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NEPAVYKĘ KREMLIAUS POLITINIAI MA
NEVRAI. Berlyne rusų tankai sklaido darbi
ninkų demonstracijas. Darbininkai mindžioja raudonas 

vėliavas. Daug sužeistų.
Kremliaus diktatoriai maty 

darni stiprėjantį laisvės ir va 
karų demokratijos frontą ir 
savo politikos nesėkmingumą, 
pasiryžo bet kokia kaina skal 
dyti laisvojo pasaulio vienių 
gumą, ypač trukdyti vakarų 
Vokietijos įstojimą į Šiaurės 
Atlanto organizaciją, bei Euro 
pos Gynimo Bendruomenę. So 
vietai tikslui pasiekti visai ne 
tikėtai keičia savo politiką 
Austrijoje ir Vokietijoje. Aus 
trijos sostinėje Vienoje nuima 
sargybas tarp sovietų ir kitų 
sąjungininkų zonų, vieton ko 
misaro prie Austrijos vyriau 
■-vbės paskiria ambasadorių. 
Rytų Vokitijoj, rusų okupuo 
toj, irgi atšaukia visą eile pir 
miau padarytų potvarkių ir 
net leidžia, komunistų partijai 
pritariant, ruošti darbininkų 
demonstracijas, mitingus, rei 
kalanti atlyginimo pakėlimo 
ir visos Vokietijos sujungimo. 
Malenkovas ir jo ty«onų kom 
pąn i ja, taip staigiai pakeitę 
savo politiką, nori vokiečius 
įtikinti, kad pas juos nema
žesnė laisvė, kaip vakarų Vo 
kietijoje ir kad patys gyven
tojai gali nuspręsti laisvais 
rinkimais krašto likimą ir kad 
Vokietijai nėra jokio reikalo 
įeiti Europos gynimo Bendruo 
menėn ir kitais ryšiais susi
rišti su vakarais.

Maskva siekia, tam tikromis 
nuolaidomis užmigdinti vaka
rų pasaulį prieš gręsiančius 
komunizmo pavojus. Ką gi Ru 
sijai pakenks, jei ji atsisakys 
rytų Vokietijos, o sau suvirš 
kinimui pasiliks Pabaltijo vals 
tybes, Lenkiją, Vengriją, Ru
muniją, Bulgariją. Šiuos kraš 
tus suvirškinus, o taipgi «sut
varkius» Kiniją, ir dar vienur 
kitur koją įkėlus, vėliau drą
siau galės kalbėti ir su vaka 
rų nevieningu pasauliu. Štai 
koks yra Malenkovo nuolaidų 
politikos tikslas.

Bet Vokietijos darbininkija 
nėra nustojusi savanrakišku- 
mo. Ji mąsto ir elgiasi taip, 
kaip darbininkų klasės ir Vo 
kietijos interesai reikalauja, 
bet ne komunistų partija. To 
del ir milžiniškoj demonstra
cijoj Berlyno gatvėse neskam 
bėjo nei komunistiška muzika 
nei dainos. Priešingai, RYTŲ 
VOKI E'1TJOS-LIAUDIS I MIES 
TO GATVES IŠĖJO SU PRIEŠ 
KOMUNISTINIAIS PLAKA
TAIS IR ŠŪKIAIS, liepdami

Reikalingas advokatas byloms vesti?

Nieko nelaukdamas kreipkis į

Advokatą Decio Farias
Raštinė: Ii. Santa Teresa, 

(kampas Praça da Sé) Fone: 35-824$ ir 32-0064

«IVANUI» grįžti Rusijon. Prie 
B ran d e n bu go vartų, kur yra 
rubežius tarp vakaru ir r\ti
nes Beri yno zonos, SUDEGINO 
RUSŲ VĖLIAVĄ.

Demonstracijoj d a l y v a v o 
virš šimto tūkstančių žino- ių.

Minia norėjo užimti valdžios 
ramus. Demonstrantai visur 
naikino komunistines vėliavas 
ir ženklus šaukdami «ŠALIN 
KOMUNIZMAS». Kaip beme
luotu komunistų propagandą, 
pati liaudis viešai pareiškė 
savo valią, kad ji atmeta ko- 
minizmą.

RUSŲ ARMIJA APŠAUDO BE 
GINKLIUS DARBININKUS.

Komunistinė vyriausybė di 
riguojama Maskvos atstovo 
Semenovo pamatė, kad darbo 
klasės nuėjo savo keliu, bet 
ne komunistų partijos, susirtT 
pino kaip tą laisvą visuome
nės pasireiškimą užgniaužti. 
Ir štai neužilgo Berlyno gat
vėmis pradėjo šliaužti rusų 
tankai ir kitos ginklų rūšys.

Rusai atidarė ugnį į demons 
trantus ir VIRŠ ŠIMTO SU
ŽEIDĖ IR SEPTYNIS VIETOJ 
NUŠOVĖ.

APGULOS IR KARO STO 
VIS BERLYNE Tučtuojau Mas 
kvos parėdymu Berlyne įve
dė apgulos ir karo stovį. Daug 
yra suėmimų.

NERAMUMAI VISOJ RYTŲ 
VOKIETIJOJE Demonstraci
jos ir neramumai įvyko ne 
vien Berlyne, bei ir kitose 
Vokietijos, rusų okupuotos, 
vietose, kaip Drezdene, Leip 
cige,Erfurte, Bittęrfielde. Dau 
gely vietų buvo uždarytos 
gelžinkęlių stotys, darbininkai 
paskelbę streikus.

Rytiniame Berlyne yra sus 
t; bdytas susisiekimas.

KOLUMBIJOJE 

įkykdinta revoliucija be krau 
jo praliejimo. Revoliuciją pra 
vedė kariuomenės vadas ge 
nerolas Gustavo Rojas Pinilla, 
suimdamas prezidentą Laurea 
•no Gomes. Nauju Kolumbijos 
prezidentu pasiskelbė genero 
las Gustavo Rojas Pinilla.

Buvusio prezidento atstaty
mo priežastis buvo jo nesuge 
bėjimas kraštą tarkyti. kolum 
bijai grėsė civilinis karas tarp

28, 6-to and. salas 604 A 605.

Naujas, patobulintas portoavionas Ų.S.S. Antietam, žymiai 
I>a obulintas bei pertvarkytas viršus, iš kur pakyla ir nusilei 
džia kovos lėktuvai. Sulig naujo patvarkyme yra pabalintas 

pavogus lėkti.ms susidurti.

savęs amžinai kovojančių kon 
servatorių ir liberalų partijų. 
Bet Kolumbijos partijų kovos 
yra kitokios kaip kitur. Čia 
kovojama gmklu užpuolant ir 
išžudant atskirų vietovių gy
ventojus. Yra buię atsitikimų 
kad atskiri kaimai bei mieste 
liai politiniu priešų buvo išžu 
dyti. Datartinį prezidentą re
mia. kol kas visos svarbesnės 
politinės partijos.

Kariuomenės įsikišimas į vi 
daus tvarką yra pateisinimas 
tik išimtiniais atsitikimais, kai 
kraštui gręsia dideli pavojai. 
Bendrai vyriausybei pakeisti 
tikriausias kelias yra laisvi 
rinkimai.

PIETŲ KORĖJOS VYRTAUSY 
BÉ PALEIDO KARO BE

LAISVIUS

Didelė staigmena yra palei 
dimas Pietų Korėjos vyriausy 
bės visų karo belaisvių neko 
komunistų, kurie nenori grįžti 
šiaurės Korejon ar Kinijon.

Šis vyriausybės žygis sulau 
žo Pan-mun jon sutartį, sulig 
kuria belaisviai turi būt paleis 
ti tik sustabdžius ginklus.

Žinia buvo didelė sensacija 
tiek amerikonų politikams, 
tiek ONU nariams.

P. KORĖJOS MINISTERIS PIR 
MIN1NKAS VAŠINGTONE.

Nuomonių skirtumams išly
ginti, ar bent jomis pasikeisti 
Vašingtonan pas prez. Eisenho 
wer atvyko Pietų Korėjos mi 

nisteris pirmininkas Paik Tu 
chin. Su prezidentu kalkė.osi 
?3 minutes. Po to spaudai pa 
reiškė, kad jo vyriausybės nu 
sista tymas Korėjos ! aro k.au 
simu bei siilarihui yra nepa 
sikeitusi.

LĖKTUVO NELAIMĖ
Po praeito šeštadienio nelai 

mes, Florencio de Abreu ga
tvėje, kur žuvo virš 60 gyvy 
bių, «28 de Setembro» klubo 
salėje dėl kilusio gai< o, tre
čiadienio naktį nus ; bè São 
Paulo gyventojus kita šiurpi 
nelaimė. Bfite..t už kelių, ar 
keliolikos kilometrų nuo Con 
gonhas aeroporto, arti Cidade 
Vargas, užsidegė ore keleivi
nis Pan American kompanijos 
lėktuvas, grįždamas iš Europos 
kuris po poros minučių turėjo 
nusileisti S. Paulo aerodrome. 
Žuvo 17 žmonių.

Brazilijoje
Naujas ministeriu kabinetas 

organizuojamas. Darbo ir fi
nansų ministerijoms jau pas
kirti ministerial. Vieton Hora 
cio Lafer finansų ministeriu 
paskirtas Oswaldo Aranha, 
buvęs kitados užsienio reika 
Jams ministeriu. Naujas minis 
teris pareiškė, kad jis steng
sis išlaikyti nenuvertintą kru 
zeirą.

