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-Susirinko vyriausias sovietas
1954 m. išrinkti atstovai vy 

riausio sovieto liepos m, 10 
d. susirinko jau penktą kar 
tą. Jį sudaro dveji rūmai: Ta 
rybą bendriems reikalams 
spręsti iš 70S atstovų. Vie 
nas atstovas renkamas nuo 
300 tūkstančių gyventojų. K i 
tas rūmas sudaro Tautų Ta 
ryba, specialiems tautiniams 
atskirų respublikų reikalams 
spręsti. Šion tarybon įeina 
639 atstovai, po 25 atstovus 
nuo kiekvienos federalinės 
respublikos, 11 nuo kiekvie 
nos autonominės respublikos 
ir vienas nuo tautinio dis 
trikto.

Darbų tvarkoje vyriausio 
sovietų «parlamento» sudary 
to tik iš vienos komunistų 
partijos, yra numatyta svars 
tyti pensijų klausimas, pakei 
ūmas baudžiamo statuto ir ki 
ti panašūs reikalai.

Šis sovieto susirinkimas 
taip pat pasisakys dėl komu 
nistų partijos suvažiavimo 
priimtų nutarimų, sudemokra 
tinti patį sovietų seimą.

Komunistinė spauda daug 
rašo apie teismo reformas. 
Kai dėl bnydrVmojo ko-'?!-; 
so, tai kiekviena respublika 
turės teisės turėti sau atski
rą baudžiamą kodeksą.

Pažymėtina, kad už įvai
rius nusikaltimus, kad ir di

džiausius turi teisės spręsti res 
publikų teismai. Ir šitie res
publikų teismai neturi teisės 
uždėti bausmę atlikti kitose 
respublikose. Paiyzdžiui Lie
tuvos respublikos teismas ne
gali nuteisti ištremti pilietį 
Sibiran. Bausmę nuteistasis 
turi teisę atlikti pačioje Lietu 
voje.

Ūkio tvarkyme numatyta ei 
ti prie descentralizacijos, dau 
giau teisių paliekant respubli 
koms. Praktika parodė, kad 
iš Maskvos viską tvarkant, pa 
sėkmės yra prastos. Nors kol 
chozinė sistema Lietuvoje ne
panaikinta, bet visas jos vyk 
dymas jau j ra patiems lietu
viams pavestas. Žodžiu šis 
sovietas suteiks daugiau tei
sių visose srityse visoms res 
publikoms. Beabėjo, kad ta; 
yra pasekmė pasi-
reiškusio vidaus ir išorinio 
spaudimo į Maskvos vyriau
sybę.

Gal būt dar ir kitokiu staig 
menų. Pavyzdžiui Pabaltijo 
trims valstybėms suteikimo 
satelitinių valstybių padėties. 
Politiniai stebėtojai sako, kad 
tą Į h:;v(' n u t a'•Z a sU ko
ifaunistų partijos suvažiavimo 
posėdyje. Todėl vyriausio so 
vieto suvažiavimas % ra seka
mas visų dideliu susidomė
jimu.

Stepas Darius ir Stasys GirėvasReikalauja Pavergtiesiems 
Laisvės Dariaus ir Girėno Diena Išeiviu Diena.

(Ej Jau ir Sov. Sąjungoje 
vis išeina į viršų gyventojų 
nepasitenkinimas Sovietų re 
žimu ir ten siaučiančia pries 
panda. Didelį perversmą Sibi 
ro stovyklose padarė visokie 
kalinių maištai ir net sukili
mai. Diplomatiniais keliais 
gautosiomis žiniomis, vis dau 
giau matyti ir atskiruose kraš 
tuose pasireiškiančio laisvės 
siekimo. Paskiausiu metų So 
vietų saugumas pvz. Tbilisio 
mieste suėmė daugiau kaip 
100 darbininkų, nes visame 
mieste buvo išplatinti atsišau 
kimai, kuriais buvo reikalau 
jama laisvės Gruzijai ir pasi 
sakoma už nepriklausomą Gru 
zijos respubliką'. Minimieji 
plakatai mieste būva įšspaus 
dinti ir iškabinti gegužės 26 
d. rytą, minint laisvosios Gr»l 
zijos nepriklausomybės įstei 
gimo 37-sias metines Sovietų 
Saugumo policija, spėdama, 
kad tai esąs gerai veikianči 
os pogrindinės organizacijos 
darbas, tą pačią dieną suėmė 
anie 109 darbininkų, o ryto
jaus dieną per kitus masinius 
areštus buvo suimta dar dau 
giau gruzinų, kurių tikslus 
skaičius nežinomas. Tai ryš 
kus pasisakymas prieš sovie 
tinj kolonializmą, reikalaujant 
pavergtiesiems laisvės. Pana
šių demonstracijų buvo, kai 
per Antrąjį Karą vokiečių ar 
mija buvo priartėjusi prie 
Kaukazo.

Amerikiečių žinių agentū
ros pranešimo, Vienoje gau
tosiomis žiniomis, ukrainiečių 
rezistencinio sąjūdžio pastan 
gomis gegužės 20 d. netoli 
Šepetovkos stoties buvo nu
leistas nuo bėgių j Vakarus 
važiavęs sovietinis šaudmenų 
traukinys Per eksploziją bu 
vo užmuštas didelis rusų ka 
rių skaičius. Sovietinio sau 
gurno valdininkai tučtuojau 
atitvėrė didelę teritorijos sri 
tį aplink atentato vietą ir ga 
baustai j pietus nuo miesto 
u įdūrė i-u ginkluota ukrainie 

čių pogrindžio grupe Aps
kritai, pastaraisiais metais 
Sovietų saugumas konstatavo 
vis didėjančia pogrindininkų 
veiklą Ivovo Berdičevo ir Ki 
jevo rajonuose.

------- »---------r-

— Amerikos prezidentas 
gen. Eisenhower jau oficia
liai pareiškė, kad sutinka sta 
tyti savo kandidatūrą į atei
nančius prezidento rinkimus 
lapkričio mėnesi Prezidento 
sveikata yra pakankamai sus 
tiprėjusi.

— Pasipriešinimą raudonie
siems okupantams rodo ir 
Tibeto gyventojai, kur prieš 
kiek laiko Įvyko sukilimas. 
Sukilimo sritin buvo pasiųs
ta apie 160.000 raudonųjų ki-

Pasaulio Lietuvių Kongreso 
metu 1935 metais buvo mitą r 
ta Dariaus ir Girėno dieną 
laikyti visų lietuvių išeivių 
diena. Ši diena greit prigijo 
ir bent prieš antrą pasaulinį 
karą ji būdavo iškilmingai 
švenčiama Pietų Amerikos 
lietuvių kolonijose. Po karo 
ji tapo kiek nustelbta birželio 
mėnesio liūdnųjų įvykių. Ta 
čiau birželio Įvykių minėji
mas yra laikinas. Ateityje jų 
atsiras daugiau. Išeivių die 
ną ateityje vėl turėtų būt 
švenčiama.

nu, kurių apie 40 000 nuga
benti tik į Tibeto sostinę. 
Prieš laisvės reikalavimus ki 
nai pasiuntė bombas. Tačiau 
pasipriešinimas tibetiečių ne 
palaužtas nė ligi šiol, ypač 
rytinėje Golko provincijoje, 
kur daugumas tibetiečių pri
klauso rezistenciniam «Me- 
mang» sąjūdžiui.

— Kiek Lenkijoje žuvo nuo 
pogrindžio bolševikų, matyti 
iš Kosline leidžiamo lenkų di 
enraščio «Glos Kosjalinski» 
pranešimo. Jame nurodoma, 
kad nuo II jo karo pabaigos 
^liaudies režimo priešai» nu 
žudė apie 30 000 įvairių ko
munistų partijos pareigūnų, 
lenkų liaudies armijos ir sail 
gurno narių.

Darius ir Girėnas buvo išei 
viai. Jie Lietuvos garbei pa
aukojo visa ką turėjo bran
giausio savo gyvybę, Jų pa
vyzdys privalo Įkvėpti visai 
lietuviškai išeivijai drąsos 
bei ryžtingumo kovoti už Lie 
tuvos išlaisvinimą Tai yra 
pats didysis šių dienų 
uždavinys.

Išeivių diena yra visų lie
tuvių vienybės diena Lietu
viškoji išeivija turi daug už 
davinių, pavyzdžiui, lietuvy 
bės išlaikymas, kuriuos tega 
ii įvykdinti tik bendromis jie 
gomis Ši vienybė turi būt 
nuoširdi, pagrįsta vienas kito 
pagarba.

