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KORĖJOS KARAS
Galima sakyti, per vieną 

savaitę sąjungininkų kontra- 
ofenzyvos visi komunistų pa 
vasario ofenzyvos laimėjimai 
buvo paversti niekais. UNO 
kariuomenės dalys jau šią sa 
vaitę yra peržengusios ski
riamąją Korėjos sieną ir be
siranda jau gerokai Įsiveržu
sias Į šiaurės Korėją.

8-oji armija persekiodama 
besitrankiančius komunistus 
paėmė daug belaisvių ir pa
darė daug nuostolių kiniečių 
gretose.

Komunistų traukimosi me
tu nirmą sykį Korėjos karo 
istorijoje, kiniečiai yra pasi
davę į belaisvę ne pavieniu, 
bet ištisomis grupėmis - ma
siniai.

Be to, 8-osios armijos dali
niams pavyko užkirsti kaiku
riuos svarbius komunistų trau 
kimosi kelius, kas taip pat 
dar padidino kiniečių nuosto
lius. Gen. van Fleetas, 8 osios 
armijos vadas, kalbėdamas 
šios UNO kariuomenės per
galės proga pareiškė, kad U 
NO daliniai tol vykdys perse 
kiojimo veiksmus, kol priešas 
bus sotus nuo karo ir nralai 
mėjimu. Tačiau, perspėjo se 
pordlas, kiniečiai tebeturi dar 
didelius rezervus, kurie gali 
būti mesti Į karą. Betgi yra 
manoma, jog be 3 4 mėnesių 
f asirengimo komunistai nebus 
pajėgūs pradėti jokių rimtes
niu puolimu

Apie 40-50 km. Į šiaure nuo 
Korėjos skiriamosios linijos 
amerikiečių puolamieji dali
niai susidūrė su komunistu 
pasipriešinimu. Nors kiniečių 
ir šiaurės korėjiečių besitrau 
kiančios trupės yra pailsu- 
sios ir nukentėjusios, bet pas 
būtinieji pranešimai apie gy
nimosi veiksmus leidžia spręs 
ti, kad kiniečių aukštoji vado 
vybė yra gavusi iš Maskvos 
ir Pekino Įsakymus - tęsti 
karą.

Ta nuomonę patvirtina ir 
tas faktas, kad pagal ameri 
kiečių žvalgi bos pranešimus, 
buvo pastebėtas komunistu už 
nugaryje dideHo maštabo 
transporto judėjimas: daug 
transporto priemonių vežan
čiu tiekimą ir sustiprinimus 
Ir on to kryptimi.

Tokiu būdu past’laja sa
vaitę pasklidę gandai, jog ru 
sai yra linkę^ pradėki taikos 
derybas del Korėjom karo, ir 
kad tam reikalui tai- ininkau- 
ianti švedu valdžia, nepasi
tvirtino. Be kito ko. šie ran
dai paties Mal’ko buvo oficia 
liai dementuoti. Vadmasi ka-

■ ras bus tęsiamas.
Iš kitos pusės yra žinoma, 

jog Vašingtonas tain pat nė 
ra linkęs daryti jokio tiesio
giniu ar netiesioginiu diplo
matinių žygių, kad pradėti 
betkokias taikos derybas.

Vertinant paskutiniuosius 
kiniečių karo davinius, yra 
idamn pastebėti, jog komunis 
tai neišdrįso -šios didžiosios 
pavasario ofenzyvos metu pa 
naudoti pilnu maštabu savo 
aviacijos, kurią disponuoja

Tolimuose Rytuose.
Ofenzyvai vykdyti buvo pa

aukota 15 komunistų divizijų, 
ir reikia manyti, kad kinie
čių aviacijos panaudojimas, 
komunistų visai suprantamais 
apskaičiavimais, būtų galėjęs 
šiuos nuostolius sumažinti ar 
mažų mažiausiai neitralizuoti 
UNO kariuomenės technišką 
pranašuma. Jeigu rusai dar 
vis neleidžia Į karą savo avia 
ei jos, tai yra vis dar ženk
las, kad ir rusai vengia ir bi 
josi šio karo išplėtimo ir ge- 
neralizavimo Į visas sritis.

Busimųjų Korėjos karo Įvy 
k ų raidoje reikia laukti, kad 
d; bar, galbūt pasirodys karo 
Iruke vadinamosios «interna 
eionalinės brigados», kurios, 
laip žinia, jau nuo seniau yra 
mankštinamos M a n d ž i u r i j o j e.

BRAZILIJOS ŽINIOS
TRAGEDIJA PARAI BOJĘ

Paraibos so-tinėje João 
Pessoa gyveno vienas darbi
ninkas, kuris jau nekuris lai 
kas Įtarinėjo savo žmoną iš
tikimybe.

Vieną vakarą kalbamas dar 
bininkas pranešė savo žmo
nai išvažiuosiąs, bet paliko 
netoliese namų, stebėdamas, 
ar kas nors neatsitiks su jo 
žmona. Iš tikro, po kurio 
laiko jis pastebėjo savo sod
nelyje vyrą su moterimi. Nie 
ko nelaukdamas jis paleido 
kefetą šūvių reikiama krypti 
mi, nužudydamas moterĮ, tuo 
tarpu kai nepažįstamajam vy 
rui pavyko pabėgti. Fet pri
siartinęs prie krūmų nelai
mingasis pastebėjo, kad bu
vo nušovęs savo dukterį, ku

VISAME PASAULYJE
Ttnldjos ir Graikijos 

Kariuomene
Turkijos ir Graikijos karino 

menės būsiančios įjungtos į 
Atlanto valstybių kariuome
nės sudėtį.

Šiuo metu Turkija yra vie
na iš geriausiai ir stipriausiai 
apginkluotų Europos jr Arti
mosios Azijos valstybių.

Turkų kariuomenė šiuo me 
tu susideda iš 18 pėstininkų 
divizijų ir 15 oro grupių, o 
Graikija turi apie 12 pėstinin 
ku divizijų. Tos abi karinome 
nes yra reorganizuojamos 
ir aprūpinamos amerikiečių 
karo medžiaga.

I talijoj laim
DEMOKRATAI

Gegužės 27 d trečdalis Ita

ri turėjo susitikimą su savo 
sužadietiniu.

Pagautas to baisaus Įspū
džio vyras tuojau Įbėgo į na 
mus ir sutikęs savo žmoną, 
pasiutimo paimtas, ją puolė 
ir peilio smūgiais taipgi nu
žudė. Vėliau pasidavė polici
jai, bet ten visai pamišo ir bu 
vo nugabentas į psichinę li
goninę. iš kur vargu ar besu 
grįš, kadangi sveikatos sto
vis. gydytojų nuomone, esąs 
be vilties.

— São Paulo prafeitūra pra 
neša, kad kapinėse vietų už 
pirkimo raikalais reikia nuo 
dabar kreiptis Į atatinkamą 
prefektūros Įstaigą, kuri ran
dasi Rua Libero Padaro, 336, 
1 ankštas, kasdien nuo 12 iki 
17 vai.

lijos (kituose dviejuose treč 
daliuose rinkimai numatyti 
birželio ir spalių mėnesiais), 
rinko savivaldybes. Rinkimai 
vyko šiaurinėje Italijos daly
je. kur buvo komunistų tvir
tovės. kaip Milanas ir kiti 
miestai.

Priešrinkiminė propaganda 
buvo karšta Tarpusavvje ko 
vo.įo du stipriausi priešinin
kai: krikščionys demokratai 
su kitomis centro partijomis 
ir komunistinis blokas.

Lig šiol paskelbti rinkimų 
daviniai rodo žymų krikščio
nių demokratų laimėjimą. Jie 
vieni surinko 41.11% visu 
balsų, o vieni komunistai 22 
%. Krikščionys demokratai 
su kitomis centro partijomis 
gavo apsoliutišką daugumą 
balsų. w komunistai su visais 
savo sąjungintnkais gavo 35 
% balsų.

Daugelio provincijų miestu 

ir valsčių savivaldybės ku
rios buvo komunistų kontro
lėj, per šiuos rinkimus iškri
to iš jų rankų.

Rinkimuose dalyvavo ir at
gimusi fašistų partija, kuri su 
rinko 4% balsų.

Nors ir demokratinis blo
kas laimėjo rinkimus, bet ir 
komunistai turi nemažą šali
ninkų.

Kokios komunistų pasiseki
mo priežastys?

Jau yra žinoma, kad komu 
nistai Įsigali ten, kur yra 
daug skurdo, o Italijoj mies
to ir žemės ūkio darbininko 
pragyvenimo sąlygos yra skbr 
džios. Krrštas yra lakai tirš
tai apgyventas. Industrija ne 
gali aprūpinti visų ranku dar
bu Žemės didelė dalis yra 
stanbiųjų dvarininkų rankose. 
Itali a yra reikalinga nemažų 
reformų, ypač žemės, refor
mų. Tuomet ir komunizmo pa 
vojus savaime sumažės.

- TARPTAUTINIS TEIS1N 
GUMO TRIBUNOLAS atmetė 
«Anglo Iranian» kompanijos 
skundą prieš Persijos vyriau 
sybę del žibalo šaltinių na
cionalizavimo.

Persijos vyriausybė šaltinių 
nacionalizavimą vykdins pa
laipsniui. Visi kompanijos vai 
dininkai paliekami savo vie- 
t< se.

Nors ir nacionalizavimas 
bus į vyk (liūtas, bet anglams 
yra patikrinamas ž balo ga
vimas.

