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Parodos atidarymas nukeltas i 21 d. rugpidcio. 
Lietuvos Parodai ruošti Komiteto pranešimas.

Gautomis iš São F’aulo Mi
esto 400 Metų sukaktuvėms 
paminėti Komisijos žiniomis, 
rengiamos, kalbamąją proga, 
parodos atidarymas įvyks ne 
liepos mėn 25 d , kaip ankš 
čiau buvo numatyta, bet š 
m. rugpiučio mėn. 21 d.

Konsulas A. Polišaitis 
Liet. Parodai Ruošti Komiteto 

Pirmininkas

Padėka
Lietuvos Parodos São Pau- 

lyje reikalams gauta iš:
1. Ministro Dr. Horacio La 

fer Cr.® 10 OOO.oo
2. Jakutis & Lapienis Ltda. 

Cr.® 5 000,oo
3 Dr. Arnoldo Feimano . .

C r ,® 5 000,oo
4. Augusto Dulinskio . . . . 

Cr S 2 000,oo
5. Estanislau Meilūno . . . .

Cr.® 2 OOO.oo
6. Juozo Vasiliausko...........

Cr.® 1 OOO.oo
7. Antano Pavilonio...........

Cr.® 1 OOO.oo
8. Jurgio Bareišio.............

Cr.® 1 000,oo
9. Kazimiero Naruševičiaus

Cr.® 500,oo
10 Inz. Arkadijaus Cimble

rio Cr S 500,oo
11. Jono Deveikio.............

Cr S 500,oo
12. Aldonos Žakienės . . . .

Cr.® 200.OO.
Viso Cr.® 28 700,oo

Už paramą nuoširdžiai dėko
jame.

Konsulas A Polišaitis 
Liet. Parodai Ruošti Komiteto 

Pirmininkas

Lietuves Parodai ruošti Ko 
mitetas su visomis savo sekei 
jomis stipriai išplėtė savo 
veiklą, pajudindamas visą Jie 
tuvių koloniją, kaip pavyzdži 
ui: jau išplėstas aukų vajus, 
renkami eksponatai, pradėti 
tvarkyti įrengimai ir instalaci 
jos mums skirtoje patalpoje, 
projektuojamas brošiūros iš
leidimas ir atliekami įvairūs 
kiti techniniai darbai turį ny 
šio su ruošiamąja paroda.

Taip pat galime pasidži
augti, kad Lietuva, ryšium su
S. Paulo miesto 400 metų ju- 
bilėjum, per mūsų konsulatą 
yra pakviesta dalyvauti į visą 
eilę sekančių kongresų ir vie 
na parodą:

1. Š. m: liepos mėn. 11 15 
d. Brazilijos Karinės Medici 
nos Akademija, per maršalą 
Dr. Emanuel Marques Porto, 
kviečia mus dalyvauti Pirma 
me Brazilijos Karinės Medici 
nos Kongrese.

2. Rugpjūčio mėn. 8-16 d. 
pirmame Tarptautiniame So- 
<... iinés Tehés Kongrese.

3. Lapkričio mėn. 6-13 d. į

S. Paulo Spaudos Draugijos 
ruošiama Pasaulinį Spaudos 
Kongresą.

4. Lapkričio mėn. 5-15 d. 
Tarptautinėje Filatelistų Paro 
doje Brape 111, išstatant joje 
Lietuvos pašto ženklus.

Šioje paskutinėje, p. Lietu 
vos Konsulas AL Polišaitis 
yra pakviestas nariu į Garbės 
Komisiją.

Sunkusis amerikonų tankas T-43. 6o tonų, labai lengvai 
valdomas, greit •>.

Genevos konferenci
jos pasekmės.

Beveik du mėnesius susiri 
nkę diplomatai posėdžiavo. 
Per visą ši laiką neprieita jo
kio nutarimo. Korėjos klausi
mas paliko kaip bu\ęs In- 
dokiniįos karo suatabdyii ne
pavyko. Ir nieko nuostabaus. 
Ten, kur susirenka laisvojo 
pasaulio diplomatai ir komu
nistinio riežimo, ten neįmano 
mas joks susitarimas. Taip 
buvo Paryžiuj. Berlyne, Korė
joj. Koi komunistų frontas ja
učiasi pakankamai saugus ir 
žino, kad gi/ikiu jo nieks ne
puls, tol jis yra ir bus nesu
kalbamas.

Indokinijos klausimas iJm- 
tas iš konfrenncijos dientvar- 
kės. Tiesh gins deaybas pra
dėjo komunistinės Kinijos ats
tovas su I rančuzijo nanju mi 
nisteriu pirmininku Mendės 
France. Jiedu susitiko, ne Ge 
nevoj, bet Berne. Kalbėjosi 
vienu d; , tik su vertėjais. Jo 
kio komunikato spaudai nė 
vienas nė antras nepadarė.

Matyt, kad nėra ko skelbti 
Kaikas mano, kad tiesioginės 
derybos su Kinija, be Rusijos 
gali būt sėkmingos. Bet reikia 
neužmiršti, kad Kinija yra 
Maskvos vergė. Jos visa užsie 
nio politika priklauso nuo 
Maskvos. Kinija tiek ir taip 
darys, kaip pasakys Kremli
aus diktatoriai.

Šiuo metu komunistams 
svarbu kuo ilgiau vilkinti de 
rybas, nes tuo pat metu, ko
munistų armija veržiasi gilyn 
Indokinijon. Prancūzus nori 
pastatyti prieš įvykusį faktą. 
Atrodo, kad prancūzams ras
ti ta «protinga» ir «garbinga» 
taika bus nelengva. Komunis

tai yra laimėję. Prancūzai su 
tinka paliktųjų kontrolėj Indo 
kiniją esą >čią už 16 parale
lės. Brr1 úzija griežčiau re/ 
guoti del jos vi
daus poiiukos negali. Čia ir 
yra visa jos tragedija, i auk- 
sime tolimesnės įvykių raidos.

Guatemaloj civili
nis karas.

Centralnėj Amerikoj, Gua- 
temalos valstybėj, jau. visa 
savaitė, kai vyksta civilinis 
karas. Šio karo priežastis bu 
vo esamos vyriausybės palan 
kūmas komunistams. Guatema 
loj komunistai
turi pilną propagandos laisvę. 
Knygynai, koskai pilni komu 
nistinių, ispanų kalba knygų- 
Guatemalon buvo slaptai gabe 
narni ginklai iš Europos. Kraš 
te, iš milijono gyventojų, ko
munistų yra tik vienas kitas 
tūkstantis D ag krašto gy
ventojų vyriausybės poltika 
buvo nepatenkinti. Tą savo 
nepasitenkinimą pradėjo vie

šai reikšti.. Vyriausybė jėga 
ėmė trandyti opoziciją. Daug 
nepasitenkinusių pabėgo iš 
krašto. Poltiniai pabėgėliai 
susiorganizavo savo karinome 
nę ir šiomis dienomis įsiveržė 
į Gvatemalą tiks lu nuversti 
dabartinę vyriausybę. Vyriau 
sybės ginkluotos pajėgos irgi 
nedidelės Turi apie šešis tūks 
tančius kariuomenės Sukilėli 
ai. beabejo nė tiek neturi. 
Tačiau Jau į siveržė krašto 
gilumon apie 15 klm. ir užė
mė pora uostų ir vieną kitą 
strateginę vietovę.

Ateinančios žinios yra labai 
neiškios. Tiek vyriausybinin
kai. tiek sukilėliai giriasi lai
mėjimais. Tačiau lig šiol atro 
do, neturėjo vieni su kitais 
rimtesnio susirėmimo. Vyriau 
sybininkai tvirtina, kad suski- 
lėliai t«ri moderniškų ginklų 
ir aviacija.

Kaimyninė valstybės ir Jun 
gtinių Tautų Organizacija su
sirūpinusios šį civilinį karą 
kaip galint greičiau baigti.

