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Šiurpus Pabaltijo Valstybių 
Vaizdas.

Švedų dienraščio «Stoc
kholm - Tidningen» bendra
darbis T. Norwid davė ilges
ni straipsnį, skirtą tik vieno 
Pabaltijo valstybių tragedi
jai atžymėti. «Metę žvilgsnį 
Į Pabaltijo kraštų likimą pas 
kutintaisiais metais, turėsime 
konstantuoti, kad sovietiniu 
supratimu padėtis ten stabili 
zavosi, tačiau visai kitas rei
kalas, kaip tą «stabilizaciją» 
supranta tikra to žodžio pras 
me vakarietiškos kultūros pa 
čios Pabaltijo tautos, kokį 
skurdą joms tatai reiškia» - 
pradeda savo straipsnį T. 
Norwid. Autorius primena, 
kad paskutinysis didysis va
lymas su masiniais išveži
mais, žmonių medžiokle bei 
raganų bylomis buvo 1950 m. 
Pirmoje eilėje buvo išvežami 
visi, kurie sovietams atrodė 
tautinio galvojimo apkrėsti, 
be to, ir tokie, kurie nepri
klausomybės laikais priklau
sė šaulių organizacijoms, po 
litinėms partijoms (net ir vie 

ti)' jaunimo ’organizacijoms 
ir t. t: Visai neb u voats įžvel
giama, ar tai darbininkas, ar 
ūkininkas, ar valdininkas, vi
si buvo paženklinti kaip «bur 
žuaziniai nacionalistai» Išda 
va buvo ta, kad Pabaltijo 
kraštų vietinių gyventojų skai 
čius žymiai sumažėjo - iš 
1.100.000 estų prieš karą da
bar Estijoje beliko tik apie 
800.000, latviai su lietuviais 
neteko maždaug po pusę mi
lijono

Išvežimai iš Estijos ir Lat
vijos vyko ^planingai, tačiau 
daugeliui pavyko pabėgti į 
miškus ir ten sudaryti pasi
priešinimo dalinius, kurie 
paskui buvo rusų policijos 
dalinių likviduoti. Katalikiško 
je Lietuvoje sovietizacija su
laukė daug stipresnio pasi
priešinimo. Ten jau iš anks 
čiau buvo organizuotas pasi
priešinimo sąjūdis, turėjęs ry 
šių su lenkų pogrindžio sąjud 
žiu, išplitusiu kai kuriose So 
vietų 1945 m. prisijungtose 
rytinės Lenkijos dalyse. Anot 
Norwido, Pabaltijys dabar, 
sprendžiant iš patikimų šalti
nių, daro šiurpų vaizdą. Di
desniuose miestuose vietiniai 
gyventojai daugiausia pakeis 
ti Sovietų rusais, kurie suda
ro poniją ir elgiasi kaip tikri 
krašto viešpačiai. Blogiausia, 
gal būt, Estijoje, kur pvz. 
Taline ir Haapsaloje gatvėse 
tegirdėti tik rusiškai kalbant. 
Narva, kuri per karą buvo 
visai nuteriota, iš dalies ats
tatyta pagal sovietišką kurpa 
lį, tačiau butų ten nėra.

Įrengti didžiausi tekstilės fa 
brikai, kuriuose dirba daugiau 
šia Sovietų moterys. Provinci 
joje visos svarbesnės vietos 
užimtos Sovietų rusų. Lygiai 
taip yra ir Latvijoje bei Lie 
tuvoje, nors atrodo, kad po 
1959 m. Maskva mėgina Esti 
jai pritaikyti pačią griežčiau 
šią sovietizaciją.

Pragyvenimo lygmuo Pabal 
tijo valstybėse dar tebėra 

daug aukštesnis negu tikroje 
Sov. Sąjungoje. Pabaltijy įso 
dinti atėjūnai rusai jaučiasi 
labai puikiai ir nerodo nė ma 
žiausio noro grįžti namo. San 
tykiai tarp rusų'ir pabaltiečių 
yra labai šalti Visa Estija ti 
k ra ta žodžio prasme priskir 
ta prie Leningrado tvirtovių 
žiedo. Estijos susiekimo siste 
ma neteko savo autonomijos, 
o Estijos geležinkeliai priskir

Gr.iz'oji Lietuva, Zarasų a ylinkėje.

ti Leningrado geležinkelių 
valdybai. Latvijos pakraštyje 
už Liepojos karinio uosto yra 
kelios nedidelės povandeni 
nių laivų bazės. įstiprinimų 
darbai dirbami toliau, juos a 
tlieka belaisviai.

Žmonių nuotaika Pabaltijo 
valstybėse yra labai niūri. Vii 
ties pragriedulėlis buvo suš
vitęs Stalinui mirus, bet neil 
gam. Estai, latviai ir lietuviai 
jaučiasi izoluoti nuo Vakarų, 
nors apie pasaulio įvykius 
juos kasdien painformuoja 
«Amerikos Balsas» iš Munche 
ir JAV bei Vatikano radijai. 
«Tačiau būtų labai klaidinga 
manyti, kad Pabaltijo tautos 
nustojo kovojusios dėl savo 
laisvės ir apsipratusios su sa 
vo likimu. Kol sovietinimas 
teyyksta tik paviršiuje, pabal 
tiečių vakarietiškas būdas bei 
jų priklausymas Europos civi 
lizacijai nėra pasikeitęs», bai 
gia savo straipsnį T. Norwidas.

Elta

Sunki Berlyno konfe
rencijos pradžia.

Berlynan susirinko keturių 
didžiųjų, Amerikos, Anglijos, 
Prancūzijos ir Rusijos užsie 
nio reikalų ministerial: Dulles, 

Eden, Bidault ir Molotovas. 
Konferencijon suvažiavo be 
jokios iš anksto išdirbtos die 
potvarkės. Ją nustatyti tenka 
konferencijos dalyviams. Nors 
konferencija prasidėjo pirma 
dienį, tačiau iig šiol nesusi
tarta ne dėl vieno dienotvar 
kės punkto.

Pirmiausia Molotovas iškė
lė klausimą, kad konferenci
ja būtų ne keturių, penkių 
didžiųjų, kad jon dar būtų 
pakviesta komunistinė Kinija. 
Kiti trys «didieji» šiam siūly 
mui nepritaria tvirtindami, 
kad Kinija neturi jokio inte
reso Vakarų Europos reikalų 

svarstyme. O bendrų tarp
tautinių politinių problemų 
sprendimas neturi būti vien 
tik penkių didžiųjų monopo
lis. Tuomet penki «didieji» 
užimtų .Jungtiniu 'Pautų Orga 
nizacijos vietą, kur turi bal
są nevien «didieji», bet ir 
«mažieji».

Dulles, Eden, Bidault siūlė 
Kinijos kvietimo klausimą pa 
likti atviru ir eiti kito punk
to, būtent Vakietijos bei Aus 
trijos taikos sutarties pasira
šymo. Bet Molotovas nesoti) - 
ka palikti klausimą neišspręs 
tą ir tuo reikalu pasakė dvi 
valandas trukusią kalbą. Bea 
bėjo į šią vėl bus atsakyta. 
Ir taip kartosis, kaip buvo 
daugelio kitųkonferencijų pro 
ga, daina be galo. Tas pats 
yra Korėjoje. Politinei kon- 
ferencijai pasiruošti neįsten
giama. Bendra yra nuomonė, 
kad Berlyne ne vienu klau
simu nebus susitarta. Paga
liau rusams tie susitarimai 
nesvarbūs. Iš susitarimo ne 
tik jie nieko nelaimės, bet 
susilpnins savo pozicijas, pav. 
pasitraukiant iš Vokietijos, 
Austrijos. Užtat jie ir stato 
susirinkimuose tokius reika
lavimus, kokių nei ameriko
nai, nei anglai, nei prancūzai 
negali patenkinti, pav. panai 
kinti Šiaurės Atlanto sąjungą,

Europos Gynimo Bendruome
nę ir kt...

