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Nato Ministeriu Tarybos Susi 
rinkimas.

Spaudoj dažnai randame 
įvairių žodžių sudarytų iš ei
les žodžių pirmųjų raidžių. 
Pavyzdžiui kad ir toki nauji 
žodžiai kaipo «NATO», arba 
«CED».

«NATO» reiškia šiaurės 
Atlanto Organizaciją, kurion 
įteina visos, 16 valstybių iš 
abiejų pusių Šiaurės Atlanto, 
tiek Europos valstybės, tiek 
Amerika ir Kanada;

«CED» (Cominidade Erro- 
pea da Defesa) Europos Gyni 
mo Bendruomenė, kurioj šian 
die dalyvauja beveik visos 
Europos valstybės, išskiriant 
Ispaniją ir Vokietija.

Gruodžio mėn. 17 d. baigė
si Nato valstybių ministeriu 
tarybos susirinkimas. Susirin 
kime buvo apžvelgta bendra 
tarptautinė politinė padėtis, 
pranešta apie Bermuda kon- 
frencijos nutarimus, apie bu
simą konferenciją Berlyne 
sausio mėn. 4 d. ir kt.

Didelės reikšmės buvo 
Amerikos ki išto ap
saugos ministério pranešimas, 
kad Amerika yra pasiruošusi 
Nato kariuozmenei duoti pačius 
moderniškiausios ir atominius 
ginklus. Taip pat supažindins 
Nato narius su atominės ener 
gijos progresu.

Didelio trukšmo sukėlė Ame 
rikos užsienio reikalų ministe 
ric Foster Dulles pranešimas, 
kad Amerika bus priversta 
persvarstyti savo politiką Eu
ropos atžvilgiu, jei Prancūzi 
jos parlamentas nepatvirtins 
Europos Gynimo Bendruome 
nes plano, oi o n bendruomenėn 
turi įeiti ir Vokietija su savo 
12 divizijų kariuomenės. Pr^n 
cūzijos komunistai ir degaulis 
tai ypatingai buvo pasipiktinę. 
Jie šiame pareiškime mato 
daromą Prancūzijai prievartą.

Dulles pareiškimą patvirti
no ir prez. Eisenhower pasi
kalbėjime su spaudos atsto

ŠVENTO PETRO BARAKO 

savininkas
PETRAS B AR E I Š I S 

sveikina savo klientus - fregėzus, linkėdamas linksmų 

SV. KALĖDŲ IR LAIMINGU NAUJU METU. 
Šia proga taip pat primena, kad ir ateinančiais metais 
mandagiai ir greitai aptarnaus savo klientus, šviežiom, 

geriausios rūšies prekėmis - produktais:

Vila Zelinoje — pirmadieniais ir penktadieniais 
Cambuci — antradieniais 
Vila Belojė — trečiadieniais
São Caetane — ketvirtadieniais J
Parque das Nações — šeštadieniais

Namų adresas: Rua Glicinhas, 775 Vila Belą.
Už mums teikimą pirmenybės dėkojame.

vais, primindamas, kad» .ai 
nėra užsienio reikalo ministe 
rio t ks nusistatymas, bet 
Amerikos parlamento priimtas 
nutarimas. Sulig to nutarimo, 
pusė pinigų skirtų Europos 
reikalams turi būt sunaudota 
Europos Gynimo Bendruome
nės. O jei tos bendruomenės 
dar nebus, tai ir pinigai 
bus sulaikyti. Europa jų ne
gaus.
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Berija prisipažino 
kaltu.

Gruodžio mėn. 16 d. Sovie
tų Rusijos visi radijai ir visi 
laikraščiai, stambiomis raidė 
mis, pirmuose puslapiuose iŠ- 
kilmii gai paskelbė: Berija 
prisipažino kaltu. Reiškia 
Kremliaus diktatoriai neapsi
riko suimdami vidaus reikalų 
komisarą enkavedistų viršinin 
ką. Įtarimas pasitvirtino. Jis 
pats prisipažino kaltu. Šitaip 
mulkina raudonosios diktatū
ros spauda ir radijai Rusijos 
liaudį.

Labai įdomu, ir tai Oidelė 
sensacija butų, jei pavyzdžiui 
Maskvos radijas praneštų, 
kad vienas ar kitas kal'tinam- 
sis neprisipažino kaltu. Ir 
kaipo toks buvo paleistas 
laisvėn. Tokio įvvkio komunis 
tinėj Rusijoj dar nebuvo. Taip 
gali atsitikti tik «kapitalistini 
uose» kraštuose, kur kaltina
masis turi teisės apsiginti To 
del ir pranešimas, kad Berija 
apkaltintas ir kad jis vi

sus kaltinimus prisipažino, 
nepadarė jokio didesnio įs
pūdžio. Visi iš anksto žinojo, 
kad tik taip turi būti-turi pri 
si pažinti. Juk lig šiol visi pri 
si pažino: kunigai, vyskupai, 
.vienuoliai, karininkai, genero 
lai, darbininkai, ūkininkai, 

profesoriai ir kiti.
Negalėjo būt išimties nė Be
rijai. Juk tam yra karšios ir 
ledinės kameros, adatos smai 
gstomos po nagais, leidžiami 
vaistai, kad žmogų apglušinti 
ir paversti be valiu, tobula 
pabūga, kartoti ir prisipažinti 
tuos nusikelti mus, kokius en
kavedistai primeta. Kremliuj 
yra specialistų, kurie labai 
gražiai moka sutvarkyti reika 
lą.

Pats didysis kaltinimas Be
rijai. kad jis vidaus reikalų 
ministeriją norėjo pastatyti 
virš vyriausybės ir partijos. 
Ir visa tai darė kapitalistų 
agentų diriguojamas. Jš šio 
fakto aiškėja, kad kova tarp 
Berijos ir Malenkovo Kremlių 
je tikrai ėjo. Nugalėtoju, ka
riuomenei padedant, išėjo Ma 
lenkovas Beriją pasodino į 
jo paties ištobulintas kankini 
mo kameras. Jei Malenkovas 
but kritęs, tai šiandien vie
ton Berijos būtų Malenkovo 
vardas su tais- pačiais kaitini 
mais. Du diktatoriai niekados 
negali būti drauge. Berijos 
nusikaltimo bendrininkų sąra- 
šan yra Įtraukti Dekazanovas, 
Merkulov, Vlazdimircki ir ki 
ti.

Dabar, tenka, laukti paskuti 
nio komedijos veiksmo, kuris 
bus, sulig pačios Maskvos 
pranešimu, neužilgo.

Bodel apsin 
kluoia Vo

kietija?
Paskutiniu metu ameriko

nai susirūpinę kuo greičiau 
šiai apginkluoti Vokietiją. Net 
ir tuo atveju ji bus apginkluo 
ta, jei Prancūzija ir nepatvir 
tintu Europos Gynimo Ben
druomenės Kokios prežastys 
verčia Ameriką skubiai a pgin 
kluoti V. Vokietiją?

Jų yra keletas. Amerikai 
jau du Kartus teko oiame šimt 
metyje išsikelti Europon ir 
ją apginti, ypač anglus ir 
prancūzus Šiandien Europos 
laisvei grūmoja komunizmas 
iš rytų. Visai nenuoseklu bū
tų, "jei pati Europa nebūtų pa 
ruošta apsigynimui. O Europa 
prieš Kremlių be Vokietijos 
talkos neatsilaikys. Prancūzų 
verkšelinimai, kad Vokietija 
gali juos pagrobti neturi jo
kio pagrindo. Hitleris praėjo 
ir daugiau negrįš, kaip kad 
daugiau nebegrįžo Napaleo- 
nas, vedęs nemažesnę kitų 
užvaldymo politiką. Pagaliau 
paskutiniai rinkimai parodė, 
kad joki ekstremizmai Vokieti 
joj, hiilerizmas ar komuniz
mas, neturi pasisekimo Tad 
ko bijoti Vokietijos?

