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Antonio de Almeida Morães
Junior ir galop Popiežiaus
legatas. Užbaigiamajame po
sėdyje dalyvavo apie 200 tūks
tančių tikinčiųjų. Gražus Ypi
rangos muzėjaus sodas visas
buvo pilnas žmonių.
Rugsėjo mėn. 8 d. rytą ste
buklingas Dievo Motinos N.
S. Aparecida paveikslas, auto
mobilių procesijos lydimas,
buvo nuvežtas atgal j Apare
cidos baziliką. Ten. kur bus
statoma naujoji bazilika. Bra
zilijos šventovė, talpinsianti
apie dvylika tūkstančių žmo
nių, Popiežiaus legatas atlai
kė šv. mišias ir tuo buvo baig
ta ši didelė religine manifes
tacija.

Iškilmė?, kaip ir visais me
tais, praėjo iš anksto jau ži
noma tvarka su mokyklų,
sporto organizacijų kariuo
menes paradais. Krašto sos
tinėje, Rio de Janeire parade
dalyvavo 25 tūkstančiai karei
vių, o São Pauly-dišimt tūks
tančių.
Kaip visumet, taip ir šiais
metais, kalbėjo respublikos
prezidentas João Café Filho
Savo kalboje visus kvietė
vienybėm kraštą gražinti j
normalias gyvenimo vėžes.
São Faulo mieste nepriklau
f-omybės šventė supuolė kar Naujas prezidentas veikia
tu su
Naujas prezidentas Café
Filho
pasiuntė senato pirmi
Marijos, N. S. Aparecida
ninkui paraginimą, kad sena
tautiniu kongresu,
tas greičiau pasisakytų del
jau senai senatui pasiųsto įs
trukusiu nuo 4 ligi 8 rugsėjo tatymo projekto apie darbi
mėnesio Šio kongreso tikslas ninku dalyvavimą įmonių pel
buvo paminėti 100 metų su ne. Projektas turi daug karš
Brazilijos vyskupu
kakti nuo Panelės Švenčiau tų gynėjų ir aršių priešų.
Priešai sako, kad Brazilija
sios Nekalto Prasidėjimo do
konferencija
gmos paskelbimo. 50 metų prie šitokios santvarkos dar
nuo paskelbimo Marijos N. S, nėra pribrendusi.
Ketvirtadienį Aparecidoje pra
Aparecida Brazilijos tautos
sidėjo
Brazilijos vyskupų
globėja.
DEL STREIKO NUKEN konferencija. Svarsto aktua
Ši religinė manifestacija bu
liuosius Brazilijos katalikų
TÊJO DARBININKAI.
vo puošni ir gausi dalyviais.
reikalus. Kas buvo svarstyta
Į šią šventę Popiežius atsiuntė
Kaip
jau
žinoma,
rugsėjo
ir nutarta bus paskelbta no
savo legatax«a latere» kardi
nolą Piazza, ir keletą aukštų mėn. buvo skelbtas streikas. keletos dienų specialiame kon
bažnyčios hierarku iš užsie Visoj eilej fabrikų, ypač pro ferencijos komunikate.
nio, žinoma dalyvaujant Bra vincijoje, darbininkų reikala
dalyvauja
vimai buvo patenkint , bet so trysKonferencijoje
zilijos episkopatui.
kardinolai,
keliolika
arKongreso programoje buvo lidarumo dėlei visvien neatė kyvyskupų ir apie 50 vysku
religinės praktikos ir bendri, jo dirbti. Fabrikantai pasinau pų.
iškilmingi susirinkimai, kuriu dodami įstatymais daug dar
ose buvo šventei pritaikytos bininkų, ypač ilgiau dirbusius,
atleido iš darbo .loki skun Rusai numušė amerikonu
paskaitos.
lėktuvą
Rugsėjo mėn. 4 d. buvo dai padėties neatitaisys. Strei
bendra mok.vk'ų, gimnazijų kuojant reikia gerai apsižiū
Rugsėjo mėn. 4 d. Japoni
mokiniu, komunija Praça da rėti, ar yra pagrindo streikuo
jos jūroje, nepertoliausia nuo
Sė buvo perpildyta. Dalyva ti ir kaip streikuoti.
vo apie 120 tūkstančių moki
nių.
Rugsėjo mėn. 9 d buvo
Mirus mano bičiuliui ir geradariui Savanoriui Kūrėjui,
meterų bendra komunija Ru
gsėjo mėn. 6 d. naktį, į 7 ru
Vyties Kryžiaus Kavalieriui - atsargos Viršilai
gsėjo buvo mišios ir bedra
komunija vyrams. į Pràça da
AfA ALEKSANDRUI PETKEVIČIUI
Sė susirinko apie S0 tūkstan
čių vyrų
Rugsėjo mėn 7 d., tautos
Jo sūnų Vlada nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi
šventės dieną, iškilmingas
pamaldas laikė Popiežiaus
MELDUTIS LAUPINAITIS.
legatas kardinolas Pizza, da
lyvaujant gubernatoriui, fede
ratinės vyriausybės atstovams,
konsulariniui korpusui ir
apie 150 tūkstančių tikinčių
Para Deputado Federal
jų miniai.
vote no
Pamaldos truko apie pus
trečios valandos. Po pamaldų,
11:30 vai. kalbėję Popiežius
Dr. João Batista Ramos
iš Romos portugalų kalba,
sąryšyje su vykstančiu São
Diretor da Radio Nacional de S. Paulo
Paulyje Marijos garbei kon
gresu.
Rugsėjo mėn. 7 d. vakare,
20 vai istorinėje Ypirangos
kalvoje, buvo paskutinis iš
kilmingas posėdis dalyvaujant
aukštiems Bažnyčios hierar Antrasis Bendruomenes Choro Rėmėju Suva
kams, civilinės valdžios, bei
ginkluotų pajėgų atstovams. žiavimas Prasidės Punktualiai 20 vai. VilaZeŠiame užbaigiamajame po
linos Gimnazijos salėj, 11 rugsėjo.
sėdyje kalbėjo Filadelfijos
arkivyskupas O’Hara ir Reci
bei Glindos arkivyskupas Dom
Lietuvos nacionalinė
M.Mažvydo biblioteka

Gražus Lietuvos vaizdelis
Sibiro krantų, du rusų Mig-i5
lėktuvai numušė Amerikos
karo lėktuvą «Nentuną».
Rusai tvirtina, kad ameri
konai jau buvo jskridę i ru
sų oro zoną,- Vladivostoko
apylinkėse. Amerikonai kalti
na rusus, kad jie iš pasalų
buvo užpulti tarptautinėje zo
noje.
Amerika yra pasiryžusi Ru
siją skųsti Jugtinių Tautų
Organizacijoje.
Lėktuvo numušimas kaip
tik supuolė su vykusiu tuo
metu Maniloje suvažiavimu,
kur buvo aptartas Azijos gy
nimas nuo komunizmo Rimai,
nerėdami parodyti, kad jie
drąsiai jaučiasi, nukirto ame
rikonų lėktuvą.
Kaipo atsakymas į lėktuvo
nukirtimą,Formozos kiniečiai
8 d. rugsėjo atakavo komunis
tinės Kinijos Amoy salą, kur
buvo sukoncentruota laivų.
Amerikos visuomenė į lėk
tuvo nurausima reagavo jau
triai. Kaikurie senatoriai pri
siuntė prezidentui telegramas
prašydami nutraukti diploma
tinius santykius su Rusija.
Bot prezidentas randa reika
linga palaikyti diplomatinius
santykius Nežinia kaip aiškin
ti toki švelnų Amerikos vy
riausybės laikymąsi: silpny
bės ar didelės politinės
išminties
ženklu. Laikas
parodys.

