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VISAME PASAULYJE
f

Anglijos • Persijos santy
kiai yra pasiekę .aukščiausio
įtempimo laipsnio ir kelia rim
to susirūpinimo ne tik Angli
joje, bet ir kituose kraštuo
se, ypač Amerikoje.
Persai įsakė visiems A ūgli
jos žibalo kompanijos tarnau
tojams apleisti kraštą.
Anglija dabar turi pasirink
ti vieną iš dviejų.: pasipriešin
ti jėga prieš išvarymą 350
anglų kompanijos tarnautoju,
kas galima padaryti tik iške
liant Persijos teritorijon ka
riuomenę; arba atsiimti kom
panijos tarnautojus sutinkant
Su persų reikalavimu.
Pirmu atveju gali būti iš
provokuotas karas su nepra
matomomis pasekmėmis. Ru
sai pasinaudodami tarpusavio
pagelbos sutartimi, irgi įves
tų savo kariuomenė Persijos
teritorijon.
Persai yra numatę, jei an
glai išsikeltu Persijon, su
sprogdinti žibalo šaltinių jren
f imus.
Pasirenkant antrą kelia, ra
miai pasitraukiant, tuo pačiu
anglai atsisakvtu visų teisių
į savo nuosavybę, kurios ver
tė apskaičiuojama pusė bili
jono sterlingu.
Anglijos minister!u kabinė
ti s susirinkęs tariasi kaip el
gtis. Ministeris ^pirmininkas
Atlle tariasi su opozicijos va
Tais.
Anglijos Hutui atėjo apsis
prendimo valanda,

De Gaspsri Amerikoje

sto Brazilijos - Italijos imi
gracijos sutartį, kurią Ric < e
Ji neiro parlamentas jau pa
tvirtino.

Korėjoje
Nieko
Naujo
Fronte sąjungininkai bom
barduoja komunistų ųžfr< ritė
je strateginius punktus. Pats
frontas nejuda iš vietos.
Derybos atnaujinti sunkiai
vyksta. Gen. Ridgway nesu
tinka pasirinkti derybų vieta
Kaesong miestą. Siūlo pusiau
kelyje tarp frontų esančią
vietovę Songyon ni. Atrodo,
kau nei viena nei •kitaupusė
derybomis nėra suinteresuo
ta.

Ekspreso Roma-Viena
Katastrofa
Ekspresas Romą - V ena,
> ažiuodamas 48 km. per va1 ridą greičiu, užvažiavo ant
i ekiuio traukinio, stovėju: i o mažoje stotelėje, netoli
Grąžo.
Manoma, kad susidūrimas
pyko dėl blogo matomumo.
Žuvo 19 žmonių ir sužeista
apie 40, tačiau bijomasi, kad
aukų skaičius gali būti dar
didesnis, nes gelbėjimo dar
bai dar tebevyksta.

Italijos ministeris pirminin
kas De Gasneri. šia savaitę
lankosi Am rikoie. De Gaspe
' ADENAUER ATMETA
ri pasakė kalba Amerikos par
lamente, kurios metu daug
GR0TEW0 L PA SIŪLYMĄ
kartų buvo pasveikintas katu
Kaip jau yra žinom i, kad
čių plojimais
Minister’s pirmininkas savo sukliudyti sąjungininkų tai
tautos vardu iškilmingai pa kos sutarties pasirašymą su
žadėjo remti vakaru ai i i m Vokietija, Maskva panaudojo
tus trečiojo pasaulinio karo rytų Vokietijos vyrausybėš
gal ą Grotewohl, kad jis pa
atveju.
Savo vizitu Italijos minis siūlytų Vokietijos suvieniji
teris nori pagreitinti taikos mą paskelbiant visame kraš
sutarties pakeitimą, nes ši an te rinkimus
riboja Italijos
kariuomenę
Demokratinės Vokietijos vy
300 tūkstančių vyrų.
riausybė su siūlymu esmėje
Premjeras taip pat kalbai a sutiko, i'k siūlo kad jie tik
si su prez. Truman u ir vaT rai galėtų būti laisvi nuo bai
stybėš sekretoriumi Acheso- mės ir prievartos, kad šiuos
nu. Buvo svarstomas Triesto rinkimus pravestų UNO.
klausimas, italų emigra ei ios
Žinoma, su šiuo pasuilymu
j JAV padidinimas, Italijos Maskvą niekados nesutiks.
priėmimas į UNO.
• - Italija įsileidžiama į UNO
ir
nuimami visi suvaržymai
— Argentinos teismas iš
apsiginklavimo
reikalu.
aiškino. kad moteris gali bū
ti kandidatė į prezidentu^ ar
į vice prezidentus.
— Anglijos karaliui Jur
giui VI operacija gerai pavy
— Italijos parlamentas svar ko.

SOPAS PRO WAS
PRONTAS EM 5 MINUTOS
PALADAR CASEIRO

IV METAI

ORGANIZACIJŲ.BEI PASKI
RŲ ASMENŲ DĖMESIUI

■

Persijoje

Cr.$ 2,00

Iš kairės, apsikabinę Dr. Franchini Netto if Dr. P.
Mačiulis Kaune, prie Nemuno, ties Žaliuoju tiltu.

Kaip jau buvo šio laikraš
čio puslapiuose ankščiau ra
šyta, «Mūsų Lietuva» šiais me
tais išleidžia prieš Naujus Me
tus metraštį - kalendorių, ku
rio pradžia jau spausdinama.
Organizacijos norinčios ką
nors patalpinti iš savo veiki
mo ar istorijos prašomos kaip
galint greičiau prisiųsti me
džiagą. Medžiaga prašoma
įteikti bent ligi 10 d spalio
mėnesio «Musų Lietuvos» re
dakcijom Taip pat ir biznie
riai, fabrikantai norintieji tal
pinti savo skelbimus, prašo
mi greičiau juos prisiųsti, kad
metraštis numatytu laiku ga
lėtų išeiti.

terį gatvėje šaukė reikalau
dami federalinės valdžios in
tervencijos.
BRAZILIJA PILDYS TARP
TAUTINIUS PASIŽADĖJIMUS
Gen Gois Monteiro, gene
ral into štabo viršininkas, ku
ris dabar randasi Amerikoje,
spaudos atstovams pareiškė,
kad Brazilija pildys savo tarp
tautinius pasižadėjimus, Bra
zilijos kariuomenė, kuri bus
pavesta UNO žiniai, išvyks
iš Brazilijos teritorijos tik
pa f lain erituí pritarus.
Brazilija savo karinį pasi
ruošimą nori; pastatyti tokia
me lygyje, kad galėtų įeiti į
v e ik i m ą k i e k v i e nū m o m e n t ii,
kada tik bus reikalinga.Brazil ja yra
reikalinga
Amerikos pagelbos, kad gale
tų suorganizuoti stiprią ir mo
dernišką kariuomenę, Toji
parama bus gauta pradedant
.1952 m.
Kai dėl vidaus saugumo,
Brazilija nereikalinga pagel
bos. Bet vis dėl to dar reikia
išvystyti
kontrapropagandą
prieš komunizmą, imtis prie
monių prieš galimus sabota
žus.
Komunizmas yra problema,
kuri yra verta dėmesio. Žmo
nių masės nežino kas yra ko
munizmas Jo agentai išnau
doj i sunkią kaikurių vietų gy
ventojų padėtį keldami nepa
sitenkimą ir ragindami sukil
ti.
Ekonominis krašto gerbū
vio kėlimas yra sėkmingiau
sia priemonė prieš komuniz
mą
Generolas Amerikoje žada
pasilikti ligi spalių mėnesio
vidurio.

— Central do Brasil direk
torius taręsi su General EIec
trie atstovu, nesenai atvyku
siu iš šiaurinės Amerikos,
dėl 120 elektrinių lokomoty

HELIO
Lietuvos nacionalinė
M.Mažvydo biblioteka

vų užpirkimo. Brazilijos pre
zidentas j Centrai do Brasil
nžpirkimą jau patvirtino.

— Ašsėsiacao Proteção dos
Animais uždraudė išvežti į
užsienį onCas, paca, auta. Se
gui (maža beždžionė), papū
gas. arrnras ir dar kitus lau
kinius paukščius ir žvėris.
'Tuo būdu norima aps .ligo
ti krašto laukinių gyvenimą.
Lig šiolei buvo per daug žvė
rili ir paukščių išvežama j
zologijos sodus ir cirkus.

