1

Jornal

Lituano «NOSSA LITUÂNIA» 1 H

DIRETOR PROPRIETÁRIO RESPONSÁVEL

B

Dr. José Ferreira Carrato

SAVAITINIS

LIETUVIŠKOS MINTIES =|
LAIKRAŠTIS

ADRESAS:
AV. ZELINA, 706 — C. POSTAL 371 |Į
SAO PAULO p
ATSKIRO NUMERIO KAINA
CR.$ 2,00

SÃO

N R: 266 ( 31 )

PAULO

—

BRASIL

VLIKo vadu veikla Amerikoje.
Gegužės mėn.
pradžioje
Amerikon nuvyko Vyriausio
Lietuvos Išlaisvinimo Komite
to pirmininkas prei. M. Kru
pavičius ir Vykdomosios Ta
rybos pirmininkas advokatas
K. Zaikauskas. Jų kelionės
tikslas yra keleriopas.
Lietuvos
laisvinimo dar
bas yra reikalingas lėšų. Jos
didžiausioj daly gaunamos iš
lietuviškos visuomenės aukų
Amerikoje ir Kanadoje. Lais
vinimo akcijos vadams yra
svarbu sueiti į artimesnius
santykius su lietuviška visuo
mene ir jai nušviesti žodžiu
apie Lietuvos laisvinimo dar
bų eigą.
Dabartiniu metu Amerikoje
yra visų politinių partijų, ku
rių atstovai yra Vlike, cen
trai, visi žymesnieji veikė
jai. Su partijų vadais, žymes
niais politikais, pasitarimas
yra ne tik reikalingas, bet ir
būtinas. New Yorke buvo ke
lėta tokių pasitarimų, kuriuo
se buvo aptarta tolinesne Lie
tuvos laisvinimo akcija.
Amerikos svoris tarptauti
nėj politikoj yra lemiamas.
Lietuvai yra labai svarbu tu
rėti kuogeriausi santykiai su
Vašingtonu. Mūsų laimei, Lie
tuvos reikalai visumet rado
tinkamą įvertinimą Amerikos
vyria sybėje. Kai raudonoji
diktatūra pasmaugė Lietuvos
laisvę, Amerikos vyriausybė
drąsiai ir atvir i pasakė, kad
Lietuvos okupacijos nepripa
žįsta Šiemet visoms trims
Baltijos tautoms bendrai mi
nint baisiojo birželio Įvykius
New Yorke, prezidentas Ei
senhower atsiųstoje sveikini

mo telegramoje sako: Mes
esame pasiryžę ir toliau dary
ti visa, ką tik galime, kad
sudarytume pasauly sąlygas,
kuriose Baltijos kraštai vėl
atgautų ir išlaikytų savo lais
vę.» Todėl ir Vliko vadovybė
jautė pareigos asmeniškai
padėkoti Amerikos vyriausy
bei už teikiamą paramą kovo
je už išsilaisvinimą.
Vliko vadai buvo priimti
aukštų vyriausybės pareigūm ,
kaip pav. viceprezidento Ni
xon, užsienio reikalų ministe
rijos aukštų valdininkų, parla
mento bei senato pirmininkų
ir frakcijų vadų. Lietuvos rei
kalai yra visur suprasti.
Vasaros metu Amerikos lie
tuvių organizacijos ruošia įvai
rius suvažiavimus. Į juos vyks
ta VLlKo vadai ir daro pra
nešimus Lietuvos laisvinimo
klausimais.
Sunki pradžia Amerikoje
yra ir Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės. Bendruomenės rei
kalais padaryta reikšmingų
nutarimų ir darbas paštu • ėtas pirmyn. Net jau numaty
tas laikas šaukti Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės suvažia
vimą ir išrinkti vadovybę. Dar
bo plotai dideli. Iš Vliko va
dovybės
pageidautina, kad
aplankytų ir P. Amerikos lie
tuvius, kur apie 100 túkstan
cių lietuvių. Tiesa, pinigiškai
P. Amerika negali tiek pa
remti, kiek remia š. Amerika,
čia pinigo vertė mažesnė ir
pagaliau dar trūksta daug
kam gilesnio Lietuvos laisvi
nimo reikalų supratimo Atsi
lankymas butų keleriopai nau
dingas.

Sue-

ras sustojo ir Korėjoje ir In
dokinijoje, o ginklų prigamin
ta pakankamai. Kas bus to
liau? Ar sustojusieji karo
industrijos
fabrikai rradės
dirbti taikos reikalams? Alsa
kymas nėra lengvas. Krašto
vidaus rinka yra užpildyta.
O užsienio rinkos yra labai
sumažejusios. o antra, Euro
pos kraštų atstatyta industrija
jau yra rimta konkurentė
Amerikai.
Panaši krizė buvo pasireiš
kusi 1950 m. Bet nuo jos iš
gelbėjo Korėjos karas. Karui
prasidėjus darbų padaugėjo.

Anglai pasitraukia is
zo kanalo.

Ilgai trukęs konfliktas tarp
Anglijos ir Egipto del Suezo
kanale pagaliau išrištas. Lie
pos m. 27 d. buvo pasirašyta
Egipto- Anglijos sutartis, su
lig kuria Anglija per 20 mė
nesių. atitrauks savo kariuo
menę iš Suezo kanalo zonos.
Anglams suteikiama teisė
atgal grįžti, jei butų užpulta
Turkija ar kuri nors arabų
valstybė.
Si sutartis sustiprina prieškomunistinio fronto-poziciją toli
muose rytuose.

São Caetano do Sul miestui
77 metai.

Pasikėsinimas pries gen.
Estilac Leal.

—
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betas, kad į generolo kabinę
tą eina su ginklu. Buvo sulai
kytas ir tardomas prisipažino,
kad norėjo atentatą įvykdinti.
Vedamas slaptas tardymas.
Yra suimtų 15 asmenų. Jis
Brazilijon
atvyko
Real
kompanijos lėktuvu. Suimti du
kompanijos lakūnai ir dvi tar
nautojos. Tardymo daviniai
laikomi paslaptyje. Yra davi
nių rodančių, kad atentatas
buvo ruoštas nevieu yrės gen.
Estilac Leal, bet ir prieš ki
tus aukšto laipsnio kariškius.

Prancuzai turi apsis
pręsti.
Rugpjūčio mėn. prancūzai
galutinai turi apispręsti del
Europos gynimo Bendruome
nės, Jie turi pasisakyti už
Vokietija Europos
gynimo
Bendruomenės plane, arba už
Vokietijos nacionalinę kariumenę. Prancūzų nepalankus
nusistatymas nesustabdys įvy
kių eigos.

Šopeno paminklas S. Paulo
Komunistinės Lenkijos vy
riausybė nori padovanoti S. Pa
ulo miestui Šopeno biustą, ku
ris bus pastatytas bibliotekos
sodely. Prieškomunistinės len
kų organizacijos S. Paulo spa
udoje viešai pareiškė, kad
komunistinė Lenkija prisiden
gusi gražiais tikslais nori pa
daryti komunistine propagan
dą.
— Brazilija veda derybas
su Kanada kviečiams pirkti.

— Guatemalos. vyriausybė
paskelbė nauja žemės refor
mos įstatymą Žemė bus duo
dama tiems, kurie nori ją dir
bt:. Vyriausybė yra pasiryžu
si išvesti kelius, kur jų dar
trūksta.

Rio de Janeiro spauda pra
neša,
kad buvo kėsinamasi
Industrijos miestas São Cae
prieš
gen.
Estilac Leal gyvy
tano do Sul išaugo per paly
bę.
ginamai trumpą laikotarpį - 77
Pasakojama šitaip. Koks tai
metus. Miestas turi apie 80
paragvajietis.
pasivadinęs vie
tūkstančių gyventojų. Ekono
no
ištremto
Paragvajaus
ge
minį miesto pajėgumą rodo ir
Taikingi Maksvos norai.
nerolo
sūnumi,
prisistatė
S.
miesto prefeitūros balansas,
Kaulyje
srities
komandantui
kuris siekia šimtą milijonų,
kruzeirų Miestą i kū rė italai gen. Estilac Leal, prašydamas Sustabdžius mūšius Indokinijo
globos, o vėliau darbo Gen. je, Molotovas pasiūlė «didžių
kolonistai 1887 metais.
Estilac Leal būdamas gailes jų »susiri nkimą Europos proble
tingos širdies priėmė para- moms spręsti, Amerika tą
Amerikai gresia krizis.
gvajieti į savo namus. Bet jo pasiūlyma atmetė, nes rusai
elgesys tuoj sukėlė įtarimo. nėra parodę, kad jie tikrai
Amerikoje ir Kanadoje fa Nuolat telefonuodavo. steng
nori taikos.
brikai atleidžia daug darbinin darosi įeiti j generolo kabi
Maskvos «Pravda» kviečia
kų, Daugiausia atleidžia iš ka netą. Buvo pradėtas sekti. Ir vėl iš naujo pradėti tartis
ro pramonės industrijos. Ka vieną dieną tarnų buvo paste Korėjos klausimu.