— Argentinos prezidento 
žmona Eva Peron. kaip pra
neša žinių agentūros iš Bu
enos Aires, sudievino savo 
vyrą. Jis esąs geriausias, iš
mintingiausias, gudriausias 
etc.

Ligi šiol šie epitetai buvo 
teikiami tik Stalinui. Atsirado 
konkurentas.

«MÜSIJ LIETUVOS» vakaras pobūvis įvyks 
rugpjūčio mėn 11 d. «M. L.» bičiuliai prašomi 
rezervuoti 11 d. rugpiūčio «M L.» pobūviui.

Perono Atominė Bomba.

Tribuna da Imprensa iš Rio 
de Janeiro praneša, kad Ar
gentinos atominės bombos iš
radėjas Richter pakliuvo į 
kalėjimą, po to kai kariuome 
nės speci įlįstai padarę tyri
mus pranešė Peronui, kad 
Richter dar nėra pakankamai 
pažengęs, kad galėtų išlaisvin 
ti atomįnę energiją. Laikraš
tis baigia savo žinią sakyda
mas, kad galima daleisti, kad 
Peronas galėjo meluoti, dary 
damas savo pranešimą apie 
atominę energiją, bet niekas 
negalėjo patikėti, kad jis pats 
būtų bmęs apgautas.

TIBETAS UŽIMTAS

Pagal Peipingo radijo pra
nešimus, komunistinė Kinijos 
vyriausybė sudarė su Tibeto 
atstovais susitarimą, pagąl 
kurį Peipingo valdžia perima 
visos Tibeto kariuomenės 
valdymą ir užsienių politiką. 
Komunistai pasižadėjo nesi 
kišti i Tibeto vidaus adminis 
traciją ir pripažinti Dalai La
mą kaipo aukščiausią tibetie 
čių dvasinį vadovą.

— Naujuoju Austrijos pre
zidentu buvo išrinktas socia
listu kandidatas gen Teodo
ras Koerneris. kuris šiuo me
tu yra Vienos burmistras ir 
eina jau 87 metus.

— Į Vokietijos uostą Bre
meną atvyko pirmieji ameri
kiečių kariuomenės daliniai, 
kurie bus Įjungti į Atlanto pak 
to kariuomenę. Amerikiečiai 
turi pasiųsti 4 divizijas pagal 
paskutinius nutarimus. Priėmi 
rno metu J.A.V. gen. T. Han
dy savo kalboje pareiškė: 
«Mes turime būti pasiruošę 
kariauti prieš sovietus».

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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Jungtuvių dienoje jaunavedžiai Kazys Baužys su Elena God- 
liauskaite ir jų svotai: Br. Smalinskas ir El Pupelienė

Tremtinių Suvažiavimas New Yorke
Rytinių JAV tremtinių su

važiavimas įvyko balandžio 
15 d. New Yorke. Pagrindi
nis suvažiavimo tikslas ap 
tarti lietuvybės išlaikymo 
problemas ir apspręsti aktu
aliuosius Pasaulinės Lietuvių 
Bendruomenės, tremtinių or
ganizacijų centralizavimosi, 
taipgi tautinio solidarumo 
priemonių Lietuvos laisvini
mo ir kultūriniams darbams 

vykdyti — klausimus.
Suvažiavimam atvyko 83 de 

legatai iš 24 vietovių. Delega 
tai atstovavo 8000 lietuvių 
tremtinių. Dalyvavo 300 sve
čių.

SUVAŽIAVIMĄ atidarė su
važiavimui rengti komisijos 
atstovas Andrius Keturakis, 
pasveikindamas svečius ir de 
legatus.

MŪSŲ LIETUVA
Aidi Amerikos ir Lietuvos 

himnai. Kun. V. Pikturna at
kalba specialiai suvažiavimui 
sukurtą pakilią maldą.

Sudaromas prezidiumas, į 
kurį įeina pirmininkauti: prof. 
Benderius, prof. A. Jurskis, 
adv. Viščinis, sekretoriauti: 
inž. dr. A. bkėrys ir A. Pet
rauskas. Į mandatų komisiją: 
Antanas Giedraitis, Jurgis 
Kiaunė, Bernardas Žukaus
kas.

SVEIKINO suvažiavimą žo 
džiu gen, konsulas J Budrys 
Lietuvos Įgalioto ministro 
Vašingtone P. Žadeikių ir sa 
vo vardu.

Raštu sveikinimą atsiuntė 
VjuIKo ir VT pirmininkas 
prei. M. Krupavičius, llinois 
valst. Liet. Tremtinių Ben
druomenės Centro Valdyba. 
Lietuvių Inžinierių ir Archi
tektų Sąjungos Centro Valdy 
ba, prof. B. Balys, dr. Gar
mus ir Westfieldo Mass Lie
tuvių tremtinių Centro Valdy 
ba.

Ypač gausiais aplodismen
tais buvo palydėtas VLIKo ir 
VT pirmininko sveikinimas, 
kviečiąs šiapus Atlanto esan
čius brolius ir seseris paga 
liau tapti reikšminga PL Ben 
druomenės jėga su svarbiu 
balsu ir PLB sostine šiame 
krašte, suliejant senuosius ir 
naujuosius j kūrybos ir kovos 
frontą.

Savo sveikinimą ALT var
du Šimutis sujungė su kiek 
ilgesne kalba.

Garbingasis svečias kreipė 
si į prezidiumą, Kad užproto 
koluotų, viešai išdėstė ALT 
Vykdomojo komiteto pritari
mą L. Bendruomenės steigi
mui ir šio komiteto projektą: 
į naują organizaciją įeitu 25. 
000 naujųjų ir apie 60 70.000 
seniau čia įsigyvenusių, iš 
kurių daugumas stovi nuoša
liai.

Tad uždegti tas minias! Pri 
traukti! Negalime skirtis! Mes 
— jau visi drauge! Į PLB ei
kime organizuotai, vieni ki
tiems rankas padavę!

BEN DRUG M E N ĖS k 1 a u s i m u 
referavo A. Saulaitis, pastebė 
damas, kad nutarimas Chica- 

goje dar tik darbo užuomaz
ga. Bendruomenės tikslas iš
laikyti lietuvybę pasaulyje: 
ji yra tautinė aspiiacija .r su 
srovėmis nesusiiišusi, atseit, 
ji aukščiau visų organizacijų 
ir jungianti visus lietuvius. 
Jos uždavinys - kultiirinis. 
ALT yra politinė organizaci
ja, kuriai ALB talkininkaus. 
BALF irgi nemanoma liesti 
ir tvarkyti. Tremtinių organi 
zacijos taip pat turėtų likti, 
tačiau ir ALT turėtų būti pa
pildytas naujai atvykusiais. 
Ir po Chieagos nutarimo dar 
bus sunkumų. Siūlo suvažia
vime sudaryti rytinių JAV 
bendrą tremtinių vadovybę.

Antras referatas «Tremtinių 
organizacijų centralizavimas» 
turėjo išryškinti tremtinių or 
ganizacijų likimą Prelegen
tas Vylia ūdas patiekė klausi
mą problematiškai: ar tremti 
n>u organizacijos turėtų išnyk 
ti ir pasitenkinti reikėtų PLB, 
ar specialiems uždaviniams 
tremtiniai palieka ir savąją 
«tremtinių organizaciją», bet 
jau nebe bendruomenę. Trem 
tiniai laukia grįžimo j Lietu
vą ir grįš, jie negali pas;ten- 
kinti vien jau vietinėmis or
ganizacijomis ir tegalėtų jung 
tis per savaja organizaciją 
ar draugija: kitu ruožtu senie 
ji ir naujieji lietuviai jungtų- 
si ALB kūrybiniame darbe

Po diskusijų suvažiavimas 
pasisakė už tremtinių organi
zacijų centralizavimąsi ir jos 
vadovybės sudarymą.

Apie lietuvybės išlaikymo 
problemas referavo K. Moc
kus.

NEW Y' RKO SUVA ŽIA VI- 
MAS NUTARĖ...

SUDARYTI Rytinių JAV 
tremtiniu komitetą. į kurį jei 
tų 12 narių, pavedant komite 
tui. reikalui esant, koptuoti 
dar 6 narius, paliekant komi
tetui nustatyti savo veikimo 
tvarką, išsirinkti • prezidiumą 
bei kitus organus, įgalioti 
Tremt’nių Komitetą, atstovai! 
ii rytinių JAV tremtinių vi
sais rūpimais klausimais, pa
ruošti statula ir dalyvauti A 
LB organizavime.

Suvažiavimas, įvertindamas

1951 m. birželio 2 d.

Amerikos Lietuvių Bendruo
menės skubaus organizavimo 
reikšmę, įgaliojo rytinių JAV 
Tremtinių Komitetą pasiųsti 
atstovus į Amerikos Lietuvių 
Bendruomenės Organizacinį 
komitetą, o vietines tremtinių 
apylinkes ragina aktyviai įsi
jungti į Amerikos Lietuvių 
Bendruomenės organizavimą.

Suvažiavimas įpareigoja iš 
rinktąją vadovybę daryti vi- 
sus“galim;;s žygius, kad tuo
jau bū’.ų sudarytas Amerikos 
lietu' ių švietimo centras, kad 
butų imamasi vadovėlių parii 
pinirno lietuviškoms mokyk
loms ir prenumeruojama vai
kams «Eglutė», kad intensy
viai būtų siekiama kelti ligi 
patenkinamo lygio lituanisti
kos dėstymą ir tautinį auklė 
jimą parapinėse mokyklose.

