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MINEJIMAN

Rinkimai
Pereitą sekmadienį Prancū 

zijoje buvo įvykdyti parla
mento rinkimai. Rinkimai bu 
vo sekami su dideliu susido
mėjimu viso pasaulio spaudo 
j e . kadangi nuo jų priklausys 
busimoji Prancūzijos politika: 
ar Prancūzija kryps dar dau 
giau į kairę, komunistų vado 
vauįamą, ar laimės gen. De 
Gaule partija, kuri yra griež
ta komunistų priešininkė, lin
kusi pastatyti komunistų par
tiją už įstatymo ribų, ar išlai 
kys parlamento daugumą cent 
ro ir vidurio partijų koligaci 
ja, kuri iki šiol vadovauja 
Prancūzijos vyriausybei.

Iš 629 parlamento vietų jau 
yrą užpildytos 614 vietos (li
kusiųjų 15 vietų užpildymas 
paaiškės greitu laiku). Užim

Tancuzijoje
tųjų vietų skaičius pagal par 
tijas pasidalino sekanch i:

De Gaulle partija 117 vietų 
(nauja partija).

Socialistai .104 vietas.
Komunistai 103 vietas (pra 

rado 82 vietas).
Nepriklausomųjų blokas - 

T vietas.
Radikalsocialistai - 94 vie

tas.
Katalikų partija - 85 vietas.
Kitos partijos 23 vietas.
Tokiu bildu degaulistų ir 

komunistų jėgos maždaug vie 
na kitą atsveria. Vidurio par 
tijos gali sudaryti reikalingą 
daugumą vyriausybei sudary 
ti ir tuo būdu užtikrinti de
mokratiškus vyriausybės pa
grindus.

Dr. M. Franchini Neto Gedulo dienos 
minėjime birželio 24 d 9 vai. vakaro São. Paulo 
miesto teatre kalbės tema «Birželio 14 Baltijos tau 
tų istorijoje».

dirbti žemę ir naudotis savo 
darbo vaisiais. Atsiradus tik
riems ar tariamiems salinin
kams, seniau gy\enantieji no 
rimą išstumti. Žmonės prieši
nasi net jėga.

Susidariusią padėtį nori iš
naudoti komunistai, visame 
krašte sukelti baimę, nepasi
tenkinimą, privesti kraštą prie 
anarchijos.

Valstybės saugumas ėmėsi 
žygių patikrinti gyventojams 
saugumą ir tvarką.

FUTBOLAS

Anglų Portmouts futbolo ko 
mauda trečiadienį, Pocaembū 
stadione, sužaidė paskutines 
rungtynes su Palmeiras. São 
Paulo nugalėtoju. Baigė lygio 
mis, įvarčių nebuvo.

Iš septycerių susitikimų su 
S. Paulo ir Rio de Janeiro 
futuolo komandomis, anglai 
tr's sulošė l.\ giomis, o ketu
ris pralošė.

Brazilijos futbolo technika 
yra žymiai aukštesnė už an- 
g.ų.

Manevrai
S. Paulyje stovinčioj! ka

riuomenė 21 25 dienomis šio 
menesio darys karo manev
rus. Tuose manevruose da-

ATLANTO PAKTO 
1 ARIU O MENĖAciglai nutraukė darybas 

su persais
Persijos sostinėje Tehera

ne pradėtos derybos tarp an 
glų Anglo-Iranian Oil Compa 
ny ir persų atstovų, vos po 
keletos posėdžių buvo nu
trauktos.

Persai nepriėmė jokių an
glų pasiūlymų, griežtai laiky 
damiesi žibalo nacionalizavi
mo įstatymo. Persai pareika
lavo iš anglų jiems išmokėti 
75% visų netto pajamų pra
dedant nuo kovo mėn. kai bu 
vo priimtas nacionalizacijos bai svarbus, kadangi bendros 
įstatymas, paliekant :25% pa
jamų depozite bendrovės sa 
vininkų indelizacijos reikalui.

Persams griežtai laikantis 
savo sąlygų, anglų bendro
vės delegacijos šefas B’Sil 
Jackson pareiškė nutraukiąs 
derybas su persais.

Nutrūkus deryboms, Persi 
jos ministeris pirmininkas 
Mossadeg davė įsakymus fi
ziškai paimti anglų kompani
jos turtą ir didžiausią pasau
lio Abadano rafinariją.

Visas bendrovės turtas yra 
skaičiuojamas apie 1.000 mili 
jonų dolerių.

Tarptautinė padėtis, nutrū
kus šioms deryboms, yra pa 
sunkėjusi. Anglų, karo laivai 
patruliuoja Persijos įlankoje 
ir viena kariuomenės parašu 
tininkų brigada yra laikoma 
parengties stovyje Kipro sa
loje.

Dvylika Atlanto paktą pasi 
rašiusių valstybių sudarė nau 
ją svarbių miliiarinj susitari
mą, pagal kurį bendroji ka
riuomenė, kuriai dabar vado 
vauja gen. Eisenhovveris, ga
li laisvai judėti per visas pak 
to narių teritorijas. Taip pa
vyzdžiui, Eisenhoweris vieną 
italų diviziją gali pasiųsti į 
Belgiją, arba prancūzų divi
ziją į Italiją ir tt.

Tas nutarimas, kaip pats Ei 
senhoweris pareiškė, yra la-

kariuomenės vadovybei įduo
da laisvas rankas išdėstyti ká 
io pajėgas vist se vietose pa 
į ai bendros strategijos reika 
1< vimus

— Prezidentas Trumanas 
p-tsirašė naują kariuomenės 
tarnybos įsakymą, pagal ku
rį šaukiamųjų amžius buvo 
nukeltas nuo 19 ant 18 me
tų amžiaus iki 25 metų am
žiaus. Pagal šiuos naujus 
nuostatus šaukiamųjų skai
čius, kuris dabar yra 3,5 mi
lijono vyrų, bus pakeltas iki 
5 milijonų kareivių.

— Anglijos vyriahsybės pa 
rėdymu \nglijos piliečiams 
įsakyta kaip galint greičiau 
a; leisti Persijos teritoriją.

I ondbne, Persijos griežtas 
nusistatę mas buvo didelėstaig 
mena.

BRAZILIJOS ŽINIOS
N A U J O V1ŠK A ;FI; O P A. G A N T A

Iš Rio pranešama, jog poli
tinių reikalų policija yra nu
stačiusi, kad Rio ir kituose 
Brazilijos miestuose užsienio 
komunistų agentai savo pro
pagandai įrengiu privačiuose 
namuose mažus kino apara
tus, kur yra rodomos rusų 
prop įgandinės filmos.

Tuo tarpu policija betgi 
dar nesurado nei vieno to
kio kino.

Pagrobimas ar tik 
nudavimas?

Šią savaitę, sensacinė São 
Paulo spauda, daug rašė apie 
milijonieriaus ir 
pietų Amerikoje 
Matu ražo sūnaus 
žiaus pagrobimą.

Po.trijų dienų 
surištas viename 
priemiesčio par

didžiausio 
industrial© 
19 m. am-

pagrobtasis

Dirbtinas lietus
Iš Natai Brazilijos šiaurė

je buvo gauta telegrama, ad
resuota Respublikos preziden 
tui, kur pranešama, kad ban
dymai iššaukti dirbtiną lietų 
pietų Natalyje puikiai pavy
kę. Bandymai buvę da 
ryti dalyvaujant estado guber 
natoriuL. Lietus tikrai lijęs.

— Beveik visuose São Pau 
lo laikraščiuose buvo padary 
ti smulkūs pranešimai apie 
vaistų «Antiasmatico Heckel» 
injekcijas, nuo kurių 7 ligo
niai mirė. Mirties priežastys 
yra tiriamos, o taip pat ir 
vaistų sudėti®. Atatinkamos 
įstaigos išėmė minėtų vaistų 
pardavimą iš apyvartos.

W A: L T LMA5
Tom leite fRió, gelado ou quente "'X . t . 
LT-Lc | ■ f A/7i?L5Â0RÂDA À toda Á QENte ,

buvo rastas 
São Paulo 
ke.

Grobikai
sūnų reikalavo 10 milijonų 
kruzęirų. Įvykį policija tiria 
ar tikrai buvo pagrobimas, ar 
tik jaunuolio sutartis su drau 
gaiš vaidinimas norint iš tė
vo išgauti 10 milijonų.

iš Mattarązo už

■ - Šios savaitės pradžioje 
komunistai po visą São Pau
lį skleidė atsišaukimus ir ant 
sienų rašė, kad birželio 20 d. 
niekas nieko nepirktų, krau
tuves uždarytų, neitų darban, 
į mokyklas - žodžiu streikuo 
tų. 'Račiau minėtą dieną vis
kas praėjo ramiai: darbinin
kai vyko darban, miestas bu 
vo pilnas žmonių, krautuvės 
pirkėjų.

lyvaus žemės kariuomenė, oro 
pajėgos, ryšių daliniai ir tie
kimo tarnyba.

