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VYRIAUSIOJO LIETUVOS IŠLAISVINIMO 
KOMITETO METINE SESIJA

(Elta) Š.m. spalio 17 ir 18 
dienomis New Yorke įvyko 
VLlKo metinė sesija kurią a- 
tidarė VLlKo pirmininkas Dr. 
A. Trimakas. Sasirinkusieji 
atstovai atsistojimu pagerbė 
žuvusiuosius už Lietuvos lais 
vę.

Sesija įvyko tokiu metu, kai 
pasaulio politika atsidūrė kryž 
kelyje ir kada pavergtosioms 
tautoms kyla naujos proble
mos. Tad sesijos metu auodug 
aiai buvo išnagrinėta susida
riusi padėtis ir apsvarstytos 
ateities veiklos gairės. Buvo 
visa eilė pranešimų (VLlKo 
Prezidiumo, Vykdomosios Ta
rybos, Tautos Fondo valdy
bos, Vakarų sienų komisijos, 
Rytų sienų komisijos, PET de 

Paslaptinga Ukrainiečio Laisvės Kovotojo 
Sandaros Mirtis Miunchene 

Mirė nuo greit veikiančių nuodų

(E) Spalio 15 d Miunchene, vėliau prašimušė į Vakarus v_ o ...
prie savo buto laiptu, rastas ir apsigyveno Pietų Vokietijų n^mnionus. >ad ii ir sĮūb? kiek 

' pusgyvis žibomas ukrainiečių je, Miunchene. Čia ir vėl iš- galint siaurinti tokių kontro- 
naeionalistų veikėjas ir buvęs 
«Banderos vardo laisvės ko
votojų» vadas Steponas Popel 
-Bandera (50 m.). Vežamas į 
ligoninę mirė.

Apie jo mirtį tuoj paplito 
įvdiiausios versijos. Pagal 
vie ą versiją, jį nužudė jo 
priešai, kurių jis daug turėjęs. 
Pagal kitą, jis pats nusižudęs.

Lavono skrodimas parodė, 
kad Bandera mirė nuo aštrių 
Ciankali nuodų, kurių pėdsa
kai ekspertų buvo rasti jo 
kūne Tie nuodai veikia nepa 
prastai greitai, per keletą se 
kundžių. Tad kilo klausimas, 
kaip čia atsitiko, ar Bandera 
pats tuos nuodus priėmė, no 
rėdamas nusižudyti ar jam 
kas nors priebutyje nuodus 
įkišo į burną. Pranešta, kad 
būta burnos įdrėskimų, kas 
liudytų, kad jam nuodus prie 
varta įkišo. Kodėl jis būtų tu 
rėjęs pats nusižudyti, sunku 
suprasti. J i s buvo žymus 
ukrainiečių nacionalistų vei
kėjas vadovavo organizacijai, 
kuri turi tūkstančius pasekėjų. 
Kur eidavo, kur važiuodavo, 
vis turėdavo savo asmens sar 
gybą, parinktus patikimus vy 
rus. Bet kaip tik tuo mirties 
momentu sargybos prie jo 
ne b ivo.

Bandera jau iš jaunystės 
buvo radikalinių metodų šąli 
ninkas Savo laiku, kai ukrai 
niečių gyvenama sritis dar 
prie Lenkijos priklausė. Ban 
dera dalyvavo sąmoksle prieš 
lenkų ministerj Pierackį, ruo 
šiant prieš jį atentatą. Nuteis 
tas iki gyvos galvos, išėjo į 
laisvę tik Hitleriui Lenkiją 
užėmus. Bandera iš kalėjimo 
išėjęs tuoj ėmė organizuoti 
ukra niečių nacionalistų bū
rius, bet hitlerinis režimas 
juo neoasitikėjo ir įmetė jį į 
kicetą iš kurio išėjo tik prieš 
karo pabai ą ''ėl jis organi
zavo ukrainieči i partizanų 
būrius. Logendariniais žygiais

legacijos ir kt.), po kurių se
kė diskusijos. Gauta sveikini 
mų iš ALTo (jos sekretoriaus 
Dr. P. Grigaičio) ir kt.

VLlKo Prezidiumo kadenci
ja nėra pasibaigusi Vykdomo 
ji Taryba atsistatydino, bet su 
tiko eiti pareigas iki bus su
daryta nauja.

VLIKO Prezidiumo ir Vyk
domosios Tarybos apyskasti- 
niai pranešimai VL’.Ko atsto
vų buvo priimti. VLlKo Pre
zidiumui, Vykdomajai Tary
bai ir bendradarbiams pareikš 
ta sesijos padėka už atliktus 
darbus Priimta VLlKo ir jo 
įstaigų sąmatos ir eilė rezo
liucijų, kurios bus vėliau pa
skelbtos.

vystė didelį aktyvumą, sutelk 
damas apie save ukrainiečių 
nacionalistus

Banderos laidotuvės Miun
chene virto masinėmis jo ša 
liniukų demonstracijomis prie 
jo kapo padėta apie šimtas 
vainikų. Kaip neaiškus, nuoty 
kingas buvo jo gyvenimas, 
taip paslaptinga buvo ir jo 
mirtis.

ITALIJOS PREZIDENTAS 
VYKSTA PAS CHRUŠČIOVĄ.

Turės Chruščiovas netrūkus 
ir dar vieną susitikimą su Va 
karų valstybių galva: pakvie
tė į Maskvą Italijos preziden 
tą Gronchi Kaip pastebi kai 
kurie komentarai, Gronchi e- 
sąsŲabiau linkęs į koegzis
tenciją, negu jo užsienio rei
kalų ministeris Pella, kuris 
nuoširdžiai bendradarbiauja 
su NATO ir Vakarų sąjungi
ninkais, Kai dabar Italijos vai 
dančioji partija (kr. dem) tu 
ri vidaus politikos sunkumų 
ir kai Italijoje vis dar tebėra 
stipri komunistų partija, Ita
lijos prezidento atsilankymas 
pas Chruščiovą gali įnešti dar 
daugiau neaiškumų Italijos po 
zicijos atžvilgiu

Tuo tarpu Fed. Vokietijos 
kancleris pareiškė kad Bon- 
na nepretenduojanti dalyvau
ti būsimoje viršūnių konferen 
cijoje. kad nekliudyti ketu
rioms didžiosioms valstybėms 
susitarti pačiais svarbiaisiais 
klausimais: Nusiginklavimo 
Jo nuomone, pasiekus susita
rimą nusiginklavimo klausimu 
susidarysiančios genesnės są 
lygos ir Vokietijos apjungimo 
klausimui spręsti. Vokietijos 
kanclerio užsuomina kita pro 
ga, kad vokiečiams teksią ap 
siprasti su mintimi, jog už 
praloštą karą teksią apmokė
ti, iššaukė visuomenėje įvai
rių spėliojimų. Manoma, kad 

kancleris čia turėjo galvoje, 
jog Vokietijai teksią atsisaky 
ti kai kurių pozicijų Rytuose.

MANEVRAI NUSIGINKLAVI 
MO BARE

Būsimai viršūnių konferen
cijai darbotvarkė dar nėra nu 
statyta. Anot britų premjero, 
gali tekti «daug kartų susirink 
ti» ir apie «daugelįklausimų» 
kalbėtis. Patsai centrinisklau 
simas, aišku, gali būti tik nu 
siginklavimo klausimas Pasie 
kus «įtampos atslūgimą» ir 
šiokį tokį nusiginklavimą, ir 
tokie kaip Berlyno bei Vokie 
tijos klausimai duotųsi leng
viau išsprendžiami.

Vieton didžiųjų valstybių nu 
siginklavimo komisijos, kuri 
šimtuose posėdžių nieko ne
pasiekė ir po Maskvos pasi 
traukimo visai iširo, po Nau
jų Metų susirinks nauja insti 
tucija, dešimties valstybių nu 
siginklavimo komisija, į ku
rią įeina 5 Vakarų ir 5 Rytų 
bloko valstybės. Patsai di
džiausias skabdis nusiginkla
vimo srityje — tai Maskvos 
nenoras sutikti su veiksmin
ga kontrole. Svetimų kontro
lierių judėjimas Sovietų Są
jungoje Maskvai būtų labai 

galint siaurinti tokių kontro
lierių skaičių bei veikimo ri
bas Vakarams tai nepriimti
na. Tikro nusiginklavimo be 
tikros kontrolės negali būti. 
Vis dėlto nusiginklavimo ko
misija pradės savo darbą, 
nors niekas negali pasakyti, 
kas iš to išeis.

Ir kitoje institucijoje nori
ma tęsti pas angas nusiginkla 
vimo linkme. Atnaujinami pa 
sitarimai Ženevoje atominių- 
branduolinių bandymų sustab 
dymui pasiekti. Iš numatyto 
tuo klausimu susitarimo 24 
straipsnių ikšiolinėse derybo 
se jau buvę sutarta 17 straips 
nių. Ir čia reikalas įstrigo dėl 
Maskvos nenoro sutikti su tin 
karna kontrole.