Vašingtono Konferencija

prasideda sį penkdienį Kita 
konferencija tuo pat metu pra 
sideda Nova Delhi, Indijoj, į 
kur vyksta komunistinės Kini
jos atstovai.

Italijos

vyriausybė ir parlamentas yra 
palankūs Europos Gynimo 
Bendruomenei. Atrodo, kak 
šios sutarties patvirtinimas 
parlamente nesukels ypatingu 
diskusijų.

Prancūzijos dabartihės 

vyriausybės daugumas minis- 
terių yra priešingi Europos 
Gynimo Bendruomenei. Pran
cūzija bus vienintelis Europoj 
(laisvoj) kraštas, kuris prieši
nasi Europos Gynimo Bendru 
omenei.

Amerika

nerems tų kraštų -kurie nepa 
tvirtins Europos Gynimo Beri 
druomenės. Prancūzijai grę- 
sia pavojus negauti Amerikos 
dolerių. Amerika yra davusi 
Prancųzijos fabrikams visą 
eilę didelių užsakymų.

Mendes France

- sudarytoji Prancųzijos vyriau 
sybė turi svarbiausiu uždavi

GREMlO SÃO M1GUEL RENGIA LINKSMA

VAIVWA
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.

niu padaryti tvarką Indokino- 
joje Jis per mėnesį laiko 
pasižadėjo gražinti taiką In
dokinijoje. Jo vyriausybėn 
neįėjo uei krikščionys demo
kratai, nei socialistai.

Šveicarija gerai pelno.

Šveicarija maža Europos 
valstybė Alpių kalnuose, jau 
dvylika šimtmečių nepriklau
soma, buvo neutrali pirmo ir 
antro pasaulinio karo metu. 
Gamtos grožybės sutraukia 
daug turistų. Čia tik nesenai 
baigėsi Genevos konferencija 
Diplomatai paliko daug dole
rių. Dabar vyksta tarptauti
nės futbolo varžytinės. Gar
siausios pasaulio komandos, 
lydimos nemažo šiaip laisvų 
piliečių skaičiaus, atvyko 
Šveicarijon praleisti pinigų. 
Turizmas didelis Šveicarijos 
pajamų šaltinis.

Brazilijoje.
Atlyginimo minimumo klau 

simas paskutinėmis dienomis 
tapo centru dėmesio tiek dar 
bininkų tiek darbdavių tarpe. 
Kaip jau žinoma, nuo 1 d. lie 
pos turėjo įsigalėti naujas 
atlyginimo minimumas: São 
Pauly jis turėjo būti Cr. . . . 
2 300,oo. Apozentadorija sulig 
nauju atlyginimu jau pradėjo 
išskaityti nuo gegužės mėn. 
1 d.

Atlyginimo pakėlimu liko 
nepatenkinti darbdaviai. Mi
nas Gerais valstijos industri
jų federacija kreipėsi į vyri
ausią tribunolą prašydama šio 
prezidento paskelbto įstatymo 
vykdymą sulaikyti. Vyriausi
as tribunolas šiomis dienomis 
turės pasisakyti savo pažiūrą.

Darbininkija sujudo, nes jau 
ir pakėlus atlyginimą, pragy 
venimas yra sunkus, kasdien 
viskas brangsta. Jei atlygio 
mo pakėlimas būt sulaikytas 
visame krašte ruošiamas ge
neralinis streikas. Jis tuoj 
būtų pradėtas teismui pasisa 
kius prieš atlygimo pakėlimą.

Vengrija - Brazilija.
Šį sekmadienį susitiks Bra 

zilijos ir Vengrijos rinktinės. 
Vengrai jau ketvirta lošimą 
lošia nepralaimėję. Bet 
ir Brazilijos rinktinė ne iš kel 
mo išspirta^ Gerai paruošta ir 
nusiteikusi kovai. Brazilija tu
ri galimybės sulaužyti vengrų 
atsparumą.
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pusi. 2 MŪSŲ LIETUVA 1954 m. birželio 26 d-

T A
Prieš septynis šimtus metų 

karaliaus Mindaugo sujungta 
Lietuvos valstybė, savo galy
bės ir klestėjimo pasiekusi 
Vytauto Didžiojo laikais, už
tvenkusi mongolų antplūdi į 
Vakarus ir germanų veržimą 
si į Rytus, X v III a. gale tapo 
rusų imperializmo auka Tik 
po šimto dvidešimt metų nepa 
liaujamos kovos su okupantu 
musų tautos vieninga valiu, 
nepalaužiamu ryžtu ir didelė
mis aukomis buvo laimėta 19 
18 m> Vasario 16 - sios Aktas. 
Tačiau neilgai džiaugėmės 
snkiai atsikovota nepriklauso
mybe. Kremliaus tironai, pada 
rę niekšingą sąmokslą su Hi 
tleriu prieš taiką, prieš Balti 
jos valstybių nepriklausomy
bę ir prieš kitų valstybių inte
gralumą, okupa- o Lietuvą, 
pastatė Maskvos d r guojamą 
bolševiidnę «vyriausybę», jžū 
liai tyčiodamiesi iš lietuvių 
tautos valios, jau eilė metų 
žudo Lietuvos gyventojus, so- 
vietina kraštą, naikina tautą. 
Lietuva nenusilenkė ir nenusi 
lenks sovietinei okupacijai. 
Visuotinis Tautos sukilimą 19- 
41 m. ir nepaliaujamas laisvės 
trokštančios Tautos priešini
masis okupanto užmačioms 
akivaizdžiai rodo, kad lietuvis 
nesutiks būti vergas. Vykdy
dami nepalaužiamą Tautos 
valią būti laisva ir nepriklau
soma, mes dar kartą protes
tuojame prieš Sovietų Sąjun
gos įvykdvtą smurtą, prieš so 
vietinio okupanto kėslus savin 
tis Lietuvos suverenines tei
ses ir iškilmingai pareiškiame, 
kad Lietuvos suverenumas pri 
klauso išimtinai tik lietuvių 
Tautai. Teisė kalbėti paver
gtosios lietuvių 'kautos vardu, 
kol Lietuva sovietinės armijos 
okupuota ir Sovietų Sąjungos 
primestų bolševikinių pareigū 
nų terorizuojama, priklauso 
dol Lietuvos išlaisvinimo ko 
vojantiems lietuvių veiksni
ams, one Maskuos valdovams 
bei jų pastatytiems lietuviški
ems pareidavėliams.

Okupantas slepia nuo pašau 
lio savo smurto padarinius ir 
lietuvių Tautos kovą dėl lais

U T A
vės Jis dviguba, geležine šie 
na atitvėrė Lietuvą ir niekam 
svetimųjų neleidžia ten kojos 
Įkelti. Veltui jo pastangos nūs 
lėpti nusikaltimus! Pasaulis 
žino, kas darosi okupuotoj 
Lietuvoj. Laisvasis pasaulis 
jau pažįsta sovietiškojo impe 
rializmo klastingumą, nesais

Siu metų gegužės m. 17 d. Vyriausias Amerikos Teisinas 
vienbalsiai nutarė panaikinti lig šiol darytus negrams su
varžymus. Dvidešimt vienoj valstijoj negrai neturėjo teisės 
lankyti baltųjų vaikams skirtas mokyklas. Kaikur net ir i 
tramvajus, kur važiuoja baltieji, negras negali įlipti. Dabar 
visi šie skirtumai panakinti. Čia matome negrus skaitančius 

naują įstatymą.

tomą nei sutartimis prisiimtų 
įsipareigojimų, nei iškilmin
gai duotų pažadų, nei lietuvių 
Tautos valios.

