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Prez. Eisenhower 
kalba JTO,

Šios savaitės antradienį, 
gruodžio roėn. 8 d., iš Bermu 
do salos, pabaigę trijų didžių 
jų konferenciją, prez. Eisen
hower nuvyko New Yorkan į 
Jungtinių Tautų Organizacijos 
susirinkimą pasakyti kalbos. 
Prezidentas buvo pakviestas 
JTO pirmininko.

KALBOS TEMA lietė ato
minius ginklus ir ju kontrolę. 
Si kalba taip pat buvo patvir 
tinta Anglijos ir Prancūzijos. 
Taigi Amerikos prezidentas 
kalbėjo visų trijų valstybių 
vardu, kas pridavė daugiau 
svarumo kalbai.

KALBOS TURINYS. Atomi
nių ginklų gamyba eina visu 
smarkumu. Jų yra prigaminta 
pakankamai visoms ginklų rū 
šims.

Šiandien atominiai ginklai 
yra daug kartų pajėgesni, na 
gu prieš keletą metų.

Atominių ginklų gamyba 
šiandien jau nėra niekeno pas 
làptimi. Rusija taip pat ga
mina atominius ginklus ir da
ro bandymus.

Atominis karas butų baisus 
karas, kokio dar nėra buvę 
pasauly. Nuostoliai nepaskai 
čiuojami turtu ir žmonių gy
vybėmis. Kultūriniai laimėji
mai pasiekti per ištisus šim- 
it-rnčius gali būt sunakinti aki 
mirksniu. Iš to prez. Eisenho 
wer daro išvada, kad reikia 
ieškoti priemonių išvengti ato 
minio karo. O jo išvengti bus 
galima, kai bus sudaryta tar 
plautinė komisija, kuri kon
troliuos atominės energijos 
gamybą. Neužtenka atimti ato 
miniai ginklai iš kareivių ran 
Lų. Jie turi būti paimti į tarp 
tautinės komisijos žinią. O 
pati atominė energija privalo 
but naudojama ir pritaikoma 
industrijai bei kitiems gyveni 
mo reikalams.

Kalba buvo sutikta labai pa 
lankiai. Indijos atstovė, kuri 
primininkauja susirinkimui pa 
gyrė kalbą ir pasakė, kad 
Indija Eiseahowerio planui 
pritaria.

Net ir sovietų Rusijos atsto 
vas Višinskis, atsistojęs plojo, 
tu® parodydamas pritarimą.

Kaip Atsiliepė 
Maskva.

Nors Višinskis tuoj po kal
bos ir plojo Eisenhoweriui, 
tačiau rytojaus dieną savo nu 
sistatymą pakeitė. Mat gavo 
kitokias iš Kremliaus instruk 
cijas. Maskvos «Tass» ir «Prav 
da» rado, kad Eisenhowerio 
kalba buvo «karinga».

Višinskis, Rusijos atstovas 
prie Jungtinių Tautų Organi
zacijos, pareiškė, jeigu nori
ma išsivaduoti iš atominio ka 
ro baimės, reikia priimti Ru
sijos pianą. O tas planas yra 
šitoks: uždrausti atominės 
energijos gamybą, bet nepri
pažįsta tarptautinės kontrolės 
Praktiškai butų taip, kad pa
vyzdžiui, Amerikoje ir Angli 
joje, kur yra demokratinė 
tvarka, tie nutarimai but vyk 
domi be jokio veidmainišku-

TALVEZ SEJA MELHOR QUE TAMBÉM 
NÓS NÃO VOLTEMOS

DO JORNAL

Korėjoje, kaip jau žinome, komunistai, turi teisės ligi 22 d. 
sausio «apšviesti» kiniečius ir šiaurės korėjiečius patekusius 
pietų Korejon belaisviais. Kinijos ir Š. Korėjos belaisviai 
atgal nenori grįžti į «rojų». Komunistų agentai bando juos 
įtikinti, kad grįžtų, tačiau pasekmės labai menkos. Retas, 

kuris ryžtasi grįžti. Nebent agentas.

mo. Gi Rusijoj, kuri yra atsit 
vėrusi nuo pasaulio geležine 
uždanga, prie drakoniškos 
tvarkos, atominės g nklų fa
brikai galėtų dirbti, niekeno 
nekontroliuojami pilnu tempu. 
Rusija prisigamintų daug ato 
minių ginklų, o kiti pasiliktų 
tuščiomis rankomis. Tuomet 
vieną dieną pradėtų žygį ne 
tik į Berlyną, Paryžių, Madri 
dą, bet ir į Vašingtoną

Visai kitoks yra pasiūlymas 

Tautieti, Nepraleisk Progos
įsigyti nuosavą žemės ūkį naujoje lietuvių žemės ūkio 
kolonijoje prie būsimo didžiausio miesto Šiaurės Parano- 
je CIANORTE. Naujoji lietuvių kolonija randasi vos už 
kelių kilometrų nuo būsimos geležinkelio stoties ir ae
rodromo, kuris jau greitai bus baigtas statyti. Pirmos 
rūšies žemė. Sklypai įvairaus dydžio nuo 5 iki 50 alkie
rių. Automobilių keliai iki kiekvieno parduodamo skly
po. Kiekvienas sklypas pasiekia vandens upelį. Sausas 
ir sveikas klimatas. Žemė parduodama išsimokėjimui 4 
metams, prieinamomis sąlygomis. Žemės derlingumą liú 
dyja puikiausias miškas. Nuosavybės dokumentai garan 
tuoti, nes žemė yra didžiausios Pietų Amerikoje koloni 
zacijos kompanijos CIA. MELHORAMENTOS NORTE DÓ 
PARANÁ anksčiau vadinusios Cia. de Terras Norte do 
Paraná. Žemių pirkėjams apmokama kelionė REAL lėk 
tuvu iš São Paulo į Maringą į ten ir atgal.

Dėl smulkesnių informacijų kreiptis pas autorizuo
tą korektorių STASĮ VANCEVIČIŲ pirmadieniais ir ket 
virtadieniais nuo 14 iki 16 vai. REAL kontoroje Rua 
Conselheiro Crispiniano, 379 telefonu 5-0664 kasdien nuo 
9 iki 11 vai. ryto.

SEKANTIEJI VAŽIAVIMAI IŠ SÃO PAULO Į MA
RINGĄ REAL LĖKTUVU GRUODŽIO 14 d. ir SAUSIO 
18 d. UŽSIRAŠYTI REIKIA IŠ ANKSTO DĖL RIBOTO 
SKAIČIAUS VIETŲ.

Amerikos. Būtent, kad tarp
tautinės komisijos žinioje bu
tų visų kraštų atominės ener 
gijos šaltiniai.

Sausio ketvirta Ber
lynan.

Vakarai priėmė Rusijos 
kvietimą susirinkti konferen
cijai svarstyti Vokietijos su- 

vienyjimo ir taikos pasirašy
mo su Austrija. Tuo tikslu 
sausio mėn. 4 d. Amerikos, 
Anglijos, Prancūzijos ir Rusi 
jos užsienio reikalų ministe
rial susirinks Berlyne. Tačiau 
jau iš anksto galima pramaty 
ti, kad konferencija nepasi
seks, nes jau Maskvos radijas 
ir spauda rašo ir kalba, kad 
jokia tarptautinė problema 
negalės būt išspręsta, kol ne
dalyvaus komunistinė Kinija. 
O šituo pasiūlymu nesutiks 
anglai su amerikonais. Ką čia 
bendro turi Kinija su Vokie
tijos ir Austrijos reikalais? 
Juk ji ne kaimynė.

