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Devintoji liąpos-konstitucionalistū sukilimo 
diena.

1930 m. perversmo keliu Ge 
tūlio Vargas nuvertė teisėtą 
krašto vyriausybę ir įvedė 
diktatūrą, krašto vyriausia 
valdžia atsidūrė «gancho» (Ge 
tūlio Vargas kilęs iš Rio Gran 
de do Sul) rankose. Jei su 
šiuo įvykiu šiaip taip susitai 
kė ir prisitaikė kariokai, mi 
neirai, tai jokiu būdu nenore 
jo susitaikyti su likimu pa- 
žangausio Brazilijos estado 
São Paulo politikai. São Pau 
lo lig šiol Brazilijoj pirmavo. 
Dabargi net pati estado auto 
nomija tapo suvaržyta. Agi
tuoti plačias mases prieš clik 
tatūrą ir ginti demokratines 
tradicijas, autonomiją nebuvo 
sunku. Paulistai yra jautrus. 
Aukso, turto irgi netrūko. Pa 
siruošimas revoliucijai truko 
keletą mėnesių Pagaliau 1932 
m. 9 d. prasidėjo revoliucija. 
São Paulo estado teritorijoj 
federalinės vyriausybės įstai 
gos buvo okupuotos. São Pau 
jo estado rubežiai, ypač stra 
teginęs vietovės buvo panūs
tų kontroliuojamos. São Pau
lo estadas pradėjo karą prieš 
federalinę ir kitus Brazilijos 
estadus.

Ko siekė 1932 metų revoliu 
cija?

Pirmoj eilėj diktatūros nu 
vertimo ir apgynimo estado 
autonomijos. Taip pat nebuvo 
svetima idėja São Paulo estą 
dui tapti nepriklausomu. 
Karas São Paulo šu Brazilija 
truko tris mėnesius. Jis pra
laimėtas buvo, nes per ilges 
nj laiką miestuose buvo jau
čiamas maisto trūkumas, ka
riuomenei ginklų. Federalinė 
kariuomenė turėjo aviaciją, 
ko trūko paulistams. Fronte 
buvo nemaža, iš abiejų pusių, 
aukų. Karą pralaimėjus, suki 
limo politiniai ir kariuomenės 
vadai buvo ištremti. Nežiūrint, 
kad 1932 m. liepos 9 d.revoliu 
cija nepasisekė, šios dienos 
paulistai niekad neužmiršo, o 
priešingai ja didžiuojasi, kai 
no reakcija prieš diktatūrą. 
Žuvusioms už konstitucijos ats 
tatymą São Paulo mieste, Ibi 
rapuera parke, kur dabar 
vyksta didžioji paroda, yra 
pastatytas didžiulis paminklas, 
obeliskas. São Paulo valsti 
jos parlamento rūmai, yra pa 
vadinti «9 Liepos» Rūmais. Ir 
šiais metais 9 liepos São Pau 
ly bus minima su didžiausio
mis iškilmėmis, paradais, pa 
maldomis. Dar yra įdomus 
faktas, kad šiuo metu Brazi
lijoj prezidentauja tas pats 
žmogus, prieš kurį buvo ruoš 
tas sukilimas. Kituos kraštuo 
se tokių minėjimų nebūtų lei 
džiama.

Pažymėtina, kad šiame ka
re dalyvavo ir lietuvių. Vie 
nas kitas ir žuvo.

Visi, kurie vienokiu ar kito 
kiu būdu dalyvavo sukilime, 
Rão Paulo estado vyriausybės 
yra pagerbti. Jie turi pirme 
nybės tarnybas gauti, o tar 

nautojai pakeliami viena ka 
tegorija aukščiau.

Jau 22 metai praėjo nuo 
nepavykusio sukilimo. Tačiau 
tos, idėjos, dėl kurių paulistai 
kovojo yra gyvos ir del jų 
šiandien budima.

Aukščiausias São Paulo pastatas - Estado bankas.

Guatemala nutraukia 
rysius su Rusija.

Naujai sudaryta vyriausybė 
yra prieškomunistinė. Savo 
atsišaukime sako, kad ji įsiju- 
gs į bendrą frontą su vaka
rų demokratijomis ir nutrauks 
diplomatinius santykius su 
Rusija ir jos satelitais. Sten
gsis įgyvendinti socialinį tei
singumą, žemės reformą. Ko
munizmo lizdas Centtalinėj 
Amerikoj tapo išdraskytas.

Diplomatai vėl renka
si Genevon.

Įvairių kraštų diplomatai 
vėl renkasi Genevon, kurie iš 
jos buvo išsiskirstę nepavykus 
išspręsti nei Korėjos, nei In
dokinijos reikalų. Korėjos su
vienijimo klausimas atidėtas į 
šalį nežinia kuriam laikui, ai 
del Indokinijos, tiesiogines 
derybas pradėjo vesti prancū
zų ministeris pirmininkas Men 
des France su komunistų va 
dovybe Indokininjoj. Mendes 
Frances pažadėjo per mėnesį 

laiko, ligi 20 d., Indokijos ka
rą sustabdyti. Betrūksta dvy
lika dienų. Bet mūšiai eina 
visu smarkumu. Žinoma ir de
rybos nenutrauktos. Ateinan
ti savaitė turi būt lemiama: 
arba susitarti, arba karas, ku
ris gali atnešti nenumatytų pa
sekmių. Todėl turint prieš akis 
svarbias derybas įvairios de
legacijos jau grįžta. Iš Mas
kvos jau atvyko 40 žmonių 
delegacija. Trūksta dar Molo
tovo. Politiniai stebėtojai tvir

tina, kad Indokinijoj pasikar
tos Korėjos istorija. Vietnam 
bus padalinta. Ligi 16 parale
lės teks komunistams. Atei
nančios savaitės pabaigoje 
bus šis tas .paaiškėję.

Prancūzija turi apsis
pręsti.

Amerika ir Anglija reikalau
ja, kad Prancūzijos parlamen
tas galutinai apsispręstų Eu
ropos gynimo bendruomenės 
klausimu. Turi pasisakyti ga
lutinai už arba prieš. Ameri
ka ir Anglija ilgiau negali 
laukti. Prieš pasisakius Ame
rika keis savo politiką Pran
cūzijos atžvilgiu ir nutrauks 
paramą. Prancūzija turi pasi
sakyti ar ji nori Europos ka
riuomenės, kurioj lygiomis 
teisėmis dalyvautų ir Vokieti
ja, jei ne, tai Vokietijai bus 
leista organizuoti sava, tauti
nė kariuomenė.

— Amerika ir Anglija yra 
pasiryžusios kuogreičiausiu 
laiku panaikinti okupacijos 
statutą, e gražinti Vokietijai 

visišką nepriklausomybę, dar 
gali įvykti šį mėnesį.

Amerikoj drebėjo 
žemė.

Liepos m. 6 d. naktį Ameri 
kos vakaruose, Kalifornijos 
ir Nevados estaduose drebėjo 
žemė. Drebėjimas buvo sti
prus, nes buvo nutraukti kai- 
ku.riose vietose elektros laidai 
griuvo fabrikų kaminai, kai 
kurie stogai sutruko.

Žemės drebėjimas apėmė 
375 kvadratinius kilometrus. 
Vietomis ant kelių atsivėrė 
skylės.

Didžiausias drebėjimas bu
vo Nevados estade dykumose.

Castillo Armas
Guatemalos sukilėlių vadas 

yra kandidatas į prezidentus. 
Kol kas kito kandidato nėra.

Guatemaloj atimta balsavi
mo teisė beraščiams.

— šachmatų rungtynėse 
tarp Anglijos ir Rusijos, lai
mėtojais išėjo rusai.

— Komunistai ruošiasi pul
ti Indokinijos sostinę, Hanoi 
miestą.

— Rugsėjo mėn. bus sujun
gta geležinkelio linija Co
rumbá ir Santa Cruz (Bolivi
joj) miestai. Ta proga susitiks 
Brazilijos ir Bolivijos prezi
dentai, Santa Cruz ir Corum
bá miestuose.

— Numatoma greiti laiku 
Amerikos, Anglijos ir vakarų 
Vokietijos konferencija. Šioj 
konferencijo bus padaryti svar 
bus nutarimai.

Treciojo pasaulinio ka 
ro pavojus

kaip komentuojama Tokio 
kariškuose sluoksniuose, yra 
praėjęs. Tie patys žinių šalti 
niai praneša, kad prieš savai 
tę laiko karo lėktuvai be pers 
tojimo raižė Japonijos padan 
gę ir laivynas buvo pasiruo 
šęs bet kokiems netikėtu
mams. Šis įtempimas buvo ki 
lęs, kai amerikonai galvojo 
apie kariuomenės siuntimą 
Indokinijon. Tuo pat metu būt 
buvę paleisti šūviai Korėjoje 
ir Rusija buvo pasiruošusi su 
35 divizijomis ir 700 spraus- 
minių karo lėktuvu pulti Ja
poniją.

