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Rytprūsiuose įsteigtas Antras 
Sibiras

RYTPRŪSIŲ KONCENTRACIJOS LAGERIAI ATKIRSTI NUO 
PASAULIO KAIP SIBIRAS - ČIA KALINAMI TOTORIAI, 
MONGOLAI, IŠ NELAISVĖS GRĄŽINTI SOVIETŲ KARIAI.

Naujų žinių apie Rytprūsius 
atvežė visas transportas vo
kiečių iš Rytprūsių atgaben
tas j vakarų Vokietiją Pažy
mėtina, kad jie buvo atgaben 
ti netiesiog, bet iš Tapiau 
(Rytprūsių), pirma nuvežti į 
Vilnių, iš ten pro Varšuvą į 
vakarus.

Atvykusieji pasakoja, kad 
bolševikų valdoma šiaurinė 
Rytprūsių dalis visiškai atkirs 
ta nuo jų pietinės dalies, vai 
demos lenkų. Atkirsta net nuo 
Lietuvos ir visos Sov. Sąjun
gos. Į šią teritoriją galima ir 
patiem rusam įvažiuoti tik 
su specialiais leidimais.

Grįžusieji tvirtina, kad toji 
sritis taip izoliuota todėl, kad 
Rytprūsiai šiuo metu pavers
ti vienu iš didžiausiu priver
čiamųjų darbų stovyklų ra-jo 
nų visoje Sovietų Sąjungoje 
Dūlis Rytprūsiuose osančių 
priverčiamojo darbo stovyklų 
yra, kaip ir Sovietų Sąjun
goje, kilnojamos. Jų centrinė 
įstaiga yra Įsrutyje, dabar

Caracas B^ínferençiJcJe.
Vykstanti visų trijų Amęri- 

kų valstybių konferencija 
Vęnezuelos sostinėje, šią sa
vaitę svarsto pačius jautriau 
•sius, ekonominius klausimus. 
Lengva yra ras’ti bendra kal
ba politiniais klausimais, pri
imti bendro pobūdžio rezoliu 
cijas pasmerkiančias komu
nizmą ir kitokius izmus. bet 
daug sunkiau yra susitarti 
tais klausimais, nepaisant vi 
sų gerų noru, kur yra lie
čiamas piniginis, ekonominis 
klausimas. Šiuo klausimu šią 
savaitę konferencijoje ir kai 
bama. Amerikos atstovas Fds 
ter Dulles pareiškė, kad jis 
nebus ^patenkintas vien tik 
politimais, susitarimais, aplei 
džia n t ekonominius klaus-m iis.

Lotynų Amerikos valstybės 
palyginamai yra skurdžiai su 
S. Amerika, ar Kanada. Tie
sa. kraštai turtingi, bei tie 
turtai žemėje Juos paversti 
preke ar ekonomine vertybe 
reikia specialistų teknikų. to 
bulos darbo organizacijos i- 
kas svarbiausia, tai kapitalo 
amerikonišku doleriu.

Tekniku surasti nėra sun
ku Pats kebliausias reikalas 
yra gauti pinigo. Amerika 
yra praktiška Ji pinigo be 
reikalo nemetė O kaikurios 
Lotynų Amerikos valstybės 
ima paskolas ir prekes iš kur 
tik gauna, nedaug iesirupinda 
mos kada ir kaip atiduos.

Lotynų Amerikos valstybės, 
pirmoj eilėj Brazilija, pagei
dauja svetimo kapitalo ne iš 
privačių, bet iš oficialių įstai 
gų, norėdama gautą paskolą 

vadinamame Černiakovskio 
vardu.

Šiose stovyklose yra laiko 
mi daugiausia atkelti totoriai, 
mongolai ar kaukaziečiai. Da 
lis čia taip pat yra buvę bol 
ševikų belaisviai Vokietijoje. 
Jie buvo visų sąjungininkų 
perduoti bolševikam ir pasiųs 
ti ne į R sija, bet į Rytprū
sius Ten ir dabar tebelaiko
mi.

Mitybos sąlygos čia kiek 
geresnės nei Sibire. Tačiau 
pabėgti ir iš čia neįmanoma. 
Tik labai nežymiam lenkų 
skaičiui, kurie buvo iš Sibiro 
stovyklų perkelti į Rytprūsius, 
pavyko pasprukti į lenkų ad
ministruojamą pietinę Rytprū 
siu sritį, jeigu jų iš ten neiš 
davė lenkų komunistai.

Darbai ten dirbami daugiau 
šia kariniam reikalam. Vaisty 
biniai dvarai įpareigoti pirmi 
siusią aprūpinti maistu karino 
menę. Suimtieji vartojami taip 
pat pajūrio įtvirtinimo darbam. 
Pajūris nuo Piliavos iki K ran 
zo visiškai izoliuotas.

pati stivp muožiėura. suvartoti. 
Gi Siaurės Amerika, sako, kad 

.jos gerbūvis išaugo ne iš 
valstybės intervencijos, bet 
duodant pilną laisvę priva
čiai iniciatyvai, nežiūrint ar 
ji eitu iš Amerikos piliečių, 
ar jon atvykusių svetimšalių. 
Sį dėsnį siūlo ir Brazilijai - 
leisti laisvai privačiom kom
panijom su iš u slėnio atsi
vežtu kapitalu verstis. Bet 
Brazilija nėra linkusi laikyt s 
Šios ekonominės potitikos, 
kaskart daugiau varžo sveti
mas kompanijas. Jei šios eko 
naminės politikos laikysis ir 
toliau, svetimo kapitalo sun
ku bus prisivilioti.

ITALUOS

Parlamentas 300 prieš 283 
balsus patvirtino Scelbos su 
darytą vyriausybę iš centro 
partijų. Daugumas ministerių 
yra krikščionių demokratų 
partijos.

Naujas ministeris pirminiu 
kas Scelba kalbėdamas apie 
užsienio politiką pabrėžė, kad 
jo vyriausybė rems Atlanto 
sutartį ir Europos Gynimo 
Bendruomenę Vidaus politi
koj tęs kovą prieš komuniz
mą, kas sukėlė Jrukšfnp ko
munistų atstovų tarpe.

e

Rusijos - Lenkijos santykiai

Maskvos radijo pranešimu, 
sovietų delegacija vadovauja

ma pirmojo komunistų parti
jos sekretoriaus Nikita Kru- 
chev išvyko Varšuvon j antrą 
jį Lenkijos komunistų kongre 
są.

Rusų delegaciją pasitiko 
prie Lenkijos rubežiaus vice 
ministeris pirmininkas Josef 
Cirankevicz, kuris kartu yra 
ir Lenkijos komuniste i ari
jos centro komiteto na -y*.

Maskvos radijo šiam kon
gresui priduoda didelės rei
kšmės, nes jame bus priimta

P Rimšos — 

svarbi ateities veikimo pro
grama.

Kruvhev atvykimas Lenki
jon reiškia girudesrij bendra 
darbiavimą abieju kraštų, tei 
singiau tariant reiškia kas 
kari vis didesnį rusų kišimą
si į Lenkijos vidaus reikalus. 
Rusija, kaip jau parode Btr- 
Ivno konferencija, rėmia l.en 
ki.aa teritorialines pretenzijas, 
išlaikyti užimtą Vokietijos te 
ritoriją ligi Oderio-Neissės li
nijos. Antra. Kruchev yra su 
kob--ozinimo specialistas. Len 
kijos vyriausybė prieš pora 
dienų nutarė Lenkijoje įvesti 
kolkozus Maskva šiam dar
bui ir prisiuntė specialistą 
Kruchev, sulig kurio nnrody 
mais visi Lenkijos gyventojai 
bus paversti baudžiauninkais.

Reikšminga sukaktis.
»

Už poros mėnesių sueis 0 
metų kai lietuviškas spausdin 
tas žodis išsikovojo sau laisvę 
iš caristinės Rusijos'vyriausy 
bės ir 90 metų kai buvo už
drausta spauda. Keturiasde- 
šimts metų lietuvių tauta ko
vojo sunkią kovą už spaudos 
laisvę. Nevienas knygnešys
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Iš anksto jau ruoškis į “MŪSŲ LIETUVOS“

VAIUIM,
kuris bus tuoj po Velykų, balandžio mėn. 24 d., Vila 

Žolinoje, gimnazijos salėje.

