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Istorinis V a k. Vokietijos 
parlamento žingsnis.

Po ilgų ir karštų diskusijų 
Vak. Vokietijos parlamentas 
patvirtinimo Paryžiaus, ir Lon 
dono ir Saaro teritorijos rei
kalu sutartis. Ir tai didele bal 
sų dauguma Sulig minėtų su 
tarčių Vokietija bus apginklu 
ota. Ji turi teisės sumobilizu 
oti pusę milijono karių ir ju
os moderniškai apginkluoti. 
Ši Vak. Vokietijos armija pri 
klausys bendrai Europos ka
riuomenei.

Be to dar Vokietijoje sto
vės apie 400 tūkstančių pran 
cūzų, anglu be kitų valstybių 
kariuomenių. Vokietijos par
lamentas dar priėmė reikš
mingus nutarimus Vokietijos 
suvienijimo klausimu bei ben 
droš, Rytų ir Vakarų Vokie
tijai, vyriausybės išrinkimo 
reika u. Šitie rinkimai turėtų 
būti kontroliuojami tarptauti
nio organo.

Maskva, ligi paskutinės va
landos nėrėsi iš kailio, kad 

4 tik sutrukdyti rinkimus. Bet 
be pasekmių.

Prancūzijos

Naujoji vyriausybė yra pa
siryžusi kaip galint greičiau 
patvirtinti Paryžiaus ir Lon
dono sutartis.

Rinkimai Rusijoje.

Vasario m. 27 d. sovietinė
se Rusijos Respublikose bu
vo rinkimai į vyriausią sovie 
tą. Kaip visumet, tai ir šiuo 
kartu, rinkimuose dalyvavo 
tik viena komunistų partija 
su savo kandidatais. Todėl iš 
anksto, jau buvo galima sus
tatyti naujo sovieto sąrašas. 
Lietuviai buvo priversti bal
suoti už rusus. Pavyzdžiui 
Vilniaus Kalinino rinkimų a- 
pygarda išstatė kandidatų Ma 
lenkovą. Klaipėdoje Molotovą 
ir kiti los rūšies “lietuviai” bu 
vo renkami.

Maskvos “Tass” jau 28 d. 
vasario paskelbė, kad balsa
vo devyniasdešimts devyni 
procentai. Toki rinkimai y- 
ra tik demokratiškų rinkimų 
sunieksimas ir išjuokimas. 
Koki gali gal būt rinkimai 
jei tik viena komunistu parti 
ja viską tvarko, tik jos vie
nos spauda turi laisvę, visi
ems kitiems užčiauptos bur
nos.

Rusija išvijo Amerikos pasi
untinybes kapeliona.

Amerikos katalikų kapelio
nas Maskvoje, kun. Geoge 
Bissonette. gavo iš atatinka
mų valdžios ištaigų praneši
mą, kad iki 5 d. kovo turi a- 
pleisti Rusijos teritoriją.

Tai jau iš anksto buvo pra 
matyta, nes Amerikos vyriau 
sybė atsisakė pratęsti leidi
mą. Maskvos paskirtam patri 
arkui Boris, kuris yra 
Amerikoje.

Amerikos vyriausybė del 
šito Maskvos elgesio pasiute 
protesto notą. Tarp Ameri
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kos ir Rusijos yra speciali 
sutartis, kad Rusijos vyriausy 
bė leis gyventi Maskvoje A- 
merikos pasiuntinybės kapeli 
onui. Ši bažnyčia yra vienin 
tėlė katalikų bažnyčia Mask
voje.

Išvykus Amerikos pasiunti
nybės kapelionui, katalikams 
religinį patarnavimą teiks lie 
tuviai katalikai kunigai, bet 
Rusijos piliečiai.

Formozoj svarbus pasitari
mas

Į nacionalistinės Kinijos 
sostinę Formozos saloje, Tai 
pė miestą nuvyko Amerikos 
užsienio reikalų ministeris 
Foster Dulles, admirolai Car
ney ir Pride. Tarsis su kiną 
is svarbiais klausimais.

Tâip pat Moniloje buvo-su 
sirinkę Amerikos Tolimųjų 
Rytų diplomatai kurie kartu 
su Foster Dulles aptarė esa
mą politinę padėti.

Uz Bdgauinu pečiu stovi 
raudonoji armija.

Užsienio spauda komentuo
dama Rusijos vidaus politikos 
paskutinios įvykius, rašo, kad 
Malenkovo pozicija susilpnė
jo, kai jis paliko generalinio 
partijos sekretoriaus -vietą ir 
tapo mir.isteriu pirmininku. 
Partijos sekretoriumi tapo 
Kručev. kuris per ilgesnį lai 
ką įsistiprino tiek, kad pasi
juto galįs išstumti iš ministé
rio pirmininko vietos net pa
tį Malenkovą. O tai padary
ti nebuvo sunku, nes Malen- 
kovui esant valdžioje, Mask
vos politikai buvo jei nesunk 
jų,Tai bent nemalonių valandų 
kaip pavyzdžiui sukilimas 
Berlyne, Vakarų Euoopos jė
gų konsolidacija ir t. t. . Jo 
nuvertimui buvo iš anksto pa 
siruošta, žinoma su susitari
mu Bulganino, Žukovo ir ki
tų. Tam tinkama proga bu
vo vyriausio sovieto suvažia
vimas. Perskaitė jau iš anks 
to paruoštą nusikaltinimą su 
kurio Malenkovas, negalėjo 

Senamiestis potvinio metu.

nesutikti.
Kitas įdomus klausimus, ko 

del Malenkovo nęsušaudė. 
Užsienio spauda* sako, kad 
jis su laiku bus sulikviduotas. 
Bet tam reikia laiko, kai Ma 
lenkovas bus žmonių užmirš
tas. Be to, jo staigus sulik- 
vidavimas gali išsaukti parti
joje nepasitenkinimo. Nors 
ir išstumtas iš vadovybės, 
bet vis dėlto Malenkovas tu
ri ir savo gerbėjų. Del šių 
priežasčių Malenkovas išven
gė, bent kolkas. sulikuidavi- 
mo.

Bendra nuomonė yra, kad 
už Bulganino pečių stovi Žu
kovas, Vasilevski, Koniev ir 
kiti sovietu maršalai bei ge
nerolai. Ir jei tik padėtis ki 
ek įsitemptų su užsieniu ar 
vidūje, dabartinė vyriausybė 
būt nušalinta, o naują sudary 
tų kariuomenė.

Ir dabar Rusijoj vyksta 
^pertvarkymai. Bulganinas Ma
lenkovo draugus nušalima su 
tokiais pat kaltinamais kaip 
ir Malenkovui Žudžiau da
bartinė Rusijos politika yra 
evoliucijos padėtyje Keiči
antis žmonėms, su laiku pasi 
keis ir valdžios forma.

— Š. m. vasario 24 d. lais
vajame pasaulyje gyveną es
tai minėjo savo nepriklauso 
mybės metinę sukaktį Ta 
proga musu laisvinimo veiks 
niai estu laisvinimo vadovy
bei ir per juos estų tautai pa 
siuntė savo nuoširdžiausius 
sveikinimus, palinkėdami juo 
greičiau atgauti savo krašto 
nepriklausomybę ir įsijungti į 
visų laisvųjų tautų seimą.

— «L‘- tvija» skelbia iš Sto- 
ckholmo žinią, kad Sovietai 
pabaltiečiams žvejams sutei
kę daugiau laisvės judėti Bal 
tijos jūroje, siekdami žvejus 
tuo būdu paskatinti sugauti 
ir pristatyti daugiau žuvies. 
«Latvija» rašo, kad Tautinė 
Liuteronų Taryba JAV aštriai 
kritikuoja JAV įstaigas už tai, 
kad jos visokiomis kliūtimis 
sunkina imigraciją. Iš 214 000 
galinčių imigruoti asmenų pa 
gal veikiantį įstatymą iki šiol 

tegalėję atvykti į Ameriką 
vos apie 13.Ó00. Vis dėlto esą 
duomenų, kad padėtis gerė
janti.