— Liūdni prie okupantų bu 
vo pavergtiesiems lietuviams 
ir Naujieji Metai. Tačiau oku 
pantai per savo radijus, span 
dą ir įvairias kitas agitacines 
primones stengėsi juo? atžy
mėti kiek galint triukšmingiau 
ir iškilmingiau, pranešdami, 
kiek pvz. Vilniuje «sostinės 
gyventojai» (iš tikro — rusai 
ir aukštesnieji komunistų pa 
reigūnai) išgėrė šampano, 
kiek nusipirko tortų (šiemet 
7 d. daugiau kaip pernai), kiek 
kvepalų etc. Besibaigiantieji

1953 metai buvo palydėti ir 
sutikti naujieji ne Karo muzie 
jau» varpais, kaip seniau N. 
Lietuves laikais, bet «Krem
liaus kuranto dūžiais», ataidė 
jusiais per radiją «iš plačio- 
sias tėvynės». Gedimino kalne 
plevėsavo ne mūsų trispalvė, 
bet bolševikiška okupantų vė 
liava ir švietė įvairiaspalviais 

AR JAU ZINAI,
kad sausio mėn. 30 d. Vila Zelinon 
atvyks RADIO NACIONAL artistai, 

kurie gimnazijos salėje išpildys įdomią programą. 
Pelnas bus skirtas bažnyčios remonto darbams.

Nelauk paskutinės dienos įsigyti pakvietimo, nes nuo 
salės durų gali prisieiti grįžti atgal.

Pakvietimus galima įsigyti «M. Liet.» redakcijoj, klebonijoj, 
V. Tijūnėlio bare, Juozo Masiulio bare (Ciclames ir Rosei
ras gatvių kampas) P. Joteikos bare rua da Mooca 416, Bro

lių Ranieri (Čičilių) pilstytuvėj (Rua Nove 4)
Prie įėjimo nebus galima gauti pakvietimų. Reikia jais 

apsirūpinti iš anksto.

BBWHaBBBahBaBBRsbaBBaaBaeaBBBBBãí MtiaMiiBaaiaiiian hsiri

žaisliukais bei elektros lem
putėmis papuošta eglė, Kad 
okupantai turėtų kuo džiaugtis 
eglaičių ir žaisliukų buvo įtai 
syta ir daugiau kur Vilniuje. 
Tuo tarpu, kai N. Metai buvo 
sutikti tradicine Verdi opera 
«Traviata», tik jau pertaisyta 
pagal boševikinį kurpalį, ru
sų teatras davė viešai bolševi 
kišką «Raudonąją gėlelę»- 
Raud. armijos karininkų na
muose suruoštas karnavalas 
su šaudymo, bilijardo, šaškių 
ir šachmatų turnyrais. Okupan 
tai ir jų pataikūnai iškilmin
gai džiaugėsi, kad «išaušo pir 
masis mūsų tėvynės Naujųjų 
Metų rytas, saulės spinduliams 
sutviskus prie tolimojo Sacha 
lino krantų».

- RINKIMAI Į SOV. SAJUN 
GOS AUKŠCiAUSIAJA TARY 
BA paskirti 1954 m. kovo i4 
d. Dėl akių jie bus vyknomi 
ir okup. Lietuvoje. Nors tai 
tėra paprasčiausia rinkiminė 
komedija, nes tiek atskiri 
ri kraštai, tiek ir visa rinkėjų 
masė negali per juos pareikš 
ti savo tikrojo nusistatymo 
nei pasirinkdama kandidatus, 
nei sudarydama sąrašus, nei 
kitais būdais, tačiau nepaisant 
to, s. m. sausio 12 d: «Tiesa» 
savo vedamajame, klastodama 
tiesą, skelbia, kad, girdi, šie 
rinkimai vyks «tikrai liaudi
nės demokratijos ženkle. Tai 
užtikrina demokratiškiausia 
pasaulyje konstitucija»... Kiek 
šiame melagingame tvirtini
me yra tiesos, gerai pasako 
tolimesni «Tiesos» teigimai, 
kad, girdi, «šia žinią džiaus- 
mingai sutinka ir lietuvių tau 
ta», kuri seniau «N. Lietuvos 
laikais,» savo krašte neturė
jusi menkiausių politinių tei
sių» Taip tiesą klastoti tega 
Ii nebent tik bolševikinė «Tie 
sa», įrodinėdama, kad «dabar 
laisvi ir laimingi T. Lietuvos 
darbo žmonės yra • didžiosios 
socialistinės valstybės pilie
čiai, savo krašto šeimininkai». 
Jei kas tikrai pravestų Lietu 
voje laisvus rinkimus, ir ta 
pati «Tiesa» pamatytų, kas iš 
jos tvirtinimų beliktų...

* ★ ★ 
★ ★

★

Lietuvos naci natinė 
M.Mažvydo b J:,,; ek;
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Aplinkos reikšmė tautiniam būdui ir 
auklėjimui.

V. Čižiūnas

Vaiko pasaulis, jo gyvena
moji aplinka, turi beveik le
miamą vaidmenį jo kūno ir 
dvasios raidai. Kas sudaro 
vaiko aplinką? Ji yra ne kas 
kita, kaip jo šeima ir siauru 
tis gamtos bei žmonių visuo
menės ratelis, apsupąs vai
ką kartu su jo šeima. Vai
kui augant ir bręstant, ši ap
linka platėja, nes pats vai
kas įgydamas daugiau lais
vės judėti, ją praplečia. Jis 
įgyja daugiau patirties savo 
kiemo, sodelio ar daržo gam 
toje, jis susipažįsta su kiemo 
ar kaimynystės bendraamži
ais, gali daugiau stebėti suau 

Lietuvos statyba 1918 - 1940 m. 1. Kauno apskr. Valdybos rūmai. 2. Pradžios mokykla Alek
sote. 3. Nauja ūkininko sodyba.

gūsių žmonių santykius ir 
darbus.

Be abejonės galime, tvirtinti 
kad pirmieji kalbos garsai, 
kuriuos vaikas pradeda tarti, 
yra tie patys, kurių jis prisi
klauso daug anksčiau, dar 
prieš pradėdamas kalbėti. Kai 
sakome «gimtoji kalba», tuo 
yra išreiškiama gili tiesa, kad 
pirmieji motinos žodžiai, ku
riais ji kalbina savo kūdikį, 
yra pačios tautos balsas, šimt 
mečiais sveikinęs kiekvieną 
didžiosios tautinės šeimos 
naujagimį.

Dvasinė vaiko raida , yra 
labai priklausoma nuo šeimos 

socialinės padėties. Vaikas, 
gimęs nuošaliame kaime, turi 
skirtingų įgimtų duomenų nuo 
vaiko, gimusio didmiesčio šei 
moję. Tokių skirtingos aplin
kos šeimų vaikai turi ir skir 
tingas savo fizinio bei dvasi
nio vystymosi galimybes. Gam 
ta, žmonių bendruomenė, tė
vų ir vaikų verslai ar profe
sijos, kalba ir jos turinys, 
knygos, veikia jo galvoseną 
bei elgseną ir beabejonės, tu 
ri lemiamos reikšmės jo fizi
niam ir dvasiniam išsivysty
mui.

