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KORĖJOS karas
Kaip jau esame rašę, UNO 

kariuomenės ir komunistų pa 
liaubų delegacijos surado ben 
drą susitarimą, pagal kurį bu 
vo nustatyta provizoriška pa 
liaubų fronto linija 'Fa linija 
faktiškai maždaug sutampa su 
dabartine fronto linija. Pagal 
šią liniją turėjo stabilizuotis 
frontas per 30 dienų, per ku
rias b ivo numatyta, jog turės 
būti pasirašvta pati paliaubų 
sutartis

Vienu momentu buvo pa
sklidę gandai, jog tokiu būdu 
karo veiksmai jau iš anksto 
nutraukiami iki sutarties pa
sirašymo, bet Vašingtone 
šiuos gandus tuojau pat at
šaukė. Karo veiksmai tebesi 
tęsia. Tiesa, žemės veiksmai 
yra visai nereikšmingi Jr, ga
lima sakyti, jog faktiškai kau 
tynęs yra lyg ir. sustojusios. 
Bet ore vyksta intensyvus ka 
ras. '•

Iš komunistų pusės yra siun 
čiama. gana dideli karo avia
cijos kiekiai, kurie vykdo 
kautynes su JAV lėktuvais. 
Svarbiausi!,s kautynės ore 
vyksta tarp abiejų pusių nai
kintuvų. Komunistai naudoja 
rusų naujausią dujų stumties 
lėktuvą MIG. o amerikiečiai 
- SABRE Atskirose kautynė 
se dalyvauja iki 100 ir dau
giau lėtuvų iš abiejų pusiu, 
paprastai komunistai bntgi 
pralenkia savo skaičiumi.

Nuostoliai, kiek galima spė 
ti iš pranešimo, yra taipgi 
komunistų didesni. Vyksta 
oro kautynės, kurių išdavos 
bus labai svarbios; kadangi 
komunistai, atrodo, ’pradėda
mi šias naujas karo pastan
gas. vra nasiryžę panaikinti 
amerik’ečių oro persvarą, ku 
ria iki šiol amerikiečiai nau
dojosi visoje Korėjoje.

Tuo tarpu Pan-Mun-Jon te
bevyksta toliau ' paliaubų de- 
rvbos, kurios dar *vis neatro
do, jog būuų pasib’vgusios. 
Svarbiausieji klausimai, ku
rie Šiuo metu yra sprendžia- 
m5, vra belaisvių pasikeitimo 
ir paliaubų kontrolės klausi
mas Dėl karo belaisvių ame 
rikiečiai pareikalavo jog bū 
tų tio‘a’1 pat įvykdyti sn-it i 
rimai, paskelbti skaičiai, nu
rodytos koncentracijos vie
tos, leist’ aplankyti belais
vius Raudonojo Kryžiaus at
stovams ir tt. ir kad belais
viai. pagal susitarimą, butų 
nieko nelaukiant išleisti.

Komunistai ilgti tylėję dėl 
belaisvių klausimo, nesenai 
davė savo pas ūlymą. Amer- 
kiečiai turi apie 120.000 be- 
la’svių, o komunistai apie 
5 000. Komunistai dabar betgi 
pasiūlė, kad belaisviai būtų 
iškeisti «visi už visus». Kol 
amerikiečiai deLis su šiuo pa 
siūlymu, kadangi turi 24 kar

tus daugiau komunistų belais 
vių, komunistai slepia, kiek 
jie turi amerikiečių belaisvių 
ir kur jie randasi. Kadangi 
yra pavojaus, jog komunis
tai gal būt, yra išžudę nema
žai belaisvių, suprant iii a. jog 
amerikiečiai nėra linkę pri
imti Komunistų pasiūlymus, 
kol Jie slepia žinias apie be
laisvių padėtį.

Dėl pali iubų kontrolės ame 
rikiečiai padarė nuolaidų ko- 
munislų reikalavimams Pas
kutinis UNO delegacijos pa
siūlymas numato, jog komu
nistams bus perle stos tam 
tikros salos pagal šiaurės Ko 
rėjos jūros pakraštį ir jog 
fronto užpakalinės sritys ga
lės būti kontroliuojamas vadi 
namųjų «neutraliųjų» stebėto 
jų. Komunistai siūlydami «ne 
utraliuosius» stebėtojus, nenu 
rodė, kas jie tokie, bet buvo 
suprasta, jog tai busią patys 
rusai arba rusti satelitų atsto 
vai, kurie Korėjos kare' f r- 
maliai nedalyvauja.

Bet amerikiečiai siūlydami 
šias nuolaidas pareikalavo, 
kad š:e stebėtojai būtų kari
nas paliaubų komisijos žinio
je. kuri galėtu laisvai judėti 
po visą Korėją, kad galėtų 
būti vykdomas žvalgymas ir 
iš oro, jog esantys Korėjoje 
kariai galėtų būti keičiami 
ir kad nebūtų statomi nauji 
aerodromai.

Šių sąlygų komunistai dar 
nepriėmė, bet yra padarę sa
vo kontra pasiūlymą, kuris 
taipgi nepriimtinas UNO ka
riuomenes delegacijai. Dery
bos vyksta toliau.

Nusiginklavimas negalimas
Amerikos pasiūlymas pa

vesti tarptautinei komisijai 
kontroliuoti atominių ginklų 
gamybą, Rusijos atstovo, pa- 
sikytoje gruodžio 12 d. kalbo 
je, politiu- s komisijos su-irin 
kime, buvo galutinai atmes
tas.

Rimai siūlo pirma uždrausti 
gamybą, o vėliau įvesti kon
trolę. Anot Višinskio, atomi
nius ginklus turi tik Ameri
ka ir Rusija. Jei Amerika su 
tiktų sustabdyti atominių gin 
klų gamybą, tą pat padarytų 
ir Rusija.

Kitais žodžiais rusai norė
tų, kad Amerika nusiginkluo 
tų, o rusai tuomet apsiginkla 
vimu turėtij progos pralenkti 
visus ir savo vergiją uždėti 
visam pasauliui. Kas šiandien 
Kremliaus diktatorių žodžiams 
gali tikėti, kai tiek daug su 
tarčių yra sulaužę, jų tarpe 
ir su Lietuva, kad jie pildys 
savo pasižadėjimu'-. N’io’ 
Atrodo, kad visiems nūs:gin-

Sovietų Rusijos užsienių reikalų komisaras Višinskis (kairėje! atmetė va
karų demokratijų atstovų pasiūlymą UNO susirinkime atomin ų ginklų kon
trolės reikalu. Tarp kitko pareiškė, kad dėl šito naujo pasiūlymo «Juokėsi 
visą naktį». Kreipdamasis j Anglijos ir Amerikos atstovus (dešinėje), pasakė: 
«Ponai, esate karo provokatoriai».

klavimo reikalu pasitarimams 
yra padėtas taškas.

Egiptas svyruoja’
Egiptas su Anglija buvo ža 

dėjęs nutraukti diplomatinius 
santykius. Vyriausybė svyruo 
ja. Atrodo, kad čia buvo egip 
tiečių neapgalvotas išsišoki
mas. '

Ką egiptiečiai darytų ir ko 
kioj padėty būtų nutraukę 
santykius su Anglija?

Lakiiny streikas
Brazilijoj civilinės aviaci- 

j s lakūnai ir kiti tarnauto
jai gruodžio 8 d. pradėjo strei 
ką reikalaudami atlyginimo 
pakėlimo. Beve k per visą sa 
vajtę nepavyko susitarti. Tuo 
metu kraštui, ne tik kompa
nijoms, padaryta didelių nuos 
tolių.

Atstatyti oro susisiekimui, 
įsikišo vyriausybė, kuri rem
damasi tam tikrais valstybės 
gerovės dekretais įpareigoja 
lakūnus !r kitus tarnautojus 
grįžti darban. Esamus n esu ta 
rimus tarp kompanijų ir tar
nautojų išspręs teismas. Atly 
ginimas numatyta pakelti 20 
procentų.

— Brazilija iš Amerikos 
gauna 300 milijonų dolerių 
paskolą.

