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Lietuves Vežamos Sibiran
Šiuo metu pavergtoje Lietu 

voje rengiamas vienas iš 
šlykščiausių lietuvių moterų 
išvežimas į Sibiro tyrlaukius. 
Moterų išvežimas j svetimas 
žemes remiamas ‘komunistų 
propagandos per spaudą, ra
ciją ir parinktus agitatorius. 
Toji propaganda įrodinėja, 
kad moterys savo noru ten 
vyksta. Jos, girdi, ten vyksta 
«patriotizmo vedamos», nes 
tą «patriotizmą* pažadinęs 
Marinovskio sovchozo kom
jaunuolių merginų laiškas, 
kviečiąs tarybines moteris 
atvykti j Sibirą padėti dirvo
nų plėšti...

Išvežtinų merginų ir jaunų 
moterų parinkimas vyksta

pei įmonei ir įstaigas

Numatyta kandidatė kviečia 
ma j kadrų skyrių. Ten jai 
siūloma pasirašyti, kad ji tais 
vu noru sutinka vykti Į vadi
namąsias plėšinių sritis Jei 
kuri atsisako, sekančią diena 
įrnonėn nebeateina. Naktį ją 
MGB suima ir į kalėjimą už
daro.

Lietuvos merginos ir jau
nos moterys tremiamos į

Kazachstano neliestos žemės sritis, 
t . :

kuriose rusai steigia kolcho 
žus ir sovchozus. Į tas sritis 
pavasarį buvo išvežti ir dide 
ji būriai Lietuvos komjaunuo 
lių vyrų.

Kokios t<»se vietovėse gyve 
nimo sąlygos?

Siunč'ant komjaunuolius, ji 
em komunistai vaizdavo pui
kų gyvenimą, bet atvykę ten 
rado «ikrą Sibirą. Jie rado 
tyrlaukiuose įsteigtus kolcho 
žus ,ir sovchozus. Daugumo 
jų valdžią jau buvo paėmę į 
Bavo rankas
y- , • • ■ I •
Leningrado ir Maskvos kalėjimus 
Pfėje kriminalistai jaunuoliai.

Jie ten buvo tain stipriai 
įsigalėję, kad nei MGB parei 
gūnai, nei komunistai jiems 
negali jokios įtakos padaryti. 
Komunistų maža, visi jie - 
aukšti pareigūnai, o emgebis 
jai nesijaudina, kai o tvarkosi 
įduriamieji kolchozai ar sov- 
£įozai. Todėl paprasta? reiš 
kinys, jei ten kam peiliu pra 
duriamas šonas, praskeliama
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Brazilijos finansinė 
politika.

Šiomis dienomis Brazilijos 
finansų ministeris Eugenio 
iįl.udįn lankosi Amerikoje. Va 
šingtone spaudos atstovams 
paaiškino vyriausybės finan
sinę politika, kurią galima 
nusakyti š.įtaip: vyriausybė 
neleis daugiau nuvertinti kru 
zeiro, stengsis sulaikyti kainų 
kilimą, pašalins visas kliūtis 
.trukdančias įeiti krąštan sve- 
&mięms kapitąlaiųs, bus lai- 
kpmasi didelio taupumo nu
kertant nebūtinas išlaidas. 
L^Dabartiąė vyriaųšybė palie
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galva arba kas užmušamas. 
Tokie dalykai sovietinėje Ru 
sijoje nieko nejaudina, nes 
jie tarybinei santvarkai nepa 
vojingi.

Tyrlaukiuose steigiami kol 
chozai ne tik neturi savo 
maisto, bet ir kitų būtino nau 
dojimo dalykų. D įžnas net 
vandenį iš toli parsiveža. Mais 
tas ir kitkas į busimų kolcho 
zii vietoves gabenamas iš la 
bai toli. lr kol kolchozą pa 
siekia, dėl būdingos sovieti
nės netvarkos dalis dingsta. 
O tai. kas atvežama į kolcho 
zą, skirsto nekas kitas, kaip 
vadinamieji urkos, kriminalis 
tų gaujos nariai, kurie kolcho 
zams vadovauja. Jie maistą 
skirsto pirmoje eilėje saviš
kiams, toliau - kas juos remia. 
Ir tik tai, kas nuo tokio skirs 
tymo atlieka, numeta visiems 
kitiems. Dėl to daugelis žino 
nių

naujai steigiamuose Kazachstano 
kolchozuose badauja.

Dėl tvarkos stokos, nehigie 
n:*ku salygu, blogo ir alkano 
gyvenimo, žiaurumų ten siau 
čia fizinės ir dvasinės ligos

Kas Li tuvos moterų ten laukiat
i

Komunistai nuo jų slepia. 
Jie jas tik mulkina nesamais 
dalykais. Pavyzdžiui, Vilniaus 
«Lelijos» siuvyklos pirmūnė 
G. Sabalytė per Vilniaus ra 
dija liepos 25 d. tikino, girdi, 
nevykusios brangios draugės 
įsijungs j pirmąsias gretas 
dėl partijos ir vyriausybės 
iškeltu uždavinių, atsiprašant 
įvykdymo. Bet tai netiesa. 
Greičiausiai ir joms bus taip, 
kaip buvo daugeliui iš Rusi
jos atvykusių moterų, kurio? 
atsidūrė ištvirkusių krimina
listų rankose, kaip koks daik 
tas

Tą šlykščiausią lietuvių iš 
vežimą Kremlius vykdo pa
vergtoje Lietuvoje bolševiki
nių kvislingų padedamas. Šis 
nusikaltimas nebus pamirštas. 
Tegu gerai įsidėmi visi, kurie 
prie šio taip nežmoniško ir 
šlykštaus nusikaltimo savo 
rankas prikiša, nes, atėjus 
teismo dienai, nusikaltusiųjų 
išsisukinėjimas nieko neįti
kins. E I.

ka daugiau laisvės privačiai 
iniciatyvai ir privatiems ka
pitalams.

Švietimo reikalams trūksta 
lesu.

São Poulo estado švietimo 
departamentas visų jam skir
tų pinigų 92 procentus išlei
džia tik tarnautojų bei moky
tojų algoms apmokėti. Mokyk 
lų statybai bei reikalingo in
ventoriaus pirkimui belieka 
tik 8 procentai. Todėl dauge
ly mokyklų trūksta reikalin
gų mokslo priemonių bei ne
gali padaryti reikalingo remon 

to kaikuriose mokyklose. 
Šitokia padėtis atsiradoį-'su 
įsteigimu naujų mokyklų.įįNau 
jų“ gimnazijų steigimas yra 
sulaikytas.

— Gen. Fiuza de Castro 
krašto apsaugos ministério 
yra paskirtas pirmininkauti 
ta-dymui atentato prieš žur
nalistą Carlos Lacerdo ir 
majorą Vaz. Tikisi kelių 
d'enų laikotarpy tardymą bai 
gti.

Šiomis dienomis /teismas 
svarstys prieš Adhemar de 
Barros paduota skundą del 
’chevroletų pirkimo valsty- 
tybės pinigais ir perleidimą 
privatiems amenims. Opozici
ja nori, kad Adhemaras butu 
areštuotas prieš teismą ir tuo 
būdu atpultų jo kandidatūra j 
gubernatorius BetirAdhema 
ras nemiega. Daro reikalin
gus žygius, kad save apginti. 
Dabar prieš rinkimus vieni 
ant kitų pila nešvariausias 
pamazgas, nors ir neturinčias 
pagrindo kad tik pamažinti ir 
pakirsti pasitikėjimą visuo
menėje. Dabar politikoje lai 
komąsi taisyklės vale-tudo»- 
viekas leidžiama.