Sovietų Rusijos agresijos 
viena pirmųjų aukų, Lietuva 
yra šiandien šaltojo karo lau 
kas, greta Latvijos, Estijos, 
Lenkijos, Vengrijos, Čekoslo
vakijos, Rumunijos, Bulgari
jos, Albanijos, Rytų Vokieti
jos ir eilės Azijos valstybių 
Tarptautinė Įtampa didėja. 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
vadovaujamas laisvasis pašau 
lis telkia jėgas. Demokratijos 

ir laisvės idėjų galia, techni 
kos ir medžiaginių ištekliu, 
persvara yra laisvojo pasaulio 
pusėje Griuvo visos tironijos. 
Grius ir ant nekaltų žmonių 
kraujo ir ašarų, ant klastos ir 
melo statomoji Sovietų impe 
rija. Nepadės jokie Kremli
aus valdovu suktumai ir vin
giai. Sovietų pavergtoji Euro 
pos dalis vėl bus laisva, ir 

sietuvos išvadavimas tėra 
laiko klausimas.

Broliai ir Sesės Tėvynėje! 
Perteikdami Jums išlaisvinimo 
viltį, mes kreipiamės j Jus. 
nepasiduokite okupanto klai
dinami, kad laisvasis pasaulis 
Jus pamiršęs. Jus nesate pa
miršti! Pasaulis žino Jūsų 
kančias, aukas ir lūkesčius. 
Akyliai sekite tarptautinių įvy 
kių raidą ir nepasiduokite 
provokuojami. Tausokite 'Bau 
tos gyvybę! Kas peranksty- 
vais spėjimais audrintų Jūsų

Venancijus Ališas

VANDENŲ GELE
O drebantis, dainuojantis šešėli.
Lyg motina su žiburiu prie varpsčio!
D>enų gelmėj tyras akis pakėlė 
Skaisti ir kupina jos metų karščio.

Buini gėlė. Spindėjimu papluko
Taurė nekalto žiedo ir apmiręs 
Nušvito skurdus krantas. Ryto pūką 
Kedendamas tenai giedojo girios.

Į vandenis gėlė jau ta skandinas. 
Ją pasilsiu šlamėjimas ant marių 
Vilioja kaitroje, kaip lūpas vynas.

Suduš banga - ir brilijantus veria 
Ant šalto, virpančio blakstienų siūlo. 
Pažvelk, mielasis veide: ji ten gula.

Iš eilėraščių rinkinio «Cascata Cristalina».

dvasią, tas talkintų okup into 
siekiams.

Visi Lietuvos laisvinimo 
veiksniai šioje geležinės už
dangos pusėje daro ir darys 
visus žygius, kad Sovietų agre 
sijos sutrukdytas mūsų Tau
tos suverenumo vykdymas 
būni atstatytas. Jie nesiliaus 
raginę Jungtines Tautas, tarp 
tautines institucijas ir laisvų 
jų kraštų vyriausybes sustab 
dyti okupanto vykdomą mėsų 
'Pautos fizinį žudymą ir dva 
sinį žalojimą tiek pačioje Lie 
tavoje, tiek Sovietų Sąjungos 
administruojamoje Mažojoje 
Lietuvoje, kurią Sovietai ko
lonizuoja, sovietina ir rusina, 
keisdami vietovardžius, depor 
tuodami ir naikindami to kraš 
to gyventojus, Prūsų Lietuvi 
us.

Broliai ir Sesės Laisvaja 
me Pasaulyje! Kol mūsų Tau 
ta Sovietų okupacijos įkalin
ta. kol lietuviams Tėvynėje 
užčiauptos lupos ir sukau ;ty 

tos rankos, mūsų, laisvėje 
esančiųjų, šventa pareiga už 
juos kalbėti ir veikti. Išblaš 
Ryti po visus žemynus, būki
me vieningi protu ir širdimi. 
Nesiliaukime žodžiu, darbų ir 
auka rėmę Lietuvos laisvini
mo pastangų. Moraliai remki 
me Lietuvos diplomatinius ats 
tovus ir suglaustomis greto
mis telkimės apie Vyriausiąjį 
Lietuvos išlaisvinimo Komite 
tą. Nesiduokime svetimos ap
linkos paglemžiami. Palikime 
ištikimi mūsų Tautos idea
lams. Nepamirškime atsakomy 
bės busimosioms musų Tau
tos kartoms ir istorijai.

Gegužės 18 ir 19 d. d New 
Yorke vykusios Politinės Lie 
tuvių Konferencijos, kurioje 
dalyvavo VLIKo ir Vykdomo 
sies Tarybos, Amerikos Lietu 
vių Tarybos ir Mažosios Lie
tuvos Tarybos atstovai ir Lie 
tuvos Laistės Komitetas ir

(pabaiga 3 pusi.)

Kaip jie mus sušaudė
Pulk. J. Petruitis

(Tąsa)

Iš prižiūrėtojų pusbalsiu pa 
sikalbėjimų koridoriuj,atidžiai 
klausydamas prie durų, supra 
tau, kad jis «yra juodai mė
lynas ir labs. ■*■..tinęs, dar ir 
veidas jo pamėlynavęs». Nuo 
tos dienos K. kamerą kasdien 
lankė gydytojas iki sausio 10 
d. Kas toliau darėsi - nebe
žinau, nes buvau perkeltas Į 
kalėjimą Nr. 1: taip vadinosi 
Kauno SDK (sunkiųjų darbų 
kalėjimas) Mickevičiaus gat
vėje. Sėdėdamas kalėjime Nr. 
1 labai aiškiai supratau, kas 
ir kaip K. sumušė.

Viena naktį j mano kamerą 
įsibrovė kokie penki prižiurę 
tojai ir vidaus kalėjimo vir
šininkas, eilinio NKVD karei
vio uniforma, mažiukas, bet 
labai «zajadlns» ruselis. Jis 
Įsakė man nusirengti nuogai 
ir, pastatęs kampe, liepė ne
judėti. Jie visi griebėsi krės 
ti: iškratė čiužinį, visus dra
bužius, batus, apžiūrėjo, kas 
yra už lango, ir visus kame
ros kampus. Nieko neradę, 
keikdami reikalavo, kad aš 
jiems būtinai atiduočiau pieš 
taką. Tas ruselis, vadinamasis 
kalėjimo viršininkas, jokiu bū 

du nenorėjo tikėti mano įro
dinėjimais, kad sieninis ka
lendorius 1941 metams ne ma 
no darbas. Gerokai mane iš
keikęs, ėmė plėsti tuos pačius 
prižiūrėtojus, Kad jie nemoką 
stebėti, nes toks kalendorius - 
tai ne vienos valandos dar
bas, jie turėję pamatyti. Bet 
nieko nepešę, iš mano kame 
ros išmarmejo į kitas.

Kitą dieną prižiūrėtojas, da 
vęs man grindims trinti aštrų 
šepetį ir vandens kibirą, lie
pė išplauti ir ištrinti visas ka 
meros sienas, kad neliktų jo 
kios užrašų žymės. Pradžioj 
maniau, kad nieko nepadary 
siu, tik sienas subiauriosiu, 
bet, kai ištryniau visą kamba 
rį, pasidarė toks švarutis, hal 
tas, lyg naujai kalkėmis išbal 
tintas. Kai išdžiūvo, mano ka 
merą tapo visiškai jauki, tik 
gaila, jos jaukumu nepasi
naudojau.

