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Dar stiprins "komunistine 
dvasia" mokyklose.

Bolševikai giriasi, kad 57 
mokyklos nuo šių mokslo me 
tų pradžios pertvarkytos i vi 
dūrines mokyklas. Vilniuje 
Žvėryne pastatyta 960 vietų 
nauja vid. mokykla. Skelbia 
ma, kad šiais mokslo metais 
atidaroma 4S naujos vid. mo 
kykios ir 66 naujos septynme 
tės. Naujus pastatus gaus Vii 
niaus, Kalvarijos, Dotnuvoj 
Daugų, Kuršėnų ir Mažeikių 
moksleiviai. Švietimo ministe 
rio Pupeikio pareiškimu turi 
bud sustiprintas moksleivių 
komunistinis auklėjimas ir 
atsidavimas «nemirštamam ko 
munizmo reikalui*-. Nurodęs, 
kad vien «tik JAV mokyklas 
nelanko per 6 milijonus vaikų» 
Pupeikis savo pranešime per 
Vilniaus radiją š. m. rugsėjo 
1 d. toliau pažymėjo, kad su 
mažinimas «moksleivių pamo 
kų krūvis, sutrumpinamos mo 
kymo programos» etc. Apie 
8.000 moksleivių dalyvavo es 
tafetėje «Taika ir draugystė». 
Nuo šių mokslo metų Įvestas 
bendras berniukų ir mergai
čių mokymas. Skelbiama, kad 
šiemet vid mokyklas baigia, 
apie 10.000 jaunuolių. Vis dėl 
to «Tiesa» komunistiniams 
švietėjama prikiša visą eilę 
trukumų:«Nepatenkinamai dės 
tomos tokios svarbios disci
plinos, kaip matematika, fizi
ka, biologija. Jos per maža 
panaudojamos materialistinei 
moksleivių pasaulėžiūrai ugdy 
ti ir politechninio mokymo 
uždaviniams spręsti». Už «ne 
pakankamą dėmesį auklėjimui 
komunistine dvasia» pirmoj 
eilėj užsipultos Kybartų, kai 
kurios Rokiškio ir Kupiškio 
rajono mokyklos.

Trūksta rašomųjų prie
monių.

Nors Lietuvoj «pagaminama 
vis daugiau popieriaus», tači . 
au iš tikro ten toks didelis 
popieriaus trukumas, kokio 
ten dar niekados nėra buvę. 
Nėra ne tik vyniojamojo popie 
riaus, bet ir rašomojo, nekal 
bant jau apie rašomąsias prie 
inones. Ir nežinia, kada pa 
dėtis pagerės. Pupeikis per 
Vilniaus radiją guodžia moki 
nius, kad «jie turį net geres 
nes mokymosi sąlygas, kaip 
Amerikoje», kur, esą, net 6 
milijonai vaikų negali lankyti 
mokyklų Kodėl jie negali: ar 
ir ten mokiniams trūksta są
siuvinių, avalynės ir drabu
žių, kaip ir «geresnes moky
mosi sąlygas» turinčioje Lie
tuvoje?

h Lietuvoj drelba komunas 
tu kiskos.

Komunistine tvarka yra to
kia. kad ten esantis net ir 
komunistas turi drebėti del 
savo kailio Štai šią savaitę 
užsienio spaudos agentūros 
pranešė, kad pašalintas iš 
pareigų Lietuvoje miškų mi
nisterijos viceministeris Pe
trauskas. Ne tik iš viceminis 
terio pašalintas, bet taip pat 
ir iš partijos.

Kovojanti Lietuva laisvuosius įspėja: nepa- 
lužkite ištverkite Numinėję kovoje.

Ateinančios žinios iš ana
pus geležinės sako kad ten 
pasilikusių dvasia nepalūžo, 
nors jau ištisas dešimtmetis 
kovoja prieš raudonąjį barba 
ra. Toji kova pareikalavo 
desėtkus tūkstančįų geriausiu 
Lietuvos sūnų gyvybių, šimtus 
tūkstančių ištrėmė Sibiran.

Tačiau anot Dr. V. Kudirkos 
pasakymo, jei audra verstų 
namo vieną stulpą, tuoj nie
ko nelaukiant, jo vieton sta
tyti kitą. Jau daug krito ko
voje jaunų, drąsių stulpų, ku
riuos sunaikino raudonoji au
dra, kiti nyksta džiūsta, mirs 
ta koncentracijos lageriuose, 
tačiau kova už Lietuvą nesus 
tojo. Į žuvusių draugų eiles 
stojo nauji pasiryžėliai, ku
rie ir šiandien veda kovą už 
tautinę krašto gyvybę. Aplin
kybėms reikalaujant kova i- 
gavo kitas formas.

Kaip anais carų metais, 
taip ir šiandien maskolius lie 
tuvį pirmiausia nori nulietu- 
vinti, sužaloti jo lietuvišką 
dvasią, jausmus. Maskolius 
nori, kad lietuvis nors ir te 
bekalbėti? lietuviškai, bet gal 
votų, jaustu rusiškai, komu
nistiškai. Lietuvoje esančių 
pogrindžio veikėjų svarbiau
sia pareiga ko' oti su rasizmo 
ir komunizmo nuodais, ypatin 
gai išsaugoti sveiką lietuvis 
ko jaunimo dvasią. Šita kova 
nelengva, nes ji yra slapta ir 
surišta su dideliais pavojais. 
Bet pavojaus didumas neat
leidžia nuo pareigos vesti 
šią šventą kovą, kuri ilgiems 
laikams nulems Lietuvos li
kimą. Ir po Lietuvos žemelę 
eina tyli lemiama kova

Tų narsuolių vardų pasau
lio spauda nemini. Niekas ant 
jų kapų nestato paminklų. Ir
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Pašalinimo priežastis neva 
protegavimas savo giminiu. 
Atrodo, dar mažas nusikalti
mas. (lalėjo apšaukti, kaip ir 
Beriją, kad tarnauja ameriko 
nams kapitalistams. Paprastai 
toki «draugai» patenka už ge 
ležinių grotų, ir arba sulikvi- 
duojaini arba ištremiami. Jau 
pirmiau buvo žinių, kad Mas
kva ieško Berijus draugu Lie
tuvos komunistų partijoje. 

kas svarbiausia, kad aniems 
miško broliams nepritrūko 
nei noro nei jėgos kovoti.

Laisvėje gyvenantieji radio 
bangomis dažnai siunčia pasi 
likusiems anapus geležinės už 
dangos linkėjimus, kad jie iš 
tvertų kovoje. Bet ir iš ana
pus geležinės uždangos atei-

-na įspėjimas esantiems lais
vame pasauly, kad nepa
mestų kovos barų, nenupul
tų dvasioje,nepasiduotų svyra 
vimams, abejonėms, nenumo
tų ranka į Lietuvos reikalus. 
Kovojantieji broliai įspėja 
laisvuosius, kad būdami toli 
nuo Tėvynės kovotų už tuos 
pačius idealus už kuriuos jie 
miršta savo gimtajame kraš
te: už Lietuvį ir Lietuvą.

Ilgametei mūsų Draugijos talkininkei

Gerb. Seselei Julijai

Skaudaus liūdesio valandose, jos mylimam tėveliui mi

rus, reiškiame nuoširdžiausią užuojautą.

Maldos Apaštalavimo Draugija.
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Deja, laisvėje esantis lie
tuvis nekartą paskęsta ne
reikšmingose smulkmenose, 
beprasmiuose ginčuose kas 
atstovauja, kas seimą, vyriau 
sybę, kas kitas institucijas. 
Jei dar šiandien neturime egzf 
linės vyriausybės kaip tik 
svarbiausia priežastis yra ne 
pajėgumas susitarti kas kam 
turi vadovauti. Vietoj apati
jos, svyravimo, ištižimo reikia 
entuziazmo ir didesnio paslan 
kūmo į kovą už savuosius 
idealus.

To laukia pavergtoji Lietu 
va.

