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Artimieji Rytai 
gaisro

Arabija, atgavus laisvę, del 
jos geografinės padėties, yra 
syarbus veiksnys tarptautinė 
je politikoje. Užtat tiek So
vietų Rusija, tiek amerikonai 
su anglais nori įsigyti Egipto 
ir kitų arabų simpatijas.

Arabai niekad nesugyveno 
draugiškai su žydais, o ypač 
arabų neapykanta žydams pa 
didėjo įkūrus žydų (Izraelio) 
valstybę. Žydus remia, ame
rikonai, anglai ir prancūzai, 
nes šiuose kraštuose žydų į- 
taka labai didelė. Žydai yra 
gavę iš Amerikos milžiniškas 
pinigų sumas paskolos pavi
dalu. Žydai yra daug geriau 
apginkluoti už savo kaimynus 
egiptiečius. Nors žydų vals 
tybė teturi vos vieną milijo
ną ir 7(10 tūkstančių gyvento 
jų, tačiau būdami geriau ap
ginkluoti nebijo arabų ir jų 
užpuolimus lengvai atremia.

. Bet vieną dieną Maskva pa 
siūlė egiptiečiams moderniš
kų ginklų. L i g šiol arabai 
gaudavo iš Anglijos ir Ame
rikos pačius prasčiausius gin 
klus. Su šiais pasenusiais gin

Amerikonai dar vis tikisi 
Vokietija suvienyti

Užsienio reikalų ministeris 
Foster Dullos pasikalbėjime 
su spaudos atstovais pareiškė 
kad Vakarų valstybės savo 
užsispyrimu privers rusus su 
tikti su jų plaau suvienyti Vo 
kiętiją laisvų rinkimų keliu.

Foster Dulles priminė žur 
nalistams, kad Austrijai su
vienyti reikėję septynerių 
metų. Rusai vis nesutikdavo 
bet galų gale, spaudžiami vie 
šosios opinijos, buvo privers 
ti sutikti. Jis tikisi, kad tas 
pats atisitiks ii su Vokietija. 
Kol kas dar negalįs pramaty 
ti, kada tai įvyks.

Amerika Rusijos pažadais 
nebetiki, nes jie jų neišpildo 
Ir keisti Amerikai savo poli
tiką pasiremiant Maskvos pa 
žadais, būtų labai pavojinga.

Argentinoje
Vyriausybė panaikino pero 

nistų partiją. Taip pat bus 
sugrąžintas, tikriesiems jo sa 
vininkams vienas didžiausių 
pasauly dienraščių “La Pren
sa”. Tai įvyks dar šią savai 
tę.

— Maskva per savo atsto
vą Londone anglų vyriausy 
bei pareiškė protestą, kadan 
gi viens užsienio reikalų mi 
nisterijos vadininkų Bulgani
na pavadino veidmainiu.

Paleido prancūzų par 
lamenta.

Prancūzija, gal bút, yra vie 
i intėlis kraštas, kur taip daž 
;.ui keičiasi vyriausybės. Lap

- galimo karo 
kibirkštis

klais jie negalėdavo nė pagąs 
dinti žydų. Dabargi jau bus 
kas kita. Jie gaus pačius mo 
derniškiausius ginklus dirbtus 
Čekoslovakijos Skodos fa
brikuose. Anglai su ameriko 
nais susirūpino. Arabai gali 
žydams kailį išpilti ir net oku 
puoti. O jei arabai pultų, sva 
ime aišku, kad anglai ir ame 
rikonai gins Izraelį. Tokiu at 
veju arabų pusėn gali ateiti 
rusų karininkai, instruktoriai, 
jau nekalbant apie ginklus. 
Na ir vėl mažių mažiausia an 
tra Korėja, ir jei ne pasauli 
n is karas.

Amerikonai su anglais diplo 
matiniu keliu bandė sustabdy 
ti arabų apginklavimą, bet be 
pasekmių Arabai atsako, Mas 
kvai pakuždant ausin, kad iš 
kur mes norim, kas mums 
parduoda, iš ten perkam.

Izraelio atstovas sėdi 
Washingtone ir laukia daugi
au ginklų savo kraštui.

Amer ka ir Anglija nė už jo 
krus pinigus arabų tautų neno 
ri atiduoti rusu įtakai. Arti
mųjų Rytų padėtis nėra leng 
vai išsprendžiama.

kričių mėn. 30 d ministério 
pirmininko Faure vyriausybei 
buvo pareikštas parlamento 
nepasitikėjimas. Tokiais at
vejais prezidentas duoda ku
riam nors kitam politikui su
daryti vyriausybe. Bet Bran 
cúzija yra pailsusi nuo vyri 
ausybių keitimosi ir nepūsto 
varno. Prieš kurį laiką su
varžyti vyriausybių keitimuisi 
parlamentas priėmė Įstatymą 
kad 18 mėnesių laikotarpy 
kritus dviems vyriausybėms 
paskutinės vyriausybės minis 
teris pirmininkas turi teisės 
paleisti parlamentą ir skelbti 
naujus rinkimus. Ministeris 
pirmininkas Faure taip ir pa 
darė paleido parlamentą. 
Rinkimai turi būt nevėliau 
mėnesio laiko. Taigi dar pii 
eš Naujus Metus. Gal iš šių 
rinkimų kuri nors partija 
išeis žymiai sustiprėjusi ir 
galės sudaryti pastovesnę vy 
riausybę.

— Šiaurės Amerikoje, nuo 
didžiųjų ežerų atėjo didelė 
šalčio banga, kuri palietė 
Buffalo ir kitus aplinkinius 
miestus. Pusnys taip buvo sti 
prios, kad ant kelių liko už
pustyti automobiliai Šaltis 
pasiekė ir New Yorką.

BRAZILIJOJE
Brazilijos spauda ir radio 

yra cenzūruojami Federalinis 
parlamentas turės atostogų šį 
mėnesį tik lOJdienų. Gruodžio 
mėn. vėl susirinks ir dirbs Ii 
gi 5 d. kovo. Sausio mėn. 
valdžią, turi užimti naujas pre 
zidentas, todėl ir parlamentas 
turi budėti, kad greitai išrišti 
kilusias politines staigmenas

— «Estado de sitio», kuris

KVIEČIAME VISUS LIETUVIUS
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kurį ruošia L. K. Bendruomenės Choro Rėmėjai ir Cho

ristai V. Zelinos Gimnazijos salėje. Pradžia 21 vai.
Įėjimas -- Choro Rėmėjams ir jų šeimoms: 

vyrams - Cr $ 180,00 - moterims - Cr $ 120,00 
Pašaliniams —- Cr.S 250,00.

L. K. Bendruomenės Choro Valdyba

baigiasi 25 d. gruodžio. 3t) di 
enų dar turi teisės pratęsti 
prezidentas. Yra bendra nuo 
monė, kad dabartinis prezi
dentas Nereu Ramos ta teise 
pasinaudodamas pratęs.

— Politikų ir kariškių tar
pe nėra vienodo nusistatyme 
dei João Goulart, išrinkto vi 
ce prezidentu. Del jo įėjimo 
valdžion sklinda visokių gan
dų.

— Sãu Paulo gubernatorius 
su savo artimaisiais bendra
darbiais tarėsi del proventy 
vinio ir represyvinio saugu
mo. S. Pauly apiplėšimai kas 
kart didėja.

— Krikščionių demokratų 
partijos kongresas - suvažia 
vimas turėjęs įvykti gruodžio 
mėn. 3/5 d. São Pauly je. del 
susidariusios krašte padėties 
yra atidėtas.

— Gruodžio mėn 8/11 die
nomis Čilėje vyksta Tarptau
tinis krikščionių demokratų 
kongresas. Iš Brazilijos į jį 
vyksta São Paulo parlamento 
pirmininkas ir partijos gene 
raliui» seKretorius prof. Andrė 
Franco Montoro.

- Dolerio kursas šią savai 
tę Cr $ 66,00.

- Ypatingos padėties metu 
Brazilijoje korespondencijos 
ir rezidencijos neliečiamumas 
yra apsaugotas Tuo reikalu 
federalis parlamentas yra pri 
ėmęs atatinkamus dekretus.

— São Paulo apylinkėje 
numatoma statyti eilė sunkio 
sios pramonės fabrikų

Užsienio laikraščiai rašo, 
kaa Foster Du Tęs lankymosi 
metu pas generolą Franco, 
tarp kitų dalykų gen Franco 
pareiškė nusistebėjimo, kodėl 
amerikonai yra taip švelnūs 
su rusais ir nedrįsta iškelti 
pavergtų kraštų klausimo.

-- Amerikoje jau pradeda 
rengtis ateinančių metų prezi 
dento rinkimams. Pataikau
dami liaudžiai abiejų partijų 
politikieriai kalba tik apie 
taikos politiką O apie pa 
vergtų kraštų reikalus nė 
neužsimena.

Kaip Atrodo "Tarybiniuose 
Frontuose"

Dėl nepasisekimų Sniečkus 
plusta laisvuosius lietuvius

Ne be ryšio su sovietine že 
mės ūkio krize buvo ir Pabal 
tijo respublikų kolektyvinin- 
kams bei žemės ūkio specia
listams Chruščiovo, Lobanovo 
ir kitų pastatyti reikalavimai 
dar daugiau padidinti sovieti
niams okupantams pyliavas. 
Vokiečių specialistai, nagrinė 
darni klausimą, kaip toji kri 
zė susidarė ir kodėl, pažymi 
kad Sov. Sąjungos gyventojų 
skaičius nuo 1914 m. iki 1954 
m. iš 139 mil. išaugo į 214 
mil., vadinasi, padidėjo 54%, 
o tuo tarpu dirbamosios že
mės plotas su grūdinėmis 
kultūromis tepadidėjo 1 i k 
13% O ir iš tų pačių 5-1% 
didžioji dalis nuėjo į miestus: 
miestų gyventojų skaičius 
per tą laiką iš 25 mil. išaugo 
iki 85. kitaip tarus, padidėjo 
340% Vadinasi, kaip pažymi 
“Christ und Welt” Nr. 26/1955 
apie 40% visų Sov. Sąjungos 
gyventojų negali savo mityba 
pasirūpinti ne tiek, kiek kad 
įstengia dar pa p-as tas kolcho 
zininkas. Rusai nėra dar at
sigavę po didžioji gyvulių 
išskerdimo, pradėjus Stalinui 
žemės ūkio kolektyvinimo 
procesą. Sov. Sąjungos sun
kioji pramonė nuo 1914 iki 
1954 m. pakilo nepaprastai 
daug o pati Rusija tapo an
trąja pramonine pasaulyje 
valstybe. Tačiau per tą patį 
laiką sovietinio žemės ūkio 
bruto gamyba tepakilo vos 
apie 10% Dar ir dabar, kaip 
grįžę iš Sov. Sąjungos V aka 
rų žurnalistai skelbia, tiek 
Maskvoje, tiek ir provincijo
je matyti ilgiausios žmonių 
eilės prie mėsos, pieno, svies 
to ir cukraus. Taigi, dar ir 
dabar sovietiniams piliečiams 
trūksta pačių būtiniausių mais 
to produktų, nors aprūpinimą 
duona ir pavyko tuo tarpu 
patenkinti importu iš svetur. 
Todėl Sovietų vadovai ir sten 
giasi «laimėti mūšį agrarini
ame fronte». Nors Chruščio 
vui ir nepavyko visų kolcho
zų paversti «agrogorodais», 
vis dėlto kolektyvinių fermų 
skaičius iš 250.000 buvo sure 
dukuota į 94.600 — kad tuo 
būdu būtų galima geriau jas 
kontroliuoti. Pagal Chruščio 
vo planą iki I960 m. turi būti 
paversti dirbama žeme 30 mil 
ha naujų «plėšinių. Kad «a- 
grarinis mūšis nesibaigtu pra 
laimėjimu, Chruščiovas pasi
untė pulkus ištikimų komonis 
tu vadovauti kolchozams. Tuo 
būdu kas 3 kolchozas gavo 
naują direktorių, tik, deja, iš 
jų labai nedidelis skaičius tė 
ra prityrę to dalyko specialia 
tai. Britų «Times» bendradar 

