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Mes grišim tik laisvėn 
Lietuvon.

Užsieniuose gyvenantieji lie 
tuviai, išvykusieji iš savo tė
vynės laisva valia, ar kaipo 
karo tremtiniai, bolševikiški 
eras maskoliams yra druska 
akyje, nes jie laisvam pašau 
liui nuolat primena apie ver 
giją, kurioje gyvena esantie 
ji anapus geležinės uždangos.

Jei čekistų kruvina ranka 
galėtų, visus laisvame pašau 
ly lietuvius tuč tuojau surink 
tų ir nusiųstų Vorkuton, Altą 
jun ar į kitas vergų stovy
klas. Negalėdami to padary 
ii griebiasi labai naivios pro 
oagandos kviesdami, kad įvai 
rių tautų lietuviai išeiviai ir 
karo tremtiniai savo laisva 
valia grįžtų vergijon. Šiai 
propagandai Maskva išmeta 
didžiausias pinigų sumas.

Reik apmokėti įvairius 
dirbančius agitatorius, Išisti 
propagandinę spaudą. P’-opa 
gandinę spauda yrajleidžiama 
Įvairiomis kalbomis, jų tarpe 
ir lietuvių kalba. Šiomis die 
norais gavome «Už Grįžimą Į 
Tėvynę».

Ką gi jame rašo?
Pirmame puslapyje viršuje 

užrašyta: «tegyvuoja musų 
laisva tėvynė.» Mes klausia 
me kokia tėvynė: komunisti 
nė Rusija ar Lietuva. Jeigu 
čia kalbama apie Lietuvą, ko 
del gi nepridėti dar vieno žo 
džio «Lietuva». Maskvos agen 
tai nedrįsta padaryti, nes vi 
sas pasaulis žino kokia lais 
vė yra Lietuvoj. Redaktoriai 
čia turi mintyje «plačiąją tė 
vynę» kurios sostinė yra ne 
Vilnius, bet Maskva. Į šilą 
«Tėvynę» laisvą lietuvį kvie
čia grįžti. Ir kas kviečia 
grįžti: Michailova? Dubiviko- 
vas* Muratovas, Rodinkovas 
Taraimovičius, Muzafarovas, 
na del paįvairinimo įdėtas 
dar Dauguvietienės vardas. Vi 
si čia paminėti ir dar nepa
minėti puškeliai kviečia grįžt

Bet mes, gyvenantieji lais 
vėje norėtume visų pirma ži 
noti, ar tie arti milijono iš
vežtų vergų darbams Sibiran 
Altajun Kazakstanan, Užbai- 
kalėn ir kitur, jau grįžo tėvy 
nėn? Juos sugražinti nerei
kia jokios propagandos. Tik 
pasakykit jiems, kad jie ga 
Ii laisvai grįžti į savo gimtą 
ji kraštą, jie pėsti keliaus tū 
kstančius kilometrų. Kai jie 
bus paleisti iš vergų stovy
klų, kai bus grįžę į savo na
mus ir laisvai galės ten gy
venti, tada turėsite morali 
nės teisės kreiptis į laisvė 
je gyvenančius lietuvius.

Mes neatsisakome grįžti tė 
vynėn. Grįžti laisvo» tėvy
nėn Lietuvon, bet ne Rusijon 
Vieni grįšime ten apsigyven
ti, kiti aplankyti savo tėvų 
bei artimųjų, ar bent pasi
melsti prie jų kapų. Mes no 
rim grįžti tėvynėn, laisvon 
Lietuvon, bet ne raudonojo 
maskoliaus okupuoton. Kai 
pasitrauks iš Lietuvos jos oku 
pantai ir Lietuvos trispalvė 
vėl bus iškelta Lietuvos pa
dangėje, tada mes ir nieke- 
no neprašomi grįšime. O da 
bar mes ruošiamės ne grįži

mui, bet visas savo jėgas ir 
išteklius skiriame, kiek aplin 
kybės leidžia, Lietuvos išlais 
vinimui iš komunistinės’ Rusi 
jos vergijos. MaskolišKa pro 
paganda mums jokio įspūdžio 
nedaro. Veltui siuntinėjate 
savo propagandos lapelius.

Dar viena charakteringa 
smulkmena iš minėto komu
nistinio laikraščio. . T®! OI

Yra patalpinta choro nuo
trauka tautiniais drabužiais. 
Taip pat tautinių šokių šoki
kų grupė. Bet už šito lietu
viško jaunimo nugarų, ant si 
enos pakabinti Lenino ir Sta
lino portretai. Argi jie yra 
mielesni negu Vytautas, Kęs
tutis. Gediminas, Kudirka, Ba 
sanavičius? Atrodo, kad tai 
smulkmena, bet parodomi ko
kią «laisvą tėvynę» lietuvius 
viliu ja.

Jeigu jau «laisva tėvynė», 
kodėl iš ten niekas į laTva 
vakarų pasaulį neatvyksta? 
Kodėl tiek maža laiškų, ir 
tie patys taip tušti iš «laisvos 
tėvynės». Atsakysite.

Graikijos-Turldjos santykiai
Paskutiniu metu graikai ir 

turkai vedė derybas del Ki 
pro salos esančios Vidurže
mio jūroje. Salą valdo grai
kai. Gyventojų dauguma yra 
graikiškos kilmės. Yra neina 
ža ir turkų, apie šimtą tūks
tančių. Be to turkai šią salą 
yra valdę apie 400 metų.

Taigi sala yra suinteresuo
ta Graikija, Turkija ir Angli
ja, nes Kipro sala, su anglų 
bazėmis buvo Suezo kanalo 
sargas.

Dabar salos vertė anglams 
yra menkesnė, nes neteko 
Suezo. Bet ji svarbi šiandi
en Šiaurės Atlanto Sąjungai. 
Čia yra jos bazės. Del salos 
derybos ėjo Londone, bet nu 
trūko nes nepavyko susitarti. 
Politiniai stebėtojai mano, 
kad neužilgo tos derybos vėl 
bus atnaujintos. Anglija tar
pininkaudami nori, kad n epą 
aštrėtų Turkijos — Graikijos 
santykiai, nes nukentėtų Šia
urės Atlanto Sąjunga prie Vi 
duržemio jūros ir Balkanuo
se.

Tnikijoj demonsfracšjos 
psies graikus

Turkai yra nemaži fanati
kai ir neturi geros akies gra 
ikams. Rugsėjo m. 6 d. Tur 
kijoj buvo didelės demonstra 
cijos, kurios vėliau išsivystė 
į plėšimus prieš graikus. Tur
kai sužinoję, kad Salonikoj, 
name kur gimė Kemal Ata 
turk, sprogo granata, paagitu 
oti komunistų bei kitų avan
tiūristų, Stambule, Ankaroj, 
Smirne suruošė milžiniškas 
demonstracijas prieš graikus, 
kurios vėliau išsivystė į plėši 
mus. Graikų i r kitų svetim
šalių krautuvės buvo išplėš-

Mos giįš ni tik laisvon Lietuvon.

tos. Demonstrantai įsiveržė 
į graikų karininkų, kurie yra 
paskirti Šiaurės Atlanto Są
jungos štabo, namus. Apiplė 
šė keletą krikščionių bažny
čių, vienoj graikų bažnyčioj 
susprogdino bombą. Įsisiūba 
vusią minią policijai buvo ne 
lengva numalšinti. Demons
tracijų metu buvo apie 600 
sužeistu

Turkijos valdžia paskelbė 
krašte kare stovį. Oficialiame 
savo pranešime vyriausybė 
tvirtina, kad riaušių organiza 
toriais buvo komunistai ir ki 
ti patamsių gaivalai.

Tiek Graikijos, tiek Turki
jos vyriausybės pareiškė, kad 
darys visa, kad išsaugoti tar
pusavio draugiškus santykius.

Komunistai pas Popiečiu
Praėjusią savaitę Romoje 

vyko istorijos mokslų kongre 
sas. Jame dalyvavo istorikų 
iš Rusijos bei kitų okupuotų 
kraštu Paprastai tokiais at
vejais kongreso dalyviai ap
lanko Popiežių. Audiencijoje 
pas Popiežių kartu su kitais 
laisvojo pasaulio istorikais nu 
vyko ir iš Sovietų Rusijos 
bei satelitinių valstybių istori 
kai. Popiežius šia proga pra 
nešė, kad istorijos mokslams 
bus atviri Vatikano archyvai.

Keisileido Rusijon
Robert Poage, Amerikos de 

mokratų partijos seimo atsto
vas paprašė vizos aplankyti 
Rusiją. Rusijos pasiuntinybė 
atsakė, kad viza nebus suteik 
ta, nes vienoje savo kalbų pa 
brėžė, kad Amerika laukia 
daugiau negu žodžių, kad ga
lėtų tikėti Rusijos taikin
giems norams.

— Prancūzijos vvriausybė 
pakvietė Jugoslavijos diktato 
rių Tito šiais metais aplanky 
ti Prancūziją.

Argentinoje Rinkiniu istaty 
mo pakeitimas.