Europos politika nesusi
gaudo

Francūzij<><- parlamentui at
metus Europos Gynimo Ben
druomenė* planą, politikui pa
sijuto neteka žemės po kojo
mis Prancūzai keleriu metų
darbą rankų pakėlimu sunai
kino Bet Vokietija, nežiūrint
kokiu keliu, turi būt apgin
kluota ir jtiaukta i bendrą
Europos apsigynimo planą.
Šiuo reikalu kaip tik suka
Europos politikai galvas.
Šaukia įvairius suvažiavi
mus. Vienur renkasi «penki»,
kitur «devyni», dar kitur «keturi» Juo ilgiau vakaruose
nesusigaudys, tuo daugiau
Maskva pasinaudos. Yra atė
jęs momentas vieną kartą
reikalai vakarų Europ. sutvar
kyti. Priešingu atveju, Vokie
tija gali nueiti visai nepagei
daujamu keliu.
PAVERGTOMS
TAUTOMS
MAŽA VILTIES
greitu laiku išsivaduoti iš
komunistinio jungo. Komunis
tinės santvarkos jokia propoganda per radio nesugriaus.
Amerika rūpinasi visokiomis
sutartimis tik save apsisaugo
ti. Del pavergtų kraštu ginklo
.nepakels. Karas kils tuomet
kai Amerika su Anglija bus
komunistinio bloko smaugia
mos.

Para Deputado Estadual
vote no

Enginheiro Dr. Arnulfo Pereira dos Santos
COMIÇÃO:
Casimiro Ambrozevičius
Dr. Luiz Rangel
Alfredo Terra de Souza
Marco Alcari
Claudio Ranzini
Roque Maloteste
Escritorio: Rua Sete de Abril, 252, 6 to andar
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VIa Sudarančiu Grupiu Atstovu Pasitarimo
1654 m. gegužės! d. sutartu ir priimtu
nutarimu tekstas.
VLIKo UŽDAVINIAI
VLIKo vyriausias tikslas
yra nusakytas jo 1944 m. va
sa r o 16 d. deklaracijoje. Lie
tuves išlaisvinimas ir nepri
klausomos valstybės atstaty
mas.
VLIKo tikslas lieka nekin
tamas visam laikui, kol tęsia
si Lietuvos pavergimas, prie
bet kurios tarptautinės politi
kos padėties ir sąlygų. Tarp
tautinės padėties ir sąlygų
pakitimas, neliesdamas VLIKo
tik-'ų, gali paveikti tik jo vei
klos metodus.
VLIKo bet kurioms tarptau
tines politikos sąlygoms esant
turi reikšti lietuvių tautos po
li’inę valią šioje geležinės
t*/dangos pusėje. Jis vado
vauja Lietuvos laisvinimo ak
cijai ir yra galutinis jo reil alų sprendėjas. Kilnioms
VLIKo funkcijoms turi atiti
kti jo organizacija, asmeninė
sudėtis, jo veikimo sąlygos ir
sprendimai.

junga būtų pripažinta agreso
riumi.
6. Bendradarbiauti su Sovie
tų pavergtųjų tautu egzilinėmis ir kitomis tarptautinėmis
organizacijomis, siekiant oku
panto veiksmų pasmerkimo,
jų sustabdymo ir Lietuvos iš
laisvinimo.

KAREIVIU DAINA
Kuprinėse ne šilko‘.skaros,
Ne auksu lietos juostos:
Mes grįšime nuskarę
Į savo krašto uostus.
Sukruvintuose lopuos
Mes slėpsim laisvės skydą.Nuo Dzūkijos lig kopų
Pasveikins mus išvydę!
Pražys vėl baltosios ramunė»
Žvangės naujų pjovėjų dalgės,Sūnums paunksny panemunės
Į širdis džiaugsmas bus pažvelgęs!

Bet
Nei
Tik
Jūs

jūs nelaukit, sesės,
šilko, nei karolių! —
į lankas gimtąsias
laukit grįžtant brolių!

mo ir lietuvybės išlaikymo
darbą.
IV.

INFORMACIJA

1. Informuoti laisvąjį pašau
lį apie krašto ištremtųjų ir
išeivijos padėtį ir veikti vie
šąją jo nuomonę Lietuvos iš
laisvinimo naudai.
2. Rinkti informaciją iš
pavergtojo krašto, centrali
zuoti, vertinti bei tikslingai
panaudoti surinktąją medžia
gą*
3. Organizuotai ir sistemin
gai informuoti pavergtąjį
kraštą.

1. Siekti kovojančios dėl
Lietuvos išlaisvinimo politiš
kai organizuotos lietuvių vi
suomenės konsolidacijos;
2. Laikyti ryšius ir siekti
bendradarbiavimo veiksniais;
3. Siekti suderinto Lietuvos
valstybės ir lietuvių tautos
reprezentavimo visais atve
jais.
11. LIETUVOS LAISVINIMO
GAIRĖS.

vašin2toi!e. Baltuosiuose Rūmuose, prez. Eisenhoweris svei
kina J'oįhis šeimyną, sėkmingai ištrūkusią iš anapus geleži
1. Budėti ir imtis žygių, nės uždangos, iš Vengrijos. Kopus turi tik vieną koją. Kita
kad Lietuvos valstybės suve
buvo nukirsta komunistų minos bėgant per rubežių.
renumo suspendavimas lais
2. Skatinti lietuviškų orga
vojo pasaulio valstybių ir ti ir imtis jo sudarymo inici
atyvos
politiškai
tikslingu
me
nizacijų
iniciatyvą švietimo ir
tarptautinių institucijų nebū
tu.
kultūros
srityje ir organizuo
tų pripažintas ir pateisintas.
5
Imtis
žygių,
kad
JTO
ti
tai
veikiai
pagalbą.
2 Imtis žygių, kad Lietuvos
būtų
iškelta
Sovietų
Sąjungai
suverenumo vykdymo atstaty
3. Ypatingo dėmesio skirti
mas būtų laisvojo pasaulio byla dėl agresijos Baltijos jaunimą išlaikyti lietuvišku ir
valstybių ir konsularinių ins- valstybėse ir kad Sovietų Są traukti jį į Lietuvos laisvini

Kaip jie mus sušaudė
Pulk. J. Petruitis

58 3 Susitarimas su užsienio
valstybėmis arba atskirais jų
atstovais kontrrevoliuciniais
tikslais, o taip pat pagalbos
teikimas užsienio valstybei,
su kuria TSR Tąjunga yra
karo padėtyje arba kovoja su
ja prieš intervenciją bei blo
kadą, baudžiamas:
aukščiausiąja socialinės
apsaugos priemone - sušau
dymu...
58-6 Špionažas, t. y. rinki
mas, vogimas ir perdavimas
žinių, kurios dėl jų turinio
ypatingai saugomos ir laiko
mos valstybine paslaptimi, už
sienio valstybėms, kontrrevo
liucinėms organizacijoms ar
ba privatiems asmenims, bau
ūžiamas:
laisvės atėmimu ne trum
pesniu, kaip trejų metų,
konfiskuojant jo turtą, o tais
atvejais, kai špionažas TSR
Sąjungai davė arba galėjo
duoti nepaprastai sunkių pa
darinių, - aukščiausiąja so
eialinės apsaugos priemone
- sušaudymu...
Perskaitęs minimus straips
nius, pasirašiau. Visi trys

Juozas Mikuckis

titucijų politinių programų
dienotvarkėje.
III, LIEUVYBÊS IŠLAIKY
3. Siekti Lietuvos diplomą*
MAS
IR IŠLAISVINIMO JEGU
tinių ir konsularinių įstaigų
TELKiMAS.
atstatymo ar įkūrimo pasau
lio valstybėse.
1. Skatinti ir telkti visas
4. „Tirti galimybes Lietuvos lietuvių išeivijos jėgas išlais
egzilinei vyriausybei sudary vinimo reikalui.

