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GENEVOJ NIEKO NENUTARE.
Šefo?

24 d. birželio Churchill ir Eden Vašingtonan 
Prancūzijos vyriausybės krizė, Indokinijoj ko

munistai avansuoja.
KAS TOLIAU?

Jau prieš konferenciją esa
me rašę, kad Genevoj nebus 
pasiekta jokio susitarimo su 
komunistais, nebent jiems 
smarkiai supiltų į kailį, sug- 
niuždintų jų frontą ir visiškai 
išstumtų iš užimtų teritorijų. 
Taip ir atsitiko su Korėjos 
suviejimu, taip bus ir su Indo 
kinija.

Korėjos suvienijimo klausi 
mu komunistai laikėsi savo 
seno užsispyrimo: amerikonai 
turi atsiimti savo kariuomenę 
ir pietų koriejiečiai ją suma 
žinti iki 100 tūkstančių. Kitais 
žodžiais tariant, pasiruošti 
kristi komunistams tiesiog į 
nasrus. Korėjos reikalu Gene 
voj pasitarimai oficialiai jau 
baigti ir delegacijos išvyko i 
namus, arba ekskursuoja po 
Alpių kalnus.

Įvykių eiga rodo, kad toks 
pat likimas ištiks po poros 
dienų ir Indokinijos reikalu 
derybas. Komunistai nori ne 
tik Vietnam, bet Laos ir Cam 
bodge naujai sukurtas nepri 
klausomas valstybes suvirš
kinti. Su šiais jų nepasotina
mais apetitais negali sutikti 
nei Prancūzija, nei kitos de 
mokratinės valstybės. Numato 
ma. kad iš Genevos visi ats
tovai išsiksirstys dar prieš 
25 d. birželio, nes 25 d. pra
sidės

Vašingtone konferen
cija,

sušaukta Eisenhoverio inicia
tyva ir joje dalyvaus Ameri
kos užsienio reikalų ministe- 
ris Foster Dulles ir Anglijos 
ministeris pirmininkas Chur
chill ir užsienio reikalų minis 
teris Eden. Beabejo, jų pasi
kalbėjimuose pirmą vietą tiži 
ms Azijos reikalai, priemonės 
sustabdyti raudonojo tvano 
plitimą Azijoje kaip jau žino 
ma, yra organizuojama Azijos 
lasivųjų kraštu sąjunga, tiks
lu pastoti kelią komunizmo pli 
timui. Lig šiol Anglija šios sa 
jungos atžvilgiu buvo abejin
ga. Reik tikėtis, kad po Gene 
vos konferencijos pakeis sa
vo nusistaty rą ir Vašingtone 
išdirbs bendrus planus Azijos 
frontui.

Prancūzai
nugriovę ministerių kabinetą, 
komunistams žygiuojant gilyn 
Inkokinijon, kalba apie «pro
tingą ir garbingą» taiką.. Vyri 
ansybę sudaryti mėgina
radikai socialistų part,jos 

atstovas Mendės Franes. Ligi 
sekmadienio turi pristatyti sa
vo vyriausybę parlamentui. 
Politiniai stebėtojai sako, kad 
negaus parlamento pasitikėji
mo.

Indokinijoje
komunistai koncentruoja vi

sas jėgas paimti savo kontro- 
lėn Raudonosios upės įtaką - 
deltą. Kinija kaskart siunčia 
vis daugiau Indokinijos komu 
nitams ginklų. Prancūzų avi
acija atakuoja komunistų stra 
teginęs vietoves, kliudydami 
sutelkti vienon vieton didės 
nes pajėgas.

Kada gi begrįšim į gimtąjį sodžių?

Kas toliau?
Genevos konferencijai ne

pavykus, kur ir kaip bus spren 
džiami toliau Korėjos ir indo - 
Kinijos reikalai? Dar liko Jun. 
gtinių Tautų Organizacija. 
I ur galima vienas ir kitas 
klausimas iš naujo iškelti ir 
diskutuoti rusams vis atsakant 
«niet». P. Korėjos vyriausybė 
nekartą buvo pareiškus, kad 
politinėmis priemonėmis, su
važiavimuose, nepavykus Ko
rėjos suvienyti, jie ginklu 
užims Siaurės Korėja. Ar ri
zikuos imtis šios priemonės, 
sunku pasakyti. Greičiau kad 
ne, nes išprovokuotas susikir 
timas gali iššaukti net pašau 
linį karą. Atrodo, kad pasau
linio karo niekas nenori, nes 
jei kas butų jam pasiruošęs 
ir jo norėtų, tai progų jį pra
dėti yra ant kiekvieno žings
nio, Europoj. Azijoj. Rusijoj 
ir bendrai komunistiniam fron 
tui nėra prasmės išprovokuo
ti karo, nes ir taip laikas dir 

ba jų naudai. Pavyzdžiui, kad 
ir Indokinijoj jie laimi. Kad ir 
kokiu nors bildu bus sustab
dytas Indokinijoj karas, vis 
vien jų žinioj liks nemaži plo 
tai Indokinijos Komunistų tiks 
las yra ne tiek naujas erdves 
užkariauti, kiek užkariautas 
perdirbti ant savo kurpaliaus.

Kiekvieną dieną, žinant ko
munistų žiaurumus okupuotų 
kraštų atsparumas mažėja. 
Vakarų laisvos valstybės pa
vergtiesiems pažadėjo nepri
pažinti jų okupacijos. Bet kas 
iš to tam, kuris po desėtko 
metų nemato ir nežino nei 
kada nei kaip sugrius vergi
ja. Be «karšto karo» geleži

nė uždanga nesugrius {^pa
vergtieji nebus išlaisvinti.

Brazilijoje.
Kainos nebus «įšaldy

tos».
Prieš kurį laiką buvo skel

biama, kad vyriausybė nuo 
liepos m. 1 d , kada įsigalės 
i a u jas salario - minimo, «įša1 
rys» kainas. Tačiau paskuti
nėmis dienomis finansų minis
teris pranešė, kad kainos ne
bus įšaldytos ir kad komisija 
reguliuoti kainoms, yra panai 
kinarna. Reiškia palikta lais
va prekyba. Reikia laukti įvai
rių produktų kainų kilimo.

Pradės veikti gumos fabrikai*
Pradžioj birželio men., del

VLIKas (Vyriausias Lietu
vos Išlaisvinimo Komitetas) 
pakuliniuose dviejuose Eltos 
biuleteniuose pranešė, kad 
Federalinė Vokietijos (vaka
rų) vyriasusybė Bonnoje prie 
m ė ir pripažino V LIK o skirtą 
atstovą prie Federalinės vy
riausybės. Paprastai paskirti 
atstovai prie vyriausybių atsto 
vauja tik juos paskyrusių 
kraštų vyriausybes. Šiuo atve 
ju išeitų, kad Federalinės Vo 
kietijos vyriausybė VLIKą 
pripažįstą atstovaujantį lietu 
vių tautą ir vyriausybę trem 
tyje. Jei .šitoks aiškinimas 
atatiktų tikrenybei, tai VLIKą 
reiktų tik sveikinti, nes tai 
būtų didelis laimėjimas Lie
tuvos naudai. Geri santykiai 
su artimiausiu ir stipriu kai
mynu, iš anksto jau stengima 
sis išlyginti ginčytinus klausi 
mus, ypač kas liečia Lietuvos 
sienas su Vokietija, be galo 
yra svarbu Lietuvos ateičiai. 
Rodos viskas gražu.