-- Vokiečių žurnalas «Ost- 
Euro >a» Nr. 6 duoda paskiau 
siu žinių apie sovietinę Lat
viją, paremtu sovietiniais dno 
raenimis. Didžiosios Sovietų 
Enciklopedijos 224 tome skel 
biama, kad sovietinės Latvijos 
teritorija turi 64. 500 km2 , ki 
taip tarus, 1.290 km mažiau 
negu buvo laisvosios Latvijos 
laikais. Gyventojų skaičius 
siekia 2,1 mil. Partijos narių 
skaičius - 34 103 narių i»- 7,927 
kandidatai. Centro komiteto 
narys yra gen Bagramianas, 
vyriausias Pabaltijo karinės 
apygardos viršininkas. Valsty 
bės saugumo komitetui prie 
ministerių tarybos vadovauja 
Janis Vėveris. 1954 m. Lat
vijoje buyo 1.479 kolchozai, 
kurių kiekvienam vidutiniškai 
teko po 300 galvijų ir dau- 
gnu kaip 170 kiaulių. Komu- 
n stiniai latvių mokslininkai 
pagal direktyvas leidžia visą 
eilę veikalų apie «interven- 
tus iš Vakarų», ypač ameriki 
nius «imperialistus», kuriais 
norima įrodyti, kad jie, esą, 
nuskurdinę Latviją ir paver
tę savo “kolonija”.

— Laisvosios Europos radi 
jas vėl pasiuntė balionais iš 
Vokietijos į Lenkiją daugybę 
antikomunistinių leidinių. Šį- 
kartą buvo pasiųsti buv. žy
maus lenkų saugumo pareigu 
no J. Swiatlo pasisakymai

NEPRALEISKITE PROGOS PAMATYTI

VALIUTOJ”
įdomios, jaudinančios dramos, kuri bus pakartota 

kovo mėn. 20 d., trečią valandą po piet, 
Vila Zelinoje, gimnazijos salėje.

Pakvietimus, tik už dešimts kruzeirų, galima įsigyti 
pas choristus.

Veikalą vaidins L. K. Bendruomenės choro artistai.

VIII METAI

apie dabartinį lenkų režimą, 
atidengiu visus jo užkulisius.

— Vatikanas. Vatikano ra
dijas programas lietuvių kal
ba transliuoja septynis kartus 
savaitėje: sekmadieniais (ry
te) 10 vai. 30 min. Lietuvos 
laiku 41,21 - 31.10 - 25, 67 ir 
19,84 metrų bangomis. Pirma 
dieniais, trečiadieniais ir šeš 
tadieniais 21 vai. Liet. 1. 48,47 
- 41.21 - 31,10 - 25,67 ir 196 
metrų bangomis. Antradie
niais, ketvirtadieniais ir sek
madieniais 17 vai. Liet. 1. 41. 
21 - 31710 - 25 67 - 19,84 ir 
196 metru bangomis. Rytinė 
mis sekmadienių programomis 
(10 vai. 30 min. Lietuvos lai 
ku) norima sudaryti dvasinio 
atsigaivinimo proga negalin 
tiems dalyvauti pamaldose

Brazilijoje
Kas bus išrinktas pre- 

feitu?
Kandidatų registracija į 

prefeitus baigėsi 2 d. koVò. 
Viso yra išstatyti septyni kan 
didatai į prefeitus ir vice pre 
feitus. Būtent, Trabalistai su 
progresistais (ademaristais ) 
išstatė senatorių Lino Matos 
į prefeitus ir Toledo Piza į 
vice-prefeitus.

Krikščionys demokratai i- 
šeina pryšakyje su deputatu 
Andrė Franco Montoro į pre 
feitus ir Euzebio Rocha vice 
prefeitus.

Udenistai stato Homero Sil 
va ir Nicolau Tuma. Socia
listai stato Rogė Ferreira, 
kurs gal būt bus remiamas.

Daugiausia galimybių laimė 
titi turi Andrė Franco Mon
toro ir Lino Matos. Šios dvi 
koalicijos yra stipriausios. 
Ademaristų frontas gerokai 
susilpnėjo daliai trabalistų pa 
sisakius už Audrė Franco 
Montoro kandidatūrą.

Lietuviai Brazilijos pilieči
ai, kaip visi Brazilijos pilie
čiai turi laisvę balsuoti už 
ka nori. Tačiau iš visų išs
tatytų kandidatų mums artimi 
ausias yra deputatas Andrė 
Franco Montoro. Jis yra da
lyvavęs mūsų tautinėse šven 
tėse, parengimuose ir pasa
kęs nuoširdžių kalbų.

Kandidatu i prezi
dentus

Kas kart iškyla naujų. Be 
Juscelino Kubftschek, į vice-

(Fabaiga 6 pusi.)

[ Lietuvos nacionnlinA
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JAV Valst. Sekret. Dulles Pareiškimas 
, Vasario 16-ja

JAV valstybės sekretorius 
J. F. DULLES šiemet Lietu
vos Nepriklausomybės šven
tės proga paskelbė tokį pa
reiškimą:

«Lietuvių, latvių ir estų tau 
tos šiais metais švenčia savo 
politinės nepriklausomybės 
paskelbimo 37 ją metinę su
kaktį. Šia proga aš norėčiau 
joms išreikšti amerikiečių tau 
tos giliausią užuojautą ir šir 
dingiausią draugiškumą. Ne
paisant Sovietų režimo pas
tangų paslėpti Pabaltijo kraš 
tų valdymo tikrąjį veidą, mu
ms labai rūpi lietuvių, latvių 
ir estų tautų likimas.

Mes žinome iš daugelio 
duomenų, kaip sėkmingai Pa 
balti jo kraštų gyventoj d prie 
ši naši Sovietų teroro ir pro
pagandos priemonėms, kurio 
mis siekiama sunaikinti jų 
patriotinius ir religinius įsiti
kinimus. Tų kraštu gyventojų 
ramus, bet kietas ir nepalau
žiamas savo žmogiškųjų as
piracijų reiškimas byloja vai 
dantiesiems, jog nuolatinis pa 
grindinių teisiųx nepasymas 
yra beviltiškas Sovietų užsi 
mojimas. Teikdami savo įna
šą materialinei ir dvasinei 
laisvojo pasaulio jėgai stip
rinti, mes siekiame sukurti 
tokias sąlygas, kurios patik
rins, kad lietuvių, latvių ir 
estų tautų teisė vėl įsijungti 
į laisvųjų tautų bendruomenę 
bus visuotinai pripažįstama 
ir respektuojama. Mes esame 
įsitikinę, kad pasaulio ben

-Tarptautinis fašistu internacionalas.
(Pabaiga)

Ir jie kalba apie «rasinį pir 
mumą», «išveisimą» demokra 
tinės valdymosi formos, kurią 
turėtų pakeisti korporaciniais 
pagrindais sudaryta ūkinė 
santvarka, valdžią vykdytų iš 
elito parinkti žmonės etc, Mi
nimoji pronaciné NRP parti 
ja džiaugėsi Kremliaus žy
giais, kai ten buvo pradėti 
vykdyti antisemitiniai valy
mai. Apskaičiuojama, kad 
NRP turi ne daugiau kaip 700 
narių. Prieš metus laiko Ma- 
dole paskelbė, kad jo organi- 
zacijėlė norinti pasiųsti net 
savo atstovą į kongresą. Kan 
didatu buvo minimas Keith 
Thopson j r., kurį laiką atsto
vavęs vokiečių neunacių ge 
nerolui Romeriui. Tačiau 
Thompsonas iš tikro per rin 
kimus savo kandidatūros ne 
išstatė, ir apie jį daugiau nie 
ko nebuvo girdėti.

