
1S1 1111^



_______________________________________ _______________ 1

dhllliilhllhlllillliilliilhllhilhilliillillliilliilliilhllhllhilhllliilhliliilhillinhiliHliillhílliintilliínillliiliiilliíiliilliUlHlhnir

KAVA IR MAISTO PRODUKTAI

PERSIUNTIMAS PER 2C-3C DIENŲ 
Sąrašai nemokamai.

A IL IP A
(PAGALBA EUROPAI)

DVISAVAITINIS LIETUVIŠKOS MINTIES LAIKRAŠTIS

Įgaliotinis WILLY SANDVOSS & FILHO 
Rua Formosa 409 - 6 andar - Sala 61 - Tel. 3-5364 

( 1 minutė nuo pasto )
Koresp. Caixa Postai 3718

Revista Lituana 
NOJJA LITUANIA

Diretor Proprietário Responsável:
DR. JOSÉ FERREIRA CARRATO

^iiiiiiliiliiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiihiHiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiihiniiiiiiiiiiihiihiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

VYRŲ IR MOTERŲ RŪBŲ SIUVYKLA

■■■■■■■■■■■■■■■■■■

ADRESAS:
REDAKCIJA IR ADMINISTRACIJA:

RUA VENDA NOVA, 116 - VILAZELINA 
SÃO PAULO

KORESPONDENCIJAI:
CAIXA POSTAL 4118 - SÃO PAULO

KAINA: BRAZILIJOJE: METAMS CR. $ 75,00

PUSEI METU CR. $ 38,00
KITUOSE KRAŠTUOSE: DOL. $ 5

ATSKIRO NR. KAINA: CR. $ 3,00

Siuvykla VILNIŲ J
SAVININKAS JUOZAS KARPAVIČIUS

O VYRU IR MOTERŲ DRABUŽIAI 
SPECIALUS PATARNAVIMAS

PRIEINAMOS KAINOS

AV. DUQUE DE CAXIAS, 237 - SÃO PAULO 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll<lllllllllllllllllllllllllll

Despachante
ESTHER DE CASTRO ROSA

(Patvirtinta Seer, da Seg. Publica) 
Natūralizacijos, giminių kvietimas, Identid. Mo

delo 19, dokumentai, lisencijos ir t. t.
RUA FORMOSA, 409 — 6.0 and. sala 61 (Filatélica)

nii»iiHiiHiiniiniiniinnuiinnniiHiiniiiiiiHii>iiiiiiiiiiiiiiii(iiniiiii!iiiiniiiinHiiiiinimi[iiiiiiiiininiijiuniijiiiiiiiiiiiii(nniR

VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS

RUA DINO BUENO, 795 a 835 
TELEFONES: 51-4019 e 51-2223 .

■
2.

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINiŲ PLATINTOJAI

Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, kurio puikų veikimą į žmo
gaus sveikatą jau visi yra vienbalsiai pripažinę. 
Pabandykite, įsitikinkite ir visados naudokite!

Caixa Postai, 3967
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Kaip jau minėta pereitą kartą, sugautas per 
sieną bėglys yra siunčiamas komandos tvarka į 
užnugari, į specialų NKVD dalini žinių tardymui. 
Pagal taisykles, specialiųjų NKVD dalinių parei
gūnai turi teisę nešioti betkokią uniformą. Tokiu 
būdu jie gali prisitaikinti prie j vairių tardymo 
aplinkybių ir pagal reikalą suklaidinti tardomojo 
orientaciją. Čia reikia dar pastebėti, kad NKVD 
karininkai, kaipo taisyklė turi aukštesni vyres
niškumo laipsni, negu tu pačių laipsnių regulia- 
rinės kariuomenės karininkai. Pavyzdžiui, NKVD 
leitinantas prilygsta savo laipsniu Raudonosios 
Armijos majorui.

Tardymo darbas «Spiets Otdielo» skyriuje 
yra svarbus uždavinys, ir jam pravesti, be pačių 
tardytojų, yra paruoštas netgi specialus persona
las. vadinamieji «Žmogaus kūno mechanikai», 
kurių uždavinys — kuo greičiausia išgauti iš tar
domosios aukos «pilną prisipažinimą». Įžanginia
me tardyme, paprastai, aukos yra mušamos per 
kojų padus. Tam reikalui «mechanikai» vartoja 
specialias gumos lazdas. Žmogus yra guldomas 
ant žemės, o jo kojos iškeliamos aukštyn ir mu
šamos gumine lazda. Tai yra pati paprasčiausia 
«mechanikų» operacija. Yra vartojama visa eilė 
kitų kūno kankinimo būdų, panaudojant specia
lius įrengimus ir instrumentus, kurių rafinuotu
mas yra stačiai nepatikėtinas normaliam žmo
gaus protui. Trumpai suminėsime keletą pavyz
džių iš šių kankinimo metodų. «Tiška» yra spe
cialiai įrengta dėžė, kurios visos sienos ir lubos 
gali būti, pagal reikalą, susklendžiamos. Į visus 
dėžės vidaus šonus yra sukalti aštrūs plieno vir
balai. Žmogus yra talpinamas į dėžės vidų, pa
liekant ant grindų tiek vietos, kad jam užtektų 
kojoms, o iš šonų, kad plieniniai virbalai būtų 
arti, bet kad neliestų nuogo kūno. Kalinys yra 
talpinamas j tokią kabiną, arba kol «prisipažins», 
arba, netekęs sąmonės, pasikabins ant aštriųjų 
virbalų. Arba kitas pavyzdys — vadinamoji «karš
toji kėdė». Ši kėdė susideda J normalaus dydžio
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raudonos spalvos čemodano, kuris nekaltai stovi 
kur nors kertėje, tardytojo kabinete. Niekam ne
ateitų į galvą, kokia šio čemodano paskirtis. 
Kėdė susistato iš metalinių dalių ir turi ranke
nas, prie kurių auka yra diržais pririšama. Kėdė 
turi du dugnus, iš kurių apatinysis, specialios 
rankenos pagelba, gali būti pakeliamas aukštyn 
ir nuleidžiamas žemyn. Jame yra įtaisyti plieni
niai aštrūs pirštai su galvutėmis, kurie, kai apa
tinysis dugnas pakeliamas aukštyn, pralenda pro 
atatinkamai pritaikytas skyles viršutiniame dug
ne ir smenga į žmogaus kūną. Negana to, šių 
plieninių pirštų galvutės dar yra kito mechaniz
mo dėka atskirai judinamos, kad galėtų draskyti 
žmogaus kūno audinius iš vidaus. Be to aparatas 
yra jungiamas atatinkamais laidais su elektros 
srove ir tam tikrais protarpiais paleidžia į žmo
gaus kūną elektros įlydžius. Šalia sudėtingesnių 
aparatų vartojami ir paprastesni «instrumentai», 
kuriuos prityrę «kūno mechanikai» įgudusiai var
toja tam pačiam tikslui su žmogus siaubą suke
liančiu efektingumu.

Kaip taisyklė, betkas, sugautas bandant pers
krosti «geležinę uždangą», yra baudžiamas mir
timi. Daugelis tardomųjų neišlaiko «mechanikų» 
rafinuotų kankinimo operacijų ir yra revolverio 
šūviais pribaigiami. «Spiets Otdielo» pareigūnai 
pilnai disponuoja savo aukomis, ir NKVD «mecha
nikai» gerai žino, kad jų aukos niekad niekam 
nepasiskųs. Jeigu betgi įžanginis tardymas paro
do, kad tardomasis yra koks nors įžymesnis as
muo, arba svarbus «liaudies priešas», jis nėra 
likviduojamas prie sienos, bet siunčiamas toliau 
į krašto vidų. Yra atsitikimų, kad svarbesni as
menys keliauja iki pačios Maskvos. Viskas pri
klauso nuo NKVD intereso tam tikru asmeniu iv 
jo padėtimi.

Pradžioje šito straipsnio esame pažymėję, 
kad Sovietinė siena yra saugojama keliomis zo
nomis. iš kurių pirmoji yra «mirties zona» ir tę
siasi per vieną kilometrą gilumon nuo sienos li
nijos. Jos organizaciją jau esame ten pat apibū
dinę. Čia tenka tik pridėti, kad šios zonos ribo
se, be jau minėtųjų priemonių, yra įtaisyti gerai



K. K. LIZDEIKA

TĖVYNĖ ■■
Aną kartą “M. L.” 20 n. kalbėjome apie tė

vynę ir jos kolonijas. Kalbėjome, kad tos koloni
jos išsibarstę visame pasaulyję. Kalbėjome apie 
tragišką tėvynės būklę patekus naujon maskolių 
okupacijom Toji okupacija užsitęsė, ir nėra ži
nios kaip ilgai truks. Mūsų tautiečių žudymas ei
na pilnu tempu. Ką gali žinoti? jeigu likusioji pa
saulio dalis, kuri save vadina demokrat’ja ir žmo
nių teisių saugotoja ir toliau tik tyla reaguos j 
negirdėtus lig šiol pasaulio istorijoje okupantų 
veiksmus, tai galimas dalykas, kad mums kolo
nistams teks atstatyti savo tėvynę bei valstybę.

Bet ar dera išviso mums rūpintis savo tė
vyne ir galvoti apie valstybės atstatymą? Antai, 
čia svetimose žemėse mes jau įsikūrėme, vieni 
geriau, kiti prasčiau, įsigijome turto, dagi nekil
nojamo, turime darbą, tarnybas, “juodai dienai” 
sutaupėme pinigėlių. Čia mūsų niekas neperse
kioja, nekankina. Ot, jeigu nekartą bakstelia 
mums į akis pilnu paniekos — “estrangeiro”, ar 
kokiu kitu “grinorium”, tai mes traukiamės lyg 
straigė j kevalą, skubinamės žvablioti “vietos 
kalba”, skubinamės prisitaikinti, kad mus paliktų 
ramybėje, nes mes jau bent iš paviršiaus atrody
sime “čiabuviais”. Tautiečiai! Nesigėdinkime, kad 
nemokame dar “vietos” kalbos.

Tikrai mas už čiabuvius mokame žymiai 
daugiau svetimų kalbų. Mes esame pranešesni 
savo žmoniška kultūra, savo sugebėjimais, savo 
krikščioniškąją dorove, savo patyrimais. Mes esa
me iš senovės garbingos ir didžios (ne skaičiu
mi) lietuvių tautos vaikai. Gi mūsų kolonijų že
mėse nėra kurios nors vienos tautos žmonių, bet 
tik įvairių tautų mišinys. Čia viską nusveria do
leris, kruzeiras, turtas, jėga, atominės bombos ir 
pan.

Tikrai žmoniškos krikščioniškos kultūros čia 
labai maža. Ji paneigta pažeminta, užguita. Ji 
liūdi užkampiuose. Juk nebereikalo kartą Kristus
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užmaskuotose vietose specialūs bunkeriai, kuriuo
se būdi: specialiai parinktos komandos. Toliau 
šioje zonoje patruliuoja nedidelės sudėtiės patru
liai, kurių pagrindinys tikslas yra suklaidinti arba 
atitraukti dėmesį kiekvieno, kuris laukia progos 
pereiti sieną. Užpakaly «mirties zonos» yra pa- - 
talpinti atatinkamuose punktuose stambesni NKVD 
kariuomenės visų ginklu rūšių daliniai, kurių pas
kirtis yra duoti atatinkamą paramą alarmo metu. 
Antroji sienos apsaugos zona prasideda už vieno 
kilometro nuo fronto linijos ir- tęsiasi per du ki- 
loinetrus. j krašto gilumą. Atatinkamos žemės 
ruožas išilgai šios zonos yra reguliariai, kas ke
lios dienos šviežiai suariamas, kad būtų galima 
kontroliuoti, ar kas nėra jį perėjęs. Į šią zoną 
gali jžėngti tik asmenys su specialiais NKVD lei
dimais. ‘Šiais leidimais gali pasinaudoti tik nedi- ■ 
lis ir tik. gerai patikimų komunistų skaičius.

