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Gen. Raštikis apie kara ir apie buv. prez. 
Smetonos atsiminimus.

“Lietuvių Dienos” gruodžio 
mèn numeryje talpino įdomų 
Savo bendradarbio pasikalb- 
pejiaą su gen. Raštikiu aktu
aliais klausimais. Kaikurias 
to pasikalbę jimo dalis Re
dakcijos manymu, įdomias, 
patiekiame “M. L.” skaityto
jams.

— Kaip arti yra ginkluo
tas susirėmimas tarp Rytų ir 
Vakarų?

— Šis klausimas yra ypa
tingai aktualus ir jautrus lie
tuvių tautai, nes lietuvai tiki, 
kad tokio ginkluoto susirėmi
mo atveju ; britų tikrai reali 
galimybe vėl atgauti Lietuvos 
n e p r i klaus o my bę. Klausiate; 
kaip arti ginkluotas susirėmi
mas tarp Rytų ir Vakarų? Į 
tą klausimą negaliu atsakyti 
ne tik aš, eilinis žmogus, bet 
į jį negalėtų atsakyti nei 
Eisenhower, nei Churchill, nei 
pats Malenkov. Net jei mums 
pavyktų žvilgterėti į slapči
ausias generalinių štabų spin
tas Maskvoje, Washingtone 
ar Londone, tai ten, beabejo, 
pamatytume labai įdomių ir 
konkrečių slaptų planų del a- 
teities. Tačiau konkretesnės 
datos dideliam ginkluotam 
konfliktui pradėti tikrai ne
rastume, nes tokia data pa
prastai būna padiktuota poli
tinių įvykiu, dažnai visai ne
tikėtų ir nelauktų, nenumaty
tų Tačiau aš nenoriu tvir
tinti, kad ginkluotas konflik
tas tarp Rytų ir Vakarų yra 
neišvengiamas. Geriausias 
tam argumentas yra vis didė
jantis neišsprendžiamų pa
saulinių problemų skaičius ir 
skubus bei milžiniškas ginkla- 
vi masis abiejose pusėse, gin- 
klavimasis tokiu mastu ir to
kiais ginklais, kokių pasaulis 
dar lig šiol nėra matęs. Tei
sybė, jo daugiau ginkluojama- 
si, tu > daugiau kalbama apie 
taiką, bet juk žmonijos isto
rija žino apie tokias taikos 
deklarcijas beveik prieš kiek
vieną karą, juk ir patys ka
rai dažnai vedami del taikos. 
Senovės romėnų populiarus 
posakis “jei nori taikos, ruoš
kis karui”, ir dabar yra labai 
populiarus. Tačiau ta pati is
torija mus moko, kad iš kiek
vieno pasiruošimo karui, žmo
nija susilaukdavo tik karo. 
Neišvengs žmonija karo ir šį 
kartą. Tačiau greit didelio 
karo tarp Rytų ir Vakarų aš 
dar nenumatau. Nemanau, kad 
jis įvyktų perkeleta metų, ku
rie reikalingi, pirmiausia Vo
kietijai, o po to ir Japoniai 
apginkluoti. Tik po to butų 
galima konkrečiau spėlioti, 
bet tuo tarpu dar per anksti 
kalbėti.

— Šiuo metu spaudoje vėl 
spaudinamas buv. prez. A. 
Sn.eionos aprašymas paskuti
nių Lietuvos laisvės dienų 
bei jo pabėgimo į užsienį 
aprašymas. Buv. prezidentas 
primeta Jums pasisakymą su 
tikti su bolševikų ultimatumu 
Ką -Jūs tuo klausimu galėtu
mėt pasakyti?

— Jau ne pirmą kartą 
musų spaudoje perspausdina
mi buv. respublikos preziden
to A. Smetonos atsiminimai 
apie 1940 m. birželio įvykius 
Lietuvoje. Tuose atsiminimu
ose buvęs prezidentas teisina 
save ir daro daug priekaištų 
jo paties pasirinktiems buv 
ministeriui pirmininkui A. 
Merkiui, buv. kariuominės 
vadui gen. V. Vitkauskui4 ir 
kitiems buvusiems ministeri- 
ams, daromi priekaištai ir 
man. Atsiminimus perskaiči
us, gaunasi įspūdis, kad pats 
prezidentas buvęs visai bejė
gis ir už visa ką kalti tik ki- 
ti-ministeriai. kariuomenės va 
das ir aš Teko ir man da
lyvauti to istorinio posėdžio 
pabaigoje. Patyręs, kad mu
sų kariuomenė jos vadovybes, 
ypatingai tuo metu buvusio 
kariuomenės vado gen. Vit
kausko, visai nebuvo paruoš
ta reaguoti ir net neįspėta 
(tokiam pasiruošimįiT daug 
laiko nereikėjo), ir kad or
ganizuotas gi riki U otas pasi pri • 
ešiųimas tuo metu buvo jau 
pavėluotas ir neįmanomas ir 
butų susilaukęs tik daug ne
pateisinamų kruvinų aukų, aš 
to posėdžio pabaigoje buvau 
pasisakęs pries tokį pasiprie
šinimą. Bet mano pasisaky
mas buvo visai netoks, kaip 
aprašo A. Smetona. Aš ger
biu a a. A. Smetonos atmini
mą, nes manau, kad Smetona 
yra buvęs didelis tautos vy
ras ir patriotas. Tačiau tu
piu pasakyti, kad savo trum
puose atsiminimuose kaikuri- 
ose vietose yra netikslus ir 
šališkas. Visus anų laikų į- 
vykius aš esu smulkiai apra
šęs savo atsiminimuose, ku
rių prisirinktų pora tomų.
Gal kada nors pavyks man a- 
tiduoti juos mūsų skaitančiai 
visuomenei. Tada paaiškės 
daug įdomių dalykų iš musų 
netolimos praeities.

Galima nauj® karo kibirkš

tis prie Formozos.

