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Vykdinkime knygnešiu testamentą išspręs, tik nutęsia artėjančią 
lemiamų grumtynių dieną. TRADICINIS “MŪSŲ LIETUVOS”

Lietuviškos spaudos išsilais 
vinimo 50 metų jubilėjus šven 
čiamas ypatingose aplinkybė 
se. Spausdintam žodžiui ten
ka šiandien eiti tie patys kry 
žiaus keliai, kaip ir prieš 50 
metų. Kaip anuomet, taip ir 
šiendien tėvynėje spauda yra 
pavergta. Lietuvoje spauda 
yra pakinkyta šimtu procentų 
prieš lietuvių tautos ir vals
tybės interesus, komonizmo 
ir rusisizmo idėjoms skleisti, 
žaloti, sėti mirties nuodus į 
lietuvių dvasią. Laisva spau
da tik laisvuose kraštuose, 
vakarų Europoje, Š. ir P. Ame 
rikose. Čia joki cenzoriai ne 
persekioja laikraštininkų, ne- 
nustatinėja jokios. «linijos» 
kaip reikia rašyti, neperša 
jokios ideologijos.

Kaip bendrai savai kultūrai 
ugdyti ir plėsti svetimas kraš 
tas negali pakeisti savos tė
vynės, taip pat ir spauda gu
li klestėti, augti tik savame 
krašte. Neužtenka vien tik 
palankių išviršinių sąlygų. 
Spaudai reikia tvirto atramos 
taško. O tuo atramos tašku 
yra susipratusioj! lietuviško
ji visuomenė.

Pažįstančiam arčiau lietu
viškos, spaudos-padėtį įvairi, 
uose kraštuose, tolimesnė lai 
kraščių ateitis jeigu nebūt 
galima pavadinti tragiška, tai 
mažų mažiausia nėra džiugi
nanti, bet kelianti rimto susi
rūpinimo. Ir štai kodėl. Lai
kraščiu prenumeratorių skai

sčius visur mažėja. Rimti žur
nalai mažiausiai du tris kart

JĖGOS POLITIKA
Senas lotynų priežodis, - 

jei taikos nori, tai ruoškis ka 
i ui - šiandien pilnai galioje
i. rptautinėje politikoje. Naivi 
os amerikonų politikos dienos, 
k-ida vis tikėjosi Kremliaus 
tironų gera valia ir taikingais 
norais, praėjo negrįžtamai. 
Po nemaža kainavusių bandy 
mų priėjo prie tvirto Įsitikini 
mo, kad su raudonuoju caru 
galima susikalbėti tik moder 
aiškų ginklų šešėlyje stovint. 
Ši politika ir y?a pavadinta 
jėgos politika. Plėšikas nesi 
verš į namus, jei žinos, kad 
savininkas budi ir turi ginklą. 
S ų dienų didžiuoju banditu 
yra Kremlius. Toliau jam ver 
žtis demokratiniai kraštai ne 
leidžia. Štai Amerika davė 
rimtą Įspėjimą komunistinei 
Kinijai, jei stengtųsi toliau 
savo Įtaką Azijoje plėsti, turi 
prisiminti rimtas pasekmes, 
kurios gali sekti jos veiksmus. 
Amerikos politikai pareiškė, 
kad labai rimtu atveju, Ame
rikos kariuomenė vyks Indo 
kinijon. Jau dabar didieji A 
n urikos transporto lėktuvai 
palaiko susiekimą, tarp Pran
cūzijos ir Jndokinijos vežda
mi Į ten karo reikmenis.

daugiau skaitytojų galėtų tu
rėti. Šeimų skaičius, pasilie
kančių be lietuviško laikraščio 
ir knygos kas kare didėja. Se 
nosios kartos eilės retėja, o 
jaunoji maža teduoda naujų 
skaitytojų. Knygos platinimas 
kasdien vis sunkėja. Sakoma, 
kad turint automobolį, šaldy
tuvą,-televiziją jau nereikią 
knygų skaityki. Tūkstantis eg 
ezempliorių retai kurios kny 
gos išparduodamas. Kultūrini 
ams reikalams mecenatų, tą 
matome visuose kraštuose, 
nors turime savo taut ėčių 
tarpe stambių prekybininkų, 
fabrikantų, labai maža. Biud
žetuose kultūriniams reika
lams daug kas nepaskir.ia nė 
vieno cento. Todėl ir susida
ro skurdžios sąlygos laikraš
čiams ir knygoms leisti.

Reikšmingi jubilėjai visuo 
met būna kuo nors atžymimi. 
Kuo mes atžymėsime ir ger 
bsime knygnešius? Kokį pa
minklą jiems statysime? Vie
nas knygnešiams paminklas 
bus brangiausias ir vertingi:! 
tįsias, tai tęsti toliau su neži 
nančia nuovargio ir kapitulia 
cijos kovą už lietuvišką spa
udą Nesigailėti darbo nei lė 

- ši į Jo s opai a ik y m u i. Bels kime 
į lietuviu namų duris, kad jas 
atvertu lietuviškam laikrašči 
ui ir knygai, kai kiekvieną 
lietuvių šeima lankys bent vi 
enas lietuviškas laikraštis, 
knygnešių testamentą busim 
Įvykdę ir gražiausią, pamin
klą jiems pastatę.

vaitės pirmadienį atvyko į Pa 
ryžių ir posėdžiauja su Pran 
cūzijos ir Anglijos užsienio 
reikalų ministeriais. Aišku, 
kad pasikalbėjimai sukasi 
apie ateinančios savaitės kon 
ferenciją Genevoje, Į kur lais 
vų kraštų atstovai nori nuvy 
kti su aiškiai apibrėžta politi 
ka ir reikalus aiškiai pastaty 
ti Kremliaus at*to\ams Gene 
va bus ta vieta, kaip dauge
lis kitų yra buvę, kur vyks 
diplomatinis, žodinis karas, 
bet neišspręs jokio konkreta 
us klausimo. Taip rašo jau 
dabar didžioji pasaulio spau 
da- Šitos konferencijos neišs 
prendė taikos klausimo ir ne

Dujos baisesnės uz atomine 
bomba

Amerikos kariniai autorite
tai patvirtino, kad prie Den-

Prof. Josė Ferreira Carrat) 
«Mūsų Lietuvos» atsakomasis 

redaktorius

yer yra fabrikai, kurie paga 
m i mõ gin k I ą. bu išes n i tfž atb 
minę bombą - dujas, vadina
mas G B, kurios per 30 sekim 
džių užmuša žmogų. Dujos 
neturi kvapo nei skonio, nei 
matomos. Jos dedamos Į svie 
din j kaip skystis.

«Denver Post» rašo: «Kari
nė dujų svarba dar didesnė 
nei atominių ginklų. Esant pa 
togiam vėjui, panaudotos du 
jos gali sunaikinti visą gyvy
bę mieste, ir toks miestas, 
priešo nesugriautas, pateks Į 
kitas rankas su visais įrengi
mais, fabrikais, kurie j>er ke 
lias valandas galės vėl veikti, 
nes jie nebus sugriauti ir ne
turės radioaktyvinio spinduli
avimo.))

Frieš šias dujas jau išras
tas taip pat vaistas - atrophi 
nas.

Nuodingas atminimas

Iš gamtos istorinio muzėja- 
us dmgo indijonų nuodingo
sios strėlės. Policija aliarma
vo visą Ameriką, nes užten
ka mažiausio Įdrėskimo tom 
strėlėm, ir nuodai radikaliai

VAIUCAf
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.

veikia smegenis ir širdį. Da 
bar ant policijos stalo jau atsi 
rado rūpestingai susuktos tos 
strėlės į popierį. Pasirodė, 
trys berniokai, 11-13 metų, jas 
buvo nudžiovę «atminimui».