Tėvų religija ar ideologini 
ai įsitikinimai, yra taip pat 
vienas iš labiausiai lemiamų 
vaiko dvasinei raidai veiks
nių. Religinis šeimos ir aplin 
kinis visuomenės gyvenimas 
betarpiškai veikia vaiko dori 
nį charakterį. Tuo būdu reli
gija yra svarbiausia atrama 
vaiko charakterio ugdymui.

Šeimoje vaikas auga ir dva 
siškai bręsta, kaip auga ir 
bręsta sėkla augalo, žiede ir 
vaisiuje. Jis šeimoje myli
mas, stebimas, saugojamas 
nuo galimų pavojų ar nedorų 
įtakų, kaip jaunutė ir gležna 
sėklelė vaisiaus lukšte saugo 
jama nuo sudžiūvimo saulės 
spinduliuose ar supuvimo per 
gausioje drėgmėje.

Tik šeima suteikia vaikui 
tinkamą pradinę globą, ap
saugą ir reikiamas sąlygas 
augti ir formuotis į savitą fi
zinį tipą ir dvasinę asmenybę.

Tačiau, tam tikram amžiui 
sukakus, vaikas išeina iš išim 
tinės šeimos globos. Šeimai 
ima taikinėti mokykla. Vaiko 
aplinka žymiai praplatėja: da 
bar ją sudaro mokykla, moky 
klos draugai, kaimas, mieste 
lis, ar vaikui pažįstama mies 
to dalis ir visa platesnioji 
žmonių bendruomenė, kurios 
nariu yra ir vaiko šeima.

Pradėdamas lankyti moky
klą, vaikas žengia labai reikš 

mingą savo gyvenimo žings
nį. Mokykla jam pasidaro lyg 
antra šeima, kurioje jis susi 
duria su dešimtimis ir šimtais 
bendraamžių. Čia vaikas įgy
ja netik žinių, bet įprotį vi
suomeniškai veikti. Pažangio 
ji mokykla stengiasi suderin 
ti savo veiklą su šeimos au
klėjimu: ji tiria šeimos gyve 
nimo sąlygas, jos sveikatin
gumą, vaiko paveldėtasias iš 
tėvų kūnines ir dvasines sa
vybes, dorinius aplinkos po
veikius ir rūpinasi padėti tė
vams jų auklėjimo pastango
se. Tuo būdu susidaro savo
tiškas tėvų, vaikų ir moky 
klos trikampis, kurio kiekvie 
nas kampas lygiai reikšmin
gas žmogaus auklėjimui. Taip 
iš kartų į kartas eina žmogiš 
kasis patyrimas, taip atsinau
jina tautos ir visa žmonija, 
šimtmečiais ir tūkstančiais 
metų matuodama laiko ir sa
vo istorijos žingsnius.

> (B. D.)

Bernardas Brazdžionis

Židinys
Kaip mes tavęs pasilgom, šiltas 
Tėvynės meilės židiny,
Ir ten sugrįžt sugriautais žemės tiltais 
Kaip tu šauki mus, kaip tu vadini.

Visi keliai ir visos mūsų dienos 
Kaip sapnas blėsta be tavos ugnies, 
Tu kaip graži legenda mum, tu vienas 
Pro skausmo ašaras, pro viltį vaidinies.

Tavoj liepsnoj regiu senolių veidus,
Kai sielą supa vėlinių malda, 
Tu šviest imi ten, saulei nusileidus, - 
Ir nebaisi vaikams naktis juoda.

Tavos šviesos pilni namai tėvynės
Ir pilios širdys tavo šilumos, 
Tik tavo ugnį, židiny, čia prisiminęs 
Esu vėl tartum tėviškės namuos.

Girdžiu, kaip šnabžda degdamas berželis, 
Ir kaip many tu degt imi,
Rankas ištiesęs puolų aš ant kelių: 
Prisiekiu grįžt ir amžiais būt su tavimi.

Kaip jie mus sušaudė
Pulk. J. Petraitis

(Tąsa)

Visiškai negalinčių toliau 
eiti ir atsiliekančių skaičius 
vis daugėja, revolverio šūviai 
kaskart vis dažnėja. Ir šiaip
jau eidami nuolat matome čia 
vienoj, čia kitoj pusėj gulin
čius žmonių lavonus. Mes ne 
žinome, kaip jie čia atsirado. 
Bet kiek dabar jų ten lieka, 
mums praėjus, tur būt. sus
kaityti nebegalima. Atsirado 
vienas gudruolis, kuris prade 
jo žygiuoti visomis keturio
mis - keliais ir rankomis. Bet 
jis nespėja eiti sykiu su mu
mis, mes jį labai greit aplen 
kiame. Jis vistiek nenusime 
na, tikisi tokiu būdu išveng
siąs dviejų revolverio šūvių. 
Padėti jam niekas nebegali, 
nes visi galvojame, ar nepa
sekti jo pavydzdžiu. Enkave
distai, matydami jį repeėko- 
mis einantį, irgi sako: «Eto 
chorošo, očen chorošo!» (Tai 
gerai, labai gerai).

Į ČERVENE

Pagaliau iš miško išlindom. 
Prieš mūsų akis atsiveria di
delė plati lyguma. Dešinėj 
plento pusėj matome begali
nius žaliuojaučius rugiu lau
kus, kairėj pusėj - pievas ir 

durpynus. Priešakyje mūsų 
plentą kerta Borisovo, Slucko 
geležinkelis. Už geležinkelio 
plentas skiriasi į dvi šakas: 
kairioji šaka eina per Bere- 
ziną į Mogilevą, dešinioji - 
per Igumenę, kurią bolševi
kai Červene pavadino, į Bo- 
bruiska. Ties geležinkeliu 
ant plento Červenės kryptimi 
kažin kam pastatyti didžiuliai 
vartai (bromas). Iš čia už ko 
kių penkių kilometrų matyti 
Červenė. Toliau už Červenės 
vėl miškai. Mes manėme, kad 
mus varys Mogilevo plentu į 
Bereziną, bet pasuko dešinėn 
į Červenę. ,

Saulė pačiuose pietuose - 
negailestingai kepina. Mūsų 
vora vos bekruta: visi jau ko 
jų nebepavelka. Visu galvo
se vienoda mintis: kad tik kaip 
nors pasiektume vietą, kur 
gautume nors po mažą lašelį 
vandens, kad numarintume tą 
pasiutusį troškulį. Jaučiame, 
kad ne tik burna ir liežuvis 
išdžiūvo, sustingo, bet ir vi
sas kūnas stingsta. Rodos, 
galėtume atsigerti ne tik bur 
na, bet ir bet kuria kūno da
limi: ranką vandenyje pamir
kius - ir tai, rodos, nuramin
tume tą baisų troškulį.

Priėjome ir Červenę. Eina 

me per gražų naują medinį 
tiltą, kurio apačioje iškastas 
platus gilus kanalas. Jo dug
nu sruvena švarus vanduo

— Rupūžės, negana to, kad 
jie mums valgyti neduoda, bet 
ir vandens jiems gaila! - kei 
kia Petras K. tiltu eidamas, 
godžiai žiūrėdamas į vandenį.

