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Vokietija k Prancūzija susi 
tarė Saaro klausimu.

Saaro teritorija ilgą laiką 
buvo nesantaikos obuoliu tarp 
Prancūzijos ir Vokietijos. Bet 
kokia vienybė Europoje buvo 
neįmanoma del Prancūzijos ir 
Vokietijos ginčo kam turi pri 
klausyti ir kas turi valdyti 
Saarą. Šią padėtį puikiai mo 
kėdavo išnaudoti Kremlius. 
Ant nesantaikos laužo nuolat 
pilstydavo šviežio aliejaus, 
kad ta nesantaika vis daugi
au įsiliepsnotų. Bet atėjo va
landa, kada Europa buvo pas 
tatyta prieš didelius pavojus 
patekti į komunizmo vergiją. 
Atsispirti raudonosios vergi
jos bangai tegali tik būdama 
vieninga Europa. Tos vienv- 
bės buvo pradėta ieškoti. Ji 
turėjo ateiti laisvu pačių pran 
cūzų ir vokiečių susitarimu. 
Laimei, prie abiejų valstybių 
varių šiuo lemiamuoju mo
mentu stovi geros valios vals 
tybės vyrai gerai suprantą 
gyvenamo momento rimtumą 
ir pavojingumą. Adenauer ir 
Mendes France pasiryžo vie
ną kart užbaigti tą nesantai
kos šaltinį. Ir štai praeitą sa 
vaitę tas susitarimas įvyko. 
Prancūzijos - Vokietijos santy 
kiuose prasideda naujas isto 
rijos lapas. Vieni ir antri pa 
darė nuolaidų.
Sulig susitarimo Saaro kraštas 
bus administruojamas Suvie
nytos Vakarų Europos admi 
nistarcijos skirto atstovo. Jis 
nebus nei vokietis, nei pran
cūzas nei saarietiš. Saaro 
kraštas susiriša ekonominė
mis sustartimis su Prancūzija 
ir Vokietija, Abiejų tautybių 
piliečiams patikrinama k ui tūri 
nė ir politinė laisvė. Steigia
mos bendros prancūzų bendro 
vės sunkiai industrijai orga 
nizuoti, žibalo šaltiniams eks 
plotuoti, pav. Afrikoj, ir t t...

Naujos sueuropinto krašto 
statutas bus duotas nubalsuo 
ti natiems Saaro gyventojams.

Žodžiu, Saaro sutartis pa 
šalino pačius sunkiausius ak 
menis ilgą laiką kliudžiusius 
Europos vienybei.

Maskva čia smarkiai pra
laimėjo. Vakarų Europos sus 
kaldyti nepavyko ir dingo bet 
kokios viltys vakarų Europą 
pavergti komunizmui.

Brazilijos finansai
Federalinės Brazilijos vyri 

ausybės didžiausias rūpestis 
kaip nors suvesti valstybės 
biudžetą be naujų pinigų iš
leidimo. Pirmoj eilėj pati vy 
riausybė laikysis didelio tau 
pumo. Jau praktiški žygiai 
taupyti yra daromi. Sustabdy 
tos nebūtinos statybos, vengs 
didinti valdininkų skaičių, pa 
baigoje metų šiais metais ne 
duos valdininkams šventpini 
gių ir t. t...

Iš antros pusės padidins mo 
kesčius (sobre renda e do 
consumo), suvaržys kredito 
gavimą. Jau dabar Banco do 
Brasil, valstybinis bankas yra 
paėmęs keturiolika procentų 
visų kapitalų, žinoma už pro 
centus. Norima sumažinti spe 
kuliaciją.

Šiandien Brazilijoje daug 
kas dirba su kreditu, pasko
lintais pinigais. Suvaržius pas 
kolos gavimą skaudžiai atsi 
lieps į komerciją ir industri
ją. Nevisi prekybininkai ir in 
dustrialai be kredito pajėgs 
išsilaikyti. Bankams suvaržius 
kreditą, progą panaudos pri
vatūs kapitalistai duodami pas 
kolas už aukštus nuošimčius.

Iš vienos pusės vyriausybės 
pastangos yra sveikos, nes 
nori sulaikyti kainų kilimą ir 
spekuliaciją, bet iš antros-da 
liai industrijos ir komercijos 
užsidarius, atsiras bedarbių ir 
sumažės apyvarta. Bet viena 
yra aišku, kad kokių nors prie 
monių krašto finansų sutvar
kymui reikia imtis, nes pade 
tis blogesnė jau negali būti. 
Kiek bus sėkmingos vyriausy 
bės užsimotos priemonės, pa 
rodys netolima ateitis.

Brazilijos prekybiniai 
santykiai su Rusija.
Rio de Janeiro spauda rašo, 

kad nežiūrint atatinkamų įs
taigų paneigimo, yra tiriamos 
galimybės Brazilijos preky
bos su Rusija. Ypač šiuo me
tu, kada kavos pardavimas 
neina tokiu tempu, kokiu no 
retų Brazilija, ir tuo pačiu 
mažiau įplaukiant svetimos 
valiutos, dolerių, yra gyvo rei 
kalo kitur ieškoti savoms pre 
kėms rinkos. Oficialiai kol 
kas nieko nėra pranešta.

• JANIO QUADROS
išvyko keliems mėnesiams 
Europon ir gal būt grįždamas 
užsuks Amerikon.

— Atrodo, kad kandidatų į 
Brazilijos respublikos prezi 
denius bus keletą.

Lietuvos Statutas
Šiemet sueina 425 metai 

nuo pirmosios Lietuvos Statu 
to laidos paskelbimo. Lietu
vos statutas buvo sudarytas 
iš didžiųjų kunigaikščių duo
tų privilegijų ano meto bajo
rams, Bažnyčiai, miestams ir 
svetimšaliams. Jam turėjo į- 
takos vad. Kazimiero Teisy
nas, kuris teapėmė baudžia
mosios teisės sritį. Lietuvos 
Statute užtinkama nemaža ro 
menų teisės įtaka. Lietuvos 
Statutas anuo metu turėjo ne 
paprastą reikšmę Lietuvai ir 
jos valdytiems kraštams. Jis 
pakeitė vadinamą tą papročių 
teisę, kurią galėjo didžiojo 
kunigaikščio pareigūnai sa
vaip aiškinti. Ano meto teisė 
Statute įglaudinta tam tikra 
tvarka ir suskirstyta skyriais.

Lietuvos Statutas ypač dide 
lę įtaką turėjo lietuvių valdy 

Šeštadieni choro vakaras prasidės "W 
punktualiai 20 vai.

tuose kraštuose. Ten lietuviai 
atnešė tvarką, teisę ir teisin
gumą. Statutas buvo išleistas 
gudų kalba ir išverstas į len
kų ir lotynų kalbas. Tai yra 
ano meto lietuvių tolerancijos 
pavyzdys. Lietuvos Statutas 
16 a. neturėjo sau lygaus tei 
symo visoje Europoje. Todėl 
jo įtaka siekė žymiai toliau 

•negu Lietuvos sienos.
Istorinė Lietuva savo val

dytuose kraštuose įvedė ne 
tik teisinę tvarką, bet drau
ge skleidė Vakarų civilizaci
ją ir kultūrą. Visai nenuosta
bu, kad gudai ir ukrainiečiai 
Lietuvos Statutą ir lietuvių 
atneštą kultūrą pradėjo laiky 
ti savais. Lietuvos Statutas ir 
Gudijoje ir Ukrainoje veikė 
per 3 šimtmečius. Įžvalgesnio 
ji gudai ir ukrainiečiai Lie
tuvos valdymo tarpsnį vadina 
auksiniu/ amžium. Šiandieni
niai gudai neretais atvejais 
Lietuvos valdovus ir Lietuvos 
istoriją laiko savais. Visa tai 
rodo lietuvius turėjus nepa
prastą pakantrumą valdomie
siems. Tačiau dalį tu kraštų, 
kuriuos anksčiau valdė lietu
viai, šiuo metu yra okupavę 
rusai. Bet koks milžiniškas 
skirtumas tarp šių dviejų vai 
dymo sistemų! Jei ukrainie
čiai ir gudai lietuvių valdy 
mo laikotarpį vadina auksinių 
amžiumi, tai bolševikinė oku
pacija įeis į jų, kaip ir į kitų 
okupuotųjų tautų istorijas, 
kaip vienas iš juodžiausių pe 
riodų.

