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Amerikos Nepriklausomybės 
šventė.

Nėra kito krašto kuris Lie
tuvai ir lietu varas butų taip 
artimas kaip šiaurės Amer
ika. Kai Lietuvoje buvo juoda 
ir tamsu, rusų carų metais, 
tūkstančai lietuvių, nors tėv
ynės gailėdamies, vyko į už
jūrius, kur galėjo rasti gere- 
nį uždarbį ir laisvę. Nebe- 
reikalo Amerika yra vadina
ma antrąja Lietuva.
Čikagoj yra daugiau lietuvįų 
negu Kaune prieš karą. Am- 
rikoj išeina du lietviški dien
raščiai, keletą savaitraščių, 
mėnesiniu žurnlų. .Jurgio Va
šingtono žemėj šiandien yra 
pats stiprusis užnugaris Liet 
uvos laisvinimo kovoje. Už
tenka tik priminti Balta, Am 
erikos Lietuvių Taryba

Laisvės Komitetą ir ki
tas įstaigas. To pirmojo pa."a 
ulinio karo milionai dolerių 
plaukė Lietuvon. Ir šiandien 
Lietuvos laisvinimo kova yra 
atsirėmusi ant Amerikos. Po 
antro pasaulinio karo į uuvy 
ko arti 30 tūkstančių karo 
tremtinių. Ten rado laisvę, 
darbą ir duoną. Per «Ame- 
-Tikos Balsa» lietuviai keletą 
kartų kalba į pavergtuosius 
brolius tėvynėje.
Šiuo metu besilankantieji 
Amerikoj Lietuvos laisvinimo 
veiksnių (Vilko) vadai, prel. 
Krnpvicius ir K. Zaikauskas, 
nuoširdžiai buvo priimti vic
eprezidento Nixon, parlamen
to pirmininko, aukštų užsie
nio reikalų ministerijos vai- 
dinikų. Mūsų viltys į neprik
lausomybę glūdi Amerikoje, 
nes jos žodis tarptautinėj po 
Bukoj yra lemiantis Liepos 
4 d yra Amerikos neprikla
usomybės paskelbimo, 1776 
metais, diena. Tokia pat die
na kaip mums vasrio 16-ji. 
Per šiuos beveik du šimtus 
metų paskelbti laisvė Šukiai 
visada buvo gerbiami. Ameri
kos laisvės nesutrukdė jokia 
diktatūra. Gyventojų ten gi
musių, ar iš .kitur atvykusių 
iniciatyvai, yra pilna laisvė.

Kultūrinė laisvė visu šimtu 
procentų. Mokyklas, organiza 
cijas gali steigti kas nori. Sve 
timšaiių organizacijos neturi 
jokių varžtų. Ten gimusieji 
arba priėmę Amerikos piliety 
bę. gali būti pinalteisiai sve 
timšaiių organizacijų nariai. 
Mokyklose savo tėvų kalbos 
galima mokyti bet kada ir 
betkurio amžiaus mokinius. 
Amerika savo laisve sužavi 
ateitį, jį patraukia. Ateivis 
kaip tik del tos laisvės, grei 
čiau negu kur kitur, pasiduo 
da krašto įtakai, arba kaip 
įprasta sakyti «suamerikoné- 
ja». Svetimšaliams nutautinti 
čia nereikia jokių policinių 
priemonių. Pats gyvenimas 
užliūliuoja, nauja, pilna pato 
gumų aplinkuma dildo iš kitur 
atsineštus įspūdžius, pergyve 
nimus Tik stiprios ir sąmo 
ningos asmenybėm nesutirpsta 
tautų tirpinimo katile. Jei nu 
taustama, tai jau čia ne Ame 
rikos kaltė. Priešingai, ten 
atsineštas kultūrinis lobis iš 
kitur yra branginamas ir nie 
kas nėra verčiamas jo išsiža

New Yorko uoste Laisvės 
statula — simbolis laisvosios 

Amerikos.

dėti.
Amerikai švenčiant savo 

Tautinę Dieną, tenka linkėti, 
kad ta laisves saulė švieči
anti nuo Atlanto iki Ramiojo 
vandenyno, nuo Niagaros kro 
klio ligi Meksikos įlankos nie 
kad neužgęsta ir kad žvnigž 
dėtoji vėliava greičiau nuneš 
tų tos laisvės spindulius ana 
pus geležinės uždangos.

Baigtas civilinis ka 
ras Guatemaloj.
Laimei, Guatemolos civili

nis karas neišsiliepšnojo. Ne- 
pralieta kraujo, nssunaikinta 
turto. Ar yra a ūkti, ir 
jei yra, tai kiek ji] žuvo jo
kio pranešimo nėra. Aukų 
daug negali būti, nes faktinai 
karas daugiau ėjo per radio 
ir spauda, negu fronte. Vyri
ausybininkai, matyt pasijuto 
silpni, kad nusileido. Pirmoj 
eilėj atsisakė prezidentas Ar- 
benenz Guzman kaip pavar
dė rodc, yra žydų kilmės. Vai 
džią laikinai perėmė pulki

1. Lietus krinta įvairių formų pavidale. Formos įvairios.
2. Komunistai 40 kartų sulaužė nusiginklavimo sutartį Korėjoj slaptai įveždami ginklus.
3. Jaučius neerziua jokia spalva, tik pikyna skuduro judėjimas.

ninkas Carlos Enrique Dias. 
Jis paleido parlamentą, kraš 
te paskelbė karo stovį, uždą 
rė komunistų partiją. Bet ir 
jis pasitraukė. Jo vieton val
dymą paėmė kariškių taryba, 
kuriai pirmininkauja pulki
ninkas Elfego Monzon. Nauji 
krašto vairininkai tuojau už
mezgė ryšius su sukilėlių va
dais.
Viena ir kita pusė parodė 
geros valios, konfliktą likvi- 
douti be kraujo praliejimo. 
Nutarė derėtis
Vieta pasirinkta neutrali, kai 
myninės valstybės, Salvador, 
sostinė. Į derybas šios savai
tės trečiadienį nuvyko vyriau 
sybininkų atstovas pulkinin
kas Elfego Monzon, sukilėlių 
vadas pulkininkas Castillo 
Armas Taip pat kartu nuvy
ko \ nerikos ir Salvador am
basadoriai Guatemaloj, Vati
kano nuncijus, kuris yra Kar
tu is diplomatinio korpuso de 
kanas.

Žaliobj lankoj greėm šieną.

Komunist. pabėgo
Apie 450 žymesnių komunis 

tų pabėgo iš krašto arba pa

GREMlO SÃO MlGUEL RENGIA LINKSMA

VAIIÍWA .
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.

sislėpė įvairiuose pasiuntiny
bėse, bijodami, kad sukilėli
ams paėmus krašto valdžią į 
savo rankas gali būt sulikvi 
duoti.

Guatemala valdys 
triumviratas.

Paskutiniai pranešiamai sa

ko, kad Guatemalą. kol gyve 
irimas įeis į normalias vėžės, 
valdys trys vyrai - triumvira 
tas. Jį sudarys dabartinės ka 
rininkų vyriausybės atstovas 

1 nik. Elfego Monzon, revoliu 
cionierių vadas pulk. Castillo 
Armas. Gi trečias asmuo bus 
parinktas neutralus.

Sukilėliai ispėja
prieš komunistinę 

vyriausybę praneša, kad jei 
bus susitarta, žygiuos gilyn į 
kraštą.

