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Costa Rica valstybėje

perversmas nepavyko, nes vy 
riausybė gavo iš Amerikos 
keletą lėktuvų. O sukilėlių ka 
riuomenė susidėjo vos iš 500 
blogai ginkluotų vyrų. Be to 
sprendžiamos reikšmės turėjo 
visų amerikų kontrolės komi
sija.

— Peru valstybėje buvo 
ruoštas perversmas. Vyriau
sybė laiku susekė ir pervers 
mininkus išvaikė. Perversmo 
planuotojas yra vienas gene
rolas, ištremtas iš krašto ir 
gyvenąs Argentinoje. Perū ir 
gi buvo norima pastatyti dik
tatūrinė vyriausybė. Diktatú 
rines vyriausybes remia da 
bartinė Argentinos vyriausybė 
Per jas prezidentas Peronas 
svajoja paimti lotynų Ameri
kos politikos vadovybę į sa
vo rankas.

— Argentinos prezidentas 
kalbėdamas j darbininkus pra 
šė, kad padidinti produkciją. 
Kiekvienas turi dangiau ga 
minti, negu suvartoja Aštuo 
r.ios darbo valandos bus palik 
tos. Šešių yra permažai.

Pavyzdinga demokratinė 
respublika.

Pavyzdingiausia Pietų’Ame 
rikoj demokratinė respublika 
yra Urugvajus. Čia ne tik nė 
ra jokių diktatorių ar imperk 
torių bet net prezidentų. Vie 
toj prezidento kraštą valdo 
devynių partijų išrinktų kolė 
gija, taryba, kurie ir tvarko 
krašto reikalus. Urugvajaus 
pinigas, pezas, yra tvirta» ir 
brangus.

Povandeninis hivit atomi 
ne energija

varomas jau plaukioja Ame 
rikos pakrantėse. To laivo 
vardas yra «Nautilus», kuris 
buvo paleistas jūron praėjusią 
savaitę bandymui. Laivas turi 
91 metrą ilgio, 3000 taneladų 
Atomine energija varomas ga 
Ii apiplaukti aplink visą pa 
šaulį be sustojimo Jo pasta 
tymas atsiėjo 29 milijonus dó 
lerių. Dar keletą laivų, kurie 
bus atomine energija varomi, 
yra statomi ir šiais metais 
bus paleisti į juras.

Nuolaidu Politika Formosos 
Sąsiaury.

Komunistiškoji Kinija užė
mė netoli krantų esančią, lig 
Šiol kinų nacionalistų valdo
mą Yi Kiang Shan sala. Tai 
maža, vos 8 kvadratinių ki
lometrų uoluota sala.

Amerikonai ir anglai sako, 
kad tos salos reikšmė yra 
maža. Del jos neverta pra
dėti šaudyti septintai Ameri 
kos laivyno eskvadrai. Bet 
komunistinės l inijos ‘ liaudi
es” kariuomenė, su Rusijos 
karo lėktuvų ir laivų pagalba.

Is Vašingtono ir Londono 
raminamasi, kad užimta sala 
neturi strateginės vertės.

LIETUVOS PARODAI RUOŠTI KOMITETAS SÃO PAULYJE
(Iš kairės į dešinę sėdi: Kun P. Ragažlnskas, Konsulas A. Polišaitis, St. Meilūnas, stovi* 

A. Žibąs ir St. Kubiliūnas).

Bet komunistams ji svarbi. 
Pirma, kad tai bus pozicija, 

iš patrankų apšaudys už 19 
klm. esančias Tacben salas.

invazijos atveju bet kokia 
saliukė yra svarbu.

Antra, komunistai psicholo
giškai laimėjo. Jie gali drą
siai tvirtinti, štai mes artina
mės prie Formozos. Užėmę 
salą, išvijo nacionalistus ir 
amerikonai bijo atidaryti ugnį

Amerikos visuomenė yra 
pasipiktinusi vyriausybės ne
ryžtingumu ir nusivylusi Jung 
tinių Tautų Organizacijos se
kretoriaus misija Kinijoj-iš- 
laisvinti Amerikos lakūnus- 
kūri visiškai nepavyko.

Aukštas diplomatas apie sa
vo misiją pasakė, kad jo nu
vykimas į Kiniją buvęs nau
dingas. Nebent tuo atžvilgiu, 
kad įsitikino, kad ru komu
nistais yra neįmanoma susi
tarti.

Taika taip vilko ir 
ėriuko

Pasaulinėj opinijoj buvo 
tiesiog staigmena, kai Vašing
tono oficialių sluoksnių buvo 
praneštas pageidavimas, kad 
susitartų Formoza su komu

nistine Kinija. Šito susitari
mo dar daugiau pageidauja 
Anglija komerciniais išskai
čiavimais. Atrodo, kad nori
ma susidariusios padėties sta
bilizacijos. Del keno nors 
biznio norima šimtus milijonų 
palikti ilgiems laikams raudo
nojoj vergijoj. Argi tai nėra 
strauso politika, kuris pavo
jaus valandoj galvą pakiša 
po sparnu?

Argentinoje

Septyni radikalų partijos 
vadai policijos šiomis dieno
mis buvo areštuoti.

Brazilijoje
— Išrinktasis gubernatorius 

Janio Quadros iš ilgos ėks 
kursijos po užsienius, grįžo 
sausio 14 d. ir perėmė prefei 
to pareigas, kurias eis ligi 
sausio 31 d. Tą pat dieną 
užims S. Paulo gubernatoriaus 
vietą. Gi prefeiiūra teks adhe 
maristui Wi'.laim Salem.

Pabrangs susisiekimas

Žurnalistams paklausus, 

kaip mano prefeitas Jânio 
Quadros subalansuoti sušišįė 
kimo kompanijos CMTC biu 
džetą, pastarasis ramiai atsa 
kė: pakeliant susisiekimo kai 
ną. O vedant rinkimų propa 
gandą visur ir visiems kalbė 
dąvo. kad nė vienu centu su 
sisiekimas nepabrangs.

Gubernatorius...

Lucas Nogueira Garcez 
perdavęs gubernatūrą Janio 
Quadros, išvyks kuriam lai
kui atostogų į Argentiną.

Pailsėjęs mesis j politinį 
darbą. Vadovaus S. Paulo 
estado socialdemokratų par
tijai.

— Paulo Afonso elektros 
jėgainės stotis, šviesą ir jėgą, 
spindulyje 450 kilometrų tei
kia septyniems estadams ...

S. Francisco upės tik da
lis jėgos yra pajungta. Sto
tis netolimoje ateityje bus 
sustiprinta Dar tokios dvi jė
gainės, kaip dabartinė, bus 
pastatytos.

— Daug ekonominių vilčių 
Brazilija deda į Santos-Arica 
(Brazilijos-Bolivijos) geležin

kelio liniją. Kadangi gelež
inkelis eina per žibalo šalti
niais gausias apylinkes, tai 
Brazilija yra pasiryžusi žiba
lą pirkti iš Bolivijos ir savo 
rafinarijose jį išvalyti. Tuo 
būdu bus sutaupyta valstybės 
iždui daug dolerių.

— Kaip pranešama iŠ fi
nansų ministerijos, svetimi
ems kapitalams investuoti 
Brazilijoj nebus daroma jo
kių sunkumų.

, Argentina taip pat sudarė 
lengvinančias sąlygas įeiti 
kraštan svetimam kapitalui.

— S. Paulo prefeitura neiš 
moka empreifieriams pinigus 
už atliktus darbus. Jų tarpe 
jr už mokyklų statymą. To
dėl iisoš statybos yra sustab 
įytos, ligi prėfeitūra išlygins 
Sąskaitas. Sulig dokumentais 
prefeitūroje tini būt uumaty 
tiems darbams pinigų, bet 
praktiškai jų nėra, jie yrą 
kitiems reikalams panaudoti. 
Šiuo reikalu prefeitas yr pa 
Šviesta» pasiaiškinti į Cama 
fa Muničipal.