—
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Šie ir kiti «taikingi» norai
rodo, kad Maskva nori Įvesti
į Jungtinių Tautų įOrganizaciją komunistinę Kiniją.

— Čekoslovakijos komunis
tinė valdžia pasmerkė nutei
sė vyskupą ir tris kunigus.
Koreis nezidestas Vašin
gtone
— Šiomis dienomis Vašing
tone Pietų Korėjos preziden

tas Syngman Rheė kalbėjosi
su prezidentu Eisenhower, su
užsienio
reikalų ministeriu
Foster Dulles, aplankė parla
mentą, kuriame pasakė kalbą,
kurioje palietė Amerikos pa
galbą Korėjai, Korėjos suvienyjimą ir komunizmo sulik-vidavimą Azijoje.
Pirma kalbos dalis buvo
perti-.ūkiama dažnais parla
mento atstovų plojimais. An
troji dalis, apie sulikvidavimą
komunizmo Azijoje, buvo iš
klausyta tyliai.
Kalbėdamas anie komuniz
mo likvidavimą pabrėžė, kad
reikia dabar jau reaguoti, kad
pakeisti jėgų lygsvarą komu
nizmo nenaudai. Korėjos ka
ras yra tik viena dalis karo,
kurį nofme laimėti,. Azijoje,
pasaulyje.
Jis pabrėžė, kad Korėjos
taika yra nesąmonė, kad rei
kia sustiprinti kariuomenę ir
kontratakuoti
komunizmą.
Korėja prie ginklo dabar tu
ri pusantro miįiįono karių.
Formozos
vyriausybė turi
grįžti Į kontinentą.
Tuomet savaime bus pada
rytas galas Korėjos ir Indoki
nijos karams. Rusija netekusi
Kinijos nedrįs pradėti karo
prieš Ameriką. Jei Rusija Įsi
kištų į Korėjos karą, būtų
puiki proga sunaikinti Rusijos
ginklų fabrikus.

— Skleidžiamos žinios, kad
nacionalistinė Kinija ir P. Ko
rėja ruošiasi pulti komunis
tinę Kiniją.
— Kanada. Kanados lietu
vių katalikų kongresas vyko
Toronte ir Hamiltone. Kongre
są pagerbė Kanados kard.
MkGuigan ir visa eilė kt. žy
mių dvasininkų bei pasaulininkų. iškilmingas mišias at
laikė* vysk. V. Brizgys. Posė
dis buvo sušauktas žymiausio
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je Westdale Hall salėje. Pa
grindinę kalbą pasakė VLlKo
pirm. M. Krupavičius, pareikš
damas tvirtą Įsitikinimą, jog
Lietuva bus vėl laisva, ir iš
keldamas lietuvių vieningumo
reikalą.
— Nedarbas Kanadoj ir atė
jus vasarai nesibaigia, o kai
kur net ir plečiasi, Sault St.
Marie bedarbių lietuvių jau
yra apsčiai, kurie nedirba
daugiau kaip pusė metų. Dau
gelis važiuoja ieškoti darbų
Į kitas kolonijas. Windsor®
Fordo fabrikams atleidus la
bai daug darbininkų, smar
kiai nukentėjo ir lietuviai. Iš
naujai atvykusių didelis pro
centas yra be darbo. Fordo
fabrikai beveik sustabdė dar
bus ir Oakvillej, ir Oshavoj.
Ir kitose vietovėse nėra to
darbų Įkarščįo, koks buvo ki
tais metais. Žmones susirūpi
nę. ypač namų savininkai,
kurie namus yra pirkę dide
lėmis skolomis. Kanadoje be
ne pirmasis iš lietuvių advo
kato praktikes teises gavo
Dr. St. Daukša, paskutinio N.
Lietuvos užs. reikalų minis
tério ,J. Urbšio asmens sekre
torius.

— Š. m. liepos 10 12 die
nomis Paryžiuje vykęs Euro
pos LB pirmininkų suvažiavi
mas svarstė
aktualiuosius
bendruomenių reikalus, apta
rė gaires ateičiai, pasikeitė
informacijomis ir kt. VLlKo
Vardu suvažiavimą pasveikino
einąs VLlKo pirmininko- pa
reigas URT valdytojas Dr. P.
Karvelis. Suvažiavimo dalyvi
ams pageidaujant, Dr. F. Kar
velis padarė pranešimą ir
supažindino su VLlKo žygiais
ryšium su VLlKo delegato pa
skyrimu prie Feder. Vokiečių
Vyriausybės. Ten susirinkusi
ems pirmininkas buvo paaiš
kinta, kad šis VLlKo žygis
buvo nadarytas po to, kada iš
p. Lozoraičio
pusės buvo
atsisakyta atstovų skyrimo
prie svetimii valstybių reika
lu su VLIKu kalbėtis. Dabar
tiniu metu normalių santykių
atstatymas su Vokietija yra ge
rame kelyje. Susirinkusių pir
mininkų buvo pareikštas pa
geidavimas, jog tarptautinius
žygius darant VLlKo ir diplo
matų būtų susitariama. Suva
žiavimo nutarimų tekstai bus
paskelbti vėliau.

— Lenkų egzil. vyrinusybės krizė. Dabartiniam lenkų
egzil. prezidentui A. Zaleski
ui nepatvirtinus visų lenkų
grupių, išskyrus Mikolaičiko,
sutarto kandidato Į preziden
tus gen. Sosnkowskio ir len
kų vienybės santarvės, lenkų
egzil. vyriausybės krizė dar
pasunkėjo. Birželio 8 d. A.
Zaleskis paskelbė, kad sąži
nė neieižianti jam savo vie
ton skirti Sosnkowskio (gi
1953 m. gegužės mėn. aktu
jis buvo paskelbęs, kad pagal
Lenkų konstituciją 1954 m.
birželio 9d. nustosiąs būti
prezidentu ir savo vieton
paskirsiąs SosnkowskI), o vi
enybės aktą laikąs priešingu
konstitucijai, nors prieš tai
nekėlė del to jokių abejonių
ir SosnkowskI pats siūlė savo
Įpėdiniu.
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Bolševikai Tebegrobia Žmo
nes
(Tąsa)
Tuo tarpu Vak. Vokietijoje
bolševikų vykdomi žmonių
grobimai eina toliau. Rusų
solidaristai aiškina, kad buvęs
jėga pagrobtas iš Vak, Berly
no jų veikėjas Dr. Truchnovičius, kurį ir toliau skelbia
esant kankinį, tuo tarpu kai
kurie vokiečių spaudos orga
nai, kaip «Der
Spiegei»,
«Frankfurter Allgemeine» ir
kt., tuo reikalu išspausdino ir
kiek skirtingų duomenų, mė
ginusių įrodinėti, kad, esą,
Truehnovičius ar tik nebuvęs
bolševikų «sandarbininkas».
Anot «Der Spiegei», jis bu
vęs išvežtas apsvaigintas, bet,
kaip paskiau, gavusios gro
bikų ir pagrobtųjų nuotrau
kas, aiškina dvi liudininkės,
mačiusios įvykį Berlyne, jis
pats išnešęs ant pečių apvaigintą vieną gen. Gehleno (šis
dirba su amerikiečiais) «agen
tą». Truehnovičius dirbęs kar
tu su archit. Glaske, vykdži
usiu ryt. Berlyne komunistų
statybas ir pirmininkavusiu
vak. Berlyne grįžusiems iš
Šov
Sąjungos vokiečiams.
Paskiau ulaskei komunistų
buvo sudaryta byla - bent ta
ip jie paskelbė. Paskelbtosio
mis žiniomis, darbo vergai
šiemet vasarą visose, kur tik
galima susisiekti, Sibiro’darbo
vergų stovyklose ruošę visu
otinį streiką, o visa eilė grį
žusiųjų buvo paprašyti kaip
ryšininkai susisiekti su po
grindiniais centrais Vakaruo
se ir suteikti jiems reikalin
gą pagalbą. Tie visi planai
su žmonių pavardėmis buvę
atidengti
Truchnovičiui ir
Glaskei. Rusų emigrantų gru
pės RONDD vadovai Munchene E. Deržavinas ir v. Mcsičkis užs. spardos atstovams
aiškiai apšaukė solidaristų
Organizaciją «bend rada Liau
jant su bolševikais», o aukš
čiausiose kai kurių vakarie
čių Įstaigose «sėdint bolševi
kų agentus».Truchnovičiaus ir

Chochlovo atvevejai buvę
surežisuoti norint tą bendra
darbiavimą «užtušuoti». Ir iš
kitų šaltinių teikiama duome
nų, kad, esą, Truchnovičių,
norėjusį persikelti į Frankfur
tą, britų prašymu turėję are
štuoti amerikiečiai, tik tas,
pajutęs apie tai, pasistengė
lig laiku pasišalinti, be Geh
leno agonto. drauge nunešda
mas bolševikiniam saugumui ir
kitų «svarbesnių dokumentų».

