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Savaitinė Politiniu įvykių Apžvalga
Nauji Krernl>aus diktatoriaijpra
mintu taku.
i I :

netik įtempia valstybių diplo
matinius santykius, bet taip
«kaitina» Amerikos visuome
nę ir paruošia viešąją nuomo
nę betkokiem nenumatytiem
įvykiam — net ir karui.
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VI METAI

Didžiai gerbiamiems lietuvių kultūros darbuotojams KA
ZIUI ir ALBINAI AMBROZEVÍÇIAMS, dėliąi tragiškos
jų sūnaus ĘOBERTO - ALGIRDO mirties, nuoširdžią
užuojautą reiškia savo ir Rio de Janeiro lietuvių vardu
' A* s.F fz J
Frikas Meieris
Lietuvos įgaliotas Ministeris Brazilijoj

Praėjusią savaitę pasaulio munistinėj Rusijoj ruoštas per
politikų akys buvo nukreiptos versmas nėra pavykęs. Visi,
Korėjoje
Brangiems bičiuliams KAZIUI ir ALBINAI AMBROZEVJj Maskvą. Visiems būto žin- kurie galvojaapie galimus gy
CIAMS liūdėsio valanda reiškia nuoširdžią užuojautą
geidu sužinoti, kas bus didži ventojų sukilimus, turi prisi
ausio žmonijos tyrono bei iš
minti, kad Rusijos vidaus sar.t laukiama iš abiejų pusiu ofen
Anelė ir Ignas Dubauskai iš Rio
tisų tautų žudiko Stalino jpė varka yra kitokia negu vaka sy vos plačiu mastu. Amerikos
karo
vadovybė
numato
panau
dinis ir kokia bus naujų Kreni rų demokratiniame pasaulyje.
liaus diktatorių politika kraš Nei propagandiniai lapeliai, doti atomines patrankas.
to viduje ir užsienyje. Spėlio nei radio bangos pavergtų
DANIJOS - LENKIJOS
jiiūų buvo įvairių. Vieni tvir tautų neišlaisvins ir geležinės
tino, kad Stalinui mirus kraš uždangos nesulaužys.
Taip
tu viduje kils neramumai ir buvo prie Stalino, taip yra incidentas rimtėja. Kovo mėn.
pavergtieji nusikratys raudo prie Malenkovo. Maskva turi 8 d. keletą Danijos žvejų lai
Už dalyvavimą šventose mišiose bei palydėjimą į amži
nojo diktatūros jungo. Antri iš anksto kruopščiai paruoš vii, del kilusios audros buvo
priversti
įplaukti
į
Danzigo
no poilsio vietą mūsų mylimo sūnaus ROBERTO —
spėliojo, kad tarp Stalino «mo tus politikos planus. Jie jau
uostą.
Lenkai
juos
sulaikė.
ALGIRDO ir pareikštą mums mūsų didžiam skausme
kinių», Malenkovo, Berijos, yra praminti ir Stalino jpėdi
Tai
padarė
del
delsimo
gra
užuojautą reiškiame Kunigui Klebonui Pijui RagažinsMolotovo kils nesusipratimai niams. Iš jų nukrypimas gręs
žinti
lėktuvą
«Mig-lõ»,
kurį
kui. Lietuvos Konsului p. Aleksandrui Polišaičiui su Šei
ir vienas kitam kapos galvas. tų didele komunizmui katas
ten
nugabeno
vienas
lenkų
la
ma. kun. Kazimierui Miliauskui, Seselei Julijai, Seselei
Treti, arčiau pažįstą komunis trofa. Tai patvirtino ir naujų
kūnas
—
politinis
pabėgėlis.
Marcelinai
ir kitoms, visuomenininkui p. Aleksandrui
tinę santvarką pasakė, kad Kremliaus šeimin rikli Stalino
Boguslauskui,
Lietuvių Katalikų Bendruomenės Choro
tuščios viltys yra tikėtis bet laidotuvių proga pasakytos
Valdybai
bei
choristams
ir visiems giminėms, draugams
—
Kinijos
komunistai
Mao
kokių didesnių permainų Ru kalbos. Jos visu šimtu procen
bei
pažįstamiems
nuoširdžią
padėką.
Tsė-tung
lūpomis
Malenkova
sijos politikoje. Stalino įpėdi tų Staliniškos, bent savo turi
pripažįsta
komunistų
interna
nis buvo pramatytas, partija niu.
Ambrozevičių Šeima
ir saugumo policija - čeką
Plėšikas laisvu noru pagrob cionalo vadu. Buvo laukiama,
visiems netikėtinumams buvo to turto nenori gražinti 'Pas kad Stalinui mirus Kinija nueis
paruošta.
pats ir su tautų plėšikais ir
STALINAS MIRĖ ANKSČIAU,
Taip jr atsitiko. Į antrą die grobikais. Jie pasitrauks iš
ną Stalinui mirus, oficialiai iš svetimų žemių tik pamatę aiš
NEGU MASKVA PRANEŠĘ.
Kremliaus buvo pranešta, kad kią ginklo jėgų persvarą. Mū
vyriausybės ir partijos pryša sų laikams labai tinka senas
Londono laikraštis «Daily
kyje atsistojo Malenkovas, vi lotynų priežodis: nori taikos,
Sketch» rašo, kad Stalinas
daus reikalus su garsiąja če ruoškis karui.
mirė nė 5 d. kovo, bet 28 va
ka paėmė Berija, kuris ir lig
sario sul’*g laikraščio kores
šiol savo žinioje turėjo kraš
pondentu, Maskva tuoj po mir
Saltas karas kaista...
to saugumą Užsienio reikalus
ties nebepaskelbe žinios, nes
pavedė Molotovui.
Kremliuje prasidėjo varžyti
Kovo mėn. 12 d. Vokietijoje.
Praktiškai šiandien Rusiją Bavarijoje įvyko naujas «šal
nės dėl valdžios. Laikraščio
valdo Malenkovas ir Berija. to karo» incidentas Du čekos
korespondentas savo tvirtiniKuris iš jų daugiau galios tu lovakų lėktuvai «Tigs-15» pas
nimus paremia nuodugniu ty
ri ir kuris «laisvu noru» turės kridę Vokietijos, amerikonų
rinėjimu Maskvos pranešimų.
pasitraukti stipresniam iš ke kontroliuojamos, t e rito rijo n,už
Sulig juo Staliną ataka ištiko
lio, kol kas sunku pasakyti. puolė du senesnio tipo lėktų
28 d. vasario dirbant savo ka
Molotovo iš vicepremjero vus atidarydami į juos ugnį.
binete. Jis mirė nešant jį į
nutrenkimas į užsienio reika A ieną pašovė ir nukrito že
trečią Kremliaus aukštą. Tai
lų ministeriją yra pažemini mėn Lakūnas, valdęs lėkiu
rodo vėliau paskelbti gydyto
mas. Toks pat likimas ištiko vą, iššoko ir su parašiutu lai
jų pranešimai apie Stalino
ir Višinskį buvusį užsienio mingai nusileido žemėn. Kitas
sveikatos stovį pilni juokingų
reikalų ministerį, o dabar pas gi lėktuvas išvengė apšaudy
smulkenų. Kitas faktas rodo,
kirtą Rusijos atstovu prie ONU. mo ir nepaliestas grįžo į sa
kad Stalinas ankščiau buvo
Krašto apsaugos ministeriu vo bazes. Amerikos vyriausy
miręs, tai neprileidimaš nė
paskirtas gen. Bulganin. Kraš
vieno Svetimšalio gydytojo.
to apsaugos ir kitos ministe bė per savo pasiuntinį Čekos
Prieš tai daugely kartų Stali
rijos yra politrukų kontroliuo lovakijoje pareiškė griežtą
no sveikata buvo tikrinama
jamos ir jų ministerial lemia protestą. Šios rūšies įvykis Amerikos ambasadorius Jungtinių Tautų organizacijai Henry Austrijos bei Čekoslovakijos
mos įtakos politikos eigai ne jau nebe pirmas. Vieną Ame Cabot Lodge, Jr., įteikia savo kredencialus tos organizacijos gydytojų. Bijojo, kad Svetim
turi. Kompartijos vadovybė rikos lėktuvą komunistai nu
šaliai gydytojai viešai nepra
Generaliniam sekretoriui Trygve Lie.
planuoja, čeką prižiūri nuta mušė 1950 m. 8 d. balandžio
neštų tikros Stalino mirimo
rimų vykdymą. Taip buvo pir Baltijos jūroje. Kitas lap
dienos.
miau prie Stalino, tas pats kričfo m. 15 d. 1951 m. skri Tito keliu-taps savarankiška. Grande do Sul estade, kuriuos
Tai patvirtina ir kiti faktai.
dęs Jugoslavijon buvo pri Spėliojimai neišsipildė. Mas čia atvežus pardavinės tur- Jau 1 kovo tiek Maskvoj, tiek
bus ir prie Malenkovo.
Kaikieno bandymas įtikinėti, verstas nusileisti Vengrijoj; kva su Kinija savo santykius guos. Tuo būdu norima numuš Budapešte, Varšuvoj buvo jau
kad per gerai suorganizuotą kuri už apleidimą lakūnų iš sutvarkė paskirdama naują ti aukštą ryžių kaina.
čiamas tam tikras sujudimas,
propagandą, ypač per 'Ame reikalavo iš Amerikos šimtą ambasadorių.
sustiprintos buvo saugumo
PABĖGIMAI
rikos Balsą» pavyks prispaus dvidešimts tūkstančių dolerių.
priemonės. Apie Stalino mirtį
Kita
superfortaleza
praėjusį
ČEKOSLOVAKIJA
tas tautas ir Rusijos liaudį
oficialiai buvo pranešta vė
iš rytinės Berlyno zonos, ru liau.
išjudinti revoliuciniam judėji rudenį dingo šiaurės Japoni
mui yra tik savęs apgaudinė joje, kuri buvo užpulta dvie atmetė Amerikos protestą del sų valdomos, yra nepaprastai
— Korėjos fronte, smarkiai
jimas. Nė vienas lig šiol ko jų rusų lėktuvų. Šie įvykiai numušto lėktuvo. Čekoslova- dideli. Koyo mėn, 11 d. į va
karinę zoną perėjo 1750 gyven sningant karo veiksmai beveik
kai sako, kad lėktuvas buvo tojų. Praėjusios savaitės an
pašautas ne Vokietijos bet tradienį iš komunistinės zonos visiškai sustojo.
Čekoslovakijos teritorijoj.
paspruko 3 tūkstančiai vokiė
LENKIJOS PARTIZANAI
Ręikalfngas advokatas byloms vesti?
čių. Pabėgėliai iš Berlyno lėk
— Paskutinėmis žiniomis tuvais perkeliami vakarų Vo apšaudė sovietų traukinį ant
Nieko nelaukdamas kreipkis į
lenkai išleido iš Dancigo su kietijon. Šitie gyventojų bėgi vokiečių - lenkų, Oderio upės,
laikytus danų laivus, o danai maf sudaro nemaža sunkumų rubežiaus. Trys sovietų karei
Advokatą Decio Farias
gražins jiems lėktuvą Mig-15, vakarų Vokietijos vyriausy viai buvosužeisti.Tos patprieš
žinoma suteikdmi prieglaudą bei. Pabėgėliai reikia aprū komunistinės informacijos pra
Raštinė: R. Santa Teresa, 28, Q-to and. salas 604 ir 605.
kaipo politiniam pabėgėliui pint darbu ir pastoge.
neša, kad praėjusiais metais
lėktuvo kapitonui.
liepos menesį partizanai nuver
(kampas Praça da Se) Fone: 35-8240 ir 32-0064
- Banco do Brasil dolerį tė nuo bėgių Berlyno-Maskvos
— São Paulo gubernatorius parduoda po 38 kruzeirus, o greitąjį traukinį. Žuvo 160
žmonių.
užsakė didelį kiekį ryžių Rio perka po 36.
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MŪSŲ LIETUVA