Amerikos finansistai ir biz 
nieriai į Brazilijos finansus 
žiūri su tam tikru atsargumu 
bei susirūpinimu. Viena, kad 
Brazilija neišvežė už numaty 
tą iš anksto skaičių dolerių 
prekių, o antra, nežino naujo 
ministério finansų politikos. 
Sulig amerikonų spauda, bu
vęs ministeris Lafer Amerikos 
finansiniuos sluoksniuos turė
jo pasitikėjimo.

Amerikos Karo Laivynas

lankysis Brazilijoje. Birže
lio mėn. 27 u į Santos ir Rio 
de Janeiro uostus atplauks 
27 Amerikos karo, įvairaus 
didumu laivai. Jie aplankys 
Rio de Janeiro ir Santos.

PREKYBINIS LAIVYNAS 
STREIKUOJA. /

Jau praėjusios savaitės"pa 
baigoje prasidėjo Brazilijos 
prekybinio laivyno streikas. 
Visoj Brazilijoj streikuoja virš 
101) tūkstančių prekybinio lai 
vyno darbininkų. Prekiniai 
laivai stovi uostuose. Lig šiol 
daugiausia streikavo R o de 
Janeire. ’ askut nėmis dieno
mis ir Santos darbininkai pi i 
sidėjo prie streiko. Streikinin 
kai reikalauja pakelti atlygini 
mą ir pagerinti maistą lai
vuose.

Rio de Janeire, Kur t tisisie 
kimas palaikomas su Nicteroj 
ir salomis laivais, streikininkų 
vietą užėmė karo laivyno ka 
i iai.

Yra projektas, kad užbaigti 
streiką, šaukti tarnybon rezer 
vistus jurininkus Tai padary 
ti galėtų jūrų ministerija. 'Tuo 
met sti eikininkai būt mobili
zuoti ir.privalėtų grįžti dar 
ban. Ar ši priemonė bus var 
tojama, kol kas nežinia.

SÃO C aETANE SUDAUŽĖ 9 
AUTOBUSUS.

Birželio mėn. 10 d São Cae 
tavo do Sul, Vila Gerte, ke
leiviai sudaužė 9 akeleivių 
transportą palaikančios kom- 
l am jos 9 autobusus Apdaužy 
mas nevienodas. Vieniems tik 
langai išdaužyti, kitiems oau 
ginu nuostolių padaryta. To- 
kio gyventoji! elgesio prie
žastis yra autobusų nepaisy
mas nustatyto tvaikraščio. 
Del nepunktualumo daug dar 
bininkų pavėluoja daėban.

— Japonijoje nukrito Ame 
rikos kariuomenės lėktuvas 
«Globmaster», kuris vežė iš 
Japonijos kareivius Korejon. 
Žuvo 127 kareiviai kartu lėk 
tuvo įgula.

— Berlyno, rusų zonos ko
mendanto įsakymu nuo 17 bir 
želio rusų zonoj įbedamas ka 
ro stovis.

Betkoki susirinkimai ar de
monstracijos yra uždraustos. 
Negalima susirinkti daugiau 
kaip trims asmenims.

Nuo 9 vai. vakaro uždrausta 
vaikščioti ar vadinėti miesto 
gatvėmis. Nesilaikantieji šitų 
potvarki!! bus baudžiami su
lig karo meto įstatymais.

— Amerikoje taip pat pre
kybinio laivyno jūrininkų da 
lis išėjo streikan Pacifiko pa 
kranteje. Viso streikuoja 40 
tūkstančių.

— Pasinaudojant P. Korė
jos vyriausybės dekretu dvi
dešimts penki tūkstančiai ši
aurės korėjiečių karo belais- - 
vių - prieškomunistų buvo 
paleisti laisvėn. Amerikonų 
sargybiniai mėgino trukdyti 
jų pasitraukimą iš stovyklų. 
Net tūkstančio nepavyko su
gražinti j belaisvių stovyklas.
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Vliko [Pirmininko M. 
Krupavičiaus kalba.

PASAKYTA PER VATIKANO 
RADIJĄ.

Brangūs Broliai ir Sesės,
Baisusis birželis - bolševikų 

vergijos padaras. Jie mums 
jį atnešė pamynę Lietuvos 
laisvę ir nepriklausomybę ir 
vergais pavertę lietuvių tau
tos vaikus. Baisusis birželis 
- tai bolševikų paskelbto lie 
tuvių tautai sunaikinti spren
dimo vykdymo pradžia, Jis 
tęsiasi ligi šiol ir tęsis, kol 
Lietuvoj bus bolševikas ir kol 
dar bus Lietuvoj lietuvių. Bol 
ševikų vergijos tikslas - vie
nus lietuvius sunaikinti, kitus 
išgyvendinti iš jų gimtosios 
žemės, išblaškyti po plačiąją 
maskoliją ir, išplėšus iš jų 
lietuvišką sielą! juos paversti 
maskoliais. Štai kur yra bai
siojo birželio tragiką ir grės 
mė. Štai kur mes turime kaup 
ti visas savo gyvąsias jėgas 
ir sutelkti visą savo dėmesį.

Vergija mums atnešė ne tik 
baisųjį birželį. Vergija skaldo, 
vergija silpnina ir pėdo, ver 
gija švirkščia į sielas marių 
tautos gyvenimui bakterijų ir 
visa, kas sava, naikinančių 
nuodų. Vergija vieniems kir- 
viapenčia kerta į jautriausius 
ir gyvybingiausius centrus, 
kitus klastinga ranka lyg glos 
to ir jiems pataikauja. Bet tai 
yra apgaulės ir svaiginimo 
priemonės, kad, jų padedama 
pavergtąjį patrauktu j kompro 
misus, į nuolaidas ir susitaiky 
mą su savo likimu ir naujo
mis gyvenimo sąlygomis, atsi 
žadėdamas kovos už pavergto 
sios tėvynės laisvę. Vergija 
palieka pūliuojančių tautinėj 
sieloj žaizdų, kurias sunkiau 
pagydyti, negu atstatyti vergi 
jos padarytus medžiaginius 
griuvėsius. Vergijoj tik didžio 
sios sielos grūdinasi ir bręsta 
pavergtųjų vadais.

Gyvenamosios nelaimės mū 
sų tautą padalino į dvi dalis. 
Viena liko savo žemėj. Ji gy 
vena bolševikų kirviapentinę 
vergiją. Kiti atsidūrė už Lie
tuvos sienų laisvuose kraštuo 
se, kur nes ekia bolševikų ran 
ka: Bet ir šie, antrieji, gyve
na rimtuose lietuviškai šie 
lai pavojuose, nes ir svetimo 
krašto laisve, ir visa atmoste 
ra atitrukusiam nuo gimtosios 
žemės išeiviui lietuviui teikia 
tautinėms savybėms naikinti 

nuodų. Tad žuvam ir ten, ir 
čia, ir Lietuvoj, ir tremty. Lie 
tuvoj mus žudo bolševikas, 
tremty žudomės mes patys, 
ar nesugebėdami ar nenorėda 
mi išvengti pražūtingų spąstų. 
Ir ten, ir čia pirmas tautinės 
kirčio taikinys - jaunimas, ta 
tautos brangi atžala, kuri ar 
visai neprisimena laisvos Lie 
tuvos, ar labai nedaug. Antras 
lankstaus nugarkaulio minkš
takūniai, kuriems ten tėvynė, 
kur pilnas gardaus ėdalo lo
vys ir piniginė pinigo pri
grūsta.

Senovės išeivis lietuvis be 
«rašto ir druko», dažnai neži 
nodamas, kokiai jis tautybei 
priklauso, apsišarvavęs tik 
lietuvišku poteriu ir močiutės 
išsineštu pamokomuoju žodžiu 
buvo ilgus metus atsparus sve 
timoms įtakoms ir už savo iie 

Grėbiau lankoj šienelį

tuviškąjį žodį ir sielą ilgai 
didvyriškai kovojo. Bet laiko 
rūdys jį pakando, ir jis žūsta 
tautai, kaip nelygioj kovoj nu 
galėtas riteris. Nauji išeiviai 
tremtiniai turi nepalyginti dau 
giau priemonių gintis nuo tau 
tinės mirties pavojų. O tačiau 
jų tarpe atsiranda tokių, kurie 

be pasipriešinimo, o gal ir są 
moningai suka į tautinės mir 
ties kelius. Tokie lietuviai yra 
savižudžiai, maironiški nelie
tuviai, nes užmiršta ir pamina, 
«ką bočiai gynė per amžius 
milžinų keliais». Tad baisusis 
birželis mums mina net kulnų 
ir gyvenantiems laisvuose kraš 
tuose.

Kas gi mums daryt, baisaus 
birželio gyvenantiems lietu
viams? Ir ten, ir čia, ir Lietu 
voj, ir tremty lygiagrečiai su 
kova už Lietuvos laisvę ir ne 
priklausomybę galbėti jauni
mą ir tautinę lietuvio sielą 
nuo tautinės mirties. Tai mū
sų pagrindiniai uždaviniai. Čia 
mes turime sukelti visas savo 
jėgas ir išmintį. nes nuo to 
priklausys ir mūsų tautos gy 
vybė, ir mūsų ateitis.

Kokiais keliais ir priemonė 

mis? Vieno recepto visiems 
kraštams nepakanka, nes kiek 
vieno krašto lietuviai turi 
skirtingų ..įtakų ir gyvenimo 
sąlygų. Kiekvienas kraštas tu 
ri stiprių vadovaujančių orga 
nų - Lietuvių Bendruomenių 
ir kitų organizacijų. Jie tuos 
kelius ir priemones suras ir

Faustas Kirša

Regėjimas
Ak tu, mano prieteliau, 
Nusiimk kepurę!
Tu matai ateinantį 
Kareivėlių būrį.