Prie Baltųjų kūmų Vašingtone nrez Eisenhower sveikina
Anglijos minister} pirmininką Winston Churchill. Viduryje
matyti prez. Eisenhowerio žmona.

Kaip jie mus sušaudė
Pulk. J. Petruitis

(Tąsa)
Į galą pradėjau visiškai ne
besuprasti, ką jis kalba kaip
sapne, kai ima kaitaliotis
vaizdai, ir, pagaliau, jie pusi
daro visiškai nebeaiškus. Ar
ilgai taip sėdėjau, nežinau.
Atsipeikėjau tik tada, kai pa
jutau? kad Dunkovas stuktelė
jo man per petį:
— Na, Petraiti, kalbėk!

«PRAŠAU VISUS MANO
ANKSČIUI DUOTUS PARO
DYMUS SUPLĖŠYTI...»

Čia, kiek atsipeikėjęs ir vi
sas savo pajėgas įtempęs, drą
šiai žiūrėdamas jam į akis,
atsakiau:
— Prašau visus mano anks
čiau duotus parodymus su
plėšyti, nes iki šiol aš mela
vau. Dabar teisybę pasakysiu.
Pasakiau jam taip aštriai ir
įtikinančiai, kad jis neabejo
tų, jog teisybę sakau, jei kur
prireikus ar progai pasitai
kius, ir nukrypėjau nuo tikro
sios teisybės. Toliau gintis,
viską perdėm neigti ir meluo
ti - būtų nesąmonė, nes jam
labai daug kas yra žinoma,
kitų mano draugų pasisakyta.

Anksčiau NTS artimas ben
dradarbis, vadovavęs visam
antibolševikinių agentų paru
ošimui, kpt. Chorunžis, įdavęs
bolševikams į Ukrainą pasi
ųstus parašiutininkus, buvo
dešifruotas kaip «svarbiausi
asis Malenkovo šnipas Voki
etijoje». Dabar visi šie įvy
kiai atsidėjus tiriami, ir rei
kia tikėtis netrukus paaiškėsiant visą tiesą Truchnovičiaus žmona apie vyro pagro
bimą net buvo pakviesta liu
dyti Kersteno komitetui Munchene.
Ukrainiečiių socialistu parti
jos centro komitetas Munchene paskelbė buvus pagrobtą

Dabar svarbiausias mano už
davinys buvo gerai suprasti
tai, ko jis dar nežino iš mū
sų veikimo, kad kitų neišduo
čiau. O visko sužinoti jis jo
kiu būdu negalėjo, nes ir ma
no bendrininkai ne viską ži
nojo.
— Mes plėšyti nieko neplė
šom. Kas parašyta ir tamstos
pasirašyta - viskas eina prie
bendros bylos, - atsakė man
Dunkovas ir paskutiniajafne
mano ankstyvesnių parodymų
lape parašė:
Savo parodymuose nuo 1945
m. gruodžio 25 d. iki 1941 m.
sausio 10 dienos aš melavau.
Dabar teisybe sakysiu apie
savo ir kitų kontrrevoliucinį
veikimą.
Labai man nemalonu ir
skaudu buvo pasirašyti dėl
įdėto žodžio «kitų». Apie sa
ve dabar galiu pasirašyti ką
tik noriu, nes mano likimas,
aišku, jau išspręstas, bet kaip
išvengti tų «kitų, kad ju neį
painiočiau.
— Dabar pradėsime darbą iš
pradžios. Sakyk tamsta man
pavardes savo artimiausių
draugų, kuriuos turi Kaune
ir Vilniuje su kuriais. nuolat
susitinki. Tie tamstos draugai,

kuriuos anksčiau
pasakei,
man neįdomūs.
Čia jis mane iš karto pas
tatė į tokią keblią padėtį kad
tiesiog nebežinojau, ką jam
sakyti. Iš sykio supratau, jog
jis nori, kad aš jam pasaky
čiau tų asmenų pavardes, ku
rios jau jam yra gerai
no
ruos musų byloje, ir sy ■ i su
jomis.išgauti dar nežili nūs
asmenis.
Tamsta tardytojau (čia
vartosiu vietoj «pilieti» bei
«graždaniin» žodį «tam'tą»),
aš turiu tiek daug draugų ir
pažįstamų, kad iš jų pavard
žių butų galima parašyti gan
stambų žodyną, - atsakiau
jam, - gal tai butų sunkokas
darbas.
— Ne. Sakyk man pavar
des savo artimiausių draugų,
- pabrėžė Dunkovas, - su ku
riais draugauji, nuolat susitin
ki ir atvirai pasikalbi.
Nieko nepadarysi ■ reikia
kas nors pasakyti, kad butų
truputį panašu ir į teisybę.
Pasakiau kelias musų byloje
jau suimtų asmenų pavardes.
Jis užrašė ir paklausė, kur
jie gyvena. Kad jie jau yra
suimti, vaidinau nieko neži
nąs. Bet jis užsispyręs reika
lauja sakyti daugiau ir dau
giau pavardžių. Pasakiau dar,
keletą visiškai nekaltų pavar
džių, kurios nieko bendro
neturi su musų byla ir kuri

1954 m. liepos 31 d. ,

jų veikėją Josipą Krutij (bol
ševikai aiškina, kad jis, pana
šiai,
kaip
Truehnovičius,
«metęs emigrantus» ir pasu
kęs atgal i rytus...), o Bava
rijos vid. reik. min. Dr. Hogneris, pasižymėjęs socialde
mokratu veikėjas, - dingus be
žinios čeko žurnalistą Novaką ir vengrų rašytoją LiptayWagnerį. Įtariama, kad jie
buvo taip pat jėga bolševikų
pagrobti. Bolševikai paskelbė
pas juos «savo noru grįžus į
Prahą» ir prieš kiek laiko
paslaptingai iš Salzburgo din
gusį įžymų čeku socialdemo
kratų veikėją Laušmanną.
Neturi sau pavyzdžio ir
MVD kpt. Chochlovo pasida
vimas. Jis teigia, kad vad.
«Operacijos Reinas» įvykdyti
su kitais 2 komunistais (nu
žudyti Frankfurte pasižymėju
šio emigrantų vado Okolovičiaus) buvęs pasiųstas Kruglovo, dabartinio TSRS vid.
reik, ministério, įsakymu, pri
eš tai tą reikalą aptarus Sov.
Sąjungos kp. centro komite
te. Smulkmenos, kaip mini
mąjį planą įvykdyti, buvo
anKalbėtos su Paniuškinu, buv
Sovietų ambasadorium Vašin
gtone, dabar vadovaujančiu
MVD operacijų skyriui (fak
tiškai įvykdytinu žmogžudy
bni) Apsiginklavęs pačiais
moderniausiais
tos
rūšies
ginklais (cigarečių dėžutės
pavidalo, begarsiais tam tikro
dekiorinio aparato šaudanči
ais ciano kalium užnuodytas
kulkas), jis, kaip pats sakosi,
paklausęs Sov. Sąjungog liku
sios žmonos, šiuo metu iau
dingusios sų 1 1/2 m. sūnumi
ir 14 m. seserimi iš Maskvos,
ir savo sąžinės balso, nors
seniai ramiausiai išsprogdi
nęs Gudijos gauleiteri Kube,
dabar šios nepaprastai plan
ingai paruoštos naujos žmo
gžudy bės įvykdyti vis dėlto
neišdrįsęs Įdomi jo pasipasa
kojimuose ta smulkmena, kad
jį. prityrus} ir seną MVD pa
reigūną, atsiversti ir mesti
komunizmą naskat no Vaka
ruose besireiškianti emigran
tų veikla. Skaitydamas jų
spaudą. Chochlovas sako įsi
tikinęs, kad «emigracija nė
ra. bala», bet kovoja už savų

