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VIII METAI

Steigiamojo Seimo 35 metu
sukakti minint

koraingi Amerikos politik; i
tvirtina, kad šiandien reik da
ugiau rūpintis komunizmo ve
ikla Azijoje.

Buvusiųjų Lietuvos Steigiamojo Seimo narių atsišaukimas
į laisvųjų valstybių parlamentų narius Lietuvos Steigiamojo
Seimo sušaukimo 35 tos sukakties proga.

— Esą Vakaruose buv. Lie
tuvos Steig Seimo nariai, mi
i ėdami 35 m sukaktį nuo St.
Seimo sušaukimo 1920 m. gę
gūžės 15 d., paskelbė į laisvo
jo pasaulio tautų atstovybes
ir parlamentarus atsišaukimą
kuris, atspaustas vokiečių., an
glų ir prancūzų kalbomis, bus
jiems išsiuntinėtas. St. Seimo
sukaktis ir jo nuopelnai atsta
tomai Lietuvos valstybei pla
čiai atžymimi taip pat lietuvių
spaudos ir radijo valandėlių.
JAV se minėjimui tinkamai
paruošti sudarytas spec, ko
mitetas.
Čikagos Lietuvių
Prekybos Rūmai į ruošiami
Steig. Seimo sukakties minė
jimą pakvietė kalbėti žinomą
jį JAV
senatorių Everetą
Dirkseną.

Pirmasis Pasaulinis karas,
Santarvės (Allied and Associ
ated Powers) valstybių vestas
ir laimėtas teisės tautoms lais
vai apsispręsti šūkiu, sudarė
sąlygas ir lietuvių tautai, ku
rios valios būti laisvai nepa
laužė 120 metų laisvės sute
mų. atstatyti savą nepriklau
somą valstybę, egzistavusią
nuo 1231 ligi 1795 m. Lietuvos
valstybės atstatymo ir jos že
mės gyventojus su ’kitomis
valstybėmis siejusių ryšių nu
traukimo aktas buvo paskelb
tas istorinėje Lietuvos sostinė
je vilniuje 1918 m
Vasario
16 d. Tame akte buvo taip
pat pareikšta, kad atstatytos
Lietuvos valstybės santvarką
ir jos santykius su kitomis
valstybėmis nustatys demokra
tiniu búdu išrinktas Lietuvos
Steigiamasis Seimas. Dėl vy
kusių laisvės kovų su sveti
momis kariuomenėmis, kėsi
nusioms į Lietuves laisvę ir
jos žemės, Lietuvos Steigia
masis Seimas susirinko tik
1920 m. gegužės 15 d. Demo
kratiniu būdu išrinktas ir re
ikšdamas autentišką lietuvių
tautos valią, Steigiamasis Sei
mas:
1) Vieningai priėmė iškil
mingą Lietuvos Nepriklauso
mybės deklaraciją, tuo suteik
damas ir formalinę visos lie
tu vos valstybės atstatymo ak
tui,
2) Davė atstatytai Lietuvos
valstybei demokratinę santvar
ką ir grąžino svetimos okupa
cijos panaikintas parlamenti
nes institucijas,
3) Ratifikavo Taikos Sutar
tį su Sovietų Rusija, kuria
pastaroji atsisakė visiems lai
kams nuo bet kokių jos ture
tų teisių į Lietuvos žemes,
4) Priėmė žemės reformos
įstatymą, apkarpantį stambią
ją žemvaldystę ir davusį že
mę tiems, kurie ją dirba,
5) Įvedė auksu paremtą sa
vo valiutą.
Tik 22 metus lietuvių tauta
džiaugėsi laisvės ir nepriklau
somybės palaima. Kremliaus
tironų 1939 m. rugpjūčio 23 d.
kriminalinis sąmokslas su Hi
tlerio Vokietija prieš taiką,
išprovokęs Antrąjį Pasaulinį
karą ir pažadinęs tradicinį
Rusijos imperializmą, buvo
pirmas Sovietų Rusijos agre
sijos prieš Lietuvą, taip pat
prieš Lenkiją, Suomiją, Latvi
ją, Estiją ir Rumaniją veiks
mas. 1940 m. birželio 15 d.
suvereninė Lietuvos valsty bė,
turėjusi galiojančius nepuoli
mo ir agresijos apibrėžimo
paktus su Maskva, buvo pas
tarosios reguliarios visų gin
klų rūšių kariuomenės oku
puota. Toliau ėjo Lietuvos su
sovietinimas, sunkiai įsivafz
duojamas teroras, pastangos
pavergti žmonių mintį ir šie
lą, masiniai gyventojų areš
tai, žudymai ir deportacijos j

Sibirą, beatodairinis anksčiau
klestėjusio krašto apiplėši
mas ir suskurdinimas. Krem
liaus despotai siekia įsitvirtin
ti rytiniame ir pietiniame Bal
tijos jūros krantuose, pasida
ryti Baltijos juros viešpačiais
kad galėtų plėsti savo eks
pansiją į Vakarus ir pulti
Skandinaviją ir Angliją. Lie
tuva yra rusiškojo imperializ
mo ir komunistinio kolonializ
mo auka.
Tokiose tragiškose aplinky
bėse drauge su visa lietuvių
tauta minėdami jai istoriškos
reikšmės Lietuvos Steigiamo
jo Seimo susirinkimo 35 • ją
sukaktį,mes, išlikusieji gyvi ir
pasprukę į laisvę buvusieji
to Seimo nariai, laikome savo
šventa pareiga kreiptis į Jus
laisvųjų valstybių parlamen
tų atstovai, ir prašyti Jus.
(pabaiga 3 pusi)

AUSTRIJA
Keturių okupacinių valsty
bių, Amerikos, Anglijos, Pran
cūzijos ir Rusijos ambasado
riai, kartu su Austrijos sosti
nėje Vienoje ruošia taikos
sutartį. Ši sutartis buvo numa
tyta pasirašyti jau 15 d. gegu
žės. Bet paskutinės žinios sa
ko kad, paruošiamieji darbai
neina labai sklandžiai. Rusai
norį uždėti Austrijai didelius
mokesčius, su kuo nesutinka
kitų trijų valstybių atstovai.
Tačiau yra bendra nuomonė
kad taikos sutartis su Austri
ja bus greit pasirašyta.

Rinksis "didieji".
Liepos mėn. yra mumatytas susitikimas keturių ‘•did
žiųjų kurioje nors neutralio
je
valstybėje,
greičiausia
Šveicarijoje. Tokiam didžiųjų
susuriakimui pritaria irfprez.
Eisenhower.

Komunizmo pavojus Euro
pai negresia
Vakarų Vokietiją įtraukus Į
Šiaurės Atlanto valstybių są
jungą, Foster Dulles pareiš
kė, kad komunizmo pavojus
Europai dabar negręsia. Euro
pa yra vieninga ir stipri. Rusi
jos įtaka Europoje labai su
mažėjo.

Rusai nusileidžia
Maskva savo laiku darė vi
sa. kad tik Vokietiją neįtrau
kti į Vakarų Europos sąjun
gą. Net grasino, kad Vak.
Vokietijai nuėjus kartu su ki
tomis vakarų Europos valsty
bėrais, dings betkokios gali-

Jie visi vaidins Moksleivių Ateitininkų Motinos Dienos minė
jime 22 d. Gegužės 3 vai. Vila Zelinos Gimnazijos salėje.
Danguolę - B. Jermalavičiūtė, Rimą
V. Navickas (trūksta
nuotraukoje), Tetą - Gudanavičiūtė, Algį
L. Dovydaitis.
.vfoksleivės: Audra Antanaitytė, Julė Šimonytė, Irena Adamavičiūtė, Elena Norbutaitė, Dalia VaieiKaitė, Giedrė Valeikaitė, Nijolė Vinkšnaitytė, Gražina Gudavičiūtė
Partizanus: Daugirdą - A. Kazlauskas, Šarūną - A. Zaluba,
Kantrį - Beržas Gudavičius, Bazdelę
J. Vaišnora.
Piemenukus: E. Ivanauskas, A. Seliokas.
Komunistus: Seniūną - J. Tijūnėlis, Komjaunuolį A. Žibąs,
Raudonarmietį - Banys.
Ūkininkus: Šilą - N. Antanaitis, Šilienę - I. Šimonytė.
Vaikus: Jonuką - P. Satkūnas. Rožytę - M. Černiauskaitė,
Mikutį - K. Leonavičius.

mybės ir viltys Vokietiją su
vienyti.
Tačiau
Bulganino
kalba Varšuvoje rodo visai
kitą politiką
Net dabartinė
mis sąlygomis Kremlius sutin
ka derėtis Vokietijos suvieni
jimo klausimu. Rusų okupuo
toje Vokietijos zonoje yra 18
milijonų vokiečių.

