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Politinė Apžvalga
Indokinijoj

Karas nesustojo; Komunis 
tai stengiasi permesti savo 
kariuomenę link Raudonosios 
upės įtakos Į Kinijos jurą, 
ir iš ten veržtis link Hanoi. 
Prancūzų aviacija bombarduo 
ja kelius, kuriais komunistų 
kariuomenė naudojasi persi
kėlimui į naujas pozicijas. In 
dokinijoj patrankoms gau
džiant,

Genevoje
jau mėnesis laiko posėdžiau
ja diplomatai, viešuose ir 
slaptuose posėdžiuose tariasi 
kaip sustabdyti Indokinijos 
karą. Bet vis neranda ben
dros kalbos Sunku susikalbę 
ti, nes komunistinio ir demo 
kratinio fronto planai skiria
si kaip diena nuo nakties. Į 
ten, kur komunistai jau įkėlė 
koją, nenori pasitraukti. U 
kita pusė reikalauja jų pasi
traukimo iš užimtos teritori
jos. Vieni siūlo pirma sustab
dyti mūšius, kiti gi prieš sus 
tabdanc mūšius pirma susitar 
ti indokinijos ateities politi
niais klausimais. Genevos kon 
ferenciją stengiasi gelbėti an 
glų atstovai tarpininkaudami 
tarp prancūzų ir komunistų. 
Prancūzai maža vilties dedą 
j Genevos konferenciją. Joje; 
mato tik laiko gaišinimą, ku
ris naudingas tik komunis'- 
tams Už tat K

Prancūzijos sosti
nėj - Paryžiuj, 

šiuo pat metu vyksta kita 
konferencija, pasLarimai tarp 
prancūzų ir amerikonų. Pary 
žiuje svarstomi du klausimai: 
pagalbos teikimas prancū
zams Indokinijos kare, gin
klais. lėktuvais, kurių Pranei! 
zija Jalai reikalinga, ir an
tras klausimas - tai Genevos 
konferencijoj nepriėjus prie 
jokio susitarimo, mūšių sus
tabdymo, Amerikos tiesiogi
nis dalyvavimas Indokinijos 
kare. Amerika ginklus ir ki
tus reikalingus karui reikme 
nis pasižada duoti tučtuojau, 
bet del jos tiesioginio dalyva 
vimo kare ji laukia pačių In 
dokiniją sudarančių valsty
bių, Laos. Cambode ir Viet
nam. vyriausybių kvietimo. 
Karo vadovybei yra svarbu, 
kad patys minėtų tautu gyven 
tojai būtų suinteresuoti ir pasi 
ryžę savo kraštų laisvę ginti.

Anglijos
šiuo mtlu laikysena yra sa 
votiška. tos oolitika pirkliš 
ka. Ji atsisako prancūzams 
ateiti talkon, ji nesideda j or 
ganizuojamą Azii >s tautų.No 
ką Azijos la svei ginti.

Savo šitokią laikysena tei
sina, kad nenorinti pakenkti 
Genevos konferencijai.

Kolektyvinis sau
gumo gynimas.

Amerikos diplomatija labai 
intensyviai dirba suorganizuo 
ti Azijos laisvų ’ valstybių są
jungą, panašią i Šiaurės Atlan 
to sąjungą, kurios uždavinys 
bus saugoti laisvų tautų lais
vę, kuriai gresia komunizmas. 
Į šią sąjungą įeitų ir Didoki 
nijos tautos, Laos, Cambodia, 
Vietnam. Taip pat Korėja, na 
cionalistinė Kinija ir kitos. 
Laisvą Aziją turi ginti ir už 
ją kovoti patys azijatai.

Pakistano-Amerikos 
sutartis.

Gegužės mėn. 19 d. Pakista 
no sostinėj. Karachi mieste 
buvo pasirašyta Amerikos Pa 
kistano sutartis, sulig kuria 
Amerika Pakistano teritorijoj 
turės savo aerodromus -karo 
aviacijai, sumodernins ir ap
ginkluos pakistano karinome 
ne Plačiau apie rašoma 3 
puslapyje Rusija del šios su 
tarties pareiškė protestą Pa 
kistano vyriausybei. Mat iš 
Pakistano aviacija lengvai ga 
Ii pulti Rusijos strategines 
vietoves.

‘Pietų Korėja gin
kluojasi.

P. Korėjos vyriausybė nori 
dar suorganizuoti ir apgin
kluoti, saugumo sumetimais, 
penkiolika divizijų. Ypač tai 
būtų reikalinga pasitraukiant 
iš Korėjos amerikonų armijai. 
Naujų div'zjų apginklavimo 
klausimą svarsto Amerikos 
karo vadovybė, nes ginklas 
ir kiti reikmenys bus gauti 
iš Amerikos.

Balionas 35 kilometro 
aukštumoje

Amerikoje, Mineapolio mies 
te padarė b tlioną lig šiol ne 
girdėto didumo. Jo aukštis 
yra lygus 18 aukštų namui, 
pripumpuotas dujų jis užėmė 
visą futbolo aikštę. Gegužės 
mėn. 18 d. jis buvo paleistas 
oran. Iškilo 35 kilometrų aukš 
tumon. Jame buvo įdėtų moks 
lo tikslams aparatų registruo 
ti re škiniams esantiems virš 
atmosferos. Lig šiol dar nė 
vienas balionas nebuvo pasie 
kęs tokios aukštumos.

AUSTRIJOS - RUSIJOS

santykiai paaštrėjo. Praė 
jusi pirmadieni rusų komisa
ras pasikvietė Austrijos mi
nister} pirmininką Raab ir

VII METAI

U, malonu butu dar beut kartą pamatyti gražiuosius Lietuvos laukus.

pradėjo grasinti neva už va
roma propagandą prieš rusų 
kariuomenė stovinčią Austri 
joj. Ministeris pirmininkas tą 
savo pasikalbėjimą pranešė 
parlamente. Parlamento atsto 
vai išgirdę rusų komisaro grą 
sinimą pareiškė protestą ir 
pasipiktinimą. Rusus gynė tik 
keturi komunistų atstovai, o 
161 at lovas pasmerkė ru 
siį nepamatuotas pretenzijas. 
Austrija yra pasiryžusi ginti 
savo laisvę ir nori, kad kuo 
greičiau rusų okupacinė ka
riuomenė apleistų jos terito
riją.

Vokiečių industrija Brazilijon

Visa eilė Vokietijos fndus- 
trialų, pavienių ar kompanijų, 
yra suinteresuoti Brazilijoj 
įsteigti savo fabrikus. Čia jie 
atvykę tyrinėja įsikūrimo ga 
limybes.

Nicaragua nutraukia santy
kius su Guatemala

Guatemalos vyriausybės po 
litika, jau kuris laikas, yra 
palanki komunistams. Jos san 
tykiai su Amerika yra aštrūs. 
Paskutiniu metu taip pat suė 
jo konfliktan su savo kaimy 
nine valstybe Nikaragva, nu 
traukiant diplomatinius santy 
kius.

— Rusija gražino Amerikai, 
karo metu paskolintus 38 lai 
vus.

— Rusija užsakė Anglijos 
fabrikuose tekstilės mašinų 
už septynis milijonus svarų 
sterlingų. Tai pats didžiau
sias užsakymas paskutiniais 
metais.

— Amerikos spauda prane 
ša, kad padarytas pirmas ato 
minis motoras lėktuvui. Taip 
pat statomas motoras trauki 
niams.

— Brazilija užsakė vka. Vo 
kieti jos fabrike «Mannes
mann», lauku, laistymo įran
kių už 26 milijonus vokiečių 
markių. Minėtas fabrikas no 
ri persikelti Brazilijon ir čia 
gaminti lauk i drėkinimo įran 
kius.

— Dien Bien Phu tragiškas 
kovas nufilmavo Amerikos fil 
mit kompanija. Greitu ' laiku 
rodys per televiziją.