Keisti Guatemaloj rinkimai
Guatemalos prezidentas 

Castillo Armas išleido naują 
rinkimų Įstatymą išrinkti 66 
atstovams steigiamam seimui 
Kraštas bus padalintas į 22 
apygardas, kiekviena jų iš
rinks tris atsvovus- Rinkimai 
bus 10 d. spaliaus.

įstatymas sako, kad balsa

Ilgametei mūsų Draugijos talkininkei

Gerb. Seselei Julijai

Skaudaus liūdesio valandose, jos mylimam tėveliui mi

rus, reiškiame nuoširdžiausią užuojautą.

Liet. Kat. Moterų Draugija.

Para Deputado Federal 
vote no

Dr. João Batista Ramos
Diretor da Radio Nacional de S. Paulo
•.4 •. •’ ,

Para Deputado Estadual
vote no

Enyinheiro Dr. Arnulfo Pereira dos Santos 
r .
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vimas turi būt viešas. Balsuo 
tojas turi garsiai pasisakyti už 
koaį kandidatą balsuoja. Su- 
ig konstitucijos tik beraščiai 
privaložbalsuoti viešai, gi raš 
tingi slaptai. Taigi Guatema
loj ir beraščiai gali balsuoti. 
Kariuomenė negali balsuoti.

Jei nelis, gresia sus
tabdymas industrijos.

Tiek Rio de Janeire, tiek 
São Pauly Light jėgainių van 
dens atsargos beveik išsibai
gusios. Jei dar kurį laiką ne
lis yra pavojaus, kad gali būt 
sustabdyta industrija, kas be- 
babejo iššauktų diuelę krizę.

Del esamos padėties kaltė 
krinta buvusioms vyriausy
bėms. Light prieš 25 metus 
norėjo daugiau užtvankų pa 
daryti, bet valdžia nerodė ne 
tik susidėmėjimo, bet sąmo
ningai trukdė.

Devynių konferen
cija.

Pirmiau buvo ^žinomos «tri 
jų» ar «keturių didžiųjų* kon 
ferencijos. Ateinančią savaitę 
Londone susirinks devynių 
konferencija. Ten nebus «did 
žiųjų* konferencija, nes kori 
ferencijos dalyvių tarpe bus 
dideliu ir mažų.

Konferencijos sąstatą su
darys šių valstybių atstovai: 
Amerikos, Anglijos, Italijos, 
Vokietijos, Prancūzijos. Belgi 
jos. Olandijos, Danijos ir Luk 
semburgo Kadangi dalyvaus 
devynių minėtų valstybių ats 

to vai, ir pati konferencija yra 
pavadinta «devynių kouferen 
cija*.

Ji bus slapta, nes numato 
ma, kad svarstomi klausimai 
bus nelengvai išsprendžiami.

Pats esminis darbų tvarkos 
punktas bus Vakarų Vokieti 
jos įtraukimas i bendrą Euro 
pos gynimo planą. Tai buvo 
norima padaryti per Europos 
gynimo bendruomenę, kur Vo' 
kietija būt dalyvavusi su 12 
divizijų kariuomenės. Bet: 
Prancūzija šį planą atmetė. 
Dabar bus svarstomi Kili pla 
i ai kaip Vokietiją įtraukti į 
bendrą Europos apsigynimo 
; laną, bet kartu apsisaugo- 
jant nuo vokiško militarizmo 
atgimimo. Ypatingai \ okietijos 
apsiginklavimo bijo prancú 
zai. Konferencijos dalyviams 
yra tik du keliai: palikti Vo
kietiją nuginkluotą ir nuolat 
būt išstatytiems galimai ko
munistų invazijai, arba apgin 
kluoti vokiečius prieš pran
cūzų norą, bet patikrinti Eu
ropos saugumą prieš raudoną 
ją diktatūrą.

Reikia tikėtis, kad saugumo 
instinktas nugalės nepagrįstu 
prancūzų užsispyrimą.

Kinijos pakrantėse karstas 
karas tebeina.

Š'o mėnesio pradžioj prasi 
dėjusi mažo ma*to karšta dvį 
kova tarp komunistinės ir na 
cionalistinės Kinijos tebeina. 
Nacionalistai iš Guamoy sa
los apšaudo už 12 kilometrų 
komunistinės Kinijos teritori
ją. Apšaudo iš patrankų ir 
lėktuvų. Gi komunistai iš koo 
tinento šaudo į salą. Naciona 
listų tikslas esąs neleisti ko
munistams sukoncentruoti re) 
kalingas pajėgas, kurios galé 
tų užpulti Formozą. Anglų po 
litikai sako, kad padėtis yra 
pavojinga. Amerikos laivyno 
septintoji eskvadra tebestovį 
Formozos sargyboje.

— Jungtinių Tautų Organi
zacijoje rusų atstovas Višins
kis siūlė priimti komunistinę 
Kiniją ir išvaryti nacionalisti 
nės Kinijos atstovus.

— Amerika P. Korėjos ka
ro ir civiliniame > reikalams 
paskyrė 700 milijonų dolerių.

— Kazakstane leidžiamas 
komunistų oficiozas puola Is
lamo religiją apgailestauda
mas, kad lig šiol dar nėra 
šios religijos šaknys iš Rusi
jos. Ši religija, kaip ir kitos 
yra nepriimtina, yra tarptau* 
tinė ir ja nandojaši ameriko
nai kapitalistai invazijos pla
nams, gina nuosavybę, prie
šinga revoliucijai ir t.t.. jai- 
gi šnektos apie tikėjimo lais
vę Rusijoj tai tik negudrių 
agitatorių išmistas. Pats ko
munistų oficiozas «Pravda* 
rašo, kad reikia pulti ir kor 
voti su religija. Paskutiniai 
pranešimai iš Lietuvos irgi 
patvirtina, kad religijos per
sekiojimas yra sustiprintas. 
Tarp kitų priemonių norima 
Lietuvos kunigus ir tikinčiuo 
sius prievarta atskirti nuo 
Katalikų, Bažnyčios, jos vie
ton suorganizuojant ’ tautinę 
(«uezaležninkų)» bažnyčią.
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Kiek Lietuvoje Areštuota ir ištremta Žmonių
1945 - 1951 m. bėgyje.

DUOMENYS, GAUTI IŠ GRĮŽUSIUJU APKLAUSINĖJIMO

(TĄSA)

Jonučiai Garliava 50 381 6 18
Tvarkiškiai Garliava 69 547 0 -
Jaugeliškiai Jonava 22 146 7 21
Sviliai Josvainiai 27 196 2 6
Dobilija Pakuoniai 38 234 1 3
Margininkai Pakuoniai 37 309 3 9
Yam baliai Seredžius 18 134 3 9
Motiškis Seredžius 45 332 6 18
Gadvaisiai Seredžius 22 123 2 6
Pikčiunai Seredžius 25 220 10 30
Rusteikoniai Seredžius 14 83 4 12
Burbiškiai Seredžius 19 180 7 21
Stasėnai Turžėnai 16 102 2 6
Gistėnai Veliuona 37 297 5 15
Liepsnapolis Vilkija 10 51 6 18
Pagiriai Vilkija 27 20.1 1 3
Kluoniškiai Zapyškis 47 351 3 6

