuos 
lietuvis išeivis privalo atsaky 
ti, nes pasidairę aplink mato 
me, tiek senuosius tiek nau
juosius ateivius smarkiai nu- 
tausčant, atsiribojant nuo lie
tuviško gyvenimo, kaskart vis 
mažiau skaitant lietuvišką 

spaudą, retai besi
lankant į lietuviškus parengi 
mus. Tai tautinės mirties, 

Reikalingas advokatas byloms vesti?

Nieko nelaukdamas kreipkis į 

Advokatą Decio Farias
Raštinė: A’. Santa Teresa. ?S, 6-A> an'1- (>04 ir d(>5.

{kampas Praça da Sé) Pone: ir 32-006^

išgarsinti ' ietuvos vardą pla 
čiame pasaulyje. Ir ėtu' juodu 
sugalvoja skristi per Atlantą, 
prieš 20 metų bu^o labai ri
zikinga. Ir šį skridimą jie da 
ro ne savo asmenų, bet Lie
tuves vardan. Nors šie du sa 
kala i žuvo arti Lietuvos rūbe 
žiu, tačiau jų pavyzdys daug 
ko pamoko, tiek senąją, tiek 
jaunąją išeiviją.

anot prof Pakšto, pradžia.
Vbos jėgos privalo būt or 

ganizuojamos užtvarų ii- pyli 
mu sinty jn ui pr>eš stiprias nu 
tautėjimo bangas Reik drą
sesnių žygiu., anot Dariaus ir 
Girėno, ir toliau siekiančių 
planu.

Kariuomenės dik
tatūra Rusijoj?
Užsienyje sklinda gandai, 

kad Rusiją, po Berijos paso- 
dinimo už geležinių grotų, vai 
do karino nenės diktatūra, su 
darytis triumviratas iš trijų 
general ' Vorošilovo, Bulga- 
nino ir 2 ikovo.

Beri os kritimą pagreitino 
birželio mėnesį streikai ir de 
mon^tracijos Rytų Vokietijo
je, kur ko nunistų partijos po 
litika tapo visiškai sukom pro 
mituota Tuomet Malenkovos 
pasitarė su Vorošilovu, o šis 
su Bulganinu ir Žukovu, turint 
jau kariuomenės pritarimą ir 
nuirenkė iš čekos vadovybės 
Beįiją.

Beabejn, Malenkovas už ka 
riomenės bendradarbiavimą 

Stepas Darius ir Stasys Girėnas

prieš Beriją, turėjo padaryti 
nemažų nuolaidų. Kariuome 
nės įtaka krašto gyvenime žy 
miai padidėjo.

Karinė diktatūra yra vienas 
revolicijų erijodas. Taip bu
vo prancūzų ir kitų revolici
jų metais. Po žiauriausių žu
dynių, po vienas kito sulikvi 
davimo revoliucijos vadų, bai 
mės ir netikrumo momentų, 
kada revoliucijos vadai neįs
tengia krašto valdymą savo 

rankose išlaikyti arba gresi
ant pilietiniam karui, ateina 
kariuomenės diktatūra. Tai 
yra pereinamasis slenkstis į 
normalų krašto gyvenimą. Tas 
pats bus ir Rusijoj. Staigus 
šuolis nuo žiauriausios pašau 
lyje diktatūros, perėjimas į 
demokratinę santvarką, yra 
neįmanomas.

«Jei pasitvirtins žinios, kad 
Rusijoj yra kariškių diktatūra, 
tai visai nieko nuostabaus. Tai 
tik bus ženklas, kad Rusija 
artėja į narmalaus gyvenimo 
santvarką.

✓ KORĖJOJE
nors ir laukiama paliaubų, 
tačiau karo fronte mūšiai ei 
na visu smarkumu. Dalyvau
ja iš vienos ir kitos pusės po 
kelia-dešimts tūkstančių ka

rių Derybos bus tęsiamos šį 
šeštadienį.

— Rusijoj Berijos vardas 
naikinamas visur. Jo vardu 
pavadintas miestas jau pakeis 
tas Aikščių, gatvių vardai vi 
sur keičiami kitais. Iš įstaigų, 
mokyklų nuimti visi jo pa
veikslai.

Keista ta komunistinė san
tvarka. Vakar buvo laikomas 
didvyriu, šiandien jau apšauk 

tas išdaviku. Visur, per radio’ 
spaudą, susirinkimuose visi 
pi it š Beriją. Ne vienas laikraš 
tis, nė vienas žmogus nedrįs 
ta apginti kaltinamo. Pačiam 
ka tinamajam neduodama vie 
šai pasiaiškinti.

Taip yra komunistinėje tvar 
loję Kaip partijos armoška 
groja, taip visas kraštas turi 
šokti. Žmogus ten nedaugiau, 
kaip ta lėlė tampoma ant siu 
lo Ten žmogui nė galvoti ne 
reikia, nes partija viską aps
prendžia. Žmogui belieka ver 
go gyvenimas.

VAŠINGTONE,
užsienių reikalų miniaterių, 
Amerikos, Anglijos ir Prancú 
zijos konferencija baigėsi. Pas 
kelbta* komunikatas rodo, kad 
liek Euroros. fek Azijos klau 
Simai susitaria. Nutarta po 
rinkimu Vokietijoje, rugsėjo 
mėnesį, šaukti «keturių didžių 
jų», kur dalyvaus ir Malenko 
vas, suvažiavimą Jame būt 
sprendžiamas \ okielijos suvie 
nijimo klau-iioas, taikos su
tartis su Austrija ir kiti klau 
simai

Europos saugumas pri
klauso nuo Vokietijos rinkimų, 
kurie bus rugsėjo men, pra
žioję Adenauerio partijos pra 
laimėjimas būtu katastrofiškas 
Europos saugumui.

— De Gasperi jau sudarė 
Italijos vyriausybę. Pats De 
Gasperi yra ministeris pirm- 
kas ir užsienio reikalų minis 
teris.

Brazilijoje
— São Paulo miesto per

tvarkymo darbams vadovauti, 
bei juos orientuoti sutiko bu
vęs prefeitas Prestes Maia. 
Už tai jis neims algos, irn«u 
žims jokios oficialios vietos.

— Importas iš užsienio kas 
kart labiau suvaržomas. Rin
koje yra didelis trūkumas ma 
šinoms įvairių dalių. Importo 
kompanijos pradeda uždaryti 
duris ir atleidinėti tarnautojus 
Automobilių montavimo fabri 
kai, kaip General Motors. Stud 
taker, Ford, sumažino darbą 
ligi minimumo. Fordo fabrikas, 
kuris normaliai per dieną su 
montuoja 125 automobilius, gi 
dabar išleidžia vos 20, verčia 
si praėjusiais met. įvežta me 
džiaga.

— Šią savaitę vėl pasikarto 
jo šalnos ir dar padidino taip 
jau didelius nuostolius kavos 
ūkyje.

— bâo Paulo miesto CoTin 
tiãn klubo futbolistai nugalė
jo Venezuelos sostinėj garsią 
Italijos komandą «Roma», 1x0. 
Dabar paulistams teks susi
remti su Ispanijos Barcelona 
taip pat Carraças mieste.
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— Čekų komunistų ir bene 
šininkų sutartis. Vokiečių pa 
bėgėlių laikraštis
«Die Stimme» yra nekartą už 
sipuolęs čekus benešininkus 
ir skelbia, kad, Dr. Roberto 
Ingrimo žiniomis, Kremliaus 
pergalę Čekoslovakijoj paruo 
šęs pats Benešąs. Esą Bene
šąs, prieš perduodamas val
džią į dabartinio prezid. Zapo 
tockio rankas, buvo sudaręs 
su savo ipėd. Gottwaldu slap 
tą sutartį, kuria, reiškiant abe 
jojimą, katra pusė iš naujo 
karo išeis nugalėtoja: Vakarai 
ar Rytai, sutariama, jog «če
kai visada būtų tikroje vieto
je», tikriau - kovoti abiejose 
pusėse. Todėl komunistai turi 
padėti emigruoti vadovaujan
tiems generolams ir civiliams, 
o šie, karo atveju grįžę kaip 
nugalėtojai atgal, įsipareigoja 
nieko nedaryti komunistų va
dams. Graži sutartis, jei tai, 
kas ten skelbiama, yra tiesa...

