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Adenauer laimėjo

Visų su dideliu dėmesiu lau 
kti vakarų Vokietijoje rinki
mai praėjusį sekmadienį, rug 
sėjo men. 6 d. davė nelauktus 
rezultatus. Vyriausybėje esan 
ti krikščionių demokratų par 
tija, kuriai vadovauja Konrad 
Adenauer išėjo nugalėtoja. 
Laimėjo daugiau negu tikėjo 
si. Už krikščionius demokra
tus balsavo 45,2 procento. Iš 
488 . atstovų krikščionims de
mokratams teko 243. Įskai
tant dar koalicijos atstovus 
Adenauerio vyriausybė parla 
mente turės.daugiau negu du 
trečdalius atstovų, būtent 
306. Taigi bėtkokiems projek
tams nebus sunkumų praves
ti. Net ir pačią konstituciją 
pakeisti.

Komunistai
šiuose rinkimuose katastrofiš 
kai pralaimėjo. Praėjusiame 
parlamente turėjo 14 atstovų, 
o dabartiniuose rinkimuose 
nė vieno nepravedė.

Tas pats likimas ištiko ir

nacistus,
Hitlerio gerbėjus. Nepravedė 
nė vieno atstovo. Vakarų Vo 
kietija aiškiai pasisakė už 
krikščionišką demokratiją, pri 
eš komunizmą ir už bendra
darbiavimą su vakarais.

Adenauerio pasiseki
mo priežastys

Konrad Adenauer su šiais 
rinkimais iškilo viena žymiau 
šių pasaulio politikos asmeny 
bių. Jis nė kiek nežemiau sto 
vi už Churchill.

Adenauer sugebėjo savo 
tvirta valia ir politiniais ga
bumais prikelti Vokietiją, ku 
ri buvo nugalėtą, iš karo griu 
vėsių, atstatyti krašto ūkį ir 
pastatyti Vokietiją šalia kitų 
didžiųjų pasulio galybių. Vo
kiečiai, kurie labai žiauriai 
buvo prislėgti karo nelaimių, 
tai visa labai gerai žino. 
Kita psisekimo priežastis, tai 
komunistų valdomoj rytų Vo 
kietijoj birželio mėnesį įvyku 
sios demonstracijos bei strei 
kai, kurie galutinai atgrasė 

Reikalingas advokatas byloms vesti?
d

Nieko nelaukdamas kreipkis į

Advokatą Decio Farias
Raštinė: R. Santa Teresa, 28, Q-to and. salas 604 ir 605.

(kampas Praça da Se) Fone: 35-8240 ir 32-0064

nuo Rusijos ir komunizmo 
kiekvieną vokietį.

Rinkimus Adenaueriui pade 
jo laimėti komunistų atsisaky 
mas leisti rytų Vokietijoj Jais 
vus rinkimus. Nebe įtakos bu 
vo ir Berlyne dalinami ame
rikonų maisto pakietėiiai.

Reikia stebėtis Adenauerio 
energija jau ant savo pečių 
nešančio 77 metus amžiau-. 
Adenauerį hitlerininkai buvo 
uždarę į koncentracijos bto- 
vyklas.

Tolimesnė Vokietijos 
politika

Tą pat rinkimų dieną 
vakare, sužinojus rinkimų da 
vinius, Bonnoje, didelė žmo
nių minia susirinkusi aikštėje 
iškvietė Adenaurį. šiandien 
didžiausią Vokietijos politiką; 
tarti žodi. Savo kalboje aiški 
ai nubrėžė užsienio politikos 
liniją. Pirmoj vietoj rūpinsis 
išlaisvinti 18 milijonų vokiečių 
okupuotų, rusiškų komunistų, 
sujungiant^rytų Vokietiją su 
vakarų Vokietija. Toliau steng 
sis stiprinti Europos tautų vie 
nybę ir apginkluoti Vokietiją 
Europos Gynimo bendruome
nės rėmuose. Keikalaus revi
zijos Vokietijos sienų rytuose. 
Tačiau neturės jokių ekspan 
sijos planų kaimynų sąskai
tom Su visais kaimynais steng 
sis susitarti. Beabejo, daugiau 
šia tai liečia prancūzus, ku- 
riejns vokiečių baimė yra vir
tusi chroniška liga. Pats Ade 
nauer jau pasiūlė su prancū
zais tartis del Saaro krašto.

Kaip kiti vertina 
Adenauerio laime- 

jima.
Išskiriant Maskvą, visos did 

žiosios pasaulio sostinės, Ade 
nauerio laimėjimą sutiko su 
dideliu pasitenkinimu. Jo vai 
džia bus tvirta ir pastovi šiuo 
taip reikšmingu Europai.ir pa 
šauliui momentu.

Keturiasdesimts milijo 
nų automobilių

Rugsėjo mėn. 9 d. Fordo fa 
brikas Amerikoje Detroito mi 
este baigė montuoti keturias
dešimt milijoninį automobilį.

Keturiasdešimis milijonų au
tom bi’ių tai jau gražus skai
čius. •

— Persija jau gavo pirmą- 
- ją dali paskolos iš Amerikos 
sumoje 5 milijonus 300 tūks
tančiu dolerių. Viso Pefsija iš 
Amerikos gaus 45 milijonus 
dolerių pagalbos.

Jungtinių Tautų Organizacijos karo vadovybė pasirašo pa
liaubų sutartį Korėjoje, savo štabe.

He visus karo belais
vius

komunistai sugrąžino. Sulig 
sąjungini n k it turimais davi
niais komunistai yra negraži 
nę 3404 belaisvius, daugumoj 
pietų kopejiečiai ir ameriko
nai. jungtinių Tautų karinome 
nes vadovybė paprašė komu
nistų paaiškinimo, kad apie 
kiekvieną belaisvį būt suteik 
tos žinios.

Pabėgo lenkų delega
cijos narys

Atvykusios lenkų neutralios 
komisijos narys Korėjoje Jan 
Haydukiewicz, kuris savo de 
legacijoj buvo kaipo vertėjas 
prieš grįždamas iš neutralio
sios zonos į Siaurės Korėją, 
priėjo prie Amerikos kariniu 
ko ir prašė prieglaudos kaipo 
politinis pabėgėlis. Šita proga 
buvo vienintelė pabėgti į lais 
vąjį pasaulį. Politinis pabėgę 
lis pareiškė, kad visumet bu 
vo priešingas komunizmui. 
Lenkijoj tarnavo vienoj impor 
to ir eksporto kompanijoj, kur 
buvo reikalingas svetimų kai 
bu žinojimas.

— Kinįjos komunistai apšau 
dė Anglijos motorinį laivą 
Perolos upėje. Šeši užmušti 
ir penki sužeisti.

— Rusijos aukštasis komisą 
ras rytų Vokietijai pareiškė, 
kad sovietų politika su vaka 
rų Vokietija bus kietesnė.

— Buvęs Persijos ministe- 
ris pirmininkas Mosadegh 
prieš kurį laiką jėga nuvers
tas iš pareigų, yra uždarytas 
tvirtovėje.

— Gen. De Gaulle išvyko 
lankyti Prancūzijos kolonijų 
•.ndijos vandenyne.

— Del siūlomos keturių mi 

nisterių konferencijos rusai 
nesutinka del vietos. Nori Ber 

šlyno vieton Šveicarijos.

Romanai su tabletėm
Kriminaliniai romanai turi 

labai jaudinti ir įtempti. Bet 
bėda, kad ir po skaitymo dar 
nervai ne taip greitai nurims 
ta. Viena amerikiečių leidy
kla sugalvojo raminančias ta 
bletes. Po ypatingai jaudinau 
čio skyriaus, skaitytojas ran
da pastabą: «Jei nuo šios vie 
tos norite eit gulti ir ramiai 
užmigti, tai paimkite vieną iš 
čia pridėtų tablečių.» Pirkėjas 
jau išmoko pasižiūrėti iš ansk 
to, kiek yra tablečių pridėta.’ 
Pagal tai jis gali susivokti, ar 
istorija bus labai baisi ir jau 
dinanti.

RUSIJA
užsakė Anglijoj blaivų staty
bos dirbtuvėse naujų laivų už 
dešimts milijonų svarų ster
lingų.

-- Greitu laiku yra numaty 
ta pasirašyti Brazilijos — Vo 
kietijos nauja prekybos sutar 
tis. Sutarties tekstas šiomis 
dienomis bus paruoštas'.

