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Perversmas Bolivijoj
atsiėjo labai brangiai: apie 
tris tūkstančius žuvo ir apie 
penkis tūkstančius sužeistų.

Revoliucionieriai laimėjo. 
Krašte ramu. Iš Argentinos 
grįžo laimėjusios partijos va 
das Paz Estensoro. Aerodro
me jį sutiko didelė minia. 
Sostinės gatvės buvo išpuoš
tos vėliavomis i»-žmonės nau 
jam krašto prezidentui kėlė 
ovacijas. Į prezidentus jis bu 
vo išrinktas praėjusiais me
tais. Iš visų kandidatų jis ga 
vo daugiausia balsų. Bet ne
gavo balsų daugumos numa
tytos konstitucijoje. Todėl bu 
vęs prezidentas Urriolagoi- 
tia atsisakė įteikti jam val
džią Krašto valdymą Įteikė 
kariškių tarybai, o pats pasi 
šalino užsienin Kariškiai vai 
dė iki šios revoliucijos.

LAISVĖ POLITINIAMS 
PRIEŠAMS

. Naujoji Bolivijos vyriausy
bė prižadėjo pilną laisvę gy 
ventojams ir visiems politi
niams priešams. Net buvu
siems nuverstos Jvyriausybės 
nariams, pataria nebėgti iš 
krašto, nes jų laisvė nebus 
suvaržyta.
įęVįi'j' ■ , .... -

UŽSIENIO POLITIKA
Santykiuose su kitomis vals 

tybėmis pildys visas pasira
šytas tarptautines sutartis.

VIDAUS POLITIKOJ 
pirmoj eilėj dėmesys bus 
kreipiamas į krašto ekonomi 
nius reikalus. Numatoma yra 
suvalstybinti kasyklos. Tam 
reikalui yra paskirta komi
sija.

GATVĖS PILNOS LAVONŲ
Bolivijos sostinėj La Paz 

gatvės pilnos lavonų, kurių 
dar nesuspėta palaidoti. Sunk 
vežimis po sunkvežimio ve
ža kapuosna/surinktus žuvu
sius. Kitus ^laidoja žuvimo 
vietoje.

Robert A. Taft, 
senatorius nuo Ohio valsti
jos, vienas respublikonų par 
tijos kandidatų į preziden
tus. Taft yra izolacionistinės 

politikos šalininkas.

ATSISVEIKINIMO 
VAKARIENĖ

Bolivijoj yra paprotys, kad 
giminės ir pažįstami pagerb
dami mirusi, paruošia valgį, 
kuri labiausia mėgo mirusis 
ir susėdę aplink lavoną val
go «paskutinę vakarienę.»

ATSISAKO DIPLOMATAI
Beveik visi esantieji užsie 

'Uyje Bolivijos pasiuntiniai 
ar įgalioti ministerini pasi
traukė iš savo pareigų. Tą 
pat padarė ir Bolivijos amba 
sadorius Rio de Janeire.

ŽIAURIAUSIAS 
PERVERSMAS

Iš visų lig šiol buvusių Pie 
tų Amerikos valstybėse per
versmų ir revoliucijų, ši pas 
kutinę Bolivijoj yra pati žiau 
riausia, pareikalavusi dau
giausia kraujo ir aukų.

Generolas
Dwight D. Eisenhower, 

vyriausias Jungtinės Euro
pos kariuomenės vadas, gali 
mat vienas rimčiausių respu 
blikonų partijos kandidatų į 

prezidentus.

Gen. Eisenhcveris 
Pasitraukė

Balandžio mėn. 2 d. gene
rolo Eisenhowerio įteiktas 
prašymas viršininkams atleis 
ti jį iš Europos kariuomenės 
vado pareigų, buvo patenkin
tas. Europoje jis buvo įsigi
jęs pagarbos ir didelio pasi
tikėjimo tiek politikų tiek di 
plomatų tarpe.

Gęn. Eisenhovveris yra kar 
tu didelis politikas ir karo 
vadas. Jo pasitraukimą visi 
apgailestauja. Atsisveikinimo 
metu su savo bendradarbiais 
karininkais, ne vienam iš 
akių riedėjo ašaros.

Kuo Mac Arthur buvo Ja
ponijoje, tuo Eisenhoweris 
Europoje. Jei bus išrinktas

Estes Kefauer, 
senatorius Tennessees valsti
jos, taip pat vienas iš rimtų 
kandidatų demokratų parti

jos į prezidentus.

Amerikos prezidentu, reikia 
tikėtis, kad pavergtųjų kraš 
tų išlaisvinimas bus pagrei
tintas.

Taikos sutartis 
su Japonija

Balandžio mėn 15 d. prezi 
dentus Tr u manas naši rašė tai 
kob sutartį su Japonija, taip 
pat tarpusavės pagalbos su
tartį, sulig kurios Amerika 
laikys savo kariuomenę Jąpo 
nijos teritorijoje, iki patys 
japonai bus tiek sastiprėję ir 
kariniai pasiruošę, kad galės 
atsispirti prieš bet kokio 
priešo užpuolimą. Panašias 
sutartis Trumauas pasirašė 
su Filipinais, Australija, Nau 
jaja Zelandija.

Taip pat japonams suteik
ta pilna laisvė gaminti savo 
fabrikuose ginklus.

— Korėjoj pasitarimai tarp 
ONU ir komunistų atstovų pa 
siekė rekordinį trumpumą. 
Vienas pasitarimas truko tik 
15 sekundžių. Kitas — 25.

— Amerikoje derybos tarp 
fabriko savininkų ir darbiniu 
kų atstovų, vyriausybei tarpi 
ninkaujant, sunkiai vyksta. 
Kol kas neprieita prie jokių 
konkrečių susitarimų.

— Amerikoj, Nėvada valsti 
joj. už 115 kilometrų nuo Lad 
Vegas miesto, buvo susprog
dinta atominė bomba.

ANGLIJA ĮSIPAREIGOJO

Anglija oficialiai pranešė, 
kad rems Europos gynimo 
bendruomenę. Tas rėmimas 
pasireikš tuo, kad užpuolus 
kurį nors bendruomenės na
rį priešui, Anglija teiks kari 
nę pagelbą.

— Maskva atsakė į Ameri
kos, Anglijos ir Prancūzijos 
notą Vokietijos suvienijimo 
reikalu.

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka

Kremliaus diktatoriai sutin 
ka, kad visoj Vokietijoj būt 
pravesti rinkimai, bet tik ne
sutinka įsileisti savo zonon 
ONU komisijos, kuri ištirtų 
ar yra sąlygos pravesti lais
viems rinkimams.

Taip pat rusai laiko galu
tinėmis sienomis vakaruose 
esamą padėtį.

Spėjama, kad Vašingtonas, 
Londonas ir Paryžius greit 
neduos atsakymo į šią rusų 
notą. Pirma pasirašys taikos 
sutartį su Vokietija ir ją 
Įtrauks i vakarų gynimo blo
ką. Žodžiu, atsakys tik tuo
met, kai jau bus viskas .pada 
ryta, ko Maskva labai neno
ri.

— Šiomis dienomis prie Is
panijos- Portugalijos rubežių 
buvo susitikę Ispanijos dikta 
torius Franco ir Portugalijos 
ministeris pirmininkas Anto
nio Oliveira Salazar. Buvo 
tartasi ekonominiais ir kari
niais reikalais.

K

Šie pasitarimai buvo reika 
lingi užmezgus vienam ir ki
tam kraštui artimesnius san
tykius su Amerika. Ispanija 
taip pat papra'šė Portugalijos 
paramos Tanger teritorijos 
reikalu. Ispanai tenorėtų tu
rėti daugiau teisių.

BRAZILIJA PATVIRTINO 
GENOCIDO KONVENCIJĄ

Brazilija buvo trisdešimts 
šeštasis kraštas savo parašu 
patvirtinęs genocido konven
ciją.Ši konvencija laiko nusi
kaltimu, einant tarptautine 
teise, rasinius, religinius, tau 
tinius bei politinius persekio 
jimus.

Šios konvencijos nepasira
šė Rusija, nes žino, kad ji 
prieš visus konvencijos nuos 
tatus yra prasižengusi ir dar 
šiandie vykdo masinius per
sekiojimus ir žudymus.

