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«Baisaus Birželio» minėjimo São Paulo miesto teatre birželio 24 d. susirinkusios vi
suomenės dalis.

Gedulo gandas eina per pa 
šaulį. Nekalto kraujo dėme 
visiems amžiams paliko ant 
Kremliaus veido. Tiems ne
girdėtiems pasaulyje žiauru
mams pavadinti prireikė net 
naujo žodžio, naujo vardo — 
GENOCIDAS!!! — Genocidas, 
tai ištisų genčių, tautų žudy
mas, kaip jį planuoja ir vyk 
do Maskvos komunistų vyriau 
sybė jų valdžion pajungtuose 
kraštuose.*

Kiekvienais metais birželio 
mėnesio 14-21 dienomis trys 
Baltijos tautos ’prisimena pir 
mąjį ir masinį komunistų 
įvykdytą lietuvių latvių ir es 
tų tautų trėmimą iš namų ir 
tėviškės į tolimas vergų dar 
;ba stovyklas ledinuotoje šia u 
rėje.

Tai liūdna sukaktis. Vargu 
kuris kitas kraštas pasauly
je pergyveno tokią skaudžią 
tragediją.

Sunku mums buvo apie tai 
pasakoti ir graudu kalbėti. 
Daug kas nepajėgė to supras 
ti, nenorėjo patikėti, kad taip 
būtų galėję būti.

Deja! Tai tokia sopulinga 
dalis teko trims mažoms-ir 
kultūringoms tautoms išken 
tėti ir tų nelaimių dar galo 
nematyti.

Ir štai, tartum, per Vėlines 
prisiminti tos neužtarnautos 
i ela mės, kas metai renka- 
mės nors mintyse ir širdy pri 
siminti tų savo tautos brolių, 
kurie žuvo nuo barbariško 
I a myno beprotiško žiauru
mo.

Tas komunizmo sugalvotas, 
suplanuotas ir barbariškai

įvykdytus nekaltų žmonių žu 
dynės ir trėmimai žiaurion 
mirtin, šiandien jau yra žino 
mi visame pasaulyje. Kartu 
su mnmis nulenkia galvas kan 
kinių pagerbimui visi laisvie 
ji žmones, kurių sąmonėje 
yra gyvas sąžinės ir teisin
gumo balsas.

Baigusis genocido žodis ir 
jo reikšmė šiandien jau pa
žįstami visiems.

Šiais metais 24 d. birželio 
mėn. lietuviams, latviams ir 
estams to didžiojo skausmo 
ir liūdesio valandai São Pau 
lyje atidarė savo duris didy
sis Municipal Teatras. Daug 
aukštosios São Paulo brazilų 
visuomenės, daug įvairių tau 
tų svečių aplankė šį mūsų 
trijų tautų bendrai surengtą 
paminėjimą.

Žinomas brazilų rašytojas, 
Dr. Miguel Franchini Netto 
pasakė turiningą paskaitą por 
tugalų kalba. Svečiai ir bal- 
tiečiai šventoj rimty išklausė 
ir žiūrėjo meninės dalies iš
pildymo.

Estai, latviai ir lietuviai, ba! 
tiečiams prigimtu kuklumu ir 
paprastumu parodė savo tau
tų meną, ir susilaukė nuošir
daus programos išklausymo 
iš žiūrovų pusės.

Genocido sukakties minėji
mas įgyja nepaprastos reikš
mės.

Visiems brazilams ir kitų 
tautų žmonėms či i Brazilijo
je yra žinoma, jog iš trijų 
Baltijos kraštų ate viu skai
čius yra nedidelis. Jeigu te
kios palydi ti neskaitlingos 
tų tautų grupės pajėgia suor 

ganizuoti meninę programą, 
kuri tinka pasirodyti Munici
paliniam Teatre — tai kyla 
mintis, kokios kultūringos tu 
rėjo būti baltų tautos savuo
se namuose, laisvoje valsty
bėje.

Ir tada žiūrovas supranta, 
jog komunizmas žudo ištisas 
tautas tik dėl to, kad ten kul
tūros ir meno bei mokslo pra 
našumas stengiamasi sunaikin 
ti, kad galėtų jas prilyginti 
tamsiai, nualintai, suskurdu
siai darbo vergų masei. Ž no 
nes pradeda suprasti, jog Ba
naityje Kremlius veda naiki
nimą ir žlugdo ištisas tautas 
su jų civilizacija, kultūra ir 
nepriklausomybe.

Šiais karų ir katastrofų lai 
kais pasaulis priprato prie 
didelių žuvusiųjų skaičiaus, 
ir į tai sunku atkreipti ke 
no nors dėmesį.

Bet pasaulis sukrečiamas, 
kada žinia pasiekia, jog bar
barai naikina ištisą civiliza
ciją! Žudoma krikščioniškoji 
vakarų kultūra Pabaltyje.

Visa kas komunizmo ten 
padaryta užgniaužti tautų gy
vybę — yra besimosios atei
ties likimo vaizdas, jeigu ko
munizmas užvaldytų pasaulį. 
Šio vaizdo pasaulis šiandien 
jau neišleidžia iš akių, ir mes, 
Baltijos tautos, esame geno
cido gyvieji liūdininkai. Mū
sų kraujo auka tapo įspėjimu! 
To įspėjimo išgąstingas šauk

SOPAS PRONTAS ® 1
PRONTAS EM 5 MINUTOS

PALADAR CASEIRO

■n

P. Al. Polišaitis, Lietuvos 
Konsulas São Pauly, rūpinę
sis ^baisaus birželio» minėji
mo surengimu.

smas tapo išgint is, o 
Kremlius yra bejėgis nu
slėpti savo žodiškus dar
bus.

Neramu darosi raudona
jam velniui, ir jis stengia 
si iškreipti teisybę. Štai, 
šio pirmojo genocido dę-
šimtmečio proga pasirodė 
ir São Paulo komunistai. 
Birželio 24 d. komunistai 

— išmėtė savo propagandos 
lapelius, savaip paaiškin

dami šios dienos reikšmę. — 
*24 d. birželio tai esanti Es
tijos, Latvijos ir Lietuvos iš
vadavimo šventė».

Tai labai vertingas paaiški

KORĖJOS KARAS
16U kilometrų ilgiu centri

niame fronto ruože tebevyks 
ta kautynės, kurioms dar ne 
padarė jokio įspūdžio pasta, 
rųjų dienų pranešimai apie 
Korėjos karo paliaubų dery
bas ir taikos. atstatymą.

Birželio mėn. antroje pu
sėje suėjo vieni metai nuo 
šio karo pradžios: vieno iš 
žiauriausių ir daug aukų pa
reikalavusio moderniškųjų ka 
rų. i - *

Šiuo metu frontas, galima 
sakyti, jau gana tvirtai ir ai
škiai nusistovėjo ir praeina 
nuo Kaesong, vakarinėje pu 
siasalio dalyje virš Seulo, 
kerta Korėjos pusiasalį į šiau 
rę nuo Chorvon. ir iki Kan- 
song rytiniame pusiasalio 
krante prie Japonų jūros. To 
frontą platumoje įvairiose vie 
tose vyksta kautynės, kur ko 
mihiistii gynimosi veiksmai 
yra. žymiai sustiprėję, ir. ga
lima sakyti, kad sąjunginin
kų žygis j šiaurės Korėjos gi

nimas ką turi reikšti komu
nistų žodyne žodis «išlaisvi
nimas». Komunistų kalboje 
nevartojamas žodis genocidas, 
o «išlaisvinimas», ir reiškia 
tą patį!

Savo žuvusių brolių nekal
tos aukos akyvaizdoje, Balti-
jos tautos kaltina Rusiją ir 
šaukia laisvąsias tautas pas
toti kelią pragariškam Mask 
vos pasikėsinimui «išlaisvin
ti» visus!

Prieš mūsų gedulo vėliavas 
nulenkia galvas laisvasis pa
saulis ir mes esame išgirsti. 
Valanda artėja!...

lumą praktiškai čia yra su
stojęs.

Paskutinių dienų karo neik 
smai rodo, kad tiek komunis
tų, tiek sąjungininkų karo 
vadovybės pirmon vieton rū
pinasi ginamųjų pozicijų su
kūrimu.

