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Korėjoje derybos
sustabdymui mūšių, atrodo, ei 
na prie susitarimo abiėms pu
sėms priimtino. Komunistai 
jau nestato reikalai v imo, kad 
paleisti belaisviai būt sugaudy 
ti ir atgal patalpinti į belais
vių stovyklas.
; Atrodo,'kad ir Pietų Korėjos 
vyriausybė padarys kaikurių 
nuolaidų ir priims prez. Ei- 1 
scnh iwerío pasiūlymą Korėją.
sujungti taikiomis priemonė- 1 
mis.

LENKIJOJE

Vokietijos įvykiai rado, sti
pri) atgarsį. Kaip žinių Agen
tūros .pi a neša visame krašte 
vyksta stiprūs partizanų susi 
rėmimai su kariuomene. Kai- 
kuriose vietose paskelbtas ka
ro stovis. Rusai Lenkijon pa
siuntė naujas divizijas karino 
me ės ir tankų.

komunistinė vyriausybė vi
som galimom priemonėm per 
se Joja katalikus. Neleidžia 
įiešai pasireikšti. Varšuvos 

katalikų/teisių gynėjas Pa
moksle p1 smerkė komunistų 
žygius prieš katalikus Devin 
tini.ų d'enoie. nenaisant nepa 
lankaus wriausvbés nusistaty 
mo. Varšuvos gatvėmis buvo 
suruošta tyli procesija, kurioj 
dalyvavo didžiausios minios 
Varšuvos gyventojų. Tai buvo 
tylus protestas prieš komunis 
tinę pr •nra.gandą ir kartu pa 
rb lyma'š. kad komunistinė pro 
p-iganda nepasiekia savo tiks 
lo

Nauji vėjau is
• Kremliaus.

•j .

Paskuti n iu metu, pasireiškus 
stipriam p r ieškomu n i s t i n i a m 
judėjimui bei demonstraci
joms prieš komunistus okupuo 
tuose kraštuose. Kremlius pa 
siryžo pakeisti taktika Būtent, 
užimtuose kraštuose daugiau 
laisvės duoti tautiniam pasi
reiškimui. kaip pavyzdžiui, į 
atsakomingas vietas skirti ne 
rusus, bet vietinio krašto gy
ventojus, žinoma komunistus 
Tuo norima parodyti, kad 
Kremlius nesiekia surusinimo 
politikos.

Beabejo, šita politika, yra 
veidmainiška Kada jie norės 
ir ateis patogus momentas, jie 
vėl suspaus geležinėmis pries 
paudos replėmis. Šias nuolai

das daro ne delko kito, kaip 
del vykstančio įvairiuos kr>š 
tuos nepasitenlcnimo pries 
okupantą.

Ryty Berlyne vėl 
streikas

Apie 10*' tūkstančių darbi
ninkų rusų okųpuotoj Berly
no daly paskelbė «baltąjį strei 
ką». Kaikuriuos fabrikus so
vietų kariuomenė užėmė ir jė 
ga verčia darbininkės dirbti. 
Darbininku streiko tikslas yra 
reikalavimas paleisti per 17 
d. birželio demonstracijas .su
imtus darbininkus.

Paskutinėmis žiniomis Rytų 
Vokietijos vyrtausybė nusilei 
do streikininkų reikalavimui 
- suimtuosius paleido.

Paskutiniu metu rusai atsiun 
tė keturias divizijas karinome 
nės Berlynan ir 200 tankų.

Birželio mėnesio demonstra 
cijose rusų okupuoto] Berly
no daly žuvo virš 30Ô darbi
ninkų.

Vašingtone
susirinkę posėdžiauja Ameri
kos, Anglijos ir Prancūzijos 
užsienio reikalu ministerial. 
Trijų didžiųjų galybių minis
terial studijuos tarptautinę po 
litinę padėtį tiek Azijoj, tiek 
Europoj ir kituose kraštuose.

Vokietija jau lemiamoji 
galybė.

Nežiūrint, kad Vokietija dar 
padalinta, ji vaidina šiuo me 
tu didelį, jei ne patį djdžiauęį 
vaidmenį Europoje, ypač po 
birželio mėnesio įvykusių de 
monstracijų Berlyne. Vokieti 
jos suvienijimo raktas yra pa 

’ čios Vakarų Vokietijos ranko 
se Vokietijos ir vakarų Euro 
pos politiką nulems būsimi ru 
gsėjo mėnesį rinkimai. Visi 
vokiečiai stovi vieningai už 
Vokietijos suvienijimą, bet ne 
visi vieno nusistatymo del Vo 
kietijos dalyvavimo Europos 
Gynimo Bendruomenėje bei 
Atlanto Sąjungoje. Tiek Euro 
pos Gynimo Bendruomenė, 
tiek Šiaurės Atlanto Paktas 
negali apsieiti be Vokietijos 
Europos likimui šie rinkimai 
yra lemiami. Jei laimės dabar 
tinė vyriausybė, Vokietija da 
lyvaus minėtose sąjungose. 
Gi laimėjus opozicijai su so
cialdemokratais pry šakyje, 

Vokietija gali pasilikti izoliuo 
ta, neutrali, ko žinoma ir Mas 
kva laukia.

Kąi bns sprendžiamos Vo
kietijos rytų sienos, tuomet 
bus pulieJu ir Lietuva ypač 
Klaipėdos kraštas. Lietuvos 
atstoįvnias surištas su ne
mažais sunkumais, nes kaimy 
nai nenorės lengvai atsižadė 
ti kaikurių Lietuvos teritorijų.

■L: \
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Vienas iš daugelio : ão Paulo aiziiu.

Italijos Vyriausybė
yra pavesta buvusiam mini- 

teeini pirmininkui ir užsienio 
reikalų ministerial Alcide De 
Gaspieri Tačiau uždavinys 
nebus lengvas, nes vieni krilcs 
čionys demokratai ir jienriš’ 
artimos partijos neturi abšo- 
lutinės daugumos parlamente/ 
Buvusias vyriaus'ybeš rėmė 
dešinieji socialistai. Tačiau 
socialistai iš De Gaspeti rei-Į 
kalauja už vyriausybės rėmU 
mą kairesnės socialinės pro-1 
gramos. Koks dešiniųjų soda 
listų nusistatymas bus būsimos 
vyriausybės atžvilgiu paaiš
kės šį šeštadienį įvykstančia 
me partijos kongrese. Nuo so 
cialistų nusistatymo priklau
sys ir Italijos vyriausybės su 
darymas. Pati vyriausybė bus 
sudaryta ateinančią savaitę, 
paaiškėjus socialistų reikala
vimams.

lavijos krepšinio kamanda.
.ipgoslavų komados krep 

ši niekai atsisakė grįžti komu 

r“"ė" JuKosla'rijonT'T9/TLiepos Devintoji
— Rumunijos sostinės radio - .j .... 

pranešė, kad Ru-muaijps
krašto miestų gatvėse 

pardavinėjama pakankamai 
daržovių bei vaisių, kurių lig 
š oi bučo didelis trūkumas!

-- EKONOMINIAI SUNKU
MAI slegia valstybes esančias 
anapus geležinės uždangos.

Da linai šie sunkumai išprovo 
kąvo d rbininkų demonst.raci 
jas. Rusija lig'šiol griebė vi
sa ką galėjo iš užimtų kraštų.

Amerikoje Baltm.orės mi
esto ligoninėje buvo operuo
tas Filipinų prezidentas Elpi- 
die Quirino. h? \ .

S AVIŽUl )YTÉ PARLAMENTE

Liepos mėn. 8 d. Rio de Ja 
neirė, parlamento r rūmuose,' 
revolverio šūviu, nusižudė Goi 
as estado atstovas, PSD par
tijos, Plinio Gayer. Savižudy
bės priežastis - vidurių vėžio 
liga, kuri velionį jau senai 
kankino. .o - ■■ > ’

— Brazilijos senatas patvir 
lino įstatymo projektą, sulig 
kuriuo yra įsteigiama sveika 
tos ministerija. = ’ > < .j 

Liepos devintoji são Paulo 
estadui yrą virtusi savotiška 
tautine švente 1932 m. liepos 
ni. 9 d. São Pau o «stadas su 

i- kilo ries tuometinę Brazili- 
. jos vyriausybę, fa k tina i d iki 

tOŲįšką, kurios pryšakyje sto 
vėjo daba n m u- Respublikos 
prezidentas Gelulio Vargas. 
Sukilimas nepavyko, nes trū 
ko maisto ir ginklų. Uostai ir 
keliai vedantieji į São Paulo 
ėstadą buvo užblokuoti.

