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Komunistinio jauni 
mo kongresas
Apie vieną milijoną komu

nistų jaunių rusai suvarė į 
Berlyną, kur jie pražygiavo 
8 valandų laikotarpyje per 
Markso - Engelso aikštę su 
įvairais plakatais ir Šukiais 
apie sovietiškąją «taiką» ir 
amerikiečių užpuolime pla
nus.

Pasakytose kalbose bu v > 
ypač smarkiai puolama Ame 
r j k a.

Bent keletas šimtu iš šuva 
rytųjų jaunuolių perbėgo į 
Vakarų Berlyno zonas, kur 
prašėsi leidimo pasilikti kai po 
politiniai pabėgėliai.

Dabartinė «taikos» demon
stracija savo dydi’u prašoka 
net didžiausias Hitlerio pana 
Šias demonstracijas, kurias 
jis taip pat mėgo kaip ir da
bar Stalinas.

ČFKOSLOVAKŲ DEPORTA
CIJOS

Komunistų valdžia pagal 
Maskvos įsakymą pradėjo iš 
Čekoslovakijos pirmąją masi 
nę deportacija

Pagal šį parėdymą yra iš
vežama iš Čekoslovakijos į 
Sibiro koncentracijos stovyk
las, 120.000 asmenų, kurie 
yra priskaitomi prie vadina
mo «antisovietinio elemento».

Masiniai išvežimai prasidė
jo liepos 21 d. Anksčiau visi 
«liaudies priešai» buvo siun
čiami i prievartos darbus pa 
ėjoje Čekoslovakijoje ginklu 
fabrikuose, dabargi jau į patį 
Sibirą, kur jau daug metų mi 
lijonais yra skaičiuojamos 
įvairių tautų aukos.

Taika su Japonija
JAV parengė Haikos sutar

tį su Japonija. Tai sutarčiai 
svarstyti ir priimti Amerika 
sukvietė visų valstybių, ka
riavusiu prieš Japoniją, atsto 
vus į San Francisėo konfe
renciją.

Rusija griežtai priešinosi 
šios sutarties amerikiečių pa 
rengtajam tekstui ir viskas 
leido manyti, kad Rusija ne
dalyvaus šioje konferencijoje 
bet paskutinę dieną sovietai 
pranešė savo delegacijos su
dėti ir savo nusistatymą da
lyvauti taikos konferencijoje.

Yra manoma, kad rusai įvai 
riais^būdais bandys trukdyti 
konferencijos darbus arba nu 
delsti pačią konferenciją.

Vašingtone ir Londone pa
skelbtas galutinis taikos teks 
tas su Japonija. Sutarties teks 
tas buvo pasiųstas visoms I 

SÒPAS PRONTAS
PRONTAS EM 5 MINUTOS

PALADAR CASEIRO

valstybėms, kurios yra pa
kviestos, rugsėjo 4 d. įvy»s- 
tančion San Francisco konfe 
rencijon. Sulig šia sutartimi 
yra oatenkintas prašymas In
donezijos, Birmanijos. Filipi
nų ir kiti} kraštų gauti atly
ginimą už praeito karo nuos
tolius. kuriuos yra padarę ka 
ro meto japonai.

Taip pat yra straipsnis, ku 
riuo reikale u jama. kad būtų 
sugrąžinti Japonijai karo be
laisviai, kurių yra Rusijoje 
apie 340 tūkstančių. '

Tas tekstas, kaip praneša
ma iš Vašingtono yra galuti
nis. Jis São Francisco konfe
rencijoj negalės būti keičia
mas. bet tik pasirašomas, nes 
siųsti pataisas laikas jau yra 
pasibaigęs.

Komunistinė Kinija šios su 
tarties nepripažįsta, nes ji 
esanti priešinga Azijos tautų 
reikalams.

Pabėgo Kcmunistų 
Laivas

Penkiasdešimts jūrininkų 
plaukusių komunistinės Kini 
jos laivu «Capella» patraukė 
Fo’rmozos salos link ir pasida 
vė nacionalistams.

- Rugpiučio mėn. 15 d. vie 
nas žvejų laivas su penkiais 
jūrininkais įplaukė į Švedijos 
uostą Karslham. Trys jų pra
šė teisės pasilikti kaipo poli
tiniai pabėgėliai.

Pabėgėliai polic jai pareiš
kė, kad jie negali ilgiau pa
kęsti ateities netikrumo ir da 
bartinės Lenkijos režimo.

10 jūrininkų iš pirmiau pa
bėgusiu, iš švedu vyriausy
bės gavo leidimą pasilikti 
Švedijoje.

Karo baimė
Šiomis dienomis grįžę iš 

Rusijos karo belaisviai paša 
koja, kad Rusijoj dieną ir 
naktį dirbama karo reikalams. 
Geležinkeliai pilni vagonų ve 
žančių karo medžiagą bei 
ginklus.

Rusijos gyventojai gyvena 
būsimo karo baimėje. Dauge 
lis jų atvirai abejoja apie Ru 
íijos atominius ginklus.

Buvę karo belaisvėj sako, 
kad Rusijos industrija yra at 
silikusi nuo vakarų nuo 30 
iki 50 metų.

ANGLAI TURI ATOMINE
BOMBĄ

Anglija gali gaminti atomi
nes bombas kada nori. Anglų 
tarpe yra dvi srovės dėl ato
minės bombos gamybos klau 
simo; Vieni sako, kad Angli

EDUARDAS GIRČIS «Mūsų Lietuvos», dienraščio 
«Draugas» ir .(Lietuvių Dienos» bendradarbis, Brazilijos 
Sporto K mferencijos reporteris, liepos mėn. tarptautinių 
rungtynių metu pranešinėjęs užsienio spaudai apie rung
tynių eigą ispanų ir anglų kalbomis, yra užmezgęs ryšius 
su Brazilijos sportinės spaudos atstovais ir kiekviena pro
ga iškelia lietuvio ir Lietuvos vardą.

Čia matome Associação Brasileira de Imprensa ban
keto metu Ed. Girčį įteikiant Lietuvos vėliavą «A Gazeta 
Esportiva» dienraščio atstovams. Lietuviškos vėliavos dar 
buvo įteiktos Brazilijos Sparto Kanfederacijos pirmininkui 
Mario Polio, Palmeiras klubo vadovybei. Italijos Juventus 
klubo vadams ir Associação Brasileira dos Cronistas Es
portivos.

Vėliavų įteikimas buvo filmuotas ir rodomas kinuose 
skyriuje Esporte em marcha. Ši pati nuotrauka buvo pa 
talpinta sporto dienraštyje A Gazeta Esportiva rugpjūčio 
mėn. 2 d.

Linkime ir toliau mūsų bendradarbiui ir prieteliui Edu 
irdui GirČiui sėkmingai garsinti Lietuvos vardą Brazi
lijos spaudos puslapiuose ir t fp įvairių kraštų sportinin
kų su kuriais turi dažnos progos, kaipo sporto korespon
dentas, susitikti.

Dail. J. Kimšos Kúriniii 
KAKKCA.

Dailininko Jono Rimšos kūrinių paroda São Paulyje 
atidaryta rugpiučio mėn. 16 d. galerijoj Ita, rua Barão Ita- 
petininga.

Lietuviams meno mėgėjams yra graži proga pamaty
ti musų tautiečio, talentingo menininko, kūrinius, kuriais 
prasimušė į garsiųjų menininkų eiles.

Sekančieme «Mūsų Lietuvos» Nr. bus plačiau apie pa
tį dailininką ir kūrybą.

ja turi gaminti atominę bom
bą ir parodyti pasauliui, kad 
Anglija šioj srity nėra reika
linga Amerikos pagalbos. Ki
ti gi sako, kad Anglija nepri
valo eikvoti pinigų bomba ga 
mybai, nes atsižvelgiant j ge 
rus santykius su Amerika, kur 
jų gaminama daug, jai nėra 
reikalo gaminti.

ŠIRDIES OPERACIJA

Vokietijoj buvo padaryta 
vienam čekoslovakui 25 me
tų amžiaus, širdies operacija 
trukusi pusę valandos. Jo šir 
dis buvo paliesta šūvio ir su

žeista. Operacija pavyko. Tos 
rūšies ooeracija jau nebe pir 
miltinė. ,

— John D. Roksfeller, sū
nus garsaus milijonierio, ap»i 
vedė su Marta Baird Allen, 
kuri turi 56 metus amžiaus.

Jis yra našlys ir vedasi an 
tru kart, dabar yra 77 m. am 
žiaus. ?

Persijoje
Derybos žibalo klausimu 

vyksta patenkinamai Yra tik 
ra, kad bus rastas susitari
mas abiems pusėms priimti
nas.

