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IS GENEVOS KONFERENCUOS.
Praėjusį pirmadieni prasidė 

jo Genevoje konferencija Azi 
jos reikalams svarstyti. Tų 
reikalų pirmoj eilėj stovi Ko 
rėjos suvienijimo klausimas, 
Indokinijos karas.

Spėliojimai, kad Genevos 
konferencija nieko gero bei 
naujo neatneš pilnai pasitvir 
tino. Korėjos suvienijimo rei
kalu buvo pasiūlyta Amerikos 
atstovo pravesti laisvus rinki 
mus Jungtinių Tautų atsto
vams prižiūrint. Gi Kremli
aus atstovas pirmoj eilėj pa
siūlė atitraukti Jungtinių Tau 
tų kariuomenę. Pasidalinus 
nuomonėmis Korėjos klausi
mas nepajudėjo nė iš vietos. 
Prie konferencijų stalo neį
manoma susitarti. Korėjos 
klausimu tas pat kartojasi, 
kaip ir su Vokietijos suvieni 
jimu.

Prancūzų užsienio reikalų 
ministeris feidault kaltino Ki 
niją del Indokinijos karo. 
Taip pat tarėsi privačiai su 
Molotovu Indokinijos karo 
reikalu, kad jis paveiktų Kini 
jos vyriausybę, kuri remia 
Indokinijoj kovojančius komu 
nistus Taip pat prašė, kad

ARGENTINOJE
šią savaitę įvykusiuose vice
prezidento rinkimuose laimė
jo prez. Perono partija surin 
kdama 4 milijonus devynis 
šimtus tūkstančių balsų. Opo 
zicija, kuriai atstovauja radi
kalų partija surinko tik du 
miliionu ir 400 tūkstančių bal 
su. Žinoma, vyriausybės par 
tijos kandidatas naudojosi vi 
somis propagandos priemonė 
mis, spauda, radijo susirinki 
mais, kaip tuo tarpu opozici
jos partijai propaganda daug 
sunkesnė. Keletą žymesnių 
vadų buvo suareštuoti prieš 
rinkimus. Bet vis del t® prez. 
Perono įtaka masėse yra di
delė. Peronistų tarpe yra ko 
munistų. Darbo klasė, del pa 
lankių darbininkams išleistų 
įstatymų, palaiko Peroną. Opo 
z cija daugiau remiasi preky
bininkais, vidutine klasę. Pe 
ronas būtų visai stiprus ’if II 
gai galėtų laikytis, jei lietinė 
tų ekonominių sunkumų. Ar
gentina pergyvena ekonominį 
krizį. Pinigo vertė dar vis 
krinta. O kai ekonominiai rei 
kalai pašlyja, tai ir stipriau
sia diktadūra neišsilaiko.

SVARBUS PASITARIMAS 
VAŠINGTONE.

Sį ketvirtadienį prez. Eisen 
hower sušaukė saugumo tary 
bos susirinkimą, kur bud pa 
daryta svarbių nutarimų.

PANAMOS KANALUI
gresia pavojus. Del buvusio 
žemės drebėjimo prie kanalo 
esančios uolos graso suvirsti 
kanalan ir tuo būdu ilgesniam 
laikui sutrukdyti kanalo nau 
dojimą. Darbininkai dieną ir 
naktį dirba, kad žemė ir uo
los nesugriūtų kanalan. 

leistų iš karo fronto paimti 
sužeistuosius. Molotovas pata 
ręs tiesioginiai derėtis su ka 
riaujančia puse. Šiuo savo 
elgesiu Molotovas nori išpro 
vokuoti Indokinijoj antrąją 
Korėją, žinoma su tuo susiė 
jusias visas pasekmes.

Komunistinės Kinijos atsto 
vas Chu En-lai savo kalboje 
tik išgyrė Kremlių, tuo paro 
dydtimas. kad Azijos klausi 
mais yra visiškai paklusnus 
Maskvai. Kartojo jau nu vai 
kiotus ir žinomus išgalvotus 
kaltinimus, kad amerikonai 
užpuolė Korėją, kritikavo Eu 
ropos politiką, ypač Vokieti
jos apsiginklavimą ir Euro
pos Gynimo Bendruomenę ir 
palaikydamas Višinskio planą. 
Iš kalbos pasaulis pamatė, 
kad komunistinės Kinijos po 
litika pilnai pajungta Mas
kvai ir kad negali būti jokios 
kalbos apie kokį Pekino vy
riausybės savarankiškumą.

Lig šiol konferencija nieko 
gera neatnešė. Kartojasi ta 
pati Berlyno konferencija, 
tik kitoje vietoje, kalnuotoj 
Šveicarijoje.

Apie ka tarėsi Vašingtone...

Prez. Eisenhoweris sušau
kė saugumo tarybos susirinki 
mą. Susirinkime buvo svars 
tomą planai, kaip apsaugoti 
Aziją nuo tolimesnio komu
nizmo plitimo, ypač kaip da 
bar matyti, kad Genevos kon 
ferencija nieko neišspręs. 
Tuo pat metu mūšiai Indoki
nijoje vis didėja. Amerika 
yra pasiryžusi plačiu mastu 
kirsti komunizmui smūgį Azi

Po antro pasaulinio karo Laisvasis Pasaulis demobilazavo savo kariuomenę ir grįžo taikaus 
kūrybingo darbo met. Tuo tarpu Rusija panaudodama savo satelitus, pradėjo grobimo politi 
ką. Ligi šiol 15 kraštų yra tapę rusų raudonojo imperializmo aukomis. $eši šimtai milijonų 
žmonių yra tapę sovietiško totalitarizmo vergais.

Sitas žemėlapis rodo sovietiškojo komunizmo ekspansiją Azijoje nuo 1946 metų.
Bet vis dėlto padėtis nėra beviltiška. Komunistų politiką sutiko stiprų pasipriešinimą tiek 

Azijoje, tiek’Europoje. Nepavyko sukurstytas karas prieš Graikiją ir Malaju. Nepasisekė įbau 
ginti Turkija ir paimti savo kontrolėn Dardanelių sąsiaurį. Raudonoji armija buvo priversta 
pasitraukti iš Irano Neišprovokuotas Korėjos užpuolimas neatnešė komunistams lauktų pa 
sėkmių. Priešingai, Korėjos užpuolimas atidarė akis ir parodė tikruosius Maskvos planus.

VII METAI

PALACIO DAS NAÇÕES. São Paulo miesto 400 metų 
parke bus tautų paroda, kuri prasidės liepos 25 d.. Dalyvaus 
pasaulio kraštų vėliavų ant «Palacio das Nações» rūmų bus

joje, nevien tik Indokinijoje 
Beabejo, šiandien aiškiai jau 
mato, kad buvo didžiausia 
klaida atiduoti Kiniją į komu 
nistų rankas. Ir kiekviena pra 
eities klaida vėliau atsieina 
labai brangiai. Pavyzdžiais 
dar galim pridėti Korėją, Vo 
kietiją Austriją ir kt. Anglai 
vis lieka paskutiniais nagus 
ugnin kišti. Jie tik po Gene 
vos konferencijos svarstys 
kokių priemonių imtis prieš 
gręsiantį Azijai komunizmo 
pavojų.

