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Stalinas Pasiruoses Pulti Vakarus?
Konstancoj (Vokietijoje) leidžiamas sensacijų mėgė

jams “Die 7 Tage” balandžio 13 d. paskelbė naują sensa
ciją. Į Vieną pabėgęs sovietų maršalo Sapožnikovo sūnus 
pulk. Sapožnikovas, kuris drauge atsigabeno Sovietų gen. 
štabo slaptai paruoštą vad. Stalino planą “V. Europai iš
laisvinti". Naujasis bėglys tvirtina, kad tą planą Sovietai 
panaudos, kai tik tam susidarys tinkamas momentas! Pla
nas numatomas įvykdyti 4 fazėmis:

1. Žygis į Vakarų Europą iki Atlanto turi būti įvyk
dytas per 3 savaites. Jau po 36 valandų sovietų šarvuo
čiai, pradėję žygį nuo Hofo, kaip kad jame nurodoma, ga
lės Stuttgarte atvirame ore virtis dešreles. Tam tikslui 
numatyta pasiųsti 9.000 šarvuočių ir 14 motorizuotų divi- į 
zijų, paskui kurias žygiuos 55 pėstininkų divizijos su ar
tilerijos daliniais, Stalino “vargonais”, miglosvaidžiais etc.

- 2. Ispanijoj numatyta išmesti 30.000 parašiutininkų,
kad butų išvesti iš rikiuotės ispanų kariai ir amerikiečių 
lėktuvnešiai. Su pačiais ispanais turi padėti susidoroti 
Barcelonos ir Madrido darbininkai, kurie jau pradėjo “ge
neralinį bandymą”, reikalaudami ankštesnių algų.

3. Tuo pačiu metu stiprūs motorizuoti daliniai turi 
per Persiją prasimušti iki Suezo kanalo ir persų įlankos, 
atkirsdami Vakarus ir visą Europą nuo naftos. Tada pasi
darys bejėgė ir Turkija.

4. Tol, Rytuose kautynėms paruoštų 70 sovietų divizi
jų drauge su 100 divizijų raudonųjų Kinų turi išmušti “im
perialistus” iš Azijos, užimti Japoniją ir vienoms palik 
toms JAV pasiūlyti taiką, aiškiai pasiskirstant įtakos zo 
norais.

Tačiau kiti golvoja, kad minimasis bėglys yra joks 
bėglys, o sąmoningai į Vakarus pasiųstas su specialia mi
sija žmogus, idant panašiu puolimo planų “atidengimais” 
laikytų baimėj visą Vakarų Europą. Betgi yra ir kitaip 
manančių. Kiek anksčiau apie panašų galimą Sovietų puo
limo pianą buvo pasisakęs ir buv. vokiečių gen. štabo 
viršininkas gen. Halderis, nurodydamas,jog dar viena So
vietų šarvuočių strėlė turi pro Šveicariją pisiekti Ispani
ją. Tačiau britų “Observer” pastebi, kad po poros metų 
vienos JAV bus stipresnės už visą kitą pasaulį, drauge 
sudėtą krūvon. Tie laikai, kai Sovietai vaidino pirmaeilį 
jau esą praeity. Rusijai ateity bus lemta vaidinti tik an
traeilį vaidmenį Tiesa, Sovietai gali pulti, bet niekad ne
gali laimėti karo: tai reikštų jiems savižydystę. Tačiau iš 
kitos pusės, europiečiam tat nieko nepadėtų, jei jie būtų 
vėliau išlaisvinti.

Kai nusigandę JAV kongreso nariai ir senatoriai klau 
sinėjo Eisenhovverį, už kurį niekas geriau nežino tikro
sios situacijos,© ką būtų galima padaryti, jei, sakysim. 
Sovietai tuoj pat arba per porą mėnesių pradėtų žygį į 
Vakarų Europą, kaip tada, tai tas nei kiek nedvejodamas 
į tai atsaKė: — Nieko! — Tad kam tada siusti į jąjnaujas 
amerikiečių divizijas, jei jos vis tiek turi būti paaukotos? 
—- O tam, — atkirto vyr. Atlanto gynybos baro vadas. - 
kad jos, pasiustos dabar, atstos kelis kartus didesnį divizi
jų skaičių, pasiųstų vėliau.

Ko Sovietai siekia, rodo visa eilė reiškinių: įvykiai 
Persijoje, kur bolševikų {kurstytos minios žudo britus ir 
europiečius: streikai Ispanijoje ir Prancūzijoje etc. Gi šį 
mėnesį Rytų Europoje turi būti pagal planą vykdomi po 
karo pabaigos patys didžiausi manevrai, kuriuose, be R: 
Vokietijoje stovinčių 600.000 Sovietų karių, turi taip pat 
dalyvauti Rytų zorms vokiečių policija, iš dalies tam tiks- 
ui jau nugabenta į Lenkiją, lenkų ir čekų armijos.

KORĖJOS KARAS
Korėjos karo vystimosi ei

goje vėl užėmė pirmą vietą 
kari n ai įvykiai. Šios savai
tės pradžioje prasidėjo jau 
senai laukta didžioji komunis 
tų ofenzyva. Prasidėjo dide
lis mūšis, kuris paties gen. 
Ridgeway žodžiais yra lemia 
mas mūšis nuo kurio priklau 
s© ateities diplomatijos žygiai, 

o taip pat ir Amerikos politi 
kos ir karo strategijos pla
nai, apie kuriuos pereitos sa 
vaitės bėgyje tiek daug bu
vo kalbėta pasaulio spaudoj 
sąryšyje su gen. Mac Arthu- 
ro atleidimu iš visų jo eitų
jų Tolimuose Rytuose parei
gu

Šios savaitės pirmadienio 

vakare prieš sutemstant, stip
rios komunistų pajėgos puo
lė amerikiečių ir UNO ka
riuomenės pozicijas centri
niame fronto ruože. Komunis 
tų karo pajėgos yra vertina
mos apie 700 000 žmonių, ku 
rios pradėjo jau kelios die
nos puolamuosius veiksmus 
130 km: pločio fronto ruožu. 
Komunistų pajėgos panaudo- 
damos «žmonių jūros» takti
ką pralaužė kai k oriose vie
tose UNO sąjungininkų gyni
mosi linijas centrinėje fron
to dalyje.

Svarbiausieji komunistų pou 
Jimai buvo vykdomi naktį, sa 
jungininkai apšvietė nakties 
dangų tūkstančiais prožekto
rių ir bengališkomis ugnimis, 
kad apsunkintų komunistų įsi 
veržimo galimybes į UNO 
sąjungininkų pozicijas. Be
veik visu frontu amerikiečiai 
atsitraukė į pietus nuo skiria 
mosios linijos, kur parengė 
naujas gynimosi pozicijas. Ko 
munistai metėsi į savižudiš-_ 
kas atakas, lipdami tiesiog ant 
sąjungininkų kanuolių vamz
džių. Tų atakų metu komu 
nistai jau pirmąsias 24 valan 
das neteko maždaug 15.000 
kareivių. Sąjungininkų artile 
riją iššaudavo per 1000 svie
dinių per viena valanda.

Komunistams pavyko didės 
nis prasiveržimas prie Ko- 
rang-Po. Sąjungininkų karo 
aviacija, esant geroms oro 
sąlygoms dienos metu, ener
gingai puolė komunistų pajė 
gas. UNO dalys trauk damos i 
sėkmingai persikėlė į dešinį
jį Hongtan upės krantą, tik 
atskiros smulkesnės dalys bu - 
v o atkirsto-.

Per upę Hantan nutiesti til 
tai buvo amerikiečiu dalinių' 
išsprogdinti. Pagal paskutines 
žinias svarbiausioji kiniečių 
veržimosi kryptis taiko į ame 
pikiečių gynimosi fronto cent 
į pietus nuo Kumwas. Ta vie 
tovė yra 39 km. į šiaurę nuo 
38-osios paralelės. Pirmųjų 
komunistų antpuolių smarku
mas sulėtėjo, kai puolančio
sios dalys susitiko su naujo
mis sąjungininku pajėgomis 
naujose gynimosi linijose. Bet 
yra laukiama dar naujų stip- 
priu komunistų puolimu.

Pirmųjų kelių dienų komu
nistų nuostoliai užmuštais bet 
gi yra labai dideli, yra spėja, 
ma, jog "jie gali siekti iki 
40.000 žmonių. Trys kiniečių 
kariuomenės grupės, sudariu 
sios apie 100.000 kareivių yra 
pažengusios apie 11 kilomet
rų į pietus nuo skiriamosios 
linijos tarn abieją Korėjų, bet 
jos yra sulaikytos i "šiaurės 
vakarus nuo Chunchon kuris 
randasi nuo Seulo apie 72 
km. T šiaurę nuo Kapyong ko 
munnistų antpuoliai taipgi bu 
po sū’aikyti. Iki čia kiniečiai 
buvo atžygiavę 31 km. per 
per 36 valandas ir atrodo, kad 
čia bus sustoję.

Tos komunistu ofenzyvos 
tikslas, kaip ir ankstivųjų, 
yra išmesti amerikiečius iš 
Korėjos pusiasalio. 8-osios ar 
mijos naujas vadas gen. van 
Fleet betgi su pasitikėjimu 
mano, kad komunistai bus su 
laikyti. Vienok yra praneša
ma iš 8 osios armijos štabo»

IV METAI

Malonu Lietuvoje pavasario metu...

kad sunkiausieji komunistų 
plūdimai dar yra ateityje

Yra prisibijoma, jog į ši 
mūšį komunistai gali mesti 
st- mbias aviacijos pajėgas, 
kaip tik panaudodami tuos 
3000 lėktuvų, kuriuos pasta
raisiais mėnesiais rusai yra 
pristatę kiniečių kariuomenei. 
Masinis kiniečių aviacijos pa

BRAZILIJOS ŽINIOS
Cukrus

Pastarosiomis dienomis kai 
kuriose São Paulo rajonuose 
pradėjo trūkti cukraus. Sąry 
šy su tuo yra pranešama, kad 
São Paulo darbo sekretorius 
yra išleidęs patvarkymą, pa
gal kurį cukraus rafinarijos 
turi kasdien patiekti kainų 
įstaigai žinias, kiek ir kur 
buvo cukraus išsiųsta, kad to 
kiu būdu būtų fiskalizuojamas 
cukraus paskirstymas -ir iš
vengta spekuliacijos.

