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Austrija - Paskutinis Mas 
kvos koziris

Kremliaus diktatoriai darė 
viską,^kad tik suardyti Vaka
rų Europos vienybę, Paryži
aus ir Londono sutarčių^ pat
virtinimą. Bet nepavyko. Jau 
šiomis dienomis bus pasikeis 
ta patvirtintų sutarčių doku 
mentais. Bet Maskva jokiu bū 
du negali pakęsti Vakarų sti 
prėjimo. Dar vieną kuolą pa 
siryžo kišti į Vakarų valsty
bių vienybės ratus.

Kaip jau žinome, dar prieš 
Velykas Austrijos atsakomingi 
politikai buvo pakviesti Mask 
von. Jie ten nuvyko. 'Rusai 
pasirodė labai nuolaidūs šiuo 
kart. Austrams jie pažadėjo 
atitraukti savo okupacinę ka 
riuemenę, atstatyti pilną ne 
priklausomybę, jei šie sutiktų 
likti neutraliais ir neapsigin 
kluoti, neleisti savo krašte sve 
timų kariuomenių bazių.

Austrijoj, be rusų dar stovi 
amerikonų, anglų ir prancú 
zų okupacinės kariuomenės. 
Reik ir su šitais tartis. Mask 
va jau įteikė minėtiems kraš 
tams kvietimus konferencijai 
Austrijos reikalu. Vašingto 
nas Londonas, Paryžius nesi 
karščiuodami svarsto Mask 
vos pasiūlymą Nors dar ofi 
cialaus pasisakymo VakaWí? 
nedavė, bet iš atskirų diplo 
matų pareiškimų matyti, kad 
Rusijos skubumą Austrijos 
reikalu aiškina propagandos 
sumetimais. Pasauliui
jie nori parodyti, «žiūrėkite, 
koki mes geri. Mes norime 
laisvės austram»». Žinoma, 
šiuo gerai užmaskuotu diplo
matiniu melu nori suvilioti ir 
Vokietiją, parodant kaip leng 
vai Vokietija galėtų būti su
jungta ir išlaisvinta.

Kremliaus despotai užsimir 
šo, kad nelaisva yra ne tik 
Austrija, bet visas Paballijis, 
Lenkija. Vengrija, Čekoslova 
kija, Rumunija, Bulgarija Ko 
del iš tų kraštų nepasitraukia 
ir nesugrąžina nepriklausomy 
bę?

Austrijos geografinė padė
tis yra tokia, kad ji būdama 
nesiginklavusi, rusų bet kurį 
momentą gali būt užpulta ir 
per kelias valandas okupuota. 
Rusų pažadai ir sutartys yra 
tik nereikšmingi popierių ga 
balai. Jei būt galima remtis 
Kremliaus sutartimis, tai Lie 
tuva ir kiti pavergti kraštai 
turėtų būti laisvi. Rusai skai 
tosi tik su jėga.

Mirė mokslinkkas 
Ensteinas

Balandžio m. 18 d. Amerikoje 
mirė garsusis mokslininkas 
Eit šteinas, 76 m. amžiaus. Kil 
me yra žydas. Jo nuopelnai 
mokslui yra labai dideli. Jis 
pragarsėjo su vadinama relia 
tyvumo teorija. Jei šiandien 
pasaulis jau pakinkė atominę 
energiją, turi televiziją ir k i 
tus išradimus, tai čia labai 
daug nuopelnų turi Einšteinas. 
Įdomi pažiūra velionies yra 
į mokslą. Ensteinas buvo įsiti 
kinęs ir nuolat primindavo, 
kad techninė pažanga turi ei

Laisvoj Lietui oj jaunimas linksminosi ir šoko tautiškus šokius.

ti greta su moraline pažanga. 
Nauji moksli) išradimai, jei 
juos kontroliuos ir naudos žino 
nės be dorovės, labai daug 
nuostolių gali padaryti Moks
lą jis laikė ne tikslu, bet.pri- 
emome. Šalia mokslinimo tu 
ri eiti ir dorinimas.

BRAZILIJOS PREZIDENTAS
João Café Filho išvyko ofici
aliam vizitui Portugalijon. Už 
truks apie 20 dienų. Prezi
dente pareigas, kaip rodo 
konstitucija, laikinai užėmė 
parlamento pirmininkas Car
los Luz.

Vilniaus radijo pasiklausius

Per Maskvos radijo per
transliuojama Vilniaus radijo 
programa yra neįdomi, nuo 
pradžios ligi galo, persūdyta 
raudona propaganda. Vilni
aus Iradijo klausantis jokio 
vaizdo nesudarys kaip gyvena 
lietuvis darbininkas, ūkinin
kas, industrialas, prekybinin
kas ir t. t. Kasdien ir nuolat 
kartojami bendri posakiai, 
kad Lietuvoj po mongolo kun 
tapliu gera, miela ir sotu gy 
venti. Tikrąją Lietuvos gyve
nimo padėlį, kurią mes žino
me iš kitų šaltinių, stengiasi 
nuslėpti. Vilniaus radijas ne 
pasako, iš lietuvio darbininko 
ar ūkininko yra atimta jo 
nuosavybė, sunkiai pasistaty
tas namelis, ar iš tėvų pavel 
dėtas ūkis yra prijungtas prie 
kolchozo, kur dirbama tik už 
pilvą, o darbo vaisiai-derlius 
tuoj iškūlus išvežama Rusijon. 

-Šiandien Lietuvoj negali nusi 
pirkti nei žemės sklypelio, 
nei namo pasistatyti

Kalba apie laisvę, bet neuž 
simena nieko ir nepasako už 
ką yra išvežti šimtai tūkstan
čių lietuvių darbininkų ūkinio 
kų, Sibiran i vergų stovyklas. 
Lietuvoj ir užsieny 
čiam lietuviui radijo praneši
mai apie užsienio politiką yra 
daugiau negu nuobodus, nes 
visiems gyvenantiems laisva

gyvenan

me pasauly yra prieinami vi 
šoki z.iiių uėi iiTormacijų Š..1 
tiaiai. Komunistiniai komen
tarai atrodo tik labai saldus 
propagandos vandenėlis, nie
ko neįtikinantis. Šiandien pa 
šauly plačiai išsivystęs turiz
mas. Deja, Vilniaus radijas 
nė vieno karto nesuminėjo, 
kad kokia iš laisvo demokra 
tiško krašto ekskursantų gru 
pė būtų nuvykusi Lietuvon, ar 
ba iš ten išvykę užsienin. 
Net lietuviškus laikraščius už 
susakant reikia rašyti na Vil
niun ar Kaunan, bet Maskvon. 
Atrodo, kad Maskva yra Lie
tuvos kultūrinio gyvenimo 
centras. Tokia didelė dabar 
Lietuva!

— Liet. Karių “Ramovė” 
svarsto klausimą susijungti 
su Amerikos Legionu. Iš ssan 
čių JAV-se skyrių daugumas 
pasisakė už susijungimą. 
“Ramovės” centrų valdyba nu 
tarė dar karta tuo reikalu 
atsklausti visus sąjungos na
rius. Paskum skyrių valdybos 
bus įpareigotos sušaukti sky 
rių sus - mus klausimui nuo
dugniai išdiskutuoti. ‘•Ramo
vė” taip pat rūpinasi išleisti 
Lietuvos karo istoriją, kurio 
je būtų nusviesti senovės ir 
atgimusios Lietuvos kariniai 
žygiai už tautos laisvę ir ne
priklausomybę. Veikalui, skir 
tam plačiajai visuomenei, pa
ruošti sudaryta komisija iš A. 
Rėklaičio, K Ališausko ir A. 
Siliūno. Ramovėnai centro 
valdybos parkatinti, kad kuo 
galėdami talkintų Pas. Lietu 
vių Archyvui, ypač rinkdami 
ir jam persiųsdami karinę me 
džiagą.

— Mirė kunigas knygnešys 
Čikagoje senųjų kunigų prie
glaudoje mirė, salaukęs žilos 
senatvės, Vaižganto mokslo 
draugas, 
jas kun.

knygnešys ir rašyto 
Pr. Vasiliauskas.

Paskutiniai velionio žodžiai, 
įrašyti jo nebaigtame rankraš 
tyje, buvo. “Mylėkime Lietu
vą * savo vienintelę tėvynę.

