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RAUDONOJI ARMIJA VALDO KREMLIŲ 
Marsalas Žukovas stiprioji Rusijos ranka

Apie jvykius Maskvoje jau 
yra tikslesnių žinių ir jau ga
lima susidaryti apytikrį Rusi
jos vidaus gyvenimo vaizdą.

Krusciova palaikė Žukovas

Molotovo, Kaganovičiaus, 
Maienkovo ir CepiĮovo pralai 
mėjimas buvo nelauktas. Jie 
buvo tikri, kad iš partijos vir
šūnių išstums Kruščevą ir iš 
ministério pirmininko vietos 
Bulganiną. Stalino valdymo 
metais visas permainas partí 
jos viršūnėse ir vyriausybėje 
atlikdavo politbiuras. dabar 
vadinam s partijos centro ko 
miteto «prezidiumas», kurį su 
daro 25 žmonės Politbiuras 
ceutro komitetą pastatydavo 
prieš įvykusį laktą ir niekas 
politbiuro nutarimams nedrįs
davo priešintis

Malenkovas. Molotovas Ka 
ganovičius ir kiti jų draugai, 
ir dabar taip galvojo Jie, ži
nodami daugumos prezidiumo 
narių nusistatymą Kruščevo 
atžvilgiu, paprašė sušaukti 
prezidiumo susirinkimą kur ą 
me iškėlė Kruščevo pašalini 
mo iš oirtijos vadovybės klau 
Simą Žiniomis iš Maskvos, 
kaip praneša užsienis korės 
pondentai. prez d urnas nuta
rė Kruščevą pašalinti Tačiau 
Kruščevo draugai pasiprieši
no ir pareikalavo, kad šitą 
klausimą svarstytų partijos 
centro komitetas.

Centro komiteto nutarimams 
lemiamos Įtakos turėjo mar
šalo Žukovo, kurio rankose 
raudonoji armija, nusistaty
mas. Jis palaikė Kruščevą ir 
Molotovas su savo draugais 
prieš jė^ą buvo priversti nu
sileisti. Žukovo dėka Krušče 
vas pasiliko partijos genera
linio sekretoriaus pare’gose

Bendrai maršalas Žukovas 
laikomas stipriąja Rusijos ran 
ka. Nuo jo malonės priklau
so ir partijos ir vyriausybės 
likimas

Kodėl nesusaudė maisti
ninku?

Stalino valdymo metais Ma 
lenkovui ir jo sėbrams už pa 
reikštą nepatenkinimą parti
jos vadovybe ir norą vyriau
sybės priešakyje pakeisti žmo 
nes. but pritaikyta pati didži 
ausia -bausmė, sušaudymus ar 
pakorimas Kruščevas to pa 
daryti nedrįso. Visai ne del 
to, kad turėtų jautrią it gai 
lestingą širdį. Jo širdies kie 
tumą ir žvėriškumą liudija u 
krainiečių badu išmarinimas, 
žudynės, kai jis buvo Ukrai 
bijos partijos genefaliniū se 
kretoriumi

Jau pats pašalinimas iŠ par 
tijos vadovybės žymių komu 
nistų, Kruščevą ir jo sėbrus 
vertė prieš liaudį pasiteisinti. 
Tie tūkstančiai suruoštų viso 
je Rusijoje mitingų redd, kad 
Kruščevas nori parodyti žmo 
nėms, kad kitaip jis negalėjo 

pasielgti. Molotovas jau nuo 
1917 metų aktyviai dirba par
tijoje. Pakankamai yra žino 
mas ir Kaganovičius. O Ma 
lenkovą Stalinas laikė sa\<> 
dešiniąją ranka ir po jo mir 
ties buvo ministério pirminin 
ku. Jie visi turi daug draugų 
liaudyje ir kariuomenėj ir par 
tijos vadovybėje. Jų sulikvi 
davimas ar net didesnės baus 
mės pritaikymas gali sukelti 
nepasitenkinimų audras. Už 
tat esantieji valdžios ir parti 
jos pryšakyje svyruoja, nesi 
ryžta pritaikinti bausmės. Ta 
čiau ką nors daryti ir kur 
nors juos padėti reikia, nes 
laikyti Maskvoje laisvus yra 
pavojingą Jie gali pervers 
mą. Už tat ir pradeda juos 
išsiuntinėti.

Malenkovas pasiustas
Azijon

Malenkovui yra pritaikintas 
savo '•ūšies ištrėmimas Jis 
yra paskirtas Kazakstanio pro 
vincijoj, Ust Kamenogotski, 
už 3200 kilometrų nuo Mask
vos, mažame provincijos mi- 
ei-telyje. elektros stoties vėdė 
ju Ir kit'ems pašalintiems nu 
matyti «protiniai» ar kitoki 
darbai. Jie visi bus išsiųsti 
iš Maskvos, ir beabejo, slap
tos policijos saugojami.

Ar pasikeis Rusijos už
sienio politika?

Maskvos propagandistai bau 
do įrodinėti, kad ten kur yra 
demokratijos laisvės, laisvė 
kritikuoti, pareikšti savo nuo 
monę, yra normalus reiškinys 
toki pakeitimai. Tvirtina, kad 
čia yra vidaus reikalas ir už 
slėnio politikoj neturįs jokios 
įtakos.

Tačiau taip nėra. Tai paro 
dė ir rusų atstovo svyravimas 
nusiginklavimo komisijoje 
Londone, kur jis taip reika
lus pastatė, kad kuo ilgiau 
reikalų svarstymą, bent Rusi 
jos vardu pasisakymą, nudels 
ti Matyt Maskva turi kitus, 
svarbesnius reikalus sutvar 
kyti, o paskui svarstyti užsie 
nio politikos klausimus.

Del užsienio politikos lini
jos, ar ji atsiliks tokia pat, 
ar keis:s, sunku pasakyti Pa 
gaíiaü dar neaišku kaip išsi- 
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Gros Tôtô is radio Gazeta orkestras.
Iš anksto apsirūpinkite kvietimais, staliukais, kuriuos 

galima įsigyti Vyto bare, pas choristus, klebonijoje

vystis tolimesni įvykiai ir pa 
čioje Rusijoje. Užsienio politi 
ka priklausys, ar Rusijos vy
riausybė remsis konkrečiais 
apskaičiavimais, realiu padė
ties vertinimu, ar pasiduos ko 
kioms nors iliuzijoms ir ne- 
venss neapskaičinotų išsišoki 
imi. Netolima ateitis dar šian 
dien neaiškius klausimus iš
ryškins.

Žukovas vieton Bu'ganino?
/

Dar nepatvirtintomis žinio
mis, Rusijos vyriausybėje įvy 
ksią permainų Bulganinas del 
sivo neryštingumo. iš minis
tério pirmininko pareigų bū
siąs atleistas, o jo vietą už
imsiąs Žukovas. Bulganiną 
paskirs nereikšmingoms «pre 
zid ūmo» pirmininko, o dabar 
t nis prezdiumo pirmininkas 
Voroš lovas bus atlieka pen
sijon

Taip sklinda gandu, kad yra 
galima ir kariuomenės dikta
tūra.

Permainrs Rusijoje ir oku
puotieji kraštai

Iš Rusijoj vykstančios ko
vos tarp Kremliaus komisarų 
pavergtieji kraštai negali tu
rėti didesnių vilčių Maskva 
kol galės, tol laikys vergijoje 
okupuotus, kraštus Gal kiek 
daugiau suteikti laisvės pa
vergtų kraštų gyventojams, 
bet jokiu būdu neduos pil
nos politinės laisvės.

Než Orint kas sėdės Krem
liuj, įbaltas ar raudonas caras 
Pabaltijo kraštų okupacija bu 
vo ir bus vienas imperialisti
nės Rusijos tikslų. Rusai tik 
tada pasitrauks iš pavergtų 
kraštų, jei bus priversti. To 
dėl kova už laisvę begali sus 
toti. Priešingai ji turi būt sus 
tiprinta, nes laisvės veltui 
niekas neduos.

— Argentina ir Venezuela 
nutraukė diplomatinius santy 
kius del Perono. Kaip žino
ma, buvęs Argentinos dikta
torius Peronas yra apsigyve
nęs Venezueloje, iš kur jis 
vadovauja peronistu veiki 
mui Argentinoje Argentnos 
vyriausybė prašė, kad Vene
zuela;, vyriausybė suvaržytų 
Peronui laisvę ir uždraustų 
varyti propagandą Venėzūe

Lietuvos vaizdelis.

la Argentinos prašymo nepa
tenkino ir Argentinai priminė 
kad savo krašto viduje ji pa 
ti tvarkosi ir paprašė atšauk 
ti Argentinos amoazadorių. 
Argentina reaguodama į šito 
kį Venezuelos nusistatymą 
nutraukė diplomatinius santy 
kius.

— Argentina savo pilieči
ams neduoda pasu važiuoti 
Rusijon.

