
įį Jornal Lituano «NOSSA LITUANIA» ü 
DIRETOR PROPRIETÁRIO RESPONSÁVEL H

Dr. José Ferreira Carrato
į] SAVAITINIS LIETUVIŠKOS MINTIES |Į 

LAIKRAŠTIS
A D R E S A Š :

Į| AV. ŽELI NA, 706 — C. POSTAL 371 H
H SÃO PAULO

ATSKIRO NUMERIO KAINA 
H CR.$ 2,00 H

NR. 166 (35) SÃO PAULO . — BRASIL — 1952 M. RUGPIÚCIO MEN. — AGOSTO 30 D. V METAI

Lando Ylos Iš Melų Maišo
Maskvos oficijozas «Prav

da» šiomis dienomis paskelbė 
nauja didelį sovietiniu inži
nierių «laimėjimą»: esą, jau 
baigtas statyti pirmasis Ru
sijos daigoraižis, 24 aukštų. 
Darbai buvę pradėti lik... 1947 
metais, o šiandien jau — kvit. 
Išeina, kad genialiausi Ru
sijos inžinierai, vergų kaime
nės talkinami, sugeba pasiekti 
nepaprastų statybinių laimė
jimų, sulipdydami j metus net.. 
penkis aukštus! Nepaprastas 
laimėjimas ir pažanga, niekur 
negirdėta ir nematyta, kaip 
toje pasakoje. Yra ko džiaug
tis, tarsi, geležėlę radus. . Rei 
kia dabar laukti, kad netrukus 
ta pati «Pravda» paskelbs, jog 
pirmieji dangoraižių statytojai 
ir jų išradėjai buvę be jokios 
abejonės rusai...

Tikrai juokingai atrodo toki 
azijatų rigyrai. Arba jie nie
kad nemnė kitų kraštų did
miesčiu, arba tik ir toliau 
savo laimingiausiems pilie
čiams muilina akis. Óia São 
Paulo niekas nesistebi dan
goraižiais — nei laikraščiai 
apie juos rašo, nei radio šau
kia nei praeiviai galvas kraipo 
- tai visai normalus moder
niojo gyvenimo tempo reiški
nys. São Paulo (taip pat Rio 
ir kitų Brazilijos didmiesčių) 
centras dangoraižių miškas, 
kuriame beveik kasdien kyla 
nauji, vienas už kitą didesni 
ir prašmatnesni arranha-cėos. 
Pagal «Pravdos» pagyras išei
tų, kad tas Maskvoje pastaty
tas «stebuklas» būtų maž 
daug sanpauliškio Martinelio 
aukščio. Bet kiekvienas São 
Paulo gyventojas šiandien ma 
to — net ir patys Maskvos 
bernai mato kad Martinelis 
jau visiškai susigūžė ir pra
nyko - jį nustelbė visa eilė 
kur kas impozantiškesnių ir 
dailesnių dangoraižių.

Nors Brazilijos inžinieriai 
nėjo mokslu «pažangiausiame» 
kacapyne, bet dangoraižį pas
tato per pnsę metų — nerei
kia lyg aniems Stalino «geni
jams» tupinėti penkerius me
tus apie tokią pašiūrę.
João de barro geresnis inži
nierius už maskviškius, nors 
niekur statybos mokslų nėjo...

Ir antroji yla išlindo iš ko
munistinio melų maišo.

Naujai paskelbtame penk
mečio gamybos plane, kuris 
būsiąs patiektas visuotiniam 
komunistų partijos suvažiavi
mui Maskvoj š.m. spalių mėn. 
5 d. (aišku, kad planas bus 
priimtas visu 100 o gal net 
110 nuošimčių, nes partijos 
«atstovai» ten suvaromi ne 
diskusijoms vesti o tik rankų 
kiloti, galvų lankstyti ir Amen 
Stalinui ir jo klikai šaukti.) 
Sakoma, kad būsianti dabar
tinė gamyba pakelta net 70 
nuošimčių, nes reikią tiek 
nuošimčių pakelti sovietinio 
gyventojo gyvenimo lygis ar
ba Standartas, kaip čia sako
ma.

Pažadėsi - patiešysi, sako 
lietuviška patarlė.

Kad komunistų satrapai 
išspaudžia iš darbininko pas
kutinę energijos kruopą, kaip 
čia moterys išspaudžia apeisi

ną, tą jau visi gerai žino. 
Naujas penkmečio planas nu 
mato dar platesnę ir gilesnę 
prakaito ir kraujo upę papluk 
dyti nelaimingoje Rusijoje 
ir jos pavergtose žemėse. 
Vergams į darbą paskatinti 
visokiausios priemonės naudo 
jamos: botagas, karceris, trė
mimai, maisto kortelės, sta
diono viška baudžiava ir tt. 
Rusijos darbininkas su dide
liu pavydu žiūri į arklį, kurio 
gyvenimas «darbininkų roju
je» geresnis.

Respublikonų ir demokratų partijų įvykusiuose suvažiavimuose Čikagoj išrinko kandidatus į prezidentus. Respublikonai 
Gen. Eisenhuvverį, džiūgaujantį kartu su senatoriumi Nixon, kandidatu į vice prezidentus, demokratai - Adlai Stevenson, 
kuris kalbasi su prezidentu Triimanu. Lapkričio mėn. 4 d. Amerikos piliečiai laisvuose rinkimuose, vieną iš šių žymių vyrų 

pastatys kraštui vadovauti.

Meluoja plano sumanytojai, 
sakydami, kad padidinta ga
myba pagerinsianti gyvenimo 
standartą. Kaip ligi šiolei taip 
ir toliau Rusijoje bus gamina 
ma tiktai karui, nes taikiu 
keliu laisvi žmonės nepuola į 
diktatorių glėbį - reikia jiems 
ginklu «proto» duoti. Taigi, 
bus gaminama dar lais'ų 
esančių žmonių pavergimui, o 
gyvenimo lygis komunistų 
bonzoms yra aukštas ir geras 
jau dabar. Vergų likimu dik
tatoriai niekad nekvaršino ir 
nekvaršina sau galvų - vietoj 
vieno iščiulpto NKVD prista
to dešimts - Rusija šiandien 
pasigrobusi gangreit pusę vi
sos žmonijos ir vergų tikrai 
kad nepritruks...

Įdomus vis dėlto komunistų 
prisipažinimas jog gyvenimo 
lygis Rusijoje reikią pakelti 
net visu septyniasdešimt nuo 
šimčių. Vadinasi, ligi šiolei 
tas lygis, tie paprasčiausi 
sovietinio piliečio reikalavi
mai nebuvo patenkinami. Ir 
nebuvo jie patenkinami net 
visu 70%. Tai ne komunistų 
priešų išmislas - taip penkme 
čio plane parašyta! Vadinasi, 
jeigu darbininko davinyje tu 
rėdavo būti 100 gramų rieba 
lų, tai ligi šiolei tebėra tik - 
30 gramų. Ir taip dar vis bus 
ligi naujo penkmečio plano 
išpildymo.

Išlindo yla iš maišo Patys 
komunistai prisipažino, kad 
sovietinis žmogus nedateklių 
apsėstas. Planas dar nepasa
ko, kad jį įvykdžius būsią 
patenkinti sovietinio žmogaus 
reikalavimai, štandartas, kad 
kiek lėčiau, negu dabar, mir

Savaitinė Politiniu įvykių Apžvalga
Dideli manevrai

šį rudenį bus Šiaurės jūroje, 
kuriuose dalyvaus Šiaurės 
Atlanto sąjungon įeinančių 
valstybių sausumos, vandens 
ir oro karinomenė. Tokių ma
nevrų lig šiol dar nėra buvę 
Ir tai vyks prie pat Baltijos 
jūrų.

RYTŲ VOK1TIJOJE 
manevruos, rusų karininkams

vadovaujant, Rusijos, Len
kijos ir Čekoslovakijos kaiiuo 
menės daliniai.

— Maskva atsakė į Vaka
rų demokratinių valstybių 
notą Vokietijos suvienijimo 
reikalu. Is atsakkymo matyti, 
kad yra neįmanomas joks susi 
tarimas. Į sąjungininkų pasiū 
lymus Maskva atsako priešin 
gaiš pasiūlymais. Pavyzdžiui 
vietoj mišrios iš ONU sudary 
tos komisijos rinkimų sąly
goms ištirti, rusai siūlo tik 
iš vokiečių sudarytą komisiją 
ir t. t.. Bent prie dabartinių 
sąlygų apie vakarti ir rytų 
Vokietijos suvienijimą negali 
būti nė kalbos.

— Rytų Vokietijai pritaiko
ma ta pati santvarka, kaip ir 
kitiems komunistų okupuo
tiems kraštams. Iš ūkininkų 
atimnėjama žemė ir kuriami 

tų badu laimingiausių visoje 
žmonijos istorijoje vergų mi
lijonai...