Priešaky jų vėliavą, 
Baltą ristą vytį, 
Vėjas nešti padeda, 
Durklai susmaigstyti.

Vargas ten nežmoniškas, 
Laimė dar didesnė.
Pulką veda vyriškai 
Karžygis vyresnis.

Buvo kovos pragaro, 
Buvo darbo naštos, 
Mirtinuos žabanguose 
Liejos kraujas karštas.

Eina nepalaužiami, — 
Kaudamies keliavo!
Ieško kario poilsio, 
Ieško žemės savo.

Jų veidai rūstybėje, 
Ilgesys jų žvilgsniuos, 
Turi valią grūdytą, 
Nėr tuštumo žingsniuos.

Jie pamatė žibančią 
Žvaigždę iš padangių, 
Vedančią į Lietuvą 
Amžiną ir brangią.

1947 m

nustatys. Tačiau visiems kraš 
tams tinka ir privalu iš siau
rų asmens reikaliukų pasukti 
į platų tėvynės reikalų kelią. 
Tėvynės reikalus statyti aukš 
čiau visa ko. Asmens reika
lams naudoti tik tai, kas liks 
nuo tėvynės reikalų. Pirma 
tėvynė, paskui aš. Mūsų pas
togėse gyvena visu platumu 
ir turtingumu lietuvybė- Šei
ma - lietuvybės stiprovė. Lie 
tuviškoji mokykla - atominis 
ginklas prieš nutaulimą. Lie 
tuviškoji knyga ir laikraštis - 
tautiuės stiprybės gyvybingi 
šaltiniai. Bendruomenė su ki 
tomis organizacijomis - lietu 
vybės vadai ir kurstytojai bei 
palaikytojai. Vyriausias Lie 
tuvos Išlaisvinimo Komitetas 
apie kurį turi spiestis visi lie 
tuviai, - vyriausias vadovas 

kovoj del Lietuvos laisvės ir 
lietuvybės, Silpninimas to Ko 
mneto - priešui pagalba, nes 
silpninamas vieningos kovos 
frontas. Tai mūsų keliai ir mū 
sų priemonės kovai su baisiuo 
ju birželiu ir jo autoriais - ir 
Lietuvoj, ir tremty. Iš jų iš
sukti - išeiti į klystkelius, 
iš kurių grįžimas į lietuvišką 
kelią sunkus.

Padėję rankas ant lietuviš
kai plakančios širdies, šią bai 
siojo birželio skaudžią ir liūd 
ną sukakties dieną pasižadam 
Dievui ir tėvynei -

Darbuosimės ir eisime, kur 
[šaukia tėvynė-L 

Mylėsim ir gerbsim, ką pro 
[seniai gynė!

O Tėvas Aukščiausias pa
galbos mums ranką išties.

(Ištrauka iš knygos «Lietuva bolševikų okupacijoj»)

(Pabaiga)

Komunistai užuot padėję ir 
patarę, šlykščiai tyčiodamies 
ragino greičiau ruoštis, ir, sa 
vo galią rodydami, neretai iš
vežamuosius skaudžiai apkul
davo. Vienur leisdavo pasiimt 
su savim kiek daiktų, o kitur 

«išvežė žmones taip, kaip juos 
atrado lovose

įsidėmėtina kaip bolševikai 
kalba apie nelaiminguosius 
tremtinius. Tremtiniai, kaip 
sako instrukcija, pakraunami 
į \agonus. Ne susodinami, o 

pakraunami į va 
gonus. Ne susodinami, o pa
kraunami, kaip daiktai! Bet 
daiktus kraudamas kultūrin
gas žmogus taip pat rūpinasi 
ju nesužaloti, bet ne bolsevi 
kai. Ar jie iš viso beturį ką 
nors žmogiška?

Operatyvinės trejukės, ku
rias sudarė iš Maskvos atvy 
kę specialistai - teroristai, vie 
tinių svetimtaučių komunistų 
vadžiojamos siautėjo visą nak 
tį, sukeldamos siaubą. Vi-sais

Jurgis Mantas

Lietuvos keliais zujo tai nak 
čiai rekvizuoti autobusai, vež 
darni į stotis tūkstančius bol
ševikinio teroro aukų. Stoty
se tremtiniai buvo sumetami 
į vagonus ir kaip laukiniai 
žvėrys buvo saugojami raudo 
narmiečių su užtaisytais auto 
matais. Moterys alpo, kai nuo 
jų žiauriai buvo atskirti vai
kai ir šeimos galva. Maldos, 
ašaros, dejonės ir akmenį ga 
įėjo sujaudinti, bet NKVD au 
tematai buvo nepermaldauja
mi. Ypač žiauriai buvo elgia 
masi su tais, ant kurių vieti
niai komunistai buvo pikti. 
Pvz., Šakynoje (Šiaulių apskr.) 
operatyvinė grupė atvažiavo 
išvežti prokuroro padėjėjo 
Aleksandro Šalkausko sų šei 
ma. Jį rado dar tebemiegantį. 
Prižadinę ir iškrėtę namus, 
skubiai susodino į sunkvežimį 
ir išvežė į Šiaulius. Neleido 
net mažų vaikučių apauti ir 
šilčiau aprengti. Autosunkve 
žirniui sustojus Gruzdžiuose 
Šalkauskienė vaikučiams no

rėjo nupirkti batelius. Tačiau 
komunistas neleido, šiurkščiai 
atkirtęs: Tegu buržujų vaikai 
mokosi basi vaikščioti! Jeigu 
kuris iš vietinių tremiamiems 
parodydavo kiek žmoniškumo 
komunistai tokį, kaip tariamą 
jį liaudies priešą, tuojau pa
sistengdavo sulikviduoti. Pvz., 
milicininkas Petras Sabeckas 
išvežamiems buvęs neblogas, 
neskubinęs, leisdavęs daugiau 
ko pasiimti, mandagiai elgda 
vęsis ir komjaunuoliams bei 
kitiems dalyviams neleisdavęs 
vogti ir savintis ištremiamųjų 
turto, kaip tada visų komu uis 
tų buvo daroma. Už tai Petras 
Sabeckas bir o įskųstas. Jį 
tuoj nuginklavo, atleido iš tar 
nybos ir liepė vykti į namus. 
Bet pakeliui, pagal NKVD įsa 
kyma, jį nušovė kiti du milici 
ninkai.

Tai buvo ne trėmimas. Tai 
buvo niekuo nekaltų žmonių 
medžioklė, masės gyventojų 
pavertimas beteisiais kaliniais 
komunistiškų sadistų rankose, 
'kokios egzekucijos kultūrin
gas pasaulis ligi šiol dar ne 
žinojo.

Vien per Naujosios Vilnios 
geležinkelio stotį, pagal ras
tus dokumentus, buvo pravež 
ta pagrobtų Lietuvoje 30.485 
asmenys! Bet tai yra tik ma

žytė dalis visų, Maskvos nu
matytų išvežti iš Lietuvos, 
žmonių.

Jurgis Glušauskas, buvęs 
komisaras, papasakojo, kad 
Maskvos Vyriausybė buvo pa 
reikalavusi Lietuvos Aukš
čiausios Tarybos, kad ji pra 
šytų Maskvos vyriausybės suti 
kimo ištremti iš Lietuvos 
700 000 žmonių.

rrasidėjęs karas tarp Sovie 
tų Sąjungos ir Vokietijos trė 
mimą į Sibirą sustabdė. Bet 
apie 50.000 Lietuvos gyvento 
tų bolševikai spėjo išvežti 
per keletą dienų, iki karo vei 
ksmai priartėjo prie didesnių 
Lietuvos geležinkelių mazgų.

Užkaltuose vagonuose lietu 
viai buvo vežami į Sibiro tai 
gą ar Kazachstano tyrus. K e 
lionės sąlygos neįsivaizduoja 
mai blogos. Vagone buvo su
kimšta. neatsižvelgiant j ins
trukciją, po 50 6° žmonių, ku 
riems stigo ne tik duonos, van 
dens, bet ir oro. Daug buvo 
atsitikimų, kad tremtiniai mi
rė ne tik nuo bado, bet ir nuo 
oro stokos.

Mus pasiekė keletas laiškų, 
kuriuos tremtiniai išmetė pro 
vagono plyšius Naujoj Vilnio 
je o geros valios žmonės, 
laiškus radę, įteikė juos adre 
satams.

«Ką mes pergyvename, at
pasakoti nėra galimybės, - ra 
šo vienas tremtinis, buvęs gim 
nazijos direktorius. (Kadangi 
NKVD teroras siaučia visur, 
neskelbiame laiškų autorių pa 
vardžių, kad jiems nepakenk 
tume. J.M.) «Niekas iš mūsų 
nežino už ką kenčią... Už ką? 
kiekvienas stato tą klausi
mą...»

«Drauge, kenčiame neišspa 
sakytai. Trūksta vandens ir 
oro, bet didžiausias smūgis - 
mūsų šeimas suskaldė, neži
nau ar išlaikys mūsų širdys?» 
- skaitome kitame laiške.

«Mes labai nuvargome, iš 
vagonų neišleidžia. Mes esa
me 80 kilometrų nuo Mas
kvos», - rašo moteris tremti 
nė šiuos keletą žodžių atviru 
tėję, kuri atėjo per paštą.

