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Reikšmingu sutarčių 
savaitės

Praėjusi ir ši savaitė yra 
didelės reikšmės tarpatautinej 
politikoj. Londone devynių 
valstybių užsienio reikalų 
ministerial susitarė pačiais 
gyvybiniais klausimais: panai 
kinimas Vak. Vokietijoj oku 
pacijos ir suteikimas pilnos 
nepriklausomybės vidaus ir 
užsienio politikoje. Vokietijos 
apginklavimo bei jos įtrauki 
mas j Vakarų Europos apsi 
gynimo (komunizmą) sąjungą. 
Prancūzų baimei išsklaidyti 
Vokietijos atstovas padarė 
žymiu nuolaidų ginklų gamy
bos kontrolėje. Augiai iš sa 
vo pusės pasižadėjo Europe 
je laikyti savo kariuomenės 
keturias divizijas.

Užsienio reikalų ministerial 
grįžo į savo kraštus visu šim 
tu procentų pasiekę tikslo. 
Dabar, šią savaitę, pasisakys 
atskiru kraštų parlamentai. 
Vokietijos ministeris pirmi
ninkas, tiek Prancūzijos, pa
informavo savo vyriausybes 
apie Londono konferenciją. 
Politinių stebėtojų nuomone 
tiek Vokietijos, tiek Prancūzi 
jos parlamentai patvirtins kon 
ferencijos nutarimus.

Sulig Londono konferenci
jos nutarimų Vokietijai yra 
leidžiama gaminti savo kari-, 
uomenei ginklai. Taip pat ei 
viliniams reikalams gali nau
doti atominę energiją.

Italija - Jugoslavija
šią savaitę pasirašė Londone 
sutartį del Trieste teritorijos. 
Zona A su uostu tenka Itali
jai. Zona B-Jugoslavijai Bet 
Jugoslavija turi teisės naudo 
tis zonos A uostu.

ši sutartis baigė nuolatini
us ginčus jugoslavų su ita
lais. Tuo pačiu sustiprino ir 
vakaru Europos strateginę pa 
dėtį. Titas jau visiškai atsi
palaidavo iš komunistinės in 
teresų zonos ir Jugoslavijos 
likimą surišo su vakarų Euro 
pos likimu.

Kiek kainavo rinkimai?
Spaliaus mėn. 3 d rinkimai 

Brazilijos iždui atsiėjo 30 mi 
lijonų kruzeirų Neskaitant 
materiolo 150 tūkstančių tone 
ladų išskirstytų po visa Bra 
zUljos teritoriją. Į šias išlai
das neina kandidatų į guber
natorius ar deputatu priva
čios ar partijų išlaidos.

Janio Quadros pirmiauja.
šie rinkimai yra ypatingi. 

Nė vienais metais nebuvo taip 
karštos propagandos del gu 
bernatoriaus vietos, kaip šie 
met Kelių partijų koalicija 
su gubernatorium Garcez prie 
kyje, vedė propagandą už 
Prestes Maia kandidatūra.. Ja 
nio Quadros rėmė dvi nedi
delės (PSB ir PTN) partijos.

Adhemar de Barros i kovą 
stojo pats vienas padedamas 
partijos (P.S.P) veikėjų.

«Panela vazia», komunistų 
partiją atstovaujanti, į rinki
mus išėjo be vilties juos lai
mėti

Kaip buvo galima numatyti, 
didžiausios varžytinės bus 
tarp Janio Quadros ir Adhe 
mar de Barros, abudu opozi 
cijoi estado vyriausybei.

Balsuotųjų masės nuėjosu 
opozicija. Tai yra natūralus 
reiškinys. Kai gyvenimas pa 
sunkėja, geresnių laikų viltį 
sudeda į opoziciją. Be to Bra 
zilijoj reikia turėti dėmesyje 
dar vieną aplinkybę, verti
nant krašto politini gyvenimą. 

Suduodamas su radioaktyvine, «magiška lazdele», Denver 
(vak Amerikoj) televizijos stotyje, prezidentas Eisehower 
paleido darban kasamąją mašiną, komercinės atominės ener 
gijos stoties pamatams kasti Shipingporte, netoli Pittsburgho, 
Pa. Denver nuo Pittsburgo yra už 3000 klm Atominė ei ergija, 

anot prezidento galingas tarnas ir nepailstamas žmonijos 
geradaris

Kala prez. Eisenhower sukirto radioaktyvine lazdele Deen 
ver televizijos stotyje, ši mašina, Shippingporte pradėjo kas 
(į žemę, pamatus atominės eletrinės energijos stočiai. Šios 
j-ūš»r-s ...tsmias. komerciniams tikslams yra pirmas pasauly.

Atom nė energija ne tik žudo, bet ir žmonijai tarnauja.

Rinkikai grupuojasi ne apie 
partijas, bet apie asmenis. 
Lemiamos reikšmės turi poli 
tiku dinamizmas ir kartu de 
magogija, gražūs pažadai.

Balsų skaitymas rodo, kad 
S. Paulo estade rungtynės ei 
na tarp Janio Quadros,i ir 
Adhemar de Barros.

Balsų skirtumas kartais bū 
na tik vienu kitu tūkstančiu. 
Janio Quadros tvirtovė yra 
S. Paulo miesto proletariški 
priemiesčiai. Adhemar de Bar 
ros pirmauja provincijoje. 
Bet ir provicijoje Janio Qua 
droš netop atsilieka nuo Adhe 

mar de Barros. Rinkimų lai 
mė atrodo nusišypsos Janio 
Quadros, dabartiniam S. Pau 
lo miesto prefeitui. Kokių 
nors staigmenų, yra sunku 
laukti.

Dar vis tebebėga is 
«rojaus»

Per šių metų devynius iš rytų 
Vokietijos zonos, į vakarų Vo 
kietiją pabėgo 143 tūkstančiai 
vokiečių. Jei šitokiu tempu ir 
toliau bėgs, tai ligi pabaigos 
metų pabėgėlių skaičius sieks 
200 tūkstančių. Per praėju
sius metus iš komunistų zo
nos pabėgo 350 tūkstančių 
vokiečių. Daugumoj buvo ūki
ninkai nepajėgę pristatyti ko
munistams nustatytos duoklės.

— Berlynan, rusų zonon, 
atvyko Molotovas. Ton pat 
susirinks satelitinių valstybių 
ministerial pirmininkai.

Busimos vokiečiu kariuome
nes vadai

Vokiečių spauda spėlioja 
kas bus organizuojamos ka
riuomenės vadai. Vyriausia 
kariuomenės vadovybė būsian 
ti pavesta generolui Ludwig 
Gruwll,» Afrikos korpuso» 
vado Romelio įpėdi»iui. Ge
neralinio štabo vadu numato
mas buvęs paštininku kaman 
dantas gen. Aadolf Heusinger.

Gen. Hans Speidel bus prie 
Brukselio sąjungos atstovu.

Kariniam planavimui bus 
pakviesti pulk. Kurt Feti ir 
gen. Reinard Gehlen.

Krašto apsaugos ministeriu 
numatomas Theodor Blank.

Visi čia minėti generolai 
yra buvę aktyvioj tarnyboj 
praėjusio karo metu.

Vak. Vokietijos kariuomenė 
bus pradėta organizuoti, šau
kti naujokus, ateinančių metų 
pradžioje.

Atomu varomas lêktuvnesis

Amerikoj nesenai buvo pas 
tatytas atomu varomas sub
marinas Nautilus.» kuris da
bar yra išplaukęs į jūras ban 
dymams. Žinovai tvirtiną, 
kad šis submarinas gali api
plaukti visą pasaulį neiškil
damas viršun.

Dabar yra suprojektuotas 
lėktuvnešis atomu varomas, 
pastatyti.

Kas uz ka balsuoja

S. Paulo mieste Janio Qua 

Ruoškis iš anksto į L. K. Bendruomenės choro

VA IR A IR A
spaliaus mėn. 30 d. Vila Zelinoj gimnazijos salėj. 

