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Pavergtųjų Tautu Atstovu Priėmimas 
Vašingtone

Visų Pavergtųjų Jungtinių 
Tautų delegacijų pirmininkai 
prieš Kalėdas buvo priimti 
Valstybės Departamente (JA 
V užsienio raikalų miniswri- 
joje) Vašingtone. Priėmė Ry
tų Europos departamento di
rektorius Thurston, asistuoja
mas Baltijos valstybių, Lenki
jos ir Čekoslovakijos skyriaus 
vedėjo Vadler, be to Balkanų 
skyriaus vedėjo Leverege. 
Thurston delegacijos pirmi
ninkus gražiai pasveikino ir 
perdavė jiems Valstybės sek 
rotoriaus John Foster Dulles 
Pavergtosioms Jungtinėms Ta 
utoms skirtą kalėdinį sveiki
nimo žodį. Delegacijų pirmi
ninkai įteikė jam visas Pav. 
Jungt. Tautų seimo priimtas 
rezoliucijas ir raportus. Po 
to sekė labai malonus pasikal 
bėjimas. Ta' proga žodį tarė 
ir Lietuvių delegacijos pirmi
ninkas V. Sidzikauskas.

Valstybės sekretoriaus pa 
reiškimas ir pats delegacijų 
pirmininkų priėmimas Valsty- 

ar trys PJV. Jungtiniu tautu
posėdžiai

Gruodžio 18, 19 ir 20 dieno 
mis New Yorke įvyko Paver 
gtųjų Jungtinių Tautų seimo 
pilnaties posėdžiai. Gruodžio 
18 d. buvo svarstyti genocido
ir Jungtinių Tautų charterio 
klausimai. Lietuvių delegaci
jos vardu pirmuoju klausimu 
kalbėjo V. Vaitiekūnas, o an 
truoju M. Brakas Gruodžio 
19 d. posėdyje Dr. A. Trima
kas pasisakė Europos apjun
gimo, o V. Sidzikauskas bal- 
tiečių rezoliucijos klausimais. 
Baltiečių rezoliuciją parėmė 
ambasadorius Juraj Slavik

Klaipėda,
Lietuvos vienintėlis uostas, 
krašto sukilėlių 1b d. sausio 
1923 m. buvo prie Lietuvos 
prijungtas.

Klaipėdos kraštas, savo gy 
ventojų sudėtimi yra grynai 
lietuviškas. Ir šiandien, net 
Lietuvos okupantai laiko Klai 
pėdą Lietuvos teritorijos inte 
graline dalimi.

Klaipėdos miestas karo mt 
tu nedaug nukentėjo Uoste 
l&ivų judėjimas yra menkas, 
nes rusai savo užsienio pro
kybą palaiko per kitus uostus. 
Kaip visas pamarys, taip ir 
Klaipėda yra svarbus strate- 

bės departamente yra kartu 
ir Pavergtųjų Jungtinių Tautų 
oficialus pripažinimas.

Po to, Vašingtone, Willard 
viešbutyje, įvyko spaudos kon 
ferencija, į kurią atsilankė 
nemaža spaudos ir radiofonų 
atstovų. Pavergtųjų tautų rei 
kalas rado platų atgarsį, ir 
spaudoje ir radijo transliaci
jose.

«United National Comitees 
Council in Exil» gruodžio 22 
d. Vašingtone, rumunų tauti
nio komiteto patalpose, buvo 
susirinkusi posėdžio. Tai vie 
ningai egzilų organizacijai 
šiuo metu pirmininkauja V. 
Sidzikauskas. Jos paskirtis 
yra kiek skirtinga nuo Pav. 
J. T. seimo, tad nutarta, kad 
ji savo veikimą tęs ir toliau, 
kai Pav. J. T. neposėdžiauja. 
Pirmininkas V. Sidzikauskas 
žada tos egzilų tarybos posė 
dį sukviesti New Yorkex po 
sausio 8 d., tai yra po čekos 
lovukų tautinės tarybos šuva 
žiaviino.

čekoslovakų, o Conrad Šiene 
wicz lenkų vardu. Tai buvo 
graži ir vieninga simpatijų 
Pabaltijo tautoms demonstra
cija. Gruodžio 20 d. posėdyje
svarstyta pasiūlytas atsišauki 
mas į laisvąsias ir pavergtą 
sias tautas. Tuo klausimu pa 
sisakė visų delegacijų pirmi
ninkai. Lietuvių delegacijos 
vardu kalbėjo jos pirmininkas 
V. Sidzikauskas Atsišaukimas 
visais balsais priimtas. Numa 
tyta vieną Pav. Jungt. Tautų 
sesiją sušaukti Europoje, 
Strassburge, gegužės mėnesį.

ginis punktas. Čia yra įreng
tos fogetinių bombų bazės a p 
šaudymui vakarų Europos 
miestų *

Kai Lietuva išsiliuosuos iš 
okupacijos, Klaipėda vėl tais 
svarbiu Pabaltijo uostu ir Lie 
tuvos langu į platųjį pasaulį. 
Klaipėda niekad nebus dau
giau atplėšta nuo Lietuvos.

Mendes Françoe

Prancūzijos ministeris pir- 
inininkas šią savaitę lankėsi 
Italijoj. Susitiko su Italijos mi 
nisteriu pirmininku Scelba,

tarėsi kaip greičiau ir geriau 
Įgyvendinti praktiškai Londo
no ir Paryžiaus sutartis. Ta 
pačia proga aplankė ir Po
piežių.

Centralinej Amerikoj vėl 
neramumai.

Centralinė Amerika nuola
tinis neramumų židinys. Ne
perseniai Guatemaloj, vyko 
civilinis karas, dabargi prane 
šama, kad Nikaragva užpuolė 
Costa Rica. Nicaragva valdžia 
teisinasi, kad ji neužpuolė sa 
vo kaimyno, bet Costa Rica 
gyventojai nepatenkinti vy
riausybe prieš ją sukilo.

Nicaragau yra diktatūra. 
Costa Rica vyriausybę kai 
kas kaltina, kad ji yra palan 
ki komunistams. Amerikos 
kaikurie senatoriai prašo siųs 
ti į Costa Rica paramą, r

UNESCOs S-toje konferenci 
joje/

vykusioje Urugvajuje, Lietu
vos įgaliotas ministeris Dr. 
K. Graužinis buvo kviestas 
dalyvauti kaip Urugvajuje pri 
pažintas Lietuvos diplomati
nes misijos šefas. Visuose pa 
rengimuose ministeris K. Gra 
užinis su ponia reprezentavo 
Lietuvą Dalyvavo Urugvajaus 
vyriausybės, UNESCOs vado
vybės ir įvairių delegacijų 
rengtuose priėmimuose, tarp 
jų Šv. Sosto Nuncijus, JAV, 
Didž. Britanijos, Prancūzijos,

Tautų Pavilijono Ibirapuera 

Italijos, Ispanijos, Belgijos, 
Švedijos, Čilės, Ekvadoro. Mi 
nisteriui teko susipažinti ir 
dažnai pasikalbėti su UNES
COs vadovybės asmenimis ir 
delegatais. Daug kam teko 
paaiškinti, kurią Lietuvą jis 
atstovauja, kurios organizaci
jos vadovauja sietuvos kovai 
už laisvę, apie mūsų viltis 
susilaukti nepriklausomybės, 
ir kokia mūsų diplomatų pa
dėtis.

— Italijos komunistų parti
joje yra stipri opozicija prieš 
partijos vadą Togliatti. Jis 
kaltinamas palankumu buržu 
jams ir buvusiems fašistams. 
Opozicijai vadovauja Bruno 
Fortichiari.

— Vienas Bulgarijos pasiun 
tinybės tarnautojas kelinta 
diena yra dingęs. Spėjama, 
kad bus pabėgęs į Vakarus.

Argentinoje

Peronistai dar vis persekio
ja katalikus. Tarp kitų perse 
klojimų priemonių įsakė uždą 
ryti Buenos Aires išeinantį 
katalikų dienraštį «E1 Pueblo» 
ir katalikiškų knygų leidyklą 
«Editorial Difusion».

