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19; 3 kl kovo mėn 26 d JAV Prezidentas Dwight D. Eisen
hower spec alioję audiencijoje Baltuosiuose Rūmuose Wa
sh nglone priėmė 10 asmenų Amerikos Lietuvių Tarybos De 
legac ją

Fotografijoje (iš kairės į dešinę): Liet. Tautinės Sanda
ros pirmininkas ir ALI' narys S. Gegužis (iš Wilkes Barre, 
Pa.L J k V Kongreso narys Charles J. Kersten (atlydėjęs De 
legaciją į Baltuosius Rūmus). ALT Sekretorius ir «Naujienų»' 
re aktorius Dr P. Grig Litis (įteikia Prezidentui memoranda 
ma). ALT narys J. Ginkus (iš Brooklyn, N Y.j, JAV Prezi
dentas Dwight jJ. iisenhower, ALT Pirmininkas ir «Draugo»

redaktorius L. šimutis, Amerikos Lietuvių R. Katalikų Fede 
racijos Pirmininkas ir ALI narys S. Pieža (iš Chicago, ILL) 
ir ALT Iždininkas ir «Sandaros» redaktorius M. Valdyta.

Į fotografiją nepateko šie Delegacijoje dalyvavę asme
nys: Amerikos Lietuvių Informacijos Centro direktorė p-lė 
M. Kižytė, New Yorko Lietuviu Tarybos pirmininkas adv. S. 
Bredęs, Jr., Susivienijimo Lietuvių Amerikoje pirmininkas 
ir ALT vicepirmininkas adv. Chas. J. Kalinauskas ir Susivie 
nijimo Liet. R. Katalikų Amerikoje sekretorius ir ALT iždo 
globėjas W. T. Kvelkas. (Platesnis reportažas 2 pusi.)

Staigūs posūkiai Kremliaus 
Politikoje.

Praėjusios savaitės paskuti 
iiiomis dienomis Maskvos 
spauda ir radio pasauliui pas 
kelbė sens cingii. niekumet 
nelauktų žinių Sovietu vidaus 
reikalų ministerija paskelbė, 
kad sausio mėn 13 d 15 ap
kaltintų gydytojų šionažu ir 
sabotažu prieš sovietiška tvar 
ką ir pasikėsinimą prieš ko
munistų vadu gyvybes, jų tar 
i e prieš Staliną, yra tik gry
na provokacija, Visi gauti gy 
dytojų prisipaž nūnai policijos 
buvo išgilini prievarta. Atsa- 
komingi valdn’nkai už tai tu 
rėš atsakyti prieš Įstatymus. 
Minėti gydytojai, kurių tarpe 
yra 6 žydai, paleisti laisvėn

Įsakymą peržiūrėti nuteistų 
ju bylą yra d vęs pats vidaus 
reikalu kom'saras Berija ir 
valdžios galva Malenkov.

KAIP AIŠKINTI ŠITĄ ĮVYF Į?

Visi komunistų išgauti iš. 
savo aukų prisipažinimai prie 
kalčių. pa'. kad ir kardinolo 
Mindszenty. yra išgauti prie
varta. Kaltinamieji prisipažjs 
ta prie jiems niekad ne gal
von neatėjusiu nusikaltimų. 
Bet lig šiol nebuvo nė vieno 
atsitikimo, kad pati vyriausy
bė būtų peržiūrėjusi spren

dimus ir nuteistuosius paleidu 
si laisvėn. Šitokių neteisinigų 
nuteisimų Rusijoj yra šimtai 
tūkstančių. Ir jeigu visi tie 
sprendimai būt iš naujo, objek 
tyviai peržiūrimi tai milijonai 
žmonių iš koncentracijos sto
vyklų turėtų būt gražinami 
la’svėn, visi ištremti lietuviai 
turėtu būt gražinami į savo 
tėvynę. Deja, taip nebus. Ši
tas vienintelis įvykis turi vi
sai kitą tikslą apie kurį komi 
nistą žinių agentūra nieko ne 
mini. Pirmas tikslas.

ATKERŠ1NTI PRIEŠAMS.

Prieš kurį laiką komunistinė 
Maskvos spauda, nors kitokios 
ten ir nėra, paskelbė straips
nių nukreiptų prieš Beriją už 
nepakankamą budrumą. O jei 
komunistinė spauda pradeda 
ką nors pulti, tai yra ženklas 
kad tas asmuo yra įkritęs ne 
malonėn, arba juo norima atsi 
kratyti ir išstumti iš partijos 
ir tuo pačiu iš valdžios vii šū 
nių. Dabargi Bergija, turėda 
mas savo rankose valdžią, 
NKVD, o jo buvusieji kaltin
tojai yra jo pavaldiniai, pa
naudojo minėtą gydytojų bylą 
suvesti sąskaitoms su savo 
asmeniniais priešais. Užtat bu 
vęs saugumo ministeris Aba 
kumov jau sėdi už geležinių 
grotų virš mėnesio laiko. Tas 
pats likimas ištiko Riumen.

«Valymas» net pasiekė parti
jos centrai inio komiteto gera 
linį sekretorių Ignatiev, kuris 
iš pareigų yra pašalintas. Tai 
gi-Rusijoj Berija pradėjo sa
vo priešų «valymą». Kaip vi
sų, taip ir šio valymo metu 
daug galvų bus nukirstų. An
tra priežastis, tai

SUSITAIKYMAS SU ŽYDAIS

Kaip žinome, nuteistųjų gydy 
tojų tarpe buvo 6 žydai, 'lai 
buvo prižastis žydų pe-sekio 
jimui. nors atrodo tik dirbti
nam, kad geriau arabų tau
toms gilėtu įsiteikti. Perse
kioji no pasekmes pasijuto. I’a 
šaulio žydija visą savo kapi
talą ir įtaką nukreipė prieš 
Rusiją. Maskva pajuto, kad 
tai yra didelė jėga su kuria 
reikia skaitytis Sta’ ir žydų 
gydytoji! paliuosavimas ir yra 
proga užimti naujai linijai 
saniykiuose su žydais. Kad 
taip, rodo ir tas faktas, kad 
Izraelio valstybė prašo Rusi 
jos atnaujinti santykius.

KREMLIUS PASIDALINĖS

Diktatoriaus jau yra tokia 
prigimtis, kad jis šalia savęs 
negali pakęsti sau lygaus. Vi 
są valdžia nori paimti j savo 
v'eno rankas. Tokiu diktato
riumi nori pasidaryti Berija. 
Kaip žinome, vadovybę savo 

rankose Rusijoj turi Malenko 
vas, Berija, Molotovas, Bulga 
ninas, Kaganovičius. Malenko 
vas su Berija pritariant Kaga 
novičiui, per NKVD, nori kon 
troliuoti ir turėti savo žinioj 
viską, net ir kariuomenę. Bet 
šiems norams yra priešingi 
Bulganinas, krašto apsaugos 
ministeris ir Molotovas-užsie 
nio reikalų ministeris. Šie du 
yra daugiau rusai nacionalis
tai. Pačiose Kremliaus despo 
tų viršūnėse prasidėjo tyli, 
bet atkakli kova del pirmeny 
bės. Kuri grupė laimės - paro
dys ateitis.

MASKVOS NUOLAIDOS

be' taikingi norai Korėjoje ir 
ONU susirinkime yra išoava 
krašto viduje vykstančių per 
mainų. Visais frontais, ypač 
kai viduje pergyvenama krizė, 
negalima kovoti. Užsienis gra 
žiais žodžiais netiki, laukia 
darbų. Vokietijos ministeris 
pirmininkas Adenauer pareiš 
kė, kad Kremliaus skelbiama 
taika patikės, kai bus gražin
ta Vokietijai 300 tūkstančių 
belaisvių ir visoj Vokietijoj, 
ir rusų okupuoto], laisvi rin
kimai.

— Amerikos žurnalistai, ku 
rie šiomis dienomis lankėsi 
Rusijoj, rašytame Malenkovui 
laiške sako, kad žinios iš Mas

VI META1

kvos šių paskutinių dienų, ga 
Ii būti palygintos tiktai su 
žiniomis 1917 m., kada Rusijoj 
prasidėjo revoliucija. Malen- 
kovo sutikimu šis laiškas bu
vo paskelbtas rusų spaudoje.

— Sulig Jugoslavijos vice 
pirmininko ministerių tarybos 
Kaerdelj. Rusijoj naujas rėži 
mas revizuoja visą Stalino po 
liti ką, norėdamas tapti populia 
riti krašto viduje ir parodyti 
taikingus norus užsieniui. Taip 
pat kartu prileidžia, kad tai 
gali būti tik laikinas Kremli
aus manevras.

— Tikimasi, kad šią savai
tę Korėjoje bus pasirašytas 
susitarimas pasikeitimo ligo
niais bei sužeistais tarp komu 
nistų ir sąjungininkų. Sąjun
gininkai pasiryžę gražinti 
5800 ligonių bei sužeistųkai 
tuo tarpu komunistai tik 60Q. 
J u tarpe 400 pietų korėjiečių 
ir apie 200 kitų tautų. Ameri 
konai tokiu pasiūlymu nusivy 
lę. nes maža amerikonų bus 
gražinta.

