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Lietuviai, Dalyvaukime vasario 14 d. Vila Želi n oje 15 vai.
Lietuvos Nepriklausomybės šventės minėjime.
v
Vasario Sesioliktosios dienai artėjant.
Ir šiais metais São Paulo vą. 15 vai., Seselių Prancišlietuviai ruošiasi didingai pa kiečių gimnazijos erdvioje ir
minėti ir švęsti istorinę mu puikioje salėje bus minėjimas.
sų tautos ir valstybės dieną - Programai sudaryti ir.jai tvar
Vasario Šešioliktąją - Lietu kyti yra speciali komisija
vių Tautos Laisvės ir Lietu prie São Paulo Lietuvių Ta
vos Valstybės Nepriklausomy rybos iš virš minėtų lietu viš. ;kų organizacijų atstovų, kuribės paskelbimo dieną.
Lietuvių tauta amžius kovo | į Įai vadovaują, rašytoja p. K.
jusi, kentėjusi, savo sūnų kau frãzerãTtè” Programoj bus ofi
Jais nuklojusi šaltojo Sibiro çfaTiojí'Irlíêniriê' dalys.
Dalyvaus ir šios šalies ats
dykumas, pasiryžo tarti pašau
tovai,
kurie taip" pat tars svei
liui drąsų laisvės troškimo
kinimo
žodį. Pakviesti yra bra
žodi. Ryžosi skelbti pasauliui
žilų
žurnalistai
ir fotografai,
tautos laisvės ir valstybės ne
priklausomybės dieną. 1918 kurie minėjin o eigą atžymės
metais vasario 16 dieną su- straipsniais ir nuotraukomis
plešavo Lietuvos padangėje savuose laikraščiuose, parody
Laisvės vėliava apvainikuota darni, kad lietuvių tautos da
garbės kovų vainiku ir Lietu lis, nors ir toli nuo savo gim
va, senų ir tradicinių valsty tojo krašto nublokšta, vis del
bių nustebimui, stojo į jų ei to savo tėvynės didžiojo įvy
les kurti ir statyti naują gyye kio proga, moka vieningai pa
^sirodyti, karr dar lietuviška
ninią.
Vasario 16 dena lietuvių dvasia gyvena, susitelkti ben
tautai yra garbingas Lietuvos dram darbui.
istorijos lapas, atžymėtas di
Tik būdami vieningi, vieni
delių pergalių ir laimėjimų kitus pagerbdami, turėsime tei
žygiais. Minint šios garbin sę vadintis garbingu lietuvio
gos dienos didį įvykį - lais vardu, tuomet irkiti, matyda
vės ir nepriklausomybės pas mi mus vieningus irgarbingus,
kelbimą - iš anksto sujudo ir bus priversti gerbti ir atatin
São Paulo lietuviai per savo kamą yietą kitų tautų tarpe
organizacijas tinkamai atžy mums teikti.
Artėjančios Vasario dienos
mėti tą dieną: suburti tikrasi
as lietuviškas jėgas šio didžio minėjime mes privalome- parodyti, kad toji diena yra mü
jo minėjimo pasirodymui.
Šio darbo ėmėsi, nors ir dar su, lietuvių diena, ir kad jos
šventėj dalyvavimas musų vi
nesenai sudaryta, bet jau sa
vo orumu pasiekusi ir užsie su yra būtinas. To reikalauja
nį, São Paulo Lietuvių Tary lietuvio garbė ir tautinė pa
ba, kuriai talkon stojo senos reiga.
lietuviškos organizacijos, kaip
Lietuvių Katalikų Bendruome VASARIO 16 D. MINĖJIMAS
RIO DE JANEIRE.
nė, Lietuvių Sąjunga Brazili
joje, didingas ir plačiai pasi
Dainava ir Lietuvių Katali
žymėjęs Bendruomenės cho kų Bendruomenė, Lietuvos
ras.
ministeriui Brazilijoje Dr. F.
Šios stiprios lietuviško dar Meieriui globojant, rengia Va
bo jėgos ruošiasi garbingai sario 16 dienos minėjimą sek
paminėti vieną didžiausių ir madienį, vasario 14 dieną.
garbingiausių Lietuvos irtori Pamaldos įvyks Rosario baž
jos dienų - Vasario 16.
nyčioje lygiai 10 vai. 30 min.
Tuojau po pamaldų visi kvie
Šventės minėjimas įvyks čiatni į Lietuvos Pasiuntinybę
VASARIO MÊN. 14 d.
(Av. Erasmo Braga 277, s.609;
telef. 22-59-12), kur įvyks ci
Vila Zelinoje. 11 vai. bažny vilinis šventės minėjimas.
čioje bus pamaldos už Lietu
Atskirų pakvietimų nebus.

Ar jau žinai, kad vasario mėn.
20 d., 20 vai.
VILA ZELINOJE, BENDRUOMENĖS CHORAS ruošia
KONCERTĄ - VAKARĄ. Programoj naujas dainų reper
tuaras, gros puikus orkestras, bus šaunus bufetas.
Pakvietimus, staliukus galima bus užsisakyti pas choro
valdybos narius, choristus, klebonijoj, Vyto Tijū
nėlio bare.
Vasario mėn. 20 d. visi į Bendruomenės choro
koncertą - vakarą.

Šiuo pranešimu visi lietuviai
kviečiami dalyvauti.

Rengėjai

siginčys ir išsiskirstys visus
reikalus palikę toj pačioj vie
toj.

Diplomatinė kova dėl
Vokietijos Berlyno
konferencijoje.

—- Rusiją lanko Argentinos
komercinė delegacija. Pasku
tiniu metu rusai parodė noro
išplėsti prekybinius santykius
su vakarais.

Rusų delegacijos užsispyri
mas įvesti penktąjį «didįjį» komunistine Kiniją, Berlyno
konferencijon buvo sulaužy
tas vakariečių vieningumo..vio
lotovas nusileido palikdamas

- Popiežius Pijus XII pas
kalinėmis dienomis buvo sun
kiau susirgęs. Net nelaikė
mišių ir nedavė audiencijų.
Tačiau paskutinėmis žiniomis

rius. Partijos skyrius S. Pau
ly apsvarstęs Janio Quadros
elgesį, rado jį nesuderinamą
su partijos disciplina ir nuta
rė jo kandidatūrą atšaukti.
Partijos centro valdyba nepa
lankiai pažiurėjo į šį panūs
tų žygį. Sis klausimas bus
dar svarstomas partijos cen
tro komiteto. Paulistai sako,
kad estado ribose turi pilną
veikimo laisvę, be jokios cen
tro komiteto subordinacijos.
— Spauda rašė, kad finan
sų ministeris Oswaldo Aranha
pasitrauks iš pareigų, nes jo
finansinis planas nedavė lauk
tų pasekmių.
Dabar
busiąs paskelbtas
prezidento Getulio finansinis
planas, asmeniškai paties pre
zidento paruoštas.

— Spauda rašo, kad užsie
ninės prekės dar daugiau pa
brangs, nes bus pakelta trans
porto feáina.

