
Jornal Lituano «NOSSA L1TUANIA» 
DIRETOR PROPRIETÁRIO RESPONSÁVEL 

Dr. J osé Ferreira Carrato

SAVAITINIS LIETUVIŠKOS MINTIES 
LAIKRAŠTIS

ADRESAS:
A V. ŽELI NA, 706 — C. POSTAL 371 

SÀO PAULO
ATSKIRO NUMERIO KAINA 

CR.$ 2,00

N R: 255 ( 20 j SÃO PAULO — BRASIL — 1954 M. GEGUŽĖS MEN. — MAIO 15 D. VII METAI

Lietuvos Atstovybės Atgaivinimas prie 
Vokiečiu Federalinės Respublikos 

Bonnoje.
Vykdant VLIKo nutarimą 

skirti Bonnoje prie Vokieti
jos Federalinės Vyriausybės 
Lietuvos atstovą, nuo pereitų 
metų tuo reikalu ėjo Užsienio 
Reikalų Tarnybos pasitarimai 
su Auswartiges Amt ir kito
mis kompetentingomis įstai 
gomis.

Kaip žinoma, jau 1950 m. 
ga.'e VLIKo delegacija vienin 
gų visų VLIKo grupių sutari 
mu buvo įteikusi Federalinės 
Vokietijos Respublikos Kan
clerio Adenauerio vardu me
morandumą, kuriame VLIKas 
pirmoj eilėj prašė, kad Vo
kietijos Federalinė Vyriausy 
bė pripažintų ir traktuotų Lie 
tuvi kaip nepriklausomą vals 
tybę, I u-ios suvereninėms 
teisėms ir Lietuvių tautos po 
litinei valiai atstovauja VLI
Kas. 'Poliau Vokietijos Vyri
ausybė buvo prašoma atsiri 
boti nuo Molotovo - Ribben-

y-

Pavergtieji Nėra Užmiršti.
Gintosiomis žiniomis, JAV 

senatas š. m. balandžio 29 d., 
gegužės 1 d šventės išvaka
rėse, vienu balsu priėmė 
lietuvių bičiulio demokratų 
senatoriaus P. Douglas Įteik
tą reikšmingą rezoliuciją, ku 
ria JAV senatas pasmerkė 
komunistu tiraniją ir nutarė 
prašysi prezidentą, kad jis 
visais galimais budais atkreip 
tų pasaulio dėmesį į Sovietų 
barbariškus darbus.

Ši rezoliucija savo pobū
džiu yra lyg manifestas, ku
riuo visi laisvę mylintieji žmo 
nės kviečiami įsijungti j ko
vą prieš laisvės profanuoto- 
jus - maskvinius komunistus 
ir jų barbarišką sistemą, lik vi 
duojančią pagrindines žmo
gaus teises ir darančią gėdą 
20 a. civilizacijai. Senatas nu 
tarė kreiptis į prezid Eisen 
howeri, kad jis atkreiptų lais 
vojo pasaulio ir laisvę myliu 
čių žmonių dėmesį į Sovietų 
bei jų satelitų nežmonišką ei 
gimąsi su pavergtomis tauto 
mis

Priimtojoj deklaracinėj re

— Gautosiomis iš JAV ži
niomis, š. m. gegužės 4 d. į 
New Yorką atplaukę VLIKo 
ir VT pirmininkai buvo iškil 
mingai sutikti. Apie jų atvy
kimą paskelbė didžioji New 
Yorko s atida. pabrėždama 
jų pareiškimą, kad Lietuvos 
laisvės byla sudaro dalį ko
vos su komunizmu. Amerikos 
Balsas gegužės 4 d. perdavė 
Dr. K. Jurgėlos pasikalbėjimą 
su VLIKo pirmininku .’4. Kru 
pavičium, o gegužės 5 d. - 
su VT pirmininku K. Žalkaus 
ku, kuris nupasakojo VT funk 
cijas, sudėtį ir atliktuosius 
darbus, taip pat pirmininkų 

tropo sutarčių. Ten pat buvo 
reiškiama vilčių, kad Fede
ralinė Vokietijos Vyriausybė 
ras galima nedelsiant atstaty 
ti normalius tarptautinius san 
tykius su Lietuva.

Pasitarimų, su Federaline 
Vokietijos Vyriausybe eigoj 
šių metų pradžioj URT kartu 
su abiejų kitų Baltijos Vals 
tybių atstovais susitarė Lie
tuvos pasų reikalais. Federa, 
lines Vokietijos Vidaus Rei
kalų Ministerija š. m. balan
džio mėn. 29 d. yra išleidusi 
aplinkraštį, kuriuo Lietuvos 
pasu reikalas taip pat, kaip 
Estijos ir Latvijos, sutvarko
mas mums palankia prasme.

Visą laiką pasitarimams 
vykstant draugiškumo ir pa
lankumo dvasia, šiomis die
nomis formaliai sutvarkytas 
Auswartiges Amte VLIKo de 
legato pristatymas Lietuvos 
Respublikai atstovauti. (URT).

zoliucijoj nurodoma, kaip So
vietai sulaužė savo pažadus, 
jėgos ir prievartos priemonė 
mis prisijungė prie savo teri 
torijes, inkorporuodami į Sov. 
Sąjungą, Lietuvą, Latviją ir 
Estiją, kaip užgniaužė laisvę 
Vfd. Europoj, kankina belais
vius etc. Aptaręs sovietinių 
komunistų nusikaltimus ir bar 
bariškus žygius, senatas pat 
virtino prezidentų Roosevelto, 
Trumano ir Eisenhowerio at 
sisakymą pripažinti Sovietų 
valdžią Lietuvoj, Latvijoj ir 
Estijoj, pasisakė priešj žmog
žudžių valią ir prašė prezi
dentą imtis visų reikalingų 
žygių pateikti faktams apie 
So vietų nežmoniškus veiks
mus. kaip jie laužo iškilmin
gus savo pažadus, pasaulio 
viešajai opinijai ir priminti 
pavergtosioms tautoms, kad 
jos nėra užmirštos.

Ši nepaprastai reikšmingą 
JAV senato pareiškimą pas
kelbė visos didžiosios pašau 
lio telegramų agentūros, radi 
jai ir spauda.

kelionės tikslus į Šiaurės 
Ameriką.

— Fersteno komitetas Či
kagoje apklausinėjo lenkų 
liudininkus, o New Yorke - 
rumunų. Birželio mėn. numa
to atvykti į Europą. Lietuvi
ai rūpinasi įteikti komitetui 
kiek galint daugiau gerai pa 
ruoštos rašytinės medžiagos, 
kuri vėliau galėtų būti pas-, 
kelbta tardomuosiuose doku
mentuose. Kerstenas savo kai 
boj, pasakytoj minint vad. Pa 
ryžiaus Bloko JAV komisi
jos metinę sukaktį, aptarda 
mas komunistų pave-gtų tau

tų teisę apsispręsti savo val
dymo formą ir primindamas 
kolektyvinį saugumą, aiškiai 
pabrėžė: pasaulis galės tik 
tada gyventi tikroj, taikoj, kai 
visos Sovietų pavergtos tau 
tos atgaus savo laisvę ir vėl 
taps žmogiškosiomis būtybė
mis.

Tarp pavasario žiedų.

Indokinijos karas

Praėjusią savaitę buvo, 
ypač kritus į komunistų ran 
kas Dien Bien Phu įsistiprini 
mams, pasaulio politi
kos dėmesio centras.

Kodėl krito Dien Bien Phu?
Si vietovė yra ant kelio ve
dančio į Indokinijos gilumas. 
Tai yra didelės strateginės 
vertės vietovė. Prancūzai čia 
buvo sukoncentravę geriau
sias svetimšalių legijona pa
jėgas. Komunistai laimėjo, 
nes jie aukojo žmonių mini
as, taip kaip buvo Korėjos 
kare. Prancūzų daliniai buvo 
izoliuoti, nes Dien Bien Phu 
yra džunglės. Greita pagalba 
iš kitų baz;ų prisiųsti per 
džunglės buvo neįmanoma le 
ariamuoju momentu, o iš an
ksto nebuvo pakankamai susi 
rūpinta. Prašė anglų ir ame 
rikonų «laikinos pagalbos». 
Bet anglai atsisakė nenorėda 
mi sukomolikuot: padėties 
prieš Geneles konferenciją.