Amerikos, parlamentas, už
sienio reikalams parlametno 
ir kariuomenes komisijos, ir 
senatas, suteikė prez. Eise
nhower pavartoti krašto gin
kluotas pajėgas ginant Žvejų 
ir Formoza salas. Preziden
tas turi teisės bet kuriuo mo
mentu įsakyti atidaryti ugnį 
prieš Kinijos komunistus už
puolimo atveju.

Kaip jau žinome, praėjusią 
savaitę Formozos vyriausybe 
pasitraukė iš vienos mažos 
salelės esančios prie pat Ki
nijos krantų.

Cbang-Cai-chek nusprendė 
atitraukti 20 tūkstančių karių 
iš salų arti Kinijos kontinen
to, ypač is Taiehen salos. Šio 
atsitraukimo priežastis yra ne 
kokia kita, kaip tik susiauri
nimas fronto karo atveju ven
gimas žudyti be reikalo kari

Viena gražiųjų Rio de Janeiro gatvių. Šiais metais liepos m. 
14 - 21 d. čia vyks Tarptautinis Eucharistinis Kongresas, ku
riame ir lietusiai dalyvaus.

us. Visvieu tos salos Kinijos 
pakrašty karo atveju pirmo
mis jo valandomis būtų ko
munistinės kariuomenės oku
puotos. T ..

Šiuo metu Formozos sąsi
aury Amerikos laivyno sep
tintoje eskvądrą manevruoja.

Komunisitinė propaganda 
sako ne pak esi antį Amerikos 
įsikišimo ginti Formozos. Vis- 
vien “liaudies” kariuomenė 
yra pasiryžusi Formozą pri
jungti prie Kinijos.

Svarbu yra žinoti, ar šito
kios komunistų kalbos yra tik 
propagandai leidžiamos, ar iš 
tiesų yra pasiryžę daryti tai, 
ką sako. Jei taip butų, tai 
jau gyventume naujo pasauli
nio karo iš vakarėse. K as į - 
domu, kad Maskva Kiniją gun 
do šiam neprotingam žygiui. 
Netolymoj ateityje padėtis 
paaiškės.

Dar viena svarbi aplinkybė 
rodanti, kad komunistai pla
ningai drumsčia pasaulio ra
mybę, tai tas faktas, kad For- 
mozą pradėjo atakuoti kai 
pasibaigė Indokinijoj k mfliktą

Greičiausiai pasauly augančio miesto — S. Paulo vaizdas. Sausio m. 25 d. S. Paulo miestas 
atšventė 401 metą. Miestas jau skaito 3 milijonus gyventojų.
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Lietuvi, neužmiršk savo pareigos dalyvauti VASARIO SESIOLIK- 
TOS minėjime vasario 13 d. Vila Zelinoje - 11 vai. pamaldos, 

15 valanda oficialioji dalis

3S TarpUidmis Fnkansti- 
nis Kongresas

Lietuvių Sekcija

PRANEŠIMAS Nr. 1

Kun. Juozas Janilionis Jo 
Eminencijos Kardinolo Jaime 
Camara įpareigotas sudaryti 
Lietuvių Sekciją prie 36 Tarp 
tautinio Eukaristinio Kongre
so, patiekia čia pilną jos sąs 
tatą, prašydamas maloniai 
priimti teikiamą pagarbą ir 
pavedamas pareigas.

Garbės pirmininkai:
Jo Ekscelencija Vyskupas 

Vincentas Brizgys (Chicago); 
; Jo Ekscelencija Lietuvos 

Ministras Dr. Frikas Mejeris 
(Rio de Janeiro);

Jo Ekscelencija Lietuvos 
Ministras Dr. Kazimieras Grau 
žinis (Montvideu),

Jo Malonybė Lietuvos Kon 
sulas p. Aleksandras Polišai- 
tis (São Paulo).

Jo Malonybė Klebonas kun 
Pijus Ragažinskas (São Paulo)

Garbės nariai:

Kanauninkas Zenonas Igna
tavičius, Rio Kunigų Semina
rijos profesorius.

p. Ernest Mohberg, buv. Lie 
tuvos konsulas Rio.

p. Felix Krause buv. Lietu
vos Konsulas Vienoje.

p. Petras Babickas, Lietu
vos Pasiuntinybės sekretorius.

Valdyba:

Pirmininkas: kun. Juozas 
Janilionis, vice pirmininkas p. 
Ignas Dubauskas, Generalinis 
sekretorius: kun. Feliksas Ja 
kubauskas: iždininkas: p. Jo
nas Adamavičius;

Komisija:

1. Spaudos ir propagandos: 
pp. Jonas Saurusaitis, Anta
nas Gauliair Vytautas Petronis

2. Nakvynių: Klemas Martin 
kus, Antanas Girnius ir Vacio 
vas Radzevičius.

3. Studijų: kanauninkas Ze
nonas Ignatavičius.

4. Giesmės, muzikos ir me
no: pp. i už. Jonas Abraitis, 
Vytautas Strimaitis ir Stasys 
Citvaras.

5. Finansų: pp. Pranas Zie 
zis, Stasys Kumpis ir Inž, Sta 
sys Jurgutis.

Ponių ir panelių komisija

Garbės pirmininkė: ponia 
Filą Mejerienė, Pirmininkė: 
ponia Anielė Dubauskienę, 
Vice pirmininkė: ponia Uršulė 
Gaulienė, Sekretorė: p lė Gra 
žiną Pauliukonytė, Iždininkė: 
ponia Anastazija Ziezienė, Ko 
misijos narės: ponios: Ona Gir 
nienė, Emilija Radzevičienė, 
Antanina Saurusaitienė ir pa

(Tąsa pask. pusi.)
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Kova dėl
JAV kongreso sudarytas ko 

mitetas Pabaltijo okupacijai 
tirti įteikė kongresui savo ga 
lutinį pranešimą kuris JAV- 
ėse ir Europoje sulaukė pla
taus atgarsio. Pranešime pri
mygtinai reikalaujama, kad 
laisvosios valstybės nutrauktų 
diplomatinius ir ūkinius san
tykius su Sovietais. Komiteto 
nuomone, bet kuris bendravi 
roas ir vadinamoji «koegzis
tencija» — Vakarų ir Sovietų 
sugyvenimas — negali tarnau 
ti taikai. Komitetas pranešime 
dėsto, kad komunistiniai kraš 
tai turi būti nuolat vis labiau 
spaudžiami, kad būtų privers 
ti gintis, o ne užpuldinėti la
isvas tautas. Tik komunisti
nius kraštus privertus atsisa
kyti imperialistinių užgaidų, 
tegalima būtų išvengti tre
čiojo pasaulinio karo. Sup
rantama, kongreso sudaryta
sis komitetas tiki, jog paverg 
tųjų tautų išlaisvinimas gali
mas ne vien karo, bet ir tai
kos būdais.

