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Dviejų Vokietijų lenk
tyniavimas.

Vakarų Vokietijos parla
mentui pakeitus konstitucija 
ta prasme, kad Vokietija ga
lėtų turėti savo ginkluotas pa 
jėgas, kariuomenę, kuri pri
klausys Europos Gynimo Ben 
druomenei, ko Maskva labai 
nenori, tai ir rusai, reaguoda 
mi prieš Vakarų Vokietiją, 
suteikė Rytų Vokietijai, ko
munistų valdomai, visas nepri 
klausomos valstybės teises. 
Žinoma, Rytų Vakietija bus 
viena satelitinių valstybių, ko 
manduojama iš Krem’iaus, 
kaip pavyzdžiui Lenkija, Ven 
grija, Rumunija Rusų karino 
menė Rytų Vokietijoje pasi
lieka.

Pirmas žingsnis naujos vy
riausybės gauti pripažinimą 
kitų valstybių, todėl prašo, 
pavyzdžiui, kad Amerika, An 
glija, Prancūzija paskirtų sa- 

' vo karines misijas Rytų Vo
kietijai. Paskyrimas vienokių 
ar kitokių atstovų jau reikš 
tų, nors ir netiesioginiai, vy
riausybės pripažinimą.

, Vakaru Vokietijos prezi
dentas Thębdor Heusę. past ra

se kraštuose. Nemaža susir
gimų yra Brazilijoje. Šie vais 
tai yra išvirkščiami skiepi
jant. Gautomis informacijomis 
neužilgo pusė milijono ameri 
koniukų bus paskiepinti nau 
jais vaistais nriež paralyži
aus ligą. Jei bandymai duos 
gemis rezultatus, tai ateinan 
čiais metais bus paskiepinti 46 - . -milijonai amerikoniukų.

vertinti, kaip tik momentui 
reikalinga agitacijos priemo 
ne, šiuo atveju taikoma Pran 
cūzijai. Kas gali įsivaizduoti, 
kad Rusija įstoja į Siaurės 
Atlanto Sąjungą, tuo pačiu 
jau nuimdama geležinę už 
dangą, leidžia laisvą judėjimą, 
kitų kraštų karininkai, kaip 
Atlanto S-gos karinė vadovy
bė, laisvai lanko Rusijos gi d

TRADICINIS “MŪSŲ LIETUVOS”

su įdomia menine programa, puikiu orkestru, skaniu 
bufetu balandžio mėn. 24 d. 20 vai.
Vila Zelinoje, gimnazijos salėje.

Pakvietimai gaunami «Mūsų Lietuvos» redakcijoje, kle- 
Ibonijc je, V. Zelinoje Vyto bare ir pas platintojus. Iš an 

ksto apsirūpinkite staliukais, nes pareikalavimas yra 
didelis.

Lietuvi, dalyvaudams «Mūsų Lietuvos» vakare, paremsi 
lietuvišką spaudą.

turi didelių sunkumų. Jei pa
dėtis nepagerės, daug indus 
trijų bus priversti uždaryti 
duiis. Bankai nepriiniavek.se 
liųtuž jokius nuošimčius. Be 
to ir palys bankai neturi daug 
indėli;;. Daugumoj pinigai yra 
valstybinio banko rankose. 
Bendrai visi vei.g a laikyti pi 
nigus ,b: nke, bet stengiasi Įsi 
gyti kokią nors nuosavybę, 
nes laikant banke pinigo ver 
tė krenta. Kaip Brazilija išbris 
iš ekonominių sunkumų, sun 
ku. pasakyti.

timo. Kas dar bus kandidatais 
dar be Adhercar de Barros 
kol kas nežinia,

Atvyks Schachtas

Jão Alberto kuris lankosi 
Europoj pakvietė žymų Vokie 
tijos finansistą atvykti Brazi 
lijon pastudijuoti Brazilijos 
ekonominės padėties.

Is Pabaltijo — i Kazachs- 
tana.

rašytas ir parlamento nubal
suotas, Bonnos ir Paryžiaus 
sutartis. Viena sutartis liečia 
pabaigą Vokietijos okupacijos 
o kita - Europos Gynimo Ben 
druomenę.

Neužilgo šių sutarčių' tvirti 
nimo klausimą pradės svars
tyti Prancūzijos parlamentas, 
ir tai darys nevėliau birželio 
mėnesio.

per sausio ir vasario mėnesi 
us davė pajamų du bilijonus 
kruzeiru. Amerikoj kavos kai 
na turi tendencijos dar kilti.

Saaro klausimas
Prancūzijos - Vokietijos san 

tykius daug nulems Saaro te 
ritorijos likimo išsprendimas. 
Šiuo reikalu jau daug kartų 
tarėsi abiejų valstybių minis
terial pirmininkai. Atrodo, kad 
geriems norams esant dar 
prieš Bonuos ir Paryžiaus su 
tarčių svarstymą Prancūzijos 
parlamente. Saaro klausimu 
bus susitarta. Šiomis dieno
mis Bidault su Adenaueriu 
vėl tarsis.

Adenauer Saaro klausimą 
norėtų spręsti šitaip:

1. Saaro teritoriją sueuro- 
pėjinti, 2. naujas valdymo sta 
tūtas turėtų būt paties Saaro 
krašto gyventojų balsavimo 
keliu, patvirtintas. 3. Šitoks 
klausimo išsprendimas negali
būt pretekstu trukdančiu vė
liau vakaruose keisti Vokie
tijos sienas.

Su pirmais dviem punktais 
ir prancūzai sutinka.

Išrasti vaistai prieš 
vaiku paralyžių.

Pranešimai iš Amerikos sa 
ko, kad Pittsburgho universi 
teto laboratorijose, Dr. Jonas 
E. Salk, išrado vaistus prieš 
vaikų paralyžiaus ligą, kuri 
dabartiniu metu yra labai iš
siplėtusi Amerikoje ir kituo-

Atominės energijos laboratorija. Aragone, netoli Čikagos, 
medžiagų radioaktyvumas.

Nepavyko susitarti del bendro 
kandidato.

Latvių žurnalistai jntormuo. 
ja, jog Kazachstano «apgyven 
dinimo vajus», perkeliant iš 
europinės TSRS teritorijos gy 
ventojus, jau palietęs Estiją 
ir Latviją. Vasario 24 d. Tali 
no radijas pakvietęs «savano 
riškai» ten vykti, ir rytojaus 
dieną 200 «pasisiūlė patys» - 
bent taip oficialiai skelbiama.

kur tyrinėjama atominių

Kol kas tai yra tik apskaičia 
vimai, bet paremti moksliš 
kais pagrindais. Dar tik daro 
mi pirmi bandymui, bet atro 
do, kad tikslas bus pasiektas. 
Tūkstančiai vaikų bus išgel 
bėti nuo skausmo ir mirties.

klų fabrikus, jų aerodromus, 
strateginės vertės vietoves, 
kas bent kiek žino komunis 
tų galvoseną, tai šitokio net! 
keto posūkio negali išaiškinti 
kaip tik nenuoširdžiu, bet 
momentui reikalingu mane
vru.

São Paulo gubernatorius dė 
jo pastangų, kad vyriausybę 
palaikančios partijos išstatytų 
vieną kandidatą prieš opozi- 
cionerio Adhemar de Barros, 
nežiūrint didelių pastangų tai 
padaryti nepavyko. Didžioji 
spauda, kaip O Estado ir A 
Gazeta Kaltina politikos vadus 
stoka patriotizmo ir gyvena
mojo momento reikalų supra

— Kaip Sovietai «sutvarko» 
savo draugus. Į Garkos uos
tą Jenisiejaus žemupyje lai
kosi visa eilė užsienių laivų, 
daugiausia Skandinavijos ir 
P. Amerikos kraštų. Į atplau 
kusius laivus medžius krauti 
turi darbo vergai, iš kurių jū 
rininkams vis dėlto pavyko 
išgauti vertingų žinių. Pasiro- 

(pabaiga 6 pusi.)

manevrai • Brazilijoje
Maskva meta visas savo 

kortas stalan, kad tik sutruk 
dyti Europos Gynimo Bendruo 
menės suorganizavimą. Žinant 
kad neužilgo Prancūzijos par 
lamentas svarstys, ar Prancū 
zija prisidės prie E. Gynimo 
Bendruomenės ir ar sutiks su 
Vokietijos apsiginklavimu, 
Maskva daro visa, kad pran 
cūzai apsispręstų prieš Euro
pos Gynimo Bendruomenę bei 
Vokietijoj apginklavimą. Vie 
nas iš tokių žygių tai naujas 
pareiškimas įteiktas Ameri 
kai, Anglijai ir Prancūzijai, 
kuriame siūloma sudaryti vi 
sos Euronos kolektyvinę sau 
gurno sutartį, kurioj galėtų ir 
Amerika dalyvauti. Si kolek
tyvinė sutartis užimtų vietą 
dabar organizuojamos Euro
pos Gynimo Bendruomenės. 
Kas dar įdomiau, kad Molo 
tovas žada paskui net rimtai 
pasvarstyti apie Rusijos daly 
vavimą Siaurės Atlanto Są 
jungoje.