pusi. 2

— Lietuvos Laisvės Komite sius Congressional Record.
tas (sutrumpintai LLK) inten Visuose juose pareikšta lietu
syvina savo veiklą, derinda vių tautai užuojauta dėl ją iš
mas ją su VLIKu, Lietuvos tikusios nelaimės ir drauge
įgaliotu ministeriu Vašingto pritarimas jų vedamai laisvės
ne P. Žadeikių ir ALTu, taip kovai. Trumpai suglaudus vi
pat su Lietuvos išlaisvinimą sų jų pareiškimus, galima pa
remiančiomis organizacijomis žymėti šios svarbiausios min
ir kitais Vidurio ir Rytų Eu tys: Amerika laukia dienos,
ropos pavergtųjų kraštų egzi kada Lietuva bus vėl laisva.
liniais veiksniais. Komiteto Amerikiečiams lietuviai yra
pirm. V. Sidzikauskas, lanky puikiausias simbolis kovos už
damasis Vašingtone, aktua laisvę. Ne vienas iš kalbėju
liuosius reikalus svarstė su siųjų pareiškė viltį, kad Lie
min. P. Žadeikių, su prof. D. tuvos laisvės šventė bus vei
Krivicku konferavo dėl Balto kiai galima švęsti laisvoje
sios Knygos ir kt. Buvo su Lietuvos žemėje. Senat. Leh
šauktas LLK prezidiumo pasi mano žodžiais tariant, ameri
tarimas su atvykusiais iš Cika kiečių pareiga pasirūpinti,
nos ALTo vykd. komiteto na kad lietuvių kentėjimams bū
riais, gen. konsulu J. Budriu, tų juo greičiau padarytas ga
Amerikos Lietuvių Informaci las. Amerika ir yra pasiryžti
jos Centro vedėja ir New Yor si išlaisvinti tironijos aukas.
Senat. Listerio Hillio pareiški
ko ALTo pirmininku.
mu, «mūsų simpatijos ir pa
— Iš Amerikos pranešama, garba šiai išdidžiai, bet netu
kad ALTas nutarė kreiptis j rinčiai balso tautai ir jos lais
JAV kongresą, prašydamas vę mylintiems kaimynams Es
ištirti Lietuvos okupaciją. Ti tijoje ir Latvijoje».
kimasi, kad tam prašymui
— Vasario 16 d. šventė su
bus rasta palanki dirva, ypač
laukė
plataus atgarsio ir ame
naujajai JAV vyriausybei ir
rikiečių
spaudoje. Bene bū
daugeliui senatorių bei kon
dingiausiu
atsiliepimu reikia
greso narių vis aiškiau pasi
laikyti
įtakingo
«New York Ti
sakant už realią pagalbą bol
mes»
vedamąjį,
skirtą Lietu
ševikų pavergtosioms tautoms.
vos
bylai
ir
kitų
pavergtųjų
Be žygių Vašingtone ir įs
kovai
už
laisvę
įvertinti.
Per
pūdingo Lietuvos Nepriklauso
Amerikos
Balsą
ir
kt.
vietos
mybės 35 m. sukakties pami
nėjimo, ALTas yra taip pat Radijus buvo paskelbti VLIKo
užsimsjęs šiemet sušaukti vi ir Vykd. Tarybos sveikinimai
suotinj Amerikos Lietuvių kraštui ir po visą pasaulį iš
Kongresą.
blaškytiems tautiečiams, taip
pat laisvajame pasaulyje esan
čių trijų Vasario 16 d. Akto
Kaip Paminėta Vasa signatarų: M. Biržiškos, J. Ka
miusko ir prel. K. Šaulio žo
rio 16-Ji
dis. Vasario 16-teji — tai yra
trimito
garsas pasiruošti le
JAV-ėse Lietuvos Nepri
klausomybės 35 m. sukaktis miamai kovai. Prel. K. Šiaulio
šiemet buvo ypač įspūdingai žodžiais tariant, būkime ti
paminėta. Vašingtone JAV kriauši — Lietuvai ir vėl iš
parlamente Vasario 16 ji buvo muš laisvės valanda. Lietuvos
įspūoingiausia demonstracija įgaliotas ministeris Vašingto
už nepriklausomos Lietuvos ne P. Žadeikis pažymėjo, kad
atsteigiiną Senate ta proga ankščiau ar vėliau, bet vieną
kalbas pasakė 9 senatoriai, kartą tikrai komunistinė dik
respublikonai ir demokratai, tatū>’a žlugs: Visagalio Apvaiz
o atstovų rūmuose Lietuvai da teveda mūsų tautą į laisvą
buvo skirta ištisa valanda. gyvenimą laisvoje ir nepri
Čia kalbas pasakė 19 kongre klausomoje Lietuvoje. A LTas
so narių, be to, dar apįe 80 paskelbė atsišaukimą 562-jų
kongreso narių, tiek respubli lietuvių organizacijų vardu.
konų, tiek demokratų, su kon Jame pažymėta, kad netru
greso pritarimu davė savo pa kus bus oficialiai kreipiamasi
reiškimus, skirtus Lietuvai ir į JAV kongresą, jog pravestų
jos bylai, įtraukti į oficialiuo tyrinėjimą, kaip Lietuva buvo

Karolė Pažėraitė

Didvyriu Žemė
Saulė arti laidos. Juozas Ka
valiūnas, įsirėmęs į tiltelio tu
rėklą, žiūrėjo į sraunų Altmuh
lės upelį. Vasario pabaiga.
Paskutinės ledo lytys plaukia
pasroviui .Tokios baltos, išaki
jusios, sakytum iš mezginių
sudurtos. Štai, lyg du paukš
čiukai besibučiuoją, toliau
vanduo neša kažkokio žvėries
galvą. O ten, už tos besimau
dančios gyvos vandens vište
lės krištolinė plaštakė plau
kia. Taip, kaip ant Nemuno
kovo mėnesį, — nusprendė
Kavaliūnas. Ir sniego prisnigę,
kaip Lietuvoje. Tačiau jau
jaučiamas, skubiais žingsni
ais besiartinantis, pavasaris.
Ką jis atneš naujo?
Praskrido dvi antys krykš
damos. Paupio medžiai dar
nesprogsta, bet jau juose jau
čiama bundanti gyvybė. Tai
suuodė ir ruda voveraitė, links
mai sliuogianti medžiu žemyn.
Atsirado ir daugiau žmonių
ant tilto. Vieni atėjo pasižiū
rėti upelio, kiti lankė juodu
žalčiu atvingiuojančio traukiniuko.
Kavaliūnas, žvilgterėjęs į
sustojusį kalno papėdėje trau
kiniuką ir į Šv. Vilibaldo pilį,

baltuojančią kalne, jau lėtai
pasuko namų link. Taip, šie
grotuotais langâis pastatai,
kurių dalį ir dabar tebeužima
kaliniai, yra jo dabartiniai
namai, - su pagieža ir liūde
siu galvoja jis, žvelgdamas į
aukšta mūro siena aptvertus
kalėjimo ir lietuvių stovyklos
pastatus.
— Ponas mokytojau, — iš
girdo jis moterišką balsą. At
sigręžė.
— Ponia Džiugienė, — nūs
tebo jis, pažinęs seną pažįsta
mą. savo buvusio mokinio
Kauno gimnazijoj motiną. Kaip
paseno, pasikeitė toji graži,
išdidi moteris.
— Ponia Džiugienė nuošir
džiai tiesė jam savo ranką.
-- Žiūrėkit, kur susitikom,
— kalbėjo ji, žvelgdama į jį
maloniu žvilgsniu. — Kiek čia
sniego... Mano kojos peršlapo.
O Lietuvoj dabar žiauri žiema.
Miške labai šalta, -- ir jos
akys ūmai prisipildė skausmo.
— Taip, ten šalta mūsų vargs
tantiems, kovojantiems didvy
riams, - pridūrė Kavaliūnas
tylia balsu.
Ponia Džiugienė pajuto jo
balse kaltę ir pagalvojo, kad

