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la re Artėjime Ženklai
Jei ne šiais metais tai sekančiais tikrai įsiliepsnos 

naujas pasaulinis karas, nes .komunistai pradėjo garsintis 
taikos nešėjais. Čia tai ir yra baisiausias ir šlykščiausias 
metodas išprovokuoti karą. Komunistai pradėdami Stobol 
mo taikos propagandą, tuo pačiu jiu pradėjo rengtis pa
sauliniam karui. Jie nori kaip nors pasauliui apdumti akis, 
kad ne jie yra karo kaltininkai.

Šį gudrumą ir apgaulingą kelią tik pats šėtonas gali 
išgalvoti. Šio plano kartais nesupranta net giliausi pasau
lio politikai, kurie nėra arčiau susipažinę su komunizmo 
praktika ir veikimo priemonėmis. Visi, girdėdami tik tai
kos šūkius, noromis, nenoromis įsitikina, kad komunistai 
nenori karo; o jeigu jis bus, tai visa kaltė kris vakaru de
mokratijoms. Komunistiški gudrumai vyniojami į švelnią, 
vatą. Visi jų laikraščiai pilni propagandos už taiką. Visur 
ant sienų ir langų užrašai: — «šalin karas, tegyvuoja tai
ka!» — įdomu pastebėti, jog karui artėjant, taikos propa
ganda didėja.

Dėlto ir tik dėlto Malikas siūlo net ir Korėjoje daryti 
taiką. Tik pagalvokime, Malikas kuris atstovauja kraštą 
pavergusį ir naikinantį ištisas tautas lig šiol negirdėtais 
žiaurumais, siūlo taiką! Ar dėlto, kad Kinijos komunistai 
neturi jėgų? Priešingai, tos jėgos diena iš dienos didėja 
ir auga. Net aviacija iš 200 pakilo iki 1000 lėktuvų, Be 
to, Rusijos pagelba kasdien didėja. Ir štai: staiga, nei iš 
šio, nei iš to, siūlo daryti taiką. O amerikonai ir kitų val
stybių politikai su mielu noru nori derėtis, kaip jau derė
josi daugelį kartų kitais atvejais, pvz. paskutinėje ketu
rių didžiųjų užsienių reikalų ministerių pavaduotojų kon
ferencijoje, kurioje nebuvo prieita prie susitarimo.

Ir šiose derybose, Korėjoje, komunistai mėgins dik
tuoti ir išgalvos sąlygas, kurių nė iš tolo nebus galima pri
imti, o komunistinė propaganda visais balsais šauks: «žiū
rėkite, kapitalistai nenori taikos, o karo!»

Dėl nesusitarimo kaltę mėgins primesti vakariečiams, 
o ne sau. Čia ir yra lyg tam priežodyje: pats muša, pats 
rėkia!

Jau vien dėl šios komunistų taikos propaganth r yra 
aišku, kad karas už durų. Dėl ko jie pirma to nedarė? Dar i 
nebuvo pasiruošę ir į visus vakariečių taikos siūlymus 
atsakydavo piktais koliojimais.

Kadangi visas komunistų darbas paremtas apgaule 
ir suvedžiojimais, dėlto ir šitokia įžūli ir skubi propagan- 
dėl taikos, yra tikriausias įrodymas, kad karas jau čia 
pat.

Jeigu ši gudri bolševikų propaganda «už taiką» jiems ; 
pasiseks ir jų apgaulingų planų niek is neiškeli pasaulio ' 
spaudoj ir per radijo, karui prasidėjus jau bus per vėlu, 
nes suklaidinta žmonija lengvai pasiduos organizuojama į 
raudonąją koloną, kuri valstybių viduje kels riaušes, sa
botažus, streikus, sprogdins tiltus, fabrikus, užmušinės val
stybių vadus, politikus. Jie darys tai iš gilaus įsitikinimo, 
kad žiauraus karo kaltininkai yra ne komunistai, o vaka- ; 
piečiai.

Sekdami šį gudrų komunistų taikos žaidimą ir diena 
iš dienos įsitikinsime, kad karas jau nebetoli.

Galvojąs

BRAZILIJOS ŽINIOS

Bernužėliai plieno daigeliu Mergužėlės klevo grėbleliu 
Žalioj lankoj šienelį piaus - Bradalgelės tea sugrebos

INDĖNŲ ŽIAURYBĖS

Amazonas estade į Porto 
Velho miestą atvyko galviju, 
varovas Antonio Medonça, k u 
ris papasakojo savo liūdną is 
to riją.

Antonio su kitais galvijų 
varovais (tropeiros) varėsi 
apie 10 asilų ir *2 jaučius iš 
Cuiba į Rundinos sritį, kur 
juos turėjo parduoti deiman
tų ieškotojams. Kelias vedė 
per džiungles, o visa vilksti 
nė žygiavi prisilaikydama 
pratiestos telegrafo linijos. 
Galvijų varovai vieną dieną 
pasijuto sekami Ngambiguara 
giminės indėnų, kurie per ke 

lias dienas vis anksčiau pra
dėjo supti vilkstinės galvijus 
ir im inės. Vienos dienos an 
kstų rytą indėnai puolė. Puo 
limo metu Antonio Medonçai 
pavyko pabėgti, bet jo drau
gai žuvo nuo indėnų strėlių.

Kada Antonio jau buvo pa
bėgęs. jis matė dūmus dide
lių laužų, kuriuos sukūrė in
dėnai. kad iškeptų ir suval
gytų jo kritusius draugus.

— Šių metų birželio mėn. 
30 d. at v y ko « C o n t e G r an d ė » 
laivu pirmasis po šio karo 
Vokietijos ambasadorius d r. 
Fritz Oellers, kuris įteiks sa-
I 

vo skiriamuos us raštus. To
kiu būdu Brazilij t užmezga 
diplomatinius ryšius su vaka 
rų Vokietija.

Karlu su ambasadoriumi 
atvyko visa eilė būsimos am
basados tarnautojų

Matarazo pagrobėjai 
paleisti

Su dideliu triukšmu areš
tuotieji du italai Malavossi ir 
Cornell i, kurie buvo pagrobę 
jaunąjį grafą Matarazzo, kad 
išreikalautų iš tėvo 10 milijo 
nu kruzeirų, pagal- 10 osios 
kriminalinės nuovados teisėjo 
parėdymą, buvo paleisti iš ka 
įėjimo.

Minėtasis teisėjas atmetė 
policijos reikalavimą abu gro 
bikus palaikyti kalėjime iki 
teismo.

Del šio įvyk'io dar tebevyk 
sta gana aštrios ir gyvos kai 
bos. Vieni laikraščiai smer
kia teisėjo parėdymą, pagal 
kurį abu nusikaltėliai buvo 
paleisti. Kiti laikraščiai betgi 
juokiasi, jog «palhaçada» pa
sibaigusi, nes, kaip abu italai 
aiškina, nėra buvę jokio pa
grobimo, o tik buvusi jaunojo 
grafaičių «brincadeira", kurią 
jie tik vykdę, kad įsiteiktų mi 
lijonieriaus sūnui.

NAUJOS BAŽNYČIOS

Uždraustas viešas pasireiš
kimas ir naudojimas Katalikų 
Bažnyčios apeigų bei liturgi 
nių rūbų taip vadinamai Igre

SOPAS PRONTAS ILSiyf IA
PRONTAS EM 5 MINUTOS JsTJiL

PALADAR CASEIRO

ja Católica Brasileira (tauti
nei bažnyčiai) ir Igreja Cato 
lica Livre (laisva katalikiška 
Brazilijos bažnyčia).

São Paulo viešojo saugumo 
sekretorius Dlpidio Reali bir 
želio 19 d. pasiremdamas Res 
publikos prezidento, Teisingu 
mo ministerijos ir Variausio 
Tribunolo dekretais, išleido 
São Paulo valstijos policij i 
aplinkraštį, sulig kuriuo poli
cija yra įpareigojama neleisti 
viešai pasireikšti anksči- u 
minėtoms bažnyčioms, j naudo 
jančioms apeigas, liturginius 
rūbus ir bendrai visą liturgi
ją kurią vartoja Romus Kata 
likų Bažnyčia.

Minėtos erezijos Brazilijoj 
atsirado prieš keletą metą. 
Jei naujos sektos susikurs

KORĖJOS KARAS
Korėjos karo padangėje pa 

sirodė naujos paliaubų |gali- 
mybės. Nors karo veiksmai 
tebevyksta fronte, bet šian
dien visų dėmesys nukreiptas 
į būsimus pasikalbėjimus tarp 
komunistų ir amerikiečių pa
siųstų karo paliauboms svar
styti pasiuntinių.

Kai sovietų atstovas prie 
UNO Malikas paskelbė savo 
Korėjos taikos planą, JAV 
ambasadorius Maskvoje Alan 
Kirk kreipėsi į Sovietų užsie 
nio reikalų komisaro parei
gas einantį Gromyko, prašy- 

nauja ritualą, jį viešai vartoti 
nebus draudžiama.

Ši pol cijos intervencija yra 
niekas kitas, kaip tik apsau 
gojimas katalikų kulto nuo 
piktnaudojimo, kurie neturi 
teisės jo naudoti. Kaip užre
gistruotos firmos vardo nega 
gali niekas kitas savintis, tas 
pat yra šiuo atveju.

