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DAUG DŽIAUGSMO VELYKŲ ŠVENTĖSE

Velykų Varpams Skambant
Ir vėl krikščioniškasis pa

TRADICINIS “MŪSŲ LIETUVOS”

V AIíWRaW
su įdomia menine programa, puikiu orkestru, skaniu 

bufetu balandžio mėn. 24 d. 20 vai.
Vila Zelinoje, gimnazijos salėje.

Pakvietimai gaunami «Mūsų Lietuvos» redakcijoje, kle
bonijoje, V. Zelmoje Vyto bare ir pas platintojus. Iš an 
ksto apsirūpinkite staliukais, nes pareikalavimas yra 

didelis.
Lietuvi, dalyvaudams «Mūsų Lietuvos» vakare, paremsi 

lietuvišką spaudą.

saulis. laisvas ir pavergtas, 
švenčia didžinią krikščiony
bės, Kristaus prisikėlimo, šven 
tę. Laisvuose kraštuose skani 
ba varpai Velykų rytmetį, ruo 
šiamos iškilmingos procesi
jos. daug visur džiaugsmo. 
Kitaip yra už geležinės už
dangos. Daugelis kelių ir ta
kų vedančių į bažnyčias yra 
užėlę, nes jos yra uždarytos. 
Ten nebeskambės Velykų ryt 
mėtį varpai, nebus iškilmingų 
procesijų. Ten Velykos bus 
švenčiamos tik giliai Jdekvie 
no širdyje, nes žiaurusis oku 
pantas didžiąsias krikčiony- 
bės šventes yra pavertęs dar 
bo dienomis.

Bažnyčia yra vykdytoja, te 
sėja laike ir erdvėie, žmoni
jos atpirkimo darbo. Kaip 
pats Kristus turėjo išgyventi 
Didžiojo Penktadienio kan
čią ir Velykų rytmečio triun 
tą, taip pat ir Kataliku Baž 
nyčiai vykdinant jo palikimą, 
tenka išgyventi laikas nuo 
laiko, vienuos ar kituos kraš 
tuose Didžiojo Penktadienio 
sutemas, persekiojimu*, skaus 
mus ir Velykų rytmečio gar
bę džiaugsmingas pergalės 
valandas.

Anapus geležinės uždangos 
vyksta žiaurūs tikinčiųjų per 
sekiojimai. Prieš krikščionvhę 
nukreipta policija, teismai, 
naudojamas melas, šmeižtai. 
Bet taip jau nevieną kartą 
yra buvę. Nevieną kartą yra 
pasitvirtinęTertuliono žodžiai, 
kad kankiniui kraujas "yra^bet kartu buvo apmokėtas di 
nauja jkrikščionių sėkla. Čia--judžiausia auka-pačio Dievo Su 
susiduria dvi jėgos: žvėriška, naūs kančia ir mirtimi.
brutali fizinė jėga ir idėjinis."’*' Laukiamas pavergtiesiems 
krikčionybės frontas. Nėra _Velykų rytmetis ateis tik po

istorijoj žinomo fakto, kad 
brutali jėga bút laimėjusi pri 
eš idėjinį frontą. Tiesa, gin
klu, policinėmis priemonėmis 
galima sutrukdyti tik viešą 
idėjų pasireiškimą, bet nieką 
dos jų nenugalės, nes savo 
pagrindą, savo šaknis turi 
žmogaus prigimtyje.

Kas norėtų fizine jėga lai
mėti idėjinę kovą, pirmoj ei 
lėj turėtų pakeisti žmogaus 
prigimtį. Todėl būkime tikri, 
anksčiau ar vėliau, visi tie, 
kurie kovoja anapus geleži- 
nes uždangos su raudonuoju 
smaku tykojančiu praryt visą 
laisvą pasaulį, tą kovą laimės, 
nes jie kovoja už šventas ide 
jas, už tikėjimą, už sąžinės 
laisvę, už laisvą žmogaus ap 
sisprendimą.

Labai klysta tie politikai, 
kurie tikisi ekonominėmis gė 
rybėmis sunaikinti komuniz
mą. Idėja gali būt nugalėta tik 
priešinga idėja, bet ne pinigu 
ar jėgomis. Jei šiandien 
Katalikų Bažnyčią komuniz
mas daugiausia puola, tai kaip 
tik del to, kad ji eina į gyve 
nimo kovą pasišarvusi ne ato 
mine bomba, bet priešingomis 
komunizmui idėjomis. Jei Baž 
nyčia būt nugalėta, tai aaudo 
najam marui nepastotų kelio 
nei Marshallo planas, nei ato 
minė bomba.

Idėjinė kova reikalauja au 
kų, Kuo kilnesnė idėja, tuo 
reikalauja ir didesnės aukos. 
Žmonijos atpirkimas buvo pa 
ts didžiausias istorijoj darbas, 

didelių aukų, kurių lig šiol jau 
tiek daug yra sudėta. Gal būt 
šie metai jau paskutiniai su
temų metai, gal jau ateinan
čios Velykos bus švenčiamos 
laisvai, išsivadavus iš raudo 
nosios vergijos.

Foster Dulles 
Europoje.

Šios savaitės pradžioje Ame 
rikos užsienio reikalų minis
tério Foster Dulles išvykimas 
Europon būro staigmena. Jis 
aplankė dvi sostines: Londo
ną ir Paryžių. Be bendros po 
itinės apžvalgos, ypač daug 

dėmesio buvo atkreipta į An 
glijos santykius su Europos 
Gynimo Bendruomene ir dėl 
bendros akcijos Azijoje.

Skubus įtraukimas anglų į 
Europos Gynimo Bendruome 
ne yra surištas su Prancūzi
jos parlamento svarstymu, ar 
prisidėti ar ne prie Europos 
Gynimo Bendruomenės. Pran 
cūzams vis dar visur vaidina 
si vokiečių militarizmas. To
dėl prisidėjimas būtų prancū 
zams tam tikras užtikrinimas, 
kad jie bus apsaugoti nuo pa 
vojų iš vokiečių pusės. An
glai tam tikrą dalį armijos ir 
aviacijos laikys Europoje, ku 
ri sudarys dalį Europos kari 
uomenės.

Kitas kelionės tikslas ta> 
bendri žygiai Azijoje. Kaip ži 
nome, Indo Kinijoje koralinis 
tus remia kinai ir rusai. Fos 
ter Dulles atsivežė jau pa
ruoštą rezoliuciją, ultimatumo 
pobūdžio,, kurioje sakoma, 
kad jei Kinija rems tiesiogi
niai Indokinijes karą, tai Ame 

rika ir kitos valstybės grieb 
sis griežtų žygių prieš komu 
nistinę Kiniją. Iš esmės an 
glai sutinka su rezoliucija. 
Tik jie nori dar palaukti Ge 
nevos konferencijos, kur bus 
svarstoma Azijos politika. An 
glai dar tikisi su rusais ir ki 
nais susitarti. Ir tik tuomet, 
jei riebus Genevoj pasiekta 
susitarimo, įteikti Kinijai mi
nėtą ultimatiyną. Genevos kon 
ferencija, Azijos politiniams 
reikalams svarstyti susirinks 
balandžio ra. 26 d..

Galima Prancūzijos vyriau
sybės krizė

Europos Gynimo Bendruo
menės projektas prancūzų 
tarpe randa daug atkaklių 
priešų, tiek kariškių, tiek par 
lamento atstovų tarpe. Net aš 
tuoni ministerių kabinėto na 
riai yra prieš. Iš kitos gi pu
sės krikščionių demokratų at 
stovai reikalauja, kad vyriau
sybė aiškiai apsispręstų, ki
taip jie grasina išeiti iš vyri 
ausybės sudaryti vyriausybės 
krizį.

Pabėgo rusų diplomatas.

Vienas iš rusų tarnautojų 
Australijoj paprašė Australi
jos vyriausybės prieglaudos. 
Petrov nori tapti Australijos 
piliečiu. Jis išdavė špionažo 
tinklą Australijoje.

Brazilijoje.
— Į São Paulo gubernato

rius pozicijos partijos, social
demokratai, trabalistai ir UDN 
kandidatu išstato estado susie 
kime sekretorių Nilo Amarai. 
Gubernatorius Garcez kandi
datą taip pat palaiko.

— Taip pat kandidatunsis ir 
Janio Quadros. Hugo Borghi 
dar netarė paskutinio žodžio. 
Adhemar jau senai yra kan
didatu.

