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Taikos viltys dingo.
Genevoj nesusikalba
Visos pastangos, anglų tar 

pininkavimas, rasti bendrą 
kalbą Indokinijos Klausimu, 
po paskutinio Molotovo pa
reiškimo, nuėjo vėjais. Komu 
mistinis frontas nenori sustab 
dyti karo Indokinijoje, nes 
komunistai yra geresnėse po 
zicijose ir kasdien vis tolyn 
braujasi į kraštą. Todėl ir Mo 
lotovas pastate tokias sąlygas, 
kurių vakariečiai jokiu bildu 
negali priimti. Molotovas pa
reikalavo, kad iš Indokinijos 
prancūzai atitrauktų savo ka 
riuomenę, kad į vadinamą 
neutraliųjų komisiją, nusigin
klavimo vykdymui prižiūrėti 
įeitų komunistinių kraštų ats 
tovai, kad Laos ir Cambodge 
valstybės būt tose pačiose są 
lygose pastatytos, kaip ir Viet 
cam. Reiškia, kad ir ten ko
munistai galėtų šeimininkauti 
ir kraštus suskaldyti.

Net ir kantrusis anglų Ede 
nas iš Genevos konferencijos 
nieko gero nesitiki.

Korėjos reikalai
Genevoj nė kiek nepajude 

jo pirmyn. Abi pusės pasiliko 
prie savo seniau suformuluo 
tų nusistatymų ir... jáu skirs 
tosi į namus. Pietų korejieči 
ai jau ruošiasi grįžti.

Indokinijos sostinė 
pavojuj.

Paskutiniais pranešimais ko 
munistų partizanai veikia už 
12 kms nuo Indokinijos sosti 
nes Hanoi. Prancūzų aviacija 
intensyviai bombarduoja ko
munistų pozicijas. Žodžiu In
dokinijoj karštasis karas eina 
pilnu tempu.

Prancūzu vyriausybė 
gyvena sunkias dienas. Šiuo 
sunkiu kraštui momentui par 
lamentas nesuranda bendros 
kalbos. Parlamente eina karš 
ti Europos gynimo bendruome 
nes reikalu. Palankiai ar ne
palankiai bus nuspręstas klau 
simas, kol kas sunku žinoti. 
Socialistų atstovai laužo par
tijos suvažiavimo nustatytą 
liniją - balsuoja prieš gynimo 
bendruomenę. Vyriausybeigrę 
šia krizis. Iš Indokinijos nau 
jienos nekokios. Komunistai 
eina pirmyn. Prancūzija atsis 
tojo kryžkelėm Ir nė ji pati 
šiandien nežino kuriuo keliu 
rytoj eis.

Banditizmas didėja
Trečiadienjo vakaro bandi

tai užpuolė Central do Brasil 
linijos traukinį išėjusį iš Sa- 
baunos stoties Mogi das Cru
zes kryptimi. Ginkluoti baudi 
tai įsiveržė į vagoną, kur bu 
vo vežama trylika milijonų 
kruzeirų gelžkeliecių algoms 
apmokėti. Geležinkelio valdi
ninkai atsisakė be kovos ati
duoti pinigus. Prasidėjo kova
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LAISVINIMO LIETUVOS VEIKSNIŲ KONFERENCIJA
Gegužės 18 ir 19 dienomis New Yorke įvyko politinė lietuviškųjų veiksnių konferenci

ja, kurioje dalyvavo VLIKo, diplomatų,'Amerikos Lietuvių Tarybos, Lietuvos Laisvės Ko
miteto, Informacijos Centro ir Mažosios Lietuvos Tarybos atstovai.

Fotografijoje iš kairės į dešinę - pirmojoje eilėje (sėdi): LLK pirm. V. Sidzikauskas, 
ALT sekt. Dr. P. Grigaitis, Lietuvos gen. konsulas New Yorke J. Budrys, ALT pirm. L. 
Šimutis, VLIK.o pirm. prel. M. Krupavičius, Vykd. Tarybos pirm. K. Zaikauskas, M, Lietuvos 
Tarybos pirm, ir VLIKo narys E. Simonaitis ir J. Kaminskas; antrojoje eilėje (stovi): LLK 
narys J. Audėnas, LLK narys V. Vaitiekūnas, Lietuvos vice konsulas A. Simutis, V. Raste
nis, LLK narys P. Vainauskas, Informacijos Centro direktorė Marijona Kižytė, J. Aistis (se
kretoriavęs konferencijoje), LLK narys M. Brakas, LLK sekr, Dr. A. Trimakas, ir LLK iž
dininkas K. Bielinis. Fotografijoje nėra konferencijoje dalyvavusių ALT ižd. M. Vaidylos ir 
LLK nario Dr. B. Nemicko.

Nepavykstant nugalėti gelžke 
liečiu, vieną jų nušovė, o du 
sunkiai sužeidė. Vienas iš tar 
nautojų sustabdė traukinį. Už 
puolikai leidosi bėgti. Bet žmo 
nės vieną sulaikė. Matydamas, 
kad neišspruks, pats sau iš 
revolverio paleido šūvį i gai
vą. Kitiems nakties tamsoj 
pavyko pasprukti. Pinigų ne
pavyko pagrobti.

Minister» âzâsiha pzies 
São Paulo šoka.

Šią savaitę finansų minis- 
teris Arauha laikinai perėmė 
vadovauti ir žemės ūkio mi
nisteriją. Ta proga pasakytoj 
kalboj tarp kitko pareiškė, 
kad cukraus auginimas São 
Paulo estade yra tikra Brazi 
lijos nelaimė. Anot ministério 
São Paulo estadas turi viso
kių kitokių galimybių, o tuo 
tarpu šiaurėje pelningiausia 
ir tai vienintelė ūkio šaka, yra 
cukrus, šiais metais Brazilijo 
je cukraus yra perteklius. Bet 
ir tai eina kalbos apie kainos 
pakėlimą.

Kur dingo Lubomirs- 
ky?

São Paulo policija rimtai 
susirūpinusi išaiškinti buvu
sios raudonosios armijos ka
rininko Lubomirsky paslaptin 

gą dingimą. Lubomirsky, kai
po karininkas gerai žino ko
munistinės sovietų armijos 
paslaptis. Kartu yra ir dide
lis komunizmo priešas. Prieš- 
komunistinę propagandą smar 
kiai vystė São Pa utyje. Žinant 
kad Kremliaus diktatoriaus 
toki vyrai yra labai nepagei
daujami, galimas daiktas, kad 
Maskva ir Brazilijon atsiuntė 
žmogžudžių slaptai žudyti 
jiems nepatinkamus asmenis, 
kaip kad daro kituose kraš
tuose. Kremliaus kruvina ran 
ka juk toli siekia. Reikia ti
kėtis, kad policija paslaptį 
išaiškins. ,

—• Amerikos vyriausybė 
duos piniginę paramą kavos 
augintojams Pietų Amerikoje.

vienuolika studentu.
Birželio mėn. 9 d. Kolumbi 

jos sostinėj, Bogotá mieste 
įvyko susirėmimas studentų 
su kariuomene. Priežastį šiam 
susirėmimui davė studentų 
manifestacijos, pagerbiant vie 
ną savo .draugų studentų žu
vusių 1929 m. taip pat de
monstracijų metu. Studentai 
ėjo gatvėmis su tautine vėlia 
va dainuodami patriotines dai 
nas. Policija norėjo išsklaioy 
ti demonstraciją. Studentai 
priešinosi. Policija atidarė ug 
nį, kurios pasekmėj krito pen 
ki ir vienas studentas sunki 

ai sužeistas, vėliau mirė. Po 
to studentai nutarė suruošti 
didelį protesto mitingą prie 
Bolivaro paminklo, kur ir no 
rėjo nunešti vieno žuvusio 
draugo lavoną. Kariuomenė 
buvo pašaukta palaikyti tvar 
kai. Kariuomenė įsakė išsis
kirstyti demonstrantams. Šie 
nepaklausė. Susirėmimo metu 
dar penki studentai buvo už 
mušti. Jų lavonus draugai pa 
dengė tautinėmis vėliavomis.