— Okuputuosios Lietuvos 
kre|šininkai lankėsi Šiaurės 
korejuje, kur keturis krepši
nio lošimus su Korėjiečiais, 
Lietuviai visus lošimus su au 
kėlu pasekme laimėjo

— Lietuvos komunistu spau 
da f-ašo apie gal iną lietu
vaičiu krepš ninkiu kamanoos 
kelionę Pietų Amerikon krep
šinio žaisti.

— São Paulo miestas ir es 
t; das iškilmingai šyentė 25 
metų konstiiucionabstu revo 
ji' cijos- karo sukaktuves. Iš
kilmės truko beveik visą sa 
vaitę.

— Amerikos jūrininkai per 
savaitę laiko Rio de Janeire 
praleido 12 milijonų kruzeirų 
Reikia spėti, kad Santos uos 
te stovėjusių laivų jūrininkai 
irgi bent 6 milijonus praleido.

Amerikiečiai tvirtinusi Ispa
nijoj

JAValstybės, plėsdamos lais 
vojo pasaulio apsaugos planą 
apsigynimui prieš Rytų agre 
siją, išnaudojo visas galimas 
priemones savųjų pozicijų su 
tvirtinimui Viena iš tokių 
valstybių, kur dabar amerikie 
Čiai rengia savo karines ba
zes, yra Ispanija.

1953 m. JAV, pasirašiusios 
sutartį su Ispanija dėl ketu
rių strateginių oro aviacijos 
bazių įrengimo, ten pradėjo 
savo darbą ir jau dabar trys 
iš jų, ištikus rimtam reikalui, 
galėtų būti panaudota kovai 
prieš agresorius Tačiau galu 
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tinai šios bazės bus paruoš
tos tik sekančiais metais, o pa 
ti pagrindinė bazė tebus už
baigta 1959 metais.

Visos ketmios oro laivyno 
bazės yra išmėty tos aplink vi 
są Isoanija ir. kad jos bus su 
tvarkytos, tuomet čia stovin
tieji JAV bombonešiai tebus 
lik mažiau ritgu 3 000 mylių 
atstume nuo svarbiųjų Sov. 
Sąjungos industrijos centrų.

Čia. rengiamos bazės bus 
sujungtos 485 mylias ilgumo 
t- rinčių vamzdžių, kuriais te
kės visokiu rūšių alyva. būti 
nai reikal nga sėkmingam ba-. 
žiu opera vintui. Jų lėktuvtj 
nusileidimo taka; yra daromi 
pakankamai ilgi (vienas turės 
13 400 pėdas) ir savo kons
trukcija bus vieni iš geriau
sio jų

Šiuo metu amerikiečių Ispa 
ni’o e tebėra tik apie 7 000 
Dėdės xan>o kariuomenės kà 
riu. kurių dauguma nebedėvj 
kariškų uniformų, nes neno
rima sukelti pasipiktinimą 
vietiniu gyventojų tarpe. Ta i ji 
pat jie nebegyvena specialių 
še kariuomenės stovyklose* 
bet viešbučiuose ir šiaip vie
šose nuomojamuose namuose. 
Kada bazės bus užbaigtos, a- 
merikiečiu kariuomenės skai
čių Ispanijoje žadama padi
dinti iki 12 000.

Pagal dabartinę sutartį, pa
sirašytą 1953 m., JAV bazė
mis Ispanijoje turės teisę naū 
dotis 10 metu laikotarpyje, o 
vėliau dar galės padaryti pen 
kerių metrų natęsimus Šiomis 
bazėmis reikalingus žemės 
plotus ispanų valdžia davė ne 
mokamai.

Įsileidusi pas save ameri- 
k'ečius, Ispanija karo atveju 
negalėtų išlikti neutrali ir jos 
likimas yra glaudžiai susietas 
su JAV politika, Pagal šiuo 
metini susitarimą, Ispanija sa 
vam naudojimui gauna 9 ame 
kiečiu gamybos naikintuvų 
skvadroous, kurie padės čia 
esančioms JAV karinėms pa
jėgomis. JAValstybės, užbai- 
gus’os savo bazių statybą Ispa 
nijoje,, bus attikusios dar vie 
ną žingsnį taikingų valstybių 
apsaugojimui prieš nelemtus 
užpuolikų žygius.

I .ictuvos nacibnalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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AR I «INSPEKCINE ZONA» ĮEITU 
IR LIETUVA?

Abejojama, ar susitarimai su Maskva is viso turėtu ko
kios nors vertės.

(Elta) Pasaulio ir ypač Eu 
ropos politiniuose sluoksniuo 
se pastaruoju
metu daug dulkių sukėlė neu 
tralių ir inspekcinių zonų 
klausimas. Kaip žinoma, tarp 
didžiųjų valstybių eina pasi
tarimai dėl nusiginklavimo. 
Be pasitarimų Londone, kur 
ilgą laiką posėdžiavo didžių 
jų valstybių nusiginklavimo 
komisija, nuolat vyksta nuo 
monėmis pasikeitimas diplo 
matiniuose užkulisiuose ir vie 
šai per spaudą. Europoje bu 
vo jaučiamas tam tikras susi 
rúpinimas, kai iš Vašingtono 
pasigirdo gandai apie kokias 
tai neutralias zonas skersai 
Europą Bet netrukus išryš
kėjo, kad aktualios reikšmės 
šiuo metu turi tik vadinomos 
«inspekcinės zonos», tai yra 
juostos, kurių plote Vakarai 
ir Rytai abipusiai galėtų vyk 
dyti kontroę, pirmoje eilėje 
jš oro.

Savaime aišku, kad visos 
tos diskusijos liečia ir mus, 
pabaltieČius ir apskritai visus 
pavergtus. Pabaltijo tautoms 
rupi, kad tokiais susitarimais 
apie “zonas ir juostas” nebti 
tų mėginta Įamžinti esamąją 
tų kraštų okupacinę padėtį.

Kokie yra inspekcinių zonų 
projektai? Pagal paskelbtus 
projektinius žemėlapius, ame 
rikiečių siūlomoji inspekcinė 
juosta eitų maždaug taip, kad 
į ją įeitų Estija, Latvija, Lie 
luva, Lenkija net dalis Gūdi 
jos ir Ukrainos Pagal Mask 
vos planą, Pabaltijo kraštai 
jau nepatektų j inspekcinę zo 
ną. Jei dėl tos inspekcinės 
zonos rimtai butų toliau ta
riamasi ir susitariama, galuti
nė linija Rytuose ir Vakaruo
se, galbūt, butų nustatoma 
kompromiso būdu.

Vakariečiai priešinasi per 
siauroms inspekcinėms zo
noms Europoje dėl to, kad jos 
neleistų kontrol uoti Sovietų 
karinių pasiruošimų Sovietų 
Sąjungos vakariniuose pakraš 
čiuo-e Lygiagrečiai eina pa
sitarimai ir d skusijos dėl ins 
pekciniu zonų Tolimuose Ry
tuose, iš vienos pusės Sibire, 
iš kitos Aliaskos ir Amerikos 
pakraščiuose Ir toje erdvėje 
nėra dar aiškumo, kaip pla
čiai tos inspėkcinės juostos 
turėtų būti nutiestos.

Technika yra dabar jau tiek 
pažengusi, kad inspekcija iš 
oro gali per trumpiausią lai
ką išaiškinti karinius įrengi
mus net ir didžiausiuose plo 
tuose. Pavyzdžiui amerikie
čiai, kaip praneša «Frankfur
ter Allgemeine», yra pasinio 
šę pasiruošę pasiųsti inspek
cijos reikalams specialius 
sorausminius lėktuvus, kurie 
per 4 valandas gali nufotogra 
fuoti 4.000 km: ir 750 km. pla 
tumo plotą. Amerikiečių nuo
mone, per keletą savaičių ga 
Įima tiksliai nufotografuoti di 
džiulius Sovietų Sąjungos ir 
Jungt. Amerikos Valstybių 
plotus

Į nusiginklavimo ir inspek
cinių zonų diskusijas jautriai 
atsiliepia vokiečiai. Jie sie
kia, kad nusiginklavimo klau 
«imas butų tampriai surištas 
su Vokietijos apjungimo klau 
simu. Ir kiti vakariečiai ta 
prasme yra pasisakę, tačiau 
kokie bus galutiniai susitari
mai - jei iš viso jie pavyks 
niekas dar negali numatyti. 
Pažymėti kai kurie vokiečiu 
pozicijos ir opozicijos balsai 
(pvz., atstovų Manteuffel-Szoe 
ge ir W Jaksch). kurie įspė 
ja vakarus nesileisti su Mask 
va nusiginklavimo ir inspek 

cinių zonų klausimais į jokius 
susitarimus, kuriais vokiečių 
Rytų sritys ir Rytų Europos 
kraštai liktų izoliacijoje ana
pus geležinės uždangos.