Sį Kremliaus politinį mane 
vrą netenka kaip nors kitaip

Atvyksta Respublikos prezi
dentas.

Sį šeštadienį atvyksta Į São 
Paulo Respublikos preziden
tas Getulio Vargas atidaryti 
gyvulininkystės parodos, kuri 
bus Agua Branca parke ligi 
11 d. balandžio.

Salario minimo

finansų ministeris pasiūlė res 
publikos prezidentui nustatyti 
Cr.$ 1 800,00. Buvęs darbo mi 
nisteris Jango Goulart siūlė 
2300. Kąpasakys atstovų rū
mai dar nežinia. Tik viena 
jau aišku, kad kol bus priim 
tas šitas salario minimo, pra 
gyvenimas bus pakilęs kele 
riopai.

Kriziš jau čia pat.

Rinkoje jaučiamas didelis 
pinigų trūkumas. Už išleistas 
prekes apmokėjimas, su dide 
liu pavėlinįnu, vyksta labai 
sunkiai. Nemaža industrialų

įdomi drama, portugalų kalboje, balandžio 3 d., Vila Ze 
Jinoje gimnazijos salėje, stato kongregadai ir Filhas de 
Marija. Gautas pelnas skiriamas bažnyčios vitražų sūdė 
jimui.

Neužmiršk 3 balandžio 20 vai. atvykti pamatyti įdo
maus vaidinimo, gerai paruošto, gražiai dekoruoto. Pak 
vietinius reikia įsigyti iš anksto pas kongregadus bei 
klebonijoje.

Geriausias būdas sutaupyti šiais nepastoviais laikais yra 
įdėti pinigą į nejudamą nuosavybę. Ilgai sau galvos 
nesukdamas įsigyk PIGIA KAINA, vos Cr$ 20,00 už me 
trą žemės, ILGAM ISSlMOKĖJlMUl, dešimt pro 

centų įmokant užperkant, patogioj ir gražioj vietoj,
JARDIM DAS LAVRAS,

buvusioj fazendoj Lavras, vos už 9 kilometrų nuo Ribei 
rão Pires, prie Ouro Fino, arba už 16 nuo Suzano mies 
to. Sklypai įvairiaus didumo, žemė tinkama daržinikys- 
tei — chacara. Kreiptis vietoj pas savininką Balį Paber 
žį, arba Vila Zelinoj pas Vitą Tijūnėlį. Iš miesto eina 

autobusai Ouro Fino pro pat minėtą nuosavybę.
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Už geležinės uždangos
Raudonieji Lietuvos viešpa 

čiai. Per Lietuvos nepriklau
somybės šventę Vasario 16 d. 
sušauktasis Lietuvos kp VIII 
-sis suvažiavimas centro ko
miteto nariais išrinko iš viso 
84 komunistų veikėjus ir 36 
kandidatus. Tačiau tarp jų žy 
mų skaičių sudaro ligi tol lie 
tuvių komunistų gyvenime 
nepasižymėję ir negirdėti vei 
kėjai rusai, kaip M. Afoninas, 
G. Bacharovas, A. Bielouso- 
vas, A. Bobanovas, N. Gyga- 
novas, A. Čistakovas, A. Fe- 
dorovičius, G. Fedotovas, L 
Ivanovas, J. Jadogalvis, A. Jė 
fremovas, A. Kožuchovskis, 
B. Lopato, V. Lucenko, V. Mti 
raško, A. Petrovas, S. Poliš- 
čiukas, A. Ramanovas, A. 
Smirnovas, A. Spasionovas, 
A. Stučenko J. Svisčiovas, N. 
Bielianinas, K. Gabdankas, R. 
Jegorovas, M. Pantiuchinas, 
J. Sinisinas, J. Sokolovas, F. 
Teriošinas, A. Vjukas, V. Vo 
Jodinas ir kt. Be to, visa jų
eilė yra sulietuvinę savo pa 
vardes, pvz. Zarinas pasiva
dino Bilevičium, Grosmanas - 
Didžiuliu etc. Revizijos komi 
sijon išrinktais paskelbti: K. 
Andrijatis, J. Bartašiūnas, 
«garsioji» M. Chodos - Alek 
sandrovič, P. Eidukas, J. Gri 
galavičius, V. Gustauskas, V. 
Gutauskas, V. Kremsas, K. Ku 
laženko, P. Kutka, A. Likas, 
A. Mėlynis, M. Mikalauskas, 
J. Norkūnas, E Perednienė, 
V. Savickis, S. Šidlauskas, E. 
Užpalevičius.

Centro komiteto plenumas 
ck pirmuoju sekretorium iš
rinko A. Sniečkų, antruoju 
sekretorium - M Šumauską ir 
ck sekretorium V. Niunką. 
Ck biuro nariais išrinkti A. 
niečkus, M. Šumauskas, V. 
Niunka, M. Gedvilas, J. Pale
ckis, K. Liaudis, V. Augusti
naitis, E. Ozarskis, F. Bieliau 
skas, M. Afoninas ir M. Kene 
vičius. Kandidatais į ck biuro 
narius - G. Zymanas, V. Lu
cenko ir J. Petkevičius. Ple-

numas ck skyrių vedėjais pa 
tvirtino šios kom. veikėjus: 
M. Afonina - partinių profsą
junginių ir komjaunimo orga 
nų skyriaus vedėju; J. Smil
gevičių - propagandos ir agi 
tacijos sk. vedėju; S. Juoza
pavičių - žemės ūkio; S. La 
zutką - mokslo ir kultūros sky 
riaus, S. Kondrašką - pramo
nės ir transporto skyriaus, J. 
Jurgaiti - administracinių ir 
prekybos-finansų organų sky 
riaus vedėju, M. Kaunaitę - 
darbui moterų tarpe skyriaus 
vedėja ir A. Paradauską - 
partinės komisijos prie Lietu 
vos kp ck pirmininku. Pienu 
mo patvirtinti laikraščių re
daktoriais šie: G. Zymanas - 
«Tiesos» redaktorium, V. Lu 
cenka - «Sovíetskaja Litva» 
redaktorium, A. Fedorovičius 
- «Cervoni Standar» redakto
rium, J. Karosas - «Valstiečių 
Laikraščio» redaktarium.

Taigi šie visi «draugai» yra 
faktiškieji okup. Lietuvos rau 
donieji valdovai, žinoma, pir 
miausia turį ligi smulkmenų 
aklai vykdyti gaunamus iš 
Maskvos įsakymus. Būdinga, 
jog senieji komunistų veikė
jai, anksčiau dar galėję šiek 
tiek pasireikšti, dabar vis nūs 
tumiami į užpakalį. Vietoj jų 
vis didėja procentas grynų ru 
sų, iš Rusijos importuotu bol
ševikų ir lietuviškais vardais 
pasivadinusių svetimtaučių, Ii 
gi tol Lietuvos, kad ir komu 
nistų, gyvenime žymiau nepa 
sireiškusių.

Per suvažiavimą paaiškėjo 
ir daugiau įsidėmėtinų dalykų. 
Pasirodo, kad tiek Sniečkus, 
tiek ir kiti liet, pavardėmis 
besivadiną Maskvos imperia
listų agentai stengiasi visokį 
ais būdais su dar didesniu įtū 
žimu suniekinti visa, kas bu 
vo Neprikl. Lietuvos laikais 
sukurta Dabar okup. Lietu
vos gyventojai turi džiaugtis 
ne tik Ukrainos prijungimo 
prie Rusijos 300 m. sukakti-

«

Antanas. Vaičiulaitis

Saulei tekant, mėlynasis 
Lino žiedas atsivėrė.
Kai žėrėjo pievų rasos, 
Jis lašų burbuolę gėrė.