Programoj įdomi 4 veiksmų drama «VALKATA», geras 
orkestras, staliukai, bufetas.

droš bendrai laimi daugiausia 
balsų darbininkų rajonuose, 
kaip pavyzdžiui Vila Maria, 
Ypiranga, Freguesia do O, 
Pirituba ir kiti priemiesčiai. 
Adhemar de Barros miesto 
centre ir kur daugiau gyvena 
vidurinis luomas, valdininki
ja, kaip Cambucl, Vila Marian 
na. Prestes Maia - turtuolių 
rajonuose4 Jardim America, 
Jardim Paulista, Europos.

Kitų miestų apylinkių bal
sai dar neskaityti, Imant ats
kiromis partijomis daugiausia 
balsų surenka social progre- 
sistai, Adhemaro partijos.

Janio Quadro išrinkus gu
bernatoriumi turės daug sun
kumų estado parlamente, nes 
jis praktiškai neturi politinės 
partijos.

Kas bus vice-guberna 
torius?

Janio Oadros laimėjus rin
kimus, be jokios abejonės, 
vicegubernatoriumi bus išrin
ktas Porfirio da Paz, simpa
tiškasis S. Paulo viceprefei- 
tas.

Ką paiirinks pulk. Porfirio 
da Paz, būti prefeitu ar vice 
gubernatorium, spaudos ats
tovams atsakė, kad pasakys 
tiktai kai pasibaigs rinkimai.

Jei Porfiro da Paz išeitų iš 
prefeitūros, tuomet būtų nau
ji prefeito ir viceprefeito rin 
kimai.

Dinamas supliekė Arsenalą

Spaliaus m. 5 d. Maskvoje 
susitiko Londono Arsenalo 
klubas su Maskvos Dinamų. 
Anglai pralošė 5x0. Lošime 
žiūrėjo 90 tūkstančių futbolo 
mėgėjų.

— Kaiser Corporation kom 
panija pasirašė su Argentina 
sutartį pastatyti automobilių 
fabriką. Fabrikas bus pastaty 
tas vienų metų laikotarpy 
1957 m. fabrikas pagamins jau 
40 tūkstančių automobilių, 
sunkvežimių.

Kompanija įdės 10 milijonų 
dolerių, o Argentinos vyriau
sybė 80 milijonų pezų.

— Japonijos ministeris pir
mininkas šiomis dienomis lan 
kysis Brazilijoj.

— Brazilija Amerikoj už
traukė 160 milijonu paskolą 
vieniems metams. Šiais pini
gais apmokės atsilikusias sko 
las.

1



pusi. 2 mūsų Lietuva 1954 m. spalio 9 d.

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

DUOMENYS, GAUTI IŠ GRĮŽUSIUJU APKLAUSINĖJIMO

(Bus Daugiau)

1i T Ą S A )
Girininkai Veiveriai 78 590 0 -

9.394 843

M a ž e i k i U a p s k r i t i s

Kivyliai Akmenė 65 392 0 -
Simutiškiai Viekšniai 24 184 5 15

576 ' 15

P a n e v ė ž i 0 «i p s k r i t i s

Geniai Krekenava 25 172 30 90
Ibutoniai Krekenava 76 445 11 33
Žybartėnai Krekenava 50 306 32 96
Miežiškiai " Panevėžys 70 382 3 9
Šeidukynė Panevėžys 1 15 1 3
Karsakiškis Piniava 15 114 4 12
Juostininkai Raguva 53 372 5 15
Rukiškis Raguva 25 156 6 i8
Papiliai Su bačius 25 157 16 48
Raginėuai Šeduva 45 314 6 18
Bečerninkai Troškūnai 21 143 8 24
Troškūnai Troškūnai 132 1.020 40 120

3.596 486

R a s e i n i u a p s k r i t i s

Šaltragis Betygala 9 59 1 3
Vilaičiai Betygala 6 48 •< 

L 3
Žemygala Betygala 22 16a 0 -
Poškaičiai Betygala 2 58 0 -
Ruksniai Jurbarkas 21 151 0 -
Dainiai Jurbarkas 56 426 90 270
Girdžiai Jurbarkas 21 148 1 3
Jokūbaičiai Jurbarkas 32 234 5 15
Dargiai Jurbarkas 5 124 15 4
Meškininkai Jurbarkas 24 213 1 3
Gedžiai Jurbarkas 19 122 3 9
Rotuliai Jurbarkas 16 120 4 12
Rauškas Jurbarkas 11 89 0 -
Skirsnemuniškė Jarbarkas 18 165 5 15
Paberžė Kelmė 12 85 1 3
Jogeliškiai Kelmė 6 57 2 6
Paprudžiai Kelmė 12 175 2 6
Geidviliai Kelmė 1 9 1 3
Pakražantis Kražiai 8 137 1 3
Paežeriai Nemakščiai 28 166 2 6
Žemygala Nemakščiai 3 99 1 2
Pabaliai Nemakščiai 21 161 5 15
Pašešuvis Nemakščiai 2 12 0 -
Lygiai Nemakščiai 16 131 4 12
Baraičiai Raseiniai 15 128 2 6

Bern. Brazdžionis

Aidai •
Ar ne jus ten, girios, atsišaukiat 
Tolimais aidais gelmėj širdies, 
Ar ne jús ten, žydinčios sodybos, 
Spindesy auksinio rytmečio žvaigždės?..

Ar ne jus ten. žydinčios sodybos, 
Raudat, išblaškytos pelenuos.
Ar ne jus, langai, nakčia bailiai sužibę, 
Man visam kely mirgėsite sapnuos?..

Ar ne tu. šventa tėvynės duona, 
Baudžiavų rytais namie malta, rupi, 
Ar ne tu tenai iš aukšto kluono 
Ajarais ir kmynais man kvepi?..

Ar ne 
Ar ne 
Dievo 
Dievo

jūs, seni Rūpintojėliai.
jus, koplyčios pakeliuos.
rankų rodėt mažai lauko gėlei,
žodis esat šios nakties gilios?...

(Iš eik rink «Šiaurės Pašvaistė»)

«Kalbu už pavergtas tautas»
. LAISVAI VERTĖ - GR-.Ž1NA BOLECKIENĖ

Šia antrašte, profesoriaus 
Korovičiaus atsišaukimą, 
spausdino ir plačiai komenta 
vo amerikiečių spauda.

Dr. M. Korovicius. lenkų 
mokslininkas. Krokuvos Jogai 
los Universiteto profesorius, 
prieš melus pabėgęs iš sovie

Būrys S. Paulo lietuvių nuvykusių į Brazilijos šventovę N. 
S. Aparecida do Norte Kryžiaus kelių kalne.

tinio «rojaus» įdomiai aprašo 
savo pirmuosius įspūdžius iais 
vajam pasauly, o taip pat ir 
sunkų, pilką, ir be jokių pers 
pektyvų gyvenimą, komunis
tų okupuoto j Lenkijoj.

Profesorius Korovicius, kai 
po tarptautinės teisės žino
vas, buvo pakviestas į New 
Jorką. į UNO suvažiavin ą 
Ten atsidūręs, jis nakčia pa
liko lenkų delegacijos būsti
nę ir paprašė amerikiečių 
valdžios politinio azylio, ku 
ris jam buvo suteiktas.

Profesorius rašo, kad atsi
dūręs po ilgo nebuvimo Bary 
žiuj, kur lenkų delegacija, be 
laukdama laivo, apsistojo via 
nai dienai, jautiesi lyg nau
jai atgimęs.

Pilnos gatvės zujančių, la
kuotų automobilių, elegantiš
kos kavinės perpildytos gerai 
apsirengusios publikos, turtin 
gos krautuvii vitrinos pilnos 
įvairiausių prekių - visa tai 
po apatiško ir pilko gyveni
mo okupuoto] Lenkijoj - jį for 
maliai «prigirdė laisve», kaip 
jis pats išsireiškia.