Pasaulio spaudos žiniomis 
iš Vašingtono, ten pastaruoju 
metu vis labiau išryškėjusios 
dvi kiek skirtingos nuomonės 
apie tai, kokios politikos reik 
tų laikytis derybose ir apskri 
tai santykiuose su Maskva. 
Prezidentas Eisenhoweris ir 
jo įgaliotinis nusiginklavimo 
derybose, Stassen, linksta i 
tai, kad butų išbandyti visi 
galimumai prieiki su Sovietais 
bent prie šiokių tokių susita 
rimų. Gi JAV karinės vadovy 
bės nariai, kaip štai admiro
las Radford ir admirolas Bur 
ke, kaip praneša NZZ. atvi
rai reiškę abejones, kad nusi 
ginklavimo susitarimai su So 
vietais galėtu turėti kokio® 
nors vertės. Tomis pat žinio 
mis, ir JAV užsienio reikalų 
ministeris Dulles abejingai žiū 
rįs į sns.tarimų su Sovietais 
galimumus. Vis dėlto nusigin 
k-lavimo derybos Londone pu 
pertraukos vėl tęsiamos, nors 
ir be didelių v Ičių.

Pasitarimai ir diskusijos dėl 
atominio nusiginklavimo iki 
šiol neprivedė nė prie mažiau 
šio susitarime. Tuo tarpu di 
džiosios valstybės atominių ir 
vandenilio bombų b-»nd\mus 
tęsia toliau. Sėkmingai išbari 
džiusi pirmąją vandenilio bom 
bą, Didž Britanija pasidarė 
trečiąją valstybe, turinčia šios 
rūšies ginki s. Smulkesnių a 
teminės energijos gamyklų re 
aktorių (civiliams reikalams) 
yra jau Vak. Vokietijoje. Švei 
carijoje, Prancūzijoje ir ki
tur.

Pasaulio politika pergyve
na dabar judriu manevrų lai 
kotarpį Pabaltijo tautoms ir 
visiems pavergtiems kraštams 
rūpi, kad didžiųjų valstybių 
pasitarimai ir susitarimai ne
vyktų pavergtųjų tautų sąs- 
kaiton.

SKAITYK IR PLATINK
“MŪSŲ LIETUVA”

«TĖVYNĖS GARSAI»
VIENINTELIS LIETUVIŠKOS MUZIKOS PUSVALANDIS 

GIRDIMA S VISOJ PIETŲ AMERIKOJ!

per Radio Difusora São Pamo PRF3 960 KC. ZYB7-49 m. 
ZYB9-19 m.

SEKMADIENIAIS

Nuo 10:15 iki 10:45 - Lietuviška Muzika Plokštelėmis, 
ir nuo 10:45 iki 11:00 - Nauja Programa:

«Brazilijos Lietuviai Interpretuoja Lietuvišką Muziką»

Speciali “Café Seleto” programa visiems! Gali užsira
šyti ir dalyvauti visi lietuviai!

Nuo 10 vai. kviečiame atsilankyti į Difusora (Sumaré) 
Studio “B”. Kiekvieną sekmadienį bus skirstoma 10 
dovanų!

Prisiuntę 2 tuščiu “Café Seleto” voku į Caixa Postai 
403, dalyvausite premijų paskirstyme!

Priimame komercinius skelbimus ir pasveikinimus su 
plokštelėmis!

Vadovauja “Tėvynės Garsai" Kolektyvas

Adresas: Caixa Postai 403, São Paulo - Telef. 37-2265.

Ar žinai, kad... 1 Parodyti prez. Eisenhowerio «atvirų padangių» kontrolės plano nau 
dingumą, kaipo tarptautinio nusiginklavimo priemonę, Italijos krašto apsaugos ministerija 
įrodė, kad keturi lėktuvai per vieną valandą gali nufotografuoti visą Italiją.

2. Kai kameleonas įpyksta jo kūno spalva tampa pilka, kai pyktis praeina — žalia.
3. Pasaulyje aukščiausiu kalnu laikomas Everestas, tačiau kalnas Mauna Kea, Havajų 

salose, tūkstančiu pėdų (30,785 pėdos) yra aukštesnis už Everestą, tik jo didesnė dalis, ran 
dasi okeane (17.000 pėdų).

Vincas Jonikas

Nežinomas Karys
Pažinsim laisvės karį
Tarp tūkstančių blankių veidų: 
Pažvelgs, — žvaigždė vakarė, 
Nuslystanti ledu.

Ar jis ugnim apkrinta,
Ar šerkšnu, kaip šaka obels, 
Jei laisvę kas rakintų, — 
Jo ginklas pasibels.

Kai naktį pūgos plėšos 
Ir vėjas degina žvarbus, 
Jisai paklaus, kur priešas, 
O kiek jo — nesvarbu

Granatų plienui plyštant,
Per kulkų sraunius upelius 
Nueina ir negrįžta
Jis pergalės keliu.

J<» žygiai apsipynę
Žiedais legendų nemarių, 
Jį pašventė tėvynė 
Nežinomu Kar u.

Lietuvos datbininkai tebe- 
teikiam: darbams Karelijoje

Tuo domisi jau ir suomių 
spauda.

(Elta) Jau kelintus metus 
Lietuvoje telkiami darbinin
kai miško medžiagos paruo
šimo darbams Karelijoje. Dar 
ir pastarais laikais Vilniaus 
(Tiesoje) kai kada telpa tokie 
skelbimai:

— «Vyriausiojo perkėlimo 
ir organizuoto darbininkų tel
kimo valdyba prie Lietuvos 
TSR ministrų tarybos vykdo 
perkėlimą į Karelijos ATSR 
miško pramonės ūkius. Persi 
kelti gali šeimos, turinčios ne 
mažiau kaip du darbingus na 
rius. Persikeliantiems sutei
kiama eilė lengvatų»...

Vadinamo perkėlimo įgalio 
tiniai savo registracijos punk 
tus turį Vilniuje, Kaune, Klai 
pėdoje. Šiauliuose ir Panevė
žyje Mums aišku, kad tai ne 
kas kita, kaip tik savotiška 
deportacijų forma.

Koks skaičius Lietuvos dar 
bininkų jau perkeltas į Kare 
liją, niekas nepaskelbė. Bet 

yra buvę žinių iš pačių so
vietų šaltinių, kad Karelijoje 
dirbą lietuviai miško darbi
ninkai pagamną žymius miš 
ko medžiagom kiekius. Lietu
vio akimis žiūrint, toks dar
bininkų perkeldinimas į toli 
mą, svetimą kraštą • tai vie
nas iš sovietinių būdų žmo
nes nušalinti nuo savos tėvy 
nės. Geresnes ar blogesnės 
ten. darb<» ir gyvenimo sąly
gos - - perkeldinamieji ilgam 
netenka savo krašto, oriverR 
ti duonos kąsnį ieškotis sveti 
mam ir klimatiniai nepatogia 
me krašte, be to, suardomos 
šeimos, o L etųva netenka sa 
vo tautos nariu. Darbo jėgų 
pertekliaus pačioje Lietuvoje 
nėra, o priešingai daugelyje 
kolchozų vvrauja moterų dar 
bo jėga Net moksleivija įjun 
giama privalomai į darbą že 
mės ūkyje

Pastaruoju metų jau ir šuo 
mių spauda susidomėjo Lietu 
vos darb niūkti perkeldinimu 
į Kareliją. Suom ų laikraštis 
«Helsingin Sanomat» š m ge 
gūžės 25 d tuo klausimu įsi 
dėjo ištisą pranešimą Cituoja 
Lietuvos soviet nėję spaudoje 
tilpusius atsišaukimus ir liek 
pastebi, kad skelbimai darbi 
ninkama telkti rodo, jog čia 
vykdoma gana plati akcija. 
Telkiama visose Lietuvos apy 
gardose Toks darbininkų per 
keldinimas iš Lietuvos, anot 
laikraščio. Maskvai esąs nau 
dingas keliais požiūriais. Pir 
miausia tuo. matyt, norima 
bent kiek sušvelninti pasireiš 
kusį Lietuvoje nedarbą. Lie 
tuvoje prieš karą gražia: bu 
jojęs žemės ūkis, kuris Sov e 
tams valdant esąs gerokai su 
griautas Pav\ zdžiui grūdų ga 
myba esanti žymiai mažesnė, 
negu prieš karą. Antra, Mask 
va tuos perkeldinimus vykdo 
dar ir dėlto, kad nori Karėti 
jos sovietinėje respublikoje 
dar daugiau «sumaišyti» tau 
tybes. Karelijos respublikos 
gyventojų daugumą dabar su 
darą rusai Kareliai, suomiai 
ir kiti vietinės kilmės gyven 
tojai atsiduria nereikšminges 
nėję mažumoje. Klimatinės są 
lygos esančios ten sunktos, 
miško pramonės mechanizaci 
ja atsilikusi. Sovietai stengia 
si atkeltuosius lietuvius įkur 
dinti ir įdarbinti kiek galint 
neapgyventuose plotuose pa 
lef Suomijos sieną.