Rusai nesugebėjo pasimoky 
ti iš istorinės Lietuvos. Ir ii tn 
dien ^u<io svetimas tautas, 
jas naikina ir persekioja. Jie 
sukūrė tokią santvarką, kuri 
remiasi ne teise pagrįstu tau 
tų bendravimu, bet prievarta 
ir pavergimu, Visai kitoks 
gyvenimas buvo įvedus Lietu 
vos Statutą, kuris šiandien 
su pagarba visur minimas.

Elta

Skraidaucios lėkštės virs 
Porto Alegre.

Spalio m. 24 d. Porto Ale
gre buvo pasirodžiusios auk
sinės spalvos skraidančios 
lėkštės. Jas matė ir stebėjo 
keletas lakūnų ir šiaip aero
dromo tarnautojų.

Kas yra tos skraidančios 
lėkštės ir ar jos tikrai yra, 
niekas dar lig šiol išaiškinti 
negali.

Sako, kad daug jas mato, 
daug apie tai kalbama ir ra
šoma ir daugiau tų kalbų bei 
spėliojimų nenueinama.

Opozicija pries susitarimą.

Vak. Vokietijos parlamento 
opozicija smarkiai kritikuoja 
ministério pirmininko Adenau 
erio susitarimą su Prancūzija 
del Saaro krašto, opozicija

Ruoškis iš anksto j L. K. Bendruomenės choro

V A A K A a
spaliaus mėn. 30 d. Vila Zelinoj gimnazijos salėj.

Programoj Įdomi 4 veiksmų drama «VALKATA», geras 
orkestras, staliukai, bufetas.

Pakvietimų galima gauti pas Bendruomenės choristus, 
«M. L.» Redakcijoj, Vyto bare (čia galima užsisakyti ir 
staliukai), Multi foto, rua Barão Itapetininga 157, (pas 

K. Bratkauską). ir Klebonijoje.

sako, kad Vokietija neteko tei 
siu Į Saaro kraštą, kau ten 
Vokiečių teisės nėra pakan
kamai garantuotos.

Adenauer dabar yra išvy
kęs į Ameriką. Lapkričio m. 
11 d. susirinks vokiečių par
lamentas ir kritikuos sudary
tą sutartį.

— N Lietuvos laikais per 
Vėlines Kauno kapuose susi
rinkdavo tūkstančiai žmonių, 
kurie prisimindavo savo mi
rusius artimuosius ir kapinė
se palaidotus valstybės vyrus 
bei visuomenės veikėjus. 
Ypač įspūdingos iškilmės bu 
davo karių kapuose prie im 
pozantiško karių paminklo. 
Tačiau šį paminklą, paskiau 
šiai gautomis žiniomis, bolše 
vikai pradėjo 1952 m. pavasa 
rį griauti. Žmonės ir dabar 
per Vėlines ir Visus Šventuo 
sius sueina Į kapus. Kariu pi 
minklą tuomet apsupa milici
ja, kuri prie jo neleidžia pri 
eiti, nes žmonės stengiasi 
ant paminklo uždėti gėlių ir 
degančių žvakučių. Nekartą 
pasitaikydavo, kad ir pro to 
kią milicininkų «užtvarą» pra 
lindę vaikai uždegdavo žva
kutes, kur as paskum milicija 
kepurėmis nudaužydavo. 1953 
m minimasis karių paminklas 
buvo apvestas 3 m aukštumo 
medine tvora, kurios lentos 
iš oro buvo dar sustiprinto8 
vielomis. Bet su laiku žmo
nės tas vielas apkarpė, o į 
lentas prirašė visokių tauti
nių šūkių. Toji pati scena per 
Vėlines kartojasi kasmet ir 
baigiasi minios didingai gie
damu Tautos himnu. Pasitai 
kydavo, kad milicija stengda 
vosi kurį nors iš demonstras 
tų suimti, bet žmonės milici
ninkų neprileidžia prie numa 
tytų jų aukų. Pereitais metais 
per Vėlines aplink šį pamin
klą buvo sustatyti jau ne ei
liniai policininkai, bet leite
nantai ir vyr. leitenantai. Ta 
čiau ir vėl pasikartojo įpras 
tinės scenos, nors pačioje 
minioje buvo ir neuniformuo 
tų milicininkų.

Prof. Antanas Maceina vienas 
lietuvių mokslininkų, tremties 
atvytų, sėkmingai išėjo į vo 
kiečių knygos rinką savo 
«Didžiuoju Inkvizitoriumi». Da 
bar parašė naują vokiečių 
kalba knygą «Niekšybės pas
laptis». Knygą išleis ateinan 
čių metų pradžioje Herderio 
knygų leidykla. Dr. Maceina 
yra sutikęs parašyti Baltų Ins 
titutui Bonnoje studiją apie 
lietuvių dvasią dainose.

— Italijoje siautė didelės 
audros, ypač Salerno apylin 
kėje padarė daug nuostolių. 
Audros metu žuvo apie 500 
žmonių.

— Šiomis dienomis Rio de 
Janeire vyksta tarptautinis 
krepšinio turnyras. Stipriausi 
ai pasirodo Š. Amerika, Bra
zilija, Kanada, Prancūzija, 
Urugvaj us.

— São Paulo estado depu
tatai per metus algos gaus 
apie pusę milijono kruzeirų. 
Mėnesiui pastovi alga 40 toks 
tančių kruzeirų. bet dar atski 
rai bus mokama už kiekvieną 
posėdį ir dar 40 kruzeirų prie 
dų metaiųs.

— Prof Z. Ivinskis su atsis 
kyrėlio užsidarymu ir ištver
me -kasa Lietuvą iš Vatikano 
archyvų, į kuriuos nepriklau 
somos Lietuvos metu nebuvo 
kas pasiunčia tyrinėtoją. Pro 
tarpiais bėga į Vokietijos ar 
chyvus. Savo pranešimais, pa 
remtais archyviniais duomenį 
mis, jam pasisekė tiek sūdo 
minti vokiečių mokslininkus, 
kad istorinis žurnalas skiria 
vieną nr. specialiai karaliui 
Mindaugui. Prof. Ivinskiui taip 
pat yra užsakyta parašyti vo 
kiečių kalba Lietuvos istoriją. 
Pagaliau gal prieisim laiką, 
kad kiti galės informuotis iš 
lietuvių autorių, ne atvirkšči 
ai. Tai pasitarnavimas Lietu 
vai, kuri to nepadare laisva 
būdama.

* X-*
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Halina Didžiulytė - Mošinskienė, Faustas Kirša

ELEGIJA. Malda Marijai
Temsta rudens dangus, 

temsta pilka nuvargusi žemė, 
temsta ir džiaugsmas žmonių 
širdyse. Artinasi Vėlinių va
karas.

Ryškėja atsiminimų iššauk 
ti veidai, veidai, kariuos bu
vo priglaudusi nebylė žemė. 
Štai-prieš akis malonūs, švel
nūs senos močiūtės bruožai, 
tai vėl-griežtos, protingai spin 
dinčios senelio akys, tai vėl- 
džiaugsmu šypsantis jauno 
brolio veidas... Visų jų nebė
ra gyvųjų tarpe. Švelnins bruo 
žus, protingas akis, šypsantį 
džiaugsmą pakeičia šalta, 
vaškinė, neįspėjamoje mįslė
je sustingusi mirties kaukė.

Žmonės nešdami atsimini
mus kiekvienas savyje, minio 
mis renkasi kapinėse Šute 
mos tirštėja. Kiekvienas tyli
ai pasilenkęs ties brangiu že 
mės kupstu merkia chrizan
temų puokštes, stato žvakes. 
Sužiba pirmas žiburėlis tarp 
apnuogintų krūmelių, geleži
nių ir kitokių užtvarų, štai-an 
tras ir trečias, ir ateina va
landa, kada tyliose kapinėse 
suspindi tūkstančiai švieseliu, 
atsimušdamos ugniniu pažaru 
žemame naktin grimztančia 
me danguje.

Pasigirsta gailus vienišo 
varpelio skambėjimas. Minia 
tirštėja. Tolumoje aidi melan 
choliškos litanijų melodijos, 
jos susilieja su nakties tamsa, 
pinasi tarp apnuogintų medžių 
šakų ir gula ant išpuoštų gė 
lėmis kapų, tarsi duslus skaus 
mingas atodūsys. Žmonių gal 
vos dar labiau palinksta, su
klaupę šnabžda maldos žodži 
us, o žvakės mirga gelsvomis 
liepsnelėmis, kartas nuo kar
to spraksėdamos nukritus la
šeliui. nežinia, ar sūrios aša
ros, ar tų smulkių ūkanų.