Tarpusavio rietenoms netu 
ri būt vietos.

Nepaprasti laikai uždeda 
ant visų lietuvių išeivių ne 
paprastus uždavinius.

Išeivių diena tebūna jėgų 
nuteikimo pasiryžimo diena 
didiesiems lietuvių tautos už
daviniams, pirmoje eilėj -iš
laisvinimui įvykdinti.

— Smarkus žodis prieš bol 
ševikinį despotizmą buvo tar 
tas JAV užs. reik. min. Dul
les, kuris pabrėžė: kodėl So
vietai neleidžia pasisakyti 
laisvais rinkimais dėl komu
nizmo toms tautoms, kurios 
jį gerai pažįsta? Tuo metu, 
kai laisvosios valstybės sutei

kė re riklausomybę 15 tautų 
su 650 mil. gyventojų, - So
vietai sunaikino laisvę 17 tau 
tų su 600 mil. žmonių. Chruš
čiovo me.-tas Stalinui kaltini 
mas. Apšaukiant, jį tironu, sa 
distu etc, yra skaudžiausias 
despotizmo apkaltinimas, ko 
ks tik yra kada nors buvęs. 
Tačiau ir dabartiniai Krem
liaus viešpačiai yra buvę ar
timi Stalino bendradarbiai ir 
gerai žinojo, kas Kremliuje 
darėsi Panaši] kaltinimą da
bartiniams Sovietų vadams 
dar kartą pakartojo italų ko 
munistų vadas Togliatti irita 
lų kairiųjų socialistų vadas 
Neni, kuris taip pat pareiškė 
viltį, jog Sovietų kontroliuo
jami kraštai turėtų susilaukti 
laisvės.

— Tiesa skelbia ištisą pus
lapį laiškų, kuriuos parašė į 
Lietuvą lietuviai daugiausia iš 
Pietų Amerikos. Yra išspau
sdinta iš Chicagos Stalinui ir 
Berijai tarnaujančios Viloies 
pora žinučių apie nužudymus, 
kurie esą įvykę dėl materia
linių sunkumų.

s:::::::::::::::::::::::::::::::!:::::::::::::::

Dėmesio! Dėmesio!
Šį sekmadienį «Tėvynės 

Garsai», lietuviškos muzikos 
pusvalandis per radiją, tęsis 
visą valandą —- nuo 8,00 vai. 
iki 9,00 vai



pusi. 2

Vliko Sesija New Yorke 1956.VI.22-24il.il.
PAKEISTI VLIKO IR TAUTOS FONDO STATUTAI

(E) Kaip buvo skelbta, Vii 
k© sesija New Yorke prasidė 
jo birželio 22 dieną. Po tris 
dienas trukusių penkių posėd 
žiu buvo baigta birželio 24 
dieną vakare. Vliko sesijos 
darbotvarkė ir pranešėjai bu 
vo paskelbti anksčiau.

Asmeniškai ir raštais sesi
ją sveikino organizacijos ir 
asmenys, tarpe jų: L. Šimu
tis - Alto vardu, prel. J. Bal- 
kúnas - Balto vardu, J. Šle
petys - AL B Tarybos vardu 
prel. M. Krupavičius, Dr. P. 
V. Raulinaitis. Antrojo Liet. 
Seimo vicepirmininkas ir tri 
jų Lietuvos šeimų narys ir 
kiti. Min. P. Žadeikis, gen. 
konsulas J. Budrys ir konsu 
las P. Daužvardis atsiuntė 
laiškus, dėkodami už pakvie 
timus dalyvauti sesijoje.

Sesija praėjo darbinga nuo 
taika ir palietė: tarptautinius 
ir Lietuvos laisvinimo politi
kos klausimus, Lietuvos Jais 
vinimo akcijos suaktyvinimo, 
informacijos ir politinės-mo 
kslinės literatūros Lietuvos 
problemoms išplėtimo, , Vliko 
ir jo organų organizacijos di 
dėsnio priderinimo gyvena
majam momentui ir siekia
mam tikslui, laisvinimo veiks 
nių suderinto bendradarbia
vimo, politinių grupių ir lie
tuviškos visuomenės konsoli 
dacijos ir gausesnio lėšų su 
telkimo Lietuvos laisvinimui.

Pranešimuose ir referatuo 
se iškeltos problemos buvo 
gyvai diskutuojamos, o nuta 
rim i išreikšti priimtose re
zoliucijose. kurios skelbiamos 
šiame Eltos biuletenyje.

Vliko sesija pakeitė Vliko 
statutą. Daugiausià diskusijų 

Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrinės 
Radio Programos

Iš Radio Nove de Julho, kiekvieną sekmadienį nuo 
14 ligi 14:30 vai., banga 540 klc.

Lietuviškas žodis radio bangomis tol bus girdimas, kol 
jį rems susipratę lietuviai.

Radijui paramą galimu įteikti finansinės komisijos na
riams asmeniškai arba siunčiant per paštą finansų ko 
misijos iždininko p. Petro Šimonio, ar kun. P. Ragažins- 

ko vardu šiuo adresu: caixa postal 4118 São Paulo.

sukėlė statuto 3 punktas, k u 
ris nusako: «Nauja grupė į 
vliką priimama esamoji išjun 
gama ne mažiau kaip 3/4 vi 
so Vliko narių balsų daugu 
ma. Savo valia iš Vliko pa 
sítraukusiai grunei grįžti į 
Vliką tereikia raštu pareiški 
mo \ liko pirmininkui». Šis 
punktas dauguma balsų pri
imtas. bet liaudininkų ir soči 
aldemokratų atstovai pasitrau 
kusių grupių į Vliką gražini 
mo būdui nepritarė ir abiejų 
grupių vardu įteikė atskirus 
pareiškimus.

Pagal naująjį statutą Vliko 
posėdžiai yra vieši, o nrirei 
kus. Vliko sesija kiekvieną 
kartą nutaria paprasta balsų 
dauguma neviešą posėdį vie
nam ar kitam klausimui svars 
tyti.

Naujasis statutas kiek išple 
čia Vliko Praplėsto Prezidiu 
mo kompetenciją. .Jam pave ' 
dama tarp Vliko sesijų svars 
tyti: skubius politinius klaust 
mus. specialius Vliko pavedi 
mus, taip pat «sąmatas ir eta 
tus. Tačiau artimiausia Vii 
ko sesija privalo Praplėsto 
Prezidiumo nutarimus tvirtin 
ti.

Už pakeistą Vliko statutą 
balsavo 20 (iš 24). likusiems 
susilaikius

Vliko statutą pakeitus, tuoj 
buvo pasiūlyta priimti j Vii- 
ką Vilniaus K'-ašto Lietuvių 
Sąjunga, kurios prašymas bu 
vo įteiktas jau 1955 metais. 
18 balsų pasisakė už Vilniaus 
Krašto Lietuvių Sąjungos į 
Vliką priėmimą Kartu pare*- 
kšti jos atžvilgiu kai kurie 
pageidavimai. Tuo būdu Vii

1 kas Šioje''sesijoje padidėjo

Mfsr LIETUVA

Dariaus ir Girėno amžinojo poilsio vieta Kauno kapinėse

viena grupe, ir jo Atstovų 
skaičius nuo 24 pakyla i 27.

Vliko sesija kiek§ pakeitė 
Tautos Fondo Valdybos statu 
tą ir nutarė steigti Tautos 
Fondo Tarybą. Tai organas 
kuris rūpinsis padėti Tautos 
Fondui telkti, lėšas.

Vliko sesija birželio 24 die 
ną turėjo uždarą posėdį - Vii 
ko organų sąmatoms svarsty 
ti. Sąmatos priimtos. Nutar 
ta sudaryti nuolatinę Finan
sų Komisiją, kuri turi rūpiu 
tis tinkamu sąmatų paruoši 
mų ir dirbs kontakte su Vii 
ko Kontrolės Komisija Į Fi 
nansų Komisiją išrinkti: J. 
Audėnas, J. Pakalka ir P. 
Vainauskas.

REZOLIUCIJOS:

L Vyriausiasis Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas, išKląu- 
sęs pirthiiiTtikd 'll. iMatulionio 
ir Vykdomosios Tarybos pir
mininkės A. Devenienės pra
nešimų, konstatuoja, kad, pa
lyginti, trumpu laiku jie ir 
kiti Vliko Prezidiumo nariai 
yra atlikę daug svarbių dar 
bų, ir reiškia jiems nuošir
džią padėką.