— Adhemar de Barros, jei 
bus išrinktas gubernatoriumi, 
po poros mėnesių atsisakys 
iš pareigų, kurias perims vi

ce - gubernatorius, ir vėl me 
sis propagandon, stengdama
sis prasiskinti sau kelią į kraš 
to prezidentus.

— Gegužės mėn. 2 d. Paca 
embū stadione pamatysime 
Australijos futbolo rinktinę, 
kuri loš su Brazilijos rinktine.

Indokinijoje karas

eina visu smarkumu. Komu
nistai yra ginkluoti moderniš 
kais ginklais. Prancūzų avia
cija bombarduoja vieno tone 
lado bombomis.

Indokinijoj paskelbta ketu 
rių metų vyrų mobilizacija. 
Su sumobilizuotais indokinie 
čių armija sieks pusę milijo
no.

Dar vienas atominės ener
gijos paslapčių išdavikas?

Mokslininkas Oppenheimer, 
atominės energijos specialis 
tas, gruodžio mėn. 23 d. buvo 
suspenduotas. Jam t liau ne 
leidžiama atominės energijos 
laboratorijose dirbti. Jis kalti 
namas palaikymu ryšių su k© 
munistais. Kad jis simpatiza 
vo komunistams ir juos mate 
rialiai ir moraliai rėmė pats 
prisipažino, bet neprisipažino, 
kad jis buvo partijos narių. 
Komunizmą rėmė grynai hu
manitariniais sumetimais. Patį 
komunizmą jis smerkiąs. Taip 
pat prisipažino, kad jo žmo
na priklausė partijai. Taip 
pat ir jo brolis. Dabar veda 
mas tardymas jo santykiai su 
komunizmu ir ar jis nėra iš 
davęs atominės energijos pas 
lapčių Rusijai. Kaip matyti 
iš pavardės, Oppenheimer 
bus žydų kilmės, Įdomu, kad 
įvairūs špionažo darbai komu 
nistų naudai daugely atvejų 
buvo atlikti žydų.

— Paskutiniais pranešima
is, VIniaus arkivyskupas M. 
Reinys sunkiai serga viena
me kalėjime netoli Maskvos. 
Ten pat mirė ir Kaišadorių 
vyskupas T. Matelionis.
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Spaudos laisvės atgavimo mi
nėjimo proga

Gegužės mėn. pradžioj, 7 
d. sueis 50 metų, kai buvo iš 
kovota garbingu pasiryžimu 
ir milžiniškomis pastangomis 
laisvė turėti savo, lotyniniš- 
komis raidėmis, spaudą.

Rusai lietuviams spaudos 
laisvę atėmė 1865 m rugsė
jo mėn. 13 d.

Iš lietuvių, rodos, rusai rei 
kalavo labai mažo dalyko: at 
sižadėti lotyniško šrifto, ir jo 
vieton vartoti rusiškas raides, 
arba kaip žmonės vadindavo, 
rusišką «graždanką». Lietuviš 
kas knygas spausdinti rusiš
komis raidėmis nebuvo drau 
džiama, draudė tik lotyniško 
mis raidėmis.

Draudimo pradžioje, pačių 
lietuvių inteligentų tarpe bu 
vo svyravimų, ar neprisitai
kinti prie vyriausybės reika 
lavimų^ ir vartoti rusišką 
«graždanką». Tačiau didžioji 
lietuvių dauguma ’ pasisakė 
prieš šitą rusi] kultūros «dova 
ną» ir pradėjo vesti atkaklią 
kovą už lotynišką - lietuviš
ką šriftą. Šituo savo apsis
prendimu lietuvių tauta paro 

dė, kad ji priklauso Vakarų, 
ir ne Rytų kultūrai ir kultūri 
nius reikalus nori ji pati, be 
kieno nors iš šal es daromos 
prievartos, laisvai apsispręsti. 
Maskoliškai prievartai nenu
silenkė. Bet laisvės pasirinki 
mas ir kova už ją. pareikala 
vo didelių aukų, moralinių ir

Jie d.,vaidins «Musų Lietuvos» vakare, balandžio m. 24
Vila Zelinoje Gimnazijos salejė.

Elena Matuzonyte, Antanas Rudys

fizinių kančių, rizikuojant sa 
vo laisve ir gyvybe. Nevie
nas knygnešys mirė džiovos 
pakąstas drėgnuose kalėjimų 
rūsiuose, arba ištremtas visam 
amžiui į plačiuosius tundrų 
plotus. Ano meto knygnešiai 
tai savotiški pogrindžio rėžis 
tentai, kurie tą garbingą ko\ą 
ištesėjo per 40 metų. '

PAMOKA MŪSŲ LAIKAMS.

Ištesėti 40 metu kovoje, tai 
ne viena diena. Šiandien mes

Benys Ratkúnas

Ar dar ateisi?
Kristaus neradę karste tyliajam, 
atvestos skausmo liūdi Madonos.
— Jis prisikėlė! Jis prisikėlė! - 
kužda stebuklą gėlės raudonos.

Debesiu žengė — dangų užklojo, 
spindintis, lengvas, pilnas malonės; 
pasėlį meilės sėjo — praėjo 
sužeistu veidu tyras pro žmonės.

Piutį surinko - derlių sukrovė 
į Amžinosios Vasaros kluonus; 
verpti neverpęs — grožiu apaudė 
lauko leliją, daržo aguoną.

Ką sudūmojai, ko pagailėjai 
ilgesio šauksmo sutemų kloniuos — 
ar nežinojai, ar netikėjai, 
kad jiem tereikia ašakų duonos?

Ar dar ateisi, ar pasiūbuosi 
dvelkiančiu vėju ryto aguonas, 
teišsinešęs žaizdą krūtinėj 
iš ūkanotos žemės pakluonės?

Aldona Palionyte, Jonas Briedžius

irgi gyvename skaudžias raū 
su tautai valandas. Neturėki 
me iliuzijų, kad lietuvių t u 
tos kovos ir kančios po vieno 
antro metu jau bus apvaini
kuotos pergale Dabartinė tar 
plautinė padėtis gali trukti 
dar keletą ar keliolika metų. 
Istorijos vingius sunku yra 
pramatyti, nes tarptautinė po 
litika yra per daug susipainio 
jusi. Todėl mes šiandien turi 
me bitt pasiruošę ilgiems ko 
vos metams. O kas yra svar 
blausia, tai išlaikyti gyva, ne 
palaužtą kovos dvasia šven
tai tikėti siekiamu tikslu, nors 

idėjos, jei didžios, anot Mai 
ronio, neina be skausmo, ka
rionės.

Šis spaudos laisvės atgavi
mo jubilėjus, kaip tik duoda 
gražios progos lietuvių tautai, 
išsiblaškiusiai visuos kontinen 
tuos, pagalvoti pačiais gyvy
biniais klausimais ir persvara 
tyti mėsų šiandien užimtą po 
ziciją, nusistatantateičiai kon 
krečius veikimo planus.

Švenčiant spaudos jubilėjų, 
pirmoj eilėj, kaip tik yra pro 
gos iškelti didesnį susidomė-

(pabaiga 3 pusi)

Kaip jie mus sušaudė
Pulk. J. Petraitis

(Tąsa)

Iš viso ko supratau, kad į 
Červenę yra atėjusi šarvuota 
vokiečių kariuomenės divizi
ja. Šaligatviais laisvai besi- 
vaikštinėjančių kareivių pa
klausiau, kur yra jų štabas. 
Jie nurodė, kad jų štabas yra 
miesto sode, ties Lenino ir 
Stalino statulomis. Miestas, 
galima sakyti, mažai sudau
žytas: tik keletas mūrinių na 
mų sugriaut i, kitų visų mū
rinių namų tik langų stiklai 
išbyrėję. Užtat gatvėse ir so
de didžiausius duobės bombų 
išraustos. Medžiai vieni su 
šaknimis išrauti, kiti perpus 
nukapoti.

Visas didžiulis parkas užim 
tas tvarkingai eilėmis išrikiuo 
tų sunkvežimių ir automobi
lių. Prie Lenino ir Stalino mil 
žiniškų baltų statulų, prieš 
paštą, pamačiau dviem eilėm 
lygiagrečiai medžių pavėsyje 
sustatytus stalus, prie kurių 
sėdėjo apie dvidešimt karinin 
kų. Jie vakarieniavo ir gėrė 
kavą. Radęs laisvą suoliuką, 
atsisėdau netoli vakarieniau
jančios karininkų grupės ir 
laukiau, kol jie pavakarieni
aus. Vienas, matyti, labai aky 
las, gražus, aukštas karinin
kas. pastebėjęs mane, priėjo 
ir vokiškai paklausė:

— Tamsta, tur būt, būsi vie 
nas tų kalinių, kuriuos čia 
miške bolševikai šaudė?

