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Devynių valandų karas 
Guatemalos sostinėje

Liepos mėn. 2 d. ankstybą 
rytą Guatemalos gatvėse įvy 
ko susišaudymas tarp karo 
mokyklos kadetų ir «išlaisvi
nimo kariuomenės», nuvertu- 
sios komunistinę vyriausybę. 
Maža kibirkštis Įsiliepsnojo į 
didelę ugnį. Viena ir antra 
pusė susilaukė pagalbos. Kon 
tliktas išsiplėtė. Prasidėjo ti-- 
kras karas. Susišaudymo me 
tu žuvo 20 karių iš abiejų 
pusiu ir 70 buvo sužeistų. 
Tvarka pavyko atstatyti tik 
vietos arkivyskupui tar inin- 
kaujant.

«Išlaisvinimo kariuomenės» 
dalinys buvo priverstas ati
duoti ginklus ir iškeltas iš 
sostinės Reguliari kariuome
nė yra padėties šeimininkė. 
Sostinės visuomenė, dalyvau 
jaut šimtui tūkstančių žmonių, 
suruošė protesto mitingą nu
kreipta prieš kadetus, kurie 
užpuolė «išlaisvinimo karino 
menę». Daug kas, gedulo žen 
klan, bu apsireu ę juodais 
drabužiais.

Taip ir studentai suruošė 
protesto demonstracijas prieš 
kariūnus.

Kolumbijoj perrinktas 
prezidentas

Kolumbijos parlamentas pe 
rrinko prezidentu generolą 
Gustavo Rojas Pinilla. Naujai 
išrinktas prezidentas 1953 m. 
13 d. birželio vadovavo per
versmui, nuversdamas komu
nistams palankią vyriausybę. 
Komunistų partijai numatyta 
atimti veikimo laisvė.

Susitarė del Persijos žibalo

Apie porą metų trukęs gin 
čas bei konfliktas Persijos 
vyriausybės su Anglijos žiba 
lo kompanija «Anglo Iranian 
Oil Campanay», likviduotas. 
Žibalo šaltiniai pasiliks nacio 
nalizuoti, bet jo pardavimas 
bus teiktas naujai kompani 
jai, «Consorcio Internacional», 
sudarytai iš astuonių didelių 
kompanijų. «Anglo-Iranian Oil 
Company», turėjusiai pirmiau 
Persijoj žibalo koncesiją, bus 
atlyginta už įdėtą kapitalą.

— Kolumbijoj susektas są 
mokslas vyriausybei nuversti. 
Areštuota apie 200 įtartinų 
asmenų. Pranešimai sako, kad 
sąmokslą pinigiškai rėmę mi 
lijonierius Carlos Victor Ara 
mayo, kasyklų savininkas.

Dr. E. Draugelis
ligų analizai.
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— Amerikoj, arti New Yor 
ko nukrito prancūzų kompa 
nijos lėktuvas su 28 keleivi 
ais. Visi keleiviai buvo išgel 
bėti, nors pats lėktuvas užsi 
degė.

— Portugalija gresia netek 
ti savo kolonijos Goa Indijo 
je. Nacionalistai, portugalų 
priešai, ruošiasi jėga koloni 
jos valdymą paimti į savo 
rankas.

- Santos uosto darbininkų 
streikas, trukęs pora dienų 
baigtas. Darbininkai šį penk
tadienį grįžo prie darbo su 
sąlyga, jei jiems priklauso
mas atlyginimas bus išmokė
tas ligi 20 d. rugpjūčio. Prie
šingu atveju vėl išeis streikai!.

Nors ir poros dienų streikas, 
uoste podarė daug nuostolių. 
Prie krantinės iškrovimui lau
kia. 26 laivai, uoste dar 31 
laivas ir l inkiu eilės priplau
kti prie krantinės.

Krizė medžio industrijai

Santo Andrė ir São Bernar
do įvairioms medžio išdirbinių 
dirbtuvėms yra pavojaus sus 
tahdyti darba. nes trūksta rei 
kalingos medžiagos, ypač pu
šies medž'o. Brazilijos pušis 
yra išvežama užsienin ir už 
tat jos trūksta vietinei indus
trijai.

15 milijonu balsuotoju.
Šiais metais Brazilijoj yra 

15 milijonų piliečių turinčių 
teisę balsuoti. Nuo praeitų, 
1950 m. balsuotojų skaičius 
priaugo trimis milijonais.

Už poros mėnesių bus jau 
rinkimai. Propaganda kasdien 
intensyvėja. Šie rinkimai, 
ypač S. Paulo estade yra 
svarbūs tuo, kad nuo jų daug 
priklausys ir ateinančių metų 
prezidento rinkimai.

Kas bus išrinktas S. Paulo 
gubernatoriumi, kol balsai nė 
ra suskaityti, dažnai galima 
apsirikti. Bet daugiausia ga
limybių turi šie trys kandida 
tai: Adhemar de Barros, Pres 
tęs Maia ir Janio Quadros. Į 
vicegubernatorius populiariau 
sias yra Cunha Bueno, kuris 
eina vienu sąrašu su Presteš 
Maia.

Propagandos mašina geri 
ausiai organizuota yra Adhe 
mar de Barros. Be to jis pats 
yra ryžtingas, atkaklus, pro
pagandai panaudoja bet ko
kias priemones, mokąs nusi
leisti iš milijonierių klasės Ii 
gi paprastų proletarų klasės.

Prestes Maia yra atsirėmęs 
turtingesniųjų, fazendierių kla 
se. Nors yra didelis urbanis
tas, tačiau priemiesčių gyven 
tojams, per savo prefeitavimo 
laiką nieko gero nėra pada
ręs: nei dulkių nei purvo ne 
sumažino, gatvių neišgrindė, 
vandens neįvedė. Proletaria 
to balsai daugumoje teks Ja 
nio Quadros ir Adhemar de 
Barros.

Nemažas nuošimtis bus su
silaikiusių, nes liaudyje kas 
kart įsigali abejingumas rin
kimams ir kartu demokratijai, 
nes atėjus demokratinei sant 
varkai pragyvenimas ne tik 
negerėja, bet sunkėja.

Bolivijoj vykdoma žemės 
reforma.

Bolivijoj viceprezidentas 
Hernan Šilęs Suazo pareiškė, 
kad žemės reformos vykdy
mas reiškia lig šiol užsiliku
sio feodalizmo pabaigą. Že
mės reforma duodanti gerų 
vaisių. Šiais metais yra užsė 
tas daug didesnis plotas, ne
gu visais kitais metais. Boli
vija galės tarnauti visoms ki 
toms valstybėms pavyzdžiu, 
kur irgi žemės reforma yra jau 
senai pribrendusi.

Banditizmas Kolumbijoje

Karo ministėris gen. Gusta 
vo Berrip pareiškė, spaudos 
atstovams, kad krašte viespa 
tauja tvarka, išskiriant pieti
nę dalį, kur veikia organizuo 
ti banditai vogdami karves ir 
kitus gvvulius ūkininkams.

Maskva neri suskaldyti vaka 
ru vienybe

Kremlius yra pasiryžęs skal 
dyti lai-vojo pasaulio viei 'n 
gumą. Paskutiniu metu y.mtin 
gas dėmesys nukreiptas Į 
Europą specialiai į Prancūzi 
ja, kad ji neprisidėtų prie Eu
ropos Gynimo Bendruomenės. 
Kaip žinoma, prancūzų parla
mentas šiomis dienomis turi 
svarstyti Ü Europos Gynimo 
Bendruomenės klausimą: ar 
Prancūzija prisidės prie gyni 
mo bendruomenės ar liks nuo 
šaliai. Rusai tuo labai suinte
resuoti. Kaip tik šiuo momen
tu rusai siūlo keturių «didžių
jų» užsienio reikalų ministerių 
susirinkimą, kurie paruoštų 
Europos saugumo konferenci 
jos programą. Jei vakarai šį 
rusų pasiūlymą priimtų, jau 
savaime, jeigu ir visai neatpul 
tų tai bent smarkiai susilpnė
tų Europos Gynimo Bendruo
menės reikšmė. Prancūzų par 
lamentui nebūtų reikalo tą 
klausimą dabar nuspręsti, Tuo 
labai būtų patenkinti rusai ir 
jie savo tikslo būt atsiekę.