Šie ir k'ti faktai rodo, kad 
Argentinoje nėra demokrati
jos. Ką reiškia tikėjimo ir są 
žinės laisvė, jei jos praktiš
kas pasireiškimas yra suvar 
žytas.

Daugelio kraštų demokrati
nės politinės partijos protes 

parke rūmai, kur yra ir Lietuves 
ne 25 d. sausio, bet 13 vasario.

tavo prieš demokratinių lais
vių suvaržymą Argentinoje.

Volta Redonda prie Alto 
da Sena.

Brazilijos industrijai savo 
fabrikai dar aepagamina pa
kankamai plieno bei geležies 
Yra projektuojama, privačios 
iniciatyvos, netoli Cubatono 
pastatyti panašų į Volta Re
donda fabriką. Vieta patogi, 
nes iš Santos uosto yra gali
ma pravesti kanalą, kuriuo 
laivai priplauktų ligi fabrikų. 
Tuo reikalu yra daromi aps
kaičiavimai.

Veneznelos lėktuvai bom
barduoja Costa Rica

Lėktuvai, kurie bombarduoja 
Costa Rica yra su Venezue- 
los ženklais, su bazėmis Nica 
ragua valstybėje.

Kas organizavo perversmą?
Kol kas dar sunku nustaty

ti kas yra tikrasis Costa Ri
ca valstybėje perversmo or
ganizatorius. Tačiau apytik
riai jau galima šį tą psaky- 
ti. Dabartinė Costa» Rica vy
riausybė savo programoj vrą 
numačiusi išdalinti didžiausias 
plantacijas liaudžiai. Didieji 
kapitalistai išėjo į opoziciją 
vyriausybei. Politiniai stebė
tojai tvirtina, kad ši revoliu
cija, ar perversmas yra di
džiųjų kapitalistų suorgani
zuotas, kad pastatu ii sau pa 
lankią vyriausybę ir išvengti 
reformų.

paroda. Paroda bus uždaryta
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KOEGZISTENCIJA.
* %.

Paryžiuje ir New Yorke išei 
nančiame «Rusų Socialistų 
Darbo Partijos «organe» So 
cialističesky Vestnik» buvo 
Įdėtas rusų emigranto R. Abra 
movičiaus straipsnis, kuriame 
analizuojama šiandien plačiai 
linksniuojama Vakarų ir Rytų 
koegzistencijos klausimai. To 
straipsnio laisvą vertimą tai 
piname dėl to, kad jame lie 
čiama aktualiausi šių dienų 
pasaulio politikos klausimai 
ir dėl to, kad straipsnio auto 
rius yra rusas kuriam bolšev
ikų politikos vingiai yra geri
au pažįstami ir aiškesni.

Koegzistencija turi reikšti 
komunistinio ir ne komunisti
nio pasaulio taikų sugyveni
mą laiko ir erdvės sąvokose. 
Tai nėra naujas dalykas Dvie 
jų skirtingų pasaulių sugyve
nimą — koegzistenciją jau 
turime 37 metai t. y. nuo bol 
ševikų įsigalėjimo pradžios. 
Jei kalbame apie «taikią koe 
gzistenciją» tai tokią turėjom 
nuo 1919 iki 1946 m. Šiame 
laikotarpyje įvyko kai kurie 
nukrypimai 1918- 1919 m. są
jungininkų spaudimas jėga 
nuversti bolševikų diktatūrą 
ir 1939 - 1945 m. karo metais, 
kai dalis valstybių griebėsi 
ginklo kad sutriuškinti sovie
tinę galybę, kita galingesnė 
ir didesnė dalis pasirūpino 
socialistinį pasaulį paremti ir 
jį nuo visiško sunaikinimo iš 
gelbėti. Iš sovietų pusės šia
me laikotarpy taip pat nebu
vo pravesta platesnės akcijos 
kapitalistinį pasaulį Kominter 
no metodais, iš vidaus sus
progdinti.

Šitas «taikos ir ramybės» 
perjodas kapitalistiniam pa
sauly kilo dėl permažo komu 
nistinio pasaulio pažinimo ir 
supratimo o komunistiniame 
— dėl savo silpnumo žinoji
mo. Tas silpnumas kilo iš ne 
konsoliduotų tuometinių eko 
nominio ir militarinio frontų 
o taip pat pastangų socializ
mą ven.t vienoj šalyj praktiš
kai įgyvendinti.

Konstatavus tą 37 metų ko 
egzistencija neaišku kuriam 
gi galui vėl pradėta iš naujo 
kelti komunistinio ir nękomu-

nistinio frontų koegzistencijos 
klausimai.

Vertinant tą akciją žodine 
prasme - abi šalys pučia j tą 
pačią dūdą. Vakarų blokas 
tai daro dėl psichozinės ato 
minio karo baimės. Iš komu 
nistinio bloko kapitalistinis 
frontas daugiau nieko nerei
kalauja kaip tik to, kad ko 
munistai juos paliktų ramybė 
je ir sustabdytų savo ekspan 
cijos ir agresijos politiką. Tuo 
tarpu priešingojo, Maskvos — 
Pekino bloko «taikos balan 
džiai» leidžiami tam, kad iš
lošti laiko ir geriau pasiruoš
ti tolimesnėms agresijoms. Ko 
munistinis blokas, aišku, šian 
dien karo tikrai nenori. Karo 
jie gali ir visai išvengti, jei 
tik pavyktų jiems savo pro 
gramą taikos keliu įgyvendin 
ti. O ta programa nė vienai 
minutei nenukrypo nuo savo 
svarbiausiojo tikslo: užvaldy
ti visą pasaulį. Komunistu 
strategijos svarbiausi bruožai 
buvo aiškiai Stalino nusakyti 
prieš 4 metus. Ji pagrįsta tuo, 
kad kapitalistinio bloko vi
daus nesutikimai, atskirų kraš 

Klaipėda — Uosto vaizdas.

tų nacionaliniai interesai ir 
buržuazinės klasės godumas 
niekad nepajėgs įgyvendinti 
tikrai nuoširdžios sąjungos ka 
pi talis tinia m e pasaulyje

Kremlius užtat ir stengiasi 
įvaryti kylį ten. kur tik Va
karų fronto sienoje pasirodo 
plyšys arba bent mažiausias 
įtrūkimas. Ir jiems tai vyksta. 
Vokiečių tautinę ambiciją jie 
stengiasi aptepti rusų tautos 
«draugiškumo» vokiečių tau
tai balzamu ir «suvienytos 
Vokietijos Fata Morgana» sten 
giasi nuvilioti vokiečius kiek 
galima toliau nuo Europos 
Sąjungos ir Vakarų pasaulio.

Azijoj komunistinis frontas 
užvaldęs 600 milijonų Kinijos 
žmonių dabar visoj Azijoj da 
ro didelį spaudimą ir į kitas 
Azijos tautas, kurios po pas
kutinio karo liko už komuois 
tinės sferos ribų. Jei Korėjoj 
agresoriai, Amerikos ginklais 
ir žmonėmis, ir buvo sutūrėti, 
tai Indokinijoj revanšavosi 
net su kaupu. Komunistinės 
agresijos akcija karštligiškai 
sėjama ir kituose pasaulio 
kraštuose: «Artimuosiuose Ry 
tuose» Afrikoj ir Pietų Ame 
rikoj.

Kai komunistinis frontas sa 
vo propagandos tinklu apjuo

Ona Sadauskaitė

Be Rytojaus
Nieko mes nes&kėm, nieko nežadėjom.
Mudu juk nedarėm priesaikų šventų.
Mes likimo rankos tada mostu ėjom, — 
Ėj»»m be rytojaus — aš ir tu.

Tavo žvilgsnis kartą daug be žodžių sakė, 
Dėt aš tos kalbos bijojau net suprast.
Tik širdis įspėta man baimingai plakė, 
Kad ne man, tavyje — savo laimę rast.