Padažnėjo oro kautynių 
skaičius, tarp rusų, kurie ran 
dasi Korėjos fronte, lėktuvų 
ir 5 osios amerikiečių oro pa 
jėgų grupės lėktuvų. JAV 
. vi cijos ministeris Thomas 
Finletti, kuris tik dabar lankė 
si Korėjos fronte, padarė pra 
nešimą, jog šiuo metu kinie
čių komunistai turi apie 1000 
lėktuvų. Tuo tarpu pereitų 
metų pabaigoje, ministério 
nuomone, komunistai neturė
jo daugiau 200 aparatų.

Visa kiniečiij aviacija pa
sikelia iš Mandžiurijos aerod 
d romų ir gali būti panaudoti 
kiekvienoje vietoje Korėjoje. 
Jie turi ir rusiškų Mig-14 nai 
kintuvų.

Lietuvos nactoiiuliiiė 
M.Mažvydo biblioteka
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Jungtinis lietuvių, latvių 
ir estų choras Tautos Ge 
dulo Dienos metu São 
Paulo miesto teatre bir
želio 24 d. gieda Brazdi 
jos Himną.

1951 m. birželio 30 d.

— Vokietijoje po ilgos ir 
sunkios ligos mirė rašytojas 
Juozas Kruminas. Palaidotas 
Spakenbergo lietuvių kapuo
se.

Veik iki pat mirties velio
nis gyvai domėjos lietuvių 
kūryba ir pats rašė ar stiliza 
vo dar nebaigtus savo veika
lus.

— Anglijos lietuvių organi 
zacijų atstovų suvažiavimas 
bendruomenės Organams rin
kti šaukiamas liepos 7 ir 8 d.

— Australijoje Adelaidės 
mišrių balsų kvartetas, veda
mas Zdanevičiaus, įdainavo 
lietuviškų plokštelių radijo 
transliacijoms.

— Atvykusi iš Paryžiaus 
Dr. Deveikė tarp, teisės isto
rijos mokslininkų kongrese 
Lieže skaitė paskaitą apie 
Lietuvą «paskutinis atsiverti? 
mas Europoje teisiniu atžvil
giu »

- Kanados lietuviams pa
deda «The Ensingne» leidėjas 
Kaizerlingas, kuris yra kilęs 
iš Lietuvos.

Lietuviai Pasaulyje..
gVĖlKo Politinės komisijos Pirmininkas Dr. P KARVELIS

Aktualiaisiais Mūsų Vidaus Politikos
Klausimais

Ryšium su įvykusiu tarp VLIKo ir MLT susi 
tarimu, EjuTOS bendradarbis kreipėsi j Dr. P. Kar
velį, patiekdamas jam keletą klausimų.

1. Kaip vertinate, pone dak 
tarė, įvykusį susitarimą tarp 
VLIKo ir Mažosios Lietuvos 
Tarybos?

— Norėčiau tikėti, kad VL 
IKo ir MLT susitarimas susi
lauks iš visos mūsų patrioti
nės visuomenės pilno pritari
mo. Negali būti jokios abejo 
nes, kad šį įvykį tenka lai
kyti gražia šviesos pašvaiste 
niūriam tremties gyvenime. 
Įvyko ne paprasta sutartis, o 
gilus, nuoširdūs susipratimas 
tarp VLIKo ir MLT?

2, Apie nesutarimus tarp 
VLIKo ir MLT buvo girdima 
per keletą pastarųjų metų, 
todėl įdomu - ar* sunkiai vy
ko derybos?

— Derybos vyko labai sklan 
džiai, parodant abipusį reika 
lo supratimą ir geros valios. 
Susitarimai daugumoje priim 
ti vienbalsiai. Visi lygiai įsi
pareigojo remti jų gįgyvendi- 
nirną įr pasiėmė už tai lygią 
atsakomybę prieš tautą Malo 
nu būtų, kad ir į plačią vi
suomenę persiduotų derybo
se vyravusios nuotaikos: gi
lus reikalo supratimas ir po
litinės išminties peršamas vie 
nybės kelias.

(t. y. atgautinų) Sričių Tarny 
ba. Tos Tarnybos valdytoju 
MLT pristatė VLIKui žinomą 
teisininką p. Martyną Braką 
ir VLIKas šioms pareigoms 
vienbalsiai jį patvirtino. MLT 
atrodo, vykusiai pasirinko p. 
M. Braką, nes ;o asmenyje V. 
Taryba susilaukia rimto ir 
kopetentingo bendradarbio ne 
tik jam patikėtoje darbo sri
ty. bet ir bendram Lietuvos 
laisvinimo bare. Reikia linkė
ti, kad nau oji Tarnyba mūsų 
visuomenės būtų šiltai priim
ta ir, kad naujasis V. Tary
bos narys, pats būdamas va
karinių Lietuvos sričių žino 
vu, susirastų tink; mą bendra 
darbį - rytinių sričių žinovą 
ir sėkmingai spręstų visų lie 
tuviškų žemių bei jos žmo
nių apjungimo problema*.

5 Kokią reikšmę duodate 
MLT veiklai?

— M LT dirba didelį ir htsa 
komingą darbą. Burių būriai

L
3 Ką galėtumėte pasakyti^ 

dėl nugirstamo šio susitarimo 
reikalu skepticizmo?

— Aišku, šis susitarimas 
dabar ne visus 100% patenki
na, bet, pirm nagrinėjant jo 
netobulumus, derėtų palaukti 
į ką Šis susitarimas išvirs gy 
venime. Juk daugelis proble
mų tesiduoda išsprendžiamos 
tik palaipsniui.

4. Kokia šio susitarimo pra 
ktiška reikšmė?•

— VLIK as pa ro d ė y pati n gą 
susirūpinimą visų lietuviškų 
sričių apjungimo problemo
mis ir..... Vykdomąją Tarybą 
praplečia R e v e n d i k u Oja m ų

yra mūsų kraujo žmonių, pa 
tekusių į svetimųjų jūras. Yra 
kilnus ir didelis uždavinys at . 
spėti lietuvišką ju sielos sty
gą ir taip prabilti į jų širdis, 
kad jie išgirstų savo tėvų žę 
mės balsą ir grįžtų prie savo . 
tautos kamieno. Ir žodžiu ir 
raštu ir kitomis priemonėmis 
MLT šį darbą tenka sustiprin 
ti plėsti. Pasidžiaugti tenka , 
MLT leidžiamu «Keleiviu», 
apie kurį buriasi taurieji Ma 
žosios Lietuvos kovotojai, gin 
darni savo lietuviškuosius rei 
kalus. Būtų nusikaltimas, jei
gu kas bandytų nęigti MLT 
darbo svarbumą ar mažinti 
jo reikšmę.

6. Džiaugiantis sėkminga 
mūsų jėgų vienijimo pradžia, 
ką galėtumėte pasakyti apie 
kitas šios rūšies problemas?

— Politinė komisija, padrą 
sinta pasiektų savo darbo v^į 
siu, yra pasiryžusi eiti ir prie 
kitų užsisėdėjusių ir mirų vi 
suomenę skaldančiu proble
mų sprendimo. Vieningumo 
dvasia, kuri dabar vyrauja 
VLIKe sudaro tokiam žygiui 
labai palankias sąlygas. Aš 
būčiau nepaprastai laimingas 
jei galėčiau netrukus vėi pa
informuoti 1 etuviškąją visuo
menę apie d ir platesnį mūsų 
gyvųjų jėgų susikonsolidavi- 
mą ir visišką susitarimą su 
visais Lietuvos laisvinimo 
veiksniais — baigė savo pa-

įsikalbėjimą su Jūsų korespon 
dentū Dr. P. Karvelis.

VLlKo ir Mažosios Lietuvos Tarybos Prezidiumo
us’tarimu Dokumentai

VLIKo Pelitinės Komisijos 1951. IV. 9 d. posėdžio prot.
Nr. 21 rezoliucija: -

«Politinė Komisija, pad-riusi eilinę padėties apžval
gą, vienbalsiai priėjo išvados, kad gyvenamas momentas 
reikalauja ypatingai vieningo ir darnaus visų mūsų rezis
tencijos pajėgų bendradarbiavimo, tarpusaviu ryšių stipri
nimo ir Lietuvos laisvinimo darbo suaktyvinimo.