KARCERYJE

Sausio 10 d. prieš pie 
tus atsidarė mano kameros 
durys, mane išvedė į korido
rių, kur stovėjo stalas, ant 
stalo spintos stalčius su ma
no daiktais ir jų sarašu. G’-ą 

žino man visus atimtuosius 
daiktus, išskyrus išpjaustytas 
sagas, pieštuką bei ats. kari
ninko knygutę, ir liepė pasi
rašyti. Dar apie pusvalandį 
laiko išstovėjau koridoriuje, 
pastatytas veidu į sieną. Jie 
visada taip daro, kad netikė
tai negautum pamatyti kito 
kalinio, arba, kad kitas, paraa 
tęs, nepažintų. Stovėjau, kol 
sutvarkė, matyti, mano asmens 
bylą (kiekvienas kalinys pas 
juos turi dvi bylas: asmens ir 
kvotos). Paskui, išvedę į kie 
mą, pasodino mane į «Žaliąją 
Girelę» - geležimis aptrauktą, 
žaliai nudažytą seną autobusą 
Kauno kalėjimo kaliniams ve 
žioti. Tiesiai iš saugumo kie 
mo važiavo Duonelaičio, Mic 
kevičiaus gatvėmis ir įveže 
į kalėjimo Nr. 1 kiemą. Iš čia 
nuvedė mane į kalėjimo kon 
torą ir uždarė kambaryje prieš 
budinčiųjų valdininkų kamba 
rį. Tame kambaryje stovėjo 
tik vienas tuščias stalas, dau 
giau nieko. Čia išstovėjau 
vienui vienas kokias tris va
landas. niekieno netrukdomas 
ir turėdamas laiko pamąstyti, 
kas bus toliau. «Matyti. - mąs 
čiau sau, - mano tardymas 
jau bus baigtas, labai gerai 
pavyko teisintis. Gal kalėjime 
būsiu uždarytas bendroj kame 
roj su mano gerais pažįsta
maisiais. nebus taip nuobodu, 
be to, turėsiu jiems ko papa 

šakoti iš laisvės... «Po kiek 
laiko Įėjo į kambarį du uni
formuoti prižiūrėtojai ir prade 
jo nuodugnią kratą. Po kratos 
vyresniajam tų prižiūrėtojų 
turėjau atsakinėti į klausimus 
(vardas, levo vardas ir t. t): 
jis užpildė tam tikra anketą. 
Be a Įsakinėdamas p a m a č i a u 
atskleistoj mano asmens byloj 
lydraštį, pagal kuri aš buvau 
atgabentas iš saugumo į kalė 
jimą Nr. 1, tokio turinio: «Ka 
Įėjimo viršininkui Kalinį Jo
ną, Jokūbo s., Petraitį užda
ryti kameroj Nr. 72 ir laikyti 
griežtam rėžime iki atskiro 
mano paliepimo. Kvotų sk. 
virš. Razauskas». Dabar su
pratau, kad mano būvis nepa 
gerėjo, tik dar nežinojau, ko 
kia ta kamera Nr. 72. Vėl iš 
manęs atėmė visus daiktus, 
kurie draudžiama kalėjimo 
kamerose laikyti, - net ir pal 
tą buvo atėmę, bet paskui, 
kažin ką tylomis pasikalbėję 
tarp savęs, paltą liepė apsi
vilkti ir skrybėlę užsidėti. Po 
to, rankas sėdėjusį užpakaly
je, nuvarė mane prie kalėji
mo didžiojo korpuso plačių 
geležinių durų, kurias atraki 
no prie jų pastatytas ginkim» 
tas sargybinis lietuvis. Keliais 
laiptais pasikėlę} aukštą, prie 
jome prie kitų geležinių durų, 
ant kurių parašyta «Į III ir 
IV skyrių». Jas atidarė gele 
žinėj būdelėj su apskritu Hi 

kliniu langučiu paslėptas sar 
gybinis. Paskui ėjome dešinėn 
ilgu tamsoku koridorium iki 
pat galo, kur kairėj radome 
tokią pat būdelę ir duris su 
užrašu «III - IV sk.» ir kame 
rų numeriais. Durims atsida 
ries, nusileidome į tamsoką 
požeminį labai nejaukų kori 
dorių, kurio kairėj pusėj mū 
rinėj sienoj matyti šešios iš 
eilės siauros su dviem užrak 
tais geležinės dureles Nr. «60. 
70, 71. 72... 74». Tai čia visi 
tie šeši Kauno kalėjimo kar
ceriai, kuriuose, sykį pabuvęs, 
nubaustas kalinys (paprastai 
baudžia už nusikaltimus, pa
čiam kalėjime padarytus, nuo 
vienos iki septynių parų kalė 
jimo viršininkas) daugiau į 
juos grįžti nebenorėdavo. Ma 
ne privedė prie karcerio Nr. 
72. Čia, prie karcerių, budįs 
prižiūrėtojas vėl apkratė ki
šenes, rankoves, skrybėlę ir 
tarpukojį, paskui atidarė duris 
Nr. 72, įgrūdo mane veik į 
patamsį, užtrenkė ir užrakino, 
smarkiai žvangtelėjęs dviem 
raktais.

Iš karto negalėjau įžiūrėti, 
kur aš patekau, nes labai silp 
nai švietė vielomis apipinta, 
storu nepermatomu ir apdul
kėjusiu stiklu apdengta elek
tros virš durų lempute.

(B D)
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Iš Lietuviu
— D. Britanija. Lietuvis fil 

mų artistas. Gimęs Joniškyje 
Laurynas Skinkys, D. Britani 
joje filmose žinomas kaip La u 
pence Harvey, ligi šiol vaidi 
no jau 14 filmų ir netrukus 
pasirodys britų - italų statoj 
filmoj «Romeo ir Julija». Bai 
gęs britų Karaime Dramos 
Meno Akademija, dirbo Man 
chesterio teatre, kol buvo 
pastebėtas filmų agentų ir 
1948 m. pasirodė savo pirmo 
joj filmoj. Jo nuotraukas daž 
na i galima matyti britų, žur
naluose arba televizijoje,

— Jungtinės Amerikos Vals 
tybės Balio veiklos dešimtine 
eini paminėti seimas šaukia 
mas JAV.se Cie velando mies 
te š. m. lapkričio 26 27 d.

— Lietuvos skautų brolija 
tremtyje deda visas pastangas 
išgauti Tarptautinio Škotų Bin 
ro Londone pripažinimų. Drau 
ge su kitų kraštu skautais yra 
sukurta «Skautų Egz'lyje Są
jungą», per kurios suvažiavi
mų Filadelfijoje sėkmingai 
reiškėsi Lietuvos skautams 
atstovavę V. Čepas, A Bane 
vicius ir J. Ulėnas. Per rinki 
mus į sekretoriatų V. Čepas 
gavo daugiausia balsų. Suva
žiavimas priėmė sąjungos 
konstituciją ir nutarė išleisti 
informacini laikrašti «Semper 
Vigilant». Vyr. lietuviu skau
tininke išrinkta O Za Iskiėnė, 
garbės gynėja Dr. J. Aglins- 
kienė.

—Lietuanistil os institutas 
renka nau ą s ,vo pir niniuką. 
Iki šicl laikinai tas pareigas 
ėjo Dr. P. Jonikas. Instituto

(pabaiga iš 2 pusi.)

kurioje Lietuvos Įgaliotam Mi 
nisteriui Washingtone atstovą 
vo stebėtoju - patarėju Lietu
vos Generalinis Konsulas New 
Yorke, varpu skelbdami ši žo 
di vieningai sn visa Tauta 
galvodami ve kdami ir jaus
dami, Lietuvos didingos praei 
tęs drąsinami, išlaisvinimo 
tikrumo gaivinami, ryžtamės 
tęsti bekompromisinę kovą su 
bolševikiškuoju okupantu, iki 
Lietuva ir vėl bus nepriklau
soma ir laisva

Tepadeda mums Dievas!
Tagyvuoja laisva’ demokra 

tinė, visas lietuviškas žemes 
apjungianti Lietuva!

Tegyvuoja visų lietuvių vie 
nybė!
New Yorkas, 1954 m. gegužės 
19 d.