— Pagal Rio d e Janeiro 
sudarytą statistiką, per pasta 
ruosius 10 metų, į Braziliją 
buvo įvežta 300 000 automo
bilių. Iš šio skaičiaus didžioji 
dalis buvo lengvieji automo
biliai, ir tik, palyginant ne
daug sunkvežimių.

Apmokėti visiems šiems au 
tomobiiiams išėjo 9 milijar
dai kruzeirų.

damas papildomų paaiškini
mų. Gromyko paaiškino, kad 
paliaubų pasitarimai turėtų 
būti vedami tarp UNO ir šiau 
rėš Korėjos kariuomenės va
dovybių. Pasitarimai turėtų 
liesti tik kariškus karo nu
traukimo ir paliaubų klausi
mus, visai neliečiant bent ko 
kių politinių ar sienų klau
simų.

Trumpai po to JAV karo 
pajėgų vadas Tol. Rytuose 
gen. Ridgway kreipėsi per 
radijo į Korėjos komunistų 

(Nukelta į 3 pusi.)
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Lietuviai Lasaulvle...
J.A.V» Politinių Kaliniu

KAZICKAS — EKONOMIJOS 
MOKSLŲ DAKTARAS

Š. m. birželio 11 d. Juozas 
Kazickas gtvo ekonomijos 
daktaro laipsnį Yale’s uni
versitete, New Haven.

J Kazickas 1863 m. tremti
nių vaikaitis, gimė 1918 m. 
Sibire. Gimnaziją ėjo Pasva
lyje 1928 - 1937 m. karo mo
kyklą - 1937 • l£3 > m.

Studijavo ekonomiją iškart 
Kaune, j&sfciąu Aliniais uni 
versitete, kurį baigė 1943 m. 
Vadovavo Vilniaus miesto 
įmonių skyriui ir kartu dir
bo pogrindžio darbą Vilniu
je.

Pasitraukęs į Vokietiją - 
1945-6 m. studijavo Tuebinge 
ne ir buvo berengiąs diserta 
ciją «Lietuvos žemės ūkio ko 
lekty vizacija».

1947 m. atvažiąvo Amerikon 
ir uoliai dirb) visuomenės dar
bą: 1948-9 m. buvo L. R K. 
Susivienijimo organizacinio 
skyriaus vedėjas, daug Kar
tų skaitė paskaitas įvairiuo
se suvažiavimuose, susirinki
muose bei amerikiečių klu
buose, komunizmo ir Marshal 
lo plano klausimais.

1947-51 in. studijavo Yale’s 
un-te, pakartotinai gaudamas 
stipendiją. Nuo 1948 m. Al
bertus Magnus kolegijoje dės 
tė ekonomiką, bei buvo šio 
skyriaus vedėjas.

Savo disertacijai be univer
siteto šaltinių, naudojosi už
slepiu reikalų ministerijos. 
Jungtinių Tautų bei kitais nau 
jausiais šaltiniais.

Dabar kviečiamas dirbti į 
krašto apsaugos ministerijos 
rytu Europos ekonominių ty
rinėjimu skyrių > bei dėstyti 
jėzuitų universitete Vašing
tone.

Yra American Imperial Cor 
poration tarybos narys ir su 
dr. K Valiūnų dtlininkas im
porto eksporto firmos.,

Balsas
JAV gyvenantieji politiniai 

kaliniai išleido atsišaukimą 
birželio įvykių sukakties pro 
ga. Išdėstė baisius -genocido 
veiksmus Lietuvoje prieš 10 
metų ir dabar, kreipėsi į krik 
ščioniškąjį vakarų demokrati 
ni pasai lį, jo laisvąsias tau
tas ir jų reprezenly vines vy- 
liausybes ir asmenis, prašy
dami atkreipti žmogiškos są
žinės ir teisingumo jausmo 
akis į tai, kad jau 10 metų 
kai Lietuvoje ir kitose Pabal 
tijo valstybėse grobuoniškas 
Sovietų Sąjungos rėžimas vyk 
do siaubingą lietuvių tautos 
ir jos kaimynų latvių ir estų 
naikinimą - genocidą.

Lietuviai politiniai kaliniai 
rašo:

-Šią musų didžiosios nelai
mės valandą mes šaukiamės 
į Jūsų kilniuosius jausmus ir 
sąžinę.

Išgirskite mūsų žudomos 
tautos pagelbo*» šaukiantį bal
są, kurios vienintelis nusikal 
timas buvo tas. kad ji mylė
jo laisvę ir norėjo palaikyti 
dvasinius ryšius su vakarų 
pasauliu:

Reikalaukite pakelti tą ge
ležinę uždangą, kuri laiko už 
dengusi baisiąją tautų naiki
nimo sceną:

Reikalaukite, kad iš Lietu
vos ir kitų Pabaltijo kr;.šių 
butų atitrauktos sovietų oku
pacinės pajėgos:

Reikalaukite paskirti ir ina 
reigoti tarptautinę Jungi nių 
Tautu specialią komisiją nu
statyt- įsibrovėlių Lietuvai pa 
d; ryt į nuostolių dydį ir iš
tirti nusikaltimus, kokius jie 
padarė prieš tarptautinius įs
tatymus ir žmoniškumą:

Išrūpinkite visų Lietuvos 
piliečių paleidimą iš soviet į 
kalėjimu, koncentracijos ir 
darbo vergų stovyklų bei ki

tų ištrėmimo vietų.
Laisvojo pasaulio motinos, 

atsiliepkite į jūsų sesių moti 
nu. praradusių savo namus, 
šeimą, vaikučius maldavimą
— grąžinti ramų šeimos gy
venimą, sumažinti skausmus.

Laisvųjų tautų ūkininke, 
darbininke, mokslo pasaulio 
žmonės, visų bažnyčių kuni
gai ir tikintieji, pasaulio po
litikos vadovai ir kariai — pa 
kelkite protesto galingą bal
są prieš Sovietų Rusijos tiro 
nų vykdomą tautų naikinimą
- genocidą!

Pavergtoje Lietuvoje
Lietuvis boksininkas Algir

das Šocikas išsikovojo Mask
voje pirmą vietą stipriausių 
tarybų sąjungos boksininkų 
turnyro sunkaus svorio v; r 
žybose, praneša «Tėvynės 
Balsas» savo 6-me numeryje.

Maskvoje jis nugalėjo sun 
kaus svorio čempijoną Nika- 
loju Koroliovą.

Šocikas iš viso turėjęs 61 
rungtynes, iš kurių laimėjęs 
54. ju tarpe 30 juokautais 
Vienuolika kartų jis rungėsi 
su Lenkijos, Vengrijos, Rūmu 
nijos ir Suomijos boksinin
kais ir visus karius laimėjo.

Praėjusią vasarą jis išsiko 
vojo Sovietų sąjungos čemni 
jono vardą. Bet tose varžybo 
se nedalyvavo daugkartinis 
čemnijonas Nikalojus Norulio 
vas. Dabar nugalėjęs ir Fo- 
roliovą, Šocikas pasidarė vi
sos Sovietų sąjungos sun 
kaus svorio čempijonu

«KANTRYBĖS STCTIS»

Iš «Tiesos» ded rnų raši

Šį mūsų kreipimąsi — pra 
šymą supraskite ne vien tik 
kaip pagelbos šauksmą nelai 
mėje, bet kartu ir nuoširdžiau 
šią visam laisvajam pasau
liui įspėjimą — sukrusti 
prieš baisųjį visos žmonijos 
priešą — Sovietų Rusijos Jau 
kinę tironiją, kurią mes, po
litiniai kaliniai, kartu su sa
vo tauta patyrėme ir kuri 
iki šiai dienai mūsų tautą 
smaugia».

Atsišaukimą pasirašė buvę, 
bolševikų ir nacių politiniai 
gyveną Chicagoje.

nių aiškėja, kad Vilnius so- 
cialistiškai lenktyniauja su 
Klaipėda del blogiausio ke
leivių aptarnavimo. Klaipėdai 
teks pirmenybės palmė, nes 
draugas Brazovskis autotran 
sporto valdybos pirmininkas 
pastebėjo Vilniaus autobusų 
stotyje blogumus, kurie vil
ti ečiiiose nupelnė jai «kan
trybės stoties» vardą :r ėmė
si priemonių tos autobusų 
stoties darbui pagerinti. Pa
didintas autobusų skaičius, o 
keleiviai informuojami apie 
autobusų išvykimą

Tai ne juokai ir ne juokų 
skyriuje dedamos tokios ži
nios. Tikrai pasiekta nepa
prasta pažanga, kad kelei
viai sužino, kada autobusai 
išvyksta.

LIETUVIAMS NETEKO PRE
MIJŲ «už taiką»

«Tėvynės Balsas», nenusi
sekęs bolševikų laikraštis 
t'e iltiniams iš užsienio į ta 
rybini »rojų» vilioti, jau per 

4COM LEITE fRIO, .GELADO OU QUENTE j .MJ ;,

kelis numerius garsiai svais- 
čioja apie «kovą už taiką«, 
nors jis turbūt ir pats netiki, 
kad sovietų kalbos apie tai
ką tikrai siekia taikos.