Bet vos spėjo Elta tai pra 
nešti savo biuletenyje, štai 
gunamas trumpas kitas mi
nistério Lozoraičio pareiški 
mas, kur rašoma, kad netiesą 
Elta praneša. Atstovu prie 
Vokietijos vyriausybės jis ski 
riąs Dr. A. Gerutį. Gi Elta se 
kančiame biuletenyje pat virti 
na tai ką pranešė pirmiau ir 
ta pat proga praneša, kad 
VLIK.o atstovu prie Vokieti
jos vyriausybės yra paskirtas 
Dr. P. Karvelis. Ten pat cituo 
ja ir vokiečių spaudos atsilie 
pimus. Vokiečių spauda laiko 
Dr. Karvelį Lietuvos atstovu 
Bonnoje. Elta tame pat biule 
tenyje paneigia p. min. Lozo 
raičio pranešimus.

Šią savaitę «M. L.» vėl gan 
na kitą iš p. ministério Lozo 
raičio Diplomatijos šefo pra 
nešimą, gan ilgoką, kuriame 
vėl rašo, kad Bonnoje jokia 
oficiali Lietuvos atstovybė 
neegzistuoja. Jos reikalu VLI 
Kas buvo parašęs laišką Vo
kietijos užsienio reikalų mi
nisterijai, tačiau šis laiškas 
paliktas be atsakymo. Gi VLI 

stokos žaliavų, sustabdė dar
bą trys gumos išdirbinių fa
brikai esantieji Santo Andre. 
Paskutinėmis dienomis laikraš 
ciuose vėl buvo pranešta, 
kad iki pabaigos šio mėnesio 
bus gauta žaliavos ir darbas 
vėl bus pradėtas.

GREMlO SÃO MlGUEL RENGIA LINKSMA

VAIKARA
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.

Kas savo pranešime sako kad 
gautas palankus atsakymas. 
Tai patvirtina ir vokiečių 
spauda. Vokiečių spaudos atsi 
liepimai, palankūs, buvo ci
tuoti praėjusiame «M. L.» nu 
meryje. Kam dabar tikėti: 
VLIKui ar p. min. St. Lozorai 
čiui? Išviso šitokį reiškiniai 
yra liūdni. Šiuo tragišku Lie 
tuvai momentu, tiek VLIKas, 
tiek DS savo atsišaukimuose 
ragina ir kviečia visus vieny 
bėn, patys tą vienybę skaldo. 
Buvę ministerial, diplomatai, 
partijų vadai nesuranda ben
dros kalbos. Tik dėlšio jau ke 
linti metai besitęsiančio nesu 
tarimo neturime užsienyje 
Lietuvos vyriausybės. Beabe 
jo, pagrindinis motyvas yra 
keno nors ambicija, noras 
vadovauti. Bet reikia atsimin 
ti, kad Lietuvoje ir Lietuvai 
vadovaus ne ministerial be 
portfelių ir be pareigų, pato 
giai gyveną Europos sostinė
se užjūrių didmiesčiuose, bet 
tos «miško brolis», kuris visą 
kovos naštą neša ant savo 
pečių, rizikuodamas laisve ir 
gyvybe. Jie ant sienos tikrins 
grįžtančiųjų pasus. Jie užims 
ministerijas preziden
tūras, departamentų direkto 
rių vietas.

Lietuviškoji visuomenė lau 
kia vienybės ir pozityvaus 
darbo. Savintis sau vyriausy
bės funkcijas kokias ten Ky 
bartų aktais Vakarų Europoj 
surašytais, jau perbėgus sie
ną, arba remtis partine arit
metika, tai vis argumentai, 
kurie nieko nepasako. Ką kas 
padaryti, skirti, atleisti, pakel 
ti į kategorijas, labai aiškiai 
nusakyta vienoj ir kitoj Lie 
tuvos konstitucijose ir nusis 
tovėjusia praktika. Prez. A. 
Smetona vykdamas pro San
tos Amerikon yra pareiškęs, 
kad jis jokių aktų pasirašyti 
išvykęs iš Kauno negali ir nė 
ra padaręs. Sis trynimasis 
tik kenkia Lietuvos reikalui. 
Tas trynimasis privalo būt 
karią užbaigtas, vienokiu ar 
kitokiu būdu.

— Brazilijos — Urugvajaus 
prekybinis balansas didėja. 
Brazilija iš Urugvajaus šiais 
metais kviečių pirko už 18 
milijonų 800 tūkstančių dole
rių ir mėsos už 2 milijonus 
r 409 tūkstančius dolerių. Už 
tiek Urugvajus pirko įvairių
prekių iš Brazilijos.

*
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Tėvyne Gedi...
(Gedule Dienos proga, žuvusioms partizanams paminėti)

Raudoni okupantai žinoda
mi, kad greit turės palikti Lie
tuvos teritoriją, - paskubom 
pradėjo pildyti savo seniai pa
ruoštą demonišką planą. Lie
tuvos žmonių deportacija į 
Rusijos taigas.

Tūkstančiai tautiečių, kurie 
išdrįso kitaip galvoti negu rau 
donoji doktrina mokė, tūkstan 
čiai, kurie ieškojo tiesos - ir 
išdrįso balsu apie tai kalbėti - 
atsidūr ė užkaltuose traukinių 
vaguonose - «via Rusija».

Savaime suprantama, kad 
toks sovietų elgesys sukėlė 
baisią reakciją gyventojų ta r 
pe. Ypač jaunimas buvo pasi 
piktinimo ir pagiežos pilnas.

Šimtai jaunų patrijotų pra
dėjo telktis į partizanų būri
us. * *

Aušo birželio rytas. Laikino 
joj sostinėj, Žaliam Kalne. 
Zanavykų gatvės ir Savano
rių plento sankryžoje stovinę 
ja būrys jaunuolių. Daugumoj 
vyresni gimnazistai, abituri
entai, keletas pirmojo kurso 
studentų...

— Tai ką, vyrai, eisim?! - 
ryžtingai paklausė Juozas A 
pats vyriausias omžiumi ir 
grupės vadas.

Juozui jau beveik 40 - me 
tų, dėl to jį visi kiti vadina 
«seniu»

— Eisin! - būrys kaip vie 
nas sušūko. Juozas davė kele 
tą nurodymų, išskirstė būrį

T

Gražina Boleckienė 

m ižesuen grupėn - išaiškino 
poz!C;ją. Kad nesukeltų įtari
mo, g.nklų nieks prie" saves 
neturėjo:

- Tu, Vladai, eisi su manim 
Juozas vos paliete petį, švie
siaplaukio pailgo veido jaunu 
olio. Jis neslėpė sinpatijos, 
tam ryžtingam ir gabiam vie
nos Kauno gimnazijos abituri
entu.

