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Sovietiniam Kolonializmui Turi Būti 
Padarytas Galas!

Raudonosios imperijos val
dovai turi daug sunkumų sa 
vo vidaus gyvenime: ūkinės, 
politinės, tautinės ir sociali
nės negerovės visiems — tiek 
pavergtiesiems, tiek ir užsie
niui — yra regimi faktoriai, 
vis didiną įtampą sovietinėje 
imperijoje

Kad nukreiptų gyventojų 
dėmesį nuo savo vidaus ne
gerovių. Kremliaus vadai pa 
kartotinai kelia tarptautinius 
neramumus, kuriais, kaip sa
vo laimėjimais, nori nustelb
ti savo vidaus gyvenimo di
džiąsias žaizdas. Jie išprovo
kavo Korėjos karą, puolė 
Laosą, Vietnamą ir daug kur 
kitur varė savo imperialisti
nę ekspansiją Pagaliau So
vietai pradėjo krauti savo 
branduolinius ir kitokius gin 
klus JAV pasienyje, Kuboje. 
Iš šios savo bazės Sovietai 
numatė savo agresiją plėsti į 
kitas Pietų Amerikos žemes 
ir tuo pačiu grasinti ir Šiau
rės Amerikos žemynui. Be to, 
Vakarų Berlyno pretekstu, ne 
atlaidžiai veržiasi ir į Vaka
rų Europą

Atsiradus Amerikos pa!an 
gėje Sovietų Sąjungos kari
nėms bazėms su visokių rū
šių puolamaisiais ginklais. Va 
šingtonas pritrūko kantrybės 
stebėti visokeriopus sovietų 
karinius pasirengimus ir vie

AMERIKOJE RINKIMUS 
DEMOKRATAI LAIMĖJO

Lapkričio mėn 6 d. Šiau
rės Amerikoje buvo renka
mas kongresas, parlamentas, 
dalis senato ir 39 valstijų gu- 
bernat r ai. Rinkimus laimė
jo tiek senato, tiek parlamen 
to ir gubernatorių (iš 39 go- 
bernatorių demokratams te
ko 26) prez. Kennedy parti
ja, demokratai.

Šie rinkimai yra įrodymas 
tautos pasitikėjimo nreziden 
tu.' Beabejo daug įtakos turė 
jo rinkimams Kubos įvykiai.

KUBOS FOGETÊS PL ŪKIA 
RUSIJOS LINKUI

Rusų bazės Kuboje jau išar 
dytos. Fogetės pakrautos į 
Sovietų laivus, ir anot paties 
Kruščiovo, plaukia Sovie ų 
Sąjungos linkui Kuba įsileis 
Raudonojo Kryžiaus kom’siją 
patikrinti bazių išardymui. 
Taip pat reikalui esant Ame
rikos laivynas tikrins sovietų 
laivus.

Amerikos blokada tebevei
kia. Sovietų vicepremjeras 
Mikoyan dar tebesidera K u 

ną kartą prezidentas Kenne 
dy pasakė GANA ir paskel 
bė blokadą ginklams gabenti 
į Kubą Tai istorinis žygis, 
kuriuo sovietinei ekspansijai 
į Amerikos žemyną užkerta
mas kelias.

Mes, kurie daug kartų esą 
me prašę konkretesnių žygiu 
prieš Lietuvos okupantą So- 
vietų Sąjungą, aukštai verti 
name šį Amerikos ryžtą išei
ti į atvirą kovą prieš sovieti 
nę imperialistinę ekspansiją. 
Ir Lietuvos ir JAV priešas 
yra tas pats — Sovietų Są
junga JAV. pradėjusios sti
presnę su šiuo bendru priešu 
kovą, stiprina ir lietuvių tau 
tos viltis, greičiau atgauti 
laisvę

vyriausias lietuv' s iš
laisvinimo KOMITETAS, 
sveikindamas Ame ikos realų 
ir stiprų pasipriešinimą *ovie 
tams, deda vilčių, kad JAVals 
tybių vyrai nekreips dėme
sio į siūlymus, iš kur jie be
kiltų — iš vidaus ar užsienio 
— pasukti Kremliaus stato
mųjų pinklių kryptimi

Tikėsime, kad prezidsnto 
Kennedy pradėtasis žygis ne 
siribos Kubos nuo sudėtinės 
bazės apvalymu, bet pasieks 
ir pavergtųjų Europos tautų, 
tarp jų ir Lietuvos, laisvės 
reikalus.

VLIK'o PREZIDIUMAS 

boję su Fidel Castro Nors 
apie pasitarimų turinį Jokio 
pranešimo nėra, tačiau nesun 
ku nuspėti, kad tariamasi kon 
trolės, bazių išardymo, bloką 
dos ir panašiais klausimais.

Fidel Castro jaučiasi komu 
nistų išduotaę Rusija perda
vė Fidel Castro patikrinimą 
Amerikos vardu, kad Kuba 
nebus ginklu puolama.

INDIJOS • KINIJOS KARE
NIEKO NAUJO

Komunistinės Kinijos armi 
ja ruošiasi toliau Indijos teri 
torijon, nors lėtai, žygiuoti, 
Indija reorganizuoja savo ka 
riuomenę ir apginklūoja iš 
Vakarų valstybių gautais gin 
klais

Rusija Indijos Kinijos kare 
laikosi neutraliai. Tas jos neu 
tratamas tiek kiniečių, tiek 
indų tarpe iššaukė nepasiten 
kinimo.

Keturiasdešimts valstybių 
pasisakė palaikančios Indijos 
pusę Iš tolimosios Suomijos 
praneša, kad yra nemaža sa 
vanorių pasiryžusių Indijon 
vykti ir kovoti prieš komunis 

tinę Kiniją. Niekas geriau ne 
supranta kaip suomiai kovą 
su komunistais, kurie 1939 
m. buvo užpulti komunistinės 
Rusijos Bendrai viešoji pašau 
lio nuomonė yra Indijos pusė 
je Visas kultūringas ir demo 

«kratinis pasaulis smerkia ko
munistinės Kinijos agresiją.

- 45 ta revoliucijos sukak 
tis lapkričio 7 d buvo mini 
ma Sovietų Sąjungoje. Kaip 
paprastai programoje buvo di 
delis Maskvoj Raudonojoj aikš 
tėj kariuomenės ir ginklų pa 
radas. T^rp ginklų buxoparo 
dyta 13 metrų ilgio fogetė

Kruščiovas nekalbėjo Kai 
bėjo tik maršalas Malinovski 
Ir tik 7 minutes. Jo kalba bu 
vo gana santūri, be didesnio 
Vakarų pasaulio puolimo.

Kruščiovas išsišnekėjo su 
ruoštame Kremliuje diploma 
ta i.s priėmime Daugiausia bu 
vo puolama Vakarų Vokieti 
ja ypač ministeris pirminiu 
kas Adenauer už jo «militaris 
tinę» politika Berlyno feika 
lai. anot Kruščiovo nebus 
taip len.vai išprėndžiami kaip 
Kubos. O Kubos reikale, anot 
Kruščiovo, taika išėjo nuga7 
lėtoju ir laimėtoju.

— Jugoslavijos diktatorius 
Tito birželio mėn. lankysis 
Brazilijoje.

- PARAGUAJUJE yra sta 
tomos Amerikos karo aviaci 
jos bazės

- 1RGENTINOS keli kąro 
laivai dalyvauja Kubos blo 
kadoje.

— NIXON, buvęs kandida 
tas į Amerikos prezidentus, 
pralaimėjo rinkimus į Califor 
nijos gubernatorius. Laimėjo 
demokratų kandidatas.

— BRASILIA. Parlamente 
buvo pranešta, kad 24 sena 
to tarnautojai gyvena kotely 
je. Jų išlaikymas valstybės 
iždui atsieina 6 milijonai kru 
zeirų per mėnesį Kaikune 
deputatai kelia klausimą grą 
žinti sostinę atgal į Rio de 
.'aneiro. Pastatyti greitu lai
ku pakankamai patalpų tar 
nautojams ir įstaigoms, šiuo 
ekonominės krizės metu yra 
neįmanoma Sostinės atkėli 
mas atgal į Rio de Janeiro 
depu atų tarpe yra rimtai 
svarstomas.

— JUSCEL1NO KUBITS- 
CHEK tikrai bus kandidatu, 
PSD partijos, į prezidentus.

— Gal ir nebus plebiscito 
— tautos ateik laušimo 6 d. 
sausio Vieton plebiscito da
bartinės vyriausybės sluoks
niai siūlo atšaukti vadinamą

«4to Adicional», sulig kuriuo 
parlamentas, Janio Quadros 
pasitraukus iš prezidento pa 
reigų, įvedė parlamentarizmą. 
Sausio 6 d rinkimai valsty
bės iždui atsieitų virš bilijo
no kruzeirų.

. — PRANCŪZIJOS parlamen 
to rinkimai bus 18 d. lapkri 
čio.

- CARLOS LACERDA, Gua 
nabaros gubernatorius, buvo 
priimtas popiežiaus. Audien- 
ciji truko 25 minutes. Guber 
natoriaus C. Lacerda pastan
gomis Vak. Vokietija Guana 
baros estadui paskolins 200 
m lijonų markių, kurios bus 
sunaudotos numatytiems pie
ne darbams.

— UDN partija bus opozi
cijoje Partijos viršūnės ofi
cialiai praneša, kad jos atsto 
vai federaliniame parlamente 
bus opozicijoje, kontroliuos 
ir kritikuos vyriausybės dar 
bus. Taip yra tikra, kad S. 
Paulo estado udenistai bus 
Adhemar de Barros ad minis 
tracijai opozicija Krikščio
nys demokratei yra pasiryžę 
bendradarbiauti su Adhemar 
de Barros. Manoma, kad 
krikščionims demokratams 
teks auklėjimo ir švietimo se 
kretoriatas.