Janio Quadros nebus 
feàndidatu į prezidentus šiais 
metais Taip pareiškė žurna 
liūtams grįžęs iš ilgos kelio 
nės. Šitokia «naujiena» labai 
patiko Adhemar de Barros. 
Atrodo, kad tai padidino ga 
limybes išstatyti savo kandi 
datūrą. Apie tai nemaža rašo 
adhemariška spauda.

— Nori paulisto kandidato 
i prezidentus. Visa didžioji 
S. Paulo spauda kasdien rašo* 
kad S. Paulo estadas turi išs 
tatyti savo kandidatą į prezi 
denius. To reikalauja S. Pali 
lo prestižas. S. Paulo estado 
gyventoju skaičius jau prašo 
ko dešimts milijonų. Tačiau 
konkrečiai nenurodo kas tu
pėtų būti paulistų kandidatas.

— S. Sebastião uostas jau 
yra ofiėializuotas ir paruoštas 
nandojimui. Jis pagyvins Pa 
raibus apylinkės ekonominį 
gyvenimą, S. Sebastião uos 
to progresui daug kenke San
tos nosto koncesininkai, bijo
dami, kad nemaža dalis im
porto ir eksporto gali ten 
liti.
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PROTESTUOJA PRIEŠ NAU 
JĄ KOMUNISTU SMURTĄ

Pavergtosios Jungtinės Tau 
tos, gavusios žinių, kad kom. 
vietminiečiai negrąžina paim 
tųjų kartu su prancūzais į ne 
laisvę užsieniečių legioninin 
kų, dėl to pareiškė griežtą 
protestą. Kalbėjęs PJT seime 
Lietuvos delegacijos vardu 
Pr. Vainauskas pažymėjo, 
kad PJT seimas turi ne tik 
teisę, bet ir pareigą atkreipti 
Ženevos susitarimo dalyvių 
ir viso laisvojo pasaulio dė 
mesį, reikalaudamas, jog Indo 
kinijos karo belaisviai iš pran 
cūzų svetimšalių legiono būtų 
grąžinti Prancūzijai.

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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Pavergtos Jungtinės Tautos
Visi laukė pereitą savaitę 

Valstybės Sekretoriaus, Ame
rikos užsienio reikalų minis
tério pareiškimo Kinijos kiau 
simu, tikėdamiesi jį išdėsty- 
siant pažiūrą apie politiką 
su visu Sovietų bloku. Paverg 
tosios Jungtinės Tautos todėl 
tikėjo, kad Valstybės Sekre
toriaus kalba atsakys į labai 
svarbius klausimus: ar mūsų 
tautos bus paaukotos ant nau 
jos politikos aukuro, ar jos 
bus prisimintos ir jomis bus 
pasirūpinta?

Valstybės Sekretoriaus kal
ba aiškus atsakymas į šiuos 
klausimus. Jis įspėjo pasau
lį, kad komunizmas yra prie
šas, pavojingas tol, kol jis 
egzistuoja, ir keičiąs savo 
veidą pagal reikalą. Tokiu 
būdu Valstybės Sekretorius 
nuramino tuos, kurie naujoje 
politikos linijoje įžiūrėjo sa
vo rūšies «apeasementą». 
Kalbėbamas apie pavergtą-
sias tautas, Dulles dar kartą 
pabrėžė jų teisę į savo pačių 
rinktą vyriausybę. Jis taip 
pat pabrėžė, kad Jungtinės 
Amerikos Valstybės nepripa
žįsta, užkariavimo politikos.

Dulles tokiu būdu atskleidė 
iki tam tikro laipsnio Ameri
kos nusistatymą į pavergtųjų 
tantų žemes. Jis pabrėžė rei
kalą laisvajam pasauliui bū- 
dėti ir būti stipriam. Kitaip 
tariant, jis norėjo pasakyti, 
kad Rusija, nors ji ir kalba 
apie taikingąją koegzistenci
ją, pati ginkluojasi ir savo sa 
telistus ginkluoja. Jis pasisa
kė labiau už ginkluotą budė
jimą, negu už nusiginklavusią 
taiką, kurios kaikas geidžia. 
Tokia «taika», neįmanoma 
kol komunistai viešpatauja 
(tai Dnlleso kalbos pagrindi
nė mintis).

Čia jis visiškai teisus. Pa
vergtųjų Tautų Asamblėja jau 
praeitą mėnesį ėmė rinkli ži
nias apie faktinį satelitinių 
kraštų armijų pajėgumą. Asam 
blėja pateikė davinius, kurie 
aiškiai byloja apie Rusijos už 
mačias.

Pav., dabartinė Lenkija tu
ri daugiau kaip pusę miliono 
vyrų po ginklu. Į šį skaičių 
einą sausumos kariuomenė, 

laivynas, ir oro pajėgos. Po
licija sudaro dar kita tiek. 
250.000 tarnauja saugumo kor 
puse, arba politinėj policijoj! 
kita tiek išdalinta tarp mili
cijos, pasienio dalinių ir kt. 
Kadangi Sovietai lenkais ne
pasitiki, tai kariniuose dali
niuose nuolat vyksta vadina
masis politinis švietimas.

Šios sistemos taip pat pri 
klauso šnipų tinklas, jie nuo
lat pranešinėja apie paskirų 
kareivių elgesį ir jų pažangą 
politiniame švietime.

Panašūs reiškiniai yra ir 
Rumunijoj — organizuojamos 
stiprios ginkluotos pajėgos. 
Reguliarios kariuomenės skai 
čius siekia maždaug 300.000 
(taikos sutartis, pasirašyta 
tarp Vakarų ir Rumunijos, 
leidžia tik 120 000). Be to, re 
zervinės kariuomenės dar 
135 000. Rumunijoje taip pat 

Kaunas • Senamiestis Nemuno ir Neries santakoje.

yra visa eilė karinio pobūdžio 
organizacijų: pasienio sargy
ba (65.000), saugumas (70.00Ó), 
milicija (75.000) ir kt. Vadi
nasi, susidaro dar 325,000, ne 
skaitant reguliariosios karino 
menės. Rumunijos režimas iš 
leido potvarkį, kad visi vai
kai nuo 10 iki 14 metų am
žiaus turi išeiti karinio apmo 
kymo kursus. Skaičiuojama, 
kad šis potvarkis palies dau
giau negu du milionu berniu
kų.

Visa Čekoslovakijos pramo 
nė tarnaujanti Sovietų Sąjun
gos karinei mašinai. Be to, 
Čekoslovakijoje yra 14 divi
zijų kariuomenės: 3 tankų di
vizijos ir 11 motorizuotų divi 
zijų. Bendras kariuomenės 
skaičius yra 190.000 vyrų. 
Prieš karą Čekoslovakija tu
rėjo 145.000 vyrų po ginklu 
iš bendro 15 milijonų gyven
tojų skaičiaus. Šiandieną ji 
teturi 13 milionu gyventojų. 
Kaip ir kitose pavergtose tau 
tose, komunistai ir čia orga-

Alė Rūta-Nakaitė

T é v i š k e i.
Už aukštų ir tolimų kalnų 
Tai ne tu dainuoji nū — 
Kraujo upės ir vargų kalnai. 
Tau vargdienei tik nūnai.

Tai ne Tu dejuoji, tai ne Tu 
Vidury tamsių naktų — 
Tavo skausmo niekas nematys, 
Tau kurčia ir nebylė naktis.

