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Savaitinė Politiniu įvykių Apžvalga
Maskvos poSitmiaš ma

nevrai.
Iš Štai i” o paskelbto straips 

nio “Bolševike’' ir Malenkovo 
pranešimo komunistų partijos 
kongrese nesunkiai galima 
įžvelgti nauji Kremliaus dės-' 
potų politiniai vingiai vakarų 
demokratijų atžvilgiu. Polit- 
biuras rimtai susirūpino au
gančia vakarų demokratijų 
ekonominė, karine galybe bei 
kas kart didesniu vieningumu 
visiems bendrų reikalų — pir 
moj vietoj laisvės — gynimu. 
Raudonosios armijos ginklu 
grasinimų niekas jau nebebi 
jo. Vakarai turi visišką pers
varą. Jei šis laisvojo pasau
lio stiprėjimas sparčiu žings
niu eis primyn, Kremliui bus 
riesta. Kas daryti? Jei jau 
grąsinimais nieko negalima pa 
baidyti, tai reik greibtis kitų 
priemonių — mėginti laisvojo 
pasaulio frontą skaldyti iš vi 
daus. Tiesa, vakarų Europos 
v Istybės turi nemaža klausi 
mn ir reikalų, kuriais neturi 
vienos nuomones. Pav. Saaro, 
kraštas, Vokietijos apginkla- 
v nas ir taip toliau. Šiuos 
skirtumus Maskva nori išnau 
doti savo tikslams, mėginda- 
in organizuoti . vakrų Euro
poje prieš Amerikonišką fron 
ta, visiškai pašalinant Ame
rikos Įtaką, o jos vieton su
sibičiuliauti su Maskva. Šiam 
politiniam posūkiui jau seno
kai ruošiamasi. Pirmoj eilėj 
apšviestos Prucūzijos bei Ita

Pasitarimai Korėjoje 
pertraukti.

Komunistų atstovams atme
tus ONU atstovų pasiūlymus 
laisvu belaisvių apsisprendi 
iii u grįžti ar negrįžti į savo 
kraštą, pranešė, kad derybos 
pertraukiamos neribotam lai
kui. Derybos truko daugiau 
metų laiko. Viso padaryta 122 
posėdžiai. Per šį laiką komu
nistai sustiprino savo frontą. 
Sutraukė daugiau kariuome
nės bei ginklų.

Viena komunistų divizija 
centraliniame fronte puolė 
ONu pozicijas, bet buvo atmuš 
ta.

Gen. Clark pranešimu kol 
kas nelaukiama generalinės 
komunistų ofensyvos, nes jie 
dar nėra prisiruošę. O jei ir 
pultų tai susilauktų smarkios 
kontraofensy vos Są j u n gi ni n - 
kai visiems netikėtinumams 
yra pasiruošę. Jei būt reika
lo būt bombarduojama ir Man 
džiūriją.

— Prancūzijos karo tribūno 
lo parėdymu virš 3000 polici 
jos agentų įvairiuose miestuo 
se darė kratas komunistų 
būstinėse ieškodami juos kom 
promityojančios medžiagos. 
Tribūnolas nori įrodyti, kad 
komunistai veikia prieš krašto 
saugumą. , 

lijos komunistų galvos, kurie 
Maskvoje praleido keletą mė 
nešiu. Šie gi griže į namus 
pradėjo Maskvai pageidauja
ma kryptimi propagandą sa
vųjų tarpe. Štai šiomis dieno 
mis Prancūzijoje įtakingoje 
spaudoje tilpo straipsnių, kur 
peršama Rusijos politika Vo 
kietijos atžvilgiu.

Kitas Maskvai naudingas 
propagandinis argumentas 
yra Amerikos siūlymas Tuni
so klausimą iškelti Jungtinių 
Tautų Organizacijos susirin
kime. To reikalauja arabų 
kraštai. Prancūzijos vyriausy 
bė nenori sutikti su siūlymu, 
ypač turint dėmesy, kad grei 
tu laiku reikės parlamentui 
tvirtinti sutartį su Vokietija. 
Bet vakarai-jau yra turėję di 
dėsnių sunkumų ir juos nu
galėjo Nugalės ir šiuos, nes 
čia sukasi klausimais visiškai 
ne apie tai kuriam blokui 
priklausyti, bet būti laisviems 
ar pavergtiems. Kova už lais 
vę yra daugiau negu kova už 
kurį bloką. Jei vergijos fron 
te stipriausia pajėga yra Mas 
kva, tai visiškai nenuostabu, 
kad laisvojo pasaulio fronte 
vadovaujamą rolę turi eko
nomiškai, kariškai stipriausia 
pajėga — Amerika. Būti vie
nam fronte su Amerika reiš
kia ne Amerikos interesus 
remti, bet savo krašto laisvę 
apginti ar atkovoti.

— Japonija atnaujino diplo 
matinius santykius su Čili.

— Anglijoj įvyko didelė 
geležinkelio nelaimė, kurios 
metu žuvo 116 keleivių ir 70 
sunkiai sužeistų.

JAV AMBAZADORIUS 
KENNAN

Kremliaus laikomas nepagei
daujamas ir paprašė, kad Va
šingtonas jį atšauktų. Kaip 
žinomas ambazadorius Kennan 
dar nesenai buvo paskirtas 
Maskvon. Jis yra žinovas ry
tų Europos politikos, laisvai 
vartojo žodžiu ir raštu rusų 
kalbą.

Amerikos ambazadorius pa 
sidarė Maskvai nepageidauja 
mas už tai, kad jis Berlyne 
pasikalbėjime su spaudos ats 
tovais palygino diplomatų gy
venimą Maskvoje su nacių 
laikų Vokietijos gyvenimu. 
Maskva neturėtų pykti, nes 
jau visai pasaulis žino, kad 
diplomatų gyvenimas Rusijoj 
yra suvaržytas kaip niekur 
kitur. Norėdami toliau už mies 
to ribų išvažiuoti turi gauti 
policijos leidimą ir tt..

Vašingtonas protestavo sa
kydamas, kad tai yra sulaužy 
mas diplomatiniiĮ papročių. 
Del šio įvyko diplomatiniai 
santykiai nenutruks. Tik gal 
Amerika ilgesnį laiką neskirs 
naujo ambazadoriaus.

Studentų streikas.

Jau kuris laikas Argentinos 
universitetų studentai strei
kuoja. Streiko priežastis - pri 
valomas politinių pamokų lan 
kymas. O tos politinės pamo
kos bus gyrimas valdančios 
partijos. Privalomas politinių 
pamokų lankymas yra komu
nistiniuose kraštuose. Bet ten 
jau nė streikuoti negali. Strei 
kas numatytas baigti šį šešta 
dienį. Argentinos studentams 
solidarizuoja Urugvajaus bei 
kitų Pietų Amerikos valstybių 
studentai.

Gražus Lietuvos vaizdelis

MIESTAS ŠIAURĖS AŠIGA
LYJE.

Šiaurės polius visuomet 
kreipė dėmesį nevien tik avan
ti a ristų bet ir mokslininkų. 
Jis buvo stengiamasi ištirti, o 
paskutiniu metu panaudoti su 
sisiekimui sutrumpinant dide
lius nuotolius.

Šianrės ašigalis, amžinų šal 
čių karalystė šiandien yra 
daugiau ištirtas negu Matto 
Grosso ar Amazonės nepriei 
namų miškų glūdumos.

