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Maldos diena uz pa
vergtuosius,

Jo Eminencija São Paulo 
kardinolas yra įsakęs Verbų 
sekmadienį melstis už paverg 
tų kraštų persekiojamus kata 
likus, už tylinčią bažnyčią, 
kur bet koks viešas tikinčių 
jų pasireiškimas yra persekio 
jamas. Laisvėje gyvenantieji 
privalo prašyti Dievo, kad 
persekiojamų kančių dienos 
greičiau pasibaigtų.

įspėjo Kinija.
Vakarų valstybės nutarė 

įspėti komunistinę Kiniją, kad 
ji nesikištų į Indokinijos rei
kalus, kitaip sakant, neremtų 
komunistų, nes priešingu at
veju Indokinija virs antra Ko 
rėja. Tuomet ir pati Kinija 
butų bombarduojama.

Genevos konfe
rencija

prasidės 26 d. balandžio mėn. 
Joje bus svarstoma Korėjos 
suvienyjimo klausimas. Daly
vaus konferencijoje Amerika, 
Anglija, Prancūzija, Rusija, 
Kinija, Korėja. Ir į šią, kaip 
į daugelį kitų buvusių konfe 
rencijų, daug vilties nededa
ma, nes su Kremliaus diktatori 
ais neįmanoma susitarti.

Rytu Vokietijos
vyriausybės, rusų zonoj, nei 
pati vak. Vokietijos vyriausy 
be. nei kitų kraštų vyriausy
bės nepripažįsta.

Maskvos nusprendimas pri
pažinti Rytų Vokietijos vyri
ausybę reiškia ne ką kitą, 
kaip tik nustojimą vilties ko
munizmo įtaką praplėsti toli
au už Elbės.

— VLIKO posėdis numato 
mas sušaukti balandžio 8 d. 
Tarp kitų reikalų bus svars
toma VLIKo ir VT pirminin
kų kelionė į JAV ir jos pro
grama.

— Gautosiomis iš JAV ži
niomis, Kerstenas ir jo vado 
vaujamas Pabaltijo Užgrobi
mui Ištirti Komitetas atvyks
ta į Euro ą vesti tolimesnių 
tyrinėjimų. Minimasis komi
tetas paskiausia buvo dar pa 
pildytas dviem nariais, o jo 
veikla žymiai praplėsta. Da
bar komitetą sudaro šie ats
tovų rūmų nariai: Charles J. 
Kersten (R. Wisconsin) - pir 
mininkas, Edward Bonin (R. 
- Pennsylvania), Fred Busbey 
(R. - Illinois), Ray Madden 
(D. - Indiana), Th. Machro- 
wicz (D. - Michigan), Alvin 
Bentley (R. Michigan), Tho
mas Dodd (D. - Connecticut), 
Patrie Hilings (R. - Colifor- 
nia) ir Michael Feighan (D. 
Ohio).

Kai šių tyrinėjimų plotmė 
dabar JAV kongreso praplės 
ta, tai bus atskleista komunis 

tinio pavergimo baisioji tikro 
vė taip pat lenkų, čekoslova 
kų, rumunų, vengrų, bulgarų, 
albanų ir vokiečių. Ir pats 
JAV atstovų rūmų narys Ch. 
J. Kerstenas savo atsiųstame 
ALT laiške, be kita ko, pa
žymi, kad «Jūs pradėjote kaž 
ką didelio, kai pernai papra
šėte Prezidentą ištirti Pabal
tijo tautų pavergimą». Ta pro 
ga amerikiečių spauda pažy
mi, kad lietuviai ir toliau rū
pinsis kelti viešumon jų gim 
tojo krašto kančias bei skri
audas. Tačiau dabar į tą dar 
bą bus įjungta ir eilė kitų 
tautų: kartu su lietuviais mi
lijonai žmonių kels balsą už 
visų pavergtųjų tautų išlais-
vinimą. JAV vyriausybė laiko 
Pabaltijo ir kt. kraštų užgro
bimo ištyrimą didelės svar
bos įvykiu kovoje prieš bol
ševizmą.

Bolševikai suklastojo vysk.
K. Paltaroko laiska.

Bolševikų spaudai paskel
bus tariamą vysk. K. Pataro- 
ko iaišką, šviesiai dėstantį 
sąžinės laisvės padėtį okup. 
Lietuvoje, visa eilė lietuvių 
laikraščių atkreipė dėmesį į 
kai kuriuos terminus, kurių 1) Laikrodis gali pavaduoti kompasą. Laikyk laikrodį .taip, kad valandų rodiklis būt nukreip 
’ T.'“’4, tas į saulę» Vidury, tarp valandų rodiklio ir skaičiaus 12 yra saulė.
vysk. Paltarokas savo auten- 2/ Mokslininkai apskaičiuoja,'l<^^usėKk41ogram*o ur'SFijaūs’iiietaTd'''tàlf’''Varyti gaunamatiškame laiške tikrai nevarto 
tų, ir paskelbė jį esant su
klastotą. Dabar E. yra gavusi 
tuo reikalu iš savo bendradar 
bio Italijoje pranešimą, kuria
me rašoma kad, turimomis ži 
niomis, Bukarešte veikia spe 
cialus biuras, kuris falsifikuo 
ja vyskupų ir dvasininkų, 
esančių anapus geležinės už
dangos. laiškus, pastebi, kad 
sufalsifikuotas yra ir Panevė 
žio vyskupo Paltaroko laiš
kas. atspausdintas komunistų 
spaudoje. Autorius iškelia Lie 
tuvos kunigų, o ypač 7b klie 
rikų, kurie, nepaisydami, kas 
jų laukia, ruošiasi dvasiškių 
luomui, bei tikinčiųjų hero
jiškumą.

— Prancūzų Komiteto už 
Laisvą Europą komisijos jau 
pradėjo darbą. Į komisijų dar 
bą iš lietuvių pusės įtraukti 
šie asmenys: vidaus politikos 
komisijos bendrojon pakomi- 
sėn - pulk. J. Lanskoronskis, 
kultūrinės komisijos bendrų
jų reikalų pakomisėn - prof. 
J. Baltrušaitis, kulto - kun. 
Dr. Jacevičius, spaudos ir ra 
dijo - E. Turauskas. Žemės 
ūkiu komisijon numatytas Pr. 
Dulevičius. Į tarptautinių klau 
simų ir vidaus politikos rei
kalų komisijas įeina visi trys 
Pabaltijo diplomatiniai atsto
vai: Dr. S. A. Bačkis, Gros- 
valdas ir Pusta.

— Tremtyje esą Lietuvos 
vyskupai, būtent - arkiv. me
tropolitas J. Skvireckas, vysk. 
V. Padolskis ir V. Brizgys, 
ryšium su Marijos metais 
paskelbė visame pasaulyje 
esantiems lietuviams katali 
kams ganytojinį laišką. Jame, 
be kita ko, pažymi, kad Lie
tuva, antrą kartą bolševikų 
užgrobta, yra per tą laiką ne 
tekusi tūkstančių geriausių 

savo sūnų ir dukterų, kurie 
žuvo begindami tėvų žemę, 
mirė kalėjimuose ar ištrėmi 
me, o kiti, nors ir išlikę gyvi 
neparėpiamos Rusijos ir Sibi 
ro plotuose gyvena žmogaus 
nevertą tremtinio gyvenimą, 
pasmerkti dvasiniam ir fizi 
niam sunaikinimui. Lietuviai 
tuo būdu tėvynėje gerokai 
praretėjo. Lietuvos nelaimė 
dar padidėjo, kai į jos vaikų 
apleistas sodybas atėjo kurtis 
svetimieji. «Šiandien galime 
pasidžiaugti, - rašoma ganyto 
jiniam laiške, - kad visų lais 
vėje gyvenančių lietuvių su
tartinio veikimo dėka mūsų

energija keturių motorų lėktuvą 80 kartų* aplink žemę. Pusė kilogramo iš uranijaus gautos 
energijos yra lygi 23 milijonams geriausios kokybės gazolino.

3/ Meksikos ežeras Encantada keturis kart per dieną maino savo spalvą. Ryte turi ružavą 
spalvą, prieš pietus - žalią, vidudieni - mėlyną, apie saulėleidį - raudoną.

teisinga byla gerokai pasistū 
mėjo pirmyn» ir toliau nuro
doma, kokių reiktų imtis ti
kintiesiems konkrečių prie
monių, kad pavergtoji tėvynė 
juo greičiau galėtų atgauti 
savo nepriklausomybę.

