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toje, organizuoti ir organizuo
tis, saugoti savas tradicijas,
ypač brangią lietuvišką kalbą.
To iš mūsų laukia tėvynė Lie
tuva.

—

JULHO 19 D.

DEMOKRATŲ PARTIJOS SU
VAŽIAVIMAS

Ateinančią savaitę įvyks
Amerikos demokratų partijos,
kuri jau 20 metų turi savo
rankose krašto valdymų, su
važiavimas, Čikagos mieste,
ten, kur buvo susirinkę respu
blikonai.

Liepos mėn. 17 d. suėjo 19 dis buvo garsinamas didžiometų kai iš NewYorko aero s'o- pasaulio spaudos pusla
— Bulgarai sutraukė žymias
dromo pakilo du lietuviai išei piuos ir rad o bangomis.
karines
pajėgas prie Jugos
viai, Darius irGirėnas, plieni
Bet šiandien neužtenka vien
niu oro paukščiu Lituanika ir tik prisiminti drąsiųjų lietuvių lavijos rubežiaus.
išskrido Lietuvon. Deja, nuga
lėję visus atmosferos ir tolimų
disiancijų sunkumus, prie. Tė
vynės rubežių, surado sau ka
pus.
Jie išskrisdami ir neturėdami
tikrumo, kad jų žygis bus
apvainikuotas pergale, parašė
testamentą paaiškindami ko
dėl jie skrenda.
Jie skrido Lietuvon, nes
«lietuvių tauta laukia drąses
nių žygių iš savo sūnų».
«Jaunoji Lietuvą! Tavo dva
sios įkvėpti, mes stengiamės
tą pasirinktą uždavinį įvykdinti. Mūsų pasisekimas tegul
sustiprina Tavo dvasią ir pa
sitikėjimą savo jėgomis ir
gabumais .. Lituanikos laimė
jimas tegul susutiprina jaunų
jų Lietuvos sūnu dvasią ir
įkvepia juos naujiems žy
į am s
L tuanikos pralaimėjimas te
gul auklėja jaunų lietuvių
atkaklumą ir ryžtumą, kad
sparnuotas lietuvis būtinai
įveiktų klastingąjį Atlantą Tė
vynės Lietuvos garbei.
Tad ši savo skridimą ski
riame ir aukojame Tau. Jau
noji Lietuva.
Tą didįjį bandymą pradėsi
me, tikėdamies Dangaus pa
laimos».
Taip rašė savo testamente
1 arius ir Girėnas išskrisdami
Lietuva, kurį patvirtino sa
vo gyvybėmis.
Šis skridimas buvo bendras
Amerikos lietuvių žygis. Oran
žiniui paukščiui įsigyti rei
kėjo nemaža lėšų. Ir tas lėšas
sudėjo įvairių politinių bei
Sudiev!... Mes skrendame Lietuvon
ideologinių pažiūrų lietuviai,
išskiriant kaip visur ir visuo
met komunistus, kurie kovojo —- Dariaus ir Girėno žygį. Pri
— New Yorko mieste. Ful
Savarbiausias
uždavinys
ir tekovoja prieš Lietuvos valome vykuinti jų testamen ton stotyje vienas traukinys bus išrinkimas kandidato į
nepriklausomybę ir laisvę.
ta. Dirbti ir aukotis tėvynei užbėgo ant kito. Sužeidė apie prezidentus būsimiems rinki
Dariaus ir Girėno žygis, lyg Lietuvai. Pirmoj eilėj aktingai 100 žmonių, iškurių 25 sunkiai. mams, kurie įvyks šiais me
kokia kibirštis, kiekvieno lie dalyvaujant darbu ir auka Lie Abiejuose traukiniuose buvo tais lapkričio mėn. 4 d Kan
tuvio širdyje sustiprino, ar iš tuvvs išlaisvinimo darbe. Kon po tūkstantį keleivių.
didato suradimas bus neleng
naujo jau dulkėmis apneštą, krėtės darbo planai visiems
vas, nes reikia tokio asmens,
uždegė Lietuvos meilę. Jų yra žinomi: remti Tautos Fon
— Į Buenos Aires atvyko kuris galėtų konkuruoti su
žygis tapo visos Lietuvos pa- dą. stiprinti lietuviška sąmo naujas Amerikos ambazado- respublikonų išrinktu kandida
sididžaivimu ir garbe, Jų y ar- ningumą, ypač jaunoje kar rius Albert F. Nufer.
tu generolu Eisenhoweriu. Vi
si demokratai jaučia, kad jie
savo
eilėse tokio žmogaus
— Didžiausias Amerikoj
dienraštis New7 York Times neturi, išskiriant tik patį da
gina Amerikos politinę su pie bartinį prezidentą Trumaną.
Užtat yra daromas spaudimas,
tų Amerika.
kad Trumanas sutiktų išstaty
GEKC jALDTTUVO
V -’I V.
■
J .
— Rusai uždraudė platinti ti savo kandidatūrą į prezi
Maskvoje leidžiama Amerikos dentus. Ypač didelį spaudimą
G E LA E* E IRO J
pasiuntinybės rusų kalba žur daro darbininkų sindikatai,
kurią labai lengvai gali Įsigyti pirkdamas
nalą «Amerika», kuriame bu kurių žinioje yra apie 13 mi
loterijos bilietą tik u ž CR $ 10.00 ši
vo informuojama apie gyve lijonų balsuotojų. Trumanas
Geladeira yra nauja paaukuota General
nimą Amerikoje. Tuo pačiu nenori sutikti, nes žino kiek
atsilygino
ir amerikonai už- reikia jėgų eikvoti ir kokia
Motors do Brasil S. A
drausdami
rusų pasiuntinybei didelė atsakomybė.
Ją pamatyti gali kiekvieną kermuošiaus
Beabejo. kas laimės priklau
savo leidinius platinti Ameri
dieną Vila Zelinoje.
koje. Šią spraga užkišti ame šys nuo vidaus partijų draus
Pelnas skiriamas klebonijos statybai.
rikonai sustiprino radio pro mingumo ir dar nuo tų balsuo
pagandą į anapus geležinės tųjų kurie nepriklauso jokiai
partijai, bet paskutiniu mo
uždangos.
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mentu apsisprendžia del vie
nų ar kitų aplinkybių.
Prez. Trumanas šiomis die
nomis atsigulė kelioms die
nomsį sveikatai patikrinti,
ligoninėn.
Į partijos suvažiavimą sulig
jo paties pareiškimu vyksiąs
tik tuomet, kai jau bus išrink
tas kandidatas į prezidentus.
Vienas stipriausių kanditatų į prezidentus, be Trumano,
laikomas yra Averel Harri
man, buvęs pasiuntiniu Mas
kvoje, Trumano patarėjas.
Jei Trumanas nesutiktų būti
kandidatu, tai Harriman turi
daugiau negu kiti galimybių
likti kandidatu. Ateinanti sa
vaitė visus abejojimus išsklai
dys.

— KORĖJOJE iš komunistų
pusės laukiama staigmenų ta
prasme, kad stengsis su va
karų demokratijomis rasti
priimtiną taikos būdą, ypač
kas liečia k *ro belaisvius. Są
jungininkų aviacija smarkiai
bombarduoja komunistu stra
teginės reilšmės vietoves Ko
kins tos staigmenos bus, paaiš
kėt turėtų ateinančios savai
tės pradžioje.
ARGENTINOJE.
Jau keletą dienų kai neat
vyksta i prezidento rūmus
prezidentas Peron. Spėjama,
kad priežastimi yra pablogė
jusi Eva Peron, prezidento
žmonos, sveikata. Jau kuris
laikas spauda užsimindavo
apie Eva blogą sveikatos
stovį. Spėjama, kad serga ve
žio liga.
ADĘNAUER KALBĖJO BER
LYNE.

