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įžengiant i 1953 metus.
Pasaulis įžengia j 1953 me

tus su visa eile sunkių ir pa 
vėjingų problemų.

Pirmoj eilėj tai karas Korė 
joje. Žinome, kad daug buvo 
dėta pastangų karui užbaigti. 
Keletą mėnesių vyko derybos, 
bet vis be pasekmių. Įvairiau 
sius pasiūlymus komunistai 
vis atmetė. Jei šiandien dar 
Korėjos irome naikinamas tur 
tas ir liejamas kraujas, tai 
visu šimtu nuošimčių galime 
tvirtinti, kad čia kaltę turi 
prisiimti Kremliaus raudonie
ji despotai kurie yra suintere 
suoti kaip galint ilgiau tęsti 
Korėjos karą, tuo búdu silp
ninant Ameriką ir k'tus sąjun 
gikus. Bet esanti padėtis ilgai 
trukti negalės. Yra atėjęs lai 
kas vienu ar kitu búdu karą 
užbaigti. Naujai išrinktas Ame 
rikos prezidentas Eisenhowe- 
ris, kaip spauda praneša, tu
ri paruošęs planus. Koki tie 
planai, pamatysime netolimo
je ateityje.

Kitas neramumų židinys yra 
Prancūzijos Indokinijoje, kur 
Maskvos sukurstyti, apginkluo 
ti ir apmokami komunistai ka 
riauja prieš Prancūziją. Pran 
cūzijos rūpesčius dar padidi
no kilę neramumai Afrikoje.

Nemaža rūpesčių kėlė Per
sijos - Anglijos konfliktas del 
žibalo, perversmas Eigipte ir 
t. t..

Bendrai laisvojo pasaulio 
saugumas padidėjo. Šiaurės 
Atlanto Sąjunga šiandien jau 
yra reali pajėga su kuria Mas 
kva yra priversta labai rim
tai skaitytis. Į Europos gyni
mo bendruomenę yra įttauk- 
ta ir Vokietija, kuri ten nueis 
su 15 gerai paruoštų ir gin
kluotų divizijų. Pasirašyta tai 
kos sutartis su Vokietija, kuri 
ateinančių metų pradžioje bus 
patvirtinta. Ramiajame vande 
nyne irgi panaši į sąjunga, i 
Šiaurės Atlntą yra suoagani- 
zuota. Balkanuose, Vidurže
mio pakrantėse yra pasiruoš
ta bet kokiems netikėtinu
mams. Tolymuose rytuose, 
Japonijoj rinkimus laimėjo 
didele balsų dauguma vakarų 
demokratijoms drauginga par 
tija. Japonija organizuoja ka
riuomenę ir ginkluojasi.

Pasaulyje eina ginklavimosi 
lėnktynės. Apsiginklavimas 
yra būtinas, nes Maskva pripa 

Reikalingas advokatas byloms vesti? 

Nieko nelaukdamas kreipkis į 

Advokatą Dedo Farias
Raštinė: R. Santa Teresa, 28, 6-to and. salas 60Ą ir 606. 

(kampas Praça da Sé) Fone: 35-82Ą0 ir 32-006į

žjsta kalbą, derybas, sutartis 
paremtas tik ginklu. Ginklavi 
masis nebūtinai reiškia karą. 
Tai yra apsisaugojime priemo 
nė nuo klastingo priešo.

Geležinė uždanga nepajudė 
jo. Apie 150 milijonų europ e 
čių neša sunkų vergijos junga.

Tiek laisvas, tiek pavergta 
sis daug vilčių sudėjo j prez. 
Eisenhower]. Visur yra susi
dariusi nuotaika, kad jo pre
zidentavimo metu įvyks reikš 
mingų pasaulio politikoj • bus 
sutrunpinta geležinė uždanga.

LIETUVOS LAISVINIMO 
FRONTE.

Lietuvos laisvinimo fronte, 
kiek sąlygos leido, dirbo VL1 
Kas, diplomat i, Aitas, paski
ros organizacijos bei asmenys. 
Per radio, laikraščius, knygas, 
memorandumus, apsilankymus 
pas reikšmingus ir įtakingus 
valstybininkus buvo garsina
mas Lietuvos vaidas ir gina
mi jos reikalai. Lietuvos var
das plačiai pasaulyje skamba.

Bet yra dar ko ir pageidau 
ti. Lig šio) laisvės kovai va
dovaujantieji žmonės neįsten 
gė sutelkti visų jėgų. VLIKas 
ir diplomatai nepajėgė susitar 
ti, Lietuvių Frontas išėjo iš 
VLIK o Ginčiai del kompeten 
čijos vis nesibaigia Nėra vy 
riausio, visų diplomatų ir lais 
virtimo veiksnių, pripažinto 
autoriteto. Tokiu autoritetu 
galėtų būti tik egzilinė vyri
ausybė sudaryta dalyvaujant 

diplomatams, po 
litinėms partijoms bei kovos 
organizacijoms, pritariant Lie 
tuvoje esančios rejistencijos 
vadovybei.

Pasaulyje
BIDAULT SUDARO PRANCÚ 

ZIJOS VYRIAUSYBE.

Socialistų ir degaulistų lydė 
riams nepavykus sudaryti vy 
riausybės, prezidentas, Àuríol 
paprašė vyriausybę sudaryti 
krikščionių demokratų (M. P. 
R.) partijos vadui Bidault. 
Tuo reikalu turėjo visą eilę 
pasitarimų su partijų vadovy 
bėmis. Atrodo, kad pasiimtą

Kaune — Karo Muziejaus sodnelyje.

pareigą pasiseks jvykdinti. Jį 
palaikys ir degaulistai.

Pavykus suorganizuoti nau 
ją vyriausybė prašys parla
mento plačių įgaliojimų. Pla 
tesnių negu Pinay turėjo. Vi 
daus politikoj pirmaeilis už
davinys yra sulaikyti franko 
kirtimą ir suvesti biudžetą.

— Tarp išvežtų iš prancūzų 
Maroko, Afrikoj, komunistų, 
yra viena Brazilijos piliete, 
Evelyne, Serfaty, kur ten bu 
vo nuvykus varyti komunisti 
nės propagandos.

— Prez. Trumanas paprašė 
parlamento patvirtinti ateinan 
čio meto išlaidas siekiančias 
73 su puse bilijono dolerių.

— Popiežius Pijus, XII gruo 
džio mėn. 3.0 d. paskelbė eii- 
cikliką, dokumentą, apie Ka 
talikų Bažnyčioj persekiojimą 
F u ropos Rytuose. Savo pas
kelbtame laiške Popiežius 
aprašo apie persekiojimus ana 
pus geležinei uždangos ėšaii 
čiuosė kraštuose.

— Meksikos moterys, kil
nios nešertai gavo balsavimo 
teisei non išsikovoti teisę ki 
nuošė ir teatruose rūkyti, 
kaip ir vyrai kad rūko.

-- Kalėdų dienoje Amerikov 

je nuo įvairių nelaimingų atsi 
tikimų mirė 764 žmonės.

— 54 japonų šeimos atvyks 
ta iš Japonijos į São Paulo. 
Tai pirmieji imigrantai po 
karo pabaigos.

Per viena diena 1300 pa
bėgėliu.

Gruodžio mėn. 29 d. iš ko 
munistų zonos vakarų zonon 
Vokietijoje perbėgo 1300 gy 
ventojų. Tai rekordinis skai 
čiūs viena diena įvykusių pa 
bėgimų.-

Vokietija stiprėja.

Vak. Vokietija esantieji 
Amerikos valdininkai tvirtina, 
kad Vokietija nėra reikalinga 
daugiau paramos doleriais sko 
Įsūni mokėti. Ji bus reikalin 
ga Amerikos tiktai apginkluoti 
iiiisę milijono kareivių, kurie 
eis į Europos gynimo karino 

menę kai tik bus patvirtinta 

C A S A SPRINDYS & CIA. Sâvininkai 
Braça Sâo José, í — Vila Zeíina — São į’aulo 

Sveikina savo klientus ir draugus
Kalėdų ir Naujų Metų švenčių proga.

sutartis.
Vokietijos piniginiai rezer 

vai auksu ir doleriais siekia 
550 milijonų dolerių vertės. 
Prieš 18 mėnesių neturėjo 
nieko.

Patvirtinus taikos sutartį 
turės teisės gaminti sunkiuo
sius ginklus, kuriuos pirks 
Amerika kas metai sumokėda 
ma 200 milijonų dolerių.

- Olandijoj areštuotas so
vietų telegramų agentūros 
«Tass» korespondentas Pissa 
rev, kaitinamas špionažu Šio 
mis dienomis bus teisiamas.

