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Kova už Lietuvos laisve - lietuvio pareiga ir garbė.
Šauksmas iš anapus geležines' uždangos.

«Kruvinasis birželis» - tokį 
vardą gavo švelnus, ramus, 
paparčio žiedo ir Joninių ug
nimis nuskaidrintas birželio 
mėnesis, kai 1941 m. klastin
gas Lietuvos okupantas čekis 
tų daliniams davė įsakymą, 
sulig iš anksto paruoštu pla
nu, pradėti nekaltų žmonių, 
ramių gyventojų medžioklę. Ir 
švento Antano naktį iš karei 
vinių kiemų sujudėjo sunkve 
žirniai su ginkluotais čekistais 
į miestus, bažnytkaimius, kai 
mus, brovėsi jėga į namus ir 
ramius Lietuvos lygumų gy
ventojus, lyg gyvulius, stūmė 
į sunkvežimius, o stotyse - į 
gyvulinius vagonns ir be duo 
nos ir vandens, užkaltomis 
vagonų durimis ir langais siun 
tė Sibiro link.

1941 m. deportacija yra pra 
džia naujų Lietuvos kryžiaus 
kelių, planingai paruošto ge
nocido - tautos žudymo. Šito 
k i i ž m o n i ų ’ m e o ž i o k lė b u v o 
pakartota ne vieną kartą, an 
tru kart Lie uvą maskoliais 
okupavus, nes i tolimąsias Ru 
sijos vietoves iš gimtojo kraš 
to yra ištremta arti vieno ini 
lijono lietuvių, vergų darbams 
ir kalinio likimui. Birželio 14 
d. yra tik pradžia didžiausio 
nusikaltimo vykdymo - fizinio 
ir dvasinio tautų naikinimo, 
kuris ir šiandien nėra sustab 
d y tas.

Jau dvylika metų kai pirmie 
ji lietuvių tremtinių vagonai 
pasiekė, Sibirą, Uralą, kur yra 
prirakinti sunkiems darbams 
žiemos šalčiuose ir vasaros 
karščiuose, stovyklose. Nevie

Korėjoje
diena iš dienos laukiama mū 
šių sustabdymo, paliaubų su
tarties pasirašymo.

Karo belaisvių klausimu su 
sitarta. Pripažintas laisvas 
apsisprendimo principas grįž 
ti ar negrįžti į savo kraštą. 
Tuo reikalu yra numatyta nei 
tralių valstybių komisija, ku 
ri trijų mėnesių laikotarpyje 
apklausinės belaisvius ir ne 
norinčius grįžti suregistruos 
ir paliks pietinėje Korėjoje. 
Paskui po mėnesio laiko ga
lės grįžti į laisvą civilinį gy
venimą.

Belaisvių stovyklose tvar
kos prižiūrėti Indija prisius 
tūkstantį kareivių. 

Reikalingas advokatas byloms vesti?

Nieko nelaukdamas kreipkis į 

Advokatą Declo Farias
Raštinė: R. Santa Teresa, 28, 6-to and. salas 604 ir 605.

(kampas Praça da Sé) Fone: 35-8240 ir 32-0064

nas nepernešdamas sunkios 
dalies, toli nuo Tėvynės, su
klupo. O tie, kurie yra gyvi, 
lyg ereliai uždaryti narve, lau 
kia kada suduš vergijos sie
na ir atsidarys keliai laisvon 
Lietuvon. Jie kalėjime, jie ver
gai, jų lūpos užčiauptos, jie 
neturi galimybės stoti į Lietu 
vos laisvinimo kovą. Jųašaro 
ti veidai ir liūdni žvilgsniai, 
krypsta į mus laisvėje gyve
nančius ir šaukte šaukia, kad 
mes plačiai, visam pasauliui 
skelbtume tą neteisingą ir did 
žią Tėvynei padarytą skriau
dą ir apie sunkią mūsų bro
lių ir sesių anapus geležinės 
uždangos gyvenimo dalį.

Ištremiu Mbiran lietuvių ei 
lės retėja. Jie krinta nuo suh 
kaus vergo gyvenimo. Daug 
jų negrįš į gimtuosius sodžius. 
Bet daug skaudžiau yra kai 
savos rūšies genocidas vyks
ta laivam pasauly gyvenančių 
lietuvių tarpe. Skaudu yra kai 
svetur prasikūr'usio lietuvio 
šeimoje nyksta lietuviški pa
pročiai, vieton gimtosios kal
bos vartojama svetima, kai 
neranda reikalo jaunosios kar
tos mokyti lietuvių kalbos, 
skaityti lietuviškos spaudos. 
Šis genecidas yra nemažiau 
Lietuvai pa v o ji n ga s, n e gujanas 
Sibire vykdomas. Tik tas skir 
tumas, kad ten jis vykdomas 
per prievarta, o čia pačių 
laisvu apsisprendimu. Kova 
turi eiti prieš genocidą ana
pus ir šiapus geležinės uždan 
gos, nes abudu lietuvybei ir 
Lietuvai dideliais pavojais 
gręsia.

Pietų Korėjos vyriausybė 
nenori jokių paliaubų kol bus 
nesujungta visa Korėja. Pre
zidentas Sygman Rhee sako 
kad paliaubos Pietų Korėjai 
reikštų mirtį. Seulo mieste bu 
vo didelės protesto demons
tracijos prieš ruošiamą paliau 
bų sutartį.

Sąryšyje su P. Korėjos nu
sistatymu, Šveicarija, kuri tu 
ri būt viena neutralių valsty 
bių belaisviams globoti, atsi
sakė įeiti Komisijom kol nepa 
keis savo nusistatymo P. Ko
rėjos vyriausybė.

Amerikos vyriausybė bando 
P. Korėjos prezidentą įtikinti 
pasirašyti sutartį pažadėdama 
iš savo pusės sudaryti tarpu- 
savės pagalbos sutartį, atsta

tyti sugriautą industriją bei 
ūkį.

Numatoma, kad naujas rūbe 
žius nebus 38 paralele, 
bet kiek šiamėn. Reiškia lai
mėtų šiek tiek teritorijos P. 
K oreja.

Jeigu bus prieita prie susi
tarimo, sutartis turi būt pasi 
Tašyta ligi 25 d. birželio, ka- 
i a prieš trejus buvo komunis 
tų užpulta Pietų Korėja.

Nežinomo Kareivio Kapas Kauno muzėjaus sodnelyje lietu
vių tautos šventovė, kur kiekvieną dieną būdavo pagerbiami 
už laisvę žuvusieji, dabargi žiauraus okupanto sunaikintas.

Keičia kaili, bet ne 
k v apa.

Yra žinomas žmonių posa
kis, kad .šeškas gali pakeisti 
kailį, bet nė kvapą.

Tas pats darosi šiandien su 
Kremliaus politika. Neatsisaky 
darni savo pagrindinių tikslų, 
rodo daugiau lankstumo užsie 
nio politikoje. Štai padarė 
nuolaidų Korėjos derybose, 
dviems amerikonų žmonoms, 
bet Rusijos pilietėms leidžia 
išvykti Amerikon, Austrijai 
nelauktai paskyrė ambasado
rių, Vienos gyventojams lei

džia laisvai vaikščioti po vi
sas miesto zonas, net žada tu 
ristus įsileisti ir t. t.. Vienu 
žodžiu, atrodo, kad Maskva 
tikrai keičia buvusią Stalino 
politiką.

Taip tik atrodo. Tai šeško 
kailio, bet ne kvapo pakeiti
mas. Tikrumoj visai kitų tiks 
lų siekia Malenkovas ir jo 
pakalikai nori užmigdyti va
kariečių budrumą, kad jie ne 

si gi nklu o tų, kad neorganizuo 
tų Europos Gynimo Bendruo
menės, numotų ranka į Siau
rės Atlanto sąjungą ir t. t.. 
Šitokia Maskvos politikų veid 
mainystė galėjo vakariečius 
suvedžioti prieš keletą metų, 
bet ne šiandien, kada komu
nizmą, komunistus ir Maskvą 
taip gerai pažįsta, kaip savo 
penkis pirštus. Kodėl Maskva 
nenuima geležinės uždangos 
nuo Pabaltijo valstybių? Ko
dėl Malenkovas ir kiti Erėm 
liaus tironai meluoja pasauli 
ui, kad Pabaltijo valstybės sa 
vo «laisva valia» įsijungė į 
sovietų Rusiją? Kodėl milijo
nui ištremtų lietuvių nelei

džia grįžti savon tėvynėn? Tų 
«kodėl» dar daug galima sta
tyti.

Maskvos diktatorių nei pasi 
rašytomis sutartimis, nei žod 
žiais negalima pasitikėti. Kaip 
po pavyzdį, štai atsiverškim 
«Musų Lietuvos» šio numerio 
antrąjį puslapį ir labai aiškiai 
pamatysim ko vertos rūstį pa 
sirašytos sutartys. Pabaltijo 
okupacija buvo Malenkovo su 
projektuota. Plačiau apie tai 
bus kitame «Mūsų Lietuvos» 
n r.

Italijoje
praėjusį sekmadienį buvo par 
lamento ir sento rinkimai. Rin 
kimais buvo didelis susidomė 
jlmas ir labai didelis gyven
tojų nuošimtis, net devynias 
dešimt trečias, juose dalyvavo.