Radio Stotys
Brazilija turi 415 radio sto
čių. Amazonas. Maranao, La
goas, Sergipe, Teriterio do
Acre ir teritorio do Amapa,
po 1 stotį, Rio Grande do Nor
te — 2, Matto Grosso — 2, Ce
ara — 5, Baroiba — 6. Espi
rito Santo — 3, Go'as — 5,
Baia — 9, Bernam buco — 13,
Estado do Rio ir Distrito Fe
deral — 15. Santa Catam na
— 17. Barama - 31, Rio Gran
de db Sul — 67, Minas Gerais
71, São Paulo - 146.

Rinkimai nebus atidėti
Sąryšyje su São Paulo ir
Santos miestui svarstoma au
toromija senate. buvo pasiū
lyta atidėti savivaldybių rin
kimus. Prieš šį projektą dau
guma pasisekė prieš.
Kad miestų prefeitai galė
tų būti renkami su savivaldy
bių atstovais, pasiūlyta, sena
tui pasiskubinti pravesti įsta
tymą.
Jei nesuspės iki spalių 14,
tai prefeitai bus renkami at
skirai.

— Maranhão estade padėtis
dar visai neatslūgo Į ten nu
vykęs teisingumo ministeris
Susipažinęs fu padėtimi vieto
je pareiškė, kad lengviau Ko
rejojė prieiti prie taikos, ne
gu Maranão estade,
Gyventojai pamatę ministe

— Rio de Janeire tvirtina
ma, kad iš S. Luiz grįžęs tei
singumo ministeris pasiūlys
Maranhão estade intervenci
jąBūsimas intervęntorius nu
matomos generolas Edgardino Pinto. ’Teisingumo minis
teris padėtį išdėstys respub
likos prezidentui.
— Yra uždrausta kariškiam
duoti spaudai pasikalbėjimus
politiniais klausimais. ’Tas už
draudimas paskelbtas sąrišyje su nesusipratimais kariš
kiu klubo leidžiamu žurnalu,
kuriame buvo straipsnių už
sienio politikes klausimais,
nesiderinančių su vyriausy
bės užimta linija.
— Maranhão estado sostinė
je São Luiz mieste, kai tyri
mų daviniai parodė, įvykę
gaisrai buvo išprOvokoti «Mo
lotovo»bomdų, kurios buvo
padėtos į namų stogus.
«Molotovo» bomba yra va
dinamas butelis, kurio vidu
je yra degamosios medžiagos
kuri saulei kaitinant užside
ga.

- Rio de Janeiro liks be
vendens jei ilgiau nelis. Van
dens atsargos yra beveik iš
sibaigusios.

— Brazilijos šiaurėje, For
telezos mieste, vienas apgavi
kas apsirengę pranciškono
vienuolio rūbais, pasivadinęs
Waldemar, rinko aukas. Su
rinko nemažą sumą, bet galu
tinai pateko į policijos ran
kas.

— Estado vyriausybė stu
dijuoja interiore gyvenančių
mokinių transportą į mokyk
las. Yra vietovių, kur toli gy
vena nuo mokyklų ir neturi
priemonių jas pasiekti. To
kiems mokiniams transporias
bus apmokėtas.
—- Trūkstant cemento daug
statybos darbų ir ladrilių fab
rikų sustojo.
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Praeito Amžiaus Lietuvis Poetas Partizanas
JULIUS ANUSEVIČIUS
(1C32 - 1907)
A. Vaičiulaitis

Retai mums ateina į galvą
mintis, kad lietuvių tauta ir
seniau'yra turėjusi savo po
etų partizanų ir tremtinių, Pe
reitame amžiuje rusų valdžia
iš tėvynės išbloškė «Šiaulė
niškių Senelio» autorių kun
J. S. Dovydaitį, anksti trem
tyje mirusi kun Klemensą
Kairį, kuris buvo artimas vys
kypo Antano Baranausko bi
čiulis. Iš Sibiro vos išsisuko
vysk. M. Valančius, o kiti Lie
tuvos vyskupai buvo išvežti.
Anksčiau iš savo žemės bu
vo išvarytas Adomas Micke
vičius. Eidami arčiau į musų
dienas, atminkime, kad ir
Adomas Jakštas yra buvęs
tremtinys
Tokių liūdnų atsiminimų ir
daugiau rastume. Bene ryš
kiausiai iš jų visų išsiskiria
mums mažai tegirdėtas po
etas Julius Anusevičius. Tai
tikras poeto partizano pavyz
dys ir savo gyvenimu ir eilė
raščiais Jis dainuoja taip,
kad dažnai jaučiamės, lyg
skaitytume šios dienos poeto
partizano raštus ir jausmus.
Jei taip yra, tai galime pa
siklausti sauęs, kodėl jis mums
beveik nežinomas, vadovėliuo
se beveik niekur neužtinka
mas ir neminimas nors šalia
tokių mažesniųjų dainininkų,
kaip Miglovara, Žičkus, Eglė
su kuriais bent šiek tiek mo
kyklose tekdavo susidurti?
Taip atsitiko todėl, kad be
veik visi J. Anusevičiaus raš
tai pasiliko nespausdinti prie
jo gy vos galvęs. O jo paliki
mas yra tiesiog milžiniškas
savo puslapių skaičiumi: iš
viso yra žinoma apie 19.00020 00Ó jo rašytu eillučių. iš
kurių nespausdintų tebėra
apie 18.000.
Kaip poetas J. Anusevičius
yra labai nelygus. Dažnai ten
pasitaiko neįmanomų vietų,
kur nėra nei poezijos, nei ge
ro rašymo. Tačiau iš tos gan
sybės galima išgraibstyti gra
žiu posmų, kurie jam duoda
teisės stovėti šalia j kitų ma
žesniųjų poetų ir neretai juos
net pralenkti Jei jo raštai
butų pasirodę prieš «Aušros»
ar «Varpo» laikus ar vėliau,
jis tikrai butų nemažiau žino
mas. kaip P Arminas. Ksave
ras Vanagėlis ar panašaus ka
libro vyrai. O jausmo tikru
mu jis net pirmautų.
J. Anusevičiaus poezijoje
nemaža vietos paskirta gam
tai. Čia randame įdomių idi
liškų kaimo aprašymų ir vy
kusių pastebėjimų. Aure, koks
tikras paveikslas gandro, ku
ris. pamatęs ereli,
«snapą. į aukštą
kaip vinį »

pastatė

Randame ir ilgu egzotinių
eilių, kuriuose piešiami Kau
kazo vaizdai ir atsitikimai.
Esama ten ir kitokiu posmh,
bet vyraujančia gaida prasi
veržia tėvynės meilės balsas,
kuris vienoje vietoje prasi
veržia tokiais širdies žodžiais:

«Meile tėvynės, baisi ugnis
esi!»

Šiuose tad patrijotiniuose
eilėraščiuose randame ir par
tizaninę jo poeziją, tartum iš
šiandieninės mūsų rankos iš
trauktą. J. Anusevičius mums
byloja apie mušius su rusais,
apie musų sukilėlių pasišven
timą ir drąsą, apie žudomus
ir kankinamus mūsų vyrus,
apie iškabintus lietuviu lavo
nūs kartuvėse, apie žaizdas,
kraują, trėmimus, sunkią da

lį ir daugelio mirtį Sibire.
Yra ir kurstomu eilėraščių
kaip šisai:

Nebesl uskit, broliai, ūsų, Eisim tuojau mušti rusų,
Nors jie miestuos užsidaro,
Duosme aniems, duosme
garo.
Ši J. Anusevičiaus partiza
ninė poezija nuskamba išgy
venimo artimumu ir ryšku
mu. Taip yra todėl, kad jis
dainuoja, ne tik tautos, bet ir
savo paties žaizdą: jis akty

viai dalyvavo 1863 metų suki
lime, buvo įskųstas ir išvež
tas į Sibirą, kur dirbo sun
kiųjų darbų kasyklose. Vėliau
jam leido apsigyventi Kanka
ze, paskui Rygoje, kol apie
1890 metus jis grįžo į tėviš
kę Daniuose, Biržų apskrity
je, kur ir baigė savo nera
mias dienas.
Prof. Vaclovas Biržišką taip
apibudina šio poeto darbus:
«Anusevičius vertas susido
mėjimo ne vien dėl i-avo ei
lėraščių gausumo - juose at
sispindi ir ištisos Lietuvos kar
tos pasaulėžvalga, juose ma
tyti pastabumo, gryno jausmo,
lengvo eiliavimo, vietomis ir
kalbos turtingumo.»

Eltos
Komunikatas
Elta yra įgaliota pranešti,
kad Lietuvos diplomatijos še
fas St. Lozoraitis ir VLIKo
delegacija š/m rugsėjo 212
dienomis tęsė pasitarimus dėl
nuolatinio bendradurbiavimo
Lietuvos laisvinimo
darbe
tarp VLIKo ir ..ietuvos diplo
matijos šefo.