Štai paskutiniu metu pra
nešama, kad Grelandijoje, vie 

g IÜI

B Koncertas per Televizija, Piknikas i Santos i 
hr . 1 H
ILiet- Kat. Bendruomenės Choras šio, spaliaus mėnesio 16 d., ateinantį ketvirtadie. |

nį, 22 - 22:30 vai.

dainuos per TV - PAULISTA (Canal - 5) ĮNepraleiskite puikios progos pamatyti ir išgirsti Jūsų taip mėgstamą chorą. J 
Tikri lietuviai pramonininkai ir prekybininkai gali labai gražiai paremti lie

tuvišką dainą ir padaryti gerą propagandą savo įmonėms. À

Nuo Jūsų geros valios priklausys ar mes galėsime dažniau pasimatyti per 
televiziją. Į

Jūsų Choro Valdyba. c

P. S. Savo firmų skelbimus televizijai galite perduoti per Bendruomenės Cho

ro pirm-ką K. Ausenką, arba iždininką - Petrą Šimonį. ęVisi choristai ir choro rėmėjai kitą sekmadienį, 19 d. spaliaus 6 vai. ryto Q 
■’ autobusais išvyksta į Santos, iš Vila Zelinos.

I Ekskursantams mišios bus atlaikytos 5:15 vai. ĮH
fe' ÈÉ

toje vadinamoj Thule, yra 
statoma didelė avicijos bazė, 
kuri kainuos 24 milijonus sva 
rų sterlingų.

Thule kuri yra Grenlandi
jos saloje, už 1488 kilometrų 
nuo šiaurės ašigalio, 13 tūks 
tančių 840 klm. nuo New Yof 
ko.

Ten 20 tūkstančių darbinio 
kų dirba nepaprastu greičiu 
ant įšalusios žemės ir ledynų. 
Žiema ten trunka 18-19 mene 
šių. Atšyla, tirpsta ledai jū
rose tik trims mėnesiams.

Statoma avicijos bazė uži
ma 90 tūkstančių akrų, (apie 
40 tūkstančių ha.) plotą.

Thule yra strateginė vieto 
vė. Pro čia tolomojo skridimo 
rusų lėktuvai galėtų pulti 
Amerika, Kanadą. Thulės ba 

zė kaip tik skiriama Ameri
kos ir Kanados žemyno apsau 
gai. Jau dabar Amerikos avia 
nuolat raižo ašigalio padan
ges.

Lėktuvams nusileisti ir Kil
ti keliai yra 3 klm. 200 m. il
gio. Iš šios bazės, labai neto 
limoje ateityje galės kontro
liuoti visus taikinius esančius 
16 tūkstančių kilomeirų spin 
dūlyje.

Iš Thulės nesunku pasiekti 
svarbieji Rusijos miestai. Ligi 
Vladivostoko — 6584 klm., ligi 
Omsko — 5118 klm., o Mas
kva pasiekiama vienu gera 

šuoliu-vos 44f>3 klm. Ligi Ru
sijos svarbiosios industrijos 
bazės Uralo kalnuose yra 
3200 klm.

Thulės mieste gyvena nuo
latinių neskaitant darbininkų 
aeroporte iš kitur atvežtų, tik 
5000 gyventojų. Gyvenama 
apšildomuos aliuminio name
liuose. Miestas turi klubus, 
kantynus, kinus, ir kt.

Aviacijos bazei pastatyti 
reikėjo nugalėti milžiniškos 
kliūtys. Iškirsti ledynai ir įša
lusi žemė kartais ligi 18 metrų 
gilumo. Šaltis kartais siekia 
ligi 70 laipsnių.

Anglija ir Rusija buvo pio
nierės Šiaurės poliaus skraidy 
me. Bet Amerika, pamačiusi 
augančią Rusijos karo galy
bę, saugumo sumetimais, kad 
Amerikos miestai nebūt ata
kuojami per Alaską, stato 
aviacijos bazes.

Spėjama, kad ir Rusija už 
2400 klm Francisko Juozapo 
žemėje turi aviacijos bazes. 
Taip pat pranešama, kad šių 
metų birželio mėnesį Rusija 
perkėlė tolimo skridimo dvi 
grupes bombonešių į Kamča- 
tkos salą.

Šiaurės ašigalio užkariavi
mas patarnaus daug ir civili, 
niam susisiekimui. Pav. iš 
Amerikos São Francisco skren 
dant per Thule į Oslo, kelio
nė sutrumpėja 10 valandų. Be 
to ir pati kelionė yra malo
nesnė negu per vandenyną.

Įvairios ekspedicijos dar 
tebetyrinėja šiaurės ašigalį, 
kad galima būt nustatyti kiek 
šalčio žmogus gali pakelti ir 
žinoti šio mažai pažįstamo 
krašto atmosferinius reiški
nius.

- Buvęs Čekoslovakijos 
ambazadorius Vašingtone W1 a 
dimir Prochazka staigiai iš
šauktas atgal esąs areštuotas. 
Taip pat jo brolis generolas, 
vyriausio štabo viršininkas, 
atleistas iš parėigų.

SKAITYK IR PLATINK
«MŪSŲ LIETUVA»

I Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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IŠ VLIKO
Š. m. rugsėjo mėn. 23 ir 24 

d. d. Reutlingene, Vykd. Ta
rybos patalpose, įvyko VLIKo 
posėdis. Posėdis vyko vieniu 
ga ir darbinga dvasia.

Kad esančių VLIKe grupių 
atstovų legitimacija butų for
maliai užtikrinta, nutarta pra 
šyti visų VLIKą sudarančių 
grupių centrus raštu patvir
tinti savo atstovų VLIK e man 
datus.

VLIKas, pavedęs naujai su
darytąja! Vykdomajai Tarybai 
atlikti Teisių ir Politinės Ko
misijos darbus, šias komisijas 
panaikino. Taip pat panaikin 
tos ir kitos Komisijos.

Revindikuojamų Sričių Tar 
nybos pavadinimas pakeistas. 
Jai duodama naujas pavadini 
mas: Bendrinių Lietuvos Rei
kalų Tarnyba. Jos valdytojas 
yra M. Brakas. *

— S. m. rugsėjo mėn. 22 d. 
numatytas min. St. Lozoraičio 
ir VLIKo Pirmininko, prel. M. 
Krupavičiaus, pasimatymas 
atidėtas, min. St. Lozoraičiui 
dėl techniškų kliūčių negalė 
jus sutartu laiku atvykti Vo
kietijon. Pasitarimas įvyks ar 
timiausiu metu. P. St. Lozorai 
tis laukiamas VLIKe.

Nutarta papildyti Lietu
vos Raudonojo Kryžiaus Vy
riausiųjų Valdybą dar dviem 
nariais: Dr V. Karvėliene ir 
T. Šidiškiu. Vyriausioji Val
dyba savo š. m. rugsėjo 25 d. 
posėdyje pasiskirstė pareigo 
mis taip: J. Norkaitis — pir
mininkas, Dr V. Karvelienė 
— vicepirmininkė ir Moterų 
Sekcijos vedėja, T. Šidiškis 
vicepirmininkas, V. Gailius ■ 
narys ir reikalų vedėjas ir M. 
Brakas narys

— VLIKo ir VLIKo Pirmi
ninko adresas liko tas pats: 
(14 b) Pfullingen. Goethestr. 
19, Germany. Tuo adresu taip 
pat prašoma siųsti VLIKuiski 
ria mus raštus ir laikraščius.

— Rugsėjo 13 d. įvyko eili 
nis politinis Baltų Tarybos po

veikimo
sėdis, kuriam iš eilės pirmi
ninkavo estų atstovas ats. 
pulk. Jakobsenas. Lietuviams 
atstovavo Vykd. Tarybos pir
mininkas K. žalkauskas ir 
Užsienio Reikalų Tarnybos 
valdytojas Dr. P. Karvelis. 
Be kitų reikalų, išsamiau bu 
vo svarstomas Jungtinių Bal

'•SOCORRO! QUÈ ESTRANHO ANIMAL E ESTE?"

• ’PAIDO DO DiARIO "THE WASHINGTON POST"
’üSLICaDO EM WASHINGTON. D.C., E.U. A.

