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Nenaudingi Skaičiai
Žmonės, kurie neturi ką 

veikli, bet gauna gerus atlygi 
nimus, prasimano visokių sta 
tistikų. Antai, Jungtinių Tau
tų tokie žmonės suskaitė, kad 
per 8 savo gyvavimo metus 
Jungtinės Tautos girdėjo iš
kilmingai tariant žodi «taika» 
300,000 sykių. Jungtinių Tau 
tų pilnatis buvo susirinkusi 
471 sykį, o saugumo taryba 
646. Per šituos 1117 posėdžių 
buvo paberta 35 mil žodžių:

Korėjos reikalais buvo 575 
posėdžiai, ir iki buvo prieita 
prie paliaubų, numesta 18 
mil. žodžių. Korėją nukonku
ruoja Vokietijos klausimas, 
nes jos reikalais, Įskaitant ir 
Berlyno konferenciją, buvo 
1080 posėdžių ir išeikvota per 
50 mil. žodžių.

Jei Butu Šaudoma 
Duona...

Kersteno komisija apklaus! 
nėjo žydus, kurie buvo Sov. 
Rusijoje ir paskui atsidūrė 
vakaruose.

Pagrindiniu liudininku buvo 
Heršelis Veinraucfras, buvęs 
sovietų karininkas, gimęs Uk 
rainoje. Jis liudijo, kaip bol
ševikai kūrė ir 1935 m. likvi 
davo Birobidžano «žydišką 
respublika» Azijoje. Ten buvo 
iš užsienio ir JAV atviliota 
apie 40 000 žydų, iš kurių pu 
sė likviduota, kaip «japonų 
šnipai». Iš bolševikų užimtos 
1939-1940 m. Ukrainos, Gudi
jos ir Lietuvos išvežta apie 
pusė milijono žydu. Dauguma 
jų dingo po šio karo.

H. Veinrauchas taip pat pa 
liudijo, kad raudonoji armija 
yra alkana ir ji lengvai pasi 
duotų, jei Į ją būtų šaudoma 
«cukrum ir duona.»

Antras liudininkas buvo Ir 
vinm M. Engle, Amerikos Žy 
dų Komiteto pirmininkas Jis 
nurodė, kad Sov. Sąjungoje 
daug likviduota žydų gydyto 
jų, persekiojamas žydų tikė
jimas, sinagogos kai kur pa
liktos tik parodyti užsienie 
ciam, tūkstančiai žydų suim
ta, išžudyta ir ištremta j Si
birą iš Rumunijos, Vengrijos, 
Čekoslovakijos ir Lenkijos., 
atimta žydam nuosavybė, drau 
gijų turtas, našlaičių prieglau 
Jos ir k-

Kiti liudininkai nurodė, kad 
žydų persekiojimas Sov. Ru
sijoje nieku nesiskiria nuo 
Hitlerio laikų Vokietijos, ku
rią patys b Iševjkai Kaltino 
Niurnbergo teisme ir skaitė 
kaltinamai} aktą dėl masinių 
žudynių kacetuose.

YRA KITAS MĖNULIS.

Amerikietis astronamas Cly 
de Thome, iš Piagstalffo ob
servatorijos. esąs kariuome- 
ipareigotas surasti,, Mėnulį 
.’ir, 2« .Jau esą apskaičiuota, 
..ad toks Mėnulis esąs ir jis 
esąs arti Žemės.

'i as ,.Mėnulis Nr. 2“ esąs 
•imsus dangaus kūnas ir 

mums nematomas. Jis labai 
: iažas. Jo skersmuo, diame- 
i.as, tik kelių kilometrų. JAV 

kariuomenes vadovybė nori į 
rengti tame mėnulyje pirmą 
savo tarpplanetinę stotį.

Amerikos rinkimus laimėjo 
demokratai.

Lapkričio mėn. 30 d. buvo 
Amerikoje rinkimai i parla 
mentą ir į senatą (trečdalis 
senato atnaujintas). Parlamen 
to rinkimus laimėjo demo
kratai, kurie turės 30 atstovų 

Buvęs lenkų saugumo ministėris (dešinėje), pabėgęs iš 
anapus geležinės uždangos ir atvykęs Amerikon pasakoja, 
kad Lenkijoj žemės savininkai nuolat priešinasi kolekty
vizacijai. Taip lenkų tauta yra įsityikinusi. kad Katyno žu

dynės yra Maskvos komunistų darbas.

persvarą. Senato galutini re 
zultatai yra šie: respublikonai 
laimėjo tik dviejų atstovų per 
švara. Lapkričio mėnesio 2 d 
balsavo 45 milijonai Ameri
kos piliečių. 1956 m. bus pre
zidento rinkimai, kuriuos de
mokratai irgi tikisi laimėti.

Iš rinktų 33 gubernatorių 18 
laimėjo demokratai. I laimėju 
siu skaičių įeina ir New Yor 
ko valstija, kurią nuo 1942 m. 
Ugi šių metų valdė Respubli
konas atstovas. Dabar išrinko 
demokratą Aberell Harriman. 
Prez. Eisenhoweris, kuris pri 
klauso respublikonų partijai 
pareiškė, kad jis su demokra 

, 1. Ar žinai... kad vienas išradėjas švedas išrado nešiojamą aparatą, kuris keliaujant 
per tyrus, iš oro gali ištraukti geriamo vandens. Jį pastačius ore per naktį surenka vieną 
litrą geriamo vandens.

2. Leon Jolson, lenkas karo pabėgėlis, Amerikon atvyko prieš septynerus metus tik su 
šešiais doleriais kišeniuje. Vėliau suorganizavo vieną kompaniją už 50 milijonų dolerių ver 
tės, siuvamoms, itališkoms ir šveicariškoms mašinoms montuoti.

3. Arklys pergyveno evoliuciją. Kaikas tvirtina, kad ligi musų dienų arklio reikėjo 40 
milijonų metų. Pirmas arklys sako buvęs zuikio didumo.

tais bendrabiaus. Kokių nors 
pakeitimų užsienio politikoje 
nėra pagrindo laukti, nes už 
sienio politikos klausimais 
re^nuhlikonai su demokratais 
eina išvien.

Argentinoje
Apie pora šimtų studentų 

dar belaikomi kalėjime už tai, 
kad jie gynė universiteto bei 

studentų organizacijų autono
miją

Nesenai pas prez. Peroną 
lankėsi Burnos Aires kardi
nolas išsiaiškinti Bažnyčios 
ir valstybės santykiams. Kaip 
jau yra žinoma, prez. Pero 
nas trukdo veikti katalikiškai 
akcijai ir iš viso grasina ws 
kapams, jei jie nesilaikys re
žimo nužymėtos politikos.