ARGENTINOJE

Argentiną valdančioji par
tija prasimanė dar niekur ne 
girdėtų dalykų. Į viceprezi

dentus išstatė prezidento zmo 
ną Ievą.

Norėdami turėti . tikrumą, 
kad dabartinis prezidentas bus 
perrinktas ir jo žmona išrink 
ta j viceprezidentus, įsakė sa 
vo part jos žmonėms ligi rug 
piūčio 23 d. siųsti preziden 
lui telegramas su savo para
šais. Iš tų telegramų galės 
sužinoti, kas balsuos už dik
tatūrą.

Tas įsakymas laužo balsavi 
mo slaptumą ir nori sudaryti 
tokią nuotaiką, kad visi pasi
sakytų už diktatūrą.

— Ieva Peron gavo 20 mi
lijonų dolerių pezų čekį jos 
'ardo fondui. Tas čekis suda 
ro dalį pabaudos uždėtos 97 
milijonų sumoje, Bambergui.

Brazilijoje
— Brazilijos vicepreziden

tas Cafė FiUio lankosi Euro
poje. Paskutinėmis dienomis 
lankėsi vakarų Vokietijos sos 
tinėje Bonn’oje, kur pasima 
tė su respublikos prezidentu 
ir kitais vyriausybės nariais.

Nedažnas šposas su Caixa 
Ekonomica

Į Rio Caixa Economicos 
direktoriaus kabinetą jau iš 
anksto ryto paskrmbino vie
nas pilietis, teiraudamasis per 
patį direktorių, kaip yra dilo 
damos paskalos darbininkų 
namų pastatymo reikalams. 
Kada nustebęs direktorius nie 
ko apie tai negalėjo pasaky
ti, netrukus po to paskambi
no antras interesantas »r taip 
apie 300 žmonių per dieną.

Visi skambino tuo pačiu 
telefonu ir tuo pačiu reikalu

Kai reikalas buvo perduo
tas policijai, paaiškėjo, kad 
viename rytiniame laikrašty
je buvo įdėtas skelbimas, jog 
Čaixa Economica duoda pas
kolas iki 300.000 darbininkų 
namų statymo reikalams ir 
nurodytas telefono numeris, 
kur ir kam skambinti.

Policija nustatė, jog tai bu 
vo vieno tarnautojo darbas 
kuris, kaip pareiškė, yra bu
vęs Čaixa Economica direk
toriaus nuskriaustas.

SkėriH pavojas
Argentinos valdžia prane

šė atatinkamoms Brazilijos js 
taigoms, jog didelis skėrių de 
besys apie 60 km. ilgio pasi
kėlė iš Corrientes provinci
jos ir leidosi į kelionę Rio 
Grande do Sul kryptimi.

Brazilijos žemės ūkio mi
nisterija jau ėmėsi reikalin
gų kovos priemonių prieš šia 
nelaimę.

KAVOS EKSPORTAS

Per pirmąjį š. m. posmelį 
iš Brazilijos buvo išvežta 7. 
400.000 maišų kavos, iš kurių 
pusė buvo pakrauta į laivus 
Santos uoste. •

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka

1
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Lietuviai Pasaulyje...
Pabėgusieji lietuviai
Amerikos Lietuvių Tarybos 

Vykdomasis Komitetas krei
pėsi į valstybės dapartamen 
to sekretorių^!). Acheson su 
prašymu padaryti draugišką 
intervenciją pas Švedijos vy 
riausybę, kad ji neišduotų 
Sov. Rusijai trijų lietuvių, 
kurie liepos 17 d. pabėgo į 
Švediją nuo sovietų žvejų lai 
vo «Samsun».

Turima žinių, kad sovietų 
ambasada Stockholme daro 
tuo reikalu didelį spaudimą į 
švedų vyriausybę. Praeity Šve 
dija yra išdavusi Rusijai gru
pę pabaltiečių, kurių šiandien 
tikriausiai nebėra gyvųjų ta r 
pė.

Daroma viskas, kad ir šį 
kartą švedams nepritruktų 
drąsos pasipriešinti galingo 
kaimynu spaudimui. •

J.A.V.. -
— Bostono lietuvių masinia 

me mit nge priimtoji rezoliu- 
cij i tapo įtraukta j kongresi
nį rekordą. Tai padaryta se
natoriaus Lodge dėka.

— Baltijos kraštų ir kitų 
Rusijos pavergtųjų išlaisvini
mą stipriai parėmė prof. Dob- 
rianski savo rašte, kuris bu
vo išspausdintas «New Yoi-k 
Times». 0

Jis pabrėžė reikšmę tų 10 ) 
milijonų kit ataučių, kurie įju i 
gti į Sovietų Sąjungą ir kuri i 
gali labai patalkinti kovoje s i 
bolševikais.

— Adv. Vyt. Vaitiekūnas, 
tuv. VLiKo, o dabar Liet. Pa 
tariamosios Grupės prie Lais 
vosios Europos Komiteto na
rys padarys politinį praneši
mų per studentų s-gos suva
žiavimu įvykstantį 18-19 d. 
Chicago je.

— Lietuvos pasiuntinybėje 
Vašingtone įvyko konferenci 
ja Sovietų Rusijos pavergtų 
tautų atstovų. Buvo atstovau
jamos Lietuva, Latvija, Esti
ja, Čekoslovakija, Rumunija, 
Vengrija, Jugoslavija.

Be kito ko kpnferenėijoj 
buvo pagerbtas nesenai mirų 
sis Lenki jos kardinolas A d »- 
mas Sapieha Apie jo asme 
nvbę. jo kovą su naciais ir 
komunistais kalbėjo Lietuvos 
ministeris Povilas Žadeikis.

Apie šią konferenciją rašė 
i'- lenkti laikraštis ;<Novy 
Swiat».

;
'a. — Antanus PaųzuoBs, liū
nas naująkuris skautas, nese- 
nai baigė Cpvne Electrical 
Rádio & Television Sshool. 
Baigė, ne bet kaip, o su di- 
džiausiu pasižymėjimu. Už 
sėkminga mokslą, gavo medi 
lį. ko nei vienas iš studentų 
ta proga-negavo.

— Prof, Dr. V. Bieliauskas 
Riccmond Professional Insti
tuto psichologijos skyriaus 
'dekanas., dėsto vasaros mo
kykloje ir kartu pertvarko 
savo vedamą psichologijos 
skyrių. Jo padėjėjais yra 5 
profesoriai su Ph D. laips
niais ir du profesoriai su M. 
A-._ laipsniais. Visi ameriko
nai ir mielai kooperuoja su 
lietuviu

Vasariniai kursai baigsis 
rugniūčio 17 d. Apie prof. Dr. 
Bieliausko pertvarkomą psi

chologijos skyrių plačiai rašė 
vietos anglų kalba dienraštis.

— Lietuvis Poška - Wil
liam M. Paschall, Philadel
phia, «primary» rinkimuose, 
įvykusiuose liepos 24 d. bu
vo kandinatu į «County Com
missioner» ir «Councilman • 
at - large». Kandidatavo Kaip 
respublikonas.

Jis yra aukšto mokslo vy
ras ir savininkas urminės mė 
sos parduotuvės.

— Kanadoje Toronto mies
te gražiai veikia Mažosios Lie 
tu vos bičiuliai. Skyrius jų šel 
pimui išleido apie 500 dol. pa 
siuntė Vokietijon drabužių 
siuntą, kuriais bus galima pil 
nai aprengti 50 vyrų, 100 mo 
terų ir 100 vaikų.

Vydūnui pasiųstas spec ve 
getarinio maisto siuntinys.

Viešas paskaitas skaitė dr. 
Šopoka ir dr. Anysas, JAV 
M už. Lietuvos veikime pasi
reiškia V. Sidzikauskas, K. 
Žalkauskas, L. Šmulkštys, dr. 
Nasvytis ir kt.

Hamiltone Vokietijos lietu 
viams šelpti surinkta 576 dol. 
ir apsčiai drabužių. Iš jų 261 
dol. pavestas BALFui, 143 - 
Diepholzo gimnazijai, 102 - 
Tbc ligoniams etc,

«T. Ž.» žiniomis, 1931 m. gy 
ve n tojų surašyme duomenys 
Kanadoj rodė esant 5.876 lie
tuvius. Dabar sen. kartos iš
eivių esą apie 7.000, o naujų 
apie 9 000, tad iš viso bus 
apie 16.000 «N. L.» manymu, 
tas skaičius galįs siekti apie 
20.000. Dabar gyventojai su ra 
šinėjami iš naujo, bet kiek 
rasta oficialiai lietuvių, dar 
nepaskelbta. * ' -

— Doc. agr. Br. Povilaitis, 
nuo 1949 m. pradžios dirbąs 
mokslinį darbą McGill univer 
sitete, už studiją apie piktžo 
les pasėliuose gavo gamtos 
mokslų magistro laipsnį, ku
ris buvo įteiktas per;un-to iš 
kilmes, kur dalyvavo gene
ral. gub. Alexanderis ir apie 
10.000 žmonių.