jų kraštų išlaisvinimą. Prie
tos kovos apsisprendė ir jis
prisidėti, daugiau nebenorė
damas vykdyti Paniuškino,
Serovo ir Kruglovo rankose
esančios smogikų organizaci
jos įsakymų Amerikiečiams
pasidavė ir kiti du jo bendra
darbiai, turėję faktiškai įvyk
dyti Okolovičiaus nužudymą,
- seni ir parinkti kom. parti
jos veikėjai H. Kukrovičius
ir K. Weberis, kuriems voki
ečių teismas, kaip jų pilieči-ams, už pasikėsinimą įvykdy
ti žmogžudybę iškėlė bylą.
Vokiečių spaudos žiniomis,
Italijoj ir Prancūzijoj dėl
Chochlovo parodymų buvę
’'pavesta dag areštų, o per
Ž mevos konferenciją užsienio
diplomatai, paprašyti Sovietų
užsirūkyti jų pasiūlytą ciga
retę, papastai už ją padėko
davo ir jos neimdavo... Pas
kiausia Chochlovo pareiškim
us patikrino britų ir amerikie
čių saugumo įstaigos. Kai ku
rių vokiečių reiškiama baiminimosi, kad tik jis nebūųt
pasiųstas j Vakarus tam. kad
išgavęs Vakarų pasitikėjimu,
«sutvarkytų»
bolševikiniam
saugumui neprieinamus Seri
jos patikėtinius, kuriuos su
kompromituotų, juos apšau
kęs «bolševiku šnipais». Da
bar visas šis reikalas atsidė
jus tiriamas. Pasirodo, perbė
gę į Vakarus įvairių Sovietų
saugumo pareigūnai patvirti
no anksčiau turėtas žinias, jog
likvidavus Berija, MVD sluo
gčiuose prasidėjo baisus per
sekiojimas. kurio atrugų ma
tuti dar ir dabar.
Vienas :š geriausių bolše
vizmo žinovu, vokiečiu prof.
Boakenau, šveicaru liberalų
savaitrašty «Die Weltwoche»
paanalizavę- Chochlovo suteiktąsias žinias. prie įdomių
išvadų ir plate-miems gyven
tojų siuogsni- ms. tikintiems
pagerėsiant ‘šHisvinimo viitim-, juo daug’au susilpnės
bolševiku
rež’mas iš viso.
Jo pa reiškimu. jChochlovo pa
sakojimai tiesiog pralenkia
nuotykingi <nsius Vakarų ro
manus. Tai esąs reikšmingia
usias neoficialus dokumentas

ems, mano supratimu, negalė
jo grėsti jokis pavojus Užra
šė ir tas Bet kai perskaitė
man, kokia forma jis visa tai
užrašė, mane net šiurpas nu
kratė, būtent: «Mano artimiau
šieji draaugai kontrrevoliuci
niam darbe prieš Sovietų
'.ai žia Lietuvoje yra šie:...»
(ji) pavardės ir vardai).
- Tamsta tardytojau, tie
paskutinieji mano draugai, ku
riuos čia užrašėte, nieko ne
žino anie mano kontrevoliuci
nį veikimą, aš jiems nė pusės
žodžio niekad apie tai neužsi
miniau ir niekad nebūčiau
užsiminęs. Jie yra tik mano
draugai, geri žmonės. Su jais
aš susitinku, kai kada išsige
riti. Jie nėra bendrininkai ko
kiam nors konsniratyviam dar
be, tikėkit manim, tamsta tar
dytojau, - beveik su ašaro
mis akyse aiškinau Dunkovui.
Jokiu bildu negalėjau jo
įtikinti, jog žmogus gali būti
ir geras draugas, bet ne ben
dri.ninkas, ne vienmintis su
manim, kad reikia kuriuo
nors būdu išvaryti sovietų
valdžią iš Lietuvos Jo supra
timu, jeigu jis yra draugas,
su kuriuo dažnai susitinki, tai
jis turi būti toks nat kontrre
voliucionierius ir slaptojo dar
bo bendrininkas. Taip nieko
ir nepadariau, neišmeidžiau,
kad išbrauktų jų pavardes iš
mano parodymo.

- Tai man nebepasakok
daugiau tokių pavardžių. Sa
kyk man tik tu asmenų pa
vardes, kurie priklauso jūsų
kontrrevoliucinei organizaci
jai kuriai tamsta vadovauji.
Na, duok daugiau, «mat mat»,
jūsų kontrrevoliucinės orga
nizacijos nariu! - sušuko iš
kėdės pašokęs Dunkovas ir
kumštimi trenkęs į stalą, Kad
net rašalinė pašoko.
— Tamsta tardytojau, pas
mus nėra kontrrevoliucinės
organizacijos, mūs tik yra
keletas atskirų asmenų... - ban
džiau teisintis.
— Ką tu čia man dabar vėl
meluoji! Štai kokia krūva
medžiagos apie jūsų kontrre
voliucinės organizacijos vei
kimą!.. - sušuko įsikarščiavęs
Dunkovas ir, ištraukęs iš tos
krūvos vieną mašinėle rašytą
popierių man perskaitė:
«Lietuvoje veikia stambi
kontrrevoliucinė organizacija,
vadovaujama buvusio pulki
ninko Jono Petraičio, kun.
Prano P., studento K., žurna
listo Petro K. ir kitų. -Jos už
davinys šu..., Lietuvos tauri
nio kariuomenės korpuso ir
šaulių karinės organizacijos
pagalba nuversti sovietų ko
munistų valdžią Lietuvoje ir
išvaryti raudonąją
rmiją...
artimiausias šios organizaci
jos uždavinys sutrukdyti ir
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BOLŠEVIKAI TEBEGROSIĄ
ŽMONES.
po 1941 m. rusų vidaus padė
čiai nušviesti,
Iš Chochlovo pasakojimų
pasirodė, kad jis 4 metus
(iki 1949 m.) gyveno Rumuni
joje, ruošdamas kadrus partizaniam sąjūdžiui, kuris tu
rėjo vėliau pasireikšti per
Trečiąjį pasaulinį karą. Jam
prasidėjus, komunistų parti
zanai turėtų už priešo linijų
suvaidinti tokį pat vaidmenį,
kokį jie yra suvaidinę šio
karo metu . vokiečių armijų
užnugaryje.^Aiškiai tarus, tai
reiškia, jog bolševikai, nepai
sant, ką skelbiayjų oficialioji
propaganda, tada buvo įsitiki
nę, kad jie ne tik neužlies
visos Vak. Europos, bet, ka
rui prasidėjus, būtų nustum
ti atgal toli į rytus, Tačiau
19u2 m. visi šios rūšies dar
bai ir pasiruošimai buvo bol
ševikų netikėtai nutraukti.
Tada bolševikų vadovybėj
įsigalėjo nauja teorija. Jei
1919/1951 metai bolševikų
uzs politiką galima laikyti
«st ignacine», tai "ėliau, įvy
kus TSRS kom. partijos vi
daus posūkiui, stengiamasi
visais galimais budais sus
kaldyti Vakarų frontą ir izo
liuoti J a V. Pradėti likviduoti
ir Antrojo karo bolševikiniai
partizanai, kurie tiek Sov.
Sąjungoje, tiek kituose sateIn kraštuose niekaip negali
suprasi, kodėl išsyk visi juos
garbino Kaip didžiausius did
vyrius, o paskiau tie patys
bolševikai pradėjo visokiais
būdais juos plūsti kaip išda
vikus ir sKųsti policijai Dur
klo smūgis iš užpakalio buvo
kirstas graikų generolui Mar
koą ir jo armijai 1951 m.,
visi ispanų komunistinio par
tizanų sąjūdžio nariai buvo
išduoti prancūzu vadai - visai
išmesti iš partijos Tuo pat
laiku Sovietų ambasadorius
Kostylevas brutaliai viešai
išplūdo italų partizanų vadus,
ir tada toks Cucchi ir Magnani buvo priversti visai iš
partijos pasitraukti.
Nors bolševikai partizanų
kadrus 1952 m. ir išskirstė,
tačiau brutaliausias jų elemen
tas buvo surinktas į vad. te
roristų branduolius. Užuot
vykdžius tiesioginius pasiruo
šimus Trečiajam Pasauliniam
karui, vėl buvo pereita prie
atskirų politinių žudymų ir
grobimų.
1952 m. prasidėjo atvira ir
pati žiauriausia kova tarpdvie
jų Sov. saugumo aparatų, bū
tent - tarp Berijos kontroliuo
jamos MVD ir paties Stalino
prižiūrimos, o Ignatievo vado
vautos MGB. Buvo pradėta
kurstymų prieš žydus, norint
išvalyti jų smarkiai apsėstus
visus bolševikinio saugumo
kadrus. Aukšti bolševikų pa
reigūnai, kaip Chochlovo še
fo pavaduotojas gen. Įeit. Eitin
gonas, skyriaus šefas Sudaplo
tovas ir kiti, buvo apkaltinti
«išdavimu», «valstybinio turto
grobstymais» ir kt. - ir dingo
be žinios Tie, kuri nesuspėjo
pabėgti į tolimesnes provinci
jas, buvo suspenduoti, dar
kiti - «įjungti» į Kremliaus
gydytojų aferą. Žodžiu, pra
sidėjo tikra bolševikinių sau
gumiečių medžioklė. Tačiau
su Stalino mirtimi vėl viskas
pasikeitė per vieną naktj. Ir
tai į\yko daug brutaliau ir
daug kruviniau, negu bet kas
Vakaruose gali įsivaizdnoti.
Berija paprasčiausiai vėl pe
rėmė visą saugumo aparato
kontrolę savo tiesioginėn ži
nion. Visi per pastaruosius
dvejus metus naujai paskirti
aukštesnieji pareigūnai, pra
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dvilas, Daukantas, Gedvilas’
Purvi? ir kt.
Senovės emigrautų keleivių
nuotaikas pavaizduoja daina
(ją. kaip ir daugelį kitų žinių
galime rasti mūsų senojoje
enciklopedijoje):