— Taip, aš esu iš Lietuvos. 
Bet vokiškai kalbėti negaliu, 
- atsakiau jam.

— Tai gal tamsta kalbi an 
gliškai arba lenkiškai?

— Lenkiškai galiu, - atsa
kiau.

— Pasėdėk čia tamsta: mes 
pavalgysime, paskui pasikal
bėsime.

Netrukus jų pasiuntinys at
nešė man kavos puoduką, di 
dėlę riekę duonos su sviestu 
ir labai skaniu kumpiu. Rodė 
si, kad tokio skanaus kumpio 
aš ir namie per Velykas nie
kad nebuvau valgęs.

Pagaliau, karininkai paval 
gę užsirūkė cigarus ir cigare 
tęs. Vienas jų pamojo man 
ranka ateiti prie stalo.

— Na, dabar papasakok 
mums, kur tamsta buvai nuo 
birželio 26 dienos iki šiol. 
Kaip jus ten bolševikai šaudė, 
mes jau gerai žinom, ištyrėm. 
Bet kurioj vietoj tamsta miš
kuose slapsteis ir ką matei? 
Gal tamsta galėtum parodyti 
mums svarbesnes vietas žemė 
lapyje. Čia pas mus buvo vie 
nas jūsų profesorius iš Lietu 
vos. Jis mums daug ko pasa
kojo.

Gal pusvalandį aš karinin 
kams pasakojau, aiškinau ir 
rodžiau žemėlapyje, kur bu
vau, ką mačiau. Jie labai ati 
džiai klausėsi, vaišindami ma 
ne cigaretėmis: vienas pulki 
ninkas, tur būt, štabo viršinin 
kas ar divizijos vadas, davi
nėjo vis naujų klausimų, ku
riuos vertė man lenkiškai mo 
kąs karininkas. .

— Labai dėkui, pulkininke, 
už žinias. Dabar tamsta po 

tokio vargo turi keletą dienų 
pasilsėti ir pasveikti. - paša 
kė man lenkiškai kalbas kari 
ninkas.

— Bet, ponai karininkai. la 
bai norėčiau greičiau namus 
pasiekti.

— Nė nemanyk, ponas pul 
kininke, kad mes tamstą to
kį leistume kur nors eiti. 
Tamsta sakais penkiasdešimt 
metų teturjs, o atrodai per 
aštuoniasdešimt metų Be to, 
ir pakeliui gali tamstą ištikti 
visokių nemalonumu, nes da
bar eina užimtojo ploto valy 
mas - netruksi gauti kulką i 
kaktą. Mes parūpinsimi tams
tai butą, keletą dienų pailsė
si. paskui sustiprėjęs galėsi 
keliauti.

- Nerandu žodžių, kuriais 
gelėčiau tamstoms padėkoti.

Ir iš tikrųjų nebežinojau, 
kaip jiems padėkoti už jų ne 
paprastą gerumą ir užuojautą.

Lenkiškai kalbąs karininkas, 
turbūt adjutantas, pašaukė 
vieną puskarininkį, berods, 
sanitarą, kuriam įsakė suieš
koti mieste butą ir įkurdinti 
mane: tik ne pas žydus.

Visiškai sutemo, mums bei 
eškant buto. Mane lydįs pus
karininkis kiekvienoj vietoj, 
duris prasivėręs, pirmiausia 
paklausia:

—- Ar čia ne žydai gyvena?
— Žydai, pone, - visur vis 

gauname tą patį atsakymą.
- - Velniai jus pagautų: čia, 

tur būti, vieni žydai ir tegy
vena! - kantrybės nebetekęs, 
puskarininkis pradėjo keiktis.

Pagaliau, viename didelia 
me atskirame mediniame na
me tarp sodų ir daržų, atoki 
ai nuo centro, radome gudus 
gyvenant. Puskarininkis,apžiū 

rėję^ kambarius, gražų salio 
ną ir miegamąjį šu dviem lo 
vorais raskyrė uiau:. nors ir 
šitame bute taip pat gyvenęs 
kažin koks žydas komisaras, 
bet jis pabėgęs su bolševi
kais. Žydo, buvo palikti geri 
baldai, gražios minkštos lovos 
ir brangi patalynė, 'fame na
me buvo pasilikusi gudų Vir 
geičukų šeima, kuriems pus
karininkis įsakė, kad man 
duotų viską, ko prašysiu. Su 
puskarininkiu labai maloniai 
atsisveikinau. V r r'g e ičukai, 
vykdydami vokiečių kario 
įsakymą, net per- daug jau 
rūpinosi, no-ėdami mane pa 
tenkinti.

Minkštuose pataluose tą nak 
t( miegojau, k.tip užmuštas. 
Pabudąu tik saulei gerokai 
įspindus į mano atdarą didelį 
langą. Nepaprastas malonu
mas! Tyras ankstaus ryto oras, 
palei langus žydinčių alyvų, 
liepų ir baltųjų akacijų kva
pas tiesiog svaigina. O čia 
taip neapsakomai malonu po 
tokiu vargingų nakvynių miš 
kuose ir balose, kur dūzgia 
milijonai uodų, lepinti savo 
išvargusį kūną minkštuose, 
švariuose pataluose! Vis dar 
abejojau, ar tai nebus toks 
nepaprastai malonus sapnas.

Liepos 5 d. divizijos štabas 
išvažiavo iš Červenės Bere- 
zinos bei Mogilevo kryptimi. 
Červenėje liko tik karo ko
mendantūra gražiam mūrini
am name, parko viduryje, ir 
lauko ligoninė.

Vaikščiodamas parko take
liais ir gėrėdamasis gamtos 
gražumu, sutikau ir komen
dantą, kuris mane tuoj pažino 
ir liepė ateiti pas jį Į komen 
dantūrą 5 vai. po pietų. Da

bar tame parke vietoj karių 
ant suolelių ir pievelių med
žių pavėsyje sėdėjo daug ci
vilių žmonių - vyrų, moterų 
ir vaikų. Daugiausia tai buvo 
karo pabėgėliai iš Minsko. 
Jie labai trukdė komendantą, 
prašinėdami leidimų grižtijį 
Minską ir toiiau. Komendan
tas visiems liepė atvykti '5 
vai prie kamendantūros, kur 
ir bus išduodami leidimai. 
Žmonės, žiūrėdami į nuolat 
pravažiuojančius sunkveži
mius ir lengvus automobilius, 
negalėjo atsigėrėti.

— Žiūrėkite., jie į kautynes 
važiuoja kaip į vestuves. Tik 
paklausykite: važiuoja, ir jų 
automobiliuose radijas groja, 
o kaip jie valgo - ir duonos 
ir mėsos turi 'lai ne mūsų 
driskiai!

— Iš tikrųjų, vokiečių kari 
ai nieko nebijo. Žmonės jų 
automobilius, šarvuočius čiu
pinėja, glosto - vokiečiai nie
ko jiems nesako, tik šypsosi 
žiūrėdami ir duonos dar duo
da paragauti.

Penktą valandą nuėjau į 
komendantūrą. Prie komendan 
tūros jau susi rin kusi didžiausia 
minia. Tarp jų sukinėjosi ga 
na daug civiliais drabužiais 
persirengusių raudonarmie
čių, kuriuos birželio 2 d. ma 
čiau Molotovo kolchoze. Jie, 
tur būt, sakėsi esą karo pa
bėgėliai arba buvę politiniai 
kaliniai ir tuo būdu gavo lei 
dimus grįžti į namus.

Čia pamačiau ir tris savo 
pažįstamus - du lenkus iš Kau 
no kalėjimo ir vieną lietuvį 
iš Šiaulių - gimnazistą Joną 
Z., kuris birželio 26 d. šaudy 
mo metu buvo pabėgęs.

(B. D.)
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jimą lietuviška spauda, lai
kraščiais ir knyg.