Nuo 10 kilometrų-pradedant, gilyn į krašto
* vidų, iki tam tikro nustatyto atstumo skaitoma 

«suvaržytoji zona», kurioje gali laikytis tik joje- 
gyveną. Pašaliniai asmenys gali įžengti tik užsi
registravę milicijoj, ir be to jie yra akylai mili
cijos organų sekami. - - 

pasakė: lengviau kupranugariui pralysti pro ada
tos skilutę, kaip turtuoliui patekti į dangaus ka
ralystę. Kas tinka pavieniui žmogui, tą pat gali
ma pritaikinti ir valstybėms, tautoms.

Jeigu normaliai vaikas rūpinasi savo tėvais, 
kurie juos užaugino, išmokė ir gyvenimui paruo
šė, tai ką ir bekalbėti, kad mes nesisielotume sa
vo tėvyne? Juk tai vienas natūraliausių ir tiks- 

- liausiu pasaulio dėsnių. Aišku, mes turime at 
mesti bet kokį šovinizmą, rasinę neapykantą, 
betgi tėvynės ir tautiečių meilė pirmoje eilėje, 
nekliudo žmoniško sugyvenimo su visais kitais, 
kurie leidžia mums gyventi ir mūsū neskriau
džia.

Kaip mes tėvynei padėsime?
Nemanykite, kad aš siūlysiu tuojau sumesti 

po dolerį — svarą ar kruzeirą, ir tuo reikalas 
bus baigtas. Atpraskime taip galvoti. Tai apžė
lusių “gyvenimo taukučiais” galvosena. Negi pi
niguose laimė. Ir ne pinigai ir turtai visur ir vi- 
sumet nusveria. Tas irgi turi savo paskritį ir 
vietą. Bet pirmoj eilėj IŠLIKIME SAVO GARBIN
GOS TĖVYNĖS GARBINGAIS VAIKAIS, kurie už 
gardesnį valgio šaukštą neparsiduotų svetimų 
vergi j on.

Todėl ugdykim šavo tautišką kultūrą, savo 
būdą, savo krikščionišką dorą.

Neišsiskirstykime. 
Nenutautėkime. 
Organizuokimės.
Nenusiminkime. / r

„ . « i -

Nepameskime ūpo bei ryžtingumo.
Tautos vadai — šviesuosmenė turi ištiesti 

savo ranką silpniesiems.
Ir už Lietuvos ribų veikia jau lietuviškas 

seimas, parlamentas (VLIK AS*- Vyriausias Lietu
vos Išlaisvinimo Komitetas).

To seimo pirmininkas eina ir Lietuvos pre
zidento pareigas.

Veikia ir ministerių kabinetas su pasiunti
niais bei konsulais.

Taigi jau pats metas ir mums eiliniams pi
liečiams organizuotis į viso pasaulio LIETUVIŲ 
SĄJUNGĄ. Í



KLEMENSAS JURA

Naktis ant Okeano
Tyli naktis ant okeano, 
Beribė ertmė vandenų...
Diena bangomis nuskardeno ~'
Ir daug tokių dienų menu....

Žvaigždelė merkiasi erdvyne, 
Aušra dar slepias debesy...
Ar Tu sugrįši? Kas bežino... — 
Suspaudžia širdį ilgesys.

Ir tylią naktį okeano — 
Aitriu klaidžios lemties taku,
Mintis į praeitį pleveną, .. ’ .;.
Į nebegrįšiančius laikus. - -

Kadais likimą nugalėti, ' •
Visa širdim tikėjau...

. Ir šypseną ir džiaugsmą sėti, 
Visiems, visiems žadėjau...

Palūžau? Ne. Audrų pagojais —.
. Dar daug savųjų nešu...
•//Buitis sunkiausia lenkia kojas, ;

Bet aš, dar aš— esu. . . ... .

Ieškojau, iėškau žmogauš-brolio, 
Klaikiausių stichijų gausme.

/ - Tikiu — tamsiausi žemės poliai 
Sušvis Naujų laikų aušra.

Krauju nuplauti žemės kloniai,
Vėl vąsarojais žels,
Ir naujos tautos, nauji žmonės 
Brolybėje gyvens. ;

Pakils daina. Sudrebins žemę. "
Pasauliais nuaidės, . ..

— Ir ten, kurtoks dangus aptemęs, --
Žibuoklė pražydės... L

-/ . . . .1948, Ekvatorius.

PRANAS LEM BERTAS

/ IPCIETlU.il/.
(SKIRIU KLEMENSUI JŪRAI) ' .

. Šauki, verki, kaip Jeremijas r .t 
Dėl žemės keršto ir skriaudų,

: Širdin Tau sminga kalavijas — 
Belaukiant žydinčių dienų..; -

.Tu nori vargo. ~~ skausmo kryžių.
Paimti vienas ant savęs, 
Savoj širdyję pasiryžęs — ; -■/
Skandint, kaip laivą į gelmes...

Tu nori dangiškąją ugnį
Užkurti žemėj kruvinoj,
Užlieti sielvartų bedugnę — . .3
Atgimt liūliuojančio j dainoj...- ' u

Ir švelniai skamba Tavo lyra,
Kaip Šilo tėviškės malda; ' ■
Kaip vaiko džiaugsmas šventas, tyras — 

. Naktis žvaigždelių sklidina.

< -jr skrenda" dainos — 'margos paukštės,
’ Per tolimas -p svečias žemes...

Ar jos nuskris? Ar. jos nuplauks ten .—/ 
V, Kur 'Vis a ilgisi Tavęs?..... ' ’ / ; q;/ i-

kąip? Jeremijas, ’
/ Dėl .žemės keršto ir skriaudų.J i~ •
.. . Õláúji;J/.^ująį|k^I-.)rėžė.ms lyjanfc- /
/,/- Tilę- gal... po£ -žėjhės- šios kelių;Z

Oldenburg,' 1948 mJ

IPCIETlU.il/


KAROLĖ PAŽĖRAITĖ

MCTERUrĖ
Uždarius kapinių vartus, dar kartą žvilgte

rėjau į kaina, kur palaidoti mano artimieji, ir, 
apsigrįžusi, susiduriau su Pankūnienę.

— Ar tai buvai ant Baltabalos kalno, širde- 
la? — pakalbino ji mane, cvaktelėjusi savo pa
blyškusiomis, išsekusiomis lupomis mano veidą. 
— Ale ir daug ty žmonelių atrado ramybę. Ir 
mano giminė retėja. Dienų dienas tik bešnabždu 
amžiną atilsį duok dūšelei, Viešpatie.

Žvilgterėjau į Pankúnienés linksmas smal
sias akis ir pagalvojau, kaip gera tiem žmonėm 
gyventi, kurie į mirtį žiuri, kaip į paprastą neiš
vengiamą gyvenimo reiškinį ir iš to tragedijos 
nedaro. Mūsų kaime ypač ramiai žiūrima į seno 
žmogaus mirtį. Atgyveno savo, ir gana. Teko kar
tą matyti, kai vienai motinai mirė vaikas. Jos 
skausmas atrodė nepakeliamas. Bet, per laidotu
ves apraudojusi jį gailia rauda, kitą diena jau ji 
ramiai šypsojosi ir, kaip bitelė, triūsė. Ar tai jau 
toks dzūko būdas, ar tai kyla iš tikėjimo į ana
pus? O gal, tikriausiai, gilus tikėjimas glaudžiai 
siejasi su dzūko pareigingumu ir meile žmogui? 
Jis nenori su savo skausmu užsimesti kitam.

— O kur jūs, tetule, einat? — paklausiau ją.
— Einu, ana, pas Svipienę duonos pasisko

linti, rūtela. Tie ablavukai anūkai, kaip bematant, 
sumaumoja. Rytoj reiks naujos pakepti.

— Tai aš jus palydėsiu, — pasisiūliau, nes 
man buvo malonu su ja pasikalbėti.

Gerai padarysi, rūtela, — pritarė Pankū- 
nienė, savo šiurkščia ranka palietusi mano plau
kus. Tačiau ta šiurkšti ranka man kažkuo primi
nė nedrąsią mano mirusios motulės ranką.

— Tavo motka buvo mano draugaitė. Tai ir 
tu man lyg giminė, — tęsė toliau Pankūnienė, 
lyg nuspėdama mano mintį. Širdžiai vesala veiz
dint į tavy. Prisimenu jaunas dienas.

Aš tylėjau, laukdama tolimesnio josios pasa
kojimo, bet Pankūnienė, atsigręžusi, žvilgterėjo 
į savo lūšną, beveik prie kapinių tvoros vargiu- - 
gai prisišliejusią, paskui į kapines, ir jos mintys 
staiga pakrypo kita vaga.

— Kad žinotai, rūtela, kas many nutiko andai.
Jos veidas kiek surimtėjo, ir ji pradėjo:
— Vienam nabašnikūi andai duobkasiai tu

rėjo iškasti duobę. Žinai, tada buvo miręs Pųnc- 
kutiš. Kasa jie, kasa, ir jų kastuvai ūmai brinkt 
ir atsiduria į kietą daiktą. Tada jie šaukiasi many:

— Pankūnienė, akšy, kų mes tau parodysim.
Aš, žinia, metiau viską ir nudūlinau į kapi

nes. O vyrai jau traukė iš duobės grabą; sutrū
nijusį, let besilaikantį. Bestatant, jo dangtas atsi
vėrė.

— Nagi, žvilgtelkim, Jonai, kokie mes būsim ' 
posmert, -- pajuokavo Tamošius ir nukėlė grabo 
antvožą. O grabe dantis rodė kaukolė, ir matytis 
buvo juodos suknelės skutai

Tada aš atsidusau.
— Tai, Dzievuliau, nežinia, ar tu biedna, ar 

turtinga buvoi. Giltinė vienodai visus pamyli.
Tep pamislijau tada, širdela, ir paskui per 

darbus užmiršau apie tą iškastą grabą. Kiek tų 
žmonių kaulų teko man per amžį matyti, kiek 
šermenų perleisti, ojajai... Gi kožną mirusį reikia 
apgiedoti. Ir gyvenu, žinai, rūtela, prie Baltaba
los kalno. Tai ir nėra ko dyvytis, kad pamiršau 
apie tos velionės kaulus aptrūnijusiam grabe. Ale 
kur tau! Užtat ta velionė many prisiminė. Užmi
gau naktį ir sapnuoju Baltabalos kalną, i inu ro
dos, prie tos vakarykščios duobės, lyg kas many 
tenai trauktų. O ten jau stovi moterukė juodais 
ir sako man:

— Pankūnienė, tu Pankūnienė, ar aš biedna 
buvau, ar turtinga, tai tu nori žinoti, o už many 
poterėlį sukalbėti, tai nė į galvą tau.

Man pasidarė lyg koktu, lyg graudu.
— O ar tavo giminės už tavy nesimeldžia?

— paklausiau.
— Kad jie neatitinka mano vietos, — atsakė 

moterukė ir atsiduso.
— O kaip už tavy melstis? Kas tu buvai? — 

dar pasiteiravau.
— Aš esu zakristijono Zujaus pati, Ona var

du, — tarė ji, ir sulig tais jos žodžiais aš pabu
dau.

Dar nedienojo. Bet, kaip dabar, atsimenu, 
nuo Baltabalos kalno sklido pakirdusio vėversiu- * 
ko giesmė.

Žinia, dar nelaukdama ryto, atkalbėjau tris 
poterius už amžina atilsį Onos dūšelę. Taigi, da
bar kasdien savo maldose paminavoju dūšeles,, 
už kurias niekas nesimeldžia. Tai matai, rūtela... 
Ale, kad ir užsišnekėjau. Jau kadai stovim prie 
Svipo tvoros. Ana. jo pati žiūro pro langą ir... 
kikena. . .:Á

— O ar toks zakristijonas ir jo žmona Ona... 
kada gyveno mūsų kaime? — susidomėjau aš. '

— Taigi, kad buvo, gyveno. Seni žmones-; 
prisimena, kai prieš penkiasdešimt dvejas mėtiis 
dar giedojo Onos Zujuv.enės Šermenyse. -•

Aš iš lėto leidausi taku. į vieškelį.
— Palauk, rūtela, — išgirdau.’
Gi Pankūnienė besivejanti mane. Ir ji bai

mingai apsidairiusi, man sušnibždėjo j ausį:
— Nežinau, ar tai tiesa, ar prasimanymas, 

ale žmonės porina, kad apie ją buvęs negeras 
gandas, jog jaunystėje kažkokią nuodėmę buvo 
papildžiusi, vargšalė... Todėl ir maldų reikalinga. 
Amžiną atilsį duok tai Zujaus Onai, Viešpatie...



