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Savaitinė Politiniu, įvykių Apžvalga
Maskvos taikos 

kaina
Malenkovas jau pora kartų 

kalbėjo apie taikingus Mas- 
vos norus. Jie, komunistai 
yra pasiryžę taikos labui su 
visais tartis kalbėtis, net ir 
su «imperialistais bei kapita
listais» amerikonais. Gi «Prav 
da» sekdama Malenkovo žo
džius, nuo savęs dar pridėjo 
rašydama, kad «išlaisvintos» 
tautos yra patenkintos Malen 
kovo kalbomis. Ką «Pravda» 
supranta «išlaisvintomis Tau
tomis», yra labai aišku Tai 
visos apgaule, melu, smurtu 
ir brutalia jėga nuo Baltijos 
ligi Dardanelių pavergtos ir 
žiauriai naikinamos tautos 
Reiškia nauji Kremliaus dės 
potai kalbėdami apie taiką vi 
siškai nemano išlaisvinti pa 
vergti kraštų. Taiką jie nori 
pirkti Lietuvos, Latvijos, Esti 
jos, Lenkijos. Čekoslovakijos, 
Vengrijos, Bulgarijos, rytų Vo 
kietijos laisvės kaina. Tai va 
gių ir banditų šitokia taika.

Taiką kitaip supranta Vaka 
rų demokratijų vadai. Jie ne 
kartą yra pakartoję, kad tai 
ka negali but nupirkta dange 
Jio tautų laisvės kaina. Nega 
Ii būt taikos paremtos prie
varta ir vergija. Tikroji tai
ka be laisvės yra neįmanoma. 
Vienaip taiką supranta komu 
nistai, kitaip laisvasis pasaulis.

Gražiais žodžiais apie taiką 
nesusižavėjo vakarų politikai. 
Tiek Vašingtone, Londone, Pa 
ryžiuje ir kitur buvo pasisa
kyta, kad naujo Stalino įpėdi 
nio žodžiams tada patikės, 
kada savo taikingus norus pa 
rodys darbais. O progų yra 
labai daug, pavyzdžiui užbaig 
ti Korėjos karą, pasitraukti 
iš užgrobtų kraštų, sustabdy 
ti komunistinę propagandą. 
Faktai rodo visai l.ą kitą. 
Štai beveik vienos savaitės 
laikotarpy komunistai keturis 
kartus atakavo vakarinių de 
mokratijų lėktuvus, du jų nu 
mušdami. Korėjoje laukiama 
didelių mūšių. Malenkovo žo
džiai apie taiką nieko neįti 
kiną. Tai tik nuvalkiota pro 
paganda.

Gottwald sulikviduotas?

Kovo mėn. 14 d. mirė Če
koslovakijos prezidentas Got 
twald. Tačiau jo mirtis buvo 

Reikalingas advokatas byloms vesti?

Nieko nelaukdamas kreipkis Į 

Advokatą Dedo Farias
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išpranašauta 10 d. kovo, ka
da jis dar buvo sveikas. Ir- 
wing Brown, vienas iš darbi
ninkų sindikatų vadų, vienam 
belgų laikraščio koresponden 
tui parieškė savo pasikalbėji 
me, kad Gottwaldo dienos 
bus suskaitytos, kai Malenko 
vas gaus laisvas rankas. Taip 
ir atsitiko. Kovo mėn. 13 d. 
susirgo, o 14 jau mirė plau
čių uždegimu. Keista, kada 
šiame amžiuje, kana penicili 
na ir kiti vaistai taip plačiai 
vartojami, jais būt nepasinau 
dojęs Čekoslovakijos prezi 
denias ir apsisaugojęs nuo 
mirties. Čia visai kitas reika 
las. Jis turėjo mirti, nes nore 
jo Malenkovas, kuris Gottwal 
dui negalėjo dovanoti už «nu 
krypimą nuo linijos». 1947 
metais Gottwald buvo palan
kus Maršalo planui ir norėjo, 
kad juo Čekoslovakija pasi
naudot}. Štai čia. ir yra pati 
didžioji liga, kuri Gottwaldui 
atėmė gyvybę.

Bulganin i Gottwald laido
tuves.

Savo įvykdytas žmogžudys 
tęs Maskva stengiasi nuslėpti 
suruošdama nužudytiems iš
kilmingas laidotuves, pasaky 
darni gražių kalbų, ar nusiųs 
darni j laidotuves savo atsto
vus. Taip buvo su Masaryku, 
kuris buvo išmestas per langą. 
Ir į Gottwald laidotuves at 
siuntė vicepremierą ir krašto 
apsaugos minister} maršalą 
Bulganin. Atsiuntė kariškį, ne 
politiką, nes Maskvai šian
dien Čekoslovakija yra svar 
bus strateginis punktas.

Kartu su Bulganin nuvyko į 
Pragą net ir komunistinės Ki 
nijos ministeris pirmininkas 
Chu En lai

Kas bus Gottwaldo Įpėdinis 
dar nėra žinios.

Ir daugiau ligoniu....

Taip yra susirgęs Rytų Vo 
l 'etijos prezidentas Wilhelm 
Pieck. Apie jo sveikatos sto
vį nėra jokių žinių.

Nėra abejonės, kad tai yra 
politinė liga.

Austrijos komunistų atsto
vas Frans Honner, nuvykęs 
Maskvon Į Stalino laidotuves, 
sunegalavo ir pasiliks Mas
kvoj kol visai sustiprės.

Marsalas Montgomeris 
pakviestas prezidento Eisenho 

werio i Vašingtoną. Beabejo 
maršalai kalbės kariškais, ne 
politiškais klausimais.

Azijoje
padėtis sulig generolo Mark 
Clark pareiškimu yra sunki 
ir pavojinga. Daug klausimų 
ir reikalų Korėjai Indo Kini 
jai yra bendrų, nes vienur ir 
kitur yra bendras priešas - 
komunizmas, kuris siekia pa 
šaulio užviešpatavimo.

Generolas M Clark aplan 
kys ir Indo-Kiniją.

Paklaustas, ar Korėjoj pra 
dės puolimą, atsakymo neda
vė, nes tai žinoti labai norė
tų ir komunistai.

Naujas incidentas.
Kovo mėn. 14 d įvyko nau 

jas Amerikos-Rusijos inciden 
tas. Amerikos karo lėktuvui 
beskraidant apie Atleutų sa
las, netoli Kamčatkos, jį puo 
lė vienas rusų lėktuvas. Rusų 
lėktuvas atidarė ugnį. Tuo 
pat atsakė ir amerikonų. Ru
sų lėktuvas nuskrido savo te 
ritorijon. Amerika del įvykio 
Maskvai įteikė protesto notą.

Latvijoj
pakeistas vidaus reikalų mi
nisteris. Lig šiolšias pareigas 
ėjo vienas latvių komunistas. 
Šią savaitę, Maskvos parėdy
mu, vidaus reikalų ministerija 
perėmė rusas.

- Turkijoje del įvykusio 
žemės drebėjimo ketvirtadie 
nio naktį žuvo 350 žmonių.

Lenkijoje 

numatomi dideli katalikų per 
sekiojimai. Vasario m. 10 Len 
kijos komunistinė vyriausybė 
pasirašė dekretą, sulig kuriuo 
Bažnyčia pavedama valstybės 
«kontrolei». Iš katalikų reika 
laujama, kad paklustų komu 
nistams.

Egiptiečiai 

stengiasi išstumti anglus iš 
Sueso kanalo. Amerika šiuo 
reikalu stovi nuošaly.

Mossadegh

Persijos vyriausybės minis 
teris pirmininkas prisiekė, 
kad niekumet neapleis savo 
pareigų, nebent būtų nužudy 
tas, ar tai parlamentas nus
pręstų.

Brazilijos kapitalistai
São Paulo estado, Paragva 

juje sodina kavą. Tam tikslui 
yra užpirkę didelius žemės 
plotus Mambay apylinkėse. 
Ten žeme penkis kart piges 
ne, kaip São Paulo estade.

Padėka
Reiškiame nuoširdžią padėką J. E. Lietuvos Įgalio

tam Ministeriui Brazilijoj Dr. Frikui MEIERIUI ir Rio de 
Janeiro lietuviams už pareikštą mum užuojautą netekus 
brangaus a.a. sūnaus ir brolio Roberto-Algirdo.

Ambrozevičių Šeima

Taip pat darbininkas ir mo
kesčiai Paragvajuje yra ma
žesni kaip Brazilijoj.

Korėja
yra daugiausia sunaikintas 
kraštas iš visų karų istorijos. 
Šiaurės Korėjoj iš 350 tūks
tančių korėjiečių karių yra 
belikę tik 50 tūkstančių. Iš 8 
mil. gyventojų yra belikę tik 
keturi milijonai. Kiti gi žuvo 
nuo bombardavimo, bado, 
maro.

Pietinėj Korėjoj iš 13 mili 
jonų gyventojų žuvusių skai
čius siekia pora milijonų. 
Kraštas paverstas griuvėsiais 
ir dykumomis.

-f-

Arg entinoje

siaučia vaikų paralyžiaus li
ga. Buenos Aires mieste už
registruota apie pora šimtų 
susirgimų.