Ko r ori Guetema- 
los sukilėliai,

Guatemaloj sukilėliai suru
ošė prieš komnnistns nusita- 
tę gyventojai. Maskva Guate» 
inalą norėjo paversti savo 
baze, iš kurios turėjo eiti 
visa propaganda Centarlinėn 
ir P. Amerikon. Komunistai 
čia pradėjo įsigalėti po 1943 
m. revoliucijos. Paskutiniu 
metu faktinai krašto valdžia 
buvo aklas komunistų įrankis. 
Ji darė visa tai, ką partija 
liepė. Svarbios pozcijos vyri
ausybėj, ekonominės profesi
nės organizacijos buvo pnte- 
kę į komunistų rankas. Iš an 
apus geležinės uždangos bu
vo gabenami ginklai, kurie 
turėjo būt skirstomi po visas 
Amerikas. Katalikų bažnyčios 
veikimas buvo varžomas. Sp
auda, radio vedė atvirą kovą 
prieš religija.Apie tai labai at 
virai ir aiškiai rašė savo ga
nytojiškame laiške Guate- 
malos arkivyskupas, kurisyra 
labai populiarus liaudies tar
pe. Guatemalos atstotas Car
raças konferencijoj vienas 
balsavo pries rezoliciją pas
merkiančią komunizmą. Kra
što gyventojų dauguma yra 
priešingi komunizmui 
Ir jei valdžia taip lengvai 
paleido iš savo rankų vadžia 
tai tik dėlto, kad matė, kad 
liaudį menor komunizmo. Gu
atemaloj Maskva g iv o didelį 
smūgį,

Lietuviu Gimnazija tautiniu 

drabužiu šventėje Stuttgarte

Gegužės 15, 16 d. d. Stutt
garte įvyko visos Vokietijos 
tautinių drabužių šventėje da 
lyvavo Prancūzijos, Šveicari
jos, Italios, Austrijos, Olandi
jos ir kt. taut, drabužių gru
pės. Lietuvių Vasario 16 - sios 
gimnazija buvo vienintelė ats
tovė iš pavergtųjų tautų tarpo, 
138 atskiri! grupių eisenoje ji 
žygiavo turo vokiečių pabė
gėlių iš Silezijos ir Vengrijos.

(p baiga 6 pusi )
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Tremtis kaip
Yra tikra tremtinių nelaimė 

sustabdyti savos istorijos laik
rodi valandą, kurią jie per
žengė savos tėvynės sienas. 
Tautos istorija, vistiek, ar mes 
joje dalyvaujame ar ne, eina 
toliau. Gyvenimas išsivysto, 
gema naujos kartos, atsiranda 
naujų idėjų, naujų papročių, 
naujų visuomeninių formų. Ga
li tauta būti ir labiausiai pa
vergta, ji vistiek gyvena ir iš 
Si vysto. Tuo tarpu tremtiniai, 
atsidūrę svetur, sustingsta. Jų 
gyvenimas sustoja. Jie prade
da misti tuo, kas jau praėjo, 
bet ne tuo, kas dar turi ateiti- 
Todėl senienų dvasia virsta 
tremtinių būties apsprendėja. 
Jie patys darosi tarsi archeo
loginės iškasenos, Įdomios ty
rinėti, tačiau nebegyvos, Tie
sa, tremtiniai nesykį išsaugo 
tai, ką jie išsinešė iš tėvynės, 
bet ne kaip gyvą pradą, kuris 
ir išsivysto, bet kaip už- 
balzamuotą lavoną.

Prieš šitą tad žvilgi atgal rei 
kia pastatyti žvilgi prikin. Ne 
praeitis, bet ateitis turi būti is 
torinė tremtinio kategorija. 
Tremtiniai turi Įsisąmoninti, 
kad praeitis jiems yra amži
nai uždaryta; kad Į senąją tė
vynę, į tokią, kakią jie abko 
prieš dešimtį ar penkiolika 
metų jie niekados nebegrįš, 
net jeigu kraštas ir pasidarytų 
laisvas nes tėvynė jau bus toli 
nužengusi savo istorijoje, ku
rioje tremtiniai nebedalyvavo. 
Nėra tad jokios prasmės trem
tyje tik dairytis atgal. Žvilgis 
atgal žadina laukimą, o lauki

mas - delsimą. Tremtiniai 
Žlunga kaip tik todėl, kad jie 
laukia, užuot veikę ir kūrę. 
Jie laukia penketą. dešimti, 
penkiolika, dvidešimt metų, 
paskui pagauna juos nusimi ii 
mas, jie moja, i vskn ran c t 
ir išnyksta. Todėl žvilgis at
gal turi būti nugalėtas žvilgio 
priekin, laukimas turi.būti pa
keistas veikimu ir delsimas 
— kūryba Kova prieš senienų 
dvasią turi būti vedama visu 
griežtumu.

Antanas Maceina

žvilgis i ateiti
Tautiniai elementai tremtyje 
turi išlikti labai ryškūs Bet 
jie turi išlikti gyvi; vadinasi, 
jie turi būti taip lygiai kūrybiš 
ki tremtyje kaip tėvynėje. Ne 
ra jokios prasmės tiktai kar
toti tai, kas yra buvę: reikia 
kurti naujų vertybių, atsirė 
mus į tautini pagrindą. Reikia 
kurti naujų papročių, naujų 
šokių ir dainų, naujų drabu
žių formų; nereikia leisti kal
bai sustingti, kaip ji yra sus
tingusi senojoje lietuvių emi
gracijoje arba Kanados pran
cūzuose, nereikia leisti tik 
senų raštų, bet rašyti ir naujų, 
nereikia kartoti tik tų idėjų, 
kuriomis gyvenome prieš dvi 
dešimt metų, bet reikia įsijun 
gti j anttautinę problematiką 
ir tarti joje lietuv šką žodį. 
Konservavimas tremtyje turi 
būti pergalėtas nauju kūrybi
niu entuziazmu-

1 Australijoj yra išrasta specialus vaistai, kuriuos arkliams įdavus, lieka daug greitesni. 
2. Prez. Eisenhower parėdymu išleistas oro pašto ženklas simbolizuojąs laisvę. 3. B. Frank
lin, Amerikos «noksi. rizikuodamas gyvybe, su popieros lazdele ir raktu įrodo, kad žaibas 

ir elektra yra tas pat

Is Musu Veiksniu 
Vei dos

— Gautosiomis iš JAV žinio 
mis, š. m. birželio 2 d. Vašing 
tone VLIKo ir V T pirmini n k ų 
atvykimo proga min. P. Žadei 

kis Lietuvos pasiuntinybėje 
suruošė priėmimą, kuriame 
dalyvavo lietuvių kolonijos 
atstovai ir visa eilė kitų tau 
tų veikėjų. Buvo taip pat atsi 
lankęs JAV Valstybės Depar 
tamento Pytų skyriaus vedė
jas Mr. Vedeler ir jo pava
duotojas Mr. Johnson, latvių 
naujasis ministeris prof. Spe 
kke ir kt. Ta proga, bešeimi 
ninko, kalbas pasakė Mr. Ve 
deler, VLIKo pirm. M. Krupa 
vičius. VI1 pirm. K. talkaus 
kas, prof. K. Pakštas, Mr. Ve 
deler savo kalboj pasidžiaugė 
pirmininkų atvykimu ir pažy 
mėjo, kad Amerikos valstybę 
su Lietuva ir kitais Pabaltijo 
kraštais jungia gilūs draugiš 
kuino ryšiai.