Nors sukilimas nepavyko, 
.tačiau São Pau i o valstybė šios 
dienos neužmiršta. Žuvusiems 
kovoje sukilimo metu yra pas 
tatytąs paminklas, o sukilimo 
aktyviems dalyviams, tarnau 
jautiems valdinėse įstaigose 
.įstatymais suteikta privelegi 
ją paąųkštir imas tarnyboje 
viena, kategorija.

São Paulo estado parlamen 
to rūmai yra pavadinti «Devin 
tosios Liepos» rūmais.

.— Amerikos karo laivynas 
vizitavęs Rio de Janeiro ir 
Santos praėjusį sekmadienį 
išplaukė, Ląivų iuula. .per sa
vaitę laiko Brazilijoje pralei
do du milijonus dolerių, virš 
8o milijonų kruzeirų

— via Anchieta kelio antra 
kryptis, Santos link, atidary
ta važiavimui. Prie statybos 
dirbo 2600 darbininkų.

Dideli šalčiai Brazil
ijoje-

Šios savaitės pradžioje pie 
tinę ir centralinę Braziliją nu 
siaubė dideli šalčiai. Kaikurio 
se Brazilijos vietose buvo iš 
kritęs sniegas, užšalęs vandu®. 
Toki šalčiai yra buvę tik 1916 
metais.

NUSALO KAVA
Šalčiai ir šalnos labai pa

kenkė kavai, ateinančiū m«tų 
derliui. São Paulo estads palie 
tė 20 procentu kavos. Kur kas 
daugiau nukentėjo šiaurės l’a 
raita..Iš kart buvo skelbiama, 
kad 70 procentų nušalo. Ta
čiau paskutinės žinos sako, 
kad nuostoliai daug mažesni.

— Daržovių augintojai po 
šios savaitės šalnų mėgino pa 
kelti daržovių kainas. Tačiau 
vargu pavyks, .nes daržovėms 
šalna nedaug pakenkė, nedau 
giáu dešimties nuošimčių.

Reikalingas advokatas byloms vesti?

Nieko nelaukdamas kreipkis i

Advokatą Declo Farias
Raštinė: /?. Santa Teresa, 28, §-to and. salas 604 ir 603.

- Jugoslavijos diktatorius 
Tito tvirtina, kad Rusijoj vyks 
ta didelė permaina vidaus po 
litikoj. Jo manymu vakarai 
privalėtj šį momentą, panaudo 
ti suartėjimui.

(kampas Praça da Sé) Fone: 33-824G ir 32-006L O VIENOK BĖGA
Šiomis dienomis Austrijos 

sostinėje Vienoje lošė Jugos

— São Paulo estadas per 
šešerius metus kelių statybai 
išleido puspenkto bilijono.

São Paulo ir kituose mies
tuose daug importo kompani
jų ruošiasi sustabdyti veikimą 
negali įvežti iš užsienio rei 
kalingų prekių del svetimos 
valiutos trūkume. Sąryšyje su 
tuo bus atleista daug tarnau 
tojų.

— Liepos mėn. 23-22 São 
Paulo mieste įvyks Religinės 
Kultūros Instituto kongresas.

SKAITYK IR PLATINK 
«MŪSŲ LIETUVA»

Lietuvos naęioaalinė 
M .Mažvydo biblioteka
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Ar žinai, kad
— Prancūzijos lietuviai ge 

gūžės 13 d. grupėmis ir pa
vieniui pasiaukojo Nekalčiau 
šiai Marijos Širdžiai. Iškilmin 
gas pasiaukojimo aktas buvo 
atliktas jėzuitų koplyčioje, ku 
rioje laikomos lietuviams pa
maldos.

— Gintaras - Lietuvos pajū 
rio brangusis auksas. Jį paži 
no senosios Romos, Atėnų ir 
net Egipto valdovų rūmai- 
Graikų filosofas Tales 640 m- 
pr. Kristų aprašė gintaro sa
vumus ir jį pavadino elektron. 
Dar prieš Romos įsikūrimą 
(VIII a. pr. Kr.) tos vietos gy 
ventojai etruskai gintarą ge
rai žinojo ir juo prekiavo. Fi 
nikiečiai atplaukdavo net i 
Baltijos jūrą jo nusipirkti.

— Didžiausias žinomas me
teoras, pasiekęs žemę, yra 
taip vadinamas Arizona meteo 
ras, nukritęs netoli šiandieni
nio Winslow miesto, šis me
teoras sulindo giliai į žemę, 
padarydamas vienos mylios 
platumo kraterį. Kitas didelis 
meteoras nukrito 1908 m. pel 
ketuose Sibiro miškuose. 20 
mylių aplinkui buvo išvartyti 
medžiai, o 50 mylių spindulių 
išbyrėjo gyvenamų namų lan 
gai. Meteoro sukeltas viesulas 
buvo jaučiamas 1000 kilome
trų aplinkui,

— Indokinijos karas Pran
cūzijai kasmet kainuoja po 1,- 
200.Ó00.000 dolerių. Nuo karo 
pradžios, t. y., nuo 1946 m. 
prancūzų karinės išlaidos In- 
donikijoje dvigubai perviršijo 
visą >aramą, gautą pagal Mar 
šalio planą. Prancūzai Indoki 
ui joje laiko apie 290.000 vyrų 

- armiją ir 26% geriausios sa
vo karininkijos. Nuo karo pra 
džios iš šios armijos jau žuvo 
35,000 karių ir 43,000 karių 
sužeista.

— Žemės sausumos plotą 
sudaro 5 mil. kv. mylių ledy 
nų, t'ek pat yra tyrų, 22 mil. 
kv. mylių yra kalnai, raistai 
ir pelkės ir tiktai 28 mil. k v. 

mylių yrą tinkamų žmogui gy 
venti.

— Tarptautinė vyresniojo 
amžiaus skautų stovykla šią 
vasarą įvyks Šveicarijoje. Į 
ją nori vykti ir lietuviai skau 
tai vyčiai. Jau yra parinkti ir 
kandidatai - Diephoizo (Vo
kietijoje) gimnazijos auklėti
niai, atstovauti lietuvius skau 
tus vyčius ir Lietuvą.

Gerai prisimename lietuvių 
skautų dalyvavimą tarptauti
nėje skautų Jamboree — Pran 
cüzijoje 194S m., Australijoje 
1953 m. pradžioje, kur mūsų 
skautai šauniai pasirodė ir 
tuo pačiu Lietuvos vardą iš
garsino.

Šių 5 skautų stovyklavimas 
atsieina 250 dol. Vykstantieji 
yra benamiai tremtiniai, netu 
rį lėšų. JAV rajono lietuvių 
skautų vyčių skyrius kreipia 
si į visus lietuvius, skautus-es, 
į visus geros valios tautiečius, 
maloniai prašydamas anuos 
mūsų brolius paremti aukomis.

-------------- Ą.—--. ■■-------

Auka likusiems Vokie
tijoje

Kanoshos Lietuvių Tremti
nių Bendruomenės Komitetas 
/JAV/ pranešė išsiuntęs 100,

Viena São Paulo aikštė - Praça de Republica

Bernardas Brazdžionis
V

Siaurės Pašvaistė
Lietuva, mano šiaurės pašvaistė
J r gėlė sidabrinių rytų, 
Kas krauju tavo veidą nulaistė 
ir ko raudi prie kryžkelės tu?

Ak, raudočiau ir aš apkabinęs
Tavo kojas gimtoj pakelėj, 
Kad iš tavo padangės lininės 
Kristų džiaugsmo dienos spinduliai,

Kad sugrįžęs ant Nemuno kranto 
Iš tremtinio kelionės liūdnos
Glausčiau, tartum relikviją šventą, 
Radęs slenkstį namų pelenuos.

Ak, norėčiau raudoti iš džiaugsmo 
Ir pajust, kad po kojom esi, 
Lietuva, žemės žodi švenčiausias, 
Lietuva, žemės laime šviesi!

....

- & pinigi lę auką Vokietijoje 
likusieme džiovininkams ir jų 
šeimoms i idividualiai sušelpti.