Pavedama Tremtinių Komi 
tetui padaryti atatinkamus žy 
gins pas vietos kataliku vys
kupus. kad į lietuvių parapi
jas, kuriose yra lietuvių trem 
tinių būtų paskiiti ir lietu
viai tremtiniai kunigai.

Suvažiavimas, pripažinda
mas reikalą bendruomeniniu 
pagrindu remti Lietuvos lais
vinimo veiksnių ir lietuvių 
kultūrinio gyvenimo kūrimo 
finansavimą, rekomenduoja 
visiems tremtiniams prisiimti 
tautinio solidarumo įnašu prie 
voles, bent po 0,5 dol. į mė
nesį nuo kiekvieno uždirban
čio tremtinio, kviečia visus 
tremtinius Lietuvos nepriklau 
somybės paskelbimo - Vasa
rio 16 - minėjimo proga vien 
kartinėmis aukomis remti Lie 
tuvos laisvinimo veiksnius, 
skatina tremtinius, kad jie mi 
nint liūdnąsias lietuvių tautos 
genocido pradžios (birželio 
14-15) sukaktis iš savo dienos 
uždarbio paskirtų dalį Lietu
vos laisvinimo kovai finan
suoti ir ypatingoms lietuvių 
tautos genocido aukoms pa
remti, kreiptasi į tremtinių or 
ganizacijas ir įstaigas, kad 
jos pastoviai tam tikrą paja
mų nuošimtį skirtų Lietuvos 
vadavimo ir kultūriniams lie
tuvių reikalams, įgaliojaTrem 
tinių Komitetą, kol bus suda
ryta vyriausioji Bendrnome 
nės vadovybė, nustatyti reko 
mendacinę proporciją solida-

A. V.

IPAVIEKBTBJIIE
ILIIIETUVBJIE,.,..

(Tąsa iš praeito Nr.)

KAIP KOVOJAMA SU «BUOŽĖMIS IR 
KITAIS «KENKĖJAIS

Jų visur pasitaiko dar vis nemaža O kiek 
jų atsirastų, jei spauda Lietuvoje būtų laisva ir 
ne vienų komunistų rankose, kur jie rašo ir deda 
tik tai, kas partijai yra priimtina. Todėl apie jos 
bet kokį objektyvumą netenka nė kalbėti.*Vis del 
to akylas skaitytojas net ir iš jos gali susidaryti 
sau vaizdą, kaip sunkiai sekasi bolševikams ko- 
rnunistinti kraštą. Taip, pvz. «Sov. Litva» nr. 193 
skelbia, kad artelės « Aukštakalis» koichozininkas 
Verbickas, vogė visuomeninį šieną (greičiausiai 
jį nusiėmė'nuo jam anksčiau priklaususių nuosa
vų pievų. Pr.) ir kitus ragino tai daryti. Kolchoze 
«Naujoji viga» buožės nupiove naktį pėdų var
pus. Verd’ckas areštuotas. Ta pati «S. Litva» nr. 
2+9 rašo, kad «Baud, žvaigždės» pirm. Papečkys, 
buvo patrauktas te sman už tai, kad nevyk lė kol
chozo nuostatų, nesiskaitė su kolchozo nuomone 
ir gėrė. Įsivaizduojam kas būtų, jei tokioj Ameri
koj ar Brazilijoje, už kiekvieną nesiskaitymą su 
svetima nuomone arba poros gurkšnių nurijimą 
sunkumams prisimiršti . visi tokie «nusikaltėliai» 
būtų kišami j kalėjimus arba traukiami į teismą.

«Sov. Litva» 260 rašoma, kad į kai kuriuos 
kolchozus pralindo buožės ir varo ardomąjį dar
bą. Rajonu komitetai padėjo jais nusikratyti. Tai
gi ir kiekvienas nepritarimas bolševikų «linijai» 
jau yr i jiems ardomasis darbas Net pats kompar
tijos 8 plenumas konstatavo, kad ne visur veda
ma kova su artelių įstatu laužytojais, buržuazi
niais nacionalištais, buožėmis, įsiskverbusiais į 

kolchozus ir ten varančiais ardomąją veiklą. To
kiuose kolchozuose kaip «Valav.èiai», «Ąžuolas», 
«Vienybė» etc. vadovavo buožės ir stengėsi pa
kenkti. Raudondvario .“Didvyrio” kolchozo pirmi
ninkė Čižauskienė už nesilaikymą nuostatų paša
linta iš eitųjų pareigų. Vievio rajone “Aušros” 
kolchoze buožė Baranauskas vežęs šieną į savo 
daržinę ir prikalbino kitus tai daryti. Tą patį da
rė ardydamas visuomeninį ūkį ir Čižas “Raud S pa 
lio” kolchoze. N Širovas nr. 193 skelbia, kad Ute
nos Pakalnes apyl. komunistas Apinkevičius ] a- 
stebėjo buožių ir jų pakalikų veikimą. Valant der
lių, kolchozų priešai agitavo prieš arteles, kartais 
net visai viešai» Kazys Bartašauskas išvarė atė
jusius kolchozininkus piauti rūgiu jo buržuazinia
me lauke. Pasitaiko, kad nupiaustomos pėdų var 
pos ar dingsta šienas. Kiek anksčiau buvo pas
kelbta, kad Skardupių ūkio artelės moterų tary
bos pirmininkė Tamašauskienė iškėlė aikštėn pie
no fermos ved. Brozaičio prieškomunistinj veiki
mą, ir kolchozinlnkų visuotinis susirinkimas jį at
leido (kaip moka viešai meluoti ■ tartum kolcho
zų visuotiniai sksirinkimai gali ką nors sk’rti į 
darbą ir juo labiau atleisti. . iš tikro viską daro 
koks nors Chackelis ar Ivanovas) iš darbo. Politi
nis skyrius išaiškino (čia ir naaiški visa paslaptis: 
taigi, kad politinis skyrius “išaiškino” - atseit nau
ja žvalgybos rūšis, kuri seka ir išaiškina, tik ne
kaltu vardu norima vadintis - politinis skyrius . ), 
kad į Dovinės kolchozą pralindo buožė Gustaitis, 
kuris su pusbuožiu Vasiliausku demoralizavo kol
chozą. Abu už tai išvaryti iš artelės.

«Sov. Litva» nr. 281 aprašo, kaip žmonės 
laisva valia jungiasi j didesnius kolchozus, apie 
tai taip ovlodimas: «Komunistas St Jurkšaitis, be 
pasigailėjimo kovodamas su buožių siekiais, ap 
supo save (Pupkaimy. Raudondvario v.) stipriu 
aktyvu. Kai buvo įsakyta jungtis į di
desnius kolchozus, jis pirmas pradėjo šį darbą 
Jurkarko rajone, prijungdamas kaimyninį kolcho
zą «Tiesa» ir atsistodamas priešaky sujungto kol
chozo. Ir už tai buvo pakeltas į kandidatus į Kau 
no srities darbininkų tarybą » Nors tiek gera, 
jog komunistai pasirodė čia atviri ir patys prisi
pažino, jog kolchozai stambinami pagal įsakymą, 

atseit - prievarta, bet ne laisva gyventojų vaiia, 
kaip kartais jie, meluodami per akis, savo spau
doj ir per radiją mėgina nežinantiens tikrosios 
padėties įrodinėti ir juos klaidinti. Tačiau ką jie 
būtų sakę, jei t-eniau dar dvarininkų laikais, koks 
nors stambus žemvaldys būtų su panašiu «stipriu 
aktyvu» mėginęs stambinti savo dvarus ir į juos 
įjungti ne tik savo, bet ir kaimynų sovchozus? Ar 
tai nebūtų buvęs paprastas plėšikavimas? O ar ne 
tas pats ir čia.

Ir kokios jiems taikomos bausmės? «Sov. Lit- 
va» redakcija gavo, kaip pati pasigiria, savo nau
ją šios rūšies “funkciją”, tikriau nauja šnipinė
jimo rūšimi laišką, kuriame buvo skundžiama, kad 
Pasvalio grūdų punkto darbininkai: Bajelis, Toto- 
rėlis ir kt. punkto direktoriaus Alteravičiaus glo
bojami, vogė grūdus ir leido sugesti kai kuriuo 
se Pasvalio grūdų punkto sandėliuose taip pat 
Joniškėlio p. skyriuj. Redakcija toliau tą laišką 
persiuntė prokuratūrai, ir ta visiems jiems iškė
lė bylą.

Klaipėdos faneros fabriko direkt Ananevič 
nubaustas kalėti 20 metų, sandėlio vedėjas Sin 
kovei ir “raud. Staliaus” artelės atstovas Skrip- 
kin - po 15 m. už tai, kad pasiuntė 2 vagonus fa
neros artelei formaliai nesutvarkę dokumentų, o 
už juos gautus 54.000 rublių pasisavino.