KAVOS KAINA

nuėmus kontrolę Amerikoj 
smarkiai pakilo. Laikraščių 
pranešimu Petronoly kavos 
kilgramas kainuoja 50 kru- 
zeirų. Amerikoj taipgi jos 
kaina pakilo.

Viešbučių bei valgyklų sa
vininkai protestuoja. Pavyz
džiui Clevelando viešbučių 
savininkai boikotuoja kavą. 
Vieton jos, duoda veltui arbá 
tos stiklą.

VILNŲ KAINOMS

apsaugoti Amerikos vyriausy 
bė pakels iš užsienio ateinan 
čioms vilnoms muitus. Iš Ar
gentinos ir Urugvajaus atve
žamos vilnos yra daug piges 
nės, negu vietinės.

Savam ūkiui palaikyti ren
giamasi pakelti muitų, kad iš 
kitur atvežta prekė nebūt pi 
giau parduodama už vietinę.

SUNKU IŠRINKTI

Jungtinių Tautų Organizaci 
jos generalini sekretorių, ku
ris turi pakeisti Trigve Lie. 
Rusai sutinką tik Indijos kan 
didatą priimti.

BOHLEN

paskyrimą Amerikos amabaza 
doriui Rusijai patvirtino sena 
to užsienio reikalams komisi 
ja. Pradžioje demokratų par
tijos senatoriai priešinosi pas 
kyrimui. Paskirtas ministeris 
žodžiu ir raštu vartoja rusų 
kalbą.

PREFEITO RINKIMAI.

Šį sekmadienį vyksta São 
Paulo miesto prefeito rinki
mai. Viso yra išstatyti keturi 
kandidatai: Francisco Antonio 
Cardoso, Janio Quadros. Or
tiz Monteiro ir Andrė Nunes 
Jr. Pirmąjį palaiko ir remia es 
tado vyriausybė ir septynių 
partijų koalicija. Ypač daug 
dirbo jo išrinkimui Adhemaro 
progresistai.

Antrasis yra krikščionių de 
mokratų partijos kandidatas. 
Jį palaiko ir socialistai. Tre
čią kandidatūrą išstatė suski
lusi trabalistų partija. Ketvir 
tvirtas-komunistų kandidatas, 
kaip laikraščiai rašo, Adhe- 
mar de Barros pastangomis 
išstatytas, kad suskaldyti kri 
kščionių demokratų kandidato 
balsus, kurį del jo aktyvumo 
ir radikalios partijos progra
mos, remia net ir kairioji dar 
bininkija

Būti išrinktais turi galimy
bės pirmieji du kandidatai.

Kiek bendrai galima spėti, 
bent darbininko ir žemesnių 
valdininkų tarpe, daugiau bal 
sų turėtų surinkti Janio Qua 
droš.

Propaganda išvystyta nepa 
prastai didelė. Pilnas miestas 
plakatų ir popierių su kandi
datų vardais.

Nuo São Paulo prefeito rin 
kimų davinių priklausys ir 
buvusio gubernatoriaus Adhe- 
mar de Barros kelias į kram
to prezidentus. São Paulo 
miestas yra didelis rinkikas. 
Prefeito rinkimams užregis
truota 700 tūkstančiai balsu o 
tojų. Kokia bus miesto valdžia, 
priklausys ateinančias metais 
estado gubernatoriaus rinki
mai, o nuo šio 1956 m. prezi 
dento ir federalinio senato 
bei parlamento rinkimai. To 
del nenuostabu, kad dei São 
Paulo prefeito vietos taip 
smarkiai kovojama.

MIAMI

mieste, Amerikoje, du bandi
tai su maskėmis, dienos metu, 
užpuolė brangenybių kratuvę. 
Iššovę pora kart žemėn, nu
gąsdinę pardavėjus, brangeny 
bių išvogė už pusę milijono 
dolerių.

JUGOSLAVUOS DIKTATO
RIUS TITO.

šią savaitę lankosi Londone. 
Diktatorius yra labai stipriai 
policijos saugojamas, nes An 
glijoj gyvena nemaža politi
nių pabėgėlių jugoslavų,- ku
rie kartais gali sudaryti dik
tatoriaus gyvybei pavojų.

1
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Pavergtiesiems atėjo 
laikas organizuoti ti

kras savo valdžias
Draugas vasario 3 paskelbė 

prof. K. Pakšto straipsnį 
apie Vasario 16 minėjimą. Ja 
me siūlo kviestis į minėjimus 
visus kitus pavergtuosius, ra 
gina priimti rezoliucijas, ku
riose būtų pasisakoma už Eu 
ropos federalizmą ar už re
gioninius junginius ateities 
Europoje. Ragina taip pat re 
zoliucijomis skatinti organi
zuoti jau egzilinę Lietuvos vy 
riausybę. Jis rašo:

D r. Kazys Pakštas

«Vienas kongreso atstovas 
man pareiškė, girdi, jeigu Ki 
nija nebeturėtų savo valdžios 
Formozoje, tai laisvosios Ki
nijos klausimas jau butų da- 
dabar užmirštas. Jis pabrėžė, 
kad Baltijos respublikoms jau 
atėjo laikas organizuoti tikras 
savo valdžias užsieniuose, ne 
sitenkinti mažesnės reikšmės 
komitetais. Komitetai ne tiek 
ryškiai, neatšaukiamai pabrė 
žia galingą ir visuotiną tautos 
laisvės troškulį ir protingai 
organizuotą neatlaidžią kovą 
už tautos laisvę, kiek tai da 
rė vienas žodis: VALDŽIA. 
Garbingų istorinių tradicijų 
tautai kurios nei generacija 
nesutiko svetimiems vergauti, 
dera organizuoti savo valdžią 
be svetimųjų paskatinimo, ku 
riam laikui — net be pripaži 
nimo. Turime pasauliui iškal 
bingai bei akivaizdžiai pasa
kyti: prieš jokius galinguosius 
galvos nelenkiame, patys ži
nome savo laisvės kelius, pa 
tys mokame susiorganizuoti, 
susitarti ir aukoti. Čia gludi

Kotryna Grigaitytė

Tai ne amžiams
Tai ne amžiams saulė nusileido, 
Švino bonios auštant subyrės.
Tau nubrauksim ašarą nuo veido, 
tau užspausim žaizdą geliančios širdies.

Kai paliaus orkanai Baltijoje putę, 
Nemunas krutinę šniokšdamas pakels, 
Kruvinoj pakrantėj mėlynuos žibutės, 
tyliai krausis žiedas tėviškės obels.

Vėl sudėtos rankos maldai rytmetinei, 
O varpų gaudimas plaukia pagiriais. 
Kryžkeles išrašė šūkis paskutinis: 
tremtiniais išėję karžygiais pareis.

Tai ne amžiams saulė nusileido, 
švino bonios aukštant subyrės. 
Nusilenks ir kalnai Tavo giesmės aidui, 
vardas gintarinis ugnimi žėrės.

musų istorinė magiškoji pas 
laptis. Visuotiniame chaose 
mes privalome tapti mažu, 
bet aiškiai matomu, tvarkos, 
darnumo, susitarimo simboliu. 
Tad antroji rezoliucija turi 
būti nukreipta į musų pačių 
vadovybę, j Vliką, prašyti jį 
persiorganizuoti į valdžią treni 
tyje. 1918 m. rudenį Lietuvos 
valdžia organizavosi neturė
dama savo žinioj nė vieno 
kilometro žemės ir veik viso 
pasaulio sutikta nepalankumu 
nepasitikėjimu. Vakarų valsty 
bės nesiskubino mus pripažin 
ti de jure. Britanijos ir Pran 
elizijos pripažinimo de jure 
teko laukti bent ketverius me 
tus, t. y. iki 1922 m. gruodžio 
20 d. Bet mes dar pagrįstai 
didžiuojamės tų laikų mėsų 
ilga, drąsia, atkaklia kova. 
Pakartokime jų žygį.»

— Kaip komentuojama Sta 
lino mirtis. Stalino mirtis ko 
montuojamą įvairiai. Vokie
čių «Rheinischer Merkur» reiš 
kia mintį, kad ir jį likvidavo Ma 
lenkovo vadovaujama «Krem 
liaus žmogžudžių komanda». 
Prancūzų spaudos ir radijų 
daugumas skelbia įsitikinimą, 
kad dabar iš esmės keisis ir 
Sovietų užsienio politika. JAV 

spaudoj pasirodė balsų, kad 
tarpt, padėtis gali paaštrėti, 
bent pagiežtės šaltojo Karo 
frontai Amerikiečių apžvalgi 
nieko W Lipmano nuomone, 
bolševikams negreit pavyks 
«sukurti tokį naują dievuku, 
koks buvo Stalinas». Kilti u no 
monė, naujas karas ar taika 
priklausys nuo to, kam fak
tiškai pateks į rankas visą po 
Stalino valdžia Sov. Sąjungo
je.