«Kad man pasisektų jam 
įkalbėti bent kiek atsargumo»- 
galvojo Juozas.

Visi išėjo.
Birželio saule leidos už ho

rizonto. Temo.

Veltui ši vakara laukė motina 
vienintelio sūnaus - ateities 
ramsčio! Veltui laukimo neri
me ji laužė rankas, nujausda
ma nelaimę. Veltui sesuo vis 
išbėgdavo prie vartelių. Gal... 
gal išgirs tamsioj gatvėj bro
liuko žingsnius.
Vėlai vakare pradėjo skleistis 
iš namų į namą skausmingos 
žinios.

Žuvo tas - sužeistas anas.
Vladas žuvo vienas iš pir

mųjų.
Net «senas» in prityręs Juo
zas liko sunkiai sužeistas.

Tautos žiedas padėjo bran
giausią auką ant laivsės auku
ro.

Savo jaunas gyvybes. .
Su skausmingu pasididžiavi
mu turėjo tauta priimti tą au
ką. Ir kiek kartų po pasaulį 
išblaškyti tautiečiai minės Ge
dulo Dieną, kiek kartų jia 
apgailės likimą visų deportotų, 
koncentracijos stovyklose žu
vusių ir anuos jaunuolius, - 
partizanus, kurie gal būt ir 
buvo akstinu tiems herojams, 
kurie dar ir dabar, okupuoto j 
tėvynėj, stengiasi iškovoti 
mums laisvę.

metraštį.
Sąjunga

— Studentai JAV-se ruošia 
si išleisti studentų 
Lietuvių Studentų
JAV se turi narių apie 600, 
o iš viso lietuvių studentų 
Amerikoje esama apie 700. 
Lietuviu studentų, kaip pasižy 
mėjusių, vardą rasime minint 
ir am čių mokslinėje spaudo 
je, ir pagerbiant per visos 
eilės un-tų atžymėjimus. Tuo 
b ú d u lietuvių aukštuosius 
mokslus einąs jaunimas savo

Kruvina Aguona
Ateina susimąstymas į mano sielą, 
Sunkiu žingsniu ateina daug minčių.
O šitą vakarą jau nieko nematyti būtų miela, 
Tik sienų nebvlių pabūt kurčiu svečiu.

Ant tolimų krantų ramybė viešpatauja
Ir dega aguona ant tolimų krantų.
Ateina motina. Atgniaužia delną. Žiūrisi į sauja.
— Kam, Viešpatie, man taip... O, Dieve mano Tu!

Ir dega ugnimi tenai raudonas žiedas, 
Tenai — ant kranto tėviškės senos.
Papuręs veidas. Blandžios akys. Lūpos kažin ką vis klie

[da —
Ir klumpa ji šalia aguonos kruvinos.

(Iš eilėraščių rinkinio «Cascata Cristalina»)

gražiu pavyzdžiu daro garbę 
ir savo tėvų žemei.

— Mini spaudos sukaktį. Lie 
tuvių spaudos paroda Čikago 
je iškilmingai atidaryta gegu 
žės 15 d. Ją suruošė J. Vai
delio vadovaujama spec, ko
misija Joje buvo išstatyti lie 
tuvių leidiniai nuo seniausių 
laikų iki paskutinės dienos. 
Parodos atidarymo kaspiną 
perkirpo seniausias ligi šiol 
išlikęs knygnešys J. Kulys.

— Kanada. Baltų Federaci
jos Kanadoje pilnaties metini 
am posėdyje į Federacijos 
prezidiumą išrinkti: pirminiu 
ku Dr. M. Anysas, jo pavaduo 

__ ]to.ias - lietuvių grupės pirmi 
.ninkas J. Jokubvnas, sekreto ? V' Ã £ v Pr ■® -

, rius A- Paulaitis, iždininkas 
H. Suursoot (estas), be to, į 

'/ prezidiumą įeina tautybių pir 
fa mininkai - estų A. Ekdaum ir 
7 latvių A. Stashans ir Baltų 

Moterų Tarybos visų trijų tau 
tybių pirmininkės. Šiemet va 
dovavimą perėmė lietuviai. 
Per kelis paskutiniuosius me 

7 tu s palaipsniui tamprėja ben 
dradarbiavimas bei sugyveni

Venancijus Ališas 

mas, bendrų reikalų sutartinis 
gynimas ir kiekviena tinkama 
proga komunizmo demaskavi 
mas. Gyvai svarstoma ateities 
Pabaltijo Federacijos galimy 
bė valstybine prasme. Kon
krečiai tai pasireiškia mė
ginant rašyti ir diskutuoti, ats 
kirai ir drauge, -galimos kons 
titucijos metmenis. Visų trijų 
tautybių moteris apjungia Bal 
tų Moterų Taryba. Šiems me 
tams Pabaltiečių Moterų Ta 
rybos pirmininke yra išrinkta 
E. Jurkevičienė, vicepirminin 
ke - E. Senkuvienė, tautybių 
pirmininkės - estų J. Pats, 
laivių I. Svauks. Nariai į Bal 
tų Federaciją yra deleguoja 
mi L. L. B nės krašto valdy
bos.

— Kolumbija. Kolumbijoje 
esantiems apie 500 lietuvių 
informuoti pradėtas leisti nau 
jas žurnalo pavidalo informa 
cinis leidinys «Tėvynės Aidas» 
Redakcijos žody pasisakyta 
prieš politinį skaldymąsi 
leidinyje duodama plačiai 
formacinės medžiagos.

ir 
in 

Ui
(pabaiga 3 pusi.)

Kaip jie mus sušaudė
Pulk. J. Petruitis

(Tąsa)

Sienos taip pat perdėm išmar 
gintos įvairiausiais užrašais 
ir ieroglifais. Tupykloj pama 
čiau, kad baltos pertvaros ir 
sienos išteptos ir išmarginos 
savotiška spalva pirštais. Tuo 
jau supratau, jog esame ne 
namie, kur tokiose vietose 
yra vartojamas popierius. Čia 
menkiausias popieriukas yra 
draudžiamas. Virš pirmojo 
praustuvo ant sienos besi- 
prausdamas staiga pamačiau 
pažįstamą man rašyseną che 
miniu pieštuku parašytą: «Svei 
kinu šv. Kalėdomis». Dar aukš 
čiau šio sveikinimo taip pat 
cheminiu pieštuku smulkiai 
kita rašysena parašyta: «Ačiū 
už pasveikinimą. Bet, deja, 
kad šv. Kalėdos nelinksmos 
nei čia, nei pavergtoj mūsų 
tėvynėj. Pr. Darius». Dabar 
jau man visiškai aišku pasi
darė: Petras K. tebesėdi šitam 
pačiam name kurioj nors ka 
meroj. nes šiandie pirmoji Ka 
ledų diena, ir jis pasveikino 
su šventėmis.