Vyriausybė riaušių kaltinin 
kais laiko komunistus ir kitus 
ekstremistus.

— Jugoslavijos - Graikijos 
- Turkijos pasirašyta karinė 
sąjunga, šios trys valstybės 
ginsis ir kariaus kartu, vieną 
iš pasirašiusių valstybių už
puolus.
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VaVIKAKA
su įdomia menine programa, puikiu orkestru, skaniu 

bufetu liepos mėn. 3 d. 20 vai.
Vila Zelinoje, gimnazijos salėje.

Pakvietimai gaunami «Mūsų Lietuvos» redakcijoje, Vie
nuolyne, Av. Zelina, 853 ir Vyto bare. Iš anksto apsirū

pinkite staliukais, nes pareikalavimas yra didelis.

VII METAI

Mirė arkiv. M. Reinys
Gautosiomis iš Lietuvos ži

niomis, Vladimiro kalėjime 
prie Maskvos, neišlaikęs bol
ševikinio kalinimo sąlygų, 
mirė pasižymėjęs lietuvių vei 
kėjas, buv. užs. reikalų minis 
teris ir Vytauto Didžiojo Un
to prąfesorius, arki v. M. Rei
nys. Apie jo mirimą yra ga
vę žinią ir Vilniaus vyskupi
jos dvasininkai.

Tuo būdu laisvuosius Vaka 
rus pasiekusios skirtingais ke 
liais žinios apie Kaišiadorių 
vysk. Teof. Matulionio mirtį ir 
arkiv. M. Reinio likimą pasi
tvirtina.

Tarptautinė darbo konferen
cija

šiomis dienomis vyksta Gen© 
voj. Joje dalyvauja įvairių 
kraštų darbininkų ir darbda
vių sindikatų atstovai.

Amerikos atstovas Wilkins 
protestavo prieš Rusijos ats
tovų dalyvavimą, kur nėra 
laisvų nei darbininkų, nei 
darbdavių sindikatų. Viskas 
yra valdžios monopolizuota. 
Tai yra priešinga tarptautinės 
darbo organizacijos nuosta
tams.

Bankas privačiai iniciatyvai 
skatinti.

Jan Bata didelis žemių ir 
batų fabriko Bata, netoli Pirą 
caia savininkas, aplankė Ame 
rikoje buvusį prezidentą Tru- 
maną ir jo prašė, kad padėtų 
suorganizuoti banką kurio 
tikslas būtų remti privačią 
iniciatyvą žemės ūkyje.

— Gautosiomis žiniomis iš 
anapus geležinės uždangos, 
šiuo metu visoje Sov. Sąjun
goje ir jos satelituose vyksta 
•Berijos šalininkų «medžio
klė» . Jei prie kurių negali
ma prikibti, tai tokie bent per
keliami kitur -«rehabilituotis». 
Ir Lietuva yra gavusi apie 
2.000 tokių turinčių «rehabili
tuotis» sovietinio saugumo 
pareigūnų, nepageidaujamų 
Rusijoje kaip tarnavusių prie 
Berijos ir buvusių jo sandar- 
bininkų. «Sijojimas» vyksta 
ir Lietuvoje. Po Stalino mir
ties penktą kartą keičiamas 
tik vidaus reikalų m eisteris.

I Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo bihlint^l-^
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Komunikatas Apie Lietuviu Politine 
Konferencija.

VLIKo, Vykdomosios Tary
bos ir Mažosios Lietuvos Ta
rybos pirmininkams atvykus Į 
JAV, šių metų gegužės 18 ir 
19 dienomis New Yorke Balti 
jos Laisvės Namuose vyko 
Lietuvių Politinė Konferenci
ja. Be VLIKo, VT ir M LT pir 
miniukų, joje dalyvavo Ame
rikos Lietuvių Tarybos vykdo 
masis komitetas, Lietuvos Lais 
vės Komitetas ir kaip stebė
tojai - patarėjai Lietuvos jga 
Botam ministeriui Washingto 
ne atstovavo Lietuvos gen. 
konsulas New Yorke ir abu 
jo pavaduotojai. Konferenci 
jos tikslas buvo taip nusaky
tas: a) aptarti Lietuvos laisvi
nimo politikos gaires, b) suin 
tensyvinti ir suderinti laisvini 
mo veiklų,' c) suorganizuoti 
teritorinių ir santykių su kai 
mynais problemų studijavimą 
bei dokumentaciją, d) paskirs 
tyti atliktinus darbus ir uždą 
vinius.

Konferencijos nutarimai v\k 
domi laisvinimo veiksniams 
juos patvirtinus.

Pranešimus apie tarptauti; 
nę padėtį ir Lietuvos laisvini 
mo perspektyvas bei apie 
atliktus ir suplanuotus darbus 
padarė VLIKo pirmininkas 
prel. M. Krupavičius, VLIKo 
vykdomosios Tarybos pirmi-- 
ninkas prof. K. Zaikauskas, 
Mažosios Lietu vos tarybos pir 
mininkas E. Simonaitis, ALTo 
sekretorius Dr. P. Grigaitis, 
Lietuvos Laisvės Komiteto 
pirmininkas V. Sidzikauskas 
ir Lietuvos Ūkinio Atstatymo 
komisijos pirmininkas J. Au
dėnas. Gen. konsulas J. Bu
drys perskaitė Lietuvos įgalio 
to ministério P. Žadeikio pra 
nešimą apie JAV laisvinimo 
politiką bendrai ir JAV - Lie 
tuvos santykius specialiai.

Konferencija konstatavo, 
kad tarptautiniai santykiai 
rutuliojasi Sovietų pavergto
sios Europos dalies išlaisvini 
mo kryptimi ir kad Lietuvos 
valstybės suvereninių teisių 
vykdymo atstatymas tėra lai 
ko klausimas.

Konferencija nuodugniai iš

diskutavo Lietuvos laisvinimo 
programą, paryškino su Lietu 
vos išlaisvin'mu susijusias 
problemas: sienų, santykių su 
kaimyninėmis valstybėmis, Ha 
baltijo valstybių tarpusavio 
santykių po išlaisvinimo ir 
visa europinės integracijos.

Sudarytos komisijos Littu- 

Ir Amerikos negrai užima aukštas vietas. J. Ernest Wilkins, 
žymus Čikagos negrų advokatas kalbasi su darbo sekretorių 
mi James P. Mitchell. Wilkins yra paskirtas Amerikos atsto 

vu prie Taptautinės Darbo Organizacijos.

vos Rytų ir Vakaru proble
moms tirti bei dokumentaci
jai ruošti. Sutartos priemonės 
informacinei veiklai pagyvin 
ti ir praplėsti. Pasiskirstyta 
darbais ir uždaviniais Sutar
ta, kad bent kartą per metas 
VLIKo, VT. diplomatų, ALTo, 
LLK ir Mažosios Lietuvos 
atstovai bendrame pasitarime 
pasiaiškina, kas nuveikta jr 
kas artimoje ateityje reikia 
nuveikti, ir pasiskirsto darbų 
vykdymą.

Konferencija sutarė atsišau 
kimą Į Sovietų okupuotą Lie 
tuvą ir laisvajame pasaulyje 
gyvenančius lietuvius.

Lietuvių Politine Konferen
cija, kuriai vadovavo ALTo 
pirmininkas L. Šimutis, pra
ėjo visų dalyvių nuoširdaus 
bendradarbiavimo dvasia ir 
pabrėžė būtinumą visiems Lie 
tuvos laisvinimo veiksniams 
suderintai veikti, kad iš da
bartinių bandymų prisikeltų 
laisva ir visas lietuvių gyve
namas žemes apjungianti Ne 
priklausoma Lietuva.
New Yorkas,
1954 m. gegužės mėn. 19 d.

