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Rinkimai
■Šį sekmadienį visi Brazili

jos piliečiai kviečiami prie 
urnų savivaldybių atstovams 
išrinkti.

Rindimai yra vietinio pobu 
džia. Tam tikra prasme jie 
yra reikšmingi jaunos ir dar 
nelabai stiprios Brazilijos do 
mokratijos gyvenime. Šie rin 
kimai parodys krašto gyven. 
tojų nuotaikas, politinį nusis
tatymų. Kas turės savo ranko 
se prefeituras ir kitas admi
nistracijos įstaigas, lengviau 
patikrins sau laimėjimų būsi
muose prezidento, parlamen
to ar senato rinkimuose. Ka- 
daugi rinkimai eina partijų 
vardu, tai kiekvienos partijos 
garbė reikalauja kuo daugiau 
balsų surinkti.

K?s Laimės Rinkimus
Su rinkimais kartais tas 

pats atsitinka kaip s Futbo
lu. Tvirtesnis krinta netikė
tai, priverstas pasitraukti an 
tron ar trečion eilėn. Ypač 
tai lengvai atsitinka. |kur rin 
kikai neturi pakankamai pi
lietinio susipratimo, nesugeba 
atskirti p'gios propagandos 
nuo realių gyvenimo galimy
bių, kur dažnai apie siūlomą 
kandidatą išgirsta tik paskuti 
nėmis prieš rinkimus dieno
mis. ar iš išmėtyti} [iro na gan 
dos tanelių.

Kitaip yri demokrat škai 
subrendusiuose kraštuose. Pa 
ti priešrinkiminė propaganda 
rimtesnė, kultūringesnė. Pi
giais pažadais piliečių ten ne 
suvedžiosi. Už tat Amerikoj 
ar Anglijoj pavyzdžiui mes 
matome, kad yra pora dide
lių partijų atstovaujančių kraš 
tą. Rinkėjai grupuojasi ir ko
voja už partijų programas. Gi 
Braz'lijoj rinkikams pateikia
ma ne partijų, bet atskirų as 
menų progranja, dažnai pa
remtą tik gražiais pažadais.

Ten kur trūksta politinio su 
brendimo, rinkimus laimi d^u 
giausia triukšmo daranti par
tija.

Sprendžiant iš prapagandos, 
bent São ,JPaųlyje, rinkimus 
laimėti turėtų, sočia progresis- 
tų, vadovaujama buvusio gu
bernatoriaus Adhemar de Bar 
ros partija.

Tokias pat galimybes turi 
ir darbiečių partija, kuriai 
kryptį ir programą nustato 
dabartinis Brazilijos preziden 
tas Getulio Vargas.

Naujai persiorganizavusi 
po įvairių krizių, su aiškia 
politika ir ideologine pragra 
ma išėjo krikščionių demo
kratų partija; į savo eiles 
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įtraukusi naujų, aktyvių jėgų. 
Atrodo, kad ši partija laimės 
keletą atstovi}.

Soc’aldemokratai ir UDN 
kurias daugiau palaiko kon
servatyvi ir likeralinė visuo
menė. su mažais nuostoliais 
gal atlaikys savo pozicijas 
"^Spalių 14 d. parodys, kiek 
šie spėliojimai buvo tikri.

Gro'&eweM
pastangos sutrukdyti Vokie 

tiją įjungti į laisvą Europą 
nueis niekais.

Komunistai jaučia, kad Vo 
kietija įjungta j Atlanto pak
tą bus nepereinama tvirtovė 
jiems žygiuoti į vakarus. To 
dėl visos pastangos ir gabu
mai yra. nukreipti sukliudyti 
Vokietijos taikos pa-irašymą 
su vakarų demokratijomis.

Amerikonai šiandie jau nė 
ra politikoje naivus ir leng
vai patikinti Maskvos propa
gandai, kaip kad buvo po ka 
ro. l’er keleris metus vaka
riečiai turėjo geros progos 
iš arti pažinti Kremliaus poli 
tinius vingius ir tikrąsias in
tencijas.

Tos pamokos nekartą labai 
brangiai buvo apmokėtos, ne 
tiek amerikiečių, kiek kitų 
tautų gyvybėmis ir krauju.

Todėl ir kažin kokios pas
tangos ir gražiausi pažadai 
jau daugiau nesuvilios emeri 
konu. Vokietija dar šiais me
tais bus įtraukta į prieškomu 
nistinį frontų.

Btoreicie
Fronto iniciatyva yra sąjun 

gininkų rankose. Kai kurio 
se vietoje jie pasistūmė pir
myn užimdami strateginės 
reikšmės vietoves.

Derybų atnaujinimo reika
lu buvo kelelą karti} susiti
kę abiejų, pusių ryšininkai. 
Pasirinkta pasitarimams nau
ja vieta. Tariamasi pasirink
tos vietovės apsaugos reika
lu.

Kokios bus pasitarimų pa
sekmės, sunku pramatyti. Pri 
klausys nuo komunistų laiky 
senos

UNO atstovai niekados ne
sutiks grįžti prie 38 parale
lės. -Jei komunistai laikysis 
pirmiau pareikšto nusistaty
mo, kad derėsis tik tuomet, 
kai UNO atitrauks savo jėgas 
iš šiaurės Korėjos, tai iš de
rybų nieko neišeis.

Komunistų taktika priklau
sys nuo bendros tarptautinės 
padėties.

-- Meksikoje areštuotas 
Amerikos komunistų partijos 
generalinis sekretorius.
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DR. FRANCHINI NETTO
Pats už ji balsuok ir kitus paragink!

DR. FRANCHINI NETTO

Anglijos-Eigipto 
Konfliktas

Anglijos ir Eigipto konfiik- 
tan dėl Sueso kanalo isik’šo 
tarpininkauti Amerika. Valsty 
bės sekretorius Dean Ache
son patarė Kairo vyriausybei 
savo planų vykdymą: atsisa
kyti Anglijos sutarties ir iš
varyti anglų kariuomenę, ati 
dėti tolimesnei ateičiai, kad 
butų laiko duoti naujų pasiū
lymų iškelta reikalu.

~ Anglai lengvai kanalo neiš 
sižadės. Jam apginti ten yra 
pakankamai stiprios kariuo
menės. Anglų vyriausybe ka
riuomenės daliniams, stovin
tiems Suezo kanalo zonoje, 
jau nusiuntė reikalingus nu
rodymus.

Ginkluoto konflikto atveju, 
Eigiptas pralaimėtų, nes ka
rinės pajėgos yra silpnos, ką 

parodė arabų — žydų karo 
metu.

jf naudos
Konferencija

Urugvajaus sostinėje, Mon 
tevideo inies,e, vyksta abie
jų Amerikos žemynų konfe
rencija,

Iš šios konferencijos pasi
traukė Argentinos atstovai, 
nes konferencijoje buvo pasi 
sakyta prieš spaudos laisvės 
suvaržymą Argentinoje. Taip 
pat pasišaiino ir pora Brazi Ii 
jos žurnalistų.

Soaudos konferencijoje da
rant apžvalpą buvo konstatuo 
ta. kad daugiausia spauda, ži 
nių tiekimas yra suvaržytas 
Argentinoje. Šiais metais uždą 
ryta «La Prensa».

Laisva spauda yra Brazili
joje, Kanadoje, Chilėje, Urug 
vajuje, Meksikoje, Ekvadore 
ir kituose kraštuose.

Bolivijoj, Kuboj, Panamoj, 
Paragvajuje yra spaudos Jais 
vė su tam tikrais suvaržymais 
Venesueloje yra cenzūra tik 
vidaus gyvenimo žinioms.

Argentinos žurnalistų sindi 
katas smarkiai puola spaudos 
konferenciją.

Argentina
Prezidentas Peronas parla

mente savo kalboje pareiškė, 
kad sutinka «aukotis» - būti 
kandidatu į prezidentus.

Sulig įstatymais prezidentą 
vimą turi perleisti viceprezi 
dentui, jei prezidentas yra 
kandidatas. Tą pat padarė ir 
Peronas.

Anglija ,
Šiuo metu Anglija turi daug 

rūpesčių. Prarado Pensijos ži 
balą, egiptiečiai grąsina iš
stumti iš Suezo kanalo. Už 
dviejų savaičių bus rinkimai. 
Vidaus ir užsienio politikos 
nepasisekimai išnaudojami 
priešrinkminėje propagando
je.

Bendrai politiniai stebėto
jai yra linkę manyti, kad spa
lio 28 d. rinkimuose laimėto
jais išeis konservatoriai su 
Winston Churchiliu prieša
kyje.

Brazilijos-Rusijos 
Santykiai

Brazilijos užmegsti santy
kiai su Rusija buvo nutrauk
ti. Vašingtono politiniuose 
sluoksniuose kalbama, kad 
Brazilija vėl bandys atnaujin 
ti komercinius ir diplomati
nius santykius su Rusija.