Argentinos santykiai su Is
panija yra Įtempti. Net buvo 
kalbama apie diplomatinių 
santykių nutraukimą. Priežas 
tis šio nesusipratimo padary
tos Argentinos delegacijos 
skolos Madride Ispanijos vy
riausybė paprašė, kad Argen

Lapkričio mėn. 13 d., visi keliai veda Vila Zelinon į 
L. K. Moterų Draugijos ruošiamą linksmą

Programoj dvi linksmos komedijos,’ šokiams iki 4 vai. 

gros geras orkestras, bufetas, staliukai. Pakvietimus iš 

anksto Įsigyti. Prie įėjimo nebus galima gauti.

tina atsilygintų. Argentinie- 
čiai užpyko. Diplomatiniams 
santykiams nutraukti, atrodo, 
per menka priežastis.

Vak. Vokietijos vyriausybei 
gresia krizis

Dabartinė Vak. Vokietijos 
vyriausybė yra koalicinė. Pa 
grindinė partija yra krikščio 
nys demokratai, kurie vieni 
sudaro parlamento daugumą- 
Vvriausybę dar remia treje
tas mažesnių partijų. Darbas 
ėjo sklandžiai. Tik paskutiniu 
metu kilo nuomonių skirtu 
mas, dgl p^tvį[Tinimo sųsiUri 
mo Saaro klausimu. Kaikurios 
partijos, ypač opozicinės, sa
ko. kad Saaro krašte nėra 
patvirtintos vokiečių teisės ir 
žada balsuoti prieš. Lapkri
čio mėn. 14 d. šiuo klausimu 
parlamente prasidės diskusi
jos. Jei Adenauer atsilaikys 
prieš opoziciją, tai bus laimė 
jęs didėlį muši.

Prancūzai

Saaro susitarimo patvirtini
mo ar atmetimo diskusijas 
pradės gruodžio mėnesjje.

Brazilija
vėl prašo paskolos iš Ame

rikos. Amerikos spauda rašo, 
kad Brazilijos vyriausybė yra 
reikalinga paskolos doleriais 
apmokėti skoloms, vekse
liams. kuriuos reiks išpirkti 
sekančiais mėnesiais Vyriau
sybė dolerių sutaupyti negali, 
nes daugiau Įvežama negu iš 
vežama Todėl vienitėlė išei
tis yra paskola, Anglijos fi

nansiniai sluoksniai tvirtina, 
kad dabartinė Brazilijos finan 
sinė politika vargu ar duos 
laukiamų vaisiu

Vietos zemeje taip ir negau
na

Nikolai Livickis. 25 metų 
pernai pabėgęs iš kom. Kini
jos. po 13 mėnesių kelionių 
vis dar negauna vietos apsis
toti. Jam nuvo davusi vizą 
Brazilija, bet jau beplaukian
čiam į ją, atšaukė. Nuo tada 
iš laivo jis niekur negalėjo 
išlipti. Tik paskutiniu laiku 
Domininkonų rospublika davė 
jam vizą. Iš Paryžiaus aero
dromo ji Prancūzijos policija 
įkeldino į lėktuvą ir atskrai 
dino Į Ameriką, iš čia kitu 
lėktuvu turėjo pasiekti pietų 
Ameriką Domininkonų respu
bliką. Tačiau vėl nelaimė. 
Amerikos imigracijos valdi
ninkas nepatikėjo Domininko 
nų viza ir pabijojo, kad gali 
Levickio dominikonai dar ne
priimti, o ką tada su juo da
rysi. Tad liepė jam grįžti at
gal į Paryžių ir iš ten skristi 
kitu lėktuvu Į Domininkonus 
Tatai dedasi laikais, kada JT 
garantuoja žmogaus teises.

Valstiečiu Liaudininku 
konferencija JAV - se

Š. m. rugsėjo 4-5 d. JAV-se 
Clevelando mieste posėdžiavo 
valstiečių liaudininkų JAV ir 
Kanados veikėjų konferenci
ja, kuri praėjo pakelta dva
sia ir dideliu svarbiųjų rei
kalų supratimu. Iš Įvairių ko
lonijų atvykę per 50 atstovų. 
Konferencijoje dalyvavo taip 
pat Žaliojo Internacionalo gėn 
sekretorius Dimitrovas, pasa
kęs gražią sveikinimo kalbą. 
Pirmąją dieną konferencija 
išklausė centro komiteto pra 
nešimų. Vėliau diskusijas pra 
dėjo buv. VLIKo narys L. 
Šmulkštys, pasakęs labai gra 
žią ir pozityvią kalbą. Disku- 
kusijose dalyvavo ir daugiau 
konferencijos dalyvių, plačiau 
palietusių mūsų bendrąsias 
problemas ir visoj laisvinimo 
kovoj pripažindami VLIKo 
pirmumą.

VLIKo pirmininkui M. Kru
pavičiui, TV pirmininkui K. 
Zaikauskui ir Lietuvos minis- 
teriui Vašingtone P. Žadeikiui 
nutarta pasiųsti sveikinimus, 
kiekvienam atskirai. Konfe
rencijoje taip pat dalyvavęs 
K. Škirpa jai pareiškė, kad 
jis vėl esąs visiškoje centro 
komiteto dispozicijoje.

Lietuvos nacionalinė 
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Žemėje dar gali sutilpti astuoni - devyni mi
lijardai

Žemė nėra maža, bet žmo
nių kai kuriose jos vietose 
bei miestuose yra per daug: 
jie neturi kur gyventi ir ką 
valgyti. Tas opus klausimas 
neseniai buvo svarstomas Ro 
moję, kur buvo susirinkęs 
tarptautinis kongresas žmonių 
prieaugliui ir jo paskirstymui 
svarstyti Tame kongrese kun 
J. Gibbons S. J., amerikietis, 
pareiškė, jog JAV galėtų kas 
met priimti dvigubai daugiau 
imigrantų- negu dabar įsi
leidžia.

Rugsėjo 13 17 tas pats opus 
klausimas, kaip galima butų 
žmones geriau paskirstyti ir 
aprūpinti, buvo svarstomas 
tarptautiniame katalikų kon
grese migracijos (žmonių ju
dėjimo) reikalam. Kongresas į 
vyko Olandijoje, Breda mies 
te. Jį sušaukė Tarptautinis 
Katalikų Migracijos komite
tas, o patį kongresą sveikino 
ir laimino popiežius Pijus XII. 
Kongrese iš lietuvių pusės 
dalyvavo ir kalbą pasakė Bal 
to pirmininkas kan. J. Konči
us.

Gali kas klausti, kodėl ka
talikam tie ^iikalai atrodo 
taip opūs, kodėl pats popie
žius yra jais susirūpinęs? At
sakymas yra keleriopas.

