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Jau pilnai nepriklausoma vals 
tybė. Keturių didžiųjų okupa
cija baigėsi pasirašant 15 d. 
gegužės sutartį.

Sutartimi yra numatyta, kad 
Austrija bus neutrali. Nesidės 
nė su Vakarais, nė su Rytais į 
jokias sąjungas. Jos neutralu 
mas bus panašus į Šveicari
jos neutralumą, kuri per abu 
pasaulinius karus išliko neu
trali. Žinoma, Šveicarijos ne
utralumą padeda išlaikyti jos 
gamta neperžengiami kalnai. 
Oi Austrijos padėtis yra visai 
kitokia. Jei stipresniam kai
mynui ji painiosis po kojų, be 
abejo neutralumas bus sumin 
tas.

Keturi «didieji» taip pat ga 
rantuos Austrijos teritorijos 
nejiečiamumą.

Nuostaba yra tas greitas su 
tarties su Austrija paruošimas 
ir pasirašymas. Vakarų vals
tybės, Amerika. Anglija ir 
Prancūzija, jau senai norėjo 
sutvarkyti Austrijos klausimą 
bet Maskva vis kliudė. Dabar 
gi Maskta su nepaprastu gre 
itumu norėjo pasirašyti Aus
trijos sutartį. Tai daryti ją 
verčia politiniai išsk-aičiavi- 

, mai. Rusija nori Austrijos pa 
vyzdžiu' «sutvarkyti» Vokieti
ją ir padaryti negaliojančio
mis Paryžiaus sutartis neleisti 
Vokietijai apsiginkluoti, pri 
versti ją būti neutralia, kaip 
Austriją. Bet čia šaukštai 
jau po pietų. Rusai su savo 
«gerais norais» per vėlai pa
sirodė. 'Turint kaimystėje Vo 
kietiją nuginkluotą, rusai Eu- 

- ropoję jaustųsi vieninteliai 
šeimininkai. Jų tikslus ir kiti 
labai gerai pramato.

• — vietoj Molotovo numato
ma greitu laiku užsienio rei
kalu ministério vietą užims 
Gro įniko.

Jugoslavija draugauja su 
Maska.

Kaip jau žinoma, prieš ke
letą metų Jugoslavijos dikta
torius Tito, pajutęs, kad Stali 
nas ir jam galvą gali nukirsti, 
nutraukė diplomatinius ir pre 
kybinius santykius su Rusija. 
Maskva ir Belgradas ilga, lai 
ką vienas kitą smarkiai kolio 
jo. Bet Stalinui mirus, Beriją 
sulikvidavus, dabartiniams 
Kremliaus diktatoriams pasu
kus naują politikos liniją, Ti 
tas su Maskva vėl pradėjo 
bičiuliauti ir kalbėti apie ne
utralumą. Ši jo bičiulyste duo 
nemaža galvos skaudėjimo ir 
VašingtGuui ir Londonui. Le
miamuoju momentu Tito yra 
labai nepatikimas draugas. 
Jugoslavija daug pasinaudojo 
Amerikos doleriais, maistu ir 
ginklais.

Gegužės mėn. 7 d. V. Zelinoje Pranas Pratuseviėins ir Sofija 
Šukevičiūtė sumainė žiedus. Čia matome jaunuolius, svoją 

ir kun. kleboną P. Ragažinską šliūbe me’i:

Baltu “Taryba įspėja 
Pabaltiecius

Balni Ta riba yra konstata
vusi, jog pastaruoju metu So 
vietai sustiprino savo aktyvu 
mą, stengdamiesi sukurti tam 
tikrų tariamai prieš komunis 
tus kovojančių organizacijų 
ir pats norėdami Įsibrauti Į 
pabėgėlių organizacijas Šia 
pavojinga paraustine sovieti
ne veikla stengiamasi palauž 
ti antibolševikinių pastangų 
kovingumą ir jas visokiais 
budais ardyti. Šitų bolševiki 
niu ardomųjų kėslų pagridan 
dedamas Šierovo paruoštas 
planas, kurio siekiama sukur 
ti tarimai antibolševikinių or 
ganizacijų ir į nekomunistines 
organizacijas Vakaruose infil 
truoti sovietinių agentų bei 
visokių perbėgėlių. Norint 
paslėpti tikruosius kėslus, ei
nama patriotiniais ir antsovie 
tinials šūkiais, net kuriamos 
neofašistinės organizacijos. 
Naujo repotriacinio komiteto 
sudarymu ir naujų instrukci
jų paruošimu šiam ardoma
jam darbui rūpinamasi suteik 
ti ypatingą užmojį ir drauge 
garantuoti, kad jis butų pla
ningai įvykdytas. x

Baltų Taryba laiko savo 
pareiga visus esančius laisva 
jame pasaulyje lietuvius, lat
vius ir estus painformuoti 
apie šį naująjį Sovietų kursą 
ir drauge kiekvieną įspėti, 
kad nepasiduotu, nors ir nea 
pgalvotai, šiomis Maskvos pa 
ruoštoms pinklėms.
Tuebingenas, 1955. IV. 30.

BALTŲ TARYBA

— Kaip kovotojams prieš 
bolševikinį imperializmą, už- 
sistojantiems pavergtuosius ir 
drąsiai tarusiems žodį 29 Azi 

jos ir Afrikos tautu k>»nferen 
ei joje Bandunge laitu Tary
bos vardu buvo pasiusti pade 
kos raštai Tajo delegacijos 
pirmininkui princui Wan Wa 
ithayahonuf, Irako Dr. Mo 
hamedui Fadhil e] Jamdi. Li 
banono — Charles Malikui, 
Turkijos — Fatin Rustu Zor- 
lų, Pakistano Mohamedui 
Ali, Irano — Djihid Aldekui, 
Filipinų — gen Carlos Romu 
los ir kt. Visiems jiems, be 
padėkos raštų, taip pat pasius 
ta medžiagos, iš kurios išrvš 
ki Sovietų imperialistinė agre 
sija ir jų vykdomas Pabaltijo 
kraštuose genocidas Ceilono 
ministeriui pirmininkui Kote- 
lavalai padėkota ypatingai dėl 
jo aiškaus pasisakimo per 
konferencija Pabaltijo valsty 
bių užgrobimo reikalu. Ceilo
no, Pakistano, Irako ir Filipi 
nų atstovams savo padėkos 
pareišikimus taip pat pasiun
tė Tarptautinė Valstiečių Są
junga ir kiti tarptautiniai są 
jūdžiai, padėkodami už beato 
dainiška sovietinių pavergimo 
metodų atskleidimą ir drąsų 
tiesos 'gynimą.

Ryšium su indų min. pirmi 
ninko Nehru pareiškimu Ban 
dungo konferencijos metu, 
kad Rytu Europos satelitiniuo 
se kraštuose ir Pabaltijo vals 
tybėse nesą jokio kolonializ
mo, jam Baltų Tarybos pasiųs 
ta dokumentinės medžiagos, 
nušviečiančios Sovietų politi
ką Pabaltijo valstybėse. Ta 
proga tenka pažymėti, jog 
bolševikai deda ypatingų pas 
tangų suklaidinti Indijos vie
šąją opiniją, vesdami labai 
plačią propagandą ir įtikinė
dami. esą. Pabaltijo valstybės 
nepaprastai vargdamas karo 
pradžioje, pačios pat-iprašiu- 
os priimamos į Sovietų Sąjun 
gą, o jų tą prašymą patenki
nus, išsilaisvinusios iš visokio 
vargo ir dabar gyvenančios

laimingos. . .

Prieš 35 Metus Pradėjo 
Darba Elta

Žiniomis iš užsienių gauti 
bei tokias į svetimus kraštus 
siuntinėti 1919 m. spalio mėn. 
buvo prie Lietuvos Užsienio 
Reikalų Ministerijos įkurtas 
Informacijos Skyrius ir jam 
vadovauti paskirtas tik ką iš 
Šveicarijos atvykęs Dr. Juo
zas Eretas. Patyrimas paro
dė. kad tą informacinį apara 
tą reikia plėsti. Todėl tuo
metinis užsienio reikalų mi- 
nisteris prof. A. Voldemaras 
pavedė Dr. J. Eretui sudaryti 
atitinkamą planą ištisai tele
gramų agentūrai. Tas planas 
buvo greitai patvirtintas, ir 
nuo 1920 m. balandžio mėn 
1 d. pradėjo veikti Lietuvos 
Telegrafo Agentūra “ELTA”. 
Pirmuoju direktorium buvo 
paskirtas prof. J. Eretas, šiuo 
metu gvvenąs Bazelio mieste 
Šveicarijoje Jis veikiai iš- 
vvko ; užsienį sutarčių su ki 
tu kraštu agentūromis suda
ryti - į Berlyną. Paryžių, Lon 
doną. Paryžiuje kontaktą su 
Havaso agentūra palengyino 
mūšii tuometinis min’isteris 
(ir poetas) Milačius.

