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VI METAI

Savaitinė Politiniu įvykių Apžvalga
Korėjos fronte

nieko naujo. Fronte vyksta 
mūšiai. Kada bus pasirašyta 
sutartis sustabdyti ginklus da 
neaišku, nes nepavyksta susi 
tarti.

Pietų Korėjos vyriausybė 
laikosi tvirtai savo nusistaty
mo - nepasirašyti sutarties. 
Prez. Rhee nepajėgė įtikinti 
net prez. Eisenhower pasiun 
tinys Robertson. Pietų korė
jiečiai yra įsitikinę, kad Ko
rėja tegali būt suvienyta tik 
ginklu

Šiomis dienomis Tokio mies 
te buvo susirinkę pasitarimui 
Korėjos oro, vandens ir sau
sumos kariuomenių vadai. Pa 
sitarimas buvo slaptas. Pasi
tarimo daviniai nežinomi.

Vasingtcne ir Mas 
kvoj pasitarimai
Rermudo trijų didžiųjų, Ei- 

aenhowerio, Churchillo ir, La 
nie (Prancūzuos) pasitarimų 
nebus, nes vienas dalyvių, bú 
tent Churchill, yra susirgęs. 
Vieton didžiųjų, liepos mėn. 
8 d. Vašingtonan susirinks 
konferencijai Amerikos, Angli 
jos ir Prancūzijos užsienio 
reikalų ministerial.

Tuo pat metu Maskvoje tar 
sis Rusijos ambasadoriai Va
šingtone, Londone ir Paryžių 
je, būtent Zarubin, Malik ir 
Povlov.

Tiek Vašingtone tiek Mas
kvoj daugiausia bus svarsto
ma Europos reikalai. Reikia 
laukti kad rusai po Maskvos 
pasitarimų išeis su nauja «tai 
kos ofensyva».

— Churchillui gydytojai įsa 
kė visą mėnesį ilsėtis nieko 
neveikiant, nes yra pervargęs. 
Kaikurie spėja, kad jo svei
kata yra rimtame pavojuje. 
Yra turėjęs nervų ataką.

RitM Vokietijoje
Tvarką «atstato» 300 tūks

tančiai raudonarmiečių. «Ra
minimo» davinia yra šie: 62 
vokiečiai buvo teismo spren
dimu sušaudyti ir 25 tūkstan 
čiai suimtų. Kas žino kas yra 
komunistų kalėjimai, ir «teis 
mai». tas tik supras ką ken
čia suimtieji ir koks jų liki 
mas.

Reikalingas advokatas byloms vesti?

Nieko nelaukdamas kreipkis į

Advokatą Decio Farias
Raštinė: R. Santa Terasa, $8, 6-to and. salas 60 J, ir 605.

(kampas Praça da Si) Fone: 35-88Ą9 ir 82-0064

Rusija bijo 
karo.

Viena šiandien yra aišku, 
kad šiuo- metu Rusija bijo 
pradėti karą. Ir štai delko. 
Viduje, pačiame politbiure, 
eina kova tarp Malenkovo ir 
Bei’ijos. Nė vienas nėra galu 
tinai įsistiprinęs, kaip kad 
buvo Stalinas. Kokio nors ki 
lūšio neramumo, ar karo me
tu nežinia kurio galva pirma 
nulėktų.

Antra priežastis, tai didelis 
nepalankumas okupuotų kraš 
tų, ką aiškiausiai parodė Ry
tų Vokietijos darbininkų pro
testai ir demonstracijos nu
kreiptos ir prieš komunizmą 
ir prieš okupaciją. Karo vado 
vybė gerai žino ką reiškia ka 
riauti krašte, kurio gyvento
jai yra nepalankiai nusiteikę. 
Pasikartotų tas pat. kas įvy
ko Lietuvoje 1941 birželio mėn. 
kui prasidėjo karas tarp Ru
sijos ir Vokietijos.

KVIEČIŲ PERTEKLIUS AME 
RIKOJE.

žemės ūkio ministerijos pra
nešimu šiais metais Ameriko 
je yra nepaprastai didelis 
kviečių derlius. Didesnis, ne
gu rinkos pareikalavimas. To 
del kviečių kaina kris.

Kitiems metams numatoma 
žumažinti kviečių laukus. Tuo 
reikalu bus atsiklausta pačiu 
ūkinininkų nuomonės, ar jie 
nori sumažinti kviečių apsė- 
jimo laukus, ar nužeminti kvie 
čių kainą.

—- Latvi jos komunistų, par 
tijoj padaryti pakeitimai. Pasi 
rodė, kad esama vadovybė 
nebuvo pakankamai veikli. Ji 
nušalinti, o jos vieton paskir 
ti nauji nariai.

Taip pat išvalyta ir Vengri 
jos komunistų partijos centro 
vadovybė.

— Brazilijon Amerika pas
kyrė naują ambasadorių Ja
mes Kemper, kuris atvyks į 
Rio de Janeiro pradžioje mė 
nesi®.

— Naujų finansų ministeri
jos parėdymu bus leidžiama 
įvežti prekes už oficialią do 
lerio kainą.

Lotynų Amerikos

studentų skaičius yra 7700, 

kas sudaro 22 procentus visų 
svetimšaliu studentų studijuo 
jaučių Amerikoje, kurių ten 
yra 34 tūkstančiai. Žinoma, 
savųjų, amerikonų yra daug 
d ilgiau

Kadaise mūsų laisvojo Kauno Laisvės Alėja, prie Įgulos Bažnyčios.

50 milijonų dolerių
Amerika paskyrė papildo

mai Berlyno, \ akarų zonos 
reikalams. Norima Berlynas 
ekonomiškai stipriai pastatyti, 
kad gyventojai būtų atsparūs 
komunistų propagandai. Treč 
dalis tų pinigų bus paskirta 
miesto industrijos kėlimui.

— São Banio miesto prefei 
tui mėnesinė alga paskirta 35 
tūkstančiai kruzeirų. Vice pre 
feitui nėra numatytos algos. 
Bet vice prefeitas irgi dirba 
prefeitūroje ištisą dieną. To
dėl yra visai nuoseklu, kad 
jis irgi turi gauti atlyginimą 
iš kurio galėtų pragyventi. 
Miesto savivaldybė vice pre- 
feitui paskyrė mėnesinį atly
ginimą 15 tūkstančių kruzeirų.

— Bolivijoj buvo ruošiamas 
perversmas prieš esamą tvar
ką. Yra daug areštuotų. Per
versmą organizavo kariškiai.

Nauja finansų politika.

Naujas finansų ministeris 
Oswaldo Aranha visomis jėgo 
mis stengiasi pertvarkyti Bra 
zilijos finansus. Pirmoj eilėje 
importą, kuris reikalingas pa 
dengti doleriais. Kaip žinoma 
tų dolerių ne tik nėra atsargo 
je, bet Brazilija yra atsilikusi 
už importuotas prekes apsi
mokėti. Naujas ministeris no 
ri tiksliau paskirstyti impor
tui skirtus dolerius. Būtent 
skirs kiekvienai klasei tam 
tikras sumas, kurias tos kla
sės importadoriai, su iš anks 
to nustatytu kriterijų, gaus 

proporcingą dolerių sumą. 
Kiek šios priemonės bus prak 
tiškos, parodys ateitis. Tačiau 
jau viena aišku, kad naujam 
ministeriui užėmus ministeri
ją doleris krito nuo 54 ligi 43 
kruzeirų.

Naujo finansų ministério po 
litika jau įgavo pasitikėjimo 
ir užsieniuose.

NAUJA IMIGRACIJOS POLI
TIKA.

Imigracija iš Italijos Brazi
lijon nebuvo sėkminga Atvy
kusieji imigrantei, nors ir bu 
vo užsirašę žemės ūkiu, ne
norėjo ten eiti, 'arba nuvykę, 
greit grįždavo i miestus. Del 
gyvenimo sąlygt kilo nesusi 
pi atimu ir įvairi; incidentų. 
Keletą šimtų in grantu grįžo 
atgal Italijon, i-urie pavarė 
blogą propagandą Brazilijos 
adresu.

Bet Italija riešutai p na savo 
prieaugliaus. o Brazilijos ūkis 
yra reikalingas darbo rankų. 
Dabar imigracija tvarkoma 
naujais pagrindais. Pačioje 
Italijoje norintieji važiuoti 
Brazilijon yra surenkami vie 
non vieton po keletą šimtų ir 
yra supažindinami su Brazili 
jos gyvenimo sąlygomis bei 
papročiais, kad atvykę nega
lėtų skųstis, kad buvo apgau
ti. Taip pat yra patikrinamas 
kokios nors specialybės mo
kėjimas. Atvykusieji Brazili
jon turės dirbti savo specialy 
bėję ir negalės iš žemės ūkio 
bėgti miestan. Neužilgo pirma 
grupė šitaip paruoštų imigran 
tų, keli šimtai asmenų, atvyks 
Brazilijon.