Kristaus mokslas įsako rū
pintis, kad artimas neskurstų 
ir nebadautų,

antra, krikščionybė drau
džia imtis bet kokių priemo
nių žmonių prieaugliui mažin
ti — dažnai tat buna žmogžu 
dystė:

?-'a kiekvienas žmogus, kur 
jis begimtų ir kokių įsitikini
mų ar rasės bebūtų, turi tei
sę gyventi ir duoną sau už 
sidirbti — yra nusikaltimas 
stumti jį nuo žemės pavirši
aus tik dėl to, kad yienas jos 

* apimt daug ir laiko neapgy
ventą, o kitam nėra kur gy
venti:

ketvirta, Katalikų Bažny
čios socialinis mokslas pripa
žįsta teisę turėti nuosavybę, 
bet pabrėžia ir moralinę pa-

žmonių
reigą taip ją tvarkyti, kad ki
tas neskurstų ir nealktų, ne 
dėl savo apsileidimo, o dėl 
to, kad pats turi per daug 
neatjausti artimo.

Popiežius savo sveikinime 
kongresui ir pabrėžė, kad mig 
racijos klausimai būtų svars
tomi pagal krikščioniškus 
principus. Bet čia tuojau ky
la klausimas, ar žmonės sku
rsta žemėje dėl to, kad krikš 
čioniškų principų nepaisoma, 
ar dėl to, kad apskritai žmo
nėm žemėje vietos per maža? 
Šį kartą sustokime prie an
trojo klausimo.

KASDIEN PRIAUGA 50 000 
ŽMONIŲ

Žmonių prieauglis žemėje 
naujausiais amžiais yra pasi
daręs labai spartus. Štai, 1650 
metais žemės gyventojų iš vi 
so buvo arti 535 milijonų, po 
200 metų (1850) jų padidėjo 
dvigubai — iki 105 milijonų, 
o po šimto melų (1950) dar 
padvigubėjo - iki 2328 milijo
nų. Dabar kasdien į pasaulį 
ateina 175 000 vaikų, iš gyvų 
ju tarpo išsiskiria 120 000; tai 
gi, kasdien žmonija priauga 
50 000. Prieauglį didina geres 
nės gyvenimo sąlygos ir me
dicinos pažanga, mažina ka
rai, epidemijos nekultūringuo 
se kraštuose, badas ir gamtos 
katastrofos Tačiau jų nuosto 
liai labai greitai išsilygina ir 
žmonija, net po karo katas
trofų, nemažėja, o didėja.

KAIP ŽMONES PASISKIRS
TĘ ŽEMĖJE

Žinome, kad vienur žmonių 
labai tiršta, kaip Europoje, 
Indijoje. Kinijoje. Japonijoje, 
o kitur dar reta Australi
joje. Kanadoje, Pietinėje Ame 
rikoje. Atskirais kontinentais 
tas žmonių pasiskirstymas taip 
atrodo:

Europoje (be Sovietų Rusi
jos) gyvena 390 milijonų, po 

80 žmonių kiekvienam kvad
ratiniam kilometre, Azijoje 
(irgi be Sovietų Sąjungos) — 
1246 mik, vienam kv. klm. — 
46, Sovietų Rusijoje - ‘.93 mil., 
vienam kv., klm., 9. Šiaurinėj 
Amerikoje - 210 mil. vienam 
kv. klm 8, Pietų Amerikoje - 
105, vienam kv. klm. - 6, Ame 
rikoje - 194 mil., vienam kv. 
klm. - 6, Australijoje ir Okea 
nijoje - 12 mil., vienam kv. 
klm - 1.

Tiesa, kvadratinis kilomet
ras dar ne visą parodo, nes 
vienur yra kalnai, dykumos, 
smėlynai, neįžengiamos girios 
ledynai, o kitur - derlinga že 
mė. Vis dėlto skaičiai rodo, 
kad ne visas žemės paviršius 
vienodai žmonių apgyventas. 
Pavyzdžiui, Australija labai re 
tai gyvenama, o japonai ne
turi kur dėtis. Ta pati Sovie
tų Rusija, kuri «gina žmogaus 
teises», turi daugiau žemės 
negu jai reikia, o tačiau gro 
bia jau sukultūrintas ir apgy
ventas kitų tautų žemes, joms 
gyvenimą atimdama.

KIEK ŽMONIŲ GALĖTU 
SUTILPTI ŽEMĖJE?

Baimė, kad žemė yra jau 
perkrauta, nepagrįsta. Apytik 
riai apskaitoma, kad žemėje 
žmonių gali t Ipti iki 8 9 mili 
jardų, arba keturgubai dau
giau negu dabar yra. Talkon- 
ateina technika, kuri padeda 
geriau žemę įdirbti, daugiau 
iš jos vaisių gauti, tirščiau 
žmonėm gyventi. Dėl to, kas 
siūlo vaikų neturėti arba juos 
negimusius žudyti, daro nusi
kaltimą.

Reikia visai ko kito: žmo- 
gaus mintį nukreipti nuo nea 
pykaritos į meilę ir leisti žmo 
nėm laisvai žemėje judėti ir 
kurtis, o ne statyti geležines 
ir kitokias sienas.

Didysis šveica ų pedagogas 
Pestalozzi yra pasakęs, kad 
«bloga valia žemėje kuria 
pragarą, o gera — dangų.» 
Jis nurodo ir vaikas žemėje 
sudaro rojaus kampelį. Vieną 
iš jų atimki, ir laimė suduš.- 
Yra laimė, kad žmonija turi 
vaikų ir auga.

«Darbininkas»

Is L. K. Bendruomenės choro veiklos
PUIKIAI PAVYKĘS VAKA

RAI

Spaliaus mėn. 30 d. Vila 
Zelinoje seselių pranciskiečių 
gimnazijos salėje L. K. Ben
druomenės choras suruošė 
vakarą. Programoje buvo 4 
veiksmų drama «Valkatą». 
Veikalas nėra lengvas vaidin 
ti, bet artistai savo roles iš
vežė gerai. Pagrindinėmis ro
lėmis yra Valkata ir Liudmi
la. Valkatos rolę vaidino, kar 
tu ir veikalą režisavo, J. Bag 
džius. Vaidino gerai. Geriau 
negu prieš keletą metų, kai 
buvo statytas šis pat veikalas. 
Vaidino natūraliai, įsigyvenda 
mas į rolę. J. Bagdžius yra 
scenos veteranas ir už tat 
scenoje jaučiasi laisvai, žiūro 
vus kartais prajuokindamas, 
kartais pravirkdindamas.

Liudmilos rolę vaidino sce
nos naujokė Elena Šimonytė. 
Tai beveik to pat svarbumo 
rolė, k.Jp ir Valkatos. EI. Ši
monytė kaipo debiutante dau
giau parodė, negu buvo gali
ma tikėtis. Liudmilos rolę ge 
rai suprato ir publikai suge
bėjo perduoti tragingą jaunos 
mergaitės likimą.