Kad peronistai
tų 
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bus rugsėju mėn. 24 d. Vila Zelinoj, gimnazijos salėje. 
Programa bus įdomi ir įvairi, nes chorvedys kompozi
torius J Strolia pamokė naujų dainų. Pakvietimus ir 

staliukus galima Įsigyti pas visus choristus, Vila 
Zelinoj Vito bare, klebonijoje Gros puikus or

kestras, bus skanus bufetas.
Iki pasimatymo 24 d. rugsėjo koncerte - vakare.

tų vyriausybėje išsilail yii nu 
tarė pakeisti rinkimų įstaty
mą taip kaip jiems patogiau, 
kad parlamente galėtų turėti 
daugumą. Naujas rinkimų Įs
tatymas skamba šitaip: parti 
ja. surinkusi daugiau balsų už. 
kitas praveda du trečdaliu 
parlamento atstovų. Kitas 
trečdalis lieka pasidalinti opo 
zicinėms partijoms. Perohis- 
tai dagiau balsų negu kuri 
opozicine partija visuomet 
surinks naudodamasi polici
nėmis priemonėmis, radio, 
spauda, kaip tuo tarpu opozi 
cijos lūpos yra užčiauptos. 
Šitoki rinkimai tai pasityčio 
jimas iš demokratijos.

Ktmzad Adenauer Maskvoje
Rugsėjo mėn. 8 d. Vakarų 

Vokietijos ministeris pirminiu 
kas Konrad Adenauer išskri
do Maskvon. Pora dienų anks 
čiau išvyko Adenauerio arti
mieji patarėjai bei kiti reika 
lingi ekspertai, tarnautojai, 
viso 130 žmonių. Maskvos a 
erodrome pasitiko Adenauerį 
pats Molotovas ir kiti aukšti 
Rusijos valdininkai. Vokiečių 
delegaciją apsistojo Hotel So 
vietskaja.

Kokių nors staigmenų iš 
Maskvos nelaukiama.

— Vakarų Vokieti jos politi 
nė policija suėmė aukštų už
sienio reikalų ministerijos vai 
dininkų už ‘palaikymą ryšių 
su komunistų agentais sovie- 

noje. Tarp areštuotų y 
pasų skyriaus viršinin-

kas Numatoma dar daugiau 
areštų.

— New Yorko uoste darbi
ninkai paskelbė generalinį 
Streiką. Nukenčia prekybini
ai ir keleiviniai laivai; nes 
nėra kam ištraukti ir įkrauti 
prekių.

Peronistai czganizuoja sa
vo milicija

Šaindieiiiniai Argentinos pe 
ronistai yra lygūs buvusiems 
Hitlerio smogikams, arba dar 
esantiems Kremliaus čekis
tams. Generalinis Darbo Kon 
federacijos sekretorius Hugo 
Di Pietro, pareiškė, kad bus 
suorganizuota konfederaci-
jos milicija, kuri gins darbi
ninkų pasiektus laimėjimus. 
Taip pat ši milicija gins kons 
tituciją ir legaliai pastatys 
valdžią, teisingiau sakant Pe 
roną. Beabejo visa tai daro 
ma, kad Peronas nebūtų nu
verstas iš diktatoriaus sosto,

— Šiais metais Didž. Britą 
nijos lietuvių skautų organi
zuojamai stovyklai LIT šutei 
kė 26 subsidijas, kuri įgalino 
keliolikai neturtingųjų šeimų 
vaikų joje dalyvauti ir, kaip 
savo padėkos rašte Skautų Ra 
jono Vadas rašo, «pagyventi 
lietuviškoje aplinkoje ir sus
tiprėti dvasioje». Taip pat LIT 
parėmė kunigų Avižos ir Bun 
gos rengiamą vienintelę šiais 
metais vasaros stovyklą Voki 
etijoje DM 500 subsidija.
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Kovoje Dėl Laisvės 
sesios savaitės

ZENONAS IVINSKIS

Praėjo jau 14 metų nuo to 
reikšmingo fakto, Kai Levas 
Prapuolenis per Kauno radijo 
foną 1941 birželio 23 rytą pu 
siau dešimtos paskelbė lietu 
vių tautai seniai lauktą nau
jieną:

“Raudonieji budeliai, žiau 
riai kankinę mūsų kraštą.. . 
šiuo metu siaubo apimti net 
varkingai bėga.. . Artėja vi 
sų Lietuvos žemių išvadavi 
mo valanda. . . Broliai lietu 
viai!.. Imkitės ginklo... Te
gyvuoja laisva nepriklauso
ma Lietuva!”

Tame pat atsišaukime, ku
ris per visą birželio 23 buvo 
kartojamas, buvo paskelbta 
ir Liet ivos Laikinosios Vyriau 
sybės (toliau: LLV) sudėtis.

viriausybę paskelbti, perina 
ti valdžios įstaigas j vyriausy 
bės rankas, kad atėję vokie
čiai jau rastų ne sovietinius 
okupantus, bet nepriklauso 
mos L’etuvos organus, buvo 
vienas iš pagrindinių sukili
mo tikslų. Dėl to rengiant 
sukilimo planus, buvo kuo 
slapčiausiai planuojama ir vy 
riausybės sudėtis. Balandžio 
pradžioje viename iš pasita- 
rymų teko dalyvauti ir man. 
Jame jau buvo minimos pa
vardės asmenų, kurie turėjo 
po sukilimo perimti kuo sku 
blausiai ministerijas Per ge 
gūžės mėn. ministerių sudė
tis buvo galutiniai paruošta. 
Kaikur:e iš numatytų į minis 
teriiis negyveno Kaune arba 
dėl birželio deportacijų nebe 
teko ryšio Tad kaikurie a 
pie savo dalyvavimą vyriau 
sybėje tesužinojo tik iš radi
jo.

Dar ir po 14 metų negali
ma visapusiškai — istoriškai 
kalbėti anie aną vyriausybę, 
Iš dalies dėl to kad daug sus 
leptų originalių ir svarbių do 
kumentų šiuo metu yra ne
prieinami o jų teko prisi
rinkti kelis luobus, teko taip 
pat kasdien užrašinėti apie 
įvairius kontaktus, santykius 
su vokiečiais, svarbesnius e 
pizodus iš kabineto veiklos. 
Nuo atviro pavaizdavimo ver 
čia susilaikyti ir tas faktas 
kad kaikurių svarbiu asme
nų veiklos ne tik negalima 
dar liesti, bet būtų neprotin
ga minėti ir jų pavardes. To 

ji žiauri realybė betgi nekliu 
do perduoti dalį tų atsimini 
mų, kurie atskleidžia vyriau 
bės veiklą, jos santykius su 
visuomene ir su nauju oku
pantu.

DAR TIK Į LAISVE

Kai pirmadieni birželio 23 
per radiją buvo paskelbta vy 
riausybė, jos nariai dar ne
galėjo susirinkti. Sovietų ka 
riuomenės daliniai, kad ir pa 
krikę, dar švaistėsi po mies 
tą. Visur poškėjo šūviai, o 
masė bėgo Ukmergės plen
tu.

Pirmas pranešimas per ra
diją užtiko J. Ambrazevičių ir 
mane berengiat rankraščius n 
aujam laikraščiui.Čia buvoduo 
tas simbolinis vardas - «Į L; is 
vę». Buvo jaučiama, kad lais 
vė dar neatėjo. Dar tik pa
keliui į ją. Tad tik tuo var 
du buvo paleistas laikraštis. 
Tuo vardu jis ėjo visus 1941 
metus. Bet mažėjo laisvės 
viltys, ir Kaune imta leisti 
kolaborantinės dvasios dien
raštis «Ateitis» vietoj «Į Lais 
vę». Tad nuo 1943 m. pradži 
os «Į Laisvę» buvo jau Lie
tuvių Fronto atgaivintas po
grindyje Paskutinis mane pa 
siekęs «Į L a i s v ę» nr. yra 
1944 6 20 (Nr 34). Tremtyje 
jis buvo atnaujintas 1948 m., 
pakeičiant rotatorinį biulete 
nį «Mažąjį Židinį». . .

VYRIAUSYBE “LOPOS1”

Tik birželio 14 rytą telefo 
nais susisiekus ir sutarus vie 
tą, pasieniais, pasisaugodami 
nuo atsitiktinai skraidančių 
kulkų, rinkosi LL vyriausy
bės nariai pirmojo po ėužio. 
Jis įvyko Donelaičio gatvėje, 
būv. Leono XIII fondo namuo 
se. kur anksčiau buvo «XX 
amžiaus», pankui «Tarybų 
L'etuvos» redakcija Posėd
žiavo vos keli vyriausybės 
nariai Pats ministeris pirmi 
ninkas. užs. re kalų ministe 
ris ir krašto apsaugos minis 
teris nebuvo galėję atvykti iš 
Berlyno Buvo žinia, kad du 
kiti jau niekad neatvyks. Ki 
ti dar buvo toje Lietuvos da 
lyje, kuri tebebuvo bolševikų 
rankose. Bet laukti nebebu 

vo galima. Reikėjo pastaty
ti vokiečius prieš įvykusį fa 
ktą, kad jie ateitų ne į sovie 
tinę, o į laisvą Lietuva, ku
rios įstaigos yra jau Lietuvos 
vyriausybės rankose.

Apie min. pirmininką nebu 
vo jokios tikslesnės informa 
cijos. Tik viltis, kad jis at 
vyks. Jo pareigų iš čia susi 
rinkusių niekas nenorėjo pri 
siimti. Padėtį tada gelbėjo 
J.Ambrazevičius, švietimo mi 
nisteris, pasižadėdamas eiti 
pirmininko pareigas, iki jis 
atvyks. Buvo manoma, kad 
tai trijų keturių dienu klausi 
mas Realybė pasirodė skau
desnė. Vokiečiai jo neišlei
do. Kai tai paaiškėjo, švieti 
mo ministeris norėjo nusikra 
tyti prisiimtomis ministério 
pirmininko pareigomis porą 
kartu, kitiems jas piršdamas. 
Bet niekas nesutiko.