Amerikos parlamentas pries 
vyriausybe.

Amerikos atstovų rūmai ir 
senatas yra prieš įsileidimą 
komunistinės Kinijos atstovo 
į Jungtinių Tautų organizaci
ja. Parlamento ir senato va
dai pagrasino vyriausybei, 
jeigu ji pripažins Pekino vy
riausybę, parlamento ir sena 

to atšauks Amerikos atstotą 
iš GNU. Atrodo, kad anglą! 
verčia Eisenhowerj pripažin
ti Kinijos vyriausybę.

Vyriausias Brazilijos 
Trbunolas

pasisakė už “salario minimo”, 
konstitucionališkumą Kitaip 
sakant, kad vykdomoji vadžia^ 
turi teisės išleisti įstatymą, su 
lig kurio pakeliamas darbinin
kams atlyginimas. São Paulo 
miestui salario minimo yra 
nustatytas Cr $ 2300,oo.

Atlyginimo pakėlimas ir ka 
inų nuolatinis kilimas pasire
ikš ekonominio gyvenimo sune 
kumais, krize, bent keletą 
mėnesių.

Rio Grande do Sul
estade darbininkai buvo sus
treikavę protestuodami prie§; 
neužšaldymą kainų.

Kariuomenės vadov
ybėj permainos. ,

Vietinė spauda praneša, 
kad atsitatydino kariuomenės' 
vadas ir trečios apylinkės; 
komendantas' Atsistatydinimo; 
priežastis - nuomonių skirtu-- 
mas tarp krašto apsaugos mi-' 
nisterio ir kariuomenės vado..

Krikščioniu demokatu

partijos suvažiavimas buvo 
liepos m. 3 d Rio de Janeire. 
Kaip jau žimona, partija, tei-" 
singiau, São Paulo skyrius, į; 
pergyveno krizį, kuris buvo v 
kilęs del Janio Quadros kan-i, 
didatūros į gubernatorius.; 
Janio Quadros norėjo nuša
linti esamą vadovybę. Tači-i' 
au nepavyKo, ir jis pats tapo; 
iš partijos pašalintas. Per įvy
kusį suvažiavimą partijos ats-; 
tėvai priėjo prie vienybės;, 
visais klausimais. Partijos ge 
neraliniu sekretoriumi išrink-! 
tas Dr. Franco Montoro. Par-' 
tijos suvažiavimas pabrėžė^; 
kad jos veikimas orientuoja
mas ne apie asmenis, bet apie 
programą Krikščionių demo
kratų partija yra geriau ce- Į 
mentuotą nes jos ideologijai 
ir programa yra aiškai api-i 
brėžta.

— Iš Rio de Janeiro prane 
šama, kad greitu laiku numa
toma ministerių kabineto re
forma. Prezidentas nori,, kad 
vyriausybėj būt atstovaujamos 
visos politinės partijos palai
kančios vyriausybę.

— Vokiečių karininkai yra 
pakviesti instruktoriais Suda
no kariuomenei apmokyti.

— Amerikoj pastatytas nau . 
jas karo lėktuvas Lockhed 
XF - 104 «greitį per valandą 
gali išvystyti ligi 2400 kilo
metrų. Tai pats greičiausias 
pasauly lėktuvas.

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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— Griauna vienkiemius. Po 
karo bolševikai, vos tik įsiga
lėję Lietuvoje, tuoj puolė ūki
ninkus. Atėmė iš jų žemes, 
sujungė jas į kolchozus, o 
ūkininkus privertė juosė dir
bti panašiai, kaip baudžiavos 
laikais dvarponių dvaruose. 
Lygiagrečiai su ūkininkų že
mių sukolektyvinimu buvo 
varomas ir vienkiemių trobesių 
kolchozinimas. Trobesiai bu
vo ardomi ir vežami į užpla
nuotą kolchozo centrą, vadi
namąja «gyvenvietę», visai 
nesiklausiant jų savininkų. 
Tačiau, nepaisant bolševikų
agitacijos ir žiaurių pastangų, 
toks prievarta vykdomas vien
kiemių kėlimas nesisekė, kaip 
dabar aiškėja iš vyr. statybos 
kolchozuose valdybos virši 
ninko Variakojo pranešimo 
per Vilniaus radiją, tik dau
giau kaip 2000 kolchozininkų 
trobesių buvo perkelti į tokius 
rusiško tipo centrus. Dabar 
esą, kaip oficialiai skelbiama, 
apie 7.000 naujų pareiškimų 
trobesiams kelti. Atrodo, kad 
ligi šiol daugumas ūkininkų 
dar tebegvvena senuose vien
kiemių trobesiuose.

Nors jie ir gyveno ten, bet 
jų gyvenimas buvo suvaržy
tas, nes trobesiu», kaip ir že
mę, valdė visokie kolchozo 
viršininkai, nustatydami, kas, 
kur, kokioje troboje ir kiek 
žmonių turi gyventi. Tačiau 
bent iš paviršiaus pažiūrėti 
atrodo, jog Lietuvos kolchozi 
ninkai dar vis tebeturi šiokį 
lokį savarankišką gyvenimą, 
o Lietuvos kolchozai labai 
skiriasi nuo «plačiosios tėvy 
nės» kolchozu, šitas dalykas 
bolševikams kaip tik ir nepa 
tinka. Todėl jie dabar užsimo 
jo paspartinti vienkiemiu ar
dymą. Tas ardymas šiemet 
pradėtas plačia agitacija. No 
rimą įkalti kolchozininkams, 
kad jie patys trobesius keltų 

į užplanuotas vietas. Kelian
tiems trobesius žadamos pas 
kolos ir kitokios lengvatos, 
kaip traktoriai iš MTS, kurie 
galį iš karto visą namą, lyg 
kokį kopūstą, pervežti į kitą 
vietą. Keliautiems trobesius 
paskolų žadama po 4 000 rb. 
Žadama ir daugiau lengvatų 
- pvz. kitų kolchozininkų pa 
galba darbu, miško medžiaga, 
plytomis ir kt.

— Nacionalinė mozaika». 
Rusindami Lietuvą ir ict. oku 
puotas kraštus, Sovietai laiko

K<>n u izmo pažadai ir gyvenimo tikrenybė. Visą laiką komunizmas skelbia, kad Rusijoj 
dari ininkui yra «rojus». Tikrenybėj gi, niekur nėra tokio žemo gyvenimo lygio Kaip Rusi
joj. Paslėpti skurdui komunistai nuleido «geležinę uždanga». Niekam neleidžia nu važiuoti pa 
Hžiūrėti «rojaus». Dar 26 d. kovo Malenkovas kartojo visiems žinomą melą, kad «Rusijoj 
viešpatauja džiaugsmo nuotaika, pasitikėjimas ir kūrybingumas». Tačiau tie patys komuniz
mo vadai nekartą viešai kalbėjo ir rašė, kad Rusijoj trūksta maisto produktų, kad ūkis 

via neproduktyvus ir t. t. — Šitas šaržas labai ryškiai vaizduoja komunizmo pažadus ir 
gyvenimo tikrenybę.

MUSŲ LIETUVA

si naujosios politikos, pava
dintos «nacionalinės mozai
kos» vardu. Tuo būdu okupuo 
tame krašte stengiamasi ne 
tik laikyti kariuomenę ir MVD 
tinklą, bet ir suskaldyti etno 
grafinę lietuvių masę. Ir tos 
linijos, nustatytas pagal Ma- 
lenkovo ir raud. armijos susi 
tarimą, griežtai laikomasi. Ki 
ekviena proga rūpinamasi vie 
nu ar kitu pretekstu kuo dau 
giausia lietuvių pasiųsti į Si 
birą, kur kuriama nauja Ru
sija su 80 mil. gyventojų. Tie 
sa, Lietuvoj gyventojų nema 
žėja, nes vietoj išsiunčiamų
jų atvyksta nauji - iš «plačio 
sios tėvynės», nes - visur tie 
patys «sovietiniai piliečiai». 
Tačiau iš tikro šios rūšies 
naujoji «mozaika» lietuvybę 
smarkiai silpnina. Krašte ko 
munistinimas vyksta net per 
75 vaikų lopšelius, 170 vaikų 
darželių, 96 vaikų bibliotekas 

etc. O žurnalai ir laikraščiai 
pristatomi daugiau kaip 
200.000 jaunųjų skaitytojų. Dar 
didesnis komunistinimas ir ru 
si n imas vykdomas per 12 
aukštųjų mokyklų, kuriose 
mokantis skelbiama 18.000 
klausytojų, per 1 450 kultūros 
ministerijos žinyboje veiki
ančių bibliotekų, 3.280 klubų 
ir skaityklų, 41 kultūros ir 
poilsio parką, 32 muziejus. 
Kitame penkmety skelbiama 
pereisiant «piie visuotinio vi 
dūrinio apmokymo». Visos 
tos priemonės turi tik dar dau 
giau sustiprinti rusų vykdo
mą «nacionalinės mozaikos» 
politiką.