Už pramonės ir maisto spekuliaciją Vilniuj 
nuteisti po 10 metų kalėjimo ir turto konfiskavi
mu (koks pas bolševikus galima turėti turtas...) 
broliai Petras ir Konstantinas Čistekovai, po 7 m. 
A. Sviridova ir Lečk Būdoval, 5 m. Br. Kublickas, 
F. Verbickas, O. Dolgich, M. Germanavičienė, J. 
Paketuris, M. Korgonolcevas, J. Olesuk, N. Za- 
polskaja. Br. Vecernavičienė ir kt. Kaune - po 10 
m. E. Betkauskienė ir V. Kaizikas, 8 m. - B. Iva
nauskienė, 6 m. - M. Nesėckaitė. A. Ulnis ir kt. 
Šiauliuose - 7 m. Zablockis ir kt. Taip pat yra nu 
teistų ir kituose miestuose. Atseit. “kaltinin
kai” rasti. O kodėl neteisiami tie. del kuriu kal
tės minimoji tikra ar tik tariama spekuliacija ky
la, jei stinga net pačių būtiniausių reikmenų ir 
žmonės neturi ko valgyti?PABAIGA
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rūmo įnašų paskirstymą -
1. Tautos Fondui,
2 Kultūriniams lietuvių rei 

kaimus ir
3. organizaciniams reika 

lams ,

Lietuviai parade New
J

Yorke
Įprastinis New Yorko loja

lumo paradas, šiemet įvyko 
balandžio 28 d. sukėlė ypa
tingo susidomėjimo, nes ja
me dalyvavo gen. Mac Àr- 
thuras Penktąja Alėja šie
met gerai rikiuotomis greto
mis pražygiavo apie pusė mi 
lijono žmonių, savo dalyvavi 
mu pabrėždami lojalumą Ame 
riko i ir griežtai pasisaKyda
rni prieš komunizmą

Ypač smarkių prieškomunis 
tinių sūkių nešė užsieniečių 
grupės, kuriose, kaip kasmet 
dalyvavo ir lietuviai. Per ke
letą blokų išsitiesusi lietuvis 
koji kolona ėjo Pabaltijo vai 
stybių grupėje, tuoj pat po 
graikų.

Iš pabaltiečių lietuviai ėjo 
pirmieji, nešdami net kelioli- 
ką plakatų su įvairiais įrašais. 
Daugelį jų savo aprašymuo
se vėliau paminėjo ir didžio
ji New Yorko spauda.

Lietuviškoji grupė šiemet 
buvo ypatingo dėmesio cent
re Lietuvio vaizduojamas St t 
linas, nešęs plakatą su į-ašu 
«I jurst want peace» ir su tai 
kos balandžiu, snape laikan
čiu ne alyvos šakelę, o sovie 
tiškąjį kūjį su pjautuvu, iš pas 
kos vežėsi vežimėlį su pa 
tranku ir Įrašu '«Made in US 
SR». Jis atkreipė ir gen. Mac 
Arthuro akį. Generolas «Sta
linui» p teinant pro šalį parodė 
žemyn,k ą publika labai ge
rai suprato.

Visą kelią «Stalinas» buvo 
minios pajuokos objektu, ir 
visi gyrė taikliai pavaizduo
tą Stalino «taikos politiką».

Be plakato, kuriame buvo 
įrašytas lietuvių sveikinimas 

gen. Mac Arthurui, lietuvių 
grupė dar jį ypatingai pager
bė. Pro tvarkdarius prasiver
žusius tautiniais drabužiais 
dėvinčios lietuvaitės, įteikė 
generolui gėlių puokštę, ku 
rią jis priėmęs perdavė savo 
žmonai.

Tolimesnės lietuvių kolo
nos vaizdavo bolševikų kan
kinamą Lietuvą, kai enkave
distu persirengęs asmuo tem 
pė retežį, už kurio buvo ne
šama didžiulė Lietuvos vėlie 
va, varės su durtuvais varė 
lietuvius skautus.

Parade dalyvavo didelis bū 
rys organizuoto lietuviško j. u 
nimo, dėvinčio tautinius d.a- 
bužiais, iš tiek senosios, tiek 
naujosios lietuvių išeivijos.

Paradą ruošė New Yorko 
Lietuvių Taryba, kuriai talki
ninkavo tam tikslui rinkti as
menys, skautų, ateitininkų, 
Operetės, choro ir kt. viene 
tų atstovai.

Apie lietuvių dalyvavimu, 
parade parašė vietos spauda, 
įdėdama nuotraukų, o New 
York Times radijas pranešė, 
kad lietuvaitės gen. Mac Ar
thurui Įteikė gėlių.

— New Yorko Universiteto 
Foreign Students Center uni
versiteto patalpose surengė 
tarptautinę meninę programą 
kurioje pasirodė įvairių tau
tybių studentai.

Lietuves atstovavo stud. 
Bartuškaitės vedama šokių 
grupė, kuri tautiniais drabu
žiais pašoko lenciūgėlį ir 
blezdingėlę. Akordeonu šo
kiams akompanavo Rūta Žu
kauskaitė.

/sakykite

«Amerikos Balso” 
Leidinys

Teko patirti kad Amerikos 
Balsas išleidžia iliustruotą 
leidinį, kur yra informacijos 
lietuvių kalba, apie Ameri
kos Balso programas, trans
liacijų laiką ir bdngas. Tas 
leidinys reikalaujantiems siun 
tinėjamas nemokamai.

Panašus leidiniai yra ir vo 
kiečių bei ispanų kalbomis. 
Tad patartina nurodyti, kuria 
kalba pageidaujamais leidinys.

Tą leidinį gausit (‘gal ma 
rašyti ir lietuviškai) pasiun
tę laišką tokiu adresu: Voice 
of America New York 19 
N. Y.

Taip pat prašome siųsti tuo 
pačiu adresu ir savo pageida 
vimus ir pastabas del lietuviš
kų transliacijų.

DAIL. P. PUZINO NAUJI 
L.UMÊJ1MA1

Povilas Puzinas «Lietuvių 
dienų» meno dalies redakto
rius vėl nuskambėjo per ame 
rikiečių spaudą. .

Per sausio ir vasario mene 
sius Los Angeles mieste bu
vo suruošta ’piešinių ir skulp 
taros laimėjimų premijos pa
roda, kyrioje v ra ir P. Puzi 
no kūrinys «Tr mtiné». Los 
Angeles dienraščių meno kri 
tikai apie šį piešinį labai gra 
žiai atsiliepė.

Žymiųjų kurinių paroda 
vyksta miesto Rotušėje.

P. Puzinas dažnai yra kvie 
čiamas pademonstruoti tapy

bos techniką įvairių meno 
klubų.

Vasario 8 jis demonstravo 
savo technika Moterų tapyto 
jų d-jai Ebel teatro patalpo
se. Jos rašydamos spaudoje 
apie Pūziną taip atsiliepė:

«Puzinas, kuris atvyko Į šį 
kraštą iš Lietuvos prieš tre
jus metus, kartu atsivežė di
delį menininko garbės baga
žą gautą Europoje.^

Savo menu jis parodė tapy 
bos grobio supratimą, kuris 
užkariavo amerikiečių prita
rimą.

Tėvynės Sargas
«Tėvynės Sargas», kultūros, 

visuomenės, politikos ir so
cialinių mokslų žurnalas, pir 
mą kartą pasirodęs 1896 m. 
Mažojoje Lietuvoje, antru kar 
tu 1917 m. Vilniuje, trečiu kar 
tu 1947 m Vokietijoje, toliau 
bus leidžiamas Chicagoje.

Jį redaguoja redakcinis ko 
lektyvas: Dr. O. Labanauskai 
tė, L. Šimutis, Dr. VI. Vilia
mas, Pr. Vainauskas ir kun. 
V. Zakarauskas.

Ruošiamas didelis ir įdo
mus sąsiuvinys. Redakcijos 
ir administracijos adresas:-

4241 So. Maplewood Ave. 
Chicago 32, Ill.

— Kovo 24 d. Alma-Ata ra 
dio stots rusų kalba pasigy
rė apie kolchozų stambini
mą, ir naujakurius dykumose. 
Pranešimas skelbė:

«Naują tėvynę mūsų žemė
je sėkmingai kuria iš Lietu
vos ir Latvijos tarybinių res
publikų atvykę kolchozinin- 
kai, Kurie savo kraštuose ne-

Mirga Marga...
Švedų teismas nusprendė, 

kad vienas vyras, be jokios 
pateisinamos priežasties už
mušęs savo šeimininkės ka
tę, parūpintų kitą lygios ver
tės katę. Be to, pridėjo, k; d 
kaltininkas savaitę laiko pri
valo savo kambary laikyti ir 
gerai šerti dvi žiurkes, kad 
iš to Suprastų tikrą.kalės ver 
tę.

Du girti stovi autobuse prie 
išėjimo.

Pirmasis: '
— Atsiprašau - hi p - ar 

tamsta man gali pasakyti - hip 
- kuri dabar valanda?

— Antrasis užsidegęs dek- 
tuką, žiūri į laikrodį ir sako:

— Ketvirtadienis.
Pirmasis: »
— Labai ačiū. Tokiu būdu 

aš jau turiu išlipti pirmoje 
stotyje.

— Ar tu buvai vakar «Fi
garo vestuvėse»? — klausia 
savo draugą operų ^mėgėjas.

— Deja, negalėjau, -- atsa 
ko draugas, — Pasiunčiau jam 
tik sveikinimo telegramą.

galėjo surasti nei darbo, nei 
duonos.

Apie 160.000 atvykusių iš 
Lietuvos ir Latvijos darbinio 
kų čia kuria sau laimingą 
ateitį.

Ji abiem rankom laikė švelniai suspaudus 
(41) jo galvą, o per jos veidą ritosi liūdesio ir 

skausmo ašaros. Lūšis nejautė skausmo, o 
tik malonų kutenimą krūtinėje ir aštriai sūrų sko
nį gerklėje. Jis krustelėjo lūpomis ir tyliai pasa
kė: «Gražina. .»

