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DAUG LAIMES NAUJUOSE METUOSE

Naujus 1955 Metus 
Sutinkant.

Esame Naujų Aietų išvaka 
rėse. Tuoj užversime paskuti 
nį senų metų knygos lapą. 
Minties bei vaizduotės jėga 
stengsimės nuplėšti tą uždari 
gą, už kurios slepiasi gausūs 
įvykiai, žmonijos ir tautų gy 
venimo drama.

Koki buvo seni metai žino 
me. Juos galime vertinti įvai 
riai, iš asmeninio bei visuo 
meninio gyvenimo taško. To 
del vieniems jie buvo laimia 
gi, sėkmingi, o kitiems pilni 
nepasisekimų, nusivylimų.

Praėjusius metus vertinant 
iš lietuviškų reikalų požiūrio, 
koko mūsų kelias yra nueitas 
į išsilaisvinimą, vis dėlto '-ei 
kės pakartoti Maironio žodžius 
kad dar aplink mus naktis be 
aušros, laisvės saulės spindu 
liai dar nepasirodė pavergtų 
tautų horizontuose. Įvykiai, 
kurie turėtų sudaryti sąlygas 
pavergtųjų tautų išlaisvimui 
vystėsi labai lėtai, pavyzdži
ui Europos vienybės klausi
mas. Lietuvos ir kitų paverg 
tų kraštų išlaivinimas yra or 
ganiškai surištas su visa eile 
kitų įvykių, pavyzdžiui Vokie 
tijos suvienijimas, nustatymas 
galutinų rubežfų tarp Lenkijos
Vokietijos, Vokietijos apgin
klavimas ir t. t.. Nors mūsų 
akimis žiūrinti mums palan
kūs įvykiai vyksta lėtokai, ta 
čiau laikas dirba mūsų nau 
dai. Ir šiandien vilčių išeitais 
vinti yra daug daugiau negu 
prieš metus. Įvykiai, kurie 
prives prie rubežių pakeitimo 
ir pavergtų tautų išlaisvimo 
yra daug arčiau, negu mano 
me. Užtenka tik atydžiau pa 
sekli tarptautinės pelikes įvy 
kius ir tuoj pajusime, nujauti 
mas, jeigu jau ne šaltas pro 
tas pasakys, kad kas nors tu 
ri įvykti. O kai gyvenimas įsi 
siūbuoja, tai lyg upės srovė, 
yra nesulaikomas.

Pirmoji kovos laimėjimo są 
lyga yra stipri, niekeno nepa 
laužiama viltis Lietuvos išlais 
vinimu. Jei ši viltis užges mū 
sų širdyse, jei nebūsime įsiti 
kine, kad Lietuva bus laisva 
ir kad mes turime šventos pa 
reigos dirbti jos išlaisvinimui, 
tuomet ir tas darbas nebus 
sėkmingas. Deja, lig šiol ne 
dirbome kiek gulėjome ir pa 
jėgėme. Tautos Fondui buvo 
sumestos tik menkos nuotru
pos. í

Įžengdami Į Naujus Metus 
tikimės, kad ir Lietuvos lais

vinimo kovos vadovybė 
realizuos tą vienybę, ku 
ri yra būtina šiuo mo
mentu.

Organizuotos lietuviš
kos visuomenės yra pa
reiga daugiau dėmesio 
kreipti Lietuvos laisvini
mo reikalams ir lietuvy 
išlaikymui išeivijoje. Rei 
didesnio susipratimo ir

bes 
kia 
tampresnio susiorganizavimo.

Ypač didelis vaidmuo išei
vijoje tenka lietuviškai span 
dai. Ji yra ryšininkė tarp pla 
čiame pasaulyje išsisk laidžių 
šių lietuvių. Per ją sužinome 
apie kovas ir laimėjimus įvai 
riuose kraštuose gyvenančių 
lietuvių, apie mūsų brolių kan 
čias ir kovas pavergto e tė
vynėje Svetiniame krašte lai 
kraščio sąlygos nėra palan
kios. Jis tegali išsilaikyti tik 
susipratusių skaitytojų para
ma «Mūsų Lietuva» tikisi, kad 
jos Skaitytojai, kaip lig šiol 
taip ir toliau parems. Iš lai
kraščio leidimo niekam jokio 
pelnų norą Jis leidžiamas tik 
todėl, kad per jį yra galimy
bės kurstyti lietuviškos ugnies 
kibirėtį lietuvių širdyse.

Dramatiškos prancūzo par 
lamento dienos.

Ši savaitė yra nepaprasta 
prancúzijos parlamentui. Turi 
apsispręsti už ar prieš Pary
žiaus ir Londono sutartis. Ap 
sisprendimas sunkus. Tačiau 
aplinkybės verčia pasisakyti 
už sutartis, nes Vokietija, tie 
žiūrint, kaip prancūzų parla
mentas nubalsuotų, busapgin 
kiuota. Tai labai aiškiai pran 

São Paulo miesto vaizdas.

cūzams priminė Anglijos ir 
Amerikos užsienio reikalų mi 
nisterijos atsakomingi žmo
nės. Jei Prancūzija pasisaky
tų prieš, tuomet ji būtų izo
liuota ir nedalyvautų lemia
mų įvykių sprendime, būtų 
palikta nuošaliai. Prancūzams 
nėra kito išėjimo Tą labai 
ryškiai pabrėžė ministeris pir 
mininkas Mendes France kal
bėdamas parlamente, prašyda 
mas nekliudyti vieningos Eu
ropos statymą Mūsų trylikos 
draugų kantrybė tnri ribas... 
Vokietija betkokiu būdu bus 
apginkluota. Neleiskite, kad 
Prancūzija nustotų garbės, 
prestižo, didelės valstybės ro 

paties ministério 
žodžiai.

lės.. Tai 
pirmininko

Vokietija priimta i S 
huto Sąjungą.

At-

287Prancūzų parlamentas 
prieš 256 b.-įsus pasisakė už 
Vokietijos priėmimą į Šiaurės 
Atlanto Sąjungą (NATO). Pri 
ėmimas reiškia tuo pačiu ir 
jos apginklavimą.

Londonas ir Vašingtonas

su dideliu dėmesiu seka pran 
cūzų parlamento darbus. Abie 
jų sostinių užsienio reikalų 
ministerijos yra nuolatiniame 
kontakte. Prancūzų parlamen 
tui pasisakius, laukiama iš 
Vašingtono ir Londono svar
bių pareiškimų.

Komunistai demonstruoja.

Ne paslaptis, kad Maskva 
daru viską, kad lik prancti- 

zai pasisakytų prieš Vokieti
jos apginklavimą. Paryžiaus 
komunistai gavo įsakymą su
ruošti demonstracijas prieš 
minėtų sutarčių tvirtinimą. 
Demonstracijose dalyvavo tik 
keletą šimtų komunistų.

Amerikoje saltis ir pusnys.

Šiaurės Amerikoje, Ilinois, 
Michigan, ir kitose aplinki 
nėse valstijose gruodžio mėn 
29 d. pasirodė dideli šalčiai 
ir pusnys. Tūkstančiai auto
mobilių. del staigių pusnių, 
turėjo sustoti ant kelių, nega 
Įėjo toliau kelionės tęsti. Kai 
kur pasireiškė audros, kurių 
pasekmėje Alabamos valstijo 
je nukrito vienas keleivinis 
lėktuvas

— Iš Ispanijos pranešama, 
kad Ispanijos diktatorius gen 
Fra r co buvo susitikęs su Is
panijos sosto pretendentu D. 
Juan Borbon. Pasikalbėjimo 
tema buvusi Ispanijos sosto 
įpėdinystės klausimas. Gali
mas daiktas, kad gen Franco 
įpėdini" bus viens D. Juan 
Borbon sūnų. Ispanijos monar 
kištai yra skaitlingi ir stiprūs.

—^Jugoslavijoje laukiama 
«valymo» komunistų partijoje. 
Nukentėsiu kaikurie buvę Ti
to draugai.

- Šv. Tėvo sveikata 
kutiniais pranešimais, 
jauti.

pas- 
gerė-

- Žinomas vagis ir 
kas «Sete Dedos» prieš 
laiką ištrūkęs iš kalėjimo, bu 
vo suimtas šią savaitę Rio de 

plėši 
kurį

Janeire. Ir nebet kur, bet ki 
ne, Tijuca apylinkėje. Įeinant 
į kiną, matyt, kas nors įtarė 
žmogų su septyniais pirštais 
ir pranešė policijai, kuri atvy 
kus jį areštavo.