Lino žiedo gražumėlis, — 
Visas laukas mėlynavo.
Ir čiulbėjo vyturėlis, 
Ir gegulė sukukavo

Kai namo saulutė slinko, 
Lino žiedas susimerkė.
Ir galvelė jo palinko, 
Lyg nuliūdo, lyg ko verkė.

Kaip skaisčiausią žemės turtą, 
Toj galvelėj jis užvožė 
Nuo nakties tamsiųjų burtų 
Savo žiedo melsvą grožį.z

New Yorkas. 1946. IX. 20.

mi, bet ir Lietuvos užgrobimu, 
įvykdytu 1795 m. carų. Snie 
čkus suvažiavimo dalyviams 
kalte kalė į galvą, kad Ukra 
Inos užgrobimas turi «visoms 
mūsų šalies tautoms milžiniš 
ką reikšmę». O caro valdžios 
užgrobtos Lietuvos «darbo 
žmonės yra dėkingi rusų tau 
tai» už «nesavanaudišką pa
galbą». Girdi, «labai svarbu 
yra nušviesti istorinę lietuvių 
tautos draugystę su didžiąja 
rusų tauta. Šios draugystės 
dėka lietuvių tauta buvo išgel 
beta nuo pavergimo ir pilnu
tinio išnaikinimo iš šunų - ri 
terių pusės. Centralizuota Ru 
sijos valstybė suvaidino milži 
nišką vaidmenį visų mūsų ša 
lies tautų istoriniam likimui, 
tame tarpe ir lietuvių tautos 
likimui.

— Lietuvis pakviestas į 
tarp, etnologų kongresą. J.

(nukelta į 3 pusi.)

Kaip jie mus sušaudė
Pulk. J. Petruitis

(Tąsa)

Naktis buvo labai šalta, ir 
uodai taip pat kandžiojo, kaip 
balose. Be to, bijojome, kad 
užtikęs kas nepaklaustų mūs 
dokumentų.

Birželio 30 d. anksti rytą, 
saulei tekant, kerdžiui pradė
jus trimituoti ilgu mediniu, 
beržo tošim apvyniotu trimitu, 
mes atsikėlėme. Su kerdžiumi, 
simpatišku senuku, susipažino 
me dar vakar. Juo mes labi
ausiai pasitikėjome, nes jis 
žinojo, iš kur mes ir kas mes 
esame. Dabar paklausėme jį 
kelio į Puchovičius. Jis nuro 
dė mums kelią per Ivanovką. 
Mišku eidami, sutikome daug 
kareivių ir pabėgėlių. Iš miš
ko išėję, prie pat Ivanovkos 
ant tilto radome raudonarmie 
čių sargybą, .kuri tikrino per 
tiltą einančių dokumentus. 
Mes tuojau pasukome per miš 
ką atgal į Zapalčikus. Iš Za- 
palčikų nuėjome į Molotovo 
kolchozą.

Tik priėjus Molotovo kol
chozą, man labai pakilo karš 
tis - visai pakirto kojas, ir 
akyse pradėjo raibuoti. Toli
au eiti nebegalėjau nė vieno 
žingsnio. Pulkininkas Juozas 
nebežinojo, ką su manim be
daryti.

— Nėra jokio reikalo mum 

abiem čia žūti. Tu, Juozeli, 
eik ir ieškok būdų išsigelbėti. 
Aš nebegaliu toliau eiti - čia 
pasiliksiu. Jei tau pavyktų 
išsigelbėti, pranešk mano na
miškiams, kur aš likau. Jei 
pasveikęs parvykčiau namo, 
pranešiu apie tave.

Į ką čia bus panašu, jei aš 
čia tave ant griovio kranto 
paliksiu. Juk pas žmones ta- 
užeiti negali, kur dingsi?

— O į ką bus panašu, jei 
tu čia mane beslaugydamas 
drauge su manim vėl pateksi 
į velnių rankas? Bent vienas, 
kuris galime, turime išsigel
bėti. Po poros valandų kris 
karštis, aš ir vėl galėsiu nu
ilsti į mišką, o tu eik, tik grei 
čiau eik, kol dar niekas neat 
kreipė į mus dėmesio.

Pagaliau ir Juozą įtikinau, 
kad nėra jokios prasmės mum 
abiem čia pasilikti. Nuoširdži 
ai atsibučiavęs su Juozu ir 
su lenku, išsiskyriau: .jiedu 
nuėjo sau rytų kryptimi, o aš 
pasilikau prie Molotovo vardo 
kolchozo ant griovio kranto 
gulėti.

ATSISKIRIU SU NELAIMĖS 
DRAUGAIS.

Po poros valandų, pasijutęs 
stipresnis, kolchozo patvori
ais, pro trigonometrinį iš kar 

čių kaimo gale ant kalnelio 
pastatytą bokštelį (trikojį) pa 
lei Puchovičių kelią nuėjau 
į mišką prie bulvių lauko. Pa 
sirinkęs sausesnę vietą, atsi
guliau po pušimis ir užmigau. 
Saulei leidžiantis, per miegus, 
netoli manęs išgirdau rusiš
kai kalbant:

— Štai, šiai, jis čia guli, aš 
jį čia prie tų pušų mačiau.

Baisiai persigandau. Aiškiai 
supratau, kad. jie dabar ma
nęs ieško. Nei bėgti, nei rėk 
ti Jei kelčiaus bėgti, tuojau 
gali nušauti, nes jų balsai vi 
siškai čia pat. Nutariau gulė
ti. kaip negyvas, ir viena 
akim žiūrėdamas pro palto 
skverną, kas čia tokie pasiro 
dys. Pagaliau iš pakrūmės 
pasirodė jaunas, kokių septy
niolikos metų, berniukas su 
botagu rankoje ir sena bobu
tė, kurie čia netoli pamiškė
je bulves vagojo. Mano išgas 
tis kiek atslūgo, kilstelėjau 
galva.

— Parodyk, balandėli, vei
dą, kas esi: ar senas, ar jau
nas ir kaip čia atsiradai? - 
švelniai paklausė mane senu
tė.

— Aš esu pabėgėlis Minsko. 
Susirgau. Nebegalėdamas to
liau eiti, atsiguliau pailsėti.

— Ai, koks senukas ir pa
vargęs, tur būt, ir labai alka
nas Balandėli, sakyk man vi 
są teisybę, nebijok manęs. 
Tu, balandėli (golubčik), ne 
pabėgėlis, o būsi menas tų, 
kuriuos ten aną nžStį miške 
palei plentą šaudė. Aš gi ta

ve dar dieną mačiau einantį. 
Nebijok manęs, mano sūnus 
yra dviejų kolchozų viršaitis, 
nes šio kolchozo viršaitį į 
kariuomenę paėmė. Aš tuo
jau atsiųsiu savo dukterį, ku 
ri atneš tau, balandėli, ko 
nors užkąsti... - prisėdus prie 
manęs, glostydama mano gal 
.vą, senutė, labai švelniai, vi
siškai motiniškai ramino ma
ne.

Niekad nesitikėjau šiame 
miške gulėdamas išgirsti tiek 
malonaus nuoširdumo ir užuo 
jautos. Netikėtai sutinku jau 
antrą gudę senutę, kurios už 
jaučia žmones jų nelaimėje. 
Matyti, jos labai gerai supran 
ta, ką reiškia vargas. Juk aš 
nieko neprašiau, o jos pačios 
nori patarnauti. Pasirodo, kad 
joms jau yra žinoma, kas su 
mumis atsitiko birželio 26 
naktį.

Netrukus atbėgo »į mišką 
jaunutė, grakšti, nedidukė, 
išblyškusiu veideliu, perkeli
ne melsva vargo suknele ap
sivilkusi .vienplaukė, dailiomis 
šviesiomis kasaitėmis apran- 
gyta galva, septyniolikos gal 
aštuoniolikos metų mergytė - 
labai gyva, drąsi ir kalbi. Ji 
man atnešė saldaus pieno 
molinį ąsotėlį, saldžių ruginių 
kepainių (su pataka) ir sūrio 
gabaliuką. Labai skaniai va
karieniaudamas, kalbėjau su 
ja gudiškai.