6.056 341

K ė d a i n i ų a p s k r i t i s

Pajakališkiai Ariogala 14 183 1 3
T urbi kava Ariogala 3 51 0
Kalniškiai Ariogala 24 150 0
Žąsinai Ariogala 18 121 0
Negitva Ariogala 21 183 0
Padarg upiai Ariogala 26 159 0
Škėmai Baisogala 90 592 2 6
Valatkaičiai Grinkiškis 13 131 2 6
Miegėnai Gudžiūnai 1 63 1 3
Seukomiai Gudžiūnai 3 53 3 9
Devinuoniai Gudžiūnai 97 556 12 36
Labūnava Josvainiai 8 67 2 6
Užvaikai K ėdainiai 30 234 4 12
Gegužynė Kėdainiai 5 34 1 3
Ostroniai Krakės 1 10 2 6
Dovidiškiai Krakės 19 160 3 9
Pališkės Krakės 12 88 4 12
Gegužynė Paš ušvis 2 23 3 9
Duogai Pernarava 11 78 3 9
Preikapė Pernaravą 38 248 0 -
Gožiai Pernarava 4 49 0 •
Leščiai Pernarava 4 60 0 •
Milašiūnai Pernarava 7 54 0 -
Pelutava Pernarava 63 410 4 12
Norušiai Su rviliškis 20 146 3 9
Kalnaberžė Surviliškis 69 450 O 6
Laiveliai Surviliškis 9 72 0 -
Šateinai Surviliškis 23 136 4 12
Bučioniai Surviliškis 18 127 3 9
Kujėnai Surviliškis 25 195 4 12
Surviliškis Surviliškis 56 474 22 66
Sinkoniai Surviliškis 7 81 8 24

(Bus Daugiau)

ŽINIOS IŠ PAVERGTOS 
LIETUVOS

— Kolchoziukam duoda nau 
dotis žemės sklypeliu iki 60 
aru. Jame gali laikyti karvę, 
o dabar ir arklį. Tačiau tokis 
arklys turi būti skolinamas 
kolchozam, nes traktorių neuž 
tenka. Savo sklypeliui Įdirbti 
ar kaimynui paskolinti arklį 
gali tada, kai nereikalingas 
kolchozui.

— Trobesių iš kaimų dar 
daug nesukilnotu į kolchozų 
centrus. Kai kurie kolchozinio 
kai gyvena per kelis kilome
trus nuo centro ir į darbus 
turi keliauti po 7-12 kilome
trų. Su nuvykimu ir parvyki 
mu darbo diena jiem išeina 
po 18 valandų.

Narius į komjaunimą pri
ima su ceremonijom, kuriose 
dalyvauja kom. partijos na
riai, kom. jaunimo nariai, 
mokytojai. Kandidatas į kom. 
jaunimą turi viešai papasa
koti savo kilmės istorija, sa
vo gyvenimo eigą ir darbus 
Paskui jis apklausinėjamas: 
apie tėvu socialinę padėtį,

Bern. Brazdžionis

Žemes Legenda
Tu eini, žemės skausmo legenda, 
Tartum juodas šešėlis greta, 
Ir kai džiaugsmo širdis pasigenda, 
Tu ją smaugi, kaip angis pikta,

Ir kai akys žvaigždynuos neranda 
Kelio tėviškėn metų metus.
O, mano žemės skausmo legenda, 
Tu pravirkdai gelmes ir skliautus;

Tu renki, žemės skausmo legenda, 
Aukso ašaras aukšto dangaus - 
Upėj ašarų saulė paskendo, 
Tik ne rankos tirono - žmogaus.

Mūsų vilčiai duok, Viešpatie, gandą, 
Kad ateina didžioji diena -
Pasibaigs žemės skausmo legenda 
Ir tremtis ir lemtis kruvina,

---- <■-

tėvų nusistatymą dėl valdžios 
ir ju lojalumą režimui, buvu 
si turtą, kitus šeimos narius. 
Kandidatas taip pat turi žino

ti apie Marksą, Leniną, Stali
ną, armijos karių ^laipsnius,

(Pabaiga 3 pusi.)

Žemės Ūkio Bankas Kaune.

Kaip jie mus sušaudė
Pulk. J.

(Tąsa)

PRAGIEDRULIAI

• Vasario pabaigoje vieną 
vidudienį pro uždengto lango 
skardos skylutes Įspindo į 
mano kamerą ir atsimušė ant 
palšos sienos keliolika mažy
čių saulės spindulėlių. Jie 
mane nepaprastai pradžiugi
no. Aš juos visus po kelius 
kartus išbučiavau, dėkodamas 
brangiajai saulutei, kad ji ir 
Čia mane atrado, ir, žvilgte
rėjusi į mano kamerą, taip 
maloniai mane paguodė. Pas
kui saulutė buvo tokia gera, 
kad ‘kasdien apie tą laiką 
mane kokį pusvalandį aplan
kydavo.

Dieną įėjo į mano kamerą 
aukštas, laibas, pailgo veido, 
gražus ‘vyras, nauja NKVD 
uniforma su auksiniais siūlais 
ant rankovės išsiuvinėtu piau 
tuvu ir plaktuku \ pailgam 
skrituliuke.

— Na, ką, Petraiti, nuobo
džiauji?— paklausė jis mane.

Taip, tamsta viršininke, tru 
pūtį nuobodu, — atsakiau jam, 
supratęs, kad tai bus patsai 
kalėjimo viršininkas, nes ir 
prižiūrėtojas su korpo vyres-

Petruitis

niuoju vadino jį “draugas vir 
šininke”.

-- Nieko nepadarysi, Petru 
iti, užtat kadaise buvo labai 
linksma. Ar tamsta neprisime 
ni manęs: aš gi tamsios pulke 
tarnavau.

Kai jis tai pasakė, tuojau 
prisiminiau Siemaška. kuris 
pas mane tarnavo, rodos 1924 
metais

•- Taip, dabar atsimenu, 
tamsta viršininke.

— Gal galiu kuo nors tams 
tai padėti? Kuriuo straipsniu 
esi kaltinamas?

— Labai būčiau dėkingas, 
tamsta viršininke, kad mano 
kibiras nesmirdėtų ir kad tu
rėčiau guldamas ką pasikloti, 
— atsakiau jam.

Po to jis dar kiek pastove 
jo, išdidžiai apsidairė, kažin 
ką pagalvojo ir išėjo.
Tą pat vakarą prižiūrėtojas 
atnešė man čiužinį ir antklo
dę. Dabar jau dvi ar tris nak 
tis karceryje visiškai poniš
kai gulėjau.

Labai geri ir malonūs buvo 
visi trys vyrai karcerių pri
žiūrėtojai, kurie keisdavo 
kits kitą prie karcerių.
Jie visi tada dar tebebuvo 
civiliniais drabužiais apsiren

gę. Ypač vienas berniukas 
buvo labai nuoširdus žmogus. 
Dažnai man atnešdavo, kada 
niekas negalėdavo pastebėti, 
sriubos visą porciją. Net ir 
taip pasitaikydavo, kad grįžęs 
iš ruošos, rasdavau savo ka
meroje lyg netyčia pamestą 
papirosą. Žinoma, tada aš nie 
ko nesakydavau, tik savo šir 
dyje būdavau labai jam dėkin 
gas Kiekvienas jų atskirai 
labai geri buvo, bet kits kito 
bijodavo, kad nebūtu paste
bėti ir nebūtų pranešta kalė
jimo vyresniesiems, nes pas 
juos visur tokia tvarka — kits 
kitą sekti “iš idėjos”

Kovo 7 d. prieš metus kie
mu pro sargybinio bokštelį 
siaura gatvele išvedė mane 
į baltą namą, kuris stovi tam 
pačiam kalėjimo kieme, už
pakalyj kalėjimo, palei pirtį. 
Oia Įvedė mane į vieną iš 
daugelio įeinant kairėj pusėj 
esančių kamerų. Labai nuste
bau, pamatęs besėdintį Dun- 
kovą.

— Na, kaip jauties, Petrui- 
ti? Še, rūkyk. Aš tave iššau
kiau ne tardyti, bet pasikal
bėti, nes man tavęs pagailo. 
Ar nori, kad perkelčiau tave 
į bendrąją kamerą?