— Rytų Vokietija, komunis 
tų valdoma, nesutinka, kad 
būtų įsteigta iš UNO atstovų 
komisija patikrinti galimybes 
ratinėje ir vakarinėje VoMe- 
tijoje laisviems rinkinis ms.

Komunistai nenori, kad puma, 
tytų jų kraštuose įvestą tero 
ro valdymą.

Urugvajus neturės 
Prezidento?

Ate-nantį sekmadienį, pruo 
džio 16 d. urugvajiečiai bal
savimo kebu pasisakys ar pa 
neigti prezidentūrą ir jos vie 
toj įvesti «Vykdomą Kolegi
ją», ar pasilikti prie senos 
tvarkos.

Vykdomoji kolegija būtų su 
daryta iš 9 asmenų. 6 jų pri
klausytų didesnėms partijoms, 
o 3 mažesnėms. Visuomenės 
susidomėjimas šiais rinkimais 
yra. mažas. Tikimasi, kad bal 
suos nedaugiau 50%. 
Urugvajus yra mažas, bet tur 
tingas kraštas, su pastoviu ir 
tvirtu pinigu. Naujos valdy
mo sistemos būtų gera ta y pa 
tybė, kad valdyme galėtų da- 

Ir moterys dalyvauja UNO darbuose. Kairėje ma 
tome Uiugvajaus valstybės atstovę socialiniams 
reikalams Ana Tigueira besikalbančią su Eleonora 
Roosvelt.

lyv uti ir mažos partijos. O 
s Ipnumas tas. kad bus stoka 
lankstump. Kurios sistemos 
šalininkai laimės iš anksto 
sunku pasakyt'.

— Prancūzijos parlamen
tas patvirtino «Schumano pla 
ną». sulig kuriuo Europos an 
glies ir plieno gamyba yra 
prižiūrima tarptautinės komi
sijos.

— Šveicarijos prez deniu 
išrinktas Kari Koblet. Švei
carija yra kraštas, kurio pre 
zhięnto vardas mažiausiai mi
nimas pasaulio spaudoje.

- Žymusis vokiečių finam 
sistas Schacht, grįžęs į o 8 
menesiu ekskursijos po gpa- 
sauli, planuoja įsteigti banką 
su 6 milijonų DM kap'lalu.

£ — V. Vokietijos ambasadų 
rius lanko S. Paulo estadą.
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Lietuvos plotai ir gyventojai
Dr. Kazys Pakštas, 

Duquesne University, Pittsburgh, Pa.

'■ Čia rašysiu apie tai, kaip 
kaiteliojosi Lietuvos plotas 
nuo 1920 m. vidurio iki 1945 
m. pabaigos. O jis nuostabiai 
dažnai keitėsi. Metraščių, ka 
lendorių ir šiaip staipsnių ga 
mintojai dabar turi progos 

Dr. Kazys Pakštas

pasirinkti. «Lietuvos žemės 
ūkis ir statistika» (Dilingen, 
1948) pasirinko 1940 m. pabai 
gos ribas ir todėl Lietuva iš
ėjo be Klaipėdos ir be ryti
nių pakraščių «Tremtinio Ka 
lendorius» 1951-52 m. pasirin 
ko 1939 m, spalio mėn plotą. 
Tai jau iškrito iš Lietuvos 
net ir Švenčionys, Dieveniš- 
kis ir Druskininkai. Visi Bal
tijos respublikų žemėlapiai, 
jei prie jų prideda ranką lat
vis ar net estas, beveik vi
suomet išbraukia iš Lietuvos 
Klaipėdą ir Vilnių. Kaip gi 
dabar susigaudys šitoje faktų 
maišaty eilinis skaitytojas ir 
lituanistikos kursų jaunas mo 
kinys?... Ruošiamas stambus 
ir gražus (1:500.000) Lietuvos 
žemėlapis mokykloms, įstai-

Plotas
65.179 kv. km.

18.303 kv. km.
15.800 k v. km.

Sovietinė Lietuva
Gudijai priskirta 

dalis
Mažoji Lietuva

Visa etnogr. Lietuva 

LieUvcs plotas taip 1919 ir 1946 m.
1929-1924 m. tarptautinių sutarčių nustatytas 

plotas 88.111 kv. km.
1920 m. spalio mėn. lenkų kariuomenės jsiver 

žinių sumažintas Lietuvos plotas (Vil
niaus netekus) 55.670 kv. km.

1939 m. kovo 22 d. vokiečiams pagrobus Klai
pėdą liko 52 822 kv. km.

1939 m. spalio 10 d. atgauta Vilnijos dalelė,
(6.8880 kv. km. 59 602 kv. km.

1940 m. rugp. 3 d. Gudijos atstovams pasiūlius,
grąžinta trys sklypeliai (2.647 kv. km.) 
su Švenčionimis, Diedeniškiu, Drus
kininkais 62 249 kv. km.

1941 m. vokiečiai atėmė Druskininkus ir Die-
veniškį, o pridėjo Ašmenos ir Svie 
rių apskritis 67.019 kv. km.

1944-1945 m. sugrįžę rusai atėmė Ašmeną ir
Svierius. bet sugrąžino Klaipėdos 
kraštą 65.197 kv. knr

1945 m. Potsdamo konferencijoj rusai atskyrė 
Mažąją Lietuvą su Karaliaučium 
(15.850 kv. km.), pasiryžę padidinti 
Sovietinę Lietuvą 81.047 kv. km.

Taigi visa sutarčių apribota etnografinė Lietu 
va, su Gudijai laikinai prijungta da
limi (18,303 kv. km.), bet be Suvalkų 
trikampio 99 350 kv. km.

goms ir kambarių sienoms pa 
puošt’. Jį ruošia žymus mūsų 
kartografas pulk. Juozas An
drius Bostone. Siame žemėta 
py jau bus išvengta tenden
cingų klaidų vis mažinti Lie
tuvos plotą.

Š’o straipsnelio autorius š. 
m. rugp. rūgs, ir spalio mėn, 
aplankė keletą svarbių lietu
viškų centrų tarp Chicago» 
ir Atlanto ir visur su žymes
niais lietuviais užvedė kalbą 
apie Lietuvos sienas: ir jis 
patyrė, kad visuomenėje nė
ra jokio noro atsisakyti nuo 
esamų sutarčių sienų klausi
mu su Latvija 1921 m. su Ru 
sija ir Gudija 1926 m. Taipgi 
priimama domėn ir Potsdamo 
linija, 1945 m. nustačiusi pro
vizorinę ribą Mažajai Lietu
vai, nors ir nevisai tikslią. 
Sovietinės Lietuvos ir koali
cinės Lenkijos vyriausybių 
susitarimas 1945 m. gale dėl 
ribų Suvalkijoj laikomas tik 
provizoriniu, nes labai trokšta 
ma sugražinti Lietuvai mažą, 
bet tautiškai svarbų sklypelį 
Seinų-Punsko ruože Bet prak 
tiškai politinei kartograiijai 
reikia juk ribų pagal Lietu
vos nesulaužytas sutartis, y pa 
tingais ženkli's pažymint 
mums pageidaujamas patai
sas.

1951 m. spalio 7 d. «Naujie 
nų» redakcijos patalpose bu 
vo susirinkę ALT. Lietuvos 
Sienų Komisija ir Lietuvių 
Profesorių S-gos atstovas (jos 
pirmininkas Dr. A. Gylys). Iš 
klausė referato ir ilgai svar
stė įvairius Lietuvos sienų as 
pektus. Šiame susitarime jie 
nutarė praktiškos geografijos 
ir kartografijos tikslams tai
kyti tik sutarčių jau nust.aty 
tas Lietuvai ribas, bu+ent ani 
mant 99.350 k v. km. .ubą

Gyventojai 1941 m. 1 kv. km
3.238:000 gyv. 50

862.000 gyv. 37
1 000.000 gyv. 64

99.350 kv. km. 5.100 000 gyv. 52

MŪSŲ LIETUVA

Chaillot Rūmai Paryžiuje, kuriuose vyksta UNO po
sėdžiai. Rūmai buvo statyti 1937 m. tarptautinės pa

rodos reikalams.