Dien Bien Phu 1 litus ko 
munistai nero’gmizuoja savo 
jėgas ir ruošiasi tolimesniems 
žygiams, lirnieji įaikii iai 
Hanoi ir Htinhnng mie-tai. 
Prancūzai bombarduoja komu 
nistų poz cijas ir ruošiasi lai 
kytis.

Indokinija gavo nepriklauso 
mybe

Indokini oį esančioms tau
toms prancūzai suteikė nepri 
klausomybę. Prancūzai nori, 
kad naujos, nepriklausomos 
valstybės būtų sąjungoje su 
Prancūzija.

Genevos konferencijoj

sustabdyti Indokinijos kuro 

veiksmus labai maža vilties. 
PI iriai komunistų ir prieš ko 
monistinio bloko yra nesude
rinami Tik sutruškinus komu 
nistų pajėgas Indokinijoj bus 
įmanoma prieiti prie kokio 
nors, panašaus į Korėjos, su 
sitarimo.

Prancūzija
Dien Bien Phu kritimą per 

gyveno labai jautriai. Visame 
krašte buvo didelės demons 
tracijos prieš komunistus. 
Gen. De Gaulle nuėjus prie 
nežinomo kareivio kapo, šim 
latukstnntinė minia kėlė jam 
ovacijas. Rusti baletui leidi
mas atvykti Prancūzijon bu
vo atidėtas neribotam laikui. 
Buvo bijomasi incidentų, nes 
visiems aišku, kad Indokini
joj karas yra vedamas Mas
kvos nurodymais.

Parliinemo atstovai prašo 
vyriausybės paaiškinti, kas 
yra kaltas del Dien Bien Phu 
kritimo. Yra pavojaus, kad 
gali įvykti vyriausybės krizis. 
Prancūzija yra pritrenkta. 
Bet tai gal būt kartu ir pabu 
d imas ir blaivus žvilgtelėji
mas j susidariusią tikrovę.

Kas bus toliau?
Nėra lengva pasakyti. Vie

na aišku, kad komunistai sten 
gsis didesnius Indokinijos plo 
tas okupuoti. Nėra abejonės, 
kad Amerika negalės ramiai 
žiūrėti į komunizmo plitimą 
Azijoj. Jau ir dabar parlamen 
tas yra davęs vykdomajai 
valdžiai, reikalui esant siųsti 
Indokinijon ginklus bei gin
kluotas pajėgas. Didesnio 
masto surėmimas bus neišven 
giarr.as. Jei laimėtų mūšius 
komunistai, tai jie nieko nepai 
rydami eis, ligi visą indokini 
ją okupuos. Prancūzų pusėj 
esant persvarai, tai vėl kas 
nors išgalvos kokias nors na 
ralėles linijas, neutralias "zo
nas ir pradės kartoti Korėjos 
istoriją, kuri nežinia kada ir 
kaip baigsis. Pet kartus Azi 
ja gali būt kihirštimi ir net 
naujo pasaulinio karo bei ki 
tų nenumatytų galimybių.

Brazilijoje.
Dar vis gyvai komentuoja 

mas prez. Getulio Vargas ge 
gūžės mėn. 1 d. pasakyta kai 
ba pakeliant salario minimo. 
Darbadavių, fabrikantų, stam 
bių žemės savininkų reakcija 
privertė prezidentą pakeisti 
salario minimo įstatymo pro
jektą. Salario minimo bus va 
landinis, pavyzdžiui S. Pauly 
10 kruzeirų už valandą. Sek 
madienis, ar kitos šventės 
bus apmokamos nepraleidži
ant nė vienos darbo valandos.

— Parmente vėl buvo iškel 
tas įstatymo projektas apie 
darbininkų dalyvavimą įmonių 
pelne.

- . t ’ •

— Atvyko Brazilijon su ofi 
cialiu vizitu Libano preziden 
tas Can.ille Chamoun. Nuo 
penktadienio ligi antradienio 
vizituos S. Paulo miestą bei 
estadą.

— S. Paulo gubernatorius 
šiomis dienomis pakeičia vi 
są savo sekretoriatą. Į jį kvie 
čiami žmonės tų partijų, ku 
rios palaiko gubernatorių.

— Šį šeštadienį atvyksta į 
S. Paulo prez. Getulio Var
gas dalyvauti vieno penicili
nus fabriko atidaryme.

— Pakėlus algas darbinin
kams. valdininkai irgi per sa 
vo profesines sąjungas daro 
žygius algoms paKelti"

PARAGVAJUJ

padėtis susitvarkė. Nušalintas 
prezidentas Chavez, o jo vie 
ton valdančios partijos yra 
paskirtas Tomas Romeiro Pe 
reyra.

Anglija jau pranešė, kad 
su nauja vyriausybe laikys 
kaip lig šiol, diplomatinius 
santykius.

P. Amerikoje tokios «revo
liucijos» nenaujiena. Paragva 
jaus vyriausybė visus savo 
ambasadorius iškvietė sosti
nėm

— Graikijoje prieš pora sa 
vaičių buvo stiprus žemės 
drebėjimas. Šiomis dienomis 
vėl pasikartojo. Pirmu kartu 
žuvo ir žmonių. Paskutiniu - 
tik vienas žuvo. Materialiniai 
nuostoliai labai dideli.

Neregiai žygiuoja Romon

200 neregių iš Florencijos 
miesto žygiuoja Romon prašy 
ti pensijos. Jie eina grupė
mis po tris vedami savo pąžįs 
tarnų ar giminių. Valdžia švai
sto galimybes visiems nere
giams suteikti pensiją, kurių 
Italijoj priskaitoma 30 tūks
tančių.

— Vienas čekoslovakų ci
vilinės aviacijos lakūnas su 
savo lėktuvu atskrido Vaka
rų Vokietijon ir pasidavė ame 
rikonams.
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Prof. Julius Graurokas
v

Fatimos Marija - Musu Lūkesčiu Švyturys
Šiais metais gegužės mėn 

.13 d. suėjo trys metai, nuo 
to laiko, kai Lietuvos vysku
pai paaukojo Lietuvą Nekal
čiausiai Marijos Širdžiai ir tą 
dieną paskyrė Marijos, lietu 
vių tautos karalienės, nuola 
fine švente. Gegužės 13 nėra 
pripuolama, bet labai reikš
minga data: tą dieną 1917 
metais Dangaus Viešuia pir 
mą kartą apsireiškė Fatimoje. 
Tai buvo ne tik Portugalijai, 
bet ir visam pasauliui milži 
niškos reikšmės įvykis. Kad 
tai suprasti, reikia jį ramiai 
ir objektyviai panagrinėti.

1910 metais Portugalijos 
valdžios vairas pateko į ma 
šonų rankas. Vienas iš jų Al 
fonsas Costa, tuometinis vals 
tybės prezidentas pasakė, 
jog dviejų gentkarčių laiko 
tarpyje katalikybė Portugal! 
joj bus visiškai išnaikinta. Ta 
savo užsimojimą Portugalijos 
vyriausybė rimtai siekė įgy 
vendinti per mokyklas, valsty 
bines įstaigas, spaudą ir ata 
tinkamas paskaitas. Atrodė, 
kad kraštas labai sparčiai ir 
sėkmingai yra bedievinamas. 
Ir jei ši akcija nebūtų buvusi 
sutrukdyta, jei ji būtų išlikų 
si iki 1936 - 37 metų, kai - Is 
panijoje užsiliepsnojo civili
nis karas, jos pasėkos būtų 
buvusios fatališkos.

Tik prisiminkime, kad tuo 
metu Ispanijoje buvo išžudy 
ta tūkstančiai kunigų, vienuo 
lių, katalikybės veikėjų ir 
sunaikinta daugybė bažnyčių. 
Vyko sunkios katalikų su be 
dieviais grumtynės. Pergalės 
laimė sviro tai vienon, tai ki 
ton pusėn. Būtų užtekę, kad 
kaimyninė Portugalija būtų 
ištiesusi savo pagalbos ranką 
Ispanijos bedieviams ir jų per 
gale, būtų buvusi uštikrinta 
visame Pirenėjų pusiausalyje.