— Labai būčiau tamstai dė 
kingas ..

— Gerai, aš perkelsiu tave 
į bendrąją, tik su sąlyga. 
Kaip buvai kvočiamas ir apie 

savo bylą kad man nė vieno 
žodžio niekam neprasitartum. 
Jei tai ištesėsi —pasiliksi ben 
drojoj kameroj iki teismo, o 
jei ką nors prasipiepėsi, už 
tikrinu, bus labai liūdna.

Pasižadėjau jam apie tai 
nieko nekalbėti ir padėkojau 
už jo gerumą”, kad tik grei
čiau perkeltų į bendrąją ka
merą

Grįžęs į savo pakyrėjusią 
kamerą, labai džiaugiaus, kad, 
pagaliau, gausiu pamatyti 
žmones, išgirsiu jų kalbas, 
pamatysiu- didesnį pasaulį. 
Tiek jaučiaus laimingas, lyg 
kad iš kalėjimo į laisvę pa
leidžiamas. Nuo kiekvieno 
brakštelėjimo koridoriuj šir
dis pradėdavo labiau plakti, 
nes kiekvieną sykį pamany
davau, kad, štai, jau ateina 
manęs iš čia paimti. Net ge
rajam savo prižiūrėtojui grįž 
damas iš tardytojo, pasigyriau, 
kad tardytojas prižadėjęs 
mane perkelti į bendrąją ka
merą.

Pagaliau, pačiam vidurnak
tyj, prasivėrė kameros durys, 
ir prižiūrėtojas su palydovu, 
paklausęs mano vardo, tėvo 
vardo ir pavardės, liepė vis
ką pasiimti ir eiti sykiu su 
palydovu. Veuė mane laiptais 
ir ilgais koridoriais į trečiąjį 
aukštą—aštuntąjį skyrių. Ei
damas koridoriais, netekda
mas kvapo, kelis kartus ture

jau ilsėtis. Palydovas ilsėtis 
leido, nes tikrai mate, kad 
aš nebegaliu paeiti, o lipant 
laiptais už rankos^ prilaikė. 
Trečiajam aukšte sustabdė 
mane prie šimtas keturias - 
dešimtį trečiosios kameros 
du rų. P j

143-ji KAMERA

Iėjęs”Į kamerą, dešinėj pu
sėj pamačiau visą eilę ant 
grindų gulinčių vyrų. Jie gu
lėjo ankštai susiglaudę vienas 
prie kito, ant čiužinių galvo
mis į sieną ir pilkomis bei 
rudomis kalėjimo antklodėmis 
užsikloję. Kitam pasienyje, 
kairėj, buvo sukrauti dubenė
liai, puodukai, šaukštai ir 
drabužiai. Tarp gulinčiųjų 
kojų ir sukrautų drabužių 
praėjimo veik nubebuvo, nes 
kameros ilgis apie šešis me
trus, o plotis—apie tris. Kai
riajam kampe ant radiatoriaus 
stovėjo vienas skardinis ba
kas su variniu kraneliu apa
čioje švariam vandeniui lai
kyti., o kitas didesnis bakas, 
paraše vadinamas, be krane- 
nelio, tik su vožtuvu, stovėjo 
ant grindų pilti pamazgoms 
ir kitiems nebereikalingiems 
skysčiams.

- . . > ' 1
(B. D.)
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Kas naujo moksle?
Jūrų dugne nėra amžina ra 

mybė, kaip buvo manoma. Pi 
er Floridos amerikiečių moks 
liniukai su hidrofonais ir ki
tais klausomaisiais instrumen 
tais ėmė tirti juros dugną, ir 
instrumentai užregistravo vi
sokius riksmus, dejavimus, 
stūgavimus, kurie protarpiais 
virstą «neaprašomu triukšmu».

— Sovietiniai mokslininkai 
povandeniu laivu apačia ledų 
esą prisiartinę į šiaurės aši
galį iki 300 kl nuo ašigalio. 
Esą jie ten užregistravę dide 
les vandens sroves, kurių tem 
peraiūra buvusi aukščiau nu 
lio ir kuriose buvę įvairiausių 
žuvų.

— Maroko, Prancūzijos pro 
tektorate, Paryžiaus inžinie
rius padarė mėginimus jūrų 
vandenį paversti gėlu vande 
niu garinimo būdu pasinaudo 
jant saulės spinduliais, esą į 
kvadratinio metro paviršių 
spindulius nukreipia apie 
8,000 mažų gaubtų veidrodžių.

- Naujas laikrodis. Bekal 
bant apie greit būsimas kelio 
nes į mėnulį ir kitas planetas, 
susirūpino ir laikrodžių fabri 
Kantai. Viena amerikoniška 
laikrodžių firma giriasi greit 
pagaminsianti naują laikrodi, 
kuris visai tiksliai rodysiąs 
valandas, mėnesius ir metus 
t'ek žemėje, tiek kitose pla
netose 'lokio laikrodžio tė
vas yra Dr. Levitt iš Philadei 
pbijos. astronomas ir tarppla 
notarinių klausimų geras ži
novas.

(Pabaiga iš 2 pusi.)

ordenus ir Sovietų užsienių 
politiką. Į klausimus privalo 
atsakyti skubiai. Ypatingai 
jis turi išaiškinti, kodėl jis 
«nori» įstoti į kom. jaunuo
lius. Po tokios «išpažinties» 
komsorgas kreipia.-) j susirin 
kasius, ar kuris neturįs prie
šingų parodymų, kuriuos kan 
didatai galėjo nutylėti ar ne
pilnai pasakyti. Pvz , jeigu 
tėvai Kitados turėjo kokius 17 
ha žemės, tai prašymas atme 
tarnas.

— Deportacijų metu kom. 
jaunuoliai apginkluojami ir 
talkina «vyresniem broliam» 
milicinin. Jie dalyvauja na
mus apsupant, gyventojus se
kant. Užtaiką jiem leidžiama 
pasirinkti išvežtųjų turto tiek, 
kiek gali panešti Deportaci
jos--kom. jaunuoliam šventė, 
nes jie tada gali «praturtėti».

— Vidurinėse mokyklose 
šalia rusų ir lietuvių kalbų 
mokomos ir vokiečių, pran
cūzų, anglų. Tačiau pastoro- 
sios yra paskirstytos rajonais: 
viename rajone mokyklose 
dėstoma anglų kalba, kitame 
rajone prancūzų, trečiame 
vokiečių.

— Pasakomis vaizduoja Kan 
no augimą. Rugpjūčio 1 per 
Vilniaus radiją Kauno m. kom 
partijos sekr. Butrimas stenė 
damas kalbėjo apie tai, kad 
Kaune pastatyta daug gyve
namų namu ir įmonių. Pami
nėju Drobės fabriką. Inkarą, 
Kauno audinius, Petrašiūnų 
popierių fabriką ir k. visi tie 
fabrikai, kaip žinoma, buvo 
dar nepriklausomos Lietuvos 
statyti, net ir savo vardus iš
laikę, tik Petrašiūnų popierio 
fabrikas pavadintas Janonio 
vardu. Tai ką tada komunis
tai Kaune pastatė?...

Geriau kiek nukalbėjo Kau 
no m. vyr. architektas J. V it 
kauskas. Iš jo paaiškėjo, kad

Lietuvos Paroda
Štai jau antras mėnuo, kaip 

Ibirapueros parke, moderniš
kuose rūmuose «Palacio das 
Nações» veikia virš 40 tautų 
paroda. Tenai nedidelis, bet 
jaukus kampelis teko ir mums 
lietuviams.