Man bevalgant ir besikal
bant su mergaite, atėjo ir se 
nutė. Mergaitė senutę vadino 
bobute - matyti, senutė ne

buvo jos motina. Tuo tarpu 
saulė nusileido ir ėmė temti.

Aš galvoju, kad čiataumie 
goti bus nepatogu, nes čia la 
bai šalta ir uodai kandžios. 
Kolchoze priimti žmogų be 
dokumentų labai griežtai už
drausta - už tai gali visas 
kolchozas nukentėti. Bet aš 
tave nuvesiu į «sušilką» (džio 
vykia), ten bus šilta ir niekas 
tavęs nepastebės. Eime, gale 
si pailsėti.

Iš miško išėję, ėjome sau
lėlydžių prieblandoje per bul 
vienas ir daržus. Mergaitė, 
ąsotėlį paėmus, nubėgo į kol 
chozą. Senutė mane nuvedė 
į mažutę pirkaitę, tarp pieno 
perdirbimo farmos (kolcho- 
zininkai pieninę «farrna» va
dina) ir didžiulės daržinės. 
Pirkaitė su dviem mažyčiais 
langeliais panaši į mūsų kai
mo jaują linams džiovinti. Čia 
buvo džiovinamos lentos ir 
ant žemės gulėjo plonų minkš 
tų obliedrų krūva. Iš tų skie 
drų pasiklojau minkštą patalą, 
ir atsiguliau. Iš Kauno kalė ji 
mo išvykus, tai buvo pirmuti 
nė gera nakvynė. Tik šiek 
bijojau, kad kas nors netikė
tai manęs čia neužtiktų.

Toje pirkaitėje ant skiedrų 
išgulėjau tris paras. Pro lan
gelius pietuose ir vakaruose 
vis girdėti nuolatiniai bombar 
davimai, naktimis matyti toli
mi liepsnų pliūpsniai ir gaiš 
rų pašvaistės. Rytmečiais, kol 
chozininkams dar tebemie
gant, staiga sugirgždėjusios 
prasiverdavo mano pirkaitės

2



pusi. 3 MŪSŲ LIETUVA 1954 m. balandžio 3 d.

(pabaiga iš 2 pusi.)

Lingis, kuris Švedijoje yra 
baigęs aukštuosius etnologi
jos mokslus ir laikomas vienu 
iš senosios žemdirbystės Iran 
kių žinovų Švedijoje, su ke
liais kitais švedų etnologais 
yra pakviestas aktyviai daly 
vauti šiemet birželio mėn. Ko 
penhagoje, Danijoje, šaukia
mame pirmame tarptautinia
me arklo ir plūgo istorikų 
kongrese. Į kongresą atvyks 
atstovai iš viso pasaulio, kur 
tik šie seni žemdirbistės įran 
Idai buvo vartojami. J. Lingis 
yra paruošęs žemėlapius Šve 
dijos liaudies kultūros atlasui 
apie lietuviškojo arklo tipo, 
literatūroje paprastai vadina 
mo suomišku arklu, paplitimą 
Švedijoje. J. Lingio straipsnis 
tarptaut, etnologinio žurnalo 
«Folk-Liv» 1952 m. tome apie 
Suomišką arklą Švedijoje yra 
lyg komentarai tiems žemėla 
piams. Straipsnyje paliesta ir 
Lietuva.

Knygos Bare
Išleistas jau antrasis Lietu

viškosios Enciklopedijos to
mas, kuriame duoti visos Lie 
tuvos miesteliai su iliustraci 
jomis, kultūriniai laimėjimai 
ir daug įvairios vertingos me 
džiagos. Jis apima didžiąją 
dalį B raidės. Rūpinamasi 
kas 4 mėnesiai išleisti po tomą. 
Tačiau juose net ir iš sausų 
enciklopedinių žinių akivaiz
džiai išryškėja, kiek yra iš
kentusi Lietuva. Vydūno «Pra 
bočių ešėliai» išspausdinti 
JAV - se. Čikagoje suruoštas 
platus Vydūno minėjimas. Jau 
pasirodė monografija apie 
Myk. Sleževičių ir Nykos - Ni 
liūno poezijos «Orfejaus me 
dis». P. Andriušis rašo roma
ną iš kaimo gyvenimo « Ant 
pušalelio».

Įžymus vokiečių žurnalas 
«Stimmen der Zeit» vasario 
mėn. numeryje paskelbė nrof. 
A. Maceinos straipsnį «Pasa
kojimas apie Antikristą - kaip 
Solovjovo apokaliptinė istori

Duryse apie dešimtdurys. Išsigąsdavau, 
pasirodydavo malonioji mer
gaitė, kuri atnešdavo man 
pieno ąsotėli, porą ruginių 
kepainių, Kieto sūrio gahaliu 
ką ir vieną virtą kiaušinį. 
Ateidavo ir geraširdė senute 
patikrinti mano sveikatos. Vie 
ną sykį paklausiau senutę, ar 
jos sūnus viršaitis žino, kad 
šioje pirkaitėje slepiasi ka
linys.

— Jisai, balandėli, žino, kad 
čia ligonis kalinys slepiasi, 
aš jam sakiau. Bet mano sū
nelis labai geras žmogus, jis 
mane labai myli ir dėl manęs 
nieko nesigaili. Tik jis liepė 
saugotis, kad niekas nepaste 
betų, nes gali būti «bėdos».

Liepos 1 d. apie pusiaunak 
tj visam kolchoze staiga pasi 
girdo didžiausias bildesys, 
triukšmas ir žmonių šukavi
mai. Žiūriu pro pirkaitės lan
gelius - visur pilna važiuo
jančios ir einančios kariuo
menės. Tarp pieno perdirbi
mo farmos ir patakos (saldaus 
sirupo) fabriko pilnas kiemas 
vežimų, arklių ir raudonarmie 
čių. Matau, kad jie, užimdami 
visus butus, daržines ir tvar
tus, taisosi nakvoti. Negaliu 
suprasti, kur jie eina: ar jie 
traukiasi, ar žygiuoja pirmyn. 
Susiraičiau ant skiedrų pir
kaitės pasienyje ir, paltą ant 
galvos užsiklojęs, guliu kaip 
negyvas. «Kad tik jie neužsi 
manytų įsibrauti į mano pir
kaitę» - galvoju sau. Bet kur 
tau jie neįsibraus. Sugirgždė 
jo durys, ir į pirkaitę įgriuvo 

jos vizija». Tai yra įvadas į 
autoriaus knygą, kurią leid 
žia vokiečių «Herderio» leidy 
kla. Visus Solovjovo raštus į 
vokiečių k. yra užsimojęs iš
versti buv. VD Umto Kaune 
prof. Šilkarskis, dabar dėstąs 
Bonuos un-te, šiemet sausio 
1 d. sulaukęs 70 metų. Jam 
talkina taip pat dirbęs Kaune 
doc. Dr. Strauchas. A. Vaičių 
laitis ruošia O. V. Milašiaus 
rinktinę lietuviškai. Į ją bus 
sudėti šio žymiojo poeto ei 
lėraščiai ir poema «Miguel 
Manara». Australijoj Lietuvių 
Kultūros Fondo leidžiamas 
pirmasis metraštis, pavadintas 
«Atolu». Jame su savo raštais 
dalyvauja visa eilė mūsų se 
nosios kartos rašytojų ir jau
nesniųjų plunksnos žmonių. 
Meniškai knygą sutvarkė V. 
Simanavičius. Paryžiuje pran 
cūzų k. regiamas spec. «Bul 
letin Líthanien» numeris, ku 
ris, numatoma, išeis prieš Ve 
lykas.