Lietuvos klausimas...
Vokietijos suvienijimo klau
sima svarstant, noroms nenoroms, teks užkliudyti ir Lietu
vą. Reikės nustatyti pastovės
nes Vokietijos ribas. Rytinės
sienos iškels daug ginčytinų
klausimų
Teko patirti, kad
tiek Vyriausias Lietuvos išlai
vinimo Komitetas, tiek kiti
veiksniai atidžiai seka tarp
tautinę politiką ir panaudoja
visas progas Lietuvos išlais
vinimo klausimą iškelti. Mo
mentas nepaprastai svarbus.
Jei Rusija su Vokietija galuti
nai susitartų neiškėlus paverg
tų tautų klausimo, tiek laibai
tijo, tiek ir kitų anapus gele
zinės uždangos esančiu tautų
likimas būtų beviltiškas.

kaip koks fazendierius su sa
vo Kolonais kur nori nurėžia
žemės sklypą, o kur noriatima. Nuo Jaltos ir kitų pana
šių «sutarčių», dar ir šiandi
en rausta ausys padoresniems
Amerikos ir Anglijos politi
kams. Vienu plunksnakočio
brūkštelėjimu šimtus milijonų
pastūmėjo raudonojon vergijon, o jų išlaisvinimui labai
maža kas yra daroma.
— Geltonojoj jūroj ameriko
nų aviacija numušė du rusų
«migu-15». Rusų lėktuvai už
puolė amerikonus. Šie besi
gindami du rusų lėktuvus nu
trenkė jūron.

KOMUNIZMAS

AZIJOJE

Vadovaujant Kinijai nori kas
kart giliau šaknis įleisti. Atsa

— Š m. balandžio 22 d raft
tu Vliko pirmininkas pasiūlė
susitikti su min. St. Lozorai
čiu Keturių Didžiųjų konfe
rencijos akivaizuoje pasitarti
ryšium su tuo kylančiais Lie
tuvos reikalais. Be to, Vliko
pirmininkas pasiūlė į tą pas?
tarimą pakviesti taip pat ALT
ir LLK atstovus
- Gautosiomis iš JAV žini
omis, V. Sidzikauskas, Lietu
vos Laisvės Komiteto ir lieta
vių deiegacijos Pav Jungtinė
se Tautose pirmininkas, š. m.
gegužės 4 d. «Liberte» laivu
iš JAV išvyksta į Europą.

BRAZILIJOJE
Į prezidentus kandidatais
jau yra: Kubitshek, Etevelvino Liūs ir Juarez Ta vora
Pirmasis yra trabalistų bei
socialdemokratų kandidatas,
antras - udenistų, trečias krikščionių demokratų. Šio
mis dienomis grįžta iš Ameri
kos Adhemar de Barros. Rei
kia laukti, kad jis irgi kandi
datuosis. Iš viso už preziden
tystę bus stipri kova.
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Dešimts metu
jau praslinko nuo antrojo pa
saulinio karo pabaigos karas
buvo vedamas laisvės', paski
rų asmenų ir tautų vardu. Ti
esą, hitleriznfus, fašizmas bu
vo nušluoti nuo žemės veido
tačiau raudonasis \eruijos ti
ronas plačiai išskėtė savo
kruvinus nagus ir visą eilę
kultūrin u tautu pasmerkė ir
vergijai i” fiziniam sunaikini
mui, kuris vykdomas planin
gai. Ruzveltas, Churchill, Sta
linas su tautomis^ taip darė,

L. K.

Bendruomenės choristų dalis gegužės 8 d. V. Zelinoj
prie mokyklos, prieš išvykstant į televiziją.
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MŪSŲ LIETUVA

Lietuviai Vorkutos
Pragare
(Tąsa)

Stalino mirtis buvo praneš
ta per įtaisytus garsintuvus,
kurie paprastai pertransliuoja
iš Maskvos radijo programą.
Visi laukė žinios, kas toks
bus jo įpėdinis. Malenkovo
atėjimas buvo aiškiai ir gref
tai visų pajustas. Pasikeitė
net ir radijo programa: vieto
je nuolatinių politinių paskai
tų ir kitokio propagandinio
neįdomaus šlamšto kur kas
dažniau buvo perduodama šo
kių ir klasinė bei populiari
muzika, buvo daugiau įvesta
kultūrinių valandėlių, apžval
gų, kronikos, įvairumų. Tą
skirtumą jautė visi, tiek ir
laisvieji Šiaip laisvieji gy
ventojai tegali įsigyti silpnus
3 lempų radijo aparatus, sti
presniems ir turintiems trum
pas bangas reikalingi leidi
mai. Aišku, MVD žmenės vi
si turėjo tokius leidimus ir
geresnius aparatus. Daugu
mas klausėsi Vo \, FE ir ki
tų transliacijų iš Vakarų ir
nevengė žiniomis pasidalinti
ir su kaliniais. Tuo būdu ka
linių masė buvo kur kas ge
riau ir tiksliau informuota apie pasaulio įvykius už šiaip
eilinį rusų pilietį. MVDistai
dažnai klausdavo ir prašyda
vo išaiškinti įvairius reikalus
žinias, girdėtas per radija iš
Amerikos ir kitų Kraštų. Ji
ems labai daug kas apie lais
vųjų tautų gyvenimą būdavo
nebeaišku ir neįtikėtina. Pri
eš Noble išvykstant ne tik
tarp kalinių, bet ir prižiūrėto
jų bei laisvųjų tarnautojų bu
vo plačiai kalbama, kad Sovi
etų Sąjungoje bręsta naujos
ir žymios permainos, pasikei
timai. Taip pat tiesa, kad vi
si be išimties to ir laukia.
Kartą buvo išaiškintos dvi
stovykloje veikusios slaptos
radijo stotelės, vadinasi, kai
kas palaikęs ryšį su pasauliu.
Vokiečiui kaliniai. Jiems
ar tik ne geriausia. Per Ra
udonąjį Kryžių jie turi teisę
: gauti ir siųsti kas mėnuo po
laišką į namus ar net ir gau
ti siuntinėlius Vokiečių Ra
udonasis Kryžius labai suma
niai ir gražiai dirba, kad tik
pagerintų vokiečių kalinių pa
dėtį Kai kada, kaliniams vo
piečiams padedant, ir nevoki
plis gali gauti ar nusiųsti la-

išką ar prašyti siuntinėlio. pusmetį, pakenčiamai maitina
Kiti laiškai kad ir reti, bet mas ir visą laiką Sovietų
kaliniams rusams ir jų artimi klausinėjamas, stengiantis pa
esieras vis dėlto ateina. No tirti, kiek daug jis jau už
ble pasipiktinęs, jog tiek Vals miršęs ir kiek ir ką žinąs atybės Departamentas, tiek ir pie Vorkutą. Jis supratęs
amerikiečių Raud. Kryžius ti suktus rusu manevrus ir tu
krai per maža ir nepakanka rėjo paruošęs tinkamus atsa
mai pastangų dėjo ir deda, kymui-. Grįžęs Amerikon, tu
kad ką daugiau patirtų, suži rėjęs ilgus pokalbius Washing
notų ir palengvintų amerikie tone ir kelis kartus kalbėjęs
čių, esančių Sibiro stovyklo per «Voice of Amerika» į ru
se, padėtį. Jis nors ir neina sus. Jis pats gerai išmoko
tęs, bet turėjęs tikrų žinių, rusiškai, be to, puikiai kalba
kad ties Lietuvos-Latvijos pa vokiŠKai ir, suprantama, an
sieniu numušti amerikiečiu, gliškai. Dėl at. bombų Noble
karo laivvno lakūnai, bent aš galvoja, kad Sovietai per sa
tuoni asmenys, tikrai yra kaž vo šnipus išgavę atomines
kur laikomi Sibire ir gal dar paslaptis, pradėjo gaminti aL
tebėra gvvi dar ir šiandien. bombas, tačiau pradžia būvu
Nors ir nebuvo nustojęs vilti si nesėkminga. įvykę ir Va
es, bet ir nelabai tikėjęs, kad karuose užregistruoti sprogi
jis galėtų būti kada nors iš mai nebuvę pilnos atominės
trauktas iš Vorkutos pragaro, bombos, bet tik ne laiku įvy
čia daug pastangų dėjo jo kę bombos atskirų dalių nešeima, kongreso narys A. Ben kontroįiioti sprogimai, kurie,
tley ir, pagaliau, pats prez. esą, nenumatytai išnešę į pa
Eisenhoweris, kuris tuo reika dangės vieną 20 OHO gyvento
lu davęs instrukcijas amb. jų turėjusį miestą.
Bohlenui Maskvoje, kuris suė
Į klausimą, kokios yra So*
jęs j sąlytį su soviet. įstaigo- vietų gyventojų nuotaikos ir
mis-ir, vos dviem savaitėm nažiūra į visus pasikeitimus,
praslinkus po JAV preziden Niu'e atsakęs, kad jis esąs
to demaršo, jis jau buvo ve visu 10h % i-otikinęs. jog dar
žamas į Potmą, pereinamąją šm s metais lauktina žymių
r nepaprast i permainų sovistovyklą prie Maskvos. Čia
jis dar buvo išlaikytai gerą e inės vals:.. b< s viduje Žmo