Dar viena būdinga ištrauka 
iš gydytojo laiško, rašyto Svei 
katos Liaudies Komisarijato 
komisaro pavaduotojui J. Par 
narauskui. Rašo, matyt, jo bu 
vęs drangas:

«Esame blogesnėse sąlygo
se negu gyvuliai: trūksta oro, 
trokštame ir badaujame. Už 
ką? Pagaliau, jei jau mums, 
tūkstančiams suaugusių galė
tų kiek taikinti bausmę, tai 
už ką kenčia maži vaikai? Jei 
jau norėjote mūs išžudyti, tai
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Baitų Trėmimai - Malenkovo 
Darbas

Vokiečių žurnalas «Deuts
che Illustrierte», leidžiamas 
Stuttgarte, savo 12-19/1953 nu 
ifieriuose paskelbė serija 
straipsnių, akivaizdžiai patvir 
tinaučių teigimus, kad Pabal
tijo valstybių inkorporavimas 
buvo bolševikų vadų supla
nuotas jau iš anksto ir įv^ kdy 
tas pagal labai tiksliai suda
rytą operacinį pianą. Tai yra 
atsiminimai, parašyti 11 jos Mo 
lino, buvusio sovietinės sau
gumo tarnybos vyr. leitenan
to ir prie Stalino asmeninio
sekretoriato esančioj saugumo 
daly vadovavusiojo operaci 
nei grupei UI. Atsiminimai pa 
vadinti «Aš buvau Malenkovo 
patikėtinis». Tik prieš spaus
dindami tokį dalyką, pirma 
pasitikrino, ar Molino skelbia 
mi tvirtinimai yra tikri ir ar 
pats jų autorius nėra fiktyvi 
sensaciniais sumetimais sukul
ta asmenybė. Įsitikinę jie ga
lop paskelbė, kad atsiminimų 
autorius \ ra tikrai tas pats ir 
gyvena A ak. Europoje. Atsi
minimuose daug kur paliečia 
ma taip pat pavergtoji musų, 
tėvynė. Elta, norėdama pas
kelbti minimųjų atsminimų 
santrauką, susisiekė su žarna 
lo.redaktoriais bei leidėjais 
ir iš jų gavo sutikima juos 
pagarsinti.

Šiais atsiminimais autorius 
įrodinėja, kad Malenkovo įsi 
galėjimas Sov. Sąjungoje reiš 
kia bolševikų pastovų ruoši
mąsi į karą. Tai yra žmogus, 
kuris Vakarų pasaulio neken 
čia iš pačių savo sielos gel
mių. -lis yra tiesiog apsėstas 
pasaulinės revoliucijas minti
es Malenkovas jau seniai pri 
kiša Vakaruose -veikiančioms 
kom. parí joms, kad'jos nesu 
gebančios kaip reikiant atlik
ti joms skirtojo darbo, ir iš 
jų reikalauja «aukščiausio re 
voliucinio budrumo» iki pa
čio paskutinio atodūsio. Ko
rėjos karas ne kieno kito, 
bet Malenkovo darbas. Su 
Maskvos gydytojų byla jis bu 
vo pradėjęs žydų persekioji 
mą už geležinės uždangos. Va 
karai, - pažymi Molinas, ge
rai pažinęs pačią bolševikinę 
sistemą ir buvęs vienas iš pa 
tikimiausių bolševikų specia
lių. operacinių dalių vadų, - 
neturi nė mažiausio pagrindo 

naujuoju Kremliaus viešpačiu 
daugiau pasitikėti negu pasi
tikėjo Stalinu. Stalinas šį kili 
mu kazoką pasirinko savo ar 
ūmiausiu bendradarbiu kaip 
patį gabiausių iš bolševikų 
vadų ir iš anksto ruošė jį pa 
šaulio bolševikinei revoliuci
jai pravesti. Malenkovas prak 
tiškai jau nuo 1947 m. valdo 
visą komunistų pasaulį. Per
tvarkant raudonąją vyriausy
bę, Malenkovas buv. vid. reik.

min. Kruglovą ir buv. saug 
min Merivurovą pasiėmė į sa 
vo asmeninės apsaugos apai a 
tą. Taip dabar šie su dideliu 
«stažu» likvidavimo specialis 
tai drauge su Ivanu Scrovu 
vadovauja ypatingiesiems pul 
karus ir operacinėm grupėms, 
kurios yra. tiesiogiai priklau
somos tiktai pačiam Kremliui, 
ir tuo būdu gnli'f aktiškai kiek 
vieną mėginimą sukelti per
versmą užgniaužti pačioje 
užuomazgoje. Autorius pats 
sakosi vadovavęs vienai lokiai 
operacinei grupei ir glaudži
ai bendradarbiavęs su Malen 
kovu, todėl bolševikų darbo 
metodus gerai pažįsta. Jo žod 
žiai tuo svatesni, kad jis nau 
jais faktais patvirtina tai, kas 
anksčiau lietuvių spaudoje 

apie musų tėvynę ir bolševiz
mą buvo rašyta iš kitų šalti 
nių. Tas pats žurnalas yra įsi 
dėjęs ir fotokopiją instrukcijų, 
pagal kurias Lietuvoje ir kito 
se Pabaltijo respublikose bu
vo įvykdyti žiaurieji išvežimai 
Žurnalas iš savo pusės paste
bi, kad ši «Baltramiejaus, nak 
tis Pabaltijy» buvo suplanuo
ta šaltojo Malenkovo proto, o 
jo slaptu įsakymu agentui 
Gladkovui, buvo tai paruošta 
jau tu pačių metų balandžio 
25 d. '

Serovo darbo kambarys įtai 
sytas garsiojoj Liubiankoj. 
Ten faktiškai paruošiami ir 
vis «valymai». Pats autorius 

buvo paskirtas MVD veik o m o 
kyklos Maskvoje vedėjo pava 
duotojo Be abejo, tada jis ne 
žinojo, kad su laiku ir jis 
pats turėjo kristi sovietinių 
valymu auka, kaip yra kritęs 
jo dėdė Tobačkovas - Tereni 
nas, tuo laiku, kai jis buvo 
priimtas į Maskvos veiko mo 
kyklą. ėjęs Kremliaus komen 
dtinto pareigas, bet 1939 m. 
liepos mėn. suimtas ir pasiųs 
tas į kancentracijos stovyklą 
Karagandoje. Kitas jo giminai 
tis, K. Frenovskis, kaip vid. 
reik. min. Jagodos pavaduoto 
jas. padėjęs jam įstoti Į veiko 
mokyklą, buvo suimtas per 
valymus Tolini. Rytuose ir 
ten likviduotas. Minimosios 
mokyklos paskirtis - ruošti

Vytautas Kastytis

Tremtinio grįžimas
Pro jos namus
Kasdien praeina minios,
Tik jo nėra. Nejau nebepareis?
Motulės veidas nusiminęs
Pasipuošė žemčiūginiais lašais...

— Pareis! — sušvokščia kiemo liepa, 
Viršūnė žemėn linksta,
— Pareis! - aukštai varnėnas atsiliepia.

—- Pareis guvus ir linksmas!

Užsidegė naktis dangaus žvaigždynuos, 
Ant vieškelio šešėlis krinta,
Tai ji, jo motina, prie viešo kelio rymo 
Akla, apkurtusi lig rytui švintant.

Vidurnaktį žvaigždė po kryžium puolė,
Į lauko akmenis ištiško, 
Laukinio žirgo, vėtros šuoliais 
Ataidi žingsniai iš už miško.

Šešėlis kėlėsi, į šoną virsteli, suklupo. .
Šešėliui ašaros per skruostus rieda. 
Susiglaudė šešėliai, glaudžias lūpos, 
Karšta rasa ant šalto ramunėlės žiedo — 
Apsiverkė abu. .

La plan d i ja,
44.9.26.

kadrus, turinčius «kovoti su 
išd virau ir išdavikais». Joje 
ruošiami ne tik spec, agentai, 
Kur e paskum su ypatingais 
uždaviniais pasiunčiami į ki
tus pasaulio kraštus, bet ir 
baisiojo sovietinio saugumo 
karininkai, kuriems paveda
ma eiti koncentracijų stovyklų 
vedėjų pareigas arba likvi
duoti «priešišką elementą». 
Reikia atsiminti, kad jau per 
pirmuosius valymus iš 3.700.000 
k<>m partijos narių buvo išmes 
ta 1.500.000. Visų jų laukė 
baisus likimas.

Iš pradžių Molinei buvo pa 
vesta pravesti tardymą ir su 
rinkti reikalingus duomenis 
žuvies pramonės ministerijoje 
Šiai ministerijai vadovavo 
draugė Šerašušna, dabartinė 
Molotovo žmona. Apie jos va 
dovavimą Molinas surašė pra 
nešimą, kuriame buvo pažy
mėta, kad toji ministerija yra 
«daugiau panaši į viešuosius 
paleistuvystės namus negu į 
ministeriją», nes joje nėra jo 
kios tvarkos, nesilaikoma pár 
tijos taisyklių ii- iš viso smiin 

ka. gamyba. Iš tolimesnių apra 
šymų paniški,kad Malenkovas 
jau seniai buvo suplanavęs, 
kaip reikia «taikiai» okupuoti 
Pabaltijo valstybes ir tuose 
kraštuose sovietinius intere
sus apsaugoti visais galimais 
budais. Iš Malenkovo pareiš
kimų, padarytų 1939 m. spalio 
12 d., matyti, kad «Stalinas 
jau tada galutinai apsisprendė 
paimti 3 Pabaltijo kraštus: Lie 
tuvą, Latviją ir Estiją». Tą 
«tylią aneksiją» Malenkovas 
jau seniai ruošė. Autorius 
tvirtina, kad ne Molotovas pa 
ruošė karinių bazių titulu pra 
dėtą Pabaltijo valstybių «lai
mėjimą» bolševikams: «tikra
sis sovietinės pergalės jose 
architektas buvo Georgijus 
Malenkovas». Pasirodo. Mas
kvoje rinktiniams Sovietų pa 
Teigimams veikia specialus 
politinis universitetas, įtaisy
tas partijos centro komiteto 
rūmuose, kur 1940 m. pavasa 
rį užsienio politikos dėstyti 
buvo pakviestas Malenkovas. 
1940 m. vasarą jis truputį dau 

(Nukelta į 4 pusi.)

reikėjo rasti gražesnį būdą - 
skiepijimą bacilomis, ir butų 
iš karto baigta.