Amerikoje ne viena proga 
taip pat pasireiškia ir antise 
mitinės pajėgos. Esama vieš 
bučių, kurie nepriima jokių 
žydų, klubų, kurių nariai ne 
gali būti žydai, firmų, ne pa 
laikančių su žydais jokią rei 
kalų, etc. Tokį nusistatymą 
savo propagandai nekartą 
stengiasi panaudoti bolševi 
Laimei, kada ėjo nuteistų už 
atominių paslapčių išdavimą 
žydų Rosenbergų byla, prezi 
dentas Trumanas pasirūpino 
kad ir prokuroras, ir teisėjas, 
ir gynėjai būtų taip pat žy 
dai. Tuo būdu Rosenbergai 
buvo nuteisti ne kaip žydai, 
nors bolševikai ir stengėsi 
tą momentą išnaudoti savo 
propagandai, bet kaip šnipai 
ir svarbiausių valstybinių pas 
lapčių išdavikai. Panašių ban 
dymų tiek iš bolševikų, tiek 
iš fašistuojančių grupių esą 
ma ir daugiau. Demokratiniai 
sąjūdžiai ir demokratinių įsi 
tikinimų piliečiai paskatinti 
su rimtu atsidėjimu sekti to 

druomenė, kurioje Pabaltijo 
kraštų gyventojai galės lais
vai pasirinkti valdymosi for
mą ir sukurti savo politines 
bei ekonomines institucijas, 
bus tokia, kuri užtikrins tei
singą taiką tiek didžiosioms, 
tiek lygiai mažosioms tau
toms», tokiais žodžiais JAV 
užs. reik. min. Dulles baigė 
savo pareiškimą, kurį jis pa
darė Vasario 16-osios proga.

Vasario 16 ji JAV-se pami
nėta ypač iškilmingai. Vasa
rio 15 d. minėjimas vyko JAV 
senate, kur spec, maldą už 
Lietuvą ir jos laisvę atskaitė 
prel. J. Balkūnas. Vasario 16 
d. JAV atstovų rėmuose invo 
kaciją perskaitė prel. Pr. Ju
ras. Kongreso nariai išklausė 
tos maldos atsistoję ir susi
telkę. Lietuvos vėliava plėvė 
savo viršum kongreso rūmų 
ir ji perduota prel. -Turui, 
kaip dovana lietuvių tautai. 
Senate kalbas apie Lietuvą, 
pareikšdami tvirta įsitikinimą 
jos nepriklausomybės atstaty 
mu, pasakė senatoriai P. Doug 
las, Lelimanas ir kt., o atsto 
vų rūmuose - per 20 kongre
so narių- Per iškilmes diplo
matų ložėje tarp kitų kraštų 
diplomatu buvo ir Lietuvos 
min. P. Žadeikis su pasiunti
nybės patarėju J. Kajecku. 
New Yorko, Marylando, Con
necticut, Massachusets, Illi
nois ir kt, valstybių guberna
toriai paskelbė Vasario 16-ją 
LIETUVOS DIENA.

ūmesnę įvykių eigą ir neleis 
ti negirdomis kylančio fašiz 
mo ar neonacizmo pavojaus. 
Susipažinusieji su fašistinių 
ar fašistuojančių sąjūdžių 
veikla demokratiniu įsitikini 
mų piliečiai pažymi, kad nors 
fašistinis internacionalas pa 
šaulyje, palyginti su kitomis 
politinėmis partijomis, dar 
yra silpnas ir demokratybei 
tiesiogiai nesudaro ypatingos 
grėsmės, bet savo ardomąja 
veikla veikia vis tiek, kaip 
ir bolševikai, prieš demokra 
tinius sąjūdžius bei partijas. 
Bolševikai, sugebėdami tinka 
mai išnaudoti Vakarų nevie 
ningumą ir savitarpio nesuta 
rimus, nors ir netiesiogiai, 
taip pat paremia fašistines 
grupes, nes tos jiems padeda 
dar daugiau skaldyti demokra 
tinę visuomenę. Praktika pa 
rodė, kad paskiau, užėmę ku 
rj nors'kraštą, fašistus ar fa 
šistuojančius, atlikusius mau 
ro darbą, bolševikai lengvai 
likviduoja. Deja, ne visi įsten 
gia tinkamai tą pavojų pra 
matyti ir tautinės ar demokra 
tinės visuomenės ardytojų 
slaptuosius kėslus bei užma 
čias atskleisti viešumai.

------ «M1

Apie ka nekalbama.
Vokiečių žurnalas «Revue» 

š. m. 5 nr. pavadindamas 
straipsnį «Mokslas meluoja», 
paskelbia tai, kas nutylėta 
apie «H» bombos bandymus.

Katastrofiškos audros ir ne 
normalus oras sukėlė visur 
Europoje naujus debatus: ar 
«H» bombos bandymai veikia 
į oro pasikeitimus? - Mokslas 
sako - ne. Bet kaip tik šiomis 
dienomis Dr. Charles Noel 
Martin, atominės fizikos moks 
liniukas, įteikė Prancūzų Aka 
demijai raštą, kurio įžangoje

Amerikos vice-prezidentas Nixon savo šeimos tarpe. R. M. Nixon yra'vienas iš žymiausių 
respublikonų'politikų didelis komunizmo priešas.

pažymėta, kad ten iškeltos pa 
žiūros «daugelio mokslininkų 
yra pripažintos, bet kurias 
pareikšti viešai jie neturi tei 
sės». Jie privalo meluoti - 
valstybės interesų dėliai.

Tikrovė yra sekanti: 1. 
Kiekvienai «H» bombai spro
gus. ore susidaro galingi k e 
kiai sieros rūgščių, kurie 
paskui krenta lietaus pavida
le ir gali labai pakenkti pla
čiuose atstumuose visai aug
menijai. 2. Kiekvienas spro
gimas išmeta į stratosfera mi 
liardus tonų dulkių. Tie debe 
sys gali ištisais metais ten 
plaukioti, silpnindami1' saulės 
spinduliavimą ir būti konden 
suotu branduliu, kuris iššau
kia lietų ir dalinai veikia vė 
ju srovės. Susidaręs iš jų lie 
tus yra jau radioaktyvus. 3. 
Sprogimo išlaisvinti neutro
nai pakeičia uro sudėtį į mil 
žiniškus kiekius radioaktyvi
uos angliarūkšties. Pastaroji, 
augalų absorbuota, patenka į 
gyvulių, ir žmonių organiz
mus. Pasekmės yra nenuvo
kiamos. 4. Kiekvienas «H» 
bombos sprogimas padidina 
žemėje radioaktyvumą. Jo 
mažiausias padidėjimus gali 
labai paveikti į gyvybės dau- 
ginimosį procesą ir jį kate
goriškai pakeisti. Yra įrody
ta, kad radioaktyvūs spindu
liai iššaukia išsigimimą ir pa 
galiau visišką nevaisingumą -

Dr. Martin’o pranešimui 
mokslas neduoda atsakymo. 
Jis neatmeta įrodymu, jis ne 
prieštarauja, bet - tyli. Tema 
yra nepageidaujama. Viešai 
tęsiamas toliau senas valsas 
apie «H» bombos «nežalingu- 
ma» ir «užtikrintą kontrolę».

Koks yra likimas tų visų 
atsakomybę jaučiančių vyrų, 
jų tarpe ir Dr. Charles Noel 
Martin, kurie priešinasi sąmo 
ningam «oficialių» mokslinin
kų? - Apie juos visiškai nu
tylima, arba išjuokiama, arba 
jie padaromi nekenksmin
gais.

Atominės energijos komisi 
jos pirmininkas JAV Dr. Ro
bert Oppenheimer buvo pa
šalintas, nes jis savo sąžinę 
pastatė aukščiau valstybės 
interesų sąryšyje su visa nai 
kinančiu ginklu. Jis pasakė: 
«Hidrogeninė bomba įkūnija 
viso pikto esmę». Atsakymas 
- tai yra vanduo bolševisti- 
nio malūno ratui. Tokios pa
žiūros yra nepageidaujamos. 
Sąžinės trūkumas kalbant į 
viešumą, nesulaiko nuo teisy 
bės pasisakymo: jei «H» bom 
bos bandymai bus tęsiami to 
liau, nėra reikalo kalbėti apie

Jonas Aistis

Paprastas gyvenimas.
Nėra gyvenimo pilkesnio,
Nėra laimės pilkesnės.
Sode sniegas krinta kąsniais, 
Vėtra pusto į pusnis.