JAV kongreso narys A. N. Sa
dlak ir Connecticute senato
rius Mr. Dudd. Jie visi aiškiai
pasisakė už juo greitesnį Lie
tuvos laisvės atstatymą, iš
savo pusės pažadėdami viso
kią paramą Connecticut gu
bernatorius Mr. Lodge yra
šventės proga paskelbęs spe
cialią proklamaciją. JAV LO
Ko pirm. prel. J. Balkūno kai
ba angliškai buvo baigta ke
liais Amerikos lietuvių reika
lavimais — rezoliucija Lietu
vos išlaisvinimo ir lietuvių
tautos likimo klausimu. Kal

užgrobta.
LLK
pirm.
V. Sidzikauskas savo žodyje
pabrėžė, kad Gedimino kalne
tuo esame tikri — ir vėl
suplevėsuos mūsų trispalvė.
Žymus amerikiečių politikas,
musų tautos bičiulis, Keršte
nas. dalyvavęs New Yorke su
ruoštame minėjime, pareika
lavo, kad Sov. Sąjunga už
savo smurto aktus būtų išmes
ta iš Jungt. Tautų. Atstovų
rūmų narys Kluczynski pasisa
kė pasiūlysiąs JAV parlamen
tui pravesti įstatymą ir ištirti,
kaip buvo įvykdytas Pabaltijo

m. kovo 14 d

nys svetimtaučiai minėjo Li®
tuvos vardą dažniau, nei kada
nors kitados, domėjosi jos is
tori ja ir praeitimi, reiškė su
sirūpinimą jos likimu ir drau
ge viltį, jog pavergta mūsų
tėvynė vėl greitai grįš į lais
vųjų tautų eiles. Iš vokiečių
kalba leidžiamos spaudos
apie Lietuvą ir jos bylą ar
Vasario 16 d. šventę šiltai
atsiliepė šveicarų «Der Bund»,
«Neue Züricher Zeitung»,
«Neue Züricher Nachrichten»,
vokiečių «Di« Neue Zeitung»,
Munsteryje leidžiamas «Kirche und Leben», «ÜeneralAnzeiger fur Bonn und Umgebung», «Dusseldorfer Na
chrichten», «Munchene leidžia
mas «Suddeutsche Zeitung»;
«Ost-Europa» Stuttgarte ir kt

Lietuvos Nepriklauso
mybės minėjimas Ar
gentinoje.

Prez Eisenhower parlamente

valstybių pagrobimas ir su
klastoti rinkiniai. Lietuvos
konsulas Čikagoje Dr. P. Dauž
vardis pareiškė reikalavimą,
kad okupantai juo greičiau
išsinešdintų iš mūsų paverg
tos tėvynės.
Minėjimai
buvo
plačiai
aprašyti lietuvių spaudoje.
Kiek ta proga buvo suruošta
iškilmių, pamaldų už Lietuvą,
už žuvusius ir kovojančius
krašte, kiek minėjimų, kiek
priimta rezoliucijų, sveikini
mų etc, sunku čia visus ir
besuminėti. Ar tik ne įspū
dingiausias minėjimas šį kar
tą buvo pravestas viso Con
necticut steito mastu Hard
forde, kur po pamaldų apie
3 500 žmonių, susirinkę iš vi
su valstybės kampų, nukreipė
savo žvilgsnius j puikiai pa
ruoštą sceną. Čia po atidaro
mosios pirm. adv. F. Monchū
no kalbos kalbėtojais buvo
pristatyti Connecticut guber
natoriaus pavaduotojo Ed.
N. Alien, senat. W. Borteli,

Šių metų vasario 14 (d. šeš
tadienio^ vakare A gentinos
Lietuvių Bendruomenės Temperley skyrius suru >šė Lietu
vos nepriklausomyb s paminė
jimą. Kadangi skyriaus pirm
kas p. P. Vaitkevičius buvo
išvažiavęs
į provinciją, pami
skaito savo programinę kalbą
nėjimą atidarė skyriaus vice
pirmininkas Antanas Repečka
bos tekstą išgraibstė ameri Jis paminėjimą vedė vykriai ir
kiečių laikraščių koresponden sumaniai. Savo įžanginiame
tai, kongreso narys Saklak žodyje buvęs Berisso Antano
pasižadėjo ją paskelbti JAV Smetonos vardo lietuvių moky
kongrese. Ypač įspūdingas klos mokytojas Antanas Re
buvo Čiurlionio ansamblio kon pečka pabrėžė, kad 200 mili
certas, baigiąs meistriškai pa jonų gyventojų sovietų Rusija
visai begėdiškai užėmė
dainuotomis J. Žilevičiaus
3
milijonų
gyventojų, ramią
«Laisvės» ir «Eisim namo»
Lietuvą,
kurią
netik tautiniai
dainomis. Amerikiečiai gėrė
josi ansamblio pajėgumu ir ir kultūriniai engia, bet dargi
trėmimais stengiasi fiziniai
atlikto darbo tobulumu. Šven sunaikinti.
lės pravedimu buvo sužavėti
Po jo tarė žodį skyriaus se
tiek senieji, tik naujieji atei kretorius
Bubniovas, kuris
viai.
pasakė,
kad
mūsų bro
Kai kieno buvo galvojama, liai 1918 m. minimi
vasario
16 d. su
kad po 8 rių tremties metų važiavę į Vilnių paskelbė
ne
Lietuvos byla pamažu pradės
priklausomą
Lietuvą;
Šiandien
eiti užmarštin, tačiau šiemeti mūsų pareiga sekti jų pavyz
niai šventė-* minėjimai paro dį ir nė vienu momentu nenu
dė visai ką kita: tikrovė to leisti rankų. Buvęs gimnazijos
kiems spėliojimams yra prie direktorius J. Vedegys skaitė
šinga. Šiemet Lietuvos Nepri išsamią šiai dienai pritaikintą.,
klaus g mybės diena buvo taip paskaitą.
šiltai, plačiai ir didingai mini
Meninė programos dalis taip
ma, kaip dar niekad prieš tai. pat labai vykusiai buvo išpil
Radijai, spauda, įvairios or
(Pabaiga 3 pusi.)
ganizacijos ir pavieniai asme

šis viengungis galėjo taip pat
likti miške drauge su kitais,
o ne bėgti Vokietijo*'.
— Kaip jūs čia atsidūrė t? .
— susidomėjo ji.
— Mane Tauragėj, kur va
sarojau pas gimines, sugavo
vokiečiai apkasų kasti. Kada
pasijudino frontas, aš pabė
gau, visokiom susisiekimo
priemonėm slinkdamas tolyn
nuo bolševikų į vakarus. Taip
atsidūriau Bavarijoj, dirbau
kaime pas ūkininką vokietį,
o paskui persikėliau stovy
klom Čia, gimnazijoj, mokyto
jauju. O kur, ponia, gyvenat
ir pas ką čion atvykot, galiu
žinoti?
— Aš gyvenu stovykloj, Mi
unchene. Atvažiavau čion ligo
ninėn atlankyti sergančios
draugės. Mano traukinys išei
na už poros valandų, tad ta
proga panorau atlankyti ir šią
stovyklą. Galvojau, gal rasiu
pažįstamų. Na, ir neapsirikau.
Radau tamstą
— Tad gal ponia malonės
užeiti į mano kambarį pasišil
dyti, batelius išdžiovinti? —
pasiūlė nuoširdžiai Kavaliū
nas.
— O gal ir gerai būtų, —
sutiko Džiugienė.
Jie jau artėjo prie didžiulių
stovyklos vartų, prie kurių
stovėjo lietuvis sargybinis.
— Kada juodu įžengė į ka

lėjimo vienutę, dabartinį va r
gingą Kavaliūno kambarėlį,
jis paprašė viešnią jaustis,
kaip namie.
— Dar tamstos neapleido
jumoras? Ir koncentracijos
stovykloj būdamas, gal pasa
kytum, kad jauties, kaip na
mie, ar ne?
— Kas mum beliko daugiau,
ponia? Tik jumoras kiek palai
ko mus, - nusišypsojo Kava
liūnas, statydamas ant geleži
nio besikūrenančio pečiuko
skardinę su vandeniu.
— O ponios dar kartą pa
prašysiu jaustis, kaip namie,
ir nusiauti batelius.
Viešnia pakluso.
Paskui, jau begeriant arbatą
su IRO sausainiais, Kavaliū
nas pasiteiravo:
- Ponios vaikučiai tikiuos,
drauge su ponia gyve n.-? Gal
neišsibarstė pakeliui, kaip kai
kurių - vargšių motinų? Juk
dideli Kaip laikosi mano pir
masis mokinys Arūnas?
— Arūnėlis... — graudžiu
balsu ištarė motina. — Arūnė
lis ten, Lietuvoj, Žaliojoj Ar
gi tamsta to nežinojai?
- Argi tai gali būti tiesa?
Toks dar vaikas Vos 16 me
tų amžiaus .. Ir kaip ponia jam
nesutrukdei? — nerimo pagau
tas, beveik šaukė mokytojas.
Viešnia, žiūrėdama į grotuo
tą langelį, pradėjo iš lėto pa