"Keturi didieiji" susitiks

Jau yra tikra, kad Ameri
kos. Anglijos, Prancūzijos, 
prezidentai ar ministerial pir 
mminkai susitiks.

Apie ką kalbėsis, susitars 
susitikę. Vakarams daugiau 
rūpi ištirti, ar Maskva tikrai 
turi gerus norus, ar visa tai 
daro tik propagandos sumeti
mais.

Kanados užsienio reikalų 
ministeris pataria laikytis at
sargumo, nes eame išėję iš 
apkasų ir nesame įsitvirtinę. 
Betkokios skubios sutartys 
vakarams gali būt labai povo- 
jingos.

Išviso į susitikimą nededa
ma daug vilčių, nes visi taria 
mieji Maskvos politikoje pasi 
keitimai gerojon pusėn yra 
nei daugiau, nei mažiau, kaip 
politiniai manevrai.

JUGOSLAVIJOJ
Uždarytos dvi katalikų ku

nigų seminarijos, neva už 
profesorių ir klierikų «prieš - 
valstybinę» veiklą. Vienas 
profesorių pasmerktas šešie
ms metams kalėjimo ir ketu
ri klierikai trims metams ka
lėjimo Jugoslavijos diktato
rius Tito yra komunistas ir 
kas prieš komunizmą 
kovoja, tas laikomas valsty
bės priešu.

Maskva ir Belgradas su ly 
gių įnirtimu kovoja prieš tikė
jimą.

ARGENTINOS
Parlamentas svarsto konsti 

tucijos pakeitimą ta prasme, 
kad atskirti bažnyčią nuo vals 
lybės. Katalikų areštai tebe
vyksta. Areštuojami ir pa
sauliečiai. Precesijos yra už 
draustos. «Kulturkapfas» eina 
visu smarkumu Atrodo, kad 
peronistai nieko neišmoko nei 
iš hitlerininkų, nei iš fašistų. 
Hitlerizmas ir fašizmas yra 
nurašyti istorijon, o krikščio 
nybė iš visų kovų, tiek Tokie 
tijoj. tiek Italijoj išėjo susti- 
pėjusi. Ta pati istorija pasi
kartos ir Argentinos - pero- 
nizmas žlugs, o katalikai lai
mės. nežiūrint kaip ilgai ir 
kokiu aštrumu ši kova būt vy 
kdoma.

— Rusai viešai prisipažįs
ta, kad tebesirūpindami in
dustrija apleido žemės ūkį. 
Grupė rusų agronomų atvyks 
Amerikon pasimokyti, kaip 
reikia tvarkyti žemės ūkį.

, BRAZILIJOJE
S. Paulo prefeito dūkimai.

Bus ši sekmadieni, 22 d. ge 
gūžės Kandidatais yra sena 
torius Lino de Matos progre- 
sisių partijos, Emilio Carlos 
PTN, Homero Silva UDN ir 
Rogė Ferreira socialistų.

Krikščionių demokratų kan 
didatas, kad neskaidyti jėgų, 
Dr. Amoniu Queiroz Filho, at 
siemė savo kandidatūrą Dau 
giausia trukšmo ir propandos 
daro Lino Matos Jį finansuo 
ja Adhemar de Barros. Jam 
yra svarbu turėt savo žmogų 
prefeituroj, kad drąsiau galė 
tu kandidaituotis į preziden
tus.
1 Manoma, kad paskutiniu 
momentu kandidatų į prefei
tos, skaičius dar sumažės. 
Spėjama, kad sustiprinimui 
fronto prieš adhemaristų kan 
didatą Lino Matos, atsisakys 
iš kandidatų Rogė Ferreira.

T A M B A Ü
Sunku būt pasakyti apie ką 

dabar daugiau kalbama Bra
zilijoj, ar apie futbolą, ar a- 
pie nuostabius įvykius Tam- 
baū bažnytkaimy. Apie Tarp
tautinį Eucharistini kongresą, 
kuris bus už porps mėnesių 
Brazilijos sostinėj, daug ma
žiau kalbama, negu apie sene 
lį kunigą Antonio Donizetti 
de Lima, Tambaū kleboną.

Mažame bažnytkaimy kasdi 
en grūdasi kelios dešimts 
tūkstančių žmonių. Atvykusio 
ji automobiliais, autobusais 
ar sunkvežimiais, mašinis tu-

(Pabaiba 6 pusi.)

b»- Visi ši sekmadieni 3 vai. po piet i įspūdinga Motinos
Dienos minėjimą V. Zelinoje, gimnazijos salėje.
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Lietuviai Vorkutos 
Pragare

(Tąsa)

Gi grynai apie save John 
H. Noble lietuviams skaityto- 
mas norėtų trumpai papasa
koti: pirmą kartą suimtas jis 
buvo Vokietoje Dresdeno 
mieste kaip amerikiečių 
agentas ir išlaikytas be jokio 
tardymo ar kaltinimo įteiki
mo ištisus 14 mėn. Kiek vė 
Hau buvo išsiųstas j garsiąją 
Buchenvaldo stovyklą, kurio 
je tiek daug aukų buvo su
grusta dar hitleriniais laikas. 
Ten bebūdamas, jis gavo dar 
bo raštinėje, ir per jo ran
kas perėjo 21.000 suimtų vo
kiečių kartoteka. Tuo būdu 
jis smulkiai susipažino - kas 
tokie tie suimtieji buvo, ko
kių būdu ten pateko, už ką, 
kokie paruošti jiems kaltini
mai ir t. t. Buchenvalde jis 
kentėjo terorą drauge su ki
tais. Kartą nė vienas iš kali 
nių negavo jokio maisto per 
12 dienų laikotarpį, ir niekas 
negalėjo pasakyti, kodėl. 
Šiaip dienos duonos norma 
tesiekusi vos 1,7 uncijos. Jo 
tėvas, kuris kalėjo kartu, bu 
vo paleistas dar 1948 m., gi 
sūnus buvo sulaikytas, nes 
per daug žinojo iš kartotekų 
ir buvo tučtuojau iš ryt. Vo
kietijos išsiųstas Sibiran, Vor 
kurion. Jo ateities planai? 
Šiuo metu labai užsiėmęs ra
šymu, medžiagos paruošimu. 
Spaudai pateikė-ir šiuo me
lu visa eilė krašto laikraščių 
spausdina jo 10 didelių strai
psnių seriją apie išgyvenimus 
Vorkutoje. Čia jis nemini 
lietuvių, o pateikia daugiau 
konkrečių žinių apie rusus, 
jų pavardes, užimamas vietas 
pareigas. Baigia ruošti ir vi 
siškai atskirą leidinį - knyga 
kurioje jo patymai bus pertei 
kti daugiau beletristine forma 
be to. turės ir televizijos pro 
gramų seriją, kuri bus rodo
ma visose Jungtinėse A Vals 
tybėse. Dabar daugiausia lai 
ko praleidžia važinėdamas su 
paskaitomis, skaitydamas jvai 
riomib su interesuotoms gru
pėms. Visa tai baigęs, ma
no kartu su tėvu iš naujo at
gauti ir atsteigti savo fabriki 
nę gamtbą Vokietijoje, o gal 
ir šiame krašte. Atrodo, jog 
rusai gal ir sutiks sumokėti 
kokią kompensaciją už Dres- 

dene nusavintus Noble turė
tuosius optikos gaminių fabri 
kus, bet tikrai neaišku. (Al.
Girnai) tas).

Pavergtoje Tėvynėje

Š. m. balandžio 24 d. Mask 
voje buvo padėtas vainikas 
prie sienos, kurioje įmūryta 
urna su V. Mickevičiaus-Kap 
suko palaikais. Ryšium su jo 
gimimo 75 metinėmis į Mask
vą iš LTSR buvo nuvykę Sni 
ečkus. Gedvilas, Paleckis, «TL 
nuolatinės atstovybės Maskvo 
je bendradarbiai», partiniai 
darbuotojai ir kt. Prie raudo 
no vainiko kaspino aukso rai 
dėmis rusų ir lietuviu kalbo
mis buvo įrašyti žodžiai: «V. 
M. Kapsukui, įžymiajam revo 
liucionieriui, vienam iš komu 
nistų partijos organizatorių. 
Nuo Lietuvos Komunistų Par
tijos Centro Komiteto, TL Mi 
nisterių Tarybos, AT Prezidi 

Dr. Jonas Salk savo šeimos narių tarpe. Ištisas dienas 
Dr. Jonas Salk praleidžia! laboratorijose. Todėl šeima džia- 
uugiasi sulaukusi savo tėvo grįžusio iš darbo...

