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Rezistencija prieš tremties
dvasia.

Šiaurėje lietus.
Iš Brazilijos šiaurės, kur
lietaus labai dažnai būna di
delis trukumas, iškrito daug
lietus. João Pessoa Recife mi
estuose buvo net potvyniai,
padarydami nemaža nuostolių.

Antanas Macėina
j'':".- ■

Savo metu Joseph de Mais
tre yra pasakęs, kad «išvykę
liai» nieko negali ir nieko ne
reiškia. Tai griežtas posakis.
Tačiau dažniausiai jis yra tei
siagas, nes svetima gamtinė
bei kultūrinė aplinka nesykį
sunaikina jėgas, galėjusias
gražiai prasiskleisti tėvynėje.
Išraustas iš savo žemės, iš
savo istorijos, iš save papro
čių, tremtinys (ir emigrantas.
Red) paprastai esti išstato
mas visų vėjų pavojams. Jis
jaučiasi nesaugus ne tik so
cialine prasme, kad nelengvai
uždirba duonos kąsni, bet ir
dvasine prasme, kad nežino
į ką jam atsiremti savo vidu
mi. Pavojus sudužti tremtiniui
yra žymiai didesnis, negu kraš
to gyventojui. O jeigu tremti
nių pasidaro dešimtys tūks
tančių, tai tautai grėsmė sto
vi prieš .pat akis.
Klaida tai būtu, manyti, kad
rezistencija yra uždavinys tik
tai tėvynės atžvilgiu. Ne, re
zistencija turi vykti ir trem
ties atžvilgiu. Tremtis yra pa
teisinamą tautos istorijoje tik
tada, kai virsta užuovėja, ku
rioje išsilaiko vertybės, nio
kojamos krašte. Todėl reikia
ginti šias vertybes nuo trem
ties dvasios pasikėsinimo. Rei
kia saukti tremtinius spirtis
žųdančioins tremties sąlygo
ms Dabartinė laisvinimo ko
va yra žymiai platesnė, negu
tik politinis svetimųjų infor
mavimas arba politinių min
čių bran.tinimas tarp mūši}
pačių. Šiandien mums reikia
ne tik išvaduoti kraštą, bet
ir išgelbėti save pačius. Tė-

‘

vyne niokoja bolševikine dva
šia, mums gadina "tremties
dvasia. Juk jeigu musų išei
viai suskurs idėjiškai i paliegs
morališkai, žlugs tautiškai,
jeigu pradės rūpintis tik savi
mi, pamiršdami, jog yra ken
čiančios tanios nariai — mes
veltui būsime palikę savo
kraštą ir ieškoję prieglaudos
svetur.
Taigi šalia politinio uždavi
nio kovoti už krašto laisvę,
šiandien mums iškyla naujas
uždavinys — kovoti už išei
vių tautinį ir žmogiškąjį gy
vastingumą. Jau beveik de
šimts metų laukėme, tikėda
miesi greitai grįšią į paliktus
savo namus. Deja, šis lūkės
lis neįvyko ir nėra ženklų,
kad jis greitai įvyktų. Pasau
lio eiga yra tokia, kad mūsų
klajonės gali dar ilgai užtruk
ti. O juo ilgiau jos užtruks,
juo tremties dvasia bus mums
pragaišti ogesnė. Todėl dabar
kaip tik yra atėjęs laikas pra
dėti rezistencija prieš trem
ties dvasią Kiekvieną emigra
eita laukia išnykimas, jeigu
jote neįsigali rezistencinis są
judis prieš pagundą virsti čia
būvių, /prieš norą susikurti
nauja tėvynę, prieš sustingi
ma tautinėje srityje. Reikia
t- d kurti lietuviškoje visuo
menėje šitokį "ezistencinj są
jūdį: reikia ugdyti mumyse
nau ją tremties sąmonę ir nau
ją jos pergyvenimą, nes arba
mes pasijukime esą keleiviai
bei svetimšaliai, arba išnyks!
me. kaip prieš mus išnyko
jau neviena emigracija.
«Į Laisvę» 2 nr.

Indokininijoj tebeliejas

kraujas.

A.'fA. Kazimieras Jurgelevičius
A f A. Kazimieras Jurgelevičius mirė širdies liga bir
želio mėn. 2 d. Velionis buvo praleidęs šiame pasau
ly 47 metus. Kilimo yra Utenos apskr. Tauragnai,
Brazilijon atvyko 1932 metais. Didesnę dalį savo gy
venimo praleido Vila Zelinoj, kur įsigijo gražią nuo
savybę ir jau be rūpesčio galėjo gyventi Kurį laiką
sirginėjo. Bet paskutiniu metu jau buvo pusėtinai sus
tiprėjęs. B t liepos mėn. 2 d. netikėtai mirė nuo šir
dies nusilpnėjimo. Patiko giliame skausme žmoną
Magdeleną dvi dukreles Birutę ir Julytę, besimokan
čias gimnazijoje, tris seseris, švogerius, seserėnus.
Dalyvavo lietuvių kultūriniame gyvenime. Ypač mėgo
chorą Keleli metų buvo aktyvus L. K. Bendruome
nės choristas. D ir praėjusių metų pabaigoje buvo ar
tistu vaidmtor L. K. Bendruomenės choro pasakoj
«Dvylika Brolių juodvarniais laksčiusių).... Kaip tie la
pat rudens, retėja senos, susipratusios lietuviškos
ateivijos eilės.

AfA. KAZIUI JURGELEVIČIUI

mirus, reiškiame gilios užuojautos šeimai — Magdalenai
Jurgelevičienei, Birutei ir Julytei.

Plačiame Pasauly
Lietuvių Sąjunga Brazilijoj kviečia į linksmą

Gegužės mėn. 31. d. 8 vai.
ryto, ko m pan i jos «Naci o n ai» k e
1 e i v i n i s l ė k t u v as. s k r i s damas
iš,Governador Viladares Į Be
lo horizontą, esint miglotam
rytui, norėdamas išvengti sti
prių migių, pasuko į šalį apie
50 klm nuo savo įprasto ke
lio ir atsimušė į Cipo kalny
ną. Lėktuvas skilo į dvi dali
ir užsidegė. 1 ėktuve buvo 14
keleivių ir 5 tarnautojai. Visi
žuvo, sudegė. Daugumą negali
ma nė atpažinti.

Genevos Konferencijoje
nieko nenutarė ir nesusitarė,
nors jau pusantro mėnesio
kai posėdžiauja Ką viena pu
sė siūlo, kita atmeta. Laikas
nuo laiko delegacijų pirminio
kai grįžta Į sostines gauti nau
joms informacijoms. Praėjusį
sekmadienį netikėtai Moloto
vas išvyko Maskvon ir antra

dienio rytą netikėtai' grįžo at
gal. Kaip jau esame minėję
šoje vietoje, Genevos konfe
rencija rieda tais pačiais ke
liais kaip ir Korėjoj. Nesuta
ria dėl komisijos sąstato, ku
ri turėtų prižiūrėti paliaubas
vykdant. Visi gerai žino, kad
nesusitars, bet tariasi Nė vie
ni oficialiai nenori būti nepa
vykusios konferencijos kalti
ninkais. Gi tuo pat, kai Gene
voj vyksta tušti pasitarimai.

— BRAZILUOS - JUGOSLA
VIJOS prekybos sutartis šio
mis dienomis pasirašyta Rio
de Janeire. Šiais metais pre
kybinė apyvarta su Jugoslav]
ja sieks 18 milijonų dolerių.
Brazilija eksportuos odą, ka
vą kakavą ir'kitas žaliavas.
Jugoslavija Brazilijai parduos
įvairių mašinų ir kitų geležies
išdirbinių.

kuris įvyks Mokoje, Rua Lituania 67, birželio mėn. 5 d.
20 vai. Bus skanus bufetas, gera muzika. Programoj
daug įvairenybių. Bus progos skaniai pasijuokti.
Rengėjai.