— São Paulo gubernatorius 
prof. Lucas Nogueira Gareez 
spalio mėn. pirmoj pusėje lan 
kys šiaurinius Brazilijos estą 
dus. Yra gavęs daug kvietimų.

— Liurde po 18 mėnesių už 
trukusių tyrinėjimų Liurdo gy 
dytojų įstaiga paskelbė dabar 
tinęs medicinos mokslo žinio 

mis neišaiškinamą Pelerin i 
Tuluzos staigų pagijimą. Pul 
kininkas, apsiplovęs Liurdo 
groto šaltinio vandeniu, pats 
savo akimis matė staiga užgy 
jaut didžiulę žaizdą, kurią 
virš dviejų metų veltui buvo 
bandę gydyti geriausi Prancū 
zijos gydytojai. Paryžiaus me 
dicinos fakulteto profesorius 
Oberlin dėl šio pagyjimo išlei 
do specialų komunikatą.

— Olandijos katalikai ban
do vėl susijungti į vieną po
litinę partiją, kaip yra buvę 
praeityje. Po karo dešinioji 
ir kairioji katalikų partijos 
srovės buvo persiorganizazu- 
sios į atskiras partijas Dabar, 
vyskupams vis įsakmiau pa
brėžiant katalikų vienybės rei 
kalą, abiejų srovių vadai su
rado galimybę jungtis, ką en 
tuziastiškai sutinka visi kraš
to katalikai.

Brazilijos 131 metus 
nepriklausomybės

atšventė labai iškilmingai. 
São Pauly, 7 rugsėjo buvo 
kariuomenės paradas. Po piet 
Pacaembū stadione gimnazi
jos mokiniai išpildė įvairius 
gimnastikos numerius. Daly
vavo, virš 20 tūkstančių aukš 
tesnių mokyklų mokinių. Pa
vakare, Ypirangoje prie Ne
priklausomybės paminklo, gu 
bernatorius įpadėjo vainiką. 
Muzėjaus aikštė ir Nepriklau 
somybės paminklas buvo gra 
žiai iliuminuoti.

Dar iškilmingiau buvo atš
vęsta krašto sostinėje, Rio de 
Janeire.

— Norvegijoje įsteigta pir
moji katalikų vyskupija nuo 
protetantizmo laikų. Li
gi šiol čia buvo tiktai apaš
tališkasis vikariatas. Náujos 
vyskupijos ordinaru paskirtas 
vysk. J. Mangers, S.M., buvęs 
čia apaštališkuoju vikaru.

— Sosto naują įgaliotąjį mi 
histerį Douglas Howard. Ligi 
šiol buvęs prie Vatikano an
glų ministeris Sir Walter Ro 
berts išėjo į pensiją.

- Anglija paskyrė prie šv.
šv. Bernardo 800 metų 

sukakčiai paminėti ant Vokie 
tijos ir Prancūzijos sienos sta 
tomą bažnyčia. Kertinį akme 
nį šventinant dalyvavo Vokie 
tijos kancleris Dr. K. Adenau 
eris, Miuncheno kardinolas 
Joseph Wendel ir Paryžiaus 
kardinolas Maurice Feltin. Baž 
nyčia ant sienos turinti simbo 
linį dviejų tautų susitaikymą.

— Ateinančių metų rinki
mams jau pradedama ruoštis. 
Partijos ieško kandidatų į gu 
bernatorius ir prezidentus. 
Vienas kandidatas į guberna 
torius jau žinomas — Dr. 
Adhemar de Barros.

— Indijoje iš 400 milijonų 
gyventojų krikščionys sūdaro 
tik 2,3 procentų. Konfesijos 
atžvilgiu jie užima trečiąją 
vietą. 

---------------- -------

' Lietuvos nacionalinė 
M.ATažvyck, b-.į,,i
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KELIO P
Tie kurie dar skaito mūsiš 

kę lietuvių spaudą, be abejo 
pastebėjo joje alarmuojančių, 
gyvo susidomėjimo ir susirū
pinimo keliančių balsų, dėl 
kai kurių vykstančių ar įvy
kusių kolonijoje negerovių, 
del lietuviško kultūrinio gyve 
nimo bei veiklos stagnacijos, 
jos merdėjimo saldaus miego 
snaudulyje. Sakau: — kas dar 
skaito — nes, iš tų pačių bal 
sų pastebime kad ir lietuviš
kos spaudos skaitymas pas 
mus, taip pat, įeina į tą pa
čią snaudulio ir indiferentišku 
mo ratą.

Jautresnieji asmenys tuo 
sielojasi, faktais remdamiesi 
nurodinėja visas negeroves, 
pavyzdžiais iliustruoja sama- 
nojančio lietuviško kultūrinio 
gyvenimo plotus, kur jau bai 
gia užželti, taip sunkiais praei 
tyje laikais, lietuviško darbo 
praminti takai.

Ir tiesa, yra ko sielotis, 
nuogąstauti dėl ateities, yra 
ko rūpintis dėl kultūrinių įs
taigų smūlkėjimo ir tautinio 

. susipratimo blėsimo. Vieniems 
kalti yra pavieni asmenys, 
kad tokia nenormali padėtis 
susidariusi. Kiti kaltina pasy 
vumu dar gyvas, bet merdė
jančias organizacijas. Tretieji 
šaukia, esą laikas yra didžiau 
sias mųsų tautinio ir kultūri
nio gyvenimo priešas. Ir lai
kas yra didžiausias mūsų tau 
tinio ir kultūrinio gyvenimo 
priešas. Ir laikas, tik laikas 
dirba mūsų nenaudai!

Kieno čia kaltė, kieno aps
nūdimas, kieno nerūpestingu 
mas — nejieškosime. Pripa
žįstame vieną — visos tos 
neigemybės gaubia lietuvišką 
koloniją. Paskutinis dešimtme 
tis labai nutolino mus nuo 
tautinio bei visuomeninio lie 
tuvišKO darbo.

«Jei būsime ekonominiai 
stiprūs, pajėgūs būsime ir tau 
tiniai, atsparūs tapsime vi
sokioms svetimybėms!» Taip 
šaukdavo mums, prieš kokius 
15 20 metų mūsų veikėjai. Ta 
čiau gyvenimas parodė visiš 
kai priešingus davinius. Kiek 
paskutinis dešimtmetis susti
prino lietuvių koloniją ekono 
miškai, padarė ją stiprią ir so 
lidžią, tiek lietuvių tautinės 
kultūros srityje jos pajėgumas

R A D Ž į A
I

krito. Kiek daug medžiaginių 
gerybių lietuvių kolonija pa
jėgė sukoncentruoti savo ran- 
kosna, kokį didelį šuolį lietu 
viai padarė priekin ekonomi 
niame gyvenime, tik džiaug
tis reikia. Tuo tarpu gi, lietu 
vių dvasinės ir tautinės gėry 
bės tapo užmirštos. Jos laido 
jamos.

Šitąją tiesą visi pripažįsta
me ir matome, nėra jokios ly 
gsvaros tarp lietuvių koloni
jos ekonominio stiprėjimo ir 
lietuviškos kultūrinės veiklos. 
Ekonominiai lietuviai diena iš 
dienos stiprėja auga šuoliais. 
Tuo tarpu gi lietuvių kultūri
nis darbas samanoja apleistas, 
kultūrinės įstaigos voranti- 
kliais dengias.

«Lietuviškos mokyklos 
užsidarė » — «Kolonijos tur
tas likviduojomas». — «Lai
kas dirba mūsų negaudai». 
— «Knygos pelyja, laikraščių 
niekas neskaito».

Šit ką mes girdime nuola
tos iš jautresnių mūsų koloni 

Amerikos karo belaisvis, sužeistas, pasiremdamas lazdomis, 
grįžta pas savo kovos draugus.

jos pavienių asmenų. Jie vi
sa tai matydami, beviltiškai 
šaukia, aiškindami mums, ko 
kis lietuvišką koloniją, pavo
jus supa. Tačiau, šauksmas 
nieko nepadės, jei nenurody- 
sime priemonių tam pavojui 
sulaikyti.

Juk dar esame gyvas lietu 
viškas kūnas, nors nutautėji
mo ir kitų negerumų kirmino 
sužalotas, tad ir pavojus ga
li būti sustabdytas bei paša
lintas, jei bus imtasi konkre
čių priemonių ir bendromis 
jėgomis bus veikiama ta kryp 
timi. Sustingusis lietuviškas 
kūnas pabus ir atsipeikės iš 
snaudulio, jei parodysime, 
jog be medžiaginių gėrybių 
žmogui dar taip pat reikalin
gas ir būtinas dvasinis turtas, 
paveldėtas iš mūsų tautos, ku 
rio ugdymas ir apsauga pri
klauso tik nuo mūsų pačių, 
nuo lietuviškos kolonijos viso 
kolektyvo.