Rinkimus, ne absuliutine, 
bet paprasta balsų dauguma, 
laimėjo Alcides de Gaspere 
vadovaujama koalicinė vyriau 
sybė. Dar yra vilties gauti 
absoliutinę bąląų daugumą, 
nes dar yra pusantro milijono 
balsų, kuriuos peržiūrės teis 
mas. ir su pa prasta balsų dau 
guma koalicija kontroliuos 
tiek parlamentą tiek ir senatą.

Šiuose rinkimuose didelę pa 
žangą padarė monarkistai ir 
fašistai. Daugiau balsų laimė 
jo ir komunistai. Krikščionių 
demokratų blokas turės par
lamente 303 atstovus Opozi
cijai - komunistams, fašistams, 
monarkistams, socialistams 
teks 298 atstovai.

■ Alcides De Gasperi nuo pat 
antrojo pasaulinio karo pabai 
gos stovi vyriausybės prieky 
je. Kiti rinkimai bus tik 1958 
metais.

Italijos užsienio politikoje 
nenumatoma pasikeitimų. Ar
timai bendradarbiaus su Ame 
rika, stiprins Šiaurės Atlanto 
paktą, palaikys Europos Gyni 
mo Bendruomenę.

Korėjos karas.

Nežiūrint, kad laukiama ka 
ro paliaubų, karo fronte vyks 
ta smarkūs susirėmimai. Vie 
ni nori pirmyn pasistumti de 
rybų komisijos narius, kurie 
žemėlapyje rėžia naujus ru- 
bežius, pastatyti prieš įvykusį 
fąktą.

KAIP NUMATOMA SUVIENY 
TI KORĖJA

Sulig išdirbto projekto, sus 
tabdžius mūšius Korėją suvie 
nyti bus bandoma balsavimo 
keliu. Savo likimą, valdžios 
formą turės apsispręsti patys 
korėjiečiai. Balsavimus prižiū 
retų ir kontroliuotų ONU pas
kirta neitralių valstybių ko
misija.

KORĖJA - SVARBUS STRA
TEGINIS PUNKTAS

Amerika ir jos sąjunginin 
kai niekumet neapleis Korė
jos, nes yra svarbus strategu 
nis punktas prieš Rusiją karo 
atveju.
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Bolševikų Žodžiai ir Darbai 
Tragiškuosius Birželio įvykius 

Minint
Lietuvos - SSSR santykiai 

prieš karą buvo pagrįsti pir
moje eilėje 1920 m. liepos 12 
d. Maskvoje pasirašyta Taikos 
Sutartimi ir 1926 m. rugsėjo 
28 d. sudaryta Nepuolimo Su 
tartimi.

1935 m. liepos 12 d. minint 
Taikos Sutarties 15 ąją sukak 
tj, SSSR užsienio reikalų ko 
misaras Litvinovas pareiškė 
Lietuvos atstovams: «Man la
bai malonu, mielas pone mi
nister!, kad galiu priimti tiek 
Tamsią asmeniškai, tiek Lie
tuvos deiegacijos narius ir 
kartu atšvęsti m tisų tarpvals
tybinės taikos sutarties 15 me 
tų sukaktį. Šita sutartis nebu 
vo vien oficialių SSSR ir Lie 
tuvos valstybių diplomatinių 
santykių pradžia, bet kartu 
ir pradžia draugiškų santykių, 
kurie per visus 15 metų nebu 
vo sudrumsti. Daugiau dar - 
šitie santykiai kasmet tvirtė
jo ir darėsi vis tampresni ..»

1934 m. balandžio 4 d., dar 
neišėjus Nepuolimo Sutarties 
terminui, Sovietų Vyriausybė 
pasiūlė Lietuvos Vyriausybei 
ją pratęsti dar 10-čiai metų. 
Ta proga tas pats Litvinovas 
šitaip pasisakė:

«Ponai Atstovai! Šiandien 
mes gvildename sutartis, kuri
os pasibaigs tik po 11/2 metų. 
Vekselio, kurio terminas dar 
nesuėjo, išpirkimas įrodo tiek 
gerą jo davėjo valia, tiek ir 
jo gerą finansinę būklę. Mū
sų atveju patys faktai byloja, 
jog mūsų vyriausybės, norėda 
mos parodyti savo gerą valią 
ir didelę taikos meilę, jau 
dabar gerokai iš anksto rūpi 
naši dar nesuėjusiais termi
nais. Tat patvirtina kad irtas 
punktualumas, su kuriuo buvo 
atsakyta į Sovietų vyriausy
bės iniciatyvą ir kuris diplo
matijos istorijoje neturi sau 
lygaus pavyzdžio. Vos mes ko 
vo 20 d. pasiūlėm Jūsų vyri
ausybėms prailginti sutartis - 
tuoj po kelių dienų Jūsų vy
riausybės atsakė - irtai nuo
širdžiu, besąlyginiu ir pozity
viu būdu. Šiandien, suėjus 
vos porai savaičių, s-utvarky- 
ta jau ir oficialioji reikalo pu 
sė... Mes norėjome Jums pa
siūlyti sutartis prailginti ne

terminuotai. Tačiau terminų 
nenustatymas mums pasirodė 
abstrakcinė, filosofinė koncep 
cija... Kad ir kaip ten bebūtų, 
tačiau pasaulis turi žinoti, jog 
mūsų pasiūlymas nėra termi
niais, jog jis buvo sudarytas 
ne atsitiktinių aplinkybių ver 
čiamas, bet kad tai yra išraiš 
ka pastovios ir nieku neaprėž 
tos taikos politikos, kurios pa 
grindus sudaro išlaikymas ne 
priklausomų tų jaunų valsty
bių, kurioms Jūs čia atstovai! 
jate...»

Plaukia sau laivelis.

1939 m. spalio 10 d. Maskvo 
je pasirašytos Sutarties apie 
Vilniaus miesto ir jo srities 
perdavimą Lietuvos Respubli 
kai bei apie savitarpio pagal 
bą VII straipsnis skelbė:

-'šios Sutarties taikymas jo 
kiu atsitikimu neprivalo pa
liesti Susitariančių Salių suve 
reninių teisių, specialiai jų 
konstitucinės santvarkos, jų 
ekonominės ir socialinės sis
temos, karinės jų organizaci
jos ir, “bendrai kalbant, nesi
kišimo Į vidaus reikalus dės
nio».

O SSSR užsienio reikalų ko 
misaras V. Molotovas viešame 
Vyriausiojo Sovieto posėdyje 
1939 m. spalio 31 d., komen
tuodamas su visomis trimis 
Pabaltijo Respublikomis pasi 
rašytas panašias sutartis, be 
kilo ko, pareiškė:

«Neteisinga sakyti, kad tos 
nepuolimo sutartys yra. SSSR 
įsikišimas į Estijos, Latvijos 

ir Lietuvos vidaus reikalus, 
kaip stengiasi įrodyti kai ku 
rie užsienio spaudos organai. 
Priešingai, pasirašiusiųjų Vals 
tybių suverenumo neliečiamy 
bė yra tose savitarpio pagal
bos sutartyse formaliai pripa 
žinta, ir nesikišimo į kitos 
valstybės vidaus reikalus dės 
nis jose yra patvirtintas. Tos 
sutartys remiasi abišale part 
nerio politinės, socialinės ir 
ekonominės santvarkos pagar 
ba, ir jų paskirtis yra sutvir
tinti taikaus ir geros kaimy
nystės bendradarbiavimo tarp 
mūsų tautų pagrindus. Mes 
insistuosime su sąlyga visiško 
abišalumo, kad pasirašytos 
sutartys būtų lojaliai ir kruopš 
čiai vykdomos, pareikšdami, 
jog plepalai apie Pabaltijo 
šalių sovietizaciją tegali pa

tarnauti mūsų bendrų priešų 
bei kai kurių antisovietiniu 
elementų interesams».

Taip skelbė laisva valia pa 
sirašytos, bent iš Sovietų pu
sės, iškilmingos sutartys, taip 
pareiškinėjo atsakingi Sovie: 
ti] valstybės vyrai.

Deja, skaudi ir tragiška mū 
sų tautos patirtis visam pašau 
liui Įrodė, kad su Sovietais 
sudaromos sutartys teturi tik 
tai «chiffon de papier» (su
glamžyto popieriaus gumulo) 
vertę, o jų atsakingų valsty
bės vyrų skambūs pareiški
mai tėra, apgaulingas ir klai
dinantis tuščiažodžiavimas.

Mūsų tauta per amžius ne 
pamirš 1941 m. birželio 14-15 
d. įvykiu, kaip lygiai ir viso 
sovietinio režimo siautėjimo 
tiek pirmosios, tiek ir antro
sios sovietinės okupacijos me 
tu.

Šiandien, kai savo dauguma 
tie patys Sovietų valstybės 
vairuotojai bando vilioti '. a-

Faustas Kirša

Aš Tau Ranka Paduodu, Lietuvi!
Aš tau ranką paduodu, lietuvi, 
Aš tau atveriu širdį kaip broliui, — 
O be meilės mes būtume žuvę 
Svetimoj nuo tėvynės nutolę.

Nors mes būtum toliausiai už marių, 
Lietuva bus brangesnė už širdį;
Ir mane ir tave tolumoje
Ir vėjelis tėvynės pravirkdys.

Aš matau iš akių mėlynųjų
Tavo skausmą, ryžtumą ir drąsą, 
Kad mes laisvei giedosime himnus, 
Nors gyvenimas prarajas kasa.

Nuplasnos mūsų nerimo dienos:
Dievas mato kraujus ir šėtoną, 
Angelėliai tėvynę globoja- 
ir išalkusius papeni duona.