Kainų įstaiga pranešė, kad 
kiekvienas vartotojas, jei jis 
negautų pas savo tiekėją cuk 
raus, tuojau paskambintų te
lefonu 52-3722 kainų įstaigai, 
kuri nurodys, kur cukrus tu
ri būti gaunamas.

LAIKRAŠČIŲ KAINOS

Šio mėn. 19 d. São Paulo 
laikraščių ir žurnalų savinin 
kų sindikatas paskelbė, jog 
nuo los dienos , yra pakelia
mos visų šiam sindikatui pri 
klausančių laikraščių kainos: 
už 1 numeri 1 kruzeiras ir 
sekmadieniais 1,50 kruzeiro. 

= To kainų pakėlimo priežas 
tis yra nurodoma popierio 
kaįnos pakilimas nuo 3,40 kru 
zeiro už 1950 metų gruodžio 
mėn. iki 6 50 kruzeiro da-: 
bar. - r ■ , «.-r.

ALAUS TROŠKULYS
Į Manaus uostą Araazonos 

naudojimas žymiai pasunkin
tų sąjungininkų karo būklę, 
bet taip pat, labai galimas 
dalykas, kad galutinai priver 
etų amerikiečius pulti aviaci 
jos bazes, kurios randasi Ki 
nijoje ir Mandžiurijoje. Tokiu 
būdu Korėjos karo išplėtimas 
į Kinijos teritoriją pasidary
tų neišvengiamas.

valstybėje atplaukė laivas 
«Almirante Alexandrino» kur 
iškrovė savo krovinį. Tarpe 
kitų dalykų į uostą buvo at 
vežta nemažas skaičius stati 
nių ir butelių alaus. Bet koks 
buvo nustebimas, kai vėliau 
paaiškėjo, jog apie 30% alaus 
butelių buvo tušti.

Padarius tardymą buvo iš
aiškinta, kad keletas laivo 
įgulos vyrų tą alų bevažiuo
dami ilgą laiką Amazonės upe 
aukštyn išgėrė.

NUSKENDO “AFFRAY’

Anglų povandeninis laivas 
«Affray» šią savaitę negrįžo 
iš manevrų, kurie buvo vyk
domi Anglijos vandenyse.

Vos iik praėjo laikas, kada 
turėjo grįžti minimas ,laivas, 
Britų Admiralitetas pradėjo 
ieškojimo darbus. Ant laivo 
radosi 75 asmenys, iš kurių 
pusė jaunų kadetų, beeinan
čių jūrų karininkų kursą.

Nežiūrint visų pastangų ir 
ieškojimų nepavyko nustaty
ti. nei kur laivas yra, nei kas 
su juo atsitiko, nei . užmegsti 
jokio telegrafinio ženklo. Pra 
ėjus 72 valandom, pražuvo 
visos viltys išgelbėti laivo 
įgulos narius, kadangi povan 
deniais laivas po vandeniu 
ilgiau negali išbūti, nes tik 
iki šiam laikui teturi oro at
sargą.

Lietuvos nacÍMuelitie 
M.Mažvydo, biblioteka
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Vaistininkas Juozas Lukoševičius

Šio «M.L.» Nr. leidėjas vais 
tininkas Juozas Lukoševičius 
yra gimęs Lietuvoje, Virbaly
je, 1914 m gruodžio mėn. 1 
d.. Ilgesnį Ųiika gyvei o Pa- 
javonyje, kur ir baigė pra
džios mokyklą.

JUOZAS LUKOŠEVIČIUS

Brazilijon atvyko su tėvais 
ir dviem sesutėm 1926 me
tais. Kaip daugumas tuo me
tu lietuvių imigrantų, taip ir 
Lukoševičiai, pradžioje nuvy 
ko fazendon Sta. Gertrudes. 
1931 metais atvyko į São Pau
lo. Tais metais mirė tėvas 
Jonas Lukoševičius, todėl ir 
Juozui norinčiam siekti moks 
lo reikėjo dienomis dirbti, o 
naktimis mokytis. Nuo pat 
mažens pradėjo dirbti vaisti
nėje Gimnazijos kursą išėjo 
«Colégio Ypiranga» 1933 m. 
įstojo universitetan į farmaci 
jos skyrių, kurį baigė 1937 
metais

Kadangi vienam buvo sun
ku pradžioje atid; ryti savo 
vaistinę, reikėjo nemaža pini 
go, tai suėjo dra/igystėn su 
vienu brazilu. Pó 6 m. atida

rė jau vien savo vardu vais
tinę, rua Bom Pastor, vėliau 
persikėlė į rua Machado de 
Assis - Vila Mariana, ir da
bar jau antri metai persikė
lė į Moinho Velho, rua Rliei 
no 15.

Juozo motina Petronėlė Lu 
koševičienė - Stasiuke vielu
tė prieš porą metų mirė.

Yra žmonių, kurie pratur
tėję, kultūriniams reikalams 
nė trupinių nenumota Kitoks 
yra vaistininkas Juozas Lu
koševičius. Jis ne tik atsilan 
kiusiems į namus neatsako 
aukos, bet matydamas, kad 
reikalinga vienas ar kitas 
projektas paremti, praneša, 
kad pas jį atsilankytų, ar net 
pasiunčia savo auką paštu.

Lietuviškoji kultūra, vienu 
darbu, kitų pinigine auka pa 
remta, galės klestėti šiame 
krašte. Tokiu vienu nuošir
džiu rėmėju yra vaistininkas 
Juozas Lukoševičius

Maskuoti Trėmimai
Lietuvoje vėl vykdomi nau 

ji trėmimai, šį kartą - dar
bams pagal Stalino penkme
čio planą prie Turkmėnijos 
ir Volgos kanalų. Tam tiksiui 
bus “suieškota” 106.000 “dar 
bo žmonių” kurių ne vienas 
net apšaukiamas “darbo sava 
noriu”. Pirmieji transportai 
jau išvežti. Kad toji trėmimo 
akcija būtų nuo visuomenės 
akių nuslėpta, per radiją, su
sirinkimus, spaudą etc. varo
ma agitacija “patiems vykt’” 
(faktiškai kandidatus patiekia 
MVD iš nepatikimųjų tarpo), 
nurodant tų statybų “grandie 
ziškumą”.

- s»—-- -- -

Lietuviai Pasaulyje...
STASSENO ATSAKYMAS 

VLIKui

VLIKas specialiu raštu pa
dėkojo JAV Philadelpbijos 
Universiteto prezidentui H. E. 
Stassenui už tai, kad jis nu
girdo lietuvių ir kitų Sovietų 
Sąjungos pavergtų tautų šauk 
smą ir savo autoritetingoje 
kai bojo š. m. sausio 22 d. jį 
perdavė visam laisvam pašau 
liui.

Atsakydamas į tai Stasse- 
nas, savo kovo 12 d. la'ške 
VLIKui rašo:

«Nuoširdžiai noriu padėko
ti už Jūsų vasario 22 d ma
lonų laišką. Kadangi aš tikiu 
kad Amerikos ateities politi
kos klausimas yra didelės 
reikšmės, tai aš buvau paten 
kintas atsiliepimu del mano 
«Round The World Report» 
(Raportas apie pasaulį). La
bai vertinu Jūsų rašto gilias 
mintis ir Jūsų kilnius žodžius.

Širdingiausių linkėjimų».

LIETUVOS KRIKŠTO 
SUKAKTIS

Lietuvių kat. spauda. orga
nizacijos ir atskiro - para pi 
jos mini 700 metų nuo pirmo 
jo Lietuvos krikšto.

Prieš 700 metų, būtent, 1251 
m. Lietuvos valstybės kūrė
jas ir lietuvių tautos 'denyto 
jas Mindaugas, apsikrikštijo 
su visa savo šeimo ir, kaip 
popiežius Inocentas IV nuro
do savo biulėje, dideliu skai 
čiumi lietuvių. Apie savo 
krikštą Mindaugas painforma 
vo popiežitj, pasiųsdamas spe 
cialią delegaciją ir prašyda
mas priimti jį bei visą lietu
vių tautą savo globom Popie 
žius Inocentas IV 1251. 7. 17. 
raštu pareiškė, kad jis su 
džiaugsmu sutinka globoti 
Mindaugą ir visus jo krikščfo 
nis, įspėdamas kaimyninius 
vyskupus, kad jie paremtų 
Mindaugo pradėtą krikščioni

nimo darbą.
Pirmuoju Lietuvos vyskupu 

buvo paskirtas vokietis Kris
tijonas, kuriam talkininkavo 
pranciškonai su domininko
nais, o antruoju vyskupu Gnie 
zeno arkivyskupas įšventino 
domininkoną Vitą. Pirmoji 
vyskupija buvo įkurta Žemai 
čiuose, Raseinių ir Betygalos 
srityje, o antroji pietinėje 
Lietuvoje, jotvingių žemėje: 
apie Veisėjus Iš abiejų vys
kupijų Mindaugas pasiryžo 
sudaryti Lietuvos bažnytinę 
provinciją, tiesiog priklausan 
čią nuo šv. Sosto. Inocentas 
IV šį Mindaugo norą nuošir
džiai parėmė ir jam pačiam 
prisiekusį vyskupą Kristijoną 
įgaliojo Mindaugą vainikuoti 
Lietuvos karaliumi.

Priimdamas krikštą ir vai- 
nikuodamasis Lietuvos kara 
liumi. Mindaugas įsijungė su 
visa tauta j krikščioniškųjų 
tautų šeimą. 1255 m. jis net 
biro išgavas iš popiežiaus 
bulę, užtikrinančią, kad po 
jo mirties vienas jo apkrikš
tytų sūnų bus vainikuotas Lie 
tuvos karaliumi.

Už tautos vienijimą ir kata 
likybės įvedimą paskui jis 
buvo savo varžovų nužudy
tas. Drauge žuvo du jo sūnūs 
ir visa eilė valstybininkų. Ka 
ralienė Morta ir apsikrikšty- 
jusieji betgi liko iki mirties 
ištikimi naujam savo tikėji
mui.

Nors po 12 laisvės metų 
paskiau krikščionys sutiko 
daug kliūčių, bet krikščiony
bė nebuvo visiškai palaužta. 
Vytauto ir Jogailos laikais 
įvykdytas masinis krikštas, 
kaip pažymi kat. istorikai, su 
darė tiktai antrąjį Lietuvos 
krikšto etapą.