Finansų ministeris atsista 

tydina?

Iš Rio de Janeiro praneša 
ma, kad finansų ministeris 
Eugenio Gudin įteikė respu
blikos prezidentui atsistatydi 
nimą.

Finansų ministerija yra vie 
na iš nedėkingiausių. Brazili 
jos finansiniai reikalai taip 
pakrikę, kad tik labai griež 
tos priemonės gali padėtį pa 
keisti.

Karsciai grįžta

Metereologijos stotis prane 
šė, kad nežiūrint atvėsimo po 
lietaus, neužilgo vėl grįš karš 
tos dienos. Šios savaitės pra 
džioje karštis siekė 38 laips
nius Celsijaus, pavėsyje.

Nauja elektros stotis

Brazilijos šiaurėje, ant São 
Francisco upės baigta statyti 
didžiulė elektros jėgainė Pau 
lo Afonso. Ji pradėsveikti 15 
d. sausio. Ši elektros jėgainė 
teiks jėgą ir šviesą platiems 
Brazilijos plotams šiaurėje. 
Elektros kaina kris.

— Išrinktas São Paulo gu 
bernatorius Janio Quadros 
šią savaitę buvo priimtas Pa 
ryžiaus prefeito.

— Adhemar de Barros sa 
vo pasikalbėjime su spaudos, 
radio ir televizijos atstovais, 
nors ir aiškiai nepasisakė, 
bet nepaneigė galimybės išs 
tatyti savo kandidatūrą į pre 
zidentus.

Sv. Silvestro lenktynės.

Dienraštis «Gazeta» kasmet 
paskutinę metų dieną, naktį, 
organizuoja lenktynes per 
miestą, 7 klm., kuriose daly
vauja patys geriausi ilgų dis
tancijų bėgikai. Ir šiais metais 
į lenktynės yra atvykę, Šuo 
mijos Jugoslavijos, Prančūzi 
jus. Amerikos, Anglijos ir dau 
gybės kitų kraštų geriausi be 
gi kai. Lenktynių pasižiūrėti 
miestan susirenka daugybė 
žmonių.

— Willys Owerland «-jeep» 
kompanija, kuri turi savo fa
briką São Bernardo do Cam 
po, jau pagamino 6000 «jee- 
pų». Dali medžiagos vartoja 
vietinę, o svarbesnes dalis 
importuoja iš Amerikos. Sten 
giamasi greitu laiku taip susi 
tvarkyti, kad būtų vartojama 
tik vielinė medžiaga.
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KALĖDŲ ŠVENČIU IR NAUJUJU METU PROGA 
VYKDOMOSIOS TARYBOS IR SAVO VARDU NUOŠIRDŽI
AUSIAI SVEIKINAME ELTOS GAVĖJUS IR SKAITYTOJUS, 
TAIP PAT VISUS P. L. BENDRUOMENĖS VEIKĖJUS IR VI
SUS LAISVAJAME PASAULYJE ESANČIUS MÚSU TAUTIE
ČIUS. LINKĖDAMI NEPAMIRŠTI SUNKIĄ VERGO VE NEŠAN
ČIO GIMTOJO KRAŠTO, NEUŽMIRŠTI SAVOSIOS KALBOS, 
PAPROČIU IR NELEISTI SAVO ŠIRDYSE UŽGESTI TĖVY
NĖS MEILEI BEI JOS PASIILGIMUI.

K. ŽALKAUSKAS
VT Pirmininkas

mmxnnxmnimmxnxmxxxnxnmnra
VLIKo Posėdis

1954 m. gruodžio 15-17 d. d. 
trukusiame VLIKo posėdyje, 
kuriam pirmininkavo VLIKo 
pirmininkas M. Krupavičius, 
buvo priimtas VLIKo statuto 
papildymo iš 1952 m. pakeiti 
mas, pagal kurį yra panaikin
ta vLIKo ir VT Pirmininkams 
nustatoma kadencija. Ryšium 
su tuo padarytas ir kitas sta 
tutinis pakeitimas, būtent: VLI 
Ko ir VT Pirmininkams rink 
ti arba nepasitikėjimui pareikš 
ti turi būti sudaryta paprasta 
VLIKo narių balsų dauguma 
vietoj iki šiol buvusios kvali
fikuotos 2/3 daugumos.

VT pirmininkas K. Žalkaus 
kas ir URT valdytojas Dr. P. 
Karvelis padarė politinės pa 
dėties apžvalgą. Paskum VLI 
Ko pilnatis išklausė Vykd. 
Tarybos pranešimo apie nu
veiktus darbus ir ateities pla 
nūs. Pranešimai apie nuveik
tus darbus bus paskelbti sky 
rium. Išklausyta Kontrolės 
Komisijos pranešimo, kurį pa 
darė jos pirm. J. Norkaitts. 
Pakeistas ir papildytas Tautos 
Fondo statutas. Nutarta parem 
ti Baltų Institutą.

VLIKas priėmė 1955 m. 
I-ojo pusmečio sąmatą ir 
VLIKo posėdžių protokolams 
rašyti nuostatus. Papildyta 
Tautos Fondo valdyba: A. 
Liutkui išsikėlus į Prancūziją 
ir negalint eiti pareigų, jo vie 
ton Tauto? Fondo valdybos 
nariu išrinktas inž. P Narutis, 
o kandidatu - kun. Kenstavi- 
čius.

VLIKas patvirtino Lietuvos 
delegaciją į Pavergtųjų Tau 
tų Seimą. Pasitraukus iš eitų 
jų pareigų Lietuvos Raudono 

jo Kryžiaus valdybai, VLIKo 
Pirmininkas pareiškė jai už 
atliktus darbus padėką Pas
kum į naująją Lietuvos Rau
donojo Kryžiaus valdybą VLI 
kas išrinko: Dr. L. Gronį - pir 
mininku, mokytoją Jurkaitį - 
vicepirmininku, V. Gailių, J. 
Venckų ir P. Venclauskienę 
- nariais. Valdybos kandida
tai: ats. pulk. Žukauskas ir 
B. Prapuolenienė.

VLIKas. išklausęs Specialio 
sios Komisijos pranešimo, pa 
darė tuo reikalu savo nutari 
mą ir nusprendė jį pranešti 
visų VLIKą sudarančių poli 
tinių grupių centrams.

Iškeliant Lietuvos reikalą 
tarptautiniuose suvažiavimuo 
se (socialistų, liberalų, krikš 
čionių etc), VLIKas nutarė 
alstovavimą šiuose tarptauti
niuose sambūriuose paremti 
dar daugiau, kaip ligi šiol.

Mieli Broliai ir Se
sers!

19 5 Naujųjų Metų proga 
Lietuvos Kariuomenės Kūrė
jų Savanorių Sąjungos Centro 
Valdyba sveikina visame pa 
šaulyje išsisklaidžiusius kari 
us ir jų šeimas: Kūrėjus Sava 
norius, Vyties Kryžiaus Kava 
lierius, Lietuvos Laisvės Ko 
vų Invalidus. Ramovėmis ir 
kitus buvusius Lietuvos Kari 
uomenės karius, Šaulius, Da 
riaus ir Girėno ir Don varno 
Postų Legijonierius Brooklyne 
ir Chicagoje, lietuvius Korė
jos karo veteranus, o ypatin 
gai Lietuvos Miškų Brolius ir 
Seseris, ant Lietuvos Nep.ri 

klausomybės aukuro dabar de 
dančius didžiausias aukas, - 
nuoširdžiai linkėdama nepa 
lūžti sunkioje kovoje už Lie 
tuvos laisvę.

Jau 14 metų, kaip mūsų tė 
vynėje tėvai, broliai, seserys 
ir visi tautiečiai kenčia tokią 
raudonųjų okupantų vergiją, 
kokios nežino pasaul o istori 
ja. Mes, laisvojo pasaulio gy 
ventojai, negalime būti pasy 
vūs tokios tautos tragedijos 
akyvaizdoje, o ypač tie, kurie 
už tėvynės laisvę kovojome. 
Stiprėkime dvasioje, būkime 
vieningi kovoje.

