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BRASIL

Šia savaite politikos centras yra Paryžius.
Prancūzijos - Vokietijos susitarimas del Sa
aro. Vokietijos okupacija panaikintaŠiomis dienomis Prancūzi
jos sostinėje vyksta svarbūs
politikų susirinkimai.
Ten
dedami stiprūs ateities pagrin
dai Europos ir kartu viso pa
šaulio politikai. Tai lemiamos
reikšmės įvykiai. Kitaip sa
kant, politikų susirinkimas
Paryžiuje yra Londono kon
ferencijos, buvusios prieš po
ra savaičių, tęsinys.
Saaro klausimas.

Vokietijos-Prancūzijos susi
artinimui pati didžioji kliūtis
buvo Saaro klausimas, del ku
rio nė viena pusė nenorėjo
daryti nuolaidų. Tačiau šios
savaitės susitikimas abiejų
valstybių ministerių pirminiu
kų, Adenauer ir Mendes Fran
ce, pašalino, ir šią kliūti. Vie
na ir kita pusė padarė nuolai
du. Saaro kraštas bus lyg
koks tiltas tarp Prancūzijos
ir Vokietijos. Prancūzija ir
Vokietija turės atskiras eko
nomines sutartis su Saaro
kraštu. Prancūzija sutinka,
kad Saaro krašte laisvai veik
tų vokiečių politinės partijos
nefinansuojamos Vokietijos.
Vokiečių delegacija Pary
žiun nuvyko labai gausi. Ne
tik ministério patarėjai ir
ekspertai, taip ir vyriausybę
sudarančių politinių grupių
vadai. Adenauer nori, kad
sprendžiant lemiamos reikš
mės įvykius dalyvautų parla
mento atstovai, kurie sutarčių
paruošime gali pasakyti savo
nuomonę. Paskutiniais prane
Šimais Saaro klausimu dar
šią savaitę bus susitarta.
Kitas reikšmingas šios sa
vaitės politinis įvykis, tai pa
naikinimas Vokietijos okupa
cijos. Šiuo klausimu šią sa
vaitę susitarė suinteresuoti
kraštai: Amerika, Anglija,
Prancūzija ir Vokietija. Vo
kietija gauna pilną politinę ir
ekonominę laisvę. Žinoma,
tik vakarų Vokietija. Rytinę
komunistai iš Maskvos tero
rizuoja.

Brazilijos finansai
Ateinančiu metu biudžetas
su 15 bilijonu nedateklium

Kruzeiras nebus nuvertintas.
Pakels mokesčius.
Finansų ministeris Eugenio
Gudin pranešė, kad 1955 m.
valstybės biudžetas yra suve
damas su 15 bilijonų kruzeirų deficitu
Šis deficitas galima padeng
ti arba išleidžiant daugiau
naujų pinigų, nepadengtų auk
su ir tuo pačiu nuvertinant
kruzeirą, pakeliant prekių ir
bendrai pragyvenimo brangu
mą. arba apdėti naujais mo
kesčiais.
Pati vyriausybė stengsis su
mažinti, kiek ir kur tik bus
galima, išlaidas. Tačiau apie
12 bilijonų visvien liks defi
cito. Jam padengti nebus lei
džiama naujų pinigų, bet bus
padidinti, pirmoj eilėj, paja
mų - pelno mokesčiai. Šiais
mokesčiais tikimasi išlyginti
susidariusį skirtumą biudžete.
Beabejo, ši mokesčių našta
didžiausioj daly kris ant indus
trialų, prekybininkų. Bet šiuo
metu kitos išeities nėra. Da
bartinis finansų ministeris yra
laikomas savo sritie^ specia
listas. Yra parašęs knygų eko
nomijos ir finansiniais klausi
mais. Tikimasi, ka spekuliaci
jai bus užkirstas kelias.
Dabartinė Brazilijos vyriau
sybė turi pasitikėjimą užsie
nyje, ypač Amerikoje, nes ją
sudaro kompetentingi žmonės.

Balsu skaitymas prie
pat galo.