Tai pirmas tremtinys lietu
vis, pasiekęs tokį aukštą laips 
nj.

-' Alb. Mailus gavo dipl. 
chemiko vardą ir nori apgin, 
ti dar doktoratų.

Iš Mūsų Menininkų Veiklos

Londone scenoj buvo pas? 
tatyta H Kačinsko ir J. Palu 
binskb atkurta pagal K.Inčiū 
ros 4 v, drama «V. Kudirka» 
ir suvaidinta 4 v. komedija 
«Inteligentai».

Clevelando scenoj suvai
dinta Alanto «Buchalterijõs 
Klaida».

Ypač gražiai tarp svetim
taučių garsė ja ir mūsų daili 
ninkai. Anksčiau jau buvo 
skelbta apie dail. Pažino pa
sisekimus Kalifornijoje, o da 
bar šit prancūzai gražiai įver 
tino Paryžiuj sėkmingai besi 
reiškiantį mūsų dail. V. Ka
siulį. Jo ’š ePės jau 4-oji Pa 
ryžiuj suruošta paroda pra
ėjo su dideliu pasisekimu, 
nors ten yra apie 50.000 me
nininkų. Veik visi paveikslai 
buvo išparduoti. .

Nauji leidiniai
Visa e!lė naujų liet. leidi

nių jau išėjo iš spaudos ar 
veikiai pasirodys. Tarp jų di 
dėsnis dėmesys tenka skirti 
kad ir j Heidenbergoąuniver- 
siteto Vokietijoj leidžiamą 
3 profesorių paruoštą (oveica 
ro Niedermndo, A. Senno 
Amerikoje ir A. Salio) Lietu
vių Rašomosios Kalbos Žody 
nų, kurio jau pasirodė 17-jo 
tomo 2 is sųsiuvinyš. Žody
nas yra lietuviškai vokiškas, 
šiam sąsiuviny apimti žodžiai 
nuo pardanginti iki pažini
mas. Jis pirmoj e lėj skiria
mas vokiškai kalbąntimeš.

J. Balčiūnas išleido dr. J. 
Balio «Tautosaką apie dan
gų»-

Čikagoj išleisi i dr. \. Gar
maus «Nemuno pakrantėmis».

Ventos, leidykla Vokietijoje 
išleido dr. P. Gaidamavičiaus 
«Išblokštąjį žmogų» ir m-trū- 
kūs išleis visą eilę naujų lei 
dinių,

P. Andriušio knyga jau bai 
giama spausdinti.

Gabija išleido Landsberge- 
rio, Mekų 
« Proza».

ir Lėto 8 noveles
kad SSSR yra įsteigusi naują 
ordiną, kurį gauna atsižymė
jusieji «kovoje prieš bandi
tizmą».

Visi žino, kad ten banditais 
vadinami laisvės kovotojai. 
Ką tat reiškia, kad visi Sov. 
Sąjungos rinkimai parodo 
99-l()O°/o tautų ar atskiros tau 
tos palankumą? Kodėl toks 
ordinas steigiamas ir kas juo 
apdovanojamas, jei visi yra 
režimu patenkinti? Tuo tarpu 
L’etuvoj veikė ir tebeveikia 
partizanai, kurie kovoja už 
savo kraštą, už savo ideala, 
už vakarų civilizaciją, už lais 
vę, už tikėjimą, skelbė švei
carų radijas.

i — • j -èep pradėjo veįk=Jkažkur prie Vilniaus
Knygų ,aPįe br. Fintų kaip jp organizuotis 1940 m ; i
— - sovietų okupacijos.

Paminėtos 1941 m. birželio 
14-15 d. masinės deportacijos, 
birželio 21-22 d. sukilimas, 
išlaisvinimas Kauno, Vilniaus. 
Šiaulių ir kt miestų dar nrieš 
vok’ečių kariuomenei įžen
giant, t. y. bolševikų užnuga-

leidykla Toronte
Raganos «Sename

Baltijos 
išleido Š. 
dvare». Darbą atliko spaustu 
v ė «Banga».

D. Britanijoj pasirodė Nr. 1 
švariai atrodančio žurnalo 
«Klajūnas», kurį redaguoja 
Br. Daubaras. Turiny. - min. 
Balučio žodis apie žuvusius 
ir ištremtuosius ir kt.

Čikagoj išleistos lietuviš
kos atvirutės šūkiu: “He’p 
Free Lituânia”, kur prašoma 
jai visokiais būdais padėti at 
statyti laisvę.

Dr. V. Tercijonas parašė

gydytoją ir visuomenininkai.

— Mindaugo krikštas ruo
šiamas dar plačiau paminėti. 
Be rašomu studijų, kuriamų 
veikalų ir nutapytų ar nuaus 
tų paveikslų, bus dar išleis
tas spec. Mindaugo medalis ir 
atviručių.

— JAV gudai išleido žemi 
lapį. kur ne tik Vilnių S'i Ga ’ 
dinų ir Švenčionėliais, bet ir 
Daugpilį priskyrė pre Gūdi 
jos... Taip pat pačiose JAV 
jau pasirodė žemėlapių ir an 
ciklopedijų, kur Lietuvos jau 
nė pėdsako nematyti.

-- Išlaikęs valstybinius eg
zaminus dr. K. Vyšni viskas 
paskirtas j plaučių ligų ligo
ninę Ohio valstybėj

— Pax Romanos tarptauti
niame suvažiavime Reimse, 
Prancūzijoje, įvykusiame š. 
m. liepos 22 29 d ^studentus 
ateitininkus atstovavo Pary
žiau s « A t ei ti e» » d r a ii go v ė s vai 
dybos sekretorius J: Puško- 
rius.

Tarptautiniame Pax Roma
nos diplomuotų moterų ir štų. 
denčių suvažiavime Paryžių-.

tuvaites atstovavo -N. Bražė
naitė ir R. Šlepetytė - Ve.ns- 
kuvienė. :-

denčių suvažiavime, Paryžiuj. — Venezuelos lietuvių sąs 
je, š, m. rugpjūčio JV14d.J{e.’.krydis, pirmas tokio masto 

Venesuelos lietuvių gyveni 
me;?buvo sušauktas Maracay 
mieste. Po iškilmingų pam ii 
dų, kurių metu pamokslą is
paniškai pasakė kun. A. Sa
baliauskas, buvo padėtas vai 
nikas prie. Bolivaro .pamink- 'nėpos'15'T

Eisenos gražumu buvo nu- . _ bAI.Fo titrniutojni. sura 
stebint, net patys venezualte šjnėj<_ vis'dj Vokietijoj lietu- 

.< ... , viiiš. dar surado tokių, kurie
Kalbas pasakė inž- Dran< neturėjo jokių garantijų į Ame 

gauskas ir inž. V Venckus, riką Taip pát 'daug kur ras- 
Meninė programa buvo gry- tą mūšų tautiečių, gyvenan
čiai tautinė. čių labai skurdžiai, kai kur

Visi Venezuelos dienraščiai jie minta tik duona ir gauna- 
šventę paminėjo ir apie ją momis nuotrupomis

— Dirvoj gen. St.- Raštikis; 
išsamiai aprašė, koks likimas 
ištiko Vyt. D. Karo Muziejų 

..rusų ir vokiečių okupacijų 
metais. -

Šveicarų Radijas Apie Lietu
vių Partizanus

Šveicarų Beromunster vi
dutinėmis ir trumpomis ban
gomis buvo padarytas prane
šimas, pavadintas Sov. , Są
jungos kova prieš partiza
nus, Kur iš tikro, buvo kalba 
ma tik apie Lietuvos partiza 
nūs. Jame buvo pažymėta, 

■

- > «
* >

Nepriklausomos Lietuvos statyb

ry. Paminėtos aukos, sukilė
lių skaičius, Nepriklausomy
bės skelbimas, nacių politika, 
pašalinimas lietuviškų orga
nų. Konfliktas su nac>ais dėl 
liet, dalinių, jų nuginklavimo, 
vienų į mišką pabėgimas, ki
tų į KZ deportavimas. Antrą 

kartą, 1944 m. bolševikams į 
Lietuvą atvykus, partizanai 
jau buvo susiorganizavę ge
riau ir visur priešinosi.

Partizanų eilėsė yra visų 
socialinių sluogsnių žmonių. 
Labai griežta disciplina. Jie 
turi miškuose karo mokyklas. 
Partizanai kovoja uniformuo
ti (sena, Nepriklausomos Lie
tuvos uniforma). Partizanų 
esama dviejų rūšių: legalia
me gyvenime ir nelegaliame

Per pirmuosius antrosios 
okupacijos metus partizanai 
turėjo labai daug nuostolių. 
Dabar pakeitė taktiką. Visas 
partizanų judėjimas yra cen
tralizuotas: Jo centras esąs

t Bolše 
vikams nepasisekė ligi šiol 
jo surasti..