Bet šiuos Kremliaus diktato 
rių planus vakarai labai ge
rai pramato. Rusų notą, pasi
ūlymą «trys» didieji studijuo
ja Londone. Kaip iš aplinky
bių galima spėti, siūlomos 
konferencijos amerikonai, 
anglai ir prancūzai nepriims 
kol rusai įrodys, kad tikrai 
jiem taika rūpi, bet ne sabota

Gaudžia trimitai.

žas ar propaganda.

Rusai puola Persija.

Rusų spauda ir radio išvys
tė d’delį puolimą nukreiptą 
prieš Versiją už tai, kad suėjo 
į artimesnius santykius su A- 
merika. Maskva tvirtina, kad 
Persijoj amerikonai stato ae
rodromus, iš kuriu labai len
gvai gali but pasiekiami Rusij 
os gyvybiniai punk'ai. i ersijos 
vyriausybė šią propagandą 
atmeta, sakydama, kad jokių 
bazių Amerika Persijoj netu
ri. Tiesa, Pesija yra gavusi iš 
Amerikos paskolos. Dalis tos 
paskolos panaudojama ir svar 
besnių aerodromų pataisymui. 
Čia ir buvo pagrindas rusų 
išvystytos propagandos. Žino 
ma, Maskva neturi geros akies 
ant Persijos, ne? jos politika 
krypsta amerikonų pusėn.

ARGENTINOS PREZIDEN
TAS

Pėron rugpjūčio 15 d vyksta 
į Paragvajų su oficialiu vizi
tu. /paragvajuje užtruks 15 
dienų.

Sestas’ tarptautinis ko 
vai su vėžiu Kongresas
įvyko Ibipuera Barke, Industri 
jos Pavilione, liepos mėn. 23-29 
d. Mat šiais metais sukako 
keturi šimtmečiai nuo S. Paulo 
įsikūrimo. Laiko, tiesa, ne
daug, bet augumu, statyba, ir 
kitu kuo šita, galima sakyti, 
tikroji Braziljos sostinė, pra
lenkė visus kitus pasaulyje 
miestus. Taigi šie metai yra 
suvažiavimų, kongresų, tarp
tautinių žaidimų bei parodų 
metai. Ten, kur nesenai mietas 
vertė šašlavas, kur atmatose 
slapstėsi vagys bei valkatos, 
dabar išaugo parodų bei kon
gresų miestas, su meksfaftuo, 
tom gatvėm bei moderniškais- 
parodoms tinkamais pastatais. 
Tai Ibipuera Parkas. Čia vie
name pavilione («Tautų Pavi

lione») bm- ir Lietuvos pavi- 
liciias. bet apie tai vėliau.

Šiandien keletą žodžių api® 
vėžio kongresą. Kongreso ren
gėjai savo metu kreipėsi į mfl 
sų .asiuntinį p. Minister} Fr> 
Meierį, kod jis pasirūpintų ir 
Lietuvos atstovavimu šitame 
kongrese. P. ministėris pasiū
lė kongrese dalyvauti Dr. EI. 
Draugeliui ir Dr. Sofijai Sav- 
norienei. Kongrese dalyvavo 
54 valstybių atstovai. Įdomu, 
kad nebuvo satelitinių bolše
vikų valstybių, gi komunistinių 
- tik Jugoslavijos atstovai.

O patys rusai, bolševikai tik 
paskutiniu momentu isipiršo į 
kongresą, kas sukėlė žurnali® 
tų smalsumą ir jie juos foto
grafavo ir darė interviu ir 
nors buvo laukta «sensacijų», 
neskaip bolševikų propaganda 
skelbia, «viskas lig šiol buvo 
kitų išrasta, yra netiesa, neš 
viską išrado tik rusai bolševi
kai». Tačiau šį kartą rusai 
sausai paaiškino, kad šioje 
srityje jie nieko naujo neišra
do. O.gaila... Čia jie nuošir
džiai galėjo prisipažinti, kad 
jų išrastas «vėžys» (komunis
tinis bolševizmas), yra baises
nis ir pavojingesnis už pap
rastą vėžį, kuris graužia ligo
nių kūną ir varo į kapus šim
tus tūkstančių, nes bolševikų 
vėžys naikina milijonus, nai 

~kina istisas tautas bei valsty 
bes.

Kongresas buvo gausus na 
riais, skaitytais referatais bei 
atatinkamų filmų demonstraci 
ja. Nestigo iš brazilų pusės 
ir vykusios propagandos, nes 
dalyviai buvo vežiojami į Cam 
pinas, Santos žymesnes fazen 
das, buvo rodomas Central 
nis Vėžiui Tirti Institutas, mu 
zejai, sodai, na ir luksusiniai 
restoranai.

Dalyviams buvo suruoštos 
vaisęs pas gubernatorių, pas 
prof. Antonio Prudente (Vė
žio Inst, pirm-ką) ir kitur. 
Tačiau naujų, radikalių prie 
monių ir šitas kongresas ne 
surado; liko tos pačios: chi
rurgo peilis ir radiumas.

Koresp.

x nacionalinė |
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Bolševikai Tebegrobia Žmo
nes

(Tąsa)

Berijos patikėtiniams dabar 
prasidėjo dar didesnė medžio 
klė. negu buvo jas vykdęs 
pats Berija. Greitai iškilo nau 
ji veidai. Vietoj dingusių be 
žinios pvz. politinių žmogžu 
dybių skyriaus vedėju paski 
riamas Studnikovas, kuris 
vadovaūja visiems žudymams 
užsienyje, nors pats niekad 
nėra buvęs užsienyje. Ateina 
žinių, kad didžiausioj tyloj, 
be jokio triukšmo, paskutiniu 
metu vykdomi tokiem valymai», 
kurie prašoka visokias Stalino 
paskutinių mėnesių «čistkas». 
Dabar Berijos priešai stengia 
si toliau tęsti savo anksčiau 
pradėtąjį darbą. Todėl tenka 
laukti, kad su laiku vėl prasi 
dės panašūs veiksmai ar nau 
jos «gydytojų aferos» Maskvoj, 
Krokuvoj, Bukarešte ar kur 
nors kitur, neišskiriant ir ante 
semitinių «pagromų».

Amerikiečių tel. agentūros 
AP žiniomis, š. m. birželio 20 
d bolševikų agentai, apsvai 
ginę nuodais, Linzo mieste, 
Austrijoj, pagrobė kitą rusų 
emigrantų veikėją, Valerijų 
P. Tremmelį. Jį pagrobė Mari 
ja Volkova ir Gūntneris, o 
sovietinė komendantūra Mtihl 
withely, Austrijos rusų zono 
je. paskelbė, kad girdi, Trent 
mėlis, Gūntneris ir abu Volko 
vai «platinę antikomunistinius 
atsišaukimus, dėl to buvę suim 
ti»

MVD PULKININKAS LIUDIJA 
APIE LIETUSIU TAUTOS

AKTYVI \ REZISTENCIJA

Iš pulk, Įeit. Gregorijaus Ste 
panovičiaus BURLECK1O pa

rodymų

Asmuo: G. S. Burleckij (ali 
as Viktorov) yra arti 40 metų 
amžiaus, pauralės kazoko ba 
tsiuvio sūnus, vedęs. Jis bai 
gė zootechnikų mokyklų ir 
nuo 36 metų yra komsomolo 
narys. 1938 m. baigė NK\D 

karininkų akademiją leitenan 
to laipsniu. Į komunistų parti 
jos narius pakeltas 1943 m. 
ir apdovanotas 6 Sovietų or 
dinais. Jis buvo paskirtas į 
MVDNKVD kariuomenę (vo 
isk) ir tokiu būdu nėr vadina 
masis «operatyvinis» MVDis 
tas, kaip garsus kpt. Chochlo 
vas. Tarp sovietinio saugumo 
kariomenės ir eilinių saugumi 
ečių panašus skirtumas, koks 
kad buvo tarp «SS ginklo da 
linių» (karinių) ir paprastųjų 
SS-ininkų (ėjusių policijos fun 
kcijas). Jis sakosi, kad jo 
profesija esanti karininko ir 
kad yra dalyvavęs «didžiąją 
me tėvynės kare».

