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Caracas Konferencijoje.
Šią savaitę buvo iškeltas 

panaikinimas kolonijų Pietų 
ir centralinėse Amerikose. 
Šiuo klausima buvo patiekti 
du projektai, Argentinos ir 
Brazilijos, kurie susirinkimo 
yra svarstomi.

Kolonijų panaikinimu ypač 
karštai rūpinasi Argentina, 
kurios pašonėje yra Falklan- 
dų salos Anglijos valdomos. 
Šios salos kokios didesnės 
ekonominės, ar strateginės 
reikšmės neturi. Yra daugiau 
tik argentiniškos ambicijos 
reikalas, arba noras Angliją 
panervuoti del nesklandžiai 
vykstančių derybų su Argen
tina.

Kaip žinome P. Amerikoje 
turi savo kolonijas tarp Bra
zilijos ir Venezuelos, anglai, 
prancūzai ir olandai. Ši teri
toriją turi Gvinėjos vardą. 
Iš čia irgi norima iškraustyti 
europiečius. Toliau visa eilė

Atominė bomba - bai 
sus ginklas.

Kovo mén. 1 d., ameriko
nai išsprogdino atominę bom
bą arti Bikini salos, Ramiaja 
me vandenyne. Sprogusios 
bombos atominės energijos 
spinduliai palietė net už 60 
kilometrų žuvaujančius žve 
jus. Dvidešimts trys žvejai 
buvo sunkiai sužeisti atomi
nės energijos spindulių apde
ginti. Visi paguldyti ligoninė
je

Paliesti atominės energijos 
ligoniai yra panašūs i smar
kiai saulės nudegintus. Ant 
odos ligoniams yra iškilę daug 
pūslių.

Pelenai ir žemės išnešti 
atominės bombos Į padangę, 
ant žvejų už 50-60 kilometrų 
pradėjo kristi už valandos 
laiko. Žaizdos tepasirodė tik 
į ketvirtą dieną

Jei per karą bus vartojama 
atominė energija, tai tikrai 
gali būt taip, kaip kadaise 
rašė knygose, kad ateis lai
kas. kada žmogus žmogų su
tiks tik už kelių mylių. Ato
miniai ginklai masinės mirti
es sėjėjai.

INDOKINIJA

jau yra virtusi antra Korėja. 
Nežinia kada ir kaip baigsis 
mūšiai šiose džiunglėse.

Nauja Amerikos strategija.

Amerikos prez, Eisenho
wer paskutiniame su spaudos 
atstovais pasikalbėjime kal
bėjo apie naują Amerikos stra 
tegiją. Kaip žinome, diktatū
riniai kraštai karą paskelbti 
gali bet kada ir bet kam, 
neatsiklausus jokių parlamen 
tų. Visai kas kita su demo
kratijomis. Čia viskas turi pe 
reiti per parlamentų diskusi
jas. ši ilgoka procedūra štai 
giai kraštą užpuolus yra ža
linga, nes priešas gali daug 

salų yra Karaibų jūrose, va
karų Indijoje, valdomų anglų, 
prancūzų. Einant demokrati
jos dvasia visi šie reikalavi
mai yra teisėti. Tačiau prak
tikoje kaikurių teritorijų iš
laisvinimas užtruks. Antra, 
išlaisvintieji kraštai, kaip pa
vyzdžiui visos trys Gvinėjos, 
dar nėra pribrendę nei poli
tiškam negu ekonominiam sa 
varankiškam gyvenimui. Ateis 
laikas, kada buvusios didžio 
sios imperijos liks mažesnės 
už kitados valdytas kolonijas.

Rašant šias eilutes nejučio 
mis ateina klausimas kada 
bus pakeltas tarptautiniuose 
susirinkimuose apie koloniliz 
mo panakinimą centralinej ir 
Rytų Europoje Vergijos jun
gą neša ne kokios džinglių, 
bet aukštos kultūros, didelio 
pilietinio subrendimo kraš
tai, kurių laisves trempia 
Kremliaus raudonieji tyronai.

nuostolių-padaryti. Todėl Ame 
rikos prezidentas turėdamas 
tai dėmesyje, pranešė, kad 
Amerika pavartos naują stra 
tegiją, būtent, kad priešui už 
puolus kraštą valstybės pre
zidentas tuo pat momentu, 
nelaukiant jokio parlamento 
nutarimo bei svarstymo, imsis 
visų turimų priemonių, koki
as jis ras reikalingas, prie
šui atremti Taip bus daroma 
nevien tik kai bus puolama 
Amerika, bet ir kiekvienas 
kitas kraštas, kurio saugumas 
yra tam tikrais ryšiais, sutar 
timis, surištas su Amerika.

Sis pareiškimas pašalina 
baimę, kad Amerika pirmojo 
smūgio metu neliks pasyvi, 
bet atatinkamai reaguos. Bęa 
bėjo, Kremliaus diktatorių 
nervams, šitoks prez. Eisenho 
werio pareiškimas yra lyg 
šalto vandens užpylimas ant 
įkaitintų nervų.

Vokietija Balkanų link.

Vak. Vokietijos kanceleris 
Adenauer paskutinėmis dieno 
mis lankėsi Balkanuose, ilgi
au apsistodamas Graikijoje. 
Kelionės tikslas buvo susti
printi ekonominius ir politi
nius ryšius Spaudos praneš’ 
mu, Vokietijos ir Balkanų tau 
tų santykiai sustripinti. Jei 
Prancūzija kiek ilgiau uždels 
tų su Europos Gynimo Ben 
druomenės patvirtinimu, tai 
Vokietija netiesioginiai, isto 
dama i Balkanų sąjungą, tuo 
pačiu dalyvaus ir S. Atlanto 
sąjungoje. Tuomet ir prancū 
zų vienoks ar kitoks nusista 
tymas Vokietijos atžvilgiu bus 
mažai reikšmingas.

— Prancūzijos aviacija 
smarkiai bombarduoja komu 
nistų pozicijas Indokinijoje.

Rusijoj viskas šimtu 
procentu.

Kovo mėn. 14 d. visoj Rusi 

jos teritorijoj, kartu ir užgro 
btuos kraštuose, buvo rinki
mai į vyriausią sovietą. Rei
kėjo išrinkti 1347 atstovus. 
Balsavo virš šimto dvidešimts 
milijonų. Sulig Maskvos pra
nešimais rinkimuose dalyvavo 
daugiau negu devynias de
šimts devyni procentai. Žino 
ma, pas komunistus viskas iš 
eina šimtu procentu. Nieko 
nuostabaus. Piliečiai balsuoti 
varomi prievarta. Jei kuris 
neitų, tam kalėjimas.

Ką reiškia šita rinkiminė 
komedija, jei kandidatai tega 
Ii būti išstatyti tik vienos ko
munistų partijos? Tai tik pasi 
tyčiojiinąs iš žmogaus teisių.

Popiezaus sveikata

paskutiniu metu pagerėjo. 
Jau po šiek tiek gali vaikš
čioti ir dirbti.

Uz dovanas lenkai mokės 
daug pinigo

Lenkijos režimui nebepato 
gu, kad kas mėnesį ateina iš 
užsienių (daugiausiai iš Ame 
rikos) apie lOu.OOO dovanai 
siunčiami} giminėms ir pažįs
tamiems pakietų su įvairioms 
geribėmis, kurių negalima 
gauti pirkti Lenkijoje.

Pažaislis, viena iš gražiausių Lietuvos vietovių.

Ikšiol muitas už juos buvo 
labai mažas, tačiau nuo vasa 
rio 9 d. įsigalioja nauji tarifai 
ir muitą reikės mokėti ne tik 
už naujus, bet ir už vartotus 
dovanomis gaunamus daiktus. 
Muitai nepaprastai augšti. Kad 
suprastume jų didumą, gana 
žinoti, jog už vartotų nylon 
kojinių porą reikės mokėti 
muito 40 zlotų arba 10 dol., 
jei skaityti 4 zlotus už dolerį 
(toks yra oficialus kursas). 
Siuntinių plaukimas j Lenki
ja turės sustoti.