Nuolat Brazilijon imigruoja 
ir japonai. Jų imigraciją dau 
gumoje norima nukreipti Mat 
to Grosso ar Amazonos esta- 
dų kryptimi.

Gerai įsikūrė už Campinas, 
apie São João Boa vista olan 
dai imigrantai, kurie čia atvy 
ko su savo mašinomis ir kar 
vêmis. Darbo vaisiais «landai 

yra patenkinti. Moderninant 
Brazilijos žemės ūkį, jį mecha 
nizuojant, galima gerai vers
tis. Deja, lig šioF vyriausybė 
permaža dėmesio kreipė į zė 
mės ūkį ir žmogų jame gyve 
nantį. Už tat prasidėjo masi
nis bėgimas į miestus.

— Iš Londono pranešama, 

kad greitu laiku nepramatoma 
keturių didižiųjų - Amerikos, 
Anglijos, Prancūzijos ir Rusi
jos - konferencijos.

Graikijoje, dvasininkams 
reikalaujant, vyriausybė už
draudė grožio karalienių rin
kimą.

AMERIKOS LAIVYNAS BRA

ZILIJOJE.

Nuo 27 d. birželio ligi 5 lie . 
pos Amerikos 29 karo laivai 
svečiuojasi Brazilijoj, iš jų 
14 Rio de Janeire ir 15 San
tos uostuose. Rio de Janeire 
yra patys didieji porto avio 
nai, kaip Viscansim, Misouri. 
Santos uoste stovi portoavio 
nas Saipon, du didžiuliai kru 
zadoriai Albany ir Macon ir 
dvylika destrojerių. Jūrininkų 
ir kadetų skaičius siekia 15 
tūkstančių; Iš jų 7000 yra San 
tos uoste. Prieš šį vizitą Ame 
rikos laivynas ir aviacija tu
rėjo bendrus manevrus su Bra 
zilijos laivynu bei aviacija.

Komunistai iš ankstos ėmė 
si priemonių iššaukti provoka 
cijas prieš Amerikos jūrinin
kus kurie lankosi Santos, São 
Paulo ar Rio de Janeire Ta
čiau lig šiol nebuvo jokio in 
cidento užregistruoto su Ame 
rikos jūrininkais.
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Lietuvos Pavergimas 
Antikomunistinėje Pa

rodoje
Gegužės 30 d. Romoje buvo 

atidaryta antikomunistinė pa
roda. Ją suruošė Tarptautinis 
Krikščioniškajai Kultūrai Gin 
ti Komitetas, kurios pirminiu 
kas yra Belgijos premjeras 
Van Žeelandas. Parodoje do 
kumentais ir fotografijomis pa 
vaizduoti komunistų ardomie 
ji darbai visame pasaulyje, o 
ypač Sovietų pavergtuosiuose 
kraštuose. Antrąją parodos 
dalj vaizduoja laisvasis pašau 
lis su meno, kultūros pamink 
lais ir mokslo pasiektaisiais 
laimėjimais. Didžiuliai įrašai 
įspėja lankytoją, kad toks pat 
likimas laukia visų, kaip pa
vergtųjų tautų, jei laisvasis 
pasaulis nebus vieningas.

Vienoje salėje yra iškabin
tos visų Sovietų pavergtųjų 
tautų vėliavos, tarp jų ir Lie 
tuvos. Viduje - milžiniškas 
baltas kryžius su parašu: «Bol 
ševizmo aukoms pagerbti».

Parodoje vaizdžiai parodyti 
Sovietų imperialistiniai nusi
kaltimai, kurie pavaizduoti 
statistiniais duomenimis, že
mėlapiais ir kt. Ypač gyvą su 
sidomėjimą kelia Lietuvos 
skyrius, ar tik ne geriausiai 
dokumentuotas ir meniškiausi
ai sutvarkytas.?Vos įėjus, tuoj 
patraukia dėmesį didžiulis pla 
katas, kuriame vaizduojama, 
kaip Italijos užs. reik, vicemi 
nisteris pareiškė jog demokra 
tinė Italija nepripažįsta Lietu 
vos aneksijos. Pavilijon'o cen 
tre yra išstatyta lietuvaitė su 
tautiniais drabužiais, nupiešta 
dail. Ir. Pacevičiūtės, Viršum 
jos kabo L'etuvos Vytis, apa 
čioje didelėmis raidėmis užra 
šas «Lituania», o aukštai sa
lės išlenkime - keleto metrų 
ilgio citata iš 1918.12 25 «lz- 
vestijų», kur pareiškiama, jog 
Pabaltijo valstybės sudaro 
kliūtį Sovietų revoliucijai x a 
karų kraštuose, todėl šis kliu 
vinys turi būti pašalintas. Ki 
tos dvi sienos yra skirtos Lie 
tuvos okupacijai pavaizduoti 
dokumentais Dokumentacija 
pradedama Ribbentropo ir Mo 
lotovo slaptu susitarimu Ma

tyti Sovietų į Kauną įžygiuo
janti kariuomenė, Sovietų su 
laužytosios sutartys, fotogra
fijomis dokumentuota visa rin 
kimine komedija, sužymėti 
Sniečkaus riešrinkiminiai įsa 
kymai, Ged\ilosir Paleckio 
patvarkymai, areštai, pirmo
sios deportacijos, visokios sta 
tistikos. Raudonojo teroro do 
kumentacija parodo NKVD ka 
meras Kaune, kankinimų įran 
kius, masinius žudymus etc. 
Taip pat atžymėta kolektyvi
zacija. bažnyčios persekioji
mai. partizanų veikla. Suko
lektyvinimo ■ dokumentacija 
piadedama Molotovo pareiški 
mu, kad kolchozai nebus įves 
ti Pabaltijo valdybėse. Toliau 
pridėtas I ’etuvos komunistų

Prez. Eisenhower lauko žemės ūkio ir gyvulininkystės paro 
dą Bettsville. Prezidentas stebi iš Indijon tvezi veršiuką.

laikraštis su žemės ūkio mi
nistério uz tikrinimu, jog ūki 
ninkai nebus verčiami dėtis į 
kolchozus Išsamiai pavaizduo 
jama, kaip buvo pravesti su
kolektyvinimai. Didžiulė foto 
grafija parodo gyvenimą vie
name Lietuvos kolchoze, kur 
jo gyventojai gauna maisto iš 
kibiro. Taip pat tinkamai pa 
vaizduotas «laimingas vaikų 
gyvenimas», kurį sukūrė So
vietai Lietuvoje, ir partizanų 
veikla. Didelė žuvusio partiza 
no karsto prie ginklo draugų 
nuotrauka atžymėta užrašu: 
«Jis žuvo dėl savo Tėvynės

MŪSŲ LIETUVAz

ir Jusi] laisvės». Taip pat efek 
tyviai atžymėti religiniai per 
sekiojimai Lietuvoje.

Lietuvos skyrius šiltai ko
mentuojamas italų spaudos, 
Jo suorganizavimu ir paruoši 
mu rūpinosi V. Mincevičius. 
Parodą jau aplankė apie pu
sę milijono žmonių. Vėliau ji 
bus vežiojama po visą Europą.

---  — i <-,.■! lHl-jgt i------

Jugoslavų pavyzdys: 
«komunizmas - ispūs 

tas reikalas»
Žymus amerikiečių dienraš 

tis «New York World-Te 

egram and Sun» įsidėjo savo 
bendradarbio Er. S pa r k so pra 
upšimą iš Belgrado, kuriame 
skelbiama, jog raudonieji įro 
dė «komunizmą esant didelį 
muilo burbulą». Tai puikiau
siai patvirtina jugoslavų pa
vyzdys Pastaruoju laiku ju
goslavai iš esmės keičia ko
munistinės santvarkos princi 
pus, o reikia atsiminti, - pažy 
mi dienraštis, - kad Jugosla
vija yra seniausioji raudonoji 
valstybė už Rusijos sienų. Ju 
goslavų komunistai, įsitikinę, 
kad tai prives prie absurdo, 
atsisakė kolchozų sistemos,

1958 m. liepos 4 d-

Ona Sadauskaitė

Tavęs aš lauksiu vis
Tavęs aš lauksiu vis,
Nors saulė nusileis, 
Nors melsvas rytas švis 
Ir vėl naktis ateis.

Nežūk man, neišnyk, 
Kaip dykumų miražas. 
Tu nepražūk, dar lik.
Prašau kaip vaikas mažas. •

Gerai žinai, kad tau 
Priskyniau daug žiedų. 
Ilgai aš juos rinkau, 
Ir vis dar tau renku

Gelių priskyniau tau 
Gražiausių iš vigų.
Tiek daug naktų verkiau,
Tie: nubraukiau rasų...'

Sugrįžki vėl čią tu!
Kas šaukia - tu žinai.
Koks džiaugsmas būt kartu, >
Mylėtis amžinai.