— Šio meto Vasario 16 gim 
nazijos mokytojų sąstatas:

Antanas G’ėdrius-Giedraitis
direktorius, dėsto lietuvių

kalbą,
O. Dir veils - Kyzel bačkas, 

vice-direktorius, švietimo ta
rėjas, dėsto vokiečių kalbą,

Kun Dr. Antanas Paškevi
čius, kapelionas, dėsto tikybą 
ir lotynu kalbą,

Alfonsas Krivickas, dėsto 
meno dalykus,

Dr. Edvardas Seika, dėsto 
chemiją, ir gamtos mokslus,

J. Jurkaitis, dėsto matema
tiką ir vokiečių kalbą,

S. Antanaitis, dėsto matema
tiką ir fiziką,

A. Gasnerienė, dėsto kūno 
kultūrą mergaitėms, mergaičių 
bendrabučio vedėja,

O. Gešventas, dėsto kūno 
kultūrą berniukams, bendra
bučio vedėjas,

T. Knopfmileraitė, dėsto vo 
kiečių ir anglų kalbas žem., 
klasėse,

X. Motgabis, dėsto muziką 
ir geografiją,

A. Petkevičius, dėsto biolo 
giją ir istoriją,

O. Vehrenkatnp, dėsto an
glų kalbą vyresnėse klasėse,

V. Snarskis, parengiamosios 
klasės mokytojas.

— Š.m. gegužio 23 dieną 
Vasario, 16 gimnazijos krepšį 
nio komanda Hannoveryje su 
žaidė 4- rias rugtynes su įvai 
riais vokiečių krepšininkų klu 
bais ir visas jas laimėjo to
kiais santykiais:

Gimnazija - Berlyno mokyto 
jų klubas - 20 : 14,

Gimnazija - Hannoverio «Ma 
raton» klubas - 3 : 15,

Gimnazija - Hannoverio H. 
B C. klubas - 41 : 16.

Gimnazijos - Herford klubas
- 31 : 24

Pagal šiuos žaidynių rezul I 
tatus gimnazijos Jaunieji k re 
pšininkai puikiai ir pelnytai 
laimėjo pirmąją vietą.

Pačios žaidynės buvo gy
vos, pilnos gražių ir sudėtin
gų momentų ir paliko gražaus 
įspūdžio.

— Kanados Krašto Valdyba 
š.m. gegužio 16 dienos raštu 
atsiliepia į PLB Vokietijos 
Krašto Valdybos atsišaukimą 
Vasario 16 gimnazijai namų 
pirkimo reikalu, paketindama 
vajaus akcijoje aktyviai prisi 
dėti ir pravesti vajų lietuvių 
tarpe visame Kanados krašte.

S.O.S.! — Gelbėkite!
(Ištrauka iŠ knygos «Lietuva Bolševikų Okupacijoj»)

(Pabaiga)

Rusai, kurie gyvena tokiose 
stovyklose, yra netekę bet ku 
rių žmogaus jausmų bei reak 
cijų. Netekę jų dar ir todėl, 
nes žino, jog vieną kartą at
vežti į tokią stovyklą kad ir 
trims ar penkeriems metams 
praktiškai jie iš jos nebeišeis, 
nes kai bausmės laikas baigia 
si, jie, kaip vis dėlto pavojin 
gi Sovietų santvarkai palie
kami toje pačioje stovykloje 
ar siunčiami į kitą pataisymui 
ar išbandymui.

Pažymėtina, jog kaliniai ru 
sai neturi jokių žmoniškų jaus 
mų nei užuojautos savo ben
dro likimo draugams? Nors jie 
patys kenčia nuo stovyklos 
tvarkos žvėriškumo, bet pėrė 
ję į administraciją ar net ka
liniais būdami, bet paskirti 
dešimtininkais, jie taip pat 
žvėriškai elgėsi su savo ner 
laimės draugais, kaip ir če
kistai. Iš tokio ruso, kuris ši
andien patylom keikia Sovie 
tų tvarką, rytoj galima laukti 
bet kurios denuncijacijos ar 
kitokios kokios šunybės.

Lenkų pilietis K., dirbęs 
Vorkutos lageryje, tarp kitko 
papasakojo:... Vorkutago kali 
niai buvo paskirstyti į kolonas

Jurgis Mantas

po 800-1000 žmonių kiekviena 
ir pristatyti dirbti prie stato
mojo geležinkelio Vorkuta - 
Kotlas - Vologta (dabar Kiro v). 
Tos kolonos buvo nuolatos 
kilnojamos tundroje. Kaliniai, 
žinoma, visados būdavo be 
pastogės.

Darbas (pylimų, griovių ka 
simas) - labai sunkus, nes že 
mė tundroje visuomet užšąlu 
si.

Be lietuvių stovykloje buvo 
rusų, lenkų, prancūzų ir an
glų (matomai specialistų, ku
rie atvažiavo į Sovietų Sąjun 
gą dirbti pagal kontraktus ir 
vėliau tokiu būdu buvo sulik 
viduoti), Volgos vokiečių ir 
daug kitų.

Mirtingumas kalinių tarpe 
buvo labai didelis. Daugiausia 
mirė žydų, uzbekų, lenkų. Nuo 
1941 metų birželio mėn. ligi 
tų metų spalio mėn. t. y. tuo 
laiku, kai pasakotojas, p. K. 
išbuvo Vorkulage, nemirė nei 
vienas lietuvis.

Lietuviai, kurie Vorkulage 
buvo beveik išimtinai ūkinin
kai, buvo atsparesni tiek liziš 
kai, tiek morališkai.

P. K. dar Lietuvoje būda
mas kalėjime pastebėjo, kad 
lietuviai laikosi labai vienin
gai ir garbingai ir, kiek tai 

buvo galima bolševikų teroro 
bei tortūrų režime, stengėsi 
išlaikyti lyg tam tikra organ! 
zaciją. Pvz., kalėjimo kamero 
je visi lietuviai klausė ar 
aukščiausio laipsniu karininko 
valdininko ar kokio visuome
nės veikėjo. Šitas susiklausy 
mas ir instinktyvus noras iš
laikyti valstybingumo tradici
ją buvo ryškesnis ir jaudinau 
tis pačiame Vorkutlage, kur 
savo vadu lietuviai laikė vie 
ną bu v. aukštą valstybės pa
reigūną.

Šitokia lietuvių laikysena 
darė stipraus įspūdžio ne tik 
kitų tautybių kaliniams, bet 
ir pačiai stovyklos administra 
cijai, kuri, kaip visose tos rū 
šies Sovietų jstaigo'se, buvo 
sudaryta iš tamsiausių gaiva 
lų: nuteistų čekistu, šiaip nu
sikaltėlių ir ypač iš buvusių 
bezprizonikų, kurie savo lai
ku buvo ištremti su tėvais ar 
vieni ir ten pat lageryje išau 
go-

Pažymėtina - sako P. K., - 
kad keliasdešimt buv. stovy
kloje rusų sentikių, ištremtų 
iš Lietuvos, vadino save lietu 
viais net santykiuose su admi 
nistracija.

Stovykloje buvo Permės 
stačiatikių vyskupas vardu, 
rodos, Eulagijus, kalinamas 
tenai jau dešimt metų.

Maskvoje ar Kuibiševe P. K. 
girdėjęs esą kunigaikštis Kons 
tautinas Radvila (iš Lietuvos) 
miręs ištrėmime Karagandoj, 
Kasachstane.

Sunkiųjų darbų stovykloje 
Sėverurlag dviejuose s%riuo 
se (35 ir 47) esančiuose šiau 
rėš kibire nuo 1941 metų rug 
piučio mėn. ligi 1942 sausio 
mėn. buvę apię 250 deportuo 
tų lietuvių, kurių tarpe:

V. Čarneckis, buv. sietuvos 
Ministeris Italijoje,

Prof. Pr. Dovydaitis, b. Mi- 
nisteris pirmininkas,

Gen. Sutkus, b. Finansų Mi 
nisteris.

Adv. Endziulaitis, b. Vidaus 
Reikalu Ministeris,

Dr. Jokantas, b. Švietimo 
Ministeris,

P. Kubilius, b. Klaipėdos Gu 
bemotorius,

Jonas Kalnėnas, «Trimito» 
redaktorius,

Vytautas Bičiūnaa, rašytojas 
ir dailininkas,

V. L. Nausėda, b. Kauno Ra 
dijofoho vedėjas,

J. Papečkys, b. mokyklų 
inspektorius,

Stanaitis, avijacijos kariniu 
kas,

Mikalajūnas, puskarininkis, 
Bačkos,husaru pulkininkas, 
Dr. Stonkus, gydytojas,
VI. Tiškus žemes ūkio mi- 

nist. Dep. Direktorius.
Tuo pačiu laiku stovykloje 

mirė 28 lietuviai, jų tarpe A 
domas Smetona, Respublikos 
Prezidento giminaitis, (mirė 
1942 m. tarp sausio men. 19 ir 
23 dienos) ir Vytauto Didžio
jo Universiteto Kaune prof. 
Zigmo Žemaičio sūnūs, apie 
9 metų amžiaus. Pažymėtina, 

kad tasai vaikas buvo stovy- 
klole vienas, be tėvų, be gi 
minių.

Du lietuviai, kurių pavard
žių pranešėjas nežino, greitai 
po atvykimo į stovyklą pabė 
go, bet buvo pagauti irsušau 
dyti.