Vakarų Vokietijos ministeris pirmininkas Konrad Ade
nauer liepos mėn. 16 d. atvy
kęs Berlynan pasakė reikšmimgą kalbą įrodinėdamas,
kad reikia patvirtinti pasirašy
tą su sąjungininkais taikos
sutartį, nes neutralumui, tarp
dviejų ginkluotų galybių nėra
vietos. Vokietija būdama neu
trali tuojaus taptų kovos lau
ku. Pareiškė vilties, kad Ru
sija įsitikins vakarų Vokieti
jos vedamos politikos teisin
gumu ir pakeis savo taktiką.
Taip pat savo kalboje pareiš
k ė pasipiktinimą pavogimu
advokato Linse.
— Respublikos prezidentas
Getulio Vargas rugsėjo mėnėsį vėl lankysis São Pauly.
Kaip spauda praneša tą proga
prezidentas pasakys svarbią
kalbą žemės reformos klausi
mu.
— Tiek daug karščio ir
ginčo kėlusi organizuojama
žibalu! išnaudoti kompanija
bus suorganizuota iš vietos
ir užsienio kapitalų, nes naf
tos ieškojimas, šulinių gręži
mas reikalauja labai daug
kapitalo.

W KVIEČIAME ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS KERMOŠIUM V. ZELINOJE
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KAZYS INČIURA.

DRĄSUMO LEGENDA
Kevale sakė straigė: Kam ryžtis,
juk taip gera gyvent be pavojų...
Grasė debesys: Kelią paklysite! —
O iš skliauto žvaigždėto jaunystė
pasiryžti pamojo:
— Šen, padangių žydrių sakalai!
Jūsų amžius — plasnoti,
jūsų amžius — žydėti
ir šventovėn migloton
nešti šviesą žadėtą 1

M
Ir pakilo drąsi Lituanika,
skrido paukštis agnus.
Audrų liūtai pražiojo nasrus,
stojo piestu pasiutėliai,
ėmė purtyt kratyt žemės rutulį,
o propelerio dūzgė daina:
*
— Tau, bijūnų šalie mylima,
už ilgų tavo amžių kentėjimus
žvaigždžių nešam linkėjimus!
Tegu tavo sūnų širdyse
plaks jaunystės ryžtumo dvasia
ir žmonijos lobynan įneš
savo tėviškės žygių dainas.

DARIAUS IR GIRĖNO amžinojo poilsio vieta Kauno kapinėse.

Tolumoj jau išvydo tėvynę jie,
jos upes, kalnelius ir sodybas.
Jau nebetelpa džiaugsmas krūtinėje,
žvaigždės moja padangių aukštybėje:
— Tik greičiau, tik eikliau, Lituanika ?
Bet slaptingu būdu šalyje svetimojoj
mirties demonas kelią pastojo . . .

☆

☆

☆

I tėvynės žieduotus laukus
negyvi jau atskridote jus —
Į žvaigždžių ruimingąsias dausas
jūs drąsumo legenda mus ves.

NAUJA KNYGA APIE. LIE
TUVA.
Pernai iš Lietuvos pabė
gusieji trys žvejai dabar
lanko Amerikos lietuvių ko
lonijas, kalbėdami apie bai
sų gyvenimą rusų vergijoje.
Visur žmonių minioa su aša
romis akyse klauso jų žo
džių.

Vienas iš šitų drąsuolių —
Juozas Grišmanauskas — pa
rašė net knygą, kurioje nuš
vietė vargingą gyvenimą
Lietuvoje ir šių trijų žvejų
pabėgimą. Knygai duotas
vardas — «Tolimieji kva
dratai», kas reiškia pačias

tolimiausias sritis jūroje, į
kurias rusai leisdavo išplau
kti savo žvejams.
Kalbėti čia apie knygos
įdomumą atrodo bereikalin
ga, ues šiandien, kai iš Lie
tuvos neprasiskverbia jokia
žinelė, kas begali būti įdo
mesnio, kaip išgirsti apie
gyvenimą tėvynėje iš žmo
gaus, kuris pats taip nese
niai viską matė ir patyrė.
Ten smulkiai aprašomi ūki
ninkų ir darbininkų vargai,
tikėjimo persekiojimai, žmo
nių kova už laisvę bei jų
išvežimai į Rusiją ir kiti
visiems įdomūs dalykai. Pa
galiau pats žvejų pabėgi
mo aprašymas yra toks d ra
matiškas, jog kiekvienas ir
nelietuvis jį skaitys su di
desniu susijaudinimu, kaip
įdomiausią romaną.
Knyga turi 192 pusi. Vir
šelį piešė dail. V. K. Jony
nas, išleido Juozas Kapočius
Brooklyne, kaina 2 dol., gan
narna visuose lietuviškuose
knygynuose ir pas leidėją
J. Kapočių, 680 Bushwick
Ave., Brooklyn 21, N. Y.
Čia duodama trumpa šios
knygos ištraukėlė:
KOLCHOZO DIENA

Karščiausias metas ūkyje
prasidėjo šipnapiūtei ir rugių
kirtimui atėjus. Kolchozinin
kai užsiėmę visą laiką — nuo
sėjos iki kitos. Tik tas skir
tumas, kad per didžiuosius
darbymečius reikia dirbti la
bai įtemptai.
Tuojau po sėjos ėjo darbai

Ka mačiau Jugoslavijoje
l'.an. Prof.

J B. KONČIUS

Trečiadienį, gegužės 7 d.,_ ypatingo dėmesio, kai sužino
4:50 vai. p.p. Jugoslavijos lėk” jo, jog esu CARE direktori
tuvu (kitų kraštų lėktuvai ten us.
neskrenda) iš Muencheno aero
Stoty buvo mandagūs ir tei
dromo išskridau į Jugoslaviją. kė pagalbą net mėgino tele
Pirmas sustojimas buvo Zag fonu susisiekti su CARE mi
reb; nuvykau į aerodromo sto sija Belgrade, bet nepasisekė.
tį, maniau galėsiąs išsikeisti Autobusu nuvykau į Belgradą,
pinigų. Jokios kontoros pini ir čia jie mielai man padėjo,
gams ten nebuvo; vienas iš nešė mano valizą, atlikinėjo
lakūnų pasisiūlė man nupirk reikalingus formalumus, už
ti jų degtinės, nes kitko ten sirašant keliauninkų biure
nieko nemačiau, nei kokių “Putnik”, norint gauti vietą
valgymų, nei kavos. Jo vai specialiam užsieniečių vieš
šingumu nepasinaudojau.
buty Majestic Jiems betvar
Mūsų lėktuvas | Belgradą kant mano reikalus, prisistatė
atskrido vieton numatyti laiko CARE direktorius Jugoslavi
9:05 vakare,anksčiau, t. y. jai Mr. Ray Izbitzki ir buvęs
8:20, todėl CARE direktorius direktorius ten dar gyvenąs
Belgrade, kuriam telegrama Mr. Van Bowen (kuris pasi
buvo pranešta apie mano atvy traukęs iš CARE ir rašąskny
kima, stoty nepasitiko. Skris gą anglų kalba apie Jugos
damas lėktuvu jau buvau su laviją ,kaip komunistų valdžia
kai kuriais jugoslavais išsikal pasireiškia gyvenime ir kaip
bėjęs, kad esu CARE centro paliečiamas kiekvienas žmo
direktorius New Yorkę ir vy gus). Jiedu abu su savo autu
kstu susipažinti su CARE vei nuvežė mane į Majestic vieš
kla Jugoslavijoj. Lėktuvo šei butį, kur jau man buvo iš
mininkė ir kiti kreipė į mane anksto rezervuotas kambarys.