Tą pat dieną reikiant minis 
terijas perimti, reikėjo koop
tuoti naujų ministerių, kurie 
nebuvo paskelbti per radiją. 
Atsimenu, tiesiai iš kalėjimo 
ištrukęs atėjo į LL vyriausy 
bės patalpas pk J. Narakas 
Einąs min. pirm, pareigas tuo 
pirmu susitikimu pristojo prie 
Narako. kad suoktu nerimti 
vidaus eikahi ministeriją Pul 
kininkas pradeio aiškintis kad

Indijos ūkininkas rodo Amerikos labdarybės draugijos Care 
atstovei Raymond Clapper, plūgą, kurį yra gavęs iš minėtos 
draugijos. Labdaringoji draugija Care per paskutinius 9 me
tus yra išsiuntusi 15 milijonų pakučių maisto 165 milijonų 
dolerių vertės į visą pasaulį. Pusė tų siuntinių teko vakarų 
Europai.

J. Augustaitytė-Vaičiūnienė

Graži Tu, Mrija!
Graži Tu, Marija, danguje ir žemėj, 
Sušvitusi saule tarp dviejų naktų . .. 
Danguj Karalienė, o žemėj mergaitė, 
Kad mus prakeikimai seni neplaktų...

Graži Tu, Marija! Lyg tarp disonansų 
Pravirkęs džiaugsmingai akordas švelnus, 
Taip šypsos pasauliui ant kelių tavųjų 
Ištiesęs rankytęs mažutis Sūnus

Augindama Sūnų, žmonėms Atpirkėją, 
Pasauliui Valdovą, graži Tu visa: 
Tavy susipynę ir viltys, ir aušros, 
Ir tekančių saulių, ir žvaigždžių šviesa.

Graži Tu po kryžium gyvenimo žygį, 
Kaip svyranti saulė, užbaigus tyliai, - 
Tau giedančia žemę gaivina ir šildo 
Gyvenimo Tavo tyri spinduliai...

Graži Tu, Marija! Ir amžių Kūrėjas 
Sukurt negalėjo Tavęs gražesnės ! 
Mes, grožį pamilę ir žemėj paskendę, 
Nematom už Tave žvaigždės šviesesnės.

permaža turįs administraci
nio patyrimo, bet jis matęs 
gatvėje jau laisvą pulk. J. 
Šlepetį, kuriam administracija 
savas reikalas. «Susiraskite 
puik. Šleptį ir susitarkite, ka
tras perimsite darbą», ragino 
pirmininkaujantis. Po poros 
valandų prisistatė abudu išd 
žiovintais veidais, nukirptais 
plaukais. Juodu jau susita
rę: pulk. Šlepetys bus minis 
teris, antras pulkininkas pa
vaduotojas

Tą pat dieną tiesiai iš ka
lėjimo į L L vyriausybės pa
talpas atsvyravo su neišnyks 
tariėiu iš veido šypsniu ir dr. 
Branas Lbelininkaitis. Iš čia 
buvo duotas Įsakymas paskel 
bti per radiją jo ir eilės ki
tų išsilaisvinusiu kalinių pa
vardes. kad jų giminės, ku
rie dar neturėjo progos susi 
siekti su laisvaisiais, patirtų 
gera naujieną Dielininkaitis 
turėjo perimti darbo ministe 
riją, iki gales atvykti dr. J. 
Pajaujis, kuris per radiją bu 
vo paskelbtas tos ministerijos 
vadovu Vietoje netvykusio 
finansų J Matulionio — įpra

(Tąsa 3 pusi.)

KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI
RAŠO AL. BOGUSLAUSKAS

(Tąsa)

KELIONĖ Į TOKYO.

Iš Vancouverio iki Tokyo 
yra tiktai 7.400 km. Norma
liai kelionė trunka apie 20 
vai. įskaitant nusileidimą Cold 
Bay saloje, kame lėktuvas 
pasiima daugiau kuro tokiai 
ilgai kelionei. Atvykęs į ae- 
roportą susitikau vieną lietu
vį iš São Paulo, kuris ką tik 
tai buvo išlioęs iš lėktuvo su 
savo žmona ir atvykęs į Ka
nadą kaip imigrantas. Jam 
gana sunkiai sekėsi išsiaiš
kinti su mūsų tarnautojais ir, 
bent man taip atrodė, žmoge
lis buvo šiek tiek nusiminęs 
Mane pamatęs jisai labai ap
sidžiaugė. o taipogi ir man 
buvo labai malonu susitikti 
savo tautieti taip toli nuo 
Brazilijos ir jam padėti. Mes 
greit viską susityarkėm ir iš
siaiškinom ir jis išvyko į ge
ležinkelių stotį. Iš ten jis va
žiuos traukiniu iki Edmonton 

pas savo brolį ir vėl pradės 
iš naujo įsikūrimo malonumus 
naujoje žemėje. Jo pavardė - 
Linkaitis Evaldas.

Į lėktuvą įsėdau be 10 min. 
šeštą valandą trečiadienio va 
kare. Keleivių nebuvo per
daug. Pirmoje klasėje mes 
buvom tik 5 keleiviai. Kiek
vienas turėjome mažiausiai 
po dvi sėdynes. Tokiam ilgam 
skridimui vien tik lėktuvo 
tarnautojų buvo 10: keturios 
patarnautojos ir šeši lakūnai. 
Turistinėj klasėj buvo apie 
35 keleiviai. Lygiai šeštą va
landą pa, i om iš Vancouv® 
rio aeroporto Maždaug už va 
landos laiko gavome vakarie 
nę. Po to kai kurie jau taisė
si miegoti, bet aš nei norė
jau apie tai pagalvoti. Užpa
kaly manęs sėdėjo labai sim 
patiškas vyras, su kuriuo su
sipažinau vakarienės metu. 
Aš pradėjau jo klausinėti apie 
gyvenimo sąlygas Japonijoj, 
apie papročius ir kitus man 
rupimus dalykus. Jisai man 

išaiškino viską su didžiausiu 
malonumu, nes jau tenai gy
vena virš 15 metų. Papasako 
jo kad jisai 1926 metais išva 
žiavo iš Vokietijos į Ameriką, 
o paskum kaipo reporteris iš 
vyko į Tolimuosius Rytus. 
Jis jau bent keletą kartų ap
keliavęs visą pasaulį ir ištik
tųjų man davė labai gerų pa 
tarimų kaip elgtis Japonijoj. 
Maždaug po 7 vai. skridimo 
turėjome leistis Cold Bay sa
loje. Bet oras kas kart darė
si vis blogesnis ir mudu su 
tuo žurnalistu nusprendėm, 
jog tokiomis oro sąlygomis 
lėktuvas jokiu būdu negalės 
nusileisti. Ir iš tikrųjų: po kė 
lių minučių lėktuvo kapitonas 
pranešė jog mes skrisime iki 
Alaskos ir misi leisime Ancho 
rage aeroporte. Reiškia, grį
šime atgal maždaug apie 900 
km Skridome dar lygiai dvi 
valandas ir nusileidome visiš 
kai laimingai ir be jokių nuo 
tykių. Jau buvo 2 ir puse va 
landos nakties, bet saulė bu
vo tik prieš keletą minučių 
nusileidusi. Mums visiems ši 
naktis turėjo būti labai trum
pa, nes jau pusiau keturių 
Vėl prašvito iš naujo. Nors ir 

nakties metu, bet Anchorage 
aerodrome mes išlipome be 
švarkų. Naktis buvo gerokai 
šilta. Maždaug yra panašus 
oras ir São Pauly nakties me 
tu. Pats aerodromus ir jo pas 
tatai labai gražės. Žurnalistas 
kartu su manim nuėjome į 
barą. Aš gėriau alų o jis wis 
ky. Praplepėjom maždaug pu 
santros valandos. Būtume gal 
ir ilgiau sėdėję, bet atėjo mū 
sų šaukti. Matyti atmosferinės 
sąlygos vėl pasitaisė ir galė
jome vėl tęsti mūsų kelionę 
Iki Tokyo dar turėjome daug 
valandų skridimo. Oras buvo 
labai ramus ir dauguma ke
leiviu jau miegojo. Mes buvo 
me turbūt vieninteliai kelei
viai kurie nemiegojo iki pat 
Tokyo. Išsišnekėjom labai ge 
rai, nes iš Alaskos iki Tokyo 
skridome lygiai 13 ir pusę va 
landų. Visą laiką skridome 
prieš vėją. Visuomet iš Japo
nijos pučia nepaprastai stip
rūs vėjai, kurie trukdo lėktų 
vams greičiau skristi. Aš tuoj 
pat prisiminiau šio karo me
tu įvykusią Amerikos karo 
lakūnu tragediją: jie skrido 
bombarduoti Tokyo, ir jau vi 
sai netoli nuo Japonijos, pri

trūko kūro ir visi sukrito į 
jurą. Tik po to buvo ištirti vė 
jai virš Bacifico ir visiems 
paaiškėjo kodėl jiems neužte 
ko kuro... Iš Vancouverio į 
Tokyo reikia skristi virš 20 
valandų, bet iš Tokyo grįžti 
į Vancouver} pilnai užtenka 
tik 16 valandų.