Brazilija parduotų žaliavas 
kaip, vatą ir kitas medžia
gas. o iš Rusijos gautų maši 
nų.

Taip pat butu atnaujinti san 
tykiai ir su Čekoslovakija,

Yra rimtai abejojančių, ar 
bus kokios praktiškos nau
dos Brazilijai. Brazilijos Ru- 
sijas prekyba visuomet buvo 
nežymi Užsienių reikalų mi- 
nisteris esąs palankus santy
kių atnaujinimui.

Saip pat ir Chilė svarstan
ti santykių su Rusiją atnauji 
nimą.

— Švedijos policija įtaria 
kaikuriuos lenkų pabėgėlius 
esant komunistų pasiųstais 
šnipais. Tą išvadą daro iš 
gautų tardymo davinių.

— Lenkijoje religinis per
sekiojimas vyksta visu smar
kumu. Liubline teisiami ketu 
ri katalikų kunigai, kurie kai 
tinami vadovavimu prieško- 
munistinei organizacijai.

— Brazilijoje, rinkiminė 
propaganda, sulig regionali
nio tribunolo nutarimą, turi 
būti sustabdyta 48 valandos 
prieš rinkimus, t. y. 12 d. spa 
lių 8 vai. ryto.

■ x .

— Anglijos futbolo teisėjai 
kurie dabartiniu rųetu yra 
Urugvajuje, sutiktų Brazilijo
je teisėjauti, su sąlyga, jei 
būtų sekmadieniais 1-iuosi.

Minėti teisėjai yra protes
tantai, kurie Anglijoje labai 
griežtai užlaiko sekmadie
nius.

Lietuvos nacionalinė
M.Mažvydo biblioteka
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JtaliaiBsko ÉusBsk© i m ne- 
rializm© Akyva iždo je

Dr Vladas Viliamas

Šis labai reikšmingas di
džiosios politikos klausimas, 
o Rytų ir Centro Europos 
tautoms pagrindinis ir gyve- 
niminis klausymas, šiomis die 
nomis pasidarė nepaprastai 
aktualus. Nesenai JAV sekre 
torius D. Achesonas, kalbėda 
mas užsienių reikalų komite 
to (House Foreign Affaire Co 
mittee) pasakęs tokius žo 
džius: «Sovietų valdovai seka 
imperialistinės Rusijas tradi-
cijas tik su tuo skirtumu: jie 
prisijungė prie Rusijos milita 
rinės jėgos naujus komuniz
mo ginklus, konspiraciją sub
versiją, psichologinio karo ve 
dimą ir netiesioginę agresiją». 
D. Achesonas patikslino, kad 
Stalino politika yra tik tęsi
nys ekspancinės ir agresinės 
Rusijos politikos, vestos per 
paskutinius penkis šimtus me 
tų.

Toliau jis pažymėjo, kad 
Amerika po ano didžiojo ka
ro ir dabar laikosi nedalomos 
Rusijos politikos, ir kad da
bar atėjo laikas šios politi
kos atsisakyti ir pripažinti 
nuo seno Rusų prispaustoms 
tautoms laisvę ir iš Rusijos 
koloso išsiskyrimą.

Jei tie žodžiai iš tikrųjų tap 
tų Jungtinių Amerikos valsty 
bių naujos politikos postula 
tu. tai nedvejojamai reiktų 
pripažinti, kad butų padary
tas Amerikos politikos dide
lis pasisukimas, kuris lemtų 
Europai, ypač vidurio Euro
pos mažoms tautoms visai ki 
tokią ateitį.

Raktas į Pasaulio
U ž v ai d y m ą ", *c^

Maždaug prieš pusę šimto 
metų garsus Britų geogr f s 
Halford Mackinder, studija
vęs geografinės aplinkos įta-> 
ką į istoriją, yra priėjęs iš
vados: Eurazijos masės vidu
rys gali tapti centru imperi
jos, galinčios valdyti visą n i 
šaulį. Jis pavadino šią cent i 
nę masę pagrindine žeme, že 
mės širdimi ir toliau rašė:

«Kas ‘valdys Rytų Europą, 
vadovaus žemęs širdžiai, kas 
valdys žemės širdį, vadovaus 
pasaulio saloms (t. y, rytinei 
hemisferai), kas valdys pašau 
lio salas, vadovaus pasauliui».

Šita geopolitinę teoriją ma
tomai giliai yra įsikalę į gal
vą rusai, o ir Stalinui ši teori 
ja — pasiekti ir sujungti vi 
sų šalių proletarus — yra la 
bai giliai įstrigusi į galvą. Ru 
sai vykdė šios idėjos įgyven
dinimą nuo Jono žiauriojo lai 
kų ir tai žiauriausiu būdu. 
Petras Didysis buvo antras 
reikšmingas etapas ir šios te 
ori jos žiaurus vykdytojas.

Stalinas yra trečias šio j-i 
imperialistinių šulų grandinė 
,je ir savo žiaurumu toli pra 
nešas savo pirmtakus. Ir Hit 
lerinė Vokietija šią teoriją 
buvo panorusi įgyvendinti pra 
ktikoje, tačiau greitai ir su 
fvrfarais iškilusi, greitai ir 
su triukšmu iš arenos buvo 
priversta pasitraukti.

U’vn;es ir kalavijo grėsmė

Niekas kitas, kaip Mažo
sios vidurio Europos tautos, 
o jų tarpe ir Lietuva, yra šios 
titaniškos imperialistiškos ko 
vos litidininkai ir ne tik liú- 
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dininkai, bet ir aukos.
Ugnies ir kalavijo grėsmė 

nužymėta musų paskutinių 
šimtmečių istorija ir musų 
kaulais nusėta ne tik musų 
gimtasis kraštas Lietuva, bet 
ir tolimi, neaprėpiami Rusi
jos valdomi piotai, Sibiro tai 
gos. Nuolatinės musų tautie
čių bėglių bangos pasiekda
vo tuometinio pasaulio pa
kraščius, o kai moderniškas 
pasaulis pasidarė visa žemė,
lietuviai nuo teroro bėgdami 
pasiekė visus jos pakraščius.

Jei kam būtų neaiškus ru 
siškas ir staliniskas imperia-
l'zmas tepasiekia mūsų šalį 
ir jos gausūs kapai unisonu 
tai patvirtins. Tepaskaito mū 
sų paskutinių amžių istoriją 
ir ji jam atsakys aiškiais ir 
nemeluotais žodžiais!

Studija apie komunistų 
imperiją

šitą tiesą žinome ne mes 
vieni, ji pradeda dominuoti 
ir pasaulinėje opinijoje. Tik 
ką pasirodė labai įdomi kny
ga ir žymaus autoriteto Ed
mund A, Wa|sh L. J. «Total 
Empire». Pagrindai įr progre 
sas pasaulinio komunizmo.

Tėvas WaNh yra George
town Universiteto Vašingto
ne profesorius ir popiežiaus 
pagelbines misijos. Rusi.; i di
rektorius. ekspertas Nueien- 
bergo teisme tei-iant vokie
čių geopolitiką generolą Kari 
Hnusgofer.

Šis žymusis autoritetas na 
grinėdamas komunistinį impe 
rįaįį^mą^aiškiai pabrėžia, kad 
jo šaknys yra rusiškajame im 
perializme, prasidėjusiame, 
kaip jau minėta, nuo Jono 
žiauriojo laikų.

Rusijos revoliuciją 1917 m. 
prof. Waląh laiko svarbiau
siu įvykiu po Romos imperi
jos. žlugimo. Ji nepanaikino 
rusų imperialistiniu siekimų, 
tie "siekimai dabar reiškias; 
tik naujomis formomis, nauja 
tak ika, bet linija ir progra 
ma paliko ta pati. Toliau, jis 
pasisako, kad istoriškai, dva 
siškai ir psichologiškai rusai 
yra labiausiai palinkę naujės 
žemes užkariauti ir valdyti 
pasaulį. Ir bolševikai tą nuo
sekliai vykdo, tik davę nau
ja kryptį, naujas dinamines 
jėgas, formas ir Šukius. Jie 
nepripažįsta kitokių nuomo
nių, neturi pasigailėjimo, pa
dorumo jausmų, nesirūpina 
ar jų kelias yra teisingas, ar 
ne. bet kaip jūreiviai nebijo
dami audrų, su visu fanatišku 
pasiryžinimu nori pasiekti vi 
sus pasaulio kraštus. Šitas jų 
beatodairiškumas juk ir pri
vedė prie to, kad Rusijos re 
voliucija pasiekė tokias geo
grafines ilgumas ir platumas 
Europoje ir Azijoje.