Prancūzijos - Rusijos 
sutartis.

Rusija bet kokiomis priemo 
nėmis nori išardyti dendra 
vakarų frontą. Štai Kremlius 
siūlo prancūzams sutartį, ku
ri garantuotų prancūzams jų 
krašto saugumą prieš vokie
čius.

Lietuviai liudija

Amerikos parlamento suda 
rytoji komisija ištirti Pabalti
jo valstybių įjungimą į sovi 
etų Rusija, savo darbą prade 
jo lapkričio mėn 30 d. Jau 
nemaža pabaltiečių apklausi
nėta. Gruodžio mėn. 9 d.

Lapkričio mėn. 11 d. Amerikoje švenčiama, kaipo nusiginkla 
vimo diena. Tą dieną. 1918 m. buvo baigtas pirmas 
pasaulinis karas. Šiam įvykiui atžymėti Amerikos vyriausy
bės nariai, su prezidentu, aplanko Nežinomo Kareivio kapą, 
uždedant ant jo vainiką, Arligtono kapinėse, arti Vašingtono. 
Nuotraukojematyti prez. Eisenhower stovi prieš Nežinomo 

Kareivio kapą.

apklausinėjo vieną lietuvį gy 
venantį Detroite, Mich. Ap
klausinėjamasis pareiškė, kad 
vienoje koncentracijos stovy 
kloję buvo sušaudyta 900 žmo 
nių, tarp 15 ir 75 metų. Liūdi 
ninkas buvo užsidėjęs maskę, 
kad jo neatpažintų ir kad jis 
nėbutų persekiojamas komu
nistų agentų.

Bendrai liudininkų netrūks 
ta. Amerikoje yra Červenėj 
sušaudymų ir kitokių žiauru 
mų liudininkų.

Šie tardymai plačiai garsi
na Lietuvos vardą.

— «General Eletric» fabri
kai Amerikoje, kuriose dirba 
230 tūkstačių darbininkų, at
leis iš darbo
komunistus, ar įtariamais šni

pinėjime bei sabotažo darbu
ose.

«General Eletric» dirba ne 
maža ir karo--' reikalams bei 
saugumui įvairių aparatų.

12,-’

— Londoue trečiadienį tiek 
daug snigo, kad dienos metų 
buvo sumažintas judėjimas. 
Aerodromuose buvo sustabdy 
tas lėktuvų judėjimas.

- Gruodžio mėn. 22 d. bus 
pakartas Alfred Whiteway, ku 
ris karalienės vainikavimo, 
proga, užmušė dvi mergaites, 
jas pirma išprievartavęs. Mir 
tis bus įvykdinta Londone, 
kur dabar ir yra kalinamas.

Višinskis gavo Lenino 
ordena

Maskvos radijo pranešė, 
kad užsienio reikalų ministe- 
ris Višinskis, jo 70 metų jubi 
lėjaus proga, bus apdovano
tas sovietų vyriausybės Lėni 
no ordenu už ypatingus nuo 
pelnus kraštui. Višinskio nuo 
peinų sąskaitom galma įrašyti 
Pabaltijo valėtybių sunaikini 
mą bei įjungimą prie Rusijos. 
Jis, lyg koks Muravjovas, vi 
su žiaurumu siautė Latvijoje. 
Už tat jis dabar latvių tautos 
traukiamas atsakomybėn, kai 
po karo'nusikaltėlis.

— Egipto vyriausybė pers 
varsto savo santykius su va
karų valstybėmis. Egipto am- 
bazadoriai Londone ir Vašing 
tone pašaukti Kairan pasitari 
mams.

AMERIKONAI 
IB IIJ €

vokiečių konkurencijos P. 
Amerikoje. Vokietijai kaskart 
stiprėjant, industrijai atsista- 
tant, didėja iš išvežimas už
sienin. Statistikos daviniai 
rodo, kad ypač Vokietijos 
prekyba didėja su P. Ame
rika. Amerikonai susirū
pinę.

Lietuvos naęioualinė
M.Mažvydo biblioteka
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Žmogus, kuris buvo praradęs 
atminti.

Daug keistų dalykų šių die 
nų gyvenime. Dažnai praeina 
me pro šalį jų nepatebėdami, 
nes paskendę kasdieninėse 
smulkmenose, nebeturime nei 
laiko, nei noro atkreipti dė
mesį į tai, kas gal būt labai 
nustebintų ir paįvairintų pil
ką kasdienybę. Noriu atpasa
koti vieną tokių įdomių įvy
kių, kuris ištiko paprastą, ei

Pakelės Rūpintojėlis

linį žmogų, tokį patį, kaip mes 
visi (H. M.)

«Kai aš pamačiau tuos omni 
busus ir automobilius, riedan 
čius savaime, be arklių, pa
maniau, kad esu pamišęs» - 
Tai yra pirmieji įspūdžiai, ku 
rie pasiliko Fred Wahler» gy 
vajam numirėliui iš Chesterio 
(Anglijoje).

Žmogus, kuris 1915 metais 

buvo paliestas amnezijos (ne 
teko atminties), staiga 1953 
metais prabudo košmarų pa
sauly, jo visai neatpažinda- 
mas. Nuotykis žmogaus «keli
aujančio be bagažo» po Bri
taniją, sudrebino visa Angliją 
ir yra vienas iš keisčiausių 
romanų.

Fred Walker, 24 metų am
žiaus iš Royal Welch, 1915 
metais kovėsi Loos (Pas-de 
Calais) lygumoje ir buvo skai 
tomas žuvusiu. Iš to paties da 
linio šimte žmonių tesugrįžo 
aštuoni. Visi patvirtino, kad 
Fred buvo užmuštas sprogsta

Benys Rutkūnas 
v

Lietuvos Žiema
Išrašė žvaigždės stiklo langus, 
ramu pabalusiuos laukuose. 
Toli slėny varpelis žvanga 
ir rykauja ant kraigo kuosa.

Per baltą, baltą ryto sniegą 
nuskuodžia greitakojė stirna. 
Rūpintojėlis pakelėje miega, 
sapnuoja kadugiai prie svirno.

Skaistu aplinkui, tyra, šventa - 
pusnynais bristumei be tako!
Tyloj girdėti: snaigės krenta, 
pro ledą žemės pulsas plaka.

Ir šypsosi, ir viltį kužda 
virpėdamos snieginės lupos:
— Aš dar nemirusi — suūš dar 
aukšti klevai ir sravios upės.

mos bombos. Apie jo mirtį ofi 
cialiai buvo pranešta šeimai 
ir jo vardas buvo įrašytas žu 
vusiųjų paminkle Chestery - 
Walker gimtajame mieste. Jo 
motina iki savo gyvenimo ga 
lo gaudavo pensiją skirtą vai 
džios nukentęjusiems kare.

Tuo metu, kai Chestery ji 
apverkė, Fred Walker, sunki 
ai sužeistas į galvą buvo gy
domas Rytprūsiuose ligoninė 
je, ó pasveikęs, išsiųstas į 
karo belaisvių stovyklą.