Tatai, žinoma, nesukliudys 
Maskvos agentams, išgamoms 
ir parsidavėliams, šauKti, kaip 
ligi šiolei tebešaukia, apie 
laimingiausią gyvenimą «ro
juje», kad ir be tų 70%. 
Agentams, be abejonės, nieko 
čia netrūksta, o į tą kitiems 
peršamą rojų jie nė nemano 
važiuoti - jo kratosi kaip nela 
basis kryžiaus. Tatai matyti 
iš bylų, kurias policija kai 
kada užveda kokiam perdaug 
uoliam Maskvos apaštalui de 
portuoti - iš čia ar iš Ameri
kos.

kolchozai.

— Į Abadã, Persijoj, žibalo 
šaltinius nuvyko Amerikos 
teknikai, kurie pakeis ten bu
vusius anglų teknikus. Spauda 
Amerikos teknikų atvykimą 
palankiai sutiko.

— Amerikoje Texas vals 
tijoje karščiai šią vasarą pa
darė virš šimto milijono dole
rių, nuostolių. Daugiausia nu
kentėjo vatos ūkis, apie 50 
milijonų dolerių nuostolių.

— Brazilijos atstovai prie 
ONU iškels taikos sutarties 
pasirašymą su Austrija. Iš 
anksto galima užtikrinti, kad 
rusai bus priešingi. Ir jei bus 
pasirašyta taikos sutartis, tai 
tik su. Amerika, Anglija ir. 
Prancųzija.

— Stalinas galutinai pašali 
no bolševizmo vardą, kurį 
buvo davęs Leninas jo įkur
tai partijai. Bolševikų dau
giau nebus tik komunistai.

— Amerikos respublikonų 
partijai gręsia skilimas. Tapt, 
McCormick ir kiti izolacionis 
tinės politikos šalininkai nori 
organizuoti naują partiją.
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kurią labai lengvai gali įsigyti pirkdamas 
loterijos bilietą tik u ž CR. $ 10,00 ši 
Geladeira yra nauja paaukuota General 

Motors do Brasil S. A
Ją pamatyti gali kiekvieną dieną 

Vila Zelinoje.
Pelnas skiriamas klebonijos statybai.

— Rusijoj, koministų parti
joj yra pramatymas didelis 
«valymas», panašus į 1936 me 
tų. Tūkstančiai bus sušaudyti, 
uždaryti kalėjiman, ištremti. 
Rusijoj toki «valymai» nėra 
naujiena.

— Atnaujintos Anglijos - 
Persijos derybos kurios, kaip 
žinome, buvo nutrukusios na
cionalizavus žibalo šaltinius. 
Ministeris pirmininkas Mos- 
sadegc tariasi su Amerikos ir 
Anglijos ambasadoriais.

— Graikijos Jugoslavijos 
santykiai paskutiniu metu žy 
miai pagerėjo, nes abidvi 
valstybės turi bendrą priešą’

— Rusijos atstovą Malik 
prie ONU pakeitė Zorin, ku
ris buvo Rusijos pasiuntiniu 
Čekoslovakijoje.
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— Bolševikai reiškia nepa
prastą džiaugsmą, kad galų 
gale buvo baigtas Dono - Vol 
gos laivybos kanalas, kuris 
jau paleistas į apyvartą. Ko 
niekas neįstengė padaryti, tat 
atliko «didysis Stalinas». Tik 
nepasakyta, kiek prie jo staty 
bos paklojo savo galvas mūsų 
tautiečių. Džiaugtis per jėgą 
turi dėl to ne tik mokslininkai, 
bet ir rašytojai, o toks V. Si 
rijos Gira jam pagyrų himnus 
gieda. Liepos 11 d. (Nr. 163/52) 
«Tiesa» įsidėjo iš «Pravdos» 
vedamąjį o 2-me nuslapyje 
didžiulį pasikalbėjimą su mi
nimojo statybos viršininku (.S. 
šiktorovu.

— Kaip svetimieji vis dau
giau užplūsta Lietuvą, parodo 
kad ir «Tiesos» Nr. 162/52 
(liepos 10 d.), kur Žuvinto 
ežero grožis vaizdais pailius 
truoįamas Ch. Levino. Anksči 
au jokie Levinai ten kojos 
neke'davo. o dabar net šios 
rūšies gamtos rezervatuose 
šeimininkauja žmonės, kurių 
prieš tai niekad nematydavo 
Pasirodo, kad iš esančių Lie 
tuvoje 288 paukščių ten veisia 
si 220 iš 30 rūšių /vėrių ten 
trūksta tik elnių, lūšių ir da
nielių Žuvų yra daugiau kaip 
17 r ošiu. Paimi kad ir tą pa
čią «Tiesą», kuri skelbiasi 
esanti «socialistinė turiniu, o 
tautinė savo forma» - ir joje, 
be Levino, randi tokius «tau
tiečius»: kolūkių reikalų tary 
bos prie TSRS vyriausybės 
atstovas A. Švocovas šaukia: 
«Griežtai saugoti visuomeninį 
kolūkinį turtą», teatro direkt. 
V. Gveiesijani skelbia anie 
Maskvos Stanislavskio vardo 
d r. teatro gastroles, M. Kel 
čevskis rašo laiškus iš Kui- 
byševo hidroelektrinės staty
bos ctC' Seniau bent viešai 
visokie kucapai stengdavosi 

pasirašinėti lietuv. pavardė
mis ar slaptavardžiais (a la 
Kalvis, Liepsnonis, Moskvy- 
nas),šiandien nebėra jau nei to.

— Lietuvoje komunistų val> 
mai eina ir toliau. Atleista 
visa eilė kom. pareigūnų ir 
kolchozų pirmininkų. Tačiau, 
nepaisant to, «Pravda» vistiek 
toliau puola Lietuvos komunis 
tų vadovybę už «apsileidimą». 
Būdinga, jog visa eilė specia 
lįstų gavo «patvarkymus» iš 
Lietuvos vykti į kitas, atsiliku 
sias Rusijos sritis, Tačiau tų 
vietovių «Pravda» smulkiau 
nenurodo. Tai naujas deporta 
cijos būdas, dėl kurio kraštą 
per radiją įspėjo A. B. Į jų 
vietą gabenami rusai, kurie 
veik visi yra girtuokliai, mu
šeikos ir tt. Paskiausiai visa 
eilė lietuvių ir kt. pabaltiečių 
vėl gavo «pasirašyti» sutartis 
dirbti 3 metus įvairiose So v. 
Sąjungos vietose. Lietuviai 
su latviais ypač grūdami į 
darbus prie Baltosios jūros. į 
Kotlos apylinkes ir kt. Ten 
su jais elgiamasi kaip su ti
krais deportuotaisiais. Geležiu 
kelio statybai prie Baltosios 
jūros jau suvežti tū «savano
rių» žymūs kiekiai.

— Tiek visoje Sov. Sąjun
goje, tiek ir Lietuvoje smarki 
narna akcija prieš amerikie
čius ir kitus «Vakaru imperi 
alistus». Paskaitų skaityti ar 
pranešimų daryti, kad, esą, 
J T. varto jančios Korėjoj 
bakteriolog. karo priemones, 
įtraukti prof. Mažylis, prof. V. 
Girdzijauskas ir kt. Toji akci 
ja ypač stiprinama, skleidžint 
netiesa, per «7 respublikinius, 
4 sritinius, 87 rajc.ninius (nes 
tiek dabar Lietuvoje yra ra
jonų), 120 MTS polit. skyri i 
laikraščių ir 10 žurnalų», taip

MŪSŲ LIETUVA 

pat 3,600 mokyklų su 400,000 
mokinių, iš kurių 170.000 skel 
biama jau esant pijonierius 
ar komjaunuolius, 303 pasto
vius ir kilnojamuosius kino 
teatrus ir 220'- kaimuose, 340 
radijo mazgus su įjungtais 
apie 60.000 radijo punktų, 
žodžiu, visą bolševikinę agita 
cinę aparatūrą. Tam tikslui 
turi tarnauti ir į lietuvių k. 
spec, išverstas M. V. Lavri- 
čenko «Maršalo planas» ir 
«Vakarų Europos žemės ūkio 
nuskurdimas». Tos temos, 
drauge su motyvu, kaip «bol 
ševikų partija rūpinasi vai
kais», turėjo būti pabrėžtos ir 
«Žvaigždutės» konkurse vai
kams“ kur buvo skirtos 3 pre 
mijos nuo 2.500 iki 6.000 rub 
lių. Drauge giriamasi, kad «už 

Šių dienų industrija visu smarkumu dirba taikos ir -karo 
reikalams.

nuopelnus didžiajame tėvynės 
kare apie 100.000 Lietuvos 
sūnų ir dukterų buvo apdova 
nnti TSRS ordinais ir meda
liais»...