— Kaikurie mūsų visuome
nės veikėjai ir politinių gru
pių žymesnieji asmenys susi
tiko New Yorke su įvairių 
lenkų politinių organizacijų 
ir politinių partijų atstovais.

Posėdyje buvo pasikeista 
pažiūromis į dabartinę tarp
tautinę padėtį, ir glaudesnį 
savitarpio santykių reikalin
gumą. Visų buvo pabrėžta to 
kių susitikimų reikšmė ir svar 
ba. Jie vyks toliau.

— Šiemet JAV spauda ar

Iš anksto jau ruoškis į “MUSU LIETUVOS“

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

Zelinoje, gimnazijos salėje.

tik ne pirmą kartą taip griež 
tai pasisakė už mažų Euro
pos valstybių reikalus ir tau
tų bendravimą. Ypač pažymė 
tinas įtakingas JAV dienraš
tis «The New York Times» 
kuris j; u kuris laikas atskiro 
mis progomis su pagarba 
mini Pabaltijo tautas. Ir šie
met vasario 16 d. jis įsidėjo 
vedamąjį, kuriuo pareikalavo 
visus stoti talkon už laisvę 
kovojantiems lietuviams. Dien 
raštos pažymi, kad Pabaltijo 
tautoms padarytas nusikalti
mas nebus užmirštas, jis, kaip 
ir pats laisvės reikalas, vis 
smarkiau drasko pasaulio są 
žinę.

— Didžiausias JAV katali
kų savaitraštis «America» va 
sario mėn. numeryje sako, 

jog pabaltiečių suteikti Kers 
teno komisijai parodymai su
daro didžiausią kaltinimą So
vietams.

Brazilijoje.
DarMnmko mitingai

Trečiadienio rytmetį S. Pau 
]o mieste buvo išmėtyta atsi 

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

centų įmokant užperkant, patogioj ir gražioj vietoj,
JARDIM DAS LAVRAS,

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- 
tei — chacara. Kreiptis vietoj pas savininką BalįPaber 
žį, arba Vila Zelinoj pas Vitą Tijūnėlį. Iš miesto eina 

autobusai Ouro Fino pro pat minėtą nuosavybę.

šaukimai raginantys darbiniu 
kus 11 vai. mesti darbą ir i- 
šeiti streikan, pareiškiant pro 
testą prieš pragyvenimo pa
brangimą. Streikan ragino ir 
komunitiška spauda. Tačiau, 
trečiadenio vidudienį mieste 
nesimatė jokio streiko ženklo. 
Tik apie penktą valandą pra 
dėjo grupuotis žmonių būriai 
pale Arouche aikštę, kur ir 
buvo suruoštas mitingas, ku 
riame kalbėjo eilė kalbėtojų. 
Kalbos buvo pripuolamos ir 
mitingas didesnio įspūdžio ne 
padarė. Demonstracijų polici 
ja neleido. Demonstracijos 
taip buvo norima suruošti Pa 
triarca aikštėje, bet policija 
sutrukdė.

SÂO PAULO miestas be 
mėsos.

Šią savaitę S. Paulo mies
tas be mėsos Jiko, nes mesi 
ninkai sustreikavo. Nori mė
sos kainas pakelti. Bet kainų 
komisija nesutinka. Atrodo, 
kad šios savaitės pabaigoje 
bus streikas baigtas paliekant 
tą pačią mėsos kainą.

FUTBOLAS

Brazilija norėdama patektį, 
tarptautines futbolo rungtynes 
Šveicarijoje gegužės men., šį 
sekmadienį Rio de Janeire 
turi nugalėti Paragvajaus rin 
ktinę, arba išeiti lygiomis.

— São Paulo miesto 400 
metų jubilėjaus komiteto pir
mininku yra numatytas patvi 
tinti žymiausias Brazilijos po 
etas Guilherme de Almeida.

Rio de Janeire

gruodžio mėn. susirinks visų 
trijų Ąmerikų finansų ministe 
riai. Taip nutarta Caracas 
konferencijoje.
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Kanadoje moterų tebetrūksta
Kanada yra viena iš nedau 

gelio šalių, kuriai trūkstamo 
terų. Pagal paskutinius gyven 
tojų surašymo davinius vyrų 
yra 300.000 daugiau už «silp 
nąją giminę».

Maždaug prieš 300 metų Ka 
nada, — tada vadinta «Naujo 
ji Prancūzija» (New France), 
— irgi turėjo panašių sunku
mų. Tuometinis prancūziškos 
kolonijos valdytojas Jean Tra 
lon buvo veiksmo žmogus. 
1672 m. jis siuntė laivus j 
Prancūziją, ir mergaites, ku 
rios žadėjo tekėti už kolonis 
tų, vežė nemokamai į Kanadą. 
Šios mergaitės gavo ir savo 
vardą, — jas pavadino «kara 
liaus merginom». Jos atvyko 
ir Kanadą išgelbėjo...

Panašiai buvo pasielgta ir 
1860 m. Britų valdomoje Co- 
lumbijoje (Kanados vakaruo
se). Ten veržėsi ir kūrėsi 
tūkstančiai aukso ieškotojų 
ir jiems pritrūko moterų. Ta 
da buvo sukurta speciali drau 
gija «British Columbia Emi
gration Society.» Ji sutelkė 
lėšų ir vežė mergaites, daž
niausiai našlaites, į jų valdo
mą Kanados dalį.

VEŽĖ KAIP BRANGU TUR
TĄ, NES LAIVUS LYDĖJO 
GINKLUOTOS SARGYBOS.

Ir vos išlipo Columbijos 
vakaruose, kaip pasklido po 
kraštą ir tuoj ištekėjo.

Ir šiandie šitoje Kanados 
provincijoje labiausiai trūks
ta moterų. Čia 52.000 vyrų 
daugiau nei moterų. Kitose 
prerijų provincijose irgi tas 
pats: Saskatchewan - 59,000, 
Alberta - 56,000, Manitoba - 
26.000. Ypač moterų trūksta 
žemės ūkiuose ir kasyklų ra 
jonuose.

Dažnai Kanados spaudoje 
randame straipsnių, kurie 
vaizduoja liūdną viengungių 
gyvenimą. Sakoma, kad vy
rai mielai vyks Į Europą ir 
ten susiras sau žmoną.

Gundo ir Europos mergai- 

tęs tie Kanados vakarai, nes 
Europoje, priešingai, vyrų vis 
trūksta. Bet kaip nukeliauti, 
kad trūksta pinigų. Ar atsi
ras koks geras karalius ir 
atsiųs laivus?

Pačios kanadietės, jei nepa 
siseka mieste ištekėti, mie
lai keliauja i toliausias pre

Rytų Vokietijos darbininkai 4 didžiųjų konferencijos metų 
reikalavo laisvės ir demokratijos.

rijas, mokytojauja, nes žino, 
kad ten tikrai ir greitai ište
kės.

O KAIP SU LIETUVIAIS, 
KURIE ĮSIKŪRĖ KANADO

JE?

Iš Vokietijos, prasidėjus 
emigracijai į Kanadą, daugi
ausia verbavo vyrus sunki
ems kasyklų ir miškų dar
bams. Neturėdami kur pas
prukti, jie plaukė didžiais bū 
riais ir, atiikę sutartis miškuo 
se, dabar susitelkė didesniuo 
se miestuose. Tada pasižvai- 

gė, kad irgi trūksta lietuvai
čių. O kur jo surasti? Yra tik 
Amerikoje, bet j ją Įvažiuoti 
ne taip lengva.

«D.»

VISATOS DYDIS
Č. MASAITIS

Ar visatos erdvė yra baigti 
nė nors ir be ribų - nelygi

nant kaip žemė? paviršius - 
ar nusitęsia Į begalybes, pa
našiai kaip į visas puses pra 
tęsta stalo plokštuma, lieka 
vis dar neišspręstas klausi
mas. nors daugelis reliatyvis
tinių visatos modelių vaiz
duoja ją baigtinę. Tačiau praė 
jusiais ir šiais metais galuti
nai apdirbti astronominių ste
bėjimų duomenys rodo, kad 
dabartiniais teleskopais j riei 
narna visatos dalis yra Lene 
du syįkiu didesnė, negu iki 
šiol manyta'. Iki šiol bi v > 
laikoma, kad antrasis pagal 
didumą Mt. Wilsono teieško

Faustas Kirša

Pavakariais Dievulis eina
Pavakariais Dievulis eina
Žvaigždes padegti spindesiais;
Rudus lapus pavėjuj neša 
Ir mirusių žmonių dvasias.