Naujiems vėjams papūtus 
JAV užsienio politikoje, pasi 
rodžius «The New York Ti
mes» vedamajam straipsniui 
užginančiam naujos politikos 
kryptį, iškilo ir kitokių balsų. 
Ypač tuo susirūpino JAV gy 
venantieji didžrusiai, kurie 
čia turi daug įvairių komite
tų i'* organizacijų. Jie «The 
New Yo;k Times» birželio 
20 dienos laidoje kolektyvi
niai pasirodė su viešu pasisa 
kymu. Informacijos dėliai ga

Įima suminėti ir pasirašiusių
jų pavardes: Rapca ei R Ab- 
ramovjtęh, prof. George Fede 
toff, Romen Goul, prof. Micha 
el Karpovitch, Aleksander 
Kerensky, prof. Boris, A. Kon 
stantinovsky, prof. Ivan Kur
ganov, Boris I. Nikolaevsky,
Dr. Solomon Schwarz, prof. 
P. Smirnov, prof .Mark Vish
niak, Vladimir M. Zenzinov.

Tai plačiai žinoni didžio
sios Rusijos atstovai ir propa 
guotojai. Jų pasisakymo svar 
blausios mintys yra tos, kad 
senajai caristinei Rusijai vi
sai negalima, primesti impe
rial zmo, jų istorinė plėtodė 
nesiskyrė nuo kitų to laiko 
didžiųjų valstybių, kad stali-

Lietuviai Pasaulyje...
KANADIEČIAI APIE SAVO 
ŠACHMATŲ ČEMPIJONĄ

P. VAITONĮ

Kanados spauda plačiai ra
šė ir dabar dar teberašo apie 
musu t .utietį P. Vaitonį, ku
ris 48 ėjimais sumušęs dr. Bo 
hatirėuką, buv. Rusijos čem- 
pijoną, laimęjo visos Kana
dos meisterio titulą.

Vaitonis, kaip kad pažymi 
spauda, laimėjo iš viso 1C 1/2 
taškų, prasimušdamat, pro to 
kilis stiprius varžovus kaip 
Andersonas iš Toronto ir Abė 
Jano vskis.

Toliau laikraščiai plačiai 
aprašė visą Vaitonio gyveni
mą. pažymėdami, kad jis prieš 
porą metų at yko į Kanadą 
ir laimėjo Otavos meisterio 
titulą turi 2 vaikus, studija
vo humanitarinius mokslus 
Kaune ir teisės Vilnims uni
versitetuose. 1934 m. laimėjo 
Lietuvos meisterio titulą, sek 
m i n gai gy n ė 4 J etų vos s pa I vii s 
olimpinėse varžybose 1932— 
1940 m. o rusams okupavus 
Lietuvą laiveliu 1944 m. pa
bėgo j Švediją, iš kur 1949 
metais atvyko j Kanada. Ka 
nadoj tuoj atkreipė šachmati 
ninku dėmesį į save. Hamil
tono šachmatų klube per mi 
multaną iš 34 partijų laimėjo 
29

Šiemet varžybos bu* o ypa 
tingai sunkios, tačiau jas vi 
sas mūsų tautietis sėkmingai 
laimėjo. Ypač sunki partija 
buvo su Ch. Milerių iš Vankii 
veri o.

«Dabar laimėjęs varžybas» 
pastebėjo Vaitonis, «aš norė
čiau ateinantį pavasarį atsto
vauti Kanadai tarp, čempijo- 
nų turnyre Europoj. Aš tkiuo 
siu, kad tą misiją galėsiu sek 
mingai įvykdyti».

Rytojaus dieną vėl buvo 
įdėta Vaitonio nuotrauka su 
didžiule taure, kuri buvo jam 
ta proga, įteikta. Tuo laimėji 
mu didelį pasididžiavimą rei
škė ir jo gyvenamo miesto - 
Hamiltono - ir visos Ontario 
provincijos spauda, kaip kad 
seniau laimėjus musų tautie
tei Snarskytei y stalo teniso 
varžybas australu spauda.

— Kanados lietuvių katali
kų 2 sis suvažiavimas pasisa 
kę už reikalą kuo greičiau
siai baigti partinius ginčus, 
suorganizuoti Kanados lietu
vių bendruomenę ir išsaugo
ti lietuvybei ypač jaunąją kar 
tą. kuriant jiems net ir Lietu 
vos mitą.

Už religiškai ir tautiškai 
sveiko jaunimo išsaugojimą 
taip nat pasisakė Kanados 
Liet Moterų draugijos sava- 

niškas imperializmas yra nau 
ja apraiškai!* tik su juo rei
kia kovoti. Primetimas rusų 
tautai imperializmo yra rusų 
tautos ir jos atstovų kiršini- 
mas ir gerų čia Amerikoje 
užsimezgusių santykių ardy
mas.

Reikia manyti, kad tai visu 
yra tik diskusijų pradžia. Jos 
pasireikš dar plačiau tiek 
spausdintu žodžiu, tiãk politi 
niuose klubuose, tiek kitokio 
se tribūnose ir formose. Bu
tų gera, kad ir musų, o ir ki 
tų Rusijos kaimynų šiuo klau 
simu balsas būtų pareikštas 
ir išgirstas viešoje opinijoje, 
nes ji juk ir formuoja politi
nius posūkius.

žiavimas. Dėl nubuvimo Ka
nados lietuvių bendruomenės 
centrinių organų. Kanados šie 
metinė paroda buvo suruošta 
be liet, skyriaus.

Toronto lietuviai statysis 
naują bažnyčią, kurią parems 
ir vietos arkivyskupas M; 
Guiganas.

— Vokietijoj Bad Emse įvy 
kasioje tarptautinėje krikščio, 
nių demokratų konferencijo
je dalyvavo daug įžymių po
litikų, tarp jų ir kancleris 
Adenaueris. Iš lietuvių joje 
dalyvavo dr. J. Sakalauskas.

- Vasario 16 d. gimnazijos 
6 mokiniai vasaros atostogas 
praleido Anglijoje Keletui 
lietuvių abiturientų taip pat 
pažadėta išrūpinti stipendijų 
studijuoti Anglijos universiie 
tuose.

— Europinis sąjūdis buvo 
sušaukęs rugsėjo 21-23 d. 
Hamburge konferenciją spe
cialiam klausimui: Vokietijai 
įjungti į Eurppos politika.

Pavergtiesiems kraštams 
konferencija buvo svarbi tik 
tiek, kad daugumos balsais 
buvo priimta rezoliucija, ku
ria pabrėžiama, jog Europos 
kompetencijai priklauso ir 
pavergtieji kraštai.

Iš pabaltiečių konferenci
jos darbus sekė estų tautinio 
komiteto pirm. A. Rolis ir J. 
Brazaitis.

— Vokiečių vidaus reikalų 
m misterija raštu iš 1C51 m. 
rugs. 3 d. pranešė IRO įstai
gai Ludvigsburge, ryšium su 
vienos latvės pilietybės nu
statymu. kad Vokietijos vy
riausybė Latvijos, Lietuvos, 
Estijos valstybes laiko oku
puotas karo būdu (ooeupatio 
bellica) Tų valstybių aneksi
ja tarptautinės teisės atžvil
giu nėra pripažinta ir Vokie
tijos vyriausybės taip pat ne 
bus pripažinta. Dėlto iš tų 
kraštų kilę žmonės pasilaiko 
savo pilietybes.

Balsai apb 
Lietuva

Lenkų tiek Amerikoje, tiek 
Europos kontinente leidžiama 
spauda šiltai atsiliepė apie 
min. p. Žadeik’o Wašingtone, 
Lietuvos pasiuntinybės rūmuo 
se, Rytų įr Centrinės Euro
pos . egziliniams veiksniams 
pirmininkautą konferenciją, 
kurios metu jo kvietimu bu 
vo pagerbtas vienas ir lenką 
dvasinės rezistencijos vadu, 
jų miręs kardinolas Sapiecha, 
kil^s iš senos lietuvių didikų 
šeimos.

— Baltų spauda šiltai suti
ko adv. B. Navickienės ini

ciatyva Pabaltijo Moterų Ta
rybos pasiųstą Amerikos kon 
gresui raštą, kuriuo buvo pa 
reikštas protestas prieš bolše 
vikij teroro žygius, kurių tie 
ėmėsi prieš Vilniaus darbi
ninkus,

— Belgų spauoj buvo prisi 
mintas Aranausko Belgijos lie 
iii v i u vardu vizitas Boduinui, 
dabartiniam Belgijos kara
liui.