bis, neseniai aplankęs Sov. 
Sąjungą, rašo, kad pvz. iš 
1.810 kolchozų direktorių, pa 
rinktų Maskvos sričiai, 1 690' 
yra kp nariai ir tik 120 yra 
susipažinę su žemės ūkiu. 
Daugumą jų sudarė kp sekre 
toriai arba komunistinių rajo 
nų ir miestų pirmininkai. Tai 
gi žemės ūkio gamyba nori
ma pakelti ne specialistų pas 
tangomis, bet partiniais, ku
rie stengsis dar daugiau plak 
ti žmones, rūpindamiesi iš
gauti juo didesnę išdirbio 
normą.

Dėl žemės ūkio krizės lėti 
narna ir vartojamųjų prekių 
gamyba, o šiemet visai nebu 
vo nieko girdėti apie trâdicí 
nį kainų sumažinimą, bolševi 
kų su tokia pompa kasmet 
paprastai skelbiamą pavasarį. 
Vietoj to pagausėjo valstybi
nių paskolų - juk jos apskai 
čiuojamos nuo gaunamojo at 
lyginimo. Šiemet jų išleista 
dvigubai daugiau. Atsižvelgi 
ant į šią padėtį, galimas daly 
kas, kad bolševikai padarys 
tam tikrų nuolaidų ir užsieni
nėje politikoje, nes bent šiuo 
metu jiems reikia atsigauti 
su savo žemės ūkiu Tektų 
tik pasidžiaugti, jei šią- padė 
tį taip pat sugebėtu išnaiido 
ti ir Vakarai. Deja, Ženevos 
konferencijos rado ką kita. .

Prancūzų telegrama agentú 
ra aFP perdavė Sovietų sov 
chozų ministério oficialų pa
reiškimą diplomatams apie ši 
metinį sovietinį derliu. Derli 
us šiemet esąs didesnis, negu 
pereitais metais. Ukrainoje
1954 m. siautė sausros, o š-e 
met derlius “esąs puikus”. 
Naujakuriams į plėšinmes že 
mes buvę pasiųsta 2 800 trak 
torių. 30 000 sunkvežimių ir 
50 090 kitokių važmenų. Vi
durkinis derlius, 1954 m šie 
kęs 10 centnerių iš hektaro,
1955 m. būsiąs mažesnis ir svy 
ruoja tarp 5 ir 15 centnerių.

- Per Ženevoj vykusius 4 
užs. reik ministerių pasitari
mus buvo įteiktas pavergtųjų 
kraštų atstovų pareiškimas* 
kuriuo buvo pareikalauta įvyk 
dyti Vidurio ir Rytų Europoje 
laisvus rinkimus ir atstatyti 9 
buvusių nepriklausomų valsty 
bių laisvę. Šį pareiškimą pa 
sirašė bu v. vengrų pasiunti
nys Paryžiuje P Auer, Lenkų 
Taut Vienybės Tarybos pirm. 
T. Bielecki, buv. Rumunijos 
užs. reik, ministeris G. Gafen 
eu, buv. Lietuvos užs. reik, 
min. St. Lozorait s, buv. len
kų pasekret užs reikalams 
ir p-sintinys Paryžiuje G. Mo 
rawski, buv. vengrų m i n . 
pirm. F Nagy, buv. Lenkijos 
už. reik. mm. ir pasiuntinys 
Londone E. Raczynski, buv. 
Estijos už reik min. K. Set
ter ir buv. Latvijos pasiunti
nybės patarėjas A. Skrebers. 
Šveicarų spaudoj buvo atžy
mėtas tiek šis pareiškimas, ti 
ek Pavergtųjų Europos Tautų 
tuo reikalu įteiktoji rezoliuci 
ja. Taip pat vokiečių spau
doj huvo rašoma apie PET 
žygius, be to, cituojami V. 
Sidzikausko ir kt. pareiški
mai.
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ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS
KAIP SOVIETINAMAS OKUP. LIETUVOJE JAUNIMAS

(Tąsa)

Iš Lietuvos mokyklinių pro 
gramų, vadovėlių ir jaunimui 
skirtų leidinių bei «savišvie
tos» tinklo išnyko visokios ži 
nios ir aprašymai apie Lietu 
vos valstybės kūrimąsi, did
žiuosius kunigaikščius, jų vals 
tybinius žygius, kovas su ru 
sais ir kitais tautos priešais 
Vytautą Didįjį, Kęstutį, Basa 
naviėiu, Kudirką ir kitus turi 
atstoti Leninas ir Stalinas, 
tautinę didvyrę Gražiną - bur 
liokė M. Melninkaitė, propa
gandiniais sumetimais pavers 
ta lietuve, taip pat garbina
ma visa eilė «plačiosios tėvy 
nės didvyrių» ar «didžiojo tė 
vynės karo herojų». Lietu
viai mokyklose, komjaunimo 
organizacijose, partinėje vei 
kloj ir šiaip visur viešajame 
gyvenime savo istoriją turi 
pradėti ne nuo Mindaugo ar 
Gedimino, bet svarbiausia nuo 
Lenino i r Stalin* Jaunoji 
karta stengiamasi visais bū 
dais auklėti nulietuvinant. ne 
pažįstanti savo tautos praei
ties, tik prieš 15 metų įsijun
gusi į «didžiąją tarybinių tau 
tų šeimą» ir nuo čia atvertu- 
si «patį didįjį savo istorijos 
lapa».

Bolševikai stengiasi savo 
«naujųjų žmonių fabrike» su
kurti visiškai nauj« žmogų 
— lee iaut\ bes. be religijos, 
aklą kaip įranki, kupiną pagie 
žos ir neapykantos «buržuazi 
niams nacional'stams» ir vi
siems kitiems, kurie nukryps 
ta nuo «partijų* linijos» Bol 
ševikai nesigdli nei lėšų, nei 
pastangų ypač jaunimui «pe
rauklėti» ir subolšev;kinti. 
Jaunoji karta stengiasi palaužt 
ir «sutvarkyti» tiesiog pasku 
bomis. Iš visko aiškiausiai 
matyti, kad niekur nepalieka 
ma Lietuvos, o telikusi tik 
«nacionalinė forma ( r t a i 
koks pasityčiojimas!), o sočia 
listinė turini;:» bolševikiška 
propaganda, pridengta moks 
lo ir švietimo vardu.

Okupacinės švietimo įstai
gos, iš pagrindų peržiūrėju
sios mokyklų programas, va 
dovėlius ir visą literatūrą, ap 
valė nuo «žalingo raugo» vis 
ką. O jei kur dar minimas 
vienas kitas daly kas iš seno 
sios praeitis ar lietuviu auto 
rių. tai pirmoj eilėj t>k tie, 
kurie neprieštarauja partijos 
linijai, net daugiau: kiek tat 
padeda bolševikinei argumen 
tacijai, kad ir netiesiogiai, są 
moninti jaunimą» pagal parti 
jos reikalavimus.

Kaip komjaunuoliai ir viso 
kie komjaunimo sekretoriai 
siaučia1 štai pora ryškesniu 
pavyzdžių. Prieš kiek laiko 
Kauno pram, prekyboje kom 
jaunimo sekretorius Kašėta 
išeikvojo stambią pinigų su
mą, toj pačioj pram, prekyboj 
kitas komjaunimo sekretorius 
Alutis, už nesilaikymą draus 
mės turėjo būti iškeltas į Vii 
niaus maisto prekyba. Vilnių 
je susisiekimo kontoros direk 
torius Prokurenko ir Grigori 
jevas padeda siautėti komjau 
nuoliams autobusų stotyje. Iš 
kitų tokių neapvaldomų siau
tėjančių komjaunuolių pažy
mimi: Anatolijus Baranovas 
iš «Komunaro», kuris buvo 
nuteistas 4 metams už grotų, 
Černiachovskio aikštėje «pa 
sižymįs» Gregorijus Komenka 
laisvo elgesio komj. Tone Ša 
gėnaiiė. kuri užkabinėja pra 
eivius ir jėga veržiasi į pasi 
linksminimo vietas, ir eilė ki 
tu. Tai kovingieji komjau
nuoliai» Mūsų tautiečiai, ge 
rai pažindami šią «bolševiz 
mo mokyklą» ir jos auklėti 

nius, gyvenančius šios rūšies 
«laimingą jaunystę», savąjį 
jaunimą stengiasi laikyti kuo 
toliausiai nuo bolševikinės įs 
ravos ir komjaunuoliško «au
klėjimo» — įsitikinę, kaip pa 
vergėjai stengiasi niekinti N. 
Lietuvos gyvenimą, jaunimo 
organizacijas, veikusias nepri 
klausomais gyvenimo laikais, 
lietuviškąsias tradicijas, pa- 
pročiuSi meilę savajam kraš 
tui. Komjaunimui kalama į 
galvą, kad tai vis turimi iš
rauti iš šaknų «buržuazinio 
nacionalizmo likučiai.