AL. GINTAS

Be antraštės
Imperatoriškos vištos. Ir kas galėjo tikėtis, 

kad kokie tai vagišiai išdrįstų įsibrauti į ex Ja
ponijos imperatoriaus vištų ūkį ir nudžiauti net 
15 imperatoriškų vištų. Aišku, kaip ir dera, toji 
žinia, stambiu šriftu, buvo patalpinta pasaulinėje 
spaudoje — pirmuose puslapiuose.

Tačiau, kaip išaiškinti vagys išniekino Rasų 
kapines, Vilniuje, pasiimdami granitą ir marmu
rą žuvusiojo sovietų maršalo Černiakovo stato
mam paminklui, tai kultūringiausis pasaulis šitą 
skaudžią žinią paleido pavėjui... Net musų lietu
viškieji (kai kurie) laikraščiai tą žinią “praleido”, 
o kiti — jei ir įdėjo, tai tokioje vietoje ir tokiu 
šriftui tarytum uošvės-paieškojimo skelbimą.

Liūdna. O vienok, Tėvynės kančia turėtų 
būti talpinama prideramoje vietoje ir atatinkamu 
šriftu. O jei, retkarčiais, persimestumėm į Brazi
lijos portugalų kalboje leidžiamų laikraščių skil- 
tiš... a a a ? ? ? Pasiteisinimams nėra laiko. Tik 
reikia noro. Taip!

Raudonoji gyvatė. Neseniai São Paulo dien
raščiuose tilpo ilgiausi reportažai ir nuotraukos, 
kad São Paulo pakraštyje trijų metrų gyvatė nu
smaugė žmogų. Ir kas per sujudimą sukėlė skai
tytojų tarpe. Laikraščiai ėjo iš rankų į rankas. 
Ir tik dėl vieno žmogaus!

O tiek kalbų...
O Tėvynėje?.. 3.000.000 (milijonų) tauta be 

atodairos smaugiama raudonosios gyvatės neat
gauna dvasios ir laisvės.

O gal ne? — Netiki??? Pasistiebk, įbesk 
žvilgsnį ir įsiklausyk:

„... Pasilikęs mongolas laipiojo per lavonus 
ir išgirdęs dejavimą, badė į tą vietą durtuvu. 
Vienas, kitas sužeistas neišlaikęs, kėlė rankas ir 
rėkė:

„ — Aš dar gyvas, aš gyvas!.. Dabaikite 
mane!..”

Taip pasakoja Pravieniškių koncentracijos 
stovyklos gyvieji liudininkai, kurie 1941 m. birže
lio mėn. 24 d. savo akimis ir kančiomis matė ir 
pergyveno tą tragediją, kuri pareikalavo 400 aukų.

O tą pačią valandą... girti mongolai darba
vosi Rainių miškelyje, prie Telšių, kur žiauriau
siu būdu nužudyti ir sadistiniai išniekinti 73 kan
kiniai.

Štai, vienas jų:
„Neatpažintas lavonas nr. 72.

Nugara smarkiai sumušta. Nuo rankų 
lupasi oda. Kairiojo kirkšnio piauta žaiz
da 4,4 cm. Rankos surištos užpakalyje. 
Galva sudaužyta, k<ukuolė sutriuškinta. 
Apatinis ir viršutinis žandikaulis su pjaus
tyti. Iš burnos vidaus su durtuvu išmai
šyta. Liežuvio nėra...”

......................... o e

Ak, tu užguitas ir išguitas lietuvi! Ar ne pa
tį girti Morovjovo kazokai kardais kapojo ir ar
klių kanopomis guldė Kražių bažnyčioje prieš 
nepilną 100 metų? O, sako, istorija kartojasi? Taip! 
Ir šiandieną vėl tu esi šunų tampomas (net po 
tris savaites) po Garliavos ir kitas Lietuvos tur
gavietes.

Juokas ima, girdint pasakojant, kad tenai...
SS ' .

Kur Nemunėlis, Dauguva
Kur Nemunėlis, Dauguva 
Ten mūsų brangi Lietuva. 
Kur Šešupė miela plaukia, 
Ten širdelė mane traukia.

Tenai mergaitės, kaip rūtos, 
Tikros sesutės Birutos, 
Daro darželiuos lyseles, 
Sėja, sodina gėleles.

Sodina rožes, lelijas,
Savo darželiuos puikias,
Kad]r vasarėlę žydėtų, 
Razėtoš, rūtos kvepėtų.

mirties bauemė panaikinta. Teisingai, Tėvynės 
duobkasy! Mirties bausmė panaikinta tik mirusiems.

* 
jįt *

Dažnas iš mūsų, it skęstančio laivo keleivis, 
baimingai teiraujasi vienas kito su rūpimu klau
simu:

— Kodėl iš Tėvynės artimieji neparašo??? 
Kodėl???

Vienas, kitas (gudriai aplink apsižvalgęs) 
užveda pasaką apie kažin kokį tai didelį pečių 
laiškams deginti ir panašiai. Tačiau tikros padė
ties nežino, (o gal nenori žinoti?).

Bet ar žinai, brolau, kad j mano (ir tavo) 
Tėvynės ūkius planingai gabenami totoriai, mon
golai ir kitų rūšių naujakuriai ūkininkavimui ir... 
veislei!

Nežinau ant kiek tie totoriai, mongalai yrą 
raštingi. Ne! Bet kad jie dar lietuviško rašto ne
įkerta, tai faktas. Ir kol tos veislės asmenys ne
pramoks lietuviško rašto, tol, brolau, iš Tėvynės 
laiško nesitikėk

* a¥
O varge, varge... vargeli mano!
Liūdnai (tik širdyje) niūniuoja lietuvis Ka- 

zakstame, Tėvynės girioje, kalėjįmp, ar pakeliui 
į mirt}!.. - ' ■ ’ ''' " " '

O lietuvė (motina, žmona ar sesuo) per prie
vartą ištekinta ir išprievartauta, šiandieną, it skau
dulį, supa totoriuką ar mongoliuką.

Ir toji lietuvė, dabar per dvi savaites apves
dinta, NKVD durtuvo sutvirtinta, sunkiai, sunkiai 
šaukia:

— Aš dar gyva, aš gyva!.. Dabaikite mane!..



B EIK IL YN C M VA II VC IR YK JTIE**
(ORO TILTAS)

monė Įgalina USA morališkai vadovauti vakarų 
Europos tautoms.

Rusai pavartojo visokias priemones (išskyrus 
šaudymą), kad vakarų sąjungininkai paliktų Ber
lyną. Jei ne “vaivorykštės” kelias, jiems būt te
kę išsikraustyti. Kituose kraštuose komunistai iš 
to būtų pasinaudoję savo propagandai: Graikijo
je žmonės butų pamanę, jog rusų viešpatavimas 
Europoje yra neišvengiamas, ir tūkstančiai būtų ; 
nubėgę pas Markos. Italijoje.. Togliati per naktį 
būtų padvigubinęs:savo eiles;, Prancūzijoje būtų A 
įvykęs tas pat. Svyruojančių yra daug pasaulyje 
ir jie linksta visada pavėjui.

1948 m. birželio mėn. 27 d., gen. Lucius Clay 
paskambino iš Berlyno į Wiesbadeną, gen. Le May:

„Mums reikli aprūpinti maistu pustrečio mi
lijono Berlyno gyventojų. Mes turime tą atlikti 
oro keliu”. Gen. Le May krenkstėje: „Right Ge
neral... Jus man gaukite lėktuvus. Mes jau pasis
tengsime iš šito galo”.

Per keletą valandų gen Clay telefonavo į 
Vašingtoną gen. Marsshall. jog gen. Le May rei
kia daug C-54 (dvimotoriniai transporto lėktuvai, 
kurie pakelių dešimt tūkstančių kilogramų krovi
nio).

Marshall, Gen. Omar, Bradley ir Gen. Hoyt 
Vandenberg susirišo tarp savęs. Po kelių momen
tų teletipai atspausdino įsakymus oro bazėms 
Hawajuose, Alaskoje, Texas, Panamoje. Dirban
čių, valgančių ar poilsy buvusių lakūnų dėmesį 
pašaukė garsiakalbiai: “Visas personalas tuoj at
vykite į operacijų štabą”. Lakūnai sužinoję, jog 
reikės skristi į Berlyną vieni kitiems šyptelėjo 
džiaugdamiesi — “Tai turbūt jau!..”

48-ji kariuomenės transporto eskadrilė, ne
senai grįžusi iš Guamo su 48 karininkais ir 88 
kareiviais, negavusi nei pasisvečiuoti tėvynėje, 
nei giminių atlankyti, pakdo į Vokietiją. 51-j i kar. 
tr. eskadrilė iš Alaskos, Elmendorf Field, Ancho
rage, išskrido į Rhein-Main aerodromą prie Frank
furto su 41 karininku ir 169 kareiviais, po 10 va
landų ruošos. 19-toji kar. tr. eskadrilė stovėjusi 
Hickam Field, Honolulu, tuo metu turėjo vienuo
lika lėktuvų bazėje, ir vieną po Įeit man to Myko
lo Paškevičiaus komanda, Brisbanėje, Australijo
je. Šis buvo telegrama pašauktas Į Honolulus. 
Grįžo, vos spėjo patikrinti motorus, ir visa eskad
rilė pakėlė sparnus į Europą.

Kiti lėktuvai iš Westover Field, Massachus- 
setts Albrobk Field, Panagioje, ir kitur pradėjo 
skristi į Frankfurtą, Suskridę lėktuvai tuoj buvo • 
mesti į darbą. C-54 gavo po 10 tomp . o C-49 po 
4 tonus krovinio, kas lakūnų kalboje tiems,, lėk
tuvams reiškia “įskaitant riziką^. Joks', komerci
nis lėktuvas tų pat tipų tiek įkrautas, . nebūtų 
išleidžiamas pakilti. Šį kartą buvo būtinumas ir 
galioja karo meto nuostatai.

Oro pajėgų “berniukai” gavo paskraidyti po 
140 vai. į mėnesį. Tėmpholfo (Berlyne) aerodro- .. 
mas turėjo būti, padidintas. Tūpimo ir kilimo ke
liai pailginti “ii pastatyta daug naujų. Tempelho- 
vas dar nepatogus ir tuo, kad aplink jį stovi daug 
dviaukščių namų.

Orai Vokietijos, išskyrus vidurvasarį, nela
bai gražūs ir - didžiumą skridimų tenka atlikti 
“aklai”, pagal instrumentų parodymą. Be to, jdo 
taip .vadinamą ofo,koridorių nuolatos šmėkščioja 
rusų ^naikinto jai lakai ir PE-2, kad galimai dau- darbą pašiepti ir išjuokti Berlyne sovietų leidžia- 
giau apsunkintų amerikiečių lakūnams jų gy- muose vokiečių kalba laikraščiuose, bet berlvnie- 
venimą. k . -- - - -............... - - - - - -

Taip atsirado vaivorykštės .'kelias į Berlyną 
ir berlyniečiams nereikėjo mirti badu. Lėktuvai 
leidžiasi ir kyla kas 3 minutės. Šitoji “vaivorykš
tė” davė galybės USA tęsti savo politiką. Tasai 
pirmasis pasaulyje dangaus vieškelis kainuoja kas 
savaitę, po 3 milijonus, dolerių, ir tą kainą Ameri
ka moka už savo garbę pasaulio akyse. Ši prie-

p fe;

Paryžiaus katedra

“Vaivorykštės” vieškelio brangumą ameri
konams gausiai apmoka politiška jo reikšmė ir 
garbės laimėjimai. Prieš jo įspūdingumą nei rusai 
neišgalvojo jokių priemonių. Jie bandė visą tą

čiai atšijuokia jiems atgal ir džiaugiasispartino- / 
tais miltų maišais ir iš dangaus krintančiomis an- ’ 
glimis, kurios tiesiog metamos j' numatytas san
delių vietas, kaip per bombardavimus. Šį kartą 
tie smūgiai iš oro ateina ne gyvybėms naikinti, .. 
bėt išgelbėti nuo mirties tuos, kuriuos rusai ap
supo geležine uždanga ir pasmerkė bado mirčiai. 
Iki 1 d. rugpiučio, t. y. per du mėnesiu buvo nu-



Garsusis Šatrijos kalnas. Jis slepia daug gražių padavimų apie didingą Lietuvos praeitį.

gabenta į Berlyną 50 milijonų kilogramų maisto. 
Amerikonai vieni per dieną oru pristato į Berly
ną po 3.630 tonų maisto į dieną. Be to atnešama 
po 2.300 anglių — po 200 tonų daugiau negu bū
tinoji dienos norma. Gen C. E. Le May reikalau
ja dar 100 transporto lėktuvų sustiprinti “oro 
tiltui”.