Anot Dulles, Vokietijos ne- 
apginklavimas reiškia Euro
pos savižudystę. Ji kaip , tik 
yra palankiausiose sąlygose 
komunizmui atremti.

V. Vokietija turi apie 50 
milijonų gyventojų. Dvidešims 
milijonų vokiečių yra anapus 
geležinės uždangos. Vokieti
jos krantus plauja Baltijos ir- 
Šiaurės jūros. Ji yra centre 
tarp rusų satelitinių ir kitų 
laisvų Vak. Europos valstybių. 
Neturi kolonijų. Neneik skal
dyti kariškų, jėgų. Politiškai

kraštas vieningas Tad kode! 
Vokietiją ne ginkluoti ir nele 
isti jai pačiai save apsiginti? 
Papaliau Europa negali būt 
apginta tik Prancūzijos ir An 
glijos. Italijos ir Jugoslavijos 
karinis pajėgumas abejotinas, 
nes šie kraštai viduj, politiniu 
atžvilgiu yra susiskaldę. Is]»a 
nija gali būt stipri talkininkė

Laikyti Vokietija ne ginklu 
otą, vis dėlto didelių pavojų 
aikvaizdoje, nėra jokio pag
rindo. Žinoma, to nori komu 
nistai.

Pagaliau, jei Amerika toki
as dideles pinigų sumas meta 
apginklavimui, tai ir yra rei
kalo. Generaliniuose štabuose 
sėdi vyrai, kurie žino ką ir 
kodėl daro. Nuolaidų politikos 
dienos Vašingtone jau praėjo.

Brazilijos kakao ūkis plečiamas. Kakao išvežimas užsienin
kas metai didėja.

Brazilijoje
Dr. Miguel Franchini 

Neto
Brazilijos prezidento aktu 

paskirtas Argentinon Brazili
jos pasiuntinybėn, ministeriu 
ekonominiams reikalams. Į pas 
kyrimo vietą vyksta šiomis 
dienomis.

Persiskyrimai didėja
Iš Rio de Janeiro praneša 

ma, kad persikyrimų skaičius 
didėja. Teisman kasdien įeina 
po šešis ar septinis prašymus 
(desquite, ne divorsui) gauti. 
Daugiausia perisiskyrimų bū
na po Užgavėnių karnavalo. 
Brazilijos ^konstitucijoj nėra 
numatyta divorso.

— São Paulo estado polici
ja yra paisryžusi pabaigti su 
bišių lošimu. Visur vedama 
smarki akcija.

. i J • ’ ’• •

Per mitinga 6 užmušė
Pavanos estade, Palmos1’‘ini 

este, įvykusiame trabalistų 
partijos mitinge politiniai prie 
šai taip išsikarščiavo, Kad net 
pavartojo revolverius. Susi
šaudymo metu šeši mitingo 
dalyviai buvo nušauti.

BRAZILIJQS.. RINKTI- 
NEI PAVOJŪS.*'

m •
Ateinančiais, metais Šveica

rijoje bus tarpàtau tinęs’ fut'bb 
lo rungtynės. Iš P. Amerikos 
dalyvaus Urugvajus kuris yra 
pasaulinio futbolo nugalėto
jas. Ir dar viena šių trijų: 
Brazilijos, Čili ir Paragvajaus 

rinktinių. Ta rinktinė vyks 
Šveicarijon, kuri laimės eli- 
minatorines rungtynes. Para- 
gvajiečiai jau rimtai ruošiasi. 
Brazilian bijo, kad savo kaimy 
nų paragvajiečių gali būt eli 
minuoti.

— Brazilijos - -Urugvajaus 
prekybos sutartis pasirašyta 
šiomis dienomis Montevideo 
mieste, pramato, kad Brazili
ja pirks daugiau kviečių, o 
Urugvajus braziliškos kavos.

— Brazilijos vyriausybė už 
pirko Amerikoj dar du heli
kopterius, kurie bus naudo
jami kovai pries augalų ken
kėjus.

— Šias metais, nors viskas 
žymiai pabrangę, tačiau judė 
jimas krautuvėse prieš Kalė
dų ir Naujų Metų šventes, yra 
žymiai didesnis, negu perei
tais metais tuo pat metu. o

o
------- .g.

Lietuvos nacionalinė
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Žmogus, kuris buvo praradęs 
atminti.

(Tęsinys)

Jis prisiartino prie apšvies 
tos bronzinės lentom, kurioje 
buvo įrašyti vardai kare žuvu 
šių parapijiečių. Vienas sulai 
kė jo žvilgsnį:. F. WALKER. 
Jis kartojo šitą vardą steng
damasis prisiminti veidą žmo 
gaus. Prisiminė susitikdamas 
kažkada vakare, kažkur, ko
kiam tai uoste, pasirodė nepa 
žįstamasis, kuris jį nutempė į 
karą... ir vėl viskas dingo užuo 
maršoje.

Tačiau tas vardas «Walker» 
jo nepaliko. Kad nepamirštų, 
Fred iį kartojo dieną ir nak
tį. Sutirgo. Buvo nuvežtas į 
Chesterio ligoninę.

Vieną vakarą Mrs. Ankers, 
ligoninės tarnautoja išgirdo jį 
kartojant tą vardą. - Aš paži 
nojau vieną Walker. Jis žuvo 
kare - pasakė ji. Fredą nu
krėtė, tarsi, eleKtros srovė.

— Kur jis gyveno? paklau 
sė. •

— Stephen streetmar Fors- 
brook street.

-- Forsbrook street. Juk aš 
ten gyvenau su savo tėvais, 
kai mane mobilizavo.

— Jus esate iš Chesterio? 
paklausė Mrs. Ankers.

— Tikriausiai, nes čia yra 
Forsbrook Street. Ir man, ro
dos, vadinuosi Walker.

Mrs. Ankers manė, kad li
gonis kliedi. Kaip tas. senelis, 
paimtas be .asmens dokumen 
tų, galėjo staiga prisiminti «a 
vo vardą?

Tačiau ji prižadėjo sužinoti 
ar dar yra tame kvartale Wal 
ker šeimos narių. Sekančią 
dieną į ligoninę atvyko apie 
50 metų amžiaus vyras lydi
mas jaunos moters Jį atvedė 
prie Walker lovos.

— Aš esu Joseph Walker - 
pasakė vyras - Mano brolis 
Fred žuvo 1915 metais Loos 
ė Pas-de-Calais.

— Joseph- tas vardas ligo
niui nieko nepriminė. Joseph 
irgi neatpažino senuko apžė 
lusfu veidu, sustingusiu žvilga 
niu. Tačiau tikrumoje buvo jo 
brolis, dėl kurio mirties jis 
tiek liūdėjo. Abudu broliai atsi 
sveikino vienas kito neatpa- 
žinę.

Kitą dieną ponia Doman atė 
jo (iš namų Maggie Walker) 
aplankyti ligonio. Ji taip gi 
nepažino savo brolio.

— Ne, aš neesu Fred Wal
ker - pasakė jis poniai An
kers.