Vargo Mokykla

mirė carų drėgnuos kalėjimo 
r.nsiuose, nevienas mirė toli
mame Sibire ar anapus Uralo. 
A pandos laisvė br ūgiai atsiė 
jo. Todėl nenuostabu, kad 
lietuviška visuomenė laisva
me pasaulyje ruošiasi tinka
mai šią sukaktį atžymėti. Ją 
minės ir S. Paulo lietuviu vi
suomenė ir «Musų Lietuva».

'Lai ką prieš 5b metų nena 
jėgė įgyvendinti euristinė Ru 
sija, tą at programą, tik su 
žymiai žiauresnėmis priemo
nėmis vykdo raudonoji Rusi
ja Lietuvoj per prievartągrusin 

Geriausias būdas sutaupyti šiais nepastoviais laikais yra Į 
įdėti pinigą į nejudamą nuosavybę. Ilgai sau galvos j 
nesukdamas įsigyk PIGIA KAINA, vos Cr$ 20,00 už me 
trą žemės, ILGAM ISSlMOKĖJlMUl, dešimt pr® 

centu įmokant užperkant, patogioj ir gražioj vietoj, 
I

JARDIM DAS LAVRAS,
I buvusioj fazendoj Lavras, vos už 9 kilometrų nuo Ribei 

rão Pires, prie Ouro Fino, arba už 16 nuo Suzano mies 
to. Sklypai įvairiaus didumo, žemė tinkama daržinikys-

I
tei — chacara. Kreiptis vietoj pas savininką Balį Paber 
žį, arba Vila Zelinoj pas Vitą Tijūnėlį.-Iš miesto eina > 

autobusai Ouro Fino pro pat minėtą nuosavybę.

dama tautą. Šiandien Lietuvoj 
mokyklose yra privaloma ru
sų kalba, leidžiama visa eilė 
reisų kalba laikraščių, o lietu 
vių kalba spausdinami pakar 
loja..’Maskvos «Pravdos» ar 
Krasnaja Zvezda» mintis, tuo 
dar pavojingiau nuodindami 
lietuvišką dvasią.

Kitados į Lietuvą iš Prūsų 
buvo nešamas spausdintas, 
tikras savo dvasia lietuviškas 
žodis. Šiandien tai neįmanoma 
padaryti. Todėl ir nutautimo 
pavojus yra didesnis, negu 
ca cistinėj Rusijoj.

Lietuviška spauda išeivijoj 
irgi veda sunkią del savo 
egzistencijos kovą. Ši sukak
tis kaip tik būtų geriausiai 
atžymėta, kad kiekviena lie
tuviška šeima atidarytų duris 
lietuviškam laikraščiui ir kny 
gai ir bendrai sukeltų dides
nio susidomėjimo lietuviška 
kalba, kultūra. Šiais klausi
mais teks pasisakyti dar ne
vieną kartą «Mūsų Lietuvos» 
puslapiuose.

FUTBOLAS
Praėjusį sekmadienį Brazi

lijos rinktinė vos vos laimėjo 
prieš paragvajiečius santykiu 
1: 9. Paragvajus abu lošimus 
prieš Čili laimėjo. Brazilija 
prieš Čili ir Paragvajų pirmus 
lošimus irgi laimėjo. Belieka 
dar po vieną lošimą su minė 
tais kraštais. Kadangi lošimai 
bus Rio de Janeire, tai šeimi 
ninkama savo aikštėje ir su 

t sava publika yra daug leng
viau. Bet futbolas nevisada 
laikosi logikos. Pavyzdys 1950 
metų, kada Brazilijos rinkti
nė prakišo Urugvajui.

— S. Paulo miestui 400 me 
tų jubilėjaus komisija, del pre 
feito Janio Quadros miesto 
kaltinimo, nepavykusio karna 
valo, atsistatydino. Gubernato 
rius nenori priimti atsistaty
dinimo. Del asmeniškų ir po
litinių intrygų nukentės mies 
to jubilėjaus darbų eiga.

1
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Rytų Europos sąjūdis Europai 
apjungti

Mintis apjungti visą Europą 
randa vis pritarimo. Į šį ap 
jungiamąjį darbą su laiku vis 
daugiau įsitraukia tiek aiški 
rų žmonių, tiek įvairių orga
nizacijų ar centrų. Štai dau
giau kaip po poros metų pa 
ruošiamojo darbo įvairių vei
kėjų iniciatyva, vadovaujant 
bulgarų politikui ir buv. karo 
attache Berlyne T. Damjono- 
vui, šiuo metu dirbančiam La 
isvosios Eupopos radio tarny 
boję ir per jį kalbančiam į 
bolševikų pavergtą savo tėvy 
nę, toks centras pradeda rei 
kštis ir Munchene. Jis pasi
vadino Rytų Europos Sąjūdis 
Europai Apjungti ir yra oficia 
liai įregistruotas draugijų re
gistre. Prie šio sąjūdžio prisi 
dėti pakviesta 10 Vidurio ir 
Rytų Europos valstybių, būvu 
šių nepriklausomų prieš An
trąjį Pasaulinį karą, bet vė
liau atsidūrusių bolševikinėje 
vergijoje. Artimoje ateityje 
numatyta, kad prie šio sąjū
džio galės susidaryti centras 
Europai šių valstybių politi
niams žygiams koordinuoti.

E. atstovas turėjo progą su 
sitikti su šio sąjūdžio pirmi
ninku Damjanovu, kuris per 
pasikalbėjimą pažymėjo, jog 
šio sąjūdžio veiklą remia ir 
jam visokiais būdais padeda 
visa eilė įvairių kraštu įžy
mių politikų, spaudos žmonių, 
visuomenininkų Iš lietuvių, 
kaip apie šios minties skatin 
tojus, jis ypač šiltai atsiliepė 
apie VT pirmininką K. Žalka 
uską ir URT valdytoją Dr. P. 
Karvelį.

Sąjūdis pasisako už visos 
Europos apjungimą. Tai, anot 
T. Damjanovo, yra vienas iš 
pagrindinių jo konstitucinių 
nuostatų. Tiesa, ne visi vie
nodai supranta, kas yra toji 
apjungtina Europa. Vieni ją 
supranta tik dabartinę Vak. 
Europą, kiti • į ją nori įjungti 
taip pat bolševikų pave^gtuo 
sius 10 Vidurio ir Rytų Euro 

pos kraštų, tretiužsimoję dar 
plačiau. Kaip galutiniai ši kon 
cepcija nusistos, išryškins a 
teitis. Tačiau jau ir dabar • 
daugumas sveikai galvojan 
čių europiečių pasisako už 
tai, kad tegali būti tik viena 
Europa ir kad ji turi būti ap 
jungta. Tik šiuo būdu, sutar 
tinai siekiant bendrų tikslų, 
broliškai savitarpy sugyve
nant ir išugdžius naują euro 
piečių dvasią, tik visiems apsi 
jungus tebus įmanomą paša
linti pavojus naujoms invazi 
joms ir išlaikyti atskirų (autų 
substanciją nesunaikintą. Ti
ktai politiškai ir ūkiškai sti
pri Europa galės grumtis su 
savo priešais, nes Rytai su
pranta tik stiprią kalbą. O 
sustiprėjus ir apsijungus, tai 
kiu būdu bus galima išlaisvin 
ti ir pavergtąsias tautas. Kad 
Vakarai Ir visas laisvasis pa 
saulis neužmirštų pavergtųjų 
tautų už geležines uždangos, 
tam tas sąjūdis svarbiausia ir 
buvo įkurtas. Tokia integraci 
ją, kaip pažymi Damjanovas, 
kovojantiems už pavergtųjų 
kraštų išlaisvinimą ir Naujos 
Europos sukūrimą sudarytų 
visą eilę pirmumų: pačių tau 
tų atstovai, glaudžiau savo 
tarpe bendradarbiaudami, ga 
lės vieni kitus arčiau pažinti, 
išsiaiškinti ir bendrus, ir ats 
kirų tautų gyvybinius reikalus, 
geriau šalini iš savo tarpo ne 
susipratimus ir prieštaravimus 
geriau vieni kiliems, padėti, 
o jų organizuotų balsas bi s 
stipresnis, - jo turės išklausy 
ti ir kiti Tai drauge įrodys, 
kad Ryti) Europos tautos nė 
ra atsilikusios, kad Europos 
apjungimo reikalą supranta, ir 
tam yra pribrendusios. Kovo 
damos dėl savo išlaisvinimo, 
jos tuo būdu galės geriau pa 
reikšti ir savo valią, į kurią 
Vakarai turės taip pat dau
giau atsižvelgti