— Gen. Mac Arthur į jam 
prezidento Trumano mestą kai 
tinimą, kad jis iš Korėjos 
fronto vado pareigų buvo 
atleistas del galimo fronto iš 
plėtimo atsakė, kad jo tikslas 
ne išplėsti, bet užbaigti k : rą. 
Tai būt buvę galima padam, r 
su dalimi 70 tūkstančių karių 
kritusių fronte. Tikrenybėje, 
kuo ilgiau truks karas, tiso 
daugiau bus pavojaus jis iš
plėsti.

— Grįžo Romon monsinoras 
Silvio Oddi, buvęs Vatikano 
atstovas Jugoslavijoj. Kaip ži 
nom Jugoslavija prieš kelioli 
ka dienų nutraukė santykius 
su Vatikanu.

—- Šiaurės Kanadoje atras
tos turtingos geležies kasy
klos.

— Rio de Janeiro politinė 
policija sulaikė tris brazilus 
grįžusius iš «taikos kongreso» 
Vienoje.

— Amerika ateinančiais me 
tais pagamins 12 tūkstančių 
kovos lėktuvų.

— Kardinolas Spellman Ko 
rejoje aplankė karo belais 
vius komunistus, kaikuriems 
jų paspausdamas ranką.Lankė 
esančius ligoninėse. Ligoniai, 
pakeldami galvą sveikino kar 
dinolą.

— Italijoje, San Severo apy 
linkėję, 380 buvusių karių, pri 
klaususių komunistų partijai, 
perėjo į krikščionių demokra 
tų partiją, kuri paskutiniu me 
tu vvkdo žemės reformą.

— Finansistas Rubistein, 44 
metų^amžiaus bus iš Ameri
kos ištremtas, kad 1947 metais 
nesutvarkė karinės prievolės 
dokumentų. Jis yra Rusijos 
žydas.
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EISENHOWERIO ATSAKY
MAS VLIKŲI

Vilkas į savo pasiųstą gen. 
Eisenhoweriui išrinkimo nau
juoju JAV prezidentu proga 
tt l ? imą yra gavęs tokio tu 
rinte atsakymą:

Gerbiamieji:

Ką tik prieš išvykdamas į 
kelionę, generolas Eisenhowe 
ris mane paprašė Jums pade 
k.»ti už Jūsų malonią lapkri- 
č .? 11 d. telegramą. Aš esu 
..ikras, kad Jus suprasite, jog 
tiktai dėl susidėjusių įvykių 
ir dėl iš viso pasaulio kam
pų gaunamo nepaprastai dide 
lio korespondencijos kiekio 
Jums atsakymas negalėjo bú 
ii pasiųstas anksčiau. Daugy
bė širdingų sveikinimų, kuri
uos Generolas yra gavęs, yra 
tikras jam padrąsinimo šalti
nis. Jis gerai supranta Jūsų 
susirūpinimą ir jį didžiai ver 
tina.

Jūsų
(pas). Edward J. Green, 

Personal AssistantX
VLIKAS VIENOS KNGRESO 

PREZIDIUMUI

Vyriausiasis Lietuvos Išlais 
vinimo Komitetas kreipėsi į 
šiuo metu Vienoje beposėdži 
aujantį «Pasaulinį Taikos Kon 
gresą» tokia telegrama:

«Pasaulinio Taikos Kongreso 
Vienoje Prezidumui.

Vyriausiasis Lietuvos Išlais 
vinimo Komitetas, vadovauda 
masis nuoširdžiu noru įgyven 
diiiti pastovią ir teisingą pa
saulyje taiką, kreipiasi į Jūsų 
kongresą, prašydamas Jus pa 
daryti intervenciją Sovietų 
Sąjungos vyriausybei,-kad ji 
tuojau atitrauktų iš Lietuvos 
ir kitų Pabaltijo valstybių sa
vo okupacinę kariuomenę.

Kaip pasauliui žinoma, šitos 
valstybės buvo Sovietų armi 
jos 1940 m., pasiremiant Rib- 
bentropo-Molotovo 1939 m. su 
tartimi, aneksuotos. Pirma pas 
tovios taikos sąlyga yra paša 
Enimas neteisingų karo pasek 
mių. Todėl mes reikalaujame 
tuojau anuliuoti minimąją 
aneksiją ir atstatyti Baltijos 
valstybių suverenumą. Taika 
nėra įmanoma, jei agresijos 
aukos palieka pavergtos ir 

joms neleidžiama Įsijungti į 
laisvųjų tautų šeimą».

VLIKAS JUNGTINIU TAUTŲ 
PREZIDIUMUI

Jungtinių Tautų Juridinės 
Komisijos posėdyje (Seventh 
General Assembly, Sixth Com 
míttee, 38 th Meeting) 1952 m.

Žiema

gruodžio 4 d. Sovietų Sąjun
gos užsienio reikalų ministe- 
ris A. Višinskis pareiškė, kad 
estų, latvių ir lietuvių tautos 
savo 1940 m. rinkimais pači 
os pareiškusios norą insikor- 
poruoti į Sovietų Sąjungą.

Vyriausiasis Lietuvos Išlais 
vinimo Komitetas dėl to Vi
šinskio, Sovietų Sąjungos už
sienio reikalų ministério, pa
reiškimo griežtai reagavo ir 
Jungtinių Tautų Prezidiumui 
New Yorke pasiuntė tuo rei
kalu specialų pareiškimą Mi 
nimajame pareiškime pažymi 
ma, kad Vyriausiasis Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas, atsto 
vaudamas lietuviškosioms, po 

litinėms partijoms ir visiems 
laisvajame pasaulyje gyvenau 
tiems lietuviams, pareiškia, 
jog

1) tas Sovietų Sujungus už 
sienio reikalų ministério teigi 
mas yra grubus teisybės iš
kreipimas, nes visas pasaulis 
žino, kad 1940 m. Lietuvoje 
«rinkimai» buvo vykdomi So

vietų priespaudoje ir jų dur
tuvų šešėlyje,

2) protestuoja prieš Lietu
vos ir ktių Pabaltijo valstybių 
sovietiškąją aneksiją ir

3) reikalauja tuojau nutrauk 
ti Lietuvos ir kitų Pabaltijo 
valstybių okupavimą.

Visas minimojo pareiškimo 
tekstas bus įdėtas kitame EL 
'1‘OS numeryje.

ANTRASIS PABALTIJO ME
MORANDUMAS JUNGT.

TAUTOMS

Kaip žinoma, Jungt. Tautų 
teisių komisijoje aptariant 

agresijos sąvoką, Lietuvos 
ministeris Vašingtone P. Ža- 
deikis savo ir latvių atstovo 
Feldmanio vardu drauge su 
Estijos atstovu įteikė Jungt. 
Tautų plenumo pirmininkui 
memorandumą, kuriame išdės 
tė, kaip faktiškai Sovietai Pa 
baltijo kraštuose įvykdė agre 
siją ir jas okupavo. Sovietų 
Sąjungos pateiktos agresijos 
sąvokos toj pačioj teisių ko
misijoj ginti stojo Stalino pro 
kuroras ir faktiškasis Latvijos 
duobkasys Višinskis, operuo
damas taip pat vyr. čekisto 
Berijos pranešimu KP suva
žiavime, kad, esą, Pabaltijd 
kraštai dabar ūkiškai pralen 
kę Olandiją, Belgiją ir Norve 
giją». Višinskiu! gruodžio 4 
d. pareiškus Jungt. Tautose, 
kad Pabaltijo kraštų tautos 
«pačios savo valia įsijungusi 
į So v. Sąjungą, kuri tą jų no 
rą patenkinusi», Lietuvos, Lat 
vijos ir Estijos pasiuntiniai 
Vašingtone gruodžio 1Ü d. įtei 
kė naują jungtinį memoranda 
mą Jungt. Tautoms, kuriame 
išsamiai išdėstė, kaip 
Sov. Sąjunga sulaužė visas 
sudarytąsias su minimosiomis 
valstybėmis sutartis, suklusto 
jo šių tautų valią ir jas smur 
tu pagrobė. To padaryti nesu 
kliudė nė Sovietų duotosios 
agresijos sąvokos definicija. 
Nieko nelaimėję iš Anglijos 
ir Prancūzijos, kaip pažymė
jo, kalbėdamas apie tas sutar 
tis, Am. Balsas, galiausiai su 
sitarė «pasiskirstyti» svetimas 
teritorijas su hitlerine Vokie 
tija. Pagaliau ir pats Moloto
vas V. Krėvei Maskvoje visai 
aiškiai paskelbė, jog Sovietų 
Sąjunga nutarė Pabaltijo vals 
tybes prisijungti, ir tai paski 
au įvykdė.