Tai progai atžymėti mūsų 
dailininkai tapo visą eilę is
torinių paveikslų ir muzikai 
skiria naujų savo kūrinių.

— Bostone išeinantis “Dar

bininkas”, New Yorke - “Ame 
riką”, Pirtsburghe - “Lietuvių 
žinias” sujungs į vieną laik
raštį. kuris išeis du kartus 
savaitėje.

Kad laikraštis būt įdomus, 
bus sustiprintas redakcijos 
personalas, bei koresponden 
tai užsieniuose ir Amerikoje.

IEANADA
— Kanados žemę pasiekė 

devyni neregiai tremtiniai, 
kuriuos priėmė globoti Kana 
dos Aklųjų institutas.

— Maž Lietuvos Bičiulių 
Draugijos Toronto skyriaus 
suruoštas Klaipėdos krašto 
atvadavimo paminėjimas su
traukė pilną didelę salę žmo 
nių. Svarbiausiu kalbėtoju bu 
vo gen, konsulas Gylys, buv. 
Klaipėdos kr gubernatorius.

Meninėj daly dalyvavo Nar 
buto vedamas choras.

— Montrealio lietuviškas 
jazas Lituanica sėkmingai 
gastroliavo Toronte, kur gro 
jo Šv. Stanislavo salėje, lietu 
vių surengtame vakare.

- Amerikoje leidžiama - 
Vienybė - paminėjo savo 65 
m. sukakti. Dabar ją redaguo 
ja J. Tysliava.

- Kalifornijoje gražiai už 
sirekomendavo dail. Pov. Pu 
žinąs, kurį vienas iš žymiuu- 
sių menininkų klubų pakvietė 
prie svečių nutapyti per 1 
vai. paveikslą.

— Inž. L. Drangausko pas
tangomis Venezuelos valsty
biniame radiofone išgauta dvi 
savaitinės lietuviškų radio va 
landėlių transliacijos.

Dabartines Nuotaikos
VOKIETIJOJE —

A. VIRŽIS («M.L.» bendradarbio V. Europoje)

Pasiskaičius užsienio laikraščius ir paklau
sius radijo pranešimų, ne vienam apie šiandieni
nę Vokietiją gili susidaryti visai kitoks vaizdas, 
nei iš tikro yra. Tiesa, čia rasi ir nacių šalinin
kų, ir komunistų (tik vienų šnipų čia jie turi apie 
20.000), gali matyti net ir jų demonstracijas, bet 
iš tikro taip blogai nėra. Niekas čia dėl tokių de
monstracijų nesijaudina — ne taip, kaip lad bū
tų tokiais atvejais Rytų zonoj — nei vokiečiai, 
nei patys amerikiečiai, matydami veik kiekvienoj 
stoty komunistų iškištus plakatus ar jų užteptas 
sienas: “Amy, go home!” (amerikieti, grįšk namo! 
— atseit, čia tau nėra ko veikti). Tiesa, del pa
čios Vokietijos ir jos ateities eina kieta kova tiek 
tarp pačių vokiečių, tiek ir tarp užsieninių jėgų, 
ypač amerikiečių ir rusų, nes jie žino: kas val
dys Vokietiją, tas, gali sakyti, valdys visą Euro
pą, bet šiaip pažiūrėti tos kovos žymių ne tiek 
daug jaučiama.

GYVENIMAS VOKIETIJOJE VISOSE SRITYSE 
GRĮŽTA Į NORMALIAS VĖŽES

Nei daugiau — su laiku Vokietijoj gerovė 
vėl klestės, kaip kad klestėjo seniau. Tiesiog ste
bėtis tenka, su kokiu sparčiu ir kruopštumu vo
kiečiai vėl atsistato. Tiesa, jų daug miestų ir pra
monės centrų gauna atsistatyti visai iš naujo, bet 
reikia žinoti, kad jei anglosaksų bombonešiai ne 
būtų sudaužę vokiečių karo pramonės centrų, jie 
karo niekados nebūtų laimėję. Dabar tie centrai 
atkuriami dar gražesni, su pačios naujausios rū
šies mašinomis. Ir kartojasi Mac Arthuro istorija: 
norėdamas laimėti karą Korėjoje, jis paprašė lei
dimo bombarduoti Kinijoj ir Mandžiurijoj tuos cent 
rus, iš kur teikiama komunistams parama. Tokio 
leidimo jis negavo, tad bus įdomu žinoti, kaip jo 
papėdininkai ten galės laimėti karą, ypač kati rau

donieji kinai giriasi, kad jie turį daugiau karei
vių nei amerikiečiai kulkų..

Visa Vokietijos galybė — Ruhro kraštas, jos 
akmens anglis ir plienas. Vokiečiai turi tokių plie
no receptų, kurių nežino nei anglai, nei amerikie
čiai. Tik jį užgrobę ir savo rezervus papildę Va
karų europiečių milijoniniais skaičiais ir jų sme
genimis, sovietai galėtų pramoniniu galingumu jau 
šiek tiek lygintis su amerikiečiais. Todėl jie taip 
ir taiko į jį. Bet Adenaueris, pasirašydamas pas
kutinį susitarimą su prancūzais Paryžiuje, davė 
ženklą, jog reikia nors kartą užkasti tarp pran 
cūzų ir vokiečių karo kirvį ir pradėti abiejų kraš
tų turtais abiem protingai naudotis Europos ir vi
so pasaulio gerovei. Teoriškai daug kas nei Vo
kietijoje, nei kitur nebūtų priešingi nė Europos 
valstybių suorganizavimui (savotiškai Panęuropa 
ir -- su laiku — viso pasaulio federaciniais pa
grindais suorganizavimui, kuriam nesipriešina ir 
popiežius), bet praktiškai, iki to žingsnio dar to
li. Ir šiandien vokiečiai savo nacionaline galybe 
didžiuojasi ne mažiau, nei seniau Jų labai žymi 
dalis ir šiandien tebegalvoja, jog vokiečiai savo 
rase, papročiais, kultūra etc. yra žymiai prana
šesni už kitas Europos tautas.

Išsikalbėk su kuo norėdamas, generolu ar 
paprastu laiškanešiu, tai jie tuoj išdroš tau ilgiau
sią pamokslą su smulkiausiais pavyzdžiais ar ei 
tatomis, kad prancūzai nori gerai gyventi, bet 
tingi patys di.bti, todėl vis pas. juos ten tokia vel
niava, kad tik vieni vokiečiai tegali «sutvarkyti» 
Sovietus, o tokioj Korėjoj jei butu kovoję vokie
čių kariai su savo generolais, tai jau senai ten 
karas būtų buvęs baigtas. Ir jie niekaip negili 
dovanoti amerikiečiams, kodėl tie neleido jiems, 
kaip kad siūlė vokiečių generolai, sudaryti sepa- 
ratinės taikos Vakaruose o mušti bolševikus to
liau Rytuose. Tada, sako, ir naciai, ir bolševikai 
būtų pasidarę silpni, išsieikvoję, o amerikiečiai 
su anglais būtų galėję tik sau davinėti komandas 
ir valdyti visą pasaulį, gi rusai niekados nebūtų 
po 2 jo pasaulinio karo prisidėti sau dar 600 mil. 
žmonių, kaip kad tai padarė be karo ir jau grą- 
sina ne tik visai V. Europos kultūrai, bet ir tiems 
patiems amerikiečiams. Ir dabar tie, tvirtina vo
kiečiai, turi už savo senąsias klaidas brangiai mo
kėti savo karių krauju. O bus gera, jei už Mac 
Arthuro atleidimą — naują jų klaidą — neturės 

užmokėti europiečiai...
Šiaip - gerovė kyla tiesiog neatpažįstamai. 

Kur seniau griuvėsių krūvos traukėsi ištisus kilo
metrus, dabar jau vėl veikia krautuvės, mokyk
los, ka vinės, restoranai. Tokiam Frankfurte, Muen- 
chene ar Hamburge — auto judėjimas didesnis 
nei prieš karą. “Liaudies auto”, porceláno etc. 
užsakymais užversti net iš užsienio. Kraus Maffe 
gamina prie Dachau tokius lokomotyvus, kurie 
pralenks ne tik prancūzų «mėlynąjį traukinį», bet 
ir visus kitus. Šiandien vokiečių DM yra viena iš 
pastoviausių valiutų visoj Europoj. Tuo metu, kai 
viskas brangsta ir Vokietijoje (tačiau, nepaisant 
to, kainų svyravimai čia yra kur kas mažesni nei 
tokioj Anglijoj, Prancūzijoj ar Italijoj), dolerio 
vertė juod. biržoj krinta. Kad vokiečiai per daug 
skundžiasi ir niurna, nereikia į tai kreipti rimto 
dėmesio: tokia jau «valdoviška» jų prekyba. Nori 
gerai gyventi, tad ir šaukia, kad būtų dar geriau. 
Nepaisant ištisų armijų bekojų, karo invalidų, 
našlių, pensininkų, ir mažų vaikų (100 dirbančių 
tenka maždaug apie 80% visokių rentininkų etc. 
o dirbančių ne daugiau kaip 250 DM mėnesiui yra 
80% iš visų dirbančių), vokiečių socialinė globa 
tokia pažangi, jog toli prašoka tos rūšies institu 
cijas daugely kitų kraštų. Kai įsives senatvės pen
sijas. išsik< ves «Mitbestimungerecht» ir įvykdys 
keletą kitų patobulinimų, tai ar tik nebus socia
liniu atžvilgiu vienas iš pranašiausių kraštij visa
me pasaulyje Vi«a bėda, kad turi apie 8 mil. žmo
nių per daug ir kad užsieniečiai — net ir jų pa
tys pabėgėliai — del perdidelio pamėgimo vokie
čių materialinių gėrybių nėra čia per daug mė
giami, o kai kur tiesiog nekenčiami. Kai tik dar 
daugiau sustiprės eksportas į svetimus kraštus 
(akmens anglis, plieno gaminiai, mašinos, porce-- 
lanas, alus, vynas etc.) ir išemigruos žymi dalis 
vokiečių svetur, kur jie pav. tokioj Australijoj, 
Venezueloj ir net Prancūzijoje mėgstami kaipo 
geri amatininkai ir savo dalyko specialistai, są
žiningi žmonės, gyvenimo vaizdas į gerąją pusę 
dar daugiau pakis Nors ir ke’sta, bet reikia tiesą 
sakyti, kad šiandien viena iš d a u 
g i a u s i a reikalaujamų eks
portinių. p r e k i ų y r a VOKIETĖ 
M O T E R 1S!