Mano bendrakeleivis žurna
listas, po keliolikos valandų 
pasikalbėjimo pasidarė visišr 
kai familiariškas. Pradėjo pa 
šakoti apie savo darbą, draų 
gus ir pažįstamus, ir apie sa
vo šeimą. Pasirodė, jog jis 
yra vyriausias atstovas visam 
Orientui «Newsweek» ir «Vi
sion» žurnalams ir taip pat 
pagrindinis reporteris. Jo žmo 
na dirba «C. I. C.» įstaigoj 
pas amerikonus. Vaikų neturi. 
Jis dabar grįžo iš tarnybinės 
kelionės po Meksiką ir kitas 
Centrines Amerikos valstybes. 
Tokyo aerodrome jį pasitiko 
visas būrys reporterių. Foto
grafavo jį bent kelis kartus 
Aš irgi turėjau tos laimės bū 
tį nufotografuotas. Kitą dieni} 
beveik visi Tokyo laikraščiai 
atspausdino jo ir mano nuot
raukas. Tokyo aerodromas ne 
paprastai didelis ir jo pasta-
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Žvilgsniai i Lietuviška darba.
ANTANAS DUTKUS

Gyvename reikšmingus lai 
kus. Pasauliniai reikalai taip 
klostosi, taip yra tvarkomi, 
kaip to reikalauja «didžiųjų» 
interesai, visiškai neatsižvel 
giant į «mažųjų« tautų indivi 
dualinius reikalus bei valią. 
Sakoma, kad taip elgiamasi 
bendrųjų pasaulio reikalų 
naudai. Ar toks tvirtinimas 
mažųjų tautų atžvilgiu yra

(Tąsa iš 2 pusi.)

švtas tas pareigas eiti St. Lu 
šys, kuris čia buvo prisista
tys ir kuris paskiau buvo to 
je ministerijoje viceministe- 
riu. Panašiai buvo pakvies
tas į teisingumo ministerius 
M. Mackevičius. Tą pat die 
ną buvo sudarytas štabas, ku 
ris toliau vadovautų karini
ams veiksmams valant ar ko 
vojant su bolševikais - gen. 
St, Pundzevičius, gen. M. Rė 
klaitis, pulk. dr. J. Vėbra, 
paskirtas Kauno komendantu 
pulk.- J. Bobelis. Jau vėliau 
ir formaliai buvo pakviestas į 
sveikatos ministerius dr. Ven 
cius, susisiekimo A. Novickis 
ir viceministeriai: K. Germa 
nas - susisiekimo, J Rainys 
-- švietimo J Venclova — 
žemės ūkio, Pr. Padalskis — 
prekybos, J. Mikaila — pra
monės. V. Švipas — komuna 
linio ūkio, pulk. Grudzinskas 
- maisto 'iekimo valdytojas 
J Senkus — informacijos di 
rektorius, taip nat Kauno bur 
mistru paskirstas K. Palčiaus 
kas.

Ministerių skaičius buvo iš 
plėstas tiek, kiek tų ministe 
rijų reikėjo perimti. Taip 
buvo papildytas ir palopytas 
LV komplektas.

Birželio 26 vyriausybė iš 
Leo.io XIII namų persikėlė į 
bu v Taupomųjų kasų rūmus 
priešais teatrą, kur buvo 
«LTSR» komisarų tarybos re 
zidencija. Ministério pirmi
ninke pareigas einančiam J. 
Ambrazevičiui teko M. Gedvi 
los kabinetas, iš kurio bėg
damas komisarų tarybos pir
mininkas nebuvo spėjęs rasi 
imti nė partijos bilieto Šali
mais pirmininkaujančio buvo 
kanceliarijos viršininko (dr. 
V. Viliamo) kambarys. Kita
me pirmininkaujančio šone 
buvo posėdžių salė, kur mi
nisterių kabinetas posėdžiavo 
kasdien ne tik popiečiais, bet 
dažnai ir priešpietinėmis va 
landomis.

(B. D.) 

teisingas ir priimtinas, - rei 
kia pagalvoti. Lietuviai, kaip 
tauta, taip pat tame sukūrio 
rate dalyvauja. Iš viešojo gy 
veoimo, kaip savarankiškai 
valstybei, Lietuvai teko pasi 
traukti. Tautinis lietuvių vie 
netas liedinamas su kitomis 
tautomis, kaip to «reikalauja» 
pasaulinis persitvarkymas.

Gal tai yra būtina. Gal. iš 
tikrųjų, tautų ir valstybių jun 
giniai yra neišvengiami pa
saulio valdimo dalybų proce
se. Gal būt. Tačiau, kaip 
ten bebūtų, mes esame tauta 
— maža tauta — ir savas ta 
utines savybes, tą prigimtą 
dvasinę nuosavybę turime sa 
ugoti ir ginti visomis mūši} 
galimomis pajėgomis ir prie 
menėmis, kaip yra saugoja 
ma ir ginama kiekviena mu
sų fizinė kūno dalis. To rei 
kalauja kiekvienos tautos pri 
gimtis Kaip vengiame fizi
nio susižalojimo, taip turime 
vengti ir dvasinio iškrypimo.

Palikę tarptautinio sukūrio 
ratą vairuoti kitiems, kurie 
turi tos galios, perbėkime 
trumpais žvilgsniais per lie
tuvišką visuomeninį - kulturi 
nį darbą dirbamą čia, kur 
gyvename ir, apsistoję prie 
kiekvieno, pavarstykime: ar 
tuose darbuose yra bile koks 
planas, ar yra tvirtas nusista 
tymas pasiekti, nors dalinai, 
to tikslo, kokio ryžtamasi šie 
kti?

Iš pusės ūzino čia turimų 
organizacija ir dar didesnio 
skaičiaus nasižymėjusiu (?) 
veikėju pareikštų projektu, 
turime vienbalsiai pripažinti, 
ko neužginčys nė paty^- pro 
jektų autoriai, kad nė vienas 
užsimotas darbas, mažiausias 
savo doh'įe nepasiekė savo

AR ŽINAI, KAD... i omunistinė Vengrija net medžiotojus nuginklavo. Už tat aki nukams 
žvėreliai daug nuostolių pridaro Paskutiniu metu buvo pakelta «geležinė uždanga» ir įsi
leista medžiotojai iš vakarų

Fred Marinelli, italas emigrantas Amerikon, ruošiasi lankyti savo senai paliktą tėvynę. 
Kanarų salų gyventojai susižmo tolimose distancijose švilpimu vietoje šaukimo.

MŪSŲ LIETUVA

tikslo. Kodėl? Ar tam dar
bui yra kokios kliūtys ar yra 
kas draudžia dirbti vienok} 
bei kitokį lietuvišką kultūros 
darba? Atrodo, kad niekas 
nei draudžia nei gina. Tai 
ko, pagaliau trūksta, kad vie 
tan žengti į priekį, palikda
mi kūrybinio darbo pėdsakų 
žymes - smulkėjame, vieni ki 
tus naikiname, kaip įmanyda 
mi vieni kitus stengiamės mo 
raliai palaužti, suniekinti.

Darbo sąlygos ir galimumai 
kuo geriausi Trūksta t i k 
nuoširdumo, geros valios ir 
atsidavimo bendram darbui, 
dėl kurio mojamės taip aukš 
tai, bet ištęsėti tame darbe, 
dėl daugelio asmeninių puiky 
bės užgaidų, nepajėgiama. 
Ir rezultate: darbasir jo pla

nai palūžta tik užuomazgoje.
Jei prieš keliolika metą 

mūsų tarpe būta didelės įta
kos iš Lietuvos, iš kur buvo 
jaučiama stipri mononnlizaci 
jos ranką visuose » eikimo 
pasireiškimuose. šiandie
ną juk visiškai to nėra ir mė 
nėsinių duoklių iš anapus A- 
tlanto niekas nelaukia ir dėl 
jų šiandieną nėra prasmės 
varžytis dėl pirmenybės už 
garsiau sušukto «valio tautos 
vadams (o ne lietuvybei). 
Šiandieną darbas yra visų 
vienodas ir geras, jei tik ji
sai siekiamas visų vienodai 
su gerais tikslais - pakelti 
lietuviškos bendruomenės var 
dą ir pakilti ar bent išsilaiky 
ti tautiniai, kultūriniai ir vi
suomeniškai. Š'endieną run

1955 m. rugsėjis 10 d.

gtyniavimo tikslas turi būti 
gražaus nuveikto darbo rezul 
tatas, o ne medžiaginė duo
klė iš duosningos rankos. 
Paskatinimas dirbti turi būti 
idealus ir bendras visų auka 
vfmasis, o ne rangovais būti 
už medžiaginį atpildą dirbti 
ir tuo didžiuotis. Šio kraš
to lietuviai skaudžiai atjau
čia ir dvasiniai ir medžiagi
niai anų laikų samdomųjų vėi 
klą, kada mažiausias judesys 
bei mostas buvo gryna pini
gu apmokamas. Kaip aukš
čiau minėjome, kad Lietuvai, 
kaip savarankiškai valstybei 
teko pasitraukti. Na, o mu
ms kas belieka? Visomis pa 
jėgomis tik dirbti ir pasiim
tą darbą tęsti iki užsibrėžto 
taško visų lietuvių naudai.

Šiuo metu vien tik S Pau- 
lyje priskaitome apie kelioli- 
ką lietuviškų organizacijų, 
įvairiais vardais pasivadinu
sių. Visų tikslai vienodj, prie 
monės savo tikslams siekti 
tos pačios. Visose kalbama 
lietuviškai, ginčijamasi lietu 
viškai ir, taip pat lietuviškai 
išnešami nuosprendžiai bei 
pasmerkimai prieš pačius lie 
tuvius irgi už tą patį lietuviš 
ką darbą, dėl tų pačiu siekia 
mų tikslų. Atrodo parodok- 
sas, bet gyvas faktas. O, ro 
dos, taip lengvai jos visos ga 
lėtų sueiti į krūvą ir sutarti
nai dirbti. Skirtumo juk nėra. 
Jį rasime tik ambicijoje ir sa 
vimeiliškume, kuris ir neduo 
da ramiai, tyliai, pozityviai, 
su tikra lietuviška širdžia dirb 
ti ir kitų darbą gerbti.