— ADHEMAR de BARROS 
del ligos savo kelionę į Para 
gvajų, yra gavęs Faragva 
jaus prez. oficialų kvietimą, 
atidėjo kitai progai.

NAUJA ALTO VALDYBA 1
Spalio 27 d. posėdyje nau

joji ALTo Valdyba pasiskirs 
tė pareigomis: L. Šimutis — 
pirmininkas, dr P. Grigaitis 
pirm, vicepirmininkas, kiti 
vicepirmininkai — T. Blins 
trubas, P. Dangis, K. Drauge 
lis ir A. Rudis. Ing. Eugeni 
jus Bartkus — pirm, sekreto 
riūs, antras sekr. — Vi. Šimu 
tis; iždininkas — M Vaidyla; 
finansų rašt. — J. Tai alas.

AMERIKIEČIAI VERTINA 
DAIL. KĘSTUČIO ZAPKAUS 

KŪRYBĄ

Neseniai Čikagoje pasibai
gusi dail Kęstučio Zapkaus 
kūrinių paroda susilaukė ame 
rikiečių meno sluoksniuose 
labai gero įvertinimo Jauną 
menininką dailės kritikai ame 
rikiečiai vadina dideliu talen 
tu, kuris sukursiąs daug ver
tingų paveikslų.

JAUNŲJŲ DAILININKŲ 
PARODA ČIKAGOJE

Spalio 13 Čikagoje, Čiurlio 
nio galerijoje, atidaryta jau
nųjų lietuvių dailininkų dar-

VÉL NAUJAS <ML> LEIDĖJAS
L.

KAZYS TAMAŠAUSKAS

Dar pra jo tik savaitė lai
ko, kai džiaugėmės nauju 
«M.L» leidėju iš Parque da 
Lapa Jonu Jankausku, bet 
štai vėl iš to paties Pa que 
da Lapa iškyla į garbingus 
lietuviško laikraščio leidėjus 
Jono Jankausko kaimynas ir 
švogeris, nes yra vedęs J>no 
seserį Oi.ytę Jankauskaitę, 
būtent KAZYS TaMAŠAUS 
KAS. Jis taurus lietuvis patri 
jotas irgi kilęs iš Lietuvos, 
gimęs 1924 m. Vilkaviškio 
mieste ir, būdamas vos tujų 
metų, 1927 m atvyko su sa
vo tėvais į Braziliją. Čia pra 
silavinęs mokyklose pradėjo 
verstis valgomų daiktų pre
kyba. Dabar turi didelę val
gomų daiktų krautuvę Par
que da Lapa, R. Teheran, 24. 
Daug apylinkės žmonių eina 
pajs jį pirkti daiktų, ir lietu
viai net iš t< liau atvyksta. 
Viena, pala kydami savo tau
tietį (taip ir reikia!), o antra, 
Kazimiero Tamašausko ir jo 
žmonelės Onytės mandagumas 
ir nuoširdumas visus patrau
kia: taip lietuvius, taip sve
timtaučius.

Linkime jauniems lietu
viams Onytei ir Kaziui Ta
mašauskams stiprios sveika
tos, didžios Dievo palaimos 
gyvenime, kad gražiai užaug
tų jų 3 vaikučiai ir būtų tė
veliams paguoda senatvėje. 
O mūsų laikraštis gavęs dide 
lę paramą irgi džiaugiasi drą 
šiai žiūrėdamas į ateitį, nes 
malonu yra turėti tokius pa
siaukojančius rėmėjus.

«M L.» Administracija

bų paroda. Joje dalyvauja 15 
jaunųjų kūrėjų su 75 darbais. 
Gana didelis skaičius parodo 
je dalyvaujančių jaunųjų jė
gų teikia gražių vilčių lietu
viškosios dailės ateičiai.

— Belgijoje iškelta byla Su 
zannei Van deputtei, jos vy
rui, motinai ir gydytojui, kad 
jie nužudę thąladomido suža 
lotą naujagimį (gimusį be 
rankų).
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SLAPTAS RADIJO SIŲSTU
VAS RYTŲ VOKIETIJOJ

Iš Hamburgo praneša, kad 
Rytų Vokietijoj veikia slap
tas radijo siųstuvas, kurį su
sekti Ulbriehto saugumie
čiams niekaip nesiseka. Jis 
kalba jau nuo š. m. vasario 
mėn. trumpomis bangomis vė 
lai naktį ir vos kelias minu
tes, dažniausiai tik dvi. Po to 
kios transliacijos siųstuvas ii 
goką laiką nutyla, dažnai net 
jki 14 dienų. Kiek gadina nu
statyti, iransliuojama vis iš 
kites pusės. Drąsųjį vyrą, ku 
ris siųstuvu kalba, jau kuris 
laikas gaudo visa armija po
licininkų, naudodamasi net 
malūnsparniais Neseniai Scho 
nebeck vietovėje gyventojai 
išgirdę iš siųstuvo tokį įspė
jimą: moterys, stovinčios ei
lėje prie pieninių ir mėsinių, 
turinčios būti atsargesnės po 
kalbiuose su savo kolegėmis, 
nes jų tarpe esą šnipių; ne
reikią savęs statyti pavojun 
ir daryti visa, kad būtų gali
ma išlikti iki laisvės dienų. 
Halės gyventojai vieną naktį 
išgirdę įdomų paraginimą: 
«Rytoj bus mūsų mieste An- 
lijos Žemųjų Kūmų atstovų. 
Moterys, atsistokit į eiles 
prie krautuvių, kuriose išpar
duotos prekės». Sekančią die 
ną prie krautuvių buvo il
giausios eilės...

— Detroito lietuviai įsigijo 
namus. Namus Detroito lietu
viai jau turėjo apie 1920-sius 
metus, bet juos prarado di
džiosios krizės laikais. Iki tol 
visokiems susibūrimams, dide 
liems ir mažiems, nuomoda
vo sales įvairiose miesto vie
tose Suvažiavus naujiesiems 
ateiviams, ištisą dešimtmetį 
buvo keliamas Lietuvių Na
mų įsigijimo klausimas, stei
giami komitetai, bandoma per 
LB, bet vis veltui. Prieš porą 
metų iniciatyvos ėmėsi viena 
iš daugelio organizacijų — Da 
riaus Girėno Klubas. Surasti 
dideli čekų parduodami rū
mai, su 500 vietų pagrindine 
sale, didele sporto sale ir

daugeliu kitokių patalpų. Pi
nigus pradėjus telkti, įsistei
gė Detroito Lietuvių Namų 
Draugija, kurios pilnateisiais 
nariais yra visi, namų pirki
mui paskolinę nemažiau 100 
dolerių. Namai buvo užpirkti 
pereitą vasarą, o nuo š. m. 
spalio 4 d galutinai perimti 
iš čekų. Spalio 27 d. įvyko 
iškilmingas atidarymas.

— Bulgarijoje gastroliavo 
Vilniaus operos ir baleto tea 
tro šokėjai Genė Sabaliaus
kaitė ir Henrikas Banys.

VĖL MIRTIES SPRENDIMAS 
10 ŽMONIŲ

Parodomoji byla Vilniuje 
prieš 10 vad. policinio bau
džiamojo bataliono, veikusio 
hitlerinės okupacijos metais, 
dalyvių spalio 20 pasibaigė 
mirties sprendimais. Visi kal
tinamieji, jų tarpe ir Ameri
koje gyvenąs A. Impulevičius 
nuteista mirties bausme su
šaudant. Nuosprendis galuti
nis ir jiu įvykdytas Sušaudy 
tų,ų pavardės: Z. Kemzūra, 
J. Stankaitis, J. Knyrimas, J. 
Davalga, P. Plančiūnas, B. 
Gaižauskas, P. Tinteris, L. 
Kolka ir J. Ūselis.

SENA PASAKA: VIS VĖLUO
JASI SU RUDENS DARBAIS

Lietuvoj šiemet labai anks
ti pasirodė pirmasis sniegas, 
o kolchozininkai dar nė neį 
pasėjo su rudens darbais. 
Apie tai sužinome iš Vilniaus 
radijo, kuris spalio 17 pasi
kvietė vieną ūkio produktų 
gamybos ir paruošų ministe
rijos agronomų papasakoti 
klausytojams apie rudens dar 
bq eigą. Pirmasis sniegas, jo 
teigimu, nenugąsdinęs Alytaus 
Lazdijų, Varėnos, Zarasų ir 
daugelio kitų rajonų žemdir
bių Čia esą pasėti visi žiem 
kenčiai, baigti rauti linai, 
«plačiai žygiuoja rudeninio 
arimo barai» Bet tik didesnę 
dalį bulvių nukasę Joniškio, 
Marijampolės, Kauno, Klaipė 
dos, Panevėžio kclchozinin- 
kai Vistiek jie visi pagirti

MUSŲ LIETUVA

Balys Sruoga

Audėja
I

Suk, sesule, tamprias nytis —
Drobę aušime abu I
Mes nakties karaliai, vytys — 
Mes — smuikeliai tarp žiedų.

Apmesiu aš, tu atausi,
Tu staklėse, kaip kukuos!
Drobėn — žiedą mylimiausią,
Dūšią — žydinčiuos sapnuos!

O pažinę naktį žvainą
Žiedų drobės pyn mus, —
Ar suprasim aklą dainą —
Dūšios žydinčius sapnus !