(Pabaiga sekančiame Nr.)
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U NO aviacija bombarduos Kinija ir Mandziurija, jei rusu aviacija dalyvautu Kerėjos kare...

Karas sali prasidėti bet kuria valanda-sakcTrumanas

Mato Grosso - Brazilijos Ateitis
Mato Grosso ir Goiaz esta- 

dai (valstybės) užimą milži
nišką Brazilijos teritorijos 
plotą, kuriame gyvena labai 
nedidelis skaičius žmonių. 
Ant Mato Grosso estado že
mėlapių randame dar daug 
vietų, kurios yra pažymėto-: 
“visai neištirta sritis’’! Kadan 
gi šis visas kraštas tiek kli 
mato tiek ūkio galimybėmis 

Susisiekimui bei transportui Brazilijos gilumoje vartojami jaučiai.

gali patalpinti ir išmaitinti 
daug milijonų žmonių, jis yra 
ateities kraštas daugeliui ir 
daugeliui naujų imigrantų. Vi 
sai suprantama, kad daugelis 
Brazilijos valstybės vyrų ne 
vieną kartą yra pabrėžę Ma
to Grosso reikšmę, reikalau
dami vykdyti dinesnę šio es 
tado kolonizaciją. Nepripuo- 
lamai taipgi yra parengtas 

federalinės sostinės perkėli
mo planas iš Rio de Janeiro 
miesto į Goiaz valstybės au
kštumas.

Kad turėtume vaizdą., kokį 
plotą užima Mato Grosso vai 
stybė, reikia pažymėti, kad 
net geografų daviniai ir ap
skaičiavimai yra gana skir
tingi, taip yra skaičiuojamas 
visas plotas nuo 1.376.000 kv.

kilometrų iki 1.500.000 Paly
ginimo dėliai galime pasaky
ti, kad šis plotas yra 3 kar 
tus didesnis negu Prancūzija 
arba 4 5 kartus didesnis ne
gu Italija. Ir tačiau čia gyve 
na vos 600T00 žmonių, kurių 
skaičius taipgi tik apytikris, 
kadangi atskiri daviniai gana 
daug tarp savęs skiriasi. To
kiu bildu vienam žmogui iš

puola maždaug apie 4 kvad
ratinius kilometrus, kai tuo 
tarpu pav. 1 ietuvoje ant 1 
kvadratinio kilometro gyve
no apie 50 žmonių, Voki'etijo 
je - 140, o Belgijoje net iki 
300 žmonių.
i Pagal paskutinius gyvento
jų surašymo davinius Mato 
Grosso valstybėje randasi vos 
tik 4 apskritys (municípios), 
kur yra daugiau kaip 20.000 
gyventojų, būtent: Cuiabá, Co 
rumba, Campo Grande ir Pon 
ta Para. O yra skaičiuojama, 

kad vienas Mato Giosso ga
lėtų sutalpinti ir išmaitinti vj 
sus Brazdijos gyventoju»'. ku 
skaičius dabar siekia virš 52 
milijonų. Tokiu būdu Brazili
joje lengvai galėtų gyventi 
200 milijonų žmonių. Mato 
Grosso be abejonės šių pla
nų Įvykdymui ateityje turės 
ypatingos reikšmės, kadangi 
šioje valstybėje dar daugelis 

naujų imigrantų galės sukur
ti sau naujas egzistencijos ga 
limybes.

Nenuostabu, jog šiame mil 
žiniškame Mato Grosso val- 
stynes plote ir klimato sąly
gos nėra vienodos. Paėmus 
vidurkį aukščiausia tempera
tura siekia maždaug 27 laip
snius, o žemiausia - apie 7,5 
laipsnio. Reikia pažymėti, kad 
ypač plotuose ir vakaruose 
būna temperatūros pasikeiti
mai gana staigūs; kartais net 
valandų laikotarpyje pasikei 
čia temperatūra per visą 20 
laipsnių. Bendrai klimatas yra 
skaitomas geras ir tinkamas 
kolonizacijai, padarant išimtį 
žemumose, kur dominuoja 
karštas ir drėgnas klimatas. 
Mato Grosso šiaurė, pietus 
ir rytai sudaro aukštumą, ku 
ri vietomis pasiekia iki 1000 
metrų virš jūros paviršiaus. 
Vakarinėje dalyje randasi že 
moji Mato Grosso dalis. Iš 
čia išeina daugelis upių į Amą 
zones upę, o Parauos ir Pa
ragvajaus upės su daugybe 
intakų sudaro La Platos išėji 
mą į vandenyną. Galima sa
kyti, kad apie 600 žinomes
nių upių teka per Mato Gros 
so teritoriją Daugelis iš jų 
apsuptos gražiausių gamtos 
reginių. Upių pakraščiais tik 
tai be mažų išimčių yra apsi 
gyvenę ir gyventojai bei įsi
kūrusios sodybos. Upės suda 
ro taipgi svarbiausias susisie 
kimo ir transporto linijas, 
ypačiai laivininkystei svar 
bios Paranos ir Paragvajaus 
upės.

Svarbiausias gyventojų už
siėmimas yra žemdirbystė ir 
gyvulininkystė. Pietuose yra 
kavos ir medvilnės plantaci
jų Auginamos cukrinės nen
drės, kurios čia pat mažesnė 
se ir didesnėse usinose (fabri 

kuose) yra perdirbamos į cuk 
rų, degtinę ir spiritą. Pietuo
se yra auginama Herva Mate 
medis iš kurio lapų yra gau
nama taip gerai ‘Pietų Ame
rikoje žinoma cha mate arba
ta. Gumos gamyba, kuri kita
dos čia daug žmonių privilio 
davo, šiandien, galima sakyti, 
visai nebeturi reikšmės. Že
mės ūkis daugumoje yra ap
dirbamas dar labai prim ty- 
viomis priemonėmis. Žemės 
tačiau yra labai derlingos ypač 
prie upių, pav., ryžiai duoda 
pasakišką derlių iki 500 grū
dų, kukurūzai iki 300, pupelės 
iki 80-100 grūdų. Svarbesnė 
žemės ūkio š ika negu žem
dirbystė betgi yra gyvulinin
kystė. M ai o Grosso augina
mas galvijų skaičius yra ver
tinamas apie tris su puse mi
lijono galvų. Didelė dalis ra
guočių yra gabenami Į São 
Paulo ir į Brazilijos pietų es 
tadus. kuriu- s didžiąja dali
mi aprūpina, mėsa.

Didelę Mato Grosso dalį 
dengia dideli miškai, nuo ku 
rių pareina ir pats estado pa 
vadinimas. Juose gausu ver
tingų medžių. Ir žemės turtų 
Mato Grosso turi:, aukso, si
dabro, brangakmenių, vario, 
mangano rūdos, anglies, mar- 
moro, kalkių. Mangano kasyk 
los prie Co rumba yra diena 
iš dienos plečiamos, kadangi 
šis metalas ypač dabar pasi
darė reikalingas aprūpinti che 
mikos plieno pramonę. Mato 
Grosso augalija ir gyvulija 
yra taip pat turtinga, bet dar 
mažai ištirti, upės ir vande
nys yra nepaprastai turtingos 
žuvimis Didžiausi Mato Gros 
so miestai yra Campo Gran
de, Cuiabá, sostinė, ir Corum 
ba.

Jį gązdiuo tik viena baimė, kad su juo ne 
(36) pasielgtų taip, kaip jis nesenai elgėsi su 

»avo suimtaisiais. Todėl Kazarakis nutarė atsaki
nėti į klausimus nieko neiškreipdamas ir nenu- 
slėpdamas.

— Keno vardu enkavedistai veikia? Aš jums 
šį klausimą statau ne teoriškai, o gyvenimiškai,
— tardė ir ryškino toliau Lūšis.

— Visi tie žmonės gyvena doktrina. Ji yra 
jų dvasinio ir fizinio gyvenimo šaltinis. Kaip gy
vasis palikimas komunistinės ideologijos, doktri
na veikia tuose žmonėse, doktrina juos į tokius 
pavertė. Doktrina ir toliau be paliovos gamina en
kavedistų kadrus. Komunistinės ideologijos dok
trina turi veikti, ji negali sustoti nei vienam mo
mentui. Ji išlaiko sovietinį režimą, ir jeigu ši dok
trina del kurių nors priežasčių nustotų veikusi, 
NKVD organizacija subyrėtų. O be NKVD sovie
tinio režimo išlaikymas neįmanomas. Jis žlugtų.

- - Kokia yra NKVD kompetencija sovieti
niame režime?

— NKVD prasiskverbia į visas sovietinio gy
venimo sritis, tiesioginiai arba netiesioginiai kon
troliuoja be išimties kaip privatinio taip ir valsty
binio gyvenimo šakas: ūkio pramonės ir kultūrinio 
gyvenimo. «Spec-sektorai» funkcionuoja visur. 
NKVD žinioje rasite viską - nuo statistinių ir 
archyvinių valdžios įstaigų iki sanitarinių ir ke 
lių valdybos įstaigų. Todėl, su NKVD kadrais tu 
ri ryšį daugiau žmonių, negu apie tai paprastai 
manoma. Sovietų Sąjungoje nerasite žmogaus, ku 
ris tokiu ar kitokiu būdu nebūtų užverbuotas NKVD 
tarnybai, daugely atvejų pats gerai apie tai ne
susivokdamas.

-- Kas gi jie, tie enkavedistai? Kaip vykdo
mas Sovietų Sąjungoje enkavedistų verbavimas?
— vėl pastatė klausimus Lūšis.

- NKVD komplektavimas vyksta išimtinai 
k o m a n d i r u učių t v a r k o j e. Paprastai 
į .NKVD operatyvinius dalinius parenkami parti
jos nariai arba komsomolcai - be partinių čia nė
ra. Visi jie turi turėti «švarią be priekaištų» so
cialinę praeitį: tai yra žmonės užauginti nuo pat 
mažens NKVD globojamuose «spec institutuose», 
arba iš ypatingai užsitarnavusių «avietinių aristo
kratų šeimų, dažnai iš giminių tų NK\’D valdinin
kų, kurie jau yra aktingoje tarnyboje.

