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Savaitinė Politiniu įvykių Apžvalga
Ir Lietuvos «vyriausybėj» pa

keitimai.

Malenkovui ir Berijai paė
mus valdžių Rusijoj daug kas 
tikėjosi, kad laisviau galės 
atsikvėpti tiek pačios Rusijos, 
tiek okupuotų kraštų gyven
tojai, jų tarpe ir Lietuvos. Ta 
čiau turėtos viltys neišsipildė. 
Vergijos pančiai dar labiau 
tapo suveržti. Tiek pačios Ru 
sijos «autonominėse respubli 
koše», tiek satelitiniuose kraš 
tuose, krašto saugumo reika
lai buvo perduoti į Kremliaus 
pasiųstu patikėtinių rankas.

Štai pavyzdžiui Lietuvoje 
vidaus reikalų ministeriu, k u 
rio žinioje yra visokia poliui 
ja, yra paskirtas iš Rusijos 
atsiustas maskolius P. Konda 
kov. Reiškia, Berija jau dau
giau nepasitiki Lietuvos išga 
momis komunistais, kad juos 
iš svarbesnių pozicijų šalina. 
Atrodo, kad Lietuvoje jau nė 
ra mokytų ir mokančių kraš
tą tvarkyti žmonių, kad atsa- 
komingas pareigas užima mas 
keliai, ar gruzinai. Štai kokią 
«laisvę», «nepriklausomybę» 
kovojo ir iškovojo lietuviški 
išgamos, Stalino batlaižiai. Jie 
tik akli įrankiai, kuriais ir 
pati Maskva, nepasitiki-jų nes 
kiria atsakomingoms parei
goms.

Penkis bilijonus, 828 milijo
nus dolerių

prez. Eisenhoweris prašo par 
lamento skirti už laisvę kovo 
jantiems kraštams paremti, 
kad būtų galima užtikrinti 
Amerikos saugumas prieš grę 
siantj komunistinės Rusijos pa 
vojų.

Ta proga prez. Eisenhowe
ris rašte parlamentui pareiškė, 
kad negalime nesirūpinti savo 
saugumu, kol nematysime fak 
tais paremtų Rusijos taikingo 
nusikteikimo. Prez. Eisenho
weris tvirtina, kad šie pinigai 
išleisti užsieniui, apginklavi
mui ir kraštu ekonominei ge 
rovei kelti, daug daugiau ga 
rantuos Amerikos saugumą, 
negu daug didesnės pinigų su 
mos išleistos krašto viduje 
apsiginklavimo reikalams. Iš 
šios sumos Vakarų Europai 
bus skirta apie pustrečio bi
lijono dolerių, vieną bilijonas 
Tolimiesiems Rytams, 20 mili 
jonų Pietų Amerikai.

Argentinoje

eina sistemingas opozicijos 
likvidavimas. Opozicijos par
tijų vadai suimami ir sodina
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mi į kalėjimus. Jiems prime 
tami nebūti kaltinimai. Laisva 
ir demokratiška užsienio spau 
da tvirtina. Kad su sprogusio 
mis Buenos Aires mieste bon 
bomis yra ta pati istorija, kaip 
su Hitlerio valdymo metais, 
Vokietijos parlamento padegi 
mo istorija. Patys padegė - 
patys ieško kaltininkų. Jau 
ta aplinkybė, kad sprogusios 
bombos Buenos Aires mieste 
nepadarė nuostoli) nei aukų 
žmonėmis, kaip praneša tele 
gramų žinių agentūros, rodo, 
kod tos bombos galėjo būti 
padėtos pačių peronistų. Ši
taip elgiamasi, kai norima gy
ventojų dėmesys nukreipti 
nuo tikrųjų krašto reikalų.

Svetimų kraštų žinių agen
tūros yra persekiojamos ir 
kaltinamos neteisingu užsieny 
žinių platinimu. Ypač didėlė 
kompanija nukreipta prieš 
Amerikos žinių agentūras bei 
korespondentus.

Atrodo, kad iš Argentinos 
užsienin pateks tik žinios par 
tijai pageidaujamos.

Korėjoje

derybos taikos reikalu nepa 
juda iš vietos. Visas ginčas 
del karo belaisvių, kurie ne
nori grįžti pas komunistus

Amerikos aviacija smarki
ai bombarduoja strategines 
komunistų pozicijas arti Man 
džiūrijos sienos, apie Yalu 
upę.

Austrijos

klausimą vakaru demokra
tijos nori Rusijai iš naujo iš
kelti. Tuo reikalu bus Rusijai 
patiekti nauji pasiūlymai.

Dabartiniu metu Austrija, 
kaip ir Vokietija yra okupuo 
ta Amerikos, Anglijos, Pran
cūzijos ir Rusijos Norima su 
Austrija sudaryti taikos sutar 
tį ir atitraukti okupacines ka 
riuomenes. Tačiau Rusijai šis 
neprojektas nepatinka, nes 
yra sudaryta sutartis, jei su 
Austrija bus pasirašyta taikos 
sutartis tai rusai ne tik iš 
Austrijos, bet ir iš Balkanų 
turi pasitraukti. O to padary 
ti jie jokiu būdu nenori ir ne 
padarys prie dabartinio poli
tinio įtempimo. Užtat ir pačios 
sutarties su Austrija svarsty
mą vilkina.

Prancūzijoje

įvykusiuose savivaldybių rin
kimuose žiauriai pralaimėjo 
De Gaulle partija ir komunis 
tai, išskiriant Paryžių. Parti

jos vadas De Gaulle matyda
mas partijos -pralaimėjimą, šio 
mis dienomis praktiškai atsi
sakė nuo politine veikimo. 
Savo partijos atstovams par 
lamente, kurių yra 85, davė 
laisvas rankas, kalbėti veikti

Trakų pilies griuvėsiai.

ne partijos, bet savo asmeni
ne atsakomybe.

Atrodo, kad degaulistai rems 
dabartinę vyriausybę ir neina 
ža dalis pereis į M PR,- krikš 
čionių demokratų partiją?

Artinantis momentui, kada 
bus svarstomas Europos gyny 
mo Bendruomenės sutarties 
tvirtinimas, dagaulistų balsai 
galės nulemti sutarties patvir 
tinimą.

Degaulle lig šiol visą laiką 
buvo opozicijoje. Savo parti
jai nori duoti nepolitinę bet 
grynai tautinę ir socialinę 
kryptį.

Indokinijoje

padėtis palengvėjo. Laos ka
ralystės sostinei Luang Pra- 
bang gręsė avojus iš komu
nistų pusės. Tačiau paskutiniu 
momentu komunistų jėgos pa 
sitraukė šiaurėn, ką ir patvir 
tino karo aviacijos žvalgyba. 
Staigaus pasitraukimo priežas 
tys spėliojamos. Jos gali bū
ti įvairios.

Kaikurie spėja, kad komu
nistai pasitraukė, artėjant lie 
tingam laikotarpiui. Kita prie 
žastis gali būti, kad šiomis 
dienomis Amerika Indokinijon 
nusiuntė karo transportui lėk 
tuvų, kuliais prancūzai ir vie 
tiniai kariai gali lengvai» per 
kelti į strategines vietoves 
karius ir ginklus. Šiais lėktų 
vais gali pervežti, kulkosvai
džius, patrankas, lengvus tan 
kus.

Gali būti ir Maskvos parė
dymu sustabdyta ofensyva. 
Gal būt Maskva nori parody
ti, kad jau ji pradėjo žygiuo
ti taikoš keliu, kad baigia ka 
rą nevien Korėjoje, bet ir In 
dokinijoje. Tai vis spėlioji
mai. Tikrąsias intencijas paro 
dys netolimą ateitis.

Komunistų įsigalėjimu Indo 
kinijoje yra susirūpinę japo 
nai. Ten jų yra viena didžiau 
šių rinka. Komunistams įsiga 
Įėjus japonų prekyba pasida
rytų priklausoma nuo Rusijos.

Taigi Indokinijos karas yra 
jautri vieta nevien, kaipo jų 
kolonija, bet ir japonams,.ame 
rikiečiams. Todėl ir ši sritis
komunistams, karo atveju ne 
bus lengvai įteikta. Čia gali 
pasikartoti Korėjos istorija.

— LAOS yra nepriklauso
ma valstybė Azijoje su savo 
monarku karaliumi, kurio sos

tui dabar gręsia komunistų 
pavojus. Laos sostinė yra Lu 
ang Prabang miestas. Krašto 
plotas yra 231 tūkstantis, 400 
kvadratinių kilometrų turi vie 
ną milijoną 500 tūkstančių gy 
ventojų. Tai žemdirbių kraš 
tas. Augina ryžius, kavą, va
tą, opiumą. Turi šiek tiek me 
talo kasvklų. Kalnuotoje daly 
je randama ir brangiųjų me
talų. Gyventojai yra indokinie 
čiai ir kiniečiai.

Laos valstybė yra svarbi 
strateginė vieta Azijoje. Jos 
patekimas į komunistų rankas, 
sudarytų tiesioginį pa
vojų Tailandijai ir Birmanijai.

