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Atmušė sparnelius i eglele...
Prieš 21 metus liepos m. 

17 d. Kaune aerodrome su 
sirinkusios minios laukė parš 
krendant Lituanikos - dviejų 
ryžtingų lietuvių, Dariaus ir 
Girėno, nugalėjusių Atlanto 
vandenyną Radio bangos pra
nešė, kad Lituanica praskri
do pro Angliją ir kad jau po 
keletos valandų turi pasiro
dyti plieno paukštis Lietuvos 
padangėje.

Slenka valandos, o Lituani 
eos vis nematyti. Minia prade 
jo nerimauti, lyg ką bloga nu 
jausdama. Jaunimas uždaina 
ve aerodrome, Atskrerid saka 
lėlis per žalią girelę, atmušė 
sparnelius j sausa eglelę...
Ir tikrai, Lituanica atmušė sa 
vo sparnelius į Soldino miškų, 
netoli tėvynės rubežių, j egle

Kokia Lituanicos nelaimės 
priežastis, ar ją vokiečiai pa 
kirto, ar lėktuvo motorai su 
gedo, ar pritrūko žibalo, dar 
ir šiandien tikrai nėra žino
ma.

Darius ir Girėnas žuvo, bet 
auka nebuvo veltui sudėta. 
Lietuvos vardą jie plačiai pa 
šaulyje išgarsino Pasaulio Lie 

-tuvių Sąjunga Dariaus-ir Gi 
rėno žuvimo dieną pavertė 
L’et viii Išeivių Diena. Darius 
ir Girėnas irgi gyveno ana
pus Atlante» -lie savo tėvynės 
neužmiršo Jie grįžo į ją, kai 
jos laisvė buvo pavojuje. Po 
to ve! išvyko užjūrio.

Išeivių Diena yra prasmių 
ga. Ji duoda progos lietuviš 
kai išeivija; prisiminti savo 
pareigas Lietuvai. Ypač šiuo 
metu lietuvių išeivių pare! 
gos savo tėvynei yra didelės. 
Pavartę lietuviškos išeivijos 
istorijos lapus, pamatysime, 
kad visais laikais lietuviai 
išeiviai padėjo savo tėvynei 
kito galėjo ir kaip galėjo, ši 
andien Lietuva iš savo vaikų 
išsisklaidžiusių pasaulyje pir 
moj eilėj laukia, kad jie pa 
dėtų jai numesti vergijos pan 
čius, ir vėliau, padėtų jai kur
ti naują, lietuvišką gyvenimą.

Išeivių Diena mums prime
na. kad lietuviais gimę, lietu 
viais turime ir mirti, nepas
kęsti svetimųjų jūroje. Netik 
nepaskęsti, bet ir kurti savo

ti nuo pareigų.

Kalba generolas 
Mark Clark

Šią savaitę Rio de Janeire 
svečiuojasi, o šeštadienį at
vyks j S. Paulo, Amerikos, 
buvęs penktos armijos vadas, 
generolas Mark Clark. Riode 
Janeire priėmė spaudos ats 
tovus. Pasikalbėjime buvo 
paliesti svarbūs ir mums vi
siems įdomūs klausimai.

Generolas yra trijų karų, 
Įskaitant ir Korėjos karą, da 
I y vis.

Generolas apie rusus.

Dešimts metų turėjo reika 
!ų su komunistais, Italijoj, Ru 
sijoj ir Korėjoj. Tai «blogos 
valios ir negarbingi žmonės, 
kas liečia tarptautines «ntar 

kultūrą. Didžiuotis praeity ki 
tų nuveiktais darbais neužten 
ka. Mūsų pareiga savo dalį 
įnešti į lietuvių tautos kultū 
rinį lobyną, garbingai užpildy 
ti mums skirta istorijos lapą.
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STEPAS DARIUS ir STASYS GIRĖNAS

Planų netrūksta Reikia tik 
didesnio paslankumo, ryžtin
gumo ir nesikratyti ir nebėg 

tis». Pavyzdžiui Korėjoj buvo 
pasižadėję paleisti visus be
laisvius, bet dar ir šiandien 
laiko tris tūkstančius belais 
vių. Jų tarpe tūkstantį arneri 
konų. Italijoj, karo metu, priė 
miau ir rusų dalinį savo ar
mijom Pamačiau, kad šitie 
žmonės Italijoj buvo Višinskio 
kamanduojami. Kai mūsų ka 
reiviai naršiai fronte kovojo, 
rusai naudojo kiekvieną pro 
gą komunistinei propagandai. 
Vėliau, Austrijoj, Korėjoj ir 
kitose vietose rusai paliko 
veidmainių ir barbarų vaizdą. 
Žudė beginklius gyventojus, 
užmuširiėjo kalinius, užpuldi
nėjo moteris, vaikus...

Paklaustas apie Amerikos 
vyriausybės didžiuosius rū 
pėsčius, atsakė, kad yra susi 
rūpinę Kinijos įvykiais ir Ko 
rėja, kur paliaubos irgi nėra 
pastovios. Taip pat pareiškė, 

kad pasirašė paliaubas prieš 
savo valią pirmą kartą savo 
gyvenime. Tikrumoje buvo 
galimybės būti nugalėtėjais 
Korėjos kare. Reikėjo kovoti 
ligi galo ir sunaikinti rusų ga 
lybę Buvau pasiūlęs vyriau 
sybei - kalbėjo generolas - 
bombarduoti priešo bazes 

anapus Yalu upės.

Apie trecia pasaulini kara...

Betki'ks susikirtimas betku 
riame pasaulio krašte gali iš 
provokuoti trečią pasaulinį 
karą linki, kad Amerika neį 
si veltų į Indokinijos karą, 
kaip kad atsitiko su Korėja. 
Bet jei būtume Įvelti k >ran, 
tai jau kariauti ligi pergalės 
ir priešą nubausti nupelnyta 
bausme.

Amerikos kariuomenė pasi- 
ruosūs..

Į klausimą, ar Amerfka ir 
vakarų valstybės yra pasiruo
šusios sulaikyti rusų puolimą, 
atsakė:
Iš kur bekiltų, Europoj ar A- 
merikoj, karas esame pasiruo 
šę puolimą atmušti. Netikiu 
rusų pajėgumu. Pradžioj rusai 
gali turėti laikinio pasisekimo, 
bet Amerika su visa industri
jos galybe ir kitų tautų para
ma, pajėgtų puolimų atmušti. 
Turime ginklų, kurie mums 

užtikrina pasisekimą apsigi 
nant ir puolant...

Gen. Mark Clark šį šeštadie
nį atvyks į São Paulo.

Brazilijon vyriausybė sve 
ciui suteikė Brazilijos kariuo
menės generolo ženklus. Gen 
Mark Clak, kaip ir visi kariš 

kiai, atsakinėjo trumpai, bet 
aiškiai...

Amerikos sviestas Brazilijon 
po Cr. 30.oo

Atatinkamos įstaigos davė 
leidimą įvežti amerikoniško 
sviesto už šešis milijonus se
ptynis šimtus tūkstančių do
lerių. Šio sviesto kaina bus vie 
nas doleris už kilogramą. Čia 
rinkoje kilogramas kainuos 
30 kruzeirų.

Taip pat pranešama, kad 
sviesto ir taukų, viso penkis 
tūkstančius tonų, bus impor
tuota iš Danijos.

Šie fatai rodo Brazilijos 
ūkio nepajėgumą.

Potvyniai Rio Grande do Sul.

Brazilijos pietuose stiprūs 
lietūs Apsemti Porto Alegre, 
Pelotas ir kiti miestai. 
Vieškeliais susisiekimas tarp 
įvairių miestų nutrauktas. U- 
kininkams padarė daug nuos
tolių.

Demonstracija pries vengru 
futbolistus

Dar nebuvo grįžo Vengrijos 
rinktinės lošikai iš Šveicari
jos. Budapeste 15 tūkstančiiį 
minia jau reikalavo bausmės. 
Sužinoję kelyje apie demons
tracijas’ pakeitė kelionės su
grįžimo laiką ir traukinius’ 
De a, futbole partijos įsaky
mai nieko nereiškia. Galimà 
laimėti, bet galima ir pralai
mėti.