«Darbininkas»

P. S 4 pusi, skaitytojas ras
keletą ištraukų iš šio poeto
palikimo.

Lietuviai E^sáulyje...

— Min. St. Lozoraitis, po
sėkmingo sus tarimo su VLIKu, Vokietijoje dar lieka ke
letą savaičių, laike kurių bus
aptarta diplomatinės akcijos
planai ir bendradarbiavimo
su VLIK u detalės.

Pareiškimas VLiKo Pirmininkui
1951 m. rugpiučio 5 d. Chi
cagos lietuvių katalikų \isno
menės veikėjų ir organizaci
jų atstovai posėdyje apsvar
stė VLIKo ir Lozoraičio san
tykių reikalą ir pilnai vertin
dimi bei pripažindami praei
tyje visas VLIKo pastangas
pasiekti su juo susitarimo ben
dram Lietuvos reikalui, ku
rios, deja, dėl Lozoraičio ne
noro įsijungti į Lietuvos lais
vinimo darbą, vadovaujamą
ViAKo, kaip vyriausio Lietu
vos laisvinimo organo, pripažįsUmc tiek visos kovojam
čios Lietuvos, tiek lietuvių
tautos dalie esančios už Lie
tuvos sienų, nutarė pareikšti
kas seka:

1. Reiškiame pilną musų pa
sitikėjimą VLIKo. kaip vyriau
šio Lietuvos valios reiškėjo
ir vykdytojo darbui kartu su
mėsų pasiuntiniais bei ALTu
Lietuvai laisvinti, kartu žada
me sunkiame ir dideliame
VLIKo darbe visą musų gali
mą paramą drauge konstatuo
darni, kad tokio pat nusistaty

JAU PER 2600 LIETUVIU
IR KITŲ TREMTINIŲ PAREI
ŠKĖ NORĄ STOTI Į USA
KARIUOMENE
Žiniomis, gautomis iš ame
rikiečių vyriausiojo štabo Vo
kietijoje. iki šiol jau per
2 600 tremtinių (lietuviu, lat
vių, estų, lenkų ir kitų tautų)
yra padavę prąšą mus stoti į
amerikiečių kariuomenę pa
gal programą, kuri buvo Ame
rikos kongreso seniau priim
ta ir vakarų Europoje pagar
sinta.
Palinkimas stoti ton ka
riuomenėn tremtiniuose reiš
kėsi labai įvairiai, skirtingai.
Atskirų tautų organizacijos
specialios propagandos taja
prasme nedarė. Kiekvienam
tremtiniui buvo palikta pilna
laisvė apsispręsti.
Lietuvių, sutikusių stoti ka
riuomenėn. nuošimtis palygi
namai nedidelis, tačiau rei
kia turėti galvoje, kad tinka
mų kariuomenėn lietuvių vy
ru didžiuma jau senai yra. iš
emigravusi, ir tai daugumoje
į JAV. kur. kaip žinia, tam
tikras skaičius lietuvių yra
patekę kariuomenėn ar reguliarine tvarka, ar savo noru.

BALTIEJI RŪMB1 UŽ
LIETUVOS LAISVE
Birželio mėn. 24 d. šv. Ka
zimiero parapijos salėje susi
rinkusi Worcester, Mass, lie-

mo yra ne tik lietuviu katali
kų visuomenė Amerikoje bet
ir visa lietuvių visuomenė ap
skeltai
2. Prašome, manydami y pa
tingai šiuo metu esant aktu
alu įjungti ir apjungti visas
lietuviškąsias pajėgas į Lietu
vos laisvinimo darbą, paveik
ti Lozoraitį, kad jis, užuot
savo separatistine veikla ne
randančia lietuvių visuome
nėje pritarimo, daręs kliuvi
nius laisvinimo darbe, j tąjį
darbą, VLIKo demokratiniais
pagrindais vadovaujamą nuo
širdžiai įsijungtų ir jį remtu.
Jei visos VLIKo pastangos
Lozoraitį atat/nkamai įjungti
į. šį darbą atsimuštų į Lozo
raičio nenorą bendradarbiau
ti. prašome paskelbti lietuvių
visuomenei apie jo trukdomą
darbą ir, nebeeikvojant ber
gždžiornis derybomis energi
jos bei laiko, tęsti toliau Lie
tuvos laisvinimo darbą, ku
riam VÍ.IKàs turi lietuvių pi
sitikėjima, pripažinimą ir pa
ramą.
Posėdžio valdyba.

tuvių visuomenė., minėdama
11 baisiojo birželio sukaktį,
pasiuntė Amerikos valstybės
prezidentui Hary S. Trumanui
raštą, prašant panaudoti jo
galingą įtaka, kad b Otų su
stabdytas žiaurus lietuvių tau
tos naikinimas. Pasirašė susi
rinkimo įgalioti: p-lė Olga
Keršytė. adv. Ant. Mileris.
Pranas PauPukonis, Mykolas
zjemaitaitis ir Jonas V’zbaras.
Šiomis dienomis kun. Au
gustinas Petraitis gavo prezi
dentúros atsakymą.
«Baltieji Rumai pavedė vai
stybės departamentui atsaky
ti š;ų metu birželio 24 d. ad
resuotą prez:dentui rašta. pa
sirašytą p lės Keršytos ir k e
turiu kitu, minint Worcester
rio lietuvių vsuorhenės susi
rinkime vienuolikos metų su
kaktį. kai Sovieti) Sąjunga
okupavo Lietuvą Mes džiau
giamės galėdami šia proga
atsakyti tosios grupės pareiš
kimą..
Valstybės Departamentas
nori užtikrinti, kad ši vyriau
sybė nuolatos labai domisi ir
yra giPai sus’cOpinusi lietu
vių tautos gerove To josios
susirūpinimo Įrodymas yra

gūsių susitarimų proga VLIK
ir diplomatijos šsfas, su di
džiu skausmų ir pagarba mi
nėdami krašto aukas Lietu
vos laisvei, nuoširdžiai sveiki
na kovojančią Lietuvos tau
tą, tvirtai siekiančią Tėvynės
išlaisvinimo, ir reiškia jai iš
tikimybę.
VLIK as ir diplomatijos še
fas dėkoja visiems tautieči; m
laisvajame pasaulyje, atsidė
jus dirbantiems Lietuvos ir
lietuvių tautos gerovei. Siek
dami darnumo lietuviškoje
veikloje, jie taip pat kviečia
sustybdyti visokius pasireiški
mus. kurie nesiderina su lie
tuvių tautos vieninga kova
dėl laisvės ir su lietuvių tau
tos solidarumu.
Diplomatijos šefas ir VLIKas, su tikru pasitenkinimu
konstatuodami augančią drau
gingų valstybių ir tautų sim
patiją kovojančiai lietuvių
tautai, nuoširdžiai dėkoja Lie
tuvos draugams už jų para
mą kovoje dėl nepriklauso
mos Lietuvos atstatymo.

Mons. Mykolas Krupavičius
VLIKo ir V. Tarybos
pirmininkas

— Prof. J. Kaminskas ]X.
24 d. išvyksta į Ameriką, kur
užtruks keletą mėnesių.
— Dr. M. Brakas jau atvy
ko į VLlko bust'nę ir įsijun
gia į darbą.