šakoti:
— Nieko aš jam negalėjau
padaryti. Mano vaikai, vyrui
mirus, nuo mažens savaran
kiški jaučiasi. Jis jauniausias
mano šeimoj, bet mes visi jo
paskutiniais metais klausėm.
Nežinau, kokią jėgą jis turėjo
savy, bet mum jo žodis buvo
šventas. Juk pats tamsta ma
tei. koks jis buvo protingas
ir kaip mokėjo, kalbėdamas,
įtikinti kitus. Dar vokiečių
okupacijos metu, vos 14 metu
būdamas, jis susidraugavo su
majoru ligunu ir drauge su
juo dirbo konspiracinį darbą.
Jo bendraklasio vargingam
bute buvo slepiamos radio
siųstuvo dalys. Sukrovę tas
dalis į kelis lagaminus, jie
vykdavo automobiliu į mišką.
Paskui. įsiveržus bolševikam
j Lietuvą, aš kurį laiką nema
tydavnu jo namie. Tik vieną
liepos mėnesio dieną priva
žiuoja prie mano namų veži
mas, išlipa iš jo senis ir pa
duoda man rašteli nuo sūnaus.
«Brangi Mamyte. — rašė jis,
Labai prašau Tave skubi
ai susikrauti daiktus į šį veži
mą ir vykti Vokietijon Aš
lieku čia. bet Sigitas ir Danu
tė tegu Tave lydi, tegu drau
ge su Tavim važiuoja. Šis se
nukas vyksta pas savo duktė
rį į Kybartus. Ten gal patek
šit į traukinį Mamyte, prašau

3

1953 m. kovo 14 d

MŪSŲ LIETUVA

pusi. 3

B. Brazdžionis
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pareiškimas, padarytas per radio Nepriklau
somybės šventės proga.
Dar ka-tą Nepriklausomy
bės šventė yra švenčiama
Lietuvai esant priešo okupa
cijos priespaudoj. Ir šiandien,
kaip jau daugelio metų bėgy
je, atsiminimas apie didžią Lie
tuvos istorijos datą — tūks
tantis devyni šimtai aštuonio
liktų metų vasario šešioloktą
ją dieną — kurią lietuvių tau
ta savo sostinėje Vilniuje pas
kelbė atstatanti nepriklauso
mą Lietuvos valstybę, yra a p
temdytas minties, kad lietu
viai savo krašte yra
tik įnamiai, svetimo okupanto
ir barbariško priešo negailės
tingai persekiojami.
Ir vis dėlto, pro sunkius
debesis, kurie gaubia musų
tėvų žemę, mes matome vis
daugiau ir vis didesnių, pas
tovesniu prošvaisčių.
Nuo pat to momento, kai
Sovietų Sąjunga, kurios poli
tika visados buvo paremta
teisės ir žmoniškumo dėsnių
laužymu, padarė dar vieną
tarptautinį nusikaltimą, užpul
dama ir okupuodama Lietuvą,
trys elementai sudarė Lietu
vos bylos pagrindą. .Jie yra:
mūsų tautos nusistatymas jo
kia kaina nepripažinti sovie
tu padarytojo Lietuvai smurto
ir iš to nusistatymo išplau
kiąs pasiryžimas išsivaduoti iš
bolševikų jungo; antra, musų
laisvės siekimo teisėtumas, ir
galop, įsitikinimas, kad tarp
tautiniai įvykiai plėtosis pa
lankia mūsų siekimų krypti
mi.
Laikui einant nė vienas tų

Griuvėsiai
Tų dienų tetiko tik griuvėsiai,
ir atgal sugrįžt nebgali,
Tu tenai regėjai dieną šviesią,
O naktis užklupo pakely.

Krauju teka Nemunas patvinęs
Ir našlaičių ašarom - - Neris,
Daug nebematys dangaus tėvynės,
Daug tėvų pastogėn nebegrįš.
Pro patrankų gausmą ir pro mirtį
Kas pasigailės tavęs mažos,
Tėviške, ir kas paguos tau širdį?
Niekur niekur tako iš tamsos...

toviai ryškėja Lietuvos lais
vės atstatymo perspektyvos.
Tačiau šiuo tarpu tauta kraš
te vis dar stovi akis į akį su
žiauriu priešu, kurs siekia ją
išnaikinti fiziniai. Todėl kraš
te tebėra galioje dėsnis sau
goti tautos gyvybę nuo prie
šo smūgių, o lietuvių sielą
nuo bolševikų demoralizaci
jos ir rusų įtakos.
Laukdami Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo ir jam
dirbdami, mes, tremtyje gyve
nantiej: lietuviai, laikome ko
kojančios tautos valią, jos tei
sės ir interesus musų vyriau
siu įstatymu, kuriam privalo
me subordinuoti mūsų darbą

(Tąsa iš 2 pusi )
dyta. Tem perliškių choras,
nors ir nesenai suorganizuo
tas, Igno Valentinavičiaus di
riguojamas, gražiai pasirodė.
Mažos mergaitės padeklama
vo Visuomenė buvo labai mis
tebinta daug žadančiu nese
nai sukurtu jaunuolio Vytauto
Cibavičiaus kvartetu, kuriu
įeina A. Rastauskas, Z. Jau
nius, R. Mackevičius ir V.Ju
saitis. Susirinkusieji plojimais
reikalavo dainas kartoti.
V. V.

elementų neišnyko. Priešin
gai, kiekvienas jų yra pasida
ręs stipresnis bei ryškesnis,
Mes žinome tikrai, jog nežiū
rint ilgos okupacijos, propa
gandos ir teroro, tautos širdis
palieka kaip buvusi, lietuviš
ka ir krikščioniška, kad ji
tokiu pat atkaklumu, kaip pir
mą okupacijos dieną priešina
si komunistinėms idėjoms ir
santvarkai, kurias
sovietai
stengiasi prievarta įskiepyti;
mes žinome, o taip pat žino
civilizuotas pasaulis, kad mū
sų tauta gyvena troškimu ats
tatyti savo valstybės nepri
klausomybę Vienas svarbiau
sitj Sovietų Sąjungos politikos
ir propagandos uždavinių už
sieny buvo pridengti savo Įsi
veržimą į Lietuvą melo skrais
te ir pašalinti Lietuvos vardą
ne tik iš politinių .žemėlapių,
bet ir iš žmonių atminties.
Šiandien galima konstatuoti,
kad sovietams nepasisekė ir
nepasiseks šį uždavinį įvykdy
ti. Niekas neginčija Lietuvos
teisės būti nepriklausomai ir
laisvai bei demokratiškai tvar
kytis savo žemėse. Niekas ne
bando teisinti Sovietų sąjun
gos okupacijos Lietuvoje. Ir
nors sovietai yra padarę daug
kitų sunkių taikos ir karo nu
sikaltimų, jų elgesys su Lie-

tuva palieka ryškiausiu netei
sėtumo ir nežmoniškumo pa
vyzdžiu.
Tarptautinio horizonto proš
vaistę sudaro naujos Jungtinių
Amerikos Valstybių vyriausy
bės nusistatymas tų kraštų
atžvilgiu, kurie yra Sovietų
Sąjungos okupuoti ar šiaip
užvaldyti. Amerika niekados
neslėpė savo ypatingų šimpa
tijii tiems kraštams. Bolševi
kams prijungus Lietuvą prie
Sov. Sąjungos, Amerikos vy
riausybė tuojau pareiškė ne
pripažįstanti Įjungimo. Šitos
linijos ji laikėsi ir tada, kai
sovietai buvo laikinai pasida
rę demokratinių valstybių są
jungininkais kare prieš Hitle
rio Vokietiją. Dabar naujai
išrinktas
Jungti
nių Valstybių Prezidentas gen.
Eisenhoweris, dėstydamas sa.
vo politikos pagrindus, yra
paminėjęs apie sovietų pa
vergtų kraštų išvadavimą gre
ta kitų politikos klausimų, ku
rių sprendimo reikia siekti.
'Pok i u bildu bręsta nauja lai
kysena sovietų atžvilgiu, bręs
tą nauja tarptautinės tvarkos
atstatymo politika, kuri bus
priešpastatyta Sovietų Sąjun
gos varomai agresijos bei
smurto politikai ir turės pri
ves prie likvidacijos pavojaus
gręsiančio civilizacijai iš Mas
kos pusės. Tuo pačiu atgaus
laisvę Lietuva ir kiti kraštai,
kurie dabar yra bolševikų te
riojami.
Šitaip palaipsniui, bet pas

neverkti manęs. Aš čia esu
reikalingas O Tau likti nega
Įima, nes turėsi dėl manęs
nukentėti. Dar pasimatysim
sutartoj vietoj. Bučiuoju Tave
ir visus stipriai. Ligi pasima
tymo».
Tą laišką paskaičiusi,
netekau gdvos. Nė bėgt, ne
rėkli. Na. bet vyriausias sū
rus Sigitus mane nuramino.
«Kaip bebūtų, važiuokim. Gal
dar mes ir jį prikalbinsim».
Pagraibomis susidėjom daik
tus. Kaip gaisro užklupti, rei
kalingesnius daiktus palikom,
o lagaminus prikrovėm viso
kiais niekais. Į vakarą priva
žiavom mišką ir pasiekėm
kažkokio eigulio triobelę. Ten
jau laukė mūsų Arūnas. Išvar
gęs, išbalęs, su degančiom
pasiryžimu akimis. Į jį tik
žvilgterėjusi, pajutau, kad jo
neperkalbėsiu. Nekalbino jo
važiuoti nė Sigitas. Ir argi ga
Įima nuo tokio pasiryžimo
atkalbinėti? — Sūneli mano,
sūneli, — verkiau aš, daugiau
nė žodžio Tada Arūnas tarė
kiek virpančiu balsu: Ačiū
tau, mamyte, kad manęs nesu
laikai nuo mano pasiryžimo,
Tai bus šventa kova, mamytė.
Pasimelsk už mus. Dėl tavęs
aš būsiu ramus. Yra kas tave
globoja. Dabar galėsiu drąsi
ai kovoti prieš Lietuvos engė
jus - okupantus». Ir jis išbu