Bet štai, tą patį vakarą, vie 
na, visai žila ir sulinkusi se
nutė įėjo į salę. Ji vos per
žengė slenkstį, kai Fred Wal 

Vargo Mokykla.

ker suriko: Minnie!-Ji puolė 
į jo glėbį:- Fred!

Po keturiasdešimties metų 
nesimatymo, Minnie, v\ riatįsia 
Walkers sesuo, atpažino tame 
suvargusiame senelyje «savo 
mažytį», kurį ji išaugino. Ir 
Fred Walker, «gyvas numirė
lis» surado pagaliau nors da
lelę tos praeities, kuri atrodė 
pražuvusi.

Tik sekančią dieną, kada 
Fred Walker apleido ligoninę, 
kad persikelti gyventi pas §e 
šerį, Minnie suprato kokiame 
keistame pasauly gyveno jos 
brolis.

Jį apėmė baimė pamačius 
automobiliu^ ir autobusus va 
žiuojančius City Road: «0 kur 
arkliai? Aakliai» - šnabždėjo 
jis. Fred buvo likęs žmogumi 
iš 1915 metų, kuris Chestery 
je tematė pakinkytus vežimus, 
bet ne mašinas.

Laike 38 rių metų - be at 
minties. Jis gyveno kaip auto 
matas, nepastebėdamas jokių 
įvykių, kurie pakeitė ir suju

dino pasaulį. Nei 1939 karas, 
nei Londono bombardavimai, 
nepaliko jam jokio atminimo. 
Didžiojo karo «numirėlis» prisi 
kėlė, tačiau «žmogus be pra
eities» «mirė» po 38 metų gy 
veninio užuomaršos nykumo
je.

Iš prancūzų kalbos vertė Ha 
liną Didžiuiytė Mošinskienė.

Venancijus Ališas

PO AUDROS
Vėl išsiskleidžia gelsvas saulės žiedas, 
Vėl švinta marios putų šviesume.
Palmė viršūne juokiasi ramia, 
Plaukia į tolį debesys ir lietūs.

Šypsosi uolos nuo verksmų išbalę, 
Šypsosi pilka šypsena akmens. 
Ilgai ji liūdną širdį man graudens, 
O tolimoji kūdikystės sala!

Nersis gyvatė vakarykščią odą, 
Paukštis kraus lizdą ant kitos šakos — 
Tu gi kasdie vis gražesnė atrodai.

• ♦
Siela tavęs atminimuos ieškos,
Ilgesio inkarą skaistų įmetus 
Nebesugrįžtančio laiko verpetuos.

Musų Politiniai Sąjūdžiai Lais
vinimo Talkoje

Apie Lietuvos Valstiečių Li 
audininkų Sąjungos veiklą ir 
jos narių įnašą į Lietuvos lais 
vinimo darbą Elta yra gavu
si per LVLS atstovą VLIK E 
J. Jaks - Tyrį tokių informa
cijų:

1. Kaip veikia Jūsų Sąjun
ga; kur yra jos centras, kas 
sudaro jos vadovybę, kiek 
LVLS ir jos nariai yra akty
viai įsijungę į Lietuvos lais
vinimo darbą, kiek palaikomi 
santykiai su tarptautiniais są
jūdžiais ar organizacijomis 
etc.?

Atsakant į Jūsų klausimą, 
tenka pirmoje vietoje paliesti 
apskritai partijų vaidmenį emi 
gracijoje. Dažnai girdima bal 
sų, kad partijų buvimas už
sienyje yra nepateisinamas 
anachronizmas, nes jos netu
rinčios veikimo dirvos ir pan. 
Kartais net mūsų politiniai 
veikėjai, patys stovėdami vie 
nos ar kitos partijos prieša
kyje, padaro panašaus pobūd 
žio pareiškimų. Ir vis dėlto, 
nepaisant šių su įvairiais niu 
ansais nuolat girdimų teigimų, 
partijos veikia, o jų skaičius 
nuolat net didėja. Kodėl taip 
yra?

Parafrazuojant žinomą po
sakį, galima būtų pasakyti: 
«Visi keliai veda į Lietuvą», 
tačiau juo toliau me# nuo jos 
esame, juo tų kelių atsiranda 
vis daugiau. Jeigu šiandieną 
mūsų okupuotoje Lietuvoje 
visuomenės diferenciacijos ne 
Bijančia, jei ten tėra dvi «par 
tijos» - lietuvių patriotų ir 
komunistų, tai šis reiškinys 
nieko negali stebinti arba duo 
ti pagrindo daryti išvadų, kad 
visos partijos esančios miru
sios, tauta jų nepaž’ūanti ir 
pažinti nenori. Taip kalban
tieji arba patys klysta, arba 
yia pasiruošę kitus klaidinti.

Tokio pobūdžio kovoje, ko
kią šiandien veda mūsų kraš 
tas, nedaug telieka vietos ideo 
loginėms meditacijoms. Tai 
yra bendras dėsnis. Juk mes 
žinome, kad Vakarų kraštuo 
se vokiečių okupacijos metu 
tautinę rezistenciją sudarė 
net komunistai, dažnai nuo
širdžiai bendradarbiaudami su 
kitomis tautinėmis demokrati 
nėmis partijomis bendroje ko 
voje prieš nacionalsocializmą. 
Jei tautos laisvė ir nepriklau

(pabaiga 3 puls.)

Kaip jie mus sušaudė
Pulk. J. Petraitis

(Tąsa)

Abiem mūsų plento pusė
mis, šalikėliais, važiuoja ir 
eina vaikais, ryšuliais ir laga 
minais nešinų bėgančių iš 
Minsko ir jo apylinkių žmo 
nių — vyrų, moterų ir vaikų 
- ištisos vilkstinės. Kas nuos 
tabu, kad tarpe jų žydų labai 
maža tematyt, jie daugiausia 
važiuoja, susikrovę savo man 
tas, bolševikų kariniais sunk
vežimiais, Čia labai ryškiai 
matyt, kad jie naudojasi viso 
mis civilinėmis ir karinėmis 
privilegijomis, jie važiuoja, 
kaip labai dideli bolševikų 
ponai. Jiems ap(enkiant, mes 
nuolat turime pasislinkti į de 
šinę — duoti jiems kelią pra 
važiuoti. Bolševikų kariniai 
supkvežimiai be jokios palio 
vos važiuoja ir važiuoja. Ne
matyt nė vieno sunkvežimio, 
kuriame tarp raudonarmiečių 
karių nesėdėtų viena, dvi žy- 
-dų šeimų arba pilnas sunkve 
žirnis vienų tik žydų. Kai ku
rie jų, matome, iš musų ei
nančių kalinių net šaiposi.

U

Kad galėtume, rodos, mes 
Tuoj juos sutvarkytume, nie
kais paverstame: be galo pik 
ta darosi matant juos tokius 
didelius ponus esant.

Pilni šalia plento grioviai 
primėtytų lagaminų, ryšulių, 
skarmalų, įvairių indų, žmo
nių, šunų ir arklių lavonų — 
net nemalonu žiūrėti.

Nežinau, kiek atstumo praė 
jus. man taip pakirto kojas, 
taip baisiai pradėjo jas skau
dėti per kelius ir kulšis, kad 
aš ne tik paeiti, bet be drau
gų pagalbos ir pastovėti nebe 
galėjau. Pulkininkas B. G. taip 
pat nebegalėjo paeiti. Bet ne 
nuilstus mūsų rūpestingasis 
pulkininkas J. Š-kas tučtuojau 
organizavo jaunuosius mūsų 
kelionės draugus pasikeičiant 
mus vestj. Man kapitonas S ta 
sys J. pasakė:

— Nebijok, pulkininke, jei 
visiškai nebegalėsi kojų vilkti, 
tada ant pečių nešime, bet 
nepaliksime, kad tie bjaury
bės čia tave nušautų.