Ir štai sugaudžia galingas 
laidotuvių maršas, pagerbda
mas tuos, kurie žuvo už tėvy 
nę. Ūkanos tirštėja, paviršda 
mos į smulkų lietų. Ne vie
nas palinkęs ties savo myli
mu kapu malšina kūkčiojimą, 

kuris dabar nesuvaldomai ver 
žiasi iš pat širdies gelmių ir 
tik seni medžiai, sustingę tie 
šia į juodą naktį savo nuogas 
šakas, kaip nebylę beviltišką 
maldą.

Juodoj erdvėj išnyksta pas 
kutinis laidotuvių maršo gar 
sas. Žmonių minia palengva 
retėja, aptilsta litanijų gies
mės. Nualpsta ir vienišas var 
pelio skambėjimas. Liūdesy 
ir skausme sukaustyti veidai 
sutinka vienas kitą, ašarose 
paskendę žvilgsniai taria ne 
bylę užuojauta. Visus riša 
bendras liūdesys.

Kapinės tuštėja. Tepalieka 
naktis ir tūkstančiai mirgan 
čių žvakių. Paskutinis «Teilsi 
si ramybėje» susigeria su aša 
romis nebylion žemėn, jį pa
lydi chrizantemų melancholiš 
kas puošnumas.

Taip buvo kadaise Lietuvo 
je-

Ir štai vėl Vėlinių vakaras.
Tolimoj pamiškėj, kažkur 

Lietuvos gilumoje-keli supilti 
žemės kupstai Juos storai 
dengia parudę ir pageltę la
pai' Kada tie kupstai atsiradę 
ir kokią mįslę jie paslėpę, 
težino tie, kurie padėjo tuos 
kupstus supilti, vasarą jie 
buvo pasidengę įvairiaspalvė 
mis gėlėmis, nežinomos ran
kos pasodintomis, o netoliese 
augančiuose krūmuose, paukš 
čiai sau lizdus. Dabar čia-ty- 
lu, pilka ir šalta. Sutemos il
gais pluoštais šliaužia iš miš 
ko ir tirštai gula aplinkui. 
Dulkina smulkus lie
tus, kaip kiekvieną Vė 
linių vakarą.

Bet štai, pajuodusiu 
išartu dirvonu, kažkas į 
be garso slenka. Kaž 
kas skuba, prie supiltų 
kapu pamiškėje. Palin ? 
kęs aukštas moters si 
luetas. Rankose neina 
rių gėlių puokštelė ir x 
žvakė Lengvu žings 
niu ji artinasi prie ž.

(pabaiga 3 pusi ) 

Marija, motina malonės, 
Valdove žemės ir dangaus, 
Po tavo kojų puola, žmonės, - 
Namų netekusius priglausk. 
Ant žemės nekaltųjų kraujas 
Išmargino žiedų spalvas. 
Tik per tave pasaulis naujas 
Vaikus ir motinas supras.

Marija, karžygiai parkrito 
Tėvų šventoves gindami. 
Vainikai ašarom nušvito, - 
Pažvelgsi, tikime tavim.
Mes nieko, nieko taip neprašom, 
Nedrįstame prašyt tik sau, - 
Į laimės indą pilk nors lašą 
Išminčių teismo iš dangaus.

Per sūnų kenčiantį kaip žmogų 
Davei šviesos visom šalim, 
Palaiminai kiekvieną stogą, 
Tėvynę prieglobstin priimk. 
Gaisrai ant žemės nesiliauja 
Su šmėklom bado ir mirties, 
Sudrausk žmonių plėšriųjų gaujas 
Šėtoną gundantį nupliek.

(Iš eil. rink. «Tolumos»)

Kaip jie mus sušaudė
Pulk. J. Petraitis

(Tąsa)

Mūsų ūkininkus apkrovė dide 
lėmis pyliavomis, o negalin
čius ištęsėti - sodina į kalėji 
mą. Viskas. Kas pas jus nau 
Jo?

— Ačiū. Apsvarstę naujie
nas,, vėliau pranešime, - atsa 
kė Petras kandikliu.

Šimanskis keliasi ir eina 
prie «parašęs». Nors jis pasi 
kalbėjimo metu miegojo, bet 
viską girdėjo. Lietuviškai kai 
bėti jis nemoka, bet kalbos 
turinį gerai supranta. Lyg 
miegodamas, jis labai atidžiai 
klausėsi. Kiekviena, kad ir 
menkiausia, žinutė iš laisvės 
mums visiems labai brangi, 
todėl labai atidžiai klausomės, 
nepraleisdami nė vieno žode
lio. Tik mūsų Juozas į tas ži 
nias ypatingo dėmesio nekrei 
pia, nė kiek nenutraukdamas 
«domino» lošimo su seniu 
Lovčinovskiu, ir labai džiau 
giasi, kad jis jau trečią tam
sią partiją duoda Lovčinovs- 
kiui. Jis labai patenkintas, 
kad taip gerai įsimiklino «do 
mino» lošti, užtat, parvykęs 
į Tauragę pas tėvą, pasidirb 
siąs tokius pat «domino» iš 
duono® ir aplošias kaime visus 
s>\n d a gus. Tik iam <kir 

truputį reikia geriau pasitre 
niruoti, kad bent vieną kartą 
išloštų prieš mūsų kameros 
meisterį Vladą, karis jį išmo 
kė taip gerai lošti.

Šimanskis, nors ir gerai ga 
vo į kailį tardymo metu ir 
žino, kad taip pat gaus pagal 
58 str. 8 metus darbo stovy
klos, bet jis netiki tomis ži
niomis, kurias gauname iš lais 
vės. Jis dabar turi įtikinti sa 
vo nelaimės draugą Lovči • 
novskį, jog vis tiek anglai tu 
rį laimėti karą ir Lenkija bū 
sianti vėl laiminga. Jis ne tik 
Lovčinovskį, bet ir kitus ban 
dytų įtikinti, tik jis bijo Vla
do, kuris tuojau pradeda iš 
jo tyčiotis. Šimanskis gan iš
silavinęs žmogus. Su juo gali 
ma pasikalbėti įvairiomis te
momis, tik ne karo laimėjimo 
klausimu, nes čia jis vieną 
nuomonę teturi: anglai turį 
laimėti karą ir atstatyti nepri 
klausomą Lenkiją.

— Tark, pulkininke, tamsta 
savo autoritetingą žodį, kuo 
visa tai baigsis ir ar ilgai 
mums čia teks tupėti? - prisė 
dęs prie manęs, pusbalsiu ru
siškai paklausė Dublė.

— Ką aš galiu žinoti, kuo 
baigsis? Ir iš viso - ka mes 
galime pasakyti, čia, kalėjime, 

sėdėdami? Ar tu, Aleksiejau, 
gali pasakyti, ką dabartiniu 
metu tavo žmona veikia? - 
pusiau juokaudamas, išsisukau 
iš jo, nes su Dubiė nelabai 
mėgome atvirai kalbėti. Tik 
Vladas jam viską į akis drož 
davo.

Vladas, Petras, Lionginas ir 
aš, atskiriau susėdę, analizuo 
jame anksčiau ir dabar gan
tas žinias. Viskas būtų labai 
gerai, tik dar nežinome, kas 
vyksta Jugoslavijoj ir Turki
joj. Kas Rumunijoj - seniai 
žinome. Studijuojame Europos 
žemėlapį, kurį nusibraižėme 
kėdės dugno apačioj. Didžiau 
sias klausimas, kurio niekaip 
negalime išspręsti, ar gali 
laukti Vokietija, kol anglai 
įtrauks sovietus į karą?

— Kas ten miega? Aš tau 
pamiegosiu!.. - nors niekas ne 
miegojo, bet prižiūrėtojas, 
kaip gero gaspadoriaus šuo, 
pažiūrėjęs viena akimi į mū
sų kameros durų «vilkelį», tu 
rėjo suloti, nes tas, kuris ten 
gale koridoriaus sėdi geleži
nėj būdelėj, pro apskritą lan
gelį mato visą koridorių ir 
prižiūrėtoją.