I. ORGANIZACINIAI UŽ
DAVINIAI.

(Tąsa)
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straipsniai - sušaudymas. Dun
kovas, dar kartą priminė, kad
teismas lengvinančių aplinky
hių mano byloje nerasiąs, pa
siuntė mane atgal į karcerį.
PAGUNDA NUSIŽUDYTI

Diena iš dienos tos pačios
ir tos pačios palšos sienos,
lange eilė grotų, kreivos du
rys ir naktys, bjaurios naktys,
be miego... Kada tai baigsis
- nežinia. Didžiausia mano
svajonė beliko miegas, mie
gas ir miegas. Kad bent grei
čiau numirčiau: tada tai bent
miegosiu ir miegosiu, nebe
girdėsiu tos prakeiktos ko
mandos: «kelk» ir «gulk,» Kad
ta gerutė mirtis greičiau atei
tų - tada mano sielos gyveni
mui nieko nebereikš taip be
galo ilgas laikas, tada bus
man vis tiek: ar viena dieną,
ar tūkstantis metų - niekas
nebesakys: «Kelk, kuo tu var
du, tėvo vardas, pavardė».
Taip įstrigo į galvą mintis
apie mirtį, kad ir guldamas
ir keldamas vien apie ją te
galvojau, analizuodamas ją
iš visų pusių. Juk mirtis vis
ką nugali ir pasmerkia malo
numą, skausmą, garbę, geni

jų ir grožį. Laidojant garbin
guosius žmones, įleidus karstą
į duobę, paprastai yra sako
mos kalbos, kurios dažniausi
ai prasideda šiais žodžiais:
«Negailestingoji mirtis išplėšė
dar vieną mums brangų žmo
gų, bet jo kilnūs darbai am
žinai gyvens». . Tuo, be abe
jo, mes norime pasipriešinti
mirties jėgai, pasigirti, kad
mes jos nelabai bijome, ir gy
vuosius paskatinti toliau dirb
ti visuomenei naudingus dar
bus. Tačiau mirties neaugąs
dinsi ir gyvuosius tuo mažai
te paskatinsi dirbti. Gyvieji,
kaip dirbo, taip ir dirbs, nes
juos verčia dirbti kita jėga,
ir kiekvieno žmogaus mirtį
mes taip greit užmirštame,
lyg kad mirtis būtų palietusi
tik jį vieną, bet nemuš visus.
Mums neateina į galvą, kad
dabartinis gyvenimas, kurį
mes taip mylime, nebebūtų
taip malonus, jei mirties nebū
tų. Juk mirtis ir yra ta pas
laptingoji jėga, kuri ir verčia
mus gyvenimą mylėti. Tai
Aukščiausias Protas, įvesda
mas mirtį, taip visa sutvarkė,
kad gyvenimas ir visa gamta
mums būtu malonūs.
Ne kas kita, kaip šios min
tys ir tos palšosios sienos su
kreivomis durimis privedė
mane prie to, kad galutinai
nutariau greičiau užmigti, am
žinai užmigti, mirtį patirti, ne

4. Rinkti medžiagą Lietu
vos valstybei ir jos pilie
čiams karo ir okupacijų
padarytų nuostolių atlyginimo.
5. Studijuoti išlaisvintos Lie
tuvos padėties Europos san
tvarkoje problemas, ypatin
gai tokias, kurios surištos su:
ą) Baltijos valstybių,
b) platesnės apimties sritinė
mis federacijomis (Balto-Skan
dijos, Vidurio Europos ir kt.),
c) visos Europos integracija,
d) atitinkamu suverenumo
siaurinimu ir
e) Lietuvos ūkio atitinkamu
priderinimu.

B. Vidaus problemos.
V. LIETUVOS ATSTATY
MO PROBLEMOS.
a) Išlaisvintos Lietuvos valssantvarka ir administracija,
A.Užsieninės problemos.
b) ekonominiu atstatymu,
1. Nusistatyti, kokių Lietu c) žemės ūkio atstatymu,
vos valstybės sienų siektina, d) socialinės ir sveikatos ge
su kuo ir kaip sienų klausi rovės tvarka ir
mai spręstini ir paruošti me
džiagą atitinkamam Lietuvos e) švietimo ir kultūros orga
nizacija
atstatymui paremti.
2. Siekti santykių aiškini Komisijos Piamininkas: Henri
mo ir kylančiu problemų kas Blazas
sprendimo su Lietuvos kai Sekretorius: M. Brakas
myninių tautų veiksniais.
3. Tirti Lietuvoje būsimos Nariai: Pr. Vainauskas, VRastinis. A. Trimakas.
repatrijacijos problemas.

belaukti, kol jie mane sušau
dys, kad šunes ant mano ka
po...4 kaip man Dunkovas
sakė.
Bet kaip čia dabar numirti?
Reikia šiokių tokių priemonių.
Begalvojant apie priemones,
dingtelėjo į galvą, kad jie iš
kelnių metalines sagas ir plie
ninį kabliuką išplovė, bet į
kelnių medžiagą įsiūtos plie
ninės vielos kabutės nepaste
bėjo - ji liko kelnėse. Tuojau
ją išplėšęs ir, ištiesęs, prade
jau galąsti į sieną palei lan
gą, nuolat pažvelgdamas į
«vilkelį», kad prižiūrėtojas
nepastebėtų. Aštriai išgalandęs vieną vielos galą, tuojau
išbandžiau, ar bus galima per
piauti rankos arteriją. Pašino
dė, kad taip padarytas peiliu
kas buvo pakankamai aštrus,
nes kairiosios rankos odą,
kur arterija eina, labai len
gvai prabrėžė. Nusižudyti nu
tariau nakties metu, gulėda
mas, kad prižiūrėtojas negalė
tų atkreipti dėmesio. Dienos
metu žudantis, kraujui nubė
gus, galėčiau nusilpęs sus
mukti, prižiūrėtojas pastebė
jęs praneštų gydytojui, kuris
galėtų atgaivinti.
Nekantriai laukiau nakties,
kad įvykdyčiau sumanytąją
savižudystę, nors vidinis jaus
mas dar labai kovojo su šia
mintimi: juk vis tiek vienoda
nuodėmė - nužudyti žmogų -