Imkime pavyzdžiu kad ir 
bulgarus. Nors jie tremty yra

susiskaldę, tačiau visi be poli 
tintų įsitikinimų skirtumo šį 
sąjūdį remia. Pats Damjano
vas yra narys Bulgarų Tary 
bos, vadovaujamos jų pasižy 
mėjusio politiko Dimitrovo, 
kurios centras yra Paryžiuje. 
Į Europos apjungimo darbą, 
be šios, įsijungė ir įvairios ki 
tos bulgarų grupės, sudaryda 
mos vadovybę, kuriai pi mi- 
ninkauja Damjanovas. Toks 
visų prisidėlimas Įgalina toli 
au dar su stipresnėmis jėgo 
mis imtis užsimotojo darbo. 
Tuo keliu, netenka abejok, 
paseks ir kitos tautos. Nuošir 
dus tarp atskirų tautų atstovų 
bendradarbiavimas, lygių tei
sių jiems pripažinimas ir tole 
rancija europiškai galvojanti 
ems kovotojams dėl naujosios, 
suvienytos Europos įkūrimo, 
anot Damjonovo, padės dar 
greičiau realizuoti užsibrėž
tuosius tikslus. Rytų Europos 
Sąjūdis Europai Apjungti ėmė 
si darbo ne atskiroms tauti
nėms organizacijoms eliminu 
oti ar pašalini], bet jų veiklai 
paremti, jai sustiprinti, kad 
pavergtųjų balsas butų geriąu 
girdimas. Ypač tai nereiškia.

Lietuvaičių-sesučių rankų darbo kojinės. Musų liaudies menas

Bernardas Brazdžionis

V

Be Tėvynes Žemės
Mes išalkom be tėvynės duonos, 
Be linksmai banguojančių rugių, 
Kiekvienoj maldoj jos aukštus kluonus, 
Jos sodybas raudančias regiu.

Mes ištroškom be tėvynes upių,
Be jos šalto šulinio vandens,
Jos dalia sunkia naktim mus supa,
Nuo minties šiurpu, kaip nuo rudens...

Mes paklydom be tėvynės žemės, 
O kaip motina, ji miela ir gera — 
Viešpatie, tešviuca skliautas jos sutemęs, 
Teužsidega' gyvenimo aušra.

kad atskirų tautų esamieji eu 
ropiniai sąjūdžiai turėtų sus 
tabdyti savo veikimą arba 
kad šis Sąjūdis turėtų norą 
juos išskirti. Damjonovas re

iškia tvirtą įsitikinimą, kad 
tuo būdu Europos Bendruome 
nės rėmuose bus atskiroms 
tautoms ir jų organizacijoms 
kaip tik sudaryta apsauga, 
kuri dar geriau įgalins jas 
puoselėti savo tautines tradi
cijas ir jas plačiau atskleisti.

Šis Sąjūdis palaiko santy
kius su visomis institucijomis, 
kurios yra susijungusios į Eu 
ropinio Sąjūdžio centrą Briu 
selyje. Geri santykiai palai
komi ir su Europinio Sąjū
džio Vokiečių Taryba, kuri 
gyvai domisi šiuo Sąjūdžiu 
ir rodo jų reikalų supratimą. 
Palaikomi reikalingi ryšiai 
taip pat su atitinkamomis ki
tų kraštų organizacijomis: 
D, Britanijos, Prancūzijos, Ita 
lijos. Yra žmonių, kurie da 
lyvauja ir šiame Sąjūdyje, ir 
atskirų kraštų tos rūšies orga 
nizicijose. Šiuo atveju šio 
Sąjūdžio funkcijos išryškėja 
kaip tarp tų visų organizaci 
jų ryšininko. Be Gerinamojo 
darbo, Sąjūdžiui taip pat rūpi 
ideologinė pusė. Jis rūpinasi 
surasti reikalingų priemonių

(pabaiga 3 pusi.)

Kaip jie mus sušaudė
Pulk. J.

(Tąsa)

Birželio 27 diena. Saulė jau 
pačiuose pietuose. Enkavedis 
tų šaudymas miške ir šunų 
lojimas nesiliauja. Matyti, ji 
ems lahai įdomi ši medžioklė 
Mes su pulkininku Juozu sė
dime tarp trijų eglių, nuo 
veido ir nuo kojų nuolat brau 
kydami uodus, kurie pasiutu
siai skaudžiai kanda, nuolat 
dairydamiesi su didžiausia bai 
me, kad nepamatytame enka 
vedistų rudo ar pilko šuns, ir 
kalbamės, ką toliau darysime. 
Mūsų lenkas vis meldžiasi. 
Labai gerai, kad jis meldžia 
si, nes mes jau ir melstis ne
besugebame. Gegutės, skrai
dydamos nuo vieno berželio 
ant kito, kukuoja ir kvatoja, 
volungės savo švelniais skam 
biais altais improvizuoja įvai 
riausias melodijas, tūkstanči
ai kitokių sparnuočių visoki
ais tonais tik čiulba, kaip kas 
išmano. Visi čia jie turi labai 
daug darbo ir savotiškų rūpės 
čių - juk reikia ir maisto su
rasti, vaikus papenėti, saugo
ti juos nuo plėšikų, na - ir 
linksmintis gražiausiu vasaros 
metu.

— Jokiu būdu negaliu su
prasti, mano galvoje netelpa, 
Juozai, kaip gali tie medžiai 
ir žolė žaliuoti, kaip dar drįs

Petru itis

ta tie paukščiai čiulbėti, jei
gu čia netoli yra enkavedis 
tai? Juk kur enkavedistas 
praėjo, ten tuojau turi žolė 
nuvysti, medžių lapai nudžiū
ti, pabirti eglių ir pušų spy
gliai... viskas turėtų išnykti 
ir sugriūti. Pagaliau, kokią 
teisę turi ir saulė šviesti: juk 
jei enkavedistai tik pasiektų, 
tai tikrai pasistengtų kuo grei 
čiausiai ją nužudyti. Kaip ma 
nai. ko labiausiai enkavedis
tai nekenčia?

— Aš manau, kad kiekvie 
no žmogaus, kurs bent kiek 
panašus į žmogų. Juk tiems 
sadistams žmones kankinti ir 
žudyti mėgstamiausias darbas.

— Man rodosi. Juozai, kad 
jie labiausiai nekenčia saulės, 
nes jie daugiausia tik naktį 
mis viską daro. Juk tai paties 
pragaro, neapykantos ir visų 
nelabųjų pagimdyti vaikai. 
Esu tikras, kad nėra pasauly 
je kito tokio pasiutusio žvė
ries, kaip enkavedistas. Žmo
nės gąsdinasi velniais ir pik 
tosiomis dvasiomis - geriau 
enkavedistais jie gąsdintųsi 
nes jau piktesnės dvasios, 
kaip enkavedistas, ir pačiame 
pragare nerasi. Nuvesk enka 
vedistų būrį į pragarą - tuo
jau viso pragaro velniai išsi
lakstys į visas puses, bijoda
mi patekti į jų nagus. Jie, tur 

būt, ir ten rastų kur išlieti 
savo baisiąją neapyiiantą.

visą laiką girdime bombai’ 
davimą Gana, toli, - dar už 
Červenės, vakaruose. Pačioje 
Červenėje vis dar ramu ir 
ramu. Bobruisko plente girdė 
ti nuolatinis bolševikų šarvuo 
čių bildesys, iš kurio mes 
sprendžiame, kad ne Bobruis 
ko, bet Červenės kryptimi jie 
važiuoja. O taip labai norėtų 
si, kad jie važiuotų priešinga 
kryptimi. Kodei jie dar nebė
ga? Taip neapsakomai jaukia 
me, kad greičiau ateitų vokie 
čių kariuomenė, ir mes galė
tume išeiti iš tų balų. Juk 
jei mums dar keletą dienų 
čia teks tupėti - tikrai badu 
pastipsime. Tik birželio 22 d., 
palyginti, sočiai paskutinę va 
karienę valgėme Kauno kalė 
jime, o dabar jau birželio 
27-ji diena. Juozas labai susi 
rūpino, kad badu nenumirta
me. Aš labai greit pajutau 
balu uodų įtaką, nes dar pri
eš D. karą, gyvendamas Už
kaukazėje, Muganės stepėje, 
dvejus metus buvau drugio 
kankinamas. Dabar tas nelem 
tas drugys vėl tuojau atsilie
pė: kilo karštis ir pradėjo 
krėsti. Valgyli nieko nesinori: 
tik gerti ir gerti. Mūsų lenkas 
čia pat. tarp krūmų durpyne 
iškasė šuliniuką. Dumblui nu
sistojus, vanduo buvo gana 
švarus ir šaltas. Dabar galė
jome gerti, kiek tik norėjome: 
niekas mums nedraudė.