Be to, negalima iš akių iš 
leisti ir tais laikais Prancūzi 
joje bei Italijoje puoselėja 
mas stiprias prokomunistines 
nuotaikas, tuo tarpu kai Siau 

rėš Amerikos Jungtinės Vals 
tybės dar ilgai nebuvo įžvel 
gusios gręsiančio komunisti 
nio pavojaus ir buvo labai 
palankios Sovietų Rusijai.

Raudonieji. įsigalėję Pirenė 
jų valstybėse, būtų plėtęsi į 
Prancūziją ir Italiją, kur ma 
siu skurdas buvo didelis, o 
USA. dar nesidomėjo raudo 
naisiais režimais. Tat. atrodo, 
kad Pirenėjų veiksnio butu 
pakakę aniems dviem kraš 
tams atsidurti raudonųjų prie 
globstyje. Tuo atveju ir visa 
Europa būtų užsisklendusi už 
geležinės uždangos ankščiau 
negu USA. būtų supratusius 

gręsiantį pavojų ir suskato 
sios gelbėti Europa, o tuo pa 
čiu ir save nuo raudonojo 
maro.

Mažas yra Portugalijos kraš 
tas, bet anomis lemtingomis 
dienomis jo laikysena buvo 

milžiniškos svarbos ne tik 
jam pačiam bet ir visai Eu
ropai. Taigi Fatimos 1917 me 
tų stebuklas, laiku nutraukęs 
to krašto bedievių akciją, bu 
vo ypatingai prasmingas. Pa 
žymėtina, kad jis ir savo po 
budžiu išsiskyrė iš visų iki 
to laiko buvusių panašių ste
buklų. Jis toli prašoko net 
Liurdo garsųjį stebuklą. Liur 
de Dievo Motina apsireiškė 
tik vienai Bernadetai. Todėl 
tas apsireiškimas tik iš lėto 
galėjo kelti žmonių religingu 
mą sąryšyje su kartkartėmis 
pasitaikiusiais Liurdo švento 
vėje tokiais išgijimais, kurie 
jokiu būdu neišaiškinami hip 
noze ar sugestija, atseit štai 
gus džiovos išnykimas, trum 
pu laiku žaizdose išpuvusių 
mėsų atsikūrimas, lygiai štai 
gus sulaužytų kaulų suaugi 

mas, ir kiti panašūs, akivaiz 
dus stebuklai.

Jei Fatimoje būtų pasikar 
tojęs tik Li urdas, jei Poringa 
lijos atsivertimas būtų vykęs 
tik iš lėto, tai Portugalijos 
masonų valdžia tikriausiai bū

Vincas Kazokas

Džiugesys
Rodos, lyg einu per begalinę lanką, 
Lyg per žydinčias marias brendu — 
Aš einu, ir virpa mano rankos, 
Mano džiaugsmui žemės neužtenka 
Ir šitų mažų ir mirgančių žiedų.

Rodos, lyg girdžiu: kiekvienas žiedas — 
Ir prie tako, ir prie tekančios versmės — 
Tartum juokias, tartum himną gieda, — 
Aš girdžiu — kiekvienas žiedas 
Yra žemės žydinti giesmė.

Rodos, lyg einu per begalinę lanką, 
Per daugybę pražydėjusių žiedų — 
Aš einu, ir virpa mano rankos.
Lyg aš pats per begalinę lanką 
Eičiau, virtęs žydinčiu žiedu.

tų sulaukusi 1936 metų Ispa 
nijob civilinio karo ir lengvai 
būtų nulėmusi tą karą pagei 
dalijama prasme. Manau, ne 
daug palankesnė katalikams 
padėtis būtų susidariusi ir tuo 
atveju, jei tą reikšmingą spa 
lio 13 dieną Dievo Motina 
būtų teikusis apsireikšti ne 
vien Fatimos trims vaikams, 
bet ir visai plačiajai žmonių 
miniai. Be abejo, žmonės, pa 
matę Dangaus Viešnią, būtų 
užsidegę dideliu džiaugsmu 
ir tikėjimu. Bet tas dvasios 
polėkis neilgai būtų trukęs. 
Bedievių spauda būtų tuoj 
atskubėjusi «šviesti», kad tai 
neesą stebuklas, o tik minių 
autosugestija. Toks aiškini 
mas ne vienam ir geros vali 
os žmogui būtų atrodęs pati 
kimas ir teisingas, nes minia, 
kuri ištisus šešis mėnesius 
kiekvieną 13 dieną susirink 
davo į apsireiškimo vietą ir 
kuri taip aistringai troško iš 
vysti Svč. Panelę, galėjo pa 
siekti aukščiausio egzaltaci 
jos laipsnio, galėjo būti pa
gauta sugestijos ir. pagaliau, 
pamatyti, ko troško. Toks įvy 
kio aiškinimas, t. y. autosu
gestija, atrodytų savaime su 
p ran tam u ir priimtinu dalyku, 

ir šaldytų tikėjimą žmonių 
širdyse.

Tokiomis sąlygomis portu
galų religinės nuotaikos nebū 
tų taip greit kitėjusios ir ma 
šonų valdžia butų galėjusi iš 
sulaikyti iki lemtingų 1936 me 
tų.

Tačiau tai, kas įvyko 1917 
metų spalio mėn 13 dieną 
savo pobūdžiu ir turiniu bu
vo didelė staigmena. Kai žmo 
nės nėr tiek laiko troško ma 
tyti Švč. Panelę ir aistringai 
ruošėsi tai vizijai, prieš jų 
akis atsivėrė visai nelauktas 
saulės stebuklo šiur
pus vaizdas. Neliko jokios ga 
limybės šj įvykį aiškinti auto 
sugestija ar kuriuo nors kitu 
natūraliu b-ūdų. Cią jau kiek
vienas geros valios žmogus 
su logišku būtinumu turėjo 
pripažinti stebuklą. Tada por 
tugalų nuotaikos greit pakitę 
jo ir masonų valdžia negalė 
jo išsilaikyti Į valdžios Įstai 
gas, į ligonines buvo grąžin
tas kryžius Po visą kimštą 
gražiai išsiskleidė katališką 
akcija, paplito katališka span 
da. Mokyklose vėl imta dės
tyti tikybą. Ne vien Poringa

(pabaiga 3 usl.)

Kaip jie mus sušaudė
Pulk. J. Petraitis

Red. pastaba: skaityto
jams pageidaujant, pateikia 
me pasiskaityti šios knygos 
pradžią.

KALĖJIMAS

SPĄSTAI
Seniai jau nujaučiau, kad 

jie mane areštuos. Petras K. 
ir kiti mūsiškiai jau priešinė 
uesį laiko surinkti. Dabar be 
liko vienas klausimas: ar jie 
išduos visas musų darbų pas 
laptis, ar ne? Ką dabar mes, 
likusieji, turime daryti? Dau
gelis mano bendradarbių gali 
pabėgti arba pasislėpti, bet 
aš jokiu būdu negaliu to pa
daryti, nes liktų vaikai, tėvai 
ir visi artimieji, kurie galėtų 
labai nukentėti. Mūsų nusikai 
timas komunistų valdžios atž
vilgiu nepaprastas - pasigai
lėjimo nėra ko belaukti. Nera 
mumas didžiausias, nebežinau 
kas daryti.

Sesuo Onutė pranešė, kad 
mama susirgusi. Važiuoju 
drauge su seserim į Radviliš 
kį jos aplankyti. Mama gali 
numirti, o mane sušaudyti - 
reikia bent atsisveikinti. Moti 
ną radau labai sunkiai ser
gančią, veik mirties patale, 
tačiąu ji, netikėtai mane pa

mačiusi, labai apsidžiaugė ir 
šiek tiek sustiprėjo. Be to, 
gydytoją parvežėme ir vaistų, 
kokių buvo galima gauti, nu 
pirkome.

Vieną naktį, pas mamą mie 
godamas, sapnavau sapną. Ro 
dos, Alytuje, lyg kokioj dar
žinėje ar klojime, radau pelais 
užpiltą didžiausią krūvą lietu 
viškų sidabrinių pinigų - po 
litą, du ir po penkis.