Varo mus miesto gatvėmis, 
šautuvus atstatę ir šūkauda
mi «nerazglíadyvat!» (nesidai 
ryti). Miestas pilnas sunkve
žimių, šarvuočių, lengvųjų 
automobilių, kariuomenės ir 
žmonių. Einant pro vieną, krau 
tuvę, kažin kas metė vienam 
kaliniui papirosą. Tuojau vie 
nas žydas pradėjo net puto
damas plūsti tą žmogų, kuris 
metė papirosą, ir skųsti jį ly
dintiems mus enkavedistams. 
Nemačiau, ką enkavedistai su 
tuo žmogumi padarė. Aiškiai 
buvo matyti, kad žmonės mfi 
cų labai gailėjo, o žydai tik 
tyčiojosi ir šūkavo:

- Kara tą kontrrevoliucio
nierių armiją dar varinėjaie, 
seniai jau juos reikėjo sušau 
dyti!

Einant pro vieną balta mū
rinį dviejų aukštų namą, esan 
tį dešinėj pusėj, mačiau, kaip 
pro langą žiūrėjo į mus keli 
os moterys, baltais apsiaustais 
apsivilkusios ir baltomis ske
petaitėmis apsigaubusios, tur 
būt, gailestingosios seserys, 
ir verkė. Viena jų labai grau 
džiai verkė. Ir iš tikrųjų, iš 
šalies žiūrint į tą minią iškan 
kinių žmonių, kuri^labai ma 

žai bebuvo panašūs į žmones, 
drąsiai buvo galima pasakyti: 
Ecce homines! (Štai žmonės!).

Červenės miestas nedidelis, 
bet gana gražus, ypač vasa
ros metu. Pačiam miesto vi
duryje didelis parkas: kašta
nų, topolių ir beržų. Tik vie
name narko pakraštyje, ties 
paštu, vaizdą gadina tos dvi 
milžiniškos Lenino ir Stalino 
statulos. Matant jas baimė 
ima. Rytinėj parko dalyj, ma
tyti, cerkvės būta ir kitokių, 
tur būt, stačiatikių vienuoly
no pastatu. Vienas mūrinis di 
delis baltas namas ir iki šiol 
dar užsilikęs. Anksčiau tas 
miestas vadinosi Igumen (ru 
sų kalboje žodis igumen - 
reiškia vienuolyno valdyto
jas). Matyti, bolševikams ne
patiko toks pavadinimas, to
dėl jie jo pavadinimą pakeitė 
į Cerven (senovės slavų kai 
boję červen reiškia birželio 
mėnuo). Ir mus birželio 26 d. 
atvarė į Červenę.

Mus varė per visą miestą 
į Bobruisko plentą. Pačiam 
miesto gale, dešinėj Bobruis
ko gatvės pusėj, pamatėm tri 
jų aukštų didelį mūrinį gels
vos spalvos namą. Tuojau su 
pratom, kad čia yra kalėji
mas, nes visi langai medinė
mis dėžėmis užkabinėti. Prie 
kalėjimo mus sustabdė, atida 
rė kalėjimo vartus ir suvarė 
į didžiulį kiemą. Tame kieme, 
kairėj pusėj, palei tvora, en
kavedistai degino bylų ir po

pierių krūvas. Čia jie tuojau 
atskyrė vyrus nuo moterų. 
Jas paliko pirmoje kiemo 
dalyje, o mus nuvarė į antrą 
ja kiemo pusę - už kalėjimo. 
Visas kiemas, apaugęs žole, 
meteliais ir žydinčiomis ramu 
Dėlėmis, aptvertas aukštų sta 
čių lentų aklina tvora, kurios 
viršus spygliuotomis vielomis 
apraizgytas. Patvoryje mėšlų 
krūvos ir milijonai musių ūžia. 
Mūsų, lietuvių, grupė susto
jom tarp kažin kokio tvarto 
ir kalėjimo kontoros atskiro 
nuo kalėjimo pastato.

Tik spėjęs sustoti, čia ir 
susmukau: kojos manęs nebe 
laikė, ir visas organizmas bai 
šiai jau buvo nusilpęs. Jau
čiau, kad turiu karščio. Saulė 
pasiutusiai kepina, atmušda
ma savo spindulius į įkaitin
tas mūrines kalėjimo sienas. 
Nors kalėjimo kiemas ir la
bai didelis, bet mes gan glau 
džiai sudribom vienas prie ki 
to. Enkavedistai susėdo vie
nam kiemo pakraštyje ant 
suolų, kurie stovėjo tarp ka
lėjimo ir kontoros. Jiems bu
vo matomas kiekvienas mūsų 
judesys. Jie taip pat žiūrėjo 
į mus ir pro atdarus konto
ros langus. Ir kalėjimo sargy 
biniai iš bokštelių stebėjo 
mus.

Mano draugai rimtai susi
rūpino mano sveikata, nes 
matė, kad aš pats ir apsivers 
ti nebegalia u. Taip labai skau 
dėjo visi kaulai ir galva, net 
ašaros ėmė birti. Tik papra-
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Žodis tėvams ir vai
kams

Šių metų vasario 1 d. pasi 
traukdama iš lietuvių kalbos 
mokytojos pareigų Liet. Są
jungos Brazilijoje išlaikomose 
mokyklose Vįia Beloje ir Mo 
koje, noriu pasakyti pora žo 
džių tėvams, kurių vaikai pas 
mane mokėsi.

Yra tėvų, kurie paleidžia 
vaiką į gatvę ir jiems nerupi, 
kad iš jo nebus nė padoraus 
lietuvio, nė pavyzdingo Brazi 
lijęs piliečio. Tie tėvai neno 
ri suprasti, kad jų vaikai, ne 
mokėdami lietuvių kalbos, 
tolsta nuo savo tėvų, darosi 
jiems svetimi. Nemokėdami 
savo kalbos, jie tuo pačiu a 
tsižada dorų, gražių lietuviš
kų papročių. Be to jei jie mo 
ketų sunkią lietuvių kalbą, 
jiems lengvai atsivertų durys 
j lengvesnes svetimas kalbas 
ir geriau pasirodytų braziliš 
koše mokyklose.

Tačiau su džiaugsmu turiu 
pastebėti, kad daugelis lietu 
vių tėvų ne tik leidžia savo 
vaikus pasimokyti lietuvių 
kalbos, bet ir išreiškia pagei 
davimą, kad jų vaikai ir atos 
togų metų galėtų jos mokytis. 
Tai pageidavimas Vila Belos 
rajono tėvų, kurį aš mielai 
įvykdžiau. Tad D. L. K. Vy
tauto Didžiojo vardo moky
klos rūmuose pereitų metų 
liepos ir gruodžio mėn., o tai 
pat šiais metais sausio mėn. 
skambėjo lietuviškas žodis ir 
daina, palydima žaidimų. No 
rėčiau tuos vaikus surašyti 
lietuvių moksleivių garbės 
lenton, į kurią patektų šie vai 
kai, lankiusieji ir per atstogas 
lietuvių k. pamokas.

Liepos mėn: Olga Paulovai 
tė, Vanda ir Genė Misiūnai
tės, Irena Skurkevičiutė, Ame 
lija, Olga, Jonė ir Julytė Kru 
tulytės, Irenėjus Strazdas, 
Paulina Strazdaitė, Amelija 
Girniutė, Petras Makuška, E 
dvardas Vinkšnaitis, Nijolė ir 
Asta Vinkšnaitytės, Dalia, Gie 
drė ir Gražina Valeikaftės, 
Julytė Tylaite, Antanas Tyla, 
Gražina Gudavičiūtė, Paulius

Nedzviega, Evaldas ir Rimvy 
das Standžiai, Šarūnas ir Vy
tukas A ėraičiai ir Vanda l is 
liūtė.

