
N R: 248 ( 13 )

Ü Jornal Lituano «NOSSA LITUA^IA» ü 
Ü DIRETOR PROPRIETÁRIO RESPONSÁVEL 
į: Dr. José Ferreira Carrato

ü SAVAITINIS LIETUVIŠKOS MINTIES H
ĮĮ LAIKRAŠTIS

H ADRESAS:
p A V. ŽELI NA, 706 — C. POSTAL 371 f
H SÀO PAULO H

ATSKIRO NUMERIO KAINA 
y cr.$ 2,00 y

SÃO PAULO — BRASIL 1954 M. KOVO MÉN. —• MARÇO 27 D. VII METAI

Marijos Statula Pradėjo Kelione
Roma — Putnam — Vilnius

Šiemet Amerikos lietuviai 
yra pasiryžę ypatingu būdu 
paminėti Marijos Metus. Tam 
paminėjimui rengti dar per
nai rugsėjo mėn. Chicagoj 
Kunigų Vienybės seimas iš
rinko šiam reikalui komisiją, 
kuriai pirmininkauja prel. Pr. 
Juras.

Viena paminėjimo iškilmių 
dalis yra keliaujanti Marijos 
statula, kuri praeitų metų lap 
kričio mėn buvo užsakyta 
Romoj. Ši Nekalčiausios Mari 
jos Širdies statula aplankys 
visas lietuvių kolonijas Ame
rikoj ir Kanadoj. Lietuvai at
gavus laisvę ji bus pargaben 
ta Į sostinę Vilnių.

Statulos lankymosi tikslas 
— priminti žmonėms 1917 m. 
Fatimoj pasirodžiusios Mari
jos prašymus: 1. Tinkamai at 
likti savo kasdienines parei
gas; 2. Malda, atgaila ir pasi
aukojimu taisyti savo gyveni 
mą ir 3. Garbinti Nekalčiau
sią Marijos Širdį. Be to, iš
melsti iš Marijos Lietuvai lai 
svę ir Įamžinti visiems lai
kams, kaip laisvojo pasaulio 
lietuviai visokiomis priemonė 
mis siekė ir troško savo pa
vergtiems broliams laisvės.

Sausio 5 d. popiežius priė
mė Romos lietuvių kolonijos 
atstovus, pašventino tą spe
cialiai Lietuvai skirtą statulą 
ir pasakė lietuviams daug pa 
guodos žodžių. Atsisveikinda
mas Šv. Tėvas apkabino vysk 
V. PadolskĮ ir pareiškė: «Jū
sų asmenyje aš apkabinu vi
są Lietuvą». Kovo 4 d. Jo 
Šventenybė suteikė teisę gan 
ti visuotinus atlaidus visiems, 
kurie aplankys tą statulą ir 
išpildys atlaidams gauti sąly
gas.

Vasario 17 d. statula pasie
kė Amerikos krantus, o to 
pat mėn. 24 d. pradėjo savo 
istorinę kelionę j Putnam, 
Conn. Šeselių vienuolyną, kur 
ją sutiko ir atatinkamą pa
mokslą pasakė J. E. vysk. V. 
Brizgys. Statula buvo patal
pinta vienuolyno koplyčioj ir 
skendo gėlėse, kuriomis sese 
lės papuošė Marijos sostą. Va 
sario 28 d. statulos išlydėti iš 
pirmosios atsilankymo vietos 

susirinko didelė žmonių mi- 
i ia. Atvyko net iš tolimųjų 
] etuvišku kolonijų — Phila- 
delfijos, New Yorko, Worces-

1954 m. sausio 5 d. popiežiaus pašventinta Nekalčiausios Ma
rijos Širdies statula specialiai skirta juietuvai. Vidury Jo 
Šventenybė Pijus XII, kairėj J. E. vysk. V. Padolskis, deši

nėj prel. Dr. L. Tulaba.

terio, Bostono, Lawrenco. Lo 
wellio ir k. Pradedant statu
lai kelionę, prel. Juras primi 
nė, kad lietuviai, kaipo Mari
jos žemės vaikai, šimtmečiais 
rodė meilę ir pasitikėjimą Ma 
rijai, o nelaimėse šaukėsi jos 
užtarimo. Todėl ir dabar ji 
neapleis kankinamos Lietu
vos ir išblaškytos lietuvių tau 
tos. Ateis valanda, kada ši sta 
tūla bus išlydėta į laisvą Lie 
tuvą.

Statulą nešant iš vienuoly

no koplyčios, giliai susikau
pusi žmonių minia jautė lyg 
skausmą ir daug kam akyse 
pasirodė ašaros, bet kartu ma ■ 

tėsi ir džiaugsmas, nes dan
giškoji Motina pradeda lan
kyti išblaškytus lietuvių tau
tos vaikus. Visi jautė, kad 
čia nešama statula dangaus 
Karalienes ir lietuvių tautos 
Išgelbėtojos, kuri dar 1917 m 
Fatimoj pažadėjo pasauliui 
grąžinti taiką ir tautoms lais 
ve, jei žmonija vykdys jos 
prašymus.

--------

tradicinis “mūsų Lietuvos”

VAKAKAJ
su įdomia menine programa, puikiu orkestru, skaniu 

bufetu balandžio mėn. 24 d. 20 vai.
Vila Zelinoje, gimnazijos salėje.

Pakvietimai gaunami «Mūsų Lietuvos» redakcijoje, kle
bonijoje, V. Zelinoje Vyto bare ir pas platintojus. Iš an 
ksto apsirūpinkite staliukais, nes pareikalavimas yra 

didelis.
Lietuvi, dalyvaudams «Mūsų Lietuvos» vakare, paremsi 

lietuvišką spaudą.

są, Saaro krašto sueuropėji- 
nimą, tačiau tiek Prancūzijoj, 
tiek Vokietijoj šis projektas 
turi .daug priešų.

Rusai protestuoja

Olandija yra Šiaurės Atlan 
to sąjungos narė, o Graikija- 
Viduržemio júr. Tiek viename, 
tiek kitame krašte, strategini 
ais sumetimais, Amerika sta
to aerodromus. Rusai vienai 
ir kitai valstybei pareiškė 
protestus. Bet Rusija užmirš
ta savo daromus įsistiprini- 
mus Pabaltyje ir kituose kraš 
tuose.

— Šiomis dienomis Brazili
ja su Vokietija bus sujungta 
Panair oro linija, ligi Dussel 
dorf.

— Kelionė visų svetimšalių 
kompanijų laivais pabrangs, 
nes doleris bus skaitomas 49 
kruzeirų vertės.

Mūsų mylimam Draugui
A.fA. HERMANUI VAGNERIUI

mirus, reiškiame gilią užuojautą poniai Linai VAGNE- 
RJENEl su šeima.

Edvardas Pažėra su šeima.

Sūnus Vėjavaikis
įdomi drama, portugalų kalboje, balandžio 3 d., Vila Ze 
jinoje gimnazijos salėje, stato kongregadai ir Filhas de 
Marija. Gautas pelnas skiriamas bažnyčios vitražų sūdė 
jimui.

Neužmiršk 3 balandžio 20 vai. atvykti pamatyti įdo
maus vaidinimo, gerai paruošto, gražiai dekoruoto. Pak 
vietinius reikia įsigyti iš anksto pas kongregadus bei 
klebonijoje.

— Balandžio mėn. 3-11 
dienomis Agua Branca parke 
bus Brazilijos gyvulininkystės 
paroda. Viso bus išstatyta 
virš tūkstančių gyvulių. Ši pa 
rodą turėjo būt tarptautinė, 
bet nepavykus gauti iš fede 
raiinės vyriausybės įstaigų 
reikalingų leidimų, bus tik 
vienos Brazilijos gyvulių pa 
rodą. Vienas kitas pavyzdys 
bus ir iš S. Amerikos atvež
tas. Mėgstantiems gyvulius 
bus gražios progos parodos 
metu juos pamatyti.

— Specialistų apskaičiavi
mu Vašingtone, Amerikos sos 
tinės, miestas yra išstatitas di 
deliems bombardavimo pavo
jams. Dabartinėje padėtyje, 
priešui numetus atominę bom 
t>ą, žūtų, ar būt sužeista keli 
os dešimtys tūkstančių žmonių 

Specialistai pataria vyriau 
sybei statyti požemines slėp 
tuves. Tuomet bombardavimų 
metu, nukentėtų apie septyni 
tūkstančiai žmonių.