Iš kitos pusės USA gali sau leisti išlaidas, 
su “dangaus vieškelio” išlaikymu. Tuo būdu ten
ka išvystyti praktiška.milžiniško aprūpinimo oro 
keliais sistema, planai, būdai ir priemonės, kurie 
pravers ateityje. Lakūnus miklinti ir ruošti reik 
ir taikos metu. Lėktuvai pratimams ir paruošimui 
vis vien susidėvi; jei nesusidėvi, tai pasensta.

Šiandien Amerikos lėktuvų pramonė pagrei
tintu ir praplėstu planu stato vis naujų ir geres
nių lėktuvų. Taigi, lai būna sumalti senieji trans
porto eskadrilių lėktuvai. Jie greitai pavirs senu 
laužu, bet tuo metu ir tą darbą bedirbant bus 
surinkta neįkainuojama patirtis ir praktiškos ži
nios, kaip tai turi būti daroma reikalui esant.

Tie sunkiai maisto prikrauti lėktuvai pada
ro kas dieną po du ar tris skridimus. Skrenda 
geru ir blogu oru, per debesis, rūką miglas, lietų 
ir krušą. Juos veda, kai nėra regimumo, radar 
ir radio. Jie naudojasi kasdien naujais slaptažo
džiais ir signalais. Jų darbo sąlygos beveik sun
kesnės, negu tikrojo karo metu. Praskrendant 
Fuldą reikia lipti 2000 metrų į aukštį, kad neatsi- 
muštų į kalnus, kur jau sudužo porą lėktuvų, pa
ėmusių per maža aukščio. Tie vienas'paskui kitą 
trijų minučių atstume skrendą lėktuvai, turi lai
kytis skirtingų aukščių, kad išvengtų galimų su
sidūrimų tarp savęs. Jei pirmasis skrenda pavyz
džiui 1800 metrų aukštyje, antrasis turi skristi 
200 metrų aukščiau, o trečiasis — 200 metrų že
miau negu pirmasis. Sekantieji vėl laikosi tokios 
pat tvarkos. Jei priešais juos pasitaiko debesys 
su lietūm, ar kruša, negali jų peršokti, kaip tai 
daro komerciniai lėktuvai, o turi juos perdurti 
įsakytame aukštyje.

Lakūnai daug kur apačioje mato rusų aero
dromus, prikimštus po 30-80 rusų lėktuvų naikin
tojų, paprastais motorais ir stumties varikliais. 
Vos tik lėktuvas nusileidžia Berlyne, tuoj prie 
jo privažiuoja sunkvežimis ir 6 krovėjai greitai 
jį iškrauna. Ir taip jau keturi mėnesiai diena die
non tęsiasi tas sunkus darbas.

Toks pat oro darbas vyksta ir anglų zonoje 
esančiame G a two aerodrome, kur anglų 4 moto
rų York-ai atlieka oro keltuvo tarnybą. Havelio 
ežeran tupia sunkieji Sunderland tipo skrendan
tieji laivai.

Aplink aerodromus ir ežero krantuose stovi 
dešimtys tūkstančių berlyniečių ir stebisi tais ne
paprastais paukščiais, jų maitintojais. Žmonės 
jau pamiršo juose matyti vakarykščius priešus 
ir reiškia dėkingumą už globą nuo rusiškojo 
žvėriškumo.

Kai 25 d. liepos vienas C-47 sudužo netoli 
Tempelhofo, ir jame žuvo leitenantas Charles 
Kinj ir Robert Stuber, rusų spauda pradėjo šaukti, 
kad tie lėktuvai sudaro pavojų berlyniečių gyvy
bei. Vokiečiai tuo pasipiktino ir minios dalyvavo 
pamaldose už tuodu žuvusiu.

Tvirtas vakarų sąjungininkų nusistatymas iš 
Berlyno nepasitraukti ir to a nusistatymo parėmi
mas “vaivorykštės oro vieškeliu”, įkvėpė berly
niečiams daugiau pasitikėjimo, negu šimtai kalbų 
per radio ir per laikraščius.

Reikia žinoti, kad Berlyne labai mažai pali
ko sveikų vyrų nuo 20 iki 40 metų amžiaus. Daug 
tokių žuvo kare ir Berlyną beginant. Likusius vi- - 
sus išmedžiojo rusai ir negražinamai išvežė, kai '* 
jie 1945 metais birželio ir liepos mėnesiais patys 
vieni Berlyne šeimininkavo. Liko tik moterys vai
kai, seniai ir invalidai. Vien tik pati mintis, jei 
rusai vėl patys užvaldytų tą miestą, siaubu api
ma visus berlyniečius. Prieš tokią galimybę, Ber
lyno moterys, atsimindamos, ruskių sauvalę, su 
savim nešiojasi po mažą ampulę cianido nuodų, 
kurie nuryti bematant užmuša žmogų.
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Jauniausieji Vilniaus krašto lietuviai grebėjėliai kaitrią vasaros dieną marina troškulį.

Anna Matelionyté

Jaunuole, búk skaute'!
Žmogų galima pažinti iš jo elgesio, iš jo ap

siėjimo su kitais žmonėmis. Žmogus, kuris tinka
mai elgiasi draugijoje, mandagiai elgiasi kiek
viename žingsnyje, yra mėgiamas, visų mylimas, 
visur tokį žmogų maloniai priima, sutinka.

Tinkamai išauklėti žmogų galima tik iš pat 
mažens.

Didieji mokslo ir meno kūrėjai, dvasios ir 
sielos didžiūnai pripažįsta, kad tinkamiausia au
klėti jaunuolį ar jaunuolę tada, kol jie nesuspėja 
pasisasavinti iš aplinkumos įvairių blogybių. Daug 
lengviau dar jauną ir jautrią sielą išauklėti. Tin
kamai iš pat jaunų dienų auklėjant, jaunuolis 
nejučiomis pasisavina gerus įpračius, kurie jam 
tampa lyg įgimti.

Gražus jaunuolės elgesys yra sielos puošme
na ir didelė žmogaus vertybė.

Skaučių organizacija ateina j talką idealiam 
jaunuolės auklėjimui. Toji organizacija veda 
jaunuolę į gražius tikslus. • ■
Kilniais įstatais auklėjama, pašalina ji savo blo
gus įpročius ir pasidaro stipri ir nepalaužiamos 
stiprios valios ir jokios gyvenimo audros nebe- 
blaškdma.

' Būk visur atsargi!
Tau, jaunuole,, ir čia ateina į talką skaučių 

organizacija, Jos įstatai sucementuoja tave, jau
nuole, pririša prie doros kelio, prie savo myli
mos tėvynės. \ ......

Jeigu tau gręsia netekti savo lietuviškojo 

veido, savo tautos gražiųjų būdo savybių, mei
lės lietuviškajam žmogui ir Lietuvai, remkis skau
čių organizacija. Čia rasi sielai ir širdžiai rei
kiamą atramą. Vienos minties su tavim sesės 
skautės supras tave, nurodys tau gražiuosius ke
lius, kuriais tu gali ir turi teisę eiti.

Bet tu, jaunute, esi reikalinga mūsų tautai, 
mūsų Naujai Lietuvai.- Gyvendama tremtinio die
nas, tu turi nepalūžti, turi iškėlusi galvą nuga
lėti visas kliūtis ir paminti po kojų visus blogu
mus. Tai gali padaryti būdama skautė.

Skautystė jaunuolėje ugdo sąžiningumą, sie
los skaistumą, tvirtą vali f, pasiryžimą, draugiš
kumą, o ypatingai patriotiškumą.

Per skautes tu, jaunuole, dar labiau pamilsi 
tėvynę, pajusi ošiančių girių šlamėsi, pažinsi 
pareigos jausmą, kuris laisvai, ne organizuotai 
dažnai yra atbukęs.

Skautybės tikslas išauklėti jaunuolę, kuri ei
tų drąsiai erškėčiuotu kėliu, būtų stiprios valios, 
kurios jokia gyvenimo audra neišverstų iš tie
saus gyvenimo kelio.

O koks kilnus tampa skautės charakteris, 
kada ji tikrai įgyvendina savyje skačių jstatus!-

Tadj skautės, budėkit!
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J. Antanaitis

IB R AT U ILIIJ O J TIET JTI TIE
(Tęsinys)

DIRBTINIS ŠILKAS

Techniškasis (dirbtinis) šilkas yra te c lino - 
chemiškai pagamintos gijos. Tos tolydinės, labai 
plonos, švelnios ir įvairių spalvų gijos yra labai 
panašios į šilkaverpio vikšro pagamintas gijas, 
ir todėl gavo dirbtinojo arba techniškojo šilko 
pavadinimą.

Iš tokių gijų suverpti siūlai ir išausti audi
niai moterų pasaulio buvo sutikti dideliu palan
kumu. Jie lengvai įsiskverbė tikrojo šilko vieton, 
o daug kur jį net visai iš vartojimo išstūmė. Dirb
tinojo šilko vartojimas nuolat didėja ir iš jo pa
gamintos medžiagos vis labiau užkariauja net 
medvilnės, vilnos ir lino iki šiol laikytąsias rinkas.

Dirbtinojo šilko pramonė pergyvena nuola
tinį kitimą. Mokslas sparčiais šuoliais suranda 
vis naujų pirminių medžiagų ir jų perdirbimo 
priemonių, atslepia tobūlesnius gamybos budus, 
pagerina rūšį ir papigina kainas. Dėl šių priežas
čių dirbtinojo šilko pramonė gyvena nuolatinio 
netikrumo šešėlyje ir aštrios konkurencijos žen
kle. Iš to kylančių nepatogumų išvengti, atradi- 

. mų pažangą paspartinti, pasikeisti žiniomis ir pa
sidalinti mokslinių tyrimų išlaidų naštą, įsikūrė 
didelį dirbtinojo šilko konsorcijai. Juose daly
vaujantieji fabrikai taip pat daro bendras savo 
gaminių pardavimo talkas.

Brazilijoje dirbtinį šilką gamina keturios di
delės bendrovės, visos įsikūrusios São Paulyje:

1) Industrias Reunidas F. Mataarazzo 5.400 tonų
2) Cia Nitro-quimica Brasileira . . . 2.400 „
3) Cia Brasileira Rhodiaceta ..... 1.620 „
4) Fabricas Brasileiras de Raion . . -180 ; „

Viso į metus 9.600 tonų

Pirmoji ir ketvirtoji firmos gamina raion-viskozę. 
Trečioji gamina acetato-celulozę. Antroji gamina 
labai jau pasenusiu būdu, kitur niekur pasaulyje 
nebevartojamu, iš celulozės nitrato.