— Renka informacijas apie 
lietuvių pagalbą. Rytų Vokie 
tijos mokslininkų darbo rate
lis, pasivadinęs «Der Gottin 
ger Arbeitskreis», neseniai 
paskelbė savo į Rytprūsių vo 
kiečius atsišaukimą, kad pra 
neštų įšsamiau apie pagalbą, 
kurią, parodę didelę artimo 
meilę, lietuviai po 1945 m. su 
teikė didžiojo bado metais į 
Lietuvą pabėgusiems vokieči 
ams. Atsišaukimą pasirašė.mi 
nimoje darbo ratelio pirminio 
kas, teisių prof. Dr. H. Krau
sas. Panašų atsišaukimą «Got 
tinger Arbeitskreis» buvo pas 
kelbęs jau ir anksčiau, būtent 
1950 m., prašydamas atsiusti 
aprašymus išgyvenimų, kaip 
užsieniečiai, patys pasiauko
dami. yra padėję vokiečiams 
per jų trėmimus. Pasiėmus 
gautaisiais pranešimai- o-.ski 
au buvo atspausdinti «Ž nogiš 
komo dokumentai», kure su
kėlė gyvą susidomėjimą ir 
kurių laidos dabar paruoštos 
taip pat anglų ir prancūzų kai 
bomis.

— JAV še esama stiprių vad. 
«oreventyvines diplomatijos» 
šilininkų, tarp kurių žymiau
sias vokiečių spauda nurodo 
dabartinį senato šulą Knowlan 

, da ir JA V gen. štabo šefą alini. 

Radfordą. Jie įrodinėja, kad, 
kol dar yra laiko, reikia veik 
Ii. 1951 m. JAV Tautinė Sau 
gurno Taryba pareikalavo ligi
1955 m. sukurti JAV oro lai
vyną iš 143 eskadrų, tačiau 
dabartinis biudžetas jų leidžia
1956 m. turėti tik' 120. Gen. 
Wandenbergas ir kt. įspėjo, 
kad nebūtų tuo bildu pakenk 
ta JAV ir viso laisvojo pašau 
lio saugumui. Pėstininkų gin
klų rūšiai priklausęs gėn. Ei- 
senhoweris paaiškino, kad avi 
acijos galingumas priklauso 
ne nuo lėktuvų skaičiaus, nes 
šiandien «trys lėktuvai, gin
kluoti moderniais ginklais, 
praktiškai gali sudaryti du 
kartus stipresnę smogiamąją 
jėgą negu 2.7(>0 lėktuvų, pa
naudoti} išsikeliant Normandi 
joje». Eisenhowerís dabar no 
ri vietoj JAV aviacijos, po 
Antrojo karo turinčios legen 
dinį nenugalimos aviacijos 
vardą, pirmaujančią vietą 

šiais metais suėjo 20 metų nuo tauriojo lietuvio Kan. Tumo 
Vaižganto mirties, žymiai praturtinusio savo talentinga 

plunksna lietuvių literatūrą.

skirti atom, ginklui. Nuo 1945 ' 
m. ligi šiol buvo susprogdinta 
41 at. bomba. Tuo tarpu Sov. 
Sąjungoje per tą patį laiką 
buvo įregistruoti tiktai 3 atom, 
sprogimai. Todėl britų «Ti
mes» atstovas iš JAV ir rašo, 
kad dabartinį Amerikos atomi 
n{ pranašumą Sovietai su lai 
k u gali pasivyti. Bet kol pasi 
vys - esąs pats laikas ameri 
kiečiams veikti. Šioji veiklos 
rūšis apibūdinama kaip «pre 
ventyvinė diplomatija».

SKAITYK IR PLATHK 
«MÚSU LIETUVĄ»

Kazys Binkis
(Gimė 1893 m., mirė 1942 m.)

L I T UAN I C A
1.

Pakilo paukštis metalini*
Į dangaus mėlynę.
Nustebę šnabžda minių minios:
«Kaip bus jam vandenyn»?

«Ar nugalės beribius plotu*
«Ir sūkurius audringus?
«Ar jūros putų, pašarvotas
«Suglaųs sparnus galingus?

«Ar neišgąsdins audros tamsios
«Ir tūkstančiai pavojų?
«Iš kur drąsos narsuolis semsis
«Beribių klaikumoje?»

Minia nustebusi sustingo...
O paukštis nedvejoja, --
Pakilo aukštumon ir dingo
Miglotoj tolumoj»...

Traukitės, siaubingos vėtros!
Kelią — klykiančios žuvėdros!

' Ten toli už okeano — - .
Lietuva, tėvynė mano.

2.

Trys širdys muš i paukštyje,
Viena jų iš metalo...
Išskrido ^aukštis audroje
Į kitą žemės galą..

'Penai, tenai, toli, toli,
Už plotų vandeninių,
Jo laukia meiles svaiguly -
Pasilgusi 'Ievyne.

Tenai pražydo jaunos uienos,
Ten pirmos godos sureizgytos,
Tenai pamatė paukštis vienas, 
Kaip ore nardo paukštis kitas.

Tenai erd vė vi hot pradėjo
Ir ugdė svaigulingą mintį, 
Ten Baltijos audringo vėjo 
Sparnai lakūno išmėginti.

Per vandenyno plotus,
Per lygumas miglotas 
Į kitą žemės galą 
Lėk, paukšti iš metalo!

Juozas Tumas-Vaižgantas 
(gimė 1869 m , mirė 1933 m.

Vilniaus Pilies Pasaka
Didysis Lietuvos kunigaikš 

tis. dėl savo darbštumo pra
mintas Didžiu Lietuvos Ūki
ninku, sumanė pasistatydinti 
tokia tvirtapilę, kad jokie prie 
šininkai negalėtų jos paimti.

Sumanyta - padaryta: toks 
buvo Kunigaikštis. Išsirinko 
labai gražius Panerių kalnus 
ir ant aukščiausiojo ėmė vež 
ti didžiausias tašytas uolas ir 
degtas plytas. Vargo buvo neiš 
sakomo. Į vieną vežimą reikė 
jo pajungti bent dešimtis jun
gų jaučių.

Pagaliau visa medžiaga pa 
ruošta. Pamatui padėti raudo 
nomis žiotimis žiopso plačiau 
si perkasai. Prie pat jų kraš
to stūkso kalnai akmenų, be 
laukiančių tik valandos, kuo 
met nuriedės gilumon ir pri
siims visą sunkybę statomųjų 
mūrų. O jų tarpe vienas ti
kras milžinas akmuo, gausiąs 
atgulti į pat kertę.

Vilniaus pilis turės būti dar 
niekur neregėto stiprumo, nes 
ji gaus ginti visą Didžiojo Ku 
nigaikščio šeimyną: čia nori
ma padaryti sostinę. Ir ne tik 
kunigaikščių, gyvybę, - gins 
viso krašto laisvę ir šlovę.

Gražus tai Kraštas tie Pa
neriai: kalnais kuprotas, upė 
mis gembėtas, miškais pasi

visų labiausiai patiktų

šiaušęs nuošalys. Jo negalėjo 
nepastebėti Kunigaikščiai gar 
sus karžygiai, garsūs ir švel 
niasieliai svajotojai.

Didžiojo akmens į kertę pa 
dėti atjojo patsai Šeiminin
kas buriu dvasininkų, pačių 
prašmatniųjų kunigų - vaidilų, 
žyniu ir burtininkų - vedinas.

Ir tarė Kunigaikštis kuni
gams:

— Galingų Lietuvos dievų 
tarnai, jų valios ir norų aiš
kintojai, kvapaus gintaro ir 
riebiųjų gyvulių aukotojai, pa 
sakykite dabar man, kas pla 
čioje mano kunigaikštystėje 

jiems, 
kas reiktų jiems atnešti, idant 
jie per amžius globotų tuos 
mūrus ir darytų juos Lietu
vos priešininkams neįkanda
mus?