Pol'tinė Komisijai vienbalsiai pripažino, kad Lietuvos 
revendikuojamųjų sr’čių reikalai kaip vakaruo-e, taip ly
giai rytuose įgauna vis didesnio aktualumo ir yrą reika-. 
lingi pastovaus jų rūpinimo. Kad šiame darbo b->re Lietu
vos reikalai būtų tinkamiausiu būdu ginami. Po’it nė Ko
misija nutarė pasiūlyiį VLIKui sudaryti rėvendikuojamoms 

Srit ms atskirą Á’. Tary boj Tarnybą ir įvesti jai vadovauti 
naują V. T. nario etatą

Kadangi naujai įvestino V T. nario darbas būtų ski-« 
riamas ypatingai Mažosios Lietuvos reikalams. Politinė ■ 
Komisija nutarė pasiūlyti VLIKui susiprasti su M. Lietu-Į
vos Taryba kandidatą šiom pareigom jos pasiūlymu pa-^H
renkant. •'•y.*b >•„'% fm.-.’v

Šia proga Politinė Komisija pageidauja, kad VLIKas 
iš viso ryškintų savo nusistatymą M Lietuvos reikalu, pri
simenant. kad VLIKas visuomet buvo glaudaus bendradar
biavimo su M. Lietuvos lietuviais šalininkas ir kad jam 
visuomet buvo artimas M. Lietuvos reikalas. Kaip ir MLT 
VLIKas yra nusistatęs visomis priemonėmis siekti, kad 
atsistitant išl įlavintai Lietuvai, M. Lietuva butų įjungta į 
bendrą musų tėvynę bendram valsiyb nįam gyvenimui. Po
litinė Komisija mano, kad visiškai nutiktų VLIKo nusista
tymą jei santykiai tarp VLIKo ir M. Lietuvos Tarybos pa
sidarytu dar glaudesni Politinė Komisija laikytų sveikin
tinu dalyku, jei stiprinant bendradarbiavimą, VLIKo ir M. 
L. Tarybos atstovai bendrose konferencijose svarstytų, 
kaip suju. gtomis jėgomis būtu geriausia siekti bendro 
tikslo - greitesnio Lietuvos išlaisvinimo ir glaudesnio Ma
žosios Lietuvos įjungimo j laisvą Lietuvos valstybę».

i =>, v -
IL MLT Prezidiumo 1951. V. 19 d. nutarimas:

«Mažosios Lietuvos Tarybos Prezidiumas išklausęs ir 
apsvarstęs VLIKo Politinės Komisijos jam padarytus pasiū
lymus dėl V. 'Karybos sąstato papildymo pasisako 
čia i:

1. M. L. Tar. Prez'diumąs sveikina ir pritaria 
Politinės Komisijos pareikštiems norams, kad būių 
jintas, suaktyvintas ir įgautų pastovų pobūdį VLIKo ir 
MLT bendradarbiavimas, pagrįstas vieningu s ekimu iš 
laisvintąją Lietuvą sujungtą su ML atkurti bendram ir su
tartinam gyvenimui.

2 Šio tikslo įgyvendinimui MLT Prozidiurnas nutarė 
deleguoti savo atstovą j Vykdomąją Tarybą pilnateisiu 
nariu .

MLTP pabrėžia, kad toks paskyrimas nereiškia MLT 
atsisakymo nuo teisės turėti savo pilnateisį atstovą pa
čiame VLIKo sąst ite,

- 3. MLTP savo atstovo Vykdomoj Taryboj atžvilgiu 
pasilieka teisę jį atšaukti. Mandato atšaukimas vyksta raš
tu, pasirašomu MLTP pirmininko ir jo pavaduotojo.

Toks atstovas, mandatą jam atšaukus, privalo 
traukti, o MLTP tariasi su VLIKu ir pristato naujus 
didatus.

4. MLTP sveikina ir pritaria VLIKo Politinės 
sijos pareikštam nusistatymui rinktis VLIKui ir Mažosios 
Lietuvos Tarybos Prezidiumui bendriems posėdžiams po
litiniams, kultūriniams, propagandiniams, šalpos ir finan- 
sinianiams reikalams svarstyti.

5. MLTP reiškia tvirtą įsitikinimą kad visas VLIKo 
ir MLT bendradarbiavimas šį susitarimą įgyvendinant vyks 
abipusio pasitikėjimo, susipratimo ir pagarbumo dvasioje.

MLT Prezidiumas: (pas.) Simonaitis, Pus-kepalaitis,
Endrikaitis, Zubaitis,/Banaitis.»

sekan-

VLIKo 
pa na u-

pasi- 
kan-

Komi-

III. VLIKo ir MLTi-'1951. V. 19 d. susitarimo bendras

Komunikatas
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto ir Mažo

sios Lietuvos Tarybos Prezidiumo bendram pasitarime 
1951 m. gegužės mėn. 19 d. vieningai konstatuota, kad 
VLIK ir MLT ir visų lietuvių patriotų siekimai yra tie pa 
tys — atgauti Lietuvai laisvę, sujungti visas lietuvių tau
tos gimines į bendrą valstybę ir laisvoje tėvynėje kurti

V I€ - M A L T E MA1 . "... .■ . .
COM LEITE fRIO, GELADO OU QUENTE?
įiy.;.ãáalã;»/: ■ifiįiį..AGRĄDA-A TODAiįA .GENTE .

■ĮF>
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pusi. 4 MŪSŲ LIETUVA 1951 m. birželio 30 d.

MIÍIPÈ IKAJYTOJaVJ JIĮJCZAJ
- — . v r IK ILÍ M II N A jr -. :.

Paskutinis Eltos biuletinis praneša, kad 
Vokietijoje po sunkios ir ilgos ligos (sirgo džio
va) mirė rašytojas Juozas Krūmines ir palaido
tas netoli Hamburgo Spakenbergo kapuose.

Juozas Kruminas yra gimęs 1914 m. sausio 
mėn. 26 d. Palionės vienkiemy, Ukmergės aps
krity. Mokėsi Ukmergėj ir Kaune. Buvo korepe
titorius, pieninės buhalteris, Kauno miesto auto
busų konduktorius, šoferių profsąjungos sekreto
rius, kino filmų recenzentas, žurnalistas, redak
torius, radiofono tarnautojas ir bedarbis.

Į platesnį literatūros barą išeina 1938 m. 
Tremtyje redagavo žurnalą «Gintaras» ir kitus.

BANėA ii igAILANeOJ
Visą naktį ūbavo sirenos: 
Jūron krito vėjas ir migla. 
Kaip šešėlis išeinu į dieną — 
Stovi miestas, marios ir tyla.

Dar anksti, ir prieblandoje vilų, 
Miega žmonės, medžiai ir namai, 
Ir sirenos ūbauti nutilo, 
Ir migla krist vandenin liūdnai.

Tik pageltę lapai ant alėjų
Skuba drėgmę gelsvumu užtiest. 
SutinKu krante mieguistą vėją 
Ir dedu jam ranką ant peties.

Ir sakau: «žiūrėk jau saulė rieda 
Į krantus atremtais vandenais.
Jau pabudo rudens astrų žiedas, 
Kelk ir tu ir sumuojuok sparnais.

Ir išjudink vandenų ramumą, 
Te krantus įniršę jie skalaus, 
Tegu putos kils aukštyn kaip durnai. 
Ir banga iš Palangos atplauks».
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Sveikatai pašlijus pateko sanatorijon. Bet 
ir ten nenuleido rankų. Parašė romaną «Šeštasis 
medis».

,J. Krumino asmenyje Lietuva neteko žymaus 
kultūrininko ir talentingo, pačiame gabumų išsis 
kleidime, rašytojo. Jo sveikatą paldrto sunkios 
gyvenimo sąlygos, kova už duonos kąsnį.

J. Kruminas buvo ir poetas ir beletristas. 
Jo kūryba yra gailiai persunkta meilės, jautriai 
pergyvena Lietuvą išiikusiąs nelaimes.

Čia talpiname kaikuriuos rašytojo Krumino 
eilėraščius iš kurių skaitytojas galės susidaryti 
ryšku jo dvasios pasaulėvaizdį.

Vėjo gūsiai šoka staiga ūmūs, 
Jūros tiltan plakasi puta.
Ir lyg Eglė pasakoj tėvų mūs, 
Kraujo spalvą aš joje matau...

Pajuntu širdy žaizdas ir šaltį 
Ir pakelt neįstengiu galvos. 
Ir žinau: ne broliai muša žaltį — 
Priešai ardo žemę Lietuvos.

