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Savaitinė Politiniu įvykių Apžvalga
Egiptas

didelių socialinių reformų iš
vakarėse. Gal nė vienam pa
saulio krašte nėra tiek skurdo, 
kaip Egipte. Kraštas yra atsi
likęs įvairiais atžvilgiais. Liau 
dis gyvena labai vargingai. 
Vieton namų gyvena žemeje 
iškastose duobėse. Mokančių 
skaityti ir rašyti yra tik de
šimts nuošimčių. Tiek vyriau
sybėj, tiek aristokratijoj di
delis moralinis palaidumas. 
Turtingiausi žemės plotai 
nedidelio skaičiaus turtuolių 
rankose, o. šalia jų milijonai 
pubsadžiu gyvenančių. Re- 
fui inų reikalą daug kas matė. 
Net ir pasai.nta vyriausybe. 
Bet neturėjo drąsos jų pra
vesti. ko kiti neišdrįso, tai 
pasiryžo padaryti, iš išvaiz
da - melancholikas, gen. Nagib. 
P moj eilėj bus pravedama 
ži uics leiorma. Egipte pro- 
jv tuojama reforma yra la
bu artima pravestai prieš 30 
melų Lietuvoj žemės refor
mai Būtent, kiekvienas be
žemis gaus 8 ha žemės, o 
pne dvaru centrų bus palik
ta po 80 ha. Žemė iš stam- 
b , jų savininkų numatoma nu- 
s inti penkerių metų laiko- 
t i <y. Savininkai kol dar ne
it ivinta žemė, ją gali par- 
«■. >ti mažažemiams ar beže
miams

anai tuntus ir buvusios poli 
tinės partijos Naujoms par 
tijums organizuoti ledimui 
gauti reikalinga vidaus rei
kalų ministerijai partijos pro
grama, steigėjų vardus, par
tijos numatomas pajamas pa
rodyti.

LIBANO
vyriausybėje šią savaitę irgi 
įvyko žymių pasikeitimų. Par 
lamente opozicija smarkiai 
kritikavo vyriausybę del jos 
įsivėlimo į nešvarius biznius. 
Ministeris pirmininkas atsista 
tydino. Restublikos preziden
tas vieton naujo kabineto su
darė triumviratą, iš trijų vy
rų tarybą, kurios padedamas, 
valdys, nežinia, kaip ilgai, 
kraštą. Libano vyriausybės 
krizei turėjo įtakos Egipto 
įvykiai.

BALTIJA - NĖRA RUSŲ EŽE 
RAS.

Prie Anglijos krantų suirau 
kiamasŠiaurės Atlanto Organi 
zacijos laivynas, viso 160 įvai 
raus didumo vienetų, kurie 
dar šį menesį pradės mane
vrus Baltijos juroje. Be laivy 
no dar dalyvaus šimtai įvairių 
rūšių lėktuvų. Karių skaičius, 
dalyvaujančių manevruose šie 
kia 35 tūkstančius. Gen. Ridg 
way ir admirolas Lynde Mc 
Cormick vadovaus mane
vrams. Tai bus didžiausi ma
nevrai koki yra buvę taikos 
metu. Kairu bus įspėjimas Ru 
sijai, kad negalvotų apie Skan 
dinavijos užpuolimą. Taip pat 
bus pirmi manevrai Baltijos 
jūroj, kartu ir priminimas 
Kremliui, kad Baltija nėra 

vien lik Rusijos ežeras
Tuo metu vyks’manevrai ir 

Švedijos ginkluotų pajėgų sa
vo teritorijoje.

NACIONALIZMO BANGA P1E 
TU AMERIKOJE.

Praėjusią savaitę Čili buvo 
prezidento rinkimai. Buvo 
išstatyti trys kandidatai. Ta
čiau iš jų kaip reikalauja 
krašto konstitucija, nė vienas 
negavo absoliutinės balsų dau 
gumos. Daugiausia balsų su 
rinko nacionalistų atstovas 
gen. Carlos Ibanez. Dabar 
priklausys nuo parlamento, 
negavus tiesioginiu balsavimu 
halsų daugumos, renka vieną 
iš kandidatų pats parlamen
tų. Paprastai išrenkamas dau 
giausia balsų surinkęs. Žino
ma, gali būti išrinktas ir kitas. 
Einant nusistovėjusiais papro 
čfais krašto valdymą į savo 
rankas turės paimti gen. Car
los Ibanez.

Kas jis toks? Jis jau Clli 
valdė 1928-30 m. Bet del eko 
nominės krizės pasitraukė. 
Politinėmis pažiūromis yra 
visu šimtu procenti$naciona- 
listas - diktatorius. Pirmais 
savo prezidentavimo metais 
artimai bičiuliavosi su Musso 
lini ir kitais ano meto diktato 
riais. Jo užsienio politika bus 
grynas Argetinos Perono po
litikos pamėgdžiojimas. Jau 
dabar pareiškė, kad nutrauk
siąs karo sutartis su Ameriką, 
susidraugausiąs su Kremliumi 
ir 1.1. Tai penktas lotynų Ame 
rikos kraštas, kur diktatūra 
atgyja.

— Šia savaitę už São Vi
cente, Praia Grande ir apy
linkėse, vyksta São Paulo 
estade esančių kariuomenės 
dalinių manevrai.

— Dardanelų sąsiauryjo 
manevravo turkų karo pajė
gos.

— Rusija kaltina Ameriką, 
kad pastaroji ruošianti per
versmą Persijoj. Teisingai sa
koma: kuo pats kvepia, tuo 
kitus tepa. Kai komunistai 
buvo suvaldyti, ir tvarka ats
tatyta, tai dabar savo bėdas 
meta amerikonams.

— Jugoslavija iš vakarų są- 
junginikų gaus 99 milijonus 
dolerių paskolos.

— Valerian Zorin, naujas 
rusų atstovas prie ONU ir Za
rubin, naujas rusų ambaza- 
dorius prie Amerikos vyriau
sybės atvyks Amerikon 15 d. 
rugsėjo.

— Žinomas vokiečių finan- 
sistas, kuris šiomis dienomis 
lankėsi Persijoj, pora kartų 
matėsi su ministeriu pirmi
ninku Mosadegh. Jo kelionės 
tikslas yra ir biznieriškas ir 
kartu politinis, kaip jis pats 
yra pareiškęs spaudos atsto
vams. Vak. Vokietijos vyriau

sybė savo garsiam finansistui 
leido atidaryti banką.

— Italijoj, naujoj atkurtoj 
fašistų partijoj įvyko skili
mas.

— Rio de Janeire, kai ku
rie parlamento atstovai, da
bartinės vyriausybės bendra
darbiai ruošia dirvai konsti
tucijos pakeitimui. Pirmoj ei
lėj norima pakeisi! tie para
grafai, kurie leistų perinkti 
respublikos prezidentą ir es- 
tadų gubernatorius. Šia pras
me bandymas keisti konstitu
ciją jau nebe pirmas. Bet. vie
šoji nuomonė ir daugumas 
atstovų šį projektą atmetė. 
Sunku tikėti, kad šis bandy
mas dabar būtų sėkmingas.

— Prančūzijos užsienio rei 
kalų minsiteris Schuman ir 
Vak. Vokietijos kancleris Ade 
nauer tariasi Saaro kraštą 
liečiančiais klausimais.

— Strasburge prasidėjo Eu 
ropos Tarybos susirinkimas. 
Vienbalsiai patvirtinąs Euro
pos politinės bendruomnės 
projektas.

— Berlyne rusai sulaikė du 
anglų karininkus ir tris karei 
vius.-

— Pasirašyta Vak. Vokieti
jos ir Izraelio (žydų) valsty
bės, sutartis, sulig kurios Vo
kietija sumokės už nacių pada 
rytus žydams nuostolius tris 
bilijonus 450 milijonų markių. 
Pats pasirašymo aktas, tarp, 
ministério pirm-ko Adenauer 
ir Izraelio užsienių reikalų 
ministério Moshe Sharett praė 
jo, trukęs keliolika minučių, 
įtemptoj nuotaikoj. Nedalyva
vo nei spaudos atstovai, nei 
fotografai. Nebuvo ištartas ne 
vienas žodis ir nespaustos 
rankos po pasirašymo. Tik 
kiek vėliau buvo paskelbtas 
trumpas, oficialus komunika
tas.

— Ateinančio mėn. pradžioj 
numatoma krašto apsaugos 
ir jūrų ministeriu pakeitimai.

— Brazilijos nepriklrusomy 
bės šventės proga São Paulo 
mieste buvo įspūdingas gin
kluotų pajėgų paradas. Ta 
pat dieną prie nepriKlausomy- 
bės paminklo Ypirangoje gu
bernatorius Lucas Nogueira 
Garcez uždegė amžinąją ugnį, 
kuri nuolat degs nepriklauso
mybės paminklo.

— Politinei policijai pavyko 
sutrukdyti geležinkeliečių 
streikas Paraná-Santa Catari
na geležinkelių linijose.

— Įvykusiame Prancūzijoje 
blaivininkų kongrese konsta
tuota, kad daugiausia alkoo- 
linių gėrimų sunaudoja Pran
cūzija. Čia didesnis nuošimtis 
yra alkoolikų negu kur kitur. 
Trečioj vietoj eina Čili.