INDOKINIJA

yra virtusi antra Korėja. Ko 
munistus remia komunistinė 
Kinija, o prancūzus -'ameriko
nų aviacija. Foster Dulles pa 

■reiškimu, komunistų pralaimė 
jimas yra tikras. Paskutinėmis 
dienomis aviacija išblaškė ko 
munistų armiją ir neleidžia 
susiorganizuoti naujiems puo 
ūmams. Maskva pageidautų, 
kad Indokinijoje baigtųsi ka
ras taip, kaip baigėsi Korejo 
įe, kad ten raudonoji diktatu 
ra galėtų įkelti koją. Bet šios 
klaidos nepakartos nei pran 
cūzai, nei amerikonai.

Prancūzijai gresia nauja po
litinė krizė.

Prancūzijos parlamente lau 
kia didelis darbas - patvirtin 
ti ar atmesti Europos Gynimo 
Bendruomenės planą. Vyriau 
sybė vis vilkina paduoti pla
ną svarstyti parlamentui, nes 
nežino kokios gali būt pase 
kmės. Bet šis laukimas negali 
ilgai tęsti. Pavyzdžiui MPR 
(krikščionių demokratų) par
tijos pirmininkas šią savaitę 
kalbėdamas viename mitinge 
pareiškė, kad jei vyriausybė 
ligi birželio mėn. nepatieks 
parlamentui svarstyti Europos 
Gynimo Bendruomenės plano, 

tai partija atšauks iš vyriau 
sybės savo žmones ir tuo bu 
du iššauks vyriausybės krizį. 
Iš kitos pusės pranešama, kri 
kščionių demokratų politikai 
tariasi su socialistais del so 
cialinių reformų, kad ištikus 
vyriausybę krizei galėtų tuo
jau kitą sudaryti, jau iš anks 
to surandant kompromisą gin 
čytiniais klausimais. Birželio 
mėnuo Prancūzijos vidaus ir 
užsienio politikoj bus reikš
mingas.

— Saaro klausimu pasitari 
mai tarp Bidault ir Adenauer 
pertraukti. Jei ir vyriausybių 
galvos ir surastų kompromi-

Geriausias būdas sutaupyti šiais nepastoviais laikais yra 
įdėti pinigą į nejudamą nuosavybę. Ilgai sau galvos 
nesukdamas įsigyk PIGIA KAINA, vos Cr$ 20,00 už me 
trą žemės, ILGAM ISSIMOKĖJIMUI, dešimt pro 

centų įmokant užperkant, patogioj ir gražioj vietoj,

JARDIM DAS LAVRAS,
buvusioj fazendoj Lavras, vos už 9 kilometrų nuo Ribei 
rão Pires, prie Ouro Fino, arba už 16 nuo Suzano mies 
to. Sklypai įvairiaus didumo, žemė tinkama daržinikys- 
tei — chacara. Kreiptis vietoj pas savininką Balį Paber 
žį, arba Vila Zelinoj pas Vitą Tijūnėlį. Iš miesto eina 

autobusai Ouro Fino pro pat minėtą nuosavybę.

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvvilo Kibii<itcl-■-
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Kova dėl valdžios Kremliuje
Apie Kremliuje vykstančias 

varžybas dėl valdžios laisvąjį 
pasaulį pasiekia vis daugiau 
tikrų žinių. Vienas iš paskiau 
šių liudininkų yra sušaudyto
jo sovietinio saugumo šefo ir 
buv. TSRS vidaus reikalų mi 
nisterio Berijos pusbrolis Do 
vydas Berija, buvusis Gruzi 
jos vid. reik, ministério (fak 
tiškojo Lietuvos duobkasio 
Dekanozovo) pavaduotojas ir 
saugumo ministerijos tardy
mų vedėjas. Jo parašą ir pa
reiškimų tikrumą paliudijo 
pats G. Besiedovskis, išgarsė 
jusiu atsiminimų, kuriuose bu 
vo kalbama ir apie .Lietuvos 
boiševikinimo planus autorius 
kurs seniau buvo laikomas vie 
nų žymiausių sovietų diploma 
tų ir dirbo Sovietų ambasados 
Tokio mieste ir Paryžiuje. Bet 
paskiau nusisuko nuo sovieti 
nio režimo ir pasirinko laisvę. 
Dabar yra viešai paskelbta 
su minimojo C. Besiedovskio 
parašu faksimilė, atžymėta 
1953 m. lapkričio 12 d. data, 
pasirašyta Paryžiuje, kurioje 
tvirtinama, kad Besiedovskis 
1953 m. rugsėjo 22 d. Garava 
no įlankoje buvo sutikęs mi 
nimąjį Dovydą Ivaną Beriją, 
kuris apie dabartinę padėtį 
Sov. Sąjungoje suteikė tiesiog 
sensacingų žinių.

Tuose savo pareiškimuose 
D. L Berija, vid. reik. min. 
Lavrentijaus Berijos pusbro
lis, sakosi visai aiškiai žinąs, 
kam jis anksčiau tarnavo ir 
kad dabar norįs laisvę mylin 
čiai žmonijai padarytąją žalą, 
kiek tat nuo jo priklausys, 
vėl atitaisyti. Pabėgdamas iš 
Sov. Sąjungos, jis sakosi žino 
jęs, kad jos jau niekad dau
giau nebematys, kol ten siaus 
dabartinis režimas. Lavr. Be 
rijos pusbrolis 1937 m. buvo 
paskirtas NKVD kalėjimo Tbi 
lisy viršininku, o 1939 m. — 
tardytoju ypatingiems reika
lams. Karo metu buvo pakel
tas į tardymo skyriaus vedė 
jus, 1950 m. — į saugumo vi 

ceministerius ir 1953 m. kovo 
mėn. — pusbrolio paskirtas 
Gruzijos vidaus reikalų vice 
ministeriu. Apie savo pusbro 
lio nuvertimą jis tiek papasa 
kojo, kad visagalis Lavrenti 
jus Berija, vos tik gavęs pra 
nešimą apie neramumus Vo
kietijos Rytų zonoje, tučtuo
jau išskrido į Berlyną. Ten 
pat atvykti kuo skubiausiai 
buvo įsakyta ir pasakotojo 
tiesioginiam šefui Dekanozo
vui, buvusiam anksčiau TSRS 
ambasadoriui Berlyne, laiky 
tam vienu iš geriausių Krem 
liaus ekspertų Vokietijos rei
kalais. Birželio 26 d. susijun 
gęs su .tuometiniu saugumo še 
fu Merkulovu, kuris buvo taip 
pat suimtas rugsėjo mėnesį 
ir vėliau su L. Berija sušaudy 
tas, D. 1. Berija iš jo per ypa 
tingą klaidą sutartu kodu su
žinojo, kad jo pusbrolis Lav 
rentijus, vos tik grįžęs birže 
lio 26 d. iš Berlyno, buvo pa 
prašytas tučtuojau atvykti į 
ekstra sušauktą kp ck prezi
diumo posėdį. Ten pat jis bu 
vo ir suimtas. Dekanozovas, 
kurio lėktuvas atskrido po po 
ros valandų, buvo suimtas ae 
rodrome. Merkulovas pareiš
kė tikįs, kad « šis nesusiprati 
mas bus veikiai išaiškintas», 
tačiau pasakotojui Berijos 
pusbroliui D. I. Berijai patarė, 
nieko nelaukiant pasidaryti iš 
šios faktų kalbos reikalingas 
išvadas. Pusbrolis taip ir pa 
darė — būtent birželio 27 d. 
su dviem savo draugais, aukš 
tais vid. reik, ministerijos Tbi 
lisy pareigūnais, Mokradze ir 
Gebbegia, paliko Sov. Sąjun 
gą. Jiems pabėgti padėjo toji 
aplinkybė, kad L. Berijos suė 
mimas buvo ilgą laiką slepia 
mas. Apie Lavrentijaus kriti
mą buvo paskelbta tik lienos 
mėnesį. Bėgliai Sovietų - Per 
su sieną perėjo prie Džulfos.