— Argentinos vyriausybė 
sumažino ministeįijų skaičių. 
Vieton 21 bus tik 10.

EražiliicJė.
Jau salta.

Iš pietinės Brazilijos prane 
šama apie atenai čią šalčio 
bangą Rio Grande do Sul 
estade temperatūia kai kurio 
se vietovės siekė nukaus. 
Santa Maria apylinkėse net 
buvo šalna pasirodžiusi. Yra 
pavojaus nušaldyti kavos med 
žius.

Belem be susisiekimo

Pará estado sostinė Belem 
nuo sekmadienio neturi susi 
siekimo. Pakėlus susiekimo 
kainą, minia, po studentų oe 
monstracijos ir mitingo prade 
jo daužyti autobusus. Autobu 
sų kompanijoms nuostolių pa 
daryta 20 milijonų kruzeirų.

Trūkstant susisiekimo prie 
monių švietimo departamen 
tas pranešė, kad ligi atskiro 
potvarkio mokyklose pamokų 
nebus.

Buvo sudaužyta apie 20 au 
tobusų. Šoferiai kaltina stu
dentus, kad jie minią «įkaiti
nę». Policija kaltina komunis 
tus, kad jie pradėję autobusų 
daužymą. Žymesni komunistai 
yra areštuoti.

Vienur pūva - kiiur bran
genybe

Vietos spauda dažnai duo
da reportažas apie ryžių ir 
kitų produktų dideli derlių ki 
tuose estaduose, kaip Goiaz, 
Paranoj ir kt. Ten ryžių yra 
didelis perteklius, sandeliuo
se pūsta, o S. Pauly ir dau
gybėj kitų Brazilijos miestų 
yra didelis trūkumas, arba 
labai aukštos kainos. Grei
čiau pristatomos į 8.Paulo pre 
kės iš Europos, negu iš pa
čios Brazilijos tolimesnių pro 
vincijų. Didelė Brazilijos pro 
greso kliūtimi yra kelių trū
kumas ir didelis įstaigų po
pierizmas.

— Brazilijos karių klūbo 
valdybos rinkimus laimėjo są 
rašas kurio pryšakyje stovi 
generolai Canrobert Pereira 
da Costa ir Juarez Tavora. 
Jie yra dideli komunizmo 
priešai.

Nuostolingas lietus

Šią savaitė smark:ai lijo 
pietinėj Brazilijoj. Curitiba 
mieste buvo tikras potvynis, 
užėmė istisus priemiesčius. 
Miesto centre vanduo įsiver 
žė į krautuves ir padarė daug 
nuostolių. Ka i kurių gatvių gy 
ventojų naktį turėjo praleisti 
lauke. Lietus sutrukdė susi
siekimą, suardė kelius, paplo 
vė geležinkelio pylimus. Kai 
kuriose linijos geležinkelio ju 
dėjimas kuriam laikui turės 
būt sustabdytas.

Brazilijoj daug visky išgeria

Sulig statistikos daviniais 
pirmą šių metų ketvirtį iš An 
gliįjos Brazilijon įvežta 450 tu 
kstančių litrų visky. Praėjusi 
ais metais per tą patlaikotar 
pį įvežta buvo tik 127tūkstan 
čiai litrų. Taigi šiais metais 
daugiau geria visky.

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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Ka Pasakoja Grįžusieji
Iš Rytprūsių kilęs vokietis 

Dr., buvęs c vilis internuota 
sis, papasakojo plačiau apie 
gyvenimą Lietuvoje, kurioje 
jis yra buvęs kelis kartus ir 
pats savo akimis matęs suė
mimus, trėmimus, Kaune vaikš 
Čiojusių partizanų etc. Jo tei 
gimu, pogrindinis judėjimas 
Lietuvoje nėra išnykęs nė 
dabar, tik įgavęs kitas formas. 
Partizanų, bolševikų papras
tai vadinamų «banditais», skai 
čius nuolat pasipildo, nes lie 
tuviai žino, kas jų laukia Si
bire: ten net bausmę atlikę 
negalės grįžti atgal į savo tė 
vyne, bet bus palikti, kaip pa 
bėgėliai ar invalidai, gyventi 
vietoje iki savo amžiaus galo. 
Todėl ne vienas verčiau ren 
kasi mišką. Grįžti iš ištrėmi
mo normaliai namo tegali tu 
rėti viltį nebent tik vaikai ir 
šiaip vienas kitas. Nors žmo 
nių padėtis tiek Lietuvoje, 
tiek Sibiro tremtyje yra ne
paprastai sunki, tačiau juos 
palaiko viltis, jog vis dėlto 
Įtartą turės būti kitaip,

Ypač daug lietuviai ir kiti 
suimtieji tikisi iš amerikiečių. 
Be tos vilties ypač tų, kurie 
laikomi darbo vergų stovyklo 
se nuo bolševikinės okupa
cijos pradžios, padėtis būtų 
tiesiog neištveriama.

Pasakotojo teigimu, rusų 
yra daug ne tik Karaliaučiu
je ir Klaipėdoj, bet ir šiaip 
visur kitur Lietuvoje. Moterų 
lietuvių yra krašte žymiai dali 
giau nei vyrų - ir supranta
ma, kodėl: vyrų daug išvežė, 
daug žuvo, kiti buvo suran
kioti įvairiems darbams, mo
bilizuoti etc. «Netiesa», - sa
ko jis, kalbėdamas su E. ats 
tovu, - «kad lietuviai rašosi 
savanoriais į darbus ir vyks
ta patys savo gera valia į iš 
trėmimą ar vad. «darbus» - 
tokių pasitaiko nebent tik ru 
sų, bet ne lietuvių- Lietuviai 
gerai žino, ką reiškia toks 
tariamas savanoriškumas...» 
Jo teigimu, Sov. Sąjungos ark 
tinėse srityse yra darbo ver 
gų stovyklų, žiauresnių ir už 
Vorkutą, ypač prie Baltosios

juros ir dar toliau į šiaurę 
nuo Vorkutos.

Klaipėdos kalėjime lietuvių 
buvę ypač daug. Lietuvoj esą 

-vokiečių, kurie yra vedę lie 
tuves ir gavę lietuviškus pa
sus. Tarp jų ne vienas, ka
dangi neleido žmonų lietuvių 
išsivežti į Vakarus, patys sa 
vo noru, nenorėdami skirtis, 
pasiliko toliau Lietuvoje. Jis 
reiškia didelį nustebimą, kad 
tarp vokiečių pasitaiko tokių, 
kurie tiki komunistų melams 
ir pramanams apie tariamai 
gerą gyvenimą Rytuose ir 
pramanytą arba sutirštintomis 
spalvomis pavaizduotą Vaka
ruose. Ir jis pats yra visą ei 
lę tokių žmonių sutikęs - ir 
tik tada, kai paaiškino tikrą 
ją padėtį darbo vergų stovy 
klose, tie pradėjo nebetikėti 
kom. propaganda.

Dabar jis su savo draugu 
H., taip pat parvykusia iš 
Sov. Sąjungos š. m. sausio 23 
d. transportu, išvyko dirbti į 
Ruhro kraštą Tačiau jie žino: 
čia dirbs sau ir savajam kraš 
tui, bet. ne raudoniesiems iin 
perialistams.

Kalbamės su Vorkutos strei 
ko dalyviu. Jo draugą H., gy 

Olandijos ambasadorius Roijen Amerikoje ir laik. sekretorius. 
Bedell Smith, Europos Gynimo Bendruom. dokum. pasir metu

venusį Rytinėje zonoje, prieš 
trejetą metų įskundė bolševi
kams jo paties tėvas, pasižy 
mėjęs komunistų veikėjas. Ir 
to įskundimo užteko - už tai, 
kad Vak. Berlyne nusipirko 
vakariečių laikraštį, buvo ap 
šauktas «Vakarų imperialistų 
šnipu» ir nuteistas 25 metams 
Į Vorkutą - dirbti anglių ka
syklose. Jis yra aktyviai da 
lyvavęs pereitų metų Vorku
tos sukilime ir, kaip akivaiz 
dus visų tų įvykių liudininkas, 
suteikė vertingų žinių. Čia 
tenka tiek nurodyti, kad mi
nimasis streikas, grėsęs virs 
ti net sukilimu, buvo bolševi 
kų palaužtas nepaprastai ži
auriai.