— Jungtinių Tautų Ekono
minės ir Socialinės Tarybos 
dabartinėj sesijoj bus svars 
tomas ir J. Tautų spec, komi 
teto pranešimas apie priver 
čiamuosius darbus. Priverč. 
darbo problema bu,vo svarsto 
ma Jungt. Tautų visumos po
sėdžiuose ir buvo perduota 
toliau tirti Ekonominei ir So
cialinei Tarybai. Vidurio ir 
Rytų Europos pavergtųjų kraš 
tų politikai, surinkę daugiau 
reikalingų duomenų, nutarė 
komisijai įteikti papildomą 
memorandumą deportacijų ir 
priverčiamojo darbo klausi
mais.

— Luksemburgo parlamen 
tas 46 balsais prieš 4 patvirti 
no Europos Gynimo Bendruo 
menę. Prieš balsavo tik komu 
nistų atstovai.

Ko nori prancūzai, 

šiandien nė jie patys nežino. 
Kitados Prancūzija buvo kul
tūros centras, didelė karinė 
pajėga, didelė imperija. Euro 
poj turėjo jei ne lemiamą, tai 
labai svarų žodį. Šiandie yra 
visai kitaip. Ekonomiškai su 
amerikonų pagalba vos suve 
da galus su galais ir tai su 
nuostoliais. Kaipo karinė pajé 
ga labai menka ‘Tai parodė 
praėjęs karas. Vyriausybė nu

TRADICINIS “MŪSŲ LIETUVOS”

VAKARO
su įdomia menine programa, puikiu orkestru, skaniu 

bufetu balandžio mėn. 24 d. 20 vai.
Vila Zelinoje, gimnazijos salėje.

Pakvietimai gaunami «Mūsų Lietuvos» redakcijoje, kle
bonijoje, V. Zelinoje Vyto bare ir pas platintojus. Iš an 
ksto apsirūpinkite staliukais, nes pareikalavimas yra 

didelis.
Lietuvi, dalyvaudams «Mūsų Lietuvos» vakare, paremsi 

lietuvišką spaudą.

olat keičiasi. Pati savo jėgo 
mis nebeįstengtų apsiginti nuo 
užpuoliko. Minta amerikoaiš 
kais doleriais ir laisvai gyve 
na amerikonų, anglų kariuo
menių užnugary. Tačiau, kai 
atėjo metas apsispręsti del 
Europos Gynimo Bendruome
nės, kelia didžiausią trukšmą 
ir trukdo suvienyti Europą. 
Prancūzija ir šiandien norėtų 
lemti Europos likimą. Jos ge 
nerolai norėtų vadovauti Eu 
ropos kariuomenei ir savo 
kaimynus vokiečius nepaleis 
ti iš savo kontrolės. Jei par 
lamentas nepatvirtintų Euro
pos Gynimo Bendruomenės, 
tuo griūtų vyriausybė, nes 
partijos esančios vyriausybė
je atsisakytų ją remti.

Brazilijoje.
— Užsienio reikalų ministė 

rija praneša, kad, yra netiesa 
skleidžiami gandai apie prezi 

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 Balį Paber 
žį, arba Vila Zelinoj pas Vitą Tijūnėli. Iš miesto eina 

autobusai Ouro Fino pro pat minėtą nuosavybę.

dentų Perono ir Getulio slap 
tą sutartį. Komunikate rašoma, 
kad užsienio politikos klausi 
mai yra apsvarstomi atatinka 
mų ministerijos departamen
tų ir paduodami parlamentui 
tvirtinti.

Komunistu partijos

advokatai buvo padavę teis
mo įstaigoms prašymą pers
varstyti partijos uždarymo nu 
tarimą. Teismas pranešė, kad 
laikosi savo pirmykščio nuta 
rimo, partija neturi teisės vi 
ešai veikti.

- São Pauly, Agua Branca 
yra įdomi gyvulių paroda, ku 
ri bus uždaryta 11 balandžio.
■ ■■«■iBnaaitBiistiiiEiiai
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Bulgaru kova už laisve
Rytų Europos Sąjūdžio Eu

ropai Apjungti pirmininkas 
T. Damjanovas, buv. bulgarų 
karo atstovas Berlyne, o da
bar per Laisvosios Europos 
radiją siunčiąs bulgariškai į 
savo tėvynę pranešimus, kal
bėdamasis su E. atstovu, Va
sario 16-ios proga pareiškė 
nuoširdžiausių linkėjimų lie
tuviams vėl atgauti savo ne
priklausomybę.

— Jūsų tėvynės ir kt. Pa
baltijo valstybių problemos 
nėra svetimos ir mums, bul
garams, - sako T. Damjano
vas. - Jūsų tėvynės patirtis 
bekovojant su rusais ir mu
sų kova su rusų imperializmu 
rodo lygiagretę, kuri ateity
je pasitarnaus sutelktoms vi
sų jėgoms bendrai gintis nuo 
Rytų invazijos ir atstatyti pa 
vergtųjų kraštų nepriklauso
mybes. Aš pažįstu šių tautų 
kančias ir nuoširdžiausiai lin 
kiu joms kuo greičiausiai išsi 
vaduoti.

Pasirodo, bulgarai neturi to 
kios vienalytės išlaisvinimo 
organizacijos, kaip kiti, ir nė 
ra tokie vieningi. Vieningumo 
pavyzdžiu jie stato baltus. To 
kio vieningumo, kokį yra pa 
rodę baltai, neturi nė visa 
eilė kitų tautų: jas visas ėda, 
kaip pažymi T. Damjanovas, 
emigrantinė liga - susiskaldy 
mas. Dėl to bulgarų organiza 
cijos ir kenčia krizę. Tarp jų 
nėra nė vienos, kuriai butų 
pavykę su sava programa žy 
miau pasireikšti ir kuri būtų 
davusi visiems bulgarams eg 
zilams bazę surasti bendrą 
kalbą. Tačiau ženklų šia kryp 
timi jau matyti, šiuo metu ei
na pasitarimai sudaryti su ki 
tais bulgarų sąjūdžiais tokią 
bendrą organizaciją, kuri ga 
lėtų visus juos apjungti ir or 
ganizuotai vesti kovą dėl Bul 
garijos išlaisvinimo. Iš viso 
bulgarai ar tik nesudaro £pa

čiu mažiausią tautinę pabė
gėlių grupę iš visų pavergtų 
jų Rytų ir Vidurio Europos 
tautų. Jų Vokietijoje bus ne 
daugiau kaip 700-8Õ0 žmonių, 
o visoje Europoje - kaip 2.000. 
Tačiau beveik visi bulgarų 
egzilai yra intelektualai.

— Kaip vyksta pasiprieši

Prezidentas Eisenhower sveikina užsienio reikalų minisierį 
Foster Dulles sėkmingai gynusį Berlyno konferencijoj vaka

rų demokratijas.

nimas krašte? Bulgarija, - sa 
ko T. Damjanovas, - bus ar 
tik ne pirmasis kraštas po 
Rusijos, kuris visais atžvilgi 
ais tiek plačiai sukomunistin 
tas. Pramonė Bulgarijoje su- 
suvalstybinta visu 100%, už
sienio prekyba - taip pat vi
su 100%, vidaus prekyba - 
98%, žemės ūkis - 60% ętc.

Gaunamos is tėvynės žinios 
rodo, kad vis dėlto naujasis 
kursas, prasidėjęs po Stalino 

mirties, taip pat ir Bulgarijoje 
palieka tam tikrų žymių. Pra 
monė ir užsienio prekyba 
lieka nepakitusi. Esama žy
mių, rodančių, jog daroma 
tam tikrų nuolaidu privatini 
mo kryptimi. Leidžiama tam 
tikra prasme ir smulkioji pre 
kybą. Naujybių galima laukti 
ir po komunistų partijos kon 
greso.