10,000 lavonų

Amerikos kariuomenė ma
nevruodama T. Rytų vandeny 
se, vienoje saloje rado po 
kalnu labirintus net keturių 
aukštų ir juose 10,000 lavonu., 
aprengtų japonų uniformom. 
Ištisos eilės buvo nusišovę į 
galvą. Prieš 9 metus čia vy- 

. ko kautynės su amerikiečiais, 
kurie buvo apsupę visą salą.

Mirė Dr. A. Maciūnas

Po mėnesio sirguliavimo, 
kovo 25, New Yorke Doctors 
Hospital ligoninėje mirė Dr. 
inž. A. Mačiūnas, buvęs inži
nierių sąjungos New Yorko 
skyriaus pirmininkas. Paliko 
žmoną, dukterį ir sūnų.

Bijo grizti «rojun».
Kaip jau yra žinoma, praė 

jusią savaitę Australijoje ru
sų pasiuntinybės trečiasis se 
kretorius Vladimir Petrov, 
kuris taip yra kartu rusų špio 
nažo viršininkas Australijoje, 
atsisakė grįžti Rusijon, bet 
paprašė Australijos vyriausy 
bės globos.

Jo žmona Evokiyą, kuri ir
gi buvo rusų pasiuūtinybės 
tarnautoja, buvo pasilikusi 
pasiuntiny bėje. Tikrai nežinia, 
ar ji pati nenorėjo kartu eiti 
su vyru, ar jos rusai neišlei
do. Ji turėjo būt gražinta Ru 

sijon. Ir kai šią savaitę ją no 
rejo lėktuvu išvežti Rusijon, 
ir jau buvo Įvesta lektuvan ir 
saugojama dviejų rusų poli- 
trukų, ji pareiškė lėktuvo tar 
liaujančiai merginai, kad no
ri pasilikti Australijoj ir ne
nori Rusijon grįžti; Jai net 
nebuvo leista su vyru atsis
veikinti. Apie E. Petrov nusis 
tatymą lėktuvo kapitonas ra
dio bangomis pranešė atatin
kamoms Australijos vyriausy
bės Įstaigoms, kurios davė 
Įsakymą sekančioje stotyje, 
nusileidus lėktuvui, E. Petrov 
išimti iš lėktuvo ir leisti pa
silikti Australijoje. Ją lydė
jusieji rusu pasiuntinybės pa 
lydovai mėgino priešintis, bet 
australų policijos buvo sutvar 
kyti. E. Petrov išvyko Pietų 
Australijon, kur apsigyveno 
ir jos vyras V. Petrov.

Canberros aerodrome, pri
eš pakylant lėktuvui buvo su 
sirinkusi didelė žmonių minia 
protestuoti prieš išvežimą E. 
Petrov jėga Rusijon. Net nu
vertė lėktuvo laiptus. Minią 
sklaidyti buvo pašaukti ugnia 
gesini.

Tai tau ir «rojus», kad net 
patys rusai, kurie ten užaugo, 
kur yra jų pačių tėvynė, kur 
yra giminės pasilikę nebeno
ri daugiau grįžti.

Vėl nauji pabėgimai.
iš Vokietijos pranešama, 

kad sovietų teroristai Nikolai 
Koklov ir jo bendrininkai 
Hans Kukowich ir Kurt We
ber, vokiečiai komunistų zo
nos, pasidavė amerikonams. 
Visi trys prisipažino, kad jie 
komunistų buvo Įpareigoti žu 
dyti rusų pabėgėlių organiza-
ei jų vadus. Kuklov yra enka
vedistų kapitonas Jie atnešė 
daug svarbių žinių apie rusų 
slaptą policiją, jos perorgani
zavimą po Berijos nužudymo 
ir kt.

Kuklov tarp kitko pareiškė 
kad jis negalėjęs Rusijoj atsi 
sakyti nuo jam uždėtos pare! 
gos, nes priešingu atveju 
reikštų savižudybę.

Prestes Maia vėl kan
didatas.

Foster Dulles Paryžiuje.

Artinasi 26 balandžio mėn., 
Lada Gėnevon susirinks sprę 
sti Azijos politikos reikalu. A- 
merikos užsienio politikos va 

as Foster Dulles jau šios sa

1. Saulės spinduliai gamina trašas, arti šimto molijono tonų per metus, paversdami nitro
gênio į acido nitrico.

2. Žmogaus plaukai, oda ir nagai yra sudėti iš 19 skirtingų metalų.

3. Matthew Alexander Hanson, Amerikos negras, buvo pirmas civilizuotų žmonių pasieku
sių Šiaurės polių. 19U9 metais, balandžio 6 d.

Paskatinėmis dienomis atsie 
mus savo kandidatūra Nilo 
Amarai, atrodo, kad pozici
jos partijos sutars del bendro 
kandidatu, kuriuo bus buvęs 
S. Paulo miesto prefeitas Pres 
tęs Maia.

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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Ukrainiečių kova už laisve

(Tašą) lizmui; todėl ir Ukraina ne
reiškia jokių pretenzijų į ku- 

Tačiau Amerikiečių Komite Tią nors neukrainiečių aply
tas nėra nė vieno iš šių koor 
dinacinių centrų pripažinęs, 
todėl klausimas, ,kaip toliau 
ukrainiečiai turi žiūrėti ir 
kokios, pozicijos laikytis, dėl 
koordinacinio centro ..veiklos 
)bei į jį prisidėjimo, lieką aivi 
ras. ' . s. ' .i'

1 Ukrainos egzilinė vyriausy
bė laikosi'pagrindinio princi
po - Ukraina turi būti ' visiš
kai nepriklausoma ir suvėrę^ 
iiinė; ji yra įsitikinusi, kad 
busimoj į.,peprįkįaųsQmoji 
Ukraina, turės pakankamai 
ūkinių pajėgų ,, pati!. Tačiau 
tat dar nereiškią, kad. ukrai
niečiai pasisakytų .prieš savą 
rankiškos Ukrainos - panaši
ai, kaip Lenkijos, Vokietijos., 
^rancúzijós jr kitų’ lygiątęisįų 
veiksnių - įjungimą į Europos 
federaciją arba konfederaci
ją, jei, žinomą,, tokia b.ntų su 
kurta.
t ! i ■ ■ 1 ' .

! Ukrainos- santykiai ' sū kai 
inynais. Ukraina ‘stengsis su 
Visais ‘Savo ‘kaimynais palai
kyti ’geriausi us santykius,-y pa 
čiai’ ukrainiečiai pvz. jau da 
bar norėtų ątstątylį dąaugišj 
kus ir broliškus santykius, sų 
lenkais. Savai me suprantama, 
Šiuos, santykius-, kiek temdą 
neteisėtos lenkų pretenzijos į 
Ukrainos vakarines sritis. Ta 
čiau iš ,ukraipiečių pusės į to 
kias pretenzijas žiūrimai kaip 
į praeities liekaną ir tvirtai 
tikima, kad netrukus ateis lai 
Kas,,kada ÚTi.lenkai patys Įsi 
tikins,.jog abišalis tiek..ukĮrai 
piečių, tiek ir lenkų interesas 
reikalauja tarp šių abiejų kai 
piynįnių valstybių . sudaryti 
tvirtą sąjungą , ir užmegzti 
draugiškus santykius,- bet ne 
didintis .savąją valstybinę te- 
Ųtųpiją kaimyno sąskaita. Glo 
falinio rus ųv, imperializmo 
paūksmėje, negali ..būti, vietos 
f o k i a ’m m i n i a t i ü r i n i ą m i m p e r i a

ventą .sritį, nors jos butų jai 
«strategiškai» arba kuriais ki 
tais atžvilgiais «būtinai reika 
lingos». Todėl, savaime su
prantama, ji laukia, kadi 'pa
našių pažiūrų laikytųsi ir jos 
kaimynai; Pastaruoju metu 
lenkų tremties spaudoje ■ vis 
daugiau pasirodo balsų, pasi
sakančių už ukrainiečių -1 ėn 
kų susiartinimą ' 5‘T būtent
pripažįstant dabartines sienas, 
esančias 'taip Lenkijos 'ir 
Ukrainos: Šitie pasisakymai 
iš ukrainiečių pu!sėsr sekami 
Su atsidėjimu ir pasitenkini
mu-. ' t i- '• ' “ ■ •