38.363 kv. mylias, Tą plotą 
turėtų labiausia pabrėžti visi 
mūsų spaudos leidiniai ir vi
sos mokyklos.

Minėtasai ALT susirinkimas 
kaip ir visa lietuvių tauta, 
šiandien juk negali dar būti 
tikri, kad visos dabartinės su 
tartys su kaimynais išliks ne 
pakeistos būsimoje, dar toli
moje. taikos konferencijoje. 
Mes norime mažų pata su, 
bet kai kurie kaimynai gali 
užsimanyti ir didesnių patai
sų, liečiančių valstybės ribas. 
Potsdamo nutarimas net nemi 
ni, kad Mažoji Lietuva priva 
lo būti sujungta su D. Lietu 
va. Bet ir Klaipėda. 1919 m. 
atskirta nuo Vokietijos, juk 
negreit dar patapo nietuvos 
Respublikos dalimi Sienos 
dar gati keistis, bet mes ne
privalome pahs jau dabar Lie 
tuvą kaimynams parceliuoti 
ir ją mažinti.

LIETUVOS GYVENTOJAI
Dabirtiniu metu visa Lie

tuva yra paprasta Rusijos ko 
lonija, kur vykdoma rusų ko 
lonizacija ir senųjų gyvento 
jų išnaudojimas, priespauda 
ir net likvidacija. Lietuvių 
tautos žemė tapo rusų pada
linta į tris politinius viene
tus. (Pirmoji lentelė )

GENOCIDO vykdymas Lie 
tuvoje pradėtas rusų 1941 m 
birželio mėn. Jis buvo tęsia
mas ir naciams okupavus Lie 
tuvą ir buvo taikomas dau
giausia žydams: jų žuvo apie 
209.000. 1944 m. rusai (vėl at
naujino genocidą, matomai, 
tęs ir toliau. VLI'<o surinkto 
mis informacijomis sovietinė 
Eietuva iki 1951 m. vidurio 
yra nustojusi apie 800.000 
žmonių, kurių dalis dar tebė
ra gyvi ištrėmime. Žinoma, 
gyvi tebėra ir tie lenkai, ku 
rie repatrijavo Lenkijon iš 
Lietuvos. Nežiūrint baisių žu
dymų ir trėmimų, gyventojai 
vis del to vedasi ir daugina
si ir turi gal būt beveik nor
malų prieauglį. Apytikriais 
daviniais šiuo metu sovietinė 
je Lietuvoje dar gali būti 
(1951 m. gale) apie 2 500.0G0 
jos senųjų piliečių. Sovietų 
enciklopedija skelbia, kad so
vietų Lietuvoje esą apie 3 
000 000 gyventojų. Bet tai tur 
būt su laikinais rusų koloms 
tais ir gausia policija bei a d 
ministracija. Lietuvių procen 
tą sovietinėje Lietuvoje rusai 

skelbia esant 85%, pagal tai 
išeitų, kad sovietų Lietuvoje 
yra dar 2 550.0(10 lietuvių. 
Esam įsitikinę, kad tas sk i- 
čitis yra. be it kiek mažesnis, 
gal apie 2.4000.000.

Genocidas Gudijai priskir
tose Lietuvos dalyse irgi vyk 
dornas, taikant jį ypač kata
likams lenkų ir gudų tauty
bės. Lenkų repatriacija ir ge 
nocidas kartu yra tikrai su
mažinę ten vietinių gyvento
jų skaičių iš 862.1 00 j GGO.IGO 
o gal ir žymiai mažiau jų ten 
bus likę.

M. Lietuvoje, kurią rusai 
pavadino Kaliningrado sriti
mi, prieš rusų užplūdimą ga
lėjo būti vienas milijonas su
kaupti, gal arti 1.1000.000 gy
ventojų. Ten jų beliko vos 
100.000, dnžniausia kaimuose. 
Iš Mažosios Lietuvos gyven 
tojai bėgo Vokietijon rusų te 
romi užeinant. O gi kiti jų 
dalis ųal arti pusės, paieko 
į Rusi jos vergu stovykl <s ir 
iš te'» retai kas gyvas begrįš.

T d per visas tris Lietuvos 
dalis iš 5.11'00 000 senųjų gy
ventojų, 1951 m. gale, var 
criai bus likę ten daugiau 3. 
200 000. gal bent kiek mažiau 
bus jų ten likę.

Natūralinis gyventojų prie
auglis prieškariniais metais 
(1936 1939 m.) būdavo: Ryt
prūsiuose (M. Lietuvoje) ir 
Nepr. Lietuvoje apie 11 pro
milių per metus, betgi Vilni
joj jis galėjo siekti apie 14 
promilių. Visai gi etnografi
nei Lietuvai normaliu meti
niu prieaugliam galima laiky 
ti 12 promilių. Buvo sakyta, 
kad prieš genocido pradžią 
1941 m. visos trys dalys etno 
grafinės Lietuvos turėjo ma
žiausia 5.100.000. Jeigu geno
cido būtu nebuvę, jeigu Lie
tuva būtų pergyvenvsi leng
vesnę okupaciją. kaip Danija 
ar Olandiją, tai šiuo metu Lie 
tuvoje jau turėtų būti 5.700. 
009 gyventojų, gi dabar yra

B-". ■....

UNO susirinkimas Paryžiuje

1951 m. gruodžio 15 d.

vos 3.200.000, tad genocidas 
pareikalavo jau 2.5G0.0G0 au
kų: neturėkime vilčių, kad 
jų žymi dalis išliktų gyva Si 
biro vergijoj dar kelotą me 
tų. Užsienin pabėgusių ir gy
vais išlikusių turime apie 65. 
000 lietuvių ir žymiai daugiau 
vokiečių, ypač iš Karaliau
čiaus. Tad šiems 1951 m. Lie 
tuvos gyventojų autochtonų 
pasiskyrstymas apytiksliai ga 
Ii šitaip atrodyti.

Sovietinėje Lietuvoje 2.500.
0( 0 gyv. — kv. km. 38

Mažojoj Lietuvoj — 100.000
gyv. — kv. km. 7

Gudijai priskirtoj daly 600, 
000 gyv. — k v. km. 32

Viso etnogr. Lietuvoje —-
3 200 000 gyv. kv. km. 32

32 gyv. 1 kv. km. tai atatin 
ka Latvijos prieškarinį gyve 
ntojų tankumą. Gi Estijos tan 
kūmas buvo 24 ir Suomijoj 
10

— VUKo plėnį mas posė 
džiavęs XI. 17 d. s van-te be 
kita ko ir rugsėjo 13 d. Reut 
lingene pasirašytą susitarimą 
(tarp VLITo derybų delegąci 
jos ir Lietuvos delegacijos 
šefo rnin. St. Lozoraičio), ku 
ri balsams pasidalinus lygio
mis (po 5) — atmetė.

— Kompetentingų L etuvos 
diplomatinių sluoksnių prane 
Šimu visi Lietuvos įgalioti mi 
nisteriai ir diplomatiniai at
stovai yra pareiškę diploma
tijos šefui S. Lozoraičiui sa
vo pritarimą susitarimui, kurį 
jis pasirašė su VLIKu šių me 
tų rugsėjo mėn. 13 dieną. Ly 
giu būdu yra pritarę susitari 
mui Lietuvos generaliniai kon 
sulai.

— Min. St. Lozoraitis iš Ro 
mos išvyko Paryžiun, kur ry 
šium su UNO sesijos darbais 
užtruks k e'etą savaičių.

— BALFo vadpvybė Euro
poje veda su vokiečių įstai 
gomis derybas, kad ir jie duo 
tų paramos B AT Fui. ypač kai 
nustos veikti IRO. Paskutinė
mis žiniomis, jei nebus iš n:e 
kur gauta paramos, tai nuo 
1952. L 1. d. įsiaigai Vokieti 
joje teks susispausti iki vie 
no asmens.

— Dar šiais metais ruošia
masi išleisti VLIKo laikraš
tį.