— Tai labai blogas sapnas, 
vaikeli, ypač sidabriniai pini 
gai. Turėsi iškentėti daug 
daug nelaimių ir vargo, - pa 
aiškino man motina, galvą 
linguodama.

Mamytė prižadėjo melstis, 
kad Visagalis palengvintų vi 
sas galimas mano nelaimes 
ir kančias.

Pasimatęs su savo senais 
tėveliais, broliais ir senaisi
ais bičiuliais radviliškiečiais, 
grįžau į Alytų daug ramesnis.

Gruodžio 24 d., jau visiškai 
sutemus, užeina pas mane 
vienas pažįstamas, kuris pak 
viečia mane užeiti į geležin
kelio stoties bufetą alaus iš
gerti, kol šeimininkė paruoš 
kūčių vakarienę Iš karto ne
sutikau, bet jis įkalbinėjo už 
sispyręs. Einant pro mišką, 
prie pat geležinkelio stoties, 
radome bestūkstantį lengvą 

automobilį ir patamsyje stovi 
nėjančius kažin kokius žmo 
nes, kurių vienas, pastojęs 
man kelią, pusbalsiu paklausė:

Tamsta pulkininkas Petru: 
tis?

— Taip, - atsakiau.
— Sėsk tamsta į automobi

lį. Esi areštuotas.
Automobilyje sėdėjo dardu 

rusų bolševikų tipo vyrai, bet 
neuniformuoti. Jie tuojau ap 
kratė mano kišenes, ieškoua 
m i ginklo. Po to, nieko ne
laukdami, paleido automobilį 
visu, greitumu per Alytų Kati 
no kryptimi. Pravažiavome 
pro pat mano butą- Prašiau, 
kad leistų pranešti namiški
ams, bet neleido. Pasakė, kad 
galėsiu pranešti iš Kauno te 
lefonu. Iš viso su šoferiu va 
žiavome penkiese. Aš sėdė
jau galinėj sėdynėj suspaus
tas tarp dviejų asmenų: vieno 
ruso ir kito kažin kokio Va 
laičio, švariai apsirengusio 
vidutinio amžiaus žmogaus, 
kuris vadinosi mūsų automo 
bilio grupės viršininku. As
muo, kuris mane iškvietė į 
geležinkelio stotį, dingo Nors 
nebuvau per daug susijaudi
nęs, bet jaučiau, kad širdis 
plaka gerokai pagreitintu tem 
pu.

«Pagaliau sučiupo, sučiupo 
nakties metu, slaptai, kad kas 
nors nepamatytų, - manau 
sau. - Jei dar tas mano pažis 
tamasis, kuris mane iškvietė, 
ne saugumo buvo pasiųstas, 
tai gal tiek bus geras pra

neš namiškiams. Bet jei sau
gumo buvo siųstas, tai. žino
ma, nė šuo nelos apie mano 
suėmimą - būsiu gražiai din 
gęs be žinios».

Kaip dabar paaiškėjo, taip 
ir buvo: minimas asmuo «gar 
bingai» išlaikė visišką pasla- 
tį. Apie mano areštą niekas 
nesužinojo.

Mano palydovai pradžioj ty 
Įėjo, vėliau pradėjo kalbėtis 
rusiškai.

Automobilis mauna visu 
smarkumu.

— Kaip tamsta patamsyje 
mane pažinai? — paklausiau 
lietuviškai tą poną «draugą» 
Valaitį.

— Aš tamstą mačiau vakar 
ir užvakar, bet tamsta buvai 
išsigėręs ir ne vienas, tai aš 
nenorėjau tamstos trukdyti, • 
mandagiai atsakė Valaitis, siū 
lydumas man iš savo sidabri 
nio portsigaro surūkyti papi 
rosą, kurio, žinoma, nepasidi 
džiavau paimti.

Pradėjus rūkyti ir kalbėtis, 
kiek jaukiau pasidarė1

«Teisybė, - pamaniau sau, - 
V. B., vadinas, nemelavo, pra 
nešdamas man, kad jį įspėjo 
raudonarmietis kapitonas, ku 
ris pas ji buvo apsigyvenęs, 
patarti Petraičiui viešai nesi 
rodyti, nes Kauno saugumo 
valdininkai tyką jį suimti dėl 
jo populiarumo Alytuj. O bū
tų gerai, kad taip iš tikrųjų 
būtų, kad tik dėl mano popu 
įtarumo ir praeities būčiau 
suimamas. Gal taip ir yra, gal 

dar jie nieko nežino? Gal su 
imtieji mano draugai nebus 
manęs išdavę? Na, tiek to. Pa 
žiūrėsiu, kas bus, kai nuveš».

— Šiandien Kūčių vakaras, 
- sakau Valaičiui - mano na 
raiškiai labai rūpinsis, kodėl 
nepareinu vakarienės - kūčių 
valgyti.

— Taip..., nors aš nepripa 
žįstu nei Kūčių, nei Kalėdų... 
Bet nieko nepadarysi: seni 
žmonės laikosi tradicijų - iš
didžiai filosofiniu tonu paaiš 
kino Valaitis. - Tamsta nebū 
si paleistas nei ryt, nei poryt 
Aš iš savo pusės galiu tik 
tamstai patarti iš karto pasa
kyti visą teisybę, tai bus ge 
riau.

Automobilį šoferis spaudžia, 
kiek tik gali. Jau ir Alekso
to tiltas per Nemuną, Kran 
to gatvė. Laisvės alėja neva 
žiuoja, bet pasuka į Duone
laičio gatvę. Privažiuojame 
prie saugumo rūmų vartų iš 
Parodos gatvės pusės. Auto
mobilio neatidaro, bet signali 
zuodami laukia prie kiemo 
varių. Pagaliau iš kiemo atė 
jo vienas raudonarmietis, sar 
gybos viršininkas. Patikrinęs 
kažin kokį Valaičio papieriu 
ką, įsakė sargybiniui raudo
narmiečiui, kuris su automati 
niu šautuvu stovėjo prie kie
mo vartų iš vidaus, atidaryti 
vartus. Automobilis įvažiavo 
į kiemą, geležiniai vartai už
sidarė.

(B. D.)

2



pusi. 3 MŪSŲ LIETUVA 1954 m. gegužės 15 d

Halina Didžiulytė - Mošinskienė

MOTINOS ŠIRDIS.
(Tąsa)

Otto buvo irgi fronte, Rusi 
jos gilumoje, iš ten ateidavo 
jo reti atvirukai su kariška 
antspauda - nežinia iš kur.

Kristina atsiduso. Ji grįžo 
tikrovėn. Pataisė ant ausies 
nusmukusią šviesią garbaną, 
kurioje jau buvo paklydę ke
li sidabriniai siūlai, ir atida
rė stalčių. Pajuto saldų susi
gulėjusio popierio kvapą. Čia 
buvo įvairus jos šeimos doku 
mentai. Tvarkingai juos deda 
raa ant stalo, perbėgdavo aki 
mis kiekvieną raštą, - ne, vis 
dar - ne tas. Tik dugne pasi 
rodė popieris su Raudonojo 
Kryžiaus antspauda. «Štai jis!» 
- pati sau tarė. Paėmusi į ran 
kas skubiai jį peržiurėjo, ati 
dėjo į šalį ir ėmė dėti ta pa 
čia tvarka likusius popierius 
atgal į stalčių. Kaip mielai ji 
dabar pasidalintų su kuo nors 
savo sumanymu! Bet Kristina

YYYYYYyYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY 
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(pabaiga iš 2 pusi.)

Ii ja bet ir visa Europa taip 
akivaizdžiai tam kartui buvo 
išgelbėta nuo didžiulių, jai 
gręsiančių, pavojų.

Dievo Moiina vaikučių lū
pomis pareiškė, kad pasauliui 
išgelbėti reikalinga malda ir 
atgaila. Portugalų tauta tam 
Dangaus Viešnios prašymui 
paklauso ir didelių nelaimių 
išvengė. Musų Lietuva tavo 
senomis tradicijomis yra tam 
priai susieta su Dievo Moti
nos garbinimu. Apie tai liūdi 
ja skaitlingos Marijos garbei 
mūsų krašte pastatytos senos 
bažnyčios, o viena Jos gies
mė tapo net antruoju musų 
tautos himnu. Tad visai neį 
manoma, kad šiomis sunkio
mis tremties dienomis lietuvis 
liktų kurčias savo Globėjos 
prašymui (> Ji iš mūsų visų 
prašo tik maldos ir nuošir
džios atgailos, kad nuo skau
džių nelaimių gelbėtame pa
saulį. o juo ir mūsų tėvynę.