Euiopa vienybės keliu

Devynių konferencija pra
sidėjusi 28 d. rugsėjo Londo 
ne buvo apvainikuota pilnu 
pasisekimu. Visi dalyviai, jų 
tarpe Vokietija ir Prancūzija, 
surado bendrą kalbą. Euro
pos vienybė, bendras apsigy 
nimo planas yra įvykęs fak
tas.

Čia svarbus vaidmuo teko 
suvaidinti Anglijai. Anglija 
lig šiol buvo daugiau užsida
riusi savo salose ir su Euro 
pa nenorėjo prisiimti kokių 
nors įsi areigojimų. Prancū
zai visą laiko sirgo vokiečių 
militarizmo baime. Kad šią 
prancūzų baimę pašalinti, an 
glai ligi 1958 m. paliks. Euro 
poje keturias savo karinome 
nės divizijas ir visą taktinę 
aviaciją, kuri dabar randasi 
Europoje. Nesenai įvykęs An 
glijos darbo partijos suvažia
vimas taip pat pasisakė už 
Vokietijos apginklavimą. Ame 
rika, kaip lig šiol, taip ir to 
liau rems Europą.

Prancūzų ministeris pirmi

ninkas ir Vokietijos - Adenau 
er stengiasi kaip galint grei
čiau išspręsti Saaro klausimą, 
kad svarstant parlamente Eu 
ropos vienybės klausimą, pran 
cūzų parlamentas negalėtų 
daryti užmetimo del neišs
pręsto Saaro klausimo.

Vokietija taip pat lygiomis 
teisėmis su visais kitais nari 
ais bus priimta į Šiaurės At
lanto sąjungą.

Šios savaitės Londono kon 
ferencija yra didelės reikš
mės įvykis ne tik Europos, 
bet viso pasaulio politikoje.

Jungtinės Europos valstybės 

nesibaigia Vokietija ar Dani
ja. Ateityje prie jos prisijungė 
kraštai esantieji anapas gele
žinės uždangos. Pabaltijo vals 
tybės, centralinė Europos na
tūraliai gravituoja į šią Są
jungą. Net ir Baltgudija su 
Ukraina yra natūralios sąjun 
gininkės jungtinių Europos 
valstybių. Bet prieš tai reikia 
sulaužyti geležinę uždangą ir 
išlaisvinti pavergtuosius. Vo
kietijos ir Japonijos apgin
klavimas yra jau didelis žin
gsnis į pavergtųjų išlaisvini
mą, ir Europos vienybę ir 
pasaulinę taiką.

Prie Kinijos krantu

Guamoy ir Amoy salose 
srogsta patrankų sviediniai. 
Invazijos pavojus Formozon 
atrodo praėjęs, nes Amerikos 
laivyno septintoji eskvadra 
nuplaukė į savo bazes, į Fili
pinų salas.

Argentina supilietina prievar 
ta

Argentinos parlamentas ir 
senatas priėmė įstatymą, su
lig kuriuo svotimšaliai išgy
venę Argentinoj penkerius 
metus automatiškai tampa Ar 
gentinos piliečiais. Nenorintie 
ji priimti Argentinos pilie
tybę privalo nurodyti savo 
nusistatymo priežastis, šitas 
įstatymas padės greičiau su- 
likviduoti svetimšalių organi
zacijas, ypač sustojus imi
gracijai. Po penkerių metų 
Argentinoj nebus ne vienos 
svetimšalių organizacijos.

Krepšinio pasaulinės pirme
nybės Brazilijoj

prasidės spaliaus mėn. 10 d. 
Jų vieta Rio de Janeire Bu
vo planuojama jas suruošti 
S. Pauly. Bet YBirapuero spor 
to rūmai bus baigti tik lap
kričio mėn. Paulistai nematys 
krepšinio pirmenybių.

Kas laimės rinkimus?

Dar nė vienais metais ne- 
buvo toks dideiis susidomėji
mas ir toks didelės prieš
rinkiminė kampanija kaip ši
ais metais Propagandai varto 
jamos leistinos ir neleistinos 
priemonės. Atrodo, kad politi* 
kai pasiskolino nepraustabur
nių žodyną. Vieni kitus kalti
na vagystėmis, išeikvojimais 
melu ir kitkuo. Bet 3 spalio 
jau čia pat.

Lietuvos nacionalinė
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Kiek Lietuvoje Areštuota ir ištremta Žmonių
1945 - 1951 m, bėgyje.

DUOMENYS, GAUTI IŠ GRĮŽUSIUJU APKLAUSINĖJIMO

(Bus Daugiau)

(TAS A )

Paberžė Surviliškis 18 152 8 24
Užkopiai Šėta 32 198 22 66
Kapliai Šėta 13 91 10 30
Glaužai Šėta 17 126 15 45

6.005 444

K r e t i n g o s apskriti s

Pr eiga va Mosėdis 41 348 8 24

M a r i j a m p o 1 ė s a p s k r i t i s

Bfideliai Gudeliai 23 169 2 6
Baltrališkiai Gudeliai 4 25 1 3
Šiauliškiai Klebiškis 70 515 4 12
Ciudiškiai Klebiškis 23 200 3 9
Pačiudiškiai Klebiškis 12 99 3 9
N. Klebiškiui Klebiškis 19 104 6 18
Delnickiai Krosna 13 130 1 3
Šeštokai Krosna 14 213 2 6
Turiškės Krosna 19 151 3 9
Verstauniai Krosna 42 335 5 15
Santaka Krosna 7 49 3 9
Grabauka Krosna 19 140 1 3
Krosenka Krosna 7 48 0 -
Krosnėnai Krosna 40 269 3 9
Nau javalakiai Krosna 37 270 4 12
Pėdiškiai Krosna 27 229 2 6
Delnica Krosna 8 63 4 12
Šaltininkai Krosna 32 255 7 21
Nartas Kvieuškė 30 220 4 12
Skaisčiai Liubavas 18 106 2 6
Piliakalniai Liubavas 9 61 1 3
Paželsviai Liudvinavas 22 169 2 6
Kievynė Liudvinavas 6 48 9 27
Armoniškiai Liudvinavas 11 118 3 9
Želsva Liudvinavas 27 264 7 ‘ 21
Pat ašy n e Marijampolė 40 343 0
Puskelniai Marijampolė 35 305 3 9
Netičkampis Marijampolė 38 303 2 6
Kertupis Marijampolė 30 101 10 30
Putriškiai Padovenis 43 329 0 ‘ -
ŠiaullŠKiai Prienai 70 513 9 27
Plutiškės Prienai 28 175 15 45
Strielčiai Prienai 35 277 4 12
Alksniakiemis Prienai 24 223 2 6
Kampškiai Prienai 19 127 9 27
feusninkai Raudenis 84 665 100 300
Surgučiai Sasnava 38 284 9 27
Šilavotas Šilavotas 20 150 30 99
Būdvietis Šilavotas 8 68 2 6
Skriaudžiai Veiveriai 108 691 4 12

MUSŲ LIETUVA -----------------------------------------------------------------------
Faustas KirŠa

Karalaite Paliko Pily-
Peteliškės plasnojo žieduos...
Ežere tyvulavo vanduo. - 
Dvi kaselės lange kaip linai 
Sulingavo... Tai buvo jinai...

Karalaitė paliko pily
Ir širdis nuo širdies taip toli.

Blezdingėlė mėlynėn d; n .aus 
Pasinėrus atspės ir atjaus 
Mano didelės laimės dainas. 
Mano didelio skausmo maldas...

Karalaitė paliko pily
Ir širdis nuo širdies taip toli.

Jau seniai tarp jurginų kely 
Laukia vienišos pėdos šmėly. 
Ir žilvytis nukoręs kasas 
Tebesaugo šešėliuos rasas...

Karalaitė paliko pily
Ir širdis nuo širdies taip lo’i.

Nebežvengia ir žirgas laukuos...
Tik gegutė sode užkukuos;
Iš už jūrių marelių gilių
Aš tavęs aplankyt negaliu...