— Veikiantis Kuboje anti
komunistinis judėjimas pa
siuntė krašto prezidentui Fui 
gencio Batista telegramą pra 
šaut atšaukti iš Guatemalos 
įgaliotą ministerį, kaipo pri
klausantį komunistų partijai.

— Čekoslovakijos sostinė
je Pragoję pasodintas kalėji- 
man Vladimir Prochazka, Če 
koslovakijos ambasadorius 
Amerikoje, kuris paskutinė
mis dienomis buvo sugrįžęs 
savo tėvynėn. Taip pat suim 
tas ir ambasadoriaus brolis, 
buvęs generalinio štabo vir
šininkas. Suimtieji kaltinami 
tėvynės išdavimu.

— Jugoslavijos sostinėje 
Belgrade buvo suruoštos di
deles demonstracijos, kurio
se dalyvavo 150 tūkstančių 
minia. Demonstracijų tikslas 
— protestuoti prieš Londono 
konferenciją, kurioje svarsto 
mas ginčijamų teritorių, Tries 
te ir Gorizia, tarp Italijos ir 
Jugoslavijos klausimas.

Minia «kamarado» Tito pra 

šė, kad neatiduotų nei Tries 
te, Gorizia ir nenusilenktų 
prieš išdavikus.

Buvo priimta rezoliucija ir 
pasiųsta Amerikai, Anglijai, 
prašant sustabdyti konferenci 
jos eigą, minėtas teritorijas 
paliekant Jugoslavijai.

— Pasitraukus gen. Eisen- 
howenui, spėliojama, kas jį 
pakeis. Minimi du kandidatai: 
gen. Gruenther ir gen. Rid
gway, kuris dabar vadovau
ja Korėjoje. Daugiau galimy 
bių, kad bus paskirtas antra 
sis, nes jau turi daug patyri
mo vadovauti, kai tuo tarpu 
Gruenther niekad nėra sava 
rankiškai dirbęs. Vieton Rid
gway Japonijoj numatytas pa 
siųsti gen. Mark Clark.

— Romoje, vienose vestu
vėse iš 40 dalyvių 32 apsinuo 
dijo maistu.

— Brazilijos ambasadoriu
mi Amerikai skiriamas Wal
ter Moreira Salles.

— Viena vokiečių firma 
ruošiasi perkelti garvežių fa 
briką į São Paulo.

— Amerikoje Mississipi 
upės potvyniai padarė daug 
milijonų nuostolių. Šimtai 
tūkstančiij gyventojų liko be 
pastogės.‘

— Į Sao Paulo atvyko švie 
timo ministeris dalyvauti uni
versitetų rektorių kongrese, 
kuris šiomis dienomis vyksta 
São Pauly.

— Brazilijoj praėjusiais me 
tais cukraus nendrių derlius 
siekė 32 milijonus 678 tūks
tančius 184 toneladas. Šis der 
liūs gautas iš 857,722 hekta
rų žemės. Iš vieno hektaro 
gaunama 48 tonelados cukri
nių nendrių.
Daugiausia nendrių užaugino 
São Paulo estadas — 7 mili
jonus 300 tūkstančių toneladų

Adlai Setvenson, 
Illinois estado gubernatorius, 
vienas iš demokratų partijos 

kandidatų į prezidentus.
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Lietuviškieji Tremties
Uždaviniai

3. IR JAI NETURIM LEIST 
PRAŽŪT

Kam jai? — Lietuviškąjai 
garbei, kurią gavome ginda
mi. Būti lietuviu yra garbė 
daugeliu atžvilgių: politiniu, 
nes mes esame nuskriausti 
be mūsų kaltės, todėl turime 
teisės reikalauti, kad ši ne
žmoniška skriauda būtų ati
tiesta; kultūriniu, nes mes 
tarp dviejų pasaulių — Rytų 
ir Vakarų, — todėl esame pa 
šaukti būti kultūros tiltu; is
toriniu, nes mūsų praeitis 
yra pilna didžiųjų žygių, tu
rėjusių reikšmės' ne tik mums, 
bet ir visai Europai; visuo
meniniu, nes tiek praeityje, 
tiek dabartyje mes parodome 
didelių organizacinių ir takt: 
nių gabumų, todėl pelnome 
gerą vardą visur, kur tik 
bent kiek esame judresni, et 
nografiniu, nes esame sena 
tauta, išlaikiusi nesugadintą 
kalbą, dainas, papročius, 'me 
ną. Visi šie dalykai yra dide 
lės vertybės. Visus juos šian 
dien mes išnešėme į pasaulį 
ir parodėme svetimiesiem. 
Lietuviai pasaulio tautų ben
druomenėje užėmė garbingą 
vietą.

Tačiau kaip tik todėl ir 
yra mūsų uždavinys neleisti 
šiai garbei pražūt. Tautos 
garbė pražūsta dvejopu bū
du: a. ją pamirštant ir b. ją 
išniekinant. Jeigu mes nesi
domėsime savais politiniais, 
kultūriniais ir visuomeniniais 
dalykais, jeigu mes būsime 
šalti saviesiems papročiams, 
savai kalbai, savai literatū
rai, savam mokslui, savam 
Dievo garbinimui, jeigu mū
sų vaikai ištruks iš mūsų lie 
tuviškosios globos ir pateks 
svetimųjų įtakon; jeigu mūsų 
šeimos ^pasidarys savo dva
sia internacionalinės — mes 
žudysime lietuviškąją garbę 
savo pasyvumu. * Iš kitos pu
sės, jeigu mes būsime nesąži 
ningi savo pareigose, jeigu 
elgsimės nemoraliai tiek vie 
Šurnoje, tiek privatiniame gy
venime, jeigu mūsų gyveni
mo būdas bus netvarkingas, 
jeigu mūsų santykiai tarp sa 
vęs ir svetimaisiais bus ne
draugiški, jeigu mes nieko 
reikšmingesnio tremtyje ne 
sukursime, — tuomet mes 
pakirsime lietuviškąją garbę 
savo nevertingumu. Tremtis 
kaip tik ir yra tautinės gar
bės bandymo metas. Gyven
dami Tėvynėje mes galėjome 
būti ir šiek tiek pasyvūs, ir 
net šiek tiek netvarkingi. Bet 
išvykę pasaulin, šio «liuksu
so» mes negalime sau leisti, 
nes savo veiksmais mes čia 
angažuojame ne tik mus pa
čius, bet ir visą mūsų Taūtą. 
Lietuviškoji garbė yra pirma 
eilis mūsų uždavinys. Jos 
sargyboje turime stovėti ir 
kiekvienas skyrium, ir visa 
mūsoji bendruomenė.

Kai Izraelio tauta buvo iš
vesta į Babilono nelaisvę, 
pranašas Baruchas jai para
šė laišką, kurio pagrindinis 
įspėjimas buvo: «Negarbinki 
te svetimų dievų». Šis įspėji
mas tinka visų amžių tremti
niams. Ir mes esame atsidū
rę savotiškoje nelaisvėje. Ir 
mums gręsia pavojus pradėti 
aukoti svetimiems dievams. 
O šie dievai pasirodo mūsų 
akims įvairių įvairiausiais pa 
vidalais: mados ir papročiai, 
kalba ir literatūra, mokyklos 
ir organizacijos, pinigas Ir 
turtas, meterys ir šeima, ge
ros vietos ir geras gyveni
mas, graži dabartis ir tamsi 
ateitis — vis tai yra anų sve 
timų dievų formos, su kurio -

mis mes susiduriame kiek
vieną dieną. Ir sunku yra 
šiems dievams nepasmilkyti, 
sunku yra jų nepagarbinti, 
ir jiems nenusilenkti. O ta
čiau reikia jų negarbinti, kad 
patys netaptume negarbingi. 
Svetimo dievo 
yra lietuviškosios 
davimas. Tai nereiškia, kad 
mes turėtume šiuos svetimus 
dievus niekinti. Anaiptol! Ta
čiau tremtyje mes turėtume 
gyventi kaip muziejuje: mes 
turime žinoti, kad jis yra ne 
mūs.ų namas ir kad jame su 
rikiuoti dievai yra ne mūsų 
židinio pamatai. Todėl mes 
galime jais stebėtis, bet nega 
lime jiems atiduoti savo šir
dies. Kas nusilenkia svetimam 
dievui, tas išduoda pats sa 
ve. Tai yra tautinės stab- 
meldybės nuodėmė. Tremtis 
yr grąsoma šios nuodėmės iš 
visų pusių. Todėl apdairu
mas, dvasios žvilgio laisvu
mas, sprendimo blaivumas, o 
visų pirma stipri ir nepalau
žiama savųjų vertvbių meilė 
yra pats svarbiausias trem
ties gyvenimo bruožas.

garbinimas 
garbės iš-
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— Mažosios Lietuvos Tary 
bos nariai p. p. Simonaitis, 
Brakas ir Banaitis lanko bri
tų zonos klaipėdiečių seniū
nijas. Toks lankymas yra 
kartu paruošiamasis Mažo
sios Lietuvos Tarybos suva
žiavimo darbas. Suvažiavi 
mas numatomas apie Sekmi
nes. P. M. Brakas Hanovery
je lanko ir ten esančią «Ke
leivio» administraciją, nes Ma 
žosios Lietuvos Taryba yra. 
numačiusi pertvarkyti 
laikraščio leidimo 
ją legalizuodama 
įstaigose.

ir šio 
pagrindus. 