Paklaustas, ko Lavrentijus 
su Dekanozovu patys staiga 
išskrido į Berlyną, paaiškino, 
kad jis iš paties Dekanozovo 

buvo patyręs, jog tiek Lavren 
tijus, tiek Dekanozovas laikė
si nuomonės, kad Sovietams 
reikėtų pamažu iš Vokietijos 
pasitraukti. Kada buvo gauta 
žinia apie Rytinėje Vokietijo 
je kilusius neramumus, tai ck 
prezidiumo posėdyje pasireiš 
kė nuomonė, jog sovietiniai 
daliniai turi laikytis kiek ga
lint nuošaliau ir vengti krau 
jo praliejimo, idant tuo būdu 
nebūtų padarytas «neatšau 
kiamas žygis». Tokiam laiky 
mos visiškai pritarė ir Bulga 
ninas su Žukovu, kurie pare 
iškė, kad tuo atveju nors ko 
ks iš Sovietų pusės žygis bū 
tų galėjęs reikšti karą, Lav- 
rantijus išskrido Į Berlyną vos 
tik pasibaigus prezidiumo po
sėdžiui, net nelaukdamas De
kanozovo. Iš tikro tai buvo 
paskutinė L. Berijos kelionė. 
Į klausimą, kodėl Berijos dra 
ugai nemėgino jo išlaisvinti, 
Merkulovas jau tada davė aiš 
kiai suprasti, kad apie tai ne 
gali būti nė kalbos: Maskvą 
tvirtai valdė gen. Šaponiškovo 
šarvuočiai.

Stalino mirtis, pabėgusio D. 
1. Berijos teigimu, buvo nuo

Dail. VI. Stančikaitės — Abraitienės piešinys
«Kelias į namus».

Balys Gaidžiūnas

Rūpesčiu Dienos
Palangėj paukštis balsu šaukia, 
Į žemę krinta rasos nuo obels.
Tarp?kryžkelių budėję — laukę, 
Dažnai kartojam: žemę kas prikels? •

Kas sugrąžins dainas ir juoką 
Į pievas ir laukus gimtos šalies?
Kada paukšteliams giesmę suokiant 
Visi į platumas sparnus išties?

Kada sugrįš namo artojai, 
Užmirš pablūdusias kovų naktis? 
Žinau, sapnuos ilgai kartosis 
Granatų šūviai ir draugų mirtis.

Ir dienos bėgs krantus pagraužę, 
Žaizdas užgydys žemėj perplėštoj.
Matysim, upės kaip ledus išlaužia
Ir blaivosi dangus šaly gimtoj.

Dabar palangėj paukštis šaukia, 
Į žemę krinta rasos nuo obels.
Tarp kryžkelių budėję — laukę
Dažnai kartojam: žemę kas prikels?

'fe—

žmonių slepiama ištisą savai
tę; iš tikro Stalinas miręs ko 
vo 1 d. rytą 1953 m..
Vasario 28 d. Stalinas buvo 
nuvykęs į Chruščiovo suruoš 
tą pobūvį, bet jame pasijuto 
blogai. Pakviesti gydytojai 
jau nebegalėjo jo išgelbėti. 
1953 m- kovo t d. ryto 4 vai. 
30 min. buvo konstatuota Sta 
lino mirtis. Naujieji Sovietų 
viešpačiai, bijodami neramu 
mų, uždraudė net ir liūdesio 
demonstracijas.

Kremliuje vykstančias var
žybas dėl valdžios pabėgęs 
Berijos pusbrolis taip aiškina: 
tos varžybos ryškiau išėjo į 
viešumą jau 1953 m. sausio 
mėn. ryšium su « Kremliaus 
poliklinikos byla». Vieną var 
žovų pusę sudarė Molotovas,

(nukelta į 3 pusi.)

Kaip jie mus sušaudė
Pulk. J.

(Tąsa)

Jei dar šį vakarą negrįžči
au, tada nebelaukit, žinokit, 
kad kas nors negera atsitiko. 
Mūsų buveinės niekam neiš- 
duosiu. Suraskit man gerą 
lazdą.

Saulei pasistūmėjus į pava 
karius, pasikeičiau skarma
lais su mūsų lenku, kad blo
giau atrodyčiau ir kad nega
lėtų manęs pažinti tie patys 
kolchozų «komandirai», kurie 
vakar mus miške matė. Su 
lazda per balas ir krūmus išė 
jau pietų kryptimi, kur girdė 
ti šunų lojimas ir piemenų šū 
kavimas. Išėjęs iš beržynų, 
alksnynų ir krūmų, pamačiau 
vos akimi apžvelgiamas pie
vas. Anapus pievų vėl matyti 
tankūs krūmai. Šunes, atrodo, 
loja ten netoli, už anų krūmų. 
Einu tiesiai per pievas, Dide 
le žole ir po ja augančiomis 
minkštomis samanomis labai 
sunku eiti. Tuojau kojas pa
kerta. kas keletas dešimčių 
žingsnių reikia pasilsėti. Var 
gaiš negalais, jau saulei nusi 
leidus, pasiekiu ir krūmus. 
Maniau, kad čia pat rasiu ir 
kaimą. Sunkiai < erėjęs krū
mus, baisiausiai nusiminiau, 
pamatęs vėl tokias pat pie
vas, ir tik už tų pievų, gal 
kokie trys keturi kilometrai

Petruitis

atstu, artimiausį kaimą.
Čia man jau ir temti praáé 

jo. «Jei dar šiaip taip ir au- 
sikrapštyčiau iki to kaimo, 
- pamaniau sau, - bet jau ši
andie jokiu būdu nebesugrįž 
čiau». Suneš gi, kaip ir pir
ma, atrodo, loja čia pat. Pa
siutusiai apgaulinga šiose ply 
nėse akustika.

Visai nustojęs jėgų, grį tu 
atgal beveik verkdamas. Po 
pusvalandžio staiga pakilo 
toks tamsus palšas rūkas ir 
po keleto minučių jis apgau
bė viską: ir pievos, ir krūmai 
susiliejo į viena - toliau kaip 
penki žingsniai nieko nebe
matyti. Pradėjo žaibuoti ir 
griausti. Aš visiškai nebega
liu paeiti, kas dešimtis žings 
nių būtinai turiu kristi ant že 
mės ir pasilsėti Bet blogiau 
šia, kad atsisėdęs jokiu būdu 
savo jėgomis nebegaliu atsi
kelti - toliau turėjau ilsėtis 
nebesėsdamas, bet išbūti po 
porą minučių abiem rankom 
ir krūtine pasirėmęs ant laz
dos. Po to vėl dešimt žings
nių pirmyn.

Keliavau labai ilgai ir ei
damas paklydau: galva apsi
suko. Jaučiu, ne per toliausia 
turėtų būti mūsų buveinė, bet 
kurioj pusėj ji galėtų būti - 
nebegaliu suvokti. Ir lietus 
pradėjo pilti kaip iš kibiro, 

o čia taip tamsu pasidarė, 
nors į akį durk. Atsisėdęs 
alksnyne, ėmiau šaukti: «Juo 
zai, Juozai, atsiliepk!» Juozas 
atsiliepė. Bet aš nebegalėda
mas pakilti iš. vietos, vėl pra 
dėjau šaukti Juozą, kad jis 
ateitų paimti manęs. Netrukus 
atėjo Juozas ir nusivedė ma
ne į mūsų buveinę, kuri buvo 
už puskilometrio nuo manęs.

Lietus su žaibais ir griaus 
mais pylė visą naktį. Begulė 
darni po lapuočiais medžiais, 
kiaurai permirkome ir labai 
sušalome. Išaušus pragiedrė
jo. Ir saulė tuojau pradėjo 
kepinti. Mane baisiausiai ėmė 
krėsti drugys, ir tuojau paki 
lo karštis.

— Jonai, nebėra ko belauk 
ti, - atsargiai judindamas ma
ne, kalba Juozas, - eime iš 
čia į tą kolchozą, kurį vakar 
matei, nes čia tai tikrai mes 
tave numarinsime.

— Palauk, Juozeli, kai ma
ne nustos drugys krėtęs - ei 
Sime.

Po valandos laiko drugys 
mane liovėsi krėtęs, nors karš 
tis dar labiau pakilo. Išėjome. 
Ėjome per balas, krūmus ir 
pievas į pietus, kur vakar va 
kare mačiau kažin kokio kol 
chozo trobesius. Mūsų kelio
nė buvo nepaprastai sunki. 
Aš apie pusę kilometro atsi
likau nuo draugų, nes kas 
dešimtį žingsnių turėjau ilsė
tis, nors ir jie, vos kojas' be 
pavilkdami, nuolat ilsėdavosi. 
Saulė negailestingai kepino. 
Pagaliau, prieš mūsų akis atsi 

vėrė kupstuota bei durpėta 
labai ilga ir plati bala. Už tos 
balos matyti rugių laukai ir 
kaimas, už kaimo dešiniau į 
pietus - vėl miškas. Atsiguli
au tos balos viduryj, nes 
kupstais nebegalėjau toliau 
keliauti. Juozas su gudu nuė 
jo į kaimą.