Jungtis esamoms organiza 
cijoms krūvon mes neperša
me, nes ro, manome, nenorės 
ir organizacijų tvėrėjai. Paste 
bime tik tą nenormalumą, ku 
ris tik silpnima jėgas skaldo 
jas ir vietoj produktingo dar 
bo iš jų mes nieko neturime. 
Juk tai tiesa tokia gryna ir 
aiški, kad net akis veria. Ir 
tos tiesos, esame tikri, kad 
niekas neužginčys. Tiesa, ga 
Įima padaryti išimčių bet la
bai mažų ir labai mažai. O 
tos išimtys, manome, visiems 
žinomos, kaip pavyzdžiui, lie 
tuviškas choras, kuris, visi 
pripažįstame, yra daug lietu
vybei pasitarnavęs įvairiais 
laikais ir visokiomis progo
mis su lietuviška daina Tas 
lietuvių jaunuolių būrelis yra 
tikras ir tvirčiausias lietuvy 
bės avangvardas.

Visuomenininkų turime 
daug, o nuveikto darbo visiš 
kai nesimato.
Norėdamas susipažinti su tiks 
lais ir veikla, turėjau garbės 
dalyvauti viename Lietuviu 
Tautos Fondo posėdyje. Tas 
sambūrys nors skaičiumi ir

(tąsa 4 pusi.)

tai taipogi labai gražūs. Čia 
yra ir amerikiečių kariuome
nės aviacijos bazė. Su mano 
draugu žurnalistu nei nespė
jau atsisveikinti, nes vėl rei
kėjo pereiti per policijos ir 
muitinės kontrolę. Man bebai
giant visus formalumus atlik
ti, pamačiau vėl atbėgant ma 
no žurnalistą. Jis padavė man 
savo «Nikon» foto kamerą ir 
keturius filmus. Aš buvau bai 
siaustai nustebintas ir jo klau 
siau kas gi atsitiko. Jisai man 
paaiškino, kad kelionės metu 
aš jam esu pasakęs, jog tuo
jau atvykęs į Tokyo aš pirk
siu sau foto kamerą Jisai da 
bar man patarė nepirkti, ge
rai apsižiūrėti ir po to jam 
paskambinti - galbūt jisai man 
galėsiąs padėii pigiau nupirk 
ti, o kad aš galėčiau daryti 
nuotraukas iŠ pat pirmos die 
nos, jisai man palieka savo 
aparatą. Aš ištikrųjų buvau 
pritrenktas jo tokio nuošir
daus ir gero tono. Bandžiau 

atsisakyti, paskum norėjau 
atsilyginti už filmus, bet jisai 
griežtai atsisakė. Nenorėda 
mas jo įžeisti, priėmiau apa
ratą ir filmus. Pasikeitėm vi 
zitinėm kortelėm ir nuošir
džiai atsisveikinom. Kortelėj 
buvo atspanzdinta: «Kari B.», 
adresas ir telefonų numeriai. 
Apžiūrėjau filmas: visos jos 
buvo spalvotos, po 5,5 dolerius 
kiekviena ...

Mane pasitiko mūsų įstai
gos Japonijoj vyriausias šefas 
Frank W. Čia pat aeroporte 
susipažinau ir su kitais mūsų 
kompanijos tarnautojais. Net
rukus jau važiavom mūsų ko 
mpanijos automobiliu Tokyo 
gatvėmis. Iš aeroporto iki 
miesto centro yra apie pus
valandis kelio, o iš miesto 
centro iki CPA namų dar tiek 
pat. Mūsų kompanija turi du 
didžiulius namus viename iš 
turtingiausiųjų miesto rajonų, 
kame yra labai gražių namu 
ir didelių sodų. Aplink mūsų 

namus irgi buvo puikus so
das. Man tuoj pat paskyrė 
puikų kambarį, supažindino 
su vietiniais tarnautojais ir 
visa aplinkuma. Po kelionės 
labai jaučiaus nuvargęs ir no 
rėjau miego. Pasižiūrėjau į 
kalendorių: jau buvo penkta
dienis, rugpiūčio 12 d. Aš iš 
važiavau iš Vancouverlo tre
čiadienį ir, pasirodo, jog ket 
virtadienis man bevažiuojant 
į vakarus visiškai prapuolė. 
Reikėjo laikrodį pavaryti pir 
myn 24 valandas. Tik dabar 
pajutau jog esu visiškai šla
pias nuo galvos iki kojų. Die 
ną buvo labai karšta. Tuoj 
pat nusimečiau visus drabu
žius, išsimaudžiau japoniškoj 
vonioj ir ruošiausi eiti pasil
sėti. Bet netik lauke buvo 
karšta, ir namuose buvo gero 
kai tvankiu Atsiguliau visiš 
kai nusiklojęs, bet tas nieko 
nepadėjo - visas kūnas ir 
vėl buvo šlapias. Dar buvo 
tik pietų metas ir mąnęs atė

jo kviesti pietų. Aš atsisakiau 
nes norėjau kuo greičiau už
migti. J tu buvau nemiegojęs 
bent dvi paras. Nežiūrint vi
sų mano pastangų aš neužmi 
gau. Iki vakaro 6 vai. mau
džiausi dar ou kartus ir pas
kum atsikėlęs atydžiai susi pa 
žinau su nauja vietove. Ne
trukus grįžo ir Frank iš įstai 
gos ir aš valgiau pirmą kartą 
Japonijoj. Visas valgis buvo 
gaminamas japonų virėjų pri 
žiūrint kanadiečiui specialis
tui. Čia pat gaminamas val
gis ir mūsų kompanijos lėktų 
vų keleiviams. Maisto produk 
tai Japonijoj yra labai skanūs, 
o ypač mėsa ir įvairios žuvys. 
Palyginus su japonų valgoma 
mėsa, mes Brazilijoj turime 
tik vidutinio gerumo mėsą, 
bet užtat kanadiečių valgoma 
mėsa yra daug blogesnė už 
mūsų.

Po vakarienės truputi pail
gėjom ir po to išėjom pasi
vaikščiot į netolimai esantį 

nuo mūsų barų, krautuvių ir 
naktinių klūbų rajoną. Čia / ir 
mą kartą aš susidūriau su tik 
rąją Japonija, arčiau susipa
žinau su jos žmonėmis, papro 
čiais, dainomis ir šokiais. Apie 
tai reikėtų labai daug rašyti, 
bet aš pasistengsiu galimai 
trum iau nupiešti Japonijos 
vaizdą, duodamas charakterio 
gesnius japonų gyvenimo bru 
ožus ir tiktai labiausiai cha
rakteringus dalykus iš šio nu 
ostabaus ir taip tolimo krašto 
Aš stengiausi čia galimai dau 
giau pamatyti, nes turėjau la 
bai mažai laiko. Miegodavau 
tik po tris arba keturias va
landas per naktį, nes čia nak 
tinis gyvenimas galbūt yra 
panašiai įdomus, ir ateiviui 
visiškai naujas, kaip pav., Pa 
ryžiuje. Be to, naktį būdavo 
vėsiau ir galėdavome atvėsti 
po visų dienos karščių ir atsi 
gaivinti puikiu Japonijos alum.

(B. D.)
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Lietuviu kalbos dėstytoju 
posėdis.

Š/m. rugsėjo 1 d. ponų Va 
leikų bate įvyko ketvirtas lie 
tuvių kalbos dėstytojų posė
dis. Dalyvavo: iš «JAV vieš
nia Motina Aloyza, Sesuo M. 
Julija, Sesua Kristina, Sesuo 
Liucija, p. J. Valeikienė, p. 
G. Taresevičienė, p. A. Guda 
vičienė, p. Br. Kazlauskienė 
p. E. Antanaitienė. P. H. Mo 
šinskienė, kun. J. Šeškevičius 
ir muz. J, Kaseliūnas.

Kuklioje aplinkoje, prie 
gražiai paruošto stalo susi
rinko asmenys pasireiškią lie 
tuviškoje veikloje, pilni norų 
savo turimoms išgalėmis ir 
žiniomis remti tautine veiklą 
prisidedant tuo pačiu prie 
lietuviško atgimimo per mū
sų jaunąja kartą. Pirminin
kaujant kun. J. Šeškevičiui 
buvo sprendžiama visa eilė 
rūpimų reikalų.

Muz. J. Kaseliūnas iškėlė 
moksleivių tarpusavio susira 
šinėjimo klausimą tą Įteikda 
mas reikalą liečiančius raš 
tus Motinai Aioizai, kuri pa 
žadėjo juos paskleisti JAV 
lietuviškose mokyklose

Toliau sekė nutarimas su
šaukti tėvų susirinkimą, ku 
riame pirmininkautu gimnazi 
jos direktorė Sesuo M. .July 
ja. Jos autoriteto šešėlyje 
yra lengviau pasiekti teigia
mų darbo rezultatu Sesuo 
M. Julija maloniai su tuo su
tiko

Pilname entuziazme buvo 
sprendžiami ateities plan,i. 
Mokslo metų užbaigimo pro
ga nutarta suruošti šventę, 
kuri bus reikalinga tėvų pa
ramos Lietuvių kalbos pa
mokas gimnazijoje nutarta 
baigti lapkričio m 14-tą die 
ną Pradžios mokykloje tai 
j vyk s atatinkamai vėliau. 
Taipogi buvo išsitarta dėl lie 
tuvių kalbos vasaros kursų 
ir ateinančių metu, kada teks 
padidinti grupių skaičių

■ Poni a G Taresevičienė 
trumpai paaiškino apie nau

jai atidaromos moksleiviam 
siuvinėjimo kursus, kurie vy 
ks kartą Į savaitęžŠv. Juoza- 
po^mokykloje. Bus mokoma 
lietuviškų raštų siuvinėjimai, 
juostų audimas tautiškų rū
bų pasidarymas ir, jei sąly 
gos bus palankios, kilimų a-u 
dimas.

