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VLIKo Delegato Audi
encija Pas Ambasado

rių Blankenhorna
— Š. m. spalio mėn. 15 d. 

VLIKo delegatas Dr. Karve
lis buvo priimtas Vokiečių 
Užs. Reik. Ministerijos politi
nio skyriaus vedėjo ambasa- 
riaus BJankenhorno. Audien
cija įvyko Schaumburger Ba
lais Budeskanclerio būstinėje. 
Kaip žinoma, ambasadorius 
Blankenhornas yra vienas iš 
artimiausių Vokietijos kancle 
rio politinių patarėjų ir ben
dradarbių

Pasikalbėjimo metu iš am- 
basadoriauas pusės buvo pa
rodyta nepaprastai daug pa
lankumo ir Lietuvos reikalų 
supratimo.

— JAV- se labai svarbų ir 
raikšmingą darbą dirba iš ge 
riaušių lietuvių mokslo pajė
gų sudarytas Lituanistikos 
Institutas Instituto vadovybė 
jaskelbė j lietuvių visuome- 
i ę atsišaukimą, kviečiantį bu 
t instituto nariais ir visokiais 
būdais ji remti. Sulaukus rei 
kalingos paramos, bus gali
ma išleisti visą eilę jau pa
ruoštų ir baigiamu ruošti ver 
tingų veikalų, būtent: K. Pakš 
to - Lietuvos istorinę geogra
fiją, M. Gimbutienės - Apie 
senovinę lietuvių religiją, J. 
Puzino - ' ilniaus pilis. A. 
Šapokos Vilniaus miesto is
toriją, Z. Ivinskio - 16 a. Lie 
tuvos kultūrinį, religini bei 
politinį gyvenimą, V. Biržiš
kos Lietuvių literatūros bei 
kultūros istorijos studijas, taip 
pat nuo seniausių laikų lietu 
vių rašytojų biogra-
fij s bei bibliografijas, A. Ku 
čo SLRKA istoriją, J. Balio 
Amerikos lietuvių dainas, M. 
Biržiškos Vilniaus universite 
to istoriją jr daugelį kitų. A- 
tsišaukimą pasirašė LI prezi
dentas Dr. P. Jonikas, iždo 
tarybos pirm. A. J. Rudis, iž 
ninkas D. Kuraitis ir sekreto 
rius J. Kutrą. Lituanistikos 
Instituto skyrių vedėjais ko- 
’•espondenciniu būdu buvo iš 
rinkti: Dr. A. Salys - lietuviu 
kalbos skyriaus. Dr. V. Mačiu 
nas lietuvių literatūros sky 
riatis, Dr. J. Balys - lietuvių 
tautotyros, Dr. J. Puzinas Lie 
tuvių proistorės. Dr. A. Šapo 
ka Lietuvos ir Dr. K. Pakštas 
Lietuvos geografijos skyriaus.

Pavergtoje Lietuvoje
— Seniau vadinamieji -<stri 

bai» buvo vėliau uždrausti 
«stribais» vadinti: visi juos tu 
rėjo vadinti ju oficialiu var 
du • «liaudies gynėjais». Ta 
čiau žmonės jų nepaprastai 
nekentė ir toliau visaip juos 
nravardžiavo. Gautosiomis ži 
niomis, vėliau ši «liaudies gy 
nėjų» institucija buvo visai 
n ū a inta. ir visus «stribus» 
iil-i I Didžioji jų dalis pe

rėjo į miliciją, bet buvo ir to 
kių, kurie visai metė tos rū
šies policinį darbų ir džiau
gėsi galėdami būti verčiau 
eiliniu darbininku, negu savų 
jų žmonių šnipinėtojo ir išda 
viku.

Istoriniuose ancaster rūmuose, Londone spaliuos mm., An
glijos užsienio reikalų ministeris Ailiony Eut n (kairėj) įir 
Prancūzijos ministeris pirmininkas (dešinėj), stebi Vokietijos 
užsienio reikalu minister} Adenauer pasirašant Brūkšėto sutar 
tį. sulig kurios Vokietija atgauna visas suverenines teises Jr 

yra įtraukiama į laisvojo pasaulio defensyvinį frontą.

— Kaip naikinami lietuvių 
ėdikai Gautosiomis žiniomis. 
Lietuvoje pasyvus pasiprieši 
nimas eina ir toliau. Kartkar 
temis pasitaiko ir aktyvaus 
pasipriešinimo žymių, o itin 
įkyrėję bolševikų pareigūnai, 
lietuvių ėdikai, la!p saugoda 
mi savo gyvybes, pasitaikius 
progai, esti likviduojami Ne
seniai buvo rašyta, taip par
tizanai buvo Nemune sulaikę 
«M. Melnikaitės» vardo laivą. 
Panašių Įvykių esama ir dau
giau.

G a u tos i o mis ži n i o m is, 
šiemet okup. Lietuvoje mirė 
kun. Povilas Piekarskis irkun. 
Antanas Kurilovičius. Arkiv. 
M. Reinys mirė Vlodimir > ka 
Įėjime 1953 m lapkričio 8 d.- 
ruošiamasi minėti jo mirties 
metines.

--- Už Garliavos Jonaičių 
kapinėse rusai buvo palaidoję 
2 komunistus lietuvius, kuri
uos buvo nušovę lietu 
viai partizanai. Kitą naktį pa 
laidotieji buvo atkas*!, atvež
ti į Gailiavą ir palikti vienam 
tvarte. Prie karsto buvo pa
dėtas Įrašas, kad komunistams 
nėra švęstose kapinėse vietos 
Tada bolševikai juos palaido 
jo Garliavos rusų kareivių 
kapuose

— Gautosiomis žiniomis. 
Zapyškio senoji bažnyčia, daž 
nai vaizduojama lietuvių dai
lininkų kuriniuose ir foto mon 
tažuose, esanti potvynių nu
griauta. Zapyškyje ant kalno 
veikianti kita bažnytėlė. Nau 
joji Prisikėlimo bažnyčia Kau 
ne ruošiamasi paversti fabri

ku. Viduryje daromi įrengi
mai, kryžius nuimtas. Senoji 
Prisikėlimo bažnyčia («mažo
ji», esanti Žaliakalnyje, buv. 
kan. F. Kapočiaus) tebeveikia 
toliau «įkv

— Pažymėtinas nuotykis ir

1953 metais Pyplių kaime. 
Ten partizanai likvidavo pa
ruošų agentą, vadintą «Juozu». 
Paruošų agento uždavinys 
vaikščioti po kaimus ir tikrin 
ti duokles. Suradęs kur neati 
davus duoklių, paruošų agen 
tas gali šauktis i pagalbą arti 
minusios policijos pareigūnus. 
Šie drauge su tuo paruošų 
agentu nuvyksta į vietą, apra 
šo turtą, dažniausiai - karves, 
ir leidžia jas vėliau pa-duoti. 
Atskaičius skirtumą už neati 
duotas duoides, likusi pinigų 
dalis grąžinama buvusiam kar 
vės savininkui. Minimasis Juo 
zas, aukštas juodbruvys vyru 
kas, gyveno Linksmadvary. 
Jis buvo žmonėms labai įky 
rėjęs savo akiplėšiškumu ir 
per uoliu pareigų \ykdymu. 
Vieną vasaros naktį jis per 
nakvojo pas vieną valstietį 
Pyplių kaime ir iš ten dingo 
be žinios. Milicija su dideliu 
įkarščiu tardė ne tik paruo 
šų įstaigas, bet ir to kaimo 
ūkininkus - ir ligi šiol nieko 
tikro neišaiškino.

Eurapoje
šią savaitę svarbesnių, tarp
tautinės reikšmės įvykių ne
buvo. Vak. Vokietija yra užs! 
ėmusi studijavimu Saaro kraš 
to sutarties, kurią vokiečių 
parlamentas diskutuos gruo
džio mėnesio viduryje, patvir 
tindamas arba atmesdamas

Eina gandai, kad Kone A- 
denaer atsisakys iš užsienio 
reikalų ministério pareigų, 

pasiliks 
tik ministeris pirmininkas. 
Priežastis nuovargis, jau eina 
aštuonisdešimtus metus.

Lapkričio mėti. 13 d., visi keliai veda Vila Zelinon i
L. K. Moterų Draugijos ruošiamą linksmą

V A IIK A IIP A
Programoj dvi linksmos komedijos, šokiams iki 4 vai. 

gros geras orkestras,' bufetas, staliukai. Pakvietimus iš

anksto įsigyti. Prie įėjimo nebus galima gauti.

vyriausybė vėl gavo pasitikę 
jimą. Atrodo, kad parlamen
tas patvirtins Saaro ir Vokie
tijai suteikimo suvereninių 
teisių sutartis.