Netrukus Juozas grįžo. Jis 
atnešė man žalią kiaušinį ir 
ragaišio gabaliuką. Po ke
leto minučių iš to paties kai 
mo atėjo viena senutė su ber 
niuku - ketvertų metų vaikai 
čiu. Ji man atnešė rūgštaus 
pieno dubenėlį ir naminės 
rūgšties butelį. Mat, Juozas 
buvo jai pasakęs, baloje ligo 
nį palikęs.

Nepaprastai geros ir gailės 
tingos moterys tos gudės, 
ypač senesniojo amžiaus, vai 
kų motinos.

— Ir mano vaikelis kažin 
kur į darbo stovyklą yra iš
vežtas, nežinia, ar beteks jį 
man kada pamatyti. Pasmane 
liko tik ketvertų metų jo sū
nelis, kuris labai prie manęs 
prisirišęs. Aš jį labai myliu: 
jis visa mano paguoda senat 
vėje. Kitą sūnų paėmė į ka- 
riuomenę - gal jau jis ir už
muštas.

- Kaipgi, mamyte, gyveni, 
kaip maitinies? - paklausiau 
gerąją senutę, kurios veidas 
ne tik senatvės, kiek, matyti, 
vargo ir rūpesčių išvagotas.

— Koks čia, tamsta, mano 
gyvenimas: dirbu kolchoze, 
kaip ir visos kitos moterys. 
Už darbo dienas gaunamą 

maisto davinį dalijuos su sa
vo vaikaičiu. Vargšas mano 
vaikaitis: jis neturi nei tėvo, 
nei motinos. Jo motina Pucho 
vičiuose gyvena, fabrike dir
ba.

Pavalgydinusi mus, senutė 
su savo vaikaičiu vėl nubėgo 
į kaimą. Gerai pasistiprinę, 
mudu su Juozu taip pat nuė
jome į kaimą, kuris vadinosi 
Zapalčiki. Tai gan stambus 
kolchozas. Pilnas kaimas pa
bėgėlių is Minsko ir Puchovi 
čių. Eidami per kaimą, ir mes 
stengiamės vaidinti pabėgėlius 
iš Minsko, bet nelabai kas 
mums tiki, nes mūsų visų tri 
ju vienodos barzdos, plaukai 
ir sovotiški drabužiai mus 
išduoda.

Vokiečių lėktuvas praskrido 
pro kaimą visiškai žemai ir 
pakilęs nuskrido Červenės 
kryptimi. Saulė jau leidosi. 
Norėjome apsinakvoti kur 
nors pastogėje, bet kolcho- 
zininkai pasiuntė mus į moky 
klą kitam kaimo gale. Priėję 
prie mokyklos, sužinojome, 
kad tenai reikia parodyti do
kumentus, nes be dokumentų 
uždrausta įsileisti ką nors į 
kaimą. Nuo malonumo nakvo 
ti pastogėje turėjome atsisa
kyti. Netoli mokyklos viena
me patvoryje prie kelio rado 
me šiaudais dengtą pašiūrėlę, 
kurioje buvo sukrautos len
tos. Viename tos pašiurėlės 
gale mes ir apsinakvojome.

(B. D.)
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(pabaiga iš 2 pusi.)

Berija, Kaganovičius, Miko ja 
nas, Kosyginas, Zaburovas, 
Bagirovas ir Michailovas, o 
antrąją - Malenkovas, Baiga 
ninas, Vorošilovas, Chruščio 
vas, Melnikovas, Popovas, Ig 
natovas, Suslovas ir Ponoma 
renko. Iš tikro varžybos vy
ko dėl to, kas turi būti tikra 
sis Stalino Įpėdinis. Per 19-jį 
partijos kongresą Stalinas aiš 
kiai parodė savo dideles sim 
patijas Berijai, kuris padarė 
kongresui pranešimą šalia 
Malenkovo. Kai kongrese Mo 
lotovas pasirodė susikabinęs 
už parankės su Berija, tai pra 
sidėjo kalbos, kad Molotovas 
po Stalino mirties pasiūlys 
Beriją vietoj Malenkovo į pir 
rnuosius ck sekretorius, o jis 
pats, Molotovas, tapsiąs minis 
lerių tarybos pirmininku. Ši
tai Molotovo — Berijos — Ka 
ganovičiaus grupei norėda
mas kirsti smūgį, Malenkovas 
per Ignatevą ir įscenizavo ži 
nomąją «gydytojų aferą». Sta 
linas, kol dar buvo gyvas, mė 
gino tarp abiejų varžovų gru 
pių manevruoti ir «išlaikyti 
pusiausvyrą». Buvo kalbama, 
kad truko net ištisas mėnuo 
laiko, kol galų gale Stalinas 
apsisprendė duoti savo sutiki 
mą gydytojų aferos bylai pra 
dėti. O tą jo sutikimą išgavo 
Bulganinas savo skubiu de- 
maršu, žadėdamas pristatyti 
sąrašą Sovietų armijos gene 
rolų, kurie buvę «netikėta mir 
tim» pašalinti iš šio pasaulio. 
Bulganinas Įrodinėjo, kad tu 
ri būti atsižvelgta Į armijos 
reikalavimus, nes priešingu 
atveju visi Įtarinėsią vyriau
sybę, jog toji tuo būdu norė
jusi nusikratyti populiariausi
as generolais. Svarbiausią 
Bulgarino argumentą sudaręs 
«slaptas generolų Pavlovo ir 
Moskalenko pranešimas». Jie 
du abu vadovauja gen. štabo 
4-jam skyriui (kontražvalgy- 
bai.) Siame pranešime buvo 
tvirtinama; kad tarp karinin
kų skleidžiami gandai, kalti
ną patį Staliną, jog jis šamo 
ningai norįs sunaikinti rinkti 
ni raud. armijos karininkų ži 
edą...

Bėglys Berija teigia, kad 
tiesą pasakius, iš tų varžybų 
liūtiškai nugalėtojai išėjo ne 
Malenkovas su Chruščiovu, 
bet marš. Bulganinas, krašto 
apsaugos ministeris. Šiuo me 
tu Sov. Sąjungos politiką le
mia ne Malenkovas, bet for
maliai tam tikros rūšies kole 
gija — partijos centro komi
teto prezidiumo biuras. Gi iš 
tikro šią politiką apsprendžia 
Chruščiovas su Bulganinu. 
Abu yra seni ir intymus drau 
gai. Chruščiovas, prieš naski 
riamas kp sekretorium Ukrai 
noje, iiga laiką dirbo kaip se 
kretorius Maskvos komitete. 
O tuo metu kaip tik Maskvos 
Sovietui pirmininkavo ir bu
vo RSFSR (Rusijos Sovietinės 
Respublikos) vyriausybes gal 
va Bulganinas. Tie santykiai 
išliko nepakitę ir. vėliau.

Į klausimą, kaip galėjo Bul 
ganinas, Malenkovas ir Chru 
ščiovas taip lengvai «sutvar 
Lyti» visagali Lavrentiju Be 
riją, jo pusbrolis D. I. Berija 
atsakė, kad L. Berija padarė 
mažą, bet lemtinga neatsargu 
ma. Tarp jo geriausių užsie
nio agentų, teikiančių Sovie
tams reikalingas žinias, buvo 
M. M. ^Krasnovas, bolševiki
nės žvalgybos INO (užsienio 
skyriaus) Europoje šefas, gy
venęs svetima pavarde Svei 
carijoje. Berija buvo pavedęs 
Krasoovui sueiti į sąlytį su 
JAV saugumo atstovais ir pa 
s.iteirauti, kaip eventualiu at
veju butų galimą prieiti prie 
kokio nors kompromiso tarp 
JAV ir Sov. Sąjungos. Savai

MŪSŲ LIETUVA
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me suprantama, sako Berijos 
pusbrolis, tas pavedimas buvo 
apribotas tik grynai informa
ciniais tikslais, bet nebuvo 
duota jokių įgaliojimų prade 
ti konkrečias derybąs. Tačiau 
Krasnovas, užmezgęs ryšius 
Italijoje su visa, eile aukštų 
JAV saugumo pareigūnų, 
tarp jų ir su pulk. Juli
jum Asrnos, jiems Berijos 
vardu pasiūlė pravesti radika 
liūs pakeitimus Sov. Sąjungos 
užsienio ir vidaus politikoje. 
Šių pasiūlymu, surašytu raštu, 
kopiją gavo Sovietų gen. šta 
bo 4 sis skyrius per vieną sa 
vo agentą, dirbusį amerikie
čių tarnyboje, būtent — iš 
vieno JAV ambasados Romo 
je spaudos skyriaus tarnau
tojo Bulganinas, gavęs šį do 
jtumentą į rankas, drauge su 
Chruščiovu birželio d. su 
šaukė skubų partijos ck pre 
zidiumo posėdį. Berijai buvo 
mestas kaltinimas, kad be 
TSRS vyriausybės žinios ir 
sutikimo pradėjęs su JAV vy 
riausybe slaptus pasitarimus. 
Kadangi dėl tokio baisaus kai 
tinimo niekas iš jo draugų 
neišdrįso Berijos posėdyje 
užsistoti, tai jis ir buvo vieto 
je suimtas. Prieš Molotoi ą bu 
yo .pradėtas specialus tardy
mas, metus įtarimą, kad ir jis 
galėjęs tokiose derybose, kaip 
užsienio reikalų ministeris. 
dalyvauti. Pabėgėlis Berija 
reiškia nuomonę, kad kaip 
matyti, tardymo rezultatai Mo 
lotovui turėję išeiti palankūs.