Šios savaitės penktadienį
ar šeštadienį bus
baig
tas balsų skaitymas ir tuo
pačiu bus žinomas kandidatas
laimėjęs gubernatoriaus vie
tą. Nors Adhemar de Barros
šiomis dienomis, daugumoj
interioro balsus skaitant, pir
mauja. tačiau paskutiniu mo
mentu, laimė nusišypsos Ja
nio Quadros, kadangi yra li
kę urnos iš S. Paulo miesto
VOKIETIJA BUS ĮJUNGTA I
ir daugumoj iš tu apylinkių,
BRUKSELIO IR S. ATLANTO
kur Janio yra gavęs absoliu
tinę
daugumą balsų.
SĄJUNGĄ.
Daugiausia atstovų bene
18.
estado seimą praves adeSusirinkę Paryžiun devynių
maristai,
antroj vietoj PSD,
valstybių užsienio reikalų m i
trečioja
PTB
ir t. t... São
nisteriai įjungs Vak. Vokieti
Paulo
policijos
vadas šiossa
ją į Brukselio ir Š. Atlanto
vaitės pabaigoje sustiprino
Sąjungą.
policijos didžiūravimą mies
Londono ir Paryžiaus kon te. kad išvengti kokių nors
ferencijų nutarimai ir susita išsišokimų sąryšyje su pas
rimai yra didelis smūgis kelbimu balsavimų davinių.
Kremliaus politikams. Laisvo
Janio Quadros, paskelbus
ji Europa pasirinko vienybės rinkimų davinius ir laimėjęs,
kelią ir nuo komunizmo gin- kuriam laikui išvyks Europon.
Janio Quadros politiką atro
is bendromis jėgomis .

—
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SPALIO MÉN.

do, kad rems PSD, dalis PTB
partijos bei PTN.
Ar Porfirio da Paz turės
palikti prefeitūrą, jį išrinkus
vicegubernatoriumi, oficialiai
bus išaiškinta tik paskelbus
oficialius balsavimų davinius.
Dabar eilė prezidentui
rinkti.

Brazilijoj,
demokratiškoj
santvarkoj rinkimai niekad
nesibaigia. Vos spėjo baigtis
parlamentų .bei gubernatorių
rinkimai, tuoj pat pradedama
vesti darybos del kandidatų į
prezidentus. Čia kova irgi
bus smarki ir išmes daug pi
nigo.
Egiptiečiai Snezo kanalo
seimininkai.

S paliaus m 20 d. buvo pa
sirašyta Egipto ■ Anlijos su
tartis, sulig kurios Suezo ka
nalas pereina Egipto valdžios
kontrolėn. Angiai į jį gaiės
grįžti jei būtų užpulta viena
arabų tautų, arba Turkija.
Anglai per 18 mėnesių turi
atitraukti savo kariuomenę,
kurios ten buvo 80 tūkstan
čiu.
Sutarties pasirašymo diena
Egipte buvo didelio džiaugs
mo šventė. Gatvėse vyko de
monstracijos, įvairios kitos
iškilmės Provincijos gyvento
jams atvykti sostinėn buvo
papiginti geležinkelio bilietai
pusiau.
Rusai skundžia amerikonus.

Rusai Jungtinių Tautų Or
ganizacijoje apskundė Ame
riką, kad jos laivynas prie
Kinijos krantų sulaužė tarptautinessutartis ir yra pavo
jaus. kad gali išprovokuoti
pasaulinį karą.
Amerikos pajėgumas karui
kliūtis

Prezidentas Eisenhoweris
vienoj savo kalbų šią savaitę
pareiškė, kad Amerikos pri
sidėjimas prie kitų laisvų tau
tų ir Amerikos ginklo pajė
gumas yra dabar didžiausias
Jš visos i«torijos, tapo savarbiausia kliūtimi kilti karui.
Šią baisią jėgą mes laikome
ir laikysime.

—

OUTUBRO 23

D.

H
į
H

p
Ü

H

VII METAI

Ruoškis iš anksto į L. K. Bendruomenės choro

V A lí\ A IP A
spaliaus mėn. 30 d. Vila Zelinoj gimnazijos salėj.
Programoj jdomi 4 veiksmų drama «VALKATA», geras
orkestras, staliukai, bufetas.