Daktare, visko tikėjau iš 
Komisarų Tarybos, bet kad 
būtumėt tautos duobkasiai - 
niekuomet nesitikėjau...

Kerštas yra žemiausio, puo 
lūšio žmogaus džiaugsmas. 
Keršijama tik nusikaltusiems, 
bet ne tūkstančiams vaikų ir 
moterų.

Bukite prakeikti, Lietuvos 
valstybės tautos duobkasiai! 
Tokių linkėjimų siunčia tūks 
tančių lietuvių vardu tas, su 
kuriuo 1939/40 metais praleis 
davai ilgas valandas, o dabar 
tremtinis į tolimą Sovietų Są 
jungą!...»

Moterys nesutikusios, bet 
joms buvo pagrasinta. Čekis
tai iš tremtinių atėmė* drabu
žius ir vietoj jų davė maiši
nės medžiagos standartines 
sukneles kurias moterys ture 
jo vilkėti ant pliko kūno, nes 
baltinius taip pat atėmė. Eše 
lonas, pravąžiavęs Minską, sus 
tojo pamiškės nedidelėj stote 
lėj. (Minske moterys pirmą 
sykį per visas penkias kelio
nės dienas gavusios vandens 
atnešė vienas, turėjęs kiek 
žmoniškumo, sargybinis iš pa 
Kigali ėjimo).»

Stotelėj moterims liepė per 

sėsti j aklinai uždarytą sun
kvežimį. Kur jas iš stoties ve 
žė, jos nežinojo Atsidūrė miš 
ke, kažkokiame lagerio bara 
ke, kuriame langeliai buvo 
iškirsti aukštai palubėje. Čia 
moteris saugoja raudonamie- 
čiai mongolai, kurie buvo la 
bai žiaurūs. Paprašius vandens 
jie grasino durtuvu ir baisiai 
keikėsi.
Tremtinės labai kentu
sios. Jų kūnai pradėję tinti, 
nes jos visą savaitę nebuvo 
valgiusioe. Mongolus sargybi 
nius pakeitė rusai. Vieną die 
ną miške pasigirdo šaudy
mas..Rusai sargybiniai iš pra 
džių sakė, kad tai manevrai, 
o paskum pranešė, kad vyks 
ta karas su vokiečiais. Vienas 
sargybinių pasiūlė moterims 
eiti i mišką pasislėpti, nes jei 
užeisią mongoliai, girdi, visas 
išpjausią. Bet tremtinės jau 
taip buvo nusilpusios, kad ne 
galėjo pasijudinti iš vietos. Ta 
da rusai jas barake užrakino 
ir pabėgo. Kitą dieną jas vos 
gyvas rado vokiečių kariai, 
kurie suteikė pagalbos.

Panašiai nupasakoja savo iš 
gyvenimus ir kita moteris, že 
mės ūkio darbininkė. Ją ir ki 
tas vagone buvusias tremti
nes, čekistai išrėdė. Tas. ku
rios nenorėjo savo valia dra 

bužių atiduoti, budeliai išrėdė 
jėga. Atėmė visus daiktus. Mo 
terys badavusios ir iš skaus
mo dejavusios. Čekistai liepė 
tylėti. Nepaklausius, šaudė j 
vagonus. Sužeistais, kaip ir 
gyvais, niekas nesirūpino. Ve 
že ir vežė vis tolyn. Kas vé-, 
liau buvę, pasakotoja nebeatsi 
menanti, peš ji netekus sąmo 
mones. Atsipeikėjusi tik ligo
ninėje.

Štai kokiose sąlygose buvo 
tremiami iš savo tėvynės nie 
kuo nekalti žmonės. Tuo me 
tu, kada baisiose kančiose 
žmonės buvo gabenami ųžkal 
tuose vagonuose į Sibirą, jų 
tėviškėse paliktuose namuose 
siautėjo įvairus bolševikų pa 
reigunai, išvogdami visa, kas 
tik buvo įmanoma išsinešti ir 
išsivežti. O komunistų radijas 
ir spauda paskelbė plačiajam 
pasauliui, kad -'...bijodami ar 
tėjančio karo pavojų, daugiau 
kaip šimtas tūkstančių lietu
vių, latvių, ir esti! kreipėsi į 
Sovietų vyriausybę, prašyda
mi leidimo įvažiuoti Į Sovietų 
Sąjungą. Sovietų vyriausybė, 
nuoširdžiai suprasdama tų pi 
liečiu susirūpinimą, jų prašy 
mus išklausė ir leido važiuo
ti į Sovietų Sąjungos tolimas 
sritis, suteikdama visokerio 
pos* paramos ir pagalbos»,.. .

Taip šį Pabalti jos tautų nai 
kinimą aiškino Sovietų Sąjun 
gos vyriausybė.

Prasidėjus karui, bolševikai 
taip pat išvežė kalinius iš ViĮ 
niaus, Kauno ir kitų Lietuvos 
miestų kalėjimų, bet... visus 
tuos kalinius (keletą tūktančių 
žmonių) sušaudė Červenėj, už 
Minsko. Nuostabiu būdu iš ten 
išsigelbėjo keli lietuviai: Kum 
profesorius Petraitis ir jo bro 
lis, prof. Končius, pulkininkas 
Šova, pulkininkas Petruitis ir 
keli darbininkai.

Pulkininkas Petruitis apra
šė savo išgyvenimus knygoje' 
«Kaip jie mus sušaudė». Toji 
knyga yra dar vienas doku
mentas, liudijąs apie siaubin
gus bolševikų darbus.

Širdį veria kalinių ir. trem 
tinių šauksmai ir skundai- Bet 
iš visų tų dejonių skausmin
giausių balsu skrieja į pašau 
lio sąžinę vienintelis, bet bai 
sus klausimas:

Už ką tos visos kančias?!
Už ką...

— Gautosiomis žiniomis, ka 
ralienės Elžbietos ii vainikavi 
mo proga Lietuvos m'nisteris 
B. K. Balutis įteikė oficialų 
sveikinimo raštą,kuriuo pareis 

kė visos lietuvių tautos linkė 
j iraus Jos Didybei karalienei 
Elžbietai U, Jos Didybės Vy
riausybei bei visai britų tau 
tai. Sveikinimo rašte pareikšta 
padėka D. Britanijai už jos 
paramą Lietuvai bekovojant 
dėl nepriklausomybės, atsisa 
kymą pripažinti Sovietų oku 
paciją de jure, suteikimą pa
bėgėliams globos ir kt. jūietu 
vos Ministeris Londone svei
kino savo, Lietuvos Diploma 
tinės Tarnybos užsienyje, jos 
Šefo ir Vyriausiojo Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto vardu. 
Be to, specialiai buvo pami
nėtos taip pat lietuvių organi 
zacijos D. Britanijoje bei vi
same britų Commonwealthe. 
Lietuvos ministeris Londone 
B. K. Balutis, pasiuntinybės 
patarėjas V- Balickas su žmo 
na ir pasiuntinybės attache 
P. Varkala su žmona buvo 
pakviesti ir dalyvavo Jos Di 
dybės karalienės Elžbietos II 
vainikavimo iškilmėse.

— D. Britanijos ambasado
riaus ir konsulų pakviesti, 
JAV-se suruoštose vainikavi
mo proga iškilmėse taip pat 
dalyvavo Lietuvos ministeris 
Vašingtone P. Žadeikis ir kon 
sulai J. Budrys, Dr. P. Dauž- 
vardis, A Šalna irDr. J. Biels 
kis.
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(Atkelta iš 3 pusi.) 

giau paskleidė savo kortas, 
kaip faktiškai jis buvo «laimė 
jęs Pabalito valstybes». Šis 
Malenkovo pranešimas nuosta 
biu bildu sutapo su sovietinių 
dalinių įžygiavimu į Pabaltijį.