— Esą nutarta pastatyti ki 
tais metais Vilniuje naujus 
operos ir baleto teatro rūmus. 
Atidaryta «nauja tarpkolūkinė 
Kruostos (Kėdainių apskr.)

1954 m. liepos 10 d

hidroelektrinė’ -j stambiausia 
tos rūšies visoje respubli 
koje». Panevėžy pastatytas 
naujas linų fabrikas. Ateinan 
čiais metais linų kūlimo ce-' 
eitus numato įrengti dar ke
turiuose linų fabrikuose. Vil
niaus pakraštyje dedami pa 
matai mėsos kombinatui, ku
riam skiriamas uždavinys pa 
gaminti per pamainą 35 tonas 
mėsos ir dešros gaminių. Li
tas mėsos kombinatas numa
tomas šiemet pastatyti Pane
vėžy. Rusams ir ^rand. bon
zoms vežioti į kurortus nau 
jos autobusų linijos atidaro
mos iš Vilniaus į Palangą 
per Vilkiją, Seredžių, Raudo 
nę ir kitur, taip pat iš Vilni 
aus i Palangą per Ukmergę, 
Panevėžį, Šiaulius, Telšius, 
Plungę. Be to, atidaryta «nau 
ja kurortinė linija» Kaunas 
-Druskininkai ir Vilnius-Birš 
tonas. Į kurortus leidžiami 
patogūs autobusai. Tuo tarpu 
gyventojų masės net ir sosti 
nėję Vilniuje turi skursti, nie 
kaip negalėdamos gauti kad 
ir menkiausio busto. Net ir 
Vilniaus m. vykd. komiteto 
pirm, pa v. Jurčenko š. m. ba 
landžio 9 d. «Tiesoj» skundė 
si, kad Vilniuj blogai su sta
tybomis. Tik per pirmąjį ket 
virti gavo daugiau kaip LOGO 
skundų ir pareiškimų dėl bu 
tų. Deja, tų butų kaip nėra, 
taip nėra. Tuo tarpu š. m. ge 
gūžės 1 d. «Tiesa» dar vis 
tebedėsto kom. propagandą - 
apie «milžiniškus naujojo gy 
veninio statybos pasiekimus», 
nes. girdi, «šiandieninė Lietu 
va nė iš tolo nebepanaši į ta, 
kuri buvo prieš keliolika m© 
tų» .. Tikrai nebepanaši ir 
tai įrodo ne kokie nors 
«reakcionieriai», bet ta pati 
«Tiesa»...

Kaip jie mus sušaudė
Pulk. J.

(Tąsa)

Tą dieną pietų ir vakarie
nės negavau. Vakare išgirdau 
bendrą komandą koridoriuje: 
«Gulk!» Vietą gulti pasirinkau 
prie vienos sienos vidurio, 
kur švariau. Bei kaip dabar 
atsigulti, kad taip šalta. Nei 
pasikloti, nei užsikloti nėra 
kuo. Laimė, kad iš namų bu
vau apsivilkęs šiltais baltini
ais ir turėjau paltą. Šiaip taip 
susiraičiau į paltą susivynio 
įęs. Pirštinių nusimauti ir batų 
nusiauti negalėjau, nes užmi
gęs galėjau rankas ir kojas 
nušalti. Blogiausia su galva: 
ranka, padėta po galva, greit 
nutirpsta, be rankos - spran
das paskausta. Be to, plaukai 
trumpai nukirpti - sala ma
kaulės oda, ir pelės krapštosi 
apie ją. Užsimoviau skrybėlę 
ir brylius atlenkiau iki ausų. 
Greit užmigau, nes jaučiausi 
labai pavargęs, bet miegojau 
gal 20 - 30 minučių, nes taip 
smarkiai sustingo dešinioji 
ranka, šonas ir nugara, kad 
nenoromis turėjau pašokti iš 
savo guolio ir, bėgiodamas 
išilgai savo kambario, išjudin 

i sustingusias savo kūno da
le's Paskui vėl atsiguliau ant

Petruitis

kito šono ir, pamiegojęs kelio 
liką minučių, šokau pabėgioti. 
Taip turėjau daryti ištisą 
naktį, kol sulaukiau koman
dos «Kelk!» Prižiūrėtojas, ma 
tydamas pro durų «vilkelį» 
mane vaikščiojantį kameroje, 
nieko nesakydavo, nors ir 
draužiama vaikščioti poilsio 
metu. Iš galinės kameros - 
Nr. 74 - visa laiką girdėjosi 
labai pailsusio ir užkimusio, 
bet visa jėga dainuojančio 
žmogaus lietuviškų dainų mo 
notoniški garsai. «Kur bėga 
Šešupė...», «Kur banguoja Ne 
munėlis...», «Lietuva brangi» 
ir t. t. Dainuoja tas pats Do- 
cius, kuris dienos metu šaukė 
komunistus, kad jie jį gelbėtų. 
Jis dainavo iki pat rytmetinės 
komandos «Kelk!» Po to, ma 
tyti, jis buvo tiek pavargęs, 
kad užmigo ar šiaip sau nuti 
lo ir tylėjo ištisą parą. Aš 
net pamaniau, kad jis mirė 
ar išvestas, bet į trečią die
ną jis vėl atsigavo ir pradėjo 
triukšmauti. Prižiūrėtojai į jo 
dainas nė kiek nereagavo, 
net buvo visiškai patenkinti, 
kai jis dainavo, bet ne triukš 
mavo. Būdamas karceryje, 
kas naktį turėdavau šešis kar 
tus atsikelti, pabėgioti ir vėl 

atsigulti. Tai buvo mano savo 
tiškas laikrodis, nes. šeštą 
kartą atsigulęs, gerai žinoda 
vau, kad dabar miegosiu iki 
komandos koridoriuje «Kelk!»

Karcerių viršuje buvo tre
čiojo sk. vienutės: Nr. 75 iš 
vie'tė ir 76 82 kameros. Nr. 80 
kameroje, viršum mano gal
vos, sėdėjo žmogus, kuris tuo 
jau, atsikėlęs, iš ryto pradė
davo lėtais retais žingsniais 
vaikščioti, paskui jo žingsni
ai kaskart vis laukėdavo ir 
greitėdavo, kol. matyt, pavar 
gęs visiškai sustodavo. Maty
ti, ten buvo uždarytas labai 
nervingas žmogus. Mano kai
mynai: kairėj 71 ir 73 kame
roj sėdėjo nubausti po kelias 
paras už badavimą Jie ir da 
bar badavo. Vienas jų skun
dėsi, kad jis perdaug ilgai sė 
dįs, neteisingai teismo nubaus 
tas už vagystę, reikalavo ko 
misaro. kad jis greičiau per 
žiūrėtų jo bylą ir amnestuotų, 
kaip kiti panašūs nusikaltėli 
ai kad buvo amnestuoti. 71 
karcerio mano kaimynas taip 
pat reikalavo jį amnestuoti, 
tik nesupratau, už kokį nusi
kaltimą.

Mane labai nustebino, kai 
išgirdau prižiūrėtoją klausinė 
jant karceriuose sėdinčiųjų: 
«Ar imsi duoną?» Mano kai
mynai dešinėj ir kairėj atsisa 
k ė imti. Aš neatsisakiau ir 
gavau dviejų šimtų gramų duo 

nos riekelę ir šalto vandens 
Kuoduką. «Ar čia visai die- 
n.ii?» paklausiau prižiūrėto 
ja Prižiūrėtojas atsakė: 
«Taip». Duoną suvyniojau į 
nosinę ir padėjau prie sienos, 
kad pelės neėstų, nes čia jos 
didelės akiplėšos - kas joms 
patinka, bematant nusavina ir 
tempia į urvus Pagaliau, ma 
ne išvedė Į ruošą. Iš korido
riam. laiptais reikėjo pasikel 
ii į pirmąjį aukštą, kuriame 
telpa trečiojo skyriaus vienu 
tės. Mažas, keturkampis, nepa 
prastai aukštas, cementu ištin 
knotas ir nedažytomis sieno
mis, be jokio lango, tamsus 
(dulksnia elektra apšviestas) 
kambariukas. Viena tupykla 
ir vienas vandens kranas nu 
siprausti - daugiau nieko. Rei 
kalą atlikęs ir bo muilo nusi 
prausęs, nusišluosčiau apatine 
marškinių dalimi. Bandžiau 
išplauti savo kibirą, kurį kas 
rytą reikia nešti išpilti, bet 
cementinis tinkas viduje taip 
buvo prirūgęs, kad jo bjauri
os smarvės jokiu būdu nega
lėjau pašalinti.