Aš ir neieškojau amžinojo gėrio — 
Vieuo saulės pluošto — tik tavos širdies. 
Ir kad savo širdį be klastos atvėrei, 
Tau palaimos melsti man dangus padės.

sęs visą žemės rutuli ■ kokia 
kalba gali būti apie draugiš
ką koegzis tenciją. Nors teo 
riškai tokia koegzistencija 
y ra galima pravedus globali
nę demarkacijos liniją, kurią 
abi šalys įsipareigotų neper
žengti. Teorijoj tai galima, 
bet praktikoj - ne. Juk kas, 

pav. įvyktų, jei viena iš ša
lių demarkacijos liniją per
žengti ? Koki organai nusta
tytų kaltę ir kaltajam uždėtų 
bausmę? Haagos tarptautinio 
teismo sovietai jau kelis kart 
atsisakė. ONU Saugumo Ta
rybos sprendimus Sovietai vi 
suomei galės užminuoti savo 
«veto» teise. Belieka vienas 
ir paskutinis kelias -- karas, 
kaip Korėjoj ar Indokinijoj' 
O sudaryti aukštesnį teisinį* 
abiem šalim priimtiną, tribu
nolą - nepavyks niekados. 
Abiem šalim reikia leistis nuo 
lajinio ginklavimosi pasroviu. 
Šitokia koegzistencija faktinai 
yra ne kas kita kaip ginklu© 
ta taika. Pinigas jau nenaujas.

Vienas naujas faktorius, ku 
ris šiandien groja pirmuoju 
smuiku, yra atomo energijos 
panaudojimas karo reikalams' 
atominiij bombų bei atominių 
ginklų pavidalu. Būsimame 
kare bus naudojami ir per 
radio diriguojami atominiai 
sviediniai. Netoli jau laikas 
kai atominiai sviediniai, valan 
dos ar dviejų laikotarpyje, 
galės perskristi Atlanto van
denyną. Prieš tokius sviedi
nius nėra efektyvių gynimosi 
priemonių Įsivaizduokim kas 
įvyktų jei vienai Rusijai, ku
riai taika yra ne tikslas, bet

(Tąsa 3 pusi.)

Kaip Dabar Atrodo Lietuvoje
(Tąsa)

Ir jis už savo kruviną prakai 
tą tegauna vos 6 centnerius 
grūdų, pats turi pasirūpinti sa 
vo valgiu, savo darbo drabu 
žiais - ir galų gale jo metiniu 
uždarbis, palyginus su «bur
žuaziniais laikais», tesiekia 
maksimum 50 litų Štai realus 
vaizdas, kaip kolchozininkai 
buvo «išvaduoti iš skurdo ir 
tamsos». .

PANAŠI SITUACIJA IR KI 
TOSE SRITYSE. Jeigu paly
ginsime prieškarinę pieno pro 
dukciją su dabartine, tai da
bartiniai bolševikiniai «laimė 
jimai pieno srity» rodo pieno 
ūkio nusmukimą maždaug iki 
pusės. Jei 2000 - 3000 ha plo 
te rasime 10 ar truputėlį dau 
g:'au karvučių - tai realiai iš 
to naudos beveik nulis. Galvi 
jai blogai šeriami, nėra pakra 
tų, nėra kiek reikiant trąšų, 
karvės braido daug kur iki 
pilvų mėšle, arkliai pavasarį 
klumpa vagoj (gyvulininkys
tės smukimą neseniai konsta 
tavo taip pat Minist. Taryba 
ir partijos c. k-tas savo nuta 
rime «Dėl priemonių karvių 
skaičiui kolūkiuose padidinti» 
ir iš viso gyvulininkystei pa 
gerinti. E). Jei nebūtų MTS, 
tai ir tais pačiais nebūtų ga 
Įima toli gražu apdirbti dabar 

tinių dirvų. Pagaliau ir grei
tosiomis iškeptų vosokių že
mės ūkio «mechanizatorių» 
bei «specialistų» daugelis yra 
tokie tik iš vardo. Žodžiu, 
smukę viskas. Sumažėjo ir 
kiaulių, ir arklių. Kaimuose 
«privati statyba» vyksta labai 
menkai, nes užsimužtinai ne 
gausi darbininkų. «Gyvenvie 
tėse» statomi vieno ar dviejų 
butų standartinio tipo namu
kai. Pagal plentą ar vieškelį 
išvedama «centrinė gatvė», 
tokie namukai sugūžiami vie 
nas šalia kito - štai ir turite 
naujo tipo «kolektyvinę gyven 
vietę». Namukus retas kas 
pats statosi, dažniausiai juos 
pastato^ kolūkis, kuris, įlei
dęs kolchozininką, tuoj jį ap 
deda išsimokėtinai mokesčiai. 
Lietuvoj «grupinė statyba» tik 
pradedama. Kol visi vienkie 
miai bus «sugabenti» į tokias 
grupines gyvenvietes ir pa
keistas ligšiolinis Lietuvos 
kaimo vaizdas - truks dar 
labai ilgai: tam reikia didelių 
lėšų. O su dabartine ekonomi 
ne padėtimi - lėšų šiam rei
kalui nėra iš kur kiek reiki 
ant gauti, jei pvz. per metus 
statomo kolchozo tvartams 
vos teįstengiami padėti pama 
tai: vis, mat amžinai ko nors 
trūksta - čia medžiagų, čia 
pinigų, čia ko nors kito.

KIENO BLOGIAUSIA PADĖ 
TIS: KOLCHOZININKU, DAR 
BININKU AR TARNAUTOJU? 
Į šį klausimą. - pastebi V. Mi 
rimas, kalbėdamas su E. ben 
dradarbiu. tiksliai atsakyti 
būtų sunku. Žiūrint, kokiu atž 
vilgiu. Imkime pvz. iš tarnau 
tojų kad ir mokytojus. Jie 
apkraunami ne tik dideliu pro 
pagandiniu darbu, bet turi taip 
pat sudarinėti visokius pamo 
kų planus ir reikalą gerai da 
lykiškai atlikti. Jei vaikai ko 
nemoka arba maža kastesira 
šo į pionierius - už viską vis 
kaltas mokytojas Todėl mo
kytojo padėtis šiuo atžvilgiu 
yra sunkesnė už fa 'riko darbi 
ninko ar kolchozininko, nors 
medžiagiškai jis atlyginamas 
geriau už anuos. Panašiai ir 
su kitais tarnautojais. Tokie 
reiškiniai verčia tarnautojus 
«plaukti su srove». Bet to pa 
ties apie darbininką visais 
atvejais negalima būtų paša 
kyli, nors jis taip pat turi 
«laviruoti» ir negali taip atvi 
rai pareikšti savo nepasiten 
kinimo. Jam nori nenori ten
ka dalyvauti mitinguose ar 
visokiose vaikštynėse. Kai 
ateina Kalėdos, Velykos, sek 
madieniai arba kokie nors 
didieji atlaidai, tai miestuose 
darbininkams. įstaigų tarnau 
tojams ar mokiniams sakoma: 
nors rytoj bus katalikų Vely 
kos arbn Kalėdos, bet žinok, 
kad pas mos - darbo diena. 
Kas nedirbs, tam įskaitomas 

«pravaikštas». Tat konkrečiai 
reiškia: toks darbo vengėjas 
gali būti atleistas iš darbo, 
nubaustas administraciniu bū 
du arba pinigine bauda, o ko 
gero - net pasodintas į kalė 
jimą. Tat priklauso žymiausia 
dalimi nuo viršininkų, kaip 
jie atsilieps apie tokį «pra 
gulščiką». O kolūkininkai šiuo 
atžvilgiu iš visų «darbo ver 
gų rūšių» sovietinėje sistemo 
je kol kas, jei taip galima pa 
sakuti, «laisviausi žmonės»: 
kai «šventė - laukai tušti, jie 
eina sau į bažnyčią, neina 
dirbti sekmadieniais, šven
čia Velvkas, Kalėdas ir kita» 
didžiąsias šventes. Nesirodo 
savu noru nė j mitingas - ne 
bent ten būtų sukviečiami ko 
kia nors apgaule. Pvz. sausio 
mėn. minima Lenino mirties 
sukaktis. Tada kai kur didės 
nieji propagandininkai paskel 
bia, kad, girdi, visi kviečiami 
«perrinkti kolūkio pirmininko» 
o tuo reikalu pranešimą pada 
rys atvykęs iš rajono atsto 
vas. Tačiau tas «atstovas» vie 
toj kolūkio rinkimų kalba apie 
Lenino «nuopelnus» darbo žmo 
nėms. Ką darys vargšai kol
chozininkai - taip «savanoriš 
kai susirinkę» turi klausytis. 
O paskum bolševikinė spauda 
rašo, kad tokiam ir tokiam 
Lenino mirties sukakties mi
nėjime ten ir ten labai gausi 
ai dalyvavo darbo valstiečiai 
ir kolekty vininkąi. Jie tis to 

kiu būdu «patraukiami» į ko
munistų pusę.