Abi tos konferencijos (nusi 
ginklavimo ir atominių ban
dymų sustabdymo) eis dabar 
lygiagrečiai su viršūnių susi 
tikimais ir konferencijomis. 
Viena konferencija papildys 
kitą. Bet kad derybos eitų 
sklandžiai ir greitai būtų pa
siekti žmoniški susitarimai — 
vargu ar galima laukti.

stabdo susitarimą dėl ato
minių bandymų ir toks fak
tas. kad Prancūzija šiuo me
tu dar skuba pasigaminti sa
vo atominę bombą ir ją išmė 
ginti Afrikos Saharoje. siekda 
ma tuo patekti į «keturių ato 
minių valstybių» ratą.

Kita vertus. Rytų bloko vie 
ningumą ir Chruščiovo užsi
mojimą vadovauti tam blokui 
stabdo Raudonosios Kinijos 
vadai. Pastaruoju metu pasiro 
dė ženklų kad Pekinas sun
kina Chruščiovo padėtį šie-

JURGI M A S I
«Mūsų Lietuvos» skaitytoją ir platintoją, 
švenčiantį 60 ties metų sukaktį 
Nuoširdžiai sveikinam

«Musų Lietuvos» skaitytojus ir rėmėjus Alfonsą Pupelį, 
Oną Paukštienę bei ju artimuosius, liūdinčius 

dėl brangaus tėvo
JONO PŪRELIO

mirties, nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime
«M. L.»

60 ŠIMTO JO GIMTADIENIO PROGA 
nuoširdžiai sveikina ir ilgiausių metų linki 

Žmona Ona

kiant šiam koegzistencijos su 
Vakarais, ypač su Amerika. 
Kinija jaučiasi apeitair palik 
ta nuošalyje Chruščiovas ši
uo metu yra galingas savo so 
vietinėje imperijoje, bet ne 
toks galingas, kad galėtų ir 
visą Rytų bloką ir Kiniją 
«tvarkyti». Artimiausius ir pa 
lyginamai silpnus satelitus su 
valdyti Chruščiovas kol kas 
dar gali, bet Kiniją laikyti vi 
są laiką su įtemptomis vadžio 
mis — neįmanoma Ir komu
nistinė Kinija nori būti pirmo 
|e eilėje Kinija, o ne-'nuolat! 
niu akliu Kremliaus tarnu To 
ji trikampio problema Ameri 
ka Sovietų Sąjunga-Kinija pai 
nioja ir ateityje dar labiau 
painios tarptautinės politikos 
frontus. Kai kurie tarptauti
niai stebėtojai tebekartoja pa 
radoksinę perspektyvą, girdi, 
galįs ateiti laikas, kad Sovie 
tų Sąjunga paspirties prieš Ki 
niją ieškos — Amerikoje.

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ LIKI. 
MAS PASAULIO POLITIKOS 

SÚKÚRYJE.
Pabaltiečiai ir kitos paverg 

tosios tautos įtemptu susido
mėjimu stebi, kur nuves Va
karus koegzistencijos ir nuo
laidų politika, į kurią taip 
linkstama Ar tikrai Vakarai 
jau yra tokią politiką pasirin 
kę? Vokiečių laikraščio «Die 
Zeit» (Hamburge) komentato
rius pabrėžia, kad jau perei 
toje užsienio reikalų ministe 
rių konferencijoje Ženevoje 
paaiškėję, jog JAV ir Vakarai 
apsipranta su mintimi, kad pa 
dėtis Europoje kol kas negali 
būti pakeičiama, kitaip ta
riant, apsipranta su «status 
quo» Toks «apsipratimas» pa 
vergtoms tautoms, aiku, yra 
skausmingas reiškinys ir jos 
niekad su tuo nenusitaikys.

— Grupė lenkų chemikų at 
vyks Brazilijon susipažinti su 
chemine Brazilijos industrija.

— Nusiginklavimo konferen 
cijos paruošiamuose darbuose 
didžiausio sunkumo sudaro 
kontrolės klausimas. Šiuo atž 

<M. L.»
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vilgiu rusai labai nori apribo 
ti kontrolės teises.

— Prancūzai gamina atomi 
nę bombą, kurią neužilgo 
sprogdins Saharos dykumose. 
Prancūzija irgi nori tapti ato 
mine galybe.

— São Paulo geležies fabri 
kų darbininkai ir grafikai ne 
išėjo streikan. Gubernatoriui 
Carvalho Pinto tarpininkau
jant, darbininkams buvo pa
keltas 35 procentus atlygini 
mas.

Kai kūrios politinės grupės, 
kurioms rūpi nerimą kelti kraš 
te, stengėsi, kad streikas įvyk 
tų. Bet darbininkams nesvar
bu politika, o duona.

— Lapkričio m. 7 ir b d. 
įvyks udenistų partijos suva
žiavimas, kurio laukiama su 
dideliu susidomėjimu. Jame 
partijos atstovai išrinks kan
didatą į prezidentus. Yra du 
kandidatai: Janio Quadros ir 
Juracy Magalhães, buvęs par 
tijos pirmininkas. Atrodo, kad 
laimėtoju išeis Janio Quadros.

— Senatorius kun. B. Cala 
zans pareiškė, kad partijos 
suvažiavime balsuos Janio 
Quadros, nes taip nori jo rin 
kimai. Juracy Magalhães turi 
didelių nuopelnų partijai, bet 
šiuo metu, aplinkybės yra susi 
dėjusios, kad yra išmintingiau 
už Janio Quadros balsuoti.

— Prancūzijos spauda kriti 
kuoja naujos Brazilijos sosti 
nės statybą, ypač, kad trūks 
ta susisiekimo. Ją pasiekti ga 
Įima tik oro keliu Bet čia 
priemone nevisi gali naudotis.

— Amerikos prezidentas Ei 
senhower gruodžio m. 4 d iš 
vyks užsienin. Aplankys de
vynias valstybės. Pradės nuo 
Romos. Aplankys popiežių. 
Tai bus pirmas įvykis, kad 
Amerikos prezidentas lankys 
Popiežių. Prez Eisenhower 
jau v>eną kartą, karo metu, 
yra buvęs Vatikane ir kalbė
jęs su Popiežiumi Pijum XII.

Iš Romos skris Indijon, ir 
į kitus kraštus. Gruodžio m. 
19 d. atvyks į Paryžių daly
vauti Vakarų valstybių vadų 
susirinkime.

— Šią savaitę pora dienų 
Brazilijos vyriausybė paleido 
apyvarton vėl vieną bilijoną 
naujų popierinių pinigų. Pini 
gų spausdinimo mašina dirba 
dieną ir naktį.
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GEN. PUTNOS ŽMONA GRĮŽO

Vilniaus Tiesa 140 nr. įsidė
jo gen. Putuos atvaizdą ir pa 
sakojimą apie susitikimą Vil
niuje su jo žmona ir sūnumi. 
Gen. Putna kilęs iš Molėtų vals 
čiaus. Anksti dalyvavo Rusi
jos revoliucijoje. Paskui ture 
jo vadovaujančias vietas So
vietų kariuomenėje, buvo ka
rinis attache Japonijoje, Suo
mijoje, Vokietijoje, Anglijo
je. Pasikalbėjime su Putnie- 
ne nėra nė vieno žodžio, ko
kiom aplinkybėm gen. Putna 
buvo Stalino sulikviduotas 
drauge su maršalu Tuchačevs 
kiu.

Pati Putnienė su sūnum da
bar atvyko į Lietuvą iš Novo
sibirsko, vadinas iš trėmimų 
vietos. Putnos brolis Konstan 
tinas gyvenąs Molėtuose, o 
dvi seserys, Marija ir Janina, 
Pabradės rajone.

MERGAITĖS Į
KAZACHSTANĄ

Vilniaus radijas birželio 16 
pranešė, kad tą dieną iš Vil
niaus į Kazachstaną išvežta 
trečia mergaičių partija, viso 
apie 150. Išvyko « nuolatiniam 
darbui». Tai ne sezoniniam, 
o pastoviai įsikurti. Radio ben 
dradarbiui viena pareiškusi: 
«Aš su tūkstančiais merginų 
noriu vykti ten, kur šaukia 
partija». Vadinas, tai partijos 
valia, o ne laisvas pasirinki
mas.

BONOSKIO GIMINĖS SIBIRE

Lietuvoje svečiavosi Ame
rikos rašytojas komunistas 
lietuviško kilimo Pilypas Bo 
noskis. Dalis jo giminių tebe 
gyvena Lietuvoje, o dalis Si
bire. Sibiran buvo ištremti Bo 
noskio teta, pusbrolis pusse
serė.

PERSEKIOJA ŽYDUS
RUSIJOJE IR LIETUVOJE

New York Times skelbia 
apie naują žydų persekiojimų 
bangą komunistų valdomuose 
kraštuose. Vienur pasireiškian 
ti. žmonių neapykanta — ki
tur iš valdžios organų. Pav., 
Lietuvoje, Plungės miestely
je, žydų naujųjų metų išvaka 
rėse vietos gyventojai užpuo 
lę sinagogą. Milicija suėmusi 
keletą asmenų. Vėliau, už 
dviejų mėnesių, grupė ūkinin 
kų užpuolusi žydus ir vienam 
sulaužiusi koją Bet žymiai 
daugiau žydai esą kenčia nuo 
valdžios organų. Visai nese
niai buvusi uždaryta sinago
ga Černigove, o šventosios 
knygos konfiskuotos. Vietinių 
žydų delegacija išvykusi Mas 
kvon prašyti rabino Dr Jehu 
da Levino užtarimo. Černov- 
cy vietovėj suimta visa eilė 
žydų veikėjų už «sionistinę 
propagandą», esą jie per Pas 
sover šventę kėlę taurę «už 
pasimatymą kitais metais Je 
ruzalėj*. Minske buvo suimti 
8 žydų studentai už organiza 
vimą sionistų grupės. Kišene 
ve, Moldavijos sostinėj, buvo 
suimta daug žydų už nesilaiky 
mą dekreto draudžiančio ma
cų kepimą Passover šventėms. 
Kijeve buvo išniekinti žydų 
kapai: nugriauta daug pamin
klų, kad jie bus paversti par 
ku. Panašiai planuojama pa
sielgti ir su už Kijevo esan
čiomis Babi Jar kapinėmis, 
kur palaidota 81000 nacių nu 
kankintų žydų, nežiūrint, kad 
Kruščiovas. dar būdamas U k 
rainos kompartijos generali
niu sekretorium, žadėjo pas
tatyti paminklą. Apskritai, 
Kremlius kaltina žydus už 
«buržuazinį nacionalizmą», ku 
ris mos jungiąs bei darąs ne
ištikimais Sovietų Sąjungai.