Pasakotojas dirbo 20 stovy 
Idoj, kur iš kokių 3 000 suim 
tųjų apie 1.000 buvo lietuviai. 
Vokiečiai karo belaisviai ir 
civ. internuotieji prie streiko 
prisidėjo, tikėdamiesi tuo bū 
du galėsią greičiau sugrįžti į 
Vokietiją. Nepatenkinus visų 
streikininkų reikalavimų ir 
tiems ne nusileidžiant, stovy
klas apsupo keli tūkstančiai 
kareivių, jas vienas nuo ki
tos hermetiškai atskirdami. 
Kai į sargybinių reikalavimus 
streikininkai vis tiek nesitrau 
kė ir nėjo į darbą, jų stovy
kloje karininkas, ištraukęs

Gražina Tulauskaitė

SVETUR
Tenai dangus toks žydras 
Kaip akys angelų.
O čia pro ruko šydą
Rast saulės negaliu.

Sode žydėjo rožės, 
Raudonos kaip .ugnis.
O šičia akys čiuožia 
Per kalnus ir pusnis. '

Alyvų ten alėjos
Lydėjo į namus...
Kas pasitiks parėjus.
O vėjau neramus?

Ten krykštė kūdikystė, 
Jaunystę sutikau...
Sapnuos šauki sugrįžti, 
O tėviškės, dangau.

revolverį, nutaikė vienam iš 
streikininkų vadų į galvą ir 
jį nušovė vietoje. Atidengus 
ugnį į suimtuosius, tik jų sto 
vykioje buvo nukauta ar mirė 
nuo žaizdų apie 150 - 160 
žmonių. Kas čia streikininkus 
įsiutino, tai kad sargybiniai 
tebešaudė į žemėje pargriu
vusius sužeistuosius, juos pri 
baigdami. Komendantas, rody 
damas į sužeistuosius, ironiš 
kai pastebėjo: «Štai jūsų rei
kalautoji laisvė»... Tikrą nu
kautųjų ir sužeistųjų skaičių 
buvo sunku nustatyti. Apie 
600. atrinkti, buvo dar išsiųs 
ti į bausmes stovyklas.

Vis dėlto streikas atnešė 
pagerėjimą: padaryta lengva 
tų stovyklos gyvenime, suteik 
ta teisė susirašinėti su saviš 
kiais ir užsieniečiams, padi
dinti už darbą piniginiai iš
mokėjimai etc. Streikų būta 
ne tik Vorkutoj, bet taip pat 
Karagandoj, Uchtoj. Norilske, 
kitų žiniomis (RIA) - dar Sa 
maroje, Komsornolske, pagy
vėjo pogrindinė studentų veik 
la Maskvoj, Leningrade, Kije 
ve, Odesoj, Kalugoj, Blago- 

vešče. Streikavo kai kur ir 
moterys. Geriausiai organi
zuoti buvo lietuviai, latviai, 
estai, ukrainiečiai, vokiečiai. 
Užtat jie daugiausia irnuken 
tėjo, ypač estai, Lietuviai ir 
ukrainiečiai. Vokiečių nukau 
tų jo stovykloje buo .12. Ru
sai niekad nenorėjo tikėti, 
kad galėtų tokių dalykų dėtis, 
o žmonės verčiau pasirinktų 
mirtį, negu liktų toliau neiais 
vėje. «Jei kiltų karas - kalba 
šis Vorkutos streiko aktyvus 
dalyviu, ir būtų ginklų, tai 
pamatytumėte, kas įvyktų: vi 
sa Rusija išlėktų aukštyn.,, li
mes būtume kovoję iki pas
kutiniųjų. jei būtume turėję 
kuo...» Visi tiki, kad vieną 
dieną ateis išlaisvinimas, nei 
ir invalidai. Be to gyvenimas 
būtų tiesiog neįmanomas. Lais 
vės pasiilgimas ir išlaisvinimo 
viltis tik ir palaiko visų jė
gas. Vis dėlto daugelio neiš 
laiko nervai.

Vorkutoj kasyklose darbo 
sąlygos tuo sunkesnės, kad 
dirbti tenka po žeme, atšiau

(pabaiga 3 pusi.)

Kaip jie mus sušaudė
Pulk. J. Petraitis

(Tąsa)

Valaitis iš automobilio išli 
po vienas ir nuėjo. Kiek pa
laukus, sugrįžo, liepė man 
išlipti iš automobilio ir eiti 
paskui. Bolševikas, su kuriuo 
sykiu atvažiavom, ėjo iš pas 
kos. Plačiais laiptais palei 
saugumo rūmų sieną nusilei
dome žemyn, pasukome kai
rėn. paskui vėl tiek pat pasi 
kėlėme aukštyn Bolševikas 
pasiliko koridoriuje, o mane 
Valaitis nuvedė į budinčių 
valdininkų dideli kambarį, ku 
rio langai išeina į Vytauto 
prospektą ir kuriame aš jau 
nebe pirmą kartą buvau bu
vęs su tam tikrais reikaliu
kais ne savo noru ir valia. 
Tas kambarys man labai ge
rai pažįstamas. Beveik nie
kas jame nepakeista: tas pats 
didžiulis ąžuolinis rašomasis 
stalas įstrižai kampo palei 
langą tebestovi, ant stalo te
lefonas, vandens grafinas, sti 
klinė, rašalinė, peleninė, ku
pina nuorūkų, ir keli popier 
galiai. Langai rudomis uždan 
gomis užleisti. Tik ant sienos, 
vietoj Smetonos, kabo Stalino, 
Molotovo ir Markso paveiks- 
1 d.

SAUGUMO RŪMUOSE

Kambaryje buvo tuščia. Šie 
nfnis laikrodis išmušė vienuo 
lika. Gatvėje dar tebegirdėti 
judėjimas ir kalbos. Ten Ka
lėdų išvakarės. Valaitis man 
liepė sėstis vienam kampe, 
kur stovėjo kėdė, atokiai nuo 
stalo ir nuo durų, o jis pats 
paskambino kažin kam tele
fonu, pranešdamas, jog jis 
grįžęs laimingai, parvežęs su 
laikytąjį ir kelionėje jokio 
incidento neįvykę. Po pusva
landžio atėjo du jauni vyru
kai pasisveikinę su Valaičiu 
ir išlausę jo pranešimo, jog 
nesusipratimų neįvykę, liepė 
mane nuvesti į antrąjį aukštą 
pas kažin koki Trinkūną.