«Mūsų Lietuva» paskelbė, 
kad imasi iniciatyvos sušauk 
ti organizacijų vadovybių bei 
visuomenės veikėjų susiėjimą 
svarstyti aktualiems lietuvis 
ko gyvenimo klausimams. Tai 
gera ir pritartina iniciatyva.

Faustas Kirša

RUDENS LIETUVOJ
Rudens Lietuvoj obuoliai raudonuoja 
lr soduose krykštauja rudenio žąsys.
Rudens žirnių žardai net debesis siekia, 
Rudens partizanai ir miršta ir kaujasi drąsiai.

Laukais bulvienojai nutyso kaip mauras, 
Bet kyla rugiai kaip žaliukai, kaip viltys, 
Kaip mes ištremty nepalfižę troškimais 
Gyvi Lietuvoj, nors pasėti kaip nešamos smiltys.

Atvėso šilai ir pageltusios girios.
Išdidęs vergėjas per kalnus klampoja.
Ir ten prie pūšelės tėvynės sargyboj
Dabar partizano kiečiausia krūtinė alsuoja’

Rudens Lietuvoj javus kulia ir mala, 
Bet dainos neaidi ir laisvė neskraido. 
Tamsiais vakarais kai sueina į gryčią 
Temato pražuvusių, mirusių kenčiančių veidus.

Rudens Lietuvoj tiktai žvirbliai ir varnos 
Laisvai nuo mėšlyno kur nori nuskrenda, 
Laisvai komunalai praslenka pro langa, 
Laisvai pataikūnai prie viešpačių.klūpčiomis lenda.

Ir vistik tarp dūmų, audrų kapinynu
Rudens Lietuvoj dangus liko žvaigždėtas • 
Ir rūtos žaliuoja šalnos nenukąstos,
Ir liko lietuvis nuo amžių ryžtingas ir kietas, —

Rudens Lietuvoj. —

Toks'planuojamas susiėjimas 
iš anksto turi turėti realų pla 
ną, ką ir kaip norima veikti 
toje srityje. Reikalas yra svar 
bus ir būtinas. Juk reikia ką 
nors bei kaip nors pradėti ta 
kryptimi veikti ir tokius klau 
simus svarstyti bei aptarti, ku 
rie yra pirmaeiliai ir būtini.

Šitoji iniciatyva, manome, 
bus, aukščiau minėtų negero 
vių taisymui, kelio pradžia. 
Tad laukiame, kad tie, kurie 
atstovauja,

ar bando atstovauti lietu
viškam bei kultūriniam gyve 
nimui, susirinkę, nesitenkins 
palaidomis ir miglotomis min 
tirais prašnekti, o nustatys aiš 
kias kryptis realiam darbui.

Y. Jogandas.

— VLIKo pirmininko M. 
Krupavičiaus prašymu Vykd. 
Tarybos pirmininkas K. Žal- 
kauskas rugsėjo 1 d. sukvie
tė VLIKą nepaprasto posė
džio.

— «T.» Nr. 177/1953 grįžęs 
iš Brazilijos A. Vaivuckas vi 
saip išplūdo Brazilijos lietu
vius ir jų veikėjus. Giriasi, 
kad, .girdi Brazilijos lietuviai 
«gausiai dalyvavę kom. orga 
nizacijose, Mopro kompanijo
se, Lietuvos polit. kaliniams 
remti patronatų veikloje», lei 
do «Taikos Balsą» etc.

V

Liudas Dovydėnas

Bažnyčia Patenka i Katila
f

Greitasis traukinys Bremen- 
Frankfurt, prieš keliolika mi 
nučių palikęs smulkaus lietaus 
debesį, išnėrė į ryto aušrą. 
Gal būt, skubėjo į paraudusi
us rytus, kur turėjo saulę su 
tikti. Nors kelis kartus -ijo, 
bet žmonių nenuplovė nuo 
buferių aikštelių, tarp pravi
rų durų įsispraudusių.

Ant buferių apsižergę, pa
tenkinti gavę atsisėsti, raitėsi 
du šlapi vyrai. Vienas petin
gas šatinas, truputi žvairas, 
tankia barzda, 26-27 m., kitas 
pailgo veido blondinas, liesas, 
su žalia kuprine ant pečių, 

•gal būt, 20 ties metų. Abu 
susitiko traukinyje, geriau sa 
kant, ant buferių. Ilgoj kelio
nėje atkovojo buferius, nuo 
stovėjimo ir besigrūdančių ke 
leivių maigymo nuvargusiom 
kojom pailsėti.

Abu kovojo su miegu, kad 
užsnūdus traukinys nepaliktų 
ant bėgių.

Blondinas pasakojo, kaip 
jis dirbo sintetinio benzino 
fabrike, prie Leipzigo, kaip 
dieną ir naktį juos bombarda 
vo iš Vakarų lėktuvai.

Atėjo metas pasakyti, kaip 
pateko į Vokietiją. Blondinas 

dažnai vilgė plonas, dulkėtas 
lūpas ir pasakojo:

-- Bažnyčioje pradėjo gies 
mę «Pulkim ant kelių», Galé 
jo būti gegužės mėnesio die
nos 10 valanda. Medžiai jau 
lapojo, bažnyčią supantieji 
kaštanai skleidė lipnius žie 
dus. Saulėton padangėn kilo 
vieversio daina, kartu su var 
gonų ir žmonių garsais. Visa 
tai sutrukdė keturių sunkve 
žirnių dūzgimas ir staigus pa 
sipylimas SS karių, kurie pla 
ningai apsupo šventorių. Baž 
nyčia, kaip taria kariniai ter 
minai, pateko į katilą.

— Kiek tokių atsitikimų, o 
kai dabar prisimeni - pasaka 
ir gana - paaiškina šatinas. - 
Gerai, kad vokiečiai nesupran 
ta, jie ir nuo buferio nublokš 
tų.

— Būrys ginkluotų gestapi 
ninku ir esesininkų įėjo į baž
nyčią, - pasakoja blondinas. 
- Du revolveriais ginkluoti, 
matyt, vyresni, nuėjo prie ai 
toriaus. Vienas iš jų, aukštas 
brunetas priėjo prie kunigo, 
tik ka užgiedojusio «Credo» 
ir patempė už kamžos ranko 
vės. Jis kiek nastebc, kai ku 
nigas nė nepasisuko. Žvilgte

lėjęs į antrąjį esesmaną. ūmai 
sušu ko:

— Achtung, achtung! (Dėme 
šio, dėmesio!)

Kunigas ir tai nieko.
Tada antrasis pamojo ranka 

ir. nuėjęs prie būrio esesinin 
kų, stovėjusių vidury bažny
čios. negryna lietuvių kalba 
garsiai įsakė: «Visi vyrai und 
moteriai, išeina is bažnyčio!»

Vargonai nutilo. Esesininkai 
išsisklaidė tarp klūpančių mal 
dininkų ir šautuvų vamzdžiais 
ėmė raginti išeiti. Neklausan 
čius vaikus, moteris ėmė spar 
dyti batais, o vyrus šautuvų 
buožėmis. Bet žmonės iš vie 
nos vietos rinkosi į kitą. Mo 
terų, vaikų riksmas pripildė 
šventorių ir bažnyčią, nes išė 
jusieji grįžo atgal. Vaikai prie 
tėvų, tėvai prie vaikų. Pasigir 
do du šūviai bažnyčioje, nuo 
lubų nukrito tinko gabalas.

Moterų pusėje susimetęs bū 
rys vyrų ir moterų užgiedojo 
«Dievas mūsų gelbėtojas!» 
Žmonės ėmė virsti prie gie
dančiųjų. Esesininkai įtūžę 
laikė šautuvų vamzdžiais vie 
ną klykiančią moterį: «Mano 
Kazytė, mano Kazytė», ir be
siskverbiančią prie giedančių 
jų. Vienas, perskelta lūpa ka
rys, parmetė ją ant žemės ir 
trypte trypė, unkščiančio šuns 
balsu.

Ant akmeninių bažnyčios 

grindų jau gulėjo keliolika 
viliojančių. Iš kažin kur atsi 
radęs juodas mažas šuniukas, 
ėmė staugti arti baltos, krūvi 
nos skarelės, sutryptos po sa 
kykla.