Indokinijos likimas 
sprendžiamas Pary

žiuj ir Genevoj.
Ateinanti savaitė bus lem'a 

n oji Inaokinijos karo istori 
joj. Arba bus sustabdyti mrt 
šiai, prieita prie paliaubų pa 
r įrašymo, arba karas bus tę 
r iamas toliau ir nežinia į ką^ 
j s gali išsivystyti. Kad mo 
i entas yra rimtas, rodo ir 
tas faktas, kad Parvžitin at 
vyko Amerikos užsienio rel 
kalu ministeris Foster Dulles, 
tartis su Mendes France ir 
Anglijos Ecienu. Jau ir be jo 
kio oficialaus pranešimo gali 
iną. nuspėti, kad čia buvo api 
turtą Prancūzijos laikysena 
derybose su En Chu Lai Besi 
bėjo, buvo nustatytos nuolat 
dų ribos.

Iš kitos pusės komunistai 
misomis jėgomis puola pran 
cūzus Hanoi apylinkėse. Vie 
ni yra linkę manyti, kad de 
rybos greit ir seikmingai pa 
sisėks, kiti gi priešingai, niė 
ko daugiau, kaip tik laiko 
gaišinimą Genevos konferenf 
cijoj.

Ateinančios savaitės įvy
kiai daug ką išaiškins.

Sueso kanalo
klausimas yra diskutuojamas 
tarp anglų ir egiptiečių. Aif 
glai yra pasiryžę apleisti Sue? 
so kanalą tam tikromis sąly 
gomis. Jo administravimą^ 
pereis į egiptiečių rankas. 
Tuo reikalu vedamos defy 
bos, kurių turinys nėra viė 
šai paskelbtas. Anglų pasitrau' 
kimo priežastys iš Suezo ka 
nalo: atominio karo atveju’ 
kanalo užtvankos lengvai ga 
Ii būt suardytos, anglams bus 
naudingiau Suese esančias 
bazes išskirstyti į kitus stra 
teginius punktus, negu laiky 
ti mažoje teritorijoje. Suezo 
bazių išlaikymas anglams 
brangiai atsieina, 50 milijonų 
svarų sterlingų per metus, 
80 tūkstančių karių saugojau 
čių Suezo kanalą gali būt ki 
tur panaudojami svarbesni
ems reikalams. Galop šiuo sa 
vo žygiu egiptiečiai nebus 
anglų priešai.

ARBA TVIRTINTI SUTARTIS, 

ARBA GINKLUOS VOKIETIJA.

Prancūzija turi apspręsti Ii 
gi 15 rugpjūčio: arba patvir 
tinti Europos gynimo Ben 
druomenę, arba Amerika su 
Anglija leis vakarų Vokieti 
jai organizuoti tautinę kariuė 
menę. Delsimui daugiau vie 
tos jau nėra.

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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LIETUVIAI VOKIETIJOJE Lietuviai liepos 9 revoliucijoj.
Meldorfo seniūnija

Šių metų gegužės 11 d., po 
Sunkios ir ilgos ligos. Kropp 
ligoninėje “Bethanien” mirė 
ilgametė PLB Meldorfo seni
ūnė, Ursula Marija Jonelaiti- 
ene.

Jonelaitienė buvo Maž Lie
tuvos kilimo patriotė lietuvė, 
visą laiką sielojosi ne tik 
organizaciniais savo seniūni
jos reikalais, bet ir apskritai 
lietuvių tautos garbe, geru 
vardu ir jos ateitimi. Vasario 
16 tąją minint jos rūpesčiu ir 
įtaka vietos laikraščiai buvo 
įdėję apie Lietuvą ir lietuviš
ką Klaipėdos kraštą bei lie
tuvius klaipėdiečius platų 
straipsnį, kuris vėliau iššaukė 
iš Klaipėdos krašto vokieti
ninkų piktų protestų. Dėl to 
Jonelaitienė pati turėjo ne
malonumų, bet nenustojo ak
tyviai ginti Klaipėdos Krašto 
lietuviškumą. Labai džiaugėsi 
vokiečių kalba Vokietijos 
Krašto Valdybos leidžiamo
mis informacijos ir tas žinias 
su pasididžiavtnu plačiai sklei 
dė vietos vokiečių ir neorga
nizuotų ar vokiškos orienta
cijos klaipėdiečių tarpe.

A a. Jonelaitienė palaidota 
Krono/ Schleswig ligoninės 
“Bethanien” kapinėse Ji pa
lieka jauną sūnų Martyną, 
sunkiai sužalota kaulų džiovos

Wehnen lietuviu kolonijoje

Wheneno Vargo Mokykloje 
nuo gegužės mėn. pamokos 
laikomos du kart į savaitę po 
dvi valandas Vargo Mokyklai 
nuoširdžiai vadovauja nioki- 
toja Atieuė

Motinos Dienos proga Var
go Mokyklos mokiniai parodė 
viešai savo sugebėjimu ir 
atliktą darbą. Progamos pra- 
d'ž’oje buvo inscenizuoti trys 
skaityti straipsneliai, po to 
ėjo tautinai šokiai, eilėraščiai 
ir liaudies dainos Paskutinę 
dainelę sudainavę, vaikučiai 
pasveikino savo mamytes ir 
įteikė joms po mažą gėlių 
puokštę. Taip prasmingai ir 
gražiai buvo pagerbtos mo
tinos, o vaikučiams tas minė
jimas ir mokykloje varomas 

darbas turi giliai auklėja
mos reikšmės. Joje išlaikoma 
ir. gaivirima lietuviškoji siela.

Minėjo B. Dvariono 50 m. 
sukakti

Š. m. birželio 19 d. komo. 
B. Dvarionui suėjo 50 metų 
amžiaus. Toji sukaktis buvo 
atžymėta iškimingu vakaru 
Vaisi. Filharmonijoje. Vakarą 
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Komunizmo nukryžiuotoj laisvė.

atidarė “tarybinių kompozito
rių atsakingasis sekretorius 
drg. Klenickis” Apie Dvario
no kūrybą kalbą pasakė kul
tūros min. pavaduotojas “LT 
SRnusi pelnęs meno veikėjas 
drg Banaitis”. Po sveikinimų 
vakaras buvo baigtas Koncer
tu, kuriame per radija duotaB. 
Dvariono muzikinė veiklos 
apžvalga, o “Sov Litva” išs
pausdino -I. Banaičio ir “Tie
sa” - A. Račiūno straipsnius. 
Savo kalboj J Banaitis nepa
prastai gyrė B. Dvariono 
“Pas\eikinimą Maskvai”, kur
is, girdi, “išreiškiąs giliausius

Šiais metais ypatingai iškil
mingai hão Paulo miestas ir 
visas estadas šventė liepos 
9 d. 'evoliiiciją prieš federal! 
nę vyriausybę, teisingiau prieš 
lietelio kuris Vargas pervers
mo keliu buvo nnšalinęskonsti 
tucionalistinę vyriausybę. Lie
pos 9 d. vakare, «auksinėms 
žvaigždėms» krintant ant S. 
Paulo miesto, «M. L » korės 
pondentas nutarė aplankyti

Kazimierą Ambrozevičių, ak
tyvų Liepos 9 d. 1932, revo- 
lucijos dalyvį.

lietuvių tautos jausmus didži
ajai tėvynės sostinei”, įrodi
nėjo, kad, esą. Dvariono 
meninei pasaulėžiūrai ypač 
padėjusi susiformuoti jo keli
onė į Maskvą” 1936 m. ir 
smalkiai užsipuolė V. Bace
vičių, K. Banaitį ir kt. ‘ mu
zikinius pigmėjus”, “forma
lizmo ir kosmopolitizmo epi
gonus’’ , “turtinusius išnaudo
tojus” etc.

Jūsų korespondentas nesiti 
kėjo ši vakarą šio judraus 
«revolicionieriaus» rasti na
muose. Paspaudus durų skam 
būtį, mažasis sūnus at darė 
duris ir pranešė, kad visi na 
mieje. Jau pati dienos nuotai 
ka tiesiog vertė ne kokia ki
ta bet liepos 9 d. tema prade 
t i kalbą

— Kaip Tamsta patekai į 
sukilėlių eiles?