Iš tokių elementų ir sudaroma enkavedistų 
kasta. Be socialinės praeities «švarumo» ir gimi
nystės ryšių, ypatingas dėmesys kreipiamas į «ide
ologinį ištvermingumą. Savaime suprantama, kad 
visoks atsisakymas nuo «aukštosios garbės» tapti 
enkavedistu - įpatingo pasitikėjimo ženklas - kom- 
somolcui arba partiečiu! būtų lygus savižudystei. 
— kalbėjo Kazarakis, dėstydamas viską iš eilės.

Kazarakis paprašė atsigerti. Lūšis liepė duo
ti jam vandens ir pasiūlė cigaretę. Kazarakis go
džiai p iėrnė iš Lūšio rankos cigaretę ir su malo
numu įtraukė į plaučius didelį kiekį karčių dūmų.

— Sakykite, kaip vyksta NKVD kadrų paruo
šimas? — užklausė Lūšis.

—■ Jaunas žmogus, kuriam skirta būti enka
vedistu, išeina apmokymo kursą spec mokykloje. 
Senesnio amžiaus žmonės eina tiesiog prie darbo, 
po priežiūra jau sent} enkavedistų, ir. priklauso- 
rnai nuo gabumų ir pasisekimų, kopia aukštyn ar
ba leidžiasi žemyn tarnybiniais laiptais. NKVD 
mokykla duoda tiktai bendrą teorinį paruošimą, 
kuriame daugiausia vietos skiriama ideologinės 
doktrinos dalykams. Specialus kursas prasideda 
jau praktikoje, NKVD įstaigose.

— Pasakykite mums prie ko suvedama NKVD 
veikla praktikoje?

—. Esmėje, svarbiausias «operatyvinių» en

kavedistų darbas SSSR yra kova su fikcijomis, 
t. y. aiškinimas nebuvusių ir nesamų nusikaltimų 
ir likvidacija įsivaizduojamų nusikaltėlių.

Mechanizmas čia labai paprastas. Pagal su
prastinti schemą jis atrodo šitaip: remiantis taip 
vadinamais «objektyviniais reiškiniais-., kur lie
čiama «socialinė kilmė», giminių ir asmeniniai ry
šiai, ryšis su užsieniais - laiškai, susirašinėjimas, 
praeities veikla iki revoliucijos ir pirmomis so
vietinės valdžios dienomis, ir ypatingai politinėms 
partijoms ir kitokio socialinio bei kultūrinio po
būdžio susigrupavimais, išrenkami specialūs ob
jektai dėl «galimos likvidacijos» tariamųjų «socia
liniai kenksmingų» arba «socialiniai pavojingų» 
elementų. Po to prasideda «medžiagų rinkimas». 
Kiekvieno sovietinio žmogaus likimas yra sekan
čių jo gyvenimą rankose.

Reikalinga, kad dviejų arba trijų seklių pra
nešimai atatiktų. Paprastai tokie sekliai enkave
disto yra painformuojami, kaip jie turi «parodyti». 
Po to seka areštai. Tačiau dažniausia daroma ki
taip: pirma įvykdomas likvidavimui numatyto žmo
gaus areštas, o paskui renkama jam «kaltinimo 
medžiaga», liudininkų parodymų keliu - kaip tai
syklė visuomet melagingų.

NKVD įžanginis tardymas suvedamas prie 
to, kad iš anksto pagal vieną ar kitą priežastį 
numatyto žmogaus likvidacija būtinai turi būti pri
taikinta kokiam nors B. K. 58-to straipsnio parag
rafui.

Dažniausiai enkavedistas - tardytojas tai pa
siekia paties likvidacijai pasmerktojo “savaran
kišku parodymu”. Visą tai išgaunama specialiais 
metodais “tardymo paveizimais” į kaltinamąjį, kas 
ir yra svarbiausias kiekvieno NKVD operatinio 
darbininko uždavinys, — smulkiai tęsė aiškinimą 
Kazarakis, baigdamas rūkyti duotąją jam Lūšio 
cigaretę.

Lūšis padavė jam naują cigaretę ir vėl pa
klausė:

— Kokie yra tie «tardymo paveikime» me
todai?

Kazarakis pridegė naują cigaretę prie ran
koje laikomos nuorūkos ir tęsė toliau:

— «Tardymo paveikimo» metodai nėra kom
binuoti Paprastai jie skirstomi į tris dalis: «prl 
kalbinėjimas», t. y. pažadai ir grąsinimas, pavar
tojami žiūrint koks suimtojo būdas. Mušimas be
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Toli, ten, kur saulė teka, 
yra šalis kalnuota, tokia, ko
kia ir sapne nesivaidina mtt 
sų šalies žmonėms. 'Foje ša
ly aukšti kalnai, ant aukštu- 
įnynų kuriu, ant tų žaliųjų 
viršūnių nei žmogus neužei
na, nei žvėris neužlipą, nei 
paukštis neužlekia. Tik de
besys ten nakvoja, tik žiema 
amžinąjį lizdą sau susivijo, 
laisvi epeliai vaikus peri.

Tarp kietųjų aukšto kalno 
viršūnės uolų augo lizde Ere 
lis. Kai jis buvo mažas ir silp 
ni sparnai, plunksnomis ne
apaugę, dar jo nekėlė, dairė 
si Erelis į mėlynas erdves, 
kur aukštai, aukštai, 
aukščiau aukščiausių kalnų 
viršūnių, lekiojo seni stiprūs 
ereliai, Ir svajojo tada Erelis:

— Kai aš užaugsiu paūgė
siu, kaip seni ereliai, aukštai 
padangėse lakiosiu.

Svajodamas džiaugėsi Ere
lis, kad ereliu gimė, ir laukė 
tų laikų, kada pradės aukštai 
skrajot’, kur žmogaus akis 
nepasiekia, kur silpnas paukš 
tis neprilekia.

Praėjo daugel laiko, sustip 
rėjo Erelio sparnai, ir lakio
jo Erelis aukštai mėlynose 
padangėse, kur seni ereliai 
skrajojo Bet jau nebesidžiau 
gė tuo Erelis, kad taip aukš
tai padangėse lakioja, kur la 
kioja ir kiti ereliai. Dažnai, 
dažnai, tupėdamas ant žilos 
kalno viršūnės, tempė galin

gus sparnus savo, dairėsi Į 
mėlynas dangaus erdvių be
dugnes. kur šviesi saulė ke
lią sau mina. Ir svajojo Ere
lis.

-- Kai sustiprėsiu kaip se
ni ereliai, kai lakioti gerai 
įprasiu, tai pasikelsiu taip 
aukštai, kur dar nei vienas 
erelis nebuvo. Nulėksiu ten, 
kur dar nė vienas erelis ne
skrajojo, atrasiu kelią nuo 
žemės į dangų.

- 'J ai tada visi pagirs ir su 
žinos, kad yra toks Erelis, 
visų erelių erelis, kuris taip 
aukštai lakioja, kaip dar ne 
vienas nelakiojo, kuris žino 
kebą nuo žemės į dangų.. Ir 
ateis, visi kas gyvas yra, ir 
nusilenks prieš jį ir prašys, 
ked kelią ten parodyčiau...

Taip svajojo Erelis ir be
svajodamas džiugiai kleketa
vo ir jautė, kad galybė aušra 
jo krūtinėje, kad širdis verda 
narsumu.

Ei, nėra to pasauly ko ne 
drįstų Erelis, visų erelių ere
lis

Tarp tų kalnų, kur gyveno 
Erelis, buvo vienas kalnas, 
visų kalnų aukščiausias, -lis 
buvo tarp visų kalnu tos Ša
lies toks, kaip Erelis tarp 
erelių.

Kai šviesiai žvilgėjo snie
gais jo viršūnė, skęsdama 
saulės spinduliuose, visi kal
nai buvo gryni, giedri. Nie
kur nesirodė nė vienas debe
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sėlis, nė viena miglelė; o tos, 
kur nakvojo giliuose kloniuo 
se. slėpėsi tarp uolų ir kal
nų plyšiuose... Bet kad apsi
niaukia kalno viršūnė, migio 
mis supstosi, žaibais puošiasi 
— apsiūkanoja tada visa ša
lis. baisūs tada kalnai. Bunda 
vėtros ir, staugdamas iš visų 
šalių, pro viršūnes žilų kal
nų veja miglas... Bunda au
dra, keliasi bangas ir baido 
visa, kas yra pasaulyje. Išsi
gandęs slepiasi giliai žmogus, 
slepiasi žvėrys, slepiasi ir 
paukštis; visiems saulę temdo 
audra, kuri, gimus t:-, r p aukįš 
tų kalnų, erdvės sau ieško 
ir ūždarna staugdama veržia
si iš aukštų kalnų į plačius 
laukus, kur yra daugel vietos 
skrajoti.

Apsirinko sau Erelis vietą 
ant aukščiausios to kalnų kai 
no viršūnės, ir pasikėlęs aukš 
čiau nei žibanti amžinais snie 
gaiš jo viršūnė, užtemdė jam 
sparnais saulę.

Ir suraukė kaktą kalnas, ir 
apsiniaukė šviesus jo veidas. 
O kai tik jis apsiniaukė, nu
budo vėtros, pasikėlė didi au 
dra, užtemdė miglomis Ere
liui kelią, kad jis aukštai ne 
lakiotų, sparnais savo pavė
sio kalnui nedarytų, saulės 
netemdytų, jėgomis nesipui- 
kintų.

Puikus buvo Erelis, audros 
nebijojo. Krūtinė jo senai ko 
vos troško. O priešo neturė
jo. Išplėtė stiprius savo spar 
nus ir nulėkė ten, kur ban 
gos ūžia, kur audra st vgė. 
su vėtromis pąisi galinėti. kur 
aukštai tvoskė, su žaibais ap 
sikabinti, su perkūnais pasi
kalbėti...

Vai, tu Ereli, ilgasparnių tu 
valdove! Sunki, smarki tavo 
kova. Vėtros plunksnas tavo 
taršo, bangos sparnus laužo, 
lietus akmeniu žemyn tave 
slegia...