MOR ALINĮ SPAUDIMĄ DAU 
GIAUS1A JAUČIA ĮVAIRIU 
RUŠIU TARNAUTOJAI, pas 
kum fabrikų darbininkai, o 
kolūkininkai - šiuo atžvilgiu 
gal «laisviausi», užtat medžią 
giniu atžvilgiu rezultatai prie 
Šingi. Tarnautojų vidurkinis 
atlyginimas siekia nuo 600 iki 
1.000 rublių. Gaunąs pvz. 600 
rb atlyginimo turi mokėti 12% 
mokesčių (6 pajamų ir 6 «be 
vaikių» mokesčių), pirkti «sa 
vauoriškai» paskolas, «savan© 
riškai» draustis etc. Žodžiu, 
visi iš jų stengiasi išspausti 
kiek galint didesnę sumą. Gau 
nantieji stambesnius atlygini - 
mus įvairių mokesčių turi mo 
keti daugiau. Darbininkai nors 
nepatenkinti, bet per tiek lai 
ko su savo padėtimi apsipra 
to. Daugiausia už visus nepa 
tenkinti kolūkininkai. Ir savai 
me suprantama: iš buvusių sa 
varankiškų žmonių dabar yra 
padaryti valstybės vergai Vi 
si labai gerai prisimena ank» 
tesnius laikus ir gyvenimą 
Nepriklausomoj Lietuvoj.

Pranešimai apie «Lietuvos 
Tautinę Katalikų Bažnyčią» 
yra perdėti. Padėtis nėra to
kia bloga, kaip kai kas gal
voja. Lietuviai už savo tradi 
cijas kovoja kiečiau, nei to 
tikėjosi okupantai. Ypač šiuo 
metu lietuviškas ir okupan
tams priešiškai yra nusiteikęs 
musų kaimas. (B. D.)
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(Tąsa iš 2 pusi.)

laikinas manevras sav© tiks
lams siekti, pavyktų toki svie 
diniai pasigaminti. Visai tik
ra, kad tuo atveju Rusija, nė 
minutės negaišdama, skelbtų 
žaibinj karą kad nušluoti stip 
riausį ir pavojingiausį priešą, 
kol šis dar neturi tos rūšies 
ginkių sėkmingai kontratakai 
pravesti Įsivaizdavus, kad tai 
neįvyks, kad Amerika grei
čiau pirmoji tokius ginklus 

pagamins, tačiau ir 
tuo atveju techniška Ameri
kos persvara, kuria ji šian
dien operuoja, būtų sugriau
ta, nes atominių jėgų lygs
varos atveju nė viena šalis 
nedrįs užpulti kitos bijodama 
pati būti sunaikinta. Tos rū
šies «ginkluota taika» reika
lauja iš abiejų pusių milžiniš 
kų medžiagiškų išlaidų So
cialinė žmonijos pažanga ne
ribotam laikui būtų sutrugdy- 
ta. Reikalas išvengti tokios 
liūdnos perspektyvos veda 
prie ginklavimosi kontrolės 
idėjos. Užtat ONU nariai 
abiem rankom kabinasi už 
sovietų pasiūlymo 50% suma
žinti kariuomenę laivyną, avi 
aciją, atominių ginklų gamy
bos draudimą, pradžioj pusės 
ar metų laikotarpyje, o pas
kui ir visuotiną atominių gin 
klų draudimą karo reikalams.

Tačiau tikrasis kontroliuo
jamas nusiginklavimas, vedąs 
prie abiejų šalių jėgų pusiau 
sviros yra gryna iliuzija. Var 
žybos dėl atominių sviedinių 
ir ginklų visvien tebevyksta 
ir tebevyks. Sunki vos pake
liama ginklavimosi našta da 
bar, ateity bus dar sunkesnė. 
Atominio karo perspektyvos, 
rodos, turėtų Įbauginti ne tik 
Vakarų sąjungininkus, bet ir 
sovietinį bloką, nes vandeni
lio bomba lygiai gražiai suly 
gins tiek vienos tiek antros 
pusės miestus arba industri
jos centrus. Užtat vakarų są
jungininkų tarpe visuomet ky 
la didelis triukšmas kai tik 
reikia imtis bet kurio rįžtin- 
gesnio žingsnio savo saugu
mui patikrinti «Mes to ar kito 
negalim» - rėkia senatoriai, 
laikraščiai, įvairiausios pači 
fbtinės grupės, «tai pavojin
gu Dar vienas žingsnis ir 
kils karas o su juo neišven
giamai kris ir atominė bom
bą».

Komunistiniame agresorių 
fronte šitie dalykai baimės 
nekelia. Atominis karas jų ne 
baugina ir, kaip, tik dėl to, 
kad Įsitikinę ir aiškiai mato 
jog demokratinės valdžios ne 
gali pačios vienos pertoli at
sitolinti nuo masių opinijos. 
Šio fakto teisingumu Krem
lius jau nevieną kartą turėjo 
progos įsitikinti Demokratinis 
pasaulis nė piršto nepajudino, 
kad išgelbėti Lenkiją, Čekog 
lovakiją, Baltijos valstybes, 
nors tam turėjo ne tik teisę 
bet ir pareigą Raudoniesiems 
Azijoj tiesiog pakišo 600 mill 
jonų kinų. Indokinijos leido 
patogiai nuleisti prancūzams 
kraują, kad vėliau ir tą kraš 
tą sukišti į nepasotinamo rau 
donojo smako nasrus. Nė vie 
no griežtesnio Žygio jie nepa 
darė kol Rusija dar buvo silp 
na ir išsisėmusi po karo. Mo 
tyvas visur tas pat: visuotino 
atominio karo baimė.

Komunistinis frontas, vie
nok. drąsiai varo savo ’eks- 
pan'C’jos politika nekreiva 
inas dėmesio Į jokius pavojus. 
Iš jų taško žiūrint tiesa yra 
jų pusėje. Ko jiems bijoti ka 
ro. jei priešingoji pu.-ė iš Bai 
mės savo teisių ir reikalavi
mu gražumu atsisako.

Politinis horizontas iki šiol 
nerodo jokių pragiedrė j:mo 
žymių. Visuotino karo baimė 
pasitelkė sau sąjungininką - 
taikaus sugyvenimo iliuziją. 
Ta iliuzija vsais trimitais 
skleidžiama vakaru pasaulyje. 
Ji tvirtina, esą Kremliaus po 

litika keičiasi ar jau pasi
keitusi, kalba a ie sovietų 
diktatūros pasikeitimą, apie 
Stalino pasekėjų švelnumą ir 
nuolaidumą, apie jų džentel
meniškumą vakarų Europos 
prasme lyginant su kraugeriu 
aziatu Stalinu, žmonės išmin 
tingi, tikri Europiečiai, priei 
narni ir linkę į kompromisus. 
Daugelis Europos politikų da 
vėsi tokioms iliuzijoms užliū 
liuojami, siūlydami ir įieško- 
darni progos derėtis su Mas 
kva..