— Kad darbas galėtų sėk
mingiau vykti, galvojama lie
tuvių Vasario 16 d. gimnazi
ją perkelti iš Diepholco kur 
kitur į patogesnę vietą. Tuo 
tarpu gauti du pasiūlymai: per 
kelti į Bergnassau (tarp Kob 
lenso ir Limburgo) ir į Brd 
Neuburgą (3) km. nuo Bon- 
nos). Abiejose vietose buvo 
internatai. Tuo reikalu susi
siekta su vokiečių savivaldy
bėmis.

SOPAS PRONTAS fim 1 
n£LPRONTAS EM 5 MINUTOS 

PALADAR CASEIRO

2



pusi. 3 MŪSŲ LIETUVA 1951 m, gruodžio 15 d.

KAIP BUS SUTRIUŠKINTAS BOLŠEVIZMAS 
IR IŠVADUOTA LIETUVA

Vienas iš populiariausių 
amerikiečių žurnalų «Colliers» 
spalio 27 d. išleido spec, nu
merį, skirtą «Rusijos nugalė
jimui ir 1952-1960 m. okupaci 
jai» pavaizduoti.

Jo viršelyje įdėtas žemėla
pis su budinčio UNO okupa
cinių pajėgų MP. Lietuva at
vaizduota su priskirtais jai 
Gardinu, Vilnium, šiuurės Ryt 
prúsiais, o to vakarams «pri
mesto karo* būdingą apžval
gą davė rinktiniai to daiyko 
JAV specialistai: kariai, žur
nalistą’, senatorial etc.

Žurnale net iliustracijomis 
ir platokais aprašymais pa
vaizduota, kaip tas įkarus 
vyks, kaip vėliau teks oku- 

• puotus kraštus valdyti, kaip 
raudonoji armija per Pabalti
jo kraštus puls vakarus, o vė 
liau UNO per tą patį Pabalti
jį pasieks net Suomiją, kaip 
Baltijos jūroj išdėstys minas 
etc.

Rūpestingai paruoštais duo 
menimis, iliustracijomis ir 
diagramomis parodyta, kaip 
paskiau, nuplėšus geležinę 
uždanga, turės vykti atstatyt 
mo darbai ir visose gyveni
mo srityse grąžinta laisvė, 
kurią iškovoti gaus padėti tū 
kstančiai anapus geležinės 
uždangos numestų pabėgėlių, 
ištremtieji i darbo Įstovyklas, 
kaliniai etc,

«N. J, Times» karinis ap
žvalgininkas Beldwinas ta 
proga pažymi, jog amerikie
čiai, vydami rusus Pabaltijy 
išlaipinsią stiprią kariuome
nę. Žurnale pažymima, jog 
Lietuvai bus gražintas Kara
liaučius su sritimis aplink jį 
(š. Prūsais), o UNO pajėgos 

pasiliks buv. satelitiniuose 
kraštuose ir išlaisvintose Pą- 
baltijo valstybėse lik tol, kol 
ten jų reikės atst lyti tvarkai 
ir pravesti laisviems rinki
mams

Būdinga, jog patys ameri
kiečiai ir jų spec, tarnybos, 
kai kuriais atvejais yra pada 
riusios daugiau, negu kai k u 
rių okupuotų kraštų gyvento
jai patys yra to tikėjęsi. Mi
nimąjį numerį išgrobstė tiek 
amerikiečiai tiek ir neameri- 
kiečiai Visų rytų kraštų trem 
tinių jis buvo sutiktas ypač 
šiltai Vokiečių spaudos reak 
cija buvo įvairi. Nors ir lai
kydami tokį planą «utopiniu» 
vis dėl to, vieni, kaip «Spie
gei», įsidėjo trumpą minimo
jo «karo» aprašymą su okupa 
cinių pajėgų MP nuotrauka 
ir šalia parašu: «Lietuva pa
veldi Karaliaučių».

LIETUVIAI
E IR ALIULI JOJ

Susirinkimas
Šį sekmadiedį šaukiamas 

Liet. Kat. Moterų Draugijos 
ir Maldos Apaštalavimo Drau 
gijos narių susirinkimas 4 v. 
po piet Vila Zelinoje mokyk 
los patalpose.

— Liet. Kat Bendruomenės 
choras vasario mėn. 9 d. eks 
kursijos proga koncertuos Bio 
de Jane're. Tuo reikalu jau 
susirašinėjamą su Rio Liet. 
Kat. komitetu. Salė koncer
tui jau yra rezervuota.

Yra pareiškę noro ir nema 
ža choro rėmėjų dalyvauti 
ekskursijoje. Ekskursijos pro 
grama yra numatyta Šitokia: 
Vasario mėn. 8 d. ankstį ry
tą, apie 6 vai. išvykstama au 
tobusais iš São Paulo. Pake
liui sustojama Brazilijos tauti 
nėję šventovėje - Aparecidoj 
kur bus aplankytas stebuk
lingas Marijos paveikslas, at
laikytos mišios, kurių metu 
giedos choras.

Po to bus tęsiama kelionė 
ligi Rio, ^Penktadienio popie
tis ir vakaras ir šeštadienį Ii 
gi pietų bus lankomos įdo
mesnės miesto vietovės. Va
sario 9 d. koncertas. Vasario 
10 d. ryte pamaldos. Iš Rio į 
São Paulo bus išvykstama sek 
madienio vakare.

Norintieji dalyvauti ekskur 
sijoje privalo apsispręsti iš 
anksto ir pradžioj sausio mė 
nėšio pranešti choro valdy
bai, nes iš anksto reikia ži
noti tikslų ekskursantų 'skai
čių, kad būtų galima rezer
vuoti atatinkamas skaičius 
autobusų.

— Lietuvių Sąjungai Brazi 
lijoje globojant, Vacį Gervi
no ir Petro Kauno iniciatyva 
ruc Siamas vakaras, sausio 5 
d. atsisveikinimas užsirašiu
siems išvykti Kanadon.

— Ateinantiems metams at 
naujino «Mūsų Lietuvos» pre 
numeratą Ieva Katkienė ir sa 
vo dukrelei Reginai gyvenau 
čiai Kanadoj.

— Moterystės luoman ruo
šiasi A. Jočys, prieš pustre
čių metu atvykęs iš tremties 
su Ona B^reišyte. ;

INDÚSTRIA ARTEFATOS de 
CIMENTO

VY7'JU7AS SKRIPKA
Priimu įvairius užsakymus 

įvairių išdirbinių iš cimento, 
kaip skalbimui tankes, šuli
niams cimentiniai dangčiai, 
gėlėms indus, cimentinius 
vamzdžius, balaustrus, ir kitus 
įvairius šios rūšies išdirbinius 
Darbas skubus ir pigus. 
Adresas: 'Rua Paulistano, 11.

Vila Zelina — São Paulo'

SKAITYK IR PLA
TINK «M. LIETUVA»
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REIKIA BALDŲ? KREIPKIS į TAUTIEČIO
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Geromis sąlygomis
Patogioje vietoje

Av. Zelina 495
PARDUODAMAS

BARAS - BILIJARDAS
Smulkesnių informacijų ga

lima gauti vietoje.

Reta proga!
Pigia kaina - geromis są

lygomis • su didele fregezija

Parduodamas Baras
Av. Zelina 518

Tartis ten pat vietoje.

Liudas Dovydėnas

Auksiniil Vakarų Daina
Atėjo tai, ko labiausiai ūkininkas Petras Bur- 

dulis bijojo. Gal būt, iš baimės laiku nepagalvojo, 
kas bus, kai tatai ateis? 1944 metų liepos 24 d. 
litai atėjo. Nuo to gali priklausyti mirtis ar gy- 

uiimas. Ir dar kažkas daugiau, tai, ką žmonės 
prastai vadina laisve.

Rytuose, viršum pušyno, danguje iššokdavo 
imu kamuoliai, kurie sklaidėsi ir nyko dusliam 
įtrankų dundėjime.