Vietnã gavo nepriklauso
mybe

Indokinijoj, Vietnã lig šiol

buvusi Prancūzijos kolonija 
gavo visišką nepriklausomy
bę. Aktas iš abiejų pusių pa
sirašytas 28 d. balandžio Pa
ryžiuje.

Kraziiiicje.
Keturi kandidatai
i gubernatorius
Atrodo, kad į gubernatorius 

bus tik keturi kandidatai lig 
šiol jau žinomi. Būtent, Adhe 
mar de Barros - progresistų, 
Hugo Borghi - dalies traba-

sukakčiai atžymėti, Ibirapuera 
ir Lietuva. Tarp kitų laisvų 
iškelta ir Lietuvos trispalvė.

listų, Janio Quadros - socia
listų ir Prestes Maia, kurį pa 
laiko socialdemokratai, ude 
nistai, krikščionys demokra 
tai, dalis trabalistų. Daugiau 
šia galimybių išrinktu būti 
Adhemar de Barros ir Pres 
tęs Maia.

Atmetė Janio Qua
dros įstatymo projek

tą.
S. Paulo prefeitas Janio 

Quadros buvo įnešęs įstatymo 
projektą, kad namų priekiai 
į gatvę, kurie jau yra apše
pę, but iš naujo perdažyti. 
Žinoma, tas susieina, su nema 
žomis išlaidomis. Daug kam 
gali sudaryti nemaža sunku
mų. Savivaldybės atstovai 
svarstydami šį pasiūlymą vi
sai atmetė.

Didelis ryžių derlius.

Rio Grande do Sul šiais 
metais yra numatomas toks 
didelis ryžių derlius, kokio 
dar lyg šiol nebuvo. Ryžiai 
turėtų atpigti. Tik visa* bėda 
su pervežimu. Provincijoje 
maisto produktų yra pertekli
us, o didmesčiuose yra trūku 
mas ir nežmoniškos kainos. 
Iš Ispanijos ryžiai ar bulvės 
atvežamos greičiau į S. Pau
lo negu iš Rio Grande do 
Sul arba Goiaz.

FUTBOLAS

Brazilijos rinktinė šį sekma 
dionį, 2 d. gegužės susitiks 
S. Pauly, Pacaembü stadione 
su Kolumbijos stipriausia ko
manda O Milionários, kuri 
taip sustiprina geriausiais Ko 
lumbijos futbolistais.

— Gegužės men. 1 d. kal
bės prezidentas Getulio Var
gas. Ta proga bus praneštas 
naujas salario minimumas.
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Atominiai Ginklai Moterų 
Rankose.

Rašo Roz.

Nerealu būtų galvoti, kad 
atominius ginklus turi vien 
Amerika ir karo atveju gale 
tų nušluoti bet koki priešą, 
kurs kėsintųsi į jos laisvę.

Yra pagrindo manyti, kad 
Amerikos atominiu ginklų pas 
laptys, senai nuėjo ir į Sovie 
tų Rusijos valdovų rankas ir 
jie kala panašius ginklus...

Tadėl šia kryptimi galvo
jam, tenka prieiti išvados, 
kad mūsų tėvynės reikaluose 
- reikia ieškoti patikimesnių 
pagalbos priemonių, negu ato 
miniai ginklai.

Tai gražiai išreiškė nuo se 
nų laikų Lietuvoj, procesijų 
metu, giedama giesmė: «Die
vas musų prieglauda ir stipry 
bė». Ta Dievo stiprybe musų 
tauta rėmėsi ir reiškė netik 
šventadienį, bet ta mintimi 
buvo persunktas visas gyve
nimas, visa pilkoji kasdieny
bė

Šį sykį norėtųsi paminėti 
tik vieną aspektą, tai sėmimą 
vilties bei stiprybės iš didžio 
sios Tarpininkės - Marijos.

Kiek tik siekia atsiminimai 
vis matau lietuvę motiną po 
dienos darbų vakaro prieblan 
doj su ražančium rakose. Dės 
tė ji savo vargą ir nesekmes, 
o kartais ir labai sunkius gy 
veninio kryželius po Marijos 
kojų.

Gyvenimas ėjo ražančiaus 
paslapčių pašvęstas: čia'dži
augsmingoji, č i a kruvinai 
skausmingoji, o kartais,ur gar 
bingi posmai nuaidėdavo.

Dailininkas Petras Rimša 
atvaizdavo lietuvę - motiną, 

. kaip švietėją - prie ratelio 
mokančią savo vaiką skaityti. 
Bet jeigu kas atvaizduotų lie 
tuvę, kaip kovotoją bendrai 
už tautos dvasines vertybe», 
tai atrodo tektų ją nupiešti 
klūpančią prieš Marijos pa
veikslą su ražančium. lanko
se...

Petronienė

Nėra abejonės, kad ir šiuo 
baisios nelaimės metu, ten 
tėvynėje mūsų sesė lietuvė 
vartoja tą patį ginklą - maldą.

Štai 1952 m. vieno iš atbė
gusiųjų 3 žvejų parašytoj kny 
go j «Tolimieji Kvadratai» 146 
psl. skaitome: «Žmonės nuo
gomis rankomis negali apgint 
savo bažnyčių, kryžių net ka 
pinių, bet jie savo namuose, 
kaip laikė taip ir tebelaiko 
pagarbiausioj vietoj Dievo 

Šių metų 25 d. kovo Rusija suteikė Rytų Vokietijai «nepri
klausomybė». tuo pačiu momentu pranešdami, kad Vokieti
joje pasiliks 301) tūkstančių rusų karių. Čia vaiduojamas ka
linys (Rytų Vokietija), per apačią durų gauna pranešimą apie 

R. Vokietijai suteiktą «malonę».

kančią, Marijos bei šventųjų 
paveikslus. Nors rusai, ypač 
enkavedistai šaiposi iš žmo
nių ir ragina išmest paveiks 
lūs, bet tie visi tikybos ir 
šventų papročių niekinimai 
dar labiau stiprina ištvermę 
religijoj» - pabrėžia autorius.

Iš musų pusėsjbūtų perma 
ža padaryta, jeigu mes tik ža 
vetumėmės tėvynėj likusių 
kovos ir aukos didybe, bet 
praktiškai nesiryžtume nieko 
daryti.

Štai stovime Marijos metų 
angoj. Taigi laikas pagalvoti, 
kokią misiją atlikti esame 
įpareigotos, kurioms buvo lem 
ta ištrukti iš po budelio kir
vio Į laisvąjį pasaulį.

Bevaikščiojant naujų konti-

Antanas Vaičiulaitis

Mažoji Sesuo Laukuose
Bitinėlis dūzgia, 
Vyturys čirena, 
Ir mama dainuoja 
Pas pirkelę seną.

Jau avelės snaudžia
Pūdyme sugulę, 
Ir liūdnai kukuoja 
Girioje gegulė.

Nusiskynus žiedą, 
Pinsiucsi vainiką. 
Pinsiu aš ramunę. 
Pienę ir gvazdiką.

Ant kalnelio bėgsiu, 
Kur toli matyti.
Vainikuota šauksiu
Tėtį ir mamytę.

Aukštame kalnely, 
Kur pušelės ūžia, 
Ašen padainuosiu 
Tėviškės dainužę.

Per laukus nubėgo 
Debesio šešėlis.
Tėviškėlės raudos 
Širdį man sugėlė.

nentų vieškeliais - svetimos 
žemės dulkės nejudomis ima 
pridengti daug brangių sielos 
turtų.