— Pats prisistačiau sukilę 
lių štabui S. Pauly. Buvau tik 
ką grįžęs, 8 d. liepos iš Uru 
gvajaus. Revoliucija prasidė
jo 9 d. rytą. Tuoj pat ša va no 
riti stojau kovoti i sukilėlių 
eiles Patekau į inžinerijos ba 
talioną.

— Ar teko daly va ut fronte?
— \ įsą suki! mo laiką, 8‘2 

d . praleidau fronte, pietinėje 
S Paulo estado dalyje. Inži
nerijos batalionas einant pir 
įnyn turi statyti tiltus, o irau 
k ant iuos griauti, rimuoti ke 
lins. Minavimo darbai dažni
ausia būdavo atliekami naktį 
mis. Smarkiausi mūšiai buvo 
prie Almas upės, už ~ Itapeti- 
ii i n gos

— Kodėl panūstų sukilimas 
nepavyko?

— S. Paulo estadas vienas 
prieš visus turėjo laikytis. Jj 
palaikė dar Mato Grosso. Bet 
praktiškai Mato Grosso nieko 
nedavė ir nepadėjo, tik atsi 
i ntė gen. Klinger, bet be ka 
riuomenės. Minas Gerais es
tadas iš kart buvo pritaręs 
pnulistams, bet paskui nusisu 
ko prieš S. Paulo ir iš pasa
lu kirto naulistams smūgį.

— Kodėl gi kiti estą ta i ne 
kovojo prieš diktatūrą?

— Getui io Vargas ir jo v y 
riausybė vjsieins ir visur skel 
iiė. kad São Paulo nori atsis 
kirti nuo Brazilijos.

O ką jie darytų be Brazili- 
j1-" Užtenka priminti, kad S. 
Paulo miesto du kaimyniniai 
valsčiai, dideli fabrikų centrai, 
S. Caetana ir S. Andrė, fede- 
ralinei vyriausybei sumoka 
tiek mokesčių, kiek 16 Brazi
lijos estadų, Netekti Brazili
jai S. Paulo būtų didžiausias 
nuostolis. Kiti estadai, bijoda
mi kad S. Paulo nelaimėtų ir 
nepasiskelbtų nepriklausomu, 

ėjo išvien su Getulio Vargas. 
Taip trūko ginklų, žalias os. 
maisto. Santos ir Š. Sebast ãu 
uosiai buvo užblokuoti, nieku 
nebuvo galima nei įvežti, iš
vežti.. ...

- Ar Sao Paulo estadas 
buvo vieningas?

— Labai vieningas. Viso; 
partijos ėjo išvien. Moterys 
gatvėmis nešė ištiestą tautinę 
vėliavą,o paulistai į ją mėtė 
auksinius, sidabrinius žiedus, 
kitas brangenybes.
- Kokie momentai buvo pa

vojingiausi fronte?

K. Ambrozevicius
Liepos m .9 d. sukilimo daly 
vis, dabar dirba S Paulo es
tado susiekimo sekretarijoj, 

kaipo Kelių inspektorius

Pavojingiausi momentai 
būdavo kai pasiiodydavo «ver- 
melinho» (raud<>nukas«), lėk
tuvas, kuriuo skraidydavo 
fronte ir apšaudyuaso pozici 
jas dabartinis brigadeiro Edu 
ardo Gomes Lėktų v; s tiesiog 
smigdavo žemyn ir atidaryda 
vo kulkosvaidžių ugnį Nuo

(pabaiga 4 pusi.)

Kaip jie mus sušaudė
Pulk. J. Petraitis

(Tąsa)

Sausio 11, 12 ir 13 d. nie
kas man netrukdė vaikščioti, 
mąstyti ir žaisti su pelėmis, 
kurių gabesnes jau buvau su 
manęc pradėti mokyti. Prižiū 
reto jai taip pat labai retai 
bežvilgčiojo į mano kameros 
«vilkelį». Matyti, jie iš pirmos 
dienos įsitikino, kad aš labai 
ramus gyventojas. Tik Docius 
74 kameroj vėl pradėjo triukš 
mauti ir dainuoti

Rodos, savo kambaryje šiek 
tiek apsipratau ir pakenčia
mai susitvarkiau: vienam pa
sienyje, ties viduriu, mano 
miegamasis, viduryje - darbo 
kambarys, vienam kampe prie 
lango - valgomasis ir kitam 
kampe išviete, kuri žemoj 
kambario temperatūroj buvo 
labai dažnai naudojama. Ka 
dangi nei lovos, nei stalo, nei 
kėdės nėra - viskas gryna že 
mė, visas kambario invento
rius tik vienas kibiras, tai vi 
šiškai laisva ir patogu. Tik 
Viena nelaimė: atėjus nakčiai 
net šiurpas krečia - labai no 
risi miego, o ištisai per naktį 
miegoti iokin būda negali pri 
prasti dėl Šalčio ir guolio kie 
tumo.

TARDYMAS SU «FÍJNKE»

Sausio 13 d. vakarą nespė 
jau atsigulęs dar akių sumerk 
ti, kai prie savųjų durų, išgir 
dau raktų žvangėjimą. Porą 
kartų brakštelėjo užraktas, ir 
durys atsidarė. Prižiūrėtojas, 
paklausęs mano pavardės, 
vardo ir tėvo vardo, perdavė 
mane palydovui iš saugumo, 
kuris pustamsiais jau man ži 
nomais koridoriais paskui per 
kalėjimo kiemą nuvedė ma 
ne į kontorą, o iš ten.pasira 
šęs, kaci kalinį priėmė, išve 
dė ir pasodino į «Ž. Girelę». 
Nuvežęs į saugumą, nuvedė- 
mane į tardytojo kambarį Nr. 
44 trečiame aukšte (nustebau, 
kad ne į Nr. 46, kuriame anks 
čiau buvau tardomas) pas tą 
patį Dunkovą.

Nutariau atrodyti nenusimi 
nęs ir galvos linktelėjimu pa 
sisveikinau su juo. Jis, sėdė 
damas už stalo, rašė ir, nepaž 
velgdamas į mane, mostelėjo 
ranka, rodydamas man kėdę 
kampe, netoli durų, ties ąžuo 
line spinta. Po keleto minu 
čų tylos paklausė, nepakei 
damas akių nuo savo rašinio:

— Na, kaip jaučiatės, kaip 
išsimiegojote?

— Labai šalta kameroje. 
Negaliu užmigti, - pasiskun
džiau jam

Vėl ilga tyla. Rašinėja, viso 
kius popiergalius varto - la 
bai užimtas darbu.

— Aš manau, kad tamsta 
negali užmigti ne dėl šalčiu, 
- toliau kalba, neatitraukda
mas akių nuo savo darbo, - 
bet negali užmigti, kad tams 
tą sąžinė griaužia, jog nesa
kai man teisybės apie savo 
ir kitų kontrrevoliucinį darbą.

Aš, rodos, viską pasakiau...
— Ne, tamsta viską aki

plėšiškai melavai...
Į kabinetą įėjo Razauskas. 

Aš atsistojau. Razauskui pasi 
rodžius, visada reikėdavo at 
sistoti.

— Žiūrėkit, ką jis čia man 
primelavo, - rodydamas į po 
pierių krūvą, sako Dunkovas 
Razauskui. Paskui perskaitė 
jam keletą ištraukų iš mano 
parodymų, iš kur aš pinigus 
gavęs, kur juos padėjęs...

— Tai ką, ar tamsta manai, 
kad ča mus kvailius radai?! - 
susuko Ragauskas. - Ar tamta 
manai, kad aš nežinau apie 
tamstos kontrarevoliucinį vei
kimą Man viskas yra>inoma...

— Prašau duoti man kon
krečius klausimus...

—- Nutilk Nejudink ranku, 
juk karuomenėj mokė, kaip 
reikia stovėti!