Manevrai bus vykdomi šą
li gose labai panašiose į tik 
ras karo meto sąlygas.

Taip vadinamieji «žalieji» 
susitiks simuliuotose kautynė 
se su «raudonaisiais» išilgai 
upių Rio Pardo ir Mogi Guas 
su, srityso apie Rebouę >s, Cam 
pinas. Barão de Geraldo, sto 
tis Pedro Americano, Eng. Ca 
valcanti, Ponte Preta ir Vila 
Industrial.

ŽIBALO LAIVAI

Jau atplaukė į Braziliją 9 
balo vežiojimui pastatyti lai 

vai, kuriuos Brazilijos val
džia nupirko Japonijoje. Visi 
tie laivai pakeliui paėmė ži
balo nuvežti į Angliją, kuo 
padengs kelionės išlaidas, ku 
rios siekia apie 7 00.000 dole
rių.

Be šių Japonijoje nupirktų 
laivų Brazilija yra užsakiusi 
dar 11 panašių laivų. Du iš 
jų užsakyti Olandijoje ir bus 
baigti sekančių metų gegužės 
mėn. keturi bus pastatyti An 
glijoje ir bus įteikti šių metų 
lapkričio mėnesį, Švedijoje 
užsakyti dar 5 tokie laivai.

ži

BRAZILIJOS EKSPORTAS

Šių metų kovo mėnesį iš 
Brazilijos buvo eksportuota 
378.744 tonos prekių už 2.7o9 
milijonus kruzęirų.

-- Brazilijos ministeris pir
mininkas šiomis dienomis lah 
kosi S. Paulyje ir yra oficia
lus Si Paulo estado svečias

Neramumai šiaurės Para no 
je yra vietinio, bet ne politi
nio pobūdžio

Reikalas štai kame: kadai
se nežinia kam priklausau- —- Pranešama, jog Santą
čiuose žemės plotuose, atvy- Catarinos estadę temperatūra 
kę iš toliau žmonės pradėjo labai kritusi.

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka

1
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Liet. Kat. Šv. Juozapo Bendruomenės Choras vadovaujamas maestro Al. Ambrozaičio dalyvauja birželio 24 d. 
tautos gedulo dienos minėjime São Paulo miesto teatre (Teatro Municipal).

Lietuviai Pasaulyje
Trys svarbios sukakta vės 

paminėtos Romoje
Gegužės 13 d. šv Kazirnie 

ro Lietuvių Kunigų kolegijoj 
buvo švenčiamos keleriopos 
sukaktuvės: 700 metų krikš
čionybės Lietuvoje, t. y. nuo 
Lietuvos karaliaus Mindaugo 
ir jo artimų žmonių pasikrikš 
limo, 25-rių metų Kauno Baž 
nytinės provincijos įsteigimo 
ir galop, J. E. Kauno Arki
vyskupo Metropolito Juozapo 
Skvirecko 25 metų arkivys- 
kupavimo jubiliejus,

»v-. Kazimiero kolegijos baž 
nyčioje Arki vysk».* pas Metro- 

i politasjatląikė iškilmingas mi 
’ šias, kurių klausė net trys 
lietuviui vyskupai, greičiau
siai vieninteliai likq gyvi nuo 
bolševikinio teroro, būtent, 
monsinjorai P.-Bučys, V. Pa
dolskis ir V. Brizgvs; Lietu
vos diplomatijos šefas su žmo 
na Liet, ministeris prie šv. 
Sosto Girdvainis. Pasiuntiny-

Vargo mokyklos 
Vokietijoje

Vokiečių savivaldybė pas
kyrė Vasario 16 gimnazijai 
pusės hektaro sklypą, kur gim 
nazijos mokiniai turės progos 
pasila vinti 
naudingai praleisti laiką ir 
išsiauginti sau maistui daržo 
vių. Tam darbui vadovaują 
agr. Bartašius_, kuris Lietuvė 
je buvo žemės ūkio'\mokyk- 

Sosto Girdvainis Pasiuntiny- kojo, kada ir kodėl buvo -nu- lų mokytojas, 
bės sekretorius S. Lozoraitis tarta steigti atskirą Lietuvos 
ir Romos lietuvių kolonijos bažnytinę provinciją, kokių 
nariai, tarp kurui buvo p. J. sunkumų būta, renkant asme- 
Macevičius su dukteria, prof. nj taj svarbiai Bažnyčios or- 
Z. Ivinskis, Dr. J. Gailius, p ^ggnizacijai vadovauti, ligi bu 
Bergaitė, p. StašinsKaitė, me yo sustota prie, tinkamiausio 
nininkės S. Pacevičienė ir Z. torus aukštoms, pareigoms ei- 
Pacevičiutė. Kazys Lozorai- tv ąsmens - dabartinio Arki- 
tis, keliasdešimts kunigų bei .. vyskupo Metropolito Juozapo 

‘ Skrivecko. tauraus patrijbto, 
didelio charakterio ir gabu- 

1 mų žmogaus, gilaus moksli
ninko ir, be to, neprigulinčio 
jokiai partijai. Ta aplinkybė, 
kaip pasirodo, turėjo taip pat 
nemažos reikšmės sprendi 
mui.

Po vyskupo Bučio praneši 
mo jubiliatą sveikino-vysk. 
Brizgys.

Akademija buvo užbaigta

PIRMIAUSIA LENINO 
■’BIUSTAS yvL.

“ J'' 
\\ ‘ ' -A.. - . . > - - ".

■v;. A.«T i es o s » N r... 89 p r a k e ši m i 
stambiausi Šianlių'hiiėištė dar 
bai šiais metais yra vykdomi 
geležinkelio stoties rajone, 
kur numatoma šildyti naujas 
aikštės grindinys. , A

»G retą, ' stoties/ jręn giamas 
poilsjo skveras, / ku r bus pa
sta ty t ą š į L ę n j no. Juii s ta s: R e - 
konstravus stoties aikštę, nuo 
stoti es, r n m ,ų e is ..nauja gatve 
jungianti ge!ežiuKel|0( .stotį su 
viena iš. pagrin^^^^|nj,ę?it;o 
magistrąlių - VilnląihĮ^ gatvę. 
Naują gatvė baisy dviejų, va- 

C)ic, AU. I À , Šluojamų pusių,jjo^į3idųriu
......... ...... .v tą kalbą taiP. reikal'ngą irsvarbiąkny eis liepų alėją, išpuošta gė-

irnnnc Matrnnni ita s 1 -j i' įdomiaprof. Ivinskio pa ] lėta vi ų tremti pi ų gimna zi jose "4 išleisti. lynais».; • -J.
kūpąs Metropolitas J. Skvi- R]iajta: MindaugoikrikštašTr T ■-.ahonira o.hi.únhtn.irí. Iš «Tiesos» atrodytų, kad

šie darbai ^jau yra pradėti, 
tačiau išskyrus Lenino bius
tą,, visa kitą statybą, atrodo, 
bus labai negreit. J; ■

klerikų.
Po šv. Mišių kolegijos dva

sios tėvas kun. V. Balčiūnas 
perskaitė ganytoįinį Vysku
pų laišką apie Kauno bažny
tinės provincijos 25-rių metų 
sukaktį ir apie lietuviu tautos 
pasiaukojimą Nekalčiausiai 
Marijos širdžiai. Perskaičius 
1 ai šk ą bu vo s u gi e d otas «Te 
Deum».

Prie prezidiumo stalo vie
tas ų žė m e j ii bi 1 i atas Arki vys 

rėčkas, trys vyskupai, minis 
teriai Lozoraitis ir Girdvainis 
ir prof. Ivinskis. Akademiją 
atidarė šv. Kazimiero kolegi
jos naujas rektorius J E. 