Rimtai ir iškilmingai laikė
si bankininko žmona Liniavi- 
čienė Z. Levickaitė. V. Tata 
runas Liniavičius bankinin
kas. praktišku protu, sunkiais 
momentais, nenustodavo salto 
kraujo, sugebėdamas sudaryk 
ti planus ateičiai. J. Gaigalas 
labai atatiko sukto, klastingo 
Fedėjaus rolei. Ona Matelio- 
nytė tobulai atvaizdavo tar
naitės rolę.

Scenoje jautėsi kaip savuo 
se namuose.

Artu"as Abramavičius ture 
jo gerokai padirbėti, kad nu
duoti jauną karininką. Nebu
vusiam ne tik karo mokykloj, 
bet ir kariuomenėje, tai nėra 
lengva. Pro karinę unformą 
vis prasikiša eilinio piliečio 
vaizdas. Policininkų detektyvų 
roles atliko V Razviękas ir 
J. Velipolskis. Sufleriavo M. 
Janavičiūtė. Dekaravo A. Vit
kauskas.

Veikalą reikia laikyti gerai 

pavykusiu. Tai buvo matyti 
iš publikos. Visi su dėmesiu 
sekė vaidinimą. Artistai suge 
bėjo pavergti žiūrėtojų dėme 
sj ir tragi ogesnėse scenose 
išspausti ašarą. Atvykusi visuo 
menė nebuvo apvilta, bet prie 
šingai su pasitenkinimu • grį
žo į namus. Kiek ilgokos bu
vo kaikurios pertraūkos. Bet 
tai buvo neišvengiama del pa 
keitimo dekoracijų.

Šis L. K. Bendruomenės 
choro vakaras buvo gražus 
įnašas į São Paulo lietuvių 
visuomenės kultūrinį lobyną. 
Rimtą dramą jau senoka; bu
vo mačiusi lietuvių visuome
nė.

Tolimesnių darbo planų Ben 
druomenės choras yra numa
tęs suruošti šaunų išvažiavi
mą pamarin, lapkričio mėn. 
21 d., pabaigoj mėn. suruošti 
šv. Cecilijos šventę, kurion 
ir rėmėjai bus pakviesti. Tiks 
liai data bus pranešta sekan 
čiame «M. L.» numeryje. Neu 
žilgo atvyks naujas chorvedis 
ir vėl bus pradėtas ruošti 
naują dainų repertuaras. Tau 
tinių šokių ansamblis irgi tęs 
savo darbą.
Pastebėtina, kad L, K. Ben
druomenės choro daugumą 
sudaro jaunimas gimęs ir au 
ges Brazilijoj.

BENDRUOMENĖS CHORO 
GRABORIAI

Yra São Pauly tokia orga
nizacija «Lituania» sukurta 
São Paulo kolonijos «smeto- 
nėlės» inžinierių, daktarų, gu 
drių diplomatų, artistų, viso 
iš arti desėtko narių, labai 
daug kalbančių apie veikimą 
ir ypač norinčių lietuviškai 
kolonijai diriguoti. Vieną die
ną susirinkę j savo posėdį 
nutarė į visus kraštus klarne 
tomis ir fogotais užtriūbyti, 
kad L. K. Bendruomenės cho 
ras jau mirė. Mirė neatgyja- 
mai. Ir pasiuntė savo agitato 
rius į Vila Zelinos apylinkės 
lietuvių, ypač choristų namus, 
skolintu iš Kauno senamiesčio

(Pabaiga 3 pusi.)

Kaip jie mus sušaudė
Pulk. J. Petraitis

(Tąsa)

Aštuntojo skyriaus durims su 
griaudus, tuojau gulinčių kali 
nių širdys kažin kaip nenor
maliai pradeda plakti. Rodos 
štai, tuojau sužvangės kame
ros raktai - kieno čia dabar 
bus eilė? Kai sužvanga raktai 
kaimyninėj bei priešakinėj 
bet kurioj kameroj - lengvi
au pasidaro, bet kai mūsų 
kameros durys atsidaro ir pa 
klausia prižiūrėtojas, «kieno 
pavardė prasideda raide P?» 
arba tiesiog «kas ant raidės 
P?», net šaltas prakaitas išpi 
la. Atsakai jam savo pavardę, 
paskui vardą ir tėvo vardą 
Prižiūrėtojas, prie durų stove 
damas, kalinio pavardės nemi 
ni, kad kitose kamerose neiš 
girstų.

— Kelkis, apsirenk!
Kelies iš patalo lyg ne sa

vas, niekaip negali susigraiby 
ti, nežinai, ko pirmiau grieb
tis: ar batus autis, ar kelnes 
mauti... Nori rodytis drau
gams nebijąs, bet tai išeina 
nenatūraliai, sujukusiai .. Drau 
gal visi tai pastebi, bet nieko 
nesako, užjaučia.

Nežinau, kaip kiti, bet aš 
dabar tai nepaprastai bijojau 
tų šaukimų pas tardytoją... Net 

Vladas kai kada iš manęs pa 
sijuokdavo. Karceryje sėdėda 
mas nė kiek nebijojau, net 
norėdavau, kad šauktų, kad 
galėčiau bent kiek sušilti tar 
dytojo kambaryje, bet dabar 
nebenoriu - baisiai bijau, kad 
vėl nepasodintų į karcerį. Ką 
gali žinoti: o gal Ifonsą M. 
jau suėmė, o gal ką nors nau 
jo apie mane sužinojo, ko li
gi šiol dar nežinojo? Vykstant 
pas tardytoją, panašios mintys 
visuomet pasiutusiai mane 
Kankindavo.

PASKUTINIS SU DUNKOVU 
PASIMATYMAS

Atėjęs į šią kamerą, po ke 
lių dienų vėl buvau nuvežtas 
pas Dunkovą. Dabar Dunko- 
vas pasirodė man labai geras.

— Na, kaip jaučiatės, Pe
traiti, bendrojoj kameroj? Su 
kuo sėdite?

Pasakiau jam, su kuo sėd
žiu. ir padėkojau už perkėli
mą į bendrąją kamerą, pasi
sakiau, kad dabar man labai 
gerai.

— O vis dėlto tamsta sakai, 
kad nesusitikai su Š., o jis sa 
kosi, kad susitikote ir kalbėjo 
tės. Katras dabar judu meluo 
jat?

— Jis meluoja taip sakyda 
mas, o aš ne, - drąsiai, nė 
kiek nesvyruodamas, atsakiau 
Dunko vui

— Tai kaip dabar padaryti? 
Juk judu abudu esate pagyve 
nę žmonės. Man bus labai ne 
malonu suvesti jus akistatom

— Kaip norit darykit, tams 
ta tardytojau. Aš nemeluoju.

— Na, gerai, taip ir užrašy 
sime, kad tamsta nemeluoji, 
o jis meluoja.

Po to Dunkovas manęs dėl 
š. nebejudino, bet kitas tardy 
tojas vėliau gerokai kamavo, 
vis grasindamas suvesti akis 
taton, bet iki karo nebesusnė 
jo.