Paskiausiomis žiniomis, se
nesni mokytojai nekomunistai 
atleidžiami, o vietoj jų imami 
jaunesni mokytojai komjau
nuoliai. papasakojo neseniai 
iš Lietuvos atvykusieji į Va
karus. —• Jei mokykloje pvz. 
suminimas Dievo vardas, tai 
laikoma dideliu nusikaltimu 
už kurį gresia ne tik visokie 
įspėjimai, bet ir atleidimas 
iš tarnybos-

Sovietuose jaunimas iš ti
kro neturi progos pasinaudo 
ti nei bolševikų taip garsina 
ma «laisve», nei «laime». Nie 
kas ten nežino, kada šis «tau 
tos žiedas» ir jos pažiba gali 
atsidurti Sibiro darbų vergu 
stovyklose ar nesibaigiančio 
se taigose. Tuo pačiu melu 
kai bolševikiniai propaganda 
ninkai tiek pačioje Sov. Są
jungoje, tiek už jos ribų visi 
ems šaukia apie laimingą jau 
nystę Sovietuose, d delis jau 
nimo skaičius deportuoti turi 
vilkti žiauriausią nedalią ka 
Įėjimuose ar priverčiamose 
stovyklose. Paleistieji į Va
karus yra sutikę lietuvių jau 
nimo iš Vilniaus, Kauno, lik 
mergės, Raseinių. Šiaulių i’ 
kitų Lietuvos miestų Vorkutc 
je, Intoje. Mordovijos stovy 
klose ir kitose atšiauriausio 
se vietovėse, kur veik ištisus 
metus siaučia šiaurės speigai 
Daugelis jaunimo ten yra iš 
buvę ištisą eilę meto K ir 
atvežti net nesulaukę 15 me 
tų. Viena mūsų tautietė, gi
musi Klaipėdos krašte ir iš
laikyta 5 metus Vorkutos sto 
vykiose, plačiai nušvietė to
kio lietuvių jaunimo likimą. 
Pasiekusieji Vakarus įvairių 
tautų žmonės teigia, kad vė 
lesniais laikais, ypač pastarai 
siais metais, deportuojamas 
jaunimas į darbo vergti stovy 
klos dažniausiai dėl to, kad 
neišsižada savo krašto, savo 
senųjų tradicijų. Ypač daug 
jaunimo, net vyresniųjų kla
sių moksleivių ir studentų, 
tarp kurių kitos mergaitės 
vos 17 m amžiaus, buvo alga 
benti 1953 m. Tačiau lietuvių 
jaunimas net ir tokiame dide 
liame varge, net ir tokioj 
nežmoniškoj priespaudoj ne
praranda tikėjimo Lietuvos 
ateitimi ir jos prisikėlimu.

Tarp grįžusiųjų yra nema
ža ir vokiečių jaunimo, kuris 
radijo žiniomis, kelia protes 
to balsą prieš beatodairišką 
lietuvių ir kitų pavergtųjų 
jaunimo kalinimą.

Nemaža lietuvių tremtinių 
yra ir Jakuckė. o ypač kilu
sių iš Suvalkų krašto.

Iš komjaunimo eilių daugi 
ausia papildomos ir Darbo 
Rezervų Valdybos ruošiamos 
«darbo atsargos». Spalio 2 d. 
okup Lietuvoje buvo atžymė 
tos «valstybinio darbo rezer 
vo» įkūrimo 15 metinės. °a- 
t' valdyba yra įkurdinta dide 
liame name Komjaunimo gat 
vėje Vilniuje. Rezervų val
dybos viršininko pavaduojo 
V, Vaičiūną viešu pareiškimu 
■darbo rezervų sistemos moky 
klės Sov. Sąjungoje paruošų 
sios apie 8 mil jaunų kvalifi

Alb. Kašiubienė

T é v i š k é j
Nemunas sidabro juosta 
Siūta auksu, gintarais 
Juosia šalį rūtom puoštą,.
Saulę lydi vakarais

Spinduliuos jo bangos mainos 
Perlais spindi rytmečiais,
Skamba nuo krantų jam dainos, 
Tėviškės laukais plačiais.

Žydi soduos obels, vyšnios.
Teka medus aviliais,
Šlama klevas prie seklyčios 
Girgžda svirtis patyliais.

Sesės lenkia veidą skaistų, 
Prie lelijų taip baltų 
Linų žiedais eina kloti, 
Staklėse austų dienų

Raštai tulpių ir žvaigždelių
Nusėti tuo audiniu,
Daug melsvų ak'ų ugnelių, 
Ten nubėgo kilimu.

Rūtos galvas vainikuoja.
Rankos atrenka gijas,
Ir gegutė iškukuoja 
Ateities didžias svajas.

Taip žydėjo mūsų kraštas 
Liepų vainiku žaliu.
Lyg žieduotų pievų raštas
Upių, ežerų gilių

Kaip toli liko takelis, 
Link vartelių ir namų
Tik suprast gal Visagalis.
Kiek sudėta ten maldų.

kuotų darbininkų. Šiuo metu 
veikia per 3.000 mokyklų, ku 
riose jaunimas paruošiamas 
įvairių profesijų ir paskum 
paskirstomas numatytiesiems 
darbams. Tų mokyklų moki 
niai turi dėvėti juodą umfor 
mą. Okup. Lietuvoje darbo 
rezervų mokyklos paruošusi- 
os apie 35 000 reikaiingų oar 
bo jėgų. Iš jų 11.900 buvo 
suteikta statybininko spėcialy 
bė, 6 350 metalisto etc.

15-sios metinės atžymėtos 
iškilmėmis ir Vilniaus Valsty 
biniame Dramos Teatle. Pra 
nešimą padarė darbo rezer
vų valdybos viršininkas Skar 
dis. Jo pareis <imu. įvairiom* 
darbo šakoms, statyboms ir- 
transportui esą paruošti tūks 
Šančiai kvalifikuotų darbinin
ku. Pastaruoju metu jiems 
skirtas «ypatingas uždavinys» 
-- paruošti reikalingą mecha 
nizatorių skaičių žemės ūkiui.

Išvežimas iš Lietuvos, gau
tosiomis žiniomis, vykdomas 
taip pat «darbininkų telkimo» 
titulu. Šiuo metu renkami 
«savanoriai» įstatybas Kaza
chijos TSR Kustanajaus srity 
je ir Karelijos— Suomijos 
TSR Kliušinogorsko bei Lu 
boziorsko «miško pramonės 
ūkiuose». «Sutartis» esą gali 
ma sudaryti «pas organizuo 
to telkimo rajoninius įgalioti 
nius»: Vilniuje Dzeržinskio 
g tvėje 16 ir Sodų gatvėje 13 
Kaune Stalino prosp. 12, Klai 
pėdoje — P. Cvirkos 27 ir 
Šiaulių bei Panevėžio miestų 
bei visų rajonų vykd. komite 

tuose. Po «kvietimais» pasi
rašo «Vyriausioji Perkėlimo 
ir Organizuoto Darbininkų 
Telkimo Valdyba prie Lietu
vos TSR Ministrų Tarybos.

Į Kareliją iš Lietuvos maža 
kas tevyksta Porą teko su
tikti pasakotojams iš ten grį 
žūsiu. Atrodė labai suvargę 
ir vis kalbėjo: kur mūsų nė
ra — ten veršiai midų geria. 
Tikrovė yra kur kas šiurpes 
nė, negu ją stengiasi pavaiz 
duoti bolševikinė propaganda.

Į «prėšinines žemes» išga
benama nemaža jaunimo. Kai 
kurie išvykstantieji išlydimi 
su orkestru. Važiuojantieji ti 
kiši, kad ten jiems būsią ge
riau negu Lietuvoje, bent 
taip tikina bolševikinė propa 
ganda. Duodama ir avanso, 
viliojama gerais atlyginimais, 
o nuvažiavusieji iš žadėtųjų 
1.000 rublių gerai, jei tegau
na nors pusę. Todėl žmonės 
okup. Lietuvoje tf ip ir kalba 
«ten tik velniai tegali važiuo 
ti». . Tačiau nuvažiavusieji 
laiškuose rašo — nes taip tu 
rf rašyti, — kad ten «gyventi 
nėra jau taip bloga». ..

Skiepai nuo slogu

Michigano universiteto mi
krobiologijos profesorius dr. 
T. Francis skelbia, kad jau 
netolimoje ateityje numatoma 
turėti skiepus bent nuo vie
nos virusų rūšies, sukelian
čios slogas.

Kauji duomenys: sakymas 
k e n Idi a

Amerikos Vėžio Ligų drau 
gija ištyrė 188.000 vyresnio 
amžiaus asmenų rūkymo pa
pročius ir jų likimą. Jų tyri 
mas užsit-ėsę 32 mėnesiu. Da 
viniai tokie: mirtingumas tarp 
tų kurie surūko bent du po- 
keliu cigarečių per diena, y- 
ra 90 kartų didesnis, kaip ne 
rūkančių.

Kiti daviniai: mirtis nuo pla 
učių vėžio tris kartus gausės 
nė tarp tų, kurie surūko bent 
du pokeliu cigarečių per die 
ną, kaip tarp tų. kurie rūko 
mažiau negu vieną pokelį. 
Pypkė mažiau kenkia, kaip 
cigaretės.

Sloan Kettering instituto 
New Yorke, mokslininkai skel 
bia, kad 80% sumažėtų gerk 
lės vėžio susirgimai, jeigu A 
merikos vyrai mestų rūkę. 
Girtavimas dar padidina susir 
girnų skaičių gerklės vėžiu.

Dr. D. Watermann, kalbėda 
mas Kovai su Džiova draugi
jos suvažiavime, pabrėžė, kad 
ypač sergantiems chronišku 
bronchitu turi būti draudžia
ma rūkyti

Mirė seniausia pašau 
lyje moterys

Jumru Demir Nina tikrai 
gražaus amželio sulaukusi pa 
simirė. Ji šioje ašarų pakai 
nėję išgyveno 173 metus, už 
augino 8 savo vaikus, ir ma 
tė augančius 48 anūkus, ku
rių vyriausias dabaJ yra 90 
metu amžiaus.

Jumru Demir Nina gimė, 
augo, gyveno ir mirė savo 
gimtajame kaime Turkijoj, nė 
toli Syrijos pasienio. Ji per 
gyveno 8 turkų karus ir paži 
noio septyniolikos Turkijos 
sultonų ir trijų prezidentų 
valdomą Turkiją

Japonas paraše 400 
knygų

Sohosan Tokutomi neseniai 
atšventė savo 92 metų amži
aus sukaktį Gimimo dienos 
proga jį sveikinti susirinkusi 
ems sūnums, dukroms ir anū 
karas, kurių turi 64 pareiškė, 
kad jis jiems mirdamas nieko 
daugiau negalėsią* p ūku he 
savo garbingo gyvenimo atmi 
nimo Visi jo vaikai šį pare 
iškimą satiko, kaip nedisku
tuotiną testamentą.