Tą pati vakarą nusivežė ma
ne vaišiu j priemiestį, į seno
vės « pilį prie Dunojaus, kur
dabar yra restoranas. (Šioji
pilis yra iš romėnų invazijos
III šmt. ir jos dalys dar užsi
likusios). Restorano publikos
dauguma buvo uniformuoti ka
rininkai ir kiek civilių, tur
būt. jų komisarai Jutau, kad
visi kreipia ypatingą dėmesį
į mane, apsirengusį kunigo
drabužiais.
Rytą CARE misijos direkto
rius mane nuvežė į CARE pa
talpas. Čia yra 4 CARE kamba
riai su 6 tarnautojais. Patal
pos gražios ir priklauso Ju
goslavijos valdžiai, taip kaip
ir visi namai komunistinėj
santvarkoje Mokestis už patai
pas labai žemas. $10 mene
sini Visi tarnautojai, be Izbe
tzki. jugoslavai, visi gerai
kalba angliškai ir patyrę tar
nautojai; atlyginimą gauna čia
daug aukštesnį, negu vietinių
įstaigų tarnautojai: jų algos
siekia tarp 12 ir 18.000 dina

daržuose, o po to svarbiausias
«darbas» — politinis švietimas.
Raudonasis kampelis yra ta
patalpa ir tai pati pirmoji, k u
ri atsiranda vos kolchozą įs
teigus.
Žmonės, susitikę iš kitų kai
mų, dalindamiesi naujienomis,
pirmoje eilėje pasigirti mėgs
ta: Visi patogumai jau yra!
Tai reiškia, kad raudonasis
kampelis, papuoštas raudono
mis spalvomis ir Stalino ir
politbiuro narių portretais,
jau įrengtas.
Šiuose «patogumuose» ko
munistų agitatoriai moko nau
josios «tikybos». Sėjai pasi
baigus, čia. sueina spaudos iš
visur. Visi praneša apie sa
vo «laimėjimus», rašo, kaip
suarta, užsėta, kad nė vienos
pėdos nepalikta dirvonauti.
Vis panašios žinios iš visos
Tarybų Sąjungos. Visi džiau
giasi atliktu darbu, numato
begalinį derlių.
Tokiu laiku visokį kursai
čia tebevyksta. Vienus moko
rusiškai, kad galėtų paskai
tyti «didžiosios lautos» kalba,
kitur vėl, iš miestelio atvyk
damas komjaunuolis, surinkęs
senelių būrį, rašyti moko, kaip
sako, «analfabetizmą su šak
nimis rauna,..
Šitas švietimas nėra įskai
tomas į darbadienius, ir to
dėl nesvarbu, kiek čia laiko
praleisi, nieko nebus įskaity
ta, o tas laikas labai daug
nuneša, ir išvengti negali.
Tikroji darbo diena darby
mečio metu prasideda 9 vai.
ryte Maskvos, o 7 vai. Lietu
vos laiku. Tada paskirtieji

darbininkai turi susirinkti prie
kolchozo centro. Iš čia jau
brigadieriai suskirsto grandi
mis ir, davę paskutinius nuro
dymus, išsiunčia dirbti ir patys
su jais eina.
Gyvenant paskirai, kai dar
kaimai iš seniau buvo išėję
vienkiemiais, kolcbozan sujun
gus kelis kaimus, kitam, no
rint atvykti iš kaimo į darbo
paskirstymo vietą, reikia ge
ros valandos laiko. Todėl jau
stengdamasis nepavėluoti, jis
turi visą valandą anksčiau
keltis už tuos, kurie gyvena
arčiau kolchozo, ir namo vie
ną valandą grįžti vėliau, ne
gu pirmieji.
Pavėlavus į darbą pirmą
sykį, baudžiama lygiai, kaip
ir neatėjus,
sąskaitininkas
nurašo penkius darbadienius
iš išdirbto laiko. Antrąkart
— tokia pat istorija. Trečiukart pavėlavus ar neatėjus į
darbą, ateina iš raštinės vy
rai, apvaro vagą palei namus,
palikdami vietos tik apie tro
bą ir tvartus, visą kitą, taigi,
tuos 60 arų, įjungdami į ben
drą kolchozo žemę.
Daugiau kartų pavėlavusius
kolchozo vadovybė pristato
nubausti “liaudies teismui”.
Tokius paprastai baudžia tre
jais metais darbo stovyklos už
“tarybinės santvarkos sabotavimą”. Girdėjau, kad ir r i m
tus ūkininkus išsiųsdavo. Anka
čiau buvę sklypininkai pra
džioje norėjo parodyti, kad
jie nepaiso bendros tvarkos.
Girdi, ką jiems kas gali pada
ryti, juk jie ne “buožės”, ki(Nukelta į 3 pusi.)

rų (doleriais 40 — 65) mėnesi
ui (1 dol. --- 300 dinarų). Vie
tinių į-taigų tarnautojai pana
šiose pareigose gauna tarp
7 - 8 tfikst. dinarų mėnesiui
($20-$30).

nai pirkimams. Mačiau languo
se pažymėtas kainas, pyz , už
tinkamą verdamąjį puodą 860
dinarų, nuolaida 65% ir nuo
laida 80%. Kuponų irgi esama
2 rūšių. Aukšti komisarai gau
na 80%, o, tur būt, žemesni
65% nuolaidos. Patyriau kad
paprastiems žmonėms eilini
ams darbininkams duoda tų
kuponų vertės tik 250 dinarų
mėnesiui: po kiek
gauna
aukštieji komisarai, neteko
patirti.
Patyriau,'kad Belgrado mie
ste, kuris yra valdžios centras,
žmonės geriau esą aprūpinti,
negu provincijoj ypač į pie
tus — Makedonijoj ir Juod
kalnijoj (Montenegroj): ten
ūkinės sąlygos esančios labai
sunkios, ir skurdžių bei ap
driskusių matyti labai daug.

Uždarbiai, kaip patikrinau
krautuvių kainas, yra labai
menki

F?vz., menkiausia avalynė
kaštuoja 5 000 ir geresnė 7.600
dinarų ($15-$27) už porą.
Darbininkas turi dirbt visą mė
nesį ir daugiau, kad nusipirktų
porą batų. Drabužiai irgi la
bai brangūs, reikia darbinin
kui dirbti 2:3 mėn., kad kos
tiumą nusipirkti galėtų. Cu
kraus svaras 90 dinarų, arba
30 et., sviesto svaras apie 60
et., mėsos svaras irgi panaši
ai ir t.t. Žmonių masės atrodo
suvargę, daugelis su vyžomis
ar visai basi eina: nemažas
skaičius krinta į akis apsku
rusių, apiplyšusių, kad baisu
pažiūrėti.
Apsitaisę geriau ir švariau
yra, be abejo, partijos komisą
rai ir kiti žymūs komunistų
partijos žmonės.
Jiems yra išduodami kupo

Nė vienam kitam Europos
krašte nemačiau tokių apdris
kusių ir išbadėjusių žmonių,
kaip Jugoslavijoj
Elgetavimas, matyt, polici
jos yra griežtai draudžiamas.
Kartą einant Belgrado didžią
ja gatve prie manęs pribėgo
basi ir apiplyšę 2 vaikučiai
(broliukas ir sesutė 9 ir 10
mt. amž.), maldavo pagalbos
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(Atkelta iš 2 pusi.)

tų neišnaudoję.
Bendrai, jau žmonės viso
kių trėmimų ir enkavedistų
išgąsdinti, kiek begalėdami
stengiasi, kad tik mažiau tie
tarybiniai pareigūnai kolcho
ze su baudų vykdymais lan
kytųsi.
Kaip kolchozo pareigūnai
žiuri, kad laiku ateitum j dar
bą, taip jie nežiūri, kada turi
eiti namo. Povienos valandos
pertraukos pietų metu, kolchozininkai turi dirbti ligi
pat tamsos, jei kokio darbo
yra. Tokiu atveju jau geriau
miesto darbininkams, kurie
paleidžiami namo po aštuonių valandų.