Antrame aukšte įvedė mane 
į pailgą siaurą kambarį su 
vienu langu, kuris taip pat 
išeina į Vytauto prospektą. 
Kambario viduryje suglausti 
du ilgi stalai, o prie lango 
ant stalų netvarkingai su
versta didžiausia krūva aplan 
kų su dokumentais. Ant sie
nos kabo didelis rusiškas že 
mėlapis. Kairėj pusėj už vie 
no stalo sėdi tamsaus pailgo 
veido, į užpakalį sušukuotais 
ilgais plaukais, stambianosis, 

maždaug 30 metų vyras, tur 
būt, Us pats Trinkūnas. Jis 
kažin ką labai atidžiai rašo. 
Nė kiek nenutraukdamas savo 
rašymo ir nepažvelgdamas Į 
mane, jis stipriu baritonu pa 
klausė:

— Ar pulkininkas Petruitis?
— Taip, - atsakiau.
Po to parodė man kampe 

palei duris stovinčią kėdę 
Atsisėdau. Kitoj dviejų stalų 
pusėj sėdi gan graži jauna 
geltonplaukė, aukšta, grakšti, 
linksma panelė. Ji tikrina ka 
žin kokius sąrašus nuolat ru 
siškai kalbina Trinkūną; sako 
jam, kad jis, versdamas iš 
lietuvių kalbos į rusu klaidų 
pridaręs, kitaip sakant - ko
ketuoja. Bet tas Trinkūnas 
nekreipia dėmesio i jos koke 
tavimą. tik įsikniaubęs dirba 
savo darbą, ir tiek'. Vėliau 
sužinojau, kad jis buvęs tech 
nikos mokyklos mokinys, sė
dėjime už komunizmą. Fane 
lė ir toliau nesiliauja užkabi 
nėjusi rimtai dirbančio ir pa 
pirosą rūkančio Trinkūno. Ji. 
prie žemėlapio ir koketiškai 
besikraipydama, ant guminiu 
blizgančių su aulais batų kul 
nų besisukinėdama, prašo 
Trinkūną, kad jis padėtu jai 
surasti Rovno miestą, nes ji 
nežinanti, kuriai «oblastei» šis 
miestas priklausąs, o ten rei 
kią vieną bylą pasiųsti. Trin 
kūnas ir dabar nereaguoja. 

Po to, pasisukusi į mane, nu
sišypsojo, parodžiusi man po 
rą eilių baltų dantukų, rusiš 
kai paklausė:

- Gal tamsta žinote, kuri
oj reikia ieškoti Rovno mies 
to?

- Vakarų' Ukrainoj, prie 
Pinsko, - atsakiau.

Suradus Rovno miestą, ne 
žinau kodėl • padėkojo man 
vokiškai; tur būt, norėjo pasi 
girti, kad ji ir vokiškai mo
kanti kalbėti.

— Danke sehr, sehr gut!
Nieko negaliu įsivaizduoti, 

kas toliau darysis* Gal tas 
rimtasis «draugas» Trinkūnas 
ir bus tas didysis ponas, pas 
kurį mane atvedė? Keista sa
vijauta. Sėdžiu sau laisvai, 
kratos nedaro ir lekios gin
kluotos sargybos nematyti. 
Nors pabėgti neįmanoma, nes 
apačioj visos durys ir vartai 
užrakinėti ir sargybiniai su 
automatiniais šautuvais susta 
tyti. Šiaip ar taip, bet nieko 
baisaus tuo tarpu nenujaučiu.

Tik staiga durys prasiveria, 
ir į kambarį įeina du vyrai: 
vienas raudonarmiečių kari
ninko uniforma, su vienu pa 
ilgu keturkampiu (špalu) an 
apykaklės, aukšto ūgio, švie
saus apskrito \eido, gan dai
lus, apie 25 metų vyras. An
tras - civilis, pilku kostiumu 
apsirengęs, neaukšto ūgio, sto 
rokas, tamsaus apskrito pilno 

veido, su akiniais, bet pana
šus į žydą. Vėliau sužinojau, 
kad jis iš tikrųjų yra Kauno 
žydas Razauskas. kvotų sky 
riaus viršininkas. O karinin
kas, GPU kapitono uniforma. 
Dunkovas - ypatingai svar
bioms byloms karo tardyto
jas. Tai į šių dviejų rankas 
ir yra patekęs mano ir kiti} 
nelaimingųjų žmonių likimas 
Dabar jau instinktyviai pajų 
tau, kad čia yra tie patys, 
kuriems aš ir esu reikalingas. 
Pats nepasijutau, kaip atsisto 
jau ne iš pagarbos ir gal ne 
iš baimės, bėt nežinau ko
de’... Trinkūnas jiems rusiš
kai pasakė:

- Čia yra buvęs puikiniu 
kas Petruitis,

— A, labai malonu, - žy
das Razauskas kreipėsi į Dun 
kovą, - tai nepaprastai įdomi 
asmenybė, kuri mums šian
dien labai reikalinga. Žinai, 
tamsta, tai ta pati asmenybė 
kuri nuvertė demokratinę bur 
žuazinę Lietuvos valdžią ir 
pastatė fašistinę Smetonos 
valdžią, sušaudė Lietuvos ko 
munįstų partijos Vykdomojo 
komiteto narius: Požėlą. Čior 
ną ir kitus, paskui vėl bandė 
nuversti Smetonos valdžią ir 
pastatyti Voldemarą... Tai ne 
paprastai įdomi asmenybė, - 
dar sykį pakartojo.

(B. D.)
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Žudžiau Kremliui įsakant.
Čia aprašomo Įvykiai yra 

papasakoti paties Nikiai Kho- 
i'lov, kaip jis tapo slaptosios 
sovietų policijos agentu, ko
ki jam uždaviniai buvo duoti 
ivykdinti ir pagaliau kodėl 
jis pabėgo Vakarų Europon.

NIKLAJ KHOKLOV PASA
KOJA

«Esu gimęs Maskvoje. Ma 
no rezidencijos adresas- yra 
šis: Krivonikolski gatvė, nr. 5 
apartamentas 13. Mano žmo
na ir mano dviejų metų sū
nūs dar ten tebegyvena. Ma 
no bendradarbiavimas su sla 
ptąja policija prasidėjo 1941 
metais.

1941 m. rugsėjo mėnesi 
NKVD pradėjo organizuoti 
požeminės kovos grupes prieš 
vokiečius, nes buvo rimto pa 
vojaus, Kad Maskva gali kris 
ti i vokiečių rankas. Tuo me 
tu aš tebeturėjau 19 metų. 
Buvau didelis patriotas, labai 
nekenčiau vokiečių. Man bu 
vo didelis pasitenkinimas pro 
ga, kuria man suteikė NKVD, 
pasilikti Maskvos pogrindyje 
ir kovoti prieš nacius. Mas 
kva nebuvo vokiečių paimta. 
Priėmiau pasiūlymą iš NKVD 
ber.d'ada'-biauti su jais, lai
kydamas tai savo patriotine 
pareiga Išėjau karinio paruo 
Šimo. šaudymo, vartojimo 
sprogstamos medžiagos, para 
kedisrno kursą. Gerai susipa 
žinau su vokiečių kalba irsti
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riame klimate. Dirbantieji 
miške gali kvėpuoti bent tyru 
oru Pabėgti iš Vorkutos, per 
tundrą - neįmanoma: tūkstan 
čia! km Sunku butų su inais 
tu, neįveikiamos klimat sąly 
gos, be. to, už paga tųjų gal
vas skiriamos premijos. Iš jų 
stovyklos 3 mėgino pabėgti ir 
visus pagavo. Sudaužyti ture 
jo nupasakoti visą pabėgimo 
kelią, o už mėginimą pabėgti 
vėl « rideda» nuo 5 iki 10 
metu. Nuo 1949 m. sugautųjų 
betgi jau nebešaudo vietoj.

Fizinė ir dvasinė aplinka 
labai žiauri. Kad sargybiniai 
ar patys suimtieji neužmegz- 
tų glaudesnių ryšių, pagal bol 
ševikinę sistemą jie dažnai 
keičiami. Pasakotojas yra su 
tikęs žmonių, kasyklose išdir 
busiu jau 15 metų. Ir jų vis 
tiek laukia tokia pati nyki 
ateitis, kaip ir kifų, vos pra 
dėjusių savo «bausmę». Nau
ji transportai nuolatos rieda 
i rytus. Pasakotojas su kitais 
suimtaisiais, uždaryti atskira 
ine vagone, buvo prikabinti 
prie «Mėlynojo ekspreso» ir, 
grąžinami atgal į Vokietiją, 
sutiko na jus transportus, si- 
ur čiamus į rytus... Kiti depor 
t'iojami už menkiausią nie
ką. pvz už kokį nors nugirs 
tą anekdotą apie Piecką. .