Paskui, nakėlęs akis į prie jo stovintį gydy
toją Ramūną, tuo pačiu tyliu balsu paklausė:

— Koki nuostoliai?
Ramūnas pasilenkė arčiau jo veido ir atsakė:
— Dvidešimts septyni žuvę ir penkiasdešimts 

sužeisti. Iš jų keli sunkiai.
Lūšiui pradėjus kalbėti, aplink jį stovėję ar

timiausi jo bičiuliai susispietė dar arčiau.
— Kiek paleista iš kalėjimo suimtųjų? — vėl 

kreipėsi Lūšis su klausimu į Barkų.
— Virš penkių šimtų! Vien tik NKVD patal

pų rūsiuose buvo 150 žmonių, o kiti iš kalėjimo.
— Kur jie?
— Didesnė pusė čia: tai tie, kurie pareiškė 

norą prisijungti prie mūsų ir kovoti su mumis.
— Apginkluoti juos visus paimtais iš enka

vedistų ginklais, — įsakė Lūšis.
—- Tai jau padaryta, — pranešė Barkus.
— Tamsia vade, kaip padaryti su NKVD vir

šininku ir KP sekretoriumi? Juos suėmiau gyvus, 
— paklausė Vai vara prisiartinęs prie Lūšio.

— Pakarti juos abu ant NKVD būstinės du
rų, — įsakė Lūšis

Jis norėjo dar ką pasakyti, bet įsiveržęs ger- 
klėn kraujas neleido jam daugiau kalbėti.

Momentui įsiviešpatavo įtempta tyla. Gydyto 
jas ir Gražina pakėlė sužeistojo galvą ir padėjo 
jam pusiau atsisėsti.

Lūšis vėl paklausė Ramūną:
- Kas su-manim? Ramūnai klausiu tave kaip 

gydytoją Sakyk teisybę. Koks mano sužeidimas?
Vėl kankinanti tyla.

Pagaliau gydytojas Ramūnas pasilenkė ties 
vadu ir pasakė:

— Pas tave nuo kulipkų dvi žaizdos: viena 
aukščiau širdies, o kita aukščiau dešiniojo plau
čio.

— Ačiū bičiuli! Aišku man neišgyventi... Lū
šis padarė judesį mėgindamas pasikelti, bet jau 
neturėjo jėgų, ir tyliai pasakė:

— Barkau, perimk vadovavimą. Mane palai
dokit... Mane palaidokit kartu su»kitais, broliška
me kape...

Partizanų vado žodžius pertraukė Gražinos 
rauda. Ji palinko ant jo krūtinės vis kartodama: 
— Ne, ne, tu dar gyvensi. Tu turi gyventi. Aš ta
ve gydysiu. Vėl būsi sveikas... —

Barkus davė įsakymą.
Gydytojas Ramūnas švelniai pakėlė Gražiną 

nuo Lūšio krūtinės.
Keturi partizanų vadai, artimiausi Lūšio bi

čiuliai, atsargiai pakėlė jį ant rankų ir nunešė 
būrio priekyje.

Po keturių valandų įtempto žygio per mišką 
ir pelkes partizanų brigada sustojo trumpam po
ilsiui. Jau buvo pusiaudienis.

Lūšis vėl atgavo sąmonę. Po to jis metė klau 
Siamą žvilgsnį į savo bičiulius partizanus ir pa
sakė:

— Ar aš dar gyvas? Broliai partizanai! Lai
kykitės! Atsiskaitymo valanda turi ateiti! Lietuva 
vėl bus laisva!...

Lūšis vėl nutilo. Po valandėlės jis dar atmer
kė akis ir prie jo esančiam Barkui pasakė:

— Gražiną ir Raudą palieku, Barkau, tavo 
globoje...

Tuo momentu prie neštuvų prisiartino Graži
na nešina katiliuku vandens sužeistajam. Ji pa
mačius, kad Lūšis žiūri j ją ir išgirdusi jo pas
kutinius žodžius, su ašarom akyse pasilenkia ties 

mylimo vyro krūtine, švelniai priglaudžia veidą 
prie jo karštos kaktos, ir raminančiu balsu sako:

— Brangusis, nekalbėkit šitaip! Mes visi esa
me Dievo globyje. Aukščiausias dar leis tau gy
venti. Gydytojas Ramūnas sako, kad sužeidimai 
nėra pavojingas. Tikrai išgysi, būsi sveikas. Mes 
dar būsime laimingi ir gy vesim e kartu..

Per Lūšio veidą perbėgo šypsenos šešėlis, 
jo lūpos krustelia ir jis sako:

— Tai būtų stebuklas Gražina! O šiame pik
tųjų žmonių pasaulyje nėra daugiau stebūklų...

Lūšis vėl nustoja nuovokos - pradeda klie
dėti- Jam rodasi, kad ne Gražina ties jo veidu pa
silenkus, bet maža mergaitė. Ir ta mergaitė klau
sia Lūšį:

— Jūs manote, nėra stebūklų? Kokio jūs ste
buklo norite?... —- paklausė dar tyliau ji.

— Kokio aš stebuklo noriu? — klausimu at 
sakė Lūšis mergaitei

— Taip, prašyk stebuklo, ir aš tau jį paro
dysiu, — sako toliau mergaitė. — Prašyk tik vie
no stebuklo, tik vieną kartą, ir tu jj matysi, — 
dar pridėjo ji.

Lūšis valandėlei susimąstė - jis galvojo, ko
kio čia jam stebuklo prašyti, ir pagaliau jis pa
sakė:

— Aš noriu matyti mano tėvynę Lietuvą. No
riu ją, matyti tokią už kokią mes kovojame ir 
mirštame Parodyk man Lietuvą tokią, kokią mes 
norėtumėm ją matyti...

Tuo momentu mergaitė pasilenkusi prie Lū
šio uždengė jo veidą savo purpurinės skraistės 
skvernu. Jam pasidarė tvanku. Jis ranka nutrau
kė skraistės skverną nuo savo veido... ir vos tik 
neapako...

...Skaisti pavasario saulė švietė ties juo Jis 
stovėjo Gedimino pilies kalne ant paties bokšto 
viršūnės krašto. Apačioje ties savo kojomis jis 
pamatė Lietuvos sostinę Vilnių, o toliau pasken
dusią tarp žalių sodų ir daržų, užpiltą saulės spin
duliais, visą Lietuvą Šalia Lūšio stovinti'mergai
tė paima jj už rankos ir pamažu veda ii žemyn. 
Jiems einant, kas žingsnis, oras darosi -vi* šiltes
nis. Pekeliui jie sutikdavo raudonskruosčius vai
kus ir baltais, sidabriniais plaukais senelius, ir jie 
sveikino Lūšį maloniai ir džiaugsmingai, kaip 
brangų, senai matytą tėvynainį.

Tai buvo Lūšio išsvajota jo tėvynė Lietuva!
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A Giedrius

Jie visi keturi gyveno Be- 
' kam pi ų stovykloje: tėvas, m o 

tina, Daliukas ir Rūtelė.
Bei kodėl Bekampių?... Vo 

kiečiai tų vielų kitaip vadino. 
Taip. Čia daug gyveno lietu 
vių tremtinių, dėlto jie ir tų 
stovyklą savotiškai pasiva
dino.

Visi buvo pasiilgę gimtojo 
savo krašto ir lietuviškų pa
vadinimų. «Kur mūsų Vilnius, 
mflsaų Kaunas, Šiauliai, Pane
vėžys?'» dūsavo tremtiniai. Ki 
ti ir ašaras nubraukia, prisi
minę mielą savo tėviškę.

Nesmagu pasidarydavo ir 
Baliukui su Rūtele. Juk ir 
juodu paliko tėviškę ir savo 
namus. Kas gali žinoti, kaip 
ten dabar yra? O svarbiausia 
— senelė! Ką ji daro?...

Vai, ta senelė, senelė! Ko
kia ji buvo gera, niekas ne
apsakytų. A; pyragą kepda
vo, ar sviestą tepdavo, vis 
žiūrėdavo, kad tik skaniau... 
Pyragą laikydavo, kad tik gel 
tonesnis. sviestą - kad tik švie 
žesnis, kad tik storiau ant 
riekės... Tai ne čia. Tepi, te
pi, valgai, o akys vis dar žiū 
ri į stalą... Ne, senelės val
giai skalsesni buvo.

— Rūtele,. — klausia Daliu 
kas, — kaip tu manai, Ką vei 
kia dabar senelė?

— Aš nežinau, — sako Rū
telė. — Tur būt, stovi prie 
vartų ir žiuri šen.

— Ne. — sako Daliukas. —- 
Ji stovėjo prie vartų, kai mus 
išleido. Ar atsimeni! Stovėjo 
ir mojavo balta skarele.

— Atsimenu, — sako Rū
telė."""

Juodu tylėjo valandėlę, ir 

kiekvienas galvojo apie tą rv 
tą, kai išvažiavo iš Lietuvos 
Tai nesmagiausias buvo ry
tas. Ką tik išaušus, prikėlė 
juodu mama ir paragino tai 
sytis j kelionę.

Juodu nusigando. Kodėl į 
kelionę?... Mama buvo susirū 
pinus. Netoli gaudė armotos, 
ūžė lėktuvai, vienur kitur rau 
donavo gaisrai.

— Mama. — klausė tada 
Rūtelė, — ar į mus nešaus?^

— Ne. ne, — sakė mama, 
-- nešaus.

Jie greit pavalgė. Senelė 
visą laiką šalia sėdėjo, gla
monėjo vaikučius ir vis ragi 
no valgyti. Ji buvo jau apvi
rus kiaušinių, prikepus sklin
džių, išvirus kakavos.