Tuo tarpu kažin kas pabars 

kino į duris. Dunkovas, sakęs 
"prašau», garsiai pasakė: 
«Da!» Į kambarį įėjo civilis, ge 
rai apsirengęs, vidutinio ūgi > 
niūrios išvaizdos tipas; plaukai 
juodi, kaip smala, labai tamsus 
pailgas veidas, kumpa nosis 
panašus į graiką.

Tuojau po jo, nepasibeldęs 
į duris, įėjo ir kitas tipas: 
stambaus ūgio, petingas, iš
purtęs raudonas veidas, kaipo 
gero girtuoklio, kumpa smai
li nosis, siauros, kaip meite 
lio, akys ir šlykšti pagiežos 
pilna šypsena. Ar jis karys 
ar civilis, sunku pasakyti, nes 
apsiavęs ilgais batais, naujas 
rudas ilgas odinis apvalk las 
ir ant galvos pilko s nulkaus 
karakulio žema kepurė, kuri
os nenusiėmė ir į kambarį įė 
jęs. Abu tie tipai labai pana
šūs Į budelius arba į žmog
žudžius. Juos pamatęs, paju
tau, kad per mano nugarą lyg 
kelios skruzdės viena po ki
tos prabėgo. Instinktyviai pa
jutau, kad čia kas nors ne
gerumu kvepia. Paskutinis, 
kuris įėjo, atsistojo prieš ma
ne palei duris, pirmutinis —■ 
prie stalo, o Razauskas su 
Dunkovu sėdėjo už stalo.

— Tai ką ar tamsta taip ir 
nesakysi teisybės apie savo 
kontrarevoliucinį veikimą; ko 
važinėjai į Kauną ir į Vilnių? 
— vėl paklausė Razauskas.

— Aš sakiau teisybę...

Me e-e-Iuoji. ,,mat mat!” — 
sušuks, iš kėdės pašokęs ir 
kumštį rodydamas man, Raza
uskas. O tipas su pilka, kara
kulio kepure, žiūrėdamas į . 
mane, tik piktai šypsojosi.

Po to Razauskas kažin ką 
parašė ant mažo popieriuko 
ir, padavęs jį Dunkovui, išė
jo iš kabineto. Dunkovas, pers 
kaitęs popieriuką, atsikėlė ir, 
pavaikščiojęs po kambarį, 
kreipėsi į mane:

— Na. Petraiti, kalbėk!
— Kad aš nežinau, ką kai- ‘ 

bėti..
— Ir aš nežinau, ką kalbė- . 

ti, bet kalbėti reikia.
— Jūs čia pasilik it su juo, 

o aš truputį išeisiu. • pasakė 
Dunkovas paskutiniesiems 
dviem tipams ir išėjo.

— Mes tave, kalės vaike, 
išmokysime, kaip reikia kal
bėti! pasakė man bjauriai šyp 
sodamasis tipas su karakulio 
kepure. Nusivilk paltą. Sėsk 
čia ant kėdės, suglausk kojas, 
padėk rankas ant kelių!

Klusniai nusivilkau ir atsi 
sėdau ant kėdės, kaip jis man 
liepė. Nė nepastebėjau, iš kur 
jis ištraukė geležinius apiran 
kius ir‘surakino mano rankas 
priešakyje.

(B. D.)
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Vokiečiu ir Pabaltieciu Soli
darumas

SVARBIAUSIOS DR. E. GERSTENMAIER1O KALBOS MIN
TYS PER MINĖJIMĄ BONNOJE

« Naktį į 1940 m. birželio
15 - ją ryto O. 30 valandą 
tuometiniam Lietuvos užsieni 
o reikalų ministeriui buvo 
įteiktas Sovietų Rusijos ulti
matumas, kuriuo buvo pareika 
lauta L iki tos pat dienos 10 
valandos duoti atsakymą, ar 
Lietuvos vyriausybė sutinka 
tučtuojau persitvarkyti, ir 2. 
nedelsiant įsileisti į Lietuvos 
teritoriją nenustatytą rusų ka
riuomenės kiekį. Davus iki 10 
valandos terminą atsakyti, 
Sovietų Sąjungos kariniai da
liniai 14 valandą peržengė 
Lietuvos sieną. 1940 m. birže
lio 16 d., davus vos šešių va
landų terminą, ta pati akcija 
buvo pravesta taip pat Esti
joje ir Latvijoje - taip žuvo 
laisvųjų Pabaltijo valstybių, 
kurios priklausė, priklauso 
ir, tikimės, visuomet priklau
sys prie likiminės Europos 
bendruomenės, Baltijos kraš
tų laisvė. Birželio 15 ir
16 - sios vakare ir vėliau per 
Šių pagarbos nusipelnusių 
kraštų senuosius miestus pra
dėjo traukti iš svetur kursto
mi žmonės, garbindami Stali
ną, kaip išvaduotoją nuo plu- 
tokratų jungo O metais vėliau, 
būtent - 1941 m. birželio 15 - ją, 
btivo pradėtos didžiausios 
apimties beveik visos inteli 
gentijos, kuri nesuspėjo pabė
gti, deportacijos,» - taip pra
dėjo per birželio liūdnųjų įvy
kių šiemetinį nrnejiiną Bonno- 
je sukėlusią didėlio susidomė
jimo ir sulaukusią iš baltų 
pusės nuoširdžios padėkos 
savo kalbą Vokiečių federali 
nio parlamento.aržsien'o komi
sijos pimiuinkas Dr. E Ger«- 
tenma ieris.

'Poliau pranešėjas nurodė 
tris pagrindus, kodėl šie daly
kai minimi: 1) Tuo pareiškia
me savo pagarbą ir ištikimybę 
tiems laisvės ir tikėjimo kan
kiniams, kurie pradėjo savo 
kančių kelią prieš 13 metu ir 
jo dar nėra užbaigę ligi šiol.
2) Pareiškiame savo saūdaru- 
mą visiems tiems kenčianti
ems, deportuotiems ir neteku
siems tėvynės, tiems, kurie 
yra nuo musų atskirti, kurie 
turi nelaisvėje gyventi savo 
feenosiose tėvynėse, ir tiems, 
•kurie, išsaugoję širdyse tėvy
nės ilgesį, šiandien jau eilę 
metų tarp musų gyvena. Šian
dien mes. vokiečiai. - kalbėjo 
įDr. E. Gerstenmaieris, - pa
reiškiame jiems savo solida 
Įrumą, patys stodami šalia jų.
3) Trečią priežastį, kodėl čia 
apie tuos dalykus vis iš nau
jo kalbama, sudaro reikalas 
pažvelgti j dalykų padėtį su 
Jokių iliuzijų nepripažįstančiu 
jblaivumu, jei norime, kad dar 
Imūsų laikais butų dabartinė 
Situacija pakeista ir laisvės 
hušra vėl sušvistų Rytų Euro
pos kraštams, o tarp mūsų 
jesantieji tų kraštų tremtiniai 
galėtų grįžti į savo senąją tė
vų žemę kad ir su ašaromis 
akyse, tačiau drauge taip pat 
su viltimi širdyse ir nusista
tymu sukurti naują bendruo-

. menę.
Atskleisdamas tikrąjį Krem- 

• liaus veidą, kalbėtojas pabrė
žė, jog Kremlius vis dar su
geba vienam ar kitam laisva
jame pasaulyje apdumti akis 
ir paslėpti savo kruvinas ran
kas, ta pačia proga išsamiau 
pakomentuodamas 2 dokumen
tus ir dvi kalbas: 1. tuometinio 
Sov. Sąjungos užs. reik, komi
saro Litvinovo 1934 m. balan 
džio 4 d pareiškimą, paskel
btą ryšium su sudarytojo tarp 