— Šveicarų «Die Weltwo- 
che» (53 3.6) nuomone, bolše 
vikams negreit pavyks sukur 
ti antrą Leniną arba Staliną. 
Kol Stalinas būti} buvęs gy
vas, naujo karo tikrai nebūti) 
buvę, nes jis nenorėjo nė 11 
■jo karo ir buvo pasiryžęs 
nacinei Vokietijai užleisti di 
deles teritorijos dalis. Deja, 
Hitleris reikalavo dar daugiau 
«erdvės», kol galiausiai iš vi 
sų «galimų okupuoti sričių» 
beliko bunkeris Berlyne, kur 
jis ir nusižudė. Amerikiečių 
ekspertų nuomone, dabar tarp 
Stalino įpėdinių neišvengia
mai prasidės trynimasis 'Ta
čiau visai valdžiai savo ran
kose sukoncentruoti Moloto 
vas laikomas per senu. Beri
jus žvaigždė apsiniaukė, kai 
sausio mėnesį jis buvo imtas 
viešai kritikuoti, Malenkovas - 

nemėgstamas kariuomenės.

— Tačiau visiems paverg
tiesiems Stalio mirtis sudaro 
naują išsilaisvinimo viltį. Su 
laiku žūva visi, kad ir žiau
riausieji režimai, tad žus ir 
bolševikų sukurtasis, juo la
biau, kad jis ne tik pavergė 
milijonus svetimų žmonių, 
bet taip pat žudė savąją tau
tą. Anot kind. Adenauerio, 
tis mauzoliejus, kuris bus 
pastatytas Stalinui (jis dabar 
išstatytas Lenino mauzoliejuj), 
vokieči; ms amžinai bylos, 
kiek Stalinas yra pavergęs ir 
sunaikinęs jų tautiečių. O pa 
vergtieji prie tų žodžių pridė 
tų: taip pat milijonus kitų 

Politiniai priešai po rinkimų: demokratų kandidatas Adlai 
Stavensou aplanko Baltuosiuos Rūmuos prezidentą Eisenho
wer pasveikinti su laimėjimu. Tai aukštos politinės kultūros 

pažymys.

tautų žmonių «Osserv. Roma 
no» pažymi, kad Stalino vai
das bus amžinai susijęs su ty 
lia kančia, kurioj sunkius 
kryžiaus kelius teko vieniems 
iš pirmųjų išeiti Baltijos vals 
lybių broliams. Staliną ir jo 
režimą ypač smarkiai puola 
rusai, ukriiniečiai ir kiti pa
vergtieji tiek savo spaudoj, 
tiek per radijų pranešimus. 
Visi jie nurodo, kad sovietinė 
grėsmė palieka, kai j) 
buvusi, o kitų nuomone, net 
padidėja, nes. Malenkovui suė 
Mi.is visą vadovybę į savo 

rankas, kažin ar benorės bo{ 
ševikai laukti tol, kol ameri; 
kiečiai su Vakarais galutinai 
sustiprės ir bus pajėgus su
triuškinti pačioj užuomazgoj 
kiekvieną galimą bolševikų 
avantiūrą.

— Pavergtoje Lietuvoje 
apie Stalino ligą buvo pra
nešta tik kovo 4 d. 10 vai. 
per Vilniaus radiją, nors smū 
gis Staliną buvo ištikęs jau 
naktį iš kovo 1 į 2 d Budin
ga, kad tą dieną uetranslia- 
vo jokios programos įprasti
niu laiku nei Kauno, nei Klai 
pėdos, nei Šiaulių radijo maz 
gai. Matyti, buvo jsąkyta «bū
ti pasiruošusiems*', kaip kad

Rytų Vokietijoje, kur komu
nistų galva buvo įsakytas tuč 
tučtuojau skristi į Maskvą, o 
vit>a kariuomenė, milicija ir 
net ugniagesiai suvaryti Į su 
vo būstus, nes buvo paskelb 
ta «aliarmo padėtis», o kiek
vieną antikomunistinį pasi
reiškimą buvo įsakyta «likvi
duoti» pačiomis griežčiausio
mis priemonėmis. SSSR K? 
centro komiteto ir minist. ta
rybos pranešimuose paskelb
tas įsakmus nurodymas, kad

(Tąsa 3 pusi J

Vladas Andriukaitis

Posūniai
Nuo pat ryto, kaip nesus

tabdoma pragariška muzika, 
erzinanti, kurtinanti, griaudė 
rusų kanonada. Šoviniai, tie 
padrikę karo velniūkščiai, tik 
vos pro savųjų apkasus praš
vilpę, ugningais stulpais spro 
ginėjo visoje tarpfrontinėje 
zonoje. Didingais pasakų bur 
tininkų fontanais, eilių eilė
mis, kartu su dūmais, aukštai 
aukštai, kildavo šovinių išraus 
tos žemės, šlapioje dirvoje 
sausu atgarsiu čežėjo Įkyru
sis šrapnelis, šipuliais vertėsi 
medžiai, raizgėsi gausingos 
spygliuotų vielų užtvaros.

Pavakary prašneko ir sun
kiosios vokiečių patrankos. 
Sutratėjo kulkosvaidžiai, šau 
tuvai. Visa aplinkui, kaip ir 
vakar, ir užvakar, ir prieš mė 
nesį, susiliejo į vieną žvan
gantį, kiaurai žemę ir dangų 
skrodžiantį šauksmą: karas! 
karas!

Viršuj niaurios, drėgnos, 
plyštančios, šauksmą šaukian 
čios oro masės, apačioj per
mirkusi, virpanti, tačiau dul
kėmis trupanti žemė. O toj 
žemėj, giliuose vandens prisi 
sunkusiuose apkasuose — de 
Siručiai tūkstančių pilkųjų žmo 

nių. Pajuodę, baimės. įtempi 
mo ir skausmo nužymėti vei 
dai, sulinkę pečiai ir gyslo 
tos, mėšlungiškai ginklą span 
džiančios ir valdančios, ran
kos. Karas!

Vienoj pusėj - iš tolimųjų 
vakari), o kitoj - iš dar toli
mesnių rytų atžygiavę 
žmonės. Atžygiavę ugnim ir 
plienu tramdyti tyliųjų saulė 
lydžių, pakrypusių kryžių ir 
sunkaus vargelio dainos že
mės, grobti tat, kas pagrobta 
ir ginti pagrobto...

Kas, kad šimtais dega sod
žiai, skrodžiančio plieno per
vertos krinta moterys, vaikai 
ir žilagalviai seniai, kas, kad 
griuvėsiais paversta miestai 
ir miesteliai! Didingi galiūnai 
pilkojoj toj žemėj ir dėl tos 
žemės jėgas savo eikvoja, 
žmoniškumą ir gailestį vienu 
žodžiu - karas - nustelbę...

Nukrito juoda, kaip kapai, 
naktis. Kanonada dar padidė
jo. Nenutraukiamu dundėjimu 
virpėjo oras, neužgęstama 
pašvaiste švietė šovinių spro 
girnai.

Zidaras Vaškys, nors nieks 
jam apie tai nesakė, žinojo, 
kad greit prasidės mūšis. Pa

prato jau jis patrankų gaude
sy, tik jam, o gal ir kiekv e- 
nara kareiviui, suprantamas 
gaidas suprasti. Jos beveik 
neklystamai pranaš i uja neto
limą puolimą, traukimąsi arba, 
taip dažna fronte, mėginam - 
ji šaudymą Atsegė tat nežy
miai kuprinę, ištraukęs nume 
tė kastuvėlį, k'tiluką, labiau 
suveržė diržą. Taip pat žino
jo, jog šitaip pasilengvinęs, 
daug vikriau galės bėgti. Ap 
sižiurėjo, ar yra vandens skai
dinėje bonkutėje prie šono ir 
ar tebėra neišmatuojamos gel 
mes kareiviškos milines kiše 
nėj puskepalėlis sudžiūvo.-uos, 
kaip skiedra, duonos.

Daug ko fronte trūksta, daug 
be ko galima apsieiti, bet la
biausiai trūksta maisto. O juk 
be maisto neapsieisi.

Vos prasidėjo didysis karas 
- mobilizavo rusai Vhškį.Daug 
savaičių braškančiuose prekių 
vagonuose vežė į tolimuosius 
savo šalies plotus. Atplėšė 
nuo žmonos, vaikučių mokė 
ginklą vartoti, o paskui vėl 
su tūkstančiais iš visų Rusijos 
kampų surinkti) kareiviu, ve 
žė atgal. Vežė atgal į Lietu
vą, kad jis joje savo krauju 
rusų vergovę gintų.

-Ir gvnė Vaskys. Gynė kaip 
mokėjo ir kaip jį išmokė. Lin 
dėjo apkasų purvuose, rudens 
lietumi plovė išKaitusį veidą, 

šaudė, bėgo atakon ir nuošir 
džiai troško nugalėti. Nugaiš 
ti. kad vėl galėtų grįžti į Ui p 
netolimą dabar gimtąjį sodžių, 
apglėbti žmoną, vaikučius

Kruvina juosta smigo į juo 
dą aukšlį raudona rakieta. Ją 
pasiekė visa eilė panašių, įvai 
riaspalv;ų. mirksinčių rėžin- 
cia šviesa, kaip staiga su švin 
tančių, ’aip jau staiga ir už 
gęstančių.

Ur-r a a silpnu dūstelėjimu 
pragariškame patrankų trenks 
me tuoj po to pasigirdo pir
mųjų, į ataką išsiveržusių, ru 
sų kolonų šauksmai.

Prasidėjo!
Kanonada iš karto perpus 

sumažėjo Nutilo rusu b deri- 
jos. Liovėsi šaudymas ir iš 
apkasu.