Ne Namuos
Gražu. Ir saulė kelias ir sėda, 
Ir naktį žvaigždės erdvėj melsvoj. 
Bet čia nežydi nė vienas žiedas 
Taip baisiai skaisčiai, kaip Lietuvoj.

Praplaukė upės pro plyną lauką, 
Krantuos negieda žilvičiai, ne -- 
Kaip jie užgieda Nemunu plaukiant, 
Pro aukštus tiltus toliam Kaune.

Vasara eina. Ir ats kėlęs 
Supasi vėjas mariu bangoj.

Bet čia per kietas pakrančių smėlis, 
Skurdesnės pušys, nei Palangoj.

Senumu kvepia varis čia žalias, 
Ir miestų bokštai dangun mesti, 
Bet jie prilygti vištiek negali, 
Bažnyčių bonioms. Vilniaus mieste.

Pralėks, praūbaus vasaros paukščiai, 
Ir neliks džiaugsmo ir šilimos.
Argi mes liksim vieni ir baukštūs, !
Be savo žemės ir nė namuos?

M i
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Ilsėja Naktys
Ilgėja naktys; Jau čia pat rugsėjis. 
Nuo jūros vėjas padvelkia drėgme. 
Mes visko tiek abu, brangi, praėjom, 
O kur toliau, o kur nueisim mes?

Ims krist migla — ir gelianti ir rūsti, 
Langų stikluos lietaus lašai gyvens, 
O kur nueisim mes abu, kur būsim, — 
Ir nuo miglos, priešų ir rudens,

Gal kris naktis, ir vėjai baisiai stūgaus, 
Miške ir medžiams bus gal neramu, 
O mes drebėsim pagriovy nuo pūgos 
Be tėviškės, be laimės ir namų.

Prie mūsų vėjas stos šalčiu nudvelkęs, 
Geltoni lapai prie pat veido kris, 
Ir kietais pirštais glamonės mus alkis, 
O tematysim uždaras duris.

Ir bus tamsa ant žemės nusileidus,
Ir nematysim aė vienos žvaigždės,
Ir tu priglausi savo drėgną veidą, 
Prie mano sunkiai plakančios širdies.

Ir nuo lietaus sušlapusiais aš pirštais 
Paliesiu tavo garbanas švelnias.
Ir abu-jausim, kaip tamsa numiršta, 
Drėgmė kaip džiūsta karštame delne.

Ir nematysim, kad lietus čia laša, 
Kad žemė čia ne mūsų, ir naktis. — 
ir vienas kito širdį rankoj nešim, 
Įpūsdami joje vilties anglis.

Nušlaviau nuo žemės paviršiaus visus sa- 
(45) vo konkurentus! Ar visus? Ne! Dar liko 

vienas! Ir tas vienas, kurio iki šiolei nesu- 
triuškinau, yra pats pavojingiausias ir pats gud
riausias iš visų buvusių... Jis turi būti čia netoli 
manęs. Jis mane mato ir seka, laukdamas tinka
mo momento... Ir kada tas momentas ateis - jis 
nedvejos: tikrai smogs mirtiną smūgį ne tik ma
no kūnui, bet ir... - aš šitą nujaučiau.

Leninas man iš anpus kapo keršija Jis tik
riausiai žinojo, kad mano įsakymu Roza Kagan 
jį, Leniną, pašovė...

Ir, kad Jagoda jam, Leninui, uždavė pasku
tinę porciją nuodų, Leninui trūko laiko formaliai 
mane apkaltinti ir likviduoti. Jis mirė anksčiau... 
Aš tada buvau už jį apsukresnis.

Tačiau Leninas toliau numatęs - jam neužte
ko laiko suvesti su manim sąskaitas, bet jis pali
ko mano kaltę įrodantį dokumentą... - o tas doku
mentas yra lygus politiniam ir fiziniam mirties 
sprendimui.

Dvi kopijas šio dokumento aš jau turiu. Ra
dau vieną pas Lenino žmoną, Krupskaja, o kitą 
pas Maksimą Gorkį. Jiems abiems padariau iškil
mingas laidotuves ir liepiau įrašyti į komunistų 
«palaimintųjų» sąrašą.

Maksimo Gorkio sūnus Peškovas žinojo pa
slaptį ir jis nukeliavo paskui tėvą, pas Leniną. į 
ten anapus... Bet kol priėjau prie taško, teko lik
viduoti visą Lenino bendrininkų gvardiją: Bucha- 
riną, Rykovą, Zinovjevą. Tuchačevskį ir kitus, — 
skaičiavo Stalinas mintyse visus buvusius Lenino 
bendradarbius, kuriuos jis po tokia ar kitokia prie 
danga sunaikino.

Pagaliau jis pasitraukė nuo lango, priėjo prie 
didelės nedegamos spintos, išėmė iš jos didelę 
papkę su dokumentais ir ėmė juos atydžiai var
tyti.

Tuo metu prie telefono dėžutės užsidegė rau 
donosios lemputės šviesa.

— Kas gi čia dabar, šita valandą? -- pama
nė Stalinas imdamas mikrofono ragelį.

— Klausau! A, tai jūs draugas Šogamas! Ge
rai galit užeiti! — Pasakė Stalinas ir padėjo ra
gelį. — Šogamas taip vėlai, ko jis nori?

Ir kažin kodėl Stalinui tik dabar dingtelėjo 
galvon mintis, kad ieškomas jo slaptas priešas ar 
nebus tik Šogamas?... kurį įtarti jam niekad net 
nešimapnavo. Vieną kartą pagalvojęs, tos minties 
neišmetė iš galvos - nutarė veikti ir tai tuč tuo
jau.

Jis ištraukė papkėje esančius dokumentus 
ir vieną iš jų padėjo ant stalo taip, kad būtų ma
toma tik dalis prirašyto teksto.

Tai padaręs pasuko lempos šviesą į priešais 
st^lo kitoje pusėje stovinčią kėdę, pats ir vėl at
sistojo prie lango ir ėmė žiūrėti į lauko pusę.

Netrukus pabeldė į duris.
— Įeiti! — pasakė Stalinas nepasukdamas 

galvos.
Prasivėrė durys ir Stalinas lango stikle pa

matė įeinantį Šogamą.
-- Atleiskite, draugas Josifai Visarijonovič, 

kad aš jus tokiu laiku trukdau... -- pasakė Šoga
mas uždarydamas paskui save duris.

—- Nieko tokio! Sėskitės ir sakykite koks rei
kalas! — tarė Stalinas vis stebėdamas Šogamą 
lango stikle.

Šogamas žengė šalia stalo stovinčios kėdės 
link ir metęs savo vagiančių akių žvilgsnį į ant 
stalo gulinčius popierius, vienam akimirksniui su
stojo Jo ranka instinktyviai prieš jo norą kilste
lėjo prie krūtinės, kur ant auksinės grandinėlės 
kabojo auksinis medalionas.

Bet Šogamas momentaliai susivaldęs, sustab
dęs savo rankos judesį pusiaukelyje, davė jai kryp

tį prie kėdės atramos, ir pasukęs kėdę kiek ištiu 
žai ramiai atsisėdo. Tačiau tas ramumas buvo tik 
išviršinis, nes vienkart jis lango stikle matė ir 
Stalino ūsuotą veidą ir per tą veidą perbėgusį, 
tartum, džiugesio, tartum, nustebimo šešėlį.

šogamas suprato! Jam pasidarė visai aiškus
- visas Stalins manevras.

— Padariau savo gyvenime pačią žiopliš- 
kiausią klaidą. Gal mirtiną klaidą?!... — pagalvo
jo nebaisiai Šogamas ir santūriai prabilo:

— Štai, aš pas jumis su naujai paruoštu įsa
kymu, kolchozinės sistemos pertvarkymo reikalu,
— kalbėjo Šogamas visai ramiu, nepasikeitusiu 
balsu, referuodamas šio įsakymo priežastį ir rei
kalo svarbumą.

Šogamas kalbėdamas nei momentui nepalei
do Stalino iš po savo akių objektyviško stebėji
mo. Jo akys, tartum, filminis aparatas, perdavinė- 
jo smegenims nors ir mažiausią Stalino judėsį bei 
krūptelėjimą, iš ko Šogamo pasąmonėje susidary
davo iki aštriausio tikslumo išvados...