Ištesės suvertos nytys — 
Tai mėnesiu visados, 
Kad neges sapnai prašvitę, 
Kad sesulė man dainuos —

už ryžtą ir gražų sumanumą. 
Kad taip greit apsiuirbta ar 
įpusėta, kolchozininkai turį 
būti dėkingi ir žemės ūkio 
mašinoms, kuriomis mokamai 
ir laiku pasinaudojus, esą ga 
Įima nugalėti ir darganas De 
ja, — jau barasi agronomas, 
—- iš viso iki spalio 17 Lietu
voje j aruodus supilta dar tik 
40% bulvių derliaus, nes ge
rais orais mėnesio pradžioje 
pasinaudoję nevisi žemdir
biai Tai patvirtina ir pikto
kas pačios žemės ūkio pro
duktų gamybos ir paruošų mi 
nis ©rijos oficialus atsišauki
mas, antrašte «Nedelsiant už
baigti visus lauko darbus», iš 
spausdintas «Tiesoje» spalio 
18 Atskiruose rajonuose, pa
sak minister jos, neleistinai 
delsiama su lauko darbų už 
baigimu Nors jau prasidėjęs 
atšalimas, Ignalinos, Mažei
kių, Plungės, Jurbarko rajo
nuose nukasta vos 13 18 pro 
centų bulvių. Kaišiadorių ga 

mybinės valdybos kai kurie 
kolchozai iki šiol dar visai 
nepradėję jų kasti, vėl kiti 
nesinaudoją kasimo mašino 
mis, nors jas turi naujas. Vie 
toje tūpčioju ariant dirvas 
Telšių, Ignalinos, Plungės, Ša 
kių, Nemenčinės ir kitų rajo
nų kolchozai Čia per pen. 
kias dienas tesuarta vos po 
3 4% dirvų Užvenčio, Vilka
viškio, Nemenčinės, Švenčio
nių, Ramygalos ir eilės kitų 
rajonų žemdirbiai oar nenu
rovę 25 30% linų, Ką jie gal
voja? — klausia įnirtusi mi
nisterija Vėluojamas! ir su 
kūlimu: Lazdijų, Anykščių, 
Alytaus gamybinėse valdybo
se teiškulta vos 31 34% grū 
dinių kultūrų, Iki šiol Lietu
vos kolchozai ir sovchoaai 
dar beveik nepradėjo cukri
nių runkel ų nuėmimo ir jų 
pristatymo valstybei, — suži
nome iš ministerijos atsišau
kimo. — Kad kolchozininkai 
bulves nukastų laiku, minis

1962 m. lapkričio 10

terija net rokomenduoja jiems 
ir kitiems kasimo talkinin
kams išduoti iki 10% nuimtų 
bulvių. Tai paskatinsią, mi
nisterijos nuomone, bulves 
kasti kuo greičiausiai.

VALSTYBINIAM DAINŲ IR
ŠOKIŲ ANSAMBLIUI 20 

METŲ

Vilniaus spauda plačiai ra
šo apie «Valstybinį dainų ir 
šokių liaudies ansamblį», nuo 
kurio įsikūrimo šį rudenį su
eina 20 metų. Jis buvęs įsteig 
tas Rusijoje 1942 m. rudenį. 
Lietuvoj po karo jam ėmė 
vadovauti J Švedas. Ansam
blis gastroliavo daugelyje už
sienio kraštų, jo šokėjų gru
pė 1960 m lankėsi Pietų Ame 
rikoje. Giriamasi, kad ansam
blis išpopuliarinęs tarybinę 
dainą ir dienos švieson išne 
šęs baigiamus užmiršti liau
dies instrumentus. (Iš tikrųjų 
lietuviai jį mėgsta visų fir
ma dėl gerai atitekamų mūsų 
liaudies dainų, o ne dėl tary 
binių. — E.).

«IZVESTIJOS» SPAUSDINA
MOS VILNIUJE

Nuo spalio 6 d. Vilniuje pra 
dėta spausdinti dalis tiražo 
Maskvos dienraščio «Izvesti- 
jos», kaip teigiama per radi 
ją ir «Tiesą* — vieno iš po
puliariausių Sovietijos laikraš 
čių. Vilniuje spausdinamas 
dienraštis platinamas, be Lie 
tuvos, dar Latvijoje, Kalinin
grado srityje, Baltarusijos Gar 
dino srity, o vėl au numatyta 
įtraukti ir Estiją. Dienraštis 
— jo matricos apie pusiau
naktį atgabenamos lėktuvu 
iš Maskvos. Ligi šiol «Izves 
tijos» buvo spausdinamos be 
Maskvos, dar Leningrade, Ki 
j ve, Vladivostoke ir kituose 
stambiuose miestuose. Pagal 
«Tiesos» informacijas, arti
miausiu metu Vilniaus «Tie
są bei kt. leidinius spausdi
nanti LKP ck laikraščių ir 
žurnalų leidyklos spaustuvė 
pradės spausdinti ir dalį

(pabaiga 3 pusi.)

Lietuvos Ūkio Katastrofos Pradžia
(1940 - VI - 15 —

ALBERTAS

(tąsa)

Visišką raudonosios kariuo
menės nesikišimą į mūsų vi
daus reikalus užakcentavo 
kiekyiena proga atsakingi nau 
josios valdžios pareigūnai.

V 1.18 naujasis krašto apsau 
gos ministeriš ir. kariuomenės 
vadas div. gen. V. Vitkaus
kas, kartu su vyriausiais ka
riuomenės pareigūnais svei
kindamas naująjį ministerį pir 
mininką ir e. respublikos pre 
zidento pareigas J. Paleckį, 
pabrėžė, kad raudonoji ka
riuomenė padės Lietuvai ap
saugoti jos laisvę ir nepri- 
klausomybę ir kad Lietuvos 
kariuomenės vadovybė pasi
žada sąžiningai vykdyti vi 
sas uždedamas pareigas ben
dram visos laisvos tautos ir 
nepriklausomos valstybės la-

1940 - VIII - 25)

TARULIS

bui ir saugumui* (žiūr, gen. 
St Raštikis, Lietuvos kariuo
menės tragedija, «Lietuvių Ar 
chyvas» I t., 123 pusi).

Atsakydamas karininkams 
ir tos pačios dienos vakare 
kalbėdamas per radiją J, Pa
leckis, nieko nebeužsiminė 
apie Lietuvos nepriklausomy
bę, bet užtat ir nepasakė nie 
ko, kas galėtų sukelti nera
mumą. Išskyrus vieną kitą 
punktą (pav, apie politinių 
kalinių paleidimą, ankstyves
nių vyriausybių dergimą ir 
kt.), su jo deklaracija gilėjo 
sutikti bet kuri vyriausybė. 
Apie jokias reformas ūkio 
srityje, kaip ir apie daugelį 
kitų esminių reikalų, jis vi 
sai neužsiminė. Tai buvo la
bai blanki, bendrų posakių 
deklaracija.

Užtat vidaus reikalų minis- 
teris M. Gedvilą (kaip vėliau 
paaiškėjo, vienas iš įtakin
giausių partijos žmonių), ma
tomai, gerai žinodamas bolše 
vikinės propagandos meto
dus, VI 21 kalbėdamas perra 
diją, kategoriškai pareiškė: 
«Mūsų šalies santvarkos esmi 
niai pagrindai tebėra nopaki- 
tę. Į teisėtą privatinę nuosa
vybę ar turtą niekas nesikė
sina. Raudonoji armija atėjo 
į mūsų kraštą ne mūsų gyve
nimo santvarkos pakeisi ar 
vykdyti kokią okupaciją, o 
tik apsaugoti nuo karo pavo
jaus ir padėti mums išlaikyti 
savo nepriklausomybę». Ir 
pridūrė: «Joks savavaliavimas 
nebus pakenčiamas irtoleruo 
jamas. Visa, kas bus reikalin 
ga pakeisti valstybės valdy
me ir santvarkoje, bus pada
ryta įstatymų būdu, o ne sa 
vavaliavimais» Taigi, kad ir 
kategoriškai pabrėždamas pri 
vatinės nuosavybės neliečia
mumą, M Gedvilą kartu pa 
liko vartelius būsimoms re

formoms. Žinoma, atskiram 
piliečiui nė kiek nepasidaro 
lengviau, ar iš jo turtą atima 
be jokių įstatymų, ar įstaty
mais aprobuojant.

Tą patį, bet dar ryškiau už 
akcentavo finansų ministeris 
J. Vaišnoras prieš pat rinki
mus (VII.12) pareikšdamas EI 
tai: «Nėra jokio reikalo ir ne 
numatoma esminiai keisti da 
bartinę mūsų krašto struktū
rą. Tačiau bus žiūrima, kad 
kiekvienas paskiras ūkis la 
biau suderintų savo interesus 
su viso krašto ūkio intere
sais ir nukreiptų savo inicia
tyvą tautos ūkiui naudingiau
sią ir produktingiausia link
me». Kas su tuo galėtų nesu 
tikti, jeigu tai nebūtų buvęs 
pats paprasčiausias priešrin
kiminis akių dūmimas? Mato
mai, švaistytis tokiais aiš
kiais melagingais patikini
mais net ir atsakingiems pa 
reigūnams nebuvo laikoma 
bloga

Po savaitės (VII 18) tas pats 

J. Vaišnoras antrame pareiš
kime Eltai rado reikalo paša 
kyti: «Privatinė iniciatyva ne
turi silpnėti. Suprantama, kad 
tik gerai veikiančios ir rūpės 
tingos pramonės ir prekybos 
įmonės Liaudies vyriausybės 
bus remiamos ir palaikomos»- 
Tai buvo pasakytą keliomis 
dienomis prieš tai, kaip susi
rinkęs seimas priėmė žemės 
ir bankų bei stambiosios pra
monės nacionalizavimo dėklą 
racijas (VII.22 ir 23)

Per visą priešrinkiminį lai
kotarpį buvo laikomasi pana 
šios taktikos. Vienintelė sri
tis apie kurios reformas bu
vo leidžiama kalbėti ir rašy
ti, buvo žemės ūkis. Visos 
kitos reformos, taktikos su
metimais, buvo nutylimos Dar 
gi dešimtyje priešrinkiminių 
komunistų partijos reikalavi
mų, paskelbtų VU 1. tik vie- 
liąs iš jų (2) užsiminė apie 
turtų padalijimo reformas, bū 
tent: Atimti dvarininkų žemę 
su gyvu inventorium ir per

2



3 pusi.