Lietuvių padėtis pastaruoju 
metu tuo pagerėjusi, kad ji
ems jau leidžiama gauti siun 
linelius iš tėvynės. Šiaip jie, 
lygiai kaip latviai ir estai, su 
gyvena labai broliškai. Kartu 
svarsto, ką reikia daryti, kaip 
vieni kiliems padėti. Tačiau 
ir jų ne vienas neišlaiko - ir 
sulaukia to paties likimo, i-o 
I io yra sulaukę tūkstančiai 
kitų: vieną dieną sukrinta ir 
r ebekelia iš vietos. Visų suim 
iiijų širdys ir plaučiai išima
mi ir atiduodami į medic, ins 
titutą o likusios kūno dalys, 
sudėtos į paprastutį medinį 
kirstų, palaidojamos šalia ki
tų. Viršum naujai supilto ka 
i o iškyla menkutis medinis 
kryželis su įrašytu vardu pa 
varde ir kalinį amžinai lydin 
ėiu numeriu, kurie po pirmo 
jo lietaus visai išnyksta...

Vokietijos kariuomenės san
tvarka. 1943 m. pavasarį iššo 
kau iš lėktuvo netoli Minsko 
ir Įsijungiau Į partizanų būrį. 
Buvau apsirūpinęs slaptosios 
nacitĮ policijos karininko do 
kumentais. Dirbau ištisus me 
tus vokiečiu užfrontėj. Šiuo 
metu gavau įsakymą pirmą 
kart nužudyti žmogų. Tuo me 
tu šitai atrodė reikalinga ir 
net garbinga. Ta auka buvo 
nazistas Baltgudijos «gaulei
teris» Wilhelm Kube. Tuo ti
kslu nuvykau Minskan. Ieško 
jau būdų prieiti prie Kube 
Susipažinau su jo tarnaite 
Galima Mazanik. 1943 m. 19 
d. rugsėjo Kube žuvo spro
gus padėtai po jo lova. 1945 
m. pradžioje buvau pasiųstas 
Rumunijon, kur turėjau susi 
pažinti su Europos gyvenimo 
būdu bei popročiais. Karo at 
veju Vakaru Europoj, aš pri 
valėčiau vadovauti partiza
nams.

Buvau vienas iš daugelio 
kuriuos NKVD išsiuntinėjo 
vadinamus liaudies demokra
tijos kraštus priruošti agentų 

Reikalingas advokatas byloms vesti?

Nieko nelaukdamas kreipkis į 

Advokatą Decio Farias
Raštinė: R. Santa Teresa, 28, 6-lo 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 
nesukdamas Įsigyk PIGIA KAINA, vos Cr$ 20,00 už me 
trą žemės, ILGAM i SS I MOKĖJIMUI, 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 darž’nikys 
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.

Tautieti, Nepraleisk Progos
Įsigyti nuosavą žemės ūkį naujoje lietuvių žemės ūkio 
kolonijoje prie būsimo didžiausio miesto Šiaurės Paranc- 
je CIANORTE. Naujoji lietuvių kolonija randasi vos už 
kelių kilometrų nuo 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 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 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.

Dė] smulkesnių informacijų kreiptis pas autorizuo
tą korektorių STASĮ VANCEVIČIŲ Į jo raštinę RUA 
PÓA 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.

teroristų tinklą Vakarų Euro 
pai.

Puspenktų metų praleidau 
Rumunijoj. Ten būnant reika 
lai pradėjo aiškėti Pamačiau 
tikrą komunizmo prigimtį. Kar 
tais visai nejučiomis pats sa 
vęs klausdavau, «kas yra tie 
dievaičiai, kuriems aš tarnąu 
ju».

1949 m. spaliaus mėnesį bu 
vau pasiryžęs išeiti iš slapto 
sios žvalgybos tarnybos. Ma
no paties prašymu buvau at 
šauktas Maskvon.

1950 m pradžioje jau bu
vau įsitikinęs, kad esu pilie
tis vienos šalies, kankinamas 
bado, neturto ir teroro. Bet 
dar negalvojau bėgti į Vaka
rus. Vienas dalykas bėgti bu 
vo aiškus, kad tarnauti NKVD, 
tai yra tarnauti tiems, kurie 
kankina, terorizuoja kraštą. 
Jaučiau gėdą dirbti NKVD ei 
lėse.

Pradėjau ieškoti progų pa 
sišalinti iš šios tarnybos. Čia 
man daug padėjo, mano ti
kra sąjungininkė, mano žmo 
na Mes buvome mokyklos 
meti] draugai. Vėliau aštuone 
rius metus nebuvau jos ma
tęs. Grįžau 1949 m. ir apsive

(pabaiga 4 pusi.)

Petras Pilka

* * V
Virš kalnų ereliai nardo
Po plačias plačias erdves —
O aš einu ir tarp kryžių ieškau vardo, 
Vieno vardo — pats savęs.

Pro mane ereliai skrenda, 
O aš lieku ir mąstau —
Ir tarp kryžių niekur kryžiaus nesurandu, 
Vieno kryžiaus — kryžiaus sau.

Ak, tik mirę turi kryžius, 
O gyvi savus namus! —
Aš dar gyvas! Aš dar gyvas! Tik negrįžęs 
Savo žemėn — į namus!

Virš kalnų ereliai nardo, 
Šaukia iš erdvės melsvos:
Nėr tarp kryžių, nėr tarp kryžių tavo vardo, 
Nėra vardo Lietuvos!

* ’

Čia mes tylūs, tylūs būsim, 
Niekas čia širdies neras.
Savo žemei pasiskųsim, 
Ten mus akmenys supras.

Didį skausmą pasakysim 
Ir vargų, vargų marias — 
Kai į tėviškę sugrįšim,
Nusiėmę kepures^

Mūsų vardą jaus raštan, 
Širdin, knygon įrašys —
Kad diena į dieną neštų, 
Kad į amžius neštų vis.

Čia mes tylūs, tylūs būsim, 
Iš širdies paverki nėr kam —
Viskuo viskuo pasiskųsim 
Savo žemei ir kapam.

Plaukia upės ir plaukia
Iš versmelės gilios.
Kad ir kažkaip jas šaulji — 
Jos negrįš atgalios.

Lekia debesys, lekia
Ant padaugėą,augštos.
Kad ir kažkaip jiems rėki — 
Jie nestos, jie nestos.

Pučia vėjas ir pučia, 
Tai pietų, tai šiaurys.
Kad ir kažkaip šauk tu čia — 
Jis negrįš, jis negrįš.

Plaukia dienos ir plaukia.
Ir jos plauks, ir jos plauks. 
Kad ir kažkaip maldauki — 
Nepalauks, nepalauks.

Jei kas šiandien prakalbėtų: 
Rytoj grįžtam į namus! 
Sausos šakos pražydėtų 
Šitą rudenį prieš mus.

O naktis, iš Paukščių Kelio 
Prisirinkusi perlų, 
Išbarstytų mūsų kėlią 
Ligi Bąltijos krantų.

Ir prie kapo kunigaikščių, 
Ties sraunios Neries krantu, 
Verktų akmenys ant aikščių 
Su mumis kartu.

Jei kas šiandien pasakytų: 
Rytoj grįžtam į namus! 
Auksu debesys čia lytų, 
O ne rudenio lietus.
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dėme. Jos didelė vidujinė jė 
ga, žmoniškumo jausmai, ori 
entavimasis aplinkumoje, pa 
dėjo man išvengti nusikalti
mų, kuriuos mane įpareigoda 
vo NKVD vykdinti.

1950 m. sp iliaus mėnesi bu 
vo mano pirmas pralaimėji
mas. Ministerijos parėdymu 
buvau paskirtas saugumo ka
rininku. Nuo šio momentu bu 
vau pajungtas čekistų disci
plinai.

1951 m. gavau įsakymą vy 
kti Vakarų Europon. Aprūpiu 
tas Austrijos piliečio doku
mentais aplankiau Šveicariją, 
Prancūziją, Olandiją, Belgiją, 
ir Daniją.