-Lietuvos partizanai palai
ko ryšius suTėnkų, ukrainie
čiu. latvių rezistentais.

" Tas pranešimas turėjo-dide 
lį tarp klausytojų pasisekimą. 
Jis buvo transliojamas u ban 
gomis ir per stotis.

gražiai atsiliepė. Oficialus 
valdžios pareigūnai labai gi
ria lietuvius už organizuotu
mą ir tokį gražų pasirodymą.

— Vokietijoje bendruome
nės tarybos» u và ži a v i mas vyk 
domujų organų rinkti sušauk

SOPAS PRONTAS
PRONTAS EM 5 MINUTOS 

PALADAR CASEIRO
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KORĖJOS KARAS
Ir vis dar nėra karo paliau 

bų Korėjoje. Iš tikro taikos 
viltys nėkiek nepadidėjo: juo 
ilgiau derybos tęsiasi, juo to 
tįau, atrodo, nukeliamos susi 
tarimo galimybės.

Beveik visą pereitą savaitę 
užėmė kilusio konflikto dėl 
haesong neutralumo sulaužy
mo iš komunistų pusės su
tvarkymas. Derybos vėl buvo 
pradėtos, bet abiejų delega
cijų nuomonės nė kiek nepa
sikeitė, bet dar priešingai jau 
žinomi nesutarimai buvo stip 
riaj pareikšti.

UNO delegacija tvirtai lai
kosi savo ankstyvesnės nuo
monės, pagal kurią busimoji 
paliaubų siena turi eiti maž
daug pagal dabartinę fronto 
liniją. Tuo tarpu komunistų 
generolas Nam II atkakliai gi 
na savo nusistatymą, kad bu
simoji siena eitų pagal 38 pa 
ralėlę, už kurios turėtų ame
rikiečiai pasitraukti.

Kadangi šiuo klausimu ne
buvo galima padaryti jokios 
pažangos, amerikiečių dele
gacija sugalvojo dar naują pa 
siūlymą, kuris turėtų pašaliu 
ti šią derybų kliūtį. UNO de 
legacijos vadas admirolas 
Joy pasiūlė, kad paliaubų šie 
nos nustatymas butų svarsto 
mas tam tikslui paskirtos ko 
misijos, kuri vyKdytų savo 
darbą, neskelbiant pasitarimų 
turinio spaudai, kad tuo bū
du butų duodama didesnė lais 
vė komunistų vadams išsikal 
bėti, kurie šiaip jau labai ven 
gia laisvosios spaudos.

Tas amerikiečių pasiūlymas 
maždaug praėjus vienai na
rai buvo komunistų priimtas.

F VM - M A L T W A x
COM' tĖlTE fRJO, GELADO OU O(JEN®^^®V S 

AGRADA À TQD^.À1 GENTE J

Įį abiejų pusių komisijas 
bus paskirta po du asmenis. 
£ Tos komisuos susirinko pir 
mu kart šios savaitės ketvir
tadienį. tose pačiose patalpo
se, kur iki šiol posėdžiavo 
abiejų kariaujančių pusių de 
legacijos, kurių kiekviena tu 
vėjo po penkis akmenis.

Kol šios komisijos posė
džiaus, »pagr.odinių delegaci
jų nariai laikinai nutrauks sa 
vo darbus.

JAV kariuomenės štabas iš 
Tokio šia proga padarė savo 
informacijų buletenyje pareiš 
kimų, kurie lyg ir grąsina- 
mai paliečia dabartinę dery
bų būklę. Tâme biuletenyje 
yra sakoma, kad UNO kariuo 
menė pasiliks Korėjoje tol, 
kol nebus naujo agresijos pa 
vojaus. Toliau yra pareikšta, 
jog UNO kariuomenė įvykdys 
savo misiją, sunaikindama ir 
išvarydama iš Korėjos užpuo 
likus ir jeigu reiktų, tam pa
naudos visą savo militarinės 
jėgos svorį.

Karo veiksmai visose kito
se fronto dalyse tebevyksta. 
Jie yra paaštrėję, palyginus 
su praeitomis savaitėmis.

Ypač veikli, kaip ir visuo
met, sąjungininkų aviacija, 
kuri daro žvalgybas ir naiki 
ia visus priešo transporto ir 
susisiekimo kelius.

— Rugpjūčio 16 d. Indone
zijos sostinėje, vyriausybės 
parėdymu, patikrinti krašte 
tvarką, areštuota visa eilė 
įtariamų asmenų. Jų tarpe 16 
parlamento atstovi}, beveik 
visi komunistai.

Aš prisimenu namelį, tą gimtinį savo...

Keista prancūzų politika
Su dideliais sunkumais, per 

32 dienas sudaryta prancūzų 
vyriausybė paskelbė savo už 
sienio politikos gaires.

Prancūzija stengsis pabaig
ti Karą Indokinijoje. Užsienio 
politikoje Prancūzija nesutiks 
priimti Ispanijos į Atlanto 
1 aktą.

Prancūzijos politika pasi 
lieka nepasikeitusi Vokietijos 
apginklavimo reikalu. Sutinka 
kad būtų organizuojami at
skiri vokiečių armijos daf
niai, tačiau jie privalo būti 
įtraukti kartu su kitų kraštų 
kariuomene Į Europos kariuo 
menės divizijas.

.\tlanto pakto organizavi
mas privalo būti atsargus, kad 
išlaikius jo defenzyvinį po
būdį:

Prancūzai turėtų neužmiršti 
kas atsitiktų su Europa karo 
atveju, jei Ispanija būtų ko
munistinė, arba bent pasilik

tų neutrali.
Nesunku prancūzams būtų 

apskaičiuoti, kiek valandų r> 
sams reiktų atžygiuoti iki Pa 
ryžiaus, jei jiems nepasiprie 
šintų vokiečių divizijos Atro 
do, kad prancūzai dar vis ne 
atgauna sveikos, realios poli 
tikos jausmo.

Maskva nepasitiki Mao 
Tse-Tungu.

«Amerikos Balsas» paskel
bė ištraukas slapto rusų do
kumento patekusio į vakarie
čių rankas. Tas dokumentas 
\ra slaptos informacijos pa- 
sii stos Peipin, komunistinės 
Kinijos sostinės TASS agen
tūros atstovo rusų įstaigoms. 
Jame smarkiai puolamas ir 
įtariamas sabotažu tiesioginiai 
ir apgalvotai rusų interesų 
Korėjos kare Visų Korėjos 
karo pralaimėjimų priežastis 
yra bloga Kinijos generolų 
valia.

Ekonominis Kinijos gyveni
mas sunkėja. Vyriausybė neįs 
tengia suvesti biudžeto. Gy
ventojai apkraujami naujais,

LAIŠKAI
Jonui Dideliui, Alfonsui Kai 

riui, V. Bukotai, W. Bogar, 
Ev. Bukaičiui, J. Budreckiui, 
Emai Bendoraitienei, A. Biiu 
jui, U. Galeckienei, J. Valei
kienei, dail. A. Kairiui, H. Ka 
zokui, Andriui Ambrozevičiui.

nepakeliamais mokesčiais.
Jau senokai spaudoje yra 

spėliojama,kad Mao-Tse-Tung 
gali pasekti Jugoslavijos Ti
to pėdomis. Jei taip atsitiktų, 
Kremliaus diktatoriams būtų 
didžiausias politinis pralaimė 
jimas.

ARGENTINOS SENATAS 
«STREIKUOJA».

Argentinoj dar viena keiste 
nybė išgalvota. Argentinos se 
natas nutraukė darbus iki pre 
zidentas Peron išstatys savo 
kandidatūrą naujiems respu
blikos prezidento rinkimams. 
Viskas eina pagal planą

Vašingtonas įspėja Maskvą
JAV Valstybės departamen 

tas pranešė, kad Amerikos 
ambasadorius Maskvoje įtei
kė «naują notą apie taikos su 
tartį su Japonija, išreikšdamas 
Amerikos vyriausybės pasi
tenkinimą priėmimu kvietimo 
dalyvauti konferencijoje. Bet 
kartu ir įspėja, kad išvengus 
galimų nesusitarimų, jog šis 
kvietimas nėra deryboms pra 
dėti, bet jas užbaigti pasira
šant taikos sutartį su Japo
nija.

12 mėn. laikotarpyje vyko 
pasitarimai sutarties teksto 
suredagavimui.

Prez Tr u manas spaudos ats 
tovams pareiškė, jei sovietų 
delegacijos vadas Gromiko 
nori pasimatyti, su mielu no
ru jį priims.