Bet kokia kita ir'ė’a, kv”! ra 
ut.; iš mūsų šiiaLes ievines 
meilę, teneįsigali mūsų tarpe. 
Lietuvi, šiuo momentu tau ne 
valia nei snausti, nei svetimi 
esiems tarnauti, bet privalai 
aukotis ir dirbti Lietuvai”. 
Naktį į balandžio 1 d prie 
Čikagos mirė amerikiečių 
spaudos magnatas pulk. Ro
bert McCormick, “Chicago 
Tribune”, “New York Daily 
News” ir kitų įtakingų spau
dos organų leidėjas. Jis y- 
pač nemėgo demokratų vyri
ausybės ir smarkiai puldavo 
jų„ politiką, Nekartą šiltu žod 
žin prisimindavo lietuvius ir 
kitus pavergtuosius.

— Dr kun. J. Prauskis pas 
kyrė J .OOOdol. literatūros pre 
mijai, taip pat 500 dol. už ge 
riausią jaunimo literatūros 
kūrinį, siekdamas prisidėti 
prie lietuvybės išlaikymo lais 
vajame pasaulyje.

— Š. m. kovo 22 d. būva 
siojo Keršiene komiteto nari 
ai su JAV kongreso nariu 
Ray Maddenu priešakyje, bū
tent * Machrowicz. Feighan, 
Dodd, Bentley ir Hilings, įtei 
k ė JAV atstovų rūmams re
zoliuciją, kuria reikalaujama, 
kad Valstybės Departamentas 
panaudotų visus kongresinio 
Komiteto Komunistinei Agre
sijai Tirti liudininkų parody
mus ir visą surinktąją doku
mentaciją reikalingai akcijai 
Jungtinėse Tautose prieš Sov. 
Sąjungą pravesti. Minimoji 
rezoliucija pavergtųjų tautų 
reikalui laikoma nepaprastai 

L. K. Bendruomenės Choras, balandžio mėn.
30 d., Vila Žolinoje, gimnazijos salėje, ruošia

Programoj visos naujos dainos.

Pakvietimus ir staliukus iš anksto įsigykite.

svarbia. Pavergtun tautų 
spauda i.urodu, i-.ua y pu. c u<.>- 
bar su visu šiurpumu atsklei 
dus Jaltoje padarytąsias klai 
das, yra laikas veikli ir aty- 
taisyti ankstesniuosius netiks 
lamus siekiant pavergtųjų iš 
laisvinimo, nes, kaip rezoliu
cijoje nurodoma, karinė bei 
politinė Lietuvos ir kitų pa
vergtųjų kraštų okupacija su 
daro svarbią dabartinės pa
saulinės įtampos priežastį yra 
pavojingiausia grėsmė pasau
lio taikai.

— Prancūzijos Provincijų 
rinkimai parodė, kad komu
nistai ir degaulislai smarkiai 
pralaimėjo. Daugiausia balsų 
surinko vyriausybę palaikan
čios partijos. Prancūzijos vi 
suomenė nori pastovesnės 
tvarkos.

— Italijoje lig šiol įvairino 
se darbiniiikų sindÍKatuose 
svarbias pozicijas buvo užė
mę komunistai Šiais metais 
nemaža sindikatų apsivalė 
nuo komunistinio elemento.

— Amerikos kariuomenės 
generalinio štabo viršininkas 
generolas Matthew Ridgway 
lankė karaibų jūrų zonoje 
esančias valstybes, per Vene 
zuelą atvyko trumpam vizitui 
į Braziliją. Taip pat apšilau 
kys Argentinoje.

Rioja vyskupijos vyskupas, 
Argentinoje, ekskomunikavo 
peronistų laikraščio ‘ La Ga
zeta Riojanista” redaktorių 
už prieš Bažnyčią nukreiptą 
propagandą.
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H. Mušinskienė.

Mažoji geliu pardavėja.
pavasario mišką.»

— «Bet panelė. ..»
— «Ne bet», bet - taip. O 

dabar duok man dar kelias

K. Grigaitytė

Pirmosios kregždės.
Pagaliau pro vėjo genamus 

žemus debesis prasiveržė 
primieji šilti saulės spindu 
liai. Jie susmigo auksinėmis 
strėlėmis žemėn ir žemė atsi 
duso Sublizgėjo vandens kla 
neliai, pajuodo ir praskydo 
žiemos patalai. Atskrido pir
mieji varnėnai. Ištiesę į saulę 
savo varsotus pagurklius, jie 
sveikino iš tolo ateinantį pa
vasarį, jo pirmuosius dvelki
mus. Linksmai siūbavo nuo
gos medžią šakos prabūdu- 
sios iš žiemos sustingimo, 
brandindamos pumpurėlius,žir 
ginėlius, pirmuosius žiedelius.

Miškai ošė modami skaroto 
mis šakomis, linguodami veš
liomis sypgliuotomis viršūnė 
mis. Iš po storos sniego plū 
tos veržėsi liaksmai čiurlen 
darni skaidrūs upeliukai, tar
si prausdami prabúdusios mo 
tinos veidą

Saulės spinduliai vis daž
niau ir vis drąsiau prasiverž 
davo pro siūbuojančias šakas 
jie meiliai glaudėsi prie me
džiu kamienų, samanotų kal
velių ir žadino kas gyva nu 
busti. -

Štai tarp pajuodusių, susi
rietusių lapų prasimušė ku
klus pumpurėlis. Pasistiepęs 
ant savo liaunučio stiebelio 
tiesėsi į saulę ir kai prabėg
damas auksinis spindulys jį 
pabučiavo, atmerkė savo mė 
lyną akutę. Tai buvo pirmoji 
žibutė didžiuliame sename miš 
ke. Bet netrukus pasirodė ir 
antra ir trečia. Vos prabėg
davo spindulys pageltusių sa 
manų arba mirusių, nukriku
sių lapų paviršiumi, pasirody 
davo vis naujos ryškios žvai 
gždutės. Pagaliau niūrų žemės 
veidą padengė mėlyni kili 
mai, skelbdami, kad žemė mo 
tina prabudo ir jos syvai vėl 
pilni naujos gyvybės.

Štai tuo laiku Lietuvoje, 
mano gimtojo gatvėse, pasiro 
dydavo mažoji gėlių pardavė 
ja. Ji dėvėjo tamsiu išbluku
siu apsiaustėliu su kailiniu 
ištrintu apykaklių. Plonos, ba 
sos, pamėlusios nuo šalčio 
kojytės - įkištos į per dide
lius brolio batelius. Ant gal
vos - bespalvė skarytė pas
makrėje parišta, iš po jos iš
smukusios dvi plonos linų 
spalvos kasos surištos batų 
virvute. Ji eidavo šalygatviais 
kaukšėdama sunkiais užkulni 
mis, pakėlusi siaurą, pablyš
kusį veidelį į praeivius ir 
žiūrėdama didžiulėmis rimto
mis akimis kalbindavo; “Po
nas, pirkite gėlių panelei . ” 
Siaurutėse rankutėse ji laikė 
emaliuotą bliudelį kuriame 
dailiomis puokštelėmis suriš
tos, glaudėsi ryškiai mėlynos 
mišku kvepiančios žibutės.

Kas gi galėjo atsakyti į tą 
pavasario šauklį? ■ Jei koks 
susirūpinęs praeivis neigia
mai numodavo ranka, tai ji 
žinojo, kad štai, ten ateinanti 
daili panelė tikrai pirks gė
lių Juk jos taip tiks prie nau 
jo šviesaus pavasarinio apsi
austo ir dailios skrybėlaitės 
puošiančios jauną rožinį vei
dą! - “Panele, pirkite gėlių! 
Tik dvidešimt centų. ..”

Taip, panelė sustojo, pažiū 
rėjo į ją, į žibutes ir šypsena 
panaši į šiltą spindulį perbė
go gražiomis lūpomis.

— «Kokios gražios gėlės! • 
Kur jas surinkai, mažytė?»

— «Miške, panele -»
— «0 ką gi veiksi su tiek 

daug litų, kai visas gėles iš- 
parduosi?» • klausė panelė 
rinkdama vieną po kitos puo 
kšteles.

— «Pirksiu sau naują sąsru 
vinį ir spalvuotų paišelių mo 
kyklai . .»

— Tai tu - mokinukė. O ką 
da suspėji ir mokytis ir gėles 
rinkti?»

— Grįžusi i mokyklos bėgu 
su kitais vaikais į mišką, o po 
to esu štai čia. Aš taip myliu 
mokytis ir piešti - tęsė už
sisvajodama mažytė - aš nore 
čiau nupiešti kada nors tą 
puikų mišką su žydinčiomis 
žibutėmis. ..»

Kai panelė pažvelgė į ją, 
sutiko tokias pavasariu spin
dinčias mėlynas akis, taip pa 
našias i tas, kurias mergytė 
laikė saujelėje.