ūmo. Ir dar derėjo pridėti: 
įžymiausiam lietuviui komunis 
tui, pradėjusiam 1917 m. veikti 
komunistų gretose ir mirusiam 
savo mirtimi. Toks priedas 
prie kaspino būtų buvęs visai 
vietoje, nes kiti žymesnieji lie 
tuviai komunistai, kartu prade 
ję veikti su Kapsuku, kaip A- 
leksa-Angarietis, generolai 
Putnai ir Uborevičius, žurnal. 
Šepetys, mokyt. Jakševičius,. 
amerikietis Šukys ir dar dau 
gelis kitų, — visi buvo sušau 
(lyti sovietinių kalėjimų rūsiu 
ose ar šiaip dingo be žinios.

Prie Vilniaus geležinkelio 
stoties pastato balandžio 22 d. 
buvo atidengta «memorialinė 
lenta», kurioje įrašyta, «1895 
metais rugsėjo 7 d. V.1.Leni
nas buvo atvykęs į Vjlnjų nūs 
tatyti ryšių su vietiniais mark 
sistais». Lenino 75 gimtadie
nis buvo iškilmingai atžymė
tas ir T. Lietuvoje.

— Įprastine bolševikiška

K. Grigaitytė

JŪRUŽEI
Myliu tave, jūruže, ■ ’
Su smiltynais ir kopom. '
Tavos vaiskios padangės
Užmiršt aš nebemoku.

Smagu, kai baltos bangos,
Į kojas tyliai plaka.
Tylioj dainoj nuaudžia
Gintaro gelsvą taką.

Sudrumsčia vėjas dangų, 
Lankstydamas būręs, . 
Ir nežinai į kokį krantą 
Tave banga išmes.

Su smiltynais ir kopom
Myliu tave, jūruže,
Tai kas, kad dienos mano
Kaip tie laivai sudužę.

(Iš eil. rink. «Akys provėduoklę»)

tvarka ir šiemet T. Lietuvoje 
buvo demostracijomis atzymė 
ta gegužes pirmoji Centrinės 
iškilmės ir pačios svarbiausios 
demonstraeijos vyko Vilniuje, 
Ta proga sovietinė spauda ra 
dijai ir visokie pareigūnai ne 
paprastai gyrėsi tariamai pasi 
ektaisiais visose srityse didži 
uliais laimėjimais. Ypač smar 
kiai savo ir kitų bolševikų nu 
opelnus kėlė per radią pasaky 
toje kalboje L TSR AT prezidi 
ūmo pirm. J. Paleckis, ne vie 
na proga stengdamasis išaukš 
tinti ,«plačiąją tėvynę». Per 
demonstracijas buvo ypač ga 
usu visokių «mylimųjų vadų 
ir mokytojų» paveikslų. Neuž 
miršta taip pat padėkoti už 
pasiuntimą, kp aktyvo ir įvai 
rių rūšių specialistų dirbti t ko 
liikios. . . Pereitais metais 300 
naujų gydytojų, ekonomistų, 
mokytojų, gamtininkų ir kt., 
gavę diplomus, išvyko «pasi
rodyti, ką gali», į kaimą. Šie 
met jų Skaičius, kaip demons 
tracijas buvo nurodyta, bus 
dar didesnis. Apskritai, per 
visas demonstracijose prane

šimus ir agitacines kalbas bu 
vo stengiamasi įrodinėti, jog, 
esą, «per 15 metų neatpažįs
tamai pasikeitė Lietuvos vaiz 
das. . .»

— Iš Lietuvos jaunimas ir 
šiaip įvairių rūšių specialistai 
toliau tebesiunčiami «piešinių 
įsisavinti» į Sibirą. Vilniaus 
radijas š. m. bal. 29 d prane 
Šimu, Kazachstano «dirvoni 
nių stepių platybėse įsteigti 
337 grūdininkystės tarybiniai 
ūkiai.» Jų žymioji dalis «su
organizuota šiemet» Maskva 
su savo sritimi «sukomplekta 
vusi kadrus» į 2l tarybinį ūkį 
Ukraina — 54 naujus grūdiniu 
kystės ūkius, Gudija — 22, 
Moldavija, Latvija ir Lietuva 
— po 4 tarybinius ūkius. Mūsų 
turimomis žiniomis, lietuviai 
ir kiti pabaltiečiai su moldava 
is sąmoningai stengiamasi pas 
kirstyti tarp svetimųjų, jog 
greičiau surusėtų ir nutaustų.

— Savitarpio pagalbos ir po 
karinio bendradarbiavimo

(Tąsa 3 pusi.)

Sierovo paruošta nauja «Snie
go operacija»

Per pirmąją bolševikinę 
okupaciją aukštas Sovietų 
saugumo pareigūnas Sierovas 
“išgarsėjo" savo instrukcijo
mis, kaip reikia vad. “antibol 
še vi kinį ^lementą” gaudyti 
Pabaltijo kraštuose ir depor 
moti j Sibirą. Dabar jis yra 
vyriau.-iasis Sovietu saugumo 
vadas prie TSRS ministerių 
tarybos ir, pagal pavedimą iš 
studijavęs užsienyje esančių 
pabėgėlių bei emigrantų “pro 
blemą", paruošė vadinamąją 
“Sniego operaciją". Baltų 
laisvinimo veiksnių turimais 
duomenis, toji operacija jau 
pradėta vykdyti Jos vyriau 
siasis vadovas - buv. Sovietų 
ambazadorius JAV-se Paniuš 
kinas. Planą Maskva jau yra 
p'tvirtinusi. Š/m. kovo gale 
rytinės Vokietijos sovietinis 
oficiozas “Taegliche Runds
chau” (1955. III. 29) ir kiti 
laikraščiai paskelbė, kad ryti 
niame Berlyne esąs sukurtas 
“repatriacijai skatinti į tėvy
nę" komitetas, kurio pirminio 

kas yra racd. armijos gen. N. 
Michailovas. Išsyk minimąjį 
komitetą sudarė 4 rusai ir 2 
ukrainiečiai, bet vėlia į ii bu 
vo Įjungti ir kiti; tautybių 
žmonės, iš lietuvių - artistė 
N. Vosyliūtė - Dauguvietienė. 
Turimais duomenimis, komite 
tas yra įsikūręs rytiniame 
Berlyne Behrenstr. 65. Be 
Michailovo, į jį įeina dar hu- 
vusis V ak Vokietijoje vei
kiančių rusų “solidaristu" 
NTS veikėjas Pitlenko, iš 
‘ Smerš” organizacijos Ziegler 
gruzinas prieš kiek laiko grį 
žęs į So v. Sąjungą iš Vakarų 
ats. gen. Mag'akelidsė. tikrai 
niečių soeial'stų veikėjas Kru 
tij, ukrainietis prof. Vasilia 
kis ir kiti. Minimasis komite
tas pagal stropiai komunistų 
agentų ar k n narių surinktus 
adresus {vairiuose Vak. Euro 
pos kraštuose esantiems pa
bėgėliams siuntinėja ragini
mus “grįžti namo" bolševiki
nę spaudą, ypač savo laikraš 
tį “Zavozraščenije na rodinu".

Vakaruose turiomis žioomis 
bolševikai stengiasi visokiais 
būdais infiltruoti savo agen
tus tarp Vakaruose esančių 
pabėgėlių, kelti tarp jų nesan 
taiką, smukdyti jų vardų ir 
pasitikėjimą tarp tų kraštų 
gyventojų bei vyriausybių 
etc. Būdinga, jog šioje savo 
akcijoje bolševikų agentai ne 
kartą eina šimtaprocentiniais 
patriotiniais ar net nacionalis 
tiniais Šukiais Apskritai, šio 
ji ’‘Sniego operacija" apima 
visokių rūšių veiklą prieš po 
litinius pabėgėlius, kuriems, 
matyti, bolševikai skiria labai 
didelį dėmesį. Ne be ryšio 
su tuo «Vakarų imperialistus» 
smerkiamąsias kalbas prieš 
kiek laiko pasakė per sovie
tinės Aukščiausios Tarybos 
posėdžius ar kitomis progo
mis tiek latvių Lacis, tiek 
Paleckis. Sniečkus ir kiti 
stengdamiesi visaip suniekin
ti Vakarų valstybes ir prieš 
Sovietus veikiančius pabėgė
lius ar jų laisvinimo veiks
nius Tenka laukti, kad su 
laiku tokia akcija prieš emi
grantus ir pabėgėlius bus dar 
daugiau sustiprinta. Būdinga 
jog dešifruoti bolševikų agen 
tai, lig laiku spėję pabėgti į 

jų zoną, ir kiti «savonoriškai 
grįžusieji» per savo viešus 
pareiškimus bolševikinei spau 
dai ar radijams galų gale ima 
agituoti, jog Vakarams nerei 
kią ratifikuoti Paryžiaus susi 
tarimų ir Vak. Vokietijos 
įjungti į Vakarų gynybinę 
bendruomenę nes tai prisidė- 
sia prie «karo grėsmės susti 
prinimo» ir trečiojo karo ruo 
Šimo. Komiteto nariai ir vie 
šai raginantieji pabėgėlius 
«grįžti atgal» skelbia garatuo 
ją pabėgėliams už jų laisvą 
«grįžimą namo», kur jiems 
«bausnes dovanotos, jei toliau 
nesivers antibolševikine vei
kla», etc. Bet kai per vieną 
tokią rytiniame Berlyne spau 
dos konferenciją, į kurią pa
teko ir Vakarų žurnalistų, bu 
vo pasiteirauta, kode- neparo 
domas kad ir toks bolševiki
nio saugumo pagrobtasis emi 
grantų veikėjas Truchanovi- 
čius, jei visiems garantuoja
ma laisvė ir saugumas ana
pus geležinės uždangos, tai 
buvo trumpai atsakyta, kad 
tokios «garantijos» apiman
čios tik «naujuosius repatrian 
tus», atsieit - tuos, kurie grį
šią pagal šia Michailovo va
dovaujamo komiteto akciją.