Petras Burdulis stovėjo už klojimo, nupiau- 
>j dobilėnoje, prie vieversio lizdo, kurį pažymė- 

o sausų dobilų kuokšte. - kad ratai ar neapdai- 
us žmogus nesumaigytų penkių nuogų vieversio 

vaikų.
Viršum juodo šilo atsirado keturi lėktuvai. 

Jie nardė, kaip kregždės, kol vienas degdamas 
nutįso ugnies kaspinu į juodą mišką, o mažas bal
tas parašiutas išsiskleidė prie juodo debesiuko. 
Parašiutas, lengvo vėjo nešamas, plaukė išilgai 
šilo...

Kur nuslydo degantis lėktuvas, išsivertė pil
kšvai juodi, tiršti dūmų kamuoliai. Užu šilo žyb
čiojo šūvių sprogimai, baltas parašiutas sklandė 
viršum visko, pailgą juodą skuduriuką apačioje 
prilaikydamas. Tas juodas, dvišakas skuduriukas, 
buvo žmogus.

Ir ūkininkas nežinojo, kokiai vėliavai pri
klausė karys su parašiutu.

«Ar jis gyvas, ar negyvas?» • - klausė save 
Burdulis, bet jis geidė visa krūtine, kad tą juodą 
skuduriuką vėjas nuneštų labai toli, kur saugu, 
kur nesigirdi patrankų dundėjimo

Saulė buvo arti vakarų medžių. Ten buvo ty
ku, ramu. Po saule Burdulis matė miestelio me
džius ir baltą varpinės bokštą. Aplink tą bokštą 
susirinko kryžiai, žemės kupstai, tai kapai. Ten 
guli tėvai, seneliai. Nešventintų kapų kertėje guli 
vyresnysis brolis Jeronimas, prieš trejetą mėne
sių virvės kilpoj baigęs kvėpavimą.

Burdulis nerangia ūkininko mintimi perbėgo 
brolio Jeronimo gyvenimą. Vasarą 1940 metais 
brolis Jeronimas mielai nuėjo tarnauti raudonie
siems, kai jie užėmė Lietuvą. Jeronimas iškilo į 

apskrities policijos vadus. 1941 metais birželio 
mėn., vokiečiams užimant Pabaltijį. Jeronimas pa
sitraukė su raudonaisiais, nes bijojo vokiečių ir 
savo brolių keršto. 1943 metais Jeronimą parašiu
tu išmetė arti Vilniaus, .Medininkų girioje. Ten jis 
buvo partizanų būrio vadu. 1944 metais, balandžio 
pabaigoje; lietingą naktį Jeronimas pasibeldė į 
gimtosios trobos langą. Burdulis Petras brolio ne
pažino: buvo barzdotas ir balčiausiai pražilęs. Pet 
ras žinojo, kad už priglaudimą brolio Jeronimo 
vokiečiai sudegintų sodybą, vaikus ir senius su
šaudytų. Bet kaipgi brolio nepriimti?

Jeronimas atvirai pasipasakojo: «Klystam — 
ir nusiviliam, o gal nusivyliam ir klystam. Aš no
rėjau mirti už tai, kuo aš tikėjau - laisvę ir tei
sybę!» Ir jis apsako, kaip Maskvoje daug kas pa
aiškėjo. Visiškai nusiminęs Medininkų girioje, kai 
partizanų gaujose išvydęs plėšikus, savanaudžius, 
kurie beginklius vaikus ir moteris degino nakti
mis, užrišdami degančių trobų duris... ir siuntė 
raudonajai armijai skambius pranešimus apie prie
šų sunaikinimą, tikėdamiesi gauti medalių, pinigų 
ir... šnapso. «Petrai, tai melas ir nuogas durtuvas. 
Ir viskas vardu kažin kada ateisimos, įkalbamos, 
gražios laisvės.»

Po nakties rado Jeronimą klojime po balkiu, 
plonos virvės kilpoj kabantį. Pražilusi galva švie
tė po dulkinu juosvu balkiu.

Stovėdamas prie klojimo sienos, Burdulis bro
liui pavydėjo... Nebereikia atsakyti į klausimą: 
hėgti ar pasilikti? Kas laukia — jei liksi, ką sutik
si — jei bėgsi?

Tuo metu lauko siauru taku siūbavo juod
margių karvių banda, ramiomis akimis, retkarčias 
seilėtą snukį mėtydamos ant šonų, baidant puolan
čias muses. Vėjalis atnešė pieno kvapą ir karvių 
skeltų kanopų šlepsėjimą.

Burdulis praleido dvidešimts keturių gyvulių 
akis, tokias ramias ir tikras, ir jis pajuto, kad nuo 
šitų akių jis negalės atsiskirti... Žaliam slėny šo
ko du kumeliukai. Ar juos galėtų palikti be globos 

Jaunesnysis sūnus Alfonsas išvežė ant arimo 
kuliamąja mašiną, — kad nesudegtų troboms už
sidegus Ir šios mašinos negalima palikti po lietu
mi ir saule.

Ir jis tvirtai nutarė:
— Ne, aš toliau varpinės negaliu! Ar man ne 

vistiek, kur bus tai, kas turi būti?

— Tėti, tėti! Eik namo, Viktoras atkeliavo. 
— sušuko duktė Emilija.

Viktoras, antrasis Burdulio sūnus, buvo Kau
ne daktaru. Nesenai baigęs, mokslus, dirbo ligoni
nėje, kur su būrių draugų sudarė Laisvės Kovo
tojų kuopelę. Laisvės Kovotojai — aršiausi vokie
čių priešai, lygiai ir bolševikų. I aisvės Kovotojų 
žodis: kova prieš prievartą, melą. Šventai tikėda
mi va"karų pergale prieš visokių spalvų diktatū
ras, per trejetą rezistencijos metų neabejoja vo
kiečių okupacijos subyrėjimu. O kas su Rytų to- 
talizmu? Į tai daktaras Burdulis ir kovos draugai 
ne be rūpesčio, bet atsakydavo: «Vokiečių suby
rėjimo dieną raudonieji sąjunga bus; nukraujavusi 
ir Rossevelt’ui — Churchill’iui paklusni... O At
lanto Charta.. Gali būti, kad vokiečių subyrėjimo 
dieną raudonoji armija nebus toliau savo senųjų 
ribų.

Laikas šitas mintis sklaidė, sklaidė kaip dū 
raus. Vakarai kapstėsi po Afriką, Italiją, o raudo
noji banga vis plačiau tvino.

Daktaras Burdulis su lengvu lagaminėliu ran
koje atsigrįžo prie Kauno, kai degančio miesto dū
mų kvapas ore plaukė, o kalniukais lingavo rau
donųjų. tankai. Per kelieliką valandų pasiekė sa
vo tėviškę, nutolusią nuo Kauno už 160 kilometrų. 
Ir lengvai apskaičiavo, per kiek dienų raudonoji 
armija nuseks paskui jį, nelaikoma skystų, begin
klių vokiečių karių.

Daktaras Viktoras Burdulis, liesas brunetas, 
piktai ir beviltiškai svarstė, ką reikės sakyti tė
vui, motinai, broliui, dviem seserim? Daug kartų 
svarstyta, gražiai apkalbėta Atlanto Charta, de- 
morkratija, pasirodė tolimos ir neveiklios, prieš rau 
donarmiečių durtuvus. Ar dar galimą galvoti apie 
greitą pokarinį bolševikų atsitraukimą, žinant rau • 
donųjų veržlumą, žinant Vakarų abejingumą, ži
nant Jaltą. Jis pats buvo stipriai apsisprendęs 
vykti į Vakarus, bet kaip tėvams, kaimynams? Juk 
jie klaus? Jeigu ir neklaustų, ar nevertėtų pasa
kyti?

Tėvas sustojo užpakalyje sūnaus, kuris sė
dėjo į obelį atsirėmęs, kaimynų apsuptas, be pir
mykščio įsitikinimo patylomis kalbėdamas:

— ...Po to, ką aš čia sakiau, mums aiškus 
būklės tragiškumas: bėgti į Vokietiją blogai, pa
silikti — negerai! Mes gerai žinom, kas yra so
vietai, bet kas laukia Vokietijoje? Visi laukiam
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Lietuva
Tu pakilai giliuos pusnynuos, 
nuo kraujo žemė kaito — 
buvai tartum plaukais lininiais, 
kukli laukų mergaitė.