— Ten aiškiai girdimas Va 
tikanas, Amerikos Balsas, 
BBC. Britų BBC Lietuvos gy 
ventojai buvo įpratę klausytis 
dar karo metais, naciams 
okupavus kraštą. Žmonės tik 
gailisi, kodėl BHC neduoda 
pranešimų lietuviškai. Ameri 
kos Balso programa, įskai
tant ir pakartojimus, girdima 
kelis kartus per dieną. Jis 
mėgstamas plačiai. Gautosios 
žinios perduodamos iš lupų Į 
lūpas ir taip kursuoja po a py 
linkės. Radijo transliacijos 
visus labai padrąsina ir kelia 
gyventojų nuotaikas. Krašte 
net ir tolimiausiose vietovėse,

Marija - Magd. Mykolaitytė, 

BE TĖVYNĖS.
Kasdien mudu einam iš tako į taką.-
O, tėviške mano, — ne tavo takai.
Ir čia lankos žalios, ir čia upės teka,
Bet ne tie ach, net tie margaspalviai laukai.

Čia kalnai didingi ir prarajos gilios, 
Čia ūkauja vėjai uolynuos nuoguos.
Be paukščių čiulbuonių čia žaliosios girios 
Čia neskamba dainos džiaugsme nė varguos.

Skrendu aš į tave per kalnus, uolynus.
O, tėviške mano, žalieji klevai.

* Matau ežerų tavo vandenis grynus.
Matau kai siūbuoja pribrendę javai.

Matau aš palinkusį kryžių prie kelio.
Matau klūpant sesę, sudėjus rankas.
Gal šnibžda ji maldą už brolį bedalį. . . 
l’riimki, o Dieve, visas mūs aukas.

Vizija baigės. Ir trokštu tik vieno:
Pirmiau nė išgirsiu šaukimą mTt:ec, 
Man leiski prig usti, o tėviške, mano, 
Man leiski priglusti prie tavo širdies.

kur tik yra elektros, žm nė s 
pvz. žino' ir Eisenhower o kai 
bą, kurią jis pasakė perimda 
mas prezidento pareigas, ir 
kitus svarbiausius įvykius.

-Gyventojų nuotaikos kraš 
te. Bolševikų okupuotoje mū 
su Tėvynėje, kaip gaunamos 
žinios rodo, vyksta labai žiau 
ri kova. Sovietinė mašina ste 
ngiasi lietuvius sumalti be jo
kio pasigailėjimo. Stengiama 
si užgniaužti bet kokia nepri
klausomybės mintis ir parody 
ti, kad jėga aneksuotasis kraš 
tas esąs paverstas neatskirima 
Sov. Sąjungos dalimi. Rūpina 
inasi sunaikinti ne tik tautos 
vadovai, bet ir nacionalinės 
valstybės idėja, laimėti kovą 
dėl tautos sielos — ją subol 
ševikinant ir surusinant. Tai 

yri kova prieš letuviiškuma 
iš viso. Ir vis dėlto, nepaisant 
tos kovos nelygumo, nepai 
sant viso sovietinio brutalmo 
ir teroro žiaurumo, kraštas 
laikosi. Lietuvis, kiek tat, ži
noma, yra tenykštėmis sąlygo 
mis įmanoma, kur galėdamas, 
nepasiduoda. Jis širdyje lieka 
ištikimas savo senosioms tra 
dicijoms, tėvų žemei, lietuviš 
kūmui, kad ir turėdamas tai
kytis prie naujų gyvenimo 
formų.

Kaip jie mus sušaudė
Pulk. J. Petraitis

(Tąsa)

Apsidairau, patikrinu save, ar 
nesapnuoju. Būtų gerai, kad 
tai būtų buvęs tik sapnas, bet 
aišku, kad ne sapnas. Štai tos 
buvę baltos, bet dabar sutep 
tos, išmargintos įvairiausiais 
užrašais keturios sienos su 
viršuj suvestu skliautu, apva 
lai jungiančiu pačias mūro 
sienas. Galinėj sienoj ketur
kampis metrinis tamsus su 
geležiniais grotais langas, už 
lango vėl matyti betoninė šie 
na. Atgal žiūrėdamas matai 
tokioj pat sienoj juodas, ge
ležimi aptrauktas, duris su 
apskrita skylute («vilkeliu»), 
kurios užtenka, kad viena 
akim iš koridoriaus pusės ga 
lėtų prižiūrėtojas matyti, kas 
vyksta kameroje, kad kalinys 
nepasikartų ar kitos kokios 
išdaigos nepadarytų, kas jam 
draudžiama Svarbiausia • ka 
linini yra draudžiama gulėti 
bei snausti dienos metu, nes 
nuo tokio nusikaltimo, prižiū 
rėtojų ir kalėjimo administra 
cijos akimis žiūrint, gali kilti 
visa kontrrevoliucija ir visa 
sovietų valdžia sugriūti. Kam 
bario ilgis - apytikriai keturi 
metrai, plotis ■ pusantro. Lu

bose dieną naktį žiba tamsi, 
virbais apipinta, elektros lem 
pute. Prie vienos sienos pri 
rakinta siaura geležinė lova, 
ant kurios sėdėti negalima, 
nes dienos metu ji pakeliama 
ir priglaudžiama prie sienos. 
Viena kėdė (taburetė) - tai 
kalinio stalas, bet ant jos ga 
Įima ir sėdėti. Emaliuotas du 
benėlis sriubai, puodukas ka 
vai arba vandeniui ir vienam 
kampe prie durų nauja, ema 
liuota spiaudalinė. Tai ir vi
sas mano kameros inventorius 
Penkių vamzdžiu radiatorius 
prie lango pakankamai kame 
ra įšildo: grinoys medinės, 
nešalta.

Gerai apsižiūrėjęs įsitiki
nau, kad bus visai patogus 
kambariukas, dargi, galima 
sakyti, ir savotiškai jaukus! 
Čia būtų galima visiškai pa
togiai apsigyventi, jei nekan 
kinių nežinojimas, kas namie 
darosi ir ko sulauksiu ateity 
je. Bet, pagalvojus, daug ge
riau. kad musų ateitis mums 
nežinoma, nes. jei ja žinotu 
me. tai veikiausiai iš proto 
išsikraustytame. Tiesą paša 
kius, man jau nebe naujiena 
panašiuose kambariuose gy
venti, nes ir anksčiau jau esu 

su tokiais kambariais susi pa 
žinęs.