1952 m. pergyvenau didelę 
vidaus krizę. Mano viršinin
kas, kapitonas Sudoplatov 
paskyrė mane «oficialios, di 
dėlės atsakomybės pareigai» - 
vykti Prancūzijon, šveicaro 
dokumentais, ir ten nužudyti 
vieną rusą emigrantą.

Dabar pamačiau, kad čekis 
tai užsiima terorismu ne tik 
karo, bet ir taikos metu, ir 
nieku jie nesivaržo siekiant 
savo tikslo.

Žinojau, kad atsisakant vy
kdinti paskirta uždavinį, rizi 
kuosiu savo ir savo šeimos 
gyvenimu. Bet negalėjau p i 
imti šio paskyrimo. Aiškinau 
si pakrikusiais nervais.

Iki šios dienos negaliu su 
prasti dviejų dalykų: kaip 
NKVD priėmė mano pasileisi 
nimą ir kaip jie nejautė, kad 
aš nebuvau žmogus, kokių 
jie reikalingi, Šiuo atveju tu 
rėjau būt laikomas jų priešu, 
negu bendradarbiu.

Daugelį savaičių mano žmo 
na ir aš klausydavom automo 
bilio ūžimo, kuris artindavosi 
prie mūsų namo. Naktį, išgir 
dę beldžiantis į kaimyno du 
ris išsigązdavome ir jau bu
vome pasiruošę būtiniausius 
daiktus vežant kalėjimam

Bet nebuvome suimti. Ma
ne išsiuntė Berlynan. Jau
čiau, kad aš būsiu siunčia
mas Europon pogrindinei vei 
klai.

Mane daugiausia pykino 
dar vis būti čekistų eilėse ir 

Sergi? Kreipkis į

Dr. Samuel Lewkowicz

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

Paryžiuje, gydytojas.

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

Madeiras do Brasil

PERES & PRANAS LTDA.
Importação — Exportação į

Raštinė:- Av. Churchill, 94 - 11.o and. - sala 1110 j
Rio de Janeiro - Fones: 52-0229 e 32-6265 ?

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

Jother Peres de Resende - São Pedro dos Feros 
Amadeu Cesar Machado - Nanuque. Minas

neturėti progos pasiliuosuoti 
iš tos prakeiktos organizacijos 
Berlyne gavau progos pasis 
kaityti nekomunistiškos spau
dos. Iš ten sužinojau, kad Va 
karuose grįžta senieji, ramūs 
metai. Dabar supratau, kad 
Vakaruose ne tik priima so 
vietinės tvarkos, bet jai net 
karą paskelbė. Dabar, pirmą

Šienapiūtė Lietuvoje. Lietuvaitės grėbėjos, 
gins kvepiantį šieną

kart pradėjau galvoti apie pa 
bėgimą į Vakarus.

1952 m. pabaigoje pasiūlė 
man vadovauti Šveicarijoj vi 
enam slaptosios žvalgybos 
rateliui. Priėmiau pareiga su 
sąlyga jei galėsiu kartu į ten 
vykti su savo šeima. Mano la 
imei, gavau sutikimą. Nauji 
orizontai mums atsidarė 1953 
m. kovo mėn. buvo viskas pa 
ruošta. Aš gyvenau Berlyne 
ir laukiau savo šeimos atvy 
kstant.

Bet Stalino mirtis sumaišė 

visus planus. Tuojau buvau 
atšauktas Maskvon. Visą 1953 
m. pavasarį MKVD tarpe bu 
vo didelis sumaišymas. Beri- 
jos suėmus dar jį padidino. 
Tiktai rugsėjo mėn. davė dar 
bo mano rateliui, perorgani
zuotam į devintą sekciją,»

linksmos suspėjusios sugrėbti ir 
dar nesuspėjus sulyti.

Pakistanas - priesko- 
munistinė salis

Mohammed Ali, Pakistano 
min. pirmininko, jo vyriausy
bės ir pakistaniečių tautos 
laikysena aiškiai pritaria lais 
vojo pasaulio organizuojamai 
apsigynimo grandinei prieš 
Kremliaus komunistinius - im 
perialistinius kėslus. Azija ir 
Vidurinieji Rytai turi labai 
daug silpnų vietų, pro kurias 
sovietai turi galimybių plėsti
savo imperijos ribas. Pakis
tanas - valstybė, kuri neturi 
jokių kolonijinių pretenzijų. 
Tačiau atsižvelgiant į nera
mius kaimynus, ypač iš šiau
rės, Pakistanas yra susirūpi
nęs saugumo problemomis. 
Nors Indijos min. pirm. Jawa 
bariai Nehru ir jo vyriausy
bė smarkiai protestavo, nors 
Sovietų Sąjunga piktai atsilie 
pė, visgi Pakistano vyriausy
bė nuoširdžiai priėmė JAV 
karinės paramos susitarimą

PAKISTANAS IR JO 
KARIUOMENĖ

Pakistanas randasi į šiaurę 
nuo Indijos. Jo teritorija ūži 
ma 365 9Õ7 kv. mylių ploto. 
Kraštas padalytas į dvi dalis: 
Vakarinis Pakistanas, savo te 
ritoriju bent 6 kart didesnis, 
o turi 33 568,000 gyv., Rytinis 
- 42.119 000 gyv. Abi dalis 
skiria virš tūkstančio mylių 
atstumas per Indijos kontinen 
tą. Pakistanas prieš 8 metus 
tapo nepriklausomaa. Ankš
čiau jis buvo anglų valdžioje.

Pakistano kariuomenę suda 
ro 250.000 vyrų. Valdžios įs
tatymai neverčia piliečius tar 
nauti kariuomenėje. Veikia 
savanoriškumo principas Pa 
klaustas apie karinės para
mos reikalingumą ir apie pa 
kistaniečių kariuomenę, min. 
pirm. Mohammed Ali pareiš
kė, kad karinės paramos yra 
daugumos žmonių su džiaugs 
mu laukiamas. Pakistaniečiai 
kareiviai yra narsūs ir geri 
kovotojai. Armijai trūksta a u 
gštųjų štabo karininku ”ir mo 
komojo personalo. Dalis jau 

mokosi Sandhurst© ir West 
Pointo kariškose akademijo
se. Sulaukus paramos iš JAV, 
tikimasi sustiprinti moderni
ais ginklais savanorišką pa
kistaniečių armiją. Savanorių 
pakanka. Virš miliono sava
norių tuoj norėtų tapti karia 
is. Vidaus karinė pramonė ma 
ža.

sukrauti į kū-

Yra vienas naujas šautuvų 

ir kt. smulkių kariškų reik
menų fabrikas. Visa kita ten 

ka rūpintis iš užsienio.

Ar jau įsigijai rašytojos K. Pažėraitės idomq roma-

na «Nusidéjelé»? Jej ne - 

Mėsų Lietuvos» redakciją.

# *

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
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REIKIA BALDŲ? KREIPKIS Į TAUTIEČIO "į 

J. L. GalinsKas Ltda.

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

PAKISTANO STRATEGINĖ 
REIKŠMĖ

Pakistanas yra svarbi pašau 
lio strateginė vieta. Komunis 
lines Kinijos veržimąsi trukdo 
Himalajų kalnai. Gi Sovietų 
Rusija Indijos kontinentą gali 
pasiekti per Paku taną Khy
ber Pass ir Quetta kryptimis. 
Pakistano kebai sovietams 
duotų galimybių priartėti prie 
Arabijos juros ir Įvažiuoti. 
Persijos įlanka»., t. y., supti 
arabų pasaulį iš rytų ir pietų 
pusės. Toliau. Pakistanas yra 
didžiausia pasaulyje musul
moniška valstybė, kuri nori 
sudaryti apsigynimo paktus 
su visais Viduriniais Rytais. 
Su Turkija jau pasirašyta su 
tartis. Į tai palankiai žiūri Si 
rija, Irakas ir Persija.