Minėtasis komitetas savo 
pranešime, be kitko, dėsto: 
«Iki šio meto nėra buvę to
kių palankių sąlygų daryti 
rimtą spaudimą komunisti
niams kraštams, kaip šiandie
ną. Tik nuolatiniu komunisti
nių kraštų spaudimu tegalima 
juos priversti daryti nuolai
das. Pabaltijo ir kitų Europos 
kraštų pavergimas sudaro ne 
paprastą pavojų pasaulinei 
taikai. Kongresas turįs įsidė
mėti, jog pavergtųjų tautų iš
laisvinimas yra esminis pra
das Amerikos užsienio poli
tikoje. Ypač šiuo metu mes 
turime paskelbti savo tautoms 
pilną tiesą apie komunizmą. 
Mes privalome pavergtas tau 
tas užtikrinti, kad jų laisvė, 
nepriklausomybė yra gyvai 
susietos su musų saugumu ir 
musu kraštų ateities pažanga 
Todėl pavergtosios tautės tu
ri būti tikros, kad jų laisvė 
ir nepriklausomybė bus pil
nai atstatytos.

Laisvųjų tautų prekybiniai 
santykiai su komunistiniais 
krantais turi būti nutraukti 
dėl dviejų priežasčių. Pirmiau 
šia, mes, palaikydami preky
binius santykius, sustipriname 
savo priešą — komunistinius 
kraštus. Mes negalime prekybi 
nių santykių palaikyti su So
vietais, nes ten yra naudoja
mas vergų darbas, kuris gali 
neigiamai atsiliepti į Ameri
kos gerovę».

Laisvieji kraštai netrukus 
turi susirinkti konferencijon, 
kurioje butų nutarta pritaiky
ti reikalingas priemones prieš 
kom. agresiją. Tik tuo keliu 
einant, kongreso komiteto nuo 
mone, gali būti žymiai sustip 
rintas laisvasis pasaulis ir 
susilpninti Sovietai, kurie šian 
dieną vadovauja komunisti
niams kraštams. Pabaltijo 
tautų pavergimo tyrimas, kaip 
matome, laisvajam pasauliui 
pravėrė akis daryti žymiai 
toliau siekiančias išvadas. 
Apie galutinį Kersteno Komi 
teto pranešimą plačiai pas 
kelbė «Neue Zuercher Zeitng» 
ir visa eilė kitų įtakingų pas. 
spaudos organų.

Pavergtoje Tėvynėje
Gautosiomis iš pavergtos 

Tėvynės 1954 ra. gruodžio 
mėn. žiniomis, okup. Lietuvo
je yra paliktia tik viena kimi 
gų seminarija, kuri veikianti 

'Kaime. 1953 m. joj buvo dar 
75 klierikai, o 1954 m. jau 
mažiau. Sakoma, kad 23 «išė 
ję į kariuomenę». Vis dėlto 
Lietuvoje dvasininkų dar yra 
daugiau, negu jų likę pvz. 
Gudijoje. Ten jų visai maža 
Ištremtųjų lietuvių dvasininkų

Pabaltijo
Sov. Sąjungoje yra dar daug. 
Žmonės kalba ir apie dek Vi. 
Mirono mirtį, bet tikrų dėta 
lių neskelbiama ar nežinoma. 
Vysk. K. Paltarokas darė ga 
nytojines vizitacijas ir sutvir 
tino daug žmonių Utenoje. 
Druskininkuose, Lentvaroje 
ir kitur. Kancleris yra Vac 
lovas Krivaitis. Grąžinamieji 
kai kurie iš Rusijos ir Sibiro 
dasininkal «gauną vietas ir 
darbą».

PRASIDEDA KLAIPĖDOS 
KRAŠTO VOKIEČIU REPAT

RIACIJA?

Vokiečių spavdoj rašoma, kad 
bolševikai leidžia repatrijuoti 
į Vokietiją paskutiniams Kini 
pėdos krašte ir Rytprūsiuose 
pasilikusieins vokiečiams. Kol 
kas neaiškus likimas tų, ku 
rie, esą, buvę priversti priiią 
ti sovietinės Lietuvos piliety 
bę. Klaipėdoje prie vietinės 
policijos veikianti tam tikra 
komisija, kuri pradėjo reg s 
truoti norinčius išvykti į Vo 
kietiją. Kokius žmones toji 
registracija apima, tuo tirui 
tikslių duomenų dar neturima. 
Kalbama, kad pirmoj eilėj 
numatyti repatrijuoti tie, ypač 
senesnio amžiaus, žmonėm, 
kurie turi Vokietijoje s iv'o 
vaikus ar artimus gimines. 
Pirmiausia buvo registruojami 
«žaliojo paso» (kurie buvo 
pripažinti vokiečiais) turėto 
jai. Tačiau nuo spalio 25 d. 
buvo pradėti registruoti jau 
ir su «baltais pasais» (turėję 
tapti Sov. Lietuvos piliečiais), 
nors netenka abejoti, kad 
šiems sovietinės įstaigos da 
rys daugiau kliūčių išvykti, 
negu kitiems. Vokiečių Raud. 
Kryžius padarė Bonnoje rei 
kalingų žygių, kad būtų pa
šalintos kliūtis visiems vokie 
čiams iš Klaipėdos krašto ir 
Rytprūsių išvykt; į Vokietiją, 
žinoma, jeigu to jie patys no 
ri. Kai vokiečių kilimo vyrų 
ėmimas į raudonąją armiją 
naujokais buvo vis atidėlioja
mas. tai lietuvių kilimo klai 
pėdiečiai buvo į ją imami vi 
są laiką 'račiau 1954 m rug 
sėjo mėn. buvo paimti į ka 
riuomenę jau ir vokiečiai.