— Meksikos politikai pasiū 
lė naują projektą išrišti Korė 
jos politinei krizei. Kai jau 
yra žinoma, Korėjoj dery
boms didžiausia kliūtis, tai 
komunistų nesutikimas, kad 
karo belaisviai galėtų apsi
spręsti laisvai grįžti ar ne 
grįžti į savo kraštą. Meksi- 
koks prezidentas pasiūlė ONU 
posėdžiams naują projektą, 
tiesam esmėje nieko naujo 
nėra, kuriame sakoma:

1. Betarpis pasikeitimas ka 
liniais norinčiais grįžti j savo 
kraštą.

2. Likusieji, nesutinkantieji 
grįžti, turi būti išdalinti į 
įvairius kraštus, ONU narius, 
kur jiems bus suteikta pagal 
ba ir darbas.

3. Kada bus normalizuota 
Korėjos padėtis, valstybės 
kuriose bus apgyvendinti ko
rėjiečiai, padės jiems grįžti 
į savo kraštą. Rusų spauda 
šiam pasiūlymui nepritaria.

— Montevideo mieste tre
čiadienio naktį sustreikavo 
susisiekimo įmonių tarnauto
jai reikalaudami pakelti atly- 
gimą. Parlamentas paskyrė 
komisiją padėčiai ištirti.

— Persijos - Anglijos dery 
bos dar vis prie konkrečių 
davinių nepriėjo.

— Rusija balsavo prieš 
priėmimą Indokinijos į Jung
tinių Tautų Organizaciją. Mat 
ten nekomunistinė vyriausybė.

— Bolivijoj politinių parti
jų neapykantai nėra ribų, 
'lai kraštas, kuriame niekad 
nėra ramumo ir gyvybės pa
tikrinimo. Štai vėl pasaulinės 
agentūros šią savitę pranešą, 
Chiquinquira apylinkėje, susi 
rėmime su policija žuvo daug 
«politinių banditų» ir 36 poli
cininkai.

— Jugoslavijos radio pra
nešė, kad pradės prekybos 
derybas su Argentina ir tiki 
si artimoj ateityje dar daugi 
au išplėsti prekybą su Brazi 
lija.

— Jugoslavijos diktatorius 
Tito pareiškė, kad Rusija 
artimoj ateityje nepuls Jugos 
lavijos. Ojei tai įvyktų, tai 
pasaulis taptų įveltas į naują 
didelį karą.

Europos gynimas, anot Ti
to, didelėj daly priklauso 
nuo Jugoslavijos. Jei rusai 
turėtų bazes Adriatikos jū
rose, tuomet Viduržemio jūra 
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kurią labai lengvai gali įsigyti pirkdamas 
loterijos bilietą tik u ž CR. 6 10,00 ši 
Geladeira yra nauja paaukuota General 

Motors do Brasil S. A
Ją pamatyti gali kiekvieną dieną 

Vila Zelinoje.
Pelnas skiriamas klebonijos statybai.fI

nebūtų daugiau vakarų sąjun 
gininkų kontroliuojama. Ir 
del šių preižasčių Tito mano, 
kad vakarai duos reikalaingą 
Jugoslavijai apsiginklavimą.

Jugoslavija pati gali apsi
ginti nuo bet kokio rusų sate 
lito. Jei tai būtų bendras puo 
limas Rusijai padedant, tai 
jau kitas klausimas, pasakė 
Tito žurnalistams.

— Brazilijos šiaurėje, La
goa Grande mieste įvyko sa
votiškas nesusipratimas del 
papūgos, kuri buvo pavogta 
iš vieno gyventojo ir užtikta 
turguje pas vieną darbininką. 
Savininkas pašaukė policiją 
vagį areštuoti. Pastarasis ne
norėjo pasiduoti. Prasidėjo im 
tynės į kurias įsivėlė ir dau
giau žmonių. Pasibaigus peš
tynėms buvo keletas sužeistų, 
o papūga išsigandusi trukš- 
mo, pabėgo.

— Buvęs São Paulo guber
natorius Londone spaudos ats 
tovams pareiškė, kad jis yra 
užsakęs du sprausminius lėk
tuvus, kurie bus įteikti dviejų 
metų laikotarpy.

— Amazonas sostinės lai
kraščiai rašo, kad karo poli
cija 7 d. rugsėjo ruošėsi nu
šalinti laikinai einantį guber
natoriaus pareigas Alfredo 
Marques ir estado valdžią ati
duoti teismui. Sąmokslas bu
vo sužinotas iš vakaro ir im
tasi reikalingų atsargumo prie 
monių. Nepasitenkinimo prie
žastis — neišmokėjimas laiku 
algų.

— São Paulo rinkoje, jei 
greitu laiku neatvyks laukia
mas transportas, bus trūku
mas ryžių. Tuo reikalu gu
bernatorius kreipėsi į rėspu- 
blikos prezidentą, kad reika
las kaip galint grečiau būtų 
sutvarkytas. Spaudos prane
šimais Goiaz estade jau senai 
geležinkelių sandeliuose guli 
sukratuti šimtai tūkstančių 
maišų ryžių. Viską trukdo 
stoka transporto priemonių, 
kuri ir yra svarbiausia Bra
zilijos progreso kliūtis.

— Žiniomis iš Rio de Ja
neiro, Respublikos preziden
tas Getulio Vargas palankus 
São Paulo estado gubernato
riaus Lucas Nogueira Garces 
kandidatūrai į prezidentus

— Į Rio de Janeiro atvyko 
iš Čili gen. Armando Cortinez, 
kuris buvo vienas pirmųjų 
lakūnu perskridusių Andų au
kštuosius kalnynus vieno mo
toro lėktuvu.

Lietuvos nacionaljpg: 
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Laisvojo pasaulio spau 
dos puslapiuose

«R. Europos pabėgėlių ar
mijos štabas» Šveicarų dienr. 
«Neue Zür. Zeitung» Nr. 
187/52 įsidėjo tokį pranešimą 
apie «pabėgėlių iš Rytų armi
jos štabą»: Vidurio ir Rvtų 
Europos karo veteranų federa 
cijos vykd. komitetas per savo 
konferenciją Londone priėmė 
rezoliuciją, kuria rekomenduo 
jama Vakarų valstybėms pabė 
gelius iš Rytų Europos įtrauk 
ti į Vakarų gynimo sistemą. 
Tos «išlaisvinimo armijos», 
kuri turėtų būti sudaryta iš 
tautinių junginių, vyr vadais 
numatyti: generolai Andersas 
- Lenkijos, Velčevas - Bulga 
rijos, Kudlačekas - Čekoslo
vakijos, Žako - Vengrijos, Pe 
trescu - Rumunijos ir pulki
ninkai: Rebanė - Estijos. Sil 
gailis - Latvijos ir Lansko- 
ronskis '- L etuvcs.

Prieš kiek laiko am čių N.A. 
Newspaper Alliance paskelbė 
žinią, kad kovoti drauge su 
aktyviaisiais rezistentais prieš 
okupantus rytų kryptimi pasu 
ko apie 5 000 pabėgėlių. Kiek 
plačiai» tą žinią papildo estų 
leidžiamas Londone «Eesti 
Hąal». pažymėdamas, kad tuo 
reikalu JAV kongreso narys 
Armstrongas yra pateikęs 
kongresui atitinkama įstatymo 
projektą. Toji armija eraigran 
tų turėtų apie 120.000 vyrų. 
Jai vadovautų lenkų gen. 
Andersas. Sudarydamos tokią 
armija, JAV tikrai patvirtintų 
savo realius norus išvaduoti 
bolševikų okupuotus kraštus. 
Armstrongas sakosi turįs nuo 
rašą memorandumo, kuri bu
vo š. m. kovo 12-15 d. Pary
žiuje sušauktos konferencijos 
8 anapus gelež. uždangos 
esančių kraštų kariniai atsto
vai įteikę Europos armijos 
vyr. būstinei. Sudarymas toki 
os armijos, kuri kovotų su 
tautiniais ženklais, Armstron
go tikinimu, ne tik padidintų 
karių skaičių Vakaru pusėje, 
bet taipgi sukeltų realias viltis 
tautoms am nūs gelež. uždan
gos. Apie «Išlaisvinimo armi
ją» paskelbė ir vokiečių evan 
geliku savaitr «Christ und 
Welt»'