«New York Times,» pavaiz
duodamas skaitytojams, kas 
toks yra Višinskis, gruodžio 
12 d. numery pažymėjo, kad 
jis pats išsidavė Jungt. Tauto 
se. kokius metodus vartojo 
1936, 1937 ir 1938 m., išgau
damas iš Zinovjevo, Kamene 
vo ir Jagodos «prisipažini
mus» ir reikalaudamas juos 
«sušaudyti kaip pasiutusius 
šunis».

— Kaip bolševikai informuo 
ja apie Višinskio kalbą. So
vietų radijai nepamiršta ko
mentuoti ir \ išinskio, vieno 
iš didžiausių Sov. Sąjungos 
budelių, pasisakymo apie Pa
baltijo valstybių užgrobimą 
jėga. Gruodžio 6 d. 8.45 vai. 

okup. Lietuvos radijų per ru
sų kalba žinias iš Maskvos 
buvo pažymėta, kad Višinc 
kis savo kalboj, pasakytoje 
Jungt. Tautose, «atsakęs į 
anglų bei amerikiečių paklau 
simą’dėl Pabaltijo valstybių». 
Paaiškinime pažymėta, kad, 
esą, «jau 1918-1920 m. tų vals 
tybių darbo žmonės norėję 
įsijungti į Sov. Sąjunga, ta
čiau jų karštas noras buvo 
imperialistų intervenciniu ar
mijų paverstas niekais». Lie
tuvių, Latvių ir Estų vadina
moji Pabaltijo Sąjunga buvu
si nukreipta prieš Sov. Sąjun 
gą, esą, 1940 m. visos trys 
valstybės per savo seimus 
laisvai paprašiusios Sov. Są
jungos apsaugos ir jos drau
gystės. Nacionalinės teisės ir 
kultūros Lietuvoje, Latvijoje 
ir Estijoje per pastaruosius 
12 m. pagal Lenino-Stalino 
nacijų politiką kuo puikiausi- 
suklestėjusios. Anglų ir ame
rikiečių imperialistiniai atsiu
vai neteisingai įvertiną Sov. 
Sąjungos pastangas, teikian
čias visokeriopą paramą kul 
tūrinės ir ūkinės gerovės pa 
kilimui... Dėl šių ir Višinskio 
Jungtinėse Tautose paskleistų 
apie Pabaltijo kraštus prasi
manymų reagavo ne tik mūsų 
veiksniai ir spauda, bet taip 
pat Amerikos Balso ir Lais
vosios Europos radijai.

PAVERGTOJOJE TĖVYNĖJE

Tautos kamienas nepalū
žęs. Kiek Lietuvoj bolševi
kų? Maskvos kongreso man
datu komisija paskelbė, kad 
dabar Sov. Lietuvoj esą 36.090 
sudaro vos 11/2%, t. y. ar tik 

e ne pačią mažiausią nuošimtį 
tarp visų pavergtų Rytų Eu
ropos tautų. Iš 52 prezidiumo 
narių per 7-jį Lietuvos KP su 
važiavimą Vilniuje 20 sudarė 
aiškių rusų, o 6 - surusėję. 
Tatai dar kartą akivaizdžiai 
parodo, jog Lietuvoje iš visų 
okupuotų ir satelitinių kraštų 
yra ar tik ne pats mažiausias 
komunistų skaičius.

Tiek šie, tiek kiti realūs 
duomenys rodo, kad tautos 
atsparumas krašte, nepaisant 
sunkiausių dvasinio gyvenimo 
sąlygų ir viso bolševikinio 
aparato smurtingumo, nė. a 
palaužtas. Nors nemaža mūsų 
tautiečių išvežta ir išvežimai 
eina toliau, tačiau ypač dva
sinė tautos rezistencija tebė-

(Pabaiga 3 pusi.)

Rusijos išlaisvinimo veiksniai 
jungiami i «koordinacini 

centra».
Pastaruoju laiku tiek Ame

rikoje, tiek kitur Vakaruose 
reiškiasi stipri tendencija su
artinti ir sujungti Sovietų Są
jungos tautų egzilinius sluogs 
nius bendrai kovai prieš bol
ševizmą. Pačių rusų įvairios 
tremties organizacijos jau ke 
linti metai tuo rūpinasi, bet 
galiausiai tik 1952 m. spalio 
18 d. Mūnchene devynios rusų 
ir nerusų grupės sudarė vad. 
■'koordinacinį centrą».

Iš rusų pusės į tą centrą 
įeina «Lyga kovai už tautos 
laisvę» (jos centras New Yor 
ke), «Rusų liaudies sąjūdis» 
(NY), «Rusijos tautų išlaisvini 
mo kovos sąjunga» (Mūnche
ne) ir «Rusijos laisvės kovos 
sąjunga (Paryžiuje). Iš nerusų 
prie šio centro prisidėjo «Gru 
zinų tautinė taryba», «Azer- 
beidžano tautinis susivieniji
mas», «Armėnų laisvės kovo
tojų susivienijimas», «Šiaurės 
Kaukazo tautinis susivieniji

mas» ir «Turkestano tautinis 
išlaisvinimo komitetas». Vyk
domasis «koordinacinio cen
tro» biuras, vadovaujamas is 
toriko Melgunovo, įkurtas Pa 
ryžiuje. Į jį įeina 5 rusai ir 
5 nerusai. Centras sakosi no
rįs apjungti antibolševikinę 
kovą, pritraukti kiek galint 
daugiau kitų grupių ir suda
ryti stiprią išlaisvinimo tary
bą.

Kaip pastebi šveicarų «Neue 
Züricher Zeitung» (Nr. 323/ 
1952), J tą koordinacinį centrą 
neįeina rusų solidáristai (NTS) 
kuriems demokratiniai politi
kai prikiša, kad jie anksčiau 
simpatizavę nacionalsocializ- 
mui ir net ateities Rusijoje 
numatą įvesti režimą, panašų 
į italų fašizmą. Be to, solida- 
ristai pasisakę už tai, kad pir 
ma reikią sudaryti grynai vie 
nų išlaisvinimo centrą, kuris 
vėliau jau galėtų derėtis su 
kitų tautų grupėmis.

Tame centre taip pat neda 
lyvauja nė ukrainiečiai. «Ame 
rikiečių komiteto kovai» už 
Rusijos tautų išlaisvinimą» 
rūpesčiu sukviesti tuo reika
lu pasitarimai betgi iki šiol 
nedavė norimų vaisių. O be 
jų ir be gudų tame centre 
jaučiama aiški spraga.

Sunkumai apjungti Sovietų 
Sąjungos tautas į vieną centrą 
kyla dėl nevienodų pažiūrų į 
tų atskirų tautų nepriklauso
mybę. Rusai ilgą laiką neno
rėję sutikti, kad busimoji Ru
sija jau nebus «nedalomoji 
Rusija», ir dabar tik nenoriai 
su tuo apsipranta, kad atski
roms tautoms būtų suteikta 
savarankiškų valstybių padė
tis, bet ir tai tik su sąlyga, 
jei su tuo sutiks steigiamasis 
visos Sovietų Sąjungos sričių 
seimas. Bet atskiros tautos to 
kios visos Rusijos seimo «ma 
lonės» nenori ir sutinka su 
koordinaciniu centru bendra
darbiauti tik tuo atveju, .jei 
rusai iš anksto pripažins, jog 
tos tautos pačios apsispręs, 
ar dėtis, ar nesidėti su busi
mąja Rusija. To klausimo ne 
pakankamas išaiškinimas taip 
ir meta tamsų šešėlį j visas 
tos rūšies koordinacines pas
tangas, ir tų neaiškumų paša 

linti nėra pavykę nė iki šiol. 
Jei ir susitariama, tai tik tiek, 
kad būtų galima bent laikinai 
visiems bendradarbiauti ir ko 
voti su bolševizmu, ginčytinus 
klausimus paliekant ateičiai.