Rūkai tylos sparnus ištiesia,
Sapnan paskęsta augalai, 
Padangėj mirgančioj nutyla 
Ir paskutiniai viesulai.

O Dieve, tu paimk ir mano
Širdies audringus siautimus^
Aš saulei leidžiantis nerimstu.
Ir saulei tekant neramus.

pas pajėgė nufotografuoti 
žvaigždynus už 500 milionų 
šviesmečių, o didysis ?vlt. Pa- 
lomar teleskopas - už vieno 
biliono šviesmečių. Dabar pa 
sirodo, kad tolimiausi šiuo 
milžinišku teleskopu pastebi
mi objektai guli 2 btlionų 
šviesmečių atstume, t. y. švie 
sa skrisdama 300,000 km. per 
sekundę ima 2 bilionus metų, 
kol pasiekia mus, iškeliavusi 
iš tų tolimųjų žvaigždžių sis
temų.

Ši milžiniška pataisa iki 
šiol visuotinai priimtiems ats 
lamams padaryta pasiremi
ant daug gausesniais ir tiks
lesniais specialių kintamųjų 
žvaigždžių, vadinamų cefeidų 
arba pulsuojančių žvaigždžių 
stebėjimais. Šios žvaigždės 
keičia savo šviesumą labai 
taisyklingais laikotarpiais. Juo 
šviesesnė žvaigždė, tuo ilges 
uis šis laikotarpis. Tokiu bū
du, suradus tokią žvaigždę 
tolimoje žvaigždžių sistemo
je, galima pasakyti koks iš 
tikrųjų yra tos žvaigždės švie 
sumas. Palyginant šitą apskai 
čiuotą šviesumą su regimuo
ju. visai nesunku apskaičiuo 
ti žvaigždės, o kartu ir tos 
sistemos, Kuriai žvaigždė pri 

klauso, atstumą. Žinant didės 
nio tokių sistemų skaičiaus 
atstumus, galima nustatyti ki 
tas jų savybes (tikrąjį pačios 
sistemos šviesumą, tikrąjį 
skersmenį, santykį tarp atstu 
mo ir radialinio greičio), ku
rios leidžia apskaičiuoti atstu 
mus iki sistemų, esančių per 
toli nuo mūsų, kad jose atski 
ros žvaigždės būtų įžiūrimos.

Dar visai neseniai manyta, 
kad šios pulsuojančios žvaigž 
dės visos yra vienodo tipo. 
Tačiau naujausi tyrinėjimai 
parodė, kad jų yra dvejopų - 
vadinamos jaunojo tipo ir se 
nojo tip^r Pastarojo tipo 
žvaigždžių tikras šviesumas 
buvo jau seniai gana tiksliai 
nustatytas. Tačiau jaunosios 
cefeidės yra žymiai švieses
nės už vadinamas senąsias ir 
todėl jos matomos iš daug 
didesnių atstumų, negu buvo 
manyta. Šitie naujausi duome 
nys privertė reviduoti nusis
tovėjusiųjų atstumų skalę.

Nauja atstumų skalė supras 
tina mūsų pasaulėvaizdį ke
liais atžvilgiais. Pavyzdžiui, 
iki šiol atrodė, kad visų 
žvaigždžių sistemų tarpe mū-

(pabaiga 3 pusi.)

Kaip jie mus sušaudė
Pulk. J. Petraitis

(Tąsa)

— Ne, Juozeli, geriau aš 
badu mirsiu šiose balose, bet 
enkavedisto nebenoriu maty
ti. Aš nieko nebijau - nei mir 
ties, nei pragaro. Tik vienas 
enkavedistas man baisus. Pa
matęs enkavedistą aš, tur būt, 
tučtuojau nustočiau sąmonės. 
Valgyti aš visiškai nenoriu: 
man ir vandens užtenka. Man 
atrodo, kad aš kokias dvi sa 
vaites galėčiau čia nevalgęs 
gyventi ir laukti, kol vokieči 
ai ateis į Červenę. Tave. Juo 
želi, aš labai gerai suprantu, 
nes tu esi sveikas ir nori vai 
gyti. Pakramtyk truputį koki 
os nors žolės, kuri saldesnė, 
dobiliukų žiedų, tik konvalijų 
nevalgyk, nes jos turi daug 
ciano vandenilio - gali nusi
nuodyti. Pagaliau gali ir var
lių prisigaudęs nusilupti ir pa 
valgyti.

Šiaip taip įtikinau Juozą, 
kad žmonėms rodytis negali 
me, nes jie galėtų mus išduo 
ti - nežinia su kuo galime su 
sitikti. Tarp nuolatinio artile
rijos ir sprogstančių bombų 
dundėjimo vakaruose kiekvie 
ną stambesnį trinktelėjimą iš 
girdus, mums atrodė, kad jau 
ir pačioje Červenėje praside 
da kautynės, kurių mes taip 
neapsakomai laukiame.

Vakarop nurimo šautuvų 
šūviai miške, ir saulė nebe 
taip kepino. Nutarėme eiti 
paž valgyti - pamiškėje, Cer 
venės pusėje, ir pirmuosius 
vokiečių dalinius pamatysime. 
Atklampoję į mišką, pasuko
me išilgai miško Iškirsta, tik 
krūmais užžėlusia.. siaura li
nija į vakarus. Ėjome gero
kai atokiai vienas paskui kitą 
kad visi iš karto neatsidurtu 
me pavojuje. Aš ėjau pasku
tinis, nes. turėdamas karščio, 
su pasiutusiai skaudančia ir 
svaigstančia galva ir perke
lius linkstančiomis kojomis, 
nuolat turėjau ilsėtis, kad ga 
lėčiau toliau eiti. Apie treje
tą kilometrų pražygiavę miš
ko linija, radome statmenai 
kertantį mūsų liniją kelią iš 
kolchozo Zapalčiki mišku į 
Červenę. Tuo keliu ir pasu
kome Červenės kryptimi. Gal 
po pusvalandžio pamatėme 
švintantį miško pakraštį. Mū
sų senis lenkas, užsižiopsojęs, 
gal tik per penkiasdešimt 
žingsnių prisiartino prie pa
miškėje pastatytų enkavedis
tų palapinių, kurių priešakyje 
stovėjo vienas sargybinis. Čia 
pat prie jo gulėjo keli šunes. 
Pamatę enkavedisto uniformą, 
tiesiog apmirėme vietoje. 
Nieko nelaukdami, slapstyda- 
miesi tarp medžių ir krūmų, 

kiek tik mūsų kvapas le džia, 
bėgome gilyn j mišką. Enk i- 
vetiistų šunes pajutę prade o 
loti. Mes dar labiau išsigan :o 
me. Pagaliau išbėgome i tą 
patį kelia, kuris eina iš Čer
venės į Zapaičikus, prie tos 
pačios miško linijos, kuria 
atėjome, ir rudelio keti.rkam 
pio skynimo.

Norėjome keliu eiti toliau, 
bet staiga, visiškai netikėtai, 
sutikome iš Červenės į Zapal 
čikus einančius penkis kol
chozo komandirus su r*- udo- 
nomis skepetaitėmis ant ka
klų. Jie mums taip pat pavo 
jingi, nes gali pranešti, enka
vedistams. kuria kryptimi mes 
nuėjome. Enkavedistai su šu
nimis netruks mus surasti. 
Kolchozo komandirai iš mū
sų išvaizdos labai gerai su
pranta. kas mes esame ir iš 
kur atsiradome.