Brazilijoje
— Paskutiniai statistikos da 

viniais Brazilijoj yra virš 500 
tūkstančių automobilių, sun
kvežimių. Prieš dešimts metų 
teturėjo vos apie šimtą tūks
tančių.

ATPIGO RYŽIAI IR PUPELĖS.

paskutinėmis dienomis pre 
kymečiuose atpigo ryžiai ir 
pupelės, pagrindinis brazilo 
maistas. Ryžių kilogramas nuo 
17 kruzeirų nukrito ant 13. 
Pupelės kainavusios 13 kru
zeirų nukrito ligi 8 kruzeirų.

Kainos krito didesnį kiekį 
šių produktų atvežus iš Tri
ângulo Mineiro ir ir Goiás.

BRAZILIJOS KAVA,

kaip pareiškė iš ilgų kelio
nių grįžęs po užsienį Hugo 
Borghi, yra prasčiausios rū
šies. Nepagerinus kavos rūšį 
yra pavojaus netekti rinkų.

— Brazilija yra skolinga 
Anglijai 60 milijonų svarų 
sterlingų. Brazilija savo sko
lą anglijai atmokės vata, ka
va ir kitais savo krašto pro
duktais.

PREZ. GETUL1O VARGAS

kalba pasakyta Volta Redon
da pirmą gegužės, neatnešė 
nieko naujo, kaip bendrus 
posakius apie darbininkų tei 
sės ir geresnes dienas ateity 
je. Taip pat užsiminė ir apie 
žemės ūkio darbininkus, kad 
ir jie bus apsaugoti darbo įs 
tatymų.

Komunistinio judėjimo nebu 
vo jaučiama jokio- Tik kaikur 
ant elektros laidų buvo užka 
bintų raudonų skudurų.

— Ministeriu kabineto, apie 
ką spauda taip daug rašė, dar 
nepakeitė.

- Olandijoje vasario mene 
' sį per potvynius žuvo 1794 
žmonės.

— São Paulo prefeituroje 
naujas prefeitas jau atleido 
virš 100 tarnautojų. Jų tarpe 
yra advokatų, gydytojų ir ki 
tų profesijų žmonių.

— São Paulo miesto savi
valdybės atstovai atmetė pir 
mąjį naujojo prefeito Janio 
Quadros «veto», sulig kurio 
prefeitas pasisakė neigiamai 
dei Clinica Infantil do Ipiran 
ga ir Orfanato Cristopo Co
lombo suteikimo pusantro mi 
lijono kruzeirų pašalpos. Dau 
gumas vereadorių balsuojant 
pasisakė už pašalpos suteiki 
mą. Tai buvo pirmas naujo 
prefeito pralaimėjimas.

— Amazonos vandenys dar 
tebekyla. Panašus potvynis 
yra buvęs tik 1922 metais.

— Uruguaiana apylinkėje, 
Rio Grande do Sul estade, po 
licija susekė sprogstamosios 
medžiagos kontrabandą Ar
gentinon. Medžiaga yra iš An 
gli jos. -

— São Paulo prefeitas ir 
estado gubernatorius tarėsi 
dėl miesto 400 metų jubilėjaus. 
Kaip žinoma prefeitas atsisá 
kė visą eilę numatytų darbų 
vykdinti del trūkumo lėšų. Su 
gubernatoriumi susitarta, kad 
Ibirapuera parko pagražinimo 
darbai bus atlikii?estado lėšo
mis.

Taip pat pertvarkyta ir 
miesto sukaktuvių rengimo 
komisija. Į ją tris asmenis 
paskyrė gubernatorius ir tris 
prefeitas.

ELEKTROS ENERGIJOS TRŪ 
KŪMAS

São Paulo industrijai grę
sia dideliais nuostoliais. Šią 
savaitę elektra yra išjungia 
ma 4 valandas per dieną. Pa 
dėtis dar gali paglobėti atė
jus sausros laikotarpiui. Cuba 
tono stotis dalį energijos nu
kreipia į Rio de Janeiro.

— Industrijos Rūmai, Ibira 
puera Parke, kuriose bus tarp 
tautinė industrijos paroda, nu . 
matoma užbaigti gruodžio mė 
nesį.

— São Pauly numatomas 
yra duonos pabrangimas.

Lietuvos nacionalinė
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Komunistai patys ats
kleidžia savo tikslus

Vokiečių vyriausybės oficio 
zinis «Bulletin des Presse - 
und Informationsamtes der 
Bundesregierung» savo Nr. 70 
(1953.4.15) įrodinėja, kad Vo
kietijos «padarymas neutralia 
yra negalimas». Toliau įverti 
na Sovietų dabartinius takti
niais sumetimais daromus tai 
kos pasiūlymus, kaip «politiką, 
reikalinga Kremliui atsikvėp 
ti». Pasiremdamas paties ko
munistų organo «Komunist» 
(Nr.4/53) išvadžiojimais, daro 
išvadą, kad šiuo metu svarbi 
ausias Kremliaus uždavinys 
esąs, kaip ir anksčiau kad 
buvo daroma,’«parodyti mak 
simalinį elastingumą ir suge
bėjimą manevruoti». Tuo bū
du, anot vokiečių vyriausybės 
oficiozo, patys komunistai 
«atidengia savo kortas». «Ko 
munistas» yra teorinis Sov. 
Sąjungos komunistų partijos 
politiniams klausimams svats 
tyti skirtas organas,- kurio 
uždavinys yra informuoti iv 
pagal partijos direktyvas ori 
entuoti partijos rinktinius 
sluogsnius. Minimasis organas, 
svarstydamas Stalino parašy
tąją «Leninizmo strategiją ir 
taktiką», pažymi, kad komunis 
tinėje praktikoje, susidarius 
tam tikroms vidaus arba už
sienio politikos situacijoms, 
tenka priešui daryti tam tikrų 
nuolaidų, tačiau į jas reikia 
žiūrėti tik kaip į tikslingumo 
padiktuotus laikinius sprendi 
mus, priskirtinus prie komu- 
nistinės'strategijos ir taktikos. 
Tokios taktikos svarbiausieji 
uždaviniai yra «parodyti mak 
simalinį elastingumą ir suge
bėjimą manevruoti»; ši taktika 
apsprendžianti veikimą «paly 
ginti trumpą laikotarpį - pa
gal tai, kaip kyla ir vėl ats
lūgsta revoliucinio sąjūdžio 
bangavimas».

Taigi «taktikos svarbiausi 
uždaviniai yra parinkti tokias 
priemones ir būdus, nustatyti 
tokias kovos formas ir meto
dus, kurios geriausiai atitiktų 
momento konkrečius reikala
vimus ir tikriausiai įgalintų 
pa s i e k ti ’ s t r at e gi n Į p as i s e k i m ą. 
Todėl taktinį veikimą ir jo re 
zultatus tenka vertinti ne pa 
gal netiesiogiai sukelta efek
tą, bet pagal strateginius už

davinius ir jiems įvykdyti ga 
limybes». Jau ir Leninas įro 
dinėjęs, kad bekovojant su 
buržuazija, prireikus, nesą gali 
ma visiškai atsisakyti kompro
misų. Taip pat ir Stalinas mo 

n<ęs, jog esti momentų, «kada 
tenka išsižadėti taktinių laimė 
jimų ir tenkintis taktiniais pra 
laimėjimais arba net nuosto
liais, kad tik būtų tuo būdu 
garantuoti ateityje strateginiai 
laimėjimai». Konkrečiai nuro 
doma į Sovietų sudarytąją 
Bresi-Litovsko paliaubų sutar 
tį arba vad. NEP («Naujosios 
ekonominės politikos») laiko 
tarpį pilietinio karo metu, ka 
da taktiniais sumetimais vi
daus fronte prireikė padaryti 
tam tikrų nuolaidų, kad, su
telkus vidaus jėgas, paskum 
būtų galima «kirsti kapitalisti 
niams elementams lemiamąjį 
smūgį». Stalinas visu tuo lai
kotarpiu «atsidėjęs sekė prie 
šą», «lig laiku pergrupavo sa 
vo pajėgas» ir «išmintingai 
vadovavo paskiau prasidėju
siam puolimui».

Elta

— PLB Šveicarijos Krašto 
Valdyba persiuntė Vokietijon 
995,50 DM lietuvių Vargo Mo 
kykloms paremti. Tie pinigai 
surinkti Šveicarijos Krašto 
Valdybos paskelbto Vokietijos 
lietuvių Vargo Mokykloms su 
šelpti vajaus proga. Vajus tę 
siamas toliau.

— PLB Šveicarijos Krašto 
Valdybos pirmininkas, inž. J. 
Stankus, užmezgė ryšius su 
Tarptautine Vaikų Globos Są 
junga Ženevoje. Tikimasi, kad 
iš tos Sąjungos ateityje bus 
galima gauti paramos taip pat 
ir Vasario 16 gimnazijai bei 
kitoms lietuvių Vargo Mo 
kykloms.

