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TU, MANO MOTINĖLE
Į tave, geroji Motinėle, ši
andien tavo vaikų akių žvilgs
niai yra nukreipti. Jie galvo
ja, ką jie tau šioj brangioj
dienoj sakys ir kokia dovanė
Ję, įteiks. Jie norėtų, kad ši
Motinos diena butų brangiau
šia ir maloniausia, kokia ka
da nors gyvenime yra buvusi,
diena. Laiminga tu, Motinėle,
kai; busi savųjų apsupta, kai
jie tau spaus ranką, bučiuos
tau į veidą. Tu dabar pajusi
ir suprasi dviejų nesuintere
suotų meilių susitikimą moti
nos ir vaikų.
Yra molinų, kurias vaikai
pasveikins tik per laiškus.
Jos juos atplėš drebančiomis
iš džiaugsmo rankomis ir skai
tys ten surašytus gražiausius
meilės ir padėkos žodžius,
kad beaugindama savo sūnus
ir dukras gana pavargai ir
pailsai. Motinos diena yra at
pildąs už memigo naktis ir
rūpesčius.
Yra motinų, kurių niekas
neateis pasveikinti ir net iš
vaikų nesulauks margos gromatėlėš. Tai visos motinėlės,

kurių šeimų židiniai išdrasky
ti, o jos sūnūs išklydo Į platų
pasaulį. Tai molinos, kurios
gyvena pavergtoje 'Tėvynėje,
ar yra ištremtos Į tolimuosius
Rusijos plotus Jos šiandien
pavydi laisvėT gyvenančioms
motinoms. Jot, pavydi žinoda
mos, kad daii'ij motinų savo
rankomis palies vaikų veidus,
priglaus prie krutinės, skai
tys jų laiškus, vartys, žiūri
nės gautas dovanėles. Kaip
visos lietuvių tautos, taip ir
jos motinų likimas yra tragiš
kas.
Lietuvė motina išlaikė gyvą
lietuvių tautą sunkiausiomis
jos gyvenimo valandomis. Ji
šeimos židiniuose išsaugojo
tikėjimą ir kalbą šiandien
lietuviu tautos viltys yra sūdė
tos irgi į motinas. ' Jos, lyg
tos vaidilutės, neprivalo leis
ti užgęsti tikėjimo ir tėvynės
meiles ugnelei, kur ir koki
vėjai bepnstų. Budėk, miela
Motinėle, savo šeimos židiny
je, kad jis būtų l'etuviškas
ir persunktas tikėjimo dvasia.

VLIKo ir VT pirmi
ninkai
Gegužės mėn. pradžioj at
vyko Amer.kon. Jie ten už
truks apie pora mėnesių. VL1
Ko pirm kas M. Krupavičius
ir V'T pirmininkas K. Zaika
uskas dalyvaus partijų atsto
vų ir kitų laisvinimo veiksnių
konferencijoje, kur bussvars
tumi Lietuvis laisvinimo bū
dai bei priemonės ir aptarti
kiti gyvenamojo momento iš
kelti klausimai.

Liet. Krikščionių demokratų
partijos jubilėjus.
Liet Krikščionių demokrat į partija šiais metais šven
čia. trejopą sukaktį: šimto me
tų nuo krikščioniškosios de
mokratiškos idėjos Lietuvoje
pasireiškimo, šešiasdešimt lie
tvėrių metų nuo pirmo krikš
čioniškos demokratiškos min
ties laikraščio «Apžvalga» pa

D.

komunistėjusiuose São Paulo
priemieščiuose nebuvo išmė
tyta komunistinių atsmauki
me. niekur nesimatė jokios
iškeltos raudonos vėliavos.
Nauji skilimai kompartijoj.

Spauda praneša, kad Brazi
lijos komunistų partijoj vėl
Įvyko skilimas. Keli žymesni
komunistų veikėjai buvo paša
linti iš partijos. Luiz Carlos
Prestes dar vis aklai tebesi
laiko Kremliaus nurodymų.

Salario minimo.
Pirmos gegužės proga Bra
zilijos prezidentas Getulio
Vargas darbininkus «apdova
nojo» pakeldamas atlyginimą,
nustatydamas jo minimumąRio de Janeire minimumas
mėnesiui nustatytas Cr. 2.400
o São Paulo Cr.$ 2 300,00.
Šis dekretas įeina galioti nuo
p rmos dienos liepos mėnesio.
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dentas nori patraukti savo
pusėn darbininkiją. Kiti vėl
tvirtina, kad prezidentas nori
privesti kraštą prie suirutės
ir kad kilus neramumams gi
lėtų vėl įvesti diktatūrą. Bea
bėjo, politiniai priešai nesig ii
Ii kaltinimų. Ir tai dažniam-ia
daroma propagandos sumeti
mais. Bet bendrai paėmus
krašto ekonominė padėtis yr i.
verta didelio susirūpinimo.
Net tokių
produktų, kurių
Brazilijoj yra gausu, kainos
yra tiesiog pasakiškos. Pavyz.
džiui ryžių kituos estaduos
yra didžiausias perteklius, o
São Pauly yra trūkumas ir ne
žmoniškos kainos.
Ir valdininkams algas kels
Apie salario minimo visi
kalba: darbininkai, valdinio
kai, parlamento atstovai. São
Paulo valdininkai daro žygiu
per savo organizacijas pakel
ti algas. Tuo reikalu buvo
kalbėta parlamente ir pasiža
dėjo svarstyti šį klausimą pats
gubernatorius. Algas pakėlus
dar bus sunkiau galus su ga
lais suvesti.
Ir Santa Kasoj krizis-

Genevoje
Kaip ir kituose suvažiavi
muose, daug pasitarimų slap
tų ir viešų. įvairių planų, ku
rie sugriūva ir būna padėti
arkyxan i<ai susirnks dvi
niekumėt ir nė vienu klausi
mu nerandančios kalbos, pu
sės. Tai komunistinis ir de
mokratiniai frontai Dera o k ra
tinių kr.štų atstovai ■ paruošė
planą Korėjos suvienyjimui.
per laisvus rinkimus šiaurinėj
ir pietinėj Korej< j prižiūrint
Jungtinių Tautų Grnanizacijos komisijai. Tai nėra nau
jas pasiūlymas Jis jau buvo
keletą kartu Maskvai siū’ytas
ir vis atmestas. Kaip pirmiau,
taip ir šiuo atveju komunisti
nis blokas pirma pasiūlys
ONU kariuomenei pasitraukti
iš Korėjos, o rinkimus tvarky
ti palikti patiems korejieėiams
Indokinijos karas užima ne
mažiau svarbią vietą kaip
Korėja. 'Tiesą sakant, ten vis
kas eina tuo pat keliu kaip
Korėjoje. Prašoma mūšių sus
tabdymo, tarp dvieju frontų
linijos atžymėjimo, na o toli
au prasidės niekad nesibai
giantys ir be jokių pasekmių;
pasitarimai. Žinoma, dalinti
kitų žemes, kišti pirmon ugnin svetimšalių legijonus. tik
ne prancūzus ar anglus, nėra
sunku nė skaudu.

Saugumo sutartis
Azijoje.
Komunizmui Azijoje vis la
biau grasinant norima suorga
uizuoti Azijos saugumo sąjun
ga, kuri savo esrne bus Šiau
rėš Atlanto sąjungos kopija.

Pakėlus salario minimo San
ta Kasos biudžete pasidaro
vienas milijonas kruzeirų skir
tomas. Negalės suvesti biud
žeto.

Šiam reikalui, jau daromi žy
giai. Amerikos kariškiai ir
politikai išvykę į Tolimuosius
Rytus padėtį tiria vietoje.

Naujas oro tiltas.

— Darbo klasė pakėlimu
salario minimo darbininkam
patenkinti.