XI Balf’o Seimas
Spalio 13 14 d d Baltimo 

rėš mieste, JAV. įvykęs vie
nuoliktasis Bendrojo Ameri
kos Lietuvių Šalpos Fondo 
(BALF) Seimas praėjo dar
niai. Jis vyko Southern vieš 
būtyje. Dalyvavo 46 skyrių 
atstovai ir 24 direktoriato na 
riai bei daug svečių.

Maryland© gubernatoriui ir 
Baltimorės burmistras paskel 
bė savo teritorijose spalio 13 
d. “Balio Diena" Baltimorės 
burmistras J Harold Grady 
dalyvavo seimo atidaryme

Seimui pirmininkavo C Sur 
dokas Pagrindiniai referatai 
lietė šalpos darbų apžvalgą 
(J. Audėnas) ir BALFo ište
klių sustiprinimą (kun L. Jan
kus). Seimas priėmė visą eilę 
rezoliucijų, kuriomis pasi yž 
ta BALFo veiklą sustiprinti 
ir išplėsti.

Spalio 13 d vakare įvyko 
BALFo Seimo vakarienė, ku
rioje dalyvavo Baltimorės lie 
tuvių visuomenė, apie 300 as 
menų. Vakarienę atidarė mal 
da prel W. Mendelis Žodį ta 
rė Lietuvos atstovas J. Kajec 
kas bei Valst. Depar&air.ento 
aukštas pareigūnas Dr Dar- 
ragh. Seimo vakarienei vado
vavo Baltimorės pašto virši
ninkas W Laukaitis Svečius 
linksmino o kestras bei taut 
šokėjų grupė Spalio 14 d šv 
Alfonso bažnyčioje įvyko iš
—-— — —C* «

(pabaiga iš 2 pusi)

«Pravdos» tiražo. Centrinės 
spaudos skubesnis pristaty
mas į pavergtuosius kraštus, 
drauge ir vietinės spaudos 
stelb mas laikytinas dar viena 
Maskvos rusinimo priemonių.

PLEČIAMAS RUSINIMAS 
RADIJO BANGOMIS

Nuo spalio 15 d viena va
landa prailg nta vadinama vi
sasąjunginė Maskvos radijo 
programa. Ji dabar veikia 
nuo 5 vai. ryto iki 2 vai. na k 
ties. Pradedant programą per 

duoti mažažemiams ir beže
miams; kas žemę savo pra
kaitu apdirbo — tam ji ir tu
ri ir priklausyti! Apie kitus 
turtus — nė žodžio

Tokios pat taktikos laikėsi 
ir komunistų meškerė — Dar
bo Lietuvos Sąjunga, VI 1,6 
išėjusi į viešumą su daugeliu 
žinomų ir nežinomų parašų 
Jos 13 sis reikalavimas: Pilie
čių asmens ir turto neliečia
mumas!, turėjo nuraminti bet 
kurį rinkiką, susirūpinusį sa
vo paties ar savo turto li
kimu.

Lygiai disciplinuota buvo 
visa priešrinkiminė propagan 
da Jokio įtartino šūkio. (Že 
mė lieka valstiečių nuosavy 
bėję!). Jokio nereikalingo už 
siminimo rezoliucijose Jeigu 
• Lietuvos Aido» 308 Nr. (VII. 
1) ir prasmuko balsas; Priva 
čių vaistinių nereikalinga!, 
tai buvo, veikiausiai, tikras 
redaktorių neapsižiūrėjimas. 
Dargi intensyvi polemika bu

Baltimore]© 
kilmingos šv. Mišios, kurias 
celebravo Kan. J B Končius. 
Įžangos žodį tarė kleb. prel. 
Mendelis, pagirdama* ir pas
katindamas BALFo veikėjus 
nepavargti, o pamoks’ą paša 
kė BALFo reik, vedėjas kūn. 
L. Jankus.

Į naują BALFo direktoriatą 
buvo išrinkti 25 asmenys, ku
rie susirinko pirmam posė
džiui spalio 14 d ir nudarė 
valdybą. Pirmininko pareigos 
ir toliau atiteko kan. J Kon
čiui, sekretorė liko N Gugie 
nė, vicepirmininkais išrinkti 
A. trečiokas, St. Lūšys, E. 
Arminienė ir J Audėnas Iž 
dininku A. Senikas, protok. 
sekretoriumi V. Barčiauskas.

Seimą labai gerai paruošė 
specialus Seimui rengti komi 
tetas, kurio garbės nariais bu 
vo prel, Mendelis, W. F Lau 
kaitis, Lietuvos atstovas J. 
Kajeckas ir N Rastenis Ukiš 
kus darbus puikiai atliko vie 
tos baltininkai, vadovaujami 
dr. E Armanienės.

Direktoriato posėdyje be 
V-bos sudarymo svarstyta lie
tuvių apjungimo ir BALFo 
veiklos pagyvinimo, ypač Pen 
sylvanijos lietuvių tarpe, klau 
simai Šiuo metu visoje Pen 
sylvanijoje tik Philadelphijo 
je veikia BALFo skyrius, o 
seniai Pensylvanijos lietuviai 
buvo lyg mažoji Lietuva.

e• —

duodama signalo melodija «Ir 
puikus gi kraštas mus gimta 
sis» Nuo spalio 15 d praplės 
ta ir Vilniaus radijo progra
ma. įvestos naujos laidos: Pa 
rėjus namo, Pramoninė Lietu 
va, Statybų kraštas. Kosmo
sas, Atomas ir gyvybė, numa 
tyta žymiai plačiau nušviesti 
«broliškų respublikų ir socia
listinių šalių» gyvenimas, be 
to — vėl naujas stiprinamo 
rusinimo ženklas - daugiau, 
kaip ligi šiol transliuojama 
tiesioginių radijo laidų iš 
Maskvos.

tų nuomos reikalais užside 
gusi jau birželio mėn , nė kar 
to nedavė progos pareikalau
ti namų nusavinimo.

Taip tvarkingai vyko pasi
ruošimas VII. 14 rinkimams į 
Liaudies Seimą. Tačiau net 
ir disciplinuota propaganda 
negalėjo gyventojų nuramin
ti, matant, kad tuometinis tei
singumo micisteris P Pakar- 
klis nuo liepos pradžios (be
ne nuo VII 12) savo straips
niais «Lietuvos Aide» apie ta 
rybinę konstitucinę santvar
ką ėmė ruošti dirvą būsi
miems Liaudies Seimo nuta
rimams.

Liaudies Seimas buvo «iš. 
rinktas». Kuone šimtaprocen
tinis dalyvavimas rinkimuose, 
pasak rinkimų komentatorių, 
parodė «liaudies pasitikėji
mą» savo atstovais. Šie pasi
tikėjimas leido atidaryti kor
tas. nebebijant, kad pabūgę 
rinkikai galėtų rinkimus sa 
boluoti. Tuojau po rinkimų

k
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-* A. Tyruolis

Ligi Laisvės Aušrinei
Lino žiedu melsvu
Ir gintaru žavu

Iš pajūrio auksinio, 
Tu kaip saulė skaisti 
Vis žėruoji širdy

Nelaimingo tremtinio.

Šiurpulinga diena 
Ir skaudi aimana

Mus atplėšus išskyrė.
Kur tik koją dedu,
Vis š»urpu ir skaudu

Pasiklydus kaip girioj. ,

Lino žiedu melsvu
Ir gintaro

Iš pajūrio auksinio, 
Tu kaip meilė skaudi 
Degsi naktį širdy

Ligi laisvės aušrinei.

DINGAS ISTOR JOS ETNO 
GRAFUOS MUZIEJUS

Dail. Pr Gudynas per «Tie 
są. (223 nr) ieško istorijos- 
etnografijos muziejaus Lietu 
voje Esą. šiam muziejui bu 
vę išskirti tarnautojai, rasta 
vieta Gedimino kalno papėdė 
je. tačiau ligi šiol muziejus 
esąs tik buhalterijos knygo 
se. Tuo tarpu eksponatų jau 
surinkta per šimtas tūkstan
čių Pasak Gudyno. Lietuvo 
je dabar veikia 41 muziejus, 
tačiau ekspona ai nesą teisiu 
gai paskirsiyti tarp paskirų 
muz.ejų Dar svajojama Lie 
tuvoje įkurti muzikos, teatro 
muziejus (tuo tarpu JAV tik 
vieno asmens rūpesčiu, jau 
senokai prof. J. Žilevičiaus 
įkurtas lie.uvių muzikologijos 
archyvas — E). Norėdamas 
susilaukti to istorinio etnogra 
fijos muziejaus Lietuvoje. Gu 
dynas pasisakė, kad «jo įsiti
kinimu» toks muziejus stiprio 
siąs darbo žmonių nėapykan*

prasidėjo mitinu banga, ku
riuose buvo reikalaujama įgy 
vendinti darbo žmonių «idea 
lą» — Stalino konstituciją.