Tačiau Marijos metų proga 
- mes mėginkime susikaupti, 
kad savo dvasios akimis būtų 
galima įžvelgti - trys perlai, 
kurie yra sudėti, į lietuvės 
tremtinės rankas. Tai religinė, 
dorinė ir tautinė jaunosios 
kartos gyvybė. Tu turi tai iš 
saugot bet kokia kaina. Mes 
puikiai žinome, kokiu atkak 
luniu svetimo krašto dvasia 
atakuoja jaunas širdis. Todėl 
lygiai tokiu pat atkaklumu, 
tik kelis kart gilesniu bei su 
btilesniu, tenka statyt užtvan 
kas prieš svetimą nepageida 

ujamą įtaką. - Kaskieninis gy 
venimas motinai siūlo daug 
progų ir daugiariopų būdų 
«sėti gerą sėklą».

Visame gražus ir patrauk
lus motinos pavyzdys ir nuo
širdi už vaikus malda - bene 
bus čia stipriausios priemo
nės. Trumpai tariant, jei mo
tinos parodytų tiek dėmesio 
dėl savo vaiko sielos, kiek 
paprastai.^’ dedama rūpesčio 
dėlĮĮjo biologinių reikalų ap
rūpinimo,. ;.tai pasekmės būtų 
labai ’ryškios. Nori nenori, 
bet reikia pripažinti, kad šiuo

(pabaiga | 3 .pusi.)

Kaip jie mus sušaudė
Pulk. J. Petruitis

(Tąsa)

Mane vieną gražią dieną pak 
viečia į NKVD, nes niekas to 
neišvengia. Pradžioje maloniai 
pasikalba su manim, paklausia, 
kas girdėti, kaip sekasi. Pas
kui ir sako man: «Drauge Fe 
leriene, tamsta turėsi truputį 
patarnauti komunizmo idėjai. 
Tamstai duosime vieną mažą 
uždavinėlį. Tamsta turėsi ste 
bėti mokytoją draugą kokį 
nors Ivanovą. Kaip reikia su 
juo kalbėti, mes tamstai vė
liau paaiškinsime, kai tamsta 
duosi mums pirmą pranešimą 
apie jį. Pranešimuose tamsta 
pasirašinėsi ne Felerienė, bet 
«Sineva». Jei aš pabandyčiau 
atsisakyti tarnauti tokiai gar 
bingai komunizmo idėjai, tai, 
tikėkit manim, į savo butą 
nebegrįžčiau: būčiau sulaiky 
ta, kaip kontrrevoliucininke. 
Kas man belieka daryti? Juk, 
turiu sutikti priimti pasiūlymą 
«iš idėjos». Mane sekti bus 
pavesta kitam mokytojui ar 
tarnautojui. Taip visi vienas 
kitą seka. Ir nepabandyk «sa 
botuoti», nes už tai patsai bū 
si įtartas kontrrevoliucininkas 
esąs. Pas jus, Lietuvoje, jie 
dar nesuspėjo įvesti tokios 
tvarkos, bet po kokių poros 
metų buvę taip pat, kaip ir 
visoj Sov. Rusijoj.

Pasiutusiai greit žygiuoja 
mok. Felerienė. Mat, aukšta 
moteriškė, kojos ilgos - aš 
niekaip negaliu spėti eiti su 
ja: vis atsilieki! ir atsilieka.

— Stefanija Felicijevna, jūs 
pavargsite, - sakau jai, - nes 
kabėkite.

— Nepavargsiu, Joan Jakov 
levič, aš pratus vaikščioti: ga 
liu ir visas šešiasdešimt kilo 
metrų per dieną nueiti. Man 
labai rūpi greičiau pamatyti 
mano būtą. Gal jau ir žymės 
nebeliko, kur jis buvo, nes 
pabėgau, palikus visa kaip 
stovi. Nieko nespėjau pasiim 
ti, kai pradėjo bombuoti (gu
dai vietoj bombarduoja sako 
«bombit»),

— Stefanija Felicijevna, aš, 
dar kalėjime sėdėdamas, ture 
jau žinių, kad iš Lietuvos 
daug žmonių išvežė į Sov. 
Rusiją Ar jūs, Minske būda
ma, negirdėjot ko nors apie 
tuos žmones? Kur juos galėjo 
išvežti?

— Ar jums tai naujiena? 
Pas mus tai kasdieninis reiš
kinys Kasmet po kelis kartus 
veža ir veža. Mūsų žmonės 
su tokiais išvežimais taip apsi 
prato, kad nė kiek dėl tokių 
menkniekių nebesisieloja. Iš 
čia išveža į Rusijos gilumą, 
iš ten kitus čia atveža. Koks 
gi skirtumas, ar čia, ar kur 

nors kitur gyventi: tas pats 
vargas, ir visur tokie pat en 
kavedistai, o nuosavybės, kuri 
galėtų rišti su gyvenamąja 
vieta, niekas neturi. Be to, 
pas jus, Lietuvoje, labai daug 
savanoriais užsirašė važiuoti 
į Rusiją. Iš Maskvos per radi 
ją atsiprašė, kad per daug 
Lietuvoje savanorių atsiradę 
važiuoti į Rusiją, o tuo tarpu 
nėra tiek transporto priemo
nių, kad visus užsirašiusius 
savanorius galėtų patenkinti. 
Vėliau pažadėjo visus paten
kinti.

— Ar matote, Stefanija Feli 
cijevna, kokia ilga žmonių 
vora eina priešakyje. Kastai 
galėtų būti?

— ū’ai čia, Joan Jakovlevič, 
mūsų «nenugalimoji armija», 
kurią varo du vokiečių ka
reiviai. Jei tokią minią rusai 
varytų, tai būtų šimtai paly
dovų, o šiems užtenka ir dvie 
jų kareiviu.

Saulei leidžiantis, atėjom į 
Smilovičius, trisdešimt penki 
kilometrai nuo Červenės. Tai 
nemažas miestelis ir labai di 
delis kolchozas. Matyti, čia 
kadaise buvęs kokio norsstam 
baus didiko dvaras.

Nakvynės sustojome vieno
je mokykloje, kurioje radome 
grįžtančių į Minską daug pa
bėgusių mokytojų ir tarnauto 
jų, daugiausia moterų, nes čia 
mokytojai - vis moterys ir 
moterys. Vyrą mokytoją re
tai kur sutinki. Gera«eiminin 
kė mokytoja išvirė mums ar

batos ir bulvių didelį puodą. 
Bevakąrieniaudami turėjome 
gerą progą išsikalbėti apie 
mūsų gyvenimą Lietuvoje ir 
jų gyvenimo sąlygas Sovietuo 
se. Atrodė, kad mes esame 
dviejų skirtingų planetų žmo
nės: jie mane negalėjo supras 
ti, abejingai tikėdami mano 
pasakomis, o man jų labai 
keistas atrodė naivumas. Tų 
moterų ir kitų įstaigų tarnau 
tojų apsirengimas ir visa jų 
išvaizda panaši į mūsų pa 
prastų darbininkių išvaizdą.

Aš jiems papasakojau, kaip 
mums keistos atrodė jų rau
donarmiečių į Lietuvą atvy
kusios šeimos.