Sunkiomis, giliomis mintimis 
apsiniaukė seniausiųjų ir gu
driausiųjų kunigų gymiai. Su 
siraukė išmintingosios kaktos 
užsimerkė akylosios akys. Gi 
liai galvoja, iš ugnies buria, 
tariasi savo tarpe, atsimena 
senų senolių papročius.

Pagaliau atsako savo vieš
pačiui:

- Didis Lietuvos Valdove! 
Tu pats esi dievų išsirinkta
sis jų tarnas. Jų norus ir pats 

gali patirti. Bet jei būtinai 
mus klausies, tai žinok: Lietu 
vos dievam visų maloniausia 
auka būtu, iei išsirastu tokia 
lietuvė motina, kuri pirmutinį 
ir vienatini savo įsčios vaisių-’ 
sūneli gera valia gyvą padėtų 
po šituo didžiuoju kertės ak 
meniu.

Nustebo Lietuvos Valdovas. 
Nustebo ir visi jo dvariškiai. 
Taip, tikrai. Tai būtų bran 
giausia auka.. Tik iš kur ji 
gaut1? Nuo pat nradžios pa
saulio dar nebuvo girdėta to 
kioą aukos.

Vis dėlto lienia visiems bur 
tininkams ir kitiems mažie
siems dvasininkams apeiti 
visą Lietuvą besiklausinėjant, 
ar neišsiras tokia Tėvynės 
mylėtoja, tokia jos priešinin
kų svetimtaučių nemėgėja. ku 
ri apsiimtu net tokią savo 
kraujo ir savo širdies dūką 
dievams dovanoti.

Neilgai teteko kunigams 
klajoti. Vokiečių Lietuvoje 
taip nekęsta, jog jau trečią 
dieną kunigai rado tokią lie 
tuvę motiną našlę.

Atvedė ji savo savo viena
tinį sūnų jaunikaiti, jos sena
tvės aprūpintoją. O buvo tai 
jaunikaitis ne tik gražus ir 
motinai geras, bet dar ir iš
minties vyras.

Nesipriešino jisai motinos 
valiai ar ten kunigų skelbia
mai dievų valiai; tiktai norė
jo ištirti, ar tai tikra yra'die 
vų valia?

Ir paprašė Kunigaikšti, kad 
jam leistų triskart paklausti 
kunigus: jei jie atsakys tinka 
mai, bus tai .nebeabejotinas 
ženklas, jog dievų valią ti
krai žino; jeigu atsakys netin 
karnai, bus tai ženklas, jog 
tik savo prasimanymua skel
bia.

Kunigaikščiui sutikus, jau
nikaitis paklausė kunigus, 
kaip jiems rodos, kas yra vi 
same pasaulyje

1. už viską saldt snis,
2. už viską lengvesnis ir
3. už viską kietesnis?
Neilgai tegalvoję, kunigai 

atsakė:
— Visų saldžiausias pašau 

lyje bus laukinių bičių korys 
visų lengviausias, žinoma, buš 
laukinio paukščio pūkelis, o 
visų kiečiausias bus - Kuni
gaikščio kardo plienas, kuriuo 
jis, sudrožęs raiteliui per gal 
vą, gali jį per pusę perkirsti 
lig pat balnui.

-- Netiesa! drąsiai atsakė 
išminties vyras. - Aš žinau 
daiktų dar saldesnių, dar len 
gvesnių, dar kietesnių.

— Nujau, bene ką?
— Gi motinos pienas kūdi

kiui už medų saldesnis, gi kū 
dikis ant motinos rankų už 
pūkelį lengvesnis; gi mano 
motinos širdis už plieną kie
tesnė, jei neplyšta, atiduodant 
mane taip baisiai nukankinti.

Ir sutiko Kunigaikštis ir vi 
si jo dvariškiai ir susirinkę 

žmonės, jog išminties vyras 
tiesą pasakė; jog tai nebus 
Lietuvos dievų noras tokios 
aukos. Ir liepė jaunikaitį pa
leisti.

Ir vėl įsakė Kunigaikštis 
kunigams teirautis, 

kokios aukos Lietu vos dievai 
reikalauja, kad jos sostinė 
butų nesugriaunama? Ką iš 
visų Lietuvos dievai reikalau 
ja, kad jos sostinė būtų nesu 
griaunama? Kas iš visų Lie
tuvos turtų būtų dievams vi
sų maloniausias?

Ir vėl apsiniaukė giliu rū
pesčiu visų kunigų veidai. Vėl 
jie galvoja, buria, aukas degi 
na, senų senolių papročiu* 
atsimena. Tris dienas, tris nak 
tis nevalgę, nemigę, pagaliau 
atsakė savo viešpačiui:

— Didis Lietuvos Valdovei 
Maloniausia Lietuvos dievams 
auka štai kada bus.

Jei Lietuvos dievai nepri
siėmė, kad senovės paprati
mu po kertės akmeniu atgul
tų jaunikaitis, tai aišku, kad 
po tuo pat akmeniu turi atgul 
ti mergaitė, lygiai graži, kaip 
nieko pikto neišmananti: mat, 
toks yra senų seniausias ne 
tik lietuvių, bet ir kaimynių 
paprotys, kad. norint pastaty 
ti stiprų mūrą, reikia po juo 
užkasti gyvas žmogus.

Ir įsakė Kunigaikštis burti 
ninkams ir kitiems mažiesiems 
kunigams suieškoti pačią ne
kaltąja mergaitę visoje Lietu 
voje ir atvesti į Vilnių, kad
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Vokiečių Užsie 
: nio Politika

• Vokietijos tarptautinis svo
ris pasaulyje, o ypač Euro po 
je, auga sparčiai, ir ne pa
tiems vokiečiams, bet ir kiek 
vienam kitam piliečiui tokia 
jų teigiama, gravitacijos avo- 
liucija yra labai aiški. Tūli 
vokiečių politikai teikia nau 

‘jų ir drąsių užsienio politikos 
planų bei konstruktyvinių pro 
jektiĮ. i* iekvienam stebėtojui 
lengvai išryškėja dvi vokie
čiu užsienio politikos koncep 
eijos:

Pirmoji yra Va karti Vokie
tijos vyriausybės pasirinktoji 
kryptis. Ji visu veidu nukreip 
ta j Vakartis, ir visi jos gvil 
denamieji užsienio politikos 
klausimai siejasi su Vakarais. 
Jos centre yra du ryškiausio 
ji taškai: Vokietijos apginkla 
vimas ir Europos apjungimas; 
Šitas pastangas remia trys 
koalicijos partijos: krikščio
nių demokratų (CDU), vokie
čių partija (DB) ir laisvųjų de 
mokratų partija (FDP). Pytų 
ki rusimai vyriausybės budriai 
sekami, bet jais pasisakoma, 
mažiau. Tik vienas jos narys 
būtent - susisiekimo ministe- 
ris inž. Dr. Seebohm (Sudetų 
vokietis), pakartotinai pasisa 
kė Rylų klausiniais labai aiš 
I m i.

Antroji kryptis atstovauja- 
i a parlamentinės opozicijos 
- socialdemokratų partijos ir 
ji sutinka su vyriausybės šie 
kimais suvienyti Europą ir ap 
ginkluoti Vokietiją. Tik jos 
statomos sąlygos ir siūlomieji 
I ūdai bei keliai tikslui siekti 
; m kitokie. Prieš pradedant 
apginklavimą, socialdemokra 
ta> siūlo būtinai išmėginti vi
sus būdus, kad būtų galima 
susijungti su Vokietijos Rytų 
zona derybų kelio Suvienyta 
Europa pagal ių planus neto 
retų apsiriboti vien Mažąja 
Europa (Italija, Prancūzija, 
Olandija, Belgija, Einksembur 
gu ir Vokietija), bet turėtų bū 
ti praplėsta. Did. Britanija ir 
trijomis Skandinavijos valsty 
bėmis.