Laikraštyje yra paskelbtas 
tarpia utinių stalininių premijų 
«už laikos stiprinimą tautų 
tarpe» komiteto nutarimas, 
kuriuo 7 užsieniečiai bolševi 
kų rubliniai simpatikai apdo
vanoti tomis premijomis. Pre 
mijos teko dviem prancūzam, 
viem.m anglui, vienam ame
rikiečiai, vienam kiniečiui, 
vienam korėjiečiui ir vienam 
meksikiečiui.

Kaip laikraštis rašo, «asme 
nys apdovanojami tarptautine 
stalinine premija, gauna tarp 
tautinės stalininės premijos 
diplomą, auksinį, ant krūtinės 
nešiojamą, medalį su Stalino 
atvaizdu ir 100.000 rublių pi
niginę premiją.

Lietuvos žymiems bolševi- 
kėliams taikos premijų nete
ko.

«’P. B.» 6 nr. skelbiamos 
stalininės eilinės premijos kai 
kuriems Lietuvos meninin
kams: ’Pilvyčiui, A. Gudaičiui, 
Guzevičiui, K. Petrauskui. S. 
Vainiūnui. P Aleksandravi
čiui, J. Grybauskui, R. Sipa
riu]-. J. Dautartui, J. Petraš- 
kevičiūtei, J. Stasiūnu], S. De 
licejevui.

Ryšium su tomis premijomis 
J. Šimkus tame laikraštyje de 
da straipsnį «Klesti lietuviš
kas tarybinis menas», tartum 
menas klesti tada, kada me
nininkui prikabinamas ant 
krūtinės blekelis su Stalino 
atvaizdu ir išmokama sauja 
kruvinų rublių.

— Dail Palaima, Kosciuš
ka ir Motuzeyičius ruošia es 
kizą dideliam pano «Perga
lė». kurio aukštis s;eks 5 mt. 
plotis 8 metrus

Kodėl Mes Sukilom?
7 : Kazys Škirpa

■ ■ ■ _; ’• * i

Su šiurpu ir neužgęstančio protesto jausmu 
širdyje mes, lietuviai, prisimename ir niekad ne
užmiršime to, kaip prieš dešimt metų sovietiška
sis okupantas mūsų Tėvynėje - Lietuvoje griebė- 
naikinti lietuvių šviesuomenę:

— Kaip virš 12 000 asmenų, nei kuo nenusi
kaltusių, - buv. Lietuvos valstybės vyrų, kilniau
sių šv. Bažnyčios dignitorių, tautai daug nusipel
niusių visuomenės veikėjų, idealistų - kultūros 
darbuotojų, mokslo, spaudos ir švietimo darbinin
kų. nepriklausomybės karo veteranų, patriotinio 
jaunimo ir tt, - nugrūdo į kalėjimus,, ir

— kaip šį savo siautėjimą tas okupantas 1941 
ra. birželio mėn. antroje pusėje apvainikavo- pir
muoju masiniu užpuolimu ant ramių ietuvos gy
ventojų — apie 50.000 žmonių -- vyrų ir moterų, 
jaunų ir žilagalvių senukų ir vaikų, inteligentų, 
ūkininkų ir paprastų darbininkų šeimų, — išplė
šė iš mūsų tautos tarpo, sumetė į galvijams vežti 
vagonus, juos aklinai užkalė ir. be lašo vandens 
alpstantiems vaikučiams, išvežė į sovietinės impe 
rijos tyrus ir kacetus...

Iš slaptų sovietiškų dokumentą patekusių 
1941 m. birželio 23 d į lietuviu sukilėTii rankas, 
mes žinome.; jog prie čia anskčiau suminėto’įaukš- 
čiausio laipsnio nusikalstamojo darbo prieš žmo
niją ir jos civilizac’ją, Maskvos vadovybė pradėjo 
ruoštis nuo pat to momento, kaip užkergė Lietu
vai 1939 m. spalio 10 d sutartį su Sov. Rusija, lyg 
ant pasityčiojimo ją pavadindama «Draugingumo 
ir Savitarpinės pagalbos» sutartimi

Deja, ši ano meto Kremliaus didžioji paslap
tis ryškėjo tik palaipsniui, kai .1940 m. 15 d. So
vietų Rusija, sulaužydama visus savo iškilmingus 
įsipareigojimus nepaže’sti Lietuvos suverenumo ir 
ir jos teritorijos integralumo, kl ista ir jėga pa
glemžė įietuvo® nepriklausomybę* ir ėmė be ato 
dairos ir be pasigailėjimo, be saiko ir be galo, vyk
dyti nekaltu žmonių areštus, ardyti krašto ūkį, iš
niekint! mūsą šventoves, ir griauti visą musu kul
tūrinį ir socialinį gyvenimą, skubėdama išplėšti 
mūsų kraštą ir mūsų tautą iš civilizuotos vakarti 

Europos ir mus nustumti į Sov. Social. Respubli
kų Sąjungos materialinį ir dvasinį skurdą...

Joks iš lietuvių pusės pakantrumas susilai
kyti nuo pasipriešinimo aktų, kad nesiierzinus prieš 
save sovietiškojo okupanto nei kiek neprilaikė 
jo nuo griovikiškų darbų mūsų krašte ir nuo pik
to pasikęsinimo ekslerminuėti musu tautos švie 
suomenę bei mūsų kultūrinio gerbūvio kūrėjus.

Tik po to, kai kalėjimai jau buvo sausakim- 
šiai prikimšti nekaltų žmonių, kai paaiškėjo jog 
kaltinamieji yra verčiami prisiimti ant savęs nu 
sikaltimus kurių jie niekad nebuvo padarę, ir kai 
vis daugiau ėmė pasitvirtinti, jog jie yra žiauriau
siai kankinami ir sadistiškai nužudomi, tada tik 
visi pradėjo suprasti kas tai yra ta sovietinė san
tvarka tikrumoje, ir kad tai yra ne kas kita, kaip 
laukinė Kremliaus kriminalistu sugalvota ir iš an
ksto suplanuota, žmonių laisvei ir žmogui, kaip 
tokiam, naikinti sistema, iš kurios būtų bergždžia 
tikėtis nors elementariškų žmogaus teisių atsižvel
gimo, arba laukti paprasto žmogiško pasigailėji
mo nekalto žmogaus.

Tam visam išryškėjus, o pro kalėjimo langus, 
kad ir apkaltus storomis lentomis, ir per ekzeku- 
cinių kamerų sienas nuolat, dieną ir naktį, gir
dint širdį rėžiančius duslius kankinamųjų šauks
mus suteikti broliškos..pagalbos, savaime pasidarė 
aišku iog ten. kur siaučia f avietinis rėž’iras. ten 
žmogui mylinčiam savo Tėvynę-, prisirišusiam prie 
vakaru kultūros, tikinčiam į Dieva ir trokštančiam 
laisvės, gyvenimo nėra, o tik begalinės kančios, 
todėl savaime brendo mintis, kad geriau būtų mir
ti Laisvės Kovotojo mirtimi, negu pasiduoti nevil
čiai bei leisti save būti sovietiškųjų sadistų žvė
riškai nužudytam arba deportuotam į Sov. Rusi
jos kacetus sistemingam nukankinimui be pėdsa
ko. .

Štai kodėl ryžtingieji musu tautos elementai 
ansisnrendė pavartoti kraštutinę gelbėjimosi prie
mone'

Štai kodėl iie siuntai būrėsi i bendra Lietu- 
viu Aktyvistu Frontą, nepabūgdami įžūliausių iš 
bolševikinio nriešo pusės persekiojimų ir areštų!

fitai kodėl jie, nebobrangindami savo gyvy
bės. griebėsi plikom rankom nunlėšli šautuvą nuo 
rusu raudonarmiečiu pechi, patys apsiginklavo, 
ir 1941 m. birželio mėr, 23 d. įstengė pravesti lie
tuvių tautos sukilimą, nesusvyruojant stoti ant ba

rikadų prieš rusų Raud. Armijos tankus ir NKVD 
kulkosvaidžius!

Šiuo savo herojiniu žygiu lietuvių tauta da
vė prideramą atsakymą sovietiškajam okupantui 
už anksčiau suminėtą mūsų tėvų,.brolių ir sesių 
masinį deportavimą iš savo krašto, o taip pat ir 
už visus kitus bolševistiniuS žiaurumus ir griovi- 
kiškus darbus Lietuvoje laike pirmosios sovietų 
okupacijos.

Su ginklu rankoje nublokšdama sovietiškąjį 
jungą nuo savo pečių, atstatydama Lietuvos val
stybinę nepriklausomybę ir pastatydama naują 
tautinę Krašto Vyriausybę, lietuvių tauta nunuo
gino prieš visą pasaulį ir istoriją Maskvos melą 
apie neva Lietuvos laisvą įsijungimą į Sov. So
cial. Respublikų Sąjungą 1940 m. Iš kitos pusės, 
tuo savo žygiu ji įspėjo Hitlerinę Vokietiją jog 
Lietuva vėl yra nepriklausoma valstybė, o savo 
laike sukilimo sudėtomis kraujo aukomis dar kar
tą parodėme visiems jog nesame jokia vergų tau
ta, jog branginame vakarų civilizaciją ir demo
kratines laisves ne vien ant popiečio ir kad esa
me pasiryžę kovoti už savo tautinius idealus.