— ^Pasivalgykit, vaikeliai. 
-- sakė ji. — Pietūs kažin ko 
kie bus.

— O kur mes važiuosi n»?
— klausia Daliukas, kuris ta 
da tebuvo tiktai penkerių rne 
tų, o Rūtelė dar mažesnė.

— Jus važiuosit labai toli,
— sakė senelė. — Važiuosit, 
kur nešaudo.

Atėjo iš kiemo tėvas.
— Jau mano paruošta, — 

sako jis, - Negaišuokim.
Senelė ėmė taisyti vaikus, 

o mama pati ruošės ir dar 
paskubomis dėjosi šiokių to
kių daiktelių. Ji'buvo apsi
verkus.

Bet senelė nesiruošė. Da
liukas pasižiūrėjo j ją ir pa
klausė:’

— Senele, o tu kodėl nesi- 
velki palete?

— Aš vaikeli, pasiliksiu na 
mų daboti, — atsakė ji.

- O paskui at važiuosiu, vai 

keli, atvažiuosiu, — kalbėjo 
senelė ramindama mergaitę.

O tėvas tarė jai:
— Mama, dar sykį pagal

vok: važiuojam visi.
— Ne, — atsakė senelė. — 

Važiuokit vieni. Aš pasiliksiu 
tėviškės daboti. Pasilikus mel 
siuos, kad Dievas sveikus jus 
laikytų ir grąžintų į tėvų na 
mu«.

Mama dar apsiverkė, ir tė
vas nusišluoStė^ašaras. Rūte
lė su Da,liuku įta.ip pat pra
virko.

- Aš noriu su senele, — 
sakė verkdama mergaitė. — 
Mama, nepalikim senelės.

Senelė valandėlę glamonė
je ją ir ramino. Paskui jie at 
sisveikino. Senelė pati sukė
lė juos j vežimą ir pasodini 
į pačią patogiausią vietą.

Vežimas buvo visko pri
krautas ir dviem arkliais pa
kinkytas. Jie pasakė senelei 
paskutinį atsisveikinimo žo
dį, ir tėvas suragino arklius.

Arkliai suprunkštė ir pra
dėjo eiti. Šunelis prie budos 
gailiai cypė. Katinėlis glaudės 
prie seneles kojų. O senelė 
išėjo už vartų ir mojavo jiem 
balta skarele.

Armotų šūviai nesiliovė. 
Jau buvo girdėt ir kulkosvai 
džiai tratant Gaisrų rytuose 
dar padaugėjo.

Senelė su balta skarele ran 
koįe dar tebestovėjo ties v ;r 
tais.

O kai įvažiavo jie i "iria, 
ir iš akių prapuolė senelė ir 
namai, mama staiga sukniubo 
ant vežimo ir su balsu pra
virko.

Daliukas su Rūtele tėvo vei 
do nematė. Tik pastebėjo'ju > 
du, kad jis stipriai kariai? 
timptelia vadžias, o galvą lai 
ko iškėlęs, lyg žiūrėtų į dan
gų. Ko žiūrėjo jis į dangų’ 
Ar žvalgėsi lėktuvų, ar paty
lomis sakė Dievui maldos žo
džius? . Kartkarčiais jis sun
kiai dūsavo, visa krūtine trauk 
damas orą...

V. Nemunėlis

O Atsimenu Namel'
O atsimenu namelį 
Tą gimti' j savo, 
Kur motutė prie ratelio 
Supdama^,niūniavo.

Ir dainelė’ ta lopšinė,
Ta daina motutės, 
Ir šiandiena man ausyte 
Skamba čiūčia liūlia.

Čiūčia liūlia, mažutėli, 
Auk greičiau, užauki — 
Ir tėvynė, ir Dievulis, 
Tavęs jauno laukia...

Kai išklystu į pasaulį, 
Platų, begalinį, 
Tėviškėlės atminimas 
Man laimužę mini...

Kai į saulę pasižiūriu, ? 
Vakaro saulužę, 
Man ji primena, kaip gyvą, 
Mylimą mamužę.

Ir kasdien regiu tą kaimą 
Tą namelį savo, 
Kur gyvenimo palaima 
Man lopšy liūliavo.

Nepriklausoma! Laisvoji Lietuva!
Ji skendo žydinčiuose soduose, ir medžių ša

kos linko nuo gausių žiedų...
Buvo pavasaris.
Linksmas pavasario vėjelis žaidė medžių ša

kose, barstydamas skaisčių žiedų lapeliais kelią, 
kuriuo ėjo Lūšis su mergaite. Čia niekas jį ne
klausė kokiai jis partijai priklauso ir neraukė 
kaktos pamatęs ties savo kiemu naujai atvykus .

Nebuvo Lietuvoje daugiau jokių partijų ir 
viena kitai priešingų ideologijų. Nebuvo nei tur
tuolių nei vargšų, tos arba kitos kategorijos. Nie
kas čia daugiau neskleidė savo politinių ar kitų 
įsitikinimų kalėjimų ir automatinių ginklų pagelba.

Lūšis čia atėjo iš kito pasaulio ir jam visa 
tai atrodė neįtikima.

Jis atėjo iš išvargtų laikų, iš praeities pasau
lio. Sutiktiems ir jį sveikinantiems žmonėms Lū
šis pasakojo apie tą pasaulį iš kurio jis atėjo. 
Kalbėjo jis jiems apie Lietuvos partizanų išken
tėtus vargus, alkį, šaltį ir svetimų atėjūnų perse
kiojimus; sake jis jiems kaip tie miško broliai 
mylėjo tėvų žemę, ir prisiekdavo išlaikyti ją sa
vo vaikų vaikams. Vaizdavo jiems, kaip tos prie
saikos ženkle vyrai žengdavo į mirtiną kovą, kaip 
sutirpdavo gretos mūšiuose, o į jų vietas ateida
vo nauji savanoriai... ir tas tęsėsi ilgai, kol visa 
šalis liko nulaistyta savųjų žmonių ir priešų gro
bikų krauju. *

Ilgai pasakojo Lūšis aplink jį susirinkusiems 
žmonėms, daug ir įdomiai, viską ką jis taip gerai 
žinojo. Ir visa, ką jis jiems kalbėjo • buvo jiems 
labai nuostabu, tolima ir keista. Tačiau mekas 
nepertraukė jo kalbos, ir atrodė, niekas neketino 
jo pr’statyti saugumo daboklėn, nei politinių bylų 
tardytojui, nors jo kalba klausantiems buvo ma
žai suprantama, ne šių dienų kalba...

Taip-sau maloniai keliaudamas pep plačią ša
lį, jis pats labai stebėjosi, kad niekur nebuvo ma
tyti tokių aikščių, kur jauni vyrai būtų apmoko
mi virtoti ginklus, ir kaip jais daugiau ir grei
čiau išnaikinti priešu. Jam papasakojo, kad tie 
laikai, kad i reikėjo ginklais gintis, ir grumtis vy
ras prieš vyrą, jau senai yra praė’e. ir tokius 
daiktus galima pamatyti tik muziejuose, kur tiesa 
jie yra labai gerb’arni. kadangi protėviai jais ap
siginklavę apgynė tautą nuo greito atėjūnų išnai

kinimo.
...Jis ėjo keliu tarp laukų. Saulė maloniai 

Šildė pečius. Pavasario vėjas linksmai dainavo 
ausyse. Atgimstanti gamta skleidė pumpurus, ap- 
sivilkdama žalia spalva Soduose ir daržuose dir
bo akademikai, šaltkalviai ir poetai. Daržininkai 
triūsėsi kartu su kompozitoriais, jiems talkino bat
siuviai ir dailidės. Visi dirbo savo malonumui, vi
sų veiduose matėsi laimė ir džiaugsmas. Pavasa
rio sugrįžimo proga kiekvienas norėjo įsmeigti 
žemėn diegą, kad jis augtų ir klestėtų, ir per 
mielą vasarą džiugintų akį ir širdį. Lūšis tai ste
bėjo ir jis džiaugėsi kartu su visais.

Jis domėjosi krašto tvarka, ir sužinojo, jog 
po trečiojojo ir paskutiniojo pasaulinio karo, va
dinamo '■tominiu Gaisru, nebeliko daugiau prieš 
nieką neatsakomingų suverenitetų. Visos valsty
bės priklauso Pasaulio Valstybių Bendruomenei, 
ir tik ji vienintelė turi teisę laikyti ginkluotas 
pajėgas, neklaužadoms sudrausti, tačiau ir tos jė
gos pavartoti netenka, nes visi reikalai sprendžia
mi teisiniu būdu.

Savo viduje valstybės tvarkosi per savo žmo
nių parenkamą valdžią, kuri rūpinasi pirmoje vie
toje visuotinojo gerbūvio, sveikatos ir mokslo bei 
meno reikalais. Tautos gyvenimo vadovybė turi 
laikytis Lietuvoje nusistovėjusių dėsnių: remtis 
Lietuvai nusipelniusių senolių pavyzdžiais ir pa
tyrimais, suprasti lietuvių tautos praeitį ir jos 
ateities uždavinius, o šių dienų klausimus spręsti 
šviesiu protu ir tauria širdimi, stengtis išmesti ne
teisybę ne tik iš gyvenimo, bet net ir iš minčių

Keliaudamas po visą Lietuvą, Lūšis įsitikino 
kad visa šalis persisunkusi gerumo ir meilės. Tas 
visa aprėpiantis gerumas, naujojoje Lietuvoje bu
vo, sakytum, jos tikėjimas ir žmonių idealas.

