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BRASIL

MINISTERIS DR. FRIKAS
MEIERIS t
São Paulo lietuvių tarpe
Sao Paulo lietuviams besi
džiaugiant lietuviškos parodos
atidaymu Ibirapueros parke
(São Paulo miesto 400 metu
sukakties proga), teko pasi
džiaugti dar viena malonia
staigmena-s u tikti ir turėti sa
vo tarpe Lietuvos įgaliotą
ministerį paskirta prie Brazi
lijos federa inės vyriausybės
Rio de Janeire. daktarą Eri
ką Meierį, atvykusi kartu su
Lietuves atstovybės sekreto
riumi, žinomu rašytoju Petru
Babicku.
Kaip jau žinoma, ministeris
buv.i
pakviest, s
Estado
de São Paulo vyriausybės
dalyvauti São Paulo 400 me
tu sukakties parodos atidary
mo iškilmėsiia, 21 d rugpjū
čio mėn. 1954 m., ir ta proga
atvyko taipo oficialus val
džios svtt.\s. Po parodos ati
darymo iškilmių jts grižo i
Rio, bet dar tos pačios savai
tos metu jam teko vėl sugrįž
ti São Pauli, nes puvo pakvies
tas 29 8. 1954 dalyvauti kun.
M. Valiukevičiaus primicijose,
Vila Zelinos bažnyčioje.
Nuoširdžiai priimtas paski
rose šeimose, u-ras Fr Meie
ris pritarė sumanymui pasima
tyli su São Paulo lietuvių
spaudos bei visuomenės atstu
vais. Toks pasimatymas įvy
ko Vila Zelinos mokykloje,
28 8 1954, 15 vai.
Sveikinimo žodi pasakė p.
Henrikas ’Valavičius, ir tuoj
prasidėjo ministério d re Fr.
Meiero pranešimas apie Lie
tuvos atstovybės darbus ir
veikla Rio de Janeire 'Toji
veikla diplomatų tarpe daž
nai tereiškia įprastinę santy
kiu eiga, pasikeitimus manda
gurnais, sveikinimus ir atlankymus
valstybiniu švenčių
proga, draug škumo palaiky
mą ir panašius gero tono vei
ksmus. D ras F. Meieris vadi
na tuos aktus dienos rotina
ir prašo neskirti tai veiklai
daug reikšmės. Tačiau klau
sant'ems tolimesnių ministério
pasakojimų patiems paaiškė
jo, kad tuo būdu sudaromi
bičiuliški santykiai su daugy
be diplomatinio korpuso na
rių, ir tas draugiškumas lai
kui bėgant auga bei stiprėja.
Tie patys žmonės metams
slenkant kyla savo pareigose
j atsakingesnes vietas, ir to
kiu būdu įgyjama Lietuvai
palankumo ir gerų draugų
ei domatijos viršūnėse. Lietu
vos bylos reikalai kovoje už
tėvynės laisvę yra gerai miš
viesti, ir Brazilijos diplomą
tija tarptautinės politikos tri
bunose visuomet gina musų
laisvės atgavimo žygius. Tai
gi ir toji kasdieniškoji veikla
yra nuolatiniai vandens lašai,
kurie, anot liaudies išminties,
ir akmenis apdailina, nutašo.

Reikia nepamiršti, kad Rio
de Janeire yra 57 tautų diplo

matiniai atstovai. Ju tarpe
pasitaiko ir tokių, kurie labai
domisi lietuvių kalba, musų
žodžių panašumu smsenovės
bausi ritu. Indijos maharadža
re Meiidi buvo labai nustebiu
įas sužinojęs kokia svarbią
vietą užima lietuviu kalba
moderniškajame
kalbotyros
moksle Brazilijos diplomatas
Guima’-aes Souza taip pat
labai domėjosi lietuviškais
sinonimais, kurių mūsų kai
boję labai daug. (Sinonimais
vadiname tokius žodžius, ku
rie skirtingai skamba, o reiš
kia ta patį.-pav. siela, vėlė,
dvasia.) Tie kuriuos sužavi
mūsų tautos kultūra, jos tyli
rimtis ir grožir nujautimas,
tampa ištikimi mūsų draugai.
Taip eina kultūrinis atsklei
dimas.
Toliau seka Lietuvos pilie
čiu reikalu aptarnavimas, do
kumentu tarnyba, patarimai
ir juridinė parama reikalui iš
t kus. Šioje sritį je minis'.eris
1 r. Meieris yra t< isių Pakta
ms ii- avo žiru nujau daug
Lietuvai patai 1 avęs, ginda
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vybė Rio de Janeire išleido
puikią gražiai ir gausiai ilius
truota knygą portugalų kalba
-«L1TUAN1A». Knyga pilna
puikių straipsnių, o fotografi
jos tiesiog žavingos. Ai kny
ga bus kinkvieno susipratusio
lietuvio namų
papuošalas,
prakalbąs Į vietos žmogų
meno žodžiu ir grožiniu vaiz
du, geriau negu mes patys
tai galėtume padaryti.. Ši
knyga bus garbės paminklas
mūsų atstovybei Rio de Ja
neire. ir įnašas į literatūrą
anie Lietuvą svetimomis kai
bonus! Bet plačiau apie kny
gą čia nekalbėsime, Kadangi
yra žadėta atskira lecenzija.
'liek teprasitarsime. kad São
Paulyje ji bus galima gauti
pas rašytoją p. Karolę Pažė
raitę ir kad skaičius nedi
delis ..
Pasibaigus u min sterio pra
nešimui prašiu ko ir svečiai.
Konsulas p. \l l'olifaitis pa
pasakojo, jog apie šį susitiki
mą mieste giruėję-abstraktiš
kų gandų, visai nepanašių į
šigs dienos jaukumą, kuriame
praėjo visas popietis. Baigda
roas kvietė visus laikytis vie
nybės. i’o p. Konsulo kalbos
p. Jonas Antanaitis su pasi
tenkinimu nurodė, kad lietu
viu visuomenė yra labai daug
vieningumo parodžiusi ir daug

(pabaiga 4 pusi.)

mas Lietuvos įeik alus Klai
pėdos kiašte. byloje su Vokie
tija. Atpasakodamas kaikuritios gyvenimiškus atvejus,
paminėjo, kad musu tautiečiai
kartais dar vis per lengvai
žiuri į tokius reikalus, kur
prašo diplomatinės tarnybos
paramos. Pavyzdžiui, tautietis
nori išvykti j kitą vaisi) nę
ir negali gauti vizos Mūsų
ministeris jam pagelbsti, krei
pinsi į tos šalies konsulatą
prašydamas palankumo. Tie
sutinka duoti vizą ir paskiria
datą, o mūsų žmogus atėjus
paskirtam laiku visai nepasi
rodo. Jis ateina kitą kartą
tos pačios vizos, bei... jau
po pusės metų. Susidaro ne
gerbimo įspūdis, kuris kenkia
bendrai musų vardui. Tokių
nesiskaitymo reiškinių reikia
vengti ir bet kur suteikto pa
lankumo nepalikti:
kyboti
ore!
Volą Redondoj panorama nuo
Lietuvos atstovybė Rio de viešbučio miesto link • tolu
Janeire atlieka didelį imformoj matyti salė.
macijos darbą, suteikdama
apie Lietuvą ir mūsų valsty
bės teisinę padėtį autentiškų
žinių. Tokių žinių prašo ne
Choro Rėmėju Dėmesiui:
tik pavieniai samenys, bet
taip pat mokslo įstaigos, tei
Dėl laiko stokos pakvieti
sių studentai, laikraščių re
dakcijos, radio stotys, filate mai į Choro Rėmėjų suvažia
listai ir kiti. Stengdamasi juo vimą nebus įteikti Choro Re
daugiau tokiu žinių sutelkti į mėjams kiekvienam asroeniš
vieną pluoštą, Lietuvos atsto kai. Todėl maloniai prašome