— PLB Vokietijos Kraš 
to Valdyba veda derybas 
užpirkti Vasario 16 gim
nazijai namus. Pasiūly
tas vieno dvaro pastatas 
prie Mannheimo, - geo 
grafiniu atžvilgiu pato
gioje ir klimatiniai svei
koje. Namai pakankamai 
dideli, kad juose galėtų 
sutilpti internatas ir gim 
nazija. Savininkas pagei

Petronėlė Orintaitė

Ilgesys
Šešupėje miela, 
Pasaka sraunioji —
Kaip svajotą sapną — vis tave girdžiu...
Tartum tavo vandens
Glosto basą koją
Ir pasklinda kvapas vyšnių žydinčių...

Nuokalnioj pašlaitėj
Ramunėlė rymo -
Tai mano seselė — vieniša viena...
Kaip balta gėlelė,
Vieniša tėvynė —
O ten lyja lietus, dergia dargana...

Ir suspaudžia sielą 
sopulio svajonė —
Šešupėje miel i — taip toli toli...
Tie geltoni gluosniai
Ilgo kelio klony,
Ir žiemkenčio javo želmenys žali...

x Aš kiekvieną dieną, 
Vakarą ir rytą — 
Su tavim kalbuosi ir 
Kaip alyvos žiedas,
Kaip daržely mėtos — 
Kvepia tavo vardas svetimuos laukuos...

tavęs šaukiuos!
t® #

Ir tą vieną maldą 
Šiandien vis kartoju! 
Į tave sugrįžti — gal 
Ten keleivio dulkes 
Plausime Šventojoj, 
Ir bučiuosim žemę —

jau ryt, poryt?

kryžkelių kely..

dauja už tą pastatą 200.000
DM. Už Tėvynę ir tėvelius meldžiame Dievulį.

Vladas Andriukaitis

Brėkštančio Ryto Didvyris
Miestelio pakrašty, ten, kur 

vieškelis pro kapus suka. į 
mišką, prieš daug jau metų 
stovėjo mažutė, samanomis 
apaugusiu stogu, pirkelė. Si
auro daržiuko apsupta, toli 
nuo kitų miestelio trobesių 
atsiskyrusi, žema ir . pilka, 
kaip žemė, kukliai dairėsi ji 
į rytus ir pietus keturiais sa
vo mažučiais langais. Gyveno 
toj pirkelėj Jokimas Bartkus 
- žmogus, kuris visą savo am 
žiu kentėjo, o laimės nė kar 
ta nebuvo matęs. Taip bent 
pasakojo apie jį miestelio gy 
vento jai.

Niekas nežinojo, iš kur atė 
jo į miestelį Jokimas Bartkus. 
Pamatė jį žmonės pirmą kai
tą per Šv. Onos atlaidus. Du 
didelius krepšius per pečius 
užsikabinęs, atėjo jis tada, 
nešnekus ir niaurus, kaip ru 
dens dangaus debesys, ir atsis 
tojo netoli šventoriaus vartų. 
Krepšius pasistatė priešais sa 
ve, nutraukė juos dengusias 
drobules, ir tada visi pamatė, 
kad jie buvo prikrauti įvairi
ausių, kiekvienam geram kata 
likui reikalingų, daiktų. Buvo 
juose gražiai marginti balto 

metalo kryžiukai, įvairiausio 
didumo ir margumo rožanči
ai, visokių brostvų škaplieriai, 
žvakės, žvakidės, porceliano 
ir gipso šventųjų statulėlės ir 
nesuskaitoma dar daugybė k.i 
tokių brangių ir įdomių daik
tų A

Žmonės tuoj tankia siena 
apstojo Bartkų. Prasidėjo de
rybos. daiktų rinkimasis, o 
paskui į plačią, pūslėtą Bart 
kaus delną lietumi pasipylė 
smulkūs rusiškų pinigų vario
kai ir smulkučiai sidabrinukai, 
o krepšiuose daiktų vis mažė 
jo.

Bartkus nebuvo branginin
kas, o žmonės jau šenai šven 
tųjų maldos daiktų buvo ištroš 
kę.

Pamatęs žmonių susigrūdi
mą ties šventoriumi, kur Bart 
kus atneštuosius daiktus žmo 
nėms pardavinėjo, rusų žanda 
ras tuoj priėjo prie jo.

— Kas čia per prekyba? - 
paklausė didelius rudus ūsus 
kratydamas.

- Kaip matai, gerbiamasis: 
visokius daiktus žmonėms par
duodu, - ramiai jam atsakė 
Bartkus.

— O leidimas?
— Leidimas yra. Galiu jį pa 

rodyti tamstai.
Išėmęs iš užančio suglam

žytą popierių. Bartkus padavė 
jį žandarui.

Prisimerkęs akis kiek laiko 
skaitęs popierių, žandaras pa 
galiau grąžino jį Bartkui ir, 
nieko nepasakęs, abejingai 
linguodamas galva, nuėjo į 
šalį. Tačiau ilgai dar sukiojos 
netoliese, godžiomis akimis 
žiūrėdamas iš tolo į sudžiūvo 
sį, saulės nudegintą ir senat
vės raukšlėmis išvagotą Bart 
kaus veidą.

Greit po to Bartkus įsikūrė 
miestely. Už du šimtus rublių 
nusipirko jo pakrašty pirkutę 
su daržiuko. kapstėsi apie ją 
kasdieną, o šventadieniais ei
davo prie bažnyčios šventųjų 
daiktų žmonėms pardavinėti.

V7ienas iš kito žmonės suži 
ncjo, kad pas Bartkų galima 
pirkti ne tik kryželių, rižan 
čių, škaplierių, bet taip pat ir 
gražiais apdarais storų ir ma 
žyčių lietuviškų maldaknygių 
lotynų raidėmis Maldaknyges 
tas jis pardavinėjo tik savo 
pirkioje. Prie šventoriaus, kai
tų su kitom prekėm, jų neši
nėdavo.

Kas dvi savaites, arba bent 
kartą, per mėnesį, jei keliai 
buvo blogi, Bartkus savaitei 

arba trumpesniam laikui išei 
davo iš namų. Savo pirkutę 
užrakindavo didele spyna, dar 
Žiūko vartelius kableliu užs- 
klęsdavo ir eidavo pas artimi 
ausį savo kaimyną Micutą pra 
syti, kad jam nesant jo namus 
dabotų.

—■ Važiuosiu į Kauną prekių 
atsivežti, - sakydavo, jei klaus 
davo kas, kur vyksta.

Kartą pavasarį, kai tyroje 
dangaus mėlynėje juokėsi sau 
lė, o žemėje jos ištirpinto 
sniego vandens sroves kunku 
liavo, į miestelį pabiūrusiu mo 
lėtu vieškeliu įvažiavo du ve 
žiniai. Abiejuose sėdėjo penki 
žandarai, o pirmutiniame jų, 
susikūprinęs, kailinių apika- 
klę pakėlęs, ir Bartkus.

Atvykę penkiolika varstų 
iš apskrities 'miesto nežmoniš 
kai sunkiu keliu, uždusę ir 
apsiputoję, arkliai miestelio 
gatve vežimus su prisėdusiais 
juos žandarais vilko lėta žin
gine Miestelio gyventojai tu
rėjo progos gerai įsižiūrėti 
tos nepaprastos procesijos.

Bartkaus rankos buvo suriš 
tos užpakaly. Todėl jis ir-atro 
dė taip susikūprinęs vežime 
sėdėdamas. Iš po kiškinės šil 
tos kepurės, pe>- išbalusį ir 
suvargusį jo veidą varvėjo 
ant kailinių apikaklės dideli 
kraujo lašai.

Visi, kas gyvas miestely, 
išbėgo į gatvę ir, apstoję ve
žimus, kartu su jais nusekė 
prie Bartkaus pirkios.

— O Jėzau Marija! Jokimai, 
už ką gi jie tave? - ne savo 
balsu suriko Micutienė, kai 
vežimai važiavo pro jos kie
mą.

— Ar nežinai? - pakėlęs gal 
vą atsakė jai Bartkus.

Ties Bartkaus pirkia veži
mai sustojo. Bartkui vienas 
žandaras atrišo rankas ir liepė 
atidaryti duris,. Kitas žandaras 
pašaukė iš apstojusios veži
mus minios tris vyrus.

— Būsit, liudininkai. Mes 
pas tą kontrabandininką kra
tą turime daryti... - paaiškino 
jiems.

Tačiau šį kartą žandarai 
Bartkaus namuose nieko nėra 
do. Išvartę viską pirkutėje 
ligi pat lubų, net kardais as
lą išbadė, bet paslėptų lietu- 

•viškų knygų nerado.
Pabuvę miestely ligi vaka

ro, žandarai išvažiavo jau ge 
rai sutemos. Su savim išsive 
žė ir Bartkų

- Įskundė kas nors nabagą, 
kad lietuviškas knygas parda 
vinėja, - kalbėjo po to žmo
nės miestely.- Atsirado mūsiš 
kiu tarpe išgama

Grįžo į savo pirkutę po to 
įvykio Bartkus jau pavasariui
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Lietuvoje po Stalino mirties
ĮVESTAS NEPAPRASTAS SAUGUMO STOVIS. - TURĖDA
MI ŽINIŲ IS UŽSIENIŲ, LIETUVOS ŽMONĖS YRA ŠALTAI 
RAMŪS. - JAUNIMO NESUGUNDĖ ANTISEMITINĖS PRO

VOKACIJOS

MAJORAS VILNIUS, Lietuvos pasienis

Sovietų kariuomenės įgulos 
Vilniuje. Kaune, Klaipėdoj ir 
Šiauliuose užėmė visus strate 
ginius taškus: apstatė tankais 
tiltus, kelius ir geležinkelių 
stotis. Ore dieną ir naktį zvim 
bia ryšių ir žvalgymo lėktų 
vai. .