Tavęs aš lauksiu v.s,
Nors saulė nusileis, 
Nors melsvas rytas švis 
Ir vėl naktis ateis.

nustatinėti pastovias kainas 
išsižadėjo didžiausios dalies 
savo pramoninės programos, 
taip pat aktyvaus antikapita
lizmo. Kitaip tarus, išsižadė
jo tikrojo komunistinio «ro
jaus», kur viskas vykdoma 
pagal iš anksto nustatytą pla 
ną, pradedant lopšiu ir bai
giant koncentracijos stovykla. 
Pasibaigus karui, komunistai 
Jugoslavijoje sugriovė kapita 
listinę santvarką, bet dabar, 
po 7 metų praktikos, kaip pa 
žymi dienraštis, patys pripaži 
no, kad neįstengė pagerinti 
gyvenimo lygmens, kai tuo 
tarpu Vak. Europa atsistatė. 
Tito, kuriam tenka pripažinti 
nuopelnus, jog Įstengė savo 
šalį atplėšti nuo Sovietų im
perijos, dabar nori, kaip kiti 
sako, «kapitalizmo, kuriame 

nebūtų kapitalistų». Kitaip ta 
rus, komunizmas, meta savo 
odą. Tito krašte privati nuo
savybė yra laimėjusi pačią 
didžiausią kovą su socialisti
niais planuotojais, kurie nuve 
dê kraštą į nesėkmę.

Ir pati 'lito valdžia pripaži 
no, kad kolchozai tas kerti 
nis 8’ovietinės valstybės ; k- 
muo paprasčiausiai negali 
funkcijonuoti Tačiau ši tiesa 
jugoslavų komunistų vadams 
pasidarė akivaizdžiai aiški tik 
tai po baisių metų, per ku
riuos tuksiančiai valstiečių, 
kurie priešinosi sukolektyvi
nimui, buvo sukišti į kalėji
mus, mušami, žudomi ar pa
versti elgetomis. Žinią, kap 
jugoslavų vyriausybė atsisa-

(Pabaiga 3 pusi.)

Jurgis Mantas

S.O.S.! — Gelbėkite!
(Ištrauka iš knygos «Lietuva Bolševikų Okupacijoj»)

Marija, Marija, 
Skaisčiausia lelija!
Tu švieti aukštai danguje.

Palengvink vergiją. 
Pagelbėk žmonijai, 
Išgelbėk nuo priešo bai- 

[saus.
(Maironis).

(Bolševikų draudžiama 
lietuvių giesmė)

Lietuvai vėl ėmė gręsti mir 
ties pavojus. Vokiečiai alino 
kraštą, gaudė jaunus vyrus į 
kariuomenę, o šiaip žmones 
vežė darbams į Reichą. Tū
kstančiai geriausių lietuvių 
tautos sūnų ir dukrų vergavo 
komunistų katorgoje Sibire.

Kokiomis sąlygomis gyvena 
ir dirba tremtiniai Sibire pa
aiškėjo tik neseniai, kada pa 
gal generolo Sikorskio sutar 
tį su Stalinu iš Sovietų Sąjun 
gos koncentracijos stovyklų 
buvo išleisti lenkų kariai. Jie 
tad ir pasakojo apie lietuvių 
tremtinių būklę.

Grįžęs iš Sibiro geležinke
lio darbininkas, Lenkijos pi
lietis, J.U. papasakojo:

«...Tris savaites keliavau 
traukiniu į Medvežja Gora, o 
iš ten 24 dienas pėsčiomis 

varė su didele kalinių kolo
na į priverčiamųjų darbų sto 
vykią nr. 4., priklausančią 
prie stovyklos Onieglag (190Ô 
kilometrų nuo Vologdos). Šio 
je stovykloje sutikau lietuvių: 
Minister] Masiliūną, Karinome 
nės Teismo prokurorą Gure
vičių, inž. K. Laganauska ir 
kit.

Kaliniai turėjo kirsti mišką, 
apvalyti medžius nuo šakų, 
sudėti mėteriais. Darbo diena 
- 16 vai. Kas vakaras - kali
nių patikrinimas, kuris papras 
tai trukdavo apie tris valan
das. Darbo norma 7,5 kubinių 
mėteriu į dieną. Tos normos 
niekas negalėjo atlikti. Ligo
niai turėjo dirbti lygiomis su 
kitais. Nei gydytojo nei vaistų 
nebuvo. Invalidams (be ran
kos ar be kojos) buvo nusta 
tyta darbo norma: surinkti ir 
sudėti 8 kg. žievės į dieną, 
kas taip pat nebūdavo įmano 
ma atlikti.

Stovykloje buvo atskira ka 
linių ' brigada, sudaryta iš 
stačiatikių Šventikų..

Valgyti davė kopūstų lapų 
sriubos su silkėmis ir avižų 
košės tik rytą ir vakara. Cu 
kraus ir druskos nedavė. Dėl 
stokos vitaminų kaliniams dan 

tys iškrito per keturias sa
vaites.

Dažnai prieš išvarantį dar 
bą administracija rengė mit’n 
gus, kurių metu kaliniai buvo 
raginami daryti socialistines 
len k tynęs.

Dirbant miške buvo drau
džiama eiti į šalį nors kelio
lika žingsnių enkavedistai 
šaudė be įspėjimo.

Mirusių kalinių lavonus iš
mesdavo į durpyną paskirta
me tam tikslui sklype 52 nu
meris...»

J. U. išbuvo stovykloje ligi 
1941 metų lapkričio mėn. pa
baigos. Iš žmonių, kurie buvo 
vėliau paleisti, jis patyrė, kad 
1941-1942 metų žiemą daugu
mas stovyklos nr. 4 kalinių 
mirė.

J. M., Lietuvos žydas, papa 
šakojo: Čekistai jį suėmė K re 
tingoje 1941 metais gegužės 
mėnesio pabaigoje ir po kelių 
dienų deportavo į Sovietų Są 
jungą. Iš karto nuvežė trauki 
niu į Kauną, iš Kauno ■ į Gai 
žūnu stotį, kur deportuojamus 
suskirstė, atskirdami žydus, 
kurie buvo deportuojami kaip 
kapitalistai, nuo lietuvių, ku
rie visi buvo laikomi politini 
ais kaliniais.

Kelionė į Altajaus sritį, kur 
deportuotieji buvo nuvežti, tru 
ko 6 savaites. Per visas tas 
savaites kaliniai nebuvo išleis 
ti iš vagonų.

Altajaus srity J. M. buvo už 
darytas į stovykla, kurioje bu 
vo apie 200 Lietuvos žydų.

ovyklabuvo vadinama plika 
vieta lauke, be jokių trobesių, 
tik aptveria spygliuota viela.

Kaliniai pirmiausia turėjo 
pastatyti barakus administra
cijai gyventi ir sau. Vėliau 
kalinius varė medžių kirsti ir 
juos nlukdyti. Darbo laikas - 
12 valandų, (nuo ryto 7 ligi 
vakaro 7), bet 15 kilometrų 
kelias, kurį kaliniai turėjo nuei 
ti pėsti ten ir atgal, į darbo 
laiką nebuvo įskaitomas.

Valgio davinys: 600 gramų 
duonos į dieną, sriuba tris 
kart j dieną, be to pietums 
koše. Nors šitas davinys kie
kio atžvilgiu buvo didesnis 
kaip lietuvių, t. y. politinių ka 
linių, bet vis dėl to jame nebu 
vo vitaminų. Žmones greit 
pradėjo silpnėti ir mirti. 1941 
42 metų žiemą mirė apie 50% 
stovyklos kalinių. Tuo pat lai 
ku susirgo nuo nusilpimo ir 
vitaminų trūkumo Leontijus 
Soloveičikas (Aut. pastaba: 
Įžymus Kauno milijonierius) 
ir jo žmona. Pažymėtina, kad 
kai jiedu sirgo ir dėl to nega 
įėjo eiti į darba, tai stovyklos 
administracija sumažino jiems 
valgio davinį. Taip pat buvo 
elgiamasi ir su visais kitais 
kaliniais, kurie dėl susirgimo 
negalėjo dirbti. Toksadminis 
tracijos elgesys, žinoma, pa
greitindavo mirti. Numirėlius 
pakabdavo be jokių karstų ir 
tikybinių apeigų.

Lenkijos pilietis S., dirbęs 
priverčiamųjų darbų stovyklo 
je Kraslag (Lager Krasnojarg 

kogo kraja Niznepoimskoje 
otdelenije nr.7) ant upės Poi- 
ma kranto, papasakojo:

«...Stovykloje buvo apietūks 
tantis lietuvių, jų tarpe buvo 
Lietuvos Respublikos Prezi
dentas Stulginskis, buv. Minis 
teris šilingas, generolas Spran 
gauskas, Dr. Karvelis, genero 
lo Raštikio tėvas ir brolis ir 
daug kitų. Prezidento Stulgius 
kio sveikata buvo visiškai blo 
ga, bet čekistai vistiek kas
dien jį varinėdavo į darbą. Su 
lietuviais buvo labai žiauriai 
elgiamasi, ypač karininkais, 
iš kurių buvo sudaryta atski
ra darbo brigada.