II. Vliko sesija, 1956 m. bfr 
želio 22-24 d. d. New Yorke 
išklausiusi pranešimų apie 
Vliko ir Vykdomosios Tary
bos darbus informacijos srity 
je, taip pat apie pastangas 
informacijos darbus plėsti - 
radijo, Eltos biuletenių ir po

Kazys Zupka

Sparnuoti Lietuviai
Kaip slėnių patėliškė, erdven nešdama pavasarį, 
Pakilot Jūs virš neapžvelgiamo Atlanto
Ir išnešėt j aukštumas mažytės žemės vardą — 
Kaip žvaigždę iš nakties, kuri nei pateka, nei krenta.

Kokia banga užtvino kraštą džiaugsmas,
Ir žvilgiai kaip sustingo Jūsų žemės skliaute! — 
Kiekvieną debesėlį ilgesys į mūsų kraštą nešė, 
Kiekvienas paukštis skrido tik į mus ir visą'naktį siautė

Praskrido, ir naktis, ir debesėliai, ir lyg vieno paukščiai.
Niūrius ir tylinčius išleido mus aerodromas 
Bet laukėm: gal vidudienį, gal vakarą, 
Nors nerimas kaskart vis griaužė nenorom mus.

Ir juodu šydu plakėsi padangėj.
Kol gedulan įsupo mus visus iš vieno,
Kol gedule mūras atndšė vaidus Atlanto erdvių —
Ir Dariaus ir Girėno..,

Ne visą kelią nešėt Jūs mažytės žemės vardą, 
Bet didvyrių mirtim jis Soldine apskriejo žemės ašį. 
Nusilenkė jums visos žemės,
O žalias kraštas — širdimi ir ašara — Jus įsirašė.

litinės literatūros leidimo sri 
tyse. Vliko ir Vykdomosios 
Tarybos pastangoms pritaria 
paveda pagal galimybę suma 
nyraus vykdyti

III. Vyriausiasis Lietuvos Iš 
laisvinimo Komitetas, išklau-

1956 m. liepos 14 d.

A A

sęs Lietuvos Lietu-Vakarų,
vos Rytų ir Lietuvos Ūkio 
Atstatymo Studijų Komisijų 
pranešimu, nutaria:

1. Pritarti komisijų siúly-

(tąsa 3 pusi.)

«Sovietu pianai nepasikeitė»
KAJJ NUVAINIKUOTAS STALINAS. — SOVIETAI TIKISI 

LAIMĖTI IR BE KARO? -- TITO NAUJA MISIJA

(tąsa)

Vakaruose nevienodai ver
tinami paskiausieji Tito žy
giai Maskvoje. Vienų mano
ma, kad Tito galutinai perei
nąs j Sovietų satelitu bloką, 
tačiau kiti galvoja, kad jam, 
iškovojusiam iš dabartinių 
Sovietų vadų tiek pagarbos, 
nesą praktiškai jokio reika
lo pasidaryti satelitu ir netek 
ti ankščiau turėtojo svorio. 
Pagaliau, nurodoma, Tito ge
rai pažįsta bolševikus. Ne vie 
no atmintyje gerai išlikęs Ti 
to vizitas į Maskvą, dar Stall- 
no laikais, kai Stalinas su sa
vo svita jugoslavų delegatus 
apžiūrėję paprasčiausiai kaip 
į mugę pristatytus arklius... 
Vizito metu jis kurstė Sovie 
tų saugumo šefą Beriją «eiti 
imtynių su savo jugoslavu ko 
lega Rankovičium» ir «pažiū 
rėti, katras iš jų greičiau vie
nas kitara užners ant kaklo 
kilpą...» Kai Tito buvo komin 
terno apšauktas «išdaviku», 
tada ne kas kitas, o dabarti

nis Sov. Sąjungos min. pirmi 
ninkas Bulganinas apie Tito 
taip skelbė: Judošius Tito su 
savo pakalikais visą Jugosla
viją pąvertė geštapo kalėji
mu. Visas pažangusis pasau
lis su pasibjaurėjimu ir pan i e 
ka žiūri į šiuos bjaurius nu
sikaltėlius». Gi dabar, pasi
keitus laikams, Sov Sąjun
gos lyg ir prezidentas Voro- 
šilovas jau kalba apie «amži 
ną jugoslavų ir sovietų tautų 
draugystę» Lankydamas mau 
zoliejų, Tite uždėjo tik ant. 
Lenino kapo vainiką, o sar
kofago su įbalzamuotu Stali
no lavonu nepagerbė net žvil 
gsniu. Kito jo didžiojo prie
šininko - Molotovo - galvą 
Kremliaus dabartiniai vadai 
simboliškai sudėjo po jo ko
jų pačiose Maskvos‘vizito iš
vakarėse Tačiau atrodo, kad 
Tito sužavėtų tie visi gražūs 
mostai. Jis turi savo planų, 
kuriais siekia savų tikslų. Ma 
noma. kad Tito mėgins kurti 
naują iš komunistų ir socia
listų internacionalą. Tačiau 

tuo pačiu jis padės Maskvai 
ardyti Vakarų bloką. Ir «neu 
tralistines» valstybes išjungti 
iš jų fronto. Nemanoma, kad 
pati Jugoslavija daba;t nę sa
vo padėtį norėtų pakeisti sa
telito statusu, kai jau ankš 
čiau net pačiam Stalinui bu
vo drįsta taip griežtai pasi
priešinti, kai tas gyrėsi: už
tenka man mažiausio mosto 
nykščiu - ir Tito nebeliks» .. 
Deja. Tito nesutrynė net ir 
Stalinas: jis vis dėlto liko. 
Kai Stalinas šiuo metu visur 
verčiamas nuo garbės posto 
vių. Tito garbė ir reikšmė, 
atrodo, nors ir neproporcin
gai. dar vis tebekyla.

Apie Molotovo atleidimą 
«Pravdoje» buvo tepranešta 
vos 4 eilutėmis Nieko nepa 
sakyta ir apie tai. kad Molo 
tovas netrukus žada visai pa 
sitraukti iš Kremliaus - ir jam 
dar Stalino laikais padovano 
tame Kaspopinskaja dvare 
prie Dono rašyti savo atsimi 
nimus ir verstis bičių ūkiu 
Kai kas Vakaruose džifigau 
ja. kad vietoj jo paskirtas 
Chruščiovo patikėtinis Šepi- 
lovas «turėsiąs baigt: šaltąjį 
karą», ypač sustiprintą «Sta
lino eroje». Molotovo atleidi 
mas buvęs užvilkintas ligi to 

momento, kol išsiruošė į Mas 
kvą Tito, kuris ten taip sutik 
t.is iškilmingai, kaip nebuvo 
sutiktas dar nė vienas ligi 
tol kito krašto valstybininkas.

Molotovo vardas lietuviams 
«labai gerai pažįstamas. Tai 
svarbiausias derybininkas su 
naciais dėl P baltijo teritori
jos. kurią jie pasigrobė ir 
tarp savęs pasidalino. Mn’.oto 
vas tik už Suvalkų kraštą bu 
vo pasiūlęs Hitleriui 3 860.000 
dolerių, maždaug pusę tos su 
mos, kurią JAV sumokėjo Ru 
sijai už Aliaskos perleidimą. 
Už perleistas Sovietams sve
timas žemes bolševikai naci 
nei Vokietijai buvo sumokė 
ję tiesiog pinigais ąr įvairio
mis prekėmis 7.750 000 aukso 
dolerių, arba 31.500.000 Rei
chsmarkių. Sovietų imperialis 
tinius kėslus ne tik Pabaltijo 
kraštuose, bet ir visoje Euro 
poje išsamiai nušvietė V. Krė 
vė Mickevičius ir kai kurie 
išlikę laisvėje buvusieji su 
Sovietais vestų pasitarimų gy 
vi liudininkai. Dabar lietuvi
ai, latviai ir estai reikalauja, 
kad būtų juo greičiau atitai
syta Stalino laikais jiems pa 
darytoji skriauda - gražinta 
jų kraštams visiška nepriklau 
semybė.