Manome, kad įrodinėti jo 
panašus tvirtinimai neišeina 

NIDA

nė per nago juodimą iš iliuzi 
jų ribų - visai nereikalinga. 
Sargybų pasikeitimas Kremlių 
je nei komunizmo charakterio 
nei jo metodų nepakeitė ir 
nepakeis. Tigras savo kailio 
nekeičia. Tiek vidaus tiek už 
sienio politikoj pasikeitė tik 
būdai, bet ne tikslai ir sieki 
mai. Abejojantiems norėtume 
priminti kaip bolševikai per 
Europos konferenciją dėl V o 
kietijos suvienijimo stengėsi 
parodyti tą rojaus vaizdą ko 
kia būsianti Vokietija laisvas, 
demokratiškas ir laimingas 
kraštas po visuotinų rinkimų 
Kremliaus receptais Apie ru 
su nusiginklavimo siūlymą 
jau ankščiau esame kalbėję. 
Tegul kas mėgina nors ma
žiausią bet tikra, ne iliuzini, 
Maskvos politikos pasikeiPmą 
surasti. Ne Maskvos politika 
pasikeitė bet jos veidas Nau 
jas tos politikos veidis, nuta 
pytas naujais kosmetikos da 
žais, vakarų pasauly, deja, 
kelia naujas viltis. Baimė yra 
blogas patarėjas. Žinant dabar 
tinių- iliuzijų pagrindinius bruo 
žus. reikėtų, kad laisvosios 
tautos suprastų kas Įvyks kai 
bolševikiškų iliuzijų serenato 
mis užliūliuotas savisaugos 
instinktas susilpnės.

Baimės ir silpnumo politiką 
tęsiant, karo tikrai nebus. Va 
karų blokas savo «a;.hikenti- 
mo» politika leis raudoniesi 
eras pasiglemžti vien is po kito 
svarbiausius strateginius punk 
tus, karo bazes bei teritorijas. 
Po to Vakarai pamatys, jau 
be iliuzijų, kad gink’uotas pa 
s i priešinimą s komunistiniam 
blokui jau neįmanomas.

Paskutinis tragikomedijos 
aktas bus komunistinio bloko 
ultimatumas Vakaru frontui j 
kurį Vakarai galės atsakyti 
tik kapituliacija... 'vykiai 
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijo 

Plaukia sau laivelis

je įvykę miniaturine forma 
prieš 14 metų neišvengiamai 
pasikartos dideliu mastu visa 
me pasaulyje. Karo nebus, 
taika bus išsaugota. Vakarų 
pasaulis galės giedoti himnas 
dvasiniam prievartavimui, ma 
terializmui, asmenybės šonai 
kinimui. Žemėje prasidės «ru 
siškojo» rojaus perijodas, kurį 
aziatiškas vandalizmas sukū
rė pasauliui užvaldyti.
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— Italija. Gruodžio 11 d. 
Tarptautinis Laisvės Interna
cionalas suruošė Romoje Sal 
visti rūmuose manifestaciją 
tema: «Vadinamas sugyveni
mas tarp dviejų blokų ir pa
vergtųjų tautų», kurios metu 
kalbėjo iš vengrų pusės dr. 
Kristei Kallay, iš lietuvių dr 
Juozas Gailius, iš ukrainiečių 
dr. Wasyl Fedoronczuk, iš slo 
vąkų prof Kolomns Morgus 
ir kinietis dr. Hong Tcge Tsao. 
Dr. Gailius savo kalboje nu 
švietė Lietuvos patirtį santy 
kiuose su Sovietais, pažyraė 
damas sovietų skelbiamos «su 
gyvenimo» politikos pavojin 
gumą Vakarams ir paverg
toms tautoms.

— Gruodžio pirmosiomis die 
nomis Įvyko Romoje Antrasis 
Pasaulinis Katalikiško Jauni
mo Kongresas, kuriame daly 
vavo 34 tautų atstovai. Lietu 
vą atstovavo studentai Palu 
binskas ir Memenąs, kurie per 
«Free Europe» radiją perda
vė sveikinimus ir pranešimą 
apie kongreso darbus Lietu
von.

— Jo Šventenybė Popiežius 
XII paskyrė Nuncijum į I ubą 
buvusi pa-kutinį Nuncijų Lie 
tavoje. J. E. Arkivyskupą Lui 
gi Centoz. J. E. Arkiv. Centoz 
turi 71 metus, yra gimęs ne
dideliame Alpių kalnų mies 
telyje San Pietro, Aostos pro 
vincijoj. 1925 m buvo Nunci 
jatūros Berlyne patarėju, kur 
dirbo kartu su dabartiniu Po 
uiežium Pijum XII. Nuo 1932 
m buvo Nuncijum Bolivijoj, 
Veneeueloj, Lietuvoje, Niką 
ragoj, Costarikoj, Panamoj 
Karo metu diibo Vatikano 
Valstybės Sekretarijate karo 
kaliniams ir pabėgėliams Įs
taigoje. Nuo 1952 m yra bu

■ • JONAS AISTIS

Ale Laime
Kas man šiandie rodos vargas, - 
Vakar buvo laimė.
Kaip genys šis svietas margas, 
Kaip genys ir laimė.

Aš maniau: maža trobelė
Tarp miškų kur kaime, 
Palangėj berželis žalias, 
O trobelėj laimė...

Aš maniau, kad žmoną gerą 
(Gražią jau savaime), 
O tuomet be margo dvaro 
Būtų tokia laimė!

Šiandie vėl jau rodos kita — 
Ne žmona, ne kaime...
Kas ją žino kokia šita 
Būna kartais laimė.

vęs Vabt,/bės Sekretarijato 
dispozicijoj Tuo laiku yra pa 
rodęs daug prielankumo lietu 
viams dalyvaudamas lietuviu 
ruošiamuose minėjimuose ir 
pamaldose. Jis visuomet prisi 
mena Lietuvą su dideliu nuo 
širdumu ir dar norėtų į ją 
sugrįžti.

— Gruodžio 4-5 d d. J. E. 
vysk. Padolskis dalyvavo Osi 
mo mieste manifestacijoj už 
«Tylos Bažnyčią», kur pasakė 
keturis pamokslus, nušuvies- 
damas katalikų persekiojimus 
Lietuvoje ir dabartinę padė 
tį Taip pat pasakė 'ieną pa 
mokslą Castelfidardo mieste 
gruodžio 5 dienos vakare.

Žvejų laiveliai

— Austrijos ' lietuviai savo 
sveikinime VLIKui linki ge 
riaus'1"-' sėkmės kovoje už 
Lietuvos laisvę. Vienos kolo
nijos seniūnas S. Dirgys daly 
vavo Care metinėje konfėreh 
cijoje ir atstovavo Austrijos 
Balfo Įgaliotinini. Vienoje lie 
tuvių dabar yra 26. iš kurių 
7 seneliai bei ligonys ir 6 vai 
kai. Austrijos lietuviai reiš
kia nuoširdžią padėką BALFui 
kad jų neužmiršta. Švenčių 
proga BALFas Austrijos lie
tuviams paskyrė 300 dol. pa
šalpos. be to, 100 dol. atsiun 
tė Great Neck Balfo skyrius 
džiovininkams. Kalėdų šven
čių proga siunčiama Austrijos 
lietuviams 200 maisto siunti
nėliu LB valdyba ruošiasi 
pravesti naiijus^rinkimus į 
Bendruomenės vadovybę.