Šitaip Stalinas mi Molotovu reagavo, kad Vakarų demokra
tijos pasiūlė sumažinti apsiginklavimą. Stalino taikos šven

tovė patrankomis paremta.

tijos Valstybių reikalas. Nu
tarta prašyti, kad patariamo
sios grupės, veikiančios prie 
Laisvosios Europos Komiteto, 
pradėtų ruošti Jungtinių Bal
tijos Valstybių konstituciją ir 
atskirus pagrindinius įsta

tymus. URT valdytojo Dr. P. 
Karvelio duoto Baltijos spau
dai pasikalbėjimo mintys su
silaukė visiško pritarimo. Ta 
me pasikalbėjime, be kita ko, 
siūloma, kad Jungtinių Bal
tijos Valstybių sostinė butų 
kas 5 metai keičiama ir iš 
eilės butų kiekvienoj Baltijos 
valstybės sostinėje, Taip pat 
siūloma, kad vienos iš Balti
jos valstybių prezidentas bu
tų tą patį laikotarpį preziden

US1S.

tu ir Baltijos Jungtinių Vals
tybių.

buaktyvinti Baltijos tautų 
dalyvavimui laisvinimo darbe 
nutaria su kviesti bendrą po
sėdį, kuriame dalyvautų cen-

(Pabaiga 4 pusi.)

Kremlius visuose kraštuose per penktąją 
koluna organizuoja «taikos kongresus». .

ŠTAI EILĖ FAKTU «TAIKOS LABUI» RODANČIU KIEK 
KOMUNISTAMS RŪPI TAIKA KAIP PRAKTIŠKAI JIE JĄ 

VYKDO.

1925 m. pasirašė nepuolimo 
sutarti, su Turkija

1926 m. nepuolimo sutartis su
Afganistanu ....

1926 m. nepuolimo sutartis su
Lietuva....

1927 m. neutralumo sutartis
si Iranu ....

1928 m. Rusija pasirašo Kel- 
log-Briand sutartį pasmerki
ant karą kaipo tarpatautinių 
konfliktų sprendimų priemonę

1929 m. Rusija iškilmingai atsi 
sakė karo su Latvija, Estija 
Lenkija ir Rumunija, pasirašo

sutartį

1932 m. Suomių-rusų taikos 
sutartis ....

1932 m. nepuolimo sutartis 
su Latvija ir E-iija

1935 m. pasirašo tarpusavės 
pagalbos sutartį su Čekoslo

vakija

1936 m. sutartis su Mongolija

1942 m pasirašo sutarti, su 
Lenkijos eg^iline vyriausybe.

1945 m. Lenkijos-Rusijos su
tartis

1943 m. sutartis su Čekoslo
vakija

Čia tik dalis faktų suminėta, 
taikos labui ir 

1945 m. atsisakė sutarties.

1929 Rusija įsveržia Mandži 
rijun ir aplinkines teritorijas

1940 m. Lietuva aneksuojama 
prie sovietų Rusijos

Po paskutinio pasaulinio karo 
atsisako iš ten atitraukti savo 

kariuomenę

1929'm. Rusija įsiveržus Man 
džiūrijon okupuoja Rytinės 

Kinijos geležinkelį

1939 m. įsiveržia ginklu Len
kijon, o 1940 m. į Pabaltijo 

kraštus

1939 m. Rusija ginklu užpuola
Suomiją.

1940 m. prijungiamos prie Ru
sijos

1939 m. Hitleriui užpuolus Ce 
kosiovakiją pasiliko neutrali 
1945 m. likviduoja Mongolijos 

autonomiją.

1943 m. sulaužo sutartį.

1947 m. Lenkija paverčiama
Rusijos satelitu.

1948 m. komunistų Maksvos 
remiamas perversmas nuver
čia vyriausybę ir paverčia

satelitine valstybe

Taip Maskva dirba pastovius 
tautų laisvei.

J V Lietuvių Katalikų Dienos
Amerikos Lietuvių Romos Ka 

talikų Federacijos (ALRKF) 
tikslas - apjungti J V lietu
vių katalikų organizacijas bei 
paskirus lietuvius katalikus 
katalikybės ir lietuvybės idea 
lams vykdyti. ALRKF yra lyg 
ir visos organizuotosios kata
likiškosios Amerikos Lietuvos 
vyriausioji vadovybė, vyriau
siasis štabas. Todėl supranta
ma, kad kas dveji metai šau 
kiamas Federacijos kongre
sas, jos reikalų vyriausias 
sprendėjas, patraukia dėmesį 
ne tik pačių JV lietuvių kata
likų, ne tik JV ir viso iaisvo 
jo pasaulio lietuvių, bet ir 
rimto vertinimo sulaukia iš 
pačios JV vyriausybės sluo- 
gsnių ir JV katalikų hierar
chijos.

Rugsėjo 26/28 dd. Detroite, 
Mich. įvyko jau 32-sis Fede- 
racijos Kongresas, pradėtas 
rugsėjo 26 d. 9 v. r. iškilmin
gomis pamaldomis, dalyvau
jant Detroito kardinolo Moo
ney atstovui vysk. A. Zales
kiui, vysk. Brizgiui, kongreso 
dalyviams ir gausiam būriui 
katalikų.

Kongreso posėdžiai vyko 
“Statler” viešbučio salėse. 
Pirmasis posėdis (rugsėjo 26 
d. 11 v. r.) pradėtas iškilmin
gu JV ir Lietuvos vėliavų 
įnešimu, JV ir Lietuvos him 
nais ir Federacijos dvasios 
vado prel. Balkūno įspūdinga 
malda. Šiame posėdyje buvo 

sudarytas kongreso prezidiu
mas (Kvietkas, Malinauskas, 
Parauzienė, Kaminskienė, Vai 
tiekimas), mandatų, finansų 
bei rezoliudijų komisijos ir 
ir išklausyti Detroito miesto 
mero atstovo H. Funk bei 
vysk. Brizgiu sveikinimai.

Antrasis Kongreso posėdis 
(rugs. 26 d. popiet) išklausė 
sveikinimo žodžiu Kunigų Vie 
nybės, ALB LOKO ir BALFo 
direktorių vardu (prel. Balkū 
nas), LRKSA vardu (L. Šimu 
tis), M. Krupavičiaus vardu 
(P. Vainauskas), Marijonų vie 
nuolijos vardu (kn. Vaškas. 
MiC). pranciškonų vardu (tė
vas provincijolas Gailiušis, 
OFM), jėzuitų ir studentų atei 
tininkų sąjungos vardu (kun. 
Borevičins, SJ), ALTo vardu 
(L. Šimutis), BALFo vardu 
(Kasevičienė), Federacijos 
22-ojo skyriaus vardu (Valai
tis) ir raštu bei telegramomis 
iš vysk. Padolskio, Marijano- 
polio marijonų, seselių kazi- 
mieriečių, vargdienių seselių, 
Federacijos 22 ojo skyriaus.

Šiame posėdyje buvo priim 
ti Federacijos dvasios vado, 
Federacijos valdybos narių, 
taip pat Katalikų Akcijos 
Fondo ataskaitiniai praneši
mai. Iš šių pranešimų paaiš
kėjo ne tik. kas nuveikta, bet 
ir pačios Federacijos veiklos 
įvairiopumas, jos šakotumas 
religiniai, tautiniai, šalpos Lie 
tuvos laisvinimo reikalai.