Išskyrus Cią Brasileira gfyodiacetą, kuri pri
klauso prie vieno prancūzų konsorcijaus, trys li
kusios naudojasi palaikytomis, antrarankėmis ma
šinomis, senstelėjusiais gamybos metodais, kas 
labai pabrangina siūlų kainą. Jų kokybė tokia, 
kad dirbtinojo šilko audiniai, ypač iš viskozės 
siūlų, pasileidžia prie pirmojo plovimo. \

Nepaisant to visko, karo metais dirbtinojo 
šilko gamintojams pelnas "plaukė, kaip iš gausy
bės rago. Į metus pelnas būdavo nuo dviejų iki 
trijų kartų didesnis negu bendrovės^ kapitalas. 
Pelnai iš dirbtinojo šilko neturi sau lygių visoje 
Brazilijos ekonomikoje. - ••

Bet kąrąs. .pasibaigė, Jr pynėjas. pradėjo, lauk
ti bei prašyti ūž«ieSiiių,- geFėshių ir patvaresnių 
medžiagų. Pirmosios gero dirbtinojo šilko siuntos 
gautos iš Italijos ir Šiaur. Amerikos tiesiog supa- 
rąlįno braziliškojo dirbtino šilko pardavimą vie
tosi rinkoje. (Štai ir čia dar viena pernykštės 
Brázilijos tekstilės krizės priežastis).

Brazilijos tekstilės fabrikantai nejaukiai atsi
budo taikos laiko normalinėse sąlygose, jpratu- 
siemš švaistyti, spekuliuoti ir nežtarnautai pelny

tis, tas pasikeitimas atorodė, tarsi, visuotinas su
griuvimas. Krautuvininkai skubėjo daryti pigiuo
sius išpardavimus, likvidacijas, numuštomis kai
nomis, o kaikur, neva reklamai, buvo sudedamos 
sudūlėjusio dirbtino šilko stirtos šalygatvyje ir 
uždegamos. Iš tikrųjų, tos medžiagos buvo jau nie
kam nebetinkamos — gėda net dovanai atiduoti!

Dirbtinojo šilko pramonė Brazilijai, žinoma, 
yra labai reikalinga. Į ją jau dabar yra sukelti 
dideli kapital u, o rinkos paklausa didžiulė ir vis 
tebeauganti. Bet konkurencijos, rykštelė čia tai 
labai ir labai pravertė. Toji pramonė norėdama 
išlikti, turės pasitempti, pradėti gaminti gerą pre
kę ir pasitenkinti normališkais pelnais. ■

VILNA

Vilną Brazilijos tekstilės pramonei teikia es
tadas (valstija) Rio Grande do Sul, kur plečiasi 
avių auginimas.

Brazilijos avių vilna yra menkos kokybės, 
kas aiškinama prasta vietinių avių rūšimi. Iš vie
tinės vilnos nesiduoda išverpti šukuoti siūlai, iš 
kurių audžiamos plonos, lengvos tropinės medžia
gos. Karštame klimate yra labai didelis pareika
lavimas tų lengvų, vadinamų tropinėmis medžia
gų. Kadangi karšimaš duoda,tik storus siūlus ir 
atatinkamai sunkias medžiagas, (kurių čia beveik 
nevartojama), tai vilnų verpyklos yra priverstos 
įsivežti aukštos kokybės vilnų iš Australijos ir 
Pietų Afrikos, taip v i dinamų avių merinosų. Prieš 
karą audyklos jsiveždavo iš Anglijos jau suverp
tų plonų siūlų.

Brazilijos valdžia, norėdama paremti Rio 
Grande do Suí augintojus, vilnos ir vilnonių siū
lų įvežimą apdėjo muitais. Tačiau pramonei be 
importo išsiversti negalint, reikalas baigiasi taip, 
kad vietoje gaminti vilnoniai audiniai vos viduti 
nés kokybės, padaryti iš vietinės ir užsieninės vil
nos mišinio, būna brangesni negu aukščiausios 
rūšies importinė medžiaga iš Anglijos. Dėl to čia 
k ekvienas apsirengęs geros atvežtinės medžiagos 
kostiumu išdidžiai ir skambiai pabrėžia: «material 
inglêz!»

Vilnos audyklos ir verpyklos yra įsikūrusios 
São7Paulo, Rio Grande do Sul ir distrito Federal 
(Rio de Janeiro apylinkėj). Vilna perkama kaipo 
žaliava, netgi neišplauta. Joje dažnai būna iki 
50% visokių nešvarumų, kas labai pabrangina 
transporto išlaidas. Jau senai laukiama įsteigiant 
Uruguajanoje (stambiausias avininkystės centras) 
centrinės vilnų plovyklos, bet tam projektui vis 
dar trūksta Federalinės ir Rio Grande do Sul vy
riausybių palaiminimo. • ' • • i - ■-

Vilnos verpyklų ir audeklų mašinos yra i|- 
dėvėtos ir pasenusios. Daugelis jų tokios jau bu
vo atkeliaudumos į Braziliją. Tas liečia vienodai 
tiek karšiamųjų, tiek šukuotų vilnų tekstilę.

Karo metu Brazilijos vilnų tekstilė gyveno 
didelio gerbūvio dienas. Jos gaminiais, ypač siū
lais,, buvo godžiai Viržomaši rinkoje, nepaisant 
pastoviai nepatenkinančios jų kokybės.

Depresija vienodai prislėgė ir vilnos tėkšti-
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lę, kaip tas atsitiko su medvilne, o dar labiau su 
šilku. Tačiau pastaruoju laiku vilnos pramonė vėl 
pradėjo atsigauti, ypač dèè# Žemės Ūkio Minis
terijos globos, apsaugos muitų dėka.

Pereitaisiais metais Brazilijos vilnos teksti
lės galių rodė tokį skaičiai:

Verpyklos: 89.498 verpstai; vidutinis siūlų 
numeris 18,41; darbo valandų į 
dieną. 19; darbininkų 5.796; —

Audyklos: staklių 3.992; darbo valandų į die
ną 9,1L; darbininkų 6.428.

Daugiau negu pusė visos Brazilijos vilnos 
pramonės susitelkė į São Paulo miestą.

MAIŠAI IR RUPUS AUDIMAS

Po 18 Brazilijos estadų (Brazilijos Suv. Vals
tybės susideda iš 20 estadų sąjungos) yra išmė
tyti 30 fabrikų, kurie audžia rupius audimus mai
šams ir įrišimui. Rupaus, pi gaus audimo maišams 
ir įrišimui Brazilijoje yra didžiausias pareikala
vimas. Tos rūšies audinių vis dar trūksta. Jų par
davimas ir paskirstymas eina griežtoje valdžios 
kontrolėje, yra nustatytos kainų lubos ir paskirs
tyta zonos, kurias kokis fabrikas turi aptarnauti. 
Taip pat nustatytos kvotos kiek, kur ir kam rei
kia parduotu

Ši pramonės šaka niekad jokių krizių nejau
tė ir nuolat auga. Kaipo pirminė medžiaga dau
giausia vartojama vietos žaliava. Įvežama ir ra- 
cionuotai paskirstoma tik džiutą, bet ir ji pasek
mingai mėginta auginti čia ir davė gerų pasek
mių, ypač augintoji Amazonijoje.

Apie tai, tačiau, kitą kartą plačiau, kai kal
bėsime apie Amazoniją!

LINAI

Drobės baltiniams, miegamiesiems, staltiesės 
valgomajame, lininiai audiniai karščių sezonui — 
tai vis žavingi žodžiai, vienu jų tarimu jau suke
lią prabangos iliuziją. Linas nepaisant didelės 
konkurencijos iš dirbtinųjų gijų pusės dar ilgai 
bus pageidaujama prekė tropikų kraštuose. Jo 
paklausa kas dieną didėja. Reikia pabuvoti apie 
Kalėdas per karščius Rio de Janeiro arba Santos 
vasarvietėse ir šiaip jau gatvėse, kad pamatytu
mėte kiek daug žmonių dėvi lininiais kostiumais. 
Lininis kostiumas ten reiškia gerą toną, o taip 
pat ir tikrą patogumą bei vėsą..

Nenuostabu, kad Brazilija su savo 45 milijo
nais gyventojų, lininių audinių importe, po USA 
užima antrąją vietą pasaulyje. Nebus nuostabu 
taip pat, jei Brazilijoje rasime pradėjusias įsikur
ti ir linų tekstilės keletą įmonių. Stambiausios iš 
jų yra:

1) A. J. Renner S/A — Rio Grande do Sul
2) Cia São Patricio — São Paulo
3) Linho Dalvy Ltda — São Paulo
Geriausia stovi iš visų jų pirmoji, A. J. 

Renner, kuri be savo verpyklos, audyklos ir siu- - 
vykios turi taip suorganizavusi nuosavą linų sė
jimą ir pluošto paruošimą. Rennerio išaugintų ir 
perdirbtų linų siūlais išausti kostiumai pardavinė
jami jo paties parduotuvėse, kurių net trys yra 
vien tik São Paulyje.

Cia São Patricio turi savo linų pluošto ap
dirbimo fabriką Paranos estade, Araucaria, su ne
blogai įrengtomis mirkyklomis, džiovinimo lauku, 

sandėliais šiaudeliams prieš ir po mirkymo, ne
didelę jėgainę, ir apdirbimo salę su pora laužtu
vų, brukimo malūnėlių pora tuzinų ir kratyklėmis 
pakuloms nuo spalių apvalyti. Išbrukti linai šu
kuojami rankiniu būdu. Iššukuoti linai siunčiami 
į nuosavą verpyklą Sao Paulyje, kur jie verpia
mi ir audžiami. Iš šalutinių produktų sunaudoja
mos tik nuošukos. Pakulų nemoka išvalyti, netu
ri atatinkamų mašinų ir pakulas bei nuobrukas, 
spalius iškratę parduoda popierio fabrikams, kai
po celiulozę popieriui gaminti.

Apie Araucarią linus augina ūkininkai, dau
giausia lenkai, pagal sutartis su fabriku. Lenkiš
kas ūkininkas Brazilijoje dar mažiau stengiasi 
negu Lenkijoje. Jis daug per mažai skiria dėme
sio geros rūšies išauginimui. Linus rauna dažniau
sia per vėlai ir pluoštas dėl to būna sausas ir 
neretai jau net pajuodavęs. Be to, ten įsiveisė 
brantai (kuskutas). Karo metu gyvavęs ir išsi
vystęs Araucario linų pluošto fabrikas šiandien 
jau užsidarė, o Cia São-Patricio verpyklą dirba 
pirkdama linų pluoštą ir siūlus iš Belgijos ir 
Čilės.

Linho Dalvy Ltda, turi verpyklą ir audyklą 
São Paulyje ir nuosavą linų pluošto fabriką Cu- 
rityboje, Parana estade. Curitybos fabriką ir linų 
sėjimą apylinkėje suorganizavo iš Rygos atvykę 
Latvijos linų didp’rkliai Hoff’aL Deja, jie viską 
organizavo pagal Rygos linų pirklių žydiškus 
metodus ir apylinkėje paliko apie save liūdną 
prisiminimą, kad linų nereikia sėti... Fabriką vė
liau pardavė Linh© Dalvy Ltdai, kuri jį uždarė, 
linų stirtos supuvo, o bendrovės fabrikas São 
Paulyje verpia atsivežtą iš užsienių linų pluoštą, 
panašiai kaip Čia Sao Patricio.

Hoff'ai ir kompanija atsikratę linų auginimu, 
įsteigė São Paulo priemiestyje Lapoję linų au
dyklą ir audžia importuotus siūlus, Be šių yra 
dar pora smulkesnių audyklų, kurios audžia pirk
tus siūlus — tai ir viskas, ką rasime vietoje.

Linų verpimo pramonė teturi Brazilijoje 
4.512 verpstų, šlapiam verpimui. Visos mašinos 
taip pat labai senoviškos, statytos dar pereitame 
šimtmetyje. Siūlų kokybė labai žerta: aukščiau
sias išverpiamasis numeris yra Nr. 30, ir tinka ' 
tik storesniems audiniams.