Daug sykių jis buvo apklau 
sinėjamas karininkų, tačiau 
atsakyti į jų klausimus nega
lėjo. Fred užmiršo viską: sa
vo pulko vadą, gimimo datą, 
gimtąjį miestą, net'savo pa
ties vardą. Pats savęs klausi 
nedarnas jis nemokėjo atsaky 
ti. Nebežinojo ar turėjo šeimą, 
sužieduotinę, draugus. Jis ta
po nepažįstamasis - kūnas - 
be sielos.

Vokiečiai įtarė Fred kaipo 
simulantą, muse buožėmis per 
galvą, kad išgautų prisipaži
nimą, bet pastarasis nualpo ir 
tuo pačiu paskutinė sąmonės 
kibirkštėlė jame užgęso.

Jį vežiojo iš vienos stovy
klos į kitą, jį mušė, pagaliau 
pasodino į laivą, Vėl apklausi 
nėjimas. Ši kartą - ligoninėje. 
Jam kartojo Southampton var 
dą, tai nieko neprimena. Wal 
ker net nežino, kad jis randa 
si Anglijoje ir paaiškinimas, 

kad karas jau baigėsi neturi 
jokios reikšmės.

Tampomas iš ligoninės į 
ligoninę, iš kareivinių į karei 
vines, iš barako į baraką, jis 
gyveno tarsi tunelyje. 1924 
metais demobilizuotas, invali 
das, skaitomas nepagydomu, 
Walker buvo paimtas darbo 
ministerijos žinion ir dirbo, 
kaipo padienis darbininkas. 
Tik vėliau prisiminė, kad jis 
dirbo uostuose, bet ar tai bu 
vo Liverpdl? Southtampton? 
Ar buvo jis pabėgęs, pakly
dęs? - Viskas dingo nežinios 
tamsoje.

Laike dvidešimties, gal tris 
dešimties metų, jis gyveno 
tarsi, sapne, visiškai akloje 
naktyje.

Staiga tamsą nušvietė spin 
dulyš.

— Hallo! Pudding! Fred pa 
juto tarsi elektros smūgį, 
«Pudding» buvo jo pravardė, 
kuria jį vadindavo pulko drau 
gai. Jo sąmonėje nušvito. Grį 
žo pažįstami veidai, bet jis 
nieko nesakė. Jis nesugebėjo 
rasti jų vardų, net to, kuris 
pašaukė «Pudding» ir su ku
riuo jis įėjo į barą. Išgėrė 
daug. Alkolis degino, tarsi, 
liepsna. Pagaliau Fred prisi
pažino draugui viską užmir
šęs, net savo vardą.

— Tai kaltė tavo žiazdos -

(pabaiga 3 pusi.)

Alė Rūta.

Leiskit Mane Namo
(Tąsa)

Tik žiūrėjau išplėtusi akis 
į Kazę, ir mišinys smalsumo 
su pasibaisėjimu svaigino ma 
ne. Kazės vyras, ją apkabinęs, 
viena ranka glostė jos plau
kus ir vis žvilgčiojo į mane. 
Ir mano smalsumas bei nusis 
tebėjimas augo kas sekundę, 
kai Kazė pakėlė galvą, už
verktu veidu nusišypsojo ir, 
kaip visada, ramiai pasakė:

— Juk mes grįšim į Lietu
vą, kaip jūs manot,a?

Ji pakaitomis žiūrėjo į mus 
abu, žiūrėjo taip, kaip žiūri 
vaikas į vyresnį, ko nors pra 
šydamas ir nebūdamas labai 
tikras, ar gaus.

— Žinoma, grįšim! Koks čia 
gali būti klausimas! - Po trum 
pcs tylos, įveikęs nejaukumą, 
atsiliepė jos vyras. - Kas gi 
čia tau dabar užėjo?

Kazė žiūrėjo į mane. Jos 
akys buvo liūdnai ramios, kaip 
ir visada, bet šį kartą užsis- 
pyrusios, neatlaidžios, lauki

ančios mano pritarimo.
— Grįšim, Kazele, - nuleidu 

si galvą, patvirtinau ir aš
— O kaip dabar jums atro

do pasaulinė politika? Įtemp
ta padėtis, ką?

Jos vyras pradėjo aiškinti 
paskutinius įvykius, daryti iš 
vadas, spėlioti, pagaliau, ėmė 
džiaugtis pastangomis Lietu
vos okupaciją ištirti, galimo
mis viltimis... Jis, be abejo, 
tikėjo savo žodžiais, bet da
bar škicavo visa tai stipres
niais brūkšniais. Ją ramino.

— Kaip tu manai, ar tebe- 
rasime mūsų sodybas nesu
griautas? • Dabar ji klausė ma 
nęs ir šypsojos vėl visu veidu, 
kaip ji visada šypsosi, ir jos 
užsimąsčiusiose akyse, tary
tum, pamačiau svirtį, ir gan
dralizdį aukštajame žilvity, ir 
vilnyjantį rugių lauką ir įvai 
riom gėlėm pražydusį prieš 
gonkas darželį...

— Atrasim, Kaze, kam gi 
jas griautu? Tuos laukus atra 
sim ir mišką, kur negauda

vom... - Mano žodžiai krito 
kaip akmeniukai į gilų šulinį: 
klan, klan, klan. Aš irgi ją ra 
minau, viltimis ir pažadai glos 
čiau kaip vaiką. Kad tik ne
berėkių, kad nurimtų...
. Ji ramiai atsistojo, surinko 
indus nuo stalo. Jos vyras šo 
ko padėti, žadėjo patsai visa 
sutvarkyti, tegul ji einanti pa 
silsėti

— Aš nepavargusi, - atsakė 
ji. - Tik buvo kažinkas baisi 
ai sunkaus susikaupę, kad ne 
begalėjau išlaikyti. Daug kar
tų man taip užeidavo, bet ši 
kartą buvo blogiausia. Aš plau 
siu indus, o jūs abu šluosty 
kit. Ir visi pašnekėkim apie 
Lietuvą, gerai? - Ji dabar bu 
vo vėl visiškai rami, net be
veik linksma atrodė. Pamači
au, kaip jos vyras nežymiai 
atsiduso.

Tą vakarą ligi vėlumos kai 
bėjome apie grįžimą Tėvynėn, 
o aš išeidama nubraukiau nuo 
stalelio savo laikraštį ir grį
žau namo su Fazėms žodžių ai 
du; krūtinėj buvo juoda tuštu 
ma, kaip išdegusio miško plo 
te.