— Tai jau netiesa, kad tams 
ta sakote, jog mes nesupran 
tame, kas yra sviestas? Aš 
pati kas mėnesį savo vai
kams pusę kilogramo sviesto 
nuperku iš farmos, - protesta
vo man mokytoja šeimininkė.

— Kiek gi kainuoja jūsų 
farmoje sviesto kilogramas?

— Trisdešimt rublių.
— O kiek mokytojas pas 

jus algos gauna per mėnesį?
— Tris šimtus penkiasde

šimt rublių. Iš tų pinigų gali
ma leisti sau nusipirkti ir svi 
esto.

Vien iš mandagumo dau
giau apie tokius menkniekius, 
kaip sviestas, nebekalbėjau.

— Kam čia jūs žmogui nie 
kus pasakojate. Galite nebe- 
bijoti: bolševikai daugiau ne
begrįš todėl galite jam atvi
rai pasakyti, kokias mes kan 

čias iki šiol kentėjome, - įsi
kišo į musų kalbą viena Mins 
ko pašto tarnautoja. - Tik 
tamsta įsivaizduokite: po gim 
dymo aš gavau tik dvi savai 
tęs atostogų. Gimė šita dukre 
lė. Tai mano pirmutinis vai
kas, kurį labai myliu. Per dvi 
savaites ir aš pati negalėjau 
gerai pasveikti, ir vaikas dar 
nebuvo sustiprėjęs. Į tarnybą 
kasdien turėjau šešis kilome 
trus vaikščioti, nes arčiau bu 
to mums nedavė. Norint per
sikelti iš vieno buto į kitą, 
taip lygiai, kaip ir norint pe
reiti iš vienos tarnybos į kitą, 
reikia labai daug įvairių pra 
šyraų paduoti ir turėti labai 
stiprius pečius. Vaiko aš ne
norėjau atiduoti į prieglaudą, 
nes prieglaudose auginamų 
savo vaikų tėvai dažniausiai 
nebepamato. Tai, kaip jūs 
manote, ką turėjau daryti? 
Nagi kasdien nešiojau jį su 
savim į pašto įstaigą. Ten 
dirbau ir savo kūdikį penė
jau. Ar tamsta gali sau įsi
vaizduoti, koks buvo man var 
gas? Žinoma, galėjau padary 
ti taip pat paprastai, kaip ki 
tos mano draugės tarnautojos 
- atiduoti vaiką į prieglaudą, 
bet aš negalėjau skirtis su 
savo vaiku.

Jauna šviesiaplaukė mote
riškė, bepasakodama išgyven 
t'is vargus dėl savo dukrelės, 
kurią ji dabar, pasakodama’ 
ant rankų laikė, net apsiverkė,

(B. D.)
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atveju, kaimietė lietuvė buvo 
daug pranašesnė už miestie
tę ar inteligentę. Betgi nežiū 
rint visų sunkių sąlygų, mes 
turime jaust didelę atsakomy 
bę, nes musų tauta šiuo me 
tu pergyvena istorinę valan
dą, tiksliau sakant-mūsų tevy 
nei yra išmušusi 12-toji valau 
da. Argi Marijos įspėjimai pa 
šauliui Fatimoje taip pat ne 
reiškia, kad ir visam pasauli 
ui yra atėjusi XX amžiaus 
12-toji valanda? Marija atėjo 
į žemę įspėt žmonių, kaip rú 
pestingoji motina. Iki tol, dau 
geliui Marija buvo tartum 
perdaug mistiška, lyg visai 
nereali būtybė, o Fatimos įvy 
kiai, atvėrė akis, kad Marija 
tikrai yra musų Motina ir vi 
sų malonių Tarpininkė pas 
Dievą. Fatimos Marijos prašy 
mai yra paprasti, malda irai 
gaila. Kaip suprasti atgailą?
— Ar apsivilkti ašutinę ir iše 
iti į tyrus? — Ne: - tik gerai 
atlikti savo luomo ‘pareigas. 
Marijos Fatimoje pasakytų 
žodžių esminė dalis yra. «Žino 
nės neprivalo daugiau įžeidi 
nėti Viešpaties, nes Jis iki 
šiol ir taip buvo perdaug jį žei 
džiamas.

Norintiems sulaukti pagal
bos Fatimos Marija nurodė: 
1/ Ražančiaus maldą, kaip rak 
tą į dangiškus turtus. 2/ Ne
kalčiausios Marijos Širdies 
garbinimą ir 3/ pasiaukojimą 
tai Širdžiai, kuri laidavo .tai 
ką tarp tautų ir nusidėjėlių 
susitaikymą su Dievu.

Norėtųsi tikėti, kad niekas 
kitas taip gerai negalės su. 
p asti Fatimos įvykių pras
mės, kaip lietuvės - «Marijos 
žemės dukros.»

Anot, Giovanni Papini / 
«Laiškai žmonėms» / 113 psl. 
«Nebe pirmas kartas, kad tau 
išgelbėjimas yra pavedamas 
moteriai. Debora išgelbėjo Iz 
raelį, Judita-Betuliją, Viturija 
•Romą, $v. Joana D’Arkietė 
išgelbėjo Prancūzija. Anos 
moterys išgelbėjo miestus ir 
karalystes daugiau negu šie 
las, bet jus turite prieš akis 
daug didesni dievišką pavyz 
dį; tą, kuri nuolankume buvo 
tautų atpirkimo dalininkė.»

Nuo seniausių laikų lietuvė 
moteris buvo ir yra aktyvi 
kovotoja už brangiausius tau 
tos idealus. Ji yra Kražių Sk 
erdynių dalyvė ir Knygnešė, 
savanorių rūpintoja ir dabar
- lygiai su vyru tremiama Si 
biro katorgon. Visainesvarbu, 
kad tik vienas kitas vardas 
bus įrašytas tautos martyrolo 
gijoj. Tačiau mes lenkiame 
galvas prieš nežinomą lietuvę, 
kuri tautos gyvybės ugnį, 
kaip senovės vaidilutė, išsau 
gos namų židiny, nors tas ži 
dinys bus ir svetimoj žemėj - 
kitam kontinente.

Ištvermės tam semsimės iš 
Marijos, ypač šiais - Jos triu 
mfo metais. Nuo kūdikio iki 
senelės, pasiryšim duoti tin
kamą atsakymą j Fatimos Ma 
rijos prašymus, ne žodžiais, 
bet darbais.

Gegužės 13 d. organizuoja 
ma viso pasaulio lietuvių 
maldos diena. Tą dieną šutei 
kime prie Dangiškos Motinos 
pagrindinius prašymus: tėvy 
nei laisvės ir pasauliui teisiu 
gos taikos. Mums pravartu įsi 
dėmėti popiežiaus Leono XIII 
žodžiai, kai jis sunkiausiu ka 
talikų bažnyčios gyvenimo 
momentu, pasaulio vyskupa
ms rašė: «Jei norite, kad iš 
šios krizės laimingai išvesči 
nu -- suklupkite prieš Dievo 
Motiną Mariją.»

Žemės Likimas
Č. MASAITIS

Dulkė Dievo rankoj, 
Žeme, tu esi;
Dulkės musų dienos, 
Dulkės mes visi.

B. Brazdžionis.

Šis metų laikotarpis nėra 
skirias džiaugsmui.

Gavėnios proga gera yra 
pamąstyti apie pačios žemės 
likimą.