dedant nuo Ignatievo žemyn,
«išlėkė», o visi anksčiau atleis
tieji, suspenduotieji etc - vėl
buvo grąžinti į ankstesnes vi
etas ar net paaukštinti. Taip
pat buvo sustabdyti visokie
politiniai žudymai užsieny ir
Chochlovo skyriaus veikla.
Vakaruose turimi duomenys
vertė manyti, kad Berija bu
vo tikrai viera? iš Sovietų va
dų, pasiruošusių siekti pasau
lyje taikos ir logiškai privers
tų imtis kitų reikalingų žygių,
turėjusių sušvelninti bolševiki
nį režimą: pradėti amnestijas,
paleisti Kremliaus gydytojus,
daugiau atsižvelgti į mažumas
užsukti «naująjį kursą» sateli
tuose etc. O kai Berija buvo
likviduotas, Chochlovo skyriui
vėl buvo pavesta «imtis seno
jo darbo». Tik seniau šiuos
politinius žudymus faktiškai
vykdęs skyrius dabar jau bu
vo pavestas, prižiūrėti ambas.
Paniuškinui. TSRS komparti
jos centro komitetas, vadina
si, Malenkovas, Malotovas ir
Chruščiovas asmeniškai, apspręsdavo kiekvieno tokio nu
žudymo planą. Tai Vakarų
valstybių vyrai turėtų gerai
įsidėmėti!
(B. D.)
-T— •

-

75 metai nuo pirmo
liet, laikraščio JAV
Plačiai švęsdami 50 m. su
kaklį nuo spaudos laisvės
atkovojimo neturime pamiršti,
kad šiemet sueina 75 metai,
kaip JAV se pasirodė pirma
sis lietuviškas laikraštis.
Lietuviai į JAV-bes gausiau
pradėjo emigruoti jau XVII
šmt.
pabaigoje. Daukantas
« Būde senovės lietusių» ra
šė apie tą laikotarpį prieš
1688 metus:
— Ta dar minavota notis nu
tiko Lietuvos tautoje, jog dau
gybė lietuviško svieto išsidan
gino į Ameriką, nesgi...didž
turčiai Lietuvoje svietą vergė,
kursai vengdamas nuo tos ver
gybos smuko j Kuršą... —
Kai ten atsirado daud žmo
nių. dalis buvusi nugabenta į
Guadalupes salą.o toliau, anot
Daukanto: «likusį svietą išve
žė į New Yorką ir taip lietu
viii giminės yra jau ir Ameri
koje svieto».
Amerikiečiu šaltiniai (laik
raščiai ir kt.) patvirtina apie
buvimą XVII šmt pabaigoje
asmenų su lietuviškomis pa
vardėmis kaip Ardvilas, Bu

KAIP JIE MUS . . .
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*

Užaugau Pasvaly, apleidžiau
/miestelį,
Išėjau vandravot, sau laimės
/pajieškot,
Susėdom akrente, iš visur su
/rinkti,
Ein vilnys ūždamos, akrentą
/sukdamos,
Nėr baimės didesnės ir
«> smer
ties /greitesnės.
Deja, pirmieji į JAV atvyks
tantieji lietuviai nebuvo labai
raštingi - iki 75% buvę beraš
čių. Dar 1908 — i914m. iš Lie
tuvos atvykstančių moterų
apie59% buvusios neraštingos.
O visdėlto atsirado ryžtingas
vyras,kuris bandė visas kliūtis
nugalėti. Tai buvo Mikas Tva
rauskas. Apie jį A. Milukas
duoda tokių žinių: jis buvo ki
lęs iš dvarelio Karklu pių vale
čiuje, gimęs 1844 metais. Moky
tojavo kaimo mokyklose Su
vaiki joje. Per 1863 m su kili
mą buvo peršautas per neti,
slapstydamasis nuo Muravjovo
žandarų kaikurį laika gyveno
gyveno Europoje, vėliau «tvy
ko į JAV. Bernavo pas ūki
ninką. Įsitaisė spaustuvę ir
jau 1874 m. buvo beplanuojas
pradėti lietuvišką la'kraštį,
tačiau tada teatsirado tik apie
pora prenumeratorių, tai ne
buvo galimybių. Išleido tik
anglų lietuvių k. žodyną.
Neužilgo sudegė jo spaustu
vė ir, norėdamas vėl lėšu su
sitaupyti, jis gavo darba skar
dų dirbtuvėje, kur metalo dul
kių nepakėlė jo plaučiai ir
pairo sveikata. Pagijęs ir vėl
kietai dirbdamas ir taupyda
mas, įsikūrė spaustuvėlę ir
1879 metais pradėjo leisi i lai
kraštį «Gazieta Lietuviška
- raštas pašvęstas dėl lietuvį
ninku Amerikoje» Teturėjo
tik 132 užsimokėjusius prenu
meratorius. Išleido 16 nume
rių.
Šiuo savo laikraščiu besi
džiaugdami lietuviai net gies
mę buvo sudėję:
O mes galim linksmai šokti
Ir a.nt nieko neatboti,
Mes turim -avo gudrybę
i'ai yra gaz'etos šviesybę.
Tos lietuviškos «gazietos»
vienu uoliausių rėmėjų ir- ben
dradarbių buvo Augustinas
Zeytz. Jis bu >0 pranciškonas
iš Smalėuų vienuolyno, Su
valkijoje. Kai maskoliai uždą
rė jų vienuolyną, jis atsikėlė
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Bern. Brazdžionis

Auka
Ar žydi, Viešpatie, tenai prie mūsų gimto namo
Balta palinkusi tėvų obels šaka?
Alpstu be jos, trokštu be jos už okeano...
(Kas sakė, motin, tau, kad žemėje taika?)
Ar eina giedanti procesija per lauką,
kad pasimelstų Kryžiaus Atradimo dieną Tau?
Nešu ir aš tremties dienas, kaip kryžiaus auką...
(Aplinkui melą, vien tik melą tematau)\

Ar nešat jūs, plačiam pasaulyje paklydę broliai,
Jos vardą, jos gyvybę ir jos garbę širdyje?
Artėja tėviškės dienų pakrantės atitolę...
(O jus vis tolate, vis tolate, deja...)

•

Tautieti, Nepraleisk Progos
įsigyti nuosavą žemės ūkį naujoje lietuvių žemės ūkio
kolonijoje prie būsimo didžiausio miesto Siaurės Paranoje CIANORTE. Naujoji lietuvių kolonija randasi vos už
kelių kilometrų nuo būsimos geležinkelio stoties ir ae
rodromo, kuris jau greitai bus baigtas statyti. Pirmos
rūšies žemė. Sklypai įvairaus dydžio nuo 5 iki 50 alkie
rių. Automobilių keliai iki kiekvieno parduodamo skly
po Kiekvienas sklypas pasiekia vandens Opelį. Sausas
ir sveikas klimatas. Žemė parduodama išsimokėjimui 4
metams, prieinamomis sąlygomis. Žemės derlingumą liū
dyja puikiausias miškas Nuosavybės dokumentai garan
tuoti,- nes žeme yra (fidžiausios Pietų Amerikoje koloni
zacijos kompanijos CIA. MELHORAMENTOS NORTE DO
PARANÁ anksčiau vadinusios Cia. de Terras Norte dó
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
BÓA VISTA, 236 2.° andar, sala 202 - Tel. 35 9528 nuo
9 iki 12 vai. ir nuo 14 iki 18 vai. Šeštadieniais nuo 9
iki 12 vai.
SEKANTIEJI VAŽIAVIMAI IS SÃO PAULO Į MARJNGĄ 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
reikaiinga 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.