Vokiečių

gimnazija— Vasario 16-ji 
šiemet išleido pirmąja abi
turientų laidą. Į ta proga su
ruoštas iškilmes atsilankė 
kviestiniai svečiai ir tėvai. 
Sveikinimo žodį tarė VLIKo 
atstovas Dr. J. Grinius, PLB 
Vokietijos krašto valdybos 
pirmininkas Pr. Zunde, švieti 
mo inspektorius A. 
lauskas, Maž. Lietuvos 
bos prezidiumo pirm. E. Si
monaitis ir galiausiai 
nas. Mokslo metų baigimui 
atžymėti buvo suruošta rank 
darbių parodėlė ir meninė 
programėlė. Gimnazijai va
dovauja rašyt. A. Giedrius, 
bu jos veikla nuodugniai su
sipažino VLIKo spec, komisi 
ja.

Venc- 
Tarv-

Vydū-

KATYNO ŽUDYNIŲ LIUDI
NINKAS APIE LIETUVĄ
Katyno žudynėms ištirti 

JAV kongreso komisija ap
klausinėjimą jau baigė, neiš
girdusi nė vieno balso, jog 
tai ne bolševikų darbas.

Sovietai, amerikiečių pa
prašyti padėti išaiškinti Į mini 
muosius žudikus, atsakė, kad 
jau toks jų pakvietimas yra 
įžeidžiąs. Tikruosius Katyno 
žudikus padėt išaiškinti bu
vo taip pat paprašyti lenkai 
ir vokiečiai. Vienas iš svar
biausių sovietinių liudininkų 
apklausinėtų JAV-se, buvo 
pabėgęs iš Sov. Sąjungos 
pulk. Jeršovas, kuris ne kar 
tą sakosi lankęsis Lietuvoje 
ir per vieną tokį vizitą nec 
vedęs lietuvę. Jis pats savo 
akimis matęs tremiamus į Si 
birą intelektualus, kat. veikė 
jus ir vadus, karius etc. Taip 
pat sako matęs «laisvuosius 
rinkimus Lietuvoje», kuriuos 
jis vadina tikru politiniu ban 
ditizmu.

Vakarai turi sukelti šven
tąjį karą, jog kartą visiems 
laikams būtų sutriuškintas 
Maskvos imperializmas ir iš
laisvintos pavergtosios tau- 
Prie to išlaisvinimo daug pri 
sidės, reikia tikėtis, taip pat 
amerikiečių kutery «Cou
rier» įtaisytas spec, radijo 
siųstuvas, kuris siųs translia 
cijas net 45 kalbomis, tarp 
jų ir lietuviškai. Jo praneši
mai pradauš geležinę sovieti 
nę'iiždangą net 1.600 klm. 
gilyn. Minimoji plaukiojanti 
stotis buvo paleista į darbą 
minint AB 10 m. sukaktį..

Prie tokio laisvės žygio 
prieš priespaudą dar dau
giau, reikia tikėtis, prisidės, 
kaip praneša bavarų spauda, 
taip pat naujas AB centras, 
organizuojamas Muenchene.

Tuo tarpu Rytuose prieš 
Vakarų radijo klausymą baus 
mės dar daugiau griežtina
mos. Jų klausytis uždrausta 
jau ir Rytų Vokietijoj.

PAVERGTOJE
LIETUVOJE

Nauji komisarai
— Naujais sovietiniais 

tuvos ministeriais pagal «uka 
zus» paskirti: žuvų pramonės

- Maušos sūnus Elijošius Bi 
levičius, vietos pramonės — 
Vacį. Boreika, kultūrinių- 
švietimo įstaigų reikalais rū
pintis prie sovietinio ministe 
rių tarybos komiteto 
ninku — Vat. Girdžius, 
singumo ministeriu — 
Likas.

Lie

pirmi- 
tei- 

Alb.

N. 6/52 
vasario 1 
Institute

— CDN Service 
skelbia, kad š. m. 
d. Vilniuje Pedag 
buvo įvestas spec, seminaras 
tyrinęti sovietinei lingvistikai

— Prancūzų Komitetas už 
Laisvąją Europą jau prade
da savo veikla. Viešos spau 
dos konferencijos ta proga 
laikyti buvo pakviestas Paul 
Reynaud. Į konferenciją bu
vo pakviesta visa eilė žymių 
veikėjų, atstovų visų svar
biausių politinių ir rezistenci 
nių grupių, kurios nuoširdžiai 
minimąjį sąjūdi remia..Komi
tetą sudaro išimtinai asmens, 
kurie vokiečių okupacijos 
metu buvo aktyvūs rezisten ,j 
ei jos organizatoriai - vadai. 
Į spaudos konferenciją iš lie
tuvių buvo pakviesti p. p. 
Baltrušaičiai, J. Lanskorons 
kis, E. Turauskas ir lietuvių 
žurnalistų sekcijos sekreto
rius J. Masiulis.
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Sovietiškos taikos pavyzdys.
Šita karikatūra buvo patalpinta Costa Rica laikraštyje 
«DiarioPde Costa Rica». Rodo komunistų kareivius lei
džiančius balandžius, kaipo taikos ženklą, kai tuo tarpu 
už geležinės uždangos yra slepiami raudonosios armijos 
tankai, kurie, jei tik bus atatinkama proga, vėl eis pa

vergti daugiau laisvų tautų.

būti

kas
tos 

tur

Jo svarbiausio lektoriaus 
Aryšbino pareiškimu Lietuvo 
je per trejus metus turi 
Įvestas rusų raidynas.

Lietuvoj dar per daug 
dairosi į Vakarus, todėl 
«buržauzinės liekanos»
būti «išrautos su šaknimis».

Tuo būdu, tai, ko nepavyko 
padaryti Muravjovui Korikui, 
dabar nusprendė vykdyti bol 
ševikai.

— Gautosios iš Lietuvos 
žinios patvirtina faktą, jog 
Sovietai, norėdami atsverti 
AB, LE siųstuvo, Vatikano ra 
dijo ir kt. pranešimus, pradė
jo stiprinti savąsias radijo 
transliacijas. Ypač toji prieš 
Vakarų laisvuosius siųstuvus 
veikla sustiprinta, drauge pa
didintas sekimas Vilniuj Kau
ne, Šiauliuose ir Klaipėdoj. 
Netoli Berlyno paleista į dar 
bą nauja didžiulė trukdomoji 
stotis.

je, kiek tai liečia lietuvius.
Prie Jungtinių Tautų vyr. 

būstinės yra sudarytas prie 
žmogaus teisių komisijos ad 
hoc komitetas, kuris kaip tik 
ir tyrinėja priverstinius dar
bus Sovietų Sąjungos užimto 
se srityse. Šiam komitetui mi 
nimasis memorandumas ir 
įteiktas su visa įrodomąja 
medžiaga.

— P. K. Bielinis. PLG na
rys, paruošė 42 puslapių stu
diją apie Rusijos pavergtųjų 
tautų išlaisvinimą ir jų apsi
sprendimo teisę.