Stalino konstitucijos įgyven 
dinimas turėjo reikšti, kad 
«visa žemė, jos gelmių tur
tai, vandenys, miškai, gany
klos ir fabrikai, kasyklos, ge 
ležinkelių, vandens bei oro 
transportas, bankai, susisieki
mo priemonės, valstybiniai ū- 
kiai, mašina - traktorių sto
tys , savivaldybių įmonės, o 
taip pat stambūs namai mies
tuose ir pramonės vietovėse 
yra valstybės nuosavybė, t y. 
visos liaudies nuosavybė».

Kam dar tai nebuvo aišku, 
paaiškėjo VII.20 Tą dieną, 
Liaudies Seimo susirinkimo 
išvakarėse, dienraščiai pasi
puošė tokiomis sieksninėm s 
antraštėmis: «Kariai reikalau 
ja Lietuvą dėtis į t-ovietų Są 
jungą, suvalstybinti fabrikan 
tų. dvarininkij ir visų kapita
listų turtus». «Darbininkų ma

— Leonardo Valiuko veika
las «Lithuania, Land of He 
roes» jau surinktas «Lietuvių 
Dienų» leidykloje. Knygoje 
aptariamas Lietuvos kraštas 
ir žmonės, duodama suglaus
ta Lietuvos istorija, supažin
dinama su lietuvių kalba, duo 
dama žinių apie lietuvius, iš
blaškytus po laisvąjį pasaulį, 
informuojama apie pirmąją 
Sovietų ir nacių okupaciją, 
aprašomas lietuvių 1941 m. 
sukilimas, lietuvių rezistenci
ja pr eš nacius ir bolševikus, 
Sovietų genocidas Lietuvoje, 
apibūdinamas dabartinis lie
tuvių pasipriešinimas Krem
liaus okupantams Priede — 
įvairūs dokumentai, liečią Lie 
tuvos nepriklausomybę ar 
okupaciją Taipgi nurodoma 
gausi bibliografija rinktinių 
veikalų apie Lietuvą. Pagaliau 

sės reikalauja suvalstybinti 
fabrikus, bankus, dvarus» ir 1.1

Liaudies Seimas šituos rei
kalavimus patenkino, VII.22 
priimdamas «Deklaraciją, pa
skelbiančią žemę visos tau
tos nuosavybe, t y. valstybės 
nuosavybe» ir VII 23 — «Ban 
kų ir stambiosios pramonės 
nacionalizavimo deklaraciją».

Tai buvo nacionalizacijos 
pradžia Ji kituose šie rašinio 
skyriuose bus apta p,a 
čiau Vėliau sekė naujų ob
jektų nacionalizacija: 1X27 
prekybos, leidyklų ir knygy 
nų, X.8 — laivininkystės jmo 
nių ir jūros bei upių laivy
no. X 28 — kino teatrų, stam 
biųjų viešbučių, ligoninių, po 
liklinikų, vaistinių, vaistų san 
dnlių ir chemijos farmacijos 
pramonės, X 31 — stambiųjų 
namų miestuose ir pramonės 
vietovėse, XII 24 — autobu
sų ir autosunkvežimių, paga
liau, III 25 — indėlių per 1000 
rublių (neviešas), nebekal

1962 il lapkričio 10 d
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duodama net 96 puslapiai ilius 
tracijų, padarant tą dalį pa
našią į albumą.

Veikalas gerai dokumentuo 
tas. Kalbama faktais bei iš
traukomis iš sutarčių, doku
mentų, pareiškimų ir 1.1. Pa
naudoti JAV atstovų rūmų ko
miteto, tyrinėjusio raudonųjų 
agresiją, surinktieji daviniai, 
plačiai aprašomos partizanų 
kovos. Veikalas bus labai nau 
dingas supažindinti kitatau
čius su Lietuva, jos kančio
mis okupacijoje ir jos lais
vės siekimais.

TEIGIAMA; LIETUVOJE NE
VEIKSMINGAS ESTETINIS

JAUNIMO AUKLĖJIMAS

— Besimokantis vid. moky
klose Lietuvos jaunimas esąs 
tik iš paviršiaus «nušlifuotas» 
— tokią išvadą padarė mok. 
J. Bačiulis savo stra psnyje 
«Tiesoje» (236 nr) Esą, dar 
per daug įsigalėjęs miesčio
niškumas ir tai mokytojų tar
pe kelią nerimą.

Mok Bačiulis susirūpinęs 
15 16 m. jaunuoliais ir mergi 
nomis ir patiekia vienos “blo 
gos mokinės" pavyzdį, Ji išė
jusi iš mokyklos, nes klasės 
vadovė neleidusi nešiot; mo
dernios šukuosenos, o drau
gės neįsileidusios į poilsio va 
karą be moksleiviškos uni
formos... Tačiau girdi, esmė 
glūdinti ne šukuosenoje ir no 
suknelėje, nes, anot Bači 1 o, 
būtų neproting kovoti jrieé 
naujus rnao.s Daromės pa
našūs į d n kichoius...”) Ltu 
gautenką jaudintis dėl to, 
km tie uie uvus aunuoliai 
ar, kaip juos apibūdina Ba
čiulis — s Aeivos — siekia iš 
siskirti iš kitų, o gyvenimo 
ar meno kl usimais jų pažiū 
ros esančios grynai miesčio
niškos. Jie nuskurdę dvasi
niai — teigiama.

tą priešams, ugdysiąs meilę 
Sovietijai, broliškoms tau
toms.

bant apie įvairios formos ka
pitalų nacionalizaciją (žiūr. 
A. Tarul s, Kapitalų įr namų 
nacionalizacija, ir V. Balsys, 
Bolševikinė taupymo polit'ka. 
«Lietuvių Archyvas» I t).

Tokia buvo propaganda ir 
tokia tikrovė. Nuolatinėmis 
■acionalizacijos deklaracijo
mis, įstatymais. įsakais ir nu- 
tarimais buvo laužomi ne tik 
atsakingųjų pareigūnų duotie 
ji pažadai, bet ir pati konsti- 
tucija. Jos 8 str. numatė, kad 
-greta socialistinės ūkio sis- 
femos, i ietuvos TSR oje yra 
leidžiamas privatinis pavie
nių valstiečių, amatininkų ir 
naminių gamintojų ūkis, smul 
kios privatinės piemoninėa 
bei prekybinės įmonės, įsta
tymo nustatytose ribose», o 
10 str garantavo, kad «pilie
čių asmeninės nuosavybės 
teisę į ju darbo pajamas bei 
santaupas... saugo įstatymas».

(B. D.)
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Balys Sruoga KVIEČIAMEGYVENU
IšMkrųjų keistas reiškinys 

yra: gyventi Be mano sutiki
mo esu jau eilę metų ant ru
tulio, vadinamo Žeme, prie 
kurio esu prilipęs kaip musė 
prie taukuoto kukulio.

Kitoje kukulio pusėje, kiti 
žmogiški gyviai vaikščioja su 
galva į apačią, be jokio ne
malonaus jausmo Tasyraaiš 
kinama, rodosi, traukos jėga, 
kuri — ramiai galime pripa
žinti — nič nieko neišaiškina.

Šitas apskritas rutulys, ku
ris yra mano atrama, nieke
lio nėra laikomas ir už nieko 
nėra pakabintas. Jis per die
ną vionąsyk apsisuka apie 
save, kas jam suteikia, mūsų 
geografiniame plotyje, apie 
1000 km į valandą tangencia 
linio greičio Eklipsės linija 
jis skuba aplink saulę su 
108.000 km. vai tangenciali- 
niu greičiu — o pati saulė, 
kuri be žemės su savimi velka 
dar kelius šimtus didesnių ir 
mažesnių palydovų, su 70.000 
km vai. greičiu lekia į žiban 
čią Vegą Lyros žvaigždyne. 
Pagaliau gi ir tie trys ar ke
turi tūkstančiai žvaigždžių, 
kurias naktį matau visai neju 
dančias, svaiginančių greičių 
pavergtos yra tempiamos per 
erdvę fantastiniais keliais.

Taigi, priešingai mano įspū 
džiams, niekas erdvėje ra
miai sau nestovi. Visas pa
saulis yra kaip nepaprastai 
didelė šokių salė, kurioje pa
siutusios balerinos sukasi nie 
kada neatsikvėpdamos Kartu 
ir aš pats, kuris, atrodo, taip 
ram’ai dabar sau skaitau šias 
eilutes, su viena tų balerinų 
sukuosi padūkusiu greičiu

Rytojaus dieną, tą pačią 
valandą, aš žinoma būsiu tik 
vienąsyk apsisukęs aplink sa 
ve, bet erdvėje aš jau būsiu 
už milijonų kilometrų. Tik ši 
to viso reikalo pokštas yra. 
kad pats to nejuntu. Ištikrų- 
jų, tai gana keistoka!..

Ir kiekvieną dieną gyvenu 
aš ant šito mano rutulio: ju
dinu rankas ir kojas, valgau, 
pakeliu daiktus, kitus šūdam 
žau, paskui nueinu miegoti 
ir mauo sąmonėj keletai va
landų išnyksta. Tuo tarpu gi 
kitoje rutulio pusėje'kita žmo 
nijos dalis, pakylančios sau
lės spindulių kutenama, rai- 
vosi, keliasi, valgo, dirba ar 
ba linksminasi ir vėl eina 
miegoti — kaip tik, kai man 
jau reikia keltis. O rytoj, po
ryt — vėl tas pats.