Bet kas tas Darius, kuris 
padėkojo už sveikinimą? Tik 
vėliau sužinojau, kad «Darius» 
buvo slapyvardis Prano Pur 

vio, kuris birželio mėn. buvo 
nuteistas mirti, nes jis buvo 
pagautas su radijo . siųstuvu. 
Jis, tur būt, buvo sušaudytas 
birželio 25 d. už Minsko sykiu 
su pulk. Rusteika, p. Prancko 
nieae ir k.

Po ruošos vėl grąžino ma
ne į kamerą. Atnešė, tur būt, 
miežinės juodos kavos, vietoj 
sriubos, pripylė puoduką ir 
cukraus davė 10 gramų. Kavą 
išgėriau su malonumu, nes 
gerti labai norėjau. Apie 9 
vai. vakaro koridoriuj pasigir 
do komanda: «Gulk!» Atsigu
liau ir išmiegojau, kaip už
muštas, iki rytmečio nežinau 
kelintos valandos, kol pasigir 
do prižiūrėtojo balsas: «Kelk!»

Po rytmetinės kavos, tokios 
pat, kaip vakarinė, ir po ruo 
šos, kuri esti du kartus per 
dieną, rytą ir vakarą, netru 
kus mane išvedė į budinčių 
prižiūrėtojų kambarį Čia už 
stalo sėdėjo jaunas žydas, ku 
ris užpildė ištisą eilę blankų, 
įrašydamas mano vardą, tėvo 
vardą, pavardę, gimimo me
tus, vietą ir užsiėmimą. Pas
kui, pasodinęs’ mane tam ti
kroj kėdėj ir apšvfetęs elek
tros prožektoriais, nufotogra
favo iš priešakio ir iš šono. 

Anksčiau užpildytuose blan
kuose padarė visų penkių abie 
jų rankų pirštų atspaudus - 
kiekvieno atskiroj grafoj, po 
penkis egempliorius, be to, 
dar visų pirštų drauge Kiek 
viename tų blankų dar liepė 
pasirašyti. Po pietų vėl išve
dė mane į koridorių, kur žy
dukas kirpėjas nukirpo man 
plaukus. Tuo būdu tą dieną 
visi formalumai buvo atlikti.

Priešakinėj, aštuntoj, |erdvi 
oj kameroj sėdėjo keletas ar 
kelioljka kalinių, Fant kurių 
prižiūrėtojai visą laiką šūka
vo, kad netriukšmautų ir ne
miegotų. Gretimojjįsu manim 
kameroj, Nr. 6 sėdėjo,amatyt, 
nelietuvis, kuris nuolat man 
stukseno į sieną morzės žen
klais klausdamas. «Sprechen 
Šie deutsch?», «Parlez vous 
français?» Aš jam atsakiau, 
kas esu. Vėliau apie nieką 
daugiau nešnekėdavom, pasi 
tenkindami tuo, kad pasakyda 
vom vienas kitam «Labas ry
tas» ir vakare - «Labanakt». 
Kameroj Nr. 4, atrodė, sėdė
jo moteris, tur būt, Marytė K., 
nesxvisą laiką tylėjo. Tik vie 
ną kartą girdėjau prižiūrėtojo 
balsą prie išvietės durų: «Tams 
ta daryk, kas tamstai reikia, 
o aš darau, kas man reikia». 
Matyt, ji protestavo, kam pri 
žiūrėtojas žiūri pro «vilkelį». 
Mat, čia moterų prižiūrėtojų 
nebuvo.

Ir prasidėjo ilgos, vienodos, 
nuobodžios dienos: kasdien 
tas pat. Vakar rytmetį buvo: 
kelk, paskui • į ruošą, kava, 
pietūs, paskui prižiūrėtojas 
šaukia: nemiegok, vakarienė, 
gulk. Šiandien taip pat, rytoj, 
poryt ir nežinia iki kol taip 
bus. Daugiausia čia, saugume, 
vargina tai, kad negali išmie 
goti. Nespėjai atsigulti, kai 
tuojau varo pas tardytoją, kur 
beveik visą naktį turi duoti 
savo «parodymus».

Su didžiausiu išsiilgimu kas 
dien laukiu 7 vai. vakaro, nes 
tada skambina Įgulos bažny
čioj varpai poterių: neapsako 
mai malonu pasimelsti. Mel
džiuos už gyvus ir mirusius, 
labiausiai - už mūsų karžy
gius, kurie žuvo kovose dėl 
Lietuvos. Dievuli brangus, 
greičiau išvaikyk tą plėšikų 
gaują, kuri visa, kas žmogui 
šventa, padoru ir brangu, žvė 
riškai naikina!

Naujųjų Metų rytą veda ma 
ne į ruošą. Prie mano kame
ros susirinko trys prižiūrėto
jai. Vienas jų uniformuotas, 
matyti, vyresnis. Kalbasi tarp 
savęs rusiškai, juokauja. Tas 
vyresnysis truputį išsigėręs. 
Imu, eidamas ruošon, spiau 
dalinę išvalyti.

— Tai ką prišlapinai? - tu 
siškai sako man vyresnysis.

— Tai kur..., negi į lovą? - 
atsakau jam lietuviškai.

Nado v golenišču! (reikia į 
aulą) - jis man pasityčioda
mas rusiškai atkerta.

— Tamsia, prižiūrėtojau, 
kalbant rusiškai, reikia saky
ti: ne « v golenišču» bet «v 
golenišče», - ramiai paaiški 
nau jam. Visi prižiūrėtojai 
nutilo, ir toliau niekas iš pri 
žiūrėtoji} manęs rusiškai ne 
bekalbino. Nuo to laiko kori 
doriuje prižiūrėtojai rusiškai 
kalbėti jau vengdavo.

Kitą dieną iš ryto, dar pri 
eš ruošą, pirmoj ar antroj ka 
meroj išgirdau baisius vaito 
jimus. Tokie vaitojimai ir net 
šauksmai nuolat girdėjosi die 
ną naktį, kelias paras. Gerai 
įsiklausęs aiškiai pažina Petro 
K. balsą. Pradžioj niekaip ne 
galėjau suprasti, kas jam yra, 
ko jis taip vaitoja ir šaukia. 
Aišku, kad serga, bet kokia 
liga, kad jis taip smarkiai 
vaitoja ir šaukia? Nieko ne 
supratau. Į trečią dieną iš ry 
to supratau, kad į K. kamerą 
atėjo gydytojas ir klausinėja, 
ką skauda. Jis skundėsi kojo 
mis, strėnomis, nugara, pašir 
ožiais ir kad jį vėmimas tam 
pąs.

Iš gydytojo ir K. pasikalbę 
jimo supratau, kad jis yra 
smarkiai sumuštas, tik nesu 
pratau, kas jį sumušė.

(B. D.)
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Halina Didžiulytė - Mošinskienė.

MOTINOS ŠIRDIS
(Tąsa)

Praslinko ištisa savaitė nuo 
to vakaro, kai Otto pabeldė į 
mažą langelį. Frontas artėjo, 
žmonės buvo pasidavę pani
kai. Vieni viską pametę bėgo 
į vakarus, kiti blaškėsi abejo 
nėse. Kas vakarą pasirodyda 
vo naujos staigmenos. Kaimy 
nai ragino našlę Oną bėgti., 
bet ji griežtai atsakė: «Mirsiu 
savam krašte. Ji buvo savotiš 
kai pasikeitus ir lig pajaunė 
jusi, bet niekas neįtarė, kad 
pas save turi ypatingą svečiu.