- Gautaisiais iš Oslo pra
nešimais, lietuvių pusėj yra 
ir viešoji Norvegijos nuomo
nė. Ypač atsimenamas karelų 
likimas, kuriuos rusai iš oku
puotų Suomijos sričių ištrė
mė veik visus. Švedija taip 
pat oriento jąsi į vakarus, 
y pač kariuomenė. Ir čia lie
tuvių reikalams spaudoj rodo 
ma daug palankumo. Lietu
viams seną draugystę yra iš 
saugoję visa eilė įtakingų šve 
dų. Tie santykiai toliau palai 
komi ir mūsų veiksnių stip
rinami. '■

— Amerikiečių neoficialia 
užsienio politikos organu lai 
komas «N. Y. Times» paskel
bė L. E komileio lietuvių, 
latvių ir estų grupių pirminiu 
kų laišką, dėl Pabaltijo san
tykių ir’Rusijos, nors ir ne- 
bolševikinės. Jame išdėstyti 
Garų Rusijos kėslai ir įvyk
dyti agresiniai aktai Pabaltijy 
ir sakoma, kad baltų tautos 
jokios pagelbos iš Rusijos nė 
ra reikalingos, o verčiau ru
sai dabar prieš bolševikų dar 
rafinuočiau vykdą carines už 
mačias, pasirūpintų išlaisvin
ti iš bolševikų jungo ir kitas 
sovietų pavergtas tautas: uk
rainiečius, gruzinus, gudus 
ir tt. ;

Tie pareiškimai minimųjų 
tautų spaudoj buvo Šiltai su
tikti. Ta proga nurodoma,'kad 

; ir pats Amerikos valstybės 
sekretorius Achesonas vis 
dažniau pabrėžia bolševikų 
tęsiamą carų imperialistinę 
politiką.

Bene griežčiausia iš visą 
buvo ukrainiečių reakcija. Uk 
rt.inieČių partizanų vadas at t 
manas Taras Bulba — Boro- 
necas per spaudos konferen
ciją Muenchene dėl Kerens
kio ir jo simpatikų planų Ru 
sijai atstatyti Ukrainos parti
zanų vard u pareiškė, kad u k 
rainiečiai negalėjo surasti 
bendros kalbos su prieš bol
ševikus kovojančiais rusais. 
Pirmas žingsnis susipratimui 
turi būti pripažinimas nepri
klausomybės Ukrainai.

— Amerikiečių spaudoje 
prisiminta įvykusi Paryžiuje, 
taip pat ilgesnį laiką trukusi 
Vašingtone Rytu Europos au
kštųjų karininkų kunferenci- 
ja, kurioj dalyvavo ir lietu
vių atstovai.

Nuotykių mėgėjai amerikie 
čių žurnalai išgarsino lietu
vių vardą. įsidėdąmi praneši
mą, kad lietuviai, gal ir pa
tys nežinodami, turėjo kara
lių Faustiną II jį. Juo buvo 
vainikuotas JAV laivyno ser 
žantas F. Virkus prie Haiti 
grupės priskiriamos La Gone 
ve saloj, kur jis įvedęs daug 
civilizacinių patobulinimų, 
ėmęs Amerikai mokesčius ir 
tt. Bet galiausiai abdikavęs, 
grįžęs į JAV ir šiemet mi
ręs.

Amerikiečių spaudoj randa 
ma atgarsio ir L. E. komiteto 
pirmininko pareikšta mintis, 
kad Pabaltijo valstybės galė
tų būti pradininkės Rytu re
gione galimos įkurti federal 

•cijos, prie kurios branduolio 
vėliai* galėtu prisidėti Lenki 
kija ir Čekoslovakija. Pietry 
čių Europoj galėtų būti kitas 
toks panašus junginys.
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L E. Un-tetas pra
dės veikti

Laisvosios Europos univer 
sitetas pradės veikti spalio 
mėnesį. Universitetas užre
gistruotas New Yorko valsty 
bės sąrašuose ir jo formalus 
centras bus New Yorke, bet 
universitetas suorganizuotas 
Strasburge, prie tenykščio 
universiteto.

Vakarų Europoj bus ir jo 
svarbiausios instiiucijos.

Universitete mokysis ame
rikiečių koledžių pavyzdžiu 
šių 10 kraštų studentai: Alba
nijos, Bulgarijos, Cekoslovaki 
jos, Estijos, Jugoslavijos, Lat 
vijos, Lenkijos. Lietuvos, Ru 
munijos ir Vengrijos.

Už mokslą ir kitas išlaidas 
atlygins Laisvosios Europos 
organizacija, bet su sąlyga, 
kad mokslus išėję turės grįž
ti, kai tik bus proga, dirbti 
savo laisvon tėvynėn.

Universiteto branduolys jau 
suorganizuotas, Iš pradžių 
bus apie 200 studentų. Lietu
vių susidarys per 10, Kandi
datų, pasirodo, teko net ieš
koti. Stipendijos bus skiria
mos taip pat studijuojantiems 
ir kituose vakarų universite
tuose: Anglijoj, Švedijoj, gal 
net Amerikoj.

Baigus bendrąjį kursą ir su 
sipažinus su tautiniu karšu, 
absolventai pagal reikalą ga
lis būti pasiųsti studijų pagi 
linti ar pasitobulinti ir į ki
tus universitetus.

Paryžiuje tam reikalui su
darytas specialus organas iš 
dr. S. Bačkio ir prof. J. Bal
trušaičio. Amerikoj visos pa- 
įrindinės informacijos sutelk 
t< s FE Liet. Pat Grupėj. Ten 
pa laikomas ryšys ir su Ama- 
jikos lietuvių studentų atsto
vu be

Iš studentų tarpo girdima 
pageidavimų, kad pirmoj ei
lėj butų globojami talentai 
ir atkreiptas dėmesys.į pa
čius gabiuosius, kaip pvz. 
Frankfurte medicinos dr. laip 
sniu baigusį gyd. V. Vaitkevi 
čių, kurį asistentu pasikvietė 
net garsusis Max Planoko in 
stitutas Goettingeue. New Yor 
ke pasižymėjusią pianiste A. 
Kepalaitę, varžybų būdu lai
mėjusią stipendiją gilinti stu 
dijas prie prof. Friedbergo. 
Baltiraorėj baigiantį Dailės 
akademijoj skulptūros klasę 
D. BuraČą, Paryžiuj jau spė
jusį gražiai užsirekomenduo
ti muenchenietį A. Mončį ir 
kt.

Prie universiteto norima su 
daryti stiprią lituanistikos bib 
lioteką.

Liet. Genocido Paroda Ke
liauja Per Amerika

Po Waterburio Lietuyos ge 
nocido paroda ALT Cle.velan 
do skyriaus buvo suruošta 
Clevelande ir dabar ruošia
ma parodyti Detroite, o vė
liau pasieks ir Kanadą garsiu 
dama Lietuvos laisvinimo by 
lą ir populiarindama Lietuvos 
vardą

Prof. Padalskio rūpesčiu 
padaryta žygių rudenį parodą 
išstątyci Detroite, o YMCos, 
ypač E. T. Tayloro, rūpesčiu 
norims ją vėliau perkelti į 
Montrealį, kur jos išstatymu 
rūpintųsi YMCA vadovybė, 

YMCA vadovų konferenci
ją pritarė Tayloro pasiūlytai 
rezoliucijai, jog minimoji pa-

Nepraleiskite puikios progos įsigyti nuosavybe

s
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PEAIA CIRANDE
vos už 4 klm. nuo São Vicente miesto VILA TUPIRY.

Parduodama ilgam išsimokėjimui. Vieta aukšta, tuoj bus pro Cubatão Via Anchieta 
sujungta su São Paulo.

Vanduo iš artezinio šulinio, elektros apšvietimas garantuojamas kontrakte.

Vasarojimui ideali vieta.
Daugiau informacijų galima gauti «Mūsų Lietuvos» redakcijoj 

AVENIDA ZELINA, 706 —
ir kompanijos raštinėje

RUA CONSELHEIRO CRISPINIANO, 97 — 6 AUKŠTAS 
SÃO PAULO

VILA ZELINA

rodą būtų išstatyta visuose 
svarbesniuose Kanados politi 
niuose ir kultūriniuose cent
ruose. Parodos perėmimo tar 
pininku YMCA vadovybė nu
mato konsulą V. Gylį.

Per 4 dienas Clevelande 
parodą aplankė per 1.000 as- 
monų. Ta proga visi 3 didieji 
Clevelando dienraščiai įsidė
jo vedamuosius.

Apie parodos pasiektuosius 
laimėjimus jr ateities planus 
Liet. T. Martirologijos skyrius 
painfermavo VLIKa ir Lietu
vos pasiuntinybę Vašingtone.

Protestui prieš bolševikus 
pareikšti New Yorke ruošia- 

omos milžiniškos demonstraci 
jos Lietuviai prieš Gromyko 
tek minga! demonstravo ir S., 
Fraucįsco konferencijos me
tu.

J.AV.V.
Amerikos lietuviai katali- 

k i, norėdami parūpinti būsi
mai Lietuvai kunigų, kurių 
beliko nedaug, yra sudarę 
specialią komisiją ir specia
lų fondą paremti jaunimui, 
norinčiam eiti kun. mokslus. 
Tokie kandidatai išsyk būtų 
apmokomi tėvų marijonu ve- 
damoj seminarijoj Hinsdale, 
o tolimesnių studijų pasiųsti 
į Romos liet. šv. Knzimiero 
kolegiją. įšventinti kunigais 
jie bus laikomi Lietuvos ku
nigais ir turės vykti į atstaty 
tą Lietuvą,

Specialiai komisijai atsto 
vauja prof. Končius, prel. Jū 
ras ir kt.