O, kad laiko srovė nesineš 
tų su savim ir sunkiųjų kalny 
nų ir tamsiųjų žemės gelmių!

Nepastovioji Žemė

Tačiau visa žemė su nyki

Iš Carraças konferencijos. Dr. Justino Gimei.ez de Arecha- 
ga, Urugvajaus atstovas, John C. Dreier, Amerikos ambasado
rius, Henry F. Holland - Amerikos užsienio reikalų atstovas.

ais vandenynais ir blizganči
ais miestais tik mažytė dulkė 
amžinybės sūkury. Mažytė 
dulkė, kuri kiekvieną akimir 
ką gali sudužti ir išslysti pe
simistui iš po kojų.

Būtų perdaug banalu šian
dien kalbėti apie savanaudį 
ir valdžios trokštantį gobšą, 
kuris tariasi atominėmis bora 
borais pajėgsiąs sunaikinti pa 
šaulį, tačiau pačios žemės 
gaivalingoj jaunystėj glūdi 
jos mirties pavojai. Su apie 
dviejų ■ trijų bilionų metų 
praeitimi ir mirtingumo len

Tautietį Nepraleisk Progos
įsigyti nuosavą žemės ūkį naujoje lietuvių žemės ūkio 
kolonijoje prie būsimo didžiausio miesto Šiaurės Paranc- 
je CIANORTE. Naujoji lietuvių kolonija randasi vos už 
kelių kilometrų nuo būsimos 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 upelį: Sausas 
ir sveikas klimatas. Žemė parduodama išsimokėjimui 4 
metams, prieinamomis sąlygomis. Žemės derlingumą liū 
dyja puikiausias raiškas. 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 RE '■ 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 
BÕA 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 vielų skaičius ribo
tas, tai užsirašyti reikia iš anksto. Važiuojant traukiniu 
reikaiinga iš S. Paulo išvykti vieną dieną anksčiau.

telių rodoma 12 bilionų metų 
amžiaus viltimi musų žemė 
gali būti lyginama su 17-kos 
metų jaunuole, kurios staigūs 
ir kaprizingi gyvenimo po
sūkiai gali būti pražūtimi ti
ems, kurie turi jąja visiškai 
pasikliauti. Nenusistovėjusi že 
mė per paskutiniuosius savo 
gyvenimo «mėnesius» - vos 
prieš 40 mi-ionų metų - kon- 
vulsingais trūkčiojimais iškė
lė iš savo gelmių augštuosius 
Himalajus, Kordiljerus ir An 
dus, o dar vėliau - tik prieš 
20 miliomj metų - Alpes ir 
Kaskadas. Šiuo metu pietva
karinė Šiaurės Amerikos kon 

tinento dalis pamaži kyla. Ki 
tose dar palyginti plonos že
mės plutos vietose taip pat 
vyksta pasikeitimai, kurie ga 
Ii privesti prie tokių didelių 
žemės plutos įtampų, k> d pa 
galiau įvyks globaliniai že
mės drebėjimai - su neapsa 
komais ugniakalnių išsiverži
mais ir milžiniškais įsisiūba
vusių vandenynų potvyniais 
- trumpu laiku nušluodami nuo 
žemės didžiąją gyvybės dalį 
ir iškeldami naujus kalnynus. 
Kada tai įvyks? .Už 10, už 
100, už 1000 metu.? Bet kuri

Jonas Aistis

PAŽIŪRĖKIT
Pažiūrėkit, mieli broliai, į supiltus 
Kritusių sukilėlių kapus, 
Kur jie savo kūnais grindė tiltus, 
Versdami gyvenimo sukruvintus lapus...

Pažiūrėkit, mieli broliai, į tremtinių 
Eisenas per tundras ir stepes — 
Mylimos ir nelaimingos mūs tėvynės 
Gyvą širdį sopulingai gniaužiančias reples.

Pažiūrėkit, mieli broliai, jos sodybų 
Ugnimi sulygintų ten su žeme, — 
Vis tai ji ir vis ant medžio kryžiaus kybo 
Darganų ir vėtrų šiurpulingam ūžime.

Pažiūrėkit, mieli broliai, jos gajumo, 
Trykštančio iš mėlynų akių —
Jos kančių, jos. sielvarto ir to liūdnumo 
Dėl vis dūžtančių svajonių, amžinai lakių.

Pažiūrėkit, mieli broliai, ir tikėkit
Jos krūtinėj rūsinčia svaja.
Pažiūrėkit mieli broliai, pažiūrėkit 
Ir tikėkit, ir tikėkit amžinai su ja.

Grenoblis, 1941.X.10.

no metu. Tačiau tokia katas
trofa netgi 10G0 metų laiko
tarpy daug mažiau galima, 
negu galimumas užsimušti au 
tomobilio nelaimėje, nes tokie 
revoliuciniai žemės plutos per 
sityarkymai vyksta kelių de 
šimtų milionų metų periodais.

Kaitra prieš artėjantį šaltį

Kitas daug labiau galimas 
ir tiksliai pramatomas nema
lonumas yra naujas ledynų 
laikotarpis Žinome, kad prae 
ityje dideli žemės plotai, - tar 
pais visa Kanada, daugiau 
kaip pusė Jungtinių Amerikos 
Valstybių, Europoj beveik vi 
sos Britų salos, Vokietija, Len 
kija ir Lietuva, - buvo apden 
gti ledynais. Paskutinis ledy 
nų laikotarpis buvo apie 25.000 
metų prieš Kristų.

Šiltųjų ir ledynų laikotarpių 
periodinis kaitaliojimasis pri
klauso nuo žemės kelio aplink 
saulę trijų savybių: (1) kelio 
miKrypimas nuo apskritimo 
formos, (2) žemės ašies pasvi 
rimas to kelio atžvilgiu, (3) 
metų laikotarpis,'kada žemė 

Reikalingas advokatas byloms vesti?

Nieko nelaukdamas kreipkis į 

Advokatą Decio Farias
Raštinė: /?. Santa Teresa, 28, 6-to and. salas 604 ir 605. 

{kampas Praça da Sé) Fone: 35-8240 ir 32-0064

Geriausias būdas sutaupyti šiais nepastoviais laikais yra 
dėti 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 įvairaus 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.

arčiausia prieina prie saulės. 
Šitų žemės judesio savybių 
apskaičiavimas yra, palyginti, 
nesunkus uždavinys. Pasirodo, 
kad dabar oras žemėje eina 
šilty n ir po maždaug 8000 me 
tų Chicagos klimatas bus toks 
kaip dabar Pietinėje Carolino 
je, o po 18.000 metų, kada 
temperatūra pasieks augščia- 
usiojo laipsnio, tropinis klima 
tas su palmėmis ir beždžionė 
mis nusitęs beveik iki Kana 
dos šiaurinės sienos. Po to 
temperatūra vėl pradės kristi 
ir apie 50.000 metus ledyniai 
prislinks prie pat Chicagos, 
padengdami visą Kanadą, Eu 
ropoj, gi. apklodami Lietuvą 
ir kaimyninius kraštus, atslin 
ks beveik iki Berlyno.