Už geležinės uždangos, ra
šo profesorius, laikas dirba 
komunistų naudai. Senoji kar 
ta, mačiusi kitą gyvenimą, pa 
mažu išmiršta, o naujoji, ko
munistų propagandos auklėja 
ma, deja, neliks laisva nuo 
jų pražūtingos įtakos.

Sunkios gyvenimo sąlygos, 
ypač butų ir maisto stoka, la 
bai žemas pragyvenimo *tan 
darias, sunkus neįprastas dar 
bas, amžinas politinis Įtempi 
mas, - visa tai, bendrai paė 
mus, atsiliepia į gyventojų 
dvasios stovį.

Entuziazmas, nerūpestingu
mas, linksmumas, bei ryžtin
gumas - jaunimo charakteriu 
gi bruožai - beveik išnyko, 
arba pasislėpė po apatijos 
skraiste.

Universitetuose, studentai, 
nepriklausą komunistų parti
jai, tai anemiškos, išvargin
tos būtybės «Anų laikų» links 
mi studentai - tai dar tik le 
genda

Ypač blogai gyvena, komu 
nistų spaudos apdainuotas pro 
letariatas - darbininkai. Su 
savo skaitlingom šeimom ne-

(Pabaiga 3 pusi.)

Kaip jie mus sušaudė
Pulk. J. Petruitis

(Tąsa)
*Po to išgirdau dar vieną iki 

tol negirdėtą man komandą: 
«Pasiruošti pasivaikščioji
mui». Nejaugi ir pasivaikščio 
ti dar vedama? Naujieji mano 
draugai man paaiškino, kad 
kasdien, išskyrus sekmadie
nius ir pirmadienius, esą ve
dami pasivaikščioti 10 20 mi
nučių, bet kartais ir kelias 
dienas iš eilės neleidžiama 
pasivaikščioti, ir jie negauną 
grynu oru kvėptelėti. Kadan
gi kovo mėnesį buvo dar ge 
rokai šalta, turėjome apsivilk 
ti paltais. Daugumas vilkėjo 
valdinėmis kalinių milinėmis.

Koridoriuje išsirikiavę po 
du, rankas laikydami užpaka 
lyje, geležinėj būdelėj sėdin 
čio nematomo sargybinio va
lia geležinėms durims triukš 
mingai į vieną šoną pavažia
vus, vienais, antrais ir treči 
ais laiptais besisukinėdami, 
nusileidome žemyn į kiemą. 
Čia, tarp raštinės ir priešakį 
nių kalėjimo sienų, kur seni 
au buvo gražus darželis su 
klombomis ir plačiais takais 
aplinkui kaliniams pasivaikš
čioti, dabar pamačiau aklą 
trijų metrų aukščio geltonai 

nudažytą tvorą. Toje tvoroje 
tokių pat lentų ir tos pačios 
spalvos įtaisytos aštuonios du 
relės su «vilkeliais» viduryje. 
Prie šių vaikščiojo vienas 
prižiūrėtojas, nuolat stebėda 
mas pro durų «vilkelius», ką 
už tų durų kaliniai daro. Pro 
vienerias tvoros duris ir mus, 
vienuolika žmonių,mūsų paly 
dovas suvarė, įspėjęs, kad 
vaikščiotume taip pat išsiri
kiavę po du, rankas laikyda 
mi užpakalyje, nesikalbėtume 
ir nerūkytume.

Už tų durų atsidūrėme Ke
turkampėje aklai sukaltų to
kių pat stačių, geltonai nuda 
žytų, lentų patalpoj, maždaug 
šešių metrų ilgio ir tokio pat 
pločio, tik be iubų ir be sto
go, po atviru dangum. Deši
nėj pusėj buvo matyti univer 
siteto, medicinos fakulteto, 
baltų rūmų trečiojo aukšto 
langai, kurių išorės palangė 
se, ant karnizo, mūsų pasi
vaikščiojimo metu, prieš sau 
lę šildydamiesi ir burkuoda
mi, tupinėjo balti, juodi ir 
margi karveliai. Mums suda
rydavo nemaža malonumo ste 
bėti juos su dideliu pavydu 
dėl jų laisvės, kad jie turi 
sparnus ir nepatenka į NKVD 

rankas. Priešakyje matyti k a 
Įėjimo raštinės ir ilgo pries
tato senas raudonos skardos 
stogas, ant kurio žaidė, strak 
sinėjo ir mitingavo linksmų 
žvirblių būriai, nekreipdami 
jokio dėmesio į kalėjimo pri 
žiūrėtojus ir ginkluotus sargy 
binius bokšteliuose, kurie, pri 
reikus. galėtų pavartoti auto
matinius šautuvus prieš mus 
ir prieš juos. Jie čia visiškai 
laisvai sauvaliavo, nešiodami 
į kalėjimo raštinės pastogę 
šiaudus, šakutes ir kitokius 
lengvesnius daiktus lizdams 
sukti Antroj pusėj buvo ma 
tyti ištisos eilės kalėjimo an 
trojo ir trečiojo aukoto kame 
rų langų su geležiniais gro
tais, pro kuriuos žiūrinėjo to 
se kamerose sėdį mūsų nelai 
mės draugai, pasilipę ant kė 
džių, kitiems užstojant jų du 
rų «vilkelius», kad prižiūrė
tojai nepastebėtų. Tai jiems 
pavykdavo mus ir mums juos 
pamatyti, kai kada net rankų 
ir pirštų pagalba susikalbėti. 
Po kiek laiko, pastebėjusi tai 
kalėjimo administracija, tuos 
kalėjimo langus izoliavo tuo 
būdu, kad ant priešakinės mū 
sų pasivaikščiojimo kamerų 
sienos uždėjo į mūsų pusę 
palinkusį aukštą lentų stogą. 
Tuo būdu pusiau sumažino 
mūsų matymo dangaus ribas.

Pasivaikščioję kokią pen
kiolika minučių, visai kitaip 

atrodėme: veidai paraudo, ir 
mes gyvesni pasidarėme, tik 
man kojos pradėjo pintis, nes 
labai pailsau, belipdamas laip 
tais atgal į mūsų šimtas ke
turiasdešimt trečiąją. Orą ka 
meroje taip pat radome visiš 
kai švarų, nes skylė lange ir 
atdarų durų skersvėjis išpūtė 
visą jo tvankumą.

Maži vaikai, svetimam vai
kui atėjus, pirmiausia turi pa 
sigirti, ką jie turį. Taip ir ka 
liniai. Vieni man pastatė kė
dę prie lango, kiti užstojo du 
rų «vilkelį» ir parodė, kas 
pro išimtą lango stiklą ir tarp 
grotų matyti. Jie iš tikrųjų tu 
rėjo kuo pasididžiuoti, turėda 
mi tokį gražų, kaliniams la
bai brangų, reginį, kuriuo ryt 
mečiais labai atsargiai kiek
vienas iš eilės pasigėrėdavo. 
Tik žiūrėti reikėdavo labai 
atsargiai, nes už tai, jei pas* 
tebėtų prižiūrėtojai, . galima 
gauti porą parų karcerio. Pro 
langą pamačiau tris didelius 
dūmtraukius: kalėjimo pirties, 
«Paramos» kepyklos ir lentpiū 
vės. Toliau matyti: Žaliakalnio 
dalis su žydų prieglauda, paš 
to rūmai Laisvės alėjoje, «Pa 
žangos» rūmai ir viena Kau
no dalis su Senamiesčiu. Kai 
rėj: A. Freda, Aleksotas ir 
Nemuno dalis. Čia pat žemai 
mūsų kalė jimo pirtis, kiemas 
ir kiemo gale baltas namas 
su tardytojų kamerų langais, 

kurių apačioje yra kalėjimo 
stalių dirbtuvės. Bet ir iš čia 
žiūrint, negalima perdaug ar
ti kišti nosį prie lango, nes 
gali pastebėti kiemo bokštely 
je stovįs sargybinis ir nušau
ti. Kiekvienam mūsų nepapras 
tai buvo malonu pažvelgti į 
šią dar gyvą pasaulio dalį ir 
paskui papasakoti, kas ką ma 
tęs. Tik baisu buvo ir pagal
voti, kad tuose mūruose gy
veno nebe mūsų artimieji, bet 
baisus žvėrys, plėšikai... Mes 
jau esame «išlaisvinti» ir sė
dime Stalino sanatorijoj, o ki 
tų mūsų brolių netrukus tas 
pats likimas laukia.