GREM1O SÃO MlGUEL RENGIA LINKSMA

VAliAKA
su įdomi.! menine programa, puikiu orkestru, skaniu
bufetu liepos mėn 3 d. 20 vai.
Vila Lelinoje, gimnazijos salėje.
Pakvie • ! ÍX» ai gan aini «Mūsų Lietuvos» redakcijoje, Vie
nuolyne. Av. Z ina, 853 ir Vyto bare, iš anksto apsirū
pinkite staliukais, nes pareikalavimas yra didelis.

Lietuvos nacionalinė
M.Mažvydo biblioteka
------------ - ---------------

Prancūzijos vyriausy
bėj Krizis
Kai kasdien iš prancūzų
ranki} sprunka vis nauji teri
torijos plotai ir jos garbę vė
jai baigia išsklaidyti į visas
pasaulio puses, prancūzai ne
randa bendros kalbos. Partijos (degaulistai) atšaukia sa
vo žmones iš vyriausybės,
maršalai nenori priimti jiems
pavedamų uždavinių, pav. gen
Join, nesutiko vadovauti Indo
kinijos frontui. Tokia padėtis
nieko gero nežada.

Prancūzijos socialistai

Mielam dalininkui,

Grafica «Vytis» Ltda.

Didelė lėktuvo nelaime

Komunistai paėmė vieną re
ikšmingą vietovę prie Raudo
nosios upės, grasina atkirst
geležinkelį tarp Saigon ir Ha
noi. Prancūzų pasipriešinimas
kol kas neatsveria komunistų
atakos. Rašo, kad prancūzai
bombarduoja net su 50 lėk
tuvu. šitoks lėktuvų skaičius
negali padaryti didesnės įta
kos mūšio eigai.

Praėjusią savaitę buvo su
šauktas nepaprastas pracūzų
socialistų partijos kongresas.
Jame svarbiausiu dienotvar
kės punktu buvo diskusijos,
kaip partija turi laikytis Eu
ropos gynimo Benaruemenės
atžvilgiu. Dauguma balsų nu
tarė, kad partijos atstovai par
lamente privalo balsuoti už
bendruomenę. Socialistams pa
sisakiųs palankiai, atrodo kad
parlamentas ratifikuos Pary
žiaus ir Bonnos nutarimus.

Guatemaloj
vyriausybė susekė ruošiamą
perversmą. Perversmo tikslas
buvo nuversti dabartinę vy- .
riausybę, kuri yra prokomu
nistinė. Bendrai Guatemaloj
komunistų yra mažas nuošim
tis. Gyventojų dauguma savo
vyriausybe yra nepatenkinti.
— Birželio mėn. 2 d. Rio
de Janeiro miestas dvi valau
das, naktį, buvo be šviesos,
nes elektros jėgainėj mašinos
buvo sugedusios.
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mai. jog mes turime pajėgti
mūsų ir mūsų kaimynų likimą
taip išgarsinti pasauliniu mas
Artėja liūdna sukaktis. Ale jungti Į didžiąją kovą už Lie tu, kad šiuo ginklu dabar
rnet vasarą sueina 10 metų, tavos politine laisvę, skelbia vykstančiame šaltame kare
kai Lietuva velka sunkią So L I E 'L U V O\S LAISVINIMO butų bolševikams kirstas skau
vietų Sąjungos jėga primes TALKĄ ir kviečia dėtis i ją dus. p gal net ir lemtingas
tas antrosios okupacijos naš visus laisvojo pasaulio lietu smūgis.
tą. Nežiūrint didelių aukų, vius».
Ta aplinkybė, kad mes su
gausių pastangų ir parodyto
Atsidarę laisvajame pašau Sovietų Sąjunga esame turė
didelio pasišventinimo, Įvy Iv lietuviai yra parodę daug ję visas tarptautines sutartis,
kių raida taip susiklostė, jog meilės ir pasišventimo išlais kurios tik yra įmanomos, kad
savo pagrindinio troškimo - vinimo darbe.
šias sutartis Sovietų Sąjunga
Ryšium su Lietuvos Laisvi buvo visai laisvu noru suda
Lietuvos išlaisvinimo ir Lie
tu vos nepriklausomybės atsta nimo Talkos nuostatų paskel riusi ir paskui apgalingu ba
tymo - dar nesame pasiekę
bimn norima ypatingu bud i du sulaužė, verčia mus tvir
Tačiau nėra pavykę ir Sovie priminti, jog visi lietuviai, kad tai tikėti, jog, tinkamai visa
tų Sąjungai savo agresijos ir kur jie bebūtų, turi pajus tai nušvietę, mes išeisime su
vaisiu prieš Lietuvą ir kitas ti. kad gyvename didįjį Lietu argumentais, nesugriaunamai
Pabaltijo valstybes legalizuo vgs laisvinimo darbymetį.
įrodančiais visišką Sovietų
ti ar privertiniam Lietuvos
Tebūna ateinantieji metai Sąjungos moralini bankrotą.
įjungimui Į Sovietų Sąjungą
išgauti tarptautinį pripažini
mą.
Atsistojus vienam prieš ki
ta komunistiniam pasauliui,
vadovaujamam Sovietų Sąjun
gos iš. vienos pusės, ir laisva
jam pasauliui su Jungtinėmis
Amerikos Valstybėmis prie
šakyje iš kitos, - Lietuvos iš
laisvinimo reikalas yra ryš
kiai at-įstojęs Į tarpą tų pa
grindinių | elitinių prob'emų,
be kurių išsprendimo neįma
noma pašalinti laisvojo ir ko
inunistinio pasaulio Įtampą.
Šioje likiminėje kovoje did
Žiulis atsakingumas tenka vi
siems laisvajame pasaulyje
esantiems lietuviams. Visų mū
su pareiga padaryti viską,
kad laisvasis pasaulis laimė
tų. Tik tuo būdu mes atgausi
Gražus Lietuvos vaizdas
me savo tėvynei laisvę ir ne
priklausomybę.
nuo birželio mėn. 15 d pra Negi pasaulis nepajėgs įžiurę
VLIKas šioje kovoje yra dedant Lie'u vos Rezistencijos ti, kad visa tariamoji taikos
tautai įsipareigojęs - vadovai: Įžadų Atnaujinimo ir Leninu ideologija iš Sovietų pusės
ti ir telkti visas mūsų jėgas. gų Žygių Metai.
yra ne kas kitas, kaip klas
A’1J Kas, ši savo uždavinį vy
Per šiuos melus mes turi tingiausia. apgaulė?! Sovietai,
kdydamas, tad ir kviečia vi me kartu su kitomis paverg
elgdamiesi su mūsų tėvyne
są lietuvių visuomenę talkin
tosiomis tautomis įstengti at pikčiau, kaip nėra niekad
kauti ir remti visais būdais
Lietuvos išlaisvinimo darbą. likti vieną žygį, būtent - su buvę elgiamasi jokiose kolo
Paskutiniame savo posėdy krėsti laisvojo pasaulio sąži nijose. negalės rodytis tarp
je š. m. balandžio 21 d. nę ir visiems akivaizdžiai pa tautiniame f-rūme kaip lais
VLIKas vra priėmęs LIETU rodyti, kas laukia laisvųjų vės nešėjai ir skrišudžiamųjų
VOS I.ÁISVLNIRLO TALKOS kraštų, jeigu bus nusilenkta mažųjų tautų išlaisvinimo gy
nuostatus. Pagrindinis Laisvi jėgai prieš teisę bei teisingu nėjai Sovietiškas negirdėto
nimo Talkos nuostatas taip mą. Pabaltijo valstybių likimo žiaurumo mūsų krašte vykdo
tragizmas. Sovietų Sąjungos mas kolonializmas turi būti
skamba:
- «VLIKas, siekdamas pagiliu iškilmingiausių sutarčių tarp vaizdžiai pristatytas prieš vi
ti laisvojo pasaulio lietuvių tautiniams valstybių santyki so pasaulio akis.
dalyvavimą Lietuvos laisvini ams tvarkyti pamynimas po
Musų politikai, žurnalistai,
m<> darbe ir padėti visiems kojų yra tokie ryškus ir šau rašytojai, pamokslininkai, me
lietuviams organizuotai Įsi- kią dangaus keršto nusikalti niniiikai, moterys, jaunimas -