Sohosan Tokutomi gvvena 
savo namuose, bet neturi $io 
kio kito turto. Jis yra žino
mas Japonijos rašytojas dar 
ir dabar aktyviai dirbąs žur 
Balistikoj.

Sohosan Tokutomi dar bu
vo jausas vyras, kada gprasi 
dėjo karai, l Pasaulinio^karo 
metu, rusų — Japonų karas 

Japonija karia
vo Vakarų sąjungininkų pusė 
je, dar senesnis kada Japoni 
ja JI Pasauliniame kare kovo 
jo prieš Vakarus. Dar ir po 
šio karo okupacinės kariuo
menės vadovybė jį laikė mi 
litaristu.

Jis yra parašęs galybę strai 
psnių, 400 knygų ir dabar jo 
sekretorė vos spėjanti maši
nėle rašyti — taip greit jis 
jai diktuoja. Jo draugai ma 
no, kad senasis žurnalistas 
lengvai sulauks šimtojo gim
tadienio. Jo tėvas mirė 93, 
motina 92 metų amžiaus.
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Vyriausiąjį Lietuvos Išlaisvinimo Komitetą 
SudarančiuĮGrupiu Viešas Pareiškimas 

Lietuviu Visuomenei
Elta yra gavusi paskelbti 

Vliką sudarančių grupių Ko 
misijos, kuri susideda iš prof. 
J. Kaminsko, Dr. P. Karvelio 
ir H. Blazo, tokį priimtąjį te
kstą:
“Lietuvių Tautinio Sąjūdžio 

vardu š/m. spalio 27 d. p p. 
V. Rastenio, B Nemicko ir 
P. Ališausko pareiškimais ir 
š/m. spalio 31 d. L. Laisvės 
Kovotojų Sąjungos vyriausios 
vadovybės vardu raštais bu
vo pareikšta, kad minėtos or 
ganizacijos savo atstovus iš 
Vliko atšaukia, nors 1943 :n. 
jos pačios ir niekieno never
čiamos buvo įsijungusios į vi 
visų politinių grupių ir rezis
tencinių sąjūdžių sutartą Vy
riausiąjį Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetą.

Visuomenei žinoma, kad a- 
nuodvi organizacijos viena 
nuo kitos iš esmės nesiskiria 
ir kad ne nuo šiandien L. La 
isvės Kovotoju Sąjunga yra 
tik Lietuvių Tautinio Sąjūd
žio padalinys.

Norėtume suprasti, kad šis 
apgailėtinas žygis yra padari 
nys ne viso musų visuome
nės tautininkų-sparno, kuria
me išeivijoje žymiausią dalį 
sudaro senosios mėsų išeivi 
jos patriotinė demokratinė vi 
suomenė, dalyvavusi ir daly 
vaujanti per ALTą bendruo
se su Vliku Lietuvos laisvini 
mo darbuose, bet tik toji tau 
tininkų sparno naujosios išei 
vijos dalis, kuri po 1926 m. 
perversmo Lietuvoje nuėjo 
Italijos fašizmui giminingais 
keliais ir valdė musų kraštą 
vadistiniais metodais ligi pat 
Sovietų okupacijos 1940 m. 
birželio 15 d

1945 m. Vlikui atgaivinant 
savo veiklą tremtyje, buvo po 
litinių grupių nusistačiusių ne 
toleruoti vadistiuių tautininkų 
su jų atžalomis Lietuvos i ši a 
išginimo organe, nes tai būtų 
kompromitacija demokratinio 
pasaulio akyse. Tačiau tauti 
ninkame anuomet iškilmingai 
deklaravus, kad jie atsiriboja 
nuo autoritetinio regimo ir 
pasisako už demokratinės Lt 
etuvos atkūrimą, visų Vliką 
sudarančių grupių buvo misis 
tatyta tautinės vienybes išiai 
kymo vardan pamiršti vadisti 
nę tautininkų praeitį ir visi
ems Vlike bendradarbiauti.

Bendro darbo eigoje vis !a 
biau ryškėjo, kad naujieji iše 
iviai tautininkai, vadistinės 
santvarkos palikuonys, ima 
bodėtis demokratine galvose
na, kuri viešpatauja Vlike. ir 
yra pasiryžę gaivinti ir puo 
selėti seną vadistinę ideoiogi 
ją.

Šios galvosenos poveikyje 
tautininkai savo spaudoje ir 
organizacijose ėmė neigti pa 
čia Vliko prigimtį kaip ji yra 
nustatyta 1944 m. vasario 16 
d. deklaracijoje Vliką steigi
ant, ir tuo būdu rausėsi po 
Vliku ir jo darbo pagrindais.

Tautininkų atstovai visuo 
menėje ir Vlike, patys jame 
dalyvaudami atsakingose pa 
reigose, per eilę metų vedė 
planingą kampaniją diskredi 
tuoti Vliką lietuviškoje visu© 
menėje perdėtu jo negalavi- 
m ų vaizdavimu, primetimu 
jam nebūtų norų ir prasižen
gimų, pajėgiamai sunkindami 
Vilko santykius su Lietuvos 
diplomatais. Dažnais atveja-' 
is tautininkai laikė Vliką nu- 
kovotinu priešu ir buvo darę 
ypatingas pastangas Lietuvos 
laisvinimo vadavimą pavesti 
asmeniui, kuris vadinamaisia
is Kybartų aktais buvo prisis 

tatęs didžiosioms valstybėms 
kaip Lietuvos Ministeris Pir
mininkas, einąs Prezidento pa 
reigas, nors tautininkams bu
vo aiškiai žinoma, kad vadi 
namie ii Kybartų aktai yra ne 
tikri ir kad panašiais doku
mentais neleistina operuoti.

Iš tautininkų spaudos ir ei- 
I ė s faktų galima įsitikinti, 
kad Vliko nusistatymas išlais 
vintą Lietuvą atkurti kaip de 
mokratinę valstybę kirtosi su 
tautininkų nusistatymais, ori
entuotais į vadistinę praeitį 
ir turinčiais nedvejotinų sim
patijų vadistiniam režimui.

Pastaruoju metu tautininkų 
veiklos pobūdis ypač paryš
kėjo. Sudarymas «koordinan 
tų» centro iš keturių grupių, 
kurių tūlos niekuomet neslė
pė savo vadistinių simpatijų, 
paskelbimas «nepriklausomy
bės fondo», pasinešimas skal 
dyd Lietuvos laisvinimo rei
kalą, visa tai reiškė ne ką 
kita, kaip tautininkų ir jų sa 

Žiema Lietu\oj

telitų pasiryžimą perkelti Li
etuvos laisvinimo vadovavimą 
į jiems savas vėžes, paneigi 
ant vieningo darbo pagrindus.

Vyriausiąjį Lietuvos Išlais 
vimmo Komitetą sudarančių 
organizacijų vadovybė žino, 
kad Vii ko veiklos sąlygos 
sunkėja ir kad pačiam Vlike 
yra kas taisytina. Besikeiči 
anti tarptautinė padėtis kelia 
ir joms susirūpinimo. Dėl to 
buvo daroma, pastangų susi 
tarti dėl Vliko reorganizaci
jos - jam sustiprinti, jo au
toritetui pakelti, sudaryti ge 
resnės jo veiklai sąlygas įr 
suburti jo vadovybei kiek ga 
Imt daugiau gyvųjų jėgų vie 
ningam darbui, plečiant ir gi 
linant bendradarbiavimą su 
veikiančiais Lietuvos Įgaliota 
is ministeris užsienyje, su A- 
merikos Lietuvių Taryba, su 
politinėmis, bendruomeninė 
mis, visuomeninėmis, fraterna 
linėmis, kultūrinėmis ir kito 
mis lietuvių organizacijomis 
laisvajame pasaulyje ir su pa 
vergta tauta už geležinės už 
dangos..

Ilgesnių pasitarimų išdavo
je pasiektas grupių susiprati
mas. Ir kaip tik šiuo metu 
tautininkai rado reikalo atša
ukti savo atstovus iš Vliko ir 
išsijungti iš bendro darbo.

Vliką sudarančių organiza 
cijų vadovybės nemato reika 
lo leistis su tautininkais į gin 
čus dėl jų pareiškimuose iš
dėstytų pasitraukimo motyvų, 
'račiau laikome savo pareiga 
įspėti lietuviškąją visuomenę 
kad šališku ir kreivu padėti
es pavaizdavimu nesiduotų 
suklaidinama.

Laikydami Vliką vyriausiu 
ir būtinai išlaikyti n u musų 
kovojančios už išsilaisvinimą 
tautos organu laisvajam paša 
ulyje, apgailestaujame tauti
ninkų vykdomą vienybės skal 
dymą ir visą kitą destrukty
vią veiklą, kuri mūsų urie- 
šams, Lietuvos pavergėjams, 
tik džiaugsmo sukels. Didelė 
negarbė tiems tautininkams, 
kurie pirmou eilėn kovoja ne 
su mūsų krašto okupantais 
bolševikais, bet su Vliku.

Apeliuojant į visą lietuvių 
visuomenę - dar glaudžiau 
jungtis į Lietuvos laisvinimo 
kovą ir drausmingoje vieny
bėje remti Vliką, kuris tai ko 
vai šiandien vadovauja.

Vliką sudarančiu grupių Ko 
misija: Brof J. KAMINSKAS, 
Dr B KARVELIS, H. BLA- 
ZAS”.

- JAV prezidentui Eisenho 
weriui iš Denverio grįžus į 
Washingtona, Vliko pirminio- 
kas M. Krupavičius Vliko var 
du pasiuntė jam sveikinimo 
telegramą, palinkėdamas sėk 
mės atsakingose valstybinin
ko pareigoso, kad galėtų dirb 
ti taip pat Lietuvos ir kitu pa 
vergtųjų tautų išlaisvinimui.

— Vliko pirmininkas M. Kru 
pavičius Vliko vardu pasiun 
tė užuojautos telegramą Bran 
elizijos Respublikos preziden 
tai Coly dėl jo žmonos mirti 
es.

-- Š/m. lapkričio 24/27 d. d. 
New Yorko mieste buvo šau
kiama VĮiko sesija JAV se. 
Vliko pirmininkas pasiuntė į 
sesiją grupių atstovams reika 
lingus kvietimus. Sesijoje iš

Vai,
J. A ištiš

Nedvelk
Vai, nedvelk, nedvelk, vėjeli, 
Vyšnių žiede, vai, nešėlk, 
Ir, nukrėsdamas žiedelį.
Mano džiaugsmo neprikelk.. .