Šepilovo paskyrimas nau 
juoju Sovietų užs reik, mi- 
nisteriū didina Kairo ir kitų 
neutralistų viltis Šiuo metu 
Egipto karininkai apmokomi 
Sovietų bazėje orio Gdynės, 
Lenkijoje. Tai reali bolševi
kų parama Egiptui. Šepilovo 
uždavinys esąs suklaidinti 
priešą su Lenino išrastais 
«taikaus sambūvio šūkiais», 
sutelkti į draugę visokius per 
bėgėlius ir suintensyvinti li
audies fronto pagrindu vesti- 
ną kova Azijoje bei Europo
je. Šepilovas tai Chruščiovo 
«elektroniniai smegenys «Pra 
vdoj» jo žinioj buvol4redak 
torių. 350 instruktorių, laiko 
mų «ideologijos saugotojais», 
o faktiškai cenzoriais, masė 
korespondėntų, rezenzentų 
etc, iš viso - apie 1 500 žmo 
nių. Paties Šepilovo pareiški 
mo, «savaime suprantama, su 
kapitalizmu ideologiniais ir 
programiniais klausimais ne 
bus leidžiamasi į jokius kom 
promisus»: Dabartiniai taria 
mieji kompromisai - tai tik 
taktiniai Sovietų ėjimai. To 
dėl netenka stebėtis, jog Va 
karų vienybės saugotojai ir 
įžvalgesnieji politikai, kaip

(pabaiga 3 pusi.)

24il.il


pusi. 3 MŪSŲ LIETUVA 1956 m. liepos 14 d.

(tąsa iš 2 pusi.) 

mui steigti inkorporuotą, lie 
tuviškų politinių veiksnių su
darytą mokslinę instituciją 
Lietuvos problemoms moksliš 
kai tirti ir atitinkamiems 
mokslo darbams leisti:

2. Pavesti Vliko Prezidiu 
mui įvykdyti komisijų siūly
mus.

IV. Amerikos Lietuvių Ta 
rybai - Vyriausiasis Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas savo 
sesijoje New Yorke 1956 m, 
birželio 22 24 d. d. reiškia A 
merikos Lietuvių Tarybai nuo 
širdžių padėkų už sveikini 
mus, atliktus Lietuvos laisvi 
nimui žymius darbus, darnų 
bendradarbiavimą bei visoke 
riopą rėmimą.

V. Jei tarp Vliko sesijų 
kai kurie Vliko organai arba 
jų nariai atsistatydintų ar dėl 
kurių nors kitų priežasčių ne 
begalėtų eiti savo pareigų, 
Vlikas paveda Praplėstam 
Prezidiumui jų vieton parink 
ti kitus asmenis ir pavesti 
jiems eiti pareigas iki arti
miausios Vliko sesijos.

VI. Pareiškusiai atsistatydi
nimą Tautos Fondo Valdybai 
Vlikas reiškia nuoširdžią pa
dėką už atliktus darbus ir 
prašo ją eiti pareigas, kol 
bus sudaryta .nauja Fondo 
Valdyba. Ją sudaryti paveda 
ma Praplėstam Vliko Prezi
diumui pavedama taip pat su 
daryti ir Tautos Fondo Tary
bą.

VU. Išklausęs Lietuvos de 
legacijos Pavergtose Europos 
Tautose Pirmininko praneši
mo apie PET veiklą ir apie 
šių dienų tarptautinę padėtį 
Lietuvos laisvinimo požiūriu, 
Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo Ko 
mitetas.

B D

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

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

(, abaiga iš 2 pusi)

Adenaueris ir kiti, dabartinę 
Sovietų lanksčią taktikų lai 
ko laisvajam pasauliui net 
pavojingesne už Stalino «gru 
bią politikų».

Toli nuo Tėvynės.
Plačiai išsidriekę Lietuvos 

lygumomis liūliavo pasėlių 
laukai, mirkčiojo rugiagėlių 
akutės pasitikdamos anksty 
vą vasaros spindulį. Vyturys 
nenuilstamai virpino erdvę 
krištoline malda kylančia į 
mėlynas tolumas. Miškai ošė 
savo nesibaigenčią sėkmę, 
gėlių aromatai svaigino dūz
gė bitės dobiliukuose, o šal 
tinių vanduo tiesė kiekvie
nam gaivinančią taurę. Rodė
si, žemėje buvo vis ta pati 
besikartojanti puošni vasara, 
liepos mėnuo 1944 metų.

Ramiai sroveno Lietuvos 

Pažaislio bažnyčia prie Kauno.

LIETUVIŠKO .MUZIKOS PUSVALANDIS

«TĖVYNĖS GARSAI»
Radio stotis 9 de Julho 540 klc. 25 m. banga.
SE K M A UI E N1AIS 8:30 va I

Priimame komercinius skelbimus, siunčiame linkėjimus ir 
pasveikinimus šeimyninių švenčių proga su plokštelėmis.

Siųsdami užsakymus pridėkite Cr $ 300,00
Adresas caixa postai 403, São Paulo, ar'ba telefonu 
37-2265 nuo 9 10 vai. Darbu dienomis išskyrus šeštadienius

Aleks. Boguslauskas.
Pusvalandžio vedėjas

upės savo amžinoje tėkmėje, 
tik neramus buvo Lietuvos 
žmogus. Karas siautėjo. Vis 
arčiau dundantys sviedinių 
sprogimai, naktiniai priešo 
lėktuvų pavojai, pakibusios 
lempos, kaip mirties ugninės 
akys ieškančios auk u,kėlė neri 
ma užgrūdintoj lietuvio širdy.

Frontas artėjo. Tuo pačiu 
nusigręžė rūpestingas žvilgs
nis nuo plačiųjų vasarojų, nu 
sigręžė nuo žemės ir sustin 
go savyje, o širdies balsas 
vis stipriau kuždėjo: Bėgti... 
bėgti!...

Kur bėgti? Kas laukia sve
tur? Ką veiksi tenai? Tai bu
vo antraeiliai klausimai Bai-

Stasys Santvaras

Darius ir Girėnas
Tūkstančiai akių sužiūro vakaruosna, 
Nes iš tenai turėjo kilti geležinis paukštis. 
Tartum mirštanti plaštakė, daužėsi kožna širdis. 
Spėliojimai, kaip žvaigždės, nardė tolumas ir aukštį...

Tuo metu didingos žirklės kirpo erdvę, 
Kaip siuvėja vestuvių baltą drobę...
Audra ir žaibai ugninėm rankom taškė debesis, 
Bet niekas nūn auksinių žirklių nepagrcbė...

Iš padangių narsūs vyrai pažvelgė į kontinentą.
Į žemę, kurioje budėjo mylima tėvynė — 
Kraštas lygumų ir žydinčių darželių, — 
Kuriam per vandenyno platybes jie kelią skynė...

Kaip neregėti juodvarniai, pradėjo lėkti žinios — 
Nebėr jau Dariaus ir Girėno...
Ir juodos vėliavos, kaip liūdnos našlės,
Iškilo į gatves nuo Vilkaviškio lig toliųjų Ežerėnų...

Sukurto aukuro liepsningi dūmai kyla
Ir tūkstančiai širdžių aprauda kraujo auką.
Ak, tą, kurį pasiaukojimu didžiu
Gyventi, kurt ir viską nugalėti šaukia...

Sudužo greitasparnis laivas j mažas skeveldras, 
Bet regiu — nesudužo amžinasis žodis, 
Kad Lietuva ir šių dienų giedrioj aukštybėj, 
Kaip nugalinti karalienė pasirodė...

su buvo matyti artėjančią mir 
ti ir todėl kiekvienas stengė 
si gelbėti savo ir savo arti 
mujų gyvybę. Rodėsi svetur 
traukiant rasi užuovėją. Ir 
taip užtvino vasaros saulėj 
paskendę vieškeliai, keliai ir 
takeliai, vežimais, dviračiais, 
pėsčiais apsikrovusiais kas 
kokia mama. Traukinių sto
tys buvo sausakimšos žrtio- 
nių Visi traukė į Vakarus, 
nes tik ten horizonte blykčio
jo blankus laisvės žiburėlis. 
Tuo tarpu Rytuose švininis 
slibinas tiesė savo riestus na 
gus nešdamas visišką nevilti.

'Pūkštančių tūkstančiai nusi 
gręžė nuo gimtosios žemės. 
Visa kas buvo brangu, sukur 
ta tėvu ir protėvių, kur buvo 
atiduotos geriausios jėgos, 
viskas ėmė tolti ir žmonės 
sustingusiomis širdimis ėjo 
nesąmoningai palinkę, net už 
miršę tarti paskutinį «sudiev». 
Jie išklydo ir tebeklaidžioja 
šiandieną. Jau dvylika metų, 
klaidžioja sustodami tai vie
nur tai kitur. Nors kišenėj do

KAS GALĖJO MANYTI?

San Diego. Calif. — Kas ga 
Įėjo manyti, kad šaldytuve yra 
pinigų? O gi vagiui tokia min
tis šovė į galvą. Vagis šaldy- 
tuvę rado S3.5Ó0. Jie buvo 
palikti maisto krautuvės šal
dytuve, kaip saugioje vietoje.