Brazilijoje sėti ir auginti linus yra galima. - 
Tai net labai viliojantis reikalas ir labai apsimo
kantis. Deja, linų čia negalima auginti pasklai- 
džiai pas vietos ūkininkus. Gerų rezultatų galėtų 
duoti tik centralizuota, iš vienos rankos valdo
ma didelio mąsto ir didelės priežiūros, gerai me- 
(įjS'anizuota linų plantacija, su nuosavu pluošto 
apdirbimo fabriku, o gal net su sava verpyklą ir 
audykla. Tokiam užsimojimui, tačiau rekalingas 
didelis kapitalas ir dideli jau gerokai apvalytos 
žemės plotai bei patyrę specialistai. Visi šie da
lykai nelengva surinkti vienon vieton. Tik vienas 
Renner šia kryptimi jau žengtelėjo — jis vienas 
tik ir gauna geriausius rezultatus, ir turi susikū
ręs nuosavą žaliavos šaltinį. .

LIĖTUVIAI BRAZILIJOS TEKSTILĖJE.-ÍJ? J

Lietuviai ateiviai Brazilijoje gyvena dar pa
lyginti visai nesenai. Tik labai nedidelis skaičius 
lietuviškų šeimų atvyko dar pereitojo šimtmečio 
pabaigoje ir įsikūrė Brazilijos pietuose, Rio Gran
de do Sul, kaipo ūkininkai. Vėlesnioji išeivija, jau 
iš Nepriklausomos Lietuvos, patraukė į São Paulo 
estadą, daugiausia kaipo žemdirbiai į kavos fa--
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zendas.
Sunkus darbas samdinių sąlygose nepatiko 

laisvę ir nuosavybę mėgstantiems musų tautie
čiams. Stipresnės šeimos šiek tiek susitaupusios 
pinigo įsigijo krašto viduje nuosavus ūkius ir 
pradėjo gyventi panašiai kaip Lietuvoje buvo pra
tę ūkininkauti, tik žinoma, augindami vietos pa
reikalavimui, žemei ir klimatui tinkamus augalus.

Bet didžiuma mūsiškių metė neįprastą že
mę krašto gilumoje ir pradėjo grįžti bei telktis 
į São Paulo miestą, kuris per paskutiniuosius tris 
dešimtmečius išaugo į beveik dviejų milijonų sos
tinę (ne visos Brazilijos, bet estado de São Paulo 
sostinę). Light & Power Co. pastačius Santo Ama
ro ežerus — užtvankas su vandens spaudimo 
vamzdžiais 700 metrų kritimu žemyn į Cubatono 
jėgainę São Paulo miestas gavo daug ir pigiau
sios pasėlyje elektros energijos. Dėka šitos pi
gios ir patogios energijos šaltinio São Paulo mies
tas per tris dešimtmečius'išaugo į patį didžiau
sią industrijos centrą į pietus nuo pusiaujo, ir 
vis dar tebeauga, didėja ir plečiasi.

Lietuviai atvyko į Braziliją be amatų ir spe
cialybių. Grįžusieji nuo laukų darbų po kavos 
fazendas ir miškus, nuo statybos darbu prie ke
lių, tiltų ir tunelių, São Paulyje stojo dirbti į įvai
riausių rūšių fabrikus, kaipo pramonės darbinin
kai. Dėka geros lietuvių sveikatos ir ištvermės 
jie visur buvo mielai priimami j darbą. Daug kas 
iš jų čia ūži dirbo pinigo pragyvenimui ir iš san
taupų įsigijo žemės sklypus bei pasistatė savo 
namelius. Kiti prasimušė į meisterius, o žvales
nieji ir drąsesni pamėgino vienur kitur atidaryti 
ir nuosavas dirbtuves — oficinas

Nemažai lietuvių stojo dirbti ir į tekstilės 
įmones, į verpyklas, audyklas, mezgyklas. Jų tar
pe, be abejo atsirado eilė gabesniųjų ir ryžtin
gesnių jų,- kurie suprato kiek pelningas verslas 
šioje šalyje yra tekstilės įmonėlė. S^kau tik įmo 
nėlė, nes apie didelį fabriką joks naujaktirys su 
nedidelėmis kelių metelių santaupomis dar nebe
galėjo galvoti. Nors mūsiškiai, taip sakant, pliko
mis rankomis ir iš nieko pradėję, dar ne^usn^jo 
iki šiol .tekstilės srityje, išvystyti didelių fabrikų, 
bet graži pradžią jau padaryta. -

Dvi žinomos lietuviškos mechanikos dirbtu

vės — 1) Stasio Tervydžio, rua da Mooca, ir 2) ; 
St. Striupo & Povilavičiaus «Nevada», avenida 
Aivaro Ramos, abi São Paulyje, paskutiniojo pa
saulinio karo metais statė tekstilės mašinas — 
cirkuliacines mezgamąsias — kuriomis galima 
megzti apskritas, paplokščias, lygias ir karpuo- 
tas juosteles, su guminiais siūlais imegztais raiš
telio viduryje (lastikai) arba tarp stugelių mezgi
nio. Daug tokių cirkuliarinių mezgamųjų išėjo iš 
tų dviejų mechaninių dirbtuvių, ir daugelyje mez
gyklų Brazilijoje zirzia jos ir mezga-pina gražias 
lastikines pyneles. «Nevada» pasiliko pati sau 
ištisą fabriką jų pačių pasigamintų mašinų ir to
kiu būdu įsisteigė nuosavą tekstilės įmonę. Pa
našias juostelių ir pynelių įmones turi įsisteigę . 
mūsų tautiečiai J. Bratkauskas, Al. Bumblys, Ant. ’ 
Serbentą, K. Zdanavičius Pr. Čipas, ir Meilūnas.

Toliau, Alf. Pupelis ir Alt Vidmantas turi ; 
įsteigę po trikotažo mezgyklą. Tai bene -stam
biausi lietuviai tekstilninkai; jie mezga įvairius 
megztinukus (puloverius) ir kitus trikotažo mez
ginius. •

Taigi, vos esame dar persiritę į antrąją de - 
šimtį lietuviškų tekstilės įmonių. Spartesniam au
gimui vis dar stinga kapitalų. Savininkai visą 
pelną, o kartais ir pasiskolintą pinigą, sudeda į 
naujų mašinų pirkimą. Kaip jau buvo kalbėta, 
tekstilės gaminių prekyba verčiasi dideliais kre
ditais. duoda prekes ilgam išsimokėjimui, maž
daug iki trijų mėnesių laiko nuo prekių įteikimo 
pardavėjui. Be didesnio apyvartos kapitalo dir
bantiems tenka .savo gaminius pardavinėti žymiai • 
pigesnėmis kainomis. Kitą didelį sunkumą suda
ro siūlų pirkimas, kadangi verpyklų gamyba vis 
dar yra žemesnė negu siūlų paklausa.

Kovodami ir nugalėdami mūsiškiai tvirtėja 
tekstilės srityje Brazilijoje; Linkėdami jiems, ge-..: 
riausio pasisekimo ir klestėjimo, laukime kad ir 
daugiau mūsų tautiečių pasektų jų pavyzdž. u. 
Ši sritis, o v patingai dar lietuvių nemėgintoji ver
pimo ir audimo pramonė, dar tik iki pusės užpil
dyta. Brazilija laukia naujų verpstų, staklių ir 
naujų raštų audiniuose. Gražu būtų, jei lietuviai 
turėdami prigimtą gabumą austi, savais raštais 
papuoštų audinių rietimus.

Rio de Janeiro vaizdas



Lietuviai Pas Amerikos Prezidentą
Rugsėjo 16 dieną, Amerikos 

Lietuvių Tarybos delegacija bu
vo priimta Prezidento Trumano.

Delegacija susidėjo iš penkių 
žmonių: AMT prez. L. Šimučio, 
sekret. Dr. P. Grigaičio, iždin. 
M. Vaidylos, vice-prez. J. J. Gri
galiaus iš Bostono ir Politinės 
Komisijos nario Pov. Dargio iš 
Pittsburgho.

Delegaciją pristatė Preziden
tui p. Joseph Lawrence iš De
mokratų Nacionalinio Komiteto 
centro. Ponas Šimutis tarė įžan
gos žodį, paaiškindamas ALT 
tikslus ir atsilankymo pas Pre
zidentą tikslą.

Tada Dr. Grigaitis įteikė Pre
zidentui Tarybos raštą, pabrėž
damas du dalykus: kad Jungti
nių Valstybių Generalinę Asam
blėją paskirti specialią komisiją 
ištirti padėčiai Baltijos kraštuo
se ir kad JAV valdžia pareikš
tų,' jog ji nepritars jokiai taikos

Beilyno blokada Jnngt. Tautų 
Organizacijos Saugumo

Taryboje
Vadinamieji neutralieji Sau

gumo Tarybos nariai, ieško bū
dų, kad Berlyno blokada būtų 
svarstoma šalia Saugumo Tary
bos, pačių 4 didžiųjų. Jie gerai 
žino, kad su Tarybos nutarimais 
Rusija nesutiks ir balsuos prieš. 
Tuomet tarptautinė padėtis dar 
daugiau susipainiotų. Ameriko
nai, anglai ir prancūzai reikalą 
atidavė svarstyti Saug. Tarybai.

Neutralieji, po dviejų savaičių 
pasitarimų ir svarstymų siūlo, 
kad Berlyno blokada būt svars
toma ne Saug. Taryboj, bet ke
turių didžiųjų šiomis sąlygomis: 
Rusai turi nuimti prieš pasitari
mus blokadą, o vakarų sąjungi
ninkai atšaukti suvaržymus prieš 
rusus. Po to turėtų tartis admi
nistracinė sąjungininkų taryba 
Vokietijai apie pinigų visose 
zonose - suvienodimą ir turėtų 
įvykti 4 valstybių užsienių rei
kalų ministerių konferencija.

Vakarų sąjungininkai iš es

sutarčiai Europoje, kuri neatsta
tytų Nepriklausomos Lietuvos 
Respublikos, ir kitų Pabaltijos 
valstybių.

Prezidentas Trumanas, atsaky
damas į Grigaičio kalbą, pareiš
kė, kad susitarime dėl taikos tu
rės būti numatytas laisvės grą
žinimas kiekvienai pavergtai 
tautai, kaip Rumunijai, Vengri
jai, Lenkijai, Bulgarijai ir taip 
toliau ir, suprantama, kad turės 
būti atstatytos nepriklausomos 
Pabaltijo tautos — Lietuva, Lat
vija ir Estija.

Jungtinės Valstybės dirba, kad 
butų pasiektas toks taikos klau
simų išsprendimas ir nesiliaus 
dėjusios pastangas, kad to butų 
pasiekta taikingu keliu.

Delegacija padėkojo Preziden
tui už jo rūpinimąsį išvietintų 
asmenų reikalais. Po to Prezi
dentas Trunanas nusifotografa
vo su Lietuvių Delegacija.

mės sutinka. Rusija dar nepasi- 
sakė. Kaip bebus sprendžiamas 
klausimas, Rusija bus pralaimė
tojų eilėse.

LIETUVOJE KOMUNISTAI OR
GANIZUOJA PARAPIJAS.

Komunistai matydami lietuvių 
religinį nusiteikimą, bando or
ganizuoti komunistiškas parapi
jas. Tam reikalui naudoja para
pijų bažnyčias, kurių kunigai 
ištremti. Žinoma, klebonų vieton 
atsiunčia NKVD agentus, kurie 
išoriniai atlieka bažnyčioje ka
talikų kunigų apeigas. Gautomis 
žiniomis tokios parapijos yra 
Radvilišky ir Vilniuje. Komunis
tai į jas ragina eiti tikinčiuosius.

PALENGVINTAS EMIGRAN
TAMS ĮVAŽ AVIMAS BRAZILI 

JON.

Užsienio Reikalų Ministerija, 
pasitarusi su Imigracijos ir Ko
lonizacijos Taryba, paskelbė po
tvarkį, kuriame rekomenduoja
ma diplomatinėms misijoms ir 
konsulatams, kad palengvintų, 

kiek yra galima, emigrantų, įva
žiavimą Brazilijon.

Kiekvienas asmuo, tarp 18 ir 
60 metų, geros sveikatos ir ge
ro elgesio, nebaustas, nepavo
jingas viešai tvarkai ir krašto 
saugumui, yra laikomas naudin
gu imigrantu Brazilijai.