Ji nupirko veik visas gėles 
kiek sugebėjo suimti, ir pada 
vė mergytei pinigus - neskai- 
čiodama. Mergytė nusišypsojo 
suspaudė 1 tus saujoje, tupte 
įėjusi padėkojo ir matė, kaip 
panelė nusiskubino gatve to
lyn. Bet, kada ji ėmė skaičiuo 
ti tik ką gautus pinigus, ji iš 
sigando. Jų buvo tiek daug - 
ten buvo penki litai, o juk
jos visos gėlės daugiausia kai 
navo tris litus. . . «Juk puokš 
tė - lik dvidešimts centų!» Ji 
ėmė vytis panelę šaukdama, 
bet panelė įsėdo į vežiko ra 
tus ir išnyko iš aki ir

— «Kaip negerai. Panelė 
apsiriko. Ji nepaskaičiavo ge 
ra»...» mąstė mažoji ir lėtai 
kaukšeno gatve atgal Bliūde 
lyje tebuvo likusios trys puo 
kštės. Ji atsisėdo ant vienos 
vaistinės slenksčio, saulės ato 
kaitoje, susimąsčiusi. «Čia gal 
dar pamatysiu grįžtančia tą 
panelę ir gražinsiu jai pini 
gus. . .» Ji laikė juos atskirai 
susukusi į skudurėlį.

Bet atėjo vakaras. Panelė 
nepasirodė Bliudelis jau bu
vo tuščias. Mažoji grįžo sun 
kia širdele namo, nors kiše
nėje jau buvo pinigų ir susiu 
viniams ir pieštukams

Kai po kelių dienų ėjau tą 
pačia gatve, pamačiau ja vėl 
tupinčią saulės atokaitoje su 
pilnu bíiúdeliu žibučių ir rim 
tai stebinčią praeivius. Prisi
artinau

"Panelė. - sušuko mažoji pa 
šokdama ir visa nuraudusi - 
panele, jūs aną d'eną man da 
vėt perdaug pinigų. Štai grą 
ža. «Ji rūpestingai išrymojo 
tris litus iš skudurėlio ir iš
tiesė juos man.

— «Mažyte mano, man ne
reikalinga grąža. Nusipirk 
daug pieštukų ir vaizduok vi 
somis varsomis praband mtį 

puokšteles už litą. - Ji atskai 
tė penkias puokšteles ir nore 
jo dar Kelias pridėti. Nepri 
ėmiau daugiau. - «Tu juk sa 
kei, kad dvidešimts centų 
kiekviena Štai • penkios, 
štai - litas. Užtenka. Atsi
mink, kad nusipirktum pieštu 
kus.. .» pasilenkiau ir pabu
čiavau jos protingą kaklą Ji 
man pasiuntė pilną padėkos 
žvilgsnį.

Ir šiandieną, kas gali jį už 
mirštį, lokį tyrą, pavasarį 
dvelkiantį susiliejusį su žibu
čių'mėlynais žiedeliais? Kas 
gali neprisiminti visų tų ma
žųjų gėlių pardavėjų, kurių 
troškimai veržėsi į saulę, 
kaip varnėno giesmė? - O jos 
buvo taip panašios į tą pir 
mąjį žibutės pumpurėlį, tiesė 
si į saulę ant savo 1 am o 
stiebelio tarp pilkų kasd'env 
bės susirietusių lapų, kuriais 
mes žengiame.

Ar Maskva keičia savo politika 
pavergtųjų tautu atžvilgiu?

(Tąsa)

Kokia yra toji Lenino - Sta 
lino tautinė politika, jau buvo 
dėstyta. Kuo dabar pasireiš
kia tariamieji nukrypimai 
nuo tos politikos? Ar laikyti 
na nukrypimu, kad Vakarti 
Ukrainos aukštose mokyklose 
mokslas einamas rusų kalba? 
Betgi lenininės - stalininės 
politikos tikslas kaip tik yra 
pašalinti tautines žymes, vie
na kurių yra ir savita kąlka. 
Kaip tad galima tai politikai 
nusižengti padarant «socialis
tinę» rusų kalbą dėstomąja 
kalba? O gal nesuderinama su 
leninine - stalinine tautine po 
litika. kad Lietuvoje. Latvijo
je ir Vakarų Ukrainoje tauti
niai elementai buvo išstumti 
iš partijos, valstybės ir ūkio 
aparato svarbesnių postų? 
Tačiau kaip kitaip Maskva 
turėti} elgtis, norėdama paver 
irtąsias tauta- suvirškinti, ar 
ji galėjo apsieiti nesodin
dama savo satrapų į paverg
tųjų tautų visų gyvenimo sri
čių gyvybinguosiuos centrus? 
Kmp bežiūrėtumėm. tie prie
kaištai tik dar kartą patvirti
na, kad iki šiol Lenino - Sta

Po mėlynu sparnu
Pavasarį nešu.
Vyt, vyt, vyt, vyt —
Lizdelis reiks lipdyt.
•
Suklyks iškart keli
Snapeliai geltoni.
Vyt, vyt, vyt, vyt -
Kaip reiks juos išmaityt.

Saulė švies, vilios.
Balti drugiai skrajos...
Vyt, vyt, vyt, vyt —
Skrajok ir tu, mažyt ...

(Iš eil. rink. «Akys pro vėduoklę»)

lino tautinė politika buvo lo
giškai vedama. Tokiu atveju 
nukrypimai, už kuriuos «jau
nųjų» respublikų komunistų 
partijos centro komitetai gau 
na pylos, nėra jokie nukrypi 
mai. Priešingai, dabar jiems 
daromi kaltinimai yra nesu
derinami su taja politika. 
Kaip tad šiuos pareiškimus 
reikia suprasti? Gal tai ti
krai į seną žargoną įvilkti 
naujos, liberališKesnės tauty 
biti po’itikos pasireiškimai?

Tos mįslės rakto ieškoti to 
Ii nereikia. Raktas yra drau 
ge su tais pareiškimais iškel 
ti trūkumai ūkiniame gyveni 
me ir kolchozų organizacijo 
je-

Smarki tautų priespaudos 
politika - taip vadinama Lėni 
no - Stalino politika kuri šie 
kia sunaikinti tautos esmines 
savybės: kalbą, kultūrą, teri
toriją ir savitą ūkinį gyveni
mą, • staigus pragyvenimo ly 
gin smukimas ryšium su so
vietų ūkinės sistemos įvedi
mu, žemės nusavinimas ir 
ūkininkų varymas į kolūkius 
visa tai sukėlė didelį vietos 
gyventoju pasipriešnimą pir 
moję eilėje kraštuose, kurie 

ne per seniausiai pateko so 
vietųvergijon, būtent - Pabal 
tijy, Vakarų Ukrainoj, Molda 
vijoj. Birmaisiais pokario me 
tais šitas pasipriešinimas tuo 
Re kraštuose pasireiškė net 
ir aktyvia, masine partizanų 
veikla daugiausia užgniaužti 
bet tuo pačiu metu labai išsi 
plėtė pasyvus pasipriešinimas 
ypač po žemės ūkio sukole
ktyvinimo 1948 • 1949 m. Uar 
bininkai fabrikuose ir ūkinio 
kai kolchozuose dirbti nesis
tengia. didelis gaminių nuo
šimtis netinkamas vartojimui. 
Neretai pasitaiko ir sabotažo 
veiksmų, fabrikų ir kolūkių 
turto žalojimo. Panaši darbe 
moralė vyrauja ir vietinėse 
įstaigose bei įmonėse. Pra
gyvenimo lygmens smukimas 
galėjo prieiti kritišką fazę. 
Reikėjo skubiai imtis visų ga 
limų priemonių padėčiai ge
rinti. Pais Malenkovas buvo 
priverstas TSRS Aukščiausi
os Tarybos posėdyje pareikš 
ti: «Svarbiausias mūsų uždą 
vinys yra dviejų trijų metų 
būvyje esmingai pagerinti gy
ventojų aprūpinimą maisto 
produktais ir pramonės gami 
niais, mėsa ir mėsos produk
tais, žuvimi ir žuvies produk 
tais, sviestu, cukrumi, saldu- 
minais, tekstilės gaminiais, 
apranga, batais, indais, bal
dais ir kitais masinio naudoji
mo prekėmis bei namų apy- 
vokos rakandais ir gyventojų 
aprūpinimą visomis tomis ma 
sinio naudojimo prekėmis žy 
miai pakelti».