- Eišiškių rajono mašinų 
ir traktorių stotis įrašyta į gar 
bės lentą, kadangi išvežė mėš 
lo ir durpiu normas. Atrodo 
tai padaryta kompartijos gar
bei. Kiti rajonai į garbės len
tą įrašyti tik už durpių išve
žimą.

leris skamba auksu, nors akis 
stebina dangoraižių praban
ga, nors palangėj šlama tropi 
kų palmė, vienok širdy ne
gęsta ilgesys tos skamban
čios vasaros, kuria spindėjo 
Lietuvos laukai liepos mė
nesį.

H. Didžiulytė Mošinskienė

(tąsa)

Nieko nebuvo gaila jam. 
«Jei reikėtų - ir sermėgą par 
duočiau, kad tik Stasys baig 
tų mokslą,» sakydavo savo 
broliui Motiejui, Motiejus gi, 
papsėdamas pypkę, ramiai 
tardavo: «Tai ir aš nepagai
lėčiau savos. Gerą sūnų au
giui. Vertėtų, įi Kunigus, ar ki 
tus aukštus mokslus leisti .» 
Tai jau dięvubąjmingas ir 
geras. Lygiai kaip Julytė . 
Ir tarę tą vardą abudu bro
liai imdavo skubiai traukti 
pypkės durnus.

3.

Vėl išaušo įprastas rytas. 
Šeima, sukilę. Gimbutienė pir 
moji, pąžadinusi samdinę Ur 
Sulytę, blyškią mergaitę rup 
šėsi pusryčiams. Uršulytė kū

Halina Didžiulytė - Mošinskienė 

RUDUO.
reno krosnį, pylė vandenį į 
sagomis, šlaistėsi tai šen tai 
ten, įnešdama didelę pintinę 
bulvių, kibirus pieno, pasigau 
dama anderę [ aukščiams grū 
du pasemti, karts nuo karto 
pasikasydama po skaryte ir 
saldžiai nusižiovaudama.

— Uršuliute, atnešk uar 
miltu zacirkai! Atnešk iš se
ki,'čios ir kavos, užvirsiu Sta 
šiai! - šaukė šeimininkė pasi 
rišdama priejuostę. - Stasys 
nemėgsta mūsų pusryčiu. Te 
gnl, vaikas pagels kavutės su 
bandelėmis. Džiovina smege
nis mieste... - kalbėjo su sa 
vimi, ne- jai betariant pasku 
tinius žodžius, Uršulytės tik 
languoto sijono kraštelis blykš 
telėjo tarpdury.

«Stasy, mielas kūdiki mano, 
kad aš galėčiau, duočiau tau 
kuo geriausius pusryčius Duo 
čiau tau viską, ka tavo šir 

dis trokšta.:. Švenčiausioji Mo 
tina mato, kad mano širdis 
tik jums... mintyse .calbėjo 
Gimbutienė ir jos vėju nu 
pūstame '■eide taip ryškios 
buvo skausmo raukšles apie 
gražias pablyškusias lūpas.

— Ei motin, ko sustyra! 
prie pečiaus! • pasigirdo tė
vo Gimbuto gilus balsas- Jis 
Įėjo stambus, palinkęs, sugru 
busioje rankoj laikydamas sa 
vo pa’ies darbo pypkutę.

— Eik, jau eik! Nei s maty 
ran nei ką... Ko pristojai, Ka 
zel! - Gimbutienė skarytės 
kampu nusišluostė lūpas ir 
labai vogčiomis akis. Ji grį 
žo kasdienių rūpesčių tikro 
vėn.

- Tai. Onyt, paskubėk su 
pusryčiais. Nelyja, suvešime 
kopūstus, pasemdamas kvor 
tą vandens ramiai kalbėjo 
Gimbutas. Padėjęs pypkę ant 
lentynos jis ruošėsi praustis.

Gimbutienė griebė bliūdą 
ir į jo moliuį dugną įpylė mil 
tų, paskiau vandens. Uršulytė 
buvo vė] čia pat. Ji labai rū 

pestingai norėjo įtikti šeimi 
cinkams.

- Labą rytą visiems! - štai 
ga suskambo grįčioje. Ugne 
lė tarsi pritemo ir vėl sušvi 
to Gimbutų akyse.

— Labą, sūnau, - tarė tė 
vas šluostydamas ūsus ir mo 
tina pabučiuodama šviesias 
susivėlusias Stasio garbanas.

— Tai ką, tėvai, važiuosi 
šiandieną kopūstų nuimti! juo 
kėši jaunas, sveikas veidas, 
dar neapžėlusiais skruostais.

— Važiuosime - šypsojosi 
Gimbutas žiūrėdamas į liekną 
sūnaus liemenį, kuris šaltu 
vandeniu prausėsi ir purkš 
taudamas baidė visus nakties 
slogučius.

— Kaip gera namie! 
Ü ū-ū!... koks šaltas vanduo! 
Brrr...- pasipurtydamas šūka 
vo Stasys.

- 'l ai nesilaistyk pernelyg, 
draudė motina - dar peršalsi .

— Žinai, nepratęs... burbte 
įėjo tėvas įsikąsdamas užgę 
susią pypkę.

— Neperšalsiu! Gera namuo 

se! Kaune niekad taip gerai 
nemiegojau, niekad, rodos ir 
taip gerai nesiprausiau... Ma 
myte, tėveli!... čia Stasys, 
kaip ožiukas pašoko, pokšte 
Įėjo į tėvo ir motinos skruos 
tą. Kaip gera, kaip gera na
muose! šaukė linksmai.

Tėvai šypsojosi. Motinos lū 
pos šnabždėjo kažką, o tėvas 
uždegdamas pypkę patenkin 
tas sėdosi už stalo. Buvo pus 
ryčių metas.

4.

Iš grįčios slinko kavos ir 
karštų valgių kvapas. Uršuly 
tė šaukė pasiimti indelį j lau 
kas. Kudlotas šuo, besiplėš- 
damas prie būdos, lojo ant 
visų kas ėjo pro šalį ir net 
tėvui Gimbutui griebė už kel
nių. Eik šalin supyko pastara
sis, pasiutai, ar ko!..

— Sargi, Sargink... ir ko 
siunti? - klausė šunelio besi 
juokdamas Stasys.

B. D.
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K. Deveikytės žodis pasakytas Moti
nos Dienos minėjime

(tąsa)

Laimingi yra tie vaikai ku 
rie motinos dienos rytą ga.i 
pasveikinti savo motiną įteik 
ti jai nors mažą dovanelę 
Kiti, būdami toii, rašo laiš
kus, sveikina savo motinas 
jausmingais žodžiais. O tie 
kurių motinos jau pas Dievą 
nukeliavo, aplanko bent jų 
kapus, papuošia juos gėlėmis 
; asimeldžia

Leiskite man pasakyti, mo 
tinai parašytus, vieno Chile 
vyskupo žodžius:

«Viena paprasta moteris 
Motinos paveikslas, kuriuo 
yra panašį į Dievą, kuri 
per savo pasišventimą lyg an 
gėlas atrodo. Jauna, galvo 
ja kaip amžių išgyvenusi, o 
būdama sena, veikia su vi
soms jaunystės jėgoms. Bū 
dama bemokslė gliaudo, ats 
keidžia gyvenymo paslaptis 
Puriau kaip mokytas žmogus, 
L. jei mokyta tai pasidaro 
kaip vaikas kukli, beturtė 
moka praturtėti dėl mylimų 
asmenų laimės: turtinga misi 
žemina kad jos širdis nebū 
tų sužeista nedėkingumo. Bu 
dama tvirta sudreba, išgirdus 
kūdikio verksmą, o silpna tu 
ri liūto jėgas. Kol gyva, mes 
nemokam jos branginti, 
jos šešėly visi skausmai pra 
nyksta, o kai numiršta duotu 
me viską ką turim kad ją 
vėl pamatytum, išgirstume 
nors vieną jos žodį.