— Pabėgę 3 lietuviai žve
jai, Amerikos Lietuvių Tary
bos globojami, toliau JAV-se 
važinėja po lietuvių koloni
jas. Stengiamasi jiems išrū
pinti įstatymo keliu teisę nuo 
latos įsikurti Amerikoje. AB 
perduotą ju pabėgimo odisė
ją, kuria atvaizdavo pasižy
mėję Hollywood'1 artistai, re 
transliavo apie 170 radijo sto 
čių. Juos taip pat rūpinama
si atsikviesti į Kanadą, kad 
gvvu žodžiu papasakotu, kas 
darosi pavergtoj tėvynėj.

— LE Patariamoji Lietuvių 
Grupė paruošė memorandu
mą apie priverstinius darbus 
Lietuvoje ir Sovietų Sąjungo

Jungtinių Tautų Protektorato Tarybos susirinkimas New 
Yorke. Ši taryba prižiūri valdymą teritorijų, jų viso yra 

10, kurios yra tarptautinio protektorato žinioje.

— Sovietinė konstituėija 
pataisyta ne tik Lietuvoje, 
bet ir Lenkijoje. Šiuo metu 
Lenkijoj plačiai kursuoja 
gandai, kad Lietuvos ir kt. 
Pabaltijo valstybių pavyzdžiu 
gegužės 1 d. ir Lenkija «pa
ti savo prašymu» bus inkor 
poruota į Sov. Sąjungą. Mat, 
ir naujoji Lenkų konstitucija 
labai maža kuo 
nuo sovietinės.

tesiskiria

— Gudai savo 
«Tėvynė» N. 11-12,

laikrašty 
kuris išei 

na Muenchene, minėdami sa 
vo 34 m. nepriklausomybės 
sukaktį j pirmame puslapyje 
kaip savo valstybinį ženklą 
įsidėjo Vytį ir žemėlapį, kur 
tiek Vilnius, tiek Gardinas 
įjungti į jų pretenduojamą 
Gudijos teritoriją.

— Balandžio 25 28 d. Berly 
ne organizuojamas laisvosios 
spaudos kongresas. Jį šaukia 
Tarptautinė Laisvųjų Žurna
listų Federacija, kuriai pri
klauso ir šiapus geležinės už 
dangos esą Lietuvos žųrnalis 
tai. Pulk. Lanskoronskis yra 
tos federacijos vice-pirminin- 
kas. Kongrese dalyvaus apie 
150 įvairių pavergtų tautų 
žurnalistų. Numatoma iškvies 
ti komunistinę tarptautinę žur 
nalistų Sąjungą, kurios cent
ras Prahoj, viešų diskusijų, 
dėl spaudos laisvės ir kitų 
viešų dalykų. Kongrese bus 
taip “pat liudytojų iš Pabaltijo 
valstybių.

Lietuviams šiame suvažia
vime atstovaus paryžiečiai: 
pulk. Lanskoronskis, Svir
nai ckas ir Markevičius, o Jiš 
Londono dar du šios federa
cijos atstovai.

— Šiuo metu užsieny studi
juoja apie 630 estų studentų, 
iš jų 275 švedų un tuose, 250 
JAV-se.

2



pusi. 3 MŪSŲ LIETUVA 1952 m. balandžio 19 d.

įsteigtas Lituanistikos 
Institutas

Kovo 3 d. Ghicagoje buvo 
iškilmingai atidarytas litua
nistikos institutas. Jam statu 
tą paruošė ir jį įsteigė Lietu 
vių profesorių draugija Ame 
rikoje, kuriai dabar pirminiu 
kauja prof, dr Gylys. Laiki
nuoju instituto prezidentu 
yra pakviestas prof. dr. P. 
Jonikas.

Tai bus mokslo tyrimo ir 
mokymo įstaiga Ji turės dve 
jopos rūšies bendradarbių: 
tų, kurie šią organizaciją 
rems savo lėšomis, ir tų, ku 
rie dirbs patį mokslinį dar
bą. Moksliniam darbui orga
nizuoti sudarytas kolektyvas, 
į kurį pakviesta visi buvę Ii 
tuanistinių dalykų dėstytojai 
augštosiose mokyklose Lietu 
voje. Ši taryba galės būti di
dinama pririnkime keliu.

Gaunasi įspūdis, kad čia 
gema įstaiga, kuri turės il
gesnio patvarumo ir dides
nės reikšmės mūsų tautos gy 
venimui. Jau ta, nors ir išori 
nė aplinkybė, kad šis institu 
tas yra įsteigtas minint Vy
tauto Didžiojo universiteto 30 
metu sukaktį, leidžia nujaus
ti, kad čia bus toliau tęsia
mas Lietuvos universitetų 
darbas.

Politbiuras ir jo veikla 
(Atkelta iš 4- psl.) 

... nistinės diktatūros. Jie yra 
jai nepalankūs. Moteris taip 
pat niekada nėra buvusi po- 
litbiuro nariu. Jaunesni žmo
nės dabar taip pat neįleidžia 
mi. Revoliucijos pirmaisiais 
metais politbiuro narių am
žius vidutiniškai sukosi apie 
39 metus. Dabar politbiuras 
yra pasenęs: amžiaus vidur
kis siekia 58 metus.

«Darbininkas»

Tvirtasis lietuviškųjų studijų 
objektas

Lituanistinės studijos buvo 
pradėtos nepriklausomos Lie 
tuvos laikotarpyje.

Pagrindinis lituanistinių stu 
dijų objektas yra lietuvių kai 
ba. Jei ne ypatingas lietuvių 
kalbos pobūdis visiš 
kai nebūtų progos kalbėli 
apie lituanistines studijas to 
kia prasme, kokia apie jas 
dabar kalbama tarptautinia
me mokslo pasaulyje. Jei ne 
ypatingas lietuvių kalbos for 
mų senumas, tai lituanistinės 
studijos liktų tik vienos tau 
tos reikalas, kitus dominąs 
tik tiek, kiek per šią kalbą 
mūsų dabartinis kultūrinis 
įnašas būtų vertingas kultūri 
niam gyvenimui. Tačiau lietu 
viii kalba ne tik mūsų kultūri 
niais darbais nešina, bet ir 
pati viena, visai be mūsų, 
išeina į mokslinio dėmesio 
laukus. Lituanistinių studijų 
istorija šį faktą labai aiškiai 
rodo. Pirmieji lietuvių kalba 
pradėjo domėtis kitų tautų 
mokslininkai Lietuviai moks 
liniukai įsijungė tik į pradė
tą darbą.

Lietuvos istorijos klausimas
Jeigu lietuvių kalba vra už 

kariavusi sau deramą vietą 
tarptautiniame mokslo pasau
lyje. tai to negalima pasaky
ti apie lietuviu tautos praei 
tj. Net priešingai: jeigu lietu 
vių kalba iš amžių glūdumos 
ateina iki šiai dienai kaip gy 
vas, nepertrauktas ir tiesiog 
galingas faktas, tai lietuvių 
tautos istorija yra daugiau 
negu skylėta. Mūsų istorinė 
sąmonė yra vis kažkokių jė
gų traukiama. Ir šiandien 
mes tesugebame domėtis vie 
nu kitu mūsų tautos gyveni
mo laikotarpiu. Reikia svei
kinti Lituanistinį institutą, 

kad jis kreips reikiamo dė
mesio į Amerikos lietuvių is 
toriją ir stiprins mūsų sąryšį 
su šia lietuviška epopėja.

Lietuvių tautos uždavinių 
tyrinėjimas

Galingas lietuvių kalbos se 
numo faktas ir sutrūkinėjusi 
mūsų tautos istorijos sąmonė 
yra, galima sakyti, du taškai, 
kurių įtampoje vyksta visos 
lituanistinės studijos. Šie du 
faktai kelia daug klausimų, 
kuriuos teks lituanistinėms 
studijoms aiškinti. Reikia lin
kėti, kad naujam institutui, 
įsisteigusiam derlingoje Ame 
rikos dirvoje, pasisektų tu 
Klausimų tamsas gerokai pra 
skleisti.

«Draugas»

Rio Lietuviai
IŠ L. K. BENDRUOMENĖS 

VEIKIMO
Gražiai atšvęstos Velykos
Rio lietuviai atšventė Vely 

kas ypatingai iškilmingai. 
Šv. Vincento Pauliečio baž
nytėlėje buvo susitelkęs gra
žus žmonių būrys. Pirmuoju 
žodžiu (pasveikino kolonijos 
kapelionas kun J. Janilionis. 
Šv. Mišias atlaikė ir įspūdin 
gą pamokslą pasakė garbin
gas svečias kanauninkas Ze 
nonas Ignatavičius Per pa
maldas giedojo lietuviškas 
giesmes p. J. Malaiškos diri
guojamas choras.