Vizas įvažiavimui, išpildant 
reikalaujamus formalumus, turi 
teisės duoti diplomatinės misijos, 
konsulatai, be jokio atsiklausi- 
mo Užsienio Reikalų Ministeri
jos. Giminėms atsii nti irgi nėra 
reikalinga prašymų siųsti Užsie
nio Reikalų Ministerijom Išimtis 
yra jaunesniems 18 ir scnesnieuis 
60 metų.

Visi nusiųsti prašymai į Rio 
de Janeiro vizoms gauti nebus 
svarstomi. Esantieji Europoj gi
minės, nusiunčiant jiems kvie
timus, ar darbo kontraktus, pri
valo kreiptis į artimiausią Bra
zilijos diplomatinę misiją, ar 
konsulatą.

— Amerika siunčia skubią pa
galbą Kinijos nacionalistinei ka- 
riuomeni, kuri yra smarkiai ko
munistų spaudžiama.

— Amerikos užsienio politi
kos vadas gen. G. Marshall lan
kėsi Graikijoj ir Romoj. Graiki
ja gaus naujos paramos iš Ame
rikos. Romoj aplankė ir Popie
žių, su kuriuo kalbėjosi tarptau
tinės politikos klausimais. Vati
kanas, kaipo moralinė pajėga, 
kasdien įgyja vis didesnės įta
kos tarptautiniam gyvenime.

— Amerikos aviacija Afrikoj 
manevruoja, nes Afrika karo 
metu yra gyvybinis Amerikos 
interesas.

»•

— Ispanija įtraukiama į ben
drą Vakarų gynimo planą. Ispa
nija svarbus strateginis punktas 
karo atveju prieš rusus.

— Du rusų aviacijos leitinan- 
tai trimotoriu bombonešiu Aus
trijoj pabėgo į amerikonų zoną 
ir atsisakė grįžti atgal. Rusijoj, 
sulig jų pareiškimu, 73% visuo
menės yra prieš komunizmą. 
Turintieji radio aparatus, klau
sosi užienio stočių. Tikinčioji 
visuomenės dalis yra persekio
jama. Ūkininkai priešinasi varo
mi į kolchozus.

— Angliakasiai Prancūzijoj 
dar tebestreikuoja. Valdžia pa
siryžus nenusileisti ir nekelti 
atlyginimo, nes pakėlus atlygi
nimą, kils ir pragyvenimas.



BENRDUOMENĖS NARIŲ 
DĖMESIUI

Jau yra atspausdintos naujos 
nario knygutės. Jų neturintieji 
prašomi įsigyti prieš arba po 
sumos.

Bendruomenės Choro 
Koncertas

Kiekvienais metais Bendruo
menės choras ruošia savo tradi
cini, su kruopščiai paruošta, 
įvairia ir įdomki programą kon
certą. Toks koncertas buvo su
ruoštas spalių mėn. 16 d. São 
Caetane, São Caetano salėje. .'

Programa buvo suskirstyta į 
5 dalis. Pirmoje dalyje merginų 
choras dainavo J. Stankūno — 
Pakol jaunystė, Scherzo ir C. 
Costa — Pralinksmėju.

Antroje dalyje A. Paškauskai- 
tė, akompanuojant akordeonu J. 
Antanaičiui dainavo Sugrįžk į 
Sorrento ir Toli nuo Tėviškės, 
Serradela — Kregždė, J. Stan
kūno — Sodiečių Polką, Žino
mas kolonijai dainininkas K. 
Ambrazevičius padainavo, muz.
J. Stankūnui akompanuojant, St. 
Šimkaus — Pamylėjau Vakar, 
Kur bakūžė samanota, Sasnaus
ko — Karvelėli ir M. Petrausko 
— Bernužėli nesvoliok.

Trečioje dalyje vyrų choras 
dainavo Ii *udies meliodija už 
Raseinių, ir šią naktelę, J. Gai- 
levičiaus — Dunda trankosi 
griaustiniai, V.. Kuprevičiaus — 
Pajūri j is. •

Stepui Urbiečiui ir Julijai Vaičiūnaitei, s u kuriantiems 
naują lietuviškos šeimos židinį, linkime daug laimės;

Arte Graįica Litiiania Lida.

Ketvirtą dalį išpildė mišrus 
choras, diriguojant choro maės 
trui J. Stankūnui, sudainuoda
mas St. Navicko — Leiskit j tė
vynę, J. Kamaičio —- Prie Ne
munėlio, J. Stankūno — Rūtų 
darželis, St. Šimkaus — Lietu
viais esame mes gimę, A. An
drulio — Mes sustoję į būrelį, 
St. Šimkaus — Kai du stos, A.

Vanagaičio — Bunda Vyčiai ir 
A. Andrulio — Saulelė Raudona.

Paskutinėj programos daly bu
vo tautiški šokiai, vadovaujant 
J. Guigai. Pašoko — Audėjėlę, 
Ožį, Rugelius, suktinį, žiogelius 
ir kalvelį.

Pats progamos išpildymas bu
vo geras. Nors salės scena yra 
didelė, bet be lubų ir dainavi
mui netinkama, nes nei dainin-
kas, nei choras negali kiaušy* 
tojui perduoti pilno dainos efek
tingumo. Tačiau choras būda
mas gerai paruoštas, drąsiai jau- - 
tesi scenoj, dainavo ryžtingai, 

. lengvai valdomas d’rigento ran
kos, susirinkus ai visuomene^ 
atskleidė lietuviškos dainos gro
žį. Gražaus įspūdžio darė ir 
chorisčių uniforma — ilgos, bal
tos suknelės. Tautiniai šokiai 
turi didelio pasisekimo. Tai ro- , 
do gausus publikos aplodismen- - 
tai ir prašymas kartoti.

Visuomenė į Bendruomenės 
koncertą atsilankė gausiai. Ren- . 
gėjams ir programos dalyviams 
yra padrąsinimas ir dažniau su 
panašiais parengimais pasiro
dyti. 1 • f '

Buvęs

— Bendruomenės susirinkimas 2 ■ 
šaukiamas šį sekmadienį 24 d? ' 
spaliaus mėn. 15 vai. mokyklos- " 
patalpose. Nąrius ir pri jaučiau-

. čius prašome dalyvauti. ; Bus 2 
• svarstomi svarbūs reikalai. : :

. Bendruomenės choristams Stasiui Gervetauskui ir Marijai
-;Ąpąstazijai Serbentaitei jungtuvių proga linki, daug saulėtų

-———:—. gyvenimo dienų: ——7^—- ——-
....  • ’ Bendruomeriės'choristai ' ir valdyba ^
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Ana Matelionyté (3) Aldona Tamaliünaíté (2)
Skautų suruoštame Mokoje “Pavasario Karalaitės” konkurso laimėtojos

Olga Šaltytė (1) *

MOTERYS DĖMESIO!

Spalių mėn. 31 d. paskutinį 
sekmadienį Lietuvių Kat. Moterų 
Draugija kviečia visas lietuves

džio — vasario mėn.,, gali kreip
tis j seseles pranciškiėtes rua 
Campos Novos 19.

— Bendruomenės choras lap-

A. Petravičienė, Carmen Mažo
ka, Sprindy s, A. Fensk, M. Se- 
gundu, Valavičius, A. Kindurys, 
P. Stungužis, A. Andrulevičius, 
S. J. B, J. Bauschert, N. N., A.

moteris į Draugijos dešimtmečio 
šventę.

Šventės .programa: 7 vai. ryto 
šv. mišių metu bendrą Šv. Ko
munija. Po mišių arbatėlė mo
kykloje. Suma 11 vai. bus laiko
ma Moterų Draugijos intencija, 
3 vai. po piet mokyklos patal
pose bus susirinkimas su meni
ne programa^Per pertraukas bus 
loterija gardžių pyragų (botų).

kričio mėn. 14 d. organizuoja 
.ekskursiją į Santos.

— Seselės prancisftfeįes Vila 
Zelinoj organizuoja orkestrą, . is 
esančių mokykloj, ar ją baigu
sių berniukų ir mergaičių. Nau
dojimasis muzikos instrumentais 
ir mokslas nemokamas. Suinte
resuotieji prašomi kreiptis pas 
seseles.

Skrebis, J. Demikis, A. Valiūnas, 
M. Butkienė.

Po.. Cr S 4,00 Decio Barros.
Po Cr $.2,00 P. Ripienė.

Už aukas nuoširdžiai dėkoja
me. Tikimės, kad visi lietuviai 
prie šio bendro darbo, sulig sa
vo išgalių, prisidės.

Klebonas
Į šią šventę yra kviečiamos vi
sos lietuvės katalikės moterys 
gyvenančios São Paulo mieste, 
ar už jo ribų. Prašomos prisidė
ti ir atvykti jaunamartės, kurių 
dalis, del nepateisinamų priežas
čių laikosi nuošaliai nuo Drau-; Brolijos Narys Cr$ 100,00 
gijos gyvenimo. Tokia didelė ir 
įspūdinga Moterų Draugijos šven- Po 50,00 M. Rinkevičienė, V

Krumzlytė, P. Šimonis,’ V. Bu- ■---■■••
kienė,. A. Ambrazevičius, E. Pši- \ 
viekas, P. Valavičius, A. Makuš- , ... -.. . .;■■ -
ka J. Juzėnas. vienuolyno baigiamas įrengti

Ed. Pažėra Cr $ 40,00
Po 20,00 M. Klėizien,ė A. Sivic- , . ,, .. v. . ..

kas, I Kutkienė, E. Bliujus, V. ™e/?es.*0;. Vaikučiai galės pasi-
’ /• . " _ 7 Ii Irti icticii riiontJ ! lir-hcnAinmaKaraška, P. Radzevičius, L. Ja- ,. , .. „

coluzzi, N. N., K. Škruzdeliaus-smotinoms bus didele pagalba; :.- 
kas, J. Šližienė, K. Ausenkà, E. * 
Stankevičienė, J. Pumputis,; M. 
Šermukšni enė.

Po Cr $ 10,00 N. N. J. Vepstas, 
R. Kutka, J. Bartanov, E. Ala-

— S. Josė. da Vila Zelina fut- burda, N. Paukštytė, AL 
bolo komanda, su Batatais F. Č. . V. Bacevičius, E, Našlėnas, S 
gruodžio. 19 d. ruošia didelį ir 
linksmą pikniką į Vila Gàlvãp. 
Pakvietimus iš anksto galima 
įsigyti pas valdybos naiTusU\g ;

té bus dar tik pirmą kart kolo
nijos gyvenime. Atvykite visos. 
P. S. Meninės programos pasi
žiūrėti ir dalyvauti pyragų lote
rijoje bus leidžiama ir vyrams.

— Meškauskai, nesenai at
vykę iš Europos, kaipo karo 
tremtiniai, ligi šiol gyvenę pas 
p. Pažėrus, Caieiras atsikėlė 
miestan, A v. Tiradente, 1027. P. 
Meškauskienė atidarys mašinraš
čio mokyklą.

ŠVENTORIAUS UŽTVERIMUI 
AUKOJO:

Juozas Baužys Cr $ 300,00 
Jonas Paukštys Cr $ 104,50

A. Stankevičius' Cr $’60,00

ir Statybos Komitetas

— Palengvinus Brazilijon įva
žiavimo sąlygas, tikimasi, kad • 
nemaža lietuvių tomis lengvato
mis pasinaudos. Norintieji atsi- " 

h imti savo gimines ar.pažįstamus 
privalo jiems pasiųsti darbo su- - 
tartis. ’ >

- Prie , seselių pranciškiečių ■ 

vaikų darželis. Pradės veikti' 
nuo ateinančių metų vasario -

likti ištisą dieną. Dirbančioms

Parduodami namai- ->
Iš 3-jų kambarių ir virtuvas 

----- PRIE 'VIA ANCHIETA

— S. Josė .da Vila Zelina fut- burda, N. Paukštytė, Al. Vaz, “ - — i — • — ---- — -- --- -f
Jučenka/Zakarf, P/Stokna? J. PRIE VIA ANCHIETA • -ų 
SihckąsųJ3.- -Šukys, P. Brazas, K. yu® Qonçalves JuniorSão -Bernardò 
Garkauškiene, 'p-ettąvičieh'e, Ar- ..; . k . U ■
4)0Čieifce^.T. .Petiibkiėnė, Ė. Mon- ??A?.V;..Pas/' AA?U į 
-tagner, J: ŽiliūskAš, A:‘Kavolis? ' JAKUTIS # LAPIENES LTDAÍ-;
i Po Cr $5JI(kP,...gerzplięnė, ,S. . ,
-Truba, Neįšftitb^ Rua Venda A ova, 83 - Vila Zelina }
’kienė, E. Teixira, K. Šdvėroj J.