Neverskite mane pasakyti

Kur bakūžė samanota.
(tąsa)

Palaidojo Onutę kaimo ka
pinėlėse, be kunigo, be var 
pų gaudimo. Kaziukas tada 
ganė avis, ir jisai matė, kaip 
iš namų pro vartus išėjo mo
terų pulkelis. Per rankšluos
ti pęrjuosusios, jos nešė bal
tą jo sesers grabelį. Jos ėjo 
per pievas, užlipo ant kalne
lio, šaukdamos šermenų gies
mes tuose vėlyvos vasaros 
laukuose. Mama ėjo paskui, 
už pažastų pavedima, ir vis 
rodės, kad ji štai ims ir suk
lups ant tos žemės juodos. į 
kurią nešė užkasti tą mažy
tę jos dukterėlę, jos širdies 
plakimą

Liūdnomis rudens naktimis 
kada vėjai sode gaudydavo» 
ir staugdavo, Kaziukas, ant 
krosnies susivyniojęs Į tėvo 
milinę, plačiai atmerktomis 
akimis žiūrėdavo Į naktų tam 
sybę. galvodamas apie savo 
mirusią seserį Onutę. Gailės 
tis-apimdavo jį, ir jisai verk 
davu jos, pasikukčiodamas, 
kaip tik mažas vaikas gali 
raudoti tų, kuriuos mylėjo ir 
kurių jau nėra Motina nubus 
davo iš miegų ir klausdavo 

jos vardą, jei nenorite kad 
ašaros riedėtų iš mano akių. 
aš ją mačiau pereinant ma
no kelią »

Didžiausios pagarbos yra 
verta lietuvė motina. Ji yra 
Tėvynės didvyrė, nes ji įdie 
gia į musų širdis Tėvynės 
meilę. Ji mus išmokina lie 
tuviškai kalbėti ir melstis.

ir Lietuvos išlaivinimas iiri 
klauso nuo lietuvės motinos, 
nes, kokia motina, tokia yra 
ir šeima, o kokios šeimos, to 
kia ir tauta .

«Lietuvė motina išlaikė gy 
vą lietuvių tautą, sunkiausio 
mis jos gyvenimo dienomis 
spaudos draudimo laikais. Ji 
šeimos žydimuose išsaugojo 
tikėjimą ir kalbą. Ir šiendien 
lietuvių tautos viltys yra su 
dėtos j motinas»...

Musų tauta šiendien priešų 
sudraskyta. Jos vaikai išblaš 
kyti po visus pasaulio kam
pelius. Bet mes. pasaulio lie 
tuviai, nežūsime savo tautai 
tol kol lietuvė motina bus 
lietuvė...

Mielosios lietuvės motinos 
Brazilijoj. Aš kreipiuosi į jus. 
Sveikinu jus Motinos dienos 
proga, ateitininkų vardu ir 
linaiu, kad jūsų šeimose, vi
suose lietuviškuose židiniuose 

nes . jus nenuilsdamos kurstytume!
lietuvybės ugnį. Kad Dievo 
garbei ir musų Tėvynės nau 
dai jūsų vaikai ir vaikaičiai,
nors su jumis, kalbėtus gra
žiąja mūsų lietuviška kalba.

patylomis: «Kazeli, ko verki, 
gal ką skauda?» Nesulaukus 
atsakymo, jinai ilgai klausy
davosi, ir tik paskui berniu
kas pajusdavo jos lengvą mie 
gą lovoje, toje pat vietoje, 
kur jis nūn sėdėjo ant šiaudų 
asloje. -

Daug žmonių, atsiminimų 
ir atsitikimų būta šioje seno 
je pirkioje Čia gimė jo se 
heliai, ir skambėjo daug dai 
nų. Čia maželių akys su 

Kur bakūžė samanota.

smalsumu žvelgė į pasaulį, 
čia plėšikai tėčiui padus de 
gino, senelis knygnešys slėp 
davo raštus kamine Anose 
senose gadynėse, kai prieš 
carą kėlė maištus, čia sukilę 
liai buvo užėję, o per karą 
ant šių grindų miegojo rusai, 
paskui vokiečiai ir galop mū 
sų savanoriai Daug linksmų 
vakarynų ir šokit) čia miškam 
bėjo, daug pasakų buvo pa 
sekta ir giesmių sugiedota. - 
ir nūn tik tuščios sienos be 
liko, pilnos praeities kuždėji 
mų.

Anapus tvartų tekėjo menu 
lis, ir nublankę jo spinduliai, 
drauge su obelų šakomis, gu 
lė asloje

Iš olos, sucipusios, išlindo 
dvi peliukės. Jos šmižinėjo 
lakstė ir, riktelėjusios, gaudė 
viena antrą, čia išbėgdamos 
j įstrižus keturkampius, ku
riuos ant grindų nuklojo lan 
gai. čia smukdamos į tamsą.

Iš pradžių nedrąsiai, vieną, 
du sykius čirptelėjo svirplys 
po krosnimi ir nutilo. Jis 
gal klausėsi, ar kas nepakels 
triukšmo už jo dainą<, kaip 
seniau darydavo. Niekas jo 
nūn netrukdė ir negąsdino. 
Tada jau garsiau jis paskar- 
deno, ir netrukus jo balso 
buvo pilna pakrosnė. Kam
baryje aidėjo vienodas, nen j 
traukiamas jo čirpimas, — 
slapta ir būtina jo giesmė

Lėliukės sucipo ir spruko 
j urvą

Ant slenksčio užlipo juodas 
šešėlis ir valandė’ę lūkuria
vo. Kaziukas išgirdo linkimą 
amtelėjimą, ir prie jo priėjo 
senis Vižlą Vizgindamas uo 
dega, jis apuostė berniuko 
rankas ir prikišo savo rasotą 
snukį jam prie žando.

— Na, šunie tu! subarė 
vaikas Vižlą ir pastūmė jį 
nuo savęs -- Tu ir atsiduodi 
šunim .

Vižlą nesitraukė Pasiglaus 
tęs aplink, jis susirangė čia 
pat ant šiaudų, pasižiurėjo 
vaikui į akis, ar jo nepava
rys. ir tada jau, atsidūsėjęs, 
pasidėjo galva tarp pirmuti
nių kojų.

Svirplys ir čirpė.
Kaziukas nežinojo laiko. 

Galėjo būti dar anksti, o gal 
jau ir vėlu. Jis glostė Vižlos 
gaurus ir klausėsi tolimos 
bernų dainos giriose. Jis sa

Petras Babickas

L i t u a n i c a
Iš tolimo krašto gandas atėjo, 
Gandas, kaip tekanti sa.Jė.
Du vyrai sukūrė sparnuotą idėją
Iškelti tėvynę pasauly.

Skamba lėktuvas viršum Atlanto,
*Tai — Lituanica,
Plaka dvi širdys tolimam krantui, 
O mirčiai panieka.

Toli paliko siaubus vandenynas,
Naktis jau žemę pamynė:
Dvi širdys meldės: Tėvyne mano...
Grįžo negyvos tėvynėn.

Bet vienas žodis skamba pasauly,
Tai — Lituanica...
Siekime saulės, siekime laisvės,
O mirčiai panieka!

MOKSLEIVIAI TURĖS PRO
GOS PAMATYTI «ATŽALY

NĄ».

Pasinaudojant atostogų me 
tu «Atžalyno» repeticijos vyks 
ta kasdien. Moksleiviai auko
ja savo poilsio laiką, kad 
galimai geriau būtų galima 
astatyti šis gražus, idealisti

nių nuotaikų, lietuviškos mo
kyklos gyvenimo veikalas. K. 
Binkis parašęs: «Atžalyną» 
pasakė: parašiau pijesę jau
nimui nuo 16 iki 60 metų. Vei 
kakas tikrai įdomus jaunam ir 
senatu. «Atžalynas» bus pas
tatytas Jaunimo Šventės pro
ga rugpjūčio 5 dieną.

Pakvietimai bus pradėti pla 
tinti netrukus.

KREIVAS ŠYPSNYS

(Ištraukos iš to paties var
do laikraštėlio skaitomo moks 
leivių ateitininkų susirinki
muose).

— Vienos ateitininkės na 
mųose tragiškai žuvo katinas, 

vo mąstymuose klajojo po se 
nas dienas šioje pirkioje. Bu
vo tai prisiminimai be tvar
kos, be ryškių bruožo, kur 
maišėsi žmonės, žodžiai, vei
dai, šmėstelėdavo nesugauna 
mi šešėliai. Jam net užėjo 
mintin anie ėriukai, kuriuos 
atnešdavo šin kambarin ir ker 
tėję užtvėrė girdydavo pienu, 
kada žiemos būdavo labai 
smarkios ir kada net žvirb
liai sušaldavo palėpėje.

B. D.

sekančią dieną, tuos pat na 
muose svečiai valgė kiškįeną.

— Ramovės sandėliuosė ran 
dasi šie daiktai, kurie netru 
kus Lūs išparduodami labai 
pigiomis kainomis.

Šviežios bulvės ir pamido 
rai užaugę ramovės daržely 
je. (Už gautus pinigus bus pa 
samdyta juoduke, kad darže 
lin pasodytų gėlių, neš Brâ 
zilijos lietuvaitės tokius dar 
bus laiko beprasmiais )

— Baltoji Dėdės Juozo skry 
bėlė.