Tai ne Tu ten barški grandimi, 
Žemę aria svetimi —
Tau ant rankų ir širdy grandis, 
Sibiro ledai badys. —

Ir šaukiu aš vidury naktų — 
Tai ne Tu tenai, ne Tu — 
Tavo skausmo niekas nematys. 
Tau naktis ir man naktis.

nizuoja visą sistemą pusiaui 
karinių vienetų, kuriuose yra 
apie 300.000 vyrų. f.' <i- J>

Baltijos valstybės yra taip 
pat ginkluojamos. Jų jauni 
vyrai mobilizuojami į Raudo 
uąją armiją. Tų valstybių te
ritorijose statomi įtvirtinimai, 
ir jų visas ūkis griežtai pri
taikintas karo reikalams.

Nėra abejonės, kad valsty
bės Sekretorius visai -teisin
gai pasisakė prieš bet kokį 
Vakarų ginklavimosi sulėtini
mą. Taip pat jis buvo teisus, 
sakydamas, jog pavojinga yra 
naujoje Sovietų taikingos koe 
gzistecijos propagandoje įž
velgti komunistų atsivertimą.

Asamblėja, išklausiusi pas
kaitytą Dnlleso kalbą, pavedė 
savo pirmininkui išsiųsti Vals 
tybės Sekretoriui telegramą, 
kurioje sakoma: «Jūsų patiki
nimas, kad JAV vyriausybė 
nesudarys su Sovietais susita 
rimų, kurie užfiksuotų ar pra 
tęstų žmonių ar tautų paver
gimą, mes esame tikri, padės 
sušvelninti Sovietų pavergtų 
Centro ir Rytų Europos žmo
nių nerimą, nukeltą Sovietų 
«taikingosios koegzistencijos» 
propaganda.

Z. N.

Kaip Dabar Atrodo Lietuvoje
(Tąsa)

Kurie iš komunistų yra re
žimui ištikimiausi, ar visokie 
«kadrų skyriai», ar «spec, 
skyriai», ar vad. «agitpropas», 
eiliniam piliečiui būtų sunku 
tiksliai pasakyti, - pastebi 
V. Mironas, kalbėdamas sn E. 
bendradarbiu. - Reikia žinoti, 
kad kiekvienas Kremliaus po 
nas turi savo asmeninius šni 
pus, kurie šnipinėja viską, 
kiekvieną savo Kremliaus ko 
legos pajudėjimą. Kuris iš 
MVD sekretorių yra pats svar 
blausias ir aukščiausias - ta
tai eiliniam piliečiui irgi nė
ra lengva nuspręsti. Tačiau 
komunistinė santvarka jau 
yra tokia, kad ten viskas — 
partija, o vyriausybė ne tiek 
svarbu, nes ji tėra tiktai vyk 
domasis organas — partijos 
įrankis. Ta pati sistema vei
kia ir Lietuvoje. Tačiau čia 
eiliniam žmogui patekti į par 
tiją nėra taip lengva. Viena, 
reikia dviejų senų partinių 
rekomendacijos, antra — ten 
ka dvejus metus laukti kaip 
kandidatui ir atlikti reikalin
gą “stažą”. Per tą laiką kan
didatai pratinami į drausmę, 
turi atlikti skiriamuosius už
davinius etc. Lietuvoje parti

nių skaičius siekia apie 38.090 
vadinasi, apie 1%. Palyginti 
su kitais kraštais, tai labai 
maža. Be to, iš tų 38.000 mie 
stuose didelį partinių skaičių 
sudaro rusai ir žydai.

Neteko girdėti tokio komu
nisto, — pastebi V. Mironas,
— kuris butų nusistatęs tikrai 
tautiškai ir patriotiškai, ku
riam lietuvių reikalai rūpėtų 
daugiau už komunistinius. Vi
si jie turi tam tikrą rusofilų 
atspalvį. Būti partijoje dar 
neužtenka tikėti marksizmą
- leninizmą, bet reikia mylėti 
“matušką Rusiją”. Aiškiau ta
rus, pats rusiškasis komuniz
mas jau savaime vykdo rusifi 
kaciją. Pvz. kad ir tas pats 
J. Žiugžda savo “Lietuvos Is
torijos” makete — kaip išgar 
bina rusų tautą! Pradėdamas 
nuo pačios senovės, dar prieš 
Lietuvos valstybės įsikūrimą 
nušviesdamas santykius su ru 
sų tauta, jis visą laiką sten
giasi įrodinėti, kad kultūra 
plitusi tik iš Rytų. Net ir Lie 
tuvos trečiąjį padalinimą jis 
nušviečia kaip teigiamą faktą. 
Savaime aišku, Vakarai, Vali 
kanas ir popiežius stengiama
si pavaizduoti kaip didžiausi 
niekadėjai. Maketo kritikuoti 
buvo sušaukta konferencija, 

bet'į ją, suprantama, susirinko 
tik partiniai ir patys patiki
mieji: jei jie būtų nors kiek 
turėję lietuviško susipratimo, 
būtų radę, dėl ko būtų reikė
ję užprotestuoti. Taigi, Lietu
vos rusifikacija savo daro. 
Nemaža lietuviu jau pramoko 
rusų kalbą, Vilniaus įstaigose 
žmonės nirmoj eilėj kreipiasi 
jau rusiškai, nors ir nežino
dami, su kuo turi reikalą.

Tėvai, abu priversti dirbti, 
kadangi Vilniuje lietuvių dar 
želių maža, o ir tie patys per 
pildyti, tai atiduoda vaikus į 
nelietuvių darželius, kur eina 
rusifikacija jau iš pat mažens 
Vaikas, parvestas namo, su 
tėvais kalba rusiškai, o šie 
atsakinėja jum lietuviškai. Pa 
našiai lietuvių rusifikacija ei
na ir per kitas įstaigas ir vi
sais kitais galimais būdais. 
Tiesa, lietuviai rusų nemėgs
ta, jų įsravai priešinasi kiek 
galėdami, bet viešai neapy
kantos okupantams nedemons 
truoja. Mūsų tautiečiai sten
giasi su rusais nedraugauti ir 
nno jų laikosi nuošaliai. Tai 
galima visai ryškiai pastebė
ti kad ir gatvėse Vilniuje, 
Kaune ar kitur -- lietuviai 
eina vis su lietuviais, o ru
sai su rusais.

Tenka pripažinti, kad ypač 
atsparus rusifikacijai ir komu 
nizmui yra kaimas. Apie kai

mą būtų galima pasakyti, kad 
jis šiandien yra gal net lie
tuviškesnis, negu yra buvęs 
kada nors kitados. Kaimas ne 
kenčia komunistų ir rusų, ir 
ta neapykanta okupantams 
jauste jaučiama visur. Tuo 
tarpu mięste jau žymu tenden 
cija daugiau prisitaikyti. Ru
sifikacija varoma taip pat per 
kino teatrus, visokias kultūri
nes pramogas etc. Miestai jau 
yra atskiesti rusų. Klaipėdoje 
rusų bus daugiau kaip pusė 
gyventojų, nes vietinių gyven 
tojų lietuvių ten po karo veik 
neliko. Rusų daugiau suplūdę 
yra ir į Klaipėdos kraštą. 
Daugiausia rusų yra ir iš vi
sų tautybių Vilniaus mieste. 
Rusų persvara čia ypač ryš
kiai krinta į akį vasaros atos 
togų metu, kai išvažinėja į 
provinciją lietuviai mokslei
viai ir studentai. Tačiau šiaip 
pačiame Vilniaus mieste lie
tuvybė, kad ir pamažu, vis 
dėlto stiprėja. 1944 m. Vilniaus 
miestas buvo daugiau lenkiš
kas, bet lenkų vėliau daug re 
patrijavo ir išvyko j Lenkiją, 
o į jų vietą priplūdo rusų. 
Vilniuj daug rusų tarnautojų, 
fabrikų darbininkų specialistų 
visokių «vadovų», be to, ne
maža rusų elgetų — karo in
validų. Vilniaus krašte, paste 
bima tendencija, rusėja len
kai ir žydai. Kaunas dar lie

