
Jornal Lituano «NOSSA LITUANIA» 
DIRETOR PROPRIETÁRIO RESPONSÁVEL 

Dr. José Ferreira Carrato 

SAVAITINIS LIETUVIŠKOS MINTIES 
LAIKRAŠTIS

ADRESAS:
AV. ŽELI NA, 706 — C. POSTAL 371 

SÃO PAULO
ATSKIRO NUMERIO KAINA 

CR.$ 2,00

NR. 164 (33) SÃO PAULO — BRASIL — 1952 M. RUGPIÚCIO MÉN. — AGOSTO 16 D. V METAI

didybės manija ir taika Savaitinė Politiniu įvykių Apžvalga
Didžiuliai Sovietų Rusijos 

teritorijos plotai Kremliaus 
valdovams, lygiai kaip anks
čiau carams, Įkvėpė didybių 
maniją. Iš šalies žiūrint tikrai 
juokingai atrodo dabartinių 
Rusijos tironų noras viską 
priskirti rusams - visus praei 
ties, dabarties ir ateities žmo 
nijos laimėjimus, visus techni 
kos išradimus esą padarę tik 
tai rusai. Net pirmieji žmonės 
pasaulyje buvę taip pat rusai, 
ir vadinęsi Adamoff ir Ievas 
ki...

Viskas Rusijoj yra ir turi 
būti didu: teritorija, gyventojų 
skaičius, gamybos kiekiai, 
spauda, miestų statyba, pavyz 
dinių kolchozų karvės, Bolšoj 
teatro scena, taikos draugų 
kongresai, kanalai, elektros 
jėgainės, tyrų apželdinimas, 
upių vagų nukreipimas kita 
kryptimi, plojimai masiniuose 
mitinguose, paradai Raudono 
joje aikštėje, Lenino ir Stali
no paminklai, 400 metrų aukš 
čir dangoraižiai, savo išdidži 
omis keteromis bestebį links 
mus sovietų gyventojus, daili 
as bažnyčias, Dono ir Volgos 
vandenis...

'Taigi, tokioje didybės aplin 
koje ar begalėtų būti mažytė 
policijos galia, mažytis vals
tybinis antsnukis, kurį ji už- 
mauja unt laimingo piliečio 
i .ordos, kad jis jos neprada. 
rytų, kur nereikia ir kada 
nereikia? Kadangi rusai nela 
bai išmano, kada galima pra 
verti burna o kada ne, jį iš- 
gelbsti mielaširdingoji ir taip 
pat didžiausia pasauly polici 
ja, tą jo burną aklinai užsiū
dama ant amžių amžinųjų...

'Tik didybės manija galėjo 
padiktuoti rusams toki puikų 
ir nerealų planą, kaip pašau 
line revoliucija, kai visos 
žemės tautos bus valdomos 
Maskvos viešpačių, gaus per 
jos «gauleiterius» įsakymus 
ir juos šventai vykdys, tary
tum, kvailų azijatų ar avinų 
banda. Nors per 30 metų taikiu 
būdu nė vienas laisvas žmogus 
nepuolė į Kremliaus tironų 
glėbį, o ką prisiplėšė - prisi
plėšė antrojo pasaulinio karo 
ir sąjungininkų neapdairumo 
dėka, tą kvailą politiką jie 
varo ir toliau, nepaisant, kad 
kiekvieną dieną daugiau po 
1.000 žmonių sprunka iš «ro 
jaus» į vakarus, ir tikriausi 
ai visi iš ten paspruktų, jei 
tik galėtų.

Didybės manija žymu ir 
diplomatiniuose Rusijos triu
kuose. Čia ji skelbia ištiestos 
rankos politiką, čia ji švais
tosi kardu; keikia prakeiks
mais marksizmo priešus kapi 
talistus, tai vėl juos šaukiasi 
j Maskvą ekonominėn konfe- 
rencijon; «Religija - tautų 
opiumas», rašo ant Maskvos 
sienų, o, štai, nesenai suvarė 
į seną Švenčiausios Trejybės 
vienuolyną dvidešimt septy
nių religijų atstovus, kad te
nai, tėvo ir mokytojo Stalino 
paveikslui tėviškai besišyp
sant, išklausytų komunistinio 
patrijarcho Aleksiejaus svai
čiojimų apie Sovietų Sąjun

gą kaip taikos kūrėją, ir keiks 
mų kapitalistų karo kurstyti- 
jų ir bakteriologinio karo 
vykdytojų adresu. Pagiežos
ir burnojimų įkaitintą atmos
ferą staiga sušvelnina saldus 
žodžiai apie taiką, taikingus 
Rusijos norus ir tt. ir tt. Di
dis taikos troškimas įrodomas 
ir tuo, kad atejistinėje vals
tybėje gali susirinkti į vieną 
vietą, policijai maloniai su ve 
dant, ortodoksų vyskupai, 
Maskvos patrijarchas, armė
nų ir gęorgiečių religijos ats 
tovai, sentikiai, baptistai, liu 
terionysj žydų rabinai, muzul 
monų imame, budistų vienuo
liai, na, ir lietuvis vyskupas 
Paltarokas su kunigu Stanke 
vičium. Argi kada nors per 
visą žmonijos istoriją kas 
būtų galėjęs į tokią darnią 
santaiką visų šitų dvidešimt 
septynių religijų - krikščionių, 
žydų, pagonių - atstovus suves 
ti? Tai kodėlgi Rusijai nesi- 
didžiuoti?

-los policija tikrai iš velnio 
veikia...

Dar įdomesnis dalykas - tai 
temos, kurias svarstė šis «re 
liginis» kongresas: «Pasmer
kimas amerikiečių užpuolimo 
Korėjoje», «Reikalaujame ke 
tūrių didžiųjų konferencijos», 
«Prieš bakteriologinį kana»...
ir tt. Kaip matyti, darbotvarkė 
- tiktai «religinėmis» temomis, 
kaip ir tinka tokiam kongre
sui...

Kad Sovietų Rusijos taikos 
noras būtų dar vaizdingesnis, 
čia pat, Maskvoje, buvo nedi 
dėlė «taikos» demonstracija 
gegužės pirmosios proga: ka
riuomenės paradas prie Lėni 
no paminklo, ultra karinga 
maršalo Govorovo kalba, mill 
jonų karingi šūkiai, eilę valan 
du užtrukęs kariuomenės dali 
nių maršavimas, Stalino sū 
naus komanduojamos oro es
kadrilės, užtemdžiusios visą 
Maskvos dangų, garsiakalbių 
skelbimas atominių bombų 
skaičiaus (be abejonės, išpūs 
to), kurias Rusija jau turinti 
pasigaminusi. Pridėkime dar 
rusų spaudos liaupsinimus 
Berijos - budelio ir karo ga 
mybos komisaro, ruso karei
vio neišpasakytą «narsumą»; 
rusų laivyno «didybę», provo
kacijas-, kurių paskutinė - tai 
kingosios Švedijos dviejų 
neginkluotų lėktuvų numuši- 
mas Baltijos jūroje ir kit. Tai 
puiki dekoracija sovietų spau 
dos ir radio reikalaujamai nu 
siginklavimo konferencijai ir 
«religinio» Maskvos kongreso 
posėdžiams.

Tiktai glúpas galėtų abejoti 
Maskvos viešpačių taikingu
mu...

Taip pat tiktai glūpas neina 
to, kur sėdi imperialistai ir 
naujo karo kurstytojai. Kas 
sėdi Varšuvoje? Amerikietis 
Micitey Rokosovsky; Kas ūžė 
mė Čekoslovakiją, Rumuniją, 
Bulgariją, Albaniją? Amerikos 
imperialistai. Kas užėmė Bal 
tijos valstybes ir naikina jų 
žmones? Anglas MacNeil 
Pozdniakov. Kas užpuolė Pie 
tų Korėją? Prancūzas Monsi-

AMERIKA

Daugiau karių pasiuntė į
tolimuosius rytus ir Korėjų.