Sugrįžęs iš ruošos, visą die 
na vaikščiojau išilgai kamba 
rio, stengdamasis užsimiršti 
arba įsitikinti, kad sapnuoju 
nemalonų sapną, kad viskas 
yra iliuzija. Bet tai man ne
pavyko. Visą laiką skverbėsi 
visiškai neprašoma mintis: 
«Ką gi jie toliau mano dary

ti, kam mane čia įgrūdo, ar 
ilgai laikys?..» Atsirėmęs Į si 
ną pasilsio, perskaitau kelin
tą kartą skaitytus užrašus ir 
vėl vaikščioju. Staiga prisi 
miniau, kad šiandien sausio
11 d., šeštadienis, vadinasi, 
rytoj bus sekmadienis, sausio
12 d. - rinkimai į Aukščiausią 
ją TSRS Tarybą. Tokiu būdu 
jie šiandien ir ryt bus visi 
užimti. Apie mus, čia, kalėji
me, esančius, nieko negalvo 
ja. Visi NKVD valdininkai iš 
sisklaidė po visą Lietuvą ieš 
koti naujų aukų.

Pelės, visiškai įsidrąsinusi
os, pradėjo šeimininkauti ka 
meroje, kaip joms patinka. 
Gerai įsižiūrėjęs, pastebėjau, 
kad jos yra dviejų skirtingų 
rūšių: vienos jų pilkos ilgas- 
nukės, su ilgomis uodegomis, 
kitos - rudos trumpauodegės, 
bet labai piktos ir piauna pil 
kąsias. Pilkųjų man pagailo, 
nes jos daug švelnesnės ir kuk 
lesnės. Rudąsias pradėjau vai 
kyli, o pilkąsias duonos trupi 
niais vaišinti. Jos greit supra 
to, kad aš jas užtariu, ir pra 
dėjo manęs nebebijoti. Rudžių 
puolamos jos artinosi prie ma 
nęs. Gražu žiūrėti, kai jos vai 
go: atsisėda ant paskutinių 
kojyčių ir ant uodegos, paė
musius priešakinėmis duonos 
trupinį, prineša prie snukučio 
ir, vikriai vartaliodamos, jį 
kramto.

(B. D.)
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Dirbti, o ne
Keturios dešimtys tūkstan

čių lietuvių gyvena Brazilijoj. 
Tai antroji pasaulyje, savo 
skaičiumi, lietuvių kolonija. 
Musų daug, pajėga didelė vi
sokeriopam darbui, jei tik 
toji pajėga butų koordenuota. 
jei tos jėgos tik maža dalis 
būtų atiduota lietuviškam kul
tūriniam ir visuomeniniam 
darbui. Tačiau to nėra. Nesu
sidaro došimtos dalies tų pa
jėgų, kurios domisi tuo, kas 
darosi, kas vyksta tarp musų, 
ko siekiama, kas dirbama 
musų pačių, lietuvių, naudai, 
kad mūsų vardas, kaipo tau
tos, dar butų gyvas. Tai negin
čijama tiesa, kuri paliudija 
mums visiems, kad' ir pasyvus 
domėjimasis . eiliniais tautos 
reikalais: lietuviškos spaudos 
skaitymas, susirinkimų lanky
mas, organizacijoms domėji
masis ir pu.

Kur dar yra gyvas lietuviš
kas balsas, iš ten girdime 
desperatiskus šauksmus kovo 
ti su mumis pačiais, kad apsa
ugojus savo dvasią nuo paša
linių gagundų, kad apgynus 
musų turtą - tautos kultūrinį 
ir istorinį lobj kuris nejučio
mis, slapčia iš musų yra plė
šiamas, naikinamas ir nieki
namas.

Mes tai matome, savo siela 
jaučiame, kad tai, kas mums 
turėtų būti brangu, miela, ar
tima - nuo m ilsų tolinasi. Ir, 
žiūrėdami į lietuviškos dva 
sius galybės smulkėjimą, len
gvai pasiduodame apystovų 
likimui ir nepateisinamam p i- 
syvumui. Beviltiškai numojo
me ranka ir sugniužtame sa
vo sumenkėjime, metame ne
pamatuotus kitiems kaltini 
mus.

Girdi, jie nėra tokie menki, 
jie pasaulį sudrebintų, gyve
nimo istoriją kitu keliu pak
reiptų. jeigu niekas jiems 
kliūčių nestatytų!..

Tai pigus pasiteisinimas. 
Bailio, savimi nepasitikinčio, 
argumentas, O tokių «didvy
rių» lietuvių tarpe čia Brazi
lijoj yra, kurie trokšta dides
nės garbės, negu jų pačių 
ūgis, o dirbti, vis dėl to, ne
nori.

Dirbti, o ne kitus kaltinti. 
Kas nori dirbti, sunkiausias 
kliūtis nugali. Tiesa, darbe 
pasitaiko klaidų pasireiškia 
netobulumų. Tačiaus klaidos 
ir netobulumai visuomet bus 
pateisinti, jie išplaukia iš dar
bo. jei tai yra darbo vaisiaus 
padarinys, Niekas nėra tobu
las, tačiau visi tiesos ieško. 
O tiesos ieškant, visuomet 
sutinkama oponentų, randame 
opoziciją, bet giji dirbamo 
darbo ne tik negali sugriauti, 
veiklai kliūčių sudaryti, bet 
priešingai - gali palengvinti 
tiesą išryškinti O tik iš nuo
monių skirtumo betkokiame 
darbe išplaukia tiesa.

Gyvename tremtinių gyve
nimu. Lietuvių tauta nuo am
žių tremtinių tauta. Ji buvo 
teriojama, draskoma, žudoma 
nuo pat savo istorijos pradži
os laiku savųjų ir svetimųjų. 
Toks jau lietuvių tautos liki
mas, tokia jau jos dalia. Pa
kėlusi, visoje savo istorijoje, 
didžiausius dvasinius smūgius, 
dar liko gyva. Kad šitas dva
sios gyvybinis pulsas būtų 
jaučiamas ir tremtyje, reikia 
jis žadinti visiems, kas tik 
jaučiasi pajėgus tam darbui. 
'Tautinės dvasios žadintoju 
būti turi visi vienodas ir ly
gias teisias, kas tik jaučiasi 
pajėgus tam darbui. Tituluoti 
bei paikių ambicijų pilni ma
no, kad tik jie turi priviligi- 
juotas teises lietuvišką darbą 
dirbti. Šitokių teisių niekas 
niekam nesuteikė; darbas dir-

kitus kaltinti
bamas iš geros valios, pasi
šventimo, aukojimosi be jokių 
aukštų pretenzijų.

Pas mus yra žmonių, kurie 
nori visuomeninės veiklos 
darbe pasirodyti tik “didvyri
ais”, o ne darbininkais. Ne- 
nusipelnusių “vadų” bei “di
dvyrių” visuomeninis darbas 
nepripažįsta nors ir kažin 
kokiais titulais jie rodytųsi. 
Tačiau nežiūrint to, mus, 
tremtyje, “vadizmo” dvasia, 
atvežta iš Lietuvos, dar labai 
madoje. Norima, kad šitokioje 
nuotaikoje mesvisi gyventume

Lietuviai šioje žemėje įsi
kūrė ir susikristalizavo demo 
kratiškoje dvasioje. Atsivežta 
iš Lietuvos “vadizmo” manija 
lietuviui Brazilijoje yra visi
škai svetima, jokios jam reik
šmės neturi, kuriuo kas buvo 
Lietuvoje, kokiose aukštybei 
se, sėdėjo. O jei norima bū
ti vadu, reikia tos vadovybės 
nusipelnyti, reikia nusileist 
nuo aukštybių sosto ir stoti 
ateivių eilėsna ir darbu įro
dyti savo vertę. Čia nereikia 
šliaužioti, veidmainiauti, me
luoti aukščiausiajam “vadui”, 
o tik darbu galima įgyti visu 
omenės pasitikėjimą ir pasi
ekti vadovaujamos rolės mū
sų ateivių tarpe. Riksmas, 
kaltinimas kitų bei pavydas 
prieš tuos, kurie dirba, nieko 
nepadės. Priešingai susilp
nins lietuvių dvasinį pajėgu
mą ir norą dirbti.
Siekiamo idealo nepasieksi
me, jei savyje nešiosime tik 
neapykantos, garbės troškimo 
ir “vadizmo” ambicijas. Rei 
kia išsivaduoti iš savo dva
sinės menkystės, kurios yra 
taip gausu pas tariamus “di
dvyrius”, ir parodyti tikrąją 
savo vertę.