— Leiskit mane namo! Na
mo noriu, namo!..
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Kaip jie mus sušaudė
Pulk. J. Petraitis

Pulkininkas Petruitis visus 
savo pergyvenimus kalėjime, 
pirmosios bolševikų okupaci
jos metu, aprašė ir išleido a- 
tskira knyga pavadinta «Kaip 
jie mus sušaudė». Kad nema- 
čiusieji bolševikų okupacijos 
ir ju kalėjimų, geriau galėtų 
suprasti kas yra komunizmas 
praktikoje, patariama šią kny 
gą pasiskaityti. Čia spausdina 
me vieną knygos skyrių

«SUŠAUDYMAI PRASIDEDA»

Mes ėjome plento viduriu, 
enkavedistai abiem pusėmis 
plento takeliais. Kairėj pusėj, 
netoli mūsų miške, vis dar ne 
siliauja kulkosvaidžių ir šaūtu 
vų smarkus šaudymas. Nieką 
ip negalėjome suprasti, ką jie 
ten šaudė, nes vokiečių kari
uomenė dar labai toli, anapus 
Minsko. Dabar mums šviečia 
iš abiejų pusių: priešakyje - 
tekančios saulės raudoni spin 
dūliai, o užpakalyje - smarki 
ai degąs Minskas. Vienoj vie

toj, praėjus apie penkioliką 
kilometrų nuo Minsko, mums 
uždraudė žiūrėti į dešinę pu
sę, bet mes vis tiek pamatėm 
kas ten yra. Pušymo pakraš
tyje gulėjo dviem eilėmis kni 
ūbšti suguldyti kaliniai - apie 
trys šimtai žmonių. Minskieči 
ai, mūšų draugai, mus painfor 
mavo, kad ten gulį anksčiau 
už mus iš kalėjimo išvesti vi 
si jau mirti nuteistieji kaliniai. 
Tarp jų, tu būt, buvo ir mušiš 
kiai iš Kauno kalėjimo sykiu 
su mumis išvežtiji, nes jie bu 
vo Minsko kalėjime atskirai 
uždaryti ir dabar nė vieno jų 
nebuvo mūsų voroje, o Minsko 
kalėjimas liko visiškai tuščias. 
Mums labai rūpėjo sužinoti, 
kur dingo ponia Vanda P-nė. 
Antrame Minsko kalėjimo au 
kšte, virš kalėjino raštinės, 
vienoje kameroje sėdėjo vie
na moteris, kurią birželio 24 
d. rytą pirmoji bomba, krisda' 
ma į mūsų kalėjimo raštinę, 
palei mūsų kamerą, - užmušė. 
Mes manėme, kad tai buvusi

2



pusi. 3 MŪSĘ LIETUVA 1953 m. gruodžio 12 d

(pabaiga iš 2 pusi.)

pasakė draugas.
— Kokios žaizdos?
— Po šimts pypkių, galvoje!
Tiesa, jam buvo padaryta 

trepanacija. Palietęs galva ran 
ka, pajuto sidabro plokštelę, 
prisiminė chloroformo kvapą, 
operavusio jį daktaro rudą 
barzdą bei auksiniais rėmais 
akinius. Jam pasirodė, kad jis 
nubunda, kad atmintis grįžta. 
Draugas jam priminė, kad jie 
abu tą pačią dieną buvo su
žeisti kautynėse prie Loosė ir 
susitiko Vokietijoje toje pat 
ligoninėje.

— O mano vardą tu prisi
meni? paklausė Fred.

Po šimts pypkių, Pudding!
— Ne, mano tikrąjį vardą?
— Ak, palauk! - Rodos - 

Parker ar Walker?
— Taip, Parker ar Walker 

- toks turi būt!
— Aš tikrai žinau viena, - 

kalbėjo draugas kad tu esi iš 
Chesteriu. Tu mums daug pa 
šakodavai apie savo miestelį.

Jie išsiskyrė labai vėlai ir 
abudu gerokai įgėrę, pasiskir 
darni rytdienai pasimatymą.

Bet sekančią dieną Fred 
Walker buvo viską užmiršęs, 
net savo susitikimą su draugu.

Ir vėl mėnesiais, metais, jis 
klaidžiojo nežinodamas - kas 
jis yra, nei kur eina.

Vieną dieną traukinyje jis 
išgirdo geležinkelietį šauki
ant: «Chester»! Pats nežinoda 
mas kodėl, Fred išlipo iš trau 
kinio. Išeidamas iš stoties, iš 
vydo priešais vieną viešbutį 
karalienės Viktorijos stovylą. 
Staiga šmėktelėjo atminty, 
kad jis jau matęs tą stovylą, 
kuri būdavo naktį apšvietus, 
tarsi, madona.

Pasuko didžiąją gatve - City

ponia Vanda P-nė, bet krimi
naliniai kaliniai, kurie kalėj! 
me sėdėdmi apie viską daugi 
au žinių turi, negu politiniai, 
užginčijo, kad ne ji, bet ten 
buvusi kažkokia jauna merga 
itė minskietė. Pačiam Minsko 
kalėjime, sako, tik du kalinius 
gulinčius kalėjimo ligoninėj, 
enkavedistai nušovę: lenkų 
pulkininką Dobrovolskį ir dar 
kažin ką kitą o visus kitus iš 
vedę sykiu su mumis. Sako 
kad įpuolęs į jų kamerą vie
nas enkavedistas, staiga pa
klausęs:

— Kuris čia yra pulkinin
kas Dobrovolskis?

Kai tik puikininkas, gulėda 
mas lovoje, atsiliepęs, tuojau 
prišokęs prie jo enkavedistas 
ir paleidęs du revolverio šū
vius jam i kaktą. Kitam kali 
niui taip pat. Šaukęs dar tre
čio kalinio pavardę, bet tas 
trečiasis neatsiliepęs.

Vėliau man teko kalbėtis su 
dviem nepaprastu būdu išsi
gelbėjusiais kaliniais iš tos 
miške suguldytos grupės, pro 
kurią mes dabar, nežiūrėdami 
į ją ėjome. Jie man sakė, kad 
čia, miške, buvęs sudarytas 
jiems savotiškai teismas: du 
leitenantai ir trys eiliniai en
kavedistai juos teisę. Teismo 
metiįjie visi kniūpšti, nosis 
priglaudę prie žemės, nė ki
ek nekrutėdami, turėję gulėti. 
Teismas juos šaukęs po vieną 
ir klausinėjęs, kuriuo straips 
niu ir už ką , esą kaltinami. 
Iš tos visos trijų šimtų žmo
nių išsigelbėję maždaug, apie 
dvylika žmonių, t. y. kas dvi 
dešimt penktasis žmogus. Kas 
gerai žinojo baudž. kodekso 
straipsnius ir mokėjo gerai 
sumeluoti, pav., pagal 153 str. 
nubaustas už plėšimą, tai ti
ems jų, bet ir tai ne visiems, 
pavyko išsigelbėti. Jiems lie
pė eiti į plentą. Bet tuos, ku 
rie paklausę ėjo į plentą, o 
nespruko į miško gilumą, vėl 
sučiupo tie patys enkavedis
tai ir sušaudė. Visus gi kitus, 

Road. Tas vardas rodėsi irgi 
nesvetimas. Jis žinojo, kad 
kiek toliau randasi kanalas, o 
dar paėjėjus - senas namas 
su laikrodžiu paauksuotomis 
rodyklėmis.

Jis perėjo kanalą pilną gel 
tono vandens, praėjo pro lai 
krodį, sustojo kurį laiką prieš 
vieną mūrinį namą, netoli lie 
jyklos. Neatpažino tos vietos. 
O juk čia kadaise jis gyveno 
ir čia' tiek ilgai laukė jo mo
tina. Ilgą laiką jis dar svyra 
vo, sulaikomas jaių pačiam 
nesuprantaipo liūdesio, po to 
pasuko atgal Į stotį, ir laukė 
ateinančio traukinio.

Dar du kartus jis buvo grį 
žęs į Chesterį, nenuvokdamas, 
kad randasi gimtajame mies
te. Paskutini sykį jis įėjo į 
vieną bažnyčią. Tai buvo 
švento Povilo bažnyčią, skai
tlingame Borough priemiesty 
ję. Buvo beveik naktis.

(B. D.)