Pavergtas Jungtinės 
Tautos ir Maskvos

Konferencija
Gruodžio 3. PJT Seimas su 

sirinko nepaprastojo posėdžio. 
Jis buvo sukviestas ryšium 
su Maskvoje vykusia, vadina 
ma Europos saugumo konfe 
rencija, kurioje dalyvavo tik 
sovietų pavergtųjų kraštų ma 
rioretės

Maskvos konferencija pagal 
komunistų planus turėjo būti 
įrankis Londono ir Paryžiaus 
sutarčių patvirtinimui stiklių 
dyti. Sovietai tikėjosi, kad, pa 
siūlydami deryboms su Vaka 
rais naują pagrindą ir rodyda 
m i daugiau sugyvenimo žėri 
klų, nei anksčiau, jie patrauks 
likusį pasaulį į gerai paspęs 
tus spąstus. Tie spąstai ture 
jo nudelsti arba ir visai palai 
doti V. Vokietijos atginklavi 
mą ir tuo pačiu sudarymu 
pagrindo stipriai apjungtai 
Europai. Tačiau tas Maskvos 
planas neišdegė. Perilgai so 
vietai drumstė pokarinio rm 
šaulio vandenis, kad šfand?e ;■ 
atsirastų naivėlių, tik učių Ru 
sijos valdovų gera valia Ne 
pasisekus plataus masto ža 
bangų paspęsti, Maskvai beli 
ko tenkintis maža grupe.e, 

aklai atsidavusia komunizmui 
ir aklai klusnia Maskvai. Be 
abejo, tatai garantavo MaskVai 
sumanymo vykdymo sėkmę. 
Bet tatai susilaukė ir PJT 
atgarsio.

Kadangi dar ir po šiai die 
nai pasitaiko menkai ar klai 
dingai informuotų žmonių apie 
padėtį anapus geležinės už
dangos ir dėl to min. pirmi
ninko ar šiaip kokio marione 
tinio dignitoriaus titulas gali 
ne-vieną laisvojo pasaulio 
geravalį žmogų suklaidinti, 
tai PJT ir yra uždavinys lais 
valį pasaulį nuo tokių klai
dų apsaugoti, išryškinant, kad 
Maskvos konferencijoje daly
vavusios pavergtųjų kraštų 
marionetės jokiu būdu neats
tovavo tų tautų, kurių vardu 
Maskva jas buvo atsikoman- 
diravusi Konferencijon. Todėl 
PJT Seimas dar kartą primi
nė laisvajam pasauliui, kad 
sovietų pavergtųjų kraštų žmo 
nėrns yra atimta bėtkųri gali
mybė Savo nuomonę ar nusis 
taiųnij laisvai pareikšti.

Šiandien, kai politiką domi
nuoja Rytų Vakaru taikaus 
sambūvio Mintis ir kai daugu 
ma žmonių dėl padėties so
vietų pavergtuose kraštuose 
niekada nebuvo tikri ir savo 
nusistatymą dėl to dažnai iš 
reiškia tik pečių gūžčiojimu, 
- atitiesti sovietinės propa 
gandas iškreiptą pavergtųjų
kraštų tikrovės supratimą lais 
i o to pasaulio opinijoje nėra 
lengva. PJT Seimas, tatai su 
prasdamas, ir savo rezoliuci 
joje ir savo telegramose prez 
Eisenlinweriui, min. pirm. W. 
Churchi'liui ir min. pirm. 
Mendes France ypatingai pa 
brėžia mintį, kad sovietų pa 
vergtosios tautos Maskvoi«
nebuvo atstovautos ir kad
Kremliaus ponai pavergtųjų 
tautų vardu buvo susikvietę 
tik savasias marionetes, ku 
rios klusniai tegalėjo priimti 
tariamo susitarimo pavidalu 
viską, kas Maskvos jiems iš 
anksto buvo pagaminta. Šios 
pavergtųjų kraštų marionetės, 
kaip sako PJT Seimo rezoliu 
cija, «tik snviešino lig tol 
slėptus pasiruošimus karui» 
PJT Seimas pareiškė prates 
ta ne tik prieš Kremliaus skti 
bos keliu varomą akciją pa 
versti pavergtųjų kraštų žmo 
nes sovietinės karo mašinos 
patrankų maistu, bet y atin 
gai prieš Maskvai parsidavu 
šių marionečių eventualių įsi 
pareigojimų legalumą. «Mes 
skelbiame tok'us įsipareigoji 
mus niekiniais» — sako PJT 
Seimo rezoliucija.

\ lėni iš pirmųjų tremtinių Sibiran; dideli ir maži, mokytoju, ūkininkai, darbi.dninkai, 
studentai.

Jonas Aistis

Naktis.
O kaip tavęs man neminėti!
O, kaip tavęs man nekartot!
Žiogeliai šoko menuetą
Nakty iš tūkstančio naktų...

O buvo vaiskus baltas mėnuo...
O buvo debesys balti...
Aidėjo pamirštu refrenu 
Pasikartojusi naktis.

Girdžiu seniai girdėtus žodžius, 
Girdėtą balsą vėl girdžiu, 
Ir viską — svirtį, liepą, sodžių 
Ir skardžiai giedančius gaidžius.

Juk tu mirei, juk tu atgijus?
Juk tu gyva, ag, ne sapne.
Argi, įbedus kalaviją, 
Apleisi vėliakos mane?

Tai vėl sapnuosis man serbentų 
Nusvirus kekė kruvina.
Ir vėl matysiu žvvaigždę krintant — 
Nukris kaip ašara viena.

Žiogeliai šoka monuetą 
šiąnakt kaip tūkstantį naktų. 
O, kaip tavęs man neminėti?
O. kaip tavęs man nekartot ?