- BALFas spalio 1-7 die
nomis ruošia pagelbos vajų 
lietuviams ligoniams, sene
liams ir kt. palikusioms Vo
kietijoje ir kt. Europos kraš
tuose.

— Adv K. Jurgėla buvęs 
LAICo vedėjas, perėję dirbti 
į AB vedėju, rašytojas A. 
Vaičiulaitis - stilistu, o J. B. 
Laučka liko toliau dirbti re
daktorium,

— Brocktone lietuviai turi 
pasistatė lietuvišką trobelę, 
kur šiemet pirmoj rugsėjo mė 
nėšio pusėj buvo suruošta la 
bąi plati ir įspūdinga lietu
vių tautodailės paroda. Prie 
jos meninio sutvarkymo daug 
prisidėjo dail. A. Tamošaitie
nė, kurios čia taip pat buvo 
išstatytas Mindaugo krikštui 
atžymėti ir kitų vertingų au
dinių.

Paroda organizavo P. Viš
činis ir dr. Vaitkus.

— ^’liūnas, buv. Los Ange 
les muziejaus konservatorius 
savo namuose rūpinasi įkurti 
lietuvių senovės, muziejų.

— Z. Jankausko ir kitų 
keliama mintis, kad būtų su. 

rinkta medžiaga ir parašyta 
bent nuo 19(15 m lietuvių iš
eivijos istorija Bijcma, kad 
to nepadarius, gali žūti daug 
vertingos medžiagos.

— Proi. V. Jakubėnas paro 
šė «Kantatą», kuri bus atlik
ta Civic operos rūmuose.

— Dr. V. Jasaitis pakvies
tas profesoriauti į Kaliforni
ją.

— Dr. J Savickaitė - Snieč 
kienė buv. V D universiteto 
asistentė, baigusi adontologi- 
jos mokyklą New Yorke, taip 
pat kviesta ir Amerikoje adon 
tologijos asistente.

— Australijoje dar 40 lietu 
vių kasa kanalizacitos - van 
dentiekiu griovius.

P.ieš tris matus Australijos 
vyriausybė nuskyrė apie 100 
lietuvių darbo prievolę atlik
ti prie Sydnejaus kanalizaci
jos - vandent'ekio darbų. Jie 
gyveno palapinių mieste, Re 
gent’s parke.

Čia ir prasidėjo anuomet 
pirmoj’ Sydnejaus ’^lietuvių 
k Itūrinio židinio užuomazga 
pateikusi organizacinių pio
nierių Australijos lietuvių ka 
talikų bei kitoms draugijoms. 
Paskutiniu laikn daugelis «lau 
žtuvo ir šių pelės legionierių» 
yra baigę darbo sutartis ar 
dėl pasunkėjusių stovyklinio 
gyvenimo sąlygų išskrido į 
kitas daabovietes.

Vykdomų darbų vadovybė, 
anksčiau turėjusi gausiai dar 
bininkų. pririštų darbo sutar
timis. retai atsižvelgdavo į 
jų nusiskundimus bei pagei- 
gavimus, paskutinių metu iš
leido malonią proklamaciją, 
ragindama ir toliau pasilikti 
dirbti prie kalbamų darbų, 
pažadėdama įvairių lengvatų 
darbe ir stovykliniame gyve
nime.

— Kun. Somanas Klumbis, 
vienintėlis lietuvis kurs šiuo 
metu yra indėnų klebonas.

Jau treti metai kaip jisai 
suorganizavo parapiją indėnų 

i

rezervate Palm Springs Calif, 
ir jau dabar turi 537 parapie 
čius, kurių dauguma konver
titai.

Be indėnų jo parapijoj yra 
meksikiečių, pilipiniečių ir 
truputis baltųjų. Yra ten taip 
gi ir 12 lietuvių, kurie ten at 
sikėlė, kai Palm Springs mies 
te apsigyveno kun Klumbis.

Jo parapiečiai daugiausiai 
iš Cahuilla genties. Nesenai 
palaidojo vieną iš žymesnių
jų indėnu vadų. Dabartinis 
Palm Springs indėnų vadas 
yra 96 m. amžiaus.

I tą lietuvio kunigo vado
vaujamą bažnyčią ateina Co
rel Nasc (joiiigi). Mrs. Dobė 
Hope iš filmų pasaulio. Dau
gelis filmų aktorių šeimų sa
vo aukomis padeda tai baž
nyčiai.

Pavergtoje Lietuvoje
— Vilniuj restauruota ba

rokinio stiliaus šv. Mikalojaus 
bažnyčia, pastatyta 18 a. taip 
pat 17; a. bažnyčia Šiauliuo
se.

— Tarybų Lietuvoj 16 pa
minklų, turinčių «visasąjungi 
nės reikšmės» randama netin 
kamais, tarp kurių Trakų pi
lis iš 15 a. Raudonės ir Gel- 
f audo pilys iš 14 a .ir šv. Pet 
ro ir Povilo bažnyčia Vilniu
je.
P Lietuvoj randama apie 500 
paminklų, turinčių «respubli
kinės'reikšmės».

— Bolševikų okupantų or
ganas «Sov. Litva» įsidėjo 
straipsnį «Amerikoniški ver
gi! pirkliai», kuriame rašoma 
: pi e Lietuvių emigraciją į 
JAV nuo 1919 m. iki šių die
nų.

Autoriaus tvirtinimu, ameri 
koniškos firmos bei kompa
nijos, pasinaudodamos buržu 
azinės Lietuvos skurdu ir ba 
du, verbavo Lietuvos darbi
ninkus ir ūkininkus Ameri
kon, kur jų daugumas «ten 
mirdavo iš bado».

Tuo tarpu «amerikinės fir
mos ir buržuazinė - naciona 
listinė Lietuvos vyriausybė

Trumpai...
— Kai kurie Europos gele 

žies, plieno fabrikai studijuo 
ja galimybes persikelti Bra
zilijon.

— Rio - São Paulo estra
doje, ties Ignacu, susidūrė au 
tomobilis važiavęs iš Rio su 
sunkvežimiu-tanku iš São Pau 
lo.

Automobilio savininkas ir 
dar vienas bendrakeleivis už 
mušti vietoj. Sunkvežimio šo 
feris ir jo padėjėjas sunkiai 
sužeisti.

— Į Portugaliją atvyko po
piežiaus legatas kardinolas 
Tedeschini, kuris pirminin
kaus šventų metų užbaigimo 
iškilmėms Fatimoje.

— Amerikonai sugrąžino 
čekoslovakams «laisvės trau
kinį», kuriuo rugsėjo 11 d. pa 
bėgo 31 čekoslovakas iš ana 
pus geležinės uždangos.

— Geležinkelio Central do 
Brasil linijoj įvedami žymūs 
pagerinimai, Sumažinamas ai 
kūnių skaičius, tuo būdu su
trumpinant tarp São Paulo ir 
Rio de Janeiro kelią 55 kilo 
metrais.

— Brázilijoje, Maranhão 
estade viskas aprimo. Fede
ralinė kariuomenė atsitrau
kė. São Luiz mieste gyveni
mas eina įprasta tvarka.

Estado gubernatorius Engė 
nio de Barros suimtiesiems 
neramumų metu suteikė am
nestiją.

rėmė planą». Duomenys grin 
džiami iš valstybės archyvo 
išimtu 1920 m. duotu pil. Sa
mueliu] Kleinšmidtui leidimu 
nr. 6937 įsteigti tam tikslui 
kontorą.

Gale-priduriama, kad ir pas 
taroju laiku amerikietiniai ei 
vilizuoti žmogėdros suorgani 
zavo iš vakarų Europos sto
vyklų emigruoti į Ameriką 
vadinamus išvietintus asme
nis, kuriuos ten pavertė į be 
teisius vergus».

Kokie ten nuvykę emigran 
tai lietuviai iš tikro yra «be 
teisiai vergai», gali geriau pa 
sakyti jie patys.

— Geriausiais kolūkiais lai 
komi «Pergalė» - Žagarės ra 
jone, «Liaudies kovotojas» - 
Šiaulių rajone, «Tarybinis ar 
tojas» - Biržų rajone, «Šešu
pės» - Marijampolės rajone.

Geriansi Sovchozai - «Le- 
onopolis», «Balt: Vokia», Dūk 
šo, Maišiogalos, Klaipėdos 
krašte «Adulénai» ir «Ruz
giai».

Už miško medžiagos «ge
riausią paruošimą», atseit - 
už didžiausią jų iškirtimą, 
pereinamoji raudonoji vėlia
va, paskirta Druskininkų rajo 
nui.
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Dukrelei Atsisveikinant

(Iš vestuvinių dainų)

Žirgeliai sukinkyti,
Prie durų pastatyti — 
Sudiev, sudiev, miela sesute. 
Nibegreit pasimatysim.

Matyt gal pasimatysim, 
Susitikt gal susitiksim,
Bet jau draug šitam pulkely 
Mes tavęs neblankysim.

