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PAJALLIC LIETUVIU

LENLLUO/HENEI Besiorganizuojant
JAV

Jau prieš karą buvo jaučiamas reikalas už
sieniuose gyvenantiems lietuviams, išsisklaidžiu
sioms įvairiuose kraštuose, palaikyti tarp savęs 
glaudesnius ryšius ir artimiau bendradarbiauti. 
Tais pačiais sumetimais Lietuvoje, Pasaulio Lie
tuviu kongreso metu, rodos, 1935 m. buvo suor
ganizuota Pasaulio Lietuvių Sąjunga, kuri kon
krečiais darbais, išskiriant laikraščio «Pasaulio 
Lietuvis» leidimą, karo audrai artėjant ir jai 
užėjus, negalėjo pasireikšti. Bet pats Pasaulio 
Lietuvių Sąjungos įkūrimas buvo sveikinamas 
visur išsisklaidžiusių lietuvių.

Gyvenamojo momento sąlygos yra skirtin
gos nuo prieškarinių. Lietuva yra okupuota ir 
planingai naikinama. Todėl lietuviškai išeivijai, 
visvien ar tai butų išvykę iš Lietuvos emigraci
jos keliu, ar ištremti, tenka pasiimti ant savo 
pečių dideli uždaviniai. Juos galime skirti į dvi 
rūšis: politinį ir kultūrinį veikimą. Taip vienas, 
taip ir kitas yra lygiai reikalingi. Niekas negali 
ginčyti, kad nereikia kovoti tarptautinėje areno
je už Lietuvos išlaisvinimą. Taip pat niekas ne
drįs tvirtinti, kad nereikia skatinti kultūrinį lie
tuviškos išeivijos pasireiškimą, bei palaikyti gy
vą lietuvišką dvasią. Uždaviniai yra labai aiškūs.

Šu pasididžiavimu galime konstatuoti faktą, 
kad politinį Lietuvos laisvinimo darbą ant savo 
pečių neša pačios rimčiausios ir rinktinės jėgos, 
įvairių politinių partijų atstovai susibūrę į Vy
riausią Lietuvos Išlaisvinimo Komitetą (VLlK-ą). 
Tai didelio politinio subrendimo ir politinės iš
minties nažymys, kas gali tik džiuginti išeiviją.

Didieji šių dienų uždaviniai reikalauja sam
būrio, organizacijos, kuris sujungtų visus Įvai
riuose kontinentuose gyvenančius lietuvius ben
dram žygini, tai pačiai šventai kovai už tėvų 
žemės laisvę ir remti savos kultūros kūrybą

O N I S

svetimoje padangėje.
Laisvojo pasaulio lietuviškoj spauda iške

lia neatidėliotinu uždavinių, kurių įvykdymas te
galimas tik bendromis jėgomis. Todėl ir Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės (sutrumpintai PLB) 
organizavimas yra svarbus ir neatidėliotinas rei
kalas.

VLIKas yra išdirbęs laikinuosius bendro po
būdžio įstatus. Nelengva yra paruošti įstatai, ku
rie tiktų įvairiuose kraštuose ir skirtingose sąly
gose gyvenantiems lietuviams. Todęl ir yra pa
likta plačiausia laisvė kiekviename krašte tvar
kytis, kaip tinkamiau.

VLIKo noras yra, kad PLB įvairiuose kraš
tuose susiorganizuotų ligi 15 gegužės, Steigia
mojo Seimo 30 metų sukakties.

Kaikuriuose kraštuose jau yra susiorgani
zavusi, ar baigiama organizuoti, kaip pa v, Ve
nezuela, Kanadą, Vokietija ir kt.

PLB nebus jokia konkurentė jau veikian
čioms organizacijoms su specifiniais tikslais. Tik 
į ją galės įsilieti bendro pobūdžio organizaci
jos.

Reikia tikėtis, kad ir Brazilijos lietuviai ne
delsdami įsijungs į PLB. Tuo reikalu jau yra da
romi žygiai.

DĖMESIO!
Brazilijos Respublikos Prezidentas pasirašė 

dekretą sulig kuriuo vasaros laikas prasided 
gruodžio men. 1 d. laikrodžius pasukant valanda 
pirmyn, ir baigiasi kovo 31 d. Tik šiais metais 
buvo pratęstas ligi balandžio mėn. 16 d. 1 vai.

Sulig paskelbtu dekretu ateinantį pirmadie
nį 1 vai. nakties reikia atsukti laikrodžius vie
ną valandą atgal.
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•VEN EZEEEC J ElETŲ VI Al
ĮSIJUNGĖ Į PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĘ

Venezuelos Lietuvių Savišalpos Sąjungos 
Centro Valdyba, susirinkusi posėdžiui Maracay 
mieste š. m. kovo mėn. 12 d.: jausdamasi teisė
ta visos organizuotos Venezuelos lietuvių kolo
nijos, susibarusios į vienintelę Venezueloje eg- 
zišto jaučią apolitinę organizaciją — apimančią 
visų įsitikinimų ir religijų geros valios lietuvius, 
atstove ir gerai suprasdama d tbartinio meto lie
tuvių tautai statomus didžius uždavinius ir pa
reigas, bei būdama giliai įsitikinusi, kad tuo iš
reiškia visos Venezuelos organizuotos lietuviš
kosios visuomenės valią, vieningai nutaria:

1) . Įsijungti į Pasaulio Lietuvių Bendruome
nę, prisiimant visas jos uždedamas prievoles ir 
teises.

2) . Nuo 1950 m. kovo mėn. 12 d. VLSS-gos 
veiklą pradėti derinti su VLIKo priimtais ir pas
kelbtais PLB santvarkos nuostatais.

3) . Nuo tos pačios datos VLSS. oficialiame 
susirašinėjime vadinsis Venezuelos Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenė. VLSS Centro Valdyba — 
Venezuelos PLB. Valdyba ir VLSS Skyrių Val
dybos — Venezuelos PLB Apylinkių Vaidybomis.

4) . .1949 m. rugpjūčio mėn. 21 d. demokrati
niu būdu išrinkta VLSS Centro Valdyba eis Ve
nezuelos PLB Valdybos pareigas iki jos kaden
cijos pabaigos. . .

5) . VLSS Centro Valdvba paruoš ir praves 
PLB Krašto Tarybos rinkimus pagal PLS stat. 
P8-31 str. ir pateiks Krašto Tarybai Venezuelos 
2LB statuto projektą.

6) . VLSS Centro Valdyba visos Aenezuelbs 
lietuviškosios kolonijos vardu reiškia visišką so
lidarumą ir lejalumąVLIKui ir Lietuvos diploma
tinės misijos šefui min. Lozoraičiui, kaipo teisė
tiems Lietuvos suverenumo atstovams ir valsti- 
bingumo tradicijų teisėjams."

7) , VLSS, skelbdama šį savo- nutarimą--mw- 
širdžiai kviečia ir ragina yisas laisvojo pasaulio 
lietuviškas organizacijas ir kolonijas kaip gali
ma greičiau jungtis j vienintelę p jėgiausią cent
rinę organizaciją — PLB, kuriai yra skirtas mil
žiniškas vaidmuo lietuvių tautos istorijoje.

8) . Nutarimas nurašomas trijuose ekzemplio-
riuose: vienas sunčiamas VLIKui, antras — min. 
Lozoraičiui ir trečias lieka VLSS archyve Nu
tarimo nuorašai siunčiami visiems VLSS sky
riams ir laisvajai pasaulio lietuvių spaudai in
formacijos dėliai. -

VLSS Centro Valdyba
Jurgis Bieliūnas

Kun. A. Sabaliauskas 
Viadas Venskus •

- .... Juozas Kukanauza - :

bolševikų okupaciją, vokiečių7 okupaciją, ir ant
rąją bolševikų okupaciją. Gausti yra įvairių teks
tų pogrindinės spaudos, slaptų įsakymų fotogra
finės nuotraukos. Jei mums sekantiems tragišką 
Lietuvos gyvenimą, ši knyga yra pravartu pas
kaityti, tai tuo labiau ji daugeliui svetimšalių at
vers akis apie gėdingą XX-amžiaus barbariją, 
kuri ilgą laiką buvo mėginta slėpti «geležine 
uždanga».

DIDVSIS INKVIZITORIUS
Nors Vokietijoje jau nebedaug lietuvių liko, 

tačiau pasilikusieji tebetęsia kultūrinį darbą. Ne- 
persenai iš spaudos išėjo vertas, dėmesio veika
las, parašytas žįnomo mokslininko Dr.-A. Macei
nos, «Didysis Inkvizitorius». Tai jau antra laida, 
žymiai papyldyta ir padidinta, išleido «Ventos» 
leidykla; Veikalas yra išverstas ir į vokiečių 
kalbą. Apie jo vertę kalba ir tas faktas, kad vo
kiškąją laidą išleidžia Herderio leidykla, kuri 
išviso leidžia tik rimtas ir svarias knygas. Dėl 
turinio aktualumo ji šiek tiek daugiau aksiskai- 
čiusiems yra sdaitytina, nes veikalas yra aktu

alus mūsų dienoms,

‘ — GENOCIDE
Tai knyga išleista . Vokietijoj anglų kalba, 

patiekianti dokumentuotą medžiagą apie planin
gą Lietuvos, naikinimą; Veikalas apima, pirmąją

Ligi šių metu Los Angeles lietuviai, Ameri
koje leido mėnesinį laikraštį «Kalifornijos Lie
tuvis». Nuo šių metų pradžios «K.L.» sustojo ėjęs, 
o jo vietoj išleido «Lietuvių Dienas». Lietuviai 
gyveną Amarikos vakaruose, Ramiojo vandeny
no pakrantėse yra reikalingi lietuviško laikraš
čio, ypač kad čia lietuvių skaičius vis auga. Ir 
tą spragą labai puikiai užpildo «Lietuvių Dienos» 
kurios spausdinamos kreidiniame popieryje ir 
bent arti pusės užpildoma aktualiomis iliustraci
jomis iš lietuvių ir pasaulio gyvenimo. «L. D.* 
yra labai panašus j amerikoniškus žurnalus ku
rie pasižvmi gausiomis ir puikiomis iliustracijo
mis, kurios patraukia skaitytojų dėmesį.

«Lietuvių Dienos» adresas: 9204 S. Broad
way. Los Angęles 3, Calif. USR

Norintiems įsigyti šias knygas «M.L.» mie
lai patarpininkaus. •
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ervAriu iciievaj
Bernardas Brazdžionis

i < • • • • ' • • . • * '•

Kas tarė «Dieve Tu mirei», — Tu gyvaš, 
Tu gyvas sieloj žemės ir žmogaus, 
Ir ten, kur Tu kaip milžinas žengi, ves 
Mus Tavo žingsniai lig dangaus.

Ir nesiūbuos po musų kojom marios,
Ir musų kelio neužstos kalnai,
Ir, kaip plaštakės mažos, menkos, marios, 
Tavy bus musų dienos gyvos amžinai.

Kas tarė «Tu negrįši» — Tu sugrįžęs,
Kaip tvanas didėlio gyvenimo esi, 
Ir kaip išganymas man spindi Tavo kryžius 
Vidurnakčio juodžiausiam debesy.

Ir aš seku Tave, tartum šešėlis,
Ir kaip drabužis dengs mane Tavo drąsa. 
Nes Tu esi žmogaus ir žemės sielos 

Gyvybė ir šviesa.

MAŽOJI SESUO LAUKUOSE
A. Vaičiulaitis

Bitinėlis dūzgia.
Vyturys čirena, 
Ir mama dainuoja 
Pas pirkelę seną,

• . '* . ■ c

Jau avelės snaudžia.
Pūdyme sugulę, 
Ir liūdnai kukuoja 
Girioje gegulė.

Nusiskynus žiedą, 
Pinsiuosi vainiką, 
Pinsiu aš ramunė, 
Pienę ir gvazdiką.

Ant kalnelio bėgsiu, 
Kur toli matyti;
Vainikuota šauksiu 
Tėtį ir mamytę.

Aukštame•, kalnely, 
Kur pušelės ūžia, 
Ąšen padainuosiu 
Tėviškės dainužę.

- - J •’ ■

Per laukus nubėgo.
Debesio šešėlis, 
Tėviškėlės raudos
Širdį man sugėlė.

KAKARINIAI varpai-
I» ••

Venancijus Ališas
»

Kai pailsus rimtis kainų kaktą užkrinta
O rausvų debesų granitiniai veidai
Ant bedugnių sustingę.alsuoja lėtai — 
Prie kokios tad versmės nešiu ilgesio indą?