Reikia, pagaliau, imtis ko
kio nors darbo, kad dar geri 
au išsiblaškyčiau. Geriausiu 
užsiėmimu bus skaityti sieni
nę literatūrą, kuria visos šie 
nos, net nuo apačios perdėm 
iki pat lubų, išmargintos. Č:a 
tuojau man krito į akis dvie 
jų laikotarpių literatūra: vie
na senoji, antifašistinė - pieš 
tuku rašyta, kita dabartinė, 
antikomunistinė - daugiausia 
kokiu nors kietu daiktu išbrai 
žyta, nors yra taip pat ir pieš 
taku parašytų veikalų. Gaila 
tik. kad ne visus raštus galiu 
išskaityti, nes akinius atėmė. 
Virš lovos labai gražiai ir ne 
seniai išbraižytas kryželis. Va 
dinasi, čia buvo žmogus, ku
ris meldėsi. Ant kitos sienos 
prieš lovą, palei grindis, taip 
pat gražiai smulkiomis raidė 
mis išvesta: «Kun. Dirvelė, 
pranciškonas». Iš datos paaiš 
kėjo, kad jis šią kamerą yra 
neseniai apleidęs. Tai jis bus 
virš lovos išbraižęs kryželį. 
Iš senųjų raštų paaiškėjo, kad 
čia kalėta Užnemunės riaušių 
dalyvių: ūkininkų ir studentų, 
kurių parašyta: «Sėdime jau 
trečia savaitė, galo nematyti, 
kaltinimo neturime». «Justitia 
ėst fundamentum regnorum!» 
Ir toliau eina ištisa eilė kom 
plimentų buvusiai valdžiai. 
Ant durų išbraižyta: «Šalin 

komunistai vagys!» Ant sienos 
prie lango: «Lietuvos respubli 
kos išdavikus pakarti po Krem 
liaus vartais!» Kitose vietose: 
«Tegyvuoja raudonoji armija 
ir žydai!», «Šalin raudonasis 
teroras!», «Jeigu Staliną kars, 
visa liaudis pritars». Buvo 
labai daug pornografijos ir 
kitos rūšies nusiskundimų: 
-«Sėdėjau už vagystę» ir t. t. 
Ant sienos prie lovos galo 
labai meniškai su gėlėmis iš 
braižyta vinjetė, kurioj įrašy 
ta: «J. Učiukas iš Šiaulių. Sėd 
žiu už antikomunistinį veiki
mą. Auka...» Jo paties ranka 
taip pat meniškai išbraižytas 
sieninis kalendorius 1941 me 
tarns. Matyti, jis čia yra gan 
ilgai išbuvęs ir tik kelios die 
nos prieš mano atėjimą yra 
išvestas. Beskaitant įvairiau
sius užrašus, staiga mano a- 
kies objektyvas krito ant vie 
no ypatingo užrašo kertėj, prie 
durų, kurį perskaitęs net sus 
tingau. «Broliai! Tol lankysi
me šiuos namus, kol pas mus 
nebus vienybės». Parašyta 
cheminiu pieštuku gana stam 
biomis raidėmis. Maniau, kad 
apsirinku. Atidžiai Įsižiūriu į 
kiekvieną raidę - negaliu ap 
sirikti, per daug jau pažįsta
ma man jo rašysena - Petras 
rašė. Vadinasi, šitoj kameroj 
Petras sėdėjo, kurioj ir aš 
dabar esu uždarytas.

Pietūs. Atidarė ir mano kam 

bariuką. Turėjau iškišti pro 
duris dubenėlį, į kurį įpylė iš 
skardinio bidono, tokio pat, 
kur pieninės pieną vežioja, 
variniu samčiu su mediniu ii 
gu kotu sriubos litrą ir davė 
duonos abraką, tur būt, 509 
gramų, nes atrodė ketvirta
dalis vis kepalėlio. Paėmus 
pietus, durys vėl užsitrenkė 
perkūno trenksmu, net visas 
namas sudrebėjo - mat, jos 
labai sunkios. Sriubos ir duo 
nos tik truputį paragavau, bet 
nevalgiau, nes nenorėjau.

Po šių «kalėdinių» pietų, 
vaikščiodamas po kambarį 
nuo lango iki durų ir 
atgal, vėl pradėjau mąstyti 
apie savo draugus. Ar jie jau 
visi suimti, ar ne? Ar jau jie 
išdavė vienas kitą, ar dar ne? 
jei jau pasisakę, tai kaip gin 
tis? Mane apėmė didžiausia 
depresija. Įvairiausiose min
tyse paskendęs, nė nepaju
tau, kai atsidarė durys, ir 
prižiūrėtojas sušuko: «į ruo
šą!» Koridorium einant, taip 
pat liepę rankas laikyti užpa 
kalyje. Įvarė mane į galinį, 
dešinėj pusėj buvusį, gan di
doką kambarį su tokiomis 
pat durimis, kaip kameros, ir 
užtrenkė. Priešakyje pamači
au dvi tupyklas su pertvaro
mis iš lentų, kairėj, prie sie
nos, du balti kokliniai praus 
tuvai su kranais.

(B. D.)
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Halina Didžiulytė - Mošinskienė. x

MOTINOS ŠIRDIS
ké: gulėk, mano sūnau, ilsė
kis. Papusryčiausime. Perri- 
šiu skaudančią ranką, o to
liau žiūrėsime'.

Benys Rutkūnas

(Tąsa)

Klaidžiojau ilgai, slapsčiau
si. Geri žmonės padėjo. - Aš 
neturiu dokumentų. . . Nebe
noriu kariauti... Ponia, gal jūs 
turit man drabužių pakeisti- 
civiliu?... jis kalbėjo kažkaip 
nesurištai gal iš nuovargio^ o 
gal - baimės.

— Pažiūrėsime... Tik nekal
bėkit balsiai, aš uždarysiu lan
gines ir pakeisiu šviesą - ra
miai atsakė Ona, Įjungdama 
mąžą lempelę ant pianino. 
Kambarėlis paskendo jaukioje 
rožinėj šviesoj. Pečiukas ėmė 
smagiai traškėti, o nuo spiri 
tinės lempelės pasklido malo
nus, stiprios arbatos kvapas. 
Ona dar rado kur tai spintoj 
buteliuką ir įpylė pora šaukš 
telių dęgtinės. Tiesdama puo
delį ji tik tada pastebėjo, kad 
jo dešinioji _ ranka buvo su
tvarstyta senais skudurais.

— Jus sužeistas?
— Taip... ne. Aš turėjau nu 

šaldytas rankas. Kairioji pagi 
jo, dešiniosios pirštai pusiau 
nukrito — aiškino kareivis 
godžiai gerdamas karštą ar
batą.

— Atleiskite man, ponia, 
mano įžūlumą, bet. aš nebe
noriu patekti vėl belaisvėm 
Mano troškimas pamatyti sa
vo motiną... — Ona klausėsi.

— O tamsta neturėjai sū
naus? — paklausė Įsidrąsinęs.

— Turiu. Kur jis dabar — 
nežinau. Senai begavau laišką 
Jis išėjo savanoriu.

— Savanoriu? — nustebi
mas suskambėjo ateivio bal
se. Jis atgijo. Išvargęs, nes
kustas veidas įgavo spalvą, 
mėlynos didžiulės akys dairė 
si pu kambarį. Jis nusišypso
jo vienu lupų kampeliu

— Jūsų sūnus mėgo muzi
ką?

— Taip — atsidusdama pa
tvirtino motina. Jis buvo pia
nistas ir nepaprastai mylėjo 
muziką.

-- Aš taipgi.
Pakilęs jaunuolis prisiartino 

prie pianino, atidarė dangti, 
norėjo užgauti klavišą, bet su 
silaikė. Jis kaire ranka leng
vai paglostė baltą klaviturą 
ir tykiai ją užvožė.

— Ne, muzikos negalima da 
rkyti. Aš niekada-nebepriei- 
siu prie pianino — išsiveržė 
iš jo lupų nervingai.

Susimąstė ties Andriaus fo
tografija. Galva palinko, juo
da garbana užkrito ant ankš
tos, protingos kaktos. Sun
kios blakstienos ilgu šešėliu 
atsimušė akių įdubimuose. 
Veido bruožus išlygino liūde
sys.

— Tokia panaši išraiška bu 
vo Andriaus veide, kai jis 
paskutinį sykį skambino Čiur 
lionienės preliudus — pagal
vojo Ona.

Staiga kareivis išsitiesė, pa
žvelgė, veriančiai į ją:

— Ponia, aš turiu motiną, aš 
jai papasakosiu, kaip jus ma 
ne sušildėte.., O dabar aš ei
siu. Ačiū.

Jis ištiesė jai ranką nevi
kriai spausdamas kepurę po 
pažastim.