— 1952 metų pradžioje Lie 
tuvos Diplomatijos Šefas S. 
Lozoraitis, atsilankęs Bonno 
je ir atlikęs reikalingus pasi 
kalbėjimus, buvo pasiėmęs 
uždavinį rūpintis tenai Lietu 
vos interesais.

Dabar šiam kontaktui su 
Bonna suintensyvinti, Diplo
matijos šefas aukščiau minė
tą uždavinį yra pavedęs Pa
siuntinybės Patarėjui D. Al
bertui Geručiui, gavęs iš ata. 
tinkamų Vokietijos įstaigų pra 
nešimą, raštu, kad Dr. Geru 
čio asmuo yra priimtinas.

DRAUGAI GERAI GYVENA

Neseniai buvo pranešta,
kad sovietų Sąjunga savo ats 
tovui JT Višinskiu! gyventi 
nupirko Niujorko priemiesty 
milijonieriaus rūmus. Dabar 
pranešama, kad Sovietų am
basada Varšuvoje pereitą va 
sąrą Zakopanės kurorte nupir 
ko didžiausią ten buvusį vi
ešbutį «Bialy dwor», kuris

(pabaiga 6 pusi.)

nieko nelaukdamas Kreipkis Į
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Jpriridvs & Čia
PARDUODA

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS. .
balso grynumas, skambumas

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

Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui
■"*raMKnrd aosnnsuKMamimiaMMMMBBMBBMHMHaMNmoacsaRDKKSiMttKiED» bmpubmhiiih i i i n«■—T

Industria e Comercio de Calcados

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

Rua Javais, 719 - Sãa Paulo

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

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

SKAITYK IR PLATINK
«MŪSŲ LIETUVA»

Í7Ê = =i 
llll 
nu 
llll 
llll 
llll 
llll 
llll 
III! 
llll .
llll I
llll 
llll 
llll 
llll 
llll 
llll į 
llll 
llll 
llll 
nu 
llll 
llll 
llll j
UH I
llll 
llll 
llll 
llll 
IĮĮ=Š =

Rastinės Darbai ir Teisiniai Patarimai
Natūralizacija, inventoriaus surašymas, išieškojimas 
skolų, persiskyrimai (desquites) nuomininkų 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 Riberto Simonsen, 13 -- 3.° — salas 306 - 310 
(Senoji rua do Carmo ir kampas P-ęa Clovis Bevilaqua) 

São Paulo
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j MEKANIKOS DIRBTUVE
■ a

Gaminami įvairiausių braižinių vitražai, 
:■ vieliniai tinklai tinkavimui ir tvoroms, 
ji langų stiklų apsaugos, užtvaros, geležinės 
« durys ir vartai, banguotos skardos durys 
Į: pagal mąstą.
■ ■

Gaminami žibintuvai Įvai
riausių tipų. Daromi Įvairių 
dydžių grąžtai žemei gręž
ti. Pardavimas grynais ir 

išsimokėtinai.

LEONAS VARNAUSKAS 0

■ « 

Telefonas (recados) 3-0707 ;•

Rua 12 N.o 39 — Vila Z e Ii na n 
Avenida Zelina N.o 714 — (fundos) H 
Caixa Postai 4118 — São Paulo š:

!S i ©as 
• * * f a 4

ĮKURTA 1890 METAIS

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

dažais ir pastele.

ARTHUR SCHMIDT
Priimami pakvietimai į namus — Senų portretų reprodukcijos 
RUA SÃO CAETANO, 447 —TEL. 4-5576 — SÃO PAULO

• BW«««flBBBRB«BB»«HBBEIBBBaBR Į»MBBb*BBBJ»BB8BOBN WBW«B»BayBBBBBBaBBCBBBBBBBBB8IBaBBBB3BBaBaBBBWWBBBBa»B8Wtf

autobu

Santo Amaro apylinkėje - nuėsta- \
baus grožio gamta sveikas klimatas, tik už \\
18 klm. nuo Praça da Sé, geras kelias, tarp aM7 
dviejų ežerų. Puiki proga dabar Įsigyti žemės //
sklypą su mažu įnešimu ir ilgalaikiu išsimokėjimu
— 100 mėnesių. \\

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

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

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.iIiiii iiiiiiinii:iiiiiii'iiiiiiiim iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiipiiiiiiniiiiii:iii m Hi'iii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiun !iinijiiiiiiiiíiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii|iiiiiiiiiiiitnm!i»'iii’iii»iii|iw'ii,’iH’in»Hi,iii‘iiiiiiiiii*muiinn»

VIENINTELIAI ATSTOVAI 
GARSIOIO VANDENS 

L I N D O Y A

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINI OJAI

RUA DINO a 335
TELEFONES s 5T40Í9 e 51-2223

IKA4ÁCJ CAKK1IEKII ™.
Liadova vanduo yra senai žinomas gėrimas, kurio 
puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau visi yra vien
balsiai pripažinę. Pabandykite, įsitikinkite ir visa

dos naudokite!
PnsJol TQA7

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

— Neseniai gautas iš į Ka 
nadą išvykusio p. VI. Kazlaus 
ko laiškas, kuriame jis džiau 
giasi, kad jau galutiniai įrie 
dėjęs į normalias gyvenimo 
vėžes, gavęs darbą ir links
miau žiūrįs į ateitį. Rašo,kad 
tą ką jie trise dirbdami su
taupė Brazilijoj per penkis 
su puse metų, Kanadoje leng 
vai sutaupysią per 10 mėne
sių, Visi lietuviai Toronto mi 
este, kur jis su šeima apsigy 
veno, esą pasiturį ir beveik 
visi — tiek naujieji, tiek se
nieji emigrantai — turi nuo
mavus namus. «Mūsų Lietuvai» 
ir visiems savo pažįstamiems 
p. Kazlauskų šeima siunčia 
nuoširdžius sveikinimus.

— Savišalpos ir Kultūros 
Bendruomenė «Lituania» šių 
mėtų birželio mėn. 6 d. 12 
vai. 30 min. šaukia visuotiną 
narių susirinkimą, kuris įvyks 
V. Belos mokyklos patalpose. 
Numatoma ši darbų tvarka: 
1. Ataskaitiniai valdybos ir 
revizijos komisijos praneši
mai, 2. Valdybos, Revizijos 
Komisijos ir Tautos Fondo 
Komiteto perrinkimai, 3. Ei
namieji reikalai

«Lituanijos» Valdyba

r . . . \

(pabaiga iš 4 pusi.)
tuoj buvo perkrikštytas į «M. 
Gorkij» ir atskirtas nuo vie
šumos. Dabar ten negali užei 
ti joks lenkas ir niekas nema 
to. kas ten daroma.'

Matyti nemato, bet numaty 
ti galima • sovietiniai ponai 
ten lėbauja ir pina pinkles 
kraštui subolševikinti bei su 
rusinti.

«T. Ž.»

ijš iii m m m m iii m m uuii iii m iii m :u m m m m.iii nnii iitiiim m iii miim iiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiihdiiiruiihiiiiiiii»ši

IR M A O S

BAUŽYS
Registrado no C. R. C. sob o n.o 551

Praça São José, 8 Sal. 1 eg - V. Zelina - S. Paulo

e

Aberturas de firmas 
Encerramentos de firmas 
Transferencias de firmas 
Cor.trat, na Junta Comercial 
Distrat. na Junta Comercial 
Escritas Fiscais 
Escritas Comerciais

— Gegužes mėn. 10 d., V. 
Lucijoj mirė, vėžio liga, Jo
nas Polgrimas. Paliko nuliúdu 
šią žmoną, tris dukteris, sū
nų, anūkes. Palaidotas São 
Caetano kapuose.

RIO DE JANEIRO LIETUVI
AI DĖKOJA.