Taigi, šiuo metu, kai svar
biausias Maskvos valdovų už 
davinys yra susidoroti su ta 
katastrofine krašto ūkio pade 
timi, būtų labai neatsargu 
dar daugiau kurstyti paverg
tų tautų nepasitenkinimą be 
jokių kompromisų vykdant Le 
nino - Stalino tautų naikinimo 
politiką, nes tai galėtų prives 
ti prie rimtos vidaus krizės, 
ir tai dar tokiu metu, kai Sta 
lino įpėdinių tarpusavio kova 
dėl valdžios vargu ar bus ga 
tutinai pasibaigusi. Maskva 
žino, kad netikslu imti kliūtis 
visas iš karto, bet reikia jas 
imti vieną po kitos. Tuo bū
du, jei nuosekli Lenino - Sta 
lino tautinė politika šiuo me
tu gali sukelti pavojingą ūki 
nės krizės paaštrėjimą, ji lai 
kinai suspenduojama. Tokia 
yra komunistinė taktika, ku
rią jos meistras Leninas yra 
taip nusakęs: «Komunistų 
partijos strategija’ ir taktika 
turi būti elastiška aukščiau 
siu laipsniu. Partija turi nar
siai ir be baimės pulti, bet 
taip pat ramiai ir organizuo-

(Pabaiga 3 pusi)
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Žodis Broliams Lietuviams
Lietuviškoji Siela skatina 

mane prabilti į brolius ir se
ses tautiečius šiais mielais ir 
iš širdies trykštančiais poeto 
Prano Vaičaičio, žodžiais:
“Yra šalis, kur upės teka 
Linksmai tarp girių ūžiančių 
Ir meiliai tarpu savęs šneka 
Prie giesmininkų vieversių...
Bet tave meiliai pavaišina, 
Kaip tik nueisi į svečius, - 
Ten tave myli, valgydina, 
Kiek tiktai leidžia išteklius 
Šalis ta Lietuva vadinas.”

Garbingieji Lietuvos Sūnus 
ir Kilniosios Tėvynės Dukros! 
Kiekvienas doras, kilnus, iša
uklėtas ir garbingas žmogus 
yra dėkingas Kas gi yra dė 
kingumas? Dėkingumas yra 
reiškimas padėkos ir pagar
bos už patirtas ir apturimas 
dvasines ir medžiagines gėry 
bes bei brangenybes. Išmin
tingas ir kilnus žmogus tuos 
įgytus, neįkainuojamus dvasi 
nius turtus saugoja ir stengi
asi, kiek galima, jųjų dar da 
ugiau Įsigyti.

Kodėl aš taip pabrėžiu dė
kingumo pareigą!? Ypačiai 
dėl to, kad mes už neapskai
čiuojamas ir neįkainuojamas 
brangenybes kitiems labai e- 
same skolingi ir jųjų gerašir 
dingurao globojami ir ugdo
mi. Teologiškai žiūrint, žino 
gus i- savęs nieko gero ne
turi. Savaime aišku, kad 
mes gyvybę, sveikatų, gabu
mus, protų, saulės šviesa, ši
lumą ir net orą, kuriuo kvė
puojame, gauname tiktai iš 
Dievo. Nereikia nei įrodinėti 
kad mes visiškai nuo Visaga 
lio Dievo Degalinio gerumo 
priklausome. Be Jo palaiky
mo tiesiog nė vienos sekun
dės negalėtumėm-egzistuoti - 
tuojau į niekų pavirstumėm.

Iš to aišku, kaip nedoras ir 
nedėkingas yra 

bedievis, kuris nenori pripa
žinti savo Didžiausio Gerada
rio Dievo, ir dar negana to,, 
jis dažnai žiauriai persekioja 
Viešpaties apaštalus ir šven
tuosius-pasiaukojusius žmoni
jos geradarius. Toks bedie
vis yra ne tik nedoras, bet ir 

'neapsakomai pavojingas, nes 
jis su pamišėlio įtūžimu kėši 
naši sunaikinti tautų bei žino 
nijos gyvenimo ir žmonišku
mo pagrindus.

Kaikuriais atžvilgais pasi
daro panašus į aną baisųjį 
bedievį ir tas lietuvis, kuris 
paniekina savo Tėvų Žemės 
kalbų, nebrangina Tėvynės 
dainų ir vengia garbingu el
gesiu iškelti ir garsinti savo 
mielosios močiutės - Lietuvos 
vardų. Pati prigimtis skati
na gerbti savo gimdytojus ir 
būti dėkingiems už jų visoke 
riopą pasiaukojimų ir rūpini
mąsi mūsų išauklėjimu, laime 
ir gerove.

Dėkingi turime būti taip 
pat savo lietuvių tautos rašy 
tojams poetams, mokytojams 
ir geradariams, kurie mus 
moko ir nurodo tikrojo ir 
ga'b ngo lietuvybės gyvenimo 
kelius ir būdus.

Tėvų meilė skatina mylė 
gimtųjų kalbų, branginti mie
las Tėvynės dainas ir tautini 
us simbolius, papuošalus, nės 
visa gražiai iškelia ir pratur
tina bei ugdo lietuvio siela. 
Tada lietuvis pasidaro toks 
mielas, kad poetas apie jį 
šitaip uždainuoja: «Tave met 
liai pavaišina, kai tik nueisi 
į svečius, ten tave myli, val
gydina, kiek tiktai leidžia iš
teklius. . .» Vadinasi tikras 
lietuvis praktikuoja gražiau
sias žmoniškąsias dorybes 
- tarpusavę meilę ir svetin
gumą.

Lietuviai pasižymi gražia 
išorine kūno išvaizda, daugu 
moję jie yra šviesiaplaukiai 
ir mėlynakiai. Ki ataučiai iš 
šių išormai bra1 gių savybių 
atpažįsta lietuvį ir jie pažy
mi, kad yra gražūs L etuvos 
vaikai.

(Mūsų kalbos mokosi įžymus 
i iolog ii. mūsų dainomi-, mū
sų rankdarbiais, tautiniais dra 
bužiais, muzika ir papročiais 
neatsigroži kitos tautos.

Lutu nekultūringa, nedėkin 
aa ir žalinga nemokėti įžymi 
ns Tėvų Žemės kalbos, nedai 
nuoti mielųjų Tėvynės dainų, 

Thomas Jefferson, 3-čias Amerikos nepriklausomybės (1776 
m.) autorius.

nesipuošt' gražiaisiais tautini 
a is drabužiais, nepalaikyti 
prasmingų lietuvišku papro
čių įvairių švenčių, minėjimų 
bei sukaktuvių progomis.
Prastai atrodytu tas paukštis, 
kuris būtų pasipuošęs sveti
momis plunksnomis. Dar pras 
čiau atrodyti} lietuvis, nete
kęs neįkainuojamų sielos ir 
kūno didžiųjų dvasinių tau
tos turtų. Tetų Žemeje išug
dyti! brangenybių ir papuoša 
lų. Su tautinėmis brangeny
bėmis jo siela, tampa daug 
turiningesnė ir žmonijos kul
tūrai ir gerovei kelti žymiai 
pajėgesnė, nes jis yra apsi
ginklavęs dviejų gyvenimo 
mokyklų šarvais: tautiniais - 
Tėvų Žemės ir tos šalies, kur 
gyvena.

Taigi,, mylėkime broliai ir 
sesės lietuviai ta brangių že
me, kur mūsų tėvai gyveno 
branginkim jos kalba, dainas

MŪSŲ LIETUVA

Tėvynės papročius, ugdykime 
tiirpusavę meilę ir vienybę, 
nes to iš mūsų reikalauja ne 
tik Dievas, bet ir kilnumas, 
mūsų išsiaukėjimas, padoru
mus bei dėkingumas.

Dr A. Milius

(Pabaiga iš 2 pusi.) 

tai trau’<lis, ji turi laviruoti 
ir daryti praktiškus kompro
misus kad ir su velniu ir jo 
bobute, ji turi sugebėti visas 
ir bet kokio pobūdžio trintis, 
konfl'ktus, kivirčus ir niu.mo 
nių skirtumus priešų tarpe iš 
naudoti, ji turi greit ir neinu 
ktai viena kovos būdą pakeis 
ti kitu, je to reikalauja situa 
cija”.

Tokiu komunistų manevra
vimo ir praktiškų kompromi
sų pavyzdži mes turime pa
kankamai. Už'enka. sakysim 
prisiminti 1921 m. Sov. Sąjun 
goję įvesta n jąją Ekonomi 
nę Politikų (NEI'). Ir tuomet 
kai Sovietų Sa unga. stovėjo 
prieš visišką ūkinį bankrotų, 
buvo griebtasi priemonių, ku 
rios buvo aiškiai priešingos 
komunistinės ūkio santvarkos 
tikslams, buvo kuriam laikui 
dalimi atstatytos kapitalisti
nės ūkio sąlygos, bet tik tam 
kad po kelių metų, kai krizė 
praėjo, dar su didesne aistra 
būtų griebtasi bekompromisi-

B. Brazdžionis.

Sodininkas,
Eglelę gelstančia, atšarpių
Sode aš verkdamas karpau —
Likimas ir mane apkarpė, ✓
Ir aš lyg medis tas tapau.