Tue metu du esesininkai, 
revolverius už diržų užsikišę, 
paėmė už abiejų ranku kuni
gą ir tempte ištempė į zakris 
tiją. Visais garsais • pragydo 
vargonai, bet po valandėlės 
staiga nutilo, tik suspiegė mer 
gina neapsakomai skardžiu 
balsu.

Esesininkai sušilo, dažno 
drabužiai, veidas krauju apsi 
taškė, bet išvarytų iš bažny 
čios stovėjo vos keliolika, su 
draskytais drabužiais arba gu 
Įėjo šventoriuje ant jaunos žo 
lės.

Vienas karininkas ėmė tvar 
kyti: jis išrikiavo į eilę esesi 
ninkus, nuo bažnyčios durų 
iki šventoriaus vartų, kur sto 
vėjo sunkvežimiai. Sifgriebe 
jauną vyrą ar moterį vede iš 
bažnyčios po vieną, o besi
priešinančius, buožėmis ir 
kumščiais stūmė esesininkų 
eilė, kaip transmisijos diržas.

Ši vokiška tvarka greit pri 
kimšo tris sunkvežimius jau
nų vyrų ir moterų. Vieną mer 
giną, nesančią kruvina ausi
mi mažą išblyškusią mergai
tę, sulaikė bažnyčios tarpdu
ryje du esesininkai, įtardami, 

kad sužeisto vaiko priedango 
je norėjo išsisukti nuo Reicho 
darbo tarnybos, mergaitę nu
bloškė ant pamūrės žvyro, gi’ 
merginą nutempė į sunkveži 
mį. Mergina nenorėjo lipti, 
aiškindama, kad tos sukruvin 
tos mergaitės, savo mažytes 
sesers, ji nepatiksianti be glo 
bos. Tačiau į tai bė žodžių 
atsakė jaunas esesininkas ■ į 
spirdamas merginą koja.

Vienas aukštas, lieknas vy 
rūkas šoko prie švento 
riaus mūrines tvoros ir mete 
si antron pusėn. Du esesinin
kai ištiesė mašinpistoles, ta
čiau tik vienas paleido du šu 
vius. Ar peršautas, ar sveikas 
parvirto antron pusėn.

Ant vagono aikštelės šatinas 
įsižiūrėjo ryto aušroje jauną 
vyra, kažin kaip keistai pers 
kelta lūpa, atrodė, jis, visada 
piktai šypsojosi.

— Kai vienas vyras nepa
kankamai greitai ėjo konveje 
riu, vienas esesininkas norė
jo buože trenkti į galvą, bet 
- pataikė į kito esesininko 
galvą; nes į atšokusio vyro 
vietą kažin kaip staigiai pasf 
suko greta stovėjęs esesinin
kas, kuris nuvirto... Kilo samy 
šis. Keli šoko gelbėti parkri- 
tusįjį, kiti gi puolė mušti vy
rą, kuris savo tikrą gavinį 
perleido kaukuolės ženklu 
papuoštai galvai.
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Pirmasis Lietimu Suvažiavimas Kolumbijoje
Pirmasis po karo įsikūrusi

os lietuvių kolonijos Kolumbi 
joje suvažiavimas buvo sušauk 
tas š. m. rugpiáéio 14 17 d. 
d. Medellino mieste. Organiza 
ciniu darbu rūpinosi Kolumbi 
jus L. K. Komitetas, daugiau 
šia vienas iš jo narių - kun. 
M. Tamošiūnas. Suvažiavimas 
pasižymėjo darnumu, susiklau 
symu ir lietuvišku ^nuoširdu
mu. Suvažiavimo dalyviai iš
klausė pamaldų jr atsilankė 
į ta proga suruoštą už Lietu 
vą šventąją valandą. Buvo su 
ruošti du koncertai - religi
nės muzikos ir tautinės bei 
klasinės, taip pat vaidinimas 
«Partizanai». Paskutinę šuva 
žiavimo dieną buvo padarytas 
vizitas prezid.. A. Rojas Pínil 
lai. Lietuvių delegacija įteikė 
jam memorandumą Lietuvos 
reikalu.

Medelline leidžiamas konser 
vatorių dienraštis «El Colom
biano» rugpiučio 18 d. nume
ryje aprašė lietuvių delegaci 
jos vizitą Kolūm bijos prezi
dentui ir suvažiavimo iškil
mes prie Simono Bolivaro, 
Kolumbijos išvaduotojo, pamin 
klo, kur suvažiavimo daiyviai 
uždėjo gražų vainiką ir buvo 
pasakyta pora nuoširdžių kai 
bų Viena iš šių kalbų buvo 
dienraštyje ištisai atspausdin 
ta. Joje kaip tik pareikštos 
simpatijos nors ir nedidelei, 
bet gerai organizuotai lietuvių 
kolonijai. Aprašymas iliustruo 
tas lietuvių delegacijos prezi 
dentūroje nuotrauka. Suvažia 
vimo metu savo simpatijas 
Lietuvai ir lietuviams savo 
viešomis kalbomis taip pat 
pareiškė kiti kolumPiečiai, o 
vienas vietos advokatas vaini 
ko uždėjimo metu viešai aiš
kino susirinkusiems apie pa
darytas Lietuvai skriaudas.

Meninėje programoje ir 
per iškilmes bažnyčioje gra
žiai pasireiškė vienintelė Ko 
lumbijoje gyvenanti daininin 
kė B. Õypienè, Ibagues kon 
servatorijoje dėstanti pianistė 
S. Grigaliūnienė ir iš Bogotos 
atskridęs prof. Iz. Vasiliūnas, 
kuris atostogų metu griežia 
simfoniniame Bogotos orkes
tre. Menininkų pasirodymai 
teatre buvo sutikti ypač šil
tai.

Suvažiavimas gavo daug iš 
įvairių kraštų sveikinimų. Iš 

svarbesnių pažymėtini: VLIKo 
pirmininko M. Krupavičiaus, 
VT pirmininko K. Zaikausko. 
Dr. P. karvelio, vysk. V Briz 
gio, kun. N. Salduko, kun. 
Barčaičio iš Ekvadoro ir kt. 
Suvažiavimo metu atstovų bu 
vo priimti ir patvirtinti ben
dri Kolumbijos lietuvių ben
druomenės įstatai ir 2 me
tams išrinkti krašto valdomie 
ji organai. Į centrinę krašto 
valdybą išrinkti: kun. M. Ta
mošiūnas. kun. N. Saldukas, 
kun. V. Vaičiūnas, prof. Liaug 
minas ir ats. pulk. Kazitėnas, 
į garbės teismą - ats. gen.

Brazilija, neturėdama nkamai geru kelių, dar ir šiandien vartoja primnyMas susisie
kimo priemones.

Grigaliūnas - Glovackis, adv. 
J. Totoraitis ir inž. Tylius, į 
revizijos komisiją - Dr. V. 
Mankeliūnas, A. Paukštys ir 
Bekeris.

Rezoliucijų komisiją sudarė 
Vasyliūnienė, Kulnys ir Tau 
ginas Politinėje rezoliucijoje, 
be kita ko, sakoma: «Kadangi 
Lietuvos laisvinimo darbą vyk 
do ir jam atstovauja V IKas, 
junginys visu Lietuvoje vei
kiančių ir rezistencijoje susi 
dariusių politinių sąjūdžių, 
Kolumbijos lietuvių suvažiavi 
mo dalyviai pareiškia pilną 
pasitikėjimą VLIKui, pasižadė 
darni visur remti VLIKą - tiek 
politinėje, tiek ir organizaci
nėje plotmėje». Kitoje rezoliu

Ona Sadauskaitė

Bas Tave Bemylės
Kas Tave bemylės, kai man kapą supils? 
Kas gi liūdnas dainas Tau. dainuos? ' 
Mane žemė apvylė, Tave dar apvils. 
Pasiilgsi Tu meilės manos.

Kas
Kas
Tik
Tau

atmins Tau mane, kai žydės vėl žiedai? 
ilgėsis Tavęs visados?
tos žvaigždės primins Tau mylėta 
lieps grįžt, man Tave atiduos.

karštai,

užmiršt niekados musų laimės š'Jau
Neįstengiu, jėgų neturiu.
Gal širdis neprimins, kai jau plakus 
Tavo grožio tarp girių žalių.

tos

stos

iU iii ■
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cijoje pasisakoma už rėmimą 
ir ugdymą lietuvybės dvasios, 
lietuviškų papročių ir lietuviš 
kų tradicijų išlaikymą, 
mą 
tai p 
nuo 
Liet

steigi 
šeštadieninių mokyklų, 
pat jaunimo apsaugojimą 
žalingų svetimų įtakų, 

uvių tautinės bendruome
nės reikalu rezoliucijoje su
važiavimas pasisakė už stiprių 
vienybės pamatų bendruome
nei padėjimą ir į ją įsijungi
mą energingu darbu.