— Vokietijos ministeris pir 
mininkas Adenauer Jomis die 
nomis lankosi Vašingtone ir 
kalbėjosi su prez. Eisenhower. 
Vokietija eis vienu keliu su 
Amerika kovoje už laisvę.

— Žiniomis iš Maskvos so
vietų valdžia svarsto galimy
bes atidaryti rubežius užsie
nio turistams. Po antro pašau 
linio karo Rusijon nėra įleis
tas nė vienas turistas.

— Lotynų Amerikoje analfa 
betų, nemokančių nei skaity
ti nei rašyti yra apie 60 pro 
centų. Azijoj ir Afrikoj 99 pro 
centai.

Suomija turi ik vieną pro
centą analfabetų. Gi Pcrtuga 
lija 49 procentus, Meksika 52 
procentus, Brazilija 57 pro
centus analfabetų turi. Angli 
ja turi daugiausia bibliotekų 
ir čia žmones daugiausia skai 
to knygų. Antroj vietoj yra 
Amerika, trečioj - Prancūzija.

— Adenauer, Eisenhower ir 
Foster Dulles Vašingotone ta 
rėsi Saaro klausimu. Foster 
Dulles pareiškė vokiečių dele 
gacijai, kad Amerika būtų pa 
tenkinta, kad Vokietija su 
Prancūzija pasirašytų, kad ir 
laikiną sutartį Saaro reikalu, 
kuri patikrintų Saaro kraštui 
tam tikrą nepriklausomybę 
Europos Bendruomenėje. Pa
geidavo, kad šita sutartis su- 
pultų Prancūzų parlamento 
patvirtinimu Europos Gynimo 
Bendruomenės sutarties.

Adenauer prižadėjo tuojau 
pradėti derybas su prancūzais 
Saaro klausimu. Iš savo pu
sės vokiečių kancleris ameri 
konams pasiūlė: 1. kad vaka
rų valstybės pasisrašytų su Ru 
sija sutartį del laisvų rinkimų 
Vokietijoj ir jos suvienijimo ir 
kad būtų gražinti 300 túkstan 
čių vokiečių belaisvių.

2. Pareiškė, kad pilnai sutin 
ka su Amerikos vyriausybės 
nusistatymu, kad Stalino mir
tis nepakeitė Maskvos inten-

(Pabaiga 6 pusi.)

Lietuvos naçÚJ®aliné 
M.Mažvydo Ėfolioteka
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Amerikos Lietuvių Taryba pas 
prezidentą Eisenhower

Kovo m. 26 d., po 10-tos va 
landos ryto JAV-iu Preziden
tas Dwight D. Eisenhower 
priėmė Baltajame Name Ame 
rikos Lietuvių Tarybos Dele
gaciją, kurią sudarė šie as
menys —

Leonardas Šimutis, 
ALT prezidentas

Dr. Pius Grigaitis, 
ALT Sekretorius
Mykolas Vaidyla, 

ALT Iždininkas
Marijona Kižytė, 

Informacijos Centro Direktorė
Kazys Kalinauskas, 

SLA Prezidentas
Vincas Kvetkas, 

SLRKA Sekretorius
Stasys Gegužis, 

ALT narys 
Stasys Pieža,

ALRK Federacijos Pirminink.
Juozas Ginkus, 

ALT narys
Stepas Bredes, Jr., 

NY ALT Pirmininkas
Delegaciją lydėjo ir prista 

tė Prezidentui Eisenhoweriui 
JAV Kongresmenas iš Milwau 
kee, Wisconsin, Charles J. 
Kersten.

Audiencija tęsėsi netoli pu 
sės valandos laiko. Amerikos 
Lietuvių Tarybos Vykdomasis 
Komitetas buvo paruošęs laiš 
ko formoje prezidentui memo 
randamą kurio turinį išdėstė 
žodžiu ALT sekretorius Dr. 
P. Grigaitis pakviestas, visos 
delegacijos vardu, ALT prezi 
dento L. Šimučio.

Savo rašte, Amerikos Lie
tuvių Taryba stipriai pasisakė 
už Prezidento Eisenhowerio 
paskelbtą pavergtų tautų lais 
vinimo politiką. Taryba pareis 
kia, kad šita politika suteikė 
naujų vilčių lietuviams lygiai 
kaip ir žmonėms kitų tauty
bių, kurias yra pavergęs So
vietų imperializmas; kad lais 
vinimo politika tai yra vieniu 
tėtė politika kuri sutinka su 
Amerikos demokratijos pagrin 
dais; kad tik politika žadanti 
išlaisvinimą milijonams pa
vergtų žmonių anapus geleži 
nės uždangos, padarys juos 

tautoms, kurioms jos buvo iš 
veržtos jėgos keliu, yra jsipa 
reigojusios Jungtinės Valsty
bės ir daugelis kitų šalių, pa 
sirašusių Atlanto Oarterį.

Savo memorandume Ameri 
kos Lietuvių Taryba prašo 
dviejų konkrečių dalykų:

1) paraginti JAV Senatą ra 
tifikuoti Genocido Konvenciją, 
ir 2) padėti Tarybai pravseti 
JAV Kongrese nutarimą kurio 
būtų sudarytas specialus Ko
mitetas apgavingiem Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos «liaudies 
seimų» rinkimams ištirti, kad 

Keturi «Globemaster» C-124 didieji karo transporto lėktuvai, 
palaiko susisiekimą tarp Japonijos ir Amerikos.

visam pasauliui butų parody
ta, kaip bjauriai Sovietu, val
dovai pasielgė su tomis trimis 
Baltijos valstybėmis kurias 
jie pavergė, tačiau nesigėdi 
skelbtis pasauliui kad jie esą 
mažųjų tautų draugai ir išlais 
vintojai.

Delegacijos kalbėtojas Dr. 
Grigaitis, trumpai išdėstęs ši
as mintis. įteikė memorandu
mą Prezidentui, kuris, šiltai 
padėkojęs, atsakė į kiekvieną 

Tarybos pareiškimo punktą.
Baltojo Namo taisyklė nelei 

džia delegacijai kartot Prezi 
dento žodžių. Galime pasaky 
ti, kad Prezidentas parodė di 
ueli palankuma Lietuvos iš
laisvinimo reikalui, pabrėžda 
mas tačiau, kad jisai dės vi
sas pastangas išvengti ginkln 
to konflikto, kuris galėtų at
nešti dar baisesnį vargą Lie
tuvos žmonėms negu tas kurį 
jie kenčia dabar.

Jisai taip pat pasisakė pri
tariąs Amerikos Lietuvių Ta
rybos sumanymui iškelti aikš 
ten klastingas priemones, ku 
riomis Sovietų valdžia bandė 
padengti savo smurto darbus 
prieš Lietuvą ir kitas Baltijos 
tautas.

Atsisveikindamas su Ameri 

kos Lietuvių Tarybos Delega 
cija, Prezidentas Eisenhowe 
ris maloniai pratarė kelis žo 
džius kiekvienam Delegacijos 
nariui ir dėkojo jiems už atsi 
lankymą pas jį Delegacija išė 
jo iš Baltojo Namo, jausdama 
kad Prezidento Eisenho 
werio asmenyje lietuviai ū* 
Lietuva turi nuoširdų draugą.

Amerikos Lietuvių Taryba 
jaučiasi labai padrąsinta tęs 
ti savo darbą dėl musų tėvų

Ona Sadauskaitė

Palangos Pasaka
Kai saulė vijosi mėnesį 
Ir suokė paukščiai alėjose, 
Širdis nerami kažko plakė, 
Svajojo... laukė... ilgėjosi...

Baltos putos gintarą plovė.
Mylavos tarp jūros verpetų.
Jų džiaugsmui širdis pavydėjo, 
Nors ji jau kentėti paprato.

Ant juros tų blizgančių plotų, 
Kur spindi padangė ir tviska, 
Ėjau aš ramybes ieškotų, 
Kur nugali visada viską.

Grižau aš tada su aušrine, —
Kai paukščiai jau kėlės iš miego. 
Sprukau į namus aš šešėliu, 
Kad nieks nematytų parbėgant.

Aš laimės surast negalvojau, 
Nelaukiau, kad meilė ims suokti.
Gimiau aš nelaimėms, pavojams
Ir džiaugsmo trupučiui pavogti.

* sv ±
Bet buvo toks mėlynas rytas.
Begrįžtant iš parko taku,
Kai rasos nuo medžių dar Krito, 
Gegute kukavo «ku — ku».

Ir mudu tada susitikom.
Tu laukei pargrįžtant manęs. 
Tas saulėtas rytas mums tiko.
Laimingi išties buvom mes...

Tu kvietei paukščių giesmių klausyti.
Aš be žodžių tave supratau.
Tu sakei man: «Einam, mergyte», 
Aš parodysiu pasaką tau».

krašto išlaisvinimo. Mes da
bar su pilnu pasitikėjimu im 
simės vykdyti tą sumanymą, 
kuris jau buvo paskelbtas atsi 
šaukime į visuomenę dėl Lie 
tuvos nepriklausomybės minė 
jimo pereitą vasario mėnesį, 
būtent; kreiptis į JAV Kon
gresą, kad jisai ištirtų apgau 
linges rinkimus Sovietų oku 
puotoj Lietuvoj ir kitose dvie 
jose Baltijos valstybėse. Kad 
šitas musų žygis butų sėkmių 
ras. mes kviesime talkon vi 

sas lietuvių organizacijas, 
draugijų veikėjus, senuosius 
amerikiečius ir naujakurius, 
— visus ir kiekviena lietuvį 
kuris gali vienokiu ar kitokiu 
budu prisidėti savo pastango 
mis, kad butų pagreitintas 
Lietuvos išlaisvinimas.