KORE-IOJE ’
Derybos petrauktos, bet 

karo aviacija ir laivynas bom 
barduoja priešo pozicijas. Šio 
bamdarvimo tikslas yra išar
dyti priešo karo mašinų, kad 
greitu laiku nepajėgtų atakuo 
ti pietų Korėjos ir priversti 
Kinijos aviaciją pasitraukti į 
kitą Yalu upės pusę,

Lietuvos nelaimių ir pergaliųSenasis Kaunas ilgaamžis 
liuc

EGIPTE

Aleksandrijos miesto viena 
me tekstilės fabrike Įvyko 
kruvini susirėmimai. Darbiniu 
kai prašė padidinti atlygini 
mą ir pradėjo riaušes kelti. 
Susikirto su policija. Tuomet 
streikininkai padegė fabriką. 
Vėl pasikartojoje nauji susi
rėmimai su policija ir karino 
mene. Paekmėje trys kariai 
buvo užmušti ir 9 susžeiti. Iš 
streikininkų pusės du užmušti 
ir 21 sužeistas. Daug darbiniu 
kų buvo areštuotų. Egipte 
veikia karo stovio įstatymai. 
Bet kokius riaušių kėlėjus 
teisia karo lauko teismas. Yra 
davinių, kad padegimai įvyk 
dinti komunistų iniciatyva.

PERSIJOJE

Mossadegh gavo iš parla-

eurNam II, prisidirbęs patran 
kų storo bambuko lazdų...

Kaip matėme, Maskva turi 
tiesos.

Iki 1940 metų komunistai 
šaukė vienytis visų šalių pro 
letarus; nuo 1940 metų ji su 
vienijo ir dar tebevienija visų 
šalių išgamas, žmogžudžius, 
vagis ir tironus, o jos vykdo 
mas tautų žudymas su priver 
čiamųjų darbų stovyklomis 
kurkas baisesnis negu atsili
kusių ir tamsybėse paskendu 
šių praeities amžių vergija. 
Prieš Sibiro taigose vykstan 
čius baisumus nublunka 
Cheopso ir Ramsės piramidžių 

papėdėse be ||| 
ii. kraiiias ir

bei Kinų sienos į 
silsį vergų kaulai, kraujas ir 
ašaros.

mento ir senato šešiems mė
nesiams nepaprastus įgalioji 
mus. Turi teisės leisti bet
kokius dekretus ir įstatymus 
be parlamento patvirtinimo.

Ta teise jau pradėjo naudo 
tis. Išleido įstatymą pakeliantį 
lauko darbisinkų atlygimą. 
Taip kitas įsa tymas lauko 
darbininkų naudai yra, kad 
dvarininkai privalo atiduoti 
20 procentų derliaus darbiniu 
kams. Numatyti yra įstatymai 
ir žemės reformai pravesti. 
Šiais veiksmais stengiamasi

, pagerinti darbininkų gyveni
mas ir tuo pačiu užkirsti ke 
lią komunistinei propagandai.

Taip pat vedamos derybos 
su Anglija, kad ši nuimtų blo 
kadą iš Persų įlankos ir kad 
Abdã rafinarijos vėl galėlų 
pradėti darbą. Persai kviečia 
teknikus iš Vokietijos, Olan
dijos. Danijos ir Šveicarijos.

— Naujas incidentas įvyko 
ant Graikijos Bulgarijos sie
nos. I bulgarų šaudymus tuo 
pat atsakę graikai. Du grai- 
kų kareiviai yra dingę.

— Egipto vyriausybė taip 
pat svarsto žemės reformos 
planus. Kariuomenė siūlo 
stambiuosius ūkius išdalinti 
bežemiams ir mažažemiams.

— Prancūzija įteikė Rusi
jai naują notą Austrijos rei
kalu. Rusija jau prieš kurį 
laiką yra gavusi dvi notas 
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Tavo patogiam namui trūksta tik

ČEKO jALDYTEVO
OELAIDEIRCJ

kurią labai lengvai gali įsigyti pirkdamas 
loterijos bilietą tik u ž CR. $ 10,00 ši 
Geladeira yra nauja paaukuota General 

Motors do Brasil S. A
Ją pamatyti gali kiekvieną dieną 

Vila Zelinoje.
Pelnas skiriamas klebonijos statybai.

šiuo pat reikalu, bet, nė į 
vieną jų neatsakė.

— Eva Peron palaidota dar
bo ministerijos rūmuose, iš 
kur po metų laiko jos palai
kai bus pernešti į specialiai 
pastatytą mauzulejų Buenos 
Aires miesto centre. La Pla- 
tos miestas pavadintas Eva 
Peron vardu.

— Australijoj daromi pas
kutiniai pasiruošimai atomi
nės bombos sprogdinimui, 
Monte Belo salose. Sprogimas 
bus filmuojamas.

Brazilijoje
DIDELĖ LĖKTUVO NELAIMĖ

Rugpiūčio m. 12 d., prieš 
piet, ties vietove Palmeiras, 
netoli Goiania miesto, nu 
krito žemėn lėktuvas su 21 
keleiviu ir 4 įgulos nariais. 
Visi žuvo. Žuvusių tarpe yra 
ir Goiaz estado gubernatori
aus sūnus.

Lėktuvas užsidegė ore. Bu 
vo kompanijos Viação Aerea 
Brasil S.A. nuosavybė.

Šiais metais, palyginamai 
daug lėktuvų nelaimių yra 
atsitikę.

ESTADŲ FINANSŲ SEKRE
TORIAI POSĖDŽIAUJA.

Jau kelinta diena Rio de 
Janeiro susirinkę visų Brazi
lijos estadų finansų sekreto
riai, kartu su finansų ministe 
riu Horacio Lafer svarsto 
Brazilijos finansinius bei 
ekonominius reikalus, kurie 
šiuo metu nėra per geri. Ypač 
daug rūpesčio kelia kylanti 
pragyvenimo kaina. Vyriausy 
bei lig šiol dar nepavyko sus 
tabdyti kainų kilimo.

— Spauda rašo, kad finansų 
ministério sutikimu Banco do 
Brasil vadovybė neteisėtai 
paskolinusi privatiems asme
nims valstybės pinigų 4 bili
jonus. Tuo reikalu daug rašo 
spauda ir kalbama parlamen 
ie.
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Ka pasakoja pabėgę latvių 
žvejai

' Kaip pernai musų 3 žvejams, 
taip šiemet 5 latvių Liepojos 
žvejams pavyko pasprukti į 
Švediją ir tuo būdu pasiekti 
laisvąjį Vakarų pasaulį. Apie 
jų pabėgimą ir parneštas iš 
okup tėvynės paskiausias ži 
nias plačiai rašė tiek «Latvi
ja», tiek švedų ir kt. spauda, 
o jas. kalbėdamasis su E. ben 
dradarbiu. papildė min. R. Lie 
pinš, Latvių Baud. Kryžiaus 
pirmininkas, kuris yra tiek 
pramokęs lietuviškai, jog pats 
gali laisvai sekti ELTOS biule 
tenius ir lietuvių spaudą

5 pabėgę iš Liepojos latvių 
žvejai yra tralerio kapitonas 
A. Tukleers, šturmanas A. 
Stals, žvejai V. Rekis, Gun 
tis Ore ir K Strazds. Jų pabė 
girnas - panašus j pernai pabė 
gūsių mūsų 3 žvejų odisėją. 
Dabar jie yra aprūpinti dra
bužiais ir darbu ir sako, kad 
jei galėtų, tai šiandien Svedi 
joje būtų ne tik jie vieni, bet 
ir visa latviu tauta, išskyrus 
nebent nedidelę saujelę komu 
nistinių bonzų. Švedų ir latvių 
spauda mirga jų nuotraukomis 
ir su latviškais bei rusiškais 
parašais «Liepojos žvejų arte 
lės Bolševjkas» laivo atvaiz
dais. Latvių polit. vadovybė 
projektuoja, taip pat jiio<s, >a 
našiau kain 3 lietuviu žvejus, 
pastoviai įkurdinti JAV-se.