Tavo brolis žalioj Lietuvoje
Jauną galvą aukoja tėvynei;
Pasiryžk ir sugrįžk prie jo kapo 
Nors priglausti tremtinio krūtinę.

Mums jau gedulo maršai nebaisūs, 
Mūsų vėliavas puošia smuikeliai!
Per audras, per ugnis mes žygiuosim 
Į tėvynę, į mylimą šalį. ,

1947 m.

karų pasauli savo taikingais 
pareiškimais, kiekvieno lietu 
vio šventa pareiga asmeniš
kai ar organizuotai priminti 
laisvajam pasauliui ne tik sa 
vo tautos gyvenamą tragediją, 
bet kartu ir įspėti jį, kad bū 
tų ne tik neleistinas naivu 
mas, net ir suokus nusikalti
mas visai žmonijai pasitikėti 
Maskvos imperialistų ir >ota- 
litarų ne tik jau žodžiais, bet 
ir parašais.

Minėdami tragiškuosius bir 
želio 14 15 d. d. Įvykius, o 
kartu ir visus kitus sovietinio 
teroro šiurpulingus faktus, nuo 
kurių kentėjo ir kenčia visa 
lietuvių tauta kart, s;; kito
mis pavergtomis tautomis, pri 
valome reikalauti, kad bolše
vikinio imperializmo sudary
toji padėtis neprivalo būti nie 
kados pamirštu, kad jokiomis 
derybomis bei nuolaidomis so 
vietiniams užgrobikams r.epri 
valo būti nei tiesioginiu, nei 
netiesioginiu būdu toji padė

tis įteisinta, bet, priešingai 
visiems pavergtiesiems priva 
lo būti gražinta laisvė ir su
darytos sąlygos laisvai pa
reikšti savo valią įsijungti į 
viso laisvo demokratinio pa
saulio bendruomenę.

Elta

— Italija. Italijos LOKo nuos 
tatais išrinkta PLB Italijos 
krašto taryba, Į kurią Įeina 
kun. Dr. V. Balčiūnas, kun. 
V. Mincevičius, kun. D r. J 
Vaišnora, kun. V. Kazlauskas 
salezietis Dr. Zeliauskas, p-lė 
Bergaitė ir St. Lozoraitis jr. 
Per pirmą posėdį gegužės 15 
d. išrinko tarybos prezidiumą: 
kun. Dr V. Balčiūnas (pirm.), 
kun. Dr. V. Kazlauskas (se- 
kret.) ir St. Lozoraitis jr. (na 
rys).

— Aktyvinant kovą su bol 
ševikų užmačiomis, prie URT 
įsteigtas propagandos skyrius

(Ištrauka iš knygos «Lietu

«...BOLŠEVIZMAS yra AB
SOLIUTUS IR RADIKALUS 
PASKIRO ŽMOGAUS V1DU- 
JOS VERTĖS PANEIGIMAS.

Masiniai sušaudymai visai 
be atžvelgimo į faktas ir pas 
kirų žmonių kaltės didumą, 
suvaidinimas jau iš anksto 
žmonių neteisių teismo spren 
dimų, įkaitų institutas, be pa 
sigailėjimo ir be joki® tardy 
mo daugelio žmonių užmuši
mas dėl kenksmingos valsty
bei vieno žmogaus veiklos, 
masinis žmonių išsiuntimas į 
priverstinus darbus ir siste 
mingas jų kamavimas neapsa 
komai sunkiu darbu ir badu - 
visi tos rūšies politiniai veiks 
mai, logingai-galvojant, yra 
palaipsniškas principo vykdy 
mas, pagal kurį asmenybės 
ir dešimtys tūkstančių asme
nybių tėra negyva bendro vi 
seto medžiaga.»

(Prof. S. Frank «Bolševiz 
mas, kaip dvasinis reiški 
nys», Vairas, 1931 m. 4 
nr., Kaunas).

Tautinis lietuvių susi prati

Jurgis Mantas

Už k a ?
ki b dševikų okupacijoj»)

■mas bolševikams buvo labai 
neparankus. Juk jie Lietuvą 
ir kitas Pabaltijo respublikas 
okupavę, manė pasidarysią 
tiltą šuoliui i Vakarus. Bolše 
vikų tikslas buvo ir pasiliko: 
sukurti revoliucijos gaisrą Eu 
ropoję, o paskum visame pa
saulyje. Ir štai netikėtai Lie
tuvoje jie suklumpa. Kad ir 
terorizuojami, prievartaujami 
lietuviai ne tik netiki komu
nizmui,- bet atvirkščiai, dar 
stipriau laikosi savo tautinių 
ir religinių Įsitikinimų. Bolše 
vikams, suvaidinusiems kome 
diją, kad estai, latviai ir lietu 
viai patys džiaugsmu įsijungė 
į Sovietų Sąjungą, buvo nepa 
togu iš karto griebtis masinio 
teroro ir fiziškai išnaikinti 
tas tautas, kaip jie tai buvo 
padarę su milijonais ukrainų, 
sąmoningai sudarę ten badą. 
Tada buvo patogi proga. Ukrai 
noje dėl sausrų neužderėjo 
javai. Bolševiku valdžia, užuot 
pagelbėjus Ukrainai, ekspor
tavo dumping’o kainomis ja
vus ir kitokias ūkio gėrybes 

į' užsienį, u pačioj Ukrainoj 
pradėjo steigti kolchozus, apie 
kuriuos žmonės girdėti neno 
rėjo .. Tada tai. milijonai ūki
ninkų buvo išvežti į Sibirą, į 
priverstinojo darbo lagerius. 
Tada tai milijonai ūkininkų 
mi-ė badu nes iš Europos 
valstybių gautą maistą Sovie 
tai skyrė tik tiems, kurie rė
mė jų valdžią. Apie tai griau 
ožiai rašo savo atsirainimuo 
se Fr. Nansen.

Žmonių naikinimą Sovietų 
Sąjunga vykdė tada savo vals 
lybėje, aklina geležine siena 
atskirtoje nuo kultūringojo' pa 
šaulio. .Okupuotose Lietuvos, 
Latvijos, Estijos valstybėse to 
jie taip greitai negalėjo pada 
ryti, nes čia žmonės turėjo 
dar labai daug maisto išteklių, 
o, be to, tos valstybės dar te 
bebuvo pasaulinės spaudos su 
sidomėjimo objektu, vis dėl 
tos pačios Sovietų Sąjungos 
imperialistinės politikos.

Ilgainiui pamažėl, bet nuo 
sekliai bolševikai ėmė vykdyt 
Pàbaltyje estų, latvių ir lietu 
vių tautų naikinimo planą. 
Bet tai, ką jie padarė 1941. 
metų birželio 14-15 naktį ir 
dieną prašoko visus spėlioji
mus.

Naktį visoje Lietuvoje, La
tvijoje ir Estijoje įvyko masi 

nis gyventojų gaudymas. De
šimtys tūkstančių vyrų, mote 
rų. vaikų buvo suimti, ir su
vežta prie geležinkelio stočių. 
Cha juos kimšo į prekinius va 
gonus, kurie buvo tuojau akli 
nai užkalami. Kitą.dieną iš 
įvairiausių Lietuvos, Latvijos, 
Estijos vietų pajudėjo vienas 
paskui kitą traukiniai, vežda 
mi nelaiminguosius žmones į 
Sibirą.

Tik bolševikus iš Lietuvos 
išvijus buvo surasta dokumen 
tų, iš kurių paaiškėjo, kad vi 
sas šis masinis gyventojų trė 
mimas buvo Įvykdytas pagal 
Sierov’o instrukcija pagamin
tą Maskvoje. Ši instrukcija 
yra klastingiausias XX am
žiaus dokumentas. Joje smul 
kiai numatyta kiekvienas 
menkniekis. Neabejotina, kad 
tai yra ilgų metų bolševikinio 
patyrimo vaisius. Nors ji lie
čia trijų Pabaltijo respublikų 
gyventojus, bet neabejotinai 
gali būti pritaikyta kitų respu 
blikų, kurios atsidurs Sovietų 
Sąjungoje, gyventojams į Si
birą tremti. Instrukcijos origi 
nalas rusų kalba ir apima 9 
(devynius!) mašinėle rašytus 
puslapius. Šios instrukcijos vi 
sa fotografinė nuotrauka išs
pausdinta «Lietuvių Archyvo» 

I tome, 37-45 psl., išleistame 
Kaune 1942 metais.

Išrašyme čia kai kurias jos 
vietas:

1. BENDRIEJI NUOSTATAI

«Priešvalstybinio elemento 
išvežimas iš Pabaltijo respu
blikų yra didelės politinės 
svarbos uždavinys Sėkmingas 
jo išsprendimas priklauso nuo 
apskričių operatyvinių treju
kių ir štabų sugebėjimo tinka 
mai pasiruošti šiai operacijai, 
išdirbti planą ir iš anksto nu 
matyti visa, kas reikalinga. 
Kartu reikia turėti galvoje, 
kad ši operacija turi būti atlik 
ta be triukšmo ir panikos, taip, 
kad nepasireikštų jokių de
monstracijų bei kitokių išsišo 
kimų ne tik iš išvežamųjų pu 
sės, bet ir iš tam tikros da
lies aplinkinių gyventojų, prie 
šingai nusiteikusių Sovietų 
valdžios atžvilgiu...»