Labai darbštus, drausmingas 
ir rūpestingas Lionginas pir
miausia supažindino mane, 
kaip naujoką, su kameroje jų 
pačių nustatyta tvarka ir tra 
dicijomis.

— Mes čia kiaulėmis pa
virstame ir utėlėmis aptek
tume, jei nesilaikytume mūsų 
pačių įvestos tvarkos. Juk 
reikia ir grindis išplauti, ir 
palesinti karvelius, kurie pus 
ryčių, pietų ir vakarienės me 
tu nutūpia mūsų palangėje. 
Karvelius lesinam duonos 
trupiniais, tik berti jiems rei 
kia labai atsargiai, nes prižiū 
mėtojai, pastebėję, didžiausią 
triukšmą sukeltų ir už tai bū 
tų galima gauti karcerio.

(B. D.)
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paprastai susispaudę, dažnai 
kelios šeimos vienam mažam 
butuke, jie niekaip neišbrenda 
iš vargo.

Už tai gerai gyvena nauji
eji « aristokratai « - sovietų 
aukštieji valdininkai. Paskui 
juos, tikslia feodaline tvarka 
seka, komunistinės spaudos 
šulai, meninkai, sunkiajai in
dustrijai reikalingi inžinie
riai, - C specialistai, paskui 
mažesnieji valdininkai, moky 
tojai, gydytojaiir tt. ir paga
liau darbininkai.

Toliau rašo prof, Korovi- 
čius, kad sovietai bijodami 
galimo lenkų sukilimo, laiko 
daug kariuomenės. Beno pen 
kias divizijas.

Trumpai sakant, profesorius 
perspėja visą laisvąjį pasau
lį nuo komunizmo pavojaus 
ir pataria būti daug budres
niems

Reikia tikėtis, kad jo pers
pėjami žodžiai ras prideramą 
atgarsį pasaulio lais
voj spaudoj, ir kas svarbiau
sia, bus nauju akstinu kovo
je uz pavergtųjų tautų laisvę.

Lietuvos paro
dos tobu irsi

mas
Visų lietuvių šventa parei

ga yra visomis turimomis prie 
monėmis kovoti už nepriklau 
somybės gražinimą Lietuvai. 
Prisiminkim, kad kiekvienas 
lietuvis, kur jis bebūtų, yra 
tvirtovė kovojanti už Lietuvos 
laisvę ir tuo pačiu yra šau
klys į pasaulio krikščionišką
ją sąžinę:

Pasaulio žmogau, gelbėk 
komunistiškos S. Rusijos pa
vergtas tautas, Lietuvą, Lat
viją. Estiją»!

Pabaltijo tautų dalyvavimas 
S Paulo miesto 500 metų su- 
kaktuvinėj parodoj yra dide
lė proga parodyti, laisvę my
linčiai brazilų tautai, kas išti
ko musų valstybę, tautą, kul
tūrą Bažnyčią ir žmones. To 
viso minėjoje parodoj - Pa- 
baltijos tautų paviljone stinga. 
Tiesa, paskutinėmis dienomis 
latviai iškabino keletą nuo
traukų iš bolševikų okupaci
jos metų, Bet labai mažai ir 
lankytojo dėmesio beveik ne 
patraukia.

Du skyriai turėtų būti išrys 
kinti. Pirmas tai lietuviu tauti 
nes kultūros laimėjimai iki 
Sovietų Rusijos užgrobimo, ir 
antras pavergtos Lietuvos 
priespaudą, vykdomą komu
nistų genocidą, kančias ir mū 
sų pavergtųjų brolių šauksmą: 
«Gelbėkite»!

Taigi parodą reiktų neati
dėliotinai pertvarkyti realiu 
pavergtosios Lietuvos kančių 
atvaizdavimu.

Tarp parodoj išstatytų sks- 
ponatų pastebėti kaikurie ne 
tikslumai:

1. Baltijos valstybių sche
matiniame žemėlapyje «Kau
nas» pašy mėtas stambesniu 
šriftu (raidėmis), kaip «Vil
nius». Atseit, Kaunas, o ne 
(Vilnius būtų musų sostinė). 
Be to, nepažymėta Baltijos 
valstybių kaimyninių valsty
bių pavadinimų.

2 Lietuvos valstybės sche
matinis žemėlapiukas( paka
bintas ant sienos ir atspaus
dintas kalologe) daro blogo 
įspūdžio, kaip politiniai (Vil
niaus krašto spalva gerokai 
patamsinta), taip ir technišku 
(prastai - neatydžiai atliktas) 
atžvilgiais.

3. «Vyties» sukarikatūrinta 
emblema yra pakeistina įsta
tyminiu Valstybės Herbu-

4. Skydo trispalvė neatitin-

Pranas Lembertas

Ateisiu
Ateisiu aš rasotom kojom
Ir atsagstyta krūtine,
Ateisiu, sese, aš pas tave
Aukstybo ryto gražume.

Kai svvra našios varpos,
Kai žėri porlai ant žolių, 
Kai saulės spinduliai iškarpo 
Padangę įvairių spalvų.

Kai miglos smulkios, smulkutėlės
Bučiuoja žemę ir daigus, 
Kai lengvas šilko debesėlis 
Keliauja ir apleidžia mus.

Kai dūzgia bičių pilnos pievos,
Čirena paukščiai ir žiogai,
Kai šypso vis pražydęs žiedas - 
Plaštakės sukasi aukštai.

Kai žemę purina artojas.
Kai spindi josios audinys.
Kai meiliai plauja rasos kojas,
Kai miega linas tinginys.

Ateisiu aš frasotom kojom
Ir atsagstyta krūtine,
Palikęs plieno dalgį pievoj -
Ateisiu, sese, pas tave!

Atnešiu tau aš kraujo gėlę
Rugiuos užaugusią gražiai.
Ji pasakys tau mano meilę, 
Kaip žvaigždės ... tyliai, nebyliai.

(Iš eil. rink. «Baltija Šaukia»)

ka T ietuvos tautinės vėliavos 
sp ‘-ivų.

5 Kaikurie estetiniai trflku- 
mri pasireiškia sienos išdeko 
ravime. Du didžiuliai kilimai 
rėžiančiomis žiauriomis spal 
vomis neigiamai atstovauja 
lieiuvų liaudies meną Gražią 
j.i, rniniatūrinę Aušros Vartų 
koplytėlę reiklų nuleisti iš 
palubių arčiau žiūrovų akių.

Papartis

Nauju laiku Robin
zoną3 ieško žmo

nos
Nuotykių ramanas apie Ro 

binzoną Kruzo pasakojo, kaip 
jis pateko ir kūrėsi negyve
namoje saloje.

Bet ir Šiandien atsirmda 
tokių robinzonų, kurie laisvu 
noru pabėga nuo žmonių ir 
nori gyventi vieniši. Jack Ki! 
Iney buvo vienas tokiušių 
dienų robinzonų, apsigyvenęs 
kažkokiam žemės kampely 
Ramiajame, okeane. Gal jo 
gyvenimo niekas ir nebūtu 
pastebėjęs, bei vieną diena 
jis paskelbė trijuose laikraš

1. Ar žinai, kad .. moterų balsų stygos trumpesnes negu vyrų. Užtat joms reikia maži
au oro jas judinti. Moterys gali ilgiau ir su mažesnėmis pastangomis kalbėti.