Tavo baltas nuometėliu
Ir išpintas kaspinėlis 
Nebepritiks prie vainikėlio, 
Prie aukso galionėlio.

Verkia tavo motutė, 
Berte bet ašarėles, 
Kas patarnaus senai senutei. 
Kad nebus dukrelės?

Verkia tavo rūtelės, linguoja, 
Dejuoja be vėjo, 
Kad nebregės baltos rankelės, 
Kuri pirmiau ravėjo.

Tik, žiūrėk, kaip nuliūdo 
Visos tavo gėlelės:
Gal jos kenčia, gal supranta, 
Kad paliks našlaitės.

Kasgi jas bepakalbins,
Kas padainuos daineles, 
Šalna pakąs ir nušaldys, 
Kaip Ir tavo dieneles.

Argi tau nesigaili skirtis 
Nuo motinėlės, 
Nebeatlėksi kas vakarėlis 
Su sparnais gegužėlės.

Nors per dienas kukuosi, 
Nors per naktis linguosi,

Bet savo motutei vargelio, 
Kaskart nepadejuosi.

Žydėjai kaip gėlelė.
Po sparnais motinėlės;
Ten rūpėjo tau vainikėlis
Ir daržely rūtelės.

Dabar tu, sesutėle,
Tarp mūsų neblaimėsi,
Daug vargelių ir daug kryželių
Tu vis kantriai kentėsi.

Sudiev, sudiev, sesute!
Jau reik mums atsiskirti.
Lauk žirgeliai, lauk juodbėrėliai, 
Stovi prie durų pastatyti.

Tris Dienas
Augino močiutė 
Mus tris kaip viena, 
Išleido į šalį 
Tik mane vieną.

Tris dienas, tris dienas, 
kelužiu ėjau, 
Tris naktis, tris naktis, 
Girioj gulėjau. *

Išgirdau girdėjau 
gegelės balsą, 
Dingojau, misiijau: 
Močiutė šaukia.

Ne mane močiutė 
Giružei šaukė, 
Tik girios gegelė 
Gražiai kukavo.

Augino tėvelis
Mus tris kaip vieną, 
Išleido j šalj 
Tik mane vieną.

rVI€ -M A LTIIMA^
com Leite frio, gelado ou quente ; i 

Tya AGITADA À JOfeg/gjGĘNfĖa^

Tris dienas, tris, dienas 
Kelužiu ėjau, 
Tris naktis, tris naktis 
Girioj gulėjau.

Išgirdau, girdėjau 
Karvelio balsą. 
Dingojau, misiijau: 
Tėvelis šaukia.

Ne mane, ne mane, 
Tėvelis šaukė, 
Tik pilkas karvelis 
Girioj uldavo.

VIDUR JŪRIŲ...

Vidur jūrių ir marelių 
Aukštasis kalnelis: 
Ant to kalno kalnužėlio 
Žalias ąžuolėlis,

O aš jaunas priplaukdamas 
Užsikabinėdamas:
Ar pavirsi, ąžuolėli, 
Į mani» tėvelį?

O šios žalios šakužėlės
Į baltas rankeles;
Ir šie žali lapužėliai
Į meilius žodelius.

O aš jaunas atstodamas 
Graudžiai paverkdamas, 
Nepavirto ąžuolėlis 
Į mano tėvelį.

Nei šios žaiios šakutėlės
Į baltas rankeles, 
Nei šie žali lapužėliai 
Į meilius žodelius.

Buvo rasta puikus reikalo išsprendimas: 
(60) kino nuotraukas atatinkamai ..eišryškinti, 

o fotografijoje nuplauti «0-2» gaiva ir pri
klijuoti tikrojo Stalino galvą, iš panašių archyve 
turimų Stalino fotografijų.

Po retušo ir paslėpimų, išėjo neblogas lipdi
nys. Visa sovietų spauda savo pirmajame pusla
pyje parodė tą iškilmingą momentą, ir niekas nei 
nepamanė, kad sovietų liaudis pastatyta prieš bet 
kokią iškamšą, turi pagerėti joje Stalino stabą.

Daugybė tūkstančių tokių stabų pristatyta vi
soje Sovietijoje. Aibė menkos vertės paminklų vi
sose aikštėse parloglinta ir jų atidengimo proga 
suvaromos minios dalyvauti pagerbimuose. Plaka
tai nuo kiekvienos sienos rodo ūsoriaus Stalino 
veidą. Kiekvienos valstybinės šventės proga, kiek 
viename mitinge ant kartelės pakabinamos ir ne
šiojamos Stalino ikonos. Toks jau yra komunizmo 
kultas ir toks yra «draugo» Stalino noras - nu
konkuruoti visus legendų didvyrius ir visokius 
šventuosius.

Kai pirmieji «Pravdos» ir «Izviestijų» nume
riai buvo atnešti Stalinui, besigydančiam guzą Kry
me, net jis pats nustebo pamatęs savo fotografiją 
ir minias sveikinančias atseit jį patį. Pagaliau su
pratęs, jog tai Moišės ir Omayev’o triukas, gar
siai nusijuokė, ir pasakė Rozai:

— Bravo tavo tėvas! Reikalo žiūri senis.Tai 
man organizacija! Roza, aš tau visad sakiau, kad 
nėra mkio kito dangaus, o dangus čia pat ant že
mės. Štai. nnsiž’Tirėk - ar mudu dabar negyvena
me kaip dangui?! Esu vienu laiku visur esantis!

— Bet kaip būtų jeigu visi taip . tikėtų?... — 
norėdima pasirodyti mąstanti, pasakė Roza, ir pa
sižiūrėjo į Stalino nosį ir kaktą. Jai darėsi nuo
bodu...

— Mums būtu dar geriau! — pasakė Stalinas 
ir nusijuokė, norėdamas parodyti savo sąmojų. 

Matydamas, kad Roza klausosi be entuziazmo, 
Stalinas pyktelėjo, ir pradėjo grąsinti visam pa
sauliui:

— Žinau, kad vis dar yra netikinčių j komu 
nizmą. Yra net prieš jį kovojančių! Aš pasirūpin
siu, kad visiems jiems butų pragaras šioj žemėj!!! 
Nieks manęs neįveiks!...

Nors niekas jam neatsakė. Stalinas pavargo 
besiginčydamas pats su savimi, ir atsisėdo pasil
sėti.

Nuo jūros putė šiltas pietų vėjas, ir bangos 
ošė po vakarykščios audros. Roza klausėsi to oši
mo, ir jai atrodė, jog visos tos Joskės kalbos 
yra, tartum, bereikalingos akyvaizdoje šios van
denų platybės ir laiko čiurlenimo. Ji net panoro 
jam ką atsakyti, bet pirmoji mintis, kuri žybtelė
jo jos moteriškoje galvoje, buvo tokia:

- Įveiks tave senatvė... ir tai, labai greit.. 
— bet žinoma, ji nepasakė. Jos akys sekė paskui 
skrendančią žuvėdrą.

Stalinas sėdėjo pavargęs ir nuduodamas ne- 
rūpestingą, kramtė smilgos šiaudą.

★

Lietuvoje aušo pavasaris. Nuslūgo vandenvs, 
ir nubrinko takai bei keliai. Sulapojo miškai, su
žaliavo žolė. Sugrįžo paukščiai iš dausų, o jų 
čiulbėjimas skardėjo per naktis.

Atgijo darbas ir Lietuvos partizanų Štabe. 
Lūšis per žiemą pasveiko, savo atsparumo ir dak
taro Ramūno priežiūros dėka. Sugrįžo Barkus ir 
Mykoliukas, kurie per žiemą buvo nusikėlę pas 
savo gimines. Jiedu turėjo sekti padėtį, ir duoti 
Lūšiui pranešimus per kilnojamąjį lauko siųstuvą, 
tuo metu, kada štabo lankyti nebuvo galima, kad 
pėdsakai sniege kartais neišduotų jų slėptuvės.

Dabar buvo kas kita: Žmonės galėjo judėti’ 

ir saugojantis, kad neliktų pėdsakų, lengva buvo 
slapstytis.

Buvo patikrinta ir pertvarkyta ryšiai, seki
mas ir žinių tiekimas, bei suskaityti nuostoliai ku
rie per žiemą buvo padaryti Lietuvai ir partiza
nų organizacijai. Jie buvo sunkūs. Priešas nesnau, 
dė. Dabar ateina laikas suvesti sąskaitas, su tais- 
kūrie per daug siautė ir naikino...

Tarp liūdnų nelygios kovos nuostolių, parti
zanus guodė tas faktas, kad Vakaruose tautos 
ruošiasi sulaikyti komunizmą, ir kad Tolimuose 
Rytuose prieš jį kovojama karu. Gera buvo apie 
tai girdėti, nors tie dalykai ir labai toli.