Po piet, L. K. B nes patai 
pose buvo suruoštas Velykų 
balius vaikučiams ir šiaip 
jau pasižmonėjimas gvyresnie 
siems. Ta proga kan. Ignata
vičius parodė keletą filmų iš 
Lietuvos istorijos, ūkio ir bol 
ševikų viešpatavimo žiauru
mų, kurie ypatingai sukrėtė 
žiūrėtojų nuotaiką. Vaiku
čiams pageidaujant dar buvo 
parodytos spalvuotos filmos 
apie Indiją.

Šis pasižmonėjimas užsitę 
sė nuo 3 vai. iki 9 vai. va
karo ir praėjo pakiliu ūpu, 
prisimenant Lietuvos Vely
kas su margučiais.

Vaikų stalą tvarkė p. Kons 
tancija Girnienė, o bufetą di
diesiems — nenuilstamos šei 
mininkės ponios Ona zviro- 
nienė ir Stefanija Kazlauskie 
nė ir p.p. Žvironas su Anta
nu Girnium.

B. N.

PADĖKA
Visiems prisidėjusiems prie 

suauošimo Velykų baliaus, o 
ypač aukotojams: poniai Ana 
stazijai Ziezienei, p. J. Po
ciui, p J. Simkevičiui ir^kt, 
didžiai gerb. kan. Ignatavi
čiui už paįvairinimą lietuviš
komis filmomis.

Visiems aukavusiems baž
nyčioje lietuviškų pamaldų 
palaikymui, tariame nuošir 
dų ačiū.

L. K. Bendruomenės 
Valdyba

Išvyko į Belo Horizonte
Kan. Zenonas Ignatavičins 

išvyko j savo darbovietę Be 
lo Horizonte balandžio 14 d. 
lėktuvu. Rio prabuvo 10 Jie 
nų pravesdamas rekolekcijas 
lietuviams ir prisidėdamas 
prie Velykų iškilmių.

Paliko gilaus , įspūdžio vi
siems. kurie klausė jo pa
mokslų ar visadus malonios 
šypsenos pasikalbėjimų

Rio lietuviai linki geros 
sveikatos, vaisingo darbo ir 
dažnesnio apsilankymo.

B. N.

Jurginių pamaldos
Balandžio 27 d. (sekm.) 10 

vai. bus atlaikytos pamaldos 
p. p. Dubauskų užprašytos, 
Av. de Sa, 271. Kviečia
mi visi.

Kapelionas

KODĖL MASKVA 
PERSEklOJA ŽYDUS?

Kai skaitome spaudoje apie 
žydų persekiojimą Rusijoj, 
nesinori tikėti, nes žydai pra 
vedė revoliuėiją, jie buvo ir 
yra didžiausi komunizmo pro 
pagandos įrankiai, Sovietų 
Rusijoj užėmė ir ar užima 
atsakomingas tarnybas. O da 
bar jau . girdime apie žydų 
persekiojimus. Kaip tai išaiš
kinti?

Tai rusai daro grynai poli
tiniais sumetimais, kad galė
tų įsiteikti arabams, nes ara
bams žydai šiandien yra di
džiausi priešai. Arabijoj šie 
nos ir tvoros nukabinėtos 
įvairiais prieš žydus nukreip 
tais atsišaukimais. Pavyzdžiui: 
išmeskime žydus jūron. Ko
munistai nori vaizduoti Rusi
ją kaipo vadovę kovoje prieš 
žydus Taip pat atsimintina, 
kad žydų valstybėje, tie pa
tys komunistai varo propa
gandą prieš arabus.

Taigi žydų persekiojimas 
Rusijoj nėra diktuojamas tau 
tinio susipratimo, bet tik tam 
tikru, šiuo momentu naudin
gu, politiniu išskaičiavimu. 
Pašikeitus politinėms aplin
kybėms, pasibaigs ir žydų 
persekiojimas, kuris daromas 
daugiau dėl akių ir paviršu 
tiniškai. Tai tik propagandi
nis manevras.

— AUSTRIJOJ tebėra likę 
vos apie 200 lietuvių. Tik 
Braunau vietovėje gyvena 
daugiau stovykloje, iš viso 
35, be to, po vieną kitą dar 
St. Johan i. Walde, Salzbur- 
go ir Kufsteino stovyklose. 
Braunau stovykloje buvo ap
gyvendinta taip pat lietuvių 
repatriantų 120 asmenų gru 
pė, 1946 m. išskirta iš Unros 
stovyklos Riede. Jie šiandien 
visi yra AuLB nariai ir Liet. 
Paso savininkai.

Vilkas Ir Siuvėjas
Ėjo siuvėjas per mišką ir susitiko alkaną 

vilką. Vilkas jam tarė:
«Dabar gulk; aš tave suėsiu!»
Siuvėjas pradėjo atsiprašinėti ir įkalbinėti, 

kad jis į vilko pilvą nepareisiąs. Vilkas liepė 
paimti matą ir pamatuoti, ar pareis, ar ne. Siu
vėjas išsiėmė iš kišenės matą ir ėmė matuoti 
Bematuodamas kapt ir nutvėrė vilką už uode
gos. Apsivyniojo apie ranką, išsitraukė iš užan 
čio prosą ir ėmė duoti juo vilkui per nugarą, 
per šonus ir kur tik pakliuvo. Vilkas kaukė, stau 
gė. šokinėjo, bot niekaip ištrūkti negalėjo. Maty
damas, kad šitaip gali ir galas tuoj prisieiti, pra 
dėjo vilkas prašytis siuvėją, sakydamas:

«Palauk, susimildamas, nebebaik manęs 
mušti, jeigu tau mano uodega reikalinga, tai pa
siimk sau ją, o mane paleisk gyvą; aš tau nieko 
nebedarysiu!..»

Siuvėjas pasiėmė žirkles, čekšt nukirpo vii 
kui uodegą ir paleido jį.

Vilkas nubėgo į girią, baisiai sustaugė ir 
sušaukė vilkų tarybą. Subėgo vilkų didelė dau
gybė. Šitas vilkas biznis apsakė, kaip jį siuvė
jas apjuokė, primušė ir uodegą nupjovė. Visi vii 
kai sutarė vienu balsu bėgti, pavyti siuvėją ir 
sudraskyti. Pasileido visi bėgti paskui jį. Pajuto 
siuvėjas, kad atūžia pulkas vilkų kaip debesis, 
ir mato, kad nebėr kas daryti; tuojau greituoju 
įlipo į eglę. Subėgo vilkai pas eglę ir tarias, 
kaip reikia nuimti siuvėjas nuo eglės. Vienas vii 
kas ir sako:

«Palauk! Mes jį nuimsime. Stok tu, beuode 
gi, į apačią, o mes vėl sulipsim ant vienas kito 
ir pasieksim jį.»

Siuvėjas, tą išgirdęs, labai persigando ir 
matydamas, kaip vilkai lipa ant vienas kito ir 
jau visiškai nebetoli, tuoj pagriebs jį už kojų, 
suriko:

«Nu, lipkit, lipkit! Kam teks, tai teks, o jau 
šitam beuodegių! tai teks!..»

Beuodegis, kaip tik išgirdo, tuoj šoko iš 

apačios, ir visi vilkai nuburbėjo žemėn. Per pu
sę vilkų užsimušė, o kiti į girią išbėgiojo. Siu
vėjas nulipo nuo eglės ir laimingai nuėjo savo 
keliu

---------------------

Dievulis suskaitėX
Mamytė iškepė skanių pyragaičių ir padėjo 

ant stalo. Vaikučiai buvo labai drausmingi ir nie 
ko neimdavo mamytės nepasiklausę. Mamytė tuo 
tarpu kaž kur išėjo, o vaikai bežaisdami Jlšalko. 
Pyragaičiai kvepėjo ir viliojo. Jonukas tarė:

— Paimsiu aš vieną pyragaitį. Aš taip no
riu valgyti.

— Neimk, — sulaikė jį sesutė, griebdama 
už skverno. — Reikia mamytės pasiklausti.