Vienas iš gražiųjų Lietuvos vaizdelių.
klausimą atviru
svarstyti

ir

pradėjo

Vokietijos sajungi-

mo kiti ilsimą bei taikos sutar
ties pasirašymą. Čia Maskvai
daug svarbesnis reikalas ne
gu komunistinės Kinijos įve
dimas į didžiųjų tarpą. Molo
tovo darbas nelengvas. Krem
liūs jam yra įsakęs Vokietijos
suvienijimo sąskaiton palaido
ti Europos Gynimo Bendruo
menę bei Šiaurės Atlanto Są
jungą.
Berlyno konferencijoj Mas
kva reikalą pastatė labai aiš
kiai: rusai sutinka leisti lais
vus rinkimus visoj Vokietijoj,
bet tik su sąlyga, jei ameri
konai, anglai ir prancūzai at
sisakys Europos Gynimo Ben
druomenės.
Vakariečiai nemato jokio
reikalo šiuo* politinius mai
nus daryti. Jie sako, palikim
tai nuspręsti balsavimo keliu.
Tai du visiškai atskiri klausi
mai. Tai pagrindinis šių die
nų
Berlyno
konferencijos
klausimas. Atrodo, kad iš able
ją pusių sunku tikėtis bet ko
kių nuolaidų.
Rusai bandė suskaldyti va
kariečių vieningumą, ypač
prancūzus gąsdindami vokle
čių agresfngumu. Bet prancū
zai atsakė, kad jie yra įsitiki
nę, kad Prancūzijai bus ma
žiau pavojaus, kai Vokietija į
eis Į Europos Gynimo ben
druomenę.
Iš viso į Berlyno konferen
ciją dedama maža vilčių. Pa

sveikata gerėjanti. Popiežius
jau turi 78 metus amžiaus.

Pabrangus kavai
daug kur restauranai vietoj
«cafezinho» duoda arbatą.

«Viena diena be kavos»

Nem Yorko priemiesčio Bro
oklyno prefeitas ragina tris
milijonus gyventojų vieną die
ną, trečiadieniais, apsieiti be
kavos. Tai daroma del stai
gios kavos kainos pakilimo.

Atšaukė Janio Quadros
kandidatūra
Krikščionių demokratų par
tijos São Paulo estado skyri
us prieš kiek laiko buvo išs
tatęs kandidatu į gubernato
rius dabartinį miesto prefeitą
Janio Quadros, o į vice gu
bernatorius, estado partijos
pirmininką prof. Antonio Quei
roz Filho. Janio Quadro pra
dėjo įvairias kombinacijas su
kitomis part, bei paskirais poli
tikais visai apie tai nepainfor
muodamas partijos vadovy
bės. Net jau Janio Quadros
pradėjo Kombinuoti pakviesti
kandidatą į vice - gubernato

— Kelionė laivais žymiai
pabrango. Vienam asmeniui
Amerikon nuvažiuoti ir sugrįž
ti, turistine klase, laivaikortė
kainuoja 32 tūkstančius kruzeirų. Pirmiau tas visas malo
numas buvo galima turėti už
14 tūkstančių kruzeirų. Prie
žastis dolerio kainos pakili
mas.
— Sov. Sąjungoje bręsta re
voliucija? Frankfurte veikiau
ti rusų informacinė agentūra
RIA skelbia, kad, Vorkutoje
laikyto vokiečių studento Kle
mento Berkenkopfo parnešto
mis žiniomis, visoje Sov. Są
jungoje esąs labai didelis ne
pasitenkinimas bolševikų re
žimu ir bręstanti revoliucija.
1954 - 55 metai galį būti le
miami rusų likimui. Net tarp
MVD-MGB dalinių esančios
plačiai įsivyravusios antibolševikinės nuotaikos.

— Kun. Pranas Račiūnas,
MIC, 1949 metais buvo Vilni
aus kalėjime. Tai pranešė Juo
zas Svelginas, šiais metais iš
Rusijos grįžęs karo belaisvis
Jis buvo nuteis tas 25 metam
kalėjimo už pamokslą. Tada
juos buvo suregistravę išvež
ti Karagandon, Kamčatkon ar
Kalkutkon. Kun. P. Račiūnas
buvo sveikas, nors juos kan
kino visokiais būdais. Lietu
viai, pasak Svelgino, buvo
tikri didvyriai. Jie kalėjime
laikydavo savo pamaldas ir
himną giedodavo. Komunistai
iš jų rožančius atėmė, bet jie
iš duonos pasidarydavo kitus.
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Benys Rutkūnas
egzilų siaurumas yra be galo
pavojingas. «Mes turime su
vokti, jog mūsų tautas lieči
ančias problemas spręs ne
egzilaf, bet pačios Tarybų
Sąjungoje esančios tautos».
Ar praveriu vakarą langą,
Amerikiečiai prieš keleris gniaužtas. Kerenskis gi ran Amerikiečių spaudoje šį gin
Ar aušrą tylus sutinku —
metus New Yorke įsteigė da reikalo priminti Hitlerį, čą po poros dienų užbaigė
jaučiu atliūliuojančią bangą
«Amerikiečių Komitetą Rusi kuris irgi siekęs Rusijos sus «Amerikiečių Komiteto nuo
kvapiųjų
gimtinės miškų.
jos Tautoms Išlaisvinti». Jo kaldymo, o tuomet prieš jį
Bolševizmo
Išlaisvinti»
pirmi
pagrindinis tikslas - «derinti sukilusios Tarybų Sąjungos
Žvelgiu aš į svetimą dangų,
rusų ir kitų tautų pabėgėlių tautos. Juo mažiau Ameriko ninkas ats. adm. L. C. Stevens,
kurį
laiką
buvęs
karo
attache
kovą prieš bolševizmą». Ko je busią kalbama apie Rusi
kregždes greitasparnes seku —
mitete įsivyravo imperialisti jos padalinimą, juo didesnis Maskvoje. Jis nurodė, jog, rem
už mylių — pavasaris žvanga
nio nusistatymo rusu grupės, JAV-ėms galimumas nugalėti darni egzilus antibolševikūs
ant mano vaikystės takų.
todėl kitų tautų atstovai nuo bolševikus. Kerenskis laišką jų kovoje prieš mūsų bendrą
bendradarbiavimo susilaikė. baigė saldžiu priminimu, jog priešą - bolševizmą, ameri
Akiračius debesys dengia,
Po kurio laiko jie kreipėsi į «nuo Amerikos nusistatymo kiečiai galvoja, kad Tarybų
be
laisvės sunku ir klaiku —
Amerikiečių Komitetą protes šiuo klausimu priklausys bu Sąjungos ateitį, atėjus laikui,
grąžinkit man tėviškės dangų
tuodami, jog didžiarusiai ne simieji Amerikos santykiai nuspręs pačios tautos, bet ne
norį pripažinti laisvo tautų su mano tėvyne».
emigrantai ar amerikiečiai.
ir juoką žaliųjų laukų.
apsisprendimo teisės, ir pa
Boriso I. Nikolajevskio, «Ly Jo žodžiais’ «laikydamiesi šio
geidavo, kad pats Komitetas gos kovai dėl Rusų Laisvės» principo, mes atsisakėme rem
Aš mirštu, kaip žiedas po langu,
pakeistų savo
pavadinimą pirmininko, atsakymas Ke- ti ir tuos, kurie užsispyrę rei
kaip beržas skurdus be šakų —
taip: «Amerikiečių Komitetas renskiui buvo įdėtas tame pa kalauja Rusijos padalinimo,
nuveskit į tėviškę brangią
išlaisvinti nuo bolševizmo». čiame «The New York Times» ir tuos, kurie kovoja dėl vie
vaivorykščių austu taku!
Prezid. Eisenhoweriui perė po poros savaičių. Nikolajevs nos ir nedalinamos Rusijos.
mus valdžią, šie pageidavi kis nurodė, kad Kerenskis ne Komitetas šiuo metu yra puo
Ar praveriu vakarą langą,
mai buvo priimti dėmesin, va turįs teisės kalbėti kažkokios lamas abiejų šių grupių, tači
ar aušrą tylus sutinku —
dovaujantis aiškesne Eisenho egzilų daugumos vardu. Ly au jis manąs, jog amerikie
werio - Dulles bendra užsie giai taip pat jis nežinąs da
gražiau už sidabrą man žvanga
nio politika. Viešoji nuomonė bartinių Sovietų gyventojų čiai nė vienam iš jų negalį
žvangučiai gimtųjų lankų.
aiškiai pakrypo rusų paverg troškimų. Nikolajevskio žod pritarti Komitetas betgi yra
pasiruošęs remti abi šias gru
tųjų naudai. Todėl Al. Kerens žiai: «kaip demokratai mano
kis, 1917 m. laikinosios Rusi me, jog. Tarybų Sąjungos tau peš, kai tik jos susitars ir ak
jos vyriausybės premjeras, tos savo ateitį apspręs pačios. tyviai įsijungs į kovą prieš
nutarė pasiaiškinti. Jis pasi Jei kada nors Rusija bus iš
(pabaiga 3 pusi.)
untė laišką įtakingam Ame laisvinta, jos tautoms privalo
rikos dienraščiui «The New būti užtikrinta laisvė plebis
York Times». Girdi, jo vado citu, kurį prižiūrėtų Jungtinės
vaujamasis
«Koordinacinis Tautos, nustatyti, ar tos tau
Antibolševikinės Veiklos Cen tos nori nepriklausomybės,
tras» Miinchene iš paskutinių ar nepriklausomybės kokiai
jų stengiąsis susitarti ir rasti būsimai visos Rt> i jos federa
pagrindą bendram darbui. Ta cijai arba
konfederacijai».
čiau su Rusijos «skaldyto NiLo.lajevskis patikslino, jog
jais» - separistais esanti neį kai kurios jo grupės manan
manoma jokia kalbu... Ke
čios, kad jų tautos apsispren
renskiui žinoma tai, jog tie dusios jau 1918 m , bet buvo
tariamieji «skaldytojai», ku ir šiuo metu tebėra laikinai
rių tarpe yra Amerikos tikrai okupuotos, todėl jos atsistaty
niečiai, jau 1953 m. pradžioje siančios automatiškai, paša
prisispyrę reikalavo amerikie linus komunistinę diktatūrą.
čius, kad, kilus trečiam ka Todėl šios grupės nerandan
rui, «visoms nerusų tautoms čios galimu bendradarbiauti
dabartinėje Tarybų Sąjungo su didžiarusiais. Nikolajevsje būtų pilnai užtikrintas ats kis kaltina, kad didžiarusiai,
tatymas nepriklausomų vals užuot ieškoję susitarimo, vi
tybių jų etnografinėse sienose somis jėgomis šoko formuoti
arba jų sukūrimas, padalinant savąjį didžiarusių blol-.ą, ku
Rusiją». Amerikiečiai žino, rio šūkis būsiąs «žygis prieš
jog dabartinėje Tarybų Są Motinos Rusijos priešus». NiPortugalijoj • Madeiros saloje dar važinėja tokiomis rogėmis.
jungoje tautiškumas yra už kolajesvkis įspėja, jog toks