TSRS iš vienos pusės ir Pa
baltijo valstybių iš kitos ne
puolimo pakto prailginimu to
limesniems 10 metų, kuriame 
jis skelbė, jog Sov. Sąjunga 
visą laiką vykdanti taikos poli 
tiką, kurios pagrindus sudaro 
ir šių jaunų valstybių nepri
klausomybės išlaikymas, ir 
2 - jį dokumentą, kalbantį 
apie «totalinį pasiruošimą ka
rui». Jame duotos ištraukos iš 
1941 m. išleisto bolševikų vei
kalo «Totalinis karo ūkis ir 
raud. armija», kuriam įvadą 

parašė Litvinovo įpėdinis TS
RS iižs. reik, ministeris Molo
tovas Jame paskelbti šie įsi
dėmėtini Molotovo žodžiai; 
«Lygiagretis musų sovietinės 
valstybės šalia vienas kito 
egzistavimas su likusiuoju pa 
šauliu visą laiką yra neįmano 
mas. Šitos priešingybės tega- 
ti būti išspręstos tik per kru
vinas grumtynes ginklu. Kito
kio sprendimo nėra ir negali 
bOti! Laimės tik tas, kuris jau 
sis turįs jėgų pulti». Tie įva
do žodžiai buvo parašyti tuo 
pat laiku, kai deportacijos iš 
Pabaltijo kraštų jau ouvo pra
dėtos ir kada toji Sovietų po
litikos linija buvo užantspau
duota daugybe Lietuvos, La
tvijos ir Estijos laisvės kanki
nių aukų. Šitie du dokumentai 
vaizdžiau už bet kokius žo
džius parodo, icoKį momentą 
gyvename ir kas atsitiktų taip 
pat su vokiečiais, jei jie be 
jokios apsaugos būtų išduoti 
Kremliaus malonei.

Nurodęs, kaip 1947 m. tuo
metinis JAV prezidentas Tru- 
manas baipė iliuzijų pilną an
kstesnę JAV politiką, vestą 
per 2 - jį karą, kada Rusai 
pas i demžė ne tik Lenkiją, bet 
ir Rumuniją'su Bulgarija oku
pavo Austriją, visai nėnema- 
nydami trauktis iš Europos 
širdies, ir užpuolė Graikiją, 
dabar tos pat taktikos laiky
damiesi ir Azijoje, toliau Dr. 
Gerstenmaieris pažymėjo, kad 
jei ryžtamės savo laisvę gin-

MŪSŲ LIETUVA

ti kaip didžią vertybę, tai šios 
rūšies pastangos bus tik tada 
sėkmingos, kada jos bus atrem 
tos į viso laisvojo pasaulio 
bendruomenę. Todėl kalbėto
jas ir pasiūlė rūpintis, jog Že
nevos konvencija, skirta žmo
gaus teisėms apsaugoti, būtų 
išplėsta taip par Pabaltijo 
kraštams. Čia eina kalba ne 
apie kokią nors ginklo broly
bę, ne apie padidinimą ar iš
plėtimą įtakos sferų irne apie 
Vakari) gynybos bendruome
nę ar NATO, bet tiktai apie 
atstatymą pa rasčiausių žmo
gui priderančių teisių ir jų 
apsaugojimą: Žmogaus teisių 
apsauga turi būti taikoma ne 
tik tiems kraštams, kurie pa
sirašė konvencij ų bet ir visai 
Europai. O toji Europa nesi
baigia tik už Oderio ir Neis- 
sės linijos. Žmogaus teisės

Pabaltijo kraštuose turi būti 
atstatytos kiek galint greičiau. 
Negali būti nė kalbos apie 
pripažinimą budeliškų vyriąu- 
sybių, kurios pagal kremliaus 
įsakymus tuose kraštuose si
autėja, nei apie įteisinimą 
aneksijos, kurią įsakė ir kru
vinu spaudimu įvykdėStalinas.

Kaip priemonę tiems sieki 
mams įvykdyti Dr E. Gersien 
mairis pasiūlė, įveikus neryž- 
tigumą, pasyvumą ir neviltį, 
vietoj žodžių bendruomenės 
imtis veiksmų bendrumo, nes 
“varge juk visi esame soli
darus”, aiškiai pasisakydamas 
už europinę vienybę ir bro
lišką ta "p atskirų tautų sugy
venimą, jų solidarumą. Visa, 
kas laisvei ir dabartinei padė
čiai pagerinti gali būti pada
ryta, ir turi būti padaryta Ta
čiau atsisakymas ir pasmer
kimas puolamojo karo dar 
nereiškia, jog nereikia gintis, 
jog tektų atsisakyti ir Euro
pos gynybinės bendruomenės 
- priešingai, laisvė turi būti 
ginama visais leistinais būda
is, prireikus, net ir ginklu. 
Reikia imtis iniciatyvos, jog 
tautos neužmirštų, kad Euro
pa nesibaigia su Oderiu ir 
Neisse, kad Rytų Europos ta
utos yra tie patys vaikai, tie 
patys sūnūs ir dukros to pa
ties kryžiaus apjungtų Vaka
rų, lygifl kaip tie, kurie yra 
gimę prie Reino ar užaugę 
Reimso katedros paūksmėje. 
Ji i yra nė kiek nemažesni

Bepn. Brazdžionis

Pakrantes Rauda
Toli dangaus pakrantė, 

toli balti laivai ..
Dangus kaip džiaugsmo šventė, 

kurioj ir tu buvai.
'•••t PF

O čia - vanduo ir uolos, ; į
ir akmenys, ir tu, : ;

Širdie, žvaigžde nupuolus 
iš vasaros skliautų ..

Ir ješkai kito krašto, 
ir niekur nerandi,

O bangos bėga, mažta 
ir dūžta, kaip skaudi

Rauda plataus Atlanto, 
rauda širdies tavos,

Rauda glėby giganto
mažytės Lietuvos...

Iš knygos “Didžioji Kryžkelė".

europiečiai, nors šiuo metu ir 
pažeminti bei prievartaujami. 
Reikia visa daryti, kas tik 
galima, jog laivieji niekados 
neužmirštų šių tautų, esančių 
už geležinės uždangos, kas 
jos tokios yra ir kur or'kla- 
uso. Šiton veiklon visi turi 
dėtis ne iliuzijomis pagrįstais, 
bėt praktiškais veiksmais, 
siekiant Europos apjungimo ir 
viso laisvojo pasaulio bendra
vimo. O tada, kai visas lais
vasis pasaulis su savo ben
drumais dar efektingiau pasi
reikš kaip aktyvi veiksminga 
bendruomenė, tada ir tokios 
konferencijos, kaip buvusioji 
Berline arba dabartinė Žene

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

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

SEKANTIEJI VAŽIAVIMAI IS SÃO PAULO Į MA
RINGĄ REAL LĖKTUVU BUS BALANDŽIO 5 ir 26 die 
ną ir GEGUŽĖS 17 dieną. Kadangi vietų skaičius ribo
tas, tai užsirašyti reikia iš anksto. Važiuojant traukiniu 
reikalinga iš S. Paulo išvykti vieną dieną anksčiau.

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.

1954 m. liepos 17 d.

voje, duos produktyvesnių 
vaisių.

Savo žodį kalbėtojas baigė 
priminimu: “atsimindami ne
tektąsias tėvynes, joje pasi
likusius, ištremtuosius ir liku
sius be tėvynės, taip pat at
simindami tuos uždavinius, 
kurie mūsų laukia, - būtiną 
reikalą laisvojo pasaulio ben 
dravimo, - neužmirškime: 
nors ir kokios nelaimės mus 
užgriūtų, mes stovėsime šalia 
vieni kitų, kaip bendro liki
mo draugai".
Minima šio pasižymėjusio vo
kiečių politiko ir evangelikų

(pabaigą 4 pusi.)
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IŠ VASARIO 16 GIMNAZIJOS 
GYVENIMO

PEDAGOGINIS DARBAS

— Atostogaujančio direkto
riaus A. Giedraičio pareigas 
eina vyr, gimn. mokytojas S 
Antanaitis. -Atsistatydinusio 
gimn. mok. Kaleckio vietoje 
pradėjo eLi tikybos ir lotynų 
kalbos mokytojo pareigas, ša
lia gimnazijos kapeliono kun. 
d - ro Paškevičiaus, kún. Kens 
tavičius. Chemijos, biologijos 
ir kt. dalykus dėstyti gimna
zijoje pradėjo d-ras Liters-

- kis. Vokiečių kalbos pamo 
koms augštesnėsėse gimnazi
jos klasėse Krašto Valdybos 
patvirtinta gimnazijos vadovy
bės pakviestoji iš Mannheimo 
studijų asesorė ponia Lenz, 
buvusi Karaliaučiaus gimnazi
jos mokytoja. Kitų naujųjų 
gimnazijos mokytojų šiomis 
dienomis pradėjusių susipaži 
nimo darbų, tvirtinimas bus 
svarstomas kitame Krašto 
Valdybos posėdyje.