Tikėkime, kad ir mūsų Lie 
tuvos vadavimo veiksniai pa

Žavingas Lietuvos pajūris

Gražina Tulauskailė

klajojant.
Iš*‘nežJnios į nežinią 
Klajoja me kalnuos.
Kada gi jau tėvynėje
Pavasaris dainuos?

Toks šaltas širdžiai sniegas 
Ir uolos, ir kalnai...
O krašte mano .mielas,
Man pasaka likai.
Žieduos ten skendo pievos
Ir sodai, ir laukai -
Čia akmenis kalnynuos
Ir slėniuose radai.

liks tarpusavio ginčus, susi
tars bendrai veikti ir . visas 
jėgas paskirs Lietuvos lais
vės atgavimo kovai. Šitokio 
susipratimo bei vieningumo iš 
mūsų visų laukia pavergtoji 
tėvynė Tėvynės šauksmas tu 
ri mus visus suvienyti.

Vienas kitam palinkėkime, 
kad 1955 metai būtų lemtingi, 
raudonasis komunizmas būtų 
sunaikintas ir mūsų tėvynė 
išvaduota. Atrodo, kad valan 
da artėja. Būkime pasiruošę.

Valio laisva ir nepriklauso 
ma Lietuva! C. »

J. Liepinaitis 
Pirmininkas

Dr. K. Gudaitis 
Vjce Pirmininkas

A Juodka 
Sekretorius

V. Rėkus, J. Grybauskas 
Nariai

— D. Britanija. DBLS Cen 
tro Valdyba pranešė, kad Lie 
tuvių Namai Londone perkel 
ti į didesnį ir erdvesnį būstą. 
Juose sutelktos šios lietuvių 
įstaigos ir organizacijos: D. 
Britanijos Lietuvių Sąjungos 
Centras, «Europos Lietuvio* 
redakcija ir administracija,. 
Lietuvių Namų Akc. B vė, 
«Nidos»'spaustuvė ir knygų 
klubas, Tautos Fond© Atsto
vybė, DBLS Centrinis Skyri
us ir skaitykla, Lietuvių Inž. 
Sąjungos Skyrius, Lietuvių 
Klubas ir sporto klubas Tau
ras.

Kaip Dabar Atrodo Lietuvoje
(Tąsa)

KAIP PLATINAMA SPAU
DA KOM. SANTVARKOJ - 
visi žino: ateina «platintojai» 
ir per jėgą verčia imti Kiti
ems atskaito tiesiai iš algos, 
treti gauna «savanoriškai» už 
sisakyti atsiimdami atlyginimą 
etc. Visi laikraščiai ir visos 
knygos komunistinės. Todėl 
ne vienas, nuėjęs į biblioteką 
ar skaityklą, tik pavarto pa
varto, pasidairo, pavaizduoja, 
kad ją lankė, ir vėl išeina: 
mat, nėra ko skaityti, visi lei 
diniai viens į kitą panašūs, 
visi komunistiniai.

Panašios rūšies ir bolševi
kinės gamybos filmos - vis 
apie kolchozus, revoliucijas, 
pirmūnus. Tiesa, kartais paro 
do ir Vakarų filmų, bet tada 
sunku gauti bilietų. Paslaptį, 
kodėl tokias filmas leidžia ro 
dyti, atskleidžia pati komunis 
tinė santvarka ■ pasirodo, ir 
kinų teatrams iš anksto nusta 
tomas «planas», kiek žmonių 
per nustatytąjį laiką turi juos 
aplankyti. Kadangi bolševiki
nes filmas lanko labai neno
romis ir maža žmonių, tai ki 
no teatrų vadovai, bijodami, 
kad neapšauktų už plano neį 
vykdymą jų sabotažininkais, 
ir paleidžia vieną kitą Vaka
rų filmą Tiesiog spūstis e-'ti. 

kai pvz rodomi «Trys muš
kietininkai», «Zoro paslaptin 
gas ženklas» arba «Geležinė 
kaukė». Tada žmonių pilna. 
O paskum, planą įvykdžius, 
vėl leidžiamos bolševikiškos 
filmos

PRADŽIOS MOKSLAS - pri 
valomas. (Pagal «Tiesą» daug 
yrą vaikų, nelankančių pra
džios mokyklų. Kai kur pra
džios mokyklos vaikai net ra 
šyti nemoka. E) Vid. mokyklo 
se, be lietuvių ir rusų kalbų, 
iš svetimųjų kalbų daugiau 
linkstama į anglų. Komjaunuo 
lių daugiau yra aukštesnėse 
mokyklose. Mat, tuo būdu jie 
gali geriau išlaikyti egzami 
nūs. gauti stipendiją ar darbą, 
patekti į un-tą. Komjaunuoli 
ams mokslinis pažangumas 
netaip svarbu.

Į prieglaudas imami be glo 
bos likę vaikai tų, kurių tė 
vai ištremti ar nubausti «už 
politiką». Ir iš Rusijos prie
glaudų gabenami į Lietuvą 
mokiniai. Pirmasis prieglaudų 
uždavinys - subolševikinti ir 
surusinti. Ruselės, pabuvusios 
prieglaudose Lietuvoj, su lai 
ku išmoksta gražiai lietuviš
kai. Nekartą pasitaiko, kad 
tokių prieglaudų auklėtiniai, 
valkiodamiesi po turgus ar po 
gatves, žmonėms iš kišenei 
ištraukinėja dokumentus ir 

stengiasi ką galėdami «nukni 
aukti». Jie paprastai vadina 
mi «kišenvagiais». Daugiausia 
šioj srity pasižymi prieglau
dų auklėtinio rusai.

KAIP JAUČ ASI LIE TUVOJ 
RUSAI. Bičiuliautis su iais 
žmonės nemėgsta. Nebent tik 
vadovai ar šiaip žymesnieji 
pareigūnai nori nenori - turi 
su jais santykius palaikyti. 
Šiaip žmonės jų šalinasi. Ru 
sai Ubai mėgsta nugerti ir 
vagia kur kas daugiau už ki 
tus. Sako, jei jau sėsti į kalė 
jimą. tai bent už ką, gi iš lie 
tuvių jei kas «ima pro šalį», 
tai tik būtino reikalo verčia 
mas, ir tiek, kiek būtiniausiai 
reikia. Rusai rusus pagavę 
dažnai paleidžia. Lietuviai kei 
kia rusus už viską. Rusai lie 
tuvius nuo žodžio «labas» pa 
niekinamai vadina «labasai». 
Rusės, palyginti, labai smuku 
sios doros. Iš lietuvaičių su 
rusais eina vos viena kita, 
bet kad lietuvis vestų rusę - 
tokio atsitikimo neteko girdė 
ti. Pasitaiko, kad kito rnso at 
siranda net 3 žmonos, tai nuo 
ketvirtosios jau jie patys bė 
ga. Nekartą esti, kad kai ku 
rie iš rusų, Lietuvoje pratur 
tėję ir «prisikombinavę», pas 
kum patys pasistengia dingti 
ir persikelti kur nors kitur, 
nes žino, kad jų darbeliai 
anksčiau ar vėliau vis tiek 
išeis į viršų. Iš Rytų nuolatos 
plėsta j Lietuvą rusai, kwrie 
per pažįstamus ir viršininkus 

stengiasi kur nors «užsikabin 
ii». O rusui lengviau gauti ir 
darbą, i»’ geią vietą, nes visi 
didieji viršininkai rusai Kol 
chozuose rusų kurdinasi la
bai maža, jų daugumas telkia 
si miestuose. Rusų darbinin
kus jau iš tolo pažinsi iš jų 
apdaro, ypač kepurių su «pum 
paliuku». Kas galėdamas sten 
giasi įsitaisyti odinį paltą. 
Nors ir atvykę į Lietuvą api 
plyšę, rusai vis tiek stengiasi 
Rusiją girti, aiškindami, kad 
girdi, «nas mus puiku - visko 
yra». Okupantai «garbavo- 
jami» kiekviena proga. Ypač 
moterys nebijo dažnai «sve
čius» pasiųsti į «plačiąją tė
vynę». jei jau ten taip gera 
ir visko yra.