Ne visi žino, ir šis faktas 
nebuvo pakankamai nušvies

tas spaudoje, kad dar prieš 
Berlyno neramumus pirmieji 
30.000 bulgarų tabako darbi
ninkų pradėjo streikus dar 
gegužės mėn. Tie streikai, 
pasireiškę kas du mėnesiai, 
atsiliepė ir į komunistų val
džios politiką. Pvz. panaikin
tas įstatymas, kuriuo darbo 
žmonės buvo «įtvirtinti» vie
noje vietoje ir negalėjo be 
savo vyresnybės sutikimo keis 
ti darbovietę. Kiek laiko ta

Henrikas Nagys

Laiškai mano draugams tėvynėje
Parėmęs galvą ant rankų, 
Klausau kaip lietus srovena. 
Mano rankos tuščios ir sunkios —- 
ir toks šaltas svetimas namas...

Kaip keleivio pavargę žingsniai, 
kurs paklydo nakty ir vėjuos — — 
iškakinta širdis mano tvinksi...
Argi tokius žodžius aš norėjau,

draugai mano brangus, rašyti 
jums, palikusioms žemėj gimtojoj? 
Bet ranka svyrinėja ir klysta

ir raides tokias liūdnas vedžioja, 
kaip nuvytusius rudenio stagarus... 
O lietus... O vienatvė... O vakaras...

švelnesnė Unija truks, neaiš
ku.

Aktyvaus partizanų sąjūdžio 
nežymu, pasireiškią partiza
nai turį sporadišką pobūdį. 
Tačiau didžiausias pasiprie
šinimas yra pasyvus, pasireiš 
kiąs nesuskaitoma daugybe 
sabotažo ir panašių aktų, silp 
ninančių produkciją ir iš viso 
komunistų valdžią. Pvz. daug 
pasako jau tas faktas, kad 
per pastaruosius dvejus metus 
žemės ūkio derlius nukrito 
iki prieškarinio lygmens. Ko 
monistinėj bulgarų spaudoje 
kasdien rasime nusiskundimų 
darbo produkcijos mažėjimu, 
neatlikimu nustatytų išdirbio 
normų ir visokiais negalavi
mais.

Užsieninėje spaudoje tektų 
iškelti tą faktą, - pastebi T. 
Damjanovas, - kad bulgarai 
nėra tikrieji slavai, kaip kad 
juos rusai norėtų sugrusti į 
vieną krūvą su visais, nors 
jie ir turi tam tikrų simpati

jų rusams,’ juos išlaisvinusi
ems iš turkų. Taip pat silpnu 
mas jaučiamas senajai rusų 
kultūrai, atstovaujamai Dos 
tojevskio, Puškino, Tolstojaus 
ir kt. Bet tai yra veik ir vis
kas, kas juos su ,rusais sieja. 
Bulgarija nenori tapti rusų 
provincija, dėl to bulgarai 
pradėjo kovą prieš rusus, nors 
jų ir išlaisvinti, kai tie mėgi 
no Bulgariją įsijungti į rusų 
imperiją. Sovietų dalinių inva 
zija užplūdo Bulgariją 1944 
m., ir jie pasiliko iki 1948 m. 
Šiandien Bulgarijoje yra daug 
rusų kaip įvairių rūšių «spe 
cialisių». Rusų imperija bul
garams parodė tikrąjį komu 
nizmo veidą ir dar daugiau 
išryškino rusiškojo imperializ 
mo kėslus. Dabar senoji rusų 
imperialistų neapykanta pa 
keista nekentimu bolševizmo 
ir sovietinimo.

Viena ko bulgarai nori, ir 

(pabaiga 3 pusi.)

Kaip jie mus sušaudė
Pulk. J. Petruitis

(Tąsa)

Labai apsidžiaugiau maty
damas, kad man jau nebegre 
šia joks pavojus, kad dabar 
ir aš galiu visiškai drąsiai su 
kinėtis po tokią minią ir su
žinoti, kas juos ištiko.

Nieko nelaukdamas, atsikė
liau ir išėjau į gatvę. Saulė 
jau buvo gan aukštai pakilu
si ir gerokai kaitino. Moloto
vo kolchozas gan didelis, ir 
kaimo gatvė labai ilga. Kol- 
chozininkai nieko nedirbo, tik, 
grupelėmis sėdėdami patvo
riuose ir ant slenksčių, ka
žin ką šnibždėjosi tarp savęs. 
Kolchozininkų vaikai, patvo
riais vaikščiodami, rankiojo 
išmėtytus šovinius, rankines 
granatas bei šautuvus, kurių 
ištisos krūvos buvo primėty
tos, ir bandė, ar taiklūs.

Prie patakos fabriko ant 
priemenės slensčio sėdėjo ma 
no geroji senutė su vikriąja 
mergaite, kuri man valgyti 
nešiojo, ir kalbėjosi su čia 
pat ant pievelės sėdinčiais 
raudonarmiečiais, kurie prašė 
ją duoti pieno ir patakos.

— Aš jums, balandėliai, nie 
ko negaliu duoti, nes nieko 
neturiu, o kolchozo karvės 
dar ganykloje nemelžtos. Ko 
jūs čia, vargšai, dar laukiate, 
juk iš visų pusių esate apsupti. 
Puchovičius ir Červenę, jau 
vokiečiai užėmė, sako, jau 
jie ir pas Bereziną nuvažia
vę. Greičiau eikite ir geruo
ju pasiduokite vokiečiams. 

Šiandien viena moteris grįžo 
iš Červenės ir sakė, kad ge
ruoju pasiduodantiems raudo 
narmiečiams vokiečiai nieko 
blogo nedarą, dar ir pavalgy 
diną. Greičiau tik keliaukite 
sveiki, nes, ko gero, dar ir 
mums čia pridarysite «bėdos» 
- atskris vokiečių lėktuvas 
arba atvažiuos jų tankas ir 
visą mūsų kaimą gali sude
ginti.

— Ė, mus pardavė mūsų 
vadai ir komandirai. Jie ka
žin kur išbėgiojo, o mus vie
nus paliko, - teisinosi senukei 
raudonarmiečiai. - Kaip mes 
galime kariauti, kad mes tre
čia diena nieko nevalgėme...

Tuo pat metu atėjo vienas 
žmogus iš Zapalčikų kolcho
zo, kuris yra pusantro kilo
metro nuo Molotovo kolchozo, 
ir pranešė, kad atvažiavęs vie 
nas vokiečių tankas kulkos
vaidžiais apšaudęs jų kaimą, 
išvaikęs visus ten buvusius 
raudonarmiečius, užmušęs vie 
ną kolchozininką ir arklį.

— Velniai žino, kokie ne
paprasti vokiečių tankai. To
kie mažiukai, taip tyliai ir 
labai greitai važiuoja, kad nie 
ko neišgirsti ir nepamatai, iš 
kur jie taip staiga, kaip iš 
žemės išlindę, pasirodo ir pra 
deda šaudyti, - pasakoja Za
palčikų kolchozininkas išsi
gandusioms raudonarmieči
ams.

Aš dar iš savo pusės paaiš 
kinau jiems, kad mobilizuo
tiems raudonarmiečiams vo 

kiečiai nieko nedaro, jei jie 
patys ateina pasiduoti. Lyg 
tyčia, tuo pat momentu že
mai, išilgai kaimo praskrido 
vokiečių lėktuvas ir pabar-tė 
rusiškai spausdintų atsišauki 
mų į raudonarmiečius, kuri
ais raudonarmiečiai buvo ra
ginami tučtuojau eiti į artimi 
ausias vokiečių kariuomenės 
dalis pasiduoti: miškuose ir 
kaimuose besibastą raudonai' 
miečiai būsią šaudomi vietoje. 
Po pusvalandžio laiko Molo
tovo kolchoze nebeliko nė 
vieno raudonarmiečio - jie 
išsivaikščiojo Puchovičių, Čer 
venės ir Bobruisko krypti
mis.

KAS YRA KOLCHOZAS?

Pasilikęs vienas, turėjau 
progos pasikalbėti su susirin
kusiais kolchozininkais, kurie, 
sužinoję, jog esu iš Lietuvos, 
labai nuoširdžiai su manim 
kalbėjo ir gan išsamiai atvaiz 
davo man savo vargus ir gy 
venimą kolchoze.

-- Kaip jie gali kariauti 
prieš vokiečius ir už ką ka
riauti (nesako, kaip «mes ga
lime kariauti», bet kaip «jie 
gali kariauti», nes save laiko 
gudais), jeigu tėvas kalėjime 
sėdi, o sūnus kariauja, arba 
sūnus kalėjime sėdi, o tėvas 
kuriauja. Ó ar tamsta supran 
tate, kas yra kolchozas? Kol 
chczas - tai yra ne kas kita, 
kaip tam tikra darbo stovy
kla. Iš kolchozo nė vienas 
žmogus neturi teisės nė vieno 
žingsnio pasišalinti. Užtenka 
bent penkioliką minučių pa
vėluoti į darbą -^uojau gau
si trejus metus kalėjimo.