— Prancūzija. Išrinkti LB 
organai. Š. m. lapkričio mėn. 
15 d. Prancūzijoje ir Prancū
zų Unijoje gyveną lietuviai 
išrinko Prancūzijos Lietuvių 
Bendruomenės krašto tarybą 
ir garbės teismą. Rinkimai bu 
vo pravesti korespondencijos 
būdu. Į PrLB krašto taryba 
išrinkta II, į garbės teismą 3 
asmenys. Vardinant pagal gau 
tų balsų skaičių krašto tary- 
bon išrinkti: O. Bačkienė, kun. 
F. Jucevičius, Pr. Dulevičius. 
E. Aleksandravičienė. J Lans 
koronskis, E. Turauskas. A. 
Michelevičius, A. Veuskus, J. 
Masiulis, J. Navakienė ir B. 
Venskuvienė. Garbės teisman: 
Dr. S. A. Bačkis, kun. J. Pe- 

tariamai čia pat nuteistus, po 
vieną vedė truputį tolėliau į 
mišką if nušovė dviem re vol 
verio šūviais į pakaušį. Kiek 
vieną dvidešimt penktąjį atlei 
dinėjo gyvą į plentą, matyti, 
tik tuo tikslu, kad gulintieji, 
turėdami mažą vilties kibirkš 
tėlę išsigelbėti, ramiau gulėtų 
laukdami savo sprendimo ei 
lės. Ir mūsų septyniolikos mir 
ti nuteistųjų žmonių, kuriuos 
sykiu su mumis išvežė iš Kau 
no kalėjimo birželio 23 d., pėd 
sakai dingstu šioj vietoj, apie 
penkiolika kilometrų nuo Mins 
ko, einant Mogilevo plentu. 
Labai gailiuosi, kad nepaklau 
siau tų išsigelbėjusiųjų žmo
nių, ar toj jų mirtininkų gru
pėj buvo ir moterų, ar tik vie 
ni vyrai.

Einame toliau. Jau ir saulė 
pradėjo kepinti, labai karšia. 
Troškulys baisiai kankina, y- 
pač mus, kauniškius, kurie 
jau trečia diena ne tik valgy 
ti, bet ir vandens atsigerti ma 
ža tegavome. Mes, kauniškiai 
kiek pajėgdami, stengiamės 
laikytis vienoj krūvoj, nors 
mums tai labai sunkiai vyks
ta, nes atsiliekantieji ir kai 
kurie iš užpakalio pro mus 
prasiskverbiantieji sumaišo 
mūsų eiles. Bet mes savuosi
us iš tolo pamatome, nes jie 
geriau už kitus apsirengę ir 
galvas, vietoj kepurių, balto
mis bei margomis nosinėmis 
apsiraišioję. Kai, eidami kur 
kelio pakalnėn, ar kalnan lip 
darni, pamatom nuo priešakio 
iki galo visą plente tysančią 
mūsų vorą, tiesiog stebimės 
tokia žmonių daugybe — vo
ra apie trys kilometrai ilgio. 
Praskrendančių vokiečių lėk 
tuvų nė kiek nebijom, nes 
mes gerai žinome, kad vokie 
čių lakūnai puikiausiai su
pras, matydami mus, apsuptus 
ginkluotų enkavedistų, kas 
mes esame ir iš kur einame, 
dar ir nufotografuos.

(B. D.) 

trošius, S. xMatuleviõius. Pir
masis PrLB krašto tarybos po 
sėdis šaukiamas š. m. gruod
žio mėn, 19-2o d. d. Paryžiuje.

— Urugvajus. Rusijos pa
vergtų tautų ateivių sukurtas 
Urugvajuje komitetas kovai 
su komunizmu, į kurį įeina 
lietuviai, latviai, ukrainiečiai, 
vengrai, kinai, šiaurės kanka 
ziečiai, lenkai, armėnai, ir 
kroatai, lapkričio 1 d. didžiu 
liame vengrų rūmų salone su 
ruošė savo tautinių dainų ir 
šokių vakarą. Jo mintis. - iš
plėsti glaudesnį bendradarbia 
vimą Šiame komitete lietuvi 
ams atstovaująs žurnalistas 
Albinas Gumbaragis pasirūpi
no, kad lietuvių menas būtų 
tinkamai reprezentuotas šalia 
kitų ateivių tautų. Tenka kons 
tatuoti, kad tai pavyko visu 
šimtu nuošimčių. Pritariant 
šiam žygiui kun. Mikalauskui, 
lietuvių vyčiai, turėdami ge
rą šokėjų grupę, užpildė pro 
gramą, kuri buvo viena iš ge 
riaušių vakare. Griausmingu 
publikos pritarimu lietuviai 
buvo priversti pakartoti tauti 
nius šokius. Perpildytame apie 
1.500 dalyvių salone nebuvo 
vieto< nė pajudėti, o daug iš 
vėliau atvykusių apgailestau

Saulėtekis Baltijos juroj. (pabaiga 4 pusi.)

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

Pranas Lembertas

Saulėtekio Himnas
Saulėtekio rūmai plačiai atsivėrė, 
Kaip purpuras raudo melsvoji padangė, 
O žvaigždės į aukštį beribį vis kėlės 
Ir geso, kaip akys pašauto balandžįo.

Beribę, bekraštę dausų karalystę, 
Kaip auksu apjuosė ugninis kąsniukas, 
O žemę jau perlais gražiausiais suvystė 
Rasotas, gėlėtas žolynų jos tinklas.

Nuo žemės lig dangui aukštajam stūksojo 
Didingos liežuoių liepsnų piramidės, 
Saulėtekio paukščiai erdvėms nuplasnojo 
Ir veidrodžiu spindi jau vandenys gilūs.

O sieloje mano kiek kaupias grožybes!? 
To plunksna poeto išreikšti negali.
Tik noriai žvelgi į aukštį beribį 
Ir skrieji į palaimos saulėtą šalį.

--------------SMeS--------------

darni turėjo grįžti į namus. To 
kio pasisekimo Urugvajaus 
ateivių kolonijose dar nėra 
buvę, todėl tikimasi, kad ko
mitetas suruoš daugiau pana
šių parengimų.

— Vokietija. Domisi leidi
niais apie Lietuvą. Inf. Tarny 
ba įteikė per savo žmogų Stut 
tgarto «Bibliothek der Zeit- 
geschichte» visą eilę Lietuvą 
liečiančių knygų. Bibliotekos 
direktorius Dr. Weis gyvai do 
m ėjosi Lietuva ir jos emigran 
tų veikla. Į šią biblioteką krei 
piasi įvairios įstaigos ir ats
kiri žmbnės, teiraudamiesi į- 
vairiais reikalais. Paprašė to 
liau siųsti visą medžiagą vo
kiečių ir kt. kalbomis ir paža
dėjo sekančiame «Büchers- 
chau derWeltkriegsbücherei» 
numeryje visas jas paskelbti. 
Biblioteka renka visą medžią 
gą apie naujausią 19-20 a. is 
toriją: knygas, plakatus, že
mėlapius ir kt.