Tačiau nei iš Stalino veido, kuris buvo ra
mus, kaip užšalusio vulkano lava, nei iš kitų jo 
figūroje reiškinių, Šogamas nieko daugiau nega
lėjo išskaityti... *

Stalinas taip pat ramiai, pasitraukęs nuo lan
go sugrįžo į savo fotelį ir su akmeniniai šaltu ra
mumu ėmė klausytis Šogamo kalbos.

Kada Šogamas užbaigė savo referatą, Stali
nas paėmęs nuo nuo stalo parašytą to įsakymo 
projektą perskaitė ir padarė savo pastabą:

— įsakymas svarbus ir aktualus, gerai sure 
daguotas, tik čia reikalinga įnešti kai kurių pa
pildymų: «kad kolektyvinis žemdirbys ir jo šeima 
pritvirtinami visam amžiui prie savo darbovietės, 
ir kad naujų žemdirbių koncentracijos punktai 
turi turėti vieną principalinę gatvę pavadintą «Sta
lino prospektu arba alėja», pačiame gatvės vidu
ryje būtinai turi būti aikštė su mano statula.

— Aš turėjau ir šią mintį omenyje, tačiau 
jos čia nepaminėjau, nes sename kolchozų stei
gimo įstatyme yra tas pats, bet kita forma pasa
kyta, kad «kolchozas prie kolchozininko pritvir
tinamas visam amžiui», o kas dėl gatvių suplana 
vimo ir aikštės su jūsų paminklu, tai čia yra tech
niška antros eilės svarbumo smulkmena, kurią 
jau teks išpildyti šio įsakymo vykdytojams, — pa- 
a’škino Šogamas. (B. d.)

F

3



Pusi. 3 MŪSŲ LIETUVA 1951 m. birželio 30 d.

VISAME PASAULYJE
PERSŲ NAFTOS KRIZĖ
Anglų ir persų ginčas dėl 

Anglo Iranian Oil Company 
žibalo tebesitęsia. Nutrūkus 
anglų - persų deryboms Te
herane, padėtis dar labiau 
susikomplikavo.

Anglų personalas dar tebe
dirba bendrovės rafinerijose, 
bet yra nusistatęs prieš . perei 
ti persų Įstaigų žinion ir pri 
klausomybėn.

Persų įstaigos reikalauja 
pakvitavimo iš laivų tankų, ku 
rie pasikrauna žibalą Abada- 
no uoste. Bendrovės laivai-tan 
kai negavo iš anglų įstaigų 
parėdymo pasirašyti tokius 
pakvitavimus.

Vienam laivui Dola-bella 
pavyko pasprukti pro persų 
įstaigų kontrolę. Bet kitą lai 
vą, kuris taipgi išplaukė, per 
sai grąsino sulaikyti pavarto
jant jėgos priemones.

Naujoji persų žibalo tauti
nė bendrove, prisiuntė laišką 
anglų bendrovės vyr. direkto 
riui Anio Drake, kuriame jį 
tiesioginiai apkaltino sabota
žu, kadangi bendrovės laivų 
kapitonai atsisakė pasirašyti 

persų reikalaujamus žibalo 
pakvitavimus. Anglijos amba 
sadorius Teherane aštriai pro 
testavo Persijos vyriausybei 
prieš šį apkaltinimą.

Pagal paskutines žinias An 
glija pasiuntė vieną karo lai
vą į Abadano uostą, sąryšy
je su persų krizės paaštrėji
mu.

Naujas Maliko Taikos 
Pasiūlymas

Sovietų S-ga posiúlé pradė 
ti taikos derybas tarp {sąjun
gininkų ir komunistų, kad nu 
trauktų karo veiksmus Korė
joje ir susitartų dėl paliaubų.

Tą pasiūlymą padarė Sovie 
tų atstovas prie UNO - Mali
kas.

Sis pasiūlymas yra pirmas, 
kuris yra komunistų taikos 
tikslu daromas. Maliko pasiū 
mas kaip tik supuola su vie
nų metų Korėjos karo sukak 
tuvėmis.

Susitarti paliauboms Mali

kas pasiūlė, kad abi kariau
jančios pusės atitrauktų sa
vo kariuomenes prie buvu
sios skiriamosios sienos, 38 
paralelės,

, To pasiūlymo svarbiausia 
reikšmė yra ta, kad Malikas 
nepastatė jokių sąlygų pradė 
ti ^taikos derybas. Dar tik 
prieš keletą mėnesių, kai ame 
rikiečiai s:ūlė panašų planą 
nutraukti karo veiksmus, tai 
komunistai statė įvairių sąly
gų. kaip antai: atiduoti komu 
nistams Formozą, priimti ko
munistinę Kiniją į UNO ir tt.

Kinijos radio iš Pekino pra 
nešė, jog pritaria Maliko siū- 
lamajam karo paliaubų pla
nui. UNO paskirtoji Korėjos 
reikalų tvarkymo taikingomis 
priemonėmis komisija taipgi 
oficialiai kreipėsi į Pekino 
valdžią pranešdama, šiuos pa 
siūlymus.

Dėl šio pasiūlymo pasisakė 
ir JAV prezidentas Trurna- 
nas, jog Amerika visada svar 
stys taikingus Korėjos klau
simo išsprendimo būdus, bet 
kad betkoks šio klausimo iš 
sprendimas turįs užkirsti ke
lią kitiems užpuolimo veiks
mams.

VOKIEČIŲ PABĖGĖLIAI 
APIE LIETUVĄ

Vokiečių São Paulo laik
raštis «Deutche Nachrichten» 
praneša, kad 23 vokiečiai iš 
Karaliaučiaus, po kelerių me 
tų kelionės pateko vakarų Vo 
kietijon, į pabėgėlių stovyk
lą Goetingene.

Jie gyveno prie Karaliau
čiaus iki 1947 m. tais metais 
jie dar su 1500 kitų prūsų pa 
bėgo į Lietuvą. Jie pâsakoja, 
kad pirmaisiais metais jie lie 
tuvių gelbstimi slapstėsi nuo 
rusų. Vėliau jie pateko į ru
sų rankas, kurie juos nugabe 
no Kaunan, o vėliau šių me
tų pradžioj pervežė į rytų Vo 
kietiją, iš kur jie vėliau per
bėgo į vakarus.

Jie pasakoja, jog Lietuvo
je buvusi labai išplitusi parti 
zanų veikla ir jog lietuvių ne 
apykanta rusams yra ypač di 
dėlė, kadangi rusai žiauriai 
elgiasi su gyventojais.

Sovietai ištuštino daugelį 
kaimų, kad užkirstų partiza
nams susisiekimo būdus ir ke 
liūs.

Be kita ko: vokiečiai paiste 
bėjo, kad esąs kasdieninis 
vaizdas sutikti krašto keliais 

keliaujančius ūkininkus, ku
rie prašo išmaldos.

— Vengrijoje prasidėjo šio 
mis dienomis teismo proce
sas prieš vyskupą Joseph 
Grosz, kuris dabar yra Ven
grijos katalikų bažnyčios gal 
va, po to kai kardinolas Min- 
dszenty buvo komunistų paso 
dintas į kalėjimą.

Be vyskupo dar yra teisia 
mi 8 asmenys: 4 dvasiškiai 
ir 4 civiliai. Specialaus tribu 
nolo teisėjai ir prokuroras 
yra tie patys asmenys, kurie 
teisė kardinolą Mindszenty.

Kaltinamieji yra kaltinami, 
jog rengė nuversti valdžią, 
šnipinėjo amerikiečių naudai, 
gaudavo pinigų iš «Amerikos 
imperialistų», pirko ginklus, 
rengė sukilimą ir parsidavė 
užsienio kapitalistams.

Kaltinamieji, kaip praneša 
spauda, «prisipažįsta» prie vi 
sų nusikaltimų.

— Anglų technikai atsisa
kė pasilikti Persijoje ir dirb
ti nacionalizuotoj žibalo ben
drovėje. Jiems buvo duota 
teisė pasilikti ar grįžti Angli- 
jon. Ir kai nusprendė grįžti, 
persai juos kaltina sabotažu.

Apsaugoti savo piliečių lais 
vę angLi nusiuntė į Abadą 
karo, laivą, kuris 200 metrų 
nuo kranto nuleido inkarą.

Persijai gręsia didelė kri
zė, nes iš kitų kraštų nepavy 
ko gauti reikalingu techni
kų.