LIETUVOJ GYVENIMAS 
YRA LIEK PIGESNIS NEI 
LATVI.JOJ. Todėl tarp abiejų 
kraštų gyventojų vyksta, «mai 
nų prekyba». Kur nepaprastai 
sunkus, vis dėlto žmonių dau 
gumas dar nėra palaužti. Kur 
galėdami, vietos gyventojai 
taip pat remia partizanus ir 

aktvvų pasipriešinimo sąjūdį, 
bet paskiausiai bolševikai iš 
tų apylinkių, kur pastebimas 
nors koks partizaninis sąjūdis, 
ėmė deportuoti be išimties 
visus gyventojus. Pirmiausia 
surenkami vyrai, o paskiau 
- moterys, vaikai ir seneliai. 
Deportuoti stengiamasi daugi 
ausia iš kaimų, kur ir žmonių 
nepasitenkinimas, ypač dėl 
įvestos balševikų kalchozinės 
sistemos, gal net stipresnis 
nei miestuose. Latvijos kai
muose jaunimas išgaudytas, 
daugiausia likę moterys, seni 
ai su paúgliais ir vaikai. Kai 
muose, kaip ir Lietuvoje, gy 
venimas yra labai skurdus ir 
eina dar skurdyn. Skursta ir 
žvejų kolchozai su artelėmis, 
jų sugaunama žuvis eina vals 
tybei ir daugiausia tenka ru
sams Tiek Liepoja, tiek kiti 
uostai nepaprastai apleisti. Jie 
«žydi» tik bolševikinėse pro
pagandinėse nuotraukose ir 
ofic. pranešimuose. Svetimų 
laivų atplaukia labai nedaug, 
o ir tų pačių įgulos MVD 
pareigūnų nepaprastai seka
mos. Net Liepojos ežero visi 
priv laiveliai suregistruoti. 
Liepojon opera «likviduota» 
1950 m , vietoj jos paliktas 
dramos teatras, kuris stato 
tik propag. komunistinius da
lykus. Visam Liepojos mies
te tėra tik 10 taksių, taip pat 
labai maža dviračių, dviratis 
kaštuoja 780 rublių. Vykstant 
į Lietuva r Estiją, reikalingi 
specialus euiiri ai, kurie ne 
kiekvien. m įduodami.

Kaimuose rusų yra nebent 
didžiųjų kolchozų vadovybėse, 
bet ir ten jie jaučiasi nelabai 
saugiai ir mieliau norėtų per

MŪSŲ LIETUVA

sikelti į miestus, kur yra dau 
giau jų tautiečių. Daug kur 
net jų vaikai pramoko latviš 
kai. Žymesni rusų kiekiai yra 
Rygoj ir kt. miestuose, ypač 
jurų laivyno ir aviacijos bazė 
se, kur su rusais taip pat gy 
vena ir jų šeimos. Liepojoj 
jau kokią vieną ketvirtąją 
visų gyventojų dalį sudaro 
rusai. Tendencija dar smarki 
au stiprinti bolševikinimą ir 
rusinimą. Algos - panašiai, 
kaip Lietuvoje, tik kainos 
maisto produktų biržoje gal 
kiek brangesnės, o pigesnės 
nebent tekstilės. Paprastas 
darbininkas mėnesiui gauna 
300 rublių, specialistai ir sun 
kiaušio darbo darbininkai 600, 
bet direktoriai ir aukštųjų 
kategorijų tarnautojai gauna 
1.500-2.000. Tačiau tiek suda
ro ir įmanomo gyvenimo mi
nimumą.

Ypač stipriai saugojomi 
kariniai centrai ir bazės pajū 
ry, kaip Ventpily ir kitur. 
'pen pajūris yra išdalytas tam 
tikrais kvadratais, kurių vie
nuose leidžiama žvejoti, o ki 

Laisvės metais Lietuvos žvejų uostas Klaipėdoj.

tuose - ne. Iš to daromos 
išvados, kad ten vyksta kokie 
kitiems negalimi matyti daly 
kai: manevrai, dėliojamos 
minos ar kas kita. Pakrantėse 
nuolatos budima. Kai kurįtai 
syti ar kas vakaras išdėstomi 
spec. įtaisai, kurie rytojaus 
dieną patikrinami ir parodo, 
ar kas yra išvykęs į jūrą, 
arba automatiškai duoda sig
nalą ir sukelia aliarmą, todėl 
nežinantieji to neatsargiai juos 
paliečia ir būdu yra labai 
lengvai susekami. Žvejams 
daugiau laisvės yra nebent 
Rygos įlankoj, tačiau visais 
jais ir visur labai nepasitiki
ma. Daugiau pasitikėjimo pa 
rodo nebent jaunaisiais, pra
varytas per komunist. mokyk 
las, bet ir jie nepaprastai 
griežtai kontroliuojami. Jei 
kas pavėluoja kiek grįžti su 
valtimi, tuoj turi eiti į saugu 
mą ir aiškintis, kas atsitiko, 
kodėl pavėlavo, ar nemanė 
pabėgti etc.

Apskritai, gyvenimas, kaip 
ir visam Pabaltijy, yra sunkus 
ir liūdnas. Žmonės tik laukia,
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kad bus laisvojo pasaulio iš
vaduoti.

— Roma. Pastaruoju metu 
Romą aplankė p. Žadeikienė, 
Ministério Vašingtone žmona, 
su dukterim Mirga. Abi poni 
os buvo priimtos Popiežiaus 
specialioj audiencijoj, JoŠven 
tenybės vasaros rezidencijoj, 
Cistel Gandolfo. Šventas Tė 
vas, belaimindamas p. Žadei- 
kienę ir dukrą, pažadėjo savo 
maldose priminti ir kenčiau 
čia Lietuvą.

— Berlyne Sovietų pastaty 
tas bolševik. propagandai va 
ryti «didysis siųstuvas», pir
masis tos rūšies Rytų zonoje, 
yra 300 kilovatų stiprumo ir 
šiuos metu pats didžiausiasis 
siųstuvas visoj Vokietijoj.

SKAITYK IR PLATINK
«MÜSU LIETUVĄ»

Gerosios Valios Taurė
' f

Nelė . Mazalaitė

Vienoje tremties stovykloje, 
tame pačiame kambaryje, gy 
veno trys žmonės Jie buvo 
svetimi tarpusavęs, iš atskirų 
savo tėvynės kraštų, skirtingų 
būdų bei galvojimo, tačiau 
tasai gyvenimas, kuris neklau 
šia, o priverčia-susodino juos 
prie vieno pietų stalo, ir sus 
tatė jų lovas gretimai.

Iš tikrųj j jie turėjo tiek, 
kiek suteikia vienas stogas, ir 
tai, kad jie buvo visi jauni, ir 
nekartą jiems pasirodydavo 
ankšta, nes vienas buvo toks 
paniuręs, jog retai kalbėjo su 
kuo ir niekumet nesijuokė, ir 
net tylėti šalia jo atrodė nelen 
gva, Iv antrais buvo nedrąsus 
ir neturėjo sau jokio pasitikę 
jimo, ir dažnai atrodė jam, jog 
jau prie gimimo jis buvo nūs 
kriaustas, ir visa, kas jo dali 
ai skirta - gavo kiti. Ir nere
tai jo širdis virė pavydu del 
smulkmenų, ir taip jis sunki
no gyvenimą sau ir tiems, 
kurie gyveno aplinkui. Ir tre 
čias turėjo degančią širdį 
viskam geram ir norą dirbti 
kitų naudai, tačiau mažiausi
as neatidumas ir nuklydimas 
iš artimo pusės užmušdavo 
jam bet kokį troškimą veikti 
ir būti geru. Jis darėsi neat
laidus, ir jo nuolatinis visko 
peikimas vargino net tuos, 

kuriems Jis rodė nuoširdu
mą.

Ir, kai šitas visas žmogiš
kas kasdieninis gyvenimas 
buvo nenoromis sutalpintas 
šalimais, nėra stebėtina, kad 
tie trys žmones nemėgo vie-, 
naskito ir kartais persimesda 
vo nemaloniais ir užgaulingais 
žodžiais.

Tačiau atsitiko, kad vieną 
kartą jie pasijuto lyg bičiulaf, 
nes atėjo reikalas gintis ben
drai, ir tai buvo tada, kai ji
ems pareiškė, kad į jų kam 
barį atkeliamas dar vienas 
gyventojas. Jie drauge galvo 
jo, kaip išvengti šito sunku
mo, jie kartu mėgino protes
tuoti, ir, kai visa tai negelbė 
jo, vienodai juto pyktį tam, 
kuris dar daugiau nuskriaudė, 
atimdamas vietos Ir, kai jis 
įėjo, senas, truputį palinkęs 
žmogus, jie turėjo pajusti, 
kad šitie jauni stiprūs vyrai, 
kurie tarytum tyčia čia dabar 
stovėjo išlakūs ir status, yra 
jo priešai. Jis maloniai tarė 
pasveikinimą, ir dėlto, kad 
atsakymas buvo šiurkštus, jis 
nepakeitė savo balso, klaus
damas, kuris kampas bus jam 
pavestas.

