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Savaitinė Politinių įvykių Apžvalga
Rusija turi ato
mine bomba.
Maskvos radijas ir spauda 

pranešė, kad rugpjūčio mėn. 
•12 d. buvo bandymo tikslams 
susprogdinta vandenilio (hi
drogeninė) bomba.

įvykusi atominį sprogimą 
patvirtino ir Amerikos atomi 
nes energijos komisija.

Prancūzijos 
streikai

* dar nesibaigė. Paryžiuje dalis 
” autobusų važinėja. Sumažin 

tas ir požeminių traukinių ju 
dėjimas. Strateginėje vietose 
tiek Paryžiuje, tiek kitose vie 
tose patruliuoja kariuomenė. 
Vyriausybė yra pasiruošus 
betkokienis netikėtinumams. 
Dalis darbininkų jau grįžo 
prie darbo Krtkščionių dėmė 
kratų partijos vadovybė sten 
giasi tarpininkauti tarp vy
riausybės ir dirbininkų sindi 
katu. Atrodo, kad šiuo kartu 
vyriausybė laimėjo. Vyriausy 
bė rado netikslu kelti atlygi 
nimą nesustiprinus krašto eko 
naminį stovį. Atlyginimo pa
kėlimą seks kainų kilimas. 
Iš to užbarto rato niekad ne
bus galima išeiti Vyriausybė 
stengiasi sudaryti tokias sąly 
gas. kad nereiktų atlyginimo 
kelti ir kad pragyvenimas ne 
pabrangtų.

Persijoj sukilimas 
- nuvertė Mosa- 

degh
Rupgiūčio m. 19 d. Persijo

je kariuomenė ginklu pašalino, 
vadovaujant generolui Zahedi 
Mosadegho vyriausybę.

Visuomenės dauguma eina 
su kariuomene. Perversmo 
priežastys yra sudėtingos. 
Tarp kitų priežasčių yra ir 
Mosadegho nesiskaitymas su 
tautos tradicijomis bei papro 
čiais, krašte viešpajantis skur 
da- ir bado šmėkla, nevykusi 
naftos politika, palankumas 
sovietams ir t.t..

Pe vers m o metų įvyko sti
prus susirėmimas su Mosa- 
degh palankia kariuomenė, 
saugojusia jo rezidenciją. 
Paimta rezidencija perversmi 
ninku buvo sudeginta, o pats 

Reikalingas advokatas byloms vesti?
Nieko nelaukdamas kreipkis į 

Advokatą Decio Farias
Raštinė: R. Santa Teresa, 28, 6-to and. salas 604 «* 606.

{kampas Praça da Sé) Fone: S6-8240 ir 32-006į

Mosadegh, stiprios kariuome
nės sargybos lydimas inter
nuotas nežinomoj vietoj Pei* 
versmo metu buvo vartojamos 
net patrankos Mirusių ir'su
žeistų skaitoma šimtais.

Ministério pirmininko purei 
gas permė sukilimo vadas 
gen. Zahedi

Ne tik vyrai, bet ir moterys yra žymios lakunė’s. \ iena jų 
Jacqueline Cochran, pirma iš moterų yra pralenkusi garso 
bangas, per valandą nuskridusi su «F 86 Saber» lėktuvu 1088 
kl. Ją sveikina aviacijos oras Charles Yeager Jacqueli
ne Cochran priklauso Amerikos aviacijos rezervui ir turi pul 

kininko leitenanto laipsnį

Londone, sukilimui pavykus 
naftos kompanijos akcijos pa 
kilo ir pradėjo būt perkamos!.

Atrodo, kad su nauja vyt 
riausybe anglai geriau susi
derės.

Perversmo metu buvo ap 
mėtyta komunistinio laikraščio 
redakcija ir padegtas namas.

Korėjos fronte
Sąjungininkai įteikė komu 

nistams kvietimą sušaukti su 
sirinkimui Pan-mun jone, kur 
turėtų būti gauti patikrinimas 
iš komunistų pusės, kad pa
leis visus karo belaisvius, net 
ir nusikaltusius.

Sąjungininkai karo belais
viais pasikeitimą sustabdė iki 
22 d, rugpiučio del siaučian
čios tifo epidemijos.

Amerikos nuostoliai žmonė 
mis Korėjos kare yra šie: už 
muštų 25604, sužeistų - 103492; 
belaisvėn paimtų - 2219; ir 
2433 buvo skaitomi kaipo be 
laisvia: ar dingę. Viso Amerf 
kos nuostoliai siekia 142277 
vyrus.

Žodžiu karas.
Sustojus karui fronte, jis už 

virė Jungtinių Tautu susirin 
kime New Yorke. Ten svars
to komisijos sudarymą Korė
jos reikalams svarstyti. liet 
ir komisijos sudarymas labai 

sunkiai vyksta. Vieni siūlo 
vienus kandidatus, kiti kitus.

Jei jau komisijos sudarymas 
taip ilgai tęsiasi, tai ką jau 
bekalbėti ame pačias derybas. 
Susitarimas bus neįmanomas, 
arba labai sunkus.

Korėjos suvienijimo klausi 
mas yra beveik toks pat kaip 
ir Vokietijos. Vienur ir kitur 
siekia Maskvos ranka. Viskas 
priklausys kaip stipriai jausis 
Maskva

Diplomatams lengva kalbėti 
bet pavertiesiems sunku neš 
ti vergija' jungą ONU posė 
džiuose nei amerikonams, nei 
anglams negalioje jų taip var 
tojamas posakis, kad «laikas 
- pinigai».

Lietuvos laisvi 
nimo veiksnių 
konferencija yra numatyta 
Now Yorke sušaukti lapkrčio 
mėnesį. Tuo reikalu iš Ame 
rikos Europon nuvyko Lietu
vos Laisvės Komiteto pirmi
ninkas V. Sidzikauskas tartis 
su VLiKu bei diplomatais. Kon 
ferencija manoma sušaukti 
platesnė. Kas dalyvaus konfe 
cijoje yra palikta nutarti VLI 
Ko pirmininkui mons. M. Kru 
pavičiui su diplomatijos šefu 
St. Lozoraičiu.

Lietuvos laisvinimo veikimo 
praplėtimas visais frontais 
yra neatidėliotinas reikalas. 
Tai, kas galima šiandien pa
daryti, nereik atidėti rytojaus 
dienai. Pavyzdžiui Lietuviams 
yra aktualus klausimas su

kaimynais, vokiečiais, lenkais, 
baitgudžiais, sienų nustaty
mas. Ginklu spręsti ginčyti
nas teritorijas, vargu ar mums 
išeitu naudon.

Kitas neatidėliotinas reika
las yra egziiinės vyriausybės 
sudarymas, kuri nemažiau tu 
retų autoriteto už bet kokį ko 
miietą.

Lietuvos Konsula
tas Kolumbijoje.
Kolumbijos vyriausybė ofi 

cialiai pranešė, kad ji sutin
ka, kad butų įsteigtas Lietu
vos konsulatas. Tai yra išim
tinai Lietuvių Katalikų Komi 
teto nuopelnas. Dabar belieka 
paskirti kandidatas, kurį turi 
parinkti VLIK-as susitaręs su 
dipomatų šefu.

Ministeris B tiulis yra 
sunkiai susirgęs. Reikalingas 
yra ilgo, poilsio.

Maroke neramu.
Prancūzai pergyvena tiek 

savo metropolijoj, tiek koltui 
jose politinį krizį. Metropoli
joj kraštą vargina streikai, o 
kolonijose. Indokinijoje vyks
ta karas o Afrikos Maroke ir 
•i neramu’, nori nuversti pran 
tūzams nepalankų sultoną.

Prieš 40 metų prancūzams 
tarptautinėje konferencijoje 
buvo pavesta sujungti daugy
bę Maroko genčių ir baigti 
jų tarpusaves pjautynes. Bu
vo įkurta Maroko imperija sul 
tono vadovaujama. Bet ne vi
sos gentys pasidavė.

Ypač daug pasipriešinimo 
parode Atlaso pakalnėse gy
venančios berberų gentys.

Kada dabartinio Maroko sul 
tono politika pasidarė nepri
imtina prancūzams, pastarieji 
vėl bando intriguoti berberus, 
kad pasipriešintų sultonui ir 
kad reikalautų, kad sultonas 
užimtų sostą ne paveldėjimo, 
bet rinkimo keliu.