Kartas nuo karto, lyg są
žinė kirmino kutenama, išsi
veržia. balsai, tai per laikašfį 
arba susirinkimus, kurie aiš
kiai rodo žmonių dvasinį su
menkėjimą -lie kelia kalti
nimus ir skelbia sprendimus 
prieš kitus vien tik dėl savo 
nesugebėjimo dirbti ir neno
ro taikintis prie bendro vi
suomeninio darbo. Tačiau le
idžiami kaltinimai ir daromi 
sprendimai '"eidu atsistoja pri 
eš juos pačius, kaip tiki liu
dininkai jų pačių menkystės.

Nesenai São Paulo lietu
viai minėjo Vasario 16-tajį. 
Kad minėjimas būtų sėkmių- 
genis, São Paulo Lietuvių 
Taryba ėmėsi iniciatyvos 
ir sukvietė veikiančias orga
nizacijas prie minėjimo pri
sidėti kuo kas gali.
Sutiko entuzijastiškai prie 
darbo prisidėti visi, išskyrus 
tūlą organizacija. Priežaustis 
tos organizacijos atsisakymas 
dalyvauti Lietuvos Nepriklau
somybes minėjime buvo ta, 
kad iniciatyvos ėmėsi São 
Paulo Lietuviu Taryba, o ne 
tituluoti Vadai. Minėjimas 
įvyko irbejų. Be to, surinkta, 
buvo ir aukų Vasario 16 
Gimnazijai Vokietijoje.

Birželio mėn. buvo minėji
mas 14 Birželio įvykių Lietu
voje. S. Paulo Lietuvių Tary 
ba, sužinojus, kad . minėjimo 
iniciativos imasi “Lituanija”, 
nedarė minėjimui jokių žygiu, 
o laukė iš iniciatorių kvieti
mo prisidėti prie minėjimo. 
Kvietimas ne tik nebuvo gau
tas prisidėti prie minėjimo, - 
bet nebuvo pakviesta S.P.L. 
Taryba ir dalyvauti minėjime. 
Minėjimas, tiesa, įvyko, ir be 
S. P. L. Tarybos ir be L. K. 
Bendruomenės ir be kitų or
ganizacijų jau seniai čia vei
kiančių, p kurį susirinko 50 
žmonių. Žmonių buvo ne da
ug, bet daug buvo kaltinamų 

žodžių paleista kitų organi
zacijų vardu, kad jos, esą, 
stojančios jiems skersai kelio 
ir neduodančios dirbti, ypač 
įkurti Pausaulio Lietuvių Be
ndruomenę. Labiausia teko 
“nukentėti” São Paulo Lietu
vių Tarybai, kuri niekam ni
eko blogo nėra padariusi: 
nesugriovė jokios organizaci- 
jos> niekam neatsistojo sker
sai kelio, nieko neužgavo, o 
tik tyliai, kiek sąlygos leidžia, 
dirba lietuvišką darbą. O kad S 
P. L. Tarybą sudaro asmenys, 
kurie nepatinka ponams in- 
žinierams, daktarams ir kito
ms tituluotoms asmenybėms, 
tai - paciência. Jie buvo iš
rinkti visuomenės. Tas rodo, 
kad visuomenė jais pasitikė
jo daugiau, negu virš pasa
kytiems ‘aukštybių ponams”.

Kas dėl Pasaulio Lieuvių 
Bendruomenės sudarymo, tai, 
mieli ponai - ko snandžiate: 
Brazilija tokia plati. Lietuvių 
tiurime kerias dešimtis tūks
tančių. Dirbkite, jei tik yra 
noro. Niekas darbui kelio ne
užstoja: nei S. P. L. Taryba, 
nei Lietuvių S-ga Braziljioj, 
nei L. K. Bendruomenė, nei 
Bendruomenės choras Vietos 
darbui yra net per daug. Tik 
reikia noro ir pasišventimo, 
mažiau tuščios ambicijos.

Šiuo rašiniu nenorime nie
ko, absoliučiai nieko ginti, ni
eko užstoti, nei nieko kaltinti. 
Parodėme kaikuriuos musų 
išeivių gyvenimo faktelius, 
kurie jokiu būdu nesuderina
mi su musu rūpesčiais, mū
sų kovomis už tai, kas mums 
yra brangu Mūsų troškimas 
yra. kad visi Brazilijoj gyve
nantieji lietuviai jaustųsi slip 
riais lietuviais visur ir visada 
mokėtų lietuvybės vėliavą auk 
štai iškėlę nešti ir su pasidi
džiavimu pasauliui tartų: mes 
nešame lietuvybės vėliavą.

Taip, laukiame to iš visų: 
ar tai butu jau gyvenimo per
gyventų audrų laužiami, ar 
tai būtu dar tik gyvenimo pu- 
siaukelį nuėję vyrai, ar tai 
būtų jauniai “Sūnūs Budriai”

H. Y.
—*—

DAUGUMA MAŽAI TEGE
RIANČIŲ _

Hofstra Kolegija padarė 
augėlesniųjų m įkyklų l.Oi 0 
mokynių apklausinėjimą Nas
sau Conty, N. Y. , liečiantį 
svaiginamų geraių vartojima. 
Rezultatatai parodė, jog 90% 
visų mokinių virš 16 metų ge
ria alkoholinius gėrimus. Bet 
tik nuo 2% iki 5% yra dideli 
svaiginamųjų gėralų vartoto
jai,. likusieji retkarčiais išge
ria.

MOKESČIAI UNIVERSITE
TUI

Kiekvienas Illinois valstijos 
gyventojas moka 1 centą per 
dieną Illinois universiteto iš
laikymui.

Bern. Brazdžionis

Didžiojoj Kryžkelėj
Didžiojoj kryžkelėj žmogus jieškojo kelio 
Ir klausinėjo žemės ir žvaigždžių...
Ir švietė danguje ir šviotė jo pirkelėj,
Ir švietė sieloj tūkstančiai žvaigždžių

Ir žodžių nuo žmogaus gimimo negirdėtų
Ir nesakytų lig žmogaus mirties,
Ir nerastų didžiausiųjų poetų
Jų tomuos praeities ir dabarties...

Didžiojoj kryžkelėj ir aš, dangau, dairausi
Ir jieškau marių svetimųjų platumoj
Tik vieno gintaro - brangiausio aisčių aukso, 
Tik vieno kelio - kur žmogaus namai?..

Ir eina naktys pro mane ir dienos, 
Ir darganos dienom ir ūkanos naktim... 
Didžiojoj kryžkelėj paklydau aš ne vienas, 
Didžiojoj kryžkelėj visas pasaulis su manim.

Iš knygos “Didžioji Kryžkelė”

Tautieti, Nepraleisk Progos
įsigyti nuosavą žemės ūkį naujoje lietuvių žemės ūkio 
kolonijoje prie būsimo didžiausio miesto Siaurės Parano- 
je CIANORTE. Naujoji lietuvių kolonija randasi vos už 
kelių kilometrų nuo būsimos geležinkelio stoties ir ae
rodromo, kuris jau greitai bus baigias .statyti. Pirmos 
rūšies žemė. Sklypai įvairaus dydžio nuo 5 iki 50 alkie
rių. Automobilių keliai iki kiekvieno parduodamo skly
po. Kiekvienas sklypas pasiekia vandens upelį. Sausas 
ir sveikas klimatas. Žemė parduodama išsimokėjimui 4 
metams, prieinamomis sąlygomis. Žemės derlingumą liū 
dyja puikiausias miškas. Nuosavybės dokumentai garan 
tuoti, nes žeme yra didžiausios Pietų Amerikoje koioni 
zacijos kompanijos CIA. MELHORAMENTOS NORTE DO 
PARANÁ anksčiau vadinusios Cia. de Terras Norte do 
Paraná. Žemių pirkėjams apmokama kelionė RE lėk 
tuvu arba traukiniu iš S. Paulo į Maringą į ten ir atgal. 
Mokėjimas už žemę atliekamas tik kompanijos raštinėse 
Maringá, Londrinoje ir São Pauly.

Dėl smulkesnių informacijų kreiptis pas autorizuo
tą korektorių STASĮ VANCEVIČIŲ į jo rašti ę RUA 
BÔA VISTA, 236 2.° andar, sala 202 - Tel. 36 9528 nuo 
9 iki 12 vai ir nuo 14 iki 18 vai. Šeštadieniais nuo 9 
iki 12 vai.

SEKANTIEJI VAŽIAVIMAI 1S SÃO PAULO Į MA
RINGĄ REAL LĖKTUVU BUS BALANDŽIO 5 ir 26 die 
ną ir GEGUŽĖS 17 dieną. Kadangi vietų skaičius ribo
tas, tai užsirašyti reikia iš anksto. Važiuojant traukiniu 
reikalinga iš S. Paulo išvykti vieną dieną anksčiau.