Iš apatinio aukšto krimina
liniai kaliniai pranešė šimtas 
keturiasdešimt ketvirtajai ka 
merai ir apie Jugoslaviją. 
Mes labai apsidžiaugėme, nes 
artinasi taip labai laukiamos 
dienos... Kriminaliniai greiči
au ir daugiau gauna žinių iš 
laisvės, nes jie gauna laikraš 

čių ir, būdami darbuose, gali 
palaikyti ryšius su laisve. Ka 
linys nepraleis progos sučiup 
ti kad ir menkiausią žinelę. 
Kalėjime «morzės» aparatų 
raktai (kandikliai, dantų šepe 
tukai, pypkės. .) visą laiką dir 
ba, nes kiekviena nauja žinu 
tė tuojau turi pereiti per vi
sas 150 kamerų.

Tai, kad daviau, tai da
viau Lovčinovskiui: tris sau
sas ir dvi šlapias! - džiaugėsi 
Juozas, baigęs «domino» lošti, 
eidamas prie «parašęs».

— Gerai, Juozai, laikyk vai 
rą, - kažin kas pritarė jam.

Šimanskis, pasirodinęs Lov 
činovskį, lenkiškai aiškina 
jam dabartinę karo ir politinę 
padėtį. Senis Lovčinovskis, 
kilęs iš Prozorokų, kurio kai 
rioji ranka be vidurinių dvie 
jų pirštų, jam, dar mažam vai 
kui. kuliamosios mašinos nu
traukti, nelabai supranta Ši
manskio pamokslų: geriau jam 
kalbėtų apie prekybą, linus 
ar ką kita panašaus.

Šimanskis šiąnakt tikrai ne 
užmigs: vartysis nuo vieno 
ant kito šono, - pasijuokė VIa 
das, nes jis niekad nepralei
džia progos iš ko nors nepa
sijuokęs, jo toks pasiutęs bū 
das.

Kažin kas pradėjo kalbėti 
apie bites, avilius ir korius. 
Lovčinovskis, pasirodė, esąs 
didelis bičių žinovas. Apskri 
tai, Lovčinovskis apie preky 
bą, žemės ūkį, ūkio mašinas 

- kombainus ir bites labai 
daug nusimano. Tik dabar ki 
lo didžiausias kameroje gin
čas dėl tranų, kam jie esą 
reikalingi. Bičių «žinovas» 
Lovčinovskis įrodinėjo, kad 
tranai esą reikalingi bitėms 
dėl «muzikos», joms linksmin 
ti, kiti vėl ką kita, bet tranų 
klausimas taip ir liko neišs
pręstas, nes prižiūrėtojas ati 
darė kameros duris ir išvedė 
mus į ruošą.

«NAKTIES PAUKŠČIAI»

Ot, tai nakties paukščiai! 
Dieną jie nieko nedirba, o kai 
ateina naktis, tuoj pradeda 
pragaro «fokstrotus». Nespė
jai atsigulti, kai visos kalėji
mo durys perkūniškai prade
da trankytis. Karceryje sėdė 
damas, niekaip negalėjau su
prasti, kas per griausmas gri 
auja nakties metu: «ur - ur - 
ur, ur - ur - ur!» - be jokios 
pertraukos per visą naktį. Da 
bar tik supratau, kad tai sun 
klos geležinės kelėjimo sky
rių durys atsidarydamos ir 
užsidarydamos ant ratukų va 
žinėja. Pro jas vedžioja kali
nius tardyti, ištardytus ir nau 
jai suimtuosius. Senieji ka
liniai tiek jau buvo išnri ilinę 
savo klausą, kad atskirdavo, 
kurio skyriaus durys atsidaro.

(B. D.)
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VALKATA
4 VEIKSMŲ DRAMOS KURI BUS SUVAIDINTA ŠĮ ŠEŠTA

DIENĮ V. ZEL1NOJE TURINYS

I Veiksmas

Turtingi sidabro kasyklų sa 
vininkai Liniavičiai gyvena 
laimingai su savo dukra Liud 
milą, kuri yra įsimylėjusi į 
jauną karininką, Zigmontą 
Montvilą. Liniavičių turto už 
vaizdas Fadejus Kazlovasmy 
Ii Liudmilą ir yra pasiryžęs

Jonas Bagdžius 
Veikalo Režisorius ir vaidins 
valkatos rolėj.

paimti ją už žmoną, kad to
kiu būdu liktų liniavičių tur
tų savininku. Liniavičius pa
pasakoja Zigmontui apie ne
laimingą garlaivio sprogimą, 
ir dėlto, jo žmona pagimdė 
nelaiko negyvą kūdiki. Tame 
laive, kita moteriškė, pagim
džius kūdikį, tuoj mirė. Dak
taras patarė p. Liniavičiuj pa 
imti likusį kūdikį, kad tuo ap 
saugotų savo žmoną nuo bai 
saus smūgio. Vieninteliai to 
atsitikimo liudininkai buvo 
daktaras ir viešbučio savinin 
kas Zigmontas pasižada už
laikyti tą paslaptį. Fadėjus 
pasislėpęs girdi visą kalbą

Monika Janavičiūtė
Sufleris

ir sutikęs Jurgį Valkatą, ku
rį pažysta kaip pabėgusį iš 
kalėjimo kalinį, prižada jo 
neižuuoti su sąlyga, kad lik
tų tos mergaitės tėvu. Jurgis 
gi, neturėdamas kitos išeities 
ir nenorėdamas grįsti į kalė
jimą, kuiiame buvo didžiai 
kankinamas, prieš savo valią, 
sutinka su klastingais Fade- 
jaus sumanymais.

II Veiksmas

Už kelių dienų Jurgis p :si 
rodo su netikrais dokumentais 
kaipo Liudmilos tėvas reika
laudamas savo dukters. Dide 
lis liūdesys apima Liniavičie 
ne kada sužino, kad Liudmila 
yra netikra jos duktė ir kad 
Jurgis nori ją atsiimti. Po di 
delio Liniavičienės maldavi
mo Jurgis sutinka palikti 
Liudmilą ir pats apsigyventi 
pas Liniavičius. Liniavičiai jį 
vaišina būdami tikri, kad vis 

.kas liks paslaptyje. Bet Fa
dejus, kuris turi susidaręs sa 
vo klastingus planus, priver

čia Jurgi išsivežti Liudmilą ir 
pačiam iš ten išeiti.

III Veiksmas
Paprastame Jurgio kamba

ryje Liudmila apgailestauja 
savo liūdną dalį, jaučiasi vi
sų užmiršta, nežinodama kad 
Fadejus užlaiko visus jos laiš 
kus Liniavičiams ir Zigmon 
tui. Jurgis grįždamas iš dar
bo parodo didelį sielvartą dėl 
savo pasielgimo ir nėt norėtų 
gražinti Liudmilą Liniaviči
ams, tačiau kalėjimo grasini
mas jį nedaleidžia prie to. 
Fadejus, naudodamasis Liud
milos atsiskyrimu nuo drau
gų, išpažįsta savo meilę į ją, 
bet gaudamas neigiamą atsa 
kymą, išpasakoja Liudmilai 
kad jos tėvas yra ne tik vai 
kata bet ir pabėgęs iš kalėj: 
mo žmogžudys. Grasina jos 
tėvą išduoti, jeigu ji nesutiks 
likti jo žmoną. Liudmila, naši 
likusi viena randa knygoje

Juozas Gaigalas 
vaidins užvaizdos rolėj, 
laiška kurį jos motina prieš 
mirdama buvo jai parašiusi. 
Jame parašyta kad Jurgis yra 
nuteistas nekaltai. Jurgis pers 
kaitęs tą laišką sužino kad 
yra tikrasis Liudmilos tėvas 
ir pasiryžta ją apsaugoti nuo 
Fadejaus blogų tikslų Nesus 
pėja to padaryti, kadangi Fa 
dejus jau yra pranešęs poli
cijai. Jurgis suimamas, ntski 
riamas nuo dukters, ir priver 
čiamas grįžti į kalėjimą

IV Veiksmas
Liniavičių namuose gauna 

ma telegramą, kurioje parašy 
ta kad kasyklų akcijos buvo 
tik apgauliojimas, kuriomis 
Fadejus nuvarė Liniavičius į 
bankrotą. Fadejus pasižada 
išgelbėti Liniavičių šeimą, 
nes yra išlošęs daug pinigų, 
t k su sąlyga, kad Liudmila 
liktu jo žmona. Tuo tarpu pa 
sirodo «večias. kuris sakosi 
esąs tikras sidabro kasyklų

Viktoras Tatarūnas 
vaidins turtingo bankininko 
yplėj.