Pavergtoje Tėvy
nėje

— Rugpiučio 21 d. Vilniuje 
buvo sušaukta posėdžio LTSR 
aukščiausios tarybos ketvirto 
ji sesija. Jos metu buvo kons 
tatuota daug Įvairiose srityse 
trūkumų, kuriuos pažy nėjo 
finansų min. Drobnys, LTSR 
biudžetinės komisijos pirm. 
Kunčinas, kalbėtojai Piligri- 
nas. Maniušiš. Kutraitė, vals
tybinės kontrolės min. A. Jes 
renovas, šviet. vicemin. S. Pu 
peikis ir kt. Buvo papeiktas 

Stalinas (net pats LKP ck s© 
kret. V. Niunka nusiskundė, 
kad, girdi, «partinėje propa
gandoje buvo nukrypta į as
menybės kultą...») išdergtas 
Berija ir «nacionalistai su im 
perialistais amerikiečiais» etc. 
Galop pagal įprastą bolševi
kinį šabloną siūlymus priėmė 
«vienu balsu»,būtent patvirtino 
1953 m. valstybinį biudžetą su 
1952 m. biudžeto vykdymo 
apyskaita, LTSR konstitucijos 
98 ir 117 straipsnių pakeitimą, 
prezidiumo įsakus, «išrinko» 
aukščiausiojo teismo narius 
ir «liaudies tarėjus». Viskas 
padaryta taip, kaip buvo iš 
anksto užplanuota. Vilniaus 
radijo, pranešimu, aukščiau
sios tarybos pirmininko pa
vaduotoju išrinktas Andrijatis 
į aukščiausios tarybos prezi 
diumo narius - Minką, o au 
kščiausiojo teismo nariais — 
J. Jasinskas, A. Jukna, V. Mar 
cinkevičius, J. Radzevičius, 
J. Skatikas, J.Stumža, L. Šim 
kūnas, N. Visockis, J. Žemai 
taitis ir kt. bolševikiniai «tei 
sininkai». Rugpiučio 6 d./«T.» 
Nr.^184/53 skelbia, kad TSRS 
aukščiausios tarybos penkto
joje sesijoje ir tautybių tary 
bos bendrame posėdyje daly 
va v o taip pat A. J. Sniečkus 
(prezidiume kaip vienas iš pir 
mininko pavaduotojų), o kai 
bas pasakė A- Venclova,. M. 
P. Kaunaitė ir kiti bolševikų 
veikėjai.

— Bolševikai viską savina 
si, paskiausiai pradėjo savin 
t i s- net ir... suvalkiečių sukili 
mą. Rugpiučio 20 d. per radi 
jus buvo paskelbtas iš «Tie
sos» straipsnis, pavadintas 
«Valstiečių revoliucinis judė 
jimas Lietuvoje 1935 36 me
tais», kuriuo įrodinėja, kad, 
girdi, komunistai dirigavę ir 
suvalkiečių sąjūdžiui... «T.» 
Nr. 173/53 J. Žiugžda įrodinė 
ja, kad ne tik Lietuvos sukili 
mų prieš caro valdžią vadai,, 
bet taip pat lietuvių rašytojai 
J. Mačys-Kėkštas, Žemaitė, 
J.. Biliūnas ir kt. išaugę bolše 
vikinio revoliucininko Černy- 
ševskio įtakoje.

Nuvykimas i

Sąmyšio metu pasinaudojo 
keletas jaunų vyrukų ir per 
murinę tvorą persimetė j kle 
bono sodą. Tai lajai įsiutino 
uoliai ir su pamėgimu savo 
amatą dirbančius SS vyrus. 
Mušimas, riksmas, keiksmai 
ir maldos maišėsi šventoriuje 
ir po sprogstančiais kaštanais, 
kai į sunkvežimius baigė pa
krauti net sąmonės nuo sumu 
Šimo netekusius vyrus ir mo 
teris.

Po geros valandos bažnyči 
os apsupimas buvo baigtas. 
Keturi sunkvežimiai vyrų ir 
moterų nuriedėjo Kauno link. 
Seniai, kūdikiai žvalgėsi iš 
už trobų kampų bailiais žvil
gsniais palydėdami dulkėse 
skęstančias mašinas.

Ištuštėjusios bažnyčios aslo 
je gulėjo sijonų, bliūzių sku
durai, kelios kniubščios mal
daknygės. Didžiojo altoriaus 
degančios žvakės virpėjo nuo 
lengvo skersvėjo, plaukiančio 
per visas atviras bažnyčios 
duris. Šventoriuje ir bažnyčio 
je sžviešpatavotyla, tokia 
tyli ir alpi, kad, net kvėpuoti 
buvo baisu.

Staiga į Šventorių įšokusi 
vienplaukė mergina ėmė šauk 
ti balsu: . .

— Užmuškit, papjaukit ir 
mane!,,, Užmuškit ir mane!...

Ar ji buvo pamišusi, ar ne 
teko saviškio brangaus, o gal 
apraudojo vargus.

Iš didžiojo altoriaus rėmų 
žiūrėjo maloniai rami Švenči 
ausioji Marija.

Tai buvo atsitikimas Lietu- 
mėp. 
dau-

pro

voje 1943 m. gegužės 
Žiežmariuose. Vienas iš 
gelio.

Traukinys prašvilpė 
mažą stotį.

— Po poros savaičių, ir ma 
ne sugavo prie vaistinės, nors 
per tą apsupimą pavyko klau 
sykloje pasislėpti-, - baigė pa 
sakojimą lieso veido.
nas.

— Aš pridursiu, - 
nuo vagono aikštelės 
perskelta lūpa, - lupa 
piktai šypsančia. - Tie keturi 
sunkvežimiaLvažiavo permies 
telį, o aš, kaip neatsargus avi 
nas, ėjau į vaistinę vaistų. Su 
stojo sunkvežimis su bažny
čioj sugaudytais ir įsodino 
mane. Breslau mieste per bom 
bardavima stoties depo rūsy
je pataikė plytgalis stačiai į 
lūpą. Ir, ot, dabar lyg kiškis. 
Taip, žinau, pasakojo man 
tada, kaip bažnyčią ir jus 
inkesęliavo...

Traukinys pavasario laukais 
lėkė į šviesų debesį.

Automobiliais: per In- 
terlagos,Cidade Dutra, 
Rio Bonito, paskui pp 
kairei keliu tiesiai į 
Bororė ir Sta. Monica 
Autobusais: S. Paulo - 
Taguacetuba: išeina iš 
po Viaduto do Chá 
(Rua Formosa) kiek
vieną 7 ir 13,30 vai 
Iš Santo Amaro (Bar 
13 de Maio) 7,30 - 14 v.

Walter Ahrens
■ R. Braulio Gomes, 25- 3° Pa vi m. 

u Condornm. 307 - Edifício Vicentina 
3 Tel. 36-2547- Caixo Postal 3469

CORRETOR 
DE IMÓVEIS

blondi-

prabilo 
vyras 

visada

1
CASAS - TERRENOS - CHACARAS - FINANCIAMENTOS ■ HIPOTECAS 

Do Comoro d* Volore» imobiliários e do ^indicoto dos Corretor*» de Imóvel» 

DEPARTAMENTO ESPECIAUSADO DE 

ADMINISTRAÇÃO de BENS

Sekmadieniais: 7,30, 10,30, 14 vai.
iš Xangrilamiestan šiokiadieniais:9,30 ir 14 vai. Sekmadieniai-: 
9,30 11,30 ir 16, 18 vai.

Baras - Restoranas 
Kavinė

XANGRILA
vieniečio vadovybėje. 
Aplankykite ir musų 
virtuvę: austriškų ven
griškų, lenkiškų val

gių specialybė.

“Ak, kaip skanu“.

Popiečiais: Vienietiška 
kava, kepti obeliai. 
Adara kiekvieną dieną

įsigykite
antro — gražiausio — paskutinio pardavimo

5

kas dabar nepirks — Laimę savo kojomis sumins. 
Pardavimas suorganizuotas senai išbandyta sistema.