Rusų Emigrantų Imperializ
mas.

Kaip jie mus sušaudė
Pulk. J. Petruitis

(Tąsa)

čios kalinių minios šuktelėjo:
— Ar bus sriubos?
Mums labai patiko jo tas tai
— Taip, dvyliktą valandą
kymas: pakelia revolverį ties gausite labai geros sriubos, dešine akim, galvą palenkia atsakė vienas enkavedistų.
ir taip stropiai taiko į žmogų,
Man tas enkavedisto atsaky
kad, rodos, - tuojau, tuojau ir mas «dvyliktą valandą gausi
nušaus jį. Žmogus, pamatęs te labai geros sriubos» labai
taikant į jį revolveriu, tuojau keistai skambėjo. Ne man vie
atsisėda ir nebekruta.
nam bet ir daugeliui kalinių
Mūsų pulkininkui Juozui Š. atrodė labai įtartina ta jų
kažkas blogai nutiko. Anks «sriuba».
čiau jis miegojo, dabar prade
Dienos metu kitoj kalėjimo
jo kažkokias nesąmones paša pusėj, kieme, vis buvo girdėti
koti. Kažin iš kur jis gavo tą moterų balsai. Vakarop jos
paltą, kurio jis ankščiau, ro visiškai nutilo. Tur būt, jas
dos, neturėjo. Jis skundžiasi, kur nors išvedė, ar gal čia
kad jį tas paltas galįs išduoti, pat į kalėjimą suvarė.
nes jis savo nosinę anksčiau
Vakare, dar ne visiškai su
buvo įdėjęs į dešiniąją kišenę, temus, tuščioj kalėjimo kiemo
o dabar ją radęs kairiojoj ki vietoj, už tvarto, enkavedistai,
šenėj. Mes jį raminam, kad pasistatę staliukus, pradėjo
nieko čia blogo negalį įvykti, kažin ką rašyti. Paskui ėmė
bet jis vis tiek to palto labai šaukti tam tikro amžiaus kali
bijo.
nius ir juos užrašinėti sava
Man labai įtartimas vienas noriais į Raudonąją armiją.
enkavedistas, kuris, aplinkui Jų labai daug užsirašė, ypač
vaikščiodamas, neatitraukia kriminalinių kalinių, nes poli
savo akių nuo mūsų kauniš tinių berods, neėmė Juos pas
kės grupės. Nesuprantama, ko kui išrikiavo ir išvedė iš ka
dėl jis mus taip atidžiai stebi Įėjimo kiemo. Kieme kalinių
ir ko jis iš mūsų nori? Pata skaičius labai sumažėjo.
Visiškai sutemo ir žvaigž
riau savo draugams atsargiau
kalbėtis nes gal tas velnias dės danguje sužibo, tik dar
supranta, ką mes lietuviškai saulėlydžiai vakaruose šiek
tiek gelsvai raudonuoja. La
tarp savęs kalbame.
Jau saulė nusileido ir tem bai tykus ramus vakaras. Tik
ti pradėjo. Kažin kas iš sėdin staiga vakarų pusėje išgirsta