Kiekvienas tautietis, kurio 
širdy dar rusena meilė tėvų 
žemei Lietuvai, vos įžengęs 
pro centrinius vartus, tuoj 
ieško akimis ilgojoje virtinėje 
margaspalvių tautinių vėliavų, 
savosios. Ir suranda: štai ji 
šeštoji nuo vartų Ir širdį už 
lieja kažkokia maloni šilima. 
Pajunti, tarytum čia dvelkia 
Lietuvos laukų vėjelis.

Netoliese trykšta daugybė 
fontanų ir vilioja ilgiau gėrė 
tis tuo vaizdu, tačiau kažko
kia jėga stumia tolyn - kur 
yra ta mažoji «Lituania». Su 
randi ją antrame aukšte Aty 
džiai žiūri kiekvieną daiktelį 
ir, rodos, negali atsitraukti: 
viskas čia taip miela, pažįs
tama. suprantama. Čia trispal 
vė pasvirus ties geležiniu vii 
ku. čia Vytis, Laisvės statula, 
miestu herbai. Vargo mokykla, 
kanklės, kryžius, Aušros Var 
tai. ir kiti mūsų tautiniai da
lykai medyje meniškai navaiz 
duoti. O paskui mūsų motučių 
suverpti ir išaust lininiai rankš 
luosčiai, staltiesės, margosios 
lovatiesės ir įvairiarašlės ju 
ostos mirgėte mirga atydaus 
lankytojo akyse. Mūsų tauti
nius drabužius gražiai pavaiz 
duoja lėlės. Visų eksponatų 
čia nesuminėsi - reikia, kiek 
vienam nuvykti ir pamatyti.

Jau didelis skaičius mėsų 
tautiečių čia praėjo, ir kiek 
teko su jais išsikalbėti, visi 
jie dar žada vėliau sugrįžti, 
nes čia taip malonu ir jauku, 
tain sava.

Tačiau pro šitą musu kam 
peli praeina kur kas daugiau 
svetimųjų žmonių iš viso pla 
taus pasaulio Iki šiol jau yra 
praėję virš milijono lankyto
jų, o dar daugiau jų praeis. 
Iš to kyla reikalas, kad i.ietu 
va būtų tinkamai čia. repre
zentuota. Tuo tikslu vra išleis 
tos informacinės knygelės 
apie Lietuvą, kurios yra dali 
narnos lankytojams. Šios kny 

Komunistinės Kinijos vaikai teisia savo draugus vadovaujant 
komunistų instruktoriams. Daugelis jų prisipažįsta savo pa

čių padarytas «klaidas».

minėti kai kurie fabrikai bu
vo kiek praplėsti, bet ir tai 
nevisi, tačiau tiltas, kuris jun 
gia Šančius su Panemune, 
dar neatstatytas (per 10 me
tu!) Architektas susimaišė 
kalbėdamas apie gyvenamųjų 
namų statybą Jis nurodė, kad, 
«daugelyje vielų statomi sep
tyni namai,» bet pamiršo pa
sakyti, kaip inžinieriai tai 
dara:“jkaip jie septynius na
mus padalina į «daugelį vie
tų» ?...

gutės ir sudaro pačias stam
biausias parodai išlaidas, bet 
jos būtinos. Be jų kiekvieno 
mėnesio administracinės išlai 
dos siekia 3000 krnzeirų. Pas 
kui įvairus įrengimai atsiėjo 
virš 20 tūkstančių. Ir vis pa
sitaiko dar nenumatytų išlai
dų.

Savaime suprantama, kad 
ši paroda nėra vien Lietuvos 
konsulo reikalas. Prie jos pri 
valo prisidėti visi lietuviai. 
Yra visa eilė asmenų, kurie 
labai gražiai šią pareigą atli 
ko, bet vien jų permaža

Todėl parodai ruošti komi 
tetas nutarė surengti bendrą 
visos kolonijos vakarą-kon- 
certą, kurio pelnas eis šios 
parodos išlaidoms padengti. 
Vakaras įvyks 9 d. spaliaus 
20 vai Mokoje, Lituania gt. 
67 , Liet. S-gos Brazilijoje pa 
talpose. Bus įvairi ir įdomi 
programa, turtinga loterija, 
staliukai, skanūs valgiai ir gė 
rimai Žodžiu dedamos pas
tangos. kad vakaras pavyktų 
kiekviena m atsilankiusiam. 
Laukiama lietuviu su šeimo
mis ir su bičiuliais iš visu S. 
Paulo apylinkių. Šį vakarą 
sailings visus viens bendras 
reikalas ■ Lietuvos paroda 
S Paulyje. Tai bus tarytym, 
kuri nors tautinė šventė ka
da susirenka visa kolonija

Nežiūrint, kad parodos iš
laikomas pareikalauja ir ne
mažu išlaidų, bet jeigu būsi
me vieningi ir aktyvūs, tai 
daug rankų pakels nors ir di 
dėlę našta, garbė yra kovoti 
už tautos interesus ir perem 
ti reikalus, kurie liečia mūsų 
tėvu žemę ietuva.

N. V.

Is lietuviu gyvenimo

— Australija Iš lietuvių 
gyvenimo Geelongo apylin
kės valdyba jau gavo leidimą 
statytis Lietuvių Namus. Na
mams skypas jau nupirktas. 
Atrodo, kad Geelongas pirma 
sis pasistaty*- lietuviškus na 
mus Australijoje Melburne 
įsteigta parapijos sekmadie
nio mokykla. Mokyklą lanko 
34 vaikai ir dirba 3 mokyto
jai. Tai didžinu-da. iš Melburno 
esančių sekmadieniu moky

klų. Gruodžio mėu. 27-28 29 
d. Melburne šaukiamas pir
masis Australijos lietuvių ka
talikų or- jų atstovų, kapelio 
nų ir K at. Akcijos darbuoto
jų suvažiavimas. Jo tikslas - 
apjungti lietuviško katalikiš 
ko veikimo planus Australijo 
je.

— Tautos šventės programa 
Adelaidėje Lietuvių Teatro 
Mylėtojų Grupė ruošia S. San 
tvaro «Kaimynus». Pažymėti
na, kad Adelaidėje veikia dvi

Petronėlė Orintaitė

Rodos
Rodos pasiversčiau
Raiba gegute,
Kad galėčiau virkaut
Tėviškės sode...

Skrisčiau dieną naktį - 
Skubinčiaus tenai, 
Nors galbūt sodyboj 
Vien tik pelenai..

Gal tiktai kelmynų 
Stagarai liūdni, 
Ir tušti dirvonai, 
Sielvarto pilni...

Ir nėra Jurginių
Dailiai žydinčių, 
Ir nei javo lysvių, 
Želiančių plačių...

Gal rūpintojėlis 
jau palūžo ten, 
Kai keliavo žmonės 
Dideliu vargau...

Ir jau vien tik kapas
Kryžkelėj tyl s 
Man parodys taką
Į tuščius namus...

I raėjusiu metų birželio mėn 17 d. sukilimui Rytų Vokietijo
je pažymėti, ant laiškų lipdomi specialūs su prieš komunis
tus nukreiptais šūkiais pašto ženklai. Ant vieno jų parašyti.: 
«Dirbk pamažu nevokiškoje ir demokratiški je respublikoje.

teatro mėgėju grupės. Visuo
menėje jos turi pasisekimą. 
Sidnio Savam riti kūrėjų vai 
dyba paskelbė atsišaukimą 
dėl savanoriu kūrėju regis
tracijos Australijoje. Melbur

DĖMESIO!
Asmenys norintieji išvykti CANADON kreipiasi tuo rei 
kalu pas įgaliotinį p MELDUTĮ LAUPINA1TĮ, kuris tar
pininkauja legaliam dokumentų sutvarkyme laike 12 mė 
nešiu, už tą laikotarpį išduodamas raštišką garantiją 
Kreiptis: Pirmadieniais ir Penktadieniais nuo 10 iki 12

RUA CONCEIÇÃO, 134-2 Sala 222 - Telef. 35-9953

Šeštadieniais ir Sekmadieniais jo namų raštinėje Rua 
Projetada, 9 - Vila Primavera - Estrada Sapopemba.