Spaudos draudimo metais 
visa Lietuva buvo tvirtas už 
nugaris laikraščių bei knygų 
leidėjams ir platintojams. Lai 
kraštis ir knyga eidavo slap
tai iš kaimo kaiman, iš sody 
bos sodybon, kaip kokia bran 
genybė. Deja, išeivijoje, pla
čiosios visuomenės susidomė 
jimas laikraščiu ir knyga yra 
per mažas. Tai gali liudyti 
laikraščių tiražas, bei išpar
duodamų laikraščiii ir knygų, 
iš kitų kraštų atsiųstų, skai
čius. Padėtis yra verta dide
lio susirūpinimo visų, ypač 
tų susipratusių lietuvių, ku
rie pajėgia bendradarbiauti 
plunksna spaudoje, ar lėšo
mis paremti. Kas bet inteli
gentija savo abejingumo nie
ku negali pateisinti. Visą rū
pestį suvesti tik į duonos kąs 
nio pelnymąsi, nėra pateisina 
ma. Gyvenama ypatingais lai 
kais, kurie uždeda ir nepa
prastų pareigų. Daugiau, ne
gu normaliais laikais, aukotis 
yra visų lietuvių pareiga.

Ką pasakytų tie šimtai túks 
tančių ištremtų ir pasmerktų 
badui ir lėtai mirčiai Sibire, 
jei matytų laisvame pasauly
je savo kraujo brolių abejin
gumą, arba nepakankamą su 
sirūpinimą savo Tėvynės ir 
savo tautiečių likimu, laisvai, 
lyg ta negyva žuvis, pasiduo 
dant nutautėjimo bangai?

Šiandien mes esam reika
lingi naujų knygnešių, kurie 
eitų į kiekvieno namo, papras 
to, ar ištaigingos palacetes 
duris, belst prašyt ten įsileis 
ti lietuvišką knygą, laikraštį, 
lietuvišką elementorių.

B. d.

Tautietį Nepraleisk Progos
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 busimos geležinkelio stoties ir ae
rodromo, kuris jau greitai bus baigias statyti. Pirmos 
rūšies žemė. Sklypai įvairaus dydžio nuo 5 iki 50 alkie
rių. Automobilių keliai iki kiekvieno parduodamo skly
po. Kiekvienas sklypas pasiekia vandens tipelį. 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 į 
zacijos kompanijos CIA. MELHORAMENTOS NORTE DO 
PARANÁ anksčiau vadinusios Cia. de Terras Norte do 
Paraná Žemių pirkėjams apmokama kelionė RE A 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 rasti ę 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 12 vai.

SEKANTIEJI VAŽIAVIMAI IS SÃO PAULO I 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 
reika.iinga iš S. Paulo išvykti vieną diena anksčiau.;

Bernardas Brazdžionis

TIKĖJIMAS
Tikiu, ne amžiais būsi vergas šioj pakrantėj 
Ir žemės elgeta neamžinai — tikiu, — 
Tada nukris nuo rankų kietos grandys 
Ir didelės nakties šešėlis — nuo akių.

Kiek kartų pančiuose maldoj rankas iškėlei 
Giliam vidurnakty į tolimas žvaigždes, 
Kiek kartų šalnos kojas kruvinas sugėlė 
ir kalavijas skausmo — gilumas širdies, —

Tikiu, Tenai bus amžiais rankos puoštos 
Žvaigždėmis Jėzaus kankiniu — tikiu,
Ir bus neuždengtas šviesos ir meilės Dievo sostas 
Nuo žemės dulkių neregėjusių akių.

1943. Kaunas.

Grizusieji Pasako 
ja-

Apie padėtį Lietuvoje'papa 
šakojo Franzas Schm., dirbęs 
prie Vilniaus lentpjūvėje. Pa 
sirodo, kad tuoj po karo ru
sai su gyventojais Vilniuje 
nedarė jokių ceremonijų: len 
kus siuntė į Lenkiją, o nepa 
tikimus lietuvius - į Sibirą ar 
kitur Rusijon. Jo žiniomis, 
visi tie lietuviai, latviai ir 
estai, kurie karo metu nors 
kokį darbą dirbo vokiečių js 
taigose, kad ir malkas skaldė 
ar plovė grindis, buvo be jo 
kių ceremonijų išsiųsti į Rusi 
ją. Tu deportacijų tikslas - 
kuo daugiausia lietuvių iš 
tremti į Sibirą, o į jų vietą 
atsiųsti patikimų komunistų

MŪSŲ LIETUVA

rusų. Dirbdamas Vorkutoje, 
į vai riose jos stovyklose taip 
pat sutiko visą eilę lietuvių, 
latvių ir estų. Heinrichas F., 
dirbęs kurį laiką lentpjūvėje 
prie Šilutės, paskiau laikytas 
Vilniaus stovykloje ir iš ten 
išsiųstas į Sibirą, papasakojo, 
kaip bolševikai terorizuoja 
lietuvius. Net patį lentpjūvės 
direktorių lietuvį įskundęs vie 
nas darbininkas, kad, girdi, 
tas esąs «perdaug palankus 
vokiečiams». Kurtas St. papa 
šakojo lietuvių sutikęs ne tik 
Vorkutoje, bet ir stovyklose 
prie Siaurės Ledjurio. Jo tei 
girnų, rusai ypač nori iš Lie 
tuvos išgabenti kiek galint 
daugiau vyrų ir jų vietoje 
Įkurdinti savuosius.

Vokietė L. T. papasakojo 
įvairiuose stovyklose suėjusi 
daug mūsų tautiečių. Daug 
šeimų buvo išskirtos jėga. Jau 
nimas, kuris siekia laisvos ir 
nepriklausomos Lietuvos, yra 
surakintas ir pūva kalėjimuo
se. Jie visi buvo suimti pa
prasčiausiu pretekstu apkal
tinus, kad «dirba svetimiems 
šnipinėjimo darbą» arba «pa
laikę ryšį su partizanais». Ir 
ji pati yra gyvenusi Lietuvo
je. Br. Sp., buvusis Kuršo žie 
do karys, papasakojo apie ki 
lusį iš Kauno Odienecą, su 
kuriuo yra buvęs drauge dar 
bo stovykloje Mordvinijoje. 
Bresto kalėjime susitiko vie
ną lietuvį gydytoja, kilusį iš 
Kauno ir dirbusį L.vcko (R\t 
prūsių pietinėje dalyje, v^ldo 
moję lenkų.) apskrities ligoni 
nėję. Bet jis per lenkų karino 
menės pratimus buvo bolševi 
kų iššifruotas kaip lietuvis, 
suimtas ir. nuteistas 25 me
tams. ištremtus į Rusiją. Ge-
rai kalbėjo lietuviškai, vokiš-

Iš Netolimos Praeities.
(pabaiga)

Jis net savo ūkį metė, kad 
pasek mingiau galėtų atlikti 
knygnešio pareigas. Jis tvir 
tai tikėjo, kad nemirs, kol 
rusai nebus išvyti iš Lietuvos. 
Tas jo tikėjimas išsipildė. Jis 
mirė 1918 metais, kai Lietuva 
jau buvo laisva. Be to. ir vi
sa lietuvių tauta buvo nepa 
laužiamai nusistačiusi prieš 
spaudos uždraudimą

Pagaliau ir rusai įsitikino, 
kad jų pastangos nutautinti 
lietuvius nueina vėjais, bet, 
kad išeiti iš susibarusios pa
dėties, jei jau ne su tam 
tikra garbe, tai bent padoriai, 
reikėjo rasti progą, kad pasi 
naudojus ja, galima butų pas 
kelbti spaudos uždraudimo 
atšaukimą. Ir ta proga, kaip 
tik jiems pasitaikė. Tai buvo 
inž Macejausko ir studento 
Višinskio bylos. Pirmasis by
linėjosi su rusų cenzūra dėl 
sukonfiRkuoto lietuvių Kalba 
išleisto žemėlapio ir. kuriam, 
tik po keletos metų by inėji-

1954 m. balandžio 17 d.

ūgikai ir rusiškai, <:tto

Lietuvoje Gailiūnuose, Paiki,is 
ko v., Ukmergės apskr.. papa 
šakojo, kaip 1951» m. milicija 
nušovė savo namuose buv.

mosi įvairiose rusų įstaigose, 
pavyko įrodyti Valujevo aplin 
kraščio neteisėtumą, laimė
jo nt tuo bildu bylą. Antrą by 
lą vedė studentas Višinskis. 
Jis 1S00 metais išgavo iš 
Mintaujos Policijos leidimą 
lietuviškai išleistiems skelbi
mams išplatinti. Bet. skelbi
mus išlipdžius, Višinskis buvo 
patrauktas teisman už skel
bimų uždraustomis raidėmis 
išplatinimą Taikos teisėjas 
jam priteisė 3 rublius pabau 
dos Bet. Višinskiu] rūpėjo 
ne pabauda nusikratyti, o mi 
neto uždraudimo neteisėtumą 
įrodyti. Todėl jis atsisakė 
mokėti pabaudą ir padavė 
skundą aukštesniam teismui, 
kol, pagaliau, daėjo iki pa
čio aukščiausio teismo, būtent 
Senato. Patekus bylai Se^a 
tan, Višinskis pasikvietė ge
riausius advokatus, kurie įro 
dė Valujevo uždraudimo ne
teisėtumą. Tie įrodymai įtiki
no Senatą ir Višinskis bylą 
laimėjo. Šiuo pasinaudojo ir 
Rusijos Ministerių Kabinetas 

Lietuvos kariuomenės karinio 
ką- Gyvenimas po sukoicho- 
zinimo pasidarė veik neįma
nomas. Duoną kepdavo pusi
au iš rūgiu, pusiau iš vikių.

bei 1904 m. gegužės mėn. 7 
d. nutarimu atšaukė spaudos 
uždraudimą Lietuvoje. Neil
gai trukus, paminėtą Ministe 
rių nutarimą, patvirtino ir 
pats rusų Caras.