•2. INSTRUKTAVIMO 
TVARKA

Šiame perskyrime kalbama 
apie konspiratyvioj masinio 
gyventojų trėmimo vykdytojų 
instruktavimą, operacijos vie 
tovių išzvalgymą, transporto 
priemones, patalpas, iš kurių
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— Jungtinės Amerikos Vals 
tybės. Visa JAV lietuviu spau 
da labai šiltai sutiko.JAV kon 
greso nario Ch. Kersteno re
zoliuciją, atspaustą ofic. «Con 

. gressional Record» leidiny. 
Dėl savo svarbumo ji vadina 
ma tiesiog istorinės vertės 
Lietuvai.

— Visuotinis Amerikos lie
tuvių kongresas numatomas 
sušaukti lapkričio mėnesį. Tai 
bus ne kurios nors vienos sro 
vės, bet visų Amerikos lietu
vių kongresas. Dabar taip 
pat svarstomi jo paruošiamie 
ji darbai.

— 35 metai nuo lietuvių 
skautų įsikūrimo. Šiemet lap
kričio 1 d. sueis 35 metai, kai 
Vilniuje įsikūrė pirmasis .Lie 
tu vos skautų - vienetas. Šią su 
kaktį lietuviai skautai ruošia
si iškilmingai paminėti. Pla
čiomis programomis ypač iš
kilmingai buvo paminėti Lie
tuvos skautų dešimtmečiai 
1928, 1938 ir 1918 m. Šiemet 
sueina 30 metų ir «Skautų Ai 
dui», kurį redaguoja Step. Kai 
rys. Jau spausdintais rašme
nimis leidžiamas Br. Kviklio 
redaguojamas skautų vadų ir 
akademikų organas «Musų Vy 
tis» plačiai rašo apie sukak
tis. Vyresnio amžiaus skautų 
skaučių stovykla ruošiama 
šiemet birželio 30 d. - liepos 
5 d. Kanadoj. Jos metu taipgi 
šaukiama PLSS vadovų - ių 
konferencija,kuri aptars PLLS 
reformos klausimus.

-- Plečiant Lietuvių Ben
druomenę, suorganizuota taip 

Į pat Michigano valstybės apy 
garda ir sudaryta jos valdyba. 
Taip pat suorganizuota ir De 
troite apylinkė.

— Vokietija. Lietuvių protes 
tas. PLB Stuttgarto apylinkės 
lietuvių susirinkimas priėmė 
protesto rezoliuciją, kuria, rei 
kalauja iš Lietuvos pasitrauk 
ti Sovietus, leisti į ją atvyk
ti JTO kariuomenei palaiky
ti tvarkos ir užtikrinti saugu
mą, grąžinti ištremtuosius ir 
kalinamuosius, krašte atstaty 
ti visokias laisves. Su Sovie 
tais derėtis tik tada, kai jie 
užgrobtiesiems kraštams grą
žins laisvę. Protesto rezoliuci 
ja pasiųsta PLB Vokietijos 
krašto valdybai, prašant ją 
paskelbti JTO, Vokietijos, J A.V 
ir kitų demokratinių kraštų 

vyriausybėms.

— Šiemet vasarą Vak. Vo
kietijoje lietuvių vaikams nu 
matomos suruošti 3 vasaros 
stovyklos. Dvi iš jų bus britų 
zonoje (viena kur nors arti 
prie jūros, graičiausiai Hols- 
teino krašte), o trečioji stovy 
kla numatyta amerik. zonoje 
tarp Ulmo ir Stuttgarto. Jei 
nebus surasta tinkama vieta, 
tai tuo atveju stovykla bus 
suruošta naujuosiuose Vasario 
16 gimnazijos rūmuose. Tiki
masi, kad jas visas tris aplan 
kys apie 400 vaikų. Paruošia 
moji stovykla bus liepos pra 
dž'oje, o kitos - vėliau, nes 
nnvisur vienodos atostogos. 
Lėšas svarbiausia parūpins 
Baifas, kuris sutiko Ameriko 
je stovykloms išlaikyti pra
vesti net ekstra vajų. Baifas, 
kuris padeda daugiau negus 
kas kitas išlaikyti vargo mo
kyklas, ir prie vasaros stovy 
klų išlaikymo prisideda kaip 
pirmasis mecenatas. Lietuvių 
sielovada Vokietijoje stovyk
las organizuoja, o skautai 
atlieka visą technikinį [tarno 
Šimą.

Šita k eista mašina yra bandomasis modelis lėktuvo, kuris ga 
Ii vertikai ai lėkti, .hs buvo išbandytas Virginijos estade, 
Langley aerodrome. -ns panašus j helikopteri, tik daug grei

tesnis, ore gali ilgiau vertikaliai išsilaikyti vietoje.

- Grįžusių iš Lietuvos vo
kiečiu pasakojimais, didžiau 
si trėmimai buvo 1948 ir 1949 
metais,'bet ir vėl au. iki 1951 
m. trėmimai tebevyko, tik ma 
žesniu mastu, Mačiusieji tre
miamuosius, pasakoja, kad 
jie, vežami sunkvežimiais į 
traukinius, verkė ir šaukė. 
Kai kurie jų buvo menkai 
apsirengę, vaikai basi. Kai 

kur buvo leidžiama pasiruoš 
ti ir šio to pasiimti, o kai kur 
paimdavo visai nepasiruošu
sius. Ypač negailestingai bu
vo elgiamasi su seneliais ir Ii 
gonimis. Daug jų pakeliui į 
Sibirą mirė.

Iš Ariogalos ir jos apylin
kių buvę išvežta bent pusė 
gyventojų L.abai daug išvežta 
iš Butkiškės kaimo, kuriame 
buvo apie 5Ü sodybų. Pusė 
jų liko tuščios. Už Dubysos 
esančiose vietovėse taip pat 
labai daug išvežta. Šiluvos 
pusėn esą ištisi plotai negyve 
narni, jokio galvijo nesimato, 
namai tušti, langai ir durys 
išimti, vaizdas nykus. Viena 
vietovė Šiluvos link atrodžiu 
si, lyg visas kaimas butų iš
vežtas. Pačioje Ariogaloje gy 
vento jai daugiausia rusai La 
bai daug išvežta inteligentų; 
gydytojų visai mažai bepalikę.

1948 m. buvo tremiama vie 
šai. dabar gi atskiri žmonės 
visą laiką slapta dingsta. Par 
tizanai žino apie numatomus 
išvežimus ir žmones iš anks
to įspėja

— Viena vokietė, kuri buvo 
kaip šeimininkė pas vieną mo 
kytoįą Lietuvoje, pasakoja, 
kad mokytojai yra labai seka 
mi ir kontroliuojami. Kiekvie 
ną savaitę mokiniams ir mo 
kytojams yra politinės pamo 
kos. Vienas gimnazistas visa 
da dežuruoja. mokytojų kam
baryje, — klausosi ką moky
tojai kalbą. Jis taip pat daly

Balys Gaidžiūnas

Jie Pareiti! Parpuolė Ant Keliy
Žemėj veriasi skausmo upeliai, 
Skausmas stepių platybėm kvatoja. . 
Jie pareitų parpuolę ant kelių, 
Juos namai ir tėvynė vilioja.

Bet mirtis skina lapą po lapo — 
Ir taip baigias gyvenimo gijos.
Nieks kryželiais neženklina kapo, 
Nieks jau tų nebeveš į vergiją.

/

Lėkė paukščiai per rudenio dangų
Mums kasmet pakartos skausmo gandą. 
Šauksim mes iš širdies vardą brangų, 
Kurs ramybės tarp stepių neranda.

žemėj versis dar skausmo upeliai, 
Nes tarp stepių dar skausmas kvatoja.
Jie pareitų parpuolę ant kelių, 
Juos namai ir tėvynė vilioja.

1946 m.

vauja per mokytojų posėdžius 
ir pasitarimus. Šitas gimnazis 
tas turi būti komjaunuolis, už 
mokytojų sekimą jis gaunąs 
net 600 Rb. algos mėnosiui. 
Mokytojams esą. uždrausta lan 
kytis bažnyčioje. Pionieriai 
visur mokytojus seka ir, pas 
tebėję mokytoją bažnyčioje, 
praneša partijai ir po to pasi 
taiko, kad mokytojas būna 
atleistas. Nuolat esą daroma 
priekaištų, kad mokytojai per 
mažai dalyvauja politinėse 
pamokose.

Kalėdų švenčių metų moki 
niai tur.ėjo eiti mokyklon, nes 
ir tomis dienomis vyko pamo 
kos. Pionieriai vėliau mokinių 
klausinėjo, kas namie turėjęs 
eglutę Mokiniui buvo ragina 
mi kiekvieną dieną lankyti 
«pionierių kambarį», kurio 
sienos ir baldai buvo apmuš
ti raudona gelumbe. Tenai 
buvo specialus «pionierių mo 
kytojas», kuris dėstydavo po 
litinį komunizmo mokslą. Šis 
kambarys buvo, didesnis, kaip 
klasės. Mokytojai taip pat bu 
vo raginami jiūme lankytis.

Pionieriai buvo sudarę liau 
dies šokių grupes, kurios šo 
ko charakteringus rusiškus 
šokius...

PLB Inf.

— Gegužės 29*d. Ziiriche 
lankėsi VLIKo pirmininkas M.

Krupavičius, VT pirmininkas 
K. Zaikauskas ir Finansų Tar 
nybos bei Tautos Fondo val
dytojas T. Šidiškis. Turėjo pa 
pasikalbėjimą su vietos lietu
viu veikėjais ir Šveicarijos 
Lietuvių Bendruomenės valdo 
mųjų organų nariais.