■Vysk. Vų Padolskis. pą?<iškjn^ ,v.nU<*-
damas šių iškilmių reikšmę, masis autentiškais moksliniais 
apibudindamas šviesų jubilia- dokumentais, parodė, kodėl 
to asmenį ir jį pasyeikinda-< jr kajp Mindaugas priėmė 
,m.as, 1° HtelT arkivyskupą- krikščionybę, ir kad su juo
\ '.m? kartu krikštijosi ir daugiauM^aibėl° J?1”' • L0Z0ra.,it,S lietuvių. Todėl tuo krikštų 
primindamas laimingų laikų Lietuva susijungė su kitom 
w W. Pat s,u.r,št^ katalikiškom' tautom. Mes bii-

P’JPi’al0 J; E- Arkivys- vom pripratę manvti, kad Min 
; bu- dangas vėliau atsisakė nuo 

tent.' iškilmes 1934 metų vasa 11XO^,1,1,
Episkopą skis, turėdamas galimybės 

bnvi<ÍSSiitóíáŠir- Vatikaną archyvuose.
d-xi-H. Tori:-n M. l.oz.or:>iti« mi Pūtavo popiežiaus Inocento 
nėjo, kad tikėjimo šviesa švie laišką, kuriame jis po Min, 
čia; Lietuvai jau 7 amžius, ir daiigo mirties vadina - jį savo 
nabréfdamas. kad karaliaus mipi" prieteliu. Jeigu Mindau 
Mindaugo priimtas krikštas bu gas ti <rai būtų virtęs aposta

vo išimtinai Lietuvos valdovo 
aktis, su kuriuo niekas.nega 
Ii rišti jokių nelietuviškų, di
nastinių ar šiaip valstybinių 
apskaičiavimų, kaip kad atsi
tiko vėliau. Mindaugo krikš
tu pasėtas mūsų tautos sieloj 
amžinos tiesos grūdas pate
ko į gerą dirvą. Iš jo išau
go tas maldingumas ir dievo
baimingumas, kurie yra cha- 
rekteringi lietu ių tautai ir 
padaro ją vieną katalikiškiau 
siu tautų Galop, kalbėtojas 
pasveikino jubiliatą del jo su 
kakties užsienio tarnybos, o 
taip pat ministério prie šv. 
Sosto ir savo vardu, linkėda
mas sveikam grįžti į nepri- 
k lankomą Li etu vą , -ku ri vi e na 
tegali patikrinti priklausan
čią Bažnyčiai laisvę

Po to vysk. Bučys žody, to 
bulame tiek kalbos tiek iškal 
bingumo atžvilgiu, atskleidė 
įdomų nepriklausomybės lai
kų ir mūsų Bažnyčios gyve
nimo lapą. Vyskupas papasa 

sunkumų butą renkant asme- 

skaitai MihdaugoVkrikštbšįir Luebecke ir Qldenburge. '
Kauno bažnytinės provinci- KompozitóriiiS J. Strolia — Prof. Z. Ivinskis Vatika 
jos įsteigimas. Gaila, kad tuos kviečiamas į gimnazija muzi no archyvuose dar dirbs po- 
du mums svarbius įvykius kos ir dainų mokytoju. rą metų.

1 «V * zx Ir a rv» •

jangti į vieną referatą, bet 
ir šitaip prelegentas, remdą-

reikėjo del laiko stokos su-

«Religinė laisvė sovietų 
kraštuose»: Tokia tema bir- 

krikščionybės, bet prof Ivin- • želio S^d. buvo pranešimas

choras
K. Sen-

tu. popiežius nebūtų apie jį 
taip atsiliepęs.

Kunigų kolegijos 
vadovaujamas kun. 
kaus, paįvairino akademija 
dainomis ir giet-mėmis. Visi 
dalyviai sugiedojo 'Kautos Him 
ną. Po to svečiai buvo pa
kviesti j bendrus pietus, ku
riuose vysk. Padolskis ėjo 
vaišingo ir malonaus šeimi
nio i pareigas.

V. M. L.

daržininkystėje,

Anglijos katalikių mote
rų sąjunga kurios atstovės 
Vokietijoje labai vertina mū 
sų gimnaziją, paskyrė premi
jas geniausiems klasėse anglu 
kalbos žinovams. Ruošiamasi 
iškilmingam premijų įteiki
mui.

NAŲJI MOKYTOJAI

Kun. P Girčius, baigęs Ro
moje aukštuosius mokslus, at 
vyko į Diephnlz'a. Gimnazijų 
je kun. Girčius yra kapelių-. > 
nas ir lotynų kalbos mokyto 
jas, „ t /.j-,■?■;■■

Anglų kalbo< mokyti atvy
ko mok. H. Skvirblienė, kuri 
nuo 1945 m. dėstė I

Pavergtoje Lietuvoje
VYSK. PALTAROKAS DAR 

GYVAS?

— Didžioji dalis gimnazijos 
mokinių yra skautai. Jie gra 
žiai veikia ir sudaro sąlygas 
naudingam laisvalaikio pralei 
dimui.

Vadovauja O. Gešventas, 
kuris kartu yra ir bendrabu
čio vedėjas bei lietuvių kal
bos mokytojas Maž. Lietuvos 
lietuvių vaikams.

Grupė skautų ruošiasi da
lyvauti Austrijoje šią vasarą 
įvykstančioje tarptautinėje 
skautų stovykloje (jamboree) 
tarp 1600 iš viso pasaulio su
važiavusių skautų. Lėšų šiam 
reikalui surinko Amerikos 
lietuviai skautai.

— Neustadt’e šalia lietuvis 
kos vargo mokyklos steigia 
mas ir lietuvių vaikams vai
kų darželis. Lėšų darželio iš 
laikymui paskyrė BALFas.

— Augsburg’e - Hohfeld 
veikia IRO ren iama lietuvių 
pradžios mokykla, kurią lan
ko 23 mokiniai. Tai bene vie 
n i ntelė I i e tuvių mok y k la, km 
H šiuo metu dar gauna IRO 
paramą.

— Svarbiausia lietuvybei 
išlaikyti knyga la ūkia 1 e i d ė • ■ 
jų. K rei pi as i visa ei I ė asine 
nu ir monyklų iš Vokietijos 
ir užjūrių lietuvių kolonijų ir 
prašo lietuviškų elementorių. 
Seniau išleistosios laidos jau 
senai išparduotos.

Žinomas pedagogas ir ra
šytojas A. Giedrius-Giedraitis 
baigia ruošti lietuvišką ele
mentorių spaudai PLB Vo 
kietijos krašto valdyba, nega 
lėdama šiuo metu sudaryti pa 
kankãmai lėšų, kreipėsi j 
VLIKą ir Lietuvos Išlaikymo 
tarnybą, prašydama, pagelbėti 
šią viso pasaulio lietuviams

Maskvos radijo ispanų kalba 
Lotynų Amerikai.

Pranešimą pripuolamai iš 
klausė prof. Jonas Grigas, k-i 
ris dirba viename ūgyje prie 
Los Angeles, Chilėje.

1951 m. birželio 23 d.

Jo pranešimu sovietų pro- 
pàgãhdistus kaipo pavyzdį 
tos religinės laisvės sovieto- 
se paėmė Lietuvą (mat, ji vie 
nintelė katalikiškoji , respub- 
ka so-ietuose).,. /

Pranešime papįlto daug pro 
pagandinio vandenėlio. Ta
čiau šalia kitų dalykų sumi
nėjo,- kad Kaune veikia kuni- 
gii- seminarija, kur tarpe kilų 
profesoriauja Jonas ir Juo
zas Grigaičiai.

Aušros 'Vartai Vilniuje vi
sada pTh’if 'maldininkų.

Atrodo, kad šalia vyskupo 
Paltaroko minėjo ir kitą vys 
kūpą, kuris teikiąs sutvirtini
mą: ■

NEPERKA SOVIETINIŲ 
KNYGŲ

«Tiesos» Nr. 89 pranešimu, 
nepersenai Kaune, Kęstučio 
g įtvėjė atidarytas knygų par 
davimo kioskas, kuris Kauno 
mieste yra jau penktas. Arti
miausiu laiku knygų pardavi 
mo kioskai busią atidaryti 
medicinos fakultete, «Dro-
bés» fabrike, «Inkaro» gumi
nės avalinės kombinate.

Sovietų leidžiamos knygos 
yra nemėgiamos, net fabrikuo 
se numatoma atidaryti knygų 
pardavimo, te’singiau pasa
kius, prie vartų įbrukamų kny 
gų j kioskus.

G. BACHAROVo NANJAS 
POTVARKIS

G. Bachamvn potvarkiu nu 
statoma:

«TSRS vyriausybė katego
riškai uždraudė persiųsti skun 
dus svarstyti toms įstaigoms 
ir asmenims, kurių veiksmais 
yra nusiskundžiama.» 1 Mat^t, 
tai buvo plačiai praktikuoja
ma. «Skundams išspręsti tu
rės bųtVįjrisijaikorną sekan
čių terminų: respublikos, kraš 
tų, sričių organams - ne dau 
giau kaip mėnuo nuo skundo 
padavimo dienos, o nutari
mus dėl kariškių ir jų šeimų 
- ne daugiau kaip 15 dienų, 
rajonų' ir miestų organuose - 
ne daugiau kaip 20 dienų ir 
sprendžiant kariškių ir jų šei 
mų skundus - ne daugiau 7 
dienos,

— Rotomskis, kuris savo 
laiku buvo okupanto e padary
tas pavergtos Lietuvos užsie
nio reikalų ministeriu. šiuo 
metu biria «išlošiamųjų indė
lių tiražinės komisijos pirmi
ninko» pareigas. J o vieton į 
tariamąją užsienių reikalų mi 
nisteriją yra įsodintas Gaš
ka. Rotomskio pavaduotoju 
yra Gajevas.