Knygos Bare
Italijos žemės ūkio ir miš^ 

kų ministerijos generalinis di 
rektorius prof. Paolo Alberta 
rio, bendradarbiaujant kun. 
V. Mincevičiui, pradėjo ruoš
ti leidinį apie Lietuvos fol
klorą ir liaudies meną. Vieno 
je leidžiamas pasaulinės lite
ratūros leksikonas «Die Wel- 
tliteratur» duoda visą eilę 
straipsnių ir apie lietuvių žy 
miausius rašytojus. Sis leksi
konas apima a isu tautų žymes 
niuosius rašytojus. Leksiko
nas turės 3 tomus, kiekvienas 
tomas po 600 puslapių. Apie 
lietuvių literatūrą ir žymes
niuosius rašytojus leksikono 
leidėjų buvo paprašytas para 
šyt prof. A. Maceina. Prof. J. 
Eretas paruošė reikalingą 
medžiagą tarptaut, moterų 
leksikonui, be lietuvių ir apie 
kitus pabaltiečius. Inf. Tarny 
ba jau atidavė į spaustuvę
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«Mažuosius Katynus» prancū
zų kalba. Knyga prancūziškai 
pavadinta «Les Martyrs de 
Lithuanie». Jau išėjo iš jspau 
dos Amerikos Lietuvių Varily 
nas. Jam įvadą^parašė prof. 
K. Pakštas.

Darbai Lietuvos 
Ūkiui Atstatyti.

Lapkričio 7 d. Bostone po
sėdžiavo Lietuvos Ūkio Atsta 
tymo Studijų Komisija. Šitoji 
komisija veikia nuo 1950 m. 
pradžios. Ji jau suspėjo išleis 
ti 10 savo darbų sąsiuvinių, 
kariuose yra paskelbtos toki 
os studijos: inž. Prano Drąsu 
čio - «Lietuvos elektros ūkis», 
2. prof. Vinco Manelio - «Ze 
mės reformos gairės», 3. inž. 
N. Davido vo - «Lietuvos dur
pynai ir jų energinis Įvertini 
mas», 4. Dr. agr. Antano Ver 
bicko - «Lietuvos arklininkys 
tės plano projektas», 5. «Pla 
navimo ir statybos įstatymo 
projektas», kurį paruošė Liet. 
Inž: Draugijos statybos sekei 
ja, 6. agr. B. Povilaičio - «Duo 
nines ir pašarinės kultūros», 
7. Dr. J. Remeikos - «Baltijos 
ir Juodosios jurų sujuugimas 
vandens keliais», 8. inž. J. Či 
urlio - «Lietuvos geležinkelio 
veikimo atstatymai», 9. Gedi
mino Galvos «Ūkio tyrimas», 
10. Dr. I. Budžeikos - «Ūkio 
tyrimo institutas», 11. M. Gu- 
recko ir A. J. Vasiliausko - 
«Miško pramonė Lietuvoje» ir 
12. Dr. Prano Mažeikos - «Lie 
tuvos jūrų žvejyba».

Jungtiniu tautu atsaky 
mas VLIKui

VLIKo pirminfkas M. Krupa 
vičius jau yra gavęs atsaky
mą į VLIKo raštą, pasiustą 
Jungtinių Tautų pilnaties šios

sesijos pirmininkei Pandit Ne 
rii ir JT gen. sekretoriui pri 
verčiamųjų darbų reikalu, ko 
kių priemonių turėtų būti im 
tąsi Jungtinėse Tautose, bū
tent - prašant priverčiamųjų 
darbų problemą svarstyti vie 
šame posėdyje, nutarti juos 
panaikinti, visus suimtuosius 
ir ištremtuosius iš darbo ver 
gų stovyklų gražinti į jų gini 
tuosius kraštus ir sudaryti 
pastovų organą, kuris prižiū
rėtų tokio JT nutarimų vykdy
mą. Atsakyme Nr, SOA 320/03, 
pažymėtame 1953. XI 13 da
ta, Jungtinių Tautų Žmogaus 
Teisių Sekcijos va’-du Egon 

Jau baigiama statyti São Paulo Katedra. ""

Ranshofen - Wertheimer pra 
neša, kad priverč. darbo kla 
usimas yra įrašytas į VIII vi 
šuolinės sesijos darbų tvarką, 
o trumpa VLIKo rašto santra 
uka buvo paskelbta pilnaties 
dėmesiui. Drauge pranešama 
kad šis VLIKo kreipimasis 
pagal papildytos 75 (V) rezo 
liucijos nuostatus bus perduo 
as susipažinti Žmogaus Tei
sių Komisijai ir kad apie ji 
bus pranešta taip pat Ekono
minei ir Socialinei Tarybai. 
Pagal tos rezo]ucijos paragr. 
eVLIKo rašto 1 nuorašas bus 
įteiktas Sovietų Sąjungos vy
riausybei.

— Kazokų laisvės kovotojai 
Munchene paminėjo savo ko 
vas su bolševikais 36 metų 
sukaktį. Kaip ats. pulk. P. Po 
lekovas, kazokų laisvės kovo 
tojų sąjungos pirmininkas, sa 
vo. kalboj pažymėjo, per An
trąjį pasaulinį karą 360.000 ka 
zokų kovojo su bolševizmu. 
Tačiau 160.000 likusių gyvų 
kazokų buvo Trumano vyria
usybės išduoti Sovietams - su 
jais net ir civiliai, pabėgę nuo 
bolševikų. Visi jie buvo likvi 
duoti, ir iš jų ligi šiol bėra 
likę vos 2.000. Tačiau nei 
3.150.000 žuvusių per Pirmąjį 
karą, nei 160.000 per antrąjį 
kazokų neatbaido vesti toliau 
kovą prieš Maksvą. Ir jie jun 
giasi į antibolševikinę veiklą, 
siekiančią išlaisvinti paverg
tąsias tėvynes ir suteikti tau
toms tas laisves, kurios yra 
joms pripažintos Atlanto Char 
tos. Minėjimui savo sveikini
mus atsiuntė Vokietijos prezi 
dentas fieussas, kancleris A- 
denaueris, kard. Wendelis ir 
visa eilė kitų federalinės bei 
Bavarijos vyriausybių ministe 
rių. Minėjimas buvo baigtas 
kazokų liaudies dainomis ir 
tautiniais šokiais. Ta proga 
vokiečių pabėgėlių laikraštis 
«Volksbote» pastebi, kad Ko
rėjoje dalimi jau pasimokyta 
iš praeities klaidų: bolševi
kams grąžinami tik tie belais 
viai, kurie patys nori grįžti, 
bet nevaromi visi smurtu.

Ar jau įsigijai rašytojos K. Pažėraitės įdomų roma

na «Nusidėjėlė»? Jej ne - nieko nelaukdamas Kreipkis į 

Mūsų Lietuvos» redakciją.

Madeiras do Brasil
PERES & PRANAS LTDA.

Importação — Exportação
Raštinė: - Av. Churchill, 94 - 11.o and. - sala 1110 

Rio de Janeiro - Fones: 52-0229 e 32-6265
Em Minas Gerais:

Peres & Cia. Ltda. - Leopoldina - R. Providencia, 71 
Jother Peres de Resende - São Pedro dos Ferros

Vilnius vėl lenkinamas
Paskutinėmis žiniomis iš L 

etuvos rusai davė teisę len
kams grįžti atgal (repatri
juoti), kurie lig šiol gyveno 
Lenkijoje.