— URT pakviestas, yra at
vykęs rnin. E. Turauskas kon 
sultuoti ryšium su numatytu 
Pabaltijo valstybių vardu įteik 
ti visoms prie JTO priklau
sančioms valstybėms menio- 
randumv dėl naujai pasireiš- 
kiisios tariamai taikingos So 
vietų politikos.

— D. Britanija. Lietuviai 
skautų sąskrydy. Karalienės 
Elžbietos 1 vainikavimo pro
ga suruoštame skautų Jambo 
re tarp 17 kos įvairių kraštų 
skautų dalyvavo ir lietuviai 
skautai. Sąskrydis, karalienei 
sutikus, įvyko Sandringhamo 
miške, prie karalienės vasa
ros rezidencijos. Jame daly
vavo 3.000 skautų, tarpe jų 5 
io Vytauto Didžiojo draugovės. 
Sąskrydis įvyko per Sekminių 
šventes. Karalienė atsiuntė 
skautams sveikinimo telegra
mą.

SKAITYK IR PLATINK 
«MÜSU LIETUVĄ»

bus vykstama į žmonių me
džioklę, apie apsaugos prie
mones, žodžiu, smulkus bandi 
tiško plano aptarimas prieš 
aukas užpuolant. Pabaigoje 
įsakmiai pabrėžiama: «Ypatin 
gai reikia atkreipti dėmesį į 
tai, kad išvežamieji yra Sovie 
tų liaudies priešai ir kad iš 
jų pusės gali kartais būti net 
ginkluotas pasipriešinimas».

3 skyriuje numatoma kaip 
turi būti sutvarkyti tremiamų 
jų dokumentai, nurodyta, kaip 
turi būti apsaugoti keliai, ku 
riais bus vežami tremtiniai 
ir k t.

4. IŠVEŽIMUI VYKDYTI 
TVARKA

Čia skaitome: «Atvykus į 
kaimą, operatyvinė grupė, lai 
kydamasi reikalingos konspi
racijos, užmezga ryšį su vie 
tos valdžios atstovais (Sovie
tų pirmininkais, sekretorium 
ar nariais) ir kartu su jais 
Išaiškina tikslią išvežtinų šei 
mų gyvenamąją vietą. Po to, 
operatyvinė grupė drauge su 
valdžios atstovais, skirtais 
turtui surašinėti, vyksta išve 
žimo operacijai atlikti.

Operacija pradedama auš 
tant. Įėję į išvežamojo butą, 
grupės vyresnis surenka visą 

išvežamąją šeimą i vieną kam 
barį, imdamasis atsargumo 
priemonių reikalingų, kad neį 
vykti) kokių nors išsišokimų. 
Tikrindamas pagal sąrašą šei 
mos sudėtį, vyresnysis išaiš 
kiną, ar nėra šeimoje išvykų 
šių ir ligonių ir pasiūlo ati
duoti ginklus. Nepriklausomai 
nuo to ar ginklai bus atiduo 
ti, ar ne, daroma išvežamųjų 
asmens krata, o paskum kre 
čiamas butas tikslu surasti 
ginklų.

Suradus ginklų, kontrarevo 
liucinių atsišaukimų, literatū
ros, svetimos valiutos, didelį 
kiekį vertybių ir kt., apie tai 
vietoje surašomas trumpas 
protokolas.

Padarius kratą, išvežamiems 
pareiškiama, kad vyriausybės 
nutarimu jie būsią išvežti į 
kitas Sovietų Sąjungos sritis.

Jei atliekant operaciją, prie 
išvežamojo namų pradeda 
rinktis kaimo gyventojai, tai 
jiems reikia pasiūlyti išsiskirs 
tyti ir neleisti, kad susidarytų 
minia.

Jei išvežamasis atsisako ati 
daryti savo buto duris, nors 
ir žino, kad yra atvykę NKVD 
darbuotojai, duris reikia iš
laužti. Atskirais atvejais kvie 
čiainos į pagalbą operatyvi 
nės grupės, vykdančio opera 

ciją tos pačios vietovės kai 
m y n y s tėję.

Veikti operacijos metu vi
sais atvejais reikia tvirtai ir 
ir griežtai, be mažiausios mai 
šacies, triukšmo bei panikos».

5. TVARKA ŠEIMOS GAID AI 
ATSKIRTI NUO ŠEIMOS

«'Turint galvoje, kad didelė 
išvežamųjų dalis turi būti areš 
tuota ar padėta į specialias 
stovyklas, o jų šeimos tremia 
mos į specialiai numatytas to 
limas sritis, reikia tvarkytis 
taip, kad šeimos galva nuo k i 
tų šeimos narių būtų atskirtas, 
šeimai apie tai neskelbiant.

Į pakrovimo stotį visa šei
ma gabenama viename veži
me ir tik atvykus į stotį šei 
mos galva sodinamas į spe
cialiai skirtą vagoną.

Kai išvežamieji rengsis ke 
lionei, įspėti šeimos galvą, 
kad savo daiktus dėtų į atski 
rą lagaminą, kadangi išveža
miems vyrams busiąs padary 
tas sanitarinis patikrinimas 
atskirai nuo moterų ir vaikų.

Pakrovimo stotyje areštuo- 
tinus vyrus krauti į specia
liai jiems skirtus vagonus.»

6. Tvarka išvežamiems ly
dėti, kur nurodoma, kad vi
sur būtų laikomasi ypatingo 

atsargumo, kad tremtiniai bū 
tų saugojami, idant nepabėgtų, 
kad draudžiama jiems savo 
tarpe ir su praeiviais kalbėtis 
ir kt.

7. TVARKA EŠALŪNAMS PA 
KRAUTI

Čia nurodoma, kad «...pa
krovimo vieta stotyje apsupa 
ma NKVD kariuomenės». Eše 
Jono viršininkui perduodami 
išvežamųjų sąrašai, kuris tu
ri rūpestingai patikrinti kiek
vieną pagal vardą, pavardę, 
kad po to jau ešelono virši
ninkas atsako už tremtinius 
ir jų pristatymą į paskyrimo 
vietą ir 1.1.

Instrukcija baigiama labai 
būdingai:

Pakrovę išvežamuosius į eša 
lona ir pateikę raportus apie 
atliktos operacijos rezultatus, 
operatyvinės grupės dalyviai 
laikomi laisvi ir veikia pagal 
NKVD apskrities skyriaus vir 
šininko nurodymus».

Instrukciją pasirašė SIEROV 
Sovietų Sąjungos NKVD liau 
dies komisaro pavaduotojas, 
Valstybės Saugumo 3 rango 
komisaras.

Bolševikų budeliai, sustimpi 
nę, kad apie šį pasibaisėtiną 
tautų najkinimo darbą kultū- 

ringasai pasaulis galimai il
giau, nesužinotų, neveltui ins 
trukcijoje pabrėžia, kad visa 
operacija turi praeiti be triu 
kšmo ir panikos. Budeliai net 
iš anksto numato, kad šio nie 
kš’ngo darbo vykdytojų šir
dys gali sudrebėti, todėl grie 
biasi priemonių operatyvines 
trejukes nuo to apsaugoti, me 
luodami ir agituodami: «Jūs 
tremsite didžiausius Sovietų 
Sąjungos priešus. Būkit griež 
ti, nes jie į jus šaudys!»

Visus metus komunistai ren 
gėsi, šiam darbui ir todėl, jų 
manymu, operatyvinėms tre
jukėms turėjo visiškai pakak 
ti dviejų valandų laiko tre
miamojo šeimą «sutvarkyti». 
Trėmimus vykdant buvo toli 
nukrypstama nuo šios instruk 
cijos, ir kai kur šeimos buvo 
«sutvarkytos» per 15-30 minu 
čių. Komunistų .trejukės elge 
si su išvežamaisiais labai žiaii 
rial. Kratos metu tyčiojos iš 
išvežamųjų. Kadangi išveža
mieji būna staigiai ir netikė
tai nakčia užklupti ir verčia 
mi ruoštis į tolimą bei nežino 
mą kelionę, tai jie išgąsdinti 
nebežinojo, ko griebtis, ką su 
savim pasiimti.

(B. d.)
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Ona Sadauskaitė

Tenai Saukia.
Ten, kur tavo svajonės vis skrenda, 
Ko tu Dievo maldauji, prašai, 
Aido niekur nėra, nebsurandi — 
Tau grąžint taip mažai, taip mažai..

O tenai gailiai verkia maldoje 
Melsvų tolių rausvam debesy, 
Ir vis šaukia grytelėj gimtojoj 
«Kur dingai, kur esi, kur esi?!»

lendorinis pusmetis pristato 
TFV savo veiklos apyskaitas.

§ 9. TF kraštų Atstovybių 
ar Įgaliotinių piniginį atsiskai 
tymą bent vieną kartą per me 
tus tikrina atitinkamos LB Kon 
trolės Komisijos ir tikrinimo 
aktus pristato TF Valdybai ir 
vietos krašto LB Valdybai.

§ 10. Kandidatus į krašto

TFA ar įgaliotinius rekomen 
duoja atitinkamos LB krašto 
Valdybos, o juos tvirtina TFV. 
Jei dėl tokių kandidatų nesu 
tariama, juos skiria TFV ir 
apie tai painformuoja to kraš 
to LB Valdybą.