Sis Rusija tarsis

Vakarai tik po patvirtinimo 
P .ryžiaus sutarčių. Reiškia 
«ai Prancūzijos ir Vokietijos 
sutartys del Saaro ir Vokieti 
j suverenumo bus patvirtin 
tos visų su ntersuotų valsty
bių narių Bruxello pakto, su 
Rusija kalbės vieninga, stipri 
Europa.

Rusai ieško sugyvenimo

su vakarų valstybėmis. Šiais 
melais revoliucijos paminėji 
mas lapkričio pradžioje paly 
ginamai praėjo ramiai, be 
ypatingų grasinimų «ka pi ta! i s 
tams». Net priešingai, komu
nistų vadai pabrėžė sugyveni 
mo reikalą ir galimumą susi
tarti su vakarais.

Iš kitos pusės, vakariečiai 
■žiūri palankiai, bent anglai.. 
Šita «sugyvenimo» politika 
reiškia ne ką kita, kaip tik 
tylų patvirtinimą esamosios 
tarptautinės padėties. Paverg 
tiesiems kraštams ši politika 
labai pavojinga. Jų išlaisvini 
mą gali nukelti tolimesnei 
ateičiai. Todėl pavergtųjų 
kraštų organizacijoms ir diplo 
matams yra pareiga šito Mas 
kvos politikų manevro tikrą 
ją reikšmę išaiškinti.

Tik dabar pamatė...
Rusijos komunistų partijos 

pirmasis sekretorius Kruchev 
paskelbė «Pravdoje» praneši
mą, kuriame nurodo komunis 
tų bedievybės propagandos 
klaidas.

Šiame pranešime komunis 
tų partijos centras uždraudžia 

P. P. Elena ir Antana Pamlonius,

«M. L.» nuoširdžius rėmėjus, švenčiančius vedybinio 
gyvenimo sidadrinį jubilėjų, sveikiname ir linkime svei

katos ir laimės.
Mūsų Lietuva

y ________•_____________

tok'ą propagandą, kuri įžeis
tų tikminčiųjų religinius jaus 
mus ir kartu uždraudžia kištis 
į religinių bendruomenių admi 
nistravimą.

Komunikatas laiko, kad prieš 
tikybinės propagandos metodai 
yra. nesuderinami su partijos 
linija ir yra priešingi krašto 
konstitucijai, kuri pripažįsta 
sąžinės laisvę.

Koks šio partijos komuni
kato tikslas, yra sunku atspė 
ti Nejaugi tik dabar parti
jos vadai pamatė savo pro
pagandos metodų priešingu
mą konstitucijai?

Finansai vis pimoj vietoj

Brazilijos vyriausybė dar 
tebešoka galva kaip suvesti 
valstybės biudžetą. Numatytos 
pajamos pakeliant mokesčius, 
susilaukė didelės kritikos.

Nors oficialiai nėra patvir 
tinta, tačiau Brazilijos atsto 
vai derasi su Amerikos ban
kais paskolos gauti, ir tai il
gesniam laikui. Ši paskola rei 
kalinga padengti prekybiniam 
balansui.

Amerikos bankai sutinka 
skolinti dolerių, bet reikalau
ja, kad ši paskola būt gantu 
tuota Brazilijos auksu esančiu 
Amerikoje.

Del prekybos su Rusija

tiriamos galimybės ką Rusi
ja galėtų parduoti ir ką pirk 
ti. Tvirtinama, kad Rusijos 
žibalas pigiau atsieisiąs negu 
Amerikoniškas. Su Rusija no 
rimą prekiauti mainais. Pre
kybinių santykių su
Rusija užmezgimą nulems, ar 
bus Brazilijai ekonominės 
naudos Jei kiti kraštai pre
kiauja. kodėl Brazilija negali 
prekiauti? O jei po prekybos, 
priedanga varys propagandą, 
nieko kito nebeliks, kaip tik 
paprašyti išsinešdinti, kaip 
jau yra atsitikę praeityje.

Visi šeštadieni i L. K. Moterų Draugijos vakara V. Zelinoj.
• • / - v
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pusi. 2 MŪSŲ LIETUVA 1954 m. lapkričio 13 d-

VLIKo Ranka Tebėra Ištiesta 
Susitarimui

Niekam nekelia abejonės, 
kad, Federalinei Vokiečių Vy 
riausybei atgaunant suverenu 
mą, yra pati patogiausia pro 
ga daryti visa, jog mūsų san 
tykiai su Vokietija butų sut
varkyti. 1940 metų rugpjūčio 
mėn. Lietuvos Pasiuntinybė 
Berlyne ir Lietuvos konsula
tai Vokietijoje be jokios kal
tes iš Lietuvos pusės buvo 
uždaryti.

Su Federaline Vokietijos 
Vyriausybe jau seniai eina 
derybos tai skriaudai atitaisy 
ti. Federalinės Vokietijos Vy 
riausybė yra pakartotinai skel 
busi, kad ji Lietuvos inkorpo 
racijos j Sovietų Sąjungą ne 
pripažįsta ir laiko Lietuvą 
Sovietų okupuotu kraštu. Lie 
tuvos pilietybė ir Lietuvos 
pasai Fed. Vokietijos yra per 
dėm patenkinamu būdu pripa 
žįstam! galiojančiais. Šį pava 
sarį iš kompetentingos vokie 
čių įstaigos buvo pareikštas 
nusistatymas eiti prie Lietu
vos Konsulato atgaivinimo ir 
svarstyti Lietuvos Atstovybės 
atkūrimą.

Š. m. rugpjūčio mėn 9 d. 
Vykd Tarybos pirmininkui 
Zaikauskui ir VLIKo delega 
tai Dr P. Karveliui lankantis 
Vokiečių Užs. Reik. Minister! 
joje, buvo nedviprasmiškai pa 
sakyta, kad po Lietuvos di
plomatų vardu padarytų žygių 
Vokietijos Federalinė Vyriau 
sybė, eidama prie normaliu 
santykiu užmezgimo, galėtų 
svarstyti Lietuvos atstovu pri 
imti tik tokį asmenį, kuris 
būtų pristatytas bendru VLIKo 
ir diplomatų sutarimu.

VLIKas, savo posėdyje š. 
m. rugpjūčio mėn. 11 12 d. iš 
nagrinėjęs visą padėtį, pave 
dė VLJ<o Pirmininkui ir VT 
imtis visų žygiu Lietuvos ats 
invaziniu! prie Vokiečių Fede 
ralinės Vyriausybės sutvarky 
ti.

Š. m. spalio 14 d. VLIKo 
Selagatui lankantis Bonnoje,. 
iŠ kompetentingų vokiečių 

įstaigų buvo patirta, jog vo
kiečiai vis dar tebelaukia, kad 
lietuvių tarpe bus greitai susi 
tarta ir pasireiškęs nevienin 
gumas išlygintas. Turint gal
voje, kad jau susitarta dėl 
vokiečių suverenumo atstaty 
mo, kiekvienas tolimesnis 
VLIKo ir diplomatų sutartinio 
atstovo pristatymo Vokietijos 
vyriausybei nudelsimas yra 
aiškiai žalingas Lietuvos rei 
kalams.

VLIKas buvo ir yra nuo 1946 
metų už tai, jog Lietuvos už 
sienio politika ir Lietuvos ats 
tovų parinkimas bei skyrimas 
būtų vykdomas VLIKo ir di
plomatų sutartinai.

Pagrindinė kliūtis susitari
mui pasiekti buvo mūsų diplc 
matų nusistatymas, jog Lietu
vos atstovų skyrimas tėra ju 
vienų kompetencijos dalykas.

Nežiūrint, kad ligi šiol vi
sos VLIKo pastangos susitar 
ti nedavė rezultatų, VLIKas 
yra įsitikinęs, jog gyvybiniu 
Lietuvos reikalų akivaizdoje 
susitarimas yra būtinas. VLI
Ko Pirmininkas, kaip visados, 
yra pasiryžęs kiekvienu metu

1. Ar žinai... kad kuo daugiau žuvelių dėžutėje, tuo didesnis pelnas? Aliejus užpilamas 
ant sardinių yra brangesnis už pačias sardines.

2. Ponia Giselle Kapus, kurios kairioji koja buvo minos nutraukta pabėgant iš komu
nistinės Vengrijos, atvykusi Amerikon pasakė: Laimingesnė būsiu Amerikoje su viena koja, 
negu komunistinėj Vengrijoje su dviem. Jos vyrą ir dukrelę sveikina prez. Eisenhoweris.