— Ne, dabar tamsta niekur 
neisi. Nuimsime milinę, nuau- 
siroe batus, paruošiu valgį, 
paskui pailsėjęs galėsi kėliau 
ti — prabilo Ona

— Kuo jūs vardu ?
— Otto
— Otto, p įkartojo.

A ir -k

Buvo labui vėlyva naktis. 
Ona vis tebesėdėjo ties besi
kūrenančia krosnele. t tto mie 
gojo, kaip vaikas tarp baitų 
pagalvių. Ona nesyKį isižiiraė 
jo į jį. mąstė: toks jaunas, 
gražus ir štai invalidas — na 
krikusiais nervais. Ji pasijuto 

Idaho Falls mieste, Idaho estade, Amerikoj laboratorija, kur 
skaldomas atomas ir gaunama elektros energija. Specialistai 
yra įsitikinę, kad netolimoj ateityje bus galima pakankamai 
gauti iš atomo elektros energijos įvairiems reikalams.

staiga esanti reikalinga tam 
jaunam žmogui padėti. Kaip 
skaudu bus jo motinai pama
čius sūnų luošą: — Gyvai pa
juto tą skausmą savyje.

Buvo labai r imtis rytas. Kai 
Otto atmerkė akis, jis nuste
bęs dairėsi nepažįstamoj vie
toj. Švelni šiluma glostė jo 
veidą. Langinės buvo uždary
tos. Jis vėl užsimerkė.

Ant stalo gulėjo pora nau
jai numegstų kojinių. Durys 
prasivėrė. Otto pajuto atneštą 
gryną laukti oro kvapą. Pra 
vėręs tingiai blakstienas ma
tė aiškiai prieblandoje viduti
nės moters figūrą, pečius a.pga 
ubtus minkšta, nertine skara', 
žilstančių kasų vainiką - su 
siliejusį su skaros spalva.

Moteris tyliai atidarė langi
nes įleisdama šalto vėjo ban
gą. Visiškai prasiblaivęs Otto 
vaikišku smalsumu sekė kiek 
vieną Onos judesį. Ji nebuvo 
panaši į jo motiną: atrodė 
daug vyresnė ir rimtose, pil
kose akyse buvo paskendęs 
liūdesys' Jos bruožai buvo 
gana griežti, o pečiai be lai
ko sulinkę O tačiau kažkas 
priminė motiną: tie patys ra
mtis judesiai, pasitikėjimas sa 
virai, jautrus motiniškumas 
apsiėjime.

Onaberuošdama pusryčiams 
pieno sriubą, pastebėjusi Otto 
budrų, žvilgsnį nusišypsojo ir 
nepasikeitusiu ramumu pasa-

(B. D.)
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— VLIKo pirmininkas M. 
Krupavičius ir VT pirminin
kas K. Žalkauskas nuvyko į 
New Yorką š. m. gegužės 4 d. 
Juos min. P. Zadeikio ir savo 
vardu pasitiko gen. kons. J. 
Budrys, ALT vardu - LAIC di 
rektorė M. Kižytė. LLK vardu- 
Dr. A. Trimakas, valstiečių Ii 
audininku ir krikščioniu de 
mokratų partijos centro komi 
tetų atstovai. Am Balso lietu 
viškojo skyriaus \ edėj s K. 
Jurgėla. pasaulinių spaudos 
agetūrų ir New Yorko didžių 

jų laikraščių korespondentai 
filmų kronikų ir televizijų fo 
tografai Rytojaus dieną įtakin 
ginusios JAV dienr.«New York 
Times» pakartojo pirminin
kų per pasikalbejima pareikš 
tuosius žodžius: «Mes negali
me leisti, kad komunizmas 
laimėtų. Kai komunizmas bus 
sunaikintas - Lietuva atgims. 
Lietuvos reikalai yra viso pa 
šaulio nuo komunizmo išgel
bėjimo reikalai». Gegužės 5 
d. įvyko iškilmingas LLK po 
sėdįs. kuriam pirmininkavęs 
V. Sidzikauskas nuoširdžiai 
pasveikino atvykusius. Abu 
pirmininkai padėkojo už svei 
kinimus ir nuoširdų sut'kimą.

Veiksnių konferencija buvo 
numatyta pradėti gegužės .17 
d. joje dalyvaujant abiem pir 
mininkams, min. P. Zadeikio 
ALT, LLK ir MLT. Programoj 
- aktualieji reikalai. Posėdži 
ai truko kelias dienas. Nepa
prastai pakilia, nuotaika praė 
jo gegužės 1 d. V L! Ką suda
rančių centrų pasitarimai. 
Priimta visa eilė svarbių nu
tarimų. Jokių nuomonių, skir 
tumų tarp Vliko atstovų Eu 
ropoję ir grupių centrų JAV- 
se nėra.

Grupių pasitarimai eina vie 
ningai.

Išleiskite mane gimtinėn, 
čia kaip skiedra aš sudūlėsiu: 
krūtinę nerimas alpina, 
išsilgusią klevų pavėsio!

Aš ne pro juodus miestų dūmus 
pasveikinau žydrynių saulę, 
ir žemės žydinčios svaigumas 
įsisunkė lig kaulų.

Ganyklų vėjai užnešiojo, 
sapnais kerėjo melsvas tolis, 
vėdrynų pievas braidė kojos, 
liūliavo miškas — žalias brolis.

Lopšine mano, gimtas sodžiau,- 
kurio seniai esu netekęs,- 
tu vaidinies mintys ir žodžiuos, 
sapnuos linguoji vyšnių kekėm!

Geriausias būdas sutaupyti šiais nepastoviais laikais yra
dėti pinigą į nejudamą nuosavybę. Ilgai sau galvos 

Í nesukdamas įsigyk PIGIA KAINA, vos Cr$ 20,00 už me
trą žemės, ILGAM ISSIMOKĖJIMUI, dešimt pro 

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

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

autobusai Ouro Fino pro pat minėtą nuosavybę.

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

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

SEKANTIEJI VAŽIAVIMAI IS SÃO PAULO Į MA
RINGĄ REAL LĖKTUVU BUS BALANDŽIO 5 ir 26 die 
ną ir GEGUŽĖS 17 dieną. Kadangi vietų skaičius ribo
tas, tai užsirašyti reikia iš anksto. Važiuojant traukiniu 
reikalinga iš S. Paulo išvykti vieną dieną anksčiau.
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— VLIKo pirm. M. Krupa
vičius liudijo viešame komi
teto posędyje New Yorke š. 
m. gegužės 8 d. Posėdžiui pir 
mininkavo pats J. Ch. Kers- 
tenas, kuris VLIKo pirminin
kui pastatė visą eilę Idausimų 
apie Sov. Sąjungos agresiją 
prieš Lietuvą, komunistų nu
sikalstamus darbus okup. Lie 
tuvoje, masinius išvežimus, 
religijos persekiojimą ir vyk 
domą tautžudybę.

Visais klausimais VLIKo 
pirmininkas pasisakė aiškiai 
ir tvirtai, suminėdamas fak 
tus, jvykių datas, ką pats ma 
tė savo akimis būdamas S. 
Kalvarijoje ir kita, taip pat 
pabrėždamas lietuvių tautos 
žūtbūtinę kovą su okupantais 
ir nepalaužiamą viltį išsilais 
vinti. VLIKo pirmininkas liu 
dydamas kartu įspėjo ir lais 
vuosius kraštus, kas jų laukia, 
jei nebus sutramdyti bolševi 
kai. Tai padarė stiprų įspūdį 
komiteto nariams, žurnalis
tams ir auditorijoj buvusiems 
klausytojams.

— Radijo bangos, nepaisant 
visokių trukdymų ir bolševi
kinio teroro, prasiskverbia 
pro geležinę uždangą ir pa
vergtųjų tautų gyventojus 
teisingai supažindina su vis
kuo, kas vyksta laisvėje ir 
bolševikų pavergtuose kraš 
tuose.