§ 11. Kandidatus j apylinkių 
ar apygardų TF Atstovybes 
ar Įgaliotinius rekomenduoja

lllilIlHlhilliilliilhilliilhilliilliilliillilllilllilllillhllliilhilliilliilhilliiHiilliilliflIitlIiilliiHillliiHilHilllillliillitlIiilliilliillillhlllillliillifHitllHllilllilllirthlIli

Nori patogioj, gražioj vietoj, pamary — Praia Grande 
įsigyti žemės sklypą?

Laukia, rauda motulė sūnelio, 
Per naktis jinai ašaras šluosto. 
Sugrąžink man, Dievuli, vaikelį 
Prieš mirtį nors širdį paguosti.

Bet dangus dar vis bausti neliauja, 
Nėr jos vaikui Tėvynėje uosto, — 
Gimtojon grytelėn sugrįžti, 
Jos kruviną širdį paguosti.

Neužmiršk 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 sklypų.

ViaAnchieta — nauja autoestrada eina skersai Vila 
Suarão. Taip pat yra ir geležinkelio stotis.

Daugiau informacijų «Musų Lietuvos redakcijoje.

- — Gegužės 15 d. Sidney bu
vo suruoštas koncertas, ku
riame lietuviai įvairių tauty
bių programoje pasirodė su 
tautinių šękių grupe, be to, 
parodoje išstatė tautodailės 
eksponatų. Koncertą ruošė nau 
jųjų australų kultūros draugi 
ja, o atidarė gubern. Norton - 
jas. Sidny organizuojamas vi 
sų iš anapus gelez. uždangos 
tautybių centrinis komitetas, 
į kurį įeis ir du lietuvių ats
tovai. Tautybės savo atstovus 
pristato iki birželio 1 d. Sid
ny mieste veikusį baltų komi 
tetą norima perorganizuotį į 
centrinį baltų komitetą visai 
Australijai. Jį sudarytų baltų 
tautybių centrinių komitetų 
po 3 skirtus atstovus ALB 
krašto valdyba Australijos lie 
tuvių ketvirtąsias krepšinio 
rungtynes yra pavedusi suor 
ganizuoti ir pravesti Geelon- 
go apylinkei su sporto klubu 
«Nerim». Jos turės įvykti rug 
sėjo mėnesį. Šiuo metu spor
to klubai veikia 7-se vietovė
se. «Daily Telegraph» gegu
žės 15 d. įsidėjo dviejų lietu
vaičių, I. Jarmalavičiūtės ir 
D. Grosaitės, nuotraukas, vaiz 
duojančias jas per meno ir 
rankdarbių parodą d e monstru o 
jant lietuviškas lėles.

— Australija. Iš lietuvių gy 
venimo. ALB krašto valdyba 
ir šiemet skelbia likusiems 
Vokietijoje lietuviams remti 
daiktinį vajų. Jis numatytas 
pravesti rugpjūčio rugsėjo 
mėnesiais, vykdys apylinkės 
ir seniūnijos. Krašto tarybos 
suvažiavimo pageidavimu «Mb 
sų Pastogės» atskiri numeriai 
bus išleisti pavienių apylinkių. 
Jau ruošiama medžiaga Ade
laides’ Geélongo ir kitų apy
linkių, kurios jau turi išrinku 
sios redaktorius bei komisi
jas. Čia atsispindės ypač tų 
apylinkių lietuviška veikla ir 
jų organizuotumas. Švietimo

Tautos Fondo Nuos
tatai

§ 1. Tautos Fondas (TF) yra 
viena iš VLIKo insttucijų. 
esanti tiesioginėje VLIKo ži
nioje.

§ 2. TF telkia Lietuvos lais 
vinimui reikalingas lėšas, jas 
saugoja ir pagal V 1.1 b. o pa t vi r 
tintą samatą ar kitus jo nuta
rimus perduoda jas VIJKuL

§ 3 Visos bet kuriais budai > 
gaunamos Lietuvos laisvinimui 
lėšos eina nėr TF.

§ 4 TF reikalus tvarko Tau 
tos Fondo Valdyba (TFV) iš 
trijii asmenų; jos pirmininką 
- Tautos Fondo Valdytoją - 
VLIKas renka skyrium 2/3 
baisų dauguma ir tokia pat 
2/3 hal-n dauguma taip pat 
du TF' narius bei vieną jų 
p vad’ < r<>m

§ 5 r?\’ k ik pusmetis tei
kia \ ' - n TF veiklos apys
kaitą. ; rią tikrina VLIKo 
Kontrolės Konįisija.

§ 6 rF žinioje esančios lė 
šos yra taikomos TFV nutari 
mu nustatytais būdais ir tvar 
ka; jomis disponuojama ne ma 
žinai kaip dvieju TFV7 narių 
parašais r|'F Valdytojo para
šas kiekvferiame piniginiame 
dokumente ya būtinas.

Pastaba: TF veiklos bei at
siskaitymo dokumentai saugo 
jami, kad atėjus laikui būių 
įteikti išlaisvintos Lietuvos 
vyriausybei.

§ 7. TF veikia visuose lie 
tuvių gyvenamuose kraštuose 
per tų kraštų Tautos Fondo 
Atstovybes (TFA) ar Įgalioti
nius, tiesiogiai priklausančius 
TFV ir kiek galint glaudžiau 
bendradarbiaujančius su vietų 
LB organais.

§ 8. TF kraštų Atstovybės 
ar Įgaliotiniai“ veikia pagal 
TFV7 jiems duodamas direkty 
vas ir ne rečiau kaip kas ka

Madeiras ao B'asil

PERES & PRANAS LTT ‘
I m portação Exportação

I Raštinė: - Av. Churchill, 94 - ' l.o and. - sala 1110
1 Rio de Janeiro - Fones: 52-0229 e 32 0265
Į Ern Minas Gerais:
1 Pere-i & Čia. Ltda. - Leopoldina - R Providencia, 7i 
į Jother Peres de Resende - São Pedro dos Ferros 

Amadeu Cesar Machado - \anuque Minas
í______ _ . . ..
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1 REIKIA BALDŲ? KREIPKIS Į TAUTIEČIO

J. L. GalhsKas Ltda.

BALDŲ SAN DĖ L Į.
AV. DR. G1ACAGLIN1, 71-C — V. ALPINA.

ir kultūrinių reikalų tvarkymą 
perimant L. Kult. Fondui, iš
leidžiamas atsišaukimas «Žo
dis tėvams» su ALB krašto 
valdybos pirmininko -ir L. K. 
Fondo pirmininko parašais. 
Birželio 14-15 d. minėjimus 
ruošia visose didesnėse apy
linkėse bendrai baltų komite 
tai, o Sidny minėjimas ruošia 
mas visų pavergtųjų tautų ben 
drai su ypatingu iškilmingumu. 
Ruošiamas bendras leidinys 
ir memorandumas, kuris bus 
pasiųstas žymiesiems pasau
lio vyrams.

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

■ -$>©>--<><>--

tų vietų LB vadovybės, o juos 
tvirtina krašto TF Atstovybė. 
Jei dėl tokių kandidatų nesu 
tariama, juos skiria krašto 
TFA.

§ 12. Kraštų TF Atstovybių 
ar Įgoliotinių pareigų ėjimas 
pasibaigia tada kai juos nuo 
tų pareigų atšaukia ar atlei
džia TF Valdyba. Vietos TF 
Atstovybių ar Įgaliotinių ka
dencija pasibaigia, kai juos 
atšaukia ar atleidžia to kraš 
to TF vadovybė.

Pastaba: Visi TF pareigūnai 
iš pareigų laikomi atleistais 
tik tada, kai jie su TF visiš
kai atsiskaito:

§ 13. Visas surenkamas TF 
sumas kraštų TF Atstovybės 
laiko banko sąskaitose 2 iš 3 
asmenų dispozicijoje ir jas 
perveda kiekvienu TF Valdy 
bos patvarkymu Surenkamos 
TFA apylinkių - apygardų ar 
Įgaliotinių sumos tuoj pat per 
vedamos kraštų TF Atstovy
bėms, jeigu dėl to TF Valdy 
bos nėra patvarkyta kitaip.

§ 14. Kraštų TF Atstovybių 
ar Įgaliotinių organizacinio 
bei piniginio pobūdžio sutari 
mai su tų kraštų LB organais 
galioja tik tada, kai juos pa 
tvirtina TF Valdyba.

§ 15. TF lėšų telkimo dar
bai yra neapmokami - garbės 
tarnyba.

§ 16. Visos piniginės rinklia 
vos ar loterijos, išskiriant 
Tautos Fondo ir statuto § 63 
vykdomas rinkliavas, turi bū 
sankcijonuotos:

a) LB krašto valdybos, su
tarusiai su to krašto TFA, jei 
tatai vykdoma rinkėjo gyve
name krašte;

b) LB krašto valdybos, su
tarus jai su to krašto TFA ir 
gavus

TFV pritarimą, kai tatai vyk 
doma ne savo gyvenamame 
krašte. Leidžiant tokias rink
liavas ar loterijas, sutariama, 
koks jų rezultato procentas 
tenka Í F ir LB.

§ 17. Šie TF veiklos nuos
tatai veikia nuo 1953. VI. 1.