Ponia G., grįžusi iš stovy
klos, esančios ties vietove No 
vi Vasiugan (Narimskij kraj, 
Novosibirskaja oblast), prie 
to pat vardo upės, įtekančios 
į upę Ob, papasakojo: 
«Vagone, kuriame aš buvau b- 
uvo liet moterų visų socialinių 
slu.ogsnių - nuo ministerienės 
ligi darbininkės. Jos visos nu 
vo ištremtos iš Lietuvos be 
teismo ir net be OSS'o (Oso 
boję Sekretnoje Soveščanije) 
- speciali slapta komisija, bol 
ševikiško teismo surogatasl- 
sprendimo.

Novosibirske visos moterys 
buvo perkrautos! baidokus ir 
dešimts dienų plaukė Obio’ 
upe ligi Vasiugan Vasiugaue 
kalinės pačios turėjo pasista 
lyti barakus gyventi. Stovyklų 
je buvo maždaug astuoni šim 
tai moterų lietuvių, esčių ir 
latvių. Lietuvių buvo daugiau 
šia - 75% Kai kurios buvo 
su vaikais, tačiau berniukai 
tegalėjo būti tik ligi 10 metų 
amžiaus nes turį daugiau kaip 
10 metų skaitėsi jau vyrais 
ir neturėjo teisės būti kartu 
su motina stovykloje.

Tų kalinių vyrai ir vyresnie 
ji vaikai (pastarieji atskirai 
nuo tėvą) buvo deportuoti į
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Is MúsH Veiksnių 
Veiklos

— Vyriausiasis Lietuvos Iš 
laisvinimo Komitetas pasiuntė
Berlyno burmistrui prof. Reu 
teriui telegramą, kuria VLIKo 
vardu reiškiama giliausia 
užuojautai dėl kritusių bekovo 
jant su bolševizmu berlynie
čių mirties Telegramoje pa
žymima, kad lietuviai gerai 
h u pranta, ką reiškia tokios 
Klikos, ir pareiškia savo soli
darumą kovoje su raudonuoju 
siaubu.

Telegramą paskelbė vokie 
< ių SWRF, Berlyno radijas ir 
Msa eilė vokiečių laikraščių.

- Williamsburgo deklaraci 
jos metinės paminėtos Padal
ijo Laisvės Komiteto buste 

Lew Yorke. Dalyvavo visa ei 
iė amerikiečių, pavergtųjų 
valstybių draugų, tarp jų
Europos Laisvės Komiteto va 
dovybė ir visų J d Vidurio ir
Rytų Europos valstybių atsto 
vai. Minėjimui vadovavo irta 
proga, žodį tarė LLK pirm. V 
Sidzikauskas. Savo- kalboj 
apie Pabaltijo valstybes ypač 
šiltai atsiliepė buv. valstybės 
pasekretoris Mr. A. A. Berle, 
kuris yra dalyvavęs Paryžiaus 
taikos konferencijoje 1919 m. 
Jis priminė ten vykusius «di
džiųjų» pasikalbėjimus dėl 
Suomijos bei Pabaltijo vals
tybių ir pareiškė pasitenkini
mą, kad ir šis Sovietų paver 
gtų Vidurio ir Rytų Europos 
tautų atstovi! pasirašytos dek 
laracijos, vadinamos Wiliams 
burgo deklaracija, minėjimas 
vyksta Pabaltijo Laisvės na
muose.

— Vokiečių spaudoje. «Rhe- 
inpfalz, Ludwigshafen» š.m. 
gegužio 11 dienos Nr Įdėjo ži 
n iię, kurioje rašo:

Lietuvių gimnazija bus per 
kelia į Bergstrasse apskriti. 
8000 lietuviu tautinei grupei 
vadovaujanti Krašto Valdyba, 
Vokietijos Federalinėje Res
publikoje yra nupirkusi Huet 
t-nfelde pilį ir ją numato 
perstatyti gimnazijos reika
lams. Sekantiems mokslo me 
taras skaitoma bus apie 190 

mokinių ir .15 mokinių ir 15 
mokytojų.

Pastaba, pagal paduotą sta
tistiką, jau šiuo metu yra 202 
mokiniai.

Ipirangos Muziejus São Paulo mieste.

Korr unikatas
1953 m. birželio mėn. 18 - 

24 dd. Lietuvos laisvinimą lie 
čiančiais klausimais pyko ei 
linis pasitarimas - tarp Diplo 
matijos šefo S. Lozoraičio ir 
VLIKo Pirmininko M Krupa
vičiaus dalyvaujant Vykdomo 
sios Tarybos Pirmininkui K. 
Žukauskui ir Lietuvos Minis 
teriui prie Švento Sosto S. 
Girdvainiui.

Šio pasitarimo metu buvo 
tariami šie klausimai:

1.

Ryšium su Sovietų vykdo
mu manevru, siekiančiu už
migdyti pasaulio budrumą taip 
pat ir su numatoma Bermudų 
ir eventualia Keturių Konfe
rencijomis buvo nusistatyta, 
kurių žygių turi imtis Lietu
vos laisvinimo veiksniai Ne
priklausomos Lietuvos atstaty 
mo byloje.

2. •

Buvo apsvarstytas su Min. 
Lozoraičiu VLIKo paruoštas 

ir Baltų Tarybos priimtas, ski 
riamas J'IO priklausančioms 
ir kitoms valstybėms Lietu
vos, Estijos ir Latvijos laisvi 
nimo reikalu memorandumas.

3.

Iš diplomatu ir VLIKo ats
tovų buvo sudaryta komisija 
paruošti medžiagai, reikalin
gai ginant Lietuvos Nepriklau 
somybės bylą. Sutarta, kad 
Mru. S. Lozoraitis ateinančio 
mėnesio bėgyje sušaukia tos 
komisijos pirmąjį posėdį.

4.

Nusistatyta, kad butų pagei 
dalijama sušaukti lietuvių po 
litinę konferenciją Jungtinėse 
Valstybėse š.m. lapkričio mė 
nesj, ir aptarta jos apimtis 
bei uždaviniai.

5

Buvo aptarti ir kiti LDŠ ir 
VLIKo bendradarbiavimo klau 
simai. Visais tais klausimais 
buvo . pasiektas susitarimas.

6.

Dėl numatomų neoficialių 
atstovų prie vyriausybių, kur 
nėra Lietuvos diplomatinių ats 
tovybių, skyrimo pasireiškė 
nuomonių skirtumų. Tuo tar

J. Augustaitytė Vaičiūnienė

Naktis Ant Nemuno
Naktis ant Nemuno sustojo, 
Atplaukus mėlyna giria;
Beržuos dar supasi daina artojo 
Ir miršta, vėjo pradalgių bare.

7

Tuojau išplauks žvejai j vagą
Ir trauks sidabro žuvytes.
Pakrantėms kuklus žiburėliai dega, 
Viliodami blankias žvaigždes.

O kaip ramu ten būdavo rymoti.
Kaip laisva, gera ir graudų. .
Klausai, ką kalba stuobriai samanoti, 
Kaip šaukia kažin kas vardu.

Kaip glosto bangos baltą, žvirgždą,
Kaip šnabžda meilę vienplaukė Ieva,
Kaip kaime svirtis girgžda. 
Retkarčiais amtelia šuva.

Matai, kaip gęsta žiburėliai.
Ištrauks šilkų tinklus žvejai.
Rankas į aukštį pakylėjai
Ir prie krutinės pilkas sutemas glaudei.

Su lapais sunkios rasos kalba,
Ir su blakstienom ašara gyva.
Ir pajutai kaip, ant peties padėjus galvą, 
Po žygių ilsis Lietuva.

pu, kai M Lozoraitis laiko 
si nusistatymo, kad tokiu neo 
ficialinių atstovų skyrimas pri 
klauso išimtinai jam, VLIKo 
ir V T Pirmininkai mano, kad 
tokių atstovų skyrimas, re
miantis Ji Reutlingeno susita 
rimu dėl LDŠ ir VLIKo ben
dradarbiavimo užsienio politi 
kos srityje, turi būti daromas 
LDŠ ir VLIKo Pirmininkui su 
'si tarus. Šis klausimas bus p ra 
neštas VLIKui ir diplo’matams.

7.

Sekantis VLIKo Pirmininko 
ir LDŠ pasitarimas numato
mas š.m. liepos mėnesį.