Mane vedė, teisingiau sa
kant, už pažastų paėmę nešė 

pasikeisdami, kap. Stasys, Jo 
nas G, Jonas D., vadovas 
K., Vladas T.. Vincas M., An
tanas V. ir kiti, kuriems neap 
sakomai esu ir busiu dėkin
gas, kol gyvas būsiu. Tik 
nuostabia; stipriai laikėsi mū
sų profesorius K., jis be jo
kios pagalbos visą kelią ne
paprastai žvaliai ėjo.

Ilgai negalėjom suprasti, 
kas ten darosi mūsų voros 
gale, kad veik kas minutė be 
jokios paliovos girdime po po 
rą revolverio šūvių. Vėliau 
mums minskiečiai pasakė ir, 
pagaliau, mes patys įsitikinom, 
kad enkavedistai, eidami vo
ros gale, dviem revolverio šū 
viais į pakaušį nušauna atsi
liekančius ir toliau nebegalio 
čius bendroje voroje eiti ka
linius. Pradėjom po truputį ne 
rimauti. Jei jie mus ves du 
šimtus kilometrų, neduodami 
nei valgyti, nei gerti, be abe
jo. tokiu būdu pakeliui' visus 
iššaudys, Mogilevo nepasiekus 
Iš tikrųjų, kaip vėliau sužino 
jome, jie ir turėjo įsakymą 
elgtis taip, kad mes visi, ne
pasiekę Mogilevo, išnyktume, 
bet jau Červenėje (Igumenė 
je) jiems buvo sutrukdyta tą 
uždavinį vykdyti. ’

TIK VANDENS... VANDENS!..

Einame ir einame be jokio 
poilsio. Saulė kepina be pasi 
gailėjimo. Troškulys kankina
- net silpna darosi. Mane ir 
pulkininką G., galima sakyti, 
nebeveda, bet vilkte velka, 
nes beveik jau kojų nebepa- 
judiname. Praeidami upeliu
kus arba kokią balą tiesiog 
alpstame, vandenį pamatę. 
Kad bent neerzintų mūsų en 
kavedistai, nuolat gerdami 
vandenį iš savo gertuvių. Mū 
sų visų mylimas pulkininkas 
J. š-kas, kiek galėdamas, 
mus gaivina:

- Še, pulkininke, tą trupi
niuką duonos: pakišk jį po 
liežuviu ir laikyk, tik nepra 
ryk, jis nuramins tau trošku 
lį...

Kitam jis duoda keletą grū 
dėlių cukraus pačiulpti. Jis 
kažin ką iškeitė su kriminali 
niais kaliniais į saujelę cukra 
us ir duonos gabaliuką. „Tai 
bus mums vaistai, - sako jis:
- paskui gal vėl pavyks ką 
nors sugriebti“.

Kai kurie, saulės spindulių 
pritrenkti, staiga sukniumba 
ant kelio ir pasilieka. Mes ju 
os aplenkiame, o netrukus 
vis išgirstame du revolverio 

šuvius. Kiti tik šiaip sau per 
daug nusilpę atsisėda ant ke 
lio truputį pailsėti. Aplenkda 
mi tokį vargšą, kalbame:

— Klausikime. tuojau išgir 
sime du revolverio šuvius.

Taip ir yra, neapsirinkame: 
netrukus išgirstame širdį veri 
ant garsą,, pach pach“, kuris 
dar labiau prislėgia niūrą mū 
sų nuotaiką. Pulkininkas J. Š. 
ir kapitonas J. taip rūpestin
gai organizavo mūsų kauniš 
kių grupės žygį kad nė vie 
nas neliktų pasilsėti. Pamatę 
nusilpusį, slipresnieji tuojau 
turi paimti ir vesti arba nešti.

Ties Smilovičių miesteliu, 
kuris yra kilometro atstume 
dešinėj mūsų plente pusėj, 
prajodamas pro šalį, enkave 
distų vadas mus paguodė:

— Valgyti aš jums negaliu 
duoti, nes aš nieko neturiu, 
bet vandens, tai gausite. Pen
ki kilometrai nuo čia, sako, 
esanti^upė. Ten duosim jums a 
tsigerti,nusiprausti ir pailsėti.

Neapsakomai apsidžiaugėm. 
Dabar mes patys stengiamės 
skubiau eiti, kad tik greičiau 
pasiektume tą upę, tą brangų 
jį vandenį vandenėlį. Mes nie 
ko daugiau nenorime, tik van 
dens, vandens, brangaus van 
denėlio! „Matyti, geras žmo
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somybė yra pakankama plat 
forma sujungti įvairias politi 
nes grupes fizinėje kovoje, 
tai ji toli gražu nėra pakan
kama, kai šis išorinis spaudi
mas nustoja veikęs, nes poli
tikoje nepakanka negacijos, 
pasisakymo prieš ką nors, 
bet reikia ir aiškios pozityvios 
programos. Bet ar galima emi 
gracijoje gyvenant turėti ar 
sudaryti kokią nors programą?

Jeigu mes sąvoką «politika» 
suprasime ne vien tik priemo 
nių parinkimą ir pritaikymą 
valstybiniame gyvenime, atsiž 
velg'ant į kurio nors sociali
nio sluoksnio interesus, bet 
taip pat valstybės tikslų nu
sakymą, siekimą tam tikrų 
principų, tam tikros santvar
kos, angažavimąsi už tam ti
kras socialines ir ekonomines 
koncepcijas, tai šiuo atveju 
ir emigracijoje partijų buvi
mas yra prasmingas ir net 
reikalingas.

Jeigu okupacijoje pogrindis 
turi maža laiko ir galimumo 
nagrinėti ir svarstyti, kaip, 
kokiais principais turi būti 
sutvarkyta nuo priešo išlais
vinta valstybė, jeigu pogrindy 
je partijos"savo esme virsta 
kovos organizacijomis, tai emi 
gracijoje, atvirkščiai, yra ga 
Įima ir reikalinga studijuoti 
ir gilintis į vals tybinį meną, 
nagrinėti ir svarstyti savo ideo 
logiją bei ją populiarinti. Se
nąjį pasaulį (musų atveju - 
sovietinį) sugriovus, dar tuo 
pačiu nėra naujas atstatomas. 
Dažnai net būna lengviau su 
griauti senąjį, negu ant griu
vėsių naują sukurti. Šia pras 
me veikimas emigracijoje yra 
platus.
LVLS atstovaudama lietuviš 
kojo liberalizmo politinę sro
vę, šiais metais švenčia savo 
50 m. gyvavir o sukakti Libe 
ralinei minčiai plisti lietuvių 
visuomenėje niekuomet nebu 
vo lengva. Tais laikais, kada 
Vakarų pasaulyje griuvo į vai 
••ūs viduramžių varžtai, kada 
laisvės ir lygybės reikalavi
mas pradėjo virsti savaime 
suprantamais valstybės valdy 
mo elementais, po Lietuvą si 
aute žiema - anei druko, anei 
rašto neleido erelis suspaudęs 
sparnais. Taip pat ir paskuti 
rieji nepriklausomybės me
lai nebuvo palankūs liberališ 
kai demokratinėms idėjoms 
plisti. Prie ko gi priveda vals 
tybiniame gyvenime liberali
nių principų eliminavimas, 
nedviprasmiška kalba mus 
moko istorija Tadėl LVLS ir 
tenka uždavinys supažindinti 
visuomenę su tais principais, 

gus tas enkavedistų vadas, - 
kalbamės tarp savęs. - kad 
jis pažadėjo duoti mums ir 
vandens atsigerti“. Gal ir ne 
būtų toks geras, jei ir mūsų 
palydovai enkavedistai nebu 
tų pavargę. Mes matome, kad 
jau ir jie sunkokai velka ko
jas, nors jie po truputį pasil 
sėdami keičiasi, nes drauge 
važiuoja jų sunkvežimiai, ku
rie veža jų daiktus ir juos 
pačius pavėžina.