3. Vieną kilogramą medaus surinkti bitės turi tiek lekioti, kad sudėjus visą jų kelionę 
susidarytų tokio ilgumo kelias, kaip du kart aplėkti aplink Žemę.

kalbėtis su diplomatų atstovu 
ir laukia, kad diplomatai įver 
tins didelę vieningumo reikš 
mę, ir tiki, kad ištiesta VLI
Ko ranka deryboms nepakibs 
ore.

Visos Lietuvos ligi šiol bu 
vusios politinės konferenci
jos, nuo Berno ir Paryžiaus 
pradedant, aiškiai yra pasisa 
kiusios už sutartiną veiklą 
užsienio politikos srityje. Fo 
litinių grupių didelis daugu
mas yra lygiai taip pat pasi- 
saKiusios ir pasisako už vie
ningą laisvinimo akciją. Įvai 
rių kraštų lietuvių bendruo
menių atstovai yra pakartoti 
nai pasisakę ta oačia pras
me. Visuotinis patriotinės lie 
tuvių visuomenės ir spaudos 
noras yrą, kad tas susitari
mas įvykti!.

Atėjo pati paskutinė valau 
da šiam beprasmiam ginčui 
baigti.

Reginos Kutkaitės Su
tikimas V. Beloje.

Š. m. spalių mėn. 31 dieną 
Vila Belos mokyklos popiečių 
lankytojai, liet, kalbos pamo 
kų mokiniai su tėveliais, pa
žįstamieji ir dalis visuome 
nės veikėjų viso apie 60, su 
sirinko Į mokyklos patalpas

Zig. Gavelis

Mano Tėvyne
Tvaska saule, ryte kėlus,
Oras medum kvepia, 
Margasparnės blezdingėlės 
Supasi ant lapų.

Liepų šakos žiedais žydi, 
Žiedus lanko bitės.
Slėniais kyla pilkas šydas, 
Spinduliuose švyti.

Laukuos žalias vasarojus, 
Žalumu ištvinęs,
Tai ne pasaka, ne rojus - 
Tai mana tėvynė.

pasitikti Reginos Kutkaitės, 
kuri š m. spalių mėn. 23 d. 
grįžo Brazilijon iš Kanados 
r-u savo vyru Algirdu Kutka.

Mieloji Regina mums pažįs 
tama kaipo nenuilstama ma
žųjų skautų organizatorė, va 
dovė ir auklėtoja prieš ket 
verius metus tame pačiame 
Sanpaulyje. Nors nemaža va> 
kų atėjo ją pagerbti, tačiau 
viešnia pa'stebėjo, jog susirin 
kusiųjų tarpe ji nematė savo 
buvusiųjų skautukų, išskyrus

tik trejetą mergaičių. Aišku 
kaip dieną, kad dėl tokio reiš 
kinio širdis galėjo suvirpėti, 
nes savo laiku ji savo mei
lę ir jėgas jiems aukojo, lyg 
toji motina. Iš dalies taip įvy 
ko todėl, jog pagerbimas buvo 
pačių išreklamuotas per lū
pas, nes laiko trūkumas ne
leido šio sutikimo paskelbti 
laikraštin. Iš kitos gi pusės 
žinojusieji taip pat neatėjo ir 
savo vieton nieko neprisiun- 
tė dėlei mums gerai žinomų 
aplinkybių, būtent: dėl laiko
stokos, dėl nuovargio, dėl tin 
giniuko, dėl nuovokos trūku
mo apie savąsias pareigas, 
dėl nepagrįstų įsivaizdavimų, 
dėl lietaus/ nes apie antrą 
valandą griaudė griaustinis/, 
dėl amžinai nepriruoštų pa
mokų ir panašių «trukdymų». 
Todėl viešnia, kuri savo skau 
tukams buvo atsinešusi visą 
glėbį laikraštėlių, savo dova
nėles turėjo išdalinti kam pa 
kliuvo.

Programoje eilėraščius sa
kė: Irena Skurkevičiutė, Biru 
tė Čemerkaitė, Nijolė Vinkš- 
naitytė, Asta Vinkšnaitytė, 
Julytė Krutulyte, Amelija Kru 
tulyte, Olga Masiulytė, Aldo
na Rutkauskaitė, Gražina Gu
davičiūtė,. Dainavo Petriukas 
Makuška ir Ed. Vinkšnaitis

(Pabaiga 3 pusi.)

Kaip jie mus sušaudė
Pulk. J. Petraitis

(Tąsa)

Dabar kas penktadienį nak 
ties metu minimoji kamera 
prisipildydavo mūsų išveža
mųjų, tokiu pat būdu nuteistų 
kalinių. Daug per ją perėjo 
mūsų pažįstamųjų, draugų ir 
giminių. Dabar jie apie mus, 
mes apie juos, nieko nežino 
me

Labai daug vargo turėjo 
dėl tos kameros mūsų kalėji 
mo administracija, nesumany 
dama, kaip reikia ją izoliuoti 
nuo mūsų kameros, kad mes 
su ja nesikalbėtume. O kai 
mes su ja pasikalbame, tuojau 
visas kalėjimas sužino, kas 
nuteisti ir išvežami. Prižiūrė
tojai iš kailio nėrėsi, norėda 
mi pačiupti, kas stuksena į 
sieną. Bet ką tu man čia pa 
darysi - aš tik taip sau žais
damas barškinu, ir tiek! Dau 
giausia už tai kliūdavo mūsų 
Petrui, nes jam. kaip geriau 
įgudusiam, dažniausiai tekda 
vo kalbėtis. Kelis kartus buvo 
atėmę iš jo kandiklį, žiūrėjo, 
ar jis ne apdaužytas. Bet kas 
iš to. kad jis ir apdaužytas? 
Tebūnie ir apdaužytas. Kalė
jimo tardvtojas rusas irgi 
nuolat po vieną mus šaukda
vo pas save į kalėjimo rašti

nę ir tyrinėdavo, kaip kas 
elgiasi, ką kalbąs, kas su kuo 
ryšius palaikąs. Jis pats vie 
naro kaliniui pasako, kad jo 
draugas apie jį ką nors jam 
pranešęs, o tam draugui pa
sako apie aną draugą. Tokiu 
būdu kalinius suprovokuoja, 
sukursto prieš vienas kitą, 
kad ir iš tikrųjų jie pradeda 
vienas kitą įskundinėti, nes 
visa jų sistema, nuo pradžios 
iki galo, yra pagrįsta tik me 
lu ir provokacijomis. Žinomą, 
tarp kalinių buvo ir lengva
būdžių, kurie išduodavo savo 
draugus,, norėdami tuo būdu 
savo būvį pagerinti. Bet iš to 
jie jokios naudos neturėjo - 
su visais lygiai gaudavo tą 
pačią bausmės porciją, nes 
NKVD nė kiek nepaiso. Pagal 
NKVD visi dirba ir miršta 
dėl «idėjos».

Kalėjimo administracijai 
taip ir nenuvyko nuo mūsų 
izoliuoti pereinamosios šimtas 
keturiasdešimt ^ntrosios ka 
meros. Kad nuteistieji bei iš 
vežamieji kaliniai negalėtų 
su mumis susisiekti, kameras 
jiems įtaisė kalėjimo apačio 
je frontinėje pusėje, rūsyje.

Į šimtas keturiasdešimt an 
trąją kamerą suvarė mažame 
čiųs 8-12 metų vaikus kontrre 

voliucininkus, kurie išdidžiai 
mums pasigyrė, jog jie būsią 
baudžiami po penkerius ir 
aštuonierius metus darbo sto 
vykios. Jie be paliovos triukš 
raavo, pešėsi, skundė vieni 
kitus prižiūrėtojams, kurie 
jokiu būdu neįstengė jų suval 
dyti. Kadangi mes su jais ne 
norėjom kalbėtis, nes nebuvo 
ko su jais kalbėtis, tai jie pa 
laikė ryšius su kriminaliniais 
kaliniais apačioje: nuleisdami 
virvute per langą jiems rašte 
lį, nuolat prašydavo atsiųsti 
papirosų ir tabako. Negi to
kie rimti kaliniai kontrrevoliu 
cinikai gali būti nerūkę!

KALINIŲ PAŠTAS

• Kiek nesistengė kalėjimo 
administracija, norėdama sti
priau izoliuoti kalinius vie
nus nuo kitų, nieko negalėjo 
padaryti. Daugiausia vargo 
turėjo su skyriaus išviete, 
nes čia buvo geriausias ka
linių naštas: ne tik ani sienos 
parašydavom kam ir ko rei
kia, bet buvo galima iš anks 
to sutartoj vietoj, - už praus 
tuvo ar už va dens vamzdžio, 
- ir laišką palikti ir papiro 
sais pasidalyti, kai jų kam 
nors pritrūksta. Po kiekvienos 
kameros kalinių buvimo išvie 
tėj. prižiūrėtojai turėdavo dar 
bo išskutineti užrašus sieno
se, kad kitos kameros kalini 
ai nepaskaitytų.