Antrasis Bendruomenes Choro Rėmėju Suva
žiavimas Prasidės’Punktualiai 20 vai. Vila Ze
linos Gimnazijos salėj, 11 rugsėjo.
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benuruomenės ch ii rai \ olta Redonda salėje.
Jūsų visų, kurie dar negavo
te pakvietimų, juos atsiimti
' • Zelmoj laike choro repeti
cijų: sekmadienį - tuoj po pa
maldų, antradienį - nuo 20,30
vai. mokykloje prie bažnyči
os. ir penktadienį - gimnazi
jos salėj maždaug apie 20 vai.
Pastaba: Čia pat ir tuo pa
čiu laiku, galima įstoti Į Ben
druomenes Choro Rėmėjus ir
gauti pakvietimus į H Choro
Rėmėjų Suvažiavimą.
Mes tik norime priminti vi
siems Jums, kad Rondruome
nės Choras neturi specialaus
tarnautojo pakvietimams išne
šioii, o ue to. jei ii turėtų,
tai nebūtų įmanoma atlikti
per tokį trumpą laiką Visas
choras paskutiniu laiku yra
nepaprastai užimtas ir mes
neturime jokios
moralinės
teisės dar labiau apkrauti
choristus darbais Kiekviena»
choristas į m»tus repeticijoms
praleidžia anie 400 500 darbo
valandų Todėl manome, jog
ir Choro Rėmėjas galėtų la
bai lengvai, vieną kartą į me
tus, paaukoti mums 2 ar 3 va
lamias ir savo pakvietimą at
siimti, be to. ta pačia proga,
galėtų pamatyti chorą repe
ticijų metu ir pasikalbėti su
Valdybos nariais, duoti mums
kokių 'patarimų, arba pareikš
ti savo pageidavimus. Tuo
būdu susidarytų glaudesnis
bendradarbiavimas tarp mūsų.
Maloniai kviečiame visus
choro Rėmėjus dalyvauti Jú
sų suvažiavime, kuris šįmet
bus dar geresnis ir įdomes
nis. Jūsų visų moralinė pa
reiga yra būti su choru, o
ypač šiuo metu.
Iš anksto Jums visiems
dėkojame!

Bendruomenės Choro Valdyba

Piancuzija atmetė Europos
Gynimo Bendruomenės pro
jektą
Svarbiausias šios savaitės
politinis įvykis yra prancūzų
parlamento atmetimas Euro
pos Gynimo Bemdruomenės.
Šis įvykis yra didelis smūgis
Amerikos politikai Europoje.
Įdomu, kad prieš Europos
bendruomenę balsavo komu
nistai, degaulistai-Prancūzijos
fašistai, dalis socialistų. Bal
sų skirtumas buvo apie 50.

Prancūzų politikai šiuo vie

Lietuvos nacionalinė
M.Mažvvdo bibliotpVa

ksmu parodė sa»o politikos
i erealumą ir norą vadovauti
I uropai. .
Čia jie labai apsirinka. Eli’
topai vadovavimas, tiek poli
liko.ie. tiex mil narinėje smi
le, parncūzaiiis yra lik praei
i es svajonė. Dabrties gyveni
p as yr
visai kitoks. .Pranelizija nori kitiems Įsakui
bet lai 3 ra neįmanoma su jos
i i ubagėjusii; ūkiu, kritusiu
iniu'i, maža: vertės turinčia
kariuomene Šiandieninė Pran
elizija
neturi
karininkų,
Keist . bet taip yra. Patys
prancūzai susilpnino savo
ginklo pajėgas. Karui pasibai
gus, visus tuos karinkus, ku
rie buvo Vychy vyriausybės,
vokiečiams palankios, tarny
boje, atleido iš kariuomeneš.
Gi naujas kaninkų laidas;
per keletą metų surijo Jndokinijos kara.-. Taip kau galu
tinėje
sąskaitoje
prancūz; ms yra didelis klausimas
kaip pripildyti reikalingą ka
riuomenėje karininkų kvadrąj
'Todėl ir Šiaudinienė Prancū
zija. kaip karinė ipajėga, yra
nedidelės vertės.

f

PROTESTO STREIKAS
Rugsėjo m. 2 d. buvo pas
kelbta kaipo protesto strei
kas prieš pragyvenimo bran
gumą. i eikalaujant, kad būti-:
nųjų reikmenų, maisto produk
tų kainos būtų užšaldytos.
Streikavo daugumas fabri
kų darbininkų, autobusų, tram
vajų, šoferiai, konduktoriai.
Daugumas krautuvių buvo už
darytos. Susisiekimas visiškai
nebuvo sustabdytas. Nedidelė
dalis tramvajų ir autobusų
kursavo saugojami kareivių.
Miesto centras buvo stipriai
kariuomenės patruliuojamas.
Po priemiesčius važinėjo kariuomnės daliniai ir sklaidė
didesniais būriais susirinkusi
us gyventojus.
Kokių nors
didesnių susirėmimų buvo iš
vengta.
Streiko teisė yra garantuo
ta Brazilijos konstitucija. Bra
zilijos darbininkui dar daug
reiks kovoti ligi turės tokį
pragyvenimo lygį, kokį turi
Amerikos, Vokietijos, Glaudi
jos, Belgijos ir kitų kraštų
darbininkai Politinė demokra
tija laiduoja politines teises.
Politinė demokratija dar ne
viskas.

pusi' 2
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Bolševikai Tebegrobia
v

Žmones
Riumino istorija Sov. Są
jungoje ir vėl lekia galvos.
Štai Vilniaus radijas š. m. Lie
pos 23 d. žinių tarnyboje pas
kelbė Tasso pranešimą, kad
1954 m. liepos 2-7 d. TS Aus
žčiausiojo Teimo karinė ko
legija «teisminiu tardymu
nustatė, kad Riuminas, dirb
damas buvusios valst. saugu
mo ministerijos ypatingai svar
bių bylų tardymo dalies vyr.
tardytojo, o po to viršininko
pareigose, veikė kaip slaptas
tarybų valstybės priešas, kar
jeristiniaiš ir avantiūristiniais
tikslais falsifikavo tardymo
dokumentus, kuriais remian
tis buvo sudarytos provoka
cinės bylos ir nepagestai su
imta visa eilė tarybinių pilie
čių, jų tarpe įžymus medicinob veikėjai. Kaip teisme pa
rodė liudininkai, Riuminao,
naudodamas tarybinio įstaty
mo uždraustus tardimo budus,
priversdavo suimtuosius šme
ižti save ir kitus asmenis
sunkiausiu valstybiniu nusi
kalti m u-tėvynės
išdavimo,
kenkimo, šnipinėjimo ir kitų
nusikaltimų įvykdymu Pas
kesnio ištyrimo nustatyta,
kad šie kaltinimai neturėjo
jokio pagrindo, ir patraukti
pagal šias sufabrikuotas by
las asmenys jau seniai rea
bilituoti. Atsižvelgiant i nena
prastai pavojingai kenkėjišką
Riumino veiklą ir jo įvykdy
ti! nusikaltimų pasekmių sun
kumą. T>. aukščiausiojo teisino karinė kolegija nuteisė
Riuminą aukščiausiajai baus
inei sašaudyti. Nuosprendis į
vykdytas».
Toks tai, kaip atrodo, ne
ką lias oficialus pranešimas
apie Riuminą ir o įvykdytus
nusikaltimus Kokie tie nusi
kaltimai yra. iš tikro ir kas
buvo tas Riuminas, paaiškina
kad ir š. m. lieims 24 d. «Die
Neue Zeitmg» Pranešime
nurodoma., kad Riuminas yra
vienas iš paskutinių Stalino
periodo valstybės saugumo
ministério pavaduotojų. Ka

dangi objektyvus Riumino
nusikaltimų ištyrimas būtų
apkaltinęs pačią sovietinę sis
temą, nes Riuminas sudarė
tik vieną iš nuostabiųjų rau
donojo režimo gėlių, tai sis
temos tęstinumui palaikyti ir
buvo nutartąjį paaukoti: mat,
per daug į jo aferą bei

Auksaplaukė Saule
Mes atėjom suvargę, sušalę
Prie griuvėsių didingų, senų,
Ir skubėjo ir bėgo pro šalį
Atminimai jaunystės dienų.
Mes nematėm griuvėsių didingų,
Nepajutom didžios praeities;
Mes tik buvome tie nelaimingi,
Kurie ėjo surasti mirties.

(Iš eil. rinkinio «Toli núo Tėvynės», išleisto 1946 m.)