Kaune yra grynai rusiškų 
įstaigų, mišrių ir lietuviškais 
užrašais. Laivininkystėje, ge 
ležinkeliuose visasąjunginėse 
įstaigose visur rusiška, fabri 
kuose - viena lenta lietuvis 
kai, kita rusiškai, nors kai 
kuriuose, kaip pvz. «Kauno 
Audiniai», visi užrašai tik lie 
tuviškai. Rusai - ir visų mi 
licijų viršininkai. Šiaip milici 
joj daugiausia dirba Lietuvos 
rusai. Kariniams daliniams 
miestuose turi «vajentorgus», 
bet šios rūšies parduotuvėse 
gali pirkti ir civiliai. Išimtį 
sudaro, kai parduoda miltus: 
lietuviams sako, kad jų nėra, 
o rusams pataria nurodytu 
laiku ateiti nusipirkti

Skirtumo esorna tarp rusų 

ir kitų taip pat judėjime. Ru 
sai gali patogiai važinėti į 
Rygą, Taliną, Maskvą, su ko 
mandiruotėmis gauti bilietus 
be eilės, kada šiaip pilieči
ams tenka jose prastovėti va 
landą ir pusantros, o šešta 
dieniais, pirmadieniais ir sek 
madieaiais bilietą geležinke 
liu į Vilnių, kai važiuoja stu 
dentai ir moksleiviai, iš viso 
sunku gauti. Maža traukinių. 
Tuo tarpu, kai lietuviai turi 
daugiausia susisiekimą palai 
kyti tik dviem kojom, rusai, 
ypač karininkai. NKVD pa
reigūnai ir partijos vadai, siu 
va rusiškomis mašinomis Ru 
sai giriasi, kad daugybę gėry 
bių privežą į Lietuvą, bet nie 
ko neskelbia, kiek jų prisiga 
Peno iš Vokietijos ir visą 
laiką siunčia j rytus iŠ Lietu 
vos. Pvz. kiek Lietuvoj priga 
minama tekstilės gaminių, tai 
būtų užverstos visos jos rin
kos, bet iš tikro krašte palie 
karnas tik nedidelis jų nuošim 
tis, visa kita - nuolatine *s o- 
ve teka į «plačiąją tėvynę».

Į klausimą, ar pavergėjas 
yra ką gero padaręs Lietu 
▼oje, M. Bakanas taip atsakė: 
- Mano nuomone, nieko gero. 
Tiesa, kai ką atstatė, vieną 
kitą fabriką, užtat už viską 
atsiėmė trigubai, o gal net de 
šimteriopai, Viskas, kas gami 
narna pramonėje, visi žemės 
ūkio produktai, vis eina į Ra 
siją.

(B. D.)
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Koks skirtumas tarp 
laisvųjų

Koks skirtumas tarp gy
venimo okup Lietuvoje ir iš 
viso bolševikiniuose Rytuose 
nuo laisvųjų Vakarų, budin
gais pavyzdžiais atskleidė į 
Vakarus prasimušę musų tau 
tiečiai, su kuriais tuo reikalu 
pasikalbėjimą į Tėvynę perda 
vė Amerikos Balsas iš Euro 
pos.

— Kokios buvo pačios pir 
mutinės jūsų nuotaikos bei 
įspūdžiai prasimušus į laisvu© 
sius Vakarus?

BAKANAS: - Jautėmės lyg 
tas kalinys, kuris pabėga iš 
kalėjimo. Dešimt metų buvau 
atskirtas nuo laisvojo pasau
lio ir tik iš Amerikos Balso 
išgirsdavau tiesos žodį. Gy 
vendamas pavergtoje Lietuvo 
je, aš negalėjau protu aprėp 
ti ar įsivaizduoti, kad vėl ga 
lėsiu kada nors pamatyti lais 
vąjį pasaulį ir laisvą žmogų.

— Kai pasiekėte laisvuos! 
us Vakarus, kas pirmiausia 
patraukė jūsų dėmesį ir žvilgs 
nj?

MIRONAS: - Aš stebėjau ir 
stebiu žmones gatvėje. Čia 
visi dailiai apsiren-gę, ir nega 
Ii atskirti, kuris, anot bolše 
vikų, yra «buržujus» ir kuris 
darbininkas. Aš stebiu praei 
vių veidus, jų apsirengimą, jų 
laisvą laikymąsi viešose vie 
tose ir matau žmonių sava
rankiškumą, energiją ir pasi 
tikėjimą savimi.

BAKANAS: - Aš pvz. kartą 
nuėjau prie vieno fabriko pa 
sižiūrėtl, kaip atrodo darbiniu 

p..kai, išeiną iš darbo. Negalė- 
v. jau atskirti, kurs jų yra bal

tarankis ir kuris juodadarbis, 
kuris direktorius, buhalteris 
ir kuris šlavikas, krosniaku-

Papartis

Knyga, kuri komuniz 
mui talkina

Aš kaltinu...
(Tąsa)

«O mes - buvusius priešo 
padlaižius, išgamas net tėvy
nės budelius keliame ant gar 
bės pjedestalo Apšaukiant 
genijais, tremtiniais, ir atiduo 
dame į jų rankas išeivijos 
kultūrinę egzistenciją, net - 
dažnu atveju - tėvynės laisvi
nimo darbą».

«Ne vieną kartą pasaulis 
turi žinoti ir teisingai vertin
ti, kodėl garbinga, herojinė 
1 etuvių tauta, kaip tylus avi
nėlis savo valia palindo po 
raudonojo budelio giljotina?» 

«Pasaulis turi sužinoti, ko
dėl išsirinkome tariamąjį Liftu 
dies Seimą ir “entuziastiškai” 
prisijungėm prie Sovietijos? 
Kodėl savomis rankomis užsi 
dėjome raudonosios vergijos 
jungą (130 pusi)

«Svetimi pieplakos save 
vadino Lietuvos elitu. Repre 
zentavo mūsų tėvynę užsieny 
je, - pagaliau - išdavė ją jau 
keturioliką metų nesibaigian 
čiomis kančiomis, priespau
dai, te orui ir sunaikinimui...» 
(167 pusi.)

«Pr«merkiu mano tautiečių 
- d< šiųmečiais muilintas a 
kic> v5- P-)

«1 ... sviedžiu amžinąjį pra
keikimą mano b-olių bude
liams». (52 p )

Virš minėtos ištraukos ata
tinka Sovietų Sąjungos diplo 
matų ir agentų visur sklei 
Ūžiamam melui, kad Pabalti
jo valstybių tautos pačios pa
reiškė norą prisijungti prie 
Sovietų Sąjungos. ,

bolševikiniu rytu ir 
vakaru
rys, mašinų tepėjas. Čia iŠ 
fabriko žmonės išeina tartum 
iš bažnyčios, kišo ar teatro.

MIRONAS: - Aš visą laiką 
seku viešąjį gyvenimą: noriu 
patikrinti bolševikų šnekas - 
ar Vakaruose tikrai yra tiek 
skurdo, kiek apie jį šneka 
Lietuvos okupantas. Turiu pa 
sakyti, kad nemačiau elgetos, 
gatvėje stovinčio ir išmaldos 
prašančio karo invalido - vai 
katos. Gi Lietuvoje masko
liškų ubagų pilna: gatvėse 
prašo išmaldos, vaikšto po 
restoranus, valgyklas, rensa 
si kapeikas, tuoj prageria, ke 
La triukšmą, užkabinėja pra 
eivius ir maskoliškai keikiasi.

— Be abejo, jús turėtoje 
progos palyginti prekių kai
nas V. Vokietijoje ir okupuo 
toje Lietuvoje?

BAKANAS: - Taip. Jau ne 
kalbant apie gausų prekių 
pasirinkimą, puikiausią patar 
navimą, krautuvių puošnumą, 
čia kainos nepalyginti žemes 
nės. Pvz. aš pirkau šį paltą. 
Sumokėjau 80 markių, t. y. sa 
vaitinį vokiečio darbininko 
atlyginimą. Už tokį paltą Lie 
tuvoje reikėtų sumokėti mė
nesinį atlyginimą. Batus nusi 
pirkti čia gali už trijų dienų 
darbininko atlyginimą, o Lie 
tuvoje reikia mokėti dviejų 
- trijų savaičių uždarbį. Marš 
kiniai - vienos dienos uždar
bis, o Lietuvoje reikia net sa 
vaitinio atlyginimo Maistas 
čia labai pigus Jo tiek gausu, 
kad negalima lyginti nei kai 
nos, nei pasirinkimo atžvilgiu 
su Lietuvoje parduodamais 
maisto produktais.

(B. D.)