Motina Aloiza išklausiusi 
kantriai visus nutarymus už 
baigai terė į labai susirinku 
sius jautrų paskatinantį žodį. 
Ji patiekė taipogi suglaustų 
žinių apie lietuviškų moky
klų veikimą J. A. V. Ten 
veikia daugumoje šeštadienio 
mokyklos išlaikomos seselių 
Pranciškiečių, bet prie jų yra 
suorganizuoti TĖVŲ KOM1TE 
TAI, kurie labai daug padeda 
ypatingai finansiniai. Sunki 
ausią buvę su vadovėliais, 
bet dabar jau turima paruoš 
tų ir išleistų labai gražių va 
dovėlių pritaikytų to krašto 
mokykloms. Motina Aloiza 
pabrėžė: «Aš labai džiaugiuo 
si tokiu entuziazmu ir pašiau 
kojiniu tų asmenų, kurie čia 
Brazilijoje su tokiu noru dir 
ba lietuvišką darbą. Aš esu 
sužavėta jūsų pasišventimu, 
kad atitraukdami iš savęs ir 
savo šeimos jums brangias 
dienos valandas jūs dirbate 
nemokamai mokydami vaiku 
čins lietuviško žodžio. Būti 
naj organizuokite Tėvu Komi 
tetą, kuris jums padėtu ir su 
keltų didesnį tėvų susidnmėji 
mą j ú s ų darbais. Seselės 
dirbdamos čia 17 ka metu ir 
gi nenutnlo nuo lietuvybės, 
dirbo ka «Gilėdamos Padėki 
te kun I. Šeškevičiui, kuris 
taip išjudino iietnvišką veiki 
ma. Nebijokite priešu, nes jų 

Foto-Studija “BERNARDO”
ĮKURTA 1890 METAIS

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

dažais ir pastele.

ARTHUR SCHMIDT

36-tasis Tarptautinis Eucharistinis Kongre
sas Brazilijoje

visada yra ir kelkit spaudoje 
nuveiktus darbus. JAV ma 
žai žino apie Braziliją ir aš 
tikrai džiaugiuosi, ką čia pa 
mačiau ir patyriau, turėsiu 
daug papasakoti sugrįžusi. 
Dirbkite ir tepadeda jums 
Dievas jūsų kilniame darbe.» 

Atsisveikinant su taip malo 
nia ir garbinga viešnia. Moti 
nai Aioizai buvo įteikta dova 
nu knyga «Tremties Metai» 
su susirinkusiųjų parašais, p. 
G. Tersevičiėnės audimo ju
ostelė ir trys vėliavėlės: Bra 
zilijos — atminimui pobūvio 
Brazilijoje, Lietuvos ir Popie 
žiaus, kaipo simbolius, kad 
lietuviška veikla yra suglaus 
ta su katalikiškuoju auklėji
mu. Susirinkusieji gavo atmi 
nimui, iš Seselės M. Julijos 
ir Motinos Aloizos po rožan
čių ir Šv. Jėzaus Širdies škap 
lierių

Atsisveikinus su malonio
mis viešniomis dar buvo ap
tarta suruošimas atsisveikini
mo popiečio Motinos Aloizos 
garbei, kuris įvyks šio mėn. 
11 d Ponia Antanaitienė iškė 
lė pageidavima, kad būtų grc 
jama vargonais 9 vai sekma 
dienio šv. mišiose. Tuo rei
kalu nutarta pasikalbėti su 
kompetentigomis seslėmis ir 
p-le L Adamavičiūte

Dėkodami maloniai poniai 
mok. J. Valeikienei už rūpės 
tingai paruoštas vaišes, gero 
j e nuotaikoje išsiskirstėme 
namo.

Dalyvis

i WA '

Bern. Brazdžionis.

Rugsėjo paukščiai.
Dabar, kai saulėtam rugsėjy skris pro mus į pietus 
Iš tolimos tėvynės paukščiai ir ilgais sparnais pamos 
Į ten. kur žmogui žemėj trūksta vietos,
Į ten, kur siaučia piktos pūgos ir ledai žiemos;

Kai kryžkelėj klausysiuos jų skurdaus klykimo, 
Kadaise mūsų dar vaikų, nesuprastos nostalgijos giesmės, 
Gal ten girdėsiu aš gimtų miškų graudinantį ošimą, 
Gai verksmą žūstančios lietuvių giminės?..

Dabar, skaudžiai šaltam vidurnakty sustojęs, 
Regėsiu brangias tėviškės žvaigždei jų dideliuos sparnuos 
Ir jųjų būrio klegesy girdėsiu mirčiai palikto artojo 
Krauju ir ašarom rašytą aidą nutrauktos dainos.

Kai pakely numes pavargę mūsų ežerų laukinės žąsys 
Po baltą plunksną iš gėlos sukruvintų sparnų, 
Pabus širdy nutilusi rauda, kaip židinys užgesęs, 
Atsižerės, kaip sauja Didžiojo Šeštadienio šventos Ugne

lės pelenų...

Dabar, tu tik dabar, širdie, tartum žaizda, pabudus 
Gal bėgsi paskui tolstančius į nežinią paukščius, 
Gal geisi žiemą šaltąją užmigt, kaip miega dirvoj rugio 

' [grūdas,
Kad, tartum mirus, pramiegotum žiemą žudančią ir vė 

[jus - pamotės pirštus rūsčius.

O gal, daugop iškėlusi rankas, tu šauksi juos, kad grįžtų, 
Kad grįžtų tėviškės namų Prisfkilimo šventę nešdami su 

[savimi 
Pavasari, kai žemė žydi milijonais ametistų,
Kai tam žydėjime širdies tikėjime tu ir kalėjime gyvent 

[iki...

Dabar, kai saulėtam rugsėjy skrisdamos į pietus 
Iš tolimos tėvynės gervės g'eda geliančiu skausmu, 
Regi, širdie, kiek daugel žmogui žemėj Dievo duota vietos 
Ir kaip jos maža tam, kurs be gimtų namų...

--------

Karolė Pažėraitė

r- (laša ’iŠ 3 pusi )
i

mažas, taip sakyti, organizaci 
ja miniatiūroje, bet jo’s mažu 
mą kompensuoja patys nari
ai, visiškai be pagirimo): yra 
žymūs asmenys garsūs visuo 
menininkai, žmonės išmoks
linti ir dantis atkandę visuo 
meniniame darbe. Jie susi
rinkę sprendė rimtus klausi
mus, kalbėjo apie aukštus ir 
kilnius tikslus su visu rimtu 
mtų priderėjo būti tokių as
menų ratelyje. Paaiškėjo, kad 
ta organizacija jau veikia se 
niai, bet jo& konkretus dar
bas toks nežymus, toks men
kas, kaip paaiškėjo iš pačių 
susirinkusių, kad ir skaityti 
tai darbu net negalima O 
geriau. ■ negalima pripažinti 
kad ji veikia. Ji tik egzistuo 
ja. geruose savo narių užsimo 
jirauosė, ir tiek. Tiesa, susi
rinkę posėdžio kalbėjo apie 
didelius darbus: nuosavus kul 
tūros namus, knygų leidimą 
lietuviškos spaudos reikalus 
ir kt.

Tačiau, kaip atrodo, gerie
ji norai,, ir daugiau nieko. 
Iš nacių Fondo narių sužino 
me, kad jisai veikia seniai, 
bet apie jo nuveiktą darbą 
nežinome nieko, apart kalbų 
gerti norų, gražių užsimoji
mų.

Argi jau tuo turi viskas už 
si.baigti? Jeigu yra gerų, no 
rų, jeigu yra gražūs tikslai, 
negali trūkti ir pritarėjų. Tik 
reikia pozityviai nusistatyti 
ir lietuviškumu kietumu eiti 
prie tikslo.

(B. D.)