čiausiąjįO 'Sovietą. Nuvertus
Beriją, atrodė. sad ir Riumi
nas, LBerijos įkištas į kalėji
mą. turi pagal bolševikinę
praktiką būti reabilituotas,
'iačiau raudonieji valdov ii,
įsitikinę, koki baisų atgarsį
tarp užsienio žydų sukėlė
Ignatievo reabilitavimas, nors
faktiškai, tuo būdu ir patvir
tindami Berijos politiką, kiek
ji lietė aferą su Kremliaus
gydytojai*, vis dėlto nuspren
dė Riuminą likviduoti. Mat,
bolševikinėj sistemoj vienu
žmogum daugiau ar mažiau tai nieko nereiškia, juo labiau,
kad Stalinas jau nebegyvas,
o Poskrebyševas visiškai nu
rašytas į užuomarštį. Tačiau
kad ir Riuminą sušaudžius
negi kas tikės, kad sovietinis
saugumas nebevertoj;* tu rne
todu, už kuriuos jis buvo lik
Pasėjau rugelius, geltonu* grūdelius...
viduolas? ■
bolševikinio saugumo pasla buvo neskelbti reabilituotais
Sovietų Sąjungoj laukiama
ptis buvo įvelta sovietinių ir paleisti iš kalėjimo, o Igną naujų skerdynių. Įtakingas
didybių su pačiu Josifu \ isia tievą, Riuminą ir kt. pakeitė vokiečių savaitraštis «Rheinis
ronoviėiiim Stalinu priešaky Kabulovas, Goglidsė, Vlodzi- cher Merkur» reiškia iiiiemo
je. Riuminas tarp sovietinių mirskis ir kiti Berijo* pati nę, jog Sov Sąjungoje galima
įžymybių pasirodė dar ne kėtiniai. Likviduoiant Beriją, laukti naujų pjautynių. Tam
taip seniai, ir tai remiamas su juo buvo drauge snšaudy
matyti visa eilė žymiu. Todėl
galingu pečių Stalino ir ge tas ir VJodzinvrskis. Ignatie Vakarai neturėtu nustebti, jei
nerolo Poskrebyševo, vadovą vas. padedamas stiprių užta pravestieji nauji valymai vėl
vusioStalino asmeniniam se rėju. paskiau hetgi vėl iškilo butų pakartoti nagai niasiniiis
kretoriatui. Tame sekretoria į viršų ir buvo paskirtas btš 1936 -1938 m žudymus Ypač
te Riuminas ėjo Stalino as kirų kp pirmuoju sekretoriu sustiprėjusi akcija prieš žy
meninės apsaugos šefo parei mi, iš kur net pateko į Aukš dus. Nors of cialiai apie auti

semitizmą neužsimenama nė
vienu žodžiu, tačiau visa eilė
reiškinių rodo visai ką kita.
Štai kad ir šių metų sausio
mėnesį savo pasakyto.) kalboj
Čekoslovakijos prezid. Zapo
tockis smarkiai užsipuola «iš
davikus sionistus». Štai vėl
sušaudomas Budapešte 1953
m suimtasis policijos šefas
žydą* P. Gaboras su keliais
savo pasekėjais. Nors apie
tai nė žodžio neužsimenama
byloje, tačiau faktas lieka
faktu, kad beveik visi nuteis
tieji buvo žydai. Scv. Sajun
goję kad ir pamažu, grąžina
mi į savo senąsias vietas
svarbiausieji Kremliaus gydy
tojų aferos ruošėjai. Tai buvo
pradėta jau pereitų metu -u
denį, viena iš svarbiausiu ši
os bvlos inspiratorių, Kozlovą, įsodinus atgal į Leningra
do bolševikinio gauleiterio
vietą. Kovo pradžioj policijos
šefis Ignatievas, kuris pats
buvo Kremliaus gydytojus suė
męs ir perdavęs bolševikini
ams kankinimams, perkeltas
gauleiteriu i Baškirija. Romu
nijoj per Velykas už tariamą
«špionažą» sušaudytas buv.
komunistų partijos vadas Patrascanu, o iš įo 8 nių ben
dradarbių, nubaustų ilgametė

laukiame. Na, sakyk teisybę,
«mat-mat», kas priklauso jū
sų kontrrevoliucinei organiza
ei jai?! - staiga, nei iš šio, nei
iš to, visu įsiutimu sušunka
tas pats Dunkovas. - Neuž
miršk. kad mums, sovietams,
ir visą jūsų Lietuva nieko ne
reiškia pasodinti į kalėjimą!
Žinau, jūs laukiate, kad jus
vokieč'ai išvaduos! Nė velnio!
Mūsų raudonoji armija visi
ems jau parodė ir parodys,
ką ji gali. Sovietų Sąjunga
viso ko turi, jai nieko netrūks
ta! Na, sakyk, kaip vadinasi
tas asmuo, kuris jus instruk
tuoja?
Tai beveik visada taip skam
bėdavo Dunkovo pasikalbėji
mai su manim.
Pagaliau, iš viso ko buvo
matyti, kad mano tardymas
eina prie galo, nes naujų klau
simų ir naujų kaltinimų Dun
kovas nehesugalvodavo. Jau
čiaus labai laimingas, kad į
mūsų bvlą neįvėliau dar neži
nomų Dunkovui asmenų.
Vasario mėnesio pabaigoje
atvežė mane į saugumą nebe
naktį, bet dieną. Kabinete
Nr. 44 buvo tik vienas Dun
kovas, kuris be jokios įžan
gos man pranešė:
— Šiandien aš tamstą iššau
kiau labai trumpam laikui.
Tamsta esi atiduodamas ypa
tingam TSRS teismui pagal
Baudž. TSRS kodekso str.

58-2 58-3 58-6. Štai baudžia
masis kodeksas ir tie strains
nial, kuriuos perskaitę čia
pasirašykite, - tai pasakęs,
Dunkovas pakišo man baudž.
kodeksą ir užpildytą tam tikrą
raudonos spalvos blanką, kur
buvo surašyta: vardas, tėvo
pavardė, metai...ir minimi
straipsniai, pagal kuriuos esu
atiduodamas teisman.
Minimus straipsnius labai
atidžiai perskaičiau, kad ir
labai jau buvau pavargęs ir
niekas man neberū ėjo, bet
tie straipsniai, kurie turėjo
dabar išspręsti mano likimą,
vis dėlto sužadino mane. Štai
kas juose parašyta (duodu čia
tų straipsnių vertimą):
58-2. Ginkluotas sukilimas
arba ginkluotų gaujų įsibro
vimas į sovietų teritoriją kon
trrevoliuciniais tikslais, val
džios užgrobimas centre arba
vietoje tais pačiais tikslais ir
išimtinai, siekiant jėga atplėš
ti nuo TSR Sąjungos ir atski
ros sąjunginės rtpublikos bet
kurią jos teritorijos dalį arba
suardyti TSR Sąjungos su
užsienio valstybėmis sudary
tas sutartis, baudžiamas:
aukščiausiąja socialinės
apsaugos priemone sušaudy
mu arba paskelbimu darbo
žmonių priešu,konfiskuojant
jo turtą ir atimant sovietų res
publikos pilietybės teises...

Pulk. J. Petraitis

Paskutinis darbas mano by
joje buvo tas, kad turėjau at
pasakoti, kas kaltas ir kaip
įvyko 1926 metii gruodžio 17
d. perversmas Lietuvoje. Visą
to perversmo kaltę suverčiau
feau, ne* jau nebebuvo jokios
vilties ir prasmės lengvinti
savo bylos sunkinančias aplin
kybes. Dunkovui labai patiko,
kad aš čia save taip uoliai
kaltinau, užtat jis buvo labai
mandagus ir nuolat papiro
sais vaišino. Viso šio parody
mo gale su dideliu pasitenki
n'imu j s parašė: «Aš esu 1926
m. buržuazinės demokratinės
vyriausybės nuvertimo ir fa
šistinės liaudies priešų val
džios pastatymo Lietuvoje ak
tyvus dalyvis».
Nuolat betardomas, labai su
pratau visus jų tardymo bū
das ir sistemą. Pirmiausia turi
viską smulkiai pasakoti apie
savo ir kitų «kontrrevoliucinį
veikimą prieš sovietus». Daž
niausiai pradžioje nieko neuž
rašinėja, tik muša. Vėliau su
žinojau, kad beveik visus mu
ga, tik vienus daugiau, kitus
mažiau. Paskui jau viską iš
eilės užrašo, kaip pasakoji.

Petras Babickas

Ir kančioj išdidžioj mes vis laukėm,
Kad stebuklas kažin koks čia stos.
Kilo saulė aukštyn auksaplauKė
Ir šypsojos iš savo klastos.