Ryšium su šia «Sniego ope 
racija» Baltų Taryba priėmė 
specialu nutarimą ir nutarė jį 
paskelbti viems Vakaruos© 
gyvenantiems pabaltiečiams. 
Ir lietuviai ta proga mūsų 
laisvinimo veiksnių įspėjami 
kad būtų budrūs ir elgtųsi la 
bai apgalvotai. Į gaunamus ‘ 
bolševikų agitacinus laiškus 
ar jų siunčiama propagandi
nę literatūrą nereikia nieko 
atsakyti - reikia visai nesi
leisti į jokį susirašinėjimą, 
nes žmogus nė pats nepajus, 
kaip gali pakliūti į bolševiki
nes pinkles.

Tautiečiai turi atsiminti, jog 
bolševikai, siųsdami iš įvairių 
Vokietijos rytinėje zonoje 
esančių vietovių savo prane
šimus arba ragindami ar vers 
darni Lietuvoje esančius arti 
muosius siųsti atitinkamo tu
rinio laiškus savo giminėms į 
Vakarus, tuo būdu stengiasi 
tik dar. daugiau surinkti ji
ems reikalingų žinių ir gau
tuosius duomenis išnaudoti sa 
vo propagandrniams tikslams.

Lietuviškai atspausdintuose 
atsišaukimuose, .be kita ko, 
taip pvz. skelbiama: «Tėvynė 
- brangi motina. Ji supras, 
dovanos kiekvienam iš savo
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tarp TSRS ir Lenkijos sutarti 
es 10 m. sukaktis buvo iškil
mingai atžymėta ir T. Lietuvo 
je. Atskridusius lėktuvu «bro 
liškosios lenkų tautos pasiunti 
nius pasitiko TL užs. reik, 
min. Gaška», prof, sąjungų ta 
rybos pirm. Baranauskas ir 
kt. Rašytojas Tadusšas Brėžą 
atvykusių lenkų vardu savo 
kalboje, be kita ko, pabrėžė: 
Amūras tenka didelė garbė ir 
džiaugsmas praleisti šias die
nas gražiojoje TL sostinėje 
Vilniuje. Mes atvežėme respu 
blikai, šiam miestui nuoširdži 
ausius. didžiai bičiuliškus svei 
kinimus iš lenkų tautos, Len 
kijos visuomenės ir iš Varšu 
vos gyventojų. . .» Šiltai sutik 
tas buvo ir lenkų delegacijo.- 
nario akademiko M. Smelovs 
kio sveikinimas. Iškilmingas 
sukakties minėjimas buvo su 
ruoštas Vilniuje Filharmonijos 
salėje. Pranešimą padarė J. 
Žiugžda. Per «iškilmingą Vil
niaus miesto visuomenės susi 
rinkimą» jį atidaręs prof, są
jungų pirm. Baranauskas, be 
kita ko, pažymėjo, kad «tauti 
nę neapykantą tarp rusų, len 
kų ir lietuvių kurstė ypač an 
glų ir amerikiečių imperialis 
tai», ne tik lietuviškieji «bur
žuaziniai nacionalistai. . .» Ge 
gūžės 5 d. bolševikai mini «ta 
rybinės spaudos dieną», nes 
1912 m. gegužės 5 d. išleistas 
pirmasis «Pravdos» numeris. 
Vilniaus radijas š/m gegužės 
5 d. perdavė «drg. Laurinai
čio» straipsni «Tiesos ir pažan 
gos žodis», kuriame stengtasi 
pavaizduoti, kaip plačiai per 
spaudą varoma bolševikinė a. 
gitacija. Tos nats dienos «Korn 
jaunimo Tiesos» paskelbtais 
duomenimis, šiuo metu okup. 
Lietuvoje leidžiama 18 respu 
blikinių laikraščių ir žurnalų 
97 rajoniniai, miestų ir daugi 
atiražiniai laikraščiai «vien
kartiniu 740.OoO egz. tiražu.» 
Visoje Sov. Sąjungoje skelbia 
ma leidžiant per 7.100 laikraš
čių 47 mil. egz.' tiražu ir apie 
1.500 žurnalų bei kitų periodi 
nių leidinių.

— Ryšium su Vokietijos su 
verenumo atgavimu š/m. ge
gužės 5 d., kai Vokietijoje 
buvo baigtas okupacinis rėži 
mas, Vliko pirmininkas M. 
Krupavičius pasiuntė Vliko 
vardu sveikinimą Vokietijos 
prezidentui Heussui, palinkė
damas. kad ir toliau toks pat 
sėkmingumas lydėtų Vokieti- 

vaikų. Grįžkite - ir tėvynė 
jus priims» . . Esą Vakaruo 
se įsikūrę «buržuazinai nacio 
nalistair, kaip toliau sakoma 
pranešime, «brandina bepro
tiškus ir neįvykdomus planus 
- nukryžiuoti musų Tėvynę. 
Bet juk tai neįvyks. Mūsų 
valstybė dabar galinga, kaip 
niekad. Kas pakels kalaviją 
tas nuo kalavijo ir žus» . .

Ryšium su grįžusių taria
mai «į tėvynę» bolševikų 
agentų ar jų agitacija palikė 
jusiu maža sąmoningumo pa
rodžiusių asmenų pareiški
mais per bolševikinę spaudą 
ir radijus atitinkamų tautybių 
laisvinimo veiksniai savo js 
pėjimu yra išsamiau nušvie
tę. kas tokie iš tikro yra mi
nimieji «į tėvynę grįžusieji 
emigrantai». Ir per \ akarų 
radijus kiekvieno krašto gy
ventojai įspėti, kad nepasfduo 
tų bolševikinėms pinklėms ir 
neduotų savo giminiu, esan
čių Vakaruose, adresu, nes 
gautuosius duomenis bolševi 
kai išnaudoja savo reikalams. 
Jiems rupi kiek galint dau
giau diskredituoti pačius pa
bėgėlius ir kompromituoti į- 
vairias Vakarų organizacijas 
ar vyriausybes, užs.stojančias 

jos žygius ir prisidėtų prie 
visos Europos išlaisvinimo.

— Lietuvos Steigiamojo 
Seimo 35 metų sukakties pro 
ga buvusiųjų jo atstovų, da
bar esančių laisvajame pašau 
lyje, paskelbtas atsišaukimas 
į viso laivojo pasaulio tautų 
atstovybes ir parlamementų 
narius išverstas į anglų pran 
cūžų, vokiečių, italų, ispanų 
ir portugalų kalbas. Minima 
sis atsišaukimas bus išsiunti
nėtas laisvojo pasaulio kraš
tų parlamentarams.

Gegužės vakaras Lietuvoj

— Numatomosios Keturių 
Didžiųjų konferencijos reika
lais į Paryžių pasitarti Vliko 
pirmininkas buvo pakvietęs 
min. St, Lozoraitį. ALT ir LLK 
atstovus. Iš ALT gautas at
sakymas, kurio jie reiškia 
pasitenkinimą Vliko pradėtai 
siaisis žygiais ruoštis Keturių 
konferencijai, kuri kaip atro 
do, netrukus turės įvykti.

— Lietuvos ministeris Lon
done B K. Balutis ryšium su 
numatoma Keturių Didžiųjų 
konferencija š/m. balandžio 
29 d. kreipėsi į D. Britanijos 
užs. reik ministerį McMilIaną, 
išryškindamas Lietuvos misis 
tatymą dėl Sovietų agresijos 
ir prašydamas, kad nieko ne 
būtų padaryta, kas galėtų į- 
teisinti arba užvilkinti Sovie- 
okupaciją Lietuvoje.