— Jungtinės Amerikos Vals 
tybės. Džiaugiasi lietuvio dar 
bais. Detroitio dienr. «Times» 
plačiai aprašė lietuvio arch. 
Edm. Arbačiausko darbus ir 
veiklą. Jis didžia dalimi pri 
sidėjo prie projektų parengi
mo Michigano un-to atom, e- 
nergijai tyrinėti institutui, su 
darė braižinius naujajai Det
roito didmiesčio vandentiekio 
stočiai, apimančiai 40 ha plo 
to, suprojektavo visą eilę mo 
kyklų, sporto pastatų, ligoni
nių. Į jį kreipiasi su užsaky
mais ne tik iš JAV, bet taip 
pat iš liaįijos, Argentinos, 
Brazilijos. Peru. Šiuo metu jis 
projektuoja planus didžiuliam 
un-to miestui ir yra Lawren 
ce Technologijos Instituto ar 
chitetūros dekano prof. Earl 
Pellerino vyr. bendradarbis- 
Un-to biuletenis skyrė beveik 
visą numerį jo veiklai pavaiz 
duoti. Arch. Arbačiauskas yra 
vedęs rašytoją Al. Rūtą-Nakai 
tę, kurios veikalas vaikams 
bus greitu laiku statomas Č:- 
kagoje. Arbačiauskas yra lais 
vosios Lietuvos un-to auklėti 
nis.

ginkluotų vyrų. 
Užsižiebę degtuką, pamatė 
mane

— Kas čia guli?
— Aš labai sergu, gulėda

mas čia, pasienyje, jums ne
trukdysiu.

— Draugai, nelieskite jo, 
čia yra ligonis, - įspėjo vieni 
kitus, kad neužgautų ligonio.

Jie, pasikloję skiedrų ir 
šautuvus sumetę į vieną kam 
pą. sugulė. Iš jų pasikalbėji
mų supratau, kad jie jau tre
čia diena nieko nevalgę, bet 
iš kur jie eina, negalėjau su 
prasti. Dar kelis kartus buvo 
atsidariusios pirkaitės durelės, 
bet kitiems jie nebeleido Įei
ti, sakydami:

- Nelįskite, čia yra ligonis.
Kad daugiau nebebandytų 

kas varstyti pirkaitės durų, 
jie, suradę kažin kur vielos 
gabalą, užrišo jas.

Tą naktį nė kiek negalėjau 
užmigti. Išaušus raudonar
miečiai atsikėlė ir išėjo, bet 
savo šautuvus paliko sumes 
tus pirkaitės kampe. Žiūriu 
pro langelį, kas kieme daro
si. Labai nustebau pamatęs 
juos mėtant į patvorius ir dar 
žus šautuvus, šalmus, kepures 
ir uniformų ženklus. Aukštes
nių laipsnių komandirai ir po 
litrukai persirenginėjo civili
ais drabužiais. Iš viso ko ma 
tyti, kad čiau jau nebe gin
kluota kariuomenė, bet net
varkinga gauja.

(B. D.)

PRAŠO SUDARYTI TAUTINI 
US PARLAMENTUS TREMTY

Jungtinių Tautų bendrojo 
posėdžio Paryžiuje metu Pran 
elizijos Sąjunga Pavergtoms 
Tautoms Ginti įteikė visumos 
delegatams nekomunistams 
memorandumą, kuriame buvo 
prašoma įkurti oficialų orga 
ną pavergtoms tautoms atsto 
vauti. 1954 m, sausio mėn. 
minėtosios prancūzų Sąjun
gos pirmininkas Francois de 
Romainville įteikė JTÓ gene
ral. sekretoriui Hammerskjol 
dui raštą su tais pačiais rei
kalavimais, kuriuos parėmė 
«New York Times», skelbda
mas, kad Pavergtosioms Tau 
toms Ginti Sąjunga turi būti 
pripažinta lygiagrečiu Jungti 
nių Tautų organizmu.

Sąjunga, primindama Žmo
gaus Teisių Deklaraciją ir iš 
jos susidarančias išvadas bei 
tautų pasižadėjimus atskirda
ma tikrąją rusų tautą nuo ten 
viešpataujančio režimo ir 
konstatuodama, kad Sov. Są 
jungoje pavergtų tautų valia 
negali būti laisvai išreiškiama, 
prašo, kad okupuotųjų kraštų 
egzilai būtų laikomi savo tau 
tų reprezentantais ir kad ji
ems būtų leidžiama išrinkti 
savo tautinius parlamentus 
tremty. Toks parlamentas nu 
matomas iš dviejų rūmų: vie
ni susidarytų iš emigrantų, 
išvykusių prieš karą ir vėli 
ausiai iki karo pabaigos, an
trieji rūmai - iš piliečių, erai 
gravusių jau po karo.

Pavergtosioms Tautoms Gin 
ti S-ga taip pat pageidauja, 
kad toms vyriausybėms būtų 
suteikta po kelis ha simboli, 
nės eksteritorinės teritorijos. 
Tai turėtų milžinišką reikšmę 
ateičiai. Tai būtų realus pat
virtinimas tų teisių, kurių ars 
tatyti Jungtinės Tautos nepa
jėgia, nors tai- padaryti būtų 
jų prievolė. Tuo būdu laisvo
sios tautos galėtų kiek nura
minti savo sąžinę prieš isto
rijos teismą, o tuo pačiu pa
ruoštų kelią į laisvę ir gero
vę

Jungtinių Tautų posėdžiai, 
kuriuose dalyvauja Sov. Są
jungos atstovai, atstovaują 
pagrobtosiom valstybėm, štily 
ginami su anoniminės akcinės 
bendrovės visuotiniu susirin
kimu, kur didelė dalis balsų

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

Dėl smulkesnių informacijų kreiptis pas autorizuo
tą korektorių STASĮ VANCEVIČIŲ į jo raštinę RUA 
BÓA VISTA, 236 - 2.° andar, sala 202 - Tel. 35-9528 nuo 
9 iki 12 vai. ir nuo 14 iki 18 vai. Šeštadieniais nuo 9 
iki Í2 vai.

SEKANTIEJI VAŽIAVIMAI IS SÃO PAULO Į MA
RINGĄ REAL LĖKTUVU BUS BALANDŽIO 5 ir 26 die 
ną ir GEGUŽĖS 17 dieną. Kadangi vietų skaičius ribo
tas, tai užsirašyti reikia iš anksto. Važiuojant traukiniu 
reikaiinga iš S. Paul© išvykti vieną dieną anksčiau.

* *

Aušros belaukdamas brendu per naktį, 
Per naktį klaikią, naktį kurčią...
Jau dienos spėjo viltį man užplakti, 
Kad židinio nebeužkurčiau.

Likimo žiaurios rankos rankioja 
Nakčia paklydusius aplinkui, — 
Ir tuos, kur su viltim dar slankioja, 
Ir tuos, kur be vilties praslinko.

Pas ką paklausti kelio tąmsią naktį, 
Į ką man melstis atsigrįžus?
Kad dienos spėjo viltį man užplakti, 
Prisikėlimas gi per kryžius?...

Pasikalbėjimas su Lietuvos Konsulu São 
Pantyje p. A. Polisaiciu.

Turėdamas šiek tiek lais
vo laiko, nutariau aplanky 
ti mūsų Konsulą p. A. Polišai 
tį. Nutarta, padaryta. Tad, 
nieko nelaukdamas ir lei-

Lietuvos Konsulas São Pauly 
p. A. Polišaitis.

atstovaujama gangsterių pa
vogtomis .akcijomis - iš 10 
narių valstybių.

Juozas Mikuckis

daus bei begalvodamas, kaip 
pradėsiu ir ką kalbėsiu, he
matomai, pasijutau, kad jau 
besąs prie Konsulato. Štai ir 
jo iškaba prie vartų, o prie 
namo Lietuvos Vytis. Kaip 
malonu, jauku, berods, kad 
Lietuvoj esi. Dar viena aky- 
mirka ir pats p. Konsulas. 
Konsulato tarpdury. Pasikei
čiame sveikinimais bei trum
pomis mandagumo frazėmis, 
o po to, aš jau ir p. Konsulo 
kabinete bei jo pakviestus 
sėdžiu prie stalo. Nedidelis, 
bet skoningai sutvarkytas: ti
es durimis ant sienos Lietu
vos Vytis, ant kitos - didelis 
aliejiniais dažais pieštas pa
veikslas - «Vytauto priesai
ka». Ant rašomojo stalo, prie 
nedidelio stiebelio kaba Lie
tuvos trispalvė. Geriau įsi
žiūrėjęs, pastebėjau, kad vė
liavėlė ne iš dalių susiūta, 
bet jau taip išausta. Pagalvo 
jau, nejaugi dar iŠ Lietuvos 
atvežta ir nesusilaikęs, pa
klausiau, bet, iš girdęs atsa
kymą, kad čią įgyta, nuste
bau. Be to, kabinete pastebė
jau ir labai gražaus darbo 
«vargo mokyklą» ir dar kele 
tą lietuvių liaudies meno sta 
tuečių. Tai vis Lietuvą prime 
na, tai viskas artima lietuvio 
širdžiai. Bet manau, kad gana 
apie tai, nes su reikalu atė
jau, tad reikia prie jo eiti bei 
pradėjau:

Kaip p„ Konsulas žiūrite į p. 
Dr. P. Mačiulio straipsnį: «Ar 
tai grubus neišmanymas, ar 
bloga valia», tilpusį pr. m. 
spalių mėn. dienraštyje «Drau 
gas, leidžiamam Čikagoje?