Petronėlė Orintaitė

Vėlinės Vilniuje
I
Rasų kapuose pabunda vėlės
Ir - pakyla žengti prietemos tyloj..
Tarsi praeities dienų gyvi šešėliai -
Iš kapų štai kyla baltos vėlės
Ir - plevena plaukia tartum angelai..-.

Lapkričio rūkuos apnuogę styro medžiai - 
Giltinės baugių skeletų stagarai...
Vėlių tūkstančiai į erdvę plačią 
Žengia iš kapų... Ir tu vėlybam svečiui - 
Patylom vartus didžiuosius atdarai...

Tūkstančiai šimtų vėlių tylių šią naktį 
Vėl savo gimtų kiemų pastogę aplankys... 
Širdimi jie nešasi namų savųjų raktą , 
Amžinos gyvybės žymės žymi kaktą - 
Žingsnis lengvas ir lakus - vien pūko šlamesys...

Iš kapų karžygių vėlės Vilniun eina 
Štai Pilies gatvė, tėvų takais senais... 
Nuo Vilnelės šlaito aidas neša dainą - 
Vėlės iš visų kraštų šiąnakt pareina 
Pasidžiaugt savaisiais broliais, kaimynais...

Paliai katedrą ir vėl karaliai stovi - 
Kunigaikščiai ir didžiūnai dideli!
Amžių srovės ju garbės da nenuplovė - 
Žydi žvaigždėmis vardai baltoj šventovėj, 
Tik - gyvam gyvent sugrįžti negali...

U
Ir staiga išvysta jie mongolą atėjūną - 
Gedimino gatvėse su durtuvais nuogais... 
Kraugeriai lyg dielės mūsų žemės kūne, 
Ir saviškiai broliai nuskinti bijūnai - 
Vysta žengdami supančioti vergų takais...

Ir suvirpa šitą naktį Vilniuj vėlės - 
Klaupiasi prie katedros kapų tyliai... 
Šventojo Kazimiero skaidrus šešėlis 
Gediminas vėl su šarvais prisikėlęs 
Priesaiką visi jie taria pakiliai:

Budeliai, žiaurių carų verti maskoliai, 
Nemuno šaly - tartum šarančiai alkani!
Amžių teisianti ranka jau kyla toly - 
Nekaltu krauju pritvino vieškeliai ir gojai. 
Ir danguj jau šaukia angelų trimitai septyni!

Iš kančių dar, tėviške šventoji, prisikels:'.
Ir vergystės pėdsakais aušra nauja ateis...
Trenks į pragarmes antikristo - Rytų pabaisą, 
Kaip Velykų aleliuja pasiilgta laisvė -
Vėliavom plasnos ties kryžiais senkapių baltais... 

(Iš eil. «Šulinys Sodyboj»)

(pabaiga iš 2 pusi.)

kupsto, paties vidurinio. Apsi 
dairo. Kažkur tolumoje kran
kia varnos sukdamos ratu a- 
pie seną apnuogintą beržą.Mo 
tevis atsidusta, sulėtina žings 
nį ir vos girdimai prieina prie 
kapo.Čia taip nyku, tain šalta... 
« prabyla joje vidaus balsas. 
Ji pasilenkia, priklaupia, pa
deda į šalį puokštelę ir žva-

savininkas, ir kuris, kaip vė
liau sužinoma, yra buvęs Jur 
gis Valkata, kurio brolis mir 
damas prisipažysta esąs kaltu 
žmogžudystėj už kurią Jurgis 
nekaltai kentėjo ir palieka 
jam visą savo turtą. Jurgis 
nenorėdamas sudrumsti tos 
prašvitusios laimės dovanoja 
Fadejui už jo niekšystes įsa
kydamas jam pradėti dorą gy 
venimą. Zigmontui gi, kuris 
buvo per visą laiką ištikimas, 
leidžia apsivesti su Liudmila. 

kę. Vikriai nugraibsto lapus 
nuo kapo, nuneša juos visus, 
iki vieno ir sumeta į juodą 
dirvoną. Tepalieka nuvytusių 
gėlių stagarėliai. Švelniai per 
veda ranka per kapą ir pajun 
ta šaltą žemės drėgmę. «Sū
neli mano, mažyti mano, kaip 
šalta tau čia be manęs... 
«Skusmas suspaudžia krūtinę, 
gerklę ir sūrios ašaros nesu
valdomu upeliu pasrūva per 
skruostus. Kapo gale, ten-kur 
sūnaus kojos, ji iškasa duo
butę ir įdeda nemarių puokš
tę, o kur galva ■ pastato žva 
kę ir drebančiais, nuo šalčio 
sugrubusiais pirštais uždega 
degtuką. Žvakė sužiba links
ma liepsnele. Motina 
sukniumba ties kapu, prisi
glaudžia veidu prie mirusiais 
lapais kvepiančios žemės ir 
tyli rauda, neišsakytas skun
das išsiveržia iš jos lūpų.

Argi manė, kad jos jauniau 
sias, jos mylimiausias bus ka 
Ja palaidotas apleistoj pamiš 

kėj? Argi ji tam gimdė ir au 
gino savo kūdikį, kad pikta 
keršto ir neapykantos kulka 
sutriuškintų ta gražią, jauną 
gal va ?

Argi tam ji paskyrė savo 
gyvenimo prasmę, kad šian
dieną apraudoti per anksti 
nuskintą pumpurą?

Juk ji lopšinėse jam daina 
apie meilę, grožį ir gėrį... Juk 
ji mokė savo sūnų gyventi 
klausant Dievo įsakymų... Ji 
liepė jam mylėti artimą savo, 
kaip patį save.. O gal ji kly
do tame?

Už ką motinai tokia dalia?
Ir verkė motina apkabinusi 

tylų kapą, su ja verkė dan
gus, su ja verkė tirpdama 
balta žvakelė. Su ja verkė 
ne viena Liotuvos motina, ku 
ri mintimis tegalėjo aplanky 
ti užmirštą jos vaiko kapą. 
Motinos duslų kūkčiojimą te 
girdėjo juoda žemė.

Ant nemarių gėlyčių kapo 
gale, sustingo lietaus lašeliai 
įvairiaspalviai atmušdami mir 
gančią liepsnelę.

Kai ji pasikėlė nuo kapo, 
tamsa buvo tirštai užgulusi 
visa apylinkę. Kurne kur to
lumoje spinksėjo vienišų tro
bų langeliai. Bet ties miestu 
dabar nebežėravo niekur Vė
linių vakaro atošvaistės, ne
beskambėjo vienišas varpelis, 
nei giesmės nei laidotuvių 
maršas. Ten klaidžiojo iš to
lo pasiųsti atodūsiai ir vieni
šos vėlės, kurias buvo uždraus 
ta pagerbti.

Motina sunkiai atsikvėpė, 
užverktos akys sustingo ties 
mirgančia liepsnele. Maža 
žvakutė tiesėsi į viršų, blan
kiai apšviešdama vienišą ka
pą. «Turiu palikti tave vieną, 
turiu eiti į juodą naktį,bet 
sūneli, gal neužilgo mes su
sitiksime... «-tuos paprastus 
žodžius taria motinos lūpos, 
tie žodžiai su virpo Vėlinių 
vakarą... Ir štai ji mato savo 
šypsantį, gražų jauni Kaiti, k u 
rio kakta apšviesta nežemiš 
ka šviesa, jo tamsius plaukus 
draiko lengvas vėjas ir jis 
moja jai ir šnabžda. -«Mamy
te, aš juk esu su tavimi visa
da ir visur... «-HU-hu hu-u!... 
«■nusijuokia staiga miške 
apuokas.

Motina krūpteli. -«Sūnau, 
aš turiu eiti... Turiu eiti į sa
vo vienatvę nešina tavimi 
skausmo sukaustytoje širdy
je. . «-sušnabždėjo ir tyliai 
nuslinko juodon naktin. Ją 
lydėjo apuoko juokas, kaip 
negailestingas keršto ir ne
apykantos šauksmas.

Tyla užviešpatavo.
Kapai paskendę rudens me 

lancholijoje. Vienišas žiburė-
lis veik visą naktį mirgėjo 
tamsioje pamiškėje. Niekas 
nežinojo kas jį užžiebė, nie
kas nepaklausė, kieno ten 
kapas.