Saulės takas Salmaro rūke pasiklydo 
Kaip žmogus pasiklysta likimo keliuos, 
Pasilik! Tegu vandens vieni nuliūliuos 
Į anapus kalnų pasitikti jauno ryto...

. O ramybė-.:T).: tyla. Kas jūsų širdies . .. l :.í
• ■. Suplazdėjimu atneša mieląjį . ’ ■ ;

í Į čionai, kur toks vienas, toks vienas jau- 
•-> ties.
’-f ‘ .

■ Ar nematomi paukščiai po sūtemą skraido,
... Susilėkę slapta iš šviesios praeities

— Vakariniai varpai vario maldą ten skaito.

NaVUJaK IDAIINA ■
Petras Babickas

Praeis audra, nušvis dangus paniūręs,
Nušvis artojo veidas po audros, .-•> .. ■ '
Jis grįš prie žagrės, o žvejys prie burių, 
Tėvynės vieškeliai kūrybos žygį. gros.

Užmirš visi gaisrus, patrankas, kraują, 
Užmirš didvyrius ir karius pilkus, — 
Griuvėsiuos kursime gyvenimą iš naujo, 
Ir tas gyvenimas bus mielas ir brangus/*

Nauja daina skambės tėvynėj mūsų,- 
Ramybės saulė jos kelius nušvies, - / .
Naujoj dainoj mes amžius gyvi būsim, 
Palaiminti kūrybos ir rimties. ,

Daina! Daina! Tu — tremtinio paguoda, 
Skambėk per amžius tėviškėj laisvoj, - 
Užmiršę praeitį skausmingą, juodą, 
Mes kursim naują buitį Lietuvoj!
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Nu si d éj é I é
Karolė Pažėraitė

(Fragmentai iš romano)

Saulė leidosi rausva, kaip prinokęs obuolys, 
blykciodama iš po pušų, kaip klystantis žiburė
lis, r mirgėdama Baltosios Ančios srauniuose 
vandenyse. Upė pasruvo kraujo blyksniais.

Ir mūsų langai degė pažaro atošvaistomis.
' Iš bažnyčios bokšto suskambo «Angelas 

DievoV ...K
Sugirgždėjo durys ir j priebuti įžengė ma

mytė, Ji įsirėmė rankomis į priebučio turėklą ir 
įsmeigė dideles linažiedes akis j žaižaruojantį 
saulėleidį. Paskiau persižegnojo.

Aš mėgstu žiūrėti, kur nors pasislėpusi, kai 
mamytė saulei leidžiantis meldžiasi. Ir dabar, 
taip pat nepastebėta, susigužiau priebučio ker
tėje dėliodama paveikslėlius. Aš juos ketinu su
klijuoti į albumėlį. Tas albumėlis, kada man jį 
įteikė dėdė vardo dieną, man suteikė didelio 
džiaugsmo. Tą dieną man rodės, kad aš esu ne 
devynerių metų mergaitė, bet jau suaugusi. Ligi 
Šių metų niekas nesiteiraudavo ir niekas neno
rėdavo žinoti mano vardinių dienos. Užtat šios 
Joninės man buvo tikra šventė. Juk visi atkrei 
pė į mane dėmesį: ir mamytė, iškepusi meduolį, 
ir te'a, padovanojusi man svarą saldainių, ir bro
lis Tadas, prisiuntęs man savo paties pieštą at
virutę iŠ Marijampolės. Bet labiausiai mano bir
d's džiaugėsi dėdes Kazio albumėliu. Tas albu
mėlis nepaprastas. Mėlyno aksomo viršelis, ant 
kurio priklijuotas ant musmirės užsirangęs ilga- 
barzdis girininkas rūkąs pypkę. Pa^ižiūrau į tą 
paveikslėlį, ir mano galvoje kyla pasakos apie 
raganas, girininkus ir žynes. Ir mano pasakų 
žynė, kaip lašas vandens, panaši į mamytę. Toji 
žynė, saulei leidžiantis, sėdas aukso • laiveVn ir 
irias per Ančią, skubėdama atsisveikinti su ei
nančia poilsio saule. Jos aukso laivelį lydi mil
žiniškos žuvys, savo žvyneliais vos girdimai žvan- 
gėdamos, skambindamos.

Mamytė baigė maldą.
Aš baimingai pakeliu į ją akis. Taip noriu, 

taip noriu paklausti...
. — Mamyte, kodėl tu meldies saulei leidžian

tis? Ar taip reikia? — neiškentusi paklausiau. O 
pati drebu dėl savo drąsumo. Mamytė nemėgsta, 
kada męs,, vaikai, įsigeidžiam ką nors sužinoti 
iš jos asmeniško gyvenimo.

Šįkartmamytė, iš karto padariusi rūstų 
žvilgsnį, nusišypsojo. .

; Matai, Jonele, aš labai myliu saulę. Ir man 
rodos* kad saulei leidžiantis Dievulis meiliai šyp
sos, žiūrėdamas į pasaulį, ir iš Jo akių plinta ku
pini ramybės spinduliai. /

Po tų žodžių man mamytė pasidarė tokia 
brangi, tokią brangi... Kad ji visuomet tokia būtų.

— Tai aš taip pat melsiuos tuo laiku, — 
paskelbiau nedrąsiai.

— Taip, taip, ir tau Dievulis šypsos, — iš
siblaškiusiai atsakė mamytė, lyg ne su manim 
kalbėdama, žiūrėdama į Baltąją Ančią, kurion

ruošėsi pasinerti pailsusi saulutė prieš miegą.
«Ir man Dievulis šypsos», — šnabždėjau. 

Tik staiga prisiminiau, kad man Dievulis nega
li šypsotis. Juk aš esu pasmerkta pragaran. Ir 
jei mamytė ar kas kitas sužinotų, kas aš esu, 

j tai mane nuvežtų kur į nežinomą kraštą ir ap- 
; gyvendintų drauge su raupsotaisiais. O jei pasi

gailėtų ir paliktų, tai aš visvien nebegalėčiau 
gyventi. Nueičiau maudytis ir nebegrįžčiau. To
dėl nieks, nieks nesužinos. Net kunigas per iš
pažintį. Tokį nusidėjimą ištarus turės trenkti 
perkūnas, uždegt bažnyčią ir mane paversti pe
lenais. Aš turėčiau žūti, — aš, viena iš visų. O 
taip noriu gyventi, taip bijau pragaro, kuris ma
nęs po mirties laukia? ' ■

Taip sunku, taip sunku mano širdžiai pasi
darė Norėdama užšjnurštk dėlioju paveikslėlius 
į rausvą skardinę dėžutę nuo arbatžolių Visoc
kio firmos ir žiūriu į savo mamytę su nuostaba 
ir pagarba. Kad aš galėčiau šiandie, kada ji to
kia gera. išsipasakoti jai savo nelaimę, kad aš 
galėčiau...

«Mamyčiuk», - norisi sušnabždėti jai ir 
prisiglausti’ prie jos krūtinės. Taip būtų gera, 
taip būtų saugu. Bet aš nedrįstu. Nedrįstu, nes 
mamytė niekuomet manęs neglamonėja. Tik kar
tą, prisimenu, kai aš sirgau, ji priglaudė savo 
veidą prie mano veido ir meiliu balsu mane 
guodė. O aš tada, norėdama iššaukti dar dides
nį mamytės švelnumą, liejau graudžias ašaras 
ir skundžiausi dideliu galvos skaudėjimu. Ir ma
mytė dar švelniau mane guodė. Bet tai buvo 
taip seniai. Net prieš trejus metus.

— Ar dar tu čia, Jone? — pasigirdo mamy
tės balsas, — bėk į kambarį: vakaras vėsus, — 
užbaigė griežtai.

Išsigandusi stvėriau savo turtą ir puoliau 
prie durų.

Aš taip myliu, taip myliu savo mamytę, bet 
ir bijau, kaip ugnies. Jos žodis man šventas.

Valgomajam degė kabanti žibalinė lempa 
su balto stiklo, gobtuvu, papuoštu gelsva, po
pierine plaštake. Toji išskėstasparnė plaštakė 
ne vien dėl grožio buvo patupdyta. Ji savo spar
nais dengė gobtuve esančią skylę

Mamytė su dėde Kaziu sėdėjo už stalo, nuo 
kurio mudvi su mamyte tik nuėmėm ištuštintas 
lėkštes. Jie šnekėjos apie įvyksiantį ateinantį 
sekmadienį, Kučiūnuose, lietuvišką vakarą, į ku
rį suvažiuosią daug iš aplinkinių ir tolimų mies
telių ir kaimų lietuvių. Mamytė tarėsi su dėde, 
ką palikti namų saugoti. Juk tarnaitės nėra, o 
mane vieną palikti baisu esą.

— Jonute, ar tu galėsi viena likti sekma
dienį namie? Mes grįšime nakčia. Ar nebijotum? 
— klausia manęs dėdė.

— Ne, dėde, nebijosiu, — atsakiau ramiai. 
Galit važiuoti.

— Matai, kokia tavo dukra drąsi, — tarė 
dėdė, kreipdamasis į mamytę.

— Ji turi nuo mažens išmokti savarankiš
kumo, jai teks pačiai užsidirbti duoną, : — gir
džiu mamytę kalbant ramiu, griežtu balsu.

O aš jau kitam kambary, parkniubusi ant 
kelių prieš Aušros Vartų JPanęlę. ^Švenčiausią, 
meldžiuos. •

Argi aš galiu melstis, gęstant dienai, gam- 
toje, kur arčiau yra besišypsąs Dievulis? Argi 
aš galiu? Dabar, saulei leidžiantis, nebedrįstu 
pažvelgti į viliojančius rausvus vakarus. Nedrįs
tu, nes Dievulis turės.’susiraukŲ,. ir dori žmonės ?r
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nebegalės ta vakarą nurimti.
O koks gražus saulėleidis ir kaip jis mane 

traukia, — atsidusau. Bet aš neverta, neverta į 
jį žiūrėti. i-

Ir aš meldžiuosi į Dievo Motiną ir prašau 
Jos užtarimo. Meldžiuos ilgai, ilgai ir karštai. 
Taip noriu pravirkti, kad būtų lengviau. Tačiau 
negaliu išspausti ašarų.

Panelė švenčiausioji, pasigailėk, pasigailėk 
manęs nusidėjėlės, pasigailėk ir užtark prieš 
Dievulį, —- meldžiu, kokį jau šimtąjį kartą kar
todama tuos pačius žodžius.

Mano kūną jau nori nugalėti miegas, bet 
aš tol meldžiuos, kol mano akys prietamsy pa
mato atleidžiantį Dievo Motinus žvilgsnį.

Antrojo skyriaus mokinys man padovanojo 
gelsvą, linksmą šuniuką. Tai mažą, trumpomis 
kojytėmis ir stora kali ūkė. Dėdė ją praminė 
Timpa, senovės lietuvių pinigo vardu.

Ir kiek man džiaugsmo suteikė ta meili Tim
pa. Mano Timpa gera, paklusni. Kur aš, ten ji. 
Bėga paskui iškišusi rausvą liežuvėlį. Jei aš jai 
draudžiu mane sekti, ji taip graudžiai j mane 
žiuri, kad aš turiu nusileisti.

Neiškenčiau nepasigyrusi savo džiaugsmu 
Tadui, II klasės gimnazistui. Išrinkau gražią at- 
v’rutę, kurioje buvo atvaizduotas šuniukas, ir 
nusiunčiau į Marijampolę tokio turinio laišką.

«Mielas broleli, aš turiu kaliukę. Dėdė pra
minė ją Timna. Ji labai linksma ir nuolat juo
kiasi. Atsiųsk man atvirutę. Tavo sesutė Jonė».

— Ciu, ciu, ciu, — šaukiu aš Timpą ir ro- 
d°u jai atvirutę. — Čia tavo atvaizdas, tu dur
niuke. durniuke, nieko nesupr anti.

O Timpa uosto atvirutę ir žiūri į mane mei
liomis, bet nieko nesuprantančiomis akimis. Ir 
vis ta savo trumpa uodegėle vizgina ir vizgina.

— Jone, nubėk pas Berknvičienę per už
pakalines duris ir paimk pas ją kvepiančio mui
lo Tik neužmiršk, — įsako mamytė, duodama 
auksiną.

Aš pasišaukiau Timpą, ir mudvi bėgam per 
miestelį. Bėgdama kartoju «muilo, muilo, muilo».

Bekartodama užsižiopsojau Į kranksinčią 
ant tvoros varną ir sulėtinau žingsni.