Gruodžio ir sausio mėn: 
Vanda Kisiiutė, Gene ir Van 
da Misiūnaitės, Irena Skurke 
vielutė, Amelija, Olga, Jonė 
ir Julytė Krutulytės, Petras 
Makuška, Edvardas Vinkšnai 
tis, Nijolė ir Asta Vjnkšnaity 
tės, Julytė Tylaitė, Gražina 
Gudavičiūtė, Stasys ir Ernes 
tas Raulušaičiai, Laimutis ir 
Romas Dovydaičiai, Albinas 
Seliokas, Vera Zijaglisof ir 
Jezuina de Lourdes.

Šių vaikų tėvams, kurie su 
pranta reikalą vaikus mokyti 
lietuvių kalbos, priklauso di 
dėlė pagarba. Būtų labai gra 
žu, kad naujos mokytojos su 
silauktų keleriopai daugiau 
lietuvių kalbos pamokų lanky 
tojų.

Rašytoja mok.
Karote Pažėraitė

— VLIK o pirmininkas M. 
Krupavičius ir VT pirminin
kas K. Zaikauskas' pasveikino 
telegrama Vokietijos kanele 
rį Adenauerį jo 79 metų am 
žiaus proga.

— VLIKo pirmininka’s M. 
Krupavičius švenčių proga 
pasiuntė sveikinimo telegra
mą V. Vokietijos Feder. Res 
publikos kankleriui Adenaue 
riui. VLlKas ir jo Vykdomoji 
Taryba per šventes yra gavę 
daug sveikinimų su linkėji
mais sėkmės darbe Lietuvos 
ministeris Pietų Amerikos 
kraštams Dr. K. Graužinis sa 
vo sveikinime VLIKo pirmi 
ninkui, be kita ko, nažym : 
“Nors pasaulio įvykiai taip 
klostosi, jog dar vis neaiškios 
Lietuvos ir l itu pavergtųjų 
išlaisvini mo perspe rkty vos, 
vis dėlto malonu konstatuoti 
mūsų bylos akiualėjimą. Ry
šium su Kersteno i omiteto 
tyrinėjimais čia nuolat spau
doje pasirodo Pabaltijo vals
tybėms palaukit} informacijų 
ir komentarų. Po šaunių p. 
Foster Dulles pareiškimų ga
lima ramiau žiūrėti i numato 
mas derybas s-j komunistais, 
iš kurių greičiausiai, kaip pa

prastai, nieko pozityvaus ne 
išeis. Šia proga aš ir mano 
bendradarbiai reiškiame savo 
sveikinimus Vyriausiajam Lie 
tuvos Išlaisvinimo Komitetui 
ir linkime sėkmingo darbo 
1954 metams».

— Š. m. sausio 3 d. suėjo 
dešimt metų nuo min. Jurgio 
Baltrušaičio mirties. Ta pro
ga kun. F. Jucevičius atlaikė 
mišias už a. a. Jurgio Baltru 
šalčio vėlę. Pamaldose daly 
vavo prof Baltrušaitis su šei 
ma, Lietuvos atstovas Dr. Ba 
čkis su žmona, pulk. Lanska 
ronskis ir vietos lietuvių ko 
ionija. Popiet Lietuvos atseo 
vas Dr. Bačkis savo ir Pran 
euzijos lietuvių vardu padėjo 
ant a. a. J. Baltrušaičio kapo 
Montrouge kaoinėse gėlių puo 
kštę su tautišku Kaspinu užra 
šu Prie gėlių uždėjimo daly 
vavo prof. Baltrušaičio visa 
šeima ir Prancūzijos lietuvių 
bendruomenės atstovai. •

— Per “Am. Balsą» ir kitus 
radijus perskaityti visos eilės 
JAV įtakingi! senatorių ALTai 
Įteikti pareiškimai Lietuvos 
bylos reikalu. Visuose juose 
reiškiamas tvirtas ir nepalau 
žiamas įsitikinimas, kad Lie
tuva ir vėl bus laisva Džinu 
giamasi nepalaužiama, lietuvių 
tautos dvasia ir jos atsparu
mu okupantui, Senatorius T.e 
hmanns, nuoširdžiai atjautęs 
tragiškus įvykius mūsų tėvy 
nėję, kartu įspėja amerikie 
čius. kad jie niekados neori 
valo užmiršti savo pareigų 
lietuviu tautai. Amerikos len 
kų organizacija «The Ameri

Balys Gaidžiūnūs

Niekas Neišraus
Baisios vėtros laužia ąžuolus šakotus.
O tie debesėliai vis tokie pilki.
Mūs dienų bėgimas šaukia užsimoti, 
Nenustot tikėjus praeitis gili.

Kodėl tu, artojau, į laukus išėjęs, 
Juodos žemės grumste pats save matai? 
Ak, žinau, čia augęs ir čionai kentėjęs, 
Takelius čia kaišė laimė ir vargai.

Kodėl tu, mergaite, audi baltas drobes 
Ir pakluonėj tiesi saulei išbučiuot?
Ten suaustos mintys ir bernelio žodžiai, 
Ten tu moki godas savo suskaičiuot.

Kodėl, piemenėli, tavo dienos tokios:
Ar lietus, ar vėjas, moki džiaugsmą rast? 
Kalnelius ir pievas tu mylėt išmokęs 
Tėvų žemėn laimės eini išsikast.

Ąžuolus lenks vėtros, lenks, kad ir šakotus, 
Bet stipriai įaugus niekas neišraus.
Ars artojai žemę žemės suvilioti, 
O lietuvė drobėj jų mintis suaus.

can Order of General Pulas 
ki» Mineoloj, L. I, priėmė re 
zoluciją. kurią išsiuntinėjo 
JAV įsiaigoms ir kongreso 
nariams. Ordinas, griežtai pa 
sisakęs prieš komunistus, pa 
reikalavo, kad į Jungt. Tau
tas butų priimtos Italija, Ispa 
nija, Laisvoji Airija, laisvieji

lenkai, čekai, lietuviai, estai 
ir kt. Organizacijos pirminiu 
ku išrinktas pulk. B. 'J'. Anus 
kewicz.

šiau juos:
— Susimildami, paakinkite 

nors ramunėlių ir metėlių ten 
iš patvorio...

Gerasis mano Vincukas M. 
(jis manim labai rūpinosi, nes 
mane pažino mano pulke be
tarnaudamas) atne«ė man pas 
kynęs ramunėlių ir . metėlių. 
Aš, kniūpščias galėdamas, 
nosim įsikniaubęs į geltonas 
ramunėles ir žalias metėles 
tik uosčiau ir uosčiau, kiek 
tik pajėgdamas, traukiau jų 
gaivinantį kvapą. Taip beuos 
tydamas ir užmigau. Nežinau, 
kiek laiko taip įsikniaubęs 
miegojau. Pabudau tik tada, 
kai kap. Stasys bakstelėja 
man į pašonę.

— Pulkininke, pulkininke, 
še - vandens atnešiau, atsi
gerk. Mes dabar jus tuojau 
nuVesime išmaudyti - pama
tysit, kad daug lengviau pasi 
darys.

Numigęs, ramunėlių su me
tėlėmis prisiuotęs ir atsigėręs 
vandens, labai sustiprėjau. 
Stasys J. ir Vincas M., šiaip 
taip pro gulinčius ir sėdin
čius žmones prasiskverbdami, 
nuvedė mane prie kalėjimo 
kampo, kur prie sienos stove 
jo ką tik atvežto šalto van
dens dvi statinės. Jiedu nu
rengė mane ir, man pasilen
kus, ant galvos, sprando ir 
nugaros pylė šaltą vandenį 
ir trynė. Nepaprastas malo
numas! Visas organizmas pa
kankamai vandens atsigėrė.

Po to pasijutau tiek stiprus, 
kad galėjau be draugų pagal 
bos grįžti į sa.|\o vielą.