Į klausimą, ar ilgai Malen
kovas eis dabartines savo 
pareigas ir kas jį gaiėtue ven 
tualiai pakeisti, D. I. Berija 
trumpai ir aiškini atsakė: - 
Maršalas Bulganinas. Aš kar 
tą girdėjau apie tai kalbant 
vieną maršalo adjutantą. Bul- 
gamno draugas yra Žukovas. 
O adjutantas perdavė tokį Žu 
kovo pasisakymą: «Mikalojus 
Aleksiejevičius, minėdamas 
savo 60 metų sukaktį, bus 
tikrai vyriausias Sovietų Są
jungos šefas». Na, - prašom 
paskaičiuoti, kada tai turės 
būti, nes maršalas Bulganinas 

yra gimęs 1895 metu birželio 
11 d. ...

Tuos savo žodžius D. I. Be 
rija patvirtina savo parašu, 
padėtu 1953 m. lapkričio mėn- 
Bordeaux mieste, o jo parašo 
tikrumą patvirtino savo ranka 
buvusia Sovietų ambasadorius 
G. Besiedovskis.

«Elta»

Pavergtoje Tėvynėje
— Komunistinio «meno» de 

kada Maskvoje. Okup. Lietu
voje spartinti tempą, vykdyti 
«socialistinį lenktyniavimą» ir 
«viršyti planus» varomi ne 
tik kolchozuose vargstantieji. 
Rašytojai, dailininkai, skulp
toriai, muzikai jau keli mene 
šiai buvo verčiami dar labiau 
įtempti savo jėgas ir dar dau 
giau pagaminti komunistinės 
savo dvasia kūrybos. Rašome: 
pagaminti, nes koks gali būti 
meno kūrinys - knyga, pa
veikslas ar skulptūra, - jei 
jis yra atliekamas nagai įsa
kymą? Ar begali būti kalba 
apie kūrybą, jei dailininkai 
ar rašvtojai verčiami į kny
gos puslapius arba drobę kel 
ti tai, kas yra gryniausias me 
las ir kuo tyčiojamasi iš kiek 
vieno tikro lietuvio jausmo? 
Visa tai - ne tikras menas, 
bet tik pasitarnavimas bolše
vikams, pagaminimas reikalin 
gos medžiagos bolševikinei 
propagandai. Tai yra drauge 
ir įrodymas, kad pavergėjas 
nori iščiulpti paskutines sul
tis ir iš ūkininko, ir iš žmo
gaus, savo talentu galinčio 
imtis dvasinės kūrybos.

Jau keletas mėnesių šaukus 
apie reikalą ruoštis «meno» 
dekadai Rusijos sostinėje Mas 
kvoje ir lietuvius menininkus 
mokius, kaip jie privalo dirb 
ti, pagaliau toji dekada kovo 
4 d. buvo atidaryta. Į ją buvo 
nugabentas visas būrys lietu 
vių muzikų, dainininkų, rašy
tojų. iš viso keli šimtai žmo
nių. Nugabenti taip pat šimtai 
bolševikinių paveikslų ir kny 
gų. Rusų sostinės salėse skam

Pranas Lembertas

Prie Baltijos
Toli, prie Baltijos krantų, 
Krauju sužydo kvapios gėlės; 
Ir upėm teka ašarėlės — 
Žilgalvio tėvo — motinėlės 
Ir broliu — sesių mylimų.

Iš miško šaukia mus — «Kur tu?» 
«Kur tu?»' — kukuoja gegutėlė.
— Tėvynė liko tik šešėlis, 
O liūdnas — pilkas artojėlis 
Purena žemę su špatu...

O platumėlis tų laukui...
Bet jie dirvonai: usnys, svėrės...
Kai kur tik rausvos aguonėlės, 
Kaip liūdnos musų sesutėlės — 
Sargyboj liūdi prie kapų.

Bet greit neliks ten nei kapų —- 
Ir juos nupūs Rytinis vėjas, 
Nutils ir giesmės ten skambėję 
Į šventą Vilniaus Motinėlę, — 
Nutils ir skambesys varpų.

Ir tai įvyks, žmogau, kai tu — 
Tiki, jog niekam nevergausi.
Kai laisvių obalsiai skambiausi 
Pasauly skamba taip jau gausiai, ■ 
O — milijonai nuskriaustų!...

Oldenburg, 1947. 1. 15.

bėjo garsai ir žodžiai, šlovi
nantieji Maskvą, komunistų 
tariamus laimėjimus, socializ 
mą ir «draugystę su rusų 
tautomis». Su anksčiau reng
tomis dekadomis palyginus, 
šiais metais tėra nebent tas 
skirtumas, kad jau negarbina 
mas Stalinas, šį karią Lietu
vos komunistai kompoz. B. 
Dvarionui įsakė paradyti jau 
Pasveikinimą ne Stalinui, o 
Maskvai. Pagal visus reikalą 
vimus jis ir buvo atliktas or- 
chestro, choro bei solisto.

— Okup. Lietuvoje jau ne
bėra meno tikrąja prasme. 
Beliko tik tarybinė, atsieit, 
komunistinė muzika, literatū
ra, dailė ir skulptūra. Su to
kios rūšies gamybiniais dar
bais reikia juk pasigirti prieš 
Kremliaus viešpačius. Reikia 
jiems parodyti, kad komunis
tiniai vadeivos gali subolše- 
vikinti viską, pradedant ūkiu 
ir baigiant dailininko paveiks 
lu. Tačiau niekas pasauly ne 
galės^patikėti, kad toji Mas
kvoje vykusi dekada «lietu
viams menininkams atvėrė 
nepaprastas ir niekad nesva
jotas perspektyvas». Lietuviai 
gavo visur iš rusų tik «moky 
tis». Tikrasis dekados tikslas 
buvo visais būdais girti ru
sus kaip «išvaduotojus» ir Ii 
aupsinti kom. santvarką. Ten 
nieko nebuvo duota, be vieno 
kito nežymesnio dalyko, ir 
tai sąmoningai palikto bolše
vikinei «laisvei» pavaizduoti, 
kas nebūtų tarnavę išaukštin
ti rusų kultūrai ir bolševiki
niam režimui. I • tai turėjo da 
ryti visų rūšių dvasinės kultu 
ros atstovai. Kovo 4 d. «Tie
sa» savo vedamajame visai 
nedviprasmiškai ėmė girti Lie 
tuvos okupaciją, pabrėždama, 
kad, girdi, «Lietuvos prijungi 
mas prie Rusijos, nepaisant 
to, kad Rusijos priešakyje 
tuomet buvo caras ir dvarinin 
kai, turėjo didelę progresyvią 
reikšmę tolimesniam lietuvių 
tautos politiniam, (ekonomini
am ir kultūriniam vystymui
si»... Belieka tik Muravjovą 
už tai apkabinti dar ir bolše
vikiniais ordinais... Tūkstan

1954 m. kovo 27 d.

čių mūsų tautiečių kaulais nu 
kloti Sibiro plotai ir teriojama 
tėvynė rodo vaizdžiau už vi
sokius žodžius tikrąją raudo
nųjų muravjovų «kultūrą»... 
kokia ji skelbiama pasauliui 
boiševik. propagandos ir ko
kia ji yra rūsčioj tikrovėj.