Sovietų delegaciją sudarys 
33 asmenys.

Sukilimas Lietuvoje
Pasikalbėjimas su L. Prapuoleniu

Ryžtinga lietuvių tauta 1951 m. birželio mė
nesį nusirhetė sovietų jungą ir sudarė nepriklau
somą laisvą vyriausybę. Vienas iš to sukilimo 
centrinių vykdytojų yra L. Prapuolenis, dabar 
esantis Europoje. Dešimtmečio sukakties proga 
mūsų karespondentas jam pateikė keletą klausi
mų apie Lietuvių Aktivistų Frontą, kuris atliko 
svarbias laisvės kovų operacijas.

— Kada LAF pradėjo savo organizacinį vei
kimą ir koks buvo pagrindinis tikslas?

— LAF savo veikimą Lietuvoje pradėjo 1940 
m. spalio 9. Pagrindinis tikslas buvo:

a. apjungti tautą tokiu tankiu organizuotos 
rezistencijos tinklu, kad būtų užkirstas kelias NK 
VD provokacijoms išryškinti aktyvųjį tautos ele
mentą,

b. ruoštis būsimam karui, kad Ųuo pasinau
dodami atgautume nepriklausomybę.

— Kaip buvo LAF susiorganizavęs?
— NKVD sekimui pasunkinti LAF veikė pen

ketukų sistema. Štabai iki 1941 m. pradžios veikė 
savarankiškai, prisiderindami prie vietos sąlygų. 
Tais pačiais NKVD klaidinimo sumetimais, dau
gumas dengėsi kitais vardais: Lietuvos Apsaugos 
Gvardija (Rumbinas, L. Reivydas), Lietuvos Lais
vės Armija (Senis, Vilutis, Juočeris). Ginklo Bro
liai ir kt. Nuo 1941 m. pradžios LAF veikimas cen
tralizuotas ’š Kauno ir Vilniaus štabų sudarytam 
vyriausiam stabe.

—- Kas sudarė LAF vyriausią štabą?
— Dėl visiems suprantamų priežasčių, visų 

LAF vyr. štabo narių pavardžių minėti negalima, 
todėl jas žymėsiu X ar Y. LAF vyr. štabą sudarė: 
Dr. inž. Ad. Damušis, majoras X. Mykolas - «Kum
pis 24», kpt. J. Z. Dr. Pr. Padalskis, Vladas X, 
pulk. Dr. inž. J. Vėbra, Pilypas Bukauskas ir šį 
pasikąlbėjimą duodantis?-

-r- Ar turėjote ryšį su užsieny veikusiu LAF 
štabu |r kaip jis buvo nustatytas?

— Taip, turėjome. Ypatingą rūpestingumą 
šiuo reikalu parodė min. K. Škirpa ir kpt. Bro
nius Michelavičius, kurie dėjo visas pastangas nuo
latiniam ryšiui išlaikyti.

Pirmąjį ryšį ru LAF štabu užmezgė kpt. Sver- 
plaitis. iš kurio 1940 m gruodžio 15 d. pirmą kar
tą gavome išsamesnes informacijas apie Lietuvos 
Tautinio Komiteto ir 1 AF veiklą. Antrasis ryši
ninkas per kurį kontaktas buvo palaikomas ligi 
1941 m. gegužės mėn. pradžios, buvo kpt. Bro- 
nias Michelevičius kuris pats asmeniškai du kar
tus buvo pralaužęs geležmę sieną.

Pirmasis ryšininkas iš LAF vyr. štabo^narių 
j LAF štabą užsienyje 1941 m. pradžioje prás.mu
šė debartiniu metugyvenąs JAV Mykolas - «Kum
pis 24», kurio didvyriškumui pažymėti noriu pa
teikti kai kurias jo atlikto žygio smulkmenas:

«kumpis 24» painformavęs užsienio LAF šta
bą apie LAF vyr. štabo projektus ir pasirengimus 
pravesti sukilimą, paskelbti nepriklausomos Lie
tuvos valstybės atstatymą ir sudaryti vyriausybę, 
berods balandžio 13 d. mėgino iš Vokietijos grįž
ti į Lietuvą. Pasienio palydovui nurodžius visai 
netinkamą sienai pereiti vietovę, 'Kumpis 24» nu
galėjęs vielų tvoras ir ištisą eilę raizgių vielų 
kliūčių, už keleto šimtų metrų buvo pastebėtas 
rusų sargyninių, kurie tuoj pat į jį atidarė ugnį. 
Jis atsišaudydamas bandė grįžti į Vokietiją, bet 
buvo peršautas per kairiąją krūtinės pusę ir de
šinę koją Kad ir sužeistas, nušovęs jį pučiančius 
pasienio sargybinių šunis, leidosi miškelio kryp
timi. Pamiškėje gavo antrą šūvį į krūtinę. Sukau
pęs visas jėgas, pasiekė tankumyną, kur kitą die
ną sovietų sargybiniai surado jį be’sąmonės ir pri
statė Tauragės ligoninėj) Tauragės ligoninėj 
“Kumpis 24’’ trumpam laikui atgavo sąmonę ir jį 
slaugusiai gailestingai seselei - ryšininkei suspėjo 
perduot dalį iš min Škirpos atneštų žinių.

1. Vokiečjų karas prieš sovietus prasidės 
tarp 1 ir 10 gegužės.

2. LAF nariai karo - sukilimo melu ant ran
kovių dėvi baltus raiščius su juodom TDA (Tau
tinė Darbo Apsauga) raidėm.

3. Užsienio LAF štabo pageidavimus dėl kai 
kurių asmenų įtraukimo į laikinąją vyriausybę.

Po šių informacijų “Kumpis 24’’ vėl neteko 
sąmonės, o paskiau prie jo seselei ryšininkei pri

eiti jau nebepavyko, nes rusams susigriebus visa 
jo priežiūra buvo perduota NKVD. Po keleto die 
nu “Kumpį 24” įmetę į sunkvežimį nežinoma kryp- 
ptimi išvežė. Ir tik birželio 23 d. sužinojome, kad 
jis visus kankinimus didvyriškai pakėlęs, yra gy
vas ir iš Kauno sunkiųjų darbų kalėjimo ligoni
nės buvo pergabentas į Zacharino ligoninę. Jį 
prisiminęs ir šiandien lenkiu prieš jį galvą.

Kai kurie ryšininkai savo misiją ir pasitikė
jimą pasienio gyventojais apmokėjo savo gyvy
be. Turiu mintyje tą pirmąjį ryšį su LAF štabu 
užmezgusį kpt. Sverplaitį, kuriam atvykus į Kau
ną (1940. XII. 14.) iš pirmojo ryto įvyko nelaimė. 
Jam bevalant batus, iškrito, visada parengtyje ne
šiotas pistoletas ir įvykusio įskėlimo pasėkoje 
knt. Sverplaičiui buvo peršautas dešiniosios ran
kos delnas. J. Dėdinui ir X jį kruopščiai gydant, 
ir slepiant, jam pavestus uždavinius ir reikalingas 
lietuvių tautos prievartavimo žinias surinko LAF 
štabas. Rankai apgijus, gautąsias žin as atminti
nai išmokęs, jis į Vokietiją nusistatė grįžti pro 
šakius, kur jis turėjo nuo seno pažįstamą, pasie
nyje gyvenantį ūkininką. Laike trijų dienų nega
vus iš kpt Sverplaičio sutartu radio kodu ^prane
šimo, minėtas ūkininkas buvo įtrauktas, ir kaip 
pasirodo ne be reikalo, į įtariamųjų sąrašą.

Apie tikrąjį kpt. Sverplaičio likimą tesužino
jome tik 1941 m birželio 24 d. iš kartu su juo 
vienoj kameroj sėdėjusio X, kuriam jis visą sa
vo tragediją buvo smulkiai nupasakojęs. Kpt. Sver 
plaitį į pasienį vedantis ūkininkas pasiėmė kirvį, 
aiškindamas, kad prie upelio nuėjus, jam kertant 
karklus, kapitonas galės nematomai pasprukti į 
Vokietija. Priėjus karklyną, kpt. Sverplaičiui iš 
paskos ėjęs «geraširdis» vadovas su kirviu kirtęs 
per pečius sušvilpė, ir atbėgusiems pasienio sar
gybiniams perdavė gintis besistengiantį kpt. Sver 
plaitį. Ir nežiūrint sadistiškiausių, ^pusmetį užtru
kusių kankinimų - pirštų laužymo, liežuvio degini 
mo, lytinių organų piaustymo ir taip vadinamo - 
“centrifugo" — žodžio nepratarusį kpt. Sverplaitį 
birželio 22 naktį NKVD sušaudė. Ir jo didvyriš
kumui priklauso mūsų visų gili pagarba.