Tremtinio Elegija

me lėktuvų ūžimą. Kapitonas
J. neapsirinka: jis, senas laku
nas, iš garso pažįsta, kieno
čia lėktuvai ‘atiižią.
— Vyrai, čia vokiečių le
ktuvai atūžia. Aš jau matau
juos... Jų labai daug - bornbo
nėšiai ir naikintuvai. . Jau ar
tinasi prie mūsų Červenės, tuo
jau prasidės...
Jiems dar ne visiškai pris
kridus prie Červenės, iš visų
miesto pakraščių pasipylė bol
ševikų zenitinių baterijų šū
viai ir ėmė kilti raketos. Ne
trukus vokiečių bomboniešiai
pradėjo miestą bombarduoti,
- rodos, visas pragaras užvi
rė - ir iš viršaus ir iš apačios
tik pila ir pila, o raketos taip
pat iš abiejų pusių tik raižo
ir raižo, apšviesdamos orą.
Per jas net ir žvaigždės dan
guje nubluko. Matyti, bolševi
kai čia turėjo ir savo lėktuvų,
nes netrukus atbirbė ir jų nai
kintuvai. Prasidėjo lėktuvų
kautynės ore, aukštai viršum
mūsų gaivu truputi į šoną.
Mums buvo labai patogu ste
bėti. kaip oro erdvėje lėktu
vai lėktuvus. įvairiai narstyda
miesi, šaudo iš kulkosvaidžių
ir stambesnių pabūklėlių. Nak
ties metu nepaprastas nakties
vaizdo gražumas. Ypač labai
gražu žiūrėti Į melsvus švie
sos kaspinų kulkosvaidžių
šviečiamųjų kulka serijas. Aiš
Idai matyti, kur kulkos lekia.
Vokiečių lakūnai šaudė labai
taikliai, o bolševikai - vis pro
šalį. Jų zenitiniai pabūklai tik

orą šaudo: jų sviediniai spro
gsta gan atokiai nuo vokiečių
lėktuvų.
Prie visos tos iliuminacijos
prisidėjo ir mieste padegtų
kelių namu gaisrai Milžiniš
kos iškilmės - bombų artileri
jos ir kulkosvaidžių orkestras,
šviesos, dūmai ir kraujas! Ir
dangaus žvaigždės, rodos ne
bemirksėdamos tik atidžiai
žiūri, kas čia dabar darosi
žemėje, kur žmonės gyvena.
Gai po pusvalandžio ar dau
giau laiko kautynės aprimo.
Kalėjimo kieme pasidarė la
bai tamsu ir klaiku, nes po
tokios iluminacijos ir mūsų a
kys apžlibo. Be to, must] kie
roą temdo ir miesto gaisrų
tamsiai raudona, lyg ir krūvi
na, šviesa su juodų tirštų dū
mų debesim padangėje.
Pagaliau mums liepė atsisto
ti ir stovėti nepasitraukiant iš
savo vietų. Nors Ir labai tam
su, bet matome, kad jie kažin
ką daro. Palei tvarto kampą
keletas žingsnių nuo mūsų,
kauniškių grupės, stovi, maty
ti, vyriesnieji enkavedistai.
Prie jų vedžioja iš eilės po
vieną visus kieme dar liku
sius kalinius. Kažin ko ten jų
enkavedistai paklausia ir vėl
vienus veda toliau prie kalė
jimo dienos, kitus pastato čia
pat palei tvartą. Matyt, kad
jie labai skubiai dirba, ragin
darni vieni kitus: «Skorėj, sko
rėj .. davai, davai!» (Greičiau
greičiau, duok, duok!)
Atėjo ir mūsų eilė. Aš sto

vėjau grupės priešakyj ir pa
tekau vienas iš pirmųjų:
— Kaip pavardė ir kuriuo
straipsniu esi kaltinamas? pusbalsiai paklausė mane vie
nas priešakyje stovįs enkave
distas.
— Nežinau, kuriuo straips
niu esu kaltinamas, - atsakiau
jam.
— Kaip tai nežinai? Meluoji!
Kada ir kur esi areštuotas?
Nespėjau dar jam atskyti,
kai įsikišo kitas greta stovįs
enkavedistas, berods, tas pats,
kuris dieną visą laiką mus
stebėjo:
— Aš ji žinau, tai buvęs
Lietuvos karininkas.
Dabar nieko nebeklausinėjo
tik pagriebė už rankos ir nu
varė prie kalėjimo sienos,
kur jau stovėjo gana didelė
žmonių vora išrikiuota eilėmis
po keturis.
Stovėdamas voros gale, akis
įtempęs žiūrėjau pro patamsį
į priešakį, norėdamas pamaty
ti, kur pateks likusieji mano
draugai. Apie dvidešimt šešis
žmones mūsiškių nuvedė prie
tvarto. Netrukus atvedę gre
ta manęs pastatė Fetra K., pul
kininką Juozą T., Antana š.
ir profesorių K. Pulkininką
Balį G., pulkininką Juozą •$.,
Vincą D. ir brolius kun. Pra
ną ir Antaną P., Vincą M. ir
kitus pastatė kitame mūsų vo
ros gale.
Netruks atėjo vienas enka
vedistas ir paklausė:
— Kūris čia yra profesorius?
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mūsų kultūrinį gyvenimą ir
skelbė naują kūrybą, tačiau
šioj kūryboj jaučiamas pavar
girnas. «Ateitis» subūrė dau
giau rašančio jaunimo, ugdy
dama jaunųjų talentus.
vaizduoja gyvenimą darbo
Lietuviai dailininkai iš mūsų
stovykloje Vokietijoje.
kultūrininkų labiausiai reiškė
Gruodžio 27 d. kun. V. Bag si. Jie buvo surengę savo pa
danavičius, Draugo redakci rodas Chicagoje, Brooklynė,
jos narys, buvo sukvietęs ju Stony Brooke. Taip pat suren
ry komisijos narius, patį lau gė ir paskiri dailininkai, nema
reatą, keletą žurnalistų vaka ža dalyvavo ir amerikiečių pa
rienei, kurios metu buvo apž rodose, kur laimėjo įvairių pa
velgtas visas konkursas. Pr. žymėjimų, premijų. Australi
Naujokaitis pasidžiaugė visais joje liet, dailininkai surengė
romanais, kad jų literatūrinis apžvalginę parodą, Paryžiuje
lygis esąs geras. Pusę roma gražiai reiškėsi V. Kasiulis ir
nų galima drąsiai spausdinti. A. Moneys, Argentinoj J. Rim
Kartu buvo pasidžiaugta, kad ša.
Lietuvių Teatras savo vei
laureatas yra jauna ir daug
žadanti jėga, jam dabar tik klą išplėtė Chicagoje, sėkmin
gai suvaidindamas keletą vei
2 9. m.
Premija laureatui įteikta kalų. Pavienių vaidinimų bu
Chicagoje sausio 3 d. specia vo įvairiose vietose, Montrea
liai surengtame «Draugo» kon lyje pastatyta A. Škėmos «Pa
certe - vakare. Premijuotas ro budimas»1 Ypač gražiai lietu
manas sausio 4 d- pradeda vių teatras gyvavo Australijo
mas spausdinti «Draugo» at je. .
Skatinant draminę kūrybą,
karpoje.
buvo paskirta Clevelando Liet.
Kultūros Fondo premija už
dramą, laimėjo A. Škėmos
«Pabudimas». Broeklyne sėk
mingai veikė Liet. Dramos
Studija.
Jaunimas šiais metais buvo
gana veiklus. Veikliausiai reiš
dėsi studentai. Jie buvo suren
Lietuviškos knygos derlius gę savo suvažiavimą, studijų
šiais metais buvo mažesnis, dienas, stovyklas.
nei pernai. Svarbesnės knygos
Skautai visur atšventė 35
butų: J. Glíaudos «Ora pro m. lietuviškųjų skautų įkūri
nobis», V. Grincevičiaus «Vi mo sukaktį, prie Niagaros su
durnakčio vargonai», J. Jan rengė didelę jubiliejinę stovy
kaus «Po raganos kirviu»; klą.
kun. V. Bagdanavičiaus «Šv.
Ateitininkai, studentai ir
Jono apreiškimas», M. Biržiš moksleiviai, turėjo savo stovy
kos «Liet, tautos kelias» 11 t, klas, studijų dienas.
Ig. Šeiniaus «Raudonasis tva
nas», J. Cicėno «Vilnius tarp
audrų», S. Sudžiedėiio «Šv. Paskutinės žinios apie lietu
vius.
Pranciškaus parapija Lawren
ce, Mass » Antra laida šiemet
Naujų žinių apie vergų dar
išleista nemaža savų ir kitų
bus
Sov. Sąjungoje parvežė
autorių.
Lietuviškos knygos bare grįžę iš TSRS vokiečių karo
kaip vieną iš svarbiausių fak
tų reikia žymėti Lietuviu En
ciklopedijos I tomo pasirody
mą.
«Aidai» atsidėję puoselėjo