KVIETIMAI GIMNAZIJAI

Lampertheimo miesto dele
gacija. viceburmistras, bran 
dmajoras ir Miesto Tarybos 

%narys, aplankė Vasario 16 
Gimnaziją ir oficialiai pakvie 
tė gimaaz'jos chorą ir šokėjų 
grupę dalyvauti Lamperthei
mo miesto gaisrininkų koman
dos 50-ties metų sukakties 
minėjime Gimnazijos meni
nės pajėgos sudarytų sukak
ties minėjimo meninės progra
mos branduolį.

DIDIEJI JAV UNIVERSI
TETAI

Illinois universitetas savo 
didumu yra šeštas visose 
JAV se, New York universi
tetas pirmiausia su 38,912 
studentų, New York College 
of the City—28.482 studentai, 
State University of New York 
—27,862 studentai. Columbia 
universitetas — 24,870 studen 
tas—21,164 studentai.

AUSTRŲ JAUNIMAS

Austrijoje katalikų jaunimo 
organizacija “Jungschar” turi 
26,250 narių kurie susiskirstę 
į 1,545 grupes.

CHICAGO DAILY NEWS

Paminėjo sukaktuvinę lietuvių 
spaudos parodą gražiu strai
psniu ir įsidėjo parodą vaiz
duojančią nuotrauką.
— Artimiausiu laiku knigų 
rinkoje pasiroysd seniai lau
kiama J Aičio knyga ’’Apie 
laiką ir žmones". Leidžia Ter 
ra

(pabaiga iš 3 pusi)

veikėjo čia laisvai atpasakota 
kalba sukėlė gyvą susidomė
jimą ir nuoširdų pritarimą ne 
tik taro susirinkusiųjų Bonno 
je paminėti tragiškųjų birže
lio įvykiu, bet ir plačiau už 
to minėjimo ribų.

(pabaiga iš 2 pusi.)

jo nemaža sukilėlių žuvo. Keis 
ta, kad šiandien kaikurios S. 
Paulo politinės partijos jį pa 
laikė jo kandidatūrą į prezi
dentus.

Dar ilgokai p. K./Ambroze 
vičius pasakojo įdomesnius 
momentus iš liepos 9 d. suki 
limo ir kovų.

S. Paulo gyventojų entuzi- 
asmą sukilimu rodo ir tas 
faktas, kad S. Paulo kūrijon 
buvo atnešti 26 tūkstančiai 
auksiniu žiedų, kurie buvo 
pakeisti geležiniais.
Ar daugiau lietuvių dalyvavo 

fronte liepos m. 9 d. revolici 
joj. neteko patirti. Vyriausy
bininkų pusėje, su Rio Gran
de do Sul pulkais, dalyvavo 
lietuvis A. Pauliukonis, dabar 
Rio de Janeire gyvenantis.

Transporte, vežti iron an 
reikalingus reikmenis dirbo 
kurį kaiką Mot Matelionis ir 
dar vienas kitas lietuvis.

Benvs Rutkūnas

Kavinėje
Ant stalo, vienisaišas, kavinėj 
nutūpęs gludi žiogas žalias. 
Už lango šalnos rudeninės, 
ir vėtra kelias.

Žiogeli, mano vargo broli 
vienokis mudviejų likimas: 
tau liūdna be žalių atolų, 
man - sopuliu daina užkimus.

Nulėpęs tavo sparnas skečias - 
skardusis smuikas rebežvanga • - 
Čia aš. kaip tu padienis svečias, 
praradęs tėviškės padangę.

Pražilę miglos rudeninės 
už lango velias - 
ant stalo, vienišas, kavinėj 
cirpsena žiogus ^alias.

MA?

je 30, Vokietijoje- 50, Italija- 
je-20. P. Amerikoje 60.

Po įvairius kontinentus išsi-- 
’ blaškiusius ateitininkus jun- 
• gia žurnalas «Ateitis».

s K. Pažėraitės idomų romą-; 

iu rinkini «Didvyriu Žemė»? Jej 

pkisi Mūsų Lietuvos» redakciją

Reikalingas advokatas byloms vesti?

Nieko nelaukdamas kreipkis į

Advokatu. Decio Farias
Raštinė: /?. Santa Teresa, 28, 6-b> and. salas 604 ir 605.

(kampas 1‘raça da Sé] Fone: So-8240 ir 82-6064

toj, pamary — Praia Grande

ankyti Suarão.

j įvestas vanduo. Yra viešbu 
zkla. O svarbiausia, kad prie 
Jau mažesnė, negu kitų šalai

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

centų įmokant užperkant, patogioj ir gražioj vietoj,

JARDIM DAS LAVRAS,
buvusioj fazendoj Lavras, vos už 9 kilometrų nuo Ribei 
rão Pireš, prie Ouro Fino, arba už 16 nuo Sazano mies 
to;^ Sklypai įvairaus didumo, žemė tinkama daižJnikys 
tęi — 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 L.TDA. !

Importação — Exportação ;
Raštinė: Av. Churchill, 94 - 11.o and. - sala 1110 Į

Rio de Janeiro • Fones: 52 0229 e 32 6265 į
Em Minas Gerais: į

Peres & Cia. Ltda. - Leopoldina - R. Providencia, 71 j 
Jother Peres de Resende - São Pedro dos Feros

Amadeu César Machado - Nanuque. Minas

. .> tt< - - ~1<« . .

gus vidun. Tačiau teisėjas 
nusprendė, kad jis nenusikal 
to, jei žiūrėjo per langą, bet 
nieko nematė namo viduje. 
Jei būtų matęs kita asmenį, 
tada butų nusikalus.

A T EIT ININ K Ų. K O N G RE S A S.

Paskutinis kongresas Lietu
voje yra buvęs 1935 m, Telš’ 
uose. 1940 metu kongresą su
trukdė bolševikų antplūd’s. 
Šiais metais kongresas yra 
ruošiamas Čikagoje, rugsėjo 
raėn 4 5 d:em>mis. Pasikeitu
sios gyvenimo sąlygos verčia 
pagalvoti ir pritaikinti veiki
mo programa pasikeitusioms 
gyvenimo sąlygoms.

Kongresui nurinkti šie me 
tai. nes tai yra šventieji Ma
rijos Metai.' Antras svarbus 
momentas, tai Popiežiaus Pi
jaus X kanonizacija, kuris 
savo metu kovodamas su libe- 
raiistine ir materialistine dva
sia’ iškėlė šv. Povilo apaštalo

utoestrada eina skersai Vila 
ūkelio stotis

?ų Lietuvos redakcijoje

......u. ui m iii'in in i“ m in m nun „... m iniii iii’Hi iii'iiriiHiii iirtii iii'iiiiiliiili iiii||ii||ii|lii||iii|iitlti||it||H!9
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REIKIA BALDŲ.’ KREIPKIS I TAUTIEČIO 
J. L. Gali’.isKas Ltda.

BALDŲ SANDĖLĮ.
AV. DR. GIACAGLINI, 71-C — V. ALPINA.

’H’ !in
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Ivano «Rojus».
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Jprindys & Čia
PARDUODA

Rastinės Darbai ir Teisiniai Patarimai

JARDIM RIVIERA

MEKANIKOS DIRBTUVE
Gaminami Įvairiausių braižinių vitražai, 

vieliniai tinklai tiuKavimui ir tvoroms, 
langų stiklų apsaugos, užtvaros, geležinės 
durys ir vartai, banguotos skardos durys 
pagal mąstą.

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

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

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS.
balso grynumas, skambumas 

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

Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimųi

Illl 
1111 
Illl 
nu 
Illl 
Illl 
Illl 
Illl 
Illl
Illl 
Illl 
Illl 
Ull 
Illl 
Illl 
till 
nil 
Illl
l'M 
«II

Natūralizacija, inventoriaus surašymas, išieškojimas 
skolų, persiskyrimai (desųuites) nuomininkų išvary
mas, kriminalinė ir darbo teisė.