Mūsų pasirinktoji vieta man 
neatrodė pakankamai saugi 

ir nakties metu poilsiui tinka 
ma. Po pusiaudienio, kada 
saulė nebe taip labai kepino, 
išėjau ieškoti patogesnės vie 
tos. Ėjau nėr balas ir krū
mais apaugusias gražias pie
vas - toliau į pietus. Už po
ros kilometrų, palei ilgą tiesų 
krūmais apaugusį griovį pie
voms nusausinti, radau labai ; 
graži; jauną beržyną. Vietaįč 
man labai patiko: buvo pąč 
kankamai sausa ir žydėjo bal 
tos konvalijos, rusvi valerijo
nai, geltonos purienos ir ki
tokios gėlės. Nieko nelaukda 
mas, atsivedžiau į šią vietą 
ir mano draugus. Jie taip pat 
patvirtino, kad čia mums bus 
daug geriau, negu tenai, nes 
čia yra pakankamai saulės 
ir pavėsio.

Mums buvo dar ir tai pato
gu, kad dabar turėjome dvi 
saugias vietas - jei kas mus 
čia pastebėtų, mes grįžtume 
į savo pirmykščių vietą. Tą 
vietą pavadinau lakštingalynu, 
nes naktimis čia šimtai lakštin 
galų čiulbėjo. Iš čia trys ki
lometrai atstu pro beržynus 
ir krūmus matyti Bobruisko 
plentas, ir mes galėjom stebė 
ti. kuria kryptimi bolševikai 
žygiuoja.

Atėję į naująją vietą, tuo
jau sugulėme, nes atžygiavę 
apie du kilometrus balomis 
ir pievomis, kurių didelė žolė 
trukdė mums eiti, labai pa
vargome. Dviejų kilometrų 
žygis alkaniems - labai sunki 
kelionė! Pulkininkas Juozas, 
berželių šakų prisilaužęs, pa

siklojo sau labai gerą guolį 
prieš saulę. Aš atsiguliau ant 
drėgnos žemės ^paunksnyje, 
palei griovį, nes jaučiau turįs 
karščio. Norėjosi vėsiau atsi
gulti. Mūsų lenkas ir čia atė 
jęs tuojau iškasė šulinuką, 
kad turėtume tyro vandens 
atsigerti, nes dabar - tik van 
duo buvo mūsų maistas.

Mūsų lenkas budėjo ir mel 
dėsi, o mudu su Juozu miego 
jome iki sutemų. Naktį miego 
ti nebegalėjome, nes ištisos 
armijos uodų smarkiai prade 
jo raus atakuoti. Ir drebulys 
labai krėtė. Ypatingos čia vie 
tos: dienos metu labai karšta, 
naktį - negalima pakęsti šal
čio.

Per visą naktį, uodus traiš 
kydami, atidžiai klausėmės 
bomba’-davimo, kuris iš vaka 
rų ir šiaurės pusės tai prisi
artindavo arčiau prie Červe
nės, tai vėl nutoldavo. Birže
lio 28 d , išaušus, vėl pradė
jo saulė kepinti. Juozas iš 
naujo labai susirūpino, kad 
mes, nesulaukdami vokiečių 
kariuomenės, badu numirsi
me.

—- Juk visos mūsų pastan
gos išsigelbėti nueis niekais 
- prikaišioja man Juozas. • 
Jei enkavedistai nesušaudė, 
tai dabar bus dar blogiau: ba 
du pastipsime ir tose balose 
supusime. Mano manymu, apsi 
meskime pabėgėliais iš Mins
ko ir eikime į kolchozus mais 
to ieškoti.

(B. D.)
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Latviai ii Estai pasisako 
Vilniaus klausimu

Kanadoje, Toronte, «Daugu 
vos Vanagų» organizacijos lei 
džiamas laikraštis «Latvija» 
šių metų sausio 27 dienos nu 
meryje įsidėjo straipsnį Vil
niaus klausimu, su kuriuo įdo 
mu ir mums lietuviams susi
pažinti.

Pabaltijo Laisvės Rūmuose 
New Yorke neseniai įvyko po 
litinės diskusijos tuo klausimu. 
Buv. Vilniaus universiteto is 
tori jos profesorius S. Sužiedė 
lis, dabar «Darbininko» reda
ktorius New Yorke, laikė pas 
kaitą apie lietuvių lenkų san 
tykius. Jo nuomone, jau da
bar reikia išsiaiškinti su len 
kais, kad Lietuvos teisės į Vii 
nių būtų pripažintos. Tuo la
biau, kad ir baitgudžiai patei

(pabaiga iš 2 pusi.)

ir imtis atitinkamų žygių, ku
rie tą veiklą pagyvintų. Są
jūdis pritaria Dr. P. Karve 
lio minčiai imtis konkrečių 
žygių, kad Europos Taryboje 
Strasburge neatstovaujamų 
tautų padėtis pasikeistų, sie
kiant, jog už geležinės uždan 
gos esančios tautos galėtų 
tiesiogiai dalyvauti Europos 
Tarybos ir europinių iiistitu 
cijų darbuose.

Sąjūdis stengiasi kuo dau
giausia laimėti žmonių Euro
pos apjungimui ir ieško ke
lių, kad egzilams būtų suda
ryta kuo daugiausia priemo
nių kalbėti į savąsias tautas 
per Free Europe, Voice of 
America ir kt. būdais. Sąjū
dis savo nariams bend radar 
biams ir rėmėjams rūpinasi 
sudaryti progų pareikšti savo 
bendradarbiavimą ir ginti sa 
vo interesus per įvairias kon 
ferencijas, posėdžius ar vie
šus pasireiškimus, subręsti 
politiškai, parodyti savo soli
darumą kitiems ir likimo ben 
drumą. Sąjūdis bus lyg tribū 
na, kur atskirų kraštų atsto
vai, nieko neprarasdami, ga
lės atskleisti savo galias ir 
dėtis prie visos Europos ap
jungimo ir naujos, europiškos 
dvasios sudarymo.

Tačiau jei į šį lemtingą įs
pėjimą nebus kiek reikiant 
atsižvelgta, jei europiečiai 
nesupras, kad tik vienybėje 
ir sutarime galybė, kad tik 
apjungta Europa galės drąsiai 
stoti kovon su visokiomis k Ii 
ūtimis, tai yra pavojais, jog 
pavergtosios tautos turės vii 
kti priespaudą ir toliau, - bai 
gė pasikalbėjimą Rytų Euro 
pos Sąjūdžio Europai Apjun 
gti pirmininkas T. Damjano- 
vas.

Vasario 18 d. München e 
įvyko svarbus šio Sąjūdžio 
posėdis. Jame dalyvavo 9 
tautų atstovai. Pranešimą apie 
Berlyno konfertuciją padarė 
Dr. P. Karvelis. Po to buvo 
priimtas atviras laiškas Molo 
tovui, kuriuo, pasirėmus lig
šioline pavergtu tautų patir
timi, demaskuojami tikrieji 
Maskvos planai. Šį laišką bu
vo nutarta visais galimais 
būdais kuo plačiausiai pas
kleisti laisvajame pasaulyje. 
Jį vokiečių spauda jau atžy
mėjo. Kitame posėdyje nusis 
tatyta svarstyti koordinacinio 
politinio centro Europoje su
darymą. Tuo reikalu referuo 
ti pavesta Dr. P. Karveliui. 
Toliau Rytų Europos Sąjūdis 
Europai Apjungti nutarė nau 
dotis Lietuvių Europinio Są
jūdžio Tarybos Strasburge 
turimu biuru santykiams su 
Strasburgo įstaigomis palaiky 
ti.

Po posėdžio buvo spaudos 
konferencija, Į kurią f atsilan
kė visa eilė žurnalistų. 

kė savo pretenzijas į Vilniaus 
kraštą ir dalį Latvijos rytų te 
ritorijos. Paskaitininkas pasi
sakęs už Pabaltijo valstybių 
sąjungos būtinumą.

Sekusiose diskusijose pasi 
girdo balsas, kad latviai ir es 
tai praeityje atsiribodavo nuo 
lietuvių, kai tik eidavęs klau 
simas apie Vilnių. Ateityje 
gal būt bus panašiai ir Lietu 
vai gali tekti savo teises gin 
ti vienai.