«Draugo romano 1OOO do
leriu premija.
«Draugo» dienraštis jau tre
čią kartą skyrė 1000 dot. pre
miją už romaną. Pirmaisiais
metais konkursan buvo atsiųs
ta 7 romanai, antrais — 8,
šiemet 10. Iš jų buvo vienas
net trijų tomų, vienas dviejų.
Jury komisija buvo sudary
ta New Yorke.. Komisijai pir
miniukavo Pr. Naujokaitis, se
kretorius — A. Šešplaukis, na
riais buvo: kun. V. Dabušis,
A. Vaičiulaitis, St. Zobarskas.
Gruodžio 27 d. posėdyje pre
miją paskyrė Andriaus Žilvi
no pasirašytam veikalui «Ke
lionė.» Atidarius voką, pasi
rodė, kad autorius yra Algir
das Landsbergis, gyvenąs New
Yorke.
Laureatas gimė Kaune, bai
gė Jėzuitų gimnaziją, pradėjo
studijuoti literatūrą Kauno
v. D. Universitete, Vokietijo
je studijavo Mainze, Broklyne — Brooklyn© kolegijoje,
dabar Columbia universitete
studijuoja lyginamąją litera
tūrą. Pradėjo rašyti dar gim
nazijoje, pirmus dalykus išs
pausdino 1946 m. «Žvilgsniuo
se», rotatorium leistame žur
nale Wiesbadene. Porą nove
lių išspausdino angliškai Bro
oklyno kol. literatūros lai
kraštyje, dalyvauja «Gabijo
je», «Lit. Lankuose», «Aiduo
se» ir kit.
Prie šio romano «Kelionė»
dirbo 5 mėn. ištisai, jame
YYYYYYYYYYYY?
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(pabaiga iš 2 pusi.)

mūsų bendrą priešą, komu
nistinį imperializmą».
Baltai New Yorke susirüpi
nę, jog, praėjus beveik pusei
metų, susitarimo vis dar ne
rasta. iš kitos pusės, jie dži
augiasi. jog šiuo atveju pabaltiečių padėtis yra žymiai
aiškesnė, nes JAV niekad ne
pripažino Sovietų aneksijos.

Gavęs atsakymą, nuvedė
profesorių į kiemo patamsį,
tur bút prie tvarto.
Mūsų grupė maždaug apie
keturius šimtus žmonių, išsiri
kiavo eilėmis po keturis kie
me, palei kalėjimo sieną. Pas
kui pasuko mus dešinėn ir iš
vedė iš kiemo pro kitus kalė
jimo vartus ansron kalėjimo
pusėn. Čia vėl mus sustabdė
prie išorinės kalėjimo sienos
gavės puseje. Iš gatvės pusės
mus a supo tanki enkavedis
tų grandinė.
— Čia prie tos kalėjimo
sienos tai jau tikrai mus šau
dys, - šnibždėjosi kaliniai tarp
savęs.
Iš tikrųjų buvo labai pana
šu, kad čia mes busime sušau
dyti, |nes enkavedistai, gal
pusvalandį laiko laikydami
mus prie tos senos, rengėsi
kažin ką daryti: vieni skubiai
bėginėjo į kalėjimą, kiti pro
vartus iš kalėjimo, tarp savęs
kažin ką paslaptingai šnibž
dėjosi. Ir kalėjime kažin kas
pradėjo šnypšti, lyg kokios
dujos, iš baliono leidžiamos.
Mes patamsyje stovėdami, tik
prie vienas kito labiau glau
džiamės, laukdami, kada bus
duota paskutinioji komanda,
pasipils kulkų kruša, pervers
musų kūnus ir atsimuš į kalė
jimo sieną, o mes sudribsime
vienas ant kito. Čia musų gy
venimo siūlas ir nutruks...
Staiga tarp kalėjimo sienos
ir mūsų stovinčios voros iš
užnugario įėjo kita enkavedis
tų grandinė, kuri mus atsky
rė nuo sienos. Truputį leng

3

Knlturinis gyvenimas
praėjusiais metais

viau pasidarė. Vadinas, jie
čia mūsų dar nešaudys, kur
nors varys.
Pulkininkas Juozas T., Pe
tras K. ir aš stovėjome prie
šakinėje eilėje. Pulkininkas
A. Š. kažin kur voroje atsili
ko. Kai kurie kaliniai kalėji
mo kieme buvo susigraibstę
lazdukes, kad lengviau būtų
eiti. Enkavedistai įsakė tuč
tuojau jas numesti.
Pagaliau sukomandavo pir
myn. Priešakyje mūsų ėjo
trys enkavedistai ir dvi jų
grandinės iš šonų. Žygiavome
labai greitu žingsniu Bobruis
ko plentu. Mano laimė, kad
kojos nė kiek nebeskaudėjo,
tik buvo labai sunkios, lyg
švino pripiltos, ir aš galėjau
eiti be kitų pagalbos.

«GEROS SRIUBOS» DALIJI
MAS...
Už poros kilometrų priėjo
me mišką. Kairėj pusėj buvo
girdėti retas šautuvų šaudy
mas. Einant tolyn mišku, šau
dimas kaskart vis tankėjo ir
tankėjo. Paskui tokį pat šau
dyma išgirdome ir dešinėj.
Niekaip negalėjome suprasti,
kas ir dėl ko šaudoma. Manė
me, gal iš tikrųjų vokiečių
parašiutininkų desantas bus
nusileidęs šiame miške. Dar
kiek paėjėjus, ėmė pasiutu
siai šaudyti. Kulkos zvimbė
pro mūsų galvas. Mes visi
staiga puolėme dešinėn pusėn
skrisdami vienas ant kito į
griovį.
(B. D.)
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Faustas Kirša

Langas i Soda
Tu žinai mūsų langą į sodą:
Ant langinių žiedai nupaišyti...
O sode žydi amžinos godos,
Kaip gegutės rauda, kaip gėlytės.

Tu žinai - buvo linksma ir gera
Taip klajoti po lauką ir kiemą,
Nežinoti nei bado, nei maro Ar pavasario saulėj, ar žiemą.
Tu žinai - darbo metas rūpėjo
Debesėliais prieš saulę auksiniais...
Šventos dienos dainom nuskambėjo,
Amžių laisve alsavo krūtinės...

Tu žina^ - yra liūdesio dainos,
Yra skausmo kryžiuojamos mintys,
Kai draugai nebegrįžti išeina,
O jei grįžta, tai laurais dabinti.
Tū žinai, kad ir paukščiai nečiulba,
Kad sidabro upeliai neskardi,
Kad į ežerus netūpia gulbė,
Kai gyvenimas miršta ar merdi.