Federacijos pravestame lie 
tuvių mokyklose rasinio “Ko 
aš džiaugiuos esąs katalikas” 
konkurse dalyvavo per 5UÜ0 
mokinių. Konkurso premijoms 
$. 7UÜ. — buvo gauti iš ame
rikiečio pramonininko J. Cu
neo. Relininiaiš reikalais Fe
deracijos pir-kas palaikė glau 
džius ryšius su kard Striuh ir 
dalyvavo NCCM (JV katalikų 
vyrų sąjungos) darbuose. Tau 
tinėje srityję Federacija rėmė 
Lietuvos kultūros Institutą ir 
Amerikos lietuvių Centrinį 
Archyvą, kuriuos su dideliu 
paGaukojimu globoja prel. 
Juras. Lietuvių mokyklai rei 
kalingiems vadovėliams ruoš 
ti sudaryta speciali komisija. 
Svarstyti budai ir priemonės 
prieiti prie angliškai kalban
čiojo musų jaunimo, jo lietu
viškumui stiprinti bei ugdyti. 
Federacija, suprasdama, kad 
tik organizuota lietu Gų ben
druomenė bus pajėgi spirtis 
nutautimo srovei, aktyviai įsi 
traukė-į bendruomenės orga
nizacijos sudarymą. Jei kitos 
J V lietuvių srovės lygiai taip 
nuoširdžiai remtų ALB orga
nizacijos sudarymą, kaip jį 
remia JV lietuviai katalikai, 
tai šiandien ALB organizacija 
jau butų sudaryta. Tačiau ir 
esamomis sąlygomis katalikai 
nenuleidžia rankų. Šalpos sri 
tyje Federacijos vaidmuo la
bai reikšmingas. Jei mes tu 
rime BALFą, tai tik dėka to, 
kad Katalikų Federacija jau 
nuo 1932 m. yra NCWC narys 
ir NCWC parėmė lietuvių pas 
langas kur reikia BALFą or

ganizuojant. Federacija akty
viai dalyvauja BALFo ve! 
kloję ir Amerikos lietuvių 
katalikų -duoklė šalpai yra 
labai didelė. Rūpindamos lie 
tuvių tremtinių įkurdinimu JV, 
Federacija prieš 7 metus su
darė specialią Imigracijos 
Komisiją, kuri daug prisidėjo 
pravesti JV kongrese atitin 
kainus įstatymus. Komisija 
tebeveikia, nes emigracijos 
reikalai nėra pasibaigę. Daly 
vaudama ALTe, Federacija 
atlieka didelį uždavinį Lietu
vos laisvinimo kovoje.

Federacijos ateities veiklos 
gaires išdėstė prof. B. Vitkus. 
Savo pranešime jis, pažymė 
jęs, kad lietuvių tautą ištiku
sio negando akyvaidoje Ame 
rikos lietuviai turi ypatingai 
susirūpinti, įtaigojo, kad rei
kia pritraukti į Federacijos 
veikėjų eiles naujų žmonių, 
pirmoj eilėj iš jaunimo, iš 
vyčių tarpo. Reikia Federa
cijos veiklą stiprinti para
pijose. Kiekvienoj lietuvių 
parapijoj turi būti veiklos 
branduolys (keli asmens). Rei 
kia nugalėti kai kurių lietuvių 
klebonų nepalankumas Fede
racijai, kuri dirba katalikybei 
ir lietuvybei. Lietuvių para
pijos pareiga remti Federa
cijos veiklą. Turime sudaryti 
pajėgų katalikes akcijai remti 
fondą. Jei tik po $. 1. - duos 
kiekvienas lietuvis katalikas, 
jau susidarys gera suma. Tu
rime 700 lietuvių kunigų ir 
apie 1900 seselių vienuolių, 
bet Federacijos veikloje te
dalyvauja maža dalis. Turi 

ateiti visi. Labai gyvose dis- 
kusijohe (Fieža, kn. Juška, 
kn. Vaškas, Bajerčius, vysk. 
Brizgys, prel. BalKūnas, prof. 
Malinauskas, kn. Raila, J. Va 
laitis, Bagdonavičius) dar la 
biau buvo paryškintas reika
las įtraukti naujų veikėjų, 
pabrėžtas ateitininkų vaid
muo, nusiskųsta kaikurių lie
tuvių klebonų priešiškumu 
Federacijos uždaviniams.

Trečiasis Kongreso posėdis 
(rugs. 27 d. priešpiet (išklau
sė sveikinimų ir telegramo
mis iš Detroito Lietuvos Dūk 
terų Draugijos, Federacijos 
N. Anglijos Apskrities, Detroi 
to lietuvių skautų, Notre Da
me universiteto sporto direk
toriaus Krikščiūno, Waterbu- 
rio lietuvių ben-nės pir-ko dr. 
Vileišio. Šiame posėdyje iš
klausytas įdomus kn. Ciniko, 
MIC, referatas jaunimo rei
kalais. Referentas, pažymėjęs, 
kad lig šioi permaža buvo 
rūpinamasi jaunimu, iškėlė 
mintĮ, kad lietuvių parapijos 
rengtų sporto aikštės, šokių 
sales, organizuotų jaunimo 
pobūvius, lavinimosi ratelius. 
Reikia duoti jaunimui patrau
klių progų pasireikšti. Reik 
pasirūpint jaunimui stipendijų. 
Mes turim priemonių jaunimui 
patraukti, tik lig šiol jos ne
buvo panaudotos Vyčiai api 
ma tik nedidelę dalį jaunimo, 
nes vyčiai taip pat nevartoja 
patrauklių priemonių: sporto, 
įvairių konkursų, stipendijų ir 
ir kt. Lietuviškumui palaikyti 
bei ugdyti reiktų įsteigti kokį 
atžymėjimo ženklą. (B. D.)
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Žemes valdymas išlaisvintoje 
Lietuvoje.

D r. A g r. V. MLnelis

(1 ąsa)

Paskutiniu metu pastebimas 
įvairiuose kraštuose gyvas 
susidomėjimas žemės valdy
mo problema ir jos sprendi
mu praktinėje ir teoretinėje 
plotmėje.

■ Niekam nepaslaptis, kokio
je nenormalioje padėlyje yra 
žemės valdymo santykiai pavz. 
Pietų Amerikoje, eilėje Azi
jos kraštų. Kai Jungtinių Tau 
tų Organizacija ir JAV prade 
jo studijuoti atsilikusių kraš
tų gerovės pakėlimo progra
mas, tai paaiškėjo, kad vienas 
iš pirmųjų žingsnių turėtu bū 
ti radikalus žemės valdymo 
santykių pakeitimas atskiruo
se,kraštuoselikviduojant daug 
kur stipriai užsilikusias feodą 
lizmo liekanas ir sukuriant 
pajėgią ūkininkiją. Šitokios 
rekomendacijos dažniausiai 
nukrypsta į stiprų ūkininkų 
šeimos ūkių užakcentavimą.

Ekonomistai, sociologai ir 
politikai, kurie tiesioginiai 
nėra interesuoti, kurios nors 
grupes interesų gynimu., bet 
pirmon eilėn stato bendrąjį 
reikalą, pasisako už ūkininkų 
šeimos ūkius, kaip dabartinia 
me istorijos tarpsnyje vieną 
iš labiausia tinkamų žemės 
valdymo formų. Šitoks pasisa 
kymas anaiptol nereiškia, kad 
šeimos ūkiai būtų idealus vi- 
saais atžvilgiais problemos 
sprendimas. Ir jis turi silpnų 
vietų. Bet tokioje politinėje 
ir socialinėje santvarkoje, 
kuri respektuoja atskiro as
mens laisvę, jo individualų 
pasireiškimą, kuri rūpinasi 
bendrąja visų gyventojų ge
rove ir socialiniu teisingumu, 
šiuo metu žemės valdymo sri 
tyje ko geresnio, kaip ūkinin 
kų šeimos ūkiai nesurandama.

Kas gi yra ūkininko šeimos 
ūkis? Ūkininko šeimos ūkis, 
kaip ir kiekvienas kitas ūkis, 
grynai ekonominiu požiūriu 

yra tam tikros rūšies įmonė, 
kurioje pagrindinės produk
cijos priemonės (žemė drau
ge sugamtos jėgomis, darbas 
ir kapitalas) yra apjungiamos 
ūkinių gėrybių gamybai. Bū
dingas ūkininko šeimos bruo 
žas yra betgi labai glaudus 
ryšys tarp vartojamojo namų 
(šeimos) ūkio ir produkuo
jančio žemės ūkio. Kitose 
įmonėse šie du elementai 
yra griežtai vienas nuo kito 
atskirti, o ūkininko šeimos 
ūkyje jie yra organiškai su
sipynę.

Pagrindiniai ūkininko šei
mos ūkio bruožai, išskiriamieji 
jį iš kitų Įmonių, grupių že
mės ūkyje yra šie:

1 ūkininkavimo darbą (t y. 
ūkio tvarkymą ir jo adminis
travimą) atlieka pats ūkio 
valdytojas, kuris ne tiktai ūkį 
administruoja, bet jame ir fi
ziškai dirba.