Tuo pačiu laiku MVD dali 
niai yra padidinti atsargos kuo 
pomis, kurios kovo 2 ir 4 die 
nomis atgabentos iš Polocko 
ir Minsko.

Įdomiausia, kad Vilniuje Lie 
tuvos kompartijos centro ko 
mitete nieko tikslaus nebuvo 
žinoma apie padėti Maskvoje 
iki kovo 3 dienos. Vilnius bu 
vo beveik atkirstas nuo Mas
kvos ir vien kariuomenės bei
MVD štabai Vilniuje turėjo be 
tarpiškus radij» ryšius su Mas 
kva. Kovo 4 dieną buvo gau
ti iš partijos centro komiteto 
Maskvoje pirmi įsakymai Lie 
tuvos kompartijos C. Komite 
tas sušaukė į Vilnių visus au 
gštesnius pareigūnus iš Kauno, 
Šiaulių ir Klaipėdos. Naktį 
įvyko nepaprastas CK posė
dis, po kurio išleista visa ei 
lė vidaus saugumo potvarkių. 
Tarp kitko uždraustas buvo 
žmonių judėjimas naktį mies 
tuose ir provincijoj; uždraus
ti vieši Įvairiu profsąjunginių 
ir kolūkinių klubų susirinki
mai; apygardų ir rajonų radi 
jo mazgai ir laikraščiai savo 
griežtus CK įsakymus neskelb 
ti jokių žinių nei komentarų 
apie padėtį Maskvoje ir krašte.

Prieš kovo 10 dieną atvyko 
iš Maskvos Vilniun nepapras 
tas MVD įgaliotinis Sergej Ma 
mulov su naujais saugumo pa 
rėdymais. Kovo 14 dieną jis 
išskrido atgal Maskvon.

Kaip jau mano buvo anks
čiau pranešta, Lietuvoje įves 
t nepaprasti Saugumo Komi 
tetai. Dabar yra gauta žinių, 
kad tie komitetai turi tokias 
pat-teises, kaip 1.940-41 m. bu 
a ę komitetai, kurie pravedė 
masinius areštus ir deportaci 
jas Lietuvoje. Bet iš kitų ži-

nių, gautų iš Lietuvos, išrodo, 
kad komitetai daugiau prade 
jo domėtis kompartijos parei 
gūnais, negu bepartyviais. Pa 
vyzdžiui, partijos pareigūnai 
gali išvykti (nuo kovo 10 d ) 
iš apygardų ir rajonu vien 
tarnybiniams reikalams su tam 
tikrais leidimais.

Pirmą kartą potvarkyje nė 
ra skirtumo tarp komunistų 
lietuvių ir rusų. Gal but, kad 
rusai daugiau yra dabar sau
gumo organų sekami, negu 
lietuviai. Rusai daugiau išM- 
gandę ir nusivylę, negu komu 
nistai lietuviai.

Kaip pirmiau vien rusai ko 
rnunistai galėjo be jokių lei
dimų važinėti ne tik Lietuve
je, bet ir į Latviją, Estiją ir 
Gudiją geležinkeliais, net ir 
lėktuvais, pasivaišinti .kuror
tuose ir spec-restoranuose Ry 
goję ar Taline, taip dabar tie 
patys rysai komunistai nė no 
sies negali iškišti iš Vilniaus 
ir kitų Lietuvos miestų.

Tuo pačiu laiku, kada po’ 
Stalino mirties sietuvoje buvo 
įvestas nepaprastas stovis, Lie 
tuvos miestų ir kaimų gyven 
iojai lietuviai rimtai ir ramiai 
priėmė žinias anie lietuvių tau 
tos pavergėjo ir smaugiko mir 
tį. Lietuvos žmonės gana ge
rai v ra šiuo metu painformuo 
ti ne tik sovietų vidąus pade 
tyje, bet ir užsienio įvykiuose. 
Nors Lietuva yra atkirsta nuo 
Vakarų geležinės uždangos 
spygliuotomis vielomis, tačiau 
žmonės įvairiais kodinis gauna 

pasaulio naujausias žinias. 
Kartu su žiniomis apie Sta 

lino mirtį pradėjo augti Lietu 
voje pirmos viltys, kad nauja 
permainų banga pakeis Lie
tuvos gyvenantojų likimą. Tau 
ta, nors okupanto terorizuoja 
ma, tebėra vieninga ir pasiry 
žūsi. Nors buvo ir yra viso 
kių MVD provokacijų, norint 
sukelti masinį terorą ir išpro 
vokuoti pasipriešinimo žygius, 
okupantams nepavyko nė vie 
nas iš jų piktų darbų. Net ir 

MVD agentūrų pastangos su
kelti lietuvių tarpe neapykan 
tą prieš žydus ir išprovokuo
ti, ypač jaunimo tarpe, antise 
mitines demonstracijas nepa- 
vy k o.

Lietuviai paliko ramtis, vie 
ningi. pasiryžę laukti artėjau 
eiti lemiamų valandų, kada 
ateis laikas aktyviai dalyvau 
ti tėvynės išlaisvinime. Klysta 
tie, kurie mano, kad okupan
tui pavyko per 10 metų pa
laužti lietuvių vienybę ir pa
keisti savo naudai Lietuvos 
jaunuomenės dvasią.

Draugas

Pabaltijos Gyventojai 
ir Vokiečių Užsienio

Skolos
Yra susitarta tarpe Vokieti 

jos (Bonn) iš vienos pusės ir 
aliantų iš kitos pusės (atsto
vaujamų per Ameriką, Brita 
niją ir Prancūziją) del vokie 

Viktoras Šimaitis

Svetimieji Namai
Nepapirks mūsų niekad
Svetimieji namai: 
Mes prisiekėm Tėvynei, 
Jai vienai - mylimai.

Mes prisiekėm, kad grįšim,
Kai paukšteliai sugrįš:
Nei kalnai, nei pakalnės
Múm sparnų nesuriš.

Grižo gervės į šiaurę,
Mes... palikome čia.
Mum sparnus surakino
Ilgesys ir ... kančia.

Nūn vėjelis bežarsto
Balto kranto smiltis.
Bet smiltim neužbers jis
Į Tėvynę vilties.

Ji švelniais spindulėliais
Vakarinės žvaigždės
Mus vilios tėviškėlėn
Ir kaip laimė spindės!

Nepapirks mūsų niekad
Svetimieji namai:
Mes prisiekėm Tėvynei, 
Jai vienai - mylimai.

čių vyriausybės atsiteisimo už 
jos skolas, kurios yra dvejo
pos:

a) Už prieškarinius įsiskoli 
nimus užsienyje, ir

b) Už karo nuostolius (apie 
karo nuostolius bus pranešta 
atskirai kiek vėliau).

Čia tiktai paduodame infor 
macijas apie prieškarinius Vo 
kietijos įsipareigojimus užsie 
niečiams.

Lietuviai ir kiti Pabaltiečiai, 
kurie randasi čia JAV-ėse. 
kaipo imigrantai ir kreditoriai, 
turi tokią pat teisę kaip ir 
Amerikos piliečiai kelti pre
tenzijas del jiems prigulinčio 
atlyginimo iš Vokietijos. Tą 
teisę pirmiausiai turi lietuviai 
šiame krašte gyvenantieji bet 
ne tie kurie dabar tebegyve
na už taip vadinamos geleži 
nės uždangos. Keliamos pre
tenzijos gali būti bent sekan 
čių trijų rūšių:

1, Kai pretenzija liečia tie
sioginiai Vokietijos vyriausy
bę, tai savo reikalavimus siun 

čia sekančiu adresu:
Foreign Bondholders Protec

tive Council
90 Broad Street
New York, N. Y.

2. Jeigu kas turi dolerinius 
bondsus įvairių Vokietijos pri 
vačių korporacijų, tai mūsiš
kiai pretendentai kreipiasi ši 
tuo adresu:
The United States Committee 

for German
Corporation Dollar Bonds, 

910 Seventeenth St., N. W.,
Washington 6, í). C.

3. Tie mūsų piliečiai, kurie 
turi reikalą su bendromis vo 
kiečių komercinio obligacijo
mis, tai šiame krašte gyveną 
kreditoriai turi pasirūpinti kon 
taktuoti savo skolininkus Vo
kietijoje normaliu būdu, nes 
tiems reikalams atlikti nėra 
suformuotas joks komitetas.

Šios instrukcijos liečia lai 
kotarpį kai visi pirmiau įvykę 
susitarimai įsigalios. Tas įsiga 
liejimas numatomas apie galą 
gegužio ar birželio mėnesį šių 
metų. Kas turėtu šios rūšies 
pretenzijų turėtu negaišdamas 
padaryti virš nurodytus žin
gsnius.