Vai, nejudinki lapelių — 
Te šis vakaras kvapnus, 
Kaip aukas, i dangų kelia 
Mano džiaugsmą ir sapnus. . .

Te balta, šalta, bejausmė 
Nusišypso pilnatis — 
Teužmiega mano džiaugsmas. 
Teužmiega ši naktis. . .

.V.
filM z., „

■* TV > ~

kiekvienos grupės dalvvaus 
po 3 atstovus. Darbotvarkė 
je numatyta svarstyti Vliko 
būstinės, vykdomųjų organų 
sudarymo, statuto ir visa eilė 
kitų svarbių reikalų. Vliką 
sudarančios grupės jau prieš 
sesiją yra turėjusios reikšmių 
gų pásiiarimu.

Į šią Vliko sesiją JAV.se iš 
Europos š/m. lapkričio 20 d. 
išvyksta oro keliu Vliko pir
mininkas M. Krupavičius, VT 
Jnf. Tarnybos valdytojas M. 
Gelžinis ir Vliko narys (L. 
Vienybės Sąjūdžio atstovas) 
Dr. V. Literskis. Iš BET se 
sijos JAV se dar yra palikęs 
ir dalyvaus sesijoje URT vai 
dytojas Dr. B. Karvelis. Kiti 
sesijos nariai grupių paskirti 
i š j ų veikėjų, gyvenančių 
JAV se.

-- MLT prezidiumas persa 
vo 1955 m. lapkričio 12 ir 13 
d d. posėdžius išklausė MLT 
pirmininko E. Simonaičio pla 
taus pranešimo apie jo veik
lą, ML skyrių lankymą, kon
taktus su Vliku, V T. P L B, 
MLRS ir Bičiulių dr-jų cent
rais, MLRS sekretoriato ap
linkraščius ir laiškus bei M. 
Gelžinio pranešimo apie jo 
veiklą VT-oje. kiek ji siejasi 
su mažlietuvių reikalais.

Išklausęs pranešimų ir in
formacijų, prezidiumas tarėsi 
dėl Vliko sesijos New Yorke 
jos darbotv rkės ir mažlietu- 
vių joje atstovavimo. Kadan 
gi E. Simonaitis į New Yor- 
ką nevyks, jį pavaduoja Vil
ko sesijoje ta proga iš Euro
pos vykstąs VT narys M. Gel 
žinls. Abu kitus atstovus de 
leguoja MLRS Amerikoje, bet 
prezidiumas pareiškė pageida 
vimą, kad vienas iš jų būtų 
M. Brakas. Toliau pasisaky 
ta dėt kandidatų į Vliko ir 
VT pirmininkus.

—- Ženevoje posėdžiavo 
Tarpvyriausybinio Komiteto 
Emigracijai iš Europos skatin 
ti (ICEM) rudeninė sesija. Su 
šio Komiteto parama ir pagal 
ba nuo pat- jo įkūrimo ligi 
š/m. rugsėjo mėn. iš Europos 
išvyko 371.000 emigrantų. Did 
žiausią jų kiekį priėmė Aus
tralija (104.000), Kanada 
(74.000), JAV (64 000), paskum 
Argentina, Brazilija ir kt. 
Su ICEM parama išvykusiųjų 
trečdalį sudarė pabėgėliai. 
Daugiausia emigravo iš Voki 
etijos ir Italijos. Ber ateinan 
čius dvejus metus numatoma 
svetur įkurdinti daugiau kaip 
270 000 Europos kraštų gyven 
tojų. Tam tikslui priimtas bi 
udžetas per 90 mil dolerių. 
Lietuvių emigracija taip pat 
pagyvėjusi.

.5?
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Britai Ir Seimą
Britai antropologas G. Go- 

rer isstudijavęs 11.000 vedu
sių porų nustatė, kad apie 
trečdalis britų vyrų ir mote
rų neįsimyli iki 25 m. amžia
us. Apie 10% ištirtų porų ni 
ekada nebuvo nieko įsimylė 
jusiu, o apie 50 iš tų tyrinė
tų buvo pamilę ką, bet prie, 
vedybų su jais nepriėjo. Bri
tai, sako G. Gorer, visų pir
ma jieško geros šeimininkės, 
paskiau žiūri, kad moteris bū 
tų graži, suprati, miela ir išti 
kima Moterys gi visti pirma 
nori, kad vyrai būtų supratus 
sumanūs, linksmi, tvarkingo' 
gyvenimo ir ištikimi.

Maritaino socialinė 
filosofija

Neseniai iš spaudos išėjo, 
sakytume, Maritaino raštų an 
tologija socialiniais ir politini 
a i s klausimais, pavadinta: 
“The Social and Political Hhi 
losophy of Jacques Maritain“ 
Knyga turi 348 puslapius ir 
joje yra klasifikuoti tekstai 
minėtais įvairiais klausimais, 
Jacques Maritain yra pasauli 
nio garso filosofas prieš kurį 
laiką atsivertęs į katalikybę.

Kas su mumis dsiysis 
senstant?

Minesotos universiteto pro
fesorius dr. J. Brozęk, rašy
damas laikraštyje «Journal of 
Gerontology», svarsto apie 
psichologinius pasikeitimus 
žmogui senstant Jo surinkta 
is duomenimis senstantiems 
žmonėms darbas reikalauja 
daugiau įtempimo. Senesnio 
amžiaus žmonės lengviau pa 
siduoda emocijoms, lengviau, 
pravirksta, jautresni laukda
mi, tačiau mažiau besirūpina 
savo išvaizda ir mažiau pai 
so, ką kiti apie juos mano.

Pasenusieji mažiau tėra lin 
kę taisyti asmenis, kurie ro
do savo ignoraciją Lengvi 
au sugyvena su giminėmis, 
savo laimėje daugiau priklau 
so nuo kitų. Senesnių susido 
mėjimas pereina iš Įtempimo 
reikalaujančių dalykų prie 
lengvesnių, pavyzdžiui neretai 
kas jaunesnis būdamas mėgo 
medžioti ar jodinėti, senstelė 
jęs mėgsta gėles prižiūrėti. 
Skaityti mėgsta daugiau isto 
rinius dalykus. Laikraščiu© 
se daugiau domisi vedamais) 
ais ir praranda ankstybesnjį 
susidomėjimą kriminalinių į- 
vykių aprašymų. Nedingsta 
susidomėjimas kita lytimi, ta 
čiau daug mažiau belinksta 
ma apie tai kalbėti. Mažiau 
patrauklumo tejaučiama daly 
vauti miniose ir parengimuose.
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VORU GYVENIMAS.
Kas stebi atsidėjęs voratin 

klj, tikriausiai stebisi gijų 
švelnumu ir tuo menu ir mo
kėjimu, kuriuo jis yra supin
tas.

Įdomus sutvėrimas yra vo
ras! Daro šilko lopšelius sa 
vo vaikučiams tarsi jie būtų 
tikri princai pripratę prie 
turto, ir prabangos.

Negražūs ir šlykštūs vorai 
parodo tačiau daugumoje dar 
bštumo papročius ir savo ypa 
tingu gyvenimo būda rodo tu 
rį sugebėjimus ir tikrą avan 
ti u rištinę dvasią.

Tarp vorų yra ir tokią rú 
šis, kuri yra pavojinga, nes 
yra nuodinga daugumoje ta
čiau jie yra nekenksmingi. 
Tarp pavojingiausių ir baisi
ausių yra “caranguejeira” 
/karangežeira/ sutinkama Bra 
zilijos gilumoje.

Pietų Afrikoje yra vorų rū 
šis, kuri valgo žuvis Šitas 
originalus voras žuvauja sa
vo priekinėmis kojytėmis, ku 
rios yra labai stiprios ir il
gos.

Brazilijoje yra sutinkamas 
plėšrus voras, kuris lipa į 
medžius ir puola paukščiukų 
lizdus ir suryja mažyčius pau 
kštelius.

Afrikos miškuose gyvena 
labai vikrus voras kuris med 
žioja peles ir užpuola viščiu 
k u s.

Tačiau nereikia pamiršti, 
kad įdomiausi yra tie vorai 
kurie daro «povandeninius 
laivus». Juos vadina “argiro 
netas” /aržironetas/. Tu v o 
rų gyvenimo būdas yra ypa
tingas Jie daro upės dugne 
tarp akmenų arba žolių namą 
iš šilko vamzdžio formos, į 
kurį vanduo negali patekti. 
Kartas nuo karto jie palieka 
savo rūmo patogumus pasi- 
keldami j vandens paviršių 
ir pasirodžius p i r m a j a m 
uodui jį pagauna Ramiai su 
rija savo anka, paskui vėl 
pasineria grįždama j savo 
slėptuvę upės dugne.

Be vandeninio voro yra ki 
tas. kurį galime pavadinti «la 
kūnu». Kada jis neri persi
kelti iš vienos vietos Į kitą, 
tai visu stiprumu įsikabina į 
vabalo kojas ir kada šis pasi 
kelia, voras įsikabinęs irgi 
skrenda. Kada vabalas lėk 
tuvas nutupia, jis lengvai 
nulipa ir eina ieškoti vietos 
pasistatyti sau apsigyvenimui 
namelį.

Kiti nesinaudoja vabalu — 
lėktuvu ir labiau linkę daryti 
savo pasiskraidymui baioną 
be vairo. Jie padaro balona 
iš savo šilko gijų, prikabina 
jį ant šakos viršūnės ir kai 
vėjas smarkiai papučia, jis 
nuneša baloną ir voras skren 
da ramiai tupėdamas jo vidų 
je.

Stipriausi ir protingiausi 
yra vorai vadinami «vorai vi 
supmeninkai» Tai yra reta ir 
pažymėtina rūšis. Užteks pa 
sakyti, kad jie dirba bendrai 
Vieno voratinklis tarnauja ki 
tiems. Stipresnieji vorai vi
suomet stengiasi padėti silp
nesniems. Jei priešas užpuo 
la vieną jų, tai visi kiti tuo- 
j a u bėga padėti užpultam 
draugui

Šitie baisus sutvėrimėliai 
duoda mums gyvą pavyzdį 
kantraus darbštumo, stebinau 
Čio sugebėjimo irsnnkiausiuo 
se gyvenimo monentuose pri 
taikoma nuostobiai tobulo so 
lidarumų principų

Iš portugalų kalbos vertė
' Jurgis G. Mošinskis, 
gimnazijos trečios klasės 

mokinys, São Paulo.