Tarp Prancūzijos ir Indoki
nijos atidarytas naujas oro
tiltas. Amerikos karo trans
porto lėktuvai iš Prancūzijos
veža Indokinijon parakedistus,
ginklus, maistu Taip pat ir
viena anglų kompanija susi
tarė su Prancūzijos vyriausy
be vežti Indokinijon karei
viams maistą.

Paragvajuj

FUTBOLAS
Praėjusį sekmadieni Pacnembū stadione. São Pauly, lo
šė Braz lijos rinktinė su Ko
lumbijos «O Milionários» klu
bu. kuris buvo sustiprintas iš
kitu komandų paimtais žaidė
jais. Bendrai geriau ir dau
giau lošė kolumbiečiai, bet
golus, 4x1, įvarė Brazilijos
rinktinė Pinigų surinko už bi
lietus vieną milijoną septynis
šimtus dvidešimt du tūkstan
čius kruzeirų.
Ateinantį sekmadienį Brazi
lijos rinktinė su tuo pačiu klu
bu dar kartą loš Rio de Ja
neire, Maracanã stadione.

sukilimas.

Pranešama', kad Paragva
jaus sostinėj Assunção vie
nas kavalerijos dalinys suki
lo prieš dabartinį prezidentą
Federrico Chivez
Padėt s
kolkas neaiški kas išeis lai
mėtoju Nei telefonu, nei ra
dio negaunama jokių prane
šimi].

Vasara Lietuvoj

Sukilimo priežastys
Kaip visoj P. Amerikoj, su
kilimai buvo nuolatinis reiški
nys. Bet kai 1949 užėmė pre
zidento sostą. Chavez, savo
griežta ranka sudrausmino
kraštą Lig šiol viskas buvo
gerai. Tik prieš kurį laiką
prasidėjo reikštis nesutari
mai valdančioj partijoj. Ne
patenkintieji dabartine vyri
ausybe ėmė ir sukilo.

Egipte
vyksta areštai kariškių bei
politikų tarpe, uždaryta kele
ta laikraščių.

sirodymo ir penkiasdešimt me
tų nuo pirmos liet. krikščio
n u demokratų programos su
formulavimo. Sukaktims atžy
mėti, gegužės m. 29 30 dieno
mis New Yorke šaukiama ju
bilėjinė konferencija, kurioje
VLIKo pirm-kas ir žymiausias
krikščionių demokratų šulas
prel. Krupavičius, pasakys
dvi programines kalbas.

iJrazĖliicie.
gegužės pirmoji
visoje Brazilijoje p aėjo la
bai ramiai. Net labiausia su-

Lietuvos nacionalinė
M.Mažvydo biblioteka

Atlyginimo minimumo pake
limas sukėlė daug, karštų dis
kusijų, kritikos. Pirn iausia
prieš jį pasisakė industrialai
ir kiti, kuriems reikia mokė
ti algas. Krašte judėjimas ei
na didelis, nes atlyginimo pa
kėlimas paliečia visą krašto
ekonominį gyvenimą. Jo pir
maeilė pasekmė yra kainų ki
limas. Darbui brangstant, pre
kė irgi brangsta. Kainoms pa
kilirš', kurios praktiškai dau
giau pakyla, negu atlyginimas,
darbininko padėtis dar pasun
kėja.
Kiti šiame prezidento vei
ksme įmato politinius tikslus.
Artinantis rinkimams prezi

Ar laimes Brazilijos
rinktinė?

Ateinantį mėnesį, Šveicari
joj prasidės tarptautinės fut
bolo rungtynės, kas teks tarp
tautinio nugalėtojo titulas.
Brazilai į jas vyksta su dide
lėmis viltimis. Žinoma, futbo
le nėra logikos. Nekarta silp
nesnieji suteskina stipruosius.
Šiaip ar taip, Brazilijos futbo
las yra aukštos klasės, ir jei
parvežtų iš Europos nugalėto
jo titulą, būtų visai nuoseklu.
Pirmas susitikimas su Meksi
ka. Čia laimėjimas užtikrintas.
Kiek rimtesnis reikalas su
.Jugoslavija. Tačiau prie di
desnių pastangų ir Jugoslavi
ja bus sutvarkyta. Rimčiausia
klintis tai 1 engrijos rinktinė.
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Pranas Lembertas

Jo Ekscelencijos Vyskp. V. Brizgio
atsišaukimas Gegužės 13 dienos proga į viso pasaulio lietuvius.

MúsH Brangiosios Širdys.
Kiekvienas turime sau bran
gių širdžių, mūsų tėvų, se«u
čių, brolių, prietelių širdis.
Daug jų jau nutilusių kapų
ramybėje, kitos dar plaka.
Jos su mumis kenčia, su mu
mis džiaugiasi.
Širdis yra musų giliausių
jausmų simbolis. Norėdami iš
reikšti kilniausius ir didžiau
sius tėvų rūpesčius mes ne
randame stipresnių žodžių už
šiut s Motinos ar tėvo širdis lie
pė, širdis neleido. Kai mes
norime kam nors perduoti
kokią nors minti ar reikalą
labai ypatingu būdu, sakome:
«Įsidėk Į širdį».
Širdžiai žmonės suteikė to
kios simbolinės didelės reikš
mês, kad mes kalbame apie
džiaugsmo ir skausmo suteiki
mą net Dievo Širdžiai.
Kada žmonės nori kurį nors
reikalą ar asmenį ypatingu
būdu pavesti Dievo ar S v. Ma
rijos globai, paveda Jų Šir
dims.
Lietuvių tautos vaikų dau
guma savo šalį ir savo tautą
mylėjo taip giliai.ir kilniai,
kad nepasitenkino joms gero
siekti tik žemiškais keliais,
tik savo jėgomis, o rūpinasi
jas ir jų reikalus pavesti Jė
zaus ir Marijos Širdims. Jie
siekė savo tėvynę, savo tautą
padaryti ne tik savo širdžių
šventu objektu, bet norėjo iš
prašyti joms ypatinga Jėzaus
ir Marijos globų. Lietuvoje bu
vo vestas platus apaštalavi
mas paaukoti Švenčiausiai Jė
zaus Širdžiai ir atskiras šei
mas ir asmenis. Galutiniai
1934 m. liepos 1 d. - Pirmo
jo Lietuvos Ta-tinio Eucharis
tinio Kongreso metu Lietu
vos šalis ir tauta buvo paau
kotos Švenčiausiai
Jėzaus
Širdžiai.
Jeigu negalime nieko paša
kyti apie ankstesnius laikus,
tai nuo S v. Marijos apsireiš
kimo Šiluvoje, lietuviai rišosi

daugeliu ryšių su Sv. Marija.
Lietuvoje gi buvo tradicinė
praktika be išimties, kad nuo
vaiko dienų kiekvienas lietu
vis katalikas buvo įrašydintas
į Sv. Marijos škaplierio ir ro
žinio brolijas. Ištikus Lietuva
musų gyvenamai baisiajai iie
laimei, norime ja pavesti dar
ypatingesnei S v. Marijos glo
bai. To jausmo vedami Lietu
vos vyskupai yra padarę Lie
tuvos paaukojimo Sv. Marijos
Nekalčiausiajai Širdžiai aktą
Norėjome tuomi savo tėvynei
ir tautai išme sti ypatingą Ma
rijos globą, norėjome taip pat,
kad ir musų kiekvieno meile
savo tėvynei ir tautai taptų
kuo kilniausia.
Šiais metais tuos visus jvy
kius atsiminkime ypatingu bū
du. Šiemet sukanka. 20 metų
nuo Lietuvos paaukojimo Sv.
Marijos Nekalčiausia.) >i Jė
zaus Širdžiai, Šiemet yra iš
viso pirmieji, o mums dabar
gyvenantiems ir p u ketiniai
Marijos m ei ai.
Mum; tremtiniai yra išvaiky
ti iš tų pastogių, kurių daugu
moję Lietuvoje buvo paauko
tos Sv. Jėzaus Sirdži.i. Per
ilgus tremties metus susikūrė
daug nauji; šeimyninio gyve
nimo židiniu. Jie beve k visi
dar nepaaukoti anoms Šven
čiausioms Širdims.
Šiuos tat metus, Li tuviai,
atžymėkime ypatingu bildu.
Pirma. Paaukokime
Jėzaus ir Marijos Sir
dims visas lietuviu' sei
mas visame pasaulyje,
kurios svetur dar ne
buvo paaukotos. 'Lokį
paaukojimą galima ir
dera pakartoti irtoms
|||
šeimoms, kurios Lietu
voje buvo padariusios.
®
Kiekvienas tepadaro
tai iš mulės savo šei jOyO
mos židiniui. Tai turėš didelės reikšmės
<
(pabaiga 3 pusi.)