— Gal aš, Petruiti, tau kuo 
nors asmeniškai esu reikalin 
gas? - prieš atleisdamas, pa
klausė mane Dunkovas.

- Taip, tamsta tardytojau, 
leiskite tamstai pasiskųsti. 
Mes rašome prašymus per 
kalėjimo viršininką kvotų sky 
riaus viršininkui, kad leistų 
parašyti laišką į namus, bet 
į tuos prašymus niekas jokio 
atsakymo negauna. Aš pats 
jau tris prašymus
parašiau, bet nieko nėra. Ma 
no vaikai nežino, kur aš esu. 
Gali pamanyti, kad esu žuvęs 
arba užsienin pabėgęs...

— Aš negavau nė vieno 
prašymo. Še. popieriaus ir 
rašalo - tuojau čia pat para
šyk laišką į namus, kad ką 
nors, ko reikia, atsiųstų. Savo 
adresą parašyk: Mickevičiaus 

g. Nr. 9.
Laišką į Alytų parašiau ru 

siškai, kad suprastų pats Dun 
kovas, ką rašau. Paprašiau, 
kad atsiųstų man baltinių, 100 
rb., ir pridūriau, kad nesirū
pintų, esu sveikas ir gerai 
jaučiuos. Dunkovas telefonu 
iššaukė mažiukę nuskurusią, 
juodą sudžiūvusią žydelkaitę, 
kuriai padavė mano laišką ir 
tuojau liepė išsiųsti. Laiškas 
namus pasiekė, nes, netrukus 
užsirašęs, ir aš*gavau išrašus: 
sviesto, šoninės, papirosų ir 
muilo. Kiek pinigų buvo atsi 
ųsta - nežinojau, nes kalėjimo 
administracija kaliniams apie 
tai nepraneša.

Dunkovas buvo taip gerai 
nusiteikęs ir toks geras, kad 
atleisdamas man ne tik rūky 
ti davė, bet ir daugiau kaip 
pusę pokelio rusiškų papirosų 
leido su savim pasiimti ir pa
sakė palydovui, kad kratos 
metu prie kameros ’durų jų 
neatimtų.

Tai buvo paskutims mano 
pasimatymas su Dunkovu.

142 ji KAMERA

Šimtas keturiasdešimt antro 
ji kamera, greta mūsų kame 
ros, visą laiką buvo tuščia. 
Tai buvo pereinamoji kamera. 
Tik staiga vieną naktį, iš penk 
tadienio į šeštadienį, privarė 
pilną tą kamerą stačių vyrų. 
Jie negalėjo ten nei atsisėsti, 
nei atsigulti. Tuojau pradėjo

me kalbėtis per sieną «mor 
zės aparatu». Pasirodė, jie 
jau visi esą nuteisti ir išve
žami į Sov. Rusijos gilumą: 
Kazachstaną Taškentą ir ki
tur. Daugumas jų gavę po aš 
tuonerius metus darbo stovy 
klos ir nedaugelis - po pen
kerius. Juos teisė kažin koks 
administracinis teismas, kurio 
jie nematė ir nežinojo, kada 
juos teisė Tik dabar, suvary 
tiems į šią kamerą, perskaitė 
visiems to teismo sprendimus. 
Pagal 58 str., kontrrevoliuci
ninkai (vis tiek, ar jis buvo 
ministeris, ar eilinis policinin 
kas) gavo po aštuonerius me 
tus, o pagal 84 to paties baud, 
kodekso straipsnį - už sienos 
perėjimą, po penkerius me
tus, nors minimam straipsny 
je nurodyta bausmė iki trejų 
metų darbo stovyklos.

Čia jiems davė popieriaus 
ir leido parašyti laiškus na
miškiams. Kaune gyvenanti
ems leido pasimatyti su arti
maisiais. Pasimatymą turėjo 
sekmadienį ir labai džiaugėsi, 
kad jų žmonos, gerai nusitei x 
kusios. tikėjo, jog Velykų jie 
turėsią grįžti į namus. Iš sa
vo žmonų ir artimųjų geros 
nuotaikos jie suprato, jog mūs 
visu laukiamoji permaina turi 
būti netrukus... Mes jiems taip 
pat palinkėjom ištvermės ir 
kantrybės. Pirmadienio naktį 
juos išvežė.

(B. D.)
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Pakeliui
(Pabaiga)

Galima skaičiuotis su gali 
mybe, kad, atsiradus tinka 
mam kapitalui, dar musų kar 
ta gali sulaukti mažybinio, be 
žmonių, dirbtinio dangaus kú 
no, mažojo mėnulio brolio, 
skrendančio apie žemę. Kad 
butų galima geriau stebėti šio 
plausto sukimąsi apie žemę, 
reikia, kad jis skristų galimai 
arčiau žemės. Tai, reiškia, 
maždaug tokioje vietoje, kur 
baigiasi žemės atmosfera, kur 
yra mažiausias trynimasis ir 
kur kelis šimtmečius tas plaus 
tas galėtų skrieti. Raketos iš 
keltasis svoris turėtų būt ko 
mažiausias. Galėtų būti gumi
nis batonas, pilnas skysčio, 
kuris beorinėje tuštumoje pra 
dėtų virti ir balioną susprog
dintų. Paskui turėtų būti aliu 
minijaus makštis, kuri suge 
betų atšviesti saulės spindulius 
ir naktį atrodytų iš žemės, 
kaip pirmo didumo žvaigždė. 
Tuo būdu ji sudarytų galimy
bę kai kuriems stebėjimams ir 
matavimams kaip trianguliaci 
jos punktas.

PRAKTIŠKAS MĖNULIS

Ar apsimokétii išmesti kete 
tą milionų dolerių tokiam dirb 
tiniam mėnuliui sukurti? Kai 
kam gali atrodyti, kad tai bu 
tų tik tuščias žaidimas. Šis 
klausimas buvo iškeltas Inns 
brucko kongrese ir Amerikos 
mokslininkas astronomas Le
vitt iš Philadelphijos į tai at
sakė visiškai teigiamai. Jis 
mano, kad tokio įrengimo pa 
gaminimo išlaidos nesiektų 
daugiau, negu pagaminimas 
B 52 bombonešio. Jis labai 
pasitarnautų geodezijai, pade 
damas diryti tikslesnius visų 
žemės plotų matavimus. Jo 
įvykdymas tarptautiniu mastu 
būtų visai nesunkus. Jeigu to 
kio mėnulio sukimąsi galima 
būtų stebėti daug metų, tai

i Mėnuli
jis pagelbėtų tiksliau išmatuo 
ti žemės plutos storį įvairio
se vietose. Jis suteiktų tiks
lesnį žemės sukimosi vidurkį, 
vadinamą konstanta «g». Pa
gal ją nustačius žemės suki
mosi pagreitėjimus būtų gali
ma surasti, kur žemėje yra 
dar neatrasti benzino plotai. 
Nauji benzino laukai ir dirb
tinio mėnulio pastatymo išlai
das apmokėtų.