NESĖKMINGAS BANDYMAS 
ATSIKVIESTI GIMINES. PERS 
PÉJIMAS NORINTIEMS ATSI
KVIESTI SAVO TAUTIEČIUS 

IŠ LIETUVOS

Prieš keletą mėnesių šio 
biuletenio skiltyse esame pas 
kelbę amerikiečių žurnalistų 
pasikalbėjimą su Kruščiovu, 
kur jis primygtinai tvirtino, 
kad netrukus galėsią Sovietų 
Sąjungą palikti kas tik nori, 
o ypatingai tie, kuriuos gimi
nės iš užsienio pageidautų. 
Tuomet pareiškėme didelį abe 
jojimą patikėti bolševikiniu 
melu. Šiandien, kaip matysi
te iš žemiau dedamo vienos 
moters laiško, mūsų sampro
tavimas pasitvirtino. Seka laiš 
kas, pasirašytas raidėmis K.T.

«Noriu čia pasidalinti savo 
liūdnais patyrimais, o kartu 
įspėti ir visus geros valios 
tremtinius betkuriame laisvo
jo pasaulio krašte.

Beveik ištisus trejus metus 
stengiausi kelis savo žmones 
iš Lietuvos į Ameriką atsiga
benti. Išnaudojau viską, ką tik 
vaizduotė ir «patarėjai» su
gestionavo Parašiau per šim
tą visokiausių laiškų, prašy
mų pareiškimų paruošiau vi 
šokių dokumentų. įrodymų ir 
kitokių raštų lietuvių, rusų ir 
anglų kalbomis ir siuntinėjau 
bolševikinėms įstaigoms kon
sulams ir visokioms ministe
rijoms į Lietuvą, Rusiją ir net 
Ameriką. Rašiau nuolankius 
prašymus, laiškus visokiems 
lietuviškiems «valdytojams», 
taip pat tariausi su vietiniais 
advokatais «ekspertais» ir pri 
sidariau nelauktų išlaidų. Pa 
našiais būdais Lietuvoj iš vi
sų jėgų stengėsi irmano kvie
čiamieji. nes aš juos raginau 
ir drąsinau. Per tą laiką bol
ševikinės kartotekos apie ma 
ne ir kviečiamuosius nepa
prastai praturtėjo visokiausio 
mis informacijomis net labai 
pavojingomis įtarimo atžvil
giu, ypač aniems Lietuvoj. 
Bolševikinės įstaigos mūsų 
pastangų neatmetė, net suda 
rė įspūdį, kad atkvietimas bus 
pasiektas, o tuo tarpu visus 
tuos trejus metus tiesiog čiul 
pė iš mūsų visokias žinias ir 
išpažintis iki nuogumo

O štai visai neseniai arti 
mieji su skausmu ir piktumu 
man pranešė, kad viskas jau 
baigta. Bolševikaiatsakė, kad 
nepakankama giminystė, kaž 
kokie neįmanomi baigti pati
krinimai ir kitokie sukti so
fizmai Galėjo iš pat pradžios 
pasakyti, kad nėra jokių vil
čių, bet to nesakė, o čiulpė 
gramdė žinias ikipaskutiniau 
sios siūlės, kartais net su pa 
kartojimais tų pačių dalyku 
kurie jau anksčiau buvo jiems 
nusiųst» Mano žmonės Lietu
voj labai susirūpinę, nes skai
tosi su galimybe kada nors 
ateityje turėtisufabrikuotų ne 
malonumų iš okupanto pusės, 
nes, galbūt, perdaug atvirai 
ir dar raštu išsipasakojo. Te 
ko girdėti, kad ir kiti trem
tiniai turi panašių ir dar ne
malonesnių patyrimų. Oficia
liai bolševikinės įstaigos man 
tvirtino kad aikvietimo rei 
kalu reikią prašyti tiktai Lie 
tuvos valdžią, tad ten krei

Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrinės 
Radio Programos

Iš Radio Nove de Julho, kiekvieną sekmadienį nuo 
18,00 ligi 18:30 vai., banga 540 klc.

Lietuviškas žodis radio bangomis tol bus girdimas, kol 
jį rems susipratę lietuviai.

Radijui paramą galima įteikti finansinės komisijos na
riams asmeniškai arba siunčiant per paštą finansų ko
misijos iždininko p. Petro Šimonio, ar kun. P. Ragažins- 

ko vardu šiuo adresu: caixa postal 4118, São Paulo.
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Garso greitumas juros paviršiuje siekia 1223 klm per valandą Kada lėktuvas pralen. 
kia^balsą, susidaro susikirtimas bangų, kurios iššaukia vadinamą «garse eksploziją».

KJ54 m. astronomai užregistravo pasirodymą labai šviesios žvaigždės, kuri buvo ma 
tomą dienos metu. Tai buvo retas gamtos įvykis. Sprogusi kuri nors žvaigždė, išmetė dide 
lį debesį šviesių gazų, kurie sklido erdvėje 112 milijonų 630 tūkstančių klm greičiu per dieną.

Pabėgėliai tvirtina, kad Kinijos komunistai okupuodami Tibetą, suhaikino 2 tūkstan
čius 500 vienuolynų, nužudė aštuonis tūkstančius vienuolių, 12 tūkstančių pasodino už ge
ležinių grotų. Ir apie šimtas tūkstančių tibetiečių pasislėpė kalnuose.

J. Augustaitytė-Vaičiunienė

Kji Àlate atenuo
Dangus žvaigždžių prisėtas rymo, 
O mėnuo supas jų viduryje.
Atbėgęs tarplysiu juodų arimų, 
Pakimba ties sapnuojančia giria.

O girioj medžių kreivuose šešėliuos, 
Pro eglių spyglelius ir drebančius lapus, 
Jis mato žygių pakelėje
Ten partizanai laidoja draugus...

Jie po žiupsnelį žemių beria, 
Nulenkę galvas maldai prie duobės... 
Praskleidęs medžių skarą žalią, 
Apšviečia veidus pro viršūnę drebulės.

Ir, nusigandęs tos didybės žmogaus mažo, 
Nubėgo vienplaukis aušros taku...
Žvaigždes gražiausias iš visų kraštų suprašo 
Ir supina aplinkui tankiu vainiku.

Nebeišduos tos paslapties pušis beraštė 
Maži ir dideli lapeliai skleis lapus... 
Ir mėnuo nesakys, ką šiąnakt matė .. 
Jis viens didvyrių naktimis lankys kapus.

piausi, parašydamas eile laiš 
kų. Niekas iš ten man nieko 
neatsakė. Iš tikrųjų juk ką gi 
jie gali atsakyti, nes yra be
jėgiai.

Po tokių patyrimų noriu vie 
šai perspėti visokios rūšies 
optimistus, kad lietuviškieji 
bolševikai yra bejėgiai insfrru 
mentai daryti betkokius nuta 
rimus, o ypač mūsų tautiečių 
atkvietimo reikalu. Viską 
sprendžia ir nutaria tiktai 
Maskva. Kad tai yra negin- 
čyjama tiesa, parodo jau tas 
faktas, kad tie keli lietuviai, 
kuriems pro visokius vargus 
ir k iūtis pasisekė atsirasti 
Amerikoj pasiekė tai tik Kruš 
čiovui sutikus, kuriam atitin
kamus prašymus įteikė Ste
venson, Rooseveltienė.

Gražinti pavogtus daiktus

Vyskupas Fulton J. Sheen. 
Pasisakęs su jam įprastu at
virumu, vaizdingumu ir prin
cipingumu apje bendradarbia 
vimą su rusais.

Jei kaimynas kitoj pusėj 
gatvės, prie kurios jūs gyve
nat — rašė Sheen, — sąmo
ningai apiplėšia kiekvieną na 
mą jūsų pusėje, jūsų nelies 
damas; jei jis žudo kai ku
riuos tų namų savininkus, k i 
tus ištremia; jei jis išplėšia 
kambarių baldus ir gabenasi 
juos į savo namus, o tuo pa
čiu ima kaltinti jus, kad jūs 
esąs plėšikas, ir vagis ir gal 
važudys... —- ką jūs turit da
ryti?

Ar jus tik sakysit, kad jūs 
nesat plėšy kas, ar jūs rašy- 
sit laikraščiam, pareikšdami, 
kad nesat vagis? O jei jis 
tuos kaltinimus svies jums 
teisme, ar jūs tylėsit apie na 
mų apiplėšimą ir vaikų paė
mimą į vergiją?