SOPAS PRONTAS
PRONTAS EM 5 MINUTO à > 

PALADAR CASEIRO
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GYVI 6 METUSrPO ŽEME...
Vokiečiai pasitraukdami 

iš Varšuvos sprogdino visus 
savo atsargų sandėlius.-Viena 
me tokiame maisto atsargų 
sandelyje sprogimo metu bu
vo įlindę 6 vokiečių kareiviai. 
Sandėlio požemis, kuriame 
tie kareiviai liko gyvi palai
doti cementiniame požemyje, 
be jokios galimybės išeiti lau 
kan.

Nors sprogimas ir užvertė 
išėjimu, bet nesugadino venti 
liacijos, o per plyšius sienose 
prasisunkdavo į vidų vandens. 
Valgio klausimas nesudarė 
jiems jokio rūpesčio, ir jo bu 
vo daug ir įvairaus. Net Rei 
no vyno buvo tiek daug, kad 
kareiviai tame vyne maudy
davosi. Keturiems metams 
jiems ten pakako žvakių pa
sišviesti, bet likusias du me
tus teko išbūti ^visiškoje tam 
soje, kadangi žvakės pasibai
gė.

Du kareiviai nusižudė pra
slinkus keliems mėnesiams 
po užgriuvimo. Kiti du mirė 
vėliau dėl nežinomų priežas
čių. Du paskutinieji ištvėrė 
6 metus, ir buvo išvaduoti 
prieš mėnesį laiko, kada len 
kų darbininkai valė Varšu
vos miesto griuvėsius. Jie. di 
deliai atkasėję išgąsčiai, iš
ėjo svyruodami, pusiau pami
šę, apaugę ilgiausiomis bar
zdomis. Vienas iš jųdviejų 
tuoj po išlindimo mirė nuo 
didelio susijaudinimo, pasi
jutęs išlaisvintas. Paskutinv- 
sis išliko gyvas, bet nuo die 
nos šviesos neteko regėjimo. 
Jis patalnintas ligoninėn, ir 
yra vilties, kad šis atgaus 
sveikata ir net regėjimą.

Gyvas išlikęs taip pat pa
pasakojo, kad neturėdami ga 
limybės palaidoti mirusiųjų 
draugų, padėtį pataisę tuo,

KORĖJOS KARAS
Pereitų dienų bėgyje Korė 

jos kautynių svarbiausias svo 
ris buvo perkeltas į rytinę 
fronto dalį. Pagal sąjunginin
kų karininkų nuomonę, komu 
nistai rengiasi naujai vasaros 
ofenzyvai, kuri karo specia
listų spėliojimu turėtų prasi
dėti ateinančią savaitę, kaip 
tik Korėjos karo metų sukak 
tuvių proga.

Ar ši ofenzyva prasidės ir 
kada prasidės, niekas negali 
pilnai ir užtikrintai patvirtin
ti, betgi vyrauja vienoda nuo 
monė, kad šiuo metu kinie
čiai be naujų «savanorių» kon 
tingentų iš Mandžiurijos nė
ra pajėgus pradėti didelio 
masto puolimą, kaip kad pas 
kutintuosius du kartus.

Veržiantis UNO kariuome
nės daliniams vis giliau į šiau 
rėš Korėją, kiniečių trupės 
ypač ten priešinasi ir dažnai 
beviltiškai didelio aukų skai
čiaus kaina, kur yra spėja
ma, jog komunistai vykdo 
naujus savo dalinių persitvar 
kymus. Ypač aštrios kovos 
buvo vedamos Kunsong sri
tyje.

Kaip jau pradžioje paminė 
jóme, svarbiausias paskutinių 
kautynių svoris buvo persikė 
lęs i rytinę fronto dalį, Čia, 
į rytus nuo Kumwha, komu
nistai staiga puolė vidurnaktį 

jog mirusiuosius įvyniojo į 
didžiulius miltuotus maišus, 
kurie pastarieji buvo surasti 
beveik pavirtę į tikras mumi 
jas.

sąjungininkų pozicijas. Kau
tynės truko daugiau 24 vai. 
Komunistai negalėjo pasiekti 
savo puolimo tikslų ir buvo 
priversti pasitraukti iš savo 
pozicijų, paliekant karo lau
ke daug kritusių.

Besitraukiančios komunis
tų pajėgos šioje fronto daly
je persikėlė į šiaurinę Nan- 
gan upės krantą. Amerikiečių 
kariuomenė užėmė pozicijas 
prie šios upės, iš kur susida 
ro patogios sąlygos nukreipti 
puolamojo žygio kryptį į Ko- 
song, į japonų juros pakran
tę. Tų kautynių metu pėsti
ninkų veiksmus stipriai rėmė 
sąjungininkų aviacija.

Prie Mandžiurijos sienos 
kiniečių karo aviacija jau ke 
lintą dieną iš eilės “pasitinka 
kautynėms amerikiečių karo 
bombonešius, kurie čia visą 
laiką daužo visus susisiekimo 
kelius ir priemones su Man- 
džiurija.

Atskirose kautynėse, kaip 
tai trečiadienį, dalyvavo 50 
lėktuvų iš abiejų pusių. Ko
munistai netekė trijų lėktuvų 
pabėgo į šiaurę per Mandžiu 
rijos sieną/į kur amerikie 
čių lėktuvai vis dar yra drau 
džiami Įskristi.

Keturių dienų oro kauty
nių bėgyje amerikiečiai ne
teko dviejų lėktuvų, o kinie-

------------------------------------ j— 
čiai prarado devynis lėktu
vus.

Svarbus komunistų Vonsa- 
no uostas, kuris randasi ryti
nėje Korėjos pusiasalio daly
je, vra sąjungininkų karo lai 
vų be pertraukos bombarduo 
jamas.

Tvip pat buvo bombarduo
ti ir kiti šiaurės Korėjos uos 
ta:, pradudant nuo Kosong pie 
tuose, iki Songijin, kuris ran 
dėsi apie 300 km. į šiaurę nuo 
abiejų Korėjų skiriamosios 
sienos.

KOMUNISTŲ AREŠTAI'WAV

Federalinės tardymo Įstai
gos ager tai birželio 20, 7 vai. 
ryto suėmė 17 svarbesniųjų 
JAV komunistų.

Jie visi yra kaltinami, jog 
yra rengę Amerikos vyriau
sybės nuvertimą pavartojant 
jėgą ir subversines priemo
nes. Suimtieji už užstatą bu
vo paleisti iki teismo. Jie tu 
rėš atsakyti į jiems daromus 
kaltinimus prieš vyriausiąjį 
JAV federalinį teisėją.

EGZEKUCIJOS ŠANCHAJUJ

Pagal vieno komunistų laik 
raščio pranešimą, šio mėn. 15 
d. Šanchajuje buvo kolekty
viai sušaudyti 284 «kontra-re 
vohucionieriai». Visi pasmerk 
tieji buvo apkaltinti kaipo 
amerikiečių ir nacionalistų 
agentai, arba kaipo antikomu 
nistų partizanu grupių nariai.

Devyniolika apkaltintųjų ga 
vo dviejų metų kalėjimo baus 
mes Tą bausmę atlikus, jei 
«nepasitaisytų», taipgi busią 
sušaudyti.

Egzekucijos buvo vykdomos 

viešai, dalyvaujant dideliai 
miniai žmonių, kurios dalis 
džiūgavo užburta kraujo re
ginio.

PRIEVARTA IŠTREMTA SO
VIETŲ REPATRIACIJAS KO

MISIJA.

Iš amerikiečių zonos Austri 
joje prievarta buvo ištremta 
rusų repatriacijos komisija. 
Minėtoji komisija veikia ame 
rikiečių zonoje jau keletas 
metų ir pajėgė vos apie šim
tą rusų repatriuoti į sovietinį 
rojų iš daugelio tūkstančių 
rusų ir naujų pabėgėlių ir se 
nų emigrantų. Didžioji dalis 
repatrijuotųjų buvo išimti iš 
austrų kalėjimų, kur sėdėjo 
ilgesnes kalėjimo bausmes už 
kriminalinius nusikaltimus, 
kiekvienas rusas jei tik nori 
repatrioti, yra automatiškai iš 
kalėjimo paleidžiamas.

Dėl Sovietų komisijos pri
verstino išsikraustymo Sovie
tai pareiškė protestą ameri
kiečių okupacijos kariškajai 
vaidybai.

PERSIJA NACIONALIZAVO 
ŽIBALO KOMPANIJĄ

Nors ir nutruko anglų «An- 
glo-lranian Oil Company» de 
rybos su Persijos vyriausybe, 
bet Persijos vyriausybė ne
svyruodama vykdo nacionali
zacijos planą Ji paskelbė de 
kretą sulig kuriuo anglų beu 
drovė pakeičiama nacionali
ne persų žibalo bendrove. Vi 
si bendrovės aktai, sutartys, 
bus laikomi neteisėtais be 
persų bendrovės vadovybės 
patvirtinimo ir tt. Žodžiu, per 
sai visu šimtu procentų pra
vedė nacionalizavimo įstaty
mą.