Junkimės laisvinimo talkon

Kaip jie mus sušaudė
Pulk. J. Petraitis

(Tąsa)
Paskui pradėjau į visus jo
klausimus labai
sklandžiai
meluoti. Į Kauna važinėjęs
pensijos atsiimt, skolų ir kilų
piniginių reikalų tvarkyti. Į
Vilnių ir į Šiaulius važinėjęs
taip pat piniginiais ir kitoki
ais įvairiais reikalais, kuriuos
visada buvo galima patikrinti.
Ar maža gi žmogus turi viso
kių reikalų? Kad porą sykių
buvau nuvažiavęs Į Klaipėdą
- jíê neužsiminiau.
Žodžiu, meluoti man sekėsi
vykusiai. Melavau kiekvieno
tardymo metu iki pat 1941 m.
sausio 10 d. Kokius septynis
ar aštuonis melavimo seansus
padariau, manydamas, kad
viskas kuo geriausiai sekasi.
Tardytojas Dunkovas viską
labai kantriai užrašinėjo, nuo
lat man duodamas papirosų
parūkyti, tik rašydamas daž
nai pats sau pusgarsiai šaky
davo: «Nu... t-a-a i p... taip!...»
Tas jo «taip, taip» man labai
įtartinas atrodė, bet vis tiek
melavau akis išsproginęs iki
pat galo 'Lik paskutiniojo tar
dymo metu Dunkovas rašyda
mas ’'nsakė:

— É, Petruiti, Petruiti - ir

mane ir save vargini, teisy
bės nesakydamas.
-- Aš sakau teisybę ..
— Me e eitieji!. sušuko pa
šokęs iš vietos Dunkovas. Bet
tuojau nurimo ir davė papiro
są užrūkyti.
— Kad ir nesakai teisybės,
bet ką padarysi. Še. rūkyk!
Kiekvieno prirašyto pusla
pio apačioje turėjau pasirašy
ti. Tokių puslapių jau buvo
prirašyta apie penkiolika. Iki
sausio 10 d. sėdėjau saugume
penktoj kameroj ir veik kas
naktį, tardy tojui melavau. Ma
niau, kad visa kas labai gerai
pasisekė.

< 5 ji KAMERA
Visiškai jau išaušo, kai tar
dytojas Dunkovas žiovauda
mas man pasakė:
— Na, ką? Užteks, reikia
pasilsėti. Ryloj dar mes su
tamsta pasikalbėsime.
Paėmęs telefono trifibele,
kažin kam jis paskambino,
įsakydamas, kad ateitų, pusi
imti žmogų. Tuo tarpu surin
ko per naktį prirašytus visus
mano «parodymų» lapus ir
atnešęs padėjo ant staliuko,
prie kurio aš sėdėjau. Davė

1954 m. birželio 5

d.

Vincas Kazokas

Svajones Apie Namus
Dabar prisimenu namus giliam žiemos peizaže,
šaltinio tamsi] vandenį ir vienišas sniege pėdas.
Ten beržas vakaro tamsoj šakas skausmingai grąžo.
Ir kamine nubudęs vėjas pravirksta vaiduokliška rauda.

'Lenai saulėlydžiai snieguotas egles vakarais rausvai nudažo,
Ir apšarmojęs sodas rytmetį pavirsta šviesiu pasakų vaizdu.
Ir aš regiu plačiai atvertom akimis savų sapnų miražuos
Ten džiūgaujančius žiemos šventeje ant ežero vaikus.
Ir paverčia tada aš savo ilgesį į platų rogių kelią.
Ir jį tarytum kaspiną per begalinę erdvę ištiesiu lig namų,
Ir išvažiuoju ten. Širdis lyg mažas džiugesio varpelis
Vis skamba, skamba nuostabiu sidabro balseliu.

pirmon eilėn turi parodyti sa
Vu žygiais, jog visa lietuvių
tauta veda šventąjį visuotinį
karą už savojo krašto laisvę.
Kiekvienas lietuvis turi sa
vęs paklausti, ką jis savo pa
žįstamųjų rate ir savo galimy
bių ribose gali padaryti Lie
tuvos laisvinimui.
Kiekviename krašte tini bu
ti suruošta ypatinga Rezisten
cijos Diena Ta. proga turi
būti rastas kelias prieiti prie
to krašto rink inės visuome
nės, kad muni' daroma skri
auda butų atskleista ir užsiti
krinta jos parama mūsų šven
tam reikalui.
Labai būtų pageidaujama,
jog kiekviename krašte musų
tautiečiai susirūpintų, kaip' mū
su valstybė traktuojama, to
krašto spaudoje, radijo pra
nešimuose. mokyklų vadovė
liuose, enc klopedijose ir įvai
riuose leidiniuose Daug kur
Sovietams pavyksta apgauti
ir suklaidinti laisvąjį pasaulį:
Lietuva imama žymėti ne kaip
laisva, o kaip sovietinė vals
tybė.
■ Mūsų pareiga, kad viso lais
vėjo pasaulio jaunimas pirmo
je eilėje įsisąmonintų, jog Lie
lovoje ir kitose Pabaltijo vals
lybėse laisvės kova nėra už

gesusi. Sovietų paskleisto me
lo uždanga, esą, mes patys
savo noru įsijungę Į Sovietų
Sąjungą, turi išnykti Kaip ru
kas saulei sušvitus. Gyveni
mas mums duoda nepaprastai
gaižių progų nutraukti Sovie
t >ms kaukę ir atskleisti su
visu nuogumu jų dviveidišku
m ą.
Sovietai yra dabar ratilika
vę genocido pasmerkimo kun
venciją. Mūsų pareiga pateik
ti visam pasauliui įrodymų,
kad Sovietai kaip vykdė, taip
ir toliau tebevykdo mūsų tė
vynėje genocidą pasibaisėti
nu mastu. Sovietai po Stalino
mirties bandė įtikinti pasaulį,
kad jie. esą, nusigręžę nuo
bolševikiško žiaurumo. Bet
dabar mes matome, kad «krau
geri ir šunišką išdaviką» Be
riją pakeičia Serovas. 'Las
pats Serovas, kuris organiza
vo lietuvių deportacijas, išs
paudęs klanus mūsų tautie
čių ašarų ir šimtus tūkstančių
nuvaręs į priverčiamuosius
darbus ar kapus
Arba vėl Molotovas, pasira
šęs susitarimus su Ribbentro
pu, ties ogiais šio karo kalti
ninkas, užuot pasodintas į