PASAKOJA GRĮŽUSIEJI IŠ 
LIETUVOS

Šiurpus ir liūdnas miško

brolių likimas. Tačiau, nepai 
sant to, nors pavojus jiems 
visą laiką tyko iš kiekvieno 
kampo, jų eilės, priešingai 
kai kurių žmonių tvirtinimams, 
kad Lietuvoje pogrindinis 
sąjūdis visai išnyko ar susilp 
nėjo, ne tik nemažėja, bet 
greičiau net gausėja. Apie 
Ukmergę, kurios apylinkes 
pasakotoja geriau pažįsta, 
esą daugiau miškų. Sunku 
esti ypač žiemą. Vasarą ir 
kitais metų laikais - geriau. 
Pasakotoja primena neseną 
įvykį Siesikuose, kur vienas 
lietuvis per Rožančinės atlai 
dus, norėdamas įskųsti parti
zanus, užsiprašė rusus, bet 
per susišaudymą ir pats žuvo 
- ir tai nuo tų pačių rusų kul 
kos. Platėliau papasakojo apie 
partizanų Šviedrio, be to, bro 
lių Antano ir Vlado Vaičiūnų 
žuvimo aplinkybes. Jų gimi
nės buvo išvežti į Sibirą. Kur 
įtaria turint ryšių su partiza
nais - išveža ištisais kaimais. 
Prie Lėno ežero žuvo taip 
pat vienas vokietis karys, 
susidėjęs su partizanais. - jį 
įvijo Į Lėno ežerą, ir jis iš 
ten gyvas jau nebeištrūko. 
Žmonės jį vadino Franzu. 
Jis buvo taip pat pramokęs 
lietuviškai, kaip veik visi ki
ti vokiečiai, atvykę iš Rytprū 
šių sau duonos ir uždarbio 
ieškoti. Apskritai, pasakoto
jos tvirtinimu, faktiškai kaime 
šeimininkauja partizanai. Par 
tizanu gyvenimą pasakotoja, 
pasirodo, pažįsta geriau ir iš 
arčiau..Ji su seseria yra purve 
žusios i Vakarus jų dainų ir 
šiaip kūrybos. Nors pakeliui 
(jų transportas ėjo per Vilnių 
ir iš Rytprūsių buvo nukreip 
tas perLenkijąjviską atiminėjo 
ir į kiekvieną vagoną atėjęs 
rusas karininkas ragino «vis 
ką užmiršti», o apie bolševi
kus grįžus tik gerai atsiliepti, 
tam ir spec, pažadus turėjo 
duoti, - bet joms pavyko tas 
dainas gerai paslėpti ir vis 
dėlto išsivežti Į Vakarus. Jų 
tvirtinimu, tas dainas sukuria 
patys partizanai. Tai
palaiko žmonių nuotaikas. 
Pasakotoja apie lietuvius atsi 
liepia labai gerai, į Lietuvą 
norėtų, jei tik būtų galima, 
grįžti ir vėliau - bent pažiū
rėti, kaip dabar ten viskas 
atrodo, kur joms visa tiek 
pažįstama.

— Karo lietuviai laukia kaip 
išganymo. Kaune būdamos

yra klausiusios per radiją 
Amerikos Balso pranešimų 
iš New Yorko lietuviškai. Ge
rai girdėti vakare 7 vai. Ryto 
9 vai. girdėti labai prastai - 
matyti, smarkiai trukdo. Jo 
transliacijų klausosi taip pat 
komunistai - ir geriems pažįs 
tamiems papasakoja, ką girdė 
ję. Seserys yra dirbusios vi
sus ūkio darbus. Bado šiuo 
metu Lietuvoje dar neturėtų 
būti, bet patys rusai sako, 
kad su laiku ir Lietuvoje bus 
taip, kaip pas juos. Prie to 
gali prieiti po poros trejų me
tų. Tada, pačių rusų tikinimu, 
negalės net iš kolchozų eiti. 
Rusų daugiausia gabenama iš 
Maskvos ar Leningrado rajo
nų - vis vadais. Lietuviams 
sunku gauti geresnį darbą 
mieste net ir fabrike. Komu
nistų skaičius auga - bet daug 
stoja į juos visai ne iš įsitiki 
nimo. Jie ypač pikti, o iš vi
sų ar tik ne bjauriausi vad 
istriebiteliai. Tačiau taip juos 
viešai vadinti draudžiama - 
reikia sakyti «liaudies tarnai». 
Bet žmonės savo tarpe šaukia: 
«skrebai». Kiti iš jų net sulie 
tuvina savo p-.vardes. Jie 
kartais bjauresni net ir už 
rusus. Rusai sutikę pasiteirau 
davo, kur eina, pasakydavo 
«biednos» - ir leisdavo eiti 
toliau, nors jos neturėdavo 

Lietuva šalis gimtoji.

jokių su savim dokumentų. 
Pasitaikydavo ir vienas kitas 
iš lietuvių komunistų, kuris 
dėl to neuždarydavo jų į da
boklę, tik liepdavo dingti iš 
akių. Jei bus priimtos į nak
vynę jo rajone, tai nukentės, 
sakydavo, tas žmogus, kuris 
apie tai nepraneš.

Iš seniau buvusių Lietuvo 
je vokiečių nieko neteko su
tikti. Kai kurios vokietės ėmė 
per daug plepėti, ir dėl to 
lietuviams teko nukęsti, tai 
partizanai jas visas surinko 
ir iš kaimų išvarė atgal į 
miestelius: sako, kvailos bo
bos, nieko nežino, o plepa. 
Jei būtu buvusios lietuvės ir 
taip skundusios saviškius ar 
nemokėjusios liežuvio laikyti 
už dantų, tai būtų jas kitaip 
sutvarkę Ir čia lietuviai paro 
dė dar vieną savo žmonišku
mo bruožą.

ELTOS KOMUNIKATO 1952. 
viii 6 apie naują vykdo 
MAJĄ TARYBĄ ATITAISY

MAS
Gerb Pone Redaktoriau,
Prašau neatsis.iRyti paskelb 

ti Jūsų laikrašty ELTOS ko 
munikato 1952 VIII. 6 apie 
naują Vykd. Tarybą atitaisy
mą

Nežiūrint, kad per YLJKo 
ir VT Pirmininkus buvo dėta 

pastangų atitaisyti numatytą 
skelbti klaidingą Eltos komu
nikatą, vis tik jame yra palikę 
stambių netikslumų, dėl kurių 
esame priversti pasisakyti.

1) Eltos komunikatas 1952. 
VIII. 6 skelbia, kad V1II.1-3 
d. d. posėdžiuose buvo «su
daryta ir patvirtinta nauja 
Vykd. Taryba iš 5 asmenų».

Taip, Vykd. Taryba buvo 
sudaryta, bet ji nebuvo ir ne
galėjo būti patvirtinta. Nauja 
Vykd. Taryba tvirtinama tik 
po to, kai ji VLIKui pateikia 
savo darbų planą ir jį VLI- 
Kas priima.

2) Lygiai netiesa, kad VT 
buvo sudaryta iš penkių as
menų Z. Ivinskiui savo kan
didatūrą dar prieš balsavimą 
atsiėmus, jo pavardė, iš an
trojo p. J. Norkaičio pasiū
lyto sąrašo, buvo išbraukta. 
Tad tame sąraše liko tik ke
turi balsuojami kandidatai, 
nors prieš tai daugumos buvo 
nutarta sudaryti VT iš penkių 
asmenų. Ir tik po balsavimo 
kai kuriu asmenų buvo pa
reikšta, bet nebalsuota, k- d 
Liet Frontui yr < rezervuo.i - 
ma valdytojo postas Vykd. 
Taryboje.

3) Eltos komunikatas prii 4 
p-'-'uis- VT rinkimus sudaro

(Pabaiga 3 pusi.)

Argentinos lietuviškų komunis 
tų karštligė. 

Rašo Vladas Veselauskas

Patys pirmieji lietuviškų 
organizacijų pradai Argentino 
je buvo nežymūs. Mažas skai 
čius lietuvių nieko ypatingo 
negalėjo parodyti. Pasakoja
ma, kad iŠ seniau atvykusių 
lietuviu Pauga buvęs labai 
taurus. Jis pats nėra sunešio 
jęs nė vieno kostiumo. Beveik 
visą uždarbį atiduodavęs kilni 
ems lietuviškiems reikalams. 
Lietuvai esant po Rusijos jun 
gu, tuo metu argentiniečiai 
turėjo labai mažą supratimą 
apie Lietuvą. Pauga net yra 
apmokėjęs vienam Argenti
nos dienraščiui, kad talpintų 
straipsnelį, kad lietuviai, tau 
tiniu požiūriu, nieko bendra 
neturi sn rusais, Taip pat Ar 
gentinoje gyveno ir nelaimiu 
gai mirė aušrininkas Andrius 
Višteliauskas. Jis La Paltcs 
mieste turėjo maisto krautuvę. 
Prekyba nesisekė. Jo žmona 
lenkė atidavė jį į beprotnamį. 
Ten jis ir mirė. Šių lietuvių 
asmeniškai nepažinojome. Ži 
nome tik apie juos iš tų lietu 

vių pasakojimų, kurie atvyko 
dar prieš 1914 m. karą. Š »s 
kartos lietuvių veteranų, dar 
tebeturime keletą ir gyvųi'i 
tarpe.