tuviškas, lietuviškesnis ne 
Vilnius,nors ir Kaune rusų dau 
giau kaip Nepr, laikais Klai
pėdos krašte ir mieste vokie
čių yra likę labai maža. Aps 
kritai, Lietuvos gyventojų skai 
čius nesumažėjo, bet tik kin
ta jų sąstatas. Lietuviai sąmo 
ningai nesistengia «persitemp 
ti» kolchozuose, visur vyksta 
pasyvus pasipriešinimas, vai
kams tėvai draudžia rašytis į 
pionierius, persistengią parti
niai ir komjaunuoliai visaip 
pravardžiuojami ir pašiepia
mi etc. Žodžiu, žmonių sąmo
ningumo reiškinių mūsų pa
vergtoje tėvynėje yra aps
čiai. Net ir rusų kalbos dės
tytojų mokyklose daugumas 
yra lietuviai. Rusai Vilniuje, 
Kaune, Klaipėdoj ir kitur turi 
savo atskiras mokyklas.

Lietuvos gyventojai okupa
ciją vertina kaip laikinę. 
Žmonės dažnai pakalba, kad 
«taip nebus - turės būti kitaip» 
Tad reiškia, jog visokiems 
«persistengėliams»reikės kaip 
nors savo kailį gelbėti. Ir tat 
vis dėlto atsiliepia ne tik į 
pačių žmonių nuotaikas vis 
orientuojasi į ateitį, nesisteng 
damas per daug susirišti su 
režimu ir su okupantais. Žmo 
nių nepasitenkinimą kelia eko 
nomin® padėtis, okupacija, ru 
sifikacija.

(B. D.)
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Kiekvienam Lietuviui Žinotina
Kiekvienam lietuviui žinoti 

na, kad Chicago mieste vei
kia VLIK© išlaikomas Pasau
lio Lietuvių Archyvas, kuris 
renka ir saugo viso pasaulio 
lietuvių istorinę medžiagą. 
Todėl kiekvienas lietuvis pra 
šomas siųsti šiai įstaigai ar
chyvinę, bibliografinę ir mu
ziejinę medžiagą.

Kad butų lengviau orientuo 
tis, ką reikia siųsti, žemiau 
patiekiamas siųstinių dalykų 
sąrašas: <>

1. Archivinė medžiaga: Or
ganizacijų protokolų knygos, 
kongresų, konferencijų ir ki
tų suvažiavimų protokolai ir 
kt. Vienuolynų, parapijų, or
ganizacijų, įstaigų, įmonių ir 
pavienių asmenų archyvai ir 
kt. Iš laikraščių iškarpos. Re 
ngtų parodų, vaidinimų ir mi 
nėjimų — akademijų plakatai, 
bilietai, kvietimai, programos, 
katalogai ir kt. Laimėjimų 
moksle, sporte ir kitur pažy
mėjimai. Pasakytų kalbų, gies 
mių, dainų ir muzikos plokš
telės (records) ir magnetiniu 
būdu užrašymai (tape recor
dings, wire recordings). Įvai
rių įvykių filmos, fotografijų 
negatyvai ir klišės. Rankraš
čiai. Laiškai. Laiškų blankai 
ir vokai su lietuviškais vaiz
deliais ir.lietuviškais įrašais.

t ♦»

— D. Britanija. Tautos Fon 
dui D. Britanijoje surinkta pe 
reitais metais 357 L. Iš jų 150 
L. per kun. J. Gutauską paau 
kojo Škotijos lietuviai. Tau 
tos Fondo atstovybę Londone 
sudaro pirm. inž. J. Vilčins 
kas ir nariai — P. Bulaitis, 
O Kairiūkštienė, K. Makūnas 
ir J Pe-trušaitis. TF atstovy 
bė u. Britanijoj talkininkų tu 
ri 24. Atstovybė talkininkams 
padedančioms aukas rinkti or 
ganizacijoms ir Lietuvių Na
mų Bendrovei, kuri duoda ats 
lovybei savo namuose nemo 
karnai patalpas, pareiškė nuo 
širdžią padėką. Ateityje visos 
stambesnės aukos bus skel 
biamos «E. Lietuvyje».

-r D. Britanijos lietuviai 
nupirko Headley Park sody 
bą, kurioje numatyta įtaisyti 
vasarvietė • - prieglauda. Jo 
je galės jaunimas stovyklauti 
suaugusieji praleisti atostogas 
ir gėrėtis lietuviška progra 
ma bei pramogomis.

— J. A. V. Lietuvių Žurna 
listų Sąjunga ^išsiuntinėjo sa 
vo nariams pranešimą apie 
savo veiklą ir artimiausius 
ateities planus. Sąjungai 1 Pa 
sauliniame Spaudos asmenų 
kongrese S. Paulo mieste, 
Brazilijoj, atstovavo kun. P. 
Ragažinskas. Gavus sutikimą 
įtraukti į kongreso darbų lei 
dinį (portugalų, ispanų ir an 
glų kalbomis) referatą apie 
lietuvių spaudos istoriją, to 
kį referatą parengė V. Trum 
pa.

— Šiaulių Sąjungos 35 me 
tų sukaktis plačiai paminėta 
JAV lietuvių spaudos. Ta pro 
ga nurodyta, kokį platų barą 
Lietuvos gyvenime buvo Są 
junga išvariusi. Prieš Lietuvą 
okupuojant bolševikams, Šiau 
lių Sąjungoje veikė 125 clw 
rai, 400 vaidybos kuopelių, 
Kaune, Šakiuose, Šiauliuose. 
Marijampolėje ir kituose di 
dėsniuose centruose gražiai 
reiškėsi šaulių teatrai. Visa 
me krašte Šiauliai turėjo 105 
orkestrus, 350 didesnių biblio 
tekų, 72 šaulių namus, 115 šiau 
lių klubų, kelis šimtus spor 
to'komandų, sekcijų etc. Trem 
tyje atgaivinama Šiaulių Są 
junga vėl rodo gyvą veiklą.

Lietuviškos atvirutės. Parašy
ti atsiminimai, veiklos istori
jos ir kt.

2. Bibliografinė medžiaga: 
Lietuvių parašyta bet kuria 
kalba spauda. Apie lietuvius 
kitataučių parašyta spauda. 
Spauda lietuvių išleista bet 
kuria kalba.

Pastaba: Renkama anksčiau 
išėjusias ir dabar einančias 
knygas ir laikraščiu kompiek 
tus ar jų dalis (rimto turinio 
ir juokų, spausdinti ir ranka 
rašyti).

3. Muziejinė medžiaga: Baž 
nytinės ir organizacijų vėlia
vos, antspaudai, ženklai, šar- 
fai, uniformos ir kt. Įvairio
mis progomis gauti ordenai, 
medaliai ir kiti pasižymėjimo 
ženklai. Iš Lietuvos atsivežti 
suvenyrai: gintaras, žemė, pi
nigai ir kt. Drožiniai, audiniai 
ir kt Fotografijos, paveikslai 
žemėlapiai, planai, modeliai 
ir kita vaizdinė priemonė.

Istorinę medžiagą galima 
siųsti ir dideliais kiekiais, nes 
Šv. Kazimiero Seserų Vienuo 
lyno šiai įstaigai duotose er 
dviese patalpose vietos yra. 
Adresas: Pasaulio Lietuvių Ar 
chyvas, 2601 W. Marquette 
Rd., Chicago 29, Ill., U.S.A.