Latvių laikraščio nuomone, 
čia keliamas klausimas nuo
dugniai svarstytinas ir latvi
ams, «kad laikui atėjus mums 
būtų aišku, kaip orientuotis». 
Ryšium su latvių visuomenė 
je vyravusia nuomone prieš 
karą, kad Vilniaus klausimas 
nėra latvių klausimas ir kad 
tuo klausimu reikia laikytis 
«griežto neutralumo», laikraš 
tis pastebi: «Šitoks nusistaty 
mas buvo vyriausias stabdis 
kuriant Baltijos valstybių są
jungą ir kenkė ne tik Lietu 
vai, bet Ir visoms Pabaltijo 
valstybėms. Toks nusistaty
mas nėra suderinamas su 
sąjungos idėja. Nevalia mums 
Pabaltijo valstybių bendradar 
biavimo idėjos įsivaizduoti to 
kios, kad ji būtų veiksminga 
tik tada, kai visa eina gerai, 
o kai viena tų valstybių pa
tenka į sunkumus, tai kitos 
šalintųsi nuo jos, slepiantis už 
«neutralumo ir nesikišimo po 
litikos».

Laikraštis toliau rašo: «To 
kio vaikų žaidimo ateityje jau 
neturėtų būti. Mūsų trijų tau
tų likimas yra sujungtas gyvy 
bei ir mirčiai. Naivu ir many 
ti, kad kitos dvi valstybės ga 
lėtų gyvuoti, jei viena žūtų». 
Galima manyti, rašo laikraš
tis, kad po valstybių išlaisvi 
nimo atsiras nesusipratimų su 
kaimyninėmis valstybėmis šie 
nų klausimais. «Bet šiandien 
mes dar nežinom, ar tokiu ne 
susipratimų su kaimynais ne
atsiras ne vien tik dėl Vilui 
aus, bet ir dėl Daugpilio, A 
benės, Pečiuros ir Narvos, d ei 
kiekviena mūsų valstybė bus 
priversta spręsti šiuos klau
simus atskirai, tai drąsiai gali 
ma teigti, kad visi nukentėsi 
me. Pabaltijo valstybių sąjun 
ga bus pajėgi tik tada, jei vie 
ningu frontu galėsime ginti kie 
kvieno sąjungininko intere
sus. Apie tai turėtumėm būti 
aiškios nuomonės jau dabar». 
Laikraštis baigia': Kalbant Vii 
niaus klausimu, reikia laikyti 
nenatūraliu tokią padėtį, kad 
mūsų Sąjungininkams lietuvį 
ams kyla baimė, ar mes sto 
sim už juos, ar mes juos pa Ii 
ksim vienus kovos lauke Vii 
niaus klausimas nėra vien tik 
Lietuvos klausimas, bet yra 
visų Pabaltijo valstybių klau 
simas. Tokioje plotmėje klau 
simas bus galima išspręsti ir 
greičiau ir lengviau. Mes ga
lėtume eiti ir dar toliau ir 
tvirtinti, kad Vilniaus ginčas 
galėjo atsirasti tik todėl, kad 
Lietuva anuomet buvo palikta 
viena ir išskirsta. Jei Pabal
tijo valstybių solidarumas bū 
tų pasireiškęs jau tada, kai ši 
tas ginčas drumstes Rytų Eu
ropos atmosferą laikotarpyje, 
tarp dviejų karų, visai nebfi 
tų įsisiūbavęs»,

Abipus Kauno Pože
minės Lėktuvu Bazės

Neperseniai rusai pagamino 
ir išdėstė po savo svarbesnes 
bazes tolimo skridimo bombo 
nėšius. Nors slepia, bet lais
vą pasaulį pasiekia žinios ir 
daviniai apie kariškas pas
laptis. Naujieji lėktuvai varo 
mi šešių po 10.000 a. j. spraus . 
miniu motorų, konstruktuoti 
A. N. Tupolev.o ir M. I. Gure 
vičiaus, greitis tarp 900 1000 
km per valandą, gerai gin

kluotas ir aprūpintas radaro 
prietaisais ir pavadintas TUG 
-75. Buvo pradėtas gaminti 
apie 1951, bet masiška garny 
ba įsibėgėjo tik 1953 pabai
goje. Jų paskirtisnešti atomi
nes bombas.

Ligi tu laiko rusai tolimo 
skridimo bombonešių kaip ir 
neturėjo. Praeito karo pabai
goje pasirodė TB 7, galįs išsi 
laikyti ore 12 valandų ir pa
kelti 2 tonus bombų, o 1945 
nukopijavo amerikiečių ketur 
motorį B. 29-Superfortress, jį 
patobulino ligi B. 50 ir pava 
dino TO 70.

Šiandieninę tolimo bombar 
davimo jėgą sudaro nepergau 
siaustas lėktuvų skaičius, jų 
turėtų būti apie 1100 TU-70 
ir apie 400 TUG-75. Malenko 
vas pradėjo rimtai rūpintis 
padidinti tolimo skridimo lėk 
tuvų skaičių ir Molotovo mi
este, seniau Perm, įrengė di
džiausią ir modernišką spraus 
minių motorų fabriką. Pasku
tiniu laiku iš ten per mėnesį 
išeina 50 TUG-75. Dirbtuvės 
yra 22 km nuotolyje nuo Mo
lotovo Į šiaurės rytus. Dirba 
24000 darbininkų dieną ir nak 
tį, daugumoje vergai, kurie 
pasmerkti greit mirti nuo 
sunkaus darbo ir su savimi 
nusinešti visas žinomas pas
laptis.

Geografinė vietos padėtis 
tuo gera, kad nepertoliausiai 
yra. geležies ir kitų žaliavų 
kasyklos.

Amerikiečiai, ruošdami oro 
bazes Aliaskoje ir Grenląndi 
joje, pastūmėjo rusus pagal-

Tragedija pajūryje —
j 

voti, kas bus, jei vieną dieną’ 
jie ims mus vaišinti iŠ Aukš
tybių? Siam nepatogumui prt- 
šalinti ir ėmėsi dviejų priemo 
niu: statyti galingus tolimo 
spindulio lėktuvus ir kišti po 
žeme karo fabrikus ir lėktu
vams angarus.

Turimomis žiniomis jau esą 
įrengti požeminiai aerodro
mai šiose svarbesnėse vieto
se: Puškine, 24 km į pietus 
nuo Leningrado, po apylinkės 
kalvomis, kur sutelpa 50 bom 
bonešių ir 70 naikintuvų; Tos 
no, 64 km į pietryčius nuo 
Leningrado, su angarais ir 
katapultom mažiem naikintu
vam išsviesti; Pskove, prie 
Latvijos, du angarai, sujungti 
požeminiu traukimiu, Riga 
-Spilve rajone — trys anga 
rai lengviesiem bombonešiam, 
Ventspilyje - vienas nedidelis 
Krustpilyję angarai negiliai 
po žeme ir pridengti velėna, 
Lietuvoje prie Kauno vienas 
sutalpina 35 bombonešius ir 
kiek į šiaurę nuo miesto ren 
giama kita požeminė bazė 
su 8 angarais.

Be to, 20 km nuo Maskvos,

Juodoji Nedalia
Prie lango rymau nusiminęs, 
minčių nešiojamas margų: 
Išplėštą motiną tėvynę 
pro ūkanas regiu.

Sugrįžti slaptas balsas šaukia, 
vaidinasi sapne 
sūnelis mažas, linaplaukis, 
rankas ištiesęs į mane.

Į debesėlį pasižiūrau 
padangių ilgesiu slaptu — 
ak, tavo garbanos papurę, 
akutės žydros — ak, tai tu!

Skaudi tava, vargų našlaiti, 
juodoji nedalia — 
norėčiau pas tave nueiti 
saulėlydžiu tyliu:

prie lopšio paslapčia parimus, 
paglostyt garbanas švelnias, 
pasiklausyt širdies plakimo 
ir palaikyt rankas delnuos.

I

Ir miegantį glėby išnešti
Iš kraujo ūkanų tirštų 
į amžini} gėlynų kraštą — 
pavasarių šiltų.

Te’. Valiaus medžio raižinys 

Ščerbakove, yra didelis spraus 
minių lėktuvų fabrikas įtaisy 
tas giliai po žeme su dideliu 
aerodromu sunkiesiems bom 
bonešiams ir sprausminiams 
lėktuvams. Be minėtų dar yra 
ir aaugiau tokių slėptuvių, ku 
rio>e įtaisytos remonto dirb
tuvės, sukrautos bombos ir 
degalas. Visa atrodo stipriai 
įtaisyta, gelžbetono storu 
sluogsniu sustiprinta, o kas 
svarbiausia — jų įsitikinimu, 
niekam nežinomą.