— Birželio 3 d. Lietuvos 
pasiuntinybėje Vašingtone abu 
pirmininkai pasikeitė nuomo 
nėmis su min P. Žadeikių. 
Pirmininkai pasitarimo metu 
iškėlė visus reikalus, kuriuos 
VLIKas jiems buvo nuvedęs 
apsvarstyti drauge su min. 
Žadeikių. Drauge min. P. Ža 
deikis buvo išsamiai painfor 

muotas apie VLIKo delegato 
prie federalinės Vokiečių vy 
Gausybės Bonnoje paskyrimą. 
VLIKo pirmininko buvo noro 
dyla, kad, nepavykus susitar 
ti dėl atstovų skyrimo, VLI
Kas negalėjo pasilikti neveiks 
mingas - buvo paskirtas atsto 

vas Bonnoje. Pasiuntinybės 
patarėjo J. Kajecko ir inž. A. 
Rudžio palydėti pirmininkai 
aplankė senatorių P. Douglas, 
Kerstena ir jo komiteto narį 
Bus bey, kurie pirmininkus 
labai draugiškai priėmė. Abu 
pirmininkai taip |.at atsilankė 
į senato posėdį ir užmezgė 
artimesnį kontaktą su buv. 
kandidatu į JAV prezidentus 
1 efauverin Birželio 5 (L įvy 
ko LOKo pasėdis, kuriame da 
lyvavo abu pirmininkai Numa 
tyta, kad rinkimai į vyr. JAV 
LB krašto organus įvyks 
1955 m tarp vasario 16 d. ir 
kovo pabaigos. Vyr. LOKas 
JAV-se bus suorganizuotas 
tik po rinkimų. Bendruome
nei ten struktūra sutarta pa
likti tokia, k<.kia buvo misti 
t y ta V LIK o.

Po pasitarimų New Yorke 
VLIKo rmininkas numatęs 
vykti i Č kagą. Kadangi abu 
pirminnkii dar vyks į Kana 
dą, tai gr žti atgal E tronon 
negalės anksčiau kaip liepos 
mėnesio gile. Apie veiksnių 
konferenciją, pirmininKų prie 
mimus ir p įsitarimus su te
nykščiais veiksniais plačiai 

rašo lietuvių spauda, iškelda 
ma tos kelionės reikšmę ir 
pasiektuosius laimėjimus koor 
dinuojant ir suintensyvinant 
veiksnių e klą.

— Š. m. birželio 5 ir 6 d. 
Toronto mieste, Kanadoje, į-

vyko Amerikos kontinento 
Maž. Lietuvos veikėjų konfe
rencija. Joje buvo svarstyti 
Maž. Lietuvos politiniai, kul- 
tūriniaia ir organizaciniai rei 
kalni, tarp jų — Amerikos 
kontinente gyvenančių rnažli- 
e tuvių sus i organiza vi mas,
mažlietuvių linija lietuvių po
litiniuose veiksniuose, Maž. 
Lietuvos politinio likimo rei
kalas ir visa eilė kitų klausi
mų. Konferencijoje dalyvavo 
ir pranešimus padarė MLT 
pirmininkas ir VLIKo narys 
E. Simonaitis, kuris, sėkmin
gai baigęs savo kelionę po 
Amerikos žemyną, išvyko at
gal j savo nuolatinę buveinę 
Vokietijoje.

Konferencijos metu bnvo 
perorganizuotas Maž. Lietu 
vos Rezistencinis Sąjūdis ir 
išrinktas šio sąjūdžio vykdo
masis organas - centro komi
tetas. Jo pirmininku išrinktas 
M. Brakas, vicepirmininkais 
Dr. M. Anysas ir M. Purvinas, 
sekretorium V.Pitkunigis, iždi 
ninku V. Peteraitis ir nariu 
E. Nauburas. Taip pat nutar
ta Įsteigti šio komiteto sekre
toriatą, kuris dirbs New Yor
ke. Konferencija praėjo dar
naus bendradarbiavimo dva
sia ir parodė Maž. Lietuvos 
veikėjų solidarumą visais opi
aisiais Jausimais.

— Atsižvelgus Į tai, kad 
Kerstenas š.m. birželio 21 d. 
pradeda Vokietijoje darbą, 
einančiam VT pirmininko pa
reigas M. Gelžiniui paprašius, 
VLIKo posėdis, kuns buvo 
numatyta.' birželio 22 d., ati
dėtas vėlesniam laikui.

Šio mėnesio pradžioje 
į Mūncheną buvo atvykę 
Kersteno komisijos tardymų 
parengiamieji pareigūnai s i ' 
Mr. Allenu priešakyje. Inf. 
Tarnybos valdytojas su jais 
užmezgė reikal ngą kontaktą. 
Paskiau komisija iš Mūncbe- 
no buvo išvykusi į Londoną, 
kur birželio 14 d. buvo pra
dėti apklausinėjimai. Š. m. 
birželio 21 d. visa komisija 
atvyko į Mūncheną, kur dirbs 
apie dvi savaites.

—*—

Kaip jie mus sušaudė
Pulk. J. Petruitis

(Tąsa)

Tik pajutau, kad čia labai 
šalta, ir bjauriai dvokia puvė
siais, pelėsiais ir... nevalytos 
išvietės kvapu. Mano svajonė 
greičiau išeiti iš vienutės ir 
patekti į bendrą kamerą nu
ėjo niekais. Pagautas paties 
pirmutinio įspūdžio, savo kar
ceryje staiga išgirdau baisiai 
šaukiantį, tiesiog visa gerkle 
staugiantį žmogaus balsą iš 
galinio Nr. 74 karcerio. Nuo 
to šauksmo man net plaukai, 
kurių beveik neturėjau, pasi
šiaušė: «Ko-mu-u u-n-i-i-is-tai, 
ko-m-u-n-istai, gelbėkit! Mane 
tie žmogžudžiai, prižiūrėtojai, 
muša! Ž ftrėkit, mane visą su 
kruvino, sudraskė!... Komunis 
tai! Jūs geri žmonės! Prižiurę 
tojai žmogžudžiai!» Taip tas 
žmogus nenustodadamas šau
kė kokią porą valandų, gir
damas komunistus ir įvairiai 
keikdamas prižiūrėtojus, kol 
visiškai pavargo ir užkimo. 
O prižiūrėtojai iš koridoriaus 
taip pat nuolat šūkavo ant jo: 
«Dociau. nusiramink! Bus tau 
blogai!» Jis jiems nenusileido. 
«Jūs, durniai, ką jūs man dau 
giau begalit padaryti, jei aš 
a rceryje sėdžiu? Jus gelbė

kit tik patys savo kaili, kad 
jums nebūtų bloga!» Tokiu 
būdu paaiškėjo, kad ten kan
kinasi kažin koks Docius, o 
po poros dienų supratau, kad 
jis yra truputį pamišęs. Žino 
ma, čia kiekvienas ilgiau sė
dėdamas gali prarasti savo 
normalų protą. Mat, kai jis 
prižiūrėtojų neklauso, tai tie 
pavartoja jėgą, o tada taip 
smarkiai pradėdavo šaukti, 
kad visas kalėjimas jo balsą 
girdėdavo, ir kalėjimo admi 
nistracija nebegalėjo rasti 
priemonių jam suvaldyti, nes 
jis jau karceryje sėdėjo ir 
pasakė sėdėsiąs, kol numin
siąs.

Aš niekaip negalėjau supras 
ti, kas čia darosi. Pamaniau, 
kad iš tikrųjų čia veikia tas 
«griežtasis rėžimas», apie ku 
rį Razauskas parašė lydrašty 
je. Niekaip negalėjau įsivaiz
duoti, kad čia gyvas žmogus 
galėtų bent kelias dienas iš
gyventi. Bet nieko nepadary
si — reikia gi, pagaliau susi
pažinti arčiau su savo naujuo 
ju kambariu.