Amerikos Lietuvių
Tarybos Vykdomasis Komitet.

1953 m. kovo 27 d.
Washington, D. C.

Šiltą birželio vakarą ėjo 
gatve jaunuolis su šautuvu per 
petį. Tylioj gatvėj jo batai, 
pakalti geležim, kaukšėjo. 
Karts nuo karto pasigirsdavo 
tolumoj šūviai, bet vaikinas 
nekreipė į tai dėmesio. Lyg 
mieste būtų ramių ramiausia. 
Tačiau jis nebuvo panašus nė 
į medžiotoją Jo liūdn is sva
jingas veidas mėnulio šviesoj 
dvelkė švelnumu beveik vai 
kiškų.

Jis pasuko pro stulpą su 
blyškiai šviečiančia lempa į 
skersgatvį, abipus siauro ša
ligatvio apsodintą liepom Pil 
natis sidabrino mirgančius 
medžių lapus. Kažkieno sodo 
krūme tingiai švietė Švento 
Jono vabalėlis. Priemiesčio 
namai atrodė lyg išmirę. Jo 
kio žiburio, jokio garso.

Priėjęs aukštą tvorą, jis ati 
darė vartelius ir cementuotu 
takeliu atsidūrė prie medinio 
namo gonkų. Tačiau jis neko 
pė laipteliais, o prasiskynęs 
rankom taką pro krūmus pa- 
langiais, pasibeldė j tamsuo
jančią lango rutę.

— Mamyte, — tyliai pašau 
kė.

Matyt, metina ilgai rymojo

Karote Pažėraitė.

Kerėtas
prie lango, jo belaukdama. 
Vos tik jis ją pašaukė, kai pa 
sigirdo nuvargęs, bet džiaugs 
mingas moteriškas balsas:

— Ar tai tu, Juliuk? Tuoj, 
vaikeli, įleisim

Julius. įėjęs į prieškambarį, 
nė žodžio netaręs, pabučiavo 
motinos ranką, metė šautuvą 
ant grindų ir sudribo kedėje.

— Kas tau yra vaikeli? Ar 
pavargęs, o gal sužeistas? — 
apkabinusi savo lepūnėlį, tei 
ravosi motina. Tai buvo dar 
jauna moteris, bet jau gero
kai žilstelėjusi.

— Ne, mamyte, — sumur
mėjo vaikinas.

— O gal kas atsitiko su ta 
vo broliais? Dieve, Dieve. . — 
nerimo motina Tą pirmą ka
ro dieną ji visus keturis sū
nus išleido vyti bolševikus iš 
Lietuvos. Nejau anie jos vai 
keliai būtų žuvę?

— Jie gyvi ir sveiki... Ta
ve sveikina, — nuramino ją 
Julius. Motina nežymiai persi 
žegnoio, padėkojusi Dievui už 
tokią malonę.

— Tu, turbūt alkanas, ma
žyti? — vėl susirūpino mote
ris.

— Gal būt, nežinau, — atsa 

kė vaikinas nenorom.
Motina įjungė elektrinę ply 

lėlę ir pradėjo triustis, sūnui 
liepdama nusiprausti ir atsi 
gulti. Ji jam į lovą atnešiau 
t i valgyti.

Julius ilgai maudėsi. Pas
kui jau lovoje godžiai prari 
jo motinos paruoštą viralą. 
Tada rūpestingos rankos jį 
apklojo, kaip mažą vaiką, ir 
švelnios lūpos nubučiavo jo 
susirūpinusias akis.

— Mamyte, tokia gėda... — 
slėpdamas akis, ištarė Julius.

— Tau nėra ko gėdytis. Juk 
tu mano mažytis sūnelis, — 
—- švelniai šnibždėjo motina, 
jį klostydama.

— Ne, ne tai, mamyte.. Ne 
norėjau tau sakyti, bet aš tu 
riti pasipasakoti. Man perdaug 
sunku tai vienam išgyventi. 
O kam aš pasisakysiu, jei ne 
tau?

— Žinoma, vaikeli, žinoma. 
Juk aš visuomet jum buvau 
draugė, ne tik motina — pri 
tarė susirūpinusi motina.

Vaikinas atsisėdo ant lovos, 
šalia motinos, ir pradėjo pa
sakoti:

— Mamyte, atsimeni, kokie 
buvo puikus draugai mano 
pusbroliai. Sigitas, Jonas ir 
Vytas? Nuo mažų dienų aš la 
blausiai su jais mėgdavau 
žaisti. Paskui gimnazijoj vėl 
bendri reikalai; mokslas, skau 

tų organizacija, stovyklavi
mas Palangoj, kelionės į už
sienį Kartais mes apsimušda 
vom, po to būdavo dar tam
presnė mūsų draugystė. Koks 
tada, mamyte, buvo gražus 
gyvenimas! Kokie mes tada 
buvom laimingi. Tik per bol 
ševikmetį tai tesupratau. Ko 
ks baisus man buvo gyveni
mas prie rusų! Tau, mamyte, 
buvo taip pat blogai, bet tu 
galėdavai dienomis niekur 
neišeiti iš namų, bet mum, 
jaunimui, daug blogiau. Tie 
niekšai prievartavo mūsų dva 
šią. Komjaunimas... Mopras... 
raudonas kampelis... stabų 
garbinimas, juos nešiojant ga 
tvėmis, kabinant ant sienų 
vieton nuimti} kryžių . Paskui 
NKVD... sekimas vienas kito 
ir net mokytojų ar tėvų... tar 
dymai.. Kokia žiauri šlykšty 
bė! Ach, kaip žemai jie nu
vertina žmogų! Kiek jaunimo 
be jokio noro turėjo stoti į 
komjaunimo organizaciją kiek 
mano draugų buvo kankinama 
NK VD kančių kamerose! Dau 
gelis atsidūrė kalėjime. Gim
nazijoje nutilo juokas. Kiek
vieną rytą klasėje stebėdavau 
savo draugus. Jei kuris atei 
na išbalęs, iškankintu veidu, 
vos bepavilkdamas kojas tai 
tas praleido baisią naktį pas 
raudonuosius budelius. Ir to 
jau saugokis, nes jo valia ga 

Ii būti palaužta, ir jis gali bū 
ti jau įkinkytas į sekimo dar 
bą. Kilnesnio būdo vaikinas, 
nors ir jam gresia sušaudy
mas, pasisako geriem drau
gam, ar net įspėja, kad jo 
saugotųsi. Jis bijąs, kad jį 
kankinant, jis galįs juos savo, 
draugus, nenoromis išduoti. 
Mano broliai ir aš, o taip pat 
ir pusbroliai, kaip ir daugu
mas Lietuvos jaunuolių, lais
vi gimę ir išaugę nepriklauso 
mi, nenorėjom pasiduoti pries 
paudai, prievartavimui. Ir štai 
mano geriausi draugai, tavo 
brolio sūnūs, su tėvais, kurie 
taip pat bolševikam kliudė 
sava lietuviška galvosena bu 
vo išvežti t Sibirą. Ach. ma
myte, kokia baisi toji 14 bir 
žeKo naktis... Aš tau nieko 
nesakiau, ką aš tada išgyve 
nau. Man gaila buvo tavęs, 
kenčiančios, nenorėjau dar la 
biau graudinti. Tylėjau dantis 
sukandęs. Ir tada, mamyčiuk, 
aš prisiekiau, kad už kiekvie 
ną išvežtą mano pusbrolį tu 
rėš žūti iš mano rankos tiek 
pat bolševikų Suprask, kokią 
pagiežą jaučiau. O juk mano 
širdis gana minkšta. Man gai 
la mažiausio vabalėlio, o ką 
jau bekalbėti apie žmogų!

— Taip,taip, mielas vaikeli. 
Tu esi geras ir jautrus, — 
glostė motina jo ranką. Ke-
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Partizanų Dainos.
Žygiavo drąsiai į kelionę, 
Į kita k raitą, i namus.
Gal ten geriau priglaus juos žmones, 
Ir ten likimas bus rainus.

Priėjo kaimą, kur vadinas 
Vareikių kaimo vienkiemiai, 
Ir jie tikėjo, kad juos priešai 
Užpulti jų čia neateis.

Iš rytų saulė patekėjus
Švelnučiais savo spinduliais
Lyg sakė šiam pasauliai. 
Kaip viskas einasi gerai.

Nespėjo linksmintis ir džiaugtis, 
Nes priešai buvo jau arti.
Kad jie nespėtų įsibrauti, 
Ginklus pasiėmė visi.

Paleido rusai į juos šūvį, 
O jie atsakė su trenksmu. 
Visi kovojo tartum vienas. 
Drąsa senovės milžinų.

Štai krito Petras Baravykas, 
Lakūnas Saugis ir kiti.
Jie mirdami drąsiai kartojo: 
Lietuva, mirštam už Tave.