Šitaip užsigrūdinusi kovoje už savo teisę į 
valstybinę nepriklausomybę ir susicementavusi 
tautine vienybe, lietuviu tauta taip pat vyriškai 
per ištisus tris metus, priešinosi nacių okupaci
jai. si.dėdama tūkstančius naujų aukų kovoje už 
savo laisvę ir bendrą su didžiosiomis demokrati
jomis reikalą. NeJos kaltė kad pasėkoje II-jo 
pasaulinio karo Lietuva tapo iš naujo bolšėvfsti- 
nio okupanto auka, ir kad tas žiaurusis okupan
tas štai jau šeši metai lieka nesudraustas ir gali 
toliau daryti Lietuvoje savo nusikalstamus darbus 
prieš žmoniją ir jos civilizaciją, vykdydamas tik
rą tautu genocidą mūsų krašte.

Požiūriu priešbolševikin-is kovos. 23 birželio 
lietuviu sukilimo reikšmė toli išsilieja už pačios 
Lietuvos ribų. Tuo mes. lietuviai, galime pasidi
džiuoti prieš kitas tautas, nes kalbamas mūsų su
kilimas teikia visoms tautoms pavyzdį kaip reikia 
kovoti su bulševistiniu žmonijos priešu ir kad 
tam neužtenką, balsavimo korteliu, verbalinių no
tų. skaitlingu konferencijų ir begalinių kalbų Jun
gtiniu tautų organizacijoje, New York’e.

Proga dešimties metų sukakties nuo 23 bir
želio mūsų tautos herojinio akto, tebūna leista 
man, kaip asmeniui stovėjusiam Lietuvių aktyvis-
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Lietuvaitės Tautiniais
Drabužiais

Kiokvienam, kuris turėjo 
progos dalyvauti birželio 24 
d. Municipal teatre, tikrai gi
lų įspiidj paliko gausus Ben
druomenės Choras, kuris šį 
kartą susirinkusius žavėjo ne 
vien lietuviška daina, bet ir 
lietuvių tautinių rūbų margu
mu, spalvingumu Tikrai, São 
Paulo lietuvių kalonijadidžiuo 
jasi matydama tokį būrį orga 
nizuoto jaunimo, kuris, nebo 
damas nuovargio po dienos 
darbų, atranda laiko ir kultu 
riniams reikalams. O paskui 
to darbo vaisiais pasidžiaugia 
visi.

Tačiau šį kartą ypatingą 
dėmesį tenka atkreipti į tai, 
kad, atrodo, visos choristės 
lietuvaitės pasiryžo įsitaisyti 
kiekviena nuosavus tautinius 
drabužius. Ir belieka tik svei 
kinti šį jau įgyvendintą pasi
ryžimą!

Taigi, São Paulo lietuvaičių 
tautinių rūbų kiekis žymiai 
padidėjo, bet to pat negalima 
pasakyti apie jų kokybę. Tai 
pripažįsta ir pačios mergai
tės! Ir tai didele dalimi yra 
pateisinama, nes joms tuo rei 
kalu stinga instrukcijų, laiko, 
o ne vienai ir lėšų,

Bet ką nors patobulinti, pa 
gražinti niekuomet nėra per 
vėlu. Ir priežodis sako: «ge
riau vėliau, negu niekados!» 
Todėl mano tikslas ir yra čia 
atkreipti lietuvaičių dėmesį j 
tai. kad lietuviškus tautinius 
drabužius būtinai reikia 1 i ę- 
t u v i š k a i pagražinti, pa
puošti lietuvių sodžiaus me
no raštais — juostomis arba 
ornamentais. Vadinasi,, neuž
tenka vien atatinkamos for
mos (pasiuvimo), bet reikia 
ir lietuviško turinio. O lietu
vių liaudies menas yra toks 
turtingas, kad jame nesunku 
surasti šimtus įvairiausių niu
ansų — skirtingumų bet ku
riam reikalui. Ir dėl to nede
ra nors ir geriausioms drau
gėms ar seserims taisytis vie 

tų Franto priekyje, kreiptis šiuo viešu žodžiu į mano ko
vos draugus - aktyvistus -- kurių šimtai randasi tremty 
je. o taip pat į lietuvius tremtinius, kaip ano meto įvykių 
gyvus liudininkus, ir į visą lietuviškąją visuomenę visur 
laisvajame pasaulyje:

Nepasiduokime jokiai nevilčiai! Sovietinis okupantas 
turi ir bus kadi nors pašalintas iš mūsų krašto! Lietuva 
vėl taps nepriklausoma! Kitaip būti negali!

K ad tai greičiau įvykių, suglauskime dar daugiau ųiū- 
sų širdis ir protus, ir sutelkime visas mūsų pastangas ga
lingam visų lietuvių nroteVui vsame pasaulyje prieš so
vietiškojo okupanto nusikalstamus darbus prieš žmoniją 
ir jos civilizaciją mūsų k. ašie. Protestuokime be paliavos, 
kad visi suprastų kad tai kas darosi Lietuvoje, gali pasi
daryti ir visur kitur: žūtų nebe šimtai tūkstančių nekaltų 
žmonių, kaip dabar Lietuvoje, bet raudonieji budeliai iš
žudytų milijonus inteligentijos pasaulyje, jei tik Sov. Ru
sijos diktatorių svajonė — išplėsti bolševizmą visur pa
saulyje — išsipildytų.

Kad mūsų protestas gautųsi kuo efektingesnis, neven
kime kelti viešumon ir to, kuo mes. kaip tauta kovojanti 
prieš bolševizmą, galime pasidydžioti: pasistenkime kaip 
kas tik gali — per spaudą, paskaitomis, gyvu žodžiu su
sirinkimuose, per asmeniškas pažintis, arba betarniškai 
per valstybės vyrus tų kraštu, į kur likimai mus nubloškė 
— nušviesti mūsų tautos 23 birželio sakilimo gilią prasmę, 
kaip pavyzdį visoms kitoms tautoms priešbolševikinėje 
kovoje.

Šiuo savo herojiniu žygiu, savo naujomis aukomis ir 
savo besąlyginėmis kančiomis-po pasikartojusia sovietų 
okupacija, lietuvių tauta jau atliko savo uždavinį, kaip va
karų kultūros avant-postas šioje Europos dalyje.

Todėl mes, lietuviai, turime teisę reikalauti kad vi
sos valstybės, už kurių laisvę ir civilizacijos persergėji
mą mūsų tauta dabar kenčia, ir tų valstybių atsakingi vy
rai surastų priemonių išgelbėti Lietuva ir lietuvių tautą 
iš sovietinio pragaro.

Iškėlimu 23 birželio sukilimo reikšmės priešbolševi
kinėje kovoje mes ir tinkamai atžymėtuma. to įvykio, jau 
nuėjusio į garbingus Lietuvos Istorijos lapus, dešimtąją 
sukaktį ir atiduotume priderama nagnrbn mūsų tautos au
koms, kurias Ji iki šiolei sudėjo kovoje, už savo laisvę.

nodus tautinius rūbus, net nė 
jų atskiras dalis! Juo dides
nis čia raštų ir spalvų įvai
rumas, tuo įspūdingiau ir gra 
žiau.

Todėl kyla klausimas kokiu 
būdu galima į braziliškas me 
džiagas įnešti lietuviškumo 
dvasios? Ieškant atsakymo 
pravartu bent trumpai stab
telti ties kiekviena dalimi.

SIJONaS — tai pagrindinė 
ir stambiausia tautinių rūbų 
dalis, todėl prie jo tenka de
rinti kitas smulkesnes. Sijo
nui medžiaga vilnonė, pla
čiais ar siaurais išilginiais, 
skersiniais dryžais ar languo 
ta. Netinka lygi, gėlėta ar ki 
taip marga. Suaugusių mer 
gaičių ir moterų sijonai ilgi 
(5 - 10 cm.) nuo žemės, bet 
mokyklinio amžiaus mergai
tėms geriau tinka iki kelių. 
Sijonai siuvami raukti arba 
klostyti, tačiau jų platumas 
vistiek nemažiau 3 mt. To
dėl dėl jo didelės apimties si 
jonai gali palikti nepuošti jo 
kiais raštais. Sijonams visuo
met verta pirkti geresnę me
džiagą, nes ji čia nesukarpo
ma ir visuomet galima panau 
doti pasiuvant ką nors kitą. 
Šilkas ir medvilnė greitai glam 
žosi ir todėl sijonams nevar
totina.

KIKLIKAS — taip pat viloo 
uis, bet netinka ta pati me
džiaga, kaip sijonui. Taip pat 
netinka šilkas ar aksomas. 
Vengti stambių dryžuotumų 
ar languotumų. Lietuvoje au
stieji kiklikai visados buvo 
perpinti smulkiais žvaigžde 
čių ar kryžiukų raštais, todėl 
ir čia būtų labai pageidauti
na, kad atsargiai po truputį 
būtų pasiuvinėti ar panarsty- 
ti, o vienas kitas siūlas žy
miai pakeičia Įjų išvaizdą lie
tuviškumo naudai. O laiko 
tam darbui tereikia tik kelių 
valandų. Patartina tai atlikti 
ne ant medžiagos, o ant jau 
pasiūto kikliko. Vyraujanti 

kikliko spal va kita kai p sijonui 
bet tarpusavy turi derintis.