Geriau Įsižiūrėjęs, nieko 
ypatingo neradau: Kambarys 
panašus į bulvėms pilti rūsį 
su pusiau apvaliu viršum, ku 

ris tiktų ir numirėliams laido 
ti, nes asloje būtų galima sus 
tatyti keturis karstus, o de 
dant vienas ant kito — apie 
dvidešimt. Tas rūsys keturių 
metrų ilgio, dviejų pločio ir 
dviejų su puse aukščio. Šie 
nos, buvę kadaise baltos, da
bar visiškai palšos. Yra ir 
langas, nes gal metras visos 
patalpos iškyla viršum žemės 
paviršiaus. Iš palangės, kuri 
nuo lango leidžiasi žemyn ir 
ant kurios nieko negalima pa 
dėti, nes tuojau nuslenka ant 
žemės, galima spręsti, kad 
šios patalpos sienų storumas 
-- pilni du metrai: ant tų šie 
nu visas senas trijų aukštų 
kalėjimas stovi. An lango už 
dėti treji grotai: vieni storos 
geležies —- reti, kiti plonos 
geležies virbalų — tankus 
kad tik pirštas galėtų pralįsti 
ir treti - mažytėmis skylutė 
mis išbadyta skarda, todėl švie 
sos spindulys iš lauko dvilkte 
lėti į karcerio vidų neįsten
gia. Radiatoriaus ir krosnies 
nėra, tik keturkampėje ilgoje 
palei duris į sieną įmūrytoje 
skardoje yra piršto storumo 
skylutės, iš kurių skverbiasi 
ne šiluma, bet šaltis. Supuvo 
sios ir sulopytos, fcesiog ' ant 
žemės padėtos, medinės grin 
dys, o pasieniuose daug urvų 
iš kurių po visą kamerą la
bai drąsiai bėgioja pelės — 
jos išbėga į koridorių ir ^ki

tus karcerius aplanko, nes 
durų apačioje yra geras ply
šys.

Paviršutiniškai susi pažinęs 
su bendra mano naujo kam
bario išvaizda, kuris man taip 
labai buvo panašus į rūsį nu
mirėliams laidoti ir, kaip man 
atrodė, kad iš tikrųjų esu gy 
vas palaidotas, pradėjau ati
džiai žiūrinėti sienas. Tur būt. 
kiekvienas vien u ten įvarytas 
kalinys taip elgiasi. Įdomiau
sia sužinoti, kas prieš mane 
čia sėdėjo ir kaip jis jautėsi, 
nes tai daug paveiks ir mano 
nuotaiką. Pirmiausia krito į 
akis aukštai palubėje stam
biomis raidėmis išbraižytas 
toks užrašas: «Nenusimink, 
brolau, ir čia patekęs. Praeis 
tos dienos!» Sis patarimas 
anksčiau sėdėjusio čia stip 
rios dvasios vyro tuojau iš
blaškė mano pirmykštį nusi
minimą. Net pikta pačiam ant 
savęs pasidarė, kad tokiu 
jautriu tapau, — matyti, se
natvė jau savo darbą dirba. 
Čia tai buvo tikras vyras — 
pasiryžėlis viską nugalėti. 
Dar kelis kartus tą patį už
rašą perskaičiau, nes jis man 
labai patiko. Taip paprastai 
ir taip aiškiai pasakyta... «Pra
eis tos dienos!».

Ant kitos sienos, netoli du
rų, smulkiai kažin kuo aštriu 
parašyta: «Kentėk, sūnau, ir 
Dievas/kentėjo!» Čia pasirodo 

ir kitas stiprus vyras sėdėjo, 
kuris nieko nebijo, kurio 
kūnas tik tilpo;,šitame rūsyje, 
bet jo dvasios čia neuždarysi 
te!

Dar daug įvairių užrašų ra 
dau, būtent: «'rauta’niekad ne 
miršta», «Iš kalėjimo niūraus 
plaukia mintys pas tave!...», 
«Už badavimą sėdėjau tris pa 
ras», «Už žiūrėjimą pro lan
gą nubaudė dviem paromis 
karcerio» ir t t. Bet kas ma 
ne nustebino - kad čia, Nr. 
72 karceryje, neradau nė vie 
no pikto sakinio, jokios porno 
grafijos, kaip kad mačiau sau 
gurno vienutėje Nr. 5. Aš irgi 
vienoje sienoje j išbraižiau 
«Ave Maria!» • — yy.’

Kaip vėliau sužinojau, as
muo, kurisi'tame karceryje po 
manęs sėdėjo, kaltinamas toje 
pačioje byloje, tuojau supra
to, kieno - parašyta.

Po to ėmiau ieškoti kvapą 
užimančio dvokimo priežasti
es. Pasirodė/': kampe besto
vįs lengviesiems reikalams ki 
auras cementu išlipdytas skai
dinis kibiras - tai jis taip pa 
siutusiai ir dvokė. Beį to, /ir 
visas karcerio kampas nuo 
jo buvo šlapias. Pašalinti dvo 
kimo priežastį buvo neįmano 
ma. Liko viena išeitis- - pri
pratinti savo uoslę ir plaučius 
prie to/dvokimo.

(B. D.)
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Magdalena Vinkšnaitienė

Paslapčia Sugrisiu...
Per daubas,, paliai upelį,.
Veda tėviškėn takelis.
Paslapčia aš juo sugrįšiu 
Ir jaunystę pasivysiu!

Nesiskubinsi prie vartų 
Žodžių daugelio pratarti, - 
Tekina tik į beržyną, 
Kur sulos pilna puodynė!

Paskui pievas išbraidysiu 
Rason kojas aptaškysiu.
Klausiu žiogą žaliaakį:
Kam. tą «dalgį» nuolat plaka?

Šlaitas dobilėliais žydi, 
Motiejukas smilgą lydi, 
Jr bitutei ten saldu
Suptis ant kvapių žiedų!

■Glostomas meilios san'ntės 
Snaudžia drugelis baltutis.
Kažką kužda pieneikmynas, 
Jos pūkų kasas išpys ęs.

Kai aguonos tai išvydo, 
Tuoj užsidegė pavydu!
Tik akelės liekno lino, 
Tartum gelmės vandenyno.

Neužmiršiu pasiklausti, 
Ko žemuogei skruostai rausta: 
Ar - kad veda čia takelis, 
Ar bučiavo ją vėjelis?

Kur rugių vilnija laukas, 
Kažką putpela vis šaukia.
Ten vainiką nusipinsiu 
Iš vosil'kų mėlynųjų.

Gi pakrantėj, prie upelio, 
Kur ramunės ir čiobreliai, 
Išsibarsto iš žiedų 
Mano laimė kuo vardu, 
Vakarui jau atlingavus

’ Glaudžias ten liepa prie klevo. 
Nusiskinsin aš lelija.
Ir raizgysiu svajų giją'

Goju je lakštutė suokia.
Baltuos soduos aidi juokas.
O alyvos kai pražysta...
Ak, sustok, nebėk, jaunyste!

Per daubas, paliai upelį, 
Veda tėviškėn takelis.
Paslapčia aš juo sugrisiu 
Ir jaunystę pasivysiu.

POLITINĖ - DIPLOMATINĖ 
VLIKKO IR VT PIRMININKU 
AKCIJA VYKSTA SĖKMIN

GAI

Gautosiomis paskiausiomis 
žiniomis telegrafu iš JAV, 
VLIKo pirmininką M. Krupa
vičių ir VT pirmininką K. Zal 
kauską priėmė JAV Atstovų 
Rūmų pirmininkas, be to vi
ceprezidentas Nixonas. Vals
tybės Departamente įvyko 
pasitarimas su valstybės sek 
rotoriaus padėjėju Europos 
reikalams, kur iškelti ir ap
tarti visi VLIKui rūpimi rei
kalai. Iš JAV vyriausybės pu 
sės rodomas pilnas VLIKo 
keliamų reikalų supratimas 
ir palankumas Lietuvos išlais 
vinimo bylai.