Arti buvo arši kova prieš pàvergéjus ir pik
čiausius krašto priešus, kurie naikino žmones ir 
grobstė jų darbo vaisius, o prieš visą pasaulį sten
gėsi parodyti tų pačių žmonių pasitenkinimą so
vietų valdžia ir. vertė visus manifestuoti savo no
rą už išlaikymą «sovietinės taikos». Buvo organi
zuojami taikos kongresai užsienyje, ir nauji ištrė
mimai į Sibiro šiaurę. Visi tie dalykai rodė, kad 
artinasi lemiamasis laikas. Maskva siunčia į pa
saulį savo emisarus, kurie vienoje rankoje laiko 
taikos balandžius, o kitoje už nugaros paslėpęs 
turi naganą ir grandines «išvaduotiesiems» sura
kinti.

Pirmajame savo atsakomingųjų vyrų pasita
rime, Lūšis padarė politinės padėties apibūdinimą, 
pabrėžė kaipo ypatingą reiškinį Kremliaus pastan
gas varyti propagandą už sovietinę taiką. Jis pa
prašė esančius pasisakyti kaip įvertinti šį naują 
reiškinį, ir ką rauda reikalinga padaryti iš savo 
pusės.

— Iš Vilniaus gauta žinių, kad kviečiami vy
rai savanoriais vykti į Korėją. Suimtuosius parti; 
zanus taip pat šį kartą nesušaudė, o kaip girdėti 
pasiuntė į Mandžiūriją. Medicinos personalas irgi 
kviečiamas užsirašyti savanoriais — pranešė 
Mykoliukas.

— Petrovas liepė paskelbti spaudoje ir pa
garsinti valsčiuose, kad visi vyrai, nors dalyvavę 
partizanų organizacijose, jeigu pareikš norą eiti 
kariauti prieš amerikiečius Korėjoje, bus amnes
tuoti. ir jų šeimos nebus kalinamos nei baudžia
mos, - papildė naujienas Barkus.

—- Kokia žmonių laikysena šiuo atžvilgiu, ir 
ką apie tai kalba gyventojai? — pasiteiravo L?i- 
šis. (Bus daugiau)
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MEKANIKOS DIRBTUVE

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

išsimokėtinai.

& FiLHOS
Telefonas (recados) 3-0710

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

JONAS VARNaUSKAS

Gaminami. įvairiausių braižinių vitražai, 
vieliniai tinklai tinkavimui ir tvoroms, 
langų stiklų apsaugos, užtvaros, geležinės 
durys ir vartai, banguotos skardos durys 
pagal mąstą.
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RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 275 - 7 AND. — SALA 73 § 
| T^-. 34-7482 - SÃO PAULO | 
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MŪSŲ LIETUVA

Ar jau aplankei CASA SPRINDYS &. CIA.
PRAÇA SÃQ JOSÉ, 1 - S. PAULO — VILA ZELINA

Kur galima gauti pačių naujausių ir įvairiausių rūšių prekių 
Čia gali pirkti batų, skrybėlių, elektros 
gaminių, statybos medžiagos, ir visko, 
kas reikalinga Jums ir Jūsų namams. Čia 
pirksi pigiau ir geresnės rūšies prekę. 
Didelis pasirinkimas radijo aparatų, radijo 

vitrolų. Čia taip pat yra radio laboratorija įrengta pagal nau
jausius teknikos reikalavimus, vedama prityrusių specialistų, - 

atlieka visus taisymo ir reformavimo darbus.
Prie pat autobuso Nr. 93 sustojimo vietos.

MADEIRAS DO BRASIL

HAS hm
I MPORTAÇÃO - EXPORTAÇÃO

Escritório: - Av, Churchill, 94 — 11.o and. - sala 1110 — Rio de Janeiro 
Fones: 52-0229 32-6265

Em Minas Gerais:

Peres & Ca. Ltda. — Leopoldina — R. Providencia, 71
Jother Peres de Resende — São Pedro dos Ferros
Amadeu Cesar Machado — Nanuque, Minas
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APRENGIA VYRUS NUO GALVOS IKI KOJŲ

SOPAS ;PRONT^ft^gr|*
PRONTASEM 5 MINUTOS ‘ ’ HEU V

Batai, skrybėlės, marškiniai, kaklaraiščiai, kojinės, lietsargiai, 
Taip pat batukai moterims ir vaikams.

Viskas geriausios rūšies, patvaru, gražu ir pigu.

1$ FABRIKO TIESIAI VARTOTOJUI.

ĮKURTA 1890 METAIS

Išpildo meniškai įvairius loto darbus. Specialybė padidini
mams tamsiuose tonuose ir sepia, spalvinimai aliejiniais 

dažais ir pastele.
ARTHUR SCHMIDT

Priimami pakvietimai į namus — Senų portretų reprodukcijos 
RUA SÃO CAETANO, 447 —TEL. 4-5576 — SÃO PAULO
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ALIO! ALIO! Vila Anastacio!
CASA KAROLIS STUOKA

Rua Martinho de Campos, 459. — Naujai Atsidarė 
Visi bėga tekini

Jauni ir seni
Batus gaus visi

Kaina labai pigi!!!
įvairiu rūšių batai — vyrams, moterims ir 

vaikams — fabriko kainomis.
LIEI UVIAMS NUOLAIDA!...

IINDUJTKIA
CAI.ÇADOJ
KKAUTUVĖS:

IE CC/HEKCIC IDIE
MATEILIIC^IUi LTDA.

Rua São Caetano, 526 ☆

Rua São Caetano, 510

FABRIKAS IR RAŠTINĖ:
Rua Javaés 719

São Paulo
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lattieiau.

VIENINTELIAI ATSTOVAI .
GARSIOJO VANDENS 

L I N D O Y A

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINTOJAI

IRMÃ O J CARRIER! itda
Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, kurio 
puikų veikimą j žmogaus sveikatą jau visi yra vien
balsiai pripažinę. Pabandykite, įsitikinkite ir visa

dos naudokite!
RUA DINO BUENO, 795 a 835 Caixa Postai 3967 
TELEFONES: 51-4019 e 51-2223 S Ã O PAULO
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MŪSŲ LIETUVA

I
LIETUVOS NACIONALINĖ 

MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

Pusi, 6

Rio de Janeiro
LIETUVOS PALMĖ.

Rio de Janeiro Botanikos 
sode 1951 m. XI. 21 d., daly
vaujant Respublikos Preziden 
tui Getulio Vargas, aukštiems 
Bažnyčios ir Valdžios parei
gūnams bei Diplomatinio kor 
puso nariams buvo pasodinta 
per 300 jaunų palmeira real. 
Lietuvos atstovas Dr. F. Me- 
ieris pasodino centrinėj alėjoj 
turinčioj 740 metrų ilgumo, 
jaunų palmę, kuri sodo vado
vybėj bus pažymėta 71 nr. Bū 
dingą, kad sėklos šios rūšies 
palmių buvo atvežtos į Brazi 
Ii ją tik 1808 metais iš Gôa 
grįžusio belaisvio ir Don João 
VI tais metais pasodino pirmą 
palmę savo (šiandie Botani
kos) sode. Tą palmę ir šian
die galima matyti išdidžiai iš 
kėlusią savo vainikuotą virši'i 
nę į 36 metrų aukštumą. Ji va 
dinama paima mater - motina.

Po to Lietuvos Pasiuntiny
bė gavo tokio tūrinio raštą

“Turiu didelio malonumo 
pareikšti Jums, ponas Ministe 
ri, mano didžią padėka už pa
gerbimą savo atsilankymu pal
mių sodinimo iškilmėse. Savo 
maloniu bendradarbiavimu jū 
sų Ekscelencija dar labiau su 
tvirtinote draugiškumo ryšius 
esančius tarp mūsų šalių, o 
garbingąjį Lietuvos vardą dar 
labiau paryškinote Botanikos 
s )de Jūsų Ekscelencijos ran 
komis pasodinta palmė. Reiš
kiu mano didį įvertinimą ir 
pagarbą. P. Campos Porto Bo 
tunikos sodo direktorius.”

— «Agencia Nacional, Tei
singumo ministerijos įstaiga, 
kurios tikslas, šalia informa
cijos Brazilijai, rūpintis ir kul 
tūrinių ryšiu palaiky nu su 
draugiškomis valstybėmis š.m. 
rugsėjo mėn. 25 d. surengė 
ABI salėje priėmimą - pobū
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PRAŠOM JAUNUČIŲ

Lietuvių kalbos pamokų laikytojai Dr. Vinco Kudir
kos vardo mokykloje, Moėci, rua Lituama 67, L. S. B 
globoje, š. m lapkričio 3 d. 20 vai. ruošia VAKARĄ. 
Gerb. Svečiams bus parodytas muzikaliais montažas 

«ŠVENTADIENIS’LAUKUOSE», BALETAS ir kita.
Po programos šokiai iki 4 vai. ryto, grojant puikiam 
orkestrui. Pakvietimai gaunami pas L. S. B. valdybos 
narius ir mokytoją. Pelnas skiriamas mokyklų remontui 

RENGĖJAI.'
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IRMAOS

S. PAULO

BAUŽYS
Registrado no C.R.C. sob o n o 551

AVENIDA ZELINA, 749 — VILA ZELINA

vį užsienio valstybių atstovy
bių sekretoriams, kultūros atta 
chė ir žymiems kultūrinin
kams. Lietuvos pasiuntinybei 
atstovavo rašytojas Petras Ba 
bickas.