Ko Kremliaus raudonieji ty 
ronai siekia šia savo politika? 
Tikslas labai aiškus. Vėl at
naujinti lietuvių - lenkų ne- 
draugingumą. Vilniaus radio 
fone vėl įvestos lenkų kalbos 
valandėlės, steigiamos lenkiš 
kos mokyklos ir skatinami ki 
ti lenkų kultūriniai pasireiški
mai. Maskva vėl. nori Vilnių 
sulenkinti. Maskvai yra daug 
maloniau, kad lenkai su lietu 
viais amžinai peštųsi. Tuomet 
vienus ir kitus lengviau tvar 
kyti. Kad išvengti tarpusavio 
kovos, tremtyje esantieji vei
ksniai privalėtų rasti bendrą 
kalbą ir visi viename fronte 
išeiti kovon priešvieną bendrą 
priešą-Kremliaus imperializ
mą.

Liūdna statistika
Australijoj išeinančio lietu

viško savaitraščio «Pastogė» 
redaktorius Glušauskas rašo, 
kad Australijoj gyvenančių 
lietuvių vos 11 procentų tebe 
skaito vietoj leidžiamą spau
dą. Gal apie tiek pax gauna 
iš užsienio lietuviškos spaudos 
O kiti 80 procentų tenkinasi 
arba angliška spauda, arba vi 
sai nieko neskaito. Australi
jos lietuvių daugumą sudaro 
DP.

PRODUTO DA CIA. PROGRESSO NACIONAL

Amadeu Cesar Machado - Nanuque, Minas

REIKIA BALDŲ? KREIPKIS Į TAUTIEČIO
J. L. GalinsKas Ltda.

VIC-MALTEMA
O alimento dos campeões

VIC-MALTEMA é vendido em latas de 2.500 gramas, 500 gr. i 
e 250 gramas. / ’

- Frio, Quente ou Gelado Sernpre Vic-Maltema -
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Jprindys &. Čia Industria e Comercio de Calçados

; SPECIALYBĖ BATŲ: vyrams, moterims,

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

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

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS.
balso grynumas, skambumas

Sprindys 8c Čia — Largo S. Jose 1.
Kaip niekur kitur, prieinamiausiomis kainomis.

Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui

panelėms, futbolistams, vaikams...

Rua Javaės, 719 .. Sã® Paul® SKAITYK IR PLATINK
«MŪSŲ LIETUVA»

? Rastinės Darbai ir Teisiniai Patarimai !!!!nu . nu
'm m.
ll'j Natūralizacija, inventoriaus surašymas, išieškojimas 
'ill skolų, persiskyrimai (desquites) nuomininkų išvary- J 
I'll mas, kriminalinė ir darbo teisė. ||||
till Darbininkams patarimai veltui. ||||
nu nu 
|Į|Į Galima kreiptis šiomis valandomis nuo 10 iki 12 vai. j||r 
Uli ir nuo 16,30 iki 19 vai. Įį|j
nn nu
|į|| Rua Roberto Simonsen, 13 -- 3.° — salas 306 - 310 Į|{[ 
|||| (Senoji rua do Carmo ir kampas P-ęa Clovis Beviláqua) i;,"' 
Ihl São Paulo * U"
nu n"
nu =

— =~ ■==? •=•=• ■==• —=r •==• ■==■ —=• •==• ■==• •==• ■= — —— t==- —- =— •==• — — ■==• =- -=ar

RIVIERA

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.

LEONAS VARNAUSKAS
Telefonas (recados) 3-0707

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

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

Reikalingų informacijų gauti tik pas vienintelį Įgalio
tinį šias žemes pardavinėti musu 
Benjamin Constante 23, 1-o andai
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.

tautieti Kaz\ Kmiliauskį, rua 
sala 6. Fone: 34-5914. Šiokiadie-

■ ■■■ aüBaMBliúll■■■■

F o t o - S t a d i j a “BERNARDO”
ĮKURTA 1890 METAIS

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

dažais ir pastele.

ARTHUR SCHMIDT
Priimami pakvietimai į namus — Senų portretų reprodukcijos 
RUA SÃO CAETANO, 447 —TEL. 4-5576 — SÃO PAULO
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CAjFAjF 
jF Ã. É) JifO IRĘ? E

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

VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS

L I N D O Y A

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINTOJAI

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

li IEJA4/À,t)jf' EAIUIUIIEH5II ltda.
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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— MOKSLO METU UŽBAI
GIMAS ir baigusiems seselių 
pranciškiečių mokyklą diplo 
mų Įteikimas bus šį sekma- 
diėnį, gruodžio mėn. 13 d., 15 
vai., Vila Zelinoje, gimnazijos 
salėje Mokslo metų užbaigimo 
iškilmėse pasižadėjo daiyvau 
ti ir diplomus įteikti São Pau 
lo miesto prefeitas Dr. Janio 
Quadros.

Taip pat bus įdomi ir meni 
nė programa, kurią išpildys 
mokyklos mokiniai. Įėjimui 
reikalinga įsigyti pakvietimus.

— LIETUVIU DALYVAVI
MO S. PAULO MIESTO 400 
metų jnbilėjuje jau užtikrin
tas Gruodžio mėn. 4 d. Lietu
vos konsulas p. Al. Polišaitis 
gavo audienciją pas jubilė- 
jaus komiteto vadovybę. Ka
dangi latviai ir estai neįteikė 
laiku savo pareiškimų apie 
dalyvavimą miesto jnbilėjuje 
ir tuo būdu jiems jubilėjaus 
komitetas nerezervavo paro
dai patalpų, tai jie norėdami 
išeiti iš susidariusios padėties 
kreipėsi į Lietuvos konsulą 
prašydami, kad lietuviams su 
teiktose patalpose būt patalpin 
ti ir estai su latvias. Gruodžio 
mėn. 4 d. kartu su Lietuvos 
konsulu, buvo priimti latvių 
ir estų konsulai. Taip pat da 
lyvavo ir kun. klebonas P. 
Ragažinskas, S. Paulo Liežu
vių Tarybos pirmininkas.

Jubilėjaus komitetas apgai
lestavo, kad latviai su estais 
anksčiau nesikre'pė. Bet sten 
gsis surasti patalpas, kuriose 
galėtų sutilpti visos trys Pa
baltijo tautos - lietuviai, lat
viai ir estai. Patalpų gavimas 
parodai, ir tai veltui, jau yra 
užtikrintas. Tik dar nenustaty 
tas jų dydis ir vieta.
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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 peoių- 

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

ISSIMOKEJIMUI.

. t..

Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.

ÚHi
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== Registrado no C. R. C. sob o n.o 551 =:

1 Praça São José, 8 Sal. 1 e 2 - V. Zelina - S, Paulo |

j Aberturas de firmas
g Encerramentos de firmas
| Transferencias de firmas 
f Contrat. na Junta Comercial 
| Distrat. na Junta Comercial 
g Escritas Fiscais 
f Escritas Comerciais 
£ e

HORÁRIO das 8 às 19 horas.
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Didžiuliuose tautų paviljono 
rūmuose, kartu su visų kitų 
laisvų ir nepriklausomų vals 
tybių plevėsuos ir Lietuvos 
trispalvė vėliava. Lietuviams 
reikės sukaupti jėgas, kad 
prieš pasaulį tinkamai but Lie 
tuva atstovaujama. Paroda 
prasidės liepos mėnesį.

Kai del atskiroms tautoms 
skirtų dienų, komitetas dar 
neturi konkrečių planų. Bet 
programoje yra numatyta ats 
kirų tautų pasirodymai.