Valgyti davė 400-500 gramų 
duonos ir drungno vandens 
su agurkų sunka po puse litro. 
Duona buvo žalia, susmegusi; 
cukraus, druskos nebuvo.

Kaliniai iš karto pradėjo 
sirgti, ypač dėl vitaminų sto
kos. Šalčiams užėjus stovyklo 
je kas dieną mirdavo 8-10 
žmonių. Barakuose buvo be
veik tokia pat temperatūra, 
kaip ir lauke: 42° -45° šalčio.

Kad ir kaip lauke buvo šal 
ta, kalinius į darbą vistiek 
varė. Mirusių lavonus krovė 
viename barake ligi pavasa
rio. Administracija iš kalinių 
visa atimdavo. Ypač stropiai 
buvo atiminėjami kryželiai, 
maldaknygės, šventųjų pa
veikslėliai...»

Paleistas iš stovyklos S. ku 
rį laiką buvo Barnaule. Tenai 
taip pat buvo keli tūkstančiai 
tremtinių lietuvių, daugiausia
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r etonai, vaikšto atidengtais 
’ e i dai s. Moterys turi taipogi 
; savo atatinkamas teises. 
Tarp vyro ir moters vyrauja 
stebinantis pilnutinis pasitikę 
iiraas. Jei kuris hunzų vyras 
išvyksta ilgesniam laikui sve 
tur, jis patiki savo žmoną ge 
riausiam draugui. Hanzos vy 
rai dažnai yra samdomi, kai
po nešėjai, Himalajų ekspedi 
cijų, nes jie pasižymi ypatin 
ga ištverme. Hunza yra neįti 
ketinai stiprios sveikatos, dėl 
to Amerikos ir Europos gydy 
tojai yra ypatingai susidomėję 
ta gal paskutiniąja seniausią
ją žemėje tauta.

Mes, europiečiai,tikime,kad 
sveikata tai yra žmogaus sto 
vis, kuriame nereikalinga gy 
dytojo pagelba. Hunzos įrodo, 
kad sveikata yra daugiau kaip 
kad nesirgimas, tai yra negir 
dėtas jėgų rezervas nuolati
nis laimingas gyvenimo dži
augsmo pajautimas, kurio mes 
jau beveik nebepažįstame ir 
kurį mes laikome neįmanomu! 
Net National Research Coun- 
sil Vašingtone patyrę hunzų 
tautos sveikatos duomenis, 
užsibrėžė ištirti, kaip galima 
pasiekti «idealaus žmogaus» 
tipo žemėje.

Hunzos gyvena 1600 - 2400 
metrų aukštumoje, išvagota
me terasomis šlaite prieš 7S20 
metru siekiančią Rakaposchi 
kalno viršūnę. Toje saulėtoje 
kalnų šalyje palankių metų 
laikas tęsiasi 9 mėnesius, Žie 
mos metu 6 savaites viskas 
būna sušalę. Tuo metu hun
zos tupinėja savo nekūrena
mose trobelėse galimai labiau 
susispaudę, tik galvijai greti
mose patalpose sninduliuoja 
savo ^šiluma Menkutės alie
jaus spinksulės silpnai apšvie 
čia patalpas žmonių, sutūpti 
šių ant akmeninių grindų. Ka 
daugi laukai yra labai apru- 
bežiuoti, hunzų maistas yra 
griežtai apribotas. Jie privalo 
išgyventi kiekvienais metais 
apie 6 savaites besitęsiantį 
bado periodą (nuo kovo iki 
birželio mėnesio). Tuo metu 
jie sunaudoja maisto minimu 
mą. Bado periodui pasibaigus 
žmonės atrodo kaulėti, {kritu 
siais žandais, o jų akys spin
di giliai sulysusiuose veiduo
se. Maisto norma didinama 
irgi apgalvotai Tikrai sočiai 
pavalgyti vargu ar bežino Hun 
zos gyventojas.

Kodėl jie yra apsaugoti nuo 
ligų?

Hunzos nepažįsta jokių chro 
niškų ligų, jokių epidemijų. 
Nors jie visą gyvenimą mie
ga ant akmeninių grindų, ta
čiau niekas neserga reumatiz 
mu. Apie skrandžio, vidurių 
ir vėžio ligas jie nėra girdė
ję. Atsitiktinos infekcijos jų 
nugalimos stebėtinai greit. 
Nors Hunzos nepažįsta jokio 
muilo, kūdikių mirtingumo pas 
juos nepasitaiko. Jų kūdikiai 
maitinami motinos krūtimi iki 
2 metų amžiaus. Tuo laiku 

vyras ir žmona susilaiko nuo 
betkokių santykių. Ši natūra
li priemonė sureguliuoja svei 
kai ir protingai gimimų skai
čių.

Ką valgo hunzos? Nors jų 
augmenija labai apribota, tau 
ta išsimaitina tik savo žemės 
produktais. Žemė tręšiama 

Mano mergužėlė už visas dailesnė.

kompostu. Hunzos nepažįsta 
jokių chemiškų trąšų, tačiau 
jų dirva lieka tūkstančius me 
tų neišsenkamai naši. Aštuo- 
nius metuose jie valgo švie
žius vaisius, ypatingai abriko 
sus, kaipo pagrindinį maistą. 
Iš grūdų kepami paplotėliai 
be mielių ir druskos. Augina 
mos taipogi ir kai kurios dar 
žovių rūšys. Hunzos geria Ii 
bai mažai pieno, bet daro pui 
kų baltą sūrį. Mėsa tevalgo- 
ma vieną sykį į mėnesį. Iš 
abrikosų branduolio išspaudži 
amas maloniai kvapnus riešu 
tų aliejus. Jų naminiai gyvu
liai yra zebu ir ožkos, kurie 
yra daug mažesni, kaip kituo 
se kraštuose i • duoda labai 
liesą mėsą. Švenčių progaHun 
zos vyrai susirenka surūkyti 
pypkę, kuri rūkoma bendrai, 
perleidžiant ją iš lūpų į lūpas. 
Taip pat vaišinamasi ir leng
vu vynu, paruoštu iš savų vy 
nuogių, kurios tame klimate 
labai menkai auga.

Prieš alki ir šaltį hunzos 
turi stebinantį atsparumą. 
Kiekviena kasdieninį nesusi
pratimą jie paverčia į pokštą 
ir moka patys iš savęs pasi
juokti. Tos geros nuotaikos 
šaltinis yra jų stipri sveikata.

Hunzos neretai pasiekia 
virš 100 metų amžiaus. Iki vė 
lyvos senatvės, iki mirties jie 
išlaiko visus savo dantis, k a 
da jie pajunta artėjant gyve 
nimo pabaigą, jie užgęsta be 
ligų, be skausmų, tyliai kaip 
žvakė, kuri sutirpsta. Hunzos 
nepažįsta jokių senatvės nega 
lavimų!

Taipogi žodžio «nuovargis» 
hunzos nepažįsta!

Karalius Jamal Khan kar
tais siunčia pasiuntinį į Tás- 
kurganą, kuris randasi už 340 
klm. Tą kelią padaro Hunzos 
pasiuntinys pėsčias per 6 die 
nas, ten ir atgal, nenuvargda 
mas, nežiūrint, kad tas kelias 

eina per aukštus kalnagūbrius. 
Kartą vienas hunza basas, be 
sipilant lietui sekė per gle- 
tčerius vagį, kuris buvo jo ar 
klį nusisavinęs. Po dviejų die 
nų jis visai ramiai, be jokio 
nuovargio ženklo, parsivedė 
namo savo arklį. Hanzos vy
rai taipogi yra mėgėjai man 
dytis žiemos metu iškirstose 
eketėse.

Pavasarį hunzų kraštas nu
bunda naujam gyvenimui. Ta 
da Mir (karalius) siive’ čia dir 
voje pirmąją vagą senoviniu, 
primityviu rankiniu arklu. Po 
to seka šventė, kurioje šoka 
šešiolika hunzų vyrų, kurių 
nei vienas negali būti jaunes 
rus 65 metų amžiaus -He šoka 
senovinį šokį su figūromis ir 
šuoliais, kurie reikalauja ne
paprasto kūno miklumo ir iš
tvermės. Ta šokį Hunzu vy
rai tegali išmokti po 50 tųjų 
savo gyvenimo metų.

Hunzos keliasi ir gula su 
saule. Ji? yra labai švarūs 
žmonės. Vandenį jie rflpestin 
gai paskirsto į geriamą ir 
šiaip naudojama, kas natūra
liai apsaugoja nuo ligų. Po 
apskrita «kepi», kuria nuo 
jaunystės puošiama galva, jie 
turi tonzūrą, praktišką apsi
saugojimą nuo parazitų. Vie
nintelė importuojama prekė 
yra medvilnė.

Jie labai myli gyvulius. Ba 
do metu žindantys gyvuliai 
gauna irgi maistą iš geležinės 
atsargos, kuri yra paskirta 
nėščioms ir žindyvėms moti
noms. Kaip ir visų gamtoje 
gyvenančių žmonių, gyvuliai 

yra prijaukinti ir jie kalbasi 
su savo gyvuliukais, tarsi pas 
tarieji galėtų suprasti jų 'žo
džius.