Tu žinai: kad blaškos klajūnas
Ir tėvynę ir Dievą pasmerkia,
Kada vargo nepakelia kūnas,
Kada, siela kančių neišverkia.
Tu žinai daug daugiau iškeliavęs,
Negu žodžiai ar dainos pasako,
Ir meni kaip lingavo ten klevas,
Kâip liūdėjo kryželis prie tako.

belasviai. Tarp jų yra kelios
dešimtys kalintų Vorkutoje.
Jie papasakojo ir apie ten su
tiktus lietuvius. Grįžusiųjų ži
niomis, įvairiose Vorkutos sto
vykiose ligi paskutiniųjų lai
kų buvę itin daug lietuvių,

São Paulo Butantan gyvatynas.

vokiečių, lenkų, čekų ir pran
cūzų. Kaip visiem žinoma,
bolševikai jau 1941 m. daug
lietuvių išgabeno į Vorkutos
stavyklas. Daug jų ten, kaip
(pabaiga 4 pusi.)
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pusi. 4

(pabaiga iš 3 pusi.
ir kitose prievartos darbų sto
vykiose Sibire, žuvo. Iš Sibi
ro darbo vergų stovyklų iš
trūkti pavyko tik JAV pilie
čiui Dr. Mykolui Deveniui,
kuris dar karo metu buvo pa
leistas JAV prezid. Roosevel
to įsikišimu, ir buv. «Žydų
Balso» vyr. redaktoriui Dr.
M. Rubinšteinui. Skaičius lie
tuvių, tebekalinamų Vorkutos
stovyklose, ištremtų pirmosi
os ir antrosios okupacijos
metu, tiksliai nėra žinomas:
Grįžusiųjų teigimu, visa
Vorkutos sritis
ištisas ka
. yra
.
Įėjimas,^ kuriame -vergiškai
dirba apie 100.000 pasmerktų
jų. Daugumas jų yra paskir
ti į sunkiausių darbų kasy
klas, maždaug po 5.000 kiek
vienoje. Vokiečių žurnalistė
Brigita Gerland, bolševikų pa
grobta 1946 m., 5 metus dir
busi sunkiausius darbus, paša
koja, kad prieš išvykstant iš
Vorkutos tose milžiniškose
vergų stovyklose prasidėję
masiniai tremtinių streikai.
32 se kasyklų šachtose strei
kas buvęs visuotinis - niekas
nesileido į kasyklų urvus dar
bams. Kitose šachtose darbas
dėl streikų sumažėjo. Sugrįžusioji pergyveno, kaip buvo
sušaudyti 120 streiko vadovų,
o daugelis kažkur išgabenti.
Tai bus pačios naujausios ži
nios apie tokius budingus re
iškinius sovietinėse vergų sto
vykiose. Jos rodo, kad TSRS
gyventojų nepasitenkinimas ir
nerimas sukelia sąmyšių net
prievartos darbų stovyklose.
Ten ištremtieji negalėjo susi
rašinėti su savo artimaisiais.
Tiesa, jie rašė, bet vėliau pa
aiškėjo, kad stovyklų vadovy
bė laiškų niekad neišsiuntė.
Grįžusieji sako kad nei vie
nas jų laiškas nepasiekė Vo
kietijos. Vorkutos stovyklose
atsidūrė ir apie 50 vokiečių
žurnalistų, pagrobtų Vokietijo
je ir nuteistų ilgamečiams

tai Rytprūsiams pertvarkyti
turj «naujų planų». Iš Rytprū
šių atėjusiomis žiniomis lietu
viai komunistai darą žygių,
kad kai kuriuos šiaurinės Ry
tprūsių dalies / vad. «Kalinin
grado srities» / žemės bútU
prijungtos prie T. LietuvosKadangi tokiam planui kaip
ir iš viso atskirų kraštų didės
niam savarankiškumui, pritarė
dabar jau likviduotasis Berija,
tai klausimas, ar jam pritars
Chruščiovas su kitais centra
listais ir ar jis iš viso bus į
vykdytas. Esą, Sambija su Ka
raliaučiūm' ir Piliąva,
"7'
, kaip
• " ' sudarydami
*
uostų sritimis,
už;,
darą bažių vienetą, turėtų ir
toliau likti Maskvos-ęentrinės .
valdžios žinioj, o. Tilžės
kraš
x..„
t
.
tas su Gumbine ir Įsrutimr prijungti prie T. Lietuvos.
Lietuva norinti gauti sias bu
KAIP NORI PADALYTI
vusias Rytprūsių apskritis:
RYTPRŪSIUS
Tilžės - žemupio,-Tilžės mies
' to, .Tilžės - Ragainės, PilkalRyšium su numatoma Vokiė nių, eventualiai - dar Įsruties,
čių taikos konferencija ir ga , Gumbinės ir Stalupėnų aps
iimu Vokietijos žemių rytuosė kritis,, Šitaip projektuojamus
nauju pertvarkimu Bonnoje pakeitimus norima duoti pa
leidžiamas vokiečių dienr. tvirtinti Karaliaučiaus srities
«General - Anz^iger» š. m. tarybai, kuri 1954 m. turės bu
sausio 4 d. įsidėjo per Vieną ti iš naujo perrinkta. Joje ats
gautą pranešimą, kad So vie tovaujami rusai, vokiečiai ir

darbams. Iš grįžusių pasako
jimų susidaro įspūdis, kad
daug tremtinių, nepaisant sun
kiaušių sąlygų, vis dėlto yra
išlikę gyvi. Tarp grįžusių iš
TSRS yra ir buvusis Vokieti
jos pasiuntinys Lietuvoje Dr.
E. Zechlinas, Jis buvo suim
tas 1945 m. vasarą ir, visą
laiką išlaikytas Vidur. Sibire,
negalėjo taip pat su nieku su
sirašinėti. Šiaip Sovietų ne
laisvėje esą dar visa eilė vo
kiečių maršalų ir generolų,
ypač Vladimirovkos stovyklò
ję^lSO km Maskvos. Ta^esan
ti tarptautinė stovykla, kurio x
je kalinami ir kai kurie artimj Stalino giminės. Staliną,
.gftnus vasiiijUS yra ištremtas
prie Murmansko.

lietuviai. «Sovietų Prūsuose», kinti tik bolševikinio susisie
be rusų gudų ir lietuvių, dien kimo į organizatoriai. Juk tai
raščio žiniomis, gyvena dar tas pat, kaip kad iš Šiaulių į
440.000 vokiečių.
Kauną važiuoti per Rygą.
Karaliaučius miręs miestas.
Grįžę iš Sovietų nelaisvės
vokiečių karo belaisviai ir ei
Kiekvieną sekmadienį prie
viliniai internuotieji šiomis
dienomis papasakojo, kad Ka bažnyčios pas spaudos platin
raliaučius, dabar vadinamas
Kalingradu, jiems padaręs mi to ją B. Šimkų galima gauti
rūsio miesto įsbūdį. Keliau nusipirkti naujausių lietuviš
jant per Rytprūsius nustebi kų knygų bei laikraščių.
nęs faktas, kad bolševikai ten
nuardė iš'tjšas’ geležinkelio Ii
nijas. Dar įdomu, kad veža
mieji iš Rytprūsių . Tapiavos
stovvklos belaisviai buvo ga
benami ne tiesiai per Elbingą,
bet pro Kauną, Vilnių, Lietu
vos Brastą ir Varšuvą ir tik
ten jau į .geriyną Tokius
keistUá vingius galėtų paaiš-

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.*
1
ViaAnchieta — nauja autoestrada eina skersai Vila
Suarão. Taip pat yra ir geležinkelio stotis.
Daugiau informacijų «Mūsų Lietuvos redakcijoje.