Visų laisvinimo veiksnių
veiklai derinti susitarta d y
MŪSŲ SKAUTAI
ti bendrus VLIKo politinės
komisijos Ir diplomatijos šefo
Lietuviai skautai gražiai re
pasitarimus,
kuriuose bus prezentavo savo kraštą tarnsvarstomi visi politinės bei tautiniame skautų sąskridyjė
diplomatinės veiklos klausi Bad Ischlio mieste, Austrijoj,
mai. liečią Lietuvos valstybės kur tame palapinių mieste iš
nepriklausomybės a t s t a f y.m ą viso dalyvayo 14.000 užsienie
d e m o k r a t i n i a i s p i g r i n d a i s.
čių ir 3.000 austrų skautų.
Kuo plačiausios lietuviu vi
Lietuviai skautai pražygia
su 'menės dalyvavimui laisvi vo su tautine ir skautų vėlia
nimo darbe patikrinti susitar va, įkalbėjo viso pasaulio skau
ta bendrai šaukti konferenci
tams lietuviškai sveikinimą
jas. Ju sudėtis, darbų tvarka, ir kitomis progomis sėkmin
laikas ir vieta bus nustatoma gai atstovavo lietuviams.
VLIKo ir diplomatijos šefo
Juos taip pat matėme į vai
susitarimu.
riose filmų kronikose ir ap
Tais klausimais, kuriais ne žvalgose. Taip pat jų pasiro
pasiekta susitarimo, numaty dymas nepraė-o nepastebėtas
ta tartis tolimesnėje bendra ir didžiojoj spaudoj. Pavz.
darbiavimo eigoje.
toks .«Neue Zuericher ZeiSusitarimo dvasioje pasibai tung» gražiai atsiliepia apie
lietuvių tautinius šokius paro
d.vtus prie I didžiojo laužo
drauge su Maltos, japonų, Au
šiais metais vasario mėnesį strijos. Latvijos, Lenkijos ir
departamento įvestoji pastovi N. Zelandijos skautais.
lietuvių kalba programa «Voi
Paskutinį sekmadienį- sto
ce of Amerika». (Birželio 2 vyklą aplankė 14.600 žmonių.
d ši programa būva praplės Lietuvius taip pat nuolat lan
ta iš penkiolikos i trisdešimts kė Austrijos lietuviai, kure
minučių kasdien.)
ypač domėjosi parodėle, lie
Pr dedant programą, valsty tėviškomis juostomis, audi
bė-' sekret'ui us viešųjų rei mais. pašto ženklų rnkinin,
kalu asistentas p. Edvardas spauda, gražiu odoje išbrai
J. Barretas pabrėžė, kad Jun žytu Lietuvos žemėlapiu, taip
gtiniu Valstybių vyria usvbė pat platinama ju spauda ir
dar 1940 metais liepos 24 d. svečiams duodamu’s anglu ir
yra pareiškusi pagrindinius vokiečiu kalba aiškinančiais
šios šalies p.incipus dėl Lie lapeliais. Lietuvos dabartinę
tuvos pavergimo, ir kad mú
padėti ir jos kančias.
sų la’kymasi šių principu ro
Taip pat latvių, vengru, ru
do faktas, jog mes nepripaži su spauda, be aprašymu. įsi
nom Lietuvos įjungimo į SS dėjo nuotraukų, kur šalia tau
SR ir visą laiką pripažįsta tinių vėliavų kabo Vytis su
me diplomatinius ir konsulia- įrašu: «Lietuva».
rinius Lietuvos atstovus Ame
«Latviją» paskutiniame narikai.
meryje įsidėjo nuotrauką,
Jiisų žiniai čia pridedamas kaip amerikiečiu • ukštasjs
pilnas p. Barreto pareiškimo komisaras Austriiai Dr Dornuorašas.
nellis kalbasi nu baltu skau
Jusnuoširdžiai gerbiąs (pas) tais: V. Kempka ir laivių Iruž valstybės sekretorių Jonas be.
M. Pettersonas, e p. užsie
nių reikalų skyriaus vedėjas.
Washington, 1951. rugp. 3 d.»
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Mirga Marga...

Leninas Nebe Tėvas

Kitos įsidėmėtinos

Pasecmės
Tėvas tegali
būti vienas,
bet bolševikai jų lig šiol tu
rėjo du. Pradžioje buvo tik
Leninas, o paskui prisidėjo ir
Stalinas. Pirmasis rovoliuciją
gimdė, o antrasis ją ugdė. Be
ugdydamas Stalinas paguldė
Leniną stikliniame grabe prieš
Kremliaus rūmus, o pats atsi
sėdo rūmuose kaip «geriau
sias visų tėvas».
Tačiau ilgai dar vienas ir
kitas, miręs ir gyvas, buvo
sustatomi g^eta, kaip re. volių
ei jos tėvai dvynukai Nuo to
ilgainiui žmonėms galva susi
suko ir jie pradėjo nebesusi
gaudyti, katras iš jų «tikra
sis tėvas».
Nesenai Maskvos radijas tai
paaiškino tokiais žodžiais:
«Prašant daugumai darbiniu
kų, profesinių sąjungų ir ki
tų organizacijų kurios nuro
dė, kad Lenino idealai geriau
gali būti įvykdyti darbu, ne
švente, nutarta jo gimtuvių
daugiau nebešvęsti...»
Vadinasi viena iš didžiųjų
revoliucijos švaučių — Leni
no gimtoji diena, kuri buvo
labai iškilmingai atžymima
sausio 22 — panaikinta, Lėni
nas tuo būdu sutaupo Sovie
tų Sąjungai 300 milijonų dar
bo valandų. Taip Maskvos ra
dijas ir paskelbė. Girdi, kraš
to gynimo reikalas yra svar
besnis už Lenino gimtuves.
Visa ta bolševikinė istorija

Lengvoji Atletika
Šiemetinėj visų tautų len
gvosios atletikos varžybos
yra generalinė repeticija 1952
m. įvykstančiai Pasaulio Spor
to Olimpijadai Helsinky (Šuo
mijoj).
Čia paduodame keletą ge
resnių pasekmių atsiektų šia
me sezone USA ir Europo
je.
USA

100 m. Goliday — 10,3 sek.
200 m’ Ford
20.8
400 m. Rhoden
46,2
800 m. Whitfield 1:52.0
1.500 m. Truex 3:52,0 min.
5.000 m. Wilt
14:47.5
10.000 m. Stones 32:12.5
110 m. su kliūtimis Attlesey
— 13,6 sek.
400 m. su kliūt, Moore —
51.4 sek
3000 m. su kliūt. Ashenfelster — 9:24,5 min.
šuolį į aukštį Aall • 2,03 m.
Šuolį į toli Brown - 4,57 m.
Šuoly su kartimi Laz —
4,57 m.
Rutulio stūmimas, Fuchs 17,67 m.
Disko metimas, Doyellte 53,37 m.
Jietės metimas, Held - 73,
52 m.

EUROPOJE
100 ra. Geister
— 10,5 sek.

(Vokietija)

būtų labai paprasta, jei taip
ir būtų, kaip paskelbta. Ta
čiau nei darbininkai prašė,
kad juos didesniu darbu ap
krautų, nei jie galėjo siūlyti,
kad Leniną iš kalendoriaus iš
brauktų! Tą bolševikų tėvą
užtepė išsipūtusi Stalino gar
bė. Jei jau kiekviename laik
raščio puslapyje ir kiekvie
noje knygoje jis suminimas
kur reikia ir kur nereikia,
tai kam dar reikia kito tėvo?
Reikia net pamiršti, kad Le
ninas gimė, kaip yra pamir
štama, ką jus rašė ir ko mo
kė. Visi jo raštai yra kelis
kartus perleisti per Stalino
koštuvą. Apie tai galima pa
skaityti demokratų biblioteko
se, kur dar išliko pirmosios
Lenino raštų laidos. Vėlesnės
yra pertaisytos, ir tik tokios
Sovietų Sąjungoj teskaitomos.
Taigi, taisomi raštai, taiso
ma revoliucija ir taisomos
šventės. Panašiai buvo caro
laikais. Mirusiojo caro gimtu
vės iš kalendoriaus išnykda
vo, o atsirasdavo naujo — vai
dančiojo: Gal nereikės ilgai
laukti, kai Sovietų Sąjungos
darbininkai
«paprašys»
ir
jiems bus suteikta «didelė ma
loné» švęsti Stalino šventė,
kaip Stalinas bus padėtas j
grabą ir užmirštas. Tik jis tu
ri pasiskubinti sava mirtimi
nuo sosto pasitraukti, kad bū
tų užbslzamuotas.

Anglė Lervill Alexander
šuoly į aukštį peršoko 1,67,6
m. ir ši? me sezone stovi j ir
moję vietoje pasauly.
1950 m. Europos nugalėto
ja rusė Nina Dumbodze nu
sviedė diską 53,37 m. ir tuo
pagerino savo pačios pasta
tytą pasaulio rekordą per 12
era.
Greičiausia pasauly mote
ris olandė Blonkers - Koen
80 m. su kliūtimis prabėgo
per 11.2 sek (geriaus’a pa
sauly pasekmė). Greitoji eu
ropietė tikisi olimpinių metų
proga vėl sėkmingai aukso
medalius savo tautai iškovo
ti.
Sportinio ėjimo varžybose,
15 kur. distarei oj Braunschweige, visas pirmas penkias
vietas laimėjo švedai. Nuga
li tojas Soederlund atėjo pirr uoju per 2:10:49,2 vai
Hamburge, tokiose pat 10
km. varžybose, Europos mei
steris, šio nuotolio, švabas
(Šveicarija) laimėjo per 46:
45,c min.