L. P. Žinios
Balandžio 15, 1953

— Lietuvių Rašytojų Drau
gija, Cicero, USA, rūpinasi 
Dr-jos garbės nario, a.a. Dr. 
Vydūno paliktais rankraščiais, 
jų suredagavimu ir išleidimu. 
Tuo reikalu Draugija kreipėsi 
į PLB Vokietijos Krašto Val
dybą ir Maž. Lietuvos Tary
bos pirmininką, p. E. Simonai 
tį, kurio globoje minėti ran
kraščiai dabar yra. Numatoma 
kad paruoštus spaudai ran
kraščius galės išleisti Europos 
lietuvių leidykla «Bendrija».

— Trossingene/Württ. vei- 
kiančipje augštojoje muzikos 
mokykloje yra galimybių pa
bėgėlių jaunimui prieinamo
mis sąlygomis studijuoti muzi 
ką. Taip pat čia yra jaunimo 
ir liaudies muzikos institutas, 
kur muziką studijuojančiam 
jaunimui yra progų susipažin 
ti su įvairių tautų, ypatingai 
su liaudies, muzika.

SKAITYK IR PLATINK 
«MÜSU LIETUVĄ»

sigalėjus. Kailinius po pažas 
tim pasikišęs, basas, išvargęs, 
barzda apžėlęs, galvą žemėti 
nulenkęs žingsniavo dulkėta 
miestelio gatve.

Žmonės, išbėgę iš namų, 
sveikino jį, kiekvienas ką 
nors švelnaus, malonaus steng 
damiesi pasakyti, bet jis ne
kreipė į tai dėmesio, rūstus, 
sunkaus vargo prislėgtas. Sa 
vo pirkioje prabuvo dvi die 
rias, nieko į vidų neįsileisda
mas, nors ne viena miestelio 
moterėlė beldėsi, kiaušinių, 
pieno puodynę arba šiaip do 
vanų jam atnešusi.

Antrą dieną po atvykimo, 
pavakary, baltais marškiniais 
apsivilkęs, susišukavęs, Bart
kus netikėtai įėjo į Micutos 
pirkią.

— Atėjau pasikalbėti... Sun 
ku vienam pasauly gyventi, - 
pasakė atsisėdęs ant suolo 
ties durimis ir giliai atsidusęs.

— Gal ko užkąstum? - pri
bėgo prie jo Micutienė - vien 
gungis juk esi, o viengungiai, 
sakoma, paukščių maistu min 
ta.

— Dėkų... su valgiu man 
mažiausia bėda ir nesigraudi 
nu dėl šito... Tik šiaip sunko 
ka, o žmonės taip pikti.

— Įskundė kas nors tamstą, 
kad lietuviškas knygas parda 
vinėji? - paklausė Micuta.

— Taip! - trumpai atsakė 
jam Bankus. - ir įskundė dar, 
kad lietuviškus laikraščius pla 
tinu... Įskundėte rusų žanda
rams mane jūs. Žinau tai ti
krai.

— Dėl Dievo! Žmogau, bene 
pablūdai! - net užkaito Micuta, 
ir senose jo akyse sužibo aša 
ros.- Kad perkūnai čia mane 
tuoj nutrenktų, betiai neteisy 
bė!

— Nė nesakyk, žmogau, - 
atstūmė jo ištiestą ranką Bart 
kus: - tik į tavo namus atneš 
davau tilžiškių lietuviškų lai
kraščių... Jūs mane išdavėt...

Trenkęs durimis, Bartkus 
išėjo iš Micutos pirkios. Ir 
neįėjo į ją po to bent du mė 
nešiu, kol išsiaiškino, kas 
buvo išdavikas.

O išdavikas buvo Micutos 
bernas Petras. Dar jaunas, gal 
dvidešimt dvejų metų vyras, 
miestelio žandaro suviliuotas, 
jis už pinigus sekė Bartkų ir 
pastebėjęs, kad šis parduoda 
žmonėms lotynų raidėmis mal 
daknyges, o į Micutos namus 
kartais ir lietuvišku, laikraš
čių atneša, pranešė apie tai 
žandarui. Bartkui išvykus nau 
jų maldaknygių ir laikraščių 
parsivežti, žandarai jį kely 
areštavo, ilgai kankino kalėji 
muose ir paleido tik tikrų įro 
dymų negavę.

Petrą išdaviku esant susekė 
pats Bartkus. Jau vidurvasarį 
grįžo jis iš Kauno didelį pun 
dą knygų atsivežęs ir sute
mus, balaną užsižibinęs, dėlio 
jo jas savo pirkelėje. Ūmai 
išgirdo, kad kažin kas sutras 
kėjo lauke ties jo langais. Ne 
parodęs, kad išgirdo traškėji 
mą, lyg su reikalu įšėjęs į 
prieangį, staiga atidarė duris 
į kiemą ir pamatė prie lango 
stovintį Micutos berną.

— Seki? — pasakė jam ty 
liai.

Norėjau pažiūrėti, ar namie 
tamsta esi. Maldaknygę noriu 
nusipirkti, -- atsakė sumišęs 
bernas ir priėjo prie Bartkaus.

— Tai įeik. Maldaknygių tu 
riu. Visokių šiandieną atsine 
šiau.

Bernas ilgai rinkosi malda
knyges, o išsirinkęs ir maty
damas. kad Bartkus neįtaria 
jį šnipą esant, įsidrąsinęs pa 
klausė, ar neturįs kartais, lie 
tuviškų laikraščių.

— Turiu, — ramiai atsakė 
Bartkus: — visokių turiu ko
kių tik nori.

Atnešęs iš prieangio pundą 
laikraščių, patiesė juos ant 
stalo prieš berną.

— Rinkis.
Bernas pasiėmė ir laikraš

čių.
— O iš kur tamsta jos gau 

ni? — paklausė dar.
Bartkus garsiai nusijuokė.
— Iš kur gaunu, klausi... 

kam tau, broleli, žinoti: Mane 
seki, daboji, nori ir kitus į 
balą įtraukti... Ne toks kvai
las aš, kaip tu manai. Nepasa 
kyšiu tau, o tu... Tu irgi nie 
kam nepasakysi apie mane.

Atsistojęs, priėjo prie ber
no ir paėmė jį už peties. Su 
džįūvusį savo veidą prikišo 
prie pat berno akių ir taip pa 
traukė jį už peties, kad tas, 
prieš tai už stalo sėdėjęs, ne 
noromis suklupo prieš jį ant 
kelių.

— Tu išdavikas, pardavęs 
savo dūšią ruskiams... Už tai 
turėsi brangią kainą sumokė 
ti! — vis spaudė prie žemės, 
kaip epušės lapas, virpantį 
berną Bartkus.

Sugniaužęs stipriomis savo 
rankomis berną, kaip mažą 
kūdikį motinos kad vysto, su 
vystė jį Bartkus storomis vjr 
vėmis ir, užsimetęs ant pečių, 
išsinešė į laukus.

Kaip mokė Bartkus nusikal 
tusį berną — niekas nežino. 
Tik nuo to laiko bernas šioje 
parapijoje nesirodė: išsidangi 
no gyventi net į kitą-apskritį. 
Kosėjo, sako, po to ir sveika 
ta skundėsi. . Pasakoja žmo
nės, kad Bartkus, išnešęs iš
gamą berną į laukus, baisiai 

jį ten mušęs; kiti vėl pasako 
ja, kad mušti nemušęs, be; 
kiaurą naktį kalbėjęs jam apio 
jo nuodėmes. Tikrai apie lai 
žinojo tik Bartkus ir bernas. 
Bet Bartkus tylėjo kaip žemė, 
o bernas visiems sakė neturė 
jęs jokių reikalų su Bartkum.

Kitą dieną po to įvykio Bart 
kus ankstutėlį rytą įėjo į Mi
cutos pirkią.

— Dovanok man, mieliau
sias žmogau, kad, primetęs 
išdaviko vardą, įžeidžiau tave 
taip skaudžiai. Tavo namai 
šildė išdaviką, bet ne tavo 
šeimos jis narys.

Pasakė taip Bartkus Micu- 
tai, pagriebęs suspaudė jo 
ranką ir žemai pasilenkė.

— Žinojau, kad ilgainiui vi 
są tai išsiaiškins, apkabino 
Micuta Bartkų, ir jie nuošir
džiai pasibučiavo.

Nuo to laiko šventajam Bart 
kaus knygnešio darbe pirmuo 
ju talkininku buvo Micutų šei 
ma. Apylinkėje pradėjo plisti 
ne tik lotynų raidėmis lietu
viškos. maldaknygės, bet ir 
daugybė lietuviškų laikraščių. 
Visi, kas vos bent kiek buvo 
susipratęs, turėjo reikalų su 
Bartkum ir nuolat gaudavo 
per jį jei ne «Tėvynės Sar
gą», tai «Ūkininką» arba «Var 
pą«.

Žandarai juto, kad mieste-
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— Nuosavų patalpų gimna
zijai įsigijimas šiuo metu yra 
labai aktualus, nes yra pavo 
jaus, kad dabartinės patalpos 
Diepholzo stovykloje artimiau 
siu laiku gali būti paimtos 
kariuomenės reikalams.