PRIJUOSTĖ — gap būti vii 
nonė arba drobinė. Jeigu jos 
fonas tamsus, (vyšniavas, ža
lias ar mėlynas), tai raštai yra 
imami ryškių ir įvairių spal
vų ir puošiama visa prijuostė. 
Naudnojamos stilizuotos tul
pės arb t stambesni žvaigždu
čių raštai. Bet ant šviesios, 
ypač baltos prijuostės raštai 
tinka tik vienos spahos, daž
niausia raudoni, bet galima 
irvosilkos mėlynumo. Ant švie 
sios prijuostės vartojami juos 
tų raštai: apačioj plačiausia, 
o einant į viršų ta pati juos
ta vis siaurėja. Netinka ant 
prijuostės, bliuskutės ranko
vių ar karūnoj vartoti lietu
viškos vėliavos spalva’s (gel- 
taną, žalią, raudoną), nes šie 
rūbai ir be tų spalvų yra lie 
taviški ir skirtingi nuo kitų 
tautų tautinių rūbų

Chorisčių priejuostės turė
tų ypatingai pasižymėti raštų 
ir spalvų įvairumu, m-s jos ii 
gesnį laiką scenoje stovi ir 
publika kiekvieną turi progos 
gerai įsižiūrėti. Tenka pridnr 
ti, kad prijuostės turi atatikti 
ūgį ir figūrą t. y. būti ne per 
siauros ir ne per trumpos (vos 
15-20 cm. trumpesnės už sijo 
nūs).

BLIUSKUTÊ — tautiniam; 
rūbams tinka tik su ilgom, 
plačiom (apie 50-60 cm.) ran
kovėm, drobinė Anglišku ar 
pusiau anglišku kalnierinku. 
Jokių nei spalvotų nei baltų 
sagų nevartojama, susegti ne 
matomai. Tačiau tokia pati 
bliuskutė gali būti vartojama 
ir kitų tautų tautiniuose dra
bužiuose. Todėl norint, kad 
ji būtų lietuviška, reikia jai 
priduoti lietuvišką charakterį, 
išsiuvinėjant ant rankovių lie 
tuviškus raštus. Čia galima 
pakartoti tą patį raštą, kuris 
yra ant prijuostės, tinka kiek 
vienas juostas raštas, tulpės, 
žvaigždutės. Bet vėl neužmirš 
ti — kad tik viena spalva! Ge 
riausia raudonai.

Siuvinėjimo būdas: kryžiu
kais ir ne lengvuoju dygsnių, 
o raštų dalis užpildant pilnai. 
Patartina naudoti kanvą

GALVOS papuošimas - (ka 
runa) gali būti labai įvairus. 
Svarbiausia, kad jis derintųsi 
ir prie rūbu ir prie veido, o 
taip pat galva iš tikrųjų pa
puoštų. Todėl netiksiu imti 
pirmąjį po ranka pakliuvusį 
medžiagos gabalą ir sulanks
čius dėtis jį ant galvos. Kiek 
vienas galvos papuošimas tu 
ri turėt5 forma, kurią pataria 
ma išsikirpti iš kartono, kur 
paskui pritvirtinama visi pa
gražinimai. Čia jau tinka šil
kas, [vairūs blizgučiai, karo
lėliai, anmezgimai. apsiuvinė 
jimai ir it. Tačiau karūna tu 
ri būti skoningai padaryta, ne 
per daug prikimšta. Karūnos 
užpakaly turėtų turėti kasnx 
kus, kuriu ilgis maždaug iki 
pusės pečiu. Karūną reikia- 
užsidėti ant galvos taip, kad 
ji nenuskęstu plaukuose, o 
būtu aiškiai visa matoma. Va 
diūasf, reikia ją pritvirtinti 
netoli kaktos.

Moterys galvas pridengia 
specialia skarele ar Iri nuo
metu

KAROLIAI — tai kaklo pa
puošimas Bet prie lietuviu tau 
tinių rūbu tinka tiktai ginta
riniai arba raudonieji kora
lai. Visi kiti netinku: balti nėr 
liniai, kristaliniai, visų spalvų 
stikliniai ir tt. Todėl geriau 

būti visai be karolių, negu už 
gidėti netinkamus.

JUOSTOS — dėvimos ne 
tik lietuvių vyrų, bet ir mer
gaičių, moterų. Susijuosiama 
ant viršaus kikliko ir kairia
me šone surišama.^ Tačiau 
juostas gražiai galima panau 
doti ne tik juosmens, bet ir 
galvos papuošimui.

Visi kiti blizgučiai prie tau 
tinių rūbų netinka. Auskarai, 
broškės, apyrankės galima bū 
tų užsidėti, jei būtų iš ginta- 
taro, bet jei iš kitos medžią-' 
gos, tai palikti prie kitokio 

Lietuvaitės tautiniais drabužiais

apsirengimo. Taip pat neside 
rina su kukliu lietuvaičių bu 
du, dė vint tautinius rūbus, rau 
donai lakuoti nagus, rūkyti, 
gerti svaiginamus gėrimus ir 
tt. Kas jaučia pagarbą lietu
vių tautiniams drabužiams ši 
to visų» atsisakyti keletai va
landų nebus per sunku.

Tai štai keletas suglaustų 
pastabų, kurios pravers viena 
kitai jau turinčiai tautinius 
drabužius, o taip pat toms 

ykurios ryžtasi ateity įsitaisy
ti. Visas kviečiu nepagailėti 
vienos kitos valandos ir kiek 
galima daugiau įnešti į juos 
turinio — lietuviškos dvasios. 
Del ko nors abejojant geriau 
pasitarti, pasiklausti.

Taip pat tenka pridurti, kad 
tautiniai rūbai tinka dėvėti 
f iškilmingais atvejais: tau
tos šventėse, paminėjimuose, 
koncertuose ir kituose dides
nio masto bet rimtuose paren 
gimuose. Todėl jokiu būdu 
ne karnavale! Tačiau vestu- 
vėce labai gražu, kai pamer
gės, o kartais ir jaunoji apsi 
velka savo tautinius rūbus. 
Norėtųsi kada nors tai pama 
lyti ir São Paulyje.

O lietuvių tautiniai drabu
žiai y r-' tikrai gražūs ir me
niški Tarotautinėse parodo
se lietuvaitės ne karta už sa 
vo rūbus laimėjo pirmąsias 
premijas. Ta.ig:, kiekviena 
mergaitė iy moteris jais na- 
sinuošdamn. gali tik didžiuo
tis savo tauta ir jos nirtingu 
menu, kuriuo šiandien domi

si pačių didžiųjų ir kultūrių- 
gųjų tautų menininkai.

Todėl linkėtina kiekvienai 
lietuvaitei pamažu įsitaisyti 
tautinius rūbus ir juos gra
žiai, turiningai išpuošti. Tada 
jie bus vert narni ir brangi 
narni, ir bus laukiama progų 
kad tik dažniau jais apsivilk 
ti. O lietuvaitės tautiniais dra 
bužiais kiekvienam lietuviui 
primena laisvąją Lietuvą.

M. V-nė

K ORĖJ O S KARAS 
(atkelta iš 1 pusi.) 

kariuomenės vadovybių, jog 
šie pasitarimai turėti} liesti 
kariškus karo nutraukimo ir 
paliaubų klausimus, visai ne
liečiant bet kokių politinių 
Xrba sienų kiaušinių. Trum
pai po to .LA.V. karo pajėgų 
vadas Tol. Rytuose gen. Rid
gway kreipėsi per radio į Ko 
rėjos komunistų kary/vadovy 
bę siūlydamas tuojau p.it pra 
dėti karo paliaubų derybas. 
Komunistų atsakymas atėjo 
per dvi paras. Šiaurės Korė
jos komunistų generolas Kini 
11 sung ir kiniečių «savano
rių» generolas Peng Teh fruai 
pranešė, jog priima gen. Rid
gway karo paliaubų derybų 
pasiūlymą ir siPinka pradėti 
atatinkamas derybas Kaesong 
mieste tarp liepos mėn. 10 ir 
15 dieną. Deryboms pasiūly
toji komunistų vieta randasi 
beveik ant pačios 38 osios pa 
ralėlės ir tai yra pirmasis 
miestas, kurį prieš metus lai
ko komunistai okupavo pra
dėdami Korėjos karą. Ameri
kiečiui buvo siūlę danų laivą 
- ligoninę, kur būtų turėjusios 
susitikti delegacijos. Bet dau 
giausia dėmesio sukėlė komu 
nistų siūlomasis derybų pra
džios laikas, anie porą savai
čių nukeltas priekin. Paskuti 
niomis žiniomis, derybos įvyks 
liepos mėn. S d.

SOPAS PRONTAS
PRONTAS EM 5 MINUTOS 

PALADAR CASEIRO
&

HELIO
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Antanas Baranauskas

A^yrrčiiJ ii lėlį j
Kalnai kelmuoti, pakalnės nuplikę! 
Kas jūsų grožei senobinei tiki? 