Paneigdamas . pavergtųjų 
kraštų maskvinems marione 
tems betkurįą teisę kalbėti 
pavergtųjų tautu vardu ar juo 
labiau jų vardu priimti Krem 
liaus diktuojamus įpsreigoji 
mus. PJT Seimas sykiu užtik 
rino laisvąjį pasaulį, kad jo 
tikriej' sąjungininkai ir geria 
usi talkininkai kovoje su bol 
ševizmu yra sovietų paverg 
tosios tautos. «Mes laisvąjį 
pasaulį užtikriname, kad mti 
sų tautos įvirtai ir nesviruo- 
jamai apsisprendusius skirti 
vis-s savo jėgas sovietu pa
vergtų mūsų tėvynių kilniau
siam išlaisvinimo reikalui» — 
skelbia PJT Seimo rezoliuci
ja «Dėl komunistinės mūsų 
kraštų okupacijom atsidūrę 
tremtyje, mes kasdien gauna

me įvairių įrodymų, kad mu
sų tautiečiai yra ištikimi JAV 
ir laisvojo pasaulio sąjunginiu 
kai. Jie nedalyvauja ir neda
lyvaus jokioj sutarty, nukreip 
toj prieš laisvojo pašau! o snu 
gumą. Jie nepaliauja tikėję ir 
gyvenę viltimi, kad galingoji 
Amerika jiems atneš išiiisv’i. 
nimą, kinis ya patvarios t-,j 
kos būtinoji sąlyga» — sako 
PJT Seimo telegrama prez. 
Eisenhoweri’ei. ■

'Puo būdu PJT Seimas ry. 
šiuni su Maskvcs konferenci
ją dar kartą paryškino liktų, 
kad sovietų pavergtosios Cen’ 
tro ir Rytų Europos tautos 
neturi tikros savo atstovybės 
krašto ir dar kartą paneigė 
Sovietų Sąjungos pastangas

(pabaiga 3 pusi.)
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pusi. 3

— Baltijoj stiprinamas So
vietų karo laivynas. “Das Ost- 
preussenblatt” Nr. 50/1954, pa
siremdamas švedų spaudos 
pranešimais ir kai kurių vo
kiečių laikraščių žiniomis, 
skelbia, kad Sovietų karo lai
vyno “Vidurinėje Baltijos ju
roje”, adm. Matnecovo, įsaky
mu, visa eilė Sovietų karo lai
vų iš “Leningrado trikampio” 
perkelti “toliau į vakarus”. 
Sitie Sovietų karo laivai sto
vės Baltiskyje, Ventspilyje, 
Liepojuje, Klaipėdoje ir “ga
li padaryti vizitus” taip pat 
Gdynėn. Iš Sovietų karo lai
vų minima 259 pov. laivų. 12 
kovos laivų, 32 kreiseriai, 5 
lėktuvnešiai ir 180 kitokio ti
po laivų. Laikraštis, pastebė
damas, kad Sovietai šiuo me
tu ar tik neturį patį didžiau- 
sją pasaulyje povandeninį lai
vyną kad “kiekvienu metu 
gali uždaryti įėjimą į Baltijos 
jūrą”, pažymi, kad šie skaiči
ai esą gal kiek perdėti. Vis 
dėlto tikra, jog Sovietai savo 
karines bazes Baltijos erdvė
je ir Rytprūsiuose nuolatos 
stiprina, o Baltijos jurą sten
giasi paversti tikrąja “Sovie
tų vidaus jura”. Suomių ir da- 

1 (pabaiga iš 2 pusi.) 

piktnaudžiauti pavergtųjų tau 
tų jausmus bei įsitikinimus.

PJT Seimo nepaprastajam 
posėdžiui pirmininkavo Lietu 
vos delegacijos pirmininkas 
V. Sidzikauskas. Lietuvos d e 
legacijos vardu dėl PJT Sei
mo rezoliucijos ryšium su 
Maskvos konferencija žodį 
tarė M. Brakas. 

Ar jau įsigijai rašytojos K. Pažėraitės įdomų roma

na «Nusidėjėlė» ir jos novelių rinkini «Didvyriu Zemê»? Jej 

ne - nieko nelaukdamas kreipkis į Mūsų Lietuves» redakciją

Geriausias būdas sutaupyti šiais nepastoviais laikais yra 
dėti pinigą į nejudamą nuosavybę. Ilgai sau galvos 
Besukdamas įsigyk PIGIA KAINA, vos Cr$ 20,00 už me 
trą žemės, ILGAM ISSlMOKĖJlMUl, dešimt pro 

centų įmokant užperkant, patogioj ir gražioj vietoj,

JARDIM DAS LAVRAS,
buvusioj fazendoj Lavras, vos už 9 kilometrų nuo Ribei 
rão Pires, prie Ouro Fino, arba ūž 16 nuo Suzano mies 
to. Sklypai įvairaus didumo, žemė tinkama daržinikys 
tei — chacara. Kreiptis vietoj pas savininką Balį Paber 
žį, arba Vila Zelinoj pas Vitą Tijūnėlį. Iš miesto eina 

autobusai O u r o Fino pro pat minėtą nuosavybę.

Madeiras do Brasil
PERES & PRANAS LTDA.

Importação — Exportação
Raštinė:- Ay. Churchill, 94 - 11.o and. - sala 1110 

Rio de Janeiro - Fones: 52-0229 e 32-6265
Em Minas Gerais:
Peres & Cia. Ltda. - Leopoldina - R. Providencia, 71 

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

nų nedideli karo laivynai su 
švedų karo laivynu tos bolše
vikų persvaros negali išlygin
ti. . .

- Memmigeno apylinkės 
lietuvius paskutiniu metu išti 
ko daug nelaimių. Tragiškai 
žuvo dėl sunkių gyvenimo są 
lygų du vaikučiai: Erna, ir 
Algirdas Petruškevičiai. Palik 
ti kuriam laikui bute be tėvų 
priežiūros, jie užtroško kam
baryje nuo dūmų, kūrenant 
pečiūką senomis gumomis ir 
kitais gero kuro pakaitalais.

