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I Baltijos valstybes įvažiuoti
uždrausta.
Šių metų sausio m. 22 d.
grįžo į New Yorką septyni
studentų laikraščių redaktori
ai, kurie buvo gavę trims sa
vaitėms laiko leidimą lankyti
Sovietų Sąjungą. Jie aplankę
Maskvą, Tiflisą, Baku, Odesą,
Kijevą ir Charkovą. Betgi ne
gavę leidimo aplankyti Lietu
vos Latvijos ir Estijos, o iš
miestų - Sevastopolio. Šį pas
tarąjį neleidę lankyti dėl to,
kad jis esąs karinėj apygar
doj. Redaktoriai teigia, kad
jie galėję visa laisvai foto
grafuoti, išskyrus uostus ir
karo objektus.

Nagib vėl grizo val
džion.
Praėjusią savaitę buvo pa
šalintas iš Egipto prezidento
ir ministerių kabineto parei
gų generolas Nagib. Tačiau
po 24 valandų kariuomenei ir
Egipto visuomenei reikalau
jant vėl jis buvo iškilmingai
gražintas į minėtas pareigas.
Špauda buvo atspausdinusi
straipsnius, žinoma, sulig su
kilėlių įsakymu, labai nepa
lankius straipsnius nukreiptus
prieš generolą Nagib. Pasku
tinėmis žiniomis buvęs 24 va
landas kalinys generolas Na
gib ir jo priešai esą susitai
kę ir dirbsią išvien.

Atentatas Amerikos
parlamente.
Kovo mėn. 1 d. Amerikos
parlamentui posėdžiaujant ir
svarstant meksikiečių darbi
ninkų įsileidimo
klausimą,
staiga iš galerijų pasigirdo
revolverių šūviai nukreipti į
parlamento atstovus. Parla
mente kilo panika. Vieni bėgo per duris, kiti krito že
mėn. Kulkos palietė penkis
parlamento atstovus, vieną
gana pavojingai, su pavojumi
gyvybei.
Atentatą įvykdė keturi portirikiečiai, trys vyrai ir viena
moteris, kurie pačių žmonių
galerijose buvo suimti ir ati
duoti saugumo oraganams.
Atentato vykdintojai priklauso
Porto Rico nacionalistų parti
jai, kurie kovoja už visišką
ryšių nutraukimą su Amerika.
Dabar Porto Rico yra Ameri
kos protektorate. Prieš pora
metu buvo Porto Rico žmo
nių atsiklausimas balsavimo
keiiu, ar jie nori visiškos ne
priklausomybės, ar ir toliau
nori pasilikti Amerikos pro
tektorate. Didėle dauguma pa
sisąkė, kad nori pasilikti Ame
rikos globoje, Tačiau naciona
listai nerimsta ir net teroris
tinėmis priemonėmis siekia
tikslo.
Iš saugumo organų praneši
mų paaiškėjo, kad buvo su
planuoti atentatai prieš prezi
dentą Eisenhower ir užsienio
reikalų minister} Foster Dul
les. Tvirtinama, kad šis aten
tatas buvo komunistų įkvėp
tas, kurie tik panaudojo Por
to Rico nacionalistus.
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Suvaržytas įėjimas
parlamentan.
Sąryšy su įvykdintu atenta
tu Amerikos parlamentas su
varžė visuomenės įėjimą į
parlamento
posėdžius. Bus
reikalingi specialus leidimai
pasirašyti vieno kurio nors
deputatų.

Amerikų konferencija
Venezueloje.
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— Didžiausia Brazilijos li
audies šventė tai Karnavalas
- Užgavėnės. Tai nekultūrin
go kvailiojimo ir sutaupą iš
mėtymo dienos. Užgavėnių
dienomis labai daug žmonių
iš didmiesčių vyksta į pama
rį, provinciją, toli miesto truks
mo pailsėti. Jų tarpe ir politi
kai. Todėl šios dienos yra
negausios svarbesniais politi
niais įvykiais. Jau yra žino
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- VA IS ARA,
kuris bus tuoj po Velykų, balandžio mėn. 24 d.,

Vila

Zelinoje, gimnazijos salėje.