Komunistų žurnalistai
meto

Spaliaus mėn. vidury rusiš 
kieji komunistų melagiai atvy 
ko ir į Clevelandą kaip dien 
raščio «Plain Dealer» svečiai. 
Keista amerikiečių laikrašti
ninkų logika: patys turėdami 
visišką spaudos laisvę, visdėl 
to gali bičiuliautis su tais, ku 
rie teroru ir prievarta sužlug 
dė spaudą, jos darbininkus 
sugrūdo į koncentracijos sto 
vykias arba išžudė, o sau pa 
tiems ir kitiems kvailinti pasi 
liko vienbalsę komunistinę du 
dą. Dūdavo jie namie, dabar 
atvažiavo padūduoti ir ameri 
kiečiams. O šiems kas - kad 
tik dūda, ypačiai iš paviršiaus 
gražiau atrodanti!

Taigi čia tie komunistai 
patogiai vežiojami,vedžiojami 
jiems viskas rodoma ir apie 
juos tupčiojama. Spalio 21 di 
enraštis «Plain Dealer» suor
ganizavo ir spaudos konferen 
ciją. Viskas ir čia būtų buvę 
fain, jei nebūtų pasimaišę. .. 
lietuviai. Su atvykusiais ko
munistais panoro pasimatyti 
taip pat trys ir lietuvių spau
dos žmonės - tai P. J. Žiu rys 
ir J Smetona kaip «Dirvos» 
bendradarbiai ir Armonas ka 
ip «Naujienų» atstovas. Jie pa 
sirodė nepatogūs, tad pirmieji 
du nebuvo įleisti kaip atstovą 
ują. . . savaitraščiui. Bet ta 
proga buvo pasikeista aštrės 
nėmis replikomis (ypačiai ver 
žlus ir aštrus čia pasirodė Ži 
úrys), ir kilo visas triukšmas. 
Patys amerikiečiai Žinrio ir 
Smetonos protesto kalbas įra 
šė į juostas ir vėliau jas per 
transliavo per kaikurias radi 
jo stotis.
Dabar Armėnui kaip dienraš 

čio atstovui durys pasidarė 
jau atviros, ir jis tuo pasina
udojo. Beveik maldaujamas 
nieko neklausti, jis tokių mal 
davimų nebepaisė, kaip ten 
pas tuos bolševikus yra, kad 
jo žmona su vienu vaiku yra 
Sibire, ir jos bolševikai neiš 
leidžia pas vyrą ir dukterį, 
kurie gyvena. Amerikoj. Ko
munistas replikavo, kad jam 
butų geriau kreiptis ne į jį, 
bet į tarybinės Lietuvos «pre 
zidentą» Paleckį, kuris esąs 
labai gailestingas ir žmogiš
kas. Tada Armonas jį nugin 
klavo: ko jam kreiptis į tą 
Paleckį, jei jo žmona su vai
ku ne Lietuvoj, bet Sibiro 
vergų stovykloj. Šiuo pokal 
bin vėl susidomėjo amerikie
čiai ir panoro besiginčijanči
us nufotografuoti pasirodė ne 
bepriimtina. tad pradėjo trauk 
tis ir oagaliau iš salės išspru 
ko Šitaip suiro ir pati kon 
ferencija. Rusas, tik korido 
rin eidamas dar burbtelėjo, 
kad jie (!) visur taip su ta 
savo propaganda ardą tautų 
tarpusavio santykius.

Reikia pastebėti, kad ame 
rikiečių dienraščiai, o ypači 
ai radijo stotys šiuos įvykius 
gana smulkmeniškai pateikė 
savo skaitytojams ir klausy
tojams.

Spalio 22 d. apie 2 vai. po 
pietų prie dienraščio “Prain 
Dealer” patalpų pradėjo rink 
tis žmonės. Greitai jų susi
darė dešimtys, kol susitelkė 
visa minia. Tai buvo pike
tuotojai, kurie atsiliepė į Al
to skyriaus valdybos ragini
mą Iškilo apie 40 plakatų: 
“ Ivan, Go Home”, “Freedom 
for Lithuania”, “How does it 
feel to be in a free land for 
a change?” ir tt. Latviai ne
šiojo didžiulį plakatą “Latvi
ans protest deportations by 
Communists” ir kt. Taip pat 
atsirado ir rusiškų plakatų. 
Žodžiu, vėl susidarė įvykis,

pėdas
kuris traukė pravažiuo 
jančių bei praeinančių dėme 
sį ir kurį įamžino amerikie
čių laikraščiai: piketuotojai 
su savo plakatais tuojau alsi 
dūrė jų puslapiuose,

O rusai? Jie nepasirodė. 
Sako, apskritai buvo pakeista 
ir lankymosi programa, kad 
tik nereikėtų susidurti su tais 
kurie jiems yra krislas aky 
se. Nors «geros akys dūmų 
nebijo», tačiau tie «dúmaí» 
yra nemalonūs.

Kiek girdėti, klyvlendiečiai 
panašiai rengiasi sutikti ir ki 
tus komunistinius lankytojus.

Darbininkas

linksma įžanga i Ketanti 
Vienybe

Prieš susivažiuojant užsie
nių reikalų ministeriam, Žene 
vos miesto valdžia pavedė 
dailininkui nupiešti paveikslą 
kuris vąiduotų keturių minis- 
lerių vieningą sutarimą tai
ka) laimėti. Tuo paveikslu 
buvo papuoštas posėdžių kam 
barys. Bet tik spėjo paveiks 
lą pakabinti, jis sukėlė nevie 
uingą sprendimą ir ginčus 
tarp žurnalistų, kurie pirmie
ji jį gavo apžiūrėti.

Paveikslas vaizduoja keturi 
as nuogas moteris, kurios iš 
vandens traukia, tinklą su žu 
vim. Trys paveikslo prieky 
tinklą traukia, o ketvirta iš 
užpakalio jį stumia. Visų ke 
tūrių veidai padaryti vienodi. 
Tai reiškia, kad visos yra vie 
ningos. . . Bet dėl tų nuogų 
gražuolių ir prasidėjo ginčas. 
Jugoslavas žurnalistas išaiški 
no tuojau, kad tos trys prie
šakyje tai Vakarų valstybės 
o lenkas tada pridėjo pasipi 
ktinima, kam Sovietai nusiimi 
ti į užpakalį, į vandenį esą 
frėtų visos aštuonios kojos 
būti vienoje linijoje. . . Ame 
rikietis su įtarimu pažiūrėjo 
į tai, kad moteris Nr. 4. turi 
rankų raumenis stipresnius 
nei trys pirmosios. . . vadinas 
jo apsiginklavimas įtartinas. 
Kiti žurnalistai įžiūrėjo, kad 
dailininkas padarė per dide
les tinklo akis — žuvis tikri
ausiai iškris.

Laisvojo Pasaulio 
Spaudos Puslapiuose

LTS ir LLKS pasitraukimą 
iš Vliko Amerikos tautininkų 
veikėjas ir «Vienybės» redąk 
torius J. Tysliava «Vienybė
je» taip įvertina: «. . Tauti
nio Sąjūdžio ir .Laisvės Kovo 
tojų Šąjungos pasitraukimas 
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MOKSLEIVIU ATEITININKU SPAUDOS STALAS 
NAUJAI GAVO sias knygas

Kun. St. Yla /«Sveika Marija» /maldaknygė/ — 100 cr.
Tev. Kazimieras /kapucinas/ Atlaidų Šaltinis/ maldaknygė 

« » « stambiomis raidėms — 175 cr.
« » » » pauksuota — 200 cr.

Kun. P. Kirvelaitis «Aušros Žvaigždė» maldaknygė
« jaunimui» nuo 50 iki pagal viršelius. — 125 cr. 

A. Baronas «Sodas už horizonto» (romanas) — 125 cr.
Alė Rūta «Trumpa diena» (ureraijuotas romanas) — 200 cr. 
Kun. Rimšelis MIC. «Tėvas Pijus» (dvasinis skaitymas/ 100 cr. 
A. Maceina «Saulės Giesmė» — — 250 cr.

Spaudos stalas veikia kas sekmadienį prie Vila Zelinos 
bažnyčios.

Jei kas norėtų knygas gauti paštu užsakymus ir pinigus siusti
M. A. Spaudos Stalas, Caixa Postai 4118, São Paulo.

iš Vliko yra traukintasis iš 
karo fronto. Tegu tame Vyr. 
Lietuvos Išlaisvinimo Komite 
te nėra taip, kaip turėtų būti 
arba kaip šių organizacijų va 
dai norėtų Bet ar jie, pasi
traukę, jį pagerins? Nei pa 
gerins, nei pagaliau, atskirai 
dirbdami tą patį Lietuvos va 
davimo darbą, jie privers ji 
užsidaryti Skaldydamiesi ir 
kovodami, mes tikriausiai ne 
pagreitinsime tėvynės išlais
vinimo . . .

Ima baimė, kad po šio pasi 
traukimo gali įvykti kitas — 
pasitraukimas visu frontu. Ne 
paslaptis, kad kai kurie tauti 
ninku veikėjai jau seniai bu
vo linkę siūlyti pasitraukti ir 
iš Amerikos Lietuvių Tary
bos Mat, pasitraukę iš Vliko 
bet dalyvaudami Amerikos Li 
etuvių Taryboje, tautininkai 
vis tiek remtų Vliką, Vliką, 
kurį savo ruožtu remia Ame 
rikos Lietuvių Taryba. . . Ar 
jie, pasitraukę iš šių dviejų 
kovos organizacijų, taip pat 
pasitrauks ir iš Lietuvos Lais 
vės Komiteto, šių žodžių au
toriui nežinoma...»