— «Tiesa» Nr. 160 (1952. 7. 
8) skelbia, kad «7 etapų sumo 
je Maskva - Charkovas - Mas 
kva» buvo laimėjęs «dviračių 
lyderis» (ir terminai;) Ruube 
lis. Tačiau jį įveikė, 139 km 
etapą beigęs per 4 vai. 50 min, 
11,6 sek., atvažisvęs 8 min. 
anksčiau,lietuvis K. Paršaitis, 
tuo būdu tapęs visos Sov. 
Sąjungos čempionu. Vilniuje 
per sportininkų šventę pasiek 
ti 3 nauji Lietuvos rekordai: 
berniukų grupėje Sarinas 100 
m nubėgo per 11,5 sek., o 
jaunuolių - Rusinovas 11,1 sek. 
200 m nuotolį jaunuolių gru-

1952 m. rugpiučio 30 d.

pės dalyvė Stadalninkaitė nu 
bėgo per 26,8 sek. Rutulio 
stūmime pasiekė rekordą 
vilu. Markevičius (14,77 m), 
mergaičių - kaunietė Mi-kucky 
tė (9,55). Iš viso per 2’d. var 
žybas buvo pasiekti 9 sov. 
Lietuvos rekordai. «TB» žinio 
mis, sov. Lietuvos «absoliu
taus čempiono vardą moterų 
grupėje iškovojo Kūno Kultū 
ros Instituto stud. Laima Ju- 
zėnaitė».

— Lietuviams vilioti leidžia 
mas «Tėv. B.» paskiausiai 
smarkiai išplūdo V. Sidzikaus 
ką ir visą eilę kt. veikėju, 
taip pat D. Britanijos lietuvius, 
ypač «D.B/L-vio» redakcijoje 
dirbantį Br. Daunorą, prirašy 
damas apie juos būtų ir nebū 
tų dalykų. Tokie plūdimai ne 
siiiauja.

— Gautosiomis žiniomis, 
Vykd. Tarybos pirmininkas X. 
Žalkauskas š. m. rugpiučio 13 
d. ruošiasi išplaukti į Europą 
perimti savo pareigų

— Tiibingene Dr. P. Karve 
lio būste įvyko Baltų Politinės 
Tarybos posėdis. Jame daly
vavo iš latvių min. R. Liep’nš, 
kuris vadovauja Latvių Išlais 
vinimo Komiteto užsienio poli 
tikai ir yra Latvių Raud. 1 ry 
žiaus pirmininkas, ir jų Cen
trinės Tapybos Vokietijoje 
pirmininkas adv. A. Šilke, estų 
- gen. štado pulk. L. Jakobs > 
nas, dabar Estų Laisės Kovo 
tojų S-gos pirmininkas, iš l'e 
tuvių - Dr. P. - Karvelis ir p -f. 
Z. Ivinskis. ;

Padarius tarptautinės po i 
kos ir Pabnltijos valstvl į 
apžvalgą, buvo aptarta \ i 
eilė konkrečių klausimų, l< » 
tautinėmis baltų kalbomis a 
dijo transliacijos, planai r 
rezoliucijos ryšium su Eu - 
pis Sąjūdžiu, informaci’ į 
knygų leidimas. Min. Liet š 
padarė iš samų pranešimą, ą 
papasakojo pabėgę 5 lau į 
žvejai. Taip pat buvo pas a 
linta informacijomis apie Dūs 
seldorfe įvykusį vad. «lai- —i 
jų tautų kongresą» Paaiškė o 
kad tą kongresą organiz mo 
ypač viena rusų organizacija.

RINKIMAI OKUPUOTOJE 
LIETUVOJE

Koki «demokratiški» komu
nistų okupuotoj Lietuvoje yra 
rinkimai ir kokias priemones 
vartoja versdami žmones bal
suoti už komunistų vienintelį 
sąrašą, nes kitaip manantiems 
negu Maskvos pakalikai ne
leidžia organizuotis, leidžiame 
prabilti savo akimis mačiu
siems tas rinkimų komedijas 
ir dabar atvykusioms į laisvą 
vakarų pasaulį. Čia perspaus
diname vieną skyrelį iš Dau
manto (partizano) parašytos 
knygos «Partizanai Už Gele
žinės Uždangos»

AKTAS NR. 4

Suvalkija, 1947 m, vasario 
m. 14 'd..

Aš Tauro apygardos pro
kuroras bolševikų įvykdy
tiems ir vykdomiems Lietu
voje nusikaltimams tirti ir 
byloms kelti Budrys, pasirė
męs liudininku parodymais, 
savo stebėjimais ir kitais ži
nių rinkimo šaltiniais surašau 
šį dokumentą apie bolševiki
nės valdžios, bolševikų par
tijos ir bolševikų aktyvo įvyk
dyto lietuvių tautos valios 
suklastojimą, pravedant smur
tu klastotus rinkimus į Lietu
vos tarybų socialistinės res
publikos aukščiausią tarybą.

1. Rinkimams Lietuvoje pra 
vesti nepakako Lietuvoje esan 
čių apie 50.000 MVD (buvusi 
NKVD) ginkluotų pajėgų ir 
vietinių raudonosios armijos 
įgulų, todėl tam tikslui dar 
buvo atsiųsta 60.000 regulia
rios kariuomenės. Kariuomenė 
atvyko keletą dienų prieš 
rinkimus. Dalis kariuomenės, 
po 25-50 vyrų, buvo išskirs
tyta prie rinkiminių apylinkių 
patalpų. Be to, valsčių ir 
apskričių centruose stovėjo 
rezerve motorizuotos dalys. 
Kariuomenė ginkluota kul
kosvaidžiais pusautomatiniais 
šautuvais ir automatiniais pis- 
taletais. Iš atvykusių kariu 
patirta, kad jie į Lietuvą atvy
ko iš lenkijos. kur dalyvavo 
pravedant rinkimus, ir ten tu
rėjo atvirų ir gana didel’ų 
kautynių su vietinėmis po
grindžio ginkluotomis pajėgo
mis, Nedidelė kariuomenės 
dalis buvo atgabenta iš Ryt
prūsių, kur pėsčiomis turėjo 
atvykti visą kelią. Kariuo
menė buvo išskirstyta dau
giausia j tas apylinkes, kurios 
yra miškingose srityse,o MVD 
saugojo tas apylinkes, kurios 
jų manymu buvo mažiau pa
vojingos, kad užpultų.

2. Keletą dienų prieš rin
kimus bolševikiniai agentai 

platino gandus, kad nebalsa
vusieji bus vežami į Sibirą.

3. Paskutinę savąitę prieš 
rinkimus mobilizuota agitaci
jai ir kitam rinkiminiam dar
bui visas bolševikinis aktyvas 
centro įstaigų tarnautojai koo 
peratininkai, ir kiti tarnauto
jai ir visi išsiuntinėti į kaimus. 
Buvo jaučiamas daug didesnis 
bolševikų aktyvumas ir skru
pulingumas prieš šiuos rinki
mus, lyginant juos su anksty
vesniais. Kaimuose buvo šau
kiami susirinkimai, bet į juos 
gyventojai nėjo. Žinoma daug 
atsitikimų, kad susirinkimuo
se buvo daugiau atvykusių 
agitatorių negu klausytojų. 
Gauta žinių, kad vienoje apy
linkėje prieš rinkimus buvo 
apgyvendintas vyresnysis tar
dytojas,kuris šaukėsi tardymui 
kaimų Įgaliotinius ir aiškino 
jiems rinkimų nuostatus ir 
įpareigojo gyventojus varyti 
balsuoti. Visiems kaimų įga
liotiniams buvo įsakyta iš 
anksto ryto rikiuote atsivesti 
visus savo kaimo gyyentojus 
balsuoti, o jei neatsives, tai 
buvo grasoma didelėmis baus
mėmis.

4. Kiekvienam rinkėjui bu
vo atsiųstas rašytinis kvieti
mas balsuoti,

5. Prie rinkiminių apylinkių 
buvo suvaryta po 15-20 ūki
ninkų arklinių vežimų. Bu
vo sudaryta ligonių, negalim; 
čių atvykti į rinkimines būs
tines sąrašai Pas juos turėjo 
atvykti tam tikslui paskirti 

bolševikiniai pareigūnai ir 
paimti jų balsus.

6. Prie rinkiminių apylinkių, 
kurių Lietuvoje buvo 2277, 
buvo paskirta po MVD arba 
MGB (slaptosios policijos) ka
rininką, kuris buvo atsakingas 
už rinkimų pravedimą, ir jie 
buvo faktini komisijų pirmi
ninkai. Be to, pagal rinki
mams vykdinti išleistą slaptą 
instrukciją, milicija, be kitų 
pareigų, turėjo sekti «antiso- 
vietines -- banditiškas» gy
ventojų nuotaikas.

7. Įstaigos bei įmonės gavo 
įsakymą su visais savo dir 
bančiais organizuotai ątvyKti 
į rinkimus. Už šio įsakymo 
įvykdymą atsakomybė buvo 
uždėta, administracijai. Taigi 
darbininkai ir tarnautojai jau
tė spaudimą ne tik iš valdžios 
organų, bet ir iš savo’tiesio
ginių vadovų ir balsuoti tu
rėjo eiti, nenorėdami pakenk
ti savo viršininkams.