Apsisukę vėl dūmėme gi
liau Į mišką - į vakarus. No
rėjome labai toli mišku pasi
traukti nuo tos prakeiktos vie 
tos, bet (pabėgėję apie puški 
lometrį, įklimpome į tokias 
klampias vandens pilnas miš
ko balas, kad nebegalėjome 
nei pirmyn, nei atgal išbris
ti. Bebėgiodami nė nepajuto
me, kaip sutemo. Kitos išei
ties mums nebeliko, kaip čia 
ir apsinakvoti, nors ir enka
vedistų palapinės gal tik už 
pusės kilometro buvo nuo 
mūsų įklimpimo vietos. Aiški 
ai girdime jų šunų lojimą, ta 
čiau nieko kito nebegalime 
padaryti - turime drebėdami 

čia laukti rytmečio šviesos, 
kad gelėtume kaip nors išsi
krapštyti iš tų plynių. Šiaip 
taip, brisdami iki kelių van
deniu ir dumblu, tarp dviejų 
juodalksnių ir vienos eglės 
suradome porą sausesnių kups 
tų, kur galėjome tik sėdėda
mi pasnausti. Baimė ir nepa
prastas uodų įkyrumas užsnūs 
ti mums iki pat aušros neda
vę.

BADAS VARO Į KOLCHO
ZUS

Birželio 29 d., tik truputį 
prašvitus, mes skubiai prade 
jome klampoti į senąją savo 
vietą. Ilgai klaidžiojome balo 
mis, pievomis, mišku ir vėl 
balomis, kol suradome mūsų 
lakštingalyną. Saulė buvo jau 
gerokai pakilus, kai aš kri
tau palei karklais apaugugį 
griovį ir, kad ir baisiausių 
sapnų kankinamas, miegojau 
iki pusdieno. Pabudau pasiu
tusio drugio krečiamas. Juo
zas, varlių prisivalgęs, skun
dėsi, kad be druskos varlių 
mėsa labai neskani ir abejojo 
jų maistingumu, skundėsi, kad 
esą labai sunku jas gaudyti.

— Dėl jų maistingumo ga
li neabejoti, juk garnys visą 
amžių varlėmis minta. Be 
druskos kiekviena mėsa nes
kani, - paaiškinau Juozui.

— Tik dėl tavo, Jonai, kvai 
lo užsispyrimo mes čia visi 
trys pastipsime. Pamanyk tik: 
nuo birželio 22 d. dar nieko 
nevalgėme... Būtume ėję Į 

kolchozus - vis tik būtume 
ką nors gavę.

— Kur manai eiti, Juozai? 
Apsimesti karo pabėgėliais . 
ir eiti tolyn su besitraukia- 
čiais bolševikais - dėkui tau! 
Kada tu manai grįžti? Be to, 
dėl mūsų išvaizdos niekas 
nepatikės, kad esame pabė
gėliai, o ir dokumentų nė 
vienas neturime. Kiekvienam 
bus aišku, kas mes esame. 
Eidami fronto kryptimi, tuo
jau pateksime į enkavedistų 
rankas, ir jie mus sušaudys. 
Aš manau laukti čia, tose ba 
lose, dar keletą dienų, kol 
vokiečiai ateis į Červenę.

— Kad mes nė vienos die
nos nebegalime laukti, nes 
jau nebepasivelkame.

— Palauk, Juozai, drugys 
bent kiek nustos mane krė
tęs ir saulė nebe taip kaitins 
- aš eisiu į pietus, kur girdė 
ti šunų lojimas. Ten, tur būt, 
yra koks nors kolchozas - 
gal gausiu kokio nors maisto. 
Visi trys eiti mes negalime, 
nes būtume labai įtariami, o 
aš vienas kaip nors išsisuksiu.

— Tai geriau mes katras 
nors eisime, nes tu sirgdamas 
negali.

— Tuo lenku pasitikėti 
mes negalime. Jis gal ir la
bai geras žmogus, bet mes jo 
nepažįstame. Tu, Juozai, ne
gali eiti dėl tos nelemtos ka
rinės uniformos. O po kokios 
valandos drugys nustos ma
ne krėtęs - galėsiu eiti.

(B. D.)
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Kaip dabar atrodo 
Klaipėdos kraštas

Pasirodo, kad vis dėlto po
rai užsienio žurnalistų yra pa 
vykę su kitais užsienio spau
dos žmonėmis būti Lietuvoje 
ir pervažiuoti per Klaipėdos 
kraštą. «M. D.» aprašo savo 
.JAV bendradarbio W. Klimke 
it iš Los Angeles įšpūdžius iš 
tos kelionės. 1953 m. gale vi
sa eilė parinktų žurnalistų iš 
JAV, Britų imperijos ir neu
traliųjų kraštų gavo leidimą 
įvažiuoti į Sov. Sąjungą. W. 
K. pateikęs JAV užsienio pa
są ir drauge, kaip spaudoj pa 
žymima, su lietuviško kilimo 
Australijos žurnaliste p-le Ju 
ne Thageny, taip pat kalban 
čia lietuviškai ir atstovavusia 
vienai Australijos spaudos a- 
gentūrai, įsėdo Į iš JAV atsi
gabentą automobili, kuriuo iš 
vyko į Klaipėdos kraštą. Klai 
pėdos kraštą peržengė 1953 
m. lapkričio įmėn. paskutinę 
dieną prie Naumiesčio, Susto 
jo Sauguose, kur gavo šiek 
tiek valgyt, tačiau maistas bu 
vo labai prastas. Australe žur 
ualistė su daug kuo pakeliui 
kalbėjosi lietuviškai. Tačiau 
netoli Priekulės W. K. sutiko 
vieną pažįstamą, kuris, dabar 
jau pasidaręs bolševikas, jį 
pradėjo bjauriausiai plėsti 
kaip tėvynės išdaviką, išdrį
susį dabar vėl Įkelti į ją ko 
ją. Tačiau tokių atsitikimu bu 
vo labai maža. Šiaip iš pas* 
kalbėjimų su žmonėmis abu 
žurnalistai pasidarė įspūdį, 
kad krašte pasilikę klaipėdie 
čiai komunistų idėjas ir prak 
tiką sutinka labai šaltai.

Tačiau per tą laiką visas 
kraštas esąs žymiai pasikei
tęs. Daug žinomų sodybų, .pa 
žintų dar iš pat mažens, jau 
visai nebėra. Nuo žemės pa- 
viršaus yra dingusios eilė ilki 
ninku sodybų su visais trobe 
sials’. Kur seniau stovėjo gy 
veriamosios trobos, tvartai ir 
kluonai, dabar traukiasi pla
tus laukai. Tai ypač krito į 
akį Klaipėdos ir Pagėgių aps 
krityse. Pakeliui žurnalistai 
daug kur matė laukuose ir 
prie gatvių dirbančias vad. 
brigadas Nors jos daugiausia 
susidėjo iš klaipėdiečių, tači
au darbo brigadas saugojo 
ginkluoti sargybiniai. Prašalai 
čiui atrodė neįprasta, kam

(pabaiga iš 2 pusi.)

sų Paukščių Takas užima ypa 
tingą vietą savo didumu. Daž 
nai jis buvo lyginamas su že 
mynu tuščios erdvės platybė 
se, o kitos sistemos su salo
mis erdvės vandenyne. Dabar 
pasirodo, kad kitos sistemos 
teatrodo mažos tik dėl neap 
sakomu atstumų. Iš tikrųjų, 
artimiasia spiralinė sistema, 
vadinama Andromedos Didy
sis Ūkas, yra didesnė už mū
sų tėviškę - Paukščių Taką. 
Kitas paminėtinas pavyzdys 
yra reliatyvistinių visatos mo 
dėlių amžius. Išeinant iš žvai 
gždžių sistemų tankumu erd 
vėje ir tų sistemų radialinių 
greičių pagal tuos modelius 
gaunamas visatos amžius yra 
apie 2 bilionus metų. Tuo tar 
pu radioaktyvių medžiagų ty 
rymas rodo, kad žemės plu
tos amžius yra mažiausia tos 
pačios eilės, o gal siekia net 
3,5 bilionų metų, t. yra žemė 
turėjusi atsirasti arba pačioje 
visatos amžiaus pradžioje ar 
ba net dar anksčiau! Dabartį 
nė atstumų skalė prailgina 
taip pat ir visatos praeitį, kas 
pasidaro visiškai suderinama 
su žemės amžiaus geologini
ais duomenimis.