2. Pagrindinį darbo jėgos 
šaltinį sudaro ūkininkas ir jo 
šeima. Kaip papildomas žmo
nių darbo jėgos šaltinis gali 
būt naudojamas ir samdoma
sis darbas, bet jisai būdamas 
tik pagelbine priemone nega
li nustelbti pagrindinio šalti
nio.

Samdomo darbo naudojimas 
ūkininko šeimos ūkyje gali 
būti laikomas ir pateisinamu 
šiais atvejais: a) darbo įtam
pai nugalėti darbymečiu ry
šium su žemės ūkio darbų 
sezoniškumu; b) kai paties 
ūkininko šeima darbo jėgos 
atžvilgiu del kurių nors laiki 
nio pobūdžio priežasčių atsi
lieka nuo normalios ūkininkų 
šeimos yra tipinga atatinka
moms sąlygoms.

3. Ūkis yra tokia dydžio, ku
riame gali būt produktyviai 
ir racionaliai panaudotos vi

sos ūkininmo šeimos darbo 
jėgos.

Žemės ūkio raida atskiruo
se kraštuose rodo, kad didė
jant krašto industrializacijai 
ir žemės ūkio mechanizacijai 
ūkiuose dirbančių asmenų 
skaičius mažėja, nes tas pats 
dirbančiųjų skaičius gali 
apdirbti didesnį žemės plotą. 

Plieno gamybos pajėgumas laisvame pasaulyje.

Kibirkščių lietus sklinda iš labai didelio samčio, kuriuo se 
miamas iš didelio katilo skystas plienas ir pilamas į įvairias 
formas sušaldymui. Šis plieno katilas yra Fordo fabrikuose, 
arti Detroito miesto, Dearbon vardo miestely. Atšaldytas 
plienas vartojamas automobilių dalims gaminti. Plieno ga-' 
myba laisvame pasauly daro didelę pažangą. 1948 m. Ame
rikoje buvo pagaminta 140 milijonų tonų plieno. 1953 m. 
laisvojo pasaulio plieno gamyba sieks 211 milijonų tonų. 
Sovietų ir jų įtakoje esančiuose kraštuose, sulig penkmečio 
planu (1950-1955 m ) kasmet pagaminama tik 50 milijonų 
tonų. Taigi plieno gamyboje laisvasis pasaulis keturis kart 

daugiau gamina.

Šitas reiškinys yra labai svar 
bu tūrėti prieš akis kalbant 
apie ūkininkų šeimos ūkių 
sukūrimą ir jų tolimesnį išlai 
kymą Lietuvoje.

Radikalesnis žemės valdy
mo santykių pertvarkymas 
krašte pačiu pertvarkymo 
momentu atneša sukrėtimą. 
Todėl, darant reformas šioje 

srityje, tenka turėti prieš 
akis ne tiktai esamą padėtį, 
bet taip pat numatomą atei
ties raidą, ir vengti besikar
tojančių žemės valdymo per
tvarkymų. jeigu reformas da
rant numatoma kad krašto 
industrializacij.i ir žemės akio 
mechanizacija plėsis, tuomet 
gali būt tikslinga iš karto su
kurti kiek stambesnius ūki
ninku šeimos ūkius, kurie 
pradžioje pasinaudotų daugiau 
ir samdoma darbo jėga, bet 
vėliau, ryšium su didėjančia 
ž. ū. mechanizacija, nuo jos 
galėtų atsipalaiduoti. Tolimes 
nės perspektyvos atžvilgiu 
toksai kelias yra tikslingesnis, 
kaip daugiau į ateitį orien
tuotas. negu ūki ii dydžio fik
savimas, išeinant grynai ' iš 
esamos padėties ir išleidžiant 
iš akių numatomos raidos 
galim urnos.

Aukščiau suminėtas ųkiniko 
šeimos požymis del ūkio dy
džio nenusako konkrečiai, 
kokį žemės plotą arba koki
as ribas privalėtų turėti ūki-, 
ninko šeimos ūkis, nes toks 
ploto ir ribų fiksavimas prak 
tiška i yra neįmanomas daly
kas, aplenkiant geografinį ir 
istorinį požiūrį. Kokio dydžio 
ūkis gali produktyviai ir ra
cionaliai panaudoti ūkininko 
šeimos jėgas, priklauso nuo 
visos eilės veiksnių, kurie yra 
skirtingi atskiruose kraštuose 
ir atskiruose laikotarpiuose. 
Jeiifu šiuo klausimu pavyzdį 
imti iš JAV žemės ūkio, tai 
čia laikoma, kad kraštutiniu 
atveju ūkininko šeimos ūkį 
gali sudaryti kelių’akrų inten 
šyviai vedamas daržininkys
tės - gėlininkystės ūkis, o iš 
kitos pusės jis gali apimti 
tūkstančius akrų matuojamą 
mėsinių galvijų auginimo ūki. 
Imant viso krašto vidurkį JAV 
- se ūkininko šeimos ūkis 
išeina apie 20U akrų (t.y. 80 
ha) su dideliais į abi puses 
svyravimais, kurie priklauso 
daugiausia nuo ūkio krypties, 
ūkininkavimo būdo ir ūkio 
intensyvumo.

B. d.

PRALAIMĖJIMAS.
Vienas bernaitis panorėjo įsigyti paparčio žiedą, nes kas turi 

paparčio žiedą, tas viską žino, o kas viską žino, tas daug gali.
Papartis žydi Švento Jono naktį. Tos nakties bernaitis ir laukė. 

Tik ką jis turėjo daryti, kad laimėtų? Viena sena ir išmintinga mo
terėlė jam patarė:

— Gauk iš bažnyčios kokį nors daiktą. Su tuo daiktu apsirėžk 
apie papartį skritulį, pasidėk žvakę ir lauk. Tik nielur nuo papar
čio akių nenuleisk kad ir kažinkas būtu, lauk ir lauk pražystant.

O paskui pasiimk žiedą, ir viskas.
* Bernaitis nuėjo pas zakristijoną ir pasisakė, kad labai norįs 

paparčio žiedo, tik reikią kokio bažnyčios daikto. Zakristijonas 
davė jam seną žvakidę.

Švento Jono vakarą bernaitis nuėjo į girią susirado papartį ir, 
kiek tik ranka siekia, pa apsirėžė aplinkui skritulį, paskui pasi- 
degė žvakę ir ėmė laukti.

Laukė laukė - vis nieko. Bet kai pradėjo artintis vidurnaktis, 
iš visų kampų pasigirdo visokie balsai: ir šnypštė, ir kaukė, ir ūžė, 
ir kriokė - nė apsakyti negalima. Ir pradėjo rodytis visokios 
baidyklės, gyvatės; rupūžės dideli driežai, devyngalviai... Visi susi
grūdo apie tą užrėžtą skritulį, iškišo liežuvius, atstatė dantis, ūžia, 
kriokia, šnypščia, kaukia...

Bernaitis labai išsigando, bet klūpo vidury to skritulio ir drąsi
nąs, akių nuo paparčio nenuleidžia. O čia jau visai artinas vidur
naktis,-jau tuojau pražydės papartis. Baidyklės dar pašėliau prade 
jo grūstis artyn, viena jau, rodos, tiesiai kiša savo snukį prie papar 
čio...

— Šalin bjaurybė! — suriko bernaitis ir užsimojo jai su ranka.
Tuo tarpu papartis pražydo, baidyklė kapt žiedą pagriebė ir 

pradingo, o kitos baisiai nusikvatojo.

SENOVĖS LIETUVIAI 
ir jq tikyba.

(Tąsa)

Dievai. Kaip ir kitos tautos lie
tuviai senovėje buvo stabmedžiaj. 
Tikrąjį Dievą buvo užmiršę, o garbi 
no įvairius dievaičius. Tuomi lik nuo 
kitų šiame dalyke skyrėsi, kad mūsų 
kaimynai pirmiau tapo krikščionimis, 
o lietuviai, sulyginant, labai ilgai sa 
vo senosies tikybos laikėsi.