8. Visiems, kurie pirmieji 
atvyks balsuoti, buvo paža
dėta duot; po dvi bonkas spi
rito ir no gabalą dešros-

9. Rinkimai buvo paskirti 
1947 m. vasario mėn. 9 d. nuo 
6 vai. ligi 24 vai. (Maskvos 
laiku). Šeštą valandą ryto pra
dėjo balsuoti bolševikai ir 
visi jų tarnai bei apsauga. 
Atvyko ir varu varomi įstai
gų tarnautojai ir darbininkai. 
Tačiau kaime padėtis buvo 
kita Čia, be bolševikų, bal
suoti atvyko tik vienas kitas 
bailesnis pilietis. Buvo apy

linkių, kur iki vidudienio iš 
500 užregistruotų balsuotojų 
balsavo tik apie 0,25 proc

10. Nežiūrint bolševikų atvy 
kimo ir- gręsiančio teroro, 
siuose rinkimuose lietuviai lai 
kėši daug atkakliau, negu 
prieš tai buvusiuose. Tą die
ną gyventojai niekur nevaikš
čiojo iš savo namų; nėjo net 
kaip paprastai ir į bažnyčią. 
Jeigu ne bolševikiniai raiti ir 
pėsti pasiuntiniai, tai Suval
kijos kaimai, kur sekiau rin
kimų eigą, atrodė kaip išmirę. 
Patikrintomis žiniomis iš kai
mų, turinčių 30-50 šeimų, į 
rinkimines apylinkes balsuoti 
nuvvko 2 3 žmonės.

11. Tokiam mažam rinkėjų 
skaičiui teatvykstant balsuoti, 
bolševikai ėmėsi naujos prie
monės. Apie 12 vai. (Maskvos 
laiku) buvo išsiųsti iš apylin
kių rinkiminių būstinių po 10- 
15 ginkluotų grupių su kilno
jamomis urnomis į kaimus 
balsų rinkti. Bet ir čia susi
dūrė su atkakliu gyventojų 
pasipriešinimu. Gyventojai 
vienur užsirakinėdavo butuo
se ir balsų rinkėjų neįsileis
davo. Kitur suaugusieji slaps
tėsi, o vaikai pasakydavo, 
kad tėvai išėję balsuoti. Bol
ševikai kai kur darė kratas 
butuose ir ieškojo balsuotojų. 
Lietuviai, kurie buvo užtikti 
namuose, įvairiai atsisakinėjo 
balsuoti. Vieni aiškino, kad 
esama valdžia jie yra paten
kinti ir geresnės nenori, to
dėl atsisako balsuoti. Kiti aiš
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ARGENTINOS LIETUVIAI
Rašo Vladas Vesęlauskas 

«M. L.» bendradarbis Argentinoje

Lietuvių imigracija į Argen 
tina prasidėjo beveik tuo pa 
čiu laiku kaip ir j Braziliją, 
galima sakyti 1926 metais 
Žinoma, labai maža dalis, ne 
galėdami patekti i Šiaurės 
Ameriką, atvažiavo į Argenti 
ną ir dar prieš 1914 metų ka 
rą. 1930 metais emigracija i 
Argentiną, del prasidėjusios 
ekonominės pasaulinės krizės, 
buvo uždaryta. Tuo metu tiek 
Lietuvos Vidaus Reikalų minis 
terija, tiek Argentinos Emigra 
cijos departamentas skelbė, 
kad Argentinoje esama 40 
tūkstančių lietuvių. Kiek šian 
dien gyvena Argentinoje lie
tuvių - sunku pasakyti. Kiek 
viename numeryje lietuviški 
laikraščiai skelbia mirusiųjų 
pavardes. Taip pat daug gru
žo ir j Lietuvą, kada dar ne
buvo svetimųjų okupuota. Ki 
ti persikėlė j kitas Pietų ir 
Siaurės Amerikos valstybes. 
Jeigu prileistume, kad nuo 
1930 m. turėjome nurašyti į 
nuostolius 10. 000 lietuvių, tai 
dar turėtų likti 30.000 lietuvių, 
neskaitant jau gimusių Argen 
tin oje.

Argentinoje lietuviai apsi
gyvenimo vietomis galima 
būtų šitaip suskirstyti: Berisso 
5.000, Rosario 5.000, Comodo
ro Rivadavia 500, Cordoba 
500, Tucuman 200, Santa 200. 
Pavieniai išmėtytu po visą 
Argentiną 500 Tokiu būdu 
Buenos Aires - Avelenedos 
miestuose turėtų gyventi 
18.000 lietuvių. Deja, taip tvir 
tinti būtų labai sunku. Atrodo, 
k;id viešame Buenos Aires 
miesto gyvenime, neišskiriant 
nė komunistų, pasirodo tik 
5-6 tūkstančiai lietuvių1 Lietu 
viškų laikraščių tiražai siekia 
no norą tūkstančių Argentinos 
teritorijoje.Žinoma.prenumera 
toriai nėra tik iš Buenos Aires 
miesto ir administracijos siun 
čia savo laikraščius beveik 

tiems patiems asmenims. Kada 
dar ir komunistai švęsdavo 
Lietuvos Nepriklausomybės 
šventę, labai dažnai pasitaiky 
davo, kad komunistai ruošda 
vo tą pačią dieną žinoma 
atskirai nuo kitų. Komunistai 
sutraukdavo 2000 asmenų, o 
patriotinis elementas - 3000. 
Dalyviai nebegalėjo būti tie 
patys, nes minėjimai vykdavo 
tą pačią dieną.

Mūsų koloniją padaugino 
600 tremtinių. Viešame gyve 
nime pasirodo 200. Svarbiau
sius veikimo postus, galima 
sakyti, užėmė tremtiniai. Be
veik visi tremtiniai apsigyve 
no Buenos Aires mieste. Tarp 
senų imigrantų ir naujųjų 
santykių įtempimo nėra Jie 
daugumoj atvyko iš Italijos. 
Austrijos, ir Šveicarijos. Iš 
Vokietijos atvyko labai mažai.

Aš asmeniškai 1930 metais 
gyvenau São Paulo mieste. 
Mėginsiu palyginti šias dvi 
didžiausias, t. y., São Paulo 
ir Buenos Aires, esančias 
Pietų Amerikoje lietuvhj ko 
lonijas. Į Braziliją buvo labai 
daug privežta lietuviškų šei 
mų. Tokiu bildu lietuviškosios 
kolonijos vaizdas buvo pil
nas, kitaip tariant, São Paulo 
lietuvių kolonija turėjo viso
kio amžiaus žmonių, tuo tar
pu Buenos Airės kolonija yra 
skirtinga. Šeimų atvyko labai 
maža. 1930 metų , pabaigoje, 
kada Argentina uždare imi
graciją, pats jauniausias gale 
jo būti 20 metų jaunuolis ar
ba jaunuolė. Šiandien jie jau 
yra 42 metų. Lietuviško prie
auglio pats vyriausias yra 24- 
25 metų amžiaus. Tokiu būdu 
senosios lietuvių imigracijos 
tarpe tarp 25 metų ir 42 me 
tų amžiaus tarpas yra beveik 
visai tuščias. Be to, visai ne
klystant galima tvirtinti, kad 
80 procentų senosios imigra

cijos tarpe šeimos neturi vai 
kų. O tie, kurie turi, tai tik 
po vieną, ir labai mažais at
vejais po porą.

Lietuviai, kurie lankėsi iš 
Brazilijos Argentinoje, tvir
tina, kad Argentinos lietuviai 
geriau gyvena už Brazilijos 
lietuvius. Žinoma, čia yra 
sunku tikėti, nes tie, kurie 
atvažiuoja pasisvečiuoti, pa
prastai jie susipažįsta ui pa
čia kremą (grietinėle) ir. gal 
būt iš to ir sprendžia.

Amerikos karys korėjos berniuką veda į vaikų prieglaudą

Brazilija yra didesnių eko
nominių galimybių kraštas už 
Argentiną. Brazilijos lietuviai 
turėjo geresnes sąlygas eko
nomiškai įsikurti, negu Ar
gentinos. Vėlesniuose straips
niuose pasistengsiu supažin
dinti smulkiau «Mūsų Lietu
vos» skaitytojus su Argenti
nos kraštu, joje gyvenančiais 
lietuviais, kaip jie ekonomiš
kai ir net kultūriniai įsikūrė.

Kaip jau minėjau, 193D me
tais gyvenau São Paulo mies

te. 18 mėnesių gyvenau Mon
tevideo mieste, o 1932 motų 
pabaigoje atvykau į Buenos 
Aires. Visokį palyginimai su 
Brazilija, žinoma liečia 1930 
metus. Visai tikiu, kad dabar
tinis-Brazilijos lietuvių kolo
nijos vaizdas visai pasikeitęs. 
Tuo metu São Paulo lietuvių 
kolonija buvo labai pagarsė
jusi peštynėmis. Neturėjau nė 
dvidešimties metų, kai atvy
kau iš Lietuvos, bet neatsi- 
lankiau uė į vieną lietuvišką 
paren.S.Paulomieste.Negalėda 
vau pernešti sustiprintos po
licijos apsaugos prie lietuviš
kų parengimų salių. Buenos 
Aires mieste, nors ir netruk
davo atsitikimų kad lietuviai 
savo asmenines sąskaitas bon 
komis suvesdavo, bet vis t'k 
buvo žymiai ramesni. Bendrai 
imant, Brazilijos lietuviai bu
vo nuoširdesni, nelaimėje grei 
čiau prisišaukiami kaip Ar
gentinos,

Vertinant kultūriniu atžvil
giu, Argentinos lietuviai yra 
kultūringesni, nors Brazilijoj 
buvo daugiau inteligentijos ir 
ji buvo moraliai švaresnė už 
Argentinos lietuviškąją inteli 
gentiją. Atrodo, lyg ir supuo
limas, tiek Buenos Aires, tiek 
São Paulo lietuvių kolonijose 
pats skaitlingiausias elemen 
tas buvo komunistei.