EISENHOWERIO LINKĖJIM
AI PA B A LIEČIA M‘š

J A V p i ezid E e <. l.( we ris 

savo sveikinimo telegramoj 
pabaltiečiams miniotiems 
metinę nuo pirmųjų masinių 
deportacijų sukakti, perda 
vęs nuoširdžiausius linkėji
mus, pažymėjo: «Musų tvirtas 
įsitikinimas, jog Pabaltijo val- 
tybių laisvės principai, kuriais 
buvo sukurta ir Amerika. Sį 
tikėjimą dar daugiau stiprinąs 
jaudinantis Pabatijo valstybių 
pavyzdys, kur net žiauriausiu 
teroru bei deportacijomi- 
neįstengiameišnaikinti jų tik
ėjimo tautine nepriklausomy 
be. Mes esame pasiryžę ir 
toliau daryti visa, kas tik yra 
galima, jog pasaulyje butų 
sukurtos tokios sąlygos kuri
ose šie kraštai vėl galėtų at
gauti ir išlaikyti savo laisvę*.

LIETUVOS ATSTOVO REI
KALU

Ryšium su Lietuvos atst >'.•»

Amerikos negrai džiaugiasi, kad visos Amerikos mokyklos 
jų vaikams, Vyriausiu Tribunolo sprendimu. yra atviros. Ra

siniai skirtumai galutinai panakinti.

vimu Bonnoje artimos musų 
Atstovybei prie Šventojo Sos 
to sferos yra paskleidusius 
įvairių žinių. Kad nebūtų klai 
dinama visuomenė. ELTA de 
da ši pranešimą:

VLIKo raginama, URT pa
kartotinai įsitikino Auswaer 
tiges Amte. jog ten niekas nė 
ra net prisistatęs, nei kas 
nors naujai priimtas Lietuvos 
reikalams atstovauti, 'Turint 
tai galvoje ir vykdant atitin
kama VLIKo nutarimą, nuo
dugniai šį reikalą apsvarsčius 
VLl'-e. VLIKo Pirmininkas 
paskyrė Delegatą su <ei«e 
atstovauti Lietuvos Respi.ibli 
kai. Paskyrimas yra buvęs 
atitinkamu būdu ir keliu įteik 
tas anksčiau tuo reikalu suė 
jus Į reikalingą kontaktą. De 
legato paskyrimas yra buvęs 
atliktas VLIKo Pirmininko po 
to. kada visos jo pastangos 
skirti Lietuvos .Atstovus sutar 
tinai buvo atmestos P.iskir 
tasis Delegatas prisistatė ati 
tinkamoms įstaigoms ir eina 
jam pavestas pareigas.

'Teko patirti, kad, prisi
dengiant institucijomis, kurių 
jokie Lietuvos įstatymai nenu 
mato, paskutiniu metu yra 
pareikštas protestas Vokiečių 
Užsienio Reikalų Ministerijoje 
Bonnoje prieš Delegato pasky 
rimą. Esamomis sąlygomis tai 
labai žalinga ir Lietuvos ores 
tižui, ir Lietuvos laisvinimo 
reikalui. Kiekvienam aišku, 
kad mūsų atstovavimo sutvar 
kymas Bonnoje yra svarbus 
visam lietuviškajam reikalui. 
Todėl kiekvieną sėkmingai 
pradėtojo darbo trukdymą ten 
ka tik apgailestauti.

VLIKas, būdamas vyriausia 
sis politinis organas ir atsto 
raudamas lietuvių tautos vali 
ai visame pasaulyje, turi ne 
tik teisę, bet ir pareigą dary 
ti viską, kas yra naudinga ir 
reikalinga Lietuvos išlaisvini 
mtii, neišskiriant ir Lietuvos 
Atstovų skyrimo ten, kur VLI 
Kas tai nutars.

Nepaisant pasireiškusių kės 
lų trukdyti paskirtojo Delega 
to darbą. URT pasilieka prie 
savo užsibrėžto tikslo - pa
laipsniui privesti prie norma 
lių diplomatinių santykiu su 
Vokietija ' (URT).

— Anie VLIKo paskirtąjį 
nrio f deralinės Vokiečių vy
riausybės Bonnoje delegolm 

be aukščiau E. minėtųjų vo
kiečiu laikraščių, dar paskel
bė «Voiksbote» «Das Ostpreu- 
ssenblatt» . «a.VInuheimer Mor
gen» ir kt. spaudos organai.

« Frakfurter Tageblatt» ir 
kt. vokiečių laikraščiai pas
kelbė žinią apie «lietuvę ste- 
wardese» Rapolytę -Sokolivą, 
kuri, susirgusi viename ši
aurės Atlante prie Farerų 

Tautietį Nepraleisk Pragos
įsigyti nuosavą žemės ūkį naujoje lietuvių'žemės ūkio 
kolonijoje prie būsimo didžiausio miesto. Siaurės Paranc- 
je CIANORTE. Naujoji lietuvių kolonija randasi vos už 
kelių kilometrų nuo busimos geležinkelio stoties ir ae
rodromo, kuris jau greitai bus baigias statyti. Pirmos 
rūšies žemė. Sklypai įvairaus dydžio nuo 5 iki 50 alkie
rių; Automobilių keliai iki kiekvieno parduodamo skly
po Kiekvienas sklypas pasiekia, vandens Opelį. Sausas 
ir sveikas klimatas. Žemė parduodama išsimckėjimui 4 
metams, prieinamomis sąlygomis. Žemės derlingumą liú 
dyja puikiausias miškas. Nuosavybės dokumentai garan 
tuoti, nes žeme yra didžiausios Pietų Amerikoje koloni 
zacijos kompanijos CIA. MELHORAMENTOS NORTE DO 
PARANÁ anksčiau vadinusios Cia. de Terras Norte do 

I Paraná. Žemių pirkėjams apmokama kelionė RE X lėk 
tuvu arba traukiniu iš S. Paulo į Maringą į ten ir atgal.

i Mokėjimas už žemę atliekamas tik kompanijos raštinėse 
i Maringá, Londrinoje ir São Pauly.

Dėl smulkesnių informacijų kreiptis pas autorizuo
tą korektorių STASĮ VANCEVIČIŲ i jo rasti ę RUA 

’ PÔA 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

RENGĄ 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 anksčiau.

Sergi? Kreipkis į

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

Paryžiuje, gydytojas.

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

Kalba lenkiškai, rusiškai, prancūziškai, vokiškai.

salų žvejojančiame travleryje 
(ten šiuo metu daromus žve
jybai pavaizduoti filmų nuo
traukos), buvo nugabenta. Į 
'i horsbov-.io ligoninė. Ten j1 
pareiškė, kad nenori grįžti 
atgal į laivą ir į Sovietus, 
bet atvykę sovietiniai laivo 
įgulos nariai ją motorine val
timi prievarta išligoninės iš
sigabeno. Tačiau s akeliu! ji, 
nurūkiusi tinkamą progą, iššo 
ko į jurą ir atplaukė į kran
tą, kur danų įstaigos jai sutei
kė politinės globos teisę. Vė
liau ji pareiškė norą vykti į 
JAV, kur turini giminių. Pas
taruoju metu laisvuosius Va
karus pasirenka vis daugiau 
ir įžymių bolševikų pareigųnų. 
Yra parbėgę taip pat jų sau
gumo vadai, veikę Vienoje ir 
Berlyne. Atnešta daugiau ži
nių ir apie mūsų pavergtąja 
tėvynę. Pasiekusieji Vakaua 
žmonės papasakojo, kaip Kru 
glovas pats vadovavo parti 
Zioų naiainimui prie Panevė 
žio. įsakydamas taikyti pači
as žiauriausias priemones, 
kaip Lietuvos kom. partijos 
vadovybei instrukcjas davinė 
jo Suslovas, o Sniečkus, ap
kaltintas dėl padarytų ir tebe 
daromų «klaidų» paraudęs aiš 
kinosi biudžeto komisijoje 
etc. Reikia tikėtis, vėliau bus 
galima plačiau paskelbti apie 
perbėgusių MDV pareigūnų 
atneštąsias vėliausias žii.ias;

i
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Joninės Vila Belos mokykloje.
Birželio 27 d. 3 vai. p. p. 