«Didžiosios Lenkjes” Planas

V okiečių «OstWest kurier»
rašo, kad lenkų egzilinė vy
riausybė turi susidariusi pla
ną «didžiosios Lenkijos», ku
ri
nuo Oderio - Neisės upių,
200 m. Zant (Vokietija) —
Raitijos
jūros ir Pabaltijo vai
21,4 sek.
stybių
eitų
iki Jodosios ju
400 m. Geister (Vokietija)
ros
ir
visiškai
atskirtų Sevie
— 47,4 sek.
tus
nuo
tiesioginio
ryšio su
800 m Ulzheimer (Vokieti
vakarais.
Su
tuo
planu
supa
ja ) — 1:51,4 min.
žindinamos
visos
vakarų
val
1.500 m. EI Malbrouk (Pran
stybės,
rėži ja) — 3:48,6
Kaip žinoma, lenkų egzili
3.Ò0O m. Schade (Vokietija)
nė
vyriausybė turi savo dip.
— 8:15,3
misijas
visose vakarų sosti
3.000 m. su kliūt. Segadin
nėse.
(Jugoslavija) — 9:10,2 min.
1918 ir 1939 ra, Lenkija dėl
5 000 m. Reiff (Belgija) —
to
—■ emigrantų manymu —
14:10,8 min.
sugriuvo,
kad buvo per silp
10.000 m: Roeteer (Austrija)
na ir per maža todėl ją da
— 30:58 2 min.
tar ir nori kiek reikiant pa
Šuoly į aukštį, Svenson (Šve didinti. jog atsvertų vokiečių
dija) — 2.00 m.
ir Sovietų įtaką.
Šuoly i tolį, nei vienam eu
Anglus norima tam planui
repiečiui dar šiuo metu nepa laimėti tuo būdu, kad anglu
vyko peržengti 7,20 m. ribą, kalba toj busimoj «didžiojoj
kai tuo tarpu amerikiečiai Lenkijoj» būtų įvesta oficia
net 3 šuolininkai yra peržen lia kalba
gę 7.70 m.
Vokiečių spauda ta proga
Šuoly su kartimi, Lundberg 1 elia reikalavimą, kad jų už
(Švedija) — 4,30 m.
sienių reikalų ministerijoj bū
Rutulio stūmimas, Heino tų atgaivinta Rytų referentūLipp (Estija) — 16.95 m. Svei na ir iš viso daugiau dėme
kiname sava simpatiškaią es lio skiriama Rytams.
tų tautą su tokiu garbingu
Latviu spauda reiškia pasi
sportininku. Turime pagriddo
manyti, kad jam pasiseks per tenkinimą, kad Vokietijos vy
mesti ir tą 17 m. ribą, kurios riausybe nepripažįsla Sovie
niekad dar joks ęuropietis nė tų įvykdytos Pabaltijo kraštų aneksijos, Įleidžia galioti,
ra pasiekęs.
Jietės metime švedas Pet jų užsienio pasams, išduo
terson pasiekė net 76.55 m. tiems teisėtų latvių bei kitų
(po šio karo pirmoji tokia pa Pabaltijo valstybių konsuliasigėrėtina pasekmė).
rinių ištaigų užsienyje, pripa
Kūjo mėtymas, Strandlie žįsta senąsias jų pilietybes
(Norvegija) — 57 m.
etc
Trišuoly da Silva (Brazili1.
Tikim, jng ateity tie san
ja) iškopė iki 15,96 m. ir tik
4 cm. žemiau pasaulio rekor tykiai su vokiečiais bus dar
nuoširdesni.
do.

KÀET1NA KOMUNISTUS 1 Ž
LIETUVOS ŽYDŲ PALIKIMĄ
NACIAMS
Amerikos Jewish Labor Co
mittee paskelbė tam tikrą me
morandumą, kuriame apkalti
no komunistų valdžią Sėvietų
Sąjungoje
antisemitinėmis
tendencijomis.
M e m o ra n d u m e ko n s tatuo j a ma, kad lig šio! nebuvo im
tasi reikalingų priemonių žy
dams iševakuoti iš Lietuvos,
Latvijos ir Estijos ir iš kitų
kraštų, todėl tokio žiauraus
likimo susilaukė buvę bolše
viku valdžioj 5.250 000 žydų.
Pik viename Vilniuje Hitle
rio Korikai, kaip kad pastebi
ta proga «N. Z. Z.» Nr. 216.
išžudė 60.000 žydų, tiėk pat
Rygoj, o iš 150 000 žydų, dir
busiu prie Vilniaus - Minsko
geležinkelio gyvų išliko vi
sai nedidelis skaičius.
Informacija apie to meto
žydus remiama 1943 m. Mask
vos kom laikraščio «vieny
bės» duomenimis ir Sovietų
atstovo San Francisco konfe
rencijoje, Minuilskio, pareiš
kimais.
Memorandume ypatingas dė
raesys atkreiptas į 500.000 žy
dų likimą, kurie 1939 m. vo
kiečiams užpuolus Lenkiją,
ieškojo prieglaudos sov. Są
jungoj. Tačiau jie visi ten pa
tyrė kartų nusivylimą, buvo
pradėti masiškai deportuoti
j darbo vergų stovyklas ir
taip pat masiškai mirti.
Bolševikai nužudė taip pat
žydų socialdemokratų Bundo
sąjungos vadus Ehrlichą ir
Alterį.
Iš Rusijos į Lenkiją begrį
žo vos 150.000 žydų. 30-40%
likusių tebedirba darbo ver
gų stovyklose. Kai su jais no
rimą susisiekti, ateina atsa
kymas: «Adresatas nežino
mas» arba «Išvykęs».
Dingo be žinios net tokie
raudoniesiems
simpatizavę
žydų rašytojai, kaip Fefferis,
Bergelsonas, Nistoras ir kt.
kuriuos seniau garbino net
patys komunistai. Dingo ir
šimtai raud. armijoj dirbusių
žydų generolų, nors dar ir da
1 ar pasitaiko jų žymių parei
gūnų, kaip kad Kaganovičius,
Rumunijoj Ana Pauker ir kt.
Ypač žydai nekenčiami Len
kūoje.

JUGOSLAVIJA ATNAUJINA
SAVO IŠTIKIMYBE VAKA
RAMS.
“Vakarų Tautos žino, kad
Jugoslavijoje turi draugą ir
sąjungininką kovoj už taikos
palaikymą” pareiškė marša
las Tito savo kalboje pasaky
toje Serbijos mieste Tchachak
kurios klausė 50 tūkstančių
žmonių minia. Pasiliksime iš
tikimais sąjungininkais, kol
jų veiksmai atatiks žodžiams
Esame su tais, kurie kovoja
prieš būdus išrišti tarptauti
nius klausimus jėga, pabrėžė
Tito.

anglija

dar neapsis
prendė.

Sušauktas Anglijos Ministerių kabinetas Persijos atžvil
giu nieko nenusprendė. Spėja
ma, kad laukia kokią pozici
ją užims Amerika.
Amerikoj į reikalą nežiūri
ma labai tragiškai. Dar tiki
masi rasti išeitis.

— Čekų kariuomenei prieš
kiek laiko buvo paskirtas ge
neralinis instruktorių», kaip
piliečiai turi paremti valsty
bės pastangas.
Šiomis dienomis tasai in
struktorius išleido raštą, ko
kius kareiviai turi savo myli
mosiom» rašyti laiškus. Karei
viams- liepiama mergaitėms
parašyti, koks jiems esąs
džiaugsmas «liaudies demo
kratinėj armijoj tarnauti». Gi
mergaitės jie turi klausti, ka
jos atlieka valstybei, būda
mos traktorininkės, dirbda
mos fabrikuose ir tt.
Kaip toje instrukcijoje sa
koma, ir meilės laiškų turinį
turįs nulemti, politinis teisin
gumas.

— Lindau uoste, Vokietijoj
atkreipė visų dėmesy vyras,
kuris buvo ne kelinėmis apsi
movęs, bet segėjo sijoną. Bu
vo pradėta spėlioti, kad tai
esąs senovinių apdaru apsi
rengęs šveicaras ar Velarbergo gyventojas.
Bet palykas paaiškėjo, kai
vienas juo susidomėjusių su
sekė, kad tas keistuolis gyve
na vakarinėje Algeau dalyje.
Paklaustas, jis taip dalyką pa
aiškino.
Dar karui baigiantis jis nu
plėšė paskutines savo keli
nes ir, nors turėjo kortelę,
niekur negalėjo gauti jas nu
sipirkti. Tuomet žmona davė
jam atsisegusi savo sijoną.
Nuo to laiko jis ir segįs. Jis
ešąs daug patogesnis už ke
lines, O kad žmonės iš jo juo
kiasi, jis laiko nepagįstu da
lyku, — iš moterų! kurios vy
riškomis kelnėmis apsimovu
sios bėgioja, jis nesijuokiąs.