— ALTOS vykdomasis ko
mitetas Kersteno rezoliucijos 
reikalu turėjo visą eilę svar
bių pasikalbėjimų Vašingtone, 
taip pat tarėsi su min. P. Ža
deikių, Lietuvos Laisvės Ko
mitetu, latvių ir estų atsto
vais. ALTOs vadovybė pakvie 
tė visą Amerikos lietuvių vi
suomenę, organizacijas ir ats 
kirus asmenis skubiai ir akty 
viai įsijungti į akciją, kad ši 
rezoliucija butų nedelsiant 
atstovų rūmų primita. Palaiko 
mas rvšys su laisvinimo veiks 
niais ir rūpinamasi, kad rezo 
liucija butų skubiai perduota 
apspręsti JAV atstovų rūmų 
plenumui.

Karagandos sritį Kazachstane. 
Moterys buvo pristatytos prie 
miško darbų. Kiekvienos ka
linės darbo urmą buvę 28.kva 
dratiniai metrai, t. y, šiame 
plote reikėjo iškirsti medžius 
išvalyti juos nuo šakų, šakas 
sudeginti, kelmus išversti, žo 
džiu, visiškai išvalyti duotąjį 
miško plotą Žiemą teko dirb 
ti keleto metrų gilumo sniege.

Už kiekvienus neatliktus 5 
kvadr. metrus kalinėms atim 
davo 50 gramų duonos iš tri
jų šimtų gramų duonos davi
nio.

Už darbo normos perviršiji 
mą buvo nustatyta... premija: 
keturios spanguolių uogos į 
dieną. (Ne keturi kilogramai 
ar svarai, bet keturios uogos 
dienai!!’.).

Kalinė» galėdavo gauti deg 
tinės, kas vyrų stovyklose bu 
vo griežčiausiai draudžiama.

Druskos niekuomet negau
davo, o cukraus du kartu į 
metus: lapkričio 7 dieną va
dinas - revoliucijos sukaktu
vių dieną, ir'gegužės pirmą 
- proletarų vienybės dieną^ po 
du gabalu. Ta proga adminis 
tracija iškilmingai paskelbda 
vo, jog tie du gabaliukai cu
kraus esą žmonijos vado, tė
vo bei saulės - didžiojo Stall 
no dovana ir įrodymas, kaip 
jis nuoširdžiai rūpinasi savo 
pavaldiniais.

Žiemą temperatūra būdavo 
nuo 50° ligi 63° C. Dažnai ga 
Įima buvo matyti kai • paukš 
ėlai krisdavo sušalę. Snigti 

pradėdavo rugpjūčio mėnesio 
pradžioje, sniegas sutirpdavo 
gegužes mėnesio pabaigoje.

Per pirmus šešis mėnesius 
nuo nusilpimo, plaučių užde
gimų džiovos, skorbuto, vita
minų trūkumų ir kitų ligų mi 
rė 1/3 kalinių. Visos kalinės 
neteko dantų, daugumai nus
linko plaukai.

Silpniausios kalinės, kurių 
net ir bolševikai negalėdavo 
priversti dirbti, t. y. kurios 
vos begalėjo paeiti, buvo pas 
kirtos laidoti savo nelaimės 
drauges. Toms duobkasėms tai 
pgi buvo nustatyta darbo nor 
ma. Jos slapta nuo administra 
cijos sukalbėdavo maldas už 
mirusius.

šventadieniai nei šiaip šven 
tės nebūdavo išskiriamos nuo 
paprastųjų darbo dienų. Kali
nės slaptai mintyse šventes 
minėdavo Užtat priverstinai 
reikėjo švęsti bolševikiškas 
«šventes», kurių dienomis ka 
linėms buvo laikomos paskai 
tos apie leninizmą ■ staliniz
mą, apie Sovietų Sąjungą, kai 
po pažangiausią laisviausią 
pasaulio šalį. Tokiems daly
kams stovykloje buvo «agit- 
chata» (agitacijos troba) su 
Engėlso, Markso Lenino, Sta
lino ir kiti! tokių žmonijos 
«vadų» paveikslais. Bet nebu 
vo nei sanitarinės priežiūros, 
nei gydytojo, nei vaistų. Ne
buvo nė degtukų. Jų vieton 
reikėjo vartoti du sausu med 
žio gabalu, kuriuos trinant 
gaudavosi ugnis.

Stovyklos komisarus paskel 
bęs poniai G. įsakymą apie 
paleidimą iš stovyklos, ilgai 
ją įtikinėjo, jog jai absoliu
čiai nėra prasmės pasinaudo 
ti grąžinama laisve, nes, gir
di, kirsdama čia SibŲre taigą 
ji atliekanti civilizacijos dar
bą, kuris tegalimas tik pažan 
ginusiame pasaulio krašte • 
Sovietų Sąjungoje, nes tik So 
vietų Sąjungoje žmonės yra 
laimingi, visur kitur užsieny 
siaučiąs karas, revoliucijos ir 
badas.

Kitos kalinės, sužinojusios, 
kad ponia G. paleidžiama ir, 
gal būt, jai pavyks išvažiuoti 
į užsieni, maldavo: Jei būsi 
užsienyje, tarp laisvų žmonių, 
pranešk visiems, pranešk 
Šventajam Tėvui kaip mes 
čia mirštame be kaltės! Negali 
būti, kad pasaulis, žinodamas 
apie tokią vergiją, pakęstų tą 
barbariškumą!..

Toks yra mūsų tautiečių gy 
venimas, pagal pranešimus 
buvusių kalinių. Lenkijos pilie 
čių. Iš tų kelių pranešimų (o 
jų turime daugiau) galime su 
sidaryti vaizdą, kaip Sibiro 
katorgoje gyvena mūsų trem 
tinjai Bet kas atvaizduos tu 
tremtinių dvasines ir fizines 
kančias? Juk tie žmonės nie
kuo nebuvo nusikaltę! Mas
kvos budeliai - kruvinieji ko 
munistai - ištrėmė juos iš tė
vynės be jokio teisme, vien 

dėl to. kad jie buvo lietuviai, 
Unkai. latviai, estai ar kitų 
i i’iu žmonės, kurie gyyeno 
ne,.r klausomu gyvenimu, my 
Įėjo savo tėvynę, dirbo jos ge 
rovei, mylėjo Dievą ir garbi 
no Jį...

Sibire kenčiančių kalinių - 
tremtinių yra milijonai!

Čia surašyti keli pranešimai 
yraklaikus žūstančiųjų S.O.S.!

Tegu tasai pagalbos šauks 
mas skamba po visą žemės 
rutulį, tegu jis aidi, kaip bai
sus priminimas pasaulio sąži 
nei, tegu jis tolydžio žadina 
doruosius žmones į lemiamą 
žygį prieš komunistų tironiją!

Kaip mažai, kaip kukliai 
kalba kaliniai...

Argi niekas neišgirs jų klai 
kių dejonių?!

Negali būti, kad pasaulis, 
žinodamas apie tokią vergiją, 
pakęstu tą barbariškumą!...

------ --------------

— «Frankfurter Rundschau» 
š. m. gegužio 22 dieną talpina 
žinutę: «Lietuvių Gimnazija 
prie Lampertheimo», kurioje 
rašo:

Vienintėlė lietuvių gimnazi 
ja laisvame pasaulyje laikinai 
bus įrengta buv. Wormso fa
brikanto von Heylpilyje. Vo
kietijos Krašto Valdyba nori 
9 klasių gimnaziją su 200 mo 
kinių jau š. m. rudelį persi
kelti. Gimnazijos rūmai kaš
tuos apie 300.000, - DM, ku
riuos tikimasi aukų pavidale 

surinkti lietuviškoje išeivįjo 
je užjūrio kraštuose.

— Vargo mokyklos. Š. m. 
gegužio 29 dieną Vokietijos 
Krašto Valdybos Švietimo Ins 
pektorius p. A. Venclauskas 
lankėsi Seėdorfo vargo moky 
kloję, kurioje įvyko I-jo laips 
nio išeitos programos patikri 
nimas. Patikrinimo metu daly 
vavo ir apylinkės valdybos 
pirmininkas p. G. Brinkys.

— Mokytoja, p. E. Beina- 
rauskienė su vaikučiais dirba 
savo privačiame kambaryje. 
Darbo sąlygos nepatogios. Di 
delio sunkumo sudaro netufė 
jimas nei elementorių, nei ki 
tų reikalingųjų dalykų.

— Organizuojasi apylinkė
se naujos vargo mokyklos.

Šiuo metu vietoje baigia or 
ganizuoti naujas vargo moky 
klas šiose apylinkėse:

Oldenburg - Sandplatz, ku
rioje surašyta 17 vaikučių ir 
jai vadovaus J. Matušauskuitė;

Štuttgart - Backnange - su 
11 vaikučių, vadovaujama p. 
L. Skeivelienės.

SKAITYK IR PLATINK

«MÚSU LIETUVĄ»
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Nauja okupantų poli
tika Sov. Lietuvoje?