PLA Direktorius

Pavergtosios Jungtinės Tau 
tos ir Višinskis

Rytų Europa Višinskį gerai 
atsimena. Jis buvo ne tik So 
vietų Rusijos įžymybė.- Vjšins 
kis asmeniškai vadovavo Lat 
vijos, Rumunijos, Bulgarijos 
užgrobimui. Pavergtųjų Jung 
tinių Tautų Seimo delegatai 
Višinskio mirties proga prisi 
minė jo darbus. Latvijos de 
legacijos pirmininkas dr. V. 
Masens prisiminė, kaip Višin 
skis 1940 m. birželio 17 d. d. 
diktavo Latvijos Prezidentui 
sąrašą žmonių, kurie turi būti 
Latvijos ministeriais Višins 
kis taip pat yra vienas iš vy 
riaušių kaltininkų masinių 
deportacijų iš Baltijos kraš
tu.

Ir Rumunijoje Višinskis pa 
sireiškė kaip vyriausiasis Mas 
kvos dirigentas. To meto Ru
munijos užsienių reikalų mi- 
nisteris, dabartinis Rumunijos 
delegacijos Jungtinėse Paver 
gtose Tautose pirmininkas, C. 
Visoianu liudija Višinskio ul
timatumus Rumunijos karaliui

Paklusnūs vaikai visuomet myli tvarką švarą ir nebijo vandens. O jūs?...

Aušros Vartų Dievo Motina

Ultimatumus, kurines rėmė 
sovietinių tankų divizijos.

Ir Bulgarijos patirtis su Vi 
šinskiu yra labai apgailėtina.

Pavergtosios Jungtinės Tau 
tos pasiryžusios surinkti apie 
Višinskį visus duomenis ir pa 
daryti atitinkamą pareiškimą 
laisvajam pasauliui.

Bet Pavergtosios Jungtinės 
Tautos ne vien tik Višinskio 
«gedi». PJT Teisių Komisija 
svarsto Jungtinių Tautų Char 
tos revizijos klausimą, karo 
nusikaltėlių problemą, pabė 
gelių padėties klausimus ir 
t. t. Informacijos laisvės Pa 
komisis ruošia memorandumą 
c ėl informacijos laisvės pa 
r<> g mo pavergtuose Rytų Eu 
ropos kraštuose. PJT Bendru 
jo Reikalu Komisiją padarė 
žygių UNSCO ryšium su Rumu 
nijos, Bulgarijos ir Albanijos 
bolševikinių vyriausybių pas 
tangomis įstoti į UNESCO. 
Kadangi dabartiniai tų kraštų 
režimai neatstovauja tų kraš 
tų tautoms, tai tokių režimų 
dalyvavimas UNECO būtų prie 
šingas tautų apsisprendimo 
teisei. Todėl PJT Seimas su 
vo telegramoje UNESCO tarp 
kita ko sako, kad dabartinė 
«Albanija, Bulgarija ir Rumu 
nija UNECSO tikslų nevykdys. 
Jos yra padariusios begales 
nusikaltimų žmoniškumui, su 
bolše\ikino auklėjimą ir už 
gniaužė minties laisvę».
* UNESCO 28 balsais prieš 
12 Albanijos. Bulgarijos ir 
Rumunijos prašymus atmetė.

Nors ir sunku pasakyti, ko 
kios reikšmės šiam UNESCO 
sprendimui turėjo PJT Seimas 
pačiu savo buvimu ir juo la
biau savo žygiais paneigia

Vytautas Kastytis

I š t r e m i m e.
Nukrito obuolys nuo tėviškės obels, 
Pakalnėn nusirito.
Ateik, į langą viltimi pabelsk, 
Plačiai tau mano durys atdarytos.

Tarp akmeninių nevilties kalnų 
Dvi stačios smilgos stovi, 
Čia mano namas, aš čia gyvenu 
Po atviru dangum vargų šventovėj.

Per samanom apžėlusias uolas
Viršun takelis veda
Iškaltas akmeny. Neieškantieji neatras 
Ir tie užmirš, kurie kadais atrado.

Jokia pavasario ar vasaros žinia
Upeliais neatalma,
Neatsilanko niekad niekad pas mane 
Ir jūsų tolimos, jus žydinčios pakalnės.

Maskvai ir jos ekspozitúroms 
pavergtuose Rytų Europos 
kraštuose teisę atstovauti tų 
tautų valiai.

Z. N.

— Visuotiniame Amerikos 
lietuvių studentų suvažiavime 
Čikagoje dalyvavo apie 200 
atstovų. Svarstyti aktualieji 
studentų reikalai. Čikagoje 
turėjo savo suvažiavimą ir 
naujai įsikūręs studentų sam
būris “Santara”. Suvažiavi
mo proga buvo išleisti du in
formaciniai leidiniai.

— Dėl filosofo I. Kanto kil
mės JAV lietuvių spaudoje 
pasisako visa eilė veikėjų. 
Ir prof. Ernestas Fraenkelis, 
Hamburgo universiteto profe
sorius, laikomas vienu iš žy
miausių lituanistų pasaulyje, 
pareiškė savo nuomonę, kad 
jis laiko Kantą esant lietuviš
ko arba prūsiško kilimo.

Kanto pavardė pagrįstai ga
li būti kildinama iš Daukanto 
ar Kantauto. Ynač įdomus 
jam esąs Trautmano liudiji
mas apie vietovardį Cante.

Fraenkelis primena visiems 
žinomą faktą, kad pats Kan
tas domėjosi lietuvių kalba ir 
tauta, o apie 1800 m. ragino 

ir svetimtaučius taip pat do. 
mėtis lituanistika.

— N. Zelandija. N. Zelan
dijos krašto valdyba išleido 
naują “Naujosios Zelandijos 
Lietuvio” numerį, kuriame du
ota plati ten gyvenančių lie
tuvių veiklos apžvalga. Tau
tos Fondo įgaliotiniu krašto 
valdydos paskirtas P. Griga
liūnas, kuris rūpinsis Lietu
vos laisvinimo reikalams lėšų 
organizavimu. VL1KO 10-me- 
čiui paminėti paskaitą skaitė 
J. Pečiulaitis. N. Zelandijos 
lietuvių buvo gražiai sutiktas 
“Draugo” redaktorius Dr. J. 
Prunskis. Ta proga suruošto
je vakarienėje krašto valdy
bos pirmininkas C. Liutikas 
padėkojo svečiui už padary
tąjį pranešimą.

Be anksčiau sudarytos su
augusių tautinių šokių grupės, 
dabar suorganizuota ir pačių 
jauniausiųjų lietuvių vaikų 
tautinių šokių grupė. Ji jau 
du kartus pasirodė per YW- 
Cos Kalėdų eglutę ir Baltų 
Klubo suruoštą vaikams eglu
tę Visur buvo nuoširdžiai ir
maloniai sutikti. Šokiams va
dovauja J. Paplauskas. Au- 
ckando sekmadienio mokykla 
veikė trim grupėm. Pabaigoj 
buvo padaryta patikrinamieji 
egzaminai. Jauniausios grupės 
mokiniai pasiekė labai gražių 
rezultatų. Prie to daug prisi
dėjo motinos, kurios nesigai
lėjo laiko vaikus taip rūpės 
tingai atvesti į mokyklą. Po 
pamokų vykdavo tautinių šo 
kių mokymas. Jauniausiai gru 
pei dėstė mokyt. E. Liutkienė 
o vyr. grupei paskutinį pus
metį abiem grupėm dėstė lie 
tuvių k., istoriją ir krašto m0 
kslų Č. Liutikas, kuris vado
vavo sekmadienio mokyklai.
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“Recenzija” kuri komunizmui talkina...
Kl. Jura

(pabaiga)

Keletas augštų valdininkų 
dar nesudarė valstybės, kaip 
keletas generolų dar nėra 
Lietuvos kariuomenė Pasku
tinis Ministrų Kabinetas juk 
nėra valstybė, kaip kad gene 
rolas Vitkauskas nėra Lietu
vos kariuomenė, arba geo. 
Velykis, sovietinis (1944 m.) 
Lietuvos Krašto Aps. minis
tras nėra kariuomenė. Aš ti
kiu, kad jie nevien knygos 
autoriui tėra tik sovietiniai 
šnipai. Esu tikras kad Lietu
voje buvo kelios dešimtys 
tūkstančių karininkų ir karių, 
kurių joks rašeiva niekada 
neišdrįs šmeižti!