«Mes, kurie gyvename lais
vame pasaulyje, tuos bolševi
kų kėslus ir melus pasauliui 
atskleidžiant. Mes iš skausmo 
sugeltos Širdies gelmių ir šau 
kiam ir šauksim: — Pasauli, 
ne lietuviai ir ne Lietuva tų 
bolševikiškų pančių maldavo. 
Ne lietuvis sprendė tame «ei 
me, ne lietuvio ranka rašė 
rezoliuciją prisijungti prie 
Maskvos. Tame seime sėdėjo 
Maskvos enkavedistai ir jos 
klusnūs bernai. Per tą seimą 
kalbėjo Maskvos komisarai 
užsimaukšlinę lietuvišką kepu 
rę. Malonės prašomoji rezoliu 
eija buvo pagaminta krem

liaus melo ir apgaulės kalvėr 
se. Ne lietuvių ir šiandiena 
pasiliko nepajudinamai pasto
vi valia - LAISVA NEPRI
KLAUSOMA LIETUVA laisvų 
jų pasaulio valstybių šeimoje. 
Šiandien pasaulis jau nebe 
bolševikams, bet mums tiki. 
Pasaulis žino, kad ko Lietuva 
susilaukė iš Maskvos šiandien, 
to susilauks iš jos jis pats 
ryt Tai yra laidas musų vil
tims — Lietuva bus laisva. 
«(Liaudies seimo» sukaktį mi 
nint. Vliko pirmininko M. Kru 
pavičiaus kalbos, pasiusta už 
geležinės uždangos per Ame
rikos Balsą 1953, ištraukta 
«Draugas* n* 164 - 1953)

Kiekvienas perskaitęs gali 
patvirtinti, kad ši knyga nėra 
joks kaltinimo dokumentas 
nei faktų rinkinys, bet ciniškų 
šmeižtų ir prakeikimų pluoš
tas, įspraustas į Lietuvos ne
tolimos praeities liūdnų įvy- 
Kių nevykusius aprašymus.

Faktu tenka skaityti tai, 
kad Meldutis Laupinaitis savo 
knyga patarnauja komunistų 
agresinei programai, kurios 
dalį punktų išvardija savo kny 
goję (87 pusi.) taip: «Svar
biausias pirmutinis darbas - 
suniekinti viską, kas lietuviš
ka.

Supurvinti ir apspjaudyti 
lietuvio patrijotinius jausmus!

Iškelti viešumon buvusių 
Lietuvos valstybės vyrų ydas, 
silpnybes ir klaidas.

Iškelti ir kuo garsiausiai iš 
trimituoti tariamąjį proletarų 
skurdą ir išnaudojimą».

Taigi rašeiva M. Laupinai- 
tis žino gerai kam patarnau
ja savo darbu, kuris šimtą pro 
centiniai atatinka virš minė
tiems punktams. Tuo tik pa
rodė savo nesubrendimą, niek 
šiškumą ir pats sau pasirašė 
kaltinamąjį aktą.

Užmaskuoti kruvinus komu 
nistiškus kėslus: sunaikinti 
nuo komunistinio rėžimo pa
bėgusius tremtinius ir pakirs
ti tautos pasitikėjimą vadais, 
kurie del Lietuvos Nepriklau
somybės kovojo ir aukojosi. 
Meldutis Laupinaitis savo pro 
pagandinėje knygoje pavarto 
jo labai pigią, tik komunizmo 
moralei pateisinamą priemo
nę: keikt: ir kolioti tikrus — 
visiems žinomas komunistus: 
Paleckį, Sniečkų. Niunką, Ged 
vilą ir kitus Maskvos bernus 
ir jų kruvinus darbus, įveliant 
j Valstybės išdavimą tuos 
Valstybės vyrus, kurie eida
mi atsakingas pareigas, kritiš 
ku tautai laiku, gelbėjo, kaip 
įmanydami Lietuvos Valstybę 
ir jos nepriklausomybę.

Tik Maskvos pasamdytas

Faustas Kirša

Musu Vilnius
Musų Vilnius: tarp miestų kilniausias orelis, 
Tarp valdovų su kryžium širdy patriarchas. 
Milijonai jo rūmus išvaikščiojo keliais, 
Milijonai žmonių šventes džiūgavo parkuos.

Mūsų Vilnius vėlingas: jo senos šventovės 
Žilais bokštais į dangų išaugusios meldžias 
Už karius, kurie galvas aukodami kovės, 
Už į laisvę atvedusią tautą ir valdžią

Mūsų Vilnius - širdis pranašų ir valdovų, 
Ir kiekvieno širdis, kas lietuviškai šneka.
Nei kryžiuočių Šarvai, nei mongoliškos kovos 
Neužpūs padegtų aukurų pirmatakų.

. . f

Mūsų Vilnius - ne slavų kelionės žibintas, - 
Aisčių ainių stiprybės šaukimas į kartas: 
Dėl to jis pilimi ir paminklais dabintas, 
Dėl to jis stovi rusų ir Azijos vartuos.

Mūsų Vilnius dar kartą paraudo nuo slavo.
Ta auka ir kančia ar nebus paskutinė?
Jis palaužtas ne kartą didybę atgavo, 
Jis didingai įžengs ir į laisvą tėvynę.

agentas ar beprotis gali kal
tinti tėvynės išdavimu tuos 
Lietuvos sūnus, kurie buvo ir 
yra ištikimi jos suverenumui, 
kaip tai.

1) Pirmininką - lieluviškos 
visuomenės Prel. M Krupavi 
čių, dabartinį VLlKo vadą,

' kuris savo veiklos kelyje nie 
ko nebojo, išskyrus Lietuvos 
laimę, gerovę ir laisvę, o sa
vo krisčioniškas demokratiš
kas idėjas realizavo principe; 
«Viskas Lietuvai - Lietuva 
Kristui». Jau 1918 m., Vorone 
že, Rusijoje komunistų buvo 
nuteistas mirti ir tik draugų 
ir laimės dėka išvengė mir
ties ir pasiekė Lietuvą. Prel. 
Krupavičiaus Lietuvai atlik
tieji darbai yra nepaprastai 
dideli ir reikšmingi. 1955 me 
tais Jo laukia 70 metu am
žiaus sukaktis, o šiemet šven 
čia 40 metų kunigystės ir 50 
metų rašytojo darbo jubilėjų.

2) Ernestą Galvanauską, ku 
ris, kaip sako p. Balutis - il
gametis atstovas Anglijoje, 
prilygsta Europos mąsto vals 
tybės vyrams, sulaukusį gar
bingo 70 metų amžiaus, dide 
lės asmenybės Lietuvos poli
tiką, valstybės ir visuomenės 
veikėją. (Net bolševikai, oku 
pavę Lietuvą, kvietė E. Gal
vanauską finansų ministeriu. 
Norėdamas tokiu kritišku ir 
tragišku tautai laiku kuo nors

pagelbėti, jis kvietimą priė
mė, tačiau pamatęs komunis
tų kląstą, pasitraukė iš kabi
neto ir Lietuvos).

3) Profesorių Vincą Krėvę, 
kuris mirė kaip tremtinys 
prieš pusę metu, Š. Ameriko 
je sulaukės 70 metų ir pali
kęs tik milžiniškus darbus, 
šviesią atmintį ir kuklų kapą. 
Didysis mūsų rašytojas ir kri 
tikas kan. Myk. Vaitkus apie
Vincą Krevę - jo 10-mečiui 
paminėti «Draugo» Mokslo, 
Meno ir Literatūros skyriuje 
spal. 18 - 1952 m. taip rašo.

«Ir dar vienas patriotinis 
Krėvės žygis mane yra tie
siog sugraudinęs, kai bolševi 
kai pirmą sykį užplūuo Lie
tuvą, jie pastatė jį tariamo
sios vyriausybės priekyje, 
kaip didelį rusų kultūros bi 
čiulį, daugelis lietuvių tuo la 
bai susigraužė ir manė Kre 
vę nusilenkus vergauti mas
koliams, aš tuo niekaip nega 
įėjau įtikėti.

(B. D.)

Prancūzijos santykiai su 
Indokinija.