Žemės mirtis

Taip ledynų ir karštieji lai 
kotarpiai žemėje eis pakaito 
mis, kol saulė turės pakanka 
mai atominio kuru berti"į tuš 
čias erdves, savo spinduliams, 
kurių tik labai maža dalelytė

(pabaiga 4 pusi.)
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Apie vyskupus Reinį ir Matulionį
J. KUZMIONIS

Anglų kareivis Frank Kelly, 
kuris šešerius metus kalėjo 
Vladimiro kalėjime, artimai 
susidraugavo su lietuviais ar 
kiv. Reiniu ir vysk. Matulio
niu.

F. Kelly rašo:
«Kitą dieną (po kun. Miro

no mirties, J. K.) aš užtikau 
Lietuvos arkivyskupą Reinį, 
kai jis sugriuvo išvietėje. Tai 
baisiai skamba. Tokie žmo
nės... šitaip gyvena ir šitaip

triukšmas. Mat, žmonės mėgo 
skirtingus dalykus. Ūkininkai 
nuolat kalbėjo apie žemę, ki 
ti lošė domino, šachmatais at
kertomis.

Triukšmauti buvo pavojin
ga, nes tuojau pasirodydavo 
įpykę sargybiniai. Vieną na
ktį Frankas tyliai niūniavo, 
kai kalinys rusas subarė jį:

— Mes norime melstis! Li
aukis triukšmavęs!

Puikus žmonės

F. Kelly rašo:
«Arkivyskupas ir vyskupas 

buvo puikus žmonės. Abu bu 
vo virš septynių dešimtų me 
tų amžiaus ir Rom. Katalikų 
Bažnyčios lietuviai. Jie netu
rėjo jokios vilties kada nors 
išeiti iš Vladimiro.

Arkivyskupas buvo Mečislo 
vas Reinys iš Vilniaus, o vys 
kūpąs Teofilius Matulionis iš 
Kaišiadorių. Tuo pačiu metu 
su mumis celėje buvo ir kun. 
Mironas».

1949 m. spalio mėn. Fran-

miršta. Jie buvo mano drau
gai. Aš niekuomet nebūčiau 
pažinęs tokių žmonių, jei ne 
būčiau buvęs Vladimire».

TRIUKŠMAS KALĖJIME

Daugumas kalinių buvo ne 
kalti, bet atrodė, kad apsipra 
to su savo dalia.

Kalėjime dažnai kildavo

(pabaiga iš 3 pusi.)

patenka į žemę. Mūsų saulė 
yra jauno tipo žvaigždė su di 
deliais energijos ištekliais ir 
dar ilgai ji švaistysis savo 
spinduliais taip pat, kaip ir 
šiandien. Maždaug po 2 bili
jonų metų ji pajus pirmąjį nu 
ovargį, tačiau vietoj sulėtinus 
savo atominio kuro eikvojimą 
senstanti ir besitraukianti sa 
ulė kas kart labiau kais ir pa 
laipsniui stipriau švies kol, 
pagaliau, po kokių 10 bilionų 
metų milžinišku sprogimu, ku 
rio kaitra sutirpdys, visas mū 
sų sistemos planetas, saulė 
užbaigs savo ilgą spinduliuo 
jaučio gyvenimo laikotarpį. 
Po šios katastrofos ji greitai 
ges ir auš. Dar vienas kitas 
bilionas metų, ir užges pas
kutinis rausvos saulės spindu 
lys. Tada nebeliks jokios gy 
vybės žemėje Vėjai nustos 
pūtę ir vandenys tekėję. Tik 
ne gyvos planetos tęs savo 
beprasmišką sukimąsi apie 
savo motiuos - saulės atšalu
sį lavoną.

Vasara Lietuvoj.

Antanas Vaičiulaitis

Nuo Didžiosios Kopos
Nuo didžiosios kopos 
Tau parnešiu smėlio, 
O nuo marių krašto — 
Baltą akmenėlį.

Baltą akmenėlį
Amžių amžiai plovė, 
ir didžioji kopa 
Čia nuo amžių stovi.

Ten žvejų kaimelis
Miegti užpustytas.
Ten sapnų nedrumsčia
Vakaras nė rytas.

Kai išdils mūs pėdos,
Kai nuplaus jas putos, 
Žalioje girelėj
Vis čiauškės lakštutė.

Vis kvepės čia smėlis
Ir kvepės pušaitės...
Kas tada išvaikščios
Šiuos klonius, pašlaites? .

Nulinkau prie marių, 
Prie vilnių ir purslų.
Ošia, ošia vandens
Amžini ir duslūs.

Kaikurie meldėsi lovoje. Vi 
enas ar du stengėsi viešai 
melstis, ypačiai, jei kartu bū 
davo arkivyskupas Reinys, 
vyskupas Matulionis ar kun. 
Mironas.

Visi tie dvasiškiai gaudavo 
maisto siuntinių ir dalinosi vi 
su kuo su kitais kaliniais. «Jei 
ne jie, man būtų buvę tikrai 
blogai», sako F. Kelly.

kas įsikirto sau į ranką. Tai 
jis tyčia pasidarė iš nusimini 
mo ir ne vilties. Prižiūrėtojai 
tuojau jį nusigabeno į ligoni 
ne, kur žaizda buvo susiūta.

Rusai buvo pikti ir įdūkę. 
Kai Kelly po savaitės ar dvi 
ėjų buvo sugrąžintas į kalėji 
mą, vysk. Matulionis jam pa 
sakė:

— Kelly, nedaryk taip dau 
giau. Nekovok su jais.

chilį su cigaro pavidalo tor
peda, siunčiama pasitikti tai
kos laivą.

Kartą jie išgirdo gandus 
apie streiką darbo stovyklo
se. Pas sustreikavusius nuvy 
ko pats vyr. prokuroras Ru
denko.

Slinko metai, skirtingi Ka
lėdomis, Velykomis ir nau
jais kaliniais. Kartais Kelly 
buvo celėje su 17, kartais su 
5 kaliniais. Kai kuris nors bu

vo perkeliamas kitur, jis atsis 
veikindavo nujausdamas, kad 
diugiau neteks pasimatyti,

F. Kelly rašo:
«Paskutinį kartą, kai aš ma 

čiau arkivyskupą, jis pasakė: 
«Telaimina jus Dievas!» Vys 
kūpąs Matulionis mirė. Jis 
buvo labai pasenęs. Tai yra 
žmonės, kurių aš niekuomet 
nepamiršiu. Jie visi padėjo 
man».

«Draugas»
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Sergi? Kreipkis į

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

Paryžiuje, gydytojas.

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

Madeiras do Brasil

PERES & PRANAS LTDA.
Importação — Exportação

Raštinė:- Av. Churchill, 94 - 11.o and. - sala 1110 
Rio de Janeiro - Fones: 52-0229 e 32-6265

Ėm Minas Gerais:
Peres & Cia. Ltda. - Leopoldina - R. Providencia, 71 

Jother Peres de Resende - São Pedro dos Feros 
Amadeu Cesar Machado - Nanuque, Minas

Po kurio laiko Kelly buvo 
paskelbęs bado streiką, kuris 
jam nieko nepadėjo. Tada 
vysk. Matulionis jam pasakė:

— Aš tai galėčiau atleisti 
bet kam, bet ne tau. Tu esi 
anglas.

«Tai mane supurtė», - sako 
Kelly.