Bet štai vieną dieną, ja, be 
beinančią gatve sulaikė viena 
pažįstama.

— Labas, kaip laikotės?
— Ačiū, kaip visada. Kaip 

gi Tamstos šeima, gal žinių 
iš vyro turite?

— Žinios nekokios, Bet 
svarbiausia, nejauku ir mums 
gyventi. Svetimi, nežinomi 
kareiviai pradeda nosis į na 
mus kaišioti, nežinia ko ieško 
- klausinėja... Ne tai rusai, ne 
tai vokiečiai - nesuprasi..

— 7'laip? - nustebusi atsa
kė Ona, ir pasikeitus dar ke 
liais žodžiais, nuskubėjo na
mo. Ji paaiškino Otui padė
tį. Jis turėjo išvykti.

Persirengęs civiliniais dra
bužiais, atsiveikino ir išvyko 
vėlyvą vakarą nutoldamas ne 
žinion.

Pirmyn, pirmyn, trimitai šaukia.

Geriausias būdas sutaupyti šiais nepastoviais laikais yra 
dėti pinigą į nejudamą nuosavybę. Ilgai sau galvos 
besukdamas įsigyk PIGIA KAINA, vos CrS 20,00 už me 
trą žemės, ILGAM ISSlMOKĖJiMUl, 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 Suzauo mies 
I-o. 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.

Apie vidurnaktį, kai Ona 
dar tebemąsto apie savo bu 
vusį svečią, sunki, vyriška 
ranka pabeldė į duris. Ona 
neskubiai atidarė duris. Du 
uniformuoti su ginklais ant 
pečių stačiokiškai paklausė, 
ar nėra kartais užklydusių 
pakeleivių - kareivių bėgan
čių iš fronto

Ji atsakė, kad nėra.
Vienas kareivių įsirioglino 

į kambarį, apsidairė ir tuoj 
pat kreipėsi į kitą: Čia nieko 
nėra. Tokia senutė neišdrįs 
niekada ko nors Įsileisti. Eime 
toliau.

Ona susimąstė. Ją pavadino 
senuke. Ji staiga pajuto labai 
nuvargus, pilkų akių žvilgu, 
nys prigeso Ar besulauks ji 
kada savo mielo Andriaus?

Praėjo dar keli metai. Ka
ras pasibaigė, Okupantai pa
sikeitė. Kareiviai sudaužytos 
armijos grįžo namo, Otto su 
sirado savo motiną dirbančią 
ligoninėje. Jų susitikimas bu 
vo kaip visų tų, kurie nusto
ja vilties pasimatyti. Pasipasa 
kojimams nebuvo galo. Kristi 
na klausydavosi sūnaus ilgas 
valandas. Ji glostė luošas 
sūnaus rankas , bučiavo tam 

sias garbanas, kuriose jau ir
gi buvo paklydusios baltos gi 
jos, skambino jam mėgiamas 
sonatas ir buvo laiminga, nes 
Otto buvo prie jos.

Jis neužmiršo papasakoti ir 
apie našlę, Andriaus motiną, 
kuri jį taip nuoširdžiai globo
jo.

—- Andrius? - Palauk, sūnau, 
aš tą vardą kažkada girdėjau. 
Tiesa, labai seniui buvo pas 
mane lietuvis Andrius, ligonis 
Jis buvo pianistas ii- labai pa. 
našus į tave. Dabar jis kaž
kur dar toliau išvyko, '-odos, 
į vakarus, norėdamas patekti 
į užjuri. Taip rašė man jis 
paskutiniame laiškely.

— Gal būt, kad buvo tas 
pats, kurio motiną buvau ap 
lankęs -Ii buvo nepaprasta 
moteris ir į tave mamyte pa 
naši, tik be laiko susenusi. 
Kažin ar ji sulaukė savo su 
naus?

Abudu susimąstė.
Veltui laukė lietuvė motina 

grįžtančio sūnaus. Andrius pa 
sirinko sienatvę ir laisvę. Jis 
galėjo būti dar naudingas. 
Apkeliavęs įvarčius Europos 
laisvus kraštus, jis pagaliau 
pateko j užjuri. kur gal būt 
ir šiandieną muzikos tonai* 
pasauliui perduoda savo be

(pabaiga iš 2 pusi.)

puslapį puošia Kolumbijos 
resp. prezidento gen. Rojas 
Pinilla paveikslas. Kolumbi
ja yra ypač nemaža prisidė 
jusi prie Lietuvos teisių vie 
šai gynimo, o dabartinis jos 
prezidentas savo asmeniniu 
architektu yra pasirinkęs lie 
tuvį A. Tylių. Leidėjas - kons. 
St. Sirutis. Persiorganizavo 
ir Kolumbijos LB krašto val
dyba. Dabar ją sudaro: kun. 
V. Vaičiūnas, ats. pulk. Kaži 
ienas ir Dr. A. Liaugminas.

— Prancūzija. Europos LB 
pirmininkų konferencija numa 
tomą sušaukti š. m. liepos 11 
;12 d. Paryžiuje. Konferenci 
joje bus aptarti aktualieji Eu 
ropos lietuvių bendruomenių 
reikalai.

— Šveicarija. Mirė prof. 
Ereto žmona. Š. m. gegužės 
20 d. Baselyje mirė lietuviams 
gerai pažįstama veikėja Ona 
Jakaitytė - Eretienė, su prof. 
J. Eretu sukūrusi-Žeimą 1925 
metais. Jų šeima Boselyje su 

.daro tarytum lietuvišką salą

svetimam krašte. Šeimoj ne
buvo girdėti kitokio žodžio, 
kaip lietuviškas. Visi 5 jų vai 
kai: 1 sūnus ir 4 dukterys sa
vo harmoningu sugyvenimu 
šeimoje gali eiti pavyzdžiu. 
Palaidota š. m. gegužės 22 d. 
Baselyje. Karstas skendo gė
lėse ir žalumynuose, tarp jų 
buvo ir puošnus su trispalviu 
kaspinu Šveicarijos LB vaini
kas. Per laidotuves šveicaras 
klebonas ir lietuvis kun. Burz 
džius nušvietė velionės gyve
nimą ir nuopelnus savajam 
kraštui. Šveicarijos LB vardu 
atsisveikinimo žodį pasakė 
krašto valdybos pirm. A. Pan 
laitis, nurodydamas, kad O. 
Eretienės gyvenime tebuvo 
vienas tikslas ir idealas — Lie 
tuva. Prof. J. Eretas žmonos 
mirties dieną Šveicarijos LB 
pirmininkui pareiškė: «Aš pa 
silieku tas pats. Mano miru
sios žmonos darbas bei parei 
gos yra atitekusios mums, ir 
mes io^ms dirbtąjį darbą ir 
tolimi dirbsime su visišku pa 
sišvesomu» Profesorius ir 
šiandien, kaip ir laisvosios 
Lietuvos laikais, sielojasi ir 
raminasi visais lietuvių tautą 
ir Lietuvą 1 ečiančiais klau-i- 
mais Rašo straipsnius į žy
miausius laikraščius ir žurna
lus, keldamas lietuvių tautos 
kultūrą ir jos vertybes viešu
mon.

galinį ilgėsi, motinos lindės! 
ir pavergtos šalies kančią.