PAIEŠKOMI:

1. Degutis Veronika,
2. Degutis Vingia.
3. Degutis Bronė,
4. Degutis Emilija,
5. Paukščio šeimos nariai, 

kilusieji iš Mūroniškių Km., 
Zarasų apskr.,

6. Kasperavičius Vladas, ki 
lęs iš Skarulių km., Jonavos 
valšč , Kauno apskr.,

7. Zaščiurinskas Stasys, ki
lęs iš Užusalių - Sunkinių km., 
Jonavos valšč.,

8. Zaščiurinskienė - Kaspa
ravičiūtė Alena, kilusi iš Užu 
salių km., Jonavos valšč.,

9. Zaščiurinskas S., kilęs iš 
Užusalių km., Jonavos valšč.,

10. Dalangauskas Petras, ki 
lęs iš Prastavonių km , Šedu
vos valeč , Panevėžio apskr.,

11. Mardosas Jonas, kilęs iš 
Pi > vėjų km , Salako valšč. ir

12. Kirka Juozas, kilęs iš 
Krivasalio km, Linkmenų v.

Ieškomieji arba apie juos 
žinantieji prašomi atsiliepti:

Consulado da Lituan’a 
Rua Jaguaribe, 477.

São Paulo/Brasil.

PADĖKA
Reiškiu nuoširdžią padėką 

p. Eduardui Norkui už pasko 
linimą filmų aparato bei pa
demonstravimą filmų lietuvių 
kalbos kursų Viloje Betoje 
lankytojams, p. Mauricijui Kaz 
lauskui už paskolinimą filmo 
ir p. Vincui Kutkai už drobę 
ekranui.

K. Pažėraitė, 
D.L.K. Vytauto Didžiojo 

mokyklos mokytoja

Mūsų Lietuvos skaitytojai 
reikalaukite kioskose
«MŪSŲ LIETUVA»
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Industria e Comercio de Calçados

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS, 
balso grynumas, skambumas

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

Parduodama patogiomis Sąlygomis ir išsimokėjimui

SPECIALYBE BATŲ-; vyrams, moterims.
panelėms, futbolistams, vaikams...

Rua Javaės, 719 - Sãs Paulo

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

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

SKAITYK IR PLATINK
«MŪSŲ LIETUVA»
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Rastinės Darbai ir Teisiniai Patarimai
Natūralizacija, inventoriaus surašymas, išieškojimas- 
skolų, persiskyrimai (desquites) nuomininkų išvary
mas, kriminalinė ir darbo teisė.

Darbininkams patarimai veltui.
Galima kreiptis šiomis valandomis nuo 10 iki 12 vai. 

ir nuo 16,30 iki 19 vai.

Ru t Roberto Simonsen. 13 - - 3° — salas 306 ■ 310 
(Senoji rua do Carmo ir kampas P ęa Clovis Beviláqua) 

São Paulo

RIVIERA

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 

//O % išsimokėtinai.■ LEONAS VARIAUSIUS
Telefonas (recados) 3-0707 -

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

mw ■«■■egy s

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

Santo Amaro apylinkėje - nuėsta- 'y'k T-
baus grožio gamta sveikas klimatas, tik už \\ Tr. ; \
18 kiro, nuo Praça da Sé, geras kelias, tarp 
dviejų **žerų. Puiki nroga dabar įsigyti žemės //
sklypą su mažu įnešimu ir ilgalaikiu išsimokėjimu ’ 
— 100 mėnesių \\ /

Reikalingų informacijų gauti tik pas vienu,lėlį įgalio- 
tinį šias žemes pardavinėti mūsų tautietį Kaz] Kmžliauskį, 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.

Mg
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/ PRENGIA 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

Rua São Caetano, 526
Fone 35-3260

MATELIONIS
KRAUTUVES:

iz Rua São Caetano, 510
São Paulo
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VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS 

L I N D O Y A

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINI OJAI

II ID/MkÃ.Ojf' (C A Ii) ID i t K II LIDA.

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
SÃO PAULO
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AV. ZELINA, 706 GAIXA POSTAL, 371 — SAO PAULO

BAISAUS BIRŽELIO - PIR
MOJO MASINIO LIETUVIŲ 
TRĖMIMO SIBIRAN MINĖJI
MAS bus šį sekmadienį su se 
kančia programa:

11 vai. Vila Zelinoje pamal 
dos už Lietuvą.

11:30, per radio Ecxelsior 
bus transliuojama šiai dienai 
pritaikinta programa. Ruošia 
ir jai vadovaus lietuviams ge 
rai pažįstamas, «Mūsų Lietu
vos» atsakomas's redaktorius 
prof. José Ferreira Carrato. 
Transliuojamas per radio prof. 
Carrato paruoštas montažas 
paįvairintas Baltijos tautų Iii m 
nais bei dainomis Lietuvos 
himnas bus giedamas baigiant 
programą. Jj giedotu yra kvie 
čiamas L.K. Bendruomenės 
choras. Taip pat per radio 
Ecxelsior Bendrui menės cho 
ras pirmą kart, dainuos nau
jai paruoštą daina «Sužadin- 
kim Lietuvą»'muzika Basoms 
ko.

Programa truks pusę va
landos.

Sekmadienį, birželio 14 d. 
po piet 3 vai. seselių gimna
zijos salėje ruošiamas minė
jimas lietuvių kolonijai. Pro 
gramoj bus momentui pritai
kinta paskaita, kurią skaitys 
iiž. Z. Bačelis ir meninė pro 
grama, kurią išpildys L. K. 
Bendruomenės choras.

Vietinėje, brazilų, spaudoje 
okupanto vykdomas genoci
das ■ Pabaltijo kraštuose bus 
plačiai paminėtas. Beveik vi 
si žymesni dienraščiai šį įvy 
kį atžymės ilgesniais ar trum 
pesniais straipsniais, kurie 
tilps šeštadienio (pav. A Ga 
zeta, Legionario), ar sekma
dienio laidose. Tie straipsniai 
buvo paruošti sudarytos Pa
baltijo kolnijų São Pauly span 
dos darbininkų, žurnalistų.

Pageidautina, kad lietuviška 
visuomenė neliktų abejinga 
už Lietuvai padarytą propa
ganda per radio ar spaudą. 
Radio stotis, ar laikraštis tal
pinęs palankų Lietuvai straips 
nį, privalėtų būti užpiltas pa
dėkos laiškais, telegramomis, 
telefonemomis. Redakcijos, ar 
radio stotys, gavusios laiškus, 
telegramas, ar telefonemas 
pamatys.kad paskeltas straips 
nis sukėlė susidomėjimo ir 
tuo pačiu kitą kart bus leng
viau įeiti laikraščio ar radio 
stoti n.

Pavogtoji sužadėtinė
Mokoje

Ir vėl Stasys Kubiliūnas su 
savo scenos mėgėjų būreliu 
Mokoje. Šį kartą (6 birželio) 
jie pasirodė su Jono Skinkio 
1 v. komedija «Pavogtoji Su
žadėtinė». Veikalėlis trumpas 
ir gyvas, publika buvo paten 
kinta.

Scenoje dalvavo šie artis
tai mėgėjai: Juozas Valutis 
studento Miko Jaunučio rolė
je, kurią atliko gyvai, natūra 
liai; Algimantas Krūpelis vy
kusiai pavaizdavo linksmo iš 
daigininko studento Viktoro 
Pupelės tipą; Gražina Kazlaus 
kaitė grakščiai suvaidino Lai 
mutės, Miko sužadėtinės, vaid 
menį; Juozas Maziliauskas 
buvo puiku? pensininko Jac
kaus Dudučio, Laimutės pre
tendento, rolėje; Stasys Kubi 
liūnas - nepamainomas dvari 
ninko Palemono Puodynės, 

Laimutės tėvo, vaidmeny. Tai 
tikras artistas, galis pasirody 
ti kiekvienoj rolėj. Stasė Žar 
kauskaitė Miglės Puodynienės, 
Palemono žmonos, vaidmeny 
taip pat gražiai pasirodė. Su 
fleravo Eugenija K.ubiliūnienė, 
kurios balso neteku išgirsti.

Apie šį mok. Stasio Kubiliū 
no scenos mėgėjų barelį rei
kia pasakyti, kad režisorius 
.Kubiliūnas suorganizavo vy- 
vykkusį artistų mėgėjų sąsta 
tą, kuris, darniai dirbdamas 
lietuuiškoje scenoje, ne tik 
atlieka kilnų kultūrinį lietuvy 
ugdymo uždavinį, bet ir patys 
scenos mene tobulėja. Palygi 
nus šio būrelio pasirodymu 
Mokoje pereitais metais su 
šb o, galima pasakyti, kad i.a 
daryta didelė pažanga vaidy
ba ie.

ublikos buvo pusėtiniai. 
J.u tarne pagerbė vakarėlį sa 
vo atsilankymu Lietuvos Kon 
si s p.A. Polišaitis, kun. kle 
boons Pijus Ragažinskas p.K 
A' -enka su ponia ir kiti.

J.V tė

A.f A. JUSTINAS R|.\UČ1Ū- 
NAS

Gegužės mėn. 25 d. Utngo 
je mirė ir ten pat palaidotas 
A. A Justinas -> riu učiunas. gi 
męs 1895 metais, 22 d rugpiū 
čio, Kudirkos Naumiesčio pa 
rapijoj Brazilijon atvyko 1926 
m. rugpfčio mėn. 10 d..

Velionis buvo susipratęs lie 
tuvis, savo kukliomis lėšomis 
paremdamas kultūrinius lietu 
vių reikalus. Buvo «Musų Lie 
tuvos» rėmėjas ir prenumera 
torius. Dar mėnesį laiko prieš 
mirtį aplankė «Mūsų Lietuvos» 
redakciją ir žadėjo, kaj svei
kata. pasitaisys kitu kart at
vykti ir atnešti spaudos rei
kalams auką Deja, tai buvo 
paskutinis velionio vizitas «Mú 
sų Lietuvai». Nuliūdime paliko 
savo žmoną Kunigundą

LIETUVYBĖS VETERANŲ EI 
LĖS RETĖJA.