Jau 1943 metais, vos atka 
riavus kai kuriuos vokiečių 
kariuomenės okupuotus Tary 
bų Sąjungos plotus, MVD da 
liniai pasiunčiami tenai «ma 
nevrų». Taip 1943 m. lapkri 
čio mėn. MVD daliniai likvi 
duoja ir sugaudo karačų au 
tonominės srities gyventojus, 
kurie išvežami j sovietinę 
Aziją. Toliau eina 1943 gruo 
džio mėnesį kalmukų autono 
minės respublikos likvidavi 
mas. 1944 vasario 23-ja, «rau 
donosios armijos šventes die 
ną, iki vieno išvežami čečė 
nų-ingušų respublikos gyven 
tojai-su komunistų partijos 
nariais priešakyje. Po jų eina 
Krymo totorių išvežimas. Liu
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dininkas pasakoja, kad kaimu 
kų išvežimuose rusai buvo 
tiesiog priblokšti ir vos neme 
tė ginklų iš baimės. Kalmukai, 
masėmis suvaryti su vaikais 
kaip gyvuliai, neištarė nė vie 
m» žodžio. «Tai buvo reakcija 
žmonių, kurie už mus buvo 
visa galva aukštesni savo žmo 
aiškumu ir prakilnumu. Aš 
tada susigėdau savo rusiškos 
kilmes», pareiškė pulkininkas. 
Siems deportacijų veiksmams 
vadovavo tuometinis vidaus 
reikalu viceministens lietuvi 
ams gerai pažįstamas Serovas, 
kuris šiuo melu eina, atkurti, 
sios MGB viršininko pareigas.

(Nukelia. į 3 pus] )

į Žilvinas

PARTIZANAI
Atsimeni, baltais rūbeliais obelaitės, 
Lyg seserys, dažnai su tavimi kartu... 
O tu buvai maža, išdykusi mergaitė 
Ir broliams pradalgiais atnešdavai pietų.

Kvepėjo apyniai, ir dūzgė tėvo sodai — 
Ne sniegena, tai tu tarp avilių.
Ir visa žemė tau šviesi atrodė
Su tolimu dangum ir baltu berželiu.

Tu tėviškę glaudei kaip motiną giedriausią, 
Padėjusi ramiai jai galvą ant peties, 
Nedrisdavai akių pakelti ir paklausti,
Ko krūpčioja drugiai ir žvaigždės virš nakties...

Į tavo tėviškę atėjo rūstūs žmonės
Ir užpūtė mažas sodybų liepsne’es.
Blizgėjo durtuvai, ir kniubo vyrai kloniuos, 
O varė tremtinius takeliais ir keliais...

Tu išėjai tada ieškoti savo brolių.
(Tik pasakoj maži taip skaitėme kadais...) 
Dar paskutinį kart paglostei kiemo žolę, 
Išeidama gėles dar pašaukei vardais.

4

Čia broliai eidami prisiekė, kad nelaisvėn
Negrįš ir neužgaus gimtų namų širdies,
Sudie, namai, ir aš negrįšiu, nepareisiu, 
Kol obelys laisvai po langu nežydės...

Ne skausmą braukdama, tik rasą nuo atolų, 
Ji ėjo į tamsius ir didelius miškus.
Ir vėl, Ivg pasakoj, tau ieškant savo brolių, 
Berželių vainike gegutė užkukuos...

Tu brolius suradai ir šventą kraujo kerštą 
Tu priėmei kartu su laisvės juostele ..
Kautynės - ir staiga Krūtinėj karšta, karšta...
— Aš, broliai, išeinu... palaistykit gėles...

Ne, gėlės neužirokš, tu jas krauju pagirdei, 
Ir žemė niekados gėlių tau negailės, 
Nes tu atidavei jai partizanės širdį, 
O ji bus ateities gražiausioji gėlė.

(Partizanų daina iš «Į Laisvę»)

Kaip jie mus sušaudė
Pulk. J. Petraitis

(Tąsa)

Antrasis juodas tipas, kitoj 
pusėj stalo sėdėdamas, varta
liojo bylas ir kažin ka raši
nėjo, visai nesikišdamas į 
musų kalbas. Dunkovas, visiš
kai jau nurimęs, vėl Kreipėsi 
į mane:

- Na, sakyk iš pradžios, 
kaip sukūrėte savo kontrevo- 
liucinę organizaciją?

Pradėjau kalbėti nuo to, 
kas man atrodė, jam gerai 
yra žinoma, būtent, kad buvo 
atvažiavusi pas mane į Alytų 
panelė M., bet. neradusi ma
nęs namie, skambino į Piva
šiūnus, kaip ji turėjo sutikti 
mane Kauno autobusų stotyje, 
su kuo turėjome susitikti ir 
t. t. Pasakojau jam labai smu 
Ikiai su visomis menkiausio
mis detalėmis, stengdamasis 
rodyti jam visiškai išsamų at 
viruroą, o labiausiai norėda
mas daugiau sutrukdyti laiko, 
kad galėčiau apgalvoti, ką 
reikės sakyti svarbesniais kla 
tįsimais. Juk mano svarbiau
sias dabar uždavinys - neuž- 
bėgti, nepasakyti to ko jis 
dar nežino. Kas jam yra ge
rai žinoma, ką jau kiti pasa
kė - ir tebūnie žinoma: nebė

ra jokios prasmės slėpti. Ga
liu tik pakartoti, nes ar aš 
dabar pats vienas paneigsiu, 
ar patvirtinsiu - esmės ne 
kiek nepakeisiu

Aš smulkiai pasakojau vis
ką, o jis taip pat viską su 
visomis, kad ir nereikalingo
mis, smulkmenomis užrašinė
jo. Pagaliau priėjome prie to, 
kad reikėjo pradėti kalbėti, 
kaip ir kur įvyko mūsų 
«kontūre volių ei tini erų organi
zacijos» slaptasis posėdis, ką 
ten kalbėjome ir ką nutarė
me.

Dabar jau pasakojau labai 
atsargiai, daug ko nebeatmin
damas, t. y. tyčia praleisda
mas, svarbiausia, nebeatmin
damas, kuris iš mūsų ką pa
sakė. Jis taip pat viską kan
triai užrašinėjo, bet vėl nuo
lat pats sau kartodamas tą 
man jau žinomą iš pirmutiniu 
tardymo įtartiną žodį «t-a-i p». 
Tas jo nelemtas «t-a-i-pj ma
ne labai erzino. Bet kai pra
dėjau pasakoti, kad, po mūsų 
nutarimo nuvažiavęs į Vilnių 
prieš Spalių revoliucijos mi
nėjimo iškilmes, aš ten nesi- 
mačiau su tais asmenimis, su 
kuriais turėjau pasimatyti, ir 
kad man duoto uždavinio, ne 

įvykdžiau, jis nieko uebeužra 
šinėjo, tik klausėsi nuolat 
ironiškai man pritardamas 
«t-a i-p», taip»

Man bekalbant, įėjo į kabi
netą ir R-izauskas. Dunkovas 
ir aš atsistojome

— Na, kaip sekasi? pakl
ausė Razauskas Duukovą.