Ir visados jo elgesys ir kai 
ba buvo vienodai ramus kiek 
vieną jų bendrą laiką, vistiek, 

kaip kaip jam buvo atsakyta 
ar paroddyta veiksmu. Tači
au jis niekumet nesikišo į jų 
kalbas, nei ką pakeitė ben
droje tvarkoje, jis atliko sa
vo ruošos dalį gerai, ir pama 
žu jie apsiprato ir tarytum 
išviso nejautė jo. Ištikrųjų, 
lyg nebuvo jo čia, nes jis ne 
sakė, iš kur atsikėlė i šitą 
stovyklą, jis nekalbėjo apie 
kelius ir vargus, pro kuriuos 
pateko į svetimąją šalį, ir to 
jiems neteko išgirsti ir iš ki 
tų apie jų bendrą gyventoją.

Ir nedaug laiko Jis buvojo 
viduje, šitą vasaros metą - jį 
galėjo regėt vaikštant padirvį 
ais ir ežiom, jis vaikštinėjo 
miškais ir lankomis užmiesty 
je, ir galėjai stebėti, kaip jis 
ilgai palinkdavo ties kokia 
žole, arbalaikė tarp savo pirš 
tų gėlės žiedą. Tačiau, jis 
mielai pakalbėdavo su kiekvie 
nu stovykloje, jeigu buvo už 
kalbintas, ir ypač nedavė jam 
pro šalį pareiti maži vaikai, 
jie stačiai kabinosi į jo švar 
ką, ir jis turėdavo jiems ką 
papasakoti, delko jie džiaugėsi 
Taipgi joks pakekeliui sutik
tas gyvulys, ar tai būtų katinas 
ar šaunus žirgus - neparodę 
savitu būdu jam savo palan
kumo. Taip tai pasidarė, kad 
netrukus žmonės pradėjo jįžiu 
rėti su trumpučiu nuostabos, 
bet visada vertindami, ir tiktai 
jo paties kambaryje jis buvo 
nereikalingas ir jo žodžiai 
nepastebimi.

Bet vieną vakarą jie išgir
do j; prabylant, ir tai vyko 
taip: buvo lietus ir perkūnija, 
ir visi susibėgo į savo pastogę, 
o kad atėjo vakarienes metas, 
jie prie stalo raikė kiekvienas 
savo duonos dalį, užgerrdami 
skurdžia kava. Basktinis grįžo 
vienas jaunasis, irzlus ir pasi 
piktinęs nauja žmonių neteisy 
be, ir šitai jis išreiškė visiems, 
kurie čia sėdėjo:

— Ne pasakė jis, - nėra 
jokios prasmės būti geru, 
jeigi viską ką padarai taip 
sunkia’, savęs atsižadėdamas, 
kitas sunaikina bematant. Ką 
reiškia, kad stengiesi blaivu
mu ir sąžiningu darbu rodyti 
svetimiesiems, kokia padori 
mūsų tauta, jeigu vienas niek 
šas sugriauna daugelio gerą 
vardą? Ką padės, kad ten 
namie lieja kraują ir žūna 
iš eilėš visi, ką išgelbės, jei
gu tie, kurie turi matyti už
simerkia. Ne, viskas yra tuščia, 
šitoje blogybių jūroje.

Ir tuomet atsitiko tai, kas 
juos nustebino, ir tik del šito 
netikėtumo jie turėjo kantry
bės klausytis nenutraukda
mi.

- Tuo metu - staigiai pra
bilo senasis jų gyventojas, ir 
atstūmė savo gėrimą į stalo 
vidurį-tuo metu buvo gilus 
vakaras, kai vakarienė baigė
si ir Mokytojas savo papročiu, 
kaip sako Raštas, ėjo j kalną, 
vadinamą Alyvų, į Getseman. 
Ir jo mokiniai lydėjo Jį, tie, 

kurie kalbėjo, jog yra ištikimi, 
ir jiems pasakęs:

■'Melskitės, kad neįpultume 
te į pagunda», - pasitraukė 
nuošaliai.

Raštas sako, jog akmeniu 
primetamai buvo atsitolinęs 
nuo jų ir meldėsi. Ir šitoje 
vakaro maldoje, kai oras bu
vo toks tylus ir pilnas neri
mo tarytumei pries audrą — 
Jo širdį apsėmė didelis liū
dnumas. Šitą naktį dangus bu
vo Jį palikęs visiškai žemei, 
kaip jos vaiką, bejėgį ir silp
ną. — Ir todėl jo siela sken
dėjo sielvarte, nes Jam buvo 
paliktas žinojimas prisiarti
nančios dalios, ir štai, jis atsi
minė, jog jo draugai ir moki
niai yra čia netoli, ir tiktai 
laukia, kan jiems būtų leista 
prisiartinti, ir Jam pasidarė 
ramiau, ir Jis pakilo ir ėjo į 
jų pusę, kad mylintys veidai 
suteiktų paguodą. Tačiau, kai 
jis priėjo arti, pastebėjo, jog 
reikia šaukti, kad būtų pama
tytas, nes jo ištikimieji mie
gojo, Ir tuomet jo širdis pa
sijuto dar labiau suspausta, 
kaip yra su žmogum, kuris 
mato, jog nėra namiškių, nė 
bičiulių, išmėginimo va’andai 
prisiartinus. Jis pasitraukė vėl 
ir krito ant veido vienišumo 
maldoje.

Ne. mes negalime sakyti, 
kad Dievas nesupranta, mūsų, 
kai mes šaukiame visiškame 
apleidime, kad mes esame 
vieniši. (b. d.)
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- KUR IR KAIP KOV OJA
MA SU KOMUNIZMU Šveič. 
«Die Welíwoche» Nr. 874 ats 
paudé am-čių žurnalisto Ri
chardo C. Hottelet straipsnį 
«Slaptas Litvinovo testamen
tas», kuriame tas aprašo savo 
paskutinį iš visų vakariečių 
žurnalistų pasikalbėjimą su 
Litvinovū, pn poros savaičių 
paskum atleisto ir SSSR užs. 
reik, vicekomisaro pareigų. Ir 
tas pasikalbėjimas tiesiog su 
nuostaba jau 1949 m. atsklei
dė visus bolševikų planus, 
kaip kad jie dabar vykdomi. 
Litvinovas jau tada pasakė, 
kad bolševikai atmes Barnelio 
atom, kontrolės planą, neįsi
leis į savo kraštą jokios sve
timos kontrolės, kad ir mirus 
Stalinui niekas iš esmės ne
pasikeis, nes naujoji karta 
kaip tik išauklėta pagal se
nosios planus, ir kad įvykdyti 
prieš diktatūra (jis kalbėjo... 
apie Franco, bet abu supra
to... Staliną) rūmų ar nerūmų 
revoliuciją moderniaisiais lai 
kais yra neįmanoma, jei jau 
nei italų, nei vokiečių tautos 
ne didžiausios priespaudos 
laikais neįstengė to padaryti. 
Gi modernieji diktatoriai yra 
ginkluoti tankais, artilerija, 
policija, radijo stotimis, spau
da... Jis ir daugiau tokių va
kariečių iliuzijų, dažnai pas
kleidžiamų jų neatsakingų 
žurnalistų, be jokio pasigai
lėjimo negailestingai sutriuš
kino. Taigi, to, «slaptojo Lit- 
vinovo testamento» esmę su
darė mintis: Vakarų ir Rytų 
pasaulis vienas šaiia kito neiš
gyvens — ir dabartiniai įvy
kiai veda į neišvengiamą ka
tastrofą... Rusija grįžo prie 
seno teritorinio saugumo su
pratimo, verči nčio galvoti, 
kad juo saugesnis esi tada, 
juo daugiau t m žemiu Nie
ko iš esmės prieš diktatūra 
negali, Litvinovo m;.■ yu u,
padaryti, kai p per. karo >r.K- 
tika parodė, nė progrimi są
jūdžiai. Jų reikšmė karo metu 
buvusi išpusta,* L. manymu, 
tik \iename krašte 
jie kaip reikiant pasireiškė 
- tai Jugoslavijoj. Vokietija 
bus padalyta į dvi dalis, nors 
abi pusės nori suvienytos 
Vokietijos bet... suvienytos tik 
jų kontrolėj... Litvinovas buvo 
tyliai nušalintas, bet galvą dėl 
tų pareiškimų išlaikė nenuim

tą, tik šiemet sausio 2 d. 
«Pravda» paskelbė, kad ’jis 
mirė prieš 2 d. ir — pagal 
soviet, rangą — buvo palai
dotas su 2-jo laipsnio valstyb. 
laidotuvėmis Iš aukščiausių 
pareigūnų laidotuvėse daly
vavo tik vicem. Gromyko, Zo
rinas ir Gusevas.