— PLB Vokietijos Krašto 
Valdybos pirmininkas, inž. Pr. 
Zunda, kovo 22 ir 23 d. d. 
lankėsi Berlyne. Ta proga jis 
matėsi su vietos lietuviais, ku 
rių ten priskaitoma apie 30. 
Kiek tik Berlyno sąlygos lei 
džia, visais lietuviškais reika 
lais ten ypatingai nuoširdžiai 
rūpinasi p. Leškevičius. Taip 
pat artimus ryšius su lietuviais 
palaiko ir ilgus metus Kaune 
gyvenęs jėzuitas Tėvas Ki- 
pas.

Su Berlyno RIAS radiofono 
vadovybe VKV pirmininkas 
Pr. Zunde aptarė galimybes 
plačiai panaudoti jų transliaci 
jose lietuvišką medžiagą ir 
ypatingai birželio deportacijų 
minėjimų programą.

— Kovo 28 d. Ąugustdorfe, 
prie Detmoldo. latvių Centro 
Komiteto patalpose įvyko bal 
tų Centro Tarybos posėdis. 
PLB Vokietijos Krašto Valdy 
bą posėdyje atstovavo pirmi
ninkas Pr. Zunde ir iždinin
kas J. Lukošius. Posėdžiui 
pirmininkavęs latvių Centro 
Komiteto pirmininkas Vilis 
Janams pranešė apie savo pa 
sitarimus su vokiečių pabėgė 
lių atstovais, jų tarpe ir par
lamento nariu Axel de Vries. 
Vokiečiai pabėgėliai labai do 
misi baltų tremtinių veikla ir 
norėtų su pabaltiečiais artimai 
bendradarbiauti.

Plačiai aptarta birželio de
portacijų iš Pabaltijo sukak- 

ly ir apylinkėse linta spaus 
dintas lietuviškas žodis, sekė, 
darė nekartą kratas pas Bart 
kų, ir kitus ūkininkus, bet su 
sekti, kas laikraščius platina 
ir kur jie slepiami — nega
lėjo...

Pakliuvo Bartkus netikėtai. 
Šaltai žiemai atėjus, pėsčias 
keliaudamas iš Kauno, smar
kiai peršišaldė. Karščio kan
kinamas grįžo namo nespėjęs 
atneštų knygų paslėpti, atsi
gulė. Budrus rusų žandarai 
tuoj apgriuvo jo pirkią ir ra 
do didžiulį pundą atneštų kny 
gų ir laikraščių.

— Iš kur gauni tuos laikraš 
člus? — tuoj puolėsi žanda
rai prie visai ligos pakirsto 
Bartkaus.

Sukruvino jį, kardų makštį 
mis plakė, plaukus iš galvos 
kuokštais pešiojo ir kitaip dar 
ilgai kankino. Bet Bartkus ty 
Įėjo kaip žemė. Dairėsi tik 
karščiu degančiomis akimis 
ir tyliai, tyliai pro sučiauptas 
lūpas dejavo.

Beveik visi miestelio žmo
nės suėjo tada prie Bartkaus 
pirkutės. Net ir žydai atbėgo. 
Tankiu ratu apstojo iš visų 
pusių žemutes jos sienas ir 
įsitempę klausėsi kiekvieno 
Bartkaus atdúsio.

Žinojo žmonės, kad Bart 
kus, ir kažin kaip kankina
mas, nepasakys, kas iš jo lai 
kraščių ima. Bet ir žinojo kar 
tu, kad baisiai už tai nuken 
tės.

Kai kelias valandas pirkioj 
kankinę, žandarai ištempė vir 
pantį nuo ligos ir nuo šalčio 
pusiau aprengtą Bartkų į kie 
mą,

šimtai žmonių 
rankų išsitiesė į jį ir dešim
tys lupų ištarė:

— Mes su tavim, Jokimai... 
Mes tavęs neapleisim!

Nusišypsojo žmonėms Bart 
kus sukepusiomis savo lūpo 
mis ir linkstančiomis kojomis, 
bet drąsiai žengė prie priva
žiavusio prie pirkios vežimo. 

ties minėjimo paruošiamieji 
darbai. Šalia minėjimų stovy 
klose, nutarta suruošti Ham
burge ir Miincliene minėjimus, 
kurie pirmoje eilėje būtų pri 
taikyti vokiečių visuomenei. 
Taipogi numatoma pravesti 
platesnę akciją spaudoje ir 
per radio transliacijas. Tiems 
darbams vykdyti bus sudary
ta speciali komisija.

Žemės Ūkio Bankas Kaune.

Naujai pasisklrstant pareigo 
mis. Baltų Centro 'karybos 
pirmininku 1953 metams buvo 
išrmktas estų Centro Komite 
to pirmininkas Hermann Stoc 
keby, iždininku - latvių Cen
tro Komiteto pirmininkas Vi-

-- Pasitarnavau jums... sun 
ku jau man gyvenime kapsty 
tis... — garsiai pasakė žmo
nėms vežime atsisėdęs.

Micutienė prišokusi norėjo 
jam ant. pečių kailinius užmes 
ti, bet žandaras atstūmė ją 
kumščiu šalin. Tik vienas kai 
miečių spėjo, nuo savo galvos 
nutraukęs, užmauti ant Bart 
kaus galvos Šiltą kepurę.

Žandarai irgi susigrūdo į 
vežimą.

Moterų verksmai ir tylus 
vyrų neapykantos prieš rusus 
niurnėjimas Baitkų iš mieste 
lio išlydėjo...

— Nebijok, Jokimai!. Búk 
sveikas, Jokimai! — rėkė drą 
sesni.

Bartkus mirė kalėjime, ne
sulaukęs teismo už knygnešio 
darbą. Baltų pušinių lentų 
karste palaidojo jį kalėjimo 
sargai apskrities miesto ka
puose, o antkapį supylė taip 
žemą ir nepatvarų, kad vos 
kelioms savaitėms po laidotu 
vių praslinkus, jo antkapis 
susilygino su žeme. Ir nebeli 
ko ženklo, kur nurimo Lietu 
vos atgijimo kuklaus didvy
rio kaulai. Bet liko po Bart
kaus mirties didžiulis jo dar 
bu paminklas. Miestelio žmo
nės ilgai minėjo Jokimo Bart 
kaus pasiaukojimą žmonių 
apšvietei kelti ir su žiauriais 
rusais engėjais kovoti, o dau 
gelis jaunųjų miestelio berne 
lių nuėjo Bartkaus keliais. 
Žandarų persekiojami, krato 
mi, kalinami, jie drąsiai stojo 
į vis gausėjančių knygnešių 
eiles ir ištikimai stovėjo jose, 
kol pagaliau palaužta rusų 
galybė buvo priversta gražiu 
ti lietuviams spaudos laisvę.

JAU LAIKAS ATNAUJIN
TI 1953 METAMS «Musų Lie 
tuvos» prenumeratą. Laikraš
čio likimas yra skaitytojų 
rankose.

lis Janams ir sekretorium - 
PLB Vokietijos Krašto Valdy 
bos pirmininkas Pranas Zunde.

— Lietuvos Atgimino Sąjiid 
žio Adelaidės skyriaus valdy 
ba atsiuntė PLB Vokietijos 
Krašto Valdybai 20 austrai, 
svarų auką Vokietijoje esan
tiems lietuviams kariams inva 
lidams sušelpti. Iš tų pinigų

15 austrai, svarų aukojo LAS 
Adelaidės skyriaus narys Je- 
ronymas Zeleniakas Graži 
auka!

— Vokietijos lietuvių Var
go Mokykloms išlaikyti 50 dol. 
auką atsiuntė Lietuvai Remti 
Draugijos I skyrius Worceste 
ryje. Tam pačiam tikslui 50 
dol. auka gauta ir iš kun. B. 
Suginto, Chicago.

Pavergtoje Tėvynėje
Lenkų tremtinių laikraštis 

«Polak» kovo 27 d. numeryje 
įdėjo straipsnį, pavadintą: «Iš 
darbininkų gyvenimo Vilniu
je» Straipsnyje skelbiamos 
vieno neseniai iš Vilniaus pa 
bėgusio darbininko suteiktos 
žinios Jis pasakoja, kad, ge 
resnės darbininkų kontrolės 
ir .priežiūros tikslu, jau ir so 
vietinėje Lietuvoje, Sovietų 
Sąjungos pavyzdžiu, praded i 
ma statyti darbininkams ko
lonijas.

1952 m. vasarą Vilniaus prie 
miestyje Antakalnyje, Raudo 
nosios Armijos prospekte, pas 
tatyta tokia kolonija, iš šešių 
didelių gyvenamųjų bloku. — 
karo pramonėje dirbantiems 
darbininkams Tų pačių metų 
lapkričio mėn. tuose blokuo
se apgyvendyta apie 1 4n0 as 
menų. Viengungiai gyvena po 
2 4 asmenis viename kamba ■>0—

ryje, o šeimos gauna po vieną 
ar du kambarius su virtuve

Kiekviename bloke yra vai 
gykla, didelė bendra virtuvė, 
skaitykla, batų ir drabužių siu 
vykios. Centriniame bloke yra 
kirpykla ir «Univermag» - 
įvairių prekių krautuvė, kuri 
aptarnauja tik kolonijos gy
ventojus. Ta proga laikraštis 
pastebi kad daug prekių, kaip 
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Nori patogioj, gražioj vietoj, pamary — Praia Grande 
įsigyti žemės sklypą?