POLITINĖS LIETUVIU KON 
FEREN GIJOS VARDU:

Prel. Mykolas Krupavičius.
Vyriausiojo Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto 
Pirmininkas

Karolis Žalkaaskas, 
Vykdomosios Ta r y bos 
Pirmininkas

Lietuvos ministério
JWashingtone pavestas:
Jonas Budrys, 
Lietuvos Generalinis 
Konsulas

Erdmonas Simonaitis, 
Mažosios Lietuvos 
Tarybos Pirmininkas

Leonardas Šimutis, .
Amerikos Lietuvių
Tarybos Pirmininkas

V a c 1 o v a s S i d z i k aus k a s
i iet'r-’os Laisvos
Ko uileto Pirmininkas

Gyvenimo.
tikrieji nariai yra K. Alminaus 
kas, M. Alseikaitė - Gimbutie 
nė, K. Avižoms’ J. Balsys, M. 
Biržiška, Vacį. Birž'ška, L. 
Dambiiunas, Z. Ivinskis, J. Ja 
kštas, P. Jonikas, V. Krėvė - 
Mickevičius, A. Kučas, V. Ma 
eilines, K. Pakštas, P. Flateris, 
J. Puzinas. A.Salys. A. Senas, 
Pr. Skardžius, S. Sužiedėlis. 
A. Šapoka, ' . Trumpa, A Vai 

Prez. Eisenhower pasirašo parlamento priimtą Įstatymą, su 
Vg kuriuo Amerika, bendrai su Kanada švento Lauryno upę 
pritaikins la.i\ų plaukiojimui... Kanalas turės ,3920 kilometrų 
ilgio. Juo bus galima priplaukti iš Atlanto ligi Detroito ir 
kitų miestų esančių prie didžiųjų ežerų. Darbas atsieis bC5 
milijonus dolerių. 600 milijonų reiks išleisti elektros jėgai 

nių įrengimui.

čiulaitis, A. Vasiliauskas, V. 
Viliams.

— Į Liet. Studentų Sąjun
gos centro valdybą dauguma 
balsų išrinkti V. Vygantas. K. 
Kudžma, V. Germanas, A. Su 
žiedelis. R. Rauchaitė, A, Ba 
rzdukas ir A. Keželis, rev. ko 
misiją V. Gylys, E Vitkus 
ir B. Mac i u i ka; garbės teismą 
- R Mieželis, V. Žvirzdys ir 
V. Kavolis. Iš 572 studentų bal 
savime dalyvavo 402. (Liet. 
Sporto Klubas New Yorke 
laimėjo New Yorko valstybės 
futbolo taurę.) Komp. J. Gai
delis rašo oratoriją pagal B. 
Sruogos žodžius «Giesmė apie 
Gediminą». Jos libretą paruo
šė muzikas A. Kučiunas. Orą 
torija numatoma baigti i va
saros. galą.) Dail. A. varnas

Is Rio de Janeiro Lietuviu 
veiklas.

Gedulo Diena Rio de 
Janeiro.

Lietuvos ir Latvijos Valsty 
bių pasiuntinybės ir Estijos 
konsulatas Rio de Janeire telk 
tinėmis jėgomis surengė Gedu 
lo Dienos minėjimą (VI. 13) 
A. B. i. - Spaudos Rūmų sale 
je, kuris praėjo nepaprastai 
pakilia nuotaika. Perpildita 
kviestinių svečių salė (bent 
60 asmenų liko stovėti pasie 
niais ir koridoriuje) įtemptai 
klausė pirmojo kalbėtojo K. 
Asto - Estijos konsulo ■ pra
nešimo apie pasibaisėtiną bu 
klę Pabaltijy, okupuotame 
Maskvos bolševikų. Kai kalbė 
tojas, įžymus estų rašytojas 
paminėjo, kad ateis diena 
teisti ir Višinskį, vienintelį Ii 
kusį iš trijų Pabaltijo budelių, 
salėje pasigirdo stiprūs, ilgi 
plojimai. Po trumpos Latvijos 
ministério P. Olins kalbos ž<> 
dį tarė Lietuvos ministeris Dr 

jau įpusėjo savo įspūdingą 
darbą «Mindaugo vainikavi
mas». Kompozicijoj bus dau
giau kaip 70 figūrų. Amerikie 
čiai šiltai sutiko lietuvio dai
lininko A. Bielskio Elskio ta
pybos darbų parodą New Yor 
ke.) Pr. Padalis, keletą metų 
profesoriavęs Detroito un-te, 
pereina dirbti į Amerikos Bal
są ir išvyksta į Europą.

— Kanada Prieš Vilniaus 
savinimąsi Kai Kanados len

kai viešai paskelbė Vilnių 
esant jų miestą ir jo vardu 
pavadino vieną ats. karo la
kūnų dalini, Kanados lietuviai 
dėl tu pakėlė didelį triukšmą. 
Kanados LB Politinis Komite 
tas pasiuntė griežtą raštą K a 
nados krašto apsaugos minis- 
teriui. kurio žinioj yra ais ka 
ro lakūnų organizacija musų 
veiksniams ir Lenkų Ameriki
ečiu Kongresui. Proteste nu 
rodoma, kokias teises Į Vilnių 
turi lietuviai ir kaip tuo rei
kalu yra pvz. pasisakę tokie 
žymus pasaulio vyrai, kaip 
Tautu Sąjungas pirm. Leon 
Bourgeois, W. Churchillis. 
b'.iv Italijos ambasad. Lenki 
i ii Fr. Tomassini, buv. anglų 
min pirm Attee ir kt. Tuo 
reikalu ž' Tu padarė ir gen. 
Rons. V. Gylys.

Frikas Meieris. «Lietuviu tau 
ta. - kalbėjo Lietuvos atsto- 
vas per tukstanmetį savo 
gyvenyma prie Baltijos, yra 
patyrusi įvairių priešų antplū 
džių. Tautos atmintyje ir tau 
tosakoje išliko gyvi šimtme 
čiai kovos prieš mongolus, 
kada Lietuva, tada stipri ir 
gaPnga, buvo vienintelė tvir 
tovė, apgynusi V. Europa nuo 
Azijos... Tautos atmintyje dar 
gyvi vaizdai skriaudų, patirtų 
iš Carų Rusijos regimo XIX 
amžiuje. Tačiau lietuviu tauta 
niekad nebuvo taip naikinama 
ir žudoma, kaip dabar - bol
ševiku okupacijoje, niekad 
žmonės tiek nekentėjo nuo 
ligų ir bado, niekad nebuvo 
tiek daug jų išplėšiama iš na 
mų i? išvežama vergų dar
bams į Sibirą, kaip kad dabar, 
XX amžiuje, kada barbariško 
bolševikų režimo atkirsta nuo 
civilizuoto pasaulio lietuviu 
tauta turi gyventi valdžioje

(Pab- ig.a 4 nesi.)

Marija Magd. Mykolaitytė 
v <

ROŽE GRIUVĖSIUOSE
Mačiau aš pilį puikią, gražią, 
S.i rožėm prie langų.
Rodos tik laimė ten klestėjo, 
Rodos nebuvo ten vargų.

Mačiau gražias tenai dvi damas..
Jos vaikštinėjo tarp gėlių.
Mačiau ir seną vieną poną — 
Seną jau poną plaukti žilų.

Dažnai girdėjau skambant valsus — 
Šopeno valsus taip puikius, 
Arba meliodijas svajingas, 
Ar smuiko raudančio vingius.

Bet «mainos rūbai margo svieto», 
Anot Maironio išminties — 
Devynios dienos neprabėgo 
ir nebeliko tos pilies.

Tik griuvėsių beliko krūvos, 
ir pelenų krūvos pilkų.
Tartum vaiduokliai mojo rankom 
Sudriskę liekanos šilkų.

Mačiau kai nešė karstą juodą — 
Ne vieną karstą — tris karstus.
Tai nešė kimus pilies ponų 
Po griuvėsiais pilies rastus.

Devynios dienos neprabėgo 
Ir vėl buvau aš prie pilies.
Jaučiau dar mirtį tenai tvaikią, 
Aplink nebuvo nė žolės

Bet tuos griuvėsiuos, pelenuose 
Stiepės gyvybė vėl jauna — 
Šiltuose saulės spinduliuose 
Šypsojos rožė raudona.