Sužeistas Saugis nedejavo, 
Priglaudė ginklą prie galvos: 
Paimkit mano visus ginklus 
(r eikite pasveikinti mamos.

Visus išsklaidė po arimus 
Plėšikų, žulikų šimtai.
Erškėtis prie kelio krito, 
Septintas klupo mirtinai.

* * *
Vai pasimelsk]; miela mama, 
Už mano laimę ir mane.
Sunki sūnaus dalia benamio, 
Ir vargstu, vargstu aš miške.

Tuos poterėlius, kuriuos išmokei, 
Niekad nesukalbu ramiai, 
Nes raudonų plėšikų gauja 
Mus gaudo tyliai, atkakliai.

't * *

Tyliai gęsta paraudus saulė;
Aš pro gimtąjį sodžių.einu, 
Gal būt viską pamiršęs pasauly, 
Bet Tavęs pamiršt negaliu.

Liūdna grįžus į gimtąjį sodžių, 
Matos krūvos tiktai pelenų, 
Liūdnas vaizdas širdies nepaguodžia,

Lietuviai pasaulyje.
LIETUVOS EGZ1LINES VY

RIAUSYBĖS

sudarymo reikalas vis dažniau 
keliamas lietuviškoje spaudo 
je ir organizacijų susirinki
muose. Už vyriausybės suda
rymą pasisako žymūs visuo- 
meninkai ir politikai. Momen 
tas yra pats patogiausias. Pra 
džioje, nors ir nepripažinta, 
bet vis dėlto egziiinė vyriau 
sybė turės didesnį autoritetą 
už betkokį komitetą.

— VLIKas norima papildyti 
naujų organizacijų atstovais. 
'Tarp jų ir Mažosios Lietuvos 
atstovų Svarstoma apie sugrą 
žinimą j VLIKa Lietuvių Fron 
to atstovo.

— Lietuvių Vienybės Sąju 
dį VLIKe atstovauti yra pa
kviestas Dr. Vladas Literskis.

— Dar nėra galutiniai pa
laidotas projektas VLIKą per 
kelti Amerikon.

— VLIKo ir diplomatų šefų 
min. Lozoraičio derybos susi 
tarimas, daug sunkiau eina 
negu Pan Munjoje, Korėjoje, 
komunistų ir sąjungininkų.

Iš buvusių susitikimų buvo 
paskelbta tik bendro pobū
džio rezoliucija be turinio.

Jei VLIKas vestų derybas 
su Paleckio, kuris yra ana
pus geležinės uždangos, tai

Iš Argentinos lietuvių praeities
ARGENTINOS LIETUVIŲ KOLONIZACIJA BOLIVIJOJE 

ANT 30 HA.
Rašo Vladas Veselauskas

Matas Šalčius, beveik nuo 
pirmos a*.'ažiavimo dienos, 
nuolat Argentinos lietuviams 
kalbėdavo, kad, girdi, Argen 
tinos lietuviai nemoką gyventi, 
— nesugeba praturtėti. Argen 
tinos lietuvius reikėtų koloni 
zuoti Bolivijoj. Ten žemė 
esanti labai pigi. Dauguma 
Argentinos lietuvių žinojome, 
kad daug Pietų Amerikos vals 
lybių turi pigių žemių, bet 
svarbu, kur tos pigios žemės 
randasi. Bolivijoje Šalčius 
norėjo būti sutverto lietuviško 
kolchozo vedėju. Niekas j tai 
dėmenio nekreipė, nes visi 
žinojo, kad Šalčius nori nai
vių žmonelių pinigus tvarky-

niekas nesistebėtų nesusitari 
mu. Bet dabar, kada sustinka 
seni valstybininkai, kurie ko 
voja del vieno ir to paties 
idealo, Lietuvos laisvės, ir ne 
susitaria, tai reikalas yra liū 
dnesnis. Kam tuomet min. Lo 
zoraitis ir VLIKas lietuviškai 
visuomenei triūbina apie vie
nybės. užmirštant visa kas 
skiria, reikalą, kai tuo tarpu 
patys yra nevienybės ryškiau 
si pavyzdžiai.

Daugel ašarų krenta gailių.

Nusiminęs ir klevas senelis, 
Daug jis matė sunkių valandų, 
Matė vežant į Sibirą žmones, 
Matė sodžius, pilnus gaisrų.

Tik Nevėžis šnara ir teka.
Glosto galvas pilkų akmenų. 
Daugel matė kovų jis už laisvę 
Ir ne kartą pasruvo krauju.

* * *
Sudie, jis pasako mergaitei, 
Išeina pro kiemo vartus;
Žiauriosios mirties gi šešėlis
Lydėjo jo žingsnius tylius

Staiga pasigirdo jau šūvis, 
Jis krito ant žemės šaltos.
Sudie, tu graži lietuvaite, 
Aš žūstu už laisvę tautos.

Žurnalistas ir visuomeninkas 
p. Vladas Veselauskas, «M.L». 
nuolatinis bendradarbis Ar
gentinoje. Nuo pat atvykimo 
Argentinon visą laiką aktyviai 
dalyvauja lietusių kultūrinia

me gyvenime.

ti. Aiškino, kad iš Lietuvos 
atvežti lietuviai netiktu Boli
vijos kolonizacijai, reikėtų, 
kad į Boliviją važiuotų labiau 
pasiturintieji Argentinos lietu 
viai.

Vieną gražią dieną mus Ar 
gentines lietuvius labai nuste 
bino, kada Lietuvos laikraš
čiuose užtikome, kad Šalči
aus žmona Lietuvoje skubo- 
mis išsiparduoda ir ruošiasi 
važiuoti į Pietų Ameriką, nes 
Matas Šalčius Bolivijoje pir
kęs 300 tūkstančių ha. žemės. 
Pradėjome galvoti, kad Šal
čius negalėjo turėti tiek pini 
gų, kad galėtų taip didelį plo 
tą nupirkti. Gi Bolivijos val
džia niekumei neduos veltui 
taip daug žemės vienam as
meniui. Nusprendėme, kad M. 
Šalčius yra susirišęs su kuria 
nors stambia žemės pardavi
mo bendrove.

Argentinos Lietuvių Tauti-

lios ašaros nuriedėjo iš jos 
liūdnų akių.

- Ir štai bombos krenta 
ant Kauno aerodromo... — tę 
sė vaikinas toliau savo paša 
kojimą. — Vokiečiai pradeda 
karą, pasiryžę, anot jų, išva
duoti tautas nuo raudonojo 
siaubo. «Tepadeda mum Die
vas», — tokiais žodžiais Hitle 
ris pabaigė savo griausmingą 
kalbą prieš šį kryžiaus žygį. 
Juk girdėjai, mama, per ra
dio? Gražūs žodžiai, gražus, 
tikslas, mamyte. Bet nenoro 
mis prisimenu kryžiuočius, ka 
daise teriojusius mūsų žemę. 
Na, bot mes gi ne tik nekė
liam prieš juos ginklų, bet 
dar jiem išvalom kelius. Mes 
taip jų laukėm. Tuoj susikū 
rė partizanų štabai. Ir mes 
visi keturi tavo sūnūs nubė
gom į artimiausią štabą. Par 
tizanai paėmė į savo rankas 
radiofoną, paštą ir kitas įstai 
gas, žinoma, ir ginklų sandė
lius. Mano ir dar poros drau 
gų uždavinys buvo neleisti bol 
ševikam susprogdinti tilto. Vi 
sai laiku nubėgom. Bolševikai 
jau ruošėsi jį sprogdinti. Mes 
nutaikėm šautuvus.Irman ūmai 
šovė į galvą žodis: «Priesai
ka». Aš prisiminiau, mamyte, 
savo priesaiką: «Už tris pusbro 
liūs — tiek pat bolševikų»... 
Kada du kareiviai žuvo, ma 
no ranka nė kiek nesudrebė 

jo. Širdis buvo kupina pagie 
žos ir keršto. Bet kai šįryt, 
imant ginklų sandelį, užslėp 
tą Mickevičiaus slėnyje, mano 
šoviniai mirtinai sužeidė jau 
trečią, nenorintį pasiduoti, so 
vietų karį. įvyko kažkas nepa 
taisoma.