Sulig mūsų prabočių nuomonės 
buvę daug dievų, bet pasaulio su
tvertojo ir valdytoju, taigi ar vy
riausiuoju dievu, buvęs Perkūnas. 
Prie jo lietuviai didžiausiuose reika
luose su maldomis kreipęsi ir gau
sias aukas jam degindavę.

Antrasis lietuvių dievaitis vadi
nasi Patrimpu. Iš Patrimpo malonės 
lietuviai tikėjo apturį javų derlingu
mą ir gerą pasisekimą gyvulius au
ginant. Tai buvo, gali sakyti, ūkinin
kų dievas. Dėlto Patrimpą garbinda
mi žmonės dažniausiai javų pėdus 
degindavę.

Trečiasis dievaitis buvo Pykuolis. 
Jisai bausdavęs žmones už nuodė
mes ir jo rūstybei nebuvę galo. Su
prantama, kad Pykuolio visi labai 

4

bijoję.
Be šitų trijų vyriausiųjų dievų 

lietuviai garbinę dar daugybę mažės 
niųjų dievaičių.

Kovas buvęs karo dievaitis, Mil 
da — meilės dieve, Lazdona — miš 
kų dieve. Laimė — likimo dieve, 
Aitvaras ir Kaukas — turtų dievai
čiai, Laumė — moterų dieve ir daug 
kitų.
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Pasikalbėjimas su Lietuviif Fronto ir Lietuvių 
Vienybės Sąjūdžio atstovais

yra kartu ir Laikinosios Vy
riausybės nariai. Žinoma, jie 
nebuvo jos formaliai j VLIKą 
deleguoti, tačiau šitoks jų da
lyvavimas palaikė VLIKo prak

NAUJI LEIDINIAI
JAV-ėse spaustuv. J Kapo 

čius leidžia veikalą apie lie
tuvių teatrą - Lietuvoje ir 
visame pasaulyje. Redakto
rius — St. Santvaras. Leidi
nys bus iliustruotas. Liet. Kul 
tūros Fondo laikinė JAV apy 
garda paskelbė konkursą dra 
mos veikalui parašyti. Veika
lai įteikiami ligi gruodžiu 31 
d. Paskirtos 2 premijos: 500 
300 dolerių. JAV-ė* ką tik 
pasirodė M. Vaitkaus rinki
nys “ Vienatvėje” ‘‘Tremtis” 
Vokietijoje išleido R. Spalio 
stambią apysaką “Gatves ber 
niuko nuotykiai” ir atlieka 
technikinę priežiūrą P. Pilkos 
vaikams parašytos pasakos 
eilėmis “Žvirblai inkilėliui) 
se”. Prie Goettingeno un-to 
veikiąs Rytų problemoms ty

rinėti institutas paruošė vo
kiečių k. leidinį “Lietuvių emi 
gracija”, kuriame kritiškai 
vertinama ypač politinė vei
kla. Minimas ir VLIKas. JAV- 
ėse ruošiamasi leisti kas 3 
mėnesiai muzikinė kultūros 
žurnalą “Pašvaitė”. Ats. pulk. 
Andrius su prof. K. Pakštu 
jau paruo'šė naują Lietuvos 
žemėlapį. “Žiburių” spaudos 
b-vė Kanadoje išleido pilnus 
visų 3 Lietuvos konstitucijų 
tekstus, “Terra” JAV-ėse B. 
Sruogos “Giesmę apie Gedi 
miną”, “Baltija” Kanadoje — 
B. Rukšos poezijos knygą 
“Ugnies pardavėjas”. “Gabi
ja” pirmaisiais rudens sezono 
leidiniais išleido L, Dovydėno 
“Per- Klausučių ūlytėlę” ir 
Maupassant’o “Moters širdis”.

Prof. Zen. Ivinskiu
Ryšium su Lietuvių Fronto 

bei Lietuvių Vienybės Sąjū
džio atstovų pasitraukimu iš 
VLIKo ir Dr. P. Karvelio, ei
nančio VLIKo pirmininko pa
reigas, pareiškimu «Eltos biu 
leteny» gavome eilę pageida
vimų, kad butų paaiškinta iš 
antros pusės, nes, anot vieno 
redaktoriaus, kuris j mus krei 
pėsi, «Eltos biuletenie» jau 
kuris laįkas virto partiniu 
organu. Pageidavimus tenkin 
darni, siunčiame redakcijoms 
šį pasikalbėjimą «audiatur et 
altera pars» principu.

ALFB Biuras

1. Ar tiesa, kaip einąs 
VLIKo pirmininko pareigas 
Dr. P. Karvelis skelbia, kad 
Lietuvių Fronto ir Lietuvių 
Vienybės Sąjūdžio pasitrauki 
mo iš VLIKo pareiškimas 
«skaudžiai prasilenkia su ti
krove»?

ir L. Prapuoleniu
birželio 23 d., VLIKas niekad 
nėra turėjęs, todėl jo nė nu
traukti negalėjo Veltui tad 
pulk. K. Škirpa, kaip Laik. 
Vyriausvbės galva, lauktų pra 
nešimo ir džiaugtųsi ligi šiai 
dienai jo negavęs kaip tai jis 
teigia ELTOJE (Nr. ę7, 24 p.) 
Tačiau VLIKas yra turėjęs 
su Laikinąja Vyriausybe prak 
tinį ryšį tuo, kad ligi šių 
metų visą laiką jo sąstate 
yra dalyvavę asmenų, kurie

tinį kontinuitetą su Laikinąja 
Vyriausybe, kaip su pirmuoju 
mūsų Tautos rezistenciniu 
organu, kuris krašto rezisten 
cijos buvo sukurtas. Šiandie
niniame VLIKo sąstate tokių 
asmenų nebėra nė vieno. Prof. 
J. Brazaitis buvo paskutinis. 
Tai mes konstatuojame kaip 
liūdną faktą, nesiimdami kal
bėti Ęaik. Vyriausybės vardu, 
kaip to nemanėme daryti ir 
savo pareiškime. Tačiau tokia 
yra tikrovė, o apie tikrovę 
kalbėti turi teisės kiekvienas, 
kuris ja regi.

(B. d.)

(Pabaiga iš 2 pusi.)

triniai visų tautų tremtinių 
veiksniai kartu su Baltų Ta
rybos nariais. Plačiau buvo 
sustota ties Maskvos politika 
Baltijos valstybėse. Prieita 
išvaka, kad tenka ypatingą 
dėmesį kreipti į jose varomą 
rusifikaciją. Nusistatyta išleis 
ti leidinį, apibūdinantį rusifi
kacijos politiką praeityje ir 
dabar. Mūsų pozicijas stipri
nant tarptautinėje plotmėje, 
nusistatyta surinkti paskuti
niais metais atsiradusius vie
šus aktus, kur manifestuojama 
Baltijos- Valstybių nepriklau
somybė, ir paskleisti juos fo 
tokopijų forma. Kitas posėdis 
nusistatyta šaukti spalio mėn. 
antrojoje pusėje.

PAJEŠKOJIMAS

Andrius Dzeventauskas, gy
venantis š. Amerikoje pajieš- 
ko savo sesers AMILKA DZE
VENTAUSKAS ištekėjusios 
už Raymundo Conea (ar Cor
rea).

Žinantieji josios adresą 
ar apie jos likimą prašoma 
pranešti kun. K. Miliauskui, 
gyv. rua Jau 46, Vila Zelina.

— Anaiptol! Mūsų pareiški 
mas konstatuoja keturias žy
mes, kurios yra būdingos 
dabartiniam VLIKui, būtent: 
(a) netekimas ryšio su Laiki
nąja Lietuvos Vyriausvbe; (b) 
netekimas ryšio su kiašto re 
zistencijos įgaliotiniais užsie
nyje; (c) išvirtimas į grynai 
politinę instituciją, netenkant 
rezistencinio charakterio; (d) 
nusilenkimas nemoraliems po 
litinės kovos metodams. Deja, 
turime pabrėžti, kad visos ši 
os žymės kaip tik dabartinę 
VLIKo tikrovę atitinka.