— Bet ką tu čia, žmogau, 
niekus pasakoji. Sakyk, visa 
didžiulė Rusija yra ne kas 
kita, kaip ištisas kalėjimas, - 
įsimaišo kitas kolchozininkas.

— O kaip jūs gyvenate, 
kaip maitinatės? Matau, kad 
šiemet derlius pas jus bus 
labai geras, - klausiu kolcho 
zininkus, kurie, matau, labai 
noriai ir smalsiai su manim 
kalbasi.

-- Ugi matote, kaip mes gy 
rename Mūsų trobos sulūžę, 
sugriuvę - tos pačios, kurio
se seniau mūsų tėvai gyveno. 
Tik bendri kolchozų tvartai 
ir daržinės yra naujai pasta
tyti. Kiekvienas kolchozinin
kas už vieną darbo dieną gau 
na 250 gramų duonos arba 
miltų. Kadangi mūsų kolchoze 
bendros kepyklos neturime, 
tai duoną miltais gauname. 
Iš tiek miltų duonos neišsi
kepsi, todėl reikia tenkintis 
blynais ir bulvėmis. Gauname 
dar iš farmos separuoto pie
no, kurį surauginę sūrių sus
legiame. Kolchozininkams lei 
džiama laikyti po vieną kiau 
lę ir avį, bet už tai turime 
atiduoti tam tikrą kiekį vilnų 
ir riebalų, todėl nevisada apsi 
moka laikyti savo gyvulius: 
net ir vištų kiaušinius, kad 
jos ir nededa, reikia jiems 
atiduoti.

— Tai kur gi jūs iškultus 
javus dedate? - paklausiau 
kolchozininkas, kurie jau vi
siškai buvo įsidrąsinę, vienas 
kitą pertraukdami, ima kalbė 
ti.

— Nė neklausk tamsta, kur 
javus dedame. Tik nupjauna
me ir pradedame kulti - tuo
jau atvažiuoja žydai iš Mins
ko ir labai skubiai sunkveži

miais mūsų visus iškultus ja 
vūs išgabena, nė vieno grū
delio nepalikdami kolchoze. 
Sėklą vėl atveža, kiek reikia.

— Pasakyk man, kodėl jū 
su galvijai tokie stipenos? 
Juk, atrodo, tokios gražios 
pievos, ganyklos ir laukai...

— Vien tik ganyklomis ne 
bus galvijai sotūs: reikia ji
ems ir daugiau ko no^'S duoti, 
o ko duoti nėra. Vargšus ar
kliukus visiškai nualinam, nes 
visi laukai reikia jais įdirbti.

— Nagi, matau, pas jus te
nai priversta sulūžusių trak
torių ir įvairių mašinų - ko
dėl jais nesinaudojate?

— Pagalvok tik tamsta. Kaip 
gi mes juos galėtume naudoti, 
jei mūsų kolchoze yra tik vi
enas kalvis, kuris apie trak
torius labai mažai tenusima- 
mo? Kiekvieną sulūžusią ma
šiną reikia gabenti į dirbtu
ves mieste remontuoti. Tam 
reikalingas yra laikas, o ir 
nuvežta kokia nors mašina, 
pavyzdžiui, į Minską, ten išti 
sus metus guli, kol ją sure
montuoja.

— Pasakyk man dar, ar ir 
drabužių gaunate, kad sakote 
verpti, austi ir malti draudži 
ama, nes sakote, sabotažnin- 
kai ir kenkėjai labai skaud
žiai baudžiami?

— Ugi, kaip druską, žibalą, 
miltus, taip ir šiokių tokių 
skarmalų retkarčiais, atvežę 
iš miesto į mūsų sandėlį, ap 
dalija. Būtų galima ir nusipir 
kti, jei kas turėtume tiek da
ug pinigų, kad galėtume ba
tus arba kokį švarką įpirkti.

- Bet pasakyk mums, ba
landėli, kaip mes dabar gy
vensime, vokiečiams atėjus? 
- įsikišo į mūsų kalbą geroji
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(pabaiga iš 2 pusi.) 
taip galvoti turime pakanka
mą pagrindą, nes turime ry
šių su tėvyne., — pastebi, bai 
gdamas pasikalbėjimą, p. T. 
Damjanovas, — tai, kad Bul 
garija butų kiek galint grei
čiau išlaisvinta ir galėtų įsi
jungti j Vakarų šeimą, išlaiki 
usią savo tradicijas, kultūrą 
ir demokratinius principus.

Popiežius Pijus XII atsiun
tė VLIKo pirmininkui M. Kru 
pavičiui nuoširdžią padėką 
už VLIKo vardu pareikštus 
linkėjimus, drauge suteikda
mas sveikintojams ir lietuvių 
tautai apaštalinį palaiminimą.

— Vykd. Tarybos pirm. K. 
Zaikauskas aplankė Bonnoje 
sergantį Dr. Zechliną, buvusį 
Vokietijos paskutinį pasiunti
nį Lietuvoje, neseniai grįžusį 
iš ištrėmimo Sov. Sąjungoje. 
Kaip žinoma, Dr E. Zechhnas 
yra išbuvęs ilgą laiką Lietu
voje ir ten pergyvenęs pirmą 
ją bolševikų okupaciją, kuri 
os metu daugeliui lietuvių pa 
dėjo išvykti j Vokietiją. Pas 
kutintais metais jį naciai suė 
mé. Rusai, užėmę Dresdeną, 
Dr. Zechliną sergantį išgabe 
no į Rusiją ir išlaikė Liubian 
koje ištisus metus. Paskiau 
jis buvo išsiųstas į Sibirą. 
Ten išbuvo iki šiais metais 
parsiunčiamas į Vak. Vokieti 
ją. Tremtyje Dr. Zechlinas su 
tiko daug lietuvių, tarp jų ir 
įnž. K. Šakenį, buv. švietimo 
ministerį.

— Baltų Tarybos posėdyje 
š. m. kovo 17 d. dalyvavo iš 
iš estų pusės min. M. Selteris, 
iš latvių - min. R Liepinš, ats. 
gen. Skaistlauks ir mag. iur. 
A. Šildė, iš lietuvių - VT na
riai - pirmininkas K. Žalkaus 
kas ir URT valdytojas Dr. P. 
Karvelis. Tarp svarbesnių nu 
tarimų pažymėtini šie: 1. su
tarta paruošti visą eilę memo 

senutė kolchozo viršaičio mo 
tina.

—- Čia jau, senute, vargo 
nebeturėsite. Tokie šiemet 
pas jus gražūs laukai - visi
ems užteks duonos, - atsakiau 
jai.

— Tai pasakyk tu man, kas 
duos mums tuos du šimtus 
penkiasdešimt gramų miltų?

— Nagi niekas neduos: jus 
palys pasiimsite. Nusiplausite, 
išsikalsite ir pasiimsite.

Tačiau įtikinti kolchoziniu 
kų kad jie patys galės pasiim 
ti duonos kiek reikia, ir kad 
prasidės laisva prekyba, kad 
galės laisvai nusipirkti, ko ji
ems reikia, niekaip negalėjau: 
vis tiei< jie manęs nesuprato.

EINU PAS VOKIEČIUS

Prieš saulei leidžiantis atsis 
yeikinau su Molotovo vardo 
kolchozininkais, geraširde se 
hute ir malonia mergaite, ku 
rioš mane tris dienas maitino 
įr slėpė. Ėjau nieko nebebijo 
damas per Zapalčikus ir ba
las, kuriose slapstėmės į Čer 
venę.