Neuzmirsk apsilankyti Suarão.

Ten yra elektra visose gatvėse įvestas vanduo. Yra viešbu 
tis, restoranas bažnyčia, mokykla. O svarbiausia, kad prie 
visų šių pagerinimų kaina pusiau mažesnė, negu kitų šalia 
esančių sklvpų.

ViaAnchieta — nauja autoęstrada eina skersai Vila 
Suarão. Taip pat yra i ig geleži n kelio stotis.

Daugiau informacijų «Musų Lietuvos redakcijoje..
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KEIKIA BALDŲ? KREIPKIS [ TAUTIEČIO

J. L, GalhsKas Ltda.

BALDŲ SANDE L Į.
.11’. 7)/č GI AC. 1(7/J XI. 71-C — V. ALPINA.

cukrus, riebalai, parduodami 
labai mažais kiekiais ir dar
bininkai turi jieškoti šių pre 
kių laisvoje rinkoje — daug 
augštesnėmis kainomis.

Kiekvienas blokas turi mi
esto komiteto skirtą vedėją. 
Dažniausiai jis yra rusas, kar 
tais lenkas ar lietuvis, bet vi 
suomet partijos narys,

Bloko vedėjas ir komitetas 
atlieka nuolatinę gyventojų 
priežiūrą. Išvykstant į miestą 
po darbo ar šventadieniais, 
oficialiai registracija nėra 
įvesta, bet faktiškai, «patogu 
mui», esamoje knygoje išvyks 
tantieji užsirašo, kada ir kur 
išvyko. Ne užsiregistravusieji 
MVD būna aplausinėjami, kaip 
jie išnaudojo nedarbo laiką.

Toliau, gyventojų sekimas 
vyksta per blokų «Korespon
dentus», kurie privalo rašyti 
apie Įvairius iš darbininkų gy 
veninio įvykius, - faktiškai jie 
rašo apie kaimynus ir bendra 
darbius. Daug tokių «kores
pondentų» yra iš «komsomolo» 
- komjaunimo, kuriuos sumo
bilizavo Vilniaus apygardos 
komjaunimo sekretorė, rusė 
Volčk o va.

Kiekvieną sekmadienį prieš 
piet blokuose įvyksta politi
niai susirinkimai. Juose visų 
dalyvavimas yra privalomas. 
Vienas iš šių susirinkimų tiks 
lų. - kad gyventojai nelanky
tų bažnyčios. Visos kolonijos

(Pabaiga 6 pusi)
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jpriBidys Čia
PARDUODA

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS.
balso grynumas, skambumas

Sprindys 8c Čia — Largo S. Jose 1.
Kaip niekur kitur, prieinamiausiomis kainomis.

Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui

iš? == == == == == == == == ====== == == == == == === = ===== == ššilnu 'in
'III llh

•ill Rastinės Darbai ir Teisiniai Patarimai ĮĮĮĮ ii h 'II'
'III illi

'III Natūralizacija, inventoriaus surašymas, išieškojimas „n 
l||| skolų, persiskyrimai (desquites) nuomininkų išvary- HH 
III! mas, kriminalinė ir darbo teisė. IhI
H|| Darbininkams patarimai veltui. Ii'n
nu *

UH Galima kreiptis šiomis valandomis nuo 10 iki 12 vai. jjįj 
ir nuo 16,30 iki 19 vai. ||jjnn ’ 1111

nu llh

Uli Ruí Riberto Simonsen, 13 -- 3.° — salas 306 • 31.0 J,1" 
IIH (Senoji rua do Carmo ir kampas P ęa Clovis Bevilaqua) JJĮJ 
||il ■ São Paulo ■ IIH
llh ""
nu . . =Iš == =S == == =Š == == == == = = == == = = = = g= == == == == == == ======

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

išsimokėtinai.

MEKANIKOS DIRBTUVE
Gaminami įvairiausių braižinių vitražai, 

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

LEONAS VARNAUSKAS
, Telefonas (recados) 3-0707

R'ua 12 N.o .39 — Vila Zelina 
Avenida Zelina N.o 714 — (fundos) 
Caixa Postal 4118 — São Paulo

-iillllllllllllllllHllllllllllllillilJllilMIlillllllllllllirillimillllllllllMlllllillIlllllllllHIIIIIIID

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

Industria e Comercio de Calçados

SPECIALYBE BATŲ: vyrams, moterims, 
panelėms, futbolistams, vaikams...

Rua Javaes, 719 — São Paulo

Nori, kad «Musų Lietu
va» butų lietuviškojo gyveni
mo veidrodis?

— Bendradarbiauk joje 
pranešdamas visas naujienas 
iš savo apylinkės, miesto ar 
interioro.

SKAITYK IR PLATINK
«MUSŲ LIETUVA»

JARDIM RIVIERA
Santo Amaro apylinkėje - nuėsta- VŲk ^0/

baus grožio gamta sveikas klimatas, tik už 'T. S \
18 klm. nuo Praça da Sé, geras kelias, tarp vT TxT '
dviejų ežerų. Puiki nroga dabar įsigyti žemės T\\ z/ 
sklypą su mažu įnešimu ir ilgalaikiu išsimokėjimu
— 100 mėnesių _ \\

Reikalingų informacijų gauti tik pas vienintelį jgalio- \T 
tinį šias žemes pardavinėti mūsų tautietį Kaz\ KmiliauslĄ, rua 
Benjamin Constante 23, 1-o andar sala 6. Fone: 34-5914. Šiokiadie
niais iki 17 vai. Sekamdieniais ir šventėmis 8-9 vai. ryto.

Suinteresuotus nuveža ir parveža. Iš Santo Amaro eina autobu 
sai Jardim Riviera. Iš Socorro galima nuplaukti laiveliais.

Illllllllllllllllllltllhlllllllllllllllinillllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiyiiųiiniiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i;|ll||ll|||l||ll|||l||ll1||l|||l|||i||ll||ll|||l||ll||ll||ll||ll||ll||ll||ll||ll||ll||ll||ri|ll||ll||ll||ll||h||H||tl||ll||lll||H||l

C A JA J 
JÃC J€f2©E

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.

JORGE MATELIONIS
KRAUTUVĖS:

Rua São Caetano, 526 Rua São Caetano, 510
Fone 35-3260 São Paulo

iipiiiiiiiii|iniii<iiiuiii|iii||iiiiiiliii||ii||iiiiii||ii||iiniiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiii|iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiii<Hi!iiiiiiiiiiim

VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS 

L I N D O Y A

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINTOJAI

IK/HÃCÍ ÍU2JIH l™.
Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, kurio 
puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau visi yra vien
balsiai pripažinę. Pabandykite, įsitikinkite ir visa

dos naudokite!

RUA DINO BUENO, 795 a 835 Caixa Postai 3967 
TELEFONES: 51-4019 e 51-2223 SÃO PAULO
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LIETUVOS NACIONALI 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLI

AV. ZELINA, 706 —- CAIXA POSTAL, 371 — SAO PAULO

Neužmiršk savo pareigos - pa
gerbti Motina

MOTINOS DIENOS MINĖJI
MAS VILA ZELINOJE

šį sekmadienį, 10 d. gegužės 
bus 14 vai naujame mokyklos 
teatre, Campos Novos gatvė
je.

Programą išpildys seselių 
pranciškiečių mokyklų bei 
gimnazijos mokiniai ir L. K. 
Bendruomenės choras.

Programa bus pradėta punk 
tualiai 14 vai. Programa bus 
įdomi.

MOKOJE

šį sekmadienį Motinos Dienos 
minėjimą ruošia mokytoja P. 
K. Pažėraitė. Pradžia 16 vai..

— Šį sekmadienį Filhas de 
Maria savo motinėlės pagerbs 
po 7 vai. mišių prie bendrai 
suruoštų pusryčių.

- Moksleiviai ateitininkai 
paminės Motinos Dieną šį sek 
madienį po 8:30 vai. mišių mo 
kyklos patalpose.

— Muzikas J. Kaseliūnas 
yra labai susirūpinęs priau
gančios kartos lietuviškumu. 
Daug dirba su lietuviukais 
skautais stengdamasis į jų ei 
les įtraukti lietuviukus. Taip 
pat stengiasi įtraukti į darbą 
ir buvusius skautų veikėjus.

IŠVYKO VIENUOLYNAN

Stasė Kamantauskaitė, gabi 
ir stipri L. K. Bendruomenės 
choristė, talentinga artistė, 
šios savaites trečiadienį, arti 
miausių savo draugių lydima, 
įstojo į seselių Pranciškiečių 
vienuolyną. Tai jau trečia Ben 
druomenės choristė pasirinko 
vienuolinio gyvenimo kelią. 
Ir šios dar nepaskutinės. Ne
užilgo bus daugiau kandida 
čių.