save ar kitą. Po komandos
«gulk» ne tuojau griebiausi
vykdyti savo sumanymo - vis
dar galvojau. Taip begalvoda
mas pradėjau snausti ir, tur
būt, užmigau, nes ėmiau sap
nuoti, bet taip gyvai ir aiški
ai. kad atrodė ne sapnas, o
gryniausia tikrovė: staiga prie
pat galvos pamačiau savo
draugą, karine uniforma, su
miline ir kepure bestovintį,
a. a, majorą Juozą Tomsų.
Jis labai aiškiai į mane praš
neko:
—- Mielas Jonai, nedaryk
to, ką sumanei: aš negerai
padariau...
— Iš kur tu atsiradai. Juo
zai? - pakėlęs galvą paklau
siau, manydamas, kad, man
bemiegant, jį , atvarė į mano
kamerą. Bet staiga jis dingo
iš mano akių.
Net nejauku pasidarė. Apsi
vertęs ant kito šono, pradėjau
mąstyti apie Juozą. Iš kur
toks keistas kliedėjimas? Atsi
miniau, kad jis dar prieš tris
mėnesius šitame pačiame ka
Įėjime nusižudė. Kodėl jis da
bar man pasirodė?.. Tik nese
niai sužinojau, kad jis greta
šio karcerio, 69 numeryje, nu
sižudė.
Bemąstydamas apie Juozą,
vėl užmigau.
(B. B.)
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Verkdami Nerykite Ašarų Bus Sveikiau

Kiek Lietuvoje Areštuota ir ištremta Žmonių

Verkdamas žmogus išlieja
savo skausmą ir sielvartą aša
romis, ir ne be reikalo ši že
mele vadinama «ašarų slėniu.»
Senovės egiptiečių, graikų ir
romėnų kapuose randami mo
liniai maži indeliai, kuriuos
priverkdavo mirusiųjų artimie
ji, o dažnai ir pasamdyti ver
kikai. Ašaros būdavo palaido
jamos kartu su mirusiaisiais,
kaip meilės ir prisirišimo
ženklas.
Ir mūsų liaudies tautosako
je ir raudose randama grau
džių ašarojimų. Regis, ir se
novės lietuviai, pritrūkus sa
viskiams ištekliaus raudoti
mirusiųjų, griebdavosi samdy
ti ašaringus «profesionalus.»
Mokslas žiuri į ašaras iš
kito kampo. Jis ištyrė, kad
ašaras gamina dvi liaukos,
esančios akies įdubime. Jos
pradeda gaminti ašaras tik po
'dviejų ar trijų mėnesių kūdi
kiui gimus. Čia paaiškėja, ko
dėl naujagimiai «verkia», klyk
darni be jokių ašarų. Taip
pat pastebėta, kad vyrai ma
žiau verkia.
Lai kas yra linkęs manyti,
kad ašaros yra savotiški nuo
dai, nes 1922 m. buvo jose
pastebėtas elementas, lisozima vadinamas, kurio paskir
tis yra ginti žmogaus organiz
mą nuo ligų, ypač nuo me
ningito.
Lisozima pastebėta ir ulce
rom sergančiųjų viduriuose.
]š to daroma išvada, kad su
silaikyti nuo ašarų,arba verk
ti «krokodilo» ašaromis ir jas
ryti, yra nesveika ir galima
susirgti ulcerom. Išvada sus
tiprinama dar ir tuo faktu,
kad motervs keturis kartus
daugiau ašarų išlieja už vy
rus ir moterų sergančių ta
liga pasitaiko keturis kartus
mažiau nei vyrų.
Ne be reikalo poetai ašaras
dievina, o ir norinčiam būti
sveikam
patartina dažnai ir
gerai išsiverkti.
M-s

1945 - 1951 m. bėgyje.

Nori deportuoti tremtini
Chicagoje vyksta byla trem
linio Petro Wolcovec. Jis, kaip
Lenkijos
ukrainietis, buvo
įleista* j JAV, o dabar paaiš
kėj(>. I ad jis buvo Rusijos
ukrainietis. Norima jį grąžin
ti į SSSR. Tremtinys aiškina
si, kad tuo laiku visi buvę
Rusijos
piliečiai prievarta
buvo grąžinami į Sovietiją,
kur jų laukė kančios ir mir
tis. Saugodamas savo gyvas
tį jis, kaip ir daugelis kitų,
nuslėpė savo kilmę iš Rusijos. Jo bylą veda specialus
tardymo valdininkas, atsiųstas
iš New Yorko imigracijos įs
taigos. Tardymas baigtas, bet
šis reikalas^ dar specialiai
apsvarstomas.

DUOMENYS, GAUTI IŠ GRĮŽUSIU.! U APKLAUSINĖJIMO.

Sovietams užėmus Rytprū
sius, tūkstančiai vokiečių, gel
bėdamiesi nuo bado mirties,
traukė 1945-1946-1947 metais
Į Lietuvą. Lietuviai tiek kai
muose tiek miestuose, nors
ir patys sunkiai versdamiesi,
mielai davė jiems prieglobstį
ir dalinosi su jais paskutiniuo
ju duonos kąsniu. Tokiu bū
du daugumas jų laimingai su
laukė 1951 m. gegužės mene
šio, kada jie buvo Sovietų
grąžinti į Vokietiją.
Išgyvenę Lietuvoje penkis
ar daugiau metų, jie gerai pa
žino kraštą ir žmones. Jie
taipgi buvo gyvi liudininkai
didžiųjų trėmimų ir nuolatinių
areštų, nubloškusių nevieną
mūsų tautietį į tolimąjį Sibirą.
Jų parodymais remiantis, ga
lima susidaryti gana tikslų
vaizdą apie tuos nuostolius,
kuriuos mūsų tautai teko pa
kelti nuo antrosios Sovietų
okupacijos pradžios iki 1951
metų vidurio.
Trėmimai ir areštai sunki
ausiai palietė mūsų tautą, jie
neabejotinai iki šiol sudarė
didžiausią mūsų tautos nuosto

lių žmonėmis dalį. Beveik vi
sų, iš Lietuvos 1951 metais
grįžusių, vokiečių nuomone,
didžiausi. masiniai trėmimai
įvyko 1948 m. gegužės mėn.
ir 1949 m. kovo mėn., t. y.
pradėjus intensyviai kolekty
vinti Lietuvos žemės ūkį. Tų
trėmimų tikslas ir buvo pa
laužti mūsų tautos pasiprieši
nimą sovietiniam rėžimui, ypa
tingai ūkininkų pasipriešinimą
kolchozų1 įvedimui, išraunant
iš mūsų tautos aktyviausią ir
pajėgiausią su Sovietų užma
čiomis kovoti lietuvių tautos
dalį, o likusius krašte tomis
žiauriomis priemonėmis tiek
įbauginti, kad jie besąlyginiai
pasiduotų Sovietų valiai.
Iš 237 vokiečių sugrįžėlių,
kurie atsakė į klausimą, kuri
ais metais ir kaip dažnai bu
vo Lietuvoje, masiniai tremia
mi žmonės, 201 nurodė 1948
metus ir 213 - 1949 metus. Ki
ti vėl tvirtino, kad buvo ma
sinių deportacijų jau ir prieš
1948 m. ir taipogi po 1949-jų
metų. Tuos 237 vokiečių atsa
kymus galima suvesti į šitą
lentelę:

Bern. Brazdžionis

VISAS TURTAS
Daug išsinešėn mes turtų iš tėvvnės,
Kur paliko žemė ir namai,
Kur paliko kančios ir skausmai,
Vasaros-kaip auksas, žiemos-sidabrinės...