Pagaliau priėjom ir mūsų 
išganymą - upę. Nežinau kaip 
ji vadinasi, tur būt, koks nors 
Berezinos intakas, maždaug 
panašus į Nevėžį, apie trisde 
šimt kilometrų nuo Minsko. 
Mūsų visą vorą suvarė į deši 
nę plento pusę, palei medinį 
tiltą, ant pievos. Enkavedistai 
susėdo apinkui mūsų vorą ra 
tu nuo tilto iki upės. Visi ta 
o jau puolė gerti vandens, kas 
kuo ir kaip įmanydamas. Aš 
savo kojomis nebegalėjau 
j.i eiti prie vandens. Atėjęs 
prie upės, tuojau kritau ant 
pievos ir gulėjau, kaip maišas. 
Vandenį man nešė mano skry 
bele Vincukas M-nas, kuris 

kuriais remiasi jos ideologija.
Viena iš priemonių tam vy 

kdyti yra savoji spauda. Emi 
gracijos sąlygomis ideologi
nės spaudos plitimas sutinka 
didelių kliūčių. Ne vien finan 
siniai sunkumai, su kuriais 
tenka susidurti kiekvieno po
būdžio mūsų tautinei veiklai, 
bet ir vis didėjąs abuojumas 
lietuviškiems reikalams iš 
mūsų išeivių pusės dažnai ne 
leidžia padaryti tai, kas vra 
reikalinga. Nepaisant tačiau 
viso šito, emigracijos bangai 
praėjus ir įsigalint pastoves
nėms sąlygoms, LVLS stiprina 
savo veiklą. Neseniai pradė
tas leisti mėnesinis laikraštis 
«Sėja» (šiuo metu jau yra i- 
šėję 6 numeriai). Be to leidži 
amas neperiodinis «Varpo» 
žurnalas, kurio paskirtis - pa 
sisakyti ideologiniais, prrci 
piniais klausimais.

Emigracijoje ypatingą reikš 
raę 1 nka skirti propagandai 
ir iniormacijai apie Lietuvos 
reikalus svetimųjų tarpe Efe 
ktingiausia tam priemonė yra 
įvairaus pobūdžio tarpt-ui'.ini 
ai sąjūdžiai, institucijos, orga 
nizacijos Ypač tinkamas bū
das formuoti svetimųjų opini 
ja yra ideologini nes tokio 
pobūdžįo or-jose susitikę į 
vairių kraštų giminingų paži
ūrų politikai per asmenines 
pažintis ir bendrą darbą įga 
una vienas kito pasitikėjimą 
ir gali būti patys atitinkamai 
paveikti, taip pat per juos ir 
visa mums kitokiais būdais 
neprieinama visuomenė.

LVLS yra pilnateisis vad. 
«Žaliojo Internacionalo» na
rys, kurio centras yra JAV ir 
kuris apima visų rusi) okupu 
otų kraštų giminingas agrari 
nes-liberalinęs partijas. Ryši
um su tuo tenka iškelti lietu 
viams rodomą pasitikėjimą.

— Ar gali tautos atstovavi 
mo funkcijas atlikti partija e 
migracijoje? Juk nėra tautos 
kurią ji atstovauja, nėra vals 
tybės, nėr kurią ji reiškiasi, 
nėra pagaliau ir organų, ku
riuose veikdama partija gali 
įgyvendinti vienokią ar kito
kią savo koncepciją. Tačiau 
šitoks galvojimas nėra teisin 
gas. Kaip minėjome, tautos 
siekiai jps galvojimas, jos vã 
lia reiškiasi per ideologines 
partijas atstovaujančias sro
ves. Todėl ir mūsų partijos 
emigracijoje atstovauja tautą 
- jos vardu veikia ir kalba, 
LVLS, angažuodamas! už ben 
druomenėje gyvenantį indivi
dą ir jo laisvę, jaučiasi soli
dari su visu laisvę mylinčiu 
pasauliu ir atstovauja savo 

labai rūpinosi manim. Nors 
mano draugai ir draudė iš 
karto per daug gerti, bet aš 
vis tiek negalėjau atitraukti 
lūpų nuo vandens. Man atro
dė, kad vanduo yra geriausi
as maistas. Iš karto pasijutau 
esąs sotus ir stiprus, tik nuo 
žemės savo jėgomis paikelti 
dar negalėjau suprasti, kaip 
tos moterys dar gali laikytis. 
Nejaugi jos gali būti ištver
mingesnės už vyrus? Tiesa, 
minskiečiams kaliniams kiek 
lengviau kęsti, nes jie buvo 
sotesni ir šokio tokio maisto 
dar su savim turėjo. Daugelis 
moterų, mačiau, turėjo duo
nos sausainių ir cukraus.Mes 
kauniečiai, jau trečia diena 
beveik nieko nebuvom valgę 
ir su savim nieko neturėjom, 
todėl kelionė mums buvo daug 
sunkesnė.

Kitoj upės pusėj taip pat 
saugojo mus enkavedistai, kad 
kas nors iš mūsų nebandytų 
perplaukti per upę. Kai kurie 
jų ten ir maudėsi.

(B. D.) 

bendraminčius - laisvės kovo 
tojus krašte. Ji kartu su kito 
mūs Lietuvos nepriklausomy 
bės siekiančiomis demokrati
nėmis partijomis šiandien yra 
lyg tautos ’ delegatai. 
LVLS per savo atstovus viso 
se lietuviškose institucijose 
prisideda prie vedamos emi
gracijoje politinės kavos dėl 
Lietuvos valstybės nepriklau 
somybės ir individo laisvės.

Veikdama mūsų bendriniuo 
se organuose, LVLS stengiasi 
visur eiti sutarimo ir kompro 
mišo keliu, vengiant bereika 
lingu ginčų, kylančių dėl įva 
irių asmeninių ar partinių 
ambicijų, kurių, aktualumą ga 
Įima pateisinti nebent emigra 
ei jos sąlygomis. Ypač yra 
kenksmingi pastaruoju laiku 
paaštrėję kompetencijų gin
čai. LVLS, stengdamasi kon
soliduoti lietuvių .visuomenę 
užsienyje, ir šitoje srityje vi
są laiką ieškojo susitarimo 
bei kompromisų, nes dabartį 
nėj situacijoje panašaus po
būdžio kivirčai reikalauja 
daug energijos ir didelės di
namikos, nieko neatnešant po 
z'tyvaus antikomunistinei ko
vai.

Baigiant dar tektų pasakyti, 
kad daigelis negerovių mūsų 
visuomeniniame ir politinia
me kyla iš didelio išsiblašky
mo, kuris neleidžia daugeliui 
sueiti ir asmeniniu kontaktu 
bei išsikalbėjimu išsiaiškinti 
nesklandumus. Todėl plates
nės politinės konferencijos su 
šaukimas yra būtinas. Labai 
gaila, kad apie ją daug kalba 
ir iki šiol nieko konkretaus 
nėra padaryta.