Taip, kaip savo laiku jau
nuolių bandymai perduoti ži
nias per Atlantą privedė prie 
trumpųjų radijo bangų atradi
mo, taip dabartinių fantastų 
bandymai, sujungti su rimtų 
mokslininku darbais, gali duo 
ti realių padarinių.

«Draugas»

(Pabaiga iš 2 pusi.)

rinkos vežikų leksikonu, įti 
kinėti, kad L. K. Bendruome 
nės choro jau nebėra ir kad 
reikia pereitį Í litaųniečių 
«laisvą chorą» ir pradėti ruoš 
ti programą penkių šimtų 
metų São Paulo jubilėjui. Ir 
šitokius nutarimus padarė ne 
koki nors eiliniai kolonijos 
nariai, geros širdies ir valio 
žmonės, kurių darbu ir auko 
mis kurie gražių dalykų yra 
sukurta, bet tituluoti ponai iš 
«Lituania» valdybos nori 
smogti Bendruomenės chorui 
peilį iš pasalų į pečius. Tai 
žemesnė, negu džiunglių poli 
tika Net ir laukinis pamatęs, 
kad jo priešas yra silpnesnis, 
ar parkritęs žemėn, laukia 
ligi jis atsistos ant kojų ir tik 
paskui tęsia grumtynes. São 
Paulo kolonijoje yra buvę 
net ketvertą chorų. Ir visiems 
buvo vietos ir retkarčiais, m’ 
nėjimų metu, kartu dainuoda 
vo. Bet nė vienas choras p.-i 
eš kitą nesiėmė tokių nešva

MARIJA AUKŠTAITĖ

Mano namelis
Mažasis dangau, mano nameli,
Tyli šventovė keturių sienų.
Niekas tiek laimės man duot negali, 
Kiek tavo lobiai, kiek tavo vieno.

Tu lylus, šventas, kaip vienuolynas.
Uždengta taūrė manųjų godų.
Tu mano laimė, mano gėlynas — 
Neišbraidytų dvasinių sodų.

Mažutės sienos — bet erdvės plačios.
Iš rėmų žvelgia dangaus Saldybė.
Klūpo čia mintys kaip pilys satačios; 
Žemutės lubos — amžių gilybė.

Mano šampanai — atvožtos knygos.
Muzika mano — audrų gaudimas.
Už langų dūzgia vėjelio stygos, 
Lūpomis bėga — maldų verpimas.

Tu slapčių varpas — aš širdis tavo.
Kam gi atspėti mūsų gaudimą?
Tik jisai Vienas išpranašavo, 
Kad mes išausim puikų audimą.

O aš tik vieną noriu sakyti, 
Kas tą jaukumą tavy sudaro!
Tylusis Jėzau, ar atdaryti — 
Dovanas Tavo Didžiojo Dvaro?

Tu numylėjai mano namelį, 
Karmino rūbų apdengei sienas, 
įnešei Širdį — sielos kraitelį. 
Ir čia gyvena su manim Dievas. x

Mano namali, mano gerasis,
Myliu aš tave mažą — bet platų. 
Tu esi slenkstis puikus, tikrasis, 
Kur siela žingsnius į amžius stato.

Ar jau įsigijai rašytojos K. Pažėraitės idomų roma

na «Nusidéjelé» ir jos novelių rinkini «Didvyriu Žemė»? Jej
Geriausias būdas sutaupyti šiais nepastoviais laikais yra 
dėti pinigą į nejudamą nuosavybę. Ilgai sau galvos 
nesukdamas įsigyk PIGIA KAINA, vos CrS 20.00 už me 
trą žemės. ILGAM ISSlMOKĖJlMUl, dešimt pro 

centų įmokant užperkant, patogioj ir gražioj vietoj,

JARDIM DAS LAVRAS,
buvusioj fazendoj Lavras, vos už 9 kilometru nuo Kibei 
rão Pires, prie Ouro Fino, arba už 16 nuo Suzano mies 
to. Sklypai įvairaus didumo, žemė tinkama daržinikys- 
tei — chacara. Kreiptis vietoj pas savininką Bali Paber
žį, arba Vila Zelinoj pas Vitą Tijūnėli. Iš miesto eina 

autobusai Guro Fino pro pat minėtą nuosavybę.

ne - nieko nelaukdamas kreipkis į Mūsų Lietuvos» redakciją
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Nori patogioj, gražioj vietoj, pamary 
įsigyti žemės sklypą?

Neužmiršk apsilankyti Suarão.

Praia Grande

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.

Maaeiras do Brasil

ViaAnchieta — nauja autoestrada eina skersai Vila 
Suarão. Taip pat yra ir geležinkelio stotis

Daugiau informacijų «Mūsų Lietuvos redakcijoje

PERES & PRANAS LTDA.
Importação — Exportação

Raštinė: Av. Churchill, 94 - ll.o and. - sala 1116
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 ?
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rių iš UNROs lagerių atvežtų 
metodų. Su idėjiniu priešu ar 
draugu visuomet rasi kompro 
misą. Buvę kitados aukšti 
valdininkai, inteligentai atvy 
kę čia nepritapo prie veiki 
ančių organizacijų. Ne tik ne 
pritapo, bet savo ambicijų ve 
dini griaujn statomą darbą. 
Tai rodo lituaniečių politika 
organizuojant S. Paulo Lietu 
vių Tarybą, a paskutinių me 
tu pastangos būti neprašytais 
Bendruomenės choro grabori 
ais.

L. K. Bendruomenės choro 
niekas nesugriovė per 18 me 
tų, nesugriaus jo ir «Lituani- 
ja». Keitėsi chorvedžiai, o 
choras, vadovaujant darbčiai 
ir sumaniai valybai, ne tik 
nesusilpnėdavo, bet bent skai 
čiumi, paaugdavo, Bendruo
menės choristai yra sąmonin 
gi. Jie nebus dezertyrais ir 
pigi nešvanki propaganda jų 
nesuvilios, ir čia rašoma ne 
del baimės, kad kas nors su 
griautų Bendruomenės chorą, 
bet tik dėlto, kad parodyti, 
kas yra tikras, nuoširdus cho 
ro rėmėjas, ir kas griovėjas. 
Lietuviška visuomenė yra su 
interesuota, kad lietuviškas 
choras gyvuotų. Sąryšyje su 
atvykstančiu nauju maestru, 
reiks kreiptis į rėmėjus para 
mos. Choras niekad nebuvo 
aukojamas chorvedžio intere 
sams. Jei taip įvyko, ir tai 
ne iš choro kaltės, kad reike 
jo keisti chorvedis, choras ne 
liks be chorvedžio, susitarta 
jau, su kitu, kuris neužilgo at 
vykęs vadovaus chorui. O jei 
kas keršto ar kitais sumeti 
mais, nori sugriauti chorą, tai 
viena, parodo savo nekultū 
ringumą ir asmens reikalų 
statymą aukščiau bendrų 
reikalų, o antra, patikriname, 
kad šios pastangos bus tuš 
čios.