Julius nutilo. Jo balsas pa
lūžo, akyse pasirodė ašaros. 
Motina be žodžių apkahido jo 
pečius ir priglaudė jo galvą 
prie savo krūtines. Vaikinas, 
kiek nusiraminęs, toliau paša 
kojo:

— Tada, jam krentant ant 
sargybinių numindžiotos žo
lės, aš išgirdau graudų «Ma
ma». Ir aš prisiminiau tave, 
brangi mamyte. Man pasidarė 
nepakenčiamai liūdna Taip 
buvo gaila to nužudyto prie 
šo, kuris gal nebuvo bolševi 
kas, tik pildė savo vyresny
bės įsakymą. Gal jisai būtų 
mum pasidavęs, kad ne vy- 
sesniojo sargybinio įsakymas 
nepasiduoti. ,Mat, jis norėjo 
išlošti laiką ir susprogdinti 
karišką medžiagą sandėlyje. 
Mamyte, tas mano nukautasis 
buvo toks pat jaunas, kaip ir 
aš. Man atėjo į galvą, kad 
jis savo motinai toks pat my 
limas vaikas, kaip aš tau. Gal 
jį laukia jo, kaip tu manęs 
sugrįžtant Ir tada pagalvojau, 
kodėl pasaulis taip surėdytas, 
kad žmogus žmogaus turi ne 

kęsti. Toks liūdnumas mane 
pagavo, toks liūdnumas... Ne 
bedžiugino manęs mūsų tauti 
nės vėliavos, puošiančios na 
mus, nebedžiugino manęs lais 
vės varpo skambūs dūžiai. 
Eidamas pro štabą, mačiau 
visus tris brolius, žadėjo šį 
vakarą tave atlankyti. Nė ne 
žinau, kaip aš parėjau namo. 
Buvau labai labai nelaimingas, 
mamyte. Bet to negana. Dai
ne galas mano kančioms. Ma 
tyt, man lemta šiuo nepapras 
tu istorišku metu blaškytis 
nuo vieno išgyvenimo prie 
kito. Juo arčiau namų, juo la 
biau pradėjo mano gailestis 
priešui blankti. Ir čia praside 
da mano didžiausia tragedija. 
Aš pajutau didelę, didelę gė 
dą. Kodėl niekas šiuo metu 
nesigaili bolševikų, tik aš taip 
praskydau? Juk aš ne vyras, 
kad gailiuos priešo kuris ma 
no gimines, mano tautiečius 
kankina, žudo, mano kraštą 
terioja. Koks aš lietuvis, kad 
tik asmeniško keršto vedinas 
nužudžiau tuos tris? Juk aš, 
šaudamas, visiškai nepagalvo 
jau apie Lietuvą. Mano lūpo 
se tūrėjo būti Lietuvos var
das, o ne asmeniškas kerštas. 
Kokia gėda, kokia gėda, ma
myte. Aš esu nevertas lietu 
viu vadintis, esu nevertas bū 
ti tavo sūnum.

Vaikinas pabaigė savo išpa 

žintį, ir visai vaikiškai pri
glaudė savo galvą prie moti 
nos kelių. O ji, glostydama 
drėgnus sūnaus plaukus švel 
niai prabilo:

— Vaikuti, negadink savo 
širdies. Aš tave labai supran 
tu Tau gėda, kad ne kilnaus 
'Tėvynes jausmo vedinas tu 
nušovei priešus, o asmeniško 
keršto skatinamas... Balandėli 
mano, tuo sunkiu mum ryžtu 
mo metu tau viskas susipai
niojo. Perdang išgyvenimų ta 
vo jaunai širdžiai. Sakai, pa 
matęs priešą, iš tavo pasąmo 
nės iškilo noras keršyti?... 
Bet koks, sakyk, jausmas pa 
gavo kitus jaunuolius? Ar ne 
kerštas? Kiekvienas pagalvo
jo, kad atėjo valanda atsiskai 
ty ti už nukankintus tėvus, bro 
liūs, seseris, už ištuštintas nu 
teriotas sodybas, už lietuvių 
kalbos slopinimą, už dvasi
nės ir materialinės vargovės 
įvedimą. Ar ne? Tik tu gerai 
pagalvok, Juliuk. Juk ne tik 
teritorija sudaro Tėvynę, sū 
neli, bet ir tauta-žmonės, jų 
gyvenamosios vietovės, jų 
bendri siekimai, bendra isto
rija, bendri papročiai, ta pati 
kalba. Tai vis didelio organiz 
mo - Tėvynės rateliai, sraigte 
liai. Ir tu. vaikuti, kovojai už 
Lietuvą, kaip ir kiti tavo ben 
dro žygio draugai. Ar dabar 
nusiraminai?

Vaikinas pakėlė nušvitusias 
akis į motiną ir dėkingai api 
pylė jos rankas bučiniais.

- Sakai... - toliau kalbėjo 
motina, — kad keršto jaus
mas nublanko ir tau pasidarė 
gaila tų nukautųjų. Tai tepa
rodo tavo jautrią širdį. 'Tai 
nėra, anaiptol, tavo kaltė ar 
silpnumas. Tai yra mano ir 
gal daugumo Lietuvos motinų 
kaltė. Mes kaitos, kad savo 
vaikams įskiepijom ne tik Tė 
vynės meilę, bet ir meilę 
žmogui. Ne tik savam, bet ir 
svetimam. Tai yra mūsų klai 
da...

Motina susimąstė, o sūnus 
nustebęs žiūrėjo į savo gim
dytoją. Juk ji visuomet taip 
maža tekalbėdavo. Ji, kaipo 
akušerė, būdavo labai užimta. 
Be to, visi namų ruošos dar 
bai... Vos tespėdavo išklausy 
ti vaikų pasipasakojimus ar 
trumpą patarimą duodama. Ji 
buvo jiem ir tėvas ir motina. 
Tėvo, seniai mirusio, jis ne
prisimena.

- Bet gal ir gerai kad neug 
dėm jūsų širdyse neapykan
tos svetimam. — vėl prašneko 
motina. — Ji ir neugdoma, 
kaip usnys gėlių darželyje, 
išauga, išbujoja, Jei būtume 
skiepiję jum kerštą, neapy
kantą, gal būtumėt išaugę 
žiaurūs, nepakenčiami egois 
tai. Mes išugdėm jumyse Tė-
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ninku Sąjungoje buvo daug 
narių, kurie yra gyvenę Bra
zilijoje ir visi gerai žinojo 
kuo pasibaigė Nova Lituania 
kolonija. Šalčiaus kompromi
tacija mums nerūpėjo, tik 
buvo mums labai gaila tų lie 
tuvių kurie galėjo j nelaimę 
įkristi. Šalčius jokių patarimų 
pas nieką nesiklausė. Jautėsi 
esąs gudrus. Nutarėme viešai 
atakuoti šiuos Šalčiaus planus. 
Pietų Amerikos Žiniose pasta 
teme konkrečius klausimus, 
kad jis tiksliau nurodytų, kur 
toji žemė randasi? Ar yra jam 
žinomi tos žemės savininkai? 
Ar pasiteiravo Bolivijos tur
tų ministerijoje, kas yra 
tikrieji tos žemės savininkai? 
Šalčius prispirtas prie sienos 
pradėjo per «Išvien» aiškin
tis, sakydamas, kad 1936 me 
tų viduryje, kada Argentinoje 
lankėsi Lietuvos teatro artis
tai, Kipras Petrauskas su žmo 
na, Vincė Jonuškaitė Zaunie- 
nė, Hipolitas Nagrodskis ir 
Mažeika, jie sužinojo iš vie
no redaktoriaus (supraskite 
iš paties M. Šalčiaus. VI. V.), 
kad Šalčius Bolivijoje pirkęs 
30 ha žemės. Bei tie artistai 
paleido Kaune antį, kad Ma
tas Šalčius Bolivijoje pirko 
300 tūkstančių ha žemės. «Ma 
žas apsirikimas» — buvodau 
gelio nusišypsota, kada pers
kaitė šį Šalčiaus pasiaiškini
mą.

Didelis Šalčiaus draugas 
buvo pasiuntinybės pirmas 
sekretorius Bronius Blavieš- 
čiūnas. Viską jie kombinavo 
kartu. Kada jie išleido Išvien, 
po poros savaičių komunistai 
išleido «Momentą». «Momento» 
leidimui buvo sutverta Talkos 
bendrovė, kurios akcininku 
buvo, ir pats Šalčius. Išvien 
ir Momentas veikė kontakte. 
Beveik visumet darydavo ben 
drus bankietus. Kadakomunis 
tai minėjo metines sukaktu
ves, jie aprašė, kad prieš iš
leisdami Momentą, jie trijų 
lietuviškų komunistiškų dele

gacija aplankė Blavieščiūną.
Jis pareiškė abejojimą, ar 

komunistų savaitraštis galėsi 
ąs išsilaikyti, nes tautininkų 
tarpe esą gerų žurnalistų, ku 
rie be jokių abejojimų pulsią 
Momentą. Dabar Blavieščiū- 
nas sveikinąs drąsiųjų vyrų 
pasiryžimą, kurie, nors irsun 
kiose sąlygose, bet vis tik 
atlaikė priešų puolimus ir lin 
kįs Momentui gero pasiseki
mo ateityje.

— Štai tau ir Lietuvos Tau 
tininkų Sąjungos narys! — 
keikėsi daugelis Argentinos 
lietuvių tautinkų. Pakarti toks 
narys!

Man yra tekę skaityti Š. Ame 
Tikos lietuvių spaudoje aprašy 
mas apie Argentinos lietuviš
ką spaudą. Ten buvo parašy
ta, kad Argentinoje Rytojus 
yra komunistų savaitraštis, o 
Momentas — pro komunisti
nis. Informacija nėra tiksli. 
Rytojus ir Momentas nieku- 
met nėra ėję tuo pačiu laiku. 
1930 m. rugsėjo m. atėjus į 
valdžią gen. .lošė Felix Uri- 
buru, Rytojus buvo platina
mas slaptai. 1936 m. liepos 
mėn. 17 d. kilus Ispanijos re 
voliucijai, 68 Argentinos lie
tuviški komunistai išvyko į 
Ispaniją kariauti. Jų tarpe ir 
tuolaikinis Rytojaus redakto
rius Ulevičius. Be to išvyko 
Nenėnas, Tamašiunas, lalalis 
ir kiti. Argentines lietuviški 
komunistai labai rūpinosi Ru 
sijos, Kinijos ir Ispanijos «li- 
audimis», tik niekumet sau 
galvos nelaužė del lietuvių 
tautos. Išvykus jiems į Ispa
niją, sustojo ir Rytojus. 1936 
m. pabaigoje lietuviški komu 
nistai išleido Momentą, kuris 
buvo Rytojaus tęsinys.