Kaip jie mus sušaudė
(Tąsa)

gas. Čia ir prasidėjo jo kar
jera. Į čia suplaukdavo įvai
riausių bolševikinių instituci
jų slapčiausi pranešimai. Iš
čia jis 1952 m. buvo paskir
tas saugump ministério pava
duotoju. Su Stalino ir jo se
kretoriaus žinia bei pritarimu
Riuminas įscenizavo garsųjį
«sionistų daktarų sąmokslą*.
Tačiau Stalinui mirus Berija
jį ir jo šefą Ignanevą įkišo į
kalėjimą kaip «liaudies pri
ešus» suklastojusius kaltina
mą medžiagą prieš žydų gy
dytojus, Suimtieji gydytojai

Po to »rįdeda tą patį parody
mą užrašinėti klausimais ir
atsakymais tokia forma:
«Klausimas: Kas jūsų kontrre
voliucinės organizaci
jos nariai?
Atsakymas: Musų kontrrevo
liucinės organizacijos
prieš sovietus nariai
yra (jų pavardės) ir
aš Jenas, Jokūbo sū
nus, Petruitis tos orga
nizacijos vadovas,..»
Tokius klausimus su savo
tiškai redaguotais atsakymais
užrašo vieną, paskui antrą ir
trečią sykį, tik kas kartas ki
tokia forma yra duodami klau
Simai ir atsakymai, bet jų vi
sų turinys tas pats. Visi jie
rusiškai užrašomi ir rusiškai
reikia pasirašyti parodymo
lapo gale. Paskui jų visų ke
lis egzempliorius perrašo ra
šomąja mašinėle. Tokiu būdu
ir pasidaro, kad kiekvienas
kaltinamasis turi nepaprastai
daug kaltinamosios medžia
gos. Todėl kiekvieną naujai
suimtą asmenį tuojau nugąs
dina nepaprastu įvairios kal
tinamosios medžiagos gausu
mu. Be to, tas pats asmuo vie
noj byloj užrašomas kaltina

bylose ■ liudy
tum. tokiu bildu kiekvienas
asmuo, patekės į N” VD na
rus. vieno! hvloi yru užrašo
mns kaltinamuoju, o daugelio
kitu bylo«p - Jiudvtoiu. nes
p; s juos kiekvienas kaltinamas s turi savo atskirą kalti
namąją bylą.
Tas pats mano tardytojas
Bunkovas labai keista asme
nybė: vieną kitą minutę jis
labai mandagus ir geras, kai
kada, net mėgsta, su kaliniu
pasikalbėti visiškai pašaliniais
klausimais - ir apie politiką
bei apie karą nė kiek nesi
varžydamas, čia vėl tuo pat
momentu pasiunta, kaip visas
pragaras: keikiasi, spardosi
ir muša ta^e tuo. Kas paąitai
ko po ranka. Dažnai jo pasi
kalbėjimai ėu manim taip atro
dydavo:
— Na, Petraiti, kaip tavo
sveikata, kaip jaučiatės? Še.
rūkyk! Ar žinai. Petruiti, kad
rinkimuose į Anksčiausia ją
Tarybą balsavo aštuoniasde
šimt penki procentai? Kaip
manai, Petruiti, kas laimės
dabartinį kara? Aš manau, toliau kalba jis patsai, - kad
šis karas užsitęs, kaip maty
ti. jau jis ir užsitęsė, tada su
kils vokiečių liaudis, kareivi
ai i.r darbininkai orieš savo
vadus, ir tada būtinai pakvies
sovietų raudonąją armiją ją
jų išvaduoti. Mes to tik ir
muoju. o kitu
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mis bausmėmis, 5 buvo žydai.
Rytojaus dieną ck. plenumas
žydą gen. sekretorių Chisinevschį atstatė iš eitųjų pa
reigų, vietoj jo pakviesda
mas, kaip ir Sov. Sąjungoje,
ištikimą raudonajam valdovui
Georgia Dej žmogų. Netrukus
kirstas dar vienas «žydų šąli
ninkams» smūgis. Bratislavoj
suruošta vieša byla dar 1950
rn. suimtai grupei slovakų ko
musnistu su buvusiu slovakų
ministeriu pirmininku Husaku
priešakyje. Nors iš jų nebuvo
nė vieno žydo, tačiau ir ji
ems kaltinimas skambėjo tie
siog sensacingai: jie buvo
svarbiausia apkaltinti vykdę
«sion stini suokalbį»! Panašių
reiškinių esą ir daugiau. O
visi žino, kad nei šitokių by
lų kelti, nei žmones karti be
Maskvos įsakymo šiais lai
kais bolševikiniuose kraštuo
se neįmanoma.
Vokiečių spaudoj paskelb
tos žinios rodo, kaip Malenko
vas stiprina savo policijos
aparati .Jau šių metų kovo
mėn. prie TSRS Ministeriu Ta
r,v bos buvo sudarytas specia
lus va!stvbės saugumo reika
lams komitetas, o balandžio
mėnesj pertvarkius Malenko
vo vyriausybę, jo vedėjas T.
A. Serovas, vienas iš patiki
miausiu Stalino žmonių ir ar
timas Malenkovo bendradar
bis, paskirtas naujuoju saugu
mo ministeriu. Naujajam va
dovui dabar siunčiamos visos
civilinės ir karinės žvalgybos
žinios ir visokių bolševikiškos
policijos rūšių pranešimai. Mi
nimajam komitetui, vadovau
jamam Serovo. turėjo paklus
ti ir Kruglovo vidaus reika
lų ministerija. Tuo būdu Ma
Jenkovas nori Įrodyti, kad jis
yra ne tik tikrasis raud impe
rijos v;ešpats, bet ir nemen
kiau galingas už Staliną ir
paskiau nuverstąjį Beriją. Be
rijos «sutvarkymas» buvo ti
kras «šedevras», ypač iškėlęs
Malenkovo reikšmę žemesnių
jų valdininkų akyse. Tuo bil
du Malenkovas sugebėjo pats
vienas daugiausia pasinaudo
ti iš Kremliuje vykstančių
varžybų dėl valdžios. Dabar
jau ir jis, kaip kad seniau
Stalinas, pradėtas vadinti «cho
ziain», tikruoju šeimininku
Tuo tarpu Vakaruose toliau
tebeina bolševiku agentų vyk
domi žmonių grobimai. Ypa
čiai Įdomi Buhomilo Laušma
no dingimo istorija. Kaip žino
ma, jis dingo iš savo buto
Salzburge prieš daugiau kaip
pusę metų. Kambary paliktie
ji daiktai rodė, kad prapuolė
nepasiruošęs kelionei, bet po
kiek laiko jis Prahoje kom.
spaudos atstovui pareiškė,
jog «grįžęs pats savo noru,
niekieno neverčiamas», kaip
paprastai pareiškia visi ko
munistų nutverti veikėjai, iš
keikė čekoslovakų emigrantus
ir, pareiškęs bolševikišką «są
vikritiką», žadėjo ateityje «pri
gidėti prie krašto kūrybinio
darbo». Šveicarų liberalų or
ganas «NeueZürcher Zeitung»
atskleidžia ir daugiau įtarti
nų aplinkybių, nušviečiančių
tokį Lanšmano elgimąsi. Po
Antrojo karo jis Benešo lai
kais vaidino socialistų parti
joje svarbų vaidmenį, kaip
ęentro grupės vadas.: 1947 m.
lapkričio mėn partijos kon
grese jam su dešiniųjų spar
no pagalba pavykę? išstumti
iš. vadovybės ligtolinį partijos
pirminio k ą Fieri i nge|j> koptu
riistų «Trojos arklį»,; įstatytą
s n c i a i d e m p k r ata ms • s p ro g d i n ti. Laušmanas 1953 m’ savo
išleistoj knygoj ąprašo, kaip
Vasario komunistinio pučo
dienomis jį vienas Sovietų
ambasados sekretorius tiesiog
terorizavo, kad eitų drauge
su bolševikais. Ir jis čia peši