Šimtai dėl tavo vardo grūmės 
išalkę ir be miego — 
Jie su didžiom viltim išėjo 
ir su prastom sermėgom.

Vėl kraujas iš širdies srovena, 
ir tau ant veido krenta...
Pabusk, pakilk, brangioji mano, 
Ant aukšto marių kranto!

APLEISTOS ŽEMĖS ŠIRDIS

Lietuvių žemėje yra daug daugiau, 
kaip ant žemės.

Myk. Biržiška

Ilgai, ilgai į ją žiūrėjau susikaupęs' 
bijodamas nerimto žpdžio pasakyt, — 
ji pažvelgė,tartum žvaigždė iš juodo skliauto 
skaisčiom Viduramžių akim.

Retai žmogus tokio akimirksnio sulaukia, 
kad taip galėtų aiškiai amžius pramatyt, 
Bet vėl dangus prieš mano valia apsiniaukia, 
primesdamas dar neviltį gilesnę kaip naktis.

Tamsus ir lėtas mano žvilgsnis — 
nejau tiesiog į pražūtį brendu?... 
Galva po sunkiu debesiu nulinksta, 
ir aš į praeitį vos-nę vos judu.

Staiga girdžiu po žemėm širdį tvinksint ' 
taip, lyg pavasarį po lūžtančiu ledu, 
ir aš, tartum pažadintas perkūno trenksmo, 
Štai vėl nežinoma kryptim skrendu.

Moteris
Paėmė Šaitanas iš jūrų putų, 
iš žemės mėšlo, iš medžių syvų kvapo, 
iš rožių ir lelijų žiedų sulčių, 
ir sutvėrė moteriškės kūną ir 
įkvėpė jai gyvybę, 
Ir buvo ji dabar gražesnė, 
negu toji šmėkla, kuria* Seitanas 
žmogų suviliojo.

V. Krėve

Tu — amžinos poezijos šaltinis, 
gilias tamsybes perveri kiaurai: 
karžygiai glaudžiasi tau prie krūtinės 
ir pailsėję skrenda, kaip arai.

Tu įkvėpi išminčiams gilų protą, 
kvailiams tą patį atimi visai — 
turi tu žemėj valdžią neribotą, 
tau rankose tamsybė ir šviesa.

Tu elgetą bučiuoji, kaip šešėlį, 
kuriam nušvist nelemta niekados — 
ir jis iš džiaugsmo šoka, lyg pašėlęs, 
pasiramstydamas abiem lazdom.

Neries Lelija

Atilsėkim ant kranto brangioji, 
jau naktis. Ir keliai netikri. 
Vanduo pro lelijas banguoja — 
į sutemas teka Neris.

Sroveno naktis amžinybėn, 
sroveno ir kraujas širdin.
Akyse šviesios žvaigždės sužibo, 
Sudrebėjo padangė didi.

Jau lelijos ant vandenio miega, 
kol audringosios bangos pagriebs. 
O kas tu prieš amžiną jėgą, 
prieš verdančią srovę Neries?
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Prariji» lelijas verpetai 
ir nunešė drumsta vilnis
Plaukia žmonės, lelijos ir metai, 
suliepsnodami žaibo ugny.

SOPAS PRONTAS
PRONTAS EM 5 MINUTOS 

PALADAR CASEIRO HELIO

LIETUVOS EŽERŲ DEIVĖ

Aš negaliu ilgai žiūrėti 
į tavo užverktas akis — 
žmogus, ilgainiui išprotėtum, 
jei negalėtum nusiskint

vienui vienos gyvos lelijos 
Iš tos daugybės vandenų, 
kurie man akyse vilnija 
nuo pat aušros lig sutemų.

O ją skaudžiau už kalaviją 
vėjelis palietė šiaurus: 
drumsta banga krantus užliejo

pilnus gėlių ir vyturių — 
užliejo lūžtančią leliją — 
užliejo deivę ežerų...

Karaliai aukso sostuose sudžiūtų, 
iš ilgesio numirtų lordai ir grafui — 
jeigu ne tavo žalios rūtos, 
kurios nevysta amžinai.

Geriau, žmogus, juodam karste gulėtum, 
arba nuskęstum marių vidury. — 
jeigu tavęs šioj žemėj nemylėtų 
pašėlusi, kaip žaibas, moteris.

(Prano Kozulio eilėraščiai iš jo poezijos 
knygos «Dulkės Ežere»)

patarimo, bet kas gali, patarti? — Jis valandėlę 
tylėjo, žiūrędamas į žemę. — Aš bėgsiu, o kaip 
jūs darysite — kiekvieno valia. Yra vienas pasi
guodimas bėgantiems i vakarus, nes galės su pas
kutinių atodūsiu pasakyti: ieškojau, dariau ką ga
lėjau. Pasiliekančiųjų laukia vergija, visokia mir
tis.

Užstojo tyla. Galvos linktelėjimu Viktoras 
pasisveikina su tėvu, kuris kiek piktai paklausė:

— Ar gali visas kraštas išbėgti?
- Tai gerai pasakyta, ar gali visi išbėgti, — 

pritarė ir džiaugėsi skystais ūsiukais, smulkavei- 
dis Buteika Antanas.

- - Istorija žino tokių atsitikimų. Turkų užim
tas sritis paliko graikai, suomiai didvyriškai pali
ko sovietams užleidžiamas sritis. Gal būt, mums 
teks pasauliui parodyti bolševizmo tikrovę, ir tai 
vaizdingai atliksim masiškai pasitraukdami.

— Niekai! Kvailystė! Spausdinot ant popie
riaus, kalbėjot trejus metus apie chartas ir demo 
kratijas, o dabar bėkim! Palikus aruodus, gy
vulius, laukus nenupjautus. Lengva pasakyti — 
mostelėjo tėvas ranka ir atsisėdo prie obels, iš 
kitos pusės.

— Taigi, mes išbėgsim, nes joks turtas nie
kai prieš baisius bandymus, kurie mūsų laukia 
naujoj vergijoj. Bet atminkim, kad karas baigiasi, 
kad tai paskutinė okupacija. Vokiečiamus mūs oku
puojant guodėmės, kad tai laikinai, o kas išvaduos 
iš bolševizmo? — klausė žilas, vienakis senis pli
kyta.

Iki vėlyvo vidurnakčio kaimynai ir daktaras 
Burdulis svarstė ir nieko geresnio. Juo ilgiau 
tarėsi, juo klaikesnė radosi padėtis.

Netolimam beržyne klaikiai dainavo pami
šęs Valiuko Juozas, jam pritarė lėktuvų dūzgimas 
ir reti šūviai.

Nakties tamsoje prie sodo sustojo žmogus. 
Matyt, valandėlę klausėsi vyrų šnektos.

— Jūs — ko? — paklausė senis Burdulis.
Norėčiau gerti, — atsakė vyras iš už sta

tinės tvoros. — Taigi, gerieji žmonės, sakykit, ar 
toli bolševikai?

Emilija atnešė kvortą vandens. Seniai skus- 
stą barzdą nusišluostęs, vyras kriste sukrito ant 

sodo vejos, tardamas «Nebegaliu.
Po valandėlės jis baigė pasakojimą:
— Juk, mums visiems gerai žinoma. Gal Af- 

rtkoje, Ugnies Žemėje, gal net Amerikoje neži
noma, kas yra dvynukai — rudas ir raudonas. Tik 
ne mums. Kas gyvas — bėga visi. Darbininkai, 
ūkininkai, mokyti, nemokyti. Jeigu jūs būtumėt 
matę, kas dėjosi Utenoje? Ar neturit, vyrai, dūmo?