Sergi? Kreipkis į

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

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.

Tautietį Nepraleisk Progos
įsigyti nuosavą žemės ūkį naujoje lietuvių žemės ūkio 
kolonijoje prie busimo didžiausio miesto Šiaurės Pavano
ję CIANORTE. Naujoji lietuvių kolonija randasi vos už 
kelių kilometrų nuo būsimos geležinkelio stoties ir ae
rodromo, kuris jau greitai bus baigias statyti. Pirmos 

I 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 

į metams, prieinamomis sąlygomis. Žemės derlingumą liú 
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 RE \ lėk 
tuvu arba traukiniu iš S. Paulo į Maringą į ten ir atgal. 
Mokėjimas už žemę atliekamas tik kompanijos raštinėse 
Maringá, Londrinoje ir São Fauly.

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 
reikaiinga iš S. Paulo išvykti vieną dieną an! sčiau.
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(Tąsa iš 3 pusi.)

tų, kurie sugriovė žydinti 
ekonominį tautos gyvenimą, 
sugriovė seną kultūrą ir dar 
visais budais niekina lietuvio 
sielą, jau nekalbant apie tai, 
kad atėmė jai paskutinį lais
ves šešėlį. Susijaudinę k'au- 
sytojai keletą kartų garsiais 
ir ilgais plojimais buvo per
traukę min Meierio kalbą.

Baigos žodį tarė senatorius 
Hamilton de Lacerda Noguei 
ra, kurį pusės vaiando kalbo 
je analizavo, remdamasis Dos 
tojievskio raštais ir savo pri 
eš 20 metų parašytos knygos 
ištraukomis, kentėjimo pras
mę ir rusiško nihilizmo bei 
bedieviškumo pavojų V.^Euro 
pos kultūros tautoms, gražiai 
išvesdamas, kad Lietuvos bei 
kitų kenčiančių kraštų kan
čios nėra veltui.

Buv. Čekoslovakijos <ninis- 
teris Brazilijai Dr. Jan Reis- 
ser, Centro Brastleiro da Eu
ropa Livre vardu padėkojo 
visiems už tokia prasmingą 
ir kovingą nuotaiką prieš bai 
sųjį civilizacijos priešą bolše
vizmą. Čia pat salėje senato
riui dėkojo lietuvių vardu kan 
prof. Ignatavičius. Be pabal- 
tiečių, salėje daug buvo rink 
tinės bra‘zil.ų publikos bei če 
kų, lenkų, rumunų ir kt. Vi
sos prakalbos buvo Švietimo 
m-jos radiofono gravuotos. 
Spauda skyrė daug dėmesio 
Gedulo Dienai, Po minėjimo

Reikalingas advokatas byloms vesti?

Nieko nelaukdamas kreipkis į

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

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

Geriausias būdas sutaupyti šiais nepastoviais laikais yra 
dėti pinigą į nejudamą nuosavybę. Ilgai sau galvos 
nesukdamas įsigyk PIGIA KAINA, vos Cr$ 20,00 už me 
trą žemės, ILGAM 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 daržinikyg. 
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.

Madeiras do Brasil 
PERES & PRANAS LTDA. 

Importação — Exportação
Į Raštinė:- Av. Churchill, 94 - 11.o and. - sala 1110
Į 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
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laikraščiuose buvo išspauz- 
dinta reikšmingi ..aprašymai 
ir fotografijos. Pasiuntinybėje 
gauta daug laišku, išreiškian
čių užuojautą lietuvių tautai. 
Ypatingai būdingas Vokieti
jos ambasadoriaus Dr. Oeler 
raštas, kuriame jis reiškia 
daug simpatijos ir užuojautos 
Gedulo Dienos proga, pabrėž 
damas, kad «ši diena yra pati 
juodžiausia žmonijos istorijo
je ir viena žiauriausių ilgoje 
Baltijos tautų kančioje».

Pietų korėjos užsienio reikalams ministeris Pyun Yung Tay 
(su akiniais). Dr. You Chan Yang, ambasadorius Vašingtone, 

atstovavo savo kraštą Gene vos konferencijoje.

— Eduardas Girčys, Įžymus 
sportininkas ir koresponden
tas, liepos mėnesy išvažiuo
ja į J. A. V. į kur jį siunčia 
vietinė b-vė, kurioje Girčys 
tarnauja. E. Girčys Lietuvos 
Pasiuntinybei Rio Janeire pa
dovanojo tautinę trispalvę, 
kuria buvo papuošta ABI salė 
Gedulos Dienos minėjime.

- Stasys SIMANA ViČlUS 
ir žmona, pasitelkę pora da
lyvių, atidarė maisto gaminių 

krautuvę puošnioję Copaca- 
banoje, Gražiausioje Rio de 
Janeiro daly.

— Vytautas PETRONIS, ku 
ris prieš metus atidarė savo 
spaustuvę, dabar į sigijo brau 
gią didelę spauzdinimo maši
ną. Jo spaustuvėje dabar bai 
giama knyga L1TUAN1A 1LUS 
TR\DA, kurią leidžia Dr. Me 
ieris Spaudos atgavimo sukak 
tuvėms paminėti. Si knyga 
bus platinama ir São Paulo 
miesto 400 metų sukaktuvinės 
parodos proga, kurioje ofici
aliai pakviesta ir dalyvauja 
Lietuva. Dr. Manoėl Faes de 
Oliveira Filho, Švietimo M- 
jos mokyklų inspektorius krei 
pėsi į Lietuvos Pasiuntinybę, 
prašydamas medžiagos apie 
Lietuvos gydomuosius vande
nis ir vasarvietes. Dabar, gir 
dėti, jis išspuzdino knygą apie 
Europos kurortus, kurioje yra 
įtraukta ir Lietuva.

— Lietuvos Pasiuntinybėn 
Rio de Janeire kreipėsi laiš
ku iš J A. V. p. Karnėnas, 
prašydamas suteikti žinių 
apie Adolfą Korniaka, arba 
iškreiptai: Čorniak, Korniago 
bei Cornigo, Karolio sūnų, 
išvykusį su darbininkų parti
ja iš Okupuotos Lietuvos 1930 
metais, su lenkijos piliečio 
dokumentais. Adolfas Kornia
ka yra gimęs prie Svyriu Vy 
sniavo miestely, lietuvių šei 
moję ir kalbėjo lietuviškai. 
Dabar, gal būt, jo reikėtų ieš 
koti lenkų ar gudų tarpe, jei 
lietuviu sluogsniuose jo var
das nebūtų žinomas. Visos su 
sijusios su tuo reikalu išlai
dos bus apmokėtos jo pusbro

(Pabaiga 6 pusi.)

Modernizuotas cigo- 
niskumas

Lenkų publicistas Gwizdals 
ki ( « Wiadomosci Codzienne», 
Cleveland, 1953 IX. 12 d. ) 
rašo, kad mes’ Amerikos gy
ventojai, turime gražius ir pa 
togius namus, bet kiek juose 
laiko praleidžiame? Vyras re
guliariai dirba fabrikuose ir 
įstaigose, o moterys, turinčios 
moderniškos virtuvės įrengi
mus, elektrinius ir automatini
us skalbtuvus, elektrines šiuo 
tas mašinsas prosijimui, kiau
šinių plakimui, sunkos spaudi 
mui, turi maža darbo namie 
ir eina dirbi už savo namų, 
Vaikai gimsta ligoninėse, au
klėjami vaikų darželiuose, 
prieglaudose, žiemą eina į 
mokyklas, o vasarą į stovy
klas. Su savo draugais susitin
kame naktiniuose klubuose, 
viešbučiuose, restoranuose, 
užoigos namuose, pliažuose, 
balių ar susirinkimu salėse, 
bet retai savo ar jų butuose. 
Turėdami savo automobilius, 
išvažiuojame į užmiesti, į ki
tus miestus ãr valstybes, na
kvojame svetur, valgome ka
vinėse, restoranuose, trauki
nių valgyklose, budelėse prie 
plentų bei autostradų. Susirgę 

Ar jau isigijai rašytojos K. Pažėraitės idomtį roma-

na «Nusidéjelá» ir jos novelių rinkini «Didvyriu Žemė»? Jej

ne - nieko nelaukdamas kreipkis į Mūsų Lietuvos» redakciją
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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
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REIKIA BALDU? KREIPKIS Į TAUTIEČIO
J. L. GalirisKas Ltda.