Antanas Dutkus
pasirodyme, lietuviškos liau
dies dainos, kudos taip arti
mos yra kiekvienai lietuvio
širdžiai. Jos, tartum, kalba
su tavimi taip artima mums
kalba - Lietuvos gamtos, jos
girių, klonių, tylių vakarų
kalba. Ji žavėte žavi, sparnais
tave kelia į tą pasaulį, kur
grožis ir gėris težydi.
Lietuvių tauta yra maža ir
fiziniai silpna. Jos kančios
siekia labai toli, prasidėjo
drauge su didžiųjų Lietuvos
kunigaikščių atsiradimu. Bet
nežiūrint to, kad ji yra galiu
ga savo daina, Lietuviška
daina, tai lietuvių tautos gin
klas.
Klausydamas žodžių, kuriu
os man taip nuoširdžiai dėstė
apie lietuviškos dainos galią
tas mano bičiulis, prisiminiau
viena panašų faktą, girdėtą
prieš keliolika metų.
Dar man studentaujant, klau
šiauši paskaitos Prof. Dr. Raul
Briq net
sichologine tema.
Tarp kiti ko, Profesorius kai

bėjo ir apie dainos galybę.
Pavyzdžiais iliustravo savo
žodžius. Ir koks mano buvo
didelis nusistebėjimas, kad
tarp daugybės pailiustruotų
pavyzdžių apie dainos galy
be, Profesorius parenka sti
priausia ir studentams patie
kia: Lietuvių tauta Kadangi
buvau vienintelis lietuvis, tai
visų akys, kaž kaip mekaniš
kai, sųžiūro į mane. Jaučiau
si nejaukiai, nors širdyje ir
sieloje kažin ką tokio ne pa
prasto tuo momentu turėjau
Profesorius tęsė dėstydamas
savo kalboje visas lietuvių
tautos kančias. Lietuvių tau
ta, - sakė, buvo amžius kan
kinama, teriojama, niekinama.
Ji buvo viską praradusi: ir
laisvę, ir turtus, ir spaudą, ir
teisę gyventi, tačiau jos dai
nos jai niekas nepajėgė iš
plėšti. Lietuvių tautos daina
buvo vieninteliu ir galingu
ginklu kovoti už savo teises.
Ne fiziniu ginklu, o savo dai
na lietuvių tauta išsikovojo
sau laisvą gyvenimą.
Taip kalbėjo apie mūsų dai
ną ir apie dainingą lietuvių
tautą Brazilijos universiteto
profesorius.
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Alė Rūta Nukaitė :

Atsisveikinimas
Man rodės, kad Tave matau aš paskutinį kartą,
man rodės, Tavo rankų glamonėjimo nebėjusiu.
Ir nežinau, ar tie siekimai mano verta
i Tavo žvilgsnį išmainyt akių šviesių.

•

Sunku man buvo atsisveikinti be galo.
skausme širdis norėjo plyšt.
Žinau, kodėl taip veidas Tavo bąla,
tik nežinau, kaip į Tave sugrįžt.
♦

nė? nebuvę laimingi prie Sta
lino, Malenkovas kiek pageri
no padėtį, bet jis liko nustum
tas. ir dib-if Chruščiovo dėl
jo naujų patvarkymų pradeda
nia žmonių bijoti daugiau už
Staliną. Tuo būdu žmonėse
Malenkovas jau minimas vi
siškai maloniai. Atsieit, buvo
bloga, pagerėjo — ir dahar
vėl prastai Noble pranašau
ja. kad kito kivirčo telauktina tarp Chruščiovo (partijos)
ir marš. Žtikuvo (armijos),
Bulganino vaidmuo čia kur
kas menkesnis Pagal Noble
patyrimus išeitu, kad tuoj po
karo dar laikytas tautos did

Mokslininkas Jonas Salk, vaikų paralyžiaus skiepų išradėjas, Vašingtone pas prezidentą Ei'
senhowerj. Prezidentas jam pareiškia dėkingumą už šį svarbų išradimą visos Amerikos vardu-

Aš girdėjau lietuviška daina.
“Aš girdėjau lietuvišką dai
na”. Taip man pareiškė vie
nas svetimtautis, kuris su di
deliu atsidėjimu, išklausęs lie
tuviškos dainos koncertą Vi
la Zelinoje, ir -pridūrė: lietu
viška diena, jos muzikališki
garsai, jos niuansai žmogų
kelia į ankštumas ir ji išva
duoja iš pasaulio skausmų;
lietuviška daina - tai galin
gas jos tautos pasireiškimas
pakilti, pakilti į saulėtąją erd
vę Laiminga ta tauta, kuri
taip gražiai ir jautriai gali sa
vo sielos pergyvenimus, savo
meilę taip švelniai išreikšti
dainos garsais.
Taip. Girdėjome visi lietu
višką dainą ir ja gėrėjomės
kas tik buvome nuėję jos pa
siklausyti
Lietuvių
Chore
(Lietuvių R. X. Sv Juozapo
Bendruomenės Choro
Red.)
koncerte Vila. Zelinoje Tai
gražus šito Choro pasirody
mas. O dar labiau galima
pasigerėti tuo. kad muziko J.
Strolio buvo parinktos, šiame
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vyriu Žukovas yra garsiai
kalbėjęs, jog norint Sovietams
geresnės gerovės teks atsisa
kyti kolchozinės sistemos. Už
tokius žodžius vieno pobūvio
metu į jį ir buvęs fanatiškos
komunistės, Kaganoviciaus pu
seserės, paleistas šūvis. Ka
ip tik nuo tada Žukovas ilges
niam laikui ir buvo dingęs iš
horizonto. Kiek vėliau pana
šiai apie žemės ūkį buvo pa
reiškęs ir Berija —tuomet ir
su juo buvo greit susitvarky
ta. Esą, apie tai plačiai kal
ba ir žino visi rusai. Gi Chru
ščiovas kaip tik noris viską
grąžinti atgal ar net suimti
griežčiau, nei buvę prie Stali
no. Žukovas ir Chruščiovas
yra priešai, lieka tik klausi
mas, kas laimės? Noble sako
kad jei Chruščiovas norės nu
sikratyti Žukovu ir tas laiku
neapsižiūrės, gali laimėti par
tija, bet visais kitais atvejais
lauktina tik armijos laimėji
mo ir Žukovo iškėlimo. Ne be
to, kad (iliustracijai tai Noble
primena) Žukovas prie savo
munduro visą laiką nešioja
kitados iš prezidentu Eisenho
werio gautąjį ordiną Visa
kariuomenė tebėra lojali tik
Žukovui, bet ne Baiga ni nu i
ar Chruščiovui, ir jei pastara
sis ką sumanys, turės būti
itin atsargus ir veikti labai
klastingai. Gi dabar Žukovas
turėjo būti įsileistas Į kabinę
tą. nes,
priešingu atveju,
Chruščiovas neturėtų nė ma
žiausio rusų pasitikėjimo.
Tokie būtų suglausti įspūd
žiai ir patyrimai asmens,
9 1/2 metų iškalėjusio sovieti
neje vergijoje ir patyrusio,
koks gyvenimas gali būti ten
kur 23 mil. uniformuotų vyrų
(8 mil. MVD ir 15 mil. kariuo
menės) krašto likimą ir ateitį
laiko savo rankose. (B. D.)