pirmenybėm, P. Amerikos fut
Šią savaitė prasidėjo Venebolo rungtynės jau įpusėjo.
zuelos sostinėje Caracas mi
Chili iš pretendentų skaičiaus
este Pietų, Centralinės ir Ši
iškrito. Brazilijai kiečiausias
aurės Amerikų konferencija,
riešutas bus Paragvajus. Pir
kuri truks apie tris savaites.
mosios" rungtynės bus šį sek
Konferencijoje dalyvauja visų
madienį Paragvajaus sostinėj
valstybių delegacijos su užsie
Assuncion mieste.
nio reikalų ministeriais bei
p ! Paragviečiai apie pralaimė
ekspertų komisijomis specia
jimą nieko nenori žinoti. Jie
liems reikalams. Konferenci
tikisi laimėsią. Tą pat mano
joje bus liečiami politiniai,
apie save ir brazilai. Kitos
ekonominiai kultūriniai klau
dvejos rungtinės, su Čili ir
simai.
Paragvay, bus Rio dė Janei
re, kovo mėn. 14 ir 21 d..
Politinių klausimų dienot
A
varkėje stovi visų Amerikų
tarpusavio santykiai bei inter
— ARGENTINA. Nori pirkti
vencijų problema specialiais
iškyloms parką' «Nemuno»
atvejais, kaip pavyzdžiui da
draugijos .pirm. -Pr. Dulk® iš
bar yra atsitikę su Guatema
kėlė mintį, kad visos pašaipi
la, kuri yra komunistinio jėnės draugijos: Nemuno, Min
daugo, SLA ir Lietuvių Cen
dėjimo centras Centralinėje
tras bendromis jėgomis nupir
Amerikoje Plačiai pradėtas
ktų parką, kuriame galėtų da
svarstyti klausimas kaip už
ryti iškylas ir gegužines.
kirsti kelią komunizmui plės
Argentinoje turi susidariusi
tis Centralinėje ir Pietų Ame
gerą vardą lietuvės D. Gilvy
rikose, kuris dar labai glež
dienės vadovaujamos Prof esi
noms šių kraštų demokrati
uis Institutas ir Modisčių Cen
joms sudaro didelio pavojaus.
trinė akademija. Ji yra išlei
Ekonominiuose klausimuose
dusi šimtus mokinių.
bus liečiami muitai, pinigo
pastovumas, ižvežimas ir j ve
- AUSTRALIJA. Įsileis da
Ką pasėsi, tą ir pjausi.
žimas ir kt... Taip pat bus
ugiau
emigrantų. Australija
iškeltas ir Gvinėją, anglų,
19545
m. numato įsileisti
prancūzą ir danų, nepriklau mi ir kaikurie karnavalo, bent deo. Vaikščiodamas miesto ga daugiau emigrantų, būtent somybės klausimas, Malviną Rio de Janeiro, daviniai. Ke tvėmis visai pripuolamai vie 100.000. Mat, pastaruoju metu
salą administracija bei kiti turi tūkstančiai linksmybių nos krautuvės lange pamatė vėl padidėjo pareikalavimas
ieškotojų perėjo per pirmosi s; v 1 prekes. Tuoj pat kreipė
menkesnės vertės teritoriali
darbo ranką, o pati Australi
os pagalbos punktus.1
niai klausimai.
si į policiją, kuri vogtas pre
ja
saugumo sumetimais nori
Bendrai šiais metais Karna kės konfiskavo. Šiomis dieno kiek galint greičiau padidinti
Kaip matyti dienotvarkė yra
labai plati ir liečiami labai valas tiek S. Pauly, tiek Rio mis prekės buvo atvežtos ir savo gyventoją skaičių. Šiuo
jautrus klausimai, nuo kurių de Janeire buvo silpnokas. įteiktos savininkui.
metu yra apie 9 milijonus. Po
išsprendimo daug priklausvs Ypatingai S. Pauly nepavyko
karo naujų imigrantų įsijungė
ne ūk vienoki ar kitokį P. ir alegorinių vežimų «procesija»
TIKISI SUGAUTI
340.000. Ta proga lietuviai rū
S. Amerikos santykiai, bet kuri turėjo prasidėti apie 12
pinasi atsikviesti ten savo gi
bendrai ir visa demokratijos vai. nakties. Daug žiopsotojų vagį išvogusį Meksikos artis mines iš Europos.
buvo susirinkę miesto centre. tės Ninon Sevilla Jaraguá vi
ateitis.
Deja, alegoriniai vežimai vis
ešbutyje, brangenybes. Polici
Reikia neužmiršti, kad dėl
- JUNGTINĖS AMERIKOS
nesirodo.
Kai
kurie
uesulaukę
ja
tikisi, kad jis neužilgo bus VALSTYBĖS. Harvardo uo
P. Amerikos eina didelės rung
tynės tarp Vašingtono ir Mas palikę viską grįžo į namus. suimtas, nors nuo S. Paulo jis tas leis lietuvės mokslinį vei
kvos. Kremlius mato, kad P. Tik patys kantrieji ištvėrė Ji dabar yra labai toli.
kalą. JAV-se Harvardo un-tas
Amerikoje dar palyginamai gi 4:30 ryto, kada iš Ibirapue
Cambridge. Mass., nusprendė
ra parko atvyko taip senai
yra palanki dirva komunizmui, laukti
leisti
Dr, M. Alseikaitės-GimFUTBOLAS
vežimai. Bet šiuo kart
todėl į čia ir meta didžiausias jie buvo labai nevykusiai pa
tienės knygą apie Rytų Euro
pinigų sumas propagandai.
Eliminatorinės pasaulinėm pos proistorę keliais tomais.
puošti.
Del pavėlavimo ir del nes
koningo papuošimo
miesto
POPIEŽIUI.
Geriausias būdas sutaupyti šiais nepastoviais laikais yra
prefeitas Janio Quadros apkal
tino komisiją S. Paulo miesto
įdėti pinigą į nejudamą nuosavybę. Ilgai sau galvos
Kovo mėn. suėjo 78 metai jubilėjuf ruošti. Ypač puolė
nesukdamas įsigyk PIGIA KAINA, vos Cr$ 20,00 už me
amžiaus ir 15 metų kai vado jos pirmininką Fr. Matarazzo.
trą žemės,
ILGAM ISSlMOKĖJlMUl,
dešimt pro
vauja Katalikų Bažnyčiai. Po Prefeitura Karnavalui ruošti
piežiaus sveikata yra nepasi skyrė du milijonus kruzeirų.
centų įmokant užperkant, patogioj ir gražioj vietoj,
keitusi Paskutinėmis dieno
mis išklausė šv. mišias savo S. PAULY PAVOGTUS
JARDIM DAS LAVRAS,
privačioje koplyčioje, trum
buvusioj fazendoj Lavras, vos už 9 kilometrų nuo Ribei
pai pasitarė su savo artimiau
DAIKTUS
rão Pires, prie Ouro Fino, arba už 16 nuo Suzano mies
siais patarėjais.
to.
Sklypai įvairiaus didumo, žemė tinkama daržinikyspardavinėjo Montevideo. Prieš
— Vokietijos ministeris pir kurį laiką buvo apvogta vie
tei — chacara. Kreiptis vietoj pas savininką Balį Paber
brangenybių
krautuvė | žį, arba Vila Zelinoj pas Vitą Tijūnėlį. Iš miesto eina
mininkas pareiškė, kad jis na
manąs, kad dar šiais metais esanti Barão Itapetininga ga
autobusai Ouro Fino pro pat minėtą nuosavybę.
bus suorganizuota Europos tvėje. Pripuolamai krautuvės
kariuomenė.
savininkas nuvyko į Montivi
Lietuvos naci#,natinė
! M. Mažvydo bibl ioteka
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vaikus ne tik lietuviškų pote
rių, bet ir lietuviško rašto ir
įkvėpė jiems tėvynės meilę,
pažadinusią tautą kovoti už
Nepriklausomybę. Neduokite
savo mylimiems vaikams nu
Brangūs Tautiečiai!
tolti nuo jūsų šeimos, mūsų
garbingos, amžiais išsaugotos
Minėdami 36 metų Lietuvos nų. Tokios mokyklos gali žy gimtosios kalbos. Leiskite sa
Nepriklausomybės sukaktį, pa miai pristabdyti nutautimo vo vaikus į lietuviškas mokyk
garbiai lenkiame galvas prieš vyksmą.
las, o kur nėra, į vargo mo
Gerai suprasdami, kokį svar kyklas. Palaikykite tas moky
savanorius kūrėjus, partiza
nus ir visus kovotojus, kurie bų vaidmenį mūsų priaugan klas ir padėkite jas organi
ryžosi paaukoti net savo gyvy čioji karta turės suvaidinti zuoti.
bę už tėvynės laisvę. Šiandie mūsų šalies nepriklausomybei
Mokytojai! Jūs garbingai
ną Lietuva tačiau iš savo sū atgauti, jos žemėms sujungti
nešėt
savo pašaukimo vėliavą
nų ir dukrų, gyvenančių lais ir iš viso musų tautai išsilai
per
20
nepriklausomo Lietu
vaja me pasaulyje, reikalauja kyti, sukruskime visi, kas tik
vos
gyvenimo
metų. Jūsų did
daug mažesnės aukos: ne kuo galime, gelbėti mūsų jau
žiausias
nuopelnas,
kad šian
mirti už tėvynę, bet už ją gy nuosius brolius ir seseris nuo
dien
Lietuvos
partizanas
ned
venti ir jai dirbti. Vienas iš
nutautimo.
Kraujuose
paplūdu
v e jo ja guldyti savo galvą už
pačių svarbiausių šios dienos
mūsų tautos uždavinių yra
stengtis, kad ko daugiausia
lietuvių išliktų gyvų ir kad
jie neprarastų savo lietuvybės.
Ypatingai brangintina musų
'priaugančioji karta.
VLIK o Lietuvybės Išlaiky
mo Tarnybai talkininkaujanti
Švietimo Komisija, išgvildenu
si musų priaugančios kartos
laisvose pasaulio šalyse lietu
viškojo auklėjimo klausimą,
rado, kad, jei nebus skubiai
imtasi veiksmingų galbėjimo
priemonių, jauniausioji mūsų
karta gali negrjžtamai žūti
musų tautai. Vaikas, patekęs
į kitataučių aplinką, ypač dar
lankydamas svetimą mokyklą,
labai greit nutausta. Jis ne
tik greit pradeda kalbėti ir
galvoti svetima kalba, bet
veikiai susižavi svetimu kraš
tu, jo istorija, dainom, žaidi
mais, papročiais. Tėvai retai
tegali prilaikyti tą natūralią
nutautimo eigą. Didžiausią
vaidmenį lietuvybei palaikyti
galėtų suvaidinti lietuviška
mokykla, bet retai kur vietos
sąlygos teleidžia tokias moky
klas turėti. Tad belieka vie
Prez. Eisenhower su berniuku sergančiu vaikų paralyži
aus liga.
nintelė priemonė vargo moky
kla. Vaikas nors kartą ar du
per savaitę gali toje moky si mūsų brangioji tėvų žemė Lietuvos laisvę ir Nepriklau
kloje bent kiek pasimokyti reikalauja iš mūsų atlikti sa somybę. Būkite ištikimi seno
gimtosios kalbos, šį tą patirti vo pareigą.
sios Lietuvos mokytojų tradi
apie musų tautos didžią praei
Tėvai, pasekite pėdomis tų cijoms. Neleiskite, kad vėjais
tį, apie jos šių dienų padėtį lietuvių motučių, kurios rusų nueitų jūsų ilgų metų pastan
ir siekimus, gali išmokti lietu priespaudos laikais prie rate gos. Kad ir kaip sunki jūsų
viškų pasakų, padavimų, dai lio sugebėjo išmokyti savo dalia svetimose šalyse, kur