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

ir nuo 16,30 iki 19 vai.

lüi Rui Roberto Simonsen. 13 -- 3 o — salas 306 • 310 
liiH (Senoji rua do Carmo ir kampas P-ça Clovis Bevilaqua) 
I!'' São Paulo
im 
nu .
Us =š SS == == == == == š= š= š= == š= == š= ■== š= šš š= š= == == =š ši

Illl 
nu 
lll> 
Illl 
nu 
nu 
nu 
mi 
nu 
nu 
nu 
nu 
llh 
Illl 
Illl 
Illl

Gaminami žibintuvai įvai
riausių tipų. Daromi Įvairių 
dydžių grąžtai žemei gręž
ti.

iniiiiii||ii|i)initiii.i!ii|i'iii!i|i’in >n.ini>i!uit i|< ih m.m iii>ihiiiiiiiiiiiiiiiiiiíi<iiiiiiiiw iniii!ii!!ii!iiiiiiiiiii||iiiiii||iiiiii||iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiii iiihbiiiiihiiiimhiiiiiii»’«i’'

Statybos medžiagos sandėlis ir Įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo Įrankiu 
krautuvė tiktai na s

Pardavimas grynais ir 
išsimokėtinai.

LEONAS VARNAUSKAS
Telefonas f recados) T-(n(j7

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

i. g

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINI OJAI

ĮKURTA 1890 METAIS

VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS

L I N D O Y A

^uKiniiiHniinn!iiininiiKiiiiiiiiiniiiiiBii:RníinniiuiiiiiiUHiiHHimiuiiii!iiiiinnimiiinmmnnmiuiuiiiiuiiiiiiiiiuiiiU!Uu;iiii!i>>!iiiiiiiiii!i!iiiii!iiiiinitiiiiiiiiiiiB:ii!i!iiiiiiii:iiiiiiiiiiiiiiiiiii:iiii!i!!i'

|

RUA BARÃO DE ITAPETININ GA, 2773 — 4 AND. — SALA 2 
TEL. 34-7482 — SÃO PAULO

d(iijiibuiiiniintiiiitiiHinmiiii!ir.iiii>i>Hii!!iiii!iii!iiiiiiiiimiiiniii]!iiiiiiiiRiiiiiii!ii!iiiiiimiiiiRiuiiiiiiiii!iui!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiui!niiiiiiHiHiiiiHiiiiiiiiHiiiiiiminiHiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiniiii

Priimami na 
■ U A SÂC •_

Išpildo meniškai įvairius foto darbus. Specialybė padidini
mams tamsiuose tonuose ir sepia, spalvinimai aliejiniais 

dažais ir pastele.
ARTHUR SCHMIDT

i m ai i namus — Senų portretų reprodukcijos 
-.i,-. -.47 — TEL. 4-5576 - SÃO PAULO 

SPECIALI BE BATU: vyrams, moterims, 
panelėms, futbolistams, vaikams...

Rua Javaės, 719 Sãa Pasalo
SKAITYK IR PLATINK

LIETUVA»

apylinkėje - nuesta- 
sveikas klimatas, tik 
da Sé, geras kelias, tarp

Santo Amaro 
baus grožio gamta 
18 klm. nuo Praça 
dviejų pžerų. Puiki nroga dabar Įsigyti žen ės 
sklypą su mažu Įnešimu ir ilgalaikiu išsimokėjimu 
— 100 mėnesių.

Reikalingų informacijų gauti tik pas vienintelį Įgalio
tinį šias žemes pardavinėti musų tautietį Kaz\ Kmiliausk\, r 
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

u

AVENIDA DR. GIACAGLINI, 34-C

IIDMAOJ CARIRIIEIKI ™.
» 0^26 986*™ V-.

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

dos naudokite!
PTT.A DINO BTTPKTO^ TQ.R r$ p35 GeS’T'"*. P<wfn1 9QPI7

TELEFONES» 3M019 e 5T2223 ' SÃO PAULO

VILA ALPINA

-.03 -

owe '
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AV. ZELINA, 706 — CAiXA POSTAL, 371 — SÃO PAULO

LIETUVOS NACION
MARTYNO MAŽVYDO Bl

IŠ LIETUVOS PARODAI 
RUOŠTI KOMITETO VEI

KLOS.

I- Lietuvos Parodai Ruošti 
Komiteto darbai eina visu tem
pu pirmyn. Visose Komiteto 
sekcijose darbas virti verda, 
būtent: vieni eksponatus ren
ka, kiti ant pačios Parodos 
patalpos įrengimą galvas lau
žo, treti, belaukdami įkviepi- 
mo, vaizdeliui nupiešti ar 
straipsneliui parašyti, naktis 
ne miega bei tam panašiai.

Bet tai dar ne viskas. Ne 
gana surauk oti ar pagaminti 
eksponatus, | aruošti medžiagą 
Parodos brošiūrai ir taip to
liau, bet, kad parodyti plačia 
jam pasauliui tikrą mušu Tė
vynės veidą, reikia mokėti tą 
visą harmonizuoti' o tai atsie 
kti neužtenka vien pasišven
timo, bet turi pasireikšti ir 
geniališkumas, kurio musu 
menininkų tarpe, stojusių į 
Parodos suruošimo darbą, to 
ne trūks ir tikslas bus atsiek 
tas.

Bet, tai dar nereiškia, kad 
mes, likusieji, galime sudėję 
rankas ramiai sėdėti. Ne! Mes 
turime ir gi tą Parodos reika
lą kuo galime paremti. Tai 
musų visų šventa pareiga! Nuo 
jos pasisiekimo - priklausys 
ir musų pačių geras ar blo 
g.is įvertinimas. Tad. mažiau 
kalbų ir kritikos, o daugiau 
darbo ir pasišventimo! To rei
kalauja Lietuva! Tuo būdu, 
b.irkimės ir sukruskiine, nes 
laikas greitai bėga ir ne mu
sų naudai kalba. Vienybei- ga
ly bė!--

II - Praeitoje savaitėje mes 
supažindinome mūsų visuome

PRAÇA SÃO 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.

p.illiilliilliilhillillliilliilliilliilliillilllillliilliillillhilliilliilliilliilliilliillnlliillirili lliilliiliiilliilliiU;iili:lliilhiilniliilliilliilhiiiiilhilh<lliilliillnlii'"i

| Aberturas de firmas
f Encerramentos de firmas
| Transferencias de firmas 
f Contrat. na Junta Comercial 
I Distrat. na Junta Comercial 
g Escritas Fiscais^ 
ê Escritas Comerciais
f HORÁRIO das

® m m iii wwiwiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiwmiiiiifluiw 

ne su Lietuvos Parodai Ruoš
ti Komiteto vidujine Komiteto 
tvarka ir jo darbų padalinimo 
sistema. Nurodant’ Parodos 
Komitetas, palengvinimui Įvyk 
dyti Komiteto techniškus dar
bus, yra suorganizavęs visą 
eilę sekcijų. Vienos io tokių 
sekcijų jau buvo praneštas 
pavadinimas ir jos sąstatas, 
tai yra Eksponatų Rinkimo 
Sekcija. Šiandien gi norime 
perstatyti mūsų visuomenei, 
seicančia iš eilės sekei ia, bū
tent. PARODOS KOMITETO 
MENO SEKCIJA. kuKos tiks
las yra pasirūpinti tinkamu Pa 
rodos estetiniu ir meno atžvil
giu representavimusi kitų tau
tų tarpe. Minimą sekciją suda
ro:

1/. Skulptorius Vladas Dra- 
montas ir

2/. Menininkė Vlada Abrai- 
tienė.

UI-Be pasakyto, tenka dar 
atžymėti, kad Parodos pa-i- 
siekimas, kaip jau ankščiau 
buvo minėta, dalinai priklau
sys ir nuo jos vidaus’ kitaip 
sakant icstalacijos įrengimo. 
Bet, kaip bendras Parodos 
sutvarkimas, taip ir šis darbas 
p. VI. Dramonto stropiai pri
žiūrimas, reguliuojamas ir eina 
jau prie galo. Taip kad, ir 
šioje srityje pasisiekimas už
tikrintas.