Pakvietimų galima gauti pas Bendruomenės choristus,
«M. L.» Redakcijoj, Vyto bare (čia galima užsisakyti ir
staliukai), Multi foto, rua Barão Itapetininga 157, (pas
K. Bratkauską). ir Klebonijoje.
Taikos įgyvendinimas - sa
ko prezidentas - yra mums
šventa pareiga ir tautinės po
litikos uždavinys. Mūsų uzsie
nio idealas yra taika laisvė
je, kur visiems žmonėms ši
taika yra patikrinta.
Kalbėdamas Hartforde pre
zidentas pareiškė, kad būsi
mame kare nebus pergalėtojo,
nei nugalėtojo, bus tik sunai
kinimas.
— Italijos parlamentas pa
tvirtino Londono konferenci
jos nutarimus.

— Užsienio spauda prane
ša, kad gen De Gaulle lap
kričio mėn. pasitrauks iš po
litikos. S; vo partijai paliks
teisę sayarankiškai apsispręs
ti politiniais klausimais.

— Anglijoje septyniuose
uostuose streikuoja dokų dar
bininkai laivų uostuose stovi.
Rio de Janeiro pasaulinė
kavos augintoju konferencija.

Spaliaus mėn. d. Rio de Ja
neire susirinks kavos augin
tojų pasaulinė konferencija,
kurios metu pasikeis įvairiais
daviniais bei metodais kavos
ūkyje. Atatinkmus persiųs tuo
metu įvykstančiai ekonominei
konferencijai Rie de Janeire.
BAŽNYČIOS
SANTYKIAI

IR

VALSTYBĖS

ARGENTINOJE

Iš Argentinos pranešama,
kad vidaus reikalų ministeris
uždraudė susirinkti katalikų
advokatų kongresui Buenos
Aires mieste spalio m. 29 d.,

globojant katalikų akcijos va
dovybei, esančiai krašto vys
kupų žinioje.
Bažnyčios ir valstybės san
tykiai paaštrėjo, kai vyriausy
be paskelbė įstatymą panai
kinanti skirtumą tarp legalių
ir nelegalių vaikų, gimusių iš
teisėtos moterystės ir netei
sėtos.
Daugumoj atvejų, kur yra
diktatūra, diktatoriai stengia
si į savo rankas paimti ne tik
politinį bei ekonominį krašto
gyvenimą, bet nori pajungti
savo interesam ir religines
bendruomenes. Ką išmano ar
neišmano, sugalvoja naujas
doktrinas, kurios daugel atve
jų susikerta su katalikų moks
lu.
Diktatūrinėj santvarkoj vi
sos vertybės yra apverstos
aukštyn kojom. Valstybės už
davinys yra padėti piliečiams
betne padaryti juos vergais.
Valstybės pareiga teikti ap
saugą ir sudaryti sąlygas, kad
gyventojai galėtų laisvai gy
venti, taip tvarkytis kaip pro
tas ir sąžinė rodo. Todėl turi
būt garantuotas sąžinės, reli
gijos, teisė organizuotis, stei
gti mokyklas, spaudą ir kitos
laisvės.
Žmogus iš prigimties turi
teisių, kurių joks prezidentas,
joks parlamentas, joks dikta
torius negali ne tik atimti,
bet ir susiaurinti. Bet dikta
toriai dažnai peržengia savo
kompetencijos ribas, minora
kas dedasi Rusijoj, kasbuvo
Vokietijoje ir Italijoje dikta
tūrų metais.
Nevisi diktatoriai yra vie
nodi. Vienur griežtesni, kitus
švelnesni'. Priklauso nuo to,
(Pabaiga 6 pusi.)

JANIO QUADROS

išrinktas S. Paulo gubernatoriumi
nugalėdamas Adhemar de Barros tik 18.304
balsu skirtumu.

PORFIRIO DA PAZ
Senatoriais S. Paulo estadas išrinko:

pasilieka prefeituroje.
lino de Matos ir

Auro

Moura Andrade

2

pusi. 2

Kiek Lietuvoje Areštuota ir ištremta Žmonių
1945 - 1951 m, bėgyje.
DUOMENYS, GAUTI IŠ GRĮŽUSIUJU APKLAUSINĖJIMO

(TĄSA)
Gilvyčiai
Padurupiai
Kaulėnai
Švendriai
Domeikiai
Puikiškės
Pračiūnai
Venckiškiai
Gandikiai
Veršiai
Minkai
Juodeikiai
Dameliai
Minčaičiai
Gražaičiai
Mikaičiai

Padubysis
Pašiaušės
Radviliškis
Raudėnai
Skaisgiris
Šaukėnai
Šiauliai
Užventis
Žagarė
Žagarė