begyventumėt ir kaip sunkų
darbą bedirbtumėt, organi
zuokite vargo mokyklas, ra
ginkite tėvus, kad leistų savo
vaikus į tas mokyklas, skirki
te patys, kad ir po sunkaus
darbo, bent valandą per sa
vaitę lietuviškam auklėjimui.
Dvasininkai!
Mažvydas,
Daukša, Valančius, Baranaus
kas, Maironis, Vaižgantas,
Gimžauskas ir šimtai ir tūks
tančiai kitų jūsų garbingo luo
mo atstovų buvo pačiose pir
mosiose mūsų tautos žadinto
jų eilėse. Mes dedame daug
vilčių, kad ir šiuo mūsų tau
tos Golgotos metu būsite vi
si nuoširdūs lietuviškojo au
klėjimo talkininkai ir vadovai.

Mes kviečiame visus laisvaja
me pasaulyje gyvenančius
mūsų dvasiškius per pamoks
lus, spaudą, susirinkimus, pa
sikalbėjimus su žmonėm ra
ginti visur steigti vargo mo
kyklas ir patiems jas organi
zuoti.
Žurnalistai, spaudos, didžio
sios pasaulio galybės, atsto
vai! Pakelkite savo galingąjį
ginklą kovai su mūsų jauno
sios kartos nutaųtimu. Kaip
«Aušra» pažadino tautą iš
miego ir prikėlė ją naujam
šviesesniam gyvenimui, taip
šiandien ir jūs, viešosios nuo
monės formuotojai, sutelkite

vietose tuojau kyla raudoni
spuogai su niežėjimais, o vė
liau tos vietos nušąšta.
Kiek numigę pabudome. Ne
koks buvo mūsų miegas, nes
per miegą girdėjom lėktuvų
ūžimą, nuolatinį bombardav;
mą vakaruose, šarvuočių tren
ksmą plentų, nesiliaujantį šau
dymą ir šunų lojimą tam pa
čiam miške, iš kurio atėjome.
Niekaip negalėjome suprasti,
ką jie ten taip šaudo. Sužino
jome tik kitą dieną. Pasirodo,
po šaudymo kitos dienos ry
tą tie patys enkavedistai grįžo
su šunų gauja ir pradėjo me
džioti miške pabėgusius nak
tinio šaudymo metu. Jie už
draudė vietos gyventojams
vaikščioti ir tuo plentu važinė
ti; vieni jų medžiojo pabėgu
sius kalinius, o kiti krovė į
sunkvežimius ant plento ir
prie plento gulinčius lavonus
ir kažin kur juos vežė. Tur
būt, kur nors į balą juos su
vertė. Daugelis mūsų pabėgę
lių, kurie nepasitraukė į ba
las, slapstęsi tam pačiam miš
ke, žuvo nuo enkavedistų kul
kų, nes nuo šunų neįmanoma
pasislėpti, o jie čia dar dvi
dienas medžiojo.
Dabar pasipasakojom, kaip
kuriam mūsų pavyko pabėgti.
Pasirodo ir pulkininkas Juo
zas T. pabėgęs lygiai taip pat,
kaip ir aš. Šaudymui prasidė
jus, jis taip pat, nesikeldamas
iš vietos, tuojau nusiritęs į
griovį ir gulėjęs negyvėlio po
zoj, kol pasibaigė šaudymas.

Bet ir šaudymui pasibaigus jis
nebėgęs, o gulėjęs drauge su
užmuštais, kaip tikras lavonas.
Nors enkavedistų vadas ir bu
vo įsakęs patikrinti, bet enka
vedistai, užuot tikrinę, labai
skubiai susėdę į sunkvežimius
ir nuvažiavę Bobruisko kryp
timi.
Mums labai rūpėjo, kas nu
tiko su kitais artimaisiais mū
sų nelaimės draugais. Tik ge
rokai vėliau sužinojome, kad
iš penkiasdešimt septynių lie
tuvių, kurie pateko į tų ketu
rių šimtų nelaimingųjų grupę,
pabėgti pavykę tik keletui
žmonių. Visi kiti liko tenai
miške, apie tris kilometrus
nuo Červenės Bobruisko plen
tu, dešinėj pusėj. Dėl Červe
nės bombardavimo enkavedis
tai nepaprastai skubėjo, ir
nakties tamsa padėjo išsigel
bėti kunigams broliams Pra
nui ir Antanui, pulkininkui
Antanui $.. pulkininkui Juozui
T., gimnazistui Jonui Z., Pra
nui Z., Vincui M. ir man, o
visus kitus šusaudė.
Pabėgimo būdas - beveik
visų tas pats. Tik broliai Pra
nas ir Antanas pabėgimo me
tu buvo išsiskyrę. Trečią die
ną jiedu netikėtai susitiko,
beklaidžiodami miške tarp
balų. Iš karto jiedu vienas
kito nepažino, teisingiau sa
kant, netikėjo, kad kits kitą
sutikę, manydami, kad juos
apėmusi haliucinacija, kad jie
ne brolis brolį, bet šmėklas
bei vaiduoklius matą. Jie il

gai žiūrėjo į vienas kitą, no
rėdami įsitikinti, ar jiems tik
nesivaidena. Pagaliau, jų nėr
vai nebeišlaikė - jiedu staiga
puolė vienas kitam į glėbį. Ir
pasipylė visas tvenkinys aša
rų, pergyventos baimės, siau
bo, pamišimo ir džiaugsmo...
iki isterikes. Dabar jiedu bu
vo laimingi, beveik ištuštinę
sklidiną savo kančių taurę,
nors vis dar įvairių šmėklų
ir neapsakomos baimės perse
klojami, kad vėl nepatektų į
to paties pragaro galybių, en
kavedistų, nagus, nebepalikda
mi vienas kito, klaidžiojo klai
kiais miškais ir pelkėmis, vai
gydami žoles, šakneles ir pu
šaičių metūgius. Jiedu kelias
dienas taip klaidžiojo, vis lai
kydamiesi vakarų krypties.
Didžiausia jų buvo puota, ka
da jie rado šarkiukų lizdą.
Šarkiukus nusipešę, jie žalius
taip ir suvalgė, nieko nepa
likdami, tik plunksnas.
Vincas M., pirmajam šaudy
mui prasidėjus, kada enkave
distai iš abiejų plento pusių
šaudė, šoko tiesiog pro jų
grandinę ir pabėgo į miško
gilumą. Jį palydėjo keletas
šūvių, bet nepataikė.
Pulkininkas Antanas Š, ro
dos, pirmojo šaudymo metu
apsimetė negyvas. Jį enkave
distai gerokai apspardė, ap
daužė, bet spafuku galvos nes
kėlė. Kai mus nuvedė toliau
jis pabėgo.

Pats Metas Gelbėti Musu
Jaunaja Karta.