Kitų vokišku srovių užsie- 
i '<> politikos koncepcijos. I-i 
tos koncepcijos siūlytojai yra 
Vakarų Vokietijoje veikiantis 
Dr. Heinemann su ponia We
ssel ir neseniai įsteigtojo 
«Bund der Deutschen» pirmi 
pinkas, buvęs pirmojoje res
publikoje Vokietijos kancleris 
Dr Wirth. Pastarojo «Bund» 
vokiečių spaudos daugumos 
viešai nusakomas kaip Mas
kvos penktoji kolona Šitos 
srovės arba, tiksliau pasakius 
šitų srovių (jos yra kelios ir 
visos bendrai narių skaičium 

labai silpnos) stotomas užsie 
nio politikos tikslas visiškai 
neigia Vakarų Vokietijos gin 
klavimąsi ir siekia jos abso
liutinio neutralumo. Tada, jie 
tvirtina, bus galima susijung 
ti ir su rusii užimtąja Vokie
tijos Rytii zona.

Gausinga ir stipri politinė 
grupė su aiškia savo užsienio 
politikos koncepcija - yra Ry 
tų vokiečių pabėgėlių politi 
nis sambūris BHE, tėvynės 
ir teisių netekusių sąjunga, 
dabar prapiėtusi savo veiklos 
bazę. Jos pirmininkas yra. 
Waldemaras Kraft, dabartinis 
Schleswígo-Holsteino niiniste 
rio pirmininko pavaduotojas 
Šito bloko ryškiausios galvos 

DARIAUS IR GIRĖNO amžinojo poilsio vieta Kauno kapinėje.

yra Dr. OberHr d^r, D GiPe 
Dr. Schreiber, (buvęs Klai ė 
dos kr. dire •. tori v’S pirminin
kas) ir kt "Gott'nger Arhpits 
krės”, kuriame yra susibū
ręs gražus skaičius politikų, 
visuomenės veikėjų ir moks
lininkų, yr i ir -m e ide
ologas ir p i i'tu'>i-< i.i idėo- 
loginėmis m- Tinėmis pu
blikacijomis. Mus. 1 e'nvms, 
ypačiai domina pastaroji v >- 
kiečių grupės Rytų politikos 
koncepcija, todėl ja ir nori
me kiek plačiau panagrinėti:

Vokiečių tremtinių projek
tai Rytuose Kai Sekminių an 
trąją dieną (š.m. geg 25 d.) 
aukštas JA\ užsienio reik, 
ministerijos valdininkas pa
reiškė, kad Amerika stovi 
K’irtai, kaip ir iki šiol, už 
1937 m. sienas Europoje, šita 
deklaracija sukėlė tarp vo
kiečių pabėgėlių jautrią reak 
ciją ir plačiai nuaidėjo ne tik 
per visą pabėgėliu, bet iš da 
lies ir per kitą vokiečių span 
d<į, M eisteris Dr. Seebohm 
tuojau pareiškė per oficialų 
vyriausybės biuletenį: «Reika 
laujančiam atstatyti 1937 m.

•t \
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sienas turi būti aišku, kad 
tuo jis reikalauja ir 1919 m. 
Paryžiaus priemiesčių sutar
čių restauracijos, vadinasi, 
restauracijos ir tos padėties, 
kuri privedė prie šio šimtme 
čio Antrojo Pasaulinio karo». 
O ministeris Kraftas pasakė 
per radiją ir spaudą: «Mes pa 
šaulyje niekur nerasime to
kios koncepcijos, kuri mums 
nepaprastai veikia gražintų 
pagrobtuosius kraštus.. Mes 
negalime siūlyti jokių sienų, 
nes mes esame bejėgiai! Mū
sų vienintelis ginklas tėra 
teisė! Kai mes formuluosime 
sujungimo būtinumą «su nuo 
mūsų atskirtu kraštu, kuris 
pagal teisę mums nriklauso», 

tai tuo bus pateikta neliečia- 
ma formulė, nors sienos ir 
nebūtu pieštuku atžymėtos... 
Kvailas ir nesąmoningas rei
kalavimas «atstatyti 1937 m. 
sienas» reikšta Sudetų. Va.ka 
rų Prūsijos. Dancingo ir Klai 
pėdos krašto išsižadėjimą. 
Dar daugiau.' būtų puolamas 
múcu 1941 m. šiem; reikalą vi 
mas. Aš, todėl įspėju išvedinė 
ti kokias nors sienas. Kas 
atsitiks vėliau, kai akmuo pra 
dės riedėti. pamatysime ..» 
Tuo abudu ministerial nusakė 
ko vokiečiai nenori, bet nė 
vienas iš jų nepasakė, ko jie 
Rytuose siekia.

1) Kaip vokiečių tremtiniai 
vaizduojasi teisę į gimtinę. 
Pirmučiausia vokiečiai R\ tuo 
se siekia «teisės į gimtinę.» 
1950 vasarą visų vokiečių pa 
bėgėlii: organizacijų atstovai 
paskelbė «vokiečių tremtinių 
chartą», ir joje, be kito dėklą 
ravo: «mes jaučiamės pašaukti 
reikalauti, kad teisė į gimtinę 
kaip Dievo žmonijai suteikto 
ji vietinės teisės sąvoką tarp 
tautinėje teisėje neparafuota 
Ją tegalima išvesti iš kitu 

žmogaus teisę liečiančių dės 
nių.

i : "■.....-------

— Lietuvoje 1938 m. gimna 
zijose ir kitose vidurinėse mo 
Kyklose mokėsi 28,000 moki
nių, pradžios mokyklose — 
338,500 mokinių.

-- 1922 m. Kaune įkurtas 
Lietuvos universitetas, kuris 
paruošė tūkstančius įvairiau 
šių rūšių specialistų.

- - V. Mykolaičio - Putino 
lyrikos rinktinę - “Kelius ir 
kryžkelius” išleido Terra. At

Mykolas Linkevičius

UŽ LIETUVA
Jie skrido, rerskrido galingą Atlantą 
Ir ū" nepriskrido brangios Lietuvos, 
Kurią ant sparnų- pasiryžo iškelti 
Virš ūkanų, dengiančių žemės kalvas.

Sudužo sparnai ir sudužo jaunystė...
Taip skyla granitas, taip griūva kalnai!.. 
Tiktai nesudužo griausmingasai garsas, " 
Kurį žemėj paskleidė nūžtą sparnai.

'Tiktai nesudužo jautrus laikrodėlis —
Jis rodo mums laiką, kuris nesustojo 
Prie šiurpuliu smelkiančios žemę nelaimės.
Jis taksi, jis tyliai mum skelbia rytojų.5-

Jis tyliai mus šaukia į naująjį žygį, 
Į žygį be kardo — išaštrinto plieno, 
Jis šaukia į žygį už Lietuvą mūsų, 
Už kraštą, netekusi Dariaus, Girėno...

1953 m. liepos 18 d 

spausdinta ofsetu. Apima Pu
tino poeziją nuo 1911 m. iki 
1936 m.

— Vinco Kazoko eilėraščiai 
“Sapnų pėdomis” jau išėjo iš 
spaudos'. Išleido My
kolas Morkūnas. Viršelį ir ti
tulinį puslapį piešė Paulius 
Augius.

— Jurgis Gliaudą paruošė 
spaudai 40 apysakų rinkinį ir 
jį pavadino “Gęstanti saulė” 
Rinkiniui ieško leidėjo.

-- Jakužaitis Hermanas ruo 
šia Vydūno biografiją. Jam 
prieinama Vydūno biblioteka 
ir kiti šaltiniai, kuriuos kuo 
plačiausiai panaudos savo dar 
be.

— Pulgis Andriušis paruošė 
spaudai kelionių knygą “Lai
vas linksmybės”. Knygoj vaiz 
duojama, kaip jis vyksta į 
Australiją. Pirmoji jos laida 
buvo atspausta vokiškai Frank 
furter Illustrierte laikraštyje. 
Dabar šią laidą jis sutrumpi
no ir perdibo. Taip pat jis 
baigia ir humoristinį romaną 
“Tipelis” Abi knygas leidžia 
“Gabijos” leidykla Brooklyne.

— “Gabijos” žurnalo 4 nu
meris šį mėnesį išeina iš span 
dos. Redaguoja Stepas Zobars 
kas.

taptų dievams auka už visos 
Tėvynės laimę ir laisvę.