jis man plunksnakotį ir liepė ir išilgai jas ištiestu storos
rusiškai pasirašyti kiekvieno raudonos medžiagos taku. Kai
lapo apačioje, pridurdamas: rėj pusėj šešerios geležinės
« Lamsta turi tvisę perskaityti» durys,’ dešinėj - dvejos, ant
kurių parašyta. «Kamera Nr.
Aš kiekvieną lapą, pavirš.iti
niškai peržvelgdamas akimis 1. Kamera. Nr. 2. Kamera. Nr.
ne tiek nė! noro perska.it--ti, 8., Kairėj dar vienos geleži
kiek gal iš mandagumo prįirn nės durys - išvietės, dešinėj
ti jo pašildyta man teisę, pa - dideHs budinčių prižiūrėtojų
sirašiau. Atėjo ir tas -asmuo, kambirys Anksčiau čiabuvi!
miegūstas, civiliškai apsiren si saugumo daboklė, dabar ši
ges driskius Paėmęs iš tardy patalpa, vadinama «vidaus ka
tojo kažin kokį raštelį r pik lėjimas».
Įvedė į prižiūrėtojų kamba
tai pažvelgęs, j mane, riktelė
rį.
Tar būt, jau buvo Kalėdų
jo:
— Gana! Stok! Rankąs šil ryto 8 vai. čia man liepe nu
dė k užpakalyje Pirmyn pro Nreiigti, kaip į «pirtį», visiš
kai nuogam. Gal valandą lai
duris.' Ženk, ženk!
Nė neatsisveikinęs su tardy ko «b lašinėjo» mano drabu
toju, kuriam* žinoma, visiškai žius. ieškodami visokių niekų.
nesvarbus buvo mano atsis Iš kišenių viską išėmė ir su
veikinimas ir mano tuščias dėjo į n edings spintos stalčių.
mandagumas, ėjau pustamsiu Paskui nuvedė mane Į «Ka
ilgu koridorium labai skubiai, merą Nr 5» ir uždarė.
Štai tau ir Kalėdos! O sva
nes tiesiog ant kulnų lipo iš
paskos mano palydovas.
jojau bent dar šią, metinę
— Sakiau tau rankas laiky šventę praleisti su savo vai
ti užpakalyje! Ko nelaikai? - kučiais. kurie per anksti ne
vėl šuktelėjo palydovas. - Kai teko motinos, ir artimaisiais
rėn, laiptais žemyn. Dešinėn, Alytuje Didžiausia nelaimė,
kad namuose nežino, kur esu.
žemyn, žemyn!
'Laip jis man komandavo, Vaikučiams, kurie taip labai
kol privedė prie užrakintų du laukė šv. Kalėdų, eglaitės, da
rų, kurios vedė į saugumo ru bar didžiausias nusiminimas:
mų požemį. Atrakinęs pasku nei mamos, nei tėtės. Liko
tiniąsias siauras duris, toliau tik viena močiutė, kuri taip
laiptais nuvedė Į požemini pat gali iš proto išsikraustyti
platų koridorių, dusliai elek besirūpindama. Mano kameros
tra. apšviestą su cementinė langas su geležiniais grotais
mis šlifuotų plytų grindimis iš požemio išeina į saugumo

rūmų kiemą kur ant viršaus
yra uždėti dar vieni tankūs
geležinių juostų grotai, kuri
ais žmonės vaikščioja. Dar
nespėjau apsidairyti kamero
je, kai išgirdau iš lango pu
sės skardu, malonų melodingą
varpų garsą. 'Lai iš Įgulos baž
nyčios varpai, kurie, lyg iš
dangaus, skelbė žmonijai links
mą naujieną - Kristaus gimi
mą, šaukė visus krikščionis
garbinti Jį. Tuojau atsiklau
piau prieš langą su geleži
niais grotais. Pradėjau kalbė
ti «Tėve mūsų»...
— Ka ten darai?! - sušuko
prižiūrėtojas pro durų lange
lį.'
— Meldžiuos!.. - atsakiau.
— Bene malda tau ką nors
padės.
— Man malda visada pade
da.
Prižiūrėtojas, dar kurį lai
ką, paspoksojęs, iš lėto užlei
do «vilkelio» dangtelį ir nu
kiūtino sau. daugiau nieko
nebesakęs Prižiūrėtojas, man
atrodė, buvęs bernas iš kai
mo. Nežinia ką jis pamanė ar jis susigėdo, ar iš viso dar
nežinojo, kaip reikia reaguoti,
kai kalinys meldžiasi.
Malda mane suramino. Pa
dėjo! Nors visą naktį nemigęs,
išvargęs, bet miego nenore"
jau, buvau apkvaitęs, kaip
pagiriomis sergąs.

(pabaiga 3 pusi.)

(B. D.)
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tume kitiems parodyti tikrą
musų tėvynės veidą. Taigi, ši
paroda bus LIETUVOS PARO
Nepriklausomybės žydėjimo DA.
laikotarpyje, kada buvo lais
Laikai dabar yra pasikeitę
vas ir atviras kelias j visas - vartai į musų tėvynę akli
kultūringas valstybes, Lietu nai uždaryti ir iš jos negali
va dažnai buvo kviečiama me tikėtis sulauksią kokių eks
dalyvauti Įvairiose tarptauti ponatų ar kitos paramos, to
nėse pa rodose.su važi avimuose del, mes patys, laisvėje gyve
ir konferencijose. Neužmiršta mintieji, galime pasitarnauti
ma ir dabar, nors ji okupuo Lietuvos vardo iškėlimui pri
ta, nes, štai: São Paulo mies sidėdami prie ruošiamos pa
to Keturių Šimtmečių Iškil rodos savo vertingais istori
mėms Ruošti Komitetas per niais eksponatais, liaudies me
musų Konsulatą pakvietė Lie no išdirbiniais ir lėšomis. Nuo
tuvą dalyvauti ruošiamose iš musų pačių priklausys paro
kilmėse bei užimti vietą tar dos pasisiekimas - geras ar
pe kitų valstybių Tautų Paro blogas įvertinimas.
etoje. Tokį pakvietimą mes su
Gražiai ir skoningai sutvar
džiaugsmu turime priimti ir, kyta paroda su vertingais eks
kviesdami visus į talką, ji penatais dažnam kitataučiui
kuo tinkamiausi Įamžinti.
pasakys daugiau apie Lietu
Parodą ruošia ne kokia or vą, kaip ilgiausi pasakojimai
ganizacija ar pavieniai asine ir aiškinimai Todėl svarbu,
uys, bet musų Konsulatas kad šis kilnus užsimojimas at
São Paulyje, teisėtas Lietu neštų mūsų Tėvynei kuo did
vos valstybės Atstovas, suor žiausios naudos ir garbės
Paroda, prasidės š. m. lie
gąnizavęs specialų Komitetą
su atatinkąmomia sekcijomis pos mėn. 25 d. Ibiranueroje,
iš vietos lietuvių organizaci São Pantyje - TAUTŲ PWT
jų ir kompetetingų mūsų ko LIJONE Reiškia, laikas pasi
Jonijos asmenų. Taip pat prie ruošimui labai trump-s. o dar
šio kilnaus ir didelio darbo bo daug. Sukr įskime ir kuo
kviečiami prisidėti ir visi Bra greičiausiai Išjunkime į pa
zilijoje gyvenantieji lietuviai, rodos paruošimo darbus
Visi į vieningą ir kultūrinį
kad sutelktomis jėgomis gale
darbą! Užsitikrinkime garbia
gą vietą kitų tautų tarpe ir
pasirodykime verti nešioti Li
(Pabaiga iš 2 pusi.)
etų vos vaikų vardą.

Brangus Lietuviai!

kaltinamųjų suolą kaip didži
ausias karo nusikaltėlis, šian
dieną nori pasauli įtikinti So
vietų Sąjungos taikingumu.
Tuo pačiu metu daugiau kaip
100 mil. europiečiu, esančių
už geležinės uždangos ir bu
vusių iki šio karo laisvų, yia
Molotovo vykdomoji sovietiš
kojo imperializmo priemonė
mis -paversti tikrais Sovietų
režimo vergais.
Lietuviai šiandieną yra išsis
klaidų po visą pasaulį. Daug
kas yra gavę Lietuvos dėka
mokslą ir išėję į šviesuolių
eiles. Tepajunta kiekvienas
reikalą atsilyginti savo tautai.
Įvairiuose kraštuose yra į vai
rios darbui sąlygos. Jas geri
ausiai pažįsta ten atsidūrę ir
suspėję su jomis apsiprasti
mūsų tautiečiai. Jų iniciatyva,
jų sugebėjimas ir jų pasįšven
tirnas turi nulemti, ar mes,
dešimties metų Sovietų oku
paciją išgyvendami, pajėgsi
me padaryti žygių, kad sutrų
pėtij mums kalami vergijos
pančiai. Mes nesame vieni.
Su mumis eina, ir uitos tautos,
kurias ištiko tas pats ūkimas.
Mokėkime apjungti visas to
paties tikslo siekiančias jė
gas. Nesidrovėkime imtis va
dovauti ir, prireikus, išeiti Į
pirmąsias eiles.
Mes nesame pamiršti ir ap
leisti. Pirmon eilėn su mumis
yra. Amerikos Jungtinės.Vals
tybės. Jų parlamento komite
to, vadovaujamo
Kerster.o,
tardymo duomenys įduoda į
mūsų rankas tokių ginklų ko
voti už mūsų teises, jog ir
akmeninė sąžinė, visa tai ats
kleidus, turėtų už mus prakal
bėti.
Didysis Lietuvos Laisvinimo
Talkos Darbymetis atėjo.
Viso laisvojo pasaulio lietu
viai kviečiami aktyviai ĮsijunS
ti i šį šventą darbą (URT).
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Konsulas A. Polišaitis
Lietuvos Parodai Ruošti
Komiteto Pirmininkas
Komiteto nariai:
Kun. P. Ragažinskas
K. Naruševičius
St. Meilūnas
St. Kubiliūnas
Sekretorius

Technikinis Patarėjas:
A. Žibąs

Ivano rojus.