Pavergtoje Lietuvoje
Balandžio 4 d. Vilniuje tu

rėjo susirinkti LKP/b «septin 
tas plenumas» ir jau kovo 21 
-22 dienomis prasidėjo viso
kį «įsipareigojimai» ir «pasi 
žadėjimai» suvažiavimo gar
bei. Po to - šauksmas nutilo. 
'J iktai kovo 29 d. viešoji spau 
da pranešė, kad «šiomis die
nomis» įvyko «7 plenumas», 
kame būta daug kritikos ir 
smerkiami amerikoniški «ka
ro kurstytojai». Balandžio 3 
d. buvo rašoma apie «7 ple
numą» - kažkur, kažkam susi 
maišė skaitlynės.

Be to, kovo 24 d. Vilniaus 
radio pranešė, kad LKP CK 
nutarė atidėti 7-tą suvažiavi
mą, ir kad LTSR vyriausias 
sovietų prezidiumas nutarė 
sušaukti «AukšČ. Tarybos» po 
sėdį Vilniuje balandžio 26 d

Tuo tarpu, kol bolševikinei 

bendrą ateitį, bendros gerovės keliu.
Lietuvos laisvinimo idėjes įkvėpti ir lietuvių tautos gi

minių apjungimo darbą stiprindami, VLIKo atstovai ir M LT 
Prezidiumas vieningai nutarė, kad artimiausiu laiku būtų 
įjungtas į Vykdomąją Taryba Mažosios Lietuvos Tarybos 
pristatytas kandidatas revendikuojamų sričių tarnybos val
dytojo pareigoms. •

Vieningu įsitikinimu, šiuo VLIKo ir MLTP pastovaus ir 
glaudaus bendradarbiavimo aktu padaromas reikšmingas įna
šas tautos valiai vienyti ir kovai dėl laisvės stiprinti.

Šią valandą minėdami skaudžią pirmojo lietuvių tautos 
masinio naikinimo dešimtmečio sukaktį: stovėdami išvakarė
se antro dešimtmečio, kada tauta su karo tarp vokiečių ir 
bolševikų pradžia herojiškai sutelkė visas savo jėgas suki
limui prieš sovietinį okupantą, prisimindami Mažosios Lie
tuvos taurių sūnų sėkmingą žygį beveik prieš trisdešimts 
metų įjungti savo gyvenamas žemes į bendrą Lietuvos vil- 
stybę, pagerbdami pavergtoje tėvynėje likusiųjų kančias ir 
vieningą kovą dėl laisvės, jų pavesti ar įpareigoti jų kovą 
tęsti užsieniuose, —- VLIKas ir MLT vardan Lietuvos kvie
čia visas aktyviąsias tautos jėgas paremti siekimą, kad šios 
dienos susitarimo pavyzdžiu visų už Lietuvos laisvinimą ko
vojančių veiksnių būtų dar nuoširdžiau susiprasta ir visos 
jėgos sutelktos lemiamiems Tėvynei išlaisvinti žygiams.

fi • '■

VLIKo Politinės Komisijos nariai: MLTP nariai:
Kaminskas. Karvelis, Simonaitis, Puskepalaitis,
Norkaitis, Šiliškis. Endrikaitis, Zubaitis, Banaitis.

načelstvai maišėsi aritmetika,
- nekalti Lietuvos gyventojai 
dideliu nerimasčių stebėjo, 
kaip nuo kovo 23 d. po visą 
kraštą, ypatingai Vilniuje, Kau 
ne ir Vilniaus srityje zujo 
MVD MGB ir milicijos maši
nos. Visame krašte jautėsi di 
delis MVD pajėgų judėjimas,
- buvo suiminėjami jaunesni 
MVD tarnautojai lietuviai, taip 
gi daugelis geležinkeliečių 
ir «respublikinių įstaigų» tar
nautojų.

Greta to, kovo 29 d parti
jos organas «Tiesa» nekaltai 
paskelbė, kad «po sunkios ne 
ilgos ligos» kovo 28 d. mirė 
Lietuvos respublikos prokuro 
ro pavaduotojas draugas Bro 
nius Bodekas. Tas draugas, 
tariamai girnas 1899 m. Uk
mergės apskr. gi 1918 1924 
m. dirbęs sovietų saugume, 

nuo 1924 m. sovietų sąjungos 
prokuratūroje, gi Lietuvos 
prokuratūroje nuo 1944 m. 
Velionis pašarvotas «Cvir
kos Namuose» ir palaidotas 
valstybės lėšomis.

Tikrovėje, betgi, aritmeti
kos painiava, posėdžių atidė
liojimai, veik negirdėio «drau 
go» mirtis «po sunkios neil
gos ligos» ir MVD-MGB švais 
tymasis po kraštą buvo suriš 
ti - visiems dičkiams drėbė 
jo kulnys ir neramiai plakė 
širdys.

Tikrovėje: draugas Bode
kas buvo Lietuvon importuo
tas dar 1940 m. ir buvo NK
VD OO (O-nbyj Otdiel) gal
va suėmimams ir trėmimams 
organizuoti. Po Porvuchino 
atsilankymo pernai, Bodekas 
- kaipo faktinis vyriausias tar 
dytojas • te sėjas ypatingai 
svarbioms byloms turėjo 
«išvalyti» Lietuvos partijos 
aparatą, įskaitant centro ko
miteto narius ir saugumo pa
reigūnus. Naktį iš kovo 22 į 
23 d. jam vykstant iš Naujos 
Vilnos į Vilnių, prie Geležin
kelio Kelonijos jo automobi
lis buvo užpultas. Bodekas 
buvo sunkiai sužeistas, jo šo 
feris ir MVD palydovas ap
svaiginti, ir dingo portfelis su 
svarbiausiais «politinio tardy 
mo dokumentais, apie šių die 
nų Lietuvos «galinguosius».

Bodekas buvo atgabentas 
Antakalnio ligoninėn, o jo pa 
lydovai izoliuoti. Kita naktį 
(kovo 23) įvyko nepaprastas 
CK posėdis ir prasidėjo »arit 
metikos» klaidos ir įvairūs 
nekalti skelbimai. Nei vienas 
CK narys nebuvo tikras sa
vo asmens saugumu - kai 
MGB pareigūnai kratė rajonų 
sekretoriatus, rausėsi CK ar
chyvuose ir kadrų bylose, ir 
buvo suiminėjami ir tardomi 

nekalti geležinkeliečiai. Net 
bolševikams buvo aišku, bet
gi, kad nei lietuviai, nei eili 
niai partiečiai negalėjo žino
ti, kad kažkoks Bodekas tam 
tikru laiku naktį važinės tarp 
N. Vilnos ir Vilniaus ir port
felyje turės labai svarbios 
medžiagos LKP/b CK perso
naliniams reikalams.

Kiek dingę dokumentai pa
veiks partijos dičkius - neži
nia, Draugas Sniečkus kol kas 
pasiliko “pirmojo sekretorių 
mi”, betgi du CK sekretoriai 
jau išlėkė: draugai 3 čias sek 
retor.us Eduard Ozarskij ir 
Daniel Jefimovič Supikov (ku 
ris drauge buvo ir Vilniaus 
srities partijos sekretorius), 
kuriuos pakeitė draugai Ana
toli j Aleksandrovič Moskvi- 
nof ir Stasys Filipavičius, bu 
vę pavadotojai .

Ligi pat gegužės mėnesio 
pradžios partijos narių tarpe 
neramumai nepasibaigė: tar
dymai tebeeina. Netrukus bus 
žymių pakeitimų.

Draugo Bodeko užpuolimas 
labai primena geštapo valdy
mo laikų panašų užpuolimą, 
kame žuvo stačiatikių arki- 
vyskupas-enkavedistas gešta- 
pininkas.

“Pro tori jonų gvardijos’’ vi
duje vyksta sąmokslai ir sa
visaugos veiksmai. Deja, ir 
visai nekalti žmones nuken
čia.

Nesugaudomi 
autobusai...