SOPAS FRONTAS
PRONTAS EM 5 MINUTOS 

PALADAR CASEIRO HELIO CÓM LEITE FRIO, GELADO OU QUENTE 
KfèOS # Ž /AGRADA Aí TODi^/GENTE J

Ir jis padarė išvadą: «Aišku, ten visi tie 
(44) kongreŠmanai nėra jokie komunistai! Jie 

tiesiog paprasti savo tautų ir kraštų išda
vikai. Jie tarnauja Stalinui kaipo distanciniai de
tonatoriai. Irtai nėra atsitiktinumo aukos, bet są
moningi ideologiniai diversantai, kurie padeda nu
valyti kelią Stalino agresijai».

- Šita publika del savo komfortinio gyveni
mo išsaugojimo, pasiruošus viskam, — galvojo to
liau Šogamas. - Jie tikisi prie bet kurių sąlygų 
išsaugoti sotaus ir nerūpestingo gyvenimo egzis
tenciją ir išmaldauti pas Staliną tei-ę būti dide
liais arba mažais vergų prižiūrėtojais tuo atveju, 
jei Stalinui pavyktų pravesti «pasaulinės revoliu
cijos» idėją pavergiant visą likusį, dar neužgrob
tą pasaulį.

Su ta “pasaulinės revoliucijos’’ idėja Šoga- 
mui buvo nevisai aišku... - «Kaip Koba nori pra
vesti tą pasaulinę revoliuciją? — galvojo jis to
liau skaitydamas paskutinę žinių santrauką, kuri 
buvo duodama skaityti tik patikimiems Polit Biu
ro nariams. Anot tų “žinių” darbininkai ne tik ne
atsiunčia savų atstovų daugiau į Kremliaus reži
suojamus “taikos kongresus” bei į kitus panašius 
farsus, bet jie jau net klausytis nenori Kremliaus 
melagingos propagandinės tauzos. Ir tai darosi ne 
atsitiktinai. Jie tiesiog sako: — «Mes nenorime jo
kios pasaulinės revoliucijos ir jokių ten Krėm- 
liiuš žadamų “raudonųjų žemės'rojų”. Mes šle
kiame laisvės ir gerbūvio, o Kremlius mus nori 
nuvesti vergijon.»

Taip sako viso pasaulio paprasti žmonės Ir: 
‘Amerikos Darbo Federacija reikalauja, kad JAV 
nutrauktų diplomatinius santykius su SSSR Ame
rikos' ir Australijos prieplaukų darbininką! atsisa
ko iškrauti bei pakrauti sovietinius laivus... -- 
ykaitė toliau Šogamas.

Ir jis nenoromis ėmė galvoti apie tai, kad

Stalinas arba “Koba” - vis tas pats, anksčiau ar 
vtliaugne tik pats su savo pasauline revoliucija 
užlips ant kartuvių eš; foto, bet ir jam, Šogamui, 
bei kitiems savo bendradarbiams užmaus kilpą 
ant kaklo. g

Šogamas aiškiai žinojo, kad jeigu taip ir to
liau vystysis reikalai pasaulinėje piatmėje,tai ga
la « ateis labai greitai... O jis, Šogamas, ir dar grei
to galo, labai nenorėjo sulaukt’.

Ne del to, kad jis bijotų mirties. Ne, šito Šo- 
gamųi prikišti būtų negalima. Jis mirties visiškai 
nebijojo. Bet jis bijojo, kad jo pradėtas darbas 
pagaminti naują žmogų - robotą, taip vadinamą 
«homo sovieticus». nebus davestas iki galo...

Eksperimentas birm tik Įpusėtas, bet toli gra 
žu dar neužbaigtas .. Šogamas dar vieną dalyką 
puikiai žinojo, kad SSSR toli gražu ne tik kad ne
susilygino su JAV7 ginklavimosi srityje, bet maž
daug per 20 mėlti yra atsilikusi užpakalyje.

Jeigu SSSR greitu laiku Įsivėlė į kara su 
JAV, tai pražūtis aiškiausia ir. Stalino pasaulinės 
revoliucijos idėjai ir jo, Šogamo, «homo sovieti
cus» kūrybos darbui...

— Ką daryti?'— pastatė pats sau klausimą 
Šogamas.

Jei jam nestovėtų' skersai kelio Koba, jis ži
notų, kaip išbristi iš visam reikalui taip nepalan
kiai susidariusios padėties *

Bet dabar... tas Koba, arba Stalinas, kaip jį 
ten kiti pravardžiuoja (nes ištikriijų jis nėra nei 
vienas nei kitas, o tik Josifas Džiugašvili - tai 
aiškių aiškiausiai parašyta jo gimimo metrikoje), 
tik painioja reikalus.

Kiek Šogamas turėjo laisvas rankas vidaus 
tvarkymosi SSSR reikaluose, tiek jam Stalinas 
neleisdavo kištis į užsienio politikos reikalus.

Iki šiam laikui Stalinas laviravo neblogai, 
bet dabar jis, savo laimėjimų apakintas, užbrido 

per toli...
— Reikia Staliną sustabdyti arba pašalinti, 

- pasiųsti pas Leniną... — nutarė Šogamas.
— Taip, pašalinti... būtų lengviausiai atlikti

nas darbas. — galvojo toliau Šogamas. — Bet pa
šalinti tik Staliną dar neužtenka, reikia jį likvi
duoti su visais jo sėbrais. Iš karto visų negalima, 
—- samprotavo Šogamas. — Kad išloščiau šią po
litinę šachmatų partiją, turiu pradėti nuo pėsčio- 
kų, o paskui prieiti ir prie palies «karaliaus».

Stalinas nėra visiškai kvailas lošėjas ir jei 
jis, Šogamas, padarys nors vieną klaidingą ėjimą, 
jo partija, galima iš anksto sakyti, yra pralošta...

Reikia visų pirmiausia gerai, labai gerai, vi
są reikalą apmąstyti, o tik po to pradėti lošti 
«paskutinė ir lemiamoji» partija: iš kurios tik vie
nas lošėjas išeiti gyvas teturi jis, Šogamas, arba 
Stalinas...

Ir šogamas ėmė galvoti.
— Jei aš būčiau Stalino vietoje, ir jei aš ma

tyčiau, kad visa mano iki šiolei vedama politika 
pastatė mane veidu prieš neišvengiamą karą, ir 
aš tam karui esu dar nevisiškai pasiruošęs, tai aš 
pastatyčiau sau klausimą: «kaip padaryti, kad per 
visą tą laiką, kol aš ginkluosiuos ir stiprėsiu ma
no priešai, nustiptų ir nusiginkluotų?»

Ir štai, į šį klausimą Šogamas ilgai nesvars
tęs surado savo smegenyse puikią, tiesiog idea
lišką išeitį:

«Visų pirmiausia aš įsakyčiau suimti draugą 
Višinskį. Per 24 valandas jis man “prisipažintų”, 
kad buvo papirktas Siam Niam karaliaus. Ir pa
pirkto agento relėje tyčia vedė karo kurstymo 
politiką SSSR prieš JAV, nežiūrintį «protingus 
draugo Stalino perspėjimus». Višinskį aš liepčiau 
oakarti, o jo vieton paskirčiau kokį nors kitą iš 
savo tarnų tarno. Jam padaryčiau užsienio spau 
doje «anglų-amerikonų bičiulio» reklamą.

Tada visas anoje pusėje geležinės uždangos 
esantis pasaulis, sulaikęs kvėpavimą ir vos, vos 
suturėdamas džiaugsmingus širdies dūžius pašnab
ždėtų:

— O!... Tai ką nors reiškia! Be abejo! Nauja 
era tarptautinėje SSSR politikoje! Tikriausiai...

Su Molotovu irgi taip pat padaryčiau, kaip ir 
su Višinskiu...

Po to aš duočiau kam nors, kokį nors inter
viu, kuriame tiesiai ir įtikinančiai Išreikščiau dvi
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Kazys Jokubėnas

Pelės ir abėcėlė
Kad tos pelės išdrąsėjo, 
kad jos muziką pradėjo! 
Vakarais jos taip ir skreba, 
kad net grįčioj grindys dfeba. 
Į lentyną susikėlė, 
rado mano abėcėlę.
Kad jos puolė mokslą ryti, 
Tik skuteliai bematyti. 
Dantelius kad išgalando, 
spintoj sūrį jau prakando. 
Baisiai mokytos jau dėjos 
šitos kambario šlavėjos. 
Čia skilandžiai, čia dešrelės, 
čia kaip rojuj jaučias pelės.

— Kas mums gali, 
kas mums gali 

, draust valdyti 
rojaus šalį?