Ukrainiečiai griežtai atsiri
boja nuo rusų. Steponas Ban 
dera, ukrainiečių rezistenci
jos vadas, griežtai pasisako 
prieš pastangas įsprausti ukrai 
niečius į rusų imperializmo 
rėmus. Tiek tėvynėje, tiek 
emigracijoje ukrainiečiai lai
kosi vieningai. Vis dėlto tam 
tikri amerikiečių sluogsniai, 
sako Bandera, imdamiesi ini
ciatyvos psichologiniam karui 
su bolševizmu sustiprinti, nuo 
sekliai siekia suderinti Rusi
jos tautų išlaisvinimo pastan
gas su pačių rusų opozicija 
bolševikiniam režimui. Girdi, 
visos tautos pirma turinčios 
sudėti kraujo auką Rusijai 
išlaisvinti, o tik vėliau būsiąs 
išspręstas tų tautų likimas. 
Tačiau tiek ukrainiečiai, tiek 
kitų pavergtų tautų veiksniai 
jau iš pat pradžių tokiems 
planams griežtai pasipriešino. 
Bandera pabrėžia, kad nerusų 
tautos ir ateityje savo politi
ką grįsiančios tik savo tautų 
išlaisvinimo siekimu ir niekad 
nenustos priešinusios «neda

lomai Rusijai», kad ir kokia 
forma rusų imperializmas pa 
sireikštų. To nusistatymo ne
gali pakeistt jokie taktiniai 
išskaičiavimai. Jis sako, kad 
pastangos atkurti «nedalomą
ją» Rusiją niekad nebus sėk 
mingos, Rusijos tautos tą «ne 
dalomumą» atmeta. Čia nesą 
galimi jokie kompromisai. Su 
rusų imperialistais bendradar 
biauti nesą įmanoma net ir 
tada, jei jie būtų ir antibolše 
vikiškai nusistatę. Buv. Rusi
jos tautos siekia išsilaisvinti 
ne tik nuo bolševizmo, bet ir 
nuo Maskvos, juo labiau, kad 
kaip rodo istorija, rusai, kad 
ir kokio režimo jie laikytųsi 
visados stengdavosi kitas tau 
tas pavergti. Kitoms tautoms 
Rusija vis buvo tautų kalėji
mas. Šių dienų kova su bolše
vizmu negali būti atskirta nuo 
kovos sū rusų imperializmu. 
Bolševizmas parodo tik antrą 
jį Rusijos imperializmo veidą. 
Kova su Maskva, su bolševiz 
mu ir su bet kokios formos 
grobuonišku imperializmu ei
sianti tol, pareiškia Bandera, 
kol rusai nustos bandę valdy 
ti Ukrainą ir kitas nerusų tau 
tas. Ir emigracijoje bendradar 
biavimas būsiąs įmanomas tik 
tada, kai rusuose atsiras poli-
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ra gyva. Sugebama prisitaiky 
ti prie naujų gyvenimo sąly 
gų, ir krašte reiškiasi naujų 
asmenybių, tenykščių kovos 
ir veikimo sąlygų išugdytų ir 
užgrūdintų. Krašte supranta 
ma, kad didžiausias visų prie 
šas yra komunizmas. Kad 
reikia visiems veiksniams dar 
nial kovoti už savo krašto iš 
laisvinimą, tai vis daugiau, 
kaip praktika rodo, imama 
įsisąmoninti laisvajame pašau 
lyje. kur vis daugiau jėgų tel 
kiasi į bendra kovą su komu 
nizmu ir už Lietuvos laisvę.

Ne vieną gal stebina komu 
nizmu propagandos skelbiami 
«milžiniški laimėjimai», stati* 
tinių skaičių virtinės ir kita. 
Tačiau jie nenustebina tų, ku 
rie bolševikinę tikrovę pažjs 
ta realiai, nes jie žimo, kad 
taip akivaizdžią tiesą klastoti 
tegali tik bolševikai. Ir tokių 
bolševizmo praktiką vis geri 
au pažįstančių žmonių skai
čius nuolatos didėja. Tuo pa
čiu stiprėja ir visa laisvųjų 
kovo prieš priespaudą ir smur 
tą, už laisvę ir tiesą.

'— Kas dalyvavo «Taikos 
konferencijoj» Maskvoj. Vilni 
aus radijo gruodžio 4 d. pra
nešimu. vad. taikos šalininkų 
konferencijoje Maskvoje me 
dikas akademikas Filatovas, 
nupasakojęs «didelius tarybi
nės medicinos laimėjimus», 
pareiškė, kad jie norį apsau
goti vaikus ir senelius, gi 
amerikiečiai trokštą karo ir 
jų pražūties. Tačiau, Fil -tovo 
įsitikinimu, taikos šalininkai 
vis tiek laimės, nes «jų yra 
daug ir jiems vadovauja didy 
sis Stalinas». Moterų antifa- 
šištinio komitete pirm. Tartie 
novos pareiškimu, už taiką 
kovojančios ir sovietines mo
terys. 2000 moterų esančios 
socialistinio darbo didvyrės, 
700 gavusios Statlino premi- 
jūS, dešimtys tūkstančių «mo
tinos didvyrės» titulus. Kalbė 
tojo Luko tvirtinimais, «tik 
tarybų valdžios metais šalta
sis Karelijos užkampis sukies 
tėjęs». Auksiniais darbo ordi 
nais apsikalinėjęs «Krasnoda 
ro darbo didvyris Golovčen- 
ko» paskelbė, kad «Kubanės 
srity kolūkiai klesti ir žydi». 
,70% jų esą kolūkiai milijonie 
riai... Konferencijoj taip pat 

buvo pasmerkta atominė bom
ba, bombordavimai Korėjoje 
ir «kapitalistų ruošimasis į 
naują karu», žinoma, nutylint, 
kad tarp Elbės ir Vladivesto 
ko stovi su ginklu 6 mil. bol 
ševikų kariuomenės.

Radijo pranešime buvo pa
žymėta, kad konferencijoj kai 
bą pasakęs estų evangelikų 
vyskupas. Kaip paaiški iš bol 
ševikinių pranešimų apie kon 
ferenciją, į ją buvo nuvežtas 
ir kan. J. Stankevičius, kuris 
buvo apskelbtus «Kauno arki 
vyskupijos valdytoju, Lietuvos 
Katalikų Bažnvčios atstovu». 
Tačiau gruodžio 5 d. duota 

Ar ne didinga Lietuvos praeitis? Vytautas Didysis prie Juodųjų manų.

per rūdijas tik tokia jo pasi
sakymo ištrauka, kurioj fak
tiškai nieko nepasakyta: «Jei 
gu šiandien paklaustume bet 
kuri žmogų darbininką, sene 
lį ar jaunuoli, vyrą moterį, 
tai kiekvieno atsakymas būtų, 
jog visi norėtų, kad karas 
nebegrestų žmonijai». Tai ir 
viskas. Užtat iš lietuvių «ug
ningą antiimperialistinę kal
bą» pasakė Valsiūnienė, estų 

- kompozitorius Kappas ir kt. 
Kalbėtojai pažymėjo, kad «tau 
tos esančios už taiką», tai ro 
dą ir 600 milijonų parašų po 
taikos deklaracijomis.. ITiim 
tosios rezoliucijos buvo baig 
tos šūkiais, raginančiais «de
maskuoti karo kurstytojus». 
Vad. taikos komiteto pirminio 
ku išrinktas Sov. rašytojas 
Tichonovas. Grįžęs iš Maskvos 
M. Melnikaitės vardo kolūkio 
pirmininkas D. Banraitis gruo 
džiodžio 6 d. per Vilniaus ra 
diją pasigyrė, jog lietuvių bol 
ševikinė delegacija Maskvoje 
«pasakiusi, kaip žydi ir klės 
ti Tarybinė Lietuva».., Daly- 

va vmsios delegacijoje stacha 
novietės Markauskaitės viešai 
paskelbtu tvirtinimu, dabar 
«kovą prieš prakeiktus karo 
kurstytojus amerikiečius ir 
anglus reikia dar daugiau 
sustiprinti»...

Ar yra galima Vliko reforma?
Rašo Leonas

Vyriausias Lietuvos išlaisvi 
nimo organas turi kurti Tau
tai ir kovoti už Tautą. O kad 
Vlikas tokia institucija pavirs 
tų yra būtina, kad:

1. JAV esantieji visų grupių 
centrai sutartų, o mūsų Pa
siuntiniai tam sutarimui pri 
tirtų, jog Vyriausia Lietuvos 
Išlaisvinimo institucija yra ne 
koks nors privatus asmuo ar 
«šefas», bet ’Vlikas. Praeitų 

metų praktika rodė ką kita
2. Visos Vliką sudarančios 

grupės turi atsisakyti nuo 
egoistiniai grupinės politikos 
ir pereiti prie tautinės - ben 
druomeninės politikos, t. y. 
nieko nedelsiant turi mesti 
ateičiai skirto ir laikraščių iš 
karpom pagrįsto «moralinio» 
kapitalo atsargų sudarinėjimą, 
ir visas geriausias savo jėgas 
išmesti tik Lietuvos laisvini-

Prapuolenis.

mo kovai.
3. JAV esantieji grupių cen 

trai sutaria ir vėliausiai ligi 
šių metų pabaigos praveda as 
meninę Vliko reformą, t. y. 
kiekviena grupė savo atstovu 
į Vliką siunčia ne emigraci
nius likučius, bet laisvinimo 
darbo kiekvienai šakai pasi 
ruošusias asmenybes: — poli 
tinius darbe prityrusius auto 
ritėtus.

Tai yra trys skubus, gyve-
nimo įsakmiai diktuojami rei 
kalavimai, kurių neįgyvendi 
nūs Vlikas ir toliru gangre 
nuos nesibaigiančiuose, laisvi 
nimo lėšas ėdančiuose ginčuo 
se, ir — dypukiškai merdėjan 
čio darbo padėtyje. Esmėje, 
tai yra gyvenimo diktatas gru 
pėms, nuo kurių priklausys 
Vliko gyvybė, ar mirtis.

Deja, šiuo metu nematau, ir 
nėra mažiausios praktiškos ga 
limybės, kad būtų galima pra 
vesti asmeninė reforma Vlike, 
be kurios visos kitos refor
mos nustoja bet kokios reikš 
mės, nes tik nuo asmeninio 
sasteto lemiančiai priklauso 
ne tik darbo rezultatas, bet ir 
tarpusavio santykiai. Mano gi 
liu įsitikinimu Vliko reformos 
reikalas — metais — dviem 
yra pavėluotas. RyšKumo dė 
liai tebūna leista užklausti se 
kančios mūsų politikus ir dar 
bo autoritetus, kurie iš jų ligi 
šių metų pabaigos sutiks ar 
gale* sugrįžti į Vokietiją Lie 
tuvos laisvinimo kovai suakty 
vinti:

1. Krikdemų - Min. Turaus
kas, J. Matulionis

2. Socdemų - Prof. J. Ka
minskas, K. Bielinis

3. Ūkininkų Partijos - Min. 
V. Sidzikauskas, prof. D. Kri 
viekas

4. Lietuvių Fronto - prof. J, 
Brazaitis, Dr. Inž. Damušis, V. 
Vaitiekūnas

5. Tautininkų - p. Rastenis, 
Danta

6. Liaudininkų - p. Audėnas, 
Dr. Pajaujis

7. Liet. Vienybės Sąjūdžio 
- Dr. Pažemeckas. Šimkus, ir 
eilė kitų asmenų iš likusių 
grupių.

(Pabaiga 4 pusi.)

tinių veiksnių, kurie pripažins 
kitų tautų nepaneigiamas į sa 
;vo nepriklausomybę teises ir 
pateiks pozityvią programą.

Dar vienas griežtas pasisa
kymas. «ABN» spaudės biuras 
ryšium su «koordinacinio cen 
tro» sudarymu paskelbė komu 
nikatą. kuriame pabrėžia, kad 
«koordinacinis centras» savo 
dabartiniais pagrindais esąs 
priešingas visiems nertisų tau 
tų principams. Į jo sudarymą 
reikią žiūrėti kaip į pastangas 
paneigti tautų nepriklausomy 
bę ir jos atsisakyti rusų im
perializmo naudai. Koordina
cinis centras skelbia, kad. gir 
di, tautos galėsiančios pačios 
apsispręsti, ar jos norinčios 
atsiskirti nuo Rusijos, ar ne. 
Bet tos tautos savo neprikišu 
somybės kovomis jau seniai 
yra apsisprendusios. Ir JAV, 
Airija, Belgija, Lenkija, Rumu 
nija, Bulgarija Graikija ir Bal 
tijos valstybės ne plebiscitu 
atsistatė, pažymima minimąją 
me pareiškime, panašiai buvę 
ir su Indija, Pakistanu, Bur
ma, Ceilonu, Filipinais ir In
dokinija. Toliau pabrėžiama, 
kad nerusų tautos Vakarų są 
jungininkai galės būti tik tada, 
jei joms bus besąlygiškai pri 
pažįstama teisė j tautinę vals 
tybę ir visišką atsiskyrimą 
nuo Rusijos.

Kratosi ir gudai... Gudu tau 
tinės tarybos užsienio delega 
tflra paskelbė, kodėl atsakin
gi gudų veiksniai atsisako ben 
dradarbiauti su rusų organi
zacijomis, kurios nepripažįs
ta Rusijos pavergtoms tau
toms tautinės ir valstybinės 
nepriklausomybės. Gudai, pa 
žymima, jau seniai kovoja ne 
tik su bolševizmu, bet ir su 
cariniu režimu, o 1918 m. ko 
vo 25 d. aktu jau buvo oficia 
liai paskelbę savo valstybinę 
nepriklausomybę. Kad Gudija 
yra atskiras kraštas, tai pripa 
žino ir Maskva, sukurdama 
atskirą «Gudijos sovietų res
publiką». Nors gudai ir pripa 
žįsta reikalingumą sudaryti 
bendrą frontą prieš bolševiz
mą, bet jie negali dėtis su 
tais, kurie nėra linkę pripa
žinti pavergtoms Rusijos tau
toms nepriklausomybės, sava 
rankiškumo iš viso.

Stuttgarte leidžiamas «Ka- 
tholisches Sonntagsblatt» Nr. 
46/1952 įsidėjo lietuvių liau
dies pasaka «Kantrybė». Ją 
į vokiečių kalbą išvertė Oda 
Schaffer .ir Albinas Misevi
čius.

JAV-ėse Ohio valstybės įta 
kingas savaitraštis «The C. 
Universe Bulletin» lapkričio 
7 d. pirmajame puslapy įsidė 
jo Lietuvių martyrologijos sky 

riaus vedėjo J. Rimašausko 
nuotrauką ir platų aprašymą 
jo išgyvenimų bolševikų ir 
nacių kalėjimuose. Savaitraš
tis pažymi, kad lietuvis J. 
Rimašauskas, sutrumpintai 
amerikiečių vadinama tiesiog 
Jonu, šiuo metu rašo tris 
knygas, kuriuos turės apie 
1000 puslapių ir išsamiai pa
vaizduos Maskvos klastingu
mą. Savo tezes Rimašauskas 
pagrįs ir pailiustruos tiesiog 
krūvomis įvairiausių dokumen 
tų, kurių originalai saugojami 
banko seifuose. Be to. jis 
rūpinasi išplatinti 1200.000 
ženkliukų «Stop genocide in 
Lithuania».

Savaitraštis pažymi, kr 6 J. 
Rimašauskas, 30 metų amži
aus tremtinis, buvusių Lietu
vių Politinių Kalinių Sąjungos 
vicepirmininkas, per okupaci 
jas dirbęs Lietuvos pogrindžio 
informacijos centre, už tą 
savo veiklą buvo tiek bolše 
vikų, tiek nacių įkištas į ka
lėjimą.

«Tarp raudonųjų ir nacių 
visai nedidelis skirtumas. Jei 
jūs nebuvote žydas, tai buvo 
lengviau gyventi prie nacių. 
Jie tiktai griebdavo aktyvius 
politinius priešus. Jei jūs ne 
sikišdavote į politika, tai jie 
jus palikdavo ramybėje. Ta
čiau komunistams kiekvienas, 

kuris nėra aktyvus komunis
tas, yra jau politinis priešas. 
Bet abiejų tikslai yra vienodi. 
Abeji laikosi rasės teorijos», 
kalbėję Rimašauskas savaitraš 
čio bendradarbiui. Naciai jį 
sučiupo kaip pogrindžio ryši 
ninką 1942 m., ir jis vėl tapo 
vietoj paprasto piliečio tik 
eiliniu numeriu - 21333. Gali
ausiai jis buvo pasiųstas į 
Stutthofo koncentracijos sto
vyklą. Kiek kartų buvo kan
kintas ir daužytas, gerai neat 
simena. Jam buvę išmušti 6 
dautys. «Tačiau nė vienos pa 
vardės jie neišgavo iš manęs», 
pakartojo savaitraštis Rima 
šausko žodžius.

Bolševikų «išlaisvintas» iš 
koncentracijos stovyklos, Ri
mašauskas tuoj prisidėjo prie 
lenkų pogindžio ir ėmė rašy
ti j jų pagrindinę spaudą, bet 
po 6 mėnesių vėl buvo su 
luptas ir bolševikų įkištas' į 
naują koncentracijos stovyklą. 
«Visa Lenkija yra viena di
džiulė koncentracijos stovy
kla», sako Rimašauskas. Tači 
au joje Rimašauskui teko neil 
gai būti - pasinaudojęs vienin 
teliu galimumu ištrūkti, jis iš 
lenkų pogrindžio išsirūpino 
gimimo metrikos su žydiška 
pavarde ir tuo būdu buvo 
drauge su kitais žydais išleis 
tas į Vakarus, nes tuo metu 

kcmnnistai iš visų tautybių 
nedarydavo kliūčių taip išvyk 
ti tiktai vieniems žydams. Iš 
Berlyno, UNRROS padedamas, 
vėliau atvyko j Hamburgą, o 
iš ten - į Bonną, kur toliau 
studijavo mediciną, kol galop 
emigravo į JAV.

Vokiečiu įtakingas dienraš 
tis «Die Welt» Nr. 267/1952 
įsidėjo straipsnį, kuriuo pa
vaizduoja, kaip Kremlius 
reaguoja į Eisenhovverio iš
rinkimą JAV prezidentu. Aiš
kus dalykas, Eisenhovverio 
ryžiingumas ir noras pradėti 
Europos Rytuose naują politi 
ku Kremliui nepatinka. Dien
raštis atkreipia dėmesį į Ei
senhovverio š. m. rugpjūčio 
25 d. New Yorke Amerikos 
legionui (karo veteranams) 
pasakytą kalbą, kurioje išs
kaičiavo visus 17 kraštų, pa
vergtus komunistų, kurie tu
rės būti išvaduoti. Tarp jų 
suminėtaė ne tik Tibetas, 
Mongolija, šiaurinės Japonijos 
salos ir kt., bet taip pat ir Pa 
balti jo valstybės.

Olandų ir belgų spauda apie 
mūsų rezistenciją. Olandiį 
dienraštis N H.C. (1952.XI.17.) 
įsidėjo ilgoką straipsnį apie 
Pabaltijo valstybes. Rašytojas 
Edzard Schapperis, suminėjęs 
visas tris Pąbaltijo valstybes, 
pažymi, kad jų padėtis nėra
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Jei būsime atviri prieš save 
ir prieš laisvinimo kovai lėšas 
aukojančią visuomenę, turime 
atvirai pasakyti,‘kad iš sumi 
nėtu anmenų į Vokietiją tega 
lės, ar tesutiks sugrįžti tik 
vienas - antras, nes dauguma 
iš jų jau dirba Patariamojo] 
Lietuviu Grupėj JAV labai 
naudingą ir didžiumoj tą dar 
bą, kurį 1946 metais Vlikas 
buvo įsirašęs į savo dàrbu pro 
gramą, ir kurį dėl savo asme 
ninės sudėties neįstengia 
atlikti.

Todėl, jei ir butų pagaliau 
pasirįžta vykdyti Vliko asme 
ninę*reformą, atrodo, kad šiuo 
metu tegalės būti kalba tik 
apie Vliko rarastymą iš antrų 
'jų garnitūrų, kas ir vėl vilki 
nės problemos neišsprendžia, 
nes Vliko autoritetas privalo 
gimti ir augti iš jo nudirbamo 
darbo, o ne is lėšų rinkimo 
sumetimais perpūstos propa 
gandos spaudoje, į kurią jau 
nebetiki ne tik dalis lietuviš
kos visuomenes, bet ir grupių 
centrai. Į Lietuvos laisvinimo 
kovą kiekviena grupė privalo 
išmesti savo sunkiausią arti 
leriją! Ir kol to nebus, kol 
grupių centrai j Vliką žiūrės 
su savotiškn abejingumu, tol 
Vlikas ir toliau teturės tik tą 
iš emigracinių likučių, ar an 
trųjų garnitūrų nedarbingumo 
kilusį vilkelio autoritetą, ku
ris neadvejotinai veda ir ves 
prie Vliko nekrologo.

Į Vliko reformą Vokietijoje, 
ar bennrai Europoje, netikiu 
ne tik del virš suminėto, bet 
ir del gilaus įsitikinimo, kad 
parlamentų surogatais užsie
nyje laisvinimo kovą tegalima 
sėkmingai vesti tik trumpes 
nėj distancijoj, kaip kad rodo 
Vliko pavyzdys, toji kova išsi 
gimsta į tuščias, jokio pateisi 
nimo neturinčias partijų riete 
nas, kurios gyvenimui diktuo 
jant jau vien tik iš pakitusios 
tarptautinės politikos konste 
liacijos savo vietą turi užleis 
ti tokiam organui, kuriame do 
minuos ne grupiniai ginčai, 
ar «moralinio» kapitalo atsar 
gų sudarinėjimas, bet -- tik 
Lietuvos Laisvei skirta darbo 
konkurencija. Akcentuoju,dar 
bo konkurencijai o tai tegali 
būti pasiekta tik sudarant Ekzi 
linę Vyriausybę

Dažnai girdimas argumen
tas, kad Eksilinės Vyri ausy 
bės, kurios ligi šiol bendravo 
su Vliku, mano giliu įsitikini 
mu ne tik bendraus, bet ir 
daugiau skaitysis su mūsų

Gaspadoriška giesmė
Strazdas

Jaú saulelė teka,
Gaili rasa krinta,
Kelkitės, vaikeliai,
Dienelė jau švinta;
Kelkitės visi greitai iš ūmo;

Skubinkitės laukan greitai iš durno:
Petras rugių setų, •
Mariutė eketų,
Jurgis pjautų šieną,
E, tai visą.

Gabriušis galvijų ganyti —
Kaip tai gaspadoriui reik vis išmanyti.

Ta tinginė Ona
Tegul kurkęs gano, 
Barbė laužus krovė — 
Tegul daržus ravi;

Kad visi, kožnas iš vieno,
Prociavotų ščyrai per visą dieną.

Ei, tu, gaspadine,
Greitai apsisuki,
Tegul tavo akys 
Nebus jau užrukę.

Kopūstų ir su lašiniais
Privirk pilną puodą, kiek tiktai pareis.

.\šen (a ). atsisėdęs
Ant širmo žirgelio, 
Apibėgsiu laukus 
Pagal tą upelį.

Prikrovęs brandžių mieželių.
Parvešiu namolio sausu keleliu.

Už vasaro procias
Ir už sunkius vargus,
Už gailius prakaitus
Ir už čėsus dargius

Gersme, pasiuliosme,
Atsigėrę Dievui padėkavosme.

VISI I MOKA VISI I MOKA
1953 m. sausio mėn 10 d. 20 vai. Lietuvių Sąjunga 
Brazilijoje ruošia Mokoje, Rua Lituania 67, linkšmą

su programa, kurią atliks V. Anastazijos Dr. J. Ba 
sanavičiaus vardo Mokyklos scenos Mėgėjų Būre
lis, suvaidindamas 4 veiksmų komediją «Ponas 
Dauganoris». Šokiams pritars Golskio Orkestras. 
Pakvietimai gaunami pas L.S.B. Narius ir mokytojus

Lietuvių Menininkų Klubas 1953 m. vasario 7 d. 20 
vai. Sociedade Paulista de Ginastica salėje, rua 

Couto Magalhães 280, ruošia

įdomia programa. Po programos šokiai~ligi 4 
vai. ryto, grojant puikiam orkestrui

Pakvietimus bei numerius staliukams galima įsigy
ti «Mūsų Lietuvos» Redakcijoje, pas J. Karpavičių, 
Av. hão .João, 233, K. Ambrazevičių, M. Vinkšnal- 
lienę. K. Pažėraitę ir Mokoje pas Stankevičius.

SU

Lietuva Brazilu 
Spaudoje

Lietuvos atstovas Brazilijo
je ir Laisvosios Europos k-to 
Administracinės Tarybos na
rys ministeris Meieris suorga 
nizavo lietuvių ir Lietuvos bi 
čiulių būrelį, kurio pareiga 
patiekti eilę straipsnių brazi
lų spaudai ir nušviesti mūsų 
pavergtos Tėvynės būklę bei 
lietuvių tautos kovą dėl lais 
vės. Pirmasis straipsnis, kurį 
parašė didelė Lietuvos bičiulė

•
kaip satelitinių valstybių, bet 
jos paverstos soviet respubli 
komis, kad Sovietai čia uorė 
ję įsistiprinti prie Baltijos 
krantų. Toliau autorius prime 
na, kad iš ten gyvenusių 6,5 
mil. gyventojų tikrų baltų te
likę tik 4 mil. Jų vieton atkel 
tieji kolonistai smarkiai sti
prina šiuose kraštuos karo 
mašiną.

Ek’siline Vyriausybe, sudary 
ta iš pajėgiausių ir darbą dirb 
ti mokančių asmenų. O jei ir 
prileisti, kad musu Eksilinės 
Vyriausybes niekas nepripa
žins, tai ją sudarę vieną kar 
tâ ant visados užbaigsime tą 
dypukišką, Lietuvos laisvini
mo darba nuvertinančią fazę, 
laimėsime kiekvienos grupės 
pajėgiausius žmonės, o tuo pa 
čiu - ir maximalinį Lietuvos 
Laisves kovai skirtą darbo re 
zultatą.

L. Prapuolenis

poetė Rachel Portei:: Audenis 
buvo išspausdintas plačiausiai 
skaitomame Rio de Janeiro 
dienrašty «O Jornal» 1952 m. 
gruodžio mėn. 21 d:

«Niekuomet nebuvo tiek iš 
ryškėjus! lietuvių tautos ver 
té, — pradeda savo straipsnį 
poetė Portela, — kaip šiuo 
metu. Jos vertė nematuoįama 
gausumu kariškų pabūklų, taip 
mėgiamų šiandieną, ne iškasa 
mų mineralinių turtų gausumu, 
ne stipria kariuomenę — nie 
ko to vargšė ir užmiršta Lie 
tuva neturi, bet dėl vieno lo 
bio, kuris yra visų kilniausias, 
dėl jiegos, kuri yra visų ats
pariausia — Tėvynės meilės 
ir sąmoningos kovos prieš ko 
munizmą. Ši jiega jungia vi
sus lietuvius, nežiūrint kur jie 
bebūtų: ar priešų mindžioja
moj tėvynėj, ar išblaškytus 
plačiame pasauly ar Lietuvos 
miškų priglaustus bevardžius 
kuklius partizanus, — jungia 
į vienetą, kuris savo galia ir 
ryžtingumu nustebia visus 
priešo ginklus, nutylančius 
prieš šios tautos drąsą, didvy 
riškumą ir kančią. Rusų bude 
lių persekiojami, kankinami

(Pabaiga 6 pusi.)

Madeiras do Brasil

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

ilh =?

į Metalo Išdirbinių «Industria Strazdas» ■
3 atlieka įvairius geležies bei metalo išdirbinius, kaip | 
3 šaltkalvystės, galvanizavimo ugnimi, liejimas, varžtų | 
| bei kablių dokalkoms eternitui ir brazilitui. Į

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

| Raštinė: Rua do Carmo, 138 - 3.“ S/306-Fone 33-3865 I
3 São Paulo |
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Jprlndys & Čia
P A R D U 0 D A

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS, 
balso grynumas, skambumas

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

Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui

Industria e Comercio de Calçados

Sr EC1ALYBĖ BATŲ: vyrams, moterims, 
panelėms, futbolistams, vaikams...

Rua Javaės, 719 - São Paulo
»

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

— Bendradarbiauk joje 
pranešdamas visas naujienas 
iš savo apylinkės, miesto ar 
interior©.
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Rastinės Darbai ir Teisiniai Patarimai
Natūralizacija, ^inventoriaus surašymas, išieškojimas 
skolų, persiskyrimai (desųuites) 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.

Rua R įnerto Simonsen, 13 --- 3 ° — salas 306 ■ 310 
(Senoji rua do Carmo ir kampas P ęa Clovis Bevilagua) 

São Paulo

MEKANIKOS DIRBTUVE
Gaminami įvairiausių braižinių vitražai, 

vieliniai tinklai tinkavimui ir tvoroms, 
langų stiklų apsaugos, užtvaros, geležinės 
durys ir vartai, banguotos skardos durys 
pagal mąstą. 6

mį™ Gaminami žibintuvai įvai-
riaušių tipų. Daromi įvairių ■ u 

«k dydžių grąžtai žemei gręž- V
ti. Pardavimas grynais ir ,

//III % išsimokėtinai.

JONAS VARNAUSKAS â FILHOS
■ I

Telefonas (recados) 3-0710- - _ t. Jj

Rua 12 N.o 39 — Vila Z e Ii na ji 
Avenida Zelina N.o 714 — (fundos) ši 
Caixa Postai 4118 — São Paulo ji

RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 275 — 7 AND. — SALA 73 
TEL. 34-7482 — SÃO PAULO

ÉMtHimiiininHiiiiiiiniHiiiiiiimiiiiinniiiuniniii>iiiiitiiniiiiiHHniiiiiiniiiníHiiiiiiiiii:iiiniiiiiiiiiiiiiiiiiii:intMiiiiiiii!iHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiniiiiiHniiuiiiiiiiniiuiiiiiiiiiiimiiiiiiitiiiiiiiiiiniiiiiHiiu

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

JARDIM RIVIERA

— 100 mėnesių
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tik už

Suinteresuotus nuveža ir parveža. Iš Santo Amaro eina autobu.
sai Jardim Riviera. Iš Socorro galima nuplaukti laiveliais.

Benjamin Constante 23, 1-o andar sala 6. Fone: 34-5914. Šiokiadie
niais iki 17 vai. Sekamdieniais ir šventėmis 8-9 vai. rvto.

Santo Amaro apylinkėje - nuosta
baus grožio gamta sveikas klimatas, 
18 klm. nuo Praça da Sé, geras kelias, tarp 
dviejų pžerų. Puiki proga dabar įsigyti žemės 
sklypą su mažu įnešimu ir ilgalaikiu išsimokėjimtz

Reikalingų informacijų gauti tik pas vienintelį įgalio
tinį šias žemes pardavinėti mūsų tautietį Kaži Kiniliausk\, rua

CAjFA J 
/Ac jcipgie

• nCių karių 
Tikrenybėje, • 
karas, tuo 

jis iš-

APRENGIA vyrus nuo galvos iki kojų

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

Viskas geriausios rūšies,, patvaru, gražu ir pigu.

1$ FABRIKO TIESIAI VARTOTOJUI.

JORGE

Rua São Caetano, 526
Fone 35-3260

VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS

L I N D O Y A

MATELIONIS
KRAUTUVĖS:

☆ Rua São Caetano, 510
São Paulo

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.
GAMINIŲ PLATINTOJAI

I IRMÃO J CAIRO ĮEIKI iTDA
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 83’5 
TELEFONES: 51-4019 e 51-2223

Caixa Postai 3967
SÃO PAULO
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Eglutė Mokoje
Šį sekmadienį Lietuvių Są

junga Brazilijoje suruošė Mo 
koje, Dariaus - Girėno salėje 
Kalėdų Eglutę. Menišką pro
gramą, kurią paruošė mok. 
rašytoja Karolė Pažėraite, iš
pildė D.L. K. Vytauto Didžiojo 
vardo ir Dr. Vinco Kudirkos 
vardo prad. mokyklų lietuvių 
kalbos pamokų lankytojai. 
Pirmiausia scenoje pasirodė 
jaunučių choras, vedamas EI 
viros ‘Kilčauskaitės, kuris nuo 
taikingai sugiedojo kalėdines 
giesmes «Tyli naktis» ir «Gül 
šiandieną jau ant šieno», o 
taip pat ir dvi dainas: «Kukuo 
ja gegutė» ir «Paukščių vestu 
vės». Paskui tos pačios moki 
nės gražiai išpildė vaidilučių 
šokį «Ant kalno Ramojaus». 
Įspūdingai padeklamavo «Ka
lėdos Lietuvoje» Nijolė Pupie 
nyte, atitinkamus eilėraščius 
apie Kalėdas ir žiema vykusi 
ai padeklamavo: Aldona Kaš 
kevičiute, Antanas Tyla, Nijo 
lė Vinkšnaitytė, Giedrė Valei

(Pabaiga iš 3 pusi)

ir deginami lietuviai daužo 
mirtimi dvelkiančių pežemi 
nių kalėjimų grotas, lieja, sa 
vo kraują, jie — nežinomoji 
kariai — kovoja ligi mirties 
ir be skundų ir aimanų ken
čia, nelyginant Cezarių laikų 

^krikščionybės pirmieji apas 
darbo, „ ....
sumetimais11 0 Pasaulinio karo 

tu su kitomis 
mis buvo už 
priešu griu- 

centraPl sis’emiškas
ova kiek,4lltos naikinimas, jos 
Lenteji.aai ir aukos, jos didvy 
riškumas kovoje prieš bjau
rius skerdikus jungė ją su ki 
tomis panašaus likimo tauto 
mis. šiandie ji yra nežinomoji 
Kankinė, paprastas skaitomos 
aukų skaičiuoje.

Pasibaigęs karas, nurimo 
kariuomenės, nutilo tankų ir 
lėktuvu burzgesys tačiau lie 
tuviui karas nesibaigia, bevil 
tiška kova tęsiasi ligi mirties. 
Vienišas, užmirštas lietuvis 
kovoja pries komunizmą, vyk 
dydamas savo kilnią pareigą 
šventai Tėvvnei.

Lietuva! Tu esi kaip krišto 
linis lašelis, žemės purvu ir 
puvėsių užteršto vandenyno 
viduryje, milžinišku bangų 
blaškomai ir skandinamas, ta 
čiau nenugalimas.

Žinok, Lietuva, jei karo 
draskoma tu buvai mažytė ir 
nežinoma, tai Istorijos Teisme 
tu būsi laisvės ir kovos milži 
nas!

gandos spauo/Ų* 
nebetiki ne tikybe
Lnc iria ti rimo? »3iS.vo

kaitė, Julytė, Asta Vinkšnaity 
tė ir Gražina Valeikaitė. Gra 
žiai pasirodė Vilos Belos mo
kyklos mokinės su žaidimais 
«Du gaideliai», «Už jūrių ma
rių» ir «Eiva boba pupų kult». 
Ypatingai paskutinysis labai 
patiko publikai nes mergai
tės buvo kaimiškai apsirengu 
sios ir imitavo su lazdom kti 
limą. Dalia ir Giedrė Valeikai 
tės, pritariant pianu chorve
dei Elvira Kilčauskaitei, gra
žiai sušoko Vengrų šokį. Gie 
drė pasirodė scenoje ir kaipo * 
pianistė. Elena Vinkauskaitė, 
pasižymėjusi solo šokių išpil 
dymu parengimuose Mokoje, 
ir ši kartą gražiai pašoko «Ci 
gorių šokį».

Taip pat vykusiai atliko 
savo numerius jannučiai sve
čiai: Robertas Vancevičius 
akordeonu ir Pranas Blaževi 
čiiis smuiku.

Programos pranešėjų buvo 
Lietuvių Sąjungos Brazilijoje 
išlaikomų mokyklų inspekto
rius kap Juozas Čiuvinskas.

Kalėdų Seneliu buvo Jonas 
Širvidas. kuris šį sikj ypatin 
gai gerai atliko savo rolę. Iš 
dalinęs dovanas, jis dar ilgai, 
Kalėdų Senelio rūbais, grojo 
akordeonu liet, šokius, kuri- 
uos noriai šoko lietuviukai.

šią vaikų šventę savo atsi
lankymu pagerbė gerb Lietu 
vos Konsulas p.A. Polišaitis, 
Sąjungos pirmininkas p Ma
rius ban ta, Menininkų Klubo 
pirmininkas p. Kazys Ambra
zevičius su šeima ir kiti.

— Inž Kumpis tarnybos rei 
kalais lankęsis pietinėj Bra
zilijoj, šiomis dienomis pro

São Paulo grįžo atgal į Rio 
de Janeiro.

— Gruodžio mėn. 27 d. Vila 
Zelinos parapijos bažnyčioj 
simainė žiedus Algimantas 
Šlepetys su Ona Derviriyte. 
Šaunios vaišės giminėms ir 
kviestiems švečiams buvo su 
ruoštos Mokoje LSB salėje 
rua Lituania 67. Jaunesiems 
svotai buvo Izabelė ir Juozas 
Seliokai. Vestuvės praėjo lin 
ksmoj nuotaikoj tarp Petuviš 
kos dainos ir muzikos garsų.

SUSIRINKIMAI

— L. K. Vyrų Brolija šau
kia sausio mėn. 4 d. 15 vai. 
narių susirinkimą, kuriame 
bus renkama nauja 1953 m. 
valdyba. Susirinkimas bus V. 
Zelinoj mokyklos patalpose.

— Liet. Menininkų Klubo su 
sirinkimas įvyks 4 d. sausio 
15 vai. Vila Zelinoj mokyklos 
patalpose.

— Kun. Vincas Valevičius 
ateinantį pirmadienį, sausio 
mėn. 5 d , laivu per Santos 
išvyksta Amerikon.

— Saus'o mėn. 10 d Petras 
Brasas išskrenda Kanadai.

— Klemensas Šukys iš Ka 
nados rašo, kad Kanadoj sun 
ku su darbais. yra nemaža be 
darbių Pataria susilaikyti nuo 
vykimo Kanadon. ypač netUr 
rintiem| geresnėm specialybės.

— Tik la minis laikraščio 
neskaito.

Rio de Janeiro
— Rio L. Kat. Bendruome

nė ir S-ga «Dainava» surengė 
tradicines Kalėdų iškilmes. 
9:45 vai. buvo pamaldos S. 
Francisco de Paula bažnyčio 
je, kurias atlaikė gerb. kolo 
nijos kapelionas kan. J. Jani 
lionis. Giedojo «Dainavos» 
choras vadovaujamas kun. T. 
Jakubausko.

16 vai. Caixa Economtca 
salėje vaikučiams buvo su
ruošta Kalėdų eglutė. Kalėdų 
senelis vaikačius. gausiai ap 
dovanojo ir palinksmino.

Toliau sekė malonus pobtt 
vis prie skaniai ponių paruoš 
to stalo ir muzikos.

Reik pasidžiaugti Rio de 
Janeiro lietuvių, ypač organi 
zuotosios visuomenes, susibu 
tusios į Liet. Kat. Bendruome 
nę ir S gą «Dainava» vieniu 
gurnu ir nuoširdžiu bendra 
darbiavimu Tai didelio kuliu 
tingumo pažymys, koresp.

— Rio de Janeiro. Per Švie 
tini) .'Ministerijos radiofoną 
195z. XII. 23 d 15 vai buvo 
pard iotas Ali Netto reporta
žas iš New Yorko apie rusų 
pastangas susovietinti Baltijos 
valstybes Pabrėžęs, kad jau 
E Gijoj. ir Latvijoj daugiau

kaip 50 ūkių yra kolektivizuoti, 
autorius plačiai sustojo ties 
Lietuva, nagrinėdamas prie
žastis, kodėl nevykstaTiisams 
ju užmačias pravesti4 mūsų 
tėvynėj. Didžiausia kliūtis yra 
lietuvių ūkininkų pasipriešini 
mas ir partizanų veikla.

VYGAUDAS NAVICKAS - 
GERIAUSIAS MOKINYS.

Gruodžio mėn. baigė Bra
gança Paulista mieste São 
Luiz gimnaziją Vygandas Na
vickas, sūnus dailininko An
tano ir Karolinos Navickų. Ir 
ne bet kaip baigė - baigė pir 
muoju mokiniu laimėdamas 
geriausiam mokiniui skirtą 
premiją - tūkstantį kruzeirų. 
Vygandas yra paveldėjęs ir 
tėvo talentą, turi didelių ga
bumų paišybai. Braganęos lai 
kraščiai aprašė apie Vygaudą 
talpindami jo fotografiją ir 
tuo pat metu šiltai atsiliepė 
apie Lietuvą ir lietuvius. Vy
gandas gimęs Lietuvoje.

PARDUODAMAS NAMAS 
iš 4-ių kambarių ir 3 jų vir
tuvių, sklypas 10x36. Rua Se
te N o 96.

informacijos vietoje.
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Registrado no C.R.C. sob on® 551

AVENIDA ZELINA, 749 — VILA ZELINA — S. PAULO

Abeilutas de firmas
Eaue: ramentas de firmas
Transfe:encias de firmas 
Con! rales na Junta Comercial 
Distrai os na Junta Comerciai 
Escritas Fiscais 
Escritas Comerciais

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

HORÁRIO das 8 ãs 19 horas.

Suknrusiems lietuviškų seimų židinius p. p.
S L \ PŠ i N S K A 1'1 EI SU K A ZI M i ERŲ G A UI IA.

JANUTE1 BERNAT.WiC.UTEI SU STEPONU S'lEtKUNU 
laimingo gyvenimo linki

Rio Liet Kat. Bendruomenė

NAUJOS LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS!

Bendruomenės choras platina naujai įdainuotas plokšteles:
1) “Jūreivių Maršas” ir “Baltos Gėlė'-”,
2) “Svajonės”--r- Tango ir “Polka”
3) “Malda už Tėvynę” ir “Kur Bėga Šešupė”.

Turime ir seniau įdainm tų plokštelių. Plokštelių galima gaut 
pas visus mūsų choristus pas choro pirmininką Kaz Nusenką 
(V. Zelina, Rua Rio Feio 2). nariams rėmėjams pas Petrą Ši
monį (V. Zelina, Rua Venda Nova 46) ir mieste pas Juozą 
Karpavičių — siuvykloje, Avenida São João, prieš Paštą.

::i jiiUh íh.ih ili>iiuík iiiiiii/liiiliillidiHiiiil’iliiilhHinlliiihtiliHiiMIiiiiiiiiirttiiliiilhilliHliilliHhilhtHiilhilliilliilhilhilliilliilliiHtilliiHiillilrF.nu

REIKIA BALDŲ? KREIPKIS Į TAUTIEČIO
J. L. Gali.isKas Ltda.

B A L D Ų S A N D E L Į.
G7 IC.467./A’/, 71-C — P. ALPINA.Choro Valdyba.

AVENIDA DR. GIACAGLINI, 34-C

Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių 
krautuvė tiktai pas
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Osa Sprindy Čia.
PRAÇA SÃO'JOSÉ, 1 — V. ZELINA S. PAULO

VISUOMET KASI SAVO SEIMOS ŽIDINIUI 
NAUJANYB1Ų

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų, 
įvairių daiktų dovanoms, į vairiausios rūšies pečių- 

1'ogoniL siuvamų mašinų; radio, plokštelių ir
Visa’tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA

1SS1.MOKÊJ1MUI.

t. t..

Prie pat autobuso NT. 93 sustojimo vietos
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