Daug išsinešėm, o tuščiosįmūsų rankos,
O tušti kelionės ryšuliai.
Rodos, visa liko pakelėj Kaip berželis, kaip sodybos, kaip tos lankos...

Tuščios rankos. O krūtinėj žiba:
Visas turtas tilpo šiadyse!
Visas turtas: protėvių dvasia,
Laisvės siekis ir gyvos širdies kūryba.

1. Ar žinai... kad planeta Marsas šiais metais buvo prisiartinęs 40 milijonų 300 tūks
tančių mylių nuo žemės - tai trumpiausias nuotolis per paskutinius 15 metų. Įvairių kraštų
mokslininkai tyrinėjo, ar yra Marse gyvybė, kokia temperatūra ir t. t.
2. So\ietu Rusijos darbininkas negali palikti darbo ir eiti gersnio ieškoti, nes bus laiko
mas «dezertyru» ir dešimčiai metų bus išsiųstas į sunkiųjų darbų stovyklas.
3. Juru gilumoje yra daug maisto žuvų pavidale, taip vandenynas gali išmaitinti dabar
tinę žmoniją, o gal net ir būsimą.

Metai

Tvirtina buvus
masinius trėmimus

Įsakmiai neigė buvus
masinių trėmimų

1946
1947
1948
1949
1950
1951

3
>6
201
213
32
14

6
6
o
6
48
52

Šioje vietoje būtų tikslu
išryškinti «masinių» sąvoką.
Masinius trėmimus reikia su
prasti {plataus masto deporta
cijas, kurios pravedamos gan
trumpo ’laiko bėgyje vienu
metu visame krašte, pagal
sudaryta planą, Tremiama
šeimomis, žmonėms leidžiama
pasiimti su savimi tam tikras
Susižinojimo priemonė
kiekis daiktų ir ištrėmimo
PHo Kanarijis Gomeros salos vietose jie ne visi talpinami
py Tento jai visas žinias per- į darbo stovyklas, o įkurdina
duuua grynai savo tautinėmis mi laisvėje, nors jų judėjimo
priemonėmis —švilpimu. Tu laisvė ir yra ribota.
Kitas vėl dalykas yra areš
rėdami ką pasakyti ar duotitai
už įvairius nusikaltimus
svarbesuę žinią, sukiša visus
sovietinei
tvarkai ir rėžimui,
>ankos pirštus burnon ir, mo
kokio
pobūdžio
tie nusikalti
duliuodami keistais tonais gar
mai
bebūtų:
sakysim,
palai
eą, švilpia taip garsiai, kad
girdis už keliolikos kilometrų. kymas ryšių su partizanais,
Jų moterys šį bilda vartoja priešinimasis Įjungimui į kol
pletkamis skleisti, tačiau, tar chozą. kritikavimas įvairių
tum į ausį sakytų, neįstengia sovietinės santvarkos reiški
taip toli nušvilpti, kaip vyrai. nių, kaip tai kolchozų įvedi
Švilpimu saloje paskelbiamos mo. darbo normų dydžio ir t.
prekių kainos, atvažiavimas t. Kaip žinome, žmogų sua
svetimtaučių, mirimai ir gimi reštuoti ir nuteisti Sovietų
mai. Kai atvyksta britų vyri Sąjungoje užtenka labai ma
ausybės., mokesčių rinkėjas, žos priežasties ir tų priežas
pimieji jį išvydę plonai švil- čių gali būti labai įvairių,
ptelėja, ir visi gyventojai iš nekalbant jau apie krimina
linius nusikaltimus
Arešto
sislapsto po krūmus.

pasėkoje suimtasis taipogi
dažniausiai nuteisiamas iš
trėmimui, bet tai jau yra
sprendimas, taikomas jam as
meniškai. šeimos nariai gali
būti to sprendimo ir nepa
liesti. Nuteistasis ištrėmimo
vietoje jau yra patalpinamas
j darbo stovyklą. Antra ver
tus, jo tremties laikas bent
formaliai yra ribotas, tuo tar
pu kai pirmosios kategorijos
asmenų neribotas.
Kada buvo trėmimai?
Turint tad galvoje tą skir
tumą tarp masinių trėmimų ir
trėmimų po areštų, kaikurių
vokiečių tvirtinimus, kad masi
nių trėmimų prieš 1948 m. ir
po 1949 m., reikėtų laikyti
greičiausiai
nepamatuotais.
Priežastys, kodėl jie davę
tokius parodymus, gali būti
įvairios; Viena, šalia masinių,
visą Lietuvą apimančių, trė
mimų neabejotinai buvo kraš
te ir vietinio pobūdžio trėmi
mų, sakysime, kai būdavo iš
tremiami ištisai kaimai, ku
rie buvo skaitomi partizanų
lizdais. Jei asmuo, kuris vė
liau davė savo parodymus,
buvo tokio įvykio liudininku,

jam lengvai galėjo pirštis iš
vada, kad tas pats vyko ir
kitose Lietuvos vietovėse.
Antra, žmonių areštai už įvai
rius prasižengimus sovietinei
santvarkai įgaudavo kartais,
ypatingai paskirose vietovė
se, masinįjjobūdį, taip kad
tokiais atvejais paviršutiniš
kam stebėtojui iš šalies gal
ir sunku buvo atskirti, ar tai

areštai ar trėmimai. Todėl
daugumas grįžusių vokiečių
nedaro
tokio jau ryškaus
skirtumo
tarp trėmimų ir
areštų, jie daugiau linkę su
plakti tas sąvokas krūvon,
vaduodamiesi tuom, kad tiek
areštuotasis tiek ištremtasis
visvien pagaliau atsiranda ta
me pačiame Sibire. Taipogi,
vertinanti pareiškimus apie
masinius trėmimus prieš 1948
ir po 1949 metų, reikia turė
ti galvoje ir paprastas atmin
ties
klaidas. Neabejotiniai
nemaža dalis tų 19 liudinin
kų, kurie pareiškė masinius
trėmimus buvus 1947 metais,
paprastu paprasiausiai šukei
tė tuos metus ru 1948 metais,
lygiai kaip nevienas iš tų 31
liudininkų, kurie tvirtino, kad
masiniai trėmimai buvo 1950
m., bus apsirikęs, sukeisda
mas tuo metus su 1949 me
tais, Toliau reikia skaitytis ir
su faktu, kad vienas kitas grį
žusių iš Lietuvos vokiečių bu
vo ten tik 1948/49 metais, gi
prieš tai ir vėliau iki grįžimo gyveno Rytprūsiuose, ir
tais metais vykusius Lietuvo
je trėmimus, kurių jis buvo
liudininku, paskaitė kaip įpras
tiniu reiškiniu kiekvieniems
metams.
(B. D )

DĖMESIO!
Asmenys norintieji išvykti CANADON kreipiasi tuo rei
kalu pas įgaliotinį p. MELDUTĮ LAUPINAITĮ, kuris tar
pininkauja legaliam dokumentų sutvarkyme laike 12 mė
nėšių, už tą laikotarpį išduodamas raštišką garantiją.
Kreiptis: Pirmadieniais ir Penktadieniais nuo 10 iki 12
RUA CONCEIÇÃO, 134-2 SalaÇ222 - Teki. 35-9953

Šeštadieniais ir Sekmadieniais jo namų raštinėje Rua
Projetada, 9 - Vila Primavera - Estrada Sapopemba.
Laiškais - Caixa Postai 118 - São Paulo