— Mirė ev. kun. J. Stanai
čio žmona, Erna Stanaitienė, 
kukli, tyli bet labai pareigin
ga motina ir pavyzdinga lie
tuvė, sulaukusi 50 m. amžiaus. 
Šiomis dienomis mirė ilgai 
sirgęs džiova ir astma ben
druomenės narys Otas Glytas. 
Jis buvo Lietuvos ūkininkas, 
pavyzdingas lietuvis, palikęs 
didelę šeimą.

— Nedarbas palies prancū
zų zonos užsieniečius, nes 
prancūzų okupacinė valdžia, 
atsižvelgdama į atgausimą Vo 
kietijos suverenumą, jau da
bar pertvarko etatus, atleis
dama iš tarnybų visus bena
mius užsieniečius. Prancūzai 
tikisi, jų sąskaiton priėmę vo 
kiečių palankumą, išlaikant 
tarnybose galimai daugiau 
prancūzų.

— Muzike M, Budriūno va- 
dovaujomas choras per me
tus turėjo dvylika koncertų, 
iš jų du vokiečių ir vieną, 
Bonnoje, tarptautinei publikai. 
Choras savo sukakties proga

MÍjSU LIETUVA /9'5 m sausio 29 d.

Pirmasis už Lietuvos nepriklausomybę žuvęs lietuvių karininkas Antanas Juozapavičius.

gavo daug sveikinimų.

— Wehneno lietuvių kolo
nijoje išrinkta nauja apylin
kės valdyba: P. Kazirskis 
pirm., J. Gustainis pirm, pa- 
vad., O. Lungas švietimo vad., 
J. Jakštas sekretorium. Nau
joji valdyba pasiryžusi siekti 
kolonijoje gražaus sugyveni
mo ir vieningo darbo.

-- Koine įsisteigusį vokie
čiu karolingiečių kultūros ra
telį, kuriam priklauso žymus 
vokiečių kultūrininkai, politi
kai ir mokslininkai, piktai kri 
tikuuja kai kurie vokiečių na 
cionalistiniai organai, jų tar
pe ir «memelenderių» orga- 
nas MD. Spėlioja, kad to ra
telio tikslas yra suledinti Vo 
kieti ją su Prancūzija ir kitais 
katalikiškais vakarų kraštais, 
nurašant Vokietijos rytus. Kai 
kurias rytų sritis ratelis lai
kąs vokiečių kolonizuotais 
plotais ir neva lyginąs juos 
vokiečių Afrikos kolonijomis, 
kurių Vokietija atsižadėjusi, 
dėl to nenukentėdama.

—---- Dr Jurgis Sauerweinas mi
rė 19'14 m gruodžio 16 d.
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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 šala- 
esančių sklypų.

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

Daugiau informacijų «Mūsų Lietuvos redakcijoje
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REIKIA BALDU? KREIPKIS Į TAUTIEČIO
J. L. GaiinsKas Ltda.

BALDŲ SANDĖLĮ.
AV. DR. QIACAGLIN1, 71-C — V. ALPINI.
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Ona Sadauskaitė

Nesakyki Man Nieko
Nesakyki man, broli, 
Nesakyki man nieko. 
Tegu viskas širdyje 
Tavoje pasilieka.

Neminėk ąžuolynų, 
Kad be jų tau taip ilgu, 
Nei to žiedo iš lino, 
Nei melsvųjų vosilkų.

Nesakyki man, broli, 
Neminėk veidą brangų, ■ 
Kur migdė mažytę 
Ir supo ant t. fik

Nesakyki man, broli, 
Neminėki man nieko! 
Tegu vaizdas brangiausias 
Širdyje pasilieka.

‘Lietuviais esame mes gimė’ parašė vokietis
PENKIASDEŠIMTS METU NUO DR. SAURWEJNO MIRTIES

Daugeliui mūsū skaitytojų, tur 
būt, nežinoma, kad jis buvo 
nebetuvis. Jo gimtinė yra Glo 
gan miestas, Vokietijoje. Hen 
noverio provincijoje. Tėvas 
bovo vokietis, evangelikų ku 
nigas.

Sunku pasakyti, kas jį pa
veikė. kad jis tapo idealistų, 
kokių pasaulyje maža Savo 
gyvenimo tikslą jis išreiškė 
eilėraščiu: «Aš norėčiau vi
siems būti visa, pasiaukoti vi 
sai žmonijai, būti taikos skel 
bėju visam pasauliui, kurį vai 
do neapykanta » Šiems idea
lams jis ir ištesėjo

Kuo galėjo jam rūpėti Lie
tuva? Sužinojęs, kad lietuviai 
kenčia nuo runų valdžios, jis 
kurį laiką kas vasalą lanky
davo Lietuvą ir, gyvendamas 
dažniausiai pas kurį kataliką 
kunigą, išmoko lietuvių kal
bos tiek, kad galėjo ją varto
ti žodžiu ir raštu

Grįžęs į Vokietiją, jis rašy
davo patriotinius straipsnius 
Aušroje, Lietuviškoje Zeitun- 
goje ir kitur.

Kam iš mūsų nežinoma jo 
parašyta ir tapusi lyg antruo
ju himnu «Lietuviais esame 
mes gimę».

Dr. Sauerweinas yra išspan 
sdinęs ir keletą nedidelių pa
triotinio turinio knygelių.

Jo idealizmas nevaržė kel
ti balsą prieš save tėvynę. 
Kai Prūsija atkirpo nuo Dani 
jos Holsteino dali, jis Danijos 
spaudoje išspausdino griežtą 
protestą prieš tą mažai vals
tybei padarytą skriauką.

(pabaiga 6 pusi.)
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AV. ZELINA, 706 — CAlXA POSTAL, 371 — SÃO PAULO

VASARIO 16 MINĖJIMAS 
SÀO PAULY

Šiais metais yra ruošiamas 
L. K. Bendruomenes choro 
13 d. vasario su sekančia 
programa: 11 vai. pamaldos 
už Lietuvas išlaisvinimą, 15 
vai. gimanzijos saleje, Vila 
Žolinoje, oficiali ir meninė 
programa.