Lietuvos Pasiuntinybės Lon
done Komunikatas
Lietuvos, Estijos ir Latvijos
diplomatiniai atstovai buvo
susirinkę pasitarimams Lon
done, kurie tęsėsi nuo 1952 m.
birželio raėn. 27 ligi 30 d.

1. Šiuose pasitarimuose da
lyvavo: B. K. Balutis (Lietuva),
J Kaiv (Estija), R. Kampus
(Latvija), S. Lozoraitis (Lie
tuva). T. Ozolins (Latvija).
K. R Pusta (Estija), A. Rei
(Estija), E. Sarepera (Estija),
A. Torma (Estija), P. Žadeikis
(Lietuva).

valstybės be pertraukos tęsė
nuo pat
nepriklausomybės
atstatymo, — o ypatingai nuo
Lietuvos, Estijos ir Latvijos
1934 metų Draugingumo ir
Bendradarbiavimo Sutarties
pasirašymo — yra davęs ver
tingi! rezultatų ir yra pasiro
dęs naudingas visiems trims
kraštams. Todėl susirinkusieji
atstovai randa reikalinga ir
pageidaujama, kad jų bendra
darbiavimas butų toliau ple
čiamas ir stiprinamas.

Kai šieną džiovina ar rūgi
ai kertami, reikia dirbti ir
sekmadieniais, nors šiaip sa
koma, kad yra šešios darbo
dienos.

Kavinių bei vadinamų ab.idžių daug. Žmonių jos perpil
dytos
Jie sėdi ten valandomis ir
geria stiklinę alaus per visą
vakarą, arba didžiulės mini
os, ypač vakarais, plaukia
gatvėmis. Mat jų patalpos
esančios menkos, sukimšti po
kelis į kambarį, ir visi eina į
gatves, kad atsigautų po dar
bo. Kinų, teatrų kaip ir ne
matyti. Kitų pramogų vietų
nėra, nes jei ir būtų, neturi
pinigų. Todėl miestuose ir
miesteliuose gatvės išvadžio
ta vietoj lempų valdžios radi
jo garsintuvai ir per tuos gar
siakalbius
duoda
linssmą
muziką, Įvairius maršus ir ko
munistines kalbas. Teko gir
dėti patį Tito kalbant apie
Triesto problemas.
Žmonės ten maitinasi mar
šų muzika gatvėse ir propa
ganda.
CARE veikla Jugoslavijoj

5. Jie taip pat padarė apž
valgą bendradarbiavimo su
kitų, Sovietų pavergtų tautų
laisvais atstovais, kuriam jie
teikia didelę svarbą.

6. Jie su dėkingumu ir di
džiu pasitenkinimu atžymėjo
palankumą ir užuojautą, kurių
parodė Baltijos tautoms Di
džioji Britanija, Amerikos
Jungtinės Valstybės ir kiti
vakarų kraštai, kuriuose tiek
daug pabaltiečių rado prie
glaudą. Ryšy su tuo jie di
džiai įvertino Amerikos Jung
tinių Valstybių
Prezidento
telegramą, pasiųstą Baltijos
Valstybių Laisvės Komitetui
New Yorke, kurioje Preziden
tas pareiškia Baltijos tautoms
savo simpatiją, minint 12 me
tų sukaktį nuo to momento kai
Sovietų Sąjunga, sulaužydama
tarptautines sutartis, įsiveržė
ijų kraštus ir kurioje Prezi
dentas dar kartą patvirtina
Amerikos Jungtinių Valstybių
nusistatymą nepripažinti šio
agresijos akto.

Lietuviai Barão de
Antonina kolonijoje.
Praėjusią savaitę lankėsi
São Pauly iš tolimosios Ba
rão de Antonina kolonijos
lietuvis ūkininkas Jurgis Ma
ciulevičius su savo sūnumi
Kęstučiu.
Ta proga aplankė «M.L.»
redakciją ir papasakojo apie
gyvenimą interiore.

Šie metai derliui buvo ne
palankūs. Pasėjus, tris mėne
sius nebuvo lietaus. Viskas
išdžiūvo, nudegė.
Žemė yra derlinga. Gerai
auga ryžiai, pupelės, kvie
čiai. Derliai būna geri, jei
laiku palyja.

3. Jie su pisitenkinimu kons
tatavo, kad glaudus bendra
darbiavimas, kurį Baltijos

4. Sprendimas del formų,
kuriomis bus nustatytas dar
glaudesnis Lietuvos, Estijos ir
Latvijos susijungimas po jų
išlaisvinimo, priklauso
pa
čioms Baltijos tautoms. Tačiau
susirinkusieji atstovai pareiš
kė savo Įsitikinimą, kad ši
sąjunga turėtu būti labai
glaudi ir kad ji visais gali
mais budais turėtų siekti ben
dradarbiavimo su kitais kraš

labai ypač buvo reikšminga
1950-51 m., nes tuomet Jugos
lavijoj daug badavo; musų
CARE misija dalino iš u6
valdžios gautus maisto pro
duktus, kaip tai kiaušinių,
pieno miltelius, sūrį, sviestą.
Per paskutinius 2 mt. išdalinta
badaujantiems ir kitiems per
CARE už apie 30 mil. dol.
Kiekvienas žmogus, kurį tik
užklausiau, suaugęs ar vaikas,
žino, ką reiškia CARE, ištaria:
care usa (CARE USA). Šiai
organizacijai jugoslavai reiš
kia didelį dėkingumą ir pa
garbą. Reikia net stebėtis, kad
apie Amerikos Valdžios pa
galbą, kur sumos šimtais mi
lijonų dolerių, žmones nežino,
nors teko man ir klausinėti.
Valdžios pagalba iš USA (250
tūkst. tonu kviečių ir pinigais
50 mil. dol.) pakliuvo tiesiog
komuinstų valdžios rankas,
ir ji panaudojo tam, kam, jos
išmanymu, buvo reikalinga, o
liaudis apie tai nieko ir neži
no. Jugoslavijos valdžios pa
reigūnai man pareiškė, kad
Tito per radiją pasakęs, jog
Amerika esanti juos sušelpusi
visokiais būdais iki 1 bilijono
dol. vertės, bet liaudis ir pla
čioji visuomenė įvertina la

biau care usa. nes ši organi
zacija visas gėrybes išdalina
pati savo automobiliais ir
jeepais išvežiodama žmonėms.
Įsitikinau, kad didžiausia
pagalba dabar reikalinga ten
vargšams žmonėms - - drabu
žiais ypač Amerika ’ lengvai
galėtų prisiųsti vartotų drabu
žių, tokią dovaną jie nemažiau
įvertintų, negu CARE pagalbą.
Atsilankiau pas einantį ’mi
nistério pareigas sveikatos
labdaros vice minister} Dr Go
kanovič, ne» pat ministeris
buvo Šveicarijoj. Karu su ma
nim buvo kaip palydovas ir
CARE direktorius Izbetzki.
Pasikalbėjime su juo patyriau
jų didelį dėkingumą CARE
organizacijai; jis mane nors ir
kaip kunigą nuoširdžiai priė
mė ir vaišino kava ir mano
užklaustas, kokia pagalba bu
tų reikalinga, D:-. Gokanovič
pareiškė: «Mums labiausiai
šiandien trūksta drabužių, o
ypač ligoninėse ir klinikose
visai neturim skalbinių, net ir
gydytojams ir slaugėms apsi
rengti operacijos metu netu
rim skalbinių; mūsų gydytojai
ir slaugės nesiskiria nuo pa
cientų ir kitų žmonių, dažnai
patys neturi tinkamų drabužių.