Taip pasibaigė lietuvių tau 
tos fizinės ir moralės kančios, 
kurios tęsėsi 40 metų. Kiek 
lietuvių žuvo už laisvą žodi, 
už gimtą kalbą, kas suskaitys? 
40 metų vargta be savų kny
gų, be laikraščių; 40 metų 
drebėta kiekvienam žingsny 
dėl tykojančių iš visų pusių 
rusų šnipų, provokatorių, žan 
darų, 40 metų gyventa sura
kintomis lūpomis. Bet galop 
laimėta. Lietuvių spauda buvo 
atgauta ir šiais metais mes 
jau minime net 50 metų su
kaktį nuo jos atgavimo.

Panašiai ir šiandien kovoj 
už atstatymą Nepriklausomos 
Lietuvos nenusileis lietuvis 
rusams!

Lietuva buvo ir bus laisva!

1



pust 3

(pabaiga iš 2 pusi.) 

jimą lietuviška spauda, lai
kraščiais ir knyg.

Spaudos draudimo metais 
visa Lietuva buvo tvirtas už 
nugaris laikraščių bei knygų 
leidėjams ir platintojams. Lai 
kraštis ir knyga eidavo slap
tai iš kaimo kaiman, iš sody 
bos sodybon, kaip kokia bran 
genybė. Deja, išeivijoje, pla
čiosios visuomenės susidomė 
jimas laikraščiu ir knyga yra 
per mažas. Tai gali liudyti 
laikraščių tiražas, bei išpar
duodamų laikraščiii ir knygų, 
iš kitų kraštų atsiųstų, skai
čius. Padėtis yra verta dide
lio susirūpinimo visų, ypač 
tų susipratusių lietuvių, ku
rie pajėgia bendradarbiauti 
plunksna spaudoje, ar lėšo
mis paremti. Kas bet inteli
gentija savo abejingumo nie
ku negali pateisinti. Visą rū
pestį suvesti tik į duonos kąs 
nio pelnymąsi, nėra pateisina 
ma. Gyvenama ypatingais lai 
kais, kurie uždeda ir nepa
prastų pareigų. Daugiau, ne
gu normaliais laikais, aukotis 
yra visų lietuvių pareiga.

Ką pasakytų tie šimtai túks 
tančių ištremtų ir pasmerktų 
badui ir lėtai mirčiai Sibire, 
jei matytų laisvame pasauly
je savo kraujo brolių abejin
gumą, arba nepakankamą su 
sirūpinimą savo Tėvynės ir 
savo tautiečių likimu, laisvai, 
lyg ta negyva žuvis, pasiduo 
dant nutautėjimo bangai?

Šiandien mes esam reika
lingi naujų knygnešių, kurie 
eitų į kiekvieno namo, papras 
to, ar ištaigingos palacetes 
duris, belst prašyt ten įsileis 
ti lietuvišką knygą, laikraštį, 
lietuvišką elementorių.

B. d.

Tautietį Nepraleisk Progos
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 busimos geležinkelio stoties ir ae
rodromo, kuris jau greitai bus baigias statyti. Pirmos 
rūšies žemė. Sklypai įvairaus dydžio nuo 5 iki 50 alkie
rių. Automobilių keliai iki kiekvieno parduodamo skly
po. Kiekvienas sklypas pasiekia vandens tipelį. 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 į 
zacijos kompanijos CIA. MELHORAMENTOS NORTE DO 
PARANÁ anksčiau vadinusios Cia. de Terras Norte do 
Paraná Žemių pirkėjams apmokama kelionė RE A 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 rasti ę 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 12 vai.

SEKANTIEJI VAŽIAVIMAI IS SÃO PAULO I 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 
reika.iinga iš S. Paulo išvykti vieną diena anksčiau.;

Bernardas Brazdžionis

TIKĖJIMAS
Tikiu, ne amžiais būsi vergas šioj pakrantėj 
Ir žemės elgeta neamžinai — tikiu, — 
Tada nukris nuo rankų kietos grandys 
Ir didelės nakties šešėlis — nuo akių.

Kiek kartų pančiuose maldoj rankas iškėlei 
Giliam vidurnakty į tolimas žvaigždes, 
Kiek kartų šalnos kojas kruvinas sugėlė 
ir kalavijas skausmo — gilumas širdies, —

Tikiu, Tenai bus amžiais rankos puoštos 
Žvaigždėmis Jėzaus kankiniu — tikiu,
Ir bus neuždengtas šviesos ir meilės Dievo sostas 
Nuo žemės dulkių neregėjusių akių.

1943. Kaunas.

Grizusieji Pasako 
ja-

Apie padėtį Lietuvoje'papa 
šakojo Franzas Schm., dirbęs 
prie Vilniaus lentpjūvėje. Pa 
sirodo, kad tuoj po karo ru
sai su gyventojais Vilniuje 
nedarė jokių ceremonijų: len 
kus siuntė į Lenkiją, o nepa 
tikimus lietuvius - į Sibirą ar 
kitur Rusijon. Jo žiniomis, 
visi tie lietuviai, latviai ir 
estai, kurie karo metu nors 
kokį darbą dirbo vokiečių js 
taigose, kad ir malkas skaldė 
ar plovė grindis, buvo be jo 
kių ceremonijų išsiųsti į Rusi 
ją. Tu deportacijų tikslas - 
kuo daugiausia lietuvių iš 
tremti į Sibirą, o į jų vietą 
atsiųsti patikimų komunistų

MŪSŲ LIETUVA

rusų. Dirbdamas Vorkutoje, 
į vai riose jos stovyklose taip 
pat sutiko visą eilę lietuvių, 
latvių ir estų. Heinrichas F., 
dirbęs kurį laiką lentpjūvėje 
prie Šilutės, paskiau laikytas 
Vilniaus stovykloje ir iš ten 
išsiųstas į Sibirą, papasakojo, 
kaip bolševikai terorizuoja 
lietuvius. Net patį lentpjūvės 
direktorių lietuvį įskundęs vie 
nas darbininkas, kad, girdi, 
tas esąs «perdaug palankus 
vokiečiams». Kurtas St. papa 
šakojo lietuvių sutikęs ne tik 
Vorkutoje, bet ir stovyklose 
prie Siaurės Ledjurio. Jo tei 
girnų, rusai ypač nori iš Lie 
tuvos išgabenti kiek galint 
daugiau vyrų ir jų vietoje 
Įkurdinti savuosius.