Mat, atsakė p. Konsulas, 
poperis viską pakenčia. Bet, 
gaila, tęsė toliau p. Konsulas, 
kad šiuo sunkiu mūsų Tėvy
nei momentu atsiranda žmo
nių, kurie ne kuo nesivaržo - 
rašo kas pakliuvo ir tuo būdu, 
aukščiau minimame straipsny 
je, nepasigailėta kaltinimų 
mano adresu. Tad, nors ir 
nemėgstu atsakinėti į įvairius 
nepagrįstus puolimus, bet kai 
tokius kaltinimus, įžeidžian
čius mano asmenį, primeta ne 
koks nors ten korespodentė- 
lis, pasislėpęs už slapivardės 
bet buvęs Užsienių Reikalų 
Ministerijos tarnautojas, ku
ris, savo laiku, net ir Konsu 
lu tame pačiame São Paulyje 
buvo, tai darosi nebepaken
čiama. Todėl, dar ^praeitame 
mėnesyje parašiau laišką, kai 
po atsakymą p. Dr. P. Mačiu- 
liui į jo, aukščiau paminėtą 
straipsnį, o taip-gi kaipo pa
aiškinimą plačiajai mūsų vi-

(nukelta į 4 pusi.)
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suomenei apie tikrąją, tame 
straipsnyje keliamu klausimu 
padėtį ir pasiunčiau jį Ponui 
dienr. «Draugas» Redaktoriui, 
prašydamas tą mano laišką 
patalpinti artmiausiame reda 
guojamo dienraščio numeryje, 
bet jokio atsakymo iki šiolei 
negavau, o reikalas jog sva
rus yra, nes p. Dr. P. Mačiu 
lis, aukščiau minimame savo 
straipsnyje, tarpe kitko, sako: 
«...kad pirmąją mokyklą einąs 
konsulo pareigas p. Polišaitis 
pardavė dar prieš antrąjį pa 
saulinį karą, ar jam jau pra
sidėjus.... Tai buvo anoji, Mai 
ronio vardo, mokykla....»

Pirmiausiai p. Dr. P. Mačiu 
lis apsilenkė su tiesa, saky
damas, kad «einas Konsulo 
pareigas p. Polišaitis», nes aš 
nesu «einas Konsulo parei
gas», bet esu tikras Nepri
klausomos Lietuvos Konsulas 
São Paulyje, Brazilijoje, pa
skirtas toms pareigoms Lietu 
vos Respublikos Prozidento 
dar 1938 m. balandžio mėn. 1 
d. ir tų pačių metų gegužės 
mėn. 14 d. Brazilijos Preziden 
to pripažintas tose pareigose.

Taip pat netiesa, kad, buk 
aš «...dar prieš antrąjį pašau 
linį karą, ar jam jau prasidė 
jus pardaviau Maironio vardo 
mokyklą», ne, ne tik, kad Mai 
ronio, bet net ir jokios kitos 
Lietuvių Sąjungai Brazilijoje 
priklausančios mokyklos ne
pardaviau ir negalėjau par
duoti, nes, kaip mes visi ge 
rai žinome, parduoti galima 
tik nuosavą daiktą ar turtą, o 
minima mokykla ne mano bu 
vo, bet Lietuvių Sąjungos Bra 
zilijoje, o ką pastaroji perka 
ar parduoda, tai aš už jos vei 
ksmus nesu atsakingas Be to, 
ji yra juridinis asmuo ir kaipo 
tokia, pagal veikiančius Bra 
zilijos įstatymus, yra pilnatei 
sė savo turto šeimyninkė, To 

kiu būdu, be jos žinios ir su 
tikimo, niekas negali prie jos 
turto nei piršto prikišti.

Neatitinkama tikrinybei ir 
p. Dr. P, Mačiulio tvirtinimas, 
kad «...einama prie likvidaci
jos ir trečios mokyklos, Vila 
Belos rajone», nes apie tai 
nieks iš Sąjungos vadovaujan 
čių asmenų nei kalba, nei šį 
klausimą kelia. Apie šios mo 
kyklos likvidavimą ar parda
vimą negali būti kalbos dar 
ir dėl to, kad nėra galutiniai 
baigti sutvarkyti jos nuosavy 
bės dokumentai. O tame kaip 
tik kaltas yra ir pats p. Dr. 
P. Mačiulis, būtent:

1/ kad gavęs 1929 metais 
São Paulo lietuvių kolonijai 
iš p. Radion Podolskio ir jo 
žmonos dovanai sklypą, Vila 
Belos rajone, užsirašė jį savo 
vardu;

2/ kad 1931 m. pastatęs, ant 
aukščiau paminėto sklypo, 
gautais iš Lietuvos pinigais, 
mokyklos namą, pastato staty 
bos dokumentus taip pat su 
darė savo vardu ir

3/ kad 1935 metais išvykda 
mas iš São Paulo, kalbamo 
turto neperrašė Sąjungai, o tik 
vėliau, "paragintas, 1938 m. 
balandžio mėn. 7 d., sudarytu 
pas Kauno Notarą Brazaitį ak 
tu, šį turtą (namą su sklypu) 
padovanojo Lietuvių Sąjungai 
Brazilijoje, kuri už tą p. Dr. 
P. Mačiulio davaną dabar tu 
ri sumokėti valstybės iždui 
43% turto vertės.

Tokiu būdu, Šio Paulo lie 
tuvių kolonijos turtas, perėjęs 
per p. Dr. P. Mačiulio rankas, 
pareikalauja iš Sąjungos did- 
džiulės pinigų sumos, tai do 
vanai padengti. Atrodo, neblo 
ga dovana?...

Bet tai dar ne viskas! Be 
aukščiau išvardintų faktų pa
aiškėjo, kad ankščiau mini 
mos mokyklos pastatas yra 
taip pastatytas, kad dalis jo 
stovi ant gauto per p. Dr. P. 

Mačiulį iš p. Radion Podols
kio ir jo žmonos davanai skly 
po, o kita dalis, tai yra tre- 
čiadalis pastato ant gretimo 
svetimo sklypo, kuris, kaip 
iš surastų dokumentų matyt, 
dar ir dabar priklauso pačiam 
p. Dr. P. Mičiuliui. kurį jis 
1931 m. pirko iš Fr. Ganger 
ir A. Heimsfurter. Tad, savai 
me, kyla klausimas, kodėl 
taip keistai tos mokyklos pas 
tatas pastatytas, o tuo labiau, 
kad jį statė pats p. Dr. P. 
Mačiulis.

Iš pasakvto kiekvienam ai 
šku, kad p. Dr. P. Mačiulio iš 
sireiškimas: «ar tai yra gru
bus neišmanymas, ar bloga va 
lia» geriausiai jam pačiam,’ 
bet ne man, tinka.