Ligoniams net po operacijos
neturim permainai patalynės,
dažnai turi gulėti be patalynės,
iki išskalbia ir išdžiovina, to
dėl sanitariniu atžvilgiu yra
liūdna padėtis. Buvo daryta
žygių, kad iš valdžios būtų
paskirta finansu reikalingiems
dalykams iš kitų kraštų, bet
iki šiol nepavyko, todėl — jis
tęsė toliau. -- jei jūsų orga
nizacija CARE ir kitos gali
pagelbėti, labai to pageidau
jam.
Pamatytume, baisu žiūrėti,
kai naujagimiai neturi vysty
klų. Pažadėjau pranešt; mūsų
organizacijų centrams, kad
atsiųsti! savo delegatus susi
tarti su Jugoslavijos valdžia,
jei Jugoslavijos valdžia leis
taip kaip CARE misijai žmo
nėms pagalbą teikti; jei Ju
goslavijos valdžia nesikiš ir
nevaržys jų veikimo. Jis į šią
mano pastabą nieko neatsakė.
Belgrade dauguma yra orto
doksų pravoslavų tikybos žmo
nių ir tik 2 katalikų bažnyčios.
Man teko mišias laikyti Tėvų
Jėzuitų bažnyčioj.
Žmonių, kad ir prastomis
dienomis bažnyčiose labai
daug lankosi ir yra labai pa
maldūs. Iš klebono tėvas Hess,

Bet retai kolchozo lauko
pabarėj girdėti dainuojant.
Daina iš tų laukų išnyko, kai
juose pradėjo maišytis sve
timieji. Net mažas džiaugsmas
ir tada, kai grįžtama ir pasku
tinius rugius nukirtus. Pa
baigtuvėms, kurios dar iš se
nų laikų buvo užsilikusius
kaip kaimyno kaimynui tal
kos ženklas, dabar neskiria
ma jokios reikšmės.

duonai nusipirkti, bet kartu
žvalgėsi į visas puses, kad
policija nematytų: kai jiems
daviau, labai nudžiugę nubė
go: panašių patyrimų kituose
kraštuose Europoj neturėjau.

tais Jungtinės Europos rėmuo
se. Jie taip pat pabrėžė pa
geidavimą, kad ši glaudžios
sąjungos koncepcija butų pia
čiai populiarinama ir jų tau
tiečių visuotiniai priimta.

Čia ūkininkas turi kovoti ir
su gyvuliams gręsiančiomis
epidemijomis. Jų išvengti rei
kia ir gyvuliai skiepinti. Šiais
metais gyvulių epidemija ne
pasireiškė. Paskutiniu metu
agronomai ypatingai pradėjo
raginti ūkininkus sėti kvieči
us. Net prižadėjo palengvin
tomis sąlygomis parduoti trak
torius,
kurie moderniškam
ūkininkavimui yra butini. Tuo
reikalo reikėjo vykti į São
Paulo žemės ūkio sekretariją.
7. Jie vieningai pareiškė vii Bet teko nusivilti, nes mažės
tį, kad Genocido Konvencija, niems savininkams kaip šimto
trumpu laiku taps efektyviu alkierių, traktoriaus nepar
Įrankiu žmogaus teisėms ap duoda palengvintomis sąlygos,
saugoti ir kad Jungtinės Tau nors tuo traktoriumi galėtų
tos ras budus ir priemones pasinaudoti visa eilė smul
sustabdyti terorui ir depota- kesnių ūkininkų. Tuo būdu
cijoms nuo kurių kenčia Bal smulkesni žemės savininkai
tijos ir kitų kraštų gyventojai, negalės išlaikyti konkurenci
esantieji Sovietų okupacijoje. jos su stambesniais fazendieriais. Bus priversti likviduoti
8. Jie nuolankiai sveikina ūkius ir keltis į miestus, kas
savo tautas, kenčiančias sve yra nenaudinga kraštui, nes
timą jungą ir su giliu liūdesiu ir šiaip jau per daug žmo
mini visas jų kraštuose vieš nių vykstama į miestus.
pataujančios tironijos aukas.
Jurgio Maciulevičiuas ūkis
Jie yra tvirtai įsitikinę, kad
Baltijos tautų teisės ilgainiui turi 30 alkierių. Barão de
laimės ir kad Lietuvos, Estijos Antonina apylinkėje gyvena
ir l atvijos — o taip pat ir ki 16 lietuvių susipratusių ūki
tų Sovietų pavergtų kraštų — ninkų.
laisvė ir nepriklausomybė bus
Valdžia kurdama žemės
atstatyta.
ūkio kolonijas vengia tauti
nių kolonijų, Stengiasi su
maišyti, kad kaimynai būtų
įvairių
tautybių.
SKAITYK IR PLATINK
Šia proga J. Maciulevičius
«mūsų Lietuva»
apsimokėjo «M.L.» prenumera
tą 1952 m.

Labiau darbingus vyrus ar
mergaites kolchozo vadovy
bė stengiasi iškelti. Atrenka
tuos, kurie karščiau dirba,
pirmūnų titulus suteikia, jų
pavardes spaudoje skelbia.
Visaip garsina, stengdamiesi
ir kitus likusius paveikti, kad
“ normas” didintų.

— Kokios čia pabaigtuvės,
— sako jaunimas, — anksči
au, kai užbaigdavai rugius
k rsti ar linus rauti, tai ir
smagumas būdavo. Pirma kiek
x enas sau dirbome, o tik pa
baigai, gali sakyti, paskutinei
saujai nubėgdavai pas kaimy
ną ne tiek dėl to paties dar
bo, kiek dėl pramogos. Oda
bar, ką jau čia, visi krūvoje
užpakaliais tik stumdomės pa
barėje. Nei linksma, nei ką.
— skundžiasi visi, parėję iš
lauko.
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O Brien, Pietų Kalifornijos universiteto sportininkas, pastatęs
ri tūlio stūmimo rekordą Amerikoje, numesdamas 57.6 pėdas
(virš 15 metrų) Jis kartu su kitais atletais, atstovauja Ame
riką pasaulinėje sporto Olimpiadoj Suomijoj, kuri prasidėjo
šią savaitę.
2 Susirinkusieji atstovai pa
darė nuodugnią apžvalga tarp
tautinės padėties, o ypatingai
visų tų jos aspektų, kurie ga
li turėti įtakos j.Baltijos vals
tybių padėtį ir j jų laisvės
bei nepriklausomybės atstaty
mą.