Dėl LVLS tenka pasakyti, 
kad ir jai lietuvių išsiblašky 
mas nėra pa ran k s. S-gos su 
važiavimo funkcijas iš dalies 
buvo mėginta pakeisti rajoni
niais suvažiavimais. Tačiau

Žemės Ūkio Bankas Kaune

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

VILA ALPINAAVENIDA DR. GIACAGLINI, 34-C

J. Augustaitytė - Vaičiūnienė

Svetimais Keliais
*

Kelionė vieškeliais nežinomais —
Kaip pasaka baisi, —
Kaip posūniai išvyti raganos, 
Mes vienplaukiai basi.

Likimo liesos ilgos rankos 
Pasėjo saują, pelenų...
Pakriūtėmis, kur vėjai vaikos, 
Nešioja plunksnas paukščių alkanų.

Kad ir atrastum pilį aukso
Ir vartų daimanlo raktus, 
Planetoms togą kas ataustų, — 
Nieks neatstos tėvų namus.

Ir šauksi paukštį, šauksi vėją 
Nutūpt ant lango atbrailos...
Gal jie bus matę ar girdėję — 
,\pie savus ką pabylos.

Rymodamas lange liūdėsi, 
O rožių spygliai širdį žels...
Vėl tėviškės klevų pavėsin 
Išeisi tais plačiais keliais.

Nors vėjas iš kalnų ištrūkęs,
Nors skraido paukščiai alkani...
Bet širdyje tau džiaugsmas ūkia, 
Kad į tėvynę jau eini.-

Pilnaties suvažiavimo visiškai 
P įkeisti jie negalėjo. LVLS 
CK renkamas 2 metams siap 
tu balsavimu, vykdomu korės 
POfidenciniu Liiidu. Šiandieną 
jį sudaro pirm. .1. Audėnas, vi 
eeoirm. A Devenfenė ir J. 
Kardelis, gen sekr. H Blazas, 

iždin. J. Makauskas ir nariai
- J. Pajaujis, V. Kanauka, 
Brundza, M. Devenis.

Kiekvienas narys yra pasiė 
męs tam tikrą klausimu kom 
pieksą, kurį jis įpareigotas 
apsvarstyti ir paruošti, kaip

'pabaiga 4 pusi.)
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SUSIRINKIMAS LIETUVIU 
ŽEMĖS ŪKIO KOLONIJOS

STEIGIMO REIKALU.

13 gruodžio Dariaus - Girė 
no salėje, Mokoje, buvo susi
rinkę lietuviu žemės ūkio ko 
lonijos šiaurės Paranoje stei
gimo iniciatoriai ir suintere
suotieji. Susirinkimą atidarė 
Cia. Melhoramentos Norte do 
Parana atstovas p. Stasys Van 
cevičius, pakviesdamas prezi 
diuman Lietuvos Konsulą p. 
Aleksandrą Polišaitį, Liet. Są 
jungos Brazilijoje pirmininką 
p. Marijų Dantą ir pirmąjį įsi 
gijusį toje kolonijoje žemės 
sklypą p. Eduardą Pažėrą. Pir 
mininkavo p. konsulas.

Tame susirinkime buvo pa
teikti tikslūs žemėlapiai bei 
planai, parodantieji, kad lie
tuviams skirtas žemės plotas 
esąs arčiausia naujai steigia
mo miesto Cianorte. Apie tos 
žemės Jnkamumą kavai au
ginti ir to krašto klimato svei 
kurną plačiai išdėstė savo pas 
kaitoje specialiai iš Paranos 
atvykęs pramonininkas - ūki 
ninkas p. Vaclovas Vaišvila. 
Jis nurodė, kad Parana turiu 
ti didelę ateiti. Ji būsianti Bra 
zilijos aruodu. Pasaulio rinko 
je trūksta kavos, o Paranos 
žemė tam tinkamiausia esan
ti. Kava duodanti didelį pelną. 
Vaišvila, kaipo 15 metų dir 
bantis ūkio darbą Paranoj, pa 
taria ten lietuviams įsigyti že 
mės. Edvardas Pažėra, pirma 
sis žemes pirkėjas prie Cia- 

rocoinxDaxnnnimm* 'YVYYYYYY
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į s (pabaiga iš 3 pusi)
'!• ■antai: Lietuvos sienos rytuo- 

se, Lietuvos sienos vakaruo- 
se, Pabaltijo federacija, ple
biscitas, švietimo politika iš
laisvintoje Lietuvoje, bažny
čia ir valstybė, Europos vals 
tybių integracija, ūkinis Lie
tuvos atstatymas etc 

norte, išsitarė, kad žiūrėjęs 
kritiškai į šį reikalą, bet kai 
nuvykęs į Paraną ir susipaži 
nęs vietoje su visomis salygo 
miš ir galimybėmis, tuoj įsi
gijęs 30 alkierių žemės.

Žemė duodama ketveriems 
metams išsimokėjimui 5 alkie 
riai kainuoja 50.000 cruz. Pir 
mas įnašas už tiek žemės yra 
15.000 cruz., o paskui pirmus 
metus reikia mokėti 10%, o 
kitus po 20%. Smulkesnių in
formacijų galima gauti pas 
Cia Melhoramentos Norte do 
Parana autorizuotą korekto
rių p. Stasį Vancevičių.

Susirinkime nutarta daryti 
tokius suėjimus kas mėnesį.

J.V-tė

ARGENTINOJ
Kazimieras ir Marija Stan

kūnai, stambūs Buenos Aires 
fabriko savininkai, padovano
jo vad. «lietuviškoje Kaliforni 
joje» lietuvių kultūros reika 
lams dvieju bugštu vilą su di 
deliu žemės sklypu ir sodu. 
Tai rekordinė auka Argenti
nos lietuvių istorijoje Jau šią 
vasarą perleistoje viloje atos 
togauja lietuviškasis jaunimas. 
Toje vietoje kurias «lietuviš
koji Kalifornija», kur visa ei
lė lietuvių jau turi savus vieš 
bučius. Kordobos kalnų kli
♦ ♦♦ -♦fr- ♦♦—o ■

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 nat yra ir geležinkelio stotis.

Daugiau informacijų «Mūsų Lietuvos redakcijoje.

Ar jau įsigijai rašytojos K. Pažėraitės idomų roma

na «Nusidėjėlė»? Jej ne - nieko nelaukdamas Kreipkis į 
i »Musų Lietuvos» redakciją.

.'-EJB

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:

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

Amadeu Cesar Machado - Nanuque, Minas

matas taip pat labai tinka
mas visiems norintiems taisy 
ti savo sveikatą.

«Mes Trokštame D (a 
vo>>

Vienas Gdynės žvejys, ku
riam neseniai pavyko pabėg
ti iš komunistinės Lenkijos, 
užtikrino, kad lenkų tauta 
šiandien dar labiau negu pra 
eityje yra ištikima savo kata 
ūkiškajam tikėjimui. Minint 
septynių šimtų metų sukaktį 
nuo šv. Stanislovo kanoniza
cijos, nesuskaitoma, tikinčiųjų 
minia dalyvavo Krokuvoj įvy 
kasioje procesijoje. Panašios 
iškilmės įvyko ir kardinolo 
Višinskio tėviškės mieste 
Gdynėj Procesijos metutikin 
tieji be paliovos giedojo šiuo 
laiku visoj Lenkijoj labai mė 
giamą giesmę: «Mes trokštam 
Dievo!»