— O kaip jūs parenkate žmones į valdžią? 
Kaip nusprendžiate, kad toks ar kitoks asmuo yra 
tinkamas? Ar turite partijas, kurios paskiria kan
didatus? — teiravosi Lūšis pas žmones.

— Žmogus per savo gyvenimą turi daug pro
gų ką nors gerą padaryti savo kraštui ir savo 
tautai. Iš tų darbų ir būna įvertinamas asmuo?ar 
jis tinka garbei ir pareigoms, ar dar turi palauk
ti... — buvo gautas atsakymas į pirmuosius du 
klausimus, o to trečiojo niekas nesuprato ir ne
galėjo iš karto paaiškinti. Tik išsikalbėjus vėliau 

vieni kitus suprato, ir paaiškėjo, jog «Tėvynė» 
yra vienintelis žodis, kurio reikšmė ir jėga, žmo
nes pašaukia ir įpareigoja tarnauti tautos labui, 
o burtis po kokios vienos grupės interesų obalsiu, 
aplink kokias ten «partijas», būtų laikoma sava
naudiškumu, ir piliečiui sudarytų blogą vardą. 
Musų kraštas mažas ir mes neleidžiame jame nie 
kam burtis vieniems prieš kitus, į grupes, į kla
ses, arba silpnesniuosius ir mažiau sugebančius 
laikyti už «masę», kad kas galėtų tą «masę» iš
naudoti... Laimė turi būti vienodai arti visiems.

Lūšiui pačiam pradėjo aiškėti, jog ir jis yra 
labai tolimas tiems žmonėms, kuriuos mato, ir 
tiems laikams, kuriuose jie dabar taip laimingai 
gyvena. Jis Dievui dėkojo, kad išsipildė jo troš
kimai, ir kad jo tėvynė sulaukė tokių šviesių 
dienų, kokių jis jai linkėjo, troško ir už jas su 
tokiu atkaklumu ir pasišventimu kovojo išsižadė
damas savęs... Jo širdis buvo sklidina laimės ir 
pasitenkinimo, kai žmogaus, kuris turėjo savo gy
venime didžius tikslus, ir savo gyvenimą nevel
tui už juos paaukojo. Daugiau jis nebeturėjo ko 
geisti. . jis net pagalvojo, ko jis dabar dar galėtų 
norėti?...

Tuo metu šiltas pietų vėjas atnešė žalio šilo 
pušų kvapą ir konkorėžių dulkes. Jame gimė no
ras dar kartą įžengti į tuos miškus, kuriuose jie 
tiek slapstėsi ir kovojo. Bet ten, kur kadaise nei 
tako kaip reikiant nebuvo, dabar jis ėjo puikiu 
išlygintu keliu, su grioviais pakelėse ir nubaltin
tais akmenėliais pakraščiuose. Gale to keliu sto
vėjo gražus, baltas miestelis, kurio čia anksčiau 
jis nežinojo. Prieš miestelį, šalia kelio, didelėje, 
geltonoje lentoje buvu parašyta, kiek kilometrų 
nuo čia į Vilnių ir į Gardiną, o taip pat ir mies
telio vardas - LŪŠA. Tai buvo Rudnikų miškų 
medžio pramonės dailiųjų dirbiniu centras.

Atrodė jog esama šventės, »ir pasipuošusių 
žmonių minia ėjo iš miestelio, nrie mažo, dailaus 
ežeraičio, ir kopė į ten pát esantį neaukštą, bet 
platų, pušimis apaugusį piliakalnį. Lūšis prisijun
gė prie ein^nčiuiu. ir pats su jais kartu atsidūrė 
aikštėje, virš piliakalnio. Aikštelė buvo dobilo la
po pavidalo, o jos viduryje stovėjo didelis grani
to paminklas, su bronzos bareliefais, vaizduojant 
čiais Rudnikų mišku partizanų fžygius.

(Bus daugiau) *
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MEKANIKOS DIRBTUVĖ T
Gaminami įvairiausių braižinių vitražai, 

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

Gaminami žibintuvai įvai
riausių tipų. Daromi įvairių 
dydžių grąžtai žemei gręž
ti. Pardavimas grynais ir 

išsimokėtinai.

pagal mąstą.

JONAS VARNAUSKAS & FILHOS
Telefonas (recados) 3-0710

Rua 12 N.o 39 — Vila Zelina 
Avenida Zelina N.o 714 — (fundos) 
Caixa Postal 4118 — São Paulo
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Ar jau aplankei CASA SPRINDYS & ČIA.
PRAÇA SAO JOSÉ. 1 — S. PAULO — VILA ZELINA

Kur galima gauti

vitrolų. Čia taip 
jausiųs teknikos

pačių naujausių ir įvairiausių rūšių prekių 
Čia gali pirkti batų, skrybėlių, elektros 
gaminių, statybos medžiagos, ir visko, 
kas reikalinga Jums ir Jūsų namams. Čia 
pirksi pigiau ir geresnės rūšies prekę. 
Didelis pasirinkimas radijo aparatų, radijo 

f>at yra radio laboratorija įrengta pagal na u- 
reikalavimus, vedama prityrusių specialistų,

atlieką visus tiisymo ir reformavimo darbus.
Prie pat autobuso Nr. 93 sustojimo vietos.

ĮKURTA 1890 METAIS

Išpildo meniškai Įvairius foto’ darbus. Specialybė padidini- 
rtiams tamsiuose tonuose ir sepia, spalvinimai aliejiniais 

dažais ir pastele.

ARTHUR SCHMIDT
Priimami pakvietimai Į namus — Senų portretų reprodukcijos 
RUA SÃO CAtTANO, 447 -TEL. 4-5576 — SÃO PAULO

GAMINIŲ PLATINTOJAI

IIDMÃDJ CAKLBEIDI lmALIO! ALIO! Vila Anastacio! 
CASA KAROLIS STUOKA

Rua Martinho de Campos, 459. — Naujai Atsidarė
Visi bėga tekini

Jauni ir seni
Batus gaus visi

; Kaina labai pigi!!!
įvairiu rūšių batai — vyrams, moterims ir 

vaikams —: fabriko kainomis 
LIETUVIAMS NUOLAIDA!...

MŪSŲ LIETUVA Pusi. 5

MADEIRAS DO BRASIL

«.'RUANAS
I MPORTAÇÃO — EXPORTAÇÃO

Escritório: - Av, Churchill, 94 11.o and. - sala 1110 — Rio de Janeiro
Fones: 52-0229 32-6265

Em Minas Gerais: .

Peres & Ca. Ltda. — Leopoldina — R. Providencia, 71
Jother Peres de Resende — São Pedro dos Ferros
Amadeu Cesar Machado — Nanuque, Minas
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CAJAjT
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APRENGIA VYRUS NUO GALVOS IKI KOJŲ
Batai, skrybėlės, marškiniai, kaklaraiščiai, kojinės, lietsargiai, 

Taip pat batukai moterims ir vaikams.
Viskas geriausios rūšies, patvaru, gražu ir pigu.

TIESIAI VARTOTOJUI.

E COMERCIO IDE 
MATELI D SI IE LIDA.

FABRIKAS IR RAŠTINĖ:

Rua Javaės 719
São Paulo

IS FABRIKO

CAIIjÇAIDCjF
KRAUTUVĖS:

Rua São Caetano, 526

Rua São Caetanc. 510

VIENINTELIAI ATSTOVAI 
GARSIOJO VANDENS 

L I N D O Y A

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

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

dos naudokite!

RUA DINO BUENO, 795 a 835 Caixa Postai 3967 
TELEFONES: 51-4019 e 51-2223 SAO P A U L O
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ALpCl^įė
LIETUVOS NACIONAI 

MARTYNO MAŽVYDO BIB

OBAZlLlUCfE
PADĖKA

Liet. Kat. Bendruomenės 
choro maestrui Al. Ambrozai 
eini, choristams, orkestrui, 
šokikams paruošusiems ir iš- 
piidžiusiems Santa Teresinha 
parapijos kermošiuje taip 
įvairią ir įdomią programą ir 
visiems lietuviams savo atsi
lankymu Mr aukomis parėmu- 
siems parapijos darbus, nuo
širdžiai dėkoju

Kun. V. Kavolis 
Santa Teresinha parapijos 

Klebonas.

— Praėjusio sekmadienio 
vakarą specialiu autobusu 
Bendruomenės choras ir or
kestras iš Vila Zelinos nuvy
ko į kaimyninę parapiją, kur 
klebonauja kun. V. Kavolis, 
suruoštame kermošiuje išpil
dyti programos nes praeito 
sekmadienio kermošius buvo 
skirtas lietuviams. Todėl visa 
aplinkuma ir nuotaika buvo 
lietuviška. Scena buvo papuoš 
ta tautinėmis spalvomis, cho
ras dainavo lietuviškas dai
nas, šoko tautinius šokius, oi 
kestras grojo lietuviškas me
lodijas, garsiakalbis perdavė 
lietuvišką muziką ir dainas, 
aplink stalus buvo susėdę ir 
vaišinosi iš tolimesnių ir arti 
mesnių apylinkių atvykę lie
tuviai. Kermošius buvo suruoš 
tas salės statybos naudai. Bú 
siinoji salė, kaip pažymėjo 
savo kalboje klebonas kun. V. 
Kavolis, taipgi bus centru ir 
apylinkės lietuviams, nes Te
resinha, Parque das Nações 
Utingos apylinkėse lietuvių 
skaičius kas kart didėja. O 
Santa Teresinha parapija kaip 
tik yra centre. Nejučiomis 
praslinko kelios valandos lie 
tuviškos muzikos ir dainų nuo 
taikoje.