S. J. patyriau, kad jokių ka
talikų organizacijų bei brolijų,
religinių draugijų " nėra, nes
griežtai yra uždrausta. Reli
gijos mokyti vaikučius nei
privačiai nei bažnyčiose ne
valia, tik per mišias gali ka
tekizmą bažnyčioj aiškinti.
Taip ir daroma Tėvai namie
tikybos žinias papildo savo
vaikučiams. Pamokslai poli
cijos griežtai yra sekami. Jei
kuris kunigas pasisako neigia
mai apie santvarką, tai iš
nakties dingsta, tokie brukami
į kalėjimus.
Viso dabar esama kalėji
muose katalikų kunigų apie
200; nuteistas 12 metų vysku
pas Petras Gule Mostar vys
kupijoj.
Šio vyskupo didžiausias nu
sikaltimas buvo nesutikimas
su valdžios reguliavimais dėl
tikybos.
Dabar vyskupų visoj Jugos
lavijoj yra 24 iš ju naujai
konsekruotų 10. Katalikų baž
nyčia dabar daugiau vyskupų
parūpino be jokio formalaus
Jugoslavų valdžios atsiklausimo.
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Lietuvių Rezistencinė Santarvė
Nors lietuvių politinė diferencija imigracijoj yra labai
toli nuėjusi - naujų politinių
partijų organizavimas neturi
realios atramos - paskutiniu
metu pradėjo garsintis dar
viena politinė organizacija
- Lietuvių reizistencinė San
tarvė.
Kas yra šis naujas politinis
sambūris ir kas jį sudaro
«Tėvynės Sargas» 9 nr. rašo:
«Kas pažįsta LRS narius, nes
vyruodamas sutiks, kad jos
gretose pirmaujančius žmones
sudaro asmens iš vienur, ar
kitur išstumti besijaučią nus
kriaustais. garbėtroškos, poli
tiniai perėjūnai, arba šiaip
kampuoti ir niekur negalį iš
sitekti. Pvz. del Bieliuko B.
liaudininkai, kurių nei pirmi
ninku tremtyje jis yra buvęs,
viešai pireiškė kad jis buvęs
neištikimas Lietuvos bylai. O
žinomas liaudininkų veikėjas
Mickevičius savo viešam pa
reiškime S Žymantų (docentą
S. Žakevičių) laiko lygintinu
tik su J. Gabriu
ParšaiČiu,
atseit aukščiausio laipsnio ava
ntiuristu Jų tarpe šio avantiuristmio gaivalo yra ir dau
giau. Dėlto gana su pagrindu
gulima teigti, jog viekas moty
vų naujam sambūriui buvo tų
niekur negalinčių del savo
budo ypatumų pritapti ir no
ras sukurti sambūrį, kuriame
jie galėtų tvarkytis kãip jiems
patinka, būti neginčijamais
vadais Politinis sambūris ji
ems yra priemonė išsimušti į
tas vadovaujamas viešojo gy
venimo pozicijas, kurių jie
labai trokšta, bet ligi šiol ki
tur negalėjo įgyti, arba įgiję
išsilaikyti. Kiti, kuriuos vienu
ar kitu būdu jiems yra pavy
kę į savo gretas Įtraukti, jiems
tėra statistai, kurių priekyje

VI f i R MOCA!

jie gali vaidinti savo trokš
tarną vaidmenį.
Šių asmenų interesai šiuo
atveju
atrodo su tamtikrų
sambūrių tikslais.
Dėl minėto sąjūdžio pobū
džio negalima tikėtis, kad jis
galėtų bent ilgainiui pasirei
kšti Lietuvos ir lietuvių vi
suomenės gyvenime kaip po
zityvi jėga. Tiek jame susitel
kę asmens, tiek faktiškai jam
skiriamas uždavinys verčia jį
beatodairiniu būdu veikti, kad
tik tikslas būtų pasiektas. Ir
tai jau dabar ryškiai jo vei
kloje reiškiasi. S. Žymantas
jau kuris laikas visą savo ener
giją skiria VLIK-ui diskredi
tuoti, o oficia lusis St. Kuz
minskas net viešai pradėjo
varyti propagandą, Kad lietu
vių visuomnė neremtų Tautos
Fondo ir jam gražintų tuščius
aukų lapus (žiur, Britanijos
Lietuvį 1952 m. 1 nr ) Tai jau
toks kraštutinis veikimo būdas,
kad šiuo sunkios kovos metu
už laisvę metu, jis greičiau
panašus į išdaviko, negu vi
suomenės veikėjo pareiškimą.
Savo užsimotų dalykų jų sie
kimą su tokiu atkaklumu, jog
matyti aiškus pasiryžimas vis
ką sugriauti, jei esamame jė
gų santyky neįmanoma jų pa
siekti. Tad LRS pasireiškimą
reikia laikyti apgailėtinu reiš
kiniu, nes jis ateina tik su
destruktyvinia’s tikslais.

Lietuvių Sąjunga Brazilijoje š. m. liepos 20 d.
15 vai. Mokoje, rua Lituania 67, ruošia Dariaus - Gi.
į|* rėno minėjimą su programa, į kurį kviečia tautiečius
kuo skaitlingiausiai atsilankyti. Įėjimas laisvas.
Valdyba.

ši karikatūra buvo patalpinta Indijoj, Bombėjaus mieste lai
krašty Hindustan. Indijos ministeris pirmininkas Nehru rodo
mergaitei esančiai tarpdury vilką apsivilkusį avies kailiu
su pjautuvu ir plaktuku šone ir seko: «Komunistų partija
daug kartų jau yra pakeitusi savo spalvas».

Jau pražuvo, sviestas ir kiaušiniai
Jų jau niekur negalima gaut.
Taip buržujus visus išnaikinę,
Greitai eisim patys ubagaut.

Lietuvi,
Ar jau įsigijai 1952 metų
Kalendorių — Metraštį?
Įsigyti galima «Mūsų Lietu
vos» Redakcijoj Av. Zelina
706. ir kioskuose.

Žinome mes senąjį režimą,
Kaip tie «ponai smaugė» mus visus.
O dabar arbūzai mus gaivina,
Iš žievių jų siūsim sau batus.
Oi tu švieski, Stalino saulutė.
Mums gyventi daros vis «-geriau».
Ir arbūzų su žieve pripūtė.
Galime visus metus badant.

Industria e Comercio de Calçados •

Nauja Nikeliavimo ir Kromavimo Dirbtuvė

!£.. J. MAŽIETIIJ
Specialybė automobilių ir sunkvežimių

kromavimas

Lietuviams nuolaida.
A D R E S A S:

SPECIALYBĖ BATŲ: vyrams, moterims,
Rua Capitão Pacheco Chaves, 837

panelėms, futbolistams, vaikams...

SÃO

Rua Javaės, 719

-

São Paulo

— (Vila Prudente)

PAULO
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VisijĮ Dainavos
BALIU
2 Rugpjūčio, Rio de Janei
ro lietuvių Sąjunga «DAINA
VA» ruošia didžiulį šokiu va
karą, j kurį kviečia visus lie
tuvius ir jų draugus bei pažįs
Ūmus. Vakaras yra numaty
tas praleisti tikrai lietuviškoj
nuotaikoj, specialiai yra užsa
kitas puikus orkestras, kuris
gros mums daugiausiai mėgs
tamas muzikas. Be to, bus
tautiniai šoKiai ir dainos, ku
rias išpildys Dainavos meno
mėgėjų sekcija.
Šokių vakaras įvyks, Clube
Atletico
Caixa Economika,
patalpose. Almirante Barroso
N.o 1 - 2 am aukšte. Prasidės
8,30 v. ir baigsis lik ryta.
Taip pat, bus paruoštas tin
karnas lietuviško skonio bufietas. Pakvietimai parduoda
mi Av. Marechal Floriano
207, bet galima juos gauti ir
pas Dainavos valdybos nari
us.
Tad visi į balių 2 Rugpjū
čio.
■ .
VALDYBA

— Tiek iš lenkų komunis
tinės, tiek iš vokiečių spau
dos matyti, kad Lenkai “at
gautąsias sritis” smarkiai len
kiną. Dancigas šiandien jau
vėl vadinamas Gdansku, o iŠ
jo 19.39 m. 265.000 gyventojų,
kurių 95% buvo vokiečiai,
šiandien senuosiuose mūruose
vokiečiais besivadinančių tė
ra 2.000. u kiti 180.000 — len
kai. Lenktį valdžia yra pasiry
žūsi jį paversti kultūriniu cent
ru, o jo gamybinį pajėgumą
per 6 metų planą padvigubin
ti. Kai tik Dancigas buvo
Sovietų perduotas lenkams,
šie. kaip skelbia “Noadwest
Zeitung”, stengiasi iš jo panai
kinti visa, kas nors kiek pri
mintų vokiškumą.
Rotušės
bokštas vietoj vokietinių pa
minklų aprūpintas paauksuota
karaliaus Zigmanto statula(l).
Sovietų pavyzdžiu projektuoja
mas taip pat “kultūros parkas”
— beabejo, kaip visus Sovie
tuose, su parašiutizmo moko
muoju bokštu. Šiandien lenkai
svarbiausią eksportą stengi
asi sutelkti vėl ne į Gdynę,
bet į Dancigą.
Lygnica jau keleri metai
Sovietų vyr. karo būstinė Len
kijoje. O joje keli viduram
žiais palaidoti lenkų kuni
gaikščiai padaryti ko ne tau
tine šventeųybp.
Čia taip
pat auga lenkų tekstilės pra
monė, o gyventųjų skaičių
norima pakelti iki 100.000.