(Bus daugiau)
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Maironis

EINA C AK JA J
Eina garsas nuo pat Vilniaus, 
Žirgą reiks balnoti;
Daug kryžiuočių nuo Malburgo 
Rengias raus teriotj.

Pasiltk, sesute, sveika!
Nuramink širdelę, 
Aš sugrįšiu nepražuvęs, 
Į tėvų šalelę.

Daugel turto pas kryžiuočius 
Nuo senos gadynės, 
Auksu žiba miestų bonės. 
Šilko pilnos skrynios.

Aš parnešiu sau iš Prūsų, 
Plieno kardą kietą, 
Tau, sesute, šilko skarą. 
Diržą auksu lietą.

Jau pavasaris išaušo,
Gieda vieversėlis, 
Nebegrįžta nuo Malburgo 
Mielas bernužėlis.

Saulė leidos, buvo kova, 
Kraujo daug tekėjo, 
Mylimasis už tėvynę, 
Galvą ten padėjo.

Mano draugės gieda^linksmos
Ir šilkais dabinas, 
Man gi ašaros tik rieda. 
Ir kapai vaidinas!

Nekalbėsi, bernužėli, 
Man meilių žodelių, 
Neužmausi aukso žiedo 
Ant baltų rankelių.

Silici A E T E M Ag
* COMtEiTFFRÍO GÉL ADO OI 1 Oi IFÜTR

Putinas

KARO ŽYGIO DAINA
Kur dangus ugnim liepsnoja, 
Per miškų gelmes, 
Bėrus žirgus babalnoję, 
Jojame tik mes.

O namie sesutė, 
Ir sena močiutė, r
Ir mergelė lelijėlė, 
Rūpestėlį kai sukėlė, 
Laukia mus kasdien, 
Laukia mūs kasdien.

/ /
Lauk, sesele ir motuše, 
Lauki mergužei!
Priešą piktąjį atmušę, 
Mes sugrįšim vėl.

Motę nuraminsim.
Sesę pradžiuginsim, 
Šilko skarą seserėlei, 
Aukso žiedą mergužėlei. 
Meilės žodelius, 
Meilės žodelius.

Nešk, žirgeli juodbėrasis, 
Pro gimtas šalis, 
Žvangant kardui, mano rasis 
Paskirta dalis.

Jeigu virsiu lūšiu 
Iš audringų mūšiiį. 
Tai abu į bočių puotą, 
Skriesime erdve gaisruota — 
Į dausų šalis.
Į dausu šalis.

Buvo Gera Gaspadine*

Buvo geri gaspadine.
Gero vyro žmona.
Ir suspaudė saldų sūrį 
Su visa Smetona.

O cha cha cha, o cha cha 
Oja, oja, oja 
Ir suspaudė saldų sūrį 
Su visa Smetona.

Prireikėjo gaspadoriui 
Į turgų važiuoti, 
Sūris buvo nesudžiūvęs, 
Negalėjo duoti. O cha...

Išsirengė gaspadorius 
Į didžią kelionę, 
Gaspadinė, namie likus, 
Darė>sau storonę. O cha...

Prisikvietė daug svetelių, 
Vaišino arielka, 
Traukė sūrį nuo lentynos. 
Dėjo ant torielkos. O cha...

• Parvažiavo gaspadorius, 
Į lentyną žiūri, 
klausinėja gaspadinę, 
Kur padėjai sūrį. O cha...

Aš jį pati numečiau, 
Traukdama sermėgą, 
O tas šuva beuodegis, 
Ėmė ir suėdė. O cha...

NEIŠEIK TU IŠ SODŽIAUS

Neišeik, neišeik tu iš sodžiaus, 
Nepaliki žilvyčių vienų, 
Be tavęs vakarai bus nuobodūs, 
Be tavęs nebus sodžiuj dainų.

Tavo tėvo aplūžęs namelis. 
Liks našlaitis apleistas visų. 
Vyšnių sodai gegužy pabalę,ž 
Ji i ilgėsis tavųjų dainų.

Neišeik, neišeik tu iš sodžiaus, 
Nepaliki žilvyčiu vienų, 
Aš tau mylinčią širdį aukoju. 
Neišeik nepalik manęs tu.

Ji užrakino savo miegamojo duris ir susi- 
(52) rūpinusi, pilna baimės, ėmė galvoti, ką 

daryti?... Pagalvojus Roza nutarė patelefo
nuoti savo tėvui ir pranešti kas darosi.

Senis Moišė, telefono skambučio prikeltas 
iš miego, tingiai paėmęs telefono ragelį, užsnūdu
siu balsu paklausė.

— Niū! Kas tė? A! Tu Rozečka. Kas atsitiko 
taip vėlai, kad tu nemiegi?...

Telefono ragelyje spiegė Rozos b tisas. Se
nis Mnišė klausėsi, klausėsi.bet nieko suprasti ne
galėjo ir jis ėmė teirautis

— Sakai mušasi su Šogamu ir Šogamo nė
ra... Aš čia nesuprantu, kaip jiedu ga?i muštis 
jei Šogamo ten nėra?

— Na. Šogamo ten nėra, bet jis su juo muša
si... — girdėjosi Rozos balsas mikrofone.

— Niū... jeigu Šogamo ten nėra ir jis su juo 
mušasi, tai nėra nieko tokio baisaus.

Pasimuš. pasimuš, navargs ir nueis miegoti 
- išsimiegos ir bus tvarko! padarė :švadą se
nis Moišė iš Rozos pranešimo, nenorėdamas lįsti 
iš šiltos lovos laukan.

— Tate, nekalbėk kvailybių! O kas bus jei 
«Šogamas» paspruks-laukan ir «Joskė» ims jį vy
tis? — pastebėjo Roza. '

Čia senis, Moišė suprato visą padėties baisu
mą! Kas tada atsitiktų - jei Stalinas imtų vaiky
tis gatvėmis nematomą Šogamą po Maskvą?.., Ir 
dar tokiu laiku, kada rytoj jis turėjo būti «renka
mas» į «aukščiausią tarybą pirmininku». Visas biz
nis žlugtų vienoje akimirkoje. Žmonės suprastu, 
kad jie per 30 metų buvo mulkinami išprotėjusio 
avantiuribto ir tada... — senis Moišė nenorėjo apie 
tai galvoti, — čia akmens ant akmenio neliktų, — 
ir jis net pasipurtė apie tai pamanęs.

— Rozečka, pažiūrėk, kad «Šogamas» nepas- 
nrukt'1 tikrai ’ gatvę! Aš tuoj lekiu tenai, tik La

zerį prikelsiu. Tuoj, tuoj mes ten būsim, — pasakė 
Rozos tėvas, mikliai išsirangęs iš lovos ir paka
bino telefono ragelį.

Po trumpos valandžiukės senis Moišė su sū
num Lazeriu jau buvo prie durų vedančių į Sta
lino privačius apartamentus. Tartum į gaiąją abu 
lėkdami, jie parodė sargybiniams savo įėjimo nuo 
latinius leidimus ir kiek tik buvo galima skubė
dami netrukus abu uždusę atsirado Rozos miega
majame.

Lazeris jau buvo bepuoląs prie durų, kad 
greičiau padėtų švogeriui kovoje prieš «Šogamą», 
bet senio Moišės būta išmintingesnio; jis sulaikė 
Lazerį nuo neapgalvoto žygio ir patarė visų pir
ma nuodugniai ištirti padėtį, o tik paskui veikti.

Senis Moišė pasilenkęs prie durų, tartum, 
per žiūroną ėmė stebėti, kas dedasi žento kamba
ryj®. oaLazeris ausis ištempęs klausėsi.

Pas Kobą kambaryje buvo barnus triukšmas 
ir ten dėjosi neapsakomi dalykai. Koba, (arba Sta
linas) su nematomu Šogamu buvo pačiame kovo8 
įkarštyje Jie dabar nuo bokso perėjo į laisvųjų 
imtynių kovą...

Lazeris norėdamas įsitikinti savo akimis, kaip 
sekasi jo švogeriui Kobai kovoti su nematomu 
Šogamu pasakė:

— Tate, dabar man leisk trupučiuką pažiū
rėti per rakto skylutę.

Lazeris tik viena akim metė žvilgsnį per rak
to skylutę į vidų už durų, ir jam plaukai atsis
tojo ant galvos ką jis te i pamatė: Stalinas su
griebęs nematomą Šogamą glėbin voliojosi su ju° 
žūtbūtinėje kovoje ant grindų. Jis išdirbinėjo to
kius «laisvųjų imtynių» triukus, kad ištvermingu
mo ir drąsos, jam galėtų pavydėti net pasaulinio 
garso imtininkai.