Laiškais - Caixa Postai 118 - São Paulo

i

Sergi? Kreipkis į

Dr. Samuel Lewlcowicz j

Studijavęs ir baigęs medicinos mokslus Paryžiaus (Sor- | 
bonos) universitete ir Brazilijoj, Ligoninės Rotschild, |

Paryžiuje, gydytojas. ;

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

ne atidarytas ir gražiai vei
kia parapijos kioskas. Kiosko 
vedėjas-Br. Zumeris. Kioske 
gaunami pasaulio lietuvių lai 

ė
(Pabaiga^ pusi.)
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fcraščiai ir išleidžiamos kny
gos.

Australijoje yra tautiečių, 
pasižadėjusių visą gyvenimą 
remti Vasario 16 d. Gimnazi
ją. Australijoje gyveną lietu
viai labai pageidauja trumpos 
Lietuvos istorijos. Tokias is
torijas ukrainiečiai nemoka
mai dalina savo tautiečiams.

— Ispanija. Skulpt. K. Ka
činskas Madride vedė ispanę 
žurnalistę M. Enrikuete Diaz, 
dirbančią Madrido laikrašty 
«Arriba», mokančią kelias 
svetimas kalbas ir dabar be
simokančią lietuviškai.

Italija. Romoje lankėsi lie 
tuvių moksleivių grupė iš Va 
sario 16 d. Gimnazijos, veda
ma kapeliono kun. Kaleckio 
ir mokyt. A. Grinienės. Mok« 
teiviai svečiavosi Šv. Kazi
miero kolegijoj ir buvo pri
imti Šv. Tėvo audiencijoj Cas 
telgandolfe.

— Jungtinės Amerikos Vals 
t' bes. Lietuvis - redaktorius 
Guamo saloje. Buv. Havajų 
universiteto profesarius lietu
ti! vis Vytautas Braze- Braze- 
vičius yra tos salos vieninte 
Po laikraščio retaktorius. A- 
merikiečių spaudoj rašoma, 
kad Romoje statomoj filmo i 
«Trojos arklys» vienas iš 
svarbiausių vaidmenų Pario

#«■<> zz

1. fT Afrikos gyventojai Namib giminės pralenkia stirną, kuri per valandą gali nubėgti 
kilometrų.

2. Graikų ūkininkai pastatė marmurinį biustą, amerikonui agronomui, Walteriui Eugeni
jui Packard, kuris 4000 akrų Graikijos dykumų pavertė derlingais ryžiu laukais.

3. Pirmieji baliono keleiviai nebuvo žmonės, bet ėriukas, višta ir antinas, šitas balio- 
buvo popierinis.

50

nas buvo paleistas Prancūzijoje, arti Versaliaus 1783 m. Balionas

atiteko lietuviui Jokūbui Šer
nui, N. Lietuvos Nepriklauso
mybės aktą pasirašiusio Šer
no Minui, kuris visada pažy
mi s ivo lietuvišką kilmę.

— Vokietija. Priims per 
100 vyrų i kuopas. Baltų ry
šininkas kap. Venckus pra 
neša: Dabartiniu^ metu yra 
proga didesniam skaičiui lie
tuvių patekti j kuopas. Lietu
viškoms sa gybų kuopoms tuo 
jau pat reikalinga per šimtą- 
žmonių. Visi sveiki vyrai 18 
50. m. amžiaus, norintieji sto 
ti į kuopas, gali būti priimti 
ir gauna nemokamus geležin
kelio bilietus nuo gyvenamos

vietos iki Kaiserslauterno. 
Norintiems stoti j kuopas, 
prisiimtus tikslų adresą,tuojau 
siunčiamos reikalingos ankie 
tos užpildyti. Visi priėmimo 
formalumai užtrunka 2-3 sa
vaites. Kreiptis šiuo adresu: 
BALTIC LIAISON FFICER, 
6950 Lbr Svc Cen (G), Kaise
rslautern Vogelweh, Postfach 
657. Vokietija.

Naujosios Vokietijos LB 
krašto tarybos posėdis .šaukia
mas š. m. rugsėjo 25 26 d. 
Nauju Vasario 16 d. Gimna
zijos kapelionu pakviestas iš 
D. Britanijos ir jau atvyko 
kun. Dr. L. Gronis.

Lietuvos Parodai
Ruošti Komiteto 

veiklos.
p;a dėka

Lietuvos Parodos São Pau 
lyje reikalams gauta iš:

Po Cr $ 1 000,oo Henrique 
Kombrinko. Po Cr.$ 500,oo 
Meldučio Laupinaičio, Petro 
Baltėno Po Cr.$ 400,oo Juo
zo Baužio, Henriko Valaviči

1 -

PADEKA

Reikalingas advokatas byloms vesti?

Nieko nelaukdamas kreipkis į

Advokatą Dedo Farias
Raštinė: Ii. Santa Teresa, 28, 6-to and. salas 604 ir 605.

(kampas Praça da Se) Fone: 86-8240 ir 32-0064

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

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

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

autobusai Guro Fino pro pat minėtą nuosavybę.

Kad įvykęs š. m. rugsėjo 
mėn 6 d. vakarėlis V. Anas 
tazijoje savo turimu ir nuotai 
ka tapo mūsų susiartinimo ir 
tarpusavio bendravimo reikš 
minga diena, už jo pasiseki
mą Mokyklos Rėmėjų Būrelio 
Valdyba nuoširdžiai dėkoja: 

Mok. St. Kubiliūnui režisa
vusiam ir vaidinusiam kome
dijoje «Petro Pampalio Piršly 
bos», artistams: Ks. Adulytei, 
Eug. l'.ubiliūnienei, St. Žar- 
kauskailei, J. Valučiui ir V. 

, Putvinskui. o taip pat sufleri 
ui J. Maziliauskui, bufetui au 
Lojusioms moterims: !z. Aglins 
kienei, Eug. Kubiliūnienei, K. 
Šneraitei. K. Ingaunienei, St. 
Izokaitienei. M. Navickienei, 
P. Kelerienei, R. Kupstaitie- 
nei, O. Patinskienei, O. Janai 
tienei ir S. Sebestyen, 
tvarkos prižiūrėtojams, dirbu
siems bufete ir kitur: B. Pin- 
kauskui, J. Šiaučiuliui, St. 
Jonaičiui, J. Kazlauskui. Jg. 
Svinkünui, V. Patinskui, J. 
Andriuškevičiui, ]g. Andriuš
kevičiui ir kt., 
Vandai Meškauskienei už vei 
kalo perrašyma.

Dr. A. Feldmanui už nHsbi 
ta gražią dovaną gerinusiems:

Moinho Velho Vargo m lai, 
savo atvykimu užmezgusiems 
ryšius su V. Anastazijaus lie
tuvių jaunimu.
mūsų spaudai, puikiai garsi
nusiai vakarėlį:
pagaliau visiems lietuviams 
ir maloniems svečiams', savo 
atsilankymu ir auka parėmu- 
siems brangų lietuvišką kul
tūros. židinį.

Visiems didelis lietuviškas 
ačiū!