EI Glaoui yra sultono prie
šas ir politinis bei religinis 
kalnų berberų vadas. Jis ši
ais metais buvo Churchillo 
svečias.
Nuo prancūzų sultonas nusisu 
ko, kaip 1943 m. turėjo slaptą 
pasikalbėjimą su Ruzveltu 
Tais pačiais metais buvo įs 
teigta ir nacionalistinė arabų 
partija.

Galutinėje išvadoje galima 
pasakyti, kad Maroko nėra 
mumus išprovokuoja svetimų 
jų intrygos. Čia veikia Mas
kvos. Londono, Vašingtono, 
Paryžiaus, Kairo agentai Vi
siems yra svarbu įkeltj koją 
Afrikon. Amerikonai Maroke 
yra pastatę penkis didžiulius 
aerodromus, nutiesę strategi
nės reikšmės geležinkelių ne 
tik Maroke, bet ir per visą 
Afriką. Karo atveju Afrika 
yra didžiausios reikšmės stra 
teginis punktas.

Nauja Italijos Vy
riausybė 

vadovaujama Giuseppi Pella 

gąVb parlamento pasitikėjimą. 
Užsienio politikoj eis buvu
sios vyriausybės keliais. Ši 
vyriausybė yra laikina. Neuž 
ilgo turės būt sudaryta nanja 
plačiais _ koaliciniais pagrin
dais, arba paskelbti nauji rin 
kimai.

Brazilijoje
✓ -S-

— Dolerio kaina krito ligi 
38 krnzeirų. Dabartinis finan 
sų ministeris imasi konkrečių 
priemonių k r u z e i r iii yfe t i p r i n ti.

— Policija susekėXgangste 
riu» grupę, kurių tarpe du 
anglai, viena vokietė ir pora 
brazilų, pasiruošusių apiplėš
ti valsiyjinio banko (Banco 
do Brasil) skyrių S. Catarina* 
estade.

— Mokoje, buvusiame hipo 
drome bus pastatytas didelis 
sporto stadionas: dvi futbolo 
aikštės, maudyklė, krepšiniui, 
tinkliniui ir kt. aikštės.

Kersteno rezoliu
cija.

«Kadangi Jungtinių Ameri
kos Valstybių Vyriausybė pa 
laiko diplomatinius santykius 
su Pabaltijo tautų vyriausy
bėmis - Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos - ir konsekventiškai 
atsisakė pripažinti jų pagro
bimą bei prievarta įjungimą” 
į Sovietų Sąjungos Socialist] 
nes Respublikas: Tad tebūna 
nutarta, kad šiuomi išrenlia 
ma komisija, susidedanti iš 
7 Kongreso narių, Kongreso 
pirmininko skirtų. Vieną jų 
komisija pasiskirs pirmininku. 
Ueikokia vakansija, atsiradu 
si komisijos narių tarpe, bus 
užpildoma tokiu pat būdu, ko 
kiu buvo daromas originalus 
paskyrimas

Komitetas yra įgaliotas ir 
įpareigotas pravesti pilną ir 
užbaigtą SSSR įvykdyto Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos už
grobimo ir prievarta įjungi
mo ištyrimą. Tyrinėjant imti
na dėmesin, bet neapsiriboti- 
na: slapti tarp SSSR ir vokie 
čių Badų režimo 1939 - 40 m. 
susitarimai, liečiu Pabaltijo 
tautas; sutartys tarp ’Pabalti
jo tautų ir SSSR bei jų sulau 
žymas; sovietų agentų infiltra 
cija į Pabaltijo tautas bei So 
vietų ginkluotų pajėgų invazi 
ja į Pabaltijo tautas 1939-40 
m.; Pabaltijo tautoms primes
ta apgaulinga rinkimu siste
ma 1940 m., kad užtikrintų iš 
rinkimą asmenų, palankių 
SSSR ir priešingų Pabaltijo 
tautoms ir Pabaltijo žmonėms.

Kai tik galės, dabartinio 
Kongreso metu Komitetas pra 
neš Kongresui (arba Kongre
so pareigūnui, jei Kongresas 
nebūtų sesijoje) apie apklau
sinėjimo rezultatus bei studi 
ją, drauge su rekomendacijo 
mis, kurias jis ras reikalin
gas. Tikslu įvykdyti šią rezo 
liuciją, Komitetas, arba bet-

(Pabaiga 6 pusi.)
------------- «---------------------
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Svarbiausias laisvojo pasaulio veiksnys nė
ra susvyravęs

PASIKALBĖJIMAS SU LIETUVOS LAISVĖS KOMITETO 
PIRMININKU V. SIDZIKAUSKU.

Lietuvos Laisvės Komiteto 
New Yorke pirm. V. Sidzi
kauskas savo lankymosi Va
karų Vokietijoje proga šutei 
kė ELTAI pasikalbėjimą įvai 
riais mums rupimais klausi
mais.

— Kaip vertinate, p. Pirmi 
ninke, bendrą politinę padėtį?

— Pasaulio politikos hori-
zontai tebėra apsiniaukę. Pas 
kutinieji įvykiai ir reiškimai 
tarptautinėje politikoje priki 
šamai rodo, kaip nepaprastai 
surizgusi ir drumsta yra šių 
dienų tarptautinė padėtis. Tos 
padėties raidą apsprendžia 
-i A V vadovaujamo laisvojo ir 
demokratinio pasaulio iš vie 
nos pusės, ir Kremliaus klikos 
diriguojamo komunistinio mo 
oolito - iš kitos pusės, santy 
kiai. Sakytieji santykiai reiš
kiasi šiandien šaltuoju karu. 
Ar šaltasis karas bus tęsia
mas ir kaip ilgai, ar jis virs 
karštu karu, ar p-'galia u pas 
kutintojo saro išKeitieji ar jo 
pasėkoje kilusieji politiniai, 
klausimai Europoje ir Azijoje 
bus išspręsti taik o;nis prie
monėmis, • vis tai yra klausi 
mai, kurie kamuoja šiandien 
žmoniją o ypač tautas, ant 
kurių savo sunkią ir nešvarią 
leteną laiko uždėjęs rusiška
sis bolševizmas

Ką manote apie Maskvos 
tariamai naująją politiką san 
tykiuose su Vakarais?

— Stalino išnykimas iš po 
litinės arenos i" staigus kito 
bolševikinio potentato - Be; i 
jos - sulikvidavimas sukrėtė 
komunistinį monolitą, o viršų 
nėję pradėjo atsirasti plyšių. 
Tikslu išlošti laika, reikalin
gą tų plyšių užlopytum ir «ka 
pitalistinio apsupimo» sutruk 
dymui, Maskva pradėjo taikos 
ofensyvą ir «preventyvinės 
taikos» politiką. Vakarietiška 

• sis pasaulis nėra, deja,’ nei 
pakankamai vieningas susida 
ri tįsiai tarptautinei padėčiai 
apvaldyti. Globaliniam komu
nistinio pasaulio puolimui tu
ri būti priešpriešais pas-tatyta 
globalinė laisvojo pasaulio 

strategija. Kai tai įvyks, ne 
tik bolševizmo veržimasis bus 
sulaikytas, bet ir visas jo ant 
melo, klastos ir teroro pasta
tytas politinis pastatas turės 
sugriūti. Bet tam bus reika
lingi nauji bandymai, bus rei 
kalingas laikas. Taigi, viskas 
šiandien kalba už tai, kak šal 
tasis karas su neišvengiamais

Pie.ų Korėjos našlaitiš. Karo melu žuvo tėvai. Tokių nelai
miu,,.. u Karo metu, kurį išprovokavo komunistai, P. Korejo 

je priskaitoma ligi 15 tūkstančių.

įtempimais ir laikinais atoslú 
giais tęsis dar ilgoką laiką. 
Maskva bandys nukreipti va
karietiškąjį pasaulį der.bų, 
konfe • ncijų kelią. Turint gal 
voje ypač europines nuotai
kas, \ra visai galimas daik
tas, kad tas politinis mane
vras Maskvai pasiseks ir kad 
pasaulis yra išvakarėse nau
jos eros, būtent, nesibaigian- 

cių derybų ir konferencijų 
bei susirašinėjimų daugiausi
ai apie tai, dėl ko tartis, lydi 
mo šaltojo karo.

— Kaip visa tai atsilieps į 
lietuvių ir kitų pavergtų Ry
tu tautų pastangas išsilaisvin 
ti?