U U/' . . ■ j Y'Tį

fAdglų kalbos - ir •mašinraš
čio^ pdmokos Vila Zelinoje.- No-: 
rinfieji mokytis anglų- kalbos Jir
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MIRTIES ANGELAS LANKO

gyvenimą ir pasistatė namus. 
Giliame nuliūdime paliko žmoną 
ir brolius Alfonsą, Povilą ir Vla
dą. Mirė 39 metų amžiaus.

Spalių mėn. 8 d. Vila Beloje 
mirė, aprūpintas šventais sakra
mentais Kazys Pelrokas, 27 m. 
amžiaus.

PADĖKA

Visiems pareiškusiems gilaus 
liūdesio valandoje, mirus A. A. 
Barborai Makuškienei, užuojau
tos ir dalyvavusiems laidotuvėse 
nuoširdžiai dėkojame.

Nuliūdę A. Makuška, P. Makuš- 
ka, A. Makuška, O. Makuškaitė- 
Trimantienė, marčios, žentas ir 
anūkai.

A. A. BARBORA MAKŪŠKIENĖ

A. A. ANTANAS KAZLAUSKAS,

Po 8 menesių sunkios ligos, 
mirė spalių mėn. 15 d. Vila Be
loję, .66 metų amžiaus. Paliko 
liūdintį vyrą Antaną, sūnus Pe
trą ir Antaną, dukterį Qną, mar
čias, žentą ir anukus.

A. A. B. Makuškienė, kaip ir 
visa jų šeima, buvo uoli lietu
vybės ir katilikybės rėmėjai.

Ilsėkis Viešpatyje.

mirė staigiai, bevažiuodamas 
bonde spalių mėn. 16 d.. Gimęs 
1906 metais, gegužės mėn. 14 d. 
Brazilijon atvyko 1928 m. gruo
džio mėn. 12 d. 1934 m. kovo 
mėn. 17 d. apsivedė su Ona 
Krušinskaite. Skausme' paliko 
žmoną, senutę 71 įmetu motiną, 
sūnų Osvaldą, brolius Juozą, Bo
leslovą, Joną ir sesutę Anelę. 
Įsigijęs nuosavus ' namus Casa . 
Verde. Dirbo namuose kaipo 
prespontadorius.......

A. A. JONAS GUDONIS, staigia 
mirtimi mirė savo namuose, Yra- 
pe gat. 152. Belem, spalių mėn. 
9 d.. Atvyko i Braziliją 1927 m. 
Apsivedė su Ona Stelmokaite. 
Ilgų laiką dirbo šoferiu C. G. T. 
kompanijoj. Vėliau įsigijęs nuo
savą automobilį, pelnė sau pra

Lietuvi, ar jau įsigijei vertingą poezijos knygą

rieti! kryžius
Brazilijoj gyvenančio lietuvio poeto — Ve- 

nancijaus Ališo — parašytą.

KAINA TIK CR. $ 10,00

Visos pajamos skiriamos Lietuvių Rašytojų 
Tremtinių Draugijai:

BRAZILIJOJ kreiptis «M. L. Redakcijom~ .

Mirus taip staigia mirtimi ANTANUI KAZLAUSKUI, reiš
kiame nuoširdžios užuojautos žmonai Anastazijai Kazlaus
kienei - Krušinskaitei, motinai, sūnui Osvaldui, broliams Juo
zui, Boleslovui, Jonui ir sesutei Anelei.

Juozas, Jurgis, Serapinas Matelioniai 
ir jų šeimos

Gilaus skausmo valandoj, mirus JONUI GUDONIUI, reiš
kiame nuoširdžios užuojautos, velionies žmonai Onai Gudo
nienei - Stelmokaitei, motinai, broliams Alfonsui, Povilui ir 
Vladui.

Juozas, Jurgis, Serapinas Matelioniai 
ir jų šeimos

V'i t h, rr^Bngrwmnraiiniirr -1 rrTrffTn iif

SUVARŽOMI STREIKAI

Darbo ministerijos parėdymu 
yrr uždrausta streikuoti darbuo
se turinčios didelės svarbos 
krašto gyvenimui, kaip statybos, 
pilstytuvių ir chiminių darbinin
kams. Šitų rūšių išdirbiniai yra 
reikalingi krašto gynimo reika
lams.

— Mažosios Lietuvos nenuils
tantis darbuotojas, lietuvių tei
sių gynėjas, rašytojas S. Vidū- 
nas, gyvenantis tremtyje, susi
pažinęs su «Mūsų Lietuva» at
siuntė laišką ir straipsnį, kurį 
talpinsime sekančiam «M. L.» 
numery.

■-1
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Adquira este maravilhoso aparelho receptor 
à vista ou a longo prazo pelo 

"PLANO SUAVE" em

õfanard& Q
Uma Organização Centenária

Rua 24 de Maio, 70 a 90 — Tel. 4-8)91 —(Rede interna) 
SÃO PAULO !

MODELO ET-651 cndas Longas, Curtas e Medias caixa de baquelite 
em côres diversas, com 5 valvulas, transformador Universal.

DRABUŽIS YRA GERAS, KADA 
YRA GRAŽIAI PASIŪTAS

POVILO AMBRAZEVIČIAUS
riUVYKLA

Garantuoja už darbą vyrams ir moterims

Avenida Zelina, 68 - Vila Zelina ■ São Paulo
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Padaria Caieiras
KEPYKLA, MAISTO IR GĖRIMU 

PARDUOTUVE
SAVININKAI

ONA IR EDVARDAS PAŽĖRAI
Vila Cresciuma — Caieiras — E. F. S. J. — Ėst. S. Paulo

Gerai knygai yra reikalingas geras apdaras 

VACLOVĄ J CEIRVINAjT 
atlieka įvairius knygrišystės darbus.

GREIT, PIGIAI, GERAI 
RUA IBITIRAMA, 719 
Kreiptis nuo 18,30 iki 22 vai.

MAŠINRAŠČIO PAMOKOS

perrašinėjimai ir rotatoriaus darbai.

Prityrusi mokytoja, dėsčiusi mašinraštį 10 metų 
savo mokykloje, duoda privačias mašinraščio pa
mokas. Akla sistema, išbandytas metodas, priei
namas atlyginimas. Pamokos vyksta ir pietų per
traukos metu. Čia pat priimami perrašinėjimai, 
rotatoriaus darbai ir taisomos rašomosios mašinos

Av. Tiradentes, 1027 "PENĄ”

MÚSU KAINOS 
atatinka mušu

PAGAMINTU
BATU tikrai

vertei

Neleiskite savęs apgauti išviršine išvaizda. 
Musų įmonė žinoma visame krašte, visados 

pateikia vertingus gaminius.
Aukšta kokybė 
Didelis patvarumas * 
Gera iš vai z da

CALÇA PC JCNAJ
JONAS VIGELIS

FAB. RUA S.CAETANO, 862 - 809-TEL. 9-4882 
LOJA: AV. ZELINA, 73

«MŪSŲ LIETUVA» GALIMA ĮSIGYTI SÃO PAULO 
LAIKRAŠČIŲ KIOSKOSE ŠIOSE VIETOSE:

MIESTE Prie pašto Avenida São João 
PRAÇA DA SE Viduryje aikštės kioske 
SIUVYKLA VILNIUS Av. Duque de Caxias, 237 
BOM RETIRO Rua Silva Pinto ir José Pau

lino kampas.
JOTEIKOS RESTORANE R. dos Italianos, 711
ESTAÇÃO DA LUZ prie Įėjimo
ESTAÇÃO DA LUZ prie tilto
CASAS SÃO JORGE R. São Caetano, 526 ir 510 
MO0ČA prie autobuso 93 sustojimo vietos 
VILA ANASTACIO pas platintojus
VILA ZELINA Largo São José prie autobu

so sust. vietos
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DIRBA VISUS SPAUDOS DARBUSPIEŠINIAI KLIŠĖS SPAUDA

APLANKYKITE

■

PIRĄTa

| i

quanto vale o 
impulso inicial

pOR si só o balanço do garoto não se movimenta. Cabe ao Senhor Imprimir- lhe o primeiro impulso. Faça o mesmo com a vida futura de seu filho, dando-lhe no pre? sente o impulso decisivo. Adquira, para êle, títulos da Prudência.Capitalização. Esse im- pu’so inicial, benéfico, agirá pelo tempo a fóra, consolidando-se em reservas para amparo seguro da vida de seu filho.
PRUDÊNCIA CAPITALIZAÇÃO

Visais reikalais kreiptis pas NICOLAU VATOFF - Av. Rangel Pestana, 28 - 6.° and. - Sala 607 ■ («squin. rua n de Agosto)

Naujai įrengtą ir jaukiai dekoruotą KOMERCIANTŲ DĖMESIUI!Didelis pasirinkimas įvairaus tipo folhinių (kalend.)
Arte Craflca

LITU ANIIA ltda

Lietuviški valgiai Malonus patarnavimas. Jauki aplinkuma. Pavizdinga švara. Kainos prieinamos.
Praça Carbs Gomes, 180-Tel. 6-2843 - S. Paulo

RUA VENDA NOVA, 116 - V. ZELINA 
CAIXA POSTAL 4118 - SÃO PAULO
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APRENGIA VYRUS NUO GALVOS IKI KOJŲ
Batai, skrybėlės, marškiniai, kaklaraiščiai, kojinės, lietsargiai,

Taip pat batukai moterims ir vaikams. 
Viskas geriausios rūšies, patvaru, gražu ir pigu.

IŠ FABRIKO TIESIAI VARTOTOJUI.

INDlJjfTDIlA IE CCMIEIPCIO DIE 
CALÇADDJ MATIEILIIDMJ LTDA.
KRAUTUVĖS: FABRIKAS IR RAŠTINĖ:

Largo do Cambucy, 105 * Rua Javaés, 719
Rua São Caetano, 526
Rua São Caetano, 510 São Paulo

LIETUVIŲ KOMERCIANTŲ 
ŽINIAI

Dabar jau pats laikas apsirū
pinti kalendoriais (folhinėm)

Jau turime didžiulį pasirinki
mą įvairiausio tipo kalendorių. 
Arte grafica Lituania Ltda 
Rua Venda Nova, 116. V. Zelina

INTURAS DE PRÉDIOS EM GERAL KAUKAS" 
Jonas Giidelevicius

*

ESPECIALIDADES EM: MASSAS PLASTICAS E PINTURA À
“DUCCO” E TINTAS “SINTÉTICAS” EM AUTOMOVEIS, ETC.

VILA ZELINA - RUA 7 Nr. 43 São Paulo

=n

foto-stdwj* BERNARD©
ĮKURTA 1890 METAIS

Išpildo meniškai įvairius foto darbus 
Specialybė padidinimams 
tamsiuose tonuose ir sepia, 

spalvinimai aliejiniais 
dažais ir pastele

Arthur Schmidt
PRIIMAMI PAKVIETIMAI I NAMUS 
SENU PORTRETU REPRODUKCIJOS

R. SÃO CAETANO, 447 - TEL. 4-5576 - S. PAULO

LIETUVIŠKAS RESTORANAS

VAL©YRLA
-sa POVILO JOTHKOS =-

Skanus pietūs, vakarienė, 
užkandžiai, gėrimai, silkės, 
lietuviški kopūstai,agurkai 
košeliena,pizza napolitana

RUA DOS ITALIANOS,711 - BOM RETIRO 
Is Lgo. S. Bento eina onibusai 70 ir 71 iki galo. - Bonde 55

Javi pas savuosius
J

Composto e impresso na

ADTE-CDAriCA ILIITIJANIIA
RUA VENDA NOVA, 116 - SÃO PAULO - VILA ZELINA
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