Kas yra sveikata? - Hunzu 
pavyzdys rodo, kad teisingas 
maitinimasis yra baze, ant ku 
rios galima išlaikyti pastovią 
sveikatą. Be to, matome, kad 
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REIKIA BALDŲ? KREIPKIS Į TAUTIEČIO
J. L. GalinsKas Ltda. >■

BALDŲ SANDĖLĮ.
A F. DU. GIACAGLINI, 71-C — V. ALPINA. '

sveikata nėra vien atsipalai
davimas nuo ligų, bet negir
dėtas fizinių jėgų ir atsparu 
mo rezervas. Sveikatos įtak© 
je žmogaus dvasia yra laimi# 
ga. Toliau hunzos pavyzdys 
rodo, kad normalus miegas 
yra sekantis sveikatos indaiky 
mo faktorius. Be to, santūru
mas sutinkamuose gyvenimo 
reiškiniuose yra kelias pasiek 
ti gilios senatvės pilnoje svei 
katoje.

Ar modernusis didmiesčio 
gyventojas tuo pavyzdžių pa 
sinaudos? - O, jis norėtų būti 
sveikas ir tuo pat laiku 
nesveikai gyventi, tačiau tie 
du kontrastai niekada nesi
duos po viena kepure pakiša 
mi!

Iš vokiečių kalbos vertė
Halina Didžiuly tė-Mošinskienė

SKAITYK IR PLATINK

«MŪSŲ LIETUVĄ»

MHIUHMM

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

AVENIDA DR. GIACAGLINI, 34-C — VILA ALPINA

Madeiras do Brasil

PERES a PRANAS LTD A. *
Importação — Exportação

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

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

Amadeu Cesar Machado - Nanuque, Minas

Nori patogioj, gražioj vietoj, pamary — Praia Grande 
įsigyti žemės sklypų?

Neužmiršk apsilankyti Suarão.

Ten yra elektra visose gatvėse įvestas vanduo. Yra viešbu 
tis, restoranas bažnyčia, mokykla. O svarbiausia, kad 
visų šių pagerinimų kaina pusiau mažesnė, negu kitų 
esančių sklypų.

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

Daugiau informacijų «Mūsų Lietuvos redakcijoje.

prie 
šalia

Vila
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kė kolchozinės sistemos, vals 
tiečiai, kaip pažymi dienraš
tis, sutiko lyg žinią, kad butų 
pasibaigęs karas. Visi žino, 
kokiomis priemonėmis komu 
Mistiniuose kraštuose valstie
čiai turi «savanoriškai» įsijung 
ti į kolektyvinius ūkius. Kitur 
tokiu budu nusavinta žemė 
priklausė valstiečių šeimoms 
daugiau kaip 400 metų, eida
ma iš kartų į kartas. Savaime 
suprantama, kad prievarta su 
varyti į kolchozus ūkininkai 
nenorėjo dirbti svetimiesiems,

imperija», jei Sovietai neturė 
tų Vakaruose tiek daug savo 
šalininkų. Faktas yra, kad 
okupuotieji Rytų Europos 
kraštai po Stalino mirties su 
dar?) Sov Rusijai daugiausia 
rūpesčių,, tačiau, iš kitos pu
sės, faktas yra taip pat, di
džiausi Sovietų sistemos rė
mėjai Vakaruose yra Vakarų 
kraštų nevieningumas, susis 
kaldymas, nenoras ar nesuge 
bėjimas aiškiai apsispręsti ir 
.aiškaus tikslo neturėjimas. Vi 
si šie veiksniai neleidžia iš
naudoti dabartinių Sovietų sil 
pnumų - dar daugiau, Sovie-

Viktoras Šimaitis

LIETUVA .
Lietuva mano žęjne gimtoji, 
Lietuva, mano džiaugsmo daina: 
Kur klausau, kur einu, kur sustoju, 
Man esi tu viena, tik viena.

Gintarėliai geltoni prie marių...
Ąžuolai Nemunėlio krantuos...
Broliai dirvą dainuodami aria...
Šypsos saulė, kaip laimė, pietuose

Balto klevo kryželiai dūmoja 
Prie plačių ir vingiuotų kelių...
Aukštos pušys viršūnėmis moja 
Ir vilioja pavėsiu žaliu.

O seklyčios. - kaip pasaka, šviečia.
Dūzgia, skamba staklelės tenai...
Vyšnių sodai j pokylį kviečia...
Kaip visur paviešėt - nežinai.

Lietuva, mano žeme gimtoji.
Man esi tu viena, tik viena.
Kur klausau, kur einu, kur sustoju 
Skamba Tavo arimų daina.

B iželio m. 26 d. suėjo aštuonieri metai nuo įsteigimo Jung
tinių Tautų Organizacijos (GNU). Šią diena 50 tautų pasirašė 
Jungtinių Tautų Kartą, pasižadėdamos laikyti taiką ir saugu
mą ir tarp savęs bendradarbiauti. Fotografija rodo septintos 

sesijos susirinkimą New Yorke, posėdžių salėje.

paprasčiausiai atkirsdami: 
«kieno čia žemė? Aišku, kad 
ne mūsą, - ji yra Tito. Tai 
tegul Tito ją ir dirba!» [Prak
tiškai tat reiškia, kad komu
nizmas sodžiuje yra baigtas. 
Valstiečiai niekados nėra bu 
vę tikri komunistai ir nebus. 
Nauja žemės reforma Tito 
stengiasi žeme aprūpinti ma 
žažemius ir bežemius

Tačiau kituose komunistų 
okupuotuose kraštuose mato
me priešingą vyksmą prie
vartinis kolektyvinfmas, nesis 
kaitant su priemonėmis, dar 
daugiau stiprinamas. To nebú 
tų, kaip pažymi dienraštis sa 
vo kituose, pranešimuose, pa 
vadintuose «Spygliuotų vielų

tai, net ir susilpnėję, kaip tik 
sugeba išnaudoti Vakarų sil
pnąsias puses.

Musų Lietuvos skaitytojai 
reikalaukite kioskose
«MŪSŲ LIETUVA»

JAU LAIKAS ATNAUJIN
TI 1953 METAMS «Musų Lie
tuvos» prenumeratą. Laikraš
čio likimas yra skaitytojų 
rankose.

Katalikė Motina 1953 m. Š. Amerikoje.
Ana Marija Kirn Hoffer, 66 metų amžiaus, buvo išrinkta Ka
talikų Seimynio Gyvenimo Konferencijos «Katalike Motina 
1953 metų», užtai, kad penki iš jos šešių vaikų pasirinko vie
nuolinio ar kunigo gyvenimo kelią. Fotografijoje matame p. 
Hoffer sėdint šalia savo vyro ir anūkės Marytės. Viduryje iš 
kairės dešinėn: Sesuo Marija Felicija, sesuo Marija Trinity, 
marti Ralph Hoffer; Tomas Hoffer (anūkas) kunigas Charles 

Hoffer kun. Ronan Hoffer ir kun. Francis Hoffer.

Tauta Nepažis 
tanti Ligų

(Hunzų tauta Indijos kalnuose)

Daugelyje pasaulio vietų 
kalbama šiandien apie mažą
ją Hunzos tautą, kuri nuo Ak 
mens Amžiaus liko izoliuota 
Šiaurės Indijos viršūnėje vie 
name kalnų tarpeklyje. Dėl 
to turiame būti dėkingi vienai 
britų kalbininkų porai, kurie 
išgyveno pusantrų metų hun
zų tarpe, studijuodami jų kal
bą ir papročius, tuo pačiu su 
pažindindami pasaulį su vie
na maža užmiršta Azijoje tau 
tele, kuri nepažįsta jokių li
gų.

Tą tautą sudaro trūputį dau 
giau, kaip 10.000 žmonių, ku
rie gyvena 17 kilometrų ilgio 
siaurame plote, susidarančia
me iš terasų pobūdžio įreng
tų sodų. Juos visus susibūru
sius į 200 kaimų valdo 37 me 
tų amžiaus karalius Mir Jamal 
Khan.

Hunzos kraštas yra atskir
tas nuo aplinkinio pasaulio 
kalnų prarajos, kuri nusitęsia 
100 kilometrų ilgio. Tai yra 
hunzų laimė, kaip mes tuoj 
matysime.

Hunzų kilmė - paskendusi 
visiškoje praeites tamsoje. Ka 
rališkoji dinastija yra persų 
kilmės, tačiau tauta-ne. Hun 
za - nepanašus į aziatus Jo 
tipas - europietiškas, prime
nąs graikus. Patys hunzos pa 
sakoja istoriją, esą 330 m. 
prieš Kristų trys Aleksandro 
Didžiojo kareiviai liko čia su 
žeisti po vieno žygio ir jie 
yra hunzų tautos pirmatakai. 
Tikrumoje jų istorija siekia 
daug toliau. Britų mokslinin
kai Lorimer, kurie išstudijavo 
hunzų kalbą, yra nuomonės, 
kad ji vystėsi visiškai izoliuo 
tai mažiausiai 5000 metu. Ji 
neįrodo jokio panašumo su 
bet kuria kita kalba.