Kaip jie mus sušaudė
Pulk. J. Petruitis

(Tąsa)
Mūsų lenkas iš Baltstogės
nemokėjo nei lenkiškai, nei
rusiškai gerai kalbėti - mums
buvo labai sunku suprasti, ką
jis kalba, bet jis labai prisiri
šo prie mūsų ir visą laiką mel
dėsi ne tik už save, bet ir už
mus. Mes su Juozu nutarėme,
kad pirmiausia reikia surasti
tokią vietą balose, kur niekas
mūsų negalėtų pasiekti. Ne
gaišdamas aš ir pasileidau į
balas tokios vietos ieškoti.
Ėjau kuo klampiausiomis vie
tomis, kur niekas negalėtų
vaikščioti. Paklampojęs apie
valandą laiko, pagaliau, tarp
trijų krūmais apaugusių eglių
radau pakankamai, mano ma
nymu, ne tik iš tol® neįbren
damą, bet ir iš arti nemato
mą, pakankamai sausą mažu
tę vietelę, kuriose vos trys
žmonės galėtume susirangyti,
atsiremdami į tas egles. Nors
toji vieta ir nelabai toli buvo
nuo mūsų sustojimo „vietos,
bet ją pasiekti labai sunku,
nes einant reikėjo visaip vin
giuoti, šokinėti per dumbly
nus nuo krūmo ant kupsto,
nuo kupsto vėl ant krūmo,
kai kur ir klampoti per dum
blynus. Sugrįžęs paėmiau sa
vo draugus ir atsivedžiau juos
į tą vietą, kur galėjome nors

ir nepatogiai, bet be didelės
baimės pasilsėti. Pakeliui iš
miško prie mūsų dar prisišlie
jo vienas jaunas vyrukas, gu
das, kuris su mumis tik dvi
dienas tepagyveno: išėjo mais
to ieškoti ir dingo.

BASTYMASIS PO MICKUS
IR PELKYNUS
'

Atklampoję į naują vietą,
pirmiausia nutarėme pasilsėti,
kad kaip nors išblaškytume
neseniai pergyventą baisų įs
pūdį. Vienas iš mūsų budėjo,
atidžiai klausydamas, kas da
rosi aplinkui, o kiti, pusiau
sėdėdami ir į egles nugaro
mis atsirėmę, užmigome. Bet
laisvai ilsėtis neduoda pasiu
tusiai įkyrūs uodai, kurių čia
ištisi milijonai dūzgia. Ypatin
gi čia uodai - labai dideli su
ilgais snapais. Jie visur priei
na ir suranda vietas, kur gali
pačiulpti žmogaus kraujo. Net
per drabužius, įleidę savo
snapus, pasiekia žmogaus kū
ną. Nosine ar skepetaite užsi
dengęs veidą, nuo jų neapsi
ginsi - jie ją kiaurai praduria
ir pasiekia, kas jiems reikia.
Pašėlęs jų ir stačiokiškumas:
čia juos nubraukęs saujomis
traiškai - jie į tai jokio dėme
šio nekreipia, jų vietas tuo
jau kiti užima. Sukandžiotose

J. Augustaitytė Vaičiūnienė.

K A ZI MII E R 0 V A R D A S
Tu žaidei su vaikais ir su seniais kalbėjais,
Ir jaunas buvai.
O debesys slinko, tau prašant, pavėjui,
Plaukė upėmis būriniai gražūs laivai.

Vežė gintarą gelsvą ir kvepiantį vašką Altoriams žvakes...
Tu mylėjai ir girių gauruotąją mešką,
Ir bažnyčias puikias.
Žibuoklės pavasariais puošdavo kalną ir klonį,
Putojo Vilnelės vanduo,
O rudenį krisdavo lapai geltoni —
Tavęs neužgavo ruduo.

Tau vasaros slinko su tulpėms, drugeliais,
Su rūpesčiais ėjo didžiais...
Išvaikščiojai visą šalelę keliais ir takeliais,
Papuošęs ją žygių darbais pamaldžiais.

Nebuvo Tau miesto mielesnio už Vilnių,
Kur ilsis karalių ir genčių kapai.
Čia buvo išgerta ir taurė ik pilnio,
Karaliumi čia ir šventuoju tapai.
Kaip gintaras išmestas Baltijos jūros į krantą Kazimiero vardas gražus.
Jam žvaigždės po kojomis krenta...
Ir saulė išlieja puikiausius dažus.

(pabaiga 3 pusi.)
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įdomios iškasenos Peru vals
tybėje
«Draugo» viename numery
je užtikau šią įdomią žinutę
antrašte «Mumijų Kasyklos».
, «Peru valstybėje nuo senų
laikų žemėje yra užsilikusių
labai daug mumijų. Dešimtis
tūkstančių jų yra iškasę bran
gių papuošalų jieškotojai, pro
fesionalai mumijų kasėjai, va
dinami «huaqueros», daug jų
iškasa archeologai, daug smal
šuoliai, ir vis dar jų pasilie
ka žemėse. Tikrumoje tai nė
ra balzamuotos mumijos, tik
sausame smėlyje ir žemėje,
kur yra daug tam tikrų nitra
žų, išdžiūvę lavonai. Tos pa
čios gamtos sąlygos gana ge
rai išlaikė drabužius, kepures,
plunksnų ir kitus papuošalus,
su kuriais mirusieji buvo pa
laidoti. Iš tų liekanų galima
nustatyti, kaip Peru šalies
žmonės gyveno prieš keletą
tūkstančių metų. Iš tų laikų
atrandami puikūs sidabro ir
perlų papuošalai, gerai išaus
ti audiniai. Vienos moters, pa
laidotos prieš 2.000 metu, ka
pe rastas jos rankinukas, ku
riame buvo šlifuoto metalo
veidrodis, iš medžio padary
tos šukos, dėžutė su pudra ir
švelnių plunksnų ryšulėlis pu
drai užsidėti. Netgi įdėtas
bronzos peiliukas nagams nu
pjauti ir dažai lūpoms. Tokia
turtinga mumija - išimties at
vejas. Dauguma palaidotųjų naturteliai.»
Tie radiniai parodo apie bu
vusią aukštą to krašto kultu
rą bei civilizaciją. Ir iš tikro,
nėra taip, kaip daugelis ma
no, kad Pietų Amerika buvo
laukinių indėnų apgyvendinta.
Štai ką rašė 1938 m. apie juos
«Naujoji Romuva».
«Ispanai, radę Ameriką, vie
tos gyventojus pavadino indė
nais. Bet jų dalis sudarė jau
atskiras tautas su nuostabio
mis, skirtingomis civilizacijo
mis. Viena tokių buvo Inkos
civilizacija. Kai pirmieji eu
ropiečiai atvyko į Pietų Ame
riką, Inkos imperija užėmė
DCC
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(pabaiga iš 2 pusi.)
visą lietuviškąja visuomenę
mūsų priaugančios kartos lie
tuviškam švietimui. Jums isto
rija šiandien skiria didžiai
atsakingą vaidmenį, nuo jo
pareis, ar ir mūsų išeivija,
kaip ir daugelis kitu paskan
dins savo gerąsias jėgas savi
tarpio ginčuose, ar stos į
vieningą kovą už mūsų visų
bendrą siekimą.
Visi susipratę lietuviai, ir
mokyti, ir nemokyti, senieji
ir naujieji išeiviai, organi
zuoti ir neorganizuoti, visi,
kam tik rūpi, kad Lietuva ir
vėl taptų nepriklausoma ir
užimtų pasaulyje jai deramą
garbingą vietą, organizuokite
vargo mokyklas visur, kur
tik galite, leiskite į jas savo
vaikus ir remkite tą veiklą
visomis savo išgalėmis, o
mes, kuc galėdami, padėsime.
Broliai lietuviai! Dabar pats
metas gelbėti mūsų jaunesni
uosius brolius seseris nuo
nutautimo. Mus šaukia kietų
kovų ir gyvybės aukomis
pašventintas 1918 metų vasa
rio 16 Nepriklausomybės ak
tas ir savanorių partizanų
krauju aplaistytos mūsų Gim
tosios Žemės balsas.