Jprindys & Čia
PARDUODA

Puiki proga nusipirkti

prieinama kaina

Maisto Krautuve
su visais namais arba tik su
gyvenamu namu.
Vila Zelina
Travessa R. Rio de Peixe, 13

Madeiras do Brasil

Smulkesnių informacijų gali
ma gaut; vietoje bet kurią
valandą.

PERES & PRANAS LTDA.
TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS.
balso grynumas, skambumas

Sprindys & Čia — Largo S. Jose 1.
Kaip niekur kitur, prieinamiausiomis kainomis.
Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui

Importação — Exportação
Raštinė: - Av. Churchill. 94 - 11.o and. - sala 1110
Rio de Janeiro - Fones: 52-0229 e 32-6265
Em Minas Gerais:
Peres & Cia. Ltda. - Leopoldina - R. Providencia. 71
Jother Peres de Resende - São Pedro dos Ferros
Amadeu Cesar Machado - Nanuque, Minas

SKAITYK IR PLATINK
«MÜSU

LIETUVA»

5

Pusk 5

MŪSŲ LIETUVA

1952 m. liepos 19 d.
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KEIKIA BALDU? KREIPKIS Į TAUTIEČIO

J. L. Galinskas Ltda.

BALD Ų

SANDELĮ.
DU. GIACAGLINI, 71-C —
V. ALPINA.
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PRAÇA SÃO JOSÉ, 1 — V. ZELINA — S. PAULO
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VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI
NAUJANYB1Ų
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Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų,
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Įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių-
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fogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t. t..
Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA
IŠS1MOKĖJ1MU1.
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Prie pat autobuso Nr. 93 sustojimo

Produto da COMPANHIA PROGP'SSO NACIONAL-Rua José Paulino. 717 - Fone 51-7277 - São Paule

■■■■■■■■■■■■■i
Radio ^Dirbtuvė ir Laboratorio

MEKANIKOS DIRBTUVE
Gaminami įvairiausių braižinių vitražai,
vieliniai tinklai tinkavimui ir tvoroms,
langų -tikiu apsaugos, užtvaros, geležinės
durys ir vartai, banguotos skardos durys
pagal mąstą.
Gaminami žibintuvai Įvai
riausių tipų. Daromi Įvairių '
a ’
dydžių grąžtai žemei gręž
ti. Pardavimas grynais ir
išsimokėtinai.

AIL® II ID ID A J
RUA BENJAMIN CONSTANT, 103

IIIDIIIKA
—

SKUBIAI REIKALINGI Į me
kanikos dirbtuvę šaltkalviai (sereleiro) atlyginimas geras
kreiptis: A v. Zelina, 714 - fun
dos.

São Caetano do Sul
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JONAS VARNAUSKAS & FILHOS
Telefonas (recados) 3-0710

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

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.

IS FABRIKO TIESIAI VARTOTOJUI.

JORGE MATELIONIS
KRAUTUVĖS:
Rua São' Caetano, 526

Fone 35-3260

VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS
L I N D O Y A

*

Rua São Caetano, 510

São Paulo

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.
GAMINIŲ PLATINTOJAI

IIKMaWJ CaWIRIIIEKII ™
ĮKURTA 1890 METAIS

Išpildo meniškai įvairius foto darbus. Specialybė padidini
mams tamsiuose tonuose ir sepia, spalvinimai aliejiniais
dažais ir pastele.
ARTHUR
SCHMIDT
Priimami pakvietimai į namus — Senų portretų reprodu kcijos
RU A

SÃO

CAETANO,

447

—TEL.

4-5576

— SÃO

PAULO
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Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, kurio
puikų veikimą Į žmogaus sveikatą jau visi yra vien
balsiai pripažinę. Pabandykite, įsitikinkite ir visa
dos naudokite!
RUA DINO BUENO, 795 a 835
TELEFONES: 51-4019 e 51-2223

Caixa Postai 3967
S Ã O PAULO

6

pusi. 6

MŪSŲ

-

— Šv. Juozapo Vyrų Broli
jos damkių turnyro dalyviams
sumokėjusiems nustatytą mo
kestį, numatytos - vaišės alutis bus kitą sekmadienį,
liepos mėn. 27 d. tuoj po su
mos mokyklos patalpose. Pra
šoma nesivėluoti.

— Iš Rio de Janeiro į São
Paulo yra atvykęs prekybiniu
kas Pranas Ziezis, kuris ta
pačia proga atlieka biznio
reikalus ir aplanko gimines
bei prietelius.
— Vytautas Tijūnėlis savo
barą iš Praça São José nr. 1
perkelia ateinančią savaitę į
naujas
patalpas
Avenida
Zelina nr. 851 prieš bažnyčią
ir mokyklą, arti, pirmas
namas, nuo largo São José.

— šį sekmadienį, 20 d. lie
pos tuoj po 8:30 vai. mišių
kviečiamas liet, mokslaivių
susirinkimas mokyklos patal
pose V. Zelinoje. Bus taria
masi ruošiamo pikniko atei
nančią savaitę į Santos rei
kalais.
Šj ketvirtadienį buvo suruoš
ta iškila į Cantareira.

— Dariaus ir Girėno minėji
mą Lietuvių S-ga Brazilijoj
ruošia šį sekmadienį. 20 d.
liepos 15 vai. Mokoje, rua Lituania 67.
— Liepos mėn. 16 d. sese
lių pranciškiečių novicijate
Vila Alpinoje, seselės M. Ro
sa ir M. Margarida padarė
amžinus įžadus.
— Penktadienį, liepos mėn.
18 d. grįžus iš turgaus staiga
mirė Domicėlė Ambrozevičie
nė 68 m. amžiaus. Velionė
paliko nuliūdime vyrą Andrių

dukteris: Emiliją Šliktienę,
Anastaziją Lenkaitienę, sūnus
Povilą, Zigmą, Juozą ir An
drių.
— Vytautas Stočkūnas apsi
vedė su Ana Ikeda. Ta proga
jaunojo namuose buvo su
ruoštos šaunios vaišės.

— Klemensas Žukauskas
dėkoja p.p. Juozui Skorupskiui, Deveikių šeimai, P. Joteikai, V. Putvinskiui jr ki
tiems palydėjusiems į Congo
nhas aerodromą, išvykstant
Amerikon.

Jf>€)Į2TAJ
— Liepos mėnesis yra įvai
rių tarptautinių rungtynių,
olimpiados mėnesis. Štai Bra
zilijoje eina kova del antro
sios Rio de Janeiro taurės.
Suomijoj vyksta pasaulinė
sporto olimpiada.