Naujos Indokinijos valsty
bės, Laos, Cambodge, ir Viet 
na įeina į Prancūzijos imperi 
ją. Tačiau jos tvarkosi sava 
rankiškai. Paskutmiu metu 
Prancūzija minėtoms trims 
valstybėms suteikė pilną eko 
nominę nepriklausomybę. Jos 
galės turėti savo pinigus, tei
sę sudaryti prekybines sutar 
tis su kitais kraštais, tvarky
ti savo bankus ir t. t..
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Knygų naujienos.
Prof. St. Šalkauskis Ateiti

ninkų Ideologija. Išleido Prel. 
Pr. M. Juras, antras perreda 
guotas leidimas. Spausdinta 
N. Pr. Seserų, spaustuvės, 
Putnam, Conn., 1954.

Šis leidinys yra pakartoji
mas dar nepriklausomoj Lie
tuvoj išleistos Ateitininkų Ideo 
logijos, kartu papildant nau
jais prof St. Šalkauskio straips 
niais, aktualiais, įdomiais ir 
giliais, reikšmingais gyvena
majam momentui.

Įžangą ir kartu trumpą prof. 
St. Šalkausko darbų įvertini
mą parašė jo paties mokinys 
ir kartu jo darbi) tęsėjas prof. 
A. Maceina. Dr. A. Maceina 
šitaip vertina žymiausią Lie

tuvos filozofą: «kuo 'Valančius 
buvo 19 šimtemečio viduriui, 
Jakštas 20 šimtemečio pradži 
ai, tuo Šalkauskis buvo Lietu 
vos nepriklausomybės tarps
niui.» Buvo nepaprastai tau
rus lietuvis, gilus mokslinin
kas, praktikuojantis katalikas, 
universiteto rektorius, sufor 
mavęs universiteto rimuose 
naują inteligentų kartą, ture 
jusią ir turinčią didelės įta
kos į lietuvių tautos gyveni
mą. Daugiausia įtakos yra pa 
daręs ateitininkų, lietuviškam 
ir katališkam, mokslus einam 
čiam jaunimui, parašydamas 
knyga, kurioje yra išdėstyti 
Ateitininkų principai ir paręi 
gos. Ateitininkų Ideologija.

Kaip visi prof Šalkauskio 
raštai, taip ir Ateitininkų Ideo

logija nėra lengvai ska: o r.as 
veikalas. Todėl prof Saikaus 
kis nėra žinomas plačiajai vi 
suomenei, bet inteligentijai, 
ypač katalikiškai. Iš vienos 
pusės prof. Šalkauskio veika 
lai yra teoretiški, bet iš antros 
praktiški, nes sprendžia gy 
vybines momento problemas 
katalikišku principų šM’esojė. 
Naujas Ateitininkų ideologijos 
leidinys plačiau paskleis prof. 
Šalkauskio idėjas. Deja, mir 
tis per anksti, 1941 m. gr o 
džio m 4 d., pakirto didelio 
mokslininko gyvybės siūlą. 
Nespėjo parašyti suplanuotų 
veikalų. Yra vardų niekumet 
neužmirštamų. Prie jų priklau 
so ir prof. Šalkauskio vardas.

grįžusioms dvasininkams Lie 
tavoje leidžia pasilikti ir eiti 
savi, pareigas.

Antireliginės kovos komu
nistai nes m ta bdė.-^.Okupuoto
je Lietuvoje visos institucijos,

kurios vedė kovą prieš reli
giją ir jai vadovavo, toliau 
tebeveikia. Nors šiuo laiku 
agitacija prieš religiją kiek 
ir sumažėjo, bet tik dėl tu, 
kad agitator ams užgriuvo

Ar jau įsigijai rašytojos K. Pažėraitės įdomų roma

na «Nusidėjėlė» ir jos novelių rinkini «Didvyriu Zemê»? Jej 

ne - nieko nelaukdamas kreipkis į Musų Lietuves» redakcija

Geriausias būdas sutaupyti šiais nepastoviais laikais yra 
dėti pinigą į nejudamą nuosavybę. Ilgai sau galvos 
besukdamas Įsigyk PIGIA KAINA, vos Cr$ 20.00 už me | 
trą žemės, ILGAM ISSlMOKĖJlMUl, dešimt pro 

centų įmokant užperkant, patogioj ir gražioj vietoj,
JARDIM DAS LAVRAS,

buvusioj fazendoj Lavras, vos už 9 kilometrų nuo Kibei 
rão Pires, prie Ouro Fino, arba už 16 nuo Suzano mies 
to.. Sklypai įvairaus didumo, žemė tinkama daržinikys 
tei — chaęara. Kreiptis vietoj pas savininką Balį Paber 
žį, arba Vila Zelinoj pas Vitą Tijūnėlį. Iš miesto eina

— Ar tikrai leidžia kuni
gams iš Sibiro grįžti? Gruod
žio 6 d. E įdėjome trumpą 
žinią, kad dalis i Rytus išvež 
tųjų dvasininkų grįžta atgal 
ir kad eilė kitų rengiasi grįž 
ti Patikrinus gautą: ias infor 
macijas, paaiškėjo, kad iš tos 
žinios dar negalima daryti 
platesnės išvadas, jog ištrem 
tiesiems dvasininkams b s ti 
krai leista gyventi Lietuvoje. 
Kad ir grąžinant anoj žinioj 
išvardintus 8 dvasininkus tat 
dar nereiškia, kad komunistei 
grąžina žmonėms dalį pilieti 
nių laisvių, nekliudo tikintie
siems melstis, o iš tremties

ggg VÃI TAI MES MYLIME žemę. 
P KUR vasarom darželiai žydi, 
H KUR žalios pušys dangų remia 
H O SUNKU DARBA DAINOS LYDI.

l(lilllllllllUul|. mtillMll UhlHlillillhtthllll liti m Ullilhlll.lll llhllliillnn lllllIl'lHHI’HlillhlMilltdlMIlllH .. .......... lull III Iii! m UI HI Iii III ll<

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

Neužmiršk apsilankyti Suarão.

autobusai O;:ro Fino pro pat minėtą nuosavybę.
Ten yra elektra visose gatvėse įvestas vanduo. Yra vieš-bu 
tis, restoranas bažnyčia, mokykla. O svarbiausia, kad prie 
visų siti pagerinimų Kaina pusiau mažesnė, negu kitų šala- 
esančių sklypų.

ViaAnchieta — nauja , autoestrada eina skersai Vila 
Suarãw. Taip pat yra ir geležinkelio stotis

Daugiau informacijų «Musų Lietuvos redakcijoje
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Madeiras do Brasil

PĘRES à PRANAS LTDA.
Importação Exportação

Raštinė: Av. Churchill, .94 - II.o and. - sala 1110 
Rio d í J tnei-o - Fones: 52 0229 e 32-6265

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

Jother Peres de Resende - São Pedro dos Feros
Amadeu Cesar Machado - Nanuque. Minns

lllilKHlhlIlHlliMHllnilillliilhiIlHllillli Illiilliilliiniilhaii llliHlillli!imihUl!tíHllltllliHinfliltllinut!iiHilllti1llilfiiliillliil1iinHllirHillliib(i 
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REIKIA BALDU? KREIPKIS Į TAUTIEČIO l
J. L. GalinsKas Ltda,

BALDŲ SANDĖLĮ.
AV. DR. GIACAGLINI, 7Í-C — K. ALPINA.

skubesnio darbo, aiškinti liąu. 
dies teistui, reikalingumą, ra
ginti žmones lankty niauti dėl 
penkmečio tano įvykdymo 
P'ueš laiką ir reikšti vad. en
tuziazmą d> I neseniai Maskyo 
je, pasirašytos Sov Rusijos ir 
jos satelitų tariamosios taikos 
deklaracijos Praėjus šių ak
tualiųjų įkarščiui, be abejo
nės, agitacijos mašina vėl 
bus, nukreipta prieš religiją. 
Komunistų partija okup. Lie
tuvoje net formaliai pasiliko 
sau daugiau «teisių» kovoti 
prieš religiją, nes iki šiol ji 
tik sausai tepaskelbė komunis 
tų partijos ck generalinio se
kretoriaus Chruščiovo potvar 
kį dėl religijos nepuolimo. 
Labiausiai išplėtota tariamų
jų Politinių ir Mokslinių Žinių 
Skleidimo Draugija agitacijos 
prieš religiją nė kiek nesiima 
žino. Jos kauniškis skyrius 
vien tik lapkričio mėn. turė
jo per šimtą paskaitų, kurių 
žymi dalis buvo antireliginio 
turinio. Komunistinėje sant
varkoje leidimas kam nors 
iš ištrėmimo grįžti nesutekia 
garantijos gyventi prieš tai 
gyventoje vietoje. Buvb daug 
atsitikimų, kad iš tremties 
grįžusieji netrukus vėl buvo 
ištremti.
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1955 m sausio 1 d. MĖSŲ LIETUVA pusi, u