Koks yra sovietinamos Lie 
tuvos susisiekimas matysime 
iš V. Audronio “Tiesoje” Nr. 
74. patiektos sekančios žinu
tės:

— Klaipėdai tapus srities 
miestu, žymiai išsiplėtė auto

busų susisiekimas su rajonų 
centrais. Tačiau iki šiol šis 
susisiekimas reikiamai pesu- 
tvarkytas. Klaipėdos autotran 
sporto kontoros viršininkas 
Kirejev nesirūpina, kad auto
busai kursuotų prisilaikant 
eismo tvarkaraščio. Kelei
viai, kuriems tenka naudotis 
tarpmiestinių autobusų pas
laugomis, pagrįstai teigia, kad 
toks tvarkaraštis visai neeg
zistuoja. nes jis niekur neiš
kabintas, autobusai išvyksta 
kasdien kitu laiku. Todėl, no 
rint išvažiuoti, niekuomet ne 
galima žinoti, ar atsiras auto 
busas ar ne. Tad žmonės, tik 
sliai nežinodami, kada jiems 
pavyks pagauti autobusą, daž 
nai su vaikais priversti stovė 
ti valandomis prie autobusų 
sustojimo vietos.

— Foto paroda iš sov. Lie 
tuvos gyvenimo buvo išstaty
ta Maskvoj. Fotografai Lin- 
skerovas ir Morozovas paruo 
šė fotografijas iš žuvininkys
tės artelės Baltijos žvejys, Ja 
nonio popieriaus fabriko dar 
bo, Vilniaus statybos ir kaip 
studentas L. Petronis piešia 
paveikslą «Rytas kolchozo 
brigadoj»

St. Žuko visas politines ka
rikatūras norima ’drauge su 
monografija išleisti atskiru 
leidiniu.

— Tarybos prezidiumo įsa
kymu vietoj “buržuazinio” V, 
Kudirkos Lietuvos himno bu
vo priimtas Sov. Lietuvos 
himnui A. Venclovos tekstas, 
o muziką jam parašė B. Dva 
rinnas ir J. Švedas.

B. Dvarionas už nuopelnus 
yra apdovanotas stalinine pre 
mija.

SOPAS PRONTAS
PRONTAS EM 5 MINUTOS

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

TE&ELX&'NtAHAS ltm.
RUA BARÃO DE ITAPETIN INGA, 275 — 7 AND. — SALA 73 

TEL. 34-7482 — SÃO PAULO
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MARTINS &, SIMKUS
EAC e CAFC de DCVC
55 AVENIDA PAIS DE BARROS, 55

MEKANIKOS DIRBTUVE

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

išsimokėtinai.

JONAS VARNAUSKAS & FILHOS
Telefonas (recados) 3-0710

Rua 12 N.o 39 — Vila z
Avenida Zelina N.o 714 — (fundos)
Caixa Postal 4118 — São Paulo
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Ar jau aplankei CASA SPRINDYS 8c ČIA.

I MPORTAÇÃO — EXPORTAÇÃO

Escritorio: - 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 — ’

Kur gulima gauti

vit’-olų. Čia taip

PRAÇA SÃO JOSÉ, 1 — S. PAULO — VILA ZELINA
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 

pat yra radio laboratorija įrengta pagal nau
jausius teknikos reikalavimus, vedama prityrusių specialistų, 

atlieka visus taisymo ir reformavimo darbus.
Prie pat autobuso Nr. 93 sustojimo vietos

SOFAS PRONTOSjtlpf
PRONTAS EM 5 MINUTOS' TV
LcTT PALADAR CASEIRO ; " ----- •

JA© J©KGE

l.lllillliHlillli

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.

IŠ FABRIKO TIESIAI VARTOTOJUI.

■ NiOlLIjrriKIA E CCMEIKCIC IDE 
CAIIjÇAIDEJ A4ATELIOMIJ LTD*.

u J >

ĮKURTA 1890 METAIS

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

’"7 dažais ir pastele.

KRAUTUVĖS:
Rua São Caetano, 526

Rua São -Caetano, 510

☆

FABRIKAS IR RAŠTINĖ:

Rua Javaės 719
São Paulo

Priimami pakvietimai į namus - Senų portretų reprodukcijos 
R U A SÃO CAETANO. 447 -TEL. 4-5576 — SÃO PAULO VIEMINTEI IAJ ATSTOVAI 

ó ARŠIOJO VANDENS 
L I N D O Y A

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.
GAMINIŲ PLATINTOJAI

ALIO! ALIO! Vila Anastácio!
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!

I EMA ©J C A K KII IE KII. ™
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 Postal. 3967 
TELEFONES: 51-4019 e 51-2223 ' S Ã O P A U L O
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BDAZILI30
— Tradicinis piknikas Guara 
pongoj prie S.Amaro ežero rug 
sėjo m .7 d., Brazilijos nepri
klausomybės dieną, bus ir šiais 
metais. Į jį bus vykstama au
tobusais. kviečiami iš anksto 
iš visų miesto apylinkių lietu 
viai jame dalyvauti ir iš anks 
to įsigyti bilietus, kad butų 
žinia kiek autobusų užsakyti 
Bilieto kaina Cr.$30,00. Jei su 
siras didesnis skaičius važiuo 
jančiu iš Vila Anastazijos, 
Casa Verde ir kitų apylinkių 
I tas vilas bus pasiųsti spe
cialūs autobusai.

Vila Zelinoje užsirašyti pik 
nikan ir bilietus įsigyti gali
ma pas Vyrų Brolijos valdy
bą, choro valdybos narius, 
klebonijoj ir «Musų Lietuvos» 
redakcijoj. Taip pat ir mies 
te J. Karpavičiaus siuvykloje 
Av. São João, 233 prieš di
džiuosius pašto rėmus.

Vyrų Susirinkimas.
L. K. Bendruomenė norėda 

ma pagyvinti veikimą yra nu 
tarusi šaukti susirinkimus kiek 
vieną pirmo mėnesio sekma
dienį 3 vai. po piet Vila Zeli
noje mokyklos salėje. Toks 
susi, inkimas bus ateinantį sek 
madienį. Dienotvarkėj be or
ganizacinių bus įdomus p Hen 
riko Valavičiaus pranešimas 
apie svarbiausius šių dienų 
pasaulio įvykius. Į susirinki
mą kviečiami ne vien Vila Ze 
linos ir tolimesnių apylinkių 
vyrai.

Gyvenamasis momentas rei
kalauja iš lietuvių vyrų didės 
nio organizuotumo.

Kova už Lietuvos išlaisvini
mą ir lietuvybės išlaikymą bus 
sėkminga tik tada, kada jai 
vadovaus organizuoti vyrai.

Griaukim įsigalėjusią nuo
monę, kad galima apsieiti ir 
be organizacijų, laikas nuo 
laiko numetant menkus trupi
nius visuomeniniams reika
lams. Jau ir sujungtos jėgos 
toli gražu negalėtų apimti vi
sų darbo barų, o ką jau be
kalbėti, jei tą darbą dirba tik 
dalis. Visur ir prie visų pro
gų kalbėkim, priminiam, kad 
nedalyvauti svyruojančių gy
venime yra nusikaitimas.

Vyrai į darbą nes kitaip po 
desėtko kito metų nebus, lie
tuviškos spaudos, organizaci
jų, chorų, nes savo gyvenimu 
ir darbais rašome patys sau
istorijos sprendimą.

Apsileidusieji tėvai.
Buvo laikų, kada del susi

dėjusių aplinkybių mokyklose 
nebuvo dėstoma lietuvių kal
ba. Už tai buvo kaltinami ir 
vieni ir kiti apsileidimu, ne-
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surengimą paremsi ir pasilinksminsi atvykdamas 14 lie
pos į Menininkų Klubo ruošiamą

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEK

MUSŲ LIETUVA

patriotiškumu.
Atėjo geresnės dienos. São 

paulyje turime keturias mo
kyklas, daugiausia lietuviais 
apgyventose apylinkėse, kur 
pastoviai ir planingai yra dės 
tomą lietuvių kalba, ir tai 
veltui, be jokio mokesčio. Rei 
kia apgailestauti, kad nema
žas lietuvių tėvų nuošimtis, 
nepaisant nuolatinio primini 
mo nesiunčia savo vaikų į lie 
tuvių kalbos pamokas.

Nėra pagrindo įtarinėti jų 
lietuviškumo nuoširdumu taip 
yra vaikų skundimosi, kad jie 
mokykloj turi daug darbo ir 
lietuvių kalbai neturi laiko, 
nors nemažai laiko praleidžia 
gatvėje. Antra, yra tėvai, ku
rie maža dėmesio kreipia į 
jaunosios kartos paruošimą 
gyvenimui.