Ne savo žemėn pasodintas,
Netekęs vaisių ir šaknų,
Ir per pasaulį kaip Peer Gintas 
Tiesos jieškodamas einu.

Išėjęs gyvas iš griuvėsių, 
iš degančių narnų ugnies, 
Nejieškau aš, kur pasilsėsiu.
Neklausiu, kas nestums manęs.

•Ir vienas eidamas prieš vėjų, 
Dalaus dalia aš jo dalios, 
Ir naktimis nepasilsėjęs, 
Kelionei rytų, vėl keliuos.

D ertom — tylos neduoda paukščiai, 
Vaiduoklės voverės — naktim, 
O, rodos, siekčiau jų ir šaukčiau, 
Kol vakaras jėgas atims.

Ir pakelėj pamatęs takų,
Ji giesmėmis — smiltims barstau,
Ir gilių naktį — saulę tekant,
Ir saulėj — naktį vėl matau.

O ąžuole, drąsus ir didis,
'I ik tu man neienki šakų,
'lik tu ne su paparčiais žydi, 
Ne su tavim ir aš šneku.

Eglelę gelstančių, atšarpių
Kai verkdamas sode karpau...
L kimas ir mane apkarpė, 
Ir aš sausa šaka tapau.

(Iš eil. rink. «Didžioji Kryžkelė»)

nio seni jų tikslų įgyvendini- 
,. 0 Jei žiūrėsimo kaip į 
i kslą, bet ne kaip į priemo- 
, ę, (ai tas trumpas NEP-o 
periodas, be abejonės, buvo 

■ nukrypimas” nuo Markso Le 
;ij.-i<> ekonominės politikos, 
bet ka.mngi pagal komunistų 
dialektiką tai buvo tik strate 
oinė priemonė ju tikslui Įgy- 
ven .Intų todėl tai nebuvo 
joks nukrypimas Priešingai 
‘‘nukrypimais” ir “klaidomis” 
laikomi tie per ankstyvi ban
dymai suval-iybinti visų Sovi 
etų Sąjungos ūkinį gyvenimą 
prieš NEP periodą, kadangi 
tada nebuvo atsižvelgta į to 
meto aplinkybes ir komunisti 
nės strategijos reikalavimus.

Taigi, ir dabar, jei kalbama 
anie “nukrypimus nuo Lenino 
Stalino tautinės politikos”, 
tai dar jokiu būdu nereiškia, 
kad tuos nukrypimus reikia 
su rasti ryšium su tos politi 
kos tikslais. Visais tais pare 
iškimais geriausiu atveju no 
rimą pasakyti, kad toji politi

1955 balandžio 23 d.

ka neforsuotina neparankiu 
momentu, kada dar daugiau į 
įtempti yra perdaug rizikinga 
todėl reikia ieškoti laikinių 
kompromisų kad ir su ta “vėl 
nio bobute" nacionalizmo kai 
lyje, reikia laviruoti. Tas 
tam tikros rūšies politinis 
“NEP as” reiškia, kad paverg 
tųjų tautų, o ypač tų’ kurios 
pateko Sovietams per Antrų 
jį Pasaulinį karų, padėtis ga 
Ii būti laikinai kiek sušvelnin 
ta, palengvinta. Tačiau iš to 
daryti išvadų, kad Maskva 
ruošiasi iš pagrindų keisti sa 
vo politikų pavergtųjų tautų 
atžvilgių, būtų perdėm klai
dinga. Keikia turėti galvoje 
kad toks pakeitimas reikštų 
Maskvos atsižadėjimų tiek 
komunistinės doktrinos esmi 
nių principų, tiek savo impe
rialistinių siekimų, o to tikė 
tis būtų optimistiška ir nerea 
lu. Maskvos tautinės politi
kos tikslas lieka toks, koks 
buvęs, būtent - pagrindinai 
suvirškinti jų gallon patekusi 
as nerusų tautas, tik stengi 
antis kiek apsigydyti nuo 
pastaruoju metu pasireišku
sių virškinimo sutrikimų, no 
romis nenoromis tenka laiki 
nai laikytis Lesesnės dietos. 
Tačiau kai tik tie sutrikimai, 
kurie šiuo atveju yra ūkinio 
pobūdžio, bus pašalinti. Mask 
va, be jokios abejonės, grieb 
sis su dar didesniu įnirtimu 
tas tautas doroti.

Pranas Zunde
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L. Sąjungos Va
karas.

L. Sąjunga Brazilijoje ruo
šiu š. m. gegužės mėn. 7 d- 
grandiozinį sporto vakarą, ku 
ris ketina būti labai įdomus 
ir įvairus, tad ruoškitės visi 
į šį linksmą Sąjungos vaka- - 
rą. Pažymėtina, kad šis vaka 
ras įvyks jau ant dabar sūdė 
to naujo parketo kuris yra iš 
specialaus medžio «ypė». Tai 
gi šokti šioje salėje bus dau 
giau negu malonumas, tai tik 
ras sapnas! Nejaugi gali išdrįs 
ti, bet kas, nuo šio malonaus 
sapno atsisakyti? Bilietų prie 
įėjimo nebus pardavinėjama, 
tad pakvietimus galima bus 
gauti pas visus Sąjungos na
rius. Būkite pasiruošę apsiru 
pinti pakvietimais, kad nepa
silikti nesapnavus.

Amerikos prezidentas Eisenhower tarp ‘skautų apžiūri 
jam paUoxanotą meškerę.

•uiiii

gejos pOpieCjU rėmėjams
ii bičiuliams!

(Tąsa) -
IlhUhilhiHlllilliilliillillInlli'IhillHlIiltiilllllllllllllllllllilllillillUiilliilhtfllllliltlilllllHltllHHlIllllllllIhlllllllllllillliiliilllilllillll'IliHHIhlllulhiniilli

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

Neužmiršk apsilankyti Suarão.

Ten yra elektra visose gatvėse įvestas vanduo. Yra viešbu 
prie 

šala-
lis, restoranas bažnyčia, mokykla. O svarbiausia, kad 
visų šių pagerinimų kaina pusiau mažesnė, negu kitų 
esančiu sklypų.

Via Anchieta — nauja autoestrada eina skersai 
Suarão Taip pat yra ir geležinkelio stotis

' D iugiau informacijų «.Musų Lietuvos redakcijoje

Vila

Ar jau įsigijai rašytojos K. Pažėraitės idomų roma

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

ne - nieko nelaukdamas kreipkis Į Musų Lietuvos» redakciją

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

centų įmokant užperkant, patogioj ir gražioj vietoj,

JARDIM DAS LAVRAS,
buvusioj fazendoj Lavras, vos už 9 k demetrų nuo Ribei 
rão Pires, prie Ouro Fino, arba už 16 uno Suzano n.ies 
to. Sklypai įvairaus didumo, žemė tinkama daržinikys 
tei — chacara. Kreiptis vietoj pa?, savininką Bali Paber
žį, arba vila Zelinoj pas Vitą Tijūnėli. Iš miesto eina 

autobusai O tiro Fino pro pat minėtą nuosavybę.

8)
Tautosakininke.
ma pagelbininkė savo vyrui 
lietuviškuose reikaluose. Stro 
pi popiečių bičiulė ne tik 
technišku pasitarnavimu įvai 
riais parengimų atvejais, bet 
yra davusi progų pasiklausy
ti ir senoviškų lietuviškų dai 
nų, kurių ji žino daug Net 
savo dukterį Irutę (10 metų 
amžiaus) šių dainų nemažai 
išmokino. Tai pavyzdys mo
tinoms.

9) Jankauskas Juozas, ir p. 
Jankauskienė Marija. Tai 
žmonės, kaip ir pp Skurkevi 
čiai, aukoją savo darbą, lai
ką ir net piniginius išteklius 
musų popiečių jaunimui, pav 
greta savo fizinio darbo aukų 
parengimams ir vaikų parodė 
lės ruošimui yra išpirkus ir 
padalinęs vaik ims veltui foto 
nuotraukų ir saldumynų. U- 
žuolaidų vamzdžiai radosi ta 
ip pat Juozo J nkauslio dėka. 
Poniai Jankau-kienei su vyru 
priklauso vaiku pagarba.