Kaip jie mus sušaudė
Pulk. J. Petraitis

(Tąsa)
Dabar jos mylimoji dukrelė
galėjo būti maždaug poros
meti; amžiaus.
— Pasakykit jūs man, kur
jūsų seniai yra, kurie visiškai
jau nebegali d rbti? - paklau
siau mano pakeleivę.
— Pas mus kiekvieno žmo
gaus senatvė labai gerai ap
rūpinta, - atsakė man, ironiš
kai šypsodamasis, iki šiol ty
lėjęs Minsko metalo fabriko
meisteris lokalininkas (lokalš
cik), matyti, džiovininkas, nes
labai liesas, pageltęs ir nuo
lat uždusdamas kosįs. - Nebe
galį darbo dirbti seniai tuo
jau gabenami į seneljų prie
glauda. Jie ten gauna gerą
maistą ir visus patogumus. Bet
tamsta, būdamasMinske, užeik
į senelių prieglaudą, jei ji dar
nesugriauta. Jei tamsta tenai
rasi tris keturius senius, tai,
galima sakyti, labai daug. To
je senelių prieglaudoje jie
yra pro vienas duris įvedami,
o jau kitą dieną pro kitas du
ris išnešami. Visi mūši; seniai
tai labai gerai žino, užtat,
kol jie kvapo turi, dirba iki
nugriūsi. Socialinis aprūpini
mas sovietuose labai geras,
paręmtas taisykle: kas nedir
bėtas ir nevalgo!
— O kaip pas jūs elgiama

Iš tolimos šalies, mamyte.
Tau pirmą laišką šį rašau.
Man dienos - kaip žuvėdros klykta
Kai aš našlaitis palikau.

Ir ką rašyti? Marios jausmo!.,
Tiek daug patirta be Tavęs...
Ir jau dabar ten toly šaukia
Keliauti į naujas žemes...

Ar Tau, Mamyte, apie vargą
Rašyti drąsiai aš galiu?
Ne, ne! šį laišką margą —
Tau — Dienai Motinos skiriu.

Viltim nuetumki mint) juodą.
Nubrauki ašarų perlus;
Malda juk Tau stiprybes duoda,
Malda apsaugoja ir mus.
Tik Tavo, o Mamyte, maldos
Man buvo užveja audroj,
Kai griuvo miestai, akmens skaldės
Ir žuvo tūkstančiais liepsnoj..
Tik Tavo, o Mamyte, maldos
Man duoda vis naujų jėgų!
Tad nors atomu bombos skaldos
Ir toj audroje man ramu...

O taip norėčiau aš sugrįžti.
Mamyte. į tavus namus!
'lenai dabar jau žydi vyšnios
ir oras dievinas, kvapus..

Ir ten, Lukašiuje. nuskinti
Visų gėlelių žiedelius,
Kad Tau, Mamyte, pasakytų
Jie mano meilę ir jausmus...

Bet šito laiško Tau. ?vlamyte,
Dabar išsiųsti negaliu ..
Tų jį tik knygoje skaitysi ■
Rašytą ašaroms - krauju.
Oldenburg, 1947.4.27

IR?

manė, kad bolševikų bombo
nešiai buvo atskridę, todėl,
vaikus pagriebę, bėgo iš na
rni;. Ponia Felerienė taip išsi
nervino, kad po to nė kiek
nebegalėjo miegoti
Saulei patekėjus, pagėrę ar
batos, atsisveikinę su vaišin
gąja šeimininke ir visais ki
tai-;. išėjau drauge su ponia
Feleriene. Tą dieną mūsų ke
lionė buvo gana sunki, nes
buvo- karšta diena. Nosį vėrė
lavonų dvokimas, buvo jų pil
na čia vienoj, čia kitoj kelio
pusėj. Plento pakraščiais gr;ž
tančių pabėgėlių daugybės, o
patsai plentas užimtas važiuo
jančių vokiečių motorizuotų
dalinių ir daugybės į Minską
varomų belaisvių.

si su ligoniais?
- Su ligoniais tą pati isto
rija. Gydymas ir ligoninės pas
mus nemokamos. Namuose
niekas negydo, nes nėra, kas
galėtų gydyti. Kad ir yra kur
koks gydytojas, tai vaistų ne
gausi. O dažniausiai apžiūrė
jęs gydytojas parašys papras
čiausią receptą, kad esi Simu
liautas arba «sabotažninkas».
Todėl pas mus niekas ir ne
nori turėti jokio reikalo su
mūsų gydytojais.
— Dabar pasakykit man,
kas gi, jūsų manymu, čia kai
tas ir kas faktiškai tą didžiu
VIS ARČIAU IR ARČIAU
lę Rusiją taip valdo?
PRIE TĖVYNĖS
— Tur but, jūs, Joan Jakov
levič, norėjot paklausti, ne
Saulei leidžiantis, pasiekė
kas Rusiją valdo, bet kas ją
me
ir Minsko priemiestį, vosmaugia ir negailestingai žu
jennyj
gorodok. Prie pat Mins
do? - įsimaišė ponia Felerie
ko
atsisveikinęs
su ponia Fe
nė. - Į tą klausimą mes labai
trumpai ir aiškiai galime leriene, pasukau į Budilovo
jums atsakyti: žydų ir enka kolchozą, nes iš Červenės tu
rėjau Virgeičuko laišką susto
vedistų gauja!
Pavakarieniavę sugulėme. ti pas jo gimines ir pranešti
Man, kaip svečiui iš Lietuvos, jiems, kad ir jis . su šeima
lovoje paklojo patalą. Visi kį greit grįšiąs į Minską. Čia
ti, pasitiesę šiokių tokių skar aš buvau labai gerai priimtas
mali;, sugulė ant grindų. Nak ir apnakvindintas. Budilovo
ties metu miestelyje kilo ne kolchoze praleidau ištisas dvi
paprastas sumišimas, nes čia paras, nes po tokios vargin
pat pasigirdo baisūs bombų, gos ir nemalonios kelionės
sproginėjimai, kad visi lan būtinai turėjau ilgiau pailsėti
gai ir sienos drebėjo. Nežinia, Juo labiau, kad Budilovo ma
kas ten sreginėjo, tik žmonės lonūs kolchozininkai vaišino