Karalaitė paliko pily
Ir širdis nuo širdies taip tali.

(Iš eil. rink. «Tolumos»)
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Cheminis karas tarp 
augalu

Vokiečių botanikas W. Lo
ps žurnale «Taikomoji eliemi 
ja» pasakoja. kaip augalai ko 
voja dėl erdvės, dėl «orumo», 
[vairių augalų šaknys stengia 
viena kitos išvengti. Bet Įdo 
miausia, kad vieno auglio 
šaknys, negalėdamos išvengti 
kito augalo šaknų, išspaudžia 
iš savęs ypatingos cheminės 
sudėties sultis, kurios tam 
augalui nekenksmingos, bet 
kurios sukliudo augti kito au 
galo šaknim. Taigi cheminis 
karas dėl erdvės

Medis su pienu
P. H. Allen Amerikos istori 

nio muziejaus žurnale rašo, 
kad Costa Ricoje, pietų Ame 
rikoje, auga medis, kuris duo 
da pieno, tiršto, kaip grietinė 
lė, kurią vartoja kavai Medis 
apie lOtl pėdų aukščio. Su 
cukrum ir vanila tas pienas 
visai gerai atstojąs karvės 
grietinėlę. Jo trfikumas tas, 
kau ore jis pradeda kalkėti 
ir apkarsta.

1. R. Bannister Oxford» universiteto student.nubėgo mylią(l klm. 660 m)per 3 minutes .>9 sek.
2. Patarėjai rusai Korėjos kare patarimus korėjiečiams dudao rusų kalba.
3. Šveicarijoj du vienas šalia kito ežerai, vienas baltes, kitas juodos spalvos IS eras Nair 

yra juodas kaip' smala Jo žuvys irgi juodos. Gi Al ežeras yra kristalinės spalvos. Viens 
nuo kito tik už keliolikos metrų.

Kaip jie mus sušaudė
Pulk. J. Petruitis

(Tąsa)

Kameros oras buvo labai šil
tas ir tvankus, kaip pirtyje, 
nes tik vienas išimtas stiklas 
lango viršuje neįstengė pa
kankamai tyro oro įleisti.

Šioje kameroje pasidėjau 
Savo į kamuolį suvyniotą ciu 
žinį čia pat prie durų tarp 
gulinčiųjų vyrų kojų bei ba
ko su pamazgomis ir ant jo 
atsisėdau pailsėti. Beveik vi
si gulintieji vyrai kilstelėjo 
galvas pažiūrėti, kokį čia nau 
ją «žvėrį» atvedė į jų natvą 
ir sutrukdė geriausią poilsį 
prieš pat komandą «kelk». 
Jie pirmieji užkalbino mane:

— Ar seniai iš laisvės?
— Ne iš laisvės, bet iš kar 

cerio, - nedrąsiai atsakiau ji 
ems. - Sėdžiu jau nuo gruo- 
žio 24 d.

Kadangi buvau ne iš lais
vės atvestas, bet jau, palygin 
ti, senas kalinys iš karcerio, 
tai jiems nebuvau labai įdo
mus, priešingai, net nepagei
dautinas gyventojas, nes ir 
be manęs jiems buvo perdaug 
ankšta ir oras per tirštas. Jų 
gi iš viso buvo dešimt vyrų 
su apžėlusiais ir išblyškusiais 
be jokio gyvumo veidais, kaip 

numirėlių, tokiam mažam kam 
bariuke, kur jų pačių nuolat 
iškvepiamas oras nedavė jų 
plaučiams laisvai kvėpuoti. 
Todėl jie ir buvo tokie išblyš 
kę. Tik vienas jų, prie durų 
gulėjęs, kiek ilgėliau su ma
nim pakalbėjęs, irgi tuojau 
užmigo. Man pasidarė labai 
nejauku, nežinant, tarp kokių 
žmonių esu patekęs, a»' krimi 
nalinių, ar politinių nusikaltė
lių, nes, patekus tarp krimi
nalinių nusikaltėlių, nežinant 
jų kameros tradicijų, sunku 
būtų prie jų prisitaikyti. Aš 
palei jų kojas šiaip taip ištie 
siau savo čiužinį, atsiguliau 
ir labai skaniai miegojau iki 
tokios pat komandos, kurią 
girdėdavau karceryje: «kelk».

— Ar tai Petruitis? Nepaži 
nome, - labai nustebę, paklau 
sė mane kai kurie jau iš mie 
go atsipeikėję .vyrai: • ai, ai, 
kaip jis paseno! Pažinti jo ne 
begalima.

Staiga pamačiau, kad esu 
tarp labai gerų mano pažįsta 
mų: Liongino, Petro ir Vlado. 
Kiti septyni buvo nepažįsta
mi, bet tuojau supratau, kad 
jie visi yra politiniai kaliniai. 
Labai apsidžiaugiau, nes pasi 
jutau, kaip laisvėje esąs. Da 

bar, pamaniau sau, kad ir su 
šaudys mane - nebebus baisu, 
nes yra gyvų žmonių, kurie 
apie tai žinos ir praneš, kam 
reikia.

Atsikėlę ir apsirengę, tuo
jau visi griebėsi taisyti savo 
guolius, sulankstydami savo 
čiužinius prie sienos ir už
dengdami juos antklodėmis 
taip gražiai bei patogiai, kad 
iš tų čiužinių pasidarė tam 
tikri foteliai su minkštomis 
atramomis į sieną ant kurių 
buvo labai patogu pasėdėti 
ir... paslapčiomis nuo «vilke
lio» akies pasnausti.

Po to ilgu apytamsiu kori 
dorium, kurio abiem pusėm 
buvo aštunto skyriaus kamerų 
durys Nr. 142-150, nuvedė mus 
į ruošos kambarį - išvietę. 
Tai gan erdvus kambarys: ce 
mentu išlietos grindys, prie 
vienos sienos trys vandens 
kranai praustis, kuri?] apačioj 
skardos lovys vandeniui nubėg 
ti. prie kitos sienos keturios 
tupyklos, didelis Jaugas, ku
rio stikluose įlietas tankus 
plonų vielų tinklelis. Lange, 
iš lauko pusės, stori geležini 
ai grotai, tokie pat, kaip ir 
kamerų. Lubų viduryje did
žiulis iškritęs tinko lopas, su 
likusiais supuvusių skalų bei 
žagaru galais, palšos, drėgnos 
rudais pelėsiais apaugusios 
sienos, įvairiais rašmenimis 
išbraižytos. Eidami į ruošą, 

atsinešėme savo «parašę» ir 
vandens baką. «Parašę» reikė 
jo išpilti ir išplauti, o van
dens baką - vandens pripilti.

Čia aš tarp naujųjų savo' 
draugų buvau naujokas ir ne 
žinojau, ką turiu daryti, todėl 
jie man liepė tuojau išsireng 
ti nuogai ir gerai išsiprausti. 
Jie labai nustebo pamatę, kad 
mano marškiniai visiškai su
puvę ir sudriskę - iš baltinių 
belikę tik vieni juodi skudu
rai, nes karceryje būdamas 
nė karto nebuvau nusirengęs- 
Ypač labai rūpestingai mane 
apžiūrėjo ir išplovė mūsų 
darbštusis Lionginas, kuris, 
pažvelgęs į nuogą mano nu
garą, paklausė:

— Iš kur tamstai, pulkinin
ke, ant nugaros atsirado to
kia keista žymė?

Aš pasiaiškinau, kad tai 
esanti karo meto liekana, nes 
neturėjau teisės prisipažinti, 
jog ją esu gavęs tardymo me 
tu. Mano draugai, atrodė, ne
labai patikėjo mano pasiaiški 
nimu, nes jaučiau, kad jie li
ko abejingi ir, matyti, iš man 
dagumo, niekad nesiteiravo, 
kokiu būdu buvau kare su
žeistas. Senas kalinys ne taip 
greit kuo nors įtikinamas.