Meninėj programoj dalyva
us L. K. Bendruomenės cho
ras diriguojant muzikui J. 
Stroliai. Tai bus pirmas nau
jo maestro pasirodymas su 
choru. Taip pat pasižadėjo 
programą paįvairnti ir solis
tas K. Ambrozevičius. Ir to
limesnių apylinkių lietuviai 
kviečiami į Tautos šventę 
Vila Zelinoje 13 d. vasario.

RIO Dl JANEIRE

Vasario 16 minėjimas bus 
13 d. vasario, ruošiamas ben 
dromis jėgomis, Kat. Bendru
omenės, “Dainavos” ir Liet. 
Sekcijos prie 36 Tarp Eucha- 
ristino Kongreso.

11 vai. šv. Genovaitės baž
nyčioje (S. Cristovão rajone) 
bus atlaikytos iškilmingos pa
maldos.

12 vai. prasidės pilietinis 
minėjimas šv. Cecilijos Kole
gijos salėje (arti bažnyčios).

— Sąryšy su Tarptautiniu 
Eucharistiniu Kongresu Rio 
de Janeiro Kardinolas pavedė 
lietuvių dvasiniams reikalams 
šv. Genovaitės bažnyčią. Be 
lietuvių čia bus aprūpinami 
ir vietos rajono gyventojai. 
Bažnyčia graži: tikra kopija 
miniatūroj Paryžiaus globėjos 
šv. Genovaitės bažnyčios. Ji

Registrado no C. R« C. sob o n.° 551 =į

1 Praça São José, 8 Sal. 1 e 2 - V. Zelina - S. Paulo | 
į ——     — — ... - —

I Aberturas de firmas 
1 Encerramentos de firmas 
f Transferencias de firmas
I Contraí, na Junta Comercial 
f Dis^at. na Junta Comercial 
| Escritas Fiscais 
| Eseritas Comerciais
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PRAÇA SÃO JOSÉ; 1 - V. ZELINA — S. PAULO

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 
NAUJANYBIŲ

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

Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA
ISSIMOKEJIMUI. J -

Prie pat autobuse Nr. .93 sustojimo vietos.

priklauso Visconde de Mora
es seimai., bet netrūkus bus 
perduota arkivyskupijos kūri- 
jai.

Pirmos savoj bažnyčioj pa 
maldos numatytos vasario 13 
nepriklausomybės paminėji
mo proga. Vėliau bus pask
elbta nuolatinė pamaldų tvar
ka.

— VILA ANASTACIO lie
tuviams pamaldos sį sekma
dienį 8,30 vai. ..

— Sausio mėn. 29 d. su
mainys žiedus Liildas Bendo 
raitis su Emilija Šimonyte, 
Antanas Petrauskas su Stefa
nija Davidonyte.

— Sausio m. 23 d. mirė 
Jonas Smalinskas, 67 m. am
žiaus, kilęs iš Rokiškio apy
linkės. Nuliūdime paliko duk
terį Leonora Bprtko, sūnų 
Bronių, marčią, žentą, anū
kes. Septintos dienos mišios 
bus 29 d. sausio, 7 vai. Vila 
Zelinoje.

DĖKOJA

Visiems giminėms ir pažus 
tamiems dalyvavusiems a. a. 
Uršulės Ralickienės metinėse 
egzekvijosemišiose, nuošird
žiai dėkojame.

Ralickų šeima.

TEISINGAI ĮVERTINOM

Laupinaičio knygą “Aš kal
tinu’* “M. L.” recenzentas 
teisingai įvertino. Panašiai į- 
vertino ir 
išeinantis New Yorke savai
traštis “Vienybė (nr. 48, gru-

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

8 às 19 horas.

s
M

Liudas Bendoraitis ir Emilia Šimonytė sausio m. 29 d. Vi
la Zelinoje sumainys žiedus. Jaunasis Brazilijon atvyko, kar 
tu su savo tėvais, Jonu ir Uršulė Bendoraičiais, kaipo karo 
tremtiniai. Kurį laiką gyveno Rio de Janeire. Paskui persi
kėlė į São Paulo. Jaunoji Petro ir Onos Šimonių duktė, gi
mė Brazilijoj. Šimonių šeima yra susipratusių lietuvių šeima. 
Todėl ir jaunoji lankė lietuvių kalbos pamokas, ir dabar gė 
rai lietuviškai kalba. Abudu jaunieji yra uolūs L. K. Bendruo 
menės choristai ir taip pat nuolatiniai «M. L.» skaitytojai. 
«M. L.» linki daug laimės naujam lietuviškos šeimos židiniui.

LIÚDUI BENDORAlClUI IR EMILIJAI ŠIMONYTEI, 

suklerusiems lietuvišką šeimos židinį, linkime saulėtų 

gyvenimo dienų.

L. K. Bendruomenės Choras

odžio 10 d. 1954 m.). Ten 
tarp kitko rašo: “Aš Jeremi- 
jaus balsu šaukiu tvirtina M. 
Laupinaitis. Bet ar “Aš kal
tinu” knygos autorius žino, 
kad žmonės, kurie garsiai 
šaukia, dažniausia šaukia to
dėl, kad jie neturi ką pasa
kyti.. , Pavyždui autoris pa
šaipa Lietuvos ordenų kava
lierius, Girdi, - “.. . prisimi- 
ntimas faktas, kad preziden
tūros kieme šlavėjas turėjo 
net septynis dzinguliukus.
Kai atsistos vidury sodeliu su 
šluota rankoje, būdavo pana
šus į Napaleono maršalą Žp- 
frą.”

Skystimas. Kur Napaleo- 
nas, kur Joffras. .. Matote 
kaip lengva tapti “public nu- 
issance”. .. Panašiai atsilie
pia ir kita spauda.