Vokietė L. T. papasakojo 
įvairiuose stovyklose suėjusi 
daug mūsų tautiečių. Daug 
šeimų buvo išskirtos jėga. Jau 
nimas, kuris siekia laisvos ir 
nepriklausomos Lietuvos, yra 
surakintas ir pūva kalėjimuo
se. Jie visi buvo suimti pa
prasčiausiu pretekstu apkal
tinus, kad «dirba svetimiems 
šnipinėjimo darbą» arba «pa
laikę ryšį su partizanais». Ir 
ji pati yra gyvenusi Lietuvo
je. Br. Sp., buvusis Kuršo žie 
do karys, papasakojo apie ki 
lusį iš Kauno Odienecą, su 
kuriuo yra buvęs drauge dar 
bo stovykloje Mordvinijoje. 
Bresto kalėjime susitiko vie
ną lietuvį gydytoja, kilusį iš 
Kauno ir dirbusį L.vcko (R\t 
prūsių pietinėje dalyje, v^ldo 
moję lenkų.) apskrities ligoni 
nėję. Bet jis per lenkų karino 
menės pratimus buvo bolševi 
kų iššifruotas kaip lietuvis, 
suimtas ir. nuteistas 25 me
tams. ištremtus į Rusiją. Ge-
rai kalbėjo lietuviškai, vokiš-

Iš Netolimos Praeities.
(pabaiga)

Jis net savo ūkį metė, kad 
pasek mingiau galėtų atlikti 
knygnešio pareigas. Jis tvir 
tai tikėjo, kad nemirs, kol 
rusai nebus išvyti iš Lietuvos. 
Tas jo tikėjimas išsipildė. Jis 
mirė 1918 metais, kai Lietuva 
jau buvo laisva. Be to. ir vi
sa lietuvių tauta buvo nepa 
laužiamai nusistačiusi prieš 
spaudos uždraudimą

Pagaliau ir rusai įsitikino, 
kad jų pastangos nutautinti 
lietuvius nueina vėjais, bet, 
kad išeiti iš susibarusios pa
dėties, jei jau ne su tam 
tikra garbe, tai bent padoriai, 
reikėjo rasti progą, kad pasi 
naudojus ja, galima butų pas 
kelbti spaudos uždraudimo 
atšaukimą. Ir ta proga, kaip 
tik jiems pasitaikė. Tai buvo 
inž Macejausko ir studento 
Višinskio bylos. Pirmasis by
linėjosi su rusų cenzūra dėl 
sukonfiRkuoto lietuvių Kalba 
išleisto žemėlapio ir. kuriam, 
tik po keletos metų by inėji-

1954 m. balandžio 17 d.

ūgikai ir rusiškai, <:tto

Lietuvoje Gailiūnuose, Paiki,is 
ko v., Ukmergės apskr.. papa 
šakojo, kaip 1951» m. milicija 
nušovė savo namuose buv.

mosi įvairiose rusų įstaigose, 
pavyko įrodyti Valujevo aplin 
kraščio neteisėtumą, laimė
jo nt tuo bildu bylą. Antrą by 
lą vedė studentas Višinskis. 
Jis 1S00 metais išgavo iš 
Mintaujos Policijos leidimą 
lietuviškai išleistiems skelbi
mams išplatinti. Bet. skelbi
mus išlipdžius, Višinskis buvo 
patrauktas teisman už skel
bimų uždraustomis raidėmis 
išplatinimą Taikos teisėjas 
jam priteisė 3 rublius pabau 
dos Bet. Višinskiu] rūpėjo 
ne pabauda nusikratyti, o mi 
neto uždraudimo neteisėtumą 
įrodyti. Todėl jis atsisakė 
mokėti pabaudą ir padavė 
skundą aukštesniam teismui, 
kol, pagaliau, daėjo iki pa
čio aukščiausio teismo, būtent 
Senato. Patekus bylai Se^a 
tan, Višinskis pasikvietė ge
riausius advokatus, kurie įro 
dė Valujevo uždraudimo ne
teisėtumą. Tie įrodymai įtiki
no Senatą ir Višinskis bylą 
laimėjo. Šiuo pasinaudojo ir 
Rusijos Ministerių Kabinetas 

Lietuvos kariuomenės karinio 
ką- Gyvenimas po sukoicho- 
zinimo pasidarė veik neįma
nomas. Duoną kepdavo pusi
au iš rūgiu, pusiau iš vikių.

bei 1904 m. gegužės mėn. 7 
d. nutarimu atšaukė spaudos 
uždraudimą Lietuvoje. Neil
gai trukus, paminėtą Ministe 
rių nutarimą, patvirtino ir 
pats rusų Caras.

Taip pasibaigė lietuvių tau 
tos fizinės ir moralės kančios, 
kurios tęsėsi 40 metų. Kiek 
lietuvių žuvo už laisvą žodi, 
už gimtą kalbą, kas suskaitys? 
40 metų vargta be savų kny
gų, be laikraščių; 40 metų 
drebėta kiekvienam žingsny 
dėl tykojančių iš visų pusių 
rusų šnipų, provokatorių, žan 
darų, 40 metų gyventa sura
kintomis lūpomis. Bet galop 
laimėta. Lietuvių spauda buvo 
atgauta ir šiais metais mes 
jau minime net 50 metų su
kaktį nuo jos atgavimo.

Panašiai ir šiandien kovoj 
už atstatymą Nepriklausomos 
Lietuvos nenusileis lietuvis 
rusams!

Lietuva buvo ir bus laisva!

1
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Jprinciys & Čia industria e Comercio de Calcados
parduoda

Rastinės Darbai ir Teisiniai Patarimai

JARDIM RIVIERA
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Rua Roberto Simonsen, 13 - - 3° — sabs 306 ■ 310 
(Senoji rua do Carmo ir kampas P ęa Clovis Bevilaquaj

M

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

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

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS.
balso grynumas, skambumas

Kaip niekur kitur, prieinamiausiomis kainomis.
Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui
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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.

MEKANIKOS DIRBTUVE
Gaminami įvairiausių braižinių vitražai, 

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

Gaminami žibintuvai įvai
riausių tipų. Daromi įvairia 
dydžių grąžtai žemei gręž
ti. Pardavimas grynam ir 

išsimokėtinai.
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LEONAS VARIAUSIUS
Telefonas (recados) 'Ò-07U7

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

■

VILA ALPINA

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

ĮKURTA 1830 METAIS

Pnsto1
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TELEFONES 3 51*4019 e 51*2223
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Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių 
krautuvė tiktai pas

a 2 u B w gj s n r. b ■ " c« b n m n ;t « d n va 
«CHMW UBUI<•»»«»ratai;

Priimami pakvietimai į namus — Senų portretų reprodukcijos 
RUA SÂO CAETANO, 447 —TEL. 4-&&7G — SÃ0 P A. U i. O

RUA BARAO DE ITAPETININ GA, 2773 — 4 AND. — SALA 2 
TEL. 34-7482 — SÃO PAULO
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Išpildo meniškai įvairius foto darbus. Specialybė padidini
mams tamsiuose tonuose ir sepia, spalvinimai aliejiniais 

dažais ir pastele.

ARTHUR SCHMIDT

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

Raa Javaes, 719 São Paulo
SKAITYK IR PLATINK

«MŪSŲ LIETUVA
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Santo Amaro apylinkėje - nuosta
baus grožio gamta sveikas klimatas, tik už 
18 klm. nuo Praça da Sé, geras kelias, tarp 
dviejų ežerų. 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 Kaži Kmiliausk\, rua 
Benjamin Constante 23, 1-o andar sala 6. Fone: 34-5914. Šiokiadie
niais iki 17 vai. Sekamdieniais ir šventėmis 8-9 vai. ryto.

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

v v i ...

AVENIDA DR. GIACAGLINI, 34-C

VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS

L I N D O Y A GAMINIŲ PLATINTOJAI

LIDA
vien- 
visa-

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

dos naudokite!
2QR7
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LIE ruvos NACIONALI 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLI

AV. ZELINA, 706 — CAlXA POSTAL, 371 — SÃO PAULO

PAMALDOS VILA ZELINOJE

DIDĮJĮ PENKTADIENĮ pra
sidės 7 vai.. Didžiosios Savai 
tės metu bažnyčia bus adara 
ir naktį.

DIDĮJĮ ŠEŠTADIENĮ vanduo 
bus šventinamas 6:30 vai.

Mišparai bus vakare 9 vai. 
Pamokšią pasakys misijonie- 
rius Tėvas VI. Mikalauskas 
S. J.

VELYKŲ RYTMETĮ proce
sija prasidės 6 vai. ryto. Po 
to iškilmingos, giedotos mi
šios. Taip pat dar bus mišios 
8:30, 10 ir 11 vai..

Išpažinčių bus klausoma 
Did. šeštad. vakare ir naktj.

- AGUA RAZA LIETUVI 
A MS bus mišios pirmą Vely
kų dieną, kurias laikys atvy 
kęs svečias misijonierius.

PRANEŠA-KVIEČIA

P. L. Vagnerienė praneša, 
kad už jos vyro A. A. H. Vag 
nerio vėlę trisdešimtos dienos 
misios bus V. Zelinoje 20 d. 
balandžio 8 vai.. Gimines ir 
pažįstamus kviečia dalyvauti.

— Balandžio m. 11 d. stai
giai mirė Marija Lazauskienė, 
64 m. amžiaus. Palaidota Vila 
Formoza kapuose. Laidojimų 
rūpinosi Máldas Apaštlavimo 
Draugija, kurios narė buvo ir 
velionė.

— Pranas Jonąvičius atvy
kęs Velykų šventėms iš Por
to Alegre, kur nuolat gyvena, 
į S. Paulo, bažnyčios darbams 
paaukojo 300 kruzeirų.