Tačiau nematomas Šogamas irgi nenusileis

davo savo matomam priešui Kobai. Tiesa, jis bu
vo silpnesnis už Staliną, bet už tat pastarąjį pra
lenkdavo techniškais kovos taktikos priėjimais ir 
nepaprastu miklumu. Nematomas Šogamas, kaip 
ungurys išslysdavo iš matomojo Stalino nagų. «Šo
gamo» buvo visur pilna: ant spintos, spintoje, po 
spinta ir kada Stalinas jį pagavęs - išvilkdavo į 
kambario vidurį, tas vėl jam dingdavo iš glėbio.

Kokias išdaigas krėtė nematomasis Šogamas, 
sunku sau net įsivaizduoti - jis laipiojo sienomis, 
tai vaikščiojo lubomis žemyn galva.

Ir Stalinui buvo nemažas vargas jį tą nąma 
tomąjį Šogamą pagauti: reikėjo kėdę statyti ant 
stalo, lipti viršun, tai spintą su knygomis traukti 
iš vieno kampo į kitą.

Tačiau nežiūrint viso to Stalinas su tikrų 
Kaukazo kalnų išakų (kalnų asilai) užsispyrimu, 
jokiu būdu nenorėjo išeiti iš tos «lemiamos kovos» 
pralaimėjęs.

Kas kurį? Nežinia! Tačiau kova turi būti ve
dama be pasigailėjimo iki galo...

— Kas dabar daryti? — paklausė Lazeris iš
sitiesęs žiūrėdamas be nuovokos tai į seserį tai į 
tėvą.

— Gal mes padėtume Šogamui ir visi kaip 
nors pajėgtumėra surišti «Joskę» ir paguldyti lo
voje. kad išsimiegotų? — galvojo balsiai toliau 
Lazeris

— Ai, man!... tu Lazeris didesnis vėpla už 
aną kvaili Joskę, — prastenėjo senis Moišė, spaus 
damas delnu smilkinius. — Ar tu nematai, kad ten 
jokio Šogamo nėra? Kaip jis tau galės padėti? Ar 
tu dar nesupranti, kad Joskė paprasčių papras
čiausiai išsikraustė iš proto., o gal visai pamišo, 
pridėjo dar senis Moišė.

— Niū... kaip aš čia nesuprasiu, aš jau ne 
pirmą sykį iš jūsų girdžiu, kad Joskė senai su' 
kvailėjęs. Juk jūs, tate, ir pirma sakėt, kad jam 
nevisi varžtai pakaušyje priveržti, — priminė tė
vui Lazeris.

— Eh?... ar aš dabar kalbu, kad nesakiau! 
Bet šiandien jam ne keli, o visi varžtai atsileido, 
ir jis sukvailiojo kaip reikiant, — padarė pasta
bą senis. *

— Tai sakot, kad dviese mes neįveiksime 
Joskės? — klausinėjo Laizeris tėvą.

(Bus daugiau)
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MARTINS & SIMKUS
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RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 275 — 7 AND. — SALA 73
TEL. 34-7482 — SÃO PAULO |

KAK e €AS=E d© POVO
55 AVEN-IDA PAIS DE BARROS, 55

MEKANIKOS DIRBTUVĖ
Gaminami įvairiausių braižinių vitražai, 

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

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

išsimokėtinai.

JONAS VARLAUSKAS & FILHOS
Telefonas (recados) 3-0710

Rua 12 N.o 3 9 — V ila Z e Ii n 
: .Avenida Zelina N.o 714 — (fundos)

Caixa Postai 4118 — São Paulo

Ar jau aplankei CASA SPRINDYS 8c ČIA
PRAÇA SAO JOSÉ, 1 — S. PAULO — VILA ZELINA 

Kur galima gauti pačių naujausių ir įvairiausių rūšių prekių

vitrolų. Čia taip

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

1$ FABRIKO 'PIEŠIAl VARTOTOJUI.

E CÜMERCII© DEH N ID E JT K S A
PRONTĄS EM 5 M1NUTOS

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

Viskas geriausios rūšies, patvaru, gražu ir pigu.

ELIO
KABIUKAS IR RAŠTINĖ:

☆

Rua São Caetano, 510
Rua Javaės 719

São Paulo

KRAUTUVĖS:
Rua São Caetano, 526

ĮKURTA 1890 METAIS
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, 447 -TEL. 4-5576 - SÃO PAULO VIENINTEIIA1 ATSTOVAI 

GARSIOJO VANDEN S 
L I N D O Y A.

too

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!...

Pusi. 5

JMUNAS mm.
IMPORTAÇÃO — EXPORTAÇÃO

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

EmMinasGerdis:

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

CAJAJ
JÃC JCIPGIE

APRENGIA VYRUS NUO GALVOS IKI KOJŲ
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ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINTOJAI

IKHACf CAKKIEDI

?!

RUA DINO BUENO, 795 a 835 
TELEFONES: 51-4019 e 51-2223

itda.

3967

vien- 
visa-

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

dos naudokite!

Caixa Postai 
SÃO PAULO

*£Vcs. 103 - cahO'*’*5 '
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BPAZILHC
«Musų Lietuvos» leidė 

jų Padėka.
Prisidėjusiems savo darbu 

ir pastangomis, prie «Musų 
Lietuvos» 111-ios bičiulių me
tinės sueigos puikaus pasise
kimo tariame nuoširdų lietu
viškų ačiū. Vaišių stalą pa
rengė ponia Liuda Matelio- 
nienė, talkininkaujant p.p. Ma 
rijai Šiaulienei, Aleksandrai 
Barčienei, Onai Tamaliunienei 
Aid. Tarnai i ūnailei, Onai Stan 
kevičienei.

Svečius vaišino: Ona Mate- 
lionytė, p. Teresė, Marija Ma 
telionytė, Motiejus Siejūnas. 
Vacys Putvinskis, Ernestu» 
Rubliauskas,. Br. Guiga, Ant. 
Rudys. Vakaro muzikalinę pro
gramą parengė maestro Alek 
sas Ambrozaitis kartu su sa
vo “linksmaisiais broliais": 
A. Boguslauskas, St. Zachar- 
ka, J. Valavičius ir .1. Gdga- 
las. Kupletus parašė p. Magda 
Iena Vinkšna itienė, šokiams 
griežė naujai įsisteigęs «Liet. 
Mėgėjų» orkestras.

«Musų Lietuvos» bi
čiulių pobūvis.

Praėjusį šeštadienį Mokoje, 
rua Lituania 67 «Musų Lietu 
va» buvo sukvietusi savo bi 
Čiulius į nur taikingą, linksmą 
jau virtusį tradiciniu, pobūvį. 
Bičiulių prisirinko tiek, kad 
vos buvo galima sutalpinti 
prie stalų.

Pobūvį pradėjo vaišiu tost- 
meisteris. «M. L» redakcinės 
kolegijos narys Henrikas Va 
lavičius primindamas, kad 
toks laikraščio prietelių šabu 
vimas yra trečiasis, kviesda
mas svečius vaišintis skonin
gai ir skaniai šeimininkių pa
ruoštais užkandžiais.

Vaišių metų šiltą žodį «M. 
L.» tarė garbės svečias p. A. 
Rolišaitis Lietuvos Konsulas 
São Pauly pabrėždamas ypa
tingą snaudės reikšmę gyve
nime. Kalbėtojo žodžius susi
rinkusieji palydėjo gausiais 
aplodismentais. Pobūvio atvy
ko ir «M. L.» atsakomasis re
daktorius prof. Jose Ferreira 
Gar rato.

Muzikui Al. Ambroz ličiui 
vadovaujant ir J. Antanaičiui

REIKIA BALDU? KREIPKIS
Į TAUTIEČIO 

akordeonu akompanuojant vy 
rų kvartetas: J. Valavičius, St. 
Zacharka, A. Boguslauskas ir 
J. Gaigaigalas sudainavo ke
letą nuotaikingų, lengvo turi
nio dainų, galop apvainikuo
dami kolonijos aktualijomis- 
kupletais. Kupletai buvo labai 
vykę ir kartu kultūringi, nie
ko neužganną.

Po to scenoje pasirodė lie
tuviškas orkestras sugroda
mas maršą, kuris vėliau gro
jo pobūvio metu šokiams.

Pasibaigus oficialiai progra 
mai, kaip yra lietuviams jau 
įprasta pradėjo dainuoti po
būvių dalyviai gražias lietu
viškas dainas, kurios skambė 
jo visą pobūvio laiką.

Tvarka buvo pavyzdinga, 
stalai skoningai p i ruošti. Nuo 
taika linksma, bet kartu ir 
kultūringa.

Kazimierui Ausenkai, Bendruo 
menės choro pirminkui uoliam 
ir nuoširdžiam lietuviškos 
spaudos rėmėjui, ■ paaukoju
siam «Musų Lietuvos» pobū
viui gražią lėlę, kuri buvo iš 
leista loterijon, taria lietuviš
ką padėkos žodį

«Mūsų Lietuvos» štabas.