— Iš pradžios sakė teisybę, 
paskui - ką jie darė Kaune - 
svarbesnius dalykus moluoti. 
Tik įsivaizduokite sau koks 
jis pasidarė nekaltas avinėlis: 
patsai būdamas kontrrevoliu
cinės organizacijos vadovas, 
nuvažiavo į Vilnių su aiškiais 
uždaviniais - sutrukdyti Spa
lių revoliucijos minėjimo iš
kilmes - ir nieko ten nepada 
ręs, nes esą kitaip «apsis
prendęs». Nei iš šio, nei iš to, 
tik iš karto, Vilniuje bėdoda
mas, «įsimylėjo» sovietų val
džią! Pamanykite sau, koks 

■jis gerutis pasidarė-«pamėgo 
sovietus!» - ironizuodamas 
Dunkovas aiškino Rnzauskui. 
- Ė, nenoriu tik rankų tepti, 
aš jam visą tą šlykščią pra
keiktą makaulę sutriuškinči
au!.. - kumštimi man grūmo
damas užbaigė Dunkovas.

Po Dunkovo Razauskas pu
olė iš karto abiem kumštimis 
grūmodamas:

— Tai ką, ar dar ilgai tu 
mus taip mulkinsi? Manai, kad 
mes nežiome, ką tu darei? 
Mums viskas yra žinoma iki 

menkiausių smulkmenų Tavo 
draugai j c u visi pas mus sė
di. Jie viską pasakė, nė kiek 
tavęs nepasigailėjo. Mes pri
eš porą menesių galėjom ta
ve areštuoti, bet mes visą tą 
lai Ką stebėjome, ką darai. 
Neužmiršk vieno, kad mes 
nieko nebijome, ir mums nė
ra ko skubėti, nes nuo NKVD 
akies niekur nepasislėpsi. 
Matai, kiek ten ant stalo guli 
daug, net per daug medžiagos 
apie jūsų kontrjevoliucinį ve 
ikimą. Ten yra visų tavo d ra 
ugu parodymai; jei norėsi, 
galėsime tau juos paskaityti. 
Jei jau taip nori, tai aš galiu 
tau pranerti dar geresnių na
ujienų: šiandien į musų ran- 
kas pateko jūsų radijo siųs
tuvas ir rotatorius, kuriuo jūs 
snausdinot nelegalią literatū
rą... Nenori sakyti teisybės - 
nereikia: ne man skaudės, bet 
tau skaudės - supūsi, besėdė
damas karceryje!..

Gana ilgai jis man, kumš
timis grąsindamas ir ranko- 
m.is skeryčiodamas, rodė sa
vo nepaprastą iškalbingumą 
ir perdėm visa ko žinojimą. 
Ne viską aš ir beatmenu, ką 
jis man prišnekėjo. Iš Dunko
vo veido pastebėjau, kad ne 
visos Razausko žinios, kurias 
jis man pasakojo, Dunkovui 
patiko. O man Razausko ži
nios buvo labai naudingos, nes 
tuojau supratau, kad jis daug 

ko nežino.
Razauskas iš kabineto išė

jo visišKai patenkintas. Dun
kovas, matyt, buvo labai ne
patenkintas Razausko įsikiši
mu, kuris daug ką man pasa
kė, ko jie dar visiškai nežino. 
Dunkovas, kaip pritvręs NK 
VD specas, gerai žinojo, kad 
kalinys gaudo kiekvieną smul 
kmeną. nieko nepraleisdamas, 
kas jam gali būti naudinga,

— Na, tai taip ir užrašysim, 
kad tamsta nuvažiavęs į Vil
nių, su minimais asmenimis 
(pavardžių neminėsim) nesu
sitikai, kontrrevoliucinės or
ganizacijos uždavinio neįvy
kdei, o girtavai restoranuose 
- «Kasbeke», «Bristolyje» ir 
«Italijoj» su atsistiktiniais ne
pažįstamais žmonėmis ir vi
sus pinigus pragėrei.

Tos nakties tardvmas tuo ir 
baigėsi. Po pasirašymo visu
ose parodymų- lapuose, «Ž? 
Girelė» nuveže man ta pačia 
tvarka, kaip kad atvežė, į 
mano karcerį Nr. 72. Prie kar 
cerio durų prižiūrėtojas iškrė 
tė mane, nes kiekvienu sykiu 
sugrįžusį kalinį iš tardymo 
krečia (taip reikia), ir užda
rė.

Nors ir atsiguliau, susivynio 
jęs į paltą bet iki komandos 
«kelk» užmigti nebegalėjau.

(B. D.)
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(Atkelta iš 2 pusi.)

Operatyviniams "veiksmams 
Kryme vadovavo gen. pulk. 
Kabulovas-su “štabo būstine 
Simferopolyie.

Liudininkas sakosi per šias 
operacijas įsitikinęs, kad būti 
MVD kariuomenės karininku 
reiškia būti skerdiku. Tada 
pasirūpino, kad butų perkeltas 
į pasieniečių dalinius. 1944 
metais jis iškeliamas Lietuvon

2 Kova prieš ,|«banditus» 
pavergtoje Tėvynėje. Visus, 
kurie jų režimui priešinasi 
su ginklu rankoje, bolševikai 
vadina «banditais». Kalbėda 
masapie Lietuvos «banditus», 
pulk. Burlnckij pakartotinai 
pabrėžė, kad tai ne banditai, 
o patriotai, narsus kariai, k u 
rių bolševikai niekad nėra 
ginklu ir kovoje nugalėję. 
Prieš jam atvykstant Lietuvon 
ten jau ėjo «valymai» Vadi 
naši, Lietuvos «išlaisvinimas», 
žmonėms atnešė egzekucijas 
deportacijas, tardymus, sovie 
tinę aroganciją, vienkiemių ir 
ištisų kaimų deginimą. 1944- 
45 metų «valymuose», liudi
ninko žiniomis, dalyvavo šie 
daliniai.- 1. Maskvos šaulių 
divizija ypatingiems reika
lams, dvi divizijos operatyvi- 
) ių ypatingiems reikalams, 
(štabas Vilniuje su viršininku 
gen. Vetrovu 23, 24, 94, 85, 97 
«pagraničnikų» spedaliniai 
(rinktines') gausybė milicijos, 
liaudies gynėjų» (stribų), par 
tinis aktyvas ir reguliariosios 
raud. armijos daliniai, jų tarpe 
-specialus baudžiamųjų ekspe 
d i ei jų vienetai.

Visas kraštas buvo padalin 
tas i operatyvinius sektorius, 
iš kurių liudininkas atsimena 
Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Tra 
kų, Panevėžio. Tauragės ir 
Jurbarko apygardas. Kiekvie 
nai apygardai buvo skiriamas 
«načalnikas»-politinis įgalioti 
nis su MVD pareigūnais, atsi 
ųstais iš Mas k vis, ir operaty 
vinio sektoriaus atstovai-kariš 
kiai. Tokiu B. atsimena gen. 
Vetrovą, gėn. Bičkovskį (Ta 
rybų sąjungos «didvyrį»!), 
pulk. Meuviedjevą, 95-tos pa 
Riečių rinktinės vadovą, pulk. 
Skorodumovą ir kitus. Tuo 
pat laiku prie Lietu vos komu 
nistų partijos centro komiteto 
atidaromas «specialus orgbiu 
ra.-», kuriam vadovauja iš 
Maskvos atkeltas visasąjungi 
nes kompartijos ck narys gus 
lovas. Sbs pareigūnas, nors 
formaliai žemesnio laipsnio 
už Lietuvos kom partijos gal 
vas, vadovauja visai akcijai 
ir yra atsakingas už jos eigą. 
Tasai «orbiuras» atsakingas tik 
Maskvai, o jo uždavinys «įtvir 
tinti tarybinę valdžią Tarybų 
Lietuvos teritorijoje». Jis ko 
ordinuoja ir telkia visą rieti 
nį valstybini ir partinį apara 
tą vienam tikslui - sužlugdy
ti pasipriešinimui, likviduoti 
patriotinei lietuvių tautos re 
zistencijai. Kariniam sektori
ui vadovauja vidaus reikalų 
komisaras gen. Bartašiūnas. 
Jo stabas sudarytas iš visa 
są j u n gi n i ų N K V D i stų.