Mykolas Mažeika 

TĖVYNEI.
Sunki dalia mane išgujo 
Į tolimų kraštų gatves.
Ir čia bastaus tarp svetimųjų — 
Toks vienui vienas be tavęs.

Esi man artima ir brangi, 
Kaip niekas kitas niekados.
Norėčiau tau palenkti dangų, 
Kaip būtų gera visados.

Apie tave dažnai svajoju 
Ir liūdesy tavęs šaukiuos...
O tu ten šiaurės tolumoje, 
kaip našlaitėlė parugiuos...

Tiek kartų saulė tau aptemo, 
Tiek kart vaidinos tau kapai, 
Kai kraujas šlakstė tavo žemę, 
O tu į o kryžiumi alpai.

Ilgiuos tavęs labiau už viską, 
Ilgiuosi iš visos širdies — 
Nors tu nuvargus ir išblyškus 
Skęsti šešėliuose nakties.

Ir kai širdis iš skausmo plyšta, 
Aš dar labiau tave myliu — 
Gal teks čia palydėti jaunystę, 
Bet mirt svetur aš negaliu.

Antikomunistinis para
das.

Gegužes 2 d. Buffalo mieste 
įvyko Karo veteranų suruoš 
tas Lojališkumo dienos proga 
antikomunistinis paradas, ku
riame dalyvavo įvairios orga 
nizacijos ir atskirų tautų gru
pės. Puikus pavasario oras 
sutraukė daugiau 15,000 žiūro
vų.Lietuvius šiame parade 
atstovauti buvo pakviestas Bu
ffalo Lietuvių Klubas. Tenka 
pažymėti, kad lietuvių grupė 
susilaukė kaip rengėjų taip ir 
publikos didelio susidomėjimo. 
Nors Buffalo lietuvių skaičius 
yra labai,mažas, bet į paradą 
susirinko kelios dešimtys as
menų. Malonu pažymėti, kad 
šiame parade dalyvavo ir se 
nesnio amžiaus lietuviai Prisi
jungus šeštadienio mokyklos 
vaikučiams, susidarė graži 
grupė, Ypatingas dėmesys bu
vo atkreiptas į vaikus, kurie, 
pasipuošę tautiniais rūbais, 
nešė lietuvių grupės plakatus. 
Pirmadienio dienraščiai jų nuo 
traukas įdėjo į pirmąsias vie
tas.

Tautieti, Nepraleisk Progos
Įsigyti nuosavą žemės ūkį naujoje lietuvių žemės ūkio 
kolonijoje prie būsimo didžiausio miesto Šiaurės Parano- 
je CIANORTE. Naujoji lietuvių kolonija randasi vos už 
kelių kilometrų nuo busimos geležinkelio stoties ir ae
rodromo, kuris jau greitai bus 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 miškas. 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 
na 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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Venancijus Ališas,

NAMAI
Širdis suplakdavo meiliau, 
Kai grįždamas tuščiu keliu, 
Jaunystės pilnas troškulių, 
Išvysdavau jį pagaliau.

Dvi tiiopes augo ten greta 
Viena už kitą vis sparčiau, 
Gimtinis stogas! Ir stačiau 
Žingsnius energija kita.

Vos koja stabtels ties slenksčiu, 
Joks žodis džiaugsmo neišreikš, 
Tebgirdžiu kvietimą: «Eikš....» 
Iš tylių plaukiančių kerčių.

Paskui.. Ak pasaka graudi 
(Tu, mano broli, ją žinai). 
Bet tą paveikslą amžinai 
Giliai nešiosiuosi širdy.

Ko tąsyk, siela, nerimai?
O kokioje dabar šaly
Tu atsidusti begali:
«Tai mano čia-namai namai»...

Smulkios Žinios
Vyriausiojo Lietuvos Išlais

vinimo Kamiteto Pirmininkas 
m. Krupavičius Liudijo Kon
greso Komitete Komunistų A- 
gresijai Tirti.

Reikalingas advokatas byloms vesti?

Nieko nelaukdamas kreipkis į 

Advokatą Declo Farias
Raštinė: Ii. Santa Teresa, 28, 6-to and. salas 604 i? 605.

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

New York (LAIC) - Šeštadi
enį gegužės 8 d. Federalinio 
Teismo Rūmuse viešajame 
komunistų agresijai tirti kon
greso posėdyje liudijo VLIKo 
Pirmininkas Prelatas M. Kru
pavičius.

Posėdžiui pirmininkavo to 
komiteto pirmininkas kongres 

manas Ch. Kersten, kuris VLl 
Ko pirmininkui pateikė visą 
eilę klausimų, liečiančių Sovie 
tu Sąjungos agresiją prieš Lie 
tuvą komunistų žygdarbius 
okupuotoje Lietuvoje; masini
us išvežimus,religijos persėki 
ojiiną ir vykdomą tautos ge
nocidą. Visais klausimais VLl 
Ko pirmininkas pasisakė aiš
kiai ir tvirtai, suminėdamas 
faktus, įvykių datas ir pabrė
ždamas lietuvių tautos žūtbūti
nę kovą su okupantais ir pa
laužiamą viltį išsilaisvinti.

Paklaustas, kaip vertina kre 
mliaus paskelbtą Genocido su 
tartios patvirtinimą, VLIKo pir 
mininkas pareiškė, kad šis 
Kremliaus žygis yra tik eili
nė apgaulė, kuri jiems pato
giu laiku bus panaudota klas
tingai propagandai prieš Va
karų laisvuosius kraštus.

Iš naujai išleistos autoriaus poezijos knygos «Cascata 
Cristalina».

Ar jau įsigijai rašytojos K. Pažėraitės idomų roma

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

Sergi? Kreipkis į

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

Paryžiuje, gydytojas.

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

Kalba lenkiškai, rusiškai, prancūziškai, vokiškai.

Kartu VLIKo pirmininkas 
Prelatas M. Krupavičius pare
iškė, jog į šį kraštą, drauge 
su VLIKo Vykdomosios Tary
bos pirmininku, K. Žalkausku, 
yra atvykęs padėkoti Jung- 
Amerikos Valstybių Vyriausy
bei ir tautai už rodomą paian 
kūną Lietuvos reikalui ir pa
ramą Lietuvos išlaisvinimo 
kovoje.

Padėkojo taip pat Kongreso 
Komitetui ir jo pirmininkui 
Ch. Kersten už už jų didelį 
darbą ir svarbų įnašą - gin
klą Lietuvos laisvinimo kovai.

VLIKo pirmininko liudiji
mas buvo ryškus žiaurios ti
krovės pavaizdavimas ir įspė 
jimas laisviesiems kraštams, 
kuris padarė gilų įspūdį Ko
miteto nariams, žurnalistams 
ir auditorijoje buvusiems klau 
sytojams.