Brazilijoj del Rio de Janei
ro taurės kovoja šios futbolo
kamandos: Corintians São Pau
lo, Fluminense iš Rio de Ja
neiro, Libertad- Paragvajaus,
Penarol - Urugvajaus, Grosshoner - Šveicarijos, Austria
- Vienos, Saarbrucken - Vo
kietijos, Portugalijos - Spor
ting.
Pusiaufinalinėš rungtynės
suskirstytos į dvi grupes:
São Paulo ir Rio de Janeire.
São Pauly grumiasi vietinė
Corintians, Vokiečių - Saar
brucken, Austrijos - Austria
ir Paragvajaus - Libertad.

Austria ir Corintians, sulo
šė jau tris lošimus, nepralai
mėjo nė vieno taško. Saar
brucken ir Libertad turi pra-
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lošę po 4 taškus. Šios dvi ka
mandos jau yra iškritusios ir
į finalu nepateks, nors dar ši
šeštadienį Pacaembú estádio
ne mėgins savo jėgas. Abidvi
yra silpnės pralošusios Corin
tians ir Austrijai aukštu re
zultatu, po 4, 5, 6, įvarčius.

Luksemburgo rinktine. Su di sutinka daugiau mokėti, nes
deliu susidomėjimu laukiama girdi jiems prefèitüra neleišį sekmadienį ir Rusijos — džianti. pakelti bilietų kainos.
Jugoslavijos futbolo lošimo. Autobusus dabar vairuoja po
Reikia tikėtis, kad žaidimas licija.
bus karštas, nes viena, abi
— Ministerių kabineto pa
kamandos yra stiprios, o an
tra — yra dideli politiniai prie keitimas yra numatomas po
prezidento apsilankymo São
šai.
Platesnis olimpiados apra Paulyje. Spėjama, kad minisšymas tilps sekančiame «M. teris Horacio Lafer pasitrauks
iš finansų ministerijos.
L.» numeryje.
----------

AVENIDA ZELINA, 749 — VILA ZELINA — S. PAULO
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Aberturas de firmas
Encerramentos de firmas
Transferencias de firmas
Contrafos na Junta Comercial
Distratos na Junta Comercial
Escritas Fiscais
Escritas Comerciais

I

g

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

Pačios įdomiausios rungty
— Prezidento lankymosi
nės São Pauly šį sekmadienį proga pasakytose kalbose,
tarp Corintians ir Austrijos tiek pačio prezidento tiek
nepralaimėjusių nė vieno taš S. Pau^o gnpernatoriaus Lu
ko. Atrodo, kad daugiau ga cas Garces, nė vienu žodžiu
limybių laimėti turi Corinti nebuvo prisimintas buvęs gu
ans, bet futbolas dažnai duo bernatorius Adhemar de Bar
da nelauktų staigmenų.
ros. Tuo yra nepatenkinti progresistai.
Rio de Jaineirė pirmoj
vietoj stovi Urugvajaus Pena
— Adhemar de Barros, ku
rol, nepralaimėjęs nė vieno
ris
dabar randasi Europoje
taško. Antroj eilėj vietinė
grįš
ankščiau
Brazilijon, negu
Fluminense, pralaimėjusi vie
buvo
numatyta.
ną tašką. Portugalijos Spor
ting su Šveicarijos Grossho— São Paulo gubernatorius
per jau neįeis finalan. Pačios
su
šeima ligi rugpjūčio mėn.
silpniausios kamandos yra
pradžios
išvyko atostogoms.
vokiečių ir paragvajiečių, ku
rią galėtų supilti stipresnis
— São Paulo miesto pre
Rio de Janeiro ar São Pauli»
feitas Armando de Arruda
mėgėjų klubas.
Pereira vėl yra įteikęs atsis
— Rio de Janeire šį sekma tatydinimo raštą. Bet guber
dienį irgi bu? pačios įdo natorius yra pareiškęs, kad
miausios rungtynės. Susitiks jo prašymo nepatenkins.
Urugvajaus Pėnrrol su vieti
ne Fluminense Šis sekmądie
— Šią savaitę pradėjo strei
nis nuspręs, ar taurė liks Rio kuoti S. Pauly privačių kom
de Janeire, Sao Pauly, ar iš panijų autobusų šoferiai ir
keliaus į Vieną ar Montevi kobradoriai nori gauti didesnį
deo,
atlyginimą, tokį kaip prefeituros šoferiai. Savininkai neSUOMIJOJE

Šią savaitę prasidėjo pasai?
line, įvairių sporto šakų, o.ljnf
piada. Vyksta pusiaufinalinės
futbolo, krepšinio ir kaikurių
kitų sporto šakų.
Braziliją atstovauja arti
dviejų šimtų įvairių sporto
šakų atletai, futbolo ir krepšt
nio kamandos. Brazilija tikisi
paimti pirmą vietą trišokyje,
nes brazilai yra pastatę nau
ją pasaulin; rekordą.
Brazilijos futbolistai buvo
susitikę su olandais, kuriuos
be ypatingų sunkumų nugaiš
jo rezultatu 5:1.
Šį sekmadienį susitiks su

para fundição e
Marcenaria*

PETRAS ŠIMONIS
BRAIŽYTOJAS —
MO DELIST A S

Įvairiausi modeliai ma
šinų lydioimui!
BALKONAI, VITRI
NOS IR KOMERCINIŲ
ĮSTAIGŲ ĮRENGIMAI!

VISI KITI MEDŽIO
DARBAI!
São Paulo, Vila Zelina
Rua-Vendą Nova, 46
Recados Telef. 3-0710

— Ruošiama nauja Brazi
lijos —- Ispanijos prekybos
sutartis'
— Pranešimais iš Argenti
nos, Brazilijos
Argentinos
pasieny varoma didelė kontra
banda, gerai organizuota, Ar
gentines nenaudai. Pasienyje
dažnai įvyksta incidentų Ar
gentinos policijai persekiojantus
kontrabandininkus.
Abiejų kraštu. Vyriausybės šį
reikalą aiškina.
- Didelė traukinio nelai
mė įvyko šiomis dienomis Mi
nas Gerais estado šiaurėje.
Traukinio, pilno žmonių, dvie
jų vagonų ratai nuslydo nuo
bėgių. Daug buvo sužeistų ir
du mirė vietoj.

— Spauda praneša, kad vy
riausybė paruošė žemės įsta
tymą. Bet apie turinį nieko
nebuvo skelbta.
SKAITYK IR PLATINK
«mūsų Lietuva»

l\ECM€>jhU,
kuris bus visais liepos menesio šeštadieniais ir
sekmadieniais Vila Zelinoj už bažnyčios prie
mokyklos.
Kermošius bus šiomis liepos mėnesio die
nomis 5, 6, 12, 13, 19. 20, 26 ir /27.
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Nuvykę į Santos, Praia Josė Menino
neužmiršk pasinaudoti šeimyniniu
H

su gyvenamu darnu
Rua 12 Nr 54 — Vila Zelina

— Nuo rugsėjo mėnesio
bus atimtas barakams suvar
žymas duoti paskolas ir pri
imti vekselius.

Pažįstamus sutiksi, linkmai laiką praleisi,
vertingų daiktų loterijoj laimėsi atsilankydamas į

Gera proga pigiai nusipirkti
MAISTO KRAUTUVE

Pensionu «Sete de Setembro»
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Virtuvė pirmos rūšies. Užkandžiai duodami
bet kuriuo metu

y

Pensiono savininkas LILIAN KOTCHENKO
BN

HORÁRIO das 8 às 19 horas.

Oficina de Modelos

-----------

Brazilijoje

Registrado no C.R.C. sob o n.° 551
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Del smulkesnių informacijų
kalbėtis vietoje su Kernel
Kadarian.
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RUA SANTA CATARINA, 22 - SANTOS JOSE MENINO
FONE 4-3570
?
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