(pabaiga, 4 pusi.)
pakenkti spalių revoliucijos
iškilmėms Vilniuje. Kaune ir
kitose stambesnėse įgulose...»
— Gal ir dabar dar manai,
kad mums nežinoma, ko važi
nėjai į Vilnių pas P. ir S ?
Gal manai, kad mums nežino
ma, kas kaltas, kad vienas
lietuvių pulkas atsisakė daly
vauti spalių revoliucijos mi
nėjimo iškilmėse Vilniuje, kad
Kaune ir kitose vietose buvo
įvairių trukdymų?
— Kad aš su P. tikrai nesi
mačiau... - bandžiau pasitei
sinti.
— Me-eluoji, kalės vaike! vėl sušuko Dunkovas, kumšti
mi trenkdamas i stalą, bet tuo
jau nurimęs paėmė naują pa
1. Pasaka apie Pelenę yra kilusi Rytuose ir jau randama Egipto ir Graikijos foklore. Taip
pirosą ir man pastūmė dėžu pat sudaro svarbią pasakų dalį brolių Grimų.
tę: - Se, rūkyk, nors ir meluo
2. Yra ištirta, kad kiaušinyje yra medžiagos, kurią višta sulesė prieš 40 dienų. Kiaušinio
susiformavimui reikia nuo septynių ligi dešimties dienų.
ji!
3. Amerika yra pasiryžusi Porto Rico suteikti nepriklausomybę bet kuriuo momentu. Bet
(B. D.)
per balsavimą 82 procentai pasisakė už sąjungą su Amerika.
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čiaus, Ivinskio, Kudirkos raš Mickevičiaus katedros Kolum
tus.
bijos universitete N. Yorke
Įdomu, kad 1892 metais kun. lenkų kultūros studijoms. Ka
j JAV ir važinėjo čia po lie
tuviškas kolonijas, jieškoda Burbos klebonijoje per 40 vai. dangi tai buvo surišta su
mas vietos savo vienuolynui atlaidus buvo suorganizuota raudonąja propaganda, tai nuo
«Rašliaviška draugystė», ku tų pinigų atsisakyta.
atkurti.
Angliakasių rajone buvo rios nariai, kunigai, dėjo kas
įsteigęs šv. Jurgio draugiją, mėnuo net po 20 dol. (anais
Daugiau Smithu
turėjusią 500 narių, iš jos iš laikais stambi suma!) honora
sivystė vėliau lietuvių parapi rams mokėti bendradarbiau
Amerikoje vis teigiama, kad
ja Shenandoah. Tas Augusti jautiems lietuviškuose laikraš Smithas yra populiariausias
«Draugas»
nas Zeytz 1880 m. Dyniewicz čiuose.
vardas. Dabar gaunami skai
spaustuvėje, Chicagoje, ats
čiai parodo, kad tai yra tiesa.
pausdino lietuvišką knygą:
Connecticut valstybėbes Smi«Historya septynių mokytoju
ihų yra dvigubai daugiau,
iz lankiszko ant Lietuviszkos
Koncentracijos stovyklos
negu Brown - antras dažni
kalbos per Augustina Zeytz,
Lenkijoje
ausiai užtiktas vardas.
zakoninka, perdieta».
Komunistinis režimas Lenki
Tai nebuvo pačios pirmo
— Prof. Adomo Galdiko ku
joje
Įsteigė dar 11 naujų kon riuių paroda, vykusi New
sios lietuviškos knygos JAVse. Kaip jau minėjau anksči- centracijos stovyklų, kurių Yorke. John Mayers galerijo
>iu ir kaip mums rašo prof. kaliniai pasmerkti sunkiems je nuo gegu ės 21 d., uždary
Vacį. Biržiška, pirmoji Ame darnams. Iš viso dabar Len ta birželio 4 d. Parodą aplan
rikoje išspausdinta lietuviško kijoje veikia 86 tokios sun kė daug lietuvių, bet ypač ja
ji knyga buvo M. Tvarausko kiųjų darbų stovyklos, kuri domėjosi kiiat tučiai. Dailinin
«Tlumoczius arba slownikas ose kalinama apie 175,000 kas susilaukė gražių atsilie
Angieleko Lietuvyszkas ir Lie žmonių, jų tarpe apie 1,000 pimų. Dar prieš pat parodos
tuviszkaj Angielckas», išs kunigų. Apie tai pranešdamas oficialų atidarymą apie Gal
pausdintas 1875 metais Sha gen. Anders, pabrėžė, kad diko kūrinius ir jo kūrybą
tose koncentracijos stovyklo apskritai rašė Artist Digest
mokine.
Ir vėliau, 1877 m., Brooklv se yra apie 15,000 moterų, o
Parodoje buvo išstatyta
ne, lenkiškoje Janickio spaus apie 150,000 ten laikomi visai apie 30 paveikslų, kurių tik
tuvėje buvo išspausdinta «Us be teismo..
keturi buvo sukurti ne šiame
tanavymas taworczistés bro
krašte, gi visi kitfgimė Ame
liszkos pamaczies po wardu Nutraukta raudonoji propa rikoje ir daugiausia ameriko
Sz. Kazimieraus Karalaiczio
niškomis temomis. Kaip dau
ganda
Patrono Lenku ir Lietuvas».
gumas parodos lankytojų pas
tebėjo,
Galdiko kūrinių dva
Ilgainiui Amerikoje knygų
Nuo pat 1948 metų raudo
sia
yra
lietuviška.
leidimas išsiplėtė ir amerikie nosios Lenkijos režimas kas
čiai mums davė Donelaičio, met atsiųsdavo po $10,000
Strazdelio, Daukanto, Valau išlaikymui vadinamos Adomo
— Baigė muzikos mokyklą
Vytautas Rastenis, išklausęs
4 metų kursą Manhattan mu
zikos mokykloje, išlaikė eg
zaminus ir gavo baigimo di
Reikalingas advokatas byloms vesti?
plomą. Instrumentinė naujojo
absolvento specialybė yra fa
Nieko nelaukdamas kreipkis į
gotas. Jis atvyko į JAV 1948
m.
, dirbo visa laika fabrike
Advokatą Decio Farias
ir studijavo. Rudenį jis nu
mato dar gilintis muzikoje.
Raštinė: R. Santa Teresa, 28, 6-to and. salas 60Ą 605.

M. Vaitkus

' (pabaiga iš 3 pul.)

(kampas Praça da Sé) Fone: 35-8240 ir 32-0064

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.

PERES
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& PRANAS LTDA.

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

>_

Nors audros daužo valtį mums kasdien
ir, rodos, tuoj juodon įgrums gelmėn, tiktai narsiau, mylimasis brolau!
kovot ir ištvert! ir širdį augščiau, žvaigždė ten žiba
[tau!

Nors žemė mūsų mylima toli,
ir siaučia priespaudos žiema gili, pietų kalnais vasarėlė ateis
ir speigą išvis karštais spinduliais,
ir tau sugrįžti leis!

ko pirmininku. Pirmuosiuose
leidinio psl.atspausdinti didžiu
ma sveikinimų, gautų iš viso
pasaulio ryšium su Sąjungos
sukaktimi. Toliau leidinyje
prel. K. -Saulio rašinys apie
Liet. Krikšč. Dem Susi vieni
iro programos projektą. Pr.
Xamaii'ko apie KD partijos
centro komitetus, dr. VI. Vili
amo apie Lietuvos Seimus ir
jų grupinę diferencijaciją. dr.
D. Jasaičio apie K D žygių
prasmę, vysk. V. Brizgio apie
valstybės ir bažnyčios saa

tykius, J. Gravrogko apie be
simosios Lietuvos valstybės
santvarką, dr. V. P. Raulinaičio apie okupanto įsakymų
teisinę vertę ir inž. K. Bara
nausko apie ateities lietuviš
kojo kaimo sistemą.
Žurnalą redaguoja A. Gražiūnas ir dr. VI. Viliamas. Re
dakcijos kolektyvą sudaro: M.
Galdikienė, dr. O. Labanaus
kaitė, prof dr. K. Pakštas, L.
šimutis, Pr. Vainauskas ir
kan. V. Zakauskas.

Ar jau įsigijai rašytojos K. Pažėraitės idomų roma
na «Nusidėjėlė» ir jos novelių rinkini «Didvyriu Žemė»? Jej

ne - nieko nelaukdamas kreipkis i Musų Lietuvos» redakciją
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Nori patogioj, gražioj vietoj, pamary — Praia Grande
Įsigyti žemės sklypą?

— Gabus inžinierius. Bogo
toj gyvenantį lietuvį inžinie
Neužmiršk apsilankyti Suarão.
rių Adolfą Tylių dabartinis
Kolumbijos respublikos prezi Ten yra elektra visose gatvėse įvestas vanduo. Yra viešbu
dentas generolas Rojas Pinilla tis, restoranas bažnyčia, mokykla. O svarbiausia, kad prie
pasirinko savo asmeniniu ar visų šių pagerinimų kaina ousiau mažesnė, negu kitų šalai
chitektu.
esančių sklypų
ViaAnchieta — nauja autoestrada eina skersai Vila
— Dolerio amžius. Doleris Suarão.
Taip pat yra ir geležinkelio stotis
— daugiausia naudojamas po
Daugiau
informacijų «Mūsų Lietuvos redakcijoje
pierinis pinigas JAV. Jo am
žius - mėdesiai. Po to laiko i|inwnmiiiiii .......................... muminiu miiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiinimiiiiiitHW
doleris taip nudėvėtas, kad
nebegalima jo naudoti ir tu
ri būti pakeistas nauju.
REIKIA BALDŲ? KREIPKIS Į TAUTIEČIO
— Populiarus daktaras. Jau
J. L. GalinsKas Ltda.
3 metai, kai Hamiltone .prak
tikuoja vienintelis gydytojas
Leonas Levinskas. Jis yra
gana populiarus ne tik lietu
vių tarpe, bet gausiai jį lan
ko ir kitataučiai. Per savo pra
klikos laiką jis jau perleido
virš 3,000 pacientų, reiškia po
1,000 kasmet.