Užsirūkęs, užklaustas, kas gi buvo Utenoje, 
labai baltais, gražiais dantimis, vyras pasakojo:

— Kaip visur. Vokiečiai pabėgo, o raudonie
ji neatėjo. Atėjo partizanai. Gaujos. Banditizmas. 
Plėšti, žudvti. Utenos miesto gyventojai, pamatę, 
kas yra tie partizanai, pasipriešino, išvaikė tuos 
«partizanus». Tada atėjo raudonieji su partizanais. 
Kas dėjosi — geriau tylėti. Uždegė namus, užri
šo. Šaudė, korė, plakė. Ištisos gatvės buvo suly
gintos su žeme. Numirėliai kapuose vartėsi.

— Lidica. — kažin kas tamsoje pasakė
— Ką ten Lidica. Lietuvoje, Lenkijoje dabar 

bus šimtai Lidicų. Žmonės bėga viską pametę, bet 
ne visiems pavyksta pabėgti.

Po pusvalandžio vyrai skirstėsi Sunkiai vil
ko kojas seni ūkininkai, darbininkai, inteligentai. 
Du mokytojai, Byronas ir Micuta, vienu du ginči
josi. Jie dar nebuvo suradę nutarimo: bėgti ar pa
silikti? Tai buvo blogiau už baimę ir mirtį kartu. 
Mirtis — galas visur pasieks, ir Vokietijoje, ir pas 
raudonuosius. Tačiau, nors akimirką norėtųsi bū
ti savo sprendimo viešpačiu ir tvirtai pasakyti: 
taip ar ne?

Vieni kalba, kad į Vokietiją neįsileidžia, vis
ką atima, uždaro į lagerius už vielų, bombarduo
ja pabėgėlių kolonas, per upes nekelia. Kiti kal
ba apie neapsakomą raudonųjų kerštą, terorą, iš
vežimą. Tai kažin kas protu neapimamo, žmc 
gaus kritimas į dugną ir mirtį. Tačiau norėtųsi 
dar surasti ir didžiausioje blogybėje geresnio 
pateisinti žmogaus valią, sugebėjimą.

Rytuose vėl pradėjo dundėti, praskrido lėkty-, 
vai, už pušyno kilo raudonos, žalios raketos - 
žmogus savaip sveikino blėkštantį rytą.

Studentas PaceviČius Anupras padėjo dakta
rui Burbuliui susikraut kūprinę, nes pats seniai 
buvo susidėjęs. Ir jis pasakė:

— Aš manau, iš Vakarų ateis žmonijos išsi
vadavimas Kas lieka, tegu lieka ir čia. Juk spren
džiamasis mušis dar ateis. Su Hitleriu suloštas tik 

pirmas futbolo rungtynių puslaikis.
— Manykim. Geriau spėliojimai, negu nevil

tis.
Tai girdėdamas senis Burdulis, kai ginčytis 

norėdamas pasisakė:
— Ó aš lieku! Ir ką jūs į tai?

★

Kitą dieną po pietų pasklido žini i:
«Bolševikai supa! Supa boševikai! Nori mus 

sugauti!» Kodėl jie nori mūs sugauti? (Daugelis 
net nepagalvojo, kad gal ne juos rnori sugauti).

Daktaras Burdulis, studentas PaceviČius ir 
abu mokytojai su šeimomis ankstį rytą išvažiavo 
pora arklių. Senis Burdulis nenorėjo duoti savo 
gerų juodbėrių arklių, bet Burdulienė pati atve
dė iš dobilienos, bardama vyrą;

— Lieka tau dar penki arkliai. Juk pats pa
silieki.

Burdulio dukterys, Emilija ir Antanina, mal
davo tėvą: «Argi tu. tėvai, užmiršai, kas bnvo rau
donieji 1941 metais?

Senis Burdulis ilgai tylėjo, kol keistai grū
mojančiu balsu suriko:

— Nebuvo pasaulyje tokios nelaimės, kuri 
atplėštų ūkininką! Ūkininką nuo savo žemės!...

Po pietų pradėjo lynoti. Prie Burdulio sodo 
privažiavo keturi vežimai pilni maišų, dėžių ir 
vaikų. Du barzdoti, pusamžiai vyrai paprašė ėde
sio arkliams ir vandens. Burduliai viską darė, vai 
kus‘ girdė pienu, išvirė du puodu bulvių. Bet Bur
dulis vengė šnekėti su naujais atvykusiais, kai, 
Fmilija pasakė: «Tai ūkininkai iš Vilniaus kraš
to».

Rodėsi, Burdulis smerkė ūkininkus, apleidu
sius savo namus.

(Iš Knygos «Žmonės Ant Vieškelio»)

---------
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BAR e CAFE dc POVO

!3i

MEKANIKOS DIRBTUVE

55 AVENIDA PAIS DE BARROS, 55

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

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

išsimokėtinai.

MARTINS & ŠIMKUS

ltm

JONAS VARNAUSKAS
Telefonas (recados) 3-0710

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

& FILHOS

= RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 275 — 7 AND. — SALA 73 g
1 TEL. 34-7482 — SÃO PAULO g
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Galima gauti pačių naujausių ir įvairiausių rūšių
prekių. Čia gali pirkti batų, skry 
bėlių, elektros gaminių. Didelis 
pasirinkrinkimas radijo aparatų, 
radijo vitrolų. Taip pat turi ir 
naujausių plokštelių. Čia yra
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radio laboratorija įrengta pagal naujau 
sius teknikos reikalavimus, vedama 
prityrusių specialistų, atlieka visus 

taisymo ir reformavimo darbus. • 
Prie pat autobuso Nr. 93 

sustojimo vietos.

PRAÇA SÃQ JOSÉ, 1 - S. PAULO V. ZELINA
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I MPORTAÇÂO — EXPORTAÇÃO

Escritório: - Av, Churchill, 94 — 11.o and. - sala 1110 
Fones: 52-0229 32-6265 

Em Minas Gerais:

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

IŠ FABRIKO TIESIAI VARTOTO.)UI.
E

sopasPRONTAS EM 5 MINUTOSfl 

PÀLADÁR-ÇJ^ÉÍRoWíOfflB"

SS INDUTTKIA
CAI.ÇADCJ

IE CCMEKCIC IDE 
MAT IE IL II ON IJ LTDA.

u 1 T

KRAUTUVĖS:
Rua São Caetano, 526
Rua São Caetano, 510

Fone 35-3260

FABRIKAS IR RAŠTINĖ:
☆ Rua Javaės 719

São Paulo

ĮKURTA 1890 METAIS

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

dažais ir pastele.
A R T H U R SCHMIDT

Priimami pakvietimai'į namus — Senų portretų reprodukcijos 
RUA SÃO CAETANO, 447 -TEL. 4-5576 - SÃO PAULO

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!...
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. VIENINTELIAI ATSTOVAI 
GARSIOJO VANDENS 

L I N D O Y A

l®10

Mi

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINTOJAI

IRMA©/ CARRIIERI

RUA DINO BUENO, 795 a 835 
TELEFONES: 51-4019 e 51-2223

!x::i

Caixa Postal 3967
SÃO PAULO

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

dos naudokite!
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kovo mėnesio Prestes Maia 
Galerijoj.

Gimnazija Vila Zeli
noje.

Šią savaitę buvo egzaminai 
į atidaromą seselių pranciš- 
kiečių gimnaziją V. Zelinoje. 
«M. L.» norėdama plačiau pa
informuoti savo skaitytojus 
apie naują mokslo židinį krei 
pėsi į gimnazijos direktorę 
seselę M. Juliją su keletą klau 
simų.

— Kaip ir kada kilo idėja 
steigti gimnaziją?

—- Tai jau senas projektas. 
Tik nebuvo sąlygų aukštesnei 
mokyklai atidaryti - aiškino 
direktorė.

— Ar ši gimnaziją bus tik 
mergaitėms?

— Ne. Čia tilps mergaitės 
ir berniukai. Bus atskiros 
klasės.

— Ar gimnaziją baigus ga
lės mokiniai čia pat eiti ir co 
legio kursą?

— Jei bus mokinių bus ir 
colegio kursas.

— Kokia bus mokslo prog
rama?