Tačiau, kas tais dalykais 
interesuojasi, sužino. Atėjus 
valandai pabarškins ir ten.

«Darbininkas»

— Jungtinės Amerikos Vals 
tybės. Kompozit. VI. Jakubė- 
nas neseniai baigė instrumen 
tuoti suitą «Miško šventė», su 
darytą iš jo sukurto baleto 
dar laisvoje Lietuvoje. Suita 
skirta pilnam simfoniniam 
orkestrui. Plan. A. Kuprevi
čius atvyko į JAV ir pradėjo 
dėstytojo darbą Cleveland©. 
Ten pat fortepiono klasėje dir 
ba ir pian. B Nasvytytė - Sme

Benys Rutkūnas

tonienė. Pavasarį į JAV "at
vyksta koncertuoti ir A. Ku
previčiaus sesuo smuikininkė 
E. Kuprevičiūtė. Dail. P. |Ki- 
aulėnas aktyviai dirba ir pro 
jektuoja ateity suruošti savo 
darbų parodą Paryžiuje ir Ro 
moję. A. L. Tautinė Sąjunga 
Vasario 16 d. gimnazijai rem 
ti iš savo iždo paskyrė 500 
dolerių, o vargo mokykloms 
Vokietijoje - 300 dol. ir para 
gino kviesti visą lietuvišką 
visuomenę aukoti tam reika
lui. Lietuvis inž. J. Jankaus
kas užpatentavo labai svarbų 
ir visiems automobilių vairuo 
tojams naudingą bei reikalin 
gą išradimą - apsaugos įtai
są nuo automobilių slydimo.

Knygos Bare
1953 m. Lietuvių Rašytojų 

Dr-jos literatūros premija 
(50Ò dol.) paskirta B. Brazdžio 
niui už jo poezijos knygą 
«Didžioji kryžkelė». Balsuoti 
buvo pateikta 12 knygų. Pre
mijos mecenatai yra Lietuvių 
Auditorijos savininkai J. Ma- 
liorius ir B. Pakštas. Jaunimo 
literatūros 1953 m.’ premija 
(250 dol.) paskirta L. Žitkevi 
čiui už jo eilėraščių knygą 
«Saulutė debesėliuose», suda
rytą iš apie 50 eilėraščių. Žit 
kevičius yra prieš tai išleidęs 
3 knygas jaunimui: «Čyru vy 
ru pavasaris», «Su tėvelio 
kepure» ir «Tarp tūkstančio 
žvaigždelių», be to, JAV-se 
parašė humoristinės poezijos 
rinkinį «Šilkai ir vilkai»..Abi
em laureatams premijos įteik 
tos su didelėmis iškilmėmis. 
«Draugas» ir 1954 m. skiria 
1000 dol. premiją už geriausia 
romaną. Lietuvių Skautų Bro 
lija išleido Toronto mieste, 
Kanadoje, būdingai pavadintą 
kalendorių «Tauta budi», ku
riame duotos esminės žinios 
apie Lietuvą. Prof. S. Kot, 
surinkęs Paryžiuje daug įdo
mios dokumentacijos, išleido 
prancūzų k. studiją, pavadin
tą «La reforme dans la Gran 
de Duchee de Lithm-nie. Fac 
teur a’ OccidentalisaL ^n Cui 
turelle».
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MOKSLO NAUJIENOS
MILIJONAI ŽVAIGŽDŽIŲ 

PUOLA ŽEME

Visi esame matę, kaip žvai
gždėtą nakt| dangų perskro
džia šviesos piūvis. Tai kren 
ta atsilikusi žvaigždės dalis - 
meteoras.

Prieš porą metų toks mete 
aras Persijoje užmušė 12 žmo
nių, sugriovė kelioka namų. 
Staiga tai vienur tai kitur pa 
taiko j namus. Vienoje moky 
kloję pataikė į mokytojo balti 
nius, ir šis manė, kad moki
niai jam pokštus krečia. Tik 
vėliau, suradus akmenj, buvo 
nustatyta,.kad jis iš dangaus. 
Prieš 15ft metų Aigle mieste, 
Prancūzijoje, nukrito keletą 
akmenų, ir miesto burmistras 
niekaip negalėjo išaiškinti, iš 
kur jie. Tada žmonės manė, 
kad akmenys krinta iš debesų.

Mokslas išaiškino šių skri
dulių kilmę. Jie žvaigždžių 
atplaišos. Didelės jų masės 
atitrūksta ir krinta į žemę. 
Laimė, kad mūsų žemė turi 
storą atmosferos sluogsnj, i 
kurį meteorai susitrina, sude 
ga. Tik didesnieji gabalai pra 
muša šituos žemės patalus ir 
trenkia Į žemę.

Per metų metus žemę yra 
pasiekę dideli meteorai Apie 
1928 m. toks nemažas meteo 
ras nukrito šiaurės Lietuvoje. 
Šio šimtmečio pradžioje vie 
nas iš didžiausių puolė j Sibi 
ra, išdegindamas didelius miš 
ko plotus.

Amerikoje pats didžiausias 
yra nukritęs Arizonoje, ten' 
yra išmuštas milžiniškas kra 
teris, apie 120 metrų pločio 
ir apie 180 gylio.

TELEVIZIJA KARIUOMENEI
Amerikos kariuomenė nori 

pritaikyti televiziją karo tak 
tikai. Pirmųjų linijų vadai ga 
lės dalinių judėjimą vaizdais 
perduoti tiesiai į savo štabus 
už 10 mylių. Šrabai, matyda 
mi padėtį fronte, galės geriau 
daryti sprendimus.

ULTRaRAUDONIEJI SPINDU 
LIAI

Šveicarijoje, Ženevos mies 
te, pritaikyti vienos krautu
vės langu reklamai. Kas tik 
prie krautuvės lango sustoja,

Brazilijos paukštis «Ttican».

ten neuždengtas kūno vietas 
šildo maloni šiluma. O Žene- 
vos oras nuolat drėgnas ir vė
juotas. Tad gyventojai mielai 
sustoja ties krautuvės langais. 
Taip pat vienoje Ženevos baž 
nyčioje, kur žiemą labai šal 
ta, vargonininkui įtaisė ultra 
raudonų spindulių aparatą, ku 
ris begrojantį maloniai šildo, 
ypač rankas.

ORO TUNELĮ

laboratorijoje pasidarė anglų 
lėktuvų fabrikai Šiame dirbti 
niame tunelyje yra sudarytos 
tokios pat oro sąlygos, lyglė 
ktuvas skristų per Atlantą 

1000 - 1600 km, per valandą. 
Oro spaudimą, vėją ir temne- 
raturą pagamina specialus 
aparatai. Šiam tunelyje tiria, 
kaip veikia medžiagas.

ATOMINE ENERGIJA

susirūpino Indija. Jau suda 
rytas atominės energijos ko
mitetas ir manoma, kad 1961 
metais ją pakinkis elektros 
gamybai. Atomą tyrinėti pas 
katino Indijos turimi dideli 
monacito turtai, o jame yra 
toriumo, kuris po uranijaus 
vartojamas atomo energijai 
gaminti. Atomo energijos ko
miteto nirmininkas mano, kad 
tai Indijos vienintelė ^viltis, 
atomas padės pagaminti.’ele-? 

Nori patogioj, gražioj vietoj, pamary — Praia Grande 
įsigyti žemės sklypą?

Neužmiršk apsilankyti Suarão.

Ten yra elektra visose gatvėse įvestas vanduo. Yra viešbu 
tis. restoranas bažnyčia, mokykla. O svarbiausia, kad prie 
visų šių pagerinimų kaina pusiau mažesnė, negu kitų šalai 
esančių sklypų

ViaAnchieta — nauja autoestrada eina skersai Vila 
Suarão. Taip pat yra ir geležinkelio stotis

Daugiau informacijų «Mūsų Lietuvos redakcijoje

IU lP'KinW!UIH’H >lllW!WWi||li||li||IWl|lli||IHin!lll||l>l|l<lll4|liHnHI!!|li||ll||ll||ll||iqHlMll||HMIų|li||IH|U||l

Ar jau įsigijai rašytojos K. Pažėraitės idomų roma

na «Nusidėjėlė»? Jej ne - nieko nelaukdamas Kreipkis į 

Musų Lietuvos» redakciją.

REIKIA BALDŲ? KREIPKIS Į TAUTIEČIO 
J. L. GalinsKas Ltda.

ktrą, o su ja pakils ir gyveni 
mo lygis.