Taip kad, p. Dr. P. Mičiulio 
primetamas man kaltinimas 
lietuviškų židinių Brazilijoje 
naikinimu yra visai be pagrin 
do, o jo grasinimai pp. Minis 
teriais: St. Lozoraičių, P. Ža 
deikiu, Dr. K. Graužiniu bei 
VLIK-u neišlaiko jokios kriti 
kos, nes mes, Diplomatiniai 
ir Konsulariniai Atstovai, pa
vestas mums Nepriklausumos 
Lietuvos Valdžios pareigas 
gerai visi žinome. Kaip mes 
jas atliekame, tai gali būti pa 
vyzdžiui, kad ir tas faktas, 
jog mes nei kieno nevaromi, 
nei kieno neraginami, nei, 
pagaliau, nekontroliuojami su 
gebėjome, Sovietų Sąjungai 
1940 m. birželio mėn. 14 d. 
okupavus Lietuvą, apginti Lie 
tuvos Valdžios pavestas mums 
pareigas, o taip pat ir Lietu 
vos trispalvę, kuri, kad ir čia 
São Paulyje, Brazilijoje, dar 
net iki šiolei tebeplevesuoja 
ir,kad Lietuvos Konsulatas S. 
Paulyje dar ir šiandien tebe
veikia, tai ne p Dr P. Mačiu 
lio ar kieno kito nuopelnas, 
bet tik mano. Tai p. Dr. P. 
Mačiulis turėtų žiaoti ir su 
prasti, kad tai faktoriai, ku
rie netbútini Lietuvos vada- 

vimo byloje. O pastaroji, tai 
musų bendras siekimas, ben
dras tikslas ir gyvibiais rei
kalas ją laimėti ir iš naujo 
matyti atstatytą Laisvą Lietu
vą!

Šiuo musų pasikalbėjimas 
ir baigtas.

Padėkojęs p. Konsului už 
priėmimą ir suteiktas informa 
cijas bei palinkėjęs nenuilsta 
mam Lietuvos laisvės gynėjui 
ištvermės ir pasisiekimo, atsi 
sveikinome.

Koresp.

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

Neužmiršk apsilankyti Suarão.

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

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

Daugiau informacijų «Mūsų Lietuvos redakcijoje

Ar jau įsigijai rašytojos K. Pažėraitės idomų roma

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

Musų Lietuvos» redakciją.
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REIKIA BALDŲ? KREIPKIS Į TAUTIEČIO 
J. L. GalinsKas Ltda.

PARDUODAMAS NAMAS,-

2 kambarių virtuves W. C. 
šulnys puiki vieta bizniui 
kampinis sklypas 310 m. kv. 
Bairo do Limão Vila Prado 
Rua Maria Liza Ciqueira N°. 8 
kaina pigi. Dėl informacijų 
kreiptis pas. K. Norkaitį V. 
Zelina Rua Rio do Peixe, 63.

VIC-MALTEMA
PRODUTO DA CIA. PROGRESSO NACIONAL

VIC-MALTEMĄ
O alimento dos campeões

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

- Frio, Quente ou Gelado Sempre Vic-Maltema -

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

nu
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Madeiras do Brasil
PERES & PRANAS LTDA. j

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

Rio de Janeiro - Fones: 52-0229 e 32-62(55 
Em Minas Gerais:

Peres & Cia. Ltda. - Leopoldina - R. Provide.ncia, 71
I Jother Peres de Resende - São Pedro dos Feros
1 Amadeu Cesar Machado - Nanuque, Minas
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MŪSŲ LIETUVA1954 m. balandžio 3 d. Pusi. 5

jprisMfys Industria e Comercio de Calçados
D AP A R D U O

TOBULIAUSIAS Rua Javaés, 719 São Paulo

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

RADIO VITROLAS.
balso grynumas, skambumas

Sprindys &, Cia — Largo S. Jose 1.
Kaip niekur kitur, prieinamiausiomls kainomis.

Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui

t™

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

— Bendradarbiauk joje 
pranešdamas visas naujienas 
iš savo apylinkės, miesto ar 
interioro.
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Rastinės Darbai ir Teisiniai Patarimai
Natūralizacija, inventoriaus surašymas, išieškojimas 
skolų, persiskyrimai (desquites) nuomininkų išvary
mas, kriminalinė ir darbo teisė.

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

ir nuo 16,30 iki 19 vai.

Rua Roberto Simonsen, 13 -- 3 ° — salas 306 - 310 
(Senoji rua do Carmo ir kampas P-ęa Clovis Bevilaqua) 

São Paulo
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SKAITYK IR PLATINK 
«MŪSŲ LIETUVA»

ss 
-Š

JARDIM RIVIERA f % • k

4

81

it®

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

RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 2773 — 4 AND. — SALA 2 
TEL. 34-7482 — SÃO PAULO

IKMACJ CAKKIERI m..ĮKURTA 1890 METAIS

S 
a i
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i

51,

Q
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VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS

L I N D O Y A ’

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

dažais ir pastele.

Priimami pakvietimai į namui — Senų portretų reprodukcijos 
nUA SÃO CAETANO, 447 —TEL. 4-5576 — SÃO PAULO

PJT Ą TlJNQ glTKNOj 795 
TELEFONES s 51-4019 e

[° 
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ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.
GAMINIŲ PLATINI OJAI

MEKANIKOS DIRBTUVE
Gaminami Įvairiausi!} 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- 

Pardavimas grynais ir 
išsimokėtinai.

Santo Amaro apylinkėje - nuosta
baus grožio gamta sveikas klimatas, tik už 
18 klm. nuo Praça da Sé, geras kelias, tarp 
dviejų ^žerų. Puiki proga dabar Įsigyti žemės 
sklypą su mažu įnešimu ir ilgalaikiu išsimokėjimu 
— 100 mėnesių.

Reikalingų informacijų gauti tik pas vienintelį įgalio
tinį šias žemes pardavinėti musų tautietį Kazį 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.

gi ■
B t

ti.

LEONAS VARNAUSKAS
Telefonas (recados) 3-0707

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

diiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiHHiHiiiiiiiuniiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiHuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiniHiinuiiuiiHiiiiiiiiHiiiiiiuiiiiiifiiiliuiiiiiiuiiuiniHiiiiiKiuiniiiiiiiii

AVENIDA DR. GIAGAGLINI, 34-C vila'alpina

AGUÃ, 
'"'O activa pom 

N

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

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

— Vytauto Didžiojo vardo 
mokyklos patalpose, Vila Be
toje, kiekvieną sekmadienį 
15 vai. vyksta jaunučių po
pietės, kurias jau antri metai 
veda muzikas Jonas Kaselitb 
nas. Tose popietėse lietuviu
kai išmoksta deklamacijų, lie 
tuviškų žaidimų bei dainų, ro 
domi jiems kultūriniai filmai 
su liet, paaiškinimais. Pasta
ruoju metu dar įvesti mergai 
tems darbeliai. Lietuviškųjuos 
tų audimo pamoko poetė mo
kytoja Magdalena Vinkšnai- 
tienė, įvairaus mezgimo lie
tuviškais raštais moko ponia 
Genė Salomėja Teresevičie- 
nė, ir kitokiu rankdarbių iš
mokyti apsiėmė ponia Raulu- 
šaitienė. Muziko J. Kaseliūno 
ir ponių pasiaukojimas kas
kart pritraukia didesnį kiekį 
lankytojų-lietuviukų.

VILA ANASTACIO IR AGUA 
RAZA LIETUVIŲ DĖMESIUI.

Vila Anastacio lietuviams 
pamaldos yra numatytos kitą 
sekmadienį, balandžio 11d. 
o Agua Raza - pirmą dieną 
Velykų, balandžio 18 d.. Jei 
kartais būt kokių pakeitimu, 
bus pranešta «Musų Lietuvo
je» ir per radio Nacional pen 
ktadienio vakare prieš dešini 
tą valandą. Bendrai visi svar
besni kolonijos gyvenimo įvy 
kiai bus skelbiami per radio 
Nacionai stotį. Pastovi prane
šimų valanda bus pranešta se 
kančiame «M. L.» nr.

— Sį šeštadienį Vila Zeli- 
noje, 20 vai., kongregadai ir 
Filhas de Maria suvaidins įdo

Smiiii iiiiiiiniiim iiii!iiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiii!iiiiihKii ■iiiiiiiiiiiiniiir.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiihiiiiiiiiiihifiiiiiiiihifiiiiihiiiiiii^l

Registrado no C; R. C; sob o n.° 551

5 PraQa São José, 8 Sal. 1 e 2 - V. Zelina - S. Paulo g

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

J HORÁRIO das
ê ' i
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PRAÇA SÃO JOSÉ, 1 - V. ZELINA — S. PAULO

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 
NAUJANYBIŲ

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų, 

įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių- 

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

ISSIMOKEJIMUI.

Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.

mią dramą «Sūnus Vėjavai
kis».