Leonardo ūsai.
Labai gražaus stalo koja.
Amerikoniškų cigarečių nuo 

rukos.
Juozo solistinis balsas.
Boksininkų praktika.

—• Praeitam susirinkime, 
kai mes diskutavom apie rū 
kymą, garsus mūsų filosofas 
Zezinho pasiūlė tokia rezo 
liucija. Rūkyti galima, bet rei 
kia laikytis šių principų: Nie 
kad nerūkyti miegant ir ne 
paleisti cigaretės iš dantų bu 
dint, ir nerūkyti dviejų eiga 
rų iš karto. •'

— Mūsų kuopoj nėra negra 
žiu mergaičių, tik yra negra 
žiai dažytų. Kodėl nė viena 
mergaitė nepriima kitos pata 
rimo, kaip ji turi re-ngtis? Dėl 
to, kad nė vienas karo va 
das neklausia patarimo savo 
priešo, kaip jis turi laimėti 
karą.

— Nauja skrybėlė mer 
gaitei duoda daugiau grožio, 
negu nuo gėrimo įraudęs vei 
das berniukui.
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Industria e Comercio de Calçados

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

Rua Javaes, 626 São Paulo
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RUA BARÃO DE ITAPETIN1NGA, 2773 — 4 AND. — SALA 2 
TEL. 34-7482 — SÃO PAULO

Foto-Studija “BERNARDO”
ĮKURTA 1890 METAIS

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

dažais ir pastele.
ARTHUR S C H M lvD T

Priimami oakvietimai į namus — Senu portretu reprodukcijos 
RUA SAO CAtTANU, 4 4'/ — TEL. 4-Ôà?0 - C AO f /. U Į O

Nori būti žemės savininku?
Mato Grosso estadas tai duoda geriausios progos. 

Čia lengvai gali įsigyti daržus arba ūkius. Įsigyk 
šiandien, nes ryloj žemės vertė jau bus daug didesnė.

Prašymus žemei įsigyti reikia rašyti e&tado valdžiai. 
Šitai Tamstai sifili

Imobiliária Alto do Guapoié Lida.
Cuiabá, Mato Grosso - Centralinė raštinė: Cx. Postal 9S 

Painformuojame ir per laiškus.

ALBERTAS PAVILAYIČIUS 
teisinis patarėjas prie advokato 

RUY DE MELO PEREIRA
atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip Įvairių. 
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, dokuraen 
tų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.
Raštinė: Rua Senador Feijo, 17d 5-and. sala 520 
Rezidencija: Rua Itaqueri, 431 São Paulo

Pirkimas pirkimui nelygus.
Reikia žinoti kur pirkti.

Jeigu reikia statybai medžiagos, 

indų ir kitu reikmenų prieinamomis 

kainomis, tai kreipkis į sandėlį.

LAPIENIS & JAKUTIS LTDA.
Av. Sapopemba 18-A — Vila Celeste

'l UBHHMHI
MIELI LIETUVIAI!

Artinantis maudymosi sezo 
nui ir esant laisvų kambarių 
kviečiame visus atvykstan
čius i Santos poilsiui apsisto 
ii pas Steponaičius. Galima 
gauti kambarį su maistu ir be 
maisto. Privažiavimas automo 
biliu labai patogus, gatvė 
naujai išgrįsta.
Adresas: Rua Godofredo Fra
ga, 173 — José Menino 
r BUK aaaaBanaawaaaKasaaaBaQaw  miMniSBBnrnamwuim» 
B*n8•Sa•aBBBHBBBa8BaMSSBBBSIBMSBBaaaSBattfiBMak*Ba

Kiekvienų sekmadieni prie 
bažnyčios pas spaudos platin 

~ tojų galima gauti 
nusipirkti naujausių lietuviš
kų knygų, maldaknygių bei 
laikraščių.

HUMMH
— LAPOS lietuviams prane 

šame, kad Lapos lietuviai ga 
Ii atsiimti laikraščius St. Sal 
džio krautuvėje, Rua Clemen 
te Alvares, 137.

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

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

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

AVENIDA DR. GIACAGLINI, 34-C VILA ALPINA

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L I N D O v /•

IRMÂOJ CAKKIItlKI ™
Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, 
kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
Įsitikinkite ir visados naudokite!

Rua Dino Bueno. 795 a 835 
Telefones: 51-4019 e 51-2223

Caixa Postal 3967 SÃO PAULO

Cervejaria Columbia J. A.
Šalčio ir karščio metu sveikiausia

juodas bet s anus.
Arba alus COLUMBIA: Pilsen extra, 
Strassburg, buteliais ir pusbuteliais. 
Mėgstantiems: Guaraná, Gazoza Colum
bia ir Agua Tonica.

Centralinė Raštinė ir sandėlys:
Compinas: Rua Andrade Neves, 103 

Fone: 3-935 e 3 936
Skyriai: S. Paulo -- Al. Dino Bueno,

yra gerti alus MOSSORO,

702 - Fone: 51-4485
Santos - Rua General Camara, 292 Fone: 25 636
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AV. ZELINA, 706 — CAlXA POSTAL, 371 — SÃO PAULO

DR. A. TRIMAKAS IR K. ČI
BIRAS S. PAULY.

Pietų ir Centralinę Ameri
ką lanko Europos Unijos 
Krikščionių demokratų atsto
vai. Lietuvius atstovauja Dr. 
Antanas Trimakas ir žurnalis 
tas K. Čibiras. Jų kelionės 
tikslas užmegsti glaudesnius 
ryšius su savo idėjos vien
minčiais, pasimatyti su atsa- 
komingais valstybės vyrais, 
kad jie tinkamomis progomis 
iškeltų pavergtų kraštų išlais 
vinimo reikalą. São Paulo di
džioji spauda jų apsilankymą 
atžymėjo.

Penktadienį 10 vai. Dr. A. 
Trimakas išskrido su kitais 
delegacijos nariais i Rio de 
Janeiro. O iš ten skris į Pa
nama, kur 22 d. liepos susi
rinks abiejų Ameriką prezi
dentai. K. Čibiras pasiliko S. 
Pauly ligi pirmadienio. Ket
virtadienio vakare Dr. Anta
nas Trimakas, Vila Zelinoje, 
mokyklos patalpose, susirin
kusiems lietuviams padarė iš
samų ir Įdomų pranešimą 
apie padėtį Lietuvoje ir apie 
Lietuvos laisvinimo veiksnių 
veiklą, Anot pranešėjo, Lietu 
v.oje padėtis nepasikeitusi, to

Dentadurų ir judamų aparatų spe
cialistas.

Dr. JOAQUIM 
PACIFICO JUNIOR

Dantų chirurgas

Priėmimo valandos kasdien: nuo 8 ligi 11 vai., 
ir nuo 17 ligi 21 vai.

Konsultorija yra Vila Zelinoje, Avenida Zelina, 752
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ESCRITORIO «VILA ZELINA»

IRMÃOS BAUZIS

Registrado no C. R. C, sob o n.o 55i

Praça São José, 8 Sal. 1 e2 • V. Zelina - S. Paulo z
I Aberturas de firmas
I Encerramentos de firmas 
f Transferencias de firmas 
1 Contrat. na Junta Comercial 
f Pis'rat. na Junta Comercial 
= , Escritas Fiscais
I Escritas Comerciais 

HORÁRIO das 8 às 19 horas.
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PRAÇA SAO 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

kia pat kaip Stalino metu 
Tai matyti iš Draugo korės 
pondentės pasikalbėjimo su 
okupuotos Lietuvos komisarų 
pirmininku Šumausku. Jo bu 
vo paklaustą: ar yra Įvykę pa 
sikeitimų po Stalino nuverti 
nimo, ar daro žygių gražinti 
ištremtuosius iš Sibiro ir ar 
tiesa, kad Karaliaučiaus sri 
tis bus prijungta prie Lietu 
vos? Į tai Šumauskas atsakė: 
Toks koks buvo glaudus ben 
dradarbiavimas su Maskva 
prie Stalino, toks ir dabar 
yra. Kai dėl tremtinių graži
nimo, tai jis nežinąs tokio da 
lyko. O dėl Karaliaučiaus pri 
jungimo atsakęs, kad tai nuo 
Maskvos priklauso. Lietuvos 
veiksnių bendradarbiavimas 
kaskart stiprėja. Po praneši
mo svečias atsakinėjo Į pa 
klausimus.