— Vilniaus Aušros Vartų 
pašto ženklai. Šių metų gruo 
džio 7 d. Vatikano paštas iš
leido trijų ženklų seriją 20, 
35, 60 lyrų vertės su Vilniaus 
Aušros Vartų Marijos, nuo se 
nų laikų lietuviu garbinamu 
«Mater Misericordiae» (Gai
lestingumo Motina), paveikslu. 
Vatikanas išleisdamas tuos 
ženklus, norėjo pavesti paverg 
tąsias, tautas Marijos globai 
ir tuo pačiu pagerbti paverg 
tąją Lietuvą. Lenkai šį pašto 
ženklų išleidimą panaudojo 
savajai propagandai, stengda 
miesi įrodyti, kad jų išleidi
mu Šv. Sostas norėjo pagerb 

ti lenkišką šventovę. Gruodžio

3 d. pasirodžius «L’Osserva 
tore Romano» vienšališkai ži 
nutei, paimtai iš lenkiškų šal 
tinių, į tai buvo atkreiptas 
Vatikanu kompetentingų Įs
taigų dėmesys, kur buvo ap
gailestautas šis faktas ir pati 
krinta, kad ateityje bus sten 
gi a-m as i išvengti panašių da
lykų. VLIKo Informacijos Tar 
nybos PRESS redak., kad už 
kirtus kelią tolimesniam klai 
dinančių žinių propagavimui 
apie Vilniaus Aušros Vartų 
lenkiškumą, išleido specialų 
papildomą «ELTA-Press» nu
merį, kuriame duodama išsa
mių istorinių žinių apie Auš 
ros Vartų šventovę ir išryški 
narna tokroji dalykų padėtis. 
Biuletenis buvo išsiuntinėtas 
visiems Italijos laikraščiams, 
žinių agentūroms ir radiofo
nams.
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“Recenzija" kuri komunizmui talkina...
Kl. Jura

Pilnai pasitikėdamas «Musų 
Lietuvos» Redaktoriaus tauru 
mu ir demokratinių principų 
gerbimu, prašau žodžio, kuris 
gal ir neišreikš Redakcijos 
nuomonės, bet už tai atvers 
antrąją medalio pusę.

Susipažinęs su «M. L. pas
kelbtų naujo literatūros ver
tintojo - kritiko Paparčio po
ra «recenzijų» apie du nese
niai pasirodžiusius veikalus, 
liūdnai ir dar kartą liūdnai 
susimąsčiau.

Ko siekia šis «literatūros 
vertintojas» jau atsakė poetas 
V. Ališas kad «kritikas» Pa
partis šiandien ryklio plėšru
mu puola lietuvišką knygą, 
kuri toks retas svečias ir ku 
riai išleisti reikia tiesiog Her 
kulio jėgos ir ryžto.

Sutikdamas, kad mano re- 
zonieriui ryklio epitetas geri 
ausiai dera, nustoju stebėtis 
jo reziumė (teigimais, išvado 
mis), bet vardan bešališkumo 
iškelsiu keletą priešingų min 
čių.

Kadangi «Mūsų Lietuva» 
apie M. Laupinaičio knygą jau 
tarė savo žodį, o ir kiti lietu 
viu laikraščiai apie ją vienaip 
ar kitaip išsireiškė, aš, kaip 
techniškas šio darbo «taikiniu 
kas», jaučiu pilietinę pareigą 
primesti ir savo dvyleki. Aš 
asmeniškai apklausinėjau jau 
gana nemažą būrį padorių tau 
tiečių, skaičiusių tą «juodąją 

Ar jau įsigijai rašytojos K. Pažėraitės idomų roma

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

ne - nieko nelaukdamas kreipkis į Mūsų Lietuves» redakciją

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 ISSlMOKĖJlMUI, dešimt pro 

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

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

autobusai O^ro Fino pro pat minėtą nuosavybę.
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PERES & PRANAS LTDA.
Importação — Exportação

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

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

Jother Peres de Resende - São Pedro dos Feros
Amadeu Cesar Machado - Nanuąue, Minas

(b. d.)

knygą», kurių visa eilė mane 
nustebino viešais ir p. Papar 
čiui priešingais atsiliepimais. 
Nors p. Papartis savo «kriti
ka» sudarė šiai knygai, lyg 
ir sovietiškai neįprastą rėkia 
mą, bet kiek girdėjau, ji ir 
be tos reklamos jau baigiama 
išparduoti. Kitas reikalas, kad 
“neįprasta reklama" neturėtų 
tikrai liūdnesnės įtakos ir ki
tiems tos knygos tomams.

Neturiu tikslo leistis į dis
kusijas ir ginti autorių nuo 
kritiko botago, bet pastebė
siu, kad jo “kritika”, nei žo
džio nepakeitus, pilnai tinka 
ma spausdinti “Tarybų Lietu
voje” ar “Liaudies Baise”.

Kada p. Papartis cituoja iš 
“Draugo” J. Lolos mintis, leis 
kite man pacituoti Amerikos 
Katalikų populiaraus dienraš 
čio “The Cristian Science 
Monitor” J. Wohll mintis pas 
kelbtas tik prieš porą ^mėne- 
sių, kur sakoma: “... komunis 
tų okupuotuose Pabaltijo ir 
kituose kraštuose žmonės ge 
riau valgo ir geriau gyvena 
negu prieš karą, o svarbiau
sia, jie žino, kad sovietų vai 
džia jais rūpinasi...” Ko ver
tas šitoks teigimas, nors ir 
iš katalikiško laikraščio? Kas 
nedirba - neklumpa. Betklum 
pantį pakelkime, ne apspjau- 
dę sutrypkim. Jeigu Jūsų nuo 
mone mažesnysis brolis, šiuo 
atveju, smulkus rašeiva, pasi
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Kaunas • Laisvės Alėja

rinko slidų pakalnės kelią, ne 
krikščioniška juk neištiesti 
gelbstimos rankos, o nerti kar 
tuvių kilpą ant kaklo.

Perskaičius šią «kritiką» 
man gavosi įspūdis, kad bolše 
vikai ir šauniausiam savo po 
litrukui nesugebėtų padiktuo
ti bolševikiškesnio rašinio.

Sakoma, knygos rašeiva ne 
leistinai pažeidžia žmogaus 
teises ir tradicijas. O man at 
rodo, kad autoriaus supranta 
mas žmogus turi mažiau tei
sių negu pareigų. Pavyzdžiui: 
mano egzistencialinė teisė 
man leido asirinkti laisvę ir 
pasitraukti į vakarus, gi ma
no patrijotinė pareiga reika
lavo pasilikti Tėvynės miškuo 
se - Tautos Kovotojų avan
garde. Pagal autorių teisiškai 
esu tvarkoj, bet pareigos atž 
vilgiu - kaltas Autorius mė
gina pareigą Tėvynei statyt’ 
aukščiau prigimtosios teisės, 
leidžiančios gelbėti gyvybę; 
pareigą - aukščiau papročių 
ir tradicijų, kas tautos geno 
eido akyvaizdoje - supranta
lllllllllllllUilIllHlillhlllitNllHiHlillIlHll  1111 ffll UllllH Illi Ull UbUllUtHillh dlirtlillbribUIlHli iHllIli till llllHlllNliailllimilNllHHllllHilUiffli9litllirtlirtfl

Nori patogioj, gražioj vietoj, pamary — Praia G rastre 
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 šala- 
esančių sklypų.

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

Daugiau informacijų «Mūsų Lietuvos redakcijoje
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REIKIA BALDŲ? KREIPKIS Į TAUTIEČIO
J. L. GalinsKas Ltda.

ma, bet niekas nedraudžia gal 
voti ir spręsti priešingai.

Teigime, kad autorius šmei 
žia krikščionybę, sutiktume 
su kritiku, jeigu tai būtų bent 
panašu į tiesą. Citata paimta 
iš 37 pusi, mane privertė atsi 
verst» istoriją, kur randame 
tuos pačius teigimus dar šiur 
kštesne forma išreikštus vo
kiečių vienuoliu istorikų. Alfr 
von isotzebue taip rašo - “Kry 
žiaus riteriai (kryžiuočiai) iš 
gavę iš šv. Tėvo Gregorijaus 
IX bulių, kurioje jiems sutei
kiama absoliuti teisė kurtis 
pagonų prūsų ir lietuvių že- 
mese, pradėjo klaikiausią kri 
kšto žygį j Prūsus ir Lietuvą. 
Jie degino sodybas, žudė ra
mius gyventojus, bet niekur 
nerandame žymės, kad kry
žiuočiai būtų mėginę platinti 
Kūdikėlio Jėzaus tikėjimą, 
kuris ir į Aigiptą bėgdamas 
savo herbe jokio kardo nesi 
nešė. Ir visos Europos tautų 
pamišimas atėjo kryžiuočiams 
į pagalbą”.