«Draugas» 

čia, ramaus, taikaus krašto vi 
duje, reikėjo tų sargybų, gin 
Įduotų automatais. Vieną kar 
tą jie pamėgino prieiti arčiau 
prie tų žmonių ir pasiteirauti, 
ar jie yra kaliniai, ar laisvi 
žmonės, tačiau žurnalistams 
buvo uždrausta užmegzti su 
dirbančiaisiais bet kokį kon 
taktą. Laukuose gruodžio pra 
džioje buvo matyti ir nesau
gojamų darbo žmonių. Briga
doje dirbę lietuviai ir vokie 
čiai pradėjo teirautis, kaip se 
kasi pabėgusiems į Vakarus 
jų tautiečiams. Apskritai, - gy 
venimas prie bolševikų yra 
žymiai pasikeitęs.

Ka pasakoja grįžusieji 
apie kalinamus ir iš

tremtus lietuvius
Italų žinios apie suimtuosi

us Lietuvos vyskupus. Nese
niai grįžo iš Sov. Sąjungos 
būrys italų, išbuvusiu ilgus 
metus priverstinių darbų sto
vyklose ar kalėjimuose Sov. 
Sąjungoje. Romos L. B. pir
mininkas susisiekė tuojau su 
Italijos užs. reik, ministerija, 

Gražusis Kaunas žiūrint iš orlaivio

kuri maloniai suteikė grįžu
siųjų sąrašus. Deja, jie visi 
gyvena išblaškyti po visą Ita 
liją, todėl su jais visais susi
siekti sunku. Tačiau teko iš
sikalbėti su bu v. karo kape
lionu Alagianiu, išbuvusiu 9 
metus Sovietų kalėjimuose. 
Jis sakėsi turėjęs progos su
tikti daug lietuvių arba bent 
apie juos girdėti. Tarp jų 
paskatiniu laiku Vladimiro 
kalėjime, apie 180 km nuo 
Maskvos, sutiko arkiv. Mečis 
lovą Reinį, vysk. T. Matulio
nį, vysk. Ramanauską ir dek. 
VI. Mironą bei visą eilę kitų, 
kurių pavardžių neatsimena. 
Jis sakėsi girdėjęs iš kitų, 
kad tame pačiame kalėjime 
esąs ir vienas Lietuvos už
sienio reikalų ministeris, ro
dos - jo manymu - buvęs Mi 
rono kabinete. Siame kalėji
me buvo laikomi nepajėgūs 
dirbti arba tie, kurie priešino 
si priverstiniam darbui stovy 
klose ir buvo už tai nuteisti 
25 m. kalėjimo. Arkiv. M.Rei 
nys 1953 m. gale sunkiai su
sirgo ir buvo perkeltas į ka 
Įėjimo ligoninę. Jo sveikatos 
padėtis yra labai sunki. Vysk. 
T. Matulionis tragiškai mirė 
1953 m. rugpjūčio mėn. Jis 
kalėjo kartu su kitu kaliniu, 
kuris jį visaip kankino, plū- 

do, į jį spiaudė. Vieną dieną 
kaliniai buvo nuvesti į bendrą 
dušą. Jo kaimynas vėl prade 
jo plūsti ir keikti vyskupą. 
Tada šis norėjo nuo jo atsi
tolinti ir nueiti į kitą dušo 
galą (duše buvo 15 vandens 
švirkštų), bet paslydo, susi
trenkė galvą į grindis ir mi
rė kalėjimo ligoninėje.

Vyskupo Ramanausko paša 
kėtojas pats nėra matęs, bet 
girdėjęs iš kitų. Mat, kiekvie 
noje celėje laikoma po 7 ka
linius, kurie dažnai kilnojami 
ir tokiu būdu pasidalina žinio 
mis. Jis neatsimena gerai 
pavardės, tik prisimena, kad 
ten yra laikomas dar ir vys
kupas pabaltietis, kurio pa
vardė prasideda raide R ir 
baigiasi galūne skas. Suminė
jus Ramanausko pavardę, at
sakę, kad yra trumpesnė. Ga 
limas dalykas, kad buvo blo
gai nugirdęs arba girdėjo 
greitai ištariant. Dek. VI. Mi
ronas da~ laikosi pusėtinai. 
Kalėjime visi žinojo, kad jis 
yra buvęs Lietuvos ministé
rio kabineto pirmininku.

Kalėjime esantieji dirbti ne 
verčiami, tik išleidžiami vie
ną valandą per dieną pasi 

vaikščioti. Negauna laiškų ir 
negali jų rašyti. Neturi taip 
pat spaudos nei literatūros. 
Arkiv. M. Reinys kažkokiu 
būdu buvo pasirūpinęs reik
menis mišioms laikyti, bet vie 
ną dieną buvo netikėtai už
kluptas ir apmuštas, o sargy 
biniai viską iš jo atėmė. Lie 
tuviai vyskupai ir kunigai 
paskutiniu metu kalėjime gau 
davo iš tikinčiųjų maisto si
untinėlių, kuriais pasidalinda 
vo su kitais kaliniais.

Tėvas Alagianis yra suti
kęs daug lietuvių arba apie 
juos girdėjęs priverstinių dar 
bų stovyklose. Ten ypač daug 
esą ukrainiečių ir lietuvių 
jaunimo, nuteisto už tariamą 
ar tikrą partizaninę veiklą. 
Su jais buvo elgiamasi labai 
žiauriai, jie buvo marinami 
badu. Tačiau po Stalino mir
ties ir Berijo'š sušaudymo są 
lygos kiek palengvėjusios. 
Už atliekamus darbus šiek 
tiek mokama. Iš atlyginimo 
administracija išskaito už iš
laikymą, o į rankas duoda 
ne daugiau kaip 200 rb. per 
mėnesį. Už šiuos pinigus tu
ri teisę nusipirkti maisto ir 
būtiniausių reikmių iš stovy
klų sandėlių. Jei kas uždirba 
daugiau kaip 200 rb., tai juos 
bolševikai įsakosi padedą į

Stasis Santvaras

Giesme apie Kęstuti
Ant balto žirgo pamariu tu jojai
Ir tautai karalienę ten radai — —
Jei žmonės liks žmonėm — pagarbins dar tave ry 

( tojai,
Iš tavo žygių mokysis valdovai ir vadai...

Tauriųjų ritierių, dvasia didžių karių
Per amžius buvo maža —- —
Ir kai, įmirkęs dabarties purve, aš į tave žiuriu — 
Galvoju — gal regiu miražą...

Bet gyvas tu buvai, šaukei už laisvę mirti 
Ir Lietuvai galingą sūnų dovanojai — — 
Ak, ir dausų buveinėje sunku patirti, 
Kad tėviškę apsėmę ašarų dunojai!..

Paimki aštrų plieno kalaviją,
Te perskrodžia žaibai tą piktą žmogų!
Tava dalia tėvynėj vėl atgyja —
Klasta vėl rengiama po mūsų žemės stogu...

Ir drebam nusigandę, liūtyje sumirkę, 
Ir tvinsta iš krantų kančių dunojai — — 
Bet gyvas tu esi, šauki už laisvę mirti —- 
Tu Lietuvą į pergalę nuvest atjojai! ..

banką, kad «sutaupytus pini
gus» suimtieji paskiau galėtų 
atsiimti, kai būsią paleidžia
mi. Tėvo Alagianio teigimu, 
pabaltiečiai esą tiek dvasiš 
kai, tiek fiziškai atsparesni 
už kitus.

Šiaip jo žinomų koncentra 
cijos stovyklų ir kalėjimų gy 
ventojų daugumą sudaro lie 
tuviai, latviai estai, ukrainie 
čiai ir lenkai. Sov. Sąjungos 
piliečiai turi teisę parašyti 
po vieną atvirutę į mėnesį 
savo giminėms. Tų žinių pati 
krinti iš kitų šaltinių dar ne
pavyko.