Taigi kodėl taip yra, kad 
kada Jungtinės Valstybės ir 
Vakarų pasaulis ’yra baltina
mi esą tautų pavergėjai, norį 
pradėti atominį karą, ar esą 
imperialistai ir taikos prie
šai, mes tai tik paneigiame 
Jungtinėse Tautose, užuot pa
teikę sąrašą kraštų, kuriuos 
jie yra konfiskavę, tokių kaip 
Ukraina, Rumunija, Vengrija, 
Rytų Vokietija, Estija, Latvi
ja, Suomijos Karelija, Lenki
ja, Lietuva, Bulgarija, Armė
nija, Albanija, orutinė Mongo 
lija, Azerbeidžianas, Kirgizi
ja, Uzbekistanas, Kinija ir kt.? 
Kodėl mes neiškeliame diena 
po dienos Jungtinėse Tautose 
tų kraštų išlaisvinimo proble
mos?

Užuot buvę defenzyvoj, ar 
neturėtume savas pastangas 
nukreipti ne tik į nuolatines 
derybas su Sovietais, kiek į 
reikalavimą pavergtai Rytų 
Europai laisvės ir nepriklau
somybės? Niekada taip nesi' 
jaudina vagis, kaip tada, kai 
jį pagauna su pavogtais daik 
tais, o septynių vandenų ne
užtektų nuplauti kraujui nuo 
Sovietų rankų, kurios paver
gė Vengrijos laisvės kovoto
jus.

Tol, kol Sovietai įtraukia 
Jungtines Valstybes į disku
sijas dėl atominio karo, anto 
rėš, viršūnių konferencijų ir 
laisvo Berlyno miesto, jie ati 
traukia Vakarų pasaulį nuo 
pagrindinės problemos — pa
vogtų daiktų^atėmimo iš jų 
rankų...
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DARBININKU 
REIKALAVIMAI

Jau rašėme, kad darbinin
kų sąjūdžio svarbiausias sie
kis yra, kad darbininkai visų 
būtų vertinami kaip lygūs 
žmonės. To nepasiekiama b e 
dorinės pažangos — teisingu
mo. meilės ir broliškumo išug 
dymo žmonėse. Dabar gi ra
šysime apie darbininkų sąjū
džio reikalavimus,.

Reikalavimas yra tvirta v a 
lia gauti tam tikrą dalyką. 
Didysis darbininkų rei
kalavimas yra teisin
ga alga. Dažnai darbinin
kams'jos nenorima mokėti. 
Kai maisto produktų ir kitų 
prekių kainos pakyla, pakel
ti algas darbininkams nenori 
ma, net priešinamasi. Darbi
ninkai reikalauja algos, pa
kankamos žmoniškam pragy
venimui su šeima ir įgalinan 
čios gyventi kaip kiti visuo
menės sluogsniai. Prie teisin
gos algos priklauso ir pensi
jos ligos, bedarbės ir senat
vės atveju.

Rodos, šiuos teisingus dar
bininkų sąjūdžio reikalavimus 
turėtų darbdaviai ir kiti vi
suomenės sluogsniai pilnai su 
prasti ir patenkinti. Juk tie 
reikalavimai kyla iš teisin- 
gumo sąmonės ir kil
naus darbininkų s ekio pilnai 
dalyvauti žmonijos 
pažangoje, turėti tą pa
tį pragyvenimo lygį, kaip ki
ti visuomenės sluogsniai!

Bet taip nėra. . - Kodėl?
Mat, prie šitų kilnių tų rei 

kalavimų priežasčių prisimai
šo kiti dalykai. Pirmiausia — 
tai egoizmas, savimyla. Jo vi 
sada buvo tarp turtingų ir ne 
turtelių, tarp darbdavių ir dar 
bininkų Savimyla yra didžio
ji žmonijos blogybė Ir dar
bininkų sąjūdis yra nuolati
niame pavojuje jam pasiduo
ki kai jo Vadovai leidžiasi 
apvaldomi pinigo, malonumų, 
garbės ir valdžios troškimo.

Mes katalikai, taip pat sto
jame už teisingus darbininkų 
sąjūdžio reikalavimus. Žino
me ir sutinkame, kad įvairių 
jo grupių vadovai turi skai
tytis su darbdavių ir darbi
ninkų egoizmu. Tačiau naudo 
ti savimylą blogam, žadinant 
kerštą ir neapykantą darbda
viams, kaip tai daro komunis 
tai, yra neleistina. Niekados 
negalima daryti bloga, kad 
išeitų kas gera! Čia katalikai 
ir komunistai yra visai prie
šingai nusistatę.

Kita priežastis — tai vieno 
kia ar ki ok:a doktrina, pa
saulėžiūrą. Pagal kapitalistų 
išpažįstamąjį ūkinį liberaliz
mą — patys darbininkai su 
darbdaviais laisvai susitartą 
dėl savo algų dydžio! Darbš
tūs darbininkai galį visad ge
rai pragyventi! Geriems dar
bininkams niekados netrūks
tą darbo! Taip galvoja ir 
daugel kitų sluogsuiių žmonių, 
ir net katalikų.

Gi pagal komunistų skelbia 
mąjį Mirkso mokslą darbda- 
v ai kapitalistai esą tik dar
bininkų išnaudotojai. Todėl 
darbininkai turi kapitalistų kla 
sę sulikviduoti visai sunaikin 
ti ir patys vieni paimti fabri
kus ir valdžią. Ir kaip žinote, 
daug kur darbininkų ir jų sin 
dikatų vadai yra daugiau ar 
mažiau pasiėmę šia dvasia. 
Net tikrai susipratusiems ka
talikams darbininkams snnku 
nuo jos visai atsikratyti!

Prie to dar primai š o m a 
politika; Partijos sten
giasi savo skaičiumi politiš
kai daug sveriančias darbinio 
kų mases panaudoti politi
niams ir grynai partiniams, 
sa anaudiškiems tikslams Jų 
tarpe yra ir komunistų parti
ja, kuri turi dabar* didelės įta 
kos daugelyje darbininkų są
jūdžio grupių ir sindikatų Su

MŪSŲ LIETUVA

2.000 Kalėdiniu Siuntiniu be Uždarbio
Lietuvių Prekybos Bendrovė naudojasi šia proga padėkoti įvairiuose pasaulio 

kraštuose gyvenantiems lietuviams už tą ypatingą paramą, kurios mes esame susilaukę 
per šiuos metus Reikšdami savo nuoširdžią padėką, kartu mes VÊL GRĮŽTAME prie 
savo tradicijos, Įsipareigodami visiems lietuviams pasiūlyti kaip dovaną be uždarbio 
2.000 SPECIALIŲ KALĖDINIŲ SIUNTINIŲ.

Labai atidžiai pasvarstę savo patyrimu paremtus duomenis, tam reikalui sudarė
me ko naudingiausius šitokius 2 skirtingus KALĖDINIUS BE UŽDARBIO SIUNTINIUS.

KALĖDINĮ SIUNTINĮ NR. I SUDARO:
1) 3 jardai vilnonės medžiagos paltui,
2) 3 14 jardo vilnonės medžiagos vyriškam ar moteriškam kostiumui,
3) 3 jardai dvigubo pločio pamušalo,
4) storas vilnonis megztinis, sibirišku vadinamas,
5) pora vyriškų vilnonių kojinių,
6) pora moteriškų žieminių kojinių.
To kalėdinio siuntinio Nr. 1 kaina tiktai

$ 4O.OO, iškaitant visus mokesčius.
Svoris 11 svarų.
KALĖDINĮ SIUNTINĮ NR. 2 SUDARO:
1) 13 jardų vilnonės medžiagos 4 vyriškiems ar moteriškiems kostiumams.
2) 8 jardai vilnonės medžiagos paltui,
3) 10 jardų dvigubo pločio pamušalo
4) 10 jardų sunkios medžiagos 3 moteriškoms ar 6 vaikiškoms suknelėms.
To kalėdinio siuntinio Nr. 2 kaina yra tiktai

1$ 79,00, iškaitant visus mokesčius.
Svoris 22 svarai.
Visos abiems siuntiniams skirtosios medžiagos yra ekportinės rūšies su «Made 

s in Englands įrašu ir pasirenkamos šitaip:
1) kostiumams dvigubais ruožiukais arba lygios tamsiai mėlyna, ruda arba pilkšva, 
2) paltams - tamsiai mėlyna, juoda, Šviesiai mėlyna žalia arba kupran. spalvos.
3 suknelėms - dideli taškai mėlyname, rudame arba gelsvame dugne
Tuojau reikalaukite pirma nemokamų pavyzdžių, kuriuos mes siunčiame oro 

paštu į bet kurį pasaulio kraštą.
Mūsiškius KALĖDINIUS BE UŽDARBIO SIUNTINIUS gali užsisakyti kiekvie- 

i nas lietuvis, vis tiek, ar jis būtų mūsų klijentas ar ne. BET NORĖDAMI VISIEMS 
DUOTI PROGOS PASINAUDOTI JAIS, NUSTATĖME, KAD VIENAS ASMUO IŠ KARTO 
GALI UŽSISAKYTI NĖ DAUGIAU KAIP 2 TOKIUS SIUNTINIUS (KIEKVIENOS RŪ
ŠIES PO VIENĄ).v Taip pat priiminėsime po 1 doi. iš tų, kurie nori užsitikrinti sau 

Í KALĖDINĮ BE UŽDARBIO SIUNTINĮ, bet galutinio užsakymo lauksime ne ilgiau 
kai 4 savaites.