Popiežius Pijus XII š. m. 
sausio mėn. 5 dieną pašventį 
no Nekalčiausios Marijos Šir
dies statulą Lietuvai. Ji nuo 
vasar o mėn. 28 dienos prade 
jo keliauti per visas Ameri
kos ir Kanados lietuviškas pa 
rapijas, kad tuo sukeltų mu
myse galingą religinį atgimi 
ma Ji pasiliks Amerikoje kol 
Lietuva atgaus laisvę. Laisvę 
gi atgavus, statula bus gabe 
narna į Lietuvos sostinę Vil
nių ir ten bus laikoma .los 
garbei skirtoje šventovėje.

Atsidėję ruoškime.' ši >ms 
lemtingos reikšmės iškilmėms, 
šios iškilmės reikš mūsų dva 
sinio atgimimo pavasarį! Nuo 
šios valandos sukursime savo 
tarpe Dangiškos Globėjos pra 
šorao pamaldumo ir atgailos 
sąjūdį Musų atgaila reikšis 
artimo meilės darbais, šelpiant 
ypač Vokietijoje likusius ir 
išemigruoti negalinčius mūsų 
senelius, ligonius ir našlai- 
ė u

Ji reikšis taipgi atkaklio
mis pastangomis palengvinti 
sunkiąją dalią mūsų brolių ir 
seserų bolševikų priespaudo 
■e. Šio tikslo siekdami, mal
doje semsimės viltingo ryžto 
suburti visas tautines lietuvių 
grupes tėvynės laisvinimo vei 
I lai. kad mūsų pastangos bū 
ii; efektingos ir sėkmingos.

šiai veiklai įtempę visas 
galimas mūsų žmogiškąsias 
jėgas, tvirtai tikėsime, kad 
švč. Panelė išties mums savo 
motinišką pagalbos ranką.

Tėvų Kelias 

buvo labai vieniša, todėl paž 
velgusi dar sykį į sūnaus at
vaizdą sušnabždėjo:

«Tai pagreitins mūsų pasi
matymą, mana sūnau!» - Ji 
jautė, kad ir vyras jai pritar 
tų. -

Sekančią dieną, Kristina 
gavusi leidimą išeiti ankščiau, 
nuskubėjo į Karo ligoninę, 
kur įteikusi «Seserų Samari 
tiečių» kursų baigimo diplo
mą, pasiprašė savo noru būti 
priimta į gailestingąsias se
seris.

Jos moteriškas švelnumas 
ir charakterio rimtumas su
kėlė simpatijų komisijos daly 
viuose. Kristina buvo priimta 
ir kitą dieną galėjo pradėti 
darbą.

Tokiu būdų Kristina paliko 
visam karo laikui įkyrią mi
esto valdybos raštinę ir tapo 
viena energingiausių ir rim
čiausių seserų karo ligoninė 
je.

Visais įspūdžiais, surinktais 
per dienas, ji dalindavosi su 
savo sūnumi laiškuose, kuri
uos pasiųsdavo lauko paštu.

Kai po dvidešimts keturių 
valandų sesuo Kristina grįžo 
vėl pas savo ligonį, rado jį 
jau pilnoje sąmonėje, tik la 
bai išsisėmus}. Ją pasitiko at 
viras jaunuolio žvilgsnis. Jis 
tyliai tarė truputį darkytai 
vokiškai: «Sesute, Jūs bubė
jote...» - Iš po balto gaubtuvo 
jam šypsojosi didelės motiniš 
kos žydrios akys - «'laip, 
mano sūnau.» - «Ačiū... ačiū 
labai. Jei grįšiu k; da nors 
pas mamą, papasakosiu’...»

«Nekalbėk, sūnau, nesivar
gink. Aš teatlikau savo narei 
gos, kaipo žmogus ir kaipo 
motina» - nutraukė jį Kristina, 
švelniai paliesdama jo rankų, 
«Turi ramiai gulėti ir steng
tis pasveikti, kad galėtum sa 
vo mamą džiaugsmingai prie 
širdies prispausti. Taip?» ■

«Ačiū, ačiū, sesute, aš vadi 
nuosi Andrius - esu lietuvis... 
man sunku kalbėti vokiškai... 
bet aš tikiu. . ateity mokėsiu 
Jums atsidėkoti - už Jūsų šir 
d į.»

— «Tylos, sūnau, tylos. .». 
įsakmia; bet su meile ramino 
Andrių Kristina, «gerai, mes 
apie viską išsikalbėsime, kai 
busi jau visai stiprus, mano 
namuose prie kavos puoduko. 
O dabar prašau klausytis li
goninės drausmės ir ramiai 
gulėti.»

(B. D.)

Kūnas - meno gale
rija

67 metų senis A. E. Trip
ton iš Birmingham, Anglijoje, 
skelbiasi labiausiai išsitatura 
ves žmogus pasauly. Jo kū
nas - naujos rūšies meno ga
lerija - turi šių įžymybių - 
valdovų paveikslus: karalienę 
Viktoriją karalių Edvardą V]], 
karalių Aleksandrą, karalių 
Jurgį V, karalienę Elzbietą, 
be to, liūtą, Britų vėliavą, nu 
kryžiuotą Kristų, Britanijos 
figūrą, savo tėvų karstus, ir 
daugybę pateliškių bei įvairi 
ausiu rūšių paukščių.

«T. Ž .»

Paskutinis mohikanas
«Jaunas vakinas, iš geros 

šeimos, vedybų tikslais ieško 
susipažinti tokią pat mergi
ną, bet tik iš iš gryniausios 
mohikanų giminės».

Toks skelbimas neseniai

pasirodė Amerikoje, kuris su 
kėlė didoką susidomėjimą. 
Pasirodė, kad tai grvnakrau- 
jis indėnas Harold Tanta Õui 
djeon iš Connecticut valstijos. 
Jo tėvas yra puskarininkis 
pasienio sargyboje, sesuo stu 
dijuoja Pensilvanijos universi 
tete. Šis raudonodis jaunuolis 
nusprendė išlaikyti savo gi
minės grynumą, nes jo tėvas 
jam vis primindavo, kad jis 
esąs paskutinis jų šeimos mo 
hikanas. Kadangi ši šeima ne 
gyvena indėnų rezervate, bet 
tarp baltųjų ir jaunuolis nie 
ko nežino ir nepažįsta iš sa
vo tautiečių, indėniško išdidų 
mo vedamas, pakeitė baltųjų
rūbus į indėniškus, įsirengė

I
 Reikalingas advokatas byloms vesti?

Nieko nelaukdamas kreipkis į

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

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

Geriausias būdas sutaupyti šiais nepastoviais laikais yra 
dėti pinigą į nejudamą nuosavybę. Ilgai sau galvos 
besukdamas 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.

įsigyti nuosavą žemės ūkį naujoje lietuvių žemės ūkio 
kolonijoje prie būsimo didžiausio miesto Šiaurės Parano- 
je CIANORTE. Naujoji lietuvių kolonija randasi vos už 
kelių kilometrų nuo būsimos geležinkelio stoties ir ae
rodromo, kuris jau greitai bus baigias statyti. Pirmos 
rūšies žemė. Sklypai įvairaus dydžio nuo 5 iki 50 alkie
rių. Automobilių keliai iki kiekvieno parduodamo skly
po Kiekvienas sklypas pasiekia vandens upelį. Sausas 
ir sveikas klimatas. Žemė parduodama išsimokė jimui 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 RE •' 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 
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.

z- -s

Ivano «rojus».

Leonardas Žitkevičius

Svetimas dangus
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.

savo namą savo giminės pa
pročiais ir paskelbė šitą skel 
bimą, kad mohikanai neišdyk 
tų.

«T. Ž.»