Visų trijų kraštų okupavi
mas, kaip buvo matyti )š Ma 
Jenkovo pranešimo auditorijai, 
galų gale tiktai atbaigė jau 
seniai suplanuotą ir iki smulk 
menų aptartą operaciją. Pa
baltijo visi trys kraštai buvo 
Sovietų laimėti jau 1939 m. 
rudenį. Kariškai, kaip pabrėžė 
Malenkovas savo auditorijai, 
visos trys valstybės buvo lai 
komos nugalėtomis nuo to mo 
mento, kai tik Sovietai jose 
Įsiruošė karines bazes. «Tači 
au Sov. Sąjunga nieko negali 
okupuoti, - kalbėjo tada Ma
lenkovas - Sov, Sąjunga nie
kad neves karo tuo titulu, kad 
per jį butų praplėsta jos teri 
torija. Tačiau Sov. Sąjunga, 
kadangi tai sudaro komuniz
mo esmę ir glūdi jo prigimty, 
negali niekur sustoti. Ji plė
sis ateityje, vis didėdama ir 
darydamas] vis galingesnė»! 
Jau 1939 m. rudenį, Lai So
vietai įsitaisė savo karines ba 
zes Lietuvoje, Latvijoje ir 
Estijoje, Malenkovas pradėjo 
šaltąjį karą iš Maskvos. Jis 
labai vikriu bildu, pavaizduo 
duodamas visai neegzistuojan 
tį priešą, pradėjo smarkiai 
šias tris valstybes spausti, o 
pirmaisiais žiemos mėnesiais 
pasiuntė į Pabaltijo valstybes 
Šerovą, prie Stalino sekreto
riato veikiančio saugumo sky 
niaus visų operacinių dalių še 
tą. herovui atėjo ten į pagal
bą latvių, estti ir lietuvių k. p. 
nariai, kurie Serovo pavedimu, 
kaip ir anksčiau, įvykdė jau 
iš anksto smulkiai aptartus ir 
Pabaltijo vyriausybėms apka! 
tinti reikalingus sabotažo ak
tus prieš Sovietų karines ba
zes. Tuo tarpu Sovietų vyriau 
sybė, pasireiškus naujam sa
botažo aktui, vis smarkiau 
savo protestais spaudė mini
mųjų kraštų vyriausybes, kol 
galiausiai dar aiškiau atsklei 
<iė savo kortas ir pagrasino, 
jog bus priversta minimuosius 
kraštus okupuoti, jei jų vyri
ausybės nesugeba jų teritori
joj esantiems Sovietų kariams 
garantuoti. Taip ilgainiui Pa
baltijo valstybių gyventojai, 
kaip autorius pastebi, «išduo
ti viso likusio pasaulio ir pa
likti savo likimui», priversti 
prieš savo valią įsileisti į 
kraštą Sovietus, galop taip 
pat prieš savo valią buvo So
vietų paglemžti.

Su laiku bolševikai, atsidė
kodami Pabaltijo kraštams už 
«draugiškus jausmus,» parodė 
savo tikrąjį veidą, pradėdami 
suiminėti dešimtimis tūkstan
čių nebolševikus. Kaip Moli
nas pastebi, Malenkovas 1940 
m. birželio gale Maskvoje cen 
tro komiteto didžiojoj posėdžių 
salėj sukvietė 42 saugumo ka 
rininkų pasitarimą, kuriame 
turėjo dalyvauti Serovas ir jis 
pats. Jame buvo smulkiai ap
tarti suėmimų ir deportacijų 
planai. Suėmimai buvo vykdo 
mi pagal šimtus kartų Sov. 
Sąjungoje jau išpraktikuotus 
metodus. Po «priešiško ele- 
.mento» arba «liaudies priešų» 
paskum buvo suiminėjami ir 
deportuojami intelektualai, 
«buržujai», įvairių religijų «fa 
natikai» ir kiti. Autorius pažy 
mi, kad visas šias operacines 
grupes suplanavo «paleisti į 
darbą» pats Malenkovas, ku
ris nuo pat pradžių ligi galo 
prižiūrėjo jų veikimą ir davi 
nėjo visus reikalingus įsaky
mus.

Serovas 1940 m. gale Rygo 
je įkūrė savo vyr. būstinę, 
kurią rugpjūčio pabaigoj neti 
ketai aplankė, padarydamas 
«žaibo vizitą» pats Malenko
vas. Buvo sušaukta «žaibo 
konferecija»,, kurioje turėjo 

dalyvauti visi operacinių gru 
pių vadai su savo pavaduoto 
jais, taip pat atvyko keli ei vi 
liai, tarp jų ir Latvijos KP se 
kretorius Koloborseuas. Malen 
kovą pagavo tiesiog įsiutimo 
priepuolis, ir jis pagrasino, 
kad jei suėmimai su išveži
mais nebus įvykdyti taip, Kaip 
užplanuota, tai už tai savo 
galvomis atsakys pačios ope 
racinės grupės, tarp kurių bū 
šią pravesti valymui. Kai Su- 
rovas įsikišo, mėgindamas aiš 
kinti, jog suimtiesiems išvež 
ti trūksta net vagonų, Malen
kovas iš įsiutimo sušuko: «0 
kam jums reikia vagonų? Ar 
neužtenka vieno parako?» Mo 
Imas pastebi, kad toks Malen 
kovo atsakymas pritrenkė net 
šituos bolševikinio saugumo 
vilkus, sudarytus iš MVD tar
dytojų, policijos karininkų ir 
specialiems uždaviniams vyk 
dyti apmokytų žmogžudžių: 
jie netikėjo, kad po Stalino 
ar ne tik pats įtakingiausias 
Sov. Sąjungoje politikas taip 
aiškiai ir atvirai pareikalautų 
vykdyti masines žmogžudybes. 
Po to nepraėjo nė 14 dienų - 
ir per Sovietu okupuotą Len
kijos dalį. Lietuvą, Latviją ir 
Estiją, kaip pažymi Molinas, 
prasidėjo nepažįstą jokio pa
sigailėjimo valymai. Tik iš vie 
nos Latvijos per naktį buvo 
prievarta Į Sov. Sąjungą de
portuota 38.000 latvių. Malen
kovo duotos Pabaltijo valsty
bėms «aptvarkyti» direktyvos 
Serovui reiškė įsakymą, kurį 
jis turėjo įvykdyti iki pačių 
mažiausių smulkmenų.

Malenkovo įsitikinimu, kapi 
talizmas esąs dar labai tvirtas 
ir vis tebesudarąs didelę jėgą, 
nors iš vidaus jau esąs supu
vęs ir «pažymėtas mirtine žaiz 
da». Jo įsitikinimu, Vakarai 
bus baigti, kai tik Sovietams 
pateks į rankas naftos šaltini 
niai ir kapitalistu turimi žalia 
vų ištekliai. «Paskutinėj žūtbū 
tinėj kovoj lemiamą žodį tars 
ne pramonė, bet žaliavų galin 
gumas». «Valytojai» Pabaltijo 
kraštuose vėliau buvo apdo
vanoti Lenino ordinu, taip pat 
priimti Kalinino ir paties Sta 
lino. Tačiau būdinga, kad So 
vietų vyr. vadai, davę tokį ži
aurų įsakymą masiškai naikiu 
ti baltus, oficialiai - dėl akių - 
tų žygių sau neprisiėmė ir vis 
ką vykdė kuo slapčiausiai.

Iš tolimesnių aprašymų pa
niški, kad Pabaltijo kraštuose 
savo veikla «pasižymėjo» ir 
kom. partijų nariai. Pasirodo, 
dar prieš įžygiuojant Sovietų 
kariuomenei buvo sudaromos 
«nepatikimų elementų» karto 
tekos saugojamos Maskvoje. 
rl u kartotekų padedami, bolše 
vikiniai tardytojai, apklausę 
dešimtis tūkstančių civilių, bu 
vusių vyriausybės narių, arini 
jos vadų arba administracijos 
šulų, užkirto kiekvienam suim 
tajam kelią gintis arba neigti 
savo ankstesnę veiklą.

Molinas taip pat būdingai 
pavaizduoja, kaip bolševikai

Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių 
krautuvė tiktai pas

sugeba nepažįstamiems jų re 
žimo ir bolševikiniu triukų ap 
monyti akis. Karo metu ry
šium su paskolos ir nuomos 
komisijos veikla Maskvą ruo
šėsi aplankyti keli amerikiečių 
senatoriai ir žurnalistai. Bolše 
vikai pasiryžo juos tinkamai 
sutikti. Didžiojo teatro solistas 
Kozlovskis, anksčiau buvęs

šventikas, gavo įsakymą per 
kelias dienas išmokyti chorą 
bažnytinų giesmių ir pade
monstruoti amerikiečiams, kad 
«Sov. Sąjungoj niekas neper 
sekioja nei tikinčių, nei tikė
jimo». Kai Kozlovskis atsikir
to, ką dėl to pasakys palriar 
chas, Malenkovas jam atrėžė: 
«Nieko. Jis yra toks pat artis 
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Nori patogioj, gražioj vietoj, pamary — Praia Grande 
įsigyti žemės sklypą?

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 «Mūsų Lietuvos redakcijoje.
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BALDŲ SANDĖLĮ.
A V. IDR. GIACAGLINI, 71-C — V. ALPIXA.

r

PERES PRANAS LTDA.
Importação — Exportação

Raštinė: - Av. Churchill, 94 - “l.o and. - sala 110 
Rio de Janeiro - Fones: 52-0229 e 32-6265

Em Minas Gerais: »
Peres & Cia. Ltda. - Leopoldina - R. P ovidenda. 71 
Jother Peres de Resende - São Pedro dos Perros

Amadeu Cesar Machado - Nanuaue.
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REIKIA BALDŲ? KREIPKIS Į TAUTIEČIO
J. L. GalinsKas Ltd ar '

tas, kaip ir tu, o algą gauna 
iš mūsų. Jis tik atskaitys mi
šias ir pats pagiedos»... Kaip 
buvo sutaria, taip ir padaryta. 
Amerikiečiai buvo tiesiog pri 
glušinti bolševikų suruoštos 
karinės parodos, turėjusios pa 
demonstruoti raud. armijos 
nenugalimumą, iš vokiečių atim 
tais ginklais, buvo gerai pa
vaišinti tarp patrankų ir šar
vuočių įtaisytuose baruose. 
Gorkio parKe tą dieną pro dvi 
gubą apsauginį žiedą buvo į 
vidų telefdžiami, bet taip, kad 
to nepastebėtų amerikiečiai, 
tik gerai apsitaisę civiliai, vi 
si svečiai iš JAV žavėjosi baž 
nyčių varpais, kvietusiais į 
mišias, i'-, iki ašarų sugraudin 
ti Kozlovskio surežisuotu baž 
nytinių giesmių giedojimo, at 
siprašinėjo Sovietų vadovus, 
kad Amerikoje «sąmoningai 
vedama prieš Sovietus melų 
propaganda, aiškinanti, esą, 
Sov Sąjungoje neveikianti są 
žinės laisvė» etc. Be abejo, 
jiems atleidimas už tą «nuode 
mę» buvo švelniai suteiktas, 
bet su sąlyga, kad ateityje pa 
tys įtikinėtų, kaip nekaltai 
«šmeižiami» už taiką kovojau 
tieji Sovietų politikai. Tik į 
patį galą išnikusios bolševikų 
minios visą tą režisūra vos 
neapvertė aukštyn kojomis. 
Kokių dviejų tūkstančių išba
dėjusių piliečių minia tuo lai
ku, kai amerikiečiai lankė Gor 
kio parką pralaužusi visas sar 
gybinių užtvaras, pradėjo vie 
ni kitiems per galvas grobsty 
ti parodoj išstatytas žąsis, kum 
pins ir kita.