Klausomasi Vakarų - tai 
patvirtina ir šiemet laisvąjį 
pasaulį pasiekusios iš Lietu
vos žinios - taip pat bolševi

Reikalingas advokatas byloms vesti?

Nieko nelaukdamas kreipkis į

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

(kampas Praça du Sé) Fone: 3-5-8240 ir 32-0064

kų okupuotoje musų tėvy
nėje.

— Lietuvoje mažėja bažny 
čių skaičius. Gautosiomis pas 
klausiomis žiniomis, 1953 me
tu gegužės mėn vietoj anksči 
au Kaune prieš karą veikusių 
15 bažnyčių beveikė jau tik 

pusė. Kiti buvo uždarytos. Uk 
mergėje iš uždarytųjų bažny
čių viena paskiau buvo atida 

ryta, bet ne pamaldoms, o 
lankymo tikslams. Tauragėj 
veikia viena katalikų bažnyči 
a, viena metodistų ir kapinėse 
cerkvė. Šakiuose evangelikų 
bažnyčia, uždaryta: veikia vie 
na katalikų, Marijampolėje Ii 
ko tik viena bažnyčia.

Klebonu pašalinus, kleboni

Ant Nemuno kranto.

joj apsigyveno rusų kariai. 
Bažnyčia buvo laikinai uždą 
ryta už nesumokėjimą mokes 
čių, bet, reikalaujamas sumas 
parapij’ečiams sumokėjus, ji 
vėl atidaryta. Panevėžyje §v. 
Petro ir Povilo bažnyčia tebe 
veikia. Buvusis vienuolynas 
atiduotas raud. armijos reika 
lams, o mokinių bažnyčia pa
versta sandėliu Telšiuose vei 
kiu tik viena, kitos uždarytos. 
Tas pat Varniose; Raseiniuose 
liko viena katalikų bažnyčia, 
taip pat evangelikų ir Provos 
lavų cerkvė. Kalvarijoje vei
kia tik viena katalikų. Kėdai 
niuose kalvinų bažnyčia uždą 
ryta, Radvilų karstai išmesti 
perkelti į kalvinų kapines. 

kraštą ryšium su Steig. Sei 
mo sukaktimi. Gegužės 16 d. 
posėdžiavo atskirų politinių 
grupių, sudarančių VLIKą, 
centrų komitetai. Valstiečių 
liaudininkų centro komiteto 
po-ėdžiuose VT pirmininkas 
K. Zaikauskas padarė papildo 
mą pranešimą. Gegužės 17 d 

įvyko ALTo vykd. komiteto 
narių ir VLIKo bei VT pirmi 
ninku pasitarimai.

Gegužės 18-19 d. vyko vei
ksnių konferencija, apie kuri 
os nutarimus pranešta skyri 
um. Konferencija paskelbė at 
sišaukimą į pavergtąjį kraštą 
ir visame laisvajame pasauly 
je esančius mūsų tautiečius, 

Ar jau įsigijai rašytojos K. Pažėraitės idomų roma

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

Mūsų Lietuvos» redakciją.

be to. pasiuntė sveikinimo ta 
legramas JAV prezid. Eiseah > 
weriui, valstybės sekretoriui 
J. F Dulles, Kerstenui ir Free 
Europe prezidentui Shepards u 
n ui. Nors kelionės programa 
yra labai varginanti, tačiau 
pirmininkai jos rezultatais yra 
patenkinti. Visi aktualiausi 
reikalai svars'omi išsamiai, 
ir kelionė neabejotinai prisi 
dės prie ryšių sustiprinimo 
bei viso laisvinimo darbo su 
sisteminimo.

MENININKAI GARSINA LIE
TUVIU VARDĄ.

JAV-se lietuvių vardą gra 
žiai reprezentuoja savo kuri 
niais mūsų dailininkai. Apie 
New Yorke Weylie galerijoje 
suruoštą dail. Jonyno kūrinių 
paroda labai gražiai atsiliepė 
meno žurnalo «Arts News» ir 
«Pictures in Exhibition». «New 
York Times» priskyrė jį prie 
nedidelio moderninio meno 
Lietuvoj gimusių dailininkų 
grupės, kuriai priklauso Šou 
tine, William Zorach, Ben 
Shan ir kt. Nemažesnių susido 
mėjimo randa ir dail. Adomo 
Galdiko, vyresniosios kartos 
atstovo, kūrinių paroda J. Mey 
er galerijoje. New Yorko ir 
Amerikos lietuvių pasididžia
vimą savo dailininkais dar 
labiau sustiprino visame pašau 
lyje plačiai žinomas laikraštiš 
« Time», kuris savo meno sky 
riuje įsidėjo atskirą straipsnį 
apie Vytaut Kasiulį ir jo Pa 
ryžiuje su didžiausiu pasiseki 
mu suruoštą meno kūrinių pa 
rodą. Kasiulis taip išgarsėjo, 
kad net Amerikos spauda juo 
susidomėjo, o garsusis moder 
ninio meno muziejus New 
Ycrke per pastaruosius 6 mė 
nesiūs nupirko tris jo paveiks 
lūs.

Sergi? Kreipkis į

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

Paryžiuje, gydytojas.

Konsultorija mieste, R. Ribeiro de Lima 454 Tel. 34-7803 
Residencija, Rua Prates, 125 Apt. 701 Tel. 36 8)69.
Kalba lenkiškai, rusiškai, prancūziškai, vokiškai.

Madeiras do Brasil
į PERES à PRANAS LTDA. į
į Importação — Exportação j

Raštinė? Av. Churchill, 94 - 11.o and. - sala 1110 ?
1 Rio de Janeiro - Fones: 52 0229 e 32-6265 1
I Em Minas Gerais: !
1 Peres & Cia. Ltda. - Leopoldina - R. Providencia, 71 1

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

> .  . .'

LIETUVOS ATSTOVO PAS
KYRIMAS BONNOJE

Dėl Lietuvos atstovo pasky 
rimo Bonnoje vokiečių spau
da taip atsiliepė:

Rhein-Neckar Zeitung Hei
delberge: «Paskirtas Lietuvių 
egzilnis atstovas. BonnaĮdpaj 
Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvi 
nimo Komitetas paskyrė mi
nister} Dr. P. Karvelį delega
tu prie federalinės Vokiečių 
vyriausybės. Kaip pranešama 
iš užsienio reikalų ministeri
jos, užsienio reikalų minister! 
ja ir federalinė vidaus reika
lų ministerija savo ligšiolinė
je administracinėje praktiko
je laikė Pabaltijo valstybes 
teisine prasme ir toliau egzis 
tuojančiomis, todėl atitinka
mai pagal tai lietuviai, estai 
ir latviai kaip tokie nebuvo 
traktuojami Sovietų piliečiais»

Frankfurter Allgemeine:« Vy 
riausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas paskyrė minister} 
Dr. Karvelį ryšininku prie fe 
bėralinės Vokiečių vyriausy
bės (dpa)».

— VLIKo ir VT pirmininkai 
JAV—se toliau vykdo numaty 
tąją programa. Grįžus iš Čika 
gos, kur buvo tartasi su ALTo 
vadovybe,gegužės 15 d. vyko 
grupių pasitarimas. Jis truko 
ištisą dieną. Per pasitarimą 
išklausyta pirmininkų informa 
cijos. Įvairios grupės ta pro
ga pasisakė aktualiaisiais rei 
kalais. Grupių pasitarimai eis 
ir toliau. Gegužės 15 d. VLIKo 
pirm. M. Krupavičius pasakė 
per Amerikos Balsą kalbą į

«><► «♦<> -<>0-

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

Neužmiršk apsilankyti Suarão.