MOKYKLOS TEATRO

Vila Zelinoje, pastatyto se
selių praiškiečių iniciatyva, 
paremiant São Paulo miesto 
prefeitúrai, atidarymas įvyko 
praėjusį sekmadienį. Salė yra 
didelė, moderniško atiliaus, 
su nemaža scena. Salėje tel
pa apie 700 kėdžių ir dar yra 
vietos kokiems 30Ô statiems. 
Čia labai patogiai galima rėng 
ti įvairius minėjimus, vakarus. 
Taip turi patogias patalpas 
buletui, virtuvę. Salė gali būt 
panaudota ir kinui. Visi reika 
lingi įrengimai yra padaryti.

Atidarymo programą išpildė 
mokyklų mokiniai. Kartu su 
teatro atidarymu buvo sureng 
tas kun. klebonui P. Ragažins 
kai, jo gimtadienio ir vardi
nių proga, pagerbimas su pri

taikinta programa.
Iš svečių dalyvavo São Pau 

lo miesto vice-prefeitas Porfi 
rio da Paz, kuris savo kalbo 
je pasidžiaugė gražia seselių 
pranciškiečių iniciatyva, pa- 
sistatant dar vieną kultūrini 
pastatą. Taip pat labai šiltais 
žodžiais sveikino ir pagerbė 
kleboną kun. P. Ragažinką, 
priminindamas, kad jis čia 
atvyko iš Lietuvos, kuri šian 
dien negailestingo priešo yra 
naikinama Bet tyronai neam 
žini. Ateis ir Lietuvai išsilais 
vinima valanda. Vice-prefeito 
kalba, kuri truko apie 40 mi
nėtų buvo pertraukiama susi 
rinkusių gausiais ir stipriais 
plojimais.

Kas nori pamatyti naują 
kultūrinį pastatą, 
tai gali padaryti šį sek 
madienį atsilankant į moti
noms ruošiamą pagerbimą 2 
vai. po piet-

LIETUVIŲ FIRMA JAKUTIS 
& LAPIENIS

av. Dr. Giacaglini 34-C, netik 
tvirtai laikosi, bet dar vis ple

čia prekyba. Ši firma turi sta 
tybos medžiagos sandelį, dirb 
tuvę langų, durų ir kitų bal
dų. Nors toj pat gatvėje atsi 
darė kitas statybos medžiagų 
sandėlys, tačiau klientų skai
čius ne tik nesumažėjo, bet 
padaugėjo, nes firma Jakutis 
& Lapienis parduoda daug pi 
giau kaip kitur tiek patį me
dį, tiek į vairius baldus. Todėl 
ir klientai nėra vien iš V. Al 
pinos, Californíjos, V. Belos, 
V. Zelinos, bet ir iš gana to 
limų apylinkių, kaip Ypiran- 
gos, Santo André, V. Barce
lona ir iš kitur.

Geležies išdirbinių krautu
vė žymiai praplėsta įvairiomis 
prekėmis. Pirkėjų nuolat pil
na. Daug judėjimo. Caixa nuo 
lat dirba.

Kitoj pusėj kelio, J. Jaku
čio namuose yra J. L. Galins 
kas Ltda. baldų krautuvė. Ma 
lonu yra pažymėti, kad šių 
prekybos namų savininkai- 
yra ne vien geri, sumanus biz 
nieriai, bet taip pat susipratę 
lietuviai, jaunąją karta auklė 
ja lietuviškoje dvasioje, remia 
lietuvių kultūrinius reikalus 
Štai kad ir firma Jakutis & 
Lapienis ir J. L. Galinskas 
Ltda visą laiką selbiasi «Mū
sų Lietuvoje», tuo búdu parem 
darni laikraštį.

— Praėjusį šeštadienį Vila 
Anastacio piranijos bažnyčio 
je sumainė žiedus Jonas Ma 
sys su Brone Brusokaite šliū 
bą davė kun. K. Miliauskas. 
Vaišės buvo Vila Anastacio 
Maironio vardo lietuvių moky 
kloję.

— Pakvietimų į Motinos Die 
nos minėjimą galima gauti mo 
kykloje ir klebonijoje.
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| Vardo Dienoje J

| KUN. KLEBONĄ P. RAGAŽ1NSKĄ

1 nuoširdžiai sveikina ir linki sėkmingo darbo j

| Liet. Kat. Šv. Juozapo Vyrų Brolija §

Solistas K. Ambrazevičius, 
1932 m. Brazilijos kario uni
formoje, dalyvavo São Paulo 
estado kare prieš federalinę 
vyriausybę. São Paulo estadas 
norėjo ginklo pagalba nusi

kratyti primestos diktatūros. 
Bet nepavyko. Po trijų mene 
šių panūstai pasidavė. Tačiau 
São Paulo estade 9 de Julho 
yra švenčiama, ir kovoj kri
tusioms pastatytas didžiulis 
paminklas.

Šią savaitę São Pauly 
lankėsi prof. kan. Z. Ignatavi 
čj'us, kuris dabartiniu metu 
profesoriauja Rio de Janeiro 
kunigų seminarijoj.

— Mok. St. Kubiliūnas ’ iš 
Vila Anastacio persikels Mo
kom

— Juozas Baužys baigė sta 
tyti dviejų aukštų namą Vila 
Zelinoj prie bažnyčios* aikš
tės. Apačioj yra pastatytos 
patalpos dviem krautuvėms 
ir gyvenamieji kambariai. Vir 
šuj patalpos raštinėms bei 
konsultorijoms.

— Praėjusią savaitę ir L 
Jarmalavičius apvainikavo 
statomo sobrado stogą prie 
av. Zelinos.

— Mišrių vestuvių lietuvių 
su nelietuviais, skaičius didė
ja, ypač mažiau lietuviais a p 
gyventuose rajonuose.

IÍH nu 
uii im 
nu nu 
nu nu 
nu nu 
nu nu

nu nn 
iiii nu 
nu iin 
nu nu 
iii, nu 
ilk MII 
llh till 
llh nn 
mi 
nii nn 
nn nu

L. R. K. BENDRUOMENĖS CHORO VALDYBA
ŠAUKIA

1-ajį CHORO RĖMĖJŲ 
SUVAŽIAVIMĄ,

kuris įvyks š. m. gegužės men. 30 d. 20 vai 
Vilos Zelinos gimnazijos naujoje Salėje

Choro Valdyba maloniai kviečia visus savo narius rėmė
jus dalyvauti šioje choristų ir rėmėjų susiartinimo 

šventėje.

Remiantis Lietuvių Sąjungos Brazilijoje įstatų str. 
18, Sąjungos Valdyba šaukia š. m. gegužės mėn. 17 d- 
15 vai, Rua Lituaaia, 67, Extraodin. Visuotinį Sąjungos na
riu ir kandidatų susirinkimą. Dalyvavimas visų būtinas.

i£=

PRAÇA SÀO JOSÉ. 1 — V. ZELINA S. PAULO

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 
NAUJANYB1Ų

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų, 

įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių- 

fogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t.
Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA 

ISSIMOKÉJIMUI.
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VAKARAS
š. m. gegužės mėn. 16 d. V. Anastasijaus Dr. J. 

■Basanavičiaus vardo lietuvių m-los patalpose, rua Ca- 
macam, 625, Mokyklos Rėmėjų Būrelis ruošia linksmą 
vakarą. Programoje:

«PAVOGTOJI SUŽADĖTINĖ»

Jono Skinkio 1 v. komedija. Vaidins, lietuviškai koloni
jai gerai žinomi, V. Anastasijaus scenos mėgėjai.

Šokiai ir žaidimai iki 4 vai. ryto.

Gros puikus orkestras
Pradžia 20 vai. Pelnas skiriamas m-los naudai.

Pakvietimus iš anksto galima įsigyti pas MRB-lio 
narius arba vakaro metu prie įėjimo.

Atsilankydami į šį vakarą paremsite tikrą lietuviš 
ką židinį.

MRB-lio Valdyba

t..

Prie pat autobuso Nr. 93 sustojimo vietos

(Pabaiga iš 4 pusi.) 

visuomeninio «auklėjimo* rei 
kalai yra ruso komunisto Fru 
sov rankose. Jis yra prop - 
agit apygardos komiteto na
rys.

Yra įsigalėjęs paprotys gy
ventojų gautus ir perskaity
tus laiškus padėti vedėjo raš 
tinėje, o taip pat padėti neuž 
klijuotus išsiunčiamuosius laiš 
kus. Tuo parodoma, kad nie
ko draudžiamo nerašoma.
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Registrado no C.R.C. sob e n.® 551

Aberturas de firmas
Encerramentos de firmas 
Transferencias de firmas
Contrafos na Junta Comercia 
Distratos na Junta Comercial 
Escritas Fiscais
Escritas Comerciais

HORÁRIO das 8 às
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Madeiras do tírasil

PERES 8c PRANAS LTDA. į
Importação — Exportação 

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

Em Minas Gerais: j
Peres & Cia. Ltda. - Leopoldina - R. Providencia, 71 

Jother Peres de Resende - São Pedro dos Ferros
Amadeu César Machado - Nanuque, Minas

AVENIDA ZELINA, 749 — VILA ZELINA — S. PAULO

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

19 horas.
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