Abėcėlės prisirijom, 
mes čia nieko nebebijom. 
Man širdelę smarkiai gėlė, 
kad sudraskė abėcėlę. 
Kuo kalta gi ta knygelė? 
Ji ne sūris, ne dešrelė. 
Kuo gi ji jums nusidėjo, 
kad danteliai negailėjo? 
Aš jau barti tas pelytes, 
jos tik kraipo uodegytes. 
Baisiai mokytos jau dėjos 
šitos kambario šlavėjos. 
Abėcėlės prisirijo, 
mano žodžių nebebijo. 
Skrebinėjo tik nageliais 
cypė spiegiančiais balseliais:

— Kas mums gali, 
kas mums gali 
draust valdyti 
rojaus šalį?

Aš nutvėriau žąsinėlį,
• gir-gar-gar į kambarėlį. 

Ilgas ilgas tavo snapas, 
rtl pelytėm greit bus kapas 
Žąsinėlis prasižiojo, 
bet pelytės nepabojo.

Baisiai mokytos jau dėjos 
šitos kambario šlavėjos. 
Skrebinėjo tik nageliais, 
cypė spiegiančiais balseliais:

— Kas mums gali, 
kas mums gali 
draust valdyti 
rojaus šalį?

Abėcėlę mes surijom, 
žąsinėlio nebebijom.

Aš į kiemą pas Margiuką, 
ciu-ciu-ciu į kambariuką. ; 
Tas Margiukas kad užjojo, 
bet pelytės nepabojo. 
Baisiai mokytos jau dėjos 
šitos kambario šlavėjos. 
Skrebinėjo tik nageliais, 
cypė spiegiančiais balseliais:

— Kas mums gali, 
kas mums gali 
draust valdyti 
rojaus šalį?

Abėcėlės prisirijom, 
mes Margiuko nebebijom.

Aš į tvartą pas gaidžiuką, 
put-put-put į kambariuką. 
Imk sparneliais tu plasnoti, 
imk pelytes tas vanoti. 
Tas gaidelis užgiedojo, 
bet pelytės nepabojo. 
Baisiai mokytos jau dėjos, 
šitos kambario šlavėjos. 
Skrebinėjo tik nageliais, 
cypė spiegiančiais balseliais:

— Kas mums gali, 
kas mums gali 
draust valdvti 
rojaus šalį?

Abėcėlę mes surijom, 
ir gaidelio nebebijom.

Aš pas rainą katinuką, 
kac-kac-kac į kambariuką. 
Katinėlio rainas kailis, 
tai pelytėms jis duos bailės. 
Kad užkniaukė katinėlis, 
sudrebėjo kambarėlis. 
Katinėlis prasižiojo, 
bet pelytės nepabojo. 
Baisiai mokytos jau dėjos, 
šitos kambario šlavėjos. 
Skrebinėjo tik nageliais, 
cypė spiegiančiais balseliais:

— Kas mums gali, 
kas mums gali 
draust valdyti 
rojaus šalį?

Abėcėlę mes surijom, 
katinėlio nebebijom...

Katinėlis tas nuo suolo, 
kad gi klupo, kad gi puolė! 
Vieną tuoj už uodegėlės, 
nebegrauš ta abėcėlės! 
Nagelius tik pagalando, 
tuoj ir antrą capt už sprando. 
Katinėlis kad įniršo, 
pelės mokslus tuoj užmiršo. 
Jų drąsumas išgaravo, 
tns neteko kailio savo. 
Katinėlis kad uždūko, 
tai, kaip žaibas, pelės rūko! 
Ir išdūmė taip kaip vėjas, 
visos kambario šlavėjos.

Stovi spintoje dešrelės, 
ten nebeskrená jau pelės. 
Stovi kumpis ir skilandis, 
nieks daugiau jų nebegramdys. 
É, graužikės jūs pašėlę, 
tai jums plėšyt abėcėlę. 
Abėcėlės negailėjot 
gavot sveikos, ko norėjot. 
Jei dar kartą atkeliausit, 
tai ne šitaip jūs dar gausit.

Oi gražus, gražus, mano darželis...

mintis:
1. Du pasauliu su dviem skirtingom ideolo

ginėm sistemom patogiai gali sau egzistuoti, ben
dram jų dviejų labui...

2. Jeigu iš kito pasaulio pusės nebus veiks
mų, iššaukiančių neramumą ir baimę, tai ir SSSR 
nieko iš savo pusės negąsdins...

Be to aš griežtai išpeikčiau savo pasekėjus 
užsienyje ir įsakyčiau jiems tylėti, kol kas, ir ne- 
sišiaušti prieš savo «teisėtus valdovus».

. Pasisekimas būtų savaime aiškus: Visa SSSR 
priešininkų politika iš'pat šaknų pasikeis, deba
tai. parlamentuose, straipsniai laikraščiuose ir va
dų prakalbos bus vieno ir to paties pilni: «SSSR 
įkeičia savo veidą, prasidėjo evoliucija, dėl Dievo 
meilės, neerzinkite jos, kad neiššauktumėt «tei
singos rūstybės ir pasipiktinimo» Nekalbėkite dau
giau apie visokius «susitarimus» ir tt »

Parlamentai pradės reikalauti ginklavimo rei
kalams paskirtų išlaidų sumažinimo Atlanto pak
tą paslėps stalčiuje. Visos kalbos apie suorgani
zavimą sąjunginės europinės armijos pačios išnyks. 
JAV demobilizuos savo karo pramonę, reikalin
gos man žaliavos ir fabrikai -.i upėmis pradės plauk 
ti pas mane iš užsienio, ir galų gale netgi patys 
padarys tokį pasiūlymą:

- Jeigu jūs prieš Ui nieko neturėsite, mes 
su mielu noru repatrijuosime visus Di-Pi.

Priėjęs savo samprotavimuose prie šio punk
to Šogamasi net apsilaižė iš džiaugsmo

Jis padarė savo užrašuose pažymėjimą ir iš
plėšęs lapą sulenkė jį, kad nepamirštų įsakyti sa
vo sekretoriui, kad tas perduotų užsienio agen
tams • sudaryti iš anksto likvidacijai numatytų 
Di-Pi sąrašus.

Tai būtų vienintelė ir nepamainoma išeitis, 
jei kokiu nors būdu pavyktų paveikti Staliną, kad 
jis taip padarytų. Viskas būtų tvarkoje!...

O tada aš ir pačiam Stalinui padaryčiau ga
lą. Vienu šūvių būtų nušauti du zuikiai. Žodžiu, 
ne tik Stalinas, bet ir jo sėbrai vienkart būtų 
likviduoti. Likčiau tik aš vienas vienintelis valdo
vas be jokių konkurentų. Be abejo kad taip, nes 
šios politinės šachmatų partijos paskutiniame ėji
me «karalienė» bus mano pusėje.

— Šitą «karalienę» aš laikau savo rankoje, 
— paskutinį sakinį Šogamas pasakė balsiai.

Jis atsegė ant krūtinės marškinius, ištraukė 

ant auksinės grandinėlės kabantį ant kaklo auksi
nį medalioną, paspaudė nagu medaliono šone esan
tį spiruoklės mygtuką ir medalionas atsidarė.

Menalione buvo plono šilkinio popierio dvi
gubas lapas, smulkiai ranka prirašytas. Šogamas 
atsikėlė, priėjo prie stalo, atsargiai išlankstė po- 
pierį ir ėmė atydžiai jį skaityti

Jis šį raštą buvo skaitęs daugel sykių ir jau 
atmintinai žinojo žodis žodin, kas jame buvo, pa
rašyta. Bet ir šj kartą jis skaitė su didžiausiu aty 
durnu, o jo veide rodėsi pasigėrėjimas bei pasi
tenkinimo atmaina.

Kremliaus bokšto laikrodis išmušė vienuolik
tą valandą nakties. Šogamas pažiūrėjo pro langą 
kieman. Priešingoje pilies sparno pusėje Stalino 
darbo kambario languose matėsi šviesa.

- «Koba» irgi nemiega! — pagalvojo Šoga
mas. - Kaip tik gera proga nunešti jam pasira
šyti įsakymą apie naujų agro-miestų organizavi
mą ir ta pačia proga išsikalbėti su juo, ką jis ma
no dėl užsienio reikalų vystymosi eigos... — nu
sprendė toliau Šogamas ir nuėjo pasiimti iš ma
šininko jo suredaguotą įsakymą

Šogamas neapsiriko Koba, ar Stalinas, kaip 
jis pats save dabar pasivadino), tikrai nemiegojo. 
Jis žiūrėjo per savo kabineto langą į savo pa
ties paminklą «raudonoje aikštėje». Paminklas bu
vo apšviestas stiprių reflektorių raudonąja šviesa 
ir atrodė, sakytum, skęstąs kraujuje.