— Žiniomis iš pavergtos 
Lietuvos, š. m. sausio 29 d. 
Kretingoje mirė žinomas Maž. 
Lietuvos veikėjas ir pamoks
lininkas Ansas Baltris, gimęs 
1884: 12. 29. S. m. vasario 3 
d. Leningrade staiga mirė 
LTSR med. mokslų akademi
jos narys prof. Stan. Banai
tis, biologas. Nuo 1945 m. iki 
1947 m. ėjo LTSR sveikatos 
apsaujos ministério pareigas. 
Buvo apdovanotas raud. vė
liavos ir kt. ordinais. LTSR 
tarybinių ūkių ministeriu pas 
kirtas P. Kunčinas. Tačiau 
«Tiesa» nepaskelbė, kieno vie 
toje paskirtas nei jis, nei 
Ozarskis (šis buvo paskirtas 
minist. tarybos pirmininko 
pavaduotoju). Agitatoriškai ko 
vo 8 d. ir okup. Lietuvoje pa 
minėta «tarptautinė moters 
diena».-

— Raud. armijos vadovybė 
Lietuvoje laiko 6 divizijas 
ir 2.000 lėktuvų. Kiekviename 
mieste yra rusų įgula. Rusai 
didesnio susidomėjimo krašto 
atstatymu neparodė. Anksčiau 
buvęs palyginti geras kelių 
tinklas, karo metu smarkiai 
apgadintas vokiečių ir rusų 
tankų, dar ligi šiol nepataisy 
tas. Iš viso susidaro įspūdis, 
kad rusai į Lietuvą žiūri tik 
kaip į kariniams reikalams u 
žimtą sritį. Taip rašo įtakin
gas vokiečių laikraštis; atsk 
leisdamas, ko iš tikro yra 
verti bolševikų pasigirimai 
apie tariamai «sužydusį kraš 
to ūkį» ir Sovietų «taikius no 
rus».

— Dvigubo jubiliejaus pro
ga: popiežiavimo 15 m. ir 78 
m. amžiaus sukakties VLIKo 
vardu pasveikintas popiežius 
Pijus XII.

3



pusi. 4 MŪSŲ LIETUVA 1954 m. kovo 27 d.

— Baltų Taryba pasiuntė 
iš Vokietijos telegramą -JAV 
atstovų rūmų pirmininkui, rei 
kšdama savo pasipiktinimą 
dėl JAV atstovų rūmų užpuo 
limo Vašingtone ir užuojautą 
per jį nukentėjusiems JAV 
atstovų rūmų nariams, o ypač 
sunkiai sužeistam atstovui 
Bentley, Kersteno vadovauja 
mo komiteto Pabaltijo užgro 
bimui ištirti nariui.

— VLIKo narys ir Mažosios 
Lietuvos Tarybos prezidiumo 
pirmininkas E. Simonaitis ko
vo 8 d. išvyko į Šiaurės Ame 
riką. Ten išbus iki gegužės 
mėnesio galo. Su pranešimais 
aplankys svarbiausias lietuvių 
kolonijas Kanadoje ir JAV-se.

— Vasario 27-28 dienomis 
Hannoveryje buvo sukviestas 
Mažosios Lietuvos Tarybos 
prezidiumo posėdis Dalyvavo 
Simonaitis, Gelžinis, Endrikai 
tis, Banaitis ir Zubaitis. Pla
čiai kalbėta «Keleivio» leidi 
mo klausimais ir dėl pirminin 
ko Simonaičio kelionės i už 
jüriús. Svarstyti santikiai su 
VLIKu ir pasitarta dėl bendro 
VLIKo bei Mažosios Lietuvos 
Tarybos posėdžio. Pasisakyta, 
kad bent Vykdomoji Taryba 
turėtų likti Europoje. Nutarta 
MLT klišes iš visų leidinių su 
rinkti ir saugoti prie VLIKo 
dokumentacijos skyriaus. 
MLT būstinę iškeliant iš Han 
noverio, ten pat nutarta šutei 
kti ir visą MLT saugotiną ar
chyvinę bei dokumentacinę 
medžiagą.

Pavergtoji! reikalai Euro
pos socialisto konferenci

joje.
S. m. vasario 27-28 d. Briu 

selyje, Belgijoje, įvyko Euro

pos socialistų partijų konfe 
rencija, kurioje, šalia laisvų 
jų kraštų socialistų, dalyvavo 
taip pat socialistų atstovai iš 
Sovietų pavergtų Rytų ir Vid. 
Europos kraštų. Lietuvos so 
cialdemokratų partijai konfe
rencijoje atstovavo VLIKo na 
rys J. Glemža, atvykęs iš Vak. 
Vokietijos, ir J. Vilčinskas - 
iš Londono.

Laisvųjų kraštų socialistų 
atstovų tarpe buvo galima ma 
tyti Austrijos vicekanclerį A. 
Schaerf, Belgijos buv. min. 
pirm. Henri Spaak, Camile 
Huismans, Victor Lorock, 
Prancūzijos - Gui Mollet, Vo 
kietijos - Erich Ollenhauer, 
Britų Da^bo partijos atstovą 
- Morgan Phillips, Wilfred 
Burke, Alis Bakon ir daug ki 
tų plačiai žinomų Europos 
veikėjų.

Konferencija svarstė Euro 
poje susidariusią padėtį po 
Berlyno keturių užs. reikalų 
ministerių konferencijos ir su 
tarė dėl politikos, kurios turi 
siekti Europos kraštai. Tarp 
diskusijose dalyvavusiu šį k$.r 
tą turėjo progą pasisakyti ir 
Baltijos kraštų atstovai. Kai 
bedamas Lietuvos SDP vardu, 
J. Vilčinskas nurodė, kad Lie 
aivos darbininkai jau 14 metų 
veda kova už išsilaisvinimą 
ir žmogiškąsias teises. Reikia 
ieškoti priemonių baigti ka
rus ne tik Korėjoje ir Indoki 
nijoje, bet ir čia pat. mūsų 
pašonėje, kur šimtas milijonu 
euroniečių kenčia pasibaisėti 
nūs Sovietų režimo žiaurumus. 
Siekiant pastovios, žmoniškos 
taikos, reikia pažvelgti ir į 
Baltijos kraštus, kurie buvo 
klastingu búdu Sovietų paver 
gti. Po visu patyrimų su So
vietais. pradedant Molotovo - 
Ribbentropo 1939 m. sutarti
mi, kai kas dar nori turėti iii 
uziju dėl Kremliaus nuoširdų 
mo. Sovietų invazijos į Váka 

rus grėsmė yra ne tik reali, 
bet ir nemažėjanti. Tas ir Eu 
ropos socialistinėms partijoms 
deda pareiga remti pasiruoši 
mą gintis, pastatant jėgą prieš 
jėgą, nes bolševizmas supran 
ta tik jėgos kalbą. Pasiruoš- 
dama gintis nuo Sovietų agre 
sijos, laisvoji Europa padary 
tų daugiau negu apgindama 
savąją laisvę. IŠ stiprios iria 
isvos Europos pahalbos gale 
tų sulaukti ir pavergtieji kraš 
tai.

Daugelis laisvųjų kraštų so 
cialistų taip pat parodė tinka 
mą komunizmo pavojaus su
pratimą. Pasiryžimas ruoštis 
tuos pavojus sutikti gerai 
atsispindi rezoliucijoje, kurią 
ši konferencija priėmė. Joje 
sakoma:

Socialistų Internacionalo 
Europos konferencija priima 
dėmesin, kad po keturių sa
vaičių diskusijų Berlyne pa
grindiniai klausimai liko neišs 
pręsti. Paulio viltys buvo su 
griautos. Sovietų Sąjunga'at
sisakė laisvu rinkimų keliu 
leisti Vokietijai susijungti. Ji 
net atsisakė atstatyti Austri
jos nepriklausomybę pagal 
pačios Sov. Sąjungos anksči 
au pastatytas sąlygas. Ji no
rėjo sugriauti Europos drau 
gystę su Siaurės Amerika. 
Socialistai tačiau yra pasiry
žę toliau siekti taikingomis 
priemonėmis tų pačių tikslų 
- Vokietijos suvienijimo, ne
priklausomybės atstatymo Aus 
trijai ir Europos saugumo sis 
temos, kuri užtikrintų nepri
klausomybę visiems Europos 
kraštams, įvedimo, įskaitant 
ir kraštus už geležinės uždan 
gos. Konferencija pabrėžia, 
kad dabartinėje tarptautinėje 
padėtyje reikalinga sustiprinti 
Vakarti demokratijos solidaru 
mą politinėje, ekonominėje ir 
gynybos srityje. Konferencija 
kreipiasi į visas tautas, ragin 

dama vieningai jungtis į ko
vą prieš visų rūšių priespau
dą, už taiką, laisvę ir sociali 
nį teisingumą.

Kiekvieną sekmadieni prie 
bažnyčios pas spaudos platin 
toją B. Šimkų galima gauti 
nusipirkti naujausių lietuviš
kų knygų bei laikraščių.