Taip pat liudijo Dr. L. Ple
chavičius apie Rainių miške
lyje komunistų nukankintų lie 
tuvių lavonų medicininio ap
žiūrėjimo duomenis ir Kostas 
R. Jurgela liudijo apie A. 
Sniečkaus pasisakymus prieš 
Ch. Kersteno Komitetą ir jo 
narius.Madeiras do Brasil

PERES & PRANAS LTDA.
Importação — Exportação

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

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

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

■'$><» -«X»—^0 -00- ^0 0<> -00- 00—00 40 00-00 -00-

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 «Musų Lietuvos redakcijoje
i||i1|Hllii||ii||ii||ii||i:||nilii||iilliHlii||ii|lii||ii||ii|pi||ii|inil>i||ii||ii||ii||ii||ii||ii||ii||ii||iii|ii||ii|iii||ii||ii|jit||iiiiiiiiii||iiiiii||iiHU||niiii||ii||ii||iwmi
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REIKIA BALDŲ? KREIPKIS Į TAUTIEČIO
J. L. GalinsKas Ltda.

BALDŲ SANDĖLĮ.
, AV. DR. GIACAGLINI, 71-C — V. ALPINA. (
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JWiBidys & Cia Industria e Comercio de Calçados
PARDUODA

ltbã

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

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS.
balso grynumas, skambumas

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

Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui

Raa Javads, 719 São Paulo

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

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

SKAITYK IR PLATINK
«MŪSŲ LIETUVA*

i||i
illl 
UU

Rastinės Darbai ir Teisiniai Patarimai

RIVIERAJARDIM

MEKANIKOS DIRBTUVE

it-fiublicap

apylinkėje - nucsta- 
sveikas klimatas, tik už

mi 
III! 
III! 
I||l
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Illl
Illl
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. Rua Roberto Simonsen, 13 -- 3.° — salas 306 - 310 
(Senoji rua do Carmo ir kampas P ęa Clovis Bevilaqua) 

•- São Paulo

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.

itš= 
illl 
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Natūralizacija, inventoriaus surašymas, išieškojimas 
skolų, persiskyrimai (desquites) nuomininkų išvary
mas, kriminalinė ir darbo teisė.

Darbininkams patarimai veltui.
Galima kreiptis šiomis valandomis nuo 10 iki 12 vai. 

ir nuo 16,30 iki 19 vai.

Santo Amaro 
baus grožio gamta 
18 kiro, nuo Praça da Sé, geras kelias, tarp 
dviejų ežerų. Puiki nroga dabar Įsigyti, žemės 
sklypą su mažu Įnešimu ir ilgalaikiu išsimokėjimu 
— 100 mėnesių.

Reikalingų informacijų gauti tik pas vienintelį Įgalio
tinį šias žemes pardavinėti mOsų tautieti Kaz\ Kmiliauskį, rua 
Benjamin Constante 23, 1-o andar sala 6. Fone: 34-5914. Šiokiadie
niais iki 17 vai. Sekamdieniais ir šventėmis 8-9 vai. ryto.

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

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

. ...... Himnui... iiiiiiiiiiiiiiiitiiimiimiiiniiiiiiiiniiiuiiiiiiiiitiHiiiiiHiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiuiiiiiiiiiĮĮtĮiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiii .......iiiiihiiii... .......................

AVENIDA DR. GIACAGLINI, 34-C

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA. S/A.

GAMINIŲ PLATINI OJAI

[KURTA 1890 METAIS

VIENINTELIAI ATSTOVAI 
GARSIOJO VANDENS 

L I N D. O Y A

IKMAOK €A IK KII f IKI! ltda.

Pardavimas grynais ir 
-išsimokėtinai.

• LEONAS VARLAUSKAS
Telefonas (recados) 3-0707

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

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

><iiii!iiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiniiiiiiiHiiiiiiililM^

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 P/.ln O

•, _ AG U A , 
^ACTiVA POMfl

DTTÁ DINO RTTFNO 7QR

VILA ALPINA

Pí~>qfri1 PQí-a7

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

dos naudokite!

5



LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

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

— Kun. Al. Arminas yra 
paskirtas naujai įkurtos Mauá 
parapijos, již Santo Andrė, 
prie Santos geležinkelio lini 
jos, klebonu. Pareigas perims 
šį sekmadienį.

— Šį šeštadienį Vila Zeli- 
noj bus šliūbas Jadvygos 
Stankevičiūtės, gyvenančios 
Ciclames gatvėje, su Ireneu 
Lombardi.

— Misijouierius Tėvas J. 
Bružikas, šiomis dienomis pro 
Santos grįžta iš Amerikos į 
Montevideo nuolatiniam apsi 
gyvenimui, darbuotis Monte
video lietuvių tarpe.

— Birželio m. 9 d. mirė 
Juozas Bendinskas. Paliko nu 
liūdime žmoną ir sūnus.

VYRŲ BROLIJOS

susirinkime 13 d. birželio m. 
buvo pranešta, kad šaškių tur 
nyrąs jau baigtas. Laimėjusi
ems tris pirmas vietas bus 
įteiktos premijos. Premijų įtei 
kimas yra numatytas 18 
d. liepos, tuoj po sumos, gim
nazijos salėje. Ta proga vy
rai rengia vaišes, pobūvį, su 
muzika. Norintieji jame daly
vauti privalo iki 4 d. liepos 
užsirašyti pas valdybos narius 
ir apsimokėti numatytą mokes 
tį. Susirinkime dalyviams kun. 
P. Ragažinskas plačiai prane 
šė apie bažnyčios reformos 
darbų eigą. Brolijos nariai 
yra numatę bažnyčios reika
lams suruošti didelį vakarą 
rugsėjo mėnesį.

jo mokyklos rūmuose bus 
švenčiama Joninės. Bus pro
grama, o po jos daug kitų 
įvairenybių dideliems ir ma
žiems. Gros lietuviškas orkes 
tras. Įėjimas visiems laisvas.

KVIEČIAME CHORAN.

Choro vadovybės atsišauki
mas neliko be pasekmių. Į 
choro eiles įstojo keleta'nau- 
jų choristų. Bet dar maža iš 
tokios didelės lietuvių koloni
jos. Reikia surasti bent dvide
šimts nauju, choristų. Tai pa
daryti nebus sunku, jei visa 
lietuviška visuomenė šiuo rei
kalu susirūpins.'^Apie tai pri 
valome kalbėti namuose, susi 
tikę su kitais, susirinkimuose 
ir kitomis progomis.

Choro reikalas yra visų lie 
tuviu reikalas. Neprivalome 
leisti sunykti vieninteliam lie 
tuvių Chorui Brazilijoje. Prie 
jo išlaikymo pridėkime dalį 
savo darbo ir aukos.

— L. K. Bendruomenės cho
ro tautinių šokių ansamblis 
pradėjo darbą. Šokių moko p- 
J. Ambrozaitienė.