Su gudais ir su gudų tauti
niu sąjūdžiu ukrainiečiai nė 
ra niekados turėję kokių nors 
konfliktų. Ukrainiečiai broliš 
kai gudų tautai reiškia didži 
ausiu simpatijų, ir .neturi nė 
mažiausios minties reikšti pre 
tenzijų nors į vieną gudų ; te 
ritorijos pėdą. Gudai tai ge
rai žiną ir atsako ...ukrainięči 
ąms .tokiomis pat plačiąusios 
apimties simpatijomis, .

, Ukraina stengiasi,geriausiai 
sugyventi ,su visais savo k,ai 
mynais (Čekoslovakija, Ven- 
gria ir Rumunija vakaruose, 
Kaukazo tautomis ir Dono ka 
zokais rytuose;ir Rusija, šiau 
rėje), mes ukrainiečių tauta 
laikosi principo, kad.sienos. tu 
j,-i. būti išvestos, pagal vieniu 
telį, teisingą e. t.n o g r a. f i n į 
principą,,Ukraina taip, pat no 
ri. palaikyti gyviausius ūkini 
jus ir. prekybinius santykius 
su visais savo,,, kaimynais.

Aleksandras Boguslauskas

Spaudos Kelias», kuris bus suvaidintas «M. L.» vakare, auto
rius ir režisierius

Stasys Laucius

-ILGESYS Í
Tartum baltas paukštis, '' “...... ’ |
Danguje,sustingęs-, -
Ilgesy^ lietuyiò ,,Ų .’ ’į

Didis ir skausmingas.
1

Iš teutonų žemes
Kyla aitrios mintys, |
Kažkodėl už Prūsų
Pakraštys nėš^inta../ h

■Í

Niekas be pamoja, i
Niekas besušunka, •
Tik 'atsidusimai ! iš
Pasigirsta sūhkūs. • it

Susitelkę k lizdam. '■
Náktiniis nemiegàm.
Argi mes palūžę? ;
Argi mes bejėgiai? • 1

'Argi mūsų viltys
Tuščios ir beprasmės?
Al gi į Hė vyrių
Kelio neberasim?
t - ; Í

Ne. ne bergždžios buvo
Mūšų kraujo“aukos'
birko debesėliai (
Vėl padarigėj'plauko. ■ 1

Ir atrodė, tartum ' ’
Briltas paukštis skrenda.
Ir'atrodo, tart'im
brolis broli randam.'

nes yra įsitikinusi, kad žmo- 
nijos ūkiniam, organizmui šie 
kimas autarkijos nėra naudin

SKAITYK IR PLATINK 
«MŪSŲ LIETUVA»

gas jau kaip toks. K! a a S H a B B 9 fi B B « B H B ■ B B B B SI B B

, «S f! Ųe-! 's Į.; T

Kaip jie mus sušaudė
Pulk. J. Petruitis

'• ; (Tąsą) į j , y -

Komendantas mane priėmė 
be eilės ir parašė labąi.gęrą 
raštą, kuriame pažymėjo, kad 
grįžtančiam^ į Ųie-tuvą pulki
ninkui P. prašoma teikti viso 
keri,opą pagalbą. Su tuo. raš; 
tu visur buvau mandagiai pri 
(mamas ir visu kuo aprūpiną 
maS‘ < • \ 7 ... 7 > J .l

]. . ;; GRĮŽTŲ ATGAL '

■ Liepos .6 d. smarkiai ji jo. 
negalėjau keliauti Liepos 7 
d. 6uvo ūkanota - kelionei 
labai patogi diena. ^Stipriai pa 
pusryčiavęs, anksti ryta atsis 
veikinaų ^u maloniais šeimi
ninkais ir išėjau, / tuo t, pačiu 
kruvinuoju plentu, kuriuo muš 
varė iš Minsko, birželio 25 ir 
26 d. Tuos šešiasdešimt tris 
kilometrus nutapiau pereiti 
dviejų'dienų žygiu. . ",

Ties tą vietą, krir šakojasi 
Ųobruisko, Mogilevo, ir Bori
sovo keliai, pamačiau pasibai 
sėtiną vaizdą: visas (aukas ąp 
verstas tankais, , šarvuočiais, 
sunkvežimiais, artilerijos pa 
būkįąis, sviedinių krūvomis ir 
lavonais. Vokiečių, kariai la
bai gražiai, palaidoti ir ant su. 
piltų.antkapių šalmai uždėti, 
q,,raudonarmiečiu lavonai vis 
dar tebedrybso. Vietos gyven

tojai man. pasakė, kad 
epos Pdf- vakare buVo 
didelės kautynės. Šioj 

j bolševikai dar bandė 
Tiesa, čia labai patogi 
mosi vietą.,ąų.. plačia a 
ąpylinke.. Bet vis liek ir čią 
jie neatsilaikė: . buvo sutriuš- 
frptL 7 ' 7 " \ ... , .
■: Penkis kjlopietrųs praėjęs, 
įpiške pamačiau dar baisesnį 
vaizdą: čia dąr^daugiau viso 
1,<o priversta. Čia, taip pat vp 
kiečių narsučiai labai gražiai 
palaidoti, lygiomis eilėmis , iš 
rikiuoti .antkapiai su šalmais 
galvūgaliuose, .Bolševikų la.vo, 
nai tik'kai kurie, matyti,, gar 
bingesnįejų tiesa, -abai keis 
tai, palaidoti, jie. ir, numirė-, 
íiams neduodą ramiai ilsėtis, 
jie iškasa tokias duobes, kad 
tik stačią, žmogų, gaji. į jas į, 
grūstį, paskui, supila, ant jo 
žemių kupstą. Lietus ir vėjas 
žemes nuneša, ir priplaka,, pa 
likdamas koją arbat nuogą 
ranką pusiau sulenktais pirš
tais ore kyšoti. , ,

Daugeliui savo žuvusiųjų, 
jie visai nekąsa duobių: apka 
sa juos tose pačiose jų iškas 
tose d u o bu tė s e tu p j n č i us k ai p 
įr prieš, mirtį, Jie visai panei 
gė žmogų: ir gyvą ir negyvą.