žemės sklypą. Tai amžino pavasario sodas su visais patogumais 
Tikras rojaus vaizdas. Sklypai randasi prieš žavingai gražią

REPREZA NOVA

WALTER são paulq
Be įnašų — be nuošimčių. Šimtui mėnesių išsimokejimui nuo Cr.$ 260.00 ligi 990.00 

Sklypai nuo 600 ligi 2000 kvadr. metrų. Su ar be fronto reprezon.

O
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— Į Europą yra atvykęs 
JAV kongreso narys Charles 
Kerstenas, JAV atstovų rūmų 
sudarytosios komisijos Pabal 
tijo užgrobimui ir sovietinimui 
ištirti pirmininkas. Jį pasitiko 
VLIKo pirm. M. Krupavičius, 
VT pirm. K. Zaikauskas ir ki 
ti Vykd. Tarybos nariai. Kers 
lenas vyksta su žmona ir dūk 
terimi. Jį'taip pat drauge lydi 
Lietuvių Iniormac. Centro 
(LA1C) direktorė M. Kižytė ir 
daugiau kaip 1 milijono lietu 
vių kilmės amerikiečių pasiųs 
tas Illinois valstybės L. Ko
mercijos Rūmų pirmininkas 
inž. A. Rudis. Jie abu kuo ga 
lėdami stengiasi Kerstenui pa 
dėti.

— ALTa inž. Rudžiui yra 
pavedusi ir kitą misiją — 
aplankyti Europoje lietuviško 
sios veiklos centrus painfor
muoti juos, kas daroma Ame 
rikoje Lietuvos išlaisvinimo 
reikalu, pasiinformuoti apie 
lietuvių veiklą ir padėtį Euro 
poje, taip pat išaiškinti, kaip 
ir kuo galėtų šiuo metu Ame 

VIC-MALTEMA
PRODUTO DA CIA. PROGRESSO NACIONAL

rikos lietusiai mums padėti. 
J’s žada aplankyti Vokietiją, 
Prancūziją, Italiją, Šveicariją, 
Angliją — vienur su Kerstenu, 
kitur be jo. Kerstenas su sa
vo palydovais žada pasimaty 
ti su visos eilės Europos vals 
tybių valdžios žmonėmis ir 
painformuoti tų kraštų vyriau 
sybes apie JAV daromus žy
gius Baltijos naudai.

— Amnestija buvo tik ble
fas. Kai » ir buvo galima lauk 
ti, savame krašte ir užsieny
je taip išgarsintas sovietų am 
nestijos įstatymas pasirodė ti 
kras blefas. Kaip nurodo bri
tų ekspertai Rusijos reikalams 
amnestijos įstatymo nėra są
raše tų dekretų ir įstatymų, 
kurie buvo pateikti aukščiau 
siajai tarybai tvirtinti. Ir apie 
baudžiamojo statuto švelnini
mo reformas Maskva jau ne- 
beužsimena, nors kovo 28 d. 
sovietų liaudžiai buvo pažade 
ta tą kodekso reformą paskel 
bti jau už 15 dienų. Britų eks 
pertai prieina išvados, kad 
Kremlius jau nei nebemanąs 

sušvelninti policinį ir teismų 
režimą.

— Sniečkus dar kartą išsi
suko. Kai griuvo Berija, buvo 
galima laukti, kad suklups ir 
ilgametis Berijos draugas Lie 
tuvoje - Sniečkus. Bet jis, 
matyti, pavedęs po peiliu ki
tus savo bendrininkus, šį kar 
tą pats dar išsisuko ir vėl sė 
dėjo aukščiausiosios tarybos 
salėje Maskvoje. - Nuo liepos 
18 d. «Tiesoje», Lietuvos kom 
partijos vyriausiajame organe, 
už redaktorių pasirašo jau ne 
G. Zimanas, bet redaktoriaus 
pavaduotojas P. Griškevičius.

— Vasario 16 Gimnazijos 
Mokiniu Tėvai yra didžia da
limi ne tik bedarbiai, bet ir 
chroniški ligoniai. Šiuo metu 
esančių 202 mokinių 21 tėvas 
ir 12 motinų yra sergančių 
Tbc. Širdies liga serga 12 tė 
vų ir 26 motinos. 3 tėvai yra 
invalidai, 1 aklas, 1 serga vė 
ž.io liga, 6 tėvai serga chro
niškomis reumatizmo, vidurių 

ir astmos ligomis. 2 motinos 
yra po sunkios operacijos, 1 
serga vėžio liga. 12 ^motinų 
serga chroniškomis kepenų, 
inkstų ir|kitomis ligomis. Be 
to, vaiku šeimose yra ligonių 
15 brolių, sergančių Tbc., 2 
broliai psichiniai nesveiki, 12 
seserų, sergančių Tbc., 1 epi 
lepsija. Pačių mokinių tarpe 
yra pavojuje susirgti Tbc 17 
vaikų. Vienas mokinys serga 
nervų liga, 1 širdies liga.

— Liepos 26 d. Dusseldorfo 
ligoninėje po sunkios ligos 
mirė Bielefeldo seniūnijos na 
rys Henrikas Jonasas. Pasili- 

vko žmona su dviejų ir ketve 
rių metų dukrelėmis.

— Vokietijos Krašto Valdy 
bos pirmininkas, p. Pr. Zunde, 
Vasario 16 Gimnazjjos namų 
įsigijimo ir gimnazijo išlaiky 
mo reikalais-Bonnoje.

Tais reikalais p. Zunde tu
rėjo pasikalbėjimų su Vokieti 
jos federalinės vyriausybės 
pareigūnais pabėgėlių ir vi
daus reikalų ministerijoje. 
T<’ip pat Bad Godosberge 
adlankė UN Augštojo Komisą 
ro įstaigą bei Vokietijos trem 
tinių pabėgėlių banką.

Vyriausybės įstaigose svars 
tomi Krašto Valdybos paduo 
tieji atitinkami prašymai ir pa 
reiškimai, šiuo metu konkre
čiai paramai jie lėšų, neturi, 
bet numatoma, kad Fordo fon 
das netrukus paskirs pinigų 
tremtinių reikalams, tai suda 
rant planus jų panaudojimui, 
Vasario 16 Gimnazija taip pat 
bus turima gaivoje. w 

Pabėgėlių Ministerijos refe 
rentds Oberregierungsrat Wus 
son pareiškė, kad Bonuos vy 
riausybeei Vasario 16 Gimna 
zija yra gerai žinoma, jos vei 
kla tiek jis, tiek kiti pareigú 
nai yra labai patenkinti. Lie 
tuvių vieningas pasiryžimas 
tą gimnaziją išlaikyti jiems 
kelia didėlio pasigėrėjimo ir 

* jo atstovaujamoji ministerija 
tikrai mūsų pastangas visur 
remsianti ir gerai atestuosian 
ii. Jis žadėjo ypatingai parem 
ti mūsų pastangas gautifgim- 
nazijai subsidijas iš Baden — 
Wúrttembergo krašto, kuriam 
gimnazija ateiti įsikursianti, 
vyriausybės, nes pagal dabar 
tinę Vokietijos santvarką kul 
tūrinius ir švietimo reikalus 
finansuoti yra pirmoje eilėje 
jos pareiga.

VIC-MALTEMA
O alimento dos campeões

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

- Frio, Quente ou Gelado Sempre Vic-Maltema -
Madeiras do Brasil

PERES & PRANAS LTDA.
Importação — Exportação

Raštinė: - Av. Churchill, 94 - il.o and. - sala 1116 
Rio de Janeiro - Fones: 52-0229 e 32-6265

1 Em Minas Gerais:
1 Peres & Cia. Ltda. - Leopoldina - R. Providencia, 71
I Jother Peres de Resende - São Pedro dos Ferros 

Amadeu Cesar Machado - Nanuque, Minas

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 
visų šių pagerinimų kaina pusiau mažesnė, negu kitų šalai 
esančių sklypų.

Via Anchieta —- nauja autoestrąda eina skersai Vila 
Suarão. Taip pat yra ir geležinkelio stotis.

Daugiau informacijų «Mūsų Lietuvos redakcijoje.
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J"prindy$'& Čia
parduoda

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS, 
balso grynumas, skambumas

Sprindys 8c Čia — Largo S. Jose 1.
Kaip niekur kitur, prieinamiausiumis kainomis.

Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui
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llll mas, kriminalinė ir darbo teisė. ,'|i|
ml Darbininkams patarimai veltui. * m,'
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"" ir nuo 16,30 iki 19 vai. “Įįlįl) ’ ’III
no ’ nu
į|’ii Ru t R «berto Simonsen, 13 -- 3° — salas 306 - 310 
i|Į'i (Senoji rua do Carmo ir kampas P-ęa Clovis Bevilaqua) J",' 
ilii. • ' são Paulo ;;;;
nu - ""
iin ■ =
UĮĖ == == == = ===== == == == == == == == SS ==•== == == == == =S S= == ==

■ numito*
O Ji

Industria e Comercio de Calçados

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

Rua Javaés, 719 - São Paulo

MEKANIKOS DIRBTUVE

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

išsimokėtinai.

LEONAS VÃRNAUSKAS
Telefonas (recados) 3-0707

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

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

::

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 — TĘL. 4-5576 — SÀO PAULO

Nori, kad «Musų Lietu 
va» būtų lietuviškojo gyveni
mo veidrodis?

— Bendradarbiauk joje 
pranešdamas visas naujienas 
iš savo’ ap\ linkės, miesto ar 
interioro.

SKAITYK IR PLATINK

«MUSŲ LIETUVA»

JARDIM RIVIERA
apylinkėje 

sveikas
nuėsta- ''

klimatas, tik už 
geras kelias, tarp 
dabar Įsigyti žemės 

ilgalaikiu i š s i m o k ė j i m v

Santo Amaro 
baus grožio gamta 
18 klm. nuo Praça da Sé, 
dviejų pžerų. Puiki nroga 
sklypą su mažu Įnešimu' ir 
— 100 mėnesių.

Reikalingų informacijų gauti tik pas vienintelį įgalio- X\j\ 
tini šias žemes pardavinėti mūsų tautietį Kaži Kmiliausk\, rua \ 
Benjamin Constante-'23, 1-o andar sala 6. Fone: 34-5914. šiokiadie
niais iki 17 vai. Sekamdieniais ir šventėmis 8-9 vai. ryto.

Suinteresuotus nuveža ir parveža. Iš Santo Amaro eina autobu 
sai Jardim Riviera. Iš Socorro galima nuplaukti laiveliais.

m... n- ir nr.,1111 tp m in in m iimirui ui mm m tumi nrtiiitii iiiiiiiimimimmiiiiiii|iimimimiuiimiiiiiiinm immmiimi'iiimiiiimiimimimtmmii'iii iit'ni’iii!i"in,tn»nmiiiii mnnmimi m iiHumn'iium’»

aprengia vyrus nuo galvos iki kojų

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

Viskas geriausios rūšies, patvaru, gražu ir pigu,

IŠ FABRIKO TIESIAI VARTOTOJUI. '

JORGE MATELIONIS

Rua São Caetano, 526
Fone 35-3260

uimpiiii'iiwiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiimiimiiiiiOTiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiw

VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS

L I N D O Y A

KRAUTUVĖS:

Rua São Caetano, 510
São Paulo

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINI OJAI

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

dos naudokite!

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

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

MALDOS DIENA UZ PAVERG 
TUOSIUS.

Šį sekmadienį, rugsėjo mén. 
13 d„ N. S. Auxiliadora baž
nyčioje, £Tres Rios gatvėje, 
Bom Retiro rajone, 9,15 vai. 
Jo Eminencija São Paulo kar 
dinolas laikys mišias už pa
vergtuosius kraštus ir pasa
kys momentui pritaikintą pa
mokslą.

Pamaldų metu giedos pen
kių tautų chorai. Dalyvaus ir 
L. K. Bendruomenės choras, 
kuris giedos kardinolui įei
nant bažnyčion «Ecce sacer- 
dos», po konsekracijos Maldą 
už Tėvynę ir prieš palaimini 
mą.

Lietuviai kviečiami rugsėjo 
mėn. 13 d. gausiai dalyvauti 
pamaldose ir pasimelsti, kad 
ir mūsų Tėvynei greičiau nuš 
vistų laisvės spinduliai.

RADIO NACIONAL ARTIS
TAI VILA ZELINOJE

Kitą šeštadienį,rugsėjo mėn. 
19 d., 20 vai. gimnazijos salė 
je, Campos Novos gatvėje bus 
įdomus spektaklis, kurio pro
gramą išpildys Radio Nacio
nal arkestras iš 40 asmenų ir 
dar virš 20 artistų bei daini
ninkų.

Šį vakarą ruošia Bendruo
menės choro rėmėjai bažny
čios remonto naudai. Patogu
mo dėlei iš anksto įsigykite 
bilietus, nes bilietų skaičius 
yra ribotas ir prie įėjimo ne 
bus galima gauti.

EDUARDAS GIRČIS - DAU
GIAUSIA KELIAUJANTIS 

LIETUVIS.

«M. L.» šią savaitę gavo du 
laiškus iš savo bendradarbio 
Ed. Girčio, kuris dabartiniu 
metu yra išvykęs, tarnybos

nu' 
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PRAÇA SÂO JOSÉ, 1 — V. ZELINA — S. PAULO

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 
NAUJANYBIŲ

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aliuminių indų, 
įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių- 
fogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t.

Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA 
ISSIMOKĖJIMUI.

t..

Prie pat autobuso Nr. 93 sustojimo vietos.
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reikalais Brazilijos šiaurėn. 
Vienas laiškas rašytas iš Be
lem do Pará, kitas iš Fortale 
za. Kolionės įspūdžius talpin
sime kitame nr. Ed. Girčis ke 
liauja lėktuvais, kuriais nus
krenda apie 10 tūkstančių ki 
lometrų per savaitę.

— Šios savaitės ketvirtadie 
nį Vila Zelinoje lankėsi São 
Paulo miesto prefeitúros vie
šųjų darbų sekretorius susipa 
žinti vietoje su darbais, kurie 
yra neatidėliotini. Darbų pla
ne yra numatyta baigti grįsti 
Av. Zelina ligi galo, išgrįsti 
Rua Nove, Campos Novos, 
Rio do Peixe, Estoril. Praves 
ti kanalizaciją esančiame grio 
vyje prie Avenida Um, sujung 
ti Ciclames su Rodamonte, ki 
tose gatvėse sudėti gijas ir 
saržetus. Buvo pageidauta, 
kad bent av. Zelina apšviestų.

— Rugsėjo mėn. 11 d. laivu 
«Argentina» iš Santos uosto 
inž. J. Dorn su savo žmona 
Ona Sadauskaitė ir dukryte 
Rita, palydėti savo artimųjų 
prieteiiu, išvyko atgal Ameri 
kon. Inž. Dorn buvo atvykęs 
kamandiruotas kompanijos su 
montuoti stiklo fabriko «Santa- 
marina» mašinų. Darbas tru
ko apie 15 mėnesių. Kadangi 
inžienieriaus žmona yra lietu 
vaite, tai su lietuvių kolonija 
užmezgė artimus ryšius. Daly 
vaudavo beveik visuose lietu 
vių parengimuose. P, Ona 
Dorn,yra viena «Musų Lietu
vos» bendradarbė. Jos eilėraš 
čius skaitytojai dažnai turėjo 
progos skaityti «M.L.» pusla
piuose. Linkime sėkmingai su 
grįžti Amerikon.

— Kazimieras Bacevičius, 
artimas «M. L » bičiulis, praė 
jusį trečiadienį kartu su Ba
liu Adomavičiumi, sunkveži-
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DIDELĖ NAUJIENA!
Bendruomenės choro Rėmėjų iniciatyva ruošiamas vaka 
ras bažnyčios reformos naudai rugsėjo mėn. 19 -d. Vila 

Zelinoje, gimnazijos salėje.

PROGRAMĄ IŠPILDYS RADIO NACIONAL ARTISTAI

Gros puikus orkestras, bus turtingas bufetas, staliukai 
Pakvietimus Įsigykite iš anksto, nes prie įėjimo nebus 

galima gauti - vietų skaičius yra ribotas. *

Pakvietimus galima gauti pas Vitą restorane, pas choro 
pirmininką, K. Ausenka, «M. L.» redakcijoj, Distilaria 

Ranieri Rua 9 N. 4, ir pas narius rėmėjus.

miu, išvyko į Rio de Janeiro. 
Ten žada praleisti apie savai 
tę laiko savo atostogų.

— Praėjusios savaitės pa
baigoje São Pauly pas savo 
gimines Dutkus, lankėsi Rio 
de Janeire gyvenantis-Pranas 
Dutkus. Ta proga aplankyda
mas «M.L.» apsimokėjo savo 
ir brolio Stasio, taip pat gy
venančio Rio de Janeire. per 
numeratas, dar pridėdamas 
Cr.$150 virš prenumeratos 
P. Dutkus Rio de Janeire lai 
ko valgyklą rua Arthur Ber 
nardės 53.