O žmonių daug, nes sekmadienis, tai po 
mišparų jie plūste užplūsta visą gatvę. Įsmukau 
su Timpa į Berkavičienės kiemą ir buvau be
žengianti namų slenkstį, kai prisiminiau pamir
šusi ko man reikia. Mintimis išvardinau visus 
d liktus, kurie gali būti šiandie reikalingi, ir nie
kaip negalėjau prisiminti. Man tokia gėda, tokia 
"ėda. Ir bijau mamytės pykčio. Juk nebe pirmą 
kartą aš taip pamirštu. ~

Susirūpinusi grįžtu namo. Prieinu prie ma
mytės ir nuleidusi galvą tyliu. Timpa taip pat 
jaučiasi kalta esanti ir slepiasi už mano sijono.

--- Ar parnešei muilo? — klausia mamytė 
piktai.

«Muilo, muilo, muilo», — sušunku aš ir bė
gu galvatrukčia į miestelį atgalios.

— Kokia tu išsiblaškiusi. Kas iš tavęs bus? 
— bara mane mamytė, kai aš paduodu jai seniai 
laukiamą muilą.

Aš nebeturiu kur akių dėt. Iš tikrųjų, kas 
iš iran^s bus? Juk aš tokia kvaila tokia kvaila.

O mano mamytė rengiasi. Ji važiuos su dė
de ir su vargonininku ir~ vikaru j lietuvišką va

karą,
Mamytė apsivilko tautiniais drabužiais. Pa

sipudravo, išsikvapino žibučių kvepalais ir nu
ėjo pasirodyti dėdei. Aš nusėlinau paskui. O Tim
pa taip pat tapu, tapu, tapt.

— Labai gerai. Dabar tu atrodai tikra lie
tuvaitė, tačiau ne kaimietė, o elegantiška, inte
ligentiška lietuvaitė, - nusprendė dėdė. Jis buvo 
apsivilkęs juodą surdotą, gelsvus plaukus užver
tęs ežiu, ir pasitepęs kažkokiu tepalu ūsus.

Aš taip pat pasididžiuodama žiūriu į mamy
tę. Tokios gražios mamytės neturi ne viena ma
no draugė. Visame miestelyje kitos tokios nėra, 
ir kaip ji nuostabiai kvepia.

— Na, Jonelė, mes išvažiuojam. Tu užsira
kink duris ir nieko neįsileisk. Mes pabarškinsim 
į langą, ir tu mum atidarysi, — tarė mamytė vi
sa nušvitusi ir sėdo drauge su dėde į vežimą.

Ir aš likau viena. Ne, ne viena. Su manim 
pasiliko ištikimoji Timpa.

Man visai nebaisu, nors gal ir turėčiau bi
joti: juk mūsų namas stovi nuošaliai nuo mieste
lio, ant mažos kalvos. Tai didelis medinis na
mas, kur telpa mokykla ir mūsų butas. Dėdė yra 
mūsų miestelio mokytojas, ir aš lankau jo mo
kyklą. Esu trečio skyriaus mokinė.

Ko aš turiu bijoti? Timpa, nelok; ten, už du- 
ru, nieko nėra. Tu žinai, kad aš nebijau nė tam
sos, nė vienumos. Tai ko tu loji? Durys užra
kintos, užuolaidos užleistos ant langų. Tuoj ge
sinu šviesą ir einu gulti. Tik turėk kantrybės. 
Dar aš turiu pasimelsti. Tada galėsi užsirangyti 
man ant kojų ir snausti.

Mane aplankė nuostabus sapnas. Aš skrai
dau aukštai, aukštai, ir man gera. Žemai matyti 
miestų bokštai, stogai, sodai. O aš artinuos prie 
žvaigždžių. Jau, jau vieną žvaigždę, kaip kokį 
keptą pyragėlį iš mamytės gamybos, siekia ma
no ranka pagauti, kai pasigirdo Timpos lojimas. 
Kad loja, kad loja, kaip patrakusi. Ir aš susivo
kiau, kad tas Timpos lojimas nėra paprastas 
šuns lojimas. Timpa mane įspėja apie gręsiantį 
man pavojų. Juk tai yra Dievo žvaigždės, žmo
nėms neprieinamos. Jos tik šviečia pasauliui, 
bet jų skinti nuo dangaus negalima. Lyginai taip 
nusidėčiau, kaip Jeva rojuje. Ir dar baisesnė 
bausmė manęs Į niktų, kaip Jevos. Juk aš tokia 
nusidėjėlė. Kokia gera ta Timpa, — ji man ne- . 
leidžia įvykdyti tokios baisios šventvagystės...

O Timpa vis loja, ir loja. Ne, tai ne vien 
Timpa loja. Tai loja visa šunų gauja, viso pa
saulio šunes. Oi, koks triukšmas. Žmonių balsai 
susimaišė su šunų lojimu ir su kitais garsais.

— Jone, Jone, atidaryk duris, — aiškiai iš- 
siskiria iš to triukšmo mamytės balsas.

Praplėšiau akis. Vėl girdžiu mamytės balsą 
ir šuns lojimą. Nagi mamytė su dėde parvažia
vo. Nubėgau atidaryti durų.

— Na, ir miegi! Galėtų vagys ir tave, ir vi
są turtą išnešti, ir tu nejustum. Mes jau koks 
pusvalandis už lango stovim ir beldžiamės. Jau 
buvom bemaną plėšti langą, — pyko mamytė.

— Ar nebijojai? — paklausė dėdė.
— Ne, ko aš turiu bijoti? — atsakiau snau

džiančiu balsu, sunkiai vepeliodama liežuvį, ir 
įsikniaubiau į pagalvę.

a a 9 a

(Po kelerių metų Rusijoj — tremty)
Ne, ne, aš nebegaliu ilgiau taip gyventi.
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Visos mergaitės džiaugiasi pavasariu, džiaugia
si gyvenimu, džiaugiasi greit išvysiančios laisvą 
Lietuvą, o aš turiu kentėti. Mano kančių taurė 
perpildyta.

Negali būti jokių dvejonių. Turiu pasiryžti, 
ir pasiryšiu. Einu išpažinties ir savo baisų nu
sikaltimą išpažinsiu dvasiškam tėvui. Geriau iš 
karto žūti, negu iš lėto ir sopulingai mirti.

Šoniniam altoriuj užžiebtos dvi vaškinės 
žvakės. Tarp žvakių nuleidusi akis stovi su Kū
dikiu Maloningoji Motina.

Atėjo kunigas baltu arnotu ir pradėjo lai
kyti mišias. Iš Dievo Motinos nuleistų blakstie
nų, iš kunigo ramių judesių sklido ramybė ir 
taika.

Taip, pasiryšiu.
— Tėveli, aš labai seniai sunkiai nusidėjau 

ir savo nuodėmę nuslėpiau. Prieš penkerius me
tus, eidama rytą prie švenčiausiojo, susigundžiau 
nusirpusiomis avietėmis dieduko sode ir porą 
aviečių nuraškiau ir... suvalgiau, —pašnabždė
jau aš į grotuotą klausyklos langelį ir, stingda- 
ma iš baimės, lankiau, kas bus,

Bet kunigas tylėjo. Ir Dievo Motina nuleis
tų blakstienų nepakėlė, ir kunigas, laikydamas 
mišias, net neatsigręžė į mane. Visa bažnyčia 
tylėjo. Tartum visi klausėsi mano, nusidėjimo. 

.Lyg dangus ir žemė laikinai, prieš didelę audrą, 
. apmirė. Tuoj, tuoj trenks perkūnas, ir dangus 

su -žeme susimaišys.
■ : ..Tyla. Kas man daryti? Ąš nebegaliu laukti.

Man baisi tokia tyla. Gal kunigas .nenugirdo?
•- Dar kartą, pakartosiu. Pakartojau Bet kunigas, 

.išklausęs kitus mano nusidėjimus, nė,žodžio ne
pastebėjęs, paskyrė man atgailą ir davė išrišimą.

Man davė išrišimą? Ir niekas neįvyko. Jo
kios suirutės nė danguj,. / nė žemėj. Net žvakės 
bažnyčioj neužgęso.

Ką aš turiu daryti? Argi aš galiu tokią di
delę dovaną priimti? Ar aš dabar turiu teisę ei
ti prie švenčiausiojo? Aš taip trokštu, kad ma
no siela butų tikrai nuvalyta, tyra, kaip krišto
las. O po šios išpažinties man dar sunkiau. Jau 
nebe taip baisi man mano nuodėmė atrodo, nes 
dvasiškas tėvas nenusigando ir nieko siaubingo 
bažnyčioje neįvyko; bet ji mane tebeslegia.

■ Kas iš to? Kunigas man galėjo išrišimą duo
ti, bet Dievas man visvien neatleido.

Viešpatie, ką gi aš kalbu? Juk Tu pasakei 
savo mokiniams, kad ką jie išrištą žemėje, bū
sią atleista ir danguje. Tai ir man atleista, ir 
aš turiu teisę prieiti, kaip visi padorus žmonės, 
prie Dievo Stalo.

Bet kodėl, bet kodėl man kunigas tokią 
mažą atgailą paskyrė? Kad jis būtų man liepęs 
visą savaitę naktimis klūpoti, kad jis būtų man 
įsakęs bažnyčioje kryžiumi gulėti ar kitokią di
delę atgailą paskyręs, tai aš bučiau tikra, kad 
mano nuodėmė, ilgus metus mane kankinusi, iš
dilo, ir aš galėčiau pradėti naują gyvenimą.

O dabar ji mane tebeslegia. Aš ją tebejau
čiu. Kodėl taip yra? Ne, aš dar pati sau turiu 
paskirti atgailą.

Ir aš vėl meldžiausi bažnyčioje, kol praėjo 
kelios ankstyvosios mišios ir suma.

Kai paskutinės žvakės buvo užgesintos, aš 
išėjau j gatvę išvargusi, vos .bepastovėdama ant 
kojų, bet abejinga.

.* \ V • *. “ l

.■s b a

Ir. vieną naktį susapnavau nuostabų sapną.
Einu basa paruge nusiminusi, besikankinan

ti dėl savo: nuodėmės. Taip slegia, kaip koks 
nepakeliamas akmuo.

■■ O pasaulyje taip gražu. Štai teka1, numes
dama rausvą žaižaruojantį rūbą ant laukų, skais
čiaveidė saulė Nusidažė rugių varpos liepsno
jančiu auksu. Ir banguoja rugių jura liepsnoda
ma. Tarp rugių darniai mėlynuoja rugegėlės ir 
taip pat kinku-kinku galvutėm kinkuoja.

Parpuoliau kniūbsčia ant apžėlusio rasoto 
tako, ir be žodžių meldžiausi. Nežinau,-- ar ilgai 
taip gulėjau, bet kai pakėliau galvą į nušvitusį 
dangų, pamačiau nuostabų reginį.

Ore stovėjo Dievo Motina su mažyčiu Kris
tumi ant rankų ir maloniai į mane žiurėjo. O 
Kūdikėlis, nusiėmęs nuo savo kojytės kurpaitę, 
linksmai jąja žaidė. Paskui staiga palinko Jo gal
vutė žemyn ir Jis, šypsodamasis man ištiesė sa
vo kurpaitę. Tada aš pajutau, kad nuo mano 
širdies kažkas sunkaus nusirito, ir aš džiaugs
mingai, bet ir nedrąsiai ištiesiau ranką, siekda- 
mo tos stebuklingos kurpaitės.

Pabudau. Ir mano širdis tebeplakė iš džiaugs 
mo.