- Mums, lietuviams. Ivgiai 
kaip ir kitoms Sovietų paverg 
toms tautoms, savaime aišku, 
pirmoje eilėje rúp, kck'os Įta 
kos bendroji pasaulio 'milti
nės padėties raida turi Vidu
rio ir Rytų Europos valstybių, 
jų tarpe ir Lietuvos, išlaisvi
nimui. Su džiaugsmu ir pasi
tenkinimu galima konstatuoti, 
kad svarbiausias laisvojo pa 

saulio veiksnys - Jungtinės 
Amerikos Valstybės šiuo po 
žiūriu nėra susvyravęs ir nė
ra davinių, kad ir ateityje sus 
vyruotų. Įrodymai - preziden 
to Eisenhowerio š. m. balan
džio 16 d. paskelbtoji JAV vy
riausybės laisvės programa, 
Įsakmiai įjungianti Sovietų 
Rusijos pavergtosios Europos 
dalies išlaisvinimą, JAV,Didž. 

Britanijos ir Prancūzijos už
sienio reikalų ministeriu kon 
ferencijos š. m. liepos mėn. 
Washingtone komunikatas ir 
Valstybės Sekretoriaus John 
Foster Dulles liepos 18 d. pra 
nešimas, ir pagaliau, Kerste- 
no rezoliucijos priėmimas, 
kas drauge yra ir neįkainoja 
mas Amerikos lietuvių Tary 
bos vykdomojo komiteto įna
šas Lietuvos laisvinimo bylai.

— Kas pasakytina dėl Lie
tuvos laisvinimo veiksnių vei 
klos ir artimiausiųjų uždavi
nių?

— Mūsų tautos vedamoji 
kova dėl Lietuvos valstybės 
išlaisvinimo turi du aspektus: 
politinį valstybės išlaisvini
mą - ir tautinį - mūsų tau
tos potencialo išlaikymą. Ta
tai apsprendžia ir mūsų lais 
vinimo veiksnių šiapus gele
žinės uždangos uždavinius. 
Natūraliai, organiškai yra su
sidarę kaip ir du lietuvių po 
litinės veiklos centrai - vie
nas Amerikoje, kitas - Euro
poje. Pirmąjį sudaro Lietuvos 
diplomatinis atstovas Washing 
tone. Amerikos Lietuvių Tary
ba Čikagoje, Lietuvos Lais
vės iomitetas New Yorke ir 
besi Iv ariančioji, tiesa, gana 
sunkiai, Amerikos Lietuvių 
Bendruomenė. Europoje turi 
rne VLIKą ir Vykdomąją Ta
rybą, Lietuvos Diplomatijos 
Ėefa, diplomatinius atstovus 
Vatikane, Londone ir Paryžių 
je ir Lietuvių Bendruomenes 
Vokietijoje, Anglijoje, Pran
cūzijoje, Italijoje, Šveicarijo
je, Švedijoje.ir kitur. Svarbu 
ir būtina, kad sakytų centrų 
• Amerikos ir Europos vei
kla būtų suderinta, o kur rei 
kia, ir suintensyvinta bei sus 
tiprinta. Mums, dirbantiems 
JAV-se tatai ypač svarbu dar 
šiais metais lapkričio gale 
Čikagoje įvyksiančio Vis, Ame 
rikos Lietuvių Kongreso aki
vaizdoje.

Karolė Pažėraitė 

Sveika Marija 
(Atviras laiškas Stutthofo kon 
centracijos stovyklos kanki
niui kun. prof. Stasiui Ylai)

Prieš Didįjį Karą, kada pra 
dėjau lankyti pradžios moky 
klą. mano mamytė man pado 
vanojo lietuvišką maldaknygę 
kurios viršelį puošė aukso 

raidėmis išrašyta «Sveika Ma 
rija». Ta maldaknygė su Auš 
ros Vartų Dievo Motinos pa
veikslu joje mane lydėjo per 
gyvenimo sūkurius ir povojus. 
Ji mane apsaugojo nuo nutau 
tėjimo. Ir dabar dar netikėtai 
tarp savo popierių suradau 
tos maldaknygės viršelį su 
brangiais žodžiais «Sveika Ma 
rija». Apgailestaujant malda
knygės turinio žuvimą (nors 
jau turiu keletą naujų malda 
knygių), netikėtai gaunu iš 
Tamstos, Kunige Profesoriau, 
Amerikoje išleistą to paties 
vardo maldaknygę. Tai man 
buvo nepaprastai brangi iš 

-Tamstos, kilnaus kankinio už 
lietuvybę ir katalikų tikėjimu, 
dovana. Ir dabar tie kerimie 
ji sieįą žodžiai «Sveika Mari 
ja» mane lydės ligi mano gy 
venimo galo.

Bet Tamstos suredaguota 
ma-daknygė daug kuo skir asi 
nuo anos mano kūdikvst s 
maldaknygės. Taip, kaip su u 
gūsio žmogaus siela nuo tmjy 
viškos vaiko sielos Kokos 
gražios maldos! Tokias mal
das parašyti tegali tas, kuris 
daug kentėjo, ir nekaltai nu 
kentėjo Kasdien randu ši< e 
šventoje knygėjėje vis naujų 
ir naujų kilnių žodžių bei mio 
čių, kuriais žemės dulkė - 
žmogus gali kreiptis į savo 
Viešpatį. Dievo Motiną ii- į 
šventuosius.

«Nuo ankstyvo ryto ligi vė 
lyvos nakties aš ilgiuosi da
vęs. Kai aušra puošiasi savo 
trykštančia šviesa, vis mąst iu 
apie Tave, mano Dieve, mano 
gyvenimo Saule! O. ateik r 
išsklaidyk mano tamsybes, k u 
rios slepia Tavo meilės di
dybę...

«Kai audros siaučia sieloje 
aš ilgiuosi Tavęs audrų Tram 
dytojau!...

Tai ne malda, o himnas pa 
šaulio Kūrėjui.

Ir kaip džiugu lietuvio ka
taliko širdžiai, kad toje mal
daknygėje gali rasti įvairių 
maldų susijusių su mūsų lie
tuviškomis tradicijomis. Mal
dos prie Kūčių stalo nepa
prastai artimos lietuviškai šie 
lai. Čia rasi maldų įvairių 
švenčių proga, be to, organi
zacines, stovyklines, šeimines 
maldas ir įvairių profesijų 
žmonėms pritaikintas maldas.

(Tąsa 3 pusi.)

Nuostabusis sakalas
(Lietuviška pasaka iš

GYVENO kartą žvirblis ir 
šikšnys. Jie nutarė prisinešti 
žirnių j vieną stuobrį, kad 
-atėjus žiemai nereikėtų badu 
stipti. Nutarta — padaryta.

Atėjo ir žiema. Žvirblis su 
šikšniu laimingai gyvena — 
maisto turi pakankamai: dalosi 
juo, kiekvienas po vieną žir 
nį sulesa per dieną. Taip jie 
dalėsi dalėsi, kol galop pasi
liko tii< vienas žirn's. Dėl to 
žirnio jie ir susiginčiję. Žvir
blis sako:

— Man tas žirnis išpuola 
sulesti, nes aš vasarą daugiau 
nešiau, netingėjau.

— Ne. man jis priklauso, aš 
turiu ji sulesti! — sako šikš
nys.

Taip juodu ginčijosi visą 
dieną. Pagaliau nutarė kiek
vienas pasisam Lvti teisėją 
kad išspręstu. k->m tas žirnis 
išpuola sulesti Gerai, žvirblis 
pasisamdė sakalą, o šikšnys 
—- vanagą Bet. tas pats ir tarp 
teisėjų atsitiko: juodu, saka
las ir vanįgas. irgi susiginči 
jo. Ginčijosi, pagaliau ėmė 
plunksnuotis, neštis. Visi žino, 
kad vanagas yra akiplėša, kad 
jo nagai aštrūs, - ėmė ir

Dr. J. Balio rinkinio)

išsuko sakalui vieną spirną. 
Žirnis, žinoma., atiteko šikš
niui.

Maidžio.ia nuliūdęs saka! s 
pakrūmėmis, pakelėmis, pas 
kristi negali - sparnai išsuk 
tas. Tik št-ii, kur buvęs kur 
nebuvęs, medžiotojas beeinąs. 
Pamatė sakalą, tuojau ištiesė 
šautuvą ir rengiasi šauti.

— Žmogau, pasigailėk ma
nęs, nešauk, aš tau kuo nors 
atsilyginsiu, -- prabilo ’saka
lai '

Žmogus nuleido šautuvą, pa 
žiūrėjo kiek ir vėl taiko. Sa
kalas vėl meldžia:

— Pasigailėk, žmogau, ma 
ža naudos iš manęs teturėsi, 
jei ir nušausi. Matai sergu, 
sudžiūvęs esu, nei mėsos bus, 
nei ko

Medžiotojas vėl nuleido šau 
ttivą, bet greitai pakėlė ir tie 
šiai nutaikė j sakalą.