— Bendruomenės choras 
gegužės mėn. 30 d. įdainavo 
dvi lietuviškas plokšteles (dis 
kos), kurias turintieji radio 
vitrolas, galės įsigyti po 15 d. 
birželio mėnesio.

— Praėjusį šeštadienį Vila 
Zelinos lietuvių bažnyčioje 
sumainė žiedus Juozas Veps- 
tas su Valerija Kiausinyte, 
Jaunasis prieš trejetą metų 
atvyko -iš tremties. Vila São 
João, prie Vila Emos, užsipir 
ko žemės sklypą, pasistatė 
namą ir apsivedė

VYRŲ SUSIRINKIMAS.

Ateinanti sekmadienį, birže 
lio mėn. 3 d. 3 vai. po piet 
šaukiamas Vyrų Brolijos na
rių ir prijaučiančių susirinki-
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Aberturas de firmas
Encerramentos de firmas 
Transferencias de firmas 
Contrafcs na Junta Comercial 
Distratos na Junta Comęręial 
Escritas Fiscais
Escritas Comerciais

Contratos de locação 
Cartas .de Fiança 
E equerimentòs 
Balanços
Al varás. diversos 
Seguros de Fogo e

,, acidentes

HORÁRIO das 8 ãs 19 horas

mas. Susirinkimo programoje 
bus įdomus P. Henriko Vala
vičiaus pranešimas kas vyks
ta šių dienų pasaulyje.

Taip pat bus svarstomas iš 
kilos-išvažiavimo surengimas, 
ir kiti svarbus organizaciniai 
reikalai.

A. f A. Filomena Sejúnas

SKAUDI NELAIMĖ.

Praeitą šeštadienį, gegužės 
mėn. 26 d. pavakare Casa 
Verde gyvenančią Sejfinų šef 
mą ištiko skaudi nelaimė. Jų 
7 metų dukrelę Filomeną už
kliudė sunkvežimis ir mirtinai 
sužeidė, kuri nuvežta į grei
tosios paselbos postą, mirė. 
Laidotuvėse, sekmadienį daly 
vavo daug žmonių iš visų S. 
Paulo apylinkių, nes Sejūnai 
turi daug draugų ir pažįsta
mų. Palaidota Araęa kapuose 
Religines apeigas atliko kun. 
K. Miliauskas. Staigi mirtis 
nuskynė vos pradėjusia augti 
gėlėlę. Filomenu tėveliu iš
mokinta labai gražiai kalbėjo 
lietuviškai. Sutikusi žmogų 
žinodama kad tai yra lietuvis 
visuomet užkalbindavo tik lie 
tuviškai.

Sejūnai yra uolus lietuviš
kos spaudos, ypač «Musų Lie
tuvos» platintojai ir Casa Ver 
de apylinkėje išdalintojai. 
«Mūsų Lietuva» skausmo ir 
liūdesio valanooje Filomenos 
tėveliams ir jos broliukui reiš 
kia nuoširdžios užuojautos.

PARSIDUODA RŪBŲ
KRAUTUVĖ — BAZAR

Su gera freguezia, Vila Ma 
cedopolis, Rua Barore, 2. 
Onibus Vila Alpiną. Teirau-
tis vietoje.

Paieškojimai.
Paieško Vincas Nanartonis, 

Motiejaus Nanartonio kilusio 
iš Gudenos kaimo, Trakų 
apskr.. paskutiniu metu gyve 
n tįsio Amerikoj, Chicago Illi
nois.

Julius Endriuška, gyvenan
tis Argentinoje, Me n dožo mies 
te, 9 de Julio 27(2. paieško 
Alberto Stočkaus ir jo žmo
nos Onos Klimavičienės.

Liuda Matelionienė gyve
nanti São Paulyje, Rua da 
Graça 415, ieško Bronės Ky- 
mantienės gyvenančios Bra
zilijoje.

Jurgis Matikonis paieško 
savo dėdės Vincento Matiko- 
nio gyvenusio Š. Amerikoje 
606 Camde,> ave., Burlington 
N. J ., ir prieš kiek laiko at 
vykusio Brazilijon ir galimai 
apsigyvenusio São Paulyje. 
Dėdės arba apie jį žinančių 
prašau pranešti šiuo adresu: 
Snr. Jurgis Matikonis, Caixa 
Postai 74 Cambará. Vila Au 
rora - Ėst. do Paraná.

J. F. Pačinskas gyvenantis 
Amerikoje 54 Tenney st ieš
ko savo brolio V. Pačinsko, 
gyvenančio São Paulo mies
te, ar apylinkėse.

PARDUODAMA KRAUTUVĖ 
(Secop e molhados) 

Vila Oratorio, Avenida A 
Nr. 1180, geromis sąlygomis. 
Smulkesnių informacijų gali

ma gauti vietoje.

PUIKI PROGA NUSIPIRKTI 
NAMĄ.

Rua Ibitirama, 1076 - V. Zelina 
Vieta patogiausia, nes proša- 
lį eina tiesiog miestan trys 
autobusų linijos. Namas trijų 
kam narių ir virtuvės. Kaina 
atsitiktinė. Daugiau informa
cijų vietoj nurodytu adresu.

REIKIA BALDŲ? KREIPKIS 
į TAUTIEČIO

J. L. Galinskas Ltda.
A V. DR. GIACAGLINI, 71-0 

V. ALPINA.
BALDŲ SANDĖLĮ.
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(Prie pask. sustojimo vietos .autobuso 33 Quarta p rada)

f Savininkas 'VILAIDA.JF IPO'CII 'U# g

Įvairaus didumo padidinti portretai — spalvuoti! Foto ant porcelano, antkapiams. g 
j Meniškos, gražios foto nuotraukos! Greitas ir sąžiningas darbas! g
| Lietuviams pigiausios kainos!

SEJŪNŲ ŠEIMAI skausmo 
staigiai mirus jų dukrelei

Filomenai
nuoširdžiai užjaučia

Matelionių Šeima

— Tautos gedulo dienos 
minėjimas yra numatytas bir
želio mėn. 24 d. 8:30 vai. va
kare São Paulo miesto teatre 
Smulkesnė minėjimo progra
ma bus vėliau paskelbta. Kaip 
jau yra žinoma minėjimas yra 
ruošiamas kartu su estais ir 
latviais. Kadangi mūsų kolo
nija gausingesnė už mūsų kai 
mynus, tai ir gausingiau pri
valome dalyvauti.

- Yra atėję iš Amerikos 
«Žvaigždė» ir «Laiškai lietu
viams». Užsisakiusieji prašo
mi atsiimti zakristijoje sekma 
dienį po pamaldų.

SKUBIAI PARSIDUODA 
ŪKIS (Sitio)

102.000 m2 4 klm. nuo sto
ties Franco da Rocho. 2 na
mai, 17.000 eukaliptų, vaisme 
džiai ir k. Puiki vieta vištų 
rikiui, (mokėjimas 50%. 
Teirautis R. Venda Nova, 75 

Vila Zelina.

Lietuvių Sąjunga Brazilijoje š. m. birželio mėn. :: 
9 d., rua Lituania 67, rengia šeimyninį VAKARĄ su , ĮĘ 

H koncertme dalimi, vaidinimu, loterija ir šokiais. Da- Įj 
livaus musų Gerb. Solistai, bus pastatyta dvi trumpos 

■■ komedijos:
IOTERS KERŠTAS

2. IŠSVAJOTA SEKRETORĖ
i: Pradžia 20 vai. Po vaidinimo šokiai iki 4 vai.
:: ryto griežiant A. Golskio orkestrui.

.Norint turėti atskirą staliuką, reikia iš anksto «■ 
Į: užsisakyti.
:: Pakvietimai gaunami pas ' SB narius. «
■S ■■

Vakaro Rengimo Komisija.
nu

. ................................................................=....=r =....=r =„..=r .... .3.. ..............
■ °"

•• Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių dai- Į| 
ktų, indų bei darbo įrankių krautuvė tik tai pas

■■

|| JAKUTIS & LAPIENIS LTDA- ||
AVENIDA DR. GIACAGLINI, 34-C

■ ■ ■■

Vila Alpinoje, arti autobusu stoties.

įČia gausi geresnę medžiagą ir pigiau mokėsi

-- SEJŪNŲ ŠEIMA praneša 
ir kviečia gimines ir pažįsta
mus į egzekvijas už A. A. dūk 
relės Filomenos vėlę, ateinam 
tį pirmadienį, birželio mėn. 
4 d. 8 vai. Vila Zelinos lietu
vių bažnyčioje.

— Misijonierius kun. J. Bru 
žikas S. J. į São Paulo grįš 
pabaigoje birželio, ar pirmo 
mis liepos mėn. dienomis ves 
ti misijų tose apylinkėse, kur 
jų dar nebuvo. Pirmoj eilėj 
bus Bom Retiro ir apylinkės 
lietuviams. Vieta-Santa Inez 
Colegio koplyčioje, Rua Tres 
Rios.

Dar numatyta suruošti misi 
jos Agua Raza ir Moinho Ve 
Iho lietuviams. Misijonierius, 
jei laikas leis, ir interiore ap 
lankyti gausesnes kolonijas.

YRA LAIŠKŲ

J. Bratkauskui, And. Ambro 
zevičiui, dail. A. Kairiui, A. 
Pangoniui, E. Bendoraitienei, 
H. Kazokui, A. Piesliui, A 
Lazdauskui, L. Jermalavičiui, 
V. Butkevičiuj.
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