Išgirdęs švilpuką bėgti ata 
kon. Vaškys vos spėjo užtai
syti šautuvą. Staiga jį apėmė 
kažin koks pašėlimas. Kaip 
ir visi, visa gerkle rėkdamas, 
šautuvą kilodamas, be nuovo 
kos, minties krislelio, kaip 
automatas, šoko jis iš apkaso. 
Molėtais laukais, painiodama 
sis į spygliuotas vielas, griū
damas, vėl keldamasis ir vis 
nenustodamas kartu su kitais 
rėkti, pasileido bėgti į priešo 
pusę.

Rakietos, vienos užgęsda- 
mos, kitos uzsidegdamos, blaš 
kė tamsą. Ju šviesoje Vaškys 

matė, kaip pakirstas varpas 
greta, prieky ir užpakaly griū 
vančius žmones, matė juoduo 
jaučias priešo apkasų linijas.

— Ura! rėkė bėgdamas į 
jas, kovos įkarščio pagautas, 
vieno noro - kaip galint grei 
čiau priešą pasiekti — stumia 
mas ir tik tuo būdu išvengti 
plonai zirzinčių aplink kulkų, 
sprogstančio šrapnelio lietaus.

Ūmai Vaškys krūtinėje pa
juto keistą šilimos bangą. Ji 
išsiliejo visam jo kūne, pa
keto kojas, rankas. Lyg iš 
miego pabudęs, sustojo vieto 
je, atsiduso ir klaikiomis aki 
mis apsidairė aplinkui. Įsiuti
mo pagauti, susirietę, durtu
vais pasišiaušę, tebebėgo ka
reiviai. Prieky, visai jau neto 
Ii, ritmiškai tratėjo vokiečių 
kulkosvaidžiai.

Sužeidė! — beveik ramiai 
nusprendė Vaškys.

Paleido šautuvą iš rankų ir 
palengva susmuko žemėn.

— Greičiau, greičiau! — 
tuoj po to pradėjo svilinti min 
tis jo įkaitusiuose smegenyse: 
— šliaužk, slėpk is! Tave su
mindžios, visą kulkomis pra
kilnius.

Paverstas žemėn, silpnas, 
virpąs ir dejuojąs, jis alkū
nėm ir keliais, vis pripulda- 
mas krūtine prie žemės, pra 
dėjo šliaužti į tą pusę, kur 
rakietų šviesoje, kaip kapai,
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pusi. 3

Konkrečios prie
monės lietuvybės 

palaikymui.
Mūsų ruošiamos tautinės 

šventės įspūdingai ir sklan
džiai praeina. Tačiau jose 
dalyvaujant kyla viena svar 
bi mintis: kas užims tas kė
dės salėse, kai senesnėsės 
kartos eiles praretės? Ar mū 
sų išaugusi jaunoji karta eis 
tėvų keliais ir ar jiems bus 
prie širdies Lietuvos reikalai?

Jau dabar matom ryškių nu 
tautėjimo ženklų. Yra šeimų, 
kur tėvai tik svetima kalba, 
nors josnemoka, su savo vai
kais kalba.

Yra lietuvių tėvų akių, me 
lynakių, geltonplaukių, kurie 
labai sunkiai ištaria vieną ki 
tą lietuvišką žodį. Taigi lai
kas dirba mūsų nenaudai Kai 
kas net sako neapsimoka prie 
Sintis, višviėn neatspirsime. 
Toks pasakymas yra lygus su 
sirgusiam žmogui, kuris vien 
dėlto nenori gydytis, ar sau
gotis ligų, kad visvien kaną 
reiks mi;tį. Lietuvybės liki
mas yra ankštai sūri štaš su 
lietuvių kalba. Jaunoji karta 
lietuvių kalbos gali išmokti 
lankydama lietuvių kalbos pa 
mokas. Prasidedant naujiems 
mokslo metams, pradeda 
mos ir lietuvių kalbos pamo
kos. Visų lietuvių tėvų pare! 
ga vaikus siųsti į lietuvių kai 
bos pamokas. O tos pamokos 
yra Vila Zelinoje, seselių pran 
ciškiečių mokykloje, Vila Be 
loję, Mokoje, ir Vila A našta- 
cio, Liet. S-gos išlaikomose 
mokyklose. Taigi mokyklų, 
kur yra vietos ir lietuvių kai 
bai, turime.

Bereikia vieno dalyko, kad 
tėvai jaustu savo pareigos 
siųsti j jas savo vaikus.

Mokslus einančio jaunimo 
lietuvišką dvasią žadina, ir la

(Tąsa iš 2 pusi.) 
visi su «padvigubinta energi
ja» parodytų «didžiausią vie 
ningumą ir susitelkimą, valios 
tvirtumą ir budrumą». Vak. 
Vokietijoj komunistai apie 
Stalino mirtį atspausdino pla 
čiausius pranešimus ir juos 
kiša norintiems ir nenorin
tiems į pašto dėžutės ar tarp 
namų durų.

MŪSŲ LIETUVA

Pan-Amerikos socialinės ir ekonominės tapybos ppsėdžiu 
metu Venezuelos sostinėj Caracas, Columbijoš atstovas Dr. 
Misael Pastrana siūlo rezoliuciją suteikiančią lengvatų pri
vačiam kapitalui įeiti į Pietų Ameriką. Šalia jo sėdi Brazi

lijos atstovas, ruko pypkę, Dr. Octavio Paranagua.

vina, kultūrina suorganizuota 
ir g-ažiai pradėjusi Liet. Kat. 
Moksleivių Ateitininkų kuopa 
Joje privalėtų dalyvauti visi 
lietuviai moksleiviai, visų kla 
šių lankantieji gimnaziją ar 
kitas tolygias mokyklas.

Dar yra viena spra
ga. Būtent, dar nėra suorga 
nizuotas jaunimas, baigęs pra 
džios mokyklą. Kai nėra sa
vojo sambūrio, jis nuklysta 
pas svetimus ir lietuviški rei 
kalai tampa svetimi, nesupran 
tami.

Šiai spragai užpildyti yra 
organizuojami baigusieji pra
džios mokyklą pereitais me
tais ar ankščiau. Pirmas 
jų susirinkimas šaukiamas ba 
landžio mėn. 19 d. V. Zelinoje, 
tuoj po 8:30 vai. mišių moky 
klos patalpose. Lietuviai tėvai 
raginkite savo vaikus susirin 
kime dalyvauti. Jų veikimui 
yra paruošta ir atatinkama 
programa. Visos organizacijos 
j šį reikalą privalėtų daugiau 
dėmesio atkreipti, nes šiuo 
momentu nieko nėra svarbiau, 
kaip jaunoje kartoje išlaikyti 
lietuvišką kalbą ir dvasią. 
Nuo gražių kalbų laikais priei 
ti prie darbų.

P. R.

Palaidotas Vydūnas
Musų žymiojo tautos vyro 

Dr. Vydūno — Storosios laido 
tuvės įvyko vasario 26 d. Dėt 
moldė. Į koplyčią buvo susi 
rinkę keli šimtai žmonių; ku
rių gerą pusę sudarė vietos 
vokiečiai ir velionies pažįsta 
tamieji vokiečiai. Pamaldas 
atlaikė vietos evangelikų ku 
nigas. Velionies kars
tas skendo gėlėse ir buvo pri 
dengtas Lietuvos trispalve, o 
šalimais stovėjo Vasario 16 d. 
gimnazijos skautų garbės sar 
gyba. Prie velionies kapo su 
dėta visa eilė vainikų, tarp 
jų Vliko ir Vykd. Tarybos 
vardu, Mažosios Lietuvos Ta 
rybos vardu, PLB Vokietijos 
krašto valdybos, skautų, Vasa 
rio 16 d. gimnazijos, Lietuvių 
-Latvių vienybės ir kt.

Atsisveikinimo žodį tarė 
Maž. Lietuvos Prezidiumo 
pirm. E Simonaitis, Vliko ir 
Vykd. Tarybos vardu informa 
cijos Tarnybos valdytojas M. 
Gelžinis, PLB'Vokietijos karš 
to valdybos vardu — inž. Pr. 
Zunde, skautų vardu — Venc 
lauskas, Latvių-Lietuvių Vie
nybės vardu J. Glemža, Vasa 
rio 16 d. gimnazijos mokyto 
jų ir mokinių — Jurkaitis. Be 

to, prie kapo atsisveikinimo 
kalbas pasakė, iškeldami Vy
dūno nuopelnus, Rytprūsių 
vokiečių, Tilžės miesto, jo b i 
vusių mokinių Detmoldo mies 
to liaudies un to ir visa eilė 
kitų atstovų. Dėl Vydūno mir 
ties užuojautos pareiškimus 
atsiuntė taip pat min. B. K. 
Balutis ir visa eilė organiza
cijų, kurių velionis yra buvęs 
garbės narys. Duobėje karstas 
buvo pridengtas Lietuvos tris 
palve Karstas įstatytus į iš
mūryta duobę, kad su laiku 
jo kūną pergabentų į laisvą 
Lietuvą. PLB Vokietijos kraš 
to valdybos pirm. inž. Zundė 
pareiškė tvirtą įsitikinimą, 
kad tai bus į adaryta. Iškilmes 
baigė Vasario 16 d. gimnazi
jos choras giesmėmis «Prana 
šai Didis» ir «Apsaugok. Au
kščiausias, tą mylimą šalį».