— Bendruomenės choro vai 
dyba yra nutarusi spaliaus 
mėn. pabaigoje suruošti kon
certą. Programoj bus ir.tau
tiški šokiai. Tautiniuose šo
kiuose dalyvauti kviečiami ir 
nedalyvaujantieji chore. Tau
tinius šokius mokys p. J. Am 
brozaitienė.

— Rugpjūčio mėn. 15 d. Mo 
koje. rua Pad re Rafposa 897 

PARSIDUODA NAMAS iš 2

mirė Petras Bedlauskas 72 me 
tų amžiaus, kilęs iš Utenos 
apylinkės. Velionis Brazilijon 
buvo atvykęs vienas. Šeima 
— žmona ir trys vaikai likę 
Lietuvoje, apie ku.ių likimą 
neturima žinių. Caixa Econo
mica paliko 30 tūkstančių kru 
zeirų jei ne atsišauks giminės 
liks valdžiai.

— Misijos Mokos lietuviams 
prasidės ateinantį pirmadienį 
rugpjūčio mėn. 20 d. 8 vai. 
vakaro Bom Conselho parapi 
jos bažnyčios patalpose, rua 
da Mooca.

Iš Rio de Janeiro lie
tuvių gyvenimo.

- Tėvo Bružiko misijos Rio 
de Janeiro lietuvių tarpe 'yks 
ta su dideliu pasisekimu.

— Poete Rachel Portei la - 
Audenienė jau keletą savai
čių serga. Linl ime didžiajai 
Lietuvos bičiulei greit pasvei 
kti.

-- Antanas'Gaulia Leopoldo 
Grigonio pakviestas pradėjo 
dirbti Rio de Janeiro Duju 
kompanijoje sandelio vedėju 
Vakarais tęsia mokslą.

— Daktare Sofija Savnorie- 
nė dirba kaip asistentė vieno 
profesoriaus laboratorijoje ty 
rimu skyriuje.

— Inž. Zenonas Glodenis 
per rinkliavą Tautos Fondui 
paaukojo 510,10 kr.

— SportininkasEduardas Gir 
čys, buvęs Copa Rio rungty
nių metu Suvienytų Radijo 
stočių" ' pranešėjas užsieniui,

INDÚSTRIA ARTEFATOS de
CIMENTO

VYTAUTAS SKRIPKA
. Priimu įvairius užsakymus 
įvairių išdirbinių iš cimento, 
kaip skalbimui tankes, šuli
niams cimentiniai dangčiai, 
gėlėms indus, cimentinius 
vamzdžius, balaustrus, ir.kitus 
Įvairius šios rūšies išdirbinius 
Darbas skubus ir pigus. 
Adresas: Rua Paulistano, lt.

Vila Zelina — São Paulo. 

anglų ir ispanų kalbomis, pa
dovanojo šešias lietuviškas 
trispalves įvairiom sporto Bra 
zilijos organizacijoms. São 
Paulo «A Gazeta Esportiva» 
(Vlll-2.) išspauzdino vėliavos 
įteikimo ceremonijos fotogra
fiją su labai palankiu aprašy 
mu.

— Lietuvos Atstovas Brazi
lijoje Dr. Frikas Meieris ga
vo iš Rotary organizacijos 
laišką, kuriame prašoma infor 
macinės literatūros apie Lie
tuvą. Prašymas buvo įvykdy
tas.

— Trijų Pabaltijo Valstybių 
pasiuntinybių Rio de Janeire 
išleista knyga apie Lietuva, 
Latvija ir Estija vardu «O 
Baltine», pasiųsta žymiau
siems veikėjams xRio de Ja
neire ir provincijoje, o taip 
pat ir užsienio Atstovybėms. 
Gauta daug padėkos ir įverti 
nimo laiškų.

— Petras Babickas baigia 
rengti spaudai naują pluošta 
kelionės įspūdžių kurie išeis 
vardu KELIONĖ į AMAZONE. 
Knyga bus gausiai iliustruota 
autoriaus kelionės metu pada 
r\tomis nuotraukomis.

Prašoma atsiliepti Vikto
rą Žegj, kil. iš Zarasu apsk. 
Smalvų v Poliutiškių 'Kaimo, 
gyv. Rio de Janeire nuo 1930 
m., profesija — batsiuvis Ve 
dęs vietinę. Ieško Ignas Naš
ta jus, gyv. Kanadoj.

V v

Naujos Lietuviškos Plokšteles
Bendruomenės Choro Valdyba praneša, kad jau galima 

gauti, neseniai įdainuotas lietuviškas plokšteles.
Įdainuotos dvi plokštelės su sekančiomis dainomis: 1. 

«Gąndžia trimitai», M. Petrausko ir «Vėliavos ■iškeltos», M. 
Strolio, įdainuota vyru choro. 2. «Tėviškėlė» B. Budriūno 
įdain mergaičių choro ir «Miškų gėlė» J. Švedo įdain. miš
raus choro.

Norintieji šias plokšteles įsigyti, prašomi kreiptis pas 
kun. kleboną P. Ragažinską, pas choro pirmininką K-Auseu- 
ką Rua Rio Feio, 2 — Vila Zelina (visai netoli Largo S. Jo- 
sė) arba pás choro narius. . l

Visi choro nariai rėmėjai plokšteles gauna pusiau pą- 
piginta kaina: Kreiptis pas Choro iždininką p. P. Šimonį Rua 
Venda Nova, 46 — V. Zelina.

■; Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių .geležinių dai- :: 
ktų, indų bei darbo įrankių krautuvė tiktai pas

|| JAKUTIS & LAPIENIS ŪDA. |
H AVENIDA DR. GIACAGLIN1., 34-C
Hfl ■■

Vila Alpinoje, arti autobusu stoties.
:: Čia gausi geresnę medžiagą ir pigiau mokėsi.
?! s*
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MARTYNO MAŽVYDO B1BLIC

— Ve r® 
atv. į Brw „ f 
(dabar amžiaus butų 58 metų) 
ieško jos brolis Kazimieras, 
gyv. Vokietijoje. Augustdorfe.

Žinantieji šių tautiečių liki
mą maloniai prašomi pranešti 
Lietuvos Pasiuntinybei Rio de 
Janeire. (Legação da Lituânia 
Av. Erasmo Braga 277, sala 
609 - Telef 22 5912).

Vyrų Brolijos Valdyba 
praneša, kad išvažiavimas — 
piknikas į Guarapirangą vie
ton 7 d rugsėjo yra numaty
ta 14 d. spalio mėn.

REIKALINGA TARNAITĖ

Namų ruošos darbams, be vi
rimo, su kambariu. 
Geras atliginimas.

Av. Rangel Pestana, 2179

— «M. L.» redakcijoj gali
ma gauti gražiai įrištus «Mū
sų Lietuvos» komplektus Kai 
na Cr.$159,00.

— PRANĄ KUZMICKĄ, ki
lusį iš >aukuą os kaimo, Del
tuvos valse . Ukmergės apskr 
Brazilijon atvykusį 1927-30 m. 
Paieško pusbrolis Leonas Kuz 
inickas, gyvenantis Kanadoje. 
Turintieji apie ji žinių prašo
me pranešti «M. n.» redakcija.

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

V. ALPINA.

BALDŲ SANDĖLĮ. 

kambarių ir 2 virtuvių su ar- 
mazenu priekyje Dar kieme 
antras namas iš 2 kambarių 
virtuvės ir vonią. ,

Del smulkesnių informacijų 
kreiptis vietoje: Rua Alteias, 8

Vila Belą ; .

SOPAS PRONTAS
PRONTAS EM 5 MINUTOS

PALADAR CASEIRO
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AVENIDA ZELINA, 749 — VILA ZELINA —- S. PAULO f
Aberturas de firmas 
Encerramentos de firmas 
Transferencias de firmas 
Centrales na Junta Comercial 
Distratoí'na Junta Comercial 
Escritq? Fiscais 
EsJritas Comerciais

HORÁRIO das 8

Contratos de locação
Cartas de Fiança
Requerimentos
Balanços
Alvards diversos
Seguros de Fogoe

,, acidentes

ãs 19 horas. ÍF?»'

foto| RRINCEZA
feA py pša y L O--
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A V E N I D A -A LVA R Q R,(A M O S , t 1 6 0

(Prie pask, sustojimo vietos autobuso' 3 3 Quarta p -rada)

Savininkas V ILIDA jF : JP ’D C II *iJ jF
Įvairaus didumo padidinti portretai — spalvuoti! Foto ant porceląno, antkapiams. 

Meniškos, gražios foto nuotraukos! Greitas ir sąžiningi s darbas!
Lietuviams pigiausios kainos!
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