— Lietuvių - Brazilų Kultū
rinio Bendradarbiavimo Klu
bas praneša, kad š m. vasa 
rio mėnesio 6 d. 15 vai. įvyks 
visuotinas Klubo narių susi 
rinkimas, rua Lituania, 67 (Mo 
kos mokykloje). Narių atsilan 
kymas būtinas. Dienotvarkėje 
- pranešimai iš klubo veiklos 
ir nauji rinkimai: valdybos ir 
revizijos komisijos.

LB. K. B. K; Valdyba.

— Priėmimas pas São Pau 
lo Gubernatorių. Š, m. sausio 
mėn. 12 d. S. Paulo Guberna
torius ponas prof Lucas No
gueira Garcez suruošė São 
Paulo Konsulų Korpusui, Pa
lacio dos Campos Eliseos, atsis 
veikinimo pietus, į kuriuos bu 

IIÍ Btntistas
Clínica Dentária Popular

DIRETORr Dr. Augusto Ribeiro Leite 

Praça Sâo José, 8 - salas 3 e 5

:Á/I/ . Vila Zelina

Dentaduras — Pontes — Extrações — Obturações
DIURNA E NOTURNA

vo pakviesti ir dalyvavo vis4 
svetimų valstybių Konsulai 
reziduojantieji São Paulyje 
jų tarpe ir Lietuvos Konsulas 
A. Polišaitis

— Kviečiame talkon. Kas 
bus, tas bus, bet šį pusmetį 
mūsų bažnyčios darbai turi 
but baigti iš vidaus, išdeko 
ruota ir sudėti vitražai. Vie 
nas pajamų šaltinis yra lei 
džiama loterija - rifą. Prašo 
ma visu talkon parduodant ri 
fų knygutes (viena knygutė 
po 25 rifas). Yra žmonių, ku 
rie jau pardavė po kelias kny 
gutes. Loterijos knygutes ga
lima gauti platinimui V. Zeli
noje, klebonijoje.

PADĖKA.

Nuoširdžiai dėkoju pp. Ade 
lijai ir Jonui Jakučiams, su
teikusiems man retą progą 
sustiprinti sveikatą Brazilijos 
šaltinių gydomaisiais vande- 
nais bei pailsėti gražiose Mi 
nas Geraes estado vietovėse.

Magdalena Vinkšnaitienė

DĖKOJA

•— Visiems mūsų ruošto 
popiečio, 16 d. sausio, artis
tams, taip šauniai palinksmi
nusiems publiką, suvaidinant 
«Ponas ir Ponia», «Namų židi 
nys» ir «Stebuklinga daktarė» 
dainininkėms padainavusioms 
gražių liaudies dainų, sese 
lems pranciškietėms užšalę, 
J. Bagdžiui už režisavimą ir 
susirinkusių palinksminimą pr

MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOT
anešimų mH
usiai atsilajg 
pietį,

Liet. Kat. Moterų Draugijos 
Valdyba.

- VILA BELOJE <Màsi| 
Lietuvą» galima gauti Kaz
lausko restorane, Verbenas ir 
Saudades gatvių kampas.

RETA PROGA!
Išsinomuoja namas su dide 

lia krautuve (5x9, 50m) tris 
kambariai, virtuvė, gera vieta 
del maisto produktu krautuver 
Netoli Seselių mokyklos. Tei 
rautis Rua Rodamonte, 21 as 
P-ęa S. José, 8 s/1 2.

Kiekvieną sekmadienį prie 
bažnyčios pas spaudos platfn 
toją B. Šimkų galima gauti 
nusipirkti naujausių lietuviš
kų knygų bei laikraščių.

MIELI LIETUVIAI!

Artinantis maudymosi sezo 
nui ir esant laisvų kambarių 
kviečiame visus atvykstan
čius i Santos poilsiui apsisto 
ti pas Steponaičius. Galima 
gauti kambarį su maistu ir be 
maisto. Privažiavimas autom© 
bilin labai patogus, gatvė 
naujai išgrįsta.
Adresas: Rua Godofredo Fra
ga, 173 — Jose Menino

(Įabaiga iš 1 pusi) 

neles: Lucė Dutkytė ir Emili
ja Tumonytė.

Kitatikių komisija: Pirminin 
kas p. Jonas Petraitis, sekre
torius p. Jonas Pelanis ir ižd. 
p. Sofija Saunorienė.

Subsekcijos:
Niteroi: Pirmininkas: kun. 

Mečislovas Valiukevičius,^se
kretorius: p. Antanas Tumo- 
nis, iždininkė: ponia Gražina 
Beleckienė.

Caxias; Pirmininkas: p. Ber
nardas Adamavičius, sekreto
re: ponia Vanda Ušeekaitė- 
Oliveira, iždininkas: p. Va- 
lentinas Ušeckas.
São Paulo: sub-sekciją suda
ryti įpra šytas klebonas kun. 
Pijus Ragažinskas, laukiama, 
kad ji bus pažiba visame vei 
kime ir pasirodyme.
Porto Alegre: numatyta suda- 
ryte sub sekciją.

(pabaiga iš 3 pusi.)

Lietuvių spaudoje jis daž
niausia pasirašydavo Girėno 
slapyvardžiu, tuo norėdamas 
parodyti kitiems, kad Lietuva 
turi daug rašytojų.

Jis mokėjo 46 kalbas, jų 
tarpe ir persų. Kai kartą Per 
sijos šachas aplankė Vokieti
jos kaizerį Berlyne, Sauerwei 
nui teko būti vertėju. Persų 
šachas, dėkodamas jam, dova 
nojo didelės vertės skarą. Bet 
Sauerweinas nevertino mate
rialių dalykų. Su ta skara atsi 
tiko toks įvykis, kurį man pa 
pasakojo jo seserėčia.

Jis važiavo kartą traukiniu. 
Šalia sėdėjo moteris, kuri nuo 
žiemos šalčio drebėjo. Sauer 
weinas pastebėjęs jos šaltį, 
tuoj jai užsiautė brangiąją ska. 
rą. Neprivažiavęs Berlyno, jis 
išlipo. Moteris norėjo grąžinti 
skarą, bet jis atsakė, kad be 
skaros bus jai šalta, ir paliko 
ją moteriai.

Dr. J. Januškevičius
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