čiavo man rankas ir veidą,
lyg skirtųsi ilgam. Taip pat
atsibučiavo su broliu ir sese
ria. Aš, pro susigraudinimo
ašaras, l ieko nebegalejau jam
pasakyti. Tik tepatikrinau. ar
tebeturi ant kaklo retežėlį su
kryželiu. Kiek nusiraminau,
pagalvojusi, kad be Dievo ži
nios nė plaukas nuo galvos
nenukrenta, ir, sėsdama j ve
žimą, tariau jam: «Tegu tave
ir tavo brolius didvyrius Die
vulis palaimina, kaip aš tave
ir juos laiminu». Peržegnojau
ji ir tamsų mišką, kuriame
karts nuo karto pasirodydavo
šviesos taškutis. Tai ėjo sar
gybą partizanai - miško broli
ai.
Džiugienė nutilo išvargusi,
išbalusi, lyg iš naujo visa
išgyvenusi. O Kavaliūnas jau
tesi, ant dėžės sėdėdamas, lyg
būtų atsidūręs teisiamojo kė
dėj prieš teisėją. Kodėl, ko
dėl jis nepabėgo iš pafrontės
atgal Žemaitijon? Vieton to,
kad prisijungtų miške prie
didvyrių partizanų, jis bailiai
kasė, vokiečių nacių priežiū
roje, tuos nereikalingus be
prasmius apkasus. Tiesa, jis
tada dar tikėjo tuo nežinomuo
ju ginklu, kurį turėję vokie
čiai panaudoti bolševikam ats
tumti. Ir, kaip moteris, jis ti
kėjo stebuklu. Ne, tai nėra
pasiteisinimas. Štai jis sėdi

prieš šia išvargusią motiną,
kuri paaukojo savo sūnų Lie
tuvai, ir net nemoka jos nura
minti. Kaip jis gali ją paguos
ti, kad pats reikalingas pasi
gailėjimo?
— Ponia, atleiskit man, —
sušvebeldžiavo jis, bučiuoda
mas jos ranką.
— Už ką aš jum turiu atleis
ti? — nustebo Džiugienė
— Nežinau, ar jūs mane su
prasit, brangi ponia. Manau,
kad taip. Didvyrio motina turi
turėti didžią, kilnią sielą... Aš
dažnai dažnai pagalvoju, ar
nereikėjo man ir kitiem to
kiem, kaip aš viengungiam,
prasiveržti per frontą ir pri
sijungti prie anų... didvyrių.
Ypač dabar, kada Ponia man
papasakojot apie savo Arūną,
jaučiuos labai labai kaltas
prieš ponią, prieš visas Lietu
vos motinas ir prieš Lietuvą
Džiugienė atlaidžiai nusišyp
so jo.
- Ne, nekeikia taip jaudin
tis. Kiekvienas žmogus turi
savo kelią. Mes visi esam Lie
tuvai reikalingi, net aš, nebe
jauna būdama. Tamsta čia au
klėji naują kartą, naujus did
vyrius Juk ir mano vyriausi
as sūnūs Sigitas nepasiliko
anapus geležinės uždangos.
Jis kitu būdu nori būti nau
dingas Lietuvai. Jau greit bus
inžinierium, kad nors atstatys

Lietuvos kelius. Mano Danutė,
tikiuos, bus nebloga dailinin
kė. Ji jau dabar savo paveiks
Jais tarnauja Lietuvai, jos iš
laisvinimo idėjai. O aš gal
esu reikalinga tokiem, kaip
tamsta, nuliūdusiems nuramin
ti, energijos įkvėpti. Ar ne?
Kavaliūnas pakėlė savo nūs
tebusiąs akis į beveik links
mą Džiugienės veidą. Tos ge
ros motiniškos akys... Kaip
jam jų trūksta čia, tremtyje.
Jo motina mirė dar prieš pir
mą bolševikų okupaciją. Jo
sužadėtinė, kurią jau buvo
bevedąs prie altoriaus, turėjo
lengvabūdiškas akis. Jis jos,
matyt, nemylėjo, nes retai apie
ją tepagalvoja.
— Iš tikro, ponia, Jūsų at
vykimas man didelė paguoda
Jaučiuos morališkai sustiprė
jęs, pasijutau taip pat reika
lingas žmogus šiame pasauly
je.
— O juk ateis tikro išvada
vimo valanda, — įsitikinusi
kalbėjo Džiugiene. — Tik kar
tais mano sielą pagauna silp
numas. Man kiekvieną žiemą
darosi liūdna, pagalvojus, kad
mano sūnelis ir jo draugai
miške nesušaltų. Tik pavasarį
aš atsigaivinu ir gyvenu nau
ja viltimi ir lūkesiu.

Lietuvos Diplpmatijos Setas
Stasys Lozoraitis

ir mintis, atskirus interesus
ir nuomonių skirtumus,
musų gabumus ir silpnybes.
Šią brangią Lietuvai dieną
aš pateikiu tautai ir užsienio
lietuviams širdingus sveikini
mus.
Lietuvos Nepriklausomybės
šventės dieną Lietuvos Minis
teris prie Šv. Sosto S. Gir
dvainis padarė priėmimą Pa
siuntinybėje, kuriame dalyva
vo lietuvių kolonija su J. E.
Vyskupu V. Padolskiu pryša
ky, dvasiškuos atstovai, kurių
tarpe buvo J. E. Vyskupas J.
Bučko, diplomatai, italų visuo
menės, kultūros, mokslo ir
spaudos sferų žmonės su p.
Cingolani, Italijos vyriausy
bės viceministere pryšaky.
Ypač gausingai buvo atstovai!
jamos sovietų pavergtos tau
tos.
Vasario 16 dieną Romos lie
tuviškų transliacijų vedėjo
Dr. J. Gailiaus rūpesčiu Ita
lijos radijofonas davė lietu
višką muziką ir atatinkamą
paskaitą italų kalba. Trumpo
mis bangomis buvo transliuo
ta iš Romos Lietuvos Diploma
tijos Šefo, VLIKo ir J. E. Aikivykupo Metropolito J. Skvi
recko atsišaukimai.

Vasario mėn. 2 dieną Stasys
ir Vincenta Matulaitytė Lo
zoraičiai atšventė savo vestu
vių 30 metų sukaktį.

J. Augustaitytė - Vaičiūnienė

Neužmiršk
Lietuvi, nuklydęs į tolimą šalį,
Neužmiršk atsigrįžt atgalios,
Kur liko laukai, rugių varpoms nubalę,
Neužmiršk koplytėlėj Madonos tylios.

Neužmiršk! prie kryžkelės mėlyno kryžiaus,
Pakelėj remunėlės baltos.
Ir takelio, kuriuo tavo laimė tiek kartų sugrįžo,
Neužmiršk! saulėlydžių aukso maldos, —
Kaip į Baltiją saulei įbridus,
Miršta dienos pūkiniuos gaisuos,
Ąžuolynai sapnuoja išdidūs
Ir girdėti skudučiai visuose kraštuos.

— Ir jokios žinios apie jį
neturėjot? — pasiteiravo mo
kytojas.

— Dar prieš metus nežino
mais keliais pasiekė mane ži
nia, kad jis dar gyvas, tebeko
voja. Anie, tie raudonieji žvė
rys, nepajėgia kitaip mūsų
sakalėlių išnaikinti, tai išmo
kė šunis jų ieškoti ir juos su
draskyti. Bet aš netikiu, kad
atsirastų toks šuo, kuris Arū
nelį panorėtų bent įkąsti. Jį
visi šunes mylėjo, net bjauri
ausieji. Dar aš jį pamatysiu,
tikiu, kad pamatysiu, — užbai
gė Džiugienė ir klausiančiu
žvilgsniu pasižiūrėjo į sūnaus
mokytoją, lyg laukdama prita
rimo.
Kavaliūnas, pats netikėda
mas tokiu stebūklu, tvirtu bal
su tarė motinai:
— Taip, jūs jį dar pamaty
sit.
* * *
Praėjo dar viena žiema. O
pavasarį Kavaliūnas atsidūrė
anapus Atlanto, Čikagos mies
te. Neįprastas darbas gumos
fabrike ir jokios prošvaistės
Lietuvos danguje. Kavaliūno
veidas išsivagojo naujomis
raukšlėmis. Tik savaitgaliais
kiek atsigaivindavo. Turtinga
Čikagos miesto biblioteka, lie
tuviški laikraščiai ir suėjimas
su tautiečiais jį kiek praskai
drindavo.
Kartą, parėjęs iš darbo, jis
rado savo kambary, ant stalo,
laišką. Iš Vokietijos. Nepažįs
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Iš Argentinos lietuviy praeities
BRONIUS BLAVIEŠČIŪNAS SIUNČIA PADĖKOS TELEGRA
MĄ KALININUI