2 Vienas moterų klubas Amerikoje surinko 400 dolerių nupirkti bombai vandeniui 
traukti vienam kaimui. Rai, Indijoje Klubo nariai sužinoję, apie bombos reikalingumą, ją 
nupirko.

3. Bitės yra vienintele priemonė apvanoti šimtui tūkstančiui įvairių rūšių augalams. 
Be bičių i eturėtume nei persikų, nei aviečių ir kitų vaisių.

čiuose, kad jis gyvenąs vie
name Polinezijos salų kampe
lyje, turįs namus, turi ketu
ris vietinius tarnus ir keturias 
dešimties metų sukakčiai no
ris vesti. Vesti tokia moterį, 
kuri sutiktų su. juo pasidaly
ti vienatvės dalia. Jaunos da 
mos, kurios ‘panorėtų turėti 
ramų ir kaip rojus gražų gy 
venimą» galinčios po gero 
apsigalvojimo pranešti jam 
savo adresus ir foto.

Kilney gavo... 1200 laiškų- 
Tada jis vėl kreipėsi per laik 
rasti, kad tokio pasisiūlymų 
skaičiaus jis nesitikėjęs; bet 
tarp jų tikriausiai esą gyve
nimu nusivylusių ar romantiš 
kai nusiteikusių moterų, ku
rios panorusios būti robinzo- 
no žmona; jos dar turinčios 
apsigalvoti, nes reikia gyven 
ti realiu gyvenimu, o ne fan
tazija, esą saloje gyvenimas 
tikrai kaip rojuje, bet ar dau 
gelis moterų galės apsieti be 
teatro, kino, laikraščių, madų 
salonų, frizūrų ir 1.1.

Po tokio paaiškinimo atkrito 
didžioji dalis. Bet apie su trisd 
ešimčia ėmė jis susirašinėti Jis 
atvaizdavo jom salos gyveni
mą visom spalvom. Po to su
sirašinėjimo 24 kandidatės

Praeities dokumentu šviesoje
Naciai kursto lietuvius pulti 
Vilnių, Škirpa tam pritarė, 
Raštikis ir Černius - ne, ta
da naciai“liepė tylėti ir išba 
rė Škirpą, kam išplepėjo - Na 
ciai rengė Lietuvai reicho 
protektoriatą, bet išmainė su 
bolševikais į Lenkiją.

★

■ Neseniai pasirodė Vokieti
jos užsienio politikos 1918- 
1945 m. laikotarpio dokumen 
tų rinkinio (Documents on 
German Foreigh Policy 1918- 
1945, Department of State, pu 
blication 5436) aštuntasis to
mas, kuriame paskelbti Vo
kietijos užs. reik, ministeri
jos 1939 m. rugsėjo 4 d. ir 
1940 m. kovo IŠ d. laikotarpio 
dokumentai. Šiame tome dau 
giausia dokumentų liečian
čių Vokietijos ir Sovietų Są
jungos santykius naujoje tų 
laikų draugiškumo politikos 
dvasioje dalinantis ir pasida
linus Lenkiją, Baltijos valsty
YVYYYYYYV^YVV'^YY'i'YVYVYYYYYYYYYVYYVYYY  
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atsisakė, bet šešių negalėjo 
atgrasinti jokie sunkumai. 
Tada Killley pakvietė visas 
šešias atvažiuoti j salą, metus 
pagyventi ten. ir tada apsis
pręsti. Jau tik trys sutiko su 
pasiūlymu: viena mašininkė 
iš Chicagos, viena farmerio 
duktė iš Arizonos, ir viena 
našlė iš San Francisco. Jos 
turės apsispręsti po metų, jei 
per tą I iką robinzunas... ne
pabėgs gals į didmiestį.

«Darbininkas» 

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 garantiją 
Kreiptis: Pirmadieniais ir Penktadieniais nuo 10 iki 12

RUA CONkEIÇÃO, 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

Sergi? Kreipkis į

Dr. Samuel Lewkowiez
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 
Residencija, Rua Prates, 125 Apt 701 Tel. 36-8469.

Kalba lenkiškai, rusiškai, prancūziškai, vokiškai.

bes ir užpuolus Suomiją.
Kaip jau žinoma, į Vakarų 

Sąjungininkų rankas pateko 
visi Vokietijos užsieniu reika 
lų ministerijos 1867-1945 metų 
laikotarpio dokumentai, bet 
JAV ir Anglijos, prie kurių 
vėliau prisidėjo ir Prancūzija, 
buvo nutarta išleisti dokumen 
tus liečiančius tik 1918-1945 
metų laikotarpį.

Iš paskelbtų dokumentų iš 
ryškėja Lietuvos neutralumo 
politika ir Vokietijos bandy 
mas ją įvelti į karą su Lenki 
ja pasinaudojant proga atgau 
ti Vilnių.

Štai įdomesnieji dokumen 
tai:

Dokumentas Nr. 36:1939 m. 
rugsėjo 9 d. 2:45 vai. Min. 
Schmidt perdavė telefonų Vok 
užs. r. m-jai, kad užs. r. mi 
nisterie (Ribbentrop) pasita
ręs su Euehreriu nutarė pa 
vesti Vokietijos karo attache 
Kaune Just’ui pazonduoti Vi! 
niaus klausimą su Lietuvos 
kariuomenės vadais. Tuo pat 
metu Min. Zechlin įpareigo
tas kontaktuoti šiam klausi
mui palankiuosius Lietuvos 
vyriausybės narius.

Dok. Nr. 41: Kleist (Rytų 
Europos U. R. M joj specia 
listas) savo raporte rašo, kad 
rugsėjo 9 d. vakare jis a plan 
kė min. Škirpą ir pasisakė 
atnešęs žemėlapį, kurį jam 
anksčiau Škirpa buvo įteikęs, 
bet prieš gražindamas prašė 
paaiškinti, kas esąs to suma 
nytojas.

Škirpa atsakęs, kad jis sa 
vo vyriausybę telegrama ir

(Pabaiga 4 pusi.)
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telefonu raginęs tuojau pulti 
su šūkiu: «Gauk Želigowskio 
srauja iš Lietuvos sostinės». 
Škirpa laukiąs savo vyriausy 
bes sprendimo ir manąs, kad 
jo pasiūlymą ji priimsianti. 
Šio dokumento kampe Ribben 
tropo įrašyta: «Škirpai buvo 
liepta pasakyti, kad Lietuva 
tuojau imtų Vilnių ir nieko 
daugiau.»

Dok. Nr. 57: Kleist rašo rug 
sėjo 11 d. vakare aplankęs 
Škirpą ir ilgam pasikalbėjime 
išaiškinęs, kad Lietuvos pre 
tenzijos pažymėtos jam įteik 
tam žemėlapyje turi būti lai
komos toli siekiančiomis ir 
kad esą abejonių, ar Lietuva 
galėtų užsibrėžtą tikslą pasi 
ekti politiniu ir ypatingai ka 
riniu atžvilgiu. Kada Škirpa 
su tam tikru susirūpinimu pa 
klausęs, ar tai esą reikia su 
prasti, kad Lietuvos pretenzi 
jos atmetamos, Kleist atsakęs: 
«Ne, visai ne, bet mano Įsiti 
kinimu Lietuvai butų daug ge 
riau savo žygį padalinti į dvi 
fazes: 1) Į Vilnių ir jo apylin 
kę nukreiptą karišką žygį, 
vadinas, į mažą objektą, ku 
rio pasisekimas butų 100 pro 
centų užtikrintas 2) Politinį 
žygi, kuriame Lietuva galėtų 
pareikšti savo pretenzijas pa. 
gitariniuose su Vokietija ir 
Sovietų Sąjunga.»