Pasiekė mus liūdna žinia, 
kad šio menesio pradžioje, 
po, ilgos ligos, išsiskyrė su 
šiuo pasauliu susipratęs lie
tuvis pavyzdingas katalikas, 
Jonas Muraška, visą gyveni
mą, nuo pat išvykimo iš Lie
tuvos, gyvenęs Anglijoje.

Pro velionio asmenį negali 
ma praeiti tylomis, nes jis 
yra vienas iš tų pirmųjų pio 
nierių,kurie anais senais prieš 
kariniais metais, kūrė, orga
nizavo Anglijoje lietuviškas 
draugijas, bažnyčią ir visą 
laiką uoliai dalyvavo ir atiko 
mis rėmė lietuvių kultūrinę 
veiklą.

Velionis yra lankęsis kele 
ta kartų Brazilijoje, aplanky
damas Rio de Janeire gyve-

Jei sergi, ar nori patikrinti sveikatą, nevažiuok mies
tan, bet kreipkis į čia VILA ZELINOJ atidariusį kon- ' 

sultoriją

Dr. Mario Ranieri
vaikų, suaugusių ir moterų ligų specialistą

Priėmimo valandos: pirmadieniais, trečiadieniais ir penk 
tadieniais nuo 8 iki 11 - 16,30 iki 20 vai.

Šeštadieniais nuo 15 iki 17 vai. ir sekmad. nuo 9iki 11 vai.

Praça São José, 8 sala 6 ir 7 — Vila Zelina (Baužio name)

P. AGNEI JURGUTIENEI IR VISAI. JURGUČ1U šeimai, 
mirus mylimam tėvui ir uošviui

JONUI MURAŠKAI

skausmo valandoj nuoširdžiai užjaučia

Anastazija ir Pranas Zieziai

nančią dukterį p. AgnęJurgu 
tienę. Taip pat yra lankęsis 
ir São Pauly ir čia daugeliui 
lietuvių yra pažįstamas.

Jonas Muraška yra kilęs iš 
Pajavonio parapijos. Dar jau 
nas/išvyko Anglijon, ten sukū 
rė šeimą. Vienok savo tėvy
nės ir tėviškės neužmiršo. Lie 
tu von dažnai par vykdavo atos 
togom. P. .'Juraškai žymiomis 
aukomis yra prasidėję ir prie 
savo gimtosios, Pajavonio pa 
rupijos, bažnyčios, pirmojo pa 
saulinio karo metu sugriautos, 
atstatymo.

Anglijos lietuviai velionies 
asmenyje neteko šviesios, su 
sipratusios, darbščios, pavyz 
dingos asmenybės, vieno pir
mųjų veteranų, kurie ant sa 
vo pečių išnešė lietuvių nau 
jakuriu kultūrio darbo naštą.

Velionis paliko giliam skaus 
me žmoną, sūnų, dukterį Ag. 
Jugutienę ir jų šeimas.

Veteranų eilės retėja. Ar 
yra kam užimti jų vietą?

— Medžio prekybininkas 
Pranas Ziezis prieš kelias die 
nas grįžęs iš Baios, Hio de 
Janeire sutvarkęs reikalus, 
vėl šiomis dienomis išvyko į 
Baios miškus biznio reikalais. 
Medžio prekyba reikalauja įdė 
ti daug kapitalo užperkant 
medžius. Taip pat prekybą
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VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 
NAUJANYBIŲ

PRAÇA SÃO JOSÉ, 1 - V. ZELINA — S. PAULO

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų, 
įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių- 
fogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir

Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA 
ISSIMOKĖJIMUI.

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

HORÁRIO das 8 às

~ Registrado no C.R.C. Gob o n.o 551 =

S PRAÇA SÃO JOSÉ, 8 — VILA ZELINA —- S, PAULO |

Contratos de locação f
Cartas de Fiança g
Requerimentos E
Balanços
Alvarás diversos g
Seguros de Fogo e =
Seguros de acidentes g

19 horas. =
'•''illlillHIIlHIlHIlHllHIlillillllilIlHIlHIlHIlilllilIliIllHIlHIiHllilllilliHIlilllilIlllIlHIlilIllIlIlHlHIlHIlilllilllilllHIIHIIHIIHIlilllllllillliniilllllllHllHllllIlUIIB

labai apsunkina blogas trans 
portas. Nupirkta prekė kelis 
mėnesius trunka kelyje.

— BE SPAUDOS kultūrin
gas susipratęs lietuvis negali 
gyventi. Bet jos likimas yra 
skaitytojų rankose. Laikraščio 
leidimas yra pats nepelnin- 
giansias biznis Leidėjai netik 
negauna, jokio pelno, bet turi 
pradėti. Kad laikraštis galėtų 
tobulėti reikia visų skaitytojų 
paramos. Užtat birželio mene 
šio 21 d 15 vai Vila Zelinoje. 
gimnazijos salėje šaukiamas 
«Mūsų Lietuvos» bičiulių bei 
prieteliu pasitarimas spaudos 
reikalais

— Seselių pranciškiečių 
gimnazijoje, kurioje teveikia 
tik dvi pirmosios klasės yra 
47 lietuviukai bei lietuvaitės. 
Berniuku yra 23: o mergaičių 
lietuvaičių 24

— Išnuomojamas namas rua 
Paulistano nr 6. Informacijas 
gauti kreiptis į «M. L.» re
dakciją

YRA LAIŠKAI:

Dudienei, V. ervinui, Al. 
Ambrozaičiui, EI. Matuzonytei 
H. Guzikauskui, Ant. Lazaus
kui.
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Prie pat autobuso Nr. 93 sustojimo vietos.

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEK.— SVEIKIN 

Šį šeštadienį 
šventė. Lietui 
yra gana dau 
tanas Skrebys, kiekvieną penk 
tadienį padeda ekspedijuoti 
«M.L», Antanas Pavilionis, «M. 
L.» skaitytojas ir bičiulis, An 
tanas Jušinškas, prof. Antanas 
Stonis, Antanas Dulkus, Anta 
nas Majus, Antanas Mikšas, 
Antanas Stralčiunas, Rio de 
Janeire gyvena «M.L.» priete 
liūs Antanas Gaulia ir daug 
kitų. Visiems Antanams ilgiau 
siu metų linkime.%

— Vila Zelinos, Vila Belos 
ir kitų vilų gatvės, turinčios 
raudonas iškabas - plakas yra 
oficializuotos São Paulo ęnies 
to savivaldybės nutarimu iš 
balandžio mėn. 17 d. Tačiau 
suvaržymai taikomi neoficia- 
lizuotams gatvėms dar yra 
palaikomi, kaip pav.'statant 
namą reikia atitraukti 4 me 
trns nuo gatvės, iki naujo pa 
tvarkymo.

Avenida Zelina, rua Cam
pos Novos, rua Nove yra 
įtrauktos artimiausių darbų 
planą. Jos bus eksfaltuotos. 
Vanduo Vila Zelinoj bei Vila 
Beloj bus įvestas baigus Vila 
Toni statyti vandens atsargos 
baseiną - caixa da agua.

Taip pat prefeitūroj yra pa 
duotas prašymas ir jau daro 
mi žygiai sujungtį Vila Zeli- 
na su Vila Belą artimiausiu 
keliu - rua Rodamonte su Ci 
clames. Šią savaitę lankęsi8 
VilaZelinoje viceprefeitas Por 
firio da Paz, tyrėnėjo galimy 
bes šias dvi vilas sujungti.

Ateinančiais metais São 
Paulo miesto 400 metų jubilė 
jaus proga, Jaraguá kalne, ne 
toli São Paulo, bus tarptauti
nė skautų jamborė - stovykla. 
Lietuvių skautu pareiga pasi
ruošti tinkamai Lietuvą atsto
vauti.

São Paulo Jo'stilės dar 
bininkai grasina reikti nes 
nevisi darbdaviui uikėlė atly 
ginimą ; . «.

— Didėjant susiekimo nelai 
mių skaičiui yra numatyta pa 
tikrinti šoferių nervus, bei vi 
są psichinį stovį

SKAITYK IR PLATINK 
«MŪSŲ LIETUVA»

Reta proga geroj vietoj nusi
pirkti žemės

SKLYPĄ
Parduodamas, šalia spaustu 

vės (av. Zelina 706) žemės 
sklypas Vieta tinkama indus 
trijai, bizniui ir rezidencijai. 
Arti prie bažnyčios aikštės. 
Daugiau informacijų gauti pra 
šomi kreiptis šiuo adresu: 
Rua Doze nr. 39 Vila Zelina.

Parduodamas patogiomis saly 
gomis FABRICA DE CABIDES 
veikiantis daugiau 20 metų, 
su didele apyvarta ir gera 
klientūra. Yra gyvenamasis 
namas su telefonu. Išsimokė 
jimas duodamas palengvinto 
mis sąlygomis. Galima duoti 
ir savo pasiūlymus. Kreiptis 
informacijų gauti ir fabriką 
pamatyti šiuo adresu: Rua da 
Graça 607, Bom Retiro.

NORI PIRKTI NAMĄ?

Yra puiki proga. Rua Pau
listano 14, parduodamos nau 
jas, dviejų, kombarių su salio 
nu, Įvestu vandeniu, namas.

Informacijoms gauti kreiptis 
į sr. Adelino rua Itamumbu- 
ca 30, V. Zelina.
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