K. Žalkauskas
VLIKo LIT Valdytojas
Švietimo Komisijos nariai:
Dr. A. Rukša, A. Giedraitis,
A. Venclauskas

dabartinę Ekvatoriaus, Bolivi
jos ir Peru valstybių teritori
ją. Ji turėjo apie 11 milijonų
gyventojų ir jos sostinė buvo
Cuzco. Ji buvo valdoma, im
peratoriaus, Inkų vadinamo,
kuris buvo visagalis, save lai
kė Saulės sūnumi ir draug
buvo karalius, vyriausias dva
aiškis ir savo tautos tėvas.
Jis leido ir vykdė įstatymus,
kuriais ir dabar stebimasi, Iro
perijos ekonominis gyvenimas
buvo tvarkomas kolektyviniu
būdu. Imperatorius į savo mil
žiniškus sandėlius kasmet su
rinkdavo visą savo piliečių
derlių ir paskui jį atsargiai
ir išmintingai jiems dalydavo
taip, kad jo nepristigdavo ir
nederliaus metais. Taip pat
lygiai tarp visų piliečių pada
lindavo ir visus gamtos turtus
- auksą, sidabrą, žvėris ir kt.
Ir jis būdavo toks teisingas
ir savo imperiją tvarkydavo
taip išmintingai, kad joje ne
buvo nei vieno elgetos, nei
vieno piliečio, neturinčio sa
vo žemės ir savo trobos. Jė
zuitas Blas Valera, žinojęs
vietos Peru kai kurias kalbas,
savo veikale apie senuosius
Peru papročius cituoja kai
kuriuos Inkų įstatymus, kurie
ųnus stebina savo
išmin
tingumu ir tikslumu. Štai vie
name jų pasakyta, jei kas pa
grobs maisto ar drabužių, au
kso ar sidabro, tai reikia iš
tirti, kodėl jis taip padarė
ir jei paaiškėsią. kad šitaip
jis pasielgė būtinumo verčia
mas, reikia tik pagrasinti,
kad jei jis dar ką nors pa
glemš, tai bus nubaustas mir
timi; bet jei pasirodytu, kad
jis taip padarė iš blogos va
lios ar tingėjimo, tai jį reikia
pakarti, o jei bus pono sūnus,
tai pasmaugti kalėjime Vadi
naši, jau Inkos įstatymai žino
jo subjektyvinį teisių momen
tą ir jį pripažino.
«Inkos imperija jau turėjo
puikus kelius, kuriais lengvai
ir greitai buvo vykdoma tvar
ka ir palaikomas susiekimas.
Keliai buvo išgrįsti plačiais
tašytais akmenimis. Jie buvo
naudojomi ir kolonizacijos
bei užkariaut no tikslams Fra
džioj į norimą užkariauti tau
telę buvo siunčiami pasiunti
niai, kurie taikiu būdu sten
gėsi įtikinti ją pasiduoti, rei
kalaudami tik, kad priimti! jų
tikėjimą ir pripažintų jų im
peratorių. O paskui ją užim
davo ir ją palenkdavo savo
civilizacijai. Oficiali imperi
jos kalba būva «guechuam»
kalba, kuri nuolat buvo pra
turtinama užkariaujamų tau
telių žodžiais. Ji ir dabar te
bėra vartojama vietinių Peru
gyventojų.
«Vyriausiu dievu buvo lai
koma Saulė, kylanti iš okea
no. Jie turėjo dar ir daugiau,
mažesnės reikšmės, dievų mėnesį, žvaigždės, griaustinį
ir žaibą. Tokios religijos tik
laikėsi masės. Bet pats impe
rijos elitas tikėjo vieną nere
girną Dievą, kurio saulė bu
vo tik simbolis. Jis buvo va
dinamas «Titi Vizaocha». Jis
buvo visagalis, aukščiausias
viešpats. Jam nieko nebuvo
aukojama, nes viskas jam pri
klausė. Jam nebuvo statomi
nei šventyklos, nei aukurai.
Taip pat buvo tikima ir rein
karnacija (žmogaus sielos at
gimimas kitame kūne)...
Sugretinus žinias apie ran
damas Peru žemėje mumijas
ir Inkos civilizacijos aprašy
ma, peršasi išvada, - jog nea
tsižveigiant į tai, kad buvo
Jvesta kolektyvinė ūkio siste
ma, bet ji tebuvo pritaikinta

1954 m. kovo
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eiliniams piliečiams, kurie su
darė žemesnį luomą. Aukštes
niojo, valdančiojo,
luomo
žmonės, matyt, buvo daugiau
išsilaisvinę ir gerokai pakilę
dvasinėje kultūroje, kad jie
jau prieš porą tūkstančių me
tų tikėjo vieną Dievą ir kad
juos teisiant buvo taikomi tie
patys įstatymai, bet parenka
ma kita, garbės nemažinanti,
forma. Bedalinant auksa, vai
dančiajam luomui taip pat jo
daugiau netrupėdavo. Tai pa
liudija mirusieji, net po 2.000
metų.
°
J.V-tė
c-
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Lietuves Konsulo p. Polisaicio kalba pasakyta, mi
nint Vasario 16 d. S. Pauly je:
BRANGUS LIETUVIAI!
Šiandien, savo Tėvynės Ne
priklausomybės sukaktuves
minint, norėtųsi visas savo
mintis nukreipti tik į praeitį.
Tačiau, šiais laikais visiems,
o pirmon eilen mums lietuvi
ams, tenka skaitytis su dabar
timi. Juk visiems žinoma, kad
mūsų didieji kaimynai nugai ė
jo ramiai žiūrėti į mūsų der
lingus laukus bei žaliuojan
čias lankas. Ir nežiūrint į
draugingas sutartis bei pasi
žadėjimus 1940 m. birželio
mėn. 14 d. Sovietu Sąjunga
okupavo Lietuvą. Taip, kad
net iki šiolei mums, lietuvi
ams, tenka nešti svetimą jun
ga.
Bet, nebūkime nusiminė!iais,
pesimistais, nes praeitis pa
rodė, kad pavojui ištikus, lie
tuviai moka savo laisvę ginti.
Savanorių idėja mūsų krašte
yra sena ir ji nenubluks: tu
rėjo Lietuva tūkstančius sa
vanorių Lietuvos Didžiųjų K u
nigaikščių laikais, liejo lietu
viai savonoriai savo kraują
1724 metais per Kastiuškos
sukilimą; buvo savanorių 1831

6 d

Kotnna Grigaityiė

v

S V. KAZIMIERUI
/

Kai vieversėliui giedant
pavasaris nubus,
baltam lelijos žiede
Karalius ir Žmogus
suvirpins šimtmečius dalijančius,
ir vardas Jo per visą šalį
šimtais aidų mums nuskambės.

Tada matysi, broli, tu,
nužemintą ir tylų
spektre Jį rytmečio žarų
varpams dar neprabilus,

kai puola žemėn kryžiumi
prie rūmų Tėvo Visagalio,
netrokšdams sosto nė garbės.