Deja... išdrįsta. Ir ne rašei
vos. Asmenybės “truputį” di
desnės už mane ar net už p. 
Papartį, nekalbant jau apie 
tos nelemtos knygos autorių.

Štai - a. a. buvęs Preziden
tas Dr. K. Grinius savo atsi
minimuose musų karininkijo- 
je atranda daug girtuokliško 
chuliganiško elemento ir sy
kiu su gen. Plechavičiumiš- 
vadina škurnykais. Taip sa
ko Dr. Grinius ne “rašeiva”. 
Tikiu, kad Tamstai nesunku 
atsiversti “Draugą” iš 1954. . 
9/25 d. kur žinomas laure tas 
J. Gliaudą, apie Lietuvos ka
riuomenę tik šitaip išsireiškia: 
“ .. . jeigu tos sumos, kurios 
tekėjo iš Lietuvos biudžeto 

Ar jau įsigijai rašytojos K. Pažėraitės idomq roma

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

ne - nieko nelaukdamas kreipkis į Mūsų Lietuvos» 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 ISSlMOKĖJlMUl, 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 pan 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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Nori patogioj, gražioj vietoj, pamary — Praia Grande 
įsigyti žemės sklypą?

Neužmiršk apsilankyti Suarão.

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

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

Daugiau informacijų «Musų Lietuvos redakcijoje
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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 - Nanuque, Minas

Madeiras do Brasil

“Trijų Milžinu” - restoranui ir 
laisvei ginti nepanaudotiems 
tankams bei zenitiniams pabū 
klams, butų panaudotos lietu
vių kultūrinei propagandai, 
užsienyje, būtume sukūrę ki
tus milžinns ir kitokiais pa
būklais šaudytume, gindame 
laisvės bylą; ir kitoje vietoje: 
"... o labai būtų patikę... 
grižus iš užsienio “pafrantin- 
ti plačiais raudonais lampa
sais, pažvanginti akselbanta- 
is...” /NL-1954/12/1/. Ar 
neatrodo p. Paparčiui’ kad 
lauretai talkina rašeivoms?

Neprotingai naivus užsika
binimas už gerb. prel. Krupa
vičiaus vardo, kuris 'paminė
tas enkavedisto su enkavedis
tu dialoge. Nerandu pikto 
pasakyme, kad gen. Daukan
tas didžiuojasi savo angliška 
kilme, kas buvo iškelta spau
doje net praėjusiais metais; 
prof. Herbačiauskas taip gi 
pats, po kivirčų universitete, 
mėgino skelbtis lenku. Kur 
autorius “išsigalvoja ir šmei
žia”? Gen Raštikis tepaminė
tas kaip bolševikams nepri
imtinas premjeru, o jo “teisi
nimui” skiria net ištisą kolona.

Manau, kad objektyvesnis 
skaitytojas atsekė kritiko ti
kslą-knygos autorių ne su
drausti ar pamokyti, bet de
moniško plėšrumu sukrimsti 
jį skutais ir paleisti pavėjui 
per atogrąžų džungles . .,

h'.

Vėjinis malūnas Lietuvoje.

Kur objei’twi'm-'s tverian
tis už Šiaudelio nematyti šie
no kupetos?

Ar kritikui žinomi abiejų 
paskutinių prezidentų pasku
tiniai atsiminimai? Ar juose 
nėra net perdaug karčios tul
žies aukštus postus užėmusi
oms ponams? Paskaitykime 
liaudininkų “Sėja”, kaip pie
šiamas buvęs Nepriklausomos 
Lietuvos gyvenimas? Perž
velkime socialdemokratų lei
dinius, kuriuose vietoje raša
le) - tulžis naudojama. Tikiu 
kad kritikui turi būti prieina
ma visa lietuviška spauda, 
todėl kvestijonuokime tiesą 
nors su truputėliu rimtumo.

Sutikime, kad M. L. knyga 
yra juodžiausia juodybe, bet 
dar nestatykime taško. Atsi
verskime Í954/IX/28 d. “Nau
jienas” ir perskaitykim “Tau
tininkų sauvalės laikai” , at
siverskime to paties rugsėjo 
“ Sėjos ” 9 nr. įsigilinkime į 
K. Kauno straipsnį “ Varpi
ninkai ir kaimas ”. Paimki
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REIKIA BALDU? KREIPKIS Į TAUTIEČIO 
J. L. GalinsKas Ltda.

me “Draugą” ir paskaitykime 
naujausią Aloyzo Barono ro
mana “Sodas už horizonto” - 
kokia tėvynę Lietuvą mums 
pristato visi ir visi šie ponai?

Kiek, o kiek purvo, melo, 
nuodų. Kiek šiūkšlių ir dvo
kiančių atmatų išvelkama ir 
jomis gardžiuojamasi. Baro
no kaimas - girtas, purvinas, 
dvokiantis. . . Barono inteli
gentas - girtuoklis, ištvirkė
lis, suvedžiotojas, kyšininkas. 
Barono moksleivis, studentas 
- išsigimėlis, tinginys, klasto
tojas. . Va, vienas sakinė
lis. kuris kalba už save: “. . 
jeigu aš kada tapsiu kokiu 
padoriu vagim ministerijoje, 
sakys, kad aš esu ryžto žmo
gus.”

O čia jau ne rašeivų dar
bai. Čia'LITERATURA, ku
rioje tipai turi būti pažinti, 
pajusti, išgyventi ir tikri, ne 
aneminės sugalvotos figūros.

Išskaičiuočiau pavyzdžių 
begalinę seriją, bet gerb.Re
daktorius neduos vietos, tad 

trumpai: ítai kapitalinis V.\- 
lanto “šedevras” “Pragaro 
pošvaistės”: Krikščionybė su
bankrutavusi . . . Grįžkime 
prie stabų ir ugnies garbini
mo. . . Dvasininkas - nuslydė- 
lis . . Jo sūnus baisiausias 
degeneratas. . . Laisvės kovo
tojai - lepšės, palūžėliai, be 
valios, be ryžto. . . ir t. t

O koks gi lietuvis premi
juotame P. Andriušio “Sudie, 
kvietkeli ”? Kūno ir dvasios 
mizęrija - vyriausias Kerojus.

-Jo sūnus • išsigimėlis. A- 
pysakos fonas skurdus iki at
grasumo. Paimkime B. 'Pa
rulio “Žirgeliai padebesiais” 
- kokie užguiti mizerijos, ri
jami i- niekinami tarnautojai, 
nuslydėlis iki valkatos įžymus 
diplomatas... dumblas, pur
vas. . . O -Jurgio -lankaus “Pa
klydę paukščiai” r nerodo, 
kad Lietuvoje be išsigimėlių, 
nelegalių vaikų, žmogžudžių, 
nieko gero nebūta? Na, o 
“Kryžių” Kreivėnas, Giružis, 
Magdutė, o “ Dulkių raudo
name saulėleidyje” inteligen
tai No r kai čia i. Dagys? . .