BALDŲ SANDĖLĮ. '
( A F. DR. GIACAGLINI, 71-C — V. ALPINA. f|
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išvykstame į ligonines ar kli 
nikas. Pasenę, einame į sen v 
lių. prieglaudas. Ir vėl mes ne 
savo namuose. Kai mirštame, 
musų kūnai eina į graboriaus 
salę. Per visą savo gyvenimą 
nuo vaikystės iki vėlyvos se
natvės, bėgame kažkur, jieš- 
kome kažka, nors savo na
muose turime radiją, televizi
ją ir visokius patogumus. Ar 
dabartiniai amerikiečiai nese 
ka čigonų pavyzdžiu, kurie nie 
kuomet nebuvo prisirišę prie 
savo namų ir mėgo keliauti? 
Musų tėvai senoje tėvynėje 
neturėjo patogumų nei tokių 
pramogų, bet daugiau laiko 
leido namie, savo šeimose 
savo namuose skaitė geras 
knygas, vaišino savo gim - 
nes ir draugus, ir vaikus au
klėjo šeimos atmosferoje.

Pagalvokite, ar Amerikos 
gyvenimo sąlygos nepadarė 
iš musų moderniškų čigonų. 
Mes gimstame, mirštame ir 
didesnę savo “gyvenimo dalį 
praleidžiame ne namie. Siame 
krašte lyg ir negalioja lietu
vių priežodis: «Visur gera, 
bet namie geriau » Amerikoje 
turėtų galioti priežodis: «Vi
sur geriau, negu savo namuo 
se, nors jie pasakiškai pato
gus palyginti su Rytų Euro
pos namais.»
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Jprisiffys & Čia
PARDUODA

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS.
balso grynumas, skambumas

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

Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui
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® Rastinės Darbai ir Teisiniai Patarimai nu 
tin

l|il Natūralizacija, inventoriaus, surašymas, išieškojimas 
jįjį skolų, persiskyrimai (desquites) nuomininkų išvary- 
iiii mas, kriminalinė ir darbo teisė.
Illl Darbininkams patarimai veltui.
nu
"J1 Galima kreiptis šiomis valandomis nuo 10 iki 12 vai.
’!" ir nuo 16,30 iki 19 vai.
nu ’
nn

iiil Rua Roberto Simonsen, 13 -- 3° — salas 31'6 • 310 
lįįl (Senoji rua do Carmo ir kampas P-ęa Clovis Bevilaqua) 
liíi São Paulo

[MEKANIKOS DIRBTUVE T
•j Gaminami Įvairiausių braižinių vitražai, 

vieliniai tinklai tinkavimui ir tvoroms, 
langų stiklų apsaugos, užtvaros, geležinės

H durys ir vartai,- banguotos skardos durys 
sa

Gaminami žibintuvai Įvai
riausių tipų. Daromi Įvairių 
dydžių grąžtai žemei gręž
ti. Pardavimas grynais ir 

išsimokėtinai.

LEONAS VARNAUSKAS
Telefonas (recados) 3-0707

Rua 12 N.o 39 — Vila Želi na 
Avenida Zelina N.o 714 — (funcLs) 
Caixa Postai 4118 — 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 oakvietimai i namus — Senų portretu reprodukcijos 
RUA 8ÂO CAETANO, 447 —TEL. 4-5570 — SÁO T/\ U i O ;
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Industria e Comercio de Calçados

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

Rua Javaės, 719 -- São Paulo

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

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

SKAITYK IR PLATINK
«MŪSŲ LIETUVA»

RIVIERAJARDIM
apylinkėje - nuėsta-

sveikas klimatas, tik už
kelias, tarp

Įsigyti žemės
nešimu ir ilgalaikiu išsimokėjimu

Santo Amaro 
baus grožio gamta 
18 klm. nuo Praça da Sé, geras 
dviejų pžerų. Puiki nroga dabar 
sklypą su mažu 
— 100 mėnesių.

Reikalingų informacijų gauti tik pas vienintelį Įgalio- 
tini šias žemes pardavinėti musų tautieti Kasi Kmiliausk}, rua N 
Benjamin Constante 23, 1-o andar sala 6. Fone: 34-5914. Šiokiadie
niais iki 17 vai. Sekamdieniais ir šventėmis 8-9 vai. ryto.

Suinteresuotus nuveža ir parveža. Iš Santo Amaro eina autobu 
sai Jardim Riviera. Iš Socorro galima nuplaukti laiveliais.
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Statybos medžiagos sandėlis ir Įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo Įrankių 
krautuvė tiktai pas

VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS 

L I N D O Y A

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINI OJAI

DTTfi-DTMn RTTFNO 7GR „ P^fn 1

1 Ü5/ML A'DjF A115 Ii5li If 185 II ltda.
Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, kurio 
puikų veikimą i žmogaus sveikatą ja,u visi yra vien
balsiai pripažinę. Pabandykite. įsitikinkite ir visa

dos naudokite!

UUtCB
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LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEK

AV. ZELINA, 706 — CAlXA POSTAL, 371 — SÃO PAULO
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JANAVIČIŲ ŠEIMAI, mirus mylimam vyrui ir tėvui 
Antanui Janavičiui, reiškiame nuoširdžios užuojautos.

Matelionių šeima
fingaHaBBHBBSaHaHBHaBanBHBXHBBBmffSWDaunKSCaBKSaBBaaCBBESHnHHKKBBa nHSSJSKMSSBXlKCBai

MONIKAI JANAVIČIŪTEI. Bendruomenės choristei 
mirus brangiam tėveliui, nuoširdžiai užjaučiime.

— Argentinoj? karo aviaci
jos lakūnas - pilotas Jonas 
Pavilavičius, praėjusią savai
tę, su civilinės Argentinos 
aviacijos lakūnais buvo ats
kridęs į São Paulo į ruoštą 
aviacijos šventę, kuri įeina į 
São Paulo miesto 4()0 metų 
sukaties programą. Nors laku 
nas J. Pavilavičius yra gimęs 
ir augęs Argentinoje, toli nuo- 
lietuviškų centrų, tačiau kai 
tarnybos reikalais buvo atkel 
tas į Buenos Aires, užmezgė 
ryšius su lietuviais ir neblo 
gai pramoko lietuviškai. Atvy 
kęs i São Paulo norėjo susi 
tikti su lietuviais Turėdamas 
adresą p. St. Meilūno, ten ir 
nuvyko. Dar aplankė Popeli
us, Pavilonius, kun. Kleboną 
P. Ragažinską ir kt. Šios sa 
vaitės trečiadienį išskrido at 
gal Argentinon.

— Birželio mėn 18 d. Vila 
Zelinoje, pora mėnesių sunki 
au pasirgęs, mirė Vincas Skio 
tis, 51 m. amžiaus, kilęs iš 
Telšių apylinkės. Paliko nu
liūdusią žmoną.

— Birželio mėn. 19 V. Želi 
noje, vėžio liga mirė Antonė 
Verbickienė Katinaite, 50 me 
tų amžiaus, kilusi iš Aluntos 
apylinkės. Paliko nuliūdusį 
vyrą Igną Verbicką.