— Tėvynės Sargo Nr. 1. o iš
viso vienuoliktas, išėjo Brooklyne su gausia medžiaga,
susijusia su Krikščionių De
mokratų Sąjungos sukaktuvi
niu suvažiavimu, įvykusiu
New x Yorke gegužės 29 ir 30
dienomis.
Ypač platus pasikalbėjimas
su ilgamečiu tos Sąjungos pir
mininku ir jos idėjų vykdyto
jn prel. M. Krupavičiumi, Vii

Madeiras do Brasil

Galvos Tik Nenuleisti

UR

BALDŲ SANDĖLĮ.
AV. DR. GIACAGLINI, 71-C —
V. ALPINA.
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MŪSŲ

liepos ;n rí

LIETUVA

pusi. 5

Nori, kad «Mūsų Lietu
va» būtų lietuviškojo gyveni
mo veidrodis?
— Bendradarbiauk joje
pranešdamas visas naujienas
iš savo apylinkės, miesto ar
interioro.

Industria e Comercio de Calçados

SPECIALYBĖ BATŲ: vyrams, moterims.
" Panelėms, futbolistams, vaikams...

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS.

Rua Javaės, 719

..

SKAITYK IR PLATINK

São Paulo

«MŪSŲ

balso grynumas, skambumas

LIETUVA»

Sprindys 8c Čia — Largo S. Jose 1.
Kaip niekur kitur, prieinamiausiomis kainomis.
Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui

!inuli Rastinės Darbai ir Teisiniai Patarimai nūi i'
i ■'
nu
|!'|
''ii
n
iii!

Natūralizacija, inventoriaus surašymas, išieškojimas
skolų, persiskyrimai (desquites) nuomininkų išvarymas, kriminalinė ir darbo teisė.
Darbininkams patarimai veltui.
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Galima kreiptis šiomis valandomis nuo 10 iki 12 vai.
ir nuo 16,30 iki 19 vai.

nu

Uli

Rua Roberto Simonsen, 13 -- 3.° — salas 306 - 310
(Senoji rua do Carmo ir kampas P-ęa Clovis Bevilaqua)
sao Paulo
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MEKANIKOS DIRBTUVE
Gaminami įvairiausių braižinių vitražai,
vieliniai tinklai tinkavimui ir tvoroms,
langų stiklų apsaugos, užtvaros, geležinės
:: durys ir vartai, banguotos skardos durys
pagal mąstą.

Gaminami žibintuvai įvai
riausių .ipų. Daromi įvairių
dydžių grąžtai žemei gręž
ti. Pardavimas grynais ir
išsimokėtinai.

j®»»

JARDIM RIVIERA
Santo Amaro apylinkėje - nuėstax
baus grožio gamta sveikas klimatas, tik už
18 klm. nuo Praça da Sė. geras kelias, tarp
dviejų *>žerų Puiki nroga dabar įsigyti žemės
sklypą su mažu nešimu ir ilgalaikiu išsimokėjimu
— 100 mėnesių.
Reikalingų informacijų gauti tik pas vienintėlį įgalio\ū
tinį šias žemes pardavinėti mėsų tautieti Kazį Kmiliauskį, rua
T
Benjamin Constante 23, I n 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

«y
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Statybos medžiagos sandėlis ir įvairiu geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių
krautiivf tiktai pas

LEONAS VARNAUSKAS

JAKUTIS & LAPIENIS L T D A-

Telefonas (recados)

Rua 12 N.o 3 9 — Vila Zeliria
Avenida Zelina N.o 714 — (lundus)
Caixa Postai 4118 — São Pauto

^•''HiUlimmUNIHilIUIIIIIIIimillllilHllltlIlIHIlIlHIIIIIIIHIIIIIIIIIIIHIHimilllllllIlUlllllllimUHIUIIIIIINIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIinillllllHIlIllllllllilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIltlIlIlIlIlIltlIlIilIirilllilllllllllllilI

10

AVENIDA DR. GIACAGLINI, 34-C

VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO V ANDENS
L I N D O Y A

-

VILA ALPINA™

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINTOJAI

IRMÃ©J CARI82IEIDI

ĮKURTA 1890 METAIS

t o H°.2€i

Išpildo meniškai įvairius foto darbus. Specialybė padidini
mams tamsiuose tonuose ir sepia, spalvinimai aliejiniais
dažais ir pastele.

ARTHUR

SCHMIDT

Lbndoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, kurio
puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau visi yra vien
balsiai pripažinę. Pabandykite. įsitikinkite ir visa
dos naudokite!

Priimami pakvietimai į namus — Senų portretų reprodukcijos

PIJĄ DTNQ gJTRMQ. 7QR z, ggg

Pnsfol

PAULO

TELEFONES t 51*4019 e 51*2223

S A O F A U L- -

UA

SÃO

CAETANO,

447

—TEL.

4-5576

— SÃO

LTDA.

r/.

ÍS35

LIETUVOS NACIONALIN
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIO

6

Rio de Janeire, su Vladimira
Zaikauskaite.

AV. ZELINA, 706

—

CAlXA POSTAL,

LIET. EAT. BENDRUOMENĖS
CHORAS

Rugpjūčio mén. 14 15 die
nomis yra kviečiamas kon
certuoti į Barra Mansa. Bus
suruošti trys koncertai, vie
nas Barra Mansa mieste, o
du - Volta Redonda. Kaip
kvietėjai rašo, Volta Redon
da miesto salė talpina penkis
tūkstančius žmonių. Taip pat
Barra Mansoj giedos šv. Pran
ciškaus de Witt mišias pa
maldų metu.
Choras intensyviai tokiam
svarbiam pasirodymui ruoši
asi Repeticijoms choristai ren
kasi tris kartus per savaitę.
Chorą ruošia p. J. Antanaitis,
tautinius šokius- p. J Ambrozaitienė. Taip pat vyks
kartu su choru ir dalyvaus
programoje solistais K. Ambrozevičius.
Kadangi Barra Mansa yra
netoli nuo Rio de Janeiro,
ąpie 140 kilometrų, reikia tikė
tis, kad i šį koncertą atvaži
uos ir Rio de Janeiro lietuvių.
— Eltą Pasauliniame Spau
dos kongrese São Pauly lap
kričio mėn. 6-13 d., atstovauti
yra įgaliotas žurnalistas i'.
Čibiras-K. Vera, gyvenantis
Montevideo mieste, plačiai in
formuojąs ispaniška spaudą
apie Lietuvos padėtį.
— Liepos mėn. 23 d. mirė
Kazimieras Mačiulaitis. 76
metų amžiaus, kilęs iš Sasna
vos parapijos Paliko sūnų,
dukteris, žentus, marčią, anū
kus.

— Vykstamiems j Apareci
da rugpjūčio mėn 1 d. prime

371 — SÃO PAULO

narna, kad autobusai iš Vila
Zelinos išvyks 6 vai ryta.
Iš Aparecidos bus grįžtama
apie 4 vai. po piet. Vyks arti
350 žmonių.
PAIEŠKO

Otto Lakneris gyvenantis
Bostone, Amerikoje, ieško sa
vo brolio Rudolfo Laknerio,
gyvenančio S. Pauly.

Danutė Remeikytė, gyve
nanti Kanadoje, ieško savo
giminaičio Domininko Remei
kio, gyvenančio Brazilijoj jau
20 metų. Kilęs iš Užledžių
kaimo, Raudondvario valse.,
Kauno apskr.
DĖKOJA

Nuoširdžiai dėkojame visi
ems mus sveikinusiems ir da
lyvavusiems mišiose mūsų
vedybinio gyvenimo sidabru
nio jubilėjaus proga. Visiems
nuoširdus ačiū.
Ona ir Motiejus Tamaliūnai.
VYRŲ BROLIJA
dėkoja p. p. Sabbato Ranieri,
V. Tijūnėliui, Al. Vinokųrovui, Ant Meidui ir kitiems
už aukas produktais ar gėri
mais paaukotas Brolijos po
būviui, buvusiam 18 d. liepos.
Likęs iš pobūvio pelnas
buvo šitaip paskirstytas: Cr.S
709,oo bažnyčios reikalams,
Cr$ 200,oo «Mūsų Lietuvai»,
Cr $ 70d,oo seselėms ir Cr$
500,oo Brolijos iždan.