Imkime knygą po knygos. 
Dabarties lietuvių literatūros 
“šedevrus”. Jeigutų “šede
vrų” pritruksime — persis- 
pausdinkim iš bolševikų Lie
tuvoje leidžiamų boratinių 
“Baltaragio malūnu.”., . Tai 
vis literatura. Lietuviška. 
Duokime ją savo vaikučiams. 
Lietuvos nemačiusiems Tegu 
skaito. Gėrisi Pamil ta sa
vo tėvų tėvynę. Juk mūsų 
tiksląs-jaunoji karia. Išlaiky- 
kim ją lietuvišką, patrijotiška, 
per ravą humanistinę spaudą, 
per literatūrą.

Neužmerkite, ponai Papar
čiai akių! Meskite tą pačią 
pirštinę rašeivai ir rašėjui 
pries kurį Tamsta šypsaisi 
saldžia — pataikūno, ar rim
ta — diplomato šypsena. La
šas objektyvumo nuramins 
individualines aistras. Duo
kite jį!

Jeigu iš esmės Jūsų “pa
gerbta” knyga neturėjo teisės 
pasirodyti, tai dalis kaltės ir 
Tamstos. Jau pusmetis prieš 
jos pasirodymą buvo plačiai 
komentuojama, kalbama, net 
rašoma. . . O Tamsta, budru 
sis taurumo, gėrio ir etikos 
bei kitų dorų privalomų sau
gotojau negalėjai nežinoti, 
kas ruošiama spaudai. Tams
ta, kaip vyresnis, ka'p taurus 
lietuvis, privalėjai pasiinfor- 
muoti, susipažinti su dar nes
pausdintu rankraščiu, pareikš-

(pabaiga 6 pusi.)
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jprindys & €ia Industria e Comercio de Calçados
PARDUODA

TOBULIAUSIAS São Paulo
SKAITYK IR PLATINK 

«MŪSŲ LIETUVA»

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

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

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

RADIO VITROLAS.
balso grynumas, skambumas

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

Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui

Rua Javais, 719
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Rastinės Darbai ir Teisiniai Patarimai

► ^Rmėda 
įį7: O'

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

São Paulo
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MEKANIKOS DIRBTUVE
K.1 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.

JARDIM
Santo Amaro

RIVIERA
apylinkėje - nuosta

baus grožio gamta sveikas klimatas, tik už 
18 klm. nuo Praça da Sé, geras kelias, tarp 
dviejų pžerų. Puiki proga dabar Įsigyti žemės 
sklypą su mažu įnešimu ir ilgalaikiu išsimokėjimu 
— 100 mėnesių.

Reikalingų informacijų gauti tik pas vienintelį Įgalio
tini šias žemes pardavinėti mūsų tautietį Kaz\ Kmiliausk\, 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.

II

g RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 2773 — 4 AND. — SALA 2 
TEL. 34-7482 — SÀO PAULO

Statybos medžiagos sandėlis ir Įvairių geležinių daiktų, indų bei-'darbo Įrankių 
krautuvė tiktai pasLEONAS VARNAUSKAS

Telefonas (recados) 3-0707

Rua 12 N.o 39 — Vila Zelina
Avenida Zelina N.o 714 — (fundos)
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I VILA ALPINA

ĮKURTA 1890 METAIS
„ įP K ^6.m 17-4.,?

P.QR7C^*i,rA Posto1.

vien-
visa-

DTTA DTKTQ ĮRTTRN0J 7QR a «,35 

TELEFONES t 5M019 e 51=2223

I
I

Limdoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, kurio 
puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau visi yra 
balsiai pripažinę. Pabandykite, Įsitikinkite ir 

dos naudokite!
Priimami pakvietimai į namus — Senų portretų reprodukcijos 
RUA SÃO CAETANO, 447 —TEL. 4-5576 - SÃO PAULO

AVENIDA DR. GIACAGLINI. 34-0

iiiuiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiHiiniiiuiniiiiiiuiiiiiuiiiiiiiiHiiiniliuiiHiiiiiiiiiiuiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiuiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiBiiiiiininiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiKiniraili. VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS 

L I N D O Y A

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINI OJAI

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

dažais ir pastele.

ARTHUR SCHMIDT

AGiiA .^ACTIVA POtft
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LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

PnblikJ 
au. AtvN 
pietį tik r 1 1

L. K. BENDRUOMENĖS 
CHORO

susirinkime įvykusiame 
sausio m. 16 d. buvo išrinkta 
nauja valdyba, kurion įėjo 
pareigomis pasiskirstė sekan
čiai: pirmininkas - K. Ausen- 
ka, vicepirmininkė — EI. Ma- 
tuzonytė, pirmu sekretoriumi
— Al. Vinkšnaitis, antru — 
EI. Šimonytė, pirmu iždininku
— P. Šimonis, antru — V. Ta- 
tarūnas, ūkvedžiu bei turto 
globėju — J. Bagdžius.

Revizijos komisijon išrinko: 
Alg; Kutką, Al. Boguslauską, 
ir V. Radzvicką. Nuo rėmėjų 
ryšiams palaikyti: solistą K. 
Ambrozevičių ir J. Matelionį.

Susirinkimui pirmininkavo ir 
rimkimus pravedė kun. P. Ra- 
gažinskas, sekretoriavo - Al. 
Vinkšnaitis. Balsus skaitė K. 
Ambrazevičius, O. Ausenkie- 
nė ir J. Valavičius.

Tiek valdybon, tiek revizr 
jos komisijon išrinkti patyrę 
organizaciniame veikime žmo 
nės todėl reikia tikėtis, kad 
šiais metais choras sėkmin
gai veiks.

— Dailininkas Ant..Navic
kas šią savaitę baigė Jarjnū 
parapijos bažnyčios dekorąvi 
mą ir grįžo . V. :ZeIinon:tęsti 
toliau pereitais metais pradė
to bažnyčios dekoravimo dar 
bo. Jarinú bažnyčios dekora
vimas atliktas rūpestingai, 
skoningai, su gilia menišką 
intuicija. Apylinkės kietumai 
pamatę dail. Navicko darbą 
yra pasiūlę jų bažnyčias de
koruoti. Tačiau kitur eis, kai 
baigs V. Zelinoj dekoravimo 
darbus. ■

SUSIRINKIMAI

Šį sekmadienį tuoj po 8:30 
vai. mišių šaukiamas mokslei 
vių ateitininkų susirinkimas. 
Visi lietuviai moksleiviai kvie 
čiami dalyvauti. Moksleivių 
veikiami vadoyauja nesenai 
atvykęs kun. J. Šeškevičius, 
turįs daug patyrimo organiza 
ciniame darbe, ypač su moks 
lūs einančiu jaunimu.

— Taip pat šį sekmadienį 
šaukiamas 5 vai. pò pietLiet. 
Kat. Moterų draugijos narių 
susirinkimas.

— Sausio m. 18 d. aplan
kė “M. L.” redakciją Kietis 
Bronius su šeima ir užsisakė 
“M. L.” 1955. Br. Rietis gy
vena Paranos sostinėj, Curi
tiba mieste, kur yra Casa 
Sloper vedėjas, turįs savo 
žinoj 80 darbininkų. Br. Ki
etį Čuritiboj darbo dienomis 
galima rasti firmos krautuvė
je, rua 15 de novembro 75.

— Sausio mėn. 18 d. V. Ze 
linoje mirė Adelė Turčinskie 
nė, 64 m. amžiaus Paliko nu 
lindime keturias ištekėjusias 
dukteris, žentus, anūkus. Pa
laidota S. Caeiano kapuose.

— Šią savaitę Bronė Rudo
kienė gavojtelegramą iš Ame 
rikos, kaa Bostone mirė 
jos sesuo Leokadija Čekanau 
skaitė.