Kai išaušo rytas kapinėse, 
kur ne - kur chrizantemos 
mirties agonijoj lenkė savo 
galvutes, kur - ne - kur ma
tėsi užgęsusi žvakelė, o toli
moje pamiškėje ant nežino
mo kapo nemarių žiedų, tarsi 
perlai spindėjo lašai, ar tai su 
rių ašarų, ar tai lietaus, ir 
baltavo sutirpusios žvakės 
klanelis. Tik nebylis dangus 
laiminio apleistus kapus, į jį 
medžiai tiesė apnuogintas ša
kas tarsi beviltišką maldą.

São Paulo 1954. x 13.
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Pakeliui i Mėnuli keis.

DIRBTINIS MĖNULIS
Po to. kai pasisekė atvykti į 

šiaurės ir pietų polius, užkop 
ti augščiausius žemės kalnus 
ir apvaldyti oro erdves lėktų 
vų pagalba, reikia nuotykius 
mėgstančiam žmogui jieškoti 
naujų kelionės tikslų. Apie 
kelionę į mėnulį pirmiausia 
pradėjo svajoti fantastinių 
romanų rašytojai. Vėliau į šį 
reikalą įsijungė vienas kitas 
fizikas ir inžinierus. Šiandien 
jau yra tūkstančiai specialis
tų: mašinų konstruotojų, fizi
kų, chemiku ir medikų, kurie 
yra susipietę į įvairių kraštų 
draugijas tarpplanetinei erd
vei tyrinėti Visos šios drau
gijos yra International Astro- 
nautic Federation nariai, ku
rios sekretoriatas yra Šveica
rijoje ir kuri šias metais tu
rėjo savo kongresą Innsbruc- 
ke, .Austrijoje,

AR GIMĖ TARPPLANETINIS 
LAKŪNAS?

Taigi, ar mes jau stovime 
tarpplanetinės kelionės išvaka 
rėse ir ar paskutinių metų 
revoliucija fizikoje, išlaisvi
nusi atominę energiją, nėra 
padariusi lemiančio žingsnio 
šios svajonės realizavimui? 
Deja, į aboklausimus reikia 
atsakyti neigiamai. Pirmasis 
žmogus, kuris padarys kelio
nę į mėnulį ar apie mėnulį, 
yra dar negimęs. Atominė 
energija, nepaisant jos viską 
augštyn kojomis apverčiau- 

Reikalingas advokatas byloms vesti?

Nieko nelaukdamas kreipkis į 

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

(kampas Praça da Sé) Fone: 85-8240 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 (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 Suzauo 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 Guro Fino pro pat minėtą nuosavybę.

Madeiras do Brasil

PERES & PRANAS LTDA.
Importação — Exportação

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

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

Jother Peres de Resende - São Pedro dos Feros
Amadeu Cesar Machado - Nanuque, Minafe

f

čios įtakos karo technikoje, 
jokios įtakos į tarpplanetinės 
kelionės įgyvendinimą nėra 
padariusi. Ir po atominės ener 
gijos atradimo, lygiai kaip ir 
Newtono laikai, raketa tebė
ra vienintelė priemonė, ku
rios dėka galima kalbėti apie 
tarpplanetinę kelionę. Kaip 
tada, taip ir dabar, pagrindi 
nė kelionės kliūtis yra negalė 
.iimas rasti tinkamos propor
cijos .tarp svorio, su kuriuo 
reikia išsveržti iš žemės trau 
kimo jėgos ir to svorio, ku
ris sudaro raketos varomąją 
jėgą. Net po naujausių atra
dimų raketos gamybos techni 
koje tiesioginis pakilimas nuo 
žemės į mėnuli, nekalbant 
jau apie tolimesnes planetas, 
yra dar neįsivaizduojamas.

REIKIA DAUG ENERGIJOS

Olandų astronautai apskai
čiavo ir savo skaičiavimus 
pateikė Irnnsbrucko kongre
sui. kad norint pakelti iki mė 
nulio vienos tonos kabiną, 
skaičiuojant su žmonėmis, 
tam tikslui reikėtų dešimtaau 
gštės raketos, kurios svoris 
ant žemės būtų ’3 milionai to
nų. Iš to svorio 2 milionai to 
nu turėtų būti didelės eksplio 
zijos jėgos sprogstamoji me
džiaga. Sitie faktai yra toki 
kieti, kad net naujieji fizikos 
atradimai, ieškant atominę e- 
nergiją, nieko nepakeičia ir 
nėra pagrįstos vilties kad pa

MTOSŲ LIETUVA

Tačiau, nepaisant to, nėra 
reikalo laikyti tuščiais svajo
tojais tūkstančius mokslininkų, 
kurie šiuo meni užsiima tarp- 
planetinio skridimo problema 
mis. Nors tiesioginis skridimas 
iš žemės į mėnulį yra neįma
nomas, tačiau yra viena išei
tis, kuri sudaro pagrindą vi
siems astronautikos projek
tams. Ta išeitis yra įrengimas 
aplink žemę skriejančios sto
ties, nuo kurios galėtų pakil
ti tarpplanetinis lėktuvas. Net 
ir šio projekto įgyvendinimas 
pareikalautų tokių milžiniškų 
priemonių, kad apie įgyven
dinimą mūsų dar netenka gal 
voti. Tačiau kaikurie paren
giamieji ir bandomieji darbai 
gali būti dabar padaryti Ga
lima kalbėti apie bandomo
sios stoties, skriemnčio* apie 
žemę, įrengimą. Tai turėtų 
ne tik kaikurios praktiškos 
reikšmės, bet net ir ekono
miškai butų įmanoma.

Tarpplanetinio skridimo min 
tis yra labai artimai susijusi su 
raketų gamybos pažanga, pa
daryta paskutiniais metais. 
Šią pažangą pagreitino kariš
kos raketos pasiekti laimėji
mai. Vokiečiu t 2 tarpplanėti- 
nės kelionės reikalui yra vel
tas dėmesio darbas. Ji pada
rė laiminga nrndžią tokio dar 
bo, kuris šiandien jau yra to
li pastūmėtas tolyn. Šia kryp 
timi dirbant toliau, galima ti
kėtis pasiekti ir dirbtinio že
mės satelio.

MIRTIES SPINDULIAI

1940 metais raketa buvo tik 
tokia, kuri pasiekdavo 20 ar 
30 km. augštį, tokį augštį bu
vo galima pasiekti ir balonais 
be žmonių. Po keturių metu 
baliono rekordą sumušė V2, 
pasiekdama iki 100 km. Praė 
jus dar penkiems metams a- 
merikiečiu dviaugštė raketa 
pasiekė 400 kilometrų Ant to 
ūmesnės raketų pažangos 
yra uždengta kariškos pas 
lapties skraistė, dėl to ofi 
cialių žinių negalima gau
ti. Tačiau neoficialiai tvirtina 
ma. kad JAV ir Sovietų Sąjun 
ga yra su raketomis pasiekti 
sios 1,000 km augštį. Abi šios 
valstybės raketų tyrinėjimui ne 
gaili nė žmonių, nė kapitalo Ir 
jos žino, dėl ko jos tai daro. 
Raketa V2 karo nulemti vo
kiečių naudai negalėjo. Ta 
čiau šiandien, šalia raketų, 
uranijaus fabrikuose yra ga 
minami atominiai pelenui, ku 
rie, išmesti virš miestų ir fa 
brikų, keliems mėnesiams už
krės apylinkę radioaktyviais 
spinduliais ir padarys faktiš 
kai negyvenamą. Raketa yra 
tik priemonė pasiekti priešo 
žemę, neturint arti prie jos 
lėktuvų bazių. Ta aplinkybė, 
kad raketos nelabai tiksliai 
pataiko į tikslą, nesudarys 
jokios kliūties, nes mirties 
dulkės bus pavojingos ir tada 
kai jos bus pasėtos labai augš 
tai. Net kelių šimtų kilometrų 
nukrypimas nuo tikslo nevai 
dins jokio vaidmens.

NAUJA ŽVAIGŽDĖ

Reikia tikėtis, kad staigi 
raketų pažanga eis dar toliau 
Dabar ii yra pasiekusi 1,000 
km. Nuo šios ribos iki to, 
kad paleista raketa visai ant 
žemės nesugrįžtų, yra, visdėl 
to, dar gana toli. Tam tikslui 
prie dabartinio jos dydž;o rei 
ktų dar trigubai didesnės va
romosios jėgos, negu ji dabar 
turi. Tačiau vistiek tai jau 
yra dabartinių galimybių ri
boje.