Buenos Aires komunistai, 
palyginus su 1932 metais, su- 
kultūrėjo, bet Rosario ir San 
ta Fė miestų lietuviškų ko
munistų sukultūrėjimc prog
resas dar ir dabar, kiek ži
nau, yra nežymus.

— Min. S. Lozoraitis grįžo į 
Romą iš kelionės į Londoną 
ir Paryžių Paryžiuje Lietuvos 
Diplomatijos Šefą, kurį >dėjo 
Dr S Bačkis, e. Lietuvos 
Atstovo pareigas, priėmė Pran 
cuzijos užsienio reikalų mi
nisterijos Generalinis Politi- , 
kos Direktorius G. de la Tour 
nelle.

kino, kad jie niekad jokiuose 
'rinkimuose nėra dalyvavę, 
nenori dalyvauti nė dabar. 
Buvo ir tokių, kurie išdrįso 
kategoriškai pareikšti, kad ne 
balsuos. Milicijos pareigūnai 
atsisakantiems įvairiai grą- 
sino, kaltino banditizmu, už- 
sirašinėjo atsisakančių bal
suoti pavardes ir pareikalavo 
atvykti į policijos įstaigas pa 
siaiškinti. Vieni grąsinimų pa
būgę, balsavo. Bet buvo ir 
tokių kurie pareiškė, kad su
prantą. jog gali būti ištremti, 
ar nužudyti, bet balsuoti vis 
tiek atsisakė. Kada grasini
mais nepaveikė, patys bolše
vikai dėjo į urnas tiek biule
tenių, kiek tuose namuose 
buvo užregistruotų balsuotojų. 
Yra užregistruotas atsitikimas, 
kad bolševikas vienai mote
riškei jėga įgrūdo į ranką 
biuletenį ir jos ranka jį įdėjo 
į urną. Iš ūkininkų, kurie 
buvo pavaryti vežioti po kai
mus bolševikus — balsų rin
kėjus, patirta, kad kai kur 
bolševikai visai nevyko pas 
gyventojus, bet tiesiog ant 
kelio suskaitė balsuotojus pa 
teiktame sąraše, atantinkamą 
skaičių biuletenių sukišo į 
urną ir grižo į rinkimines būs
tines.

Žinoma ir tokių atsitikimų, 
kad balsuotojas, pats nuvykęs 
į rinkiminę apylinkę, patyrė, 
kad. jau pažymėta apie jo 
balsavimą, nes už jį buvo 
balsavęs kažkas kitas. Arba 
atvykusių balsų rinkėjų buvo 
verčiamas balsuoti, nors aiš
kinosi, kad jau yra balsavęs.

Vienoj apylinkėje buvo pas
tebėta, kad į rinkiminės apy
linkės būstinę ateina balsuoti 
verkiančios moterys. Pasitei
ravus paaiškėjo, kad jos ne
paisydamos grasinimų, atsisa
kė balsuoti. Bolševikai, nors 
buvo 25 laipsniai šalčio, jas 
pusnuoges buvo suklupdęsnie 
ge ir laikė tol, kol jos pasi
žadėjo eiti balsuoti. Šiame 
moterų klupdyme ant sniego 
ypatingai pasižymėjo Pilviš
kių valsčiaus komsorgas —- 
Juozas Petrauskas. Jis ne tik 
klupdė, bet ir mušė.

12. Lietuviai, kurie bijodami 
bolševikinio teroro, atėjo bal
suoti, daugelis stengėsi gauti 
tik atžymėjimą apie balsavi
mą, o biuletenio į urną nedėjo, 
arba įdėjo kokį nors sulanks
tytą po pier j.

13. Oficiozas «Tiesa» nr. 35 
iš 1947 m. vasario męn. 10 
dienos deda centrinės rinki
minės komisijos pranešimą, 
kuriame rašo: — «Rinkimai 
įvyko nepaprasto gyventojų 
pakilimo sąlygomis. Visose 
rinkiminėse apylinkėse pas
tebėtas didelis rinkėjų akty
vumas bei organizuotumas. 
Vasario m. 9 d. 12 vai. naktį 
balsavimas visur buvo baig
tas...

Dalyvavo nemažiau kaip 96 
procentai rinkėjų...»

Iš anksčiau matyti, kad rin
kimai vyko nepaprasto lietu
vių pasipriešinimo sąlygomis, 
kad buvo vartojamas negir
dėto žiaurumo teroras, o tau
tos dauguma nepalūžo.

Melas, kad rinkimai pasi

baigė vasario mėn. 9 d. 12 
vai. naktį. Žinoma daug atsi
tikimų, kad balsus po kaimus 
rinko iki vasario mėn. 10 d. 
pietų. Iki šiol galutinėmis ži
niomis Vilkaviškio apskrityje 
Oželių rinkiminėje apylinkėje 
balsų rinkimas tęsėsi vasario 
mėn. 10 d. iki vidudienio. Šioj 
apylinkėje per vasario mėn. 
9 dieną, neskaitant apsaugos, 
balsavo iš 500 tik 10 žmonių. 
Komisija šaukėsi pagalbos. 
Buvo atsiųstas sunkvežimis 
su kariuomene, MVD parei
gūnais ir komunistų partijos 
centro komiteto atstovu. Šis 
atstovas sudarė grupes bal
sams rinkti ir iš naujo vasa
rio m. 10 d. 6 vai ryto išsiuntė 
į kaimus, įsakydami nesugrįž
ti be 100 procentų balsų. Šie 
balsų rinkėjai nebeklausė gy
ventojų sutikimo ir patys ki
šo biuletenius į urnas. Tačiau 
vis tik 100 procentu nepavy
ko surinkti, tai trūkstamieji 
balsai buvo įdėti, grįžus į 
apylinkės rinkiminę būstinę.

Toje pat Oželių apylinkėje 
vasario mėn. 10 d. iš anksto 
ryto šeši ginkluoti strebite- 
liai vaikščiojo su urna pas 
kiekvieną gyventoją ir prie
varta vertė balsuoti. Pas tuos 
gyventojus, kurie gyvena pa
miškėse, nebėjo su urnomis, 
nes bijojo partizanų Atlikę 
«laisvą» balsavimą pas vieną 
ūkininką, išėjo iš, kambario 
ir kažkur dingo. Šeimininkas 
bijodamas, kad ko nors ne
pavogtų, taip pat išskubėjo 
į lauką ir ties išeinama pa
matė visus ginkluotus Strebi- 

telius kimšo į urną už tuos 
gyventojus balsus kurie gy
vena pamiškėse. Ūkininkui 
susijuokos gana garsiai stre- 
biteliai nesijaudino, bet baigė 
dėti balsus ir nukeliavo tolyn.

Tikrai patikrintomis žinio
mis Kiekviena balsavimo a py 
garda ir apylinke jau iš anks
to buvo gavusios nustatytą 
planą iš Vilniaus, kiek kuri 
apylinkė turi . surinkti balsų.

• Kiekvienai komisijai buvo pa
sakyta, kad jeigu neišpildys 
plano, bus griežtai nubausta. 
Pavyzožiui Paežerių rinkimi
nėje apylinkėje trūko 114 
balsų iki plano išpildymo. 
Tuos trūkstamus pati komi
sija įmetė vasario m. 10 d., 
daugeliui pašalinių žmonių 
matant.

14. Akte nr. 3 buvo išdėsty 
tas anksčiau atliktas rinkimų 
pasirengimų klastojimas. Bu
vo nurodvta kad 180 rinkimi
nių apygardų Lietuvoje bol
ševikų partijos paskirta 180 
kandidatų, po vieną kiekvie
nai apygardai Taigi buvo 
vienas blokas, vienas kandi
datas, vienas biuletenis su 
viena spausdinta apygardos 
kandidato pavarde. Ir tą biu
letenį lietuvis turėjo įdėti į 
rinkimų urną, kad bolševikai, 
nors grubiai, užmaskuotų sa
vo klastą. Bet lietuvių tauta 
tam pasipriešino, ir apiė 85 
procentai biuletenių į urnas 
turėjo sudėti patys bolševi
kai. Savo noru balsavo ne
daugiau kaip 5 procentai. 
Prievarta atvaryti į būstines 
balsavo nedaugiau kaip 10 

procentų. Likusieji balsai bu
vo pačių bolševiku sumesti. 
«Tiesa» nr. 38,1947 vasario 
mėn, 13 d- skelbia pavardes 
180 «išrinktų» deputatų, ku
rie jau buvo žinomi iš anks
to. Tame pat laikraščio nu
meryje skelbiama, kad rinki
muose dalyvavo 97,91 proc. 
rinkėjų. «Prieš kandidatus į 
deputatus balsavo 24138 žmo
nės... 4,699 biuleteniai pripa
žinti negaliojančiais». Kad ga 
Įėjo būti biuletenių negalio
jančių, ir jų buvo daugiau, tai 
aišku ir visai suprantama. 
Bet kaip buvo galima balsuo
ti prieš kandidatus, jeigu bu
vo tik vienas biuletenis — 
niekam nesuprantama, paga
liau nei rinkimu nuostatai to
kio galimumo nenumato. Tai 
tikras bolševikinis triukas.