Vila Belos mokykloje, Tėvų 
Komiteto ir mokytojos M. 
Vinkšnaitieoės iniciatyva, bu 
vo suruoštas Joninių pasilinks 
minimas.

Prieš pasirodant mokinu
kams, ponia M Vinkšnaitienė 
tarė žodi į susirinkusius, svei 
kindama Jonus ir ypatingai 
pabrėždama muziko Jono Ka 
seliūno nuopelnus vaikų He 
tuvinimo darbe. Tėvų Komite 
to vardu buvo įteikta p. Ka 
seliūnui graži dovana, kaipo 
padėka už jo nenuilstamą 
energiją ir entuziazmą sieki 
ant užsibrėžto tikslo. Ta pa
čia proga buvo pagerbta bu
vusi lietuvių kalbos mokytoja 
rašytoja Karolė Pažėraitė, no 
liausią talkininkė prie vakarė 
lio suruošimo ponia Celina 
Mošinskienė, p. Jonas Širvy 
das ir mok. M. Vinkšnaitienė. 
Visi gavo gražiai perrištas 
lietuviškomis juostomis dova 
neles ir Lietuvos vasarą pri 
menančias gėlių puokštes. Do

gaités (A. Tylaité, V. Kisliutė, 
sesutės ' G. ir V. Mi
siūnaitės) sudainavo «Trys 
sesutės ant kalnelio». Beriliu 
kų sporte dalyvavo: K Ambro 
zaitis, S. Pilypavičius, P. Ma 
kuška, R. Jūra ir Ed. Vjnkš- 
naitis. Be to, 8 mergaičių gru 
pė pašoko «Pasėjau linelius»

nešeja buvo Nijolė Vinkšnai 
tyte, tautiškais drabužiais apsi 
rengusi.

Salė buvo pilnutėlė publi
kos (gaila, kad sėdimų vietų 
buvo labai mažai) iš {varių 
São Paulo apylinkių. Ypatin-
gai daug susirinko vaikų ir 
tėvų iš Moinho Velho. Moinho 
Velho vargo mokyklos orga 
nizatorius p. Juozas Lukoše 
vičius šiame vakarėlyje paša

— Jamboree Kanadoje. 
Tarptautinis Skautų Biuras 
iš Londono praneša, kad pa
saulinis skautų Jamdoree 
1955 m. įvyks Kanadoje. To 
kie skautų sąskrydžiai vyks
ta kas 4 metai. Manoma, kad 
Kanadoje lietuvius atstovaus 
skaitlingi skautų vienetai, ku
rie palaiko su kanadiečiais
’landžius ryšius.

1 Brangiausias deimantas Cullinan iš Afrikos Londonan atsiųstas paštu be apdraudimo.
2. 57 šalių vaikams teikia paramą maistu ONU.
3. Šikšnosparnis «mato» su ausimis.

— Pirmoji lietuvių diena, 
Rugpjūčio mėn. 1 d. Los An
geles Breakfast Klubo patal
pose lietuvių parapijos inicia
tyva yra rengiama Pirmoji 
Kalifornijos Lietuvių Diena. 
Vyriausiu kalbėtoju yra pak
viestas Vilko pirmininkas 
prel. Myk. Krupavičius, kuris 
Lietuvos vadavimo reikalais 
dabar lankosi Amerikoje. Ren 
gėjai tikisi, kad Lietuvių Die 
noje dalyvaus apie 1000 lie
tuvių.

— V. Remeikis, studijavęs 
Dailės Institute, rodo gražių 
modernaus meno užsimojimų 
savo kūryboje ir turi nemažų 
gabumų. Gyvena Montrealyje.

— Dail. A. Šepetys smarki
ai apdegė savo namuose Gy
dosi ligoninėje. KLB jam or
ganizuoja pašalpos rinkimą.

— Mirė šimtametė lietuvai
tė. O. Laukaitienė, 97 m., se
nosios kartos lietuvaitė, mirė 
Montrealvje, palikdama 4 ge
neracijų vaikaičius.

vanas įteikė mažiausios moki 
n u kės.

Programą, kruopščiai mok. 
Vinkšnaitienės paruoštą, gra 
žiai išpildė lietuvių kalbos 
pamokų lankytojai. Deklama
vo Irutė Skiirkevičiutė, O. Ma 
siulytė, A. Vinkšnaitytė, Joa
na ir Julytė Krutulytės. 4 mer

ir «Kubilą» ir mokinukų cho 
ras sudainavo keletą dainelių 
ir Jonams «Ilgiausių Metų». 
Taipogi gražiai išpildė akor
deonu kelias liet, dainas Lai 
mutis Dovydaitis, o šokiams 
pritarė akordeonu Algirdas 
Kazlauskas. Programos pra-

Reikalingas advokatas byloms vesti?

Nieko nelaukdamas kreipkis į

Advokatą Decio Farias
Raštinė: R. Santa Teresa, 28, 6-to and. salas 604 60S.

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

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

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

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

autobusai Ouro Fino pro pat minėtą nuosavybę.

kė gražią sveikinimo kalbą 
Vila Belos vaikučiams, taip 
pat kalbėjo tos mokyklos mok. 
redaktorius Simas Bakšys. 
Vytauto Didžiojo vardo moky 
klos vardu pasakė kalbą Tė
vų Komiteto pirmininkas p. 
P. Makuška. Svečių tarpe bu 
vo ir Lietuviu Sąjungos Bra 
zilijoje atstovas p Juozas Ma 
telionis, iLiiet. Kat. B nės cho
ro atstovas p. P. Šimonis, Dr. 
E. Draugelis ir Inž. Z. Bače- 
lis. Be to, visai netikėtai į sa 
lę atvyko p. Arnoldas Felma 
nas, buv. Fazendos Ministério 
p. Horacijaus Laferio brolis 
p. Laferis ir H. Laferio atsto 
vas p Bekeris, kurie pasakė 
į susirinkusius žodį. P. Felma 
nas pabrėžė, kad jis visada 
palaikąs lietuvių reikalus ir 
jam brangus Lietuvos prisimi 
nimas, o p. Laferio atstovas 
pareiškė, kad H Laferis esąs 
didelis lietuvių draugas, kad 
jo siela priklausanti Lietuvai, 
o širdis Brazilijai. A. Felma- 
nas ta proga padovanojo vai 
kučiams 400 cruz. saldumy
nams. *

Pobūvj paįvairino graži 
loterija, kurioje ypatingai pa- 
sidarb-ivo p. Č. Mošinskienė 
ir inž. M. Ivanauskas. Buvo 
ir bufietas (be svaiginamų ge 
rimų) , kur svečiai galėjo 
skaniai pasivaišinti. Bufietą 
suorganizavo ir jame darba
vosi ponios O. Adomavičienė, 
V. Skurkex ičienė. Krutulienė. 
V. Rutkauskienė, Raulušaitie- 
nė ir p. p. Makuška.

Pašokus lietuviškus ratelius, 
vedamus muziko Jono Kase- 
liūno, publika nenoromis 7 
vai. vakaro išsiskirstė.

Visiems nuoširdžiai dėkoja
me už gražų Joninių pobūvį.