— Amerikos lietuvių spau
doje reiškiama minčių, kad? 
bekovojant dėl savo krašto 
išlaisvinimo, reikia keisti kiek 
kovos metodus. Svetimuosius 
reikia ne tik informuoti apie 
musų nelaimes, bet dar dau
giau atverti laisvajam pasau
liui akis ir jį įtikinti, jog ko
munizmas graso, kaip pasau
linis pavojus, visoms laisvo
sioms tautoms ir valstybėms 
ir stengiasi sunaikinti visokįą 
bendruomenės tvarką.

V I C - M A L T E M A
PRODUTO DA CIA. PROGRESSO NACIONAL

VIC-MALTEMA
O alimento dos campeões

VIC-MALTEMA é vendido em latas de 2.500 gramas, 500 gr. 
e 250 gramas.

- Frio, Quente ou Gelado Sempre Vic-Maltema -

Madeiras do Brasil

PERES & PRANAS LTDA.
Importação — Exportação

Raštinė: - Av. Churchill, 94 - j.l.o and. - sala 1110 
Rio de Janeiro - Fones: 52-0229 e 32-6265

Em Minas Gerais:
Peres & Cia. Ltda. - Leopoldina - R. Providencia, 71
Jother Peres de Resende - São Pedro dos Ferros 

Amadeu Cesar Machad© - Nanuque, Minas
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Pusi. 5

fprindys & Čia
PARDUODA

Industria e Comercio de Calçados Nori, kad «Mūsų Lietu 
va» būtų lietuviškojo gyveni
mo veidrodis?

— Bendradarbiauk joje 
pranešdamas visas naujienas 
iš savo apylinkės, miesto ar 
interior©.

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS.
balso grynumas, skambumas

Sprindys 8c Čia — Largo S. Jose 1.
Kaip niekur kitur, prieinamiausiomis kainomis.

Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui

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

Rna Javaės, 719 - São PaaIo SKAITYK IR PLATINK
«MŪSŲ LIETUVA»

'•Iii Rastinės Darbai ir Teisiniai Patarimai Ji!nu w
HU Uh
l'iii Natūralizacija, inventoriaus' surašymas, išieškojimas 
l'll skolų, persiskyrimai (desquites) nuomininkii išvary- X' 
'Iii mas, kriminalinė ir darbo teisė.
Iii! Darbininkams patarimai veltui.
nu

Galima kreiptis šiomis valandomis nuo 10 iki 12 vai. jjįi 
'f ir nuo 16,30 iki 19 vai. '«•nu ’i”
mi uh
lįįl Rua Roberto Simonsen. 13 -- 3.° — salas 306 - 310 
J||| (Senoji rua do Carmo ir kampas P-ęa Clovis Bevilaqua) ‘ ijĮ! 
gįl São Pauio ;;i
nu 'mIlli =
|ĮU ga =2 == as == 22 == == == == 2= 2= 22 =2 -i = == 22 =2 =2 22 22 =2 == i =

LEONAS VAINAUSKAS
Telefonas (recados) 3-0707

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

MEKANIKOS DIRBTUVE
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.

■■nnai

t.....................................................................................................................................................................................................................................tinr

RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 2773 — 4 AND. — SALA 2 
TEL. 34-7482 — SÃO PAULO

f .iiiininuiiimi.. liiiniiiniimniliiiiiit..................... ....... .
1

ĮKURTA 1830 METAIS

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

dažais ir pastele.

ARTHUR SCHMIDT
Priimami nakvietimai į namus — Senų portretu reprodukcijos 
Ž/FIV SÃO CAETANO, 447 —TEL. 4-5576 — SÂO PAULO

JARDIM RIVIERA

t.:

Santo Amaro 
baus grožio gamta 
18 klm. nuo Praça 
dviejų “žerų. Puiki proga dabar įsigyti žemės 
sklypą su mažu įnešimu ir ilgalaikiu išsimokėjimu 
— 106 mėnesių.

Reikalingų informacijų gauti tik pas vienintelį įgalio
tinį šias žemes pardavinėti mūsų tautietį Kaži Kmiliausk\, rua 
Benjamin Constante 23, 1-o andar sala 6. Fone: 34-5914. Šiokiadie
niais iki 17 vai. Sekamdieniais ir šventėmis 8-9 vai. ryto.

Suinteresuotus nuveža ir parveža. Iš Santo Amaro eina autobu. 
sai Jardim Riviera. Iš Socorro galima nuplaukti laiveliais.

apylinkėje - nucsta- 
sveikas klimatas, tik už 
da Sė, geras kelias, tarp

iiiiiniiiiiiiiiiiiiiui .finu uiiiiiiiiiiinim’iipiiiiuiiųmn'i’i ih-iii;iiiiiii HMipiiiiiniiii iiiiiiiiiir.iiiiiiiiiiiiiiiii|iii||iinii||ii||ii|i

VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS

L I N D O Y A

PITS rsiwn RTTPMQ, 7QR «

TLLLFON TS i 3MO39 e ULC'T-J

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINI OJAI

I iu/MàÃIDjf' C A. ÍI5IÍ5 Ii E115 Ii i™.
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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AV. ZELINA, 706 — CAlXA POSTAL, 371 — SAO PAULO

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

nės vėlę bus 13 d. kovo, 7 
vai., V. Zelinoje.

— Lietuviams gerai pažįs
tamas Dr. José Marconi, tar
pininkaujant Vincui Bartkui, 
atlieka modelo 19, naturaliza 
ei jos, ištikimybės liūdymn, po 
licijos ir visokių teisinių bei 
privačių dokumentų sutvarky 
mus ir išrūpinimus. Visais rei 
kalais kreiptis pas Vincą Bart 
kų, rua Catão 1240, Lapa, va 
karais 17-19 vai..

— Genė Ribauskienė, «M.L.» 
skaitytoja, pardavė maisto 
produktų krautuvę, esančią 
rua Camancan, V. Anastazi
joje ir nusipirko namą V. Ja 
guaroje, kur neužilgo žada 
persikraustyti. Kuo versis 
ateityje, dar galutinai neápsis 
prendė.

— Kitas «M. L » skaitytojas. 
Ant; Raslanas iš V. Anastazi
jos persikraustė j naujai pas 
tatytą V. Hambtirgėzoje. dvie
jų aukštų namą. V Anastazi- 

“ joj esantį išnuomavo kitiems.
Taip palengva mažėja lietu 

vių kolonija. V. Anastazijoje. 
Beveik nėra to mėnesio, kad 
kas neišsikraustytų, ar neišva 
žiuotų kitur.

— Vytauto Didžiojo vardo 
mokyklos patalpose. Vila Be
loję, kiekvieną sekmadieni 
15 vai. vyksta jaunučiu popie 
tės, kurias veda muzikas Jo
nas Kaselittnas.

— Vyrų Brolija ruošiasi 
neužilgo pradėti šaškių turny

— Kovo men. 8 d. Canta
reira ir S. Caetano gatvių su 
sikirtime sunkvežimis užkliu 
dė prėkybininką ir vieną «MÚ 
sų Lietuvos» steigėjų, Jurgį 
Matelionį. Sunkvežimio ratas 
sunkiai sužeidė dešinę koją 
- sulaužė kaulą. «Mūsų Lietu 
va» linki greitai susveikti.

— Kovo mėn. 6 d. tragiškai 
žuvo Petras Jankus, 37 metų 
amžiaus, kilęs iš Šiaulių. Ve
lionis buvo nuvykęs į Ubatu- 
bą išsisuomuoti namo, kur 
galėtų persikelti su visa šei
ma. Sutvarkęs reikalus, auto 
busu, Taubatė kryptimi, grįžo 
į São Paulo. Autobusui jau 
įvažiavus kelis šimtus metrų 
kalnan, sugeao brekiai. Auto 
busas nekontroliuojamas pra
dėjo atbulas žemyn bėgti. P. 
Jankus norėdamas išvengti 
nelaimės bandė gelbėtis per 
langą. Bet deja, nesėkmingai. 
Užkliuvo langę kojos ir^aúto 
busas pradėjo vilkti i žeme. 
Po to tuoj atsimušė į krantą, 
apvirto ant šono ir skausmui) 
se P. Jankus pabaigė gyveni 
mą. Velionis paliko žmoną, 
motina ir dvi seseris.