— Kaip visur, taip ir čia 
privaloma laikytis oficialios 
programos. Ir diplomai turės 
tokią pat vertę kaip ir kitų 
gimnazijų.

Egzaminų bus dvi serijos: 
gruodžio ir vasario mėnesiais.

— Įdomu, ar daug yra kan
didatų pirmon klasėn?

— Mergaičių klasė beveik 
pilna. Yra tik kelios vietos.

Jos teks pirmiau užsirašn- 
siems. Berniukų klasėje yra 
daugiau vietų.

Neturtingiems ir gabiems mo 
kiniams bus daroma žymių 
palengvinimų už mokslą. Moks 
las negali būt veltui, nes rei
kia mokėti mokytojams algos 
palyginamai nemažos Vien 
tik gimnazijos užregistravimas 
atatinkamose įstaigose atsiėjo 
virš dešimts tūkstančių kru- 
zeirų.

— Koks bus likimas dabar 
esančio “curso complimentar”

— Jei bus kandidatų jis bus 
tęsiamas toliau. Penktas sky
rius visuomet bus. Jį g? lės 
lankyti, kaipo paruošiamąjį 
kursą gimnazijai, silpnesni ir 
jauno amžiaus mokiniai.

Naujas gimnazijos pastatas 
naudojimui bus įteiktas, tiki
masi, dar prieš kovo mėnesį.

Kviečiame visus draugus 
pažįstamus dalyvauti 30 tosios 
d!enos šv. mišiose egzekvijo
se už mūsų šeimos n.y imo as 
mens A.fÀ. Veronikos Masie 
nės vėlę, kurios bus šio mėn. 
22 d. (šeštadienį) 8,30 vai. ry
to, Vila Zelinos lietuvių baž 
nyčioje.

Iš anksto dėkojame.
Masių šeima.

PARDUODAMA ŪKIS
(Sitio) iš 8 alkierių 6 kl. nuo 
Piedade ant kelio S. Paulo-Pa 
rana. Gyvenamas namas vais 
medžių ir Cr$15.000,00 vertės 
eukaliptų. Del smulkesnių in
formacijų kreiptis: Piedade 

Rua Coronel Pereira, 52

AUDRA ANTANAITYTĖ šiais 
mokslo met baigė l.a girnų >zi 
jos klasę pirmąją mokine lai
mėdama aukso medalį. Moko-

/J
r
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1951

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

Aukime ir visais
si «São J 
da Gloria.
kitais mokslo metai*. iškovo
tos pozicijos neužleisti kitiems.

— «Musų Lietuvos» adminis 
tratorius kun. K. Miliauskas 
šią savaitę grįžo iš atostogų 
ir planuoja budus ir priemo
nes. kad «M. L.» galėtų lan
kyti visas lietuviškas šeimas.

— Gruodžio mėn. 8 d. Ma
rija Vagnerytė artimų priete- 
lių rately atšventė savo gim
tadienį. M. \ agnerytė lanko 
baleto studijas. Svarbiausia 
kad yra susipratusi lietuvaitė 
ir sulig išgalių, dalyvauja lie 
tuvių parengimuose.

PARDUODAMAS NAMAS rua 
B nr. 33. Vila Adade už orfa
nato susidedantis iš 2 miega
mų kambarių, virtuvės, vonios 
ir priekyje - armazenas. In
formacijų galima gauti vietoje

hm——HH-

— Praėjusį sekmadienį iš 
Amerikos atvyko seselė M. Li 
Uja Atostogoms Amerikon 
ateinančią savaitę išvyksta 
seselė M. Irene.

— Dr. Vinco Kudirkos var
do mokykloje, Moocl rua Li
tuânia 67. gruodžio mėn. 25 d 
15 vai. ruošiama Kalėdų Eg
lutė su meniška programa ir 
Kalėdų Senei,iii.

skubiai reikalingi į me 
kanikos dirbtuvę šaltkalviai - 
(sereleiro) atlyginimas geras 
kreiptis: A v. Želina, 714 - fun 
dos.

REDAKCIJOJ YRA LAIŠKAI:

— Poltrona-cama 1-iimėjo 
523 nr. Laimė teko Nijolei 
Bortkevičiutei.

Vet. Vilimaitis, H Lasins- 
kas. J. Merkevičius, Jonas Si 
liekas. Jonas Jarauskas, Ant. 
Lašdauskas, H. Guzikauskas, 
Vytautas Draugelis.

■

Oficina de Modelos 
para fundição e 

Marcenaria!

PETRAS ŠIMONIS
BRAIŽYTOJAS - 

MODELISTAS
Įvairiausi modeliai ma- ' 

šiuų lydiuimui!
BALKONAI.. VITRI-Í 
NOS IR KOMERCINIU I 
ĮSTAIGŲ ĮRENGIMAI!'

VISI KITI MEDŽIO 
DARBAI!

IŠ ANKSTO RUOŠKIS Į L. R. K. BENDRUOMENĖS 
CHORO 15 METŲ JUBILĖJINĮ

IW N C E IRTA-V A r A CA
kuris įvyks sausio mėn. 19 d.

Sociedade Ginástico Paulista. R. Couto Magalhães 280 
Pakvietimus galima įsigyti pas Bendruomenės choro 
valdybos narius, choristus, V. Zelinoje V. Tijūnėlio 
bare, klebonijoje ir Avenida São João 233, prieš di 
džiuosius pašto rūmus, Juozo Karpavičiaus siuvykloje

•a«-
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TECELAGEM DE LINHO E ALGOPÂO "BALTICA” 
TERRSEVICIUS & BA ROG LT DA.

Gamina staltieses lino Belga įvairaus didžio, medžiaga 
vyriškiems ir moteriškiems kostiumams. Lovatieses med 
vilnės ir šilko (Raion). Priima užsakymus. Parduodama 

vietoje fabriko kaina, lietuviams didelė nuolaida.
São Caetano do Sul — Travessà São Francisco, 202 

São Paulo '

m» l

MENO PARODA.
Lietuvių dailininkų ir tauto

dailės paroda bus 16-31 dieną

ásí

VILA ALPINAAVENIDA DR. GiACAGLINI

18 ■■■■■■■ BB8B9DUO aCMM8*«888B8B83 V 8 ■ 8 B ■ ■■■ « 8 ■■ ■ ■ ■ ■ «■■■ ■■■• <■■■ 8888 • 8 8 B 8 8 8 U 8888 8888 88 8 t 888 B B 8 4 3 B B • 8 8 888

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

São Paulo, Vila Zelina 
Rua Venda Nova, 46 ;

Telef. 3-0710

Radio Dirbtuvė ir Laboratorio SOPAS PRONTAS 1
AL€ IK E A J BIDIIIKA

RUA BENJAMIN CONSTANT, 103 — São Caetano do Sul
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Registrado no C.R.C. sob o n o 551

VILA ZELINA — S. PAŲLOAVENIDA ZELINA, 749

Aberturas de firmas 
Encerramentos de firmas 
Transferencias de firmas 
Contraí; s na Junta Comerciai 
Distratos na Junta Comercial 
Escritas Fiscais
Escritas Comerciais

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

HORÁRIO das 8 às 19 horas.
uiBiinuitiiiiiiHiiminiiiiiiMiiitiiiiiiiiiIiiiiiiiiiiiiMiiiiijitiiiiiiiiiiiiiiHiiiiuiiiiitiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiKiimiHiiiiiiiiiiiiiiHiiuiHitriiitiiiiiHi^

PRONTAS EM 5 MINUTO3
PALADAR CASEIRO

INDUSTRIA METALÚRGICA "INDOB" LTD A.
Rua Benjamim Constant, 122 8.° andar salas 801/2 Fone 33-3867 S. Paulo

• Fabricação de Carros tanques para transporte de combustíveis

• Tanques subterrâneos para gasolina, oleo, etc.
• Turbinas Hidro-eletricas para diversas capacidades

• Bombas, baldes e carrinhos para oleo e graxa .

• Parafusos e ganchos especiais para telhados de cimento amianto

• Ganchos e pinos para isoladores

• Niples de 7/2" a 4" cônicos e paralelos.
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