«GELBĖKITE KARVES!»

Indijoj karvės hindusu yra 
laikomos šventomis bei nielie 
čiamumis — jų nelalima pjau
ti. Vyviausybė priversta steig 
ti senoms «poilsio namus», 
kur jos šeriamos bei prižiū
rimos, kad neišdvėstų gatvė
se ir nejaudintų bindusų. To
kių «prieglaudų» yra apie 190.

Kaikuriose srityse vietiniai 
seimai yra leidę pjauti kar
ves, nors karvių globos ko
mitetas tam priešinasi. Vaka
rų Bengalijoj vinas tokių ko
mitetų suorganizavo protesto 
eitynes mies o gatvėmis ir 
turėjo pareikšti protestą sei
mui prie jo rūmų, 5000 minia, 
radusi, raitąja policiją besau- 
gojančią rūmus, puolė ir bau 
dė pasiekti rūmus. Policija 
sutiko ją guminėmis lazdomis 
ir ašarų dujomis. Vėjas bet
gi nupūtė dujas ant policijos 
dalinių, kurie buvo priverst- 
trauktis besiskirstančios mi
nios link Hindusai manyda
mi kad policija juos vejasi, 
ėmė svaidyti ją akmenimis, 
batais, laidomis, bonkomis, 
skėčiais, Sužeidė septynius 
polininkus. Vienas riaušinin
kas buvo mirtinai sutryptas 
keturi sunkiai sužeisti ir 68 
suimti. Išsiskirsčius miniai, 
dalis riaušių kėlėjų grįžo prie 
seimo rūmų su plakatais — 
«Gelbėkite karves». Jie buvo 
suimti. Taip pat buvo suimti 
ir tie, kurie surinkę aikštėje 
išmėtytus batus pardavinėjo 
pirkliams.

Akciją už karvių- «gelbėji
mą» veda Marvari sekta. Ją 
pradėjo prieš dvi savaites ir 
per tą laiką policija suėmė 
išviso 300 asmenų.

~ «Tėv. Žib.»
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— Šis «M. L.» nr. del pasi 
taikiusių švenčių šią savaitę 
išeina 4 pusi..

JAU .LAIKAS UŽSIRAŠYTI 
PIKNIKAN.

Į ruošiamą išvažiavimą i 
Santos lapkričio mėn. 21 d. 
prašomi užsirašyti ligi 15 d. 
lapkričio imtinai. Kaina - 75 
kruzeirai. Užsirašyti galima 
pas choro valdybos pirminiu 
ką K. Ausenką, iždininKą P. 
Šimoni, Vyto bare ir kleboni 
joje.

— Šį sekmadienį tuoj po 
pamaldų įvyks moterų draugi 
jos pasitarimas vakaro reika 
lais.

RIO DE JANEIRO LIETUVIAI 
PAMINĖJO SPAUDOS LAIS

VĖS SUKAKTĮ.

Spalių mėn. 10 d. Ri© de 
Janeiro lietuvių koloniją pa
minėjo 50 metų Lietuvos spau 
dos laisvės sukaktį. Tą dieną 
Rosarijos bažnyčioje buvo 
pamaldos už mirusius knygne 
šius. Vakare - kultūrinė da
lis ir linksmas lietuvių po 
būvis Caparc.one salėje. L.K. 
Bendruomenės ir «Dainavos» 
valdybos dėkoja savo nari 
ams, kurie prisidėjo ar tai 
darbų ar auka, paminėjimui 
surengti. Ypatingą padėką 
reiškiame poniai rašytojai 
R. Audenienei už prasmingą 
tai dienai paskaitą ir daiktą 
loterijai. Poniai Kobjlko ir 
dukrelei ačiū už uolu loteri
jos bilietų pardavinėjimą.

Pelnas ’ skiriamas lietuvių 
kat. pamaldoms rengti.

L. K. Bendruomenės Ir «Dai 
navos» Valdybos.

P. S. Ta proga minėtos or
ganizacijos «M. L. paskyrė 
Cr.200 oo.
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1 Praça São José, 8 Sal. 1 e 2 - V. Zelina - S. Paulo g’
| Aberturas d e firmas
1 Encerramentos de firmas
2 Transferencias de firmas
=■ Contrat. na Junta Comercial
= Bis^at. na Junta Comercial
2 Escritas Fiscais
g Escritas Comerciais

HORÁRIO das 8 às 19 horas.

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 

ISS! MOK ĖJIMUI.

Prie pat aulebuso Nr. 93 sustojimo vietos.

WHMHI

I

«M. L.» pinigus jau gavo ir 
Rio de Janeiro lietuvių orga
nizacijoms L. K. Bendruome
nei ir «Dainavai», nuoširdžiai 
dėkoja.

— Rio de Janeiro lietuvių 
kolonijos kapelionas kun. F. 
Jakubauskas išleido brošiūrė
lę apie spaudą, kuria veltui 
dalino pamaldų metu bažny
čioje minint spaudos sukaktį.

— Visų šventėms iš Rio de 
Janeiro atvyko į S. Paulo p. 
VI. ir. V. Strimaičiai aplanky 
ti savo gimines.

-- Kap. Martinikus «Daina
vos» pirmininkas šią savaitę 
lankėsi S. Pauly tarnybos rei
kalais.

— Prieš Visų Šventę Rio de 
Janeire, Caxias, mirė Andru
liu (V. Zelinos) žentas, nukris 
damas nuo dviračio, Antonio 
Guerra, 36 metų amžiaus.

— Šį šeštadien prasideda 
Pasaulinis Spaudos Kongre
sas, kuris truks ištisą savaitę. 
Kongrese dalyvauja ir du lie 
tuviai: žurnalistas Kazys Či
biras atstovauja «Eltą» ir kun. 
P. Ragažinskas Lietuvių Žur 
nalistų Sąjungą, kurios (-en
tras šiuo metu yra New Yor- 
kas.

— Pabaltijo valstybių kon
sulai São Pauly, lapkričio 
mėn. 11 d. 18 vai. Circulo Ita 
liano klube ruošia Pasaulionio 
Spaudos Kongreso atstovams 
koktelį. Ši proga bus panau
doti Svarių kraštų atstovus ar 
čiau su ažinuinti su dabarti
ne Pabalstijo valstybių padė
timi.

— Dailininkas Ant. Navic-

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

L. K. J. J. S. B.

“ v y t ii j **
Š. m. lapkričio mėn. 15 d. 15 vai. Carlos Gomes lietu 
vių pradžios mokykloje, Mokoje, kviečiai visuotiną na

rių susirinkimą.
Visi «Vytis» S-gos nariai prašomi susirinkime dalyvauti.