— Kad jos dabar nėra: o mamytė ir neži
nos, juk ji nesuskaitė pyragaičių.

— Taip, nesuskaitė, bet Dievulis matys, kad 
mes tai darome. — kalbėjo sesutė.

Ir vaikai palaukė, kol mamytė pareis ir 
leis jiems pasiimti pyragaičių.

Tremtinio Malda
Dievuli geras,
Leisk man užaugti,
Kariu narsiuoju
Tėvynėn traukti.

Zinai Tu šalį 
Gelsvų gintarų — 
Į ją keleliai 
Teatsidaro.

Ten plaukia mintys 
Ir godos suka 
Padebesėliais, 
Per tirštą rūką.

Ją minint akys 
Rasoti ima.
Palaimink, Dieve, 

. Kelius grįžimui.

Jonelis Tinginys
St. Džiugas

Laikrodėlis tuk-tuk-tuk
Kalba į tave Joniuk.
Bėga laikas, devinta.
O dienelė nešventa.

Juokias katinas Rainys, 
Kad -Jonelis tinginys, 
Prie lovelės išdidus 
Sukinėdamas ūsus.

O šunelis: Au-au-au, 
Dar kiemely nematau! 
Kelk, Joneli, nemiegok 
Ir su tinginiu kovok!

— Debesėli, paklausyk! — 
Kalba saulė — tik nepyk!
Duoki kelią, nes skubu, 
Arba gelbėkim abu.

Nes Jonelis miega dar, 
Kaip prikelti jį dabar? 
«Tinginys» visi galvos, 
Kai mokyklon pavėluos.
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Kunigo 
JUOZO JANILIONIO 

svarbieji gyvenimo 
bruožai

(Autobiografija 60 metų am
žiaus sukaktuvių proga).

(Tąsa iš 145 Nr.)
O kiek gyvų atsiminimų iš 

tų laikų! Gražus ir linksmas 
Rygos miestas niekados neiš 
dils iš atminties. Būdamas 
Lietuvoje kiekvienais metais 
nuvažiuodavau prisiminti 
ankstyvos jaunystės išmin
džiotų takų. O, daug, daug 
įdomių epizodų, kurie prašo
si plunksnos aprašomi.

c/ PEDAGOGIKA. — Prieš 
įstojant į Kunigų Seminariją, 
nes dar per jaunas buvau, pa 
naudojau vienerius metus pe 
dagogijos studijoms ir moky
tojavimui Biržų «Saulės» pra 
džios mokykloje. Be to, dės
čiau privatines pamokas: vie 
nus paruošdamas į gimnazi
ją, kitiems padėdamas pasi
vyti mokslo draugus. Mano 
paruoštu anuomet mokiniu*bu 
vo ir Kazys Ladyga, vėliau 
karininkas ir generolas. Bu
vo sunkus mokinvs: mokslo 
nesidėdavo į gahą. Sykį iš 
netyčių susekiau šitos jo bu- 
kagalvystės priežastį: radau 
tvoroj įspraustą Šautuvą, ku 
rį jis nešiodavo kasdien, ir 
pakeliui iš namų, ir į namus, 
medžiodavo. Mėginau pataisy 
ti šitą ydą. bet vos pats į ją 
nepakliuvau.

Mokytojavimas man netiko: 
pamėgau vaikučius, o, be to, 
kaip malonu buvo turėti nuo 
savų pinigų: kas mėnesį 25 
rubliai iš mokyklos ir po 10 
nuo «studunto» galvos.

Studijų ir darbo metai kaip 
matai prabėgo.

KUNIGU SEMINARIJA
1910 m. išlaikiau kvotimus 

į Kauno Kunigų Seminariją. 
Pašaukimas buvo kaip ir iš
spręstas, tačiau ne be rezer
vų: reikėjo sujudinti visos 
sielos gelmes, kad pamažu 
persifiltruoti naujam luomui.

Teologiniai filosofinis moks 
las eina lygiagrečiai su dva
siniu persiauklėjimu. Mokslas 
sekasi: nepasigiriant. kuo ne 
visais metais ėjau pirmuoju, 
bet ... «regulos» kietos.

Pirmasai įsivilkimas j pa
šventintą «suknią» sudarė ge 
ros nuotaikos, bet pirmieji 
vaikščiojimo žingsniai buvo 
keblūs: susipančioja kojos ir 
nei just nepajunti, kaip žlekt 
ir išsitiesi ant žemės.

Mano laikais reikėjo išeiti 
5 metų kursą. Ketveri metai 
praėjo Kaune. 1914 m. pasi
kelia karas ir Kaunas virsta 
operacijų zona. Seminarija 
perkeliama į Vašakėnų dva
rą. Subdijokonatą ir dijoko- 
natą tenka priimti Panevėžy 
šv. Petro ir Povilo bažnyčio
je. Faktinai, Vašakenuose, ne 
beteko man eiti mokslo: atvy 
kau tik išlaikyti paskutiniuo
sius kvotimus. Tai buvo 1915 
m. birželio pradžioje.

Kartu su religiniu idealu, 
kurio buvo siekiama pirmoj 
eilėj, Seminarijoj formavosi 
irtautinis idealas. Neišdildo
mos įtakos padarė buv. pro
fesoriai, žymus Bažnyčios ir 
Tautos Vadai: Maironis, Skvi 
rėčkas, Šaulys, Januševičius, 
Paltarokas ir kt. Dalyvavau 
aktyvistų būrelyje, skaičiau 
paskaitas. Adomo Jakšto pa
raginamas rašynėju «Draugi
joje» ir «Ateityje»; pastaroje 
išspausdinamas ilgesnis vei
kalėlis «Šviesos Keliai», ku
ris vėliau buvo šleistas ats
kira brošiūra. Paskutiniais 
mokslo metais, kan. Tumo- 
Vaižganto kviečiamas, nu
vykstu į Rygą badėti jam re 
daguoti «Rygos Garsą». O 
kvietimo motyvas buvo tpks: 
aš parašiau korespondenciją 
apie Biržų dvarus, kurioj ne 
mažai buvo sarkazmo dėl 
plenipotento Jastrzembskio 
šeimininkavimo. To numerio 
buvo pareikalauta parduoti 
tik Biržuose 300 viršaus. Be
žiūrint jie buvo išpirkti. Iš 
kitos pusės plenipotentas 
išgirdęs apie korespondenci
ją, įsakė visiems eiguliams 
išpirkti tą numerį ir sndrasky 
ti, mokant už jį iki 1 rublio. 
O kai atvykau į Rygą, tai 
pirmąjį mano parašytą vaiz
delį, kurį užvardinau «Auka» 
karo cenzūra išmetė su vi
sais grobais. Tada Tumas 
man pasakė: — būsi necen- 
zurnas rašytojas. Taip ir bu
vo, kada rašiau. Ói, daug ne
smagumų už tai turėjau!

SEMINARIJA. - Alma ma
ter — Amžinosios Ugnies Au 
kuras. Jaunystės amžiaus pri 
rašytas ir užvožtas lapas.

PAPILDOMIEJI MOKSLAI
Jau būdamas kunigu, vys

kupo Kâreviõiaus patariamas, 
tęsiu aukštąsias studijas Lie 
tuvos eniversiteto Teologijos 
Filospfijos Fakultete, pasi
rinkdamas Jus Canonicum 
(Bažnytinę Teisę).* Lygiagre
čiai lankau Teisių Fakulteto 
paskaitas Dėl ligos netenka 
baigti kurso. Tai buvo 1925- 
1926 metais.

Pabuvodamas Italijoje. Pe- 
rudžios Universitete išėjau

Colitbiuras
Stocholme kartą lenkai de 

rėjosi su švedais dėl p.reky- 
- bos sutarties. Lenkai norėjo 

iš Švedijos daug ko gauti, 
bet negalėjo nurodyti tokių 
prekių, kuriomis galėtų Šve
dijai atsilyginti. Ilgai besigin 
čijant vienas švedas perpyko 
ir paklausė: «Argi jau nieko 
neturite atliekamo, ką galėtu 
mėtė iš krašto išvežti?» Len
kas šyptelėjo ir atsakė: «Tu
rime labai daug priebalsių 
mūsų kalboje, pone.»