(B. d.)

«Draugas»
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vėlinių dieną kap nėse

Sergi? Kreipkis į

Dr. 'Samuel Lewkowicz
Studijavęs ir baigęs medicinos mokslus Paryžiaus (Sor- 

I bonos) universitete ir Brazilijoj, Ligoninės Rotschild, 
Paryžiuje, gydytojas.

Konsullorija mieste, R. Ribeiro de Lima 454 Tel. 34-7803 
Residencija, Rua Prates, 125 Apt. 701 Tel. 36-8469, 

Kalba lenkiškai, rusiškai, prancūziškai, vokiškai.
-

. Ar jau įsigijai rašytojos K. Pažėraitės idomų roma

na «Nusidėjėlė» ir jos novelių rinkini «Didvyriu Zemê»? Jej 

ne - nieko nelaukdamas kreipkis į Mūsų Lietuvos» redakciją
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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 šala- 
esančių sklypų

Via Anchieta —- nauja autoestrada eina skersai Vila 
Suarão. Taip pat yra ir geležinkelio stotis

Daugiau informacijų «Musų Lietuvos redakcijoje i
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REIKIA BALDU? KREIPKIS Į TAUTIEČIO
J. L. GalinsKas Ltda.

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

I||l s
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Jpršodys & Cša

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS.
balso grynumas, skambumas

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

Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokė iimui

uh mi

iii Rastinės Darbai ir Teisiniai Patarimai 
illi w
11,1 Ii!'
l!ii Natūralizacija, inventoriaus surašymas, išieškojimas ĮĮĮ;
l'ii skolų, persiskyrimai (desųuites) nuomininkų išvary- J"' 
iiii mas, kriminalinė ir darbo teisė. [j"
ll'l Darbininkams patarimai veltui.
nu 'iii
JjĮĮ Galima kreiptis šiomis valandomis nuo 10 iki 12 vai. »« 

ir nuo 16.30 iki 19 vai. '!!!nu '«p
HU UI:
'iii Rua Roberto Simonsen. 13 -- 3.° — salas 306 - 310
ii'i (Senoji rua do Carmo ir kampas P-ęa Clovis Bevilaųua) ĮJĮJ
'Iii São Paulo ’ - ji!
nu 11,1.

LEONAS

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

Telefonas (Tecodosi 

Rua 12 N.o 39 — Vi i a Želi na 
Avenida Zeiina N.o 714 — (funa--^ ■
Caixa Postai 4118 — São Paulo

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

išsimo ketinai.

ĮKURTA 1890 METAIS

pildo 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 

UA SÃO CAETANO, 447 —TEL. 4-5576 — SÂO PAULO

i

Industria e Comercio de Calçados

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

Rua Javaes, 719 - Saa

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

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

JARDIM RIVIERA
apylinkėje - nucsta-

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

Puiki proga dabar įsigyti žemės 
nešimu ir ilgalaikiu išsimokėjim

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

Reikalingų informacijų gauti tik pas vienintelį įgalio- TT 
tini šias žemes pardavinėti musų tautieti Kazį Kmiliausk\, rua \ 
Benjamin Constante 23, 1-o andar sala 6. Fone: 34-5914. šiokiadie
niais iki 17 vai. Sekamdieniais ir šventėmis 8-9 vai. ryto.

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

iiiiiiiiiii"iiitiiiiiii.iiiiiiiiiimiitiiiiiiitiiiiiiii]iiniii||ii||ii||!iipi||ii||ii||ii||!i|i;iirii|ii||ii||niiii!imiiiiiii|iii!iiiHiii!iiiniiii|iiii;  iiiiiiiiiiii^'iniiiiitiiiiii'iii'tiiiiiii'iiiiiiiiiiiqiiiiiiiiiiiniiiiiiiii'iiiiiiiiiii'iiuiHiiiiiiiniiMiHi’nin

VIENINTELIAI ATSTOVAI ALAUS VARYKLOS CULUMbl.-
GARSIOJO VANDENS .............. . . ,

IKMÁCJ CAKKIEIKI ™
.r I/..

Limou? a vanduo yra semr žinomas gėrimas, kurio 
puiku, veikimą į žmogaus sveikatą jau visi yra vien
balsiai pripažinę. Pabandykite. įsitikinkite ir visa

dos naudokite!

DTTfi DTMO RTIFMn. 7QR ROS ("Vii™ Posto1 TQA7 
'T,'.. FONTS t 3114019 o 51*2223 S Ã O .? A Ú L ~
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AV. ZELINA, 706 — CAlXA POSTAL, 371 — SÃO PAULO

Is Lietuvos Parodos Komiteto Sao 
Paulyje veiklos.

I • São Paulo Miesto 400 Metų Sukaktuvių Minėjimo Ko 
misijos pranešimu nuo š. m. rugpiūčio mėn. 21 d. iki spalių 
21 d. Parodas, jų tar e ir Lietuvos, kurios randasi Ibirapue- 
ros Parke aplankė 1.484.458 asmenys.

II - Lietuvos Parodos Komitetas papildomai dėkoja pp.' 
P. Vencevičiui, Marijai Bačiūlyiei ir Onai Paškevičius už pa 
aukavimą valgių Parodos vakaro bufetui, o taip-gi ir loteri
jos fantų aukuotojams.

III - Lietuvos Parodos Komitetas praneša, kad š. m. lap 
kričio mėn. 7 d. 10 vai.- ryto įvyks mūsų Parodos Ibirapue- 
ros Parke filmavimas, tad, Komiteto ir Sekcijų nariai bei 
dižuruotojai kviečiami atsilankyti.

IV - Parodos Komitetas praneša visų žiniai, kad mūsų 
Parodos eksponatų sąrašas, São Paulo 40Ò Metų sukaktuvių 
Minėjimo Komisijai prašant, pastarajai patiektas ir todėl joks 
esamų eksponatų pakeitimas bei papildymas be* šio Komiteto 
žinios negalimas.

V - Parodos Dižuruotųjų dėmesiui.
Tolimesnis dižuruotųjų Parodoj šiaip suskirstomas:

Spalių mėn. 31 d.:
nuo 12 vai. iki 18 vai. Marija Remenčienė ir M. Ba 

čiūlytė. o 
nuo 18 vai. iki 23 vai. Kazys Bratkauskis

Lapkričio mėn 2d.:
nuo 14,30 vai. iki 19 vai. Elena. Pavilionienė, o
nuo 19 vai. iki 23 vai. Motiejus Tamaliūnas 

Lapkričio mėn. 3 d.:
nuo 14,30 vai. iki 19 vai. Aleksandra Swornik, o 
nuo 19 vai. iki 23 vai. Antanas Kučinskas »

Lapkričio mėn. 4 d.:
nuo 14,30 vai. iki 19 vai. Anele Butkienė, o
nuo 19 vai. iki 23 vai. Antanas Tamašauskas

Lapkričio mėn. 5 d.:
nuo 14, 30 vai. iki 19 vai. .Julija Šimonytė, c
nuo 19 vai. iki 23 vai. inž. Zenonas Bačelis

Lapkričio mėn. 6 d.:
nuo 14, 30 vai iki 19 vai. Daniele Ruzgaitė, o
nuo 19 vai. iki 23 vai. Stasys Remenčius

Lapkričio mėn. 7 d.:
nuo 12 vai. iki 18 vai. Irena Zacharkienė, o
nuo 18 vai. iki 23 vai. Bronius Šukevičius

Lapkričio mėn. 9 d.:
nuo 14, 30 vai. iki 19 vai. Marija Bumblienė, o
nuo 19 vai. iki 23 vai. Aleksandras Bumblis

Lapkričio mėn. 10 d.:
nuo 14, 30 vai. iki 19 vai. Eudokija Polišaitienė, o
nuo 19 vai. iki 23 vai. Alesandras Bagdonas

Lapkričio mėn. 11 d.:
nuo 14, 30 vai. iki 23 vai. Jadvyga Jakubaitienė, o
nuo 19 vai. iki 23 vai. Jonas Širvidas

Lapkričio mėn. 12 d.:
nuo 14, 30 vai. iki 19 vai. Audra Antanaitytė, o
nuo 19 vai. iki 23 vai. Tomás Katafay