Ir šiaip suomių spaudoje 
dažnai būna pranešimų apie 
Lietuvą. Štai dienraštis «Kar 
jalainen» (Karelis), išeinantis 
Joensuu, vieninteliame Kare 
lijos mieste, kuris po to kraš 
to padalinimo liko nesujung 
tas su sovietine Karelija, ne 
seniai tilpo ilgas straipsnis a 
pie Lietuvą ir jos likimą. Jo 
autorius yra to laikraščio re 
daktorius mag. A. Hintikka, 
kuris 1925 metais su pirmąją

(pabaiga 3 pusi)
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Vliko pirmininku išrinktas dr- Antanas
Trimakas

ną Vlikas priėmė visą eilę 
sveikinimų ir rezoliucijų savo 
ateities veiklai. Jas perskaitė 
rezoliucijų komisijes vardu 
red. J. Kardelis iš Kanados.

Per tris dienas - gegužės 31 i 
ir birželio 1 ir 2 - Vyriausias i 
Lietuvos Išlaisvinimo Komite 
tas peržvelgė savo veiklą ir 
išrinko naujus organus. Tik 
buvo trečioji Vliko pilnaties 
sesija Jungt. Am. Valstybėse.

Nauju Vliko prezidiumo pir 
naininku išrinktas Ūkininkų 
Sąjungos atstovas dr. Anta
nas Trimakas, vicepirmininku 
mažlietuvis J. Stikliorius ir 
sekretoriumi H. Blazas, kuris 
šiose pareigose dirbo ir anks 
čiau.

Vykdomosios Tarybos pir
mininku išrinktas socialdemo 
kratų atstovas J. Glemža ir 
nariais valdytojais dr. P. Kar 
velis-Ūkininkų Sąjungos ats
tovas ir J. Kairys - Liet. Dar 
bo Federacijos atstovas.

Tautos Fondo valdybon iš
rinkti: prel J. Balkonas, A. 
Devenienė, P. Minkūnas, J. 
Jakštyris ir dr. J. Budzeika.

Į Kontrolės Komisiją išrink 
ti: kun. dr. VI. Gronis, J. Nor 
kailis ir Edr. Simonaitis Ta 
komisija savo būstinę turės 
Vokietijoje Vokietijoje taip 
pat bus ir Vykdomoji taryba 
Tuo tarpu, kaip ir ligi šiolei, 
Viiko prezidiumas bus Ameri 
koje, o Tautos Fondas nuo 
šių metų taip pat Vliko prezi 
diumo nutarimu ir tą - nutari 
mą patvirtinus šios sesijos 
jos plenumui, savo būstinę tu 
rėš Amerikoje.
. Sesijai pakaitomis su kitais 
vadovavęs, ligšiolinis Vliko 
prezidiumo pirmininkas J. Ma 
tulionis, pusantrų metų išbu
vęs tose pareigose, sveikin
damas naujai išrinktuosius, 
palinkėjo sėkmingo vadova
vimo

Pirmoji sesijos diena prasi 
dėjo pirmininko J Matulionio 
ir Vykdomosios Tarybos pir
mininkės A Devenienės pra- . 
nešimais, apžvelgiančiais šių 
dviejų vadovaujančių Sekto
rių veiklą.

Iš paskirų sričių praneši
mus padarė M.’ Brakas - apie 
Lietuvos vakarų sienų studi
jų komisijos darbą, papildytus 
dr. Anyso; dr. Ant. Trimakas 
- apie Lietuvos rytų sienų 
studijų komisijos darbus, pri
jungdamas kartu ir santykių 
su lenkais pranešimą. J. Au
dėnas pranešė apie Liet, ūkio 
komisijos darbą, o pik. K. 
Škirpa pranešė apie politinių 
grupių konsolidacijos komisi
jos nuveiktus darbus.

Popietinėje pirmosios die
nos sesijoje buvo trys prane 
Šimai, kuriuos padarė dr. Ant. 
Trimakas — apie tarptautinių 
įvykių raidą, dr. Domas Krivi 
ckas apie Lietuvos laisvinimą 
ir Vacį. Sidzikauskas apie 
Lietuvos delegacijos Pavergt. 
Europos tautose darbus.

SĮįc=

pa-

Žada dirbti ir laukia talkos

Dr. Ant Trimakas, naujasis 
pirmininkas, savo kalboje su
važiavimo dalyviams pabrėžė, 
kad dabar, kai sunkėja laisvi 
nimo darbas, ypatingai bus 
reikalingas vieningas darbas. 
Vildamasis, kad į lą darbą ate 
is daugiau talkininkų, jis pa
reiškė: «Jei visi dirbsime vie 
ningai, tai ir darbas bus sėk 
mingas». Jis pažadėjo dirbti, 
daryli viską, kas bus galima, 
norint pagreitinti Lietuvos 
išlaisvinimą

Vadovaujamųjų organų rin 
kimai įvyko pačią paskutinę 
sesijos dieną, kurią uždaryda 
mas buvęs Vliko pirmininkas 
J. Matulionis vėl pabrėžėben 
dro darbo svarbą Jis primi
nė, kad lietuvių tauta šiuo 
metu yra trijose dalyse: vie
na Tėvynėje, antra Sibire, tre 
čia laisvajame pasaulyje. Pir 
moji ir antroji tautos dalis 
savo tarpe negali bendrabiau 
ti Lietuvos valstybės reikalais 
bet jos rodo nuostabų dvasios 
atsparumą Tai pavyzdys lais 
vajame pasaulyje esantie
siems. Prikišdamas laisvaja
me pasaulyje esančiajai taut 
os dali vi, kad neįmanoma dirbt 
taip, kaip reikėtų, jis kvietė 
prie bendros talkos.

Paskutinę savo sesijos die-

(pabaiga iš 2 pusi)

suomių žurnalistų delegacija 
lankėsi Lietuvoje ir iš jos par 
sivežė gerus įspūdžius. Deja 
neilgai Lietuvai tekę būti ne 
priklausomai. Dabar lietuviai 
egzilyje esą vieninteliai, ku 
rie atstovauja aną buvusiąją 
Lietuvą Suomis baigia savo 
straipsnį liūdna pastaba: «Pa 
saults yra blogas. Viską nule 
mia didieji. O Lietuvą jie už 
miršo*.

galima užsisakyti už 160 ę.uz. pas
1) Kun. Ant. Ausenką, (Dom Estanislau) São Bento 

vienuolynas.
2) “Mūsų Lietuva” Kleb. Kun. P. Ragažinską ir 

Bronių Šukevičių Vila Zelinoj.
3) Betarpiai — Inž. M. Ivanauską.

MŪSŲ LIETU'A

Kalnuose kur yra sniego pašliūžų sportas yra labai 
mėgiamas. , (US18)

' ,v • <•• x vVeiklos pranešimai

gausi etnografinė medžiaga, 
daro juos reikšmingus ir šiuo 
metu» - pripažįsta Vilniaus 
radijo pranešėjas.

jaunimo festivalis, kuriame 
dalyvavę 10.000 klaipėdiečių. 
Panašūs festivaliai įvyksta ir 
kituose rajonuose.

— (E) Vilniaus radijas 
minėjo Motiejaus Valančiaus 
82 ines mirties metines. Jis 
vadinamas «lietuvių realisti
nės prozos pirmtaku», toliau; 
«žymus 19 jo amžiaus lietuvių 
kultūros bei literatūros veikė 
jas. Valančius prisidėjo prie 
liaudies ekonominės padėties 
bei kultūrinio lygio kėlimo, 
steigė mokyklas, blaivybės 
draugijas, leido knygas... Jis 
pripratino skaityti ištisą vals
tiečių kartą* Tačiau Vilniaus 
radijas, iš kitos pusės, negali 
susilaikyti nepastebėjęs, kad 
Valančiaus raštai gina kaimo 
buržuazijos interesus ir isreiš 
kia savo klerikaline tendenci 
ją Pasigenda Vilniaus radi
jas, kad Valančiaus vaizduo
jamame kaime nesą klasinių 
prieštaravimų, o teigiami vei 
kėjai visuomet esą pamaldūs. 
Vis dėlto «jo raštų liaudišku
mas, jų realistiniai elementai,

— (E) Rašytojos Lazdynų 
Pelėdos 85 metų sukakties mi 
nėjimas įvyko geg. 17 d res 
publikinės bibliotekos salėje 
Kaune. Su gėlėmis ir dovano 
mis rašytojos pasveikinti bu
vę atėję moksleiviai ir visuo 
meninių organizacijų atsto
vai. Bibliotekoje buvusi atida 
ryta Lazdynų Pelėdos knygų 
paroda. Jai suteiktas «nusi 
pelnusios meno veikėjos gar 
bės vardas».

Pasilenkf kalnuži

- (E) Mini Angarietį, bet 
nemini, kad jie patys jį nužu 
dė. Gegužės 17 d. revoliuci 
jos muziejuje įvykęs vakaras 
skirtas senųjų komunistų pr: 
siminimams apie Zigmą Anga 
rietį, kurio 75 gimimo meti
nės sukanka birželio mėnesį. 
Tame minėjime buvęs iškel
tas «didžiulis bolševiko leni
niečio vaidmuo kuriant Lie
tuvos kp», praneša Vilniaus 
radijas, tačiau nutylima, kad 
Angarietį Aleksą nužudė pa 
tys bolševikai.