BAŽNYČIOS DARBAMS AU
KOJO

Cr. 1.000,oo: Pranas Kandro 
tas. Cr. 500,oo: Povilas Dirsė. 
Cr. 200,oo: Elzbieta. Lašinskie 
nė. Po Cr. 100,oo: Petras Rut 
kauskas, Vytautas Rutkauskas, 
Elena Kavaliauskienė. Juozas 
Žemaitis, J. Mikalauskas, A. 
Petrovas, K. Talalis. Silvas 
Rukšėnas. Po Cr. 50,oo: V. Da 
vidavičius, St. Rakauskas. Po 
Cr. 40.oo: Z. Didelienė, Ona 
Danilevičienė, Anastazija Ma- 
siukevičienė, VI. Liutkevičius. 
Po Cr. 30,oo: Leščinskienė. 
Po Cr. 20,oo: J. Zizas. Ruthe 
de Santos, Petras Vilčinskas, 
Meškauskas. Magd. Sejuniėnė.

Už aukas nuoširdžiai dėkoju

Kun. P. Ragažinskas 
Klebonas

— Rugsėjo mėn. 10 d. Mo
koje, rua Padre Raposa 889, 
po trumpos, poros dienų ligos, 
M. Radzevičienė. Velionė bu
vo susipratusi lietuvė katali
kė, Buvo narė Liet. Kat. Mo
terų Draugijos.

— Rugsėjo mėn. 11 d. Vila 
Zelinoje mirė Marija .Stanke
vičienė - Zazirskienė - Laba 
nauskaite, 68 metų amžiaus, 
kilusi iš Mariampolės, Degu
čių. Paliko nuliūdime vyrą 
Gabrielių Zązirską, dukteris: 
Juliją Šmitienę, Mariją Kliešie 
nę sūnų Petrą, žentus, mar
čią, anūkus. Septintos dienos

Ar jau įsigijai rašytojos K. Pažėraitės įdomų roma

na «Nusidėjėlė»? Jej ne - nieko nelaukdamas Kreipkis Í
«Musų Lietuvos» redakciją. 

egzekvijos mišios bus 17 d. 
rugsėjo 8 vai. Vila Zelinoje. 
Palaidota S. Caetano kapuose.

-f- ■■■įį.

Rio Lietuviai
RADIO VALANDĖLĖS PAKEI 

TIMAS.

Lietuviškos radio valandė
lės transliavimas perkeltas iš 
trečiadienio į ketvirtadienį; 
eis tuo pačiu laiku, būtent 18 
vai. 40 min. per Radio Vera 
Cruz stotį. Šį ketvirtadienį gir 
dėsime kan. Zenono Jgnatavi 
čiaus paskaitėlę apie Lietu
vos kankinį vyskupą Matulio 
nį, kuri bus transliojama 
abiem kalbom ir, be to, lietu 
višką muziką, bei dainos: Ki 
tą ketvirtadienį, spalio 3 d., 
eis įdomus dialogas - pašne
kesys vyskupo Brizgio su De 
kanazovu.

ARKIVYSKUPO SKVIRECKO 
. PAMINĖJIMAS. i

Rio lietuviai ruošiasi tinka 
mai paminėti pirmojo Lietu
vos Bažnytinės, provoncijos 
arkivyskupo - metropolio Juo 
zapo Skvirecko 70 metu am
žiaus sukaktuves. Paminėji
mas numatytas rugsėjo 27 d., 
kurio programą sudarys iškil 
iringos Mišios su pamokslu, 
transliuojami per radio ir po 
visam, pilietinis aktas su ata 
tinkama paskaita ir muzikali 
niai vokaliniu paįvairinimu; 
be to, garbingam solenizantui 
bus pasiųstas gražus sveikini 
mo adresas.

Arkivyskupas Skvireckas 
šiuo met gyvena Austrijoje, 
netoli Insbruko.

PASILINKSMINIMAI.

«Dainavos» dr-ja prioš mė 
nesį, buvo suruošus! šokių va 
karą, kuris sutraukė gražų 
tautiečių ir prietelingų brazi 
lų būrį ir davė draugijai per 
4 kentus gryno pelno. Dabar 
girdėti, kad abi organizacijos: 
«Dainava» su Bendruomene 
tariasi bendrai suruošti dar 
šumnesnį vakarą-balių su pa 

įvairinta progFCãWWP^pi 
lėtų įvykti spalio mėnesio pra 
džioj.

AČIŪ.

Rio lietuviškos radio valan 
dėlės Vadovybė yra gavusį iš 
«Dainavos» dr- jos 200 |kru- 
zeirų paramos su geriausiais 
linkėjimais tęsti ir toliau šios 
rūšies kultūrinę veiklą. Taria 
me jai nuoširdų lietuvišką 
ačiū.

Vadovybė,

LATVIO DAINININKO KON 
’ CERTA.

Latvis dainininkas bosas 
Aleksandras Glinskis ruošia 
koncertą, kuris įvyks rugpiu 
čio 20 d. Abi didžiojoj salėj. 
Programoj numatyta 15 dainų, 
kurios net 8 kalbomis bus dai 
nuojamos. Gailu, kad daininin 
kas neįtraukė ne vienos lie 
tuviškos dainos, bet užtat yra 
pažadėjęs lietuviams pasitar
nauti kitomis progomis, kadan 
gi jam lietuvių kalba nesve
tima, kurios išmoko iš savo 
motinos lietuvės.

DĖMESIO

Pamaldos už pavergtus kraš 
tus prasidės ne 10 vai. bet 
9:15. N S. Auxiliadora ba.žny- 
čiaj, rua Tres Rios.

— Rugsėjo mėn. 6 d. Vila 
Zelinos bažnyčioj sumainė žie 
dus Pranas Gervetauskas su 
Albina Buzaite.

YRA LAIŠKAI

VI. Abraitienei, H- Valavi
čiui, J. Masiui, Alg. Žibui, J. 
Antanaičiui, H Kazokui, H. 
Guzikauskui.

«M.L.» SKAITYTOJŲ 
DĖMESIUI

Nesumokėjusiems prenumera 
tos už 1953 m. prašytume su 
mokėti, nes lėšų trūkumas sun 
kima laikraščio leidimą.

ATSIUSTA PAMINĖTI.

LIETUVA politikos žurna
las n r. 4 T. Turiny:
V. Čižiūnas - Lietuviškosios 
mokyklos problema emigraci 
joje. Dr. Adolfas Damušis - 
Lietuvos žemės turtai. Dr. J. 
Paplėnas - Darbo atlyginimas 
ateities Lietuvoje. Č. Butkys, 
P. V. Raulinaitis, V. Rastenis
- nuosavybės teisių klausimais 
A. Daliginis - IŠ Lietuvos - 
Ėusijos santykių. St/ Gočas - 
Busimieji civiliniai įstatymai.

Plačioj apžalgoj rašo V. Va 
tiekūnas apie Kiprą Sielinį, 
K. Bielinis - Rusijos proble
mos darbartinėjė rusų emigra 
cijoje. Dr, P. Mažeika - Lie
tuvos žvejyba ir kt’ Leidžia
- Lietuvos Laisvės Komitetas 
bendradarbiaudamas su Euro 
pos Laisvės Komitntu. Išeina 
kas trys mėnesiai: Prenumera 
tams kaima metams du dole
riai. Atskiro numerio kaina 0 
amerikoniškų centų. Norin
tiems šį politikos žūrųalą už 
sisakyti, «Musų Lietuva» mie 
lai patarpininkaus.

BAUŽYS
Regbtrado no C.R.C. «ob • n.» 551

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

Aberturas de firmas 
Encerramentos de firmas 
Transferencias, de firmas 
Contratos na Junta Comercia 
Distratôs na Junta Comercial 
Escritas Fiscais
Escritas Comerciais

HORÁRIO das

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

8 ãs 19 horas. =?
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Jei sergi, ar nori patikrinti sveikatą, nevažiuok mies- 
an, bet kreipkis Į čii 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 11 va

Praça São José, 8 sala 6 ir 7 — Vila Zelina (Baužio name)

— JAV pietuose ispanai ka 
talikai iš 100.000 per 50 metų 
padidėjo iki trijų milijonų.

Nori pirkti mažai vartotą ge 
ladeira - šaldytuva (1,80x1,30) 
patogiomis sąlygomis?

Kreipkis, i Praça São José 
nr. 2, Vila Zelina.
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