Dar daugiau vargo turėjo 

prižiūrėtojai su mūsų pasi
vaikščiojimo gardais, nes čia 
ir žodžiu buvo galima pasi
kalbėti ir permesti per sieną 
ant papiroso gilzės parašytą 
raštelį. Kiekvieną kartą po 
pasivaikščiojimo tų gardų iš 
rašytas sienas užtepdavo rau 
donais dažais. Todėl visi pa
sivaikščiojimo gardai ir buvo 
raudonai išmarginti.

To dar maža. Jiems dar la 
bai gadino nervus tie nelem 
tieji kalėjimo langai. Jų ma
nymu, be abejo, būtų kur kas 
geriau, jei kalėjimas būtų 
visai be langų. Nors ir labai 
griežtai uždrausta kaliniams 
pažiūrėti pro langą, bet, vis 
dėlto, jie gali nutaikyti laisvą 
minutę, kada nemato prižiūrė 
tojas, ir pažiūrėti pro langą. 
Kalėjimo kieme pradėjo dirb 
ti iš lentų aklinas dėžes, ku
riomis užkabinėjo oro pusėj 
visus kalėjimo langus taip, 
kad šviesa galėtų patekti pro 
langus į kameras tik iš vir 
šaus, o tiesiai pro langus nie 
ko nebūtų matyti. Kaip dabar 
teko man patirti. Tarybų Ru 
sijoj tokiu pat būdu uždangs 
tyti visų kalėjimų langai.

Kasdien varo ir varo vis 
naujų kalinių: buvusiųjų tar 
nautojų, ūkininkų ir mokinių. 
Prigrūdo pilną Kauno kalėji 
mą Nr. 1, vidaus kalėjimą 
saugume, trečią ir devintą 
fcrtą, o NKVD darbas kasdi 
en vis didėja, nėra kur dėti 
kalinių, nespėja, išvežti. Kalė 

jimo viršų, kur buvo siuvėjų 
ir kurpių dirbtuvės, išgriovė, 
perdirbo: languose įstatė ge 
ležinius grotus, padarė ir ket 
virtam kalėjimo aukšte kame 
ras kaliniams. Sako, dar ir 
Savanorių prospekte ir kažin 
kur prie geležinkelio stoties 
buvo surastos tam tikros pa 
talpos ir kalėjimams pritaiky 
tos.

Tai tik vienam Kaune. Ki 
tuose miestuose taip pat ne 
buvo apsileidžiama.

PAVASARIS ŽENGIA

Įvairiausiomis temomis išsi 
kalbėjome, visus anekdotus 
išsipasakojome, kas kokius ži 
nojome, bet vis tos pačios ii 
gos dienos, ta pati tvanki 
kamera, tie patys prižiūrėto 
jų snukiai ir tas pats ilgas 
siauras apytamsis koridorius 
su didžiuliu katilu gale palei 
langą vandeniui virinti, kurį 
tik retkarčiais virindavo, tur 
būt, dėl malkų stokos. Tuo 
koridorium mus varinėdavo į 
ruošą, pasivaikščioti, pas tar 
dytoją ir du kartus per mene 
sį į pirtį. Be to, iš to paties 
koridoriaus kasdien, kameros 
durims prasivėrus, gaudavom 
perrūgusių kopūstų arba kiau 
linių burokų samtį, rytmečiais 
duonos gabalą, dešimt gramų 
cukraus ir miežinės rudos ka 
vos puoduką.

(B. D.)
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Armonikomis grojo Jonas Kaz 
lauskas ir Juozas Budreika. 
Akordeonu grojo Alfonsas Zu 
jevas. Muzikantai akompona- 
vo lietuviškoms dainoms ir 
šokiams. Alt Zujevas yra lie 
tuvių liaudies orkestro daly 
vis, kurį įkūrė ir veda Motie 
jus Tamaliūnas. o orkestro 
reikalų organizavimu rūpina
si Juozas Matelionis.

Sveikinimo žodžius tarė 
Antanas Rudys ir Juozas Ke- 
mėža. Antanas Rudys kalbėjo 
apie liet, skautų likimą Bra
zilijoje, kuris esąs likęs tik 
prisiminimuose. Sugrįžus po 
niai Reginai, anot kalbėtojo, 
kyla to vieneto atgaivinimo 
vilčių, tik reiktų, kad tėvai 
atkreiptų savo dėmesį į šią 
organizaciją. Kemėža tarė sa 
vo sveikinimo žodį «Lituani- 
jos» Bendr. vardu. Linkė
jo poniai Reginai ne tik sau
lėto šeimyninio gyvenimo, bet 
taip pat ir neužmiršti mūsus 
lietuviškojo prieauglio, ku
riam savo laiku ji buvo atida 
vusi savo jėgas ir rūpestį.

Svečių tarpe matėsi ir vi
suomenės atstovų, bei organi 
zacijų valdybų narių: Juozas 
Matelionis, K. Bacevičius, le 
na Kutkienė, V. Skurkevičie- 
nė, ir kiti.

Lietuvių kalbos mokytoja 
ponia M. Vinkšnaitienė pro
gramą įvairino vadovaudama 
rateliams ir1 tautiniams šo
kiams, kuriuos šoko lietuvių 
kalbos pamokų ir sekmadie
ninių popiečių lankytojai 
Ponia Eugenija Teresevičienė 
supažindino Reginą ir jos vy
rą Algirdą su lietuvių tauto
dailės darbeliais, kuriems jį 
vadovauja nuo 14 vai. iki 15 
vai. kiekvieną sekmadienį, t. 
y. vieną valandą prieš prasė
dėsiant popiečiais. Ateityje, 
paruošus atatinkamą darbelių 
kiekį, šis skyrius ruošiasi kil 
nojaraai parodėlei kurią galė 
Šime pamatyti kiekvieną sek
madienį

Musu tautosakininkai: V. 
Skurkevičienė, An. Krutulie 
nė, Petras Norbutas ir Jonas 
Norbutas padainavo senovišku 
lietuviškų dainų. Galingais 
dainos aidais nuskambėjo V. 
Belos mokyklos patalpos, kai 
visa salė protarpiais užtrauk 
davo skambią mūsų dainą. 
Pažymėtina, kad mažieji po
piečių lankytojai bei liet, pa 
mokų lankytojai neatsilieka 
nuo lietuviškosios dainos ir
ią traukia su entuziazmu, kaip 
seni giedoriai Duok Dieve, 
kad iš jų ateityje pasidarytų 
lietuviškosios dainos saugoto 
jų eilės ir perduotu kitiems, 
kaip ir aukščiau pažymėtieji 
mūsų tautosakininkai - seno
sios močiutės ir tėveliai.

Galop vaikučiai užtraukė 
dainą «Vai kur buvai, dzie- 
duk mano?» Į šią dainą atsa 
kinėjo mūsų svečiai Regina 
ir Algirdas, o po to. žinoma, 
didžiausiame vaikučiu susi- 
kau pime buvo išklausytas Re 
ginos žodis. Ponia Regina pas 
tebėjo, kad vaikai gražiai kai 
ba lietuviškai. Tai yra nuopel 
nas tėvelių, kurie namuose 
stengiasi vaikus kalbinti lie
tuviškai ir išnaudoja kiekvie 
ną pagalbinę priemonę šiam 
tikslui atsiekti, būtent: lietu
vių kalbos pamokas, sekma
dieninius popiečius, stengiasi 
surasti savo vaikui draugę ar 
draugą, su kuriuo jis kalbėtų 
si tik lietuviškai, pritaria mo 
kytojams, nežemina jų auto 
toriteto vaikų akivaizdoje ir 
t.t.

Ypatingai buvo malonu vai 
kučiams išgirsti ponios Regi 
nos pažadą atsilankyti į po
piečius ir papasakoti jiems 
apie metų laikus Kanadoje 
ir sugretinti juos su Lietuvos 
gamta. Pabaigoje buvo už

traukta svečiams «Lai gyvuo 
ja Lietuva» ir «Ilgiausių metų».

Šio pagerbimo iniciatoriais 
ir organizatoriais buvo patys 
vaikai ir jų tėveliai, kuriems 
talkininkavo muz. Jonas Ka- 
seliūnas, ypač pravedant pro 
gramą.

Gražios ir sveikintinos tėvų 
pastangos tokiais pagerbimais 
iškelti vyresniųjų autoritetą 
vaiku akivaizdoje!