Valdyba.

kas nuo Naujų Metų grjš Vila 
Zelinon tęsti prieš kiek laiko 
pradėtų bažnyčios reformos 
darbų.

— Liet. Kat. Moterų Draugi 
jos ruošiamo vakaro lapkričio 
mėm. 13 d. pelnas skiriamas 
bažnyčios remonto reikalams.

— L. K. Bendruomenės cho 
ro artistai žada pakartoti neu 
žilgo 4 veiksmų dramą «Vai 
kata», kuri turėjo didelio pa
sisekimo.

— Liet S-ga Brazilijoje lap 
kričio mėn. 27 d.. Mokoje, ruo 
šia vakarą.

— Paskutiniame «O Cruzei
ro» numeryje yra patalpinta 
L. K. Bendruomenės choro 
nuotrauka dainuojant televizi
jos stotyje.

— Įtakingas vokiečių evan 
gelikų savaitraštis «Christ und 
Welt» įsidėjo straipsnį «Tauta 
svetur», kuriame rašo apie 
8 000 Vokietijoje gyvenančių 
lietuvių buitį, ju ir kitų tautie 
čiu parama išlaikomą Vasario 
16 d gimnaziją ir lietuvių 
karčią patirtį su emigracija. 
Kaip pažymi -'Ch. u. W.», ni
uo metu Rennhofo pily gyve 
na apie 190 lietuviukų. Rašy 
damas apie skaudų lietuvių 
tautos likimą, laikraštis paste 
bi. kad kas aštuntas lietuvis 
buvo ištremtas į Sov Sąjun
gą. Lietuviai, latviai ir estai 
yra ne tik. kaip vokiečių trem 
tiniai, netekę savo nuosavy
bės. darbo ir tėviškių, bet 
dar daugiau: jie yra netekę 
ir savo tėvynės. Tai yra tikri 
politiniai pabėgėliai, kurie vi 
sur gyvena tarp svetimųjų, 
visur tėra tiktai svečiai Iš 
pabėgusių lietuvių apie 40 000 
įsikūrė JAV se, Kanada priė
mė anie 7.000, D. Britanija 
2 500 ir Australija apie 1.300, 
o mažesnės grupės emigravo 
į kitus kraštus. Koks likimas 
ištinka šeimas, savaitraštis pa 
vaizduoja vieno 50 metų lie
tuvio pasisakymu: nors jis 

Baltisto
Clínica Dentária Popular 

“^ão Jludas 'Cadcu”
DIRETOR: Dr. Augusto Ribeiro Leite

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

Dentaduras — Pontes — Extrações — Obturações 
DIURNA E NOTURNA

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 į
1MOBILIARIA ALTO DO GUÃPORÉ LTDA.

Edifício I. A. P. C. - sala 3 - Caixa Postai 98.
Estado de Mato Grosso Cuiabá

niekad nėra sirgęs džiova, ta 
čiau IRO gydytojai jo plačiuo 
se pastebėjo kelias dėmes, ir 
jis buvo pastatytas prieš al
ternatyvą: arba išsiskirti su 
žmona ir vaiku, kad jie gale 
tų emigruoti, arba likti stovy 
kloję - ir visokiai emigraci 
jai bus galas. Savaime su 
prantama, minimasis lietuvis, 
nenorėdamas savo vaikams 
užkirsti kelio prasimušti į gy 
venimą, pasirašė reikalauja
mą išsiskyrimą. Šiandien sū
nus yra jau inspektorius Či
kagoje, motina prižiūri jo na 
mų apyvoką, deja, tėvas ir 
toliau temato tik žemutinės 
Saksonijos vienos stovyklos 
sienas... Likusieji ir toliau il
gisi savo tėvų žemės Vasa
ros vakarais dažnai stovyklo 
se girdimi jų chorai, kurių 
dainose atsispindi visas tėviš 
kės pasiilgimas.

— Specialus numeris apie 
Mindaugą. Vokiečių kalba 
Marburge leidžiamo žurnalo 
«Zeitschrift fūr Ostforschung» 
naujausias numeris (3) yra 
skirtas karaliui Mindaugui, 
nuo kurio vainikavimo pernai 
suėjo 700 metų. Dr. Z. Inins- 
kio 27 psl. studija «Mindaugas 
ir jo vain kas» plačiai nagri 
nė ja Mindaugo vainikavimo 
ceremonialą. Freiburgo un
to (Vokietijoje) docentas M. 
Hellmanas (1Õ psl.) rašo apie 
«Vokiečių ordiną ir Mindau
go vainikavimą». Ukrainiečių 
meno ir kultūros istorikas Dr. 
Mychajlo Hocij (gyvena Mūn- 
chene) atskirame straipsnyje 
(18 psl.) įdomiai išaiškina 
Mindaugo vainiko likimą jam 
žuvus (1263).

Šitame žurnale, kuris eina 
nuo 1952 m. pradžios Marbur 
ge, yra daug rašoma Pabalti
jo bei Lietuvos istorijos klau 
Simais. Pats Marburgas yra 
pasidaręs svarbus Rytų Euro 
pos ir Pabaltijo kraštų istori 
jos tyrinėjimo centras. Ten 
yra patekusi didžioji dalis 
garsiosios Berlyno valstybi 
nės bibliotekos. Ji dabar va 
dinasi «Westdeutsche Biblio

LIETUVOS NACION 
MARTYNO MAŽVYDO Bl

thek Čia labai si» 
kiama lituanistika® 
kalbininko prof.
lituanistinė ir labai vertinga 
biblioteka buvo visa į šitą b. 
blioteką nupirkta. Čia tuoj 
bus perkelta depozitu ir pro! 
Gaigalaičio bibu< e . Jeigu 
kam reikia įvairių žurnalų, 
Vaižganto, .Jablonskio, Krė 
vės ir kt. raštų, jie randami 
šioje b.bliotekoje.

DOMĖS LIETUVIAI!

São Caetane parduodamas 
BARAS su įrengimais ledams 
gaminti (sorveteria) ir kitais 
priedais. Labai gražioje vieto 
je su gera klijentūra. Sužino 
ti: São Caetane. Rua Pirati

ni n ga 648.

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

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

iWíXHÍHWÍYYYYYYYYYYYYYYY’
AAAAAAAAAAAAAAJL lAAAAAA

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. 
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.

YV^'YYYYWWYYWYWYYYY^fYYYWYVYWYW 
AÁAAAAÀÀAÀAAAAAAAAAAAÀA^AAAAAAAAAAAA

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

muManm
— Pigiai ir geromis sąlygo 

mis yra proga nusipirkti val
gomam kambariui baldus (sa 
la de Jantar). Kreipkis: Rua 
Venda Nova, 89.
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