»■ 4» 4» 0» 4» 44. 44. 4» 44» 0^-44—»4—^0—44-

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 kitu šalai 
esančių sklypų

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

Daugiau informacijų «Musų Lietuvos redakcijoje

Ar jau įsigijai rašytojos K. Pažėraitės idomų roma

na «Nusidéjelé»? Jej ne - nieko nelaukdamas Kreipkis į 

Musų Lietuvos» redakciją.

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

PARDUODAMAS NAMAS, 

2 kambarių virtuves W. C. 
šulnys puiki vieta bizniui 
kampimis sklypas 310 m. kv. 
Bairo do Limão Vila Prado 
Rua Maria Liza Ciųueira N“. 8 
kaina pigi. Dėl informacijų 
kreiptis pas. K. Norkait iV. 
Zelina Rua Rio do pexe, 63.

PRODUTO DA CIA. PROGRESSO NACIONAL

VIC-MALTEMA
O alimento dos campeões

VIC-MALTEMA é vendido em latas de 2.500 gramas, 500 gr. 
e 250 gramas.

- Frio, Quente ou Gelado Sempre Vic-Maltema -

BALDŲ SANDĖLĮ.
AV. DR. GIACAGLINL 71-C — V. ALPINA.

Madeiras do Brasil
PERES & PRANAS LTDA.

Importação — Exportação
Raštinė: Av. Churchill, 94 - ll.o and. - sala 1110 

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

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

Amadeu Cesar Machado - Nanuque, Minas
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1954 m. kovo 27 d. MŪSŲ LIETUVA Pusi, g

JpriiMlys & Čia
PARDUODA

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS, 
balso grynumas, skambumas

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

Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui •

® Rastinės Darbai ir Teisiniai Patarimai JĮ 
III!

'll! Natūralizacija, inventoriaus surašymas, išieškojimas [||| 
’iii skolų, persiskyrimai (desųuites) nuomininkų išvary- 
III! mas, kriminalinė ir darbo teisė.
'ii! Darbininkams patarimai veltui.
iHl Uli
JĮjJ Galima kreiptis šiomis valandomis nuo 10 iki 12 vai. jjjj 
'l,n ir nuo 16,30 iki 19 vai. į»1.
MH 7 UI1
'III III,

l'ii Rua Roberto Simonsen, 13 -- 3.° — salas 306 ■ 310 Į]|| 
l'il (Senoji rua do Carmo ir kampas P-ęa Clovis Bevilaqua) ||{!
Ini São Paulo ;j{!
nu i»’
UH £
UH == £= == == == == == == == == == == == 5= == == == == == == s= =s ==

MEKANIKOS DIRBTUVE
Gaminami įvairiausių braižinių vitražai, 

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

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

išsimokėtinai.

LEONAS VARNAÜSKAS
Telefonas (recados) 3-0707

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

ĮKURTA 1890 METAIS

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

dažais ir pastele.

ARTHUR SCHMIDT
Priimami nakvietimai į namus — Senų portretų reprodukcijos 
RUA SÃO CAETANO, 447 —TEL. 4-557G — SÃO PALMO

. iB«anuK'«oji»aiia.f*««on«3itn®»3ocosJi«a&jeo1jan»!GaRt<aMiB n ubuío—iv-cu- -*»• '»» ■’
tit&iriaiovBcvxKBBKitinBbbw» w ■ wmwwbbbbw w ■ ■■awi.nw»o ************ J*.,,.*;**» ■

Industria e Comercio de Calçados

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

Rua Javaés, 719 - São Paulo

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

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

SKAITYK IR PLATINK 
«MŪSŲ LIETUVA >

JARDIM RIVIERA
apylinkėje - nuėsta- x

sveikas klimatas, tik už 
kelias, tarp 

Puiki proga dabar įsigyti žemės 
nešimu ir ilgalaikiu išsimokėjimu

Santo Amaro 
baus grožio gamta 
18 klm. nuo Praça da Sé, geras 
dviejų ežerų 
sklypą su mažu 
— 100 mėnesių.

Reikalingų informacijų gauti tik pas vienintelį įgalio- 
tirų šias žemes pardavinėti mūsų tautietį Kaz\ KmiliauslĄ, rua T 
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.

'ii iiii'ii||iii,iii'iii'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiii||ii||ii|| l|||ii||ii||l||)ii||!|||)i|iii||;i||ii||li||ii||ii||li||ii||ii|||l||ii||ii|l i||)i||ii||ii|iiųiii||ii|iitiiii|iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiuiiiiinuiiiiiiiiiiiiiiiwii'

Statybos medžiagos sandėlis ir Įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo Įrankių 
krautuvė tiktai pas

AVENIDA DR. GIAGAGLINI, 34-C VILA ALPINA

VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS 

L I N D O Y A

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINI OJAI

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

dos naudokite!

IICMÃCJ CAR IM It.lKII LTDA

Pristo 1 5tQ(57

SÃ© PÃOL9
RUA DINO EūknO; 795 a §35 
TELEFONES i 51=4019 e 51=2223
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LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEK,

... ...Įtitr’r-'Tf ,

AV. ZELINA, 706 — CAlXA POSTAL, 371 — SÃO PAULO

— Kovo mėn. 19 d. Vila 
Zelinoj lankėsi p. Ad. ir St. 
Gabaliauskai iš Čikagos. Ap
lankė kun. kleboną P. Raga- 
žinską, 'seseles «Mūsų Lietu
vą» ir Popelius. P. St. Gaba- 
liauskas, kuris yra žurnalis
tas ir buvęs keletą metų re
daktoriumi Amerikoje, pasi
žadėjo «M. L.» parašyti kelio* 
nes įspūdžių. Aplankę Argen 
tiną, Urugvajų, Braziliją išvy 
ko Europon. Gegužės mėn. 
grįš Amerikon.

— Kovo mėn. 21 d. Vyrų 
Brolija šventė šv. Juazapo 
šventę. 7 vai. dalyvavo mišio 
se, o po pamaldų susirinkę 
mokykloj skaniai užkando. 
Ta proga Juozus ir visus Bro 
lijos narius pasveikino kun. 
klebonas P. Ragažinskas. Bro 
lijai pirmininkauja Jonas Pau 
kštys. Po Velykų Brolija su
ruoš damkių turnyrą. Šiuo rei 
kalu rūpinasi valdybos narys 
P. Pavilonis.

— Kovo mėn. 21 d. įvyku
siame Liet. Kat. Moterų Drau 
gijos susirinkime nutarta su
ruošti liepos mėn. 25 d. mal
dos dieną už Lietuvą, suruo- 
šiant skaitlingą maldininkų 
kelionę į Brazilijos šventovę 
N. S. Aparecida.

— Lina Vagnerienė malo
niai prašo gimines ir pažįsta 
mus dalyvauti septintos die
nos šventose mišiose už jos 
a. a. vyrą Hermaną Vagnerį, 
kurios bus laikomos Šv. Juo
zapo bažnyčioje, Vila Zelino 
je, š. m. kovo mėn. 27 d. 9 
vai. ryto.

— Kovo 24 d. V. Zelinoje 
mirė Julija Norkienė, 82 m. 
amžiaus. Nuliūdime paliko sū 
nų Eduardą, marčią, anūkus. 
Palaidota V. Formoza kapuo
se.

— Kovo mėn. 26 d. išvyko 
Vokietijon Bronius Guiga ir 
Kazys Kaulinis. Abudu prieš 
penkerius metus buvo Brazi
lijon atvykę kaipo karo trem 
tiniai. Iš Vokietijos kombi
nuos Kanadon.

— Kovo mėn. 24 d. Liet, 
konsulas Al. Polišaitis ir kun 
P. Ragažinskas lankėsi S. Pau 
lo 400 metų jubilėjui ruošti 
komitete, del lietuvių dalyva
vimo minėto jubilėjaus prog
ramoje.

— Šiomis dienomis S. Pau
ly lankėsi iš Rio de Janeiro 
prekybininkas Pr. Ziezis.

— Klierikas M. Valiukevi
čius kovo m. 19 d. Rio de Ja 
neire gavo subdiakonato šven 
timus.

— Kovo mėn. 20 d. Vila Ze 
linoje staigiai mirė Hermanas 
Wagneris 53 metų amžiaus. 
Paliko skausme žmoną, dūk 
reles. Palaidotas S. Caetano 
kapuose. x

— VilaAnastncio lietuviams 
pranešama, kad šį sekmadie
nį lietuviams pamaldų - mišių 
nebus.