Tuo gražiuoju plentu mūsų 
žmonių, kuriuos birželio 25 26 
d. vedė iš Minsko kalėjimo,,

čia li- 
labai 

vietoj 
gintis, 
gyui- 

atvira

pakeliui nuolat šaudydami, la 
! : ybrbį'taip pat labai daug bu

vo dar nepalaidotų, nors pro 
juos ir iš tolo sunku bebuvo 
praeiti neužpaudus nosies. 
Praeidamas . gerai . įsidėmėtą 
vietą, .kių Jupzas Ž. buvo li
kęs,, radau,tą ,pą;į kędipa, ant 
kuŲo. jis sėdėjo, i,r. vieną la
voną. Iš drabužių ir ūgio spre 
ndžiau,,kądja,vonas ne Juozo, 
nors .aišku, kąd kauniškio, nes 
galvą.aprištą balta skepetaite 
Su melsvomis juostelėmis pa
kraščiuose. ir, melsvas angliš
kos medžiagos švarkas. ,, 
; Apie dvidešimt kilometrų 
praėjęs, užėjau pa ilsėti ir at 
sigertb į mažą kolchožėlį, e- 
santi kairėj plento .pusėj; Čia 
man kolchozininkai papasako 
jo, kaip ir, kur jie laidojo, a- 
pie tris šimtus sušaudytų ka-: 
linių. . Tarp visų lavonų' jie ra 
do vieną žmogų, kuris bevar

. taliojamas-buvo - atsigavęs ir 
vandens paprašė. Jis buvo sun 
kiai sužeistas,, bet. kolchozi
ninkai jį atgaivino ,ir buvo nu 
siga-ben.ę į, kolchozą.. Prašėsi 
ko.lchozininkų, kad. jie. jį paslė 
pę išlaikytų,, kol ateis vokie 
čių kariuomenė.; Jis sakėsi, 
kad, užėjus vokiečiams, > jis 
jiems būsiąs labai naudingas 
ir jiems už jo gyvybės: išgel 
bėjimą tuo būdu atsidėkosiąs. 
Bet kolchozininkai^ tarp sa
vęs pasitarę, pranešė apie jį 
Minsko.milicijai, kuri įsakiusi 
jį. labai saugoti. Uitą.dieną at 
važiavę milięininkfj ji. nušo
vė. Kolchozinjnkams jisai sa- 

kėši esąs iš Lietuvos kalėji
mo, nuteistas mirti ir drauge 
su kitas nuteistaisiais buvęs 
šaudomas. Pavardės jo kol
chozininkai negalėjo prisi
minti,.Tai buyęts gražus ^vie 
sąus veido .aukštas vyrąs, gę 
rps medžiagos drabužiais a,p: 
si rengęs.s Gąl buLukoks ners 
jo drabužis ir, liko,, bet man 
k o 1 cho z ip i n k ain epr įsi paži n e - 
.. Toliau mane pavijo vieną 
ponia, grįžtanti ūš Červenės 
į-Minską Jb man . pasisakė 
esanti- mokytoja . Felerienė; 
maždaug,' keturiasdešimt pen-, 
kebių metų amžiaus, gan in
teligentiška moteris,: baigusi 
gimnaziją caro laikais Mas
kvoje. Jos. vyrąs inžinierius, 
buvęs caro armijos karinin
kas, tarnavęs Maskvoje vie
nam metalo dirbinių fabrike^ 
dabar nuteistas už sabotaža 
aštuonerius metus . Kalėti ir 
išvežtas į Archangelską.- Da
bar ji jokių.žinių. apie .jį ne
turinti. Netekusi vyro, Mas
kvoje vietos nebeturėjusį. Nuo 
lat buvusi enkavedistų; perse 
klojama, todėl- turėjusi-su sa 
vo dukra persikelti į savo 
tėviškę,'Minską: Čia ji gavu
si pradžios mokyklos vedė
jos vietą. Daugiausia' kalbė
jome apie- gyvenimą Sovietų 
Rusijoj, enkavedistus ir žydus.

MOKYTOJA APIE SOVIETŲ 
GYVENIMĄ

’ — Stefanija Felicijevna, pa 
sakykiie man, - paklausiau

ponią Felerienę, - ar dabar 
negali įvykti Rusijoj sukili
mo?
■ — Ne, Joan Jako vie vič , jūs; 
tur būt, nežinote, kokia yra 
enkavedistų galia. Prieš vieną 
enkavedistą..visa,armija ;dre-_ 
ba. Nereikia nė enkavedisto: 
užtenka tik jo kepurę parody, 
ti yisi drebės; iš baimės, ,pa 
mes ir ginkliisiir viską. . So
vietų Rusijoj .yra pusė , mili
jono enkavedistu - jų skaičius; 
yisai pakankamas visai Rusi
jai valdyti. Sov. Rusijoj nėra 
si-tokios jėgos, kuri galėtų 
pasipriešinti enkavedistams. 
Per ,liek metų jie taip,yra te. 
rorizavę žmones,.;kad niekas 
nebedrįsta jiems priešintis. 
Tenai apie kokį nors sukilU 
mą-ne tik kalbėti, bet' ir gal 
votį bijo; nes enkavedistai 
ten taip yra suorganizavę se
kimą, kad visi; kas gyvas, 
vienas kitą seka: patys neži
no, kas juos seka, bet žino,? 
kad seka: gal artimiausiai 
draugas, brolis, sūnus ar net 
ir žmona. Kiekvienas žmo
gaus žingsnis yra pranešamas 
į NKVD, nes kiekvienas Sekė, 
jas nuolat:turi pranešinėti.

—* Tai pasakykit man; Ste
fanija , Felicijevna, kaip gi 
jie priverčia, vienas kitą sek 
ti ir pranešinėti?

. z- Labai paprastai, Juan 
Jakovlevič. Pavyzdžiui, aš 
tarnauju mokykloje. <

' (B. D.)

Į
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Pavergtoje Tėvynėje Bolševikiniais ordinais neu 
žmiršti apdovanoti ir «mediei 
nos darbuotojai». Lenino ordi

Juozas Mikuckis

Okup. Lietuvoje dar vis te 
besiginama Maskvos meno 
dekados «laimėjimais» ir jos 
«Įvertinimais». TSRS Dailės 
akademijos tikrasis narys P. 
Sokolovas - Skalia, per «Tie 
sos» Nr. 71 (1954. 3. 23) skil
tis įvertindamas dekadon pris 
tatytuosius lietuvių dailininkų 
kūrinius, skelbia, kad «gilūs 
socialistiniai pertvarkymai, 
įvykę naujojoje T. Lietuvoje, 
įkvepia dailininkus ir padeda 
jiems palaipsniui nugalėti for 
malistines įtakas, kurios buvo 
jiems skiepijamos buržuazi
jos valdymo metais»... Nors 
ir konstatavęs, kad, girdi, 
«T. Lietuvos vaizduojamasis 
menas tvirtai eina socialist! 
nio realizmo keliu», betgi to 
liau nusiskundžia, kad «Lie
tuvos dailininkai yra dar la
bai skolingi savo liaudžiai. 
Parodoje beveik nėra didelių 
šiuolaikinių kūrinių, skirtų 
revoliucinei Lietuvių tautos 
kovai už savo nepriklausomy 
bę, LKP-jos ir darbo klasės 
vaidmeniui bendroje kovoje 
už gimtosios žemės išvadavi 
mą iš fašistinio jungo, kūri
nių apie lietuvių ir rusų tau 
tų draugystę. Labai silpnai 
pavaizduota ir kita svarbi 
tema - lietuvių tautos kova 
prieš hitlerinius okupantus 
Didžiojo Tėvynės karo me
tais». Vertintojui «žiūrovų dė 
mesį patraukia» tik 5 paveiks 
lai «šiuolaikinėmis istorinė
mis revoliucinėmis temomis». 
Tai M Rozentalio «F. E. 
Dzeržinskis slaptame susirin 
kime Vilniuje», B. Jacevičiū 
tės - «Rašytojai pas lietuviš
kojo junginio karius», V. Mac 
kevičiaus - «Partizanai», L. 
Mergošilskio - «Oriolo keli
ais» ir L. Gračiovo - «Klaipė 
dos išvadavimas». Toliau dar 
kiek šilčiau atsiliepiama apie 
S. Žuko karikatūras, V. Dil- 
kos - «Steigiamąjį kolūkio su 
sirinkimą» ir «Kolūkio staty
bą», B. Vyšniausko daugiafi 
gūrinę skulptūrinę kompozi
ciją «'Keturi komunistai» ir 
kai kuriuos kitus. Tai beveik 
ir viskas iš didelio kurinių 
skaičiaus. Pasirodo, lietuviai 
dailininkai tiek «neprikody- 
1 ivo» okupantams, kiek kitų 
sakų menininkai.