Tarp literatų ypač gyvą 
susidomėjimą sukėlė am čių 
rašyt. J. Steinbecko atsaky
mas italų komunistams, kodėl 
jis neprotestuoja prieš taria
mą bakteriologinį karą Korė
joj. Steinbeckas į tai atsakė, 
kad ten mėtomos «bakterijos» 
yra tai maži lapeliai, kuriais 
atskleidžiama tikroji tiesa apie 
bolševikus. Ir tų tiesos «baci
lų» bolševikai kaip lik dau
giausia bijo. Tačiau jomis 
jungt Tautos tik didžiuojasi.

— Rytprūsiuose seni lietu
viški vietovardžiai paskiausia 
nacių laikais buvo suvokietinti 
o vėliau bolševikų - - surusin
ti. Sovietindaini visus užimtus 
kraštus, bolševikai, ir čia 
sukorė visa eilę bolševikiškų 
naujadarų, rodančių, kaip su- 
bolševikinta rusų kalba, neten
ka savo senojo grožio ir skani 
bumo. Taip Krantas — vokiš
kai Crans — bolševiką dabar 
vadinamas Zelenogradsk. Dar 
kiemis — vokiškai Darkebmen
— Oziorsk, Friedlandas — 
Friedland — Pravdinsk. Gum
binė — Gumbinnen — Gu- 
sevsk, Heinrichswalde Hein 
richswnlde — Slavsk, Įsrut s 
Instėrburg — Černiachovsk, 
Karaliaučius K oni”>berg

Kaliningrad Labuva l a
biau Poles, Lazdėnai 
Lasdehnen Krasnozna-
mionsk. Liudvigshorstas —, 
Ludwigshorst Ladoškin. 
Palmininkai Palm nieke n — 
Juntamoje. Piliava Piliau

Baltijsk, Prurų Ylava — 
Preussiscg Eylau- Bagria- 
tionovsk. Ragainė — Ragnit

Sverdlovsk. Stalupėnai — 
Staluponen Nestorov, Tilže
- Tilsit — Sovietsk, Vėliava

Wehlau — Znamionsk etc.

SKAITYK IR PLATINK 
«MŪSŲ LIETUVA»

Ligoninės laboratorijoj gydytojas tyrinėja kraują.

Persivilkę kunigais klauso 
išpažinčių

Gautomis iš Lietuvos žinio
mis, komunistai, persirengę 
kunigais, bando klausyti ti
kinčiuosius išpažinčių. Tuo 
bodu norima sužinoti gyven
tojų galvoseną ir sekti, kas 
iš jų yra dabartiniam režimui 
nepalankus.

Maskva nepatenkinta Lietu
vos komjaunimo vadais

Komjaunimo viršininkė Lie
tuvoje Jeršova pranešė, jog 
komunistinio jaunimo centras 
Maskvoje labai nepatenkintas 
Lietuvos komjaunimo centru. 
Jis netikusiai aūklėjąs Lietu
vos jaunimą, blogai esanti 
parenkama jam politinė lite
ratūra. Ypač apleistas esąs 
pradžios mokyklas lankančių 
vaikų komunistinimas, nors į 
vadinamus pionierius jau su
rašyta 162,000 vaikų. Kad 
tas «auklėjimas» butų page
rintas, išimamos iš apyvartos 
visos ligi 1951 m. išleistos 
jaunimui knygos ir pakeičia
mos daugiausia vertimais iš 
rusų kalbos.

— Šveicarų spaudoj pasiro 
dė žinių, kad į Maskvos nema 
lonę gali patekti veikiai ir 
Rytų Vokietijos propag. šefas 
Eisleris, kuriam prikišama,kad 
«nemoka reikiant vesti bolšev. 
propagandos».

Dėmesio! Dėmesio!

. ruošiama Vakara
Kuriame bus suvaidinta LYDINIO 3 veiksmų drama «REPLĖSE».

Režisuoja: Juozas Keineža.
Vaidina žinomi kolonijos artistai: Ona Zagorskaitė, Stasė Kamantauskaitė, Aldona 

Palionytė, Petras Brasas, Adomas Bučinskas, Antanas Rudys, Ferdinandas Feiferis, 
Liudas Bendoraitis. Adolfas Eringis, Jonas Bajorinas ir Bronius Guiga.

Vakaras ivyks 1952 m. rugpiúcio mén. 30 d. São Caetano Sporto Klubo salėje 
R ua Perella 156. (São Caetane).

Salė Randasi labai lengvai pasiekiamoje vietoje iš visų miesto kvartalų.
Pakvietimai gaunami: Vila Zelinoje - «M. L.» redadeijoje ir tautiečių Mečislovo, 

Vyto, Aleksandro ir Juliaus barose. Vila Beloje - Masiulio barė Rua Ceclames 103.
Juozo Karpavičiaus siuvykloje Av. São João 233, pas «Lituanía» valdybos narius ir 

platintojus.
Šokiai iki 4 vai. ryto, grojant geram orkestrui.

* zDr. Eliziejus Draugelis..

TROPISKOS LIGOS
Mūsij tėvynėje bent pusę 

j etų galėdavai žmogus pail
sėti nuo kenksmingų, arba tik 
įkyrių vabzdžių, kurių šalčių 
metu nemažai ir žūdavo. Tro- 
piško klimato kraštuose taip 
nėra: čia ištisą metą oro są
lygos palankios visiems gy
viems tvariniams, tiek naudin
giems, tiek ir kenkėjams. Ir 
tų kenkėjų čia knibžda mi
lijardai. Kartais tie kenkėjai 
ne tik tiesioginiai žmogaus 
sveikatai gręsia, kiek daro 
visą jo gyvenimą neįmano
mu., nes naikina žemės ūkio 
kultūrą, naikina miškus, kar
tais ir pačius trobesius. Čia 
aš turiu omenyje

SKRUZDĖLES, 

termitus, Sąrančius ir pan. 
Ligi šiol visos vartojamos 
priemonės kovai su menkute 
skruzdėle nesėkmingos: visi 
tie nuodingi skysčiai, nuo
dingos dujos. - tai tik lašas 
jūroje. Kas nugalės tą mažą 
skruzdėlytę, tas Šitų begali
nių, derlingų ir vešlių plotų 
užtikrins ateitį, ir jam, kaip 
didžiausiam didvyriui bus sta
tomi įspūdingiausi paminklai. 

Nuo skruzdėlių nėra išsigel
bėjimo. Nieko nepadėtų nė 
tankiausi sietukai languose, 
arba venteletoriuose. Yra tam 
tikra rūšis skruzdėlių ir ne 
viena, kuri labai mėgsta mėsą, 
ypač pakepintą, ir tai dar 
«prie kaulo». Taip pat šv. 
Katarinos dešras. (Prašau skai 
tytojų neįsižeisti, nes čiašyen 
tųjų vardais beveik viskas 
vadinama, nei katčiamų, arba 
panašių lindynių neišskiriant. 
Aut.) Kad ir pakabintum ją 
siūlu pririšęs prie lubų: ne
truks ir pusės valandos, kaip 
tvarkingos skruzdžių rikiuotės 
iš visų pusių trauks link ska
nėsto.

BARATAI.

Tą patį galima pasakyti ir 
apie bambatierus, tarakonus, 
arba prūsokus. Braziliškai jie 
baratais vadinami. Čia jie toki 
įkyrūs, toki dideli ir skraido 
kaip drugiai. Namo išflitavi- 
mas tik trumpam laikui pade
da. Tiesa, nuo šitų kenkėjų 
gal galima būtų apsisaugoti 
tinkleliais languose, butuose 
ir kitur, bet kadangi tropiško 
klimato namai neturi slenks

Čių, tai baratai lengvai už
kariauja betkuriuos namus, ar 
tai jie butų neturtingo kabu
kio ar milijonierių rūmai.