Kaip gyvena Goebelsas?
Žmogaus Teisių Liga prie
Jungtinių Tautų nesenai ga
vo tokio turinio telegramą iš
buvusio Hitlerio propagandas
ministério Goebelso:
Kai tik Susideginau ant lau
žo, tuoj nuskubėjai apžiūrėti
dangų, skaistyklą ir pragarą.
Danguj pasirodė
nuobodu.
Skaistykloje visi žmonės bu
vo nusiminę Visai kitaip atm
dė pragare. Čia skambėjo mu
zika ir šoko nuogos moterys.
Aš, nieko nelaukdamas, pra
smukau vidun, o velniai, nu
sitvėrę ant šakių, tuoj įmetė
į verdančios dervos katilą.
Aš ėmian šaukti:
— Ką jūs čia darote - juk
girdėjau muziką ir mačiau
gražius vaizdus, o štai dabar
įmetėte ugnies katilan!
Belzebubas atsakė:
— Klausyk, ten matei tik
propagandą, o čia matai tik■rovę.
«Pelėda»

Kamunistai pradė
jo puolimą
Komunistai pradėjo puoli
mą visame Korėjos fronte, sa
ko paskiausi pranešimai. Są-,
jungininkų fronto nepavyko
pralaužti
• Spėjama, kas Korėjos iron
to išplėtimas vargu bus iš
vengtas.
—- Amerikos kariuomenės
generalinio štabo viršininkas
Omar Bradley išskrido Korė
jon.
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Jei nuo grįcios pėda tinkas pasėjėti.
Kad aukso man kalnus, kas nors davinėtų,
Ir už tą tik kalbą atiduot reikėtų,
Spjaučiau ant to aukso — prasmek jisai
suvis!
Man už jį brangesnis — prigimtas liežuvis.

☆

☆

☆

Julius Anusevičius

Tėvynės Upe
Trakų pilies griuvėsiai
Gimžauskas

Trakėnams
Va iš ko garsingi mums Trakai, iš seno
Kad mūsų čion tėvų karaliai gyveno;
Pirmiau Gurgonyse jų ilgai sėdėta,
O paskui jau sostas Trakuos turėta.
Ir garsus Kęstutis per narsumą savo
Iš pilies trakėnų šaliai viešpatavo.
O sūnus Kęstučio, aus Vytautas Didis,
Dienos pirmą šviesą čion yra išvydęs.
Ne tiktai jam gimti čionai atsitiko,
Bet iš čion ir šalį našlystei paliko;
Ir nūn Trakai džiaugias dar jo palikimais,
Mūrine bažnyčia, juodais kalėjimais.
Kai mūsų karaliui Trakuose sėdėjo,
Čia tuokart ir žmonės kaip skruzdės klibėjo,
O kiek čia būta turtų ir gėrybės,
Tai ir apsakyti man trūksta galybės.
Šiandien jau šito nebėra nei ženklo.
Tiktai mūrai saloj riokso dėl paminklo,
Nes dar laiko ranka stipri, geležinė
To mums palikimo suvis nenutrynė.
Dabartės trakėnų priminsiu aš šaliai,
Kad tie mūsų tėvų pagirti karaliai,
Katrio savo sostą Trakuose turėjo,
Lietuviškai anys meidės ir šnekėjo.
Tuo tarpu šiandiena jau Trakų pi lyte,

Netikrumo jausmas ir prietaringumas nu(58) galėjo Stalino garbės troškimą, ir jis pa
sišaukė pas save Omayev’ą.
— Kuris jūsų «artistų» galėtų atsistoti šian
dien tribūnoje už mane patį? — paklausė Stalinas
Omayev’ą.
-- Šiandien. .? — vietoj atsakymo nusistebėjo
Omayevas.
Kada ir kur-tai mano d dykas! Aš jūs klau
siu, «kuris»? — su nekantumo priegaida lėtai nu
deklamavo Stalinas, tuo norėdamas savo žodžiams
priduoti kaž kokios p (.slaptingos reikšmės,
— Dovanokite! Nedasakiau! Norėjau pasaky
ti: šiandien tinkamiausioje formoje yra «0-1». Jo
išvaizda artimiausia jūsų panašumui, — jausdamas
savo įsišokimo netaktą, išsisukinėjo Omayev’as.
- Per pusvalandi paruoškite jį formon, ir
pasiųskite į tribūną. Trisdešimts sekundžių prieš
parado pradžią jis Įeina į tribūną pasveikina ša
lutinėse ložėse esančius valdžios ir diplomatijos
svečius karišku saliutu, ranka prie kepurės, ir
duoda ženklą pradėti paradą. Toliau jau viskas
eis pagal nustatytą tvarką. Už pusės valandos pa
likti tribūną ir grįžti atgal. Su nieku jokių kalbų!
Už nepasisekimą ar kontūziją - atkakai! Vykdyti
- pasakė Stalinas.
— Klausau! — kariškai pakvitavo Omayev’as
ir nuskubėjo ruošti Mazepą pirmajam, didžiajam
debiutui.
Toliau viskas vyko automatiškai Mazepa bu
vo geroj formoj, ir nors nustebintas savo centri
ne vieta, jautėsi beveik kaip per kazokų paradus
caro laikais. Jam buvo įdomu iš tokios geros vie
tos matyti raudonosios armijos paradas, nors «staliniško» orumo rolė jį fiziškai gerokai varžė ir
vargino.
Kada Om i.yev’as su Mazepa nuvažiavo šven
tėn, Stalinas pasišaukė savo šarvuotą ir prideng

Ir žodžio nemoka savaip pasakyti.
O ir parak vijoj jau Užonų pilna —
Pražuvo čia kalba, kaip ta aukso vilna.
Tiktai pašalyje dar mūsų liežuvis,
Ištiesė ikšiolei kapuose nebuvęs,
Bet ir čionai tūlas jau piktai padarė
Lietuvišką kalbą iš maldų išvarė.
Rasit tau, Kęstuti, nė nesisapnavo,
Idant padarytų taip trakėnai tavo!
Tu ėjai už kalbą su priešu kariauti,
O nūn tavo žmonės skub ją patys griauti.
O broliai trakėnai, ar galima būti,
Kad jūs savo kalbai duotumėt pražūti?
Argi jums kuotarčiai meiliau parsiduoti,
Ir žmonių jau vardo ant amžių nustoti?
Argi kalėjimai jums gėdos nedaro,
Ką čionai tarp jūsų penktą amžių varo.
Tačiau neužmiršo kalbos prigimtinės,
Nors toli ir seniai iš savo tėvynės?
Visur šviesūs žmonės savo kalba girias,
Ar eina per žemę, ar per jūras irias,
Jūs turit už gėdą, jau savaip šnekėti,

tą automobilį, ir taip pat nuvažiavo į raudonąją
aikštę, nuraminęs Rozą, kuri pasiliko prie televi
zijos aparato, kad tribūnoje stovės kitas, o ne jis.
Stalino automobilis sustojo apie šimtas met
rų nuo tribūnos, iš kur šis taip pat galėjo stebėti
visą paradą ir tribūną. Ant kaklo pas ji kabojo
binoklis, ir jis nematomas kitų, laisvai žvalgėsi.
Viskas ėjo tvarkingai. Pusvalandis baigėsi,
ir Stalinas buvo bepradedąs ant savęs pykti už
prietaringumą, nnvedusį iki bailumo.
Pro tribūną riedėjo tankų kolonos. Pirmosios
eilės išlaikė labai griežtas žygio linijas, bet toli
mesnės šiek tiek vingiavo. Vienos linijos krašti
nis tankas, važiuodamas pro tribūną buvo tiek už
bėgęs pirmyn, kad norėdamas ausilyginti net stab
telėjo... tik vieną ar dvi sekundes, ir vėl gražiai
susilyginęs nuvažiavo tolyn.
Stalinas (Koba) tuo metu žvilgterėjo aukštyn
į tribūną, nes jau artinosi «0-1» pasitraukimo mo
mentas, ir jis norėjo matyti, kaip tas atsisveikins
ir pasitrauks.
Mazepa jau kėlė ranką prie matiko saliutui,
ir staiga uždengė ja kairę krūtinės pusę, arti rak
tikaulio Jis užsimerkė, skausmingai sukando dan
tis. pradėjo klauptis, ir pakėlęs kairę ranką su
skausmu sušuko: «Tegyvuoja revoliucija!»...
Kazokas Mazepa suprato, kad buvo pašautas
iš stabtelėjusiu tanko. Stalino vietoje, bet manyda
mas. kad tas pasikėsinimas gal būt yra prieš Sta
liną sukilimo ženklas, iš tikros širdies ir paskuti
nių jėgų, suriko - «Tegyvuoja revoliucija!»
Greit pribėgo netoliese stovėjęs Oinayev’a^
ir padėdamas atsistoti, nusivedė savo «artistą»
prie išėjimo, į ten laukusį jų automobilį, ir grei
tai nuvažiavo i Kremlių. Per «artisto» Mazepos
maršalo uniformą sunkėsi raudonas kazoko krau
jas. Omayev’as nesirūpino pasiteirauti kur jis su
žeistas, bet dar tebevažiuojant tardė, iš kur, ir

Upė tėvynės tetulė mano,
Tavo vandenys karštį man gęsė,
Stiklinis ledas nekartą kėlė,
Sraunus verpetas laivelį nešė.
Žaliai geltonų karų žilvity
Lakštutė savo natas vedžioja,
Skraido bitelės — dažnai matyti
Tarpu jų guli raudsparnakojė.