Čia jie man parodė dar vie 
ną naujieną, kurios aš iki to 
laiko nežinojau: išvietėje vie
toj popieriaus galima vartoti 
švarų vandenį pasilenkus prie 

krano, nes ;io jo ir švaru ir 
labai sveika l'as kalinių išra 
dimas iš pradžių man buvo 
labai keistas, bet paskui net 
labai patiko

Sugrįžę iš ruošos, gavom 
kavą, cukrų ir duoną. Labai 
nustebau, kai man aštriai nu 
galąstu geležinio šaukšto ko
tu Petras K. atpjovė geroką 
šoninės gabalą ir užtepė ant 
duonos sviesto. Be to, pama
čiau, kad ir Lionginas kavą 
geria su duona ir sviestu. Ska 
niai papusryčiavę, pradėjom 
rūkyti, nes Vladas turėjo la
bai gero tabako ir dvi pyp
kes. Kiti rūkė susisukę ciga
retes iš gilzių. Niekaip nega
lėjau suprasti, iš kur jie visa 
tai turi, kol nepaaiškino, kad 
kas dvidešimt dienų gauną 
vadinamuosius išrašus už sa
vo pinigus, kurie yra laikomi 
kalėjimo raštinėj. Už juos ga 
Įima išsirašyti: pusę kg svies 
to, pusę kg šoninės, du šim
tus papirosų, arba tokį pat 
kiekį tabako, degtukų dėžutę, 
muilo gabaliuką, dantų šepe
tuką ir kandiklį. Kitų reikme 
nų neleidžiama pirktis.

Po pusryčių Lionginas pa
keitė man baltinius, kuriuos 
turėjo iš namų atsinešęs. Dau 
gumas jų vilkėjo valdinius 
baltinius, nes jie buvo jau se 
ni kaliniai ir žinojo visą vidi 
nę kalėjimo tvarką: ką ir kaip 
galima išgauti. (B. D.)
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Darbas ir Atlyginimas Lietuvos 
Kolūkiuose

Sovietinės Lietuvos kolū
kiuose, kaip ir pramonėje, 
vyrauja «socialistinė» akor- 
dinė sistema, t. y. nustatant 
atlyginimus imamas pagrindu 
ne išdirbtas laikas, bet atlik
tas darbo kiekis. Tik išimti
nais atsitikimais, kai akordi- 
nis principas sunkiai pritai
komas, darbas vertinamas a- 
tsižvelgiant į išdirbtą laiką, 
Darbo dienai kolūkiuose pasi 
baigus, išmatuojama kiek hek 
tarų kiekvienas kolūkietis 
išarė dirvos, nušienavo pie
vos, nupjovė javų lauko, su
grėbė pievoje šieno, išravėjo 
daržo, kiek prikabino mėšlo 
vežimų, pristatė gubų ir t. t.

0, 87 - 1, 1 ha suvartyto šieno arba
0, 8 - 1, I ha sugrėbto šieno „

0, 8 ha sugrėbto j bazes šieno „
2, 5 ha pagrėbto iš po vežimo šieno „

0, 025 ha apsodinto daržo „
0, 25 ha pasodintų bulvių „
300 kg sukastų bulvių „
600 sustatytų rugių pėdų ,,

16 vežimų šieno, sukrautų daržinėje arba
24 vežimų salietros trąšos išbarstymą ,,

6 - 9 vežimus prikabinto mėšlo ir t.t.

^□KS£B3BK3^£^=3EK=0BE£S(*

Não desperdice o seu voto!
Vote em

Malkų gaminimas, skiedrų 
gaminimas, fukteliavimas, tvo 
rų tvėrimas ir panašūs dar
bai, kurie sunkiai duodasi 
ukordiniai apskaičiuojami, 
i žskaitomi prilyginant fakti- 
] ąją darbo dieną vienam da- 
hadieniui. Tačiau, toli gražu, 
ne visi tokie darbai vienodai 
vertinami, pavyzdžiui darbo 
diena, praleista aptarnaujant 
kuliamąją mašiną, skaitoma 
tik už pusę darbadienio.

Į metus kolūkietis vidutinis 
kai išdirba 140 - 160 darba
dienių. Tik pasižymėję «spar 
tuoliai» išdirba du šimtus dar 
bad’enių ir daugiau, štai im
kime kad ir jau Sovietų gar
sinamą ir jų propagandoje 
dažna minimą, «Julijos Že
maitės» vardo kolūkį prie 
Stačiūnų: keturių asmenų 
«spartuolių» šeima, kur tėvas 
ir sūnus dirba laukininkystės 
brigadoje, žmona prie verše
lių girdymo, o duktė prie 
k'aulių šėrimo, visi drauge 
per metus uždirba 900 darba
dienių, t. y vidutiniškai po 
225 darbadienius kiekvienas. 
Dažnai tačiau atsitinka, kad 
paprastas kolūkietis neuždir
ba per metus nė 100 darba
dienių. *

O dabar pažiūrėkime, ką 
gi tas mūsų «normuotas» ko
lūkietis už savo visą triūsą 
gauna. Sovietų akimis, kolū
kis yra kooperatyviniais pa
grindais susitvarkiusi įmonė, 
taigi ir kolūkio pajamos teo
retiškai turėtų visos atitekti 
darbininkams kolūkiečiams 
Bet kaip tai atrodo praktiko 
je? Pirmoje eilėje didelė dalis 
kolūkio pajamų natūra (grū 
liais, mėsa ir pan.) ir pinigais 
ėina valstybei kaip duoklė, 
toliau, pagal metų pradžioje 
feudarytą su MTS sutartį, iš 
mokama stočiai priklausanti 
Už darbą dalis. Tam tikra ko 
lūkio pajamų dalis tina Į taip 
vadinamą visuomeninį fonda. 
Paliekama grūdu atsarga sėk 
lai. Ir tik tada, kas lieka, pas 
k irstoma kolūkiečiams.

Kolūkiečiams lièkànti kolū
kio pajamų dalis skirstoma 
j a gal darbadienius išeinant 
iš bendro kolūkyje išdirbto 
darbadienių skaičiaus, i. y. 
apskaitoma, kiek už vieną 
darbadienį išpuola grūdu, pa
šaro, pinigais ir pan Taigi, 
kolūkietis metų •’ gale turi 
pajamų pareinamai nuo to, 
kiek jis turi uždirbęs darba
dienių. štai, pvzl Sovietų !Je 
tu vos «pandoje gargsi'amuose 
kolūkiuose buvo už darba

Tada brigadierius įrašo į ko
lūkiečio «kolektyvinio ūkio 
nario darbo knygutę» koks 
darbas ir kiek jo atlikta ir, 
pagal nustatytas kiekvienai 
darbo rūšiai normas, apskaito 
darbadienius, kuriuos taip 
pat į knygutę jrašo. Darba
dienis tuo būdu yra akordi- 
nis darbo vienetas ir nėra 
tolygus darbo dienai. Pagal 
darbadienius vėliau, metų ga
le, apskaitomas kolūkiečiams 
atlyginimas.

Darbo normas, pagal kurias 
išskaičiuojami darbadieniai, 
nustato valdžia. Štai, vienas 
darbadienis užskaitomas už: 

dienį išmokama: «Karolio Po
žėlos» vardo kolūkyje, Dotnu 
vos raj., po 1, 72 kg grūdų, 
po 2 kg pâsaro, po 118 g cu 
kraus ir po 1, 5 rb. «Stalino» 
vardo kolūkyje, Jonavos raj., 
po 4 kg grūdų ir po 200 rub. 
«Julijos Žemaitės» vardo ko
lūkyje prie Stačiūnų, po 4 kg 
rugių. 40d g cukraus ir po 
2. 5 rublius Pastarasis kolū
kis skaitomas bene pavyzdin 
glausiu ir jame kolūkiečiams 
išmokami atlyginimai yra ypa 
tingai dideli

Kad lengviau būtų tuos iš
mokamus už darbadienį atly
ginimus sugretinti, paverski
me juos ištisai rubliais, pritai 
k\darni geriausią atvejį, kad 
k lūkiečiui pavyko visus grū 
dus, cukrų, pašarą ir kt. par 
duoti laisvosios rinkos kaino
mis. o ne valdiškomis kaino 
mis, kurios ytà žymiai mažės 
nes. Laisvoje rinkoje už ru
giu centnerį kolūkietis gaus 
140-160 rb, už pašaro centne
ri 70 80 rb, už cukraus kg 
10 rb. Pagal tai išeitų, kad 
už vieną darbadienį kolūkie
tis gavo: «Karolio Požėlos» 
vardo kolūkyje 11 rb; «Stali 
no» vardo kolūkyje, 14 rb, 
«Julijos Žemaitės» vardo ko 
lėkyje 19. 5 rublių.