Jei kas paklaustų dabarti
nio ruselio, ką _is, be ikros, 
galėtų dar išvežti į kitus 
kraštus, tai nei nemirktelėjęs 
atrėžtų: «Visokiausių sutrum
pinimų, drauge.» Iš tikrųjų, 
rusų kalba dabar yra pri 
kimšta bolševikinio žargono 
gausybės visokiausių sutrum 
pinimų. Vienas iš jų yra ir 
«politbiuras».

Kas tas yra politbiuras?
Pilnas jo vardas yra žy

miai ilgesnis — tai «Sovietų 
komunistų partijos politinis 
biuras». Jis atsirado 1917 m. 
Tada, revoliucijos pradžioje, 
jis buvo vadinamas laikinu 
komunistų partijos komitetu 
bolševikinei revoliucijai pra
vesti. Po kurio laiko jis buvo 
panaikintas, bet 1919 m. ir 
vėl atsirado. Dabar jis buvo 
perorganizuotas ir padarytas 
aukščiausiu komunistinės dik 
tatūros įrankiu. Stalinas jį va

italų kalbos, literatūros ir me 
no kursą, gaudamas atatinka. 
mą diplomą.

(Daugiau bus)

ir jo veikla
dina aukščiausiu partijos or
ganu, o partiją — aukščiau
sia valstybės valdymo jėga.

Kaip politbiuias veikia, la
bai mažai kas žinoma. Dar 
mažiau yra žinių, kokie yra 
santykiai tarp Stalino, parti
jos generalinio sekretoriaus, 
ir politbiuro narių. Viena tė
ra aišku, kad politbiuras turi 
didžiausią gaLą Sovietų Są
jungoje. Ministerių kabinetas, 
kuris kitose valstybėse suda
ro vyriausią vykdomąją val
džią, Sovietų Sąjungoje yra 
tiktai komunistų partijos įran 
kis, lankstomas taip, kaip po 
litbiuras įsako. Be to, jis va
dovauja ir visam komunisti
niam judėjimui pasaulyje. 
Jei kada buvo pasakojamos 
legendos apie devyngalvį sli 
bįną, tai dabar jis raitosi 
Kremliuje.

Kokia yra politbiuro sudėtis?
Neseniai yra išėjusi Geor

ge K. Sehullerio knyga «The 
Politbiuro», kurioje autorius, 
pasiremdamas žiniomis ir do 
kumentais, pakliuvusiais už 
geležinės sienos, stengiasi į 
šį klausimą atsakyti. Iš su
rinktų davinių aiškėja, kad 
politb. paprastai susidėdavo 
iš 7-11 narių. Dabartiniu me 
tu jį sudaro 9 žmonės, tikrie 
ji politbiuro nariai. Tačiau 
polituiuro posėdžiuose gauna 
teisę dalyvauti ir šiaip aukš
ti partijos asmenys. Tekią 
teisę dabar turi Ponemaren- 
ko ir Sužlevas.

Stalinas, yra pats seniau
sias politbiuro narys ir vy
riausia7 galva. Jis biurui pri
klauso nuo 1917 m. Nuo to

Industria e Comercio de Calçados

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

Rua Javaes, 719 - São Paulo

Sprindys & Čia
PARDUODA

Madeiras do Brasil

I

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS, 
balso grynumas, skambumas

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

Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui

PERES & PRANAS LTDA.
Importação — Exportação

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

Em Minas Gerais:
Peres & Cia. Ltda. - Leopoldina - R. Providencia, 71 

Jother Peres de Resende - São Pedro dós Ferros 
Amadeu Cesar Machado - Nanuque, Minas.

1

laiko pro politbiurą yra pra
ėję jau 27 asmenys. Daugu
mos jų jau nebėra gyvų: mi
rę arba likviduoti.

Kiti dabartiniai nariai yra 
daug vėliau į politbiurą įso
dinti: Molotovas ir Vorošilo- 
vas 1925 m., Kaganovičius — 
1930, Andrejevas — 1932, Mi 
kojanas — 1935, Kurševas — 
1939, Berija ir Molenkovas — 
1946. Iš 18 narių, praėjusių 
pro politbiurą, 6 mirę sava 
mirtimi, 8 sušaudnti, 2 nužu
dyti (Trockis ir Kirovas, vie 
nas pašalintas (Voznosens- 
kis). Dešimts iš jų yra buvę 
patys pirmieji to komunisti
nio sinedriono nariai, iš ku
rių septyni likviduoti. Prie jų 
priklauso Bucharinas, Kame
nevas, Rykovas ir Zinojevas 
— pirmųjų revoliucijos metų 
žymenybės.

Kaip politbiuras papildomas?
Seniau politbiurą sudarė 

daugiausia inteligentai mies
tiečiai. Jie visada yra grei
tesni prilipti prie kurių revo
liucinių idėjų, bet užtat nėra 
mesni ir ne tokie klusnūs. 
Šiai grupei priklausė daugu
ma tų sušaudytųjų arba iš pa 
salų nužudytųjų l'abar nauji 
nariai imami iš vadinamos 
darbo klasės. Tai reiškia, 
kad jie yra praėję komunis
to karjerą jau nuo jaunų me
tų. Ne mažiau kaip dešimts 
jų yra buvę slaptos policijos 
agentai. O dirbant policijoje, 
kuri smurtu paląįko krašte 
drausmę, yra gera proga pasi 
tarnauti «didžiajam vadui». 
Tas kelias labiau pasižymėjo 
sius veda iki politbiuro durų.

Ūkininkų klasė niekada ne 
turėjo savo atstovo politbiu- 
re. Kaimo žmonės labiausiai 
yra nukentėję ir dabar dabar 
daugiausia kenčia nuo komu

(Nukelta į 3 pusi.)

Verpėja ir audėja 
rankomis. 

Gerai apmokama.
Kreiptis adresu:

Rua Belą Cintrą 488, 
netoli rua Augusta

Arba telefonu —- 34-9937.

Lietuvi,
Ar jau įsigijai 1952 metų 
Kalendorių — Metraštį?

Įsigyti galima «Mūsų Lietu 
vos» Redakcijoj av. Zeliną' 

706. ir kioskuose.

Puiki proga nusipirkti

Mėsine
Tik už penkiasdešims tūks 

tančių (Cr, 50.000) kruzeirų 
ir su mėnesine nuoma Cr,$ 

1 500.
Praça São Josę Nr. 

Vila Zelina

Reta proga!
Pigia kaina - geromis są

lygomis - su didele fregezija

Parduodamas Baras

AV. PAIS DE BARROS, 55

Tartis ten pat vietoje.
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REIKIA BALDŲ? KREIPKIS Į TAUTIEČIO
J. L. Galinskas Ltda.

BALDŲ SANDĖLĮ.
A V. DR. GIACAGLINI, 71-C — V. ALPINA.
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MEKANIKOS DIRBTUVE
Gaminami Įvairiausių braižinių vitražai, 

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

1

Gaminami žibintuvai Įvai
riausių tipų. Daromi Įvairių 
dydžių grąžtai žemei gręž
ti. Pardavimas grynais ir v 

išsimokėtinai.

JONAS VARNAUSKAS & FILHOS
Telefonas (recados) 3-0710

Rua 12 N.o 39 — Vila Zelina 
Avenida Zelina N.o 714 — (fundos) 
Caixa Postal 4118 — São Paulo
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ĮKURTA 1890 METAIS
Išpildo meniškai Įvairius foto 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

Produto do COMPANHIA PROGPVSSO NACIONAL > Rua José Paulino, 717 - Fono 51-7277- São Paulo

Radio Dirbtuvė ír Laboratorio

ALOIKDAJT HIDIIKA
RUA BENJAMIN CONSTANT, 103 — São Caetano do Sul

SKUBIAI REIKALINGI Į me 
kanikos dirbtuvę šaltkalviai - 
(sereleiro) atlyginimas geras 
kreiptis: Av. Zelina, 714 - fun 
dos.
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CAJAJf 
jãc jccer

aprengia vyrus nuo galvos iki kojų
Batai, skrybėlės, marškiniai, kaklaraiščiai, kojinės, lietsargiai, 

Taip pat batukai moterims ir vaikams.
Viskas geriausios rūšies, patvaru, gražu ir pigu.

1$ FABRIKO TIESIAI VARTOTOJUI.