Ar skruzdėlės aprinkdamos 
mūsų maistą jo neužteršią 
kenksmingomis bakterijomis, 
tvirtinti negaliu. Teoretiniai 
galvojant jos tai galėtų pa
daryti, nes jos juk valkiojasi 
visur: tiek puola maistą mūsų 
virtuvėse, tiek išmestas lie
kanas (pūvančius kaulus) 
šiukšlynuose. O tų šūkšlynų 
čia nestokuoja.

Su baratais jau kiek blo
giau: yra įrodyta, kad tiek 
baratų, tiek musių žarnose 
veisiasi labai kenksmingi 
žmogui parazitai, žiardios 
(giardia lamblia), dizenterijos, 
(ameba histolitica), balanti- 
diun coli ir kitos, (Žiūrrėk: 
Parasutologia Medica. Prof. 
S. Barnsley Pessoa. Medic. 
Uni vers. S. Paulo 1946 m.)

Kadangi baratų apetitas žy
miai didesnis negu skruzdelių, 
nes jie nieko neišskiriant 
šniūkstinėja po visus užkam
pius, mėgsta duoną mėsą, pie
ną, riebalus, taip pat daržovių 
neišskiriant Pamidorus, arba 
agurkus kaip bematant sugrau 
žia. Vienintėlis apsisaugojimo 
būdas, visą ką tie šlykštynės 
palietė, antru kart išvirti, arba 
iškepti, kad su jų išmatomis 
iškristų parazitai.

Kad baratai sugraužia 
virėjų rūbus, arba drobules 
sulaistytas riebalais, čia pla
čiau ne nekalbėsiu.

BARZDASKUTYS

Triatoina infestans brasilensis, 
arba kaip čiabuviai paprastai 
vadina šitą vabzdį «barzdas
kučiu», yra didelis kietų spar
nų vabzdys, kiek panašus į 
mūsų «smalininką». Jie yra 
paplitę ne tik Brazilijoje, ki
tuose Amerikos kraštuose, bet 
ir vidurinėje Amerikoje. Jų 
įkandimas žmogui yra labai 
pavojingas, nes įskiepija savo 
aukoms ligą vadinamą Šagas, 
arba Tryoanosoma eruzi Cha
gas. Šitie vabzdžiai dienos 
metu slapstosi namų plyšiuose, 
kur tamsiuose užkampiuose ir 
puola tik užgesinus šviesą, 
nakties metu ir kanda daž
niausia į veidą, ypač akių 
vokus, kurie po 8-10 dienų 
pabrinksta, patinsta, kad ne
laimingas negali praverti 
akies. (migyje žmogus vabz
džio įkandimo nejaučia ir tik 
po savaitės, ar daugiau jau
čiasi sergąs, nes be minėto 
voko patinimo, ištinsta jeknos, 
kojos ir kartais visa apatinė 
kūno dalis, sutrinka širdies 
veikimas ir t. t.. Patikrinus 
tokio ligonio laboratorijoje 
kraują, randama jame anks

čiau paminėtus parazitus, ku
riuos barzdaskutys bekąsda- 
mas žmogui įskiepijo. Paste
bėta, kad šagas liga dažnai 
suserga tiek miškiniai, tiek 
ir naminiai gyvuliai, kaip tatū, 
beždžionės, šunes katės ir 
kiti.. Kova su šita liga, ypač 
kroniška jos forma, nėra sėk
minga.

ERKĖS.

Pietų Amerikoje erkės va
dinamos karapatais. Jų yra 
keliolikos rūšių, kaip antai: 
žvaigždėtos, arklinės ir kitos. 
Jų labai daug esti arklių, bei 
būrų ganyklose, kur jos aplim 
pa gyvulius ir minta jų krauju. 
Nors čia Brazilijoje yra labai 
gražių gamtis kampelių, kalnų 
šlaitelių, gražių upeliūkščių 
apaugusių žydinčiais krūmais 
ir ryškiausiomis spalvomis 
žydinčiais medžiais, tačiau ne 
patartina iš arti grožėtis šiais 
dausų vaizdais: kaip be
matai aplipsi erkėmis ir turė
si daug vargo, kol adata, 
arba panašiu įrankiu, jas iš 
savo odos išknaibysi. Tai būtų 
dar pusė Nbėdos: bet jau žy
miai pavojingiau esti, kuomet 
tūlos karapatų rūšys, bekąs- 
damos savo auką, įskiepija 
jai įvairių tropiškų drugių 
(tarp ko kito ir beriamąją šil
tinę), tūla drugį vadi
namą «Q» ir pan. (b. d.)
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Kolchozininkai vėl turi prisiim 
ti naujus įsipareigojimus

Kadangi okupuotos Lietuvos 
kolchozuose gamyba vis ne
kyla, komunistai verčia kol- 
chozininkus prisiimti naujus 
viešus įsipareigojimus padi
dinti gamybą. Šiuo atveju tas 
įsipareigojimas yra padarytas 
laiško Stalinui pavidale. Ko-
munistai šių metų birželio 5 
d. Lietuvos kolchozininkų ir 
žemės ūkio specialistų vardu 
pasiuntė į Maskvą Stalinui 
pasižadėjimą, jog šiais metais 
pasėlių plotus padidins 120,000 
hektarų, išvežti į laukus 5 
milijonus tonų mėšlo, 600 kol
chozų įvesti pašarinių žolių 
sėjomainą ir panašius daly
kus. Taip pat pasižada atiduoti 
nustatytus kiekius bulvių, mė
sos, pieno, vilnų, odų ir kitų 
žemės ūkio gaminių, saugoti 
kolchozų turtą ir organizuoti 
soclenktynes. Tad kolchozi
ninkai vėl bus visom priemo
nėm spaudžiami prie darbo, 
kad tik daugiau komunistams 
pagamintų. Kad niekas nega
lėtų iš to išsisukti, kiekvienas 
kolchozas turėjo atskirai nu
rodyti, kiek jis visko paga
mins.

LIETUVIU S-GA BRAZILIJOJE I

Ir kolcnozininkus verčia mo
kytis rusų kalbos

Vilkijos apylinkės Padaugu- 
vio ir Raubatonių kolchozuo
se pradėti kolchozininkai mo
kyti rusų kalbos. Esą reikia, 
kad jie galėtų Stalino ir Le
nino veikalus skaityti origina
le.

Gražusis Laisvos Lietuvos Pažaislis.

«Juvelyrprekybos» krautuvės
Kaune ir kituose Lietuvos 

miestuose komunistai įsteigė 
vadinamas juvelyrkrautuves, 
kurios tariamai turinčios ap 

rūpinti gyventojus puošmeno
mis ir brangenybėmis. Tačiau 
tikrasis jų tikslas visai kitas. 
Jų supirkimo skyriai įparei
goti iš gyventojų supirkti bet 
kokias dar pas juos pasiliku
sias brangenybes. Skurdo 
pjaunami, žmonės priversti 
parduoti vestuvinius žiedus ir 
kitus brangiųjų metalų daly-

kėlius, kad gautais pinigais 
galėtų bent kiek apsirūpinti 
maistu, drabužiais ir kitais 
kasdieniniais reikmenimis. 
Tuo tarpu komunistai už men
kaverčius popierinius rublius
iš žmonių išspaustus brangiųjų 
metalų dirbinius ir kitas bran
genybes panaudoja užsienio 
vailiutai įsigyti.

Partizanų Daina.
Gegutėle, šį metelį 
Tu anksčiau pas mus parlėk. 
Apraudoki mus vargelį, 
Našlaitėliams mums padėk.

Bet parlėkus nepažinsi
Tu šalelės Lietuvos,
Neatrasi tos šakelės, 
Kur kadaise kukavai.

Čia jau viskas sunaikinta, 
Riogso akmens ir stubriai. 
Miestai, kaimai sudeginti, 
Likę vien tik pamatai.

Tūkstančiai lavonų pūva, 
Vėjas kaukia ant laukų, 
Rauda saulė ir mėnulis — 
Gaila žmonių išvežtų.

Čia motulė rankas laužė 
Išleisdama sūnelius, 
Čia sesulės gailiai verkė, 
Lydėdamos brolelius.