Dr. J. Basanavičiaus 
M. R. B-lio Valdyba

na

ne

Madeiras do Brasil

PERES & PRANAS LTDA.
Importação — Exportação

Raštinė: Av. Churchill, 94 - ll.o and. - sala 1110 
Rio de Janeiro - Fones: 52 0229 e 32-6265

Era Minas Gerais:
Peres & Cia. Ltda. - Leopoldina - R. Providencia, 71 

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

aus. Po Cr.S 300,oo Inž. Zeno 
no Bačelio. Po 200,oo Jono 
Štreito, Vacio Putvinsko. Po 
150.00 Juozo Kemėžos, xx Po 
iOO.oo Zigmo Šlepečio, J. Nor 
kaus, Berelio Oelso, Liudv ko 
Liderio, Kazio Janulevičiai s, 
Stasio Avigio, Benedikto Bar 
čio, Jorge Matelionio, Deivido 
Kutniko, Hermano Suito, An
tano Kučinsko, Vinco Bar1 
kaus, Kazio Kazacko, Vinco 
Jackonio. Po Cr. 50.oo Marty 
no Griežiaus, João Lomontov, 
Mykolo Pačinros, Uršulės Au 
gulevičienės, Motiejaus 
grino, Juozo Repečkaus, 
mininko Ka -čiaus/Jurgio 
tušniko, Valdo Razvicko, 
do Pupienio, José Banis, 
kol o Zelicko. Po Cr 
Aleksandro 
Cr. 20.oo
P. Paunksnio, Petro Markūno. 
Po Cr. lO.oo Stasio K rinkaus, 
J. Klebavičiaus, 
naus. 
co

Se 
Do 
Bal 
Via 
My 

4G.oo 
Adomaičio. Po 

Andriaus Pupienio,

Antano Juk 
Igno Juknevičiaus Vin 

Leitos, Jurgio Zubavičiaus.
Viso Cr. 6, OlG.oo

Už paramą nuoširdžiai 
dėkojama.

Konsulas A Polišaitis

Lietuvos Parodos Komiteto

Pirmininkas

Ar jau įsigijai rašytojos K. Pažėraitės idomų roma

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

- nieko nelaukdamas kreipkis} M>isų Lietuvos» redakcija

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 
visų šių pagerinimų kaina pusiau mažesnė, negu kitų 
esančių sklypų

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

Daugiau informacijų «Musų Lietuvos redakcijoje

prie 
šalai

Vila
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REIKIA BALDŲ? KREIPKIS Į TAUTIEČIO
J. L. GalinsKas Ltda.

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

Í3L «

Ivano «rojus»
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/primirš & Čia
PARDUODA

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS.
balso grynumas, skambumas

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

Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui
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Rastinės Darbai ir Teisiniai Patarimai
Natūralizacija, inventoriaus surašymas, išieškojimas 
skolų, persiskyrimai (desquites) nuomininkų išvary
mas, kriminalinė ir darbo teisė.

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

ir nuo 16,30 iki 19 vai.

Ru i Roberto Simonsen, 13 - - 3° — salas 306 - 3lO 
(Senoji rua do Carino ir kampas P-ęa Clovis Bevilaqua) 

São Paulo
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MEKANIKOS DIRBTUVE

LEONAS VÂOAUSKAS
Telefonas (recados) 3-()7()7

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

: Ga -linami vairiausių braižinių vitražai, 
vieliniai tinklai tinkavimui ir tvoroms,

•* langų stiklų a išaugos, užtvaros, geležinės 
i durys ir vartų, banguotos skardos durys
■ pagal mąstą.

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

išsimokėtinai.

na

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
rsuA SÂO CAETa.NO, 447 —TEL. 4-6576 — SÂO PAULO

MŪSŲ LIETUVA

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

Rua Javaės, 719 .. Sã9 paaI#

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

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

SKAITYK IR PLATINK
«MŪSŲ LIETUVA»

JARDIM RIVIERA
Santo Amaro apylinkėje - nuėsta- \d

baus grožio gamta sveikas klimatas, tik už X'\\ ) \
18 klm. nuo Praça da Sé, geras kelias, tarp 
dviejų Ažerų. Puiki nroga dabar įsigyti žemės //
sklypą su mažu įnešimu ir ilgalaikiu išsimokėjimu
— 100 mėnesių. \\

Reikalingi! informacijų gauti tik pas vienintelį įgalio- \ 4 
tinį šias žemes pardavinėti mūsų tautietį Kaz\ Kmiliauskį, rua 
Benjamin Constante 23, 1-o andar sala 6. F > ie: 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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VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS 

L I N D O Y A

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINI OJAI

PTTA r>TMQ RTIPNn. 7Q-5 Q R,35 

TELEFONES s 51=4019 e 51=2223

IIRMÃ€J CAKKI8EKI ™
Lbndoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, kurio 
puikų veikimą Į žmogaus sveikatą jau visi yra vien
balsiai pripažinę. Pabandykite. Įsitikinkite ir visa

dos naudokite!
Pi-iRt.O1 7QA7 

s A o j? o g '
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AV. ZELINA, 706 — CAlXA POSTAL, 371 — SÃO PAULO

BRANGUS TAUTIETI, nepamiršk, kad š m. spalių 
mėn, 9 d. 20 vai., rua Lituania. 67. Moėca, LIETUVOS 
PARODOS KOxMITETAS ruošia didelį šeimyninį vakarą, 
kurio programą atliks mūsų kolonijos meninės pajėgos.

Po programos šokiai iki 4 vai. ryto, grojant puiki 
am orkestrui.

Be to, atsimink, kad vakaro pelnas skiriamas Lie
tuvos Parodos reikalams, o jos pasisekimas, tai m isų 
garbė. Tad, pats į jį atvyk ir kitą paragink eiti.

ARTIMIAUSI PARENGIMAI.

Spaliaus men. 9 d. Lietuvos 
Parodos komitetas Mokoje 
ruošia vakarą - koncertą, ku 
rio pelnas skiriamas parodos 
reikalams.

Taip pat spaliaus mėn. L. 
K. Bendruomenės choras yra 
numatęs suvaidinti įdomią 
dramą «Valkata». Parengiami 
eras darbams vadovauja J. 
Bagdžius. •

Lapkričio mėn. 13 d. L. K. 
Moterų Draugija ruošia va
karą.

VERTINGA LOTERIJA '- 
RIFĄ

Bažnyčios darbų išlaidoms 
padengti yra numatyta suruoš 
ii loterija - rifą iš vertingų 
premijų. Laimėtinų daiktų 
tarpe bus siuvama mašina, 
vyriškas dviratis ir kt.

L. K. BENDRUOMENĖS 
CHORAS

yra gavęs pasiūlymą iš tele
vizijos Tupi Canal 3 pasirašy 
ti sutarti pusei metų dainuoti 
televizijoj.

- iš gautų laiškų matyti, 
kad Lietuvos skyrius São 
Paulo mieslo parodoje, Tautų 
Paviljone, lankytojams dau
giau krinta į akis negu kitų 
tautų.

— Liet. S gos Brazilijoj 
pirmininkui Ant. Tamašauskui 
pasitraukus iš valdybos, pir
mininko pareigas perėmė vice 
pirmininkė Albina Ambrozevi

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

VISUOMET RASI SAVO. ŠEIMOS ŽIDINIUI 
NĄUJANYBIŲ

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų, 

įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių- 

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

ISSIMOKEJ1MUI.

t..

Prie pat autobuso Nr. 93 sustojimo vietos.
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IRMÃOS BAÜZTS

f

Regisi rado no C. R. C. sob o n.o 55i

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

f
3

f

3
31

Aberturas de firmas 
Encerramentos de firmas 
Transferencias de firmas 
Contraí. na Junta Comercial 
Dis‘vat. na Junta Comercial 
Escritas Fiscais 
Escritas Comerciais

HORÁRIÓ das 8
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čienė, kuri sėkmingai Sąjun
gai vadovauja.