Dulks gyvenimas, o pilkas, 
Lyg žydėjimas rugiuos - 
Suliepsnos ąguonų šilkas 
Prie rugiagėlės džiugios.

VaKare žiogeliai skalius,
Leisis saulė balsgana, 
Prasiskirs rugiuos kūkalis - 
Man jo vieno bus gana.

Vėtra vyšnių žiedą ųeša, 
Pūga - - bangas tų žiedų.
Nusiris per skruostą lašas, 
Ir nebus jau taip graudu.

Gal gyvenimu, gal meile
Vėl ten gegužės kukuos?
O ateis ruduo — bus gaila 
Žiedo, vėjo ir šakos.

O toks pilkas, pilkas būvis, 
O pilka taip aplinka...
Gal dėl to, dėl to, kas buvo, 
Laužo obely rankas.

Krinta žiedlapiai, o kąsniais —
Siaučia pūga balsgana.
Man tavęs pilkų pilkesnio, 
Vienų vieno bus gana.

karą, kurio vardan jie daro
mi Nes tie bandymai savai
me veda prie žmonijos išnai 
kinimo. Tačiau ir Rytuose ir 
Vakaruose valstybės reika
lauja iš mokslo tai paneigti. 
Visi parodymai, kad vien tie 
bandymai su vad. «H» bomba, 
visai žmonijai sudaro gyvy
bės pavojų, tyliai išnyksta at 
sakomingųjų asmenų aktų 
spintose.

Japonų prof. Yasuhi Nishwa 
ki nurodė, kad bandomieji 
sprogimai Nevados dykumo
se 1952 ir 1953 metais dalinai 
paveikė Amerikos ir Europos 
atmosferą. Jo pranešimas 
dingo. Apie įvykusius bandy

mus 1954 m. kovo mėn. Ra
miajame Vandenyne, Chica- 
gos atominės fizikos prof. 
Willard F. Libby nurodė, kad 
oras virš Chicagos turėjo tri
gubai daugiau trithiumo rugš 
ties, kaip kad normaliais lai
kais. Trithium rūgštis, kuri 
vaidina pagrindinę rolę «H» 
bomboje, po 13 kos metų ore 
pasidaro pusiau radioaktyvi. 
Ji sukasi su aukštumų vėjais 
aplink žemę ištisais metais, 
įgydama tuo būdu mirtinus 
spinduliavimus ir vieną die
ną lietaus pavidale pasieks 
žemę sudarydama pavojų vi-

(pabaiga 3 pusi.)
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pusi. 4

— Kultūros Fondai, kurių 
paskirtis aprėpti lietuvių kul 
tūrinę veiklą bei ją įvairiai 
skatinti, šiuo metu veikia Aus 
tralijoje ir sparčiai organizuo 
jamas Kanados lietuvių, nau 
jųjų ateivių. Šiuo metu, sus 
tabdžius Clevelando Kultūros 
Fondo veiklą, JAV lietuviai 
neturi panašios kultūrinę vei 
klą skatinančios organizaci
jos. Pernai rudenį Kanados 
Lietuvių Bendruomenei įstei
gus Kultūros Fondą (jos pirm 
pedagogas A. Rinktinas), šis 
per spaudą kreipėsi į lietuvių 
visuomenę, laukdamas, kad 
toks bendruomeninis organâs, 
skirtas didžiajam lietuvybės 
išlaikymo uždaviniui, sulauks 
visų paramos. Šiuo metu Ka
nados lietuvių Kultūros Fon
das su savo finansų skiriumi 
baigė organizacinį darbą ir 
planuoja veiklą. CIevelande, 
JAV, prieš keletą metų įsteig 
tas Kultūros Fondas, nors ir 
buvo pasivadinęs tik Cleve 
lando K. Fondu, tačiau bandė 
eiti centrinio fondo pareigas. 
Praktiškai jo veikla neišėjo 
iš Clevelando lietuvių koloni 
jos ribų. Per 3 metus su vir
šum tas Fondas CIevelande 
gražiai reiškėsi suorganizuo 
damas visą eilę aukšto lygio 
koncertų, vakarų, rengė me
no parodas, pravedė dramos 
veikalų konkursą. Nuo 1953 
m. jo veikla silpnėjo, o š. ra. 
vasario 6 d. jau buvo sušauk 
tas likvidacinis susirinkimas. 
Tačiau susirinkę lietuviškos 
kultūros mylėtojai nesutiko 
leisti organizacijai likviduotis 
ir iškėlė reikalą Fondui savo 
veiklą suderinti su gerai Cle

Ar jau įsigijai rašytojos K. Pažėraitės idomų roma

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

MŪSŲ LIETUVA.

Laisvoje Lietuvoje statyti lėktuvai, išrikiuoti aviacijos šventės metu.

VLILĄ SUDARANČIŲ POLI
TINIŲ GRUPIŲ PASITARIMO 
įvykusio 1955 m. vasario mėn 
5 d. New Yorke, priimta re
zoliucija

Laisvinimui Lėšų Telkimo 
Klausimu

Dvi VLIKan įeinančios gru 
pės Lietuvių Tautinis Sąjū
dis ir Lietuvos Laisvės Kovo 
tojų Sąjunga - su dviem sa
vom kitom organizacijom - 
Lietuvos Atgimimo Sąjūdžiu 
ir Lietuvių Rezistencine Są- 

velande veikiančia Bendruo
menės organizacija Tą sude 
rinimą pravesti išrinkta spe 
ciali clevelandiečių komisija.

junga - pasiskelbė sudariusi
os fondą ir jį pavadinusios 
Lietuvos Nepriklausomybės

PRIE MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ SPAUDOS PLATINIMO 
STALO /Vila Zelina/ GALIMA UŽSISAK1T1 ŠIE 

LAIKRAŠČIAI

“ATEITIS” mėnesinis žurnalas jaunimui kaina metams 120 cr.
“AIDAI” mėnesinis žurnalas ” ” 240 er.
“DRAUGAS” dienraštis ” ” 400 cr.
“Darbininkas” dukart savaitėje ” ” 240 cr.
“Laikas” savaitraštis ” ” 120 cr.
“Lietuvių Dienos” ilustruoras mėnesinis ” ” 200 cr.
“Laiškai Lietuviams” mėnesinis” ” ” 80 cr.
‘Mūsų Lietuva” savaitraštis ” ” 100 cr.
“Eglutė” mėnesinis vaikams ” ” 120 cr.
“Skautų Aidas” Mėnesinis jaunimui ” ” 120 cr.
“Saleziečiu Balsas” /kas trys mėn/ ” ” 40 cr.
“Žvaigžde” mėnesinis ” ” 80 cr.

Laikraščių prenumeratos primamos iki kovo menesio 20 d.
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Nori patogioj, gražioj vietoj, pamary — Praia Grande 
įsigyti žemės sklypą?

Neužmiršk apsilankyti Suarão.

Fondu.
VLIKą sudarančiųjų Lietu

vos politinių partijų ir kovus

1955 m. kovo B d- 

organizacijų atstovai savo pa 
sitarime 1955 m. vasario 5 d. 
New Yorke, Free Baltic Hou
se, nutarė:

1. apgailestauti LG'S ir LLKS 
žygį, kurio jie savo reika
lams organizuojamam fondui 
naudoja Lietuvos Nepriklau
somybės Fondo vardą:

2. kviesti lietuvius visame 
pasaulyje dar gausiau aukoti 
bendajam Lietuvos laisvinimo 
reikalui - Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse per ALTą. o 
kituose kraštuose per Tautos 
Fondo organizacija:

3. šį nutarimą pranešti VLIK 
ui, ALTui ir paskelbti spau
doje.
Už šią rezoliuciją balsavo 8 

politinės grupės, L. Tautini
am Sąjūdžiui ir L. Laisvės 
Kovotojų Sąjungai susilaikius.