Pasilenk, kalnuži, 
Pakuždėk į ausį, 
Ką tau sakė saulės 
Spinduliai šviesiausi...

Ką jie nešė žemei? 
Ar jau uogas sirpdo? 
Kodėl vakar saulė 
Ilgai nepakirdo?

— (E) Pirmuosius lietuviš
kus kilimus pradėjo austi Len 
tvario kilimų fabrikas.

Tu žinai girdėjai — 
Juk ties galva tavo 
Visą naktį žvaigždės 
Kažką vainikavo...(E) Klaipėdoje įvykęs

Lietuviu Sąjungą Brazilijoj
1957 metais Rugpiūčio mėn. 10 d., Rua Lituania, 67 

Moóca. rengia puikų

Programoje bus vaidinimas, šokiai, dainos. Šokiams 
gros gera muzika, kuri patenkins ir jaunimą ir senimą. 
Šokių metu lošimai — loterija gražių ir brangių fantų. 
Nepraleiskime šios progos pasilinksminti, susitikti su 
pažįstamais ir maloniai laiką praleisti savųjų tarpe prie 
turtingo bufeto.

Rugpjūčio mėn. 10 d., Rua Lituânia, 67 - Moóca.

Pasilenk, kalnuži, 
Pasakyk, baltgalvi, 
Kur vaikystės metų 
Vystiklėliai šalvi.

MĖNESINĮ KULTŪROS ŽURNALĄ

Paslapties girdėtos 
Niekam neišduosiu...
Už tai tavo skruostą
Žalią pabuáiuosiu...

195

Naujieji liekuos ministe- 
sijų pertvarkymai

Panaikinama 10 ministerijų

J. Augustaitytė-Vaičiūnienė

tarybai».

Pasakyk, ką tarės 
Šiąnakt baltos žvaigždės, 
Kodėl debesėliai 
Rinkosi ir sklaidės?

(Elta) «Aukščiausioji tary 
ba», posėdžiavusi Vilniuje bir 
žeiio 4 ir sekančiomis dieno 
mis, birželio 5 dieną priėmė 
«įstatymą dėl pramonės ir sta 
tybos valdymo organizavimo 
tolesnio tobulinimo» Svarbiau 
šia tame įstatyme, tai Liau
dies ūkio tarybos įsteigimas 
ir įvairių ministerijų panaiki 
nimas arba sujungimas.

Lietuvoje panaikinama 8 są 
junginės respublikinės minis 
terijos; 1) Lengvosios pramo 
nės; 2) Maisto prekių pramo 
nės;.3) Mėsos ir pieno prodwk 
tų pramonės; 4) Miestų ir kai 
mų statybos; 5) Miško pramo 
nės; 6) Popieriaus ir medžio 
apdirbimo pramonės; 7) Staty 
binių medžiagų pramonės; 8) 
Žuvies pramonės.

Be to, panaikinamos 2 res 
publikinės ministerijos: 1) Ko 
munalinio ūkio; 2) Vietinės ir 
kuro pramonės ministerija.

Dar kitos 2 ministerijos su 
jungiamos j vieną: Žemės fi 
kio ministerija ir tarybinių ū 
kių ministerija sujungiamos į 
vieną žemės ūkio ministeriją 
Dar visai neseniai, gegužės 

' 10 d , visasąjunginės konstitų 
cijos pakeitime tos dvi minis 
terijos buvo sužymėtos atski 
rai, o nepraėjus nei mėnesiui 
jų struktūra vėl keičiama.

Birželio 5 dienos įstatymu 
nustatoma, kad Lietuva suda 
rys atskirą ekonominio admi 
nisttracinio valdymo rajoną,, 
kurio pramonei ir statybai 
valdyti steigiama «Lietuvos Ii 
audies ūkio taryba». 3-ju pa 
ragrafu Lietuvos liaudies ūkio 
taryba «visa savo veikla yra 
pavaldi betarpiškai Tarybų 
Lietuvos ministrų 
Prie Liaudies ūkio tarybos 
kaip patariamasis organas vei 
kia «Technikos ekonomikos 
taryba» Liaudies ūkio tary 
bos kompetencija nusakyta 6 
paragrafu; «Lietuvos TSR Ii 
audies ūkio taryba, remdama 
si Tar. Sąjungos ir Lietuvos 
TSR įstatymais. TS ministrų 
tarybos nutarimais, potvarki 
šis,-Tarybų Lietuvos ministrų 
tarybos nutarimais ir potvar 
kiais ir vykdydama juos, lei 
džia savo kompetencijos ribo 
se nutarimus ir potvarkius. 
Lietuvos liaudies ūkio tary 
bos nutarimus ir potvarkius 
gali panaikinti T. Lietuvos mi 
nistrų taryba».

Įstatymas, kaip matyti, su 
formuluotas taip, kad Liau 
dies ūkio taryba, nors betar 
piškai ir pavaldi Lietuvos mi 
nistrų tarybai, kartu turės 
vykdyti ir tiesioginius Mask
vos įsakymus Kitaip tariant, 
Sovietų propagandos garsina 
mas «ūkinis autonomizmas* 
praktikoje lieka gerokai ap
karpytas. Kurias įmones per 
duos Liaudies ūkio tarybai, 
nustatys ministrų taryba.

Įstatymu nustatomos dar ke 
lios kitos permainos. Steigia
mos dvi naujos ministerijos: 
1) Lietuvos statybos ministe
rija ir 2) Lietuvos miškų ūkio' 
ir miško pramonės ministeri
ja. Panaikinamas statybos ir 
architektūros reikalams komį 
tetas. Taip pat panaikinami 
kelių, komunalinio ūkio, vie
tinės ir kuro pramonės sky
riai prie rajonų ir respubli
kinių miestų tarybų. Smulkes 
nė vietinio ūkio valdymo or
ganizacinė struktūra bus nūs 
tatoma Lietuvos miūisterių ta 
rybos. Prie Lietuvos ministe- 
rių tarybos steigiamas valsty 
binis mokslo ir technikos ko
mitetas, kuris turėsiąs «na- 

> grinėti tėvynės ir užsienio 
mokslo bei technikos pasieki-

(pabaiga 6 pusi.)

3



MŪSŲ LIETUVApusi. 4 1957 m. liepos 13 d
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Iš Krėvės Raštu
Du

Du senu buvo Pagirių sod
žiuje: Grainio liepa ir skerd
žius Lapinas. Kai atsimenu, 
jiedu visada buvo tokiu, kaip 
dabar: viena-žalia, išsišako
jus, nubujojusi, visų medžių 
augščiausia, kitas — stiprus, 
nors gana žemo stogo, drūtas 
visas apžėlęs ir žilas it žy
dinti, seniausias visų tame 
kaime gyvenančių senelių.

Liepa kuomet kasdien švo
kščia savo plačiomis iškerė
tom s šikomis: praplėšia vasa 
ros rytą, anksti anksti, akis, 
girdžiu, šlama liepa, skambi
na lapais it jausmą sėdama, 
širdį žadindama O viršūnė jos 
liepsnoja tekančios saulės 
spinduliuose. Bet šių gražu
mų nė nepamatyčiau, kad 
skerdžius kas vieną rytą ne
keltų manęs iš miego, dumda 
mas ragan ir pliauškindamas 
botagu. ,

Liepa visados pilna paukš 
čių. Kokių tik nebūta, nečiul
bėta ten. žaliose Lepus šako
se: ir rėksniai žvirbliai ten 
vestuves kelia, ir volungė gra 
so ievai, ir strazdas švirkščia, 
atlėkęs čia svečiuosna iš gi
rios; vieši ten dažnai net pat
sai rėksnys, mokąs dvylika 
kalbų - kėkštas.

Mėgsta ir pelėda atlėkusi 
ten oaverkauti. Kad jos. varg 
dienės, niekas nenori vesti..

Vasaros metu, per rytago 
nes. iš tolo jau kiekvienas 
girdi kur skerdžius apsiverčia: 
ten ir šunes pjaunasi, ten ir 
vaikai rėkia, ir vienus ir ki
tus jisai mylėjo, bet savotiš
ka meile Skerdžiui linksma 
buvo, kad šunės pjaunasi; jam 
gražu buvo, kad vaikai pešasi 
kai» žvirbliai mėšlyne

Gena namo skerdžius - vai
kai dar pamiškėje jį pasitin 
ka; gena laukan vaikai jį lydi 
net į šilainės Skerdžius daro 
jiems švilptūkų, vamzdelių, ki 
tiems, duona iš botago papli-

seniai

auškinti, ragan padumti. Juo 
kiasi skerdžius net už šonų 
turėdama®, kai vaikinas pu
čia ragan iš visų savo pajė
gų. vos žandai neplyšta, o už 
dumti vis negali.. Pasakoja 
jiems skerdžius, kaip lapės 
'ant kiaušinių tupi, kaip volun 
gės vaikus žindo, pasakoja 
apie laumes, kur pirtyse gy
vena, pabaliuose vakarais au 
dėklus velėja, siuva maišus, 
gaudo vaiKus ir balosna murk 
do; apie miškinius, kurie ap
suka žmogui galvą taip, kad 
nuveda jį kur raistan, pagul
do ant kūpsto, o žmogus ma
no kad jis namie priekrosny 
guli... Pripasakoja, primeluoja 
kad vaikai net mio grįžti 
bijo, o ypač jei pakelėje yra 
bala ar pirtis .