kuo galėdami ir
ką tik
turėdami. Viršum kolchozo
medinii; vartų prie plento,
kur, vykdami iš Minsko į Čer
vęnę, matėme penkiakampę
bolševikų
žvaigždę, dabar
bu^f) pritvirtintas didelis gra
žus medinis hakenkreuzas. Iš
čia kaip ant delno buvo ma
lyti visas sugriautas, nors ir
dūmuose paskendęs, Minskas.
Kitą dieną apie pavakarį
atvyko iš Červenės ir mano
draugai: daktaras M., .Jonušas
M. ir gimnazistas Jonas Z,
kuriuos Budilovo kolchozinin
kai taip pat labai maloniai
priėmė ir vaišino. Kolchozinin
kai papiovė mums vieną rie
biausią kolchozo avį, nes mes
juos įtikinom, kad nebėra ko
bijoti. Dėl viso ko išdavėm
raštelį jog mes, pabėgę iš
bolševikų kaliniai, tą avį su
valgėme, kad jie prieš ką
nors, prireikus, turėtų kuo
pasiteisinti.
Liepos 9 d. iš ryto nuėjome
į Minską, teisingiau, į tą vie
tą. kur neseniai dar buvo Mins
kas, ieškoti priemonių na
mams pasiekti, kurių buvome
neapsakomai asiilgę. Minske,
ant kalno, tarp griuvėsių riog
sojo nejaukiai išsikišę pasta
tai: didžiuliai gudų respubli
kos balti tarybos rūmai, kele
tas namų Karolio Markso ir
Engelso gatvėse ir kadaise
buvusi didelė, graži, su dvi
em tvikš'ais Minsko katedra.
Karolio Markso gatvėje buvu
šiam raudonosios armijos na

me (DKA) radome karo ko
mendantūrą. Komendantas, la
bai malonus žmogaus, gerai
rusiškai kalbąs, patarė mums
vykti į geležinkelio prekių
stotį, o iš ten kokiu nors ka
riniu ešalocu važiuoti per
Baranovičius į Molodečną,
nes tiesiai iš Minsko į Molo
dečną traukiniai dar nevažinėją.
Liepos 10 d. naktį vienu
kariniu traukiniu išvažiavome
iš Minsko į Baranovičius. Ba
ranovičiuose sužinojome, kad
susisiekimo su Molodečnu dar
nėra. Čia mums karo komen
dantas patarė ir naują raštą
davė važiuoti per Lietuvos
Brastą, Baltstogę ir Gardiną.
Nuvažiavę į L. Brastą, sužino
jome, kad susisiekimo su Balts
toge ir Gardinu dar nėra, to
dėl turėjome grįžti atgal į Ba
ranovičius.
Nebebuvo kitos
išeities,
kaip tik iš Baranovičių eiti
pėstiems į Lydą, iš Lydos į Vilnių.
Liepos 20 d., pavalgę pus
ryčių, išėjome iš Baranovičių
ir patraukėme į Lydą. Tai bu
vo labai maloni kelionė: gra
žus plentas, gražios apylin
kės ir nepaprastai graži lie
pos mėnesio gamta. Iš lėto
bekeliaudami, labai pasitaisė
me. Ant kvepiančio šieno ge
rai išsimiegoję, saldaus p’eno iki sočiai atsigėrę, kasdi
en žygiuodavome ne daugiau
kaip po dvidešimt penkis ki
lometrus.

3

Halina Didžiulytė - Mošinskienė

MOTINOS ŠIRDIS.

Vieną lietingą ir vėjuotą
vakarą, £ atvyko skaitlingas
ešalonas sužeistųjų. Kristina,
pasiruošusi nakties budėjimui
ligoninėje, kažkaip baimingai
sekė jų veidus. Daugumoje
tai buvo sužeistieji, kurie dar
patys galėjo paeiti ir jie
sveikinosi su šypsena išvar
gusiuose veiduose. Kaikurie
net šposaudami pareiškė esą
labai laimingi, galėsią pail
sėti toli nuo fronto triukšmo.
Keli buvo Įnešti ant neštuvų.
Kristinos dėmesį atkreipė
vienas labai išblyškęs veidas,
užmerktos akys ir labai lėtas
sunkus alsavimas. .Ji prisiarti
no prie sužeistojo kaip tik
tuo momentu, kai gydytojas
kreipėsi, į ją:
«Sesuo Kristina, Tamsta bú
di šiandieną»?
«Taip, ponas daktare»
«Tamstai teks atkreipti y pa
tingą dėmesį į šį snukiai su
žeistą į plaučius. Operacija
pavyko, bet turime sekti šir
dį ir pastebėjusi bet kokį pul
so sutrikimą, tamsia tuojau
pašauk budintį gydytoją. ■ ai
la jauno vyro, kūnas sseikas
ir stiprus. Gali būti dar labai
naudingas.» •
— «Taip, ponas daktare»,
trumpai atsakė Kristina. Ji
nemėgo jokių komentarų, ypa
tingai daktarų, kurių cinizmas
žmogaus kančių atžvilgiu ne
kartą skaudžiai užgaudavo,
jos žmoniškus jausmus.
Ji dar kartą pažvelgė į su
žeistojo sustingusį veidą ir
tvirtu žingsniu nusekė paskui

'
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Naugarduke, kurio tik pa
kraščiai buvo sveiki išlikę,
pas vieną matininką ir seną
gydytoja ilsėjomės visą parą.
Apie liepos 28 d. atvykome
į sugriautą ir išdegintą Lydą
su visomis trimis žydų «siūlė
mis». Likę sveiki stypsoti tik
bažnyčia, pilies griuvėsiai,
kalėjimas ir gatvės, esančios
toliau nuo centro. Geležinke
lio stotis ir visa miesto dalis
geležinkelio rajone nė kiek
nepaliesta. Lydos kalėjimo ka
lihius, bolševikams
bėgant,
moterys, kirviais apsiginkla
vusios, paleido. Nors jas buvo
pradėję enkavedistai kulkos
vaidžiais šaudyti, bet tuo mo
mentu, nepaprastai smarkaus
sviedinių sandėl i) sprogimo
apkurtinti ir išsigandę, enka
vedistai, viską pametę, išbė
giojo į visas puses. Tik vie
ną moterį jiems pavyko už
mušti ir porą jų sužeisti
Liepos mėn. pabaigoje ka
riniu traukiniu per Molodeč
ną atvažiavome į Vilnių.
Nuėjau į Aušros Vartų ko
plyčią pasimelbti. Žiūrėda
mas į paveikslą, smarkiai su
sijaudinau, kaip mažas vaikas,
moliną atradęs.
Alytuje susitikimas su vai
kais taip pat džiaugsmo aša
romis buvo aplaistytas.
Aš grįžau, o jie nebegrįžo
- juos ten, miške, sušaudė!

į salę, kur pastarasis buvo
paguldytas nuošaliai atitver
tam skyrelyje.
Ligonys ruošėsi nakties po
ilsini. Kai kurie dar pasikeis
davo keliais nereikšmingais
žodžiais su naujai atvykusiais;
vienas kitas pamaldesnis, klu
pojo ties savo lovą, sulenkęs
galvą šnabždėjo poterėlius.
Prigęso šviesos. Dar valau
dėlę - dar vięnas sunkus atsi
dusimaSj. kąž-kieno dejonė ir
salėje VįsldB/^Limo.
Kristina gerai apkamšiusi
jai pavestą ligonį, patikrino
dar kartą pulsą, išsitraukė iš
žiursto kišenės plunksną ir
laiškams popierį, atsisėdo kė
dėje ir padėjusi ant keliu
temperatūrai registruoti leme
lę pradėjo laišką.
«Brangus sūnau! Vėl naujas
sužeistų ešalonas. - Tavęs jų
tarpe nėra Džiaugsmas širdy
je, kad Tu sveikas, bet.,.»
čia jos mintis nutraukė sun
kus skausmingas atsidūsimas.
Ji urnai pakilo ir prisiartino
prie ligonio Išblyškusios lū
pos prasivėrė didžiausiomis
pastangomis: « Vandens»... suš
nahždėjo. Kristina pasilenkė
ir ėmė klausytis pulso - šir
dis plakė greitai bet stipriai.
«Vandens .. - Sesuo pridėjo
ranką prie sužeistojo. pajuto
drėgmę, bet žodžiu nesupra
to: kalba buvo svetima.
Neramiai pažvelgė į suke
pusias lupas, sudrėkino jas
šlapiu vatos gabalėliu. Ligo
nis aprimo. Kristina perbrau
kė ranka per jo šviesius sulipusiiisjilaukus, įsižiūrėjo į
švelnius* jaunus bruožus ir
pastebėjo kad tie bruožai, lú
pos ir kakta - panašūs j Otto.
«... Toks pats jaunas, gra
žus. įsuktas Į pragarišką ka
ro mašinos ratą turėjo atsisa
kyti visko, kas jį džiugino,
ko siekė ir pasiduoti įsaky
mui - lygiai taip pat, kaip
Otto... «mastė Kristina Ligo
niui aprimus ji tęsė laišką.
«... Jis svetimšalis, panašus
į Tavę. gal būt sūnus tokios
Tautos, kuri visiškai nenori
karo, bet kurią dabar svetimi
trypia ir sauvaliauja paverg
taisiais...»
«.Ja-ma!»... «Vandens» . ty
liai vėl sugirgždėjo balsas.
Vėl klausėsi Kristina pulso.