1926-27 metais, pradėjus 
lietuviams į Argenetiną masi 
niai važįuoti, prasidėjo lietu
vių gyvesnis, ir organizacinis 
gyvenimas, tik šių organiza
cijų veikimas mūsų kolonijai 
buvo labai nuostolingas.Pirmie 
ji kolonijos «vadai» daugumo 
je buvo išbėgę iš Lietuvos už 
įvairius nusikaltimus. Jiems 
daug patogiau buvo pasakoti, 
kad jie Lietuvoje buvo perse 
klojami del jų politinių įsitiki 
nimų. Pradėjo «šviesti» mūsų 
tautiečius. Šis mokslas mūsų 
tautiečiams buvo labai lengvai 
suprantarnas. Emigracija, ku
rią daugumoj sudarė padorių 
ūkininkų vaikai, pagedo visiš 
kai. Būdami be gilesnio išsila 
vinimo, per trumpą laiką 
«apsišvietė». Pradėjo dygti 
komunistų, socialistų net ir 
anarchistų organizacijos. Kiti, 

vos pasirašyti temokėdami, 
per tris mėnesius tapdavo ku 
rios nors bolševiškos kuopos 
pirmininku. Perskaitę pora 
komunistinių brošiūrų, jauiėsi 
labai «apsišvietę». Būtu išdrj 
se diskutuoti net su geriausiu 
poltinių, socialinių bei eko
nominių mokslu, profesoriumi. 
Tų «šviesuolių» argumentaci
ja visuomet būdavo šitokia: 
«Ką supranti! Esi kapitalistų 
tarnas, šnipas, neapsišvietęs, 
atžagareivis ir atsilikėlis. Ta 
vo galva per daug prasta, 
kad galėtum kalbėti apie Le
nino ir Stalino liniją». Jiems 
visi buvo klerikalai ir fašis
tai. Net ir socialistus vadinda 
vo socialfašistų vardu.

Norėdami dar labiau «pagi
linti» komunistinį «mokslą», 
parsikvietė iš šiaurės Arneri 
kos komunistinio dienraščio 
«Laisvės» redaktorių «drau
gą» Roką Mizerą (tikra Mize 
rija V. V.) Rasodą. Jis čia 
gyveno kelis mėnesius ir mo 
kė komunistinės taktikos Ar
gentinos lietuvius komunistus. 
Jo mokslas buvo -trumpasir 
labai aiškus «Mokiniai» labai 
greitai viską suprato. «Jūs 
sunkiai dirbate ir nieko netu 
ritė. Kapitalistai nedirba ir 
viską turi. Po darbininkų per 

galės jūs nieko nedirbsite ir 
gyvensite kapitalistų rūmuo
se. Kapitalistai privalės dirb 
ti. Pasaulio revoliucija įvyks 
greitai.» Daugelis tų koralinis 
tų tikėjo, kad proletariate 
revoliucija įvyks valandų bė
gyje, Visur jie «matė» sunk^e 
žirnius vežančius darbininkus 
su raudonomis vėliavomis. 
Buvo net tokių lengvatikių, 
kurie tikėjosi bet kuriuo metu 
Avellanedoje, Avenidoje Pa- 
von. arba Buenos Aires mies 
te, Plaza Mayo, susitikti rau
donarmiečius, nežiūrint, kad 
Argentinoje komunistų judė
jimas buvo ir yra labai silp
nas. Niekumec senate, nė par 
lamente, neturėjo nė vieno 
savo atstovo. Visą komunisti 
nį branduolį sudarė slaviškų 
tautų emigrantai.

Lietuviai komunistai leido 
savaitraštį «Rytojų», kuris 
pasižymėjo labai storžievišku 
tonu. Kaip jau minėjau, dau
gelis tų komunistinių vadų 
buvo pabėgę iš Lietuvos už 
Įvairius nusikaltimus. Tokiu 
būdu, šių žmonių moralė buvo 
jau iš anksčiau sugadinta.. 
Žmogus nuo savo įpročių nie 
kad neatsisako. Savųjų tarpe 
pradėjo tą pat daryti, «Ryto
jaus» redaktorius Bronius 

Švedas, pasisavino šio savai
traščio raides ir pradėjo leis 
ti dvisavaitinį anarchistinį 
laikraštį «Darbininkų Tiesą». 
Jo brolis Jeronimas Švedas, 
pasiliko prie komunistų, ir 
tęsė «Rytojaus» redagavimą. 
Prasidėjo brolių polemika. 
Jeronimas Švedas pradėjo 
pulti savo broli Bronių Švedą, 
kam pastarasis taip nepadori 
ai pasielgė su komunistinio 
savaitraščio raidėmis. Pra
dėjo rašyti, kad jo brolis 
buvo Lietuvoje kariuomenės 
teismo teisiamas už arklių 
balnų vogimą ir 1.1.. Bronius 
Švedas nepasiliko pėsčias. Ir 
taip abu broliai viešai išsiko 
lijo vagimis, Židikais ir apga 
vikais. Broniaus Švedo pavyz 
dį pasekė ir kiti. Buvo tokių, 
kurie nebenorėjo laukti to 
laiko, kada galės iš kapitalis 
tų atimti. Ėmė pasisavinti sa 
vo draugų sudėtas aukas, pa 
jamas, nario mokesčius ir re 
zultate pasibaigė tuo, kad 
kaikuriuos komunizmo ideolo 
gija, savųjų draugų sąskaitoti, 
ekonomiškai pastatė autkojų.

2
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UOSIS.

VERGU DARBAS IR EKONOMIJA
Komunizmas — tarptautinė 

gangsterių, žmogžudžių ir va
gių šaika. Pavertę 200 milijo
nų Rusijos gyventojų komu
nistinės valstybės, ir partijos 
bonzų vergais, užmušė tuose 
gyventojuose inicijatyvą ir 
progresą, ir priėjo net to, kad 
tas pasaulio aruodas nura
mintų dešimtimis milijonų sa
vo gyventojų badu, kaip tai 
Įvyko Ukrainoje ir kitur. Kad 
nuslėptų komunistinės vergų 
ekonomijos visišką fiasco, Ru
sijos diktatoriai lopo skyles 
plėšimais ir vagystėmis. Kurin 
tik kraštan jie įėjo, tuojau tą 
kraštą apvalė nuo «buržujįš- 
kų» prietarų ir... gerovės. Iš 
Lietuvos, iš Čekoslovakijos, 
iš Lenkijos ir kitų užgrobtų 
kraštų vežė ir tebeveža, kas 
dar liko vertingesnio iš lais
vų ir laimingų nepriklausomy
bės metų. Pereitą mėnesį 
Varšuvoje įvyko gana links 
mas nuotykis, kuris vaizdžiai 
nusako «svieto lygintoju» ko
munistų apetitus. Viename 
įVaršuvos kine pradėjus leisti 
kroniką, ir pasirodžius visų 
pasaulio banditų ir vagiu tė- 
įvui Stalinui, kino lankytojai 
visi ėmė balsiai šaukti: «Da
ivai časi». Kilo didžiausias 
triukšmas. Įsikišo rusų slap
toji polic’ja, areštuodama ir 
mušdama tuos, kurie drįso 
viešai teisybę pasakyti, kad 
Rusijos kareiviai atiminėja 
nuo žomnių laikrodžius, kaip 
koki Džengiskano laikų ban
ditai. Iš tikrųjų, ne tik laikro
džius rusai atiminėja iš žmo
nių, bet ir paskutinį duonos 
] tsnį, išvalydami aruodus, iš 
\ ėsdami paskutinę karvę ar 
i kojos pasirišę išsitempda- 
i paskutinį paršą, atimdami 
ūiUo ir kitokias mašinas ir 
< U'-ų užraktus...

Tikra s >vietinė gerovė!
Labai gerai suprantama, ko 

(!ė| tokio skurdo priėjo 'tur- 
t ogiausias kitados savo že- 
i turtais pasaulio kraštas.

Pu, Brazilijos lietuvi, kuris 
t i didžiausiu vargu ir pas- 
t mgomis kūrei čionai savo 
t eitį, lipinai savo gūžtelę, 
m >kėjai savo užsipirktą skly 
polį, dirbai ir dar tebedirbi 
iš visų jėgų, kad tik kaip 
nors geriau ekonominiai įsi 
’.lisytum dirbi šiokiadienais 
nuo ankstyvosios aušros ligi 
vakaro sutemų, grįžti pavar
gęs iš darbo, dirbi dažnai net 
sekmadieniais — taigi, tu su
prasi, kodėl tu jau turi šį tą, 
jau užsigyvenai šį tą, o ne
vienas jau ir gražų turtelį 
susikrovė savo senatvei ir 
savo vaikų ateičiai.

Padėk ranką ant krūtinės 
ir pasakyk: jeigu tu r.e sau

(Atkelta iš 2 pusi.)

tikrovei neatitinkantį ispūdj. 
Jeigu visuomenei tiekiama is 
VT rinkimų detalės, tai rei
kėjo pažymėti, jog per pir
mąjį balsavimą p. Norkaičio 
pateiktas sąrašas ( bet jau tik 
iš keturių asmenų) kvalifikuo
tos daugumos (7 balsų) nesu
rinko.

4) Kadangi iš Eltos komu
nikato susidaro netikslus jš 
pūdis dėl abiejų kovos sąjū
džių LF ir VS pasitraukimo 
priežasčių, pridedame VLIKo 
Pirmininkui įteiktą pasitrau
kimo iš VLIKo rašto nuorašą.

Prašau, Pone Redaktoriau, 
priimti mūsų aukštos pagar
bos pareiškimą.