Audra į laukus lėkė, er
dvės sau ieškodama, ir Ere

lį ten nešė.
Ilgai siuto audra... Plaukė 

per laukus, per jūras, per gi 
rias... Plaukė toli, Erelį nešė. 
Toli nuklydo nuo aukštų kal
nų Erelis, nuklydo ten, kur 
žmonės kloniuose gyvena. 
Apalpo, nu;Įso Erelis, o nuil
sęs nutūpė ant žemės atsilsė 
ti. Žmonės jį tinklais pagavo 
ir pasodino j didelį gražų nar 
vą.

Pasodino žmonės Erelį į 
narvą ir pastatė jį ten, kur 
buvo daugel paukščių, ir lau 
kinių ir naminių.

Buvo ten strazdų, vištų, žą 
sų ir kalakutų.

Ir pastatė narvą, kur buvo 
patupdytas Erelis, į pačią gra 
žiąją vietą. Džiaugėsi žmonės, 
kad turi pasigavę Erelį, visų 
erelių erelį, ir lesino jį ge
riausiais ėdalais, ir girdė ty
ru šaltinio vandenėliu. Bet ne 
gėrė, neėdė nieko Erelis, tik 
daužėsi į narvo sienas, dras
kė vielas nagais, laužė sna
pu, mušė sparnais.

Nusilaužė Erelis snapą, na 
gus aplaužė, susižeidė ligi 
kraujų krūtinę, atsimušė, spar 
nus, bet nesiliovė laisvėn ver 
žęsis.

Ir narve nenorėjo žmonių 
vergas būti... Laužėsi ten,kur 
mėlynos dangaus erdvės jį 
šaukė.

Ir matė tai kiti paukščiai, 
kaip žmonės Ereliu rūpinasi, 
matė, stebėjosi ir Erelio su
prasti nesuprato.

— Koks jis nedėkingas! —- 
kalbėjo strazdas: — kad ma
nim taip žmonės rūpintųsi, 
dieną naktį jiems švirkštam 
čiau.

— Ir ko jam! kalbėjo an
tys: — žmogus peni jį, kuo 
tik jis nori. Kad būtų ne toks 
puikus, jo žmogus ir narve 
nelaikytų. Sako, jis kalnuose 
gyvenąs. Argi ten taip gera, 
kaip pas žmogų Argi ten ra
si tiek varliūkščiu kaip čia...

— Ir mėšlynas gal kur ge
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resnis! — kalbėjo gaidys. - 
Tai pakrapštytų dabar, jo na 
gai tokie geri. Ė, kvailas pau
kštis. savo laimėsnesupranta...
- Žiru mes kalba, kad šalti 

tie kalnai, amžinai žiema ten 
gyvena, — tarė pralėkdama 
kregždė, kuri toli buvo, dau
gel matė...
- Ir ką jis taip pučiasi, ko 

didžiuojasi! —- kalbėjo kala
kutas. — Kad jo bnių nors 
toks snaplys kaip mano.

- Arba tokia uodega kaip 
mano, — stsakė povas.

— Arba nagai... Tai ne ka 
žin kokie jo nagai! Mano ne 
menkesni! Ar gal aš negaliu 
pasipuikinti savo skiauture. 
Niekas tokios neturi... Ku-ku 
rieka!

— Neturi, neturi, neturi, — 
rėkė vištos:

Ir ėmė paukščiai ginčytis 
ir bartis ir būtų susikovę, su 
sipešę, bet štai žmogus išėjo 
ir pabėrė grūdų. Visi paukš
čiai pamiršo savo barnius ir 
nubėgo lesti O prilesę vėl su 
sirinko į Erelio narvą ir pei 
kė, kam jis veltui didžiuoją- 
sis, puikinąsis. Kad geras bū 
tų, žmogus laisvai leistų iš 
narvo... Tik sparnus pakirstų 
gal kaip strazdui... ir nagai 
reiktų pakirpti, nes su tokiais 
nagais argi galima gyventi...

Bet Erelis neklausė jų kal
bos. Jis nepalietė nei ėdalo, 
nei vandens. Jėgos jį apleido, 
sparnai jau nebeklausė. Kam 
pe narvo tupėjo niūrus, o krau 
jas bėgo iš sužeistos krūti
nės... Mirė Erelis... Laisvės 
netekęs, ir gyvybės neteko... 
Tegul žino žmonės, kad Ere
lis, laisvas giinęs, ir narve 
moka laisvas mirti ir žmonių 
vergas nebus. Nors ir narve 
kūnas, nors pavergtas, bet 
kas palauš Erelio puikybę, 
kas jo dvasią nužemins?! Au
kštai ji lakiojo, dar aukščiau 
nei jo sparnai pakelti gali!...

kūno sužalojimo ir su juo — prie šitos dalies pri
klauso ilg laikis nedavimas kaltinamajam miego, 
«kouvejer» - nuolatinis tardymas keliolika dienų 
iš eilės; «tupėjimas», «stovėjimas», «futbolas», «or 
laivis», ir trečiajai daliai priklauso jau ypatingai 
rafinuoti kankinimai.

Specialių budelių - kankinimo specialistų 
NKVD kadruose nėra. Visą tai atlieka tie patys 
NKVD tarnautojai.

— Ar gali tardytojas nemušti kaltinamojo tar
dymo metu?

— Kaip čia jums pasakyti Tiesioginio viešo 
Įsakymo mušti niekuomet nebuvo ir negalėjo bū
ti. Kaip nebuvo tiesioginiu nurodymų - plano tvar
koje - būtino skaičiaus likvidacijai numatytų «iš
davikų», «teroristų». «kenkėjų» ir kt. Bet kiekvie
nas NKVD bendradarbis puikiai žino, kad jeigu 
jam nepasiseks iki nestatyto laiko «apiforminti» 
patiektą skaičių suimtųjų byli; ■ jam bus blogai.

Jei tai bus nedidelės svarbos bylos, jam ge
riausiu atveju bus atimta laisvė išsiunčiant į 
specialias enkavedistams skirtas priverstinojo dar 
bo stovyklas, o didelės svarbos bylose, jis atsako 
savo galva. Na ir muša - kankina... O ką darysi 
būdamas tokioje padėtyje?...

Kiekvienam enkavedistui už pavesto užda
vinio iki nustatyto laiko neišnildymą gresia mirtis 
arba užbaigimas likusio gyvenimo konc-lageryie. 
NKVD privilegijuotas ekonominis gyvenimas SSSR 
visiems yra žinomas. Bet Sovietų Sąjungoje k:ek- 
vienas pilietis dreba savaip: nuo melžėjos iki mi
nistro. Ir enkavedistai čia nesudaro išimties.

Tie, kurie yra NKVD teroro mašinos varo
mais ratais ir ratukais, aštriai jaučia jos spaudi
mą ant savo kailio.

— Aš noriu jums pastatyti tokį klausima 
pertraukė Lūšis Kazarakį, — ar tiki tie patys en
kavedistai toms kaltinimo fabuloms, kurias jie su
kuria š’iimtųju «savarankiškų parodymų» formoje 
«tardymo paveikime» pasekmėje?

— Nereikalingas klausimas! Ne tiktai enka
vedistas. bet visoks sovietinis žmogus žino, ką jis 
turi pasakyti viename ar kitame atsitikime, kaip 
jam dera galvoti, kas yra teisinga ir kas ne, 
žiūrint iš privalomos komunistinės doktrinos, ir 
dar daugiau, privalomos «linijos» taško.

Bet apie tai, atatinka tas tikrovę, ar ne, jis 
tiesiog nedrįsta galvoti.

Kiekvienam enkavedistui yra be paliovos 
kalama galvon, kad partija yra darbo klasės avan
gardas, o NKVD partijos pirmūnai.

Kiekvienas enkavedistas yra tvirtai įsitikinęs 
kad jis priklauso aukštesnei «išrinktajai» kastai.

Šį parinktosios kastos charakterį sovietų val
džia tyčia kultivuoja. Ištisi liuksusiniai įrengti na
mų kvartalai, atskiros krautuvės, atskiri kurortai 
ir sanatorijos, atskiros mokyklos NKVD tarnauto
jų vaikams, visą tai daroma, kad apsaugoti enka
vedistų gyvenimo gerbūvio pranašumą ir atskir
ti juos nuo pavergtųjų masės...

- Kam visumoje NKVD organizacija pri
klauso?

NKVD yra tiesioginėje Politbiuro žinioje, 
o kaip visiems gerai žinoma - Politbiuras priklau
so besąliginiai «asmeniškai» pačiam Stalinui. 
atsakė Kazarakis.

— Kazarakio viešąjį tardymą skaitau užbai
gtu, — pasakė Lūšis atsistodamas. Jus, Kazaraki, 
aš atiduodu partizanų karo lauko teismui, kuris 
ir nuspręs jūsų likimą—r pranešė partizanų vadas,

Po to Lūšis pasisukęs į aplink susis pietusi-us 
partizanus paskelbė:

— Šiam posėdžiui Partizanų Brigados Karo 
Lauko Teismo tardytojo pareigoms skiriu partiza
ną Mvkoliuką Dabar Teismas tars savo žodį!

Trys teisėjai, prokuroras ir teismo raštinin
kas, kuris kartu ėjo ir vertėjo pareigas, užėmė 
savo vietą po ąžuolu, susėsdami ant nu virtusio 
rąsto.

Teismo pirmininkas partizanas Namura už
klausė tęsiamąjį Kazarakį:

-- Kaltinamasis Kazarakis, jums suteikiama 
teisė prašyti gynėją.

Teismo raštininkas gydytojas Ramūnas iš
vertė kaltinamajam teismo pirmininko žodžius į 
rusų kalbą

— NKVD tokiu atveju jokių gynėjų neduoda 
ir aš nesuprantu, kas mane čia galėtų ginti?... Ma
no byfa man pačiam ir mane teisiančiam teismui 
yra visiškai aiški... — atsakė Kazarakis.

-- Dabar seka prokuroro žodis, — pasakė 
vėl teismo pirmininkas.

Mykoliukas atsikelia, paeina pora žingsnių 
ir atsistojęs šone tarp Kazarakio ir teisėjų, pra
deda kalbėti:

-- Senovėje visoje Lietuvoje ir Rūdininku 
giriose taip pat gyveno daugybė vilkų. Tie vilkai 
gyventojams pridarydavo daug žalos: išpjauda
vo avių kaimenes, paplaudavo arklius ir galvijus, 
o neretais atsitikimais suplėšydavo įskiltus ir pa
čius žmones Gyventojai su tais žvėrimis kovoda
vo visokiais būdais, kaip išmanydami — daryda
vo medžiokles su varovais, statydavo spąstus ir 
šiaip užmušdavo kuo pasitaikė, a.r tai buvo žiemą 
ar vasarą.