Perėjęs mišką, pasiekiau 
Červenės - Bobruisko plentą. 
Nors buvn labai nejauku ir 
labai šiurpu, bet nutariau ap
žiūrėti vietą, kurioj mus bir
želio 26 d. vidurnaktį šaudė. 
Griovį ir pamiškę, - kur mes 
sukritome šaudymo metu, ra 
dau labai ištryptus. Telkšojo 
daugybė sukrekėjusio kraujo 
latakų. Toliau, miške, radau 
dar ir keletą lavonų bet pa 
žinti jų jau nebebuvo galima, 
nes jie buvo baisiai sutinę. Iš 
jų akių, ausų, ir burnų sunkė 
si rausvi skysčiai Drabužiai 
nuo lavonų baisaus supntimo 

randumų vokiečių vyriausy
bei, 2. paminėti birželio 14 d. 
Bonnoje; patį minėjimą ruoš 
Tarpt. Komitetas Krikščioniš
kajai Kultūrai Ginti, 3. patvir 
tintas susitarimas su vokiečių 
fed. vyriausybe Baltijos pasų 
reikalu. Tarybos posėdis praė 
jo labai draugiškai. Visus rei 
kalus svarstant vyravo nuomo 
nių vieningumas ir nuoširdi 
bendradarbiavimo dvasia.

— JAV kongresas nutarė 
praplėsti Pabaltijo užgrobimui 
ištirti komiteto kompetenciją, 
suteikdamas jam daugiau lė 
šų ir teisę dirbti už Ameri
kos sienų. Buvo palikta beve 
ik ta pati rezoliucijos forma, 
išskyrus tai, kad prie «Lietu
vos, Latvijos ir Estijos» pridė 
ta, jog tyrinėjama gali būti 
ir «kitų sričių užgrobimas», 
taigi paliekant visą vadovybę 
pabaltiečiams. JAV atstovų 
rėmų 20 narių kalbėjo už 
priėmimą. Suželtam komitė 
to nariui Bentley Vengru ’J aut. 
Komitetas su mon«. Varga prie
šakyje aukojo per Raud. Kry
žių savo kraujo. Komiteto sąs 
tatas papildytas dar2nariais.

Ar žinai, kad... Švedijos karalius Karolis XII būdamas aštuoniolikos metu vadovavo 8.000 
karių kare prieš rusus, 8b.000 karių, per pusvalandį juos sumušdamas ir laimėdamas muši. 
Karolis Chatham, amerikonas chemikas, yra pirmasis ir vienintelis žmogus pasaulyje, ku
riam pavyko pagaminti dirbtini esmeraldai Jie yra lygus natualiems esmeraldams. Atradi
mo paslapties dar niekam neišdavė. Atominė energija gauta iš pusės kilogramo • uraniaus 

gali išlaikyti uždegtą vieną lempą 50 watų 5900 metų.

buvo sutrukę, ir apie juos dúz 
gė tūkstančiai musių. Nuosta
bu, kad nė vienas uodas jų 
nekando, tuo tarpu kai aš ne 
galėjau nuo jų atsiginti. Pora 
lavonų, man atrodė, buvo iš 
Kauno kalėjimo, nes jū gal
vos buvo aprištos baltomis 
skepetaitėmis.

Plente sutikau iš Červenės 
einančią moterį, kuri man pa 
sakė, kad birželio 27 d. ma
čiusi kaip enkavedistai kro
vė lavonus į sunkvežimius ir 
vežė (kažin kur Bobruisko kry 
ptimi. Kiti enkavedistai tuo 
pat metu miško gilumoj su šii 
nimis medžiojo ir šaudė pabė 
gūsius kalinius.

Buvo liepos 2 d., kai, sau
lei visai leidžiantis, atėjau į 
Červenę. Maniau kad prieš 
miestą būsiu sargybinių sulai 
kytas, bet niekas manęs nesu 
laikė. Ties kalėjimu, kurio 
vartai ir durys buvo išlaužyti, 
ramiai prausėsi vienmarškini 
ai vokiečių kariai. Jie vaka
rienę valgė ir ilsėjosi. «Koks 
didelis skirtumas, - pamaniau 
sau. - tarp kultūringų žmbnių 
ir žvėrių aziatų!» Nei jiems tų 
sargybų tiek reikia, kaip ru
sams. kad ne tik praeiti gat
vę bet ir pasirodyti nebuvo 
galima. Perėjau visą miestą 
iki pat parko - niekas manęs 
nesulaikė. Visi žmonės lais
vai sau vaikščioja, nieko ne
trukdomi dirba, kas jiems 
reikia. Mergaitės iš šulinių 
semia vandenį, vokiečių ka
reiviai padeda joms ištraukti 
kibirus.

Sunku buvo tikėti, kad ne
sapnuoju, bet tikrai esu lais
vas.

(B. D.)

Vincas Kazokas

Seseriai
Šis vakaras atsineša glėby prisiminimų kraitį 
Ir kaip pirklys vylingai' dėsto viską prieš mane. 
Man vėl vaidenasi namie ir brolis ir mergaitė, 
,0 širdį drasko nerimas ir begalinė nežinia.

Tuomet aš vėl matau tėvų sodyboje ištryškusį šal- 
[tinį — 

Vidurnakčių tyloj ten girdisi tik tekantis vanduo. 
Ir, vakarais rymodama, ten mano vardą mini 
Namuos palikusi viena ir mylinti sesuo.

Girdžiu, kaip senas laikrodis tenai prabyla garsiai, 
Ir mėnuo blaškosi, įstrigęs lango nėriniuos.
Sodely vėjas lapais geltonais takus nubarsto 
It ūždamas nubėga be pėdsakų ir be žinios...

Tada užmerkiu aš akis, kad pamatyčiau Tavo veidą, 
Ir virpančia širdim norėčiau glaustis prie Tavęs. 
Juntu, lyg tavo rankos mano plaukus švelniai sklai 

(do —
Aš pakeliu akis: jau rytas vaikšto po gatves.

Dažnai sapnuodamas girdžiu, lyg kažkas beldžias 
Į mano sielos praviras duris.
Tą valandą regiu — sesuo suklupus meldžias, 
Ir brolių šaukiasi jos mylinti širdis.

IŠ Netolimos Praeities.
Iš kai kurių mūsų senelių 

tenka išgirsti, kad prie rusų 
caro buvę geresni laikai, len 
gvesnis gyvenimas, negu Ne- 
pii lausomos Lietuvos laiko
tarpyje. Žinoma, prieš pirmą

Tautieti, Nepraleisk Progos
įsigyti nuosavą žemės ūkį naujoje lietuvių žemės ūkio 
kolonijoje prie būsimo didžiausio miesto Šiaurės Paranc- 
je CIANORTE. Naujoji lietuvių kolonija randasi vos už 
kelių kilometrų nuo busimos geležinkelio stoties ir ae
rodromo, kuris jau greitai bus baigtas statyti. Pirmos 
rūšies žemė. Sklypai įvairaus dydžio nuo 5 iki 50 alkie
rių. Automobilių keliai iki kiekvieno parduodamo skly
po Kiekvienas sklypas pasiekia vandens tipelį. Sausas 
ir sveikas klimatas. Žemė parduodama išsimokėjimui 4 
metams, prieinamomis sąlygomis. Žemės derlingumą liū 
dyja puikiausias miškas. Nuosavybės dokumentai garan 
tuoti, nes žemė yra didžiausios Pietų Amerikoje koloni 
zacijos kompanijos CIA. MELHORAMENTOS NORTE DO 

' PARANÁ anksčiau vadinusios Cia. de Terras Norte do
Paraná Žemių pirkėjams apmokama kelionė REA lėk 
tuvu arba traukiniu iš S. Paulo į Maringą į ten ir atgal. 
Mokėjimas už žemę atliekamas tik kompanijos raštinėse 
Maringá, Londrinoje ir São Pauly.

Dėl smulkesnių informacijų kreiptis pas autorizuo
tą korektorių STASĮ VANCEVIČIŲ į jo raštinę RUA 
BÓA VISTA, 236 - 2.° andar, sala 202 - Tel. 35-9528 nuo 
9 iki 12 vai. ir nuo 14 iki 18 vai. Sęštadieniais nuo 9 
iki 12 vai.

SEKANTIEJI VAŽIAVIMAI IS SÃO PAULO Į MA
RINGĄ REAL LĖKTUVU BUS BALANDŽIO 5 ir 26 die 
ną ir GEGUŽĖS 17 dieną. Kadangi vietų skaičius ribo
tas, tai užsirašyti reikia iš anksto. Važiuojant traukiniu 
reikaiinga iš S. Paulo išvykti vieną dieną anksčiau.

jį pasaulinį karą-ramiu laiku, 
žmonės, jeigu neištikdavo ne 
derlius, ar kitos nelaimės, bu 
vo viso ko pilni. Tad, tuos 
laikus seni žmonės ir tebemi 
ni. Bet iš kitos pusės žinome,

kad žmogus ne viena duona 
gyvena. Jam reikia ko nors 
ir daugiau. Tas daugiau, tai 
jo dvasios reikalavimai. Ma
ža yra sočiai ir gardžiai pa
valgyti. Reikia dar nepamirš 
ti, kad žmogus yra žmogumi, 
turintis ne tik kūną, bet ir 
dvasią. O apie ją, kurie gi
ria rusų laikus, visai užmirš
ta.