(Pas.) Z Ivinskis 
Lietuvių Fronto Atstovas 

L. Prapuolenis

Lietuvių Vienybės Sąjūdžio 
Atstovas Pfullingenas, 1952. 
V11I.8.

dirbtum, o tik komunistų bon
zom, komunistinei valstybei 
— argi tu taip labai plėšytu- 
meis? Ar tu būtum tiek panie
kęs, jei nebūti} privatinės nuo
savybės ir privatinės inicija- 
tyvos? Tik kvailas, sufanati
zuotas ir parsidavęs komnmis 
tams žioplys pasakys, kad 
taip. Tugi pasakysi: Trauk 
juos devyni, kad aš įmečiau 
jiems prakaituoti!

Taip ir sako Rusijos žmo
gus. Argi nejuokinga. kai 
Rusijos ir komunistinės Lie
tuvos spauda rėkia ir bara 
kolchozininkus, kam jie der
liaus nuo laukų nenuima!! 
Kuriame pasaulio Krašte ir 
kada reikėjo raginti ūkinin
kai gėrybes nuo laukų nuimti?

Tik atsimink, malonus Skai
tytojau, kaip tu pats gal ne
kartą ištisas naktis vežei iš 
laukų javus, kad tik jų lietus 
neužlytų, ir nereikėjo niekam 
tavęs raginti, nes tu dirbai 
sau. Privatinės nuosavybės 
teisė buvo, yra ir bus galin
giausias akstinas laikinei žmo 
nijos gerovei kurti. Ten, kur 
privatinei inicijatyvai duoda
mos plačios galimybės, ten 
kraštas klesti ekonomiškai, 
pav. Amerika. Švedija Švei
carija, Belgija ir kit. Kur pri
vatinės iuicijaty vos nėra, te
nai ateina skurdas ir despo
tai tik nubiednindami kitus 
tegali prisikimšti pilvą, savo 
vergų sąskaitom

Paimkime pereitą karą. Vi
si žino, ir pati Rusija tai ne
neigia, kad ji prašė ir gavo 
iš Amerikos įvairių gerybių 
vienuolikos bilijonų dolerių 
sumai. Vienuolika bilijonų do
lerių lengva ištarti ar para
šyti, bet nelengva įsivaizduoti, 
ką tai reiškia. Tai maždaug 
37 kartus padauginti visi Bra
zilijos banko išleisti pinigai! 
Komunistai gali kaip nori sa
vo vergų darbu paremtą eko
nominę santvarką šlovinti, bet 
nė jie negali nuneigti šito 
fakto. Vadinasi, ne ta jų iš
garbintoji ekonominė marksiz 
mo tvarka kitus rėmė, bet iš 
kapitalistų pati šaukėsi pa
galbos Kas turi smegenų gal
voje, ir kas fanatiškai neužsi
merkia prieš aiškią faktų kal
bą, tas mokės atskirti propa
gandą nuo tikrovės, pelus 
nuo grūdų.

Nesakome, kad kapitaliz- 
mas’neturetų savo ydų. Tai 
jau pereito šimtmečio pabai
goje nurodė genijalusis po-, 
piežius Leonas X111 savo raš
te «Rerum Novarum (1891 m. 
gegužės 15 d.). Katalikų Baž
nyčia reikalauja, kad darbi
ninkas butų teisingai atlygi
namas už savo darbą, o skriau 
ūžiančiųjų darbininkus nuodė
mė įrašyta į dangun šaukian
čiųjų keršto nuodėmių eilę. 
Nevienas beširdis kapitalistas 
sunkiai turės atsakyti už 
skriaudas, kurias daro darbi
ninkų atžvilgiu. Tačiau iš to 
neseka, kad dėl kai/kurių 
piktam naudojamos nuosavy
bės reikėtų pačios nuosavy
bės principiniai atsisakyti. Jei 
banditass peiliu nuduna ne
kaltą žmogų, niekas dėl to 
nemeta šiukšlynan peilio, o 
tik atiduoda teisman banditą. 
Taip yra ir su nuosavybė.

Iš antros pusės, komunistų 
skelbiama nuosavybės panai
kinimo doktrina nėra nuoširdi 
Jeigu atėmę iš buržujų vilas 
ir palocius atiduoda komunis
tams, tai nėra joks klausimo 
išsprendimas, o tik savinin
kų pakeitimas. Tai yra pa
vaizdavimas komunistinio prin 
cipo: «Kas tavo — tai ir ma
no - tai ne tavo».

Nuosavybės teisė yra įgim
ta ir niekam jos nevalia lau
žyti. Tik Įsižiūrėkime Į mažą

Mes dar grįšim Į gimtąjį sodžių

— Š m. rugsėjo 13-14 d. Lon 
done, Lietuvių Namuose, įvy
ksta Europos Lietuvių Ben
druomenių pirmininkų suva
žiavimas, kuriame, be kitų, 
kvečiami su pranešimais min. 
B. K. Balutis, VLIKas, Liet. 
Diplomatijos šefas.

—- VT pirmininkas F. Žal- 
kauskas, prieš išvykdamas į 
Europą, buvo nuvykęs į Va
šingtoną ir aktualiaisiais klau 
simais turėjo pasitarimą su 
min. P. Žadeikių. Pasitarimai 
praėjo labai sklandžiai.

— Nepaisydami atostogų, 
Baltijos valstybių diplomatai 
Pažyžiuje nuolat posėdžiauja. 
Rugpjūčio 5, 12 ir 19 d. Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos di
plomatai turėjo posėdžius, ku
rių metu pasidalino informa
cijomis ir aptarė, kaip geriau 
jiems būtų įmanoma ginti 
Baltijos valstybių reikalus 
Prancūzijoje. Iš Lietuvos pu
sės dalyvavo Dr. 8. Bačkis e. 
Lietuvos atstovo p., ir prof. J. 
Baltrušaitis, iš Latvijos — 
įgal. min. Grosvaldas ir pa
siuntinybės patarėjas K. Be- 
rends, iš Estijos — įgai. min.
K. R. Pusta, kuris vasaros 
metu atvyko Paryžiun iš JAV.

— Lietuvių Vienybės Sąjūd 
žio Centro Valdybos Tremty
je vardu pp. Kuncaitis ir An 
drius atsiuntė VLIKo pirminiu 
kui M. Krupavičiui savo 
Vlll/15 raštą, kuriuo pareiškia 
ma, kad p. L. Prapuolenio 
pasirašytas LVS vardu iš 
VLIKo išstojimo V1II/3 raštas 
liečia tik patį jo autorių as
meniškai, bet ne LVS kaip 
grupę, nes tasai pareiškimas 
padarytas be LVS Centro 
Valdybos pritarimo, ir kad p.
L. Prapuolenis LVS-džiui 
VLIKe daugiau nebeatstovau 
ja.

— LDŠ min. St. Lozoraitis 
ir VLIKo Pirmininkas sutarė 
susitikti VLIKo būstinėje IX/ 
22, kur aptars aktualiąsias Lie 
tu v os laisvinimo darbus bei 
būdus jiems įgyvendinti, sie
kiant suderinti veiklą tarp 
Liet. Diplomatų ir VLIKo.

vaika, lopšyje tebegulintį ir 
saldų pieną su pasitenkinimu 
betraukiantį. Pabandykime iš 
jo butelį ir žinduką atimti — 
pakels tokį triukšmą, kad nie
kam pirkioj vietos nebebus ..

Vadinasi, komunistai eina 
prieš žmogaus pačią prigimtį, 
užtat ir kapstosi ubagų kel
mynėj, ir kapstysis tol. kol 
drįs prisipažinti, Kad žydas 
Marksas durnai nušnekėjo, ir 
atsisakys prievartavimo ir 
vergijos. Tik tada galės pa
kilti Rusijos liaudies gerovė, 
tik tada galės baigtis gėdin
giausią kokia tik kada yra bu
vusi žmonijos istorijoje ver
gija.

— Lietuviai - į Korėją. Ka 
riuomenėn imamiems nesako, 
kiek laiko laikys. Tik paima 
ir išveža - net nepasakydami 
kur. Pamoko kelis mėnesius ir 
- faktiškai veža į Korėją. Ke 
lėtas iš tų, kurie išbuvo kari 
uomenėje penkeris metus, jau 
yra sugrįžę. Todėl lietuviai 
labai bijo eiti j kariuomenę, 
ir ne vienas vietoj jos pasi
renka mišką. Yra grįžusių iš 
Korėjos be kojų - o iš gauna 
mos 60 rublių ar kiek ten 
pensijos negi išgyvensi? Kiek 
vieną pavasarį vyksta mane
vrai. Centrai yra apie Klaipė 
dos kraštą ir Įsrutį. Žuvusių 
per kautynes dabar nei par
tizanų, nei rusų lavonų nero
do viešai - tik juos kažkur 
išveža.