BAUŽYS
Registrado no C; R. C; sob o n.o 551

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

m Aberturas de firmas
g Encerramentos de firmas
j Transferencias de firmas
I Cor.trat. na Junta Comercial
| Distrat. na Junta Comercial
f Escritas Fiscais
f Escritas Comerciais

— Centralinio paveikslo Vi 
la Zelinos lietuvių.; bažnyčios 
naujai reformuojamose lubo
se fundatoriumi bus Motiejus 
Tamalitmas su šeima. Deko

JIE VAIDINS «MUSŲ LIETUVOS» VAKARE, BALANDŽIO 
M. 24 D., VILA ZELINOJE GIMNAZIJOS SALĖJE.

Liudas Bendoraitis, Ona Zagorskaite

ravimo darbus atlieka dail. 
Am. Navickas.

Reikalingi fundatoriai ir ki 
tiems paveikslams bei bangų 
vit ažams.

— Moksleiviai ateitininkai 
kviečiami susirinkti Didįjį 
Penktadienį tuoj po pamaldų.

YRA LAiŠKAI

VI. Abraitienei, Al. Ambro 
zaičiui, V. Stoknai, A Bogus 
lauskui, J. VaJavičienei, J. 
Bliujui, V. Pundzevičiui, H. 
Valavičiui, J. Masiuliui. Kl. 
Šukiui. J. Skorupskiui.

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

— .Velykų dieną Vytauto 
Didžiojo vardo mokyklos rū
muose, Vila Beloje, jaunučių 
popietės nebus. Sekantis lie
tuviukų subuvimas įvyks nėr 
Atvelyki, t. y. balandžio 25 d. 
15 vai.

JAUNIME, TAVE KVIEČIA
ME,

Liet. Kat. Bendruomenės 
choras žūt būt yra pasiryžęs 
stipriais žingsniais eiti pirmyn. 
Į choro eiles kviečia visa lie 
tuvišką jaunimą. Be dainos 
meno, bus atgaivintas ir susi 
tiprintas tautiniu šokių ansam 
blis, daugiau dėmesio bus 

kreipiama į vaidybą. Nu maty 
ta visa eilė pramogų, išvyki-

Valdus Razvickis. Adomas Bučinską-

. Bcntistas
Clínica Dentária Popular
J “^ão Judas
Augusto R ibeiro Leite

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

Dentaduras — Pontes — Extrações — Obturações

I Šaunus r į o d e janeiro lietuvių

VAIIUWAJ
«Dainavos» S-ga ir Liet. Kat. Bendruomenė bendromis 
jėgomis ruošia gegužės mén. 1 d., Praia Flamengo 132, 
20 vai. LINKSMA VAKARĄ su šaunia programa ir ska

niu bufetu.
Vakaras, kiek jau matyti turės didelio pasisekimo, nes 
j jį atsilankys ne tik Rio de Janeiro ir apylinkės lietu
viai. bet net iš São Paulo ruošiasi pas rijiečius važiuoti.

Tad 1 d. gegužės į Rio de Janeiro. Lietuvių vakarą.

mų, piknikų suruošti. Ypač 
svarbu pasiruošti ateinančių 
metų Tarp tautiniam Eucharis 
tiniam kongresui, kuris bus 
Rio de Janeire. Į jį atvyks 
lietuvių iš Amerikos, Kanados 
ir kitų kraštu. Chorui yra 
svarbu ir kokybė ir kiekybė. 
Bendruomenės choras, vienin 
tėlis choras. Brazilijoj.. Į jį 
visų lietuvių turi būt kreipia

«Mtisų Lietuvos» vakaro vai
dinimą papuoš gražiomis de

koracijomis. 

mas ypatingas dėmesys, kad 
jis nesilnnėtų, bet stiprėtų. 
Pirmas-žingsnis į jo stiprybę, 
naujų ajėgų, naujo jaunimo 
įtraukimas į jo eiles. Tav'ęs, 
jaunime, laukiame ateinant 
talkon lietuviškai dainai skleis 
ti.

UŽDRAUDĖ KOMUNISTAMS 
VEIKTI.

Amerikos kiekvienas esta
das turi didelį savarankišku
mą. autonomiją. Pavyzdžiui 
Texas valstijoj parlamentas 
ir senatas paskelbė komunistų 
partiją nelegalia, Jos veiki
mas sustabdytas. Šitokiems 
nutarimams nėra reikalingas 
federalinės vyriausybės atsi- 
klausimas.

SUŽEIDĖ VYSKUPĄ

Kolumbijoj, Kartagenos mi
este. vietos vyskupui laikant 
mišias, vienas nepažįstamas 
keliais kirvio smūgiais kirto 
vyskupui. Taip pat sužeistas 
ir vienas kunigas gynęs vys
kupą. Abu sužeistieji patal
pinti ligonnėn.

Vysku »o galvos kaulas yra 
perskeltas. Tikinčiųjų minia 
vos nen ilinčavo barbariško 
užpuoliko.

wwwusih
Kiekvieną sekmadienį prie 

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

■■■■■Hi
- VILA BELOJE «Mūsų 

Lietuvą» galima gauti Kaz
lausko restorane, Verbenas ir 
Saudades gatvių kampas.

Parduodamas pianinas fir
mos August Meyer.

Teirautis Vila Zelinoje, rua 
Marechal Malėt, 21.
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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.
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Nauji sobradai, patogioj vietoj, geromis sąlygomis
Truputį pagalvok, ar verta būti nuomininku, jei São Caetane do Sul, rua 
Piratininga, 186-202, antras skersgatvis nuo General Motors fabriko, parduo
dami SU MAŽU ĮNEŠIMU, 7 METU IŠSIMOKĖJIMUJ, nauji sobradai su elek
tra, vandeniu, kanalizacija, autobusai prie durų, kambariai dideli, prausyk

la, salė, virtuvė, viršuj du miegamieji, sodelis.

Namus apžiūrėti galima ten pat vietoj prašant sargo raktų.
Del sąlygų smulkiau teirautis šiuo adresu:

RUA IBITIRAMA, 1269 — V. ZELINA,
Darbo dienomis nuo 9 iki 11 vai..

SAO PAULO
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pust 3

(pabaiga iš 2 pusi.) 

jimą lietuviška spauda, lai
kraščiais ir knyg.

Spaudos draudimo metais 
visa Lietuva buvo tvirtas už 
nugaris laikraščių bei knygų 
leidėjams ir platintojams. Lai 
kraštis ir knyga eidavo slap
tai iš kaimo kaiman, iš sody 
bos sodybon, kaip kokia bran 
genybė. Deja, išeivijoje, pla
čiosios visuomenės susidomė 
jimas laikraščiu ir knyga yra 
per mažas. Tai gali liudyti 
laikraščių tiražas, bei išpar
duodamų laikraščiii ir knygų, 
iš kitų kraštų atsiųstų, skai
čius. Padėtis yra verta dide
lio susirūpinimo visų, ypač 
tų susipratusių lietuvių, ku
rie pajėgia bendradarbiauti 
plunksna spaudoje, ar lėšo
mis paremti. Kas bet inteli
gentija savo abejingumo nie
ku negali pateisinti. Visą rū
pestį suvesti tik į duonos kąs 
nio pelnymąsi, nėra pateisina 
ma. Gyvenama ypatingais lai 
kais, kurie uždeda ir nepa
prastų pareigų. Daugiau, ne
gu normaliais laikais, aukotis 
yra visų lietuvių pareiga.

Ką pasakytų tie šimtai túks 
tančių ištremtų ir pasmerktų 
badui ir lėtai mirčiai Sibire, 
jei matytų laisvame pasauly
je savo kraujo brolių abejin
gumą, arba nepakankamą su 
sirūpinimą savo Tėvynės ir 
savo tautiečių likimu, laisvai, 
lyg ta negyva žuvis, pasiduo 
dant nutautėjimo bangai?

Šiandien mes esam reika
lingi naujų knygnešių, kurie 
eitų į kiekvieno namo, papras 
to, ar ištaigingos palacetes 
duris, belst prašyt ten įsileis 
ti lietuvišką knygą, laikraštį, 
lietuvišką elementorių.

B. d.

Tautietį Nepraleisk Progos
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 busimos geležinkelio stoties ir ae
rodromo, kuris jau greitai bus baigias statyti. Pirmos 
rūšies žemė. Sklypai įvairaus dydžio nuo 5 iki 50 alkie
rių. Automobilių keliai iki kiekvieno parduodamo skly
po. Kiekvienas sklypas pasiekia vandens tipelį. 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 į 
zacijos kompanijos CIA. MELHORAMENTOS NORTE DO 
PARANÁ anksčiau vadinusios Cia. de Terras Norte do 
Paraná Žemių pirkėjams apmokama kelionė RE A 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 rasti ę 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 12 vai.