Priimami oakvietimai į namus — Senu portretu reprodukcijos 
RUA SAO C A ET A N O, 447 —TEL. 4-Õ576 - SÃO PAULO

(tąsa)

«Kas yra Tylioji Bažnyčia» 
užklausė to laikraščio kores
pondentas. — «Tylioji Bažny 
čia», pareiškė monsinjoras 
Vincentas Brizgys, — yra 
Bažnyčia anapus Geležinės 
Uždangos, kuri tyliai kenčia, 
ir mes apie ją nieko negirdi 
me. Tačiau ištikrųjų tai yra 
dalis mūsų Katalikų Bužnyči 
os, kuri meldžiasi ir kovoja, 
— tai yra Kankinių Bažnyčia. 
Pasakiau apie Katalikų Baž
nyčia. Bet anapus Geležinės 
Uždangos kenčia visi krikšči 
onys, visi įvairių ti
kejimų tikimieji. Komunizmas 
j o k i o tikėjimo netoleruoja 
Kokiu budu kenčia Katalikų

Bažnyčia? 4 kardinolai nuo 
savo postų atstatyti, kurių 
trys kalinami, o ketvirtas iš 
tremtas. Šimtai vyskupų ir 
tūkstančiai kunigų bei milijo 
nai katalikų kalinami ar iš
tremti. Pavyzdžiui, mano ma 
ža šalis Lietuva turėjo 10 vys 
kuptį, kurių tik vienas krašte 
teliko, būtent vysk. K, Palta
rokas, 80 m. amž„ 4 vyskupai 
Maskvos komunistinio režimo 
nukankinti. Lietuva neteko 
tūkstančio kunigų, nukankin 
tų ar mirusių koncentracijos 
stovykiune. Daugiau kaip 
400 tūkstančiu lietuvių depor 
tuota rusų vergoven. Anapus 
uždangos kenčia apie 100 mi 
lijonu katalikų. Jau eilė me 
tų, kaip jie šėtoniškai perse 
kiojami. Bet, neatsižvelgiant 
į jų kančias, jie išlieka tvirti 
tikėjimų ir viltimi. Jie yra 
tikri, kad nėra laisvojo pasa
ulio katalikų užmiršti. Turi
me atsiminti, kad jie yra na
riai to paties Kristaus mistiš 
ko kūno, kurio dalį ir mes 
sudarome. Jie kenčia netie 
sioginiai už mus, kad parody 
ti nuolatinį ateistinio komu 
nizmo pavojų, gresiantį krikš 
čionybei ir žmonijos civiliza 
cijai. Mūsų pareiga yra mels 
tis už juos ir kovoti už juos 
visokiomis leidžiamomis prie
monėmis, kovoti už kraštų a- 
napus Gel. Uždangos (įjungi

Ar žinai, kad . . . Sumatros «reflesia» - didžiausia, pasaulyje gėlė. Jos žiedo lapo skers ant k Rutijją) tikėjimą,'kultu 
Sovietu Musijo! nekalti žmonės yra atleidžiami iš darbo ir patalpinami kalėjiman iskun rini b’e politinį gyvenimą,

dus anoniminių laišku. nes tas tautas komunistai pa
191'8 m. šeši auinmobiliai išvyko iš New Yorko į didžiausias automobilių, istorijoj lenk- grobė jėga.

tynė, vykdami Paryžiun per S. Francisco, Japoniją, Vladivostoką. Maskvą ir Berlyną. Trys
mašinos pasiekė kelionės galą, nuvažiuodamps per 88 dienas 13 tūkstančių (amerik.) mylių. (B. D.) i
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COMPANHIA UNÍÃ0 DOS REFINADORES
O TAI SKANI KAVA

Industria e Comercio de Calçados

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

Rua javaés, ZIS - São Paulo

MEKANIKOS DIRBTUVE
Gaminami įvairiausių braižinių vitražai, 

vieliniai tinklai tinkavimui ir tvoroms, 
langų stiklų 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.

LEONAS VARNAUSKAS H■«
Telefonas (recados) 3-0707

, B.B

Rua 12 N.o 39 — Vila Zelina :: 
Avenida Zelina N.o 714 — (fundos) jj 
Caixa Postai 4118 — São Paulo y 
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Nori būti žemės savininku?
f

Mato Grosso estadas tai duoda geriausios progos.
Čia lengvai gali įsigyti daržus arba ūkius. Įsigyk 
šiandien, nes rytoj žemės vertė jau bus daug didesnė. 

Prašymus žemei įsigyti reikia rašyti estado valdžiai.
Šitai Tamstai siOJ^

Jmobiiiaria Alto do Guaporé Ltda.
Cuiabá, Mato Grosso - Centralinė raštinė: Cx. Postai 98 

Painformuojame ir per laiškus.

ALBERTAS PAVILAVIČIUS 
teisinis patarėjas prie advokato 

RUY DE MELO PEREIRA

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, dokomen 
tų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kili darbai.^ 
Raštinė: Rua Senador Feijo, 176 5-and. sala 520 fe. Iff?; 
Rezidencija: Rua Itaųueri, 431 São Paulo ÍSs?-.

MŪSŲ LIETUVA pusi. 5
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REIKIA BALDŲ? KREIPKIS Į TAUTIEČIO
J. L. GalinsKas Ltda.

nnnHu
MIELI LIETUVIAI!

Artinantis maudymosi sez® 
nui ir esant laisvų kambarių 
kviečiame visus atvykstan
čius i Santos poilsiui apsist© 
ti pas Steponaičius. Galimą 
gauti kambarį su maistu ir bę 
maisto. Privažiavimas autom© 
biliu labai patogus, gatvė 
naujai išgrįsta.
Adresas: Rųa Godofredo Fra
ga, 173 — José Menino

BALDŲ SANDĖLĮ
AV bk. GIACAGL1N1, 71-C — V. ALPINA.

Madeiras ao Brasil

Kiekvieną sekmadienį prie 
bažnyčios pas spaudęs platin 
toją B. Šimkų galima gauti 
nusipirkti naujausių lietuviš
kų knygų, maldaknygių bei 
laikraščių

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

PRANAS & ČIA. LTDA.
Importação - Exportação

Raštinė: Rua do México, 9U - 9.o - sala 904 
Rio de Janeiro - Fone: 32 9294

SKAITYK IR PLATINK 
«MŪSŲ LIETUVĄ»

Ar jau įsigijai rašytojos K. Pažėraitės idomų roma
na «Nusidéjelé» ir jos novelių rinkini «Didvyriu Žemė»? Jej 
ne •» nieko nelaukdamas kreipkis į Musų Lietuvos» redakciją

Nori, kad «Mūsų Lieto 
va» butų lietuviškojo gyveni
mo veidrodis?

— Bendradarbiauk joję 
pranešdamas visas naujienas 
iš savo apylinkės, miesto ar 
iuterioro

VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS

L I N D O Y A

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINTOJAI

IIIPMÁCJ CAIRIRIIIČIRI LTDA.
Liodoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, kurio 
puikų veikimą rį žmogaus sveikatą jau visi yra vien
balsiai pripažinę. Pabandykite, įsitikinkite ir visa

dos naudokite!

DINO WTKNQ, 795 a 835 O^. P^1
TELEFONESi 51=4019 e 51=2223 S Ã O PAUL O
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LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

PIRMAS LIETUVIO KUNIGO 
KAPAS BRAZILIJOJE.

Svečias kuo. B. Sugintas 
praėjusią savaitę buvo nuvy
kęs į Assis vyskupiją aplan
kyti savo seno pažįstamo kun 
Jono Kiviliaus. Deja, jo jau 
neberado gyvųjų tarpe. Jis 
su šiuo pasauliu atsiskyrė 
šiais metais gegužės m 25 d., 
būdamas 60 m. amžiaus. Pu
sę savo gyvenimo praleido 
besidarbuodamas Brazilijoje. 
Daugeliui lietuvių iš pirmųjų 
emigracijos dienų buvo pažįs 
tarnas. Su jais kartu išgyveno 
visus imigranto sunkumus. 
Paskutiniu metu darbavosi ir 
mirė Anhumas parapijoj.
Ir po svetimu dangumi supil
tas pirmas lietuvio kunigo 
kapas.

— Julija Kardelienė 68 m. 
amžiaus, kilusi iš Linkmenų 
mirė 7 d. rugsėjo. Paliko nu
liūdime vyrą Justiną.

Moinho Velho Lietu
viai.

ALGIRDAS BUTJ’VYD.AS PA
KELIUI Į ITALIJĄ.

Daugeliui gerai pažįstamos 
tikrų lietuvių patrijotų Buitvy 
du šeimos sūnus Algirdas šio 
mėnesio 4 dieną kartu sn čia 
atsilankiusiu kunigų Pranu 
Gavėnu išvyko Italijon. Jis 
vyksta mokintis lietuvių Tė
vų Saleziečių ’ vedamoje mo
kykloje Italijos šiaurėje. Tė
vai saleziečiai ten yra subūrę 
jau apie 50 lietuviukų iš visų 
kraštų ir juos mokina tikrai 
lietuviškoje dvasioje. Atvykę 

O

PRAÇA SAO JOSÉ; 1 - V. ZELINA — S. PAULO

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 
NAUJANYB1Ų

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų,

įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių- 

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

ISSIMOKEJIMUI.

Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.
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berniukai greit prisimena ar 
išmoksta lietuvių kalbą ir jau 
nuolat kalba, mokosi, žaidžia 
ir net «pešasi» vis lietuviškai. 
Jie ten turi gert s sąlygas pa 
siruošti jstojimui į saleziečių 
vienuolyną, pasauliečių kuni
gų seminariją ar išmokti šiaip 
ko reikalingo gyvenimui Al
girdas Buitvydas yra pasiry
žęs grįžti pas savo tėvelius 
tikru lietuviu ar vienuoliu, ar 
kunigu, jeigu Dievas tam ša
uks, arba kokiu nors geru 
specialistu. Išvykstančius už 
jūrių marių keleivius palydė
jo iki Santos Buitvydų. visa 
šeima, T Vladas Mikalauskas 
S. J. ir gražus būrelis artimų 
jų bei draugų. I aimingos ke
lionės ir laimingai grįžti atgal!