— VLIKo Vykd~ Tarybos 
pirmininkas K. Žalkauskas 
Vili / 51 iš JAV-bių atvyko 
VLIKo bustinén ir perėmė 
Vykd. Tarybos pirmininkavi
mą bei LIT darbus, taip pat 
santykių su Lietuvos diplo
matais bei lietuvių visuome
nės konsolidacijoš reikalus. 
Išvykdamas iš JAV-bių, jisai 
davė Am. Balsui pasikalbėji
mą, kuris jį klausytojams pris
tatė kaip buv. Neprikl. Lietu
vos koalicinės vyriausybės 
vidaus reikalų minister}, Klai
pėdos krašto gubernatorių, 
kariuomenės teismo ir civil, 
teismų prokurorą o paskiau
siai teisės dalykų dėstytoją 
V D un te. Nusakęs, kas yra 
VLIKas, kada ir kaip jis su
sidarė ir kokios yra Vykd. 
Tarybos funkcijos, VT Pir 
mininkas pažymėjo, kad pa
grindinis ir svarbiausias tiks
las — Lietuvos išlaisvinimas. 
Vykd. Tarybai tenka vado
vauti visiems darbams ir žy
giams, kuriais to tikslo sie
kiama, be to, ruoštis ateičiai, 
rūpintis tuo, kokia vieta ir 
koks vaidmuo teks Laisvajai 
Lietuvai busimojoje Laisvoje 
Rytų Europoje. Reikės per
žiūrėti savo santykius su kai
mynais ir bandyti susikalbėti 
su jų politikais. Nors galuti
nius sprendimus padarys pats 
išlaisvintos Lietuvos kraštas, 
bet vis tiek yra pareiga pa
ruošti tam dirvą ir pateikti 
ateity krašto organams kon
krečių siūlymų. Pirmaeilės 
svarbos klausimas — apjung
ti Lietuvos valstybėje visas 
lietuviškas žemes Per šimt
mečius buvę atskirti Maž Lie
tuvos broliai turi teisę būti 
laisvos Lietuvos valstybės sie
nose.

PASITARIMAS KNYGOS REI

KALU BROOKLYNE

Jaukiuose ponų Vaičiulaičių 
namuose Liet. Knygos Klubo 
iniciatyva įvyko rašytojų ir 
kultūrininkų pobūvis ir pasi-

kalbėjimaš. Jame be šeiminin
kui dalyvavo: J. Aistis, J. Bra
zaitis, N. Mazalaitė. K. Pakš
tas, P. Jurkus, T. L. Andrie- 
kus, Dr. P. Bagdana vičius, Pr. 
Naujokaitis ir kit.

Pirmiausiai buvo pasidžiaug 
ta laimingai užbaigiu Liet. 
Poezijos Antol, redagavimo ir 
ir leidimo darbu. Toliau buvo 
kalbėtasi apie dabartinę liet, 
knygos būklę, ir apie galimy
bes ją pagerinti. Pažymėtina, 
ksd visų gana palankiai buvo 
sutiktos tos mintys, kurias 
iškėlė Vaičiūlaitis ir Jurkus. 
Jurkus atkreipė dėmesį į tai, 
kad mūsų raštijoje yra apleis
ta literatinės biografijos žan
ras, kuris yra augšto meninio 
lygio pasiekęs prancūzų ir an
glų literatūroje Jie paprastai 
skiria premijas ne tik roma
nui ir dramai, bet ir biogra
fijai. Vaičiulaitis pasiūlė leisti 
pradžiai istoriškai literatinę 
biografijų knygą, kuri apimtų 
kokius 7 asmenis, pvz. Min
daugu pradedant ir baigiant 
kokiu iš paskesniųjų. Tai bū
tų tautinino auklėjimo knyga 
jaunajai kartai. Jis taip pat 
siūlė išleisti lietuviškų legen
dų knygą, kurioj rastų vietos 
tokios legendos, kaip Živilė, 
Vytauto išsilaisvinimas is ka
lėjimo, Pilėnai ir kit.

Prof. Pakštas rašytojus su
domino papasakodamas vieno 
19 šimtmečio lietuvio kari
ninko istoriją. Jis buvo bai
gęs karo mokyklą Gardine. 
Lietuvos padalinimo metu 
paimtas į nelaisvę, išvežtas į 
Kamčatką. kalinamas. Į jį įsi
mylėjusi komendanto duktė 
išlaisvino, jį ir draugus Šie 
laivu pasiekė Madagaskarą, 
ten sutaikė bekovojančias par 
tijas ir lietuvis buvo išrinktas 
karaliumi Ši istorija yra dė
kinga medžiaga romano siu
žetui.

Ponia Vačiulait’enė svečius 
labai svetingai priėmė.

DIDELI AERODROMU 
TRIUKŠMAI 

/
Kai vieton dabartinių lėktų 

vi) bus pereita prie sprausmi 
nių lėktuvų prekių transportui 
ir keleivių susisiekimui, pali
ai aerodromus bus 100 kartų 
didesnis triukšmas, negu da
bar. Taip apskaičiuoja Acous 
tical Society of America New 
Yorke.

'ŽEMĖS REFORMA INDIJOJE

Indijoje suplanuota žemės 
reforma, kurios metu apie 60 
milivnų akrų bus išdalinta 12 
milionų kaimiečių. Ankštybes-: 
niems savininkams numato
mas atlyginimas.

SKAITYK IR PLATINK 
«MŪSŲ LIETUVA»
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Už gero padaryma piktu 
užmoka.

Ėjo žmogus per girią ir ra
do lokį šiekštos prislėgtą. Tas 
lokys prašo žmogaus, kad jį 
paleistų. O žmogus klausia:

— Ką tu man duosi?
— Aš tau gražiai atsilygin

siu, - sako lokys.
Gerai. Žmogus pasidarė kar 

tj, pakėlė šiekštą, ir lokys iš
lindo. Dabar jisai pasirąžė, 
pasižiūrėjo į žmogų ir sako:

— Aš labai alkanas, tai tu
riu tave suėsti.

— Ar tai taip? sako žmo
gus. — Aš tave išgelbėjau, o 
tu nori mane suėsti!

Lokys jam sako:
— Už gero padaryma vis 

piktu užmoka.

šiekštą ir prislėgė lokį. Lapė 
tarė:

— Dabar tu, loky, kaip gu
lėjai, taip gulėk ir lauk ge
resnės dienos. O mudu, žmo
gau, eiva. Tu man kaltas žąsį,

— Gerai, — sako žmogus. 
— Eiva į mano namus, ir 
atsiimsi. Lapė pasiliko už var 
tų, o žmogus įėjo į vidų. Kie
me sutiko žmoną ir pasisakė 
jai, į kokią bėda buvęs pa
tekęs. Dabar, laimingai išli
kęs, turįs atiduoti lapei pa
žadėtą žąsį. Bet žmona sako:

— Nebūk paikas: neši lapei 
žąsį! Ar negali nusinešti šau
tuvą?

Žmogus susigavo žąsį pa-

Dėmesio! Dėmesio!

Vėl pamatysime Lydinio 3 veiksmu drama

VISUOMENEI PAGEIDAUJANT, rugsėjo mėn. 27 d. 20 v. 
Dariaus ir Girėno salėje, Rua Lituania 67. bus pakartota 

Lydinio 3 veiksmų drama «REPLĖSE».
Pakvietimai gaunami pas «Lituania» narius 

bei platintojus.
ŠOKIAI iki 4 vai. ryto, grojant geram orkestrui.

liu per metus pravažiuosią 
apie 200,000 automobilių, pra 
veždami apie 500,000 tonų 
prekių ir daug keleivių.

8. \r įstengi būti Ii "<sm as, 
meilus, suprantantis?

9. Ar gali nepasakyti tai, 
ko nereikia sakyti?

PADĖKA
S. K. B. «Lituania» nuošir

džiai dėkoja tautiečiams: Juo
zui Švėgždai, Antanui Kairiui 
Kazimierui Matuzoniui, Kazi
mierui Bacevičiui, Kazimierui 
Kaulini ui, Viktorui Sprindžiui 
ir visiems kitiems savo auko 
mis bei darbu prisidėjusiems 
prie sėkmingo vakaro 1952. 8. 
30 d. pasisekimo bei pavyz
dingos tvarkos palaikymo.

Ipatinga padėka tenka visi
ems artistams, dalyvavusi
ems programoje, kurie, auko 
darni brangias savo liuoslaikio 
valandas, su tokiu kantrumu 
bei pasiryžimu, be jokio atly 
ginimo, dirba lietuvybei ir 
Lietuvai.

Visiems tariame lietuvišką 
AČIŪ.

«Lituania» Valdyba.

— Ne, — sako žmogus. — 
Kur tu matei tokią neteisybę? 
Eiva keliu lig trijų: ką tuos 
tris pirmutinius «utiksiva, tai 
jie tegu ir padaro mudviem 
teismą.

— erai, — sako lokys.
Eina juodu keliu ir sutinka 

šunį. Žmogus sako:
— Šuneli, padaryk mudviem 

teismą. Štai lokys buvo šiekš
tos prislėgtas. Aš jį išgelbė
jau. ir jis žadėjo man gražiai 
atsilygint', • dabar nori ma
ne sii'-sti ir dar sako: už ge
ro padarymą vis piktu užmo
ka. Ar tai teisybė?

— Teisybė. — tarė šuo — 
Pasiklausyk manęs Kai aš 
buvau jaunas ir greitas, ūki
ninkas mane kur tik siuntė, 
čia began, ką tik liepė tą 
dariau ir nėr nak'is jo turtą 
saugojau, o kai nasenau, tai 
paėmė lazdą ir išvarė. Už 
gero padarymą vis piktu už 
moka. Lokys gali tave suėsti.