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.
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1. Pietų polius yra padengtas ledu ir sniegu vieno kilometro aukštumoje. Gi šiaurės
polius yra po vandenyno ledu.
2. siaurės Korėjos lakūnas Nu Kom Šok, pasidavė sąjungininkams su rusišku lėktuvu
Mig-15 visai nieko nežinodamas, kad už pasidavimą buvo paskirta šimto tūkstančių dolerių
atlyginimas. Jis tvirtina, kad iš komunistų pabėgo norėdamas būti laisvu žmogumi.
3. Žemės temperatura didėja vienu Farenheit laipsnių kas 60 pėdų gilyn. Trijų kilome
trų gilumoje jau gali virti vanduo.

vo brangios organizacijos
kongresą
ruoš
Michiga
no ežero pakrantėje, didžiau
sios Š. Amerikos industrijos
Rugsėjo mėn. 4-5 d. Čika mieste, Čikagoje, kur ir lie
gos mieste Įvyko Ateitininkų tuvių yra daugiau negu Vil
Federacijos kongresas. Tai niuje ir Kaune.
jau ketvirtasis kongresas. Šis
Karo ir tremties audros atei
kongresas jau buvo ruošia tininkų dvasios nepalaužė.
mas ir turėjo įvykti 1940 m. Idėjos, jei didžios, nemiršta
birželio mėn. pabaigoje seno kaip žmonės, sako Maironis.
ję Lietuvos sostinėje Vilniuje. Nemirė nė ateitininkų idėjos,
Bet raudonoji armija Lietuvą nors jos neina be skausmo,
užplūdo birželio mėn. 14 d. karionės... Kai pirmojo pašau
ir kongresas teko atidėti. Ir linio karo metu ateitininkija
niekas tuomet nesvajojo, kad išblaškyta po svetimus kraš
lietuvis katalikas intelektua tus ne tik nesunyko, bet su
las, studentas, moksleivis sa pagausėjusiomis gretomis ir

Ateitininku kongresas
Čikagoje.

Reikalfngas advokatas byloms vesti?
Nieko nelaukdamas kreipkis į

Advokatą Decio Farias

?

j

Raštinė." R. Santa Teresa, 28, Q-to and. salas 60Ą ir 605. \
(kampas Praça da Se) Fone: 35-8240 ir 82-0064 \

Geriausias būdas sutaupyti šiais nepastoviais laikais yra
dėti pinigą į nejudamą nuosavybę, ilgai sau galvos
nesukdamas įsigyk PIGIA KAINA, vos Cr$ 20,00 už me
trą žemės, ILGAM ISSlMOKĖJlMUl, dešimt pro
centų įmokant užperkant, patogioj ir gražioj vietoj,
JARDIM DAS LAVRAS,
buvusioj fazendoj Lavras, vos už 9 kilometrų nuo Ribei
rão Pires, prie Our > 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 Vita Tijūnėlį. Iš miesto eina
autobusai Guro Fino pro pat minėtą nuosav^ę.

konkrečiais planais grįžo iš
karo griuvėsių kurti laisvos
nepriklausomos Lietuvos, taip
ir gyvenimo momentas, kuris
yra nepaprastas, istorinis lau
kia iš lietuviškos katalikiškos
inteligentijos, moksleivijos rei
kšmingų darbų. Tuo tikslu ir
buvo sušauktas šis kongresas
Čikagoje. Čia buvo peržiūrė
ti, svarstyti nauji gyvenimo
iškelti uždaviniai ir priemo
nės jiems įgyvendinti. Šis kon
gresas bus istorinis, įlies nau
jo gyvybės kraujo į lietuviš
kos išeivijos senstantį kūną.
Deja, šiame kongrese ne
gali dalyvauji visa eilė atei
tininkų kūrėjų bei jų vadų.
Netarė šiame suvažiavime žo
džio ateitininkijos tėvas prof.
Pranas Dovydaitis. Jis kaž
kur ištremtas į Altajaus aukš
tumas. Buvęs prezidentas
Stulginskis mirė ištremtas Si
biran. Nesenai gauta žinia
apie mirtį arkivyskupo M. Rei
nio, mirusio Vladimiro kalėji
me. Sunki kalinio dalia pa
kirto jėgas Dr. Igno Skrupskelio. Nacių stovyklų žiauru
mo neatlaikė Dr. K. Baubą,
kun. Alf. Lipniúnas ir t. t.
Žuvusių vietas papildo nau
jos jėgos.
Rubu eilutė po 50 metu

Prieš 50 metų vienas Chicagos rubu krautuvės savinin
kas prišnekėjo 18 metų amži
aus jaunuolį pirkti brangesnį
kostiumą, negu vaikinas buvo
pramatąs, pažadėdamas jam
kitą kostiumą nemokamai už
50 metų. Šiomis dienomis,
prieš 50 metų pažadėtasis kos
tiumas buvo įteiktas tam pa
čiam vyrui, dabar jau 68 me
tų amžiaus sulaukusiam.

1854 m. rugsėjo 11 d.

kalingų šaltinių. Lengviau yra
surinkti statistikos daviniai,
bet daug sunkiau su iliustra
cijomis, nuotraukomis jų ori
ginalams esant Lietuvoje, už
sienyje turint dažnai netobu
las nuotraukas. Todėl ir ver
tinant bet kokį iliustruotą lei
dinį, ši aplinkybė visumet
reikia turėti dėmesyje.
«Lituania Iliustrada», kaip
pats vardas rodo, «iliustruoto
ji Lietuva», yra paremta ne
straipsniais, bet iliustracijo
mis. Atrodo, kad redaktoriai
stengėsi surinkti pačias geri
ausias, kartu ir istorinės ver
tės, iliustracijas, kokias tik
galima surasti užsienyje.
Daugiausia vietos paskirta
Vilniaus vaizdams ir Čiulionio
kūrinių fotografijoms. Supras
ti didžiojo menininko Čiurlio
nio kūrybą iš įdėtų nuotraukų
yra jei jau neįmanoma, tei
bent sunku. Pati geriausiai
vykusi, spalvuota, Juros so
nata.
Pageidautiną butų, kad ir
ne ilgas spraipsnis apie lietu
vių kalbą, Lietuvos istorijos

svarbesnesni daviniai,'kad lie
tuvius ir jų kalbą negiminiuo
tų su slavais ir ^nemanytų,
kad Lietuva, kaipo valstybė,
istorijos viešumon išėjo tik
po pirmojo pasaulinio karo.
Bendrai leidinys yra gražiai
išleistas, gerame popieryje ir
labai tinkamas supažindinti
su Lietuva kalbamiems portu
galų bei ispanų kalbomis.
Apie Lietuvą portugalų kal
ba knygų maža turime. «Litu
ania Ilustrada» šią spragą su
mažins. Kiekvienam inteligen
tui svetimšaliui, suprantan
čiam portugališkai, drąsiai
galime duoti į rankas. «L.I.»
Pavartęs knygos puslapius
įsitikins, kad lietuvių tauta
turi savitą kultūrą ir yra ver
ta didesnio susidomėjimo. Lie
tuviai, norintieji kartais įtei
kti dovaną brazilui, patartina
vietoj kokių nors kitų pirki
nių, įteikti «Lituania Iliustra
da». Kiekvieno susipratusio
lietuvio namuose turėtu būti
«Lituania Iliustrada».