— Balandžio 30 d. Tuehin 
gene posėdžiavo Baltų Tary
ba. Šį kartą jai pirmininką- 

už pabėgėlius. Kitų galvoja
ma. kad būdu bolševikai no
ri «atsakyti» į JAV kongreso 
Komunistinei Agresijai Tirti 
Komiteto (Kersteno vadovau
to) pravestuosius tardymus. 
Laisvosios Europos Komiteto 
«kryžiaus žvgį už laisvę ir 
tiesą» ir panašių organizaci
jų veiklą. Tenka laukti, jog 
su laiku komunistų ardoma
jam darbui sustiprinti buc 
mestos didelės Minios pinigų 
ir pasiųsta visa e lė tarp eini
grantų bolševikinių agentų, 
nes politiniai pabėgėliai šal
tajame kare, kaip, žinome, 
sudaro labai svarbų elemen
tą. Pvz. tik pereitais metais 
iš lietuviu buvo paruošta Es
tijoje ir Maskvoje «visokiems 
galimumams» 80 žmonių. Bol
ševikas stengsis visai» būdais 
kad juo daugiau lietuvių trem 
tinių grįžtų į Tarybų I ietuvą. 
Asmenims, kurie negriš. nu
matomos taikyti visokios juos 
provokuojamosis priemonės, 
visaip juos diskredituojant, 
stengiantis išguiti iš ’Europos 
ir kai kada net fiziškai sunai 
kinant. Pradėta pagal planą 
veikti buvo jau pareitais me 
tais.

(B. D.) 

vo VT pirm. K. Žalkauska>. 
Iš pusės dar dalyvavo URT 
valdytojas Dr. P. Karvelis, iš 
latvių - min. R. Liepinš ir A. 
Šildė, iš estų - pulk. Jakobse 
nas. Buvo tariamasi dėl ben 
droš politinės padėties. Šie
metines birželio mėn. depor
tacijas sutarta plačiau pami
nėti Berlyne. Taip pat nutar 
ta įspėti visus laisvajame pa 
šaulyje esančius pabaltiečius 
tiėl bolševikų vykdomos Sie- 
rovo paruoštosis vad. «Snie
go operacijos».

—- Vykdd. Tarybo pirminin 
kis K. Žalkauskas, bodamas 
Bonoje, aplankė kai kuras 
įstaigas ir suėjo j kontaktą 
su reikalingais žmonėmis.

— “Somos Viejos Amigos”- 
(«Esaine seni draugai») - šito 
kiais draugiškais žodžiais su
tiko naujas Urugvajaus užsie 
nio reikalų ministeris Dr. San 
tiago Rompani Lietuvos minis 
terį Dr. K. Graužinį, priimda 
mas diplomatinių misijų šefus 
bendroje audiencijoje. Iš sa 
vo pusės Dr. K. Graužinis 
paveikino Dr. S Rompani su 
naujomis garbingomis parei
gomis ir palinkėjo geriausio 
pasisekimo vadovaujant Urug 
vajaus užsieniu politikai. Au 
d encija įvyko naujose patai 
pose - Santos ritmuose, kur 
iki šiol buvo Urugvajaus vy
riausybė, o dabar perkelta 
užsienio reikalų min'sterija.

— ALT pirmininkas pain
formavo VT Užsienio Reika 
lų Tarnybą. koKiu žygių ALT 
delegacija, lankydamasi Vals 
lybės Departamente. JAV se 
nate ir atstovų rūmuose, yra 
padariusi Lietuvos interesams 
agsaugoti.

— Pavergtųjų Jungtinių 
Tautų Seimo sesija Europoje 
turėjusi įvykti š/m. gegužės 
mėnesio gale Strasburge ar 
Paryžiuje, gautosiomis pasku 
tinėmis žiniomis, atidedama 
vėlesniam laikui - greičiau

1) Ar žinai kad... automobilio pagaminimui Amerikoje reikia 300 produktų iš 56 šalių?
2) Brazilijos plotas trys milijonai du šimtai aštuoniasdešimta septyni tūkstančiai aštuo- 

ni šimtai keturiasdešimte dvi kvadratinės mylios. Tai didžiausia pasauly respublika.
3) Žvirblis turi 14 kauliukų kakle, kai tuo tarpu žirafa tik septynis.

Vinca» Jonikas

Gegužės Vakaro Praeivis
Naktis dausų skara žvaigždėta 
Jau dangstė žemę sutemų, 
Svajonės, ilgesio kuždėtos, 
Jaunystę vedė iš namų.

Kažin kur jievos laukė Dievo 
Suklaupę paupio šlaituos, 
O jis miglų taku per pievas 
Artėjo rūbuose baltuos.

y.ui šaką rūbas'Jo lytėjo, - 
Žiedelis užgimė saldus.
Tylios erdvės laukai platieji 
Pritvino džiaugėsi© maldos.

Kieno širdin ramunės rasą
Jo koja nukrėtė nuoga, 
Tam niekada nebeužgeso 
Vilties ugniakurai degą-

Kam teko žvilgsnį Jo negėti,
Tasai, be žemės, be namų, 
Klajodamas žvaigždžių ilgėsis - 
Negera bus tarp sutemų.
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šiai į birželio galą ar į liepos 
pradžią. Strasburge turėjęs 
susirinkti posėdžių Europos' 
Tarybos patariamasis seimas 
dėl britų parlamento rinkimų 
gegužes 26 d. sesiją atidėjo į 
liepos 5 d.

-- Šiemet pietinėje Pruned 
zijoje Liurdo mieste, kur iš 
visų kraštų suplaukia labai 
dange maldininkų, ruošiama 
antikomunistinė parod. Joje 
bus ir lietuvių skyrius su 70 
foto nuotraukų, vaizduojan
čių bolševikų terorą Lietuvo 
je. Jas parinko ir į parodą 
pasiuntė iš Romos kun. V. 
Mincevičius, susižinojęs su 
Inf Tarnyba

Tėvo Bruziko Žodis 1 Musu 
Vaikus

(Ištrauka iš kalbos pasakytos 
Verbų sekmadienį Vila Beios 

mok. popiečių metu)

Brangus vaikučiai !
Bolševikai užėmė mūsų Lie 

tuvą. Šimtus tūkstančių lietu 
vių išmėtė no plačia Rusiją. 
Vaikus atskyrė nuo tėvų. Jie 
nori juos padaryti rusais. Mu 
sų gražią kalba jie irgi naikina 
neleidžia melstis lietuviškai, 
draudžia eiti į bažnyčią. Žod 
žiu, kas lietuviška ir katalikiš 
ka yra naikinama Lietuvoje.

Dėl to jus, vaikučiai, čia, 

Brazilijoje, turite išlaikyti lie
tuvių kalbą, papročius ir paty* 
išbūti tikrais, giliais lietuvi
ais! !!

Nekarta sutikęs ir paklausęjs 
vaikučių: «Kokios jūs tauty
bės?», gaunu atsakymą: «Aš e- 
su brazilas». Tada aš Klausiu: 
«O tavo tėvai?» - Mano tėvai 
lietuviai, - atsako vaikas. «Tai 
kokiu būdu tu esi brazilas, jei 
tavo tėvai lietuviai?» - Aš Bra
zilijoje gimęs, todėl ir esu brą 
žilas, - sako vaikas. «O kas tą 
ve pagimdė, ar Brazilija?» tb 
liau jo klausiu. - Mane pagim 
dė lietuviai tėvai, - atsako vai 
kas. «Tai kaip tu gali būti bra 
žilas, jei tavo tėvai lietuviai?.*

Ir vaikutis nebeturi ką atsa 
kyti. Todėl gėda, kad vaikai 
vadina save brazilais. Tikrus 
moję žodis «brazilas» reiškia 
ne tautybę, o pilietybę. Jokių 
būdu negalima to žodžio mai 
šyti su tautybe. Turėjimas bra 
ziliškų dokumentų jokiu būdu 
tautybės nepakeičia. Tikroji 
brazilų tauta yra indijonai, ku 
rie Brazilijoje gyvena nuo se 
nų laikų, o visi kiti žmonės, 
atvažiavę iš Europos, yra tų 
tautų žmonės, iš kurių jie y- 
ra kilę, būtent: lietuviai, len
kai, rusai ir t. t. Taigi, jūs e 
sate lietuviai. Todėl man labai 
malonu matyti jūsų parodėlė
je jūsų išsiuvinėtą: Lietuviais 
esame mes gimę, lietuviais 
norime ir būt. Tą garbe gavo 
mejužgimę, jai ir neturim leist

(pabaiga 4 pusi.)
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Kaialai,ė-

L. Sąjungos ruošiamuose 
sekmadieniais šokių vakarė
liuose, gegužės mėn. laikota** 
py, bus renkama gegužės ka
ralaitė (Rainha de Maio) Lai 
ke šio mėnesio, panelėms įėji 
mas Į šokių vakarus yra ne
mokamas. Karalaitei ir dviem 
princezėm yra paskirtos la
bai įdomios dovanos, kurios 
bus įteiktos jas laimėjusiom, 
gegužės mėn. 29 dieną laike 
šokių vakaro, ta dieną bus ir 
karalaites vainikavimas.
Lietuvaitės, nepraleiskite pro 
gos tapti karalaitėmis ir neati 
duokite kitoms, jums skirtas 
dovanas. Tad lankykitės ir 
pasistenkite surinkti daugiau 
balsų.