— Ralickų šeima praneša, 
kad už A. A. Uršulę Ralicki- 
enę metinės mišios bus 27 d. 
sausio 8 vai. Vila Zelinoje. 
Pažįstamus kviečiai atsilan- 
kyte į mišias.

l^.rthillPiliilliilliilhilliilliilliiIlHlliMliilliilliilliilliilliilhilliilliilli iHiilhilliillNlluihilIiilliilliilhilliilliiniilhillMlliilltilliilhilliilliilliilhillilliilliHil

Requerimentos
Balanços
Alvarás diversos 
Seguros de Fogo e 
Seguros de acidentes 
às 19 horas.

i mMbS BAUŽYS ' Į
S Registrado no G, RJ C; sob o n.o 551 =[

| Praça São José, 8 Sal. 1 e 2 - V. Zelina - S. Paulo | 
| Aberturas de firmas Contratos de locação g
g Encerramentos de firmas Cartas de Fiança ' g 
f Transferencias de firmas 
g Contrat. na Junta Comercial 
g Diskai, na Junta Comercial 
S Escritas Fiscais 
j Escritas Comerciais 
| HORÁRIO das 8
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H PRAÇA SÃO JOSÉ; 1 - V. ZELINA — S. PAULO Q

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI . B
11 NAUJANYBIŲ ■ W

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų, 
įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių- 
fogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t. t..

Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA 
ISSIMOKEJIMUI.

Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.

— Sausio m. 26 d. Vila Al
pinėje. seselių pranciškiečių 
novicijate, amžinus įžadus pa
darys Seselė M. Locija. (An
gela Joteikaitė). Laikinus: 
seselė M. Lourdes (Stasė Ka- 
mantauskaitė) ir seselė M. 
dos Anjos (Zuzana. Kirkilaite).

Iškilmės bus 8 vai. ryto.

LAIŠKAS “MŪSŲ LÍÈTOVOS” 
REDAKCIJAI

Didžiai gerbiamas pone re
daktoriau, maloniai prašau 
neatsisakykite paskelbti ma
no, žemiau sekanti pareiški
mą: “Argentinos Lietuvių Bal
sas” Nr. 1011, • paskelbė, o 
praeitą savaitę Sanpauliškės 
“ŽINIOS” persispausdino /«u 
savais komentarais/ prama
nytą informaciją visuomenei, 
dėl kurios viešai pareiškiu:

«Arg. L. Balsui» jau kele 
tas metų informacijų, korės 
pondencijų ar net privataus 
laiško neesu parašęs, su jo 
kiais pažangiais ar nepažan 
giais kultūrininkais jokios ben

Vila Barcelonoj, ant kampo Floridos ir Oriente gatvių, prieš 
bažnyčios aikštę, Julius Paleliūnas turi pasistatęs dviejų auk 
štų, gražius, erdvius namus. Apačioj laiko krautuvę ir barą. 
Viršuj: namų priekio vaizdas, apačioj: pats savininkas kraū 
tuvėj prie balkono. Sveikiname .ryžtingą, darbščią įrį suma 
nią Paleliūnų šeimą. •. .</ : •

— Sausio m. 16 d. Vila Ze- ponia”j “Stėb'uk.linga daktarė” 
linoje L. K. Moterų Draugija ir “Naiąų: židinys?’.;; L Kelios 
surengė linksmą popietį. Su- drąugijoš garės, praariant g’- 
sirinkusius iki ašarų prijuoki- tarą smiáipgvp gr^^^liaudi- 
no artistės suvaidindamos lih- es dainų'.,Ar.ti'sięst^vaidino 
ksmas komedijas “Ponios ir puikiai.

PARODOS DIŽURUOTŲJ.Ų DĖMESĮ Ulį'. i,fį

Tolimesnis dižuru.otųjų Parodoj šiaip suskirstomas
Sausio mėn. 22 d :

nuo 14,30 vai. iki 19 vai. Regina Katkienė ir A polo 
nija Devėįk-ytė, 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
Sausio mėn. 25 d.:

nuo 14 vai. 30 min. iki 19 vai. Elena Norbutas ir N.
Bortkevičiutė, o 

nuo 19 iki 23 vai. Kazys Bacevičius
Sausio mėn. 26 d.: ‘ ;

nuo 14,30 vai. iki 19 vai. S. Teresevičienė ir Julija 
; ; - : - • . — - ■ , Šimonytė, o

nuo 19 vai. iki 23 vai. Inž. Z. Bačelis -
Sausio mėn. 27 d.:

nuo 14,30 vai. iki 19 vai. Anelė Dutkieuė ir G. Mei 
dunaitė, o 

nuo 19 iki 23 vai. Antanas Tamašauskas
Sausio mėn. 28 d.:

nuo 11,30 vai. iki 19 vai. Aleksandra Swornik ir V.
Žilinskienė, o 

nuo 19 vai. iki 23 vai. Antanas Kučinskas
Sausi© mėn. 29 d.:

nuo 14,30 vai. iki 19 vai. Audra Antanaitytė; o
■' nuo 19 vai. iki 23 vai. Tomas Katafay ' -

Sausio mėti. 30 d.: ' •
nuo 12 vai. iki 18 vai Ona Matelionytė ir K. Paže 

'. ■' raitė ’- Kaseliūniene, 0
nuo 18 vai. iki 23 vai. J. Karpavičius

drovės laikraščiui išleisti ne 
•esu sudaręs, jokiems «rim 
tiems ir dideliems uždavinia 
nas» atlikti, nesijaučiu turįs 
pašaukimo. Kokiais sumetim 

‘ais ši provokacija skelbiama, 
užsienyje ir pakartojama «Ži 
niosę», palieku spręsti patiems 
skaitytojams.

Reiškiu nuoširdžią pagarbą 
Klemensas Jūra

São Paulo,
1955 metai sausio 15 d.

— Liet. Kat. /Moterų Drau; 
gija praneša, kad ruoštos lo
terijos šie bilietai laimėjo:

Pirma premija — 0578 
antrą - 22831 

trecia — 21701 
ketvirą — 11418 

penktą — 36646

hhhhrhks
- VILA BELOJE «Musų 

Lietuvą» galima gauti Kaz
lausko restorane, Verbenas ir 
Saudades gatvių kampas.

YYY YYYYYYYYY YYY YYYYYYY) 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJ mot

RETA PROGA!

Konsulas A. Polišaitis . • • • ’ •- ' •* Į e ; ■
Lietuvos Parodos K to Pirmininkas 

. < y

Bin tįstas
Clínica Dentária Popalái

“^âo Sudas <aícu”
r. Augusto Ribeiro Leite

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

Dentaduras — Pontes — Extrações — Qbtura-ções
DIURNA E NOTURNA

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. José, 8 s/1 2.

(pabaiga iš 4 pusi.)

ti savo pastabas, perspėti, su
drausti. . . Juk tai būva tams
tos lietuviška pareiga. Gi 
Tamsta, deja, tik delnus try
nei ir laukei savo valandos 
- apšaukti niekšu, išgama, 
apspjaudyti ir sutrypti kitą 
lietuvį, kuris gal dėl dauge
lio priežasčių skirtingai myli 
tėvynę negu Tamsta. Rodos, 
tai nėra kilnu nei tauru iš 
Tamstos pusės? Bolševikų 
propagandistui tai būtų “pa-?* 
gal planą”, o Tamstai? Pa
galiau jeigu tokį “ver tini
mą” Tamsta paskelbtume! 
“Liaudies Balse”, būtų savo 
vietoje ir netektų nei žodžio , 
pridurti, o dabar. . . kur gi 
mes pagaliau esame? !

Tamstos recenzijoje panau
dotų “epitetų sodrumas” ki
ekvienam lietuviui parodo tik 
puikią “stalininės mokyklos” 
išmintį. Taškąs.
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