Kovai prieš partizanus kon 
centruojamos didelės NKVD 
pajėgos. Partizanai gerai gin 
kluoti, jų esama visur ir nie 
kur. Ginkluoti tiek vokiškais, 
tiek rusiškais ginklais, kai 
kur minosvaidžiais, artilerijos 
pabūklais, o vietomis net ir 
lėktuvais. Prienų - Rūdos gi
riu kvartalai mėnesiais dieną 
naktį «šukuojami». Be rezul
tatų. Pagauti partizanai patys 
žudosi, nepavyksta tarpe jų 
įkišti agentų, tardomi neišduo 

paslapčių - net po didžiau 
šių kankinimų. Nustatoma, kad 
jie turi susikrovę dideles at 
sargas. Kariuomenė greit pa 
vargo - ir iš tarybinės val
džios «įtvirtinimo» nieko nei 
šėjo. Tada griebtasi despeia 
tiška priemonių. Skelbia ma 
amnestija «banditams», kurie

Ar Marse gali būti gyvybė?
Liepos 2 d. Marsas priartėjo arčiausiai žemės

Šiais metais astronomams 
buvo tikra darbymetė: birže
lio 30 - saulės užtemimas, pri 
rakinęs ne vieną mokslininką 
stebėti, o liepos 2 - prie že
mės priartėjo Marso planeta.

Žinoma, New Yorko dango 
raižiams nereikėjo pasilenkti, 
kad jų nenubrauktų, bet Mar 
sas vis dėlto priartėjo per 
40 milijonų mylių! Tai nėra 
pats mažiausias nuotolis. 1956 
metais jis žeihei parodys sa
vo veidą iš 35 milijonus my
lių nuotolio ir vėl nuskubės 
savais keliais į dangaus er
dves O tie keliai, kaip ir mū 
sų žemės,^Bika tuo pačiu ra 
tu - aplink'saulę. Tik Marso 
ratas yra .-didesnis. Marsas 
nuo mūsų nutolsta iki 250 mi 
Ii jonų mylių/

Į Marsą atgręžta daugybė 
baterijų - teleskopu - moder 
niųjų žmogaus akių. Visos 
Amerikos observatorijos dir
ba iš~i juosi tįsios, o į Pietų

šimtais milijonų metų senes
nis už mūsų žemę, bet Dievu 
lis^kažkodėl jį nuskriaudė, - 
sukurejį mažesnį už musų 
žemę.

GAILA, NĖRA KUR MAUDY
TIS

Jo skersmuo yra 4 250 my- 
lių, maždaug kaip pusę mūsų 
žemės (7 913 mylių). Jo pa 
viršius turi tik 52.500.000 kva 
dratinių mylių, o žemė - 196.- 
9.0.01 0. Vadinas, mūsų kaimy 
nas yra tikrai «mažažemis». 
Tačiau mūsų žemę dengia 
dideli vandenys. Sausos žeme 
lės plotas beveik prilygsta 
Marso plotui, Rodos, čia Mar 
sas atsigriebtų ir būtų maž" 
daug lygus mūsų žemei, bet 
jis turi kitą didelę bėdą - vi" 
sai neturi jūrų. Jei ten yra 
kokie gyventojai, vasaros me 
tu negali vykti į pamarį.

J. Augustaitytė - Vaičiūnienė

ILGESYS
Tu man esi gyvybės žodis, 
Vanduo ištroškusio delnuos, 
Tas spindulys, kuris kelią rodys, 
Kaip žarija sušvitus pelenuos.

Aš be Tavęs, pusiaukelėj paklydus, 
Ant kryžkelės akmens sėdėdama verkiu. 
Pakviesk mane namo, laukams sužydus, 
Pakviesk mane drugiu.

Leisk išgyventi dar nors vieną dieną 
Nuo saulės užtekėjimo iki laidos.
Už tą akimirką, už šypsnį vieną 
Ir nebuity dėkosiu visados.

Numirsiu vakare prie rožės žiedo...
Ir žiedas greitai tas numirs, 
Kaip lankoje nuplautas šienas, 
Margi sparnai sudžius ir dulkėmis pavirs.

O kai prikelsi iš tų dulkių,
Iš saujos beržo pelenų, 
Jau nebebus medžiotojų, nei zuikių — 
Nei upių ašarų, nei sielvarto kalnų.

Tautieti, Nepraleisk Progos

Prezidento Eisenhowerio žmona, vaiku paralyžiaus ligoninėj 
lanko ligonius.

Afriką, kur vidurnakčiais Mar 
sas k\bos pnėiame dangaus 
viršuje, yra išvažiavusi spe
ciali mokslininkų ekspedicija, 
kurią finansuoja ir remia Tau 
tinė Geografų Draugija ir Lo 
well Observatorija Ten jie 
moderniausiais aparatais jį 
fotografuoja, tyrinėja, nes jo 
didum-’S bus lyg arbatinė lėkš 
telė. O klausimų išsiaiškinti 
jie turi begalės.'

«MAŽAŽEMIS» KAIMYNAS

Marsas yra mūsų žemės 
artimiausias kaimynas. Todėl 
ir reiKia jį pagerbti ir šį bei 
tą žinoti, nes vieną dieną, ato 
mo amžiaus ištremtiems iš sa 
vos pastogės, gal teks nuke
liauti ir pasiprašyti Marse 
«egzilių teisių »

Sis mūsų kaimynas, kaip 
tvirtina mokslininkai, yra net

savo noru pasiduos, atiduos 
ginklus, ir net pažadama pa
galbos legalizuotis: 
tai, darbas, asmens 
mybė. Pasisekimas 
nuliui.

(B. D.)

dokumen 
neliečia-

- lygus

DIENĄ KEPINA, NAKTĮ

Ir dienos ten nei šiokios 
nei tokios. Dienos metu tem
peratūra pakyla iki 85, o nak 
tį nukrinta iki 95 laipsnių že 
miau nulio. Tai dieną ten reik 
tų lakstyti maudymosi kostiu 
me, o naktį - miegoti po ke 
liais patalais. Tačiau ir tai 
nepadėtų, nes Marse nėra de 
guonies, be kurio jokia gyvy 
bė negali tarpti. Gal ir turi 
jo mažus kiekius, bet jo nie 
kas nesulaiko, nes Marso at 
mosfera - tie kailiniai, kurie 
saugo gyvybę nuo aštrių sau 
lės spindulių, tėra tik 50 my 
lių, kai tuo tarpu mus dengia 
didžiuliai 300 mylių atmosfe
ros patalai, mus gindami nuo 
saulėc, nuo meteorų saugoua 
mi mūsų deguonį.

AR YRA GYVYBĖ?

Apie mūsiškę gyvybę Mar
se negali būti nė kalbos. Jei 
ten kada nukeliaus pirmieji 
užkariautojai, jie turės dėvėt 
deguonies kaukes, specialius

(Pabaiga 4 pusi.)

įsigyti nuosavą žemės ūkį naujoje lietuvių žemės ūkio 
kolonijoje prie būsimo didžiausio miesto Siaurės Parano
ja 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 tipelį. 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 koloni 
zacijos kompanijos CIA. MELHORAMENTOS NORTE DO 
PARANÁ anksčiau vadinusios Cia. de Terras Norte do 
Paraná. Žemių pirkėjams apmokama kelionė REA 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 raštinę 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 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 
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.
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(pabaiga iš 3 pul.)

spaudimo drabužius. Ten ras 
ių jie dieną ilgesnę - 24 vai. 
ir 37 minutes, ir metai būtų 
beveik dvigubi - 670 dienų.