Hunzos gyventojai yra vidų 
tinio ūgio ir labai gražiai su 
dėti. Jų moterys, nežiūrint, 
kad aplinkui gyvena aziatų 
tautos ir jie patys yra maho-

(Pabaiga 6 pusi.)

moterų ir valkų. Ūia mirtin- 
mas uėi maisto stokos buvo 
ypač didelis vaikų tarpe. Kar 
tą viena lietuvė laidojo mažą 
savo sūnelį, o grįžusi namo 
rado jau kitą savo berniuką 
mirusį...

S. L pasakoja: «.. Stovykla 
ties upe Osva (20 km. nuo 
Gari) buvo stipriai saugojama 
čekistų su šunimis, specialiai 
išmokytais žmonių medžioklei. 
Tačiau bėgti buvo visiškai 
bergždžias dalykas, nes bė
glys, jeigu stebuklu nežūtų 
taigoj nuo bado ar nuo žvė
rių: meškų, vilkų, - vistiek 
toli nenueitų ir būtų šunų su 
sektas. Kartą mėgino bėgti 
trys kaliniai, jų tarpe vienas 
lietuvis. Į trečia dieną jie če 
kištų buvo sugauti, parvaryti 
į stovyklą ir sušaudyti.

Kalinių darbas buvo kirsti 
mišką, nukirstus medžius ap
valyti nuo šakų, kelmus iš
versti. Medžiai tenai šimtam e 
čiai. Žiemą keli metrai snie
go. Vien tik tam, kad būtų 
galima prie medžio prieiti rei 
kėjo didelio darbo išrauti per 
kasą sniege.

Kaliniai negalėjo įvykdyti 
sustatytos darbo normos, už 
tai jiems mažino duonos da
vinį. Uogauti ar grybauti bu
vo uždrausta, už tai šaudyda 
vo...

Jei kas susitaupęs gabalą 
duonos norėdavo nusinešt į 
mišką (nes valgyt davė tik 
rytą ir vakare stovykloje), 
tai čekistai, kurie kiekvieną 

einantį į darbą kalinį iškraty 
davo, duoną atimdavo. Grįž
tant iš darbo vėl būdavo kra 
ta.

Miegojo Kaliniai ant trijų 
aukštų gultų po du - tris žmo 
nes kartu, greta viens kito. 
Žinoma, drabužių niekados ne 
nusivilkdavom. Batai, jei jų 
nepavogdavo ar neatimdavo, 
bematant susinešiodavo. Kali 
niai į darbą eidavo apsiraišio 
je kojas skarmalais Darbas 
buvo labai pavojingas, ypač 
kad teko dirbti primity viškiau 
siais įrankiais: kirviais, ranki 
niais pjūklais.
Mirtingumas šiomis sąlygomis 
buvo labai didelis. Skorbutą 
sirgo visi ir trumpu laiku vi
si neteko dantų. Stovykloje 
buvo vieni vyrai. Esančių te
nai lietuvių, latvių ir estų šei 
mos buvo išvežtos j Barnaulu.

Kartą stovykloje įvyko skau 
di komedija: atvažiavo gydy
tojų komisija Ji apžiūrėjo vi 
sus tuos, vos pavelkančius 
kojas kalinius, ir... visus rado 
sveikais ir darbui tinkamais».

Pilietis B. išbuvo nuo 1941 
metų pradžios ligi tų metų žie 
mos sunkiųjų darbų stovyklo 
je Karagandijski Lager, Kasa 
chstane. Tas lageris turi tris 
šimtus skyrių, vadinamu «toc 
ki» (punktai). Kiekviename tų 
skyrių buvo po 2 000 kalinių. 
Skyriai išmėtyti stepėse pa
lei ežerą Balchas. Artimiausi 
os didesnės vietovės yra: Pe
tropavlovsk, Karaganda, Kara 
bas ir Dolinki,

Klimatas čia vasarą 60°C 
karščio, žiemą 60 šaičic.

Kaliniai dirbo barakus iš 
molio ir mėšlo arba ruošė med 
žiagą tokiems barakams staty 
ti. Paruošimo darbas taip atlie 
karnas: iškasama plati ir gili 
duobė, kurio" prileidžiama 
vandens. Molis duobėje maišo 
mas mediniu mažu prietaisu, 
kurį sulio pora jaučiu. Jauči
ams valdyti dvejetas kalinių 
turi klampoti duobėje, mirk
dami ligi juostos molio ir mėš 
lo mišinyje. Tasai darbas bu
vo laikomas lengviausiu (!), 
todėl jam dirbti buvo skiriami 
ligoniai ar šiaip dėl silpnumo 
netinką kitiems darbams.

Stovykloje buvo didelis mir 
tingumas nuo skorbuto, beri - 
beri ir kitu vitamininių neda 
teklių. Visų pirmiausia iškris 
davo dantys.

Lietuviams ir lenkams bu
vo sunkiausia pakelti nežmo 
niškai sunkias fizines sąlygas 
bei moralinę atmosferą. Geri 
au tai pakeldavo latviai ar 
estai, kurie stengdavosi nudirb 
ti kiek tiktai galima arčiau 
normos ir tuo būdu turėtį duo 
nos kelias dešimt gramų dau 
giau.

Dirbti reikėjo nuo saulės 
patekėjimo ligi nusileidimo. 
Darbui pasibaigus kaliniai grįž 
davo į stovyklą, kur čekistai 
kas vakarą patikrindavo ka
linių skaičių. Patikrinimas bu 
vo atliekamas taip, kad visi 
du tūkstančiai kalinių (tiek 
jų buvo viename punkte!) bu 

vo sustatomi į šimtą eilių po 
dvidešimt žmonių ir turėjo žy 
giuoti pro čekistų grupę, ku
rie suskaičiuodavo eiles. Ka
dangi tokie patikrinimai vyk
davo prieblandoje, tai, žinoma, 
čekistai nuolat apsirikdavo ir 
liepdavo pradėti iš naujo. To 
dėl patikrinimai beveik kas
dien užtrukdavo iki vidurnak 
čio ar net ir vėliau. Šitas ty
lus iškankintų,apdriskusių pus 
nuogių ir basų žmonių žygia
vimas, tarytum koks šmėklų 
pąradaš prienlandoj ar nak
ties tamsoj buvo vienas tragiš 
kiaušių stovyklos vaizdų.

Stovykloj buvo laikomi vien 
vyrai. Buvo gandų, kad lietu 
vių, latvių ir kitų svetimšalių 
žmonos ir vaikai buvo išgaben 
ti į Akmolinsk’o rajoną.

Stovyklos administracija ir 
prižiūrėtojai (strelki) buvo re 
krutuojami iš patekusių į ne
malonę čekistų bei buvusių 
bezprizornikų. Pastarųjų tarpe 
buvo tokių, kurie prieš dauge 
lį metų buvo atgabenti į sto
vyklą su tėvais ar vieni ir 
čia išaugo, arba tokių, kurie 
buvo neseniai atgabenti.

Tų bezprizornikų buvo la
bai gausu ir kalinių tarpe. 
Jie sudarė nelyginant atskirą 
kastą, kuri terorizavo kitus 
kalinius, ypač europiečius, t. 
y. lietuvius, estus, lenkus, lat 
vius, pirmiausia apvogdami 
juos, o dažnai ir paplaudami. 
Apie kurią nors apsaugą ar 
intervenciją iš administracijos 
pusės, žinoma, ir kalbos ne

buvo.
Apvogdavo jie svetimšalius, 

kaip pvz., lietuvius, todėl, kad 
iš Sovietų Sąjungos piliečių 
nebuvo kas vogti, gi pas lietu 
vius, kurie buvo išvežti iš na 
mų su sena drabužių eilute, 
net po metų tie drabužiai, kad 
ir virtę skarmalais, buvo pra 
bangos dalykai rusams ir ki 
tiems Sovietų žmonėms.

Tremtiniams tie jų skudu
rai turėjo kažkokios ypatin
gos reikšmės, nes jie buvo 
paskutinis ryšys su senuoju 
gyvenimu tėvynėje, t. y. iš 
viso su gyvenimu.

Kokios reikšmes įgydavo 
tokie dalykai neįtikėtinomis 
fantastiškomis stovyklos gyve 
nimo sąlygomis parodo toks 
atsitikimas: Buv. Rygos Kuz- 
niecovo fabriko direktoriui 
Turkovui bezprizornikai pavo 
gė visus drabužius. Pasiliko 
tik kelnės - senos iš Latvijos 
atsivežtos kelnės. Galop vie
ną vakarą pavogė ir jas. Tur 
kovas labai nusiminė, mėgino 
derėtis su bezprizornikais, nie 
ko iš jų nelaimėjo ir po kelių 
dienų mirė.