Laidotuvėmis rūpinosi Ma
žosios Lietuvos Tarybos Pre 
zidiiimo pirm. E. Simonaitis. 
Į jas iš Vydūno giminių buvo 
atvykusi tik vienintelė duktė 
rėčia. Vydūno mirtį savo pra 
nešime paminėjo vokiečių te 
lėgramu agentūra DPA, «Li- 
ppisehe, Lahdeszeitung» ir ki 
ti špaiiijns organai Ypač pla 
čiai Vydūno mirtį ir jo nuo
pelnus musų tautai aprašė lie 
tuvių spauda. Kai kurie leidi 
niai pažymėjo, kad jai Vydū 
nas butų buvęs nelietuvis, tai, 
rasi, jis būtų buvęs garsesnis

Nutilo Lupos.
Nutilo jau tos lupos, 
Kur daug žadėjo sakė 
Šalia tavęs neklūpos 
Žadėta mėlynakė.

Užmiršk ta pasakėle, 
Užmirški žalią šilą.
Tavoji mergužėlė
Dausosna jau pakilo.

Ten jai žaliuoja lankos 
Ir gėlės amžiais žydi.
Visus tik džiaugsmas lanko.
Nieks laimės nepavydi.

Ten viskas jai atleista,
Širdis nebesiilgi,
Ir ašaros išdžiūvo, 
Kurios blakstienas vilgė.

1953 m. kovo 21 d

už visą eilę įžymių asmeny
bių. Vydūnas yra Lietuvai pa 
aukojęs, daugiau kaip 60 sav0 
amžiaus metu.. Nors jis mirė, 
bet jo palikimas bus lietuvių 
tautos branginamas amžinai 
ir bylos jaunosioms kaitoms, 
kaip išsaugoti net ir pačiose 
sunkiausiose sąlygose visuo 
met gyvą lietuvybės dvasią.

— Lenkų emigrantų laikraš 
tis «Naradovisc» paskelbė ži
nią, kad Amerikos lenkų ini
ciatyva tarp jų veiksnių ir 
lenkų egzilinės vyriausybės 
sferose Londone svarstomas 
klausimas, jog reikėtų prade 
ti lenkams su Bona tiesiogi
nius pasitarimus dėl Oderio - 
Neissės linijos. Tie pasitari
mai butų pradėti tik su sąly
ga, jei Vak. Vokietijos ir Ber 
lyno vyriausybė pripažitų len 
kų egzilinę vyriausybe teisė
ta lenkų vyriausybe. Tada 
lenkai sutiktų Rytų Pomerani 
ją, Rytų Brandenburgą ir Že 
miit. Sileziją gražinti vokie
čiams, už tai vokiečiai turėtų 
pareikšti išsižadą Rytprūsių, 
Aukštutinės Silezijos ir «kai 
kurių kitų mažesnių teritori
jos sričių*, kurios turėtų ati
tekti Vokietijai. «Narodoviec» 
griežčiausiai pasisako prieš 
lenkų kalba New Yorke lei-

(Tąsa 4 pusi.)

Ona Sadauskaitė

juodavo didelė patrankos šo
vinio išrausta duobė Įsirito 
pagaliau į ją, nušliaužė į pat 
jos gilumą, ir tik čia kiek nu 
siramino. Atsargiai pačiupinė 
jo vietą, kur kaip ugnis zaiz 
da degė. Dešinysis milinės 
šonas buvo prisisunkęs šilto, 
limpančio prie rankų, kraujo. 
Užgniaužė sužeistą vietą, su
sirietė. susigūžė ir tyliai tyli 
ai pradėjo dejuoti. Kažin koks 
tamsus šydas palengva aptem 
dė Vaškio akis, ir jis nustojo 
sąmonės.

Atsipeikėjo gal po valandos. 
Buvo ramu. Kova pasibaigė. 
Nutilo patrankos, šautuvai, nu 
rimo žmonės. Viešpatavo tyli 
didinga naktis.

Vaškio veidą vilgino smul
kutis lietus. Jis kiek galėda
mas tiesė prieš jį veidą. Jam 
rodėsi, kad kartu su šaltais 
lietaus lašeliais j jo kūną su
grįžta jėgos Ištiesė į lietų ir 
savo virpančią, silpną ranką. 
Bet kas tai? Jis ne vienas! 
Kažin kas tylus, nejudąs gu
lėjo per žingsnį nuo jo.

Suspietęs jėgas, Vaškys 
prišliaužė prie pat nežinomo
jo. Atsargiai palietė šiurkščią 
milinę šovinynus. Paskui ran 
ką pridėjo prie gulinčio gal
vos.

— Vokietis! - kaip įdeg
tas pasitraukė atgal.

Štai tau! Priešai vienoj duo 

bėj Vienas sužeistas, vos pa 
velkąs krauju plūstant) kūną, 
kitas — gal jau ir amžinuoju 
miegu užmigęs.

Vokietis gulėjo aukštielnin
kas. Vaškys atsargiai pataisė 
jo į šoną užlaužtą galvą, pa
togiau sudėjo rankas. Paskui 
nusilpęs, skausmo kankina
mas, sukniubo greta vokiečio 
ir vėl pasinėrė į kankinamą 
užuomarštį.

Atgavęs sąmonę, Vaškys 
išgirdo silpną gailų dejavimą 
greta. Dejavo vokietis. Silpnu 
tis, skausmo persunktas gar
sas vos virpino orą, čia pat, 
kaip vėjelio pūstelėjimas, tam 
soje sutirpdamas.

— Sunku tau... — garsiai 
pasakė lietuviškai Vaškys. - 
Negaliu ir aš tau paderi

— Geri.. Gert duok
Vaškys net sustiro. Vokie

tis lietuviškai atsakė!
Skardinė bonkutė su vande 

niu buvo prislėgta skaudamo 
šono. Sunkiai dejuodamas, nė 
paprasto skausmo sukelda
mas, Vaškys tačiau persiver
tė ant kito šono ir vargais 
negalais bonkutę atsegė nuo 
diržo. Virpančia ranka tuoj 
pridėjo jos kaklelį prie vokie 
čio lūpų.

— Tu, brolau, lietuvis? — 
paklausė, kai vokietis atsigė
rė.

— Ja... iš Klaipėdos... lietu 

vninkas...
Abu ilgai tylėjo. Tik dejo

nės slegiančią tylą ardė.
— O tu rusų? — pagaliau 

paklausė klaipėdietis.
— Rusų.. Bet ir aš lietuvis, 

nuo Alytaus... Man į dešinįjį 
šoną... Kraujas labai bėga, - 
tuoj pasiskundė Vaškys.

Man į vidurius... Turbūt, 
neišgyvensiu.

Klaipėdietis pradėjo labiau 
dejuoti. Blaškėsi, krutėjo, lyg 
atsikeltį arba šliauži) rengda 
masis. Paskui ėmė klejoti. Sū 
kavo vokiškus ir lietuviškus 
žodžius, kažin ko šaukėsi, ka 
žin kam skundėsi...

Vaškys, kraujui plūstant, 
vis labiau silpo. Dabar jis jau 
vos įstengė trūputį pasikelti 
ir iš bonkutės suvilgyti tautie 
čio lūpas, o kai šis, karščiuo
damas, silpnai stūmė jį ran
ka, beveik be sąmones krito.

- Ir aš, turbut, neišgyven
siu, — krutėjo mintis Vaškio 
gaivoje: — ligi ryto kraujas 
visai nubėgs.

Jis neišsigando tos minties. 
Vistiek jam. Gaila tik buvo 
žmonos ir vaikučių vargo.

Dabar taip tolimo, rodosi, 
senai senai sapnuoto, ramaus 
gyvenimo vaizdai mirgėjo jo 
akyse. Būdavo, kai išplaukia 
kelioms ilgoms savaitėms su 
sieliais į Prūsus, kiek žmo
na ilgisi, gailisi. Su mažyčiu 

rankose, būdavo, išeina į Ne 
mūno krantą ir ilgai ilgai sto 
vi, lydėdama sielius akimis. 
Ir dabar ilgisi, laukia...

Ne kartą buvo Vaškys Klai 
pėdoj. Vis su sieliais. Ir drau 
gų tenai turėjo. Kad antai ir 
tas pats Maksas Peteraitis, 
kuris restoraną turi. Visada 
ilgiausiai su Vaškiu kalbėda 
vosi.

— Mes broliai, tik dviejų 
piktų pamočių posūniai, —- 
sakydavo.

Ir tikrai posūniai. Savas 
prieš savąjį kovojame. Štai 
gal tas klaipėdietis mane per 
šovė, gal ir aš į jį ne vieną 
kulką paleidau... Tikrai mes 
posūniai, paniekinti, prispaus 
ti ir net vienas kito žudyti...

Jau į rytą klaipėdietis vėl 
kiek atsigavo. Paprašė gerti. 
Tačiau Vaškys neįstengė jam 
ir bonkutės paduoti. Ir pasiju 
dinti negalėjo, nors sąmonė 
buvo aiški.

— Negaliu, nusilpau... —- 
vos atsakė.

Paskui vėl pasinėrė į savo 
vis labiau susiraizgančias, 
vis labiau blunkančias, tirps
tančias mintis.