— Kovo mėn. 5 d. V. Žoli
noje mirė Domicėlė Balčiūniė 
nė - Guigaitė, kilusi iš Link
menų. Nuliūdime paliko sū
nus: Jurgį, Juozą, Antaną, La 
zį, dukteris: Em. Dervinienę, 
Pr. Baranauskienę, Aną Dani
el, brolį Vladą Guigą, brol
vaikius: Alfonsą ir Bronių 
Guigus, daug anūkų. Palaido
ta Quarta Parada kapuose. 
Mišios - egzekvijos už velio
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PRAÇA SÃO JOSÉ, 1 - V. ZELINA — S. PAULO

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 
NAUJANYBIŲ

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, atominių indų, 
įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių- 
fogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t. t.. 

Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA 
ISS1MOKEJIMUI.

Prie pat autobuso Nr. 93 sustojimo vietos.
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Registrado no C; R. Ci sob o n.o 551 •

| Praça São José, 8 Sal. 1 e 2 - V. Zelina - S. Paulo =

i Aberturas de firmas
| Encerramentos de firmas
I Transferencias de firmas
I Contrat. na Junta Comercial
| Distrat. na Junta Comercial
f Escritas Fiscais
1 Escritas Comerciais
j HORÁRIO das

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

8 às 19 horas.

DĖMESIO!
Lietuvių Sąjunga Brazilijoje š. m. balandžio mėn. 4 d. 
JURUBATUBOJE rengia S-gos narių ir jos draugų iški
la su orkestru, žaidimais bei premijomis. Užsirašyti ga
lima pás pp. A Tamašauską, M. Dantą, A. Kublicką, 

José Matelionį ir Sąjungos buveinėje.-

Valdyba.

rą. Šiuo reikalu rūpinasi val
dybos narys P. Pavilonis.

AUKOS BAŽNYČIOS REFOR
MOJ DARBAMS.

Po Cr. 500,oo: K. ir O. Ati- 
senkai, J. ir O. Saldflnai, Z. 
Tilienė, Didžiuliai.

Po Cr. 400,00: Ad. Nadols- 
kienė, J. Perednis.

Po Cr.® 100,00: J. Sprindys, 
L. Danielius, P. Pavilonis, 
Jurgis Masys, St. Pareigis, J. 
Kaseiiúnas, Terasęvičiai, J. 
Kalinauskas, An. Piseravicie- 
nė, A. Butrimienė, K. Paukš
tys. Kirmėta.

’ Po Cr.® 200,00: K. Valiūnas
Po Cr S 50,00: Jz. Balčiū

nas-, Drobe lis, Otio Tun, O. 
Sahl ♦ uskienė. Ad. Kecoris. 
Rndzvilavjčiiis, A. Piseravi- 
čhik. J. Klochak. J, Popelis, 
X Y , Nacerda de Souza,

Po Cr S 40.00: J. Masys. S. 
S. Stripeikis.

Sekančiame nr. bus skel
biamos kitos aukos.

Visiems aukotojams nuošir 
džiai dėkoju

Kun. P. Ragažinskas 
Klebonas.

LIETUVIU KALBOS PAMO
KOS.

Vila Zelinoje seselių pran- 

Clínica Dentária Popular
“£ãn Sudas <adcu”

Augusto Ribeiro Leite
Praça São José, Q - salas 3 e 5

VILA ZELINA
Dentaduras — Pontes — Extrações — Obturações

DIURNA E NOTURNA

Sergi? Kreipkis į

Dr. Samuel Lewkowicz
Studijavęs ir baigęs medicinos mokslus Paryžiaus (Sor- 
bonos) universitete ir Brazilijoj, Ligoninės Rotschild, 

Paryžiuje, gydytojas.

Konsultorija mieste, R. Ribeiro de Lima 454 Tel. 34-7803 
Residencija, Rua Prates, 125 Apt. 701 Tel. 36 8469.

Kalba lenkiškai, rusiškai, prancūziškai, vokiškai.

Reikalingas advokatas byloms vesti?

Nieko nelaukdamas kreipkis į »
Advokatą Decio Farias

Raštinė: R. Santa Teresa, .28, 6-to and. salas 604 ir 605.

(kampas Praça da Sé) Fone: 35-8240 ir 32-0064

ciškiečių prasidės nuo 22 d. 
kovo mėn.. Informacijų šiuo 
reikalu prašoma kreiptis į 
mokyklos vadovybę.

— Užsakai eina: Marijos 
Vagnerytės su João Jezierski, 
Vitaliaus Kupsto su Elizabeta 
Teopizov, Sofijos Kirilauskai 
tės su Guris Ántimovas.

— Ateinančią savaitę baž
nyčios lubos bus baigtos su
dėti Dail. A. Navickas lieja 
karnyzams formas, kuriais 
papuoš bažnyčios lubas.

- YRA LIŠKU: Pundzevi
čiui, N. Antanaičiui, Teresei 
Žemaitienei.

NAUJIENOS IŠ RIO DE
, JANEIRO

— Kovo mėn. pradžioj, lan 
kydama P. Ameriką, solistė 
R. Mainelytė aplankė ir Rio 
de Janeiro, apsistodama pas 
p. Ziezius. Maloni viešnia ri- 
jiečių lydima aplankė žavin
gas Rio apylinkes, pamatė 
karnavalą. Gaila, kad nebuvo 
galimybės suruošti viešo pa
sirodymo, kur viešnia būt ga 
Įėjusi padebiutuoti žavingu 
sopranu. r

— Kovo mėn. 7. d. Rio de 
Janeiro L. K. Bendruomenės 
ir kun. kapeliono F. Jakubaus 
ko pastangomis, įvyko šv. Ka 
zimiero šventė. Ji pradėta 
pamaldomis, kurias atlaikė ir 
pamokslą pasakė Rosario 
bažnyčioje kapelionas kun. 
F. Jakubauskas. Giedojo lie
tuviškai vyrų choras ir solis 
tas Citvaras.

Po pamaldų bažnyčios salė 
je įvyko L. K. Bendruomenės 
susirinkimas, kuriame po bu 
vusios kap. kun. J. Janiliouio 
paaiškino, išrinkta nauja vai
dyba: pirmininkas - J. Duba
uskas, vice pirm-kas • J. Ado 
mavičius, sekretorius - V.Stri 
maltis, iždininkas - A. Girnius, 
reikalų vedėjas - J. Abraitis 
ir nariai: R. Citvaras, A. Gan 
lia, A. Juodaitis, A. Pauliuko 
nis, A. Zieziene, S. Kazlaus
kas, S. Steikūnas, V. Gervinąs 
ir J. Zaidys.

Toliau sekė pobūvis užkan 
džių, su vyau ir skaniu tortu, 
(p. p. Zeizi&nės ir Kazlauskie 
nės dovana), kurio metu p. 
Kazlauskienė padeklamavo ei 
lėr^štį. Susirinkimas baigtas 
Lietuvos himnu.

UNIVERSITETUI 250 MI
LIJONU.

Francisco Matarazzo Jr. tė
vo atminčiai už 250 milijonų 
kruzeirų stato ekonomijos fa 
kultetą, kurio Įrengimai (bus 
patys moderniškiausi, su spar 
to aikštėmis, maudyklėmis, 
valgyklomis, ir t. t.. Fakulte
tas bus baigtas statyti dvieju 
metų laikotarpyje. Jis bus 
pavestas S. Paulo Katalikų 
Universitetui.

Kiekvieną sekmadienį prie 
bažnyčios pas spaudos platin 
toją B. Šimkų galima gauti 
nusipirkti naujausių lietuviš
kų knygų bei laikraščių.
yvrYYYYrvrYYXYYYY^rfYYyyyy^yyyy^ríYYYY

PARSIDUODA NAMAS,

2 kambariu virtuves W. C 
šaipys puiki vieta bizniui 
kampiinis sklypas 310 m. kv. 
Bairo do Limão Vila Prado 
Rua Maria Liza Ciqueira N°. 8 
kaina pigi. Visa imformacia 
kreiptis pas. K. Norkaiti V. 
Zelina Rua Rio do pexe, 63.
AJUÜlJULAJICMJLAAJLlAAJkAAAAAJkAAAAAAAAAAAJl.

- VILA BELOJE «Mūsų 
Lietuvą» galima gauti Kaz
lausko restorane, Verbenas ir 
Saudades gatvių kampas.

MBMHHRnHMB
— SKUBIAI reikalingas mo 

deladorius. Atlyginimas geras. 
Kreiptis į rua Venda Nova, 48 
V. Zelina.

SKUBIAI PARSIDUODA,

Namas iš 5 kambarių virtuvė 
ir banheiro, vanduo įvestas 

Rua Rio Feio, 4, 
Informacijos: Rua Rio Feio, 6.

MIELI LIETUVIAI!

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