Žmogau! — su ašaromis 
prabilo sakalas. - nešauk, 
pasigailėk, aš tau tikrai kuo 
atsilyginsiu, nešauk!

- O kuo tu man atsilygin
si. jei tavęs nešausiu? — pra 
Hilo medžiotojas.

— Vis kuo nors atsilyginsiu, 

— sako sakalas. — O jei tu 
manęs pasigai ėjęs paimtum 
pas s i ve, palaikytum visą žie 
mą prie grūdų aruodo, tai ti- 
k'rai aš tave laimingu padary 
čiau, — ne lik laiming , bet 
ir turtingu

Medžiotojas ilgai galvojo. 
Pagaliau, pasiėmęs sužeist ijj 
sakalą, parėjo namo. Sakalą, 
sulig jo prašymu, uždarė klė 
ty prie grūdų aruodo.

Atėjo pavasaris, žmogus iš 
leido sakalą paskraidyti. Sa
kalas pakilo pad ingėse, su 
plasnojo sparnai-, ravaikė de 
bests ir vėl sugrįžo. Sugrįžęs 
sako:

- Dar nesu visai sveikas, 
dar palaikyk vieną savaitę 
pas save.

Žmogus sutiko. Po savaitės 
žmogus vėl paleido jį Saka
las, kaip viesulas, pakilo pa
dangėse.

— Sudiev, nebegrįš, — sa
ko medžiotojo žmona, —, iš 
laikei visą žiema, kiek grudi! 
sulesė, dabar išlėkė, ir tiek.

Bet ne - sakalas sugrįžo. 
Sugrįžęs sako:

— Dabar jau visai sveikas 
esu, palių keliauti jau pas sa 
vo tėvus. Gal keliausi ir tu 
karto su manim?

Žmogus sako:
— Kaio aš keliausiu kartu 

su tavim: tu lėksi padangė
mis, o aš?

- Tuo tu nesirūpink, — at 
sakė sakalas.

Medžiotojas rengėsi kelio
nėn: pasakė «sudiev» savo 
žmonai, ir tiek. Sakalas liepė 
jam sėstis ant nugaros. Saka 
las pasikėlė aukštai, aukštai 
Bet nelaimė — papurtė jis 
nugarą, [r žmogus nuslydo 
nuo jos. ir lekia lekia — že 
myn, žemyn. Tik štai, prie 
pat žemės, sakalas sugavo 
žmogelį ir vėl lekia aukštyn.

— Kam tu mane numetei 
nuo savo nugaros? - aš kuo 
nenumiriau iš išgąsčio, — sa 
ko žmogus.

— Ar atsimeni, kai tu ma
ne norėjai pakrūmėj nušauti? 
Buvo ir man tada baisu, ži
nok ir tu.

Žmogus nieko neatsakė. Sa 
kalas kilo vis aukštyn. Bet 
štai pasikartojo vėl tas pats: 
sakalas pasipurtė, ir žmogus 
nuslydo nuo jo nugaros. Žino 
gus dabar iš išgąsčio nebega 
įėjo nė žodžio ištarti, o saka 
las pasii' čiodam »s sako:

Žinok, ir man buvo bai 
su. kai tu norėjai mane nu
šauti, atsimeni?

Žmogus atsigavęs meldė su 
ašaromis gelbėti. Sakalas vėl 
jį sugriebė ir skrido toliau. 
Pakilo aukštai, aukštai, ana 
pits debesų.

- Ei. žmogau, tu dabar ti
krai užsimuši! — sušuko pasi 

purtęs sakalas.
Ir iš tikrųjų -- žmogus lė 

kė tiesiog į jūrą. Jau jau, ro 
dos, pasieks banguojantį pa
viršių, tik štai sakalas vė! čia 
pat prie žmogaus.

— Matai, atmeni, kai tu no 
rėjai mane nušauti kai tu tre 
čią kartą ištiesei šautuvą — 
buvo ir man taip pat baisu, 
kaip ir tau. Dabar nebegąs
dinsiu. — sako sakalas, - da 
bir mes skrisime pas mano 
brolius. Kai mes nuskrisime. 
jie labai bus su mumis meilūs, 
tau dėkos už mano išlaikymą 
ir duos visokių dovanu. Tu jų 
neimk, tik prašyk Senosios 
Ladunkos skrynelės.

žmogus prižadėjo tai išpil
dyti.

Jie skrido, be galo ilgai 
Pagaliau sakalas prabilo:

Pažiūrėk, žmogau, at
matai, kas ten žiba, lyg sida 
bro kamuolys?

— Matau.
— Tai mano brolio dvaras.
Pagaliau jie nriskrido dva

rą. stebuklas, kokį dvarą, vis 
kas buvo sidabro: ir trobos, 
ir stogai, ir medžiai, - vis
kas buvo sidabro To dvaro 
savininkas buvo sakalo bro 
lis. Sakalas, pasiekęs savo 
brolio, d vara, tuojau pavirto 
gražiu ponaičiu. Linksmas bu 
vo sakalo brolis: vaišino, my 
įėjo, visokių dovanų siūlė.

2



MŪSŲ LIETUVA riigpuičio 22 d.

Kodėl ir kaip nuverstas Berija
(Tąsa)

J i k ti'ie.k; s netikėjo, kad Ma<; 
lenk u yas savo varžovą, po 
Sulipo mirties centro komite 
tui dar-prieš 4 mėnesius pa
siūliusį jį paskirti minist. ta
rybos pirmininku, už nuopel
nus pakeltą į sovietinius mar 
šalus, atom, energijos komisi 
jos ipirmininką, savo žinioj 
turėjusi ištisą MVD, NKGB, 
pasieniečių ir šnipų armiją, 
kontroliavusį satelitinių kraštų 
pajėgas, kalbėjus; Stalino var 
du d ir jam gyvam esant etc, 
taip greit suims ir l kviduos 
apkaltinęs jį, kad siekęs to 
pat. ko faktiškai siekią Ma
lenkovas. Berijai prikišama, 
kad jis norėjęs vidaus reika 
lų ministeriją ir saugumą pa 
daryti aukštesnį už holševiki 
nę vyriausybę ir partiją, su
glemžti visą faktiškąją galią 
į savo rankas ir pasidaryti ne 
ribotu diktatorium Berija sten 
gęsis kontroliuoti ne tik kitas 
ministerijas, ne tik apstatęs 
šnipais savo draugus ir kom. 
vyriausybės narius'.. bet visur 
parinkinėjęs tik jam aisidavu 
sius patikimiausius žmones ir 
stengęsis koutruliitoli visą so 
vietinį valdžios aparatą. Da 
bar toji pati sistem . buvus: 
pritaikyta jam pačiam. Jį suė 
mė specialieji Malenkovo da 
liniai, veikią pag I jo tiesiog! 
nes direktyvas ir priklausą 
tiesiogiai kremliui. Dabar Be 
rija apšauktas sovietiniu «B<> 
napartu». /Malenkovo «Troe 
kiti», o kitų net - «Imlševiki 
niu Cito», kuris, girdi, norė
jęs švelninamosiomis priėmė 
nėmis pa keisti sovietinę sah- 

(Pabaiga iš 2 pusi.)

Te gerasis Dievulis Jus lai 
mina. Kunige, už tokią bran
gią dovaną lietuviui katalikui.

Red prierašas: Maldaknygė 
kainuoja 2 50 del. Užsakyti: 
Nek. IT. Seserys, R.F.D.2, 
Putnam, Conn., U.S.A. 

tvarką ir «grąžinti kapitaliz
mą». Tjkrėsjos varžybų ir suė 
mimų sjndlkjmenos dar nėra 
visiškai paaiškėjusios,: tačiau 
girdima balsų, kad Berijai no

L; T vės varpas, simbolis Amerikos laisvės, yra pakabintas 
Nepriklausomybės salėje, Filadelfijos mieste, Pensilvanijos 
v Istijoie, 1 ur ir buvo paskelbta Amerikos nepriklausomybė. 
Lankytojai lankydami šią istorinę vietovę mėgsta skambte'ti 

ir Neprikausomybės varpu.

rimą suversti visą kaltę dėl 
darbo žmonių sukilimo Vokie 
tijos Rytų zonoje, vis kylan
čio nepasitenkinimo sateliti
niuose kraštuo-e. taip pat pa 
vergtoje Lietuvoje ir kitose 
Pabaltijo valstybėse, stengia 
masi jį padaryti kaltą dėl So 
vie'ų nepasisekimo visur ki
tur, nors dalis užsienio span 
dos pažymi, jog šios rūšies 
bolševikų «naujoji politika», 
parodžiusi tam tikrų nuolaidų. 