10) Miguel Postatny. Iš tau 
tvbės vengrą-, tačiau jautrus

. lietuviškų reikalu rėmėjas. 
Jo dėka vaikui popiečių kuri 
mosi dienomi- turėjo kiną.

po to net keletą kartų p.

Skurkevičienė Veronika. 
Neatskiria- 
savo

O

Postatnis skolino popiečiams 
savo aparatą filmo ms rodyti. 
Dėkojame jum.

11) Sirvydas Jonas. Ne kar 
tą yra parodęs vaikams ata
tinkamų kino filmų ir apdova 
nojęs vaikus saldumynais už 
ašaras išspaudžiančius lietu
viškus ratelius, žaidimus, dai 
nas ir eilėraščius. Tai jautri 
os sielos lietuvis patriotas. .

12) Vjnkšnaitienė .Magdale- 
Lietuvių kalbos mokyto- 
visuomet artimai bendra

su popiečiais,

na 
ja. 
darbiaujanti 
bei prašoma pavaduoja ve
dėją.

Be to popiečių darbų regis 
tracijos knygon yra atžymėta 
ir daugiau mielų prietelių, bi 
čiu ių palaikančių susibariau 
tį popiečių jaunimą: 1. Nor- 
butas Jonas (tautosakininkas) 
2. Norbutas Petras (tautosaki 
įlinkas), 3 Halina Mošinskie- 
nė (recenzentė-aprašydama 
popiečius ne tik palankiai, 
bet ir juos propaguodama) 
4. p. Rauiušaitienė (tautosaki 
ninkė ir tautodailininkė. Yra 
ne tik daug padainavusi se
noviškų dainų, bet ir padėju 
si popiečių žaidimuose su 
vaikais, bei pamokinusi rank 
darbių), 5. Inž. Z. Bačelis 
«Lítuania» pirmininkas. Pa 
sakė daug raginančių lietuvy 
bės kalbų, 6. Kun. Dr. Milius 
Antanas (Pravedė tragiškojo 
birželio paminėjimą, • bei tarė 
žodį į lietuvius vaikus), 7. Re 
menėms Stasys (Yra prave
dęs vieną, kitą popietį, pas
kaitęs pasakų ir padovanojęs 
dėžę spalvuotų pieštukų už 
geriausią pasirodymą vaika
ms), 8. Remenčienė Marija 
(Pasakė skatinančią kalbą), 
9 Lukoševičius Juozas (Seno 
jo malūno vargo mokyklos or 
ganizatorius. Yra taręs patrio 
tinę kalbą j V. Belos popie
čių dalyvius. Dažnas svečias 
su ekskursantais— iš Senojo 
Malūno) 10- Tamaliūnas Mo
tiejus irMateMonis Juozas lie 
tuviškojo liaudies orkestro 
organizttoriai palinksminę ir 
mūsų popiečių lankytojus lie 
tuviš^ais šokiais.

(B. D.)

“ A Š KALTINU”.

Kadangi «Musų Lietuvoje» 
286, 287. 288, 289, 291 ir 292 

numeriuose * įdėta niekieno 
nepasirašyta, atseit, 
Redakcinės Komisijos 
ta «recenzija» apie 
knygą «Aš kaltinu», o 
p. Paparčio ir p. K1

pačios 
parašy 

mano 
paskui 
Jūros 

«studijos», prašau Gerb. p. 
Redaktorių įdėti į Jūsų veda 
mąjį laikraštį ir mano, «Aš 
kaltinu» autoriaus, pastabas 
ir paaiškinimą dėl man pada 
rytų užmetimų, t. y. leiskite 
man tos pačios «Mūsų Lietu 
vos» skiltyse pasisakyti pro 
domo sua.

Recenzuojant ar kritikuo 
jaut kurį, veikalą, ypač visu 
omenei pateiktą knygą, visų 
pirmiausia turi būti paduotas 
ar bent stengiamasi paduoti 
jos turinys ir tik paskui du 
romus išvados dėl jo tinka 
mumo, gvildenama veikalo i 
dėja, veikėjų arba tipų išryš
kinimas, minčių ir sakinių 
dėstymo nuoseklumas, atra
mos faktų ir jais pagrįstų į- 
vykių tikrumas, pakankamas 
ar nepakankamas jų nušvieti 
mas, kalbos grynumas, stilia
us lengvumas, užsimojimo į- 
vykdiraas, nukrypimai, veika 
lo moralumas, ir t. t. Tai bū 
tina sąlyga, kad ir skaityto
jai, recenzentų bei kritikų 
paskatinti, galėtų susivokti 
kame dalykas ir įvertinti ji
ems perstatomą veikalą-kny
gą, bent pateisinti recenzen
tus dėl vietos užėmimo lai
kraštyje, kuriame skaitytojai 
jieško jiems suprantamų ir 
naudingų žinių. . .

Lig šiol «Mūsų Lietuvos» 
skiltyse tilpo tik iškoneveiki- 
mai, tiek 'manęs, tiek mano 
knygos «Aš kaltinu», visai ne 
pasisakius dėl jos turinio, vi
siškai neatremiant joje iskel 
tų faktų, neapginant apkal
tintų asmenų, nepateisinant 
pasmerktų įvykių. . . Todėl, 
kad Gerb. “M. L.” Skaitytojai 
neliktų suklaidinti dėl man 
mestų šmeižtų (“. . . talk na 
komunizmui”, ir kt.) ir panie 
kos žodžių, turiu padaryti ke 
lėtą pastabų:

Mano, Meldučio Laupinaičio 
knygos “Aš kalčiau” pirmąją 
me tome (Raudonasis maras 
Lietuvoje) nuo pradžios iki 
gal®, kiaurai, be pasigailėjimo 
apkaltintas bolševizmas ir pra 
ktikoje jį atstovaujanti vals 
tybė - Sovietų Sąjunga arba 
SSRS - dėl įvykdytos agresi 
jos prieš Lietuvą ir kitus kai 
mynus t. y. dėl Lietuvos už 
grobimo ir vykdomos genoci 
do politikos. Pakaltinta ir 
Lietuvos vyriausybė dėl sto 
kos rezistencijos lemtingais 
momentais, dėl iš anksto ne 
pramatymo Valstybei ir Tau 
tai gręsiančių skaudžių įvy 
kių Tautos (net kariuomenės!) 
neparuošimo naujai kovai 
Kaltinami visi, prie valstybės 
vairo buvę prisiplakę, karje 
ristai ir savanaudžiai, sulepsė 
ję vadai ir vadeivos, kurių 
dalis - pavojaus valandoje - 
nuėjo net su mūsų Tėvynės 
priešais. .. Kaltinami ir tie 
kurie savo neveiklumu patai 
kino (arba dabar talkina) so 
vietiniam imperializmui

(B .d.)
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REIKIA BALDŲ? KREIPKIS Į TAL'I SIČIO 
J. L. GalhsKas Ltda.

Anapus geležinės uždangos.

Madeiras do Brasil

DERES & PRANAS LTDA.
Importação — Exportação

Raštinė:- Av. Churchill, 94 - 11.o and. - sala JUO 
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

BALDŲ SANDĖLĮ.
4V. &R. GIACAGLINI, 71-0 — g. ALPINI.
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MŪSŲ LIETUVA i 51955 m. balandžio 23 d.

Sprindy» & Čia Industria e Comercio de Calçados
PARDUODA

Rastinės Darbai ir Teisiniai Patarimai

RIVIERAJARDIM

MEKANIKOS diowe

III, 
nu 
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uu

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

Rua Riberto Simonsen, 13 -- 3° — salas 306 - 31N 
(Senoji rua do Carmo ir kampas P-ęa Clovis Bevilaqua) 

São Paulo

ge
nu
uu
uu *
nu i

Gaminami žibintuvai įvai
riausių tipų. Daromi įvairiu 
dydžių grąžtai žemei gręž
ti.

Nori. ’ «.Vėsų Lietu 
va» būtų lietuviškojo gyveni
mo veidrodis?

— Bendradarbiauk joje 
pranešdamas visas naujienas 
iš savo apylinkėm, miesto ar 
i nte r Sero.

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS.
balso grynumas, skambumas

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

Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui
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Natūralizacija, inventoriaus surašymas, išieškojimas 
.skolų, persiskyrimai (desquites) nuomininkų išvary
mas, kriminalinė ir darbo teisė.