Pavergtų lietuvių vardu 
«pareikšti džiaugsmo» balan
džio 2 d. buvo iš Vilniaus pa 
siųsta į Kijevą kom. meninin 
kų delegacija, kurią sudarė 
rašyt. V. Reimeris ir E. Mie 
želaitis, aktorės M. Mironaitė 
ir E. Čudakova ir kt. Jie pa
sirodė drauge su ukrainieči
ais kom. menininkais Kijeve, 
liaupsindami Ukrainos prijun 
girną prie Maskvos.

Nepaprastu laimėjimu skel 
biamas naujas kainų sumaži
nimas, bet gyventojai, išsky 
rys 5% komunistų ir valdan
čiuosius, kaip skurdo, taip te 
beskursta toliau.

Ko ko, bet ordinų ir meda 
lių bolševikai tai nesigaili. 
Neseniai ordinais ir medali
ais tiesiog užvertė nuvežtus 
į Maskvą bolševikams pagyrų 
reikšti ir pagal smulkiausiai 
nustatytas direktyvas viešai 
dėkoti už krašto naikinimą 
bei skurdinimą okup. Lietuvos 
menininkams o dabar išdalino 
jų naują partiją gausingų šei 
mų motinoms. Ir tai - įvairi
ausių laipsnių: «motinystės 
šlovės 1-jo laipsnio», «moti
nystės šlovės 2-jo laipsnio», 
3 jo laipsnio, kelių laipsnių 
«motinystės medalio», «moti
nos didvyrės garbės vardo» 
etc. O jų vaikai atimami ar
ba siunčiami Į tolimiausius 
«plačiosios tėvynės» laukus 
kaulų pakloti...

nu apdovanoti tokie «lietuvi
ai», kaip Vilniaus miesto ligo 
ninės Nr. 3 gyd. J. A. Bese- 
nof, sveik, apsaug. inspekt. 
P. N. Žilin, Vilniaus m. vaisti 
nės Nr. 7 valdytojas šugel 
Josif Markovič etc. Iš lietu
viškomis pavardėmis medic, 
darbuotojų sužymėti: Lenino 
ordinu - akių spec. Kutorgie 
nė, darbo raud. vėliavos - in 
fekcinės ligoninės vyr. gyd. 
J. Tiškus, medaliu «už darbo 
šaunumą» - sveikatos vicėmin. 
A. Andruškevičius, Panevė
žio m. gyd. O. Runkienė, sve 
ik. aps. ministerijos vyr. akus, 
ir ginekologas J. Nemiškis ir 
dar pora kitų. Šiaip vis - tik 
rusiškos pavardės, kurios ro
do, kaip plačiai jau rusinama 
Lietuvos medicina.

Bolševikai skelbia, kad Pe 
trašiūnuose pastatytas «Nemu 
no» kombinatas «gamins» Kau 
no statyboms visas reikalin
gas medines dalis. Popieriaus 
fabrike jo pagaminama žymi 
ai daugiau, bet jis eina į 
«plačiąją tėvynę». Juo spaus 
dinama didžioji sovietinė en 
ciklopedija.

— Į sargybų ir daibo tar
nybos kuopas priimami svei 
ki vyrai 18-50 m. amžiaus. 
Visi gimę Klaipėdos krašte, 
nemoką arba silpnai moką Ii 
etuvių k. taip pat gali būti 
priimami. Pilietybė taip pat 
nėra svarbu. Normali darbo

Anksti grįžęs, paukštužėli, 
Kur tu prisiglausi?
Dar skynimai nesužėlę
Kur tu lizdą krausies?

Artinas audrų nedarnūs
Bildesiai iš tolo, —
Ryte kloniuos žėri šarmos 
Ant jaunų atolų...

Dar sukaustę laiko gruodai
Želmenų kilimą,
Ir pirmieji pasirodę
Lapai kristi ima.

Ak, skynimai nesužėlę,
Tolin įsiklausė...
Anksti grįžęs, paukštužėli, 
Kur tu prisiglausi?

bo sekmadienį arba šventadi 
enį duodama laisva diena sa 
vaitės bėgyje. Sargybų kuo
pos eina sargybą prie ameri
kiečių kariuomenės sandėlių, 
darbo kuopos atlieka įvairius 
pagalbinius darbus prie ame
rikiečių kariuomenės dalinių. 
Darbo kuopose dirba įvairūs 
specialistai: auto mechanikai, 
šoferiai, braižytojai, staliai ir 
kt., tačiau taip pat ir papras

1. Gydytojai bei mokslininkai Oak Ridge institute studijuoją medžiagą radio aktyvumą.

2. Sacharos dykumoje temperatūros skirtumas dieną ir naktį yra 150 Farenherto laipsnių.

B. Turkijoj, Angaros provincijoj katės su ilgais plaukais ir piktos. Tas ypatybes pameta 
apgyvendinant kitose vietose.

Tautietį 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 būsimos 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- 

j po. Kiekvienas sklypas pasiekia vandens upeli. Sausas 
ir sveikas klimatas. Žemė parduodama išsimokėjimui 4 
metams, prieinamomis sąlygomis. Žemės derlingumą liū 
dyja puikiausias miškas. Nuosavybės dokumentai garan 
tuoti, nes žeme 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. Šeštadieniais nuo 9 
iki 12 vai.

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

diena - 8 valandos, savaitėje 
- 48. Nedarbo dienos yra se
kmadieniai ir įvisos šventės, 
kurios yra švenčiamos ameri 
kiečių kariuomenėje. Už dar

ti darbininkai, nespecialistai. 
Pagal galimybę stengiamasi 
kiekvienam duoti darbo savo 
specialybėje.

Priimti į sargybų ir darbo

Reikalingas advokatas byloms vesti?

Nieko nelaukdamas kreipkis į

Advokatą Declo Farias
Raštinė: R. Santa Teresa, 28, Q-to and. salas 6O4 ir 605.

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

Geriausias būdas sutaupyti šiais nepastoviais laikais yra 
dėti 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 įvairaus didumo, žemė tinkama daržinikys- 
tei — chacara. Kreiptis vietoj pas savininką Balį Paber 
žį, arba Vila Zelinoj pas Vitą Tijūnėlį. Iš miesto eina 

autobusai Ouro Fino pro pat minėtą nuosavybę.

tarnybos kuopas gauna pilną 
aprūpinimą nemokamai: butą, 
maistą, rūbus, be to, moka
mas mėnesinis atlyginimas pi 
nigais. Duodama nemokamai 
išeiginė pilkai-melsvos spal
vos uniforma su visais prie
dais, darbo drabužiai, baltini 
ai, 2 poros batų ir t. t. Moka 
mas mėnesinis atlyginimas pi 
nigais (brutto) : 230 DM., 250 
DM., 275 DM., 325 DM ... iki
600 DM pagal einamas parei
gas. Atlyginimo grupės atitin 
ka tam tikrus laipsnius.