Vakarams galėjusi būti ypač 
pavojinga: ji galėjusi juos sus 
k.ildyti ir kai ką iš Vakarų 
valstybių vyrų įtikinti, jog So 
vietai tikrai atsisakę savo ti 
kslų • nugalėt} visą pasaulį.
. Tačiau gerai pažįstantieji 
Sovietų rėžimą įspėja, jog bol 

ševizmas iš esmęs nępasikei 
tė: prie Stalino karsto prisie 
kę partijai ištikimybę Malen 
kovas, Molotovas ir Berija 
kaip buvo, taip ir liko bolše
vikai Kai kurie britų ir ame 
rikiečių laikraščiai spėlioja, 
kad. nepaisant tikinimų, jog 
Sovietu užsienio politika ne-

Bernardas Brazdžionis

S O D Y B A
Ak, mano; laimės tolima sodyba, •
Puošta šventaisiais protėvių vardais, 
Tavam danguj - jaunystės saulė žiba, 
Ir sodai žydi - pasakų žiedais.

•s
Ant tavo stogo ažuoto žirgeliai.
Ant tavo vartų žalvariniai spinduliai, 
Ant prieklėčio ramunės galvas kelia 
Sesers sapnuos kuždėdamos kukliai.

Ak, mano, džiaugsmo tėviškės sodyba, 
Tarytum nuotaka, paskendus, jovaruos 
Kokiam keleiviui tavo langas žiba 
ly kam ugniakure žarijos sužėruos

Tada, kai aš, paklydęs ir sušalęs, 
Ieškosiu prieglaudos pastogėj s\etimoj, 
Kai atminimuose žvaigždėm žydės kūkaliai 
Ir aukso gintaru - seni tėvų namai?

Ak. man ) laimės tolima sodyba, 
kokiam keleiviui tavo langas žibą?...

pasikeis, iš tikro ji vis dėlto
keisis - bus pradėtas griežles 
nis kursas, nes «Sovietų va
dai vėl atkrito į žiaurųjį ir 
brutalų stalinizmą», bus susti 
printas bolševikinis šoviniz 
mas, dar daugiau sustiprinta 
asmeninė Malenkovo diktatu 
ra, pravesti milžiniško masto 
valymai, dar didesni už Tu- 
ch ičevskio šį kart tuos pa
čius mėtoti' s pritaikant jau 
Berijus šalininkams, etc. K rem 
liuje kova, d ;r nesanti baigta, 
nors «1’ra da» ir aiškina, jog 
«taikos politiką» SSSR ves ir 
toliau Ypač svarbus raud. ar 
mijos vaidmuo, nors tuo tar 
pu ji priversta viešai reikšti 
ištikimybę Malenkovui.

Daug kas iš užsiejiio spau

dos pažymi, kad Berijus paša 
iinimas ir suėmimas padarė 
net tarp komunistų sprogusios 
bombos įspūdį. Tai laikoma 
pačiu svarbiausiu įvykiu po 
Stalino mirties. Dabar klausia 
ma, kieno ateis eilė toliau ir 
ne vienas nurodo, kad ar tik 
ne Molotovo. Tuo tarpu Molo 
tovas esąs ryšininkas tarp 
partijos ir raud. armijos va
dovybės. F’o Stalino mirties 
susidariusio triumvirato iširi 
mas rodo vis didėjantį Sovie 
tų silpnumą. Amerikiečių spau 
doje reiškiama nuomonė, jog 
dabar atėjęs pats laikas veik 
ti Vakarams, nes sukrėsti pa 
tys Sovietų santvarkos pa
grindai.

(B. D.)

M A
Žmogus nieko neėmė, tik pa 
galiau paprašė Senosios La
dunkos skrynelės.

— To tai neturiu, — atsakė 
sakalo brolis, — skriskite pas 
mano motiną, gal ji kuomet 
ir turės.

’ Jie išskrido. Priskridę sa
kalas motinus dvarą. Čia bu
vo dar gražiau — viskas auk 
so. Motina taip pat labai jais 
džiaugėsi, mylėjo, dovanų siu 
lė, bet žmogus tarėsi nieko 
nereikalaująs, tik paprašė Se 
nosios Ladunkos skrynelės.

— Sunkus, retas dalykas,
— tarė motina, — to tai netu 
riu.

Jiedu toliau keliavo pas sa 
kalo tėvą. Tėvo dvaras buvo 
visas deimanto, nebegalėjo at 
sigrožėti žmogelis tomis gro
žybėmis. Ten laikas greit bė 

• go, ir pagaliau reikėjo jiems 
keliauti. Prieš iškeliavimą tė 
vas siūlė visokių dovanų, žmo 
gelis nieko neėmė, tik papra 
šė Senosios Ladunkos skryne- 
lės.

- Didelės dovanos prašai, 
bet kaip'tau, mano sūnaus iš 
gelbėtojui, galėsiu ją duoti,
— tarė tėvas, duodamas skry 
nelę.

Sakalas turėjo parnešti žmo 
gų atgal į savo namus; Jie 
laimingai nukeliavo į žemę. 
Sakalas prieš skirdamasis 
tarė:

— Labai tau esu dėkingas, 
kad pasigailėjai mano gyvy-: 
bes. Tau, kaip buvau sakęs, 
atsilyginau. Ši skrynutė yra 
brangus turtas, tik tu mokėk 
vartoti: tu parėjęs namo išsi

rink gražią|vietą, tada ją ati 
daryk.

Taip žmogui pasakęs, suka 
•as išnyko iš akių. Žmogus 
dabar linksmas keliavo namo, 
tik vis jam rūpėjo pažiūrėti, 
kas yra toj skrynutėj. Neiš
kentė ir atidarė O stebuklas
— vos spėjo atidaryti skrynių 
tę, kai iš jos pasidarė didži
ausias miestas: mūro namai, 
plačios gatvės, vežimai, vis
kas labai stebinò žmogelį. Ei 
na nuliūdęs viena miesto gat 
ve ir mąs.to sau. kad blogoj 
vietoj poleidęs miestą — miš 
ke. Tik štai, kur buvęs kur 
nebuvęs, priėjo gražus po
naitis ir prakalbino jį:

— Ko taip, ponas, nuliūdęs?
- Kur aš nebūsiu nuliūdęs, 

šit paleidau miestą negeroj 
vietoj. — sako žmogus.

- Dėl to tu neliūdėk, aš 
tau greit suvarysiu miestą į 
tą pačią skrynutę, žinoma, 
jei man atlyginsi.

— Kiek tik tu nori! Tuojau 
atlyginsiu, tik vėl suvaryk 
miestą.

— Nedaug aš tereikalauju 
atlyginimo, — sako ponaitis,
— pažadėk man, ko namie 
nepalikai.

Žmogus mielai sutiko. Po
naitis bematant, tauškindamas 
lazJele, suvarė miestą į skry 
nutę.

Parėjus namo jį pasitiko 
dviejų metų berniukas, kuris 
pribėgęs prie tėvo pasveiki
no jį:

— Sveikas, tėty t, kam tu 
mane velniui pažadėjai?

(B. D.)

PRODUTO DA CIA. PROGRESSO NACIONAL

VIC-MALTEMA
O alimento dos campeões

VIC-MALTEMA é vendido em latas de 2.500 gramas, 500 gr. 
e 250 gramas.

- Frio, Quente óu Gelado Sempre Vic-Maltema -
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Neužmirškime Tėvynes Vadavimo Darbo, 
sukelkim reikalingas lesąs.

Šiandieną yra gyvenančių 
visuose Pasaulio kraštuose 
lietuvių, kurie, be pažiūrų 
skirtumo, per VLIKA, ALTO, 
BALFĄ, Lietuvos diplomatus, 
paskirus asmenis, kitas įvai
rias ir specialias organizaci
jas daro visus galimus tėvy
nės Lietuvos išvadavimo dar 
bų žygius.