Tačiau jau kuris laikas vis 
Šnekama, kad Marse gali bū 
ti kokie nors gyventojai, tik 
žinoma, pirsitaikę prie tų są 
lygų, išgalvoję visokius apa 
ratus.

KAS MARSE BALTUOJA, 
KAS ŽALIUOJA?

Iš mūsų žemės stebimas 
Marsas atrodo ochros spalvos, 
kai kur su raudonom dėmėm. 
Žiemą abu jo galai pabala, 
vadinas ledas ir sniegas ap
dengia jo ašigalius. Jie yra 
tokie dideli, kad užkloja di
džiausius plotus. Pavasarį 
staiga tirpsta. Tada pasirodo 
žalsvi plotai, kuriuos spėja 
esant augmenija.

1877 m. italų astronomas 
Giovanni Schiaparelli paste
bėjo keistas juostas ir prami 
nė juos kanalais. Jis sukūrė 
ir teoriją, kak Marso gyven
tojai, neturėdami pakankamai 
vandens, prasivėdė didžiulius 
kanalus ir taip pavasariais 
vandenį nuplukdo į visus plo 
tus. Jeigu gali sukurti tokius 
kanalus, tai Marso gyvento
jai turėtų būti labai civilizuo
ti, sukūrę didelę techniką. 
Tačiau dabar kanalais niekas

Pažaislio bažnyčia prie Kauno

nebetiki, nes atmeta gyvybės 
buvimą.

PIRKITE BILIETĄ Į MARSĄ!

Bet kaip bebūtų, musų že
mės žmogus, pasikinkęs ato 

minę energiją, rengiasi į Mar 
są nukeliauti. Jau yra susikū
rusios net draugijos, kurios fi 
nansuoja pirmąsias keliones. 
Jau matematikai apskaičiavo, 
kaip ir kiek laiko reiktų kėliau 
ti, bet yra tik. mažas trūkumas 
— dar neturime tokio raketi-

J. Augustaitytė - Vaičiūnienė 
( ■ a

Pasiilgę fries c
Tiesos pasiilgę ir pastogės, 
Mes einam per tuščius laukus.
O vakaras, dienos šypsnius pavogęs,
Palydi mėlynais takeliais mus.

Nustoja vėjas nendres eupęs...
Užmiega gluosniai ant kalvų.
Sugulę poilsio krantuose upės...
Joms akmenėlis po galvų.

Ir mes tarp mėlynų alyvų,
Tarp grįžtančio pavasario šviesos,
Čia susitinkam su akių žvilgsniu negyvu, 
Išvytos iš namų, tiesos.

- JONAS BUDRYS, genera 
linis konsulas New Yorke, šie 
met friiilaukė 65 m. amžiaus; 
yra gimęs 1889 m, gegužės 
23 d Yra rašęs straipsnių pe
riodinėje spaudoje, išlei lęspr 
atskirų leidinių, bet daugiau
siai pasižymėjo Klaipėdos su 
sukilime ir konsnlarinėje tar 
nyboje. Kaikurį laiką buvo 
Lietuvos kariuomenės gen. 

Ar jau įsigijai rašytojos K. Pažėraitės idomq roma-

štabo kontržvalgybos viršinin 
kas, vėliau —Lietuvos įgalioti 
nis Klaipėdoje ir to krašto 
gubernatorius. Nuo 1928 m.— 
konsulas Karaliaučiuje, o 1933 
— 1939 m.-Lietuvos gen. kon 
sulas Rytprūsiuose, kol 1936 
m. buvo skirtas generaliniu 
konsulu New Yorke ir šiose 
pareigose pasiliko iki šiol.

Reikalingas advokatas byloms vesti?

Nieko nelaukdamas kreipkis į

Advokatą Decio Farias
Raštinė: Ii. Santa Teresa, 28, 6-to and. salas 60Ą ir 605. 

(kampas Praça da Sé) Pone: 35-82Ą.0 ir 32-0064

nio lėktuvo.
Darbininkas

MOTERYS IR VYRAI

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

ne - nieko nelaukdamas kreipkis į Musu Lietuvos» redakciją

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 ISSlMOKĖJlMUI, dešimt pro 

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

buvusioj fazendoj Lavras, vos už 9 kilometrų nuo Ribei 
rão Pires, prie Guro Fino, arba už 16 nuo Suzano mies 
t0. Sklypai įvairaus didumo, žemė tinkama daržinikys

: lei — chacara. Kreiptis vietoj pas savininką Balį Paber 
i žį, arba Vila Zelinoj pas Vitą Tijūnėlį. Iš miesto eina 

autobusai Garo Fino pro pat minėtą nuosavybę.

Sir Cvril Kurt. Londono u- 
niversiteto psichologijos prote 
sūrius, teigia, kad moterys iš 
tikrųjų nėra «silpnosios pusės» 
kaip jas aprašo romantikai ir 
ir apdainuoja poetai. Moterų 
atmintis geresnė, girdėjimas 
pajėgesnis, liežuvis lankstės 
nis, pastabumas didesnis ir po 
jučių jausmai žvmiai švelnes 
ni.

Ypač moterys pralenkia vy 
rus širdies jausmų kilnumu. Jų 
daugiau bažnyčiose, mažiau 
kalėjimuose, daugiau gali pa 
siaukoti idealui ir horojiš.d 
ems artimo darbams.

★

Dažnai pasitaiko nestisipra 
t mų kai į tą patį daiktą žiūri 
vyrai ir moterys. Vyrams a- 
trodo vienaip, moterims kita'p. 
Ligi šiol reiškinys būdavo aiš 
kinamas paprastu moterų už 
sis >yrimu sa\o o o iępri 
mesti 'yrams.

Prof. Pillat, vienas žymiau
sių Europos okulistų, į tai at
kreipė dėmesį ir surado, kad 
vyriškos akies struktūra šiek 
tiek skiriasi nuo moteriškos 
ir, deja, vyrų nenaudai. Mote 
rų akiu lėlytės šviesą priima 
statesniu kampu ne vyrų ir 
dėl to jos daiktų su vybes pas 
tebi geriau.

Dėl šventos ramybės, kai 
moteris sako «skusta», never 
ta jai sakyti «kirpta».

illnlliiiliilliilliilliilliilliilliiimiiiiii iiimiiti' r p n u ■ p r , nil'nu n n n m n, m ir Hi H1 m iliiii ill HI Hl ill (Ųi

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 nat yra ir geležinkelio stotis

Daugiau informacijų «Mūsų Lietuvos redakcijoje
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REIKIA BALDŲ? KREIPKIS I TAUTIEČIO
J. L. GalinsKas Ltda.

BALDŲ SANDĖLĮ.
J AV. DB. GIACAGLINI, 71-C — V. ALPINA. H

Madeiras do Brasil
PERES & PRANAS LTDA.

Importação — Exportação
Raštinė:- Av. Churchill, 94 - 11.o and. - sala 1110 

Rio de Janeiro - Fones: 52-0229 e 32 6265
Em Minas Gerais:

Feres & Cia. Ltda. - Leopoldina - R. Providencia, 71 
Jother Peres de Resende - São Pedro dos Feros

Amadeu Cesar Machado - Nanuque, Minas
Ivano rojus
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MŪSŲ LIETUVA p: si. 51954 m. rugpjūčio 7 d.

jprindys & €ãa Industria e Comercio de Calcados
PARDUODA

Rastinės Darbai ir Teisiniai Patarimai

JARDIM RIVIERA

MEKANIKOS DIRBTUVE
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Rut Roberto Simonsen, 13 -- 3° —- salas 306 - 310 
(Senoji rua do Carmo ir kampas P ęa Clovis Bevilaqua) 

São Paulo

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS.
balso grynumas, skambumas

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

Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui

Natūralizacija, inventoriaus surašymas, išieškojimas 
skolų, persiskyrimai (desquites) nuomininkų išvary
mas, kriminalinė ir darbo teisė.