Ir mano akys drąsiai sutiko tekančią saulę.
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4ĮSPŪDŽIAI ATVYKUS IS KOLUMBUOS I BRAZILIJA
PETRAS BARONAS

Pasižvalgius po Rio de Janeiro ir S. Paulio 
miestus ir trupučiuką arčiau susipažinus su lie
tuvių išeivių gyvenimu Brazilijoje ir jį palygi
nus su Kolumbijoje gyvenančių lietuviiį padėti
mi, pasirodo daug skirtumų tarp abiejų kraštų. 
Visų pirma Brazilija yra nepaprastai smarkiai 
pažengusi savo ekonominiam gyvenime tuo, tar
pu, ko visiškai nematyti Kolumbijoje. Brazilijoj 
gerai išvystytas žemes ūkis, didelė pramonė, ge
ras susisiekimas. Tuo tarpu kolumbijoje žemės 
ūkis tik pradeda vystytis, o pramonės (išskyrus

Petras Baronas, Kolumbijos lietuvių komiteto 
Bogotoje pirmin nkas ir Aldona Baronienė at

vykusi iš Kolumbijos į S. Paulo, kartu su savo 
vyru aplankyti vietos lietuvių koloniją.

tekstilės) kaip ir nėra. Pagrindinės Kolumbijos 
pajamos yra iš parduodamos kavos, žibalo, auk
so ir kitų brangių metalų. Gyvulių ūkis yra ga
na didelis, ypač raguočių, bet nėra jokios mė
sos pramonės. Kolumbija neturi pakankamai nei 
duonos, nei bulvių. Visos šios prekės turi būti 
iš dalies importuotos, o vienintelė susisiekimo 
priemonė yra lėktuvas, nes susisiekimas žeme 
yra labai sunkus ir daugumoje priklauso nuo at
mosferinių sąlygų. Dėlto duonos kg. kainuoja 
10 12 kruzeirų, bulvių 4-5 kr., mėsos 25-30 kr.. 
Tuo tarpu pajamos yra labai menkos, ypač dir- 
bančųjų juodą darbą. 90% kolumbiečių yra be
raščio ir nesant jokios didesnės pramonės, juo
daodi rb ų perteklius yra labai didelis. Darbinin- 
j as uždirba nuo 25 iki 40 kruzeirų per dieną. 
Būtai gi yra labai brangūs: labai menko butelio 
nuoma mėnesiui apie 1.500 kruzeirų. Tokiu būdu 
atvažiavusiam lietuviui visai yra neįmanoma eiti 
dirbti juodo darbo, nes iš to negali pragyventi. 
O jeigu neturi aiškaus amato arba rpecialybės 
ir dar nemoka ispaniškai, yra priverstas dirbti 
rikiuose. Kolumbijos ūkis yra labai primityvus 
ir sunkiai išmaitina patį ūkvedį. Tik pieno ūkiai, 
4 ur laikoma daug galvijų, padengia savo išlai
das, Dėlto daugelis einą dirbti į ūkį, susitaria 
dėl algos, iš kurios turi pirkti sau maistą. Jeigu 
gi pasitaiko ūkio savininkas pažangus žmogus ir 
įdeda pinigų ūkio pagerinimui, tada dirbantysis 

turi galimybės, kad laikotarpy poros metų gaus 
tiek pajamų, kad išmaitins ir patį sąvininką ir 
nusamdytą šeimą. Bet praktika parodė, kad sam
dydami ūkininką, tikisi, kad ūkis tuč tuojau duos 
daug pajamų, visiškai nedarant jokių, su pini
gais surištų pagerinimų. Žinoma, žemė nedirbta 
nuo amžių negali duoti jokio derliaus ir pradžio
je reikalauja daug lėšų ir darbo įdėti, kol gali
ma bus gauti pastovias pajamas. Be to klimati
nės sąlygos nepaprastąi apsunkina ūkininkavi
mą, nes nėra jokių metų laikų ir nežinia, kada 
reikia sėti. Paprastai lietaus perijodas turėtu bū
ti nuo kovo męn. iki birželio, ir sėjos laikas bū
davo sausio pabaigoje. O šiais metais lietaus 
perijodas prasidėjo gruodžio mėnesį, ir taip lijo, 
kad niekas negalėjo sėti. Ir ūkininkai dabar ne
bežino, kada reikia sęti. Meteriologijos stotys 
čia negali veikti, nes geografinė padėtis ir aukš
ti kalnai, bemažko neleidžia nustatyti oro. Tuo 
būdu ūkininkui tenka iš praktikos ir nujautimo 
sėti ir tvarkyti ūkį.

Brazilijoje gi man susidarė visiškai kitoks 
vaizdas. Čia atvažiavęs emigrantas ir nemokė
damas visiškai kalbos, gali nuo pirmos dienos 
užsidirbti savo fiziniu darbu kasdieninį pragyve
nimą, kas visiškai yra neįmanoma Kolumbijoje. 
Į Kolumbiją gali važiuoti tik aiškios ir praktiš
kos profesijos žmonės, be to moką šiek tiek is
paniškai, kitaip laukia ilga ir sunki pradžia, žy
miai sunkesnė negu atvykusiųjų Brazilijon. Be 
to galimybė įsigyti savo nuosavą namelį ar ūke
li Brazilijoje yra žymiai lengvesnė, negu Kolum
bijoje. Pasiteiravus kiek kainuoja Vila Zelinoje 
vieno buto namelis, sužinojau, kad kainuoja maž
daug nuo 60 iki 140 tūkstančių kruzeirų. Kolum
bijoje už tokią kainą jokio namelio nesusilipdy- 
s:te. Tenai maždaug tiek kainuoja sklypas. Be 
250 000 kruzeirų tenai jokio namelio nepasistaty
si. O sutaupyti 250.000 kruzeirų tenai yra žymiai 
sunkiau negu Brazilijoje. Beabejo yra Kolumbi
joje žmonių, ypač statybos inžinierių, kurie vers
damiesi rangovyste uždirba po 20-25.000 kruzei
rų per mėnesį. Bet tokius^, galima suskaičiuoti 
ant pirštų (dargi vienos rankos. Mano nuomone, 
vidutinis emigrantas atvykęs į Braziliją gyvena 
geriau, negu atvykęs Kolumbljon. Išimčių yra 
visur, bet abejonės nėra, kad emigraciniu atžvil
giu Brazilija stovi aukščiau negu Kolumbija. Be 
to moraliniai čia gyvenimas yra žymiai malones
nis, nes čia j užsienietį (kadangi jų yra labai 
daug) žiūrima visai kitaip, negu Kolumbijoje. Te
nai užsieniet;s kaipo darbo jėga (ir ypač pati
kimumo atžvilgiu) yra visų gerbiamas, bet iš ki
tos pusės beveik kasdieną einant gatve išgirsi 
iš vietinių žmonių tau mestą prieka’štą, tuo tar
pu kai Brazilijoje to nėra. Bendrai paėmus, kraš
tai su išvystyta pramone ir kurie pasigamina 
sau pakankamai, duonos, emigraciniu atžvilgiu 
yra žymiai įdomesni, negu kraštas gyvenantis 
tik iš savo žemės turtų. Žinoma, Kolumbija su 
laiku išvystys taip pat savo pramonę ir žemės 
ūkį, bet tai trūks, dar daug laiko.

(Nukelta j 14 pusi.)
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Praeitų metų rudenį j Los Angeles atvy
kus muzikui Kučiūnui, senųjų Amerikos lietuvių 
iniciatyva, gyvai pritariant naujakuriams — trem
tiniams, buvo suorganizuotas choras, kuriu sto
jo daugiausiai tremtiniai. Bet jo eilėse iš pir
mųjų dienų matome ir senųjų Amerikos lietuvių.

Choro organizatoriai — Kučiūnas, Baraus
kas (valdybos p-ninkas), Račkienė, Batkienė ir 
kt. pasistatė uždaviniu, kad choras nepriklausys 
jokiai grupei nei srovei, jungs visų politinių sro
vių lietuvius, galinčius savo balsais ugdyti lie
tuviškos dainos meną ir padės visoms lietuviš
koms organizacijoms jų parengimuose. Chore 
dainininkų apie 30. Muzikui Kučiūnui išvykus į 
Chicagą, dirigento pareigas perėmė Ąžuolaitis.

Dailininkas Povilas Puzinas, čia atvykęs 
kaip tremtinys, jau pastoviai įsikūrė kaip dai
lininkas Holíywoode. Pradžioje, kaip ir visi kiti 
dirbo paprastą juodą darbą, «dailindamas stogus 
ir sienas» — dirbo kaip dažytojas. Po sunkių 
pastangų pavyko gauti užsakymas — jis padarė 
žinomo filmų magnato MGM prezidento Loui B. 
Mayer portretą, už kurį gavo 4.900 dolerių. Po 
to Puzinas įsirengė savo studija ir dabai* tebe
dirba tik savo srityje — tapydamas daugiausiai 
portretus turtingų Hollywoodo šeimų narius.

Filatelistų draugija «Lietuva», kuri suruošė 
Lietuvos ir kitų valstybių ženklų parodą, yra 
gavusi virš 300 iš viso pasaulio kraštu filatelis
tą [T šymus atsi s i jiems pared; s atiketę se i).

Etiketę yra nupiešęs dailininkas Augius. Eti 
kėtė paruošta aušrininko dr. P. Vileišio 100 m. 
gimimo sukakčiai paminėti. Piešinyje dr. Vilei
šio paveikslas, prie kurio pridėtas atatinkamas 
anglų kalba parašas ir metai lietuvių spaudos 
draudimo ir persekiojimo.

Kongreso ir Valstybės Departamento sluoks
niai painformavo ALT, kad Valstybės Departa
mento sąmata sekantiems biudžeto metams, ku
rie prasideda 1950 m. liepos mėn., numato lėšas 
Voice of America efektingumui praplėsti — tarp 
kitko transliuojant ir lietuvių kalba.

Tai jau antras reikšmingas įvykis, pralau- 
žiant «tylos suokalbį». Pernai JT Gen. Seime 
pirmą kartą viešai prabilta apie Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos kančias. Dabar prezidentui Ti e- 
manui pristačius valstybės sąmatos duomenis, 
paaiškėjo, kad ir Jungtinės Amerikos tylą lau
žo ir, jei Kongresas sąmatą patvirtns, prabils į 
Lietuvos gyventojus jų gimtąja kalba.

Tenka priminti, kad pastangos šia kryptimi 
jau keli metai nuolat buvo daromos. ALT dele
gacija kalbėdamos! su Valst. Sekr. padėjėju Ar
mour plačiai klausimą apkalbėjo ir vėliau pa
tiekė kelis memorandumus. Klausimą kėlė, kiek 
teko patirti, ir Lietuvos pasiuntinys Washingtone.

Labai aiškiai lietuviškų radio transliacijų klau
simą statė VLIKo atstovai, pirm, prelatas M. 
Krupavičius ir Vykd. Tarybos anuometinis pirm. 
V. Sidzikauskas. Tuo būdu, visas klausimas per 
kelis metus buvo kruopščiai atitinkamų įstaigų 
išnagrinėtas ir, galop, pastarųjų metų eigoje bu
vo nustatyta pradėti lietuvišką Amerikos Balsą. 
Visuotino Amerikos Lietuvių Kongreso rezoliu
cija tuo klausimu, jau sutiko prinokusį suma
nymą.

M. Avietinaitė jau kuris laikas gyvena Det
roite. Ji yra amerikietė lietuvaitė, savo gražiau
sias jėgas paskyrusi Lietuvos laisvei ir pažan
gai. Nepriklausomybės metu buvo Užsienio rei
kalų ministerijos spaudos dapertamento direkto
rė ir eilę metų profesoriavo universitetuose, Vil
niuj ir Kaune. ?

Dabar Avietinaitė dirba vyriausia bibliote
kininke populiarioj Van Antwerp bibliotekoje. 
Nežiūrint ilgų ir varginančių darbo valandų ji 
skiria daug laiko Lietuvos propagandai. Jau 
skaitė visą virtinę paskaitų apie Lietuvą komu
nizmo pavergime — kolegijose, Kristoforų są
jūdžio kursuose, moterų ir kituose amerikiečių 
klubuose.

Malonu pabrėžti, kad Avietinaitė paskirta 
atstovauti Van Antwerp biblioteką, visuotiniam 
Amerikos Katalikų Bibliotekininkų suvažiavime, 
Washingtone.

Puikiu anglišku žodžiu, gyva ir vaizdinga 
iškalba Avietinaitė amerikiečiams, savo paskai
tomis, palieka gilaus, neužmirštamo įspūdžio.

Antanas Vasiliauskas, miškininkas, buv. Vil
niaus universiteto docentas ir miškininkystės 
fakulteto dekanas, o tremtyje Schwaeb. Gmuend 
gimn. vicedirektorius ir Katalikiškosios Akcijos 
pirmininkas, dabar dirba Amerikos R. K. Susi
vienijime. Tarp kitko jis vadovauja jauniausios 
Amerikoje lietuviškos vienuolijos — Vargdienių 
Seselių — Rėmėjų organizacijai, kurios didžiau
sias šiuo metu uždavinys sukurti seselėms lietu
višką šventovę — koplyčią.

Pagerbti tiems vietiniams lietuviams, kurie 
atsigabeno tremtinius iš Europos, kovo mėh. 5 
d. Grand Rapids, buvo surentas naujakurių va
karas. Tik įžengus į salę geradariams ir jų šei
moms, buvo ąielns prisegti tautiniai kaspinėliai 
kaip padėkos ženklas ir pačių tremtinių buvo 
pasodinti į jiems rezervuotas vietas.