«Tiesa» nr. 36 1947 m. va
sario m. 11 d. rašo: «Komu
nistų ir nepartinio bloko per
galė — naujas puikus bolše
vikų partijos triumfas» Šito
kius triumfus prieš pavergtą 
mažą tautą su girdėta klasta 
ir teroru iš pavergėjų pusės 
vertins kada nors istorija.

15. Kariuomenė, padėjusi 
pravesti rinkimus Lietuvoje, 
tuoj išvyko. Spėjama, kad ji 
nusiųsta į kitas respublikas 
rinkimų pravesti.

16. Apie bolševikų įvykdin- 
tus rinkimų metu nužudymus 
dar nesurinkta žinių. Iki šiol 
gautomis žiniomis. Vilkaviškio 
apskrityje MVD pareigūnų 
1947 vasario mėn. 9 d. šautu
vų buožėmis buvo užmuštas

(Nukelta į 4 pusi.)
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BUKIME LIETUVIAIS!
Gražus yra tautinių idėjų 

pasaulis. Neveltui už jas tau
tos kovoja; neveltui už jas 
didžiausias aukas deda.

Gražiausias tautinių idėjų 
įkūnijimas yra tautinė valsty
bė, kurios siekia visos susi
pratusios tautos. Valstybės 
gali įsisteigti ir žlugti, bet 
kultūringos ir pasiryžusios 
tautos nemiršta. Jos gali žydė 
ti ir nuvysti, jos gali būti 
pavergtos ir vėl prisikelti, 
jos gali egzistuoti be teritori 
jos ir vėl ją atgauti, arba įkur 
ti valstybę kitoje teritorijoje. 
Bet tam yra reikalinga tauti
nė kultūra, tautinis susiprati
mas ir tautinė savigarba.

Šiandien Lietuva kaip vals 
tybė neegzistuoja. Lietuvių 
tėvynė ir pati tauta yra pa
vergta, bet nėra žuvusi. Ji 
pergyvena savo istorijoj didži 
ausią tragediją. Ji yra paver 
gta didžiausio visų amžių bar 
baro.

Tauta yra naikinama bar
bariškiausiomis priemonėmis: 
primetama rusų kalba, draudži 
araa tikyba, intelektualai ir 
šiaip daugiau pasižymėję lie 
tuviai žudomi bei kankinami 
kalėjimuose; iš tautos masių 
yra atimamas turtas ir jos 
uždaromos darbo stovyklose, 
kuriose del pasibaisėtinų dar 
bo bei gyvenimo sąlygų žmo 
nės tegali ištverti nedaugiau 
2 - 3 metų, dar didesnė tautos 
dalis iš savo namų, sokybų 
tik su rankine manta yra t’’ė 
miama į tolimąsias, žiaurių 
klimatinių sąlygų rusų sritis, 
kur žmonės del nedateklių 
sunyksta per 4 - 5 metus. Tė 
vyneje likusioji tautos dalis 
mažėja del bado bei skurdo, 
kuris yra nuolatinis sovietinės 
vergiškos santvarkos reiški
nys. Bet nežiūrint šių visų 
baisenybių, tautos valia, būti 
laisva, yra nepalūžusi. Masės 
berniškai neša tas baisiąsias 
kančias, o taurioji jaunuome 
nė aukoja savo gyvybe kovo 
dama su tautos budeliais 
Tauta supranta viena milžiniš 
ko barbaro nenugalėsianti, 
bet aukojasi ir kovoja laukda 
ma pagalbos iš laisvojo pašau 
lio. Jie daug vilčių deda į 
lietuvius gyvenančius už gele 
žinės uždangos. Tad musų 
visų lietuvių išeivių ir tremti 
nių yra didžiausia pareiga 
prie tos kovos prisidėti. Ta 
pareiga yra dvejopa - didžiuo 
tis savo lietuviška kilme, 
branginti ir mylėti savo kalbą 
ir remti lietuvių tautišką kul 
tūrinį darbą. Pareiga tėvynei 
yra - skelbti pasauliui teisybę 
apie pavergtos tėvynės būklę, 
turtų grobimą bei naikinimą, 
ir remti visus žygius, kurie 
lietuviškų organizacijų yra 
daromi Lietuvos išlaisvinimui.

Nevisi lietuviai gali visas 
virš minėtas pareigas atlikti, 
bet paremti lietuvybės išlaiky 
mą ir kovą už Lietuvos lais
vę, gali kiekvienas lietuvis.

Visos lėšos, kurios yra 
renkamos Lietuvos laisvinimo 
akcijai paremti eina į taip 
vadinamą Tautos Fondą, kuris 
randasi «VLIK-o» žinioje. 
Lėšos yra naudojamos tos 
akcijos administravimui, re
prezentacijai, plačiai informa 
cijai ir kultūros reikalams.

Tėvynės laisvės akcijai yra 
reikalinga didžiulių lėšų, 
nes nuo šių žymia dalimi pri 
klauso tėvynės laisvei dirvos 
paruošimas. Tuo tarpu viso 
pasaulio lietuvių yra tesuren 
karna tik bėgamiesiems tos 
akcijos reikalams. Tautos 
Fondas turėtų būti taip pat 
pagrindu barbaro okupuotos, 
nuteriotos, apiplėštos, nualin

tos ir sudakytos tėvynės tvar 
kymui, kai Lietuva vėl bus 
nepriklausoma valstybė.

Jeigu kiekvienas, viso lais 
vojo pasaulio lietuvis, dėtų 
ant tėvynes aukuro tik po vie 
nos dienos uždarbį į metus, 
tai metinė suma susidarytu ne 
mažesnė kaip Cr$ 40.000.000. 
Vien São Paulo lietuviai tomis 
įnašomis galėtų sudėti į metus 
ne mažiau kaip Cr$ 200.000. 
Gi tuo tarpu São Paulo lietu 
viai per visą laiką tėra sudėję 
apie Cr$ 30.Ú00. Vadinsi, mes 
buvome smarkiai apsileidę, 
buvome primiršę mūsų lietu
viškasis pareigas. Bet lietuvis 
nėra didelis materialistas, 
nėra paskendęs vien savo 
asmens bei šeimos interesuo 
se. Lietuvis jau yra parodęs 
didelio pasiaukojimo kovoje 
už tėvynės laisvę po pirmojo 
pasaulinio karo ir didelį duos 
numą nepriklausomos Lietu
vos pradžioje, kai teko kurti 
valstybė ant karo griovesių 
be jokių išteklių. Dabar mes 
gyvename laikotarpį, kuris 
yra reikalingas dar didesnio 
pasiaukojimo.

Tad neieškodami mūsų apsi 
leidimo priežasčių, atsiteiski 
me už mūsų praeitį duosniau 
paremdami Tautos Fondą, per 
Tautos Fondo komitetą, kuris 
dabar pradeda Tautos Fondui 
rinkliavą.

VLIK’as yra paruošęs, taip 
vadinamą. Lietuvio Pasą ir 
tam tikrus ženklelius marku
tes, kad juos kiekvienas lietu 
vis galėtų įnešti Tautos Fon
dui jo laisva valia paskirtą 
sumą.

Lietuvio Pasas bus dokumen

(Atkelta iš 3 pusi.) 

darbininkas Jonas Jasinskas, 
kuris, būdamas kurčias, ne
galėjo duoti atsakymų į klau
simus. Jam buvo suskaldytas 
kiaušas ir matėsi ištaškyti 
smegenys. Jo lavonas tris 
dienas buvo numestas išnie
kinti milicijos kieme ant mėš
lyno.

17. Taip buvo pravesti Lie
tuvoje rinkimai, kuriuos bol
ševikai vadina demokratiš
kiausiais pasaulyje. O ameri
kiečio bolševikų draugo nuo
mone, ši demokratija yra au
kštesnės rūšies.

18. Šiandien gautomis, įsa
kyta nebalsavusių sąrašus.