Dok. Nr. 58: Vokietijos įgal.

ministério Kaune Zechlino te 
legrama, kurioje jis praneša, 
kad po kelių bandymų Vok. 
karo attache vėl kalbėjęsis 
rugsėjo 13 d. rytą su Lietu
vos kariuomenės vadu Rašti 
kiu. Vilniaus klausimu Kari 
uomenės Vadas pasakęs, kad 
Lietuvos pretenzijos į šią teri 
toriją nesumažėjusius ir kad 
Lietuva Vilniaus sritį tiek jų 
v diniu tiek etniniu požiūriu 
laiko savo teritorijos dalimi. 
Deja, Lietuva negalinti apsun 
kinti savo padėties atsisaky
dama neutralumo. Ta krypti
mi į Lietuvą esą darančios 
spaudimą ir Anglija ir Pran
cūzija.

Dok. Nr. 65: Zechlinas pra
neša telegrama kalbėjęsis su 
ministeriu pirminiku Černium, 
primindamas jam, kad artėian 
ii Lenkijos pakrikimas būtinai 
reikalaująs skubaus nutarimo, 
Be to, pirmyn žygiuojantieji 
vokiečių kariuomenės daliniai 
gal greit užimti ir Vilniaus 
sritį. Černius panašiai kaip ir 
Raštikis pareiškęs, kad nors 
Lietuva ir laiko Vilniaus sri- 
iį Lenkijos okupuota, ji nega 
Ii atsisakyti nuo neutralumo 
ir kad kariška akcija iš Lie
tuvos pusės šiuo metu nenu
matoma Zechlinas telegra
mą užbaigia: Ir toliau dėsiu 
pastangas paveikti vyriausy
bę».

Dok Nr. 76: Schmidt rugsė 
jo 16 d telegrafuoja iš Ber
lyno Zechlinui:

«Užsienio reik, ministeris

Reikalingas advokatas byloms vesti?

Nieko nelaukdamas kreipkis į

Advokatą Declo Farias

Raštinė: R. Santa Teresa, 28, G-to and. salas 60Ą ir 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 Ribe 
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 Guro Fino pro pat minėtą nuosavybę.

EEE

Madeiras do Brasil
PERES & PRANAS LTDA.

Importação — Exportação
Raštinė:- Av. Churchill, 94 - 11.o and. - sala J11© 

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

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

Amadeu Cesar Machado - Nanuque, Minas

liepia nebeliesti Vilniaus te
mos: prašau nebeatsakyti, jei 
tas klausimas būtų Lietuvos 
iškeltas, trumpai užbaigti bet 
kokį pasikalbėjimą tuo klau
simu».

Dok. Nr. 84: Woermann 
(Vok. užs. r. m jos politinio 
departamento direktorius) ra
šo išbaręs Škirpą už tai. kad 
apie slaptus pasikalbėjimus 
Vilniaus klausimu buvę Įsa
kytą Lietuvos ministeriam 
Prancūzijoje ir Anglijoje pra 
nešti tom vyriausybėm, kad 
esą Lietuvos vyriausybę bu 
vęs daromas didžiausias span 
dimas. Vokiečiams esą visai 
nesvarbu, ar Lietuva gaus 
Vilnių ar ne. Į Škirpos klau
simą, ar jau esą nustatyta 
vokietijos - Sovietų S.> jungos 
demarkacijos linija Woermann 
atsakęs neg.Jis atsakyti. Į 
tolimesni Škirpos klausimą, 
ar esą nėra pavojaus vokie
čių - rusų susidūrimo Woer
mann atsakęs, kad tai klausi 
mas nevietoje (apwegig) ir 
tuo pasikalbėjimą nutraukęs.

A

Tarp Lietuvą liečiančių do 
kumentų yra Lietu vos-Vokie
tijos apsigynimo sutarties 
tekstas, kurie data—1939 m. 
rugsėjo 20 d Tai matyt su
tarties projektas dar iš tų 
laikų, kai Lietuva Hitlerio - 
Stalino susitarime buvo pris
kirta Vokietijos ‘įtakos sferai’. 
Tos ‘sutarties» pirmas para
grafas taip skamba: «Nepa
žeidžiant jos nepriklausomy 
bės kaip vaHtybės, Lioiuva 
pasiduoda Vokiečių pratekci 
jai.»

Bet hitlerinė Vokietija ne 
bespėjo šios sutartios primes 
ti Lietuvai, nes, kaip iš griež 
tai slaptos spalio 7 d. instruk 
cijos Vokietijos ministeriam 
Estijoje, Latvijoje ir Suoroijo' 
je matyti (Dok Nr 213), na u 
jam 1939 m. rugsėjo 28 d. 
slaptam susitarime Lietuva ir 
gi pervesta Sov. Sąjungos 
«įtakos sferai».

Mat, jau rugsėjo 2 d. sta 
lints buvo pareiškęs Vokie 
tijos ambasadoriui Maskvoje, 
kad būtų klaidinga palikti bet 
kokią nepriklausomą Lenki 
ją ir kad teritori ja į rytus nuo 
demarkacijos linijos su Varsų 
vos ir Liublino provincijomis 
būtų priungtos prie Vokietijos 
už tą atiduodant Sov. Sąjun 
gai Lietuvą. Stalino pasiūly 
mas, kaip iš susitarimo maty 
ti, buvo priimtas (Dok. Nr. 131).

★

Tarp daugelio hitlerinės 
Vokietijos ir Sovietų Sąjungos 
santykius vaizduojančių doku 
mentų krinta į akis vienos ir 
kitos pusės pastangos agresi 
jos žygius pridengti žmoniš 
kūmo skraiste ir kartu paro 
dyti draugiškumą Pavyzdžiui 
rugs. 9 d. Molatovas sveikina 
Vokietijos ambasadorių Mask 
voje ryšium su į Varšuvą ižen 
gimu (Dok. Nr. 35). Rugsėjo 
1Q d. Vokietijos smbasadorius 
Maskvoje Schulenburg prane 
ša, kad pasikalbėjime su Mo
lotovu pastarasis skundžiasi, 
kad netikėtai greitas Lenkijos 
pakrikimas statąs Rusiją į 
keblią padėtį nes jos armija 
žygiui prieš LenKiją nevisai 
paruošta, nors jis darąs viską 
kas galima tam pagreitinti. 
Toliau Molotovas aiškina 
Schulenburgui, kad Sov. Są
junga nenori masėms pasiro
dyti agresorių, todėl skelbsian 
ti Į Lenkiją apsaugoti ukrai
niečių ir gudų, kuriems gre
siąs vokiečių pavojus. Nors 
ir karti ši piliulė vokiečiams, 
bet Schucenburg ją prarijo. 
(Dok. Nr. 45).

Iš visos eilės kitų dokumen

Gražina Beleckienė

Ar parjos? ,.•■ , 

(liaudies motyvas)

Vai uždėsiu aš šilko suknelę, 
Gelsvas gintaras kaklą man puoš.
Į kasas, segsiu rūtų šakelę ..
Tik bernelis kaži, ar atjos?

Kas ten dunda už šilo, už miško?!
Tai kirtėjai grįžta keliu.
Ašarėlė gaili vėl ištiško...
Ir dienelė jau baigias. Vėlu.

Nesimato nei tako, nei kelio...
Tik raukšlelė gili ant kaktos. 
Kas iš to, kad ir šilko suknelė 
Jeigu jis nesugrįš, neparjos?

Lietuvos kaimo vaizdelis.

tų ryškiai matosi, kaip du plė 
šikai dalinasi grobiu, kiekvie 
nas dėdamas p įstangas iš
vengti plėšiko titulo

«Darbininkas»

Skaityk ir platink 

«Mūsų Lietuva»

Ar jau įsigijai rašytojos K. Pažėraitės idomų roma

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

ne - nieko nelaukdamas kreipkis į Mūsų Lietuvos» redakciją

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiniiiiii m ihiiiniiiMiii' iitiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiiiiiiiiiii  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiuiiiiiiHiitni^iibini

Nori i> holo 1. gražioj vietoj, pamary — Pr; ia 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
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REIKIA BALDŲ? KREIPKIS Į TAUTIEČIO
J. L. GalinsKas Ltda.