Tiesa. 1534 ar 1935 metais 
komunistai Rosario mieste iš 
leido mėnesinį žurnalą Dabar 
tį, kuris ėjo ligi 1938 m. pa
baigos.

Kadangi Šalčius, Blavieščiū 
nas ir Aukštuolis visai atvirai 
rėmė komunistus, tai tautini n 
kai per savo laikraštį be jo

kio pasigailėjimo juos puolė. 
Katalikai savo atakas sustab 
dė, bet moraliai rėmė tautinio 
kus. Retkarčiais užtikdavome 
São Paulo lietuvių katalikų 
savaitraštyje Šviesoje palan
kių žinučių apie mus ir pasi 
sakymus prieš Išvien. Cieve- 
lando (Š. Amerikoje) Dirva 
mus besąlyginiai palaikė. Ne 
sugebėdami spaudoje polemi- 
zuotis, o be to Pietų Ameri
kos Žinių argumentacija buvo 
daug labiau įtikinama negu 
Išvien, tas Aukštuolį visai iš 
mušė iš lygsvaros. Griebėsi 
keistų priemonių, kurios minis 
teriui visai netiko. Pradėjo 
viešai grasinti, kad «svarbiuo 
sius kaltininkus», Kazį Kliau 
gą, Bronių Hinką, Vladą Ve- 
selauską ir Juozą Nakutį de
portuosiąs iš Argentinos, o 
su kitais vėliau susitvarkysi
ąs. Visų keturių vardu viešai 
atsakiau per spaudą, kad mes 
ir sava valia sutinkame važi
uoti į Lietuvą ir galėsime Lie 
tuvoje bylinėtis. Tik viena 
yra musų sąlyga, kad Aukš
tuolis sumokėtų mums laiva
kortes į abi puses. Aukštuo
lis darė žygių, kad mus Ar
gentinos valdžia administraty 
vinių būdu nubaustų. Bet ir čia 
nepavyko. Nieko nelaimėjęs 
P. A. Žinias įskundė pašto di
rektoriui. A. L. Balsas ir Mo
mentas jau iš laiko pradėjo 
džiaugtis, kad P. A. Žinios su 
silauks didelių nemalonumų. 
Kazys Kliauga buvo pašauk 
tas pasiaiškinti. To viso pa
sekmė buvo ta, kad P. A. Ži
nios nieko nenukentėjo. Bal
sui ir Momentui buvo atimtos 
pašto teikiamos lengvatos, ku 
rias vėliau vėl išrūpino Bla- 
vieščiūnas.

JAU LAIKAS ATNAUJIN
TI 1953 METAMS «Mūsų Lie
tuvos» prenumeratą. Laikraš
čio likimas yra skaitytojų 
rankose.

vynės meilę ir laisvės troški 
mą. Nuo amžių mūsų tauta 
nepakenčia vergovės, veržia 
si į laisvę. Juk vergiškos 
dvasios žmonės nesukils, o 
kantriai temps savo jungą. O 
mes spaudžiami, vergiami 
priešinamės, nepasiduodam ir 
sukylam prieš prispaudėjus. 
Išmesk iš galvos mintį, kad 
nesi vyras. Nebesijaudink dau 
giau. Tu, kiek galėjai, prisė
dėjai prie bendros kovos už 
Lietuvos laisvę. Ir tu nesi sil 
pnas, tik geras, mielas vaiku 
tis.

— Mamyte, tik ką pasakei, 
kad esu vyras, o dabar vėl 
mane vadini vaikučiu, — ban 
dė sūnus užsigauti.

Motina linksmai nusijuokė.
— Kad ir barzdą užsiaugin 

tūm, kad ir pražiltum, tu man 
vis būsi mažas vaikas. Vi
soms motinoms jų vaikai lie

ka vaikais.
— Man sunku tai suprasti, 

mamyte. -- tarė vaikinas. — 
Juk aš jau 17 metų, gavau 
brandos atestatą, esu atskiras 
individas, mano gyvenimas 
eina kita vaga, kaip tavo, o 
su laiku juk turėsiu savo ats 
kirą gyvenimą... Ir tu mane 
vis tebelaikysi vaiku?

— Ne, vaikeli, gal aš neti 
ksl'ai išsireiškiau. Tu jau da 
bar beveik esi suaugęs. Aš 
su nuostaba seku tavo dvasi 
nį augimą. Taip, tu eisi kitu 
keliu, tu k'irsi savo nuosavą 
gyvenimą, o aš būšių nuoša 
Iv ir kiekvieną tavo žingsnį 
seksiu, laiminsiu- Tačiau ma 
no širdžiai tu liksi visuomet 
mylimas vaikas.

Abu nutilo. Motina nuliūdo, 
galvodama, kad greit jos su 
nūs, kaip paukščiai, vienas 
po kito, išspurdės iš po jos

sparno. Tol tavo vaikas, kol 
jis ant tavo kėlių sėdi, - gal 
vojo. O sūnus vėl mintimis 
grįžo prie paskutinių dienų 
Įvykių.

— Bet kiek mūsų vaikinų, 
žuvo, mamyte! Daug daug mū 
sų kraujo pralieta visoj Lietu 
voj Vokiečiai atžygiuoja į mū 
sų, partizanų, išlaisvintą kraš 
ta iškilmingu maršu Jie pa
žadėjo Lietuvai nepriklauso 
mybę, bet ar jie savo pažadą 
ištesės? Mes džiaugiamės, lau 
kiame jų. kaip išvaduotojų, 
bet juk jie mums taip pat 
svetimi, mamyte, kaip ir anie 
raudonieji barbarai.

Tuo metu kažkas pasibeldė 
į langą.

Po valandėlės į kambarį 
įvirto trys nuvargę, bet švie 
čiančiais linksmumu veidais, 
jaunuoliai.

Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių 
krautuvė tiktai pas

JAKUTIS & L API E N I S LIDA-

AVENIDA DR. GIACAGLINI, 34-C - VILA ALPINA

Magdalena Vinkšnaitienė

Gauskite varpai!
Iš miesto Katedros bokštų didingų 
Ir iš mažų Kaimo Koplytėlių
Skubėj nešti varpai žinią džiaugsmingą — 
Nukankintas Kristus prisikėlė!

Jam lenkiasi Kalnai, uolos subyra!
Tik budeliai neranda sau vietos...
Ir mes... įklimpę paklydimo tyruos, 
Širdys suaižėję... žemėtos...

Brėkšta rytas Velykų. Gaudžia varpai. 
Veda Kristus teisiuosius į šviesą!
Jei aštriam kely įr skaudžiai parklupai, — 
Štai Jis gailestingą ranką tiesia!

Gauskite, gauskite varpai Velykų!
Įsiveržkit į kiekvienus namus! 
Tik parkritusių mūsų nepaliki — 
Prisikėlęs, Kristau, prikelk ir mus!

São Paulo, 1953 m. Velykos.
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| Metalo Isdirbiniq «Industria Strazdas»
| atlieka įvairius geležies bei metalo išdirbinius, kaip g 
| šaltkalvystės, galvanizavimo ugnimi, liejimas, varžtų g 
| bei kablių dokalkoms eternitui ir brazilitui. g

g Fabrikas: Rua Feliciano Bicudo, 28 - Skersgatvis iš g
Į Rua Ibitirama V. Prudente. g

g Raštinė: Rua do Carmo, 138 - 3.° S/306 - Fone 33-3865 | 
g São Paulo g
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Nori patogioj, gražioj vietoj, pamary — Praia Grande 
įsigyti žemės sklypą?

Neužmiršk apsilankyti Suarão.

Ten yra elektra visose gatvėse įvestas vanduo. Yra viešbu 
tis, restoranas bažnyčia, mokykla. O svarbiausia, kad prie 
visų šių pagerinimų kaina pusiau mažesnė, negu kitų šalia 
esančių sklypų.

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

Daugiau informacijų «Musų Lietuvos redakcijoje.