«JIS MANES NESUPRATO»

Apie vysk. Matulionį F. Ke 
11 y rašo:

«Jis nesuprato, kas buvo 
mano galvoje. Šitaip aš nore 
jau protestuoti. Jis buvo la
bai simpatingas ir galvojo 
apie mano paties gerą. Aš 
jo atsiprašiau, bet pasakiau, 
kad tokiu būdu protestuoju, 
nors tai ir kvailai atrodo».

Vieną vakarą Kelly lošė 
kortomis, kai kažkas šūktelė 
jo, kad jis nekalbėtų. Tuo 
metu celės priešingoje pusė
je ramiai sėdėjo trys ar ke
turi vyrai, klausydami, kaip 
vienas skaitė knygą. Kai Ke 
ly nenorėjo paklausyti, prasi 
dėjo muštynės: lakstė domino 
ir dėžutės ir vyrai daužėsi 
kaip žvėrys.

Tokiu metu abu vyskupai 
ir kunigas laikydavosi labai 
ramiai. Ten buvo penkių ar 
šešių skirtingų būdų žmonės, 
bet visuomet laimėdavo ra
mieji.

VYSK. MATULIONIS MIRĖ

Per visus tuos metus kalini 
ai neturėjo jokių žinių, išsky 
rus apie derlių. Kartą jie 
pagavo laikraštį su Churchil 
l’io šaržu. Jis vaizdavo Chur

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 

Mūsų Lietuvos» redakciją.

I

4



1954 m. gegužės 1 d. MŪSŲ LIETUVA Pusi. 5

Jprindys & Čia Industria e Comercio de Calçados Nori, kad «Musų Lietu 
va» butų lietuviškojo gyveni
mo veidrodis?

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

PARDUODA

RADIO VITROLAS.

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

rí©!

TOBULIAUSIAS
balso grynumas, skambumas

Sprindys & Čia — Largo S. Jose 1.
Kaip niekur kitur, prieinamiausiomis kainomis.

Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui

ÍF.S 
till 
•UI 
1111 
nn 
nn 
nu 
mi 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nn 
nn 
Uli 
Illi 
nu 
nu 
nu 
nn 
nn 
nu 
nn 

. mi 
nu 
mi

i»

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) 

S ao Paulo

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

JARDIM RIVIERA
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MEKAN1K0S DIRBTUVE
Gaminami įvairiausių braižinių vitražai, 

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

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 mūsų tautietį Kaz\ KmiliauslĄ, rua 
Benjamin Constante 23, 1-o andar sala 6. Fone: 34-5914. Šiokiadie
niais iki 17 vai. Sekamdieniais ir šventėmis 8-9 vai. ryto.

Suinteresuotus nuveža ir parveža. Iš Santo Amaro eina autobu. 
sai Jardim Riviera. Iš Socorro galima nuplaukti laiveliais.
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LEONAS VARNAUSKAS
Telefonas (recados) 3-0707

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

Gaminami žibintuvai įvai
riausių tipų. Daromi įvairių 
dydžių grąžtai žemei gręž
ti. Pardavimas grynais ir 

išsimokėtinai.

^'uiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHnHiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiniiutiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiniii!

VILA ALPINA

7 7

IKMAOJ CAKKIEKI ™ĮKURTA 1890 METAIS

VIENINTELIAI ATSTOVAI 
GARSIOJO VANDENS 

L I N D O Y A

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

dos naudokite!

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINTOJAI

•••■■bu<■■■««■■■■■■■■■■■«■■■■■■■■■■■■■■aaaaasBaaamiaaaaa■■■■■■■■

Statybos medžiagos sandėlis ir Įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo Įrankių 
krautuvė tiktai pas

AVENIDA DR. GIACAGLINI, 34-C

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

ulllllllllllllllNIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIinillUIIIIIIIIIHIUHlUirillllllHIIlliritlllllMlllllllUUlllllllllllllllllllUIIIIIIIIIIIIIIHIIIHIIIHIIINIillllMUIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIHIinillllllllb

PTia PiTHQ RTTFMQ, 7QR o «35 
TELEFONES: 51=4019 e 51=2223

Priimami pakvietimai į namus — Senų portretų reprodukcijos
RUA SÃO CAETANO, 447 4-5576 — SÂO PAULO

■
i •19*4» ėi

/

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

dažais ir pastele.

ARTHUR SCHMIDT
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LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTi

«MŪSŲ LIETUVOS» VAKA
RAS.

Praėjusį šeštadienį buvo 
skirtingas nuo visų kitų ruoš 
tų vakarų. Kadangi tai buvo 
laikraščio «M. L.» vakaras, 
tai nebuvo galima tylomis 
praeiti nepaminėjus 50 metų 
Lietuvos spaudos laisvės.

Pirmą programos dalį suda 
ré Jono Valavičiaus kruopš
čiai, stilingai ir turiningai pa 
ruoštas pranešimas - kalba 
apie lietuviško spausdinto žod 
žio kryžiaus kelią, apie knyg 
nėšius ir apie reikalą šių die 
nų lietuviškai visuomenei eiti 
pramintu knygnešių keliu.

Antroj programos daly buvo 
suvaidintas, Al. Boguslausko 
parašytas, vieno veiksmo vaiz 
das «Spaudos kelias», kuria
me buvo išryškinti du šių die 
nų lietuvių tipai: remiančio ir 
palaikančio spausdintą lietu 
višką'žodį ir į lietuviškus rej 
kalus numojančių ranka. Cha 
rakteringiausiirs tipus sukūrė 
Al. Boguslauskas Baltraus ro 
Įėję ir O. Zagorskaitė, Mari
jonos rolėje. Žulikiško franto, 
spaudos žiurkės rolę tipingai 
suvaidino ir L. Bendoraitis. 
Visi kiti artistai, nors neture 
darni charakteringų rolių, su 
vaidino gerai, nes scenoje 
jau nebe naujokai, kaip pavyz 
Ožiui, Bagdžius, Ant. Rudys, 
Aid. Balionytė, EI.Matuzonytė, 
Ad. Bučinskas, S. Boguslaus 
kaitė. Veikalo aktualumą dar 
paryškino puikiai nupieštos 
dail. Ant. Navicko dekoraci
jos.

Toliau susirinkusius linksmi 
no «lietuviškas orkestras» gro 
damas įvairius lietuviškus šo 
kius.

Vakaro dalyvių nuotaika

buvo gera. Vieni susėdę prie 
staliukų užkandžiavo ir vaiši 
nosi alučiu, kiti šoko.

IR MES DALYVAUJAME 
PARODOJE.

Kaip visiems jau žinoma, 
S. Paulo miąsto jubilėjui atžy 
mėti yra ruošiamos meno, in 
dustrijos parodos, tautų die
nos. Į šias visas iškilmes ir 
Lietuva yra oficialiai pakvies 
ta dalyvauti. Jos vėliava irgi 
bus iškelta tarp visų kitų tau 
tų vėliavų.

Liepos mėn. 25 d. prasidės 
tautų, meno bei informacinio 
pobūdžio. Lietuviai joje irgi 
pasiryžę dalyvauti kartu su 
kitomis pabaitijo valstybėmis. 
Nors ir nedidelis, 100 kv. me 
trų, plotas, Tautų Rūmuose 
(Palacio das Nações), konsu
lo p. Polišaičio ir kun. P. Ra 
gažinsko pastangomis yra. 
gautas veltui ir geroje vieto 
je. Paruošiamieji darbai jau 
pradėti. Darbams vadovauja 
Lietuvos konsulas São Pauly 
p. Al. Polišaitis pasikvietęs 
iš organizacijų bei lietuvis 
kos visuomenės tarpo talki
ninkus. Pakviesti talkininkai 
balandžio mėn. 28 d. buvo su 
sirinkę Mokoje, kur buvo pra 
nešta anie ruošiamą parodą 
bei su ja susiėjusius darbus.