Prileidžiant. kad kolūkietis 
per metus išdirbo 150 darba
dienių. kiek eilinis kolūkietis 
vidutiniškai ir išdirba, jis už 
savo visų metu darbą, kolų 
kyje. pavertus pinigais ir jo 
pajamas natūra, gauna, nuo 
1650 rublių («Karolio Požėlos» 
vardo kolfik’j') iki 2925 rub 
lių («Julijos Žemaitės» vardo 
kolūkyje). Tai reiškia, kad į 
mėnesį Sovietu Lietuvoje ko 
lūkiet's uždirba nuo 127 iki 
244 rublių.

Taigi, sakykim, kad viduti
niškai kolūkietis Sovietu Lie 
tuvoje uždirba į mėnesį 200 
rubliu. (Dar kartą atkreipti
nas dėmesys, kad į tą 
įeina ne t k jo piniginės, bet 
ir pajamos natūra, įvertintos 
aukščiausiomis kainomis ) Ką 
gi jis gaji už tuos 200 rb į 
mėnesį misi pirk ii? O gi jis 
gali nusipirkti po 1 kg duo
nos arba po 0, 5 kg mėsos į 
diena, arba, jei jis galėtų gy
venti vibišk-ii nevalgydamas, 
tai už p strečio mėnesio pa
jamas jis gulėtų nusipirkti 
Viėilą porą pusi ačiū, arba už 
visų metu paj mas jis galėtų 
nusipirkti gerą vyrišką kos
tiumą .

N e p r i k 1 a ūso n i <■ je Li e tu vo j e 
pastaraisiais met is samdinys

Benys Rutkūnas

Gyvasties Žaismas
Semia kryžkeles kraujas, 
plieno griausmas kalnuos - 
žiedai kekėmis kraujas 
obelėlės jaunos.

O, magnolijos, slyvos 
vienadienė daina! - 
gal rytoj nebegyvos 
po granatų kruša.

Kaulų tiltais per žemę 
žengia gobšė mirtis - - 
O vis audžiasi- gema 
pumpuruos gyvastis - -

Žiedai kekėmis kraujas 
obelėlės jaunos - 
semia kryžkeles kraujas 
mėlynuosius slėniuos.

(Iš eil. rink.» Sparnus man meta paukštės»)

e teremos com certeza um DEPUTADO ESTADUAL, 
defensor dos. nossos direitos. Cédulas Tel. 34-O87O e

' 35-5424.

ūkyje gaudavo apart pilno iš 
laikymo, kuris buvo daug kar 
tų geresnis kaip dabar kuiū- 
kietis gali turėti, skirdamas 
visą savo uždarbį vien tik 
maistui, dar vidutiniškai 360 
litų į metus arba 30 litų į 
mėnesį algos, už kurią jis 
galėjo, sočiai pas šeimininką 
pavalgęs, kas mėnesį dar nu
sipirkti: 10 ančių arba 2 po
ras pusbačių, arba į metus 4 
kostiumus. «Tiesa» gi rašo: 
i'^^ka Tarybų valdžios kolū
kinės santvarkos darbo valstie 
us amžiams išsivadavo iš var 
go ir priespaudos...

— Lenkų vandens keliai 
sujungiami su sovietiniais. 
Vokiečių «Volksbote» žinio
mis. lenku komunistinė vyri
ausybė nori savo svarbiausias 
sritis Kanalais sujungti j tam 
tikrą vandens kelių sistemą, 
kuria galėtu praplaukti ligi 
tūkstančio tonų dydžio laivai. 
Tas vandens kelių žiedas už
planuota realizuoti 1955 me
tais ir apims 1.670 km, bet 
greičiausiai dėl medžiagų sto 
kos negalės būti lig . laiku 
įvykdytas. Tam tikslui skirta 
75 00(1 darbininkų. 1 000 inži
nierių it 3.000 technikų. Pla
ną paruošti buvo dar 1948 m. 
pavesta lenkų inžinierui T. 
Boromy. Juo numatoma Ode
rį sujungti su Vysla, praves
ti kanalizaciją ir reguliuoti 
Būgą, taip pat veridens keliais 
sujungti Varšavą šu lenkų 
valdoma pietine Rytprūsių da

limi vad. Narevo - Priegliaus 
kanalu, šį kanalą pravesti 
pareiškė pageidavimą Sovie
tai, kuriems yra labai patogu 
palaikyti vandens keliais su
siekimą tarp Dniepro ir Prie 
gliaus per Būgą ir Narevą. 
Dėl Oderio sujungimo kana
lais su Dunojum Vakarų spau 
doje pasirodė visa eilė prieš 
taraujančių pranešimų. «Volks 

DĖMESIO!
Asmenys norintieji išvykti CANADON kreipiasi tuo rei- ■ 
kalu pas įgaliotinį p MELDUTĮ LAUPINAITĮ, kuris tar
pininkauja legaliam dokumentų sutvarkyme laike 12 mė 
nešiu, už tą laikotarpį išduodamas raštišką įįardntiją 
Kreiptis: Pirmadieniais ir Penktadieniais nuo 10 iki 12
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Šeštadieniais ir Sekmadieniais jo namų raštinėje Rua 
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Sergi? Kreipkis į

Dr. Samuel Lewkowicz
Studijavęs ir baigęs medicinos mokslus Paryžiaus (Sor- 
bonos) universitete ir Brazilijoj, Ligoninės Rotschild, 

Paryžiuje, gydytojas.

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

bote» rašo, kad šiam reikalui 
galutinį planą paruošė ne len 
kų ar čekų specialistai, bet 
Volgos - Dono kanalo staty
tojas Sovietų inž1 S. J. Žukas. 
Šis kanalas prisidėtų prie 
Koselio. Jį tiktai įvykdyti 
buvo pavesta lankams ir cė- 
koslovakams. Šiam kanalui 
pravesti buvo skirta 7.000 len 
kų ir čekoslovakų politinių 
kalinių.

— Vokiečiai nori 1937 m. 
sienų Prieš kiek laiko Vokia 
čių Spaudos ir Informacijos 
Įstaiga Bonnoje išleido pašau 
iiaį žemėlapį kuriame buvo 
taip pat parodyta, kur veikia 
vokiečių atstovybės. Dėl to 
žemėlapio vokiečius smarkiai 
užsipuolė lenkų Londone lei
džiamas dienraštis «Dziennik 
Polski», nurodydamas, kad 
jau dabar «vokiečiai nori jo
ti į Rytus», kas bus toliau, 
kai jie dar daugiau sustiprės. 
Atsikirsdama Į tai, vokiečiu 
spauda nurodo, kad šis žemi 
lapis nieko naujo nepasako, 
bet pakartoja tik tai, kas bu
vo sutarta per Potsdamo kon 
ferenciją, 1945 m. birželio S 
d. sutartį ir per visos eilei 
atsakingų Vakarų valstybių 
politikų pasisakymus. Prieš 
kiek laiko tokį žemėlapį iš 
leido britai, nekalbant jau 
apie amerikiečius, kurie taip 
pat savo oficialiame Valsty
bės Departamento leidinyje 
nurodė lygiai tokias pat sieJ- 
aas.