Maaeiras do orasii ;; . |

PERES & PRANAS LTDA. V
Importação — Exportação Į

Raštinė: - Av. Churchill, 94 - 11.o and. - sala 1.110 > Į 
Rio de Janeiro - Fones: 52-0229 e 32-6265

Į Em Minas Gerais: j
Į Peres & Cia. Ltda. - Leopoldina - R. Providencia. 71 
j Jother Peres de Resende - São Pedro dos Ferros 
j Amadeu Cesar Machado - Nanuque, Minas
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"j REIKIA BALDŲ? KREIPKIS Į TAUTIEČIO

J. L. GalinsKas Ltda.

B A L D Ų S A N D Ė L Į.
AVr DR. GIACAGLINI, 71-C ’ — F. ALPINA.
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Jprindys & Čia Industria e Comercio de Calçados
PARDUODA

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS.
balso grynumas, skambumas

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

Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui
awonmul ssosutmcionKaaaa

!'ii Rastinės Darbai ir Teisiniai Patarimai nu
Iii' Natūralizacija, inventoriaus surašymas, išieškojimas 
Hll skolų, persiskyrimai (desquites) nuomininkų išvary- 
Uii mas, kriminalinė ir darbo teisė.
I'll Darbininkams patarimai veltui.
mi

Galima kreiptis šiomis valandomis nuo 10 iki 12 vai.
1,11 ir nuo 16,30 iki 19 vai.
«n 
ini

JjjĮ Rili Roberto Simonsen, 13 -- 3° — salas 306 - 310 
li'ii (Senoji rua do Carmo ir kampas P ęa Clovis Bevilaqua) 
||'il São Paulo
Illl • > ■.
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MEKAHIKDS DIRBTUVE
Gaminami įvairiausių braižinių vitražai, 

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

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

Rua Javaės, 719 - São Paulo

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

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

SKAITYK IR PLATINK
«MŪSŲ LIETUVA»

ti.

LEOHÂS VARIAUSIUS
Telefonas (recados) 3-0707

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

Gaminami žibintuvai įvai
riausių tipų. Daromi įvairių 
dydžių grąžtai žemei gręž- 

Pardavimas grynais ir 
išsimokėtinai.

JARDIM RIVIERA

* -."L

apylinkėje - nuėsta- x
sveikas klimatas, tik už 

geras kelias, tarp 
Puiki proga dabar įsigyti žemės 

nešimu ir ilgalaikiu išsimokėjimu

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

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

Suinteresuotus nuveža ir parveža, iš Santo Amaro eina autobu 
sai Jardim Riviera. Iš Socorro galima nuplaukti laiveliais.
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KOJŲAPRENGIA vyrus nuo galvos iki

ĮKURTA 1890 METAIS

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

dažais ir pastele.

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

Batai, skrybėlės, marškiniai, kaklaraiščiai, kojinės, lietsargiai, 
Taip pat batukai moterims ir vaikams.

Viskas geriausios rūšies, patvaru, gražu ir pigu.

IŠ FABRIKO TIESIAI VARTOTOJUI.

JORGE

Rua São Caetano, 526
Fone 35-3260

MATELIONIS
KRAUTUVĖS:

☆ Rua São Caetano, 510
São Paulo

ilprHM|}ii|{iil)i<l|iniii|Jii|jii||!iHii||iilliiniiuii||iiwilliil)ii|inii:illii|liilliilliUliUliil))illiUliilliillii|inil>Uiniliilliilli>iviii!iiliilinnii||ii||ii||iilli<lliUlii||iillii||ii||ii||i>l|ii||iilliilliiliniiii||ii||iiiiit|iniiiiiiiiuni|ii|iiiniiiiii|)ii|iii||iiiiiųii

VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS

L I N D O Y A

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINI OJAI

IK/HÃCJ CAKKIERI

RUA DINO BUENO, 795 a 835 
TELEFONES: 51-4019 e 51-2223

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

dos naudokite!

Caixa Postai 3967
SÃO PAULO
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Velykos

BRAZILO©

SVEČIAS IŠ KOLUMBIJOS.

A.f A. Serafinas Matėlionis

Šiomis dienomis lankėsi Lie 
tuvos Konsulate São Paulyje 
Bogotos Medicinos Fakulteto 
Dekanas p. Prof. Carlos Mar 
quez Villegrs.

Joniai kviečiami kreiptis pas 
Sąjungos pirm. Mario Dantą, 
Tel. 35 6951.yra virtusios tradicine lietu

vių švente.
Šiais metais, nors Velykų 

rytmetis buvo ūkanotas ir bau 
gino lietumi, tačiau Zelinon 
jau nuo ketvirtos valandos 
ryto pradėjo žmonės rinktis 
iš įvairių São Paulo miesto 
apylinkių. O prieš šeštą va
landą buvo pilnutėlė ne įtik 
erdvi bažnyčia, bet ir švento 
rius. Lietuvis vykdamas Vila 
Zelinon pravažiuoja pro daug 
puošnesnes bažnyčias miesto 
centre, kur nei purvyno, nei 
dulkių nėra. Lietuvį Vila Ze
linon traukia lietuviškos Vely 
kos. Čia visos apeigos kaip 
Lietuvoje. Lietuvišku skoniu 
ir papročiu parengtas Kris- 
taus karstas, jaudinančios Ve
lykų giesmės. Nė vienas iš 
provincijos atvykęs lietuvis 
iš džiaugsmo apsiverkia išgir 
dęs chorą giedant procesijos 
metu «Linksmą Dieną», ar 
«Per Tavo šventą prisikėlimą»-

Šiais metais procesija ypač 
įspūdinga, nes einant gatvė
mis, ne šventoriuje, yra dau
giau vietos patogiau susitvar 
Ryti. Gražios vėliavos tvarkia 
gai išsirikiavę, žmonių minios. 
Gražiai procesiją tvarkė Vy
rų Brolijos pirm-kas P. Nąla
butis ir K. Bacevičius. Graži 
ai atrodė procesijoj, baltais 
rūbais mokyklos mokiniai se 
sėlių pranciškiečių vadovau
jami.

Bažnyčioje, altoriai, skonin 
gai seselų pranciškiečių pa
puošti skendo gėlese. L.K. Ben 
druomenės choras vadovau 
jant maestrui Al. Ambrozaičiui 
ir vargonais akompanuojant 
seselei M. Marcelinai iškilmių 
gai giedojo šv. Pranciškaus de 
Witt mišias. Ypatingo įspud 
žio padarė ofertorium metu 
choro sugiedotas iš Handel 
kantatos «Mesijas», «Aleliuja». 
L. K. Bendruomenės choras 
pajėgdamas gana gerai išpil
dyti šitokius kūrinius, rado 
aukštą meninį lygį. Šia proga 
tenka tik pakartoti kaikurių 
choro bičiulių nuomones, kad 
šiam chorui jau laikas išeiti 
į pasaulį. Savo meniniu pajė 
gurnu pilnai pajėgs atstovau 
ti Lietuvos dainos meną.

Prie bažnyčios papuošimo 
aukomis prisidėjo Maldos 
Apaštalavimo, L. Kat. Moterų 
Draugija, Filhas de Maria.

Bažnyčia buvo adara visas 
tris paskutines Didžiosios Sa 
vaitės naktis.

BIRŽELIO 14 D.

Š. m. kovo mėn. 30 d. Są
jungos Brazilijoje būstinėje, 
Rua São Bento, 405, įvyko 
estų, latvių ir lietuvių organi 
zaęijų atstovų, birželio 14 d. 
minėjimo reikalu, pasitarimas. 
Iš lietuvių pusės dalyvavo- 
Konsulas A. Polišairis, Sąjun 
gos pirmininkas Mario Dantas 
ir Lietuvių Savišalpos ir Kul 
turos Bendruomenės «Litua
nia» pirmininkas Inž. Z. Ba
čelis; iš latvių pusės-Latvių 
Sąjungos pirmininkas Janis 
Dieners ir vice-pirmininkai: 
Otto Lezdkalns bei Laimoms 
Rudzitis, o iš estų pusės- Kon 
sulas F. Saukas ir Estų drau

(Tąsa iš 1 pusi.)
cijų laivojo pasaulio atžvilgiu.

3. Pasiūlė, kad Amerikos 
aukštasis komisariatas būtų 
pakeistas Vokietijoje ambasa
da, o Vokietijos pasiuntunys 
Vašingtone - ambasadoriumi. 

gijos pirrnininkas Rederich 
Pruks.

Po trumpų minčių pasikeiti 
mo visi susirinkusieji princi 
pe sutiko, bendromis jėgomis, 
suorganizuoti BIRŽELIO 14 d. 
minėjimą São Paulyje, bei nu 
tarė balandžio 13 d. sušaukti 
kitą susirinkimą programai 
sudaryti ir kitiems minėjimo 
reikalams aptarti. —

IŠ LIETUVIŲ SĄJUNGOS 
BRAZILIJOJE GYVENIMO.

Įvykusiame Lietuvių Sąjungos 
Brazilijoje Valdybos š. m. ko 
vo mėn. 27 d. posėdyje nu
tarta:

1. Š. m. birželio mėn. 6 d., 
rua Lituania, 67. suruošti, Są 
jungos išlaikomų mokyklų nau 
dai, šokių vakarą su vaidini
mu. Vakaro rengimuo komisi 
ją sudaro: pp. Mario Dantas, 
M. Žilinskas ir Pedro Kali
nauskas.

2. Nutrauktus, gavėnios me 
tu sekmadienio šokius, rua 
Lituania, 67, atnaujinti nuo 
balandžio meni 5 d.

3. Esamam Sąjungos bufetui, 
rua Lituania, bT1, pagerinti-iš 
nuomuoti, užipteresuotieji ma

BAL ANDŽIO 12 d. VISI Į TEATRO ARTUR. DE AZEVF 
DO - AV. PAES DE BARROS - MOÓCA

Nepraleiskite progos atsilankyti balandžio 12 d. (sekma 
dieni) į Teatro Artur de Azevedo ir pamatyti įdomią ir 
įvairią programą kurią surengs ir išpildys Vila Zelinos 
Kongregadai ir Filhas de Maria:
juokingą komediją, muzikos, dainų ir kitokių įdomių nu 

merių. v

KAINA TIK Cr.S 10,00.