O jei kartais pasitaikydavo pagauti gyvas 

vilkas, tai jam būdavo daromas teismas.
Pagal paprotį, toks vilkas buvo nuteisiamas: 

gyvam išlupti akis, paskui pakarti ir nulupti odą. 
Oda, kaipo naudingas daiktas, buvo vartojama 
visokiems reikalams ją išdirbus. O vilko akys ir 
jo mėsa buvo sumetami į liūno pelkę, kuri po šiai 
dienai žmonių vadinama «vilko akis».

Šiandieną mūsų visą kraštą apniko žvėrys, 
dar pavojingesni ir dar žiauresni už senovės vil
kus -- jie vadinasi e n-k-a-v-e d i-s-t-a i!

Jie sistematiškai ir su visu žiaurumu naiki
na mūsų’ tautą. Ant jų visų bendrai, ir ant kiek
vieno atskirai, su jų vyriausiu NKVD budeliu Sta
linu, krinta atsakomybė už padarytas viešas ir 
slaptas masines ir pavienes žmogžudystes.

Č'a prieš mus stovi gyvas pagautas, vienas 
iš tų enkavedistų - vilkų.

Jeigu jūs sutiksite miške vilką, tai jūs ne- 
pradėsite jo klausinėti, kodėl jis vilku gimė, kas 
dėl to kaltas, suspėjo jis ir kiek paplovė avių 
pas jūsų kaimynus?

Jums užtenka žinoti, kad tai vilkas ir jūs jį 
su ramia sąžine nugalabinsi! Aš reikalauju šiam 
moderniškam vilkui pagal mūsų senolių paprotį 
pritaikinti vilko teismą Kadangi tas vilkas yra 
skirtingas nuo anų vilkų tuo, kad jam nulupus 
odą ji nebus naudinga jokiam dalykui, o akių Įli
pimas tai būtų vien tik bereikalingas rankų sute
pimas todėl šis moderniškas vilkas žmogaus kai- 
įv.ię reikalinga Įmesti i liūno pelkę; vadinamą 
«vilko akimi» su visa oda. su jo mėsa ir plaukais! 
— užbaigė savo kalbą Mykoliukas, pasitraukda
mas Į savo vietą.

— Teisiamojo paskutinis žodis, —- pranešė 
vėl teismo pirmininkas.

Atsakymo nebuvo. Teisiamasis enkavedistas 
tylėjo.

Teisėjai nepasitraukdami nuo savo vietų trum 
pai pasitarę padarė sprendimą.

Po to teisėjai atsistojo ir teismo pirmininkas 
paskelbė teismo nutarimą.

— Nepriklausomos Lietuvos Respublikos var
du. Brigados Karo Lauko Teismas, teisiamąjį NK 
VD kapitoną pasmerkė miriop. paskandinant «vil
ko akies» pelkių liūne. B sasmę įvykdyti tuojau. 
Nuteistasis turi kokių nors pageidavimų? -- dar 
pabaigoje paklausė teismo pirmininkas.

- Paskutinis mano noras, kad teismo spren
dimas būtų įvykdytas kuo greičiausiai, -— pasakė 
Kazarakis.

(Bus daugiau)
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JONAS VARNAUSKAS
Telefonas (recados) 3-0710

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

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

išsimokėtinai.

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

& FILHOS
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MADEIRAS DO BRASIL

hm
IMPORTAÇÃO — EXPORTAÇÃO

Escritório: - Av, Churchill, 94 — ll.o and..- sala 1110 — Rio de Janeiro 
Fones: 52-0229 32-6265

Em Minas Gerais:

Ar jau aplankei CASA SPRINDYS & ČIA. 

Peres & Ca. Ltda. — Leopoldina — R. Providencia, 71 
Jother Peres de Resende — São Pedro dos Ferros 
Amadeu Cesar Machado — Nanuque, Minas

PRAÇA SÀO JOSÉ, 1 — S. PAULO — VILA ZELINA 

Kur galima gauti

vitroių. Čia taip

pačių naujausių ir įvairiausių rūšių prekių 
Čia gali pirkti batų, skrybėlių, elektros 
gaminių, statybos medžiagos, ir visko, 
kas reikalinga Jums ir Jūsų namams. Čia 
pirksi pigiau ir geresnės rūšies prekę. 
Didelis pasirinkimas radijo aparatų, radijo 

pat yra radio laboratorija įrengta pagal nau
jausius teknikos reikalavimus, vedama prityrusių specialistų, 

atlieka visus taisymo ir reformavimo darbus.
Prie pat autobuso Nr. 93 sustojimo vietos

Foto-S t ūdija “BERNARDO”
ĮKURTA 1890 M-TAIS

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

dažais ir pastele.

ARTHUR SCHMIDT
Priimami pakvietimai į namus — Senų portretų reprodukcijos 
RUA SÃO CAETANO, 447 —TEL. 4-5576 - SÃO PAULO
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APRENGIA VYRUS NUO GALVOS IKI KOJŲ

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

Viskas geriausios rūšies, patvaru, gražu ir pigu.

1$ FABRIKO TIESIAI VARTOTOJUI.

■ NDLLfTKIA E C'DMEIDCIC IDE
CAI.ÇADDJ MATEILIIONIIIJ ltda.
KRAUTUVES: FABRIKAS IR RAŠTINĖ:

Rua São Caetano, 526 * Rua >a,,a4s 7)9

Rua São Caetano, 510 São Paulo
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ALIO! ALIO! Vila Anastacio!
CASA KAROLIS STUOKA

. Rua Martinho de Campos, 459. — Naujai Atsidarė 
Visi bėga tekini

Jauni ir seni
Batus gaus visi

Kaina labai pigi!!!
įvairiu rūšių batai — vyrams, moterims ir 

vaikams — fabriko kainomis.
LIETUVIAMS NUOLAIDA!...

VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS

1 I N D O Y A

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINTOJAI

IIIRBÃCJ CAIRIRIIIEIRII ltda,
Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, kurio 
puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau visi yra vien
balsiai pripažinę. Pabandykite, įsitikinkite ir visa-, 

dos naudokite!

RUA DINO BUENO, 795 a 835 ■ Caixa Postai 3967 
TELEFONES: 51-4019 e 51-2223 ’ S Ã O PAULO
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LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTE

PiiM. 6 MŪSŲ LIETUVA 1951 m. B

Dainos ir muzikos po
pietis.

Bendruomenės choras šj sek 
madienį, balandžio mėn. 29 d. 
3 vai. po piet, Vila Zelinoj 
mokyklos patalpose ruošia 
įvairų ir įdomų dainos ir mu
zikos popietį. Lietuviškoji vi
suomenė kviečiama atvykti 
pasiklausyti choro ir atskirų 
dainininkų dainų bei muzikos.

— MOTINOS DIENOS minė 
jimą Lietuvių S ga Brazilijoj 
ruošiu, su atatinkama progra
ma gegužės mėn. 6 d. 15 vai. 
Mokos mokyklos patalpose.

ĮSPŪDINGAS MOTINOS MI
NĖJIMAS V. ZELINOJE.

Bendruomenės choro valdy 
ba nutarė gegužės 13 dieną, 
antrą gegužės mėnesio sek
madienį, iškilmingai paminėti 
Motinos Dieną. Į šį minėjimą 
kviečiamos visos lietuvės mo
tinos atvykti, nes minėjimo 
programa tikrai bus įspūdin
ga.

VYRAI ENERGINGAI RUO
ŠIASI.

Šv. Juozapo Vyrų Brolija 
su visu uolumu ruošiasi de
šimtmečio minėjimui gegužės 
mėn. 6 d , kuriame dalyvaus 
lietuviai vyrai iš visų São 
Paulo priemiesčių. Negavusio 
ji pakvietimų ir norintieji da
lyvauti šventėje prašomi kreip 
tis į rengimo komisijos na
rius, arba klebonijon.

— «AIDŲ» 3 nr. jau atėjo. 
Turinyje tarp kitų dalykų įdo 
mus prof. Zenono Ivinskio 
straipsnis apie Vyskupą Mer
kelį Giedraitį ir jo laikų Lie
tuvą. Taip pat plati yra kul
tūrinio gyvenimo apžvalga ir 
knygų recenzija.

L1 ETŲ VIŠK OS PLO K STELĖS
< į?£( H t • -

Gegužės mėn. Bendruome
nės choras iš turimo dainų 
repertuaro įdainuos kelias lie 
tuviškaš plokšteles. Turintie
ji rądio-Vitrolas galės jų įsi
gyti pas Bendruomenės cho
ro valdybą.

PREMIJA GERIAUS1EMS MO
KINIAMS.

P. E. Antanaitienė paskyrė 
Cr.$600,0'> kaipo premiją go
riausiems keturiems lietuvių 
kalbos mokiniams besimokan 
tiems seselių pranciškiečių 
mokykloje Vila Zelinoje. Pre 

mija bus, įteikta mokslo me
tų pabaigoje, po egzaminų.

FUTBOLAS.

São José futbolistai balon- 
džio 15 d. buvo nuvykt? į Ati 
baia, kur susitiko su F. C. 
Atibaia. Žaidimas baigėsi 7x1 
šeimininkų naudai. F. C. Ati
baia yra pats stipriausias apy 
linkėję. S. Jose pirmai koman
dai trúko 4 žaidėjų, kuriuos 
pavadavo antros komandos 
futbolistai.

— Balandžio mėn. 22 d. 
lošė savo aikštėje su Flamen 
go de V. Alpina. Abi S. José 
komandos laimėjo rungtynes 
rezultatu 4x1 ir 2x0.

— Balandžio mėn 22 d. bu
vo pakrikštyta Onos ir Eduar 
do Pažėrų dukrelė Rūtelė Ka 
tarina. Krikšto tėvais buvo E. 
ir K. Narnsevičiai. Pažėrai 
gyvena Caiejras kur turi dide 
lę duonos kepyklą ir krautuvę.

-- Sumainyti žiedus ruošia
si Juozas Vepstas su Valeria 
Kiausinyte.

— Balandžio mėn. 22 d. mi
rė Ignas Radzevičius, 68 m. 
amžiaus, kilęs iš Žąslių para
pijos. Paliko nuliūdusią žmo
ną Antosę. Egzekvijos už ve
liones vėlę bus atlaikytos V. 
Zelinoje 30 d. balandžio, 9 vai. 
ryto.