Publikos buvo pilnutėlė salė. Atėjo pažiū
rėti programos ir didžiausio dienraščio «Grand 
Rapids Press» atstovas ir vienos radio stoties 
pranešėjas. Abudu svečiai, pamatę programą, 
pasakė: «Gaila,, kad kalbos nesupratau ir be
galiu nieko pasakyti apie veikalo pastatymą. La
bai patiko lietuviškos dainos».
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Lietuvos kryžius baigia išnaikinti. Grįžusie
ji vokiečių belaisviai, kurie buvo Lietuvoje, pa
sakoja, kad sovietai, kovodami prieš religiją, 
baigia išnaikinti Lietuvos pakelėse ir kryžkelė
se lietuviškuosius meniškus kryžius, kuriais ne 
kartą domėjosi didieji pasaulio menininkai ir 
mokslininkai ir kurie kiekvieno lietuvio širdžiai 
yra taip brangūs. Jų vietoje tupdo neapkenčia
mo okupanto, Stalino, biustus.

Drg. Lazutka, sveikatos ministério pava
duotojas. blogai tvarkąs gydymo reikalus, nes 
nes daug nemokšų i gydimo įstaigas patekę, 
gydo «iš akies*. Tarybiniai gydytojai gydo 
pagal komunistų partijos istoriją, nes, kaip ži
nome iš pirmosios okupacijos, kiekvienam spe
cialistei, buvo svarbiausia sąlyga statoma — ži
nojimas komunistų partijos istorijos, o iš savo 
specialybės — užtekdavo tik šį tą žinoti.

Susitikęs Lietuvos vyskupą prie belaisvių 
darbų, pasakojo vokiečių belaisvis grįžęs iš ru
sų nelaisvės. Tai buvo senas žmogus, kuris mo
kėjo vokiškai kalbėti ir pasisakė esąs Lietuvos 
vyskupas. Jo nusikaltimas, už kurį jis kenčia 
buvo tas, kad aisisakė išduoti rusams raktus 
bažnyčios, kurią jie vėliau pavertė arklių tvar
tu. Už tai jį nubaudę 7 metus kalėjimo. Buvęs 
labai malonus ir geros širdies žmogus, visa kuo 
su jais dalindavęsis.

Prievarta suvaromi visi Lietuvos'amatinin
kai į arteles (amatininkų kolchzus). Ligi šiol į 
arteles buvo varomi tik stambieji. Dabar varo
mi ir patys smulkiausieji amatininkai, atimant Iš 
jų savo kruvinu darbu įsigytus įrankius, kad ne
galėtų individualiai dirbti o tik vergiškoje arte
lėje. Tad neleidžiama, kad ir smulkiausiam siu
vėjui ar batsiuviui individualiai siūti ar batus 
taisyti. Papaliau jis ir negali, nes iš jo atima 
įrankius valdžios artelė.

Drg. Levičenko. V^žuonių valsčiuje įkūręs 
5 agitpunktus, nors ir nekūrentuose kambariuo
se ir be suolų, gi kitur agitaciniai punktai, - ma
tyti kur burlokųvvadovybės nėra, - prastai vei
kia: Utenoje tu. ėjo dirbti 3 punktai - nė vienas 
nepradėjo, Užpalių valsčiuje iš 5-kių veikia tik 
vienas, Daugailių valsčiuje iš 4-rių - trys užda
ryti, tuo tarp’, kai — Marijampolės punkte, 
kur paskirta veuėja Baltusnikienė, darbas visai 
apleistas.

verčiamojo darbo stovykloje yra daug lietuvių, 
kurių tarpe ir anksčiau paminietieji.

Drg. Opolski’s, kaip pranešė Vilniaus radi
jas išstatytas nuo Maiijampolės apygardos kan
didatu j Aukščiausiąją Tarybą Lietuvos reikalus 
atstovauti.

BarlovskajaTatjana, Sčeblakov Aleksandras, 
Kazakova Efronsija, Goriačov Aleksiejus ir pa
našūs sudaro lietuviškosios Klaipėdos 176 rin
kiminės apygardos sąstatą. Galima iŠ to spręsti, 
kas dabar lietuviškumą Klaipėdoje ir apskritai 
Lietuvoje atstovauja.

Lietuvių įsteigtą šeštadieninė mokykla Bro
oklyn, N. Y. iš karto pradėjo lankyti 80 mokinių. 
Ją organizatoriai mano dar praplėsti - sutraukti 
darželių vaikus ir Hig School jaunimą. Tada pa
sidarytų 6 klasės. Dabar dirbama su 4 klasėm.

Prancūzijoje yra dar 600 lietuvių tremtinių, 
kurių 30 yra reikalingi pastovios BALFo para
mos.

Vyt. Augustino foto paroda Brooklyn. N. Y., 
gerai pasisekė. Buvo išstatyti Lietuvos vąizdai, 
padidintos fotografijos. Daug lankytojų įsigijo 
savo krašto vaizdų.

Toronto archivyskupas Kardinolas McGuigan 
dalyvavo lietuvių pamaldose vasario 18 d.

Lietuvos Krikščionių Demokratų Partija 
priimta į Tarptautinę Krikščionių Demokratų Par
tijų Sąjungą (Naujausias Krikščionių internacio
nalas — NE J).

Prancūzų svetimšalių legione esą apie. 200 
lietuvių. Jie išbarstyti po visą pasaulį — Afri
koje, Indokinijoje, Madagaskare.

Čiurlionies ansamblis Clevelande repetuoja 
ir rengiasi pasirodymams įvairiose lietuvių kolo
nijose.

r ■ • • . . ,

Sidnėjuje (Australijoje) jau yra daugiau 
kaip 1000 lietuvių.

Myk. Šleževičius ir prof. Tadss Petkevičius, 
žinomas . nepriklausomos Lietuvos diplomatas, 
yra Urale, pasakoja grįžę vokiečių belaisviai. Jie 
teigia, kad ten,- Čeljabinsko srityje, Ovildry pri

Iš Prancūzų svetimšalių legiono grįžta, į 
Prancūziją lietuvių, kurie serga malarija, džiova 
ir kitomis sunkiomis ligomis ir kurie* bus reika
lingi ir gi BALFo pagalba. Valdžią jais nesirūpina.
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DP KASPARAS SUGRĮŽO IS AUSTRALIJOS /
Pasikalbėjimas Su Grįžusiu Iš Australijos Lietuviu

Vokietija gal dar ilgai bus pereinamoji sto
vykla tremtiniams. Tuo tarpu, kai vieni jų bū
riais apleidžia senas stovyklavietes, kai krauna 
lagaminus ir skrynias į pasenusius ir nusidėvė
jusius «džypus», emigracijai, tyliai aplinkiniais 
keliais, kad ir ne taip gausiai, atvyksta nauji 
DP... Bet tai jau seni mūsų pažįstami, šiuo kar
tu grįžtą iš Belgijos, Anglijos, gi retkarčiais su
rasi čia lietuvį net iš tolimosios Australijos. Vie
nas iš jų yra ir Kasparas V. Jūsų koresponden
tas labai nustebo pamatęs jį vėl stovykloje.

— Juk, rodos, turėjai išvykti į Australiją?
— Taip, - atsakė Kasparas. — Išvykau su 

pirmuoju transportu 1948 metais. Laimingai pa- 
siekiau tą tolimą kraštą ir pradėjau dirbti Illor- 
no anglių kasyklose.

Anglių Kasyklos
— Sunkios darbo sąlygos buvo?
— Nelabai. Anglis randama negiliai. Nuka

sami 20-24 metrų žemės sluoksnį, ir jau anglys, 
rudos spalvos. Keturis mėnesius išgyvenau pa
lapinėje.

— Blogai maitino?
— To negaliu pasakyti, — maisto buvo pa

kankamai ir nelabai brangiai už jį mums atskai- 
tvdavo. Tik mėsą gaudavome vis nepakankamai 
iš epusią. Tokia čia mada, kad apyžalę1 valgo. 
Vietiniams esą skanu, mums gi tikras vargas. 
Per savaitę maistui atskaitydavo 1 sv. ir 1 ši
lingą iš 6 sv. ir 7 šilingų mūsų savaitinio uždar
bio. Tik va, kai kurie mūsų ėmėme pristigti 
dantų tam pačiam maistui kramtyti. Žmonės dau
giausia vartoja lietaus vandenį, kuriame nėra 
kalkių. Taigi vietiniai, ypač moterys, sulaukę 17 
-18 metų, ir atsisveikina su dantimis. Beveik vi
si nešioja dirbtinus.

Australės
— Ar australės neapsuko galvos?
Ne. Jų moterys mums ne prie širdies. Be

veik visos liesos. Jokio darbelio nedirba. Vyrai 
čia ir drabužius plauna, ir valgį gamina, ir fab
rike duoną uždirba. Vaikus, tiesa, gimdo austra
lės, bet augina vyrai. «Mūsų moterys nėra vyrų 
vergės, bet pasaulio išlaikymui skirtos» visomis 
progomis aiškina australai. Tai kur ten jas įsi
mylėsi...

— Kaig atrodo pati Australijos žemė, gamta?
— Viskas čia savotiška. Žalios žolės nema

tyti. Gamtovaizdžiai dažniausia rudos ar rausvos 
spalvos.

• — Šeštadieniais nuo 6 vai. ir sekmadieniais 
visur uždarytos krautuvės, užkandinės, alinės, 
kinai, restoranai. Visi vaikšto parkuose, arba 
šiaip jau kur sėdi. Gatvėmis vaikšto evangelikų 
ar katalikų bendruomenių aktyvistai. Gražiais 
žodžiais ir muzika (akordeonais) — ragina eiti 
melstis.

— Ar pakeliamas klimatas?
— Žiemos ten nėra. Ji praeina rūkais ir 

miglomis. Sniego ir ledo nežino. Vidurvasarį 
karštis pasiekia 36-40 laips. C. zJema maždaug 
lygi mūsų vasarai. Tačiau klimatas mums gana 
nesunkiai pakeliamas, ypač pietinėse kontinento 
srityse.

Sunku Su Šeimomis
— Kaip gyvena turintieji šeimas?
— Jiems sunkiau. Butas gauti užsieniečiams 

neįmanoma. Negausi ir kambario. Visos šeimos 
apgyvendintos šeimų stovyklose, specialiai pas
tatytuose barakuose. Jų išlaikymo išlaidas ap
moka vyrai, kurie dažniausiai dirba toli nuo šei
mų. Už žmonos maitinimą moka 35 šilingus, už 
vaikus po 8 šilingus savaitei.

Ilgisi Savųjų
— Tai kodėl nepatiko Australija?
— Ir darbas čia nėra labai sunkus, ir už

darbis vidutiniškas, bet pats kraštas ir žmonės 
čia labai svetimi. Valdžia veda tokią jau politi
ką, kad vienos tautybės žmonės nesusitikų, ne
galėtų burtis į kultūrines organizacijas ir tokiu 
budu greičiau nutautėtų. Taigi dažnai jau taip 
būna, kad mėnesiais negali pamatyti, savo žmo
gaus, neturi su kuo pasikalbėti. Velniškai nuo
bodu, ilgu. Ir aš kasyklose tebuvau keletą mė
nesių. Po to pabėgau ir persikėliau j didesnį 
miestą, kur daugiau lietuvių. Gavau darbo lent
pjūvėje. Uždirbau dvigubai daugiau. Viskas buvo 
gerai. Tik štai, prisistatė policija ir pareikalavo, 
kad eičiau dirbti j plytinę. Ten gi darbas labai 
sunkus, ir niekas iš australų nenori jose dirbti 
— stumia užsieniečius. Atsisakiau ir aš, nors 
ir žinojau, koks likimas manęs laukia.

Grąžino Į Europą
— Na, tai kuogi viskas baigėsi?
— Policija buvo, tiesa, labai mandagi. Ji 

paklausė mane, ar aš sutiksiąs, eiti į plytinę, ar 
geriau grįšiąs j Vokietiją. Mane suėmė ir užda
rė į daboklę, kur išbuvau porą savaičių. Tiesa, 
dar buvo teismas, dar mandagesnis kaip policija.

— Nuteisė?
— Taiu. Kaip atsisakiusi vykdyti darbo su

tartį — grąžinti į savo kilmės stovyklą. Grįžome 
laivu, tik ką atvežusiu naują DP transportą. To
kių kaip aš buvo penki: 2 lietuviai. 2 estai ir i 
lenkas. Važiavome linksmi, kad ištrūkome iš to 
nelemto pietų krašto. Grįžtų daug kas, bet ne 
visiems taip gerai klojasi, kaip man.