darė išvadą, jog tikrasis če
koslovakų kp vadas buvo ne
Gotvaldas, bet tuometinis So
vietų ambasadorius Zorinas.
Kapituliavęs prieš bolševikus
Laušmanas buvo priimtas į
naujai Gotvaldo sudarytąją
vyriausybę kaip min. pirm,
pavaduotojas. Bet iš ten ne
trukus buvo išstumtas į men
kesnę vietą Bratislavoj. Kai
bolševikai 1949 metų rudenį
suėmė jo žentą Jeromirą Ne
chanskį, Laušmanas apsispren
dė bėgti ir N. Metų naktį pe
rėjo sieną. Tačiau jo žmonai
ir dviem dukterim pabėgti ne
pavyko Čekoslovakų emigran
tai jį sutiko labai nepalanki
ai, įtardami, kad jį ček. vid.
reik ministerija sąmoningai
pasiuntusi į užsienį kaip «agen
tą provokatorių», norėjusį tuo
bodu išgelbėti nuo kartuvių
savo žentą. Tačiau žentui vė
liau mirties sprendimas vis
tiek buvo įvykdytas, o su at
bėgusiuoju glaudžiau bendra
darbiauti atsisakė net jo pa
ties socialdemokratų partijos
vadai. 1953 m jis išleido Vie
noje knygą, pavadintą «Kas
buvo kaltas», kuria mėgino
pateisinti savo elgseną. Tači
au dabar, kai čekoslovakų
emigrantai, pakeitę savo tak
tiką, vietoj bendrų frazių anie
išlaisvinimą ėmėsi konkretaus
veikimo, čekoslovakų komu
nistinė vyriausybė pasijuto ne
rami. Todėl daroma išvada,
kad «atgailojantį» Laušmaną
ir iškišo propagandiniai* su
metimais į viešuma, norėda
ma tuo bfidu suniekinti ame
rikiečiu ir čekoslovakų emi
grantu pastangas. Savo «pri
sipažinime», padarytame dais
va valia», L aušmanas kaip
tik ir smerkia visa šia emi
gruntu politikų veikla ir jų
metodus savajam kraštui iš
bolševiku vergijos laisvinti
Ligi šiol dar negirdėta isto
rija liepos 20-ją, minint pri
eš Hitlerį daryto atentato 10
m. sukaktį, įvvkn ligi šiol is
torijoj dar negirdėtas dalv
kas: pats Vak Vokietijos sau
gurno, įpareigoto saugoti koris
tituciją
(Verfassiingsschut
zamt). šefas Dr. Otto John
dingo Rytiniame Berlyno sek
toriuje. Dar daugiau: netru
kus jis per bolševikinį radiją
pasakė 2 tokias kalbas (už
Vokietijos sujungimą, prieš
tariamai Vak. Vokietijoje ky
lanti «nacizmą» etc), kurios
labai atitinka šio meto /bolše
vikinius tikslus. Tuo metu,
kai oficialios valdinės vokie
čių įstaigos dar vis tebesilai
ko tardymo faktais pagrįstos
nuomonės, kad ten Dr Johnas
atsirado ne savo v^lja (jei ir
nebuvo smurtu pagrobtas, tai
bent «pateko Į slastus», kitų
nuomone - ten buvo pristaty
tas «ryšininko su Uibrichtu»
Dr. Wohlgemutho. kuriuo veik
aklai pasitikėjęs ir kuris yra
globojęs per liepos atentatą
likviduotą Dr. Johno brolį),
visai kitokią nuomonę ima
reikšti visa eilė vokiečių spąu
dos organų. Štai pasižymėjęs
vokiečių evangelikų savaitr.
«Christ und» Nr. 30 (Í954 7.29)
visai aiškiai rašo, jog Johnas
greičiausiai jau seniai palaikęs ryšius su bolševikais ir
dabar nusprendęs «pakeisti
frontus» tik dėl to, jog bijo
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jęs būti viešai dešifruotas.
«Der Spiegei» įtaria, ar tik
jo dingimas neturi ryšio su
sovietiniam saugumui pateku
šia nacių geštapo smulkiausia
kartoteka, kur buvę taip pat
duomenų, kad dar karo metu
Johnas, kaip Lufihansos syndikus, vykdęs ir geštapo už
davinius, nors, galimas daly
kas, tai daręs su kitų liepos
20 d. sąmokslo dalyvių prita
rimu. «Christ und Welt» nuro
do, kad jis yra buvęs proko
munistinės «Kultūrinės sąjun
gos demokratiniam atnaujinimiu» narys, kad draugavo ne
tik su Wohlgemuthu, bet ir
su kom. «Berlines Zeitung»
buv. vyr. redakt. D. Henigmannu. Šiandien Johnas, nuė
jęs pas savo duondavius, iš
davęs liepos 20 d. sukilimo
aukas, kurias, kaip, aktyvus,
sąmokslo dalyvis, tarėsi ginąs
nuo «naujo nacinio sąmokslo»,
bolševikų gali bút» panaudo
tas kaip «blanco liudininkas»
prieš kiekvieną bolševikų no
rimą susmukdyti asmenį, ar
tai butų minister!», ar vysku
pas. ar valstybės sekretorius:
užtenka tik Johnui paliudyti,

Bern. Brazdžionis

Vakaro Vizija
i

Padės ten laikas, po dienos pailsės,
Svečioj pakalnėj vakaro irklus,
Dangus saulėidžių i upės veidą pilsis,
Lizde paukštelis giesdamas priglus.

Kur miršta žvaigždės, jo giesmėj girdėsi,
Kur gimsta gelmės, tau naktis giedos,
Ir, kai prie upės prikeliausit dviese,
Ji bus tyli gili, kaip niekados...
Joje plazdės platybė vandenų,
Joje nuskęs žvaigždėtieji skliautai,
Joje ten šauks ir judu, Dievas žino,
Kokių šalių, kokių dienų krantai.

!

Ir, lig pusiau į srovę jus įbridę,
Atsižiūrėdami dar šauksit atgalios:
— Parodyk, Viešpatie, kaip panemunės žydi,
Kaip aukso bitės dūzgia dobiluos...

dabar tiek opozicija, tiek it
pozicija, aiškiau tarus, ne tik
Ollenhaueris, bet ir Adenau?
eris sutinka su reikalu griež
tai peržiūrėti visą atsakingųų valdinkų asmeninę sudėtf
ir pravesti reikalingas refor
mas, jog panašios istorijos
ateity daugiau nepasikartotų
ir fed resrmblikos gyventojai
būtų apsaugoti nuo tikrų ar
galimų bslševikų agentų. Nors
kiti ir buvo laukę, tačiau
Verfassungsscbutzamt funkci
jos nebuvo perduoto gen. Geb
leno organizacijai, turėjusiai
sekti pirmoj eilėj «grėsmę iš
Kvtų» kai Verfassungsschutzamt turėjo ginti Vokiečių
Resbubliką nuo visokių subversyvinių elementų iš vi
daus. Vietoj Johno jo parei
gas eiti buvo palesta Vokieijos fed. kriminalinės polici
es šefui Dr. H. Jess. Tenka,
laukti, jog su laiku vis dėlto/
ir šis, nors šiuo metu dar
toks neaiškus, atvejis bus
kaip reikiant atskleistas. Tuo:
tarnu nematoma kova patam
sėje dar daugiau intensyvėja -;
tiek Vokietijoje, tiek ir už jos,
ribų.

nin ai pareiškimai per bolše
vikinį radiją labai sutinka su
dabartine Sovietų propagan
dine linija apie tariamai gali
ma taikų bolševikinio ir lais
vojo pasaulio sugyvenimą.
Kitų spaudos organų žiniomis,,
Johnu amerikiečiai nepasiri
kėjo jau pora metų ir nepri Jsisaatvė, grožis ir vedybos!
leisdavo jo prie didesnių pas
Niekas nenori prieš laiką
lapčių, o britų saugumas tu
pasenti,
bet niekas ir negali
rėjo surinkęs daugybę įndy
mų apie Johną gydžiusio Dr. nuo to gamtos dėsnio apsigint:
Wohlgemutho santykius su ti. Ateina laikas nuvysti žie^
Rytais. Bent tiek gera, jog dui, ateina laikas sunokti ir

Sergi? Kreipkis į

Dr. Samuel Lewkowicz
Studijavęs ir baigęs medicinos mokslus Paryžiaus (Sorbonos) 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.
žmogui. Skirtumas tėra tas,
kad žiedas neturi savo viduje
nieko, kas jo žydėjimą pratęs
tų; jis fiziškai sunoksią, ir jo
dienos baigtos. Žmogus turi
dar dvasią, kuri jo fizinę jau
nystę gali pratęsti. Kuo ilgi
au jis išlaiko savo dvasios
jaunystę, sustiprintą dorinio
tvirtumo, tuo ilgiau palieka
gražus ir iš viršaus.
j. Išviršiniam grožiui, be abe-

«Ivano rojus»

,

(Iš eil. rink. «Didžioji Kryžkelė»)

Lietuvos vaizdelis.