— L. Sąjungą Br. praneša 
visuomenės žiniai, kad yra 
galima išsinuomoti bet kurios 
mokyklos salė, kaip tai: ves
tuvėms, krikštynoms, vardadi 

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 
Suarão. Taip pat yra ir geležinkelio stotis Ą

Daugiau informacijų «Mūsų Lietuvos redakcijoje
•Vo''

- į 7. ■

u Ar jau įsigijai rašytojos K. Pažėraitės įdomų roma- 
i t
ina «Nusidėjėlė» ir jos novelių rinkini «Didvyriu Žemė»? Jej

ne - nieko nelaukdamas kreipkis į Mūšų Lietuvos» redakciją

I
 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 

I trą žemės, ILGAM ISSlMOKĖJlMUl, dešimt pro 
centų įmokant užperkant, patogioj ir gražioj vietoj,

| JARDIM DAS LAVRAS,

I. buvusioj fazendoj Lavras, vos už 9 kilometrų nuo Ribei 
Irão 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 Ouro Fino pro pat minėtą nuosavybę.

Madeiras do Brasil

eniams arba kitokiems pobū
viams. Uzinteresuoti asmenys 
prašomi kreiptis į mokyklų 
prižiūrėtojus arba tiesioginiai 
į Sąjungos Valdybą kiekvie
na penktadienį, Mokos moky 
klos patalpose, Rua. Lituania, 
67, nuo 20 iki 22 valandos.

— L. Sąjungos Br. Narių 
Žiniai. Sąjungos Valdyba pra 
šo visus narius pasirūpinti 
apmokėti nario mokestį, ypač 
atsilikusius už 1954 metus, nes 
einant Sąjungos įstatais nei 
vienas narys negali atsilikti 
su nario mokesčiu daugiau 
kaip 6 mėnesius.

Apsimokantiems iš anksto 
už visus metus suteikiama 
nuolaida. Apsimokėti galima 
kiekvieną penktadienį Sąjun
gos būstinėje Rua Lituania, 67 
Mokoje, nuo 20 vai. iki 22 
vai. vakaro.

SĄJUNGOS VALDYBA,

(Tąsa iš 3 pusi.) 
pražūt».

Kad jum. vaikučiai būtų 
aiškiau, aš dar noriu jūsų 
paklausti, ar visi esate gimę 
Brazilijoje, o gal yra iš jūsų 
gimusių Vokietijoje?

— Aš. aš esu gimęs Vokie
tijoje, atsiliepė keli vaikai.

— Tai kas jūs esate, ar vo 
kietukai, o gal brazilai?

- - Ne. mes esame lietuviai 
- atsako šie.

— Betgi tai yra neliesa. 
Juk jūs esat gimę Vokietijoje.

— Ne, ne, mes lietuvaitės, 
lietuviai, - užtikrino visi vai
kai salėje.

Visai teisingai, vaikučiai, 
nesvarbu kur gimei, - svarbu 
kas yra tavo tėvai. Taip kaip 
višta negali pagimdyti kačiu
ko, karvė arkliuko, taip yra 
ir su žmenėmis. Nesvarbu, 
kur ėsi gimęs, svarbu, kas 
yra tavo gimdytojai. Mūsų 
kraujas yra paimtas iš tėvų, 
todėl mes kitokiais būti nega 
lim. kaip tik lietuviais O Bra 
zilija yra kraštas, kuriame 
gyvename, arba gimtinė čia 
gimusiųjų.

Dabar jum papasakosiu po 
rą atsitikimų, kaip garbingai 
laikosi savo tautybės kiti jau 
nuoliai. Kartą man teko keli 
auti autobusu New Yorke. 
Ten pakalbinau viena berniu 
ką. klausdamas jo kelio. į 
kur turėjau vykt'. Jis man 
viską gražiai išaiškino. Berni 
ūkas man labai patiko, ir aš 
paklausiau jo. kokios jis tau
tybės. Jis tvirtai man atsakė: 
«Aš esu žydas» Išsikalbėjus, 
paaiškėjo, kad jis žydiškai 
kalbėti nemoka, kad jo tėvų 
tėvai ir seneliai Amerikoje 
gwena nuo senų laikų Tai 
matote, kokia yra žydų tauta. 
Jie visur save vadina žydais, 
nors ir savo kalbos nemoka. 
Dabar papasakosiu antrą atsi 
tikimą. Kadaise man teko 
lankyti kunigų seminariją U- 
krainoje. Ten buvo vienas 
klierikas pavarde Gimbutas. 
Jis nė žodžio nemokėjo lietu 
viškai. nes jo tėvai gyveno 
tarp lenkų nuo senu laiku. 
Bet jis laikė save lietuviu, 
pradėjo mokytis lietuviu kal
bos, nes ta kalba kalbėjo jo 
seneliai ir proseniai.

Tuo pačiu keliu turime ei
ti ir mes. I .as nemokame, tas 
turime lietuvišKai mokytis. To 
dėl man labai malonu, kad ši 
oje mokyklėlėje jūs ne tik 
mokinatės, bet ir kai kurie 
savo tarpe kalbatės liet”viš 

■kai. T'k tokiu būdu mes išlik 
sime lietuviais. Jei kartais 
Europoje okupantai mūsų ta
utą išnaikintų, tai mes užim
sime jų vietas. Daug lietuvių, 
kada Lietuva bus laisva, važi 
uos jon Ir jūs galėsite važiu 
oti. Dar kartą džiaugiuos, kad 
čia paleikote lietuviškumą ir 
linkiu prie to dar būti gerais 
katalikais - melskimės lietu
viškai. Pasimelskime už Lietu 
vą, kurią dabar bolševikai 
mindo, kad greičiau jie iš ten 
išeitų ir galėtumėm greičiau 
į ją sugrįžti.

Kiekvieną sekmadieni prie 
bažnyčios pas spaudos platin 
toją B. Šimkų galima gauti 
nusipirkti naujausių lietuviš
kų knygų, maldaknygių bei 
laikraščių. I -

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

— LAPOS lietuviams prane 
šame, kad Lapos lietuviai ga 
Ii atsiimti laikraščius St. Sal 
džio krautuvėje, Rua Clemen 
te Alvares. 137.

PAIEŠKO

1. Juliaus Baliukyno, gyve
nusio Rua Laguna 81, Sacomã 
S Paulo.

2. [gno Jaruševičiaus, kurio 
tėvas Juozas gyvena Refina- 
dora Paulista, Usina Tamoyo, 
L. Paulista. Jų paieško Fr. 
Bernatovičius gyvenentis A- 
merikoje.

— Petronės Kašėtaitės-Bai 
siūnienės ir sūnų: Petro, Al
fonso, Jono ir Vlado, nuvež 
tų 1926 m. iš Amerikos į Bra 
zilija (nuvežė jų tėvas Joną5 
Balšiūnas su pamote, ir juos 
palikę grižo į Ameriką), pai 
eško Rozalija DabraValskienė 
gyvenanti Amerikoje.

“ A Š KALTINU”...

Tąsa

šie (irtoliau senkantieji) p. 
Paparčio pacituoti sakiniai 
yra mano, «Aš kaltinu» auto
riaus komunistinis diktatas. . 
Kad skaitytojai tikrai susida
rytų tokią nuomonę, p. Papar 
tis klastingai nuslepia nuo jų 
kad tie sakiniai mano knygo 
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REIKIA BALDŲ? KREIPKIS Į TAUTIEČIO
J. L. GalinsKas Ltda.

BALDŲ S A N D É L »Į.
AV..DR. GIACAGL1NI, 71-C — V. ALPINA.

je paduoti, kaip nušakymas 
bolševikinių tikslų, ryškėjan
čių iš jų veiklos ir naudoja 
mų priemonių, akcentuojamų 
prieš juos einančiam anksty 
vesniam skirsnyje:

Jau pirmame «L. B» n r. 
(«Liaudies Balsas», išleistas 
bolševikams užgrobus Lietu
vą. - M. L.) suspėjo patalpin
ti per sieną sprunkančio Váhs 
tybės prezidento karikatūrą 
(dail. Stepo Žuko «šedevras»!). 
Šitą karikatūrą draugai įsakė 
demonstruoti ir kino kroniko 
se, su atitinkamais paniekos 
bei pašiepimo įrašais.» - («Aš 
kaltinu», 87 pusi.).

Aišku, kad “Mūsų Lietu 
vos” skaitytojus gal ir pavyk 
tų įtikinti, jogei aš esu toks 
ir toks, kaip mane jiems pers 
tato p. Papartis, jeigu jie at
sakytų pirkti ir skaityti tą vi 
šokiems “paparčiams” ir už 
jų pasislėpusiems taipe bai
sią mano knygą “Aš kaltinu”. 
Iš čia ir kyla jiems noras at 
kalbinti savo tautiečius nuo 
jos skaitymo. Bet veltui: “AŠ 
KALTINU” pirmoji laida jau 
baigiama išparduoti ir.. “M. 
L.” skaitytojai su šypsena 
klausia - Ar p. Papartis nėra 
vienas slapukas iš tų “didvy
rių”, kuriuos nuvainikuoją to 
ji mano kuyga? . ..