Apsauga nuo atomi
nių spindulių

Kaip praneša Vokiečių ži
nių agentūra, vienas Breme
no inžinierius išradęs statybi 
nę medžiagą, kuri visiškai
apsauganti nuo kenksmingų 
atominių spindulių veikimo. 
Jau kovo mėnesį viena Žem. 
Saksonijos įmonė pradėsianti 
šios medžiagos gamybą. Ji 
būsianti net p’gesnė už beto
ną. Jos paskirtis ne apsauga 
nuo griaunamosios atominio 
ginklo jėgos, bet nuo spindu
liavimo. Ji galinti visai gerai 
apsaugoti nuo spindulių veiki 
mo betkokias maisto ar van 
dens atsargas, pagaliau ir 
žmones, slėptuvėse. Kad ap
sauga būtų visai tikra, slėp
tuvės šita medžiaga turinčios 
būti aptrauktos iš oro pusės 
ir iš vidaus.

«T. Ž.»

Sprausminiai lėktuvai 
civilinėje aviacijoje.

Jau kuris laikas kaip britai 
paleido sprausminį lėktuvą 
reguliariam susisiekimui tarp 
Londono ir Cape Rown. Pa
prastas propelerinis civilinio 
susisiekimo lėktuvas daro po 
300 mylių per valandą, spraus 
minis - po 600. Paprastasai 
pakyla iki 20,000 mylių, spraus 
minis - siekia 45.1)00 mylių. 
Tik sprausminiai lėktuvai da 
ro daug triukšmo aerodro 
muose ir paleidžia daug ne 
malonių išmetamų dujų. Jie 
reikalauja daug specialaus 
kuro, jiems reikalinga specia 
lių įrengimų aerodromuose. 
Nusileidimas su sprausmini- 
ais lėktuvais sunkesnis. Pa 
vartojus stabdžius, lėktuvas 
dažnai apsiverčia, kai tuo 
tarpu paprasti lėktuvai pavar 
toja atbulą propelerį stabdy
mui. Sprausminiu pakilus į 
augštumas darosi ne toks ge 
ras susižinojimas radijo sig
nalais. Yra nemažai ir kitų 
sunkumų, dėl to Amerikos 
civilinė aviacija nelabai tesis 
klibina apsirūpinti sprausmi- 
niais lėktuvais ir juos tesi ' 
rengia paleisti tik apie 1960 
metus. 

---------------------
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Gėlėtas sliekas
Iš Vanconverio skelbiama, 

kad ten vandenyje rastas 
sliekas, kuris sukėlė dideli 
susidomėjimą. Slieko galva 
sudaro lyg ir gėlė, o visas 
kūnas panertas vandeny. Be 
to, iš tos «gėlės» eina savotiš 
kas alkoholį primenąs kvapas. 
Naujoji zoologijos retenybė 
gavo mokslini vardą «eudys 
tylia vancouverii».

Apie širdies atakas
Northwestern universiteto 

profesorius dr Fred W. Eitz 
skelbia, kad širdies ataka 
dažniausiai nepareina nuo to, 
ką prieš pat jai įvykstant žino 
gus darė ar nedarė. Palinki
mas į širdies ataką susifor
muoja per ilgesnį laiką. To 
specialisto manymo, nuolaidi 
deja šansai pergyventi širdies 
ataką. Jis sako, kad asmuo 
net ir turėjęs vieną širdies 
ataką gali turėti geras viltis 
išvengti antros, su sąlyga, 
kad jis yra normalaus svorio, 
nerūko, mankštinasi kiek lei 
džia jo amžius ir išlaiko inte 
lektualinę ir emocinę ramy
bę. Tie dr. Fitz pareiškimai 
buvo paskelbti žurnale «Scien 
ce Digest».

Kitas Northwestern univer 
siteto profesorius, dr W. G. 
Maddock, perspėja tuos asine 
nis, kurie turi kiek sutrikusią, 
kraujo apytaką kojose, kad 
jie saugotus! net mažų pažei 
dimų kojose, m. s tai kartais 
gali būti gangrenos priežastį 
mi ir galima net sąnaiio ne 
tekti.

Raketomis nustatys 
sparnu forma-

Lockheed Aircraft Corp, 
pradėjo vartoti raketas, besis 
tengdama nustatyti sparnu 
formą būsimie-iems fantasti
nio greičio lėktuvams. Palei 
džiami raketiniai lėktuvų mo 
deliai, į kuriuos įmontuotos 
kameros ir kiti bandomieji 
instrumentai. Tos raketos pa

i

I
 Sergi? Kreipkis Į

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

Paryžiuje, gydytojas.
j Konsultorija mieste, R. Ribeiro de Lima 454 Tel. 34-7803 

Residencija, Rua Prates. 125 Apt 701 Tel. 36 8469.
1 Kalba lenkiškai, rusiškai, prancūziškai, vokiškai.

Į Madeiras do Brasil

I PERES & PRANAS LTDA.
į Importação — Exportação
i Raštinė: Av. Churchill. 94 - 11.o and. - sala 1110
■ Rio de Janeiro - Fones: 52 0229 e 32 6265

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

Amadeu Cesar Machado - Nanuque. Minas

siekia net iki 1.500 mylių grei 
tj per valandą ir filmų kame 
romis bei elektroniniais apra 
tais surenkami duomenys, ku 
riuos apskaičiavus «elektro
ninėmis smegenimis» - spe 
cialiomis skaičiavimo masino 
mis. n u s t a t omą jieškomoji 
sparnų forma.

Atominė energija elektros 
gamybai.

Thomas E. Murray. Ateini 
nes Energijos komisijos narys, 
pranešė, kad bus pastatyta 
pirmoji elektros jėgainė, varo 
ma atomo skaldymu. Ji galės 
aptarnauti nuo 50,000 iki 
100,000 gyventojų miestą ir 
kainuos keliasdešimt milionų 
dolerių. Tai jėgainei pastaty
ti yra išrinkta Westinghose 
Electric Corp , kuri tikisi dar 
bą baigti per trejus metus.

Lietuvos jaunimas iš laukų traukia į namus.

Pianisto žygis

Asley Pettis yra tarptauti
nio garso koncertinis pianis 
tas. Presbiterionų ministério 
sūnus, jis yra steigėjas Kom 
pozitorių Forumo New Yorke 
ir vienu metu buvo dekanas 
San Francisco muzikas kon
servatorijos.

Prieš kiek laiko šis pianis
tas atsivertė į katalikybę, išė 
jo teologijos studijas ir šie
met, kovo 13 d., sulaukęs 61 
m. amžiaus, tapo įšventintas 
kunigu.

Konservuota duona

Canned Bread Specialty Co.; 
Inc , pradėjo duoną ir tortus, 
tik ką iškeptus krosnyje, kon 
servuoti. Taip dabar pai uošia 
'mos jau net septynios duo
nos rūšys ir keturios rūšys 

pyragų ar tortų. Taip konser 
vuoti kepiniai išsilaiko neri bo 
tą laiką.

Langeliai beždžionių 
smegenyse

Wisconsin universiteto mo
kslininkai dr. P. Settlage ir 
G. Bogumili išėmė dalelę kati 
lo beždžionių kiauše ir jų vie 
ton įtaisė permatomus plasti
nių medžiagų langelius, ku
riuos bus galima stebėti sme 
genu ir jų kraujo ir.dų pasi
keitimai duodant įvairius va 
istus.

Apie gyvybe Marse
Planetos Marso skersmuo 

yra 4.250 mylių. Mūsų žemės 
skersmuo — 7.913. Marso pa 
viršius turi 52.500.000 kvadra 
tinių mylių, žemės -196.950.000 
taigi - beveik keturis kartus 
daugiau, tačiau žemėje sau
sumos tėra 52.500.000 kvadra 
tiniu myliu, o likusi dalis - 
vandenynai, jūros. Marse gi 
jūrų nėra. Ten didžioji pavir 
šaus dalis yra ochros spalvos 
Tačiau pavasarį ant Marso 
atsiranda žali plotai ir apden 
gia trečdalį jo pavjršaus. 
Marso para yra ilgesnė 41 
minutę, o metai turi 687 mū 
siškes dienas. Jei žemė nuo 
saulės nutolusi už 93 milionų 
mylių, tai Marsas nutolęs už 
141 milionų mylių. Marso at
mosfera yra 60 mylių, tuo tar 
pu žemę supa 390 mylių at
mosferos sluogsnis. Marso 
temperatūra pakyla iki 85 lai

Alfons- s Nyka Miliūnas

MOTINA
Gęsdama paslaptingoj šviesoj Eldorado, 
Begalinių lankų apkabintam name.
Tu klausai, kaip vaikai, Tavo šviesą praradę, 
Lyg apakę klajoja naktim neramia.