H. M.

Ar jau įsigijai rašytojos K. Pažėraitės idomų roma

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

ne - nieko nelaukdamas kreipkis į Musų Lietuvos» redakciją

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
uii'iu num „rm iji-iii ni m m il) mm m m m mm m m-in iF’Ui limn IH-IU’III:Ui'iiiiiiuiiniim!Hiiiiiiiiiihiiiuihiihhi:iiii||iiiiriiii||nnHin
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REIKIA BALDU? KREIPKIS Į TAUTIEČIO
J. L. GalinsKas Ltda.

BALDŲ SANDĖLĮ.
.’ AK. DR. GIACAGLINI, 71-C — V. ALPINA. į

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

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

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

Ivano «Rojus».
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Industria e Comercio de Calçados
PARDUODA

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS.
balso grynumas, skambumas

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

Parduodama natopiomis salvo-omis ir išsimokėiimui

== == == == == == Š= == ==== = = == == == SI = = == == S= ======= =^ nu " num . , nu
"ii Rastinės Darbai ir Teisiniai Patarimai 1111 Ui UH
'II ' llli

■iii Natūralizacija, inventoriaus surašymas, išieškojimas ||!l 
•iii skolų, persiskyrimai (desquites) nuomininkų išvary- [{įl 
i!| mas, kriminalinė ir darbo teisė. U,'1
i!Į| Darbininkams patarimai veltui. ||||
UI ’II’

•J Galima kreiptis šiomis valandomis nuo 10 iki 12 vai. !įj; 
'Į ir nuo 16,30 iki 19 vai. Į|||

i'ii nu
iii Rua Roberto Simonsen, 13 -- 3.° — salas 306 - 310 |[j| 
ilil (Senoji rua do Carmo ir kampas P-ęa Clovis Bevilaqua) I"! 
N São Paulo |{;|

nu l’ll =

MEKANIKOS DIRBTUVE

LEONAS VARNAUSKAS
Telefonas (recados) 3-0707

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

Gaminami žibintuvai įvai
riausių tipų. Daromi įvairių 
dydžių grąžtai žemei gręž
ti. Pardavimas grynais ir 

išsimokėtinai.

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

>>IUI1l»1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIItllllllllllllllllllllllllllllllinillUIIIIIIIIIIIIUIIIIIIItlllllllHllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllKIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII|i

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

Ra® Javais, 719 — Sla 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»

RIVIERA
Amaro apylinkėje - nuėsta- x
gamta sveikas klimatas, tik už 
Praça da Sé, geras kelias, tarp 

. Puiki proga dabar įsigyti žemės 
ažu įnešimu ir ilgalaikiu išsimokėjimu

igų informacijų gauti tik pas vienintelį įgalio- \ < 
tęs pardavinėti musų tautietį Kaz\ Kmiliausk\, rua \ 
instante 23, 1-o andar sala 6. Fone: 34-5914. Šiokiadie- 
val. Sekamdieniais ir šventėmis 8-9 vai. ryto.
ūsuotus nuveža ir parveža. Iš Santo Amaro eina autobu 
Riviera. Iš Socorro galima nuplaukti laiveliais.

l||l|||ll|JIIIIII||ll||l.||ll||ll||ll||lll|ll||ll|lll||ll||ll||ll|)ll||ll||ll||ll||!l||ll||lHIH||ll||IIHII||ll||ll||ll||,l||ll||ll||lll|ll||ll||ll||ll|III||ll|| l||ll||ll||li||ll||ll||ll||llllll||ll||ll||ll||ll||ll||ll||ll||li||llllllilll||ll||ll||lllll|IIIIIHIIII|lll|lll|l'llll||lll|ll|-"l|l<il

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

JAKUTIS & L API E N IS LT D A-

VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS

L I N D O Y A

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINIOĮAI

RUA BARÃO DE ITAPET1NINGA, 2773 — 4 AND. — SALA 2 
TEL. 34-7482 — SÀO PAULO

- «iiatn iiiniiiiiiiiiiiiiiiiiii'.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiliiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiniiiiliiiiiiiiiiHilillliiHliiiiiiiiiiiiiiiliiiliiiiiiiiiiiliiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiliiiiiir.

1 11 o■S t u d i j a “BERNARDO” 
ĮKURTA 1890 METAIS

i .• Ido meniškai įvairius foto darbus. Specialybė padidini- 
iiiums tamsiuose tonuose ir sepia, spalvinimai aliejiniais 

dažais ir pastele.

ARTHUR SCHMIDT
i • 'm.-imi nakvietimai i namus — Senu portretu reprodukcijos 
.. .. i.ÂO CAETANO, 447 —TEL. 4-5576 — SÃO TAUĮ O

DTTi DINO RTTT7MO 7QR R'TE

T. CoONTSs 51-4019 e 51-T^S

II B9A4ÃOJF IDA 119119II IE 119 Ii hm.

Cnivn Poqfnl

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

dos naudokite!
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AV. ZELINA, 706 — CAlXA POSTAL, 371 — SÃO PAULO

MOKSLEIVIU IŠKILOS.

Atostogų metų moksleiviai 
ateitininkai vieną kartą per 
eavaitę ruošia išvažiavimus į 
São Paulo apylinkes. Ateinan 
tį pirmadienį, 5 d. liepos yra 
numatyta važiuoti į Santos. 
Kviečiami visi moksleiviai 
i)ei studentai dalyvauti eks
kursijoje. Daugiau infurmaci 
jų galima gauti sekmadieni 
bis ateitininkų susirinkimo po 
8:30 vai. mišių Vila Zelinoje.

‘ SUSIRINKIMAI
v

; Šį sekmadienį po sumos šau 
kiamas Vyrų Brolijos narių 
susirinkimas. Nariai prašome 
dalyvauti.

Norintieji dalyvauti 18 d. lie 
pos šaškių turnyro užbaigimo 
parengime - pobūvyje bei vai 
šėse, prašomi pakvietimus įsi 
gyti pas valdybos narius. F o 
buvys rengiamas d. liepos 
m. Vila Zelinoje, gimnazijos 
salėje. Pradžia 12 vai.

NARIU DĖMESIUI!

LSB Valdyba kviečia Sąjun 
įijgos narius, atsilikusius su na 
rio mokesčiu, neatidėliojant 
b’silyginti, nes, LSB nariai, 
nesumokėję laike šešių mene 
šių iš eilės nario mokeščio, 
pagal Sąjungos įstatus, laiko 
ini pasitraukusiais

t Valdyba.

Dariaus ir Girėno minė-
■ r JIMO REIKALU.

Artinantis liepos 17 d., LSB 
Valdyba kviečia São Paulo 
lietuvių organizacijų ir ben

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

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 
NAUJANYBIŲ

9 Si
Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų, 

įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių- 

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

ISSIMOKEJIMUL

Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.

^illiilliilliiniilliiiliilliilliilhilliilhilliillitllilllillliilliilli lliilliilliilliilliilliilliHliilliilIiiIhilliill;iili!lliilhtlliilliilliilhilliilliilliilh:lliiihilliilliil!iiih
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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

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 OFIÓIAL1JOS. Kreiptis žodžiu 

arba raštu informacijų į
IMOBILIARIA ALTO DO GUÃPORÉ LTDA.

Edifício I. A P. C. - sala 3 • Caixa Postai 98.
Estado de Mato Grosso Cuiabá
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Vberturas de firmas 
Encerramentos de firmas 
Transferencias de firmas 
Contrat. na Junta Comercial 
Distrat. na Junta Comercial 
Escritas Fiscais 
Escritas Comerciais 

HORÁRIO das 8às 19 horas.
a =

druomenės choro pirmininkus 
š. m. liepos mėn. 2 d 20 vai. 
Rua Lituania, 67, pasitarti Da 
rijaus ir Girėno paminėjimui 
ruošti reikalu.

Valdyba.

(pabaiga iš 1 pusi.)