Kazimira Deveikytė, Juozo irOnos 
Deveikių duktė.šį mėnesi,baigė 
«Alexandre de Gusmão» Esco 
la Normal - mokytojų semína 
riją. Mokytoja Kazimira, nors 
yra ir Brazilijoj gimusi, ta
čiau yra susipratusi lietuvai
tė - yra ateitininkų kuopos 
narė, L. K. Bendruomenės cho 
ro choristė, «Ateitis» ir «M.L.» 
skaitytoja. Diplomų įteikimas 
bus gruodžio 15 d. 20 vai., 
mokyklos patalpose, Ypiraa-
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Contratos de locação 
Cartas de Fiança 
Requerimentos 
Balanços
Alvarás diversos 
Seguros de Fogo e 
Seguros de acidentes 

goję. Įgytoje specialybėje lin 
kime sėkmingo darbo.

— Lietuvių Sąjunga Brazi
lijoje ruošia Kalėdų Eglutę su 
lietuviška programa: Dr. Vin
co Kudirkos vardo fmokyklo- 
je, Mokoje šių metų gruodžio 
27 d. 15 vai ir D.L.K. Vytau
to Didžiojo vardo mokykloje, 
Vila Beloje, 1954 m sausio 
3 d. 15 vai.

— Gruodžio mėn. 11 d. São 
Paulo konsularinis korpusas 
suruošė pagerbimo pietus nau 
jai paskirtam prie Jungtinių 
Tautų Organizácijos Brazili
jos ambasadoriui prof. Ernes
to Leme, buvusiam S. Paulo 
universiteto rektoriui. Pietuo
se dalyvavo ir Lietuvos kon
sulas p. Al. Polišaitis, ta pro
ga palinkėjo sėkmės naujose 
pareigose ir paprašė paremti 
Lietuvos laisvės kovas Jung
tinių Tautų Organizacijoje.

— Šį sekmadienį. 15 valan
dą Mokoje rua Lituanfa, 67, 
grupė iniciatorių šaukia pasi
tarimą lietuviškos žemės ūkio 
kolonijos, šiaurės Paranoje. 
steigimo reikalu. Suinteresuo 
ti žemės ūkiu kviečiami da
lyvauti.

— Praėjusį sekmadienį su
ruoštas L. K. Bendruomenės 
choro išvažiavimas į Santos 
gražiai pavyko. Oras buvo 
puikus.

Clínica Dentária Popular 
“3ão Judas <aâcu”

DIRETOR: Dr. Augusto Ribeiro Leite 
Praça São José, 8 - salas 3 e 5 

VILA ZELINA
Dentaduras — Pontes — Extrações — Obturações

00 0'0 00 0 <00—00 00 00* *00* 00

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

Neužmiršk apsilankyti Suarão.

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

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

Daugiau informacijų «Mūsų Lietuvos redakcijoje.
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Sergi? Kreipkis į

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

Paryžiuje, gydytojas.

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

Reikalingas advokatas byloms vesti? 

Nieko nelaukdamas kreipkis į 

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

(kampas Praça da Se) Fone: 35-8240 ir 32-0064

— Praėjusios savaitės pa
baigoje. iš Rio de Janeiro bu 
vo atvykusi p. Ziezienė daly
vauti savo giminaičių Albino 
ir Patricijos Uckų dukrelės 
Sonės krikštynose.

ALGIMANTAS ŽIBĄS, Alfon
so ir Onos Žibų sūnus, šį mė 
nesį baigė ketvertų metų Ge 
tūlio Vargas vardo technikos 
mokyklą. Algimantas Brazili
jon atvyko kaipo karo tremti 
nys. Yra S. Paulo ateitininkų 
kuopos valdybos narys, «Atei 
ties» skaitytojas. Pasiektu lai 
mėjimu dar nepasitenkins. Pa 
siryžes siekti aukštesnio moks 
lo savo, elektrotechniko, spe 
cialybėje.

©entistas
■

LIETUVOS NACIO 
MARTYNO MAŽVYDO £
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TOJAS BRAZS

Gruodžio mėn. wo^gaW 
gidytojo diplomą, baigęs S. 
Paulo universiteto medicinos 
fakultetą Algis Žukas. Tai bus 
pirmas lietuvis gydytojas bai 
ges studijas Brazilijoje.

Į MOKSLĄ

Baigėsi mokslo metai. Keli 
os dešimtys ir lietuvių tėvų 
vaikų gaus pradžios mokyklos 
diplomus į rankas.

Kas toliau? Dirbti dar per 
maži. Gatvėje palikti taip pat 
negalima. Yra tik vienas ke
lias. Kelias į mokslą. Kam ko 
kią mokyklą pasirinkti, reik
tų daug rašyti. Čia lemiamos 
reikšmės turi mokinio gabu
mas ir palinkimas kuriai nors 
profesijai. Labai pravartu pa 
sitarti su mokytoju. Jis gali 
padėti parinkti mokyklą: pro
fesinę, gimnaziją ar kurios ki 
tos rūšies.

Norintiems mokytis gimna
zijoje primintina seselių pran 
ciškiečių gimnazija Vila Zeli
noje, kur mokymas yra sude
rintas su auklėjimu. Čia mo 
kiniai gauna ir religinį išau
klėjimą, kas yra irgi labai 
svarbu jaunuolio ateičiai. Di
delę klaidą daro tėvai ieško
dami «pigaus mokslo», bet ne 
kreipdami dėmesio kaip toje 
pigaus mokslo gimnazijoje yra 
pastatytas pats mokslas ir, 
ypač svarbu, auklėjimas.

Todėl baigiantis mokslo me 
tams svarbu yra tėvams šiais 
klausimais rimtai pagalvoti

— LIETUVIŲ SĄJUNGA 
BRAZILIJOJ gruodžio mėn. 
20 d. 15 vai., Mokoje kviečia 
metinį visuotinį narių ir kan
didatų susirinkimą. Bus ren
kama valdyba.

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

ALUGA-SE
Armazenas 7x7 didžio, yra 

įvesta força tinka mažai dirb 
tuvei ar krautuvei.
Rua das Roseiras, 48 — kam
pas Rua Rio do Peixe. V.Bela

REIKIA MOTORO?

Parduodamas trijų arklių 
jėgos, monofazico, motoras 
Kaina prieinamiausią. Teirau 
tis šiuo adresu: Rua Trėsė, 243 
Quinta das Paineiras.

NORI PADARYTI GERĄ BIZ 
NĮ štai kur jis: Vila Alpinoje 
rua 17 nr. 11 (kur pradeda 
kursuotiVila Alpinos autobu
sai), parduodama gera krautu 
vė, su gera klientūra, patogio 
mis sąlygomis. Yra ir gyvena 
masis butas.

Jei ieškai-PATALPOS MA
ŽAI DIRBTUVEI, tai kreipkis 
į Rua Maria do Carmo 19, Vi 
la Alpina. Čia išnuomuojamos 
patalpos 50 kvadr. metrų. Yra 
įvesta ir elektra (luz e força). 
Smulkesnių žinių galima gau 
ti ir «Mūsų Lietuvos» redak
cijoje.

MIELI LIETUVIAI!

Artinantis maudymosi sezo 
nui ir esant laisvų kambarių 
kviečiame visus atvykstan
čius i Santos poilsiui apsisto 
ti pas Steponaičius. Galima 
gauti kambarį su maistu ir be 
maisto. Privažiavimas automo 
biliu labai patogus, gatvė 
naujai išgrįsta.

Adresas: Rua Godofredo Fra
ga, 173 — José Menino
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