IV - Be viso to, susirūpini i 
ir tinkamų nuotraukų Paro
dos brošiūrai pagaminimu 
'Pieša, ten ju neperdaugiansiai 
bus vos keletas. Tačiau, jos 
turi šimtus atstoti, tinkamai 
reprezentuojant mūsų Tėvy 
i ę 'Pni sunki užduotis, bet tą 
reikalą pasiėmė tvarkyti

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

8 às 19 horas.

i VISI I MOÓCA 
Li.»

Į IŠEIVIU DIENOS MINĖJIMĄ

Liepos mėn. 18 d. 15 vai., Moóca lietuvių Mokyklos sa
lėje įvyks lietuvių Išeivių Dienos Minėjimas su įdomia 
ir turininga programa. Visų lietuvių pareiga dalyvauti 
kuo skaitlingiausiai tame minėjime, nes tai yra mūsų, 

Išeivių Diena.
Komisija

mums visiems gerai žinomas 
Parodos Komiteto technikini
ams reikalams tvarkyti pata
rėjas p Alt. Žibąs, kuris, pra 
eLame sekmadk nvje- liepos 
mėn. 11d., jau ir pradžią pa
dalė, paruošdamas musų tau
tinių kostiumų ir liaudies me
no išdirbinių gaminimo eigos 
keletą foto nustraukų. Bet, tik 
dar pradžia! Tačiau, mes,,už- 
tikrinti jo laimėjimais.

Parodai Ruošti Komitetas.

— VYRŲ BROLIJOS pobū
vis- vaišės prasidės tuoj po 
sumos, šį selmtdienį, Taip 
pat bus paminėta pobūvyje 
Išeivių Diena. Įėjimas tik sū 
pakvietimais, kuriuos reikia 
įsigyti iš anksto.
1 obuvyje bus įteiktos premi 
jos laimėjusiems šaškių turny
re tris pirmas vietas. Pobūvis 
rengiamas V. Zelinoje, gimna
zijos salėje.

PATIKSLINIMAS

Praėi'isjame «M. L.» mime 
ryie buv paskelbtas Lietu
vos r>a dai ruošti eksponatų 
linkini komisijos sąstatas. 
Tos komisijos narė yra ir p. 
O >a Žiluenė. kurios vardas 
per neapdairųrna nebuvo pas 
kelbtas kartu su kitais komi 
sijos nariais.

— Liepos m 6 d Mokoje 
mirė Ona šu'.aitienė, .70 m. 
amžiau*, kilusi iš Garliavos 
parapijos Paliko dvi dukteris 
ir tris sūnus.

—- L K. Bendruomenės 
choro valdvb’i praneša choro 
rėmė1 ims, ktd choro rėmėjų 
suvažiavimas įvyks rugsėjo 
mėn. lt d t’ila Zelinoje. .

— Praėjusį sekmadinį S. 
Paniy pas savo gimines, Uckus 

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 
gar; ntijomis.

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

arba raštu informacijų i
IMO3ILIARIA ALTO DO GUAPORÉ LTDA.

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

r—— ----- --'------ ----- -—————------------ x

BcntistM
Clínica Dentária Popular 

“^ão Jíuáas <adcu”
/ DIRETOR: Dr. Augusto Ribeiro Leite v 

Praça Sâo José, 8 - salas 3 e 5 
a Vila 'Zelina ;■' -'W 

Dentaduras — Pontes — Extrações — Obturaçõee 
DIURNA E NOTURNA

ir Dutkus, lankėsi iš Rio Ja
neiro p. Zieziai

VYKSTANČIU APARECIDON 
DĖMESIUI.

Numatyta maldininkų' kelio 
nė į Brazilijos šventovę N. 
S. Aparecida bus 1 d. rugpiū 
čio. Autobusai iš Vila Zelinos 
išvažiuos 6 vai. ryto. Pavėla 
vusiii nebus laukiama, ir ne
bus gražinami pinigai užbilie 
tus, kurie bus išpirkti iš anks 
to. Autobusai ir vietos autobu 
suose bus numeruotos. Viso 
vyks apie 300 žmonių. Kelio 
nes tikslas pasimelsti Brazili 
jos šventovėje už Lietuvos 
išlaisvinimą. Nuvykus bus lai 
komos mišios. Po pietų bus 
einamos stacijos.

— Dijakonas Mečislovas 
Valiukevičius parvyko keli
oms dienoms Vila Zelinon. 
Kunigu įšventintas bus 22 d. 
rugpjūčio mėn. São Lourenço 
bažnyčioje, 8 vai. ryto, Nite
rói mieste. Pirmas ^iškilmin
gas šv. mišias laikys .29 d. 
rugpjūčio Vila Zelinoje. y. ,

— Rašytojas Venancijus 
Ališas atstovaus Lietuvių Ra 
šytojų Draugiją tarptautinia
me rašytojų kongrese rugpiū 
čio mėn. kuris bus São Paulo 
mieste.

—; Praėjusį sekmadieni, lie 
pos m 11 d buvo pradėtas 
S. Pauly karo medicinos kon 
gresas, kuriame dalyvavo 
Įvairių tautų atstovai. Lietu
vius atstovavo p p. Lietuvos 
konsulus Al Polišaitis, Dr. EI. 
Draugelis, St. Reinenčius, J. 
C nvinskas. Lietuva i įvairius 
tarptautmius kongresus *yra 
kviečiama kaip ir visos kitos 
11utos.

— P. Antanaičių šeima pa

sižadėjo apmoll 
veikslo išlaidai® 
paišytas lietuv®HHBHMHBB 
Vila Zelinoje. Pageidautina, 
kad ir kitos šeimos, kurios 
gali, pasirinktų apmokėti bran
gesnių ar pigesnių paveiksi!; 
nupiešimą. Koljkas tik, Ant;, 
naičių ir Tamoliūnų šeimos, 
yra pasiryžusius apmokėti vie 
no paveikslo išlaidas.

Neužilgo dailininkas Navic 
kas griš Vila Zelinon toliau 
bažnyčios dekravimo darbus 
vykdinti. Visi darbai ‘atsieis 
nemaža pinigo. Vien tįk lubos 
kainos 123 tūkstančius’kruže- 
irų. Elektros pertvarkymo, na u 
jų laidų sudėjimas, vamzdžių 
suvedimas, bažnyčios apšvie
timas iš lauko, pusės,1 švento
riuje 41 tūkstantį., kruzeirų. 
O tuos tūkstančius surinkti 
nėra taip lengva,nes yra 'ne 
maža šeimų, kurios tik po ke
lis desėtkus aukoja. Yra 
didesnių aukų, bet jos-negau
sios. Yra negalinčiu daugiau 
aukoti, bet yra galinčių ir 
lik bėdą nuo savęs nustum 
ančių. Būtina yra baigti vitra 
žų sudėjimas. O jie yra bran 
gūs, kviekvienas po Cr. . 
20 000.oo. Prašomi ir tolime 
nių apylinkių lietuviai parem 
ti savo aukomis.

Nepralaisk progos. Rugpiū 
čio mėn 21 d. Vila Zelinoj 
gimnazijos saleje. kongT*ega- 
dai suvaidins puikia drama. 
Atsilankyk ir paremk jauni-, 
mo iniciatyvą.

IŠNUOMOJA Krautuvę (ar- 
mazeną) ir viena kambarį ne 
vedusiam. Rua São Ltuz Pi- 
raitinga, N. 00 (Quinta da Pai 
neira) Informacijos vietoje.

- VILA BEI.O.IE '.Musų 
Lietuvą» galima gauti Kaz 
laimko restorane. \ erbenas ir 
Saudades gatvių kampas.
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PARDUODAMAS NAMAS, 

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

Parduodamas pianinas fir
mos August Meyer.

Teirautis Vila Zelinoje, rua 
Marechal Malėt, 21.

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

Adresas: Rua Godofredo Fra
ga, 173 — José Menino
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