MES GARANTUOJAME
1) Kiekvienas siuntinys pasieks gavėją.
2) Jei siuntinys dingtų, grąžinsime pinigus arba nemokamai pasiųsime kitą 

tokį pat siuntinį.
3) Apmokėsime visus su pasiuntimu susijusius mokesčius, kad gavėjai Lietu

voje, sulaukę siuntinio, nebeturėtų jau nieko primokėti.
4) Siusime tik tokias prekes, kurios bus užsakytos pagal jų aprašymą ar 

remiantis pavyzdžiais.
LITHUANIAN TRADING COMPANY

1A, Hunt Street —- London, W. 11 — Great Britain

tuo turi, nori ar nenori, visi 
skaitytis! Tačiau paskiros dar 
bininkų sąjūdžio grupės gali 
nepasiduoti išnaudojamos ar 
piktnaudojamos ..

Pridėkime prie to dar i š - 
erzintą nuotaiką, su 
sidariusią darbininkuose del 
pakeltų neteisybių, skriaudų, 
bado o darbdaviuose dėl tu - 
retų didelių nuostolių ir bar
nių...

Štai kodėl darbininkų sąjū 
dis ir darbdaviai nesutaria dėl 
galimo ir būtino teisingų dar 
bininkų reikalavimų jgyvendi 
nimo! Mes čia nenorime nie
ko kaitinti - nei darbininkų, 
nei komunistų, nei paskirų 
darbdavių kapitalistų Norime 
tik padėti kad vieni kitus su 
prastų Tam reikia, kad vieni 
kitus vertintų, gerbtų ir mylė

Saulės šviesa yra sidabrinė bet ne auksinė, kaip kartais atrodo Nuostabus kiekis 
samulės šviesos tr šilumos yra gaunamas vykstantant atominiams junginiams saulės viduje. 
Kiekvieną sekundę saulė išleidžia energijos lygų vienam bilijonui hidrogeninių sprogimų. 
Bet žemė, del S9vo^ mažumo, suima tik mažą dalį saulės spinduliavimo. Saulėtos dienos 
metu du kvadratiniai žemės kilometrai gauna energijos, kuri yra ligi trijų milijonų arklių 
jėgai (HP).

Tibetiečiai, kurie vengia skruzdės ir bet kokius kitus vabzdžius žudyti, kovo mėn. 
sukilo prieš komunistinę tvarką Kinijos komunistai kelis tūkstančius tibėčių išžudė.

Povandeninio laivo «Nautilus» komandantas William R. Anderson tvirtina, kad Šiau
rės vandenynas yra labai gilus.

PALANGA BUVO PARDUOTA
1824 M. M. TIŠKEVIČ.UI

UŽ 83,580 DOLER.Ų

Palanga ir jos apylinkės iš 
senų laikų buvo garsios savo 
gamtos grožybėmis, žavėjan- 
čiu pajūriu ir savo uostais, 

tų. Darbininkai ir darbdaviai 
yra lygiaverčiai žmonės, ir 
abeji vieni kitiems reikalingi. 
Norime priminti visiems kata 
likams, o ypatingai darbinin
kams, kad turime calyvauti 
darbininkų teisingų reikalavi 
mų įgyvendinime Juk vieny
bė - galybė! Juk tai teisingu 
mo ir meilės pareiga. Tačiau 
neturime leistis piktnaudoji- 
mui ar pasiduoti vedami ne 
apykantoh.

P. Daugintis S J. 

kurie jau 1613 metais tapo at 
žymėti Lietuvos žemėlapiuo
se. Įvairūs svečiai atvykdavo 
ten vasaroti; pirkliai iš užsie 
nio turėdavo savo namus ir 
sandėlius; keliautojai sustoda 
vo ten pailsėti ir pakeisti ar
klius.

Iki vidurio 18 to šimtmečio 
Palanga skaitėsi Didžiojo K u 
nigaikščio nuosavybe ir jos 
valdytojai mokėdavo 7,15f auk 
sinų į metus nuomos Vėliau 
ji buvo atiduota vyskupui Ma 
salskiui. kuris už tas žemes 
nieko nemokėjo. Rusams pa
grobus Lietuvą 1795 metais, 
Palanga buvo atiduota Ksave 
rui Neselskiui.

1824 metais, liepos 13 dieną, 
Palangą nupirko pulkininkas 
Mykolas Tiškevičius, užmokė 
damas už ją $88,580. Sykiu su 
miesteliu, jam teko ir 8,866

i
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Halina Mošinskienė
DAILININKAS JONAS RIMŠA

S. PAULYJE

Pro didžiulį apartamento 
langą švelniai plaukia Brazi
lijos dangaus atspindžių pluoš 
tai, šliauždami pastelinės spal 
vos melsvomis kambario sie
nomis, suteikdami puikų apš 
vietimą dailininko darbui. Čia 
ir priėmė lietuviškos spaudos 
korespondentes garb i am a s 
dailininkas Jonas Rimša, prieš 
dvi savaites atvykęs iš Argen 
tinos į São Paulo, apvainikuo 
tas nepaprasto pasisekimo ir 
neabėjotinai aukšto įvertini
mo ispaniškoje Pietų Ameri
koje.

To įvertinimo išdavoje Jono 
Rimšos paveikslai buvo tie
siog išgaudyti Argentinoje, ir 
todėl jis teatvežė jų su savi 
mitik kelius aliejiniais dažais, 
ir apie 40 akvarelių kuriuose 
menininkas pasireiškia skir- 
tingame, iki šiol mums įpras 
tame styliuje. Naujos temos, 
naujas koloritas išryškina Jo 
no Rimšos galutinai subrendu 
sį ir savita charakterį ir tech 
niką Ypatingai įdomios jo ak 
varelės, kuriose techiškai su 
tirštindamas spalvas jis išgau 
na visai naują akvarelės po
būdį.

Dailininkas Jonas Rimša at 
vyko į Braziliją 2 metams, 
tikslu užfiksuoti Brazilijos Ža 
liojo Paragaro - Amazonių eg 
zotiką ir naujos sostinės cha 
rakteringiausius vaizdus.

Jonas Rimša yra entuzias
tingai pasiryžęs atsiduoti čia 
savo kūrybai ir suruošti S. 
Paulyje savo kūrinių parodą, 
kuri nustebintų meno pasaulį 
nauja žvaigžde pasirinkusią 
Pietų Kryžiaus padangėje sa 
vo kelio eklipsę.

Lietuvių kolonijai derėtų pa 
risidėti prie lietuvio meniniu 
ko parodos propagavimo bra 
žilų tarpe, ir savaime aišku pa 
sistengti įsigyti bent po vieną 
šio Pietų Amerikoje išgarsė-- 
jusio dailininko kūrinį. c 

dešimtinės žemės, kuri nusi
tęsė veik iki Kretingos. M. 
Tiškevičiaus ambicija buvo 
padaryti Palangą vienu žy
miausių kurortų Europoje. Jis 
ir jo įpėdiniai pastatė gražių 
vilų, kazino ir puošnių pale
čių su dideliu parku, kad ga 
lėtų pasididžiuoti ir Versalis.

Bet carų valdžia kiek išga 
lėdama slopino Palangą, ne
leisdama ten apsistoti dides
niam skaičiui vasarotojų. Iki 
1819 metų Palanga buvo aps
krities miestas Paskiau rusai 
atėmė jai tą privilegiją ir Pa 
langą priskyrė prie Kuršių. 
Tačiau ji atlaikė savo šlovę 
ir iki mūsų laikų pasiliko vi 
sų žemaičių tautinis ir dvasi 
nis centras — Birutės gimtinė.

(Sandara)
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«JAUNYSTES AIDAS. '

<M L.» skyrius jaunimui
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Julija Šimonytė, Aloyzas Kūniški s, 
Julija Jurgelevičiūtė, Danutė Jurevi

čiūtė, ir Genovaitė Svinkūnaitė.
Raštus siųsti — «Jaunystės Aidui»,

x Caixa Postai 4*118
São Paulo.

ATEITININKU FEDERACIJOS VALDYBOS
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Jisai tebėra aktualus ir šian 
dien, kada lietuvių tautos ku 
riamasis darbas tebelieka nu
trauktas antrojo Didžiojo ka
ro ir tebekliudomas ateistinio 
bolševizmo vergijos Lietuvo
je.

Ketvirtasis Kongresas, su
sirinkęs 1935 Telšiuose dar 
prieš tą nelaimę, ištikusią mū 
sų tautą, atkreipė dėmesį į 
per lėtą kultūrinę Lietuvos 
pažangą, pavojingą tautų var 
žybose dėl savo egzistencijos. 
Kongresas ragino ateitininkus 
ir visus lietuvius skubos ke
liu veržtis į pirmąsias kultu • 
ringųjų tautų eiles. Ateitinin 
kai jau tada pabrėžė, kad tau 
tos didesnis kultūringumas y- 
ra kartu ir didesnė jos apsau 
ga galimos nelaimės metu. 
Stipresnė fizinė jėga gali tau 
tą laikinai pavergti ir išblaš
kyti, tačiau dvasia lieka ats
pari ir vėl susilaukia laisvės 
dienų.