kad ir tas yra buvęs «mano
agentas»-!!1 toks žmogus bus
«sutvarkytas». Jam, kaip nu
rodo «Chr. u. W », nebuvo
jokio reikalo bijotis būti ateis
tam iš pareigu, nes tuo atve
ju butų gavęs 1 200 DM netto
vaistyti, pensiją.
Tas žmogus, su britų uni
forma per Nhrnbergo karo
nusikaltėlių teismą valdęs
dokumestų centrinę ir tardęš
feldm. Manns einą, o paskiau
prieš jį. stojęs kaip civ. liu
dininkas, esą, tik kaip britų
agentas ir buvęs paskirtas į
Verfassungsschutzamt šefus,
nes kiti 12 kandidatų nebuvo
praleisti aukštųjų komisarų.
Juo nepasitikėjęs nė Adenauė
ris. kuris iš viso jį buvo prie
męs tik vieną karta, o ir po
to karto, «Spiegei» žiniomis,
pasakęs: «Jis.man nepatinka».
Jis, esą, prisidėjęs prie savo
buv. šefo britų žurnalisto Sef
tono Keimerio kampanijos,
kur atsikurianti Nokięjija
straipsniuose buvo pavaizduo
ta kaipjįbekyląs «naujus, naci
uis sąmoks'as». O^jo šiandie

*
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jo, turi reikšmės žmogaus kū
no gyvastingumas, jo sveika
ta, nepertemptos darbe jėgos.
Kas labai sunkiai fiziškai dir
ba, greičiau ir nusidirba. Bet

antra vertus, negražiai atrodo
ir išpampeliai, kuriuos nadarbas ir sotumas išpučia
kaip puzrus. Sveikiausias yra
žmogui vidurys tarp saikingo
darbo ir poilsio. Bet ir ne čia
dar visa esmė.
Reikia gyvo dvasios gyve
nimo, kad žmogus neatrodytų,
kaip pablizginti rėmai, kuriuo
se nėra paveikslo. Jį sukuria
žmogaus vidujinis gyvenimas.
Jei žmogus turi ką idealaus
siekti, kuo rūpintis ir ką my
lėti, toks vyras ar moteris lie
ka visą laiką patrauklus, nors
raukšlės ir ima vagoti veidą.
Mes greičiau jais žavimės,
negu tais, kurie save «atjau
nina» kosmetika ar grožio
operacija. Už tos grožio falionų pastatytos dekoracijos
mūsų niekas netraukia, kaip
j gražų popierių įvyniota pi
gi dovana.

GROŽIS PRIEŠ VEDYBAS IR
PO VEDYBŲ
Prieš vedybas, kurios daž
niausia įvyksta jauname am
žiuje, kone visi yra gražus vyrai ir moterys. -Juos puošia
įgimtasis jaunystės grožis,
gal ir ne visiem lygiai gamtos
padalytas, bet visiems pakan

karnas. Meilė gi užpildo tai,
ko trūksta. Įsimylėjusieji vie
nas kitam yra patys gražiau
si ar bent geriausi. Tiktai pas
kui, pagyvenus ir apsipratus,
pasirodo dėmelės. Niekas nė
ra nei tiek idealiai gražus
nei geras, kad būtų be trūku
mų. Bet čia ateina lemiamas
momentas, ar vedusieji stai
ga vys ar išliks ilgam laikui
jauni.
, Vyrai iš viršaus ilgiau iš
lieka nepasikeitę, moterys
greičiau keičiasi. Moterų ir
uždaviniai šeimoje sunkesni.
Vis dėlto jie lengvinami dži
augsmo, kuris moterų grožiui
duoda gilesnę prasmę - moti
nos šypsnį ir rūpestį. Rūpes
tis nelengvas, bet ne tuščias,
kaip tos, kuri prasėdi tik pri
eš veidrodžius arba prasitranko šokių salėse, teatruo-.
se, pobūviuose. Šeimoje sti
prėja vidujinis gyvenimus ir
prasimuša savo grožiu pro
vystančius skruostus. Tiktai
moteriai be vaikų čia dar
reikia vyro atramos.
Tyrinėjimai rodo, kad užd i
rytos tik šeimoje--prie vaikų
ir puodų—moterys greičiau pa
sensta už tas, kurios turi kokį
visuomeninį darbą. Nesakytu
me. kad namie sunkus triūsas
aptrina. Ir už namų darbas ne
būna lengvesnis, bet ten būna
kili žmonės, pokalbiai ir išsi
blaškymas. randi užuojautos
bei širdies. Tuo tarpu namie
vyro širdies, dažnai žmonai
ima pritrūkti. Jis grįžta išvar

/

Nieko nelaukdamas kreipkis į

/

Advokatą Decio Farias

'

prisidėjusi savo pagalba ir
darbais ten kur reikėjo iškel
ti Lietuvos vardas. Pageidavo,
kad vardan tos Lietuvos, vie
Bingumas ir pagarba vieni
kitiems būtu visuotini lietuviu
tarpe, palaikant gerus papro

Geriausias būdas sutaunvti šiais nepastoviais laikais yra
dėti pinigą į nejudamą nuosavybę. Ilgai sau galvos
nesukdamas įsiiryk PIGIA KAINA, vos CrS 20,00 už me
trą žemės,
ILGAM ISSlMOKĖJlM'Jl,
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
to. Sklypai įvairaus didumo, žemė tinkama daržinikys
tei — chacara. Kreiptis vietoj pas savininką Balį Paber
žį, arba Vila Zelinoj pas Vitą Tijūnėlį. Iš miesto eina
autobusai Guro Fino pro pat minėtą nuosavybę.

PERES

& PRANAS LTDA.

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

Bunda žemė, ir dainuodamas kalas
Po žiemos, po šalnų, po mirties,
Debesėliai danguj, tartum pasakų salos,
Tik, širdie, tu kaip mirus jauties...
Bunda žemė, ir purpuras skleidžiasi žiedu
Kovo saulės šviesiam spinduly,
Ir sugrįžęs varnėnas sodelyje gieda,
Tik, širdie, tu kaip kapas tyli...
Bunda žemė, ir balsą pavasario girdi
Ir akmuo ir vakarė žvaigždė,
Tik tave kas pašauks, vargšę tremtinio širdį
Tik tave kas pabudins, širdie?

kurkine Rio lietuvius atsto
vauja taip pat dr Meieris:
Bendruomenės choro vardu
p. Al. Boguslauskas prisiminė
choro apsilankymą pas Rio
lietuvius, ir pažadėjo priimti
sekantį pakvietimą... Nuo lie
tuvių parodos komiteto kalbė
jo p. Al. Žibąs džiaugdamasis
darniu lietuvių dalyvavimu
bendrame darbe ir tuo nuo
širdumu, kokiu užmezgami
glaudesni santykiai tarp mū
sų ir Lietuvos atstovybės Rio
de Janeire. Panašia prasme
jautrų dėkingumo žodi pasa
kė p. Halina Mošinskienė.
Kartu su minėtais asmeni
mis dar 'dyvavo rašytoja
Karolė Pažėraitė,
p. E.

Antanaitienė, n. J. Matelionis
ir p. Al. Bumblis.
Kaipo ekstra staigmena vi
siems išsibarsiantiems p. Ka
seliūnas dar kartą pademons
travo iš juostelės visas jų čia
ką tik pasakytas kalbas, ku
rias kaipo šių dienų techni
kos išdaigą, visi išklausė dar
kartą su nuostaba ir linksmais
mokais.
Mielajam svečiui buvo pa
linkėta daug sveikatos ir mū
sų neužmiršti.
Yra vilties, kad taip gražiai
užmegsti malonūs santykiai
liks pastovūs ir ateityje. To
ki yra ir n ūsų linkėjimai.

\

Dr. Erikas Meieris
Lietuvos Atstovas Brazilijoj,

Madeiras do Brasil

Bunda Žeme

(pabaiga iš j pusi.)

Raštinė: R. Santa Teresa, 28, 6-to and. salas 60Ą ir 605. ,
{kampas Praça da Se) Fone: 35-82Ą0 ir 32-0064

Bern Brazdžionis

gęs*ir nieko nenori žinoti, o ji
nori pašnekėti ir viską sužino
ti. Vyro diena vakare baigia
si, linksta į poilsį, nes rytoj
ankšti vėl darbas Žmonos die
na prasideda povakariu, kai ki
ti darbai jau nustumti ir susi
daro valandėlė atvangai, paš
nekesiui, pasivaikščiojimui.
Trumpai tariant, neapdairus
vyras, ieškąs tik sau ramybės,
mažai skiriąs žmonai dėmesio,
ją sendina. Priešingai, jautrus
dėmesys žmonai, švelnumas,
išlaikyta nuotaika, tarsi nese
niai dar būtų vedę, gyvas re
Ilginis gyvenimas, | visa1/ tai
padeda žmonai ilgiau išlikti
jaunai.
Tiesa ji negali visą t laiką
žydėti it žiedas, bet savo dva
šia, sustiprinta meiles, daug
ilgiau gali būti jauna, negu
jos metai rodo.
O. Nedzingė

—---------------------------------- —-------- —------ ----------- --------y

Reikalingas advokatas byloms vesti?