Tokios stovyklos gyvenimo 
ir vyraujančios joje žvėriškos 
atmosferos negalima atvaiz
duoti kokiais žodžiais. Tuos 
dalykus galima suprasti ir įsi 
vaizduoti tik pačiam pabuvus 
kaliniu, ir, žinoma, esant eu
ropiečiu, ne rusu.

(B. D.)
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Jpršrscfys & Čia Industria e Comercio de Calçados
PARDUODA

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS.
balso grynumas, skambumas

Šprindys 8l Čia — Largo S. Jose 1.
Kaip niekur kitur, prieinamfausiomis kainomis.

Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui

•«i Rastinės Darbai ir Teisiniai Patarimai «!! Illl 'IIIUll llli
Iii! Natūralizacija, inventoriaus surašymas, išieškojimas [“! 
Ili'i skolų, persiskyrimai (desquites) nuomininkų išvary- [|il 
l||| mas, kriminalinė ir darbo teisė. ||"
|||| Darbininkams patarimai veltui. Ulltill . ""
ĮIĮĮ Galima kreiptis šiomis valandomis nuo 10 iki 12 vai. Įį]| 

ir nuo 16,30 iki 19 vai. «}|
Iii! • nii
Ull Rui Roberto Simonsen, 13 -- 3° — salas 306 - 310 |||| 
|||i (Senoji rua do Carmo ir kampas P ęa Clovis Beviláqua) |||| 
Į||| São Paulo Ull
m n" _ =
|U= == ŠS == = = = = = = ŠS == =s Š= == == == = = == == = = == ====== == == = =

II
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MEKANIKOS DIRBTUVE

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

išsimokėtinai.

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

LEONAS VARNAUSKAS
Telefonas (recados) 3-0707

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

»■

igtKuaeai

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

SPECIALYBE BATŲ: vyrams, moterims,
panelėms, i'utbolistams, vaikams...

Rna Javaės, 719 .. Sã» Paulo

RIVIERA

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

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

SKAITYK IR PLATINK
«MŪSŲ LIETUVA»

Santo Amaro apylinkėje - nuėsta- \k
baus grožio gamta sveikas klimatas, tik už 
18 klm. nuo Praça* da Sé, geras kelias, tarp 
dviejų ežerų. Puiki proga dabar įsigyti žemės v\\ \

sklypą su mažu įnešimu ir ilgalaikių išsimokėjimu
— 100 mėnesių \\

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

Suinteresuotus nuveža ir parveža. Iš Santo Amaro eina autobu. 
sai Jardim Riviera. Iš Socorro galima, nuplaukti laiveliais.

l||llilll||lllll'l|ll|ll'i".l|"l||lll|ll|ri||ll|l;l||ll||ll|l<U!<l||l|||ll]|!||in]Į|.|||l|||n||ll||Į|Į))t||l||||||Įt|Į|l||]|l|||iym||l^|l|||IĮ||l|)|l)||l|[ t|||l|||l|||l||ll|||l|||||||i|||l|||l|||l||H|||l|||l|||l||llt||i|||i|||i||ll(||l||ll||n||l il!l|HI|||IHII|IMIU||M||ll||»liHI|l

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

Rua São Caetano, 526
Fone 35-3260

MATELIONIS
KRAUTUVĖS:

Rua São Caetano, 510
São Paulo

iljMttHllHtl'HrHlitllHliiiiiiiiiniiiiiiiiiiiHiiiuiiiiiiniilliiUiilliilliilliiintlIiilliillitlliilliilliUliuiiUliUliUliUliilliilliilIHHiiliiUliUlHlliiUiilliilliilliilliilliilliilliilliilliilliUliilliilliilliilliilliilliilliilliHiniiniiiiiiiiiiniiniiiiiiiiiiiiĮiHHiiSHiir

VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS

L I N D O Y A

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINI OJAI

li J f CAlI^IMEIRii ro*.
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 
TELEFONES: 51-4019 e 51-2223 SÃO PAULO
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LIETUVOS NACIONAt
MARTYNO MAŽVYDO BIBI

AV. ZELINA, 706 — CAIXA POSTAL, 371 — SÃO PAULO

Lietuviai Vila Barce- 
lonoje.

Nerasi tolimesnės ar artimes 
nés São Paulo ar apylinkės 
Vilos kur nebūtų apsigyvenu 
»ių lietuvių. Jų yra netaip se 
noj Vila Barcelonoj, kuri yra 
São Caetano do Sul miesto 
priemestis. Vieta gera, daugu 
moj aukštuma, prie didelio ju 
dėjimo kelio Santo Andrė São 
Paulo, arti didelių fabrikų. 
Todėl ir sklypai šios vilos, 
palyginamai greitn laiku, bu
vo darbininkų išpirkti. Gyven 
tojai daugumoj svetimšaliai, 
ypač nemaža yra slavų. Yra 
ir apie desėtkas šeimų lietu
vių, kurių beveik visi turi sa 
vo didesnius ar mažesnius na 
mus, kaip pavyzdžiui Paleliū 
nai, Raulušaičiai, Markevičiai. 
Ignas Lingė, Žemaičiai, o ar 
čia,u São Caetano - Idikai ir 
kiti.

Stipriausiai yra įsikūręs Ju 
liūs Paleliūnas, pirmiau gyve 
nęs Vila Beloje, das Dailias 
gatvėje. Prieš kurį laiką n^si 
pirko pačiame Vila Barcelo- 
nos centre, prieš mokyklą, ir 
bažnyčią žemės sklypą, k r 
jau yra pastatytas ir baigia
mas įrengti dviejų aukštų na 
mas Viršutinėje dalyje daug 
kambarių išnuomavimui, o apa 
čioj didelės patalpos krautu
vei. Salia kitas mažesnis pas 
tatas. sujungtas irgi su pir
muoju, kuriame gyvena patys 
šeimininkai ir jų tėvai Pale- 
liūnai. Bizniui vį^ta puiki, nes 
centras vilos yra, Elorida ir

(Pabaiga)

KRUVINAS TERORAS

Bolševikų armija be tvarkos 
traukdarnosi, padeginėjo mies 
tus, miestelius, kaimus, sprog 
dino fabrikus, įmones ir įstai 
gas, bet pajutę, kad kiekvieną 
namą lietuviai gina, kad visa 
me krašte žmonės kyla prieš 
juos, gelbėdama savo kailį 
ėmė bėgti

Po sava tės bolševikai buvo 
toli nuo Lietuvos sienų.

Visoje Lietuvoje ir miestuo 
se ir kaimuose, prie kiekvie 
no namo, net bažnyčių bokš
tuose didingai plevėsavo lie
tuvių tautos vėliavos. Žmonės 
išsilaisvinę nuo kruvinų komu 
nistų, su džiaugsmo ašaromis 
akysemeldėsi bažnyčiose gie 
dodami Aukščiausiam padėkos 
giesmes už grįžusią . laisvę, 
graudžiai minėdami žuvusius 
partizanus, padėjusius savo 
galvas kovoje su okupantais.

Per keturias kovos su bolše 
vikų armija dienas žuvo Lie
tuvoje 4.000 partizanų, daugu 
mas kurių buvo darbininkai, 
moksleiviai, ūkininkai, studen 
tai, valdininkai...

Lietuvos nepriklausomas gy 
venimas buvo atstatytas. Lai
kinoji Lietuvos vyriausybė, 
kaip ir visi lietuviai, dirbo die 
ną naktį kažkokiame nežemiš 
kos laimės svaigulyje.

Nuostabios buvo tos laisvės 
dienos!

Paaiškėjo, kad nežiūrint gau 
sybės NKVD šnipų, įvairiausio 
se Lietuvos vietose huvo pas 
lėpta ir išsaugota ligi išsilais 
vinimo dienos valstybinių įs
taigų antspaudai, blankai, uni 
formos, valstybes ženklai, tris 

Oriente gatvių kampas.
Džiugu, kad lietuviai ver

žiasi pirmyn ir sugeba esamo 
mis galimybėmis. Julius Pale 
liūnas netoli savo nuosavybės 

turi barą. Paleliunų šei 
ma yra lietuviška. Sūnelis ir 
dukrelė gražiai kalba lietu
viškai. Sėkmės naujuose na
muose ir biznyje linkime.

Koresp.
/

— Birželio mėn. 28 d. Vila 
Zelinoje. Pedro de Godoi gat 
veje, 42 nr. mirė Jokasté Sko 
rodaitė 52 metų amžiaus. Ve
lionė yra gimusi Žiežmarių 
parapijos. Sirgo paralyžiaus 
liga apie 30 metų.

TĖVŲ DĖMESIUI.

Kaip yra žinoma liepos mėn 
19 d. Mokoje ruošiama Dari
aus ir Girėno bei Išeivių die 
na. Programon yra įtrauktas ir 
jaunučių choras. Nors dabar 
ir atostogų metas yra, bet jau 
nučių ('•horas trečiadieniais 
penktą valandą turi repetici
jas - turi pasiruošti Dariaus 
ir Girėno šventei. Tėvai para 
ginkite vaikučius bent du se
kančius trečiadienius dalyvaų 
ti repeticijose.