Kad «draugai» moka ir Sov. 
Sąjungoje gerai gyventi, paro 
do ir daugiau pavyzdžių. So
vietų «prezidentas» Kalininas 
taip pat turėjo «draugę artis
tę», kuri pagal jo čekiu kny
gutę sau už 1940 m. negirdė 
tą 120 000 rublių sumą «užsi- 
fundino» norkų kailinius. Dėl 
to raportą Serovas surašė pa 
čiam Malenkovui. kuris paste 
bėjo, kad tokios rūšies skan
dalų įvyksta beveik kas an 
tras mėnesis. Malenkovas turi 
į savo asmeninę šios rūšies 
«nusidėjėlių kartoteką» jsitrau 
kęs ir daugiau «nuodėmingų» 
Sovietų vyriausybės narių. Pvz. 
Lazaris Kaganovičius taip pat 
turėjo paklusti Malenkovui. 
nes Malenkovas nustatė, kad 
Kaganovičius «palaiko santy
kius su kapitalsitiniu pasauliu»: 
jis turi JAV-se slaptą einamą 
ją sąskaitą. Abu Kaganoviči- 
aus broliai taip ir dingo be 
žinios panašiai, kaip Šemšuš 
naja, dabartinė Molotovo žmo 
na. kuri išsigelbėjo tik tuo, 
kad yra ištekėjusi už Moloto
vo.

— Dėl D r. St. Baran o , U k ra. i 
niečių Tautinės Tarybos Vykd. 
Komiteto pirmininko, mirties 
VLIKo VT pirmininkas K.Žal 
kaūskas Ukrainiečių Tautinės 
Tarybos Vykd. Komitetui pa
siuntė užuojautos telegramą. 
Baranas iškilmingai palaido
tas Miinchene.

— Gegužės m. 30 d., eida
mas 83-čius savo amžiaus me 
tus, Weesene Sankt Galleno 
kantone, Šveicarijoje, mirė 
kun. prof. Dr. Povilas Jokūbe 
nas, Lietuvos Evangelikų - Re 
formatų Bažnyčios generali
nis superindentas. Velionis 
daugiau'kaip 2 metus išbuvo 
Šveicarijoj, kur gyveno evan 
gelikų bažnytinės organizaci 
jos išlaikomoje senelių prie
glaudoje.

— PLB Europos kraštų ats 
tovų suvažiavimas šaukiamus 
birželio 28-29 d. Hanoveryje, 
Vokietijoje. Laukiami atstovai 
iš visų 9 Europos bendrumu o 
nių. Suvažiavimas padarys 
pranešimus VLIKo ir VT, taip 
pat atskirų kraštų .beudruome 
nių. Be to, bus svarstomi šie 
klausimai: bendruomenės ir 
Lie.uvos laisvinimo veikla Eu 
ropinis Sąjūdis ir kt.
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Jprindys & Čia
I -' A R D U O D A

Rastinės Darbai ir Teisiniai Patarimai

Rut R dierto Simonsen. 13 -- 3° — salas 306 ■ 310 
(Senoji rua do Carmo ir kampas P ęa Clovis Bevilaquaj 

São Paulo

MEKANIKOS DIRBTUVE
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Pardavimas grynais ir 
išsimokėtinai.

RUA BARAO DE ITAPETININ GA, 275 — 7 AND. — SALA 73 
TEL. 34-7482 — SÃO PAULO
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Gaminami Įvairiausių braižinių vitražai, 
vieliniai tinklai tinkavimui ir tvoroms, 
langų stiklų apsaugos, užtvaros, geležinės 
durys ir vartai, banguotos skardos durys 
pagal mąstą.

Gaminami žibintuvai Įvai
riausių tipų. Daromi įvairių 
dydžių grąžtai žemei gręž
ti.

LEONAS VARNAUSKAS
Telefonas (recados) 3-O7O7

Rua 12 N.o 3 9 — Vilą Želi na 
Avenida Zelina N.o 714 — (fundos) 
Caixa Postal 4118 — São Paulo

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS.
balso grynumas. skambumas

Sprindys & Čia —- Largo S. Jose 1.
Kaip niekur kitur, prieinami tusiomis kainomis.

Parduodama patogiomis sąlvgomis ir šsimokėjimui
■MMMBBnot ~wmwni—irTiwnrBTTraT imrninf n ■ iwiinmi inv — wn»rj**a«»tcepatgitc«^~iuj—>raa^>WE!U*n MBBOHEMMMHMaacMaMa

Industria e Comercio de Calçados Nori, kad «Mėsų Lietu
va» butų lietuviškojo gyveni
mo veidrodis?

— Bendradarbiauk joje 
pranešdamas visas naujienas 
iš savo apylinkės, miesto ar 
inteitoro.
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Natūralizacija, inventoriaus surašymas, išieškojimas 
skolų, persiskyrimai (desquites) nuomininkų išvary
mas, kriminalinė ir darbo teisė.

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

ir nuo 16,30 iki 19 vai.
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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. 4-5 576 — SÃO PAULO

Santo Amaro apylinkėje - miestą- 
baus grožio gamta sveikas klimatas, tik už \\
18 klir. nuo Praça da Sé, geras kelias, tarp x\T '
dviejų "žerų. Puiki proga dabar į.-igyti žemės //
sklypą su mažu Įnešimu ir ilgalaikiu išsimokėjimu
— 100 mėnesių \\

Reikalingų informacijų gauti tik pas vieninteli {galio- \d 
tini šias žemes pardavinėti musų taurelį /Giži Kmili iusk\, rua \ 
Benjamin Constante 23, 1-o andar sala 6. Fone: 34 5914. šiokiadie
niais iki 17 vai. Šekamdieniais ir šventėmis 8 9 vai. ryto.

Suinteresuotus nuveža ir parveža. Iš Santo Amaro eina autobu 
sai Jardim Riviera. Iš Socorro galima nuplaukti laiveliais.
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CAjfAjf
JaW JIOI5GIE

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.

IS FABRIKO TIESIAI VARTOTOJUI.

JORGE

Rua São Caetano, 526
Fone 35-3260

MATELIONIS
KRAUTUVAS:

☆ Rua São Caetan-;, 510
São Paulo
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VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS 

L I N D O Y A

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GA MINIŲ. P LA TINI OJA I

1 IKAtiÃGjF CAIG135II IE 115II ltd a
Lindoyą 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 c 835 Caixa Postai 3967 
TELEFONES: 51-4019. e 51-2223 S Ã O P A JI L .O
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Lietuvos vardas
sąryšyje su «baisaus birželio» 
minėjimu buvo plačiai išgar 
sintas.

SPAUDOJE

Dienraštis «A Gazeta» bir
želio mėa. 13 talpino ilgą ir 
rimtą straipsnį pavadintą «Tor 
türos anapus geležinės uždan 
gos. Birželio 14 tautinio gedu 
lo diena Lietuvai, Estijai ir 
Latvijai». Straipsnyje aprašo 
mi kankinimo priemonės, areš 
tai, kaip suimtieji «prisipažįs 
ta» prie jiems primetamą kai 
tinimų ir kt. Straipsnis ypa 
tingai naudingas pasiskaityti 
visiems mažiau pažįstantiems 
komunizmo praktiką.

Dienraštis «Correio Paulista 
no» 14 d. birželio laidoje tal
pino straipsnį «Sibiran tik per 
vieną naktį deportavo 129 tú 
kstančių pabaltiečių.» Straips 
nyje aprašomi,

suėmimai 14 d. bir 
želio, suimtųjų vežimas gyvu 
lių vagonuose Rusijon.

Dienraštis «Folhada Manhã» 
birželio m. 14 d įdėjo straips 
nį «Gedulo savaite Baltijos 
tautų». Straipsnyje nurodo so 
vietų Rusijos sudarytas sutar
tis su Pabaltijo tautomis- ir 
kąip jas Rusija sulaužė

Dienraštis «O Estado de 
São Paulo» bi-želio 14 laidoje 
įdėjo straipsnį «Gedulo diena 
Pabaltijo tautoms». Rašo apie 
Ribentroppo ir Stalino sutartį 
bei Pabaltijo okupacija, trėmi 
mus, sovietų koncentracijos 
stovyklas.

Katalikų savaitraštis «Legio 
nario» tabūno straipsnį «Žmo 
nių medžioklė», kur aprašomi 
žmonių deportacijos Sibiran 
vaizdai.