Ar jau įsigijai rašytojos K. Pažėraitės idomų romana «Nusidéjelé»? Jej ne -

nieko nelaukdamas Kreipkis Į

Musų Lietuvos» redakciją.

REIKIA BALDŲ? KREIPKIS Į TAUTIEČIO
Lietuviškas namas Pakalnėje, Mažojoj Lietuvoj.

J. L. GalinsKas Ltda.

PRODUTO DA CIA. PROGRESSO NACIONAL

BALDŲ
SANDĖLĮ.
A V. DR. GIACAGLINI, 71-C —
V. ALPINA.

VIC-MALTEMA

Madeiras do Brasil

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 -

PERES & PRANAS LTDA.
Importação — Exportação
Raštinė: - Av. Churchill, 94 - 11.o and. - sala 1118
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

5

5

MŪSŲ LIETUVA

1954 m. vasario 9 d.

/mindys & €ia

Pusi. 5
Nori, kad «Musų Lietu
va» butų lietuviškojo gyveni
mo veidrodis?
— Bendradarbiauk joje
pranešdamas visas naujienas
iš savo apylinkės, miesto ar
interioro.

Industria e Comercio de Calçados

PARDUODA

Si ECIALYBE BATŲ: vyrams, moterims,
panelėms, futbolistams, vaikams...
V

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS.

„

Rua Javaés,

SKAITYK IR PLATINK

sg0 paui0

«MŪSŲ

balso grynumas, skambumas

LIETUVA»

Sprindys 8c Čia — Largo S. Jose 1.
Kaip niekur kitur, prieinamiausiomis kainomis.
Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui
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“mi“ Rastinės Darbai ir Teisiniai Patarimai !nu!Į
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Natūralizacija, inventoriaus surašymas, išieškojimas
skolų, persiskyrimai (desquites) nuomininkų išvarymas, kriminalinė ir darbo teisė.
Darbininkams patarimai veltui.

nu

Galima kreiptis šiomis valandomis nuo 10 iki 12 vai.
ir nuo 16,30 iki 19 vai.
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Rua Roberto Simonsen, 13 -- 3.° — salas 306 • 310
(Senoji rua do Carmo ir kampas P-ęa Clovis Bevilaqua)
São Paulo
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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.

JARDIM RIVIERA
Santo Amaro apylinkėje - nuėstaXX
'll/
baus grožio gamta sveikas klimatas, tik už
\\
#X
) \
18 klm. nuo Praça da Sé, geras kelias, tarp
Yt
dviejų ^žerų. Puiki nroga dabar /.-Įgyti žemės
'>zxX //
sklypą su mažu įnešimu ir ilgalaikiu išsimokėjimu
— 100 mėnesiu.
XX
Reikalingų informacijų gauti tik pas vienintelį įgaliotini šias žemes pardavinėti musų tautietį Kaži Kmiliauskį, 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.
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LEONAS VARNAÜSKAS
Telefonas (recados) 3-0707

/

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

APRENGIA

i/YRUS

nuo galvos iki

koJu

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
KRAUTUVĖ:

RUA POCEDONIA INACIO, 110

—

SÃO PAULO

laconi

i MftSa ■■■«<¥*%■■ ■waraãi

Foto-Studija “BERNARDO”
ĮKURTA 1890 METAIS

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

ARTHUR

SCHMIDT

Priimami nakvietimai į namus — Senų portretų reprodukcijos
üflV

SÃO

CAETANO,

447

—TEL.

4-5576

—

SÃO

PAULO

VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS
L I N D O Y A

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.
GAMINIŲ PLATINTOJAI

i ilv A4 Ã O JF C A. £ If) II £ IIP II
Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, kurio
puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau visi yra vien
balsiai pripažinę. Pabandykite, įsitikinkite ir visa
dos naudokite!
RUA
ÊUENQj 795 a 835
TELEFONES s 51*4019 e 51*2323

Paste».1, 3067
SÃ Q FAL L '

hm.

LIETUVOS NACIOh
MARTYNO MAŽVYDO B
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Mildą. Palaidota Vila Formo
za kapuose.
— Sausio mėn. 27 d. Parque
Sevilha, Bilbau gatvėje 55,
mirė Ona Jarienė 74 metų
amžiaus, kilusi iš Kauno apy
linkės.

— Vasario 14 d., Lietuvos
Nepriklausomybės šventės mi
nėjime. Vila Zelinoje paskai
tai skaityti yra paprašytas
prof. Ant. Stonis,
Minėjiman pasižadėjo atvykti Ra
dio Nacional direktorius DrJoão Batista Ramos ir prof.
José Ferreira Carrato.

— RADIO NACIONAL ar
tistų spektaklis praėjusį šeš
tadienį Vila Zelinoje praėjo
su dideliu pasisekimu. Žmo
nių atsilankė labai daug. Kiti
neįsigijusieji iš anksto pakvie
timų, nuo salės durų turėjo
grįžti atga). Bufetas tvarkin
gai veikė, orkestras beveik
be sustojimo grojo. Tvarka
buvo pavyzdinga. Tai vis nuo
pelnas keliolikos bendram
reikalui pasisaukojusių darbi
ninku. Vakarui vadovavo bro
liai Sabatino ir Mario Ranieri.
K. ir O. Ausenkų namuose
buvo atlikti įvairūs paruošia
mieji, darbai, patiems šeimi
ninkams ligi prakaito dirbant.
Vakaro metu, prie salės durų
atsidėjusiai dirbo Kz. Ausenka, J. Vigelis, rūbinėj - J.
Paukštys, salėj tvarką palai
kė Paguito, bufete darbavosi
A. Čipas, V. Tijūnėlis, A,
Vinakurovas, N. Ramoni, L.
Sandron, Juozas Valavičius,
K. Bacevičius, V. Jasiulionis,
J. Matelionis, M. Tamaliúnas,
V. Putvinskis, B. Šukevičius,
p. Oria Ausenkienė, J. Vid
mantas. Stalus uoliai aptarna
vo Fernandas Tijūnėlis, Alg.
Tamaliúnas ir kiti.
Parengiman atvyko Radio
Nacional direktorius Dr. João
Batista Ramos, profesorius
José Ferreira Carrato ir kiti
lietuvių draugai.
Taip pat spektaklio atšilau
kė p. Al. Polišaitis, Lietuvos
konsulas S. Pauly.
Parengimu susirinkusieji bu
vo patenkinti ir geroj nuotai'
koj skirstėsi į namus.

— Praėjusį sekmadienį São
Pauly ir Vila Zelinoj lankėsi
Svečias iš Rio de Janeiro,
«Dainavo?» S-gos pirmininkas
KL Martinkus. Svečias pain
formavo, kad Rio de Janeire
Vasario 16 bus minima kar
tu abiejų ten veikiančių orga
nizacijų, «Dainavos» S-gos ir
Katalikų Bendruomenės.