Lapkričio mėn. 13 d:
nuo 14. 30 vai. iki 19 vai. Albina Ambrozevičienė, o
nuo 19 vai iki 23 vai. Juozas Januškis

Lapkričio mėn 14 d :
nuo 12 vai. iki 18 vai. Elena Norbutas, o
nuo 18 vai. iki 23 vai. Kazys Bacevičius

Lapkričio mėn. 16.:
nuo 14, 30 vai. iki 19 vai. Ona Matelionytė,
nuo 19 vai. iki 23 vai. Juozas Karpavičius

Lapkričio mėn. 17 d.:
nuo 14, 30 vai. iki 19 vai. Magdalena Vinkšnaitiene, o
nuo 19 vai. iki 23 vai. Petras Kalinauskas

Lapkričio mėn. 18 d.:
nuo 14, 30 vai. iki 19 vai. Apolonija Deveikytė, o
nuo 19 vai iki 23 vai Juozas Čiuvinskas

Lapkričio mėn. 19 d :
nuo 14, 30 vai. iki 19. Ona Žibienė, o
nuo 19 vai. iki 23 vai. Jose Matelionis

Lapkričio mėn. 20 d.:
nuo 14. 30 vai. iki 19 vai. Danute M Zaukaitė, o
nuo 19 vai. iki 23 vai. Alfonsas Žibąs

Lapkričio mėn. 21 :
nuo 12 vai. iki 18 vai. Eugenija Kubiliūnienė, o
nuo 18 vai. iki 23 vai. Vacys Putvinskas

Lapkričio mėn 23 d.:
nuo 14, 30 vai. iki 19 vai. Česlava Boguslauskienė, o
nuo 19 vai iki 23 vai. Mario Dantas. -

São Paulo, 1954 m. spalių mėn. 27 d. N r. 1349 - 1389 /21.

Konsulas A. Polišaitis
Lietuvos Parodos Komiteto Pirmininkas

■i-^^ (į*

LIETUVOS NACIONA 
MARTYNO MAŽVYDO BIBjų komedijų rep<^ 

būklingąją dâktar 
vien tik moterys 
kienė. *A. Nadolsk 
žienė, M: Geneviciene lt* bin- 
kevičienė. «Šeimos Židinį» 
pavaizduoti ruošiasi jaunes
nieji: A. Balionytė, O Zagors 
kaitė, A.-Rudys ir J. Velia- 
polskis.

Draugijos Valdyba deda vi 
sas pastangas, kad vakaras 
praeitų linksmoj ir jaukioj 
nuotaikoj. Šokiams kviečia 
gerą orkestrą, o bofetui ruo
šia skanius valgius.
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-- Žurnalistas Kazys Čibiras 
lapkričio mėn. 4 d atvyksta 
iš Montevideo į São Paulo į 
Pasaulinį Spaudos Kongresą, 
kuriame atstovaus Lietuvos 
žurnalistus. Kongresas truks 
ištisą savaitę, 6-13 d. lapkri
čio.

— Lapkričio men. 1 d., Visų 
Šventę, bus nedar-bo diena. Fa 
brikai ir Įstaigos nedirbs. Lap 
kričio mėn. 2 d., vėlinių die
ną, fabrikai dirbs-, bet valdi
nes Įstaigos bei mokyklos 
švęs.

— Vila Anastacio lietu
viams pranešama, kad šį sek 
madienį, spaliaus mėn. 31 d. 
7:30 vai., vakaro atvyks kun. 
P. Ragažinskas klausyti išpa
žinčių.

f

— Visų Šventųjų dienoje 
šv. mišių tvarka V. Zelinoje 
tokia pat kaip sekmadieniais. 
Gedulingų pamaldų (rąžan

čius, pamokslas, procesija) 
bus 6 vai. vakaro.

— Vėlinių dienoje mišios 
bus 7, 8:30 ir 1.0 vai. Vienuo
liktą vai. mišių nebus.

— Motrystėn ruošiasi Rikar 
das Mačiulaitis su Kristina 
Marquis

- Choro rėmėjai, atvyku
sieji iš toliau į vakarą šį šeš 
tadienį, pakvietimns galės gau 
ti pas valdybos narius prie 
įėjimo.

— Norintieji dalyvauti pik
nike lapkričia mėn. 21 d. į 
Santos privalo užsirašyti pas 
choro valdybos narius ir kle 
bonijoje.

— Liet. Kat Moterų Drau
gija ruošiasi pilnu tempu sa
vo vakarui, kuris įvyks lap
kričio mėn. 13 d: V. Zelinoj, 
gimnazijos salėj. Vyksta dvie

SUĖMĖ KOMUNISTŲ AGEN
TĄ.

S. Paulo saugumo policija 
suėmė Wladislaw Widmanski, 
lenkų tautybės, komunistų a- 
gentą, veikusį S. Paulo mies
te, turėjusį kelerius pasus su 
skirtingais vardais ir pavar
dėmis. Pas jį rasta daug ko
munistų propagandinės me
džiagos. Vieniems jis sakyda
vosi esąs šveicaras, kitiems 
- vokietis ar dar net koks ki 
toks, Turėjo su savim įvairių 
tarptautinių organizacijų ants 
paudų, blankų, firmų. Sakėsi 
esąs, jų atstovas Brazilijoje. 
Buvo susižiedavęs, kad gale 
tų į brazilų tarpą įsibrauti, 
su viena žymesnės šeimos 
mergina. Jo uždavinys buvo 
veikti pirmoj eilėj lenkų imi
grantų bei karo tremtinių tar 
pe.

Nėra abejonės, kad jis bu- 
Maskvos siųstas. Panašių a- 
gentų yra kiekvienoj ^:tim- 
šalių kolonijoj. Jų yra ir lie 
tuvių tarpe. Kurią nors dieną 
paklius į saugumo rankas Mas 
kvos pasiųstas «tipelis», kuris 
savojo raudono veido priden
gimui nuduoda karštą patrio
tą, veikėją ir t. i. . Šis pro
pagandos ir infiltracijos me
todas jau senai vartojamas.

REIKIA baldų pigiai ir ge
romis sąlygomis yra proga 
nusipirkti valgomam kamba
riui baldus (sala de Jantar). 
Kreipkis: i Joną Vigelį, Av. 
Želina, 709

Vytas Tijūnėlis Vila Zelino 
je, Av. Zelina, 851

PARDUODA BARĄ SU GE
RA KLIENTŪRA - FREGEZI- 
JA. Vieta patogi, prie gero 
susisiekimo. Uždarbis geras. 
Daugiau informacijų kreiptis 
į patį savininką virš nurody
tu adresu.

Registrado no C. I

Praça São José, 8 Sal. 1
Aberturas de firmas 
Encerramentos de firmas 
Transferencias de firmas 
Conf.rat. na Junta Comercial 
D is‘•’•at. na Junta Comercial 
Escritas Fiscais 
Escritas Comerciais

HORÁRIO das

C. sob o n.o 551

2 - V. Zelina - S. Paulo
Contratos de locação 
Cartas de Fiança 
Requerimentos 
Balanços
Alvarás diversos 
Seguros de Fogo e 
Seguros de acidentes 
às 19 horas.

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

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 
NAUJANYBIŲ

Geleži’es reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų, 

įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių- 

fogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t. t.. 
Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA 

ISS1MOKEJIMUI.

Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.

Geros žemės - pigia kaina 
MATO GROSSO ESTADE.

Turime pardavimui geriausios rūšies žemių, tinkamų 
dideliems ir mažiems ūkiams - fazendoms ir sitiams. 
Nuosavybė yra estado valdžios su visomis pirkėjams 
garantijomis.

Persiunčiame pirkimo prašymus estado valdžiai - tar
pininkaujame. KAINOS OFICIALI JOS. Kreiptis žodžiu 

arba raštu informacijų i
IMOBILIARIA ALTO DO GUAPÒRÉ LTDA.

Edificio i. A. P. C. - sala 3 ■ Caixa Postai 98.
Estado de Mato Grosso Cuiabá

Bemistas
Clínica Dentária Popular 

“^ão Judas lEata” 
r. Augusto Ribeiro Leite

Praça Sâo José, 8 - salas 3 e 5
Vila Zelina

Dentaduras — Pontes — Extrações — Obturações 
DIURNA E NOTURNA

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

YYYYYYYYY VYY YYY YYYYYY YYYYYYYYY YYYYYY 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/;AAA

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

PARDUODAMAS NAMAS,

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