Tėvai, atsiminkite, kad tie 
kurie išlaiko mokyklas, joje 
moko aukojasi. Labai gaila, 
kad ta auka daug kas nepa
sinaudoja. Jei vieną dieną 
lietuvių kalbos pamokos bus 
uždarytos, tai kaltė kris ant 
tėvų sąžinės.

— Agnietė Kasparienė-Gri- 
gonytė, gyvenanti Amerikoje, 
3434 Fie str. East Chicago, índ

Antano Gečionio, jo žmonos 
Pečiolaičiūtės ir jų dukters 
Konstancijos, kilusių Lietuvo
je iš Vyčiaus kaimo, Aukšto
sios Panemunės parapijos.

SKUBIAI reikalingas 
Šoferis, kreiptis Rua 9 N.o 4 

Vila Zelina — São Paulo

PUIKI PROGA NUSIPIRKTI 
NAMĄ.

Rua Ibitirama, 1076 - V. Zelina 
Vieta patogiausia, nes pro ša
lį eina tiesiog miestan,; trys 
autobusų linijos. Namas: Trijų 
kamoarių ir virtuvės. Kaina 
atsitiktinė. Daugiau informa
cijų vietoj nurodytu adresu.

REIKIA BALDŲ? KREIPKIS
Į TAUTIEČIO 1

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

V. ALPINA.

BALDŲ SANDĖLĮ
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IRMÃOS

—— BAUŽYS

AVENIDA ZELINA, 749 — VILA ZELINA S. PAULO
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MOKOJE, RUA LITUANIA 67
nes šio vakaro pelnas skiriamas parodos rengimui

Birželio mėn. 24 d. S. Paulo 
teatre praėjo įspūdingai. Nors 
ir minėjimo laikas buvo vėlo 
kas 21-24 vai., tačiau visuo 
menė gausiai atsilankė ir pri 
pildė erdvų teatrą Svečių 
tarpe buvo São Paulo valsti
jos gubernatoriaus atstovas, 
São Paulo kardinolas, estado 
sekretoriai bei jų atstovai, 
žurnalistai.

Minėjimą ruošė Baltijos kraš 
tų organizacijos globojant tų 
kraštų konsulams.

Programą pradėjo rengimo 
komisijos atstovas N Ozolins 
kurio kalbos metu kyla uždan 
ga ir scenoj pasirodo trijų 
Baltijos tautų, laikomos mer
gučių apsirengusių tautiniais bėga. Šešupė» 
rūbais, vėliavos. O toliau, see 
nos gilumoje stovi jungtinis 
choras, kuris po atidaromo 
sios kalbos, diriguojamas ma
estro Al. Ambrozaičio sugie
da Brazilijos himną.

Pagrindinei minėjimo kalbai 
pasakyti kviečiamas išeina 
scenon didelis lietuvių priete 
liūs Dr. Franchini Netto, pats 
savo akimis matęs šiandien 
pavergtąsias tautas. Gabus 
žodžio menininkas sugretina 
laisvės meto ir šių dienų Bal 
tijos kraštus, ir pabaigoje pa 
daro išvadą, kad vis vien ant 
krauju primirkusios žemės iš 
kils laisvės vėliava.

Oficialioji dalis baigiama 
sugiedant Baltijos tautų him
nus Meninėj daly estai atvaiz

davo pora, scenų iš savo tau
tinio epo “Kalevipoego” Lat
vių choras sudainavo dvi dai 
nas. Dainininkų tarpe maža 
jaunimo, dauguma žilais plan 
kais senesnio amžiaus vyrai ir 
moterys. Choro meniškas ly
gis gana aukštas. Solistas Ga 
linskis padainavo tris latvių 
kompozitorii] daina*.

Lietuvius atstovavo daininin 
kas V. Laurinaitis sudainuo
damas «Malda už tėvynę» ir 
«Mano gimtinė». K. Ambroze- 
vičius M. Petrausko «Naujoji 
gadynė» ir «Oi greičiau...». 
Liet. Kat Bendruomenės miš
rus choras sudainavo Paulaus 
ko «Libera», Sasnausko «Kur 

Žilevičiaus ■ 
“Anoj pusėj ežero” ir M. Pet 
rausko kartu su solistu K. Am 
brazevičium “Neverk pas ka
pą”.

Bendruomenės choras buvo 
jautriai dirigento valdomas ir 
be sunkumų išgaunama ir pia 
nissimo ir forte. Be to* dar 
chorą puošė skoningi tautiški 
rūbai. Choro ir chorvedžio 
įdėtas drrbas nebuvo veltui 
sugebėjo perduoti lietuviškos 
dainos grožį gausiai susirin
kusiai visuomenei.

— Juozas Masiulis atidarė 
barą-restoraną kampas rua 
dos Roseiras ir Ciclames V. 
Beloje.
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kermošius yra numatytas pra 
dėti rugsėjo mėn. viduryje. 
Tuo reikalu buvo sušauktas 
trečiadienio vakare organiza
cijų valdybų pasitarimas.

mėn. 28 d. mirė
38 m. amžiaus.

— Birželio
Juozas Kižys
Paliko nuliūdime žmoną, du 
sūnelius, senus tėvelius, du 
brolius ir sesutę. Tižiai yra 
kilę iš Mariampolės.iš Mariampolės.

Šį šeštadienį Vila Zeli- 
bažnyčioje 18 vai. sumai- 
žiedus Petras Stankevi

čius ir Monika Sakalauskaitė.

nos 
nys

— Liepos men. 1. d. prasi 
deda mokyklose, viso mėne
sio, žiemos atostogos

— Į Vila Lucia pradės kur 
suoti, per Rio do peixe gatve 
autobusai.

— Birželio24 d. iškilmes nufiJ 
m uotas Alf. Žibo , São Pa ulo 
visuomenė televizijos apara 
tuose matė rytojaus dieną.

Tą pat minėjimą savo apž
valgoj a einančią savaitę ro
dys Cine Bandeirantes.

Aberturas de firmas 
Encerramentos de firmas 
Transferencias de firmas 
Contratos na Junta Comercial 
Distratos na Junta Comercial. 
Escritas Fiscais 
Escritas Comerciais

HORÁRIO das

Contratos de locação- 
Cartas de Fiança 
■Pequerimentos 
Balanços."
Alvarás diversos
Seguros de Fogo e 

,, acidentes

8 às 19 horas. fį

PARDUODAMA pigiai, pato 
gioj vietoj rua Consolação, 
105 kampas Veduc Oficina 
Mecanica .

Teirautis galima vietoje 
kiekvieną dieną nuo 9 ligi 
17 vai. arba Vila Zelinoj A v. 
Zelina. 706.

— Juozui Januškiui ir Stą- 
, siui Beresnevičiui suėjo 25 

metai tarnybos São Paulo po- 
, licijoj.

Vila Zelinos parapijos

— Misijų pradžia Bom Re
tire Santa Inėz- koplyčioje, 
rua Tres Rios bus 8?' d. lie
pos mėn. vakare Misijonierius 
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 
viams bus vėliau pranešta, 
kada į jų apylinkes atvyks 
misijonieriuš.

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

hm n ■

— PARSIDUODA namas ir 
krautuvė, arba maino ant na
mo Naujai pastatytas geroj 
vietoj su gera fregezija ir ge 
ra i įrengtas. -

Teirautis ir daugiau infor
macijų Av. Zelina Nr. 749 

Vila Zelina.

JAKUTIS & LAPIENIS LIDA.

i:

AVENIDA DR. GIACAGLINI, 34-C
Vilu. A Ipinoje, arti autobusu stoties.

Čia gausi geresnę medžiagą ir pigiau mokėsi
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FOTO PRINCEZA

(Prie pask. sustojimo vietos autobuso 3 3 Quarta parada)

ID A Q A L V A R O RAMOS, 1 1 6 Clò ■— S A’ O P A 9 L o

Savininkas VILAILAjF IDOCIi UJÍ
Įvairaus didumo padidinti portretai —- spalvuoti! Foto ant porcelano, antkapiams. 

Meniškos, gražios foto nuotraukos! Greitas ir sąžiningas darbas!
, /n. Lietuviams pigiausios kainos!

SOPAS PRONTAS UVf J f*
PRONTAS EM 5 MINUTOS . . * J[~JL -jĮ-g -4

PALADAR CASEIRO " 1.........«««■■M JM -■

i:
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