AUKOS BAŽNYČIOS REMON
TUI

Po Cr 500,00: Ant. Povilonis. 
,, „ 300,00: Ver. Lašinskienė 
,, ,, 250,00: Petras Šimonis. 
„ ,, 200.00: Kl. Valevičienė. 
„ ,, 100,00: V. Zakarevičie- 

palvės vėliavos.
Lietuviškas vėliavas miestuo 

se išsaugojo net svetimtaučiai: 
žydai, lenkai ir kiti, - visatai 
dar karia įrodė, kad niekas 
Lietuvoje netikėjo bolševikų 
okupacija ilgai būsiant, net ir 
tie patys svetimtaučiai, kurie 
buvo daugumoje palankūs ko 
munistams, ypač caro' laikais 
atkelti Lietuvon kolonistai ru 
sai.

Deja, laisvės sapnas buvo 
trumpas, o atbudimas buvoži 
aurus.

Lietuva vėl buvo okupuota, 
bet jau kito diktatoriaus, taip 
pat imperialistiškai nusiteiku 
šio, taip žiauraus ir kraugeriš 
ko. Lietuvą okupavo nacional 
social ištiško j i Vokietija.

Vokiečių karo vadovybė ži 
nojo, kad neveltui tūkstančiai 
Lietuvos partizanų žuvo kovo 
je su bolševikais dėl Lietuvos 
laisvės, puikiai žinojo ką reiš 
kia šimtas su viršum tūkstan 
čiu ginkluotų patriotų, todėl 
elgėsi iš pradžių tinkamai: 
gerbė Lietuvos Vyriausybės 
potvarkius, gerbė Lietuvos gy 
ventojus ir krašto tvarką. Bet 
jau po mėnesio atsigrūdo į 
Lietuvą pirmieji vokiečių ci- 
vilės valdžios šulai ir prasidė 
jo iš naujo kita - rudoji oku
pacija.

NKVD pakeitė Gestapas.
Raudonąjį barbarą pakeitė 

rudas.
Ir visa tai vyko XX amžiu

je Europoje.
Vėl liejosi lietuvių patriotų 

kraujas...
Vėl turto konfiskavimas, tau 

tinio darbo draudimas, masi
niai areštai, tardymai, koncen 
tracijos stovyklos, kankinimai, 
teroras...

nė, V. Gysas, Ant. Makarevi- 
čius, Myk. Ivanauskas, VI. ŠR. 
žys, J. Jakubauskas, S. Baja- 
rūnas, J. Braknienė, Pedro Ja 
senko, Ver. Bajarūnienė, Pau 
liną Musteikiene.
Po Cr. 70,00: Kaz. Zalenkevi- 
čius. Po Cr. 60,00; Ant. Žukas. 
Po Cr. 50.00: J. Reifonas, Eva 
Bossart, Konst. Janavičienė, 
P. Zabulionis, Gen. Paršelienė, 
Girskus, J. Silickas, Narbutie 
nė, S. Pakalnis.
Po Cr. 20,00: K. Zalenkevičius

Julius Paleliūnas prie naujai pastatyto namo 
Vila Barcelonoje.

A. Kavaliauskienė, J. Lapie- 
nis, J. Savelis, Gasp. Matuse
vičius, Manoel Ramos Cruz. 
Po Cr. 10:00 Angelina Dalia 
Degrande, Elvira Castanho.

Industrialas K. Naruševičius 
paaukojo visus reikalingus 
varžtus, bei kablius stogo už 
dengimui.

Už aukas nuoširdžiai dėko
ju. Kitame laikraščio numery

=illiil!iilliiH«i<liilliilhilhriliilliitliilliilliiiliilliilliiiiiilhilliilliiHiilliilliil1iilliilkiNiintilhilliHliiihilliilliiiiiilliilliilliilliilliilliilhilhilJiilliiltiilliilli =
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Aberturas de firmas Contratos de locação =

— Encerramentos de firmas Cartas de Fiança
Transferencias de firmas Requerimentos =.

Contratos na Junta Comercia Baianços £

Distratos na Junta Comercial Alvarás diversos =

== Escritas Fiscais Seguros de Fogo e
s

Escritas Comerciais Seguros de acidentes =

= HORÁRIO das 8 às 19 horas. ==
miuiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii<iiiiiiiiiiniiiiiiiiiiuiii  w:iniiiiiiiuuitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiintininiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinH'ffl«npmi2

Jei sergi, ar nori patikrinti sveikatą, nevažiuok mies
tan, bet kreipkis į či t VILA ZELINOJ atidariusį kon 

sultoriją

Dr. Mario Ranieri
vaikų, suaugusių ir moterų ligų specialistą

Priėmimo valandos! pirmadieniais, trečiadieniais ir penk 
tadieniais nuo 8 iki 11 - 16,30 iki 20 vai.

Šeštadieniais nuo 15 iki 17 vai. ir sekmad. nuo 9iki 11 vai.

Praca São José, 8 sala 6 ir 7 — \ ila Zelina (Baužio name)
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NAUJANYBIŲ

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų,' 

įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių- 

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

ISSIMOKÊJIMUI.

Prie pat autobuso Nr. 93 sustojimo vietos.
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JAU IŠ ANKSTO RUOŠKIS Į

L. K. BENDRUOMENĖS CHORO

KONCERTĄ - VAILWA
Kuris įvyks rugpjūčio mėn. 1 d. 20 vai. 

Vila Zelinoje, gimnazijos salėje
Programoj bus naujų gražių dainų, puiki muzika, skanūs 

užkandžiai, alutis.
Pakvietimus įsigyk iš anksto ir užsisakyk staliuką.

Pakvietimų galima gauti pas choristus ir klebonijoje.

je bus paskelbtos kitų auko
tojų aukos.

Būtų patogiausia, kad kiek
viena šeima kiekvieną mene 
sį, bažnyčios reikalams skir
tų tam tikrą auką sulig savo 
išgalių. Aukas galima įteikti 
arba klebonijoje, arba atvyk
ti į namus atsiimti, sulig au
kotojo pageidavimu.

Kun. P. Ragažinskas

- ŠĮ SEKMADIENĮ pamal
dos dar bus mokykloje už 
bažnyčios. Pamaldų tvarka 
kaip visais .sekmadieniais. 
Bus ir adoracija Švenč. Sa
kramento. Procesijos nebus.

SUSIRINKIMAI.

Šį sekmadienį šaukiami šie 
susirinkimai:

Po 8:30 vai. mišių mokslei
vių ateitininkų.

Po piet trečią valandą Vy
rų Brolijos susirinkimas.

— Lietuve Motina, neuž
miršk savo pareigos daly vau 
ti Liet. Kai. Moterų Draugijos 
šventėje — 15 metų jubilėju- 
je, kuris bus švenčiamas lie
pos mėn. 26 d..

— Liepos mėnesį sumažė
jo vestuvių skaičius. O rug
pjūčio mėnesį retas kuris ve 
dasi. Šiame krašte yra įsitiki 
nimas, kad vedusieji rugpjū
čio mėnesį nebūna laimingi.

— Liet. Kat. Moterų Drau
gija leidžia loterijon staltiesę 
su 6 gvardanapom, porą balu, 
vieną medžiagos tropical, vie 
ną megstuką ir vieną rankų 
darbo pagalvėlę. Viso yra še
šios premijos Kodėl nepab-m 
dyti laimės. Tik už penkis 
kruzeirus galima ištraukti ge 
ra daiktą. O antra, pirkdamas 
bilietą paremsi Draugiją.

— Žiemos atostogos pra
džios mokyklose prasidėjo 
liepos mėnesį, o gimnazijose 
nuo. 10 liepos.

Musų Lietuvos skaitytojai 
reikalaukite kioskose
«MŪSŲ LIETUVA»

■HHHHIMI
IŠEIVIŲ DIENOS

I 
programa jau sudaryta. Tuo 
reikalu praėjusį sekmadienį 
Vila Zelinoje, buvo organiza
cijų atstovų pasitarimas pir
mininkaujant p. konsului Al. 
Polišaičiui. albėtojuyr akvie 
čiamas p. Šilius. Meninėje pro 
gramo je dalyvaus L.K. Ben
druomenės jaunimo ir jaunu 
čių, chorai, solistai: K. Am- / 
brazevičius, V. Laurinaitis, V. 
Tatarūnas. , /

Minėjimas bus 19 d. liepos 
mėn. 15 vai., Mokoje Liet. S- 
gos Brazilijoje patalpose, rua 
Lituania 67.

nraHHRHHOHH
Reta proga geroj vietoj nusi
pirkti žemės

SKLYPĄ

Parduodamas, šalia spaustu 
vės (av. Zelina 706) žemės 
sklypas. Vieta tinkama indus 
trijai, bizniui ir rezidencijai. 
Arti prie bažnyčios aikštės. 
Daugiau informacijų gauti pra 
šomi kreiptis šiuo adresu: 
Rua Doze nr. 39 Vila Zelina.

■HfflMHHai
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