(pabaiga iš 2 pusi )

pačioms šeimoms.
Antra, Padarykime ypatin
gų maldų ir aukos darbų die
nomis už kenčiančią Lietuvą
ir mūsū tautą tas keturias šių
metų dienas: Lietuvos paau
kojimo Švenčiausai Jėzaus
Širdžiai /liepob 1 d./, Jėzaus
Širdies šventės dieną /rug-lie
pos 25 d./, Lietuvos paaukoji
mo Švenčiausios Marijos Ne
kalčiausiai Širdžiai /gegužės
13 d./ ir Švenčiausios Mari
jos Nekalčiausios Širdies die
ną /rugpjūčio 22 d./. Skaito
ma. kad šiais metais viso ka
talikiško pasaulio vyskupai
skiria savo tikintiesiems mal
dų ir atgailos dienas už pa
vergtas ir kankinamas tautas.
Už savo tautą mes patys tiri
me daugiau aukotis negu kiti
už ją. Pagalbos melsdami jos
ir išmelsime. Jos melsdami
patys labiau pamilsime savo
tėvynę, savo tautą tokia mei
le, kuri yra verta krikščionių
meilės vardo.
Šiais metais pakartotinai
sudėkime į Jėzaus ir Marijos
Širdis Lietuvos, mūsų tautos
ir kiekvienos savo šeimos rei
kalus. Jų meilė ir mūsų šir
dyse tebūna gili ir šventa.

«Sūnau» - sušnabždėjo jam niškumu ji sekė visą naktį Ii
savo vokiečių kalba, «Mano gonio stovį ir mintyse meldė
sūnau..,» Atrodė, ligonis pajų si lygiai taip pat, kaip už sa
tęs vėsią ranką norėjo atmer vo sūnų.
Auštantis rytas sustingo
kti akis, bet neįstengė. Išbiyš
lange.
Budėjimo naktis ėjo
kę ilgi pirštai sujudėjo. Kris
prie
galo
Įleidusi ligoniui
tina paglostė ištiestą bejėgę
vaistus
į
veną
ir dar kartą jį
ranką. «Tokia pat buvo ir
r
ū
p
e
s
t
i
11
ga
i
a
p k. I o s t y d a m a,
Otto ranka». - Drėgnu rankš
Kristina pastebėjo atmerktas
luoščiu nušluostė prakaitą.
Valandos slinko lėtai, lėtai. ligonio akys, kurių žvilgsnys
Daug sykių sesuo Kristina tu buvo sustingęs jos veide: tar
rėjo pertraukti laiško rašy si du tamsūs ežerėliai pas
mą. Ji žinojo kad to laiško kandinę savy kančią. •
Ji švelniai mis šypsojo. Akys
negalės išsiųsti, nes jame bu
užsimerkė. vo perdaug kartėlio ir per
— Taip, jis pasveiks. Jis
daug atvirų minčių, kurios
buvo draudžiamos motinoms griš pas savo mamytę ir bus
kariaujančio krašto. - Su ne jie labai laimingi. Gal ir aš
paprasta meile ir giliu moti tos laimės susilauksiu... Juk

Reikalingas advokatas byloms vesti?

?

Nieko nelaukdamas kreipkis į

?

Advokatą Dedo Farias

(

Raštinė: lí. Santa Teresa. 2S, tilo an<l. salas 604 rr 60Õ.
(kampas Praça du Sé) Fane: Sô-8240 v 3&ŲO64

\

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
ião 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.-

i

i

Tautieti, Nepraleisk Progos
įsigyti nuosavą žemės ūkį naujoje lietuvių žemės ūkio !
kolonijoje prie būsimo didžiausio miesto Šiaurės Paranoje CIANORTE. Naujoji lietuvių kolonija randasi vos už
keliu, kilometrų nuo būsimos geležinkelio stoties ir ae
rodromo, kuris jau greitai bus baigias statyti. Pirmos
rūšies žemė. Sklypai įvairaus dydžio nuo 5 iki 50 alkierių. Automobilių keliai iki kiekvieno parduodamo skly
po Kiekvienas sklypas pasiekia vandens upelį. Sausas
ir sveikas klimatas. Žemė parduodama išsimokėjimui 4
metams, prieinamomis sąlygomis. Žemės derlingumą liū
dyja puikiausias miškas. Nuosavybės dokumentai garan
tuoti, nes žeme yra didžiausios Pietų Amerikoje koloni
zacijos kompanijos CIA. MELHORAMENTOS NORTE DO
PARANÁ anksčiau vadinusios Cid. 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 rasti ę RUA
BÓA VISTA, 236 ■ 2.° andar, sala 202 - 'Pel. 35 9528 nuo
9 iki 12 vai. ir nuo 14 iki 18 vai. Šeštadieniais nuo 9
iki 12 vai.
SEKANTIEJI VAŽIAVIMAI 1S SÃO PAULO Į MA
RINGĄ REAL LĖKTUVU BUS BALANDŽIO 5 ir 26 die
ną ir GEGUŽĖS 17 dieną. Kadangi vietų skaičius ribo
tas, tai užsirašyti reikia iš anksto. Važiuojant traukiniu
reikalinga iš S. Paulo išvykti vieną dieną anksčiau.

ir aš nešioju dalelę tos viso
pasaulio motinų kančios... galvojo
Kristina grįždama
namo.
Šaltas grynas oras atgaivi
no ir ji visai nejuto nuovar
gio. Ji ėjo patenkinta, vis tuo
pačiu tvirtu žingsniu, tikra,
kad palengvino šią naktį kan
čias vienam nuskriaustųjų.
Ji galės drąsiai pažiūrėti
savo vyrui ir sūnui į akis!