Rašo Vladas Veselauskas
1939 m. spalio mėnesį, ka
da «tautų vadas» «ir mokytojų
mokytojas» Stalinas Lietuvai
«gražino» Vilnių, Lietuvos pa
síuutinybés pirmasis sekreto
rius Br. BlaviešČiūnas prade
jo rinkti lietuvių tarpe para
šus, kad pasiųsti Kalininui pa
dėkos telegramą. Nors čia
daug kas komandavo, kad
BlaviešČiūnas ne į savo rei
kalus lenda, bet vis tik jis
nekreipė jokio dėmesio. Lietu
viški komunistai labai noriai
po ta telegrama pasirašinėjo.
Tų pačių metų pabaigoj Lie
tuvos Užsienio Reikalų Minis
terija atšaukė įgaliotą minis
terį pietų Amerikai atšaukė
įgaliotą minister} Pietų Ame
rikai Joną Aukštuolį ir pasiun
tinybės pirmąjį
sekretorių
B. Blavieščiuną. Į Aukštuo
lio vietą atvyko Dr. K. Grau
žinis. Jo paskyrimas P. Ame
rikai buvo tikra Dievo dova
na netik P. Amerikos lietu
viams, bet ir visai lietuvių
tautai. Nė vienas Argentino-;

lietuvis veikėjas patrijotas
tvirtina, kad vargu buvęs mi
nisteris Aukštuolis būtų nepa
sisiūlęs bendradarbiauti su so
vietais. Ministeris išvykdamas
Lietuvon,
tiek katalikams,
tiek tautininkas paliko labai
nemaloni;} prisiminimų. Tauti
ninkai perimdami Lietuvių Na
mų valdymą rado 900 tomų
lietuviškų knygų. Savo orga
nizacijos knygyną tautininkai
sujungė su Liet. Namų knygy
nu. Buvo norima turėti vie
nas tvirtas knygynas. Naujoji
Liet. Namų taryba visose mi
nisterijose ir įvairiose įstaigo
se prašinėja knygų. Kada Liet.
Namai buvo uždaryti, visas
turtas buvo nugabentas į pa
siuntinybę. Tautininkams išė
jus į konfliktą su Aukštuoliu,
Aukštuolis Lietuvių Namams
priklausomas knygas išdalijo
komunistams, Susivienij mui ir
Draugijai Lietuvai. Katalikai
nors ir priklausė ALOS komi
tetui ir pareiškė pretenzijų,
kad jiems gražintų nors 900

BnBHDHMBUHHHMni
Nori patogioj, gražioj vietoj, pamary — Praia
įsigyti žemės sklypą?

Grande

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 šalia
esančių klypų.
Viaq An cliieta — nauja autoestrada eina skersai Vila
Suarão. Taip pat yra ir geležinkelio stotis.
Daugiau informacijų «Musų Lietuvos redakcijoje

tama pabraiža. Gal koks ligo
nis tautietis šaukiasi pagelbos.
— pagalvojo. O tokių juk dau
liybė anapus vandenyno pasi
ško. Ir retas kuris drįsta pragyti siuntinuko. Taip sunku
yra prašyti...
Atplėšia voką. Ir n istebusfomis akimis permeta šias ei
lutes:
«Mielas ponas Mokytojau!
Žinau, kad Tamstai įdomu iš
girsti apie Jūsų buvusį moki
nį Arūną. Taigi, skubu Tams
tai pranešti, kad aplinkiniais
keliais gavau apie jį brangią
žinutę. Mano Arūnelis buvo
pernai raudonųjų sugautas,
kankinamas, kad išduotų, sa
vo brolius kovotojus, bet jis
neišdavė. Kodėl jo n e pakorė,
kaip daugumą sugautų parti
zanų, nesuprantama. Jį bolše
vikai buvo bevežą baisiausion
koncentracijos stovyklon Bet
jis stebuklingu būdu pabėgo.
Ir dabar jis vėl grįžo pas miš

ko brolius. Tas pranešėjas
gale savo laiško man rišo:
«Br ntri Ponia, jei Jtisų sūnus
sugebėjo išsprukti iš pat ran
donųjų nasrų, tai tikėkis. dar
jis padarys didesnių stebuklu.
Dar jūs jį gausit pamatyti iš
laisvintoje Lietuvoje». Ir aš
tuo tikiu, tvirtai tikiu Juk
Lietuva — didvyrių žemė.
«Te Dievulis laimina ir -Jus
Jūsų vargingame tremties ke
lyje. E. Džiugienė».
Kavaliūnas susiėmė veidą
rankomis ir sudejavo: Kiek
jų ten žūsta kovojant prieš
tūkstanteriopai galingesnį prie
ša, kiek jų ten susisprogdina,
nebegalint kovoti, kad nenu
kentėti) giminės, juos atpaži
nusi Laisvi gimę, laisvi mirš
ta. Gal tik saujelė ju beliko...
Bet kraujas, už Tėvynę pra
lietas, dejuoja, šaukiasi naujų
kovotojų. Ir jie žengia links
mi, papildo žuvusiųjų gretas.
Didvyrių žemė...
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tomų, kurios buvo jų pastan
gomis įgytos, bet Aukštuolis
katalikams nedavė nė vienos
knygos Aukštuolis katalikų ir
tautininkų sukurtą didelį kny
gyną, kuris buvo laikinai jam
patikėtas pasaugoti, lyg ir sa
vo nuosavybę, išdalino komu
nistams ir prokoministams.
Ten buvo daug religinio turi

Žurnalistas, visuomeninkas
kun. V. Mincevičius plačiai
garsinąs Lietuvos vardą Ita
lijoj per vietinę spauda ir pla
čias pažintis su žymiais Itali
jos politikais.

atsirado ir pianistas Vytautas
Bacevičius, siūlydamas už ku
klų atlyginimą dalyvauti pro
gramoje. Tautininkų atstovas
griežtai užprotestavo, nes sa
vaitę anksčiau komunistų sa
vaitraštyje Momente tilpo VBacevičiaus atviras laiškas,
kuriame jis viešai prisipažįs
ta, kad kultūringiausios lietu
vių organizacijos yra komu
nistinės. Kun. A. Andriušis,
gailestingumo vardan, pradė
jo tautininkų atstovą prašinė
ti, kad nusileistų. Tik jam as
meniškai prašant tautininkai
nusileido.
Kada išėjome iš pasiuntiny
bes, kun. Andriušis pradėjo
tautininkams aiškinti, kad jis
visiškai sutinkąs <ui tautinin
kų argumentacija ir Bacevi
čiaus del jo žygįų nesimpati
zuojąs, bet pagaliau reikia
būti žmonėmis. Ar nemanote,
kad žmogus desesperacijos
pagautas? Greičiausiai ir vai
go kas antra diena
Posėdyje buvo nutarta, kad
kun.Andriušis ir VI. Veselaus
kas apvažinėtų radio stotis.
Buvo norima ir per radio Išei
vių Dieną paminėti.

JAU LAIKAS ATNAUJIN
TI 1953 METAMS «Mūsų Lie
tuvos» prenumeratą. Laikraš

čio likimas
rankose.

yra skaitytojų

TAUTIEČIAI

Norintieji, Santos kurorte
praleisti trumpesnį ar ilgesnį
laiką, prašome apsistoti pas
STEPONAIČIUS. Čia galima
pigesne kaina gauti kamba
rius ir pagal lietuvišką skonį
pritaikytą maistą.
Adresas: Jose Menino, g-vė
Godo Fredofraga, 173 nr. Boa
dės: 2, 3, 14, 22, 32.

SKAITYK 1R PLATINK

nio knygų. Kokio likimo susi
laukė tos knygos patekusios
į komunistų rankas, nesunku
atspėti.
Dr. K. Graužinis į Argenti
ną atvyko tik vienas. Į Br.
Blavieščiūno ir -Jurgio Ku
činsko vietas nieko neatsiun
tė. Tokiu būdu jam reikėjo
atlikti ir sekretoriaus ir konsularinio skyriaus vedėjo pa
reigas Paliko tik žemesnieji
tarnautojai Anatolijus Grišonas ir Antanas Vilutis.
Naujasis ministeris tuojau
pradėjo ieškoti kontakto su
kolonija. Aukštuolio Blavieš
čiūno įsteigtas ALOS komite
tas negalėjo Dr. Graužinio pa
tenkinti, nes beveik visi to
komūeto nariai bir o komunis
tai. Dr. Graužinis pasistengė
ši komitetą reformuoti. Sutvir
tino katalikų atstovybę ir pa
kvietė tautininkus Katalikai
su tautininkais sudarė bendrą
bloką Arg. Liet Balsas bal
suodavo su komunistais. 1940
m Nairn Metu sutikimui lie
taviški komunistai komitetui
perleido José Verde salinna.
nes šiai dienai saliona jie bu
' o išsienomavę. Tai buvo vie
nintėlis kartas Argentinos lie
tuviu istorijoje, kada visos
organizacijos susivienijo. Lie
tavos nepriklausomvbės šven
tės jau nebepasisekė bendrai
suruošti.
Dr K. Gra"žinis gali pasi
didžiuoti, kad vienu atveju
jam pavyko visas organ izaej
jas suvienyti.
Galvojome iškilmingai su
ruošti Išeivių Diena. ALOS
komitetui susirinkus progra
mą aptarti, staiga posėdyje

«MŪSŲ
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Aberiuias de firmas
Encerramentos de firmas
Transferencias de firmas
Contrates na Junta Comercial
Distrafos na Junta Comercial
Escrítas Fiscais
Escritas Comerciais

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

HORÁRIO das 8 òs 19 horas.
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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 Ferros
Amadeu Cesar Machado - Nanuque, Minas
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Metalo Isdirbiniq «Industria Strazdas»
J
1
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atlieka įvairius geležies bei metalo išdirbinius, kaip
šaltkalvystės, galvanizavimo ugnimi, liejimas, varžtų
bei kablių dokalkom?. eternitui ir brazilitui.
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Fabrikas: Rua Feliciano Bicudo, 28 - Skersgatvis iš
Rua Ibitiraina V. Prudente.
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Raštinė: Rua do Carmo, 138 - 3.° S/306 - Fone 33-3865
Sãp Paulo
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Jprindys & Čia
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Industria e Comercio de Calçados
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Nori, kad «Musų Lietu
va» būtų lietuviškojo gyveni
mo" veidrodis?
— Bendradarbiauk joje
pranešdamas visas naujienas
iš savo apylinkės, miesto ar
interioro.