Kadangi laiko nedaug, nėra 
pilnų 3 mėnesių, reikės gero
kai padirbėti, kad paroda bū
tų tinkamai paruošta ir kad 
lankytojai ja susidomėtų. Tai 
ne vieno žmogaus darbas. Vi 
sa lietuviška visuomenė yra 
kviečiama talkon, nes mums 
negali būt vis vien kaip Lie 
tuva bus atstovaujama. Mums 
yra svarbu, kad pasaulis pa 
žintų Lietuvą kaip kultūringą

kraštą. Lietuvos vardo išgar
sinimas per ruošiamą parodą 
privalo mus visus jungti Šito 
kios progos yra kartu egza
minas mūsų visuomeninio, pi
lietinio ir politinio susiprati
mo, ar mes sugebame sue i 
krūvon bendram darbui ir ar 
mokame bendradarbiauti su 
kitaip galvojančiais Be šių 
privalumų demokratija negali 
gyvuoti.

MOTINOS DIENOS MINĖJI
MAI.

Antrąjį gegužės mėn. sek
madienį, 9 d., bus švenčiama 
Motinos Diena. 11 vai. bus 
atlaikyta Vila Zelinoje, moti 
nų intencija mišios.

Po piet trečią vai , Vila Ze 
linoje, motinų pagerbimui, 
bus programa, kūną išpildys 
seselių pranciškiečių mokyk
los mokiniai bei L. K. Ben
druomenės choras. Įėjimas vi 
siems laisvas.

— Vila Beloje Vytauto Di
džiojo mokykloje Motinos die 
nos minėjimas irgi bus 9 d. 
gegužės, 3 vai. p. p. Mokoje 
16 d. gegužės. Programą išpil 
dys lietuvių kalbos lankytojai 
vadovaujant mokytojai Mg. 
Vinkšnai tienei.

— Moksleiviai ateitininkai 
savo motinėles pagerbs 16 d. 
gegužės po 8.30 vai. mišių su 
ruoštoj arbatėlėj.

— Gegužės mėn. j d. Vila 
Zelinoj sumainys žiedus: Pra
nas Liudvinavičius su Ksamu 
te Vasiliauskaite, Steponas 
Kacas su Joana Rakauskaite. 
Užsakai eina Broniaus Klišio 
su Veronika Musteikyte.

— Penktadienio vakarą bū 
rys Bendruomenės choristų 
bei chorisčių išvyko į Rio de 
.Janeiro atlikti Rio de Jonei-' 
ro lietuvių ruošiamame vaka 
re programos,, kuris įvyks 1 
d. gegužės.

— Šį sekmadienį, gegužės 
mėn. 2 d., tuoj po sumos kvie 
čiami Vyrų Brolijos ir L. k. 
Moterų Draugijos narės pasi

tarti ruošiamos šventės rei
kalais.

GEGUŽINĖS PAMALDOS 

šeštadieniais bus 18:30, sek
madieniais 18 ir šiokiadieni
ais • 19:30 vai..

«MUSŲ LIETUVA» DĖKOJA.

Praėjusį šeštadienį «M. L.» 
vakaras nebūtų šauniai praė
jęs be eilės talkininkų, kurie 
dirbo virtuvėje, aptarnavo sta 
lūs, stovėjo prie durų ir kitus 
darbus atliko. Tų talkininkų 
tarpe turėjome K. ir O. Au- 
senkus, J. Baužį, J. Vigelį, J 
Paukštį, P. Pavilonį, L. Mate- 
lionienę, M. Šiaulienę, B. Rim 
kų, Ant. Skrebį ir kt. Ant. 
Golskis ir J. Sirvydas veltui 
grojo. Hail. Ant. Navickas pa 
dovanojo gražų įrėmintą pa
veikslą. Taip pat ir dail. VI. 
Stančikaitė - Àbraitienê. Pa
veikslai buvo parduoti iš var 
žytynių

Mielai šiame ir kituose va
karuose meninėj programoj 
talkininkauja J. Bagdžius, Al. 
Boguslauskas, J Valavičius, 
Ant. Rudys, Aid. Balionytė, 
Ei. Matuzonytė, O. Zagorskai 
tė, Ad. Bučinskas, L. Bendo
raitis ir kiti. Jums visiems 
nuoširdus lietuviškas Ačiū.

«Mūsų Lietuva».

PAJIEŠKOMI

Klemensas Vasiliauskas, ki 
lęs iš Makariškių kaimo, Dau 
gų Valščiaus Alytaus apskr. 
Dionizas Vitkauskas Duškonių 
kaimo, Alovės yalščiaus Aly
taus apskr. Pajieško Sčesnu- 
levičius iš Čikago. Kreiptis 
del informacijų, laišku, caixa 
postai 8151, arba asmeniškai 
pas Stepą Sollį Rua do Core- 
dor, 44 nuo 18 vai. vakaro. 
Onibusas iš Lapos &6 Vila 
Leopoldina.

— Balandžio mėn. 25 d. p. 
Kaseliūnų vestuvių progos su 
rengtose vaišėse dalyvavo 
šaunus svečių būrys. Tokių 
puikių visuomeninių vaišių re 
tai pasitaiko. Dėkojame svo-

čiai p. Ter^
nius pyragvMMSMMMMMP 
sas vaišes šeimininkams ir 
talkininkams dėkoja Skurke- 
vičių šeima.

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

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

- 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 Matėt, 21.

■nanm

PARDUODAMAS NAMAS,
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Registrado no C» R. C; sob o n.o 551

į Praça São José, 8 Sal. 1 e2 - V. Zelina - S. Paulo |

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

g HORÁRIO das 8 às 19 horas. m
= S =*

Contratos de locação 
Cartas de Fiança 
Requerimentos 
Balanços
Alvarás diversos 
Seguros de Fogo e 
Seguros de acidentes
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PRAÇA SÃO JOSÉ, 1 - V. ZELINA — S. PAULO

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 
NAUJANYBIŲ :

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų, 
įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių- 
fogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir

Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA
ISSIMOKEJIMUI.

t. t..

Prie pat autobuso Nr. 93 sustojimo vietos.
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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.

Clínica Dentária Popular
“^ão Judas Cata”

DIRETOR: D r. Augusto Ribeiro Leite
Praça São José, 8 - salas 3e 5 

VILA ZELINA
Dentaduras — Pontes — Extrações — Obturações 

DIURNA E NOTURNA 
_ _______________________________ j

i:i

B881MB■HI
NORI PADARYTI GERĄ 

BIZNĮ štai kur jis: Vila Alpi- 
noje Rua 17 Nr. 11, parduoda 
dama gerai įrengta rūbų krau 
tuvė, su gera klientūra, pato
giomis sąlygomis. Yra ir gy
venamasis butas. Informaci
jos vietoj arba «Mūsų Lietuvos 
redakcijoje.

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 METŲ IŠSIMOKĖJIMUI, 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

SÃO PAULO
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