Pradinis atlyginimas - 230 
DM, po trijų mėnesių tarny
bos vienoje atlyginimo grupė 
je kiekvienas gali gauti aukš 
tesnę atlyginimo grupę (aukš 
tesnį laipsnį) ir pagal esamas 
laisvas vietas, atsižvelgiant į 
sąžiningumą ir darbštumą, 
yra keliama į aukštesnį laips 
nį (aukštesnę atlyginimo gru 
pę). Po darbo valandų jokių 
suvaržymų nėra. Kiekvienas 
gali laisvai išeiti į miestą etc. 
Laisvalaikiui praleisti kuopos 
turi įrengtas skaityklas, klu
bus sporto sales ir 1.1. Kiek 
vienam kuopos nariui už kie 
kvieną ištarnautą pilną mene 
sį priklauso 2 d. apmokamų
atostogų, iš viso į metus 24 
dienos. Atostogas galima gan 
ti kiekvienu metu. Pasitrauki 
ant už neišnaudotas atostogas 
išmoka pinigais. Be to, pasi
žymėję sąžiningu pareigų atli 
kimu gauna tris dienas lais
vas nuo darbo, kurių metu mo 
karnas atlyginimas. Susirgus 
šešias savaites mokamas atly 
ginimas. Be to, visi kuopų na 
riai yra apdrausti ligonių" ka 
soje ir ligos atveju gauna vo 
kiečių įstatymais numatytą 
medicinos bei piniginę pagal 
bą (26 savaites gydomi nemo 
karnai ir t. t.)

Stojant į kuopą ypatingų 
įsipareigojimų nėra. Per pir
muosius tris mėnesius - kiek 
vienu metu, vėliau - prieš dvi 
savaites padavus pareišKimą, 
iš kuopų galima pasitraukti. 
Norintieji į kuopas stoti, krei 
piasi žemiau duotu adresu, 
kartu prisiųsdami apie save 
asmens žinias: BALTIC LIAI
SON OFFICER, 6950 Lbr Sve 
Con (9), Kaiseslautern Vohel- 
weh.
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«Savanorius» i Si
birą tebeveza 

toliau
Vilniaus radijo pranešimu, 

balandžio 5 d. 200 «jaunųjų 
Tarybų Lietuvos patriotų» iš 
vyko į Čkalovo sritį «įsisavin 
ti plėšinių ir dirvonuojančių 
žemių». Balandžio 4 d. Vilni 
aus dramos teatre jiems išle 
isti buvo suruoštas mitingas 
per kurį kalbas pasakė tary
binių ūkių min. Kunčiamas, 
mitingą atidaręs Fedotovas, 
Vilniaus auto remonto garny 
klos šaltkalvis Petrauskas ir 
kt. Visi jie džiaugėsi, kad iš 
siunčiamieji «Lietuvos kom 
jaunimo i pasiuntiniai», turį 
«garbingai atstovauti LTSR 
vardą», galės drauge su kita 
is «plėšinių įsisavinti» pašau
ktais 400.000 TSRS jaunuolių

Kliu. Mironas mirė kalėjime
J. KUZMIONÍS

Kazys Bradunas

Ūkininkai tremtiniai
Anglų kareivis Frank Kelly, 

kuris už tariamą šnipinėjimą 
buvo sovietų nuteistas 10 me 
tų kalėti, šešerius metus iš
kalėjo Vladimiro kalėjime, 
kuris yra nelabai toli Mas
kvos.

Neperseniai F. Kelly sovie 
tų vyriausybės buvo perduo
tas anglams. Išsisėmęs, per 
badėjęs jis turėjo gulėti Han 
noverio ligoninėje, kad atgau 
tų jėgas tęsti kelionei į savo 
tėvynę.

Kalbėdamas apie pergyve
nimus Sov. Sąjungoje. F. Ke 
lly taip nerviniai išsisėmė, 
kad tegalėjo pasakyti baisu, 
bet trumpą kaltinimą sovie 
tams:

— Jie yra tikri demonai!

minimus «Empire News» sek
madienio laikraštyje.

VLADIMIRO KALĖJIMAS

Į šiaurę nuo Maskvos yra 
sniegu užpustytas Vladimiro 
kalėjimas. Jame kali įvairių 
tautybių nelaimingi žmonės. 
Čia vargsta lietuviai, latviai, 
vokiečiai, rumunai, lenkai, 
rusai

Tarp tų kalinių vargo ir 
nekaltas britų kareivis Frank 
Kelly, kariavęs nr;eš vokie
čius kartu su sovietais ir ka 
ro metu sovietų suimtas ap
kaltintas šnipinėjimu ir nuteis 
tas 10 metų kalėti. Tačiau jo 
kiame teisme jis nebuvo

Karui prasidėjus, jis buvo

Ant akmenio, prie bloko sienos 
Susėda jie ir pražiūri į tolį.
Jau antšalas palieka molį, — 
Pareina vėl artoji] dienos.

Garuojančiais arimų kauburiais
Jau skraido grįžtantys varnėnai...
Ant akmenio, prie bloko sienos 
Ir šiandie nieks nepasikeis.

Nei žemės, žagrės, nei žirgų, 
Nei saulėj šylančių vagų 
Nėra tuštėjančioj buity.

/ . .

Taip sėdi jie dienų dienom 
Širdim kietom ip kruvinom, 
Tylus, kaip medžiai išrauti.

ir merginų «tinkamai atlikti 
savo uždavinį». Iš Vilniaus 
radijo pranešimų matyti, kad 
išsiunčiamieji pirmūnai išdir
bio normas Įmonėse atlikda
vo 150% ir net daugiau. Tuo 
būdu, užuot, Kaip spartuoliai 
palikti Lietuvoje, jie, prievar 
ta išplėšti iš savojo krašto, 
turės svetur vykdyti partijos 
uždavinius.

•
— ALT įteikė Kersteno ko 

mitetui išverstus į anglų k. ir 
surašytus į nustatytos formos 
blankus 440 asmenų parody
mus. Baigiami versti į anglų 
k. dár 130 asmenų liudijimai. 
Be viešų apklausinėjimų, ko

Sergi? Kreipkis į

Dr. Samuel Lewkowícz
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.

Madeiras do Brasil
PERES & PRANAS LTDA.

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

Dabar F. Kelly yra D. Bri
tanijoje ir spausdina savo atsi 

mitetas ima bylon ir pilnus 
parodymus raštu. Kai kurių 
sričių specialist ii savo paro
dymus yra įteikę tiesiog gru 
pėmis. Buv. Aukščia'usiojo 
Prezidiumo pirmininko pava 
duotojas ir «Liaudies Seimo» 
narys L. Dovydėnas prie sa
vo raštu Įteiktų parodymų 
dar pridėjo savo paruoštą 
knygą apie okupaciją « Mes 
valdysim pasauli». Savo pa
rodymus Kersteno komitetui 
įteikė ir prof. V. Krėvė-Mic
kevičius.

21 metų jaunuolis, dabar yra 
36 metų palaužtas invalidas.

Kalėjime jis turėjo progos 
studijuoti. Čia jis sužinojo 
apie pasaulį ir žmones, apie 
įvairias kalbas ir atskirų tau 
tų geografiją, ko ligi tol’ ne
buvo žinojęs. Gyvenimas ka
lėjime jį laužte laužė.

— Aš manau, kad tik tada 
pradėjau suprasti, kad gy
venu, kai kunigas Mironas, 
Lietuvos Ministeris Pirminin
kas 1948 m., numirė mano 
glėbyje ant drėgnų maudy
klės grindų. Jis buvo maždaug 
70 metų amžiaus - rašo F. 
Kelly.

KALĖ 11M O M AUDY K LO J E

Tą dieną maudykloje buvo 
būrelis nusirengusių kalinių, 
kurie juokėsi iš muilo, kuris 
jų neplovė. Staiga kažkas su 
bildėjo ir kaliniai pamatė ant 
grindų parpuolusį kun. Miro
ną, kuriam iš galvos bėgo 
kraujas.

Kareivis Frank tuojau pri
bėgo prie parpuolusio kunigo, 
atsiklaupė ir pasidėjo jo gal
vą sau ant kelių. Jo kūnas 
buvo drėgnas. Greičiausiai 
kun. Mironas paslydo ant sli
džių grindų. O gal jis apalpo.