— Liet. Kat. Bendruomenės 
choras šį sekmadienį po piet

DĖMESIO!
Lietuvių Sąjunga Brazilijoje š. m. balandžio mėn. 4 d. 
JURUBATUBOJE rengia S-gos narių ir jos draugų iški
la su orkestru, žaidimais bei premijomis. Užsirašyti ga
lima pás pp. A. Tamašauską, M. Dantų, A. Kublicką, 

José Matelionį ir Sąjungos buveinėje.-

Valdyba.

vyksta į Moinho Velho daly
vauti parapijos • bažnyčios 
bokšto pašventinime, 17 vai. 
ir giedos šv. Pranciškaus mi
šias per popietines mišias.

-- L. K. Bendruomenės cho 
ro valdyba nutarė atgaivinti 
prie choro tautinių šokių an
samblį. Jaunimas, kuris ir cho 
re nedalyvauja, yra kviečia
mas į tautinių šokių ansamblį.

— Ruošiasi sumainyti žie
dus: Pranas Liudvinavičius su 
Elena Ksamute Vasiliauskaite 
Eduardas Zelinkevičius su 
Dailsa Celestino de Paulo, 
Mirtho Maatz su Vanda Goi- 
levičiūte, Kazimieras Sinkevi 
čius su Maria Karajiliskov, 
Kostantinas Amilevičius su 
Margarida Apati, Steponas Ka 
cas su Joana Rakauskaite, 
Antanas Pustelninkas su Emi

Tautieti, Nepraleisk Progos

^Wilh.lliilliilhilliilhilliilliilhilliilliilhlli ilrlliillulli lli.lh Hi.lli lliHliilii illiilliilliilliilluiliillrjlitiliiiliilliilliilliilliilhtlliilliilliilliilliilliilii^

Registrado no C. R. C; sob o n.o 551

įsigyti nuosavą žemės ūkį naujoje lietuvių žemės ūkio 
kolonijoje prie būsimo didžiausio miesto Šiaurės Parano- 
je CIANORTE. Naujoji lietuvių kolonija randasi vos už 
kelių kilometrų nuo būsimos geležinkelio stoties ir ae
rodromo, kuris jau greitai bus baigtas statyti. Pirmos 
rūšies žemė. Sklypai įvairaus dydžio nuo 5 iki 50 alkie
rių. Automobilių keliai iki kiekvieno parduodamo skly
po Kiekvienas sklypas pasiekia vandens upelį. Sausas 
ir sveikas klimatas. Žemė parduodama išsimokėjimui 4 
metams, prieinamomis sąlygomis. Žemės derlingumą liū 
dyja puikiausias miškas. Nuosavybės dokumentai garan 
tuoii, nes žeme yra didžiausios Pietų Amerikoje koloni 
zacijos kompanijos CIA. MELHORAMENTOS NORTE DO 
PARANÁ anksčiau vadinusios Cia. de Terras Norte do 
Paraná Žemių pirkėjams apmokama kelionė REA lėk 
tuvu arba traukiniu iš S. Paulo į Maringą į ten ir atgal. 
Mokėjimas už žemę atliekamas tik kompanijos raštinėse 
Maringá, Londrinoje ir São Pauly.

Dėl smulkesnių informacijų kreiptis pas autorizuo
tą korektorių STASĮ VANCEVIČIŲ į jo raštinę RUA 
BÓA VISTA, 236 ■ 2.° andar, sala 202 - Tel. 35-9528 nuo 
9 iki 12 vai. ir nuo 14 iki 18 vai. Šeštadieniais nuo 9 
iki 12 vai.

SEKANTIEJI VAŽIAVIMAI IŠ SÃO PAULO Į MA- 
R1NGĄ REAL LĖKTUVU BUS BALANDŽIO 5 ir 26 die 
ną ir GEGUŽĖS 17 dieną. Kadangi vietų skaičius ribo
tas, tai užsirašyti reikia iš aukšto. Važiuojant traukiniu 
reikaiinga iš S. Paulo išvykti vieną dieną anksčiau.

lija PetkevWMHMHii^nHnH

Pa dėka
Visiems giminėms ir pažįs- 

.tamiems, pareiškusiems mums 
užuojautą skaudžioje vaiando 
je, mūsų mylimam vvrui ir tė 
vui a. a. Hermanui Vagnoriui 
mirus, bei paly dėjusiems jį į 
amžino poilsio vietą, reiškie 
me nuoširdžią padėką.

Lina Vagnerienė su šeima.

AUKOS BAŽNYČIOS REFOR
MOS DARBAMS

Ant. Pavilonis Cr$1000,00. 
Juozas Seliokas Cr$500,00, Ba 
lys Rimkus ir šeima Cr$200.fi0 
Ad. Juška ir L. Wagnerienè 
po C r 150,00. Po Cr. 100,00 
Marcelė Dirsienė, B. Latvė- 
nas, U. Drugelevičienė, VI. 
Vilkauskas, M. Čižauskaitė, 
Rap. Savickas, Ig. Labuckas, 
Pr. Dilys, Just. Braknys, VI. 
Januškevičiūte, J. Benertas.

O. Varnauskienė - Cr 70,00.
Po Cr 50,00: J. Stankevičius 

Iz. Norkevičius, J. Mačiulai- 
tis, D. Taujanskas, Kazlaus
kas, L. Bajorinas, J. Kilčiaus 
kas, Bražinskų šeima.

(B. D.)
Visiems aukotojams nuošir 

džiai dėkoju
Kun. P. Ragažinskas 

Klebonas.

— Seliokai nauju bizniu, 
restornu Libero Badaró 
gatvėje, 400, yra patenkinti.

Yra daug klientų. Neužmiršta 
užeiti užkąsti bei išgerti ir 
lietuviai besilanką miesto cen 
tre.

— Lietuvių kalbos pamokos 
kaip ir praėjusiais metais yra 
šiose mokyklose: Vila Anas- 
tacio, moko mok. St. Kubiliū
nas, Mokoj ir V. Beloj - mok. 
M. Vinkšnaitienė, V. Želinoj- 
seselės pranciškietės. Iš mo
kyklų laikytojų -yra pareiga 
atlikta: yra patalpos ir moky
tojai. Pamokos neapmokamos 
Taigi sąlygos kuo palankiau
sios. Tėvai, siųskite savo vai
kus į lietuvių kalbos pamokas.

GERA PROGA NEVISADA 
PASITAIKO

S PraQa São José, 8 Sal. 1 e 2 ■ V. Zelina - S. Paulo |

| Aberturas de firmas
| Encerramentos de firmas 
f Transferencias de firmas
1 Contrat. na Junta Comercial
f Distrat. na Junta Comercial
f Escritas Fiscais
g Escritas Comerciais
J HORÁRIO das

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

8 às 19 horas.

DIRETOR: Dr.

dentistas
Clínica Dentária Popular 

“JSão Judas W
Augusto Ribeiro Leite

Todėl norėdamas pečiuką 
markės Paterno, dar beveik 
naują, nebrangiai, veikianti 
su žibalu - gazu, taip pat dar 

baku žibalo, tik už 
Cr.® 3.5000,00.

Pamatyti prekę bei dery
boms vesti prašoma kreiptis į 

Rua Marechal Malet, 5-a 
Vila Zelina.
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PRAÇA SÃO JOSÉ; 1 - V. ZELINA — S. PAULO

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 
NAUJANYBIŲ

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių- indų, 

įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių- 

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

ISSIMOKEJIMUI.

Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.

Praça São José, 8 - salas 3 e 5
VILA ZELINA

Dentaduras — Pontes — Extrações — Obturações

- VILA BELOJE «Mūsų 
Lietuvą» galima gauti Kaz
lausko restorane, Verbenas ir 
Saudades gatvių kampas.

DIURNA E NOTU-RNA

MIELI LIETUVIAI!

Sergi? Kreipkis į

Dr. Samuel Lewkowicz
Studijavęs ir baigęs medicines mokslus Paryžiaus (Sor- 
bonos) universitete ir Brazilijoj, Ligoninės Rotschild, 

Paryžiuje, gydytojas.

Konsultorija mieste, R. Ribeiro de Lima 454 Tel. 34-7803 
Residencija, Rua Prates, 125 Apt. 701 Tel. 36-8469.
Kalba lenkiškai, rusiškai, prancūziškai, vokiškai.

Artinantis maudymosi sezo 
nui ir esant laisvų kambarių 
kviečiame visus atvykstan
čius i Santos poilsiui apsisto 
ti pas Steponaičius. Galima 
gauti kambarį su maistu ir be 
maisto. Privažiavimas automo 
biliu labai patogus, gatvė 
naujai išgrįsta.
Adresas: Rua Godofredo Fra
ga, 173 — Jose Menino
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