SUSIRINKIMAI

Liet. Kat. Moterų Draugijos 
susirinkimas iš trečio sekma 
dienio nukeliamas į ketvirtą 
birželio m. 27 d . Susirinkime 
bus pranešta smulkiau apie 
ruošiamą išvažiavimą į Brazi 
lijos šventovę - N. S. Apare 
cida.

MOKSLEIVIU ATEITININKU

Lietuvos Parodai Ruošti Komiteto 
Pranešimas.

Šiuo pranešame, kad Lietuvos Parodai Ruošti Ko

miteto jau visos sekcijos pradėjo veikli.

Tuo būdu, sekcijų nariai, vienokiu ar kitokiu rei

kalu, aplankys kiekvieną mūsų tautietį.

Kad įvikstanti paroda gerai pavyktų, atneštų kuo
• - ■ . "t 

daugiau naudos ir Lietuvai garbės, padėk kuo gali: ar 

tai eksponatais, ar skatiku.

Kiekviena parama bus su padėka prriimta, o be to 

tai bus dar proga įrodyti, jog esi vertas nešioti Lietu

vos vaikų vardą.

metą. Norsl 
apie tai rE
nors konkrfcw^Wg^SSWW 
reikalu nepadaryta. O kaip 
tik geriausia proga būt surink 
ti jaunimą atostogų metu. Su 
sirinkimų, minėjimų metu gir 
dime gražių kalbų, kad reikia 
rūpintis jaunimu. Bet išėjus 
iš susirinkimo viskas pamirš 
tama. Savi namai pajūryje 
sutrauktų daug jaunimo. Tai 
rodo, kad ir moksleivių atei 
tininkų išvykos, atostogų me 
tu į pajūrius.

— Radio Exelsior prėjusį 
penktadienį del techniškų kliu 
čių negalėjo transliuoti lietu
višką - programą. Ją trans
liuos šį šeštadienį 20,30 vai.

— Fianansų ministerija pra 
nešą kad kruzeiras nebus nu 
vertintas.

PAIEŠKO

— Birželio mėn. 27 d. 3 v. 
p. p. V. Belos Vytauto Didžio

susirinkimas šaukiamas šį sek 
madienį po 8,30 vai. mišių
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PRAÇA SÃO JOSÉ; 1 - V. ZELINA — S. PAULO 

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 
NAUJANYBIŲ

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

Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA 
ISSIMOKEJIMUI.

Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.
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Registrado no C. R. C, sob o n.o 551 __

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

| Aberturas de firmas 
| Encerramentos de firmas 
g Transferencias de firmas 
i Contrat. na Junta Comercial 
g Distrat. na Junta Comercial 
f Escritas Fiscais 
I Escritas Comerciais

HORÁRIO das
Ull'lll <IH III lll'l|l'l|li||ri!l imnrill IIIHH H 1 IP ill J u 0 .. ,i. HI HI,'ll1llll::Hlii!i!|ri|i«>'!:ií

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

8 às 19 horas.
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KAS LIETUVIAMS TĖVAMS 
PRIVALO RŪPĖTI?

Lietuvių tėvų pirmas rūpės 
tis yra, kad jaunoji karta ne 
užmirštų lietuvių kalbos. Čia 
talkon ateina lietuvių kalbos 
pamokos. Tėvai privaio budė 
ti, kad jų vaikai pamokas lan 
kytų ar jų nepaleidinėtų be 
reikalo. Už lietuvių kalbos 
pamokas nereikia mokėti.

LIETUVIŠKA KNYGA 
SKURSTA.

Nežiūrint, kad Brazilijoj lie 
tuvių yra skaitoma desėtkais 
tūkstančių, tačiau lietuviškos 
knygos, naujai išleistos, išpar 
duodama daugių daugiausia 
šimtas egzempliorių. Kodėl 
taip yra? Ar čia gyvenantieji 
lietuviai yra beraščiai, ar 
taip menkai ekonomiškai ap 
rūpinti, kad nepajėgtų per 
metus vienos kitos knygos 
nupirkti? Žinoma yra visokių. 
Yra beraščių iš senosios kar 
tos, yra ir sunkiai galus su 
galais suvedančių. Tačiau sta 
tistika rodo, kad su aukštais 
mokslais ir gerai uždirbančių 
mažesnis nuošimtis perka kny 
gas, negu taip sau eiliniai 
piliečiai. Tai ženklas menko 
tautinio susipratimo, kuris 
gal buvo pakankamas savame 
krašte, bet ne emigracijoje. 
Kitas ryškus liūdininkas men 
kos tautinės sąmonės liudinin 
kas, tai nesirūpinimas pramo 
kyli savo vaikus lietuvių 
kalbos. Kartais atrodo, kad

jei leidžia vaikus į lietuvių kai 
bos pamokas, tai, rodos, kad 
mokytojam, kurie veltui mo
ko, daro malonę. Arba paim
kim parengimus, vakarus, mi 
nėjimus. Beveik visuose va
karuose, minėjimuose matome 
tuos pačius veidus. Daugių 
daugiausia į'minėjimus sus - 
renka arti poros t tūkstančių. 
Turint dėmesyje kitus davini
us, lietuviškame gyvenime, pa
rengimuose dalyvauja nedau
giau penktos dalies lietuvių. 
Tiesa, yra nemažas nuošimtis 
atvykusių su lietuviškais pa
sais, bet kitų tautybių piliečių. 
Yra nemaža problema, kaip 
nutolusius į jungti į lietuvišką 
gyvenimą ir veikimą.

— «M. L.» korespondentas 
sužinojo, kad L. K. Bendruo
menės choro valdyba projek
tuoja sušaukti įdomų choro 
rėmėju suvažiavimą.

■ i
MUMS REIKIA NAMU PRIE; 

JŪROS.

São Paulyje susirinkimams 
ir pramogoms patalpų netrūks 
ta. Daugiau lietuviais apgyven 
tuose rajonuose, kaip Vila 
Zelina, Mooca, Vila Anastacio, 
turime patalpas susirinkimams 
vakarams, minėjimams. Būti 
nas reikalas yra įsigyti patai 
pas pamary, kur galėtų atos 
togas praleisti jaunimas ir 
senimas. Argentina jaunimui 
atostogų namus jau turi. Šiau 
rėš Amerikoje irgi jaunimas 
turi kur praleisti atostogų

Juozo Baranausko, gyve
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 žemės - pigia kaina
M MATO GROSSO ESTADE.

Turime pardavimui geriausios rūšies žemių, tinkamų 
dideliems ir mažiems ūkiams - fazendoms ir sitiams. 
Nuosavybė yra estado valdžios su visomis pirkėjams 
garantijomis.

Persiunčiame pirkimo prašymus estado valdžiai - tar
pininkaujame. KAINOS OFIČTAL1JOS. Kreiptis žodžių 

arba raštu informacijų į
IMOBILIARIA ALTO DO GUÁPORÉ LTDA.

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

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

DIRETOR: Dr.

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

dentistas
Clínica Dentária Popular

“São Judas ÜLuicu”
Augusto Ribeiro Leite

Praça São José, 8 - salas 3 e 5 
V I L A Z E L N A

Dentaduras — Pontes — Extrações — Obturações

DIURNA E NOTURNA

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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