Atvadavimo tėvynės kovos 
darbai yra sunkūs, plataus 
masto, sudėtingi ir negali ap 
seiti be išlaidų. Savaime yra 
reikalinga tautiečių piniginės 
paramos, tad tam reikalui yra 
įsteigtas «Tautos Fondas», 
kurio skyrius São Paulo mies 
te ir apylinkėse. Tautos Fon 
dui sukelti lėšas nuo 1952 met 
rugpiūčio men. 1 d. iki 1953 
met. rugpjūčio mėn. 1 d., pa 
gal išgales, vykdė Tautos Fon 
dui paremti pinigini vajų, tai 
yra platinant lietuvių pasus 
ir įklijuojant į juos specialius 
lietuviškus ženklelius. Šiame 
kilniame tėvynės reikalams 
vadavimo darbe, dirbantieji 
- platintojai sutinka tarpe sa 
vų tautiečių kaip kurių sun
kumų, bet nežiūrint to. vis 
dėlto y'ra daug mūsų tautie
čių susipratusių, savo tėvynę 
Lietuvą mylinčių, įvertinančių 
tėvynės vadavimo sunkų, bet 
garbingą darbą ir kaip, žemi
au seka, pagai patalpintą są
rašą aukojo:

čiūnas, P. Remeikis. Po Cr.$ 
100,00 V. Kazlauskas, Kun. 
V. Valevičius, B. Guiga, O. 
Novikaite, P. Narbutis, A. Su 
kys, A. Kairys, A. Andriuške 
vičius, A. Kužmaitė. P. A-iu- 
kas, Cr.$ 85,00. Po Cr.$ 60,00 
P. Keleriene, M. Valeika, A. 
Navickas, S. Tervydis. Po 
Cr.$ 50,00 J. Juknevičius, A. 
Markevičius, P. Raulušaitis, 
V. Navickas, I. Lingė, Z. Ke- 
bedys, Ė. Bortkevičius, J.Šir 
vidas, K. Musteikis, S. Linke
vičius, A. Stockus. A. Lazdaus 
kas, Cr$ 45,00. A. Silkelis, 
Cr. 40,00. Po Cr.$ 3^,00, J.

Ilgenis, P. Dovidaitis, P. Ga- 
linskas, Massa Persio.

Viso: Cr.$ 22.035,oo

Malonūs Tautiečiai, šian
dien Lietuva yra okupuota. 
Bet ji vieną gražią dieną nu
sikratys jai primesto burlokų 
kruvino okupacinio jungo ir 
vėl taps laisva. Daugumas 
lietuvių norės sugrįžti tėvynėn 
Lietuvon gyventi, arba apsi
lankyti. O ką tuomet ant tėvy 
nės sienos slenksčio turėsi, 
iš tėvynės atvadavimo darbų, 
geresnio parodyti pirmajam 
sutiktam savo tautos pareigū 
nui? Ogi nieko. Tad kad to 
neįvyktų ir vėliau nebūtų be 
reikalingo galesčio, geriau 
dabar, kol nevėlu, įsigyk lie-

(Pabaiga 6 pusi.)

i

Šiuose rūmuose, Filadelfijos mieste, 1776 m. liepos mėn. 4 d. 
buvo paskelbta Amerikos nepriklausomybė. Čia yra ir laisvės 
v arpas kuriuo buvo skambinama skelbiant nepriklausomybę.

J Augustaitytė - Vaičiūnienė

Užsimiršimas
Tyla, melsva žavinga...
Šešėliai draikos žodžių -- 
Ir aš maldaknyges senas 
Tylėdama atvožiu...

REIKIA BALDŲ? KREIPKIS į TAUTIEČIO 
J. L. GalinsKas Ltda.

AUKOTOJŲ SĄRAŠAS:

J. Sliesoraitis Cr.$ 2.280.00 
Kun. A V. Arminas Cr.S 
1 190,00, Po Cr $ 1 020, KonsL 
\. Polišaitis, P. Hermanas, Z. 
Bačelis. Po Cr $ 1 010,00 P. 
Riinšiene, S Žutautas, J. Rim 
ša, P. Baltėnas K Sipavičius 
Cr.$ 540,00, S. Remenčius 
Cr $ 530,00 Po Cr$ 510.00
A. Bučinskas. G Bačelis. J. 
Antanaitis Cr $ 500.00. M. Lau 
pinaitis CrS 390.00. A. u- 
rauska.s Cr.S 345.00 Po Cr.$ 
310,00 a Pavilonis, J. Jakutis. 
H Valavičius Cr S 260.00. K. 
Pažėraitė, Cr $ 250,00. Po 
Cr.$ 210,00 Kun. K. Miliaus
kas. A Stonis, J. Švėgžda, A. 
Boguslauskas. V. Izokaitis, P. 
Mikuckis. Po Cr $ 200,00 A. 
Vinksnaitis, J Seliokas. J Ka 
seliūnas, Kaseliuniene, P. Rad 
zevičius, V. Staude, A. Stati 
diene. Po. Cr S 190,00 K. Jzo 
kailis. S. Kubiliūnas K. Am
brazevičius Cr.S 160,00. Kun. 
P. Ragazinskas Cr.$ 150,00. V. 
Dunikas Cr.$ 140.00. P. Šimo 
nis Cr.$ 120.00. Po Cr $ 110.00.
B. Mirtinaitis, J. Valavičius, 
S. Lapienls. K. Kaulinis. A. 
Ambrazait’s, A. Idikąs, J. "a 
leliúnas, V. Butkevičius, 
Skrunskas, J. Buragas, P. Bra 
sas. Po Cr.S 106,00 K. Kriš-

Ir soduose ir pievoj 
Lyg kas rožančių kalba. 
Tyras vanduo upely 
Per akmenukus skamba.

Laukuose varpos pilnos 
Nulinkę pjūties laukia — 
Sidabro putų valtys 
Melsvu dangumi plaukia.

Užmerk akis ir lauki, 
Kas pabučiuos pirmasis: 
Ar vėjas* plačiasparnis. 
Ar ž<'dis nelauktasis...

Giri;, kaip I užkas meldžias, 
La iguoja tylutėliai, 
Kad atilsį suteiktų 
Laukti ir narni] vėlei,

Kaip per mišias bažnyčioj, 
Varpeliai begirdėti...
Kaip skambina žiogePai 
Sodely paliai klėtį.

Nei svirtis nebegirgžda,
Nei šune« nebeloja, 
Tik čerškina bėriukai 
A py naščiais lauk o je.

Ir dobilai raudoni, 
Ir... kuždami be žodžiu... 
M a I d a k n y g e s didžiąsias 
Tylėdama atvožiu.

B A L D Ų S A N D Ė L Į.
■i V. DR. GIACAGLINI, 71-C — V. ALPINA.

—-»» o <»» •»» <»» +»• ■»» ■»» <♦» +

AVENIDA DR. GIACA.GLINI, 34-C VILA ALPINA

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

Madeiras do Brasil
PERES & PRANAS LTDA.

Importação — Exportação
Raštinė: - Av. Churchill, 94 - “l.o and. - sala 1110 

Rio de Janeiro - Fones: 52-0229 e 32-6265
Em Minas Gerais:

Peres & Cia. Ltda. - Leopoldina - R. Providencia. 71 
Jot her Peres de Resende - São Pedro dos Ferros

Amadeu Cesar Machado - Nanuque, Minas

till HIlilHlllllllilHiilliílllllli llh fill lHlllllllhllÍllUllllllllll|]|illlllllllllllllilllllltllllillUllllllllllllllllll  Illi Illi llllillflllHlhitllllll till iHtllllHUlHlIlllimilllllll

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

Neužmiršk apsilankyti Suarão.

Ten yra elektra visose gatvėse įvestas vanduo. Yra viešbu 
tis, restoranas bažnyčia, mokykla. O svarbiausia, kad prie 
visti šių pagerinimų kaina pusiau mažesnė, negu kitų šalai 
esančių sklypų.

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

Daugiau informacijų «Mūsų Lietuvos redakcijoje., •’
’•,/ '* • ' ‘ ' \ k: .- . 1 . ' i ’ j . *;•
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Zprindys & Čia Indūstria e Comercio de Calçados
P A R D U 0 1) A

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS.
balso grynumas, skambumas

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

Parduodama patogiomis sal.vgdinis ir išsimokėjimui

8r= == == =2 ==== == = = == = = = == == 2 = = = == == = = ======= == =511
till - “ M
'III ■ . . į: . III.