. Kur toji* puikybė jūsų pasidėjo?
Kur ramus jūsų ūžimas nuo vėjo, 
kai balto miško lapeliai šlamėjė, 
ir senos pušys siūravo, braškėjo? 
Kur jūsų paukščiai, paukšteliai, paukštytės, 
katrų čiulbančių taip ramu klausytis? 
Kur jūsų žvėrys, gyvuliai, žvėreliai? 
Kur žvėrių uolos, laužai ir urveliai?
Visa prapuolė, tik ant lauko pliko 
kelios pušelės apykreivės liko! .. 
Skujoms, šakelėms ir šiškoms nuklotą 
degina saulė nenaudingą plotą, 
j kurį žiūrint taip neramu regis: 
lyg tartum rūmas suiręs, nudegęs, 
lyg kokio miesto išgriuvus pustynė, 
lyg kokio raisto išdegus kemsynė! 
Miškan, būdavo, eini — tai net akį veria, 
vat taip linksmina dūšią, tižti širdies tveria, 
kad net, širdžiai apsalus, ne kartą dūmojai: 
Ar miške aš čia stoviu, ar danguj, ar rojuj? 
Kur tik žiūri, vis gražu: žalia, liekna, gryna! 
Kur tik uostai, vis miela: giria nosį trina! - 
Kur tik klausai, vis linksma: šlama, ūžia, siaudžia! 
Ką tik jauti, vis ramu: širdį glosto, griaudžia! 
Minkštučiukai samanų patalai ištiesti, 
galvą j save traukia ir liula užliesti. - 
Uogėnojai kaip rūtos, kelmais, kelmais želia, 
juodas, raudonas uogas išsirpusias kelia. * 
Ant žalio, rausvo, balkšvo dugno taškai grybų 
tarp medžių mirguliuoja iš savų sodybų. 
Voveruškų leikelės kur-ne-kur pro plyšį 
iš po samanų marškos sarmatlyvai kyši. * 
Čia paliepių torielkos po mišką išklotos, 
čia kiauliabudės pūpso lyg pievos kemsotos, 

! čia po' eglėmis šeimynomis sudygę ruduokės, 
čia pušyne iš gruodo išauga žaliuokės, 
čia raus\os, melsvos, pilkos ūmėdės sutūpę, 
linksmutės gražiai auga, niekas joms nerūpi.
Čia kazlėkai pakrūmėms ant piemenų tako 
tartum, kniupkeliai kniūpsti, kaip Mickiaučius sako. 
Čia nemunės iš kelmo, lepšiai tarp alksnyno, 
čia šalpionai tarp stuobrių dygsta iš skiedryno.
Čia musmirės raupsuotos, veršiakiai gleivėti, 
čia grybai ir šungrybiai vardais ' nežymėti, 

anei jų žmonės renka, anei žvėrys graužia, 
jėg bėgdami per mišką galvijai išlaužia, 
arba patys savaime suglebę supusta. 
Iš jų trąšos žolmenais aplinkos išplūsta. 
E. iš visų viršesnis auga baravykas, 
valig dainuškos žodžių: — «grybų pulkinykas», 
platus, storas, pas pūtęs, lyg tartum užklotas, 
ant kieto, drūto koto bliudas paiyvotas.
Greit auga, ilgai esti, giminių visokių: 
naąžuol ų, raudonikių ir kitų kitokių. 
Žali ėgliai kaip kvietkai po^dirvonus keri, 
tarpu jų kiškiai guli, kurapkos vaikus peri. . 
Krūmai, žole barzdoti, kraštais mišką riečia 
ir linijos parejos skersai mišką šviečia. 
Alksniai, lepšių sodyba, palaukėms iškėlę, 
šakoms kekės riešučių lazdynai iškėlę 
atokaitoj brendina. E karklai po slėnį 
tarp buliančių paversmių pamėgo pavėnę. 
Putinai krauju varva, serbentai po Šlavę 
ir paliūnėms kur ne kur prieglaudą s i r gavę.

Šieno vežimas

— Draugus Šogarnas.. aš labai stebiuos, kad 
(46) tokį dalyką, kaip gatvių pavadinimas ma

no vardu ir mano statomų paminklu reikš
mę - jus priskiriat prie antros eilės svarbumo... 
— pradėjo vėl kalbėti Stalinas ir jo akyse žybte- 
lėio-keistos šviesos liepsnelės, — fflbet apie tai ki
tą kartą. Ka^ dėl paminėto žemdirbių pritvirtini 
mo prie darbovietės - taip, praktikoje yra vienas 
ir tas pats, bet žiūrint iš juridinio samprotavimo 
taško išfeis kitaip. Anksčiau galima buvo aiš 
kinti, kad kolchozinė žemė yra dirbįinčiąju val- 
stieč ų kolektyvinė nuosavybė O dabar išeis tru
putį kitaip - kad žemdirbiai yra «uvalstybntos že 
mės. arba valstybinių žemės apdirbimo centrų ko 
lektyvinė nuosavybė, — pasakė Stalinas. — Ši > 
punkto redakcinis pakeitimas turės ir dar vieną 
labai svarbią reikšmę praktikoje. — tęsė toliau 
Stalinas vis tuo pačiu ramiu balsu. — Pirma, tai 
labai svarbus žingsnis prie visiško darbo žmonių 
masės suyals ybinimo. Antra, mes ruošiamės karui 
ir munis reikalinga paimti į savo rankas visišką 
žemės ūkio produktų gamybos kontrolę, kuo pla
čiausiu' mastu.

Šis jūsų, draugas Šogarnas. iškeltas reikalas 
turi mano visišką pritarimą...

— Kas dėl mūsų ruošimos) karui aš norė
čiau šia proga padaryti keletą pastabų, - paste
bėjo Šogarnas.

— Sakykit, ką jus šiuo reikalu galvojat, — 
sutiko Stalinas.

Šogarnas ėmė atydžiai dėstyti jau anksčiau 
pergalvotą savo projektą. Ir kada jis priėjo prie 
tos vietos, Jkvr buvo numatyta' likviduoti kartu su 
Višinskiu ir Molotovas. Stalinas paėmė pypke ir 
ėmė kimšti tabaką, ir jis tai darė perdaug stai
giais nirštų judėsiais,

Šogarnas ir tai pastebėjo. Jis suprato, kad 
šioje šachmatų partijoje jis jau padarė per trum

pi laiką tris klaidingus ė ji n us. Bet jau buvo per 
vėlu! Atgal kelio nėra. Reikia tęsti iki galo...

Stalinas traukdama* pypkės dūmą visą laika 
klausėsi su dideliu atydumu, ramiai svarstydama ; 
kiekvieną Šogamo žodį. Jis norėjo žinoti užkuli
sinį Šogamo minčių tikslą - jam buvo svarbu j 
kokį tašką jis taiko.

-- Jūsų sumanvmas, draugas Šogarnas, kaip 
ir visi kiti iki šiolei, yra visiškai nekvailas. Tą 
reikalą aš turiu visapusiškai išstudijuoti. Grei
tu laiku mes apie tai pakalbėsime galutinai, — 
pastebėjo Stalinas atsistodamas ir tuo davė Šoga- 
mui suprasti, kad šiuo tarpu pasikalbėjimas už
baigtas.

-- Šiandien padariau tris nedovanotinas klai
das š prakišau visu frontu šachmatų lentoje.

Ne tik rankų, bet ir liežuvio daugiau nesu
gebu valdyti. Ar mm galvoje susimaišė ar ką? 
Kur mano protas? -- prikaišiojo pats sau Sega
mas mintyse, eidamas Kremliaus pilies koridoriais.

Šogarnas sugrįžęs savo kabinetan, vos tik 
spėjo uždaryti duris, pasakė savo palydovui - vai
duokliui, sėdinčiam prieškambaryje:

— Pasiruošk, tuč tuojau išvykstam!
Po to Šogarnas įsidėjo portelin keletą, papkių 

su dokumentais, dėžutę su švirkštu ir amdulėmis 
apsidairė po kambarį, apsivilko savo nutriušusį 
paltą ir išėjo į koridorių. Paskui jį sekė jo paly
dovas - vaiduoklis. Kada Šogarnas atsirado prie 
išeinamųjų durų, sargybinis su paruoštu ginklu 
pastojo jam kelią' ir nrįnešė:

— išėjimas iš vidaus visiems yra uždraustas!
— Kieno įsakymu? — paklausė Šogarnas.
— Paties Stalino įsakymu! — atsakė sargy

binis. ~ %
šogarnas apsisuko vietoje, tartum, pakaruok

lis ant virvės, vėjo siūbuojamas, ir greitai ėmė 
kopti laiptais atgal.

— Dar čia ne viskas! — galvojo Šogarnas.
Pagaliau atėjo ir mano galas! Aišku, Koba 

netrukus pats ateis pas mane su vizitu. Laiko ne
daug beliko... Reikia pasiruošti!

Atėjęs kambarin Šogarnas ėmė‘ruo Uis St i 
lino vizitui. Jis visų pirma nusivilko paltą, paka
bino ant vagio, atsegęs maršinius ištraukė iš p > 
jų jau anksčiau matytą auksinį medalioną, išėmė 
iš jo sulankstytą popierį, priėjo prie prausyklos, 
užžiebė žibtuvėlį. padegė popierį ir laikė ties 
prausykla tol, kol jis sudegė iki paskutinio gaba
lėlio.