— Tarptiutinė Laisvųjų Žur 
nalistų Federacija, kuriai pri 
klauso Vidurio ir Rytų Euroi 
pos, taip pat Pabaltijo kraštų 
ir Balkanų laisvieji žurnalis
tai, numato savo 4 jį kongre 
są pravesti š. m. spalio men. 
Romoje. Federacijos centras 
yra Londone. Minimoji Fede 
racija apima šių visų kraštų 
laisvųjų žurnalistų sąjungas 
su apie 1.300 žurnalistų ir 
atstovauja bolševikinių pabė 
gėlių leidžiamiems 158 žurna 
lams bei laikraščiams. Apie 
600C Federacijos narių dirba 
kaip radijo kometatoriai A 
merikos Balse, Laisvosios 
Furopos radiof me, prie Ra
dio Liberation etc. Federaci
ja drauge eina patarėjo funk 
cijas prie Jungtinių Tauti£ 
UNESCO, Europos Tarybą 
je Strašburge; Europos Sąjū
dyje ir prie Tarptautinio 
Spaudos Instituto Ziirichb 
mieste. Minimoje FederáéijÓ 
je yra atstovaujami ir lietu
viai, o pulk. J. Lanskoronskiš 
yra Federacijos vienas iš vi 
cepirmininkų.
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Jei Kobolto Arba C-Bomba Butu 
Susprogdinta Siaurės Ašigaly?

Atominės energijos tyrinėji 
mai vis drąsesni ir laimėjimai 
įspūdingesni. Tiek įspūdingi, 
kad nugąsdina pačius lyrinei 
us tyrinėtojus.

Po atominės - pirmoji van
denilio bomba buvo susprog
dinta 1952 lapkričio 1. Ji bu 
vo «tik» 250 kartų galinges
nė už atominę, kuri buvo nu
mesta į Hiroshimą, Japonijo
je

1954 kovo mėn. numestoji 
vandenilio bomba buvo 15 
mil. tonų sprogstamosios jė
gos.

Vandenilio bomba žadama 
patobulinti vadinama kobalto 
bomba, kurią lengva esą per 
dirbti iš vandenilio bombos: 
reikią tik jos lukštą padary
ti iš kobalto. Ji vadinama tie 
siog C bomba po lig šiol žino 
mų A ir H bombų. Kobaltinės 
bombos baisybė ta, kad ji 
duosianti daug radioaktyviniu 
dalių, kurias vėjas ar oro sro 
vė gali nunešti labai toli ir 
tokiu būdu sunaikinti gyvybę 
didžiausiuose plotuose. Vie
nas Amerikos fizikas aiškino 
kad

numesta ant Berlyno tokia bomba 
galinti sunaikinti visa gyvybe tarp 
Uralo kalnu ir Atlanto. Kobalto 
bombų 300 užtektu sunaikinti gy

vybei visoje žemėje.

Tačiau atominės energijos 
tyrinėtojai pagalvoja atominę 
energiją panaudoti ne tik ka 
ro reikalam. Jie planuoja jkin 
kyti atomus vadinamai taikos 
meto gamybai. Treti dar drą 
sesni - pasvajoja: o kas butų, 
jei atominėm bombom šiaurės 
ašigalyje būtų susprogdinti 
ledo kainai, iš dalies vietoje 
ištirpinti nuo bombos kaitros, 
iš dalies gabalais išplukdyti į 
tolimesnius šiltesnius vande
nis? Ar nesusidarytų nauji že 
mės plotai, o labiausiai ar 
neatsivertų nauji metalų, naf 
tos, anglies šaltiniai?

Spėliojamų atsakymų ran
dam paskelbta žurnale «Frank 
furter lllustrierte.»

Esą po tokio bombardavimo 
galima laukti, kad ledo kal
nai, išplaukę nuo ašigalio, 
atšaldytų Golfštromą, tą šiltą 
ją vandens srovę, kuri yra že 
melei Ivg centralinis šildvmas. 
Tada Europoje įsigalėtų žie
ma kaip arktikoje. ir tokia 
padėtis truktų tol, kol ledai 
sutirptų. Tik tada, kai Golfš- 
tromas atgautų savo pirmykš 
tę temperatūrą, Europa susi
lauktų jau šilto klimato kaip 
tropikiniame krašte. Bet ar 
butų kam tada «šildytis», ar 
radioakty vines dalys nebūtų 
sunaikinusios gyvybės?

MŪSŲ LIETUVA

Lietuvos Vaizdelis

das. Jo nuomone, į ši kon
fliktą neišvengiamai įsiveltu 
raud. Kinija, bet atvirai karą 
pradėti Sov Sąjunga dar ne
norėtų. Sov. Sąjunga nori pa 
laukti tetveriu arba bent š? 
šerių metų, kada susidarys 
pakankamą atsarga atominiu 
ginklų ir konsoliduos savo 
padėtį Azijoje Tada Sov Są 
junga imsis efektyvaus veiki 
mo. ir tada, Knowlando įsiti
kinimu, užteks kai kurioms 
Europos tautoms, dabar pri 
klausančioms prie Atlanto 
pakto gynybos, duoti penke- 
rių valandų ultimatumą - ir 
jos pagal bolševikų reikalą 
vimą paskelbs jiems norimą 
neutralumą. Priešingu atveju 
bolševikai pagrasins jas ato 
minėmis bombomis nušluoti 
nuo žemės paviršiaus. Taigi. 
Knowlando nuomone, veikti 
reikia dabar nieko nelaukiant, 
nes dabar dar galima padary 
ti tai, ko nebus įmanoma pa
daryti po penkerių arbn šeše 
rių metų... Ypač po paskuti 
nių įvykių Europoje, niekais 
nuleidus ligtolines Vak. Euro 
pos pastangas gintis nuo gali 
mos agresijos pagal Europos

Reikalingas advokatas byloms vesti?

Nieko nelaukdamas kreipkis į

Advokatą Declo Farias
\

Raštinė: R. Santa Teresa, 28, ft-to and. salas 604 ii" 605.

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

Geriausias būdas sutaupyti šiais nepastoviais laikais yra 
dėti pinigą į nejudamą nuosavybę. Ilgai sau galvos 
nesukdamas įsigyk PIGIA KAINA, vos Cr$ 20.00 už me 
trą žemės, ILGAM ISSlMOKĖJlMUl, dešimt pro 

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

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

autobusai Ouro Fino pro pat minėtą nuosavybę.

Apskaityta taip pat, kad le 
dynai, staiga sutirpdami

juros pavirsiu pakeltu per 30 
metru.

Žurnalas skelbia žemėlapį, 
kaip Europa tuo atveju atro
dytų, vandeniui 30 metrų pa 
kilus. Dabar ledynų esą tokie 
kiekiai, kad jeigu tik tuos le 
dus, kurie yra Grenlandijoj, 
suklotum ant dabartinių Dani 
jos. Vokietijos, Olandijos, An 
glijos, Belgijos, Luksemburgo, 
Šveicarijos, Italijos, Austri
jos, Vengrijos, Lenkijos, Bal
kanų valstybių, tai ledo sluoks 
nis būtų 2,000 metrų storio. 
Pagal nubrėžtą žemėlapį su
tirpus tiem ledam, jūra užlie 
tų Berlyną, Hamburgą, Koel- 
ną, Stetiną, Karaliaučių, netgi 
Kauną nekalbant jau apie 
Rygą, Taliną, Leningradą. Vi 
sa dabartinė Skandinavija virs 
tų uolų sala, nes Baltijos jūra 
susilietų su Baltąja jūra per 
Ladogos ežerą.