M. Brako, Mažosios Lietu
vos Rezistencijos atstovo, 
VLIKą sudarančių L Politi
nių Grupių Pasitarimui 1955 
m. vasario mėn. 5 d. New Y- 
orke buvo tuo reikalu pateik 
ta tokia interpeliacija:

Akivaizdoje Lietuviu Tauti 
nia Sąjūdžio ir Lietuvos Lais 
vės Kovotojų Sąjungos (drau 
ge su Lietuvių Rezistenciue 
Sąjunga ir Lietuvos Atgimi
mo Sąjūdžiu) 1955 m. sausio 
mėn. 22 d. paskelbto atsišau
kimo į lietuvių visuomenę 
darbu ir aukomis dalyvauti 
minėtų keturių organizacijų 
naujai kuriamo “LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS FON 
DO” sudaryme ir turint ome
nyje,

1) kad šitas atsišaukimas 
padarytas artėjant vasario 16 
d. iškilmėms, kuriose nuo se 
no ta pati lietuvių visuomenė 
telkia aukas tos pačios Lietu 
vos Nepriklausomybės atstaty 
mo reikalams “Lietuvių Tau
tos Fondui”,

ne - nieko nelaukdamas kreipkis į Mūsų Lietuvos» redakciją

Geriausias būdas sutaupyti šiais nepastoviais laikais yra 
dėti pinigą į nejudamą nuosavybę, ilgai sau galvos 
nesukdamas įsigyk PIGIA KAINA, vos Cr$ 20.00 už me 
trą žemės, ILGAM ISSIMOKĖJIMUI, dešimt pro 

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

buvusioj fazendoj Lavras, vos už 9 kilometru nuo Ribei 
rão Pires, prie Guro Fino, arba r.ž 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.

Madeiras do Brasil

PERES & PRANAS LTDA.
Importação — Exportação

Raštinė:- Av. Churchill, 94 - 11.o and. - sąla H10 
Rio de Janeiro - Fones: 52 0229 e 32-6265

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

Jother Peres de Resende - São Pedro dos Feros !
i Amadeu Cesar Machado - Nanuque. Minas 

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

ViaAnchieta — nauja autoėstrada eina skersai Vila 
Suarão, lai p pat yra ir geležinkelio stotis

Daugiau informacijų «Mūsų Lietuvos redakcijoje

'imu'tiiiiiiiiiiii|iiiiiiiiiiiiii'iiii||iiiiuiiiiitii||iiiii'iiiiiiiiiiiiiii<iii''iiuiiiiiiiiiiii.iii:iiihiii Kiniii mm mHinmiuimiJwmm iiimnmnrmumini

2) kad Jungtinėse Ameriko 
Valstybėse “Lietuvių 'Lautos 
Fondan” sutelktomis lietuvių 
visuomenės lėšomis disponuo 
ja Amerikos Taryba, kurioje 
pilnatestai dalyvauja ir Lietu 
vių Tautininkų Sąjunga,

3) kad “Lietuvių Tautos 
Fondo” lėšomis remiama ir 
veikla Vyriausiojo Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto, kuria
me Lietuvių Tautinis Sąjūdis 
ir Lietuvos Laisvės Kovotojai 
taip pat dalyvauja pilnateisi
ais nariais, ir

4) kad piniginė talka yra 
pats organizacinės vienybės 
paprmdas, Lietuvių Tautinio' 
Sąjūdžio ir Lietuvos Laisvės 
Kovotojų Sąjungos atstovai y 
ra klausiami: kaip jie suderi 
na “LIETUVOS NEPRIKLAU 
SOMYBĖ8 FONDO” sudary
mą su savo dalyvavimo minė 
tuose veiksniuose ir kaip jie 
supranta tolimesnio savo da
lyvavimo tuose veiksniuose 
esmę?

BALDŲ SANDĖLĮ.
AV. DR. GIACAGLINI, 71-C — V. ALPIN 4.

I
rj
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pusi. 3 MŪSŲ LIETUVA 1955 m. kovo 5 d

AII IDA II
Mėnesinis Kultūros Žurna

las, leidžia Tėvai Pranciško
nai, 680 Baushwick Ave, Bro 
oklyn 21, NY. Redaguoja — 
Antanas Vaičiulaitis, Redak
cijos nariai: T. Leonardas An 
driekus, O.F.M , Juozas Gir
nius, Alfonsas Nyka-Nilitinas, 
Meninė priežiūra - Telesforas 
Valius. 500 pusi., 23x30 cm. 
formato, 120 ilustracijų, po 
p er s luKsusin s.

«AIDAI» yra įrodymas, kad 
nūdienė lietuvių tautos kultu 
ra fra pasiekusi pasaulinio iš 
simokslinimo ir genijaus ly
gio. Lietuviai kultūrininkai ne 
nuilstamu pasiaukojimu kopia 
diena iš dienos vis aukštyn, 
su kitų tautų mokslo vyrais, 
tai rungtyniaudami su jais, 
tai papildydami juos, tai pa
tys iš jų pasisavindami nau
jausias kultūrines vertybes.

«AIDAI» — tai kažkas dau 
giau, kaip reprezentacinė m ii 
sų kultūros versmė, tai saky
tum, šventadieniškos lietuviš
kos siejo.' i'HpibdyS.

«Aidų» išviršinę išvaizdą 
puošia išeiginiai dailės rūbai 
— meno iiustracijos, a vidaus 
turinį sudaro religinės, tauti
nės ir kitos mokslo vertybės. 
Šis kultūros žurnalas apima 
šiuos skyrius: religinį ir vi
suomeninį gyvenimu, mena, 
grožinę literatūrą, literatūrą, 
straipsnius, knygų ir žurnalų 
įvertinimą — kritiką, mokslą, 
pastabas ir einamuosius jvy 
kius. Žurnalas yra gausiai 
iliustruojamas tiek dailės re
produkcijomis, tiek aktualinę 
mis foto meniškomis nuotrau 
komis.

«Aidams» b e n d ra d a r b i a u j a 
stipriausios — aktvvuosios lie 
tuvių poetu, rašytojų, meni
ninkų ir mokslininkų pajėgos 
Gyvenant išblaškytu tremties 
ir emigraciniu gyvenimu — 
spausdinta knyga, žurnalas ir 
laikraštis yra musų tautinės 
kultūros veidrodys i? amžino
sios taut'nės ugnelės palai
kytojai. Per spauda susipažis 
tame su mūsų broliais: švie 
sos ir tiesos nešėjais.

«Aidų» gražinę literatūrą

(pabaiga iš 2 pusi.) 
sai organinei gyvybei. Ir Lib 
by pranešimas dingo anony- 
miniame stalčiuje. Vietoje to. 
atominio mokslo «pareigūnas» 
Dr. Merril Eisen bud pranešė: 
«Paimkite paprastai muilą ir 
vandenį, nusiplaukite atomi
nes dulkes nuo kūno ir jums 
nieko neatsitiks. «0 meteoro 
logijos biuras JAV7 davė rami 
nantį paaiškinimą, kad atomi- 
n ai bandymai nėra padarę 
žymaus pakeitimo atmosfero
je.

Japonijoje šimtai šeimų su 
sirgo sunkiai nuo radio akty 
vines žuvų mėsos. Tuo tarpu 
70.000 svarų tos žuvies buvo 
supakuota į konservus ir iš
siųsta į pasaulį. - Bet moks
las Kartoja - «nežalinga*!

Po sprogimų Ramiajame 
Vandenyne iškritęs lietas Pra 
ncūzijoje, turėjo stiprių spin 
duliavimn, kurie normaliai 
gamtoje nepasireiškia ir bū
na tik išsiliuosavę iš atomi 
n:o sprogimo. Vieno cheminio 
fabriko visa foto popieriaus 
atsarga buvo to spinduliavi
mo sugadinta. Kokios buvo 
ir kitos pasekmės - niekas ne 
žino Mokslas vis tvirtina - 
«nežalinga». Ir taip eina to
liau.

Kad numalšinti mūsų haimę 
ir savo sąžinę - mokslas me
luoja. Ji? turi meluoti. Bet 
daugiau jam tikėti nebegali
ma. Lieka, vienintelė išvada: 
galas «H» bombos bandymams!

H. D.

z Papartis.