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

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

Daugiau informacijų «Mūsų Lietuvos redakcijoje

llli <liiHiilhilli!lliilliilliilhilliilliilliilhilliillii||iil!iilliilliilliilliilhilliilliilliilliil)ulliilhilliilliilli(lliillit!hilliilliilliilliilliilliilhil!iilliilliillillliillil!lillli  
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REIKIA BALDŲ? KREIPKIS Į TAUTIEČIO
J. L. GalinsKas Ltda.

BALDŲ SANDĖLĮ.
A V. DR. GIACAGLINI, 71-C — V. ALPINA. į
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Jpriodys & €ia
PARDUODA

Industria e Comercio de Calçados

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS.
balso grynumas, skambumas

Sprindys 8c Čia — Largo S. Jose 1.
Kaip niekur kitur, prieinamiausiomls kainomis.

Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui

"ii Rastinės Darbai ir Teisiniai Patarimai II" nu 'ir
UH III:

i'ii Natūralizacija, inventoriaus surašymas, išieškojimas I"' 
'iii skolų, persiskyrimai (desquites) nuomininkų išvary- |{|, 
ll'i mas, kriminalinė ir darbo teisė. ["•
l||i Darbininkams patarimai veltui. ||||
nu . iii!
'!!' Galima kreiptis šiomis valandomis nuo 10 iki 12 vai. !!'■ 
[ĮjJ ir nuo 16,30 iki 19 vai. j||'
nu ’ ■ m
Iii! Rua Roberto Simonsen, 13 -- 3° — salas 306 ■ 3l() [j,1, 
IĮ'ii (Senoji rua do Garino ir kampas P-ęa Clovis Bevilaqua) 
III! São Paulo
nu nt
III! =
UĮĖ == == = = = = == = = = = == == == == == = = == == == = = = = = = = = = = ===== =

pagal mąstą.

Pardavimas gry 
išsimokėtinai.

Gaminami žibintuvai įvai
riausių tipų. Daromi įvairiu 
dydžių grąžtai žemei gręž
ti. LEONAS VARNAUSIUS

Telefonas (recados) 3-0707

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

MEKANIKOS DIRBTUVE
Gaminami įvairiausių braižinių vitražai, 

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

'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiituiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiinnii:nii;iiKiiiii:iiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiniii>iiiiui"  =

RUA BARÃO DE ITAPET! N INGA, 2773 — 4 AND. — SALA 2 
TEL. 34-7482 — SÃO PAULO
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ĮKURTA 1890 METAIS

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 
fkvía bAO CAETANO, 447 —TEL. 4-5576 — SÃO PAULO

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

Risa Javaės, 719 - Sãi Paulo

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

— Bendradarbiauk joj. 
pranešdamas visas naujiena?- 
iš savo apylinkės, miesto ar 
inter.ioro.

SKAITYK IR PLATINK
«MUSŲ LIETUVA»

RIVIERA
naro apylinkėje - nuėsta- x
imta sveikas klimatas, tik už 
raça da Sé, geras kelias, tarp 
Puiki nroga dabar Įsigyti žemės 
m įnešimu ir ilgalaikiu išsimokėjimu

ų informacijų gauti tik pas vieninteli Įgalio-
s pardavinėti musų tautietį ZGuį Kmiliausk\, rua V 
stante 23, 1-o andar sala 6. Eone: 34-5914. Šiokiadie- 
il. Sekamdieniais ir šventėmis 8 9 vai. ryto.
uotus nuveža ir parveža. Iš Santo Amaro eina autobu 
iviėra. Iš Socorro galima nuplaukti laiveliais.

l||!li|ll||il||llll!t||l.illl||ll||ll||ll||ll||'l||:i||ll||imil|!:l||ll||i||ri||H|||||| nri||tl||U||H|! l|lll||:iuil||ll||ll||ll||ll||ll||ll||ll||ll|| l|l l||li||li||!l!lll||ll|l,l||ll||ll|lll||ll|llllll|IIHIII|lllllll'll||!l|!ll||l"'llll|l|l||l'llll|"l|^l|H||ll||ll|lll|||;|11'11'1''11

Statybos medžiagos sandelis ir Įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių 
krautuvė liktai pas

AVENIDA DR. GIACAGLINI, 34-C - VILA “ALPINA

VIENINTELIAI ATSTOVAI 
GARSIOJO VANDENS 

L I N D O Y A

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINI OJAI

I Í5/MLÀÍ5 JT IDA 115115 Ii lt 115II ltda.

DTJA DITTO RTTT7NO. 7QR RR’5 

TELEFONES: 5M019 e 51*2223

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

dos naudokite!

Pnato1
S Â O P A lt L
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Lietuvos Parodai Ruošti Komiteto

Šiuo pranešame, kad Lietuvos Parodai Ruošti Ko

miteto jau visos sekcijos pradėjo veikti.

Tuo būdu, sekcijų nariai, vienokiu ar kitokiu rei-

LIETUVOS NACIONALIN 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIO

NAUJAS LIETUVIS KU
NIGAS.

Birželio mén. 12 d., šį šeš
tadienį, gaus kunigystės šven
timus Dragūnų, gyvenančių Vi 
la Mariana, sūnus vieinuolis 
kapucinas Frei Clementino 
Maria de São Paulo.

Gi primicijas, pirmas šven
tas mišias laikys sekmadienį, 
13 d. birželio, kapucinų para
pijos bažnyčioje, Av. Brig. Lu 
is Antonio, 2071, arti avenida 
Paulista, Naujasis Kristaus vy 
nuogyno darbininkas gimė, 
augo ir mokėsi Brazilijoj. Ta 
čiau savo tėvų kalbos neuž
miršo. Yra nuolatinis ir «M. L.» 
skaitytojas. «M. L.» šventimų 
ir primicijų proga sveikina ir 
linki sėkmingos darbuotės pa 
sirinktame kelyje.

BAISAUS BIRŽELIO, 

masinių trėmimų, minėjimas 
bus šį sekmadienį su šia pro 
grama: 11 vai. V. Zelinoj pa 
maldos, 15 vai. Mokoj, Liet. 
S-gos Brazilijoje patalpose, 
su atatinkama programa, bus 
paminėta Lietuvos planingo 
naikinimo tryliktoji sukaktis. 
Programoj bus Dr. EI. Drau
gelio paskaita, rašytojai pas
kaitys iš savo kūrybos. Lietu 
viai kviečiami gausiai atsilan 
kyti.

RADIO BANGOMIS 

baisieji birželio mėn. įvykiai 
bus paminėti 14 d. birželio, 
pirmadienį. Radio Excelsior 
skiria visą pusvalandį, nuo 21 
ligi 21:30 vai., taip pat pami 
nės ir radio Nacional tarptau 
tinėj politinėj apžvalgoj tarp 
22:30 ir 23 vai,. Programos

sutvarkymu rūpinasi prof. J. 
Ferreira Carrato.

— Savišalpos ir Kultūros 
Bendruomenės «Lituania» vai 
dyba praneša, kad neįvykus, 
del mažo atsilankiusių narių 
skaičiaus susirinkimui 6 d. 
birželio, kitas susirinkimas 
yųa šaukiamas birželio mėn. 
27 d. 3 vai. Vila Belos moky 
kloj, kuris bus laikomas tei
sėtu nežiūrint į atsilankiusių 
narių skaičių. Dienotvarkėj 
bus valdybos ir revizijos ko
misijos pranešimai naujos vai 
dybos, rinkimas, Tautos Fon
do komiteto perrinkimas ir 
einamieji reikalai.

RIO DE JANEIRO.