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

IHI
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jpršBidys & Čia Industria e Comercio de Calçados
PARDUODA

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS.
balso grynumas, skambumas

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

Parduodama patogiojnis sąlygomis ir išsimokėjimui

«'! Rastinės Darbai ir Teisiniai Patarimai li'llnu nunu nu
l'i'ii Natūralizacija, inventoriaus surašymas, išieškojimas JįJJ 
Iii! skolų, persiskyrimai (desquites) nuomininkų išvary- jįjį 
I'ii mas, kriminalinė ir darbo teisė. Jįjį
Uil Darbininkams patarimai veltui. Jįjį
liti U|l
[ĮjĮ Galima kreiptis šiomis valandomis nuo 10 iki 12 vai. Įjjj 
Jįjį ir nuo 16,30 iki 19 vai. jj|j
ml - nu

tili Rui Roberto Simonsen, 13 -- 3.° — salas 306 - 310 JĮJJ 
ii'! (Senoji rua do Carmo ir kampas P-ęa Clovis Bevilaqua) jįjį 
mi sao Paulo ;;;;
nu wnu =
[Įį == =2 = = = ============= == == == == == == == == == == == ===== =

MEKANIKOS DIRBTUVE
Gaminami įvairiausių braižinių vitražai, 

vieliniai tinklai tinkavimui ir tvoroms, 
langų stiklų apsaugos, užtvaros, geležinės 
durys ir vartai, banguotos skardos durys 
pagal mąstą.

LEONAS VARNAUSKAS
Telefonas (recados) 3-0707

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

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

išsimokėtinai.
HL

•>.. *n>,įtinu» :n- !ithii>l !H|ii;i:!!|>>'i.!Hi'l!.|i||i!i||i|H|||*)|!l|Į||||UI|!||:i|lf!|l||:it|l!ll||!lil|ĮfHI1l)ll!|l!|iillll|lll>llll!ll!lllinil!IIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIHIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIII1lillllllllil1l1llllllllli-

ĮKURTA 1890 METAIS

išpildo meniškai įvairius foto darbus. Specialybė padidini
mu ms tamsiuose tonuose ir sepia, spalvinimai aliejiniais 

dažais ir pastele.

ARTHUR SCHMIDT
! ii-- ami nal>vietimai i namus — Senu portretų reprodukcijos

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

Rua Javaes, 719. -- São Pasalo

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

— Bendradarbiauk joj-e 
pranešdamas visas naujienas 
iš savo apylinkės, miesto ar 
interioro.

SKAITYK IR PLATINK
«MŪSŲ LIETUVA»

JARDIM RIVIERA
Santo Amaro apylinkėje - nuėsta- 

baus grožio gamta sveikas klimatas, tik už \\ \
18 klm. nuo Praça da Sé, geras kelias, tarp 
dviejų ^žerų. Puiki nroga dabar Įsigyti žemės //
sklypą su mažu Įnešimu ir ilgalaikiu išsimokėjimu
— 100 mėnesių. \\ /

Reikalingų informacijų gauti tik pas vienintelį įgalio- 
tinį šias žemes pardavinėti musų tautieti Kaži Kmiliauskl, rua \ 
Benjamin Constante 23, 1-o andar sala 6. Fone: 34-5914. Šiokiadie
niais iki 17 vai. Sekamdieniais ir šventėmis 8-9 vai. ryto.

Suinteresuotus nuveža ir parveža. Iš Santo Amaro eina autobu 
sai Jardim Riviera. Iš Socorro galima nuplaukti laiveliais.

iiiii|iii||iiiiiiiiiiiii.iiiiiiiiiiiiiiiiii'iiriiiitiiiiiiimiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiii|iii|iiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii|iii|iiiiiii|iiiiiiiiiii|iiiiiniiii|ni|iiidiiiiiiiiiiiiii,i

Statybos medžiagos sandėlis ir Įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių 
krautuvė tiktai pas

AVENIDA DR. GIACAGLINI, 34-0 - VILA ALPINA 2
■b
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VIENINTELIAI ATSTOVAI
G A R SIO1O V A N D EN S 

L I N D O Y A

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINI OJAI

TA Iv Iv II If IK* li má.
Linčoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, kurio 
p i'l-ų veikimą į žmogaus sveikatą jau visi yra vien
balsiai pripažinę. Pabandykite, įsitikinkite ir visa

dos naudokite!
DTTS mun RTTKNTn. *7Q.R «35 T.ni™ Pnatfil "iQA?

TELlFONESs 5M019 e 51=2223 S 1 G ... .... ’
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LIETUVOS NACIONALI1
MARTYNO MAŽVYDO BIBLL

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

Is Lietuvos Parodos Komiteto São Pauiyje 
veiklos.

Spalių mėn 26 d.:
nuo 16 vai. iki 19 vai. Ona Zibienė, o
nuo 19 vai. iki 23 vai. José Matelionis

Spalių mėn. 27 d.:
nuo 16 vai. iki 19 vai. Česlava Bogusiauskienė, o

. nuo 19 vai. iki 23 vai. Mario Dantas
Spalių mėn. 28 d.:

nuo 16 vai. iki 19 vai. Apolionija Deveikytė, o
nuo 19 vai. iki 23 vai. Juozas Čiuvinskas

Spalių mėn. 29 d.:
nuo 16 vai iki 19 vai. Magdalena Vinkšnaitienė, o
nuo 19 vai. iki 23 vai. Petras Kalinauskas

Spalių mėn. 30 d.:
nuo 14 vai. iki 19 vai. Eugenija Kubiliūnienė, o
nuo 19 vai. iki 23 vai. Vacys Pntvinskas

São Paulo, 1954 m. rugsėjo mėn. 30 d. Nr. 1258 1296/21.
Konsulas A. Polišailis

Lietuvos Parodos komiteto Pir-kas
I - PARODOS DIŽURUOTUJU DĖMESIUI.

Tolimesni» dižuravimas Parodoj šiaip suskirstomas.

Spalių mėn. 9 d.:
nuo 14 vai. iki 19 vai. Aleksandra Swornik, o
nuo 19 vai. iki 23 vai. Antanas Kučinskas

Spalių mėn. 10 d.:
nuo 14 vai. iki 19 vai. Marija Remenčienė, o
nuo 19 vai. iki 23 vai. Kazys Bratkauskis

Spalių mėn. 12 d.:
nuo 16 vai. iki 19 vai. Irena Zacharkienė, o
nuo 19 vai iki 23 vai. Bronius Šukevičius

Spalių mėn. 13 d.
nuo 16 vai. iki 19 vai. Anelė Butkienė, o
nuo 19 vai. iki 23 vai. Antanas Tamašauskas 

Spalių mėn. 14 d.
nuo 16 vai. iki 19 vai. Julija Šimonytė, o
nuo 19 vai. iki 23 vai. Inž. Zenonas Bačelis

Spalių mėn. 15 d.:
nuo 16 vai. iki 19 vai. Danielė Ruzgaitė, o
nuo 19 vai. iki 23 vai. Stasys Remenčius

Spalių mėn. 16 d.:
nuo 14 vai. iki 19 vai. Elena Norbutas, o
nuo 19 vai. iki 23 vai. Kazys Bacevičius

Spaliu mėn. 17 d.:
nuo 14 vai. iki 19 vai. Genovaitė Meidunaitė, o
nuo 19 vai. iki 23 vai. Algirdas Buitvydas

Spalių mėn. 19 d :
nuo 16 vai. iki 19 vai. Albina Ambrozevičienė, o
nuo 19 vai. iki 23 vai. Juozas Januškis