Britų telegramų agentūra 
Reuteris. vokiečių telegramų 
agentūra DPA ir kt spaudos 
agentūros birželiu 18 u. pas
kelbė žinią apie naujus Įvy
kius Lietuvoje. Pasirėmus Mas 
kvos radijo pranešimais, buvo 
nurodyta, kad Lietuvos komu 
nistų partijos centro komite
tas padarė priekaištų vad. «mi 
nisterių tarybai» dėl «rimto 
apsileidimo ir klaidų». Kom. 
partijos vadovybė «nukrypusi 
nuo lenininės-stalininės politi 
kos», «nepritraukusi į partijos 
vadovybę lietuviu tautinių gru 
pių», jai taip pat tenkantis 
atsakingumas už nepasiekimą 
reikalaujamų rezultatų konso 
liduojant kolektyvinį ūkininką 
vimą. Už padarytąsias klaidas 
kaltė suversta tiek pačiai par 
tijai, tiek LTSR kom. vyriau
sybei.

Paskelbus minimąjį prane 
Šimą, VLIKo Vykd. Tarybos 
Informacijos Tarnyba žymiau 
sioms spaudo agentūroms, lai 
kraščiams ir radijams išsiun 
tinėjo tuo reikalu savo komen 
tarus, kuriuose pažymima, jog 
Sovietų politikoje okupuotoje 
Lietuvoje galima laukt; «nau
jo kurso», būtent. - Ims sten
giamasi pritraukti į vadovybę 
naujų asmenų. Jau per baltų 
spaudos konferenciją Stuttgar 
te buvo pažymėta, kad kolek 
tyvinė sistema Lietuvoje dar 
daugiau negu Vokietijos Ryti 
nėję zonoje susmugdė mitybos 
padėtį krašte, nuvesdama ją 
tiesiog į katastrofą, ir kad dėl 
to galima tarp gyventoju lauk 
ti iš bado sukeltu neramumu. 
Noras «į vadovybę pritraukti 
tautines grupes», kurios dar 
taip neseniai buvo apšauktos 
«nacionalistiniais kraugeriais. 
teroristais, sabotažininkais, 
išdavikais, šnipais, apmoka
mais amerikiečių bernais» ir 
kt., buvo išryškintas kaipnau 
jas apgaulingas manevras. To 
kiti nori, m Įtraukt- i vyriausy 
bę «tautinius elementus» sie
kiama palaužti lietuvių tautos 
pasipriešinimą. Tačiau tai nė 
ra, kaip mano Londonosluogs 
niai, nukrypimas nuo aštrios 
Stalino politikos, taikomos ma 
žumoms. Pareiškime gale pa
žymima, kad lietuvių tautinės 
grupės jau nuo 1944 m susi
jungusios į VLIN'ą ir kovoja 
dėl nepriklausomybės atstaty 
mo Lietuvoje Ne sovietinės 
vyriausybės pakeitimas lietu 
viškomis Nuškėmis, bet tik vi 
siškas nepriklausomybės Lie 
tuvoje atstatymas įvykdys ti
krąją lietuvių tautos valią ir 
atneš jai taiką, komentarai 
baigiami citata iš neseniai 
VLIKo paskelbto į laisvąjį pa 
sauli atsišaukimo, kuriuo tas 
įspėjamas, jog nesileistų So- 
vietų suvedžiomas tariamąja 
taikos politika. Patys baltai 
gerai iš savo praktikos žino,

ką reiškia Sovietų «taika» In 
formacinės Tarnybos paskelb 
tąjį pranešimą su komenta
rais ištisai atsispaudino įžy
mus šveicarų dienraštis «Neue 
Züricher Zeitung» abejose lai

partijos centro komitetą, įvai 
rias profesines sąjungas, be 
to, pramonės, susisiekimo, pro 
pagandos. žemės ūkio tarny
bas ir mokslų žinybą. «Le 
Monde» birželio 24 d. nume

pat į 15 kitų pavergtųjų tautų 
draugijas, siūlydami pareikšti 
savo pageidavimus dėl jų tė
vynės likimo ir kovos savo 
krašto laisvei atstatyti. Dele
gacija vyks per visas P. Ame

Paklusnūs vaikai visuomet myli tvarką ir švarą ir nebi.o vandens. O jūs?..

dose o svarbiausias
ištraukas ir kt. spaudos orga 
nai. Vokiečių «Bremer Nach- 
ricliten» ir «Die Heimat am 
Mittag» paskutinius pakeiti 
mus Lietuvoje įvertino kaip 
«nosį bolševikinei Lietuvos mi 
nisterių tarybai». Esse"O «Die 
Welt» rašo, kad Lietuvos ko 
mnnistai gavo viešai «apgailė 
ti» savo padarytąsias klaidas. 
Tai esą jau padaryta ir tebe
daroma toliau. Am Baisas pa 
žymėjo, kad «naujo kurso» 
įvedimas okup Lietuvoje reiš 
kia visai ne «lietuvių tautinių 
grupių» laimėjimu, bet ne
bent Berijus. Lietuvai pas
katinti kuo toliausiai laikytis 
nuo bolševikų vidaus kc.vų.

Amerikiečių «New York Ti 
mes» pažymi, kad Maskvos 
įsakymu Pabaltijo valstybėse 
vedami drastiški valymai tarp 
komunistu partijos vadu ir ko 
monistinių vyriausybių. Šį kai
tą jie ypač paliečia Lietuvos 
komunistus. Iš viso apie Pa
baltijo valstybes nuo 1940 m. 
nedaug tebuvo girdėti, išsky
rus gaunamas žinias per trem 
tinius baltus, kurie kovoja dėl 
savo kraštų išlaisvinimo Va
karuose, pažymi «N. Y. T.»

Apie valymus Lietuvoje pas 
kelbė taip pat prancūzų tele
gramų* agentūra AFP. «Paris 

Presse». «Le Monde» ir 
kiti «France-Soir» birželio 
24 d. numeryje deda žinia, 
paimtą iš okupantų organo 
«Sovietska Litva», kurioje pra 
nešama, kad minimieji pakeiti 
mai ypač palietė komunistų

ryje praneša, kad į centro ko 
miteto biuru įjungti 4 nauji 
pareigūnai. Galimas dalykas, 
kad ateityje bus remiamasi 
ne tiek «importuotais* komu 
nistų veikėjas, kiek išaugin 
taisiais vieto je. Par ijos centro 
skyriams vadovauti paskirti 
9 nauji žmonės.

— Hannoveryje birželio 27 
-28 d. buvo sušauktas Euro 
pos Lietuvių Bendruomenių 
atstovų suvažiavimais. Iš mū
sų veiksnių jame dalyvavo 
URT valdytojas Dr. P. Karve 
lis ir VLIKO narys J. Jaks - 
Tyris. Suvažiavimas išklausė 
mūsų veiksnių ir atskirų kraš 
tų bendruomenių pranešimų 
apie jų veiklą, taip pat priė
mė visą eilę reikšmingų nuta 
rimų.

-- Pietų Vokietijos radinio 
no Stuttgarte iniciatyva Kai- 
serio minis,terlios užsienio rei 
kalų politinis patarėjas Dchūtz 
skaitė paskaitą: «Vakarų - Ry 
tų santykiai ir Vokietijos su
sijungimas». Apie pusę disku
sijų dalyvių sudarė vokiečių 
veikėjai, kitą pusę - įvairių 
tautų tremtiniai. Lietuviams 
atstovavo IT valdyt. M. Gelži 
nis ir URT valdyt. P. Karvelis'

— Argei tina. Argentinos 
lenkų organizacijų sąjunga, 
gindama savo krašto reikalus 
siunčia spec, delegacija i 
Jungtines Tautas New Yorke
Organizatoriai k reipėsi taip

rikos respublikas, rinkdama 
"tuo reikalu žymių vlstybinin 
kų parašus bei nuomones

— Italija. Renka žinias apie 
arkiv. Matulevičių. Romos vi 
karo kard. Micaros išleistu 
ediktu pranešama tikintie
siems, kad Romos bažnytinis 
me tribunole yra pradėta ar
kiv. Jurgio Matulevičiaus bea 
tifikacijos byla. Juo tikintieji 
įpareigojami prisiųsti šiam 
tribunolui ar tiesiogiai kardi
nolui visus arkiv. Matulevi
čiaus raštus, laiškus ir visa 
kita apie jo asmenį. Ediktas 
bus paliktas iškabintas visose 
Romos bažnyčiose du mėne
sius.