Keista!
Gyvenu, sakyčiau, todėl, ka 

dangi mano krūtinėje plaka 
širdis; raumuo, kuris juda die 

ną ir naktį. Apie šimtą tūks
tančių kartų į parą šitas’ rau
muo susitraukia ir vėl išsi
plečia. Aš nepadariau, kad jis 
judėtų, negaliu taip pat savo 
valia jam įsakyti ir nejudėti. 
Gyvenu-aš, bet gyvena ir 
jis — ir atrodo, visai savo 
gyvenimu...

Ir dar vienas keistas daly
kas: ašdažnai gyvenu ten, 
kur manęs nėra. Jaučiu, kad 
mano kūnas yra pririštas prie 
vieno erdvės taško, įjungtas 
į vieną laiko linijos akimir
ką ir, aišku, tuo pačiu metu 
negali būti dviejose vietose. 
Bet visdėlto jaučiu ir kad iš 
šio mano kūno išsiskiria ele 
mentas, paprastai vadinamas 
dvasia, kuris sau skuba sava 
rankiškai įvairiomis krypti 
mis Taip šitoji dvasia, nere 
tai nepaliaujamai tiria ptaei 
tj ir net knisasi ateityje, kar 
tais visai nesidomėdama tuo, 
kad ji yra dabarty

Argi ir tai ne keista?..
Ištikrųjų — kas yra mano 

buvimo priežastis? Kodėl esu 
priverstas gyventi? Ir kas yra 
tas mano gyvenimas, kaip jis 
vyksta, iš ko jis susideda?

Jeigu pabusčiau greitojo 
traukinio kupė, į kurią bū
čiau buvęs kaž kieno paso 
dintas, visai be mano pareikš 
to noro ir net be mano suti 
kimo tuojau nustebęs klaus 
čiau savęs, kas ir kodėl ma
ne pasodino ir bandyčiau pa
tirti, koks yra mano kelionės 
tikslas. Bet ir toks atsitiki
mas tebūtų tik mažmožis pa
lyginus su netikėtu mano at. 
siradimu erdvėje ir žemėje. 
Nejaugi neturėių man kilti jo 
kių klausimų? Neturėtų kilti 
didelis rūpestis kaip nors su 
žinoti, kas ir ko iš manęs 
nori?..

Iš «Ateitin»

ALKOHOLIZMO STUDIJŲ 
DUOMENYS

Prancūzijos alkoholizmo stu 
dijų komitetas paskelbė sta
tistinius duomenis, kurie ro
do, kad alkoolizmas kasdien 
nužudo 50 prancūzų. Praėju 
siais metais 4 761 prancūzas 
mirė nuo nusinuodijimo alko
holiu ir 13.377 mirė nuo to, 
kad alkoholis buvo sunaiki
nęs jų kepenis Be to statist! 
niai duomenys rodo, kad iš 
alkoholio eina 62 procentai 
muštynių ir užpuolimų, 40 
proc. nelaimingų atsitikimų 
keliuose, 33 proc. automobi 
lių katastrofų, 29 proc. ne lai 
mingų atsitikimų darbovietė

Mariu Pakrantėj.
I

Ūžia jūra mėlyna* 
Lengva krantą supdama, 
lr smiltelės pakrančiais 
Ošia vėjo kuždesiais.

Tai žuvėdra klykdama 
Susilieja su banga, 
Tai klajūnas debesis 
Vėjo kuždesiais atskris.

Tai iš marių, iš gelmių 
Giesmės ošiančių Vilnių, 
Kaip svajonė mylima, 
Užliūliuoja supdama.

Jei svajingam ilgesy 
Tartum žiežirba, gesi — 
Atsikvėpsi ties banga, 
Kaip žuvėdra klykdama!

se, 31% pargri įvirau gatvėse 
ir butuose ir 33 proc visų ki 
tų nelaimingų atsitikimų

STREIKAS DĖL KLEBONO

Slovakij je, Orawa srity, 
Sedliacka Dubova ir Lithotka 
kaimų žmonės, kai komunis
tai pagrobė jiems kleboną, 
tris dienas ir naktis susirin
kę bažnyčion meldėsi ir nėjo 
darban. Nešeriami gyvuliai 
baubė, nemelžtos ka vės ne
rimo, komisarai baugino dar
bininkus pabaudomis, o strei
kuojantieji nenusileido. Ket
virtą dieną atvyko sunkveži
mis su komisarais ir jų tar
pe jų klebonas. Pasidžiaugę 
jo sugrįžimu, darbininkai iš
siskirstė prie savo darbų Tai 
įvyko šiemet, liepos mėnesį.

Ekskursija i Urugvajų
Praėjusį sekmadienį buvę 

susirinkimas ekskursijos į Uru 
gvajų reikalu. Susirinko per- 
mažas skaičius norinčių va
žiuoti Todėl jei neatsiras dau 
giau norinčių, tai ekskursija 
nebus organizuojama. Norin
tieji vykti gali užsirašyti pas 
Nijolę Vinkšnaitytę, Rua Ba
rão do Pirai, 367.

KRETINGA YRA BUVUSI 
DIDELIS IR TURTINGAS 

MIESTAS

Apie 12 kilometrų į vaka 
rus nuo Palangos ir Baltijos 
juro’, yra Kretingos mieste 
lis, kuris turi ilgą ir garsią 

praeitį Jo apylinkėse gimė 
ir augo atsižymėjęs 17-jošimt 
mečio karo vadas Jonas Ka 
rolis Katkevičius, kurio rū
pesčiu 1610 metais buvo pas- 
taty as bernardinų vienuoly
nas ir gotiko stiliaus bažny
čia

Kretinga gavo 1607 metais 
laisv jo miesto teises. Tuo 
laiku Kretinga buvo žymus 
prekybos centras, nes per ją 
vyko prekyba su pi ūsų 
kraštu.

Kretingoje buvo pastatyta 
puiki ro ušė, kurios liekanos 
užsiliko iki mūsų laikų. Ten 
vykdavo ir apskrities teismo 
posėdžiai, į kuriuos suvažiuo 
davo apylinkės bajorai.

Kretinga guli prie Akme
nės upės krantų, gražioje apy 
linkėję. Viduryje miesto gra
žūs, garsūs grafo Tiškevi
čiaus rūmai bei šiltadaržis ir 
grafų kapinės Veikė gimna
zija. buvo spaustuvė, leido 
do laikraščius, buvo eilė šiaip 
mokyklų, kursų, graži gele
žinkelio bei autobusų stotys 
ir visa kita Kretinga Nepri 
klausomybės laikais buvo iš
augusi į pirmaeilius miestus

TRIUKŠMAS SLOPINA
SKAUSMĄ

Trys amerikiečių chirurgai 
stomatologai pranešė apie 
naują nuskausminimo priemo 
nę — triukšmą. Ligoniui .už
dedamas ant galvos specia
lus šalmas su ausinėmis, o į 
jo rankas įduodamas nedide 

jaunimą šį sekmadienį (lapkr. 
11 d) 21 vai. pasiklausyti iš 
Radio Clube de Santo André 
programos, skirtos jaunimui. 
Programos išpildyme daly
vaus Irena Šimonytė ir Ro
mas Dovydą tis.

lis prietaisas — valdymo pu 
tas Triukšmas tuojau patpra 
deda veikti raminančiai, nui 
ma nervinę įtampą Pajutęs 
skausmą pacientas perjungia 
prietaiso rankenėlę, ir jo au 
syse pradeda skambėti kriok 
lio šniokštimas, užrašytas 
magnetofono juostoje. Skaus 
mas, kaip taisyklė, praeina 
Jeigu jo nenuslopi a krintan
čio vandens ūžesys, tuo atve 
ju garsą reikia sustiprinti

Pasiūlytas anestezijos me
todas buvo sėkmingai išban
dytas Iš 5 tūkst pacientų, 
reikalingų nuskausminimo 
priemonių. 65 proc apsiėjo 
be jų. nejausdami jokio skaus 
mo. 25 proc. ligonių jautė ne 
dideli skausmą, ir tik 10 proc 
pacientų triukšmas nedavė 
patenkinamų rezultatų.
i
GYDOMASIS PLAUKYMAS

Tur būt. kiekvienas iš mū
sų y a girdėję apie gydomą
ją gimnastiką, kuri tapo veiks 
minga priemone kovoje su se 
natve, nutukimu, širdies, kau 
lų sąnarių susirgimais ir kito 
mis I gomis. Pastaruoju metu 
Maskvos gydomosios kūno 
kultūros specialistai eilei ligų 
gydyti ėmė taikyti «gydomąjį 
plaukymą», a pie 300 vaikų, 
sergančių įvairiais stuburo iš 
krypimąis ir kai kuriais ki
tais susirgimais, gydomojo 
plaukymo specialisto vado 
vaujami, atlieka specialius 
plaukymo prati nus Pirmųjų 
kelių mėnesių patyrimas pa 
rodė, kad gydomasis plauky 
mas svarbi gydymo priemo 
nė, kuri'padeda ne tik išly 
ginti stuburą, bet ir užsigrū 
dinti Šiuo metu ruošiamasi 
gydomąjį plaukymą pritaiky
ti ligoniams, sergantiems bron 
chine astma, chroniškais plau 
čių susirgimais* hipertonine 
liga ir kt. Mokslininkų stebė 
jimai parodė, kad, taikantgy 
domųjį plaukymą, ir šių su 
sirgimų atvejais galima tikė 
tis gerų rezultatų
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FABRICA DE MALHAS
Petras Šukys

gamina meniškus ir stiprius megstinukus, rūbelius nau
jagimiams ir kit.
Rua Jundiapeba, 45, Fone : 63-4258 Vila Zelina (arti R.

Ibitirama ir Av. Zelina).