— Buvo kadaise Lietuvos 
karalystė. Taip knygose rašo 
ma, taip ir seni žmonės paša 
koja... Tik paglemžė nelabie
ji Lietuvos karūną ir paslėpė, 

kad patys mūsų šalį valdytų. 
Ir reikia tik, kad kas tą karu 
ną surastų...

* *
Rytą, paskelbus kelių va

landų paliaubas, sanitarai duo 
bėję netoli vokiečių apkasų 
rado du greta gulinčius ruso 
ir vokiečio lavonus. Palaido
jo juos bendruose kapuose, 
vieną su rusais, kitą su vokie 
čiais. O ir nežinojo niekas ir 
žinot nenorėjo, kad jie vie
nos tautos ir žemės vaikai, 
tik dviejų kovojančių dėl jų 
žemės vergėjų posūniai.
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Iš Argentinos lietuvių praeities
ARGENTINOS «PAŽANGIEJI» BENDRADARBIAUJA su NKVD

Rašo Vladas Veselauskas

1940 m. birželio mėn. 15 d. 
vakare važiavau į «Pietų Ame 
rikos Žinių» redakciją susitik 
ti su kun. Antanu Andriušiu. 
Iš ten privalėjome važiuoti 
po radio stotis, kad gavus ir 
radio bangomis paminėti Jšei 
vių Dieną. Kaip cik tuo metu 
pasirodė vakarinių laikraščių 
laidos. Pastebėjau laikraščių 
didžiuosius užrašus, kur buvo 
parašyta, kad sovietų karino 
menė peržengė Lietuvos rūbe 
žius. Nusipirkau bent kokius 
penkis dienraščius. Visi rašė 
apie Lietuvos okupaciją tik 
trumpas telegramas. Buvo pas 
kelbta, kad naujas Lietuvos 
respublikos prezidentas yra 
Justas Chaletski. Pavardė 
iatrodė visai nežinoma. Ryto
jaus dieną jau sužinojome ti 
krą Lietuvos duobkasio pavar 
dę.

• - Ar skaitėte vakarinius 
laikraščius - paklausiau, kada 
įėjau į «Pietų Amerikos Žinių» 
redakciją.

— Taip, — atsakė kun. A. 
Andriušis ir K. Kliauga. Kun. 
A. Andriušis pasiūlė nebeva 
žiuoti po radio stotis, nes da 
bar ten gali būt visaip aiški
nama susidariusi padėtis.

Greit po to mus nustebino 
kaikurių asmenų elgesys. Pia 
nistas Vytautas Bacevičius 
atsisakė skambinti Išeivių 
Dienos minėjime, nes jis ne
galįs skambinti «klerikalams» 
ir «fašistams». Dar tik prieš 
kelias dienas beveik verkda
mas prašėsi, kad jam bút leis 
ta minėjime skambinti. Jam 
buvo pažadėta sumokėti 100 
pezų (25 dol) Bolševikams 
okupavus Lietuvą V. Bacevi
čius linksmai bėgiojo ir vi
siems pasakojo, kad dabar 
atsidarė menui plati dirva, 
o be to Paleckis ir Venclo
va yra jo asmeniški draugai, 
ir jis galįs dabar būti paskir 
tas ministeriu vieton Dr. K. 
Graužinio. Nesuprato, kad Ar 
gentina tuo metu dar neturė
jo diplomatinių santykių su 
Rusija ir kad sovietiškųjų ats 
tovų Argentinoje negalėjo 
būti.

Sakoma, kada vanduo susi
drumsčia, visi šliužai iškyla į 
paviršių. Taip atsitiko ir Ar 
gentines lietuvių tarpe.

Kada Maskvos satrapai ne
siskaitydami su teisės bei žmo 
nišknmo pagrindais, pasiuntė 
savo ordas okupuoti mažos 
Lietuvos, su kuria Maskva bu 
vo pasirašiusi nepuolimo su
tartį, «Argentinos Lietuvių 
Balso» rekakcijoje susirinko 
visi lietuviški juodošiai, t. y. 
visokių komunistinių organi
zacijų atstovai pianistas V. 
Bacevičius, žydas Joffė ir 
priedo Norkus su Ožinsku. 

Jie išsiuntė «liaudies vyriau
sybei» sveikinimo telegramą. 
Arg. L. Balsas savo liaupsini 
mu sovietams pralenkė net 
komunistinį savaitraštį Momen 
tą. Š. Amerikos komunistiški 
laikraščiai da :g daugiau gė
rėjosi Balsu negu komunfstiš 
ku Momentu Balsas. Momentą 
vadino «fašistiniu lapeliu». Ne 
nusileisdamas Momentui Kos
tas Norkus džiaugsmingai ra 
šė, kad Justinas Paleckis «pra 
platino» Lietuvos rubežius nuo 
Palangos ligi Vladivostoko. 
Stengėsi įrodinėti, kad Lietu
voje nieko ypatingo neįvyko, 
tik Smetona pakeistas Palče
kiu. Rašė, kad Lietuvos kai 
miečiai iš džiaugsmo verkė, 
kada rusai okupavo Lietuvą. 
Balsas nuolat kartodavo, kad 
rusams okupavus L etuvą, Lie 
tuva kultūriškai pažengė 200 
metų pirmyn.

Kada «Sandara» patalpino 
vieno lietuvio laišką iš Sibiro, 
kuriame tas tremtinys skun
dėsi nepakenčiamu Sibiro gy 
venimu, A.L.B. 537 numeryje 
rašė, kad tas tremtinys yra 
ne kas kita, kaip koks nors 
lietuviškas valdininkas. Jam 
maždaug to ir reikia.

515 numeryje rašė, kad ru 
sų ir lietuvių santykiai visa 
da yra buvę geri. Jeigu anks 
čiau rusai buvo okupavę Lie 
tuvą ir ją išlaikė 120 metų 
vergijoje tai vien tik dėlto 
kad rusai lietuvių neatskyrė 
nuo lenkų, nes tiek lenkai, 
tiek lietuviai yra buvę katali 
kai, o tuo laiku tautybė buvo 
rūšiuojama pagal tikybą.

559 tame numeryje tilpo 
Br. Laukšos iš Brazilijos strai 
psnis pavadintas «Ar reikalin 
ga nepriklausomu Lietuva»? 
Ten įrodoma, kad Lietuva per 
nepriklausomo gyvenimo me 
tus išleido du milijardus litu 
kariuomenės išlaikymui. Kad 
to išvengti reikia, kad Lietu
va būtų rusų valdoma.

Su didžiausiu molonumu 
talpindavo sovietu eisenų foto 
grafijas, d a pasigirdami, kad 
specialiai oro paštu prisiųsta

Nori patogioj, gražioj vietoj, pamary — Praia Grande 
įsigyti žemės sklypą?

Neužmiršk apsilankyti Suarão.

Ten yra elektra visose gatvėse įvestas vanduo. Yra viešbu 
tis, restoranas bažnyčia, mokykla. O svarbiausia, kad prie 
visų šių pagerinimų kaina- pusiau mažesnė, negu kitų šalia 
esančių klvpu.

Viaq An chieta — nauja autoestrada eina skersai Vila 
Suarão. Taip pat yra ir geležinkelio stotis.

Daugiau informacijų «Mūsų Lietuvos redakcijoje.

(Atkelta iš 3 pusi.)

džiamą laikraštį «Novy Sviat», 
kuris remia šį projektą irleu 
kų egzil. vyriausybei meta 
kaltinimą, kad ji «išsižada va 
karinių Lenkijos sričių».

— Čia skelbiami duomenys 
yra paimti iš Vilniaus radijo, 
taip pat Kauno, Klaipėdos, 
Šiiaulių ir kitų radijo mazgų 
pranešimų ir iš sovietinės span 
dos. Išpūstais duomenimis ir 
suklastotais statistiniais skai
čiais sovietinė propaganda 
stengiasi suniekinti Neprikl. 
Lietuvos gyvenimą ir pavaiz 
duoti, kad, esą, tik bolševi
kams valdant Lietuvą sukies 
tėjusi ekonominė gerovė, pa 
kilusi «kultūra», prasidėjęs 
«tikrasis gyvenimas».

-- Kaip vasario 22 d. bvvo 
pravesta rinkiminė komedija 
į vad. vietines tarybas, jau 
buvo rašyta pereitame E. nu 
meryje. Faktiškai balsuotojai 
turėjo eiti balsuoti ir savo 
balsus atiduoti tik už tuos 
kandidatus, kuriuos buvo išs
tačius! partija Tačiau ryto
jaus dieną Vilniaus radijas, 
stengdamasis rinkiminę kome 
diją pridengti rimtumo skrais 
te, kaip rinkėjų vardu visam 
pasauliui skelbė: «Rinkėjai 
balsavo už tai, kad Lietuva 
butų dar gražesnė, dar švie
sesnė, kad kartu su kitomis bro 
liškomis respublikomis spar-

A.L.B. Rašė, kad Lietuvoje 
darbininkai vežiojami orlai
viais. Rašė, kad Rusijoj dar
bininkai dirba, tik G vai per 
dieną ir savaitėje tik keturias 
dienas, kad Lietuvoje komu
nistų partija buvo tokia tvir 
ta, kad nė viena opozicinė 
partija neišdrįso statyti savo 
kondidatų. Išleisdami kalėndo 
riu ragino jį įsįgvti, nes kiek 
vieno padoraus lietuvio parei 
ga susipažinti su Stalino kons 
tiiucija. kuri ten spaudinama. 
Ragino pranešinėti apie liau
dies priešus» Kaune stovin
tiems enkavedistams. Nėra 
abejojimo, kad K. Norkus tu
rėjo ryši sti NKVD, kad ga 
rantavo, kad NKVD neišduos 
skundikų pavardžių.