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

Rua Javaės, 719

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS.

..

Sį„ pauIo

balso grynumas, skambumas

Sprindys & Čia — Largo S. Jose 1.
Kaip niekur kitur, prieinami Tusiomis kainomis.
Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui

fn== •== =ą == š= ==
nu
1111 •
-

ê= ======= = == ====== = = ====£= == ž = = == =ši
<
. w
„

Rastinės Darbai
ir Teisiniai
Patarimai
į
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iii' Natūralizaciją,, . įūvėntoriaus surašymas, išieškojimas
Hil skolų, persiskyrimai (desquites) nuomininkų išvaryUli mas, kriminalinė ir darbo teisė.
||||
Darbininkams patarimai veltui.
nu
'!!' Galima kreiptis
šiomis valandomis nuo 10 iki 12 vai.
nu
tw .
ir, nuo 16,30 iki 19 vai.
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Rua R vberto Simonsen. 13 - - 3 ° — salas 306 - 310
(Senoji rua do Carmo ir kampas Pęa Clovis Bevilaqua)
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JARDIM RIVIERA
Santo Amaro apylinkėje - nuėsta.<
baus grožio gamta sveikas, klimatas, tik už
\\
/X
18 klm. nuo Praça da Sé, geras kelias, tarp
'y-y
V
dviejų ežerų. Puiki oroga dabar įsigyti žemės
//
sklypą su mažu įnešimu ir ilgalaikiu išsiiridkėjimi:
— 100 mėnesių
’
\\ /
Reikalingų informacijų gauti tik pas vienintelį įgaliotini šias žemes pardavinėti mūsų tautietį I£<iz\ Kmiliausk\, rua
\
Benjamin Constante 23, 1-o andar sala 6. Fond: 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.

MEKANIKOS DIRBTUVE
Gaminami įvairiausių braižinių vitražai,
vieliniai tinklai tinkavimui ir tvoroms,
langų stiklų apsaugos, užtvaros, geležinės
durys ir vartai, banguotos skardos durys
pagal mąstą.
Gaminami žibintuvai įvai
riausių tipų. Daromi įvairių
dydžių grąžtai žemei gręž
ti. Pardavimas grynais ir
išsimokėtinai.
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LEONAS VARNAUSKAS
Telefonas (recados) 3-071/7
BH

Rua 12 N.o 39 — Vila Zelina
Avenida Zelina N.o 7.14 — . (fundos)
.Caixa Postal 411 8 — São Paulo

CAJAJ
ja© jopet
APRENGIA

VYRUS NUO GALVOS IKI

KOJŲ

Batai, skrybėlės, marškiniai, kaklaraiščiai, kojinės, lietsargiai,
Taip pat batukai moterims ir vaikams.
Viskas geriausios rūšies, patvaru, gražu ir pigu.

IŠ FABRIKO TIESIAI VARTOTOJUI.

JORGE MATELIONIS
KRAUTUVĖS:
Rua São Caetano, 526

Rua São Caetano, 510

Fone 35-3260

São Paulo

RUA BARÃO DE ITÁPETININGA, 275 — 7 AND. — SALA 73
TEL, 34-7482 —

SÃO PAULO
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VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS
L I N D O Y A

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

SCHMIDT

Priimami pakvietimai į namus — Senų portretų reprodukcijos
RUA

SÃO

CAETANO,

4 47

—TEL.

4-5576

T ■

GAMINIŲ PLATINI OJAI

8 Í2MÀCJCAKKIIE IR II

ĮKURTA 1890 METAIS

ARTHUR

: -.ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

—

SÃO

PAULO

Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, kurio
puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau visi yra vien
balsiai pripažinę. Pabandykite, įsitikinkite ir visa
dos naudokite!
RUA DINO .BUENO, 795 a 835
TELEFONES: 51-4019 e 51-2223

Caixa Postai 3967
SAG PA U L O

LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTE
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Šeimos Tragedija.
Kovo mėn. 11d. vietos lai
kraščiai pranešė skaudžią São
Paulo lietuviams žinią. Casa
Verde, Viktoro ir Joanos An
driulių šeimoje įvyko tragedi
ja. Del kilusių nesusipratimų,
stiprių ginčų, apsistumdymų,
tyčiomis ar netyčiomis, buvęs
Joanos Andrulienės rankoje
peilis įsmigęs į vidurius mir
tinai sužeidė Viktorą Andriu
lį, 36 metų amžiaus. Velionis
paskutiniu metu turėjo auto
mobilį ir iš jo vertėsi. Paliko
du našlaičius vaikučius. Vieną
dvylikos, kitą septynerių metų.
Faktas įvyko. Kiek keno čia
kaltės yra, vienas Dievas teži
no. Žmonių teismai labai daž
nai apsirinka.
šis nelaimingas įvykis yra
įspėjimu visiems tėvams ir be
siruošiantiems kurti šeimas,
kad šeimyninio gyvenimo lai
mė ne tiek priklauso nuo pi
nigo ar patogaus namo, kiek
nuo dorinių savybių bei nusi
teikimų, kurių trūkstant, šei
mos laimė taip greit pranyks
ta, Kaip rytmečio vėjo blaško
mos miglos, šeimyninio gyve
nimo konfliktus, kurių visur
ir visumet gali atsirasti, pajé
gia išspręsti tik dvasiniai ne
sulaužytos asmenybės.
Tumas Vaižgantas yra para
šęs beletristinį veikalą, apysa
ką pavadintą «Šeimos vėžiai».
Tie vėžiai smarkiai yra pa
žeidę lietuvišką šeimą išeivi
joje. Persiskyrusių bei susimetėlių nuošimtis yra per di
delis. Lietuviškoji šeima «su
modernėjo» ta prasme, kad ji
yra negausi Gausios šeimos
atvyko iš Lietuvos. Išeivijoj
sukurtų gausesnių šeimų la
bai nedaug. Ir čia pagrindinė
priežastis nėra sunkus medžią
ginis gyvenimas. Gyvenimas
kaip tik rodo, kad geriau gy
venantieji turi mažiau skaitlio
gas šeimas. Šiandien daug
kas gyvenime ieško duonos ir
žaislų, nenori aukotis, be ko
yra neįmanomas šeimyninis
gyvenimas. Sveika, dora, reli
ginga lietuviška šeima per il
gus šimtmečius nelaisvės ir
nelaimių metais išsaugojo lie
tuvių tautos gyvybę. Ir dabar
lietuviškai šeimai tenka svar
blausias vaidmuo tiek tėvyne
je, tiek išeivijoje. Kokia bus
šeima, sveika ar vėžio ligos
suėsta, priklausys Lietuvos
ateitis.
Krsp.
— Kovo mėn. 9 d. Santa He
Iena ligoninėje, šventais sa
kramentais aprūpinta mirė
Magdelena Bendžiuvienė 66
metų amžiaus, kilusi iš Kauno
Paliko čia São Paulyje dvi
dukteris: Mariją Hausmanienę
ir Eleną Vaikšnorienę. Palai
dota Vila Formoza kapuose.

— Šią savaitę São Pauly
lankėsi Lietuvos pasiuntiny
bės Rio de Janeire sekretori
us rašytojas Petras Babickas.

SUSIRINKIMAI.
Sį sekmadienį po 8:30 vai.
mišių Vila Zelinoje bus moks
leivių ateitininkų susirinkimas
Po piet 4 vai. Liet. Kat. Mo
terų Draugijos susirinkimas.

— Seselių
pranciškiečių
gimnazija mokslą pradėjo 10
kovo. į pirmą klasę įstojo
virš 60 mokinių.

— Bažnyčiai trys nauji vi

tražai sudėti šią. savaitę^ Jų
pašventinimas numatomas atei
nantį sekmadienį.

Nukirto anglų «L i n c o I n».
Kovo mėn. 12 beskrendantį
anglų keturmotorį
lėktuvą
«Linko!» užpuolė Berlyno —
Hamburgo koridoriuje du ru
sų Mig-15 ir uždegė ore. Iš
jame buvusių'7 lakūnų išsi
gelbėjo tik vienas, ir tai su
žeistas. Vežti slapti dokumen
tai nukrito anglų zonoje ir ne
pateko į komunistų rankas.
Anglijos vyriausybė pareiškė
protestą.
Amerikos karo vadovybė
davė leidimą lakūnams, juos
puolant rusų lėktuvams, nieko
nelaukiant atidaryti ugnį.