— Šios savaitės kermošiaus 
pajamos bendroje sumoje 
19.008,00 cr. (devyniolika tū
kstančių ir aštuoni kruzei 
rai). Tarp barakų pirmą vie 
tą užima - našlių (medukai) 
4 195.°0 cr. Antrą lietuviškos 
mokyklos 3 773 cr.. paskui 
eina Filhas de Maria, Ateiti-

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

a

DALYVAUKIT KERMOŠIUJE, TURĖSIT PROGOS MALONIAI 
PRALEISTI LAIKĄ IR PAREMSIT NAUJOS

KLEBONUOS STATYBĄ

Kermošius vyksta visais liepos mėnesio šeštadieniais ir 
sekmadieniais.

Šių metų kermošius praturtintas naujais barakais 
ir daugeliu vertingų fantų. Apsilankę kermošiuje turėsit 
progos išbandyti savo laimę, susitikti su iš toliau atvykusiais 
lietuviais ir padėsite statyti parapijos namus.

Šį šeštadienį ir sekmadienį bus kepami «šoraskai»

P. P. Eufraziną ir Joną Antanaičius, sidabrinio vedybi
nio gyvenimo jubilėjaus proga nuoširdžiai sveikina

«Mūsų Lietuva» ir Arte Grafica Lituania.

ninkai. Kimbolas, Šautuvėliai 
Vira Lata ir kiti.

— Šį sekmadienį po 9 vai. 
pamaldi? mėnesinis mokslei
vių ateitininką susirinkimas. 
Susirinkime kalbės svečias 
K. Čibiras

— Praėjusį sekmadienį Mo 
inho Velho, Reno g. 15, bu
vo iškilmės pas vaistininką 
Juozą Lukoševičių. Buvo paš 
ventinimas naujai įrengtų ir 
padidintų vaistinės patalpų 
Pašventinimo apeigas atliko 
vietos klebonas. Iš lietuviu 
sveikinimo žodį tarė kun. P. 
Ragažinskas, L. K. Bendruo 
menės pirm kas, kap. J. Čiu 
vinkas - Liet. S-gos Brazili
joj pirm kas, Al. Boguslaus- 
kas - L. K. Bendruomenės 
choro pirm kas Po to buvo 
susirinkusieji pakviesti 
pasivaišinti šuraškomis, alu

Saugiausia pinigams vieta yra

BANCO MOREIRA SALES S/A.

Jo skyrius yra ir Vila Zelinoje, Av. Zelina 970 
Daug lietuvių čia atidarė einamąsias sąskaitas. Čia ga 
Įima apmokėti mokesčius, už šviesą ir kitas pinigines 

operacijas atlikti

SIUVYKLA “GUERRIERO”
Vytaliano Guerriero

Specialistas vyriškų ir moteriškų rūbų. Siuva išsimokė 
jimui, per penkis kartus.

Pasirinkimas įvairios medžiagos, taip pat baltinių .
Rua Inhagapi, 7 - (pirmiau Rua 6) - V. Zelina - S. Paulo

Escritório IDEAL de Cnntabilidade
João Tatarunas

CONTADOR

Priimame knygrašybos darbus visuose miesto rajonuose. 
Legalizuojant dokumentus naujom firmom ir bendrovėm. 
Paruoštam įvairaus pobūdžio kontraktus ir jų pasikeiti
mus. Tautiečiams kurie nori įsisteigti, prekyboj ar pra 
monėj, duosim visas reikalingas informacijas

Rua Taquari, 19 - s/4 - (Esq. R. da Moóca)

DĖMESIO!!!
Š. M. liepos mėn. 21 d. 20 vai. V. Anastazijos Moky 

klos Rėmėjų Būrelis ruošia linksmą

VA KARA»
kuris įvyks Dr. J. Basanavičiaus vardo Lietuvių Kultū
ros Rūmuose, ruaCamacam, 625.

Programoje: »KAS BAILYS?» 2 jų veiksmų komedija.
Po programos šokiai ir žaidimai iki 4 vai. ryto gro 

jant puikiam orkestrui.
Pakvietimus ir staliukus galima iš anksto užsisakyti 

pas Būrelio Valdybos narius ir Juozą Karpavičių; A. S. 
João 233, nesi prie įėjimo nebus galima jų įsigyti.

M.R.B lo Valdyba

čiu. Protarpiais skambėjo lie 
tuviška daina. Gero pasise
kimo naujose patalpose.

— Laimingieji numeriai lo
terijoje. kurios bilietus (rifas) 
platino L. K. Moterų Draugi
ja, yra šie: 1 premija 238, 
2 premija 460. 3 premija 695, 
4 premija 771. 5 remija 853.

Lietuvių Kat Moterų Drau 
gijos susirinkimas šaukiamas 
sį sekmadienį 3 vai. po piet.

PRIĖMIMAS PAS PORTUGA
LUS.

. Portugalijos Tautinės Šven
tės pro<ją, Portugalijos Kon 
sulas São Paulyje p. Dr. An 
driano Antonio de Carvalho 
š m. birželio mėn. 10 d. «Ca 
sa de Portugal» - Avenida da 
Liberdade, 602, patalpose su 
ruošė oficialų priėmimą, ku

riame, be vietos valdžios ats 
tovu, dar dalyvavo São Pau 
lo Konsulų Korpusas jų tar 
pe ir Lietuvos Konsulas A. 
Polišaitis su Ponia bei paulis 
tų visuomenės ir vietos <por 
tugalų kolonijos atstovai.

KONSULŲ KORPUSO PIE
TUS.

Š. m. birželio mėn. 14 d. 
automobilių Klubo patalpose 
įvyko São Paulo Konsulų Kor 
puso pietus, kuriuose, kaipo 
Garbės Svetys, dalyvavo Jo 
Ekscelencija Ponas São Pau 
lo Vice - Gubernatorius Gene 
rolas José Porfirio da Paz

Į pietus su 
sirinko visi Konsulų Korpuso 
nariai, jų tarpe ir Lietuvos 
Konsulas A. Polišaitis.

PRIĖMIMAS PAS KANADIE
ČIUS.

Š m. liepos mėn. 2 d. Ho 
telio «Comodoro» Av. Duque 
de Cax'ia% 525, patalpose Ka 
nados Konsulas São Paulyje 
p. Gordon F, Osbaldeston su 
Ponia suruošė Kanados Tau 
tinės Šventės proga oficialų 
priėmimą, kuriame, be vietos 
valdžios ir kanadiečių vietos 
kolonijos atstovų dar dalyva 
vo ir Konsulų korpusas jų 
tarpe ir Lietuvos konsulas A. 
Polišaitis.

— Šį sekmadienį Agua Ra 
za lietuviams pamaldos vietj 
nėj parapijos bažnyčioje.

PRANEŠIMAS. .

Lietuvių - Brazilų Kultfiri 
nio Bendradarbiavimo Klūbas 
praneša, kad š. m liepos 
mėn. mėn. 22 d 15 valandą, 
Vila Anastacio, rua Tamaca 
ni, 625, Dr. J Basanavičiaus 
mokykloje šaukiamos visuo 
tinas narių susirinkimas.

Dienotvarkėje numatyta:
t. Klubo veiklos praplėti

mas.
2. Valdybos rinkimas nait 

jai kadencijai.
Narių dalyvavimas būtinas.
Revizijos Komisijai prane 

šame, kad knygos ir doku 
mentai yra pas Valdybos iž 
dininką Juozą Karpavičių, 
Av. S. João, priešais centra 
linį paštą.

Ų. B. K. B. Valdyba. 
t *

— Liepos mėn. 5 d. mirė 
V. Lucijoj Stasė Sadonienė 
Nanarteniūte, 48 m. amžiaus 
kilusi iš Kaišiadorių apylin
kės. Nuliūdime paliko dvi du 
kreles ir nemaža artimų gi
minių.

— Liepos m. 7 d. mirė Juo . 
zas Skarelis 62 m. amžiaus.

PARDUODAMAS NAMAS

Du miegamieji kambariai, 
salė, virtuvė ir gale maža pa 
talpa 11x4 metrų, tinkantį ma 
žai industrijai. Smulkesnių 
informacijų galima gauti vie 
toji, rua Venda Nova, 89. Ten 
pat parduodama svarstiklės 
«Fílizola» sveria iki 200 kilg.

— Aleksas Mikalauskas pa
ieško Adomo Balčiūno, anks
čiau gyvenusio Vila Pompeia. 
Apie jį turintieji žinių prašo
me pranešti «Mūsų Lietuvos» 
redakcijai.
■■■■■■■■■■■■■■■B

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVIČIUS 
Rua Inhagapi, 9 - V. Zelina 
(prasideda iš Av. Zelina, 596)
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