Tuo tarpu lietuvių tauta, 
kaip reta, kuri tauta, ilgus 
metus buvo pavergta ir kū
niškai ir dvasiškai. Kūno ver 
gija buvo tai baudžiava, kai 
visi ūkininkai buvo atiduoti 
ponų valiai, kurie darė su 
baudžiauninkais ką tik norė
jo. Bet dvasinė vergija buvo 
dar baisesnė. Rusai viešpa
taudami mūsų krašte, vertė 
mus jėga išsižadėti savo pa
pročių, kultūros, kalbos, pra
dėta persekioti net ir mūsų 
tikėjimas. Pagaliau 1861 me
tais rusai panaikino baudžia
vą ir, tuo būdu, visa mūsų 
ūkininkija buvo palíuosuota 
iš dvarininkų valdžios Bau
džiavą panaikinus, liaudžiai 
nušvito skaistesnė viltis, kad 
gal ir jinai, ilgus metus ver
gavusi bei savo kruvinu pra
kaitu krovusi kitiems turtus, 
susilauks geresnių, šviesesnių 
laikų. Bet, ilgainiui, paaiškė
jo, kad tos viltys buvo dar 
per ankstyvos. Ir štai kodėl: 
lietuviai bū įami baudžiaunin 
kais, kitaip rakant vergais, 
buvo bemoksliai, nes kur gi 
pramoksi skaityti ir rašyti, 
jeigu nuo saulėtekio iki sau
lėleidžio turi dirbti dvare.

Reiškia, paleidus iš baudžia 
vos, mes beveik neturėjome 
savo mokytų žmonių. Moky
klų savų taip pat nebuvo. Tie 
siog nebuvo iš ko ir nuo kur 
pradėti. O rusai tuo tarpu 
planavo, kaip čia lietuvius 
savo pusėn patraukti ir suru 
sinti. Be abejo, geruoju, kai 
po mūsų priešai, negalėjo pi 
sigerinti. Tad, kaipo priemo
nę, tam tikslui atsiekti, su
galvojo lietuvių spaudos už
draudimą įvesti.

Tuo būdu, neseniai paleis
tą iš baudžiavos Lietuvą, už
gulė juodžiausia naktis. Rusų 
valdžia, nesigailėdama pini
gų, leido knygas lietuviams 
rusu kalba ir visokiais bū
dais ir progomis brukte bruko 
žmonėms.

Pirmas, kuris pradėjo kovą 
su rusų valdžios leidžiamomis 
lietuviams rusų kalba knygo
mis. buvo Žemaičių Vyskupas 
Motiejus Valančius. Jis, kaipo 
vienas iš daugumos žmonių 
švietėjų, puikiai žinojo, kad 
rusai tuo daug neatsieks, bet 
vis-gi negalima buvo to taip 
palikti. Todėl, ilgai negalvo
jęs, Vyskupas rado išeitį. Jis 
ėmė spausdinti knygas užsie 
ny - Prusnose, kur tokio než 
moniško draudimo nebuvo ir 
kur rusų žandaro ranka nega 
Įėjo pasiekti. Be abejo, rašy
ti ir rengti medžiaga šiapus 
sienos, siuntinėti rankrašči 
ais į Prusus, paskui gabenti 
per sieną slaptai knygas Lie 
tuvon, buvo labai ir labai pa 
vėjingas dalykas. Bet tas Vys 
kupo M. Valančiaus nesulai 
kė. Ne trukus, tai susekė ir 
rusų valdžia, juo labiau, kad 
1868 metais išėjo net 6 kny 
gėlės, kuriose aiškiai buvo 
pasmerktos rusų priemonės 
kovojant su katalikų tikėjimu. 
Kas dar labiau suerzino rusų 
valdžią, tai tas, kai ji sužinojo, 
kad minėtas knygeles parašė 
pats Vyskupas. Todėl, nieko 
nelaukiant, Kauno žandarų 
viršininkas Losevas padarė 
vysk. Valančiaus bute kratą, 
ieškodamas uždraustų lietuvis 
kų raštų. Bet nieko nelaimė
jęs, Vyskupo atsakomybėn

(nukelta 4 pusi.)
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(pabaiga iš 3 pusi.) Leonardas Žitkevičius
patraukti negalėjo. Už tat, ki 
ek vėliau, prasidėjo kratos ir 
areštai miesteliuose ir kai-

SVETIMAS DANGUS
muose.

Rusų valdžia, uždrausdamą 
lietuvišką spaudą, matomai 
nesitikėjo iš lietuvių tautos 
tokio atsparumo ir pasiprieši 
nimo, kokį jau matome net 
pirmais, uždraustų knygų, kon 
trabandos metais. Bet vėliau 
įsitikinusi, kad lietuviškos 
knygos užsieny vistik spaus 
dinamos ir Lietuvoje platina
mos, ėmė, pirmiausiai, atimi 
nėti iš gyventojų lietuviškas 
maldaknyges. Rusų žandarai 
dovanų viliojami, juo toliau, 
juo labiau siautė krašte ieš
kodami uždraustų knygų. Pa 
sekoj to viso buvo daug su
imta nekaltų lietuvių ir ištrem 
ta Rusijos gilumon/ Tai taip 
maždaug atrodė pirmieji sla 
ptų knygų gabenimo ir plati 
nimo metai. Iš to jau matome, 
kad, nežiūrint savų intelegen 
tų stokos, nežiūrint baisiausių 
persekiojimų - laisva nuo 
baudžiavos lietuvių tauta, su 
kruto, subruzdo. Ji išdrįso jau 
net pasipriešinti priespaudai, 
pamaži pradėjo suprasti savo 
padėtį ir ėmė ieškoti iš tos 
padėties išėjimo. Tai aišku 
buvo, kad lietuvių tauta bun
da.

Ilgainiui buvo jaučiama ir 
savo laikraščio stoka, nes ki 
tos tautos, nors irgi paverg
tos, kaip lenkai, estai ir kiti, 
jau senai turėjo savo laikraš 
čius. Tiesa, Maž. Lieiuvoj jau 
senai buvo keletas lietuviškų 
laikraščių, bet jie buvo spaus 
dinami gotiškomis raidėmis, 
kas Lietuvos gyventojams bu 
vo nesuprantama. Be to, juo
se ir apie Lietuvą, mažai kas 
buvo rašoma, jei bet vienas 
kitas straipsnelis ir viskas. 
Daugiausiai gal rašė tai Dr. 
J. Basanavičius, bet, turint 
galvoj, kad pastarasis, kaipo 

\

Kas man saulė be Mūšos vainiko 
Ir be Nemuno mielo krantų!
Tik svajonė širdies nepaliko, 
Tik pasiėmiau skausmą kartu.

Tik viltis, kregždute atplasnojus, 
Ves ir gundys. O kelias dygus. 
O žaizda — nenuplaus jos Dunojus, 
Tik užgydys tėvynės dangus.

★ ★ ★ ★ ★

skaičius padidėjo, jie ėmė 
kelti lietuvių spaudos klausi 
mą pažangioje rusų spaudoje, 
kur buvo aiškinama to už
draudimo kenksmingumas ir 
betiksi ūmas. Šioje srityje, 
ypač, daug pasidarbavo inž. 
P. Vileišis. Jis, būdamas pasi 
turintis žmogus, išnaudodavo 
kiekvieną progą - visur ir vi 
suomet jūdindavo lietuvių 
spaudos klausimą. Žinoma, 
dirbo ir kiti, būtent Dr. J. Ba 
sanavičius rašinėjo rusų vai 
džiai; kun. Tumas rinko Že
maitijoje tarpe gyventojų pa
rašus, kad atgauti savąją spau 
dą; vysk. M. Valančius nekar 
tą darė pastangų atmainyti 
uždraudimo įstatymą ir tt. Be 
to, knygnešiai, kurie, nežiū
rint jų trėmimo Sibiran, taip 
gi nenuleido rankų, bet su

kasdien didėjančia energija 
vykdė savo užduotį. Tarpe jų, 
didžiausiai atsižymėjo knyg
nešys Jurgis Belinis.