Vakarop ir oras pradėjo 
bent kiek atvėsti. Vienmarš
kiniams trupinį ir šalta-darė
si. Jonui D. atidaviau savo 
švarką, nes jis, vargšas, dar 
iš namų buvo suimtas vien
marškinis ir taip atvežtas į 
Kauno kalėjimą.

Pradžioje manėme, kad vai 
gyti visiškai negausime, kad 
mums pakaks ir to vandens, 
ką atsigėrėme, bet paskui 
liepė visiems susėsti grupė
mis, rodos, po dvylika, kiek
vienai tokiai grupei davė po 
vieną duonos kepaliuką. Duo 
ną labai skaniai suvalgėme 
ir nuo to labai sustiprėjome. 
Paskui mums įsakė sėdėti, 
kaip sėdime, vietoj, nesikilno 
ti ir nebesiskirstyti iš grupių. 
Manėme, kad duos ir sriubos 
vakarienei. E n k a v e d i šiai, 
vaikščiodami tarp žmonių gru 
pių, pamatę ką nors bandantį 
pasikelti, tuojau atkiša revol 
verį ir taiko. Porą kartų šo
vė, bet į viršų, ne į žmogų. 
Ypač vienas enkavedistas, 
pailgaveidis, juoda plaukis, 
kumpanosis, storalūpis ir 
plikais priešakiniais dantimis, 
nes jo storos lūpos niekad 
nesųsičiaupia, su savotišku 
pasididžiavimu, taikydamas 
revolveriu, tvarkė mus, kad 
nekrutėtume.

(B. D.)

Pirmasi- už Lietuvos nepriklausomybę žuvęs lietuvių karininkas Antanas Juozapavičius.Jis, 
būdamas I-jo i ėsi pulko vadu, žuvo .1919 m. vasario 13 d. ant Alytaus tilto kautynėse su 

bolševikais. Šis sKulp. Zikaro A. Juozapavičiaus bareljefas įmūrytas jo vardo naujajame
Alytaus tilte.

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

AVENIDA DR. GIACAGLINI, 34-C VILA ALPINA
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— Paryžiuje įvyko Pasauli 
nio Motinų Sąjūdžio kermes, 
kurį globojo Prancūzijos res 
publikos prezidentas. Dalyvau 
jančių tautų sąraše, kuris bu 
vo iškilmingai iškabintas, figų 
ravu ir Lietuva.

— Jungtinės Amerikos Vals 
tybės. K. Jurgėla yra įteikęs 
Fordhado un-tui savo diserta 
cija «Lietuva ir Jungtinės A 
merikos Valstybės». Stud. J. 
Šmulkštys Illinois un-te Urba 
noje rašo magistro darbą apie 
Lietuvos aneksiją 1940 m. 
Reiktų ir daugiau panašių dar 
bų iš visų sričių.

— Kanada. E. Simonaitis, 
MLT paezidiumo pirmininkas 
atvykęs į Kanadą, numatytas 
pakviesti į specialų krašto 
valdybos posėdį. Be Montrea 
lio, Toronto, ir Hamiltono, jo 
vieši pranešimai organizuoja 
mi ir tose apylinkėse, kur 
Maž. Lietuvos Bičiulių Drau 
gijos skyrių nėra. Krašto vai 
dyba, susipažinusi sü VT 
URT-bos Lietuvos Laisvinimo 
Talkos nuostatais, sudaro tam 
tikslui politinį organą Montre 
alyje.

— Nauj Zelandija. Krašto 
valdyba išleido savo informa 
cinio biuletenio naują numerį, 
kuriame plačiai rašo apie 
VLIKo veiklą ir savo darbus. 
Krašto valdyba yra taip pasis 
kirsčiusi pareigomis: valdy
bos pirm. V. Kuzma, vicepirm. 
K. Stirbys, ižd. ir TF įgalioti 
nis VI. Skridulaitis, meno ir 
kultūr. vadovas M. Gerdvilytė 
-Spence, sekret. S. Jurkėnas. 
Šiandien didžiausia N. Zelan 
dijos lietuvių kolonija yra jau 
Auckland© mieste, kur susis 
pietė nemažas tautiečių būre 
lis ir turi tendencijos dar di 
dėti. Visi pirmuoju transportu 
1949 m. atvykę lietuviai gavo 
iš krašto vyriausybės pasiūly 
mus priimti N. Zelandijos pi 

lietybę. Ji numatyta jiems su 
teikti š. m. liepos 1 d. Iš JAV 
į Hamiltoną vieneriems me
tams dirbti pedagoginio dar- 
po atvyko mokytoja S. Pėžai 
tė. Iš Hamiltono vėliau ji vyks 
į salas.

— Vokietija. Vasario 16 d. 
gimnazija mokslo šiais metais 
pradėti persikelia į naujuosius 
atremontuotus rūmus. Pats na 
mas atremontuotas iš pagrin 
dų, prie jo pastatytas didžiu 
lis barakas, virtuvė, valgykla 
ir klasės mokiniams. Prie ba 

Lietuvoj prie Puntuko akmens.

rako pergabenino ir aikštės į 
rengimo savo darbu labai 
daug prisidėjo lietuviu kuopų 
vyrai. Iškilmingai rūmai atida 
ryti numatyti per Vasario 16 
d. šventę.

Knygos Bare
«Lietuvių Dienos» leidžia 

V. Ramono į anglų kalbą Mil 
tono Stark išverstus «Kryži 
us». Atspaustas Dr. J. Balio, 
angliškai parašytas veikalas 
«Lithuanian Narrative Folk 
Songs». Tai yra Lietuvių 
Tautosakos Lobyno ketvirtoji 

knyga, kurios išleidimą finan 
suoja min. P. Žadeikis. Litera 
tūros enciklopedijos «Die Wei 
tliteratur» darbai eina į galą, 
ligi sausio pabaigos prof. A. 
Maceina jai parašys paskuti 
nius straipsnius apie Vaičiu
laitį, Vaižgantą, Vienuolį, Vy 
dūną, be to, rašo studiją apie 
Mariją, kurią išleis prel. Juras 
Europos tautų grožinės litera 
tūros rinkiniui PLB Vokietijos 
kr. valdyba jau paruošė apie 
Maironį, Aistį, ir Brazdžionį. 
Numatoma išleisti Teatro Al 
manaclią, į kurį bus sudėti 

svarbiausieji 1948 1953 m. pa 
rašyti scenos specialistų strai 
psniai ir lietuviškųjų kolonijų 
JAV-se bei Kanadoje apžval 
ga. «Nepriklausomos Lietuvos 
pinigų» autorius J. K. Kairys 
netrukus žada išleisti ir studi 
ją apie senovės lietuvių pini 
gus. Nemunas gražiai pasitar 
navo lietuvių visuomenei iš
leisdamas J. Balčikonio vers 
tas Anderseno pasakas ir Dos 
tojesvskio «Nusikaltimą ir bau 
smę»

Uz geležinės uždangos.
Verčia minėti Kapsuko «vai 

džios» sukaktį. Vilniaus >adi

jas 1953. 12. 16 d. minėjo 35 
m. sukaktį nuo paskelbimo 
tarybų valdžios Lietuvoje. 
Maskvos agentai gana atvirai 
prabilo apie ano meto rusų 
imperializmo užmačias. Lietu 
vių tautos išgama Vincas Mi 
ckevičius - Kapsukas, Krem 
liaus pavestas, jau anuomet 
bandė pavergti lietuvių tautą. 
Komunistų organizacija gavo 
Maskvos įsakymą dėti visas 
pastangas, kad Lietuva vėl bū 
tų prijungta prie Rusijos. Pas 
kubomis raud. armija spraudė 
si į Lietuvos žemę. Revoliuci 
niai komitetai stengėsi sukur 
ti krašte netvarką. Vokiečių 
okupacijos iškankintas kraštas 
tikką okupantus išgujus iš Lis 
tūvos, rusų komunistų agentų 
vėl buvo alinamas siekiant 
badmiriavimo miestuose. Tos 
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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 šalai 
esančių sklypų.