— Dailininkas Jonas Rimša 
jau atvyko į Rio de Janeiro, 
kur spalio mėnesio viduryje 
bus atidaryta jo kūrinių paro 
da, globojama Bolivijos am
basadoriaus. Apsilankymo pas 
Lietuvos Atstovą Dr. Fr. Me- 
ierį metu jis pareiškė iš anks 
to kviečiąs sostinės lietuvius 
aplankyti jo kūrinių parodą. 
Dailininkas ir jo palydovas 
bolivietis buvo apdovanoti li
teratūra apie Lietuvą.

—- Lietuviška Muzika — Čes 
lovo Sasnausko kompozicijos 
išleistos kun. Leo Voicekaus- 
ko lėšomis J. A. Valstybėse 
Dr. Meierio rūpesčiu buvo 
gautos Lietuvos muzikos pro
pagandos reikalui Brazilijoje 
Penketą tos knygos egzemplio 
rių Lietuvos Pasiuntinybė pa
siuntė į São Paulį konsulo A. 
PoliŠaičio vardu. Neabejot na 
kad S. Paulo lietuvių koloni
jai, kur yra tiek gražių dai
nos ir muzikos pajėgų, leidi
nys bus naudingas.

— Lietuvių moksleivių sair 
būrin jau įsirašė virš 2i> na
rių. Išrinkta laikinoji valdyba 
kurion įeina: Nardis Antanai
tis, Vincas Banys, Algimantas 
Žibąs, Nijolė Bortkevičiūtė ir 
Irenė Šimonytė. Aptarti toli
mesnio veikimo planai.

— Praeitą savaitę S Pauli 
lankėsi iš Parana estado. Mon 
te Alegre miesto, p E Stonie 
nė. Prof. A Stonis yra išvy
kęs Paranon jau keletą mėne 
šių tarnybos reikalais.

— Lietuvių Savišalpos ir
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Kultūros ^Bendruomenės «Li
tuânia» susirinkimas įvyko spa 
lio mėn 7 d. Kadangi susirin 
kimas buvo negausus, nutarta 
svarbesniems klausimams aps 
varstyti spalių mėn. 21 d. su
šaukti kitą susirinkimą, tuoj 
po pamaldų V. Zelinoj, mo
kyklos patalpose.

— Vila Anastacio lietu
viams pamaldos bus ir šį sek 
madienį, 8,30 vai.

- Agua Raza lietuviams pa 
maldos šį mėnesį bus trečią 
sekmadienį (18 dieną) 8 vai. 
ryto, senoje Agua Raza para
pijos bažnyčioje. Agua Raza 
lietuviai kviečiami skaitlingai 
dalivauti pamaldose ir vienas 
kitam pranešti.

VISUOTINIS SUSIRINKIMAS.

Š. m. spalių mėn. 21 d. 15 
vai., Rua Litnania, 67, šaukia 
roas Lietuvių Sąjungos Braz:- 
lijoje visuotinas nariu susirin
kimas apsvarstyti sekantiems 
klausimams:

1. Sąjungos 20 metų sukak
tuvių minėjimo programai 
nustatyti ir

2. Bėgamieji reikalai.
Kviečiami visi nariai ir kan 

didatai dalyvauti, tuo labiau, 
kad bus traukiama narių ben 
dra fotografija Sąjungos met
raščiui.

Valdyba.

PAŠTO DĖŽUTĖ

Ant. Paviloniui, P. Brazu’’, 
Ad. Bučinskui, J. Bliujui. P. 
Dovydaičiui, H Valavičiui. A. 
Derenčiui. U. Raulnšaitienei, 
Vitui Butkevičiui, Pet Kaunas

PARSIDUODA geladeira 
“Frigida’re”. nauja. Labai pi
giai! Teirautis
Rua Rio Feio Nr. 4; V. Zelina

LIETU V IŠ'<AS PENSIONAS

DONA OLGA
Duoda maistą. Išnuomoja 

kambarius su pavieniomis lo
vomis.
Rua Ribeiro de Lima, 661 - 

1-as aukštas - Bom Retiro.

D é m é s i o!
Iš USA yra gauta vertingų 

knygų išleistų dar Nepriklau
somoj Lietuvoj ir k. t. įvairios 
istorijos, vadovėliai, pradžios 
mokykloms, knygos-sakalėlis. 
(Esmaičio) romanai. įvairios 
muzikos gaidos su dainomis, 
jų tarpe ir p. Vyt. kerbelio 
Lietuviškos muzikos gaidų al
bumas.

Kreiptis: M. Laupinaitis 
Rua Espraiada, 17 - V. Zelina

1 ŠEŠTADIENIAIS ir SEKMADIENIAIS visi V. ZELINON

i r E 112 M c i I u
rua Campos Novos, buvusioje futbolo aikštėje. Ten 
rasi skanius užkandžius, alutį, lietuviškai padainuosi, 
pasiklausysi gražios muzikos! Ir dar gali išbandyti 
savo laimę. Šį sekmadienį kermošiuje linksmins lie-

• tuvių mėgėjų orkestras.
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f Iš anksto jau ruoškis i Liet Kat. šv. j 

I Juozapo Bendruomenės J

Į 'CIUCiK© !W^€IEICTaV w I 
| kuris bus spalių mėn. 28 d.
| Cine São Francisco - Rua Riachuelo g 
| Kadangi koncertas bus dienos metu, jame galės da- g 
| lyvauti ir tolimesnių apylinkių lietuviai bei nepilna- g 
f mečiai. Programoje bus tautiniai šokiai.
| Pakvietimus reikia įsigyti iš anksto pas Bendruome- I 
| nes Valdybą, choristus «Mūsų Lietuvos» redakcijoj ir g 
f klebonijoj. g
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cracaNA de càd.ioí 

A.. B ID II IK A
Rádio Laboratorio e Oficina

RUA BENJAMIN CONSTANT, 103 — São Caetano do Su|

INDÚSTRIA ARTEFATOS de 
CIMENTO

VYTAUTAS SKRIPKA
Priimu įvairius užsakymus 

įvairių išdirbinių iš cimento, 
kaip skalbimui tankes, šuli
niams cimentiniai dangčiai, 
gėlėms indus, cimentinius 
vamzdžius, balaustrus, ir kitus 
Įvairius šios rūšies išdirbinius 
Darbas skubus ir pigus. 
Adresas: Rua Paulistano, 11.

Vila Zelina — São Paulo.

Statybos- medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių dai- ;• 
ktų, indų bei darbo įrankių krautuvė tiktai pas

JAKUTIS & LAPIENIS LTDA-
AVENIDA DR. GIACAGLINI, 34-C ■«

V?7<t Alpinoje, arti autobusu stoties.

Čia gausi geresnę medžiagą ir pigiau mokėsi ■■■ ■
iii == ::::= == =::::= =■••:= =:••*= =::::= =;:::= =:s?’g

v v
Naujos Lietuviškos Plokštelės

Bendruomenės Choro Valdyba praneša, kad jau galima 
gauti, neseniai įdainuotas lietuviškas plokšteles.

Įdainuotos dvi plokštelės su sekančiomis dainomis: 1. 
«Gaudžia trimitai», M. Petrausko ir «Vėliavos iškeltos», M. 
Strolio, įdainuota vyrų choro. 2. «Tėviškėlė» B. Budriūno 
įdain mergaičių choro ir «Miškų gėlė» J. Švedo įdain. miš
raus choro.

Norintieji šias plokšteles įsigyti, prašomi kreiptis pas 
kun. kleboną P. Ragažinską, pas choro pirmininką K. Ausen- 
ką Rua Rio Feio, 2 — Vila Zelina (visai netoli Largo S. Jo 
sė) arba pas choro narius.

Visi choro nariai rėmėjai plokšteles gauna pusiau pa
piginta kaina: Kreiptis pas Choro iždininką p. P. Šimonį Rua 
Venda Nova, 46 — V. Zelina.

REIKIA BALDŲ? KREIPKIS- 
Į TAUTIEČIO

J. L. Galinskas Ltda.
A V. DR. GIACAGLINI, 71-C

V. ALPINA.

BALDŲ SANDĖLĮ.

Aberturas de firmas 
Encerramentos de firmas 
Transferencias de firmas 
Contrates na Junta Comercial 
Distratos na Junta Comercial 
Escritas Fiscais 
Escritas Comerciais

HORÁRIO das

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

8 ãs 19 horas.
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SOPAS PRONTAS
PRONTAS EM 5 MINUTOS

PALADAR CASEIRO

•w JAU PRASIDĖJO KERMOŠIUS i
Visų Apylinkių Lietuviai Kviečiami Gausiai Dalyvauti
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