Pradėjus “Mūsų Lietuvai” 
kryžiaus karą prieš mane ir 
mano knygą, ėmus persekioti 
jos platintojus ir man pačiam 
grasinti policija (... jei anks
čiau nepakliūsite saugumo or 
garams - “M. L.” Nr. 289 (2) 
iš 1955 m. Sausio 8 d.), Jjuvau 
priverstas jieškoti įetaigų ir 
mano knygą “AŠ KALTINU”... 
sąryšyje su p. Parparčio ir 
“M. L.” Redakcinės Komisi
jos (“M. L.” Nr. 286) pradėta 
“kruzada”... Juk “M. L.” 
savo skiltyse mane kvalifika 
vo nat “Maskvos Laupinai- 
čiu” . . . (? !).

(B. D )

PERES & PRANAS LTDA.
1 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

Í .

' □n^i^inmmnrrrT*ffrT?iri^T^Yi"T^'‘"ri'n7irTi-’*‘rirPitĮiiWMMWUi'i'iTLiMWJĮiwiiii .iiiiM iiiwi'. ininiiinrii irr rn

1) Ar žinai... Amerikonas William Willis, 61 m. amžiaus su savo laiveliu per Ramųjį 
vandenyną perplaukė apie 9000 klm. Jis pastatė pasaulinį rekordą.

2) Komunistinės Rumunijos artistai gavo įsakymą iš partijos geriau atlikti savo roles. 
Sulig tuo jie bus teisiami ir gal net nuteisti už sabotažą.

3) Laivo skiepas tropikuose juodai išdažytas yra dešimčia laipsnių šiltesnis už baltai 
išdažytą.

/
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Mūsų LIETUVA pusi. 5>955 m. gegužės 21 d.

Industria e Comercio de Calçados

Sãa Paulo

Rastinės Darbai ir Teisiniai Patarimai

ILj skaityk ir platink

«MŪSŲ LIETUVA»

Sprindys & Čia
PARDUODA

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

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS.
[balso grynumas, skambumas 

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

Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui

Rua Javaés,

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

— Bendradarbiauk joje 
pranešdamas visas naujienas 
iš savo apylinkės, miesto ar 
interioro.
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Natūralizacija, inventoriaus surašymas, išieškojimas 
skolų, persiskyrimai (desquites) nuomininkų išvary
mas, kriminalinė ir darbo teisė.

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

ir nuo 16,30 iki 19 vai.

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

São Paulo
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MEKANIKOS DIRBTUVE
Gaminami įvairiausių braižinių vitražai, 

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

Gaminami žibintuvai Įvai
riausių tipų. Daromi Įvairių 
dydžių grąžtai žemei gręž- 

Pardavimas grynais ir 
išsimokėtinai.

BU

JARDIM RIVIERA iíító-j >

Santo Amaro -apylinkėje - nuosta
baus grožio gamta sveikas klimatas, tik už 
18 klm. nuo Praça da Sé, geras kelias, tarp 
dviejų Ažerų. Puiki proga dabar įsigyti žemės 
sklypą su mažu jnešimu ir ilgalaikiu išsimokėjimu 
— 100 mėnesių.

Reikalingų informacijų gauti tik pas vienintelį įgalio
tini šias žemes pardavinėti mūsų tautietį kaz\ Kmilięaisk\, 
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.

ti.

Statybos medžiagos sandėlis ir Įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių 
krautuvė tiktai pasLEONAS VARNAÜSKAS

Telefonas (recados) 3-0707

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

VILA ALPINA

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.
GAMINIŲ PLATINI OJAI

Pasta1

vien-
visa-

dtt a nwn rttrnto. 7qr n R,3*5 
TELEFONES t 51=4019 e 51=2223

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

dos naudokite!
Priimami oakvietimai i namus — Senų portretu reprodukcijos 
RUA SÃO CAETANO, 447 —TEL. 4-5576 - SÃO PAULO

2QA7

SÃO PAULO

AVENIDA DR. GIACAGLINI, 34-C

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

lUliniWlHIimiUlllllllllllIllIIIIIHIHHUIIIIIllIIIIHIHIIIIIIIIIIIIHIinillUIIIIIIHIHIimiUlttllllHIHniltailHWIlinUttUUlltHintiniHiniHltHillllUIMMIMlltHIIMIUlHWUHfHIlHHniUllHtlUlHtitWIIIIIIHnilllllllll^
VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS 

L I N D O Y A

ĮKURTA 1890 METAIS

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

dažais ir pastele.

ARTHUR SCHMIDT

to, ÁGUA, 
'•w-actik* post

f'Sí5.Tt>3."-Mír''
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LIETUVOS NACIONALINE
MARTYNO MAŽVYDO BIBL1OTE

JAUNIME, STOK'Į CHORO 
EILES

L. K. Bendruomenės choras 
yra pažiba lietuvių kolonijoj. 
Jo pasirodymas yra visur mi 
elai laukiamas ir šiltai sutin
kamas.'’ Bet choro sąstatas, 
del Įvairių aplinkybių dažnai 
keičiasi. Ji nuolat reikia pa 
pildyti naujais žmonėmis. O 
tie nauji žmonės kaip tik tu
ri ateiti iš priaugančios nau
jės kartos, iš jaunimo. Visas 
lietuviškas jaunimas yra kvie 
čiamas į choro eiles.

Prie choro neužilgo suakty 
vins savo darbą tautinių šo
kių ansamblis. Mums reikia 
ehoro mažiausia bent iš šimto 
Choristų. Tuomet galima pa
ruošti Įdomi irįvairi programą.

Planuojama ir apie vyrų 
choro sudarymą. Kviečiami 
visi vyrai buvusieji kitų cho
rų choristai. Kitaučių mes 
nesujdominsime nei savo in
dustrija, nei turtais. Lietu viš 
ka daina, gerai paruošta ir 
meniškai sudainuota, tautinis 
šokis estetiškai pašoktas, mi
elai sutinkami didžiuose tea
truose ir jų lankytojų entuzias 
tingai priimami.

Jeigu ir laikraščio pusini
uose dažnai prie šio klausi
mo grįžtama, kaip tik dėlto, 
kad dainos meno sritis ir ne
paprastai svarbi priemonė pa 
rodyti lietuviškos kultūros 
lygį. Dideliam chorui suorga 
nizuoti nereikia kurti “Akcinių 
bendrovių ir kuo nors rizikų 
Oti. Tik daugiau paslankumo 
ęntuziasmu lietuviškai dainai 
ir gyvenamo momento sunra 
timo. Pasiryžusieji stoti į 

(ehoro eiles prašomi sekmadi 
eniais po sumos užeiti moky

g Registrado no C. R* C. sob o n.o 55’ g

. f Praça São José, 8 Sal, 1 e 2 - V. Zelina - S. Paulo g
| Aberturas de firmas
f Encerramentos de firmas
| Transferencias de firmas
j Cor.trat. na Junta Comereial 
g Diskai, na Junta Comereial 
| Escritas Fiscais 
f Escritas Comerciais
I HORÁRIO das 

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

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 
NAUJANYBIŲ

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų, 

įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių-
■ į

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

ISS1MOKEJIMUI.

Prie pat au tebus© Nr. 93 sustojimo vietos.

klon į choro repeticijas.

— Į Tarptautinį Eucharisti
nį Kongresą Rio de Janeire 
seselių pranciškiečių vienuo
lyną Amerikoje atstovauti at 
vyks Motina M. Aloyza ir se
selė M. Regina.

NAUJOS JĖGOS

Šį sekmadienį motinoms 
pagerbimą ruošia moksleiviai 
ateitininkai. Pirmą kart pa
matysime jaunas ir naujas jė 
gas scenoje. Lietuviškoji vi 
suomenė ruošiasi gausiai atsi 
lankyti į šį vaidinimą - minėji 
mą.

— Buvęs ilgametis Vyčio 
pirmininkas Vincas Grabaus 
kas gegužės mėn. 16 d. laivu 
«Brasil» išvyko Kanadon. 
Nuotaikingas išleituves suruo 
šė idėjos d-augai vyčiai praė 
jusį sekmadienį pas Joteikus. 
Buvo atvykę nemaža svečių 
Pasakyta atsisveikinimo kalbų 
ir padainuoto. Būrys draugų 
ir priętelių palydėjo į Santos 
lai van.

Vincas Grabaukas turi aiš
kius principus visuomeninia
me veikime ir nesimėto įšonus 
sulig patogumo ar kokiais 
nors kitais išskaičiavimais. 
Toki vyrai yra brangūs ir rei 
kalingi visuomeniniame vei
kime.