Būta 3-jo karo išvakarė 
se? Šveicarų «Die Weltwoche» 
rašydama apie buvusį faktiš
kąjį JAV Valst. Departamen 
to šeimininką Bedell Smith, 
nurodo, kad jei ne jis, tai 
mes šiandien greičiausiai jau 
turėtume trečiąjį pasaulinį 
karą. Ir buvusioji Ženevos 
konferencija parodė, jog ka
ro išsiplėtimo vos vos išveng 
ta. Kai kurie amerikiečių atsa 
kingi pareigūnai dabar atiden 
gė paslaptį, jog amerikiečių 
karo pajėgos tik per plauką 
nebuvo pasiųstos į Indokini- 
jos karo lauką. Tačiau trečio 
jo karo grėsmė nė dabar nė 
ra pasibaigusi. JAV demokra 
tas senatorius Mike Mansfield 
laikosi įsitikinimo, kad bet 
kurios rūšies JAV interven
cija Indokinijoje būtų neiš
vengiamai privedusi prie pa 
saulinio karo, nes toks JAV 
žygis savo ruožtu paskatintų 
Pekiną atvirai remti raudo
nuosius, o Pekino ginti pagal 
sudarytą savitarpio pagalbos 
sutartį stotų Sov. Sąjunga.

Mansfieldas mano, kad šiuo 
atveju Kremlius savo pažadą 
Pekinui tikrai tesėtų. Tačiau 
kiek kitokios šituo reikalu nuo 
monės yra senatorius Know- 
landas, senato daugumos va-

gynybos sutarties rėmus.
Prie Formozos tebegriau 

džia patrankos.

Ar jau įsigijai rašytojos K. Pažėraitės idomt| 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 šala- 
esančių sklypų

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

Daugiau informacijų «Mūsų Lietuvos redakcijoje
i||ii||iiUiiHii!lii||Ji||iiiiUiiii||iiiiii||ii||ii||iiiiii||riiii||ii||ii||iiiiiH|iiiHil|ii|inipi||ii||imiiiiii||iti!iiU';  Hiiiiiiiiimii|iiii|iniii||iiiiii||iilliiUiiiliW'lliiItl
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KEIKIA KALDŲ? KREIPKIS į TAUTIEČIO
J. L. GalinsKas Ltda.

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

Madeiras do Brasil

PERES & PRANAS LTDA.
Importação — Exportação

Raštinė:- Av. Churchill, 94 - 11.o and. - sala 1110 
Rio de Janeiro - Fones: 52-0229 e 32-6265

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

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

Ivano «rojus»

4



1954 m. spalio 2 d. MŪSŲ LIETUVA pusi. ®

Jprindys & Čia
PARDUODA

Industria e Comercio de Calçados

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS, 
balso grynumas, skambumas

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

Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui

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

Rna Javaės, 719 - São Paulo

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

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

SKAITYK IR PLATINK 
«MŪSŲ LIETUVA»
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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.

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

São Paulo

MFKANIKOS DIRBTUVE
Ga narni variausių braižinių vitražai, 

vieliniai tink 
langų stiklų a 
durys ir vart 
pagal mąstą.

tinkavimui ir tvoroms, 
«angos. užtvaros, geležinės 

banguotos skardos durys

Gaminami žibintuvai įvai
riausių tipu. Daromi Įvairių 
dydžių grąžtai žemei gręž
ti. Pardavimas grynais ir 

šsimokėtinai.

LfiOMAS VARNAÜSKâS
etomis i recii'h is i :>-<i7o7

Kuo 12 N b 3 9 — Vila Želi n a 
rtvemaa -elina N.o 714 — (fundos)

a i x a Postai 4118 — São Paulo
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RUA BARÃO DE ITAPETIN'NGA, 277$ — 4 AND
TEL. 34-74E2 SÀO PAULO

SALA 2
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ĮKURTA 1890 METAIS

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

dažais ir pastele.

ARTHUR SCHMIDT
I iirrami nakvietimai į namus— Senų portretų reprodukcijos 

A SÃO CAETANO, 447 —TEL. 4-5576 — SÃO PAULO
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JARDIM RIVIERA
Santo Amaro apylinkėje - nuėsta- ^0/

baus grožio gamta sveikas klimatas, tik už 1 \
18 klm. nuo Praça da Sé, geras kelias, tarp 
dviejų ežerų. Puiki proga dabar Įsigyti- žemės z/
sklypą su mažu įnešimu ir ilgalaikiu išsimokėjimu 
— 100 mėnesių. \\ /

Reikalingų informacijų gauti tik pas vienintelį Įgalio- 
tinĮ šias žemes pardavinėti musų tautietį Kaži Kmiliausk\, rua \ 
Benjamin Constante 23, 1 • andar sala 6. > 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 i.i i i laiveliais.

l||>l|lll|l>lN>lli>l||l4lll||ll|lll||ll||llllll||ll||ll||lll)ll||ll||i|||i|||l||)||||i|||il|||||||||||l||i|||i|||it||il||ll|||l||ll||ll||i'<t.i|i>l|ni|ht| • >, |||||||UĮ. I||ii||it|||i||ll||ll|lll||l IPI||II||H||II|II"” iII'hiiIII'IIIHIIIIII'III'IHIIIIHII'III'IIIHIIIIH ’III' J

Statybos medžiagos sandėlis -ir Įvr-'- geležinių daiktų, indų bei darbo Įrankių 
krautu' ii «:«> nas

M

AVENIDA DR. GIACAGLINI, 34-C VILA ALPINA

VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS 

L I N D O Y A

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/a.

GAMINIŲ PLATINI OJAI

Limdoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, kurio 
puiku veikimą Į žmogaus sveikatą jau visi yra vien
balsiai pripažinę. Pabandykite, Įsitikinkite ir visa

dos naudokite!

ÍÍ2MÁC# CAIRKIIEIDI

c-™™ Pnstol ŠOA7 
S A O PAUL'"

oria niMQ rhfmcy 705 c «35 
TELEFONES i 51-4019 e 51-2223
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LIETUVOS NACION.
MARTYNO MAŽVYDO Bl

AV. ZELINA, 706 — CAlXA POSTAL, 371 — SÃO PAULO

PADĖKA

Nuoširdų, kunigišką padė
kos žodj reiškiu Jo Ekscelen 
cijai Lietuvos Ministeriui Bra 
žili joje Ponui D-rui Frikui 
Meieriui, dalyvavusiam mano 
pirmųjų iškilmingųjų šv. Mi
šių aukoje Vila Zelina bažny
čioje ir vėliau vaišių metu 
pasakiusiam giliai katalikišką 
ir patriotišką kalbą. Su dide
liu malonumu turiu pabrėžti, 
kad Ponas Ministeris savo as 
menybe ir savo įkvėptu žodžiu 
laimėjo primicijose dalyvavu 
šių Brazilijos valdžios atstovų 
simpatijas mano tėvų kraštui 
- Lietuvai.

Taip pat dėkoju Lietuvos 
konsului S. Paulyje ponui Po 
ūsaičiui, p.nui P. Babickui, 
Lietuvos Pasiuntinybės sekre 
toriui. Vila Zelina šv. Juozą 
po parapijos klebonui kun. 
Ragažinskui, kun Arminui, 
pasakiusiam primicijų paruo
šimo pamokslus, Seselėms 
Pranciškietėms. ypač sės. Ju 
lijai ir Marcelinai, daug pas 
tangų padėjusioms, kad šven 
tė praeitų deramoje dvasinio 
pakėlimo nuotaikoje.

Negaliu užmiršti tikrai ne
padėkojęs pp. Antanui ir Ele
nai Pavilomams, kurie tiek 
širdies ir rūpesčio parodė tą 
iškilmingą mano gyvenimo 
dieną.

Dėkoju Maldos Apaštalavi 
mo, Šv. p. Marijos Kodu rega 
cijos nariams vyrams, Šv. Ma 
rijos dukterims, kurie visi sa 
vo malda ir darbu padidino 
tos dienos reikšmę ir iškil
mingumą, Liet. Kat. Bendrui» 
menės chorui už puikų mišių 
giedojimą.

Visiems Jums ir visiems ki

tiems mano prieteliams, savo 
dalyvavimu mano džiaugsmą 
padidinusiems Gerasis Dievas 
šimteriopai# teatlygina savo 
palaima ir malonėmis,

Tą pačią iš širdies einan
čią padėką reiškia mano šei 
ma.