Reikia pastebėti, kad šios 
popietės vyksta kas sekmadie 
nį beveik jau dveji metai. 
Tam tikslui patalpas mielai 
perleidžia Lietuvių Sąjunga 
Brazilijoje.

Dalyvis

Spaudos atgavimo 5O-ties 
metu sukakties paminėjimas.

Šio mėn. 7 d 3 v. p. p L. 
S. K. B «Lituana» suruošė 
spaudos atgavimo 50 ties me 
tų sukakties minėjimą L S. B. 
mokyklos patalpose Mookoje.

Garbės prezidiuman buvo 
pakviesti Liet. Konsulas p.
A. Pol išeitis, iš Uruguajaus 
atvvkęs spaudos atstovas p. 
K. Čibiras. «Lituania» pirmi 
ninąas inž. Z. Bačelis, L. S 
B pirmininkė p A. Ambroze 
vičienė, L. B K. B. K-bo ats 
tovė p. M. Remenčienė. L. K.
B. pirmininkas kun. P. Raga 
žinskas ir d r. E. Draugelis.
Įžanginę paskaitą «Spaudos» 

atgavimo kova skaitė dr E. 
Draugelis. (Jo paskaitos žodį 
tarė konsulas A. Polišaitis 
kviesdamas susirinkusius rem 
ti lietuviškąja spaudą P. K. 
Čibiras savo trumpoje bet 
turiningoje kalboje pabrėžė, 
kad spauda yra mažųjų tautų 
stipriausias ginklas ir per vie 
šają pasauliu opiniją ir span
da pasieksime, kad Lietuva 
atgaus savo teises. P M. Re 
menčenė savo kalboje ragino 
naudotis turima Brazilijoje žo 
džio laisve ir iškėlė muz. J. 

1. Lino pluoštas, į kurį eigiptiečiai Įvyniodavo mumijas turėdavo tūkstantį metrų ilgio.
2 Iš dešimts svarbiųjų komunistų vadu, vadovavusių Indokinijoj Viet Nam sukilimui, 

buvo paruošti užsienyje: šeši Maskvoje, du komunistinėje Kinijoje.
3. Balandžio kaulai mažiau sveria, negu jo plunksnos

Reikalingas advokatas byloms vesti?

Nieko nelaukdamas kreipkis į 

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

(kampas Praça da Sé) Pone: 36-8240 ir 32 0064

Sergi? Kreipkis į

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

Paryžiuje, gydytojas.

Konsullorija mieste, R. Ribeiro de Lima 454 Tel. 34-7803 
Residencija, Rua Prates, 125 Apt 701 Tel. 36-8469. 
Kalba lenkiškai, rusiškai, prancūziškai, vokiškai.

Kaseliūno nuopelnus lietuvių 
vaikų tautinio susipratimo auk 
Įėjime. P. H. Mošinskienė ta
rė keletą žodžių apie neseni 
ai mirusį rašytoją prof. V. 
krėvę - Mickevičių pabrėžda 
ma jo patriotinius nuopelnus.

Po kalbų sekė meninė dalis. 
P. J. Matelionio kapela pagro 
jo lietuviškus motyvus. Eilė 
raščius deklamavo ir tautini
us šokius šoko V. Belos lie 
tuvių kalbos pamokų lankyto 
jai: Irena Skurkevičiūtė, Nijo 
lė Vinkšnaitytė. Gražina Gu
davičiūtė, Rimgaudas Jūra, 
Julytė, Asta Vinkšnaitytė, Bi 
rutė Česnauskaitė ir kt. vad- 
mok. M. Vinkšnaitenei. J. Ke 
mėžos scenos montažas «Knyg 
nėšio mirtis» kurį pavaizdavo: 
Ant. Rudys, Petras Kaunas ir 
Adomas Bučinskas, gyvai pri 
minė žiūrovams kovą už lie
tuvišką žodį.

Didžiausio pasisekimo pu
blikoje susilaukė tautosakinin 
kai «Jonas ir Petras Norbutai, 
nuotaikingai padainavę liau
dies dainas: «Kalnas ant bub 
no», ir «Ein mergytė vande 
nio...», taipogi ponios V Skur 
kevičienė ir P. Krutulienė. 
Minėj’mas buvo užbaigtas 
transliacija vėlia vos nuleidimo 
apeigų iš Karo Muziejaus so 
delio Kaune ir Lietuvos him 
nu Programai vadovavo muz. 
J. Kaseliūnas.

Tenka apgailestauti, kad 
S. Paulo lietuviai rodo abe
jingumą tokiems kultūringai 
ir gražiai suruoštiems minėji 
maras ir jie vyksta pustuštėje 
salėje.

H. Mošinskienė

Praeityje Musu Žeme Yra 
Ištikę Daug Keistu Gamtos 

Išdaigu.

Šių metų klimatinės ga.ntos 
sąlygos pridarė daugybę eibių. 
Vienur skandino vandeniu, 
kitur sudrebino žemę, o A-

J. Augustaitytė - Vaičiūnienė

Partizanai
Broliai partizanai, geležiniai sūnūs, 
Mūs brangios Tėvynės. Kas jumis prilygs? 
Medžių lapų rūbai, saulėtos karūnos...
Basų kojų pėdas kas besuskaitys.

Sodžiau jūs pareinat pasiimti duonos, 
Klaupiat prie šaltinio atsigert vandens. 
Smilkiniuos pražysta raudonos aguonos... 
Kas gi jūsų vietoj žygių laimę lems.

Jūs sargai tėvynės ir rūpintojėliai, 
Jūs karaliai tylūs, žiburiai naktų.
Žengiate ir puolat amžių pakelėje, 
Laukdami atjojant raitelių baltų.

Kas jums dovanojo šiurpulingą drąsą...
Kas jums atrakino paslaptis mirties?
Taip kaip saulė renka rytmetinę rasą, 
Rinks taip jūsų kraują kartos ateities.

Ką mes jums parnešim nuo platausiaus Reino...
Nibelungų turtai būtų per maži.
Rankose leliją, o širdyje dainą...
Grįžę uždainuosim tenai mes visi

Lelija ant kapo vasaroms žydėsim, 
Žiemą sniegulėlėms šalsim žibančiom.
Ir nulenkę galvas pagarbiai lydėsim 
Vakarinę maldą su giliom kančiom.

Senoje koplyčioje, saulei nusileidus, 
Gryno vaško žvakės kandeliabruos degs...
Eisite su palmėm, prisidengę veidus, 

ūs, kurie gesinot degančias žvaigždes.

Jums Tėvynės žemė, Nemunu apjuosta,
Geležinio vilko garso lopšyje...
Jeigu jūs man leisit pabučiuot Jos skruostą, 
Aš nebesiskirsiu jau daugiau su Ja.

merikoj nuūžė vienas po kito 
smarkūs uraganai Tuoj žmo
nės ėmėsi kaltinti atomą: gir 
di. tos atominės bombos su
maišiusios viską ir dėl to 
taip atsitinką. Rimti moksli
ninkai nesako nei taip, nei ne 
-- leidžia spėlioti pasakų raė 
gėjams.

Laikams bėgant mūsų že
mę yra ištikę daug keistų 
gamtos išdaigų, kurias yra pa 
sistengta tiksliai užregist”uo- 
ti. Jei šiandien imtų lyti krau 
ju, būtų kalta atominė bom
ba, o 14 metais kaž
koks kronistas mini, kad Gra 
kijoje.

LIJĘ KRAUJU.

Tas pats reiškinys pasikar
tojęs 487 m. Italijoj ir 648 
m. Romoj. Plutarchas rašo a- 
pie Cirobri mūši, Marsilijos 
apylinkėj ir mini kruviną lie 
tų, ten pat mėgindamas išaiš
kinti, kad kraujas išgaravęs į 
orą ir nudažęs raudonai de
besis.

Raudonas lietus yra pasi
kartojęs daug kartų ir įvai
riuose kraštuose: 787 m. Ven 
grijoje, 1117 m. Lombardijoje, 
1181 m. Prancūzijoje ir Vo
kietijoje ištisas tris paras, o 
padangėje žmonės išvydę

DIDELĮ RAUDONĄ 
KRYŽIŲ

ir labai išsigando manyda
mi, kad tai esą artėjančios 
Dievo bausmės ženklas. Pa
prastai žmonės, nesupranta 
mų reiškinių akivaizdoje, lin 
kę į prietaringus spėliojimus. 
Nors keisli tokie lietūs, bet
didesnė jų dalis išaškinta na
tūraliu būdu. Pay, 1608 ra. 
Provanso apylinkėj, Prancū
zijoje, « kraujinis» lietus lijo 
dėl to, kad tuo metu ore 
skraidė pulkai raudonsparnių 
drugelių.