Darbininkams patarimai veltui.
Galima kreiptis šiomis valandomis nuo 10 iki 12 vai. 

ir nuo 16,30 iki 19 vai.
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apylinkėje - niicsta- 
sveikas klimatas, tik už 
da Sé, geras kelias, tarp

RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 2773 — 4 AND. — SALA 2 
TEL. 34-7482 — SÃO PAULO

GAMINIŲ PLATINI O J AI
VIENINTELIAI ATSTOVAI 
GARSIOJO VANDENS 

L I N D O Y A

Pardavimas grynais ir 
išsimokėtinai.LEONAS VARIAUSIUS

Telefonas (recados) d-0707

Kua 12 N.o 39 — Vila Zelin 
Avenida Zelina N.o 714 — (fundos) 
Caixa Postal 4118 — São Pauio
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ĮKURTA 1830 METAIS IRMA©# CARKIIfKU ml.
Išpildb meniškai Įvairius foto darbus. Specialybė padidini

mams tamsiuose tonuose ir sepia, spalvinimai aliejiniais 
dažais ir pastele.

ARTHUR SCHMIDT
Priimami oakvietimai į namus — Senu portretu reprodukcijos 
RUA SÃO CAETANO, 4 47 -TEL. 4-5570 - SÃO PAU I O 

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

Rus Javais, 719 Sãs Paul©
SKAITYK IR PLATINK

«MŪSŲ LIETUVA»

Santo Amaro 
baus grožio gamta 
18 klm. nuo Praça 
dviejų Ažerų. Puiki nroga dabar įsigyti žemės
sklypą su mažu Įnešimu ir ilgalaikiu išsimokėjirau 
— 100 mėnesių.

Reikalingų informacijų gauti tik pas vienintelį įsiu
tini šias žemes pardavinėti musų tautietį Kazy 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.

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

AVENIDA DR. GIACAGLINI, 34-C

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

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

dos naudokite!

VILA ALPINA

kurio 
vi en
visa

DTTA ĮTIKTO RTT1SNO. 7QR r RGR 
TAEFONYS; 51-4019 e 51=2223

Prwfcil 7.QR7
S A O

5



LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

AV. ZELINA, 706 —-CAlXA POSTAL, 371 — SÃO PAULO

PIRMAS POVELYKINIS PA
RENGIMAS

Bus kitą šeštadienį, balandžio 
m. 30 d. L. K. Bendruomenės 
choro koncertas-vakaras, Vi
la Žolinoje, gimnazijos salėje, 
kuriam tiek choro maestras 
kompozitorius J. Strolia, tiek 
choristai ruošiasi su visu at
sidėjimu. Kiek teko patirti į 
šį choro koncertą, kuriame 
visa programa bus nauja, lie 
tuviška visuomenė ruošiasi 
gausiai atsilankyti.

Šia proga taip pat primena 
me choro rėmėjams, kurie 
neapsirūpinę pakvietimais, 
malonėtų juos pasiimti iš cho 
ro valdybos, nes visus pakvi 
etimus išnešioti į namus, ypač 
kurie toliau gyvena, nėra ga 
limybės. Pakvietimams gauti 
ypatingai patogi diena sekma 
dienis, po sumos Vila Zelino 
je prie bažnyčios, arba moky 
kloję, repeticijų metu.

— L. .K. Bendruomenės cho 
ras yra gavęs kvietimą iš te
levizijos Canal-3, gegužės 
mėn. 8 d. dainuoti lietuviškų 
dainų ir pašokti tautinių šokių. 
Teko patirti, kad vyks televi 
zijon.

MOTINOS DIENOS MINĖ
JIMAI

Gegužės m. 1 d. Motinos 
Dienos minėjimas yra rengia 
mas seselių pranciškiečių mo 
kvklos v>]a Zelinoje ir Vila 
Peloje, Vytauto Didžiojo var 
do moką kloję. Gegužės mėn 
15 d. Mokoje, rua Lituania, 
67. Programoje numatyta 
kalbos ir meninė dalis. Visu 

iiįiHnihiiii ii n m,m,iiiiiiiHiiiiiiiiiniiiiiiMuiiiiihiiii iiiminiii iihiiiiihmiiii iiiiiii >iu nmu ikiiiiiihh m ii,<iiiiiiiiuiiiiiiiii .’Iiiiiiiįįįi

J Registrado no C. R. C, sob o n.o 55* Ė-

j Praça São José, 8 Sal. 1 e 2 - V. Zelina - S. Paulo g 
| A be ri uras de firmas 
g Encerramentos de firmas 
| Tr-io-ferencias de firmas 
| Conti at. na Junta Comercial 
j Pis^at. na Junta Comercial 
| Escritas Fiscais 
I Escritas Comerciais 
I HORÁRIO das 8

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.
Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA

ISS1MOKEJIMUI.

t..

Prie pat autobuso Nr. 93 sustojimo vietos.

omenė, ypatingai motinos, 
kviečiamoe skaitlingai atsilan 
kyti.

Moksleiviai ateitininkai, Mo 
tinos Dienos proga, 22 d. ge
gužės, stato trijų veiksmu J. 
Juozuko dramą «Apviltas Žy
gis». Vaidins 2d’jaunieji ar
tistai Vaidinimas vyks Vila 
Želinoj, gimnazijos salėje. įė 
jimas laisvas.

— Vila Beloj, prie Vytauto 
Didžiojo mokyklos Tėvų ko
mitetas platina loterijos bilie 
tus (rifas), pagal.kuriuos gali 
Įima laimėti sekančias premi 
jas: 1. Staltiesė (plast, medži 
agos), 2 servizas su padėklu 
3. megstinis, 4. 3 m. medžia
gos, 5 Vienas litras «Gin Bois» 
Bilieto kaina 5 kruzeirai.

— Praėjusį sekmadienį V. 
Belos mokykloje įvyko links- 
vaikų vakarėlis. Platesnis 
aprašymas tilps sekančiame 
«M. L.» nr.

BAŽNYČIOS DARBAMS AU
KOJO

Maria Katafaienė ir Jadvy 
ga Dagilienė Cr. 3000 00 (šv. 
Kazimiero paveikslui).

Po Cr 1000: Uršulė Grim- 
žienė ir Klansačių šeima. Pe 
trusė Katilienė - Pisciotano 
Cr $ 2000.00 (stacijai) Liet, 
Kat. Mot. Draiga ir Maldos 
Apast. - Cr.® 2000.00.

Po Cr.® 500 aukojo: Lina 
Vagnerienė, Karolis Užkurėlis 
V. Aškinienė, Albinas Kaspe
ravičius. Adomus Paškaukas, 
Elzbieta l’askauskienė. Myko 
las Kazakevičius. Jadvyga 
Dagilienė, Zigmas Kirmėla.

Contratos de locação 
Cartas de Fiança 
Requerimentos 
Balanços
Alvarás diversos 
Seguros de Fogo e 
Seguros de acidentes 
às 19 horas.

Petras Šukys - Cr.® 600.00 
Bruna Laza Laza - 200.00 
Mauricijus Kazlauska ir N. N. 
po 100.00.

Pre ėjusią savaitę Vila Belo 
je mirė Jonas Braškys. Moko 
je - Petras Šileikis.

ĮSIGYK1ME «LIETUVIŲ 
K A L B Ą » .

Ši knyga man patiko. Aš ją 
atsidėjęs perskaičiau ir turiu 
pasakyti, kad neturint kitų 
išsamesnių raštų apie Lietu
vą, ši knyga mums išeiviams 
kaip tik pakankamai paduoda 
žinių ir apie pačią lietuvių 
kalbą ir apie Lietuvos šalį, 
jos įstorija, geografiją, augme 
niją. Ji supažindina mus su 
visu kuo, kas išeiviui lietuviui 
būtinai reikalinga. Ši knyga 
yra skirta «Vargo Mokyklai» 
bet ji mielai patiks ir senai 
atvykusiam, ir čia gimusiam, 
ir inteligigentui, ir juodadar 
biui lietuviui, visi atsinaujina 
ine Tėvynės meilėje, o kas ją 
prarado, būtinai suras pers
kaitęs tą knygą. O čia girnų 
si Elenutė Buftvydaitė 160 
puslapyj kaip tik pataiko má 
no argumentą, kuriuo aš daž 
nai pabaru čia gimusį jauni
mą. Ji rašo: «Aš būdama lie 
tuvių tėvų duktė, esu Brazdi 
jos lietuvaitė. Mano gyslose 
teka lietuviškas kraujas. Aš 
esu lietuvių tautos atžala ir 
man brangu viskas, kas lietu 
viška». Tikrai taip. Nes ne 
šalis, kurioj gyveni, žmogų 
gimdo, bet tėvai. Del to, ko 
kie tėvai tokie ir vaikai. Bra 
zilijos piliečiai, bet lietiniai 
tautiečiai. Žydai turi būti žy 
dais, lenkai lenkais, lietuviai 
lietuviais. 68 pulaspyj knyga 
mini taip pat ir Lietuvos gy
ventojus. «Lietuva yra lietu 
vių žemė, tačiau Lietuvoje 
gyvena ir žydų, lenkų, gudų, 
rusų, vokiečių, latvių, net to 
torių ir karaimų...» Pa many 
kite, kaip lietuvoje gražiai 
išilaikė tautybės. . . Net nuo 
Vytauto laikų totoriai nenaši 
darė lietuviais, bet tik Lietu
vos piliečiais, o savo tautybę 
išlaikė nepaliestą. Būtinai ši 
knyga turi rastis kiekvieno 
lietuvio namsose. Dėl to 100 
kruzeirų nepavargs!, bet daug 
laimėsi. Knygos leidėjas vais 
tininkas Juozas Lukoševičius.