Prie progos noriu priminti jos šalintis? Lietuviška daina
dar vieną panašų pavyzdį - mūsų tautos būtinybė. Ją
apie mus lietuvius ir mūsų privalome puoselėti, visu kuo
damas girdėtą iš vieno čekos remti, ypač gyvenant svet ir.
lovaku žurnalisto. Jis sako,
Neliesiu klausimo dėl paties
kad lietuvių tauta yra didelė koncerto, ar jisai meniškai
gėlių, gamto« ir dainos mylė
toja Sunkiausiu priespaudos pavyko, ar ne. Tai ne šio
laiku nenutilo
lietuviškos rašinėlio tikslas. Man rūpėjo
dainos, Jokia jėga nesugebė iškelti pačios lietuviškos dai
jo išplėšti iš lietuvių tautos nos būtinumą šioje šalyje,
tos gamtos dovanos Dainos kur gyvena kelios dešimtys
apibūdina lietuvių gyvenimą tūkstančių lietuvių ir pagerb
ir liaudyje įtvirtino švelnius ti tuos, kurie lieiuviškai dainai
humaniškus jausmus ir švie neleidžia nutilti, ją ugdo, posesnės ateities viltį. Be lietu selėja ir tiek daug malonu
viškos dainos, kuri savyje tu mo teikia visiems, kas dainą
ri begalinę jėgą, nebūtų išli myli ir jos trokšta. Mes lenkusi lietuvių tauta.
kiamės jiems, kurie savo ryž
Lietuvių dainos gimė įvai tumu leidžia tam laisvės dai
riose gyvenimo apystovose nos paukščiui kilti aukštyn,
ir jose atsispindi lietuvių var abiem sparnais suplasnojus.
gai ir džiaugsmai. Dainos sa
Tat, lietuvi, dainuok ir dai
vo šaknimis siekia seniausius nuot nepaliauk niekados!
laikus, jomis apdainuota na
mai, sėdybos, laukai, dangus
ir žemė. Priešas pavergė tau
tą, bet negalėjo pavergti lie
iuj( ir'iiLBBasagtuviškos dainos.
Tai taip kalba apie mūsų
dainą kiti, svetimieji, kuriem
bent kartą yra girdėję ir pa
žinoję mūsų dainos garsus. •
Tad kodėl mes turėtume nuo \
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pusi. 3
Halina D. Mošinskienė.

Sen no

MADONA.
Štai leidžiasi sunkus ugni
nis rutulys į minkštą debesų
patalą ir įvairiomis spalvo
mis žaidžia dangus virš na
mų jūros.

Ūžia sunkiai į kalną lipdamos mašinos, tolumoje stau
gia garvežiai prabėgančių
traukinių, kuriuose grįžta žmo
nės iš darbo. Žmonės - kaip
automatai, nematą nei saulės
nei dienos. ..

Oras permatomai skaidrus.
Sustingo ryškių varsų gėlių
galvutės. Atskridusi peteliš
kė netūpė ant jų ir vėl sku
biai dingo kažkur. Driekiasi lengvi debėsėliai
ir paskutinieji spinduliai ver
žiasi iš už niūraus horizonto
šaudami plačiais pluoštais į
aukštybes, o su jais grįžta
neužmirštamas vardas me
nams pasiilgusios širdies. Kur esi dabar, mama?

Susimąstyme klaidžioja min
tys ir tropiškų sutemų žaidi
me matau Motiną artėjančią
į mane. Jos žingsnis lengvas
ir begarsis. Driekiasi vėjuje
lengvi rūbai, šypsosi geros
atlaidžios akys iš po kasų vai
niko. Ji žengia į mane tokia
jauna, tokia stebėtinai graži
sutemų nusitęsiačiame šešėly
je, apsupta nežinomų spindu
lių aureolės ir aš matau, ji
laiko ant rankų kūdikį snldži
ai užmigusį ant jos peties.
Kūdikis - stiprus ir sunkus,
bet ji laiko jį tarsi vieną vie
nintėlę gėlę ant liaunaus stė
belio.. .

- Tu eini taip iš tolo! Ta
vo kelias buvo begaliniai sun
kus, jis tęsėsi daug dienų,
daug naktų, nesuskaitomai
daug metų ir štai tu beklaid
žiodama, beieškodama, beklausinėdama. pagaliau radai
sutemų šešėlio taką į mane.
Palaimintos sutemos, jose
niekas nekreipia į mus dėme
šio!
— Motule mano, seniai ne
bemačiau tavęs ir šiandieną
atėjai j mane tokia pat jauna
tokia pat graži, kaip tada, kai
pasilenkusi ties lovele, tu nift
niavai man lopšinę.. . Kas
jis - tas kūdikis?

Ir išgirstu tylų šnabždesį,
panašu į plaštakės plazdeni
mą: Tu klausi, kas jis? Ne
jaugi užmiršai?- Juk tai esi
tu - mano kūdikis.
— Bet aš esu jau subren
dęs, tai aš galėčiau tave pa
kelti. Tu gi laikai kūdikėlį to
kį skaistų, kaip pumpuras!

—• Vaike mano, šnabžda ji
ir jos veidas šypsosi stebu
klingai meiliai,- Tu mano esi
ta pati miela, mažytė mano
širdies išdava. Man tu lieki
visada bejėgis kūdikis, kuris
reikalingas mano rankos, m a
no šilimos ir globos, nors
metų eiga pakeistų tavo šie
lą, ir tavo išorę.

— Mama, bet tu vis lieki
tokia jauna ir tokia graži-.
Ne jau gi metų, eiga tavęs- ne
palietė?
— Nes tavo širdyje, motina
lieka visada tokia, kokią tu
įsivaizdavai jos labiausia pa
siilgęs. Ir atmink, nors ma
no kūnas būtų jau seniai pa
virtęs į pelenus, bet tavo sap
nuošė aš ateisiu j< tave visad
pilna motiniškos meilės širdi
mi, nes mano meilė yna ne
mari.

Įsiklausiau į palmės lapo
šnabždesį, įsižiūrėjau į užgęsusį dangų, sužibusius šviesa
vainikus horizonte, didmiesčio
reklamų vaivorykštę, o ausy
se vis tebeskambėjo tylus,
nepaprastai brangus motinos
balsas. Ji dingo drauge su
kūdikiu ant rankų, bet aš te
bejaučiu jos mylintį žvilgsnį,
jos stebuklingą rankų šilimą,
kai ji mane nešė ir mano sun
ki galva rėmėsi jos peties.

(Pabaiga iš 1 pusi.)
1) Neišleisti iš akių darant
politinius sprendimus ir bal
suojant įstatymus, kad Krem
liaus diktatorių vadovaujama
sis pasaulinis komunizmas ir
rusiškasis imperializmas yra
laisvės ir vakarietinės civili
zacijos priešai nuolatinė grės
mė laisvajai žmonijai ir tai
kai,
2) Veikti savo vyriausybę,
kad ji
a) ir toliau nesuteiktų diplo
matinio pripažinimo Sovietų
agresijos veiksmais sudarytai
politinei padėčiai Lietuvoje,
b) nedarytų sandėrių su So
vietų Sąjunga, kuriais būtų
legalizuotas ar pratęsiamas
Lietuvos ir kitų Centro ir Ry
tų Europos valstybių pavergi
mas,
c) -yžtingai panaudotų Jun
gtinių Tautų Chartos nuosta
tus atstatymui Lietuvos suve
rentimo ir sudarimui lietuviu
tautai sąlygų išsirinkti vald
žią, kokios ji nori,
d) paremtų Pavergtųjų Jun
gtinių Tautų Pilnaties daro
mus žygius Jungtinėse Tauto
se ir vyriausybėse prieš ko
munistiniu režimų vartojamą
prievartinį darbą ir vergų
stovyklas, religijos persekioji
mą. masines žmonių deporta
cijas, žmogaus nuteisinimą ir
išnaudojimą, fizinį kultūrinį
ir moralinį genocidą.,
BUVUSIEJI LIETUVOS STEI
GlAMOJO SEIMO NARIAI:

Lietuvių Krikščionių Demo
kratų Partij -s, Lietuvos Dar
bo Federacijos ir Lietuves
Ūkininkų Sąjungos' atstovai:
Galdikienė. Magdalena, 186
Hale Ave., Brooklyn 8. N. Y.
Dr. Draugelis. Eliziejus, Utin
ga, Antverpia 93. São Paulo
Brasil. Jočis. Petras. 252 Uni
on St. , Hudson, N. Y. Msgr
Krupavičius, Mykolas, (14 b)
Pfullingen,
Goethestr,
16,
Germany. Milčius, Antanas.
328 Stanton St., Wilkes Barre,
Pa. Msgr. Šaulys, Kazys, via
Colloni 14, Lugano, Switzer
land. Šmulkštys. Vincas, 1037
Darrow Ave., Evanston, 111.
Valaitis, Jonas. P 0. Box
1004, Waterbury, Conn.