Viršum žemėje stovinčių paminklų, aukštai 
erdvėje ant oro balionų pritvirtintas kabojo fosfo
riniais dažais nutapytas jo paveikslas gigantiško 
masto- Aplink prožektorių šviesų kombinato aure
olė išsiliejo padangėje, tartum, gaisro žara, ir kun 
kukuojantys, žemai virš miesto slenką debesys, 
atrodė, nelyginant juodi dūmų kamuoliai... Vaiz
das buvo didingas nakties metu! Visą pavergtųjų 
masių skurdą ir vartra pridengė tamsi naktis! O 
dieną?! Dieną kaip ir naktį, nuo laisvojo pasau
lio žmonių akių, raudonai kruviną Stalino rojų, 
saugojo raudonarmiečių durtuvų geležinė uždan
ga.

— Taip turėjo atrodyti Roma anais laikais, 
kadaNeronas ją padegė.., — galvojo sau Stalinas. 
— Neronaš padegė Romą, pastatė Kolizejų, kur 
taikstančius krikščionių, nukankino ir už tai žmoni
jos istorijoje Iiko^idis,/Žmonės jo nepamiršo, net 
per du tūkstančiu"metų. Apie jį rašo knygas, apie 

jį mokina mokyklose ir universitetuose...
Bet aš noriu būti didesnis už Neroną ir už 

visus kitus kdidžiuosius” apie kuriuos iki šiolei 
kalbėjo žmonijos istorija ..

Aš jau pastačiau sau didesnį paminklą negu 
Nerono Kolizejus Aš sutvėriau mirties stovyk
las, kur ne tūkstančiai, bet milijonai žuvo, žūsta 
ir daržus... O Nerono kankinamų antį laikų krikš
čionių kančios su mano garbei pasmerktųjų ma
no vergų kančiomis yra tik visiškai nekultas vaiz
delis... Nerono kankiniai mirdavo arenoje per 
trumpą laiką, o mano yra priversti savo mirimo 
agoniją tęsti metais.

Neronas savo malonumui ir garbei padegė 
Romą, bet aš padarysiu daug milijonų kartų di
desnį gaisrą! Aš padegsiu visą pasaulį!...

Ir prieš šito pasaulinio gaisro ugnies šviesas 
nubluks viskas, kas iki šiolei švietė...

Sudegs žemėje viskas, bet mano vardas fįne- 
snders. Aš savo vardą aplink visą žemės rutulį 
įrašysiu kruvinai liepsnojančiomis raidėmis... Ma
no varda žmonija ne tik nepamirš per dvejus tūk
stančius metų, bet minės visi, seni, ir maži, iki pa
čios pasaulio pabaigos. . -

Nei prieš nei po nebus didesnio už mane!
Tą pasaulinės revoliucijos gaisrą aš turiu pa

degti savo rankomis. To aš siekiau per visa pus
amžį, per visą tą laiką, kaip aš atsisėdau f rem 
liaus raudonajame soste.

Turiu paskubinti paskutinius pasiruošimus 
tą pasaulinės revoliucijos gaisrą padegti, nes ma
no gyvenimo dienos yra suskaitytos - atėjo se
natvė. '• .

Žmogaus kūnas kaip žvakė: jame gyvybė de
ga tol, kol neišsibaigia degamoji medžiaga Bas
kui užgęsta. Pratęsti gyvastį nėra priemonių kiek
vienam gamta iš anksto nustato gyvenimo ilgio 
normą. Mano gyvenimo ilgio norma jau artinasi 
prie galo. Nepadėjo nei Bogomolcovo gyvybės 
p.ailginimo eleksyras sudarytas iš žmonių -me 
genų ir arklio kraujo; nei liaukų pakeitimas bež
džionės liaukomis’ Tos priemonės: yra laikinos,' 
bet neamžinos Reikia skubėti, kad mirtis man nė 
stotų skersai kelio prie' einamo tikslo.. Tik ji, 
mirtis, liko vienintėlis nenugalimas manOup;'lėšas,

• _■ ' '•i.*.' ’ H '
■ ■ ■ .: 'u-feč 5:

(Bus daugiau)
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MŪSŲ LIETUVA

MADEIRAS DO BRASIL

MÉKANIKOS DIRBTUVĖ

55 AVENIDA PAIS DE BARROS, 55

Pardavimas grynais ir 
išsimokėtinai.

JONAS VARNAUSKAS
Telefonas (recados) 3-0710

Rua 12 N.o 3 9 — Vila Z e Ii na 
Avenida Zelina N.° 714 —(fundos) 
Caixa Postal 4118 — São Paulo

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

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

& FILHOS
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RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 275 — 7 AND. — SALA 73
TEL. 34-7482 — SÃO PAULO g

Liftą.
IMPORTAÇÃO—EXPORTAÇÃO

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

Em Minas Ger.dis:

Ar jau aplankei CASA SPRINDYS & ČIA.

Peres & Cq. Ltda. — Leopoldina — R. Providencia, 71 
Jother Peres de Resende — Sqo Pedro dos Ferros 
Amadeu Cesar Machado — Nanuque, Minas

PRAÇA SÀO JOSÉ, 1 — S. PAULO — VILA ZELINA 
i' , L5 *• H ■ • ::

Kur galima gauti

;• oo 9,

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

vitrolų. Čia taip pat yra 'radio laboratorija įrengta pagal nau
jausius teknikos reikalavimus, vedama prityrusių specialistų, 

x atlieka visus taisymo ir reformavimo darbus
ir; ,i ’Prie pat autobuso Nr. 93 sustojimo vietos.

U i

j ĮKURTA 1890, METAIS .

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

L- dažais ir pastele.

A R T H U R SCHMIDT

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.

IS EÀBRIKO TIESIAI VARTOTI»JUI.

JNDUjÍTKIÀ E C.CME12CIIC IDE
€ AII. Ç A ID,C J MATEILB'DMIIJ LTDA.

KRAUTUVĖS: FABRIKAS IR RAŠTINĖ:
Rua São Caetano, 526 , * Rua javaé.719

Rua São Caetano, 510 São Paulo

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

iwffliWmniiiiiMHiiiiiiíuiHiiiiii^

ALIO! ALIO! Vila Anastacio!
CASA KAROLIS STUOKA 

Rua Martinho de Campdš, 459. — 
Visi bėga tekini 

Jauni ir seni 
Batus gaus visi 

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

vaikams —fabriko kainomis 
LIETUVIAMS NUOLAIDA!...

- Naujai Atsidarė

VIENINTELIAI ATSTOVAI ' 
GARSIOJO V-ANDENS

■ '■ L I N D O Y A: 3

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

gaminių platintojai

IIEMÀW ©ADIDIIEIKII
Lindoya vanduo yra,sęnai 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 SÃOPAULO
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Tautos Gedulo die
nos minėjimas.

— Pavergtoji Lietuva bus iš
laisvinta visų lietuvių vienin
gu darbu.

Todėl neužmiršk dalyvauti 
Tautos Gedulo Dienoj birželio 
m. 24 d. 8.30 vai. vakaro mi
nėjime São Paulo miesto te 
atre (Teatro Municipal), ku 
ris yra ruošiamas bendrai es
tų, latvių ir lietuviu Pagrin
dinę ir vien bitelę kalba mi
nėjime pasakys didelis lietu 
vių prietelius D r. Fran chin i 
Netto. Po to visos trys Pabal
tijo kolonijos pasirodys s’1 
savo meninėm pajėgom, so
listais, chorais.

GENOCIDAS PER TELEVI
ZIJĄ.

Tautos Gedulo minėjimas 
24 d. birželio mėn. 20 v. 30 
min São Paulo Teatre Muni
cipal, bus nufilmuotas ir pa
ruoštas televizijai.

Pirmadienį t. y. 25 d. bir
želio mėn. 21 vai. 15 min. per 
São Paulo televizijos stotį 
Tupy Difusora genocido pa
minėjimo aktas bus rodomas 
dienos įvykių apžvalgoje.

Kitą savaitę ta apžvalga bus 
taip pat parodyta Rio de Ja 
neiro televizijoje. Filmuos Al
fonsas Žibąs.

— Juozas Aukštakalnis 
prieš keliolika dien į nuvykęs 
Kanadon, į Toronto, rašo, kad 
jau dirba. Taip’ pat prašo 
siuntinėti «M. L », nes nori 
žinoti Brazilijos lietuvių gy-

Solistas K. Ambrazevičius 
dalyvauja Gedulo dienos mi
nėjimo programoje šį sek

madienį.

— Juozas Karpavičius, ki
tados turėjęs siuvyklą rua 
Duque de Caxias, persikėlė į 
av. São João 233, pirmas aukš 
tas, prieš didžiuosius pašto 
rūmus.