Spalių mėn. 20 d.:
nuo 16 vai. iki 19 vai. Marija Bumblienė, o
nuo 19 vai. iki 23 vai. Aleksandras Bumblis

Spalių mėn. 21 d.:
nuo 16 vai. iki 19 vai. Eudokija Polišaitienė, o
nuo 19 vai. iki 23 vai. Aleksandras Bagdonas

Spalių mėn 22 d.:
nuo 16 vai. iki 19 vai. Jadvyga Jakubaitienė, o
nuo 19 vai. iki 23 vai. Jonas Sirvydas

Spalių mėn. 23 d.:
nuo 14 vai. iki 19 vai. Ona Matelionytė, o
nuo 19 vai. iki 23 vai. Juozas Karpavičius

Spalių mėn. 24 d.:
nuo 14 vai. iki 19 vai. A. Buityidaitė, o
nuo 19 vai. iki 23 vai. Stasys Kubiliūnas

BRANGUS TAUTIETI, nepamiršk, kad š. m. spalių 
mėn. 9 d. 20 vai., rua Lituania, 67, Moóca, LIETUVOS 
PARODOS KOMITETAS 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

DĖKOJA
Mano mylimam tėveliui,

VINCUI ADOMAIČIUI
mirus ir liūdesio valandoj pasidalinusiems su mane 
ištikusiu skausmu, pareiškusiems žodžiu, laiškais 
ar per spaudą užjautos, užprašiisiems šv mišias, 
ypač kun. klebonui P. Ragažinskui. Liet. Kat. Mote 
rų Draugijai, Maldos Apaštalavimo Draugijai. Sese 
lems Pranciškietėms, L. K. Bendruomenės Chorui, 
mokyklų mokiniams, Gremio S. Miguel ir kitiems, 

mano nuoširdžiausia padėka.
Seselė M. Julija

DĖKOJA IR KVIEČIA

Nuoširdžiai dėkojame visiems mums pareiškusiems užuo
jautos skausmo valandoje, del mylimo vyro ir tėvo, 

MYKOLO K I R 1 L A U S K O
staigios mirties ir dalyvavusiems laidotuvėse. Taip pat 
šia proga kviečiame į septintos dienos egzekvijas-miši- 
as, kurios bus Vila Zelinoje ateinanti antradienį, spa- 

liaus mėn. 12 d., 7 vai..

ĘlIlMUHllllllltllHllllllllIlHlllllhllIlIlIlIlIlIlilIllIlIlIlIlHlllllllinilllllllllllllIlHlllllIltilHlll  llhlllllllllllllll;illlllllllllllllrtllllhlllllllllllllllliuidhlllllfli^l

IRMÁOS BAUŽYS

Lietuva dalyvaus Tarp 
tautiniame Eucharisti

niame Kongrese.
Kaip jau yra žinoma, 1955 

m. liepos mėn. 15 - 21 d. Rio

de Janeire bus 36 tas Tarptat* 
nis Eucharistinis kongresas 
Į šį kongresą suvažiuos įvai
rių kraštų katalikai. Lietuva 
buvo visuose kongresuose 
atstovaujma, dalyvaus šiame.

Apie tai praneša ir korgre 
sui ruošti komiteto išleistas

Registrado no C. Ri C, sob o n.o 551

Praça São José, 8 Sal. 1 e 2 - V. Zelina - S. Paulo
Aberturas de firmas 
Encerramentos de firmas 
Transferencias de firmas 
Contrat. na Junta Comercial 
Diskai, na Junta Comercial 
Escritas Fiscais 
Escritas Comerciais

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

HORÁRIO das 8 às 19 horas.

Geros žemės - pigia kaina
MATO GROSSO ESTADE.

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

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

arba raštu informacijų į
IMOBILIARIA ALTO DO GUAPÒRÉ LTDA.

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

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

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 
NAUJANYBIŲ

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

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

ISSIMOKEJIMUI.

Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.

Bcntístas 
Clínica Dentária Popular 

“^ão Ilidas lata”
Dr. Augusto Ribeiro Leite 

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

Dentaduras — Pontes — Extrações — Obturações 
DIURNA E NOTURNA

biuletenis nr. 5l 
ko rašoma, 
kelbtas konkursas atspėti ku
ris kraštas pirmas užsirašė 
dalyvauti kongrese, tai gal 
bút niekas neatspėtų; Pirmo
ji tauta, kuri pranešė apie 
savo dalyvavimą Tarptautini?, 
me Eucharistiniame Kongre 
se buvo

LIETUVA. Komitetas yra 
gavęs iš Jo Ekscelencijos 
vyskupo V, Brizgio, gyvenan
čio Čikagoj, laišką kad Lietu 
va dalyvaus kongrese. Lietu
vių grupei vadovaus ats J. E. 
V. Brizgys.

Kadangi kongresas vyksta 
Brazilijos sostinėje, S. Paulo 
lietuviai jame irgi gausiai da 
lyvaus. Iš anksto jau reikia 
taupyti pinigus kelionei ir ki 
toms išlaidoms.

SENOSIOS KARTOS EILĖS 
RETĖJA

Spaliaus mėn 5 d. rytą štai 
ga, širdies liga mirė Vila Ze 
linoje, Mykolas Kirilauskas, 
56 m amžiaus Nors velionis 
jau kuris laikas sirginėjo, bet 
paskiausia jautėsi pastiprėjęs. 
Deja, nelauktas širdies smū
gis pakirto gyvybę. Velionis 
yra kilęs iš Bebarzdžių kai
mo, Debeikių pa ra pijus Gimė 
21 d. rugsėjo 1898 m. Brazi
lijoj pragyveno arti 30 metų. 
Giliame liūdesy paliko žmoną 
Aleksandrą, dukteris: Eleną 
ir Zofiją, sūnų Stasį, žentą.

Palaidotas Quarta Parada 
kapuose.

- Spaliaus mėn. 6 d. Vila 
Beloje mirė Liudvika Trinkū- 
nienė Šukytė, 42 m. amžiaus, 
kilusi iš Debeikių parapijos. 
Velionės sveikata pradėjo sil 
pnėti po susirgimo drugio 
liga, gyvenant ūkyje.

Palaidota Vila Formoza ka
puose.

Velionė skausme paliko vy 
ra Juozą, tris dukreles: Leo 
norą, Birutę, Eleną, motiną 
Elzbietą, dvi seseris, brolius 
Praną ir Vincą ir daug gimi
nių.

Septintos dienos mišios egze ’ 
kvijos bus 14 d. spaliaus Vi
la Zelinoje 7,30 vai.

- Jonas Lašinskas, iš Mokos, 
buvo.operuotas ir sunkiai ser 
ga Antonio Leraio ligoninėje, 
Galvão Bueno gatvėje, nr. 
257.

Taip pat jau kuris laikas 
gydosi ligoninėje Juozas Pum 
pūtis iš V. Zelinos.

— Spalių m. 2 d. Teatre, 
«Cultura Artística» įvyko tau 
tu muzikos festivalis, kurio 
metu programą atliko 100 
akordeonų orkestras Koncer 
tas suruoštas S. Paulo miesto . 
400 metu sukaktuvių proga. 
Tarp 40-ties tautų muzikos 
numerių buvo atlikta ir lietu 
vių kompozitoriaus Joną Zda 
navičiaus suharmonizuota lie 
tuvių liaudies daina «Susky- 
niau skynimą».

Šis numeris susilaukė pasi 
gerėjimo klausytoju tarpe ir 
įvertintas, kaip vienas iš ge
riausių tą vakarą atliktų mu
zikos kurinių.

Prie mūsų trispalvės garbės 
sargyboje stovėjo, tautiniais 
drabužiais pasipuošusios E. 
Narbutylė ir A. Antanaitytė. 
Koncertas buvo filmuojamas 

ir bus rodomas vietos televi
zijoj ir kino apžvalgoj.

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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