Australija — Ne Jam
- Tai sakai, kad nepatiko Australija?' 

Kaip tau tai galiu atvirai pasakyti, kad ne. 
Ten nieko nėra, kas primintų mūsų tėvynę ąr 
bent Europą. Dabar IRO išskyrė mane galutinai 
iš savo globos, baigė tautietis Kasparai.

(Iš «Draugo») :
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Naujas Incidentas

-demonstracija Amerikos oro pa 
jėgumo prieš Rusiją.

Balandžio mėn. 11 d. Sovietų 
Rusijos vyriausybė Įteikė Ame
rikos ambasadoriui Maskvoje 
pareiškimą parašytą šiurkščiais 
išsireiškimais, kuriame kaltina
ma Amerikos aviacija be leidi
mo skraidžiusi 8 d. balandžio 
Sovietų teritorijoj, Latvijoj, Lie 
po jaus apylnkėse. Anot rusų, 
skraidanti tvirtovė, netik buvo 
svetimoj teritorijoj, bet dar ap
šaudžius! rusu lėktuvu eskadri
lę, Rusai irgi atsakę ugnimi ir 
įspėję Amerikos skraidančią 
tvirtovę nusileisti artimiausiame 
aerodrome, bet rusų įspsjimo 
nepaklausiusi ir nuskridusi Bal 
tijos kryptimi.

Rusijos nota buvo didelė 
staigmena, sukelianti ir įtarimo. 
Amerikos karo aviacijos vado
vybė praneša, kad jokia «tvir
tovė» Baltijos apylinkėse tuo 
metu neskraidė. Vienintelis lėk 
tuvas, kuris galėjo tuo momen
tu skraidyti Baltijos teritorijoj 
yra transatlantinis ’-B 24”. ku
ris yra dingęs nuo praėjusio 
šeštadienio, bal. mėn 8 d. Gali
mos dalykas, kad tas transpor
to lėktuvas buvo rusų pašautas. 
Reikia laukti, kad Wašingtono 
vyriausybė atsakys j rusų notą 
kaltinimu už pašovimą transpor 
tinio lėktuvo. Lėktuvo įgula ne
turėjo su savim jokiu ginklų.

Su šiuo incidentu iškilo irki 
tas juridinis klausymas. Jei ir 
amerikonų lėktuvas butų skrai
dęs Latvijos teritorijoj, tai ru
sai neturi teisės protestuoti, nes 
Amerika Latvijos okupacijos 
nėra niekad pripažinusi ir Lat
viją skaito nepriklausoma vals
tybe. Amerika palaiko santy
kius su prieškar’ne Latvijos vy 
riausy be.
... Incidento pasekmes yra siiik, 
ku pramatyti, bet kartais gali 

•turėti ib labai rimtų pasekmių.

Po paskutinio karo Argentina 
pasirašė su Italija sutartį lie
čiančią italų įvažiavimą Argen 
tinon. Si tirtyje imigrantams bu 
vo užtikrintas darbas, žmoniš
kas atlyginimas, socialinis aprú 
pinimas. Daug italų emigravo 
Argentinon. Deja, emigrantas 

nerado to, kas buvo parašyta 
sutartyje. Vyko žemės darbams, 
o buvo nuvežti Patagonijon prie 
žibalo šaltinių dirbti. Apie ne- 
gavykusiį Argentinos imigraci
jos planą šiomis dienomis rašė 
S. Paulo ir Rio de Janeiro span 
da, Paskutinėmis dienomis pró 
Braziliją važiavo laivas vežąs 
700 imigrantų atgal Italijon, ku
rie del nepakenčiamų sąlygų 
negalėjo ilgiau pasilikti.

Brazilijoje irgi yra stipri pro
paganda už italų įsi vežimą. Bet 
ar šių dienų italas pripras prie 
Brazilijos gyvenimo sąlygų, že
mės ūkyje, sunku pasakyti.

Grupė ginkluotų komunistu iš 
30 žmonių užpuolė Minas Ge- 
raes Valstijoj, Triângulo Minei
ro vieno anglo fazendą Irape- 
tiga. Įsiveržėliai buvo ginkluoti 
šautuvais ir kulkosvaidžiais. 
Jiems vadovavo žinomi komu 
nistai Gomes Fereira ir Enriko 
Amarai. Užėmę fazendą, pasita 
re, nutarę turtą ir žemes tarp 
savęs pasidalinti. Davus žinią 
policijai įsibrovėliai buvo suim
ti ir pasodinti Uberlandia kalė
jimam Bet kalėjimą užpuolė jų 
bendraminčiai ir juos paleido. 
Atvykę sustiprinti policijos dali 
niai suėmė išlaisvintojus ir iš
laisvintus. Brazilijos komunis
tai turbūt nežino, kad kur ko
munizmas valdo, žemė nedalį- 
nama, bet, priešingai, steigia
mos fazenos, atimant iš žmonių 
nuosavybes. .. ... ... .

V at i k an o žini Om i s kandi n c 1 as 
Mindszenty yra išvežtas Rusi
jon. Nieko nežinoma apie jo 
sveikatos stovi, b

Amerikos aviacijos vadovybė 
sukoncentravo Danijon savo 
esančius lėktuvus Vokietijoje, 
Siaurės Afrikoje, kurie dalyva
vo ieškojime praėjusį šeštadie
nį žuvusio ? transportinio lėktu
vo «Privateer». Spėjama, kad 
šis lėktuvas buvo rusų kur nors 
pašautas.

Švedijos spauda š į lėktuvų 
sutelkimą vienon vieton laiko

Pravdos pranešimu per Mas
kvos radio, komunistų visame 
pasaulyje, neskaitant Rusijos 
yra 17 milijonų.

Čekoslovakijoj Katalikų Baž
nyčia persekiojama visu smar
kumu. Vienuoliai ir kunigai bau 
džiami kalėjimu iki 30 ir dau
giau metų. •

— \ ■

Bolivijos vyriausybė paskel
bė įdomių žinių apie komunistų 
veiklą P. Amerikoj. Bolivijoj 
perversmas buvo numatytas šio 
mėn. 17 d. Sulig rastų komunis 
tų dokumentų, buvo suorgani
zuotas centralinis komitetas P. 
Amerikai, kurio priešakyje bu
vo pastatytas Luiz Carlos Pres 
tęs, kuriam buvo suteiktas Pie
tų Amerikos Sovietų Sąjungos 
prezidento pavadinimas, . Taip 
pat paaiškėjo, kad centralinis 
komitetas vadovauja iš Urugva 
jaus Bolivijos komunistams. Per 
versmo planai buvo išdirbti 
Montevideo mieste dalyvaujant 
Luiz Carlos Prestes ir Vitorio 
Codo villa.

Bolivijoj yra areštuota 50 žy
mesnių komunistų. Pats Bolivi
jos komunistų vadas Victor Li
bera išvengė suėmimo. Yra po
licijos ieškomas.

Bolivijoj uždaryta komunistų 
partija. Paskutiniu metu Bolivi
joj gyveno P. Amerikos lyde
ris Carlos Prestes.

P. Amerikoje, šie metai turė
jo būti lemiamieji, perversmų 
keliu nuversti vvriausybes ir 
įvesti' sovietinę santvarką, ku
rios priešaky stovėių Cárlos 
Prestes.- 
• . f

Į Neapolio uostą. Italijoj, at
plaukė Amerikos laivas «Éxilo-

- na» atveždamas Italijai ginklų 
numatytų Atlanto» sutartimi. Gin 
klai tuoj kuvo pradėti iškrauti 
be jokių incidentų. Darkininkai 
nepaklausė komunistų agitaci
jos arsisakyti iškrauti ginklus.

Chile prezidentas nuvyko Į 
J. A. Valstybes.
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Australijoj ruošiamasi uždary 
ti komunistų partiją, kur ji be
veik nesudaro jokio kraštui pa 
vojaus. Nieko panašaus * nėra 
Europoj, kaip pav. Italijoj, Pran 
cúzijoj, kur komunistai nuolat 
drumsčia tų kraštų gyvenimą 
keldami streikus. Jie tiek tei
sės turi į laisvę, kiek jie jos 
kitiems pripažįsta.

Rytinė Vokietija, rusų oku
puota pasirašys su Maskva tar
pusavio pagalbos sutartį, jei va 
karinė Vokietija taptų Europos 
tarybos nariu. Apie Vokietijos 
suvienijimą šiuo metu negali bū 
ti ne kalbos.

21 DIENĄ PO VANDENIU

Amerikos karo laivyno vado
vybė praneša, kad povaneninis 
laivas «Pickerel» pasinėręs iš 
Hong-Kong nuplaukė iki Pearl 
Harbour per 21 dieną. Ir ši sub 
marino kelionė laivyno istorijoj 
yra rekordinė. Laivas naudoja 
motorą Diesel. Jam nereikia iš 
plaukti paviršiun pripildyti sa
vo elektrinių motorų baterijas.

Westighouse Eletric Corpo
ration oficialiai pranešė, kad 
jo dirbtuvės padarė atominį mo 
torą, kurį galės naudoti subma- 
rinai.

Atkelta iš 9 pusi.

Man teko girdėti visokiausių 
nuomonių apie S. Paulo lietu
vių gyvenimą, bet pamačius man 
tą gyvenimą iš arčiau, susidarė 
labai malonus ir teigiamas vaiz
das, atrodo, kad ankstyvesnės 
žinios buvo pasiuvusios ir ra
šytos tuo laiku,? kada pats rašy 
tojas buvo dar tik atvažiavęs 
ir pirmųjų bėdų prislėgtas ra
šė savo straipsnius.

Manau, kad jei dar sykį ra
šytų šiandieną, gautųsi visai ki 
tas vaizdas.

Labai malonu matyti S. Pau
lo gražų lietuvišką sugyvenimą 
ir vienybę, kuri smarkiai pri- 
sidėda prie pasaulio lietuvių 
vienybės ukdymo. Su tokiu pat 
malonumu turiu pareikšti, kad 
ir Kolumbijos lietuvių vienybė 
yra tokioj pat aukštumoj, ir vi
si be jokių luomų ar įsitikini
mų skirtumų gyvena ir dirba 
savo tautos būsimam labui.

Nesenai Buenos Aires {aplan
kė aukštas Wašingtono parei
gūnas, Eeward Milles, kuris kai 
bejosi su Argentinos preziden
tu Peron. Sulig jo pareiškimu 
Amerikos spaudai, Argentina 
yra prieš komunizmą ir karo 
atveju eis iš vien su Amerika.

Argentinos radikalų partija 
savo pareiškime sako, kad da
bar Argentinoje viešpatauja fi
nansinė, ekonominė ir politinė 
diktatūra. Einama prie to, kad 
krašte veiktų tik viena politi
nė partija, - tik esančios vyriau 
sybės partija. Parlamentas yra 
aklas vykdomosios valdžios įran 
kis.

Iš Hong-Kong pranešama, kad 
Kinijos komunistai yra pasiruo
šę pulti nacionalistų tvirtovę — 
Haina salą. Puolimas numato
mas dešimties dienų laikotarpy 
je. Tam tikslui į strateginius 
punktus koncentruojama kariuo 
menė ir ginklai. Taip pat nu
matoma pulti ir Chusa sala.

Argentinos parlamente pero- 
nistų partija turi 113 atstovų, 
redikalai - 38, vienas demokra
tas ir vienas antiperonistas.

Senate taip pat peronistai su
daro daugumą.

U.DN partija, Brazilijoj, jei 
nesusitars su socialdemokratais 
del vieno bendro kandidato, tuo 
met išstatys Eduardo Gomes 
kandidatūrą.

Pirmasis Povelykinis VAKARAS 
su vaidinimais

■ ■" '■ 1

Lietuviai Skautai «Shavantes» balandžio 15 d. Moocoje, 
Rua Lituania, 67, stato 3 veiksmų komediją 

“PONIA BARBĖ”
Pakvietimai gaunami pas skautus ir Br. Stankevičių, 

mokykloje
Pradžia 8 vai. vakaro. :::: Šokiams iki 4 vai. ryto

; . gros Jazz orkestras.
> Rengėjai

Vokietijon viena Brazilijos 
firma pasiuntė 55 tūkstančius 
kekių bananų.

Brazilijos senatorius Artur 
Santos turi paruošęs įstatymo 
projektą, sulig kariuo, praėjusio 
karo metu konfiskuoti «ašies» 
šalininkų turtai bus grąžinti jų 
savininkams. Senatorius nusa
vinimą laiko neteisingumu, ku 
ris turi būti ištaisytas del pa
čios Brazilijos gerovės ir prog 
reso.