Juostoj vandenio skaisčiai sidabruotoj.
Kraštuose žaliuoj eile vainikai —
Ievų, lazdynų, gluosnių skarotų,
Tūkstančius puikių kvietkų sutikai.

Mieliausia upė! Tatula skaisti,
Laukai geltonais kviečiais užberti,
Kas gi tikėjos, jog reiks apleisti,
Turos, Obijos vandenį gerti.
Drumzlina vandens vilnis dūkstančias,
Be jokios meilės mane blogino,
Per pustas girias, varstų tūkstančius,
Nors širdį smuikas baisus kruvino.

kas į jį šovė. Mazepa gęstančiomis akimis pasi
žiūrėjo į Omayev’ą, ir jose matėsi amžina kazo
kų neapykanta maskoliams. Jis išsižiojo dar ką
pasakyti Omayev’ui, ir šis prikišo ausį prie Ma
zepos burnos. Vos girdimai, iš lėto, tas pašnibždė
jo jam: «Tegyvuoji revoliucijai... jau senai laikas
buvo...» ir užgeso
Gal dešimčiai minučių praslinkus, privažiavo
prie tribūnos užpakalinio įėjimo Kobos šarvuotas
automobilis, ir tikrasis Stalinas užėmė iš naujo
tą pačią vietą, kurioje nesenai stovėjo Mazepa.
Skirtumas buvo tik tas, kad šis Stalinas ma
žiau domėjosi paradu, o primerkęs akis aštriai
stebėjo visus tribūnos svečius ir ypatingai savo
karo pajėgų viršininkus. Tie norėjo prieiti prie
jo ir pasiteirauti, kas atsitiko, bet Stalinas tik nu
mojo ranka, ir pasakė:
Ničevo! (nieko) Tęskite toliau!
Stalino akis pastebėjo staigmenos šešėlį mar
šalo Tuchačevskio veide.
Po šito parado prasidėjo dideli sekimai pa
rade dalyvavusioje tankų divizijoje. Ties tribūna
stabtelėjusio tanko abu karininkai dar tą patį
vakarą nusišovė. Prasidėjo tardymai, kurie prive
dė prie garsiosios maršalo Tuchačevskio bylos
ir didelio sąmokslo išaiškinimo, kuris buvo ruo
šiamas likviduoti Staliną. Išėjo kitaip. Buvo likvi
duoti maršalai ir generolai, ir Mazepos paskutinis
noras neišsipildė. Keli sapnai, žiupsnis baimės ir
Omayev’o artistai «Zero», pavertė niekais Rusijos
pastangas atsikratyti tirono vergijos.
Kai jau viskas buvo po viskam, šeimynos ra
telyje Roza labai aukštinosi su savo sapnų aiš
kiaregyste, o senis Moišė žiūrėdamas j Staliną,
lėtai lingavo galvą ir, tartum, kalbėdamas su va
kar diena, pasakė į tolį kelis žodžius:
— Nu, ar aš nesakiau, kad gerai yra turėti
toks į tave labai panašus...?
— Ačiū!... — tarė Stalinas, traukdamas pyp
kę.
— Oi, Josifai, tu ne man sakyk «ačiū», o pa
dėkoki tam žmogui, kuris tą dieną pagavo tau
skirtą kulipką. Tiesa, vis norėjau tave paklausti,
ką tu su tuo žmogum nadarei, ir kur jį palaidojai?
—• Liepiau jį sudeginti ir kaulų degėsius su
malti į pelenus, ir išberti į upę. Taip padarysiu
ir su likusiais trimis «Zerais», kai ateis jų eilė —atsakė Stalinas.
(Bus daugiau)
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MEKANIKOS DIRBTUVE
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
riaušių tipų. Daromi įvairių
dydžių grąžtai žemei gręž
ti. Pardavimas grynais ir
išsimokėtinai.

JONAS VARNAUSKAS & FILHOS
Telefonas (recados) 3-0710
fe

Rug 12 N.o 39 — Vila Zelina
Avenida Zelina N.o 714 — (fundas)
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RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 275 — 7 AND.
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Ar jau aplankei CASA SPRINDYS &. ČIA.
PRAÇA SÃQ JOSÉ, 1 — S. PAULO — VILA ZELINA

Kur galima gauti pačių naujausių ir įvairiausių rūšių prekių
Čia gali pirkti batų, skrybėlių, elektros
gaminių, statybos medžiagos, ir visko,
kas reikalinga Jums ir Jūsų namams. Čia
pirksi pigiau ir geresnės rūšies prekę.
Didelis pasirinkimas radijo aparatų, radijo
vitrolų Čia taip pat yra radio laboratorija įrengta pagal naujausius teknikos reikalavimus, vedama prityrusių specialistų,
atlieka, visus taisymo ir reformavimo darbus.
Prie pat autobuso Nr. 93 sustojimą vietos

Escritório: - Av,

Churchill,

EmMinasGeráis:

94 — ll.o and. - sala
Fones: 52-0229 32-6265

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

1110 — Rio de Janeiro
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CAJAJ
JÀ€ JCKGE
APRENGIA

VYRUS NUO GALVOS IKI

KOJŲ

Batai, skrybėlės, marškiniai, kaklaraiščiai, kojinės, lietsargiai,
Taip pat batukai moterims ir vaikams.
Viskas geriausios rūšies, patvaru, gražu ir pigu.
IŠ FABRIKO TIESIAI VARTOTOJUI.

INTlLIJTlDIA E COMERCIO IDE
CALÇADOS MAT EILIOK IIJ LTDA.
KRAUTUVĖS:
Rua São Caetano, S26

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

ARTHUR

Rua São Caetano, 510

*

FABRIKAS IR RAŠTINĖ:
p„„
ma

São Paulo
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VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS
L I N D O Y A

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!...

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

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

Caixa Postai 3967
S Ã O PAULO

LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

I
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1951
— Vykstantiems piknikan
j Santos pranešama, kad mi
šios bus atlaikytos 4,30. Į San
tos bus išvykstama 5 vai. ry
to iš Vila Zelinos, largo São
José. r

k ui, E. Ka
čiutei, J. Bliujui, J. Bortkevičienei.
— Atsiųsta paminėti Algir
do Merger! o romanas
ŠIRDIES RŪMAI
išleido «Naujienos» 1951 m.
Chicago.

PAŠTO DĖŽUTĖ

Rio de Janeiro.

žada praleisti pamaryje apie
Santos.

Pan American linijos lėktų
vu «Globo» 17 d. rugsėjo pra
neša, kad iš New Yorko j Rio
atvyko du biznieriai M. Pet
kevičius ir J. Petkevičius.
Apsistojo Copacabana hotel
Palace.
Tas pat laikraštis praneša,
kad lėktuvų linija Varig iš
Montevideo atvyko -į Rio R.
Janauskas.

— Praėjusį šeštadienį Vila
Zelinos bažnyčioj sumainė žie
dus Viktoras Matusevičius su
Vera Filo na i te;

DĖKOJA UŽ INFORMACIJAS
APIE LIETUVĄ.

Lietuvių laikraščių bendra
darbis E. Girčis gavo iš Ra
dio Educadora Rio Doce, Go
vernador Valadares Minas Ge
rais sekantį padėkos laišką
už prisiųstas informacijasap e
Lietuvą.
“Meu caro Ed.:
Recebemos sua encomenda
e confessamos o nosso con
tentamento pela leitura de Li
tuania e O Baltico, obras pa
ra nos de grande valia.
Ao ensejo, solicitamos ao
amigo nos envie, se possível,
publicações outras, sobre as
sunto, pelo que, antecipada
mente, nos confessamos re
conhecido.
Certo de que teremos aten
dido, em nossa pretensão, nos
assinamos fraternamente.
Radio Educ. Rio Doce Ltda.
Jarbas de Oliveira
Gerente.
Dienraštis «Forsa da Razão»
taip pat prašo informacijų
apie Lietuvą.
— Rugsėjo mėn. 8 d. Ed.
Girčis suruošė šaunias vaišes
savo sūnaus Carlo metinių
proga, kuriose dalyvavo gra
žus būrys svečių bei giminių.