Kun. Mironas buvo dar gy
vas. bet negalėjo kalbėti. Vi 
si kaliniai buvo užrakinti mau 
dykloje. o jų rūbai buvo de
zinfekuojami šoniniame kam 
baryje. Frankas pradėjo šauk 
ti, kad jo balsą išgirstų sar
gybiniai.

Po maždaug penkių minu: 
čių pasirodė sargybinis,kurio 
laukdamas Frankas klūpėjo 
ant drėgnų grindų ir trynė 
kun. Mirono krūtinę. Tačiau 
jis jautė, kad kunigas mirė.

Frankas pradėjo nervuotis. 
Jis galvojo: «Kokia mirtis! Ko 
kia mirtis!» Juk kun. Mironas 
buvo geras žmogus ir kuni
gas. Jis net žinojo jo vardą: 
Vladislovas S i g i zmundovič. 
Dėlto pradėjo šaukti jį vardu. 
Frankui atrodo, kad kun. Mi
ronas girdėjo jo balsą ir su 
prato esąs su savo draugu.

«EIK LAUK!»

Netrukus atėjo sesuo ir no 
rėjo duoti injekciją. Frankas, 
kuris visą laiką klūpėjo lai
kydamas mirusiojo ^ųaivą, su
šuko:

— Eik lauk! Jis jau nerei
kalingas jokit] injekcijų!

Kalėjimo maudykloje buvo' 
Įprasta, kad gali. seserys ne
sivaržydamos sukinėjosi tarp 
nuogų vyri] kalinių.

Šitaip mirė kuri. Mironas, 
kalėjęs su įvairių tautybių ir 
luomų žmonėmis. Ten buvo 
ūkininku, kurie tenusimanė 
anie gyvu'ius ir javus ir ku
rie kalėjime gyveno geriau, 
nei laisvėje. Ten buvo jaunas 
ristikai" Taiti, kuris, nors įsta 
tymai draudė, ėjo imtynių su 
stipresniais kaliniais, kurių 
nė vienas negalėjo jam atsi
laikyti.

Ten buvo žmonių, panašių 
Į beždžiones Ten buvo kata 
likų kunigu, vyskupų, filoso
fijos, medicinos ir muzikos 
profesorių, kurie visi buvo 
sumaišyti ilgiems metams ta
me pačiame kalėjime.

«Draugas».

O-0O—00—00—0-0—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 idomtį roma

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

Mūsų Lietuvos» redakciją.

REIKIA BALDŲ? KREIPKIS Į TAUTIEČIO
.1 I ínalinckae I trio

BALDŲ SANDĖLĮ.
I A V. DR. GIACAGLINI, 71-C — V. ALPINA. I

JUM AJM. AAAAAZAJ>*AAAAAAAJM,JMU JUMAJM.AJU JUM JUM.AAA

MIELI LIETUVIAI!

Artinantis maudymosi sezo 
nui ir esant laisvų kambarių 
kviečiame visus atvykstan
čius i Santos poilsiui apsisio 
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

4
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Jprinclys & Čia
PARDUODA

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS.
balso grynumas, skambumas

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

Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui

Industria e Comercio de Calçados

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

Rua Javaes, 719 - São Paulo

c£cr

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

— Bendradarbiauk joje 
pranešdamas visas naujienas 
iš savo apylinkės, miesto ar 
interior©.
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Rastinės Darbai ir Teisiniai Patarimai
Natūralizacija, inventoriaus surašymas, išieškojimas 
skolų, persiskyrimai (desquites) nuominidkų išvary
mas, kriminalinė ir darbo teisė.

Darbininkams patarimai veltui.
Galima kreiptis šiomis valandomis nuo 10 iki 12 vai. 

ir nuo 16,30 iki 19 vai.

Rua Roberto Simonsen, 13 -- 3 ° — salas 306 - 310 
(Senoji rua do Carmo ir kampas P-ęa Clovis Bevilaqua) 

São Paulo
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JARDIM RIVIERA

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

išsimokėtinai.LEONAS VARNAUSKAS
Telefonas (recados) 3-0707

Rua 12 N.o 39 — Vila Zelina 
Avenida Zelina N.o 714 — (fundos) 
Caixa Po-s tal 4118 — São Paulo

MEKANIKOS DIRBTUVE
Gaminami įvairiausių braižinių vitražai, 

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

7 Ü

Santo Amaro 
baus grožio gamta 
18 klm. nuo Praça 
dviejų pžerų. Puiki proga dabar įsigyti žemės 
sklypą su mažu įnešimu ir ilgalaikiu išsimokėjimu ^xX 
— 100 mėnesių. \\ /

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

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

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

'ftúèkdap

. .............................................................................................................. ...................

RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 2773 — 4 AND. — SALA 2 
g TEL. 34-7482 — 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 nakvietimai į namus — Senų portretu reprodukcijos 
RUA SÃO CAETANO, 447 —TEL. 4-5576 — SÃO PAULO
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VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS 

L I N D O Y A

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

dos naudokite!

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINTOJAI

1B5/MLÃjD J IDA. Ii5115 Ii it" 135II im

Poste1
SÃO PAULO

PU A DINO BURNOJ 795 a 835 
• TELEFONES 3 51=4019 e 51=2223

snMoctian
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LIETJVOS NACIONALI
MARTYNO MAŽVYDO BIBL

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

LIETUVA DALYVAUJA SÃO PAULO MIESTO 400 
METU JUBIELÉJINÉJ PARODOJ, kuri bus atidaryta liepos 
men. 25 d. Ibirapuera parke. PLAČIAU SKAITYKITE SE
KANČIAME «M0SU LIETUVOS» NUMERYJE.

VELYKŲ ŠVENČIU 

metu V. Zelinon suplaukė 
daug žmonių iš tolimų S. Pau 
lo apylinkių. Net buvo iš Por 
to Alegre, Rio de Janeiro.

Prisikėlimo procesija buvo 
įspūdinga, kurios metu skara 
bėjo Linksmą diena. Mišias 
laike svečias iš Urugvajaus 
misijonierius Tėvas V. Mika
lauskas. S. J, kurių metu gie 
dojo L. K. Bendruomenės cho 
ras, diriguojant chorvedžiui 
Al. Ambrozaičiui ir vargo
nais seselei M. Marcelinai 
akompanuojant, šv. Pranciš
kaus de Witt, mišias.

Prieš Velykas svečias misi 
jonierius V. Zelinoj pravedė 
vienos savaitės rekolekcijas, 
kuriomis lietuviai katalikai 
pasinaudojo. Keturių dienų 
rekolekcijos buvo atlaikytos 
V. Anastacio lietuviams. Pir
mą dieną Velykų svečias at
laikė mišias ir pasakė pa
mokslą Agua Raza lietuvi
ams.

ĮSIGYKITE PAKVIETIMUS

Vakarų bei įvairių kitų pa
rengimų rengėjai neturi ga
limybės visų aplankyti ir į 
namus atnešti pakvietimus. 
Todėl, kas dar nėra gavęs i 
«Mūsų Lietuvos» vakarą pak 
vietinio, prašomi jį įsigyti iš 
anksto skelbime nurodytose 
vietose, nes prie įėjimo nebus 
galima gauti.

— Balandžio mėn. 22 d. Vi 
la Zelinoje mirė Stasys Dude 
nas, ilgoką laiką sirgęs. Pa
liko nuliūdime žmoną ir du 
sūnus. Palaidotas S. Caetano 
kapuose.
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Registrado no Ci R. Ci sob o n.o 551

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

uh Aberturas de firmas
J Encerramentos de firmas 
g Transferencias de firmas
1 Cor.trat. na Junta Comercial
g Distrat. na Junta Comercial 
j Escritas Fiscais
g Escritas Comerciais

I HORÁRIO das

— Velykų švenčių metu į 
São Paulo buvo atvykę iš Rio 
«Dainavos» S-gos pirmininkas 
Kl. Martinkus, inž. J. Abraitis, 
V. Strimaitis. Rijiškiai buvo 
atvykę galutinai susitarti su 
paulistais del ruošiamo Rįo 
de Janeire 1 d. gegužės, va 
karo, kuris bus Praia Flamen 
go 132. Teko patirti, kad ne 
mažas būrys iš São Paulo 
vyks į Rio de Janeiro.