Kitas kryžiuočių istorikas Al 

Hornn sako: «... Europos rite
riai skubėjo į Prūsus, kad ga 
lėtų kuo daugiau žmonių iš
žudyti.»

Dar kitas istorikas vienuo
lis Lotar Veber rašo: «Plau
kai ant galvos šiaušiasi dėl 
mūsų Ordeno kruvinų darbų 
Prūsuose ir Lietuvoje. Lieja
si nužudytų kūdikių ir mote
rų kraujas, kuriuo apsitaškė 
Europos valkataujantieji rite
riai ir Ordeno Broliai, einą 
Gyvojo Dievo vardu.. » /Vok. 
Siaubas, Dr. J. PI 1934/9/11/ 
13/.

Pagaliau kam raustis sudū
lėjusiose istorijos lapuose, 
kad tą išmintį galime atra-ii 
Putnano Vienuolyno leidžia
mame lietuvių vaikų laikraš
tėlyje «Eglutėje» 1953 m. Nr 3, 
psl. 86. įžymaus pedagogo 
Vaclovo Čižiūno straipsnyje, 
iš kurio pacituokime nors vie 
ną sakinį: «Kryžiuočiai, paša 
ulinių valdovų, net ir popie
žių drąsinami ir laiminami, 
nuolatiniais karais žudė, ir 
vargino Lietuvą». Taigi, kas 
šmeižė Krikščionybę? Jeigu 
istorinių faktų konstatavimas 
Paparčio požiūriu — šmeižtas, 
jo neįtikinsiu ir cituodamas 
knygos ištraukas, kur iškelia ’ 
mas gilus lietuvio religingu 
mas, jo pagarba Rūpintojėliui, : 
meilė Nekalčiausiajai Aušros 
Vartų Mergelei, kur iškelia 
mas lietuvio protestas okupau 
tu i - perpildytomis bažnyčio
mis, kur iškeliamas lietuvis 
dvasininkas sielų ganytojas, 
nevengiąs kankinio mirties 
enkavedistų rūsiuose .. ir 1.1.

Tik «pasibaisėtinai nenor 
mali» kritiko dvasios būklė 
to visko nematė, nerado kny 
goję.

Juokingai, bet jau ne rimtai 
nuskamba kaltinimas, kad esą 
«šmeižiama Lietuvos valstybė, 
kariuomenė*.
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Joriodys'& Čia
PARDUODA

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS.
baiso grynumas, skambumas, 

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

Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokė,įiinui

Industria e Comercio de Calçados

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

Rua Javaės, 719 -- São Paulo

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

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

SKAITYK IR PLATINK
«MŪSŲ LIETUVA»
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Rastinės Darbai ir Teisiniai Patarimai
Natūralizacija, inventoriaus surašymas, išieškojimas 
skolų, persiskyrimai (desquites) nuomininkų išvary
mas, kriminalinė ir darbo teisė.

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

ir nuo 16,30 iki 19 vai.

Rua Rjberto Simonsen, 13 -- 3° — salas 306 - 310 
(Senoji rua do Carmo ir kampas P-ęa Clovis Bevilaqua) 

São Paulo

MEKOIOS DIRBTUVE
Gaminami įvairiausių braižinių vitražai, 

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

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

išsimokėtinai.

LEONAS VARNAUSOS
Telefonas (recados) 3-0707

Rua 12 N.o 39 — Vila Želi na 
Avenida Zelina N.o 714 — (fundos) 
Caixa Postal 4118 — São Paulo
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RIVIERA

įšt&toulf

maro apylinkėje - nuėsta- x
amta sveikas klimatas, tik už 
3raęa da Sė, geras kelias, tarp
Puiki proga dabar įsigyti žemės 

žu įnešimu ir ilgalaikiu išsimokėjimiz

ų informacijų gauti tik pas vienintelį įgalio-
i pardavinėti mūsų tautietį Kaz\ Kmiliauskį, rua \ 
itante 23, 1-o andar sala 6. Fone: 34-5914. Šiokiadie- 
1. Sekamdieniais ir šventėmis 8-9 vai. ryto.
lotus nuveža ir parveža. Iš Santo Amaro eina autobu 
viėra. Iš Socorro galima nuplaukti laiveliais.
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Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų beiFdarbo įrankių 
krautuvė tiktai pas

AVENIDA DR. GIACAGLINI, 34-0 VILA ALPINA
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ĮKURTA 1890 METAIS

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

dažais ir pastele.
ARTHUR SCHMIDT

Priimami pakvietimai į namus — Senų portretu reprodukcijos
RUA SÃO CAETANO, 447 —TEL. 4-5576 - SÃO PAULO

Cl ta n ■■ n u
b s •» r * wo»»»»»”»

VIENINTELIAI ATSTOVAI
G ARŠIOJO VANDENS

L I N D O Y A

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINI OJAI

1IRMÃCJ CAKKIEKI l™
Limdoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, kurio 
puikų veikimai žmogaus sveikatą jau visi yra vien
balsiai pripažinę. Pabandykite, įsitikinkite ir visa

dos naudokite!

DTTi F1TMQ RTIFMOj 7Q.R a RnatO1

TELKFONESs 51=4019 e 51=2223 S A O PAULO
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LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEK

AV. ZELINA, 706 — CAlXA POSTAL, 371 — SÃO PAULO

DANUTĖ BORTKEVIČIŪTĖ ■ 
LIETUVIU JAUNIMO PAŽIBA

Danutė Bortkevičiūtė. f

Gimusi 1939 m. Raseinių 
apsk. Kražių valšč., duktė 
Juzės ir Edmundo Bortkevi- 
čių, Danutė išvyKO iš Lietu
vos drauge su tėveliais 1944 
m. ir Vokietijoje baigė dvi 
lietuvių gimnazijos klases bū 
dama vos 9 m. amžiaus

1948 m. atvyko Brazilijon, 
įstojo j «Colégio Sagrado Co 
ração de Jesus» Bragança 
Paulista, Kiekvienais metais 
pereidavo iš klasės į klasę 
pirmąją mokine. Šiais metais 
baigė gimnazijos kursą gavu
si aukščiausį medalį, įsigyda- 
ma titula «non plus ultra» ir 
piniginę dovaną sumoje 1.000 
kruzeirų. Danutė sukelia pa
sididžiavimą netiktai savo tė
veliams, bet ir Bragança gim 
nazijai, ką patvirtina ir Bra

Reglatrade no C. It; C. • n.o 53t

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

Konsulas A. Polišaitis
Lietuvos Parodos K-tu Pirmininkas

gança prefekto žodžiai pasa
kyti tėvams: «Sua filha vale 
mais que onro em joias.»

O mes lietuviai turime džiau 
gtis, kad jaunoji musų atžąla 
pražysta pasididžiavimo ver
tais žiedais.

Danutės tėvelis ir mamytė 
savo gyvenimą yra visiškai 
pašventę savo vaikų išmoks
linimui. Jų vyriausia duktė 
Nijolė baigusi anksčiau tą pa 
čia gimnaziją, dirba sekreto
re vienoje importo firmoje ir 
studijuoja anglų kalba. Jau
niausias sūnus Algimantas mo 
kosi São Roque kunigų semi 
mrijoje ir perėjo šiais metais 
j trečia klasę. Visi vaikai na 
muose kalba gražiai lietuviš 
kai.

Ponų Bortkevičių šeimą rei 
kia priskirti prie tų susipra
tusių lietuvių šeimų, kur iš
laikyta gimtoji kalba ir tra
dicijos.