■■ 1I9I0>4
atstovauja: Alisas Venancijus, 
Andriekus Leonardas, Baro
nas Aloyz is, Baužinskaitė Al 
dona, Bendoriutė Aušra, Šle
kaitis Jurgis, Bradūnas Kazys 

' Brazdžionis Bernardas, Gruo
dis Eugenius, Jurgelionis K1 , 
Kėkštas Juozas, Lendsbergis

Lietuvos vaizdus.

Algirdas, Mačernis Vytautas, 
Mazelaitė Nelė, Mekas Joną*, 
Mikuckis Juozas Nasvytytė 
Aldona, Stelingis Paulius . Škė 
ma Antanas. Tomarienė Sonė~ 
Vaitkus Mykolas ir kt

Meną, literatūrą ir jos kri
tiką — Aistis Jonas. Balys 
Jonas, Baltinis J . Ivinskis Ze 
nonas, Jurkus Paulius, b ubi 
liūs J., Kulpavienis A., Kučas 
Antanas. Lingis Juozas, Mus 
teikis Antanas. Mažiulis A , 
Ruginis Aug, Tyruolis A.. Ž- 
m kai n is Jeronimas Baltu ša i 
lis Jurgis. Grinius Jonas. Jo 
nyn.as K. V , Kiaulénienè V., 
Nagys Henrikas, o

Religiją, mokslą ir visuome 
ninį gyvenimą — Ataušins 
Juozas. Baltinis A . Biržiška 
Vaclovas Tėv. Andriekus L. 
O F M.. 1 ražaitis Juozas, Brin 
kis J. Z . Rrizgys V., vysk.. 
Celiešius ".. Daugintis.. P, 
S. J, Erd' !as E. Gidžiūnas 
Viktoras, C’lšanskis St., Gra 
orogkas Ji Bus. Jakštas J.. 
Maceina Antanas, Maldeikis 
P., Ostraus! as Kostas. Pakš 
tas Kazys. Skardžius Pr.. Su 
žiedelis S mus, Šidlauskaitė 
Agota, Šidlauskas Kazys, Ma 
tulaitis K. M. I C , Žala lis Kl. 
O F.M., Dau brava V., Kingai 
la A.. Vaitekūnas V., Žukas 
K., Budze'l n J, Balsys J, 
Gendrutis L. ir kt.

1954 metu Vidai davė visą 
eilę naudingu straipsnių, kaip 
antai: «Šverumo viršūnėse», 
«Marijos idėm», «Dangun paė 
mimo dogo os aktualumas», 
«Antrasis t-'-ntautinis marijo 
logijos ir de\intasis Marijos 

kongresas Romoje». «Popie 
žiaus Kalėdinė kalba», «Moks 
las religijų istorijoje», «Lais 
vė ir búlis», «Origimdi Que 
beco švietimo sistema», «J A. 
V, . pedagogių/! fi! < Mija», 
«G oníos f i; sol'ja ■ bar», 
«A >ie .... e mę ir meniniu 
ko kūrybinę paskirtis». «Eg 
zisteiieinis mik;;?». «Tikrasis 
korpora -zmo veidas». « I arp 
senovės t viduramžių». «Ide 
tuviškoji architektui-..», «Tra 

dicinis lietuvių auklėjimas»> 
«Revoliucija, mokslo pažiuro 
se» «Pabaltijo ateities proble 
mos». «Vaiko ugdymas tiesos 
meilei», «Administracinio teis 
mo problemų.--». «Darbo Me 
dicina, jos reikšmė ir ateitis» 
«Lietuvių tautos žygių šalti 
niai>-, «Mindaugas ir jo karu 
na», «XVI amžiaus lietuviu as 
menvardžiai». «Lietuvių mito 
loginiai 'ardai». "Arkivysk. 
M. Reinys". -J. Baltušaitis ir 
O Milašius’’. «Vincas Krėvė - 
žmogus ir lietuvis», Arkivysk 
Jurgio Matulaičio reatifikaci- 
jos byla», «l’rof. ,Juozas Bra
zaitis»,Petras Kiaulėnas ir mo 
dėmios spalvos menas», Edu 
ard Wiiralt» Vytauto k'ašubos 
madonos». «Frank Lloyd Wri
ght». «Albert Schweitzer», 
«Dail. fV Vizgirdos kūrybinis 
kelias», ir daug daug kitų.

Menininkų pasaulisAaip pat 
yra neikia: p- vaizduojamas 
naujausiomis mūsų dailininkų 
darbi] reprodukcijomis. Yra 
džiugu, kad lietuviai meniniu 
kai sugeba, užkariauti simpa
tijas ir visojo plačiojo pašau 
lio grožio gerbėjų ir mylėto
ju. Jau daugeli dailininkų pa 
žįstame iš Rachel Portella - 
Audenis, - Petras Babickas 
«Lituania Ilustrada» knygos, 
o kitus, bent dalinai susipažin 
kime iš «Aidų» štai jie: Jony 
nas V._ K., kašutienė Alek
sandra ir Kašubą Vytautas, 
Petravičius V., Galdikas Ado
mas. Valeška A, Kiaulėnas 
Petras, Varnelis K . Valius Te 
lesforas, Puzinas P, Domošai 
tis Pranas, Ratas Vaclovas,

Jurgis Baltrušaitis

Ramunėle
Ramunėle tu baltoji, 
Kad išpuoštum mano kelią, 
Tu iš dulkių atsistoji, 
Skaisčią pakeli galvelę. . .

Vargui — takui pro rugienas 
Tavo žiedas — džiaugsmo kraitis.
Štai pasauly aš ne vienas, 
Jo bedugnėj ne našlaitis. . .

Skurdo skausmas lyg pagijo, 
Skausmo ilgesys nurimo, 
Ir krūtine jau nebijo
Kryžiaus žemes ištrėmimo. . .

Saulės taurę tu pripylei, 
Ir, tamsus, žygiuoju drąsiai, 
Ir sirdis tik klauso tyliai, 
Ką tu giedi mano dvasiai. . .

vvt'>nf'>s Ignas, Zikaras T, 
Katiliūtė Marcelė, Vitkauskai 
tė - Merkei- A., Rudokas St., 
Vizgirda Viktoras, Viesulas 
Romas ir k t

Recenzuotos yra. šios kny
gos: «Aistis -Jonas: Apie lai
ką ir-žmones», «Ališas Venan 
cijus: Cãsc.ita Cristalina», 
«Balys Jonas: Lietuvių tauto 
sakos lobynas, I, 11», "Blekaj 
tis Jurgis: Vardai dienoms ir 
vandenims". "Čižiūnus Vacio 
vas: Tautinis auklėjimas šei
moje", "Haralds Biezais: Bal
tų mitologijos apžvalg ”, "Ba 
rėnask: Giedra visad grįžta”, 
‘•Biržiška Vaclovas, prof: Sė 
nujų lietuviškų knygų istori
ja”. "Brazdžionis Bernardas: 
Didžioji kryžkelė”, "Būdavas 
Stasius: Uždraustas stebuklas” 
"Gliaudą Jurgis: Ora pro no
bis”, "Jurkus Paulius: Pavasa 
ris prie Varduvos”, "Lukoše 
vičins H: Likimo žaismas”, 
“Nyka Niliūnas Alfonsas: Or- 
tėjaus, medis”, «Sužiedėlis Si 
mas: Šv. Pranciškaus lietuvių 
parapija Lawrence», ir kt

Iš trum patįs 1954 metų "Ai 
dų" turinio atpasakojimo, ma. 
tome kad šis kultūros žurna 
las yra labai naudingas moks 
lo mylėtojams, visuomeninin
kams, grožinės literatūros 
mėgėjams ir visam mokslą e 
inančiam jaunimui. Sunku įsi 
vaizduoti . lietuvį inteligentą, 
kuris neskaito, neremia ir ne 
platina vieninsėlio kultūros 
žurnalo "Aidai”. . .