— Šį šeštadienį V. Zelinoj 
bus šliūbas Johan Martin su 
Vanda Jonikaite, Konstantino 
Amilevičiaus su M a r g a rita 
A pati, Juozo Karąša:.sko su 
Hilda Fay.

ŠAŠKIŲ TURNYRAS.

Vyrų Brolija ruošia šaškių 
turnyrą. Norioteiji jame daly 
vniiti prašomi užsirašyti pas 
valdybos narį P. Pavilonj ar 
ba klebonijoje. Prašom pas 
kubėti, nes gegužės pradžioj 
bus pradėtas lošimas.

LIETUVIAI SKAUTAI

S. Pauly yra pakviesti da
lyvauti šiais metais įvykstan
čioj taptautinėj skautų «jam- 
boré» liepos mėn., São Paulo 
apylinkės Jaragua kalne.

Skautų vadovybė šios pro
gos Lietuvos vardui išgarsinti 
turėtų nepraleisti. Be to ir pa 
tyš lietuviai skautai daug ko 
pasimokytų šiam tarpatautinia 
me skautų sąskridyje. Bet jau 
bus daugiau metų laiko lietu 
via! skautai jokio veikimo ne 
parodo, jokios sueigos nepa 
darė. Net ir vyriausioji lietu 
vių skautų vadovybe, kurios 
centras yra Amerikoje, kad į

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

8 ,às 19 horas. !!!> 

jos prisiųstus laiškus niekas 
iš S. Paulo skautų neatsako. 
Linkėtina, kad tie' kurie yra 
vadovybėje, sukrustų veikti ir 
rimtai susirūpinti skautų vei 
kimo atgaivinimu, arba vado 
vavimą kitiems perleisti. Tai 
svarbu šiuo metu, kada tarp
tautinis skautų sąskrydis yra 
labai arti.

— ieva Taujanskienė, iš Ita 
petiningos aplankė «Mušu Lie 
tuvą», apsimokėjo prenume
ratą. Itapetiningoj bei apylin
kėse dar yra keletas lietuvių 
šeimų kaip Tatarūnai, Mali 
šauskai ir kt...

— Velykų švenčiu t r g?. į 
São Paulo, pas gimines iš 
Mogi - Mirim atvyko apsilan
kyti Juozas Bagdonas, kuris 
Mbgi - Mirim mieste turi mals 
to produktų krautuvę.:? Sako 
kad biznis eina neblogai.

YRA LAIŠKAI

Karlanskui, Alg. Kazlauskui, 
Ema: Bendoratienęi, Al. Am
brozaičiui, Natalijai Andruške 
vičienei. H. Valavičiui, Al. 
Mošinskiui, Al Grabauskui, 
Aid. Valavičiūtei, Kl. Šukiui.

BAŽNYČIOS REFORMOS, 

bei dekoravimo darbų eiga 
priklauso nuo aukų. Juo jų 
bus gauta daugiau ir patys 
darbai eis sparčiau. Irtolimes 
nese palinkėše gyvenantieji 
prašomi paremti savo atiko 
mis. Džiugu yra paminėti, 
kad atsiranda pasižandančių 
paaukti didesnes sumas, kaip 
pavyzdini Mot. Ta mat i ū na s 
yra pasiryžęs apmokėti cen- 
iralinio lubose paveikslo pie 
Šimo išlaidas. Jonas Gudele- 
vičitis prašė padaryti sąmatą

................ -...................... ............ ........ .. .......... .. ..................

Btntistas
Clínica Dentária Popular

W Judas <adro”
Augusto Ribeiro Leite

Praça São José, 8 - salas 3 e 5 
VILA ZELINA

| Dentaduras — Pontes — Extrações — Obturações
Į DIURNA E NOTURNA

Šaunus rio de janeiro lietuviu

VAIKaVKMJ '
«Dainavos» S-ga ir Liet. Kat Bendruomenė bendromis 
jėgomis ruošia gegužės mėn. 1 d., Praia Flamengo 132, 
20 vai. LINKSMA VAKARĄ su šaunia programa ir ska

niu bufetu.
Vakaras, kiek jau matyti turės didelio pasisekimo, nes 
į jį atsilankys ne tik Rio de Janeiro ir apylinkės lietu
viai, bet net iš São Paulo ruošiasi pas rijiečius važiuoti. 

Tad 1 d. gegužės į Rio de Janeiro Lietuvių vakarą.

vieno spalvuoto lango, vitra
že sąmatą. Tik tokiu būdu 
visiems, sulig savo išgalių 
prisidedant bažnyčios darbai 
bus greit baigti ir V. Zelinoj 
bus gražiausia bažnyčia visoj 
apylinkėje.

SKĖRIAI MATTO GROSSE
Vienas didžiųjų žemės ūkio 

priešu Brazilijoje yra skėriai. 
Pranešama, kad šiuo metu 
skėriai pasirodė pietinėj Matto 
Grosso estado daly. Ten, kur 
užpuola ekėriai pasėliai būna 
visai sunaikinami. Jie veisia 
si pelkėse.

KOMUNIZMO PAVOJAUS 
NĖRA

Amerikos laikraštis «Satur
day Evening Post» talpino 
straipsnį, kad Brazilijoj yra 
bandos ginkluotų komunistų 
ir kad čia gali pasikartoti ko 
rėjos ar Indo Kinijos istorija. 
Į tai krašto apsaugos ministe 
ris gen. Zenobio da Costa pa 
reiškė, kad Brazilijoj nėra 
pavojaus komunistinei sant
varai įvesti. Yra pakanka
mai priemonių komunizmui 
sutramdyti.

Policijos vadas taip pat pa 
neigė žinias paskelistas minė 
tame laikrašty.

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

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

Parduodamas pianinas fir
mos August Meyer.

Teirautis Vila Zelinoje, rua 
Marechal Malėt, 21.

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.

HMHIfflHHHHM
NORI PADARYTI’ GERĄ 

BIZNĮ štai kur jis: Vila Alpi
nome Rua 17 Nr. ii, parduoda 
dama gerai įrengta rubųj,krau 
tuvė, su gera klientūra, pato
giomis sąlygomis. Yra ir gy
venamasis butas. Informaci
jos vietoj arba «Mūsų Lietuvos 
redakcijoje. |
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VIENINTELĖ PROGA j]
M

Nauji sobradai, patogioj vištoj, geromis sąlygomis į
■■ 

/ ■■

Truputį pagalvok, ar verta būti nuomininku, jei São Caetane do Sul, rua 
Piratininga, 186-202, antras skersgatvis nuo General Motors fabriko, parduo
dami SU MAŽU ĮNEŠIMU, 7 METŲ IŠSIMOKĖJIMUI, nauji sobradai su elek- 

* tra, vandeniu, kanalizacija, autobusai prie durų, kambariai dideli, prausyk
la, salė, virtuvė, viršuj du miegamieji, sodelis. ::

Namus apžiūrėti galima ten pat vietoj prašant sargo raktų.
Del sąlygų smulkiau teirautis šiuo adresu: ::

■ ff 
RUA IBITIRAMA, 1269 - V. ZELINA, — SÃO PAULO |

Darbo dienomis nuo 9 iki 11 vai..
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