BENDRUOMENĖS CHORAS
KVIEČIAMAS Į RIO

Rio de Janeiao lietuviai
bendromis jėgomis, gegužės
mėn. i d. nori suruošti dide
lį vakarą. Programai išpildyti
kviečia S. Paulo L. K. Ben
druomenės chorą. Tuo reika
lu praėjusį sekmadienį «Dai
navos» pirmininkas Kl. Martinkuė tarėsi su Bendruome
nės choro valdyba.
Kazlauskų šeima, gyvenan
ti Vila Anastácio, šį mėnesį
išvyksta Kanadon nuolatiniam
apsigyvenimui.
— Vasario mėn. 4 d. Vila
Zelinoje mirė Karolina Juodelienė, 79 metų amžiaus, ki
lusi iš Panemunėlio parapi
jos. Paliko nuliūdime vyra
Juozą, sūnų Joną, marčią Ma
riją ir dvi anūkes: Lociją ir

— Šį šeštadienį Vila Zelinoj bus šliūbas Jono Perednio su Marija Bieliauskaite.
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- LIETUVIU S-GA BRAZI
LIJO J prašo visų narių ’kuos
kubiau pranešti valdybai tiks
lų adresą ir užsiėmimą.
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— VILA BELOJE «Mūsų
Lietuvą» galima gauti Kaz
lausko restorane, Verbenas ir
Saudades gatvių kampas.

— SKUBIAI reikalingas mo
deladorius Atlyginimas geras.
Kreiptis į rua Venda Nova, 46
V. Zelina.
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Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų,
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įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių-
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fogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t. t..
Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA
ISSIMOKEJIMUI.
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Dr.

Augusto Ribeiro

Leite

São José, 8 - salas 3 e 5
VI LA ZELINA

Dentaduras — Pontes — Extrações — Obturações

DIURNA
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— Arkiv. M. Reinys - kari
niame kalėjime prie Maskvos.
Vokiečių katalikų žinių agen
turą, vokiečių telegramų agen
tūra DPA, o Frankfurte leidžia
mas «Frankfurter Allg. Zeitung» sausio 14 d. paskelbė
vokiečių karo belaisvių par
neštą žinią, kad Vilniaus ar
kivyskupas M. Reinys laiko
mas kariniame Vladimiro ka
įėjime prie Maskvos. Jis bu
vęs apkaltintas, kad šnipėjęs
svetimiesiems, ir už tai buvęs
nubaustas 10-čiai metų kalėji
mo. Sovietiniuose kalėjimuose
ir darbo stovyklose esą ir
daugiau dvasininkų. Autonomi
nes Komi respublikos .Vorku
tos stovyklos 8-je kasikloje
oausmę atlieka nuteistas 10čiai metų priverčiamųjų dar
bų ir garsusis italų pamoksti
ninkas tėvas Leoni. Visa eilė
vokiečių karo belaisvių, «įkur
dintų» Rytinėje zonoje, pama
tę, kas ten darosi, slapta at
bėgo į Vakarus.
Atbėgusiųjų pasakojimu, kai
kurie grįžusieji, pasiprašę dar
bo Rytinės zonos vokiečių įs
taigose, ten pat buvo suimti.
Tarp atbėgusi yra dalis ir
Rytprūsių vokiečių, su di
džiuoju transportu iš Tapiavos per Lietuvą ir Varšuvą
pasiųstų į Vokietiją.

i

Sergi? Kreipkis į

Dr. Samuel Lewkowicz
Studijavęs ir baigęs medicinos mokslus Paryžiaus (Sorbonos) 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.

-- --------

SKUBIAI PARSIDUODA,

Namas iš 5 kambarių virtuvė
ir banheiro, vanduo įvestas
Rua Rio Feio, 4,
Informacijos: Rua Rio Feio, 6.

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 — Josė Menino

EKSTRAORDINARINIS L.S.B.
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Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.
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— Šį sekmadienį po sumai
šaukiamas Šv. Juozapo Broli
jos susirinkimas.

Clínica Dentária Popular
“<^ão Judas <adeu”
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Egipte, į pietus nuo Kairo,
prancūzas archeologas P. Lau
er ir egiptietis Chonei surado
naują 5000 metų amžiaus pi
ramidę. Ji yra netoli, tik 170
jardų, nuo žinomosios faraono
Zoser piramidės, kuri laiko
ma garsiausia visame krašte.

Batistas
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mi
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PRAÇA SÃO JOSÉ; 1 - V. ZELINA — S. PAULO
•
VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI
NAUJANYBIŲ

nu
nu

VALGYKLOJE

liu. Kas joje yra, dar nežinia,
nes ji dar neatkasta. Papras
tai piramidėse buvo laidoja
mi faraonai.
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Parodą atidarius, vienas iš
dailininkų atsiprašo jį pasvei
kinusį draugą: «Atleisk, sku
bu pasveikinti su šeima, ku
rios dukrą štai esu čia nupie
šės.»
«Tai šita? Ir po šio paveiks
lo tu nebijai dabar prie jos
tėvų prieiti?»

Svečias užsakė vištienos
sriubą. Kai atnešė, svečias
veltui graibė šaukštu. Nepa
Garsųjį graikų oratorių De tenkintas
padavėjui:
mosteną po nusisekusios kal «Ir tai jūs pareiškė
vadinat vištienos
bos klausytojai norėjo ypatin sriuba, o nė mažiausio vištos
gai pagerbti. Bet jis atsisakė kąsnelio». Padavėjos pasiaiš
nuo visos pagarbos ir minėji kino: «Kam čia ponas vištie
mų. Jo draugas apgailestauda nos ieškai? Argi, ponas, užsi
sakęs karališką sriubą, norė
mas jam kalbėjo: «Tavo vie si joje rasti išvirusią karalie
\
toje aš tikrai būčiau sutikęs.» nę?»
Bet Demostenas atsakė: «Ta
vo vietoje aš taip pat būčiau BUSIMASIS MATEMATIKAS
sutikęs.»
«Tėtuk, o kiek mylių nuo
New
Yorko iki Chicagos?»
YYYYYYYYVYYYYYYYYYYYVYYYYYYYYYYYYVnfY
«Daugiau kaip devyni šim
tai.»
PARSIDUODA NAMAS,
«O kiek nuo Chicagos iki
New
r Yorko?»
2 kambariu virtuves W. C.
«Kvailiukas,
tiek pat gi.»
šulnys puiki vieta bizniui
«Visai
nekvaili
ūkas, tėtuk.
kampimis sklypas 310 m. kv.
Nuo
Kalėdų
iki
Naujų
Metų
Bairo do Limão Vila Prado
septynios
dienos,
o
nuo
Nau
Rua Maria Liza CiqueiraN0. 8
jų
Metų
iki
Kalėdų
daugiau.»
kaina pigi. Visa imformacia
kreiptis pas. K. Norkaiti V.
Zelina Rua Rio do peXe, 63. SURASTA EGIPTE NAUJA
PIRAMIDĖ.

B.

(Tasa joprindus & Čia.
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KAM PAGARBA REIKALIN
GA?
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MODERNIOJO MENO
RODOJE

SUSIRINKIMAS.
j

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

Registrado no C; R; C: 8ob □ n.o 551
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PAIEŠKO

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

Contratos de locação
Cartas de Fiança
Requerimentos ’
Balanços
Alvarás diversos
Seguros de Fogo e
Seguros de acidentes
HORÁRIO das 8 às 19 horas.

Reikalingas advokatas byloms vesti?
Nieko nelaukdamas kreipkis į

Advokatą Decio Farias
Raštinė: R. Santa Teresa, 28, 6-to and. salas 604 ir 605.
(kampas Praça da Sé) Fone: 35-8240 ir 32-0064

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 Postai, 371 - São Paulo
Brasil.