Minės birželio gedulo dieną. 
Birželio 13 d 9 vai. bus pa
maldas už Lietuvą Rosario 
bažnyčioje, 17 vai. A. B. I. - 
Brazilijos žurnalistų S-gos rū 
muose, įvyks gedulo dienos 
minėjimas. Pagrindiniu kalbė 
toju pakviestas ir sutiko se
natorius Hamilton de Lacerda 
Nogueira. Minėjimą rengia Lie 
tuvos ir Latvijos pasiuntiny
bės bei Estijos konsulatas ir 
kviečia visus tautiečius juo 
gausiau dalyvauti. Ir radiofo 
nai yra susidomėję transliuoti 
šį minėjimą, kurio tikslas - 
priminti civilizuotam pasauli 
ui bolševikų genocidą Lietu
voje, Latvijoje ir Estijoje. Ra 
dio Roquete Pinto - Rio de 
Janeiro miesto valdybos radio 
fonas duos 30 m. reportažą 
apie Lietuvą. Jį parengė Luiz 
Emery Trindade. Reportaže, 
kuris bus skirtas Lietuvos 
kultūriniams laimėjimams na 
vaizduoti, bus pabrėžtas Lie 
tuvos kultūros vakarietišku-

l^iliiihilhiiliilliiiliiiiiiihilliilliiliiiliiilliilliilliiii illi lIi lliifhilliilliilliilliHli illiilli Uiitii' niiiiiiiiiiiiiiHliilliilliilliilliilliilhdliJiiiiliuiiiiiim gi

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

| Praça São José, 8 Sal. 1 e 2 - V. Zelina - S. Paulo g
S
S Aberturas de firmas
| Encerramentos de firmas
§ Transferencias de firmas 
Į Contrat. na Junta Comercial 
g Distrat. na Junta Comercial
§ Escritas Fiscais
| Escritas Comerciais

| HORÁRIO das

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

8 às 19 horas.

kalu, aplankys kiekvieną mūsų tautietį.
i

Kad įvkstanti paroda gerai pavyktų, atneštų

Lietuvai garbės,padėk kuo gali: ardaugiau naudos ir

tai eksponatais, ar skatiku.

kuo

nų padovano 
del Digue. Ji 
toliau. Dabar jį tvarko A. Mi- 
kelionienė. Argentinoje stei
giamam Lituanistikos Muzie
jui argentinietis kultūrininkas 
Ezequiel/De Elia padovanojo 
liuksusinį 1925 m. Milane iš
leistą italų k. G. Salvatorio 
veikalą apie lietuvių liaudies 
meną. «L’Arte Rustica e Popo 
lare in Lituania». Aktyviau 
kultūriniame darbe pradeda 
reikštis ir Argentinos lietu
vių jaunimas.

Kiekviena parama bus su padėka prriimta, o be to

tai bus dar proga įrodyti, jog esi vertas nešioti Lietu

vos vaikų vardą. PAIEŠKO

Juozo Baranausko, gyve
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PRAÇA SÃO JOSÉ; 1 - V. ZELINA — S. PAULO

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 
NAUJANYBIŲ

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

Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA 
ISSIMOKEJIMUL

Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.
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mas ir lietuvių kalbos svarbu 
mas bei gražumas. Muzika ir 
dainos buvo pateiktos iš plokš 
telių, gautų Liet, pasiuntinybėj 
Rio de Janeiro. Tai jau sep
tintas reportažas apie Lietu
vą, parengtas L. E Trindade, 
kuris yra pasiryžęs išmokti 
ir lietuviškai, taip liko suža 
vėtąs Lietuva ir lietuvių tauta.

Elta.

— Atsiųsta paminėti: Šėto
nas grasina pasauliui - šiur
pus velnio apsėdimas mūsų 
dienomis.JAV. Sulietuvino J. 
Dagelis. Išleido kun. A. Sabas, 
Spausdino: Lietuvių Salezie
čių Spaustuvė Italijoje. Parda 
vimo kaina 50 et. USA. Platin 
tojams 20% nuolaidos. Gali
ma gauti adresu: Rev. A, Sa 
bas, 68, Joseph St., Sudbury, 
Ont., Canada.

Laiptai į tolumas, Romanas, 
Liudo Z e i k a u s, spaudinta 
«Draugo» spaustuvėj. Kaina 
pustrečio dolerio.

— Šį sekmadienį tuoj po 
sumos šaukiamas Vyrų Broli
jos susirinkimas. Nariai pra
šomi dalyvauti.

— Sį sekmadienį po 8,30 
vai. mišių bus pašventintas 
naujas, N. S. Aparecida vit
ražas. Vitražo kaina dabar 
Cr$20.000,00.

— Birželio mėn. 5 d. Liet. 
S-ga Brazilijoje, savo patal
pose Mokoje, suruošė vakarą.

Programa buvo sudaryta iš 
įvairenybių, kurią daugumoj 
išpildė L. K. Bendruomenės 
choristės.

*
— Tarptautinis skautų sąs

krydis jau čia pat. Prasidės 
liepos mėn. 26 ir truks visą sa 
vaitę. Interlagos apylinkėse, 
prie Santo Amaro ežero 
išaugs palapinių miestas. Gai 
la, kad lietuviai skautai nesi 
ruošia dalyvauti. Bendrai apie 
skautų veikimąnieko negir
dėti.

— Sulig oficialių davinių 
Brazilijos pilietybę 1953 m. 
priėmė 68 Lietuvos piliečiai, 
bet ne visi lietuvių tautybės.

Priimančių Brazilijos pilie
tybę lietuvių skaičius didėja- 
Privaloma priimti pilietybė 
visiems valdinių įstaigų tar
nautojams. Priimti svetimo 
krašto pilietybę nėra joks 
nusikaltimas savai tautai. Ame 
rikoje visi žymiausi lietuvių 
yra priėmę Amerikos piliety
bę, arba ten gimė. Jau didelė 
dalis ir dypukų tapo Ameri
kos piliečiais. Ypač biznio 
žmonėms svarbu, nes su lie
tuvišku pasu kaikur įvažiuoti 
(pav. Argentinon), daro nema 
žų sunkumų. Šiuo metu Bra
zilijoj pilety bes gavimo eiga 
yra žymiai palengvinta.

-— Argentina. Steigiamas lie 
tuvių tautinis muziejus, kuria 
me bus laikoma vertinga lie
tuviškosios tautodailės medži 
aga. Pradžia jau yra Stankū-

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.

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

Parduodamas pianinas fir
mos August Meyer.

Teirautis Vila Zelinoje, rua 
Marechal Malėt, 21.

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

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

Geros žemes - pigia kaina

MATO GROSSO ESTADE.
Turime pardavimui geriausios rūšies žemių, tinkamų 

dideliems ir mažiems ūkiams - fazendoms ir sitiams. 
Nuosavybė yra estado valdžios su visomis pirkėjams 
gar. ntijomis.

Persiunčiame pirkimo prašymus estado valdžiai - tar
pininkaujame. KAINOS OF1ČIALIJOS. Kreiptis žodžiu 

arba raštu informacijų į
IMOBILIARIA ALTO DO GUAPORÉ LTDA.

Edifício I. A. P. C. - sala 3 ■ Caixa Postai 98.
Estado de Mato Grosso Cuiabá

DIRETOR: Dr. Augusto Ribeiro L
Praça São José, 8 - salas 3 e 5

ipgígg Clinica Dentaria Popular

• Dentaduras — Pontes — Extrações — Obturações

DIURNA E NOTURNA

MIELI LIETUVIAI!

Artinantis maudymosi sezo 
nui ir esant laisvų kambarių 
kviečiame visus atvykstan
čius i Santos poilsiui apsisto 
ti pas Steponaičius. Galima 
gauti kambarį su maistu ir be 
maisto. Privažiavimas automo 
biliu labai patogus, gatvė 
naujai išgrįsta.

Adresas: Rua Godofredo Fra
ga, 173 —- Jose Menino

Paieškomas išnuomavimui 
namas, bent iš keturių kam
barių, netoli bažnyčios. Pa
siūlymus siųsti «Mūsų Lietu
vos» Redakcijai.

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

tuania, av. Zelina 706
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