— Lietuvos pasas - pagrin 
dinis dokumentas. VLIKo pas 
tangos Vokietijoje, kad Lietu 
vos konsularinių įstaigų iš
duoti Lietuvos užsienio pasai 
turėtų galią Europoje, įrodant 
asmens tapatybę ir atliekant 
keliones, atnešė teigiamų vai 
siu. Per įvykusius pasitari
mus su Vokietijos federalinės 
vyriausybės atstovais Bonno- 

je, kuriuose dalyvavo URT 
valdytojas ir latvių dipl. ats
tovas min. Liepinš, buvo su
tarta, kad pagrindinis doku
mentas vokiečių fed. respubli 
koje bus Baltijos valstybių 
nacionaliniai pasai, o esant 
reikalui įrodyti pabėgėlių tei 
sės (tais atvejais, kai norima 
pasinaudoti Didžiosios Pabė
gėlių Chartos ar vokiečių įs
tatymo, liečiančio vad. «Hei- 
matloser Auslander», privile 
gijomis ir teisėmis) Baltijos 
valstybių piliečiai turės teisę 
gauti dar tos Chartos numaty 
tą dokumentą.

Toliau URT valdytojas nu
rodė. kad yra paruoštas raš 
tas Juridinių ir Administraty 
vinių Klausimų Komisijos Pre 
zidentui prie Europos Tarybos 
Strasburge, prašant, kad vi 
s s lengvatos, teikiamos dėl 
vi. ų ir kitų keliones supras 
tinančių priemonių, būtų auto 
matiškai taikomos visit ns pa 
bėgėliams, o ypač Baltijos 
valstybių piliečiams. Tuo bū
du Baltijos valstybių piliečiai 
su savo nacionaliniais pasais, 
•liekančiais pagrindiniu doku 
mentu tapatybei įrodyti ir ke 
lionėms atlikti, galėtų naudo
tis ir tomis lengvatomis, kuri 
os sutartos taikyti tarp atski 
rų Europos valstybių.

Praktiškai tat reikštų, jog 
Baltijos valstybių piliečiai į 

daugumą Europos valstybių 
galėtų vykti tik su lietuvišku 
pasu ir be jokių vizų.

MIELI LIETUVIAI!

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

Adresas: Rua Godofredo Fra
ga, 173 — Jose Menino

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

ALUGA-SE
Armazenas 7x7 didžio, yra 

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

VIC-MALTEMA
O alimento dos campeões >

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

- Frio, Quente ou Gelado Sempre Vic-Maltema -

PRODUTO DA CIA. PROGRESSO NACIONAL

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

BALDŲ SANDĖLĮ.
GIACAGL1NI, 71-C — 7. ALPINA

eSšęįĮš
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Sprindys & Čia
parduoda

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS.
balso grynumas, skambumas

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

Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui

Industria e Comercio de Calçados

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

Rua Javaes, 719 - São Paulo

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

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

SKAITYK IR PLATINK
«MŪSŲ LIETUVA»
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Rastinės Darbai ir Teisiniai Patarimai
Natūralizacija, inventoriaus surašymas, išieškojimas 
skolų, persiskyrimai (desquites) nuomininkų išvary
mas, kriminalinė ir darbo teisė.

Darbininkams patarimai veltui.
Galima kreiptis šiomis valandomis nuo 10 iki 12 vai. 

ir nuo 16,30 iki 19 vai.

Rua Riberto Simonsen, 13 -- 3.° — salas 306 - 31") 
(Senoji rua do Carmo ir kampas P-ęa Clovis Bevilaqua) 

São Paulo
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JARDIM RIVIERA

MEKAHI KOS DIRBTUVE
Gaminami įvairiausių braižinių vitražai, 

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

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 
baus grožio gamta 
18 klm. nuo Praça 
dviejų ^žerų. Puiki 
sklypą su mažu įnešimu ir ilgalaikiu išsiriiokėjimu 
— 100 mėnesių.

Reikalingų informacijų gauti tik pas vienintelį Įgalio
tinį šias žemes pardavinėti mūsų tautieti Kasi Kmiliausk\, rua 
Benjamin Constante 23, 1-o andar sala 6. Fone: 34-5914. Šiokiadie
niais iki 17 vai. Sekamdieniais ir šventėmis 8-9 vai. ryto.

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

apylinkėje - nucsta- 
sveikas klimatas, tik už 
da Sė, geras kelias, tarp 

oroga dabar įsigyti žemės

Gaminami žibintuvai įvai
riausių tipų. Daromi įvairių 
dydžių grąžtai žemei gręž
ti. Pardavimas grynais ir 

išsimokėtinai.
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JA© JOReiE
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
I

Rua São Caetano, 526
Fone 35-3260

KRAUTUVĖS:
☆ Rua São Caetano, 510 

A

São Paulo

RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 275 — 7 AND. — SALA 73 
TEL. 34-7482 — SÃO PAULO

ilIlllllllllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIMIIIIIIIIIIIINimillNIIIHIIIIMIUIIIIIIIHiniHlimilllllllllllllHIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIiniHIIIMIIHIHHIIHIIIINIUIIIIHIIIIMIIIinilllllllllllllllllllHllllimnillllllll

VIENINTELIAI ATSTOVAI
G ARŠIOJO. VANDENS

L I N D O Y A

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A»

GAMINIŲ PLATINTOJAI

ĮKURTA 1890 METAIS ICAUCJ ©AK1D1IEIKII ™
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 SÃ© CAETANO, 447 —TEL. 4-5576 — SÃO PAULO

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

Caixa Postal 3967
SÃO PAULO

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

dos naudokite!
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AV. ZELINA, 706 — CAlXA POSTAL, 371 — SÃO PAULO

— L. K. Bendruomenės cho 
ro tradicinis koncertas yra 
numatytas vasario mėn. 20 d., 
Vila Zelinoje, gimnazijos sa
lės patalpose.

— Gruodžio mėn. 11 d., pa 
keliui iš Amerikos Argentinon 
buvo užsukęs į S. Paulo, taip 
pat ir V. Zelinon, kun. A. 
Margis. Aplankė ir «Mūsų Lie 
tuvą». Kún. A. Margis priklau 
so Tėvų Marijonų kongregaci 
jai ir jau kelinti metai darbuo 
jasi Argentinoje. Po trumpų 
atostogų Amerikoje vėl grižo 
Argentinon.

— Praėjusį s e k m adienį, 
gruodžio mėn. 13 d., bus sese 
lių pranciškiečių mokyklos 
mokslo metų užbaigimas bei 
išlaikiusiems egzaminus, di
plomų įteikimas. Ta proga bu 
vo suruošta graži kalėdiąė 
programa. Ypač gražiai pavy 
ko vaidinimas «Kelionė Betle 
jun». Diplomus įteikė kun. P. 
Ragažinskas. Šiais metais prad 
žios mokyklą baigė 126 moki 
niai.

SENOSIOS KARTOS EILĖS 
RETĖJA.

Gruodžio mėn. 13 d. staigi
ai <!usirgo V. Zelinoj, rua Mar 
chal Malet 45, gyvenantis Ga 
brielius Zazirskas ir tuojau 
mirė. Velionis buvo 72 metų 
amžiaus, kilęs iš Al’jutos pa
rapijos. Paliko nuliūdime sū
nų, posūnį Petrą Stankevičių, 
brolienę bei kitus gimines. 
Zazirskų - Stankevičių šeimą 
mirties angelas paskutinių tri 
jų mėnesių laikotarpyje ap
lankė tris kartus. Prieš treje 
tą mėnesių mirė Magdelena 
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AÇA SÃO JOSE, 1 - V. ZELINA — S. PAULO

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 
NAUJANYBIŲ

dežies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų, 
airių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių- 
gonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t. t..

Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA 
ISSIMOKEJIMUI.

Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.
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== Registrado no C. R. C. sob o n.o 551 =?

Į Praça São José, 8 Sal. 1 e 2 ■ V. Zelina - S. Paulo g

| Aberturas de firmas
1 Encerramentos de firmas
g Transferencias de firmas1 Contrat. na Junta Comercial
| Distrat. na Junta Comercial
f Escritas Fiscais Seguros de Fogo e
1 Escritas Comerciais Seguros de acidentes

HORÁRIO das 8 às 19 horas.

ü

Zazirsklenė - Stankevičienė, 
prieš mėnesį laiko mirė Ga
brieliaus Zazirsko brolis.

A.fA. Gabrielius Zazirskas 
buvo sąmoningas lietuvis ir 
susipratęs katalikas. Palaido
tas S. Caetano kapuose.

— Gruodžio mėn. 14 d. mi
rė Simas Maliauka 79 metų 
amžiaus, gyv. Quinta das Pai 
neiras. Velionis ilga laiką bu 
vo geras bažnyčios giesminiu 
kas, prieš sumą giedodavo 
sekmadieniais rąžančių, bei 
giesmes per įvairias kitas pa 
maldas.

Paliko nuliūdime penkias 
dukteris ir du sūnus.

— Lietuvių Sąjunga Brazi
lijoje ruošia Kalėdų Eglutę su 
lietuviška programa: Dr. Vin
co Kudirkos vardo mokyklo
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.

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

REIKIA MOTORO?
Parduodamas trijų arklių 

jėgos, monofazico, motoras 
Kaina prieinamiausią. Teirau 
tis šiuo adresu: Rua Trėsė, 243 
Quinta das Painei ras.

Contratos de locação 
Cartas de Fiança 
Requerimentos 
Balanços
Alvarás diversos

Leit. Albertas Perednis
Baigė Karo Mokyklą

Gruodžio mėn. 14 d. baigė 
S. Paulo karo mokyklą (For 
ça Publica) ir gavo diplomą 
Albertas Perednis, sūnus Juo 
zo ir Teklės Perednių, gyve
nančių Vila Zelinoj. Leitenan 
tas Albertas gimė São Pauly. 
Pradžios mokslą ėjo seselių 
pranciškiečių mokykloj. Kar
tu lankė ir lituanistikos pamo 
kas. Aukštesnį mokslą gimna 
ziją ir koledžiu. baigė pas tė 
vus maristus - Ginásio do Car 
mo. Po to įstojo į karo moky 
klą, kurią su aukštu pa
žymiu, baigė per trejus me
tus.

Paž.v mėtina, kad leitenantas 
Albertas lankydamas gimnazi 
ją bei karo mokyklą, gražiai 
ir taisyklingai kalba lietuviš
kai. Būdamas kariūnu nenu

Bcntistas 
Clínica Dentária Popular 

“^ão Sudas ladcu” 
Augusto Ribeiro Leite

Praça São José, 8 - salas 3 e 5 
VILA ZELINA 

Dentaduras — Pr- as — Extrações — Obturações 

DIURNA E NOTURNA

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 Decio Farias *
• Raštinė: R. Santa Teresa, 28, 6-to and. salas 60Ą. ir 605. 

(kampas Praça da Se) Fone: 36-8240 ir 32-0064

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO B1BL1OTEK.

Visiems Choro Rėmėjams*
Pranešame Jūsų dėmesiui, kad NAUJŲ METŲ sutiki

mo pakvietimus platiname ir juos galima gauti pas visuo 
choristus. Del laiko stokos rėmėjų namuose aplankyti netu
rime galimybės. Paskutinė užsirašymo diena bus per Kalė
das. Maloniai kviečiame visus Choro Rėmėjus, Jūsų Seimas 
ir Draugus sutikti NAUJUS METUS kartu su Jūsų Choru 
linksmoje nuotaikoje.

Daug Laimės Jums Visiems 1954 Metais!

BENDR. CHORO VALDYBA.

traukė ryšių su Vila Zelina. 
Atvykdavo į parengimus, po
būvius, beveik kas sekmadie
nis dalyvaudavo lietuviškose 
Pamaldose.

Jaunam leitenantui linkime 
sėkmingo darbo savo pasirink 
toj profesijoj.

— Seselių pranciškiečių 
gimnazijos pirmon klasėn pa 
ruošiamosios pamokos (curso 
de admissão) prasidės 11 d. 
sausio. Užsirašymas - 8 d. sau 
šio.

— Norintieji talpinti Kalėdi 
niame «Mūsų Lietuvos» nume 
ryje skelbimus bei sveikini
mus, pralome prisiųsti ligi 
pirmadienio vakaro, gruodžio 
21 d.

— Sausio mėn. skambės 
vestuviniai varpai L. K. Ben
druomenės choro keturioms 
choristėms ir vienam choris
tui. Jei daugiau tokių mėne
sių pasitaikytų, tai chorą kri
zė ištiktų.

— Berneliū, mišios Vila Ze 
linoje, kaip ir visais metais, 
bus vidunaktį. Bendruomenės 
choras giedos kalėdines gies
mes.

— Plotkelių galima gauti

seselių, pranciškiečių vienuo
lyne Vila Zelinoje. Nelaukite 
paskutinių dienų, nes gali pri 
trūkti.

PAIEŠKOJIMAS

Antanas Jonaitis paieškų 
Anastazijos Cepkauskaitės - 
Sliktienės, Jono Rakausko i ■ 
Antano Sasnausko. Minėti as
menys yra kilę iš Vilkijų 
valsčiaus.
Prašomi atsiliepti šiuo adre 
su: Antanas Jonaitis, caix . 
postai 101, Joaquim Tavor i 
Paraná.

— Dienraštis «A Gazeta» 
gruodžio mėn. 17 d. patalpino 
«Ass. Press», prisiųsta fotogra 
fiją, kuri vaizduoja maskaruo 
tą lietuvį kunigą apklausinė
jamą Amerikos parlamento 
komisijos, tiriančio Pabaltijo 
valstybių prijungimą prie Rū 
sijos.

Maskę vartojo, kad nepa
žintų komunistų agentai ir 
kad nebūtų daroma spaudimo 
Lietuvoj likusiems giminėms.

TAUTINIS AUKLĖJIMAS 
ŠEIMOJE.

Tai aktuali knyga, pedago
go V. Čižiūno parašyta, VLI- 
Ko Lietuvybės išlaikymo Tar 
nybos išleista. Tai «trumpas 
auklėjimo vadovas lietuviškai 
šeimai išeivijoje». Autorius 
knygą skiria Motinai - Tėvy
nei, amžiais 'išugdžiusiai tau
tą žygiuose, garbėje ir var
guose, Motinai - gimdytojai, 
kurios mirštančios neatsisvei 
kino ir jos akių amžinam po 
ilsiui neužmerkė, Motinai šei
mos saugotojai, kurios širdy
je ir rankose mūsų tautos jau 
nimo lietuvybė.

Knyga ne tik įdomi, bet ir 
. naudinga tėvams bei auklėto 

jams. Štai tik strripsnių sąra 
šas: Musų vaikai - mūsų tau
tos ateitis, psichologija - sie
los mokslas, vaiko raidos lai 
kotarpiai ir t. t..

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

NORI PADARYTI GERĄ 3IZ 
NĮ štai kur jis: Vila Alpinoje, 
rua 17 nr. 11 (kur pradeda 
kursuoti Vila Alpinos autobu
sai), parduodama rubu 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.
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