Jprindys & Čia
PARDUODA

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS.
balso grynumas, skambumas

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

Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui

® Rastinės Darbai ir Teisiniai Patarimai !“!nu ibi
'in nu
tin Natūralizacija, inventoriaus surašymas, išieškojimas 
iii) skolų, persiskyrimai (desquites) nuomininkų išvary- '"J 
'iii mas, kriminalinė ir darbo teisė. ii'”
Iii! Darbininkams patarimai veltui,
mi 'm

Galima kreiptis šiomis valandomis nuo 10 iki 12 vai. »» 
1111 ir nuo 16,30 iki 19 vai. '!•'till ’ l|!
M III;
'iii Ru i Riberto Simonsen, 13 -- 3° — salas 306 • 310 
ll'il (Senoji rua do Carmo ir kampas P-ęa Clovis Bevilaqua) 
li'i'i São Paulo J"'
{ill ui'
tm =
lįį===s = ? == == są == ====== == ==== ==š= _= ===== == == == == == ==

MEKANIKOS DIRBTUVE
Gaminami įvairiausių braižinių vitražai, 

vieliniai tinklai tinkavimui ir tvoroms, 
lanų tikiu apsaugos, užtvaros, geležinės 
durys' vartai, banguotos skardos durys 
pagal mąstą.

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

išsimokėtinai.

LEONAS VARNAUSKAS
Telefonas (recados) 3-0707

_.ua 12 N.o 39 — Vila
Avenida Zelina N.o 714 — (fundos)
Caixa Postal 4118 — São Paulo

'vuraiuiHHitiHJiiiHiiiiiiiiiitiiiiiittiiiiii&'iiiHiiiiHniiiiHJiHmiiHiHiiiiiiiiitiiiiniiiiiiiiiHmiitimiinHiL  .......................................................................................... .

ĮKURTA 1890 METAIS

Išpildo meniškai įvairius foto darbus. Specialybė padidini
mams tamsiuose tonuose ir sepia, spalvinimai aliejiniais 

dažais ir pastele.

ARTHUR SCHMIDT
Piiimami pakvietimai į namus — Senų portretų reprodukcijos
RUA SÃO CAETANO, 447 —TEL. 4-5576 — SÃO PAULO

Industria e Comercio de Calcados

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

Raa Javaės, 719 - Sã» Paulo

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

— Bendradarbiauk joje 
pranešdamas visas naujienas 
iš savo apylinkės, miesto ar 
i nter foro.

JARDIM RIVIERA
Santo Amaro

3 Y'";

apylinkėje - nuėsta- %. Ykf/
baus grožio gamta sveikas klimatas, tik už \\
18 klm. nuo Praça da Sé, geras kelias, tarp 
dviejų f*žerų. Puiki proga dabar įsigyti žemės z/
sklypą su mažu įnešimu ir ilgalaikiu išsimokėjimu
— 100 mėnesių. \\

Reikalingų informacijų gauti tik pas vienintelį įgalio- 
tinį šias žemes pardavinėti musų tautietį Kazį Kmiliauskį, rua \ 
Benjamin Constante 23, 1-o andar sala 6. Fone: 34-5914. Šiokiadie
niais iki 17 vai. Sekamdieniais ir šventėmis 8-9 vai. ryto.

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

i|iii||ii||ii||ii||ii||i.ilii||ii||ii||iiiiiilNi||i>iiiiiiiuiii|ii!iiiiiiiiiuiHitiiiiiiiHiitiiii|iiiiiiiíiiiiHiiiiiii;iiiiiiiii|iiiiiiiHii||iiiiiiiiiiiiii|i  iiiiiniiiiiiniiimimiiiiiiiiiiiiiniHi'Hiiiiiimiiiiimuiiiiiniinilnui|lli|1i|'|wi>i|ll||ll||l>llllt|l2ü!2!íL!L_

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

BS

AVENIDA DR. GIACAGLINI, 34-C VILA ALPINA 
..................

VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS

L I N D O Y A

ALAUS VARYKLOS COLUMBIAj/A:

GAMINIŲ PLATINI OJAI

IKMÀOJf CAKDIH2I m».
Liaidoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, kurio 
puikų veikimą Į žmogaus sveikatą jau visi yra vien
balsiai pripažinę. Pabandykite, įsitikinkite ir visa

dos naudokite!
DTT a DINO RTTKNOj 7Q5 n. C'-''™. Posto1

TELEFONES» 5M019 e 51=2223 S Ã O PAULO
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AV. ZELINA. 706 — CAlXA POSTAL, 371 — SÃO PAULO

NAUJOS PAJĖGOS KULTŪ
RINIAM DARBUI.

Gruodžio mén. 31 d. ryte 
iš Čikagos atskrido kun, Juo 
zas Šeškevičius, o Naujų Me
tų dienoje laukiamas naujas 
Liet. Katalikų Bendruomenės 
choro maestras, muzikas, kom 
pozitorius Juozas Strolia. Tai 
dvi naujos ir stiprios kultūri
nės jėgos žymiai sustiprins 
S. Paulo lietuvių kultūrinį gy 
venimą.

— Naujų Metų sutikime, k u 
rį ruošia L. K. Bendruomenės 
choras, dalyvaus ir atvykęs 
svetys kun. J. Šeškevičius.

— Kūčių naktį, Piemenėlių 
mišiose dalyvavo daug žmo
nių. Kalėdines giesmes nuotai 
kingai giedojo L. K. Bendruo 
menės choras diriguojant ma 
estrni F. Girdauskui.

— Pirmąja Kalėdų dieną 
buvo šliūbas Kazio Malinaus
ko su Anele Bražinskaite, Jo 
no Linkevičiaus su Dolores 
Mataran, Alfonso Vilčinsko su 
Zulmira Borim.

Per Naujus Metus sumainys 
žiedus Eduardas Alaburdas su 
Anele Kizeliauskaite, Albertas 
Maniušis su Maria Leide Rod 
rigues.

— Escola Normal São Cae- 
tane baigė ir 23 d. gruodžio 
gavo mokytojos diplomą Fe
licia Slavickaitė.

šiais metais gimnazijos kur 
są baigė: Audra Antanaitytė, 
Vytautas Bacevičius. G. 
Paukštytė, Danutė Bortkevi- 
čiūtė su pačiu aukščiausiu 

i

PRAÇA SÃO JOSÉ, 1 - V. ZEL1NĄ — S. PAULO

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 
NAUJANYBIŲ

pažymiu, «non plus ultra», 
Bronė Jermalaviõiúté.

RIFA BAŽNYČIOS DARBAMS

Bažnyčios darbams apmo
kėti yra leidžiama rifą su pen 
kiomis premijomis. Jų tarpe 
yra gera siuvama mašina, vy 
riškas dviratis ir kt. Rifos 
kaina 10 kruzeirų.

— Vila Anastauio ir Agua 
Raza lietuviams pamaldos 
bus pradėtos laikyti dar ši 
mėnesi. Plačiau bus sekančia 
me «M. L. numeryje

— Linksmai praleisi laiką, 
jei atvyksi į L. K. Moterų 
d-jos rengiamą jaukią Ii etų viš 
ką popietę, kuri įvyks sausio 
mėn. 16 d. 3 vai. p. p. Sese
lių Pranciškiečii! gimnazijos 
salėje V. Zeliuoje. Programo 
je - komedijos «Stebūklinga 
daktarė» ir «Šeimos židinys», 
be to speciali dalis vaikams 
ir kiti įvairumai. Pakvietimų 
galima gauti pas draugijos 
nares, klebonijoj, Vito bare 
ir «M. L.» redakcijoj.

Moterų D-ją į sausio 16 d. 
rengiamą popietę laukia lie
tuvių ir iš tolimesnių S. Pau
lo apylinkių. Ipač gera proga 
atsivesti vaikus kurie 'dabar 
atostogauja. Bilietų kaina Cr$ 
15,06.

— Nauji metai — nauja lai 
mė! Jeigu kam senieji metai 
nebuvo laimingi, tai naujieji 
tikrai atneš laimę O ją gali
mą išbandyti, perkant tuojau 
pat loterijos bilietus (rifas) 
kurias platina L K. Moterų 
D-ją. Tik už CrS5,00 galima 
laimėti vieną iš šių daiktų:

m

Is Lietuvos Parodos Komiteto 
São Paulyje veiklos.