— Liet. Kat. Moterų Drau
gija šį sekmadienį ruošia me 
no popietį - vakarą, gimnazi
jos salėje, su įdomiais vaidi
nimais, dainomis. Pradžia tre 
čią valandą po piet Pelnas 
skiriamas bažnyčios darbams. 
Kadangi laikas patogus, lau
kiama gausiai atsilankant lie
tuviškos visuomenės.

— Naujas L. K. Bendruome 
nės choro maestras, Kompozi 
torius J Strolia, jau pradėjo 
darbą su choru praėjusį sek 
madienį. Pirmas debiutas bus 
vasario 13 d., minint Lietuvos 
Nepriklausomybės šventę. Mi
nėjimas yra numatytas ruošti 
Vi’-a Zelinoje, gimnazijos sa
lėje . — -

— Bendruomenės choras 
sausio 16 d. rinks naują vai 
dybą. Į susirinkimą kviečiami 
ir choro rėmėjai susipažinti 
su choru veikimu.

— Sausio lid. Hospital das 
Clinicas mirė Autose Radze
vičienė, gyvenusi Mokoje, 58 
m. amžiaus, kilusi iš Žąslių 
parapijos. Vyras jau kiek se
niau mirė. Septintos dienos 
mišios bus sausi# 17 d., 7,30 
V. Zelinoje.

— Prieš pusmetį Minas Ge 
raes estade, Teofilo Ottoni 
mieste mirė Feliksas Dubline 
kas. Buvo ėdęs mokytoją. 
Ilgokai gyveno Rio de Janeire

— Rafael Galvydis, gyve
nantis Itauna mieste, Mina* 
Geraes estade, 1954 m. spa- 
liaus 6 d. laimėjo federalinė- 
je loterijoje milijoną kruzei- 
rų.

- AGUA R\ZA LIETU
VIAMS pranešama, kad šį se 
kmadienj 10 vai. bus minios 
senoj bažnyčioj koplyčioje, 
rua Regente Feijo. Apylinkės 
lietuviai kviečiami dalyvauti 
pamaldose.

PARODOS DIŽURUOTŲJU DĖMESIUI.

Tolimesnis dižuruotųjų Parodoj šiaip suskirstomas
Sausio mėn. 15 d.:

nuo 14 vai. 30 min. iki 19 vai. Ona Matelionytė ir 
K. Pažėraitė - Kaseliumenė, o 

nuo 19 iki 23 vai. J. Karpavič us
Sausio mėn. 16 d.:

nuo 12 vai. iki 18 vai. Regina Katkienė ir Danielė 
Ruzgaitė, o 

nuo 18 va!, iki 23 va'.. Stasys Remenčius.
Sausio mėn. 18 d.:

nuo 14,30 vai ik,’ 19 vai. Česl. Boguslauskieoė, o 
nuo 19 iki 23 vai. Mario Dantas

Sausio mėn. 19 d.:
® nuo 11,30 vai. iki 19 vai. Elena Pavilionienė • 

nuo 19 vai. iki 23 vai. Motiejus Tamaliūnas 
Sausi© mėn. 20 d :

nuo 14,30 vai. iki 19 vai. Irena Zacharkienė ir Au
dra Antanaitytė, o 

• nuo 19 vai iki 23 vai. Jorge Garška
Sausio mėn. 21 d.:

nuo 14,30 vai. iki 19 vai. A Buitvidaitė ir Magda
lena Vinkšnaitienė, o 

nuo 19 vai. iki 23 vai. Petras Kalinauskas
Sausio mėn. 22 d :

nuo 14,30 vai. iki 19 vai. Regina Katkienė ir A polo 
nija Deveikytė, o 

nuo 19 vai. iki 23 vai. J. Čiuvinskas
Sausio mėn. 23 d.:

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

nuo 18 vai. iki 23 vai. Algirdas Buitvydas

— «M. L » Redakcija laiky
damasi dėsnio, kad reikia leis 
ti pasisakyti savo nuomonę 
ir kitai pusei, talpina Kl. Jū
ros atsakymą Paparčiui. Re
dakcija turi savo atskirą nuo 
monę iškeltais klausimais ir 
ją pasisakys sekančiame nu
meryje.

— Alė Rūta Nakaitė Arba
čiauskienė laimėjo «Draugo» 
premiją, tūkstantį dolerių, už 
romaną «Viena Diena».

— Sausio 13 d. Quinta das 
Paineira», rua Amparo 280 mi 
rè Marija Juodžbalienė, 70 
metų amžiaus, kilusi iš Kybar 
tų. Paliko dvi ištekėjusias dūk 
teris Genę l .atinskienę ir Fe 
1 ciją Žilinskienę. Palaidota 
Vila Formoza kapuose Sep
tintos dienos mišios bus Vila 
Zel inoje sa įsio 19 d. T:30 
vai.

— São Paulo Gubernatorius 
Prof. Lucas Nogueira Garcez 
gruodžio mėn 31 d 11 vai. 
Palacio dos Campos Eliseo* 
pr è nè São Paulo konsulų ' 
korpusą jų tarpe ir Lietuvos 
Konsulą A. Polišaitį, kurie 
perdavė j m savo sveikinimus

ir liuke
Metų proga.

— Bažnyčios darbams a u 
ko jo po Crll000,00: Simas 
Balvočius, Adelė Bužiukienė- 
Po Cr$500,00: Jonas Si liekas 
Už aukas nuoširdžiai dėkoju

Kun. P. Ragažinskas 
klebonas

— Bažnyčios reformos dar 
bai dar šį mėnesį bus pradėti 
Tam reikalingos lėšos. Vienas 
lėšų šaltinis leidžiama lotori- 
ja-rifa. Loterijos knygutes, po 
25 bilietus, galima gauti kle
bonijoje platinimui. Kadangi 
leidžiami loterijon vertingi 
daiktai, kaip siuvama mašina, 
vyriškas dviratis ir kt., tai bi 
lietai išplatinti nebus sunku. 
Tai rodo pavyzdžiai. Pavyz
džiui Monika Kleizienė, V. Ba 
jarūnienė, P Pavilonis jau iš 
platino po vieuą knygutę.

Liet. Kat. Motera Draagijes

VAIAM/ 
ruošiamas, sausio mėn. 16 d.
(sekmadienį) 3 vai. po piet. 
Programoj linksmi vaidinimai 
ir kitos įvairenybės. Šiame 
vakare patogu dalyvauti ir to 
liau gyvenantiems lietuviams. 
Pelnas skiriamas bažnyčios 
darbams.

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

Kiekvieną sekmadienį prie 
bažnyčios pas spaudos plati n 
toją B. Šimkų galima gauti 
nusipirkti naujausių lietuviš-' 
kų knygų bei laikraščių.

MIELI LIETUVIAI!

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

€ Aberturas de firmas 
Encerramentos de firmas 
Transferencias de firmas 
Contrat. na Junta Comercial 
Diskai, na Junta Comercial 
Escritas Fiscais 
Escritas Comereiais

HORÁRIO das 8

Contratos de locação 
Cartas de Fiança 
Requerimentos 
Balanços 
Alvarás diversos 
Seguros de Fogo e 
Seguros de acidentes 
às 19 heras.

S
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CLINICA DE CRIANÇAS 
Dr. Carlos Chusid 

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

Fone 9-9909

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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S. PAULOPRAÇA SAO JOSÉ; 1 - V. ZEUNA -

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI Í 
NAUJANYBIŲ

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų, I 

įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies peeių- 
fogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t. t.. |

Visa tai galima.gauti UŽ PINIGUS ARBA
ISSIMOKEJIMUI. - I

Prie pat autobuso Nr. 93 sustojimo vietos.

DIRETOR:

Ben tįstas 
Clínica Dentária Popnlar 

“gão Simas ITaâeu” 
. Augusto Ribeiro Leite

Praça Sâo José, 8 - salas 3 e 5 
Vila Zelina

Dentaduras — Pontes — Extrações — Obtur ações 
DIURNA E NOTURNA
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