Klastotus rinkimus, nuo ko 
misijų sudarymo iki jų įvyk
dymo, ginkluotų pajėgų ir 
teroro pągalba Lietuvoje pra
vedė Lietuvos partiniai ir 
nepartiniai bolševikai, vietinio 
administracijos aparato pa
reigūnai, bolševikinio aktyvo 
nariai, «deputatai»,MVD. MGB 
pareigūnai, pagal Maskvos

vyriausybės ir politbiuro įsa
kymą. Visi anksčiau išvardin
tų įstaigų ir partijos pareigū
nai bei šiaip asmenys, akty
viai prisidėję šiuos nusikalti
mus vykdant, traukiami šioje 
byloje kaltinamaisiais ir turės 
būti teisiami Nepriklausomos 
Lietuvos teismo. Personalinės 
kiekvieno jų atsakomybės nūs 
tatymas tardymu bus atliktas 
vėliau.♦

«Rinkimų nuostatai» ,LTSR 
konstitucija kita rinkiminė li
teratūra, oficiozas «Tiesa» visi 
numeriai su žiniomis apie 
rinkimus po vieną egzemplio
rių, kaipo corpus delicti, paim
ti prie bylos saugoti.

ir aplinka skyrėsi ir tuo nuo 
pereitų metų, kad dabar daug 
kur miestelių gatves «puošė» 
partizanų lavonai, primena 
gyventojams Maskvos budelių 
žiaurumą. Veiverių miestely 
buvo paguldyti penki lavonai. 
Tai Geležinio Vilko rinktinės 
Dešinio kuopos būrio vado 
Paparčio, rinktinės sanitarės 
Aušrelės, Dešinio kuopos ko
votojo Krieno bei dviejų Bi. 
rutės rinktinės kovotojų lavo
nai. Šie partizanai buvo nu
kauti beveik dvi savaites 
prieš rinkimus, bet jų lavonai 
gatvėse buvo spardomi net ir 
po rinkimų.

tas liudijąs lietuvio patriotiz
mą, tėvynės meilę bei ilgesį, 
gedulą už, raudonojo barbaro 
nužudytuosius kankinius ir 
užuojautą vargstantiems ir 
kankinamiems broliams pa 
vergtoje tėvynėje.

Lietuvos Pasas, iš kitos 
puses, bus liudininkas kiek 
São Paulo turi tokių lietuvių.

Tad per Lietuvos Pasą apsis 
pręskime ar tikrai «lietuviais 
esame mes gimė - lietuviais 
norime ir būti».

Tautos Fondo Komitetas
São Paulo, 1952 - VIII - 25

Mums žemiau pasirašiu
siems liudininkams, šis pro
tokolas perskaitytas, ir tvir
tiname, kad išdėstyti faktai 
vra tikri.

(---- ) Žyejys
Liudininkai:

(—) Grafas 
Apygardos prokurorus (---- )

Budrys
Akto nuorašas tikras:
Tauro apygardos adjutantas.

Tai vienas iš daugelio su
darytų dokumentų, kalbančių 
apie Kremliaus klastą ir po
litinių laimėjimų metodus.

Lietuvi,
Ar jau įsigijai 1952 metų 
Kalendorių — Metraštį? 

Įsigyti galima «Musų Lietu
vos» Redakcijoj Av. Zelina 

706. ir kioskuose.

Šių metų rinkimų vaizdas

Industria e Comercio de Calçados

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

Rua Javaes, 719 -- São Paulo

Jprindys & Čia
PARDUODA

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS.
balso grynumas, skambumas

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

Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui
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Metalo Išdirbinių «Industria Strazdas»
| atlieka įvairius geležies bei metalo išdirbinius, kaip g 
| šaltkalvystės, galvanizavimo ugnimi, liejimas, varžtų g 
| bei kablių dokalkoms eternitm ir brazilitui. g

I Fabrikas: Rua Feliciano Bicudo, 28 - Skersgatvis iš g 
g Rua Ibitirama V. Prudente. g

I Raštinė: Rua do Carmo, 138 - 3.° S/306 - Fone 33-3865 g 
| São Paulo |
l'l|i'llii||ii|ii’lliHlii||ii|Iii|!ii||ii||ii||ii||ii||ii||ii||ii||ii||iiiiii||ii||i iiiiiliiiiii|iii|iiiiiii||ii|liH|iiii.i|iii||it||iii|ii||ii|imrilliH!ii||iH!ii||ii|lii||ltlllilliilliūii

ÍÊ5 
nu 
HH 
Hli 
HH 
HH 
■Ui 
<IH 
■Iii 
Uli 
<«< 
Uli 
HH 
HH 
IIÜ 
Illi 
HH 
llll 
HII 
llll 
till 
llll 
Uli 
11h 
HII 
iln 
HII 
nu 
Uli 
IĮHS

Rastinės Darbai ir Teisiniai Patarimai
Natūralizacija, inventoriaus surašymas, išieškojimas 
skolų, persiskyrimai (desquites) nuomininkų išvary
mas, kriminalinė ir darbo teisė.

Darbininkams patarimai veltui.
Galima kreiptis šiomis valandomis nuo 10 iki 12 vai. 

ir nuo 16,30 iki 19 vai

Ru i Roberto Simonsen, 13 -- 3° — salas 306 - 3l0 
(Senoji rua do Carmo ir kampas P ęa Clovis Bevilaqua) 

São Paulo
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Madeiras do Brasil

PERES & PRANAS LTDA.
Importação — Exportação

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

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

Jother Peres de Resende - São Pedro dos Ferros | 
Amadeu Cesar Machado - Nanuque, Minas
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REIKIA BALDŲ? KREIPKIS Į TAUTIEČIO
J. L. Galinskas Ltda.
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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.

Gaminami žibintuvai įvai
riausių tipų. Daromi įvairių ■ 
dydžių grąžtai žemei gręž-

Pardavimas grynais ir 
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

g«Miiilllllllilllini... . ..................................................................................................................................     num.... iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiii

RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 275 — 7 AND. — SALA 73 
TEL. 34-7482 — 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 da COMPANHIA PROGP'SSO NACIONAL - Rua José Paulino. 717 - Fone 51-7277 . São Paulo

=— I , Skubiai REIKALINGI į meIkoO g O 0JI r 018JVQ IF Laboratorio kanikos dirbtuvę šaltkalviai - 
----------------------------------------------------(sereleiro) atlyginimas geras ALGIRDAS IDIIIKA- kreiptis: Vv. Zelina, 714 - fun

UUb.

RUA BENJAMIN CONSTANT, 103 — São Caetano do Sul  
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PRENGIA VYRUS NUO GALVOS IKI KOJŲ

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

Viskas geriausios rūšies, patvaru, gražu ir pigu 

IŠ FABRIKO TIESIAI VARTOTOJUI. .

JORGE MATELIONIS
KRAUTUVĖS:

Rua São Caetano, 526 * Rua São Caetano, 510

Fone 35-3260 São Paulo

VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS 

L I N D O Y A

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINTOJAI

IKMÃCJ CAIIIFII lIM
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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MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEK.

pusi. 6 MŪSŲ LIETUVA

— Rugpiūčio mėn. 27 d. Vila 
Zelinoje mirė Marija Durašen- 
kienė 68 m. amžiaus. Velionė 
paliko vedusią dukterį ir ke
turis sūnus, kurių vienas yra 
kunigas vienuolis pranciško
nas - Frei Waldomiro. Palai
dota São Caetano kapuose.

— Rugpiūčio men. 29 d. 
Quiuta das Painei ras 13 gat
vėj nr. 137 mnė Viktoras 
Lukoševičius 39 m amžiaus 
sirginėju keletą metų. Buvo 
d/.i /vininkas. Kilęs iš Seinų 
a s k r.

— Moterystė» ruošiasi Ale 
xandre Bast su Marija Mackiū 
te.

— Šį šeštadienj Vila Zeli- 
noj sumainys žiedus Martynas 
Jurkonis su Olilia Antonovic.

PADĖKA.

Lietuvių Sąjungos Brazili
joje valdyba šiuo dėkoja va
karo, ’įvykusio š. m. rugpiúcio 
mėn. 16 d.. Rua Lituania 67, 
programos dalyviams pp. Ma
rijai Vagnerytei, EI > irai Kil- 
čiauškaitei, Verai Lucia, Dul
cet Esgrinelli. mok. St. Kubi
liūnui, Viktorui Tatar ūnui, 
Marbo Francie, Antonio Afra- 
nio ir Bromui Stankevičiui.

Be to, dar dėkojama p lei 
Marijai Vagnerytei už pačios 
šio vakaro programos paruo
šimą bei mok, rašyt. Karolei 
Pažėraitei už pagalbą vakaro 
programą organizuojant.

Be aukščiau pasakyto, 
S-gos Valdyba yra taip gi dė
kinga ir ponioms: E. Polišai- 
tieniei, E. Dantienei, L. Matu
lionienei, M. Balkevičienei, J. 
Jakubaitienei, M. Jakiūnienei, 
L. Vancevičienei, Blaževičie

nei, A. Žarkauskienei, E. Ku- 
biliúnienei O. Stankevičienei, 
M. Bumblienei, D. Saukaitei, 
A. Paškevičaitei ir O. Zagors- 
kaitei. už suaukavimą bufeto 
bei jame darbą vakaro metu.

Sąjungos Valdyba.

EKSKURSIJA.

Šiuo pranešama, kad Lie
tuvių Sąjunga Brazilijoje š. m. 
rugsėjo mėn. 21 d. ruošia 
ekskursiją į Jurubatubą.

Pageidaujant platesnių in
formacijų bei užsirašyti, rei
kia kreiptis į eskursijos ren
gimo komisijos narius pp. M. 
Daiitą, Jose Matelionį, Danutę 
Saukaitę arba Stankevičių.