Sergi? Kreipkis į

Dr. Samuel Lewkowicz
Studijavęs ir baigęs medicinos mokslus Paryžiaus (Sor- 
bonos) universitete ir Brazilijoj, Ligoninės Rotschild, 

Paryžiuje, gydytojas.

Konsultorija mieste, R. Ribeiro de Lima 454 Tel. 34-7803 
Residencija, Rua Prates, 125 Apt. 701 Tel. 36-8469.
Kalba lenkiškai, rusiškai, prancūziškai, vokiškai.

1. Reiktų 1200 šviečiančių vabalėlių, kad gauti vienos vaškinės žvakės šviesą; Gi gaut 
60 vatų lempos šviesai reiktų 137 tūkstančių vabalėlių šviesą sudėti vienon krūvon.

2. Graikijos ir Jugoslavijos mažažemiai pagreitina žemės apdirbimą panaudodami naują,, 
amerikonų išrastą, įrankį vadinama «gadged». Jis kerta pikžoies, kartu sėja ir akėja. Kaina 
16 dolerių.

3. Viduržemio jūroj atrastas nuskendęs seniausias Viduržemio jūroj graikų-romėnų preky 
binis laivas iš trečio šimtmečio prieš Kristų.
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Pabaltijo respublikose vei
kia speciali “pasienio respu
blikų saugumo” padėtis, Lie
tuvoje šiandien pradedant 
1954 m. balandžio 18 d. , vei
kia penkios atskiros organi
zuotos saugumo žvalgybinės - 
operatyvinės grupės. Į tas 
SR/KGB grupes mobilizuoja
mi jauni saugumo įstaigų bei 
mokyklų Maskvoje auklėtini
ai, prie kurių priskirinami 
žemesnių laipsniu iš koro.ja- 
nimo eilių parinkti agentai 
lietuviai, o kai kur, pvz. Vil
niuje ir kitur, taip pat lenkai 

bei gudai. Palyginti su buvu
siais MGB kadrais, naujieji 
kadrai yra gerai išmokslinti 
ir suskirstyti į penkias pagrin 
dines grupes’ 1) Radijo ope
ratyvinė ir radijo techninė 
grupė yra skirta kovai su 
užsienio radijo propaganda 
Lituvoje. 2) Partinių LTSR 
kadrų vidaus saugumo grupė 
veikia tik tarp lietuvių parti
nių, kom jaunimo ir kt. or
ganizacijų. 3) LTSR ryšių, 
transporto ir laivyno kadrų 
grupė iš tikro yra tai antisa- 
botažine ir lojalulumui pati

krinti saugumo grupė Jos 
žinioje yra pašto, telefono, 
telegrafo, kelių, geležinkelių, 
auto transporto ir laivyno 
tarnautojų saugumo reikalai. 
Dviejų kitų grupių uždaviniai 
plačiau dar nėra tiksliai žino
mi, tik tiek aišku kad tarp jų 
veikia “radarinės” ir “antipa- 
rašiutinės” sekcijos. Čia į 
saugumo veiklą įtraukima 
DOSAAF organizacija.

Apskritai, tenka pasakyti, 
kad “vidaus saugumas” okup. 
Lietuvoj© nuo š m. balandž- 
nėnesio laikomas “stabilizuo-

Bonys Rutkūnas

Pasodėje Lazdynas
Šakom apsikabinę klevą, 
pasodėj suposi lazdynas - 
krūtinė pasakas sapnavo, 
audrų pasaulio nepažinus.

Pavasari lizdus sukrovė paukščiai 
liaunam lazdyne -
Širdis jauna virpėjo baugščiai 
Ir ilgesiu kankinos.

São Paulo vaizdas

Gegužio saulė, vėjai kvapus 
slaptu džiaugsmu svaigino - 
liūliavo' šlamesys žaliųjų lapų 
sužydusio lazdyno.

Variu parudo sodo klevas, 
nusirpo riešutais lazdynas - 
kaitrioji meilė geltonavo, 
dainų pynes su py nūs.

Nudžiūvo, nužaliavo šakos 
pasodėje lazdyno - -
Vėl žiebiasi troškimai lakus 
jaunoj krūtinėj.

Ar jau įsigijai rašytojos K. Pažėraitės įdomų roma-

Reikalingas advokatas byloms vesti?

Nieko nelaukdamas kreipkis i

Advokatą Decio Farias
Raštinė: R. Santa Teresa, 28, 6-to and. salas 604 ^05.

{kampas Praça da Sé) Fone: Só-8240 ir 32-0064

tu” ir sustambintu. Tuo pačiu 
laiku į Lietuvą prasidėjo naujų 
saugumo agentų ir valdininkų 
plūdimas, pvz. 1954 m. tik 
balandžio mėnesį per Klaipė
dos uostą ir Vilniaus geležin
kelio stotį atvyko Lietuvon 
apie 3.400 žmonių, kurie buvo 
paskirstyti tiesiai į LSSR mi
estus, miestelius ir rajonų 
centrus.

Geriausias būdas sutaupyti šiais nepastoviais laikais yra 
dėti pinigą į nejudamą nuosavybę. Ilgai sau galvos 
nesukdamas įsigyk PIGIA KAINA, vos Cr$ 20,00 už me 
trą žemės, ILGAM ISSlMOKĖJlMUl, dešimt pro 

centų įmokant užperkant, patogioj ir gražioj vietoj,
JARDIM DAS LAVRAS,

buvusioj fazendoj Lavras, vos už 9 kilometrų nuo Ribei 
rão Pires, prie Ouro Fino, arba už 16 nuo Suzano mies 
to. Sklypai įvairaus didumo, žemė tinkama daržinikyg 
tei — chacara. Kreiptis vietoj pas savininką Balį Paber 
žį, arba Vila Zelinoj pas Vitą Tijūnėlį. Iš miesto eina 

autobusai Ouro Fino pro pat minėtą nuosavybę.

Madeiras do Brasil

“Savanorių” bei specialistų 
atrinkimo užkulisiai. Ta pro
ga galima plačiau nusakyti 
kai kuriuos, ligi šiol Vakaruo 
se plačiau nežinomus užku
lisius, kaip atrenkami tarp 
LTSR jaunimo “savanoriai” 
ir specialistai į Sibirą bei ki 
tas vietoves “įsisavinti naujų 
“plėšinių”. Pasirodo, kad 1) 
savanoriškas jaunu mobiliza
cijos pagrindas taikomas tik 
RSFSR apygardose ir aut. 
respublikose. Visose nerusiš- 
koše respublikose jaunimas 
yra prievarta verčiamasyvykti 
į skirtąsias sritis. Rusų jau
nimas daugiausia skiriamas 
propagandiniams darbams, 
“udarninkais” į mechanizuo 
tas brigadas ir “komsorgų” 
funkcijoms. Tuo tarpu kom. 
jaunuoliai, mobilizuoti iš są- 
jungininių respublikų, skiria
mi į sunkiuosius darbus ne ti 
ek najuosiuose sovchozuose, 
kiek Kazachstane ir Uzbekis
tane prie kanalų vedimo ir 
kasyklų darbų. 2) Nuo 1954 m. 
balandžio 1 dd. ir gegužes 
10 d. okup. Lietuvoje įsigali
ojo kelios instrukcijos ir auli 
nkraščiai, nustatą, kaip ir kiek 
kom. jaunuolių aktyvų bei spe 
cialistu, tam skačiuj nemaža 
sanitarinės tarnybos pareigū
nų, turi būti kas mėnuo išga
benti iš Lietuvos.

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:
į Peres & Cia. Ltda. - Leopoldina - R. Providencia, 71 

Jother Peres de Resende - São Pedro dos Feros
j Amadeu Cesar Machado - Nanuque, Minas 
s

na «Nusidėjėlė» ir jos novelių rinkini «Didvyriu Žemė»? Jej 

ne - nieko nelaukdamas kreipkis į Mūsų Lietuvos» redakciją

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

Neužmiršk apsilankyti Suarão.

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

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

Daugiau informacijų «Mūsų Lietuvos redakcijoje
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Ivano «Rojus».
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Jprindys & Čia
PARDUODA

industria e Comercio de Calçados

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS.
balso grynumas, skambumas 

Sprindys 8c Čia — Largo S. Jose 1. 
Kaip niekur kitur, prieinamiausiomls kainomis.

Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui

Rastinės Darbai ir Teisiniai Patarimai !!!!
nu nu
’in nu

li'ii Natūralizacija, inventoriaus surašymas, išieškojimas ™ 
'iii skolų, persiskyrimai (desquites) nuomininkų išvary- h" 

'iii mas, kriminalinė ir darbo teisė. ["J
uil Darbininkams patarimai veltui. ™
įli lĮll

Galima kreiptis šiomis valandomis nuo 10 iki 12 vai. g 
1111 ir nuo 16,30 iki 19 vai. jj'jMII ’ ’U!
Ull lill

lįii Rua, Roberto Simonsen, 13 -- 3.° — salas 306 ■ 310 In, 
l'i'ii (Senoji rua do Carmo ir kampas P-ęa Clovis Bevilaqua) [[{[ 
mi são Paulo ;;;;
Illi 'll!
till =
[IS == =5 S3 S3 S3 S3 == == S3 == == == == == == 5= == == == == =3 SB = =

MEKANIKOS DIRBTUVE

LEONAS VWUUSKAS
Telefonas (recados) 3-0707

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

Gaminami žibintuvai Įvai
riausių tipų. Daromi Įvairių p 
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.

ra

■ a
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F o t o - S t ud i ja “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 SÃO CAETANO, 447 —TEL. 4-5576 — SÃO PAULO

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

Risa Javaés, 719 -- São Paulo

JARDIM RIVIERA
apylinkėje - nucsta- 

sveikas klimatas, tik už

Nori, kad «Mūsų Lietu 
va» būtų lietuviškojo gyveni
mo veidrodis?

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

Santo Amaro 
baus grožio gamta 
18 klm. nuo Praça da Sé, geras kelias, tarp TyT 
dviejų ožerų. Puiki proga dabar Įsigyti žemės //
sklypą su mažu Įnešimu ir ilgalaikiu išsimokėjimu 
— 100 mėnesių. \\ /

Reikalingų informacijų gauti tik pas vienintelį Įgalio- 
tinį šias žemes pardavinėti mūsų tautietį Kaz\ Kmiliauskį, 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.

pult,,cap
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Statybos medžiagos sandėlis ir Įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo Įrankių 
krautuvė tiktai pas

AVENIDA DR. GIACAGLINI, 34-C VILA ALPINA 2 8
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VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS

L I N D O Y A

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINI OJAI

ISKMÀCJ CAKIDIES3I „M

P.UA DINO BUFNOj 795 a 83’5 
TELEFONES s 5M019 e 5b2223

Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, kurio 
puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau visi yra vien
balsiai pripažinę. Pabandykite, Įsitikinkite ir visa

dos naudokite!

Çrtí’D’a Pnstdl 3QR7
SÃOPAULO

HESkuun

5

P.UA


LllžTUVOS NACIONAl 
MARTYNO MAŽVYDO BIB

CAlXA POSTAL, 371 SÃO PAULO j

Valdybos narei ri

i - : ’" VERONIKAI VAIKŠN0R1ENEI

AV. ŽELI NA, 706

jos mylimam vyrui Juozapui mirus, reiškiame giliausią
J ' ,;! ■ • I-i-i 7 '. užuojautą.

Liet. K at Moterų Draugija.

neša, kad už 'z--7-
lės Ambrozevičienės vėlę n-i 

-šios“ bust atlaikytos Vila Želi
noje liepos m. Į6, 7:30 vai.

’.F- , x

— UžjAntonę : Verbi ckienę . 
trisdešimtos dienos mišios bin; •
17 d. liepos 8 vai.. Vila Želi 
noje. į . ■ •,

MIRĖ

DARIAUS GIRĖNO -. IŠEI-, 
VIU DIENOS

* ’ "■ P ... < į.- ... • • „ į
minėjimas bus 18 d. liepos,, 
mėn. 15 vai. Programoj prof. 
Ant. Stonio paskaita, dėklą-; , 
macijos ir L. K.: Bendruome 
nės choras.

vai» už pakvietimus,— p?- C. 
Mošinskiepei, p,,Inž. M. Iva
nauskui, p. 0. Rutkauskienei, 
p. A. Krutulienei, p.'p. Mažę 
liams, ir p. pi Jankauskams 
už rūpestingą, talką ir visiems ’• 
kitiems kokiu /nors būdu pri- 
sidėjusiems prie šios 1 vaiku-' 
čių šventes. Gf svečiams dė
kojame ųž atsilankymą. ■ 

■U . t

Vakarėlio rengėjai.

ŠIMONIO DIRBTUVĖ' - Veroniką .ir , sūnų J.ožąl Palai 
NAUJOSE PATALPOSE.

Liepos mėn 4 d , buvo paš
ventintos mąujps P. f 

Itamambuca gatvėje. Pašven- 
veikinimo žodį tarė klebonas 
kun,. P.... Ragąžiriskas. Tose žentus, ..marčias, _
pat ‘patalpose buvo suruoštose São Caetano kapuose.
... L. *•»!»« _ 1 • • i • . - Z V • . . ’ ■ 1 , I , -

Vaišių jneyu sltambėjė lietu- • • >_• Liepos, m.. Santa He 1
g. .. v h Abilio Péreíra ir Ondina Pereira,gi bažnyčioje Jačob'B’arth i linksmi nusi'Svečiai ; milig=?inė^ mi'í Antanas

~ ■ ^yajtę vyksta ,jr- Katárina ‘Bàrth. Vaišės Vila Zelinoje,,,gimnazijos salėje. * a 11 Boirnqiianknsi T 4 nk-.še- ® a; v3 .®®
S. Patįly katalikiškų’mokyklų,r ; Jauniesiems linkime saulėtų, gyvenimo dienų: 7 '• '-•■ivičini ir kt 1 linkein'ir toliau -Š xu-r^-lų ParaP'1/is’ Didžiojo 
mokytojų kongresas. Antradie £...., "• -• v ir J?1A .
akvkėD vrila°ZéHnonÍaÍ'Seselė ’’dilgsėjo m. 11 d. kondertą pa-; ( ~ r- Praėjusį šeštadienį į ,mOnių šeima ^yr/šušipratusių į»ę 
M Evlnffe’lš^^ íòdos ^la,dpnis padengti. Greimų ,3„ Migdei suruoštą-.’ lietuvių katalikų šeimU/P: SU Q‘
dine namdká sž íaiku dSÍ sü® lieí'uYÍus • kviečia vakarą /‘festa caipira , atsilankė daug mdnis; jąu .16 metų dalyvauja’ 
lio mokiniais. 1Ud remti ir jame dalyvauti. .... žmonių^Gimnązijos salė buvo ■-t l:k. Bendynomebes ‘ '

. • '.t; . •• -.— Rugsėjo m: pradžioj L.K».; ; ■ c-
— Lietuvos ' parodai ruošti Benddruoih'ehėd "choras'i yra . , Lietuvos Konsulas São 

eksponatų rinkimo komisijon e numatęs: sušaukti ChorósiRè^ .Paulyp p; AT. Polišiitis Arą 
iainn.n n - M. ri» r an a ion z tóé jų • į. ^iAvlmą. ' Tai p pat. pak vįesfe ,(,Braži | i jos Karo

rugsėjo m pradžibj aplankis >, Medicinos Kongresu įvykstan- 
• V. Zeliną Radio Nacional <su , - - - 1 1 ■

įdom,ią prOghna. Pelnas* bus P.,.Konsulas j šį kongresą1 
skiriama^ bažnyčios reformos yTa pąkvįetęs 'Mėd. Dr. min.
darbams. gi. Draugei}. r ' ‘;*7 ■’ L1

—- Rugpjūčio m.’21' d? Vila' 1 , 
Zelihoj,, gimnazijos' 'salėje; . Į& a..J • L a

— São Paulo Parodai Ruošr «kongręgadai rūošia' vakarą.- ■ <3 G v K 3. .
ti Komitetas yra numatęs vaidinimą. • " ■' --

. . ’ • ' ’ ' ’ - * - , . Sąryšy su joninių proga

LIET. KAT. MOTERŲ DRAU- _ 4
GIJOS ' ■ ,W'

susirinkimas“ šhukiamas šį -i •
sekmadienį 5 ■ - | S J-
vai. po piet Šiatnė susirinkime I ■■h/ *
dar bus j galima užsirašyti va- . |. j Wwi
žiuotį į Apareeidą -ir ušsimkė- 
ti už bilietą,

— Kitą šėkmadienį ■ Vila ; ••
Zelinoj tuoj po sumos, 12 vaL, x
ruošiamos VyrU Brolijos šaš-»
t??suUužkanaUž1XSg“mnazHnsf Va'lentin. rioTvkth'irBrbnė Juo.dgudytą šį, šeštadienį, 10 d.

j ^Tan.z.1- ..’ g’mnazij s Įjep0S sumainys'žiedus Vila Zelmos bąžųyčioj. Jaunasis'yra salėje./ Norintieji^, dalyvauti ĖVek H^ath Ir* Tėresa Horvath Jauno i'- jLj
prašomi įsigyti pakvietimus iš “ - ■ -
anksto.

Birželią m. 25 d. V. Zelinoje mi 
rė vėžio liga Petras Vyšnia- 

’ uskas; -59 m, amžiaus, .kilęs iš
Prienų. Velionis paliko“ skar- r 
usiųe'žmųną ir dyi dukreles, 
Maria ir Genę. h , . .