Alto žygiai Washing
tone

ALT Vykdomojo Komiteto 
nariai sausio 17, 18 ir 19 d. 
lankėsi Wasliingtone pasitarti 
su Baltiškuoju Komitetu dėl 
tolimesnio tyrinėjimo ir pasi 
teirauti valstybės departamen 
te apie Berlyno konferenciją. 
Pasikalbėjimuose taip pat da
lyvavo Informacijos Centro ve 
deja p. M. Kižytė išNeWYor 
ko ir p. Talalas, ALT narys, 
iš Chicagos.

Paaiškėjo, kad kongresmano 
Kersteno vadovaujamas, komi
tetas rengiasi vėl liudininkus 
apklausinėti vasario mėnesį 
ir tęsti juos bent iki kovo pa 
baigos.

Vien lietuvių liudininkų, no 
rinčių duoti parodymus, jau y 
ra surinkta per 1.100. Aišku, 
kad tik dalis jų galės būti iš 
klausyta viešuose apklausinė 
jimuose. Kitų liudininkų paro 
dymai raštu bus įdėti į ofici 
alų tyrinėjimo rekordą.

Tačiau Baltiškasis Komite 
tas planuoja savo darbą pra
plėsti, apimdamas ir kitas bol 
ševizmo pavergtas tautas, ir 
šituo tikslu jau yra ruošiama 
rezoruciįos 346 pataisa, kuri 
artimoje ateityje bus pateikta 
Kongresui.

Amerikds Lietuvių Tarybai 
rūpi, kad tas projektuojamas 
išplėtimas nenustelbtų tyrinę 
jimo apie Lietuvą ir kitas dvi 
Pabaltijo tautas. Iš pasikalbo 
jimų Washingtone paaiškėjo, 
kad to neatsitiks. Kongresma 
nas Kersten užtikrino žodžiu 
ir raštu, kad jo ir kitų Komi 
teto narių nusistatymas yra 
nepradėti oficialių apklausinė 
jimų, liečiančių satelitinius 
kraštus, tol, kol nebus baigta 
tirti Pabaltijos tautų pavergi 
mas.

Komitetas žada perteikti ty 
rinėjimo duomenis Amerikos 
delegatui Jungtinėse Tautose, 
Ambasadoriui Henry Cabot 
Lodge, ir prašyti jį iškelti pa 
šaulio organizacijoje formalų 
kaltinimą sovietų Sąjungai 
dėl jos piktadarybių Pabaltijo 
kraštuose ir reikalauti, kad 
komunistai su savo armijomis 
ir šnipais bei provokatoriais 
nešdintųsi lauk iš okupuotų 
teritorijų.

Vasario, kovo mėn. numato 
ma apklausinėti Chicagoj, De 
troite, Philadelpbijoj, New 
Yorke ir kt.

Valstybės Departamente 
ALT pareigūnus priėmė vals' 
tybės pasekretoris (Underse
cretary of State) Donald B. 
Lourie. Jam buvo pareikšta 
Amerikos lietuvių padėka už 
jo ir dabartinės vyriausybės 
paramą Lietuvos laisvinimo 
reikalui ir išreikšta viltis, kad 
JAV Delegacija su valstybės 
Sekretorium Dulles pry šakyje, 
vadovausis tokia pat paverg 
toms tautoms dvasia ir teisiu 
gurno principais keturių užsie 
nio reikalų ministerių konfe
rencijoje Berlyne.
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Aiškėja dingusių 
britų diplomam 

paslaptis
Savo metu paslaptingas au- 

gštų britų pareigūnų dingimas 
spaudai buvo sudaręs tikrai 
daug dėkingų progų įvairioms 
prielaidoms, sensacingoms ži 
nelems ar net gandams platinti. 
Po kiek laiko spauda, nurim 
davo, bet vėl atsigaudavo, jei 
iš kur nors ateidavo kad ir 
mažiausia dulkelė tariamos 
tiesos apie be žinios dingusiu 
osius anglus. Paskutinį kartą 
daug rašalo sugadinta buvo 
sužinojus, kad vienas dingusi 
ųjų atsiuntęs savo motinai ka 
ledinius sveikinimus. Bet ir 
tas įvykis maža ką šviesos į 
nešė, nes sveikinimas buvo 
gautas ne iš užsienio, bet iš 
pačios Anglijos, matyt, tyčia 
tam tikrų asmenų ir išsiųstas. 
Kaip ten bebūtų, bet tas tik 
rodo, kad dingusieji yra gyvi 
ir sveiki, nes, pagaliau, nevel 
tui vieno ir žmona iš Vakarų 
Europos «nepastebėta» nuslin 
ko į Rytus.

Šiuo kartu, atrodytų iš visai 
patikimų šaltinių gautomis ži 
niomis operuojant, galima tei 
gti, kad abu britiškieji džen 
telmenai Donald MacLean ir 
Guy Burgess labai svarbų ir 
rimtą darbą atlieka su beartė 
jančia ‘keturių konferencija 
Berlyne. Geresnių patarėjų so 
vietai vargu ar ir galėtų tikė 
tis, juk jie ilgą laiką dirbę 
britų užsienių reikalų tarnybo 
je ir ypač visiškai gerai pažįs 
tami su tos britų žinybos ame 
rikiniu sekretoriumi.

Berlyne įsikūrusias Vakarų 
saugumo įstaigas tik pasiekė 
pagrįstos žinios, kad gerai sau 
gojamoje vietovėje Plovdiv 
mieste, Bulgarijoje, dieną ir 
naktį vyksta labai slepiamas 

ir paslaptingas darbas, kuriam 
vadovauja viena slapta Vaka 
rų pasaulio asmenybė. Apie 
tą asmenį kalbama, kad tai bu 
vęs «žymus britų užsienių rei 
kalų ministerijos valdininkas», 
Tas ir kiti ženklai atskleidžia 
ir slaptuolio tapatybę — Mac 
Lean. Toliau, gautame prane
šime teigiama, jis buvo iššau 
ktas Maskvon ir ten viešėjęs 
iki to laiko, kada Maskva at
sakiusi, kad sutinkanti ketu
rių didžiųjų susitikimui.

Pagaliau, ar ne apie tą patį 
MacLean kalbama žinioje iš 
rusų sostinės, kad sovietų už 
sienių reikalu ministerijos pa 
reigūnas «anglo — saksų psi
chologijos ekspertas» siunčia 
mas Berlynan pirmisiems did 
žiųjų susitikimo reikalams pa 
ruošti pirmosiomis sausio mėn. 
dienomis. Jo pareigos ir būtų 
tinkamai įsikurti specialioje 
įstaigoje, iš kur galėtų leng
viau gauti ir rinkti visas in
formacijas apie britų ir ame
rikiečių delegacijų narius, ku 
rie atvyksta konferencijom

Pagaliau, dar kitos žinios 
tvirtina, kad rusų globoje e- 
santieji abu britų bėgliai pa 
pildomai yra paskirti svarbia 
is pareigūnais ir špionažo tar 
nyboje, kurią sovietai ypač iš 
šakoję Balkanų kraštuose. 
Ypač didelis dėmesys čia ski 
riamas Jugoslavijai, bet. čia 
būk jau vienas pirminių pa
ties MacLean uždavinių.

Gandai? Fantazija? Kas ži
no tiesą? Landieji spaudos 
žmonės šį kartą nori nėatšau 
kiamai šaukti, kad virš minė 
tos žinios yra visiškai tikros 
ir pagrįstos. Bent iki šiai die 
nai oficialiosios britų įstaigos 
apie visą įvykį tyli, o tas su 
teikia geriausią progą įvairi
ems spėliojimams. Bet įsidė
mėtina viena — britų tylėji
mas nebūtinai turi reikšti nie 
ko nežinojimą. A-is

Siu dienu Bažnyčios kan
kiniai

Tokia antrašte «Dziennik 
Chicagoski, patalpino ilgą 
straipsnį apie katalikybės per 
sekiojimą komunizmo valdo
muose viso pasaulio kraštuo 
se. Straipsniui žinios paimtos 
iš NCWC News Service. 
Straipsnyje sakoma, kad mark 
sistų tikybinė neapykanta vi
same pasaulyje atnešė 185 
vyskupams ir kitiems augš- 
tiems Bažnyčios atstovams 
mirtį, kalėjimus, ištrėmimą ir 
kančias.