Bedugnėn metams riedant
tegu mums gyvas bus,
baltam lelijos žiede
Karalius ir Žmogus.

ir 1863 metais; sujudo subruz
do mūsų jaunimas 1919 metais,
sudarydamas pamala atgims
tančios Tėvynės kariuomenei;
atsirado pasiryžėlių - savano
rių 1923 metais, vaduojant
Klaipėdos Kraštą; tad, galime
būti tikri, kad atėjus valandai,
nauji tūkstančiai Tėvynės sū
nu stos į kariuomenės ir ša u
lių eiles, kad nusikratyti sve
timą globą. Bet, tam visam
daugiausiai šiandien reikalin
ga mūsii tautos vienybė. Tad,
ir mes. gyvendami užsieny ir
sudarydami nors ir mažą jos

dalelę, turime stiprinti tą vie
nybę visur kiek įmanydami,
teisybės ir teisingumo žiūrė
dami. Be to, ne dabartinė, bet
nuoširdi vienybė, teikiama ant
bendrumų tautos ir Valstybės
reikalų, turi vadovauti mūsų
darbams ir mūsų veiksmams.
Taip-gi, neprivalo būti tarpe
mūsų vietos sroviniams bei
partiniams {geidžiams. Šalin
pavydas, melas ir kerštas!
Nes, tik tokiu vienybės žen
klu, teisingu vienybės vykdy
mu, nugalėsime visas negero
ves, visus sunkumus.
Tik
sklandžiai, sėkmingai ir tvar
kingai dirbkime, tai būsime
neįveikiami ir Tėvynę iš sve
limo jungo išvaduosime.
Lai gyvuoja Laisva ir Sve
tinga Brazilija bei Nepriklau
soma Lietuva!
— Būdingi vokiečių žygiai
Vad. «Gottinger Arbeitskreis»
leidžiama «Bressedienst der
Heimatvertriebenen» š. m. va
sario 4 d. numeryje paskelbė
žinią, kad Vak. Vokietijos Fe
deralinės Respublikos vidaus
reikalų ministerija
atskirų
kraštų vidaus reikalų ministe
rijoms nustatė gaires, kaip že
mėlapiuose ir oficialiuose te
kstuose turi būti rašomi vieto
vardžiai ir sričių vardai. Nūs
tatyta, kad Reicho teritorijai
pagal 1937 metų statusą, taip
pat Dancigo ir Klaipėdos kraš
tams žymėti turi būti vartoja
mi iš principo senieji vokie
čių vardai, o pavadinimai
svetimomis kalbomis Saaro
krašte, kiek yra dabar įvesti,
- neįmami dėmesin. Į vokie
čių sienas įeinančios sritys į
rytus nuo Oderio-Neissės lini
jos turi būti žymimos kaip
«svetimųjų valdomos vokiečių
Rytų sritys». Toliau minėtame
fed. vidaus reikalų ministeri
jos pranešime nurodoma, ko
kia vokiečiams dėl tokio ne
vienodo vokiečių sienų žymė
jimo susidaro moralinė žala.
Tuo būdu per tarptautines de
rybap galį būti tvirtinama, jog
vokiečių viešoji nuomonė jau
esanti apsipratusi su žymios
vokiečių teritorijos dalies ne
tekimu.

Lietuvoj ūkininkai paruošdavo gandrams lizdus.
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— Grįžo ir iš Lietuvos. Su
grįžę iš Lietuvos ir Sov. Są
jungos vokiečiai karo belais
viai ir civiliai internuotieji
yra parnešę nemaža vertingų
žinių apie ištremtuosius mu
sų tautiečius. Gautosiomis iš
Berlyno žiniomis, vienas grį
žęs vokietis papasakojo, kad
Vorkutoje, vienoje iš 40 kasy
klų, tarp 4.000 suimtųjų esą
daugiau kaip 1.000 lietuvių.
Vorkuta yra 100 km į šiaurę
nuo poliarinės juostos, kur
šaltis žiemą kartais siekia
60 laipsnių.

gos, Pabaltijo valstybių: Lie reikalo nušovė tris jų drau
tuvos, Latvijos ir Lietuvos ir gus. Kas daro jiems didžiau
Sovietų satelitinių kraštų. Su sią įspūdį, patekus į Vak. Vo
imtieji dvasininkai negalėdavo kietiją, tai tikrosios laisvės
laikyti pamaldų, tačiau kuo pajutimas ir visur pastebimas
galėdami stengdavosi padėti žmoniškumas. Štai vienas grį
savo bendro likimo draugams. žęs karo belaisvis pasakoja
Štai tas pats «Der Tag» kitos nieko taip stipriai neišgyve
dienos numeryje aprašo, kaip nęs, kaip šį rodos, tokį pap
vienam grįžusiam vokiečiui rastą įvykėlį, kada Berlyne
iš Brandenburgo daug padė Zoo stotyje viena senyva po
jęs, lygiai kaip ir kitiems jo nia jam užsakė puoduką ka
draugams, vienas lietuvis jė- vos su pyragaičiais. Tokio

— Informacijos Tarnyba
per Lietuvos Raudonąjį Kry
žių yra susisiekusi su visa
eile grįžusių, kurie papasako
jo daug įdomių dalykų. Pasi
rodo, Vorkutoje mūsų tautie
čiai su kitais nuteistaisiais
turi daugiausia dirbti prie ka
simo darbų, geležinkelių ir
kelių tiesimo. Kai kurie grį
žusieji yra visai neseniai dar
buvę Lietuvoje. Iki šiol gauta
visa eilė įdomių atsiliepimų,
kurie artimiausiu^ laiku bus
plačiai įvertinti. Šį kartą duo
dame nedidelę dalį slaptavar
džiu Walter Letat pasivadinu
šio musų tautiečio išgyveni
mų.

— Budingu tenka laikyti kė tokį atlašą priimti, o leidy
taip pat vokiečių teismo pasi kla jam iškėlė teisme civilinę
sakymą dėl vokiečių sienų bylą. Vokiečių apylinkės teis
žemėlapiuose ir atlasuose. mas Koine leidyklos pretenzi
Kaip minimasis «Pressedienst jas atmetė, o dabar ankstenį
der Heimatvertriebenen» ki teismo sprendimą patvirtino ir
toj žinioj pažymi, Kolno apy Kolno apygardos teismas, salinkės, o vėliau ir apygardos vo motyvuose pažymėdamas,
teismas paskelbė būdingą šiuo kad toks žemėlapis neteisin
atžvilgiu sprendimą. Bylinėtis gu atvaizdavimu šiuo atveju,
pagrindą sudarė toks atvejis: be jokio abejojimo, «žymiai
vienas tremtinis vokietis mo pažeidžia vokiečio tautinį ja
kytojas buvo užsisakęs už .152 usmą». Taigi,kitaip tarus, čia
DM didelį atlasą ir dalį pini esąs «pristatytos prekės obje
gų už jį įmokėjo avanso. Ta ktyvus trūkumas». ‘ Minimasis
čiau gavęs atlasą jis konstata «Pressedienst Heimatvertrie
vo, kad svetimųjų valdomos benen» sveikina tokį teismo
vokiečių teritorijos tam tikros nutarimą ir iš savo pusės de
sritys rytuose nebuvo jame da pastabą, kad dabar būsią
atžymėtos kaip priklausančios
Vokietijai. Mokytojas atsisa
(Pabaiga 6 pusi.)
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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
ViaAnchieta — nauja autoestrada e ima skersai Vila
Suarão. Taip pat yra ir geležinkelio stotis
Daugiau informacijų «Mūsų Lietuvos redakcijoje