Ar jau įsigijai rašytojos K. Pažėraitės idomų roma

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

ne - nieko nelaukdamas kreipkis į Mūsų 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 BALDU? KREIPKIS į TAUTIEČIO

J. L. GalinsKas Ltda.

Knyga portugalu kalba
apie Lietuva.

Nesenai iš spaudos išėjo
Lietuvos pasiuntinybės išleis
ta, redaguota Rachel Portella
Audenio ir Petro Babicko «Li
tuania Ilustrada». 135 pusi.
Šiandien leisti knygą, kada
esame iš tėvynės ištremti, nė
ra lengva. Esame toli nuo rei

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

Madeiras do Brasil

PERES

& PRANAS LTDA.

Importação — Exportação
Raštinė? Av. Churchill, 94 - ll.o and. - sala 111©
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

1. Viena žuvų rūšis prie Azorų salų iššoka net 7 metrus krantan iš vandenyno.
2. Felisa Rincon de Gautier, Porto Rico miesto prefeitė, Amerikos Moterų Sąjunga
1954 m. ją išrinko Amerikos Moterimi.
3. Žemiausia temperatūra yra Sibire.

MŪSŲ

1554 m. rugsėjo 11 d.

Jprmdys & Čia
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LIETUVA

I.asà i
Nori, kad «Mūsų Liete
va» butų lietuviškojo gyveni
mo veidrodis?
— Bendradarbiauk joje
pranešdamas visas naujienas
iš savo apylinkės, miesto ar
interioro.

Industria e Comercio de Calçados

PARDUODA

troa.

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

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS.

Ro Javaes, 719

-

SKAITYK IR PLATINK
«MŪSŲ LIETUVA»

São Paulo

balso grynumas, skambumas

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

Rastinės Darbai ir Teisiniai Patarimai

'n!

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 nuo 16,30 iki 19 vai.
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Rua Roberto Simonsen, 13 -- 3° — salas ’306 - 31.0
(Senoji rua do Carmo ir kampas P ęa Clovis Bevilaqua)
São Paulo
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MEKANIKOS DIRBTUVE
Gaminami įvairiausių braižinių vitražai,
vieliniai tin Jai 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.

JARDIM RIVIERA
Santo Amaro apylinkėje - nuosta
baus grožio gamta sveikas klimatas, tik už
18 klm. nuo Praça da Sé, geras kelias, tarp
dviejų Ažerų. Puiki oroga dabar įsigyti žemės
sklypą su mažu įnešimu ir ilgalaikiu išsimokėjimu
— 100 mėnesių.
Reikalingų informacijų gauti tik pas vienintelį įgalio
tinį šias žemes pardavinėti musų tautietį Kaz\ Kmiliauskį, rua
Benjamin Constante 23, 1-o andar sala 6. Fone: 34-5914. Šiokiadie
niais iki 17 vai. Sekamdieniais ir šventėmis 8-9 vai. ryto.
Suinteresuotus nuveža ir parveža. Iš Santo Amaro eina autobu.
sai Jardim Riviera. Iš Socorro galima nuplaukti laiveliais.
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LEOOS VARKAUSKAS
Telefonas (recados) 3-0707

Rua-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”
ĮKURTA 1890 METAIS

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

ARTHUR

SCHMIDT

Priimami pakvietimai į namus — Senų portretų reprodukcijos
RUA

SÃO

CAETANO.

447

—TEL.

4-5576

— SÃO PAULO

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.
GAMINIŲ PLATINI OJAI

ILMÁOÍ CAKKIEKI ™..
Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, kurio
puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau visi yra vien
balsiai pripažinę. Pabandykite, įsitikinkite ir visa
dos naudokite!
RUA KNO Bin- NOj 795 a 835
TELEFONES 1 51*4019 e 51-2223

SÃO PAULG

LdÍlka) 48-í
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NAUJO KĄRC
KINUOS

Ar Jau Apsirupinot Pakvietimais i Choro Rė
mėju SuvaziavimaP Jei ne, Kreipkitės i Cho
ro Valdybos Narius Arba Pas Bet Kuri
Choristai ■
AV.

ZELINA,

CHORO

706

—

CAlXA POSTAL,

RĖMĖJŲ SUVAŽIA
VIMAS.

Rugsėjo mėn. 11 d. Vila
Zelincje gimnazijos salėje įvyksta metinis choro rėmėjų
suvažiavimas. Programoj bus
kalbų, pranešimas apie cho
ro veiklą, meninė proprama,
ir bendros vaisęs su pasilin
ksminimu.
Choras lietuvių gyvenime
vaidina svarbh vaidmenį, To
dėl jo išlaikymu bei palaiky
mu turi būt susirūpinusi visa
lietuviška visuomenė Tiems,
kuriems choro reikalai yra
arčiau, kurie nori kad nensu
totų skambėjus lietuviška dai
na Brazilijos padangėje, yra
tapę Liet. Pat. Bendruomenės
choro rėmėjais mokėdami
snenesinj mokestį choro rei
kalams
Kitas nemažiau svarbus rei
kalas, tai choro priauglis. Del
įvairių aplinkybių choro sąs
tatas dažnai keičiasi. Vieni
apsiveda, perksielia kitur gy
venti, išteka. Kad chorą neiš
tiktų krizė reikia, kad jis butų
gausus choristais. Todėl krei
piamės j lietuvišką visuome
nė prašydami talkos. Ragin
kite jaunimą stoti į choro
eiles.
Reikia pasidžiaugti, kad yra
choristų ir chorisčių, kurios
daug aukojasi choro reika
lams. Yra tokių choristų, ku
rie gyvena gana toli nuo Vi
la Zelinos. kaip Casa Verde,
Moinho Velho Belem, Agua
Raza, Mopca ir vis tik uoliai
lankosi į repeticijas. Reikia
tikėtis, kad lietuviškoji visuo
menė visumet rodys reikia
mo snsidomėjimo choro rei
kalais, jį remdama materia
liai ir laimimą stoti į choro
eile, ragindama

KAIP

371 — SÃO PAULO

LANKOMA

PARODA.

Suruošta Ibirápuera parke
paroda S. Paulo visuomenės
yra gausiai lankoma. Ypač
sekmadieniais yra sunku ir
beprieiti arčiau pasižiūrėti
eksponatų. Taigi ir lietuvių
skyrius yra gausiai lankomas.
Tik reiktų stengtis didžiuruojams atvykti nustatytą dieną,
nes yra žmonių, kurie norėtų
gauti reikalingų paaiškinimų.
Patartina į parodą vestis pri
augantį jaunimą ir ypač jiems
daugiau paaiškinti apie lietu
vių skyrių. Tai yra gera pro
ga priminti, kad lietuviu būti
yra garbė ir kad lietuvių tau
ta yrakultūringa tauta. Iki 14
metų amžiaus įėjimas laisvas.
Dar nevisi parodos paviljo
nai baigti įrengti, Ypač atsi
likę yra estadų paviljonai.
Iš jų pats Įdomiausias bus
Paranos estado paviljonas

Is Lietuvos Parodos
São Paulyje eigos.
1.- VISI Į VAKARĄ. Kaip
iš ankstyvesnių pranešimų jau
žinome, Lietuvos Parodos Ko
mitetas š. m. spalių mėn. 9 d.
ruošia Rua Lituania, 67, Moė
ca, vakarą su šokiais, kurio
visas pelnas skiriamas Paro
dos reikalams. Tad, nepamiršk
pats Į vakarą atsilankyti,
taip ir kitą paragink į jį eiti.
Tuo labiau, kad Lietuvos Pa
rodą, tai mūsų visų reikalas
ir garbė bei jos pasisiekimas
mūsų rankose Tuo būdu, sa
vo pareiga atlik taip, kad vė
linu nesigailėtum. Pakvieti
mais į vakarą bei staliuku
galima iš anksto apsirūpinti
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RUGSĖJO HÈQ.11 D.