JORGE MATELIONIS
• L

KRAUTUVĖS:

Rua São Caetano, 526
Fone 35-3260

Rua São Caetano, 510
São Paulo
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VIENINTELIAI ATSTOVAI 
GARSIOJO VANDENS 

L T N D O Y A

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.
GAMINIŲ PLATINTOJAI

IIRMA'DJ 'CAKKIIIEKII ltda
Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, kurio 
puikų veikimą Į 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 SÃO PAULO
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CHORO RĖMĖJŲ GEGUŽINĖ

1952

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

Busi turtingas!..

Choro Valdyba

Rua
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IRMÂOS

>$>■

mėnesio 
autobu-

21 d. šio 
korteles

R. Barão de Itapetimnga, 139 - 2.o 
10—12 16 - 18 vai.

Telefonas — 34-0'038

Dr. E. Draugelis
MEDICINOS ANALIZU LABORATORIJA

::::

8

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

ás 19 horas.

BAUŽYS
jp Registrado no C.R C. šob o n.o 551

1 AVENIDA ZELINA, 749 — VILA ZELINA — S. PAULO

= ■ Aberturas de firmas
s Encerramentos de firmas
§ Transferencias de firmas
g Contrafcs na Junta Comercial
į Distratos na Junta Comercial
]| Escritas Fiscais
Z Escritas Comerciais
I HORÁRIO das
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Balandžio mėn. 27 dieną au 
tobusai išvažiuoja iš Vilos 
Zelinos aikštės 8 vai. ryto, į 
Guarapirangą.

Choro rėmėjams kelionė 
veltui. Kiekvienas choro, rė
mėjas gali prirašyti prie šios 
išvykos savo šeimą ir arti
muosius, už kuriuos reikės 
mokėti po Cr.30,oo.

Užsirašyti galima pas p. 
Kazimierą Ausenką, Vila Ze- 
linoj, Rua Rio Feio Nr. 2.

Visus musų Gerb. Rėmėjus 
prašome grąžinti ankietas ir 
užsirašyti į išvyką iki šio pir 
madienio, 
ir atsiimti 
sams.

Aldona Tamaliunaitė šį šeštadienį su Lauro Sandron, 
Vila Prudentes parapijos bažnyčioje sumainys aukso žie
dus. Jaunoji yra žinomų ir nuoširdžių kolonijos kultūrinių 
reikalų rėmėjų, Motiejaus ir Onos Tamaliūnų duktė.

Jauniesiems linkime daug laimės.

Kronika
— Šį šeštadienį Vila Zeli- 

noje šliūbas Vlado Vilkausko 
su Leokadija Žilinskaite.

— Gegužės mėnesy ruošia 
si sumainyti žiedus: Albinas 
Gudeliauskas su Elvira Vin
ce, Mykolas Setkevičius su 
Ona Denesovaite, Jeronimas 
Ambroziejus su Liudvika Ja- 
czynszyn.

— Balandžio men. 8 d. São 
Miguel mirė Antanas Datino- 
ravičius,” 44 m. amžiaus. Ve
lionis ilgą laiką sirgo.

— Ateinantį šeštadienį, 26 
balandžio mėn., Baranauskų 
šeima gyvenanti São Caeta-

Oficina de Modelos 
para fundição e 

Marcenaria'

PETRAS ŠIMONIS
BRAIŽYTOJAS — 

MODELIST A S

Įvairiausimodeliai ma 
šinų lydinimui!

BALKONAI, VITRI
NOS IR KOMERCINIŲ 
ĮSTAIGŲ ĮRENGIMAI!

VISI KITI MEDŽIO 
DARBAI!

São Paulo, Vila Zelina 
Rua Venda Nova, 46

Recados Telef. 3-0710 

ne, kviečia gimines ir pažįs 
tarnus į egzekvijas Vila Želi- 
nos bažnyčioje 8 vai.

— Motinos Dienos minėjL 
mas šiais metais bus gegužės 
mėn. 4 d., kartu su šventos 
Monikos. motinų globėjos 
švente. Smulkesnė programa 
bus kitame «M- L.» numery.

-- Klemensas Šukys, prieš 
kelerius metus atvykęs iš 
tremties, laimingai lėktuvu 
pasiekė Ameriką. Apsistojo 
pas savo gimines Philadelfi- 
joj.

— Per Velykų šventes ry
te Vila Zelinon buvo susirin
kę nepaprastai daug, kaip 
nieku m et, lietuvių iš tolimų 
São Paulo apylinkių. Procesi 
jos metu įspūdingai giedojo 
Bendruomenės choras, diri
guojant maestro Ambrozai- 
čiui, vargonais akompanuo
jant seselei M. Marcelinai. 
Altorių ir grabą gražiai išpuo 
šė seselės pranciškietės.

Procesijoj dalyvavo daug 
mokyklos mergaičių ir ber- 
niūkų. Gražaus įspūdžio darė 
ir naujas baldakymas ir pele 
rinos, kuriomis buvo pasipuo 
še Brolijos nariai procesijos 
metu.

— Med. Dr. Eliziejus Drau
gelis; ilgesnį laiką gyvenęs 
Jundiai, prieš Velykas persi
kėlė nuolatiniam gyvenimui 
į São Paulo. Rua Barão de 
Itapetiniirga, nr. 139 - 2.o, tu
ri savo tyrimo laboratoriją.

Reikia tikėtis, kad lietuviai 
palaikys vienintelį Brazilijoj

A. f A. Alfonsas Mi kutenąs, 
kilęs iš Rokiškio apylinkės, 
mirė širdies liga balandžio 
mėn. 6 d. Velionis tepragyve 
no šiame pasauly 50 metų. 
Velionio sesuo A. Peslienė 
yra užprašiusi Vila Zelinos 
parapijos bažnyčioje 6 d. ge 
gūžės mėn. 7 vai. už savo 
brolį 30 tos dienos egzekvi- 

" jas.
i||i

medicinos daktarą. Dr. E. Draugelio_____________
Draugelis būdamas Lietuvoje stipriai jaučiamas kultūrinia

me kolonijos gyvenime.

PAŠTO DĖŽUTĖ
Clara Pocius, A. Lazdaus- 

kás, P. Vonžodas, Al. Grubaus 
kas. A. Kairys. H. Nadolskis, 
M. Durachenco, J. Valavičius.

aktyviai visais laikais daly
vavo visuomeniniame ir poli 
tiniame gyvenime. Nuo to 
darbo ir dabar nesišalina, 
ypač apsigyvenus São Pauly.

Dr. E. Draugelis jau įstojo, 
nariu į Šv. Juozapo Vyrų Bro 
liją. Esame tikri, kad Dr.

pirkdamas sklypą žemės šalia žibalo refinarijos. 
Capuava-Maua «Jardim Mana», tik už Cr.$... 
25.000.oo, įmokant Cr $245,oo be nuošimčių. Apy 

linkės vertė yra nepaprasta.

«Jardim Maua» jaú turi 100 namų, kurie iški
lo diena po dienos ir tris sandėlius, bažnyčią ir 
t. t. Ieškok «Jardim Maua» raštinės prieš Maua 
geležinkelio stotį, kur tarnautojai interesantus 
patarnaus kiekvieną dieną, šventadieniais ir tau 
tinių švenčių dienomis. Priemiesčio traukiniai , 

eina kas pusvalandis.

IMOBILIÁRIA ALUGADORA PAULISTA LTDA.

São Bento 45 - sobreloia.

S-GA BRAZILIJOJ
RUA LITUANIA, 67 — MOOcA

RUOŠIA BALANDŽIO 26 D.

VA r A K Ą- rEfT II VA LA
Programoj bus laisvos rungtynės ir boksas.

Dalyvauja garsūs kolonijos imtininkai. 
Lietuviškas bufetas -- šokiai iki 4 vai. ryto. 

Pakvietimai gaunami pas nari s. 
Prie įėjimo bus parduodami bilietai.

Nuvykę į Santos. Praia Jose Menino 
neužmiršk pasinaudoti šeimyniniu

Pensionu «Sete de Setembro»
Virtuvė pirmos rūšies. Užkandžiai duodami 

bet kuriuo metu
Pensiono savininkas LILIAN KOTCHENKO

RUA SANTA CATARINA, 22 - SANTOS JOSÉ MENINO
FONE 4-3570
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