O jau kad ateidavo vakaras 
vaikams visai beda: jie bijo 
nuleisti kojų nuo, suolo atsi 
f ėsti arti lango; sėdi kur kam 
pūke, susirangę kojas po sa
vim, rr vis jiems baidosi, kad 
štai kažkokia plaukuota bai
senybė įkiš galvą pro langą, 
ar nustvers juos už kojos, 
vos tik jie nuo suolo jas nuleis

O jau kad tėvas ar motina 
siųstų užsiusiu ko oran, vis- 
tiek neis. Ne taip bijo ant 
kieme, kaip patamsej eiti per 
priemenę

irgi dažnai Lapinas pasako 
ja vaikams, kokie aplinkui se 
novėj buvo ištekiniai miškai, 
kokios tankios buvo girios... 
Kiek ten buvo visokių žvėrių: 
vilku, briedžių, meškų lok ų... 
Kokie senovėj buvo stiprūs 
žmonės..

Pasakojo, kaip senis Luk- 
šis, dabartinio Petruko prose 
nis, parjojo raitas namo įsiža 
bojęs mešką, kaip senis Dun- 
dis vienu vienas išmušė vilkų 
rują, kur jį žiemą užpuolė, 
vėlai grįžtantį namo iš Rud
nios.

Niekas tiek nežinojo pasa-

LIETUvIŠKI ŠOKIAI PACA- 
EMBÚ STADIONE

Liepos mėnesio 8 d:eną va 
kare Pacaembū stadione įvy
ko muzikos ir tautinių šokių 
festivalas sidabriniam «9 de 
Julho» jubiliejui paminėti. 
Šventėje pasirodė ir lietuviai. 
Moksleiviai Ateitininkai pašo 
ko «Malūną», K. B. Choras 
«Kalvelį» su daines refrenu. 
Akordeonais grojo Žanetė 
Paukštytė. Rožė Tūbelytė, Irę 
na Adomavičiūtė, Vincas Bile 
vičius ir Barscevičius Lietu
viška programą parengė ir 
jai vadevavo p J. Guiga, tek 
n:šku organizavimu daugiau 
šia rūoiuosi Aldona Gudana- 
v č ūtė.

kų. kiek sėnasai Lapinas; nie 
kas taip gražiai sumeluoti ne 
mokėjo, kaip jisai. Ir suved
žiodavo dažnai ne tik vaikus, 
bet ir senus žmones Spjaudy 
davo apgauti ir juokdavosi 
patys iš savęs, kad paklausė 
ž’nomo melagio, o kitą kartą 
ima ir vėl paklauso...

Linksmai gyveno ir liepa 
ir skerdžius, nors žmonės kai 
bėjo, kad liepa be naudos au 
gauti, tik viralus nušvokšči
anti, o skerdžių tai visi — 
«Kvalaičiu» vadino.

Lietuviškas pasirodymas su 
darė malonu įspūdį Didokas 
jaunimo pulkelis, pasipuošęs 
tautiniais rūoais. dainuoda
mas lydėjo į stadiono vidų ap 
tėjančią savo trispalvę. Šo
kiai buvo išpildyti darniai ir 
gyvai Publikos buvo gausu 
ir ji nepagailėjo mūsų šokė
jams katučių, beto programa 
buvo transliuojama per visus 
televizijos kanalus

PASIRENGIMAI JAUNIMO
ŠVENTEI

Pasibaigus egzaminams jau 
intensyviau pradėjo ru 

oštis savo šventei Jau pradė 
tos «Nulinkusių Varpų» repe 
ti ei jos P. Bortkevičienė ir D. 
Bortkevičiūtė mokina Bom Re 
tiro jaunimą «Kubilą». Iš tau
tų parko dalyvaus merga i č ų 
trio Seno Malūno mergaitės 
vadovaujamos p. M. Vinkšnai 
tienės mokosi Blezdingėlę Ze 
linietes p Guiga mokys dar 
niekuomet S. Paulyje nema
tytą «Sadutę».

Jau pradėti platinti pakvie 
timai į šventės meninę pro
gramą. Malonu, kad atsiran
da daug tautiečių; kurie šia 
proga gausiai aukoja ir tuo 
būdu dar labiau skatina gra
žius jaunimo užsimojimus.

— Vincas Tūbelis «Nuliuku 
šių Varpų» pastatyme vaidins 
ūkininką Briedį, Ona Matelio 
nytė Briedienę, Elvyra Kil- 
čiauskaitė mokytoją. Beržas 
Gudavičius Dėdę, Nilas Danie 
liūs Piršlį.

ATEITININKAMS

Visi ateitininkai, kurie šią 
savaitę dar neįsijungė j cho 
ro repeticijas prašomi būtina’ 
atvykti sekmadienį po 9 vai. 
pamaldų į repeticiją. Kitą sek 
madienį bus mėnesinis susi
rinkimas.

— Jaunimo šventėje ben
drai bus giedamos šitos gies 
mės: «Pulkim ant kelių*, «Var 
das Marijos»; «Šventas šven 
tas», «Jėzau pas mane atei 
ki» ir «btai užbaigėm auką 
gausią».

p-
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ANT MARIŲ KRANTELIO statyčiau laivelį 
viliočiau mergelę trylikos metelių.
Neviliok berneli baltas dobilėli, 2 k.
Leisk man jaunai augti pas savo močiutę 
Bepig, tau mergele, pas močiute augti, 2 k. 
Vargas man berneliui svetimoj šalelėj. 2 k.

ANT KALNO MÚRAI-joja lietuviai Joja, joja lie
tuvaičiai neša, neša jaunikaičiai vainiką rūtų, 
Štai ir prijojom, uošvės dvarelį.
Kelkis, kelkis motinėle, žadink, 
žadink dukterėlę, žirgelių girdyt. 
Dar nesikelsiu, dar nedienelė.
Man močiutė taip įsakė su berneliais nekalbėti, 
močiutės klausau, močiutės klausau.

ATSKREND SAKALĖLIS per žalią girelę 
Atmušė sparnelius į sausą eglelę.

Pažiūrėk mergele į sausą eglelę,
Kai pradės žaliuoti tai tu būsi man?.

Eglelė nudžiūvus žaliuoti pradėjo.
Kur gi tas bernelis, kur mane mylėjo?

Ar už jūrių, marių, ar už vandenėlių?
Ar kitas mergeles mylėti pradėjo?

Nei už jūrių, marių, nei už vandenėlių, 
Nei kitas mergeles mylėt-i pradėjo.

Kad paukštelis būčiau, sparnelius turėčiau; 
Skriščiau pas mergelę rytas, vakarėlis.

Ankstųjį rytelį, kad ją pabadyčiau,
Vėlai vakarėly, kad ją užmigdinčiau.

KO LIŪDI berželi ko liūdi?
Ko verki nuleidęs šakas.
Kam svyra žalieji lapeliai, 
kam varvini šaltas rasas.

Ar auštantis rytas nelinksma 
Ar gaila naktinės tamsos, 
Ko I udi birželi, ko liūdi? 
Ar ilizis lapeliai šviesos.

Neverki berželi baltasis
Nes greitai saulutė tekės
Bus linksma, smagu ir malanti
Iš džiaugsmo lapeliai mirgės.

Klausykis, gegutė kukuoja, 
Atskridus ir tau užkukuos 
Pakils toks švelnutis vėjelis. 
Ir tavo šakutės linguos.

LEISKIT Į TĖVYNE, 
leiskite pas savus, 
ten pradžiugs krūtinė, 
atgaivinis jausmus.

2 Pirm nogu aušrelė 
Skaisti užtekės 
Ten mano dainelė 
Linksmai suskambės.

3. Medžių kad ūžimas 
Giedanč am pritars, 
šventas įkvėpimas 
Man dainą sutvers.

4. Čia jausmai man žūva 5. Svetima padangė 
Kalinyj širdis.
Leiskit į Lietuvą
Akys ten nušvis.

Nemaloni, ne, 
Tėviškėlę brangią 
Vis regiu sapne.

6. Nemuną dabina 
Puikesni žiedai, 
Širdį ten ramina 
Meilesni balsai.
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MUSŲ LIETUVA pusi. 51957 m. liepos 13 d.

Dr. JOAQUIM 
PACIFICO JUNIOR

Daniu chirurgas

Dentadurų ir judamų aparatų spe
cialistas.