(a) Formalinio ryšio su Lai k. 
Lietuvos Vyriausybe, rautos 
sukilimo pastatyta 1941 m.

Anastazijon! Anastazijon!! Anastazijon!!
Š. m. lapkričio- mėn. 8 d. 20 vai. V. Anastazijos Dr. 
J. Basanavičiaus vardo Mokyklos Rėmėjų Būrelis vie

tos lietuvių mokykloje, ruošia linksmą

VaVKAI^aV
su programa. Bus suvaidinta. 4 veiksmų komedija 
«PONAS DAUGANORIS». Po programos šokiai iki 
4 vai. ryto. Gros puikus orkestras. Vakarą globoja 
LSB. Pakvietimai gaunami pas MRB lio narius ir va
karo metu prie įėjimo. Atsilankę į vakarą paremsi- 

te lietuvišką kultūros židinį!

Industria e Comercio de Calçados
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Metalo Išdirbinių «Industria Strazdas»
| atlieka įvairius geležies bei metalo išdirbinius, kaip | 
| šaltkalvystės, galvanizavimo ugnimi, liejimas, varžtų g
1 bei kablių dokalkoms eterniun ir brazilitui |

| Fabrikas: Rua Feliciano Bicudo, 28 - Skersgatvis iš B 

g Rua Ibitirama V. Prudente. s

g Raštinė: Rua do Carmo, 138 - 3 ° s/306 - Fone 33-3865 g 
g 'ão Paulo g
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— Vėl veikia lenkų partiza 
nai. Italų agentūra AKI rugsė 
jo pradžioj paskelbė per Ko
mos radijus žinią, kad Sovie
tų įstaigos Rytų Vokietijoje 
sudarė spec, apsauginius bū
rius, kurių paskirtis — gin
kluotiems lydėti prekinius 
traukinius, einančius iš Rytų 
Vokietijos per Lenkų terito
riją ir Brestlitovską tolyn. 
Ypač ruože apie Brestlitovską 
vėl pradėjo smarkiau reikštis 
lenkų partizanai, kurie rug
pjūčio mėn. išlėkdino į orą 
du garvežius ir 15 prek. va
gonų. Partizanų veikla pas 
markėjo nuo šio pavasario; 
keliavusių per Lenkiją paša 
kojimu, nesą tokios savaitės, 
kai nebūtų išsprogdinamas 
kur nors vienas ar kitas trail 
kinys.

— Vokiečių pabėgėlių lai 
kraščiai perspandino iš “Das 
Ostpreussenblatt” (52. 7. 7.) 
pranešimą, kad. gautosiomis 
iš Vilniaus žiniomis, 780.000 
lietuvių esą deportuoti į toli
miausias Sov. Sąjungos sritis, 
kiti 50.000 esą suimti. į Lie
tuvą esą perkelta ir jau įkur 
dinta apie 370.000 gyventojų 
iš Rusijos, be to, ten stovi 
apie 280.000 kareivių ir įvai
rių partijos pareigūnų.

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

Uli Rastinės Darbai ir Teisiniai Patarimai !!!!
nu nu

Rua Javaės, 719 -- São Paulo

Jprindys & Čia
P A R D U O D A

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

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

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS, 
balso grynumas, skambumas

Sprindys 8c Čia — Largo S. Jose 1.
Kaip niekur kitur, prieinamiausiomis kainomis.

Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui

UH Illl
'iii Natūralizacija, inventoriaus surašymas, išieškojimas "ĮJ 
Ij'ii skolų, persiskyrimai (desquiies) nuomininkų išvary- [iĮJ 
'iii mas, kriminalinė ir darbo teisė ĮJĮĮ
s Darbininkams patarimai veltui. [ĮĮJ
iiii 'm
w Galima kreiptis šiomis valandomis nuo 10 iki 12 vai. jį“ 
w ir nuo 16,30 iki 19 vai jjjj
nu ilh
'ii, Rin Roberto Simonsen. 13 - 3° — salas 306 - 310
jį'Į (Senoji rua do Carmo ir kampas P-ęa Clovis Bevilaqua) ĮJjJ 

* São Paulo
Illl HH
nu _ _ _ _ _ _ _  ________________________• _ tii>ug .-£====== == == == == == == == == == 3= == == == == == == == ===nP

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 dos Ferros |||
Amadeu Cesar Machado - Nanuque, Minas iia
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VIC-MALTEMA sudėtin įeina Malte, dėlto ją 
vartoja čempijopai,

VIC-MALTEMA tinkamas visiems žmogaus 
amžiams laikotarpiams.

Ji yra Progresso Nacional Kompanijos gaminys.

Adresas: R. José Paulinoj 717 - Tek 51-7277 - S, Paulo

MEKANIKOS DIRBTUVE

JONAS VARNAUSKAS APRENGIA vyrus nuo galvos iki kojų

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

išsimokėtinai.

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

iii o
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& FILHOS
Telefonas (recados) 3-0710

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

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

CAjTAjF
JÃ€ J<III

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

Viskas geriausios rūšies, patvaru, gražu ir pigu.

IÔ FABRIKO TIESIAI VARTOTOJUI.

JORGE

Rua São Caetano, 526
Fone 35-3260

MATELIONIS
KRAUTUVĖS:

Rua São Caetano, 510
São Paulo •

VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS

L I N D O Y A

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINTOJAI

IRMÃCJ CAIRIRIIIEtoli 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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pusi. 6

— Šeštadienį, spaliaus mėn. 
11 d. 18:30 vai. atvyksta Vila 
Zelinos parapijon Jo Eksce
lencija vyskupas Dom Anto
nio Alves Siqueira. Aikštėje, 
prieš bažnyčią bus sutiktas ir 
pasveikintas. Po to su proce 
sija eis bažnyčion. Įeinant 
Ecce Sacerdos giedos L. K. 
Bendruomenės choras. Gar
bingasis Svečias bažnyčioje 
pasakys pamokslą. Sekmadie 
nį 7 vai laikys mišias. O kitų 
mišių metu sakys pamokslus. 
Vienuoliktą valandą bus gie
dotos mišios. Bendruomenės 
choras giedos, diriguojant 
maestrui Al. Ambrozaičiui ir 
vargonais akompanuojant se
selei M. Marcelinai, švento 
Pranciškaus de Witt mišias. 
14:30 vai bus teikiams Sutvir 
tinimo Sakramentas. 17 vai. 
iškilminga procesija. Grižus 
bažnyčion pamokslas ir palai 
minimas Švenčiansiu Sakra
mentu. Pirmadienį ir antradie 
nj Ekscelencija mišias laikys 
bažnyčioje 7 vai. Pirmadienio 
vakare, po pamaldų, moky
klos patalpose Ekscelencija 
kalbės katalikiškų draugijų 
nariams aktualiais klausimais. 
Dienos metu laukys mokyklas 
bei esančias parapijoje įmo
nes.

— Į Vila Anastacio lietuvių 
pamaldas kaskart susirenka 
vis daugiau lietuvių. Tenka 
pasidžiaugti, kad vietos lietu 
viai savo tikybiniu solidaru
mu moka geriau ir skaitlio 
giau pasirodyti prieš kitus 
svetimšalius. Gražaus įšpū- 
džio daro ne tik lietuviams, 
bet ir brazilams, p. Liūdo Ra 
lieko įsteigtasis bažnytinis 
chorelis, k rio sąstatan jau 
dabar įeina ir keliolika suau 
gūsių. Linkime anastazie- 
čiams dar daugiau susicemen 
tuoti religiniu atžvilgiu, kad 
galėtų būti pavyzdžiu didžio
sioms lietuvių kolonijoms.