LIETUVOS
SOCIALDEMO
KRATŲ PARTIJOS STEIGI
AMO SEIMO ATSTOVAI:
Bielinis, Kripas. 350 WeJ
85 th St., Apt. 2-E, New Y<>rk
24, N. Y. Digrys, Stasys, Froi

1) Ar žinai kad.. . plačiausia pasaulyje gatvė yra Buenos Aires mieste A v. Nove de Julho.
2) Amerikonas žurnalistas John Noble, devynis metus praleidęs sovietų koncentracijos
stovyklose. Vorkutoje, niekad nebuvo nei Kaltinamas, nei teisiamas, taip ir nesužinojo tiž.
ką tiek metų praleido kalėjime. Eltos korespondento pasikalbėjimą ' su žurnalistu Noble
talpina «Musų Lietuva» vardu «Lietuviai Vorkutos pragare».
3) Sulig gamtos dėsnių mekanikoje perpetuum mobile (amžino judėjimo) dėsnis yra ne
galimas.
*
'
ca Gasse, 8 a, Wien XIX,
Austria. Prof. Kaminskas, Juo
zas. 403 Stanhope St., Brook
lyn 37, N. Y. Pakalka, Jonas,
1127 Putnam St, Brooklyn 21
N. Y. Požėla, Vladas. 4, K in
gston Avė.. Adelaide, Seecom
be - Gardens, S. Australia.
Inž. Sirutavičius, Vladas, 911
E Broadway, So. Boston 27,
Mass.
Valstiečių Liaudininkų Są
jungos: Bildušas, Jonas. 57 E.
99 th St., Chicago 28, 111. Ku
pčiūnas, Kazys, 127 Osgode
St.. Ottawa. Ont.
Canada.
Makauskis, Jonas, 701 Willou
ghby ve., Brooklyn 6, N Y.
Pronckus, Juozas. 49 Kate St,
Winnipeg, Man Canada. Škir
pa. Kazys, 2715 Terace Rd.,
S. E., Washington 20, D. C.
Žukas, Kostas. 13434 E. 66 th
St. Cleveland 3, Ohio.
JAV ir Vakarų Vokietija,
1955 m. gegužės 15 d.

- • Mari jampolė ir Vilniaus
i tas pavadinti V. Kapsuko
vardu Ryšium su pasižymėju
šio bolševikų veikėjo V. Kap
mko-Mickevičiaus, vieno iš
LKP organizatorių ir vadovų
75 m. gimimo sukaktimi ck
biuro nutarimu b ivo sudaryta
komisija tai s kakčiai atžy
mėti. LTSR AT prezidiumas
stengdamasis «■įamžinti V. Mi
ckevičiaus- Kapsuko
atmini
mą». š. m. balandžio 9 d. įsa
kė pakeisti Marijampolės mi
esto ir rajono vardus, kurie
jau vadinami V. Kapsuko Mi
ckevičiaus miestu ir rajonu.
Vinco Kapsuko vardu taip
pavadintas Vilniaus valstybi
nis universitetas. (Lietuvių
radijai dėl to pažymi, kad okupantai negalėjo smarkiau
išniekinti Vilniaus un to, kaip
pavadindami jį Kapsuko var
du. E.) TL ministerių Tary
bos ir LKP ck nutarimu jam
bus Vilniuje pastatytas pamin
klas. V. kapsuko vardu taip
pat pavadintas žuvies pramo
nės ministerijos vidutinis tra
leris Nr. 103 Sudaryta redak
cinė komisija jo rinktiniams
raštams leisti. Vilniaus mies
to vykd. komitetas buvo įpa
reigotas prihirtinti Vilniuje
«memorialines lentas prie tu
namų, kurie susieti su Kapsu
ko revoliucine politine vei
kla». Vilniaus un te iškilmių
gą susirinkimą Mickevičiaus
gimimo sukakčia1 atžymėti a
tidare prorektorius prof. Jan

Stasys Džiugas
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Jau parskrido gegutėlė
Į žaliuosius miškelius,
O pavasario vėjelis
Išdžiovino takelius.
Sužydėjo visos pievos.
Tik marguoja nuostab ai,
O raibosios gegutėles
Pilnos girios, pagiriai.

kauskas. Pranešimą apie jo
veiklą padare ck sekretorius
Niunka. TLAT prezidiumo
pirm- J. Paleckis padarė apie
jį pranešimą per iškilmingą
milingą Marijampolėje. Isto
rijos Revoliucijos muziejuje
buvo atidaryta paroda, turėju
si pavaizduoti Kapsuko gyve
nimą. Joje, šalia kitų jo «žy
gins» vaizduojančių ekspona
tų. išstatytas taip pat jo pasi
rašytas 1918 m. gruodžio J6
d. «Manifestas apie tarybų
valdžios įkūrimą Lietuvoje».

Taika Ar Karas
Ką rodo Sovietų karo pajėgų
paskirstymas

(Tąsa)

Šiuo metu reikia atsisakyti
didžiųjų atominių ir vandeni
lio sprogmenų, kurie vienu
ypu gali sunaikinti didmies
čius. Juk tas pats, Dulles žo
džiais, yra buvę per pastarą
jį pasaulinį karą, kai didmies
čių gyventojai neretai daugi
au nukentėjo už karinis dali
nius. Naujieji ginklai - nedi
deli sprogmenys - bombos ga
Ii būti tiksliai panaudoti nai
kinti kariniams daliniams, o
ne civil, gyventojams Ar šie
maži atominiai sprogmenys
bus panaudoti ginant Kemoj
ir Matsu salas, priklausančias
tautinei Kinijai, tai pareis žy
mia dalimi nuo raudonosios

Kinijos.
Tuo pat metu JAV k ari n id
oro laivyno vadovybė paskel
bė. kad esanti išrasta ir jau
išbandyta nauja raketa, kuri
visišku tikslumu gali sunai
kinti
kiekvieną
lėktuvą.
Naujoji raketa pavadinta Ras
cal atsieit peiliu, kuris nu
plauna tolismesnį
lėktuvo
skridimą. Ji gali lėkti kelis1
šimtus kilomerų iki taikinio
ir tesveria apie 50 kg. Jei
taikomasis lėktuvas bandyti)!
sukinėtis norėdamas smūgio
išvengti, raketa tol jį vejasi,’
kol dideliu smūgiu ir sprogi,
mu sunaikina kiekvieną taiki;
njbombonešį ar naikintuvą
Naujosios raketos-ypač gali'
patarnauti Amerikos ir-kitų
sryčiu gymybai. Didmiesči<
gynyba veik užtikrinta turinti
ir plačiai panaudojant minė
tas raketas. Minėtoji karinė:
vadovybė pranešė, kad šiuo ;
metu sutelkta energija gami 
namos tolimo nuotolio rake
tos. kurios iš Amerikos žemy
no galėtų pasiekti Rusiją ir
pasirinktus taikinius sunaikin
ti.
Laisvasis pasaulis yra pri
verstas prieš savo norą gin
kluotis. kad turima karine pa
jėga ne tik galėtų sudrausti
komunistinius kraštus, bet ir
išlaisvinti pavergtuosius. JAV
karinė vadovybė neseniai pa
kartotinai priminė, jog šiuo
metu jos turi pasaulyje nea
bejotiną karinę persvarą. Pas
taruoju metu am - čių kariuo
menė taip pertvarkyta, kad
pasiektų kuo didžiausią veiks
mingumą. Nors karių skaičius
ir sumažintas, tačiau likusie
ji puikiai paruošiami vartoti
moderniškus ginklus. Oro ka
rinis laivynas nepaprastai iš
tobulintas. Vietoj buvusios ka
Valerijos sukurti technikiniai
daliniai, kurie gali greitai ju
dėti ir, prireikus, netikėtai
priešui smogti. JAV karinome
nė šiandieną išskirstyta po vi
są pasaulį, kur jai padeda
vietinių kraštų kariniai dali-