Misijonierius kun. 
Jonas Bružikas, S. J.

— Balandžio m. 20 d. kun. 
J. Šeškevičiaus iniciatyva bu 
vo suruoštos lietuvių kalbos 
klasės, seselių pranciškiečių 
mokyklos, mokinių, kartų su 
tėvais, išvažiavimas pajūriu. 
Važiavo apie 70 mokinių. Nors 
pirmą traukinį ekskursantai 
«prametè», tačiau užteko lai
ko pasimaudyti, padainuoti ir 
pažaisti. Vakare, apie 10 vai 
nors apilsę, bet geroj nuotai
koj, pasiekė namus.

— Balandžio m. 21 d. moks 
leiviai ateitininkai, vadovau
jant kun Šeškevičiui buvo 
nuvykę pajūrin, į S. Vicente.

Btntisto
Clínica Dentária Popular

“^ão Judas Tadtu
Augusto Ribeiro Leite 

salas 3 e 5
Vila Zelina

DIRETOR
Praça Sâo José, 8

Važiuojant į ten ir atgal 
skambėjo daina ir jaunimas, 
kurio buvo apie 40, buvo ge 
rai nusiteikęs Jaunieji

laukia daugiau panašių 
išvykų.

TĖVU K A L B A

Brangiausias lietuvio turtas 
gražiausioji vertybė - Tėvų 
Kalba.

Todėl, pagerbkime Pirmąją 
Brazilijos lietuvių Tėvų Kai 
bos Popietę.

Balandžio 24 d. 14 valandą 
/sekmadienį/ visi, iš visų S. 
Paulo vilu, važiuokime į Moo 
cą, rua Lituania 67, į LSB 
namus.

Ypatingai kviečiu šeimas 
su vaikučiais, kviečiu visa 
lietuviškąjį jaunimą, visus tau 
tiečius.

Programa bus gausi, įvairi 
ir įdomi dek mažiems tiek 
pat ir suaugusiems.

Nepasididžiuokime ir nepa 
mirškime Parodykim, kad 
sunkus Vargo .Mokyklų dar
bas mums visiems yra lygiai 
brangus ir mielas.

Kiekvienas tautietis bus mie 
las laukiamas svečias

Įėjimas visiems nemokamas.
J. Lukoševičius 

Tėvų Kalbos Popietės 
Organizatorius

— L. Sąjungos grandiozinio 
sporto vakaro programa jau 
sudaryta, kurioje dalyvaus ge 
riausi kolonijo” lietuviai sti
pruoliai: p p. Žickus, Adama 
vičius, Kalinauskas ir kiti. 
Iš brazilų dalyvaus visi atle
tai iš «Gimrany» Akademijos, 
jau pasižymėję j vairiose rung 
tynėse Pacàembu stadijone. 
Be paminėjų stinroolių spec: 
aliai iš R;o de Janeiro atvyks 
ta geriausias lenkų stipruolis. 
Šis numeris bus labai įdomus 
nes eis žūtbūtinė kova tarp 
lietuvio ir lenko. Tai pat jau 
pasamdytas puikus orkestras 
kuris gros šokiams iki 4 vai 
ryto. Tad nepraleiskite pro 
gos apsirūpinti pakvietimais, 
kurie gaunami pas Sąjungos 
narius ir Sąjungos būstinėje, 
Rua Lituania, 67 - Mokoje.

LAIŠKAI:

Jadvygai Bortkevičienei. J. 
Paukščiui, Jonui Savickui, VI. 
Pumputis, S Žalepuga, P. Von 
žadui, Al. Grabauskui, Dil A. 
Kairiui, J. Bagdžiui, Janinai 
Valavičienei.

LIET. KAT. MOTERŲ DRAU 
GIJOS

Ir Maldos Apaštalavimo su 
sirinkimas šaukiamas šį sek
madienį, tuoj po vakariniu pa 
maldų, apie 6:30 vai. . . Bus 
pranešimas ir Tarptautinio 
Euscharistinio Kongreso rei 
kalu.

KAIP VYKSIME Į RIO DE 
JANEIRO?

Tai nelengvas klausimas, 
ypatingai kas liečiai susisie 
kimo priemonės. Traukiniu

važiavimą 1-
nes geležinkieio linija Central 
do Brasil negalės leisti spe
cialų traukinių, bijo, kad bė
giai neisvirstų.

Kita problema - tai nakvy
nės. Jų bus galima išsinuo- 
muoti, bet reik nuomuoti ne- 
ziau 6 dienoms Tuo reikalu 
kongreso komitetui pasiųstas 
raštas, prašant, kad ir trims 
dienoms patalpos būt išnuo- 
muotos.

LIETUVIŲ SĄJUNGOS 
EXTRA ORDINARINIS SUSI

RINKIMAS.

L. Sąjunga praneša visu na 
rių žiniai, kad š. m. gegužės 
mėn. 1 d. 4 vai Rua Lituânia 
67, Mokoje, šaukia visuotiną 
Sąjungas narių extra-ordina- 
rinį susirinkimą. Tačiau, aukš 
čiau paminėtam laikui nesurin 
kus reikiamam narių skaičiui 
tą pačią dieną 16 vai. 30 min 
šaukiamas kitas visuotinas 
narių susirinkimas, kuris bus 
laikomas teisėtu, prie bent y
kurio susirinkusių narių skai 
čiaus. Todėl visų narių, be 
išimties, dalyvavimas yra bu 
tinas.

Susirinkimo dienotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Prezidiumo rinkimas.
3. Bėgamieji reikalai. (Bėga

muose reikaluose bus svars 
tomą gyvybiniai Sąjungos ♦ 
reikalai.)

SĄJUNGOS VALDYBA.

— L. Sąjungą Br. praneša 
visuomenės žiniai, kad yra 
galima išsinuomoti bet kurios 
mokyklos salė, kaip tai: ves
tuvėms, krikštynoms, vardadi 
eniams arba kitokiems pobū
viams Uzinteresuoti asmsnys 
prašomi kreiptis į mokyklų 
prižiūrėtojus arba tiesioginiai 
į Sąjungos Valdybą kiekvie
na penktadienį, Mokos moky 
klos patalpose, Rua Lituania, 
67, nuo 20 iki 22 valandos.

— L. Sąjungos Br. Narių 
Žiniai. Sąjungos Valdyba pra 
šo visus narius pasirūpinti 
apmokėti nario mokesti, ypač 
atsilikusius už 1954 metus, nes 
einant Sąjungos įstatais nei 
vienas narys negali atsilikti 
su nario mokesčiu daugiau 
kaip 6 mėnesius.

Apsimokantiems iš anksto 
už visus metus suteikiama 
nuolaida. Apsimokėti galima 
kiekvieną penktadienį Sąjun
gos būstinėje Rua Lituania, 67 
Mokoje, nuo 20 vai. iki 22 
vai vakaro, ir š/m. gegužės 
mėn. 1 d. visuotiname Są 
jungos narių susirinkime, ku 
riame visų narių, be išimties 
dalyvavimas yra būtinas.

SĄJUNGOS VALDYBA.

Kiekvieną sekmadieni prie 
bažnyčios pas spaudos platln 
toją B. Šimkų galima gauti, 
nusipirkti naujausių lietuviš
kų knygų, maldaknygių bei 
laikraščiu.

«M. L.» PRENUMERATO
RIAMS primename pinigus 
siųsti šiuo adresu:
Pe. P. Ragažinskas, Caixa 
postal 4118 S Paulo.

— LAPOS lietuviams prane 
šame, kad Lapos lietuviai ga 
Ii atsiimti laikraščius St. Sal 
džio krautuvėje, Rua Clemen 
te Alvares, 137.

NEPRALEIS PROGOS!

Av. Zelina, 709 Jonas Vigelis, 
parduoda batų krautuvę su 
gyvenamu namu. Teirautis 
vietoj bet kurią valandą.
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