Halina Didžiulyje

- Mošinskienė.

MOTINOS ŠIRDIS
(Tąsa iš 20 Nr.)

Tuo tarpu, kai vokiečiu
kariuomenė palengva traukė
si iš Rusijos, Lietuvos pasie
nio miesteliuose, tarp griuvė
sių siluetų, neramiai kunkulia
vo gyvenimas. Išlikusios mi
esto pakraščiuose kur - ne kur trobelės, kaip pilko kur
mio kupsteliai, glaudė visus
tuos, kurie buvo netekę savo
pastogių.
Vienoje tokių atsiskyrusių
trobelių gyveno našlė Ona.
Ji buvo užėmusi kambarėli
mažu langu, pro kurį matėsi
platus bulvių laukas. Kuklūs
baldai užėmė nedaug vietos,
bet viename kampe stovėjo
gražus, juodas pianinas. Jis
baisiai nesiderino su visa ap
linka, su mažu langeliu neda
žytomis grindimis ir žemom s
lubomis. Bet jis buvo neaiški
riama Onos gyvenimo dalis.
Tai buvo.jos sūnaus mėgia
miausias diaugas ir tuo pačiu
jos Onos. Ant pianino viršaus,
užtiesto tautinio rašto takeliu,
buvo pastatyta vienintelė foto
grafija - šviesiaplaukio, gra
žaus jaunuolio, rimtai žiūrin
čio į savo susirūpinusią, be
triūsiančią, suvargusią moti
ną.
Laisvalaikiu, Ona mėgdavo
atsisėsti priešingame Kampe
gulimoje kėdėje prie pečiuko
iš žiūrėti iš tolo į savo myli
ma sūnų. Ne kartą susimąsty
me, ji užmiršdavo pradėtą
nėrinį arba siuvinį ir įsi žiūrė
jusi į mylimą atvaizdą, prisi
mindavo svajingas Čiurlionies
melodijas. Jos sūnus mėgo
teatrą. Juodu eidavo pasiklau
syti jaunų muzikų, gastroliuo
jaučių garsenybių Jis taip
gražiai ir paprastai mokėda
vo jai paaiškinti skirtumą kla
sinės ir naujosios muzikos,
kuo būdavo šis dirigentas <ze
resnis kaip kitas, ir daug įdo
mių dalykų.
Bet štai užėjo nelemta ga
dynė. Štai vieni oku antai,
štai - kiti. Teko palikti Kau
ną, pasitraukti pas gimines
provincijom Ji padėjo per
gabenti pianiną, visa kita, liko
nežinia kur. Pagaliau visa ki
ta ir neturėjo jokios svarbos.
Paskutinis juodviejų pasima
tymas buvo trumpas. - «Taip
turi būti mama», nervingai
pasakė jis, «geriau stosiu sa
vanoriu
kariuomenėn, kad
nepaimtų priverstiniems dar
bams. O tu, mamyte, saugok
mano pianiną, kad grįžęs ga
lėčiau tau paskambinti trium
fo maršą, mano paties impro
v:zuotą». - Ona negalėjo jam
nieko patarti, jausdamasi men
ka. ansvaigusi nuo įvykių
staigumo
— «Sudiev, Andriau, lai
mingai tau sūnau .. prisimink
kartais mane-» šnabždėjo m o
tinos lūpos
Ji dar dabar mato tolstantį
gatve Andrių ir kaip jis sku
hiai ištraukęs nosinaitę per
braukė sau per akis, gal ma
n\durnas kad motina jo "ebe
matė. . O ji stovėjo ilgai ant
slenksčio ir žiūrėjo į gatvę,
jausdama baisią tuštumą šii-

dyje ir dar baisesnę 'namo
viduje.
Metai slinko. Ji gaudavo re
tus laiškus, bet pilnus meilės,
kur Andrius vis pasakodavo
apie gamtos grožį, savo sva
jones ateičiai ir nieko apie
karą, žmonių žudynes. Tie
laiškai buvo balzamas liūdna
me našlės gyvenime. Ji triūsėsi. dirbo mezgė kaimynams
siuvo apylinkės vaikams, au
gino pora vištyčių. Žmonės
ją mylėjo ir stebėjosi jos ra
mumu. Retai šypsojosi jos di
dėlės pilkos akys, o tamsūs

d.

plaukai vis labiau balo. «Sens
ta ponia Ona» — šnabždėjo
kaimynai.
Prieblanda Įslinko per mažą langelį papuoštą baltomis
užuolaidomis, kai Òna baigu
si ruošąį užsimetusi pilką ska
rą ant pečių, atsisėdo prie
linksmai traškančio pečiuko
ir paėmė mezginį. Į rankas.
Palenkusi galvą, ji vikriai
mainė virbalus paskęsdama
mintyse. Linksmos liepsnos1
raudonais brūkšneliais šoki
nėjo ant pianino juodo Jako.
Lauke švilpavo vėjas, dras
kydamas sausus, šalčio apgnaibytus stagarus.
Kambary užviešpatavo iš
kilminga, Onos mėgiamiausia
(tąsa 4 pusi.)

Leonardas Žitkevičius

Tremtinio Kelias
Liūdnas vėjas ir dulkantis kelias.
O aidai panemunėmis plaukia.
O aušra spinduliuodama kelias.
Liūdnas vėjas, kaip tremtinio kelias.
Gula dulkės į tuščią palaukę,
Kaip troškimai, vilčių neprišaukę.

Pūskit, vėjai, ir lykite, lietūs,
Ir priplokit man dulkes prie veido.
Teprimins jos laukus numylėtus,
Kai svetur plaksis vėjai ir lietūs,
Kai laukuos negirdėsiu to aido,
Kurs, kaip saulė, širdy nusileido.

Pūskit, vėjai, ir lykite, lietūs,
Ir- priplokit man dulkes prie veido...

Geriausias būdas sutaupyti šiais nepastoviais laikais yra
dėti pinigą į nejudamą nuosavybę. Ilgai sau galvos
nesukdamas įsigyk PIGIA KAINA, vos CrS 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 Sazano mies
to. Sklypai įvairaus didumo, žemė tinkama daržinikys
tei — chacara. Kreiptis vietoj pas savininką Balį Paber
žį, arba Vila Zęlinoj pas Vitą Tijūnėlį. Iš miesto eina
autobusai Ouro Fino pro pat minėtą nuosavybę.