(Tąsa 4 pušį.)
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eniams arba kitokiems pobū
(Tąsa iš 3 pusi.)
viams Uzinteresuoti asmenys
■ L. Sąjungos ruošiamuose prašomi kreiptis į,. mokyklų niai. Karinas santarvės užti
■sekmadieniais Šokių vakarė prižiūrėtojas arba tiesioginiai krina amerikiečių pagalba ir
drauge suteikia ją kitiems
liuose. gegužės mėn. laikotar i Sąjungos Valdybą kiekvie kraštams gintis savo laisvę.
py, bus renkama gegužės ka na penktadienį. Mokos"moky
Vokiečių spaudos žiniomis
klos patalpose, Rua Lituania,
ralaitė (Rainha de Maio) Lai 67, nuo 20 iki 22 valandos.
JAV šiuo metu turi Didžiojo
vandenyno erdvėj sutraukti
ke šio mėnesio panelėms jėji
sios didesnes karines pajėgas,
mas Į šokių vakarus yra ne
— L. Sąjungos Br. Narių negu turėjo II Pasaulio karo
mokamas. Karalaitei ir dviem Žiniai.
Sąjungos Valdyba pra
princezėm yra paskirtos la šo visus narius pasirūpinti metu sutelkusios prieš Japo
bai įdomios dovanos, kurios apmokėti nario mokestį, ypač niją. Šiuo metu JAV D. van
denyno pajėgas sudaro 409
bus įteiktos jas laimėjusiom.
už 1954 metus, nes karo laivų, iš jų 5 didžiuliai
gegužės mėn. 29 dieną laike atsilikusius
einant Sąjungos įstatais nei
lokių vakaro, ta dieną bus ir vienas narys negali atsilikti lėktuvnešiai su 300 sprausmi
nių naikintuvų ir 200 kito tipo
karalaites vainikavimas.
su nario mokesčiu daugiau lėktuvų prie Formozos, 6
Lietuvaitės nepraleiskite pro kaip 6 mėnesius.
kreiseriai, 50 naikintojų ir į
gos tapti karalaitėmis ir neati
vairios pov. laivų flotilijos.
Apsimokantiems iš anksto Taip pat čia sutelkta 30 ame
duokite kitoms, jums skirtas
už
visus metus suteikiama rikiečių oro laivyno grupių ir
dovanas. Tad lankykitės ir
nuolaida.
Ansimokėti
pasistenkite surinkti daugiau
- ■- nu—in«rgalima
-n»».-»»*»— 309.000 kautynių dalinių Bri
balsų.
kiekvieną penktadienį Sąįuir tų saugumas gavo žinių, kad
gos būstinėje Rua Lituania, 67 kinai žemyne pries Formozą
— L. Sąjungą Br. praneša Mokoje, nuo 20 vai. iki 22 daro postovius raketiniams
z
visuomenės ^iniai. kad yra vai. vakaro.
sviediniams laidyti Darbus
galima išsinuomoti bet kurios
SĄJUNGOS VALDYBA. prižiūri karininkai, tam tikslui
mokyklos salė, kaip tai: ves
reikalingus apmokymus išėję
tuvėms, krikštynoms, vardadi
Sibire Omsko mieste
Nato vyr. būstinė yra nus
tačiusi. kad TSRS karinis pa
jėgumas dar ir šiuo metu te
Nori patogioj, gražioj vietoj, pamary — Praia Grande bėra sutelktas Azijos erdvėje.
įsigyti žemės sklypą?
1949 m. į rytus nuo Uralo buvo
sutelkta 19% Sovietų žemyno
pajėhų, 22% aviacijos ;r 35%
Neužmiršk apsilankyti Suarão.
karo laivyno. 1952 m, Azijos
Rusijoje
stovėjo 28% žemyno
Ten yra elektra visose gatvėse įvestas vanduo. Yra viešbu
tjs, restoranas bažnyčia, mokykla. O svarbiausia, ką d prie pajėgų. 22% aviacijos ir ka
visų šių pagerinimų kaina ousiau mažesnė, negu kitų šala- ro laivynas Š/m. pradžioje
esančių sklypų.
stambesnės sovietines kari
j
Via Anchieta — nauja autoestrada eina skersai Vila
nės, pajėjos buvo iš Kaukazo
Suarão. Taip pat yra ir geležinkelio stotis
erdvės permestos į Turkesta
Daugiau informacijų «Musų Lietuvos redakcijoje
ną. Šiuo metu Azijoje yra su
telkta 43% žemyno karinome
nes. 41% aviacijos ir 45% ka
ro laivyno. Sovietų laivyno
bazė Petropavlovską. Kanča
tkoje, nuo karo laivyno bazė
Ar jau įsigijai rašytojos K. Pažėraitės idomų romą- iš viso, prašokanti net ir Se
f
vasto polį, Kronštatą, Vladivo
stoką
ar Murmanską.
na «Nusidėjėlė» ir jos novelių rinkini «Didvyriu Žemė»? Jej
Šiuo metu laisvajame paša
ulyje
šnekama ir apie
ne - nieko nelaukdamas kreipkis į Musų Lietuvos» redakciją taiką, daug
ir apie karą. Iš ameri
kiečių spaudos matyti, kad
kai kurie karo pranašai spė
r
ja karo veiksmus prasijosi
ant prie Formozos dar šiais
metais Nors ir siekdami tai
j Geriausias būdas sutaupyti šiais nepastoviais laikais yra
kos, didieji Vakarų valstybės
dėti pinigą į nejudamą nuosavybę. Ilgai sau galvos
vyrai ir karo vadai įspėja la
isvąjj pasaulį, kad nepasitikė
’■ nesukdamas įsigyk PIGIA KAINA, vos CrS 20.00 už me
tų bolševikiniais taikos šūkia
1 trą žemės, ILGAM ISSlMOKĖJlMUl, dešimt pro
is apie tariamą koegzistenci
centų įmokant užperkant, patogioj ir gražioj vietoj,
ją. bet Įžvelgtų visą raudonų
jų imperialistų grėsmės didu
JARDIM DAS LAVRAS,
mą. Štai ir adm. A. Radford
! buvusioj fazendoj Lavras, vos už 9 kilometru nuo Ribei
JAV Jungtinių kariuomenių
štabų viršininkas, neseniai
rão Pires, prie Ouro Fino, arba už 16 nuo Suzano mies
vyresniesiems kariams ir pra
to. Sklypai įvairaus didumo, žemė tinkama daržinikys
monės vadovams Vašingtone
tei — chacara. Kreiptis vietoj pan savininką Bali Paber
nurodė: «Didysis ar vietinio
žį', arba Vila Zelinoj pas Vitą Tijūnėlį. Iš miesto eina
pobūdžio karas gali kilti kiek
autobusai Ouro Fino pro pat minėtą nuosavybę.
vienoje vietovėje ir kiekvie
nu metu. Karą gali pradėti
nedidelis būrelis vyrų, prisi
dengusių bet kokiu nors pre
tekstu, visai nepaisančių vie
šosios pasaulio nuomonės»,
Adm. Radfordas priminė, kad
šiuo metu nėra nė mažiausio
pagrindo galvoti, jog karo
grėsmė iš Sov. Sąjungos pu
sės būtų nors kiek sumažėju
si. Todėl JAV turinčios būti
ypatingai stiprios. Pavergtų
jų tautų veikėjai nurodo, kad
galvojant apie taika negali
ma užmiršti milijonu paverg
tųjų žmonių, kurie yra be atodairos kalinami ir išnaudo
jami. To blogio nešėjas - So
Renkama Karalaitė*

k
vietai turi būti parblokšti, o
sovietinis tautų kalėjimas .sunaikintas
Neseniai Chruščiovas apmo
kėjo savo vekselį, išduotą už
pagalbą raud. armijai sulikvi
duojant Beriją ir nuverčiant
xMalenkova: 11 sovietinių ge
nerolų buvo pakelti į marša
lus, tarp jų irbuv. vyriausias
raud armijos vadas Vokieti
joj Čuikovas su padėjėju Greč
ko Vasario 2 d ■ «Pravda»
paskelbė paties Chruščiovo
užsakytą straipsnį apie Stalin
grūdą, kur jis sau prisiskyrė
nuopelnus pergalės prie Vol
gos, o pats dužiausias nuopel
nas buvo, be abejo, priskirtas
Stalinui. Chruščiovas, mat,
per 11 karą vadovavo raud.
partizanams vok'ečių fronto
užnugaryje. Tačiau netrukus
armija, išėjo į priešpuoiį - ir
š. m. kovo 3 d. raud. armijos
oficiozas «Krasnaja Zviezda»
paskelbė patvarkymą, kuriuo
politiniams vadovams uždrau
dė versti karininkus ir karius
pr valomai dalyvauti jų veda
uiuosiuose kursuose ir ideolo
ginėse pamokose.
(B. D.)
ŽIRGO POKŠTAS SOVIE
TAMS

Perbėgęs i Vakarus rumu
nų jojimo meisteris Aristides
Cucu papasakojo, kaip rumu
nai su 20 geriausių žirgt? da
lyvavo Hoppegartene tarptau
tinėse jojimo lenktynėse.
Jose dalyvavo visos “liaudies
demokratijos” ir 22 žirgus
atsiuntė TSRS. Jau iš anksto
Sovietų spauda skelbė, kad
sovietiniai žirgai esą pats ge
riausi visame pasaulyje, daug
kartų laimėję visokius lenkty
nes. geresni net už britų ar
klius etc. Kitų kraštų raitinin
kams buvę tiesiogiai ar netie
slogiai nurodyta, kad jie ‘‘su
prastų reikalą” ir ‘‘nepadary
tų svečiams sarmatos”. Ta
čiau Cucu, lyg niekur nieko,
paspaudė savo žirgą ir lai
mėjo lenktynes. Tai sukėlė
nemažų keblumų. Pasirodo,
muzikantai jau buvo į savo
pultus susidėję Sovietų himno
gaidas, Rytinės Vokietijos
‘‘prezidentas” Pieckas turėjo
įsikišti atgal į kišenę sovie