Tie upeliai ir šaltiniai 
Kraujo rožėm pražydės. 
Ach Lietuva, motinėle, 
Ar ilgai kentėt reikės ... ,

š. m. rugpjūčio mėn. 16 d., Rua Lituania 67-, ruošia 
šeimyninį šokių VaKARĄ su programa.

Pakvietimus galima įsigyti pas valdybos narius.
Lietuviškas bufetas — šokiai iki 4 vai. ryto.

Pradžia 20 vai.

Industria e Comercio de Calçados

gilliilliilliilliilliill.ilhilliilliilliilhUliilliiiiitlhilliilliilhilliilliilhilliilliilliilhiflitltiiíliH1iiiliilhiliiilhilliilliiliiiliiilliilliilliilliilliilliillHiliilliilliillunj  

j Metalo Išdirbinių «Industria Strazdas» 
1 atlieka įvairius geležies bei metalo išdirbinius, kaip g

f šaltkalvystės, galvanizavimo ugnimi, liejimas, varžtų |
| bei kablių dokalkom» eternitui ir brazilitui. g 

i Fabrikas: Rua Feliciano Bicudo, 28 - Skersgatvis iš g 
g Rua Ibitirama V. Prudente. g

| Raštinė: Rua do Carmo, 138-3.° S/3G6 - Fone 33-3865 g 
| São Paulo |
šiiHiiiiii'iiiiiiiiiiiiiiitiuiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiniiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiwiiiiiiii

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

Rua Javaės, 719 São Paulo

Jprindys & Čia
P' A R D U O D A

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS,
balso grynumas, skambumas

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

Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui

iii1' Rastinės Darbai ir Teisiniai Patarimai ĮĮĮĮ ■ mi uh•m nu
lin Natūralizacija, inventoriaus surašymas, išieškojimas UH 
''i'! skolų, persiskyrimai (desquites) nuomininkų išvary- [[{[ 
jįjį mas, kriminalinė ir darbo teisė. ||||
|llj Darbininkams patarimai veltui. Hll
hii 'i'11111 Galima kreiptis šiomis valandomis nuo 10 iki 12 vai. jjj| 
'ii> ir nuo 16,30 iki 19 vai jjj'Hh ’ 11

[jjj Ru i R tberlo Simonsen. 13 -- 3° — salas 306 ■ 310 till 
lĮj'i (Senoji rua do Carmo ir kampas P ęa Clovis Bevilaqua) JJjĮ 
Įjjj São Paulo

Maceinas ao Drąsu

PERES & PRANAS LTDA.
R Importação — Exportação

! Raštinė: - Av Churchill, 94 - 11.o and. - sala 1110 
Rio de Janeiro - Fones: 52-0229 e 32-6265

Em Minas Gerais:
S Peres & Cia. Ltda. - Leopoldina - R. Providencia. 71 j 
g Jother Peres de Resende - São Pedro dos Ferros

Amadeu Cesar Machado - Nanuque, Minas įį

NAUJOSIOS ZELANDIJOS 
LIETUVIAI SVEIKINA MINIS

TER! LOZORAITĮ 

Jūsų Ekscelenci ą,

N. Zelandijos lietuvių Ben
druomenės atstovu suvažiavi
mas, įvykęs Wellingtone, siun 
čia Tamstai, Pone Minister!, 
ir Tamstos vadovaujamam 
Korpui nuoširdžiausius svei
kinimus.

Suvažiavime priėmė Lie
tuvių Bendruomenės santvar
kos statutą, tarėme eilę klau
simų ir išrinkom valdomuo
sius organus.

Mūsų maža kolonija ir to
liau ryžtasi eiti darniu tarpu
savio sugyvenimo keliu, ugdy 
ti lietuviško jaunimo tarpe 
stiprų lietuvybės jausmą, po
puliarinti Lietuvos vardą ze- 
landiečių tarpe ir visomis 
išgalėmis prisidėti prie Lietu
vos išlaisvinimo.

Nors ir toli būdami, mes 
atydžiai sekame lietuviu trem 
tiniu gyvenimą, džiaugiamės 
kiekvienu jų pasiektu laimėji
mu, giliai vertiname Lietuvos 
Pasiuntinių nuveiktus darbus 
ir tikime Lietuvos laisvu ry
tojum.

Linkime Tamsiai ir visam 
Lietuvo« Diplomatiniam Kor
pui ištvermės ir sveikatos 
šiame sunkiame Lietuvos lais
vinimo darbe.

Su gilia pagarba.
Dr. A. Butkus

NZ LB Krašto Valdybos 
Pirmininkas

LIETUVIAI SKAUTAI MINI S- 
TER1UÍ LOZORAIČIUI.

Akademinio Skautų Sambū
rio nariai, aukštai įvertindami 
Lietuvos Diplomatijos deda
mas pastangas Lietuvos iš
laisvinimo darbe, nuoširdžiai 
sveikina Jūs ir visus Diplo? 
matijos Atstovus, linkėdami 
ištvermes jūsų vedamoje ko, 
vo.įe. Bukite tikri, kad mes, 
akademikai skautai, visomis 
išgalėmis remsime Jūsų dar
bą skirdami . savo jėgas ir 
įgytas žinias mūsų kenčian 
Čiai Tėvynei,

Ad Meliorem! ,
Fi. K. Kasperavičius, 

Akademinio Skautų Sąjūdžio 
III ji Stovykla.
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KEIKIA BALDŲ? KREIPKIS Į TAUTIEČIO 
J. L. Galinskas Lida.

BALDŲ SAND Ė L Į.
A V. DR. GIACAGLINI, 7Í-C — K. A Į PINA.
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IMEKANIKOS DIRBTUVE
Į; Gaminami įvairiausių braižinių vitražai, 
j: vieliniai tinklai tinkavimui ir tvoroms, 
:: langų stiklų apsaugos, užtvaros, geležinės 
:: durys ir vartai, banguotos skardos durys 
H pagal mąstą.

Gaminami žibintuvai įvai- 
ria'usių tipų. Daromi įvairių • 
dydžių grąžtai žemei gręž
ti. Pardavimas grynais ir 

išsimokėtinai.

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

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 reprodukcijos 
RUA SÃO CAETANO, 447 —TEL. 4-5576 — SÃO PAULO

BBaaawaaBBaaaa«MB«Uf aaa»aB8BafiaBBaaBaaaBaaBaBBaB8aaaBaaa8BBawBaBBB8Ba8aaBa8BBaa8aBaaaaaaa8Baaaaaa8BB

Produto da COMPANHIA PROGPFSSO NACIONAL . Rua José Paulino, 717 - Fone 51-7277 - São Paulo

®r\- , • SKUBIAI REIKALINGI i meiMOCiiC) IIT Laboratorio kanikos dirbtuvę šaltkalviai -
------------------------ :—:------------------------------------------------ (sereleiroj atlyginimas geras 

aVIL'GII KCAjT Ii Ci ICA '™iptis: Av- Zelina-714 ’tun U Vo.
RUA BENJAMIN CONSTANT, 103 — São Caetano do Sul 

i||it||ii||i.ilii||ii|ini|ii||iiiini|ii||ii||ii||ii|iniiii|)ii||ii]]niiii||ii||ii||ii||ii||ii|)ii||ii||it|iii||ii||ii||ii||ii||ii||ii||ii||ii||ii||ii|iii||ii|| illiiluniiilliilliilliiiliiiiiilliniiilliilliilliiluniiilliniiiiiiiiiiiiiiiiiiilliilU'iununiiilliillhiiiiiiiilliillHIliilIl

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.

JORGE MATELIONIS
KRAUTUVĖS:

☆Rua São Caetano, 526
Fone 35-3260

Rua São Caetano, 510

São Paulo

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINTOJAI

VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS 

L I N D O Y A

1RMÃCJ C A IR IR IE IRI
Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, kurio 
puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau visi yrą vien
balsiai pripažinę. Pabandykite, įsitikinkite ir visa

dos naudokite!
RUA DINO BUENO, 795 a 835 Caixa Postai 3967 
TELEFONES: 51-4019 e 51-2223 SÃO PAULO
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NAUJOS GIMNAZIJOS PAŠ
VENTINIMAS

Ši sekmadieni, 17 d. rugpjū
čio 15:30 vai. bus pašventina
mi nauji seselių pranciškiečių 
gimnazijos rūmai, iškilmėse 
dalyvaus São Paulo miesto 
préfeitas Dr. Armando Arruda 
Pereira ir kiti švečiai. Moky
klos mokiniai išpildys kelis 
gimnastikos numerius.