New Yorko priemiestį Harlem, 
apgyventą juodukais užpuolė 
žiurkės. Miesto savivaldybė ko
vai su žiurkėmis paskyrė pusę 
milijono dolerių.

Birželio mėn. 21-26 d. Brazi
lijon atvyks Amerikos krepši
ninkai iš Pacifikos pakrantės.

Čia jie turės kelis žaidimus 
su žymiausiomis Brazilijos krep 
šinio komandomis.

Anglijoj sviestas ir lašiniai 
parduodami tik su kortelėmis— 
racionavimo įstatymas dar tebe
galioja.

Vienas aukštas valdininkas 
Japonijos užsienio reikalų mi
nisterijos parlamente pranešė, 
kad Japonijos valdžia tebesiun 
čia laikraščius Brazilijon steng 
damasi įtikinti «fanatikus», kad 
Japonija pralaimėjo karą.
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□ BRAZILIJOJE
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| «MŪSŲ LIETUVOS» steigėją, pramonininką Jurgį |

Matelionį ir «Musų Lietuvos bičiulį Jurgį Masį 'vardiniu
| proga sveikina «Musų Lietuva». 1

iiimiiiiii ųniH ujusiu iinin

Visiems dalyvavusiems AfA Serafino Matelionio 
metinėse egzekvijose balandžio mėn. 13 d. atlaikytose Vi
la Zelinos lietuvių bažnyčioje nuoširdžiai dėkojame.

Matelioniu šeima.i

ONUTĖ M A T E L 1 O N Y TĖ ;

duktė Juozo ir Liüdos Matelio
niu, balandžio mėn. 22 d. šven
čia 15-tąjį gimtadienį.

J. NORKUS Kirpimo salonas ir puošmenų krautuvė persike 
lė iš R. Intamabuca, 9 į naujas patalpas Av. Zelina, 693 (buv. 
rusų cerkvė). n:: Kviečiu mielus klijentus aplankyti!

Savi pas savus!

Onutė mokosi Colegio Santa 
Inez gimnazijoj, ketvirtoj kla
sėj. Mokslu vien nesitenkina, 
sekdama savo tėvų pavyzdžiu 
įsijungė į lietuvišką veikimą; 
Yra viena iš lietuvių skautų 
veikėjų. * •- . ' į

Laimingų metų! .

c

JUDITA
• . V1DMANTAITÉ

S. Pantyje gimusi 
*6. 6.1930 m. lietuvaitė, 
baigė Komercinės Tek 
nikos «Alvares Pente
ado» vardo mokyklą, 
kaipo diplomuota knyg 
vedė (contadora diplo 
mada). Be to, Judita 
mėgsta automobilizmą 
ir yra įsigijusi automo 
turistės leidimą.

G5 vena pas savo tė 
vus, kurie gerai įsikft 
rę S. Paulyje, ir Rtia 
Casimiro de Abreu 
285, turi nuosavus na
mus ir mezgimo pra
monę. "T-

Naujai diplomantei 
linkime laimingai pri
taikinti gyvenime įgy
to mok si p žinias savo 
gerõvei ir lietuvių tau 
tos garbei!

— Užsakai Hermogenes Brai ; 
do su Marija Šermukšnyte iš 
Vila Zelinos ir Henriko Baryso- 
vo su Irene Nedaigaįte.

— Balandžio mėn. 3 d. dirb- ■ 
damas fabrike, paslydęs, smar
kiai susižeidė galvą Antanas ; 
Graužinis, 45 m. amžiaus, :ne v e 
dęs, gyvenęs Rua Catão 1079 
Jam buvo suteikta pirmoji pa
galba, bet - galvos sužeidimas , 
buvo toks smarkus, kad jis mirė.

Parduodamas
• - ? r- V

Namas Su Restoranu, Kavai . *
Mašina

Rua das Margaridas N r. 30, 
prieš Naruševičiaus fabriką, V. 
Beloje. • y ■. „y

Sąlygas sužinoti pas savinin- . 
ką, Rua das Margaridas Nr.30 /
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— Pirmą dieną Velykų į Pri
sikėlimo procesiją ir šv. Mišias 
iš visų S. Paulo priemesčių ir 
provincijos susirinko gausiai lie 
tuvių. Buvo pilna erdvi bažny
čia ir šventorius. Procesija bu- 
įspū dingą. Vėliavos, šimtai ber
niukų ir mergaičių balta unifor 
ma, vyrai su žibintais; Galingai 
skambanti choro Linksmą die
ną, Aleliuja, sudarė įspūdžio, 
kad nesame kur nors atogrąžų 
krašte, bet savo tėvynėje Lietu 
voje. Mišių metu giedojo Ben
druomenės choras diriguojant 
F. Girdauskui ir vargonais akom 
panavo seselė M. Marcelina. 
Bažnyčia buvo atdara dieną ir 
naktį Did; ketvirtadienį, penk
tadienį ir, Šeštadienį. Žmonės 
landės! j gausiai ador uoti šv. Sa
kramentą.

Kovo; mėn.. 29 cL iš trumpų 
atostogų grįžo seselė M. Dolo
res. Su ja kartu, dar tik pirmą 
kartą Brazilijon atvyko seselė 
M. Leonida.

ĮSIGYKITE?

A. Vilainio leidžiamą knygą 
Sąsiuviniais:

Žmogus, kuris amžinai keliavo.

Joje telpa apie 150 nuotrau
kų ir iliustracijų iš Lietuvos. 
Knyga turės virš 300 pusi? Čia 
reportažų forma aprašoma se
nieji piliakalniai, pilys,žymių jų 
vyrų tėviškės, didieji kultūros 
paminklai, religinės, tautinės 
šventovės ir visa kita kas bran 
gu ir miela lietuvio sielai. Kny 
gą iliustravo dailininkas J. Pau 
tienius.

Pirmas sąsiuvinys jau išėjo iš 
spaudos. Kiti pasirodys kas 1-2 
savaites. Sąsiuvinio kaina 0,50 
dol. Visų 7 sąsiuvinių kaina 
3,50 dol.

«Musų Lietuva» norintiems įsi 
gyti minėtą knygą mielai patar 
pininkaus. Arba rašykite pačiam 
autoriui: A. Vilainis - Šidlauskas 
5300. W 23th Place Cicero 50 
Ill. U.S.A.

..■?V A. f A.
PETRAS POVILAVIČIUS

mirė balandžio mėn. 4 d. gyve
no Rua Jtaqueri 431 S. Paulo.

Velionis kilęs iš Rokiškio ap
skrities, Juodupės valsčiaus Gi- 
notų kaimo. 44 m. amžiaus.

Paliko žmoną ir du nepilna
mečius sūnus Albertą ir Stasį.

šią savaite S. Paulo mieste 
lankosi p Petras ir Aldona Ba
ronai, gyvenantieji Kolumbijoj, 
Bogotá mieste. Apsistojo Vila 
Zelinoje pas gerus savo priete 
liūs Valavičius. Ir šeštadienį 
lėktuvu grįš atgaL P. Baronas 
dirba Paan America!n lėktuvų 
susisiekimo kompanijoj. Tarny
bos reikalais iankėsį Europoj, 
Amerikoj, Kanadoj. Kolumbijon 
atvyko prieš porą metų. Apie 
Kolumbijos gyvenimą p. P. Ba
ronas parašė «M.L.» straipsnį, 
kurį talpiname šiame nr.

Sočiai pavalgysi, skaniai iš
gersi tik mūsų tautiečio

ANTANO ČIPO
Restorane CATĖTE ’

rua Timbiras, 508, arti avenida 
São João.

Pietūs, vakarienė, ši 11 i ir 
šalti užkandžiai, pieniški 
valgiai, žuvys.

Pigiau kaip kitur.
Užeik ir įsitikinsi.

Priima užsakymus. įvairių keps 
nių krikštynoms, bei vestuvėms. 
Informacijų galima gauti ir te
lefonu: 41030. .

— Dvylikos , naujų žibintų įsi
gijimui, kurie pirmą Velykų die 
ną buvo pašventinti ir bu \ o ne 
šami Prisikėlimo procesijoj pir 
mą kartą, aukojo (aukojusiu są 
rasas buvo pradėtas skelbti pra 
ėjusiame «M. L.» nr.):

L. Jarmalavičius, A. Bakanaus 
kas po Cr. 300. K Skruzdeliaus 
kas Cr. 150 P. Rudikas, J. Ma
linauskas po Cr. 100. J. Masys,
J. Vilkelis, V. Banys, Ant. Stan 
kevičius, 1. Pleškaitis po Cr. 50.
M. Paleckis ir VI. Bukauskas po 
Cr. 10.

Visiems aukojusiems nuošir
džiai dėkoja Klebonas i r šv. 
Juozapo Vyrų Brolijos Valdyba.

AUKOS?

Grotelių pastatymui apmokėti 
gautos Velykų švenčių vokuose:

Teklė Didžiulienė, Zofija Du- 
linskienė po Cr; 20Ò. Pumpučių 
šeima, V.Kontautas, J. Rudmi- 
nas, Pr? Šukys, O. Kalinauskie
nė. Ant. Dambrauskienė, Marija 
Psewucki pu Cr. 100. J. Paukš
tys, H. Pséwucki po Cr. 70. 
Paulina Rutkauskienė Cr. 60. EI. 
Pavilionienė, Ign. Labuckas, B. 
Rimkus, V. Kavolis, St. Butri
mas, A. Rakauskas, K. Lipas,
K. Ausenka Filho, J. Antanaitis, 
Z. R., A. Zdanėvįčius, W. Sido- 
ravičius, A. Petrauskas, Marija 
Šinkūnienė, Mazolienė, Pr. Mi
kuckis, P. Klausai tienė ir du be 

parašo po C r. 50. N. N. C r. 35. 
Ieva Stankevičius Cr. 30. Sofi
ja Demcuzk Cr. 25. V. Pundze- 
vičienė, A. Križinauškas, V. Ba 
jarunienė, J. Bajorinas, R. Be- 
neskevičiutė, N. Giedraitis. O. 
Kairantauskienė, S. Pakalnis, 
Grubala ir Pierczyk šeima, V. 
Godliauskas, J. Britkauskas, N. 
N., N.N., A. Jakutis, J. Karde
lienė, V. Varnauskaitė, J. Zda- 
nevičius, po Cr. 20. S. Skruzde- 
liauskas, J. Ivanauskas, A. Ab- 
ramaitiene, H. Rinkevičius, E. 
Mačiulaitis; E. Jakunas, S.. Kas
paravičius, M. Ratkevičiūtė, N.
N., A. Matusevičiūte, J. Teixei
ra, J. Čęriauka, Manoel Augus 
to da Costa, L. Žukas, Al. Na- 
dolskis, po Cr. 10. M. Krutulis, 
N. N., J. Hronek, N. N., E. Chu- 
lay, A, Chulay, A. Nanartonis, N. 
N., po Cr. 5.,

Visiems nuoširdus ačiū.
Kun. P. Ragažinskas 

Klebonas

Lietuvių kalbos pamokos; Vi lá, 
Zelinoje būna antradieniais ir . 
penktadieniais 3 vai, po piet.

Pamokas gali lankyti ir kitų 
mokyklų mokiniai.

Parque das Nações lietuviams 
pamaldos bus kiekvieno mėne
sio 2-tra sekmadienį 9 vai., Ca
sa Vėrde — 4-tą sekmadienį, 
Mokos — 2 trą. Vila Anastacio 
1 ir 3-čią sekmadienį.

1Á5
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" VIENINTELIU
BRAZILIJOJ lietuviškas kalendorius

Ko Jums Reikia?
1950 Metams

<3—^VE^T/EJI 
INETAI------- C?4

išleistas «MŪSŲ LIETUVOS».
Viršelį piešė dailininkė V. Stančikaicė.

■ ^,.,1—= •' Kaina tik Cr.$ 5,00
G dima g uiti «M.L » Redakcijoj ir pas platintojus. 

Užsisakiusiems prisiunčiame paštu.

ŽODYNAS

V. PETRAIČIO naujas lietu
viškai angliškas žodynas su tar
timi po kiekvieno angį, žodžio, 
mažesnio formato, 434 pusi, per 
12000 žodžių, įrištas drobės vir

beliu. Kaina 2 dol.