“AŠ KALTINU”. .
Tąsa

I
kitine. Bet nė vienas nepas
kelbė, savo skaitytojams tokių
nesąmonių, kaip p. Paparčio
t. y. bandymo primesti komu
nistinį. antilietuvišką ir anti
religinį atspalvį, pagaliau,
draudimo ją skaityti, gal tik
todėl, kad «Mūsų Lietuvos»
skaitytojai patys nesusektų
teisybės ir neatidengtu p. Pa
parčio klastos?. . . O toji klas
ta grindžiama net tokiomis p
Paparčio «gudrybėmis» kaip
meistriškas sugretinimas jo
daromų sugestijų su ištrauko
mis iš mano knygos. Štai «M.
L.» 288 nr. jis parodo net to
kį sąmoju:
- Faktu tenka skaityti tai,
kad Meldutis Laupinaiiis sa
vo knyga patarnauja komunis
tų agresinei programai, kuri
os dalį punktų išvardija savo
knygoje (87 pusi J taip (mano
pabraukta, — M. L.) :
«Svarbiausias pirmutinis dar
bas — suniekinti viską, kas
lietuviška».
«Supurvinti ir apspjaudyti
lietuvio patrijotinius jaus
mus!» Ir t. t.
Eilinis skaitytojas, mano
knygos dar neskaitęs, pagal
šį sugretinimą, turi suprasti,
kad
(B- D )
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REIKIA BALDU? KREIPKIS Į TAUTIEČIO

J. L. GalinsKas Ltda.

BALDŲ
m

S A N D Ė L Į.

AV. DR. G1ACAGLINI, 71~C " —

V. ALPINA.

o*
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Madeiras do Brasil

PERES

tus giriamąją kalbą, o muzi
kantai, gerai nesusigaųdydami, vietoj, naujojo Rumunijos
himno sugrojo, senąjį -- kąra
liaus himną. Ypač daug rėkti
gavo rumunų treneris, kuris
savo ruožtu užsipuolęs Gučų.
Šis visą bėdą suvertęs savo
žirgui. Matyli, tas laiku nebu
vo gavęs reikalingų politinių
instrukcijų, o gal iš viso, tu
rėdamas arklio galvą, jų kaip
reikiant nesuprato ir išdrįso
pralemcti sovietiniusjįkolegas.
Pats Cucu su savo tautiečiu
Joan Poll, nutaikęs progą,
paspruko į Vakarus.

& PRANAS LTDA.

Importação — Exportação
Raštinė? Av. Churchill, 94 - ll.o and. - sala 1110
Rio de Janeiro - Fones: 52-0229 e 32-6265
Era Minas Gerais:
Peres & Cia. Ltda. - Leopoldina - R. Providencia 71
Jother Peres de Resende - São Pedro dos Feros
Amadeu Cesar Machado - Nanuque, Minas
Anapus geležinės uždangos.
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1955 m. gegužės

MŪSŲ

14 d.

Sprindy» & Čia

LIETUVA

Industria e Comercio de Calçados

PARDUODA

Nori, kad «Musų Lietu
va» butų lietuviškojo gyveni
mo veidrodis?
— Bendradarbiauk joje
pranešdamas visas naujienas
iš savo apylinkės, miesto ar
interioro.

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

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS.

Rua Javaės, 719

balso grynumas, skambumas

SKAITYK IR PLATINK

Sãs Paslo

«MŪSŲ

LIETUVA»

Sprindys & Čia — Largo S. Jose 1.
Kaip niekur kitur, prieinamiausiomis kainomis.
Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui
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Rastinės Darbai ir Teisiniai Patarimai
Natūralizacija, inventoriaus surašymas, išieškojimas
skolų, persiskyrimai (desquites) nuomininkų išvary
mas, kriminalinė ir darbo teisė.
Darbininkams patarimai veltui.
Galima kreiptis šiomis valandomis nuo 10 iki 12 vai.
ir nuo 16.30 iki 19 vai.

Ru i Riberto Simonsen. 43 -- 3° — salas 306 - 310
(Senoji rua do Carmo ir kampas P-ęa Clovis Bevilaqua)
Mo Paulo
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MEKANIKOS DIRBTUVE
Gaminami Įvairiausių braižinių vitražai,
vieliniai tinklą1 tinkavimui ir tvoroms,
langų stiklu apsaugos, užtvaros, geležinės
durys ir vartai, banguotos skardos durys
pagal mąstą.

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

X>

::

RIVIERA
Santo Amaro apylinkėje - nucstabaus grožio gamta sveikas klimatas, tik už
\\
18 klm. nuo Praça da Sé, geras kelias, tarp
dviejų ežerų. Puiki proga dabar įsigyti žemės
z/
sklypą su mažu įnešimu ir ilgalaikiu išsimokėjimu
— 100 mėnesių.
\\
>
Reikalingų informacijų gauti tik pas vienintelį įgaliotinį šias žemes pardavinėti musų tautietį KaĄ 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.
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LEOHAS VARNAUSKAS
Telefonas (recados) 3-0707

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

MM

VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS
L I N D O Y A

Išpildo meniškai įvairius foto darbus. Specialybė padidini
mams tamsiuose tonuose ir sepia, spalvinimai aliejiniais
dažais ir pastele.

SCHMIDT

Priimam! pakvietimai i namus — Senų portretu reprodukcijos
RUA

SÃO

CAETANO,

447

—TEL.

4-5576

GAMINIŲ PLATINI OJAI

IPMÁOJ CAKKIfKI ™

ĮKURTA 1890 METAIS

ARTHUR

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

-

SÃO

PAULO

Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, kurio
puikų veikimąį žmogaus sveikatą jau visi yra vien
balsiai pripažinę. Pabandykite, įsitikinkite ir visa
dos naudokite I
Dtta ntun rttknqi vqs
TELEFONES i SL4O19 e 51-2223

Poste»1 SĖJAV

SÃO PAULO

6
LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEK.

KINAS VAIKAMS IR TĖ
VAMS

AV.

ZELINA,

706

CAlXA

POSTAL,

ŠAUNUS L. K. BENDRUOME
NES CHORO PASIRODYMAS
TELEVIZIJOJE

371 —

SAO PAULO

druomenės chorui palinkėti
geros sėkmės Lietuvos vardo
per lietuvišką dainą garsini
me, o lietuviškai visuomenei
primename pareigą paremti
chorą stojant į choro rėmėjų
eiles. Anot prof. Pakšto mes
nenustebinsime pasaulio savo
turtais ar gamtos grožiu, bet
mes galime nustebinti savo
kultūrine kūryba, atskleidži
ant pasauliui lietuvių tautos
dvasines vertybes, jų tarpe
ir lietuvišką dainą.

Vila Belos sekmadienio po
piečių sąskaiton yra gauna
mos kuituri'iės ir auklėjančio
turinio filmos, kurios rodomos
kiekvieną savaitę ketvirtadie
niais nuo 19 vai. (t. y 7 vai.
vakaro). Paaiškinimai lietuvių
kai oje. Groja liei, plokštelių
muzika Įėjimas laisvas visiems.
Popiečių vedėjas
BAŽNYČIOS DARBAMS
AUKOJO:

Gegužės mėn. 8 d. vėl ture
tome malonios progos matyti
J. Seliokas - Cr.$ 2000,00.
L. K. Bendruomenės chorą
Kutkų šeima - Cr.$ 1000,00.
Tupi
Canal-3
televizijoje.
D M. Petraitienės - Cr.$
Tai jau trečias šioje stotyje
800,00. Po Cr.® 500,00Choro pasirodymas. Bet šis
Jonas Kaupas, Mgd Ru
pasirodymas buvo skirtingas
tkauskienė. Jurgis Balčiūnas,
nuo anų dviejų. Pirmuose pa
J. P., Antanas Bakanauskas,
«įrodymuose tik dainavo. DaMarija Burbienė. Jonas Rinke
bargi, su gražiai paruoštu
vičiuš, Vincas Banys.
montažu iš lietuviškų dainu ir
Jurgio Malinausko šeima:
tautinių šokių. Buvo įscenizu
— Liet. Kat. Moterų Draugi Cr.® 400,00. Po Cr ® 200,00:
otas subatvakaris Lietuvoje.
Programa pradėta mergai jos ir Maldos Apaštalavimo V. Ed Žaiis, J. Makuševičius.
Po Cr® 100,00: Vincas Alio
čių choro sudainuojant «Pas narių susirinkimas šaukiamas
šį
sekmadienį,
15
d.
gegužės
nis,
Petras Alionis, Leonas Re
motinėlę», po to nuotaikingai
pusiau
ketvirtos
vai.
popiet.
mišauskas,
Juozas Bukonis
pašok© «viliotinį» kompozito
Narės
prašomos
susirinkti.
Katarina
Andrulevičienė,
Bar
riui J. Stroliai armonika gro
jant, Grakščiai šoko ir «Kal
velį» chorui pritariant. Pasku
tinė daina buvo Račiūno «Dra
ligai pakelkime taures». Tiek
dainos, tiek šokiai nebuvo ats
kiros programos dalys, bet
prityrusia režisoriaus ranka
buvo sujungti į vieną gražų
vaizdelį Subatvakarį Lietuvo
je. Choristai laisvai jautėsi
scenoje ir visą programą da
jggjgjjgyjc.:: ‘
• i’-'
bino vyrų ir mergaičių tauti
J&*”"
‘A-.-’.-.:#»®»
niai drabužiai ir lietuviškos '
dekoracijos
Kadangi laiko buvo maža,
vos viena savaitė, reikėjo
smarkiai padirbėti tiek cl or• vedžiui kompozitoriui J Stro
Įiai, tiek choristams. Bet ne
veltui. Iš keturių tautų, caly
v-ivusių televizijos programo
je. jei but buvęs paskelbtas
knnkuigts, tai drąsiai ųakma
tvirtinti, kad lietuviai savo da
Moksleiviai ateitininkai Vila Zelinoje 8 d gegužės po
inomis ir tautiniais šokiais susirinkimo Susirinkime dalyvavo du svečiai ateitininkai sen
bút laimėję pirmąją vietą
draugiai Dr Ei. Draugelis ir prof. Ant. Stonis, kuris kalbėjo
Šia proga norime L. K. Beu aktualiais moksleiviams klausimais suvirinkime.
St‘-T
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bora Kuosienė.
Po Cr.® 50,05: Petras Žabulionis. Tildžius ir Jereskis.
Už aukas nuoširdž’ai dėkoju
Kun. P. R igažinskas
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IRMOS BAUŽYS
Registrado no C. R. C

sob o n.o 55’

Praça São José, 8 Sal. 1 e 2 - V. Zelina - 8. Paulo
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Aberturas de firmas
Encerramentos de firmas
Transferencias de firmas
Contrat. na Junta Comercial
Dis^at. na Junta Comercial
Escritas Fiscais
Escritas Comerciais
HORÁRIO das 8

Contratos de locação
Cartas de Fiança
Requerimentos
Balanços
Alvarás diversos
Seguros de Fogo e
Seguros de acidentes
às 19 hora.s.
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L Sąjungos sporto vaka
ras š. m. gegužės mėn. 7 d.
praėjo puikioje nuotaikoje.
Programa,
buvo
Įdomi,
kaip bokso, taip ir imtinių nu
meriais.
Visi dalyvavusieji

Americo Gercov ir Zosė Juzėnaitė šį
Zelinoje 18 vai. sumainys žiedus.
Svečiams vaišės bus gimnazijos salėje.
programoje
yra pažįstami
sportininkai geroje formoje ir
pasiekusius šioje sporto šako
je aukštos reknikos. Bokse
ypatingai publikai patiko Či
gono su Paulistinia imtinės,
kuriose teko pasidžiaugti au
kštu teknikos Lipšniu publi
ka nepasigailėjo jiems aplo
dismentų, nes buvo vęrti už
puikiai atliktus numeriuk.
Laisvose rungtynėse įdomi
ausias numeris buvo lietuvio
Bolio Adamavičiaus su bruta
liu stipruoliu lenku Padeskių.
Šis pastarasis pajėgus bet
brutalus Nežiūrint į tas len
ko ypatybes tautietis Boiis
Adamavičiua sugebėjo graži
ai ir sportiškai žiaurų prieš!
ninką nugalėti. Laimėjimas
jo buvo teisėtas, nežiūrint,
kad lenkas protestuodamas
blaškės kaip liūtas, bet nega
lėdamaš pakeisti teisėto teisė
jo sprendimo, iš pykčio, pa
reikalavo revanšo, kurį B.
Adamavičius priėmė. Tad be
lieka laukti kada B. Adaroavičius dar kartą paguldys len
ką ant menčių.
Paskutiniuoju numeriu run
gėsi sunkaus svorio žinomi
stipruoliai: Žičkus ir italas
Coli, jie darė įspūdžio lyg du
sloniai patinai susitikę Afri
kos džiunglėse.
Šokiams griežė puikus or
kestras, kurie užsitęsė iki auš
ros, o bufetas puikia aptarna
vo svečius.
Bufete dirbo Sąjungos na
rės.
Korespondentas.

— Ši sekmadienį, t. y. 15
gegužės sekmadieni'» popie
čio Aja Be'oje ir p iroda ro
doma nebus.

PADĖKA.
Vaidintojai ir deklamatoriai

ALBERTAS PAVILAVIČIUS

teisinis patarėjas prie advokato
RUY DE MELO PEREIRA
atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, dokumen
tų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.
Raštinė: Rua Senador Feijo, 17d 5-and. sala 520
Rezidencija; Rua Itaqueri, 431 São Paulo

PRAÇA SÃO JOSE; 1 - V. ZELINA — S. PAULO

Bemistas

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI
NAUJANYBIŲ

Mn*ca Dentária jgppular

9

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų,

Í (

įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių-

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

Prie pat autebiiso Nr. 93 sustojimo vietos.

DIRETOR: Dr. Augusto Ribeiro Leite

Praça Sâo José, 8 - salas 3 e 5
Vila Zelina
Dentaduras — Pontes — Extrações — Obtunações

šeštadienį Vila

Moinho Velho Lietuvių Vargo
Mokyklos dėkoja gerbiamam
mâsu poetui, ponui Klemen
sui Jurai, už lieiuviškas kny
gas, atminčiai Tėvų Kalbos
Pirmoje Popieties susirinki
mo.
Su tikra pabarba.
Moinho Velho mokiniai.
LIŪDNOS ŽINIOS IŠ
LIETUVOS
Šiomis dienomis “M. L.’,
skaito jai Seliokai gavo iš Lie
tuvos giminių laišką, kuriame
rašo apie mirusius šeimo na
rius ir šį tą apie gyvenimą.
O gyvenimas yra toks: tiek
laiško rašytojas, tiek kiti gi
minės ir kaimynai (ūkininkai)
yra išvaryti iš savo namų.
-Juose gyvena ‘‘svetimi”.
Vyrai darbams buvo išvaryti
keleriems metams Į Kazlų
Rūdos miškus durpių kasti,
Dabar dirba prie vieno pylimo Nors ir gyvena savo gim
tame kaime bet ne savo namuose.
Rašo, kad daug laiškų jau
rašę, bet adresatų jie nepa
siekė.
Taigi ir šis laiškas patvir
tina, kad lietuvis
savame
krašte yra paverstas vergu.
Jo gimtinėje gyvenimą jau
svetimi.

I Tambaú
Žmonės iš visos Brazilijos
dar tebeplaukia dienomis ir
naktimis. Mažas Tambaú mies
telis
negali suteikti at
vykusioms net mažiausių pa
togumų. Ne! ir vandens truks
ta Už stiklą vandens reikia
mokėti du kruzeirus.
Grįžusieji pasakoja ir spau
da rašo, kad stebuklų tikrai
įvyksta. Esą pagiję net iš to
kių sunkių, tiesiog nepagydo
nių ligų, kaip
pavyzdžiui
“fogo selvagem”, vėžio ir kitų.
Nurodomi asmenys tomis ligo
m s sirgę, ir nuvykę į Tam
baú staigiai pasveikę.
Kun. Antonio Domzetti de
Lima žmones priiminės tik Ii
gi 30 d. gegužės. Nuo nuolati
nio maldininkų plūdimo yra
pervargęs ir reikalingas poli
šio.

— Parduodamas geras skly
pas žemės (330 kv. metrų)
Vila Zelinoj, geroj vietoj, rua
Monteiro Soares Filho (buvu
šioj penktoj gatvė) greto nr.
105. Kaina 500 kruzeirų vi©
enas metras. Teirautis šiuo .
adresu: Rua Venda Nova 157
pas Balį Rimkų.

NEPRALEISK PUIKIOS PRO
GOS
Nupirkti skubiai parduoda
mos krautuvės, su gerais pir
■ kėjais, geroj vietoj, rua Itaca
rambi, 13 (buvusi
travessa
Rio do Peixe). Daugiau infor
macijų vietoje.
NEPRALEIKS PROGOS!
Av. Zelina, 709 Jonas Vigelis,
parduoda batų krautuvę su
gyvenamu namu. Teirautis
vietoj bet kurią valandą.