Ir tada suliepsnoji nors vienai sekundei. 
Paskutinėm ugnim jiems kelius šviesdama. 
Ir užgesti lenai, lyg šešėlis, be skundo.
Kain žvaigždė, begalinėn naktin krisdama.

psnių ir nakčia gali nukristi 
iki 95 laipsnių žemiau nulio. 
Mokslininkai ištyrę visas są 
lygas - temperatūros didelį 
svyravimą, atmosferos skys
tumą, deguonie stoką mano, 
kad nebūtų panašu, jog Mar
se galėtų gyventi tokie gy
viai, kaip žemėje.

Gyvuliu audinia 
žmonėms

Dr. Charles A. Ilufnageį, 
profesoriaująs jėzuitu vado
vaujamame eorgelowno uní 
versitete, Washinglone. D. C. 
pirmasis sėkmingai perkėlė 
kaikuriuos gyvulių audinius j 
žmogaus organszmą Keturi 
jo operuoti žmonės gyvena 
su arterijomis paimtomis iš 
veršiukų ir kiaulių. Tos gy
vulių arterijos pakeitė žmo
nių arterijas krūtinėje, ranKo 
se ir kojose, vienu atveju da 
lis aortos, net 10 uolių ilgio, 
buvo išimta iš kiaulės. Perke 
liamos arterijas yra a*šaįdo
mės, sterilizuojamos ir padžio 
vinamos. Tas procesas pąkei 
čia arterijas ir jos darosi pa. 
kenčiamos žmogaus organiz 
me. Operacijoms buvo panau 
dotos gyvulių arterijos, nes 
kai reikėjo persodinti - nebu 
vo žmonių arterijų tinkamo 
dydžio ir founos.

Žemes vandenys
Mokslininkai apskaičiuoja, 

kad žemėje yra apie 309 mi 
Bonų kubinių mylių jūrų van. 

Nori patogioj, gražioj vietoj, pamary — Praia C rande 
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
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BALDŲ SANDĖLĮ.
A V. DR. GIACAGLINI, 71-C — V. ALPINA.

dei s. kuris apdengia apie 71 
proc. žemės paviršiaus Toki 
oje vandens gausy bėję yra iš 
tirpusių druskų apie 50 milio 
nu bilionų tonų. Jūrų vande 
nyie yra pakankamai žuvų, 
bei kitų gyviu išmaitinti visai 
žmonijai. Tiekos vandens pa 
kaktų drėkinti visą baisiąją 
Sacharos dykuma. Daugelį jti 
rose augančių želiu jau du 
bar pramonė vartoja savo g t 
mybos procesuose.

išrasti nauji siūlai
Du Pont tekstilės tyrimų 

s y.ius išrado naują siūių ru 
šį. kuri atspari net labai aš 
Irioms rūgštims, gali atlaike 
Ii net 400 laipsnių karščio 
ternperatiirą; prie Ju niekas 
nepr.lips Tai bus vieni iš p i. 
tvariausių siūlų, kokius tik 
žmoni j a ž i n o jo. .„IŠ

GYDYMAS KNYGOMIS

JAV-se yra vienintelė bibli 
otera gijos (gydymo 1 ingė
mis).daktarė Leota Stagg. Ji 
dirba lowos universiteto ligo 
ninėje. Ji įvairiems ligoniams 
parenka knygas, kurias bes
kaitydami šie paveikiami ge
ra kryptimi, padedančia, jiems 
pasveikti. I’avz. polij > liga 
sergantiems ji duoda skaityti 
ap e lauko sportą. Tuo dar 
kartą įrodoma skaitymo įtaka 
į žmogaus likimą ir pabrėžia
ma rašytojo atsakomybė.

•v
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Sprindis & Čia
PARDUODA

Industria e Comercio de Calcados

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS.

SPECIALYBE BATŲ’: vyrams, moterims, 
panelėms, futbolistams, vaikams...

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

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

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

Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui

Rua Javaės, 719 - São Paulo

Jj Rastinės Darbai ir Teisiniai Patarimai Jį | 
•m ' mi Į
Ui! Natūralizacija, inventoriaus surašymas, išieškojimas m, j 
Iii! skolų, persiskyrimai (desquites) nuomininkų išvary- 
I'll mas, kriminalinė ir darbo teisė. in,'
mii Darbininkams patarimai veltui.
ibi . jni
w Galima kreiptis šiomis vai ndó nis nuo 10 iki 12 vai. JĮJĮ 
Jįjj ir nuo 16,30 iki 19 vai. 'jj
nu nu
Ini Rua Roberto Simonsen, 13 -- 3.° — salas 306 - 3l0 Ji'i',1 
llli (Senoji rua do Carmo ir kampas P-ęa Clovis Bevilaqua) n','1 
Illi São Paulo
nu 'in
nu =

|| M EK AN IK 0 S DIRBTUVE
:: Gaminami Įvairiausių braižinių vitražai, 

vieliniai tinklai tinkavimui ir tvoroms,
jj langų-stiklų apsaugos, užtvaros, geležinės
:Í durys ir vartai, banguotos skardos durys

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

išsimokėtinai.

LEONAS VÁRNÃUSKAS ų /
Telefonas (recados) 7-0767

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

JARDIM RIVIERA
apylinkėje - nuėsta-

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

Puiki proga dabar įsigyti žemės 
nešimu ir ilgalaikiu išsimokėjimu

Santo Amaro 
baus grožio gamta 
18 klm. nuo Praça 
dviejų ežerų 
sklypą su mažu 
— 100 mėnesių.

Reikalingų informacijų gauti tik pas vienintelį įgalio- 'X\T 
tinį šias žemes pardavinėti musų tautieti Kazį 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.
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VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS

L I N D O Y A

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

- GAMINIŲ PLATINTOJAI

ĮKURTA 18^0 METAIS

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

dažais ir pastele.

ARTHUR SCHMIDT
Priiniami oakvietimai i namus — Senų portretų reprodukcijos 
.JA 8ÁO UAETaNO. 447 — TEL. 4-5576 — SÂO PAULO

i*.L .anuaiGtitciiaJ.kiujBMi-BVMâiiBaMfluuHKaKnQJ..S5KÍ «BEtcntfacivjtagrALiidntčMKa
>» ««tn* '»* • »ai •> s n» e. v«u « w waaay aaąir ww wKWMwa>«*ca»wwBw»»gac»a>wnoB«BB»wwsf

H2A4ÃCJ CARKIIIEKi ™
Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, kurio 
puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau visi yra vien
balsiai pripažinę. Pabandykite, įsitikinkite ir visa

dos naudokite!
Dili DTNQ RITINO VOS A R,R'5 Cnivn P^|P1
TELEFONAS? 5P4019 e 51-2223 8 Ų ?
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LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTE!

AV. ZELINA, 70S — CAlXA POSTAL, 371 — SÃO PAULO

SVARBU VISIEMS

Radio Nacional penktadieni 
ais skelbs iš lietuvių gyveni 
mo įdomesnes žinias tarp i.0:30 
ir 11 vai nakties, programoje 
pavadintoje «Grande Jornal». 
Pirmas pranešimas bus atei 
nančios savaitės penktadieni, 
21 d. gegužes mėn. Kadangi 
Radio Nacional yra girdima 
visoj Brazilijos teritorijoj, tai 
ir labai toli gyvenantieji ga
lės girdėti pranešimus. Radio 
Nacional veikia 110 kilociklų 
bangomis. Rio de Janeiro bei 
interioro lietuviai prašomi 
bendradarbiauti, adresuojant 
laiškus kun. P. Ragažinsko 
vardu šiuo adresu: caixa pos 
tai 4118, São Paulo.

— Birželio įvykius, masi
nius trėmimus Sibiran, Radio 
Nacional paminės specialia 
programa.