Jai prisiminė netolima pra
eitis. Tai buvo karo metai.
Kristina negalėjo pakęsti vie
natvès jausmo, kuris kiekvie
ną vakarą ją pasitikdavo grįž
tančią iš darbo ir kiekvieną
rytą vis labiau slėgė jos šir
dį, palydėdamas j miesto vai
dybos raštinę. Ten ją pasitik
davo vis tie patys keli vei
dai, pasilenkę ties rašomais
stalais, pažvelgdami vis tuo
pačiu abejingu žvilgsniu, o
sausas rašomosios mašinėlės
traškėjimas visada užslopin
davo jų tingų pasisveikinimą.
Kristina jautė, kad turės jieš
Roti kito užsiėmimo, kuris
prasmingai užpildytų tas mo
notoniškai slenkančias gyve
nimo dienas.
Ir štai vieną vakarą, sėdė
dama ties rašomuoju stalu sa
vam jaukiam butelyje ir bet
vartydama senu įpratimu iš
laidų sąskaitas, staiga susi
mąstė tarsi dilgtelėta naujo
sumanymo. Jos didelės mėly
nos akys pakilo į priešais ka
bantį vyro portretą. Vos pas
tebima šypsena sušvelnino
jos rimtą, išblyškusį veidą,
kuris dabar tapo ypatingai
meilus, apsuptas papurusių
plaukų šviesios aureolės.
Iš tamsių rėmų ir pilkšvo
fono į ją žiurėjo gražus vyro
veidas. Gilios, protingos akys
atrodė tarsi gyvos, sekiodamos tyliai, kai ji tvarkydavo
si kambary. Ir dabar sutikusi
os Kristinos mėlyną žvilgsnį
jos glamonėjo su meile ir
švelniai, gražų moters vei-'
dą. ...«Teliko tik portretas, o
rodos taip neseniai mes atsis
veikinome paskutinį sykį, kai
tu grįžai atostogų iš fronto...
Aš netikėjau, kad tai buvo
musų paskutinys pasimatymas.
Mes buvome tada labai laimin
gi. Tu išvykai ir daugiau ne
begrįžai - palikdamas man
sūnų, kurio Tau nebeteko pa
žinti.. »
Taip mąstė Kristina žiūrė
dama į vyro portretą ir palen
gva jos žvilgsnis susidrumstė,
nuslinkdamas siena sustojo
ties kitais rėmais ant stalo.
Iš po tamsių antakių jai
juokėsi juodos lėliukės, - už
kritusi ant kaktos garbana
veidui suteikė vaikiškumo,
gražios lūpos vienu Kampeliu
šypsojosi, o kakta atrodė,
tarsi vidaus įkvėpimo apšvies
ta, aukšta ir protinga. - Tai
buvo Otto, jos sūnus.

Sutikusi jo šelmišką šypse
ną, Kristina švelniai perbrau
kė ranka per stiklą, lyg no
rėdama nuimti paklydusią dul
kę nuo sūnaus veido, lyg mo
tiniškai paglostydama. Jos iš
raiška sustingo nepaprastame
švelnume ir apie lūpas pasL '
rodė dvi skausmo raukšlės.

(B. D.)

Ivano «rojus».
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Kaip Šiandien Atrodo Ryt
prūsiai.
Vokiečių k. leidžiamas lai
kraštis «Russland mid Wir»
Nr. 4/28/ aprašo, kaip dabar
atrodo Rytprūsių šiaurinė da
lis. valdoma rusų. Iš ten ne
seniai grįžo vienas vokietis,
išdirbęs ilgesnį laiką Tilžės
-Ragainės, Labguvos, Įsruties
ir kt. apskrityse. Kaip šoferio

ty, taip pat visose vietose pa
sieny yra stiprus apsauginiai
daliniai. Vasarą sienos linija
apakėjama, kas 500 - 600 m
stovi sargybų bokštelis. Aps
kritai, šios sienos šiandien
saugojamos smarkiau negu
Oderio - Neissės linija.
Viskas labai brangu. Kara

jan kaip tikras rusiškas mies
tas, sakytum * Kurskas ar
Oriolas. Apskritai, visa sritis
y a viena iš daugiausia izoli.
uotų 'sričių visoje Europoje.
Karaliaučiaus mieste buv.
Princų gatvėje atidarytos ke
lios valstybinės parduotuvės,
bet jas lanko tik raudonarmie
čiai. Maisto produktų ir būti
niausių reikmių jose gauna
ma tik aprėžtais kiekiais, už
tat kiek norint - alkoholinių
gėrimų Šiandien Karaliaučių
je jau yra 164 000 rusų. Als-

Alė Rūta - Nukaitė

ŠAUKSMAS
Kur
Kur
Kur
Kur

Tu,
tu,
tu?
tu?

mama? — Šaukiu aš vakarais pro erdvę.
mama? — Tik pakartoja vėjas.
— Aš tuos takus širdy išvaikštinėju •

Tik neprakeik manęs, o mama, aš sugrįšiu
ir išdžiovinsiu lupomis Tau ašaras nuo veido
A« tau meldžiuos ir saulei patekant ir nusileidus,
tik neprakeik, o mama!
Tik neišeik dar, mama, kol aš sugrįšiu!
Tik nepalik, o nepalik manęs čia vieno.
Aš klaidžioju vis po langais ten mėnesienoj —
Tik neišeik —
'

Kur tu? — Aš ieškau rankomis pro tamsu tavo rankų
Glaudžiuos prie linkstančius krutinės — Kur tu?
Tik aidą atneša man rytų vėjas kurtų —
Mama —

,

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

Neužmiršk apsilankyti Suarão.

palydovui, jam dažnai tekda
vo būti Karaliaučiuje, Įsruty
je, Tapiavoj ir Klaipėdoj. Šio
vokiečio teigimu, miestuose
po 1950 m beveik nematyti
vokiečių. Rytprūsių vokieči
ai buvę išsiųsti į bolševikų
okupuotą Rytinės Vokietijos
zoną, o Klaipėdos krašto į Lietuvą. Rytprūsiai laikomi
Sov. Sąjungos valstybinės te
ritorijos dalimi ir tegali būti
gyvenami tik Sovietų piliečių.
Pasienio zonoj gyvenančių
pasuose dedamas zonos A
žymuo (60 km iki sienos) ir
B (120 km iki sienos). Tačiau
įvažiuoti iš tikrosios Sov. Są
jungos yra labai sunku - lei
dimai duodami
nenoromis.
Gerdavoj, Karaliaučiuj, Įsru-

liaučiu-5 atstatomas labai pa
mažu. Žemės ūky dirbti «įkur
dinami» daugiausia prievarta
atsiusti iš Rusijos d rbininkai
ar demobilizuoti raudonarmie
čiai, kurių daugelis norėtų
grįžti atgal. Aplinkui daug
kur traukiasi plačios stepėsAtlyginimai menki, o prekės
brangios, pvz. už porą gumi
nių batų, kurie Vokietijoje
kaštuotų 17 20 DM, ten ’’eikia
mokėti 120 rb, už pusbačius
350 - 400 rb, už sviesto kg
- 46 rb, rugių centneris kaš
tuoja 400 rb, kviečių 550 rb etc.
Vokiečių žymus savaitraš
tis «Deutsche Zeitung» š. m.
balandžio 21 d. numeryje taip
pat patvirtina žinias, kad ši
andien Karaliaučius atrodo

Sergi? Kreipkis į

Dr. Samuel Lewkoivicz
Studijavęs ir baigęs medicinos mokslus Paryžiaus (Sorbonos) universitete ir Brazilijoj, Ligoninės Rotschild,
Paryžiuje, gydytojas.
Konsultorija mieste, R. Ribeiro de Lima 454 Tel. 34-7803
-Residencija, Rua Prates, 125 Apt. 701 Tel. 36 8169.
Kalba lenkiškai, rusiškai, prancūziškai, vokiškai.

tatymo darbai daugiausia kon
centruojami į uostą, kareivi
nių, įstaigų ir pramoninių jmo
nių atstatymą. Visame mieste
tėra, vos viena ligoninė, ir ta
pati nekaip Įtaisyta, neveikia
kanalizacija, gatvėse po lie
taus telkšo klanai. Susisieki
mas geležinkeliais dar ir šian
dien blogesnis nei kur kitur
Rusijos vidury. Kelionė iš
Karaliaučiaus per Įsrutį į Gum
binę trunka mažiausia para.
Blogas ir paštu susisiekimas.
Žinia, ir čia, kaip ir kitur, ta
pati bolševikiška «tvarka';,
Vokiečių spaudos žiniomis.
Klaipėdos krašto vokiečiai
bus perkelti į Vokietijos Ryti
ne zoną. Ten numatyti per
kelti vokiečiai iš «Kaliningra
de srities». Netrukus tuo rei
kalu Karaliaučiuje bus prade
ti tarp rusų ir Rytinės zonos
vokiečių «vyriausybės» pasi
tarimai. Kiek iš viso tokių
žmonių bus perkeldinta, nea
išku Tik tik žinoma, jog Ry
tprūsių šiaurinėje dalyje, sian
dien vadinamoje «Kalingrado
sritimi», tikri] vokiečių yra Ii
kę labai nedaug. Įvykdžius
pastarąjį «perkeldinimą», jų
ten veik visai neliks.