Tautieti, Nepraleisk Progos
įsigyt; nuosavą žemės ūkį naujoje lietuvių žemės ūkio
kolonijoje prie būsimo didžiausio miesto Siaurės Parano
ją CIANORTE. Naujoji lietuvių kolonija randasi vos už
kelių kilometrų nuo busimos geležinkelio stoties ir ae
rodromo, kuris jau greitai bus baigias statyti. Pirmos
rūšies žemė. Sklypai įvairaus dydžio nuo 5 iki 50 alkie
rių. Automobilių keliai iki kiekvieno parduodamo skly
po Kiekvienas sklypas pasiekia vandens upelį. Sausas
ir sveikas klimatas. Žemė parduodama išsimokėjimui 4
metams, prieinamomis sąlygomis. Žemės derlingumą liū
dyja puikiausias miškas. Nuosavybės dokumentai garan
tuoti, nes žeme yra didžiausios Pietų Amerikoje koloni
zacijos kompanijos CIA. MELHORAMENTOS NORTE DO
PARANÁ anksčiau vadinusios Cia. de Terras Norte do
Parana 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
Mãringá, Londrinoje ir São Pauly.
Dėl smulkesnių informacijų kreiptis pas autorizuo
tą korektorių STASĮ VANCEVIČIŲ į jo raštinę RUA
BOA 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 Į MA
RINGĄ REAL LĖKTUVU BUS BALANDŽIO 5 ir 26 die
na ir GEGUŽĖS 17 dieną. Kadangi vietų skaičius ribo
tas, tai užsirašyti reikia iš anksto. Važiuojant traukiniu
reikaiinga iš S. Paulo išvykti vieną dieną anksčiau.
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(Tąsa iš 3 pusi)
sutemų valanda. Palengva sus
tojo virbalai. Ona atsilošė ir
užmerkė akis. Užsnūdo.
Kaip ilgai ji buvo sapne
pasinėrusi, negalėjo na'sakyti.
Ją pabudino tylus barškini
mas į langą. Ona krūptelėjo,
pamatė tamsų siluetą. Pašo
ko, mezginys nukrito ant grin
dų, skubiai prisiartino prie
langelio - vyriškis. «Andrius»
— šūktelėjo ir žaibo greitumu
užžibino šviesą, išbėgo į lau
ką: priešais stovėjo aukštas,
jaunas vyras - «Andrius!»
— Ne, ponia. Atsiprašau,
aš esu kareivis... Leiskite
užeiti, — kalbėjo svetimasis
vokiškai.
Ona visa susigūžė, nepasi
tikėdama apsidairė. Laimei,
aplinkui nieko nebuvo, tik
vėjas ir tamsa.
— «Užeikite» - pasakė šal
tai ir pati pirma įėjo.
Kai kareivis paskui save
uždarė duris, ji atsigręžė ir
atydžiai apžiūrėjo ateivį. Lau
žytai vokiškai paklausė:
— Ko tamsta nori?
— Ponia, gal duosite ko
nors šilto išgerti? Karšto van
dens puoduką.
Ona pasodino nepažįstamą
prie pečiuko, o pati ėmė ruoš
tis tylėdama, vis dar pažvelg
dama į svečią tiriamu, liūdnu
žvilgsniu.
Kareivis nusiėmė kepurę.
Ginklo jis neturėjo. Atsegė
avalinę, nutraukė pirštines;
rankos buvo patinusios ir rau
donos — matė Ona.

— Tamsta iš toli - atsilie
pė našlė.
— Taip, iš labai toli. Aš pa
bėgau iš rusų belaisvės.
(B. D.)

Malonu informuoti Brazili
jos lietuvišką visuomenę, drau
ge pasidžiaugti kartu su vi
sais lietuvišKOsįkultūros my
lėtojais — kad’šiomis dieno
mis jau išėjo iš spaudos nau
ja lietuviška knvga, dažno pa
žįstamos mūsų talentingos ra
šytojos Karojęs Pažėraitės

KUR WTU PLIUSU, ©ALTAS BÊB6SSU,
ÍVBRG3E MĖLYNĖS ČšLltOMftS ČSUSilU?

ar, kaip

&5S.A tau:

mus

IR NEVÃRÍO NIEKAS LAISVĖS IÍL KELIU»
AV. VP.A TĖTULI“ TÓLY3É BRANVKUS“
HEMÃTYTC í-RGIiO KENÍEÂUTÍ ŠALIS..
6IHTARO PLAUKAI, 0 LIKIMAS MYKUS
AKIU MĖLYNĖ3 ŠIRDGĖLA GILI.

TU HUFLAU54 TENAI, BALTAS DEBESĖLI,

į
<5

Marijos Metų Malda.

Didvyrių Žemė.

VISO MANO SKAUSMO IR PASūLfilMO
KRIKŠTOLINIU AŠARŲ LAŠUS PABERK

IR HUPLAUSKi 3A) HŪOESi. NUO GYMIO
855. PAGUOSKI "JA,, BALTAS DEBESĖLI/.

AC« PRAEIS TOS AUDa.05,mU^A,

neverk,

Nekalčiausioji Jėzaus Moti
na Marija! Sužavėti Tavo dan
giškojo grožio ir šių metų bai
sumo prislėgti, mes puolame
j Tavo rankas, tikėdamiesi
Tavo meilingiausioje širdyje
rasti mūsų karštų troškimų
patenkinimą ir saugų uostą
iš visų pusių mus supančiose
audrose.
Nors ir pažeminti ‘ kalčių
bei paskendę begaliniame
skurde, su nuostaba mes šlo
viname napalyginamą gausu
mą kilniųjų dovanų, kuriomis
Dievas išpuošė Tave labiau
negu bet kurį kitą kūrinį nuo
pirmosios Tavo prasidėjimo
akimirkos iki dienos, kada
Tu į Dangų Paimtoji, buvai
vainikuota visatos Karaliene.
Skaidrusis tikėjimo Šaltini,
apšlakstyk mūsų protus amži
nųjų tiesų rasa! Kvapioji vi
sokio šventume Lelija, nersim
ki mūsų širdis savo dangišku
kvapumu! Blogio ir mirties
Nugalėtoja, įkvėpk mums di
dį pasibjaurėjimą nuodėme,
kuri sielą padaro pasibaisėti
ną Dievui ir paverčia praga
ro verge!
Išgirsk, o Dievo numylėtojo
tą ilgesingą šauksmą, kuris
šiais Tau pašvęstaisiais me
tais veržiasi iš kiekvienos iš
tikimos širdies. Pasilenk prie
musų sopančių žaizdų. Apš
viesk nedorųjų protus nuš-

luoštyk kenčiančių ir paverg
tųjų ašaras, sustiprink varg
šus ir silpnuosius, užgesink
neapykavtos gaisrus, sušvel
nink papročių šiurkštumą, ap
saugok iaunimo nekaltybės
žiedą, globok šventą Bažny
čią, padaryk, kad visi žmonės
pajustų krikščioniško gerumo
žavesį. Tavo varde, kuris nu
aidi danguj sutartine, teatpažįsta jie esą viens kito bro
liai ir tautos tepasijunta na
riais vienos ir tos - pačios šei
mos, kuriai tesuspindi visuo
tinos ir nuoširdžios taikos sau
lė.
Priimk, mieliausioji Motina,
mūsų malonias maldas ir iš
melsk mums ypač tai, kad
vieną dieną, laimingi kartu
su Tavim, Tavo sosto papėdė
je galėtume kartoti himną,
kurs jau šiandien kyla iš žemė<5 mm U'«vn altorių; Visa
graži esi, Marija! Tu garbė,
Tu džiaugsmas, Tu pasididžla
vimas, mūsų tautos! Amen.
Pijus XII.

Daliniai penkerių metų at
laidai už kiekvieną atkalbėji
mą sugraudinta širdimi: visuo
tiniai atlaidai paprastomis są
lygomis, atkalbant abiejose
Marijos Metų Nekalto Prasidė
jimo šventėse ir visais tų me
tų šeštadieniais.

kūrinys —
DIDVYRIŲ ŽEMĖ.

Reikalingas advokatas byloms vesti?