AGUA RAZA LIETUVIAMS 

pranešama, kad šį sekmadie 
nį Agua Raza parapijos baž 
nyčioj lietuviams nebus mišių.

PARODOS REIKALAI.

Parodos surengimas nėra 
lengvas darbas. Darbas turi 
būt gerai organizuotas. Iš pa 
rodos daug kas spręs, susida 
rys nuomenę apie Lietuvą ir 
lietuvius. Darbo pradžia, ko
misijų suorganizavimas, paro 
dos plano suprojektavimas 
trunka. Jau daug kas yra pa 
daryta. Apie nuveiktus dar
bus, visus kitus įvairius rei
kalus pranešinės pati parodai 
rengti komisija.

Kadangi tose pačiose pa
talpose bus latvių ir estų pa

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

ISSIMOKEJIMUI.

Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.

rodos, tai yra būtino reikalo 
su jais palaikyti nuolatinis 
ryšys. Šią savaitę kaip tik bu 
vo bendrus visų trijų koloni
jų atstovų pasitarimas. Nutar 
ta, ryšiams palaikyti, bendri
ems reikalams aptarti, iš kiek 
vienos kolonijos skirti po vie 
ną atstovą. Lietuvius toje ko 
misijoje atstovaus Lietuvos 
konsulas p. A!. Polišaitis.

Šią savaitę taip pat buvo 
susirinkę pasitarti spaudos 
komisijos atstovai. Parodos 
rengimo darbams vadovauja 
Lietuvos konsulas S. Pauly p. 
Al. Polišaitis.

— Motinos Dienos minėji- 
man praėjusį sekmadienį, se 
sėlių gimnazijos salėn prisi
rinko gausiai visuomenės. I ir 
moj daly buvo mokyklos n o 
kinių įdomiai ir skonio ai 
paruošta Įrograma. m roj 
daly dainavo L K. Bendruo
menės choras. Taip pat buvo 
pasveikintas, sąryšyje su gim 
tadieniu ir kun. klebonas P. 
Ragažinskas. Mokyklos bei 
gimnazijos mokiniai, Bendruo 
menės choras, ateitininkai 
sveikino ir įteikė gyvų gėlių 
bukietus bei dovanėles atmin 
čiai.

— Vila Beloje mokytojos 
M. Vinkšnaitienės iniciatyva 
irgi buvo suruoštas pagerbi 
mas mamytėms. Programą iš
pildė lietuvių kalbos klasės 
mokiniai.

— Nuvykę Vokietijon B. 
Guiga ir K. Kaulinis rašo, kad 
yra pasiilgę «M. L». Prašo 
siuntinėti laikraštį, kuris bus 
perduotas skaityklai. Pasiža 
dėjo parašyti naujienų iš lie
tuvių gyvenimo Vokietijoj.
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Abudu jau dirba sargybų kuo 
PO j.

— «Mūsų Lietuvos» skaity 
tojas Aleksandras Urbonas ra 
šo, kad persikėlė iš Sertane 
ja, į Ponta Grossa - Paraná 
kur tikisi rasti geresnį klima 
tą. Sertaneja pasiliko gyventi 
tik viena lietuvių. Prano Ben 
džiaus šeima, kuris ten turi 
50 alk. ūkį ir kavyną. Al. Ur 
bonas taip pat turi iš 40 alk. 
ūkį ir kavyną. šiais metais 
kavynus šaltis smarkokai ,ap 
gadino. Ponta Grosoj gyvena 
dar keletą lietuvių šeimų.

Genė Jakutytė ir Pr t as D lys šį šeštadieni Vj|a Zelinoj su
mainys žiedus. Jaunasis yra buvęs žymus futbolistas. Jauno
ji, nors gimusi ir augusi Brazilijoj yra susipratusi lietuvaitė.

MOTINOS DIENOS MINĖJI

MAS

šį sekmadienį, gegužės 16 
d. 3 vai. p. p. Mokos mokyk
los salėje įvyks motinos die
nos paminėjimas

— §. m. gegužės mėn. 11 
d. V. Anastazijoje sunkveži
mio buvo sužeistas «Mūsų Lie 
tu vos» skaitytojas Juozas Zi- 
nevičius, gyv. rua Camacan, 
647. Nuvežus į Hospital das 
Clinicas ir peršv'etus sužalo
tas kūno dalis, pasirodė, kad 
jokio lūžimo nėra tik labai 
sutrenktos kojos, todėl buvo 
pirgabentas namo, kur ir da 
bar gydosi. Linkime savo tau 
tiečiui greičiau pasveikti.

Bemistas 
Clínica Dentária Popular 

“<gão Jiudas 'Cato”
DIRETOR: Dr. Augusto Ribeiro Leite 

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

Dentaduras — Pontes — Extrações — Obturações 

DIURNA E NOTURNA .

- PAMINĖJO MOTINAS

V. Anastazijos lietuvių MR 
B-lis, š. m. gegužės mėn. 9 d. 
Dr. J. Basanavičiaus vardo 
mokyklos patalpose suruošė 
Motinos Dienos minėjimą

Motinas sveikino MRB-lio 
pirmininkas P. Žarkauskas ir 
L.S.B. pirmininkas Ant. Tania 
šauskas, kviesdami motinas 
ir toliau auklėti savo vaikus 
lietuviškoje dvasioje. Be to, 
p. Žarkauskas būrelio vardu 
apdovanojo tris seniausias V. 
Anastazijos lietuves motinas 
Bacelienę, Gladutienę ir Jo.- 

kųbauskienę gražiais kryži
ais, kurie kaip simbolis pri
mins tą sunkią gyvenimo naš 
tą, kuria Viešpats yra pasky 
ręs motinoms.

Mokytojas St. Kubiliūnas sa 
vo įdomioje paskaitoje ypatin 
gai atkreipė motinų dėmesį į 
nutautėjimo pavojų, kuris vis 
kas kart daugiau gręsia jų 
vaikams. Nurodė taip pat bū
dus kaip tam užkirsti kelią, 
kad galėtų juos išsaugoti sa
vo tėvynei - Lietuvai. Baig 
namas savo paskaitą, mokyto 
jas pakvietė minėjimo dalyves 
atsistoti ir susikaupimo minu 
te pagerbti visas mirusias bei 
Lietuvoje ar Sibire kenčiau 
čias lietuves motinas.

Po oficialiosios dalies sekė 
programa, kuria atliko vietos 

lietuvių kalbos^MpmHH|HBH 
jai, būtent: SofijaPoTikaityie^ 
Nelė Šiaučiulytė, Janina Zai
kauskaitė. Lyda šiaučiulytė. 
Gražina Kubiliūnaitė. Elena 
Agliskaitė, Jadvyga Patinukai 
tė. Genovaitė Svinkūnaitė, 
Leonas Mišką-s as. Vytautas 
Petraitis, Armando Jonaitis ir 
Ramūnas Kubiliūnas, l’rogra 
ma luvo gaaa įvairi ir gerai 
paruošta: pašokta du stilizuo 
ti šokiai, iškrėsti keli pokš 
tai scenoje, padeklamuota 
daug gražių eilėraščių pritai 
kintų tai dienai ir pagaliau 
choras. Programos paruoši
mui ir pravedimui vadovavo 
mok. St. Kubiliūnas.

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 — José Menino

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

MHMUMMI
- 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.

NORI PADARYTI GERĄ 
BIZNĮ štai kur jis: Vila Alpi- 
noje Rua 17 Nr. ii, parduoda 
dama gerai įrengta rūbų krau 
tuvė, su gera klientūra, pato
giomis sąlygomis. Yra ir gy
venamasis butas. Informaci
jos vietoj arba «Mūsų Lietuvos 
redakcijoje.
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Registrado no C. R. C. sob o n.o 551

S F*raÇa São José, 8 Sal. 1 e 2 - V. Zelina - S. Paulo |

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

HORÁRIO das

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

8 às 19 horas.

VIENINTELĖ PROGA
a ■■

Nauji sobradai, patogioj vietoj, geromis sąlygomis ||
■■

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:

RUA IBITIRAMA, 1269 - V. ZELINA, — SÃO PAULO H
Darbo dienomis nuo 9 iki 11 vai..
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