Kiekvienoje 
šeimoje, anks
čiau ar vėliau, 
dažniau ar re
čiau, kyla sun
kumų. Sugyve
nimas vyro su 
žmona turi sa
vo «bėdų». Vai 
kų auginimas 
prideda - dar 
daugiau. Maži 
vaikai, - maži 
kryželiai, dide 
Ii vaikai, dide
li kryžiai. Atė
jus vaikams j 
ketu rioliktusar 
penkiol i k t u s 
metus, neretai 
tėvai nebežino, 
ką su jais da
ryti, taip jie 
persimaino. To 
kie neklusnūs 
tampa, nebesu- 
gyvenami, kad 
nors iš proto 
kraustykis. Ir 
kur gauti gerą 
patarimą, kas 
daryti?

Patys vaikai 
irgi susiduria 
su sunkumais 
ir pavojais mo 
k y kloję, darbe, 
«kompanijose » 
Ateina laikas 
jiems rinktis 
pašaukimą, vėl 
nežinia kas da
ryti. Vėl klau
simas kur ras
ti gerą patari
mą?

Pagaliau vai * 
kai apsiveda.

Pabaltijo Filatel S-gos «Bal- 
tia» išleistas specialus Lietuvos, 
Latvijos, Estijos pašto ženklų 
katalogas, 5 kalbomis, 214 pusi, 
kaina • ' 0.90 dol.

. Kainos su persiuntimu. Su už 
sakymu siųsti ir pinigus. Visi 
šie leidiniai.,,, tinka, dr . kaip do- ■■ 
vana. .. •' . '

Pareina į namus marčios, žen
tai. Ir vėl naujos bėdos. Uoš
viai skundžiasi marčiomis ir 
žentais, tie savo uošviais. Ne
gali sugyventi. Kas kaltas? Kas 
daryti? Kur patarimą gauti?

Yra ir kitokių vargų šeimos 
gyvenime, bet visų čia nesumi
nėsi. :

Tėvai Jėzuitai, matydami, kad 
šiuo metu dar nėra nė vieno 
katalikiško laikraščio, kurs tais 
klausimais sielotusi ir nuolatos i
rašytų, ryžosi savo laikraštyje 
«Laiškai Lietuviams» skirti la
bai daug vietos kiekviename 
numeryje lietuviškos, katalikiš
kos šeimos reikalams. Bus ge
rų patarimų tėvams ir vaikams, 
ir besirengiantiems į moterystę 
ir joje bebaigiantiems savo die
nas.

Redakcija prašo visus, kurie 
turi sunkumų moterystėje, ra
šyti laiškus, kurie bus panaudo 
jami straipsnių rašymui. Visus, 
kurie turi gražaus laimingo pa
tyrimo- šeimos- gyvenime, irgi 
prašo parašyti žodelį, kaip jie 
tos laimės pasiekė, kaip ją pa
laiko. Tėvai Jėzuitai nori, kad 
«Laiškai Lietuviams» pasidary
tų artimiausias ir geriausias mú 
sų šeimų bičiulis.

Todėl visi, kuriems .rupi šei
mų gerovė užsisakykite «Laiš
kus Lietuviams»!

Kurie norite prirengti savo 
vaikus laimingesniam gyveni
mui, užsisakykite «Laiškus Lie
tuviams»!

Kurie norite pamatyti ir su
prasti, kokie gražus yra Dievo 
planai šeimos gyvenimui, užsi- 
s-aky kite « Lai šk u s Li e tu y iąms.»!

Jaunime, jei tail rūpi gerai 
prisirengti moterystės gyveni
mui, jei tu turi dabar sunkumu, 
nea’škurriu, klausimų, užsisakyk 
«Laiškus Lietuviams»! . ■

Kaina tik 1 dol. metams.-.

Adresas: «Laiškai ^Liėįovįams» 
8101 Champlain Avę.- Chicago 
19, ill, USA. V . -

V. PETRAIČIO didysis lietu 
viškai-angliškas žodynas, 600 
pusi, per 30.000 žodžių, įrištas 
drobės virš. 5 dol.

Luxus virš, geras poperis 9 
doleriai.

Išleistas naujas visų Lietuvos 
ir Klaipėdos pašto ženklų kai
nininkas. Norintiems susipažin
ti siunčiamas veltui.

Perku Lietuvos ir kitų vals
tybių pašto ženklus, rinkinius.

J. Liubinskas 922 W. 33th St 
Chicago 8., Ill.
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visi i «MUJU !_■ ETŲVCJ**

1950 m. Gegužės mėn. 13 d. São Caetane, Esporte Clube salėje, Rua Perella, 156.
Arti gelž. stoties 

PRADŽIA 8 VAL. VAK.

BUS SUVAIDINTA:

“Sudrumstoji Ramybė”
• /

Petro Vaičiūno 4 veiksmų drama
Vaidina: VAIDYBOS MENO MĖGĖJŲ BŪRELIS.

šis veikalas pirmą kartą vaidinamas São Paulo lietuvių kolonijoje. «
Tai visai naujas, didesnio masto, teatro veikalo pastatymas.

 Dekoracijos dailininko A. Kairio 
Režisuoja Alt. Žibąs

Po vaidinimo šokiai iki 4 vai. ryto grojant geram Jazz orkestrui.
Didelė, erdvi, jauki salė, gerai sutvąrkytos vietos sėdėti, turtingas bufetas — garantuoja, 
kad laiką visi maloniai praleisite.

<M.L.» Adm. Av. Zelina, 706, 
pas Br. Šukevičių.

Pakvietimai gaunami:
Moócoje, Lietuvių mokykloje, 
pas Br. Stankevičių.
Rua São Caetano, 526 — 510 
Jurg’o Matelionio krautuvėse.

Rua Barão Itapetininga, 157, 
pas K.Bratkauską «Multi foto»

nrAfrcTAi Pakvietimų skaičius ribotas.
DbMhblO. pragome įsigyti iš anksto.

DĖMESIO! —=
INŽINIERIUS - RADIO TECHNIKAS

_ A. IIDIIIKA
Radio Laboratoria ir dirbtuve

Rua Baraldi, 678 —• — São Caetano
Pataisomi radio aparatai bet ku
rios markės.
Reforma ir pertvarkymas 

Taisomi ir reguliuojami radio apa
ratai automobiliams. Montuojami 
sulig užsakymu geriausios rūšies 
aparatai.

Taisomi komplikuočiausi radio aparatai: Teleįun- 
ken, Mende, Philips ir kt.
Visi radio techniški darbai!
Laboratorija turi pačius mo
derniškiausių» įrengimus ir 
aparatus. Patarnavimas grei

tas, tikslus ir mandagus.

PAREMKIME TIK SAVUOSIUS!
LIETUVIŠKA FOTO ATELJE

••FCT© DKINCEZA**
Av. Aivaro Ramos, 1160 (Prie pask. sustojimo vietos 

autobuso 33 Quarta Parada).

Meniškos, gražios foto nuotraukos!
Greitas ir sąžiningas darbas! jį
Lietuviams pigiausios kainos!

■ ■■■i

Aplankykite!

Savininkas - Vladas POCIUS
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Companhia Genuinamente Nacional par i Favorecer á Economia

Dê a seu filho a melhor arma 
para vencer! um título da 
PRUDÊNCIA CAPITALIZAÇÃO

j^udéncja,cWMizaçáo^

AMOMlAMM

Á todos os pais previdentes, a 

PbJJDÊrCIA CAPITALIZAÇÃO 
oferece, este ano, a o port uni*- 
dad*' de um triunfo certo, pa
ra seus filhos, quando tiverem 
de enfrentar, no futuro, as ár
duas batalhas da luta pela vida.

MBiPDBiitiiiHBsaaMJiBiiiKiaaiiMiiiiiiuiBisaKaiaisrtBiaiiMtELíicaDiiiiiiiaasei
AtfaS'.4B*«BC4BMaBaaaa«flaaW'*8B3SB&B3tfaa*8Bii3ixsKaBMaasKxaBjHii»a a«Buaaft>iaBMBBaiMiaiMaa8B

;■ ’ •• * *

Jei reikia tavo A lĮJTCMCIEIILIUJr 
vidus iškloti medžiaga ar oda, arba 
nori bendrą reformą padaryti savo

\ MA Š I N O S, ?
: - ’ ■ f

J ' 'visuomet kreipkis į
ALEKSEJAUS ir OTAVIO

, ; « B M 0 ■

apeçaria- BAILĖM”
• . . • • '

i ,l,>****r~ ■ ' _ _____ -III.*- ~ ’

-t ■ „ ■ . .

- Posto de Serviços 7 Vila Prudente^

RUA IBITIRAMA, 200 — V. PRUDENTE

Įvairiausių Medžio Išdirbinių Dirbtuvė
' ■ f. ' ■

Mykolo Ūselio
.’i

' ; . • -■' '■. A' -r ’.y".-I

Santo Amaro
Av. de Pinedo, 931/41 Telefone 139

««a« 5

Priima užsakymus langų, durų, venezianų, atlie» 
ka visokius medžio įrengimus r a š f i nėrris , 

bankams, stato laivelius, sudeda Â 
parketo grindis, ir atlieka visokius kl&isoinėdžio

• .7i'. • ? ' ■’
darbus. • - .... -■ •<;-sT.

’ . * ■ .. i ' ■ *

' - ’ • ■ . —y *"

BBBB 8888 
BaBBa=^HB8B

'' “ ' - ‘ ‘ \ ’ .4 ?: .'į.. ‘ y ‘‘ ' r'

Nepasigailėk laika pasiteirauti! ”

ČIA DARBAS ATLIEK AMAS PIGIAU KAIP KITURR i d e n c i j á : Á V. ŽELI NA, 691

19

19



LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVVnn DIDI iatci/a

.: GAJA J 
JÃ€ JOKGE

APRENGIA VYRŪS NUO GALVOS IKI .'KOJŲ
Batai, skrybėlės, marškiniai^kaklaraiŠČiai, kojinės, lietsargiai, 

Taip pat batukai moterims ir vaikams.
■ Viskas geriausios rūšies, patvaru, gražu ir pigu.

ÍS FABRIKO TIESIAI VARTOTOJUI.

INBU/TRIA E COMERCIO OE 
CAI.ÇAOOJ MATELIO.NI/ iro*.
KRAUTUVĖS: FABRIKAS IR RAŠTINĖ:

• • t .

Largo do Cambucy, 105 #
Rua São Caetano, 526—510
Rua 12 de Outubro, 237

Rua Javaés 719
São Paulo

Ar jau žinai, 
kàd

"Casa Caçula"
Juozas Stotina &

IrmãosAV. ZELINA, 646-
parduoda pigiau
kaip kitur

aluminius, porcele- 
iiimus indus, šaukš
tus, šakutes lėkštes, 
kristalinius stiklus, 
įvairių rūšių žais- 

• lūs, lėles, pilnus rin
kinius indų pietums, 
kavai, " -

Papuošalus Kalėdų eglutėms 
ir įvairius žaislus. Atlieka eiek 
iros įrengimo darbus ir 1.1, sss:

« Viskas pigiausiomis kainomis! *»

BeaBãaBBsaBaiaBBBBaBBaBaBBEBBaBBaBBBsBBaaaBBBBBBiàBBaBM«»BMaBtfBitfj&nMaB8BaBãhBa»Miiii

KOMERCIANTŲ DĖMESIUI!
Didelis pasirinkimas įvairaus tipo folhipių (kalend.)

Arte (Bràficá ■

DIRBA VISUS SPAUDOS DARBUS

PIEŠINIAI KLIŠĖS SPAUDA

AVENIDA ZELINA, 706

Visą korespondenciją prašome adresuoti 

CAIXA POSTAL 371 - SÃO PAULO

8*«*aaa»sBaaBBoaaMBBBttaoaaBBKSMaua6BSa0aiB9B8BBBaaBBaaaaaea8fiBã0aBa0aaMialSS

Composto e impresso na

AUTF-GFAFICA LITUAMA
AVENIDA ZELINA, 706 - SÃO PAULO - VILA ZELINA '

.<B«aawa\KB.a<7.x« 4Baa4iaBaBt44aHBBB>MBa9BBW«aan»Bsnaae{’a«KM«i>a&«sKaes«aeaBe«w.'r.Baae*:aÈnfããaB'aBÍ>BaBBBTaa^
aaaeBaa»aBBM*aMMBBeaaeBaaaaBuaBB43a>«BaaB»aaBBBBB»af ayao*RtaB?;.vB«aàaca«ea^wwaaaaa\aaB<«aB<.ãaàBBBa*»?itf«aaaayèa»*B«a'ya'*^a'a»^naBag«W»a*a»e'tafcBB'e«i*V\’»»a»!»'B»a«a»a*a>p<fe<M
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