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 hutoestrada eina skersai
Suarão. Taip pat yra ir geležinkelio stotis
Daugiau informacijų «Mūsų Lietuvos redakcijoje
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KEIKIA BALDU? KREIPKIS Į

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

Ir vėl rašau tau laišką, mama.
ir vėliai tu jo neskaitysi. •—
Čionai man laisvos palmės šlama,
Tau — sūrios ašaros akyse.

Parlėkę paukščiai vėliai ulba.
Už svirno — vyšnia baltutėlė.
Nesižvalgyk, mamyt, apstulbus —
Vartus namuosna mum užkėlė...

O metai jau eilėm rikiuojas.
Žinau — alpsti pasilgusi vaikų...
Į ką atsiremti rudenio vėjuos,
Kai krūtinėje aitriai sunku?! —

PERES

& PRANAS LTDA.

Importação — Exportação
Raštinė: Av. Churchill, 94 - ll;o and. - sala 1110
Rio de Janeiro - Fones: 52 0229 e 32 6265
Em Minas Gerais:
Peres & Cia. Ltda. - Leopoldina - R. Providencia, 71
Jother Peres de Resende - São, Pedro dos Feros
J
Amadeu Cesar Machado - Nanuque, Minas

TAUTIEČIO

J. L. GalhsKas Ltda.

Laiškas Motinai

Madeiras do Brasi!

Vila

Ką apkabinsi tu šiandieną, mama?
Rankas gerąsias kas išbučiuos? —
Ties langu kraupiai vis alyvos šlama, —
Sula iš lėto varva beržuos...
Ir vėl, mamyt, rašau tau laišką,
Ne popiery, — giliai širdy..:
Mane svetur dalužė traiško,
O tu — sienatvėje merdi.

São Paulo, 1954 - 5 - 2

Vandens sportas
Fort Konno, garsus plauki
kas, kilęs iš Havajų salų ir
šiuo metu studijuojąs Ohio
universitete, pasiekė naują
pasaulinį rekordą, nuplaukda
mas laisvu stiliumi 220 jardų
per 2:04.7 min. Jis pagerino
savo paties pasaulinį rekordą
0,1 sek.
Ten pat studijuojąs Yoshi
Oyakawa, irgi iš Havajų saly
no, 100 jardų nugara nuplau
kė per 55,7;sek.. pasiekdamas
pasaulinį rekordą. Jis pageri
no savo rekordą 0,4 sek.
Reikia pastebėti, kad minė,
tame universitete šiuo ntetu
yra geriausi pasaulio plauki
kai.

— Londone 81 metų senis
Spragg buvo policijos suim
tas, nęs pavogęs 83 poras ba
tų raikščiu ir 3 poras kelnai
čių. Teisme aiškinosi, kad pa
siėmęs visam gyvenimui. Kel
nių tikrai užteksią, o raikš
čiai, sako, greičiau susidėvį,
tai ir daugiau paėmęs.

11954 a?, gegužės 8
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LIETUVA

Pusi. 5

Industria e Comercio de Calçados

PARDUODA

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

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

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS.

Rua Javaes, 719

balso grynumas, skambumas

-

SKAITYK IR PLATINK

São Pauk

«MUSŲ

LIETUVA»

Sprindys 8c Čia — Largo S. Jose 1.
Kaip niekur kitur, prieinamiausiomis kainomis.
Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimu
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Natūralizacija, inventoriaus surašymas, išieškojimas
skolų, persiskyrimai (desquites) nuomininkų išvarymas, kriminalinė ir darbo teisė.
Darbininkams patarimai veltui.
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Galima kreiptis šiomis vai ūdomis nuo 10 iki 12 vai.
ir nuo 16,30 iki 19 vai.
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Rui Riberto Simonsen, 13 -- 3.° — salas 306 - 3K>
(Senoji rua do Carmo ir kampas P ęa Clovis Beviláqua)
São Paulo
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MEKANIKOS DIRBTUVE
Gaminami įvairiausių bra;žmių vitražai,
vieliniai linkiai tinkavimui ir tvoroms,
langų stiklų apsaugos, užtvaros, geležinės
durys ir variai, banguotos skardos durys
pagal mąstą.

Gaminami žibintuvai įvai
riaušių tipų. Daromi įvairių
dydžių grąžtai žemei gręž
ti. Pardavimas gry
išsimokėtinai.

į

1
<
I-—j
'
1

JARDIM RIVIERA
Santo Amaro apylinkėje nuėstax
l auš grožio gamta sveikas klimatas tik už
18 klm. nuo Praça da S ė, geras kelias, tarp
dviejų **žerų. Puikii nroga dabar įsigyti žemės
sklypą su mažu Įnešimu
ilgalaikiu išsimokėjimu
— 100 mėnesių.
Reikalingų informacijų gauti tik pas vienintelį Įgalio\\
tinį šias žemes pardavinėti miisų tautietį Ausį Km.iliausk], rua
Benjamin Constante 23, 1-o andar sala 6. Eon
1 5914. šiokiadieniais iki 17 vai. Sekamdieniais
šventėmis 8 9 vai. ryto.
Suinteresuotus nuveža ir parveža Iš Santo Amaro eina autobu
sai Jardim Riviera. Iš Socorro galima nuplaukti laiveliai
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LEONA? VARNAUSKAS
Rua 12 N.o 39 — Vila
Avenida Zeiina N o 714 — (fundos)

į-'.iuiuniimiinii... .

RUÀ BARÃO DE ITAPETININGA, 2773 — 4 AND. — SALA 2
TEL. 34-7482 — SÀO PAULO
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VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS
L I N D O Y A

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINI OJAI

IKMÃOjT CAKIDIIIfIDI

ĮKURTA 1890 METAIS

o ai 26

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

AR T H U R

SCHMIDT

Priimami pakvietimai į namus — Senti portretu reprodukcijos
RUA

SÃO

CAETANO,

447

—TEL.

4-557G

—

SÃO

RADI O

Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, kurio
puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau visi yra vien
balsiai pripažinę. Pabandykite, įsitikinkite ir visa
dos naudokite!
PUA DINO BUE-NOi 795 a 835
TELEFONES» 5M019 e 51-2223

P^1 qQR7
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LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTE

6

AV.

706

ZELINA,

—

POSTAL,

CAlXA

GEGUŽĖS 9 D. YRA MOTI
NOS PAGERBIMO DIENA

— SÃO PAULO

371

gęs karo mokyklą, su savo
daliniu dabar stovi Sorocabos mieste.

MOTINOS DIENOS MINĖJI
MAI.

— Vyrų Brolija 16 d. ruošia
savo metinę šventę. Norintie
ji šventėje dalyvauti prašomi
pakvietimus įsigyti nedelsiant,
nes nuo ketvirtadienio pla
tintojai turi juos gražinti vai
dybai.