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

Daugiau informacijų «Mūsų Lietuvos redakcijoje.

Ar jau įsigijai rašytojos K. Pažėraitės idomq roma

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

Musu Lietuvos» redakciją.

ilhilhilliilliiihrtliiHiilliiliiilliiiiiiiiitlliilliilliiiiiilliiĮhilhilhilliilliiHtilhiiliilliillitlIiilhilliiHiilliilliillMlIiilliahilIuHiiliiilliilhmiilliilliilliilliilliilliilli

suirutės metu Rusijos smau
glys dar kar parodė savo 
veidą. Leninas, ne taip sen a 
iš Šveicarijon atvežtas į Dani 
ją užrakintame vagone, 1918 
m. gruodžio 22 d. paskelbė į 
saką, kuriuo įkūrė sovietinę 
Lietuvos respubliką. Lietuvių 
revoliucinis komitetas buvo 
paskelbtas tarybinės respubli 
kas vyriausybe.

Į

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

PRODUTO DA CIA. PROGRESSO NACIONAL

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 -

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

Amadeu Cesar Machado - Nanuque, Minas
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Jpriociys & Čia
PARDUODA

Industria e Comercio de Calcados

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

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

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

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS.
balso grynumas, skambumas

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

Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui

Rua Javaės, 719 - São Paulo SKAITYK IR PLATINK
«MŪSŲ LIETUVA»

’II» IIP
“I Rastinės Darbai ir Teisiniai Patarimai | 
llll UBĄ
•III llll
llll Natūralizacija, inventoriaus surašymas, išieškojimas ,'{n 
llll skolų, persiskyrimai (desquites) nuomininkų išvary- m 
'iii mas, kriminalinė ir darbo teisė, 
illi Darbininkams patarimai veltui.
nu ' 'in
[UI Galima kreiptis šiomis valandomis nuo 10 iki 12 vai. ĮjlJ 
Jlll ir nuo 16,30 iki 19 vai. !||!
nu nii
||į| Rua Roberto Simonsen, 13 -- 3.° — salas 306 - 310 |||| 
|||| (Senoji rua do Carmo ir kampas P-ęa Clovis Bevilaqua) Uli 
IIJI \ São Paulo HU
nu - '«i
ini -
|tt= ==“ 3SST ■=:=' •=■ =• S=? ■=— ■=— ■==• •==• ■==• •==■ -SS— ■==■ =— ■=— •=— —— ■==• •==• ■=— — —‘ — ~

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.

51

LEONAS VARNAUSKAS
Telefonas (recados) 3-0707

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

US

WK

Foto-Studija “BERNARDO”
ĮKURTA 1890 METAIS

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

dažais ir pastele.

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

JARDIM RIVIERA

«III

Santo Amaro apylinkėje - nuėsta- \M
baus grožio gamta sveikas klimatas, tik už \\ /X )
18 klm. nuo Praça da Sé, geras kelias, tarp 
dviejų *>žerų. Puiki proga dabar įsigyti žemės //
sklypą su mažu Įnešimu ir ilgalaikiu išsimokėjimu
— 100 mėnesių. x\

Reikalingų informaci jų gauti tik pas vienintelį įgalio- 
tini šias žemes pardavinėti mūsų tautietį Kaz\ 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.

ii'iiiii’iHimuniii.iiiiii 'iiiiiiii'iiiiiiiiii>iiiiiiiiiiH!iiiiiiiiinii'iiiiiiiniiiiiiiiiiii|i!i||ii|iii||ii|iniiii|iii|iii|iiiHiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiii iiiiiiiiiiniiiiiiiii||iiiiHiiiiiiiiiiiiiiii|iit|iii|iiiiiitiiniiii|iiiiiiitiiiiitii|ii||i'Hi'iiiilliiiliiiii4nuiniiiiiiuiinin

APRENGIA x/YRUS nuo galvos iki kojų

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

Viekas geriausios rūšies, patvaru, gražu ir pigu.

IŠ FABRIKO TIESIAI VARTOTOJUI.

JORGE MATELIONIS
KRAUTUVĖ:

RUA POCEDONIA INACIO, 110 — SÃO PAULO

ilUWi||iilllltmi1lli||ll||il||lHlll||li||li||imiHliinii||li||lt|lti||lH|ll||lllltl||liHli|1li||li||li||li||ll||li||lilllW^

VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS 

L I N D O Y A

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINI OJAI

C A K KII IE KII mi
Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, kurio 
puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau visi yra vien
balsiai pripažinę. Pabandykite, įsitikinkite ir visa

dos naudokite!

PJJA DIMQ BVE-NQ; a §35 Prasta1. sos?
TELEFONES s 52=409 e 51-2323 S Ã G p A O L
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AV. ZELINA, 706 — CAlXA POSTAL, 371 — SAO PAULO

RADIO NACIONAL

ruošiamu spektakliu šį šešta
dienį, 30 d. sausio V. Zelinoj, 
susidomėjimas yra didelis. Ne 
turintieji pakvietimų prašomi 
iš anksto juos įsigyti, nes 
prie įėjimo nebus galima gau 
ti. Gros puikus orkestras, bus 
skanus bufetas.

BENDRUOMENĖS CHORO 
KONCERTAS

su nauju dainų repertuaru bus 
vasario mėn. 20 d. Pakvieti
mus bei staliukus bus gali
ma užsisakyti jau ateinančią 
savaitę.

VASARIO 16 MINĖJIMAS

yra nutartas ruošti 14 d. va
sario 15 vai. Vila Zelinoje, 
gimnazijos salėje. Tą pat die 
ną 11 vai. bus pamaldos už 
Lietuvą. Minėjimo iniciatoriai 
S. Paulo Lietuvių Taryba, ku 
ri pakvietė visų organizacijų 
atstovus sudaryti Vasario 16 
rengti komisiją. Platesnė pro 
grama bus paskelbta sekan
čiame «M. L.» numeryje.

— Lietuvos Konsulas p. Al. 
Polišaitis sausio mėn. 25 d., 
S. Paulo miesto 400 metų ju- 
bilejaus proga atstovavo Lie
tuvą įvariuos oficialiuos, prie 
mimuose bei paraduose,*

— Į seselių pranciškiečių 
mokyklas mokinių registraci
ja bus šįj sekmadienį, sausio 
mėn. 31 d., tuoj po &:30 vai. 
mišių, mokyklos patalpose.

— Sausio mėn. 27 d. mirė 
Uršulė Ralickienė, gyvenusi 
rua Porteirão 117, Paraižė. 
Velionė buvo kilusi iš Švedą 
sų parapijos, 72 metų amži
aus. Paliko skausme dukterį 
Veroniką, sūnus: Stasį, Liudą, 
Antaną, Feliksą. Velione bu
vo susipratusi lietuvė katali
kė. Toj dvasioj išauklėjo ir 
visą šeimą.

— Mažosios S. Paulo arki
vyskupijos seminarijos auklė
tiniai Ernestas Skurkevičius 
ir Arlindas Smilgevičius, pra 
leidę atostogas pas savo tė
velius bei giminęs, grįžo at
gal seminarijon į N. S. Apa
recida do Norte.