MORINKIMĖS IŠ MALÜNIN1N
KU-

«Senojo Malūno» lietuviai 
gal< būti daugeliu atvejų pa
vydžiu visiems S Paulo lietu 
viams. Nesenai ten irgi bu
vo tik pakrikusi nedidelė lie 
tuvių grupelė. Laimei jų tar 
pe atsirado neramios lietuviš 
kos dvasios veikėjas vaisti
ninkas Juozas Lukoševičius. 
Prie jo prisidėjo dar keletas 
kitų neužmigusių lietuvių ir 
jie pradėjo judinti visą savo 
apylinkę. Rodos, kad tai nė 
ra labai didelis dalykas, jei 
jie įsteigė kuklią šeštadienio 
mokyklą Buitvydų šeimos na 
moose. Bet to nedidelio dar 
bo vaisiai pasirodė jau dide 
Ii tik vieniems metams praė 
jus. Apylinkės lietuviai pasi 
juto besą lyg viena šeima, 
jaunimas susidraugavo tarp 
savęs, pradėjo lietuviškai kai 
bėti ir jaustis lietuviais. Kaip

»

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

ALGIRDAS BUITVYDAS

Magdalenos ir Povilo Buit
vydų sūnus, technikos studen 
tas, išvyksta į Italiją • Tėvų 
Salaziečiu Kolegijon, su gra
žiu pasirįžimu - pasišvęsti 
Dievo ir Bažnyčios tarnybai.

Linkime Algirdui laimingos 
kelionės ir geriausio pasise
kimo moksle.

puikiai ir veningai jie moka 
darbuotis yra Įrodę jau daug 
kartų. Jų vieningo darbo vai 
siais galėjo apsidžiaugti la
bai skaitlinga lietuvių grupė 
iš visų S. Paulio kampų susi 
rinkę"27 Rugpjūčio šaunioje 
vakarienėje kun. Suginto pa 
gerbimui ir Algirdo Buityvdo 
atsisveikinimui.

NĖRA JOKIO PASITEISI 
N1MO.

Tenka kartais girdėti, kaip 
kai kurie tėvai teisinasi, ko
dėl jų vaikai nekalba lietuviš 
kai. Girdi, mūsų vaikai kai 
bėjo lietuviškai kol buvo ma 
ži, bet dabar eina į mokslus ir 
užmiršo. Tai, tegu vėl išmo 
ksta. Jeigu gali mokintis, tai 
matyti galva ne iš raudono 
molio turi, savo tėvų kalba 
tikrai sugebės prisiminti Čia. 
vėl pavyzdį duoda «Senojo Ma 
lūno» lietuviai. Sakysime 
paimkime Balio Tūbelio še| 
roą, panašių, šeimų ten yra ir 
daugiau. Šioje šeimoje yra 
du sūnūs Vincas ir Antanas 
jau aukštųjų mokslų studen
tai. Jie irgi jau nebekalbėjo 
lietuviškai, bet pradėję lanky 
ti šeštadienio mokykla, savo 
tėvelių kalbą prisiminė ir ši
andien puikiai kalba lietuvis 
kai. Reikia tik geros valios 
ir noro būti lietuviais.

Kiti vėl pasiteisina kitaip. 
Girdi, mano vyras ar žmona 
ne lietuviai, tai ir mano vai

Parduodama Rūbu Krautuvė
Krautuvėje yra šie skyriai:

Gatavų rūbų vyrams ir moterims, medžiagų — kazimi- 
ras, linas ir tropical, baltinių, batų, skrybėlių ir čemoda 
nų, laikrodžių ir aukso puošmenų. Krautuvė geriausioj 
vietoj, Braz rajone, prie pat stoties do Norte ir Braz, 
RUA CAVALHEIRO n.o 62. Kaina prieinama: pusę iš
karto įnešti, o kitą pusę ilgam išsimokėjimui. Tartis vie 
toj su p. Antonio.

DIRETOR: [
Praça Sâo

©tntísto
Clínica Dentária Pppulár

“^ão Judas 'trades”
T, Augusto Ribeiro Leite
José, 8 - salas 3 e 5
Vila Zelina

Dentaduras — Pontes — Extrações — Obturações
R I I I D M A tz M T I I D M A

kai nemoka lietuviškai. Kad 
tai yra tik tuščias savo apsi
leidimo ir savos tautos panie 
kinimo slėpimas, vėl parodo 
kitas pavyzdys iš Moinho Ve 
Iho. Ten visi gerai pažįsta 
Antano Kučinsko šeimą. Jo 
žmona Elena yra gimusi Bra 
zilijoje ir iš lenkų tėvų. O 
vis dėlto Antanas sugebėjo 
ne tik savo žmonelę bet ir 
visus tris dukreles išmokinti 
lietuviškai. Gražiai lietuviš
kai kalba ne tik mažiukė AI 
dona, bet ir auksaplaukė mė 
lynakė Marytė ir pati vyriau 
šioji jau už metų būsianti mo 
kytoja Emilija. Užtenka tik 
savo tautą ir tėvų kalbą my 
lėti, tai nė patys jos neužmir 
Šime, o net dar ir kitus išmo 
kinsime.

Jeigu norite, štai dar vie
nas gražus Malūnininkų pa
vyzdys. Mirė Juozo Deveikio 
žmona palikdama vyrui auklė 
ti tris mažytes dukreles. Varg 
šui našliui tenka einant į dar 
bą mergytes vienas ar brazi
lų kaimynų globoje palikti. 
Dienų dienas vaikučiai vieni 
ar tarp svetimų gyvena. Tė 
velis joms duoną turi uždirb 
ti ir mažai namie tepasilieka. 
Paūgėjusias mergaites leidžia 
į mokykla, viena jau net į 
mokytojas išėjo. Mergaitės 
tikrai daugiau laiko praleid
žia tarp vietinių brazilų ir 
lengvai, rodos, galėjo lietuviš 
ką kalbą visai užmiršti. Bet' 
tik aplankykite jų jau senai 
sunkiai sergantį tėvelį ir iš
girsite. kaip gražiai jo geros 
dukros kalba lietuviškai ir 
kokios jos geres patrijotės. 
Tikriausiai jos ir savo tėve 
lį labiau myli bei slaugo dėl 
to, kad jis jas lietuviškai iš 
mokė ir išaugino.

MOTINOS ALOIZOS 
IŠLEISTUVĖS

Sekmadienį /rugsėjo 11/ 3 
vai. p. p. V- Zelinos gimnazi 
jos salėje Lietuviškos moky 
klos mokiniai ir moksleiviai 
ateitininkai rengia atsisveiki 
nima su Motina Aloiza ir jis 
palydove Sesele Regina. Būs 
linksma ir nuotaikinga pro
grama.

MOKSLEIVIAMS ATEITININ 
K A MS

Sekmadienį po 9 vai. pa 
maldų mėnesinis kuopos susi 
rinkimas. Susirinkime kai 
bės moksleivis ALGIS ŽiBAS 
tema: «Ateitininkiškas veiki 
mas mano akimis». (Tema 

disk u si n ė
dauskas ™
dainų. Beto susirinkime bus 
paskelbta konkursai. Po su 
sirinkimo bus tautinių šokių 
repeticija vyresniesiems

Po pietų visi moksleiviai 
ateitininkai dalyvauja atsis
veikinimo su motina Aloyza 
popietyje.

BAŽNYČIOS DARBAMS 
AUKOJO:

Po Cr $ 1000,00: Vladas Jur 
konis, Em. ir L. Bendoraičiai

Po Cr S 500,00: Jurgis Stel 
mokas, J. ir Ona Jasaičiai.

Po Cr $ 300,00: J. B.
Po CrS 200,00: Al. Kirhaus- 

kienė, Br. Martinaitis, K. 
Šlumba.

S. E. Goštautai Cr$ 100,00.
Už aukas dėkoju.

kun. P. Ragažinskas 
klebonas

— Vytautas Palilionis gyve 
nantis Kanadoje, Kingston, 
Ont. 98 Colligwood str. pai
eško Jono Tvari įono-Budrec- 
ko, kilusio iš Baisogalos.

Vietos spauda rašo, kad po 
litinė policija São Paulo b- 
Minas Gerais estaduose, bei 
sostinėje Rio de Janeiro, turi 
žinių, kad privačių žmonių ir 
kaikurių politinių organizaci 
jų rankose yra nemaža sun
kesnių ginklų. Š i e ginklai 
yra slaptai įvežti į kraštą, ar 
ba kiti išvogti iš kareivinių.

Darant kratą ginklų ras
ta privačių asmenų ir kaiku 
rių karininkų butuose. Kas 
ir kam tuos ginklus perka ir 
kam jie būtų pavartoti, kol 
kas dar nežinia. Policija tar
dymo davinius vėliau paskel
bs. Politiniuose sluoksniuose 
kalbama apie galimą kariuo
menės intervenciją į krašto 
vidaus gyvenimą. Šio žygio 
kariuomenė imiuosi tik tuo 
atveju, jeigu krašto saugu
mui grėstų pavojus. Kol kas 
tik gandai.

—- Argentinos vyriausybė 
nuo sausio men. 1 d. leis iš
vežti amerikonų kompanijoms 
pelną nuo įdėto kapitalo į į- 
vairas industrijas.

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

— Bendradarbiauk joje 
pranešdamas visas naujienas 
iš savo apylinkės, miesto ar 
interioro.

PARDUODAMAS GAZOLINO 
POSTAS

Geroje vietoje, ant kampo 
rua Ibitirama ir Av. Zelina 
Kartu parduodami reikalingi 
įrankiai automobilių bei sunk 
vežimių patikrinimui bei pa
taisymui. Teirautis, bei reika 
lingoms informacijoms gauti 
kreiptis adresu: rua Ibitirama 
905, V. Prudente,

SIUVĖJAS

POVILAS AMBROZEVIČIUS 
Rua Inhagapi N.° 9

Antiga Rua Seis - V. Zelina

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