— Rašytojos Karolės Pažė
raitės novelių rinkinys yra lei 
džiamas Australijoj.

- Balandžio mėn. 22 d įvy 
ko Lietuvių S-gos Brazilijoj, 
Mokos mokyklos patalpose, 
nariu susirinkimas. Susirinki
mui skelbtą valandą del ma
žo narių skaičiaus neįvykus, 
buvo pradėtas valanda vėliau, 
kuris būna teisėtas sulig S-gos 
įstatais, nežiūrint narių skai
čiaus. Susirinkime dalyvavo 
18 narių. Svarstyta, vakaro 
rengimo, kurio pelnas numa
toma skirti V. Belos mokyk
los tvoros aptvėrimui.

— Ateinantį sekmadieni, ba 
landžio mėn. 29 d. São José 
vyks Mokon, kur susitiks su 
Vasco da Gama, jų aikštėje'; 
rua da Moóca.

— Balandžio mėn. 28 d. V. 
Anastacio mokyklos rėmėjų 
būrelis suruošė vakarą mo
kyklos naudai. Mokyklai va
dovauja. dėsto lietuvių kalbą 
režisuoja veikalus ten gyve

nantis mokytojas V. Kubiliū
nas.

— Dailininkų kurinių paro
doje São Paulyje. Galeria 
Prestes Maia yra. išstatytas 
vienas ned’delis dailininko A. 
Kairio kūrinys. Anot paties 
autoriaus, iš patiektų paro
dos komisijai, pasirinkta pats 
silpniausias.

— Lietuvių dailininkų kūri
nių ir pritaikomojo meno pa
roda, kaip paaiškėjo įvyku
siame meno klubo susirinki
me, dar neg. eit bus.. Pati 
svarbioji kliūtis — stoka pi

Pradedama leisti LIETUVIU TAUTOSAKOS 
LOBYNAS.

DVI KNYGOS UŽ 2.00 (DU DOLERIU).

Redaguoja ir leidžia Dr. J. Balys

Daug kartų mūsų kultūri
niai lobiai buvo sunaikinti ka 
rų ir priespaudos metu. Sun
kiausiai sunaikinamas daly kas 
y ra knygos. Tiesa, jos irgi 
deginamos ir naikinamos, ta
čiau v s kur nors viena kita 
kopija užsilieka, kaip brangi 
retenybė, liudijanti apie jos 
kūrėją ar tautą.

Brangiausias mūsų kultūri
nis turtas yra Tautos kūryba 
arba tautosaka (folkloras). Ji 
brangi mums patiems ir yra 
svarbus liudininkas pasauliui 
apie mūsų Tautos kūrybingu
mą.

Turėdamas daug tūkstančių 
nespausdintų tautosakos arba 
folkloro dalykų, surinktų Lie
tuvoje ir iš Amerikos lietuvių, 
nusprendžiau, kad ilgiau lauk
ti nebegalima.Jau nekartą to 
kie vertingi rinkiniai buvo iš
blaškyti ir sunaikinti. Reikia 
juos atspausdinti. Nesitikėda
mas stebuklo, kad atsiras koks 
mecenatas ar visuomeninė 
organizacija, kuriai rūpėtų 
mūsų kultūros reikalai, nuta
riau kviesti į talką paskirus 
tautiečius, kurie supras šio 
reikalo svarbumą ir norės jį 
paremti.

Parama labai paprasta: užsi 
prenumeruoti pirmas dvi «lo
byno» knygas, sumokant $ 2.00. 
Maždaug per metus laiko pre 
numeratoriai gaus dvi knygas: 
DVASIOS IR ŽMONĖS (legen 
dos iš viso» Lietuvos) ir LIAU
DIES MAGIJA JR MEDICINA 
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nigų patalpoms išnuomuoti. 
Reikalingoms lėšoms sukelt 
projektuojama suruošti paren 
girną —. koncertą, kurių prog 
ramą išpildytų meno klubo 
nariai dainininkai.

Dailininkai numatytus pa
rodai eksponatus jau yra pa
ruošę. Parodos suruošimas 
oūt nemaža Lietuvai ir lietu
viams propaganda. Reikia ti- 

^kėtis, kad meno klubo valdy 
ba ir būsimos parodos globė- 
jas p. Al. Polišaitis, Lietuvos 
konsulas São Paulyje, darys 
visa, kad paroda nebūt nu
kalta tolimai ateičiai.

KNYGŲ NAUJIENOS,

Praėjusių metų pabaigoje, 
Čikagoje rašytoja-poetė P. 
Orintaite išleido savo eilėraš 
čių knygą, «Šulinys Sodyboje» 
96 puslapių, kuriuose sutalpy 
ta 66 eilėraščiai.

Visa kūryba, rašyta įvairiais 
laikais ir įvairiomis aplinky-

(tautosakinės retenybės - ma
giškos formulės ir užkalbė
jimai). Kiekviena knyga turės 
apie šimtą spausdintų pusla
pių. Knygos dydis ir spaudos 
technika pareis nuo to, kiek 
atsiras prenumeratorių, tačiau 
kiekvienu atveju šios knygos 
bus išleistos. Tikiu, kad lais
vame pasaulyje atsiras pa
kankamas skaičius tautiečių, 
kuriems rupi lietuviškoji kul
tūra ir mūsų Tautos kūryba. 
Jei taip, tai vėliau bus galima 
imtis ir didesnių darbų: išleis 
ti stambius lieudies dainų ir 
pasakų rinkinius.

«Lobyno» bus spausdinama 
tiek egzempliorių, kiek bus 
prenumeratorių, pridedant ri
botą skaičių, skirtą bibliote
koms. Tad šį leidinį knygy
nuose nusipirkti nebus galima. 
Kiekviena knygelė turės san
trauką arba turinio atpasako 
jimą anglų kalba- Kas nemė
gsta ar neturi laiko pats skai 
tyli knygas, teužsako jas ku
rios bibliotekos vardu, o ten 
daugelis galės jomis pasinau
doti,kaip lietuviai, taip ir kita 
taučiai.

Jokių aukų iš nieko nepra
šoma. Jei kas atsiųs daugiau 
pinigų, tai gaus atitinkamai 
didesnį knygų skaičių. Užsa
kymus ir pinigus siųsti šiuo 
adresu Dr. Jonas Balys. India 
na University, Bloomington, 
Ind. Kviečiu tautiečius į talką 
dideliam darbui atlikti. 

bėmis, dvelkia ngesunnffeP 
Je gimtajai žemei, miestams 
ir sodžiams, jų žmonėms.

P. Orintaitės poezijoje nėra 
didelių filosofinių samprota
vimų. taip ją skaitydamas 
kiekvienas mėgstąs poeziją 
ras grožio ir pasigerėjimo, pa 
prastai ir nuoširdžiai išreikš
to poetine forma.

PAŠTO DĖŽUTĖ

A. Vosylius, Med. vet. Vili- 
maitis KI. Šukys, R. Vaitie- 
kaitis, Ad. Butavičius, A Ma
siulis, J. Bliujui, D. Jankaus
kaitei, Pociui Vladui, Ernai 
Meržinskienei, Emai Bendo- 
raitienei, Ed. Bartkevičiui.

-. Gegužės mėn. pamaldos 
V. Z"linoj, kaip visais taip 
ir šiais metais gegužinės pa
maldos šiokiadieniais bus 7:30 
vai. vakaro, o sekmadieniais 
— 6 vai vakaro. Gegužės 1 
d. gegužinės pamaldos bus 7 
vai.

— Gegužės mėn. 3 d. yra 
Šeštinių — V. Jėzaus Dangun 
įžengimo šventė. Tą dieną ne 
dirbs t'k mokyklos ir valdžios 
įstaigos. Šv. Mišios 7 ir 8:30 v-

— Nevedusieji prieš vedu
sius. Gegužės m. 1 d. São Jo 
sė futbolistai organizuoja įdo 
mias futbolo rungtynes tarp 
vedusių ir nevedusių.

Šios rungtynės visuomenė
je kelia nemaža susidomėji
mo. Nevedusieji pasiryžę ne
pasiduoti vedusiems. 
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PAIEŠKO

Liuda Matelionienė gyve
nanti São Paulyje, Rua da 
Graça 415, ieško Bronės Ky- 
mantienės gyvenančios Bra
zilijoje. ” . ‘
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PAIEŠKO
Jurgis Matikonis paieško 

savo dėdės Vincento Matiko- 
nio gyvenusio Š. Amerikoje 
606 Camdeu avė., Burlington 
N. J., ir prieš kiek laiko at 
vykusio Brazilijon ir galimai 
apsigyvenusio São Paulyje. 
Dėdės-arba apie jį žinančių 
prašau pranešti šiuo adresu: 
Snr. Jurgis Matikonis, Caixa 
Postai 74 Cambará, Vila Au 
rora - Ėst. do Paraná.

PARDUODAMA KRAUTUVĖ 

(Secos e molhadbs) 
Vila Oratorio, Avenida A 

Nr. 1180. geromis sąlygomis. 
Smulkesnių informacijų gali

ma gauti vietoje.

ij|iiliilliilliilhilliilliilliilliillii4li|lliilliiliiilliilhilliilliilliilliilliilliilliilliilliilliilliilliilliilhilliilhilliilliilliilhiĮhilhilliilliilliillillhilliilliilliilliilhilli§

Aberturas de firmas 
Encerramentos de firmas 
Transferencias de firmas 
Contrafos na Junta Comercial 
Distratos na Junta Comercial
Escritas Fiscais
Escritas Comerciais

HORÁRIO das

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

,, acidentes

8 ãs 19 horas.
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PR INCEZA
A V E N I D A A L V A R O RAMOS, 1 16 0 — S Â O° PAULO

(Prie pask. sustojimo vietos autobuso 33 Quarta p*rada)

Savininkas VILAIDAjF IP'O'CII UjF
Įvairaus didumo padidinti portretai — spalvuoti! Foto ant porcelano, antkapiams. 

Meniškos, gražios foto nuotraukos! Greitas ir sąžiningas darbas!
Lietuviams pigiausios kainos! 3
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5 Siusti ir visais kitais Administraciniais reikalais !
;KREIPTIS:-KAZIMIERAS MILIAUSKAS l'AIAA T i)J H A 13 /1 »
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