Iš savo pusės aš pažadu, 
kur bebusiu, niekad neužmirš 
ti mano tėvų krašto - Lietu
vos, jog vardą ir dabartinias 
kaučiau minėsiu, visus kvies 
damas prisidėti prie jos grei 
tesnio išlaisvinimo.

K uu. Mečislovas Valiukevičius

Rio de Janeiro, 195L9.9.

— Sumainyti žiedus ruošia 
si: Viktoras Romdeika su Sta 
se Beliunaite, Brendan Buck 
ley su Joana Makuškaite.

— Vila Belos autobusas įva 
žiavo į Ant. Puidos mėsinę. 
Išgriovė sieną, sulaužė duris.

— Rugcėjo mėn. 26 d. Vila 
Zebnoje mirė Antanas Mele 
nis 43 m. amžiaus. Buvo ve
dęs, bet žmona yra likusi Len 
kijoje.

— Mokoje sunkvežimis sun 
kiai sužeidė dviračiu važia
vusi lietuvį, kuris vėliau ligo 
ninėj mirė.

Į SÃO PAULO LIETUVIŲ 
VISUOMENĘ.

Sã<> Paulo lietuviai į savo 
Istorijos lapą įrašė vėl naują 
dideli i vyk j Lietuvos Paroda, 
S Paulo miesto 400 šimtų 
metu Jubiliejaus proga, atida

Rugsėjo mén. 12 d. Vladas ir Ona Valiukevičiai, gyvenau- 
tieji \ Zeiiiioje, šventė auksinį vestuvių jubdejų. Ta proga 
šventas mišias atlaikė ir palaimino sūnus kunigas Mečislo
vas, rugpjūčio m. 22 d. Įšventintas Į kunigus ir 29 d. rugpjū
čio atlaikęs V. Zelinoj iškilmingas pirmas šv. mišias. Valiu

kevičių šeima atšventė dvigubą šventę.

ryta. Šis didelės reikšmės lai 
mėjimas atsiektas vien tik 
mūsų kolonuos solidarumo ir 
susipratimo dėka. Pagarba ir 
tikras Lietuviškas ačiū tiems 
tautiečiams, kurie savo auko
mis, darbu ir eksponatais pa
dėjo iškelti Lietuvos vardą į 
tarptautini forumą.

Faktas Įvykęs - paroda ati 
daryta Bet reikia atsiminti, 
kad ši paroda tęsis ki pat 
1955 m. sausio mėn 25 ir jos 
išlaikymu’ reikalinga ar ga
na d.nig ie«u 'Todėl, Lietuvos 
Parodai Puošti Komitetas, 
pramatęs tuos sunkumus, nu
tarė š m. spalio m>'n. 9 d. 
suruošti DIDŽIULI GRAND1O

ZlNį VAKARĄ Mookoje. lie
tuvių m los salėje Kiekvieno 
lietuvio pareiga yra ne tik 
aplankyti musų paroda Ibira- 
pueroje, bet taip pat 
apsilankyti ruošiamai) vaka
re, parodyti pilną lietuvių 
reikalų supratimą ir solidaru 
mą.
Yra lietuvių spaudos kurie nes 
kaito ir gal nieso nežino apie 
šį didelį subuvimą, todėl, pra 
šome Jus, skai’oj.ii i >gs tau
tiečius paraginti* r ’kviesti, 
kad savo atsilankymu galėtų 
vėl atsinaujinti lietuviškoje 
dvasioje.

Pakvietimai yra platinami 
per Lietuvos Parodai Ruošti

® MMBHM13WI Hiunni ®

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

BRANGUS 'TAUTIETI, nepamiršk, kad š m spalių 
mėn. 9 d. 20 vai., rua Lituania, 67. Moóca, LIETUVOS 
PARODOS KOMI TETAS ruošia didelį šeimyninį vakarą, 
kurio programą atliks musų 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 mūsų 
garbė. Tad, pats į jį atvyk ir kitą paragink eiti.

Parodos Komitetas
g VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 
Ü NAUJANYBIŲ

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

g? fogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t. 
į Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA 
Bl ISSIMOKEJIMUI.

t.. *
M

Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos. B 
B 
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i IRMÃOS BAUŽYS i
* • ’ r 1

Registrado no C. Ri C. sob o n.o 551 ' x

f Praça São José, 8 Sal. 1 e 2 - V. Zelina - S. Paulo g « ----- —...... — ..... .......... .................... - —-—' =
Contratos de locação g
Cartas de Fiança 
Requerimentos g
Balanços g
Alvarás diversos g
Seguros de Fogo e g
Seguros d-e acidentes g

g HORÀB&O dee 8 às 19 horas. g

| Aberturas de firmas
| Encerramentos de firmas 
J Transferencias de firmas
1 Contrat. na Junta Comercial 
f Dis^at. na Junta Comercial 
1 E«*5ritas Fiscais
1 Bseritas Comereiais

Geros žemės - pigia kaina
MATO GROSSO ESTADE.

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

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

arba raštu informacijų į
IMO3ILIARIA ALTO DO GUÁPORÉ LTDA.

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

DIRETOR:

©mistas
Clínica Dentária Popular

“3ão Sudas Odra”
Dr. Augusto Ribeiro Leite 

Praça Sâo José, 8 - salas 3 e 5
Vila Zelina

Dentaduras — Pontes — Extrações — Obturações
DIURNA E NOTURNA

Komiteto ir jo sekcoiu naW; 
o taip pat ji os galima gaub
ti abiejų laikraščių redakci
jose. Jei dar nesate gavę p-t 
kvietimo, tai mitys pasisku 
binkite, jj Įsigyti, nes vietų 
skaičius yra. ribotas.

TAIGI. VISAIS KELIAIS, 
VIS -MIS GATVĖMIS IR VI 
SOMOMIS SUSlSIEiJMo 
PRIEMONĖMIS. S! UBEM'll-1 
SPALIO MĖN 9 D. VAKARE 
I RUA Ll TU \NIA,97, MOOT. O 
J E.

Lietuvos Parodai Ruošti 
Komitetas

LIETUVIU DARBO KUORU 
SKELBIMAS

Dabartiniu metu yra proga 
didesniam skaičiui lietuvių 
patekti į kuopas 
Lietuviškoms sargybų kuo
poms tuojau pat reikalinga 
virš šimto žino uiti

Visi sveiki vyrai iS-50 mt. 
amžiaus, norintieji stoti į kuo 
pas, gali būti priimti ir gauna 
nemokamus geležinkelio bilie 
lūs nuo gyvenamus vietos iki 
Kaiserslautern.

Norintiems stoti Į kuopas» 
prisiimtus tikslu adresą, tuo 
jau siunčiamos reikalingos 
anketos užpildymui

Visi priėmimo formalumai 
užtrunka 2-3 savaites.

Kreiptis: Baltic Liaison of
ficer, 6950 Lbr Svc Cen (G), 
Kaiserslautern-Vogel well, ros 
tfach 657

Kiekviena sekmadieni prie 
bažnyčios nas spaudos pp-tin 
tojų B. Ėimku galima gauti 
nusipirkti naujausiu lietuviš
ku knvgn bei laikraščiu.

<vvvvvyyyyyyyyvyyyvyy 
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MIELI LIETUVIAI'

Ą-tin-intis maudymosi sezn 
nni ir esant laisvu kambarių 
kviečiame visus atvykstan
čius i Santos poilsiui apsist» 
ti pas Steponaičius. Galim i 
gauti kambarį su maistu ir be 
maisto. Privažiavimas automo 
biliu labai patogus, gatvė 
naujai išgrįsta.
Adresas: Rua Godofredo Fra
ga, 173 — José Menino

hhi'WYWYTYYYY 
ULAAAAAAÂAÀÀ

- 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 Prad® 
Rua Maria Liza Ciqueira N.° 8 
kaina pigi. Dėl informacijų 
kreiptis pas. K. Norkaitį V. 
Zelina Rua Rio do Peixe, 63.

REIK MOTORO?

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

Kaina prieinama.
Kreiptis šiuo adresu: 

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