Penktasis kongresas yra į- 
vykęs jau Lietuvos nelaisvės 
dienomis - po ilgos pertrau 
kos ir pirmasis užsienyje Su 
sirinkus Chicagoje 1954, kon 
gresas susikaupė ties lietuvių 
tautos atsparumo ir išsilaiky
mo problemomis. Šiame kon
grese buvo iškeltas gyvas rei 
kalas telkti visas savo jėgas 
tautos gyvybei saugoti, kad 
Lietuva atgautų nepriklauso
mybę su mažesniais žmonių 
nuostoliais pačiame krašte ir 
užsieniuose Vienur graso žu
dymas bolševikine prievarta, 
o kitur —- nusižudymasnutau 
tėjimu. Penktojo kongreso iš
kelta gyvybinė mums proble 
ma ir patsai šūkis, išreikštas 
tik kiek kitais žodžiais, po tre 
jų metų buvo pakartoti lietu 
viškojo jaunimo kongreso Chi 
cagoje.

Jau iš šių kelių apybraižų 
regime, kad ateitininkų kon
gresai paliesdavo pačius gy 

viausius ir aktualiausius gy
vename jo meto klausimus. Jie 
vertino piaeityje atliktą dar
bą ir paveldėtą palikimą; jie 
kūrė konstruktyvius planus 
ateičiai; jie skatino dabartyje 
kovoti už krikščioniškus ir 
tautinius idealus.

PENKIOS DEŠIMTYS veik
los metų, paženklintų mūsų 
amžiaus nepaprasta įtampa ir 
idėjine kova, yra pakanka
mas įrodymas, kad ateitinin
kai nėra traukęsi iš tos ko
vos už krikščioniškus ir tau
tinius idealus Niekas jų ne
gąsdino. niekas nesulaikė ir 
niekas neiškreipė iš savo šie 
kimų kelio, kuris ėjo pro vi
sus tarpsnius kokie tik gali 
gyvenime pasitaikyti

Per tą pusę amžiaus ateiti
ninkai išgyveno svetimųjų ir 
savųjų priespaudą, veikė po 
grindyje ir viešumoje rinko 
si paprastoje kaimo pirkelė
je ir renkasi dangorėžių ske
terose, buvo gausiai pasisklei 
dę savo tėvynėje ir plačiai 
yra išsklaidyti po visą žemės 
rutulį Šiucse įvairių priešy
bių tarpsniuose ateitininkai 
patyrė skaudžių varžtų ir glo 
bos, susilaukė pagyrimų ir 
priekaištų degė dvasios kai
tra ir vėso, kilo ir slūgo, ta
čiau ištvėrė ir atsilaikė, it 
žaizdre grūdinama geležis, iš 
saugodama savo ideologinį in 
teg<alumą ir organizacijos tęs 
tinumą.

Apžvelgdamas ta ateitinin- 
kišką kelią, kurio net trys 
penktadaliai praėjo po nelais 
vės ir tremties ženklu šešta
sis jubilėjinis kongresas ats
kleis turtingą patirtį ir ver 
tingus praeities ptmokymus. 
Jie labai pravers dabartinei 
padėčiai geriau suprasti iratei 
ties keliui naujas gaires n 
smaigstyta Čia didelės reikš 
mės turės žinojimas kad atei 
tininkų kelias, palenktas į Die 
vą ir Tėvynę nė negalėjo bū

(tašą)

Svečių tarpe buvo ir vienas 
ponas Zigmantas Laurynovi- 
čius Pradžioje mano dėmesys 
nesustojo ties juo Atrodė ei
linis bajoraitis, iššokęs iš dva 
rų albumų ir atėjęs į žmones 
pasidžiaugti savimi. Bet greit 
jis pagavo mano žvilgiui.

Antrą kartą sutikau jį sena 
me dvare pas dar senesnę 
ponią Stankevičienę Jos ka
pinių koplyčioje kas mėnesį 
dėdė laikė mišias. Ir mane 
ten pasiėmė važiuodamas.

Po pamaldų ponia rodė sa
vo dvarą tuos kambarius 
kur dirbo jos vyras Jam mi
rus ten niekas nei kėdės ne 
pajudino. Stalai šautuvai, ra
gai skendo dulkėse, plyšo šie 
nų apmušalai Fodos iš tam
sių kerčių pakils pelėdos, ši 
kšnosparniai vaiduokliai — 
taip buvo vj-kas apleista. Bet 
ji didžiavosi giminės herbu, 
senais šalmais, medžioklių ra 
ga s Visa tai slėgė mane.

t* da priėjo I aurynavįf jus. 
Pasitikau su pašaipa: maniau, 
kad jis visom išgalėm girs 
dvarą Bet jis kitaip prak > - 
bėjo Užsidegęs pasakojo, kad 
tai nesąmonė šitaip tvarkyti 
ūkį, kvailai žiūrėti į praeitį 
ir nieko neve kt«i. Visos jo 
mintys buvo lyg iš mūsų na
mų, nuo stiklinių gonkų at
neštos ir jam patikėtos Tada 
pažvelgiau į jo veidą įdegtą 
vasara s saulės ir radau kaž
ką artimo ir bendro.

Mane žavėjo bet koks pa
žangos prasiveržimas. «Žmo
gus turi būti naudingas» —. 
skambėjo visą kelią Zigman
to žodžiai. Vežimui smarkiau 
trinktelėjus per duobę, neiš
kenčiau ir pasakiau:

ti be didelės įvaržos ir ko 
vos. Taip buvo ir taip lieka 
dėl to kad ateitininkai yra 
katalikai ir ateitininkai yra 
lietuviai.

(B. D.)

— Tai bent bajorija, bent 
gyvenimas!

—- O kas tau, Anuška! Ko 
trūksta? — kalbėjo dėdė. - 
Žinoma, kai kas netvarkoje, 
bet, panie, tradicijos saugoja 
mos, o tai svarbiausia.

— O kas iš to?
— Bajorija negali šitaip gal 

voti '1 u per daug sėdėjai na 
muose, nebesupranti, ką tai 
reiškia.

Nieko neatsakiau. Taiplen 
gvai nepakeisiu jo minčių- 
Prisiminiau ir namuose nuo
latinius ginčus su mama. Ba
jorystė! Bajorystė! Ir mane 
tai bajorystei auklėjo, leido 
j pensionatą Negalėjau pa 
kęsti tų kvailų dalyku, perdė 
to mandagumo, muzikos ro
mansų ir vieną kartą mečiau. 
Norėjau pasilikti namie, kur

Leonardas Andriekus

Vėlinės
Ką jūs beveiksite, parėjusios namo, 
O mano protėvių neramios vėtės?
Iš sugriautos pastogės liko tik akmuo, 
Iš vasaros dienų - ■ tiktai šešėlis.

Be saulės, be žvaigždžių bus rudenį dangus - - 
(Tokioj tamsoj namo nerasit kelio.
Jus ves į tėviškę per liūdinčius laukus 
Iš avilio atlėkusi bitelė.

Jus pailsėti ant akmens ji meiliai ves --
Stebėsitės, kad taip aklai sutemo - -
Ir skausmo ašaras, tas brangias lauktuves, 
Sugers ištroškusi gimtoji žemė.

jauties laisvas ir nevaržomas
Motina širdo, kam pasitrau

kiau iš mokslo. Tėvai nieko 
nesakė. Jo veide pastebėjau
tik malonų šypsnį, ir pasiju 
tau drąsi Vakarais tėvas, bro 
lis ir aš skaitydavome slaptus 
laikraščius ir degte degėm 
pažanga. Ką nors naujo, nau 
dingo padaryti mūsų žmo
nėms !

Čia savo mintyse išgirdau 
Zigmanto balsą — reikia būti 
naudingam...

Jis pradėjo dažniau lanky
tis Rudens vakarai suvesda, 
vo svečių į kleboniją. Skleidė 
jie kortas ant stalo, įkalboje 
sumezgė politiką Zigmantas 
greit išsiskyrė iš jų draugijos. 
Pagaudavo jų mintį ir ją neš 
davo painiais laiptais, suteik 
damas tvirtumo ir grakšium .

Kai įsidegdavo ginčai tada 
mes atvoždavome pianiną Ma 
no pirštai perbėgdavo klavi
šus ir surinkdavo juos pynėn 
o jis uždainuodavo.

(B. D.)
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1 J&9 m. lapkričio 7 d. MUSŲ LIETUVA pusi. &

TAUTIEČIAI!

Skaitykite ir platinkite vienintelį Pietų Amerikoje 
populiarų lietuvių kultūros žurnalą «GINTARĄ» kuris išei 
na kiekvieno mėnesio pradžioje.

«Gintare» rasite daug įdomių straipsnių, apysakų, 
eilėraščių ir žinučių. «Gintaro» kaina metams tik Cr.Š 200,00.

Pinigus siųsti: «Gintaras» Caixa Postai 7988, S. Paulo.

Dr. AYRTON LORENA 
Dr. VICTOR AUSENKA 

Advocacia

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku

mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.
Raštinė:

R Senador Feijó, 131 - 10.° and. sonj. 101 - Tel. 35-0062

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE

★ Skubiai išsiunčiame aprangą, maistą, medžiagas, me 
gztinius, vilną, odą batams ir vaistus.