Neilgai teteko kunigams kla 
joti. Lietuvoje mergaitės ko
ne visos buvo gražios ir ne
kaltos. Bet kurią atvedė,*bu
vo gražumu lygi Lietuvos lau 
kų žiedui; jos akelės žydrumu 
buvo lygios Trakų ežero gel 
mems. ir matės pikto nieko 
nenukovianti. —.

Baltais sužadėtinės rūbe
liais, žalių rūtų vainikėliu ant 
galvelės, laukinių žiedų glėbiu 
mažutėse rankytėse, šypsoda 
masi ir vien tik savo apdaru 

ir gely 
temis džiaugdamasi, ji ramiai 
sau atsistoja griox io gilumoje 
kur turėjo nuriedėti anoji di 
džioji uola, lyg visai nenuvok 
dama, jog jai kas pikto gali 
atsitikti jautimu. Bet ką pad t 
rysi, jei tai tokia pačių Lietu 
vos dievų valia?

Kapų tyloje, visi akis že
myn nuleidę, karštai skubėda 
mi, šimtu rankų užkabino uo 
lą ir stūmė ją į griovį, kad 
tik greičiau nutiktų tai, kas 

neišvengiama.
Ir visi apmirė, nustėro.
Tik Kunigaikštis neiškentė. 

Šoko prie krašto, žvilgterėjo 
žemyn ir, visas veidu nušvi
tęs, linksmai sušuko:

— Visų maloniausią auką 
Lietuvos dievai patys sau iš
sirinko!

Griovyje šalia uolos stovėjo 
gyva lietuvaitė. Kaip ir pirma, 
švietė nekaltu nerūpestingu
mu. Tik akelėse spindėjo du 

deimantai - dvi ašarėlės, kad 
akmuo krisdamas išmušė iš 
jos rankų visus kvepiančius 
žiedelius ir ant jų atsigulė.

Nekaltos lietuvaitės aukos 
Lietuvos dievams būta visų 
maloniausios, ir Vilniaus pilis 
buvo stipriausia.

Paskui Kunigaikštis tą ne
kaltybės mergelę vedė, o aną 
jį išminties jaunikaitį pasida
rė Kunigaikščio Tarybos Na
riu.

Dar vienas žingsnis i 
islaisvinima

Užsienio spauda skelbia, 
kad Jungtinių Tautų oficiali 
komisija, tyrinėjusi priverčia 
muosius darbus, savo darbo 
rezultatus jau paskelbė. Jie 
sutraukti į 620 puslapio dy
džio knygą. Iš pranešimo pa 
aiški, kad nė viena bolševiki 
nė valstybė nieko neatsakė į 
tuo reikalu įteiktąsias anke
tas. Tačiau komisija gavo rei 
kalingų gausių įrodymų ir be 
jų. Komisijos buvo patikrinti 
ir mūsų veiksnių pateiktieji 
įrodymai. Komisija konstata
vo, kad tokios darbo vergų 
stovyklos, kur NKVD yra sti 
priausias pramoninis trestas, 
išnaudojąs politinius kalinius, 
veikia ir mūsų okupuotoje tė 
vynėje. Tai sovietinės teroro 
imperijos esminė dalis. Faktai 
kalba patys už save, kodėl 
bolševikai atsisakė komisijai 
suteikti reikalingus duomenis. 
Šis išsamus Jungtinių Tautų 

spec, komisijos pranešimas, 
kaip pažymi užsienio spauda 
yra dar vienas žingsnis į pa
vergtųjų tautų išlaisvinimą.' 
Jis meta skaudų kaltinimą 
Kremliui ir jo satelitams. Prie 
padėties ištyrimo ir jo rezul
tatų išgarsinimo po visą lais 
vąjį pasaulį daug prisidėjo ir 
laisvosios profesinės sąjungos.

— Mūsų bibliografinė tarny 
ba paskutiniųjų ketverių me
tų laikotarpyje suregistravo 
tokį lietuviškų knygų derlių: 
1949 m. — 131 leidinys; 1950 
m. - 31; 1951 m. - 162; 19č2 
m. — 177 leidinys. Nepriklau 
somoje jbietuvoje 1938 m. bu
vo išleista 1426 knygos, iš jų 
351 dailiosios literatūros (205 
originali kūryba, 156 — ver
timai). X

— Vytauto Didžiojo laikąis 
Lietuva buvo didesnės už Vo 
kietiją ir Prancūziją, sudėtas 
krūvon.

3



püfek 4 MŪSŲ L1BTUVA 19&3 m. liepos 18 d.

“Buvęs DP sveikina
mas kaip išradėjas”
AMERIKA SUSIDOMĖJO DR. 
VIKTORO JASAIČIO IŠRADI

MU

Chemijos daktaras Viktoras 
Jasaitis, buvęs Kauno univer 
siteto profesorius, po dvejų 
metų sunkių ir pavojingų labo 
ratorinių tyrinėjimų rado tai, 
kuo susidomėjo Amerikos vai 
džia. Jo pagamintas produktas 
buvo tirtas įvairių amerikieti 
nių įstaigų ir dar papildomai 
specialios komisijos. Po visų 
tikrinimų išradimas buvo pri 
pažintas aukštavertis ir turįs 
didelės praktinės reikšmės. 
Firma, kurioj jis dirba, gavo 
didelius valdžios užsakymus, 
o laboratorijoms praplėsti pas 
kolą.

“Lewistoa Morning Tribu
ne”, Idaho, įdėjo du ilgus 
straipsnius su Dr. V Jasaičio 
nuotraukomis ir aprašymais. 
Vienas tų straipsnių pavadi n 
tas “Former D P Hailed as Ra 
re Find.” Visame straipsnyje 
gražiausiai atsiliepiama apie 
išradėją, kuris kilęs iš Lietu
vos ir prieš ketveris metus 
atvykęs kaip DP. Aprašomos 
ir tos sunkios darbo sąlygos, 
kurias Dr V. Jasaitis turėjo 
pakelti dėl reikiamų laborato 
riniu priemonių stokos užsi
motam darbui atlikti.
Kurie Dr. V. Jasaitį pažįsta 
ir kuriem teko su juo dirbti, 
tuo amerikiečių susidomėjimu 
nesistebi, nes Jasaitis yra a p 
dovanotas sugebėjimais, rvžtu 
ir kantrybe, kurie tokie renta 
Imgi mokslo tyrinėjime.

Savo išradimu Dr. V, Jasai 
tis firmai, kurioje dirba, tikrai 
bus pelningas, tik kažin ar 
sau pačiam? (L. Š.)

LIETUVIŠKI FILMAI
MOKYKLOSE

D.L. K. Vytauto Didžiojo va r 
do mokyklos patalpose, Vilo
je Beloje, jau antras menuo 
rodoma nemokamai lietuvių 
kalbos pamokų lankytojams 
du-tris kartus per savaitę, 
kultūriniai - pedagogiški fil
mai su vaizdingais paaiškini
mais lietuvių kalba. Tie fil
mai suįdomino ne tik vaikus 
bet ir jų tėvus. Lankytojų su 
sirenka apypilnė mokyklos 
klasė.

Tylųjį filmų aparatą keletą 
kartų buvo paskolinęs ponas 
Eduardas Norkus, o dabar ii 
gesniam laikui davė naudotis 
savo filmų aparatu dideli lie 
tėviškos veiklos rėmėjai po
nai Janina ir Miguel Postat 
ni’ai.

Filmai su lietuviškais paaiš 
kinimais rodomi kartą į savai 
tę ir Dr. V. Kudirkos vardo 
mokykloje, Mokoje. Ta proga 

lietuviukai pamokomi lietuviš 
kai dainuoti bei lietuviškų tau 
tiškų žaidimų.

Laukiu dar didesnio lietu
viukų susibūrimo lietuvių kai 
bos pamokose, kurių metu 
jie ne tik išmoks lietuviškai 
kalbėti bei rašyti, bet dar be 
žaidžiant gražius įdomius lie 
tuviškus žaidimus ir bežiūrint 
pedagogiškus filmus iš gyvos 
gamtos ir tikro gyvenimo, 
jie išmoks gerų dorovingų pa 
pročių ir užsidegs sveika lie 
tuviška dvasia.