— Kazys Bacevičius su šei 
ma, prieš keletą dienų persi
kėlė iš A v. Zelina 7()5 į savo 
nuosavą namą Vila Lucia, 
rua Gaspar de Souza, 264.

- «Mūsų Lietuvos» redak-

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

8 às 19 horas. 

cija yra gavusi skaitytojų 
prašymu daugiau parašyti 
apie stebuklus Tambaū baž
nytkaimy. Tuo klasimu se
kančiame numeryje bus strai 
psnis.

RE G I S T R A B I J A

Į Tarpatautinį Eucharistinį 
Kongresą bus baigta 29 d. ge 
gūžės. Vėliąu norintiems už 
siregistruoii nebus garantuo
tos nei susisiekimo priemo
nės. nei nakvynės. Kas mano 
vykti Kongesan, skubiai už
siregistruokite.

- Gegužės m. 17 d. Vila 
Zelinoj Venda Nova gatvėj 
16, mirė Vincas Jaruškevičius 
70 m. amžiaus. Paliko nuliū
dusią seną žmonelę.

— Gegužės m. 18 d. Vija 
Zelinoje mirė Adomas Galins 
kas. 85 m. amžiaus. Paliko 
nuliūdusią žmoną, du sūnus 
ir dukterį.

— A". Belos Tėvų Komiteto 
ruoštoje loterijoje laimėjo šie 
numeriai:

I premija — 651
H ., — 014
III ., — 078
IV „ - 659
V „ — 767.

— Gegužės m. 16 d. São 
Caetane do Sul mirė Veroni
ka Lingienė 70-metų amžiaus-

(pabaiga iš 1 pusi) 

ri palikti už dviejų ar trijų 
kilometrų nuo miestelio ir į 
jį eiti pėsti.

Aplink bažnyčią ir miestely 
pilna visokių karabelninkų 
parduodančių devocionalijas, 
skobomis, per kelias dienas 
pastata visa eilė laikinų res
toranų. kurie stengiasi pasina 
udoti žmonių suvykimu.

Vargingiausia pati kelio da 
lis yra nuo Casa Branca ligi 
J a m bau.

Kelias prastas, dulkėtas. O 
autubusų automobilių, sunkve 
žirnių važiuoja begalės. Visą 
laiką kelias yra apdengtas 
storu geltonų dulkių debesiu.

Šį sekmadienį numatytos di 
dėlės iškilmės Tambaū bažnyt 
kaimy. Bus procesija, o jos 
metu iš lėktuvų bus metamos 
rožės.

Gegužės mėn. 30 d. yra 
paskutinė diena Daugiau 
kun. Donizette nesirodys žino 
nėrns-išvyks.

Plačiau apie stebuklus bus 
sekančiame «ML» numeryje.

ALBERTAS PAVILAVIČIUS 
teisinis patarėjas prie advokato 

RUY DE MELO PEREIRA
atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, dokumen 
tų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai. 
Raštinė: Rua Senador Feijo, 176 5-aud. sala 520 
Rezidencija: Rua Itaqueri, 431 São Paulo

Btntistas
Clínica Dentária Popular

Augusto Ribeiro Leite 
saias 3 e 5 

Vila Zelina

Dentaduras — Pontes — Extrações
DIURNA E NOT

DIRETOR
Praça Sâo José, 8

Kilusi iš ežerėnų apylinkės. 
Palaidota São Caetano kaduo 
se. Brazilijon atvyko 1927 m- 
gegužės m. Ilgą laiką Lingių 
šeima gyveno Vila Alpinoj.

Liūdesyje paliko dukteris^ 
Oną Kaupienę, Verą Alionie 
nę, Leonorą Paleliinienę, Ge 
nę Markevičienę; sūnus: Igną 
ir Praną, dvylika anūkų, mar 
čias, žentus. \

Lingių šeim-' susipratusių 
lietuvių katalikų šeima.

Tai vis nuopelnas velionės 
motinos. Ir taip diena po di 
enos pirmųjų ateivių eilės re 
tėja juos priglaudžia raudona 
Brazilijos žemelė.

BOM RETIRO LIETUVIAMS
PAMALDOS

Bus kiekvieno mėnesio pir 
mą sekmadieni dešimtą va
landą švento Eduardo parapi 
jos bažnyčioje, rua dos Ita
lianos. Į šias pamaldas labai 
patogu yra atvykti miesto cen 
tre, Casa Verde bei apylinkė 
se gyvenantiems lietuviams.

PARQUE DaS NAÇÕES

Apylinkės lietuviams pamal 
dos būna, kiekvieno mėnesio 
antrą sekmadienį parapijos 
bažnyčioje dešimtą valandą. 
Be šių vietų lietuviams pa 
iri ildos yra laikomos Ag.ua 
Raza ir Vila Anastacio jau iš 
seniau nustautyta tvarka ir 
laiku

— Šį šeštadienį Vlia Zelinoj 
sumainys žiedus Juozas Davi 
dauskas su Rože Stankevičiū 
te. .

— Prieš pusmetį dingo Ma 
rija I.ukoševičiūte, ištekėjusi 
už italo, 40 m. amžiaus, gyve 
nusi S. Bernade. Šia savaitę 
buvo išaiškinta, kad ją vyras 
nužudė, kuris buvo areštuotas 
ir yra tardomas. Nužudytosios 
molina gyvena r. Jaū 106 b.

—I

Lingių šeima kviečia gimi
nes ir pažįstamus į septintos 
dienos mišias gezekvijas už 
A. A. Veronikos Lingienės 
vėlę, ateinantį pirmadienį 23 
d. gegužės, 8 vai ryto, Vila 
Zelineje.

PADĖKA.

L. Sąjungos Valdyba nuo
širdžiai dėkoja visiems pade 
juslėms suruošti L. Sąjungos 
sporto vakarą š. m. gegužės 
mėn. 7 d., ypatingai p. B. Ada 
mavičiui kuris taip maloniai 
sutiko suorganizuoti tokią pui 
kią programą ir pats joje da 
lyvaudamas, taip pat ponioms: 
Polišaitienei, Jakiunienei, Van 
cevičienei, Matulionienei, Bla 
zevičienei ir Žarkauskienei 
panelėms, sesutėms Matulio- 
nytėms, Zagorskaitei ir kit. 
taip pat p.p. Vancevičiui, Ja- 
kiunui. Jurgiui Matelioniui, 
Jonui Sirvydui, broliams Ruz 
gams ir kit., kurie savo dar
bą atliko su didžiausiu atsida 
vimu ir tuom prisidėjo prie 
taip gražiai praėjusio šio gran 
diozinio sporto vakaro, kuris 
pasiliks visų dalyvavusių at
mintyje, kaipo vienas iš la
biausiai pasisekusių pasilinks 
minimų.

L. S. B. Valdyba. ‘

BAŽNYČIOS DARBAMS 
AUKOJO:

Prof. Ant. Stonio ir Valde
maro Karaškos po tūkstančių 
kruzeirų.

Adomas Paulauskas ir Ka
zys Rimkevičius (bažnyčios 
langui) po 500 kruzeirų Ka
zys Šliumba — Cr. 450. Ona 
Zdanevičienė Cr 300 N N. 
Cr 250. Uršulė Ignatikienė ir 
Maria de Lourdes Miranda po 
100 kruzeirų.
Už aukas nuoširdžiai dėkoju

Kun. P. Ragažinskas 
Klebonas

— Šį sekmadienį, seseių 
prancišKiečių centre, Pittsbur 
ghe Pa., bus pašventinata na 
uja vienuolyno koplyčia.

KINAS VAIKAMS IR TĖ 
VAMS

Vila Belos sekmadienio po 
piečių sąskaiton yra gauna
mos kultūrinės ir auklėjančio 
turinio filmos, kurios rodomos 
kiekvieną savaitę ketvirtadi® 
niais nuo 19 vai. (t. y 7 vai. 
vakaro). Paaiškinimai lietuvių 
kalboje. Groja liet, plokštelių 
muzika. įėjimas laisvas visi
ems.

Popiečių vedėjas

NEPRALEISK PROGOS!

Vila Alpinoje geromis sąly
gomis parsiduoda namas su 
sklypu: del smulkesniu infor
macijų kreiptis į Pr. São Jo
se, 4 — Vila Zelinoje.

— Parduodamas geras skly 
pas žemės (330 kv. metrų) 
Vila Zelinoj, geroj vietoj, rua 
Monteiro Soares Filho (buvu 
šioj penktoj gatvė) . greto nr. 
105. Kaina 500 kruzeirų vi® 
enas metras. Teirautis šių® 
adresu: Rua Venda Nova 157 
pas Balį Rimkų.

NEPRALEISK PUIKIOS PRO
GOS

Nupirkti skubiai parduoda 
mos krautuvės, sú gerais pir 
kėjais, geroj vietoj, rua Itaca 
rambi, 13 (buvusi travessa 
Rio do Peixe). Daugiau infor
macijų vietoje.
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Ag.ua
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