★ Turime visų medžiagų pavyzdžius!
★ Laike 6-8 savaičių siuntiniai pasiekia Lietuvą. Oro 

paštu 2-3 savaitės.
★ Siuntėjas gaus gavėjo parašu patvirtintą pakvitavimą.
★ Visi persiuntimo mokesčiai ir muitas apmokami čia. 

Gavėjas nieko neturi mokėti.
★ Siuntiniai pilnai apdrausti - žuvus grąžiname pinigus 

arba pasiunčiame naują.
Kreipkitės pas:

Jonas Valavičius, R. Pe. Bened. de Camargo, 698, Penha 
Al. Boguslauskas, R. Uranium, 240 - Brooklyn Paulista 
Rašykite: Caixa postal 403 — São Paulo.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ PRANAS & CIA. LTDA

«TĖVYNES GARSAI»
LIETUVIŠKOS MUZIKOS VALANDA.

RADIO®COMETA — Z.Y.R. 217, Vidutinėmis bangomis 
1.130 kels. Mikrobangomis (frequência modulada) 1071 mg.

SEKMADIENIAIS

1. LIETUVIŠKA MUZIKA PLOKŠTELĖMIS
nuo 13,00 iki 14,00.
2. PAGEIDAVIMŲ KONCERTAS
nuo 14,00 iki 14,15.
3. LIETUVA ir LIETUVIAI:
«Musų Popiečiai — nuo 14,15 iki 14,25
Priimame komercinius skelbimus ir pasveikini

mus su plokštelėmis!
Galima gauti naujų lietuviškų plokštelių!

Vadovauja «TĖVYNĖS GARSAI» Kolektyvas.
Adresas: Caixa Postai 403, S. Paulo, BRAZIL.

Madeiras em geral

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Pone: 52-022S 
Endereço Telegráfico: «CABIUNA»

Rio de Janeiro
Serraria « I T A » — Serra dos Aimorés — Município de 

Nanque - Estado de Minas Gerais

@ nsnsim nb hbiom »» n ® K ggg Casa ^prindgs & Čia. g m “ rá
Ü Dabar parduodame: Siuvamas «Singer» mašinas,

paskutinio modelio televizijoa aparatus «Invictus», 
geriausios rūšies (Alta fidelidade) radijo aparatus. ra
Gazo pečius, geriausios rūšies už pinigus ir ilgam 
išsimokėjimui, geležies reikmenų, dažus - elektri
nius įtaisymus ir įvairių daiktų dovanoms ir t. t.
PRAÇA SAO JOSÉ DOS CAMPOS, 1 - V. ZELINA 

SÃO PAULO — Telefone 63 5915 
Ponto Final do Ônibus V. Zelina, n.° 93

Pastaba: Taisome radijo aparatus, 
Darbas garantuotas.

mnniiHiaim enmunici rninn mini mimiiHinim n mt nu n ««1111 mum mini 

I ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA» | 
Į IRMÃOS BAUŽYS | 2= Rcgiafrado na Cl H4 Cl aob o 55! S

I Pęa. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S. Paulo | 
"• Telefone 63-6OO5 b
g

Aberturas de firmas
Encerramentos de firmas 

? Transferencias de firmas 
’ Contraí na Junta Comercial 
' Discai na Junta Comercial 
£■' Escritas Fiscais 
« Escritas Comerciais 
?
= HORÁRIO das 8

«jubow Kiwwieiuqi «a»« «nssanviniwtyiiuowwiwwwiBvwwviffiiB wt>®<ui =

Skaitykite «Músu Lietuva»

Contratos de locação 
Cartas de Fiança 
Requerimentos |
Balanços j
Alvarás diversos
Seguros de Foero e |
Seguros de acidentes

er

às 19 horas. S

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA
LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadienį:
Bom Retire, Šv. Eduardo 

baž. 10 vai., Casa Verde, N. 
s. das Dores baž. 17,15 vai.

Antrą:
Parque das Nações 10 vai.

São Gonçalo baž. 17 vai.
Trečią:
Agua Rasa 8 vai., ,'Lapa 16 

vai.
Ketvirtą:
Utinga 19,30 vai.,
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai.,

KAS NIEKO NEDIRBA, VAL 
GO KITŲ UŽDIRBTĄ DUONĄ 
KAS LAIKRAŠTĮ SKAITO IR 
NEAPSIMOKA PRENUMERA
TOS, TAIP PAT NAUDOJASI 
KITŲ VAISIAIS.

IEŠKOMA SIUVYKLA

Galinti pagaminti didelį kie 
kį moteriškų ilgų viršutinių 
kelnių.

Confecções Inco Ltda.
Rua Barão de Itapetininga, 

275 2’
Fone 34 6355
Teirautis: Rua Sarumà, 350 

Vila Lucia) c/ Da. Marcelia)

Primenam, 
kad antrą kartą S. Paulo lie
tuviu kolonijoj yra rengia

mas toks iškilmingas 
ir puikus

Vakaras 
Koncertas

..   /•milllli';; .,,111111111111, .•■nillinii-; ..uiiimnint.. -«IHIIW»-„„miiHinii lh,|iiHHi’,’-l,iitiniinint,,'«Hlllii»-,ujimi = =

F Lapkričio 28 d.— 28 de Novembro y
Gražiausioj mieste “Congregação L Paulista“ salėje RUA ANTONIO CARLOS Nr. 653 (Es
quina da rua Consolação, vienas kvartalas nuo Av. Paulista). Visos per Consolação g-vę 
einančios “bondės“ ir omnibusai priveža beveik prie pat salės.

AUTOMOBILIAMS prie salės stovėjimas (estacionamento) leidžiamas 
VAKARAS — KONCERTAS įvyksta LAPKRIČIO 28 DIENĄ, ŠEŠTADIENĮ, 8 VAL. VAKARO 

Vakarą rengia Brazilijos Lietuvių Kultūros D-ja “Gintaro“, metinių sukaktuvių proga. 
Nepaprastai įdomi programa, kurioje dalyvauja lietuvių meninės pajėgos, tautinių šokių 

ir muzikos grupės, o taip pat, specialiai pakviesti, radio ir 
tvarko Alf. Žibąs.

Po programos įvyks “Gintaro“ talkininkių KONKUR
SAS ir joms dovanų įteikimo ceremonijos, bus filmuojamos 
televizijai ir kinematografijai.

Gros Ritmos Internacionais «Los Guarachos» orkestras.
Puikus bufetas. Šokiai iki 4 vai. ryto.

PAKVIETIMAI IR STALIUKAI GAUNAMI pas D-jos 
narius, “Gintaro“ talkininkes ir pas atskirus platintojus : 
“Gintaro“ redakcijoj, pas J. Karpavičių Av. Sãô João, 233, 
pas K. Meškauską rua Ciocinato Pomponet, 204 2-as aukš. 
pas J. Zaperecką rua Tres Rios, 281, pas Joną Buragą 
(Parque das Nações), pas VI. Pupenį rua Oratorio, 1257 
(Mokoje) pas mok. St. Kubiliuną rua Camacan, 625 (Vila 
Anastacio), Vyto Bare Vila Zelinoje, pas Inž. A. Idiką rua 
Benjamin Constant, 103 São Caetano, pas J. Januškį rua 
Barão do Triunfo, 1214 Piraquara, J. GarŠką rua Orato
rio, 3097 Mokoje ir pas Vicentą Bartkų, Lapoję.

Prašome įaigyti pakvietimus iš anksto, nes prie salės 
durų nebus galima gauti. Prie salės durų bus tik bilietai.

televizijos artistai. Programą
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LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO B1BLIOT

— Lapkričio m. 6 d. iš Ame 
rikes atvyko seselių pranciš- 
kiečių viršininke Motina M. 
Aloyza ir su ja kartu grįžo iš 
atostogų Seselė M. Beatrice. 
Viešnios šio šeštadienio vaka 
rą atvyks į gimnazijos moki
nių V. Zelinoje operetę.

Nepraleiskite progos pamatyti 
linksmos operetės

Šį šeštadienį, lapkričio m. 
7 d., Vila Zelinoje gimnazijos 
salėje, baigiamosios gimnazi

jos klasės mokiniai suvaidins 
linksmą operetę, «Nušlifuoti 
akmens.* Operete bus statoma 
tik vieną kartą, todėl nepra
leiskite progos ją pamatyti. 
Bilietus galima gauti ir prie 
įėjimo./

— «Mūsų Lietuvos» prenu
meratą apsimokėjo Jurgis R in 
kevičius 300 cr., Vladas Jur 
gilas rėmėjo pren. 500 cr. Ant. 
Aleksnavičius 300 cr., Jonas 
Dambrauskas rėmėjo prenu
meratą 50 0 cr., Valentinas 
Ušenckas 300 cr., Stasys Kum 
pis likusį 50 cr., Kunigas Juo 
zas Janilionis laikraščio rei
kalams aukojo 500 cr.. Už pa 
ramą laikraščiui nuoširdžiai 
dėkojam.

PAJIEŠKOJIMAS

Alfonso, Vaclovo, Vinco ir 
Jadvygos Kanapinskų jieško 
Elena Majafskienė-Kanapins 
kaitė, gyvenanti Rua Maria 
Deiza, 77, Duque de Caxias, 
Rio de Janeiro.

J. E. vysk. Dom Paulo Rolim 
Loureiro lankys V. Zeliną

Kas kelinti metai vyskupai 
lanko vyskupijos parapijas. 