Lietuvi
Klausyk ir remk

LIETUVIŠKA PROGRAMA
kuri yra' transliuojama kiekvieną sekmadienį, 

14 vai. per RADIO NOVE DE JULHO, trumpomis 31 
metro bangomis.

Patarimus, aukas siųsti šiuo adresu. Mons. P. Ra- 
gažinskas, caixa Postai 4118. São Paulo.

MALONI ŽINIĄ LIETUVIAMS
LIETUVĖ ADVOKATĖ IRENE GRITÉNAS DUODA NEMO
KAMAI JURIDINES INFORMACIJAS SAVO TAUTIEČIAMS

IRENE GRITÉNAS
Advogada

ESCRITÓRIO RESIDÊNCIA
Praça da Sé, 323 - 10 ■ c/101]l02 Rua Coelho Neto, 281

Fone 33-9951 . Fone: 63 3697, V. Prudente

Escritório Contábil Vila Zelina S/C Lida.
(REGISTRADO NO C.R.C.)

RAPIDEZ — HONESTIDADE — PREÇOS MODICOS
Horário: das 8 às 19 horas

Aberturas de firmas - Encerramentos de firmas - Transferências 
de firmas - Contratos na Junta Comercial - Distratos na junta Co 
mercia\ - Registros de firmas na Junta Comercial • Escritas com 
contabilidade em geral - Escritas fiscais cm geral - contratos de 
locações - Cartas de fiança - Seguros de fogo - Seguros de aciden

tes - Requerimentos em geral - Defesas e recursos
PRAÇA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 8 - SALAS 1 E2- 

FONE: 63-6005 - VILA ZULINA - SÃO PAULO

Gera kokybė, pigiau kaip kitur, greitas įteikimas, 
mandagus patarnavimas tiktai

ANTANC PAVILONIO
INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLÁSTICOS

“PAVILONIS”

MUSU LIETUVA4

ALEKSAS KALINAUSKAS
Advokatas

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai;

Residencia: Raštinė:
R. Joaquim Piza, 204 R. 15 de Novembro, 244

|4.o-Sala 7-Tel. 37-0324 
no 14,00 iki 18,00 vai.

PRANAS & ČIA. LTDA:
Madeiras em gerai

SÊDE: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Bone: 52 0229 
Endereço Telegráfico: « C A BI UN A »

Rio de Janeiro -
Serraria « I T A » — Serra dos Aimorés — Município de 

Nanque - Estado de Minas Gerais

pusi 5

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA
LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadienį: 
Parque das Nações 1t vai 
Casa Verde, 17,15 vai.
Antrą:
Bom Retire, 10 vai.
Utinga 18,00 vai.,
Trečią:
Agua Rasa 8 vaL
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa 16 vai.,
Ketvirtą]:
Vila Guilhermine 17 vai.
Pask utinį:’
Vila Anastacioos‘8 vai.,

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS 
TRANSLIACIJOS

(Lietuvos laiku)

VATIKANO RADIJAS

Kasdien 20,15 iki 20,50 vai.
Sekmadieniais 10,30 iki 11 

vai. 19, 25; 31 ir 196 metrų 
bangomis.

RIO DE JANEIRO

Lietuvių radio valandėlė 
«A voz da Lituania» yra trane 
liuojama SEKMADIENIAIS 
7 vai. 15 min.

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

“iOFIJA”
Mokina kirpimo siuvimo, madų mode 
lių braižybos ir pritaikomojo meno.

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas 
valdiškiems egzaminams (habilitação )

Mokykla turi visas valdiškas teises yra regis
truota <Departamento do Ensino Profissional»

Pamokos vyksta vakarais
- Užsirašyti pas mokyklos direktorę Sofiją Misiukaitę - 
------Rua da Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro --------

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVIČIUS 
Rua Inhagapi, 47 - V. Zelina 
(prasideda iš Av Zeliaa, 595)

Rua Prof. Gustavo P. de Andrade, 884 - 902, caixa 
postal 4118 - Vila Zelina, Tél 63-4130 São Paulo.

Čia yra didžiausias pasirinkimas, dideliais ir ma
žesniais kiekiais, įvairiausių rūšių ir spalvų guzikų ir 
lietsargiams dalių.

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

[SIUVYKLOJE LAURO
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294 

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui 

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJOlggV ANDENS L I N D O> Y A

ÍRMaWjF € A IR IR i E KII
indoya viaiio yrr d^aai žinomas gėrimas 

kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visados naudokite!

Rua Dino Bueno, 795 a 835 
Telefones: 51-4019 e 51-2223

Caixa Postal 3967 — SÃO PAULO

ii ™ii; i: í ::: ®:::: .-.“.v.
Casa Sprindys & Čia.

PÇA. S. JOSÉ dos CAMPOS, 1 - V. ZELINA - TEL. 63-5915 
Geležies išdirbiniai ir dažai viskas elektros 

įrengimui namu reikmens ir žaislai, i vairiausios do
vanos visoms progoms.

Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankiui $ 
4 krautuvė tiktai pas $

I JAKUTIS & L API E N IS LTD A- |
I . n

EJCEITOEIIO CCNTAEIL

NAJCIIMIE^TC •
Irmãos Nascimento

RES. SP. Pro 1.484

Atlieka firmų atidarymus, perleidimus, komercines 
ir industrialines apyskaitas, sutvarko dokumen

tus, sudaro sutartis surašo prašymus ir ki
tos rūšies darbus atlieka.

Juridinis Departamentas — Nejudomo turto pardavimas
Av. Zelina, 881 — Vila Zelina — Tel. 63-7140 - S. Paulo

| fRUA COSTA BARROS, 34-C TEL. 63-3285 ViLA ALPINA !
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LIETUVOS NACIONALIf 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLU

CHORO ŠVENTĖ

Liet, Kat Bendruomenės 
choras lapkričio mėn. 18 d. 
švęs savo metinę, šv. Cecili
jos šventę. Pc piet 15 vai. 
bus šaunus pobūvis, vaišės, 
meninė programa ir pasilinks 
minimas gimnazijos salėje. 
Choristai dalyvauja su savo 
tėvais. Choro rėmėjai ir bu
vusieji choristai norintieji da 
lyyauti choro šventėje prašo
mi užsirašyti pas choro val
dybos narius arba klebonijo
je pas prel. P. Ragažinską li
gi 15 d; lapkričio, ateinan
čios savaitės ketvirtadienio.

— São Paulo arkivyskupi
jos vyskupas pagelbininkas 
ir generalinis vikaras Dom 
Vicentė Zioni Marchetti, per 
prel. P. Ragažinską prašė pa 
sveikinti L K. Bendruome
nės chorą už įspūdingai išpil 
dytą programą televizijoje 
per Canal 4 (Tupy) spaliaus 
mėn 28 d

«MÚSU LIETUVOS» 
REDAKCIJAI

4-

Av. Zelina, 515, Caixa Postai 
4118, São Paulo

Didžiai Gerbiamas Pone 
Redaktoriau,

Prašyčiau paskelbti Tams 
tos redaguojamame laikrašty 
je sekantį pranešimą—paaiš
kinimą.

Ateinančios iš Rio de Janei 
r o žinios, skelbia, jog ten ei
na gandai, kad Lietuvių Są
junga Brazilijoje (Aliança Au 
toprotetora de Beneficiencia 
dos Lituanos no Brasil) ren
giasi Didžiojo Lietuvos Kuni 

LIETUVIS ADVOKATAS
Albertas Pavilavicius

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku

mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.
Av. Liberdade, 47 - 9 o Andnr Res.: R. Fernando Falcão, 35 
Fones: 37-0395 - 35-5650 ■ 33-6011 São Paulo

PRANEŠIMAS

Lankydamiesi Romoje, Italijoje, apsistokite naujai 
įrengtuose Liet. Šv. Kazimiero Kolegijos svečių namuose:

\ ► «VILLA fLITUANIA*
; Piazza Asti 25 {Via Casálmonferrato 33. Tel. 78.90.33. 78.00.14) 

ROMA — ITALIA.
Rasite jaukią anlinką, sveiką maistą ir neperdeta kainą. 

Pageidaujama, kad dėl apsistojimo laiko būtų 
susitarta iš anksto.

KOLEGIJOS VADOVYBĖ.

Visiems linkime laimingos kelionės. Bet kartais 
visaip atsitinka.., tenka sulamdyti automobilis, ar moto 
ras sustoja veikęs. Tokiais atvejais kviečiame pasinaudoti 
mūsų gerų specialistų, mandagiu ir pigiu patarnavimu:

AUTO MECANICA E FUNILARIA VINA DEL MAR 
kurios savininkais yra Jonas Razulevičius ir Andrius 

Balčiūnas, Rua Donatarios, 49, Mooca — São Paulo 
Fone: 93-4486 (recados).