Dėl vienybės Lietuvos lais 
vinimo darbe ardymo taip pat 
pasisakė «Naujienos», «Drau
gas», «Darbininkas», «Nepri
klausoma Lietuva» ir kt. spa 
ūdos organai. «Naujienos», 
plačiai įvertinusios tautininkų 
pasitraukimą ir jį pasmerku
sios, pastebi: «Skaldymo pra
džia jau buvo padaryta, kai 
Rastens įsteigė 4 grupių «ko 
ordinacfnį centrą» ir Nepri
klausom) bės Fondą «Drau
gas» rašo, kad «dėl tautinin
kų pasilikimo Alte mes nesą 
me linkę abejoti Altui atsto 
tybę duoda atskira amerikie 
čii grupė — AL'I'S, no"s jos 
vadai — Dr. St. Biezis. J. Ba 
čiūnas ir A. Trečiokas — sa 
vo neapgalvo'u pareiškimu a 
pie savo europine kelionę 
spaudai lyg ir davė suprasti, 
kad jie solidarizuoja LLKS 
pasitraukimui iš Vliko. Bet 
kad tos dvi grupės turėtu pa 
sitraukti iš prie Committee 
for a Free Europe veikiančio 
lietuviu skyriaus, vfidinamo 
Lietuvos Laisvės Komitetu, 
tai labai aišku. Jis yra suda 
rytas iš tu politinių grupių, 
kurios ir Vliką sudaro. Tad 
visai natūralus kelias dabar 
iš to komiteto pasitraukti». 
Bet «kitas 8 grupės turėjo 
sėkminga pasitarimą. Jos nu 
tarė sukviesti Vilko sesiją 
New Yorke Jos susitarusi 
os dėl darbotvarkės ir dėl 
k t. persitvarkymų pačiame 
Vlike. . . Ir mes tikimės, kad 
Vlikas niekuomet nenukryps 
nuo savo kelio, nuo savo tie 
sioginio tikslo, nuo uždavinio 
kurį jam pati pavergtoji tėvy 
nė Lietuva yra uždėjusi». 
«Darbininkas»: «... lietuvių 
visuomenė dar labiau skelbia 
ma. Ji buvo skaldoma jau 
eilė metų tautininkų spaudos,

kuri nesidrovėjo Vilkui pri 
kaišioti viso pikto, tuo sėdo 
ma ir visuomenėje nešautai 
ką. Pernai dar įsteigtas ats 
kiras Fondas. K o daugiau 
dar reikėjo? Liko tik pasitra 
ūkti... Tuo tarpu visi gali 
matyti, kad Sovietams vyksta 
«sniego» operacija: skaldyti 
ir tirpdyti kaip sniegą tuos, 
kurie stoja į kovą. Deja, lie 
tuviams tirpdyti tautininkai 
bus prikišę dar ir savo žari
ją. . .» Am Liet. Kat. Fed. 
Taryba priėmė rezoliuciją «ta 
utos vienybės ir Lietuvos lais 
vinimo» reikalu, pasisakyda 
ma prieš vienybės ardymą ir 
už reikalą «nepaisant visų 
aplinkybių, Vliką išlaikyti ve 
iklų ir stipriai vieningai sto 
vėti jo užnugaryje». Panašių 
pasisakymų yra ir daugiau.

— JAV vykęs metinis Lie 
tuvių Profesorių Draugijos 
suvažiavimas pritarė Kultū
ros Fondo minčiai ir projek 
tui kasmet pravesti paskaitų 
ciklą šūkiu: Pažinkime Lietu 
va, jos istoriją gamtą, žmones 
ir kultūrą Taip pat skatina 
ma pakartotinai į draugiją 
kviesti, kad įstotų, jaunuosi
us lietuvius akademikus, dir
bančius Amerikos universite 
tuose. Profesorių Draugijos 
valdyba perrinkta ta pati: Ja 
siukaitis, Krikščiūnas. Nasvy 
tis, Rukuiža ir pririnktas Dir 
mantas.

Amerikoje Sudaryta 
Kultūros Taryba

Bendruomenės valdyba spa 
lio 20 d. posėdy papildė Kai 
tūros Fondo Tarybą. Į tary
bą sa»o atstovus kviečiamos 
išrinkti arba paskirti įvairios 
kultūrinės mūsų institucijos, 
draugijos, ansambliai ir tt, 
taip pat į ją kviečiami ir pas 
kirų šakų kultūrininkai bjei 
atskiri lietuvių kultūrą remią 
asmenys. Numatyti 28 tary
bos nariai. Bendruomenės 
Valdyba imasi parengiamųjų 
darbų, kad būtų galima netru 
kus sušaukti Kultūros Fondo 
Tarybą pirmojo posėdžio Ta 
rybos narių daugumą suda
rys čikagiškiai, tad ir jos re 
ziduojamoji vieta bus Čikaga.

Atskirų vietovių mūsų kul 
tūrininkai bei lietuvių kultū
ros rėmėjai kviečiami tuojau 
taip pat imtis Kultūros Fon
do skyrių organizavimo dar 
bu. Sukruskime ir parodyki
me, kad svajotasai Kultūros 
Fondas iš tikrųjų yra būtino
ji realybė.

— Reikalauja pavergtiesi
ems laisvės. Londone leidži
amas lenkų emigrantų «Dzie 
nnik Polėki» rašo, kaip Ispani 
jos valstybės šefas Franco, 
kalbėuamas su JAV valstybės» 
sekretorium Dulles, pareiškė 
savo didelį nusivylimą Vaka
rais, ypač jų abejingumu, ku 
r| didžiosios valstybės rodo 
Rytų Euro dos pavergtųjų tau 
tų išlaisvinimo reikalui. Pa 
sikalbėjimo tarp Dulles ir 
Franco detalės buvo paskelb 
tos tik vėliau. Ir tarp jų bu 
vo pranešta, kad Franco tei 
ravęsis valstybės sekretorių 
Dulles, kodėl didžiosios vals
tybės, besitardamas su Sovie 
tais, aplenkia pavergtųjų tau 
tų bylą

E. gautosiomis žiniomis, Is 
panų valstybės šefas Franco 
taip pat domisi Vliko turimą
ja iš Sibiro gauta lietuvio 
dvasininko įšv. stula ir iš vi
so padėtimi soviet, darbo ver 
gų stovyklose.
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1S55 m. gruodžio 3 d.

O. TAI bKANI KAVA

Industria e Comercio de Calçados

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

Rua Javaės, 626 São Pan!®

iRUA BARÃO DE 1TAPETININGA, 2773 — 4 AND. — SALA 2 
TEL. 34-7482 — SÀO PAULO
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ĮKURTA 1830 METAIS

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

dažais ir pastele.

ARTHUR SCHMIDT

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

Nori būti žemes savininku?
Mato Grosso estadas tai duoda geriausios progos. 

Čia lengvai gali įsigyti daržus arba ūkius. Įsigyk 
šiandien, nes rytoj žemės vertė jau bus daug didesnė.

Prašymus žemei įsigyti reikia rašyti estądo valdžiai.
Šitai Tamstai siūM

Jmobiluna Alto do Guaposé Ūda.
Cuiabá, Mato Grosso - Centralinė raštinė: Cx. Postal 98 

Painformuojame ir per laiškus.

ALBERTAS PAV1LAV1ČIUS

teisinis patarėjas prie advokato 
RIJY 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, 17Ó 5-aud. sala 520 
Rezidencija: Rua Itaqueri, 431 São Paulo

MŪSŲ LIETUVA pusi b

i v. a a © i r a s o o d r a s i i

MIELI LIETUVIAI?

Artinantis maudymosi sezo 
uui ir esant laisvų kambarių 
kviečiame visus atvykstan
čius i Santos poilsiui apsis to 
ii pas Steponaičius. Galima 
ganu kambarį su maistu ir be 
maisto. Privažiavimas šutomo 
diliu ■ labai patogus, gatvė 
naujai išgrįsta.
Adresas: Run. Godofredo Fra
ga, 173 — Jose Men m o

Kiekvieną sekmadieni prie 
bažnyčios pas spaudos pla.lin 
tojų B. Šimkų galima gauti 
nusipirkti naujausių lietuviš
kų knygų, maldaknygių bei 
laikraščių.

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

PRANAS & CIA. LTDA.
importação — Exportação

Į Raštinė: Rua do México, 90 - 9.o - sala 904 
i
Í Rio de Janeiro - Fone: 32-9294

SKAITYK JR PLATINK

«MUSŲ LIETUVA»

Ar jau įsigijai rašytojos K. Pažėraitės idomų roma
na «Nusidėjėlė» ir jos novelių rinkini «Didvyriu Zemê»? Jej 
ne - nieko nelaukdamas kreipkis M >isų Lietuvos» redakciją

Nori, kati «Mūsų Lietu 
va» būttr 'ietuviškojo gyveni
mo veidrodis9

— Bendradarbiauk joje 
p ra n e š dm a s v i sa s n a u j i e n as 
iš savo apylinkės, miesto ar 
interiors

VILA ALPINA

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

AVENIDA DR. GIACAGLINI, 34-C
i»:: sssskš: s: i

VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS 

L I N D O Y A

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINI OJAI

■SIMl

IKMÁCJ CAKR1ERI ™
Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, kurio 
puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau visi yra vien
balsiai pripažinę. Pabandykite. įsitikinkite ir visa

dos naudokite!
PHZt ntNQ RUKNA 7Qg Q 335 Prated
TELEFONES s 51*4019 © 51*2223 S Ã O PAULO
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SUSIRINKIMAS SPAUDOS 
REIKALU

Šį sekmadienį tuoj po su
mos šaukiamas pasitarimas 
spaudos reikalu. Pasitariman 
kviečiami «Musų Lietuvos'» 
leidėjai, bendradarbiai, pla
tintojai ir visi, kuriems Vrūpi 
lietuviškos spaudo s reikalai. 
Susirinkimo vieta — mokyklo 
je už bažnyčios, V. Zelinoje.

Laikraščio likimas yra skai 
tytojų bei spaudos rėmėjų 
rankose.

LATVIJOS NEPRIKLAUSO
MYBĖS MINĖJIMAS.

Latvijos Nepriklausomybės 
Pasklebimo 39 metų sukaktu 
vių proga vietos latvių kolo 
nija š/m. lapkričio mėn 19 d. 
Rua Helvetia, 722, suruošė 
minėjimą, kuriame, be vietos 
latvių kolonijos, dar dalyva
vo ir kitų tautų atstovai - jų 
tarpe ir Lietuvos Konsulas 
A. Polišaitis.

PRIĖMIMAS PAS 
LIBANIEČIUS

Libaniečius Tautinės Šven 
tės sukaktuvių proga, Libano 
Generalinis Konsulas S. Pau 
lyje p Dr. Fares Ragi su Po 
nia savo rezidencijoje • Rua 
Colombia, 391, š/m lapkričio 
mėn. 22 d. suruošė oficialų 
priėmimą, kuriame, be vietos 
valdžios atstovų, dar dalyva 
vo S. Paulo Konsulų Korpu
sas - jų tarp ir Lietuvos Kon 
sulas A. Polišaitis su Ponia 
bei Paulistų visuomenės ir 
vietos libaniečių kolonijos 
atstovai.

PAULISTŲ MOKSLO AKADE 
MIJOS PIRMININKO DR AL

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

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 
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 
ISSIMOKEJIMÜI.

Prie pat autobuso Nr. 93 sustojimo vietos.

ESCRITÓRIO «VILA ZELINA»

IRMÃOS BAUZIS

Registrada rao C. R. C. «ob o n.o 551

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

Puikiausia Kalėdinė Dovana
YRA GERA KNYGA

Kalėdų švenčių proga savo artimajam, draugui ar 
prieteliui dovanok lietuvišką knygą.