“II Rastinės 'Darbai ir Teisiniai Patarimai ?Įnu nu
•m nu
Iii.! Natūralizacija, inventoriaus surašymas, išieškojimas, 
Hll skolų, persiskyrimai (desquites) nuomininkų išvary- 
Illi mas, kriminalinė ir darbo teisė. llll
III! : Darbininkams patarimai veltui. ™
nu ' w
^ Galima kreiptis šiomis valandomis nuo 10 iki 12 vai. Į||j 
JĮĮJ ir nuo 16,30 iki 19 vai. Įfl
ui) 'II:

llll Rua R iberto Simonsen, 13 -- 3° — salas 306 • 3l0 JIU 
ll'il (Senoji rua do Carmo ir kampas P da Clovis Bevijaqua) 

JL São Paulo
i... nu
nu =

== =§=== = == == == == == == ====== == š= == == == == =3 S=SŠ == š =

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

Gaminami žibintuvai jvai- 
riaušių tipų. Daromi įvairių 

/ \ dydžių grąžtai žemei gręž-
//Ųy ti. Pardavimas grynais ir
// 1 išsimokėtinai.

LEONAS VARNAUSKAS
Telefonas (recados) 3-0707

Rua 12 N.o 39 — Vila Zeliria 
Avenida Zelina N.o 714 — (funa .s) 
Caixa Postai 4118 — São Pau.o

ĮKURTA 1890 METAIS

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

dažais ir pastele.

A R T "H U R SCHMIDT
Priimami pakvietimai į namus — Senų portretų reprodukcijos 
RUA SÃO CAETANO, 447 —TEL. 4-5576 — SÃO PAULO

kTDA.

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

Rna Javaés, 719

Santo Amaro 
baus grožio gamta 
18 klrn. nuo Traça

São Paulo

RIVIERA
apylinkėje - nucsta- 

sveikas 
da Sė. ;

i proga 
sklypą su mažu įnešimu ir 
— 100 mėnesių

Re i kali n g ų i n to r m a ei j ų

klimatas, tik už 
geras kelias, tarp
dabar įsigyti žemės

i Igalai kiu išs i m o k ė j i m u

Nori, kad «Mūsų Lietu 
va» butų lietuviškoje gyveni
mo veidrodis?

— Bendradarbiauk joje 
pranešdamas visas naujienas 
iš savo .ap,\ lindės, miesto ar 
i riterio ru.

SKAITYK IR PLATINK

«MŪSŲ LIETUVA»

gauti tik pas vie 
tini šias žemes pardavinėti musų
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 
Jardim Riviera. Iš Socorro galima nuplaukti laiveliais.

tautieti A’azi Kmiliausld

sai
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APRENGIA VYRUS NUO GALVOS IKI KOJc

18 FABRIKO M ESI Al V ARTOTOJU1.

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

Viskas geriausios rūšies, patvaru, gražu ir pigu.

JORGE

kuo São Caetano, 526
Fone 35-3260

MATELIONIS
KRAUTUVĖS:

' ☆ Rua São Caetano, 510

São Paulo

imt1lllllllllll1Hl||inill||ll||ll||IH|li||li||li|l'l||ll||liwl||lt||il||ii|| i||ii||ii||U||ii||ii||;i||ii||il||ii||ll||ii||li||li||li||il||li||liiiii||ii||lt||li||ll||ii||li||ii||ii||ll||ll||ll||ll||ll||ll||ll||ll||li||ll||il||li||ii||li||ll||lH|lil1li||ll||li||ll||li|íli||li||li||il||li||lw

VIENINTELIAI ATSTOVAI 
GARSIOJO.V AND EN S 

L I N D O Y A

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINI OJAI ■

l.indoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, kurio 
puikų veikimą j žmogaus sveikatą jau visi yrą vien
balsiai pripažinę. Pabandykite, Įsitikinkite ir visa

dos naudokite!

IIÍ5MÃOF CAIRIRIilEKII ltda

a v c 2 a S" « n â ° u S d * % ■ M b 3 S • * * £ SS « ■ •' « ■ ■ ■ ■ S a 5 W

RUA DINO BUENO, 795 a 835 Caixa Postai 3967 
TELEFONES: 51-4019 e 51-2223 S Ã O PAULO
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LIETUVOS NACIONALINE 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEK.

AV. ZELINA, 706 — GAIXA POSTAL, 371 — SÃO PAULO

Po Cr.$50,00: J. Sadauskas,
J. Sukonis, Žalienė, Jareckis,
K. Dobrava, K. Andruliené.

Po Cr.$ 40,00: Pr. Pavilavi- 
čius, M. Pakalnienè.

Po Cr.$ 30,00. V. Merkienė.
Po Cr.S 20,00: Ernestas Jes 

ki.
Po Cr.$ 10,00: Petras Alionis.
Už aukas nuoširdžiai dėkoju. 

Kun. P. Ragažinskas 
Klebonas

MALDOS DIENA UZ PAVERG 
TUS KRAŠTUS.

Rugsėjo men. 13 d. yra or 
ganizuojama maldos diena už 
pavergtus kraštus. JoEminen 
cija São Paulo Kardinolas N. 
S. Auxiliadora (saleziečių) 
parapijos bažnyčioje atlaikys 
mišias ir pasakys pamokslą. 
Po oamaldų parapijos salėje 
numatomas susirinkimas. Kvie 
čiarai dalyvauti ir chorai, 
tiek bažnyčioje giedoti pamal 
dų.ihetu, tiek salėje, susirin
kimo metu. Tiksli programa 
bus nustatyta rugpjūčio mėn. 
24 d. tuo reikalu sušauktame 
susirinkime.

- Šią savaitę pora dienų 
tarnybos reikalais lankėsi S. 
Pauly «M L.» skaitytojas ir 
bendradarbis Edvardas Girčis. 
Ketvirtadienį grįžo iš Rio iš 
kur išskrido Į Amazones sos 
tinę Manaus miestą. Taip pat 
aplankys Acre teritoriją ir ki 
tus Brazilijos šiaurės estadus. 
Šią savaitę per keturias die
nas yra išskraidęs 4009 kilo
metrų.

— Bendruomenės choro vai 
dyba jaunučių chorui mokyti 
pakvietė mokytoją Aldoną 
Nadolskytę. .Jaunučiųchoro re 
peticijos būna trečiadieniais 5 
vai. po piet. Vila Zelinoj, 
mokyklos patalpose. Tėvai, 
siųskite mokyklinio amžiaus 
vaikučius į šį jaunučių chorą, 
kuris paruošia choristus jau 
nimo chorui.

, — Rugpjūčio mėn. 9 d. Vi
ia Zelinoje mirė Motiejus Kras 
nauskas 54 m. amžiaus kilęs, 
iš Kaišiadorių. Mirė staiga.

(Pabaiga iš 1 pusi.)

kuri komisijos įgaliota apklau 
Sinėjimus atlikti pakomisė, tu 
ri daryti apklausinėjimus (hea 
ring), posėdžiauti ir veikti šio 
Kongreso metu tokiu laiku ir 
tokiose Jungtinių Valstybių 
vietose, viduje'ar už jų, jų te 
ritorijų nuosavybių ribų, neat 
sižvelgiant, ar Kongresas se
sijoje. atostogose ar pertrauk 
tas; daryti apklausinėjimus 
(hearing) ir reikalauti, kvie
čiant ar kitaip, dalyvauti ir 
liudyti tokius liudininkus ir pa 
teikti tokias knygas, protoko 
lūs, korespondenciją. nTemo 
randnmus, popierius, dokūmen 
tus, kokius jis ras reikalinga. 
Kvietimai galės būti išrašyti 
eu Komiteto pirmininko ar 

*■' betkurio kito, jo paskirto ko 
misijos nario parašu, ir galės 
būti, pirmininko ar nario pa
vedimu, įteikti per betkurį 
asmenį».

Paliko nuliūdime du sūnus ir 
ištekėjusią dukterį - Petrai- 
tienę.

Juozas Švėgžda su šei
ma rugšejo mėn. pradžioje iš 
vyksta Kanadon nuolatiniam 
apsigyvenimui.

— Grupė jaunų vyrų pi anuo 
ja vykti apie pabaigą metų 
Vokietijon.

1

— Ateinančią savaitę į São 
Paulo ruošiasi atvykti kap. 
KL Martinkus, «Dainavos» są 
jungos pirmininkas.

— Inž. Ričardas Franckevi 
čius kompanijos Siemens rei 
kalais išvyko į„ Amazones ės 
tadą. c

— Rugpjūčio mėn. 27 d. su 
eis 15 metų nuo sesei i i oran 
cišk^ečių atvykimo Brazilijon. 
Si sukaktis bus paminėta 26 
d. rugpjūčio pamaldomis Vila 
Zelinoje, padėkos mišiom'S, 
kuriai atlaikys Jo Ekscelen
cija vyskupas pagalbininkas 
Dom Antonio Alves Siqueira, 
8 vai. ryto. Gi rugpjūčio mėn. 
30 d. gimnazijos salėje, sukak 
tis bus paminėta su specialia 
programa. Pakvietimai gauna 
mi mokykloje, vienuolyne ir 
klebonijoje.