Mok. rašytoja 
Karolė Pažėraitė

Pirmv h- . ,yn trimitai šaukia

— Lietuviu Poezijos Antolo 
giją sudarė J. Aistis ir A. Vai 
čiulaitis, 109 poetų atvaizdai 
kreidiniame popieriuje, daii. 
A. Varno viršelis ir iliustraci 
jos, 832 pusi., kietai įrišta, 
kaina 6 dol.

Į šiuos lakštus susirinko vi 
sa dainuojanti mūsų tauta... 
Tai yra veikalas, kurio pasi
gedome jau Nepriklausomy
bės mstais. Jis nusipelno, kad 
butų kiekvieno kultūringo lie 
tuvio pačių rinktiniausių kny 
gų skaičiuje.

— Lietuvių Poezijos Antolo 
gijos yra tikroji lietuviškajam 
žodžiui meilės evangelija Per 
šimtmečius tauriausiųjų Lietu 
vos sūnų ir dukrų širdyse iš 
nešioti ir išdainuoti rinktiniai 
žodžiai liejasi kaip pavasarį 
tvanas ir pripildo skaitytojo 
širdį meile savo tautai, sava
jai kalbai. Kiekvienas sielos 
virpesys rinkinyje randa at
garsį, kuris žadina pačius jau 
iriausiuosius žmogiškuosius 
jausmus ir skatina skaitytoją 
jungtis į bendrą kovą už sa
vo tautos būtį. Kaip negalima 
įsivaizduoti giliai tikinčiojo 
be šventojo Rašto, taip nega 

įima įsivaizduoti tremtyje lie 
tuviškos šeimos be Lietuvių 
Poezijos Antologijos.

— Popiežiaus Celestino VI 
Laiškai žmonėms parašyta Gio 
vanni Pa pini, išversta d r. P. 
Mačiulio, Romo Viesulo aplan 
ka, 216 psl., kaina 2 dol.

Pasikliaudama tuo šiltumu, 
kuriuo lietuviškoji visuomenė 
sutiko G. Papini «Kristaus is
toriją», musų leidykla siūlo 
maloniam skaitytojų dėmesiui 
naują to patie autoriaus kny
gą. Ši knyga vaizduoja ir au
toriaus ir Europos visuome

nes kelią tolyn «Kristaus is
torija» buvo išraiška žmogaus, 
išsigelbėjusio iš pirmojo pa
saulinio karo Tada dvasingas 
žmogus grižo į Dieva ir Kris 
tų. Įdomu yra pažinti, ką di
dysis italų rašytojas mąsto 
pergyvenęs Antrąjį Pasaulinį 
karą? Šioje savo knygoje jis 
eina ne tik j Kristų, bet ir į 
Bažnyčią. Nors Bažnyčioje 
beveikiantį Kristų atpažinti 
kliudo daug aplinkybių, kurios 
atskirose žmonių grupėse yra 
skirtingos.

Šioje knygoje, niekad nebu 
vusio popiežiaus Celestino VI 
vardu, Papini rašo laiškus įvai 
rioms žmonių rūšims. Autorius 
čia paskelbia drąsių minčių 
ir neatlaidžių perspėjimų vi
soms žmonių grupėms. Į šiuos 
laiškus mes turime žiūrėti ne 
kaip į Bažnyčios mokslą, bet 
kaip į privačią rašytojo pažiū 
rą. Ši nuomonė, tačiau yra 
pajėgi prašnekti į mus taip 
gyvai, kad ji nekartą atrodo 
mūsų pačių nuomonė.

Jos vertimą paruošė pagrin 
dinis Papini veikalų vertėjas 
į lietuvių kalbą Dr. P. Mačiu 
lis. Italijoje ji pasirodė 1948 
m. Tai yra ne istorinis, bet 

grožinis veikalas.
Giovanni Papini gimė 1881 

m. Florencijoj ir 1906 m. pa
sirodė su pirmąja savo knyga. 
Šiandien jis yra vienas pla
čiausiai žinomų rašytojų visa 
me pasaulyje. Iki pirmojo pa 
saulinio karo jis priklausė li
beralinei - racijonalinei kryp 
čiai. Savo persilaužimą ir grį 
žimą prie Dievo jis išgyveno 
rašydamas «Kristaus istoriją». 
Ši knyga rado labai platų at
garsį įvairiose tautose. Lietu 
vių kalboje Dr. P. Mačiulio iš 
versta, ji pasiekė vieną iš did 
žiausių skaitytojų skaičių. Šv. 
Augustino biografijoje Papini 
aprašo, kaip jam pačiam buvo 
sunku nugalėti savimeilės dy 
gį ir rasti kelią į Dievą. Šis 
veikalus buvo spausdinamas 
«Naujojoje Romuvoje», iki ka 
ro sukrėtimų nebuvo nutrauk 
tas.

Šiandien G. Papini kartu su 
žmona gyvena savo gimtinėje 
Florencijoje, toj pačioj gatvėj 
ir tame pačiame namelyje, 
kaip pHeš daug metų. Prieš 
pusšimtį metų Papini susipa
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REIKIA BALDŲ? KREIPKIS į TAUTIEČIO 
J. L. GalinsKas Ltda.

BALDŲ SANDĖLĮ.
A V, DR. GIACAGLINl, 71-C — V. ALPINA.

Madeiras do Brasil
PERES & PRANAS LTDA.

Importação — Exportação
Raštinė: - Av. Churchill, 94 - “I.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
win'inn r~."~—■ ii i i r ijrTTTr~T^miTiwwnirTMif 11 i i '«T——
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Nori patogioj, gražioj vietoj, pamary — Praia Grande 
įsigyti žemės sklypą?

Neužmiršk apsilankyti Suarão.
I ?

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.

ViaAnchieta — nauja autoestrada eina skersai Vila 
Suarão. Taip pat yra ir geležinkelio stotis.

Daugiau informacijų «Mūsų Lietuvos redakcijoje.

^iijiiiitiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiwiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Hiiiiiiiiiiiibijiiiiii«wiiiiiiiiiMi<miiiitiiitiiiiiiiiiiiiiriiiiiii:tiiitiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiw

žino su lietuvių poetu Jurgiu 
Baltrušaičiu. Ši bičiulystė, il
gai tvėrusi, abiem rašytojam 
turėjo labai geros įtakos. Ji 
laimėjo G. Papini palankumą 
ir lietuvių tautai. Apskritai 
G. Papini savo knygų verti
mams prakalbų nerašo. Bet 
kai nuncijui Bartaloni tarpiniu 
kaujant «Žinija» savo laiku 
prašė leidimo lietuviškai «Kris 
taus istorijos» laidai, Papini, 
prisimindamas savo pažintį su 
Baltrušaičių, parašė neužmirš 
tarną įvadą Lietuvos jaunimui.

— Įsteigta Pabaltijo Valsty 
bių Ūkininkų Unija, į kurią 
įeina visų trijų Pabaltijo vals 
tybių ūkininkams atstovaujan 
čios politinės partijos. Iš lie
tuvių pusės įeina Lietuvos 
Ūkininkų Sąjunga ir L. Ūki
ninkų Partija. Centras yra 
New Yorke.

Lietuvos Ūkininkų Sąjunga 
vykdo centro valdybos rinki
mus. Kandidatais išstatyti: K. 
Barauskas, inžinierius, Bosto 
ne, J. Diementis, ūkininkas, 
Čikagoje, P. Karvelis, ekono 
mistas, Tubingene. A. Ketura 
kis, teisininkus, Bostone, J.

(Pabaiga 6 pusi)

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

? AVENIDA DR. GIACAGLINI, 34-C - VILA ALPINA
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MŪSŲ LIETUVA Busi. 51958 m liepos 18 d.

Jprindys & Čia
P A R D U 0 D A

Industria e Comercio de Calçados Nori, kad «Musų Lietu
va» butų lietuviškojo gyveni
mo veidrodis?