Knyga yra tinkama dovana jaunam, senam ir vai
kui Įvairiausių lietuviškų knygų jūs galite gauti ant 
moksleivių ateitininkų spaudos stalo prieVila Zelinos 
Bažnyčios. '

š 
s

£
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Aberturas de firmas 
Encerramentos de firmas 
Transferencias de firmas 
Contrat. na Junta Comercial 
Dis^at. na Junta Comercial 
Escritas Fiscais 
Escritas Comerciais

HORÁRIO das 

TIMO ARANTES Ir Automo
bilių Klubo Pirmininko Dr. No 
berto Moreiros Pagerbimas

Š/m. lapkričio mėn. 24 "d. 
Automobilių Klube São Paulo 
Konsulų Korpusas, aukščiau 
išvardintiems asmenims pa
gerbti suruošė pietus, kuriuo 
se dalyvavo visi Svetimų 
Valstybių, reziduojantieji São 
Paulyje Konsulai, jų tarpe C>r 
Lietuvos Konsulas A. Polišaitis.

RIO DE JANEIRO

Rio de Janeiro Kardinolas, 
D. Jaime de Barros Camara 
dar kartą parodė Lietuvių Ko 
lonijai savo palankumą atsi
lankydamas lietuvių bažnytė
lėje lapkričio mėn. 13 d. ir 
atlaikydamas šv. Mišias.

— Nežiūrint didelio lietaus, 
beveik visa Lietuvių Koloni
ja susirinko į Vakarą-Koncer 
tą, kuris įvyko š/m. lapkričio 
mėn. 20 d. Pelno gauta 4 kon 
tai ir paskirta bažnyčios la
bui.

Dalyvis

— Visiems prisidėjusiems 
prie Vakaro Koncerto pasise 
kimo, ypač: J. E. p. Minister! 
ui Meieriui už dovaną, p Ga 
ulienei, p. Martinkui, p. o. 
Dubauskams, dainininkei D. 
Beatriz Rocha Miranda Figue 
iredo už išpildvmą iš operos 
kūrinių, poniai M. Schade, p. 
Marijai, p. Otto už salę ir ki 
tiems, širdingas lietuviškas 
ačiū. Pelnas skyriamas lietu 
vių bažnyčios naudai.

Kun. F Jokubauskas 
Kolonijos Kapelionas

— J. E São Paulo kardino
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Contratos de locação 
Cartas de Fiança 
Requerimentos 
Balanços
Alvarás diversos 
Seguros de Fogo e 
Seguros de acidentes 
às 19 horas. 

las uždraudė tikintiesiems lan 
kyti Vila Prudentėje esančią 
«šventosios» statulą. Jokio 
ten stebuklo nebuvo ir nega 
H būti, nes statulos savinin
kai nepriklauso prie tikros 
Katalikų Bažnyčios, bet ats 
kalai - braziliškiems knaza 
ležninkams».

AfA. Kazys Rutkauskas ir 
Mikalina Rutkauskienė

— Jonas Čekanavičius. gy 
venami'b \ ila independência, 
praneša, kad už uošvius, Kazį 
ir Mikaliną Rutkauskus, bus 
metinės mišios egzekvijos ate 
inautį trečiadienį, gruodžio 
m. 7 d. Vila Zelinoje, 7:30 vai. 
Giminės ir pažįstami kviečia 
mi atsilankyti.

Kazys Rutkauskas miręs 
praėjusiais metais, 75 metų 
amžiaus ir Mikalina Ruikaus 
kienė. 74 m. amžiaus mirusi, 
yra kilę iš Kauno apylinkės. 
Apsivedė Baptų parapijos baž 
nyčioje. Apie 1927 m. atvy
ko Brazilijon. Apsistojo Lu
iz Barretos, S. Paulo estade, 
apylinkėje ir dirbo kurį lai- 
k ą kavos ūkyje. Neužilgo 
persikėlė į São Paulo. Iš S. 
Paulo nuvyko į Rio Graade 
do Sul, apsistojo Bôa Vista 
do Erechirn apylinkėje, prie 
naujai kylančio miestelio Pa- 
ulo Bento Vertėsi žemdir
byste. Čia mirė ir palaidoti-

Paliko tris sūnus: Kazį, Jo 
ną, Antaną ir dukteris: Olga, 
Veroniką i r Genę,; žentus, 
marčias anūkus.

— Pocių šeima praneša, 
kad už A. A. Antaniną Pocie 
nę mišios — egzekvijos bus 

Clínica Dentária Popular 
“<gão Judas lEato” 

DIRETOR: Dr. Augusto Ribeiro Leite
Praça Sâo José, 8 - salas 3 e 5 

Vila Zelina

I
 Dentaduras — Pontes — Extrações — Obturações 

DIURNA E NOTURNA
y —-—         .........,v

ateinantį penkiadieni, gruod 
žio m. a d. 7 vai., Vila Zel - 
noje, Gimines ir pažįstamus 
kviečia dalyvauti.

BAŽNYČIOS DARBAMS 
AUKOJO:

Po Cr.S 500,00 - Viktoras 
Petravičius ir Ona Sinkeviči 
enė.

Po Cr.$ 200,00: Juozas Kru 
nizlys, Bronius Raiskas t. r 
RadzvilaviČia
Už aukas nuoširdžiai dėkoju, 

kun. P. Ragažinskas 
klebonas

LAIŠKAI

Al. Grabauskui," V. ’ Stoknai, 
V. Skripkai, Ant. Lazdauskui, 
V. Bogar, A. Pumputienei, 
i r Jadvygai Bortevočienei. 
Beveik8’ visi laiškai yra iš a- 
napus geležinės uždangos.

-- Gruodžio mėn. 8 d., atei 
naru; ketvirtadienį Panelės 
švenčiausios šventė. Fabri
kai ir komercija nedirbs. Vi
la Zelinoje pamaldų tvarka 
bus kaip sekmadieniais.

—- A. ir Pr. Zieziai praėju
sią savaitę lankėsi S. Pauly.

— ŠĮ sekmadienį Bom Re
tiro, šv. Eduardo parapijos 
bažnyčioj, 10 vai. bus lietu
viams pamaldos, kurias lai
kys neseniai grįžęs iš Urug
vajaus misijonierius Tėvas 
Vladas Mikalauskas S. J. Po 
mišių bus galima nusipirkti ir 
laikraštis «Mūsų Lietuva».

PROGA IŠTEKĖTI

Oct Chabunas (Šabunas) 
gyvenantis vienoje L»zendoje 
netoli miestelio Guarantan, 
dirbantis fazendos administra 
cijoje, našlys, 45 metų amži
aus, norėtų apsivesti su lietu 
ve. ne senesne kaid 35 metų 
amžiaus, mergina arba našle. 
Našle pageidautina be vaikų 
arba su vienu vaiku.

Laiškus fotografijas siųsti 
šiuo adresu:

Octacilio Chabunas 
Guaratan Caixa Postai 29.

NO B, Ėst. de São Paulu

PAIEŠKOMI:
1 Murauskas Pijušas, atvy
kęs Brazilijon 1926 metais.

2 Viliodo J , kilimo iš Lietu
vos, giminės,

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

Irene Šimonytė 
PASIRYŽIMAS VISKĄ 

NUGALI
Praėjusį mėnesį Irene Šimo 

nytė, gyvenanti Vila Zelinoje 
išlaikė gimnazijos kurso eg
zaminus, privačiai pasiruošti 
si. Ir išlaikė su aukštu pažy 
mfu. Irėnė yra gimusi V. Ze 
linoje. Čia pat lanKė pradžl 
os mokyklą, gražiai lietuviš
kai kalba, yra ateitininkų na 
rė, “Ateities” skaitytoja. Jos 
sesutė Julytė irgi šiais meta 
is baigs gimnaziją. Kita se 
šutė Elena, liuosomis nuo dar 
bo valandomis, studijuoja ir 
ruošiasi egzaminams.

Pasiryžimas, darbštumas, vi 
sur, kur begyventų, skina ke 
lią į mokslą bei šviesesnį ry 
tojų. Linkėtina, kad ir dau
giau lietuvaičių pasektų Šimo 
nyčių pavyzdžiu.

3 Bražinskaitė Anelė,
4 Ambražiūuas - vedęs Jonai 

tytę, kilęs iš Babtų valšč, 
Kauno apsk.,

5 Vitkevičiūtė Emilija.
6 Vitkus Edvardas.
7 Ignatavičius Dimitrijųs,
8 Ignatavičienė Liudmila,
9 Ignatavičius Vladislovas,

10 Ignatavičius Aleksandras,
11 Ignatavičius Andrius,
12 Damauskas Jonas, kilęs iš 

Lapių valšč..
13 Taruškienė Stefanija, kilu 

si iš Šiaulių,
14 Bindokas Vytautas,
15 Bindokas Zigmas,
16 Bindokas Izidcrus,
17 Jatulis Vytautas. Eduardo 

sūnus, gimės 1926 m.,
18 Jatulis Gediminas. Eduar 

do sūnus, gimt 1928.,
19 Lapšienė-Jatiilytė Juzė,
20 Jatulytė Petronėlė,
21 Blaszewitz Antanas,
22 Blaszewitschiútè Emilija, 

gim. 1920 nu Kaune,
23 Blaszewitz Brenconaitė A- 

lidė, gim. 1892 m. Liepojije
24 Juškevičiūtė Albina, kilu

si iš Trakų apskr.,
25 Jovarauskų ar Jovirauskų 

šeima,
26 Kun. Ažubalio giminės,
27 Kun. Baltramonąičio Juo

zo giminės ir
28 Kun. Freino Juozo gimi

nės.
Ieškomieji arba apie ju

os žinantieji prašomi atsiliep 
ti: CONSULADO D \ LITUÂ
NIA, Rua Dom Jose de Bar
ros, 168 - 5o andar - Con j. 53 
Caixa Postal 7249 - S. Paulo 
Brasil.

Be to, p. Juozas Bortke 
vičius prašomas, darbo va
landomis: 9/11 vai., atsilanky 
ti Konsulatan giminų paiešk® 
jimo reikalu.

GERA PROGA PIRKTI 
KEPYKLA

su didele apyvarta. Pardu® 
dama sveikatos sumetimais. 
Taip pat gali būti dalininku.. 
Smulkesnes informacijas gali 
ma sužinoti pas Karolę Pažė 
raitę, V. Zelinoje, arba pas 
savininką Edvardą Pažėrą, 
Caieiras miestelyje, Av. Cres 
ciuraa, 170.
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