LITUANISTIKOS KURSAI.

Įvykusiam»1 praėjusį sekma
dienį Liet. Kat. Moksleivių 
Sąjungos susirinkime nutarta 
susirinkti du kartu per mėnesį: 
antrą ir paskutinį kiekvieno 
mėnesio sekmadienį. Susirin
kimų progamoj bus nagrinė
jami klausimai iš lietuvių li
teratūros, istorijos, geogra
fijos. Daugumoj ši programa 
bus išpildoma pačių narių. 
Sekantis susirinkimas skirtas 
susipažinti su Maironio kūry
ba. p rogramoj dalyvaus Nar- 
dis Antanaitis, AIg. Žibąs, Ire
ne Šimonytė, o Bronė Jarma- 
lavičiūtė paįvairins susirinki
mą paskanbindama pianu. Su
sirinkimas įvyks 31 d. rug
pjūčio po 8:30 vai. mišių V. 
Zelinoj. mokyklos patalpose. 
Į susirinkimus krečiama visa 
lietuviška moksleivija, nes 
čia turės labai gražios progos 
susipažinti lietuvių literatūra,

darni, ar jaunoji kartą bus 
lietuviška ar ne.

Jų širdys, anot Maironio, 
Lietuvai šaltos kaip ledas

Vaikams gatvėse leidžia 
siausti ištisas valandas, o lie 
tuvių kalbas pamokoms nesu 
randa laiko.

Ar tiek teverti tie kraujo 
klanai ir gyvybių kalnai sūdė 
ii ant tėvynės Lietuvos aukų 
ro? Lietuvi, susikaupk ir pa
galvok, ar atlieki savo parei 
gą Tėvynei. Keliais, retkarči 
ais numestais, grašiais savo

nės vėlę Masių šeima yra 
užprašiusi egzekvijas 22 d 
rugpjūčio 6:30 vai. Pažįstami 
kviečiami dalyvauti pamal
dose.

— Už A. A. Domicėlės Am
brazevičienės vėlę 31) tos die 
nos egzekvijos bus atlaikytos 
ateinanti pirmadienį 8 vai. 
Vila Zebnos parapijos bažny 
čioje.

Padėka
Už gerai 2 d. rupiūčio praė

AfA. Dom. Ambrozevičienė.

istorija, kultūra. Busimoji in
teligentija atitruks nuo lietu
viškos kolonijos ir į visus jos 
reikalus numos ranka, jei ji 
mokslo metais nesusipažins 
ru lietuvių tautos kultūra. Su 
gailesčiu reik konstatuoti 
faktas, kad nemaža dalis lie
tuvių tolsta ir šalsta Lietuvos 
reikalams nei kiek nesisielo-

S-gos «Dainava» Rio de Janeire aktyvistai, kurie uoliai dalyvauja kultūriniam kolonijos 
gyvenime. S-gai pirmininkauja J. Malaiška 

r.uoja
Tautiniams 

St. Dutkus.
šokiams parengimų metu ukompa-

Ką pasakytų matydamas to 
kį vaizdą lietuvis partizanas, 
tas miško brolis, kuris savo 
gyvybės nesigaili už «mūsų 
sodybas ir bočių kapus»?

apsileidimo neišpirksi.

'lIllllilllllllillliIllillllllliillillliflIiHlillllillillliilliillitllnlhill.illillliiIlilllillliillHlhllIlllllilliüblllillIllllillllItllllliillillliilliillilllHlnillnHirtliiiMI)!:

prietelių K. Brat 
14 rug- 

gimtadienį ir 
Tamoliūną, \ieną

IRM Aos

— «M.L.» 
kauską švenčiantį 
piūčio, savo 
Motiejų 
«M.L » kūrėjų ir pūlaikytojų, 
15 rugpjūčio švenčiantį savo 
metines, draugai ir prieteliai 
sveikina ir linki laimės.

— Už À.A. Veronikos Maste

jusio šokių vakaro, «Daina
vos» valdyba reiškia sekanti 
ems asmenims didelę padėką, 
be kurių prisidėjimo nebūtų 
galima to didelio vakaro su
ruošti.

Pirmoje vietoje mergaitėms 
tautinių šokitt dalyvėms: pane 
lems, Ilzei Bylovaite:, Hertai 
Čepaitei. Danguolei Strimaity 
tei,Zosei Jurelevičiūtei. Verai 
Bernatavičiūtei ir ooniai Bro 
nei Malaiškitmei, kuri taip pui

BAUŽYS
Regintrado no C.R.C. sob o n.o 551

AVENIDA ZELINA, 749 — VILA ZELINA — S. PAULO

= Aberturas de firmas
Encerramentos de firmas

3 Transferencias de firmas
■= Contratos na Junta Comercial
2 Distratos na Junta Comercial
g Escritas Fiscais
= Escritas Comerciais

s HORÁRIO das 8

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

às 19 horas.

Nuvykę į Santos, Praia José Menino 
neužmiršk
Pensionu

Virtuvė pirmos

pasinaudoti šeimyniniu 
«Sete de Setembro»
rūšies. Užkandžiai duodami 

bet kuriuo metu
Pensiono savininkas LILIAN KOTCHENKO

RUA SANTA CATARINA, 22 - SANTOS JOSE MENINO
FONE 4-3570

Oficina de Modelos 
para fundição e 

Marcenaria’

PETRAS ŠIMONIS'
BRAIŽYTOJAS - 

MODELIST A S

Įvairiausi modeliai ma i 
šinų lydinimui!

BALKONAI. VITRI-; 
NOS IR KOMERCINIU 
ĮSTAIGŲ ĮRENGIMAI!

VIS.I KITI MEDŽIO 
DARBAI!

São Paulo, Vila Zelina 
Rua Venda Nova, 46

Recados Telef. 3-0710 .

kini paruošė tautinius šokius. 
Vyrų choro dalyviams:

S. Kumpiui, S. Ja 
seliūnui ir J. Pelaniui. Choro 
paruošimas priklausė P. J. 
Malaiškai, kuris del darbo 
negalėjo dalyvauti baliuje.

Bendrai vakaro parengime 
ir bufieto tvarkyme bei jo pa 
ruošime, valdyba taria nuošir 
dų ačiū poniai Žvironienei ir 
B. Žvironui, poni ims U. Gau 
lienei, O. Strimaitienei. Šių 
keturių pasitarnavimas buvo 
pavyzdingas. Taip pat dėkoja 
ponui A. Girniui, ŠV. Kazimie 
ro Bendruomenės išdininkui, 
už tvarkos vedimą prie durų 
ir svečių priėmimą, p. A. 
Špinkui, kuris be jokio atly
ginimo savo mašina suvežė 
iš Keturių miesto dalių, bufe
tui pagamintus produktus; p. 
A. Strimaičiui, V. Kyseliui ir 
A. Jonaičiui už didelį pasi
darbavimą visoje vakaro tvar 
koje.

Ir, ypatingai, valdyba reiš
kia ponui Stasiui Dutkui didė 
lę padėką, kuris puikiai akom 
paniavo su savo armonika 
tautiniams šokiams, ir visus 
linksmino savo grojimu. Dė
koja Inžinieriui Pranskevičhii
už parūpti’imą radio vitro los 
su aparatu.

«Dainavos» Valdyba
Rio de Janeiro

1952 rugpjūčio m. 5 d.

NAUDOKITĖS PROGA
Parduodama Singer 31,15 

siuvama mašina su motoru, 
rua Marechal Malet 80 V. Ze
lina. Smulkesnių informacijų 
vietoj betkurią valandą.

IŠNOMUOJAMOS naujos, 
švarios patalpos —- armaze
nas (7x7), Roseiras ir Rio do 
Peixe (buvusios 14-tos) gatvių 
kampe. 48 nr. V. Belą. Bet ko
kiam bizniui puiki vieta. In
formacijos vietoje bet kurią 
valandą.

Puiki proga nusipirkti 
M É SINE

Su gyvenamu butu 
Rua Mareliai Maleit, 76 V. Ze 
liną. Smulkesnių informacijų 

galima gauti vietoje.

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

JAKUTIS & LAPIENIS LIDA-

AVENIDA DR. GIACAGLINI, 34-C - VILAALPINA
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