Po to atsuko kraną ir suanglėjusį popierį nu
metė vandenin. Kada vanduo nunešė viską ir 
praustuvėje nei ko mažiausio ženklo. Šogarnas nu
siplovė rankas. nusisluGstęs vėl priėjo prie savo 
rašomojo stalo ir atsisėdo fotelyje. Kiek pagalvo
jęs paėmė nedidelį gabalą popierių, narašė jame 
greitai keletą žodžių, sulankstęs uždarė raedalio- 
nan ir vėl paslėpė ant krūtinės Tada jis paėmė 
portfelį, išėmė iš jo nikeliuotą dėžutę su švirktu 
ir ampulėmis, prisiurbė trigubą porciją bespalvio 
skystimo, atraitęs rankovę visą turinį suleido sa i 
po oda, užrūkė cigaretę ir atsilošęs ant fotelio 
atramos ėmė galvoti:

. — Šachmatų partija eina&prie pabaigos. Taip! 
Ateina rungtynių galas! Koks galas? Staigus" ga
las! Ar lėta, ilgalaikė, žiauri agonija? — skverbė
si mintys Šogamo galvon ir jis beveik mašina
liai pačiupinėjo žiedą ant dešiniosios rankos vi
durinio piršto.

Žiede po didele, auksine ir atsidarančia mo
nograma buvo paslėpta maža piliulė su ciano ka
liu" Baisūs nuodai! Šogamui pasidarė lengviau ir 
jis pajuto, kad ne tik grįžta ramumas, bet net jam 
linksma darosi: «na, šitą aš visada suspėsiu... — 
nutarė jis.

ir su stebėtina kantrybe ėmėsi formuoti iš 
savo burnos leidžiamų cigaretės dūmų ratukus.

Reikia pasakyti, kad Šogarnas buvo tos rū
šies didelis specialistas. Jis paleisdavo oran ke
letą vienodo dydžio dūmų ratukų, kurie lėtai, vie 
nodu atstumu, iš palengvo kilo palubėn, o paskui 
jis padarydavo tikrą dūmų kamuolį, kurį peršau
davo per visus ratus. Pasibaigus vienai cigarete 
Šogarnas imdavo iš eilės naują ir be perstojau8 
žaidė dūuais, išdarinėdamas vis naujas dūmų kom
binacijas. (B. d.)
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MEKANIKOS DIRBTUVE
Gaminami įvairiausių braižinių vitražai, 

vieliniai linkiai 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 Pardavimas grynais ir 

išsimokėtinai.

& FILHOSJOHÀS VARMMJSKAS
Telefonas (recados) 3-0710

Rua 12 N.° 39 — Vila Želi na 
Avenida Zelina N.o 714 — (fundos) 
Caixa Postal 4118 — São Paulo
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RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 275 — 7 AND. — SALA 73
I TEL. 34-7482 — SÃO PAULO |
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HWCNUWAS ltm.
IMPORTAÇÃO -EXPORTAÇÃO

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

Em Minas Gerais:

Ar jau aplankei C^SA SPRINDYS 8c ČIA
PRAÇA SÀO JOSÉ, I — S. PAULO — VILA ZELlNA

Kur galima gauti

Peres & Ca. Ltda. — Leopoldina — R. Providencia, 71
Jother Peres de Resende — São Pedro dos Ferros
Amadeu Cesar Machado — Nanuque, Minas
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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- 
reikalavimus, vedama prityrusių specialistų,

vitrolų. Čia taip
jausius teknikos

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

JCKGE
APRENGIA VYRUS NUO GALVOS IKI KOJŲ

SOPAS WãPWWf
PRONTAS EM S MINUTOS JB JE JB^ Jftj-BL

■ .«CNN/'- ■. V-, '■ ■ 'T ' f!

A

Batai, skrybėlės, marškiniai, kaklaraiščiai, kojinės, lietsargiai, 
Taip pat batukai moterims ir vaikams.

Viskas geriausios rūšies, patvaru, gražu ir pigu.

IŠ FABRIKO ITUS!Al VARTOTOJUI.

IE € C,H IE K € ILL) IE IE
MAT IE LUOŠIU LTD*.

r f

IKURTa 1890 M-TAIS

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

dažais ir pastele.
ARTHUR SCHMIDT

Priimami pakvietimai į namus—• Senų portretų reprodukcijos 
RUA SÃO CAETANO, 4 47 -TEL. 4-5 576 - SÃO PAULO

KRAUTUVĖS:
Rua São Caetano, 526

Rua. São Caetano, 510

VIENINTEIIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS 

L I N D O Y A

☆

FABRIKAS IR RAŠTINE:

Rua Javaés 719
São Paulo

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINTOJAI

ALIO! ALIO! Vila Anastacio!
CASA KAROLIS STUOKA

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

Jauni ir seni
Batus gaus visi

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

vaikams — fabriko kainomis.
--LIETUVIAMS NUOLAIDA!...

Mm
IRAŪCf IA1I1II1

l.indoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, kurio 
puikų veikimą j žmogaus sveikatą jau visi yra vien
balsi ii pripažinę. Pabandykite. įsitikinkite ir visa

dos naudokite!

RUA DINO BUENO, 795 a 995 Caixa Postai 3967 1 
TELEFONES: 51-4019 e 51-22 13 S Ã O PA U L O
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Sį
J BRAZILUOS

Agua Raza ir apylinkės lie 
tuviams misijos prasidės 22 d. 
liepos mėn. 7 vai.

Pabaigoj liepos mėnesio 
misijonierius Tėvas Jonas Bru 
žikas S. J. vyks vesti misijų 
Rio de Janeiro lietuviams.

LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOT

vičius, Va
Juozas Vai 
driulevičiuš’_______________ ,
Stasys Butrimas, Julius Smals
kis, Romanas Pocius, Motie
jus Tamalifinas, Juozas Vala
vičius, Kazys Bacevičius, Jur 
gis Matelionis, Konstantas Ali

LIETUVIŠKAS ŽODIS IR DA1 
NA RADIO BANGOMIS.

P. St. Vancevičiaus pastan
gomis yra gauta du kariu per 
mėnesį, buvuioje radio sto
tyje Cruzeiro do Sul, o dabar 
radio Piratininga, lietuviškas 
pusvalandi-. Tai yra didelis 
lietuviams laimėjimas. Net ir 
toliausiai gyvenantieji radio 
bangomis galės klausytis lie 
tuvių kalta pranešimų ir dainų 

lietuviško pusvalandžio ali 
darymas yra numatytas liepos 
mėn. 17 d.. Dariaus ir Girėno 
žuvimo dienoje, 9 vai. vaka
ro. Tikslesnių ir daugiau in
formacijų apie lietuvišką ra
dio pusvalandi bus parašyta 
sekančiame «M. L.» numeryje.

Gedulo dienos minė
jimas R. de Janeire.

Lietuvių S-gos «Dainava» 
iniciatyva Rio de Janeiro lie
tuviai birželio mėnesį 17 d. 
minėjo liūdnuosius birželio 
mėn. 14 21 d. Įvykius masi
nius lietuvių trėmimus Rusi
jos gilumom

Ryte kapelionas kun. J Ja- 
nilionis šv. Povilo bažnyčioj 
atlaikė pamaldas. Po pamaldų 
susirinko į tos pat parapijos 
salę, kur buvo civilinis minė
jimas. Lietuvos atstovo Dr. F 
Meierio vardu kalbėjo rašy
tojas P. Babickas, nes atsto
vas buvo susirgęs. 'Taip pat 
dar kalbėjo :<Dainavos» pir
mininkas St. Kumpis, p. R. 
Audenienė portugališka’, inž. 
K. Audenis. įspūdingai pade
klamavo Strimaityte.

Tautos Fondui suaukojo virš 
penkių tūkstančių kruzeirų. 
Rio de Janeiro lietuviai buvo 
ir yra jautrūs Lietuvos reika
lams. Jie sugeba vieningai ir 
šauniai suruošti įvairias šven 
tęs bei minėjimus. (Red. pas
taba. Apgailestaujame, kad 
aprašym is yra nepiln s ir gal 
netikslus ir suvėlintas, nes 
«M. L.» korespondento pasius 
tas reportažas lig šiol dar mil 
su nepasiekė.)

ATŠAUKĖ.

Birželio mėn. 19 d Rio de 
Janeire išeinantis laikraštis 
«Globo» talpino Lietuvos kon 
sulato São Pauly namo nuo 
trauką su šalia dviejų lenkų 
komunistų fotografijomis. Ko
mentarų nedavė jokiu. Tik 
pažymėjo, kad čia Lietuvos 
konsulato būstinė, ir kad mi
nėti asmenvs kurių ten foto 
grafiios įdėtos, yra komunis
tai. Nors ir be jokių oaaiški- 
nimų, iš to viso tegalėjo būti 
tik viena išvada: Lietu vos kon

sulatas turi kokius nors ryšius 
su komunistais. Šiomis dieno
mis Rio de Janeiro ir São 
Paulo vietinė spauda talpino 
Lietuvos atstovo Dr. Meierio 
pa reiškimą demon tuo jantį« G lo 
bo» įtarinėjimą. Pareiškime 
sakoma, kad nei Lietuvos kon 
sulas São Paulyje, nei lietu
viai, žinoma su kaikuriomis 
išimtimis, nėra, joki komunis
tai. Lietuviai tiek Lietuvoje, 
tiek čia esantieji kovoja prieš 
komunizmą. Ar čia būta pro
vokacijos. ar lik nesusiprati
mo bei neapdairumo, reikia 
tikėtis pati «Globo» redakci
ja suinteresuotiems asmenims 
paaiškins.

MOTERYSTĖS LUOMAN RUO 
ŠIA SI.

Apolinaras Jočys su Lidija 
Juzėnaite, Juozas Masiulis su 
Zose Sitninkienė, Leonardas 
Baltrukonis su Apolonija Lat- 
vėnaite.