ATITAISYMAS

»Mūsų Lietuvos» No. 192 š.
m. vasario m. 28 d: tilpo pra
nešimas iš R.o de Janeiro
apie S-gos «Dainava» ir Liet.
Kat. Bendruomenės surengtą
Vasario 16 minėjimą.
Tame pranešime korespon
dentas sako kad Pasiuntinybė
nesitarė su organizacijomis
del minėjimo valandos.
Redakcija patyrė, kad prie
mimas Pasiuntinybėje ir minė
tų organizacijų rengtų iškil
mių valandos supuolė visai
atsitiktiniai ir ne dėl Pasiun
tinybės kaltės, nes organiza
cijos ankščiau buvo numačiu
sios Lietuvos nepriklausomy
bės minėjimą ruošti ne 16,
bet 15 vasario.
Redakcija apgailestauja del
korepondencijoj primesto kai
tinimo Pasiuntinybei ir kartu
tikisi, kad Rio de Janeire vėl
grįš darnus ir nuoširdus ben
dradarbfąvimas, kaip senes
niais laikais, tarp oficialio
sios įstaigos - Pasiuntinybės
ir visuomeninių orgaizacijų.
«Musų Lietuvos» Redakcija
— Karolinos Navickienės
sveikata, po sunkios inkstų
operacijos Samąritana ligoni
nėję šią savaitę buvo pablo
gėjusi, paskutinėmis dienomis
vėl pagerėjo.

— Kan. Dr. Ignatavičius šiuos
metus praleis Rio de Janeire.
Profesoriaus Rio de Janeiro
Kunigų seminarijoje.
— São Paulo Savišalpos ir
Kultūros Bendruomenes Litua
nia visuotiniam narių susirin
kimu! del mažo dalyviu skai
čiaus nevįykus šių metų kovo
mėnesio 8 dienos susirinki
mas, yra nukeliamas į kovo
mėnesio 22 dieną, 12 valandą,
kuris bus laikomas teisėtu
bet kuriam narių skaičiui da
lyvaujant.
Susirinkimas yra šaukia
mas Vila Zelinos Mokyklos
patalpose. Bus patiekta val
dybos veiklos apyskaita ir
renkama nauja vaidyba bei
revizijos komisija.
Valdyba

— Po Stalino mirties kai k u
riuose rusų armijos daliniuose
buvo neramumų. Yra sušatidy
tų ir areštuotų rusų karių.
Elfiedre Mesterytė (E. Mes
tars), gyv. Vokietijoje ieško
savo tėvo Miko Mešterio, atva
žiavusio j Brazilija ‘ 1930 m.
ir gyv. São Pauly (Mooca) R.
Caputo Saraiva No. 4a.
Žinantieji maloniai prašomi
pranešti Lietuvos Pasiuntiny
bei Rio.

Rio de Janeiro Liė
tuviai
GAVĖNIOS LIETUVIŠKĄ RA
DIO PROGRAMA.
L. K. Bendruomenė susita
rė su radio VERA GRUZ kas
trečiadienį 6 vai. 40 m. vaka
re transliuoti lietuvišką pro
gramą, kuri jau pradedama ko
vo 11 d. gavėnios motyvais.
Pirmoje programoje dalyvauja
šios valandėles vedėjas kun.
J. Janilionis su prakalba ir
pranešimais, kun. F. Jakubaus
kas su konferencija, o meni
nę dalį atlieka solistas p. T.
Mažeika pagiedodamas 2 gies
mi: «Alyvų daržely» ir «Lai
mink Dieve».
Kviečiame visus lietuvius
paklausyti ir lietuviškos valau
dėlės,1 o taip pat atsiliepti apie
ją ir bendradarbiauti: kas pas
kaitėle, giesme - daina, dėklą
macijomis. kronikos žiniomis
ir tt. Asmeniškai susitarti su
kun. J. Janilioniu Rosarijos
bažnyčioj nuo 9 iki vai. arba
skambinti telefonu po piet
25-5499.
K J.J.

GRAŽIAI ATŠVENTĖ ŠV. K A
Z1M1ERĄ
L. K. B-nės Globėju yra
šv. Kazimieras. Šventojo die
nos proga buvo atlaikytos iš
kilmingos pamaldos Rosarijos
bažnyčioje, kurių iniciatoriais
bei rėmėjais buvo L. K. B nės
pirmininkas p. Jonas Adamavičius su broliu Leonu.
Mišias atgiedojo kolonijos
kapelionas kun Juozas.Jani
lionis. pritaikintą pamokslą
pasakė kan.’ Zenonas ignata
vičius; choru lietuviškai gie
dojo «Dainavos» giesmininkai
ir lotiniškai Miesto-Teatro ar
tįstai vadovaujant p. T. Ma
žeikiai.
Rosarijos bažnyčios Brolija
prisidėjo prie iškilmių suteik
dama veltui pilną iluminaciją.
už kurią paprastai imama 500
kruzeirų. . Pravesta rinkliava
davė B-nės kasai 305 kr 40
cnt.
Pamaldos ėjo prie ištatytos
šv. Kazimiero relikvijos, ku
rią B-nė laiko savo didžiausia
brangenybe, nes Pietų Ameri
koj bene bus vienatinė: tai
graži dovana kan. Z. Ignata
vičiaus iš Romos parvežta.
Dalyvavo gražus lietuvių
būrys.
K.J.J.

1963

iš Josvainių Valsč., Kėdainių
apskr.,
11. Kirka Juozas, kilęs iš
Kgivasalio
km., Linkmenų
valsč.,
12. Kazys Stankunavičius,
kilęs iš Kauno apskr.,
13. Stankunavičienė Veroni
ka. kilusi iš Kauno apskr.,
14. Urbonas Juzė, kilusi iš
Kauno,
15. Urbonas Jeva, kil. iš Kau
no,
16. Urbonas Antosė, kilusi
iš Kauno,
17. Urbonas Pranas, kilęs
iš Kauno,
18. Marčiulynas Ignas, kilęs
iš Kauno,
19. Šukys Jonas, kilęs iš
Stoldukių km., Pajevoniu v.,
20. Miliauskienė Ona,
21. Kaminskas Antanas, ki
lęs iš Šiaulių,
22 Jakubaitienė — Kriščiū
nytė Marcelė, kilusi iš Šakių
apskr.,
23. Snieškaitė Ona, kilusi
iš Vadoklių valsč. ir
24. Jasiulaitė Morta, kilusi
iš Šiaulių apskr.
Ieškomieji arba apie juos
žinantieji prašomi atsiliepti:

LIETUVIAI KURSIS SAVOSE
SODYBOSE

Kaiserslauterno
lietuviai;
kurių ten yra apie 200 ir ku
rių daugumas dirba amerikię
čių darbo kuopose, daro pas
tangas susiburti į lietuviškas
sodybas. Tuo reikalu kun.
Bronius Lubinas šiomis die
nomis lankėsi pas Kaiserslau
terno miesto burmistrą, kur
buvo maloniai priimtas. Jam
buvo pažadėta, kad miestas
tam tikslui perleis lietuviams
sklypą palankiomis sąlygomis.
Tiriaj&ios galimybės, kaip
geriausiai sutelkti tam tikslui
reikalingų lėšų. Keiserslautes
terne yra geros darbo sąly
gos ir neabejotina, kad, vieti
niams lietuviams pradėjus čia
statyti savas sodybas, prie jų
prisijungtų daug lietuvių ir iš
kitų vietovių.. •.
,t
.

Consulado da Lituania
Rua Jaguaribe, 477.

São Paulo/Brasil.

B-v---NAUJOS LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS!

Bendruomenės choras platina naujai įdainuotas plokšteles:
T) “Jūreivių Maršas” ir “Baltos Gėlės”,
2) “Svajonės” — Tango ir “Polka”
3) “Malda už Tėvynę” ir “Kur Bėga Šešupė”.
Turime ir seniau įdainuotų plokštelių. Plokštelių galima gauti
pas visus mūsų choristus pas choro pirmininką Kaz. Ausenką
(V. Zelina, Rua Rio Feio 2), nariams rėmėjams pas Petrą Ši
monį (V. -Zelina, Rua Venda Nova 46) ir mieste pas Juozą
Karpavičių — siuvykloje, Avenida São João, prieš Paštą.

Choro Valdyba.
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REIKIA BALDŲ? KREIPKIS Į TAUTIEČIO

J. L. GalhsKas Ltda.

PAIEŠKOMI:
.4 P.

1. Grajauskas Kazys.
2. Bubnys Kazimieras,
3 Šukys Aleksandras, kilęs
iš Vikonių km., Rokiškio aps
kr.,
4. Rimkus Aleksandras, ki
lęs iš Vikonių km., Rokiškio
apskr..
5. Zasčiurinskas Stasys, ki
lęs iš Užusalių - Sunkinių km.,
Jonavos valse.,
6. Zasčiurinskienė - Kaspa
ravičiutė Helena, kilusi iš Užu
salių - Sunkinių km., Jonavos
valsč.,
7. Mardosas Jonas, kilęs iš
Plavėjų km.. Salako v .
8. Dalangauskas Petras, ki
lęs iš Prasta vonių km., Šedu
vos valė., Panevėžio apskr.,
9. Čižtnauskaitė Bronė, ki
lusi iš Romainių km., Raudon
d vario valšč ,
10. Žilinskas Jtiozas, kilęs

- Juozas STRUMSKIS, gyv
Anglijoje iėško savo pusbrolį
STASį STRUMSKI, atvyko į
Brazilija 1929 m. Abu kilę iš
Rokiškio apskr.
Atsiliepti į Liet. Pasiuntiny
bę Rio.

BALDŲ
SANDĖLĮ.
DR. GIACAGL1NI, 71-C —
V. ALPINA.
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PRAÇA SÀO JOSÉ, 1 - V. ZELINA — S. PAULO
VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI
NAUJANYBIŲ
Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų,
įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečiųfogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t. t..
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Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA
ISSIMOKĖJIMU1. .
.
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Prie pat autobuso Nr. 93 sustojimo vietos
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