( B. D. )

PARDUODAMAS NAMAS,

2. kambarių virtuves W. C. 
šulnys puiki vieta bizniui 
kampinis sklypas 310 m. kv. 
Bairo do Limão Vila Prado 
Rua Maria Liza Ciqueira N°. 8 
kaina pigi. Dėl informacijų 
kreiptis pas. K. Norkaitį V. 
Zelina Rua Rio do Peixe, 63.

» •»» ■»» <♦» •»*- ■»> ■

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

Neužmiršk apsilankyti Suarão.
didis Lietuvos patriotas, tai ne 
pasigailėdavo karčių teisybės 
žodžių visiems jos priešams, 
kartu, žinoma, ir vokiečiams, 
tai jo straipsniai nevisuomet 
ir ne visi buvo talpinami, 
Esanttokioms aplinkybėms jis 
ėmė galvoti apie lietuviško 
laikraščio įsteigimą. Radęs ki 
tų lietuvių pritarimą, jis 1883 
metais išleido «Aušrą». Nau
jas laikraštis paplito visoje 
Lietuvoje. Prasidėjo nauja ga 
dynė.

Nuo 1863 iki 1883 metų lie 
tuviai vyskupo, M. Valančiaus 
paskatinti ir jo pastangomis 
pramokyti, jau buvo šiek tiek 
apsišvietę, jau daugelis ūki
ninkų mokėjo skaityti ir rašy 
ti. O «Aušroje» buvo kalbama 
apie garbingą Lietuvos praei 
tį, apie sunkią dabartinę jos 
padėtį, apie jos vargus ir ne 
laimes, apie tėvynės meilę ir 
tt. Naujos mintys, nauji suma

nymai, nauji idealai, apie ku 
riuos iki šiolei mažai kas kai 
bėjo, išjudino Lietuvių tautą. 
«Aušra» nors ir atsargiai, bet 
jau kalbėjo j tautinę lietuvio 
sąmonę, žadino jame šviesės 
nės ateities kibirkštėlę. Štai 
kodėl ji rado visoj Lietuvoj 
didžiausid pritarimo, o dangų 
mas lietuvių verkė iš džiaug 
smo sulaukę savo laikraščio.

Bet kaip vyskupo Valanči
aus leidžiamos knygelės, taip 
lygiai ir «Aušra» buvo spaus 
dinami užsienyje ir, norint at 
siekti tikslą, reikėjo nešti sla 
ptai per sieną ir taip pat sla 
ptai platinti Lietuvoje. Be abė 
jo, patyrus apie tai rusų vai 
džia ėmė dar labiau šėlti, dar 
labiau bei stipriau apstatė si 
eną, padaugino šnipų skaičių, 
bet lietuvis to viso nenusigan 
do ir rankų nenuleido.

Dirbama buvo ir kitoje sri 
tyje. Kai susipratusių lietuvių

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 idomiį roma

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

Mūsų Lietuvos» redakciją.

PRODUTO DA CIA. PROGRESSO NACIONAL
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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. I
Importação — Exportação I

Raštinė:- Av. Churchill, 94 - ll.o and. - sala 1110
Rio de Janeiro - Fones: 62-0229 e 32-6265

Em Minas Gerais:
Peres & Cia. Ltda. - Leopoldina - R. Providencia, 71 į

Jother Peres de Resende - São Pedro dos Feros |
Amadeu Cesar Machado - Nanuque, Minas =
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Jprindys & Čia
PARDUODA

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS.
balso grynumas, skambumas

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

Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui

"'I Rastinės Darbai ir Teisiniai Patarimai nu nu
I'iii Natūralizacija, inventoriaus surašymas, išieškojimas 
iii skolų, persiskyrimai (desquites) nuomininkų išvary- 
!lill mas, kriminalinė ir darbo teisė.
Iii' Darbininkams patarimai veltui.Hh
J*1 Galima kreiptis šiomis valandomis nuo 10 iki 12 vai.UI)
'•J1 ir nuo 16,30 iki 19 vai.nu nu
liti Rua Roberto Simonsen, 13 -- 3.° — salas 306 - 310 
i'iii (Senoji rua do Carmo ir kampas P-ęa Clovis Bevilaqua) 
i'll São Paulo
nu 
UH
IĮH == 2= == == == == == == == == == S= == = = ,§= == == = = = ======= =

=511HU 
rm nn 
III: nn 
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Industria e Comercio de Calçados

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

Rua Ja v a ės, 719 - São Paulo

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

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

SKAITYK IR PLATINK
«MŪSŲ LIETUVA»

JARDIM RIVIERA
Santo Amaro apylinkėje - nuėsta-

baus grožio gamta sveikas klimatas, tik už \\ Tx V U
18 klm. nuo Praça da Sé, geras kelias, tarp
dviejų pžerų. Puiki proga dabar įsigyti žemės //
sklypą su mažu įnešimu ir ilgalaikiu išsimokėjimu \\
— 100 mėnesių.

Reikalingų informacijų gauti tik pas vienintelį įgalio- 
tinį šias žemes pardavinėti mūsų tautietį Kaz\ Kmiliauskį, 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.

MEKANIKOS DIRBTUVE
Gaminami įvairiausių braižinių vitražai, 

vieliniai tinklai tinkavimui ir tvoroms, 
langų stiklų apsaugos, užtvaros, geležinės 
durys ir vartai, banguotos skardos durys

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

išsimokėtinai.

LEONAS VARNAUSKAS H

Telefonas (recados) 3-0707

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

iti» «sszs. ana* — ■ ■■■ .—=. — zz— Rna»eBiiaiiR>»nfitiiio!ir aoun■ ■H —— ■■■■ —■■■■ •=—■■■■ —=r ■■■■ ~ «>«aa

pagal mąstą.

Foto-Studija “BERNARDO”
ĮKURTA 1890 METAIS

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

dažais ir pastele.

ARTHUR SCHMIDT

Priimami pakvietimai i namus — Senu portretu reprodukcijos 
RUA SÂO CAETANO, 4 4 7 —TEL. 4-áo7o — SÁO PAULO

a ■ bm sntiBBKBa «kww» >»■>«»
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VIENINTEI IAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS

L I N D O Y A

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINI OJAI

1IMMJ €A IR IRISE 1821! ™.
Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, kurio -
puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau visi yra vien
balsiai pripažinę. Pabandykite, įsitikinkite ir visa

dos naudokite!
PIJĄ DINO RTTRNry ’7Qcš o Posto1

TELEFONES? S1-4Q19 e 51-2223 S Ã O P Ã II L
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LIETUVOS NAC1ONAI 
MARTYNO MAŽVYDO BIB

f

M. ZELINA, 706 — CAlXA POSTAL, 371 — SÃO PAULO

VILA ANASTÁCIO

Lietuviams pamaldos bus 
šį sekmadieni, balandžio mėn. 
11 d.., kurias laikys misijonie 
rius Tėvas Vladas Mikalaus
kas S. J. Ateinančios savaitės 
pirmas tris dienas bus reko 
lekcijos. Tvarka bei laikas 
bus pranešta šį sekmadienį 
pamaldų metu.

AGUA RAZA LIETUVIAMS 
bus mišios pirmą dieną Vely
kų.

— Vila Zelinoje Didžiosios 
Savaitės ir Velykų sekmadie 
nio pamaldų tvarka bus kaip 
ir visais praėjusiais metais. 
Velykų rytmetį pisikėlimo pro 
cesija bus 6 vai. v

MOKSLEIVIAMS ATEITININ
KAMS 

pranešama, kad susirinkimai 
bus ne sekmadieniais, bet šeš 
tadieniais, 15 vai. Vila Zelino 
je. Prašoma visų punktualiai 
susirinkti.

AUKOS BAŽNYČIOS REFOR
MOS DARBAMS ’

Jonas Pševuckas Cr. 1000,oo 
Ana Benkauskaitė Cr. 500,oo 
Po Cr. 200,oo: A. Zagorskas, 

S. Dulinskienė, Al. Grabaus
kas, J, Paukštys.

Po Cr, 100,oo: A. Ga-inskie 
nė, M. Krutulis, J. Masiulis, 
Elz. Šukienę, V. Alionis, J. 
Juodgudis, N. N. B. Bareika - 
Cr. 70.OO.