S-gos Valdyba.

RIO DE JANEIRE

1952 metų, birželio mėnesio 
pradžioje, kada buvo patirta, 
kad Tauto* Gedulo Dienos 
minėjimo organizatoriai nota 
rė minėjimo metu nedaryti 
rinkliavos Tautos Fondui, bú 
rys lietuvių, ministeriui Dr. 
Fr. Meieriui pasiūlius, prave
dė rinkliavą Rio de Janeiro 
lietuvių- tarpe Tautos Fondui 
paremti, kuri davė:

pagal p. Anelės Dubauskie 
nės atiku lapą Cr. 2.710,00

pagal p. Sofijos Savnorie- 
nės aukų lapą Cr. 1.100.00

pagal p. Jono Malaiškos 
aukų lapą Cr. 670,00 
Viso susirinkta Cr. 4.480,00 
(keturi tūkstančiai keturi šim 
tai aštuoniesdešimts kruzeirų) 
Surinktieji pinigai bus padėti 
Į Caixa Ėconomica, ligi bus 
Įsteigta Rio de Janeire Tautos 
Fondo Atstovybė, kuri nulems 
ju likimą. Laikinas Tautos 
Fondo Komitetas Rio de danei 

re yra toks: Dr. Fr. Meieris - 
pirm., Sofija Savuorienė - vi 
ce pirm., Kazys Audenis - 
iždininkas, Anelė Dubauskie- 
nė - sekretorius. Jonas Ado
mavičius - reikalu vedėjas.

Visiems tautiečiams nuošir 
džiai rinkliavą parėmusiems 
reiškia viešą padėką Tautos 
Fondo Laik. Komitetas Rio 
de Janeire.

ARAPONGOJ LIETUVIŠKAS 
RADIO PUSVALANDIS

Šię savaitę São Pauly lan
kėsi Jonas Jasiúnas jau 16 
metus gyvenantis Paranos es- 
tade netoli Arapongos, kur 
turi savo ūkį.

Į São Paulo atvyko nusi
pirkti, ar pasiskolinti lietuviš
kų plokštelių, kurios yra rei
kalingos lietuviškam radio 
pusvalandžiui.

Lietuvišką pusvalandį Ara- 
pongoj suorganizavo pats Jo
nas Jasiúnas. Lietuvišką pro
gramą transliuoja šeštadie
niais 18-18:30 vai. Tačiau São 
Pauly nebeįmanoma girdėti, 
nes elektros srovė, kuria nau
dojasi stotis, yra silpna. Visas 
sunkumas su išpildymu pro
gramos. Apylinkėje gyvenan
tieji lietuviai per radio nori 
išgirsti dainų. Bet nėra lie
tuviškų chorų, nė dainininkų. 
Belieka vien tik plokštelėmis 
naudotis. Bet tų sunku gauti 
pirkti ar pasiskolinti. Lietuviš 
kas pusvalandis pradėtas 16 
d. rugpiúcio. Ar ilgai tas 
pusvalandis bus gaiima išlai
kyti, priklausys nuo to. kaip 
pavyks suorganizuoti jo pro 
grama.

J. Jasiúnas savo ūkyje jau 
turi 3OoO kavos medelių. Ir dar 
mano daugiau sodinti, nes 

kava daugiau duoda pelno, 
negu kuri kita ūkio šaka. Apy 
linkjė gyvena arti 30 lietuviš
kų šeimų. Penktadienio vaka
re išvyko atgal į Arapongą 
kad šeštadienį galėtų trans
liuoti lietuvišką pusvalandį. 
Linkime pasisekimo ryžtin
gam lietuviui.

— Lietuvių Kat. Moksleivįu 
sambūrio susirinkimas šaukia 
mas šį sekmadienį tuoj po 
8:30 vai. mišių.

— Pranas Žukas, kuris turi 
minkštų baldų dirbtuvę av. 
Zelina nr. 721. nusipirko Rio 
das Pedras gatvėje 280 me
džio dirbtuvę. Dirba, langus, 
stalus, duris ir kt. baldus.

LAIŠKAI

Onai Zalinkevičiūtei, EI. Ma 
tuzonytei. Vytautai Čemarkai, 
Jonui Peredniui, Juozui Mą- 
siuliui, Paulinai Startienei, H. 
Nadolskiui, VI. Karaškai, VI. 
Januškevičiūtei, Al. Grabaus
kui, VI. — Klarai Pocius.

— Ateinantį sekmadieni rug 
gsėjo 7 d.. L. K. Bendruome
nės choras giedos pirmąkart 
naujas šv.Pranciškaus de Witt 
mišias, diriguojant muzikui 
Al. Ambrozaičiui ir vargonais 
akompanuojant seselei M. Mar 
Celinai. Mišios yra didelės me
ninės vertės, kurias nebetkoks 
choras gali giedoti.
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Nuvykę į Santos, Praia Jose Menino 
neužmiršk pasinaudoti šeimyniniu :Į
Pensionu «Sete de Setembro» H

Virtuvė pirmos rūšies. Užkandžiai duodami
bei kuriuo metu

Pensiono savininkas LILIAN KOTCHENKO 
e? ■ ■
:: RUA SANTA CATARINA, 22 - SANTOS JOSÉ MENINO ■; 
:: FONE 4-3570 jj

1952

REDAKCIJA PRANEŠA,kaj 
gauti dail A. Kairio ir Liet, 
menininkų klubo valdybos 
pranešimai tilps ištisai sekan 
čiame «M. L.» nr.

- Liaukadija Citavičienė 
keletą mėnesių praleidusi Š. 
Amerikoj, Bostone, pas savo 
gimines, antradienį grįžo į 
V. Zelina.

— Rugpiūčio mėn. 27 d. 
suėjo 14 metų nuo atvykimo 
seselių pranclškėčių į São 
paulo ir apsigyvenusių Vila 
Zelinoje. Per šiuos 14 metų 
nudirbtas didelis kultūrinis 
darbas, švėtimo ir auklėjimo 
sritije.

- SPORTININKŲ DĖME
SIUI. Kitą sekmadienį, 7 d. 
rugsėjo 3 vai po piet šaukia 
mi buvusieji Sporto Sąjungos 
«Lituania» nariai-veteranai su 
sirinkti aptarimui svarbių rei 
kalų. Susirinkimo vieta — V. 
Zelinos mokykloje.

PARSIDUODA
du namai po du kambarius 
virtuve ir dar 7x22 kv. met. 
sklip.as, Rua Ciclames, 71. 
Smulkesnių informacijų tei 
rautis Brooklyn Paulista, Av. 
Central, 180 Ônibus 79 (Sto. 
Amaro) nuo 8 iki 1 vai.

Dėmesio! Dėmesio!
V

Visi i rucsisms Vakara
&

Kuriame bus suvaidinta LYDINIO 3 veiksmų drama «REPLĖSE».
Režisuoja: Juozas Kemežą.
Vaidina žinomi kolonijos artistai: Ona Zagorskaitė, Stasė Kamantauskaitė, Aldona 

Palionytė, Elena Matuzonis, Petras Brasas, Adomas Bučinskas, Antanas Rudys, Ferdi 
naudas Feiferis, Liudas Bendoraitis Adolfas Eringis, Jonas Bąjorinas ir Bronius Guiga.
Vakaras ivyks 1952 m. rugpiúcio mėn. 30 d. São Caetano Sporto Klubosalèje 

Rua Perella 156. (São Caetane).
Salė Randasi labai lengvai pasiekiamoje vietoje iš visų miesto kvartalų.

Pakvietimai gaunami: Vila Zelinoje - «M. L» redadcijoje ir tautiečių Mečislovo, 
Vyto, Aleksandro ir Juliaus barose. Vila Beloje ■ Masiulio barė Rua Ceclames 103.

Juozo Karpavičiaus siuvykloje A v. São João 233, pas «Lituania» vsldybos narius ir 
platintojus.

Šokiai iki 4 vai. ryto, grojant geram orkestrui.
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Hegibtrado no C.R.C. sob o n.o 551

Contratos de locação 
Cartas de Fiança 
Requerimentos 4 
Balanços 
Alvarás diversos 
Seguros de Fogo e 
Seguros de acidentes

òs 19 horas.

AVENIDA ZELINA, 749 — VILA ZELINA — S. PAULO

Z Aberturas de firmas
S Encerramentos de firmas
§ Transferencias de firmas
S Contratos na Junta Comercial
S Distratos na Junta Comerciai
= Escritas Fiscais

Escritas Comerciais

1 HORÁRIO das 8
nu

Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių 
krautuvė tiktai pas

VILA ALPINA

Oficha de Modelos 

para fundição e 

Marcenaria'

PETRAS ŠIMONIS
BRAIŽYTOJAS — 

MODELISTAS

Įvairiausi modeliai ma ‘ 
šinų lydinimui!

BALKONAI. VITRI
NOS IR KOMERCINIU ; 
ĮSTAIGŲ ĮRENGIMAI! į

VISI KITI MEDŽIO 
DARBAI! '•

São Paulo, Vila Zelina 
Rua Venda Nova, 46 

Recados Telef. 3-0710
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