Kad neatsilikti nuo gyveni 
mo ir neleisti apsamanoti pra 
eityje Įgytą savo triusu, tėvų 
prakaitu ir Lietuvos lėšomis 
profesijos ir išsimokolinusios 
asmenybės, yra reikalas ne 
tik sekti religijos, mokslo, 
meno ir literatūros naujienas 
bet ir aktyviai dalyvauti reli 
giniame, visuomeniniame, kul 
toniniame ir politiniame gyve 
ui me. Per trumpas y ra žmo 
gaus gyvenimas, kad galima 
būtų jį sudilinti vien kasdie
niniams duonos rūpesčiams, 
ušaierkti akis prieš prasmin
gojo gvvenimo reikalavimus, 
katalikiškuosius ir tautiškuo
sius Įsipareigojimus.

Prisijunkime savo darbu ir 
asmenybę prie jaukaus "Ai
dų” kultūrininku būrio!

"Į darbą, Į darda, kaip Die 
[vas įsakė,

Su tekančia saule vilties!
O Tėvas Anksčiausias, kurs 

[amžiais mus plakė, 
Paguodžiančią ranką išties 
Su Dievo pagalba, ir moks- 

[lu šarvoti 
Tik stokim į darbą už lais- 

[vę kovoti, 
Išnyks palydovai nakties!" 

(Maironis)

— Italija. Romos radijas 
lietuvišką programą lietuvių 
k. transliuoja kasdien 21.50 
vai. Yid. Europos laiku 19.48- 
25,40 - 41.15 m. trumpamis 
bangomis

— Jung. Amerikos Valsty 
bės. Čikagiečiai kovo mėn. 
su visu iškilmingumu numatė 
pagerbti dail A Varną jo 75 
m. sukakties proga. Be pla 
čios jo darbų parodos, bus 
išleista ir monografija, numa 
tytas viešas susirinkimas ju
biliatui - dailės veteranui pa 
gerbti.
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Jprindys & €ia Industria e Comercie de Calçados
PARDUODA

Rastinės Darbai ir Teisiniai Patarimai

. JARDIM RIVIERA

MEKANIKOS DIRBTUVE

2>

Gaminami įvairiausių braižinių vitražai, 
vieliniai tinklai tinkavimui ir tvoroms, 
langų stiklų apsaugos, užtvaros, geležinės 
durys ir vartai, banguotos skardos durys 
pagal mąs.ą.

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

São Paulo

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

Raa Javaés, 719 São PauloTOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS, 
balso grynumas, skambumas

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

Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui

Nori, kad «Mūsų 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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Natūralizacija, inventoriaus surašymas, išieškojimas 
skolų, persiskyrimai (desųuites) nuomininkų išvary
mas, kriminalinė ir darbo teisė.

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

ir nuo 16,30 iki 19 vai.
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Pardavimas grynais ir 
išsimokėtinai,

Santo Amaro apylinkėje - nuosta
baus grožio gamta sveikas klimatas, tik už 
18 klra. 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
tinį šias žemes pardavinėti mūsų tautietį Kaži Kmiliausk\, 
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.
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Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei’ darbo įrankių 
krautuvė tiktai pas

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

Gaminami žibintuvai įvai- 
riaušių tipų. Daromi įvairių 
dydžių grąžtai žemei gręž
ti.

LEONAS VARNAUSKAS
Telefonas (recados) 3-0707

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

VILA ALPINA

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINI OJAI

ĮKURTA 1890 METAIS

Pnato1 SQR7
SÃOPAULO

du a dtnq BUENQj 7Q5 a 835 
TELEFONES s 51=4019 e 51=2223

VIENINTELIAI ATSTOVAI 
GARSIOJO VANDENS 

L I N D O Y A

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

Liffldoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, kurio 
puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau visi yra vien
balsiai pripažinę. Pabandykite, įsitikinkite ir visa

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

dažais ir pastele.

ARTHUR SCHMIDT

AVENIDA DR. GIACAGLINI, 34-0

ju," AGUA 
,™activa pom

4»» danes asą
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— Liet. Kat. Bendruomenės 
choro vadovybė dar kartą 
kreipiasi į lietuvišką visuome 
nę ir ypač jaunimą, ir kvie
čia Į choro eiles.

Choro maestras muzikas 
J. Strolia ruošia naują religi 
nės bei pasaulinės muzikos 
repertuarą Už tat naujiems 
choristams įstoti choran mo
mentas yra labai patogus.

São Paulo lietuviams yra 
būtina turėti skaitlingą ir me 
niškai pajėgų chorą, kuris 
tinkamai sugebėtų atskleisti 
lietuviškos dąinos grožį ir sa 
viešiems ir svetimiesiems.

L. K. Bendruomenės chora 
pradėtas organizuoti 1936 m. 
pabaigoje. Per visus šiuos 
metus yra išvaręs, koncerta
is, vadinimais, giesmėmis di
delę kultūrinio darbo vagą. 
Turi gražių planų ir netolimi 
ausiai ateičiai.

- Vila Anastacio bei jo ar 
timose apylinkėse gyvena 136 
lietuviškos šeimns.

- Kovo m. 20 d. L. K. 
Bendruomenės choro artistai 
die .os metu, 15 vai. pakartos 
įdomią dramą “Valkatą”. Ir 
toiismenių apylinkių lietuviai 
kvečiami pasižiūrėti įdomaus 
vaidinimo.

— Irene Gritėnaitė yra tre 
čio kurso studentė São Pau
lo Katalikų universieteto tei
sių fakultete. Pirmą ir antrą 
kursą baigė gsriausiais pažy
miais, laimėdama pirmą vietą 
Ir trečiame kurse pasiryžusi 
niekam neužleisti pirmos vie 
tos.

— industrials St. Meilūnas 

B

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

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDLN.'UI 
NAUJANYBIŲ

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.
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I Praça São José, 8 Sal. 1 e 2 - V. Zelina - S. Paulo = ------- - " -■--— r-
| Aberturas de firmas
f Encerramentos de firmas
> Transferencias de firmas
g Contrat. na Junta Comercial
s Dis*-at. na Junta Comercial
| Escritas Fiscais
f Escritas Comerciais
f HORÁRIO das 8

pirko prie Bragança kelio 16 
tame klm. akmens kalnus ir 
dvi plytničias. Dabar atlieka 
paruošiamus darbus akmenų 
skalbimui bei jų apdirbimui, 
kurie bus naudojami kelių 
grindimui.

— Vila Zelinoje, seselių 
pranciškiečių vadovaujamo
se mokyklose yra apie 200 
lietuviukų ir beveik visi lan
ko lituanistikos pamokas, ku 
rios būna penkis kartus per 
savaitę. Lietuvių kalbą bei 
kitus lituanistikos dalykus dė 
sto kun J. Šeškevičius, sese
lė M. Kristina Valeikienė, 
Gudavičienė, Kazlauskienė ir
J. KaseliOnas. Gimnazijoj Ii 
tuanistiką dėsto kun. Šeške
vičius, H Mošinskienė ir E. 
Antanaitienė.

— Vila Beloje, Liet S gos 
mokykloj lietuvių kalbos mo
ko Magd. Vinkšnaitienė, Via 
Anastacio-St. Kubiliūnas.

BAŽNYČIOS DARBAMS

Šia savaitę aukojo: Z. J. Cr 
5000,00. Bražionių familija,
K. Musteikis, Pov. Povilonis, 
Ver. Zakarevičienė po tūks
tantį kriizeiru.

Antanas Pangonis Ci 7 iO 00 
Cr. 500.00: Ambr. Kryžinaus- 
kas. Ei. Narbutytė, Al. Sada
uskas, U. Survilienė, Ignas Zi 
bolis. J. R, Silv Šermukšnis, 
M. Petravičienė, Michael Pi- 
erčik. Po Cr. 400 00: Otto 
Tomm .1. N , Ona Misevičie
nė. Ei. Varnauskienė.

V. V. - Cr. 380 00 ♦
Už aukas nuoširdžiai dėkoju*

Kun. B. Ragažinskas 
Klebonas

1

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

Vytautas Juozas Baceviči
us. Veronikos ir Kazio Bace
vičių sūnus, baigė valstybinę 
“Antonio Firmino de Proen- 

ęa” gimnaziją.
Išlaikė egzaminus į techni

kos mokyklą, kur studijuos 
praktiškus mokslus, įsigys 
specialybę Bacevičių šeima 
būdama lietuviška, tą dvasią 
įkvėpė ir Vytautui, kuris da
lyvauja L. K Bendruomenės 
chore, moksleivių ateitininkų 
sambūryje, kongregaduose. 
Sėkmingai kopti į praktiško
jo mokslo viršūnes.

NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVEN 
TĖS

Minėjimas Mokoje, kurį or 
ganizavo Liet. S ga Brazilijo
je, “Lituania” ir Menininkų 
Klubas, buvo 27 d. vasario. 
Minėjimą pradėjo S-gus pirm 
-kas J. Čiuvinskas pakviesda 
mas pranešėju inž. Z Bačelį 
Toliau plokš.ele Puvo sugro
tas Brazilijos himnas. Po to 
Lietuvos konsulas S. Pauly 
Al. Poiišaitis paskaitė sveiki
nimo žooį. Pagrindinę šven 
tei pritail intą kalbą paskaitė 
Liet.S gos pirm kas J Čiuvins 
kas Taip pat buvo pakvies
tas sveikinimo žodį tarti kun 
Ragažinskas Tuo ir baigta 
oficialioji dalis.

Meninėj programoj dalyva
vo vyrų (V. Taiarūnas. A 
Abramavičius, J. Jargutis ir 
J. Karpavičius) kvartetas va
dovaujant muz Al. Ambrozai 
čiui. Dainuojant Lietuva oran 
gi. Mgd. Vinkšnaitienė dekla
mavo savo kūrybos pritaikin
tos šiai dienai. Daininkai bu 
vo' palydėti karštais plojimais

Solistė O. Zibienė nuotai- 
tingai sudainavo tris dainas, 
piano pritariant Rita Sprogis. 
Kl. Jura paskaitė savo kūry
bos eilėraštį. Solistas V. La 
urinaitis sudainavo dvi dai
nas stipriu ir skambiu barito 
nu. Dainininkas Laurinaitis 
yra skaitomas (buvo konkur
sas) geriausiu S. Pauly bari
tonu Minėjimas baigtas Tau
tos himnu ir inž. Bačelio žod 
žiu. Žmonių, palyginamai, 
kaip iš Mokos, buvo nedaug, 
kiek iš kitų apylinkių.

— Misijos Agua Raza lietu 
viams prasidės 17 d. kovo m 

Bcntisto 
Clínica Dentária Popular 

“#ão Judas 'Cadcu”
DIRETOR: Dr. Augusto Ribeiro Leite

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

Dentaduras — Pontes — Extrações — Obturações 
DIURNA E NOTURNA 

\___________________________________

8 vai. vakaro, N. S. de Lour 
des, Agua Raza parapijos 
bažnyčioje. Baigsis 20 d. ko 
vo. Misijas ves atvykęs iš 
Montevideo misijonierius jė
zuitas Tėvas Vladas Mikalaus 
kas.

Sekančiame “M. L.” nume- 
rije bus pranešta kada kitų 
apylinkių lietuviams bus mi
sijos. Numatoma misijos Vi
la Anastacia, Bom Retiro ir 
apylinkės lietuviams ir Vila 
Zelinoje.

— Vasario m. pabaigoj, 
Rio de Janeire ir S. Pauly, 
su ekskursija lankėsi iš Bue
nos Aires lietuviai biznieriai 
Vladė ir Bernardas Survilai. 
Taip iš Montevideo inž. P. 
Baltėno giminaitis Al. Mini- 
auskas.

SVEIKINAME KAZIMIERUS

Kovo m. 4 d. yra šv Kaži 
miero šventė. Ta proga svei 
kiname Kazimierus artimus 
mūsų prietelius: kun. K. Mili 
auską, K. Ambrozevičių, K. 
Ausenką, K. Bratkauską, K. 
Naruševičių, K. Bacevičių, K 
Baužį ir kitos.

NE TUO KELIU V1ENYBÉN.

Praėjusį sekmadienį Moko
je per nepriklausomybės šven 
tės minėjimą kalbėtojai labai 
stipriai pabrėžė vienybės rei 
kalingumą. Kalbos labai gra
žios, bet gyvenimo praktika 
visai ką kita rodo. Pavyzdžiu 
labai daug vienybės pageida
vo ir dabartinis S gos pirmi 
ninkas J. Čiuvinskas, bet tuo 
pat. metu per savo leidžiamas 
ir redeguojamas «Žinias» ką 
kita daro: kartoja seniau sklei 
stą melą prieš tuos asmenis, 
kuriuos visuomenės akyse 
prašo net pasakyti sveikini
mo žodį. Toks elgesys neži 
nia kaip aiškinti: veidmainiš 
kurnu, naivumu ar išviso ne 
siorientavimu visuomeniniame 
gyvenime.

Nesustiprino vienybės nė 
prieš kiek laiko vienos orga 
nizacijos pastangos sugriauti 
Bendruomenės chorą.

Kelias vienybėn ne per 
gražius žodžius, bet per ko
rektiškus tarpusavio santy
kius eina.

REDAKCIJA ATSAKO.

Iksui. Tamstos koresponden 
cijos netalpinsime, nes ji ak 
tuali tik Liet. Brazilijo 
je nariams Norėdafhi sužino 
ti ir išsklaidyti abejones ar 
S-gos garbės nariai ir išbrau 
kti iš narių sąrašo gali bal 
suoti ir ar toki rinkimai buvo 
teisei', gali geriausiai išaiš 
kinti S gos valdyba. Įstatuose 
šitie klausimai yra aiškiai ap 
tarti. Patariame j ten kreiptis.

«M. L.» PRENUMERATO
RIAMS primename pinigus 
siųsti šiuo adresu:
Pe. P. Ragažinskas, Caixa 
postai 4118 - S. Paulo.

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEK.

— Vyrui 
mas šauki;» 
tuoj po

PRANEŠIMAS.

Pranešu lietuvių tėvų dėme 
siui, kad lietuvių ka’bos pa
mokos V. Belos Vytinto Di
džiojo mokykloje vyksiu šia 
tvarka: antradieniais ir penk
tadieniais nuo 2 - 4 va L, 

Prašau raginkite vaikučius 
uoliai lankytis į šias pamo 
kas. Laukiu naujų mokinių.

Mok. Mg. Vinkšnaitienė.

DĖMESIO!

Ateinanti sekmadieni, t y. 
kovo 6 d. 15 vai., Vytauto 
Didžiojo vardo mokyklos rū
muose, Vila Beloje, įvyks 
sekmadinių popiečių lankyto
jų darbų parodėlė, Joje ga
lima bus pamatvti rankdirhi- 
ai, lietuviškais raštais išsiuvi 
nėti, lietuviška sodyba su ū- 
kio padargais ir lietuviško 
stiliaus drožiniai bei pjausti 
niai. Maloniai prašomi visi 
šion parodėlėm atsilankyti ir 
pasižiūrėti.

Tėvų Komiteto Pirminin’.as

(Pabaiga iš 1 pusi.)

prezidntus João Gouiarte.
Čia yra social demokrstų 

ir trabalistų koalicija. Prezi 
dentas Cafė Filho nori išsti 
tyli Paraná estado gubernato 
rių Munhoz da Rocha.
Yra galimybių kad ir guber 

natorius Janio Quadros gali 
būt kandidatu. O Adhemar 
de Barros, jei senatorius Li
no de Matos laimėtų S. Pau
lo prefeiturą, tikrai kandida- 
tuosis. Kai kada užsimena
ma ir apie pref. Lucas No
gueira Garcez, buvusį S. Pau 
lo gubernatorių.

— Nesenai mirusio João 
Alberto žinomo turtulio pra
tupėjusio kara metu, sūnus 
darant inventarijų, pareiskpe 
kad tėvas palikęs 23 milijo
nus skolų ir už 9 milijonus 
turto.

DaMnoi
- VILA BELOJE .Mūsų 

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

MIELI LIETUVIAI!

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

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

IHIIIIHIIHIIIIHIIIHUHI

RETA PROGA!

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