Musų moksleiviai nešė tauti
nę vėliavą ir kartas nuo Ra
to dainavo lietuviškas dainas 
arba žygiavo su įvairiais per 
pinimais trijų eilių kolonoje. 
Labai malonu buvo dar kartą 
įsitikinti musų taut, urabužio 
orginalumu bei skoningumu, 
esteliškumu. Toj 4000 su vir
šum minioj neradome nė vie
no drabužio bent kiek pana
šaus į mūsiškius. Todėl mūsų, 
kad ir nedidelė grupele, at
kreipdavo visų dėmesį ir visi 
idomavosi bei norėjo savo 
ranka paliesti mūsų audsklus 
ir juostas. Okiek reporterių, 
foto - mėgėjų bei korespon
dentų fotografavo mūsų jau
nimą, sunku būtų įsivaizduoti! 
Tačiau dar malonesnis reiški 
nis visai mūsų tautai turėtų 
būti tas nepaprastai didelis 
prielankumas, užuojauta ir 
dėkingumas, kurį patyrėme iš 
Vokietijos žmonių, eisenos ir 
paskui taut, šokių metu ran
kos sviro nuo mojavimo į 
abi puses ir žandikauliai sk- 
audêijo reikėjo
atsakyti į aplosmentus bei 
šūksnius: «Oh ,Litauer», «Sch
on sind sie». «saubere Leute» 
ir 1.1. Tie šūksniai lidéjo per 
visą pusantros valandos eis
enos kelią. O iš kai kurių 
akių matėsi trykštant ašhrus.

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

Abiejų dienų popietėse ir 
vakarais vyko visų grupių 
pasirodymai šokiai, dainos, 
muzika keliose vielse. Visai 
nerkėtai teko šokėjams laimė 
pabaigti šventę trimis šokia
is didžiausioje Killesbergo 
aikštėje, dalyvaujant kelių 
ar keliolikos tūkstančių žiū
rovų miniai. Ir vėl buvome 
sujaudinti vokiečių tautos nu
oširdumu mums bei pranešėjo 
įsijautimu ir supratimu ir su
pratimu mūsų tautos, mūsų 
gimnazijos ir mūsų drabužio. 
Didžiasią furorą sukėlė pask
utinis, atsisveikinimo, šokis 
Blezdingėllė .Musų mergino
ms mojuojant nosinaitėmis, 
visa tūkstantinė minia moįo 
atgal: sudiev! Patys vokiečiai 
pripažino, kad geresnio, užba- 
jgimojo šokio, negalėto būti.

— Neužilgo Vila Zelinos 
bažnyčai bus įdėti trys nauji 
vitražai. V eną vitražą, 
šv Cecilijos planuoja paauko
ti L. K. Bendruomenės cho
ras, kitą - šv. Mykolo - Grê
mio S. Miguel.

Aukos, surinktos bažnyčios 
reformai, bus paskel
btos. kitame «M. L.» numery 
je.

— Maldininkų kelionė j N. 
S. Aparecida. Brazilijos šven 
tovę bus 2 d, liepos arba 1 
d. rugpjūčio. Tiksli diena 
bus pranešta «M. L » sekan
čiame numeryje

Šios kelionės tikslas - mels 
tis už Lietuvon išlaisvinimą 
Norintiji dalyvauti prašomi 
užsirašyti ligi 5 d. liepos.

PADĖKA TĖVELIAMS!

Aš dėkoju visiems tėveli
ams: už brangią dovaną «port 
felis ir širdžiai mielas liet, 
kaklaraišis», kurią paskyrėto 
man Joninių proga už vaiku 
čių auklėjimą. Tik čia aš tu 
riu atkreipti visų lietuvių dė 
mesį, jog nenuilstamieji vai
kų auklėtojai esate jūs patys. 
Jūs juos kas vakarą gu'dot, 
rytą prikeliat, o sekmadieniui 
atėjus Į popietę v. Belon si 
unčiate. Ši dovanėlė yra to 
Jūsų kasdieninio rūpesčio įro 
dymas, todėl Jums priklauso 
už tai garbė pirmoj eilėj. Ši 
tos Jūsų pastangos prilygsta 
kovotojui ne tik už savo vai 
kūčių ateitį, bet ir už pačią 
Lietuvą.

Tuo pačiu džiugu Jums pra 
nešti, jog savo eilėse sekmad. 
popiečių metu turite šias vai 

DIRETOR:
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dentistas
Clínica Dentária Popular

“£ão Judas Tato”
. Augusto Ribeiro Leite

Praça Sâo José, 8 - salas 3 e 5 
Vila Zelina

Dentaduras — Pontes — Extrações — Obturaçõee
DIURNA E NOTURNA

kų auklėtojas, kurios uoliai 
talkininkauja kuo tik gali: p. 
p. C. Mošinskienė «vaikų darž. 
specialistė», p. Raulušaitienė 
«mokina siuvinėjimo», p. Te 
resevičienė «moko mezgimo», 
p. Vinkšnaitienė «jei atsiras 
norinčiu, pamokys juostas aus 
ti», p. Skurkevičienė «visur 
stengiasi padėti» ir naskutiniu 
laiku į pagalbą atėjo sena 
skautė p. J. Valavičienė.

Jonas Kaseliūnas

LAIŠKAI

J. Skorupskiui, C. Mošins- 
kienei, M. Prezmik, AL Ambro 
zaičiui, H. Valavičiui, V. Put- 
vinskiui, A. Lazdauskui, H. 
Guzikauskui, J. Valavičienei, 
J. Bagdžiui.

Lietuvos vaizdelis

ROMANAS APIE BALITJĄ

Žymus prancūzų romanis
tas E. Peisson davė naują 
kūrį “Mer Ealtique”, iliustru
otą P. Durand. Cit jis patei
kia istorią trijų brolių — su- 
suomių, pilotų sūnų, aprašo jų 
meilę jūrai, jų pirmas karines 
ekspedicijas, jų nepaprastus 
pasisekimus, -iie pasimeta ir 
vėl susiranda, bendradarbiau
ja. Liūdna ir švelni jūros id- 
ija. Vienas brdis žūsta laivo 
nelaimėje.

- ' --s

— Iš Lietuvos išvežimai 
«naujų plėšinių įsisavinti» te
beina toliau. Kiekvienam ra
jonui nustatyta, kiek turi duo 
ti «savanorių». «Savanoriai», 
paprastai pašaukiami indiv - 
dualiai, turi prieiti prie stalo 
ir pasirašyti ' isįnveigoįimn 
lakštą, nurodantį, kad «sava
noris» yra pasiryžęs prisidėti 
prie atstatomojo darbo, nebi

jo jokio vargo ir prašosi siun. 
čiamas ten, kur rauda esant 
daugiausia reikalinga. Tačiau 
išvežamųjų daugumas netiki, 
kad vėl kada nors galės iš
vysti savo tėvynę. Be šios 
rūšies «savanorių», darbo jė
ga iš Lietuvos gabenama į 
Sov. Sąjunga ir kitais titulais 
— «specializuotis», miško dar 
bu dirbti etc. Tačiau išvy- 
išvykusieji yra tiesiog užver
tę savo gimines ir pažįsta
muosius laiškais.

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

PAIEŠKOJIMAS

Otto Lakner, gyvenantis 281 
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.

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.

PARDUODAMAS NAMAS,

2 kambarių virtuves W. C. 
šulnys puiki vieta bizniui 
kampinis sklypas 3k0 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.

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

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 — José Menino

6


	1954-nr27-MUSU-LIETUVA-00049
	1954-nr27-MUSU-LIETUVA-00050
	1954-nr27-MUSU-LIETUVA-00051
	1954-nr27-MUSU-LIETUVA-00052
	1954-nr27-MUSU-LIETUVA-00053
	1954-nr27-MUSU-LIETUVA-00054