Bendrai, šiais metais pirmą 
kart taip plačiai São Paulo 
spauda išgarsino Pabaltijo tau 
tų vardą.

Visi straipsniai yra rimti, 
gražini parašyti. Tai nuopel
nas komisijos, sudarytos iš vi 
sų Pabaltijo kolonijų atstovų, 
baisiojo birželio įvykiams pa 
minėti Teisingai yra sakoma, 
kad vienybėje yra galybė.

PER RADIO 

trėmimus Sibiran paminėjo 
tik «Ecxelsior» mūsų priete- 
liaus prof. José Ferreira Car 
rato dėka.

Radio «Ecxelsior» šiam mi 
nėjimui skyrė ^isą pusvalan
di Programą sudarė prof. J. 
Ferreira Carrato parašytas 
montažas paįvairintas pabal
tiečių tautų dainomis L K. 
Bendruomenės choras sudai
navo Sasnausko «Sužadinkim 
Lietuvą ir Tautos himną, kuo 
ir buvo baigta radio progra
ma.

Prof. F. Carrato žodžiai apie 
Lietuvai draugeliui radio klau 
sytojų išspaudė ašaras. Šiais 
metais bendro minėjimo salė 
e visų pabaltiečių nebuvo,

i es mieste buvo negalima gau
ii didesnės salės, kuri talpin
tų minėjimo dalyvius. Atski
rai ruošė lietuviai, Vila Želi 
roję seselių pranciškiečių gim 
i azijos salėje. Minėjimo pro
gramoj buvo pagerbti žuvusie 
ji už Lietuvą. Pagerbimo me 
tu L K. Bendruomenės choras 
sugiedojo Malda už Tėvynę 
ir Libera.

Momentui pritaikintą kalbą 
pasakė inž. Z. Bačelis, poetė 

M. Vinkšnaitienė paskaitė šiai 
dienai sukurta eilėraštį. Priim

Prof. J. Ferreira. Carrato

ii rezoliucija pasiųsti Brazdi 
jos vyriausybei. L. K. Bendruo 
menės choras sudainavo kele 
ta dainų. Ypač įspūdinga bu
vo Sasnausko «Sužadink i m 
Lietuvą» Visa programa baig 
ta Lietuvos himnu.

JI vai bažnyčioje buvo pa

Jei sergi, ar nori patikrinti sveikatą, nevažiuok mies
tan, bet kreipkis į či i. VILA ZEL1N0J 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.

Šeštaoieniais nuo 15 iki 17 vai ir sekmad nuo Piki 11 vai.

Praça São José, 8 sala 6 ir 7 Vila'Zelina (Baužio name)
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Regietrado no C.R.C. sob o n.° 551 =
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Aberturas ae firmas
Encerramentos de íirmas
Transferencias de íirmas
Contrafos na Junta Comercia
Distratos na junta Comercial
Escritas Fiscais
Escritas Comerciais

HORÁRIO das
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PRAÇA SÃO JOSÉ, 1 - V. ZELINA S. PAULO

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 
NAUJANYBIU

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 

1SS1MOKÊJ1MUL
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Prie pat autobuso Nr. 93 sustojimo vietos.

maldos už Lietuvą, kurių me 
tu kun. K. Miliauskas pasakė 
momemtui pritaikintą pamo
kslą.

- DARIAUS IR GIRĖNO 
IR IŠEIVIU DIENOS minėji
mas bus liepos mėn. 19 d. 
15 vai. Mokoje Liet. Sąjungos 
Brazilijoje patalpose. Ruošia 
visos lietuvių organizacijos.

CHORO KONCERTAS

L. K. Bendruomenės choro 
valdyba savo posėdyje įvyku 
šiame 18 d. birželio nutarė 
suruošti koncertą rugpiūčio 
mėn. 1 d , kurio pelnas bus 
skiriamas klebonijos statybos 
naudai.

LIET. KAT. MOTERŲ DRAU
GIJA uoliai ruošiasi paminėti 
15 metų veikimo sukakčiai. 
Šventė bus 26 d. liepos. Po
sumos gimnazijos salėje bus 
bendras užkandis, kurio me 
tu bus kalbų ir meninė pro
grama. Programoje yra numa 
tytas ir įdomus vaidinimas, 
kurį suvaidins tik vienos mo
terys.

Lietuvės katalikės moterys 
iš visų apylinkių kviečiamos 
26 d. Vila Zeiinon į Liet, Kat. 
Moterų Draugijos jubilėjinę 
šventę. Tvarkos dėlei prašo 
mos iš anksto pranešti apie 
savo dalyvavimą Draugijos- 
valdybai, arba klebonijoje, ar 
vienuolyne Vila Zelinoje.

REIKIA STIPRINTI BAŽNY
ČIOS STOGĄ

Paprašius statybos inžnierių 
patikrinti bažnyčios stogo be

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

ãs'19 horas.
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lubų stiprumą, prieita išvados, 
kad dabar stogas yra per silp 
nas per maža sparų, ant ku
rių sudėto dokalkos, čerpės. 
Pora sparų yra net sulinku
sių.

Taip pat pakviesti prefeitfi 
ros inžinieriai patikrinti baž
nyčios stovį. Patikrinimas bus 
atliktas šį penktadienį arba 
šeštadienį. Jei bus prieita prie 
išvados, kad stogas sudaro 
pavojaus, saugumo sumetimais 
ligi bus padaryta reikalinga 
reforma, bažnyčia bus uždary 
ta. Pamaldos reformos metu 
greičiausiai bus laikomos gim 
nazijos salėje.

Kadangi bažnyčion susiren 
ka šimtai ar net tūkstančiai 
per šventes, žmonių, reikia 
imtis visų atsargumo priemo 
nių, kad išvengti nelaimės.

Kun. P. R a.g a žiu s kas 
Klebonas

Santos, José Menino praia, netoli matyti maža salelė, prie 
kurios yra sūkurių ir įvyksta daug nelaimių.

KLASTINGOS ATLANTO 
BANGOS VĖL PAVILIOJO 

VIENĄ GYVYBE.

Birželio mėn. 16 d.„ Santos, 
José Menino prajoję prigėrė 
Vytautas. Jakštys 23 m. am
žiaus, gyvenantis São Paulyje, 
Vila Mariana.

Vytautas gavęs atosgų nu
vyko į Santos pailsėti. Antra 
dienį, su draugais nuėjęs mau 
d.vtis, nuplaukė ligi salos, pa
vojingos zonos. Grįžtant pate 
ko sukuriu ir prigėrė'

A.A Vytautas yra gimęs 
São Paulyje. Kurį laiką gyve 
no Vila Beloje, o paskutiniu 
metu Vila Mariana, Travessa 
Dom Luiz de Bragança.

Velionės tėveliai yra kilę 
Panemunio parapijos.

Dideliame skausme paliko 
tėvus Konstanciją ir Vincą 
Jakščius, ir savo sesutę Elvj 
rą, kurį lanko Escola-Normai. 
Šv. mišios - ezekvijos už ve
lionio vėlę bus ateinantį an
tradienį, 22 d. birželio 9 vai. 
Vila Zelinoje.

— Rio de Janeiro lietuviai 
gedulo dieną irgi minėjo. 9. 
vai. Rosario bažnyčioj buvo 
pamaldos, kurias laikė kun. 
F. Jakubauskas, o pamokslą 
pasakė kun. J. Janilionis,

— Pilietiniame minėjime kai 
bėjo ministeris Dr. Meieris, 
latvių ministeris Ozolins. Dai 
navos choras padainavo kele
tą dainų. P. Gaidienė ir Stri- 
maitytė deklamavo eilėraščius 
Minėjimas baigtas Tautos him 
nu.

- Inž. P. Audenis su ponia 
išvyko j Šiaurės Ameriką svei 
katos pataisyti ir ten žada iš 
būti apie šešis mėnesius.

— Šį sekmadienį 15 vai. 
gimnazijos salės patalpose 
renkasi' «MÜSU LIETUVOS» 
rėmėjai ir bičiuliai pasitarti 
spaudos reikalais.

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTE

Koncertą
Rugpjūčio mėn. 1 d.

KARO STOVIS VISOJ RYTŲ 
VOKIETIJOJ

Paskutiniais pranešimais ru 
sų okupuotos Vokietijos visuo 
se miestuose darbininkai strei 
kuoja Visam krašte paskelb
tas karo stovis.

Magdeburgo mieste rusų 
tankai besklaidydami demons 
trantus, dvidešimts žmonių 
užmušė

Berlyne sužeistų skaičius 
siekia virš dviejų šimtų, o už 
muštų - šešiolika.

SUŠAUDĖ DARBININ-KĄ.

Rusų ko uandanto įsakymu 
Berlyne ketvirtadienį sušaudė 
Willi Goettling. Geležinė už
dangą tarp rytų ir vakarų 
Vokietijos vėl užleista.

— Paskutiniame VU Ko po 
sėdyje buvo nutarta į VLIKą 
priimti mažlietuvių. rezistenci 
jos atstovą Mažlietuvių rėžis 
tencijos centras dabar yra 
Amerikoje, jos valdybos na
rių dalis gyvena Kanadoje: o 
kitas dalis - JAV-se Čikagos 
mieste. Centras šiomis dieno 
mis pranešė VLIKo ptrminin- 
kui M. Krupavičiui, kad jų 
atstovu VLIKan paskirtas E. 
Simonaitis, žinomasis judrusis 
mažlietuvių veikėjas.

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.

ĮMgĮĮBĮHBĮĮĮM

Mūsų Lietuvos skaitytojai 
reikalaukite kioskose
«MŪSŲ LIETUVA»

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