Darbininkams patarimai veltui. «
Galima kreiptis šiomis valandomis nuo 10 iki 12 vai. 

ir nuo 16,30 iki 19 vai.
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RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 2773 — 4 AND. — SALA 2 
TEL. 34-7482 — SÃO PAULO

Statybos medžiagos sandėlis ir įvairiu geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių 
k’-iuuivė tiktai nas
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VILA ALPINA

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINI OJAI

IIDMA€J C A B2I2I f K ii ™.ĮKURTA 1890 METAIS

B

PIJĄ D™,O RITINO. 7Q5 G «3'5 
TELEFONES 3 51-4019 e 51*2223

VIENINTELIAI ATSTOVAI 
GARSIOJO VANDENS 

L I N D O Y A

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

dos naudokite!

Gaminami įvairiausiu braižinių vitražai, 
vieliniai linkiai tinkavimui ir tvoroms, 
langu ? tiklir;;psaugos. užtvaros, geležinės 
dury- variai, banguotos skardos durys 
pagal mąstą.

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

išsimokėtinai.LEONAS VARNAUSKAS
Telefonas (recados) li-()7()7

Rua 12 No 39 — Vila Želi n a 
Avenida Zelina N.° 714 — (fundos) 
Caixa Postai 4118 — São Pomo

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

dažais ir pastele.

ARTHUR SCHMIDT
Pi iimami pakvietimai į namus — Senų portretų reprodukcijos

UA SÃO CAETANO. 447 —TEL. 4-5576 — SÃO PAULO

LTDA

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

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

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

Rua Javaés, 719 São Paulo
SKAITYK IR PLATINK

«MŪSŲ LIETUVA*

apylinkėje - nuosta- 
sveikas klimatas, tik už 
d t Sé, geras kelias, tarp 

nroga dabar įsigyti žemės

Santo Amaro 
baus grožio gamta i 
18 klm. nuo Praça 
dviejų ^žerų. Puiki 
sklypą su mažu Įnešimu ir ilgalaikiu išsimokėjimu 
— 100 mėnesių.

Reikalingų informacijų gauti tik pas vienintelį įgalio
tinį šias žemes pardavinėti musų tautieti Kaz\ Kmiliauskį, rua 
Benjamin Constante 23, 1-o andar sala 6. B .vie: 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

AVENIDA DR. GIACAGLINI, 34-C

AGUA 
ACTIVA port

PhrIc»! PQfi7

T-nii '-3 p-*- r Kas;» ■ ■■■
K tik'. JO BHKI
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NEPAMIRŠKITE,

kad š. m. rugpiučio mėn. 28 d. 20 vai. V. Anastazijaus
Dr. J. Basanavičiaus vardo lietuvių Mokyklos Rėmėjų

- Būrelis ruošia to paties vardo m-los patalpose linksmą

LIETUVOS NACIONAL!
MARTYNO MAŽVYDO BIBL

IŠ LIETUVOS PARODAI RU
OŠTI KOMITETO VEIKLOS.

I — Patalpos Parodai Parque 
Ibirapuera baigiamos tvarky
ti bei tikiamas, kad rugpiučio 
mėn. 10 dienai bus baigtos.

II - Kaip visiems jau žinoma. 
Lietuvos Parodai Ruošti Ko
mitetas š. m. spalių-mėn. 9 d. 
Rua Lietuauia, 67, Mooca. ru
ošia Parodos naudai vakarą. 
Kadangi, tai bus vakaras, ne 
kurios nors vienos organiza
cijos ar grupelės asmenų, bet 
visos São Paulo Lietuvių Ko
lonijos, tad daromi visi gali
mi žygiai, kad kiekvienas 
| vakara atsilankusis liktų pil
nai patenkintas bei, kad pats 
vakaras, visais atžvilgiais, pil 
nai atsiektų tikslo. Tam Įgy
vendinti sudarytos, Komitetui 
vadovaujant, net kelios vaka
rui ruošti komisijos, būtent:

a) Vakaro meninei progra
mai sudaryti ir ją pravesti:

p. mok. M. Vinkšnaitienė ir 
p. A. Tamašauskas.

b) Bufetą paruošti ir tvar
kyti:
, p. A. Ambrozevičienė, 

p. Jose Matelionis ir
■ p. A. Tamašauskas.

c) Loterijai suorganizuoti ir 
prižiūrėti:

p. M. Remenčienė,
p. O. Žibienė,
p. E. K u bi I iúnienè,
p. M. Bumblienė,
p. Õ. Boguslauskienė, 
p lė Ona Mate Ii onytė, 
p-lė D. Saukaitė, 
p-lė D. Ruzgaitė,
p. St. Remenčius, 
p. A. Bumblis ir

p. Inž. Z. Bačelis

d) Vakaro vidaus tvarkai 
palaikyti ir reikiamais įren
gimais aprūpinti:

p. Kap. J. Čiuvinskas,
p. J. Januškis ir
p. J. Sirvidas.

Be to, išvardintoms Komi
sijoms, suteikiama teisė, rei
kalui esant, kooptuoti pagei
dautinus asmenis.

PADĖKA.

HI-Lietuvos Parodos São 
Paulyje reikalams gauta iš:

Po Cr.S i 000.oo Petro Zar 
kausko Po Cr.$ 500,oo B. Ada 
roavičiaus, Jono Zaperecko. 
Po Cr.$ 200,oo Jono Balkevi 
čiaus, Juozo Siiktos. Fo Cr.$ 
100.oo Vlado Stulgaičio, Anta 
no Raslano, Vaclovo Novicko, 
Jono Jankausko, Juozo Vosy 
liausko. Po Cr.$ 160,oo Karo 
lės Požėraitės Po Cr.S 50,oo 
Aleksandro Kleinsohn, St. Zu 
tauto, Alekso Juodžio, Povilo 
Kriaučiūno, Vinco Patinsko, 
Juozo Maziliausko, Karolio 
Stuokos, Kazio Jakubausko, 
Liudviko Zarnausko, Juozo 
Zarnausko, Liudo Vitarto, Al 
gimanto Krupelio, Stasio Jo 
Haičio, Jono Džiugelio, Anta 
no Savukino, Jadvygos Lossa 
so, Boleslovo Belicko, Liongi 
no Gaigalo, Antano Golskio. 
Po Cr $ 30,oo Kazio Musnicko, 
Boleslovo Greičio. Po Cr $ 
20.oo Vinco Adomaičio, Jur 
gio Kazlausko, Igno Andriuš 
kevičiaus, Martyno Zineviči 
aus, Juozo Jankausko, Balio 
Pinkausko, Kazio Mačiulevi

Vietos jaunimas suvaidins E. Gramatniek’ienas 2-jų 
veiksmų komediją «PETRO PAMPALIO PIRŠLYBOS»

Po vaidinimo šokiai ir žaidimai iki 4 vai. ryto grojant 
puikiam orkestrui.

Pakvietimus galima iš anksto įsigyti pas būrelio narius, 
«Žinių» redakcijoje arba vakaro metu prie įėjimo.

Vakaro pelnas skiriamas vietos m-los naudai.
Laukiame, kad malonūs tautiečiai savo atsilankymu prisi 

dės prie šio lietuvybės židinio išlaikymo.

M. R. B lio Valdyba

$

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

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 
NAUJANYBIŲ

p Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų, 
p įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių- 

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

S ISSIMOKEJIMUI.

Prie pat autobuso Nr. 93 sustojimo vietos.