Šią savaitę São Paulyje lan 
kėši iš Rio de Janeiro preky 
bininkas Pranas Ziezis biznio 
reikalais. Ta proga aplankė 
gimines ir savo prietelius.

— Praeitos savaitės pabai
goj ir šios pradžioj į São 
Paulo buvo atvykęs kaipo 
sporto reporteris, siųstas C. R. 
D į vykstančias tarptautines 
futbolo rungtynes São Pauly 
Eduardas Girčis. Jis paruošia 
reportažus anglų ir ispanų 
kalbomis apie rungtynių eigą 
užsienių žinių agentūroms.

— Jurevičiai gyvenantieji 
Mokoje prašomi užeiti j kle
boniją pasiimti savo giminai
čių Amerikoje, adresą.

— «Mūsų Lietuva» išleis 
1952 m. Kalendorių - metraš
tį, kuris žada išeiti prieš Ka
lėdas. Laikas jau įteikti skel
bimus.

— Ateinantį antradienį, lie
pos mėn 10 d. 9 vai. Vila 
Anastacio bažnyčioje, KARO 
LIO IR ZOFIJOS STUOKŲ

REIKIA BALDŲ? KREIPKIS 
Į TAUTIEČIO

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

V. ALPINA.

BALDŲ SANDĖLĮ.

į AVENIDA ŽELI N A. 749 --

= Aberru.as de firmas
e . . Encerramentos dė'firmas 
s Transferencias'de firrfias
= ■> Contrafcs no Junta Cornerciai 
J Distratos na Junta Comercial
š Escritas Fiscais
= Escritas Comerciais
í HbRÁ^IO da

VILA ZELINA — S. PAULO g

Contratos'de Locação .
Cartas de Fiança ■'§
Requerimentos §
B rlonços ; . g
Alvarás diversos g
Seguros de Fogo e g

,, acidentes g

s 8 às 19 horas. z.

šeimos egzekvijos už miru
siuosius btuokų ir Lašų gi
mines

Gimines ir pažįstamus pra
šome (’a'yvauti pamaldose.

K. ir Z. Stuokai.

— Misijos šį sekmadienį 
Bom Retiro lietuviam lu vai. 
ryto šv. mišiomis Santa Inės 
koplyčioje, ruaTres Rios. Šio 
kiadieniais misijų pradžia 8 
vai. vakaro.

Moinho Velho lietuviams 
misijų pradžia bus kitą sek
madienį, liepos mėn. 15 a 7 
vai. vakaro, vietinėje parapi
jos bažnyčioje.

B n c n □ c ii a • ■ ■

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

Teirautis ir daugiau infor
macijų A v. Zelina Nr. 749 

Vila Zelina.

DZŪKAI PRIEŠ AUKŠTAI
ČIUS.

Šį sekmadienį Vila Zelinoj 
São Josė sporto aikštėje bus 
ligšiol dar niekad nematytos 
ir negirdėtos futbolo rungty
nės tarp aukštaičių ir dzūkų. 
Žaid ėjų amžius bus daugumo 
je tarp 40-60 metų, o s\o s 
irgi labai įvairus. Rungtynių 
pradžia 2 vai. po piet. Rung
tynes 'Organizuoja Vyrų Bro
lija

Dzūkų garbę gins:

Kazis Vilnskis, Jonas Vail- 
manas, Bolis Rimkus, Kieman 
sas Dylys, Latvėnas,Povilas Pa. 
vilonis. Zigmas Alionis. Jonas 
Pranuškevičius, Alfonsas, G u 
delevičius Jonas, Leonas Ra- 
mašauskas, Vladas Bukauskas 
Adolfas Aškinis, Stanislovas 
Gaspeckas, Juozas Alinauskas 
Petras Narbutis, Jonas Bag- 
džius, Kazys Ausenka.

UŽ AUKŠTAIČIUS KOVOS:

Vincas Banys, Juozas Stank e

šauskas.

Rugsėjo mėn. 7 d. 
visi tik i PI K NIK A - 
IŠKILĄ į Guaraporangą, ku
rią ruošia Vyrų Brolija Kar
tu vyks ir lietuviškas orkes
tras Bus įdomių sporto nume 
rių. Pakvietimus įsigyti gali
ma pas valdybos narius «Mū
sų Lietuvos» redakcijoj ir Jnc 
zo Karpavičiaus siuvykloje 
A v. São João, 233 priešais 
paštą.

PAŠTO DĖŽUTĖ

J. Pundzevičiui, V. Bukotai 
Vaitiekaitis, J. Rinkevičius, 
Vigelis - Garnio red., Juozui 
Širbinskui.

RUGPJŪČIO 11 D. VISI EIN.k 
Į “MŪSŲ LIETUVOS” pobūvį

PAIEŠKOJIMAI

Vincas Rinkevičius, gyve
nantis 2153 Calvary str., De
troit Mich. USA., paieško Sta 
sip Rinkevičiaus atvykusio 
Brazilijon 1929 m., kilusio iš 
'Iraku km., Balninkų valsč.. 
Jo žmona yra Rinkevičienė 
Mensojodvtė, kilusi iš Bieku- 
pio, Giedraičių valšč.

Antanas Andriuškevičius pa 
ieško Kazakevičių Juozą. An i 
tolijų, Petrą, Juozą ir Birutę 
kilusius Lietuvoje — nuo Ky 
bartų; paskutiniu laiku gyv. 
tremtyje Vokietijoje — Kasse 
lį o vėliaus Schwebicho Gmiin 
de lagerį ir iš čia 1949 50 mt 
išvyko į U S.A. Chikagon. Atsi 
liepti šiuo adresu.

Antanas Andriuškevičius, 
Caixa Postai 371 — S. Paulo 

Brasil.

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

PAIEŠKO
Antano Gečionio, jo žmonos 
Pečiolaičiutės ir jų dukters 
Konstancijos, kilusiu Lietuvo
je iš VyČiaus kaimo, Aukšto
sios Panemunės parapijos.

(n== s::: ==:::: š= ::::==:::: ==:::: š= ::::=::::==:::: =šlSS ••
jjjj Neužmirškite, kad Liepos 14 d. 8 vai. vak. įjjj 
H MOKOJE, RUA LITUANIA 67 «
llll • i rx. , . Illlw Menininkų Klubas rengia nu

| VA ISA RA-KONCERTĄ |
■■ ' - 
jįjį Dalyvauja solistai, literatai ir Municipal Teatro lietuvių jin 
:: baleto grupė. :•
ni” Vaišingas bufetas Ponių — menininkų rėmėjų, paruoš
:: tas. Atskiri staliukai. Iki 4 vai. ryto gros JAZZ TY- ĮĮĮj 
■■ PICA BIANCO orkestras. Meniškos dekoracijos ir kiti ?! 
m įvairumai. Bilietai gaunami: pas klubo narius, pas K. III* 
:: B nės choro pir-ką. «Mūsų Lietuvos» ir “Žinių” redakci- « 
hįĮ jose ir pas Br. Stankevičių, rua Lituania 67. jįjį

Vakaro Koncerto pelnas skiriamas lietuvių dailininkų ir ■■ 
|jj| tautodailės parodos S. Paulyje surengimui. Ų- ' ąį

’?
irš==:::: == ==:::: == s:::ša ::::==:::: i s==S!!- ~s i

H Statybos medžiagos sandėlis ir Įvairių geležinių dai
ktų, indų bei darbo įrankių krautuvė tiktai pas

JAKUTIS & LAPIENIS ŪDA]
AVENIDA DR. GIACAGLINL; 34-C

’ . t ;; ą

Vila Alpinėje, arti autobusu stoties.■/'

Čia gausi geresnę medžiagą ir pigiau mokėsi
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(Prie oa‘k. sustoyrno vietos autobuso 31 Quarta p tada)

Savininkas VILAIDAjl IP'D'CIIUjF
Įvairaus didumo padidinti portretai — spalvuoti! Foto ant porcelano, antkapiams. 

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

PALADAR CASEIRO
iiBiiiiiiiiiiii^tiiiiiiiiiiiiiiiii0iiiiqiijiiíiiiiiiiiiiií<hi<iiiiiiiiiii’iii’iniiiiiii m iiuiiiiiii'iii’iiiiiiriii'iii’iii'iii imin iiitiihiuiii m m-

uiiMiJliilliillillliilhilliilliilliilliniulhüliilliilhilliilliilbilliflhillillliilliilliilliilliHli Uiilhilliiiliilliilhilliilliilliilliilliilhilliilhilliilb tlhĮlIi.lhlll illillliilliilliilliilltHhllldlIilllillĮnlHUUIIlilhiihilhHhlIblIhnhllhilklIhflhiltiit! illullril lllillliilliilliilliilli

P | N I G U S UŽ -<MÜSIJ LIETUVOS» P R E N U M E R A 'P ė i’R\ŠOME • .• • ■ ■ I • a J ■ • x • • ■ ■ Isiusti ir visais kitais Administraciniais reikalaisKIEIPTIS: -KAZIMIEílS MILMÜSSAS CAIXA DCjTTAL 3711

6


	1951-nr28-MUSU-LIETUVA-00157
	1951-nr28-MUSU-LIETUVA-00158
	1951-nr28-MUSU-LIETUVA-00159
	1951-nr28-MUSU-LIETUVA-00160
	1951-nr28-MUSU-LIETUVA-00161
	1951-nr28-MUSU-LIETUVA-00162