Ateinantį šeštadienį atvyks į 
Vila Zelina J. E. vysk. Dom 
Paulo Rolim Loureiro, São 
Paulo Kardinolo vyskupas au 
xiliaras. Ekscelencija šią vi
zitą atliks J. E. Kardinolo 
vardu.

Programa bus sekanti: 18,30 
vai. iškilmingas sutikimas J. 
E.. dalyvaujant parapi jie čiams, 
Largo S. José dos Campos, 
prie bažnyčios, aikštėje. Po 
to procesijos lydimas vyks 
bažnyčion. Liet Kat. Bendruo 
menės choras giedos <Ecce 
sacerdos»...

Lapkričio mėn 15 d. sekma 
dienį, J. E. Dom Paulo Rolim 
Loureiro sakys pamokslus vi 
sų šv. mišiij metu

Nuo 14 ligi 17 v teiks Sutvir 
tinimo Sakramentą Norintieji 
priimti Sutvirtinimo Sakra
mentą iš anksto pas parapi
jos kunigus privalo gauti kor 
teles su reikalingais atžymė- 
jimais.

18 vai. šv. mišios ir palai
minimas šv Sakramentu.

19 vai. gimnazijos salėje su 
sirinkimas katalikiškų organi 
zacijų bei brolijų.

Pirmadienį lankys esančias 
parapijoje mokyklas bei in
dustrijas.

Lietuviai katalikai kviečia 
mi gausiai dalyvauti vyskupo 
sutikime ir kitose iškilmėse.

— Vinkšnaičių šeima kvie
čia visus savo artimuosius da 
lyvauti šv. mišiose-egzekvijo 
se už jų motinos-uošvės sene 
lės vėlę (mirties metinės) šio 
mėn 13 d. 7 vai 30 min. Vi
la Zelinos bažnyčioje.

— Laiškai: Pr. Zagorskie- 
nei, P. Šimoniui, M. Vinkšnai 
tienei, Kl. Šiaučiuliui, J. Rin 
kevičiui, P, Šukiui V. Balčiu

Dėkojame
Visiems mums pareiškusięms užuojautos, dėl mūsų 

tėvo, uošvio ir senelio
JONO PUPELIO.

mirties, dalyvavusiems laidotuvėse ir septintos dienos 
mišiose, tariame nuoširdų ačiū

PUPELIŲ ir PAUKŠČIŲ ŠEIMOS

nui, H. Kojalavičiutei, Augus 
tinui Žemaičiui.

— Panamoje ruošiamos de
monstracijos prieš ameriko
nus. Sulig pasirašytos tarp 
Amerikos ir Panamos sutar
ties. Panamos kanalas yra sau 
gojamas Amerikos sargybos. 
Komunistiniai ir nacionalisti
niai gaivalai dabar kelia triukš 
mą prieš amerikonų sargybos 
dalinius.

— Indijos sostinėje studen 
tai demonstravo prie komu
nistinės Kinijos pasiuntinybės. 
Indijos gyventojai yra pasipik 
tinę komunistinės Kinijos pre 
tenzijomis okupuoti dalį Indi 
jos teritorijos. Indijos gyven
tojai iš vyriausybės reikalau
ja griežtesnių žygių prieš Ki 
niją. Miuisteris pirmininkas, 
kuris visą laiką buvo neutra
lumo šalininkas. pareiškė, kad 
krašto integralumą gins bet 
kuria kaina.

— Lapkričio m. 7 d. Rusi jo 
je ruošiamasi iškilmingai pa
minėti 42 m. revoliucijos su 
kaktuves.

BRAZILIJOJE

Doleris vis kyla Jau pasie 
kė beveik 200 kruzeirų.

ĖJO KITO OI O CONTÁBIL 
NATCIMENTO

Irmãos Nascimento
RE®. C.R.C. SR. Nro 1.484

Atlieka firmų atidarymus, perleidimus, komercines 
ir industrialines apyskaitas, sutvarko dokumen

tus, sudaro sutartis surašo prašymus ir ki
tos rūšies darbus atlieka.

Juridinis Departamentas — Nejudomo turto pardavimas 
Av Zelina. 831 — Vila Zelina — Tel. 63-2767 - S. Paulo

— Brazilijos parlamento at 
■stovai iškelia visą eilę apga 
vysčių naujos Brazilijos sosti 
nės statyboje. Viena iš jų tai 
statybos kaina. Pavyzdžiui 
krašto apsaugos ministerijos 
statybos vienas kvadratinis 
metras atsieina šešis tūkstan 
čius kruzeirų, kai toks pat 
kvadratinis metras kitų pas
tatų atsieina 25 tūkstančiai 
kruzeirų. Iš statybų pasipelno 
visi tie, kurie joms vadovauja

— (E) Dėl permainų Kauno 
kunigų seminarijos vadovy
bėje Kaip «Eltos Informaci
joms» iš kompetingų šaltinių 
pranešama, paskirtas nauju 
Kauno Kunigų seminarijos rėk 
torium kan Čėsna tų pareigų 
atsisakė. Kan. Stankevičius 
rektorium po to paskyrė kun. 
Alt Lapę, buv Ukmergės de 
kaną ir dab. Įgulos bažnyčios 
kleboną. Be Kunigų semina
rijos rektoriaus pareigų jis, 
be to, dėsto seminarijoje apo 
jogetiką ir pastoralinę teolo
giją. Tačiau esamomis žinio
mis kun. lape sergąs sunkia 
liga — vėžiu. Dar pranešama 
kad kan. Stankevičius šiemet 
sutvirtino sakramentą sutei
kęs daugiau kaip 21.600 as
menų

Dovanos Giminėms
Įvairiausios angliškos me

džiagos. (Yra virš 1000 pavyz 
džių!) Batai, megstiniai, ska
ros ir kt. Vaistai. Maistas.

Visi siuntiniai apdrausti Mįii 
tai apmokėti.

Kreiptis:
Magdalena Vinkšnaitienė, 
Rua Barão do Pirai, 65. 
Vila Zelina - São Paulo.

— VILA ZELINOS LIETU
VIŲ KUNIGŲtelefonas 63-5975

«MŪSŲ LIETUVĄ.» GALIMA 
UŽSISAKYTI

Ir prenumeratą apsimokėti 
pas šiuos asmenis:

Kun. J. Šeškevičius V. Želi 
nos klebonijoje,

B. Šukevičius (spaustuvėje) 
Av. Zelina, 515

J. Baužys Rua Manaias, 21,
P.P. Remenčius, Praça Car 

los Gomes, 180 (prie Av. Li
berdade),

J. Karpavičius, Av. S. João 
233 (prieš centralinį paštą),

Juozas Matelionis, Rua ta
tai, 26, Casa Verde,

Tėvą J. Bružiką prie S. 
Gonęalo bažnyčios, Pr. João 
Mendes,

K. Meškauską, Lapa, Rua 
Williams Speers; 700, arba 
Mašinraščio kursuose,

P.P, Čiuvinskus, Rua Ilian- 
za 822, V. Prudente,

VI. Pupienį, Rua Oratorio 
1257, Mooca,

B. Tubelį ir Kučinską, Moi 
nho Velho.

St. Jurevičių ir Stočkų Par 
que das Nações.

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVIČ1US
Rua Inhagapi, 9 - V. Zalina 
(prasideda iš Av. Zetisa, 595)

Vincaá /Povilaâ Tjük&Hâ
LIETUVIS ADVOKATAS

Kai Jums reiks kokio nors patarnavimo, 
kreipkitės į savo tautietį

RAŠTINĖ REZIDENCIJA:
Rua Boa Vista, 133 _ D. R- Abauna, 36Ò. i A\J LÁJ
5° andar - sala 11 Moinho Velho,

Fone 63-6273

Gera kokybė, pigiau kaip kitur, greitas įteikimas, 
mandagus patarnavimas tiktai

ANTANO PAVII.ONIO
Manufatura de «Botões Estrela»

Rua Prof. Gustavo P. de Andrade, 116, caixa pos
tal 4118 - Vila Zelina, Tel. (recados): 63-1987, São Paulo.

Čia yra didžiausias pasirinkimas, dideliais ir ma
žesniais kiekiais, įvairiausių rūšių ir spalvų guzikų ir 
lietsargiams dalių.

Porceliano išdirbinių, izoliatorių, roldanų

Industria Eletro Porcelana
TEODOR DUNDA &, FILHO LTDA, 

alleka užsakymus susitarus pagal modelį ar piešinį. 
Telegrafinis adresas: «TEODUNDA» Vila Prudente 

São Paulo
Fabrikas: Rua São Luiz de Piraitinga N’ 2, Tel. 63 5825.

MECHANIKOS DIRBTUVĖ

kurios savininkas P.» VhICIUDHS
gamina bei priima užsakymus įvairių dalių 

automobiliams.
RUA SÃO LUIZ DE PIRAITINGA 243 Tel. 63 6.40
(Quinta da Paineira - V. Prudente) SÃO PAULO

CARLOS
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RESTORANAS 
SU ŠOKIAIS

Paruosiam Kauno ir Rygos valgius 

Jauki broliu latviu aplinkuma 

Muzika europietiška ir moderniška 

Atidarytas nuo 1Ó iki 3 vai. ryto

Rua Augusta, 926 * Tel. 36-5862 * S. Paule
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