4 d.

čius ir malonius santykius
tiek tarp mūsų valstybinių
atstovybių São Paulyje ir Rio
de Janeire, tiek tarp lietnviš
kų organizacijų, tarpe atski
ru šeimii ir prie kiekvieno
namų židinio.
Šiuo momentu konsulas p.
Al Polišaitis, nusiskusdamas
laiko stoka, atsisveikino mi
nisterį d-ra Fr. Meierį ir kitus
susirinkusius.
Po to p. J Kaseliūnas atida
rė savo fonografą, iš kyrio
pirmiausia nasigirdo Vėliavos
nuleidimo iškilmės prie Karo
Muzėjaus Kaune nepriklauso
mybės la/kais. Staiga ir neti
kėtai atgaivinti prisiminimai
visus sugraudino ir išspaudė
nevieną gailia ašarą.
Tada prasidėjo atsisveikini
mo žodžiai, kuriuos p. Kasė
liūnas visus irašė garso juos
telėn Pirmieji kalbėjo minis
teris dr. Frikas Meieris ir ra
šytojas Petras Babickas. Iš
sanpauliškįų pusės p. Henri
kas Valavičius padėkojo abiem
svečiams už glaudesniu san
tykiu užmezgima. Klebonas
kun. Pins 'Ragažinskas pasi
džiaugė, kad toji pati mokyk
les salė turi garbės jau antrą
kartą priimti svečią su minis
terio laipsniu. Pirmasis buvęs
JAV ambasadorius Berle, o
dabar Lietuvos ministeris dr.
Frikas Meieris. «Žinių» redak
torius p. Simas*Bakšys pabrė
žė šio susitikimo reikšmę,
kuriame pirmą kartą bendrai
dalyvavo ministeris dr. Meie
ris ir konsulas p. Polišaitis, o
daugiau apie tai žadėjo.para
šyti spaudoje.
Inž. Zenonas Bačelrs kalbė
jo apie reikalą dalyvauti «Lai
svosios . Europos» komitete.

Ar jau įsigijai rašytojos K. Pažėraitės idomi) roma-

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

ne - nieko nelaukdamas kreipkis į Musų Lietuvos» redakciją
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Nori patogioj, gražioj vietoj, pamary — Praia Grande
įsigyti žemės sklypą?
Neužmiršk apsilankyti Suarão.

Ten yra elektra visose gatvėse įvestas vanduo. Yra viešbu
tis, restoranas bažnyčia, mokykla. O svarbiausia, kad prie
visų šių pagerinimų kaina pusiau mažesnė, negu kitų šalai
esančių sklypų
ViaAnchieta — nauja autoestrada eina skersai Vila
Suarão. Taip pat yra ir geležinkelio stotis
Daugiau informacijų «.Mūsų Lietuvos redakcijoje
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REIKIA BALDŲ? KREIPKIS Į TAUTIEČIO
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J. L. GalinsKas Ltda.

i

B A L D Ų

S A N D Ê L Į.

AV. DR. GIACAGLINI, 71-0

—

F. ALPINA.
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MŪSŲ LIETUVA

■ rUgSėjo 4 d.

pusi. 6

Industria e Comercio de Calçados
PARDUODA
it

iim

Nori, kad «Musų Liet®,
va» butų lietuviškojo gyvena
mo veidrodis?
’
— Bendradarbiauk joje į
pranešdamas visas naujienas;,
iš savo apylinkės, miesto ar
interioro.

r-'——~~—J"~

fejgSpOĮ

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

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS.

Rna Javaés, 719

--

SKAITYK IR PLATINK
«MŪSŲ LIETUVA»

São Paulo

balso grynumas, skambumas

Sprindys &, Čia — Largo S. Jose 1.
Kaip niekur kitur, prieinamiausiomis kainomis.
Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui
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Ç Rastinės Darbai ir Teisiniai Patarimai
nu
'm

Natūralizacija, inventoriaus surašymas, išieškojimas
skolų, persiskyrimai (desquites) nuomininkų išvarymas, kriminalinė ir darbo teisė.
Darbininkams patarimai veltui.
Galima kreiptis šiomis valandomis nuo 10 iki 12 vai.
ir nuo16,30
iki 19vai.
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Rui Roberto Simonsen. 13 -- 3o — salas 306 - 310 ĮĮĮĮ
(Senoji rua do Carmo irkampas P-ęaClovis Bevilaqua) {{{[
São Paulo'
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MEKANIKOS DIRBTUVE
Gaminami įvairiausių braižinių vitražai,
vieliniai tinklai tinkavimui ir tvoroms,
langų stiklų apsaugos, užtvaros, geležinės
durys ir var ai, banguotos skardos durys
pagal mąstą.
Gaminami žibintuvai Įvai
riausių tipų. Daromi įvairių
dydžių grąžtai žemei gręž
ti. Pardavimas grynais ir
išsimokėtinai.

íéSb

JARDIM RIVIERA
Santo Amaro apylinkėje - nuėsta\k
baus grožio gamta sveikas klimatas, tik už
\\
'
18 klm. nuo Praça da Sé, geras kelias, tarp '
yv
dviejų ežerų. Puiki proga dabar Įsigyti žemės
z/\\
//
sklypą su mažu Įnešimu ir ilgalaikiu išsimokėjimu
\\
— 100 mėnesių.
\\
Reikalingų informacijų gauti tik pas vienintelį įgalio\d
tini šias žemes pardavinėti musų tautietį Kaži Kmiliauslc], rua
V
Benjamin Constante 23, 1-o andar sala 6. Fone: 34-5914. Šiokiadie
niais iki 17 vai. Sekąmdieniais ir šventėmis 8-9 vai. ryto.
Suinteresuotus nuveža ir parveža, iš Santo Amaro eina autobu
sai Jardim Riviera. Iš Socorro galima.nuplaukti laiveliais.
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Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių
krautuvė tiktai pas

<•
S

LEONAS VARNAÜSKAS
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JAKUTIS & LAPIENIS LTD A.

Telefonas (recados) 3-0707

Run 12 N.o 39 — Vila Zelina
Avenida Zelina N.o 714 — (fundos)
Caixa Postal 4118 — São Paulo
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VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS
L I N D O Y A

Foto-Studija “BERNARDO”
ARTHUR

SCHMIDT

Priimami pakvietimai į namus — Senų portretų reprodukcijos
RUA

SÃO

CAETANO,

447

—TEL.

4-5576

— SÃO

PAULO

GAMINIŲ PLATINI OJAI

IRMA©/ CAKKirra n

ĮKURTA 1890 METAIS

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

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

'

AG ÕÃ

0 ACT IVA P05B

Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, kurio
puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau visi yra vien
balsiai pripažinę. Pabandykite, įsitikinkite ir visa
dos naudokite!
EUA DINO
795 a 335
TELEFONES s 51-4019 e 51-2223
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LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOl

NEPAMIRŠKITE,

kad š. m. rugsėjo mėn. 6 d. 20 vai. V. Anastazijaus
Dr. J. Basanavičiaus vardo lietuvių Mokyklos Rėmėjų
Būrelis ruošia to paties vardo m-los patalpose linksmą

VArACA
AV. ZELINA, 706

—

CAlXA POSTAL,

371 — SÃO PAULO
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Ar Jau Apsirüpinot °akvietimais i Choro Rė
mėju Suvaziavima? Jei ne, Kreipkitės i Cho
ro Valdybos Narius Arba Pas Bet Kuri
Choristą!

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

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

grojant

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 atsilankvmu prisi
dės prie šio lietuvybės židinio išlaikymo.

M. R. B lio Valdyba

_______________________ ____________ Į
D.
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JCHORO ROTÍJU
Hsuvfižievim
|(OIWffO DOS 50®
taraw DO CÔRO
I

'DIR 11 DC SCTCCDBRO

Is Lietuvos Parodos São Paulyje eigos.
rug.-ėjo mėn. 9 d.:
nuo 14 vai. iki 19 vai. p.
Danielė Ruzgą te, o
nuo 19 "ai iki 23 vai. p.
Stas s Remenčius.
rugsėjo mėn. 10 d :
nuo 14 vai. iki 19 vai. p.
Marija Bumbliene, o
nuo 19 vai iki 23 vai. p.
Juozas Čiuvinskas,
rugsėjo mėn. 11 d.:
nuo 14 vai iki 19 vai. p lė
Danutė m. Kaukaitė, o
nuo 19 vai. iki 23 vai. p.
Alfonsas Žibąs,
rugsėjo mėn. 12 d*.