Bus šį sekmadienj:
1. Seselių Pranciškiečių gim
nazijos salėje.
Programą išpildys seselių
mokyklų bei gimnazijos mo
kiniai ir L. K. Bendruome
nės choras. Pradžia 3 vai. ŠAUNUS RIO D E JANEIRO
p. p.
LIETUVIU VAKARAS.
11 vai. Zelinoje bus motinų
intencija atlaikytos mišios.
Gegužes mėn. 1 d. Bio de
Vila Betoje Motinos Dienos Janeire veikiančios lietuvių
programą išpildys lietuvių organizacijos: «Dainavos» Sga
kalbos pamokų mokiniai va ir L. K. Bendruomenė suruo
dovaujant mok. M. Vinkšnai- šė šaunų vakarą. Programą
tienei.
išpildė iš S. Paulo nuvykusi
L. K. Bendruomenės choro
PASIRENGIMAS PARODAI
dalis. Programoj buvo daino®,
vieno veiksmo vaidinimas,
varomas pirmyn. Šaukiami su tautiniai šokiai. Nors 1 d. ge
sirinkimai, posėdžiai, organi gūžės vakare Rio de Jane're
zuojamos komisijos. Šią sa pylė nepaprastai smarkus,
vaitę net trys susirinkimai atogrąžų krašto lietus, tačiau
buvo sušaukti., Ateinančią sa lietuviai iš tolimiausių Rio de
vaitę bus bendras visų Pąbal Janeiro apylinkių susirinko
tijo tautų rengimo komitetų labai gausiai; Programa pavy
posėdis.
■
gerai, ką parodė rijiečių
Parodos pasisekimas, kartu ko
gausūs
aplodismentai, prašy
ir geras Lietuvos vardo atsto mas kartoti.
gavimas, priklauso ypatingai
Kartu tai buvo ir susibendaug nuo S. Pauly gyvenan dravimo dviejų didžiausių lie
čių lietuvių. Šiandien iš Lie tuvių kolonijų šventė. Iš S.
tuvos nieko negalime gauti, Paulo buvo nuvykę virš 20
nei eksponatų, nei lėšų. Tą lietuvių. Visi buvo sužavėti
visa Brazilijoj gyveną lietu rijiečių nuoširdumu bei vai
viai turi parūpinti. Ne tik S. šingumu.
Pauly, bet ir kituose miestuo
Beąhejo, tai yra vakaro or
se, Rio de Manei re, Porto Ale ganizatorių, organizacijų va
gre, Campinas, Santos ir ki dovybių nuopelnas.
tur. Parodos rengimo komite
Panūstų ir kartokų ryšius
tas iš visur lauks eksponatų dar stiprina ir vedybos. Vieni
bei finansinės paramos.
ruošiasi eiti į žentus, kitos į
mar č i as. To k s jau gy v e n i m as....
— Leitenantas Albertas Pe
rednis, praėjusiais metais bai
Krsp.

L. K. BENDRUOMENĖS
CHORAS

Padėka

yrá užkviestas 14 - 15 d. rug
piučio į Barra Mansa. Tomis
dienomis Barra Mansa bus
didelė šventė. Choras yra pra
somas giedoti bažnyčioje ir
koncertuoti miesto salėje. Ben
druomenės choro vadovybė
kvietimą svarsto.

Laimingai grįžę ir par si ve
žę daug, daug, neužmirštamų
Įspūdžiu iš Rio, su dideliu
džiaugsmu dėkojame jums vi
siems vakaro organizatoriams
ir visiems Rio Lietuviams, ku
rie taip gražiai mus pasitiko
ir priėmė.

— Sį šeštadieni bus šliūbas
Jono Laurinavičiaus su Maria
Ezellner.

Nuoširdus ačiū nuo visų
Jūsų svečių iš V. Zelinos.

— Kun. K. Miliauskas yra
paskirtas klebonu i São Cae
tano, Matriz Velha, parapiją.

r— Norintieji dalyvauti šaš
kių kampijonate prašomi ne
delsiant užsirašyti pas kampi
jonato -organizatorių P. Pavi
lonį arba klebonijoje.

žmoną, .sūnus
do-fâs l/ipos

BAŽNYČIOS DARBAI
dailininkui A. Navickui vado
vaujant eina pirmyn. Bažny
čios lubos yra baigiamos pa
ruošti dekoravimui, liejami
karnyzai bei kiti papuošimai
iš gipso. Elektros pertvarky
mo darbai jau ir beveik baig
ii Dabar bažnyčia vakarais
yra apšviesta iš visų pusių.
Po poros savaičių bažnyčios
vidaus vaizdas bus visai skir
tingas. Darbo spartumas pri
klauso nuo lėšų. Neaukojusie
ji prašomi savo pareigą atlik
ti, atiduoti savo dalį bažnyči
os darbams. Paveikslams ieš
komi fundatoriai. Jų kaina
įvairi, tarp keturių ir dešimts
tūkstančių. Smulkesnių infer
tnacijų galima gauti pas kle
boną.
*

- Į gegužines pamaldas ti
kintieji gausiai lankosi. Tėvai
prašomi atsivesti ir vaikus,
kad jie išmoktų, giedoti litą
ni ją bei giesmes.

— Jonas Tatarūnas projek
tuoja Vila Zelinoje suorgani
zuoti šachmatininkų klubą.

— Lietuvių kalbos pamoko
mis yra per mažas susidomė
jimas. Nemaža tėvų yra visai
abejingi, ar jų vaikai lanko
ar nelanko lietuvių kalbos pa
mokas.

— Šiais metais yra ntimaty
tas L. K. Bendruomenės cho
ro narių rėmėjų suvažiavi
mas.
— Vila Anastacio mirė Jo
nas Vaicekauskas 43 metų
amžiaus. Paliko nuliūdime

Klemensas Vasiliauskas, ki
lęs iš Makariškių kaimo, Dau
gų Valščiaus Alytaus apskr.
Dionizas Vitkauskas Duškonių
kaimo, Alovės valščiaus Aly
taus apskr. Pajieško Sčesnulevičius iš Cikago Kreiptis
del informacijų, laišku, caixa
postai 8151, arba asmeniškai
pas Stepą Soblį Rua do Core
dor. 44 nuo 18 vai. vakaro.
Onibusas iš Lapos S6 Vila
Leopoldina.

Artinantis maudymosi sezo
nui ir esant laisvi) 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 išgrįstą.
Adresas: Rua Godofredo Fra
ga, 173 — Jose. Menino
, I

Kiekvieną sekmadieni prie
bažnyčios pas spaudos pl ain
toją B. Šimkų galima, gauti
nusipirkti naujausių lietu viš
kų knygų bei laikraščių.

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

««■■■■i
Parduodamas pianinas fir
mos August Meyer.
Teirautis Vila Zelinoje, rua
Marechal Malét, 21.
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Ar jau įsigijai rašytojos K. Pažėraitės idomų roma

na «Nusidéjelé»? Jej ne - nieko nelaukdamas Kreipkis į
Mūsų Lietuvos» redakciją.

ą .
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Batistas

PARDUODAMAS NAMAS,

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

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

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

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

iui Aberturas de firmas
f Encerramentos de firmas
f Transferencias de firmas
1 Cor.trat, na Junta Comercial
f Distrat. na Junta Comercial
f Escritas Fiscais
į Escritas Comerciais

MIELI LIETUVIAI!

PAJIEšKOMI
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— Petras Steponaitis ,Uirė
jęs Bom Retire resto’faną..
persikėlė Vila Zelina numrko
buvusį M. Magilienės, av. Zu
lina, restoraną.
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HORÁRIO das 8 às 19 horas.

!!!'

Augusto Ribeiro

Dr.

NORI PADARYTI GERĄ
BIZNĮ štai kur jis: Vila Alpinoje Rua 17 Nr. ii, parduoda
dama gerai įrengtą rūbų krau
tuvė, su gera klientūra, pato
giomis sąlygomis. Yra ir gy
venamasis butas. Informaci
jos vietoj arba «Mūsų Lietuvos
redakcijoje

Leite

São José, 8 - salas 3 e 5
VILA Z E LINA
Dentaduras — Pontes — Extrações — Obturações
Praça
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PRAÇA SÃO JOSÉ; 1 - V. ZELINA — S. PAULO
VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI
NAUJANYB1Ų

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų,
įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių-
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fogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t. t..
Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA
f
. ISSIMOKEJ1MUI.
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Pr.ie pat autebuso Nr. .93 sustojimo vietos.

VIENINTELE

PROGA

Nauji sobradai, patogioj vietoj, geromis sąlygomis
Trupinį 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:
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RUA IBITIRAMA, 1269
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V. ZELINA,
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SÃO PAULO
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