Vila Anastacio lietuviams
pamaldos nebus pertrauktos.
Pranešama Vila Anastacio lie
tuviams, kad ateinančio mene
šio pirmą sekmadienj, 7 d.
bus įprastu laiku ir tvarka.
Taip pat ta dieną lietuvių
pamaldose žada dalyvauti ir
gubernatoriaus ceremonijų še
fas Dr. Franchiui Netto. Lietu
viai, jūsų garbė ir pareiga rei
kalauja gausiai dalyvauti pa
maldose.

— Rugsėjo mėn. 20 d. mirė
Vladas Bagdzevičius 36 m. am
žiaus. Paliko nu lindusią žmo
ną ir 11 metų sūnų.
— Rugsėjo mėn. 24 d. mirė
Emilija Mikalauskienė 42 m.
amžiaus kilusi iš Kriaunų pa
rapijos. Paliko našlaičiais sū
nų ir dvi dukteris. Mikalaus
kas prieš pora metų yra mi
ręs.

— Lietuviai moksleiviai or
ganizuojasi. Praeitų sekmadie
nį pasitarti buvo susirinkę
virš desėtko mokinių. Sekau
tis pasitarimas bus šį šešta
dienį, rugsėjo mėn. 29 d. 7
vai. vakaro Vila Žolinoje, mo
kyklos patalpose.
Moterų susirinkimas.

ŠĮ sekmadienį 4 vai. po piet
šaukiamas Vila Zelinoje Liet.
Kat. Moterų Draugijos ir Mal
dos Apaštalavimo narių susi
rinkimas. Dalyvavimas būti
nas nes bus svarstomi svar
būs reikalai.
LIETUVIŲ SAVIŠALPOS IR
KULTŪROS BENDRUOMENĖ
«LITUANIA».

A. f A.

Š. m. spalių mėn. 7 dieną,
tuoj pat po pamaldų V Zeli
nos parapijos mokyklos salė
je, Lietuvių Savišalpos ir Kul
tūros Bendruomenė «Lituânia»
šaukia visuotiną susirinkimą.
Kviečiame visus buvusius sa
višalpos kasos narius ir visus
lietuvius.
Valdyba.

— «M. L.» redakcinės kole
gijos narys H. Valavičius atos
togų proga išvyko į Rio de
Janeiro, kur užtruks keletą
dienų. Likusį atostogų laiką
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Vila Zelinoje, rua Campos Novos, buvusioje futbolo
aikštėje prasideda didelis
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(Secos e molhados)

Vincis Kukųčionis
Mirė rugsėjo mėn. 6 d. Pa
laidotas Araęa kapuose.
Velionis yra gimęs 19^3 m.
gruodžio mėn. 14 d. Seirijų
valsčiuje, Alytaus apskr , Get
venų km. Brazilijon atvyko
1926 m.
Mirė vėžio liga. Buvo neve
dęs. Brazilijoj giminių neturi.
Vienas velionies Brolis iš
tremties yra nuvykęs Ameri
kon. Apsistojo Detroito mieste
A. f A. Vincas yra vienas
iš tų. kurie dar per anksti
paliko pasaulį.

Aberturas de firmas
Encerramentos de firmas
Transferencias de firmas
Contraias na Junta Comercial
Distratos na Junta .Comercial .
Escritas Fiscais
Escritas Comerciais
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V. ANASTAZIJOS DR. J. BASANAVIČIAUS vardo
L/R B-lis š. m. spalio mėn. 6 d. 20 v. v. ruošia linksmą
A^k IH \ A^ lahc A^k

kurio pelnas bus skiriamas mokyklos remontui ir lie
tuviškųjų pamokų išlaikymui. Vietos jaunimas suvai
dins «Tėvas jau leido» 2-jų veiksmų komediją.
Visi São Paulo tautiečiai kviečiami atsilankyti į šį
vakarą ir p įremti V. Anastazijos lietuvių kultūrinį
darbą
j
.
- Ši vakarą sutiko globoti L. S. B Valdyba.-

>

VYTAUTAS SKRIPKA
Priimu įvairius užsakymus
įvairių išdirbinių iš cimento,
kâip 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.

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

|
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Iš anksto jau ruoškis i Liet. Kat. šv.
Juozapo Bendruomenės
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kuris bus spalių mėn. 28 d.
Cine São Francisco - Rua Riachuelo

J
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Kadangi koncertas bus dienos metu, jame galés dalyvauti ir tolimesnių apylinkių lietuviai bei nepilnamečiai. Programoje bus tautiniai šokiai.
Pakvietimus reikia įsigyti iš anksto pas Bendruomenės Valdybą, choristus «Mūsų Lietuvos» redakcijoj ir
klebonijoj.
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Iš USA yra gauta vertingų
knygų išleistų dar Nepriklau
somoj Lietuvoj ir k. t. įvairios
Istorijos, vadovėliai, pradžios
mokykloms, knygos-sakalėlis.
(Esmaičio) romanai. įvairios
muzikos gaidos su dainomis,
jų tarpe ir p. Vyt. kerbelio
Lietuviškos muzikos gaidų al
bumas.
Kreiptis: M. Laupinaitis
Rua Espraiada, 17 - X . Zelina
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Naujos Lietuviškos Plokštelės
Bendruomenės Choro Valdyba praneša, kad jau galima
gauti, neseniai įdainuotas lietuviškas plokštėjęs.
Įdainuotos dvi plokštelės su sekančiomis dainomis: 1.
«Gaudžia trimitai», M. Petrausko ir «Vėliavos iškeltos», M.
Strolio, įdainuota vyrų choro. 2. «Tėviškėlė» B. Budriūno
įdain mergaičių choro ir «Miškų gėlė» J. Švedo įdain. miš
raus choro,
L.,-..
Norintieji šias plokšteles įsigyti, prašomi kreiptis pas
kun. kleboną P. Ragažinską, pas choro pirmininką K. Ausenką Rua Rio Feio, 2 — Vila Zelina (visai netoli Largo S. Jo
sė) arba pas choro narius.
Visi choro nariai rėmėjai plokšteles gauna pusiau pa
piginta kaina: Kreiptis pas Choro iždininką p. P. Šimonį Rua
Venda Nova, 46 — V. Zelina.
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Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių dai
ktų, indų bei darbo įrankių krautuvė tiktai pas
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INDÚSTRIA ARTEFATOS de
CIMENTO

REIKIA BALDŲ? KREIPKIS
Į TAUTIEČIO

|
|

Dėmesio!

HORÁRIO das 8 ãs 19 horas.
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Vila Oratorio, Avenida A
Nr. 1180, gercmis sąlygomis.
Smulkesnių informacijų gali
ma. gauti vietoje.

Contratos de locação
Cartas’ de Fiança
Requerimentos
Balanços
Alvarás diversos
Seguros de Fogo e
Seguros-de acidentes

i

kuriame bus linksma muzika, dainos, skanūs užkan
džiai, vertinga loterija.
Spalių mėn. 7 d vakare kermošiuje programą iš
pildys radio ir cirko artistai. Visų apylinkių lietuviai
kviečiami gausiai dalyvauti Pelnas skiriamas klebonijos statybai.

PARDUODAMA KRAUTUVĖ
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SPALIO MÉN. 6 diena

BALDŲ SANDĖLĮ.

— Kun. V. Valevičius per
sikėlė darbuotis Vila Zelinos
parapijom '
— Industrialui. K. Naruševi
čiui šį pirmadienį Santa Cata
rina ligoninėje buvo padaryta
skilvio operacija. Ligonis jau
čiasi gerai. «M. L.» bičiuliui
linkime greit pasveikti.

H. Guzikauskui, J. Dideliai,
A. Derenčiui, U. Raulušaitienei, W. Bcgar, Kun. K. Miliaus

GERA PROGA
nusipirkti namą su krautuve,
Vila Zelinoj, Avenida Zelina,
691 - 693. (prie pat largo).
Teirautis del smulkesnių in
formacijų vietoje.

JAKUTIS & LAPIENIS LIDAAVENIDA DR. GIACAGLINI, 34-C
Vila Alpinoje, arti autobusu stoties.

Čia gausi geresnę medžiagą ir pigiau mokėsi

SOPAS PRONTAS
PRONTAS EM 5 MINUTOS
PALADAR CASEIRO