1846 m. prapliupo Prancūzi 
joje.

LYTI DUMBLU.

Nesunku buvo išaišknti to 
kio lietaus‘kilmę. Prieš tai 
Atlanto pakrščiais buvo praū 
žęs baisus viesulas įsukęs did 
žiausius kiekius smėlio ir išsi 
nešęs į padanges. Cheraaagieu 
pilis Prancūzijoje, apversta 
dumblu, atrodė lyg tyčia mū
rininkų nutėkšta moliu. Miši
nio anai zė parodė, kad 73 
organinės medžiagos buvo 
atneštos iš P. Amerikos per 
4 dienų laikotarpį.

Sūkurio vėjai kartais pa
griebia ir nusineša keistų da
lykų. Prie prancūzų sienos 
1847 viesulas pačiupo sargy
binių būdelę su keliais ka
riais ir ligi šiandien niekas 
nežino, kur juos nupūtė arba 
«išlijo»... kariuomenę.

(Pabaiga 4 pusi.)
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Romos apylinkėse 629 me
tais iš dangaus

PIENAS PASIPYLĖ,

o po metų tris dienas ir 
naktis lijo pienu pačioj Ro
moj. Išsigandę žmonės ėmė 
stabaras aukoti gyvulius ir 
net žmonių aukas. Šį lietų 
kaikas lygino su stebuklinga 
ja žydų manna, o kiti aiškino, 
kad tai buvusios kažkokios 
balzganos dulkės, greičiausia 
ugniakalnio išpurkštos iš že
mės gelmių. Kai kas priduria, 
kad variniai indai nuo to lie
taus atrodę lyg sidabras. Iš 
to sprendžia, kad tame «pie
niniam letuje» turėję būti di-

1. Prancūzijos geležinkelių elektrinis traukinys šių metų vasario m. pasiekė 243 klrn. 
greičio per valandą.

2. Garsioji slaugė Genevieve de Galard Terraube, slaugiusi sužeistus karius Indokini- 
jos kare, vadinama «Dien Bien Phu Angelu», prez. Eisenhowerio yra apdovanojama Laisvės 
medaliu.

3. Dešimts centimetrų sniego yra lygu vienam centimetrui vandens?

ventėjsavo 5-rių metų gyva
vimo sukakti ir ta proga pas 
tatė Blaumanio veikalą «Siu
vėjų dienos Silmačiuose». 
«Dainai» vadovauja A. Petrą- 
v 1 č IU S ____

- Viename iš didžiausiu 
Cordobos klubų «Pavasar o l a 
ralaitė» išrinkta|L. Staugaity, 
tė, prof. V. Staugaičio 18 me
tų dukrelė, kuri pasižymi ne 
tik savo grožiu, bet ir gabu
mais mokslui bei darbštumu.

— Lietuvis gydytojas A. 
Zotovas, dirbąs gydytojo dar
bą Cordoboje, išgarsėjo tarp 
Argentinos mokslininkų. Jo 
drauge su Dr. J. G. Estaba- 
nu, Argentinos gydytoju, nau 
jai atrastu būdu gydyti džio-

dokas nuošimtis merkurijaus 
dulkių.

Daugiausia baimės žmo
nėms įvarė 1501 m. Vokietijo
je ir Belgijoje kritę atskiri 
lausvi lašai, kurie ant drabu
žių susformuodavo

t MAŽUS KRYŽELIUS,

Ypač kryželiai atsirasdavo 
ant moteriškų drabužių, bet 
pasitaiky iavo ir ant odos bei 
kitų daiktų.. Nuostabusis reiš
kinys pasikartodavo kas trys 
metai gavėnios bei Velykų 
metu. Jonas Horn, Liežo ku
nigaikštis, mini vieną mergai 
ię, 22 m. amžiaus, kuri nes
pėdavo apsivilkti kitais dra
bužiais, kai tuoj atsirasdavo 
minėti kryželiai.

Gamta mėgsta ne tik pagąs 
dinti, bet kartais suruošia ir 
džiaugsmo valandas. Tokia 
staigmeną parodė 273 m. Grai 
kijoje, kai

PRADĖJO LYTI MĖSOS 
GABALAIS

nei dideliais ne mažais. Kas 
ten buvo — neišaiškinta, bet 
«mėsa» turėjo tikrą mėsos 
skonį, ją puolę išalkę paukš
čiai ir greit negedo. Prieš to 
kj lietutį ir ši>.ndien žmonės

nepyktų, ypač alkanieji, jei 
dangus «steikais» pradėtų 
juos vaišinti.
Blogiau nutiko Airijai, kurią 
1675 m.

NUTEPĖ SVIESTU, 

kuris, deja, buvo tik pana
šus į sviestą, bet nevalgomas, 
o pradėjęs tirpti, atsidavė ne 
kokiu kvapu.

1741 m. viršum Almerijos 
miesto Ispanijoj sprogęs tam
sus debesys ir pasipylueios 
žemėn

UGNIES ŽIEŽIRBOS,

nudeginusios visą apylinkę 
ir padegusios kelis laivus, ko 
manduojamus adm. Court,

Panašus įvykis yra atsitikęs 
kiek anksčiau ties viena Sen 
nos upės vieta. Mažos lieps
neles krito iš dangaus ir gel
tonai degusios greit užgeso.

Yra liję

VARLĖM, ŽUVIM, 
VABALAIS

bei kitokiomis keistenybė
mis. Nors jr keisti tokie lie
tūs. bet jų kilmę lengva išaiš 
kinti. Ąudros ir oro verpetai

pagauna vienoje vietoje tuos 
daiktus ir, kartais gana toli 
nuneštus, išiija su paprastu 
lietum.

Erakl'das Lembas savo isto 
rijos t videšimtame tome o i- 
sakoja" apie varlių lietų, išti
kusį anais senais laikais Dar 
danelio sąsiaurio apylinkes. 
Varlių tiek priliję. kad žmo
nės turiję kraustytis į kitas 
vietas.

Pagalvoję apie tokius keis 
tus lietus, turime su šv. Pràn 
ciškuni šlovinti Viešpatį

«už brolį vandenį, kursai yra 
nusižeminęs, brangus ir nekal 
tas.

nors kai tais tai p įkyriai var 
va už apikaklės, bet nuo jo 
galima gintis, no-ies lauk ne- 
kišant arba prisidengiant liet 
sargiu.

«Darbininką*»

Lietuviai Pasauly
— Argentina. Lietuvių 'Pati 

tinis Ansamblis «Daina* atš

Ar jau įsigijai rašytojos K. Pažėraitės idomų roma

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

ne - nieko nelaukdamas kreipkis į Mūsų Lietuvos» redakciją
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Nori patogioj, gražioj vietoj, pamary — Praia Gra»de 
įsigyti žemės sklypą?

Geriausias būdas sutaupyti šiais nepastoviais laikais yra 
dėti ninigą j 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 daižinikys- 
tei — cllacara. Kreiptis vietoj pas savininką Balį Paber 
ži. arba Vila Zelinoj pas Vita Tijūnėlį. Iš miesto eina 

autobusai Ouro Fino pro pat minėtą nuosavybę.

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 šala- 
esančių sklypų.

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

Daugiau informacijų «Musų Lietuvos redakcijoje
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Madeiras do Brasil
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REIKIA BALDU? KREIPKIS į TAUTIEČIO
i J. L. GalinsKas Ltda.

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

PERES & PRANAS LTDA.
Importação — Exportação

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

l Em Minas Gerais:
I Peres & Cia. Ltda. - Leopoldina - R. Providencia, 71 
į Jother Peres de Resende - São Pedro dos Feros 

Amadeu Cesar Machado - Nanuque. Minas
■riT nmrrmimnwTrririr-^

vai susidomėjo Cordobos un 
to medicinos fakultetas ir ats 
paudė 2 atskirus tyrinėjamuo 
sius darbus.

— Australija. Australijos 
LB krašto tarybos suvažiavi
mas šaukiamas š. m. gruodžio 
29 31 d. Melburne. Bendruo
menės leidžiamo organo «MÔ 
sų Pastogės» finansiniai rei
kalai tvarkosi - gauna daugi
au prenumeratorių.