— Jonas ir Bronė Masiai su 
šeima iš Vila Zelinos persike 
lė į Vila Anastacio.

— Sumainyti žiedus ruošia 
si Jonas Sakalauskas su Tere 
sinha Janas, Stasys Kandrata 
vičius su Elvira Rimkevičiūte.

— Šį šeštadienį bus šliūbas 
Eugenijos Riaubaitės ?u João 
Batista Pinheiro.

— Rugsėjo mėn. 21 d. mirė 
Juozas Kazakevičius, gyve
nantis Lapoję. Catão gatv. 
1070. Mirė širdies liga, teturė 
dainas 47 metus Paliko gilia 
rne skausme žmoną, du sūnūs, 
duterj, marčią anūką. Palaido 
tas A raça kapuose.

— Rugsėjo mėn. 19 d. Vila 
Zelinoje mirė Juzefą Leonavi 
čienė, 70 m amžiaus. Paliko 
nuliūdime dukterį irdu sūnus. 
Kilusi iš Butrimonių. Palaido
ta. Vila Formoza kapuose.

Seselių pranciškiečių Bra 
zilijoj vyresnioji. Seselė Julija 
gavo iš Amerikos žinia, kad 
rugsėjo mėn. 16 d.. Pittsburgh 
Pa., mirė jos tėvelis 86 m. am 
žiaus Kilęs iš vlariampolės.

— Šį šeštadienį Lapos baž
nyčioje sumainys žiedus Juo
zas Valuti su Stase Žarkaus 
kaitė. Vaišės bus Vila Anas- 

cio lietu u mokykloje.

UŽ KĄ BALSUOTI?

Spaliaus mėn. 3 d yra svar

Contratos de locação 
Cartas de Fiança 
Requerimentos 
Balanços
Alvarás diversos
Seguros de Fogo e 
Seguros de acidentes 
às 19 horas.

=

Parodos Komitetas

Não desperdice o seu voto!
Vote em

e teremos com certeza urn DrPUTADO ESTADUAL, 
defensor dos nossos direitos. Gedulas Tel, 34-0870 e 

35-5424.

bi Brazilijos gyvenime. Tą 
dieną bus renkami esiadų ir 
federelinis puri itnencai-, sei
mai.

Rinkimuose dalyvaus ir ne 
mažas lietuviu n >Naotoju skai 
čius. Nevienas klausia, už ką 
balsuoti? Tai rimtas klausi 
mas kandidutų pusi rink imas. 
Lietuvis privalo atiduoti bal
są už tą, kuris palaikė ir 
palaiko santykius su lietuviais 
ir kuris turės drąsos ginti iš 
parlamento tribūnos Lietuvos 
ir lietuvių reikalus. Už tokius 
kandidatus bilsnokime į fe- 
deralini ir estado seimus.

Nenumeskime savo balso 
už betkokį kandidatą. Už tą, 
už kurį bus atiduotas lietuvio 
balsas reikia priminti ir kad 
jis pats įsipareigotų būti Lie 
tuvos ir lietuvių teisių gynėjų.

Geros žemės - pigia kaina
MATO GRüSSO E ST Al) E.

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

Persiunčiame, pirkimo prašymus estado valdžiai - tar
pininkaujame. KAINOS OF1ČIALIJOS. Kreiptis žodžiu 

arba raštu informacijų į
IMOBILIARIA ALTO DO GUAPORÉ. LTDA.

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

DIRETOR: Dr.! Augusto Ribeiro Leitę
'■ : Praça Sâo José, 8 - salas 3 e 5

Vila Zelina ■

Dentaduras — Pontes — Extrações — Obturaçõee
DIURNA E NOTURNA

Ačiū Dievui, jau turime ge 
rų lietuvių draugų, ir pasirin 
kimas nėra Uunkus. Jei yra 
Kokios abejonės, pasiklausk 
to kuris žino už ką lietuviai 
turi balsuoti J mi artėja laikas 
lietuviams Brazilijos pilie
čiams parodyti savo jėgą 
rinkimuose. iei lietuviai, Bra 
zilijos pilieči'i būtų vieningi, 
vieni galėtų išrinkti savo ats 
tovą

i-
Amerikos lietuviams adaros 

valstybės vyrų durys tik dėl
to. kad jie žino kad lietuviai 
turi daug balsuotojų. Prieš 
kitus rinkimus, lietuviams 
Brazilijos piliečiams reiktų 
susiorganizuoti ir tikrai vie- 
ningiį eiti įlinkimus jau iš 
anksto susitarus dėl kandida
tų.

STUDENTAI DAR TEBEST’ 
REI KUOJA

Studentu streikasdar nebai 
gtas. Nemaža dalis jų tiek 
praleido mokslo dienų, kad 
einant įstatymu turėtų pakar 
toti mokslo metus. Žinoma, 
čia žodį turės tarti švietimo 
ministerija.

SUNKI FR1GORIFIKŲ DAR
BININKŲ PADĖTIS.

Šiuo metu gyvulių mušimas 
yra sumažėjęs. Darbininkai 
per savaitę tedirba vos dvi 
dienas. Taigi gale mėnesio 
gauna taip mažą atlyginimą, 
dar atskaičius aposentadoriją 
ir kitus mokeščius, sunku 
yra išsiverti.

Frigorifikų darbininkai sa
vo susirinkime šį ketvirtadie 
nį reikalavo arba leisti dirbti 
8 vai per dieną, arbamokėti 
salario minimo, kol padidės 
gyvulių mušimas.

— Lietuvių Socialdemokra 
tų Partija Anglijoje pastaruo 
ju metu išleidžia savo biulete 
nį, kurie rugp 15 d. išėjo 
trečias numeris. Partijos už 0 
delegatūros įgaliotinis yra i. 
Vilčinskas LSDP susirinkime 
Londone išrinktas org komi
tetas: pirmininkas - A. Zam 
žickas, sekretorius - K. Tarno 
šitinas, iždininkas - M. Zam- 
žiekaitė.

Rinks JAV Liet. Tarybą 
Jau pradėti paruošiamie’’ dar 
bai pirn osios JAV l.it'vių 
Bendruomenės Tarybos rimu 
mams. Taryba yra vyr ausiąs 
Lietuvių Bendruomenės orgt 
nas. Šiuo kuriamuoju laikotar 
piu jos pareigas eina JAV 
LB Laikinasis Organizacinis 
Komitetas Bendruomenės Ta 
ryba bus renkama tiesiogini 
niais rinkimais slaptu baDavi 
mu

*■ G'.'.'- <
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Kiekvieną sekmadieni prie 

bažnyčios pas Spaudos pl‘ tin 
toją B. Šimkų galima gauti 
nusipirkti naujausių lietuviš
kų knygų bei .laikraščių.
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MIELI LIETUVIAI!

Artinantis maudymosi sezo 
nui ir esant laisvų kambarių 
kviečiame visus atvykstan
čius i Santos poilsiui apsisto 
ti pas Steponaičius. Galima 
gauti kambarį su maistu ir be 
maisto Privažiavimas automo 
biliu labai patogus, gatvė 
naujai išgrįsta.
Adresas: Rua Godofredo Fra
ga, 173 — Jose Menino

YYYYYYYYVYYVYnrrYYYnÀÀJu-mjulLaaaàaaaaju

- 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»
■■«■□■■■■■■■■■■■■■■■■■■•■■■■■■■•■■■a«■■■■■■■■■■*

REIK MOTORO?

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

Kaina prieinama.
Kreiptis šiuo adresu: 

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