[CHORO POT(Jlį.
SÜVffilfiVlWS
COIMOÇflü DOS SOČIOS
WM5 DO CÔRO

'dir

11 D£ smCOBRO

pas Parodos Komiteto ir jo
sekcijų narius, o taip gi ir vie
tos lietuvių laikraščių redak
vijose.
2. - Lietuvos Parodos Komi
tetas nuoširdžiai dėkoja LIE
TUVIU SĄJUNGOS BRAZILI
JOJE VALDYBAI už suteiktą
ruošiamam Komiteto spalių
mėn. 9 d., rua Lituania, 67,
vakarui, nemokamai salę o
ponams Ruzgams už leidimą
veltui, vakaro metu, pasinau
doti bufeto patalpomis.
3. - «MÚSU LIETUVOS» rvg
sėjo mėn. 4 d. laidoje tilpo
žinutė, kad įvykusiame rugpiū
čio mėn. 28 d. Vila Zelinos
mokykloje lietuvių susirinki
me nuo Lietuvos Parodos Ko
miteto buk kalbėjo p. Al Ži
bas. Tad, galimiems nesusi

pratimams išvengti, šiuo pra
nešama, jog į minėtą susirin
kimą Komitetas jokio atstovo
nesiuntė ir nieko neįgaliojo
kalbėti.São Paulo, 1954 m. rugsėjo
mėn. 6 d. Nr. 1084- 1085/21.
Konsulas A. Polišaitis
I ietuvos Parodos Komiteto
São Paulyje Pirmininkas
— Rugsėjo mėn. 4 d. mirė
Aleksandras Petkevičius, Lie
tuvos kariuomenės savanoris.
Vyties Kryžiaus kavalierius,
kovoje prieš lenkus ties Gie
draičiais buvo sužeistas. Ve
lionis jau ėjo aštuntą dešimtį
metų. Paliko nuliūdusią duk
terį ir sūnų-.

— Jeigu Tamsta jau naturalizavais! Brazilijoje, tai
gi, jeigu jau esi Brazilijos pilietis, Tamstai turi būt leis
ta naudotis ir visomis šios šalies piliečių teisėmis. Prie
šingu atveju, kuo skirsies Tamsta nuo tų, kurie piliety
bės nepriėmė?
— Bet Tamstai neleidžiama Įsigyti Petrelio nei Siderurgikos akcijų. Tamsta negali būti kaikurių įstaigų
vedėju, negali būti atsakomingasis laikraščio leidėjas
nei atsakomingasis redaktorius Reiškia. Tamsta esi pi
lietis, kurio teisės susiaurintos.
— Sąjūdžiui už pilietinių teisių sulyginimą vadovauja
Gedimino Ordino kavalierius Dr. A. Felmanas. čia natų
ralizuotas išeivis iš Lietuvos ir kandidatas į S. Paulio
valstybės seimo atstovus.
— Kiekvienu atveju, kada jauti, kad Tamstos tei
sės pažeistos, kreipkis į Dr. A Felmaną /Rua Cons.
Crisųiniano, 20. 8° and . s/81l 814/, įsijunk į bendrą naturalizuotųjų sąjūdį ir gink savo teises.

Registrado no C. R. C. sob o n o 551
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Praça São José, 8 Sal. 1 e 2 - V. Zelina - S. paulo
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Aberturas de firmas
Encerramentos de firmas
Transferencias de firmas
Contrat. na Junta Comercial
Pis^at. na Junta Comercial
Fscritas Fiscais
Escritas Comerciais

g
g
g

j

g
Geros žemės - pigia kaina

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

HORÁRIO das 8 às 19 horas.

—

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

DO GUÁPÒRÉ LTDA.

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

j Clínica Dentária Popu ar

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI
NAUJANYBIŲ

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų,

“^ão Juáas Utata”

įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių-

DIRETOR: Dr. Augusto Ribeiro Leite

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

H

pentistas

1

- V. ZELINA — S. PAULO

Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA
ISSIMOKEJIMUI.

Tarp komunį
nalitinės Kinijo
dėjo. Kai komunistai bombai*
davo Gnamoy salą esančią na
cionalistų žinioje, vos 12 kilo
metrų nuo kontinento, tuo
pat Šankaičekas atsakė 4 d.
pavartojant net sprausminius,
amerikonų lėktuvus. Ameri
kos kara laivyno septintoji
eskvadra plaukioja tarp Formozos ir Kinijos kontinento.
Pora dienų komunistų patran
kes, bombardavusios Guamoy
salą, buvo nutilusios. Dabar
vėl pradėjo apšąudymus Po
litiniai stebėtojai spėja, kad
šiuo metu komunistai nepuls
Formozos. Daugių daugiausia
ką jie gali padaryti, tai atim
ti iš nacionalistų salas esan
čias arti komunistinės Kinijos
rubežių.
Kad nacionalistai stengtųsi
išsikelti į komunistinę Kiniją
taip netikėtina, nes vis vien
jiems vieniems šis žygis ne
pavyktų Tai būtų tik nerei
kalingas kareivių išžudymas.
Jei komunistunis pasaulis
jau būtų pasirengės karui,
proga jį išprovokuoti čia bū
tų labai pategi. Šios dvi sa
los, tik mažesniu maštabu
Ii pakartojimas Korėjos ar
Indokinijos istorijos.
Demokratinis frontas nesJcelbs komunistams karo, nes
jit patys savo tarpe nepajė
gia susitarti. Antra kariauti
prieš Rusiją be Vokietijos
ir Japonijos yra neįmanoma.
Todėl ir laukti, kad Kinijos
salose užsidegtų naujas pašau
linis karas nėra pagrindo Ne
bent kokios staigios, neorama
tytos aplinkybės jį išprovokuo
tų.
Demokratu politika yra ne
tiek karu, kiek propaganda
iš vidaus komunistinę sant
varką susprogdinti.

i:::::::::::::::::::::::::::!
REIK MOTORO?

Jį pirksi pigiai, 3 h. n , monofazinj 'Taip pat parduoda
ma mašina, serra de fita
Kaina prieinama
reiptis šiuo adresu:
Rua Sã<> Luiz de Paraitinga
(senoji Rua 13) nr 243,-Quin
ta da Psineira

■flUMRUHBI
Kiekvieną sekmadieni prie
bažnyčios pas spaudos pL<tin
toją B. Šimkų galima gauti
nusipirkti naujausių lietuviš
kų knygų bei laikraščių.
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MATO GROSSO ESTADE.

IMOBILIARIA ALTO

PRAÇA SÃO JOSÉ; 1

LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOT

Praça Sâo José, 8 - salas 3 e 5 .

s

Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.

f BMU«om!

Vila Zelina
Dentaduras — Pontes — Extrações —- Obturaçõee

DIURNA E

NOTURNA

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 — Jose Menino

- 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.