Skyrelyje «23 mirties au
kos» rašoma: «Sąrašas rodo, 
kad 23 vyskupai buvo nukan
kinti, nužudyti arba dėl ko
munizmo brutalumo mirė. Ži
noma, kad 38 vyskupai ir ki
ti augštieji atstovai yra ka
lėjimuose, o 74 išvyti iš tų 
kraštų kuriuose jie dirbo. 15 
yra tremtyje, o kiti mirę. 22 
yra įvairaus pobūdžio areš
tuose, o likusioji dalis įvai
riais būdais atstumta nuo sa
vo pareigų».

Skyrelyje «Didžiausias per 
sekiotojas» sakoma, kad did
žiausiu Bažnyčios persekioto 
ju yra. komunistinė Kinija. 
Ten pat toliau rašo: «Salimi, 
kurioje iš eilės daugiausia 
skaitoma persekiojamų vys
kupų, yra Sovietų Sąjunga, 
įskaitant užgrobtąsias Estiją, 
Lietuvą ir Latviją bei rytinės 
Lenkijos plotus. Bolševizmo 
aukų skaičius čia yra 29 
augšti Bažnyčios pareigū
nai»,

Skyriuje «Įvairiuose kraš
tuose» trumpai rašoma ir apie 
Lietuvą. «Du Latvijos vysku
pai yra tremtyje. Lietuvoje 
du įkalinti, vienas nukankin
tas, kitas mirė kalėjime, o 
trys yra tremtyje.»

Skyrelį «Lietuva» palieku 

ištisą ir net netaisau netaisy
klingai įrašytų vardų:

«Kauno arkivyskupas Jo
seph Skvireckas - tremtyje, 
arkivyskupas Miecislaus Rei
nys - įkalintas. Tilžės vysku
pas Vincent Borisevičius - 
bolševikų nužudytas, Kaišia
dorių vyskupas Theiphile Ma 
tulionis, pagal žinias, miręs 
sovietų kalėjime, buvęs Vil
kaviškio auxiliaras - tremty

0—00—00—00—00—00—00—00 00—00—00—00—00 00 00 00 00 00 «

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

Ar jau įsigijai rašytojos K. Pažėraitės idomų roma

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

Mūsų Lietuvos» redakciją.
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REIKIA BALDŲ? KREIPKIS Į TAUTIEČIO ‘
J. L. GalinsKas Ltda.

je, Kauno auxiliaras vyskupas 
Vincent Brizgys - tremtyje, 
Tilžės auxiliaras vyskupas 
Francis Ramanauskas - įka
lintas.»

Čia reikia pastebėti, kad 
NCWC .Neras Service ar «Dzi 
ennik Chicagoski» klaidingai 
įrašė Tilžę vietoj Telšių, kur 
buvo vyskupija.

«Draugas»

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 -

BALDŲ SANDĖLĮ.
i AV. DR. GIACAGLINI, 71-C \ — V. ALPINA.
AJU.AAAAAAA^AJUlAJUkJUUkJUU.AAAAJUkXMJUUUUUUUJUUU.AJ\AAJUUUUUUU,AAJUUUUUU^AMJUUJU<A

Madeiras do Brasil

PERES & PRANAS LTDA. į
Importação — Exportação

Raštinė:- Av. Churchill, 94 - 11.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 Feros ?
Amadeu Cesar Machado - Nanuque, Minas I
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Jpriiidys & Čia Industria e Comercio de Calçados '
PARDUODA

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

Nori, kad «Mūsų Lietu 
va» butų lietuviškojo gyveni
mo veidrodis?

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

SKAITYK IR PLATINK
«MŪSŲ LIETUVA»

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS.
balso grynumas, skambumas

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

Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui

Rua Javaes, 719 - São Paulo

® Rastinės Darbai ir Teisiniai Patarimai nu nu
iÍh Natūralizacija, inventoriaus surašymas, išieškojimas 
l'll skolų, persiskyrimai (desųuites) nuomininkų išvary- 
'i'i mas, kriminalinė ir darbo teisė.
!!!' Darbininkams patarimai veltui.
Ifll
]}[[ Galima kreiptis šiomis valandomis nuo 10 iki 12 vai.
1111 ir nuo 16,30 iki 19 vai.
MII 
nu

Į||| Rua Roberto Simonsen, 13 -- 3° — salas 306 • 310 
Iii' (Senoji rua do Carmo ir kampas P-ęa Clovis Bevilaqua) 
|Į|| São Paulo
nu mi
|ĮĘ S3 €= == == =Š == Š= == == == == ž= == ==? == == == == == == ši

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.

MEKANIKOS DIRBTUVE

LEONAS VARNAUSKAS
Telefonas (recados) 3-0707

Rua 12 N.o 39 — Vila Zelina 
Avenida Zelina N.o 714 — (fundos) 
Caixa Postal 4118 — São Paulo
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ĮKURTA 1890 METAIS

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

dažais ir pastele.

ARTHUR SCHMIDT
Priimami pakvietimai į namus — Senų portretų reprodukcijos 
W SÂO CAETANO, 447 —TEL. 4-5676 — S; O PAULO

JARDIM RIVIERA
apylinkėje - nucsta- 

sveikas klimatas, tik už 
da Sė, geras kelias, tarp 

proga dabar įsigyti žemės

Santo Amaro 
baus grožio gamta i 
18 klm. nuo Praça 
dviejų ežerų. Puiki 
sklypą su mažu įnešimu ir ilgalaikiu išsimokėjimu 
— 100 mėnesių. \\

Reikalingų informacijų gauti tik pas vienintelį įgalio- 
tinį šias žemes pardavinėti mūsų tautietį Kazį 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.
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VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS

L I N D O Y A

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINTOJAI

P.UA DINO WENÕj 795 o. 835 
TELEFONES s 3MQ1S e 51*2223

1KMÃCJ CAKKIEKB lm
Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, kurio 
puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau visi yra vien
balsiai pripažinę. Pabandykite, įsitikinkite ir visa

dos naudokite!

Pasta1. ?067
SÃO PAULO
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AV. ZELINA, 706 — CAlXA "POSTAL, 371 — SÃO PAULO

LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEF

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

— Kovo m. 14 d. Hospital 
das Clinicas mirė Simas Tila 
51 m. amžiaus. Skausme pali 
ko žmeną, dukterį, podukras, 
seserį, brolį. Palaidotas São 
Caetano kapuose. Septintos 
dienos mišios - egzekvijos bus 
šį šeštadienį 7 vai. V. Zelino 
je.

— Liet, S-ga Brazilijoj Mo
kos mokyklon pakvietė moky 
tojauti mokytoją Kazimierą 
Deveikytę. Ji taip pat moko 
raidinėj mokykloj V. Pruden 
tês apylinkėj.

Lietuvių kalbos pamokas 
Mokoj ir V. Beloj L. S-ga Br. 
pakvietė dėstyti poetę M. 
Vinkšnaitienę. V. Anastacio 
mokykloj, kaip ir keleriais 
praėjusiais metais, lietuvių 
kalbos mokys mok. St. Kubi
liūnas. Vila Zelinoje - seselės 
pranciškietės.

SUSIRINKIMAI

Šį sekmadienį tuoj po 8:30 
vai, mišių šaukiamas mokslei 
vių ateitininkų susirinkimas.

Liet. Kat. Moterų Draugi
jos susirinkimas, šaukiamas 
šį sekmadienį 4 vai., po piet. 
Narės prašomos dalyvauti, 
nes bus svarstomi svarbūs or 
ganizacijos reikalai.

TĖVAI, JŪSŲ PAREIGA.
Kartu su mokslo metų pra

IKI 
llll 
Hll 
llll 
Hll 
llll 
Hll 
llll 
HP 
llll 
llll 
llll 
llll 
llll 
llll 
llll 
im 
nu 
nu 
ilh 
uit 
llll 
iiii 
llll 
flh 
llll 
llll 
llll 
Hll 
Hll 
llll 
HM 
illi 
Uit 

PRAÇA SÃO JOSÉ; 1 - V. ZELINA — S. PAULO

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 
NAUJANYBIŲ

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

Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA
ISSIMOKEJIMUI.

t. t..

Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.

==
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Registrado no C; R. C; sob o n.o 551

i Praça São José, 8 Sal. 1 e 2 - V. Zelina - S. Paulo f

1 Aberturas de firmas Contratos de locação g
1 Encerramentos de firmas Cartas de Fiança g
j Transferencias de firmas 
1 Cor.trat, na Junta Comercial 
f Distrat. na Junta Comercial 
f Escritas Fiscais 
I Escritas Comerciais
j HORÁRIO das
IfiliniH ui luini m m 'P m min ui tn-HiuuuiriH m iii.iii üi la-’fi’Hi «1 üihiiw iiiwiiHiitiiriíi iÍi<íii‘il>M» uiwui iiruiiiiniiiwiii.3|

džia mokyklose prasideda ir 
lietuvių kalbos pamokos. Tė
vai, jūsų pareiga savo vaikus 
į lietuvių kalbos pamokas 
siųsti. Šiandien niekas nega
li skųstis, kad nėr kur moky 
tis lietuvių kalbos. Mokyklos 
ir mokytojai laukia, siųskite 
savo vaikus. Iš mokytojų rei
kalauti, kad jie eitų ieškoti 
jūsų vaikų į namus yra reika 
lavimas per didelės aukos.

Mokinių skaičius lankančių 
lituanistikos pamokas yra 
egzaminas lietuvių tėvų tau
tinio susipratimo.

PAIEŠKOMI:

1. Miškinis Povilas, kilęs 
iš Svėdasų valšč., Rokiškio 
apskr.,

2. Azarinskas Povilas, atvy 
kęs Brazilijon 1929 m.,

3. Grigaliauskas Liudvikas, 
kilęs iš Molinės km., Kalvari 
jos valšč.,

4. Pučinskas Juozas kilęs 
iš Vidgirių km., Keturvalakio 
valšč., Vilkaviškio apskr.,

5. Liepus Justinas, kilęs iš 
Šiaulių km., Zarasų apsk..

6. Beinoriai Juozas, Petras 
ir Jonas,

7. Bikulčius Mykolas, kilęs 
iš Didžiausalio km., Zarasų 
apskr. ir

8. Čapkauskas Mečvslovas, 
atvykęs Braziljon 1929 metais.

Ieškomieji arba žinantieji 
apie juos, prašomi atsiliepti: 
CONSULADO da LITUANIA, 
Rua Jaguaribe, 477, São Pau
lo, Brasil.
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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 pas pp. A. Tamašauską, M. Dantą, A. Kublicką, 

José Matelionį ir Sąjungos buveinėje.-

Valdyba.

PRANEŠIMAS.

Pranešu V. Belos ir Mokos 
apylinkių lietuviams, kad šio 
se mokyklose jau pradėjau 
lietuvių kalbos pamokas.

Prašau gerb. tėvelius para 
ginti savo vaikučius, kad jie 
uoliai į šias pamokas lanky
tųsi. Čia jie pramoks ne t k 
lietuviškai skaityti ir rašyti, 
bet taip pat lietuviškų dainų, 
žaidimų, pasakų, deklamacijų 
ir kt.

Kiekvieno susipratusio lie
tuvio pareigą yra rūpintis, 
kad ir jo vaikai išmoktų tėvų 
kalbas, pažintų musų papro
čius, mūsų gražųjį liaudies 
meną ir t. t Ir čia tėvams 
talkon stoja lietuviškos moky 
klos, kurių mokytojai su dži
augsmu sutinka kiekvieną 
lietuviuką. •

Už pamokas mokėti nerei-' 
kia.

Pamokos vyksta šia tvarka: 
Mokoje - trečiadieniais ir 

penktad. 9-11 vai.
V. Beloje — pirmadieniais ir 

ketvirtad. 2-4 vai. p. p.
Mokytoja:

Mg. Vinkšnaitienė

AUKOS BAŽNYČIOS REFOR
MOS DARBAMS.

Sekamdienį klebonui prane - - - -- —- - -—-—  —    - - - - -  
dentistas

Clínica Dentária Popular 
“£ão 3uáas <atai”

DIRETOR: Dr. Augusto Ribeiro Leite
Praça São José, g - 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 Declo Farias
Raštinė: R. Santa Teresa, 28, Q-to and. salas 604 605.

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

šus, kad tolimesniam bažny
čios remontui reikalinga lėšų 
ir kad kas gali nelauktų kle
bono atsilankant į namus, bet 
anksčiau įteiktų. Kreipimasis 
nebuvo veltui. Štai tuoj po 
pamaldų savo aukas įteikė: 
J. V. Tatarūnai Cr. 1900,00.

Juozas Baužys, Petras Ga- 
leckas po'Cr. 500.00.

Bol. Jase.navičius, St. Naš
lėnas po 200,00.

B. Rimkus su šeima, V. Rot 
kauskienė, J. Malinauskas, 
Marta Adomavičienė, Ona Sin 
kevičienė. VI. Blažys, po 
100 kruzeirų.

Lankant Venda Nova gatvę 
aukų gauta:

Petras Šimonis Cr. 500,00 
Kl. Valavičienė, Kz. Bratkaus 
kas po Cr$200.$0 kruzeirų.
V. Zakarevičienė, S. Sermukš 
nis, Ant. Sližys, Silva Pakal
nis, P. Norbutas, Braknienė, 
Girkus, J. Juzėnas po 100 
kruzeirų.

Mošinskienė Cr. 75,00 Igra 
čia Gonęalez Cr. 70. A. Ma- 
karevičius Cr. 60,00.

W. Gysas ir Bajarūnienė 
po 150 kruzeirų.

Eva Busser, K. Zaleneke- 
vičius, Žukas, Janavičienė, 
Ad. Golevičius, A. Bajarūnas, 
Carlos Risseti, GudanaviČius, 
O. Kavaliauskienė,* po Cr. 50.

P. Zabulionis, Matuzevičius, 
Gelete, po Cr. 20,oc.

Lašaitis,
A. Bajarūnas ^AtazgetkoTJ? 
Lapienis, po Cr. 10,00.

Visiems aukotojams nuošir 
džiai dėkoju

Kun. P. Ragažinskas 
Klebonas.

SĖLIO KU RESTORANAS MI
ESTO CENTRE.

Prieš pora savaičių Selio- 
kai perėmė restoraną esantį 
Libero Badaró gatvėje, nr. 
400, prieš pat São Paulo mi
esto prefeitūrą, kur veikia 
Camara Municipal Kadangi 
restoranas yra vienoj iš did
žiausio judėjimo gatvių, tai 
klientų visuomet pilna. Čia 
galima užkasti šaltų ir šiltų 
užkandžių, pasirinkti visoke- 
riausių gėrimų. Beabėjo, tau 
tiečiai lankydamiesi mieste, 
išalkę ar ištroškę, visuomet 
užsuks pas savus pasistiprin
ti.

Naujame biznyje linkime 
pasisekimo.

SElSSSWfBã
GERA PROGA NE VISADA

PASITAIKO

Todėl norėdamas pečiuką 
markės Paterno, dar beveik 
naują, nebrangiai, veikianti 
su žibalu - gazu, taip pat dar 

baku žibalo, tik už 
Cr.® 3.5000,00.

Pamatyti prekę bei dery
boms vesti prašoma kreiptis į 

Rua Marechal Malet, 5-a 
Vila Zelina.

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

PARSIDUODA NAMAS,

2 kambariu virtuves W. C. 
šulnys puiki vieta bizniui 
kampimis 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.

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

— SKUBIAI reikalingas mo 
deladorius. Atlyginimas geras. 
Kreiptis į rua Venda Nova, 46 
V. Zelina.

SKUBIAI PARSIDUODA,

Namas iš 5 kambarių virtuvė 
ir banheiro, vanduo įvestas 

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

RHNMHHH
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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