Š. m. gegužės 1 d «DAINA 
VA» su Lietuvių Katalikų Beu 
druomene suruošė šokių ba
lių su programa, kurią malo 
niai išpildė atvykę iš São 
Paulo Katalikų Bendruome
nės choristai:

Vladzė Žalkauskaitė (suor
ganizavo visą programą ir 
joje dalyvavo), Irene Žalkaus 
kaitė, Helena Simonytė, Irene 
Šimonytė, Aldona Gudanavi- 
čiūtė, Aldona Masytė, Monika 
Janavičiūtė, Ona Zigorskaitė 
(nors nedainavo, bet daug p r i 
sidėjo prie programos organi 
žavimo), Rita Sprogis - pia
niste. Solistė Henriqueta Eh
lers (ypatingai daug aplodis
mentų ir bisų gavo). Iš vyrų 
dalyvavo Vacys ir Fernandas 
Ponia Ambrozaitienė puikiai 
pravedė tautiškus šokius ir 
programą.

Iš Rio puikiai solo padaina 
vo solistas St. Citvaras Visi 
svečiai, kurių buvo gana daug, 
buvo sužavėti programa ir su 
didžiausiu entuziazmu plojo.

Rengėjai širdingai dėkoja 
visiems minėtiems programos 
dalyviknuė,^ kurie/ nesijailėda 
mi nei vargo, nei išlaidų pa
darė* mums Rijiečiams tokią 
malonią pramoga. Toks kuitd 
rinis bendradarbiavimas turi 
didelės reikšmės, nes lietu
viška daina atgaivina kiekvie 
no širdį ir primena mūsų tė
vynę.

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

Taip pat dėkojame ir Rijie 
čiams daug pasidarbavusiems 
prie to vakaro suruošimo: P. 
Lietuvos Ministerial Dr. Meie 
riui (dovanojo vertingą do
vana loterijai), Anelei Dubaus 
kieriei, Žvyronams, Vytui Pe 
troniui ir J. Adomavičiui.

Būtu labai malonu taip daž 
niau pabbendradarbiauti.

Rengėjai

VYRŲ BROLIJA

praėjusį sekmadienį minėjo 
dvylikos metų veikimo sukak 
tį. Sukakčiai atžymėti gimna 
zijos salėje tuoj po sumos 
buvo suruoštas gražus pobū
vis, kuriu atvyko Brolijos na 
riši ir svečiai sū šeimomis. 
Šventę pradėjo tardamas žo
dį klebonas kun. P. Ragžins- 
kas. Sukalbėjus maldą sveči 
ai buvo pakviesti, jau ant sta 
lų sudėtais, šeimininkių ska
niais pamainitais valgiais. Pro 
tarpiais svečius linksmino lie 
tuviškaš orkestras, kuriam 
vadovauja M. Tamaliūnas, J. 
Matelionis. Broliją sveikino L. 
K. Mot. Draugijos vardu pirm 
ke I. Kutkienė, Maldos Apaš 

talavimo - M. Kleizienė, L. K. 
Bendruomenės choro vardu - 
P. Šimonis, laikraščio «Mūsų 
Lietuvos vardu - J. Antanai 
tis. Kalbėjo ir vienas pirmų
jų Brolijos steigėjų L. Jarma 
iavičius, linkėdamas Brolijai 
stiprėti. Meninėj programos 
daly didžiulį pasisekimą ture 
jo Kamarauskienė padainavu 
si, gitara akompanuojant, li
audies daiuų. Šventei vadova 
vo Brolijos pirmkas J. Paukš 
tys.

Po užkandžių ir kalbų, lie
tuviškam orkestrui grojant, 
šventės dalyviai smagiai pa
sišoko Minėjimas tiKrąi gra
žiai buvo atšvęstas.

'.ŠAŠKIŲ TURNYRAS
kurį organizuoja Vyrų Broli
ja, vadovaujant P. Paviloniui 
prasidės šį šeštadienį, gegu
žės m. 22 d., Vila Zelinoje, 
mokykloje 7 vai. vakaro. No 
pintieji dalyvauti prašomi už
sirašyti.

Clínica Dentária Popular
B tntistas

‘^ão Sudas Wku”
Augusto Ribeiro Leite 
)sé, 8 - salas 3 e 5

VILA ZELINA
Dentaduras — Pontes — Extrações — Obturações

LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIO1

Lietuvių Sąjunga Brazilijoj kviečia į linksmą

kuris įvyks Mokoje, Rua Lituania 67, birželio mėn. 5 d.
20 vai. Bus skanus bufetas, gera muzika. Programoj 

daug įvairenybių. Bus progos skaniai pas j lokti.

Rengėjai.

—- Lietuvių Sąjungos Brazi
lijoje visuotinis narių susirin
kimas šaukiamas gegužės m. 
3i) d.'15 vai., Mokoje, mokyk 
los patalpose. Tą pat dieną 
14 vai. bus valdybos posėdis.

— Kun. K. Miliauskas pas
kirtas klebonu Į São Caetano 
do Sul. Matriz Velha parapi
ją, pareigas užims'šį sekma
dienį, 7 vai. vakaro parapijos 
bažnyčioje, vakarinių pamal
dų metu.

— Sj šeštadienį bus šliūbai 
Gurio Anfimovo su Sofija Ki- 
rilauskaite, Jayrae Conselhei
ro su Vanda Nadolsfcyte: sek
madienį - Eduardo Zalinkevi- 
čiaus su Dailsa Celestino.

■— Mišrių moterysčių skai
čius didėja. Bent pusė apsi- 
veda ar išteka už nelietuvių. 
Daugumoj lietuvaitės pasiren 
ka kitataučius. Iš kitos pusės 
matome gana daug lietuvių 
senbernių, ar kandidatų į juos.

— Petras Zizas mirė 11 d. 
gegužes, Vila Carão. Velionis 
yra kilęs iš Utenos. Paliko 
nuliūdime žmoną Mariją, sū 
nų Vladą, marčią Eleną, ma
žą anūkę.

— Gegužės mėn. 12 d. San 
to Andrė mirė Ignas Vaške
vičius.
■.'.-'r j''f • •

— L. K. Bendruomenės cho 
ras rėmėjų turi net Kanadoj. 
Praėjusią savaitė, tarnybos 
reikalais lankėsi, gyvenantis 
Kanadoj, prie Ramiojo vande 
nyno, Vancouver mieste, Pe
tras Baronas. Sekmadienį po 

pamaldų choristams papasako 
jo naujienas iš Kanados gyve 
nimo ir ta proga įsirašė L. 
K. Bendruomenės choro na
rius rėmėjus. P. Ameriką ap
lanko maždaug kas trys mė
nesiai.

— Vila Anastacio lietuvi
ams pranešama, kad pamal
dos bns nusistovėjusia tvarka 
paskutinį kiekvieno mėnesio 
sekmadienį, 8:30 vaL

MIELI LIETUVIAI!

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

BSggaasBsiga
Kiekvieną sekmadienį prie 

bažnyčios pas spaudos platin 
tojų B. Šimkų galima gauti 
Xiws.ipirkti naujausių lietuviš
kų knygų bei laikrasčiū.

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

Parduodamas pianinas fir
mos August Msyer.

Teirautis Vila Zelinoje, rua 
Marechal Malėt, 21.

PARDUODAMAS NAMAS,

2 kambarių virtuves W. C. 
šulnys puiki vieta bizniui 
kampinis sklypas 310 ųj. 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.

HORÁRIO das 8 às 19 horas.
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PRAÇA SÃO JOSÉ; 1 - V. ZELINA — S. PAULO

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 
NAUJANYB1Ų

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.
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VIENINTELE PROGA
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 0
Darbo dienomis nuo 9 iki 11 vai.. ::

6


	1954-nr21-MUSU-LIETUVA-00013
	1954-nr21-MUSU-LIETUVA-00014
	1954-nr21-MUSU-LIETUVA-00015
	1954-nr21-MUSU-LIETUVA-00016
	1954-nr21-MUSU-LIETUVA-00017
	1954-nr21-MUSU-LIETUVA-00018