Eina juodu toliams keliu, 
sutinka arklį. Žmogus vėl sa
ko:

— Arkleli, padaryk mudviem 
teismą Štai lokys buvo šiekš
tos nrisiėntas ir prašė manęs 
išgelbėti. Žadėjo gražiai atsi
lyginti. o dabar, kai išgelbė
jau, nori mane suėsti

Arklys jam sako:
— Pasiklausyk, žmogau Kai 

aš buvau jaunas ir stiprus, 
ištikimai tarnavau savo ūki
ninkui: ir lauką jam ariau, ir 
malkas iš girios vežiau, ir jo
dinau jį, ir viską dariau, ką 
tik man liepė. O štai kai pa
senau, paėmė įnagį ir išvarė. 
Už gero padarymą piktu už
moka. Lokys gali tave suėsti.

Žmogus nusiminė. Bet eina 
juodu dar toliau — trečiojo 
sutikti. Ir sutinka lapę. Žmo
gus prašo:

— Lapele, padaryk mu
dviem teismą. Štai lokys bu
vo šiekštos prislėgtas, aš jį

siėmė šautuvą ir eina. Priė
jęs prie vartų sako lapei:

— Lapute, še ząsįs. Eik šen 
arčiau, pasiimk.

—. O ką tu ten po kita pa- 
žasčfa pasikišęs?

— Pagalį, — sako žmogus 
— Jeigu žą&js nogėtų ištrūk
ti, tai aš ją užmuščiau.

Lapė priėjo arčiau, žmogų8 
užtiesė šdutuvą, činkt ir nu
šovė ją. Lapė krisdama spėjo 
ištarti: Už gero padarymą 
piktu užmoka. »

ILGIAUSIAS TUNELIS 
ALPĖSE

Suplanuota Alpėse, po Mont 
Blanku, padaryti didžiausį pa 
šaulio tunelį, kurs sujungtų 
Šveicariją, Italiją, Prancūziją. 
Tunelis numatytas 4,000 pėdų 
augštumoje ir jo ilgumas 7,5 
mylių. Jo pravedimas kaštuos 
apie $20,000,000 dolerių. Per 
3 metus prie jo dirbs 1,500 
patyrusių žmonių. Tuo tune-

BES1RUOŠIANT1ES TUOK
TIS

Vienas laikraštis paskelbė 
šiuos klausimus tiems, kurie 
ruošiasi vedyboms. Išmokus į 
juos teigiamai atsakyti vedy
bos bus laimingos:

1. Ar galite būti kilniaširdis 
ir ar mokate atleisti?

2. Ar įstengi išlaikyti gerą 
nuotaiką, nors ir imtų piktu
mas?

3. Ar moki ramiai nelaimę 
pakelti?

4. Ar gali užmiršti praeities 
dalykus, ir tai ne vien savo, 
kurių priminimas darytų mo
terystę nelaimingą?

5. Ar gali būti smagus ir 
draugiškas net ir atliekant 
pavasarinį namų valymą?

6. Ar turi tiek valios, kad 
ginčiuose įstengtume! atsisa 
kyti paskutinio žodžio.

7. Ar gali nakčia nubudęs 
supti vaiką, nors jisai rėkia?

10. Ar gali kasdieną kokį 
nelauktą džiaugsmelį savo gy 
venimo draugui(-ei) padaryti?

SKAITYK IR PLATINK 
«MÜSU LIETUVĄ»

VISI ] EKSKURSIJA.
Šiuo pranešama, k?id Lietuvių Sąjunga Brazilijoje 

š. m. rugsėjo mėn. 21 d. ruošia ekskursiją į Jurubatubą.
Pageidaujant platesnių informacijų be inorint užsi

rašyti, reikia kreiptis į eskursijos rengimo komisijos 
narius pp. M. Dantą, José Matelionį, Danutę Saukaitę 
arba Br. Stankevičių.

S-gos Valdyba.

įilhillclliilliilhill;illitiliilliiiiiiiiif!iiiiliiihiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiHiilhilliilliilliilliilliilliilliilliilliilliilliiUiilliilhį!į<

Metalo Išdirbinių «Industria Strazdas»
| atlieka įvairius geležies bei metalo išdirbinius, kaip | 
3 šaltkalvystės, galvanizavimo ugnimi, liejimas, varžtų |
3 . bei kablių dokalkom» eternitui ir brazilitui. |

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

g Raštinė: Rua do Carmo, 138 - 3.° S/306 - Fone 33-3865 g 
g São Paulo f
giiii'iiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiini-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiuiųiiiriiindustria e Comercio de Calçados

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

Rua Javaes, 719 - São Paulo

■fč- ■==■ ■== =— ==f ■== •==- ==• ■==■ ■==• =-=■=■ ==■ ==• ==• ==• ==• •==• ==• S=- =2® ——
tltl =
•III Itb

® Rastinės Darbas ir Teisiniai Patarimai 
Uit HB
•I» till

i'i'i Natūralizacija, inventoriaus surašymas, išieškojimas 
iiil skolų, persiskyrimai (desųuites) nuomininkų išvary- ĮĮ*
l'll mas, kriminalinė ir darbo teisė. JĮJĮ
||ll Darbininkams patarimai veltui.
tilt nu
Į|ĮĮ Galima kreiptis šiomis valandomis nuo 10 iki 12 vai. j|g
į* ir nuo 16,30 iki 19 vai «J
«n ’ 'ii'
nu tlh
Illi Rua Roberto Simonsen, 13 -- 3.° — salas 306 • 310 |||| 
1111 (Senoji rua do Carmo ir kampas P ęa Clovis Bevilaqua) ||ĮĮ 
liti São Paulo
tilt HB

išgelbėjau, o jis nori mane 
suėsti.

Lapė pasižiūrėja į juodu ir 
sako žmogui:

— Ką tu man duosi, kad aš 
padarysiu teismą?

— Žąsį, — pažadėjo žmo
gus.

— Gerai, — sako lapė.
Paskui klausia lokio:
— Ar tikrai tave žmogus 

išgelbėjo?
— Tikrai.
— O kodėl tu jį nori suėsti?
— Todėl, kad alkanas.
— Teisybė, alkanas nori ės

ti, — sako lapė. — Bet kad 
judu prašote padaryti teismą, 
tai aš padarysiu. Tik man 
viską reikia žinoti, kaip buvo 
iš pradžios. Eime į tą vietą 
kur lokys buvo prislėgtas.

Jie nuėjo. Labė saka:
— Tu, žmogau, paimk kartį 

ir pakelk šiekštą
Žmogus pakėlė.
— O tu, loky, lįsk po šie

kšta, kaip buvai.
Lokys pasilindo. Lapė mirk

telėjo žmgui, žmogus paleido

Jprindys & Čia
PARDUODA

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS, 
balso grynumas, skambumas

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

Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui

Madeiras do Brasil
PERES & PRANAS LTDA.

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 - N^nuque, Minas
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VIC-MALTEMA sudėtin įeina Malte, dėlto ją 
vartoja Čempijonai.

V IC^MALTEMA tinkamas visiems žmogaus 
amžiams laikotarpiams.

Ji yra Progresso Nacional Kompanijos gaminys.

Adresas: R. José Paulino, 717 - Tel. 51-7277 - S. Paulo

MEKANIKOS DIRBTUVE

JONAS VARNAUSKAS & FILHOS
Telefonas (recados) 3-0710

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

Gaminami žibintuvai įvai
riausių tipų. Daromi įvairių 1 
dydžių grąžtai žemei gręž
ti. Pardavimas grynais ir 

išsimokėtinai.

Gaminami įvairiausių braižinių vitražai, 
vieliniai tinklai tinkavimui ir tvoroms, 
langų stiklų apsaugos, užtvaros, geležinės 
durys ir vartai, banguotos skardos durys 
pagal mąstą.

nS»~ i i SKUBIAI REIKALINGI į me
bMCmO8<J OlllVC ilT Laboratorio kanikos dirbtuvę šaltkalviai - 

(sereleiro) atlyginimas geras 
A ILG IB ID DĄ/ IS ID II ID A Reipus; Av- ZeliDa- 714 *,un

RUA BENJAMIN CONSTANT, 103 — São Caetano do Sul .

l||ll||ll1|l.illl|lll||ll|lll||ll||ll||ll||ll|lll||ll||ll||ll||ll||n||il||ll||ll||il|||l|||l||iH|ll|||i|||i||ii|)|i||||||it|||l|||i|||iĮ{|iHii||ii||ll||ll|||l|[ l||ll||ll||l'||ll||ll|||||||i|||l|||i|||||||||||||||i|||l|||||||i|||i|||i|||i|||i|||i|||li|tWI|HI||ll||l'llhllll||IIIHI||Hl|ltW

APRENGIA VYRUS NUO GALVOS IKI KOJŲ

Batai, skrybėlės, marškiniai, kaklaraiščiai, kojinės, lietsargiai,

■a»aaiaaaaaaiaiaiaBia>BaiaakaBak*aiBaaaaiaii«iiiB*aa*iaaaiaaaaaBaiaaiaai»*aiaaeiaa8eBaaetfYnaaaaMaa 
BBBaaaaaaaBBBBBBBBBBB8aaBaBBaaBBBawaM>iaBBWBBBaBBntiBaaBBaBBBBaaBaBBaBaaBaBWBaBBaMBaa—BBaaaaaaaiBBB

Foto-Studija “BERNARDO”
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 reprodukcijo s 
RUA SÃO CAETANO, 447 — TEL. 4*5576 — SÃO PAULO

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

IŠ FABRIKO TIESIAI VARTOTOJUI.