— Rugpjūčio mėn. 21 d. su
mainyti žiedus ruošiasi Vy
tautas Strimaitis, gyvenantis

PRAÇA SÃO JOSÉ, 1 - V. ZELINA — S. PAULO
a

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI
NAUJANYBIŲ

Išeivių Diena. Apie žuvusius apskr., Antanai!
mūsų didvyrius bei jų žygi su šeima - SuH
gražiai painformavo vaikus jų giminės
mok.
M. Vinkšnaitienė. Be to. Osauskai - Cocnamno^mret
— Liepos m. 24 d. Vila Ze
ponia
Halina Dįdžiulytė - Mo te. A. Laurinavičius turi lie
linoj apsivedė Antanas Ku
šinskienė pipuliariai nupasa tuviško krupniko fabriką, už
melys su Stase Florik.
kojo jaunučiams apie Šiaurės kurį yra gavęs sidabro meda
REDAKCIJA ATSAKO IR PA Amerikoje mirusį rašytoja lį ir garbės diplomą, o šie
prof. Vincą Krėvė - Mickevi met tikisi gauti aukso meda
AIŠKINA.
čių, paskalydama vieną apsa lį. J. Osauskas specializuoja
si alaus dirbimo technikoje,
«Mūsų Lietuvos» ^redakcija kymglį iš Krėvės raštų.
visi gyvena pasiturimai.
yra gavusi iš savo skaitytojų
X-RAY
SPINDULIAI
MUMI

užklausimų paaiškinti apie
— D. Britanija Dauguma li
JOMS TIRTI
kokią tai rašomą ir norimą
etuvių
D. Britanijoje gyvena
išleisti knygą, vardu «Aš kai
miestuose.
Zymenės Kolonijos
Neseniai
Egipte
Sacharos
tinu» Skaitytojai klausia, ar
yra
Londone,
Glasgkve, Mansurastas
vienas
įėjimas
į
pi

šios knygos leidėju yra «M
chesteryje,
Bradforde,
NottinL » Į Tai atsakome: 1. «Mūsų ramidę. Ten įsibrovę rado
ghame,
Coventryje,
Birminpuikius karališkus kapus. Jau
Lietuva» jokios knygos var
du «Aš kaltinu» nerašo ir ne 4600 metų, kaip ten palaido ghame, Derby. Daugumas lie
leidžia ir informacijų yra ga ta karališka didybė ir turtai. tuvių dirba tekstilės ir meta
vusi tik iš «M. L» skaityto Išlikusios mumijos tik šypso lo pramonėje. Į D. Britaniją
jų, pas kuriuos lankėsi Meldu si, iš senų amžių stebi mūsų 1947- 48 m. iš Vokietijos at
tis Laupinaitis rinkdamas mi laiku žmogų ir visai nieko vyko apie 6.000 lietuvių, ku
nesako, ką slepia po storom rių čia liko tik apie 3.000, nes
nėtai knygai leisti pinigus.
Apie jos turinį težinome tik įvijom, (let žmogus pasitaiki kiti išvyko į Kanadą ir JAV.
iš mums prisiųstų korespon no X ray (rentgeno) spinduli
REIK MOTORO?
dencijų. Jose rašomu, kad bu us ir įžvelgė oro karstus, pro
simos knygos «Aš kaltinu» storus įvyniojimus ir daug pa
Jį pirksi pigiai, 3 h. p, moturinys yra piktas, šmeižian matė. Atidarytoje piramidėje
tis, maišomi su pamazgomis buvo palaidota karalius dvaro nofazinį. Taip pat parduoda
nepriklausomos Lietuvos po dama, ir spinduliai apčiuopė ma mašina, serra de fita.
Kaina prieinama.
litikai, visuomeninkai, kariš Raida, apvyniotą brangakme
niu
karoliais,
ant
galvos
dia

Kreiptis šiuo adresu:
kiai. Toks įspūdis gaunamas
demą
brangius
diržus,
sagtis,
Rua
São
Luiz de Paraitinga
perskaičius kaikurias knygos
papuošalus
drabužiuose.
Ir
ši
(senoji
Rua
13) nr. 243, Quin
ištraukas.
mumija
tikrai
nebeturės
ra

ta
da
Paineira.
Manytume, kad šitokias kny
gas rašyti ir leisti yra nepa mybės, kol brangenybes nnteisinamas darbas. Praeitį maustys.
«Darbininkas»
įvertins šaltas objektyvus is
torikas. Pikta kritika tik skal
Kiekvieną sekmadienį prie
do jėgas. Gyvenamasis mo DANŲ BIOLOGAS ARNE JO bažnyčios pas spaudos platin
mentas reikalauja protų ir
KER
toją B. Šimkų galima gauti
širdžių vienybės kūrybiniam
nusipirkti naujausių lietuviš
darbui ir kovai už išsilaisvi
rado būdą apmarinti žuvį ir kų knygų bei laikraščių.
nimą. Jei knyga «Aš kaltinu» ja sušaldyti Po kelių savai
butų čia minėto turinio lei čių žuvį sušildžius, ji atsigau yvY^frrvvvYYVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
džiama, tektų labai apgailes na. Išradimas tuo geras, kad aaaaaaâaaaaaaaaaaaaaaààáâaaaaaaaaaaa
tauti. Ir sudėtos rėmėjų aukos visada bus galima valgvti švi
MIELI LIETUVIAI!
jai išleisti būt sunaudotos blo ežią žuvį,
gam darbui.
Artinantis maudymosi sezo
Antra, esame sietuvos paro
Dr. Herik Dam, danas lai nui ir esant laisvu kambarių
dos atidarymo išvakarėse. Čia mėjęs 1945 m. Nolelio premi
privalome visas jėgas ir lėšas ją, surado naują vitamina, kviečiame visus atvykstan
telkti Rinkimas knygai pre- kuris per 30 dienų galėsiąs čius i Santos poilsiui apsisto
numeri'toe ar aukų yra. kiši pagydyti uleerus (vidurių ža ti pas Steponaičius. Galima
gauti kambarį su maistu ir be
mas kojos parodos reikalams. izdas).
maisto Privažiavimas automo
Gaila, kad žmonių Puošnu
«Darbininkas»
biliu
labai
patogus, gatvė
mas kartais yra panaudoja
naujai
išgrįsta.
mas blogiems tikslams.
— Australija Dail, Meškė
nas nutapė M. .lankaus por Adresas: Rua Godofredo Fra
PAMALDŲ TVARKA
tretą ir padovanojo Sidnio ga, 173 — Jose Menino
Maž Lietuvos Bičiulių Drau
Šį sekmadienį Vila Zelinoj gijos skyriui.
mišios bus 6:30 ir 8:30. 11 vai.
mišių nebus.
-- Bolivija. Bolivijos lietu YYYYYYYYY YYY YYYYYY YYY YYY YYYYYYYYYYYY
viai. Pasirodo, ir čia esama
— Pereita sekmadieni ' y- lietuvių, tik nedaug Santa
- VILA BELOJE «Mūsų
tauto Didžiojo v-irdo mo yk'os Cruz mieste gyvena su savo Lietuvą» galima gauti Kaz
patalpose. Vila Belui»1. jaun i šeima Jonas Laurinavičius,
lausko restorane, Verbenas ir
čių popietėje, muziko Jo»1. > kilęs iš Veprių v., Ukmergės Saudades gatvių kampas.
Kaseliūno vedami»ie, bu" > apskr., Antanas Laurinavičius,
paminėta Dariaus-G»r<‘n»> bei kilęs iš Veprių v., Ukmergės
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PARDUODAMAS NAMAS,

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų,

Geros žemės - pigia kaina

I

įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių-

MATO GROSSO ESTADE.

|

fogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t. t..

i

Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA
ISSIMOKEJIMUI.

Turime pardavimui geriausios rūšies žemių, tinkamų
dideliems ir mažiems ūkiams - fazendoms ir sitiams.
Nuosavybė yra estado valdžios su visomis pirkėjams
garantijomis.
Persiunčiame pirkimo prašymus estado valdžiai - tar
pininkaujame. KAINOS OFIČ1ALIJOS. Kreiptis žodžiu
arba raštu informacijų į
IMOBILIARIA ALTO DO GUAPORÉ LTDA.
Edifício I. A P. C. - sala 3 - Caixa Postai 98. •
Estado de Mato Grosso
Cuiabá

Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.

B

® entistas
Praça São José, 8 Sal. 1 e 2 - V. Zelina - S. Paulo

|
š

|

f
|
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Aberturas de firmas
Encerramentos de firmas
Transferencias de firmas
Cor.trat. na Junta Comercial
Dislpat. na Junta Comercial
Escritas Fiscais
Escritas Comerciais

|

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

HORÁRIO das 8 às 19 horas.
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2 kambarių virtuves W. C.
šulnyš puiki vieta bizniui
kampinis sklypas 310 m. kv. .
Baito do Limão Vila Prado
Rua Maria Liza Ciqueira N.° 8
kaina pigi. Dėl informacijų
kreiptis pas. K. Norkaitį V.
Zelina Rua Rio do Peixe, 63.

Nepralaisk progos. Rugpifi
čio mėn 21 d. Vila Zelinoj
gimnazijos saleje, kongregadai suvaidins puikią dramą.
Atsilankyk ir paremk jauni
mo iniciatyvą.

Clinica Dentária Popular
DIRETOR: Dr. Augusto Ribeiro Leite

Praça Sâo José, 8 - salas 3 e 5

IŠNUOMOJA Krautuvę (armazeną) ir viena kambarį ne
vedusiam, Rua São Luiz Piraitinga, N. 60 (Quinta da Pai
neira) Informacijos vietoje.
r, .
.'t

Vila Zelina

Dentaduras — Pontes -— Extrações — Obturaçõee

DIURNA E NOTURNA
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