— Birželio mėn. 23 d. Santa 
Casa ligoninėj mirė Antanas 
Janavičius, 49 m. amžiaus, 
kilęs iš Šventežerio. Paliko 
liūdesyje žmoną Agotą ir dūk 
terį Moniką.

— Šį sekmadienį V. Belos 
mokykloje įvyks linksma lie
tuviška joninių šventė su me

nine programa. Įėjimas ne
mokamas. Pradžia 3 v. p.p.

— Kun. Al. Arminas praėju 
sį sekmadienį perėmė admi
nistruoti naujai įkurtą Maua 
parapiją. Į iškilmes, kurios 
buvo sekmadienio vakare, 
nuvyko Kun. A. Armino drau 
gų bei prietelių, kaip kun. P. 
Ragažinskas, deputatas Alfre 
do Farhat, Petravičiai, K. Am 
brozevičius, F, Girdauskas, 
P. Šimonis, M. Tamaliūuas, J. 
Vigelis, J. Matelionis ir kt. Po 
pamaldų, v a k a r i e n js 
metu, pirmam Mauá parapijos 
klebonui svečiai linkėjo sėk
mingo darbo. Mauá apylinkėj 
yra apie 20 didelių fabrikų, 
nes industria, jai vieta patogi 
- arti Santos uostas ir yra 
erdvės kur plėstis.

SUSIRINKIMAI

Šį sekmadienį 5 vai. šaukia 
mas Liet. Kat. Moterų Draugi 
jos ir Maldos Apaštalavimo 
susirinkimai.

— Teko patirti, kad Vyriau
sio Lietuvos Išlaivinimo Ko
miteto (VLIl'o) atstovas, dar 
šiais metais aplankys P. Ame
riką, taigi ir Braziliją.

— Praėjusį šeštadieni, bir
želio mėn. i9 d, pakėliui iš 
Amerikos į Montevideo, buvo 
užvažiavęs Vila Zelinon misi 
jonierius kun J. Bružikas S. 
J. Misijonierius žada ateinan 
čių metų pradžioj atvykti Bra 
zilijon vesti misijų.

PAIEŠKOJIMAS

Otto Lakner, gyvenantis 281

(pabaiga |

lio Ed. Karneno, gyv. US'.. 
6575 Rihcmond Rd Bedford, 
Ohio. Labai prašoma geros 
valios tautiečiu padėti ieško
ti, pranešant Lietuvos Pasiun- 
tinyben Rio de Janeire. Rei
kalas svarbus.

— Pranas ZIEZIS, vienas 
žymiausių Rio de Janeire lie
tuviu miško prekybininkų, ty
rinėja galimybes atidaryti 
prekybos firmą savarankiškai.

2 Ši == == = ==*= =

Liet. Kat. Bendruomenės Choras

Estr. So, Boston. Mass, USA 
ieško savo brolio Rudolfo Lak 
nerio, atvykusio Brazilijon 
1948

Kas turėtų kokių nors žinių 
apie ieškomąjį, prašoma pra 
nešti «M. L » redakcijai Vila 
Zelinoje, arba laišku: caixa 
postai 4.118, São Paulo.

— Iš Lietuvos Atstovybės 
Rio de Janeire praneša, kad 
P Gulhenne de Almeida ofi
cialiu raštu pranešė. Lietuvos 
Pasiuntinybei, kid 409 cio Pa 
rodą S. Pauly bus atidaryta 
rugpjūčio 21 d. ir prašo pas
kirti generalinį komisarą, kaip 
jungiantį asmenį, tarp Parodos 
Kom teio ir Lietuvos Pasiun 
tinybės. Min. Meieris yra Pa
rodos Komiteto garbės narys 
ir jo bei Latvijos ir Estijos 
kolegų intervencija. Užsienio 
reikalų ministerijoj, buvo gau

ta Pabaltijo valstybėms vieta 
Tautų Rūmuose, tautinei paro 
dai surengti.

Red pažiba. Del vietos 
išrūpinimo Tautų Rūmuose, 
pranešimas neatatinka tikre
nybei. Vieta buvo išrūpinta 
Lietuvos konsulo p. Al Poli- 
šaičiė ir São Paulo Lietuvių 
Tarybos atstovo kun. P. Ra- 
gažinsl o as a igomis. Latviai 
su estats, but negavę patalpų 
parodai, jie jau per velai pra 
dėjo rūpintis.

Su jais lietuviai pasidalino 
gautomis patalpomis tik soli 
darumo vedini.

LAIŠKAI

Vyt. Vosyliui, H. Guzikaus 
kui, Ant. Lazdauskui, Aid. 
Masytei, V. Baniui. Al. Gra
bauskui, Janinai Valavičienei, 
Ant. Andruškevičiui.

— Lietuvos Pasiuntinybė 
Rio de Janeire atidavė spau
dai «The Lithuanian Folk Poe
try (Listuviu Tautosaka) re
feratu, kurį Dr. Meirio prašo
mas paraše Dr, Jonas Balys, 
į žymus lietuvių tauto sakinin- 
kas ir LTA buv. direktorius, 
Referatas bus patiektas Tar
ptautiniam Folkloro Kongre
sui, įvykstančiam Sao Pauly, 
ryšy su 400 metų miesto su
kaktuvėmis.

, 1111 ■,.» ufovincirj uuuf*

PAIEŠKO

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
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PRAÇA SAO JOSÉ, 1 - V. ZELINA — S. PAULO

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI
NAUJANYB1Ų

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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Lietuvos Parodai Ruošti Komiteto 
Pranešimas.

Šiuo pranešame, kad Lietuvos Parodai Ruošti Ko

miteto ja«F visos sekcijos pradėjo veikli.

Tuo būdu, sekcijų nariai, vienokiu ar kitokiu rei

kalu, aplankys kiekvieną mūsų tautietį.

Kad įlipsianti paroda gerai pavyktų, atneštų kuo 

daugiau naudos ir Lietuvai garbės, padėk kuo gali: ar 

tai eksponatais, ar skaliku.

Kiekviena parama bus su padėka prriimta, o be to 

tai bus dar proga įrodyti, jog esi vertas nešioti Lietu

vos vaikų vardą.

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

z:::::::::::::::::»::::::::::::::::::::::::::::

Parduodamas pianinas fir
mos August Meyer.

Teirautis Vila Zelinoje, rua 
Marechal Malėt, 21.

nnnnin
Kiekvieną sekmadienį prie 

bažnyčios pas spaudos platin 
toją B. Šimkų galima gauti 
nusipirkti naujausių lietuviš
kų knygų bei laikraščių.
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IRM AOS

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

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

Aberturas de firmas 
Encerramentos de firmas 
Transferencias de firmas 
Contrat. na Junta Comercial 
Distrat. na Junta Comercial 
Escritas Fiscais 
Escritas Comerciais

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

HORÁRIO das 8 às 19 horas.
lįsnii nniimii inniinn niniiniiniiiiiiniiiiiiiNiiiiiniiniiniiniiniiniiniiniiiuiniiiiiiniiniiiiiiiiiiniiiHiniiiiiiiiiiniiniiniiniiniiniinniiiiiiiiiiii!irlii

Geros žemės - 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 
garantijomis.

Persiunčiame pirkimo prašymus estado valdžiai - tar
pininkaujame. KAINOS OF1ČIAL1JOS. 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

Bemistas 
Clínica Dentária Popular 

“£ão Sudus W
DIRETOR: Dr. Augusto Ribeiro Leite 

Praça São José, 8 - salas 3 e 5 
VILA ZEL NA

Dentaduras — Pontes — Extrações — Obturações

DIURNA E NOTURNA

MIELI LIETUVIAI!

Artinantis maudymosi sezo 
nui ir esant laisvų kambarių 
kviečiame visus atvykstan
čius i Santos poilsiui ãpsisto 
ti pas Steponaičius. Galima 
gauti kambarį su maistu ir be 
maisto. Privažiavimas autoroo 
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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