Re^is rado no C. R. C. sob o n.o 55i

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

Aberturas de firmas 
Encerramentos de firmas 
Transferencias de firmas 
Contrat. na Junta Comercial 
Dis^at. na Junta Comercial 
Escritas Fiscais 
Escritas Comerciais

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

HORÁRIO das 8 às 19 horas.
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čiaus, Juozo Dato, Kazio Ba 
naičio, J. Kublicko, Bruniaus 
Stankevičiaus, Vytauto Sau
kos, J. Kvaraciejaus, Broni
aus Binglio, Marijos Greičius. 
Po Cr $ 15,oo Stasio Brazaus 
ko. Po Cr.$ 10.oo G. Izidoro 
Pranaičio, J. Laurinavičiaus, 
A. G. Chorociejus. Vinco Juš 

Taus, Juozo Greičiaus, An
driaus Valiūno.

Viso Cr.® 4 445,oo

Už paramą nuoširdžiai dėko 
jama.

Konsulas A. Polišaitis 
Liet. Parodai Ruošti Komiteto 

Pirmininkas

— Jonas ir Maria Adomavi 
čiai, gyvenantieji Rio de Ja
neiro, rugpiučio mėn. 14 <1. 
švenčia sidabrinį
jubilėjų. Ta intencija yra už
prašytos šv mišios, kurios bus 
atlaikytos 14 d. rugpjūčio 11 
vai. šv. Petro bažnyčioje, av. 
Paulo de Frontin, 568. Tai;» 
pat ruošia šaunias
vaišes kviestiems svečiams 
savo namuose, Guaicur is ga
tvėje 44nr.

Jubiliatai yra «M. L» skai
tytojai ir rėmėjai. J. Adoma
vičius pora metų yra buvęs 
Liet. Kat. Bendruomenė-» i’,i-> 
de Janeire pirmininku. Darbu 
ir lėšomis remia visus lietu
vių kultūrinio gyvenimo reika 
lūs. -Jubiliatams ilgiausių ir 
laiminingų metų.

— Praėjusi sekmadieni anie 
300 lietuvių iš S. Paulo buvo 
nuvykę į Brazilijos šventovę 
N. S. Aparecida, pasimelsti

už Lietuvos išlaisvinimą. 10 
30 vai. kun P. Ragažinskas, 
prie didžiojo altoriaus, kur 
yra stebūklingas Dievo Moti
nos paveikslas-statula atlaikė 
mišias. Beveik visi dalyviai 
priėmė šv. Komuniją. Po pa
maldų pasitiprinę visi rinkosi 
į gražų eukaliptais apsodintą 
kalną kryžiaus kelių eiti. Ti 
ek bažnyčioje, tiek stacijas 
einant skambėjo lietuviškos 
giesmės.

Tą pat dieną N. S. bazilikoj 
kun. P. Ragažinskas surišo 
moterystės ryšiais Valdema
rą ir Stanislavą Trojeckus. 
Svotais buvo Jonas ir Ona 
Rėmeikiai. *

TĖVAI. NEUŽMIRŠKITE SA
VO PAREIGOS.

Žiemos atostogos jau pasi 
baigė. Mokiniai grįžo į moky 
klas Neužmirškite savo vai
kus siųsti į lietuvių kalbos 
pamokas Seselių prančiskie 
čių mokykloje lietuvių kalbos 
pamokos būna pirmadieniais, 
trečiadieniais ir penktadieni
ais 17 vai.. Lietuvių kalbos 
pamokos dar yra Liet. S gos 
išlaikokomose mokyklose V. 
Beloje, V Anastacio ir Mokoj. 
Moinho Velho lietuvių kalbos 
pamokos išlaikomos vaistinio 
ko -J. Lukoševičiaus pastam 
gomis. Visos reikalingos gąly 
gos, mokyklos ir mokytojai, 
pramokti lietuviškai, yra. Tik 
reikia jomis naudotis. Jei jau 
noji karta neišmoks savo tė
vu kalbos, kalti bus patys tė 
vai, kad nesiuntė savo vaikų 
į lietuvių kalbos pamokas;

— L. K. Bendruomenės cho

mėjo inž. AntaiH 
ruošiasi svarbiH 
tams 14-15 d. riUnBHBBnB 
Bara Mansoj ir Volta Redon 
da. Bara Mansoj bus vienas 
koncertas 14 d. rugpiučio, 
o Volta Redonda bus du kor 
certai 15 d. rugpjūčio - 14 ir 
20 vai.. Programoj taip pat 
dalyvaus solistas K. Ambro 
zevičius. Tautinius šokius pa 
ruošė p. J- Ambrozaitienė.

— Rugpjūčio mėn. 4 d. ry
te rastas nužudytas Petras 
Norbutis, 42 metų amžiaus, 
nevedęs gyvenęs Vila Emoje. 
Kaip policijos daviniai paro
de, nužudymas, pasmaugimas, 
sulaužant kaikuriuos galvos 
kaulus, padarytas apiplėšimo 
tikslu. Nužudymas įvykdintas 
netoli Glicerio gatvės >ir avė 
nida do Estado esančiame 
tuščiome, želėmis apaugusia 
me žemės plote. Policija įvy 
kį tiria ir ieško kaltininkų.

— Rugpiučio 5 d. vakare, 
Vytauto Didžiojo vardo moky 
klos patalpose, Vila Beloje, 
Amerikos Konsulato tarnauto 
jas parodė vaikams nemoka 
mai keletą garsinių kino fil
mų. Tą kino seanšą išrūpino 
Jonas Sirvydas.

REIK MOTORO?

Jį pirksi pigiai, 3 h. p , mo- 
nofazinį. Taip pat parduoda
ma mašina, serra de fita.

Kaina prieinama.
Kreiptis šiuo adresu:

Rua São Luiz de Paraitinga 
(senoji Rua 13) nr. 243, Quin
ta da Paineira.

Kiekvieną sekmadienj prie 
bažnyčios pas spaudos platin 
to ją B. Šimkų galima gauti 
nusipirkti naujausių lietuviš
kų knygų bei laikraščių.
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MIELI LIETUVIAI!

Artinantis maudymosi sezo 
nui ir esant laisvų kambarių 
kviečiame visus atvykstan
čius i Santos poilsiui apsisto 
ti pas Steponaičius. . Galima 
gauti kambarį su maistu ir be 
maisto. Privažiavimas automo 
biliu labai patogus, gatvė 
naujai išgrįsta.

Adresas: Rua Godofredo Fra
ga, 173 •— José Menino

Geros žemės - pigia kaina
MATO GROSSO ESTADE.

Turime pardavimui geriausios rūšies žemių, tinkamų 
dideliems ir mažiems ūkiams - fazendoms ir sitiams. 
Nuosavybė yra estado valdžios su visomis pirkėjams 
garantijomis.

Persiunčiame pirkimo prašymus eštado valdžiai - tar
pininkaujame. KAINOS OFIC1ALIJOS. Kreiptis žodžiu 

arba raštu informacijų į
1MOBILIAR1A ALTO DO GUAPORÉ LTDA.

Edifício I. A. P. C. - sala 3 - Caixa Postai 98.
Estado de Mato Grosso Cuiabá

z“- - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - \
dentistas

Clínica Dentária Popular
“São Judas Hadcu”

Augusto Riüeiro Leite
Praça Sâo José, 8 - salas 3 e 5 M

Vila] [Zelina @ g* ~
Dentaduras — Pontes — Extrações — Obturaçõee j

D I U R M A E N O T U E N A ’
Vj —>_urwi—TjiTTj—niminri  mill» - ■■ 1 • —-... - .   í*

YYY YYY YYYYYY YYY YYY YYY YYYYYY YYY YYYYYY

- VILA BELOJE «Mūsų 
Lietuvą» galima gauti Kaz
lausko restorane, Verbenas ir 
Saudades gatvių kampas.

PARDUODAMAS NAMAS,

2 kambarių virtuves W. C. 
šulnys puiki vieta bizniui 
kampinis sklypas 310 m. kv- 
Bairo 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. Rugpiū 
čio mėn 21 d. Vila Zelinoj 
gimnazijos saleje, kongrega- 
dai suvaidins puikią dramą. 
Atsilankyk ir paremk jauni
mo iniciatyvą.
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