— Berlyne gautosiomis ži Pirmojo Amerikos prezidento George Washington namas, M. Vniomis, kurias vis dėlto tenka
priimti su labai dideliu re zuitas. Padėdavo ir evangeli dalyko jis nėra matęs ištisą
zervu, po Stalino mirties pa kų dvasininkai. Daugumas nu metų eilę, ir lai buvo pats
dėtis okupuotoje Lietuvoje teistųjų 8 metams ir ilgesni stipriausias jo išgyvenimas
Ar jau įsigijai rašytojos K. Pažėraitės idomų roma
truputį pasitaisiusi. Nebesą am laikui turėdavo dirbti pa- grįžus į tėvynę. Šiurpus iš
jau masinių trėmimų, taip pat
gyvenimai ir Dr. E. Zechlino
daugiau krautuvėse pasirodo griežtintose darbo stovyklose, buvusio vokiečių pasiuntinio na «Nusidėjėlė»? Jej ne - nieko nelaukdamas Kreipkis į
prekių, ypač maisto produktų. saugojamose MVD. Grįžusieji Kaune. Jis, nepritardamas na
Mūsų Lietuvos» redakciją.
Dėl to kiek kritusios ir pre matė visą bolševikų režimo
baisumą. Grįžtančius nustebi cionalsocialistų doktrinai, pas
kių kainos turguose.
Berlyno dienraštis «Tag» no, kai pakelini į Vakarus iš kiaušiu laiku dirbo Stockholskelbia, kad vokiečių karo Berlyno grįžtą raudonarmie me, bet iš ten buvo atšauktas
belaisviai visoje eilėje priver čiai juos apdovanojo maisto į Vokietiją ir įkištas į kon
čiamojo darbo stovyklų suti produktais ir cigaretėmis, bet centracijos stovyklą, o pas
kę dvasininkų, vienuolių ir tie patys raudonarmiečiai, tik kiau iš stovyklos į stovyklą
seserų iš pačios Sov. Sąjun kitų dalinių, vasarą be jokio jį varinėjo bolševikai.

VIC-MALTEMA
PRODUTO DA CIA. PROGRESSO NACIONAL
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VIC-MALTEMA

Madeiras do Brasil

PERES & PRANAS LTDÀ.

O alimento dos campeões

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

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

- Frio, Quente ou Gelado Sempre Vic-Maltema I
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MŪSŲ

d.

Jprindys & Čia

Pusi. 5

LIETUVA

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

Industria e Comercio de Calçados

PARDUODA

SPECIALYBĖ BATŲ: vyrams, moterims,
panelėms, futbolistams, vaikams...
TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS.
balso grynumas, skambumas

Rua Javaės, 719

-

SKAITYK IR PLATINK

São Paulo

«MŪSŲ LIETUVA»

Sprindys & Čia — Largo S. Jose 1.
Kaip niekur kitur, prieinamiausiomis kainomis.
Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui

i '! Rastinės Darbai ir Teisiniai Patarimai muį'!
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Natūralizacija, inventoriaus surašymas, išieškojimas
skolų, persiskyrimai (desquites) nuomininkų išvarymas, kriminalinė ir darbo teisė.
Darbininkams patarimai veltui,
Galima kreiptis šiomis valandomisnuo 10 iki 12 vai. Į||j
ir nuo 16,30 iki19 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

RIVIERA
naro apylinkėje - nucstax
imta sveikas klimatas, tik už
raça da Sé, geras kelias, tarp
Puiki nroga dabar įsigyti žemės
u Įnešimu ir ilgalaikiu išsimokėjime
u informacijų gauti tik pas vienintelį Įgalio\\
i pardavinėti mūsų tautietį Kazį Kmiliauskį, rua
>tanle 23, 1-o andar sala 6. Fone: 34-5914. Šiokiadie1. Sekamdieniais ir šventėmis S-9 vai. ryto.
totus nuveža ir parveža. Iš Santo Amaro eina autobu
viėra. Iš Socorro galima nuplaukti laiveliais.

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

LEONAS VARNAUSKAS
Telefonas (recados) 3-0707

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

AVENIDA DR. GIACAGLINI, 34-C

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

Priimami pakvietimai į namus — Senų portretų reprodukcijos
ííflv

SÃO

CAETANO,

447

—TEL.

4-5576

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINTOJAI

I! K/MLÃOdT 'C A.IK IK Ii EIK Ii

ĮKURTA 1890 METAIS

ARTHUR

VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS
L I N D O Y A

— 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!
RUA DIN© BUBNQj 795 a 835
TELEFONES s 51*4019 e 5h3223
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— Numatoma daug vestu
vių. Po Velykų, ypač gegu
žės mėnesį, šiais metais nu
matoma daugiau vestuvių ne
gu betkuriais kitais metais,
pav. jau ruošiasi moterystės
luoman M. Vagneryté, V. Na— Bažnyčios lubų darbai dolskytė, Z. Kirilauskaitė, Pr.
eina pirmyn. Ateinančią sa Dilys, E. Jakutytė, Em. Petke
vaitę jau bus baigtas dėti ga vičiūtė, K. Amilevičius, St.
balitas. Lubas tvarko prižiū Kacas, Kemeklytė, J. Stanke
rint dail. Ant. Navickui mūsų vičiūtė ir kt...
tautiečiai V. Nanartonis ir
Aug. Žemaitaitis.
— Per Vasario 16 d. minė
Ateinančią savaitę dail. Ant. jime, sulig sąrašo Vasario
Navickas pradės gipso darbą, Šešioliktosios vardo gimnazi
lies reikalingas dalis gipsini jai Vokietijoje sudėjo aukų
Cr. 1901. Prie šios sumos
ams darbams. Medis jau pa
ruoštas ir ant lubų sudėtas. São Paulo Lietuvių Tarybą iš
Taip pat kartu reikia pradėti savo kasos pridėjo dar
ir apšvietimo tinklo pertvar Cr. 99.00. Tuo būdu bus pa
kymas. Reikės pirkti visi nau siųsta de tiksiančiai cruzeiji laidai, nes senieji yra susi ru. Už programas surinkta
nešioję ir per silpni.’ Reikės Cr. 1403,00. Išlaidos: Cr. 350
ir geležinių vamzdžių. Kartu programų atspausdinimas ir
reikia įrengti ir ventiliacija, Cr. 20,00 leidimai. Viso iš
kad nebūtų dušna bažnyčioje. laidų buvo Cr. 370,00. Gimna
Visiems šiems darbams rei zijos salę minėjimui seselės
kalingi pinigai turės būt gau pranciškietės davė veltui.
ti iš aukų, kurių rinkimas jau
pradėtas.
— Į São Paulo keliolikai
Viduryje lubų bus didelis, dienų atvyks iš Čikagos lietu
meniškas paveikslas. Būtų ge vis biznierius St. Gabaliausra, kad atsirastų koks funda kas.
torius apmokėti paveikslo iš
-- Kovo mėn. 5 d. išskrido
laidoms. Fundatoriaus vardas
atgal Amerikon seselių^ pranbus įrašytas į paveikslą.
Yra paruoštas gražus dail. ciškiečių viršininkė Motina
Ant. Navicko vieno lango vi M. Loyola. Kartu tuo pat lėk
tražo, lietuviško kryžiaus pro tuvu grįžo Amerikon ir daini
ninkė R. Mainelytė.
jektas, spalvuotas.
8is vitražas bus graži baž
nyčiai puošmena, laukia fun
- Prieš pora savaiųių iš
datoriaus, kuris savo vardą Lietuvos atėjo keletas iaiškų.
š ame meniškame kūriny ga Viename jų rašo: sužinoję,
kid vėl leidžiama laiškai ra
lės jmažinti.
šyti užsienin, tai jums rašome..
— Užgavėnių šeštadienį v.
Zelinoje buvo šliūbai Anasta
KĄ REIŠKIA RINKIMAI?
zijos Amilęvičiūtės su ArlinKovo 14 bus Sov. Sąjungos
do Merida/ Alfonso Klausaičio su Onofra Euzebio.
Aukščiausios Tarybos rinki
mai. Partija tam uoliai ruošia
— Užsakai eina Vitaliaus si ir Lietuvoje. Panevėžy agi
Kupsto su Elzbieta Teopiznf. tacijai vadovauja pedagoginės
zevičiaus brolis mirė Sibire.
Tai vienas iš daugelio aukų
ištremtų iš savo tėvynės. Ir
kiek jų ten jau mirė ir tebemiršta išgyvendami sunkų
vergo likimą svetimam krašte.