— Jungtinės Amerikos Vals 
tybės departamente, raginda
mi nedelsiant sudaryti specia 
]ią komisiją, kuri imtųsi tirti, 
kaip buvo suklastota Lietuvos 
gyventojų valiu ir pats kraš
tas smurtu bei klasta įjungtas 
j Sov. Sąjungą. Vykdant Kers 
teno pasiūlytą rezoliuciją. į 
kurią palankiai žiiiri daugelis 
JAV parlamento abiejų parti 
ju naru i. Ika žada eiti 
L L K ii- :<t

7 lietuviu dailininkų meno 
paroda ?r Lapienės vasarinėj 
num Ryta, truks visą vasaros 
sezoną.

REIKIA BALDŲ? KRIUKIS Į TAUTIEČIO
J. L. GalinsKas Ltda.

BALDŲ 
•4 U. DR. GIACAGLIN1,

S A N D Ê L Į.
71-C — V. ALPINA.

Madeiras do Brasil
PERES & PRANAS LTD A.

Importação — Exportação
Raštinė: - Av. Churchill, 94 - T.o and. - sala 111<l 

Rio de Janeiro - Fones: 52-0229 e 32-6265
Km .Minas Gerais:

Deres & Cia. Ltda. - Leopoldina - R. Providencia. 71 
Jother Peres de Resende - São Pedro dos Ferros

Amadeu Cesar Machado - Nanuque, Minas

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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• Jurindys & Cia
t .p A R D U O D A

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS, 
balso grynumas. skambumas

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

Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsi mokėjimui

" • III'

® Rastinės Darbai ir Teisiniai Patarimai » 
*■ «■• • wIII Natūralizacija, inventoriaus surašymas, išieškojimas m-. 
Illi skolų, persiskyrimai (desquites) nuomininkų išvarą- nu 
lill inas, kriminalinė ir darbo teisė. iii, |
,1|| Darbininkams patarimai vėlini. . nu ■
di> i!"Galima kreiptis šiomis valandomis nuo 10 iki 12 vai. lįį. 

ir nuo 16,30 iki 19 vai.
:;j nu

, III 
|!į| Rili R iberto Simonsen'; 13 -- 3 ° — s-.H 306 • .■>'.() l!h 

’ ' llill'i'jl (Senoji rua do Carmo ir'kampas P ęa Clovis Bevilaquaj llh 
įL São Paulo Ja
n ■ 'I
6 __ _ _ ■ ___________L ' L — — -

2= ~== €.= ~-== -'=.=== ~~ L ~

MEKANIKflS DIRBTUVE
s: 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. Pardavimas grynais ir 

išsimokėtinai.LEONAS VARIAUSIUS
Telefonas t recados) ,74/7(7

R u a 12 No 3 9 — Vila Z e 1 i n a
Avenida Zelina N.o 714 (iundos)

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 
R U A S Â O CAETANO, 447 -TEL. 4-5576 - SÂOPAULO

Industria e Comercio de Calçados

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

Rua Javaės, 719 -- São Paulo

į

JARDIM RIVIERA

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

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

SKAITYK IR PLATINK
«MŪSŲ LIETUVA»

Santo Amaro apylinkėje - nuėsta- "Lx oLl/
baus grožio gamta sveikas klimatas; tik už \\
18 kim. 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 vienintelį įgalio- 
tini šias žemes pardavinėti mūsų tautietį Kaži Kmiliąuski, 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.

UliuliHMli i||ii||i.ii:i||ii||ii||ii||ii||it||:i||ii|| i||ii|; i||ii||ii||ii||ii|| i|| i||H||H||ii||ii||ii||ii||ii||ii||;i||ii||ii!iP||ii||ii||ii||ii||ii|i  i||ii||ii||ii||ii||ii||ii||iHlii|iniliiIliii|ii||ii||ii||i'iiiiiiii||iiiiii|iiniii||ii||i iiiiiHi||ii||iillbiiniiHiiiiiiunt'in

APRENGIA VYRUS NUO GALVOS IKI KOJŲ

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

Viskas geriausios rūšies, patvaru, gražu ir pigu.

IŠ FABRIKO TIESIAI VARTOTOJUI. -

JORGE MATELIONIS
KRAUTUVĖS:

Rua São Caetano, 526
Fone 35-3260

Rua São Caetano, 510
São Paulo

iiitwiiii<iiiwniniiii|iiiiiiiiiiiiiiiíiii||ii||ii|iii||hnni)iiiiiiiiiiiiitiiii|iiiiiiiiiiiiiiiiiii^^

VIENINTELIAI ATSTOVAI 
GARSIOJO VANDENS 

L I N D O Y A

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINI OJAI

■OMÃOJ CAKKBIEIPII LTDA
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 83’5 Caixa Postai 3967 
TELEFONES: 51-4019 e 51-2223 S Ã O PAULO
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AV. ZELINA, 706 — CAIXA POSTAL, 371 — SÃO PAULO

LIETUVI,

JAU IŠ ANKSTO RUOŠKIS T

L. K. BENDRUOMENĖS CHORO 

rONClĖKTĄ - VAFACA 
Kuris įvyks rugpiūčio men. 1 d. 20 vai.

Vila Zelinoje, gimnazijos salėje
Programoj bus naujų gražių dainų, puiki muzika, skanūs 

užkandžiai, alutis.
Pakvietimus įsigyk iš anksto ir užsisakyk staliuką. 

Pakvietimų galima gauti pas choristus ir klebonijoje.

nepamiršk, kad kitą sekmadienį, liepos mėn. 19 d. Mokoje, 
rua Lituania 67, yra ruošiama Išeivių ir Dariaus ir Girėno 
diena Šiais metais sueina 20 metų kai narsieji lakūnai žuvo 
netoli Tėvynės, Soldino miškuose.

Minėjimą’ ruošia visos São Paulo lietuvių organizacijos. 
Programoj bus inž. Augusto Šiliaus kalba - paskaita, meninėj 
programoj dalyvaus L.E. Bendruomenės jaunimo ir jaunučių 
chorai diriguojami maestro Al. Ambrozaičio, solistai - daini
ninkai: K. Ambrozevičins, V. Laurinaitis, V. Tatarunas.

Pradžia 3 vai. po piet.

' — Liepos mėn. 10 d. Vila 
Peloje mirė, tris mėnesius 
sunkiai sirgęs vėžio liga Izi
dorius Budrys, 57 metų am
žiaus, kilęs iš Rokiškio apy
linkė^- Paliko nuliūdusią žmo 
ną Oną, dukterį, ištekėjusią, 
Antaniną, sūnus: Viktorą ir 
Adolfą.

— Liepos m. 4 d. sumainė 
žiedus p. Birutė Irenė Polišai 
tytė, p. Eudokijos ir Al. Poli- 
šaičio! Lietuvos konsulo São- 
Pauly duktė su inž. Francisco 
Marcelo Jose Tomaz Rainos. 
J ■ingiuvęs palaimino kun. P. 
Rag ižinskas, asistuojant kun. 
K. Miliauskui. Po šliubo kvies 
tieji svečiai buvo pavaišinti 
i- keletą valandų jaukiai pra 
le'-u i -veicarų klube. .laume 
šie as daug laimės linkime.

SUMDOMÉJIMAS KON
CERTU,

kuri ruošia LJ<. Bendruome
nės choras bažnyčios naudai, 
yra I IMis. Ypatingai yra di
deli-- m-reikalavimas staliukų. 
Vjen Pk rėmėjų grupė «117» 
U '.sis k ė 10 staliukų

- BAŽNYČIOS REFORMOS 
d irba sutrukdė lietus. Reika- 
liig-t medžiaga jau yra visa 
suvežta. Atrodo, kad ateinam 
či į -savaitę pamaldos jau ga 
lės būt laikomos bažnyčioje.

AUK O-l O

bižinčios darbams;
Firma Jakutis & Lapienis 

LTDA Cr SI.250.0o
Firma. X & Y. C r S t.000.00
Juozas Seliokas Cr.®500,00.
po Cr $200,00 Fel. Jakutis, 

G. Zazirskas, Wendel Bogart, 
Just. Brnknvs,

Po Cr ©150.00: Griguliai.
i’o Cr ©1254'0: Carmino Eu- 

refice-
Po Cr.$120,00 M. Kleizienė.
Po Cr $100.00:, K1 Dilys. VI. 

Juzėnienė Petras Stankevi
čius. K Trnba, R. Sidaravi
čius. V. Grantas, Popikov J. 
•J uode’ is.