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

RADIO VITROLAS.TOBULIAUSIAS
balso grynumas, skambumas

Sprindys & Cia — Largo S. Jose 1.
Kaip niekur kitur, prieinarniausiomis kainomis. 

Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui

SI'ECIAl.YBft BATŲ: vyrams, moterims, 
panelėms, futbolístams. vaikams...

Rua Javaés, 719 „ Mo PauIo SKAITYK IR PLATINK
«MŪSŲ LIETUVA»
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Rastinės Darbai ir Teisiniai Patarimai
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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 i Roberto Simonsen. 13 - 3° — salas 306 3i0
(Senoji rua do Carino ir kampas P ęa Clovis Bevilnqua) 

São Paulo
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Gaminami žibintuvai įvai
riausių tipų. Daromi įvairių 
dydžių grąžtai žemei gręž- 

Pardavimas grynais ir 
išsimokėtinai.

MEKANIKOS DIRBTUVE
Gan įnami įvairiausiu braižiniu vitražai, 

*

vielini 1 tinklai tinkavimui ir tvoroms, 
langtj ūkių apsaugos užtvaros, geležinės 
durys ir vartai, banguotos skardos durys 
pagal mąstą.

Santo Amaro apylinkėje - nuosta
baus grožio gamta sveikas klimaU 
18 klm. nuo Praça, da Sé, geras 
dviejų ^žerų. Puiki nroga dabar 
sklypą SU mažu įnešimu ir ilgalaikiu 
— 100 mėnesių

Reikalingų informacijų g;l 
tinį šias žemes pardavinėti n,lt 
Benjamin Constante 23. i <» , ,, 
niais iki 17 vai. Sek-am Beniau-

Suinteresuotus nuveža ir parveža. Iš Sanu 
sai Jardim Riviera iš Socorro galima nuplai

ib, tik už 
kelias, tarp
į-ięyti žemės

i išsimokėjimu

’■vvv.

1 t'k pas vienintelį {galio-
: /< •’ Kmiliausk\,

- >1 > u . 1 re: 34 
švenlėmi- 8 9

rua N 
>914. ŠioKiadie

r v to.
• • e i r« * autobu 

I u vėliais

r
■t: f . •a ■'XyJtes

LEONAS VARNAÚSKAS
Telefonus < rrcudos) :i-()707

Rua 2 No 39 — Vila Želi na 
Avenida Zeiina No 714 — (fundos) 

aixa Postal 4n8 — São Pauio
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RUA BARAO DE ITAPETININGA, 275 — 7 AND. — SALA 73 
TEI 34-7482 - SÀO PAULC
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APRENGIA VYRUS nuo GALVOS IKI KOJŲ

Batai, skrybėlės, marškiniai, kaklaraiščiai, kojinės, lietsargiai,
Taip pat batu k .i moterims ir vaikams. 

Viskas geriausios rn<>‘^ natvaru. gražu ir pigu.

IŠ FABRIKO HESlAi VARTOTOJUI.

JORGE MATELIONIS
K R Ai TÚVtòS.

Rua São Caetano, 526
Fone 35-3260

<ua São Caetano, 510
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

VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS

L I N D O Y A

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINI OJAI

IKMÁCJ CA IR IR II ĮEIK II u».

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

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

dos naudokite!

Caixa Postai 3967
SÃO PAULO
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JAU IS ANKSTO RUOŠKIS T

L. K. BENDRUOMENĖS CHORO

IWNCÉKTA - VAKARA
Kuris įvyks rugpjūčio mėn. 1 d. ,20 vai.

Vila Zelinoje, gimnazijos salėje
Programoj bus naujų gražių dainų, puiki muzika, skanūs 

užkandžiai, alutis.
Pakvietimus įsigyk iš anksto ir užsisakyk staliuką.

Pakvietimų galima gauti pas choristus ir klebonijoje.

LIETUVI,
nepamiršk, kad šį sekmadienį, liepos mėn. 19 d. Mokoje, 
rua Lituania 67, yra ruošiama Išeivių ir Dariaus ir Girėno 
diena Šiais metais sueina 20 metų kai narsieji lakūnai žuvo 
netoli Tėvynės, Soldino miškuose.

Minėjimą ruošia visos São Paulo lietuvių organizacijos. 
Programoj bus inž. Augusto Šiliaus kalba - paskaita, meninėj 
programoj dalyvaus L.P. Bendruomenės jaunimo ir jaunučių 
chorai diriguojami maestro Al. Ambrozaičio, solistai - daini
ninkai: K. Ambrozevičins, V. Laurinaitis, V. Tatarunas.

Pradžia 3 vai. po piet.

— Liet. Kat. Moterų Drau
gijos susirinkimas šaukiamas 

.šį sekmadienį tuojaus po su
mos. Narės ir prijaučiančios 
kvočiamos skaitlingai dalyvau 
ti. Dar galima bus užsirašyti 
į 15 - mečio paminėjimo šven 
tę, kuri Įvyks šio mėnesio 26 
d. Draugijos narės moka po 
20 Cruzeirus, viešniom po 30, 

Draugijos valdyba kreipiasi 
į lietuvių visuomenę raginaa 
ma kiekvienam išbandyti sa
vo laimę, perkant loterijos bi 
lietu, įjūrių vienas kašiuoje 
tik 5 Cruzeirai. Jų galima gau 
ti klebonijoj, -'Musų Lietuvos* 
redakcijoj ir pas draugijos 
nares. Loterijoj galima bus 
laimėti šie daiktai; staltėse su 
6 servetėlėm, pora vyriškų 
batu, 1 m. medžiagos tropical 
gražus mot. megstinis ir ran 
kų darbo pagalvėlė išsiuvinėta 
lietuviškais raštais.

Loterija įvyks lienos 25 d. 
pagal loteria federal Laimė
jusieji numeriai bus paskelbti 
spaudoj.

— São Pauly norima pakelti 
bondžiu ir autobusų bilietų 
kainos Bondenis reiktų mo
kėti 80 cent ivų, o autobusais 
Cr$l,50 et Kainos už b lietus 
pakeliamos, nes kompanija 
kas mėnuo kllmsta vis dau
giau i skolas. Taip yra su 
CMTC. Privačios kompanijos 
gerai išsiverčia.

- Prie N. S. Aparecida ant 
geležinkelio linijos susikęr- 
tančies su vieškeliu, įvyko 
skaudi nelaimė. Atvykę iš Mi 
nas Gerais maldininkai sun
kvežimiu, važiuojant per ge
ležinkelį buvo užanti tuo pat 
metu . praeinančio traukinio. 
Užmašti buvo 8 ir keliolika 
sužeistų.

— Sėkmingai pergalę po 
pergalė skina ir Portuguezos 
komanda tiek Europoj, tiek 
P. Amerikoje.

PAMALDOS

šį sekmadienį, nors ir bažny
čios remontas dar nebaigtas, 
bus bažnyčioje.

(Pabaiga iš 4 pusi.)

Paukštelis, ekonomistas, Čika 
goję, J. Petronis, agronomas, 
Bostone, V. Šmulkštys, ekono 
mistas, Waterbury, B. Špokas, 
agronomas, Rockforde, A, Tri 
makas, ekonomistas, Brookly 
ne, B. Vitkus, agronomas 
Brockone. Belsuojama. bus ko 
respondenciniu būdu. Rinki
mu komisijos pirm.'yra Dr. 
P. Kaladė.'

— Kadangi Gremio S Mi
guel šį sekmadienį išvyksta 
piknikam pirmos mišios bus 
atlaikytos 5:30. Turientieji rei 
kale kur nors ankščiau išvyk 
ti, gali iškalusyti mišių 5:30.

— Rugsėjo - spalio mėne
siais yra numatytas suruošti 
kermošius Vila Zelinoje Pa 
rengiamieji darbai jau pradėti.

— Liepos mėn. 14 d. Vila 
Zelinoje mirė Pranus Ivoška, 
46 meti) amžiaus, kilęs iš Ro 
kiškio apylinkės Paliko nuliu 
dime žmoną ir dukrelę Gigą. 
Palaidotas Vila Formoza kapi 
pėse.