— Belgija. Tarptautinės Ko 
misijos kovai su koncentraci 
jos stovyklomis, kurios cen 
iras yra Belgijoje Louveigne 
mieste, gen. sekret. Henri D. 
Re.umont kreipėsi į Inf. Tar
nybą. prašydamas aktualios 
medžiagos savo š. m. lapkri
čio mėn ruošiamam «Bulletin 
dTnformation». Sekretoriatas 
taip pat ruošia bibligrafinių 
leidinių apie kacetus katalo
gą. Pasiųsti turimi leidiniai

— JAV- se sudaryta nauja 
organizacija, pavadinta «Ame 
rican Emigration Coference». 
Jos pirmininku išrinktas B G. 
Harrisonas. Naujoji organiza» 
cija rūpinsis koordinaciniu 
tarp Amerikos šalpos ir emi
gracinių organizacijų veiki
mu ir informavimu apie emi
gracijos reikalus. Tuo reika
lu sušauktoje konferencijoje 
BALFui atostovavo prel. J. 
Baltkūnas, St. Bredes jr. ir 
P Minkūnas.

— Amerikos Liet. Katalikų 
Federacijai vadovauti pirmi
ninku išrinktas Dr- A. Darnu- 
šis. vicepirmininkas - L. Ši
mutis ir B Kaminskienė, dva
sios vadu - prel. J. Balkonas, 
Katalikų Instituto direktorium 
prel. Pr. Juras ir kt.

- ALRK kongresas pasisa 
kė dėl lietuvybės išlaikymo 
problemų, ypač tarp jaunimo, 
ir kitais aktualiaisiais reika
lais. Spaudos akademijoj da^ 
lyvavo per 300 asmenų. Prof. 
J. Brazaitis savo paskaitoje 
nušvietė spaudos atgavimo 
reikšmę lietuvių tautiniam, 
relinginiam, kultūriniam ir e- 
konominiam gyvenimui. Meni 
nėj programoj pasirodė A; 
Mikulskio vadovaujamas Čiur* 
lionio ansamblis, atlikdamas 
7 lietuvių kompozitorių kūri
nius.

Ivano «rojus»
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Jprindys & Čia
PARDUODA

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS.
balso grynumas, skambumas

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

Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui

Rastinės Darbai ir Teisiniai Patarimai
Natūralizacija, inventoriaus surašymas, išieškojimus 
skolų, persiskyrimai (desquites) nuomininkų išvary
mas, kriminalinė ir darbo teisė.

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

ir nuo 16,30 iki 19 vai.

Rua Roberto Simonsen. 13 -- 3° — salas 306 - 310 
(Senoji rua do Carmo ir kampas P-ęa Clovis Bevilaqua) 

São Paulo
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Industria e Comercio de Calçados

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

Rua Javaės, 719 .. São Paulo

RIVIERA

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

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

SKAITYK IR PLATINK
«MŪSŲ LIETUVA»

M E K AN IK OS TiTiM
Gaminami įvairiausių braižinių vitražai, 

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

Gaminami žibintuvai Įvai
riausių tipų. Daromi įvairių 
dydžių grąžtai žemei gręž
ti. Pardavimas grynus ir 

išsimokėtinai.

LEONAS VAWAUSKAS
Telefonas (recados) :i-o7i'7

Rua 12 N.o 3 9 — Vila Želi na
Avenida Zelina N.o 714 — (fundes) 
Caixa Postai 4118 — São Paulo

Santo Amaro apylinkėje - nuėsta- \\7 \(
baus grožio gamta sveikas klimatas, tik už \\ 3 t
18 klm. nuo Praça da Sé, geras kelias, tarp 
dviejų pžerų. Puiki proga dabar įsigyti žemės //
sklypą su mažu įnešimu ir ilgalaikiu išsimokėjimu 
— 100 mėnesių. \\ /

Reikalingų informacijų gauti tik pas vienintelį įgalio- 
tinį šias žemes pardavinėti mūsų tautietį Kazį KmiliauslĄ, rua \ 
Benjamin Constante 23, 1-o andar sala 6. Fone: 34-5914. Šiokiadie
niais iki 17 vai. Sekamdieniais ir šventėmis 8-9 vai. ryto.

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

L I N D O Y A '

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATIN'! OJAI

ĮKURTA 1890 METAIS

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

dažais ir pastele.

ARTHUR SCHMIDT
l'iiimami pakvietimai į namus — Senų portretų reprodukcijos

UA SÃO CAETANO, 447 —TEL. 4-5576 — SÂO PAULO

inHaaairi

1 liRAAÃCjf' ’C A. IÍ2 liv 11 lt KII ŪDA
Liindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, kurio 
paikų veikimą Į žmogaus sveikata jau visi yra vien
balsiai pripažinę. Pabandykite. įsitikinkite ir visa

dos naudokite!

DHfi HINO RTIPMO. 7QR r. R7S PnsitcU 7QA7

d.:_ 51-4019 e 51-2223 3 ’ O PA U L C
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LIETUVIŲ GRETOS RETĖJA

Stanislova Butminaitė Čižaus 
kienė, gyvenanti Compinas 
mieste, susirgo ir mirė Casa 
de Saude de Campinas ligo 
ninėje šių metų rugsėjo mėn. 
1 d., 58 metų amžiaus, palik
dama giliame nuliūdime vy
rą Joną Cižauską. gyvenau 
tį Campinas mieste, rua Ge 
neral Ozorio 1255. Šeimos ne 
turėjo

A. A. S. Čižauekienė yra 
kilusi iš Kurtuvėnų, Šiaulių 
apskr., atvykusi Brazilijon 
.1927 m. kartu su savo ištekė 
jusia sesrimi p. Jurevičiene, 
kuri paskui išvyko Į Argenti 
ną ir jokių žinių daugiau iš 
jos negavo.

1930 m. susituokė Sâo Pau 
lyje šv. Antano bažnyčioje su 
Jonu ČižausKu, kilimo iš Var 
putėnų dvaro, Šaukėnų ‘valse., 
Šiaulių apskr.. kuris tais pa 
$iais metais buvo atvykęs iš 
Argentinos ir 1931 m. abudu 
persikėlė gyventi į Campinas 
miestą. Ten įsitaisė minkštų 
baldų dirbtuvę ir užsigyveno 
keletą namų miesto centre.

A. A. S. Cižauskienės nete 
kimas yra gilus liūdesys ne 
tik jos vyrui, bet taip pat ne 
gausiai Campinas lietuvių ko 
Jonijai, su kuria ji taip raalo 
ni d sugyveno. Tebūnie jai 
lengva Pietų Kryžiaus žeme
lė.

- Lapkričio mėn. 9 d. Tu- 
euruvi mirė Jonas Varkala, 
76 m amžiaus. Paliko auliūdi 
me žmoną, sūnų Prana, dvi 
ištekėjusias dukteris marčią, 
žentus, anūkus. Palaidotas Ja 
ęa na kupliose.

Velionis prieš pirmą pašau

linį karą yra buvęs Ameriko 
je. Dar turi ten, Waterburio 
mieste, Conn., giminių. Kilęs 
iš Kruonio.

-- Lapkričio mėn. 10 d. Vi
la Zelinoje mi'rė Kazys Ber- 
teška, kilęs iš Linkmenų pa
rapijos, 52 m. amžiaus. Velio 
nis paliko nuliūdusią žmoną 
ir keturias mažas dukreles 
Vyriausia- 8 metų. Palaidotas 
Vila Formaza kapuose.

LIETUVIŲ S GA BRAZI
LIJOJE

lapkričio mėn. 20 d., savo pa 
talpose, Mokoje, rua Lituauia. 
šaukia narių susirinkimą svar 
biems reikalams aptarti. Vi
sus narius kviečia dalyvauti.

— Bilietų į L. K. Moterų 
d jos vakarą, kuris įvyks šį 
šeštadienį galima, įsigyti pas 
draugijos nares, «M L» redak 
cijoj, klebonijoj ir Vyto bare. 
Staliukus ušsisakyti pas Mg. 
Vickšnaitienę arba Vyto bare.

— Š. m. lapkričio m. 11 d. 
išvyko lėktuvu į JAV ponia 
Celina Mošinskienė as savo 
sūnų inž. Vytautą Mošinski, 
kuris gyvena Media, netoli 
Philadelphijos. P. C. Mošins- 
kienė buvo Lietuvoje aktyvj 
visuomenės veikėja ir ilgame 
tė vaikų darželio vedėja - pe 
dagogė. Gyvendama V. Želi 
noje, nežiūrint savo 75 metų 
amžiaus, kur galėdama sten 
gėsi būti naudinga, privačiai 
mokydama vaikučius lietuvių 
kalbos, noriai prisidėdama 
prie V. Belos mokykloje ruo 
šiamų pramogų sekmadienių 
popiečiuose.

P. Mošinskienė žada praleis

L. K. J. J. S. B.“vy iii
Š. m. lapkričio mėn. 15 d. 15 vąl. Carlos Gomes lietu 
vių pradžios mokykloje, Mokoje, kviečiai visuotiną na

rių susirinkimą.
Visi «Vytis» S-gos nariai prašomi susirinkime dalyvauti.