— Bendruomenės choro va 
karas bus spaliaus mėn. 10d. 
Vila Zelinoje. Programoje bits 
įdomus veikalas «Dvylika lire 
lių juodvarniais laksčiusių». 
Artistai su dideliu atsidėjimu 
ruošiasi. Repeticijos būna 
tris kart savaitėje.

> K

— Šį šeštadienį Santos. Em 
barė bažnyčioje sumainys žie 
aus JonaSį Sį.lįckas su Silene 
de Oliveira. Jaunojo tėvai. 
Jonas,įr Julija. Si-Hckai gyve 
na Vilą“ Zelinoje. Vendą Nova 
gatvėje. P-aranoj turi kavos 
ūkį 'r Arapongbs mieste na
mus. <

— Ana Zaikauskaitė, gyve 
najiti Vila Zelinoje. ruošiasi 
ištekėti už Ornilo A vės da 
Costa. \

BAŽNYČIAI AUKOJO

Po C r $1060,00. Motiejus K a 
linauskas. Mykolas Satkevi- 
Č 1 u

Po Cr.$500,00: Alt. Petraitis.
Po C r $300.60: Jonas Rinke 

vičius
Po Cr.$200,00; J. Makuševi 

čius. Ei. Petraitienė,
Po Cr.$100,00: V. Alionis, P. 

Ambrozevičienė, V. Banys, 
Juozas Pumputis, Anelė Am
brozevičienė.

— 1/. Lietuvių Sąjungos 
Brazilijoje Valdyba, kviečia, 
atsilykusius Sąjungos narius 
su nario mokesčiu, neatidėlio 
jaut apsimokėti pas S-gos iž
dininką. nes, pagal Sąjungos 
jstatus-Capitulo IV. Art 12°, 
unico, narys, atsilikęs su na
rio mokeščiu daugiau, kaip 
šešios mėnesius iš eilės, lai
komas pasitraukusiu iš Sąjun 
gos narių tarpo ir

2/. Sąjungos Valdyba dėko
ja S-gos Moterų Seklyčios 
Sekcijai už paaukuotus 12 
staliukų bufetui.

gimęs São Paulyje,
10. Urbanavičius Boleslovas 

kilęs iš Lapių v.. Kauno ap.,
11. Urbanavičius Johanna, 

kilusi iš Lapių v., Kauno ap.,
12. Urbanavičius Bronė, ki 

lusi iš' Lapių v., Kauno ap.,
13. Urbanavičius Stefanija, 

kilusi iš Lapių v., Kauno ap.
14. Urbanavičius Zofija, ki

lus iš Lapių v., Kauno apskr.
leškomieje arba žinantieji 

apie juos, prašomi atsiliepti: 
Consulado da Lituania, Rua 
Jaguaribe, 477. São Paulo.

Ta proga Ausenkai suruošė 
šaunų pobūvį - vaišes, į ku
rias buvo pakviestas L. K. 
Bendruomenės choras, kurio 
pirmininku yra K. Ausenka.

PAIEŠKOMI:

1. Pušas Ignas, kilęs iš K y 
bartu,

2. Pušas Stasys, kilęs ii K y 
ba rtų.

3. Pušas Pranas, kilęs iš Ky 
bartų.

4. Pušas Juozas, kilęs iš Ky 
bartų,

5. Pušas Kazys, kilęs iš Ky 
bartų,

6. Pušienė Agota, kilusi iš 
Ky barti).

7. Jau relavičienė - Elzbieta, 
kilusi iš Lapių v., Kauno u n.,

8. Jaųgelavičius Steponas, 
gimęs São Paulo mieste,

9. Jaugelavičius Eduardas,

Onytė Ausehkaitė, Kazirnie 
ro ir Onos Ausenkų dukrelė, 
praėjusį sekmadienį Vilą Ze
linoje priėjo prie pirmos Ko
munijos. Onute yra seselių, 
praneiškiečių mokyklos antro 
jo skyriaus mokinė, lanko uo 
liai lietuvių kalbos pamokas. 
Praėjusį sekmadieni buvo ir 
Onutės mamytės gimtadienis.

Ar jau įsigijai rašytojos K. Pažėraitės idomų roma
na «Nusidėjėlė»? Jej ne - nieko nelaukdamas Kreipkis į
«Mūsų Lietuvos- redakciją.

Jei sergi, ar nori patikrinti sveikatą, nevažiuok mieš
ti, <:3ijci; į ei i VILA ZEMNOJ atidariusį kon 

sultoriją

Dr. Mario Ranieri
vaiki), suaugusių ir moterų ligi) 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 11 vai

Praça São José, 8 sala 6 ir 7 — Vila Zelina (Baužio name)
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f Aberturas de firmas
= . Encerramentos de firmas
= Transferencias de firmas
= Contratos na Junta Comercia
® Distratos na Junta Comercial
ĮL Escritas Fiscais
= Escritas Comerciais
į HORÁRIO das 8
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Mil

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

às 19 horas.
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PRAÇA SÃO JOSÉ, 1 — V. ZELINA — S. PAULO

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 
NAÜJANYBIU

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 - 
, ISS1MOKĖJIMUI.

Prie pat’ autobuso Nr. 93 sustojimo vietos.
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— Lietuvių Sąjungos Bra
zilijoje Valdyba praneša, kad 
ji ruošia vakarą Mokoje ne 
rugsėjo mėn. o lapkričio 
mėn. 14 d.

YRA LAIŠKAI

Celinai Mošinskienei, Ant. 
Rudžiui, K. Kauliniai, J. Ma
sini, J. Skorupskiui, H. Kazo 
k iii. - :

(Pabaiga iš 4 pusi.) 

tuvio pasą su ženkleliais, tai 
bus geriausias įrodymo do
kumentas, pagal dabartines 
T i v<> sąlygas. Tautos Fondui 
sukelti lėšas, daromas rinkli
avos aukų vajus dar nepasi
baigė ir jeigu platintojai - rin - 
kėjąi dar nesuspėjo aplanky
ti Tamstos, tai dar aplankys. 
O jeigu per neapsižiūrėjimą 
ar del laiko stokos ir neaplan 
kylu, tad Mielas Tautieti būk, 
vargstančios tėvynės Lietuvos 
brolių ir sesių ašarų skaus
mams, duosnus. Ateik, susi.-.- 
rask platintojus, su atvira ir 
lietuviška širdimi atlik savo 
garbingą tautines pareiga 
ir paaukok.

Visiems šiame Tautos Fon 
do vajuje dirbantiems platin
tojams. aukavusiems, aukuo
jantiems ir aukuosiantiems 
n o rdus ač u.
Tautos Fondo São Paulo Sky 

riaus Valdyba.

PRANEŠIMAS.

Tautos Fondui paremti su
aukota čia paminėta piniginė 
suma, Cr.$ z2.035,oo yra per 
Banko Holandês Unido Sucuç 
sal, São Paulo, raštu (transfe 
renčia postal exterior) Nr1. 
93505 iš 17.8.1953. pasiųsti 
(Šveicarų Frankais, viso 2360 
frankų, vieno franko kaina 
■C/.S 9.29 Persiuntimo išlaidos 
1/2% nuo bendros sumos.) šiuo 
adresu: «Konto Jautos Fon
das Schweizerischer Bankve 
ręin, Paradeplats, 6 - Zurich 
-Switzerland.’'

■Šio Tautos Fondui paremti 
sukelto vajaus - rinkliavos vi 
sįj piniginio, atsiskaitymo pa 
teisinamieji dokumentai, aukų 
lapai ir kitas tuo reikalu esą 
mas susirasinėjimas yra per
duotas Tautos Fondo São Pau 
lo skyriaus Valdybai.

J. Švėgžda.

----- —

PARDUODAMAS NAMAS

(Prekybai) t

Baras, Sorvetaria, gyvenami 
namai ir kiti pastatai. Vila Ze » 
linos’Centre. Šalia Bažnyčios 
Kampinis Av. Zelina ir Rua 
Rio de Peixes. Puikiausia vie 
ta .bizniui. Kampini* sklypas 
378 kv. metrai. 20 metrų ant 
Av. Zelina. Geri pastatai ir 
visi įrengimai

Kaina prieinama. Galima ir 
.išsimokėjimui. Visos informa
cijos vietoje, bet kuriuo laiku.

Avenida Zelina. 926-
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