Po Cr. 50,oo: J. Petrokas, 
Al. Tamašauskas, K. Rutkaus

Igtmilliilliilliilliilliilliilliilliithilliilliilliilliilliilhilliilliilliilliilliiiiiiiliilliiiii illiilliilliinitlliiiliiHiilliilliilliilliiHiilliilliiihilIiHtiilliillHiliiiliilli^l

== Registrado no Ci Ri C: sob o n.o 551 —

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

Aberturas de firmas 
Encerramentos de firmas 
Transferencias de firmas 
Contrat. na Junta Comercial 
Distrat. na Junta Comercial 
Escritas Fiscais 
Escritas Comerciais 

HORÁRIO das 8 às 19 horas.

== == == == == =B =*==== == == == == ============ == ==

llll

llll 
till Osa ^prindĮjg & £ía.

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 t. t..

Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA 
ISS1MOKEJIMUI.

Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.

kienė, P. Rutkauskas, J. Vi- 
damantas, EI. Sazdevičienė, 
Jão da Silva, Al. Barščeviči- 
us, J. Žemaitis, Al. Černaus- 
kaitė, Sakalauskienė, A. Da- 
vidavičienė, Ad. Feiferis, P. 
Makuška, P. Rakauskas, Vaz 
gauskienė.

Po Cr. 30,oo: VI. Ažiukevi- 
čius, B. Petraitis.

Po C’*. 20,oo: M. Adomavi
čienė, Mackevičius, St. Pse- 
vuckas, Purienė, Br. Žilins
kas, Jukronis.

Juciūnas - Cr. 15,oo.
Po Cr. 10,oo: Olinda M. Fer 

nandes, O. Pirštelienė, And. 
Ambrozevičius, L. Barbosa, 
B. Fontanėli.

Visiems aukotojams nuošir 
džiai dėkoju

Kun. P. Ragažinskas 
Klebonas.

— Bažnyčios darbų eiga 
priklausys nuo aukų. Juo dau 
giau bus aukų, to sparčiau ir 
patys darbai eis. Lubos sūdė 
tos. Dabar klijuojamas aude
klas ir ruošiamas pamatas 
dekoravimui. Taip pat iš nau 
jo pertvarkomas ir apšvietimo 
įrengimas. Elektros laidai tiek 
ant lubų, tiek pačioje bažny
čioje bus įdėti į vamzdžius. 
Ir tolimesnių apylinkių lietu
viai yra prašomi bažnyčios 
darbus paremti savo aukomis. 
Tai bus graži proga padaryti 
Velytų švenčių metu. Didės 
nės aukomis prašoma įteikti, 
asmeniškai klebonui.

MENIŠKAI IŠLEISTA POEZI
JOS KNYGA.

Vokietijoje, Bendrijos leidy

Contratos de locação 
Cartas de Fiança 
Requerimentos 
Balanços
Alvarás diversos 
Seguros de Fogo e 
Seguros de acidentes
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24-4-1954
“MUSU LIETUVOS” tradicinio vakaro

*
1. Prologas (Įžanga) — Jonas Valavičius
2. «SPAUDOS KELIAS» — Vieno veiksmo vaizdelis

— iš Brazilijos lietuvių gyvenimo.
— Aleks. Boguslausko

3. Epilogas (Pabaiga) — Prof. José Ferreira Carrato.

Veikiantieji asmenys:

1. Jonas — Jonas Bagdžius,
2. Petras — Antanas Rudys,
3. Marytė — Aldona Balionytė,
4. Baltrušaitienė — Elena Matuzonytė,
5. Marijona — Ona Zigorskaitė,
6. Raulas — Adomas Bučinskas,
7. Mikas — Liudas Bendoraitis,
8. Baltrus — Valdus Radsvickas,
9. Petronėlė —- Aldona Balionytė,
10. Meilutė — Silvia Boguslauskaitė.

Dekoracijos: Dailininko Antano Navicko.
/

Pradžia punktualiai 20 vai..

Ir

. la, išleido poeto Venanci- 
Jaus Ališo, gyvenančio S. Pau 
ly naują poezijos rinkini «Cas 
cata Cristalina». Tiesiog ža
vingai atliktos dailininkės 
Stančikaitės-Abraitienės ilius 
tracijos Literatūros kritikai 
vertina Venancijaus Ališo 
poeziją, kaipo aukšto meninio 
lygio kūrinį. Be šios knygos 
autorius yra išleidęs Pietų 
Kryžių, São Bento Varpus, 
ir kt.

LAIŠKAI:

H. Valavičiui, W. Bogar, J. 
Blijui, J. Antanaičiui, C. Mus 

B cntistas
Clínica Dentária Popular

Augusto Ribeiro Leite
Praça São José, 8 - 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: 35-821^ ir 32-0064

zynskiui, Al. Nadolskytei, An 
gelinai Dirsytei, Vyt. Vosyliui, 
Kl. Šukiui. J. Pundzevičiui. 
Ant. Lazdauskui, M. Kariaus 
kui, J. Masini, J. Masiulį ui.

LIETUVIU KALBOS PAMO
KOS

visose keturiose mokyklose, 
V. Anàstacio, Mokoje, V. Žo
linoje, V. Beloje. Tik reikia 
apgailestauti, kad mokinių vi 
sur, jei ne trigubai, tai bent 
dvigubai galėtų būti daugiau. 
Visose mokyklose už pamo
kas nereikia nė cento mokė
ti. Nežiūrint šių patogių sąly 
gų, didesnė lietuvių tėvų da 

lis į lietuvių kalbos pamokas 
ranka numoja. Keno čia kai 
tė? Viena aišku, kad ne mo
kytojų ir ne mokyklų šeimi
ninkų. Kaltė yra tėvų kurie 
yra abejingi ar jų vaikai kai 
bės lietuviškai ar ne. Tai ryš 
kus ženklas kiek daug truks 
ta tautinio susipratimo, Šia Ii 
ga lietuviai visur serga, net 
Amerikoje, kur sąlygos yra 
daug patogesnės. Štai vasario 
20 u. numeryje rašoma, kad 
lietuviškiausioje Amerikos lie 
tuvių, Cicero III parapijos 
mokykloje, seselės varyte te 
nuvaro iš 100 tremtinukų vos 
tik 70 į lietuviškas pamokas. 
Taigi ši liga yra visuotinė ir 
tuo pavojingesnė. Tai vyksta 
ne tik su senais imigrantais, 
bet su naujausiais karo trem 
tiniais. Jei reikalai šitaip rie 
dės ir toliau, tai neužilgo lie 
taviški laikraščiai neteks ska 
itytojų, chorai dainininkų ir 
t. t.. Dejuojame, kad Lietu
va ir lietuviai žudomi anapus 
geležinės uždangos. Bet lais 
vės kraštuose patys lietuviai 
savo tautą žudo. Šiandien Li 
etuvai labai svarbu, kad lais 
vuose kraštuose kuo daugiau 
išaugtų sąminingų, susipratu 
šių lietuviu, kurie reikalui 
esant galėtų padėti prikelti 
iš karo griuvėsių Lietuvą.

— Apdovanotas lietuvis ka 
rys. Praėjusiais metais Pran
cūzijos Vyriausybė apdovano 
jo Garbės legiono ordenu lie 
tuvį J. Dulinską, dalyvavusį , 
Prancūzijos išlaisvinimo kare ’ 
1944-45 metais, svetimšalių le 
gione. Tai pirmas lietuvis ka 
rys gavęs šitokį augštą kari 
nį ordiną. -Jis yra netekęs de 
šinės rankos, bet dirba ir yra 
sukūręs gražią šeimą.

— Lietuviai kariuomenėje. 
Gaudešius Jonas neseniai iš
vyko į prancūzų kariuomenę. 
Jis dabar yra: Saiambo (Tuni 
zijoje). Lukšys Bruno su savo 
daliniu yra Lavai (Mayenne).

Kiekvieną sekmadienį prie 
bažnyčios pas spaudos platin' 
toją B. Šimkų galima gauti j 
nusipirkti naujausių lietuviš- 1 
kų knygų bei laikraščių.

GERA PROGA NEVISADA 
PASITAIKO

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

baku žibalo, tik už
Cr.S 3.500,00.

Pamatyti prekę bei dery
boms vesti prašoma kreiptis į

Rua Marechal Malet, 5-a 
Vila Zelina.

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

T5
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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