SEKANTIEJI VAŽIAVIMAI IS SÃO PAULO I 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 
reika.iinga iš S. Paulo išvykti vieną diena anksčiau.;

Bernardas Brazdžionis

TIKĖJIMAS
Tikiu, ne amžiais būsi vergas šioj pakrantėj 
Ir žemės elgeta neamžinai — tikiu, — 
Tada nukris nuo rankų kietos grandys 
Ir didelės nakties šešėlis — nuo akių.

Kiek kartų pančiuose maldoj rankas iškėlei 
Giliam vidurnakty į tolimas žvaigždes, 
Kiek kartų šalnos kojas kruvinas sugėlė 
ir kalavijas skausmo — gilumas širdies, —

Tikiu, Tenai bus amžiais rankos puoštos 
Žvaigždėmis Jėzaus kankiniu — tikiu,
Ir bus neuždengtas šviesos ir meilės Dievo sostas 
Nuo žemės dulkių neregėjusių akių.

1943. Kaunas.

Grizusieji Pasako 
ja-

Apie padėtį Lietuvoje'papa 
šakojo Franzas Schm., dirbęs 
prie Vilniaus lentpjūvėje. Pa 
sirodo, kad tuoj po karo ru
sai su gyventojais Vilniuje 
nedarė jokių ceremonijų: len 
kus siuntė į Lenkiją, o nepa 
tikimus lietuvius - į Sibirą ar 
kitur Rusijon. Jo žiniomis, 
visi tie lietuviai, latviai ir 
estai, kurie karo metu nors 
kokį darbą dirbo vokiečių js 
taigose, kad ir malkas skaldė 
ar plovė grindis, buvo be jo 
kių ceremonijų išsiųsti į Rusi 
ją. Tu deportacijų tikslas - 
kuo daugiausia lietuvių iš 
tremti į Sibirą, o į jų vietą 
atsiųsti patikimų komunistų

MŪSŲ LIETUVA

rusų. Dirbdamas Vorkutoje, 
į vai riose jos stovyklose taip 
pat sutiko visą eilę lietuvių, 
latvių ir estų. Heinrichas F., 
dirbęs kurį laiką lentpjūvėje 
prie Šilutės, paskiau laikytas 
Vilniaus stovykloje ir iš ten 
išsiųstas į Sibirą, papasakojo, 
kaip bolševikai terorizuoja 
lietuvius. Net patį lentpjūvės 
direktorių lietuvį įskundęs vie 
nas darbininkas, kad, girdi, 
tas esąs «perdaug palankus 
vokiečiams». Kurtas St. papa 
šakojo lietuvių sutikęs ne tik 
Vorkutoje, bet ir stovyklose 
prie Siaurės Ledjurio. Jo tei 
girnų, rusai ypač nori iš Lie 
tuvos išgabenti kiek galint 
daugiau vyrų ir jų vietoje 
Įkurdinti savuosius.

Vokietė L. T. papasakojo 
įvairiuose stovyklose suėjusi 
daug mūsų tautiečių. Daug 
šeimų buvo išskirtos jėga. Jau 
nimas, kuris siekia laisvos ir 
nepriklausomos Lietuvos, yra 
surakintas ir pūva kalėjimuo
se. Jie visi buvo suimti pa
prasčiausiu pretekstu apkal
tinus, kad «dirba svetimiems 
šnipinėjimo darbą» arba «pa
laikę ryšį su partizanais». Ir 
ji pati yra gyvenusi Lietuvo
je. Br. Sp., buvusis Kuršo žie 
do karys, papasakojo apie ki 
lusį iš Kauno Odienecą, su 
kuriuo yra buvęs drauge dar 
bo stovykloje Mordvinijoje. 
Bresto kalėjime susitiko vie
ną lietuvį gydytoja, kilusį iš 
Kauno ir dirbusį L.vcko (R\t 
prūsių pietinėje dalyje, v^ldo 
moję lenkų.) apskrities ligoni 
nėję. Bet jis per lenkų karino 
menės pratimus buvo bolševi 
kų iššifruotas kaip lietuvis, 
suimtas ir. nuteistas 25 me
tams. ištremtus į Rusiją. Ge-
rai kalbėjo lietuviškai, vokiš-

Iš Netolimos Praeities.
(pabaiga)

Jis net savo ūkį metė, kad 
pasek mingiau galėtų atlikti 
knygnešio pareigas. Jis tvir 
tai tikėjo, kad nemirs, kol 
rusai nebus išvyti iš Lietuvos. 
Tas jo tikėjimas išsipildė. Jis 
mirė 1918 metais, kai Lietuva 
jau buvo laisva. Be to. ir vi
sa lietuvių tauta buvo nepa 
laužiamai nusistačiusi prieš 
spaudos uždraudimą

Pagaliau ir rusai įsitikino, 
kad jų pastangos nutautinti 
lietuvius nueina vėjais, bet, 
kad išeiti iš susibarusios pa
dėties, jei jau ne su tam 
tikra garbe, tai bent padoriai, 
reikėjo rasti progą, kad pasi 
naudojus ja, galima butų pas 
kelbti spaudos uždraudimo 
atšaukimą. Ir ta proga, kaip 
tik jiems pasitaikė. Tai buvo 
inž Macejausko ir studento 
Višinskio bylos. Pirmasis by
linėjosi su rusų cenzūra dėl 
sukonfiRkuoto lietuvių Kalba 
išleisto žemėlapio ir. kuriam, 
tik po keletos metų by inėji-
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ūgikai ir rusiškai, <:tto

Lietuvoje Gailiūnuose, Paiki,is 
ko v., Ukmergės apskr.. papa 
šakojo, kaip 1951» m. milicija 
nušovė savo namuose buv.

mosi įvairiose rusų įstaigose, 
pavyko įrodyti Valujevo aplin 
kraščio neteisėtumą, laimė
jo nt tuo bildu bylą. Antrą by 
lą vedė studentas Višinskis. 
Jis 1S00 metais išgavo iš 
Mintaujos Policijos leidimą 
lietuviškai išleistiems skelbi
mams išplatinti. Bet. skelbi
mus išlipdžius, Višinskis buvo 
patrauktas teisman už skel
bimų uždraustomis raidėmis 
išplatinimą Taikos teisėjas 
jam priteisė 3 rublius pabau 
dos Bet. Višinskiu] rūpėjo 
ne pabauda nusikratyti, o mi 
neto uždraudimo neteisėtumą 
įrodyti. Todėl jis atsisakė 
mokėti pabaudą ir padavė 
skundą aukštesniam teismui, 
kol, pagaliau, daėjo iki pa
čio aukščiausio teismo, būtent 
Senato. Patekus bylai Se^a 
tan, Višinskis pasikvietė ge
riausius advokatus, kurie įro 
dė Valujevo uždraudimo ne
teisėtumą. Tie įrodymai įtiki
no Senatą ir Višinskis bylą 
laimėjo. Šiuo pasinaudojo ir 
Rusijos Ministerių Kabinetas 

Lietuvos kariuomenės karinio 
ką- Gyvenimas po sukoicho- 
zinimo pasidarė veik neįma
nomas. Duoną kepdavo pusi
au iš rūgiu, pusiau iš vikių.

bei 1904 m. gegužės mėn. 7 
d. nutarimu atšaukė spaudos 
uždraudimą Lietuvoje. Neil
gai trukus, paminėtą Ministe 
rių nutarimą, patvirtino ir 
pats rusų Caras.

Taip pasibaigė lietuvių tau 
tos fizinės ir moralės kančios, 
kurios tęsėsi 40 metų. Kiek 
lietuvių žuvo už laisvą žodi, 
už gimtą kalbą, kas suskaitys? 
40 metų vargta be savų kny
gų, be laikraščių; 40 metų 
drebėta kiekvienam žingsny 
dėl tykojančių iš visų pusių 
rusų šnipų, provokatorių, žan 
darų, 40 metų gyventa sura
kintomis lūpomis. Bet galop 
laimėta. Lietuvių spauda buvo 
atgauta ir šiais metais mes 
jau minime net 50 metų su
kaktį nuo jos atgavimo.

Panašiai ir šiandien kovoj 
už atstatymą Nepriklausomos 
Lietuvos nenusileis lietuvis 
rusams!

Lietuva buvo ir bus laisva!
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