PRADŽIA: 3,30 vai. po piet
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IRM AOS

BAUŽYS
Registrada no C.R.C. 6ob o n • .551

AVENIDA ZELINA, .749 — VILA ZELINA — S. PAULO

Pakvietimai galima įsigyti:
Casa Sprihdys — praça São José ir prie bažnyčios pas 

Kongregadus ir Filhas de Maria

— Balandžio 11 Visi M o ko n !
«Dariaus ir Girėno» salėje. Rua Lituania, 67, 

įvyks, -Lietuvių Savišalpos ir Kultūros Bendruomenės 
«LITUANIA» rengiamas, puikus

LIETUVIŠKAS VAKARAS
Programoje: «Piršlybos, Kurstymai ir Valsčiaus 

Raštinė 3 lietuviški sodžiaus vaizdai iš V. Krėvės vei
kalo «ŽENTAS». Vaidina kolonijoj jau žinomi «Lituani- 
jos» Scenos Mėgėjų Būrelio artistai.

Režisuoja: Juozas Kemėža
Pradžia 20 vai. Šokiai iki 4 vai. ryto grojant puikiam 
orkestrui. Bufetas su lietuviškais užkandžiais.

Pakvietimai gaunami: «Mūsų Lietuvos» ir «Žinių» 
redakcijose, Mokoje - pas Br. Stankevičių, V. Zelinoje 
Vito ir Mečislavo baruose, ir pas platintojus.

L. S. K. B. «LITUANIA»

Aberturas de firmas 
Encerramentos de firmas 
Transferencias de firmas 
Contraias, na Junta Comercia 
Distratos na Junta Comercial 
Escritas Fiscais 
Escritas Comerciais

HORÁRIO <das 8

Contratos de locação =
Cartas de.Fiança =
Requerimentos
Balanços ■ š
Alvqrds div.ersos §
Seguros de Fogo e į
Seguros de acidentes’ =

ãs 19 horas. =
iMiiiiiim iimiwui iiHiiii’Hi'iiiilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii|iii|iiiiiii|iii|iniiiiiiiiiiiiiiii|iiiiiiiiiiiiii'iii>iiiiiiiiiiii|iitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

LIETUVIŲ SAV. IR KULT.
BENDR. «LITUANIA».

Šiomis dienomis Lietuvos 
Konsulate São Paulyje lankė 
si Bendr. «Lituania» Pirm inž. 
Z. Bačelis su suminėtos orga 
nizacijos sekretoriumi muz. 
Jonu kaselįunu. Vizito metu 
pirm. inž. Z. Bačelis painfor
mavo Konsulą A. Polišaiti apie 
Lietuvių Savišalpos ir Kultū
ros Bendruomenės «Lituania» ____ ____ ___ vijos, Konsulas A; Polišaitis 
naujos 1953 metams Valdyb a palinkėjo, kaip «Lítuanijos» 

...T... 'kad Vadovybei, taip ir visam jos 
užsibrėžtu sąstatui geriausios sėkmės už 
susilaukti :

išrinkimą bei pažymėjo, 
jie ir toliau eis 
keliu tikėdamiesi
didžiausio palankumo iš São 
Paulo lietuvių visuomenės. 
Pasikeitus nuomonėmis apie 
dabartinę padėtį, kaip Lietu 
vos, taip ir visos Lietuvos išei

KVIEČIA

Matelionių šeima kviečia gi 
mines ir prietelius į egzekvi
jas mišias, kurios būs atlaiky
tos Vila Žolinoje 13 d. balau 
džis 8 vai, ryto už A.fA. Se
rafino Matelionio vėlę, ketvir 
tų metinių mirties progo.

sibrėžtame kultūriniame' ir 
Lietuvos vadavimo bare. —

... -SUSI RINKIM AI

Šį sekmadienį po 8:30 vai 
mišių Vila Zelinoj, mokyklos 
patalpose šaukiamas mokslei 
vių ateitininkų susirinkimas. 
Nariams dalyvavimas privalo 
mas. Kviečiami ir svečiai.

Velykų šventėms iš Paranos 
i São PaulĮ buvo atvykę lie
tuviai biznieriai p. Vaišvilai. 
Ta proga buvo krikštatėviais 
Viktoro ir Anelės Vaitkevičių 
dukrelei Aldai.

- Industrialai Meilūnai irgi 
Velykoms susilaukė svečio, 
savo dėdės iš Urugvajaus, ku 
ris kiek ilgesnį laiką S. Pau
ly pabus. x

— Balandžio mén. 3d. ligo 
ninėje mirė Jadvyga Rodvílo 
vičienė, ilgesnį laiką sirgine- 
jusi.

— Moterystės luoman ruošia 
si Vytautas Grigaliūnas, iš 
Agua Raza su Albina Neva- 
rauskaite iš Mokos.

IS RIO DE JANEIRO
• - Vytautas Petronis, spaus 

tuvininkas, persiskyręs su da 
linink", atidarė naują moder 
niškai įrengtą spaustuvę «Sė
tini» - rua Conselheiro May- 
rink 384/86. Tel :: 48 3876.

— Alaburdų šeima, tėvai, 
keturi broliai, sesuo, atidarė 
mezginių dirbtuvę /malharia/, 
B ra z d.e Pina priemiesty, rua 
Lobo Junior 1450.
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PRAÇA SÃO JOSÉ, 1 — V. ZELINA S. PAULO

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 
NAUJANYBIŲ

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų, 

įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių- 

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

ISSIMOKÉJIMUI.

Prie pat autobuso Nr. 93 sustojimo vietos

1963 ai.

LIETUVOS NACIONALII 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLh

P. Spin kai smh^^kseshk 
daro valgomųjų produktų krau 
tuvę Bangu priemiesty.

— Inž. chemikas Stasys 
Kumpis nusipirko apartamentą 
Vila Cosmus, av. Merity ir jau. 
persikėlė ten gyventi.

— Jaselionių šeima jau yra 
sutvarkiusi visus formalumus 
išvykti Kanadon. Išvyks 29 d. 
balandžio.

— K. Gaulia su jauna žmo
na, Vytautas Strimaitis adv. 
J. Petraitis ir kt. Velykų šven 
tęs praleisti buvo atvykę į 
São Paulo.

— Lietuviška radio progra 
ma bus transliuojama kiekvie 
ną trečiadienį 18 vai. 40 m. 
per radio Vera Cruz.

— Zosytė Jurelevičifttė su
gavo Velykų zuikį, 500 kru- 
zeirų. Mat ji buvo pirkusi «sa 
bão platino».

DR. AL. BRAZIS TARPTAU
TINIAME CHIRURGŲ KON

GRESE RIO DE JÁNEIRE.
Neperseniai Rio de Janeire 

vyko tarptautinischirurgų kon 
gresąs. Visai pripuolamai teko 
sužinoti, kad šiame kongrese, 
Amerikos gydytojų tarpe yra 
vienas lietuvis Dr, Aleksan
dras Braze (Brazi). Pasiryžau 
jį būtinai surasti. Sužinojęs, 
kad yra apsistojęs Hotel Flo 
rida, į ten nuvykau, kur ir ra 
dau 'Dr. Braze. Dr. papasako 
jo, kad jo specialybė yra chi 
rurgija-operacijos. Ameriko
je, Illinois estade, rodos Čika 
gos mieste, Svedinh American 
ligoninėje dirba kaipo gydyto 
jas ir be to dar turi savo kon 
sultariją, kurioje jam taikinio 
kaują dar keletas gydytojų.

Dr. Al. Braze yra gimęs 
Amerikoje 1910 metais. Jo tė 
vai iš Lietuvos atvyko Ameri 
kon. 1910 metais. Turi du bro 
liūs. Vienas yra Honolulu uni 
versiteto rektorius, o kitas 
laivo kapitonas.

Šio’kbngreso proga Dr. Bra 
ze aplankė ir kitas P. Ameri 
kos valstybes: Peru, Čilę, Ar 
gentirią, Urugvajų, Panamą.

Maloni staigmena buvo su
tikti- lietuvis gydytojas, išrink 
tas į šį kongresą. Pora, valau 
dų laiko praslinko nejučiomis. 
Mielam svečiui palinkėjau ge 
riausios sėkmės savo užsimo 
jimuąse.

D r. Braze yra narys Inter- 
American Congress ir Ameri 
can College of Sirurgions.

Lietuvis visur yra tas pats. 
Kietu-darbu ir geležine ištver 
me prasiskina sau kelią į švie 
sesnį rytojų ir tuo pačiu gar 
gina Lietuvos vardą.

E V. Meliunas
ĮMUKI proga išnuomoti ma 

žai industrijai patalpos su gy 
veriamu namu iš 3 kambarių 
ir armazenas 7x10/ yra įves 
ta elektra (força), Rua Mare
chal Mal'et no. 78. Susitarti per 
telefona 9 9525 - Sr. Dante.
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