— Vyt. Navickas, Antano ir 
Kat. Navickų sūnus, mokosi 
Bragança Paulista mieste, 
vienuolių augustinijonų veda 
moj gimnazijoj, antroj klasėj 
ir visą laiką yra pirmuoju mo 
kiniu. Taip pat jo puseserė 
D Bortke vičiūtė mokosi ta
me pat mieste pirmoj gimna
zijos klasėj, yra viena geriau 
siu ir gabiausių mokinių.

— LAIŠKAS IŠ LIETUVOS 
dabar didelė naujiena. O vie 
nok birželio mėn. 18 d. yra 
gautas «M. L » adresu laiškas 
iš Lietuvos Jonui Dideliu.

PADĖKA p. JONUI • UŠKAI 
ČIUI.

Del klimatinių ir kitų sąly
gų lietuviams gyvenimas Bra 
zilijoje yra nelengvas. Pono 
Jono Juškaičio pastangomis 
man buvo sutvarkyti doku 
inentai išvykimo iš Brazilijos 
į Kanadą per palyginamai 
trumpą laiką Atvykus man į 
Toronto jis man taipgi viso
keriopai pagelbėjo ir padėjo 
įsikurti. Už jo parodytą gerą 
širdį ir suteiktą man pagelbą 
aš ;am tariu nuoširdų lietu
višką dėkui.

Juozas A u k š ta k ai n iš
T: ro to, Ontario 
Kanada, 1951-V1-12.

— Misijų pradžia Bom Re
tire Santa Inez koplyčioje, 
rua Tres Hios bus 8 d. lie
pos mėn. vakare Misi jonierius 
kun. J. Bružikas S. J. prane
šė. kad -pradžioj liepos grįžta 
atgal .į São Paulo toliau vesti 
misijų lietuviams Agua Raza 
Moinho Velho apylinkių lietu 
viamš bus vėliau pranešta, 
kada j jų apylinkes atvyks 
misijonierius.

Bom Retiro, Parí, Canindé 
ir apylinkių lietuviai praneš
kite visiems, kad misijų pra
džia 8 d. liepos.

- LIET. K. BENDRUOME
NĖS Vyrų Brolijos susirinki
mas šaukiamas liepos m. 1 d 
3 vai. pó piet.

Vyrai kviečiami dalyvauti 
ir tolimesnių apylinkių.

Solistas V. Laurinaitis 
dainuoja Gedulo Dienos mi

nėjime.

MIRUSIEJI

— Birželio mėn. 15 d. Vila 
Zelinoje mirė Antanas Jurči- 
konis. Giminių Brazilijoje ne
turi.

— Birželio mėn. 17 d. Y. Be 
loję mirė Marija Šafranauskie 
nė 48 m amžiaus kilusi iš 
Petrašiūnų. Paliko nuliūdusius 
vyrą ir du vedusius sūnus.

— Birželio mėn. 17 d. V. 
Jaçanã mirė Juzefą Vaitkevi
čienė 45 m. amžiaus, kilusi iš 
Anykščių valse. Kavai škių 
vienkiemio. Liko nulindęs vy 
ras, duktė ištekėjusi už V. Vi 
gelio ir du anūkai Egzekvi 
jos už a. a. Juzefus Vaitke
vičienės vėlę bus atlaikytos 
birželio mėn. 25 d. Vila Želi 
nos bažnyčioj, 8 vai.

- Birželio mėn. 18 d. V. 
Prudentėje mirė Antanas Gri
gaitis 67 m. amžiaus, bu o ne 
vedęs. Brazilijoj giminių ne
turėjo. Velionis buvo Liet. 
S-gos Brazilijoj nayys.; „

\HpCLKA)W5\
LIETUVOS NACIONALINĖ 

MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA
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— «must;
būvis - vakaras yra numaty 
tas rugpiūčio mėn. 11 d. Mo
koje. Iš anksto «M. L.» bičiu
liai ir skaitytojai kviečiami 
dalyvauti.

-- Bendruomenės chorui ge 
rai pasisekė įdainuoti dvi plo 
kštulės, kurias neužilgo bus 
galima įsigyti. įdainuotos yra 
šios dainos: «Miškų gėlė», «Gau 
džia trimitai» ir «Vėliavos iš
keltos plakas. Jas bus galima 
gauti pas bendruomenės cho
ro valdydą, choristus ir kle
bonijoje. i

Taip pat dar galima gauti 
ankščiau įdainuotą plokštelę 
«Kur paliko ta jaunystė», solo 
K. Ambrazevičiaus ir duetas 
K. Ambrazevičiaus ir J Jotei 
kaitės. «Kaip tų rožių žiedai».

SKUBIAI REIKALINGAS 
Šofe ris, kreiptis Rua 9 N.o 4 

\ ila Zelina — São Paulo

PARDUODAMA pigiai, pato 
gioj vietoj rüa Consolação, 
lt 5 kampas Veduc Oficina 
Mecanica.

Teirautis galima vietoje 
kiekvieną dieną nuo 9 ligi 
17 vai. arba Vila Zelinoj Av. 
Zelina, 706.
a ts 3 e u a a a ■ >-•> • bbc.f............. ....

— PARSIDUODA namas ir 
krautuvė, arba amino ant na- 
m o Naujai, pastatyta s geroj 
vietoj su gera fregezija ir ge 
rai įrengtas.

Teirautis ir daugiau infor
macijų Av. Zelina Nr. 749 

Vila Zelina.
aaauassaaaaw- . . . . cob■ ■ ia»

PUIKI PROGA NUSIPIRKTI 
NAMĄ.

Rua Ibitirama, 1076 - V. Zeliną 
Vieta patogiausią, nes pro ša
lį eina tiesiog miestan trys 
autobusų linijos. Namas trijų 
kambarių ir virtuvės. Kaina 
atsitiktinė. Daugiau informa
cijų vietoj nurodytu adresu.

venimo naujienas.

PIRMASIS MENO KLU
BO DEBIUTAS.

Liepos mėn. 14 d meninin 
kų klubo gyvenime bus isto
rinė diena. Pirmą kartą vie
šai pasirodys São Paulo lietu 
vių visuomenei ruošiamojo 
vakaro metu. Programoje da
lyvaus stipriausios Klube rne 
ninės pajėgos. Taip pat yra 
pakviestas São Paulo Teatro 
Municipal baletas. Bufetą taip 
pat patys menininkai laikys.

Už gautą pelną norima iš- 
nuomuoti miesto centre pato
gias patalpas lietuvių daili
ninkų kūriniu ir tautodailės 
parodai suruošti. Todėl į šį 
menininkų parengimą, reikia 
tikėtis, lietuvių visuomenė 
gausiai atsilankys.

— Dailininkas A. Navickas 
šiomis dienomis jau galutinai 
užba’gs Piracaia parapijos 
bažnyčios dekoravimą. Deko
racijų nuotraukas išstatys run 
šiamoje São. Pauly lietuvių 
dailininkų parodoj.

— Liet. S-gos Brazilijoje 
vakaro įvykusio š. m. birže
lio mėn. 9 d., Rengimo Komi
sija nuoširdžiai dėkoja visiems 
prisidėjusiems vienokiu ar ki 
tokiu būdu prie vakaro suren 
gimo, laike jo ir bendrai, vi
siems atsilankusiems į jį.

Vakaro Rengimo Komisija.

— Lietuvių S-ga Brazilijoj 
iš buvusio vakaro 9 d. birže
lio turėjo pajamų Cr.S25 541,00 
išlaidu C r. $9t 89,30. Pelno liko 
Cr.$16.457,70 ‘ '

REIKIA BALDŲ? KREIPKIS 
Į TAUTIEČIO

J.- L. Galinskas Ltda.
.4 V. DR. GIACAGLJXJ, 71-0 

K. ALPINA.

B A L D Ų SANDE L Į

• ■••■■■••■■■•■■■•■•■■«■o .= •■■■— zz " «■■■«■■■■■■■■■■■■■■n •=««•■=■ ■=■■■■— •=:«■■■=• ■=■■■■—

į; Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių dai-
šį ktų, indų bei darbo įrankių krautuvė lik tai pas

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

j; l ila Alpinaje, arti autobusu stoties.-

Čia gausi geresnę medžiagą ir pigiau mokėsi
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Aberturas de firmas 
Encerramentos de firmas 
Transferencias de firmas 
Contrates na Junta Comercial 
Distratos na Junta Comercial
Escritas Fiscais
Escritas Comerciais

HORÁRIO das

Contratos de locação 
Cartas de Fiança 
Requerimentos
B jlcnços 
AlVarás diversos 
Seguros de Fogo e

,, acidentes

8 às 19 horas.

Savininkas V ILA ID A JÍ ID C'C IIU JF
Įvairaus didumo padidinti portretai — spalvuoti! Foto ant porcelano, antkapiams. g

Meniškos, gražios foto nuotraukos! Greitas ir sąžiningas darbas! g
| Lietuviams pigiausios kainos! |
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SOPAS PRONTAS
PRONTAS EM 5 MINUTOS

PALADAR CASEIRO
7
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