JONAS MALINAUSKAS

— Dienraštis «Diário de S. 
Paulo* sausio mén. 24 d. rašo, 
kad S. Pauly išeina 36 svetim 
šalių, svetimomis kalbomis, 
leidžiami laikraščiai. Tarp jų 
pamini ir «Musų Lietuvą», ku 
rios ir nuotrauka tarp kitų 
kaikurių laikraščių buvo pa
talpinta minėtame dienraštyje.

— Šį šeštadienį sumainys 
žiedus Walter Base'dčius su 
Birutė Genevičiūte, JuliusMek 
šėnas su Aldona Drobelyte.

— SKUBIAI reikalingas mo 
deladorius. Atlyginimas geras. 
Kreiptis į rua Venda Nova, 46 
V. Zelina.

Jurgio ir Veronikos Mali
nauskų sūnus, gyvenančių 
Parque da Mooca, gruodžio 
mėn. baigė komercinę gimna 
ziją. Jonas yra pasiryžęs siek 
ti aukštesnio mokslo.Malinaus 
kų šeima yra susipratusių lie 
tuvių šeima, nuoširdžiai re
mia lietuvišką spaudą ir ki
tus kultūrinius reikalus.

GRAŽIOS IŠKILMĖS

Sausio mėn. 2 d Vila Želi 
nos parapijos bažnyčioj buvo 
įspūdingos seselių pranciškie 
čių iškilmės. Septynios pos- 
tualantės gavo vienuolės abi
tą ir pradėjo novicijatą. Jų 
tarpe buvusi Bendruomenės 
choristė Stase Kamantauskai 
tė. Apeigas atliko kum klebo 
nas P. Ragažinskas Giedojo 
Bendruomenės choras. Po vi
sų apgeigų nuvykus vienuoly 
nan, Bendruomenės choras 
buvusiai uoliai choristei St. 
Kamanatauskaitei, gavusiai 
dabar vardą, Maria de Lour
des, įteikė atminčiai dovaną 
ir sugiedojo ilgiausiu metų. 
Taip pat išklimėsė dalyvavo 
atvykusi iš Amerikos, aplan
kyti seselių pranciškiečių,

vienuolyno viršininkė, Motina 
M. Lojolą.

PAIEŠKOMI.

1. Grigaliauskas Liudvikas, 
kilęs iš Molinės km., K ai vari 
jos valšč.,

2. Beinoriai Juozas, Petras 
ir Jonas,

3. Bikulčius Mykolas, kilęs 
iš Didžiasalio km., Zarasų 
âpskr.,

4. Bikulčius Nikodemas, ki 
lęs iš Plavėjų km., Zarasų 
apskr.,

5. Pučinskas Juozas, kilęs 
iš Vidgirių km., Keturvalakio 
valšč., Vilkaviškio apskr.,

6. Degučiai Veronika, Vin
gai, Bronė ir Emilija,

7. Leipus Justinas, kilęs iš 
Šiaulių km., Zarasų ap,

8. Valaitis Andrius, gyve
nąs būk Curitiboje,

9. Niekus Kazys, kilęs iš 
Subačiškių km., Mariampolės 
apskr.,

10. Kaženiauskas A., gyve
nas Australijoje,

11. Lipskis Antanas, kilęs 
iš Teisių apskr. ir

12. Šalčius Povilas, kilęs iš 
Raseinių apskr..

Ieškomieji arba žinantieji 
apie juos, prašomi atsiliepti: 
CONSULADO DA LITUANIA, 
Rua Jaguar!be, 477 - Caixa 
postal, 7249, São Paulo Brasil.

YYYYYYYYYYYY'rry'VYYY'rrYYYYYYYYYYYYYYY

PARSIDUODA NAMAS,

2 kambariu virtuves W. C. 
šulnys puiki vieta bizniui 
kampimis sklypas 310 m. kv. 
Bairo do Limão Vila Prado 
Rua Maria Liza CiqueiraN0. 8 
kaina pigi. Visa imformacia 
kreiptis pas. K. Norkaiti V. 
Zelina Rua Rio do pexe, 63.

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

— Popiežius Pijus XII prie 
mė privačioj audiencijoj Lie
tuvos Pasiuntinį prie Švento 
Sosto Ministerį Girdvainį, ku
ris Jo Šventenybei pateikė 
Kalėdų Švenčių ir Naujųjų 
Metų linkėjimus. Ministeris 
Girdvainis buvo lydimas Pa
siuntinybės sekretoriaus Lo
zoraičio jr. Audiencijos metu 
Lietuvos Pasiuntinys painfor
mavo Popiežių apie Lietuvos 
reikalus ir padėtį krašte. Šven 
tasis Tėvas gyvai interesavo
si žiniomis apie Lietuvą ir 
suteikė Lietuvių Tautai Âpa- 
šatliškąjį Palaiminimą, linkė
damas lietuviams ištvermės ir 
krikščioniškos kantrybės, iš
laikant savo religinius ir tau
tinius idealus.

— Naujųjų metų proga Ita
lijos radiofonas lietuvišku 
transliacijų programoj per
davė Italijos Respublikos Pre 
zidento Einaudi atsišaukimo 
vertimą. Po to Lietuvos Di
plomatijos Šefas S. Lozorai
tis kalbėjo į lietuvius krašte 
ir užsieny. Programa buvo 
užbaigta Lietuvos himnu.

— Kanadoje Reginos mies
te vagys pavogė seną auto
mobilį. Vos tik vagys įsėdo, 
tuoj išmetė viduje buvusį se
ną kibirą prikimštą popier
galių. Pasirodo, kad automo
bilio savininkas jame laikė 
savo santaupas, viso 11.000 
popierinių dolerių.

SKUBIAI PARSIDUODA,

Namas iš 5 kambarių virtuvė 
ir banheiro, vanduo. įvestas 

Rua Rio Feio, 4, 
Informacijos: Rua Rio Feio, 6.

MIELI LIETUVIAI!

Registrado ro Ci R« C; sob o n.o 551

Praça São José 8 Sal. 1 e 2 - V. Zelina - S. Paulo
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Aberturas de firmas 
Encerramentos de firmas 
Transferencias de firmas 
Contrat. na Junta Comercial 
Distrat. na Junta Comercial 
Escritas Fiscais 
Escritas Comerciais

HORÁRIO das

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

8 às 19 horas.

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—

EKSTRAORDINARINIS L.S.B.
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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

Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA
ISSIMOKĘ JĮMUI.

t. t..

Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.
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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 Decio Farias
Raštinė: R. Santa Teresa, 28, §-to and. salas 604 ir 605. 

(kampas Praça da Sé) Fone: $5-8240 ir $2-0064

hili

SUSIRINKIMAS.

Šių metų Vasario mėn. 7 d. 
15 vai. Mokoje, Rua Lituania 
67 šaukiamas visuotinis eks
traordinarinis Lietuvių Sąjun
gos Brazilijoje narių susirin
kimas. Nustatytu laiku neat
vykus narių skaičiui, po pus
valandžio šaukiamas kitas su 
sirinkimas, kuris bus laiko
mas teisėtu, dalyvaujant bet 
kuriam narių skaičiui.

L.S.B. Valdyba

PAIEŠKO

Stasys Beliūnas gyvenantis 
Brazilijoje paieško savo dė
des Prano Beliūno, kilusio 
Rokiškio apskr. Obelių valšč 
Pakraunių kaimo. Nuo Didžio
jo karo gyv. S. Amerikoj. Pra 
šoma atsiliepti šiuo adresu: 
Caixa Postal, 371 - São Paulo

Brasil.
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