I - *São Paulo Miesto 400 Metų sukaktuvių minėjimo Ko 
misijos pranešimu, parodų Ibirapueros Parque lankymo lai
kas nuo gruodžio mėn. 23 d. šiaip pakeičiamas:

a) antradieniais trečiadieniais, ketvirtadieniais ir 
penktadieniais publikai parkas atdaras nuo 14,30 
iki 23 vai,

b) šeštadieniais ir išvakarėse švenčių nuo 14,30 iki 
24 vai. ir

c) sekmadieniais ir nedarbo dienomis (šventėmis) 
nuo 12 vai. iki 23 vai.-

c . ,
PARODOS D1ŽURUOTŲJU DĖMESIUI.

Tolimesnis dižuruotųjų Parodoj šiaip suskirstomas 
1955 m. sausio mėn. 1 d.:

nuo 14.30 vai. iki 19 vai. G. Meidunaitė ir S. Tere 
sevičienė, o

nuo 19 vai. iki 23 vai. Algirdas Buitvydas
Sausio mėn. 2 d :

nuo 12 vai. iki 18 vai. Marija Remenčienė ir M.
Bačiūlyte, o 

nuo 18 vai. iki 23 vai. Kazys Bratkauskis.
Sausio mėn. 4 d :

nuo 14 vai. 30 min iki 19 vai. Anelė Dutkienė, o 
nuo 19 vai. iki 23 vai Antanas Tamašauskas

Sausio mėn. 5 d.:
nuo 14 vai 30 min iki 19 vai Ona Žibienė, o 
nuo 19 vai. iki 24 vai José Matelionis

Sausio mėn. 6 d.:
nuo 12 vai. iki 18 vai. Regina Katkienė ir Apolioni 

ja Deveikytė, o
nuo 18 vai. iki 23 vai. J. Čiuvinskas

Sausio mėn. 7 d :
nuo 14 vai. 30 min. iki 19 vai. Albina Ambrozevi- 

čienė, o
nuo 19 vai. iki 23 vai. Juozas Januškis

N. Bortkėvičiūtė, o 
nuo 19 vai. iki 24 vai. K. Bacevičius

Sausio mėn. 8 d.:
nuo 14 vai. 30 min. iki 19 vai Elena Norbutas ir

Sausio mėn. 9 d.:
nuo 12 vai. iki 18 vai. D. Zaukaitė ir V. Kurkevi 

čienė, o
nuo 18 vai. iki 23 vai. Alfonsas Žibąs

Sausio mėn. 11 d.:
nuo 14 vai. 30 min. iki 19 vai. E Kubiliūnienė ir 

Br Kazlauskienė, o 
nuo 19 vai iki 23 vai. V. Putvinskas

Sausio mėn. 12 d.:
nuo 14 vai. 30 min. iki 19 vai. Eudokija Polišaitie- 

«. nė, ,o
nuo 19 vai. iki 23 vai. Aleksandras Bagdonas

Konsulas A. Polišaitis
Lietuvos Parodos K tu Pirmininkas

gėrimams servyzą, vyr. batus, 
vyr. megstinį arba 1 Itr. «Gin 
Bois». Ir sausio mėn. 15 die
ną jau galima bus žinoti kam 
1955 metai neša laimę.

LIET. S-GOS BRAZILIJOJ 
NARIU SUSIRINKIMAS.

Valdybos nutarimu šaukiu 

1955 m. sausio 2 d. 15 vai., 
rua Lituania 67, Mooca Sąjun 
gos visuotinį narių susirinki
mą, kuriame bus pranešimai 
apie veikimą ir valdybos bei 
revizijos komisijos rinkimai.

Albina Ambrazevičienė
Liet. S-gos Braz. Pirmininkė.

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

Sail 
nė iuB 
darytWWWW 
pamatyti. Naujų Metų šventės 
yra labai patogus laikas nu
vykti Ibirapueru parką. Praė 
jusį sekmad:enį, gruodžio ,m. 
26 d. parodą aolaukė 70 lūks 
tančių lankytojų.

NEUŽMIRŠ KITE L AI
KRAŠČIO...

Prasidėjus Naujiems Metams 
laikraštis laukia skaitytojų jį 
užsiprenumeruojant sekanti
ems metams Nedelskite pre
numeratos apmokėjimo. Pini
gai yra reikalingi laikraščio 
leidimui, ypač šiuo metu ka 
da tarp visų prekių ir popie 
ris pabrango. Skelbkitės lai
krašty, tuo jį paremsite. Lai 
kraščio likimas yra skaityto
jų rankose.

-- L. K. Moterų Draugija 
Naujuose Metuose užprašė šv 
mišias 1! vai. už Lietuvos iš
laisvinimą.

— Magilų giminės praneša, 
kad sausio mėn. 5 d. 7 vai , 
Vila Žolinoje bus atlaikytos 
šv. mišios egzekvijos už Izi
dorių, Ievą ir Joną Magilus. 
Sausio mėn. S d. 7 vai. bus 
30 d. mišios už Antaniną Po
cienę Sausio mėn. 10 d. 7 
vai. 30 dienos mišios už Juo
zą Pumputį.

— PAA oro susisiekimo 
kompanijos tarp São Paulo ir 
Rio de Janeiro vienas lėktų 
vų inžinierių yra lietuvis inži 
nieritis Br. Bobelis, kuris ke 
lėta kartu ner mėnesį atskren 
da į São Paulo Nuolatinė gV 
venama vieta New York mi 
estas.

— Vyr. Lietuvos Išlaisvini 
mo Komitetas išsirūpino iš Is 
panijos vyriausybės nuo 1 d. 
gruodžio lietuvišką valandėlę, 
vienoje Madrido-rad'o stotyje. 
Ten dirbs 4 tarnautojai.

Italijoje VLIKas taipgi išsi 
rūpino lietuvišką valandėlę ir 
jos programai vadovauja. Taip 
pat vadovauja ir Vatikano lie 
tuviškai valandėlei.
YYY YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY  YYYYYYYYYYYY

Kiekvieną sekmadienį prie 
bažnyčios pas spaudos platin 
toją B. Šimkų galima gauti 
nusipirkti naujausių lietuviš
kų knygų bei laikraščių.

t..

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

ISSIMOKEJ1MUI.

Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.

CLINICA DE CRIANÇAS
Dr. Cąrlos Chusid

Médico do Hospital das Clinicas
AVENIDA ZELINA, 946 — Consultas das 14 as 18 horas 
CHAMADOS Noturnos - Rua da Mooca, 1882 - Ap. 1 

Fone 9-9909

MIELI LIETUVIAI!

Artinantis maudymosi sezo 
nui ir esant laisvų kambarių 
kviečiame visus atvykstan
čius i Santos poilsiui apsisto 
ti pas Steponaičius. Galima 
gauti kambarį su maistu ir be 
maisto. Privažiavimas automo 
biliu labai patogus, gatvė 
naujai išgrįsta.
Adresas: Rua Godofredo Fra
ga, 173 — Jose Menino

Registrado no C. R.’ C. sob o n.o 551

Praça São José, 8 Sal. 1 e 2 - V. Zelina - S. Paulo

Bcntisto
Clínica Dentária Popular

“3ão Judas Tadcu”

- VILA BELOJE «Mūsų 
Lietuvą» galima gauti Kaz
lausko restorane, Verbenas ir 
Saudades gatvių kampas.

Aberturas de firmas 
Encerramentos de firmas 
Transferencias de firmas 
Contrat. na Junta Comercial 
Diskai, na Junta Comercial 
Escritas Fiscais 
Eseritas Comerciais

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

HORÁRIO das 8 às 19 horas.

DIRETOR: Dr. Augusto Ribeiro Leite
Praça São José, 8 •? salas 3 e 5

Vila Zelina

Dentaduras — Pontes — Extrações — Obítrações
DIURNA E NOTURNA

RETA PROGA!

Išsinomuoja namas su dide 
lia krautuve (5x9, 50m) tris 
kambariai, virtuvė, gera vieta 
del maisto produktu krautuver 
Netoli Seselių mokyklos. Tei 
rautis Rua Rodamonte, 21 as 
P-ęa S. Jose, 8 s/l 2.
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