Lietuviškas žodis, daina ir muzika aidi 
tropikų padangėje iš 

RADIO CLUBE SANTO ANDRĖ 
ilgomis, 1495 kilociklų bangomis, 

kiekvieną sekmadienį devintą 21) vai. vakaro.
Per radijo galima pasveikinti gimtadienio, vardadienio, 

vestuvių ir kitomis progomis,
Radijui laiškus siųsti šiuo adresu: caixa postai 4118, 

São Paulo. Fone: 63-5975.

gaikščio Vytauto vardo moky 
klos pastatą, kuris randasi 
São Paulo priemiestyje — Vi 
la Beloje, išnuomuoti Tėvams 
Jėzuitams ir tai būk daroma 
tik todėl, kad Konsulas A. 
Polišaitis tą turtą norįs par
duoti

Tačiau kas liečia mokyklos 
turto pardavimą, tai tas visai 
neatitinka tikrenybei bei yra 
tik mano asmens žeminimas, 
nes aš ne tik kad niekad ne
sirengiau to turto parduoti, 
bet bendrai apie tai visai ne 
su galvojęs, nei galvoju. Tuo 
labiau, kad mano, kaipo Kon
sulo pareiga savo tautiečiams 
padėti jų visuose reikaluose, 
o ypač šiuo atveju, kai kyla 
jų mokyklos turto reikalas, 
kurio apsauga verčia mane 
imtis visų galimų žygių jį ap 
saugoti būtent, kad jis išlik
tų ir galėtų tarnauti mūsų 
išeivijos labui, itin taip sun
kiu šiandien mūsų Tėvynei 
momentu

Be to dar tur u pastebėti, 
kad anksčiau suminėtos mo
kyklos turtas tebėra pilnoj 
buvusio Konsulo São Paulyje 
p. Dr, P Mačiulio nuosavybėj 
ir tuo būdu, jis tik vienas te
gali, kaip nori su juo elgtis 
O mes, kaip Lietuvių Sąjun
ga Brazilijoje, taip pat ir aš. 
neturime jokios juridinės tei 
sės, kalbamą mokyklos turtą 
nei parduoti, nei dovanoti, 
nei ipotekuoti, nei išnuomuoti.

' Tai tiek tuo tarpu
Su giia pagarba

Konsulas A. Polišadis.
P. S. Jei kas neaišku, ar 

pageidaujama paaiškinimo,

DĖMESIO!!!

Dr. Jono Basanavičiaus Vardo Lietuvių Mokyklos 
Globėjai šių metų lapkr. mėn, 10 d. to paties vardo mo
kyklos salėje ruošia linksmą vakarą

Programoje: 1) «Martynas Špokas» dviejų veiksmų 
komedija.

2) «Kukulio nervai», vieno veiksmo juokas.
3) Šokiai ir žaidimai. Šokiams gros puikus

orkestras.
Bufete rasite gerus lietuviškus užkandžius ir links 

moję nuotaikoje praleisite šeštadienio vakarą.
Pradžia: 20 vai. (8 vai vakare).

Mok. Glob. Valdyba.

prašoma man pranešti per šį 
laikraštį ar asmeniškai.

A. P.

— Misijonierius J. Bruži- 
kas, S.J. šią savaitę lankys 
šeimas Jaęana, Tucuruvi, Sta 
Ana ir apylinkėse.

— URUGVAJAUS lietuviai 
visu rimtumu ruošiasi An
tram Pietų Amerikos Lietuvių 
Kongresui, kuris numatytas 
ateinančiais metais 23-27 va
sario mėn dienomis Kongre 
so programa numatyta maž
daug tokia: Pirmosios dienos 
vakare delegacijij bei svečių 
priėmimas ir iškilmingas kon 
greso atidarymas Šeštadienį, 
24 d. vasario prieš piet pas- 
kaitinė dalis, kurioj nagr nės 
lietuvybės išlaikymo proble
mą P. Amerikos lietuvių išei
vijoje. Paskaitininku bei refe 
rentų numatytas Argentinos 
lie.uvis Juknevičius, o korė 
ferentais vienas iš São Pau
lo kitas iš Montevideo Va
kare meninė dalis Sekmadie
nis skiriamas tokiems aktams 
kaip vainiko padėjimą* prie 
Artigas paminklo, pamaldos, 
bendri pietūs, vakare sporti
nė programa, koktelis ir jau
nimo pasilinksminimas. Sekau 
čią dieną numatyta ekskursi 
ja, spaudos ir televizijos lan
kymas.

Organizacinis komitetas ti 
kiši, kad iš Brazilijos atvyks 
nemažas būrys lietuvių. Susi 
siekimo priemonėms gal būt 
bus gautas papiginimas.

Koresp.

A LUZ MODERNA
de W STEMPIEN & CIA. LTDA.

Loja e Exposição: RUA MARTINS FONTES 66, Tel. 35 1969 
ESPECIALIDEDE: Material eletrico em geral, instala

ções florescentes, luz e força.
TÉCNICA: Iluminação moderna de lojas, vitrinas e 

residências:
ARTIGOS: lustres residenciais, comerciais e industriais, 
ventiladores CONTACT, GENERAL ELECTRIC, ARNO e 
outras marcas de todos tamanhos e tipos. FACILITA
MOS PAGAMENTO.

STASYS VANCEVIČIUS 
Representante

Rua Martins Fontes, 166 — Tel. 35 1969 *•— São Paulo 
PASTABA: Lietuviams atėjusiems su šiuo skelbimu da
rome specialę nuolaidą.

BRANGUS TAUTIETI, ATSI
MINK, KAD SAVAITRAŠTIS 
«MŪSŲ LIETUVA» YRA VIE
NINTELIS LIETUVIŠKAS LAI 
KRAŠTIS BRAZILIJOJE.TAIP 
PAT ŽINOK, KAD JIS YRA 
TAVO IŠTIKIMAS DRAUGAS, 
PATARĖJAS IR GYNĖJAS. TO 
DĖL KIEKVIENAS SĄMONIN 
GAS LIETUVIS SKAITO, PLA 
T’NA IR PRENUMERUOJA 

«MŪSŲ LIETUVĄ».

Garbės Prenumeratorius už 
1962 ir už 1963 metus KA 
ZYS VOSYLIUS sumokėjęs po 
2.000 cr.

Prenumeratoriai rėmėjai su 
mokėję po 1 000 cr.:

Juozas Kupstaitis, Jenas 
Kalvaitis (už 1963 m.), Myko 
las Blaska, Jonas Masys, Juo 
zas Grigas 2.000 cr. už 62 ir 
63 mt, Antanas Kaušanskas, 
P. Vencevičius, A. Matuzonie 
nė, B Belickas, P. Br&slaus- 
kas, J. Baibokas, J. Kvarcie- 
ju-s

Prenumeratą užsimokėjo už 
1962 metus Ona Paragienė 
700 cr.. Ign. Vijūnas 700 cr. 
J. Juodgudis 500 už 1961 ir 
760 už 1962, O Narbutienė 
700, V. Žalkauskas 7 0, V, 
Paulavičius 700.

- P. JUOZAS BAUŽYS buv 
Brazilijos Lietuvių Bendruo
menės kasininkas vykdyda
mas paskutinio Bendruome
nės Tarybos posėdžio nut ri
mą įteikė «Mūsų Lietuvos» 
reikalams Bendruomenės ka 
są Cr$ 37.195,00 (trisdešimts

septynius tūksB 
devyniasdešintM___________

Už didelę
tis reiški nuoširdžią padėką.

- LIET. BENDRUOMENĖS 
TARYBOS IR VALDYBOS na
rių, organizacijų valdybų ats
tovų pasitarimas šaukiamas 
gruodžio mėn. 2 d. 15 vai 
apsvarstyti šiems klausimams:

1. Brazilijos Lietuvių Ben
druomenės reorganizacija,

2. São Paulo lietuvių daly
vavimo klausimas Antrame 
Pietų Amerikos Lietuvių Kon
grese,

3. Trečiojo Pietų Amerikos 
Lietuvių Kongreso S Paulyje 
organizavimo klausimas,

4 /asario 16 tos minėjimas.
Susirinkimo — posėdžio da 

lyviai dienotvarkę galės pa
pildyti.

Susirinkimo vieta — V. Ze 
linos mokyklos patalpose.

Prel. P. Ragažin kas 
Brazilijos Liet, Bendruomenės 

Pirmininkas.

— MALDOS APAŠTALAVI
MO narių susirinkimas šau 
kiamas šį sekmadienį 4 vai, 
po piet mokyklos patalpose.

— Laiškai: V. Vaikšnorie- 
nei, M, Višmauskaitei, A, Laz 
dauskui, M. Vjnkšnaitienei, A. 
Žibienei, O. Masitnei. S. Mi- 
trulienei, P, Verbickui, J. Do 
brovolskiui, F. Slavickaitei, 
A Gudavičienei, A Krutuliui 
S, Bakšiui, H. Juodvalkienei, 
I. Šimonytei.

MENO, IR ARCHITEKTŪROS 

PARODA KULTŪROS KON

GRESE

Čikagoje ruošiama viena 
didžiausių tremties meto dai 
lės ir architektūros pazoda. 
Ji vyks Kultūros Kongreso 
proga (lapkr 21- 25) Čikagoje 
Numatoma, kad parodoje da 
lyvaus patys pajėgiausi lietu
viai dailininkai ir architektai 
gyveną Vakaruose. ArchiteK 
tūros skyriumi parodoje rūpi 
nasi arch J. Mulokas. Paro 
doje numato savo kūrinius 
išstatyti apie 100 dailininkų 
ir architektų.

XI BALFO SEIMO 
REZOLIUCIJOS

BALFo seimas Baltimorėje 
spalio 13 14 d d. priėmė visą 
eilę rezoliucijų. Iš jų pažymė 
tinos šios: BALFas ryžtasi ir 
toliau šelpti Europoj likusius 
lietuvius, bet didelį dėmesį 
kreips į Lietuvoj ir Sibire lie 
tuvių šelpimą. Jei dėl pasi
keitusių sąlygų būtų neįmano 
ma tęsti lietuvių šelpimą Vo 
kietijoj ligšioliniu būdu. Tu 
rint galvoje, jog koordinuota 
šalpa efektingesnė, prašoma 
lietuvių šalpą centralizuoti 
BALFe. Taip pat seimas pa 
prašė Baisiojo Birželio minė 
jimų ruošimą JAVse užleisti 
BALFui ir jų metu surinktas 
aukas skirti kenčiantiems lie 
tuviams šelpti*

--VILA ZELINOŠ LIETU

VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975
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