čiau žengtų j naujasjpergales... 
Visose rinkiminėse apylinkėse 
jau seniai prieš linkimų pa
baigą buvo atidavę savo bal
sus visi rinkėjai»... Galėjo 
paskelbti, kad balsavo daugi 
au negu 100%, kaip kad buvo 
padarę dar prieš rinkimų pa 
baigą per vad. «liaudies sei
mo rinkimus». Vasario 28 d. 
buvo iškilmingai paskelbta, 
kad iš viso į sovietineshary- 
bas buvę «išrinkti» 32.2Ò2 de 
putatal. Rinkimuose «balsavo», 
oficialiai paskelbtais duome
nimis. toks procentas: ;į sri
čių tarybas 99,94%, į rajonų 
tarybas 99,96%, į miestų tary 
bas 99,94%, į rajonų tarybas 
miestuose 99,92%, 1 apylinkių 
ir gyvenviečių tarybas 99,95%. 
Tokie yra oficialiai skelbiami 
«balsavimų» rezultatai. Kokia 
yra tikrovė, gerai žino visi 
tremtiniai patys iš savo paty 
rimo. Kovo 1 d. panašūs «rin 
kimai» buvo pravesti Sov. 
Latvijoj, Uzbekijoj. Kazakijoj, 
Kirkizijoj, Tadžikijoj, Armė
nijoj, Turkmėnijoj ir Karelų 
Suomijoj (atplėštoj nuo Suo
mijos. E.)

SKAITYK IR PLATINK 
«MŪSŲ LIETUVĄ» 
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AVENIDA ZELINA, 749 — VILA ZELINA — S. PAULO
Aberturas de firmas
Encerramentos de firmas
Transferencias de firmas
Contrates na Junta Comercial
Distratos na Junta Comercial
Escritas Fiscais
Escritas Comerciais

HORÁRIO das

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

8 òs 19 horas.= s

I
Madeiras do Brasil |

PERES & PRANAS LTDA. j
Importação — Exportação Į

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

Ern Minas Gerais: į
Peres & Cia. Ltda. - Leopoldina - R. Providencia, 71 | 
Jother Peres de Resende - São Pedro dos Ferros ■

Amadeu Cesar Machado - Nanuque,• Mjnas |

= 2

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

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

g Raštinė: Rua do Carmo, 138-3.° S/306 - Fone 33-3865 g 
| São Paulo g
1 «ii

JAU LAIKAS ATNAUJIN
TI 1953 METAMS «Mūsų Lie- 
tuvos» prenumeratą. Laikraš

čio likimas yra skaitytojų 
rankose.

TAUTIEČIAI

Norintieji, Santos kurorte 
praleisti trumpesnį ar ilgesnį 
laiką, prašome apsistoti pas 
STEPONAIČIUS. Čia galima 
pigesne kaina gauti kamba
rius ir pagal lietuvišką skonį 
pritaikytą maistą.

Adresas: Jose Menino, g-vė 
Godo Fredofraga, 173 nr. Bon 
dės: 2, 3, 14, 22, 32.

AVENIDA DR. GIACAGLINi, 34-C VILA ALPINA
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tobuliausias radio vitrolas 
balso grynumas, skambumas

3prindys 8c Čia — Largo S. Jose
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ĮjMEKANIKOS DIRBTUVE 
y ’Gaminami įvairiausių, braižinių vitražai, 
0 vieliniai tinklai tinkavimui ir tvoroms, 
H langų stiklų apsaugos, užtvaros, geležinės 
Į| durys ir vartai, banguotos skardos durys 
:: pagal mąstą. 
33

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

išsimokėtinai.

- .IKONAS VÁRNâUSKAS įr
Telefonas (recados) 3-07()7 jį

Rua 12 N.o 39 — Vila Zeįina H 
Avenida Zelina N.o 714 — (fundos) ĮĮ 
Caixa Postai 428 — bão Paulo ■« ■ •>' EtB

F o t o■$ t u d i ja “BERNARDO”
. . 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 
R U A 'SÃO CAETANO,' 447 — T EL. 4-5576 — SÃO PAULO

MŪSŲ LIETUVA

Industria e Comercio de Calcados

Pusi. Ô

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

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

SKAITYK IR PLATINK

«MŪSŲ LIETUVA»

SPECIALYBĖ BATŲ: vyrams, moterims, 

panelėms, futb.olistams, vaikams...

Rua Javaés, 719 Sãs Paul©

JARDIM RIVIERA
Santo Amaro apylinkėje - nuėsta 

baus grožio gamta sveikas klimat 
18 Kiro. nuo Praça da Sé, 
dviejų ėgerų. Puiki proga 
sklypą su mažu įnešimu ir 
— 100 mėnesių

R e ik a lingu i n f o r m a c i j ų 
tinį šias žemes pardavinėti mūs 
Benjamin Constante 23, 1 o a 
niais i

gauti tik pas vienintelį įgalio- 
tautietį Kaži Kmdiauskį, rua u 

lar sala' 6. Fone: 34-5914. Šiokiadie- 
Sekamdieniais ir šventėmis 8-9 vai. ryto.

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

tik už
geras kelias, tarp „ 
dabar įsigyti žemės 

i 1 gal ai k i u išs i m o k ė ji rn u
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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.

IS FABRIKO TIESIAI VARTOTOJUI.

JORGE MATELIONIS
KRAUTUVĖS:

Rua São Caetano, 526 ■ Rua São Caetano, 510
Fone 35-3260 a São Paulo
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VIENINTELIAI ATSTOVAI . ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A. ■
GATl NJD oVaENS- ' ■ L GAMINIU PLATINI OJAI

ISIRMaWJ CaWIKIEIRIÍ um.

Smbb»**

Lindoya vanduo yra šenai 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 Caixa Postai 3967 
TELEFONES: 51-4019 e 51-2223 SÃO PAULO
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DIDELIS LAIMĖJIMAS MUZI 
KO AL. AMBROZAIÚIO.

São Paulo miesto savivaldy 
bė norėdama iškilmingiau pa 
minėti miesto 400 metų sukak 
tį ateinančiais metais, organi 
zuoja didelį smifoninį orkestrą, 
į kuri nori įtraukti pačius ge 
riausi’ts muzikus konkurso, 
atrankos keliu. Į konkursą 
užsirašė ir Liet. Kat. Bendruo 
msnės choro dirigentas klar
netistas Al. Ambrozaitis. Kovo

Aleksandras Ambrozaitis

men. 12 d. klarnetistams buvo 
bandymo, konkurso diena. Vi 
so buvo užsirašę konkursan 
15 klarnetistų. Tačiau iš jų 
pirmoji vieta teito muzikui 
Al. Ambrožaičiui. Iš 15 jis 
vienas tebuvo priimtas. Jei 
orkestro vadovybė neras ge 
rų muzikų Brazilijoj, tai kvies 
iš užsienio. Todėl patekti į šį 
orkestrą nėra lengva. Reikia 
būti labai geram specialistui. 
Konkurso komisija įvertino Al. 
Ambrozaičio aukštą muzikos 
kultūrą ir puikią tekniką priim 
dama į orkestrą.

Muzikas Al. Ambrozaitis 
1939 m. baigė Kauno konser
vatoriją. Grojo Kauno ir Vil
niaus radiofonuose, Vilniaus 
simfoniniame orkestre. Trem 
tyje, Vokietijoje, žinių pagili 
nimui, dar lankė konservato 
riją Atvykęs Brazilijon grojo 
Rio de Janeiro miesto sinfoni 
niame orkestre.

Sveikiname su laimėjimu 
mūsų simpatišką maestro.

— Dailininkas Ant. Navic
kas greitu laiku atidarys savo 
kūrinių parodą, apie 50 pavei 
kslų São Paulyje.

— Kovo mėn. 15 d. Liet. 
Kat. Moterų Draugijos į vyku 
šiame susirinkime išrinkta vai 
dyba, kurion įėjo: Ieva Kat
kienė, Veronika, Stočkūnienė, 
Magdelena Vinkšnaitienė. An 
gelina Trubienė, ĮVeronika 
Vaikšnorienė.

— Moterystės luoman ruo
šiasi Helena Gerbyte su He
lio Paiva Lopes.

— Praėjusią savaitę staiga 
Mokoje mirė Povilas Vidžiū
nas. 50 metų amžiaus, kilęs 
nuo Utenos.>:Paliko nuliūdusią 
žmona ir dukterį.

MIRĖ JOANA ANDRIULIENĖ

Tragiškai nuo peilio smū
gio žuvusio Viktoro Andriu
lio žmona Joana šią savaitę 
mirė kalėjime. Paliko du naš 
laičiai vaikučiai 7 ir 12 metų 
amžiaus.