— «M. L.» ruošiamu vaka
ru balandžio mėn. 24 yra di
delis susidomėjimas. Pakvie
timų įsigyti, bei staliukus re
zervuoti galima V. Zelinoj 
Vito Tijūnėlio bare, «M. L.» 
redakcijoje ir pas platintojus.

AUKOS BAŽNYČIOS REFOR
MOS DARBAMS

Viktoras Tatarūnas Cr$500,00 
Po Cr$ 200,00; Paulina Rut
kauskienė, Jonas Magila, J. 
Grigulis, Feliksas Jakutis, Ani 
šio Popic ir K. Merkys po Cr 
150,00.

Po Cr 100,00: Petras Stan
kevičius, W. Bogar, J. Sidara 
vičius, K. Truba, M. Kleizie- 
nė, J. Ivanauskas, L. Šlapelie 
nė, V. Orentas, C. Orefice.

Po Cr 50,00: Powacz, J. Bag 
džius, Ei. Augulieūė, P. Sar 
nauskas, A. Reviglieri, V. Ram 
pajo — Cr 35,00, Juozas Ja- 
nulevičius Cr 20,00.

Visiems aukotojams nuošir 
džiai dėkoju

Kun. P. Ragažinskas 
Klebonas.

— Praėjusią savaitę S. Pau 
ly lankėsi iš-Rio de Janeiro 
«Dainavos» D augijos' pirmi
ninkas Kl. Martinkus. Su L.K 
Bendruomenės choro valdyba 
bei choristais tarėsi del L.K. 
Bendruomenės choro galimy
bių nuvykti į Rio de Janeiro 
gegužės mėn. 1 d. į ruošiamą 
«Dainavos» ir L. K. Bendruo
menės vakarą. Sanpauliškiai

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

8 às 19 horas.
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DĖMESIO!T

Lietuvių Sąjunga Brazilijoje š. m. balandžio mėn. 4 d. 
JURUBATUBOJE rengia S-gos narių ir jos draugų iški
la su orkestru, žaidimais bei premijomis. Užsirašyti ga
lima pas pp. A. Tamašauską, M. Dantą, A. Kublicką, 

José Matelionį ir Sąjungos buveinėje.-

Valdyba.

rimtai svarsto klausimą ir 
glosto kišenes. Susidomėjimas 
didelis. Vakaras bus Praia 
Flamenga, 132.

Reikia pasidžiaugti, kad 
tarp abiejų Rio de Janeire 
esančių organizacijų yra nuo 
širdus bendradarbiavimas. 
Nors ir nedaug Rio de Janei
re lietuvių yra, bet stiprūs 
lietuviška dvasia bei tautiniu 
susipratimu. Gegužės mėn. 1 
d. sanpauliškiai susitiks su 
kariokais Praia Flamengo 132, 
šauniame vakare.

— São Pauly rugpiūčio m. 
1-8 d. bus tarptautinė filate
listų paroda. Parodos rengė 
jai Lietuvos konsulą p. Al. 
Polišaitį pakvietė rengimo ko 
misijon garbės nariu. P kon
sulas susirūpinęs išstatyti pa- 
rodon vertingų lietuviškų paš 
to ženklų.

— Kun. P. Ragažinskas yra 
pakviestas į tarptautini spau
dos kongresą, kuris bus lap
kričio mėn.

— Sukurti šeimos židinius 
ruošiasi: Humberto Pol su 
Elena Beneriaite, Jayme Con 
selheiro su Vanda Nadolskyte 
Pranas Dilys su Gene Jaku
tyte, Ėst. Jantscek su Maria 
Baltušyte, Johun Martin su

©cntistas
Clínica Dentária Popular

“^ão Jludas lEiidcu” 
Augusto Ribeiro Leite

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

Dentaduras — Pontes — Extrações — Obturações 

DIURNA E NOTURNA

Sergi? Kreipkis į

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

Paryžiuje, gydytojas.

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

Reikalingas advokatas byloms vesti?

Nieko nelaukdamas kreipkis į 

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

(kampas Praça da Se) Fone: 85-8240 ir 32-0064
\

• ■ ' - •>

Vanda Jonikaite, Jonas Lau
rinavičius su Maria Ezellner.

— Kovo mėn. 28 d., Moko
je, Padre Raposa gatvėje prie 
807 nr., sunkvežimis netikėtai 
užmušė Karolį Zinevičių, 64 
m. amžians, kilusį nuo Žaslių. 
Ir tai atsitiko per šoferio ne
atsargumą. Pastatęs sunkveži 
mį netoli minėtos vietos, pil
nai jo nesustabdė ir nuėjo 
savais reikalais. Sunkvežimis 
pradėjo atgal bėgti žemyn. 
K. Zinevičius, kalbėdamas ant 
šaligatvio nepastebėjo, kad 
sunkvežimis be šoferio. Nelai 
mei, toj vietoj kaip tik iškry
po iš gatvės ir pataikė į K. 
Zinevičių, vietoj jį užmušda
mas. Velionis paliko nuliūdi
me sūnnų ir tris dukteris.

- Bažnyčios remonto dar
bai eina pirmyn. Vargonų lu
bos pakeltos vienu metru au
kščiau, prie lubų klijuojamas 
audeklas, kaipo paruošimas 
dekoravimui, elektricistai pra 
dėjo elektros įrengimo dar
bus. Laidai bus sudėti, atsar
gumo dėlei, į vamzdžius, rak 
tai automatiški.

LIETUVOS NACIONAL 
MARTYNO MAŽVYDO BIBL

Visiems giminėms ir pažįs
tamiems, pareiškusiems mums 
užuojautą skaudžioje vaiando 
je, mūsų mylimai žmonai, mo 
tinai ir uošvenei Julijai Nor 
kienei mirus ir palydėjusiems 
į kapines tariame širdingą 
ačių

Edvardas Norkus ir šeima 

(Pabaiga iš 1 pusi)

do, netoliese esančioje karinė 
je stovykloje yra sukišta 700 
lenkų karininkų iš marš. Ro 
kosovskio lenkų «liaudies ar
mijos». Kadangi jie nesutiko 
su sovietiniais instruktoriais, 
davinėjančiąis jiems įsakymus 
lenkiškomis karių, uniformo
mis, tai visi buvo nuteisti ir 
deportuoti į Sibirą. Už 32 km 
esančioje kitoje stovykloje 
sukišta apie 1200 lenkų rezis
tentų, kurie 1944 metais, įžy
giuojant raud. armijai, išėjo j 
viešumą, bet buvo netrukus 
sugaudyti ir išvežti į Sibirą. 
Stovykloje Nr. 117 laikomi 
apie 100 ispanų, kovojusių 
prieš Franko režimą. Jie bu- 
TO pasiųsti karinio apmokymo 
atlikti i Sov. Sąjungą, bet vė
liau juos visus bolševikai su 
kišo į koncentracijos stovyk 
las. Ten kiti vegetuoja jau 
daugiau kaip 13-15 metų. Prie 
jų buvo priskirti ir «Mėlyno
sios didvizijos» desėrtyrai, k u 
rie buvo prisidėję prie bolše 
vikinių partizanų. Trečioje 
stovykloje laikomi apie 500 
vokiečių is rytinės Vokietijos 
nors šios vadai iškilmingai 
skelbia, kad, girdi, niekas iš 
jų teritorijos negalįs būti sve 
tur deportuotas. Grįžusieji 
klausia, kada gi galų gale yi 
si šie darbo vergai bus pale 
isti į laisvę?

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

GERA PROGA NEVISADA
PASITAIKO

Todėl norėdamas pečiuką 
markės Paterno, dar beveik 
naują, nebrangiai, veikianti 
su žibalu - gazu, taip pat dar 

baku žibalo, tik už 
Cr.$ 3.500,00.

Pamatyti prekę bei dery
boms vesti prašoma kreiptis į 

Rua Marechal Malet, 5-a 
Vila Zelina.

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

MIELI LIETUVIAI!

Artinantis maudymosi sezo 
nui ir esant laisvų kambarių 
kviečiame visus atvykstan
čius i Santos poilsiui apsisto 
ti pas Steponaičius. Galima 
gauti kambarį su maistu ir be 
maisto. Privažiavimas automo 
biliu labai patogus, gatvė 
naujai išgrįsta.
Adresas: Rua Godofredo Fra
ga, 173 — Jose Menino
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