Valdyba.
____ >

REDAKCIJĄ

Pą pa r č i u i. PlHHMaai 
nis tilps sekančiame «M. 
L » nr.
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Praça São José, 8 Sal. 1 e(2 - V. Zelina - S. Paulo

ti ištisus' metus JAV.

— Vytautas Aniulis po sun 
kios operacijos gydomas Sau 
ta Catarina ligoninėje, 46 
kamb . 11 aukšte.

PIRMOJO PASAULINIO 
SPAUDOS KONGRESO DA

LYVIAI PABALTIJO KONSU
LU PRIĖMIME.

Vykstančio São Pauly Pir
mojo Pasaulinio Spaudos Kon 
greso programoje buvo numa 
tytas jp Pabaltijo konsulų rup 
šiamas priėmimas kongreso 
dalyviams lapkričio mėn. 11 
d. 18 vai., Čirculo Italiano pa 
talpose.

Priėmimą pradėjo sveikini 
mu Lietuvos konsulas p. Al. 
Polišaitis pakviesdamas tarti 
žodį Estijos konsulą p. Sauką. 
Latvijos konsulas kalbėjo an 
gliškai. Iš kviestųjų svečių 
kalbėjo S. Paulo 4oO metų pa 
rodos rengimo komiteto pir
mininko atstovas, S. Paulo 
Žurnalistų S gos atstovas, kon 
greso dalyvių vardu sveikino 
angliškai tolimojo Pakistano 
atstovas M. A. Zuberi, tikėda 
masis, kad Dievo teisingumas 
bus įvykdintas pavergtiems 
kraštams bus gražinta laisvė

Moterų žurnalisčių vardu 
sveikino dienraščio «O Dia» 
redakcijos atstovė, linkėdama, 
kad tos laisvės, apie kurias 
diskutuojama ir kalbama sp«u 
dos kongrese, būtu Įgyvendin 
tos Pabaltijo kraštuose.

Nuoširdų, karštą, įspūdingą 
sveikinimo žodį tsrė Portuga 
lijos Žurnalistų Sindikato ats 
tovas Armando de Aguiar, ku 
ris pats asmeniškai yra aplan 
kęs prieš antrą pasaulinį ka 
rą Pabaltijo kraštus ir savo 
akimis yra matęs pražydusią 
anų kraštų kaltūną. universi 
tetus, senovės paminklus, by 
lojančius apie garbingą praei 
tį. Anot kalbėtojo, vergijos 
dienos turi kartą pasibaigti

Pavergti kraštai bus laisvi.
Tolimesnių kraštų sveikinto 

jams p. E. Polišaitiene. p M. 
Remenčienė. p. D. Saukaitė, 
p O. Matelionytė atminčiai įtei 
kė lietuviškos liaudies meno 
motyvais nuaustas juosteles.

Priėmine buvo net ir Indi
jos atstovas. Buvo atstovauja 
ma ir visa didžioji S. Paulo 
spauda ir vienas kitas žurnj. 
listas iš Rio de Janeiro. Nors, 
del ilgai užsitęsusio plenumo 
posėdžio nevisi kongreso da 
lyviai galėjo dalyvauti priė
mime, tačiau daugumos kraš 
tu atstojai buvo atvykę. Sve 
ėjai pasižadėjo, grįžę į na
mus, supažindįpti savo kraštų 
gyventojus su Pabaltijo vals 
lybių padėtimi ir per spaudą 
belsti į laįsvo pasaulio sąžinę, 
kad Pabaltijo kraštai būt išlai 
vinti.

-- Jei kas norėtų paaukoti 
ka nors moterų draugijos va 
karo bufetui prašome įteikti 
šeimininkėms, kurios šeštadie 
nį visą dieną darbuosis salė
je arba palikti klebonijoje.

Valdyba.

VYKSTANČIU Į SANTOS 
DĖMES’UL

Paskutinė užsirašymo diena 
į Santos pikninkan, kuris bus 
21 d lapkričio, yra ateinan
tis pirmadienis, lapkričio mėn. 
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Vykstantiems į Santos mi
šios bus atlaikytos kitą sek
madienį 5: 15. Vienuoliktą va 
landą mišių nebus.

- ^analistas K. Čibiras da
lyvauja Pasauliniame Spaudos 
Kongrese S. Pauly, šį šešta
dienį atvyks į L. K. Moterų 
Draugijos ruošiamą vakarą 
Vik* Zelinoje.

-- Iš Lietuvos yra atėjęs 
laiškas V. Stoknai.

- Kun, Dr. J. Prunskis, ve 
nas dienraščio «Draugo» re 
daktorių, išvyko žurnalistinių 
stebėjimų tikslu, į Havajų 
salas, Japoniją, Philipinų sa
las, Hong Kongą, Indiją, Indo 
neziją. Australiją ir Naująją 
Zelandiją. Tolimuose Rytuose 
dalykai komplikuojasi ir to- 
dek «Draugas» nori patirti vie 
toje padėtį. Kun. Dr. Prunskis 
yra lankęsis ir Brazilijoj.

-• Į Tarptautinį Eucharisti
nį Kongresą, kuris bus kitais 
metais Rio de Janeire liepos 
m. 14 21 d , manoma, kad iš 
užsienio atvyks apie milijonas 
žmonių. Specialiai į kongre
są atvyks arti 50 keleivinių 
laivų kurie maldinikas pava
duos viešbučius.

TARPTAUTINĖS PARODOS 
ATIDARYMAS

įvyks 15 d. lapkričio m. Ibira 
parke. Parodoj išstatys ekspo 
natus 21 valstybė. Čekoslova 
kija ir Urugvajus turės savo 
atskirus pavilijonus. Parodoj 
dalyvaus dar be minėtų kraš 
tų, Olandija, Šveicarija, Pran 
cūzija, Danija, Luxemburgas, 
Portugalija. Vokietija, Vengri 
ja, Amerika, Kanada, Argen 
tina, Švedija. Ispanija, Japoni 
ja, Anglija, Italija, \ustrija, 
Jugoslavija. Parodos atidary
me dalyvaus žymūs Vokieti
jos valstybininkai.

EKONOMINĖ KONFERENCI
JA RIO DE JANEIRE

Lapkričio mėn. 29 d. Rio 
de Janeire prasidės Pietų, 
Centrahnės ir Šiaurės Ameri 
kos finansistų konferencija. 
Visi kraštai į šią konferencija 
vyks netoli Petropolio, Oui- 
tandinha viešbutyje.

REIKIA baldu pigiai ir ge
romis sąlygom s yra proga 
nusipirkti valgomam kamba
riui baldus (sala de Jantar). 
Kreipkis: į Joną Vigelį, Av. 
Zelina, 709,

Aberturas de firmas 
Encerramentos de firmas 
Transferencias de firmas 
Contrat. na Junta Comercial 
Dis^at. na Junta Comercial 
Escritas Fiscais 
Escritas Comerciais

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

HORÁRIO das 8 às 19 horas.
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Pranyks liūdesys ir grįš gera nuotaika jei lapkričio 
mėn. 27 d 20 vai. atsilankysi į Lietuvių Sąjungos Brazi- 

lijoje ruošiamą

v a r av e a ,
Mokoje, rua Lituaoia, 67

Programa bus labai įvairi ir įdomi. Programoj dalyvaus 
solistas K. Ambrozevičius. Gros puikus orkestras, bus 

skanus bufetas.

Vytas Tijūnėlis Vila Zelino 
ie, Av. Zelina, 851 

PARDUODA BARĄ SU GE
RA KLIENTŪRA - FREGEZI- 
JA. Vieta patogi, prie gero 
susisiekimo. Uždarbis geras. 
Daugiau informacijų kreiptis 
Į patį savininką virš nurody
tu adresu.

PRAÇA SÃO JOSÉ, 1 - V. ZELINA S. PAULO

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 
NAUJANYBIŲ

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų, 

įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių- 

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

ISS1MOKEJIMU1.

Prie pat autebųso Nr. 93 sustojimo vietos.

Bcntistas 
Clínica Dentária Popular 

“^ãn Judas 'Cadeu”
DIRETOR: Dr. Augusto Ribeiro Leite

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

Dentaduras — Pontes — Extrações — Obturações
DIURNA E NOTURNA

Kiekvieną sekmadieni 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 apsiste 
ti pas Steponaičius. Galima 
gauti kambarį su maistu ir be 
maisto. Privažiavimas automo 
biliu labai patogus, gatvė 
naujai išgrįsta.
Adresas: Rua Godofredo Fra
ga, 173 — Jose Menmo

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