Pirkimas pirkimui nelygus.
anoMnui

MIELI LIETUVIAI!

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

Konsultorija yra Vila Žolinoje, Avenida Zelina, 752

Reikia žinoti kur pirkti.
Jeigu reikia statybai medžiagos, 

i-ndų ir kitu reikmenų prieinamomis 
kainomis, tai kreipkis į sandėlį.

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

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

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

Industria e Comercio de Calcados

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

Rua Javaes, 026 - Tei. 51-4011 - São Paulo

PRAÇA SÃO JOSE, 1 - V. ZELINA — S. PAULO
Telefone 63 5915

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.

PRANAS & CIA. LTDA.
Madeiras em geral

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Fone: 52-0229 
Enderêço Telegráfico: «C A B1UNA»

Rio de Janeiro
Serraria «IT A» — Serra dos Aimorés — Município de 

Nanque - Estado de Minas Gerais

Kiekvieną sekmadieni prie 
bažnyčios pas spaudos platin 
t o j ą galima gauti 
susi pirkti naujausių lietuviš
kų knygų, maldaknygių bei 
laikraščių.

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

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

— Bendradarbiauk joje 
pranešdamas visas naujienas 
iš savo apylinkės, miesto ar 
intėrioro

«KaartMtiaBoc.9 no aaaanas. ■■
aaaatii mm «aunu m m o» m *■ a t in

snHSiíiüHiKisSMwwKs:;::

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L I N D O Y A

ICMÃCÍ CARRIH2I im
Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, 
kurio puiku 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 Postai 3967

íFHinti.iti>nninniiiiniriiiiiiiHiirtiHiiuiiniiunuiLtiiifii tinai iiinimi hi iiiiiuib ifciliinituijiihii iii libitum tumuli ui tiiniiiitiiiii=== 
' s

t ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA» i 

I IRMÃOS BAUŽYS | 
= Rogi»trado no C. R. C. eob o n.© 551 =-

f Pęa. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S. Paulo g 
ê Telefone 63-6005 |
| Aberturas de firmas 
j Encerramentos de firmas 
f Transferencias de firmas 
J Contrai, na Junta Comercial 
g Diskai, na Junta Comercial 
į Escritas Fiscais 
I Escritas Comerciais
I HORÁRIO das
IŪI I||II||II||H||I'WWI||IIUII|IH||II||H||II|1IU|III|H||<1|ÍI||!1|||I||IIUI1|PI|»IIUIUI IIIIWl||li||l lin(|li||ii||it||ni|ll8ill|IIBIl|Bl|III|lll||IWIIII||li||IHI a

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

8 às 19 horas.

S Ã O PAULO

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skolingas 

pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

ílllWltLOJE ILASJE2©
Rua do Orfanato, 686

Vila Prudente

Fone 63-5294 •

São Paulo

Medžiaga pardaodama ir išsimokėjimui.
Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo koky be ir kaina
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AV. ZELINA, 706 — CAlXA POSTAL, 371 — SÃO PAULO

— Pirmadieį, liepos m. 8 d., 
São Paulo estado šventės, 
Nove de Julho, 'išvakarėse, 
Pacaembú stadijone, tarp ki
tų ir São Paulo lietuviai da
lyvavo. Ateitiniakai pademons 
travo malimą, o Liet. Kai. 
Bendruomenės choristai kal
velį. Grojo akordeonų muzi
ka. Programą perdavė visos 
televizijos ir radijo stotys. 
Lietuvos ir lietuvių vardas, 
kartu su lietuviška muzika ir 
daina nuskambėjo tropikų pa 
dangėje. Pačiame Pacaembú 
stadione programos žiū 
rėjo virš 50 tūkstančių žmo
nių. Tautinius šokius paruošė 
J Guiga, o galimybę pasiro
dyti parūpino Alf Žibąs.

— Kodėl marti nesutinka su 
uošve sužinosime tik šį šešta 
dienj Liet. Kat. Bendruome
nės choro ruošiame vakare. 
Vaidins prityrę scenos mėgė 
jai, kaip J. Bagdžius, M. Jo- 
naviôiúté, V. Tatarúnas, EI. 
Rinkevičiūtė, Ir Klišytė. Lie
tuviai iš visų priemiesčių ruo 
šiasi gausiai dalyvauti.

— Inž. M. Ivanausko inicia 
tyva, rugsėjo - spaliaus mėn. 
ruošiama Lietuvos architektu 
ros paroda S. Patilo, Ibirapue 
roję, Palacio d<»s E<tados, mo 
ksl;> ir meno muzejaus patal
pose. Patalpos parodai iš ata 
tinkamų įstaigų jau gautos.

— Liepos mėn. 21 d. S Pan 
lo lietuvių organizacijos run- 
š i Dariaus ir Girėno - Išeivių 
dienos minėjimą. Minėjimo vie 
ta - Vila Zelina, gimnazijos 
salė. Šiai dienai pritaikintą 
kalbą pasakyti yra na kviestas 

Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrinės 
Radio Programos

Iš Radio Nove de Julho, kiekviena sekmadienį nuo 
18,00 ligi 18:30 vai., banga 540 klc.

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

Radijui paramą galima 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 postai 4118, São Paulo.

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE

★ Skubiai išsiunčiame a įrangą, maistą, medžiagas, me 
gztinius, vilną, odą batams ir vaistus.

★ Turime visų medžiagų pavyzdžius!
★ Laike 6 8 savaičių siuntiniai pasiekia Lietuvą. Oro 

paštu 2 3 savaitės.
★ Siuntėjas gaus gavėjo parašu patvirtintą pakvirtavimą.
★ Visi persiuntimo mokesčiai ir muitas apmokami čia 

Gavėjas nieko neturi mokėti.
★ Siuntiniai pilnai apdrausti - žuvus grąžiname pinigus 

arba pasiunčiarae naują.
Kreipkitės pas:

Jonas Valavičius, R. Pe. Bened. de Camargo, 698, Penha 
Al, BogHslausKas, R. F. Ant. de Guadalupe, 14, V. Zelina 
Rašykite: Caixa postai 403 — São Paulo.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

Siuntiniai Lietuvon ir anapus
Pigiausia siųsti per «ANAPUS»!

Tuojau rašyk. Reikalauk kainoraščių informacijų 
«ANAPUS» Mail Order - Dr. Gr. Valančius, 17.070 Ludlow 
str. Granada Hills, California - USA.

Sinčiame ir oro paštu per Stockholmą - Rygą.gYpatin- 
gai pigiai ir greitai persiunčiame vaistus.

Dr. EI. Draugelis. 11 vai. vjia 
Zelinoj bus pamaldos, Meni
nėj programoj pasižadėjo da 
lyvauti dainininkas V. Lauri 
haitis, V. Tatarūnas Taip pat 
kviečiamas K. Ambrozevičius 
Pirmą kart visai lietuvių vi
suomenei pasirodys daininin
kas mėgėjas Viktoras G. Šal
tesnis ir kt. Sis minėjimas 
yra visos lietuviškos išeivijos 
šventė Daly vaukime taip gau 
šiai, kaip kitados prieš karą. 
Bent retkarčiais susirinkime 
visi. Išeiviu diena lietuvių su 
sitikimui yra geriausia proga.

A.fA. JONAS LIUTKEVIČIUS

— Liepos m 6 d. Quinta das 
Paine ras mirė Jonas Liutke 
vičius 74 m. amžiaus, kilęs 
iš Vilkijos Nuliūdime paliko 
žmoną Magdalena, dvi duktė 
ris: Genovaitę ir Eleną; sūnus 
Mykolą, Ramtmldą, V acių, mar 
čias, žentus, anūkus.

Palaidotas S Paulo kapuo 
se Senosios imigracijos eilės 
kasdien retėja.

— Birželio m 30 d. Liet. 
S-gos Brazilijoj valdyba Mo 
koje suruošė churrasko su 
alučiu vaišes, j kurias pakvie 
tė ne tik savo narius, bet 
Liet Kat. Bendruomenės cho 

rą, kitų organizacijų valdybas. 
Jaunimas pasisotinęs skaniais 
šuraskais salėja smagiai pa«i 
šoko.

— Sį sekmadienį šaukiamas 
3 vai. po piet Liet Kat. Mote 
rų Draugijos susirinkimas.

AfA. Pranciškų Ogževailienė

— Liepos m. 8 u. Mogi das 
Cruzes mirė Pranciška Ogže- 
vailienė, 84 m kilusi nuo Rum 
š škių. Nuliūdime paliko tris 
dukteris. Petronėlę Kapričko. 
vienę, Joana Tizel, Benę Šu- 
kevičienę Sūnus: \ 1 idą ir 
Aleksandrą, žentus, anūkus ir 
proanūkus.

Septintos dienos mišios eg 
zekvijos bus liepos m. 13 d. 
7 vai. Vila Zelinoje.