Po Cr.©50,00: J. Augulis, K. 
Sarnauskas, Bagušinskai, K. 
Kasčionis. L. Šlapelienė, St. 
Bog-ir. A. Kasparavičius, Kil- 
čhiiis ’iP’S St., VI. Januškevi
čiūtė. M PetraviČiene. Hele
na Te r.e'ra, J. Urbietis, Ka- 
tiipenė

Po Cr.$70.00: J. Ivanauskas. 
Po Cr. 10,00: Jose Bernon, 
V i to r i no.
Po Cr. 30,00: A. Marmizate, J. 
Bagdžius.
Po Cr 20,00: J. Querel, Cher 
ce, Navarro,‘J. Janulevičius, 
J. Polewasc, O. Varanauskie 
nė.
Po Cr. 10,00: Breviglieri, J. 
Holuz

Už aukas nuoširdžiai dėko- 
ju. Aukų rinkimas yra tęsia
mas. Kas gali prašomi atneš
ti klebonijon, kad pagreitinti 
ri ūkimą.

Kun. p. Ragažinskas 
Klebonas

— Liepos mėn. 16 d. pada 
rys amžinus įžadus seselė M. 
Giovanni (Marija Sarnauskai- 
tė). Iškilmės bus Vila Alpino 
je, novicijato koplyčioje ryte 
b vai..

PRANEŠAME,

kad už A.fA. Domicėlės Am- 
brozevičienės vėlę metinės 
egzekvijos - mišios bus atlai 
kytos liepos m. 18 d. 7 vai. 
Vila Zelinoje. Giminės ir pa-- 
žįstam! kviečiami dalyvauti 
pamaldose.

Ambrozevičių šeima.

— Už Izidoriaus Magilos ir 
Ievos Magilienės sielas mišios 
bus atlaikytos 24 d.lieposmėn. 
7 vai. Vila Zelinos bažnyčioje.

ŠVENTA ONA JAU ARTI....

Neužmirškit užsirašyti į 15 
metų L. K. Moterų Draugijos 
jubilejų, kuris bus liepos mėn. 
26 d.. Programoje: 11 vai. pa 
maldos Draugijos inetencija, 
po pamaldų gimnazijos salėje 
bus bendras užkandis, kalbos 
ir meninė programa. Bus su
vaidintas įdomus vieno veiks 
mo vaikalas. Vaidins tik vie
nos moterys. Režisuoja p. M. 
Vinkšnaitienė, kuri yra ir Dràu 
gijos sekretorė.

MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ 
DĖMESIUI

Numatytas piknykas šį sek 
madieni prie Ypirangos muze 
jaus del nepastovaus oro neį 
vyks. Moksleiviai gyvenantie
ji V. Zelinoje bei jos apylin
kėse prašomi susirinkti ši šeš

tadienį 5 vai. pu piet. Ateiuan 
čią savaitę yra numatyta eks 
kursija ir Fordo fabriką.

SUDEGĖ AUTOMOBILIS

Šią savaitę Alaburdų šeimą 
gyvenančią Vila Zelinoje, rua 
«G», ištiko nelaimė. Prieš kiek 
laiko sūnūs Jonas nusipirko 
gražų ir gerą automobilį pasi 
važinėjimui šventadieniais ir 
kitomis progomis) >

Automobilis visada stovėda 
vo ant kiemo pastatytame ga 
raže. Šios savaitės trečiadie
ni, nežinia kaip, užsidegė ga
zolinus bakas ir sprogo. Au
tomobilis sudegė. Tik motoras 
mažai liko paliestas gaisro. 
Gaisro priežastis aiškinama.

Gal kartais ir vaikai besprog 
dindami bombinias galėjo pa
degti. Žinant šiandien automo 
bilių kainas, Alaburdų šeimą 
ištiko didelis nuostolis.

— Klemensas Jura, po ne
pavykusio bandymo persikel
ti į Kanadą, intensyviai ruo
šia spaudai savo naują lyri
kos rinkinį «Atogrąžų Siiue 
tai» ir baigia tvarkyti roma
no «Skeveldros» pirmąją da
lį-

— Ir Argentinon laiškai il
gai eina. Vienas laiškas siųs
tas oro paštu, adresatą gyve
nantį Buenos Aires, pasiekė 
vos po dviejų su viršum mė
nesių.

Jei sergi, ar nori patikrinti- sveikatą, nevažiuok mies
tan, bet kreipkis į čia VILA ZEL1NOJ atidariusį kon 

s uito riją

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)

Dar blogiau, iš Urugvajaus 
Tik per upę perplaukti iš 
Montevideo į Buenos Aires, 
registruoti laiškai užtrunka 
apie tris savaites, o kartais 
net dar daugiau. Iš Argenti 
nos į kitus kraštus pasiųsti 
palyginamai greit gaunami.

ATVYKSTA P. BARONAS

Šį penktadienį turi atvykti 
į São Paulo musų tautietis iš 
vakarinės Kanados, Vancou
ver miesto, P. Baronas, kuris 
dirba oro susisiekimo kompa 
nijoj Canadian Pacific Air- 
lains. Atvyksta tarnybos rei
kalais, nes minėta kompanija 
nuo rugsėjo mėn. pradžios ati 
darys naują susisiekimo liniją: 
Vacouver, Mexico, Lima, Ri° 
de Janeiro, São Paulo. Ši kelio 
nė P. Barono Brazilijon bus 
jau trečia.

Prieš mėnesį laiko lankėsi 
Tolimuose Rytuose.

— Liet. Kat. Moterų Drau
gija leidžia loterijom staltiesę 
su 6 gvardana om, norą b?m , 
vieną medžiagos tropical. ' e 
ną megstuką ir vienu, ran’- į 
darbo pagalvėlę. Viso yra š e
šios premijos Kodėl nepab 1 
dyti laimės. Tik uz i-en is 
kruzeirus galima ištraukti g; 
r daiktą. O antra , o >kdam i 
bilietą paremsi Draugiją.

‘PAŠTO DĖŽUTĖ

Al. Grabauskui. Al. Ambro 
žalčiui, Pundzevičiui, VI. A li
rai tie n ei.

Musų Lietuvos skaityto i 
reikalaukite kios ose
«MŪŠŲ LIETU v X»
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| PRAÇA SÃO JOSÉ, 8 SAL.1 E 2 - V. ZELINA -S. PAULO

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

19 horas.

Aberturas de fitrw-as
Encerramentos de firmas 
Transferencias de firmas 
Contratos na Junta Comercia 
Distratos na Junta Comercial 
Escritas Fiscais
Escritas Comerciais

HORÁRIO das 8 às

Hh 
i|H

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

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 
NAUJANYB1Ų

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų, 

įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių- 

togonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir
Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA

1SSIMOKĖJIMUI.

t. t..

Prie pat autobuso Nr. 93 sustojimo vietos.

;= 5= S=

llli 
HH 
siti 
3111 
mii 
mu 
.nil 
nu 
JlH 
>m 
mu 
3iii 
uh 
uh 
mil 
mu 
uh 
HU 
'llll 
nu 

urn 
mu 
mu 
mu 
uh 
uh 
nu 
nn 
mn 
Ini 
pm.

aUSUHHM
— Parsivežė Biliūną. Len

kų «Dziennik Polski» praneša, 
kad lietuvio rašytoji* J. Biliu 
no kūnas pervežtas iš Lenki 
jos į Lietuvą. Jo parsivežti 
buvo nuvykę A. Venclova ir 
J- Baltušis.

NAUJIENOS 1S KREMLIAUS

Žinios, kad Kremliuj vyksta 
tyli, bet aštri kova tarp Stali 
no įpėdinių buvo nebe pagrin 
do. Ją patvirtina Berijos iš 
metinas jš vyriausybės ir par 
tijos ir atidavimas teisman 
kaipo krašto išdaviko.

Kad taip atsitenka Maskvoje 
nieko nuostabaus. Tai jau ne 
be pirmas toks įvykis. Komu 
mistinėje santvarkoje «valy
mai» yra paprastas reiškinys.

Diktatorius gali būt tik vie 
nas. Kas stovį skersai kelio, 
jei tik yra progos jėgos, turi 
but pašalintas. Vienas, Beria, 
jau krito. Ateis ir kitų eilė.

Čia yra įdomu, kad Beria, 
čekos valdovas, krito. Reiškia 
partija ir kariuomenė laimėjo. 
Kartu su Beria daugeliui, šim 
tams, ar net tūkstančiams, 
teks atsisėsti kaltinamų suole, 
«prisipažinti kaltę» ir atsisvei 
kinti su gyvenimu- Nenostabu, 
nes revoliucijos yra žiauriau 
šieji žvėrys.

Beria sugalvojo vergų dar
bų stovyklas, kur žuvo, žūsta, 
kenčia milijonai. Jis pats da
bar tapo savo sugalvotos sis
temos auka.

KREMLIUJE REVOLIUCIJA: Beria išmestas s partijos ir atiduotas teismui. 
Malenkovas nugalėjo.
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