— Liet. Kat. Bendruome
nės nuosavybės dokumentai 
yra 9-tam tabelione knygos 
nr. 150. pusi. 66 67., ir 6-tos 
apylinkės (circunscrição) ne- 
judomojo turto tabelione nr. 
5363 pusi. 25.. Suinteresuotieji 
gali kreiptis j minėtas įstai
gas informacijoms gauti. Tuo
met nereikės gandų ir pletkų 
vaikytis.

NAUJI KAPAI

Spaliaus mėn. 5 d. kompa
nijos Antarctikos ligoninėje 
mirė Jurgis Amilevičius, kuris 
buvo dieną prieš tai sužeistas 
Antarctikos fabrike. Krisdami 
maišai sulaužė į kelias dalis 
koją ir kitus sąnarius. Velio
nis tebuvo vos 42 metų amži 
aus, kilęs iš Liudvinavo, Ma-

riampolės apskr. Nuliūdime 
paliko žmoną Petronėlę ir 
vienuolikos metų dukrelę Ma
rytę, dvi seseris - Oną Jasa- 
tianę ir Petronėlę Pechotani. 
Palaidotas, Araçá kapuose.

DĖKOJA IR PRANEŠA.

Visiems pareiškusiems mums 
nuoširdžios užuojautos gilaus 
skausmo valandose, mirus A. 
A. Jurgiui Amilevičiui, ir 
taip pat dalyvavusiems laido 
tuvėse, nuoširdžiai dėkojame.

Taip pat šia progra kviečia 
me į septintos dienos egzekvi 
jas, kurios bus atlaikytos už 
Jurgio Amilevičiaus vėlę Vi- 
la Zelinos parapijos bažnyčio 
je šį šeštadienį, spaliaus mėn. 
11 d. 7 vai,

Petronėlė Amilevičienė ir 
Familija.

— Spaliaus mėn. 3 d Par
que Vila Prudente mirė Ignasi 
Kuosa 78 m< amžiaus. Pali
ko žmoną vedusį sūnų ir tris 
ištekėjusias dukteris.

Spaliaus mėn. 3 d. mirė 
Vacys Sakalauskas, 50 metų 
amžiaus, kilęs iš Jonavos Bu 
vo nevedęs. Jau senokai sir 
ginėjo bronchitu.

Spaliaus mėn. 7 d. Vila Ze 
linoje mirė Kazys Mačiulskis 
39 m. amžiaus, kilęs iš 1 ruo 
nio. Buvo nevedęs. Paliko 
seną motina ir brolį Zigmą 
gyvenantį Utingoje.

— Spaliaus mėn. 8 d. Quinta 
das Painei ras mirė An. Li pienė 
74 m. amžiaus. Lipai Lietuvo 
je gyveno Rokiškio parapijoj. 
Paliko nuliudusius dukterį 
Bronę Lesevičienę ir sūnų 
Kazį. Už velionės vėlę egzek 
vijos bus atlaikytos Vila Želi 
noj 16 d. spalus 7:30 vai.

— Magilų šeima kviečia į
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PRAÇA SÃO JOSÉ, 1 — V. ZELINA — S. PAULO

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų, 

įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių- 

l'ogonų. siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t. t..
Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA 

1SS1MOKĖJLMUI.

Prie pat autobuso Nr. 93 sustojimo vietos.

MŪSŲ LIETUVA 

metines egzekvijas už A. A. 
Izidoriaus Magilos, Leonoros 
Magilienės, bei kitų mirušių 
šeimos narių velės, spaliaus 
mėn. 17 d. 7 vai. Vila Zelinos 
bažnyčion.

— Makuškų šeima kviečia 
į egzekvijas už tėvų (Antano 
ir Barboros) vėles spaliaus 
mėn. 15 8 vai..

— Dar yra pora egzemplio 
rių Lietuvio Poezijos Antolo
gijos. Redagavo A, Vaičiulai 
tis ir J. Aistis. Kreiptis į kun. 
P, Ragažinską. Taip pat grei 
tu laiku bus gauta nauja lai
da Maironio Balsų.

— Vienas svetimtautis šio
mis dienomis kreipėsi į ‘-M. 
L." redakciją prašydamas lie 
tuvių - portugalų kalbos žo
dyno bei gramatikos ir kitos 
įvairios literatūros apie Lie 
tuvą. Šitoks prašymas jau ne 
be pirmas. Deja, portugalų 
kalba gerosnių veikalų be
veik nieko neturime.

— ŠĮ šeštadienį Vila Pru- 
dentėje bus šliupas Prano Sto 
knos su Ona Rimkute.

— Inž. A. Mošinskis apsigy 
veno Parque das Nações. Dar 
bovietė Santo Andrė.

— LSB Brazilijoj mokykla 
Vila Betoje atremontuota iš 
vidaus ir lauko daro gražaus 
įspūdžio.

— Praėjusią savaitę, pake 
liui iš Porto Alegre São Pau 
ly buvo sustojęs, aplankyti 
savo giminių ir prietelių Jo
nas Adomavičius, gyvenantis 
Rio de Janeire. Iš Rio Grande 
do Sul savo sukvežimiu vežė 
vyną, kurio nemažo paliko 
ir São Pauly. J. Adaraavičius 
yra Rio de Janeiro lietuvių
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katalikų Bendruomenės pirmi 
ninku.

— Irenei Šimonytei šią sa
vaitę padaryta apendicito ope 
racija sėkmingai pavyko.

— Nepamirškite šaldytuvo 
bei kitų laimėjimų loterijos 
bilietus grąžinti prieš®25 d. 
spaliaus, nes vėliau gražinti 
neturės teisės gauti premijos.

PARDUODAMA MĖSINĖ'

V. Zelinoj - rua 9, Nr. 6. 
Kaina Cr.S. 40.000,00. 
Informacijos: Av. Zelina 851.

REIKALINGI

dailidės (karpinteirai) ir gelž 
betono specialistai (armado
res) atlyginimas geras.

Kreiptis: Via Anchieta 44
klm., arba São Pauly:

1. Soares de Maitos S. A.
Rua Marconi 121 1.1° and.
sala 1107 — 9

2. arba pas J. Balčiūną — 
av. Zelina 103

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

HORÁRIO das

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

8 ãs 19 horas.
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Ll ETŲ VOSjNACION ALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

R. Capitão Pacheco Chaves, 1170- Sobr. 
Vila Prudente - Tel. 3-0278

Tamstai siūlo: Namą Vila Ze
linoj, rua Estoril šalia bažny
čios su darželiu ir veranda, 3 
kambariai, virtuvė ir vonia 
(10x30).
Sumokant iškart Cr$220.000,00

Žemės sklypas 10x38,5, Vila 
Alpinoje, Jaboticabal gatvėje, 
yra įvesta šviesa, arti autobu 
sų stoties. Kaina Cr$115.000,00 
Įnešimas Cr$15.000,00 likusia 
suma ilgalaikių! išsimokėjimui

Puikus sklypas Vila Betoje, 
Glicinhes Gatvėje tik už 
CrJ 180.000,00, įnešant 10%, 
kas menesį įmokant Cr.$ 
1.000.00,

Nori gerai parduoti ar pirk 
ti namą savo apylinkėje?
Kreipkis į Imobiliaria Vila 
Prudente, rua Capitão Pache
co Chaves, 1170, sobr.

PARDUODAMA KRAUTUVĖ 
secos e molhados - Geroje vie 
toje ir su gera fregezija Kai
na Cr.$ 90.000,00. Teirautis 
vietoje - Travessa 14 - Nr. 13 

Vila Zelina

Oficina de Modelos 
para fundição e 

Mazcenaria’

PETRAS ŠIMONIS!
BRAIŽYTOJAS — I 

MO D ELIST A S n
Įvairiausi modeliai mą 

šinų lydinirnui! t

BALKONAI. VITRI
NOS IR KOMERCINIŲ 
ĮSTAIGŲ ĮRENGIMAI!

VISI KITI MEDŽIO : 
DARBAI!

São Paulo, Vila Zelina. 
Rua Venda Nova, 46

Recados Telef. 3-0710 ,
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