JORGE MATELIONIS

Rua São Caetano, 526
Fone 35-3260

KRAUTUVĖS:
☆ Rua São Caetano, 510

São Paulo-

VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS

L I N D O Y A

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINTOJAI -

IBKaMaWJ CAIPKIIIE.IRII ltda.
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 Caixa Postai 3967 
TELEFONĖS: 51-4019 e 51-2223 SÃO PAULO
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SAVIŠALPOS IR KULTŪROS 
BENDRUOMENĖ «L1TUA- 

N1A»

ruošia šių metų rugsėjo mėn, 
14 d. Tautos dienos minėjimą, 
kuris įvyks Vila Zelinos mo
kyklos patalpose 3 vai.

Valdyba.

KAS DABAR ŠE n P (A?

Prieš kelerius metus suor
ganizuota H. Valavičiaus ir 
kt. iniciatyva Savišalpos ka
sa yra uaug padėjusi, ypač 
atvykusioms iš Europos trem
tiniams. Bet po maždaug trijų 
metų veikimo, susirinkime 
buvo nutarta persiorganizuoti. 
Ir persiorganizavo į Savišal
pos ir until. Bendruomenė 
«Lituania», Kurios žinion pe
rėjo ir Kasos turtas. Nors 
imigracija sustojo, tačiau lie
tuvių reikalingų pašalpos, ne- 
laimi"ganie atsitikime, visu- 
met atsiranda. Taip ouvo ir 
šiomis dienomis. Lapoję gy
vena viena nesenai iš trem 
ties atvykusi šeima, kurios 
vyras serga O valgyti, mo
kėti nuoma reikia. Kur 
kieiptis? Mmėtai šeimai nu
rodžiau Savišalpos ir Kultū
ros Bendruomenę ir pasiun
čiau V. Zelinon, nes ten būna 
susirinkimai. Ir šis įvykis nėra 
paskutinis Todėl Įdomu būtų 
žinoti, ar Sav. ir Kult. Ben
druomenė «Lituania» šelpia 
sunkioj padėty esančius tau
tiečius? Ir jei taip, tai kur 
tokiu atveju kreiptis.

Lapos Gyventojas.
Red pastaba. Lapos Gyven

tojo pasiųsta tautietė buvo 
atvykusi V. Zelinon. Jai pa
tarėm grįžti ši sekmadienį, 
nes susirinkimo metu galės 
sutikti «Lituania» Bendruo
menės valdybos narius ir su 
jais asmeniškai pasikalbėti.

— Šiomis dienomis Brazili
jos pilietybė buvo suteikta 
šiems Lietuvos piliečiams: 
Isaac Farberas, Gitą Zaklis ir 
Tekia Zibolis. Palyginamai 
nemaža Lietuvos piliečių, ku
rių nemžas procentas yra 
nelietuvių tautybės, priima 
šio krašto pilietybę.

— Seselė M. Julija gavo iš 
giminių laišką kuriame pra
neša, kad jos seserėnas Jo
naitis randasi. Korėjos fronte.

— Prof. Ant. Stonis dirba 
Nitrochimikos fabrike S. Mi
guel Paulista, tyrimų labora
torijoj. Kadangi iš São Paulo 
kasdien'važinėti toloka, tai 
netoli darbovietės nusipirko 

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

VILA ALPINA

namą, į kurį persikels, kai 
tik nuominikai užleis.

— Moterystės luoman ruo
šiasi Pranas Stokna su Ona 
Rimkute. Jaunasis gimęs Bal 
bieriško parapijoj, jaunoji 
Šiauliuose. Abu gyvena V. 
Zelinoj.

— Rugsėjo mėn. 11 d. anks 
tybą rytmetį Quinta das Pai- 
neiras mirė Vanda Maria 
Obolevičiūte - Romanof, 19 
metų amžiaus. Velionei neil
gai teko džiaugtis šeimininio 
gyvenimo laime, nes ištekėjo 
už Walter Romanof šių metų 
gegužės m. 31 d. Trumpos 
ligos ir mirties priežastimi, 
spėjama, buvo užnuodytas 
maistas-žuvis, Palaidota São 
Caetano kapuose.
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— Liet. Kat. šv. Juozupo 
Bendruomenės Vyrų Brolijos 
narių susirinkimas įvykęs 
praėjusį sekmadienį buvo įdo 
mus ir gyvas, Dr. EI. Drauge 
lis skaitė paskaitą: «ligo gyve 
nimo paslaptis». Taip pat 
iškeltas įstatų registravimo 
klausimas, pririnkta nauji vai 
dybos nariai. Susirinkimas 
baigtas malda. Brolijos narys 
J. VaikšnOras smuiku graži 
ai sugrojo keletą lietuviškų 
kūrinių, o visi nariai, diri 
guojanc Dr. E. Draugeliui, su 
dainavo keletą liaudies dainų.

Krsp.

— Rugsėjo m. 11 d, Mokoje 
mirė Karolina Nevarauskienė 
75 m. kilusi iš Dusetų para
pijos Paliko du vedusius sū
nus. Palaidota Quarta Para- 

da kapuose.

— Inž. Mošinskis pastaro
mis dienomis lankėsi São Pau
ly. Rūpinasi savo šeimos per 
kėlimu iš Rio į São Paulo. 
Inž. Mošinskis dirba kaipo 
inžinierius kasyklose, São 
Paulo estade.

— Nors laiškai iš Lietuvos 
dabar didelė naujiena, tačiau . 
prieš keliolika dienų Joteikai, 
gyvenantieji rua da Mooca 
416, gavo laišką iš savo gi
minaičių. Praneša kas mirė 
ir kas yra gyvi. Daugiau apie 
gyvenimą, gerą ar blogą, nie 
ko plačiau nerašo. Laiškas ' 
rašytas šių metų birželio m. 
4 d..

YRA LAIŠKAI.

— Alf. Žibui H. Nadolskiui, 
A. Pavilonui, Juliui Benertui.

PAJEŠKOJ1MAS

Andrius Dzeventauskas, gy
venantis Š. Amerikoje pajieš- 
ko savo sesers AMILKA DZE
VENTAUSKAS ištekėjusios 
už Raymundo Conea (ar Cor
rea).

Žinantieji josios adresą 
ar apie jos likimą prašoma 
pranešti knn. K Miliauskui, 
gyv. rua Jaū 46, Vila Zelina.

— Šį šeštadienį, 8 vai. vaka 
ro Vila Zelinoj, mokyklos 
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Nuvykę Į Santos, Praia Jose Menino
neužmiršk pasinaudoti šeimyniniu ::
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:■ Pensionu «Sete de Setembro»
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ü Virtuvė pirmos rūšies. Užkandžiai duodami
■; bet kuriuo metu
0» ' r

•; Pensiono savininkas LILIAN KOTCHENKO
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p RUA SANTA CATARINA, 22 - SANTOS JOSÉ MENINO į; 
H FONE 4-3570 ;•
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Z Aberturas de firmas
s Encerramentos de firmas
§ Transferencias de firmas
Z Contrates na Junta Comercial
š Distratos na Junta Comercial

Escritas Fiscais
Z Escritas Comei ciais
g HORÁRIO das 8
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PETRAS ŠIMONIS
BRAIŽYTOJAS - 

MO D ELIST A S
Įvairiausi modeliai ma 

šinų lydinimui!
BALKONAI, VITRI
NOS IR KOMERCINIŲ 
ĮSTAIGŲ ĮRENGIMAI!

VISI KITI MEDŽIO 
DARBAI!

patalpos ew
kimas įsteigimui organizaci
jos «Amigos do Bairro de 
Vila Zelina». Organizacijos 
tikslas rūpintis V. Zelinos rei 
kalus: gatves taisymu, ir 
apšvietimu ir t. .t Namu savi 
ninkai šiuo susirinkimu pri
valėtų susidomėti ir jame da 
lyvauti.

— Liet. Kat. Bendruomenės 
choro valdyba planuoja spa
lių mėn. antroj pusėj, atlikus 
programoj numatytus darbus, 
suruošti linksmą išvažiavimą. 
Tiksli išvažiavimo data bei 
sąlygos bus pranešta vėliau.

— Vila Zelinos veidas kei
čiasi .Av. Zelinoj ir aplinki
nėse gatvėse daromi žymūs 
pagerinimai.

— Paruošiamą kursą, į pir 
mą seselių pranciškiečių gim 
nazijos klasę lanko 60 moki
nių, Jei atsiras daugiau no
rinčių, tai bus atidaryta dar 
viena klasė.

PARSIDUODA 
du namai po du kambarius 
virtuve ir dar 7x22 kv. met. 
sklipas, Rua Ciclames, 71. 
Smulkesnių informacijų tef 
rautis Brooklyn Paulista, Av. 
Central, 180 Ônibus 79 (Sto. 
Amaro) nuo 8 iki 1 vai.

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

às 19 horas.

Oficina de Modelos 
para fundição e 

Marcenaria’

São Paulo, Vila Zelina 
ua Venda Nova, 46 

Telef. 3-0710
AVENIDA DR. GlACAGLINI, 34-C
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