Naujos knygos pasirodymas
Braziljoje turi nugalėti sun
Nieko nelaukdamas kreipkis į
kiai peržengiamas kliūtis pr
aeiti didelį vargo ir ryžtu
mo kelią. Gal todėl per 30
Advokatą Decio Farias
metų, kai gyvuoja čia lietuvis
kos kolonijos, visas čia. išleis
Raštinė: R. Santa Teresa, 28, G-to and. salas 604 ir 605.
tas knygas galime suskaityti
ant vienos rankos pirštų. Bet
(kampas Praça da Sé) Pone: 35-8240 ir 32-0064
Didvyrių Žemės pasirodymą
tenka sveikinti dar ypatingai
dėl to, kad šitokio žanro literaturos mums niekada nebus
perdaug. Knygų, kurių tema
tika, kurių pagrindinė veda
Sergi? Kreipkis į
moji mintis — parodyti lietu
vio sielos grynumą, lietuvio
Dr. Samuel Lewkowlcz
idealizmą, taurumą, besąlygi
nę tėvynės, gimtojo Tėvų
Studijavęs ir baigęs medicinos mokslus Paryžiaus (Sorkrašto
meilę, aukojimąsi už
bonos) universitete ir Brazilijoj, Ligoninės Rotschild,
tėvynės laisve, visuomet to
Paryžiuje, gydytojas.
kių knygų trūksta mūsų jau
nimui, priaugančiai kartai, o
Konsultorija mieste, R. Ribeiro de Lima 454 Tel. 34-7803
taipgi ir visiems lietuviškos
Residencija, Rua Prates, 125 Apt. 701 Tel. 36 8469.
knygos mylėtojams.
Didvyrių Žemę skaitydami
Kalba lenkiškai, rusiškai, prancūziškai, vokiškai.
rasime autorės sumaniai ats
kleistą Lietuvos pavergimo
tragedijos laikotarpį ir iškel
tas tas priežatis, kodėl lietu
vis metęs plūgą, mokyklą ar
plunksną nuėjo į tamsias ža
liąsias girias pasitikti neišveri
giąmos mirties begalinėse ko
vose su tūkstančius kartų
galingesniu priešu.
Todėl knygos įžangoje au
torė ir sako: Skiriu kovojan
tiems ir žūstantiems Lietuvos
Didvyriams -Miško Broliams.
Didvyrių Žemės pasirody
mo materialinę naštą prisiė
mė nenuilstantis lietuviškos
priaugančios kartos švietėjas
kultūrintojas muzikas Jonas
Kaseliūnas. Jam priklauso
tiek jauno, tiek suaugusio
skaitytojo pagarba ir dėkin
gumas. Muz. J. Kaseliūnas rė
Madeiras do Brasi!
mė knygos išleidimą iš savo
PERES & PRANAS LTDA.
kuklaus uždarbio, skirdamas
visus sunkiai sutaupytus cen
Importação — Exportação
tus. O tuo tarpu, kiek mato
Raštinė:- Av. Churchill, 94 - 11.o and. - sala 1110
me gyvų pavyzdžių, kai tau
Rio de Janeiro - Fones: 52-0229 e 32-6265
tiečiai save vadinantieji lie
Em Minas Gerais:
tuviais ir tikrai pasiturintieji Peres & Cia. Ltda. - Leopoldina - R. Providencia, 71
«neišgali» kapeikos vienai
Jother Perės de Resende - São Pedro dos Feros
knygelei nusipirkti, atrasdami
Amadeu Cesar Machado - Nanuque, Minas
i
(Pabaiga 6 pusi.)
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Ar jau įsigijai rašytojos K. Pažėraitės idomų roma
na «Nusidėjėlė»? Jej ne - nieko nelaukdamas Kreipkis į

Mūsų Lietuvos» redakciją.

Nori patogioj, gražioj vietoj, pamary — Praia Grande
įsigyti žemės sklypą?
Neužmiršk apsilankyti Suarão.

Tén 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
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REIKIA BALDŲ? KREIPKIS Į TAUTIEČIO

J. L. GalinsKas Ltda.

BALDŲ

Į

AV.

DR.

GIACAGLINI,

SANDĖLĮ.
71-C

—

V. ALPINA.

!
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MŪSŲ LIETUVA

1954 m. birželio 5 d.

Jprindys & Čia

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.

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

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS,

Roa Javsės, 719

-

SKAITYK IR PLATINK

São Paulo

«MUSŲ

balso grynumas, skambumas

LIETUVA*

-Sprindys & Čia — Largo S. Jose 1.
Kaip niekur kitur, prieinamiiusiotnis kainomis.
Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui
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®nu Rastinės Darbai ir Teisiniai Patarimai
nu

Natūralizacija, inventoriaus surašymas, išieškojimas
skolų, persiskyrimai (desquites) nuomininkų išvarymas, kriminalinė ir darbo teisė.
Darbininkams patarimai veltui.
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Galima kreiptis šiomis valandomis nuo 10 iki 12 vai.
ir nuo 16,30 iki 19 vai.
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Rin Ribėrto Simonsen. 13 -- 3° — salas 3C6 - 310
(Senoji rua do Carmo ir kampas P-ęa Clovis Bevilaquaj
São Paulo

įjį
Į!į.
him.

nu

|Į||

llll
1ĮH == -22 = 2 =S S= =2 =3 = 2 S= == = = == = = == ,g= == == == =2 == == == == = =

==::::==

OEKANIKOS DIRBTUVE
>
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maro apylinkėje - nuėsta-

x
sveikas klimatas, tik už
raça da Sé, geras kelias, tarp
Puiki proga dabar įsigyti žemės
u Įnešimu ir ilgalaiki išsimo kėjimu

ų informacijų gauti tik pas vienintelį įgalio\Ų
; pardavinėti mėsų tautietį Kuzi Kmiliauslcį, rua
T
itante 23, 1-o andar sala 6. Fone: 34-5914. Šiokiadie1. Sekamdieniais ir šventėmis 8-9 vai. ryto.
jotus nuveža ir parveža. Iš Santo Amaro eina autobu
viėra. Iš Socorro galima nuplaukti laiveliais.

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

Gaminami žibintuvai Įvai
riausių tipų. Daromi įvairių
dydžių grąžtai žemei gręž
ti. Pardavimas gry
išsimokėtinai.
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Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių
krautuvė tiktai pas

LEOAS VARIAUSIUS
Telefonas (recailos) :;-i/7ė7

R u a ' 1 2 N.o 3 9 — Vila
Avenida Zelina N.o 714 — (fundos)
Caixa Postal 4118 — São Paulo
3=š

VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS
L I N D O Y A

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.
GAMINIŲ PLATINI OJAI

1 IRMÃ'© Ji CAI©.I©II El© i
Išpildo meniškai įvairius foto darbus. Specialybė padidini
mams tamsiuose tonuose ir sepia, spalvinimai aliejiniais
dažais ir pastele.
ARTHUR

SCHMIDT

Priimami pakvietimai į namus — Senų portretų reprodukcijos
RUA

SÃO

CAETANO,

447

—TEL.

4-5576

— SÃO

PAULO

Liadoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, kurio
puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau visi yra vien
balsiai pripažinę. Pabandykite, įsitikinkite ir visa
dos naudokite!
DTT a ŲTMQ RTTPNn. 7QU
«35
TELEFONES 3 51=4019 e 51=2223
382

Çni.n P^sfpl -5QR7
SA O P A U I O

8tS;S'rf!8a8rSKS3828S2£8S««8!338 .53S3SSSS38 ’ŽS8 ,828 iUjji.U/įSš;,.“'

LTDA.

LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTE

6

PA1|
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nančio São Paulo mieste ki
lusio iš Rumbonių parapijos,
Bakšių kaimo. Ieško Karolis
Miglinas, gyvenantis Ameri
koje Daugiau
informacijų
prašome kreiptis «M. L.» re
dakciją.
AV.