I - PARODOS DIŽURUOTUJU DĖMESIU..

Tolimesnis dižuravimas Pa
(•odoje šiaip suskirstomas:
rugsėjo mėn. 7 d.:
nuo 14 vai. iki 19 vai. p-lė
Ona Matelionytė, o
nuo 19 vai iki 23 vai p.
Juozas Karpavičius,
rugsėjo mėn. S d.:
nuo 14 vai. iki 19 vai p.
Albina Ambrazevičienė, o
nuo 19 vai. iki 23 vai. p.
Juozas Januškis,

PRAÇA SÃO JOSE, 1

V. ZELINA — S. PAULO

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI
NAUJANYB1Ų

nuo 14 vai. iki 19 vai. p.
Marija Remenčienė, o
nuo 19 vai. iki 23 vai. p.
Aleksandras Bumbbs,
rugsėjo mėn. 14 d.:
nuo 14 vai. iki 19 vai. p.
Jadvyga Jakubaitienė, o
nuo 19 vai. iki 23 vai p.
Jonas Širvidas.
rugsėjo mėn. 15 d.:
nuo 14 vai. iki 19 vai. p.
Ona Žibienė, o
nuo 19 vai. iki 23 vai. p.
José Matelionis,
rugsėjo mėn 16 d.:
nuo 14 vai. iki 19 vai. p.
Čėslava Bnguslauskienė, o
nuo 19 vai. iki 23 vai. p.
Mario Dantas,
rugsėjo mėn. 17 d.
ruo 14 vai. iki 19 vai. p.
Lugmija Kubiliunienė, o
i uo 19 vai. iki 23 vai. p.
Vacys Pu’vinskas,
rugsėjo mėn. 18 d:
nuo 14 vai iki 19 vai. p.
Apol'onija Deve'kytė, o
nuo 19 vai. iki 24 vai. p.
Stasys Kubiliūnas,
rugsėjo n ėn. 19 d.:
nuo 14 vai. iki 19 vai. p.
Magdalena Vinkšnaitiėnė ir
Audra Antanaitytė, o
nuo 19 vai iki 23 vai. p.
Kazys Hratkauskis.

zas Lukoševičiaus, Jono An
tanaičio. Po Cr $ 00,oo L. R.
K. Bendruomenės Choro, Inž.
Stasys
Linkevičiaus, Kazio
Bratkauskio. Po Cr.$ 3(J0,o<>
Inž. Vytauto
Butkevičiaus,
j Jono
Valavičiaus,
Stasio
PADĖKA.
' Kumpio. Po Cr? 200,oo Jadvy
II- Lietuvos Parodos São gos Dagilienė-. Pr itali Sergio,
Paulyje reikalams gauta iš: Anna JunoRas. Vlado Jakobai
čio, Felikso Giidausko, To
Po Cr.S 1.260,oo Petro M a más Catafay, M. Andriuškevi
teikos. Po Cr.S 1.000,oo Lietu čiaus, Vlado Jurkonio, Jono
Casa Sprindys,
vių Draugijos «DAINAVOS» Kaseliúno,
Balio
Tūbelio,
Kazio AusenRio
de Janeiro, Casimiro
Amprozevičlaus, Norberto Sta kos, P. Šimonio. Kun. P. Rasilionio, Janinos Postatui, Juo gažinsko. Po Cr.$ 120,oo Pau-

įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių-

MATO GROSSO ESTADE.

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

Turime pardavimui geriausios rūšies žemių, tinkamų
dideliems ir mažiems ūkiams - fazendoms ir sitiams.
Nuosavybė yra estado valdžios su visomis pirkėjams
gart ntijomis.
Persiunčiame pirkimo prašymus estado valdžiai - tar
pininkaujame. KAINOS OF1CIALIJOS. Kreiptis žodžiu
arba raštu informacijų į

IMOBILIARIA ALTO
P'iliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliiihiiiiiiiiilliiiliilliilliulnili.lli ilbilulli IU.II1 illiilliilliilli.iiiH.n m iimiiHiiilkiihiiliilliHliHhllllllll lliilliilliilli filiUtį

i

Rugpjūčio mėn. 29 d. S. Pau
lo ligoninje mirė Baroora
Norkaitienė, 7 metų amžiaus,
kilusi iš Jurbarko gyvenus
Vila Zelinojo, Rio do Peixe
gatvė 103 nr. Paliko nuliūdu
sius sūnų Kazimierą, dukterį
Zuzaną ir Lietuvoj tris duktė
ris: Leonora, Marcelę ir Ju
zefą. Septintos dienos mišios
bus rugsėjo 6 d. 6,30 vai. V.
Zeiinoje.

Geros žemės - pigia kaim

Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.

DO GUÁPORÉ LTDA.

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

Bemistas
Reglatrado no C. R. C. sob o n.o 551

Konsulas A. Polišaitis
Lietuvos Parodos Komiteto
Pirmininkas
IŠKILMINGOS PRIMICIJOS
Vila Zelina praėjusį sekma
dienį gyveno didelės šventės
ženkle Rugsėjo mėn. 22 d. įš
ventintas kun. M. Vau ūke vi
čius laikė pirmas iškilmingas
mišias. 9:30 vai. su procesija,
naujasis Kristaus vynyno dar
bininkas iš savo tėvų namų,
av. Zelina 622, atvyko graži
ai gėlėmis išpuošton baž.-iy
čion. Mišias, de Witt, giedojo
L. K. Bendruomenės choras,
diriguojant p. J. Antanaičiui,
vargonais palydint seselei 1M.
Marcelinai. Pamoksią, sakė
kun P. Balint. Po mišių šutei
kė palaiminimą. Žmonių į pri
micijas buvo gausiai susirin
kę. atrodė Velykos.
Giminėms ir kviestiems sve
čiams vaisęs buvo suruoštos
gimnazijos salėje. Iš tolimes
nių svečių dalyvavo, Niteroi
vyskupo atstovas mons. Reder, Lietuvos atstovas Rio
de Janeire Dr. F. Meieris, lie
tuvos konsulas S. Pauly Al.
Polišaitis. Kun. M. Valiukevi
čius priklauso Niteroj vysku
pijai.

LIETUVOS PARODAI RU
OŠ IT

IRM AOS

BAUŽYS

lo Jaskimo. Po Cr.$ 100,oo
Jono Sprindžio, Igno Lingės,
Juozo Jociaus, Inž. Algirdo
Idiko, Gersono Feigelio, Po
vilo Anbrozevičiaus, Antano
Kairio. Adomo Bučinsku, Me
čio Palecko, A. Graurno. Po
Cr.qJ õü.op Jose Baranqueiros,
Antano Rudžio, Kazio Bace
vičiaus, Kazimiero Toleikio,
Prane Raulušaičio, Prano Lin
gės Albino Markevičiaus. Po
Cr.$ 20,uo Mauricijaus Kaz
lausko.
viso Cr$ j3890,oo
Už paramą nuoširdžiai
dėkojama.

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų,

Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA
1SS1MOKEJIMUI.

Aldonos ir Lauro Sandron
dukrele rugpiučio m. 36 d.
atšventė pirmą gimtadienį

Clínica Dent iria Popu ar

komitetas, pirmininkaujant p.
konsului A. Polišaičiui, buvo
susirinkęs 1 d. rugsėjo. Kons
tatuota, kad paroda eina tvar
kingai. Lietuvos skyrius yra
vienas iš turtingaiusių ir įdo
miausių parodoje. Ypač daug
dėmesio lankytojai kreipia į
rankdarbius Parodai yra rei
kalingi dižiūruotojai, kurių pa
reiga duoti paaiškinimus lank
antiems parodą, ir prižiūrėti,
eksponatai nedingtų.
Vienai dienai reikalinga vie
na ponia ar panelė ir vienas
vyras. Moterys didžiūruoja
nuo 14 vai. ligi 19 vai., o vy
rai - 19 - 23 vai..

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

£

I

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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“^ão Judas UCaiicu”

REIK MOTORO?

n.,-. w W-‘
DIRETOR: Dr. Augusto Rioeiro Leite
Praça Sâo José, 8 - salas 3 e 5

Vila} Zelina >^|

j f

7"

'

Dentaduras — Pontes — Extrações — Obturaçõee
DIURNA E NOTURNA
0

Jį pirksi pigiai, 3 h. p., monofazinį. 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.