€-5 i ' ■ < . ' 5 ‘ ) . .

— Ėiepos. m-. 2- Òswáldo'
Cruz įigoninėj atsiskyrė su 
Šiuo pasauliu, -po1 sunkios ka
ulų: vėžio ligos, Juozas Vai-' 
k s noras, 49 metų amžiaus, ki- 
dęs iš Kapčiamiesčio parapi 

j’os. Paliko nuliūdusią žmoną 
~ 'i 

dotas V. Fprmozà kapuose. ’ ■
f • « : . I i - i . • '

< P— Liepos m. 6 d. Vila Be-Z ’ 
ventintos mąujps P. Šimonio loję, Petunhas gatvėje, z mirė 
modelių, dirbtuvės pastatytbs Jonas Magila;, 74 m. amžiaus, 
Itamambuca gatvėje. Pašven- kilęs, iš i Rokiškio apylinkės 
tinimo apeigas' atliko ir pas- < Velionis, paliko, skausme tris 

I.,-- 2L ”'L.'. 1 LL-— .J dukteris, du sūnus, anūkus; ■ á 
kun,. P, , Ragąžiriskas. Tose žentus, •. marčias/ Palaidotas

77. -7.---- rT x- ’ a '1 v • ó! vaišės įkviestiems svėčiamsgudžiojr rOnos Pečionytės, gyvenančių V- BelOj, rua das Ro. • v.!.,..,,
seiras 48, Jauniesiems civilinėj me.triĖaęijoj.e svptàis '/buvo £7^“

km: Palįkp skausme žmoną 
Marija, dukrelės O'lgą'ir Dub-

Įeina; p. p.: Mària Remėnčienė; 
Magdeleha Vinkšriaitienė, Aly 
bina Į. Ambrazevičiene,'Euge
nia ^ubiiiūmehė, Maria Bum- 
blieųė, Česlaya 'Boguslaus.kD 
enė,,0ną Mátelionytè,; Danu 
té Sàükàité ir Danieiė Ruz- 
gaitė. . _ '

, , — Liepos m. ‘4'di «Jonas - ui
m •„ 'i " -L-1 jJ- o ,?n Beneškevičius, vąžiuodamasTaip f pąt ir , .dvi dudreles, (jv{ragju Santo. Andrė apylin- 
Emiliją,ir Eleną. Dvi jatiniau- kėse, ‘Uuvą užkliudytas auto- 
sios Jfra mo.ksl&ivių atei tirnn- , Veiionia
M kuopos, nares, P.'O. Simo- j.a kjl s iš )5ll^lminilĮ pa.ra.

pljos. A.metį amžiaus Paliko.
' -"i—k .Kjekiięna kultūri- nį||4ja>|ą jjinOną\awaukTe-

tį'S.iPauly iiepòs iiren.‘ 1115-> ae iniciatyva, neąpsie.na be> le-8, mQtiną, broli, tris sese-- 
'' 1 " r p;, Šimonių paramos.-Jei- daug1 H s riminės ’ ’ 1

būtų ,tokių, šeimų,nereiktu su-; 1
kti gaįyos.'su nutautėjimo' ir1 ■>: ' 1

' kitokiomis .problemomis; * ■ 
i'H >"1 

DĖKOJA IR 1 KVIEČIA ’

. ■* '•« * > - *- ’ J J ■ '*** J V Ll 1 u 1 1 \Z v_v

H v v' " ■ ■-. -7 šią.padėką reiškiame 1 p. Mel
8- ■ Sní íinw u-íà ■ H dučiyi uupinataūžtapm'

^plinUgÃl w ^la< - ga artistams paaukotas kny-

Magilų šeima dėkoja 1visiA 
ems dalyvavusiems A. A. Jo -_VILĄ BELOJE «Mūsų 
no Magijos laidotuvėse ir kvie < Lietuvą» galima ' gautF Kaz- . 
čia visus velionio gimines ir lausko restprąne, Verbepas ir 
pažįstamus j septintos dienos Saudades gatvių kampas. ' ;
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į PRAÇA SAO JOSE; 1 - V. ZELINA
I* i ' • ■■. ■ ‘ • t ....

VISUOMET RASI-.SAVO ŠEIMOS "ŽIDINIUL '■
, ........ NAUJANYBIŲ
’ ’ ’ '' :i ■ ,■ ■

j GęĮęžies reikmenų, dažų, lėkščių ‘ altiminių indų p .
į jvairių, daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių-
i ' ' " ' 1 ■ : 1 1 : 1 ’ ’■ 1. ■■ ■ s i. i

fogonų, siuyamu mašinų, radio, plokštelių ir- t. :t.; .
Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA' 
, ISSIMOKEJÍMÜI.

Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimovietosi

S. PAULO

■čia .visus velionio gimines ir 

mišias -, egzekvijas, kurios'

.gas (.15, egz. Vytės Nemunėlio lietuviu bažnyčioj,'liepos m.
1 «Po t,ev'iskės dangum. »•>.''p t. A.i 13 d., antrajienj, 8v'al.

W Felmą”ui už piniginę auką , ; . . . . .., PARDUODAMAS N AMAS,
gįsĮ •'(40Q kružęirų);' «Mūsų Lietu-i- — AmbrbzėViČių šeima pra ‘ : -i ;

2 kambarių virtuves yV. C. 
“'šulnys puiki vieta’ bizbiui 

kampinis..sklypas 310 m. kv. 
Bairo.dp Limão Vila Prado 
Rua Maria Liza Ciqueira N.° 8 1 
kaina pigi. Dėl informacijų 
kreiptis. p.as. K. Norkaitį " V. > 
Zelina Rua Rio.do Peixe, 63. :

—{s IRMAOS -

BAUŽYS
’ • ' 1 ’ Registrado no C; Ri C; sob o n.o 551

... ... > Ü. ' x _
Ųraęa São José, 8~Sah 1 e 2 --WZelFna“- S. Ptaúlo

yíbertuiW de firmas"-« 
ė Encėri'amėntos de firmas 

iTanšfėrtenčias de firma si 
: Čontrat. na“ Jhnta Comercįal 
A Êistròt.ha Junta Comercial 
:' Ėšcl’i'taš

Escritas
Fiscais -•
Comerciais

HORÁRIO
'Ii: 'in .. .. .it,

das

’ ’ ‘ * ' ’ • ? I -K Í I K I

( Contratos de 1 Ibcaęao
• Cąrtas d e Fiança
į Reųųeriihe'ntbs
i Bąląnębs

k .Ályãrás diyer'sbs
v /S'egųros 'dė F'dgo* e 

Seguros de1'acidentes

8à? h iras.

■ Geros žemes - pigia kaina
i . . C; j ‘ j : ’ 1 y \ . • .

MATO GROŠSO ESTÂDE.
j Turime pardavimui geriausios rūšies žemių, tinkamų 1 
dideliems ir mažiems ūkiams .- fazendoms ir sitiams. 
Nuosavybė yra ėštado valdžios . su, visomis pirkėjams 
garantijomis.' ‘ e " 1 ■ 1 • .

Persiunčiame pirkimo prašymus estado valdžiai - tar
pininkaujame. ' K AINOS «OFICIALUO,S. Rreiptis žodžiu 

' ' 1 1 ‘ ‘ arba raštu ,informacijų į
IMOBILIARIA ALTO DO GUÁPORÉ LTDA. 

Edif'icio L A\ P. C. -?sala 3 Caixa Postai 98.
Estado dė Mato Grosso . Cuiabá

B c 11 tįs tas ~ 
Clínicajentária Popular

, DIRETOR: .Dr. Augusto' Ribeiro Lėite
L-j* . < į ‘ ‘ x t

{ Praça Sâo José, 8 - salas ^3. e S
u Vila Zelina 1 ' c j i

’ -i }

- Extrações — Obturaçõee-Deptaduras —. Pontes
' D Į U R N A E NOT U R N A,

Parduodamas pianinas fir
mos August Mėyer.'A - ”

Teirautis Vilą Zelinoje, rua 
Marechal Malėt, 21 J’

Kiekvieną sekmadienį prie 
bažnyčios pas spaudos -platin ‘‘ 
toją B.. Šimkų galima gauti 
nusipirkti naujausių lietuviš
kų knygų, bei^laikraščių. ■ s

. ...MIELI LIETUVIAI!
\ I ’

Artinantis maudymosi sezo 
nui ir esant laisvų kambarių 
kviečiame visus atvykstan
čius i. Santos poilsiui apsisto 
ti pas .Steponaičius. Galima 
gauti kambarį su malsiu ir be 
maisto. Privažiavimas âutomo

- biliu labai... patogus, gatvė 
naujai išgrįsta. J//

' 1 1Adresas: Rua Godofredo Fra- . 
ga, 173 — Jpsė Menino
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