ZELINA,

708

—

CAlXA POSTAL,

IŠ LIETUVOS PARODOS KO
MITETO VEIKLOS.
ui,

Palemgyinimui įvykdinti Lie
tuvos Parodai Ruošti Komi
teto techniškus darbus, suor
ganizuotos sekančiossekcijos:
meno, spaudos, finansų, paro
dai eksponatų rinkimo, ir rei
kalci esant - Lietuvos dienai
ruošti. Visos sekcijos, išsky
rus paskutiniąją, darbus jau
pradėjo.

- Eksponatų rinkimo sek
cijos nariai, kur tik bus gali
ma, pasistengs aplankyti eks
ponatų savininkus. Jei kur
neatvyktų - malonėkite pra
nešti savo gyvenamąją vietą,
ar pasiųskite pačius ekspo.natus šiuo adresu: Consulado
da L’tuania, Rua Jaguaribé
477, São Paulo.

(Pabaiga iš 4 pusi.)

kad tai esą nežmoniškai bran
gu. Yra tokių «gudruolių» ku
rie tvirtina, kad braziliškos
knygos esančios pigesnės.
Užmiršta, kad braziliška kny
ga niekada mums neduos to
dvasinio peno, kurį rasime
lietuviškoje, ir be to, braziliš
ka knyga turi dešimtis tūks
tančių skaitytojų, kai lietuvis
ka tenkinasi vos šimtais, to
dėl juokinga tvirtinti, kad lie
tuviška knyga brangesnė.
Didvyrių Žemės pasirody
mui techniškai talkino Kl. Ju
ra. Atspausta Baltijos spaus
tuvėje, įsigyti pas autorę.

Rm. Am.

371

— SĄO PAULO

PARDUODAMAS NAMAS,

TRACING AI ŽUVO LIETU
VIS.

Gegužės mėn. 27 d., Ypiran
goję, Bora Pastor gatvėje,
Adolfas Petinas, gyvenantis
Vila Beloje, Mimosas gatvėje
nr. 13, važiuodamas automo
biliu susidūrė su tramvajumi.
Kadangi tramvajus važiavo
visu greičiu, tai susidūrimas
buvo labai žiaurus. Automobi
lis buvo sumaigytas. Jį vaira
vęs Ad. Petinas vietoj buvo
užmuštas. Kitas jo draugas
buvo sunkiai sužeistas ir po
savaitės mirė.
Ad. Petinas liepos mėnesį
ruošėsi vestis. Jau buvo susi
žiedavęs. Bet nelaimė sugrio
vė planus. Paliko sunkus šir
dies skausmas šeimai ir suža
dėtinei.

RIO DE JANEIRO.

C >xias. Gegužės mėn. 9 d.
Caxias lietuvai nuotaikingai
paminėjo Motinos Dieną. Pa
maldas šv. Teresės bažnyčio
je atlaike ir pamokslą pasa
kė kun. F. Jokubauskas. Gie
dojo Rio de Janeiro jaunimas.
Po pamaldų p. Adamavičiaus bute vaikučiai padaina
yo motinų garbei. Sugiedota
joms ilgiausių metų. Ten pat
buvo paruošti puikūs pietus,
laike kurių skambėjo lietu
viškos dainos. Motinos ir sve
čiai buvo labai patenkinti.
— Rio de Janeiro. Gegužės
9 d. Ponia Antonija Saurusai
tiene šventė gimtadieni. Girai
nės ir artimieji susirinko ją
pasveikinti. Ponai Saurusai
čiai yra vaišingi ir malonūs.
Visi dalyviai pasirašė po laiš

Bronius Klišys ir Veronika Musteikytė gegužės m. 29 d. su
mainė žiedus Vila Zelinos bažnyčioj. Po šliūbo buvo šaunios
vaišės suruoštos gimnazijos salėj. Jaunieji yra susipratę lie
tuviai katalikai. Jaunoji keletą metų buvo l. K. Bendruome
nės choro choristė. Po vestuvių keletai dienų išvyko į Rio
de Janeiro. Daug laimės šeimyninio gyvenino kelyje.
ku jos seseriai p. J. Steikūnienei. kuri nesenai su savo
vyru išvyko i S. Ameriką.

šeštadienį išvyko šiaurės Pa
ranon, kur turi kavos ūkį.
Apžiūrėjęs ūkį po keliolikos
dienų grįš atgal.

— Rio de Janeiro. Birželio
mėn. 13 d. bus paminėta Gė
dnlo Diena šita tvarka: Pamal
dus išvežtųjų intencija Rosa
rijos bažnyčioje 9 vai. Posė
dis 17 vai. A. B. I. salėje ruo
šiamas trijų Pabaltos Valsty
J.
bių Ministerių.

Parduodamas pianinas fir
mos August Meyer.
Teirautis Vila Zelinoje, rua
Marechal Malėt, 21.

— Atsiųsta Paminėti: Venan
cijaus Aiišo cascata cris
TAL1NA.
- VILA BELOJE «Musų
Tai ketvirtoje autoriaus poe Lietuvą» galima gauti Kaz
zijos knyga. Iliustravo dail.
VI. Slahčikaitė išleido Ben lausko restorane, Verbenas ir
drija, Vokietijoje plačiau apie Saudades gatvių kampas.
naują knygą bus sekančiame
«M. L » numeryje.

— Užsakai eina; Antano
Kumelio su Stase Florik, Pe
dro Bimonti su Veronika Gri'.,
šyte.
— Jonas Silickas

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

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

praėjusį

® ui

Geros žemės - pigia kaina

â

MATO GROSSO ESTADE.

MIELI LIETUVIAI!

Turime pardavimui geriausios rūšies žemių, tinkamų
dideliems ir mažiems ūkiams - fazendoms ir sitiams.
Nuosavybė yra estado valdžios su visomis pirkėjams
gar ntijomis.
Persiunčiame pirkimo prašomus e^tado valdžiai - tar
pininkaujame. KAINOS OF1C1 ALMOS. Kreiptis žodžiu
arba raštu informacijų į

Artinantis maudymosi sezo
nui ir esant laisvą 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.

IMOBILIARIA ALTO DO GUAPORÉ LTDA.
Edifício L A. P. C. - sala 3
Estado de Mato Grosso

Caixa Postal 98.
Cuiabá

Adresas: Rua. Godofredo Fra
ga, 173 — Jose Menino
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Paieškomas išnuomavimui
namas, bent iš keturių kam
barių, netoli bažnyčios. Pa
siūlymus siųsti «Mūsų Lietu
vos» Redakcijai.
Registrado no C. R. C. 6ob o n.o 551
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Praça São José, 8 Sal. 1 e 2 - V. Zelina - S, Paulo
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Aberturas de firmas
Encerramentos de firmas
Transferencias de firmas
Cor.trat. na Junta Comercial
Distrat. na Junta Comercial
Escritas Fiscais
Escritas Comerciais

1

Dentaduras — Pontes

uh

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI
NAUJANYB1Ų
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Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų,
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PRAÇA SÃO JOSÉ, 1 - V. ZELINA — S. PAULO

įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių-

- Extrações — Obturações

NOTURNA

DIURNA
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Leite

salas 3 e 5
Praça São José
VILA ZELINA

HORÁRIO das 8 às 19 horas.

uh

Augusto Ribeiro

DIRETOR

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

Reikalingas spaustuvei berniu
kas, mokąs šiek tiek lietuviš
kai, gali dirbti tik pusę die
nos - popiet, arba prieš piet.
Kreiptis į: Arte - Grafica Lituania, av. Zelina 706

PROGA

Nauji sokaJai, 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 IŠS1MOKĖJIMUI, nauji sobradai su elek
tra, vandeniu, kanalizacija, autobusai prie durų, kambariai dideli, prausykla, salė, virtuvė, viršuj du miegamieji, sodelis.
Į:
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Namus apžiūrėti galima ten pat vietoj prašant sargo raktų.
Del sąlygų smulkiau teirautis šiuo adresu:

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

Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.

RUA IBITIRAMA, 1269
«n

nr

-

V. ZELINA,

Darbo dienomis nuo 9 iki 11 vai..

—

SÃO PAULO
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