AV.

ZELINA,

706

—

CAlXA POSTAL,

371

— SÃO PAULO

SURENGĖ IŠLEISTUVES
IŠVYKSTANTIEMS Į KA
NADĄ. ,

apsistojo Limos mieste. Ten
balandžio mėn. įvyks jo pa
veikslų paroda. Po to jis ruo
šis parodai Čikagoje ir kituo
Š. m. vasario mėn. 22 d. se Jungtinių Valstybių mies
išvyko nuolatiniam apsigyve tuose. Dail. Jonas Rimša siun
nimui į Kanadą p. Vladas čia visiems savo draugams
Kazlauskas su šeima, suside bei pažįstamiems São Panty
dančia iš 3 asmenų. Vyksta je linkėjimus.
pas savo ištekėjusią dukterį
Laimutę, kuri jau ten yra ne
blogai įsikūrusi ir turi nuosa
vus namus.
P. p. Kazlauskai Brazilijoje
Nuoširdžiai dėkojame V.
išgyveno 5 metus ir buvo vi Anastazijaus Dr. J. Basanavi
su gerbiami ir mylimi lietu čiaus vardo M.R.B-liui už taip
viai. Visur kiek galėdami šauniai
suruoštas mušu šei
prisidėdavo prie mūsų koloni mai išleistuves,
kas tikrai
jos kultūrinio veikimo: tiek mums buvo didelė staigmena
savo lėšomis, tiek ir darbais. ir malonumas. Taip pat dėko
Jų dukrelė Gražina mielai tai jame: Gerb. Lietuvos Konsu
kininkaudavo V. Anastazijos lui p. Al Polišaičiui su ponia
lietuvių sceniniuose parengi už apsilankymą ir pagerbimą,
muose, kaip gera artistė.
p. St ir Eug. Kubiliūnams
V. Anastazijos M.R.B-lis no p.
rėdamas pagerbti p. p. Kaz už iniciatyvą paruošiant viską
lauskų šeimą, praėjusį šešta ir šeimininkavimą, LSB pir
dienį!, t. y. vasario mėn. 20 mininkui p. A. Tamašauskui,
d. Dr. J. Basanavičiaus vardo p. p. Žarkauskų, Patinskų,
mokyklos salėje suruošė jiems Pinkauskų, Izokaičių, Dirsių.
kuklias išleistuves, kurias sa Lomotovi! šeimoms, p. J. Losas
vo atsilankymu pagerbė ir so, jos dukteriai ir žentui, p.
Lietuvos Konsulas p. A. Poli p. P. Baltėnui, J. Kaz’auskui,
šaitis su ponia. Išleistuvės J. Maziliauskui, J. Aduliui,
praėjo gana puikioje nuotai Pr. Žambui, Pr. Ingauniui, J.
koje: pasakyta daug kalbų, Valučiui, J. Zinevičiui, V. Ado
maičiui, M. Zinevičiui, J. La
padainuota, pasišokta ir daug bukui ir kitiems, kurie paro
gražiausių linkėjimų perduota dė daug lietuviško nuoširdu
išvykstantiems.
mo prisidėdami prie mums
Anastaziečiai šiomis išleis skirtų išleistuvių išvykstant
tuvėmis dar kartą parodė vi į tolimą Kanados žemę.
sai kolonijai, kad jie yra vie
ningi ir moka gražiai tarp
VI. P. ir Gr. Kazlauskai
savęs sugyventi.
— Ambrazevičių šeima, Mo
— Dail. Jonas Rimša jau Roję, gavo iš Lietuvos liūdną
nuvyko į Peru valstybę, kur žinią. Rašo, kad Kz. Ambro-
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PRAÇA SÃO JOSÉ; 1
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V. ZELINA - S. PAULO

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI
NAUJANYBIŲ
Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų,

įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečiųfogonų, 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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mokyklos mokytojai - Čeponavičius, Sidlauskas, Vaitkevi
čius. Rinkimh prega agituoja
ma daugiau... dirbti. Kandida
tai dar nežinomi. Tautybių ta
rybų rinkimams paskelbta tik
rinkimų vyriausioji komisija Juozas Matulis, pirm., M. Kau
naitė, pavaduotoja.

AGITATORIŲ ARMIJA
Vilniaus mieste parinkta
darbui daugiau kaip 1000 pro
pagandistų. Apie pusė jų turi
aukštąjį mokslą ir daugiau
kaip trejų metų propagandinį
stažą. Vakariniame marksiz
mo - lenizmo institute moko
si §52 «vadovaujantieji dar
buotojai». Iš viso šiais metais
«partinio švietimo darbe» mo
kysis.apie 19.000

Kiekvieną sekmadienį prie
bažnyčios pas spaudos platin
toją B. Šimkų galima gauti
nusipirkti naujausių lietuviš
kų knygų bei laikraščių.
«MÚSU LIETUVOS»
VAKARAS
yra numatytas suruošti baian
džio mėn. 24 d. Vila Zelinoje,.
gimnazijos salėje. «M. L.» sa
vo prietelius, rėmėjus, skaity
tojus jau iš anksto kviečia
dalyvauti.

(pabaiga iš 4 pusi.)

galima atsisakyti, kaip turint
pakankamo pagrindo, priimti
ne tik užsakytuosius atlasus,
bet ir visokius kitus viešus
leidinius, jei juose vokiečių
teritorija Rytuose nebus atžy
mėta taip, kaip «to reikalau
jo istorinė tiesa ir tikroji pa
dėtis». Toji padėtis vokiečių
teritorijos analus Oderio ir
Neissės linijos turi atitikti
tarptautinę situaciją.
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

PARSIDUODA NAMAS,

Btntistas

Clínica Dentária Popular
“São gurias <âta”
DIRETOR:

Dr.

Augusto Ribeiro

Leite

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

Praça

São José, 8 - salas 3 e 5

VI LA

ZELIN A

Dentaduras — Pontes — Extrações — Obturações

DIURNA E

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

NOTURNA

Sergi? Kreipkis į

Dr. Samuel Lewkowicz

— SKUBIAI reikalingas mo
deladorius. Atlyginimas geras.
Kreiptis į rua Venda Nova, 46
V. Zelina.
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Praça São José, 8 Sal. 1 e 2 - V. Zelina - S. Paulo

|

Contratos de locação
| Aberturas de firmas
Cartas de Fiança
j Encerramentos de firmas
Requerimentos
f Transferencias de firmas
i Cor.trat. na Junta Comercial Balanços
1 Distrat. na Junta Comercial Alvarás diversos
Seguros de Fogo e
f Escritas Fiscais
Seguros de acidentes
i Escritas Comerciais
1
.
i
|
HORÁRIO das 8 às 19 horas.
l^mi:iii|iiiiiiiiiibiiiiiiiiiii |iii'!ii iiniii ih'iiimi m Himiiiiiiiiiiiiimriiimmii'iiiiiii iii'iniiiiiiiimiiHiiiHiHiiiHiniMiiiimmiiimmiiiiiiiiiiiimi1^

Studijavęs ir baigęs medicinos mokslus Paryžiaus (Sorbonos) universitete ir Brazilijoj, Ligoninės Rotschild,
Paryžiuje, gydytojas.

SKUBIAI PARSIDUODA,

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

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

MIELI LIETUVIAI!

Reikalingas advokatas byloms vesti?
Nieko nelaukdamas kreipkis į

Advokatą Decio Farias
Raštinė: R. Santa Teresa, S8, 6Jo and. salas 604 ir 605.
(kampas Praça da Se) Fene: 36-82Ą0 ir 32-006!^

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