— Kazimieras Bieras prane 
sa ir kviečia gimines ir pažįs 
tarnus. į eezekvijas mišias, 
kurios bus atlaikytos Vila 
Anastacio parapijos bažnyčių 
je. lienos mėn. 22 d. 9 vai. už 
gimines.

— Sesuo Maria Giovanni (Sar 
nauskaitė) liepos mėnesio 16 
d. Vila Alp'noje. seselių oran 
ciškiečiu novicijate padarė 
amžinus įžadus.

— Yra numatyta Vila Želi- 
nos lietuviu bažnyčios refor
ma iš vidaus pradėti kai tik 
bus paruoštas projektas.

— Moksleiviai ateitininkai 
praėjusi trečiadienį organizuo 
tai aplankė Fordo automobilių 
fabriką.^ Ateinantį trečiadienį 
vyks į Butantan gyvatyną

BAŽNYČIOS REFORMAI AU
KOJO

Po Cr $500,00: p. Konsulas 
Al. PolišaitisI Juozas Jakaitis, 
Juozas Mazolis.

Po Cr.$300.00 Jonas Anta
naitis

Po Cr $250,00: J. Subačius, 
Pranas Lukoševičius,

Po Cr.$200.00. Veronika Bu 
kienė, Adolfas Šerėnas, Mari 
ja Šinkūnienė, Elena Kligfenė 
Kazys Musteikis, Jonas Gude, 
levičius,

Po Cr.$150,00: Veronika Aš 
kinienė

Po Cr.$t00,00: Marija Gene 
vičienė Linininkaitė (kaę mė 
mėnuo aukos po šimtą kru- 
zeirų), Jonas Juodelis, Motie 
jus Veiverys, Vladas Zolaba, 
Adomas Juškėnas, Rozalija 
Našlėnienė, Petras Jakaitis, 
Mauricijus Kazlauskas, Mi
guel Pierscyk,

Po Cr.$50,00: Povilas Am
brazevičius, Petkevičius, Kli- 
m'aitis. Aniceto Scarani, Vru 
blevič. Bartusevičius. Prata
šė vičienė,

Po Cr.$40,00: Jonas Juzėnas, 
Vasques,

Po Cr.$30,00: A. Putaitiėnė, 
Stanevičiai,

Po Cr $25,00 J. Petriką
Po Cr.$20,00: V. Zanetti. 

Stakėnas, L. A. Nascimeto,
Po Cr.$15,00 Jonas Dirsė
Po Cr$10.00: M. Maus, Ab- 

Oliveira, An. Gavea, -L Tei
xeira Carvalho, Angelo CouL 
Zina Buka, P.-Žukas, Fr. -Cha 
valote, N Bonder,

Po Cr $5,00 J. Mmtovani, 
A. Pedechini, L. Vicmte

Už aukas : nuoširdži : i dė 
kojų

Kun. P. Ragažinškas

LAIŠKAI

Elenai Matuzonytei, Gudie
nei, Vytautui Sakalauskui, Mo 
šinskiui, Lazdauskui.

-- Moksleivių ateitininkų su 
sirinkimas šaukiamas šį sek
madienį po 8:39 vai. mišių.

Jei sergi, ar nori patikrinti sveikatą, nevažiuok mies-. 
tan, bet kreipkis į čia VILA ZELINOJ atidariusį kon 

sultoriją

Dr. Mario Ranieri *
vaikų, suaugusių ir moterų ligų specialistą

Priėmimo valandos: pirmadieniais, trečiadieniais ir penk 
tadieniais nuo 8 iki 11 - 16,30 iki 20 vai.

Šeštadieniais nuo 15 iki 17 vai. ir sekmad. nuo 9iki 14 vai-
/ė

Praça São José, 8 sala 6 ir 7 — Vila Zelina (Baužio jame)
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Casa gpriniW & Cia.
PRAÇA SÃO JOSÉ, 1 - V. ZELINA — S. PAULO

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 
nalTjanybių

Geležies reikmenų,’dažų, lėkščių, aluminių indų, 

įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių- 

fogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t. t..
Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA 

ISSIMOKĖJIMUI.

Prie pat autobuso Nr. 93 sustojimo vietos.
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Registrado no C.R.C. sob o n.® 551

PRAÇA SÃO JOSÉ, 8 SAL.1 E 2 - V. ZELINA - S. PAULO į

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

' HORÁRIO daš: (Ui
m in p n n n in m n i i i i ,i i , in i> n .n u m m m .u m m m m m m m m n ;i> n m m m.h i» m m 'in =

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

8 às 19 horas.

— Šiomis dienomis J. Paukš 
tys grįžo iš savo ūkio Boa 
Esperança. Padėtis liūdna nes 
šalnos smarkiai palietė pasė
lius.

Gyvuliams trūksta pašaro.

— Ši sekmadienį b is Agua 
Raza lietuviams mišios 1.1 vai.

— Vila Zelinos kongregadai 
dalyvauja São Paulo miesto 
kongregadų pingi - pongi tui‘ 
n.Vre. Šiais metais pirmiuinkau 
ja stud. Nadolskis.

L. K. Bendruomenės choristei

OLGAI 1VOŠKAITEI, 

myliman tėveliui mirus, liūdesio valandoje nuoširdžiai 

užjaučia

L. K. Bendruomenės choras.

Kavos braukimas. ŠĮ mėne
sį Brazilijos kavos ūkį palie
tė šalnos, ypač S. Paulo ir 
Paranos estaduose. Ateinan
čiais pora metų kavos der
liu* bus mažesnis apie .50 
procentu. Nukentėjo ir lietu
viai turintieji kovos ūkius, 
kain pavyzdžiui P. Kondratas, 
J. Silickas, J. Deveikis ir kiti.

— Praėjusį šeštadienį Quin 
ta Paneiroj pas Zaikauskus 
buvo suruoštas jauku* pobū
vis jaunimui Pobuvin buvo 
pakvies tas ir dalyvavo kun. 
P Ragazinskas ir kt. svečiai.

IŠNUOMOJAMAS KAMBA
RYS. SU BALDAIS vienam 
asmenui, rua Silva. Bueno, 884 
(bonde Fabrica) Informacijos 
vietoj su Mykolu. Kainu priei 
narna.

GERAS UŽDARBIS! Reika
lingas kelnių siuvėjas. Kreip
tis: Rua Rio das Fedras n. 6, 
sobrado, Vila Zelina.

— Iš Korėjos pranešama, 
kad generolas M. Clark įtei
kus komunistams ultimatumą 
arba dabar susitarti, arba, nie 
kad ir Korėjos klausimą baig 
ti tvarkyti ginklu.

—- Rytų Vokietijoje vėl pra 
sidėjo visa eiie darbininkų 
streikų

— Pranešimai apie kariuo
menės įsigalėjimą Kremliuje 
pasitvirtina. Iš Rusijos laukia 
ma. daugiau staigmenų.

IR LIETUVOJ «VALYMAS»

Berijos likimo susilaukia vi 
si jo «draugai» vadinamų so
vietinių respublikų vidaus rei 
kalų ministerial. Štai prane
šama, kad pavergtoj Lietuvoj 
vidaus reikalų ministeriu bu
vo koks tai Kondakov, matyt 
iš Rusijos atsiųstas maskolius 
lietuvius terorizuoti. Kadangi 
jis buvo Berijos pastatytas ir 
jo patikėtinis, tai ir jis nuša, 
iintas. Beahejo «valymas* pa 
lies visą eilę ir mažesnių vai 
dininkų. Dabar visoj sovietų 
Rusijoj ir okupuotuose kraš
tuose komunistai dreba, nes 
nėra tikri, kaip ilgai bus nešu 
likviduoti. Tai tau ir laisvė 
ir rojus...

6


	1953-nr29-MUSU-LIETUVA-00007
	1953-nr29-MUSU-LIETUVA-00008
	1953-nr29-MUSU-LIETUVA-00009
	1953-nr29-MUSU-LIETUVA-00010
	1953-nr29-MUSU-LIETUVA-00012
	1953-nr29-MUSU-LIETUVA-00013