— Paieškomas Vincas Stri- 
peikis ir jo du sūnūs, Edvar- 
das ir Viktoras, iš Lietuvos 
įšvykę Brazilijon 192o m. Jų 
paieško Helen Ivanauskas. 994 
Dundas W. str. Toronto, Ont. 
Canada.

PATRIOTINIS PAVYZDYS.

Kaip «Mūsų Lietuva» 415 nr 
buvo rašyta, J. A V-bėse In
dianos Un-tas Bloomington 
spau.-dina Lietuvos proistorės 
tyrinėtojos Dr. M. Gimbutie
nės knygą apie senovės lie
tuvių liaudies meną, folklorą 
bei senąją prieškrikščionišką 
lietuvių religiją anglų kalba» 
Ancient symbolism in Liihua- 
nian Folk Art».

Į autorės išsiuntinėtus asme 
niškus pranešimus susilaukta 
gyvaus reagavimo. Štai Liet 
Įgal ministeris Brazilijai p. 
Dr Frikas Meieris užsisakė 
40 e<zz ! S Paulo Kultūrinin
kai taipogi gyvai atsiliepė pri 
sidėdami 20 prenumeratomis:

DR. NELSON PENTEADO - DR. RUY PENTEADO

Dideliems ir mažiems

MEDICINOS KLIN1CA

Bendroji Chirurgija, gimdymai, Rentgeno spinduliai 
Priima nuo 8 ligi 10 vai. kasdien 

ConsuĮtoric: Av. Zelina, 47Í, Tel. 63 2477
Rua Quintino Bocaiuva 201, São Caetano do Sul nuo 12 
ligi 18 vai.

Šaukiamas, dieną ar naktį, kiekvieną valandą, vyksta 
j namus

PENSÃO ROSA-MARIA

Kviečiame tautiečius apsilankyti mūsų pensione Rosa - 
Maria, esančiame Santos mieste prie pat jūros, netoli 
Bažnyčios Embare. Av. Bartolomeu de Gusmão, 59, 
TeL 4-1727, Bondės: 4 13 32 39 42 44, Onibtisusas 42. Prie 
pensiono yra didelis kiemas sustojimui automobiliams -

Marija Olga Galkienė

EJCRITOCl© CCNTAEIL

Irmãos Nascimento
REG. C. R. C. SP. Nfo 1.484

Atlieka firmų atidarymus, perleidimus, komercines 
ir industrialines apyskaitas, sutvarko dokumen

tus, sudaro sutartis surašo prašymus ir ki
tos rūšies darbus atlieka.

Juridinis Departamentas — Nejudomo turto pardavimas 
Av. Zelina, 831 — Vila Zelina — Tel. 63-2767 - S. Paulo

Inž. J. Antanaitis (2), Kan.1 
Al. Arminas, Agr. Al. Bogus 
lauskas (2), Inž. Alg. Ildika 
Inž. M. Ivanauskas (2), Prel. 
K. Miliauskas, Inž. M. Mitru- 
lis, Mokyt. Ha!. Mošinskienė, 
Konsulas A Polišaitis, Kleb. 
P. Ragažinskas (2), Prof A. 
Stonis, P. Šimonis, Dipl. Ek. 
H. Valavičius (2), J Valavi
čius ir Municipal Biblioteka.

Užsakymus siųsti Inž. M. Iva 
nauskui, C. P. 4118 S. Paulo. 
Kaina 2,5 dol. arba 140 cru- 
zeirų.

Iki birželio mėn autorė bu 
vo jau surinkusi 320 prenume 
ratų.

KERMOŠIAUS PAJAMOS

Praėjusi šeštadienį ir sek 
madienį 20 092.00 Cr,9 liepos 
4 731. Atskirais barakais pa
jamos pasiskirsto taip šešta 
dienį ir sekmadieni: moky
tojų 5718, našliu 5 029. baras 
4 484. vira Inta 1760. Filha de 
Maria ir Congregadų 1463 
šautuvėliai 1 110, lankas 677, 
lankeliai 443. zuikutis sekma 
dienj 500.

9 liepos: mokytoji! 1 430 ba 
ras 1 106. Fil. de Maria ir Con 
gregadai 696, vira lata 670, 
kiti mažiau.

Per praėjusias kermošiaus 
dienas išėjo daug fantų Visi, 
Kurie dar kermošiui neauko 
jo, prašomi paremti daiktinė 
mis ar piniginėmis aukomis, 
kad būtų galima kermošius 
tęsti.

— Laiškai: Pr. Bužui, O Rut 
kauskienei, J. Metelauskui. K 
Navickienei, Josef Jan Szor, 
J Seliokui, J. Valeikienei, A. 
Lazdauskui, J. Sakalauskui, J 
Skurkevičiui, John Rumbučiui 
EI Dudėnienei.

ATEITININKAI DIRBANTIE
JI KERMOŠIUJE

VII 13 ir 14

L. Mitrulis, A. Tyla, J. Sat- 
kūnaite, R Stolba, R. Dovy- 
daitys, R Girskus, J Vaišno 
ras, A Antanaitytė, 1. B Jur
gelevičiūtė, D Bortkevičiūtė, 
N Bartkevičiūtė,

Šeštadienį darbas praside 
da 5 va’, p p. sekmadienį 3.

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA OTE 

i šią 
ksite 

sa lietuviais iš kitų vilų, išlo 
gite vertingų daiktų, pasivai
šinsite blynais ir «churrasco» 
ir padėsite išmokėti kleboni
jas skolas ir užbaigti įrengi 
mo darbus.

(tąsa iš 3 pusi.)

kimus ir priešakinį gamybos 
patyrimą, leisti mokslinę te
chninę literatūrą ir bendrai 
kelti technikos vystymą ir į- 
diegimą į liaudies ūkį». Smul 
kesnius tos tarybos nuostatus 
išleis ministerių taryba. To
liau nustatoma, kad Liaudies 
ūkio tarybos ir valstybinio 
mokslo ir technikos omiteto 
pirmininkai įeina j Lietuvos 
ministerių tarybos sudėtį. «Tie 
sa» birželio 9 d. paskelbė, 
kad naujai įkurtosios Liaudies 
ūkio tarybos pirmininku pas
kirtas Eduardas Ozarskis, ku 
ris iki šiol buvo ministerių ta 
rvbos pirmminko pirmasis pa 
vaduotojas.

Panaikinus toki skaičių mi
nisterijų, teks tūksiančius tų 
ministerijų tarnautojų perves 
ti į kitas įstaigas arba darbo 
vietas, kas pavesta trumpiau 
siu laiku atlikti ministerių ta 
rybai V-sos įstatymu numaty 
tos reformos turinčios būti at 
liktos ligi š. m. liepos 1 die
nos

Lygiagrečiai su tuo įstaty
mu yra paskelbtas ir įstaty
mai apie atitinkamų konst’tu 
cijos nuostatu pakeitimą. C a 
įdomus 6 jame įstatymo para 
grafe duodamas Lietuvos mi
nisterijų perskirstymas į są
jungines ir respiiblikmes:

Prie sąjunginiu respubliki
nių Lietuvos TSR ministerijų 
priklauso šios ministerijos: 1) 
Finansų 2) gynybos. 3) kultu 
r s. 4) prekybos. 5) rvšių 6) 
sveikatos apsaugos, 7) užsie- 
n o reikalų, 8) valstybės ko l 
trolės. 9) vidaus reikalų. 10) 
žemės uk’o

pr>e Lietuvos TSRrespubli 
kinių ministerijų priklauso 
šios ministerijos: 1) automob’ 
liti transnorto ir plentų. 2) mis 
ko ūkio ir miško pramonės. 3) 
socialinio aprūpinimo. 4) sta 
tybos, 5) švietimo. 6) teisingu
mo m nisterija.

Toje pačioje sesijoje aukš
čiausioji taryba, be to. priė
mė nauja nusausinimo planą. 
Per 5 metus numatyta nusau 
sinci 630 000 ha žemės, jų tar 
ne 300 000 uždaru drenažu. 
Šiais metais būsią nusausinta 
apie 50.000 ha. Kolūkiečiams, 
pasižymėjusiems nusausini
mo darbuose, būsią teikiamos 
tam tikros lengvatos Prave
dus nusausinimą, papildomai 
būsią gaunama šimtai tūkstan 
čių tonų grūdų ir kitų žemės 
ūkio gaminių.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ IR 
' RUSIJĄ.

Medžiagos žieminiams ir va 
Bariniams rūbams (yra pavyz 
džiai). Vaistai, maistas, skal
biniai. avalynė, megstiniai,ko 
jinės, pirštinės, skaros, siūlai 
ir daug kitų prekių.

Siuntinių pristatymas garan 
tuntas.

Gavėjas namoka nieko
Pageidaujant — siunčiama 

oro paštu.
Kreiptis: Magdalena Vinkš- 

naitrenė. - rua Barão do Pi
rai. 65, Vila Zelina.

Laiškams - caixa postai 371, 
São Paulo.

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVIČIUS 
Rua inhagapi, 9 - V. Zelina 
(prasideda iš Av. Zelina, 5951
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