Del Joanos Andriulienės 
mirties vietos spauda «A Ga 
zeta», net dviejuos iš eilės 
numeriuose, kaltina policiją, 
kad ją sergančią nervų pakri 
kimu po tragiškų pergyveni
mų, patalpino ne ligoninėn, 
bet tarp bepročių. Nelaimin
gąją rado negyvą ant cimen- 
tinių kalėjimo grindi}. Ir taip 
dingo šeimos židinio laimė, 
o našlaičiams liko ašaros ir 
kieta gyvenimo dalia.

Rio Lietuvių Katalikų 
Bendruomenes sky

rius.
TIKYBINĖ RADIO PROGRA

MA.

Pirmasai tikybinės radio 
programos transliavimas lie
tuvių kalba įvyko š. m. koto 
11 d. per radio Vera Cruz —- 
R. P. E 2. Dalyvavo šios ra
dio valandėlės vedėjas kun. 
Juozas Janilionis, paskaitinin 
kas ad hoc kun. Feliksas -Ja
kubauskas ir solistas p. Te
lesforas Mažeika, akompaniuo 
jant prof. Bruno.

Paduodame čia ištysai pro 
gramos turiny, manydami kad 
jis tinka tikybiniam katalik’š 
ko laikraščio skyriui palaiky 
ti.

PROGRAMOS VEDĖJO ATI
DARYMO ŽODIS.

Garbė Jėzui Kristui!
Broliai ir seserys; Į Jus kai 

ba kolonijos kapelionas kun. 
Juozas Janilionis pranešda
mas džiuginančią naujienų: 
radio Vera Cruz — P. R. E 2 
— maloniai leido L K. B-nei 
kiekvienos savaitės trečiadie 
niais 18 vai. 40 m. lietuviška 
tikybiniai kultūrinę programą 
transliuoti, kurią, Dievo pade 
darni, šį vakarą pradedame. 
Tariame pirmą ačiū radio Ve

A. A. Viktoras Andriulis

ra Cruz vadovybėj, ypač jos 
prezidentui Dr. Placido de 
Melo ir tikybinės valandos 
/hora de crepusculo/ vedėjui 
p. Onezi. Kartu kviečiame vi 
sus tautiečius pasiklausyti, o 
vėliau pareikšti savo pasta
bas bei pageidavimus, o taip 
pat aktyviai bendradarbiauti: 
kas paskaiata, giesme — daí 
na, deklamacija, ar kronikos 
žinute. Visiems klausytojams 
išanksto ačiū!

GAVĖNIOS GIESMĖ.

Programa pradedama gavė 
nios motvvais Solistas bosas 
p. Telesforas Mažeika pagie
da du posmu giesmės «Aiyvų 
daržely».

— Kun. Feliksas Jakubaus 
kas išdėsto. «Gavėnios mintis».

— Solistas p. T Mažeika 
pagieda Šimkaus kompozici
jos «Laimink Dieve

Po to buvo perskaityta ko
lonijos gyvenimo trmupa kro 
nika ir padėkota klausyto
jams.

— Radio Vera Cruz prezi
dentas Dr. Placido de Melo 
karštu žodžiu pasveikino lie
tuviškos programos vedėją 
bei dalyvius. Giliu susijaudi
nimu kalbėjo apie lietuvių 
tautos pergyvenamas kančias 
del tikėjimo, kurias brazilų 
tauta gerai suprantanti ir to 
del pasiryžusi kovoti visomis 
pajėgomis su bolševizmu, pri 
mena buv. Prezidento Gaspar 
Dutra drąsų žygį išprašant 
^Maskvos agentus iš Brazilijos 
žemės.

KOVO 18 D. PROGRAMOJ 
BUVO:

2. Paskaita apie pasiruoši
mą prie Tarptautinio Eukaris 
tinio Kongreso, kuris įvyks 
1955 m. Rio, skaitės kun. J. 
Janilionis,

3. Giesmė «Prieš Tavo Alto 
rių» - muzika Šimkaus, išpil
dęs «Dainavos» choras, kun. 
F. Jakubausko vedamas,

4. Giesmė «Prieš taip didį 
Sakramentą» muzika Naujalio, 
išpildė tas pats choras,

5. Trumpa kronika - kun. J. 
Janilionis,

6. Uždarymas Sasnausko 
muzikos malda «Neapleisk 
Aukščiausia» giedant solistui 
p. T. Mažeikai.

PAKEITIMAI DEL REKOLEK
GIJŲ.

Del susidėjusių aplinkybių 
Konferencijų 27 ir 28 d. ne
bus Bet bus per radio, kovo 
m. 25 d. 18:46 vai. Antra kon 
fereneija ir išpažinčių klausi 
mas eis per Verbą nuo 7 vai. 
ryto. Mišios su bendra Komu 
nija 9 vai. Dalyvaus visi trys 
kunigai. Išpažinties galima 
prieiti ir šiokiomis dienomis 
nuo 8 ligi 10 vai . Rozarijos 
bažnyčioje tuo laiku galima 
rasti kunigus kasdien.

- .laimės Schorės Lietu
vos užsienio pasą Nr. 1090,

duotą 1924 m. kovo mėn. 29 
d. Kaune, kaipo dingusį, lai
kyti be vertės, o radusi jį, 
prašoma atsiųsti: Consulado 
da Lituania, R. Jaguaribe, 477 

São Paulo/Brasil.

PAIEŠKOMI:
— Juozas STRUMSKIS, gyv 

Anglijoje ieško savo pusbrolį 
STASĮ STRUMSKI, atvyko į 
Brazilija 1929 m. Abu kilę iš 
Rokiškio apskr.

Atsiliepti į Liet. Pasiuntiny 
bę Rio.

Elfiedre Mesterytė (E. Mes 
tars), gyv. Vokietijoje ieško 
savo tėvo Miko Mesterio, atva 
žiavusio į Brazilija 1930 m. 
ir gyv. São Pauly (Mooca) R. 
Canuto Saraiva No. 4a.

Žinantieji maloniai prašomi 
pranešti Lietuvos Pasiuntiny
bei Rio.

PUIKI PROGA nusipirkti 
DU ARMAZENAI ir viršuje 
DU GYVENAMIEJI BUTAI su 
atskirais įėjimais. Taip yra ir 
garažas. Namas dar tik baigia 
mais įrengti, niekeuo negyven 
tas, kampinis. Jis randasi .Avė 
nida Zelina 2112. Kainai ir ki 
joms informacijoms gauti 
kreiptis šiuo adresu: rua São 
Bento 40 (loja) Kalbėtis su sr. 
Jorge.

NAUJOS LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS!

Bendruomenės choras platina naujai įdainuotas plokšteles:
1) ‘‘Jūreivių Maršas" ir "Baltos Gėlės”,
2) “Svajonės” — Tango ir “Polka”
3) "Malda už Tėvynę” ir "Kur Bėga Šešupė”.

Turime ir seniau įdainuotų plokštelių. Plokštelių galima gauti 
pas visus mūsų choristus pas choro pirmininką Kaz. Ausenką 
(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.

Choro Valdyba.
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KEIKIA BALDŲ? KREIPKIS Į TAUTIEČIO
J. L. GalhsKas Ltda.

BALDŲ SANDĖLĮ.
.4 T. /)/?. GIACAGLINI, 71-C — K. ALPINA.

1. Muzikaliais Įeit - moty
vas «Alyvų daržely» - giedo
jo solistas p. 'J'. Mažeika,

— Naujų vitražų pašventi
nimas, kurie buvo sudėti praė 
jusią savaitę, bus šį sekma
dienį, 22 d. kovo, prieš pat 
sumą. Kadangi vienas vitra
žas yra šv. Kazimiero, o ki
tas šv. Onos tai Kazimierai ir 
Onos kviečiami į kūmus.

— Bendruomenės choro Juo 
zai, Karpavičius, Gaigalas, 
taip pat choro rėmėjai Juo
zai - Lukoševičius, Švėgžda, 
vardadienį atšventė choristų 
ir draugų tarpe Zelinoje pas 
Vitą. Svečiai buvo pavaišinti 
skaniomis suraškomis ir alu
čiu. Įdomesnius momentus už 
fiksavo filmoje Al. Žibąs.

------- Balandžio 11 Visi Mokon ! ——-
«Dariaus ir Girėno» salėje. Rua Lituania, 67, 

įvyks, Lietuvių Savišalpos ir Kultūros Bendruomenės 
«LITUANIA» rengiamas, puikus

LIETUVIŠKAS VAKARAS
Programoje: «Piršlybos, Kurstymai ir Valsčiaus 

Raštinė 3 lietuviški sodžiaus vaizdai iš V. Krėvės vei
kalo «ŽENTAS». Vaidina kolonijoj jau žinomi «Lituani- 
jos» Scenos Mėgėjų Būrelio artistai.

Režisuoja: Juozas Kemėža
Pradžia 20 vai. Šokiai iki 4 vai. ryto grojant puikiam 
orkestrui. Bufetas su lietuviškais užkandžiais.

Pakvietimai gaunami: «Musų Lietuvos» ir «Žinių» 
redakcijose, Mokoje - pas Br: Stankevičių, V. Zelinoje 
Vito ir Mečislavo baruose, ir pas platintojus.

L. S. K. B. «LITUANIA»
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PRAÇA SÃO JOSE, 1 - V. ZELINA — S. PAULO
VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 

NAUJANYBIŲ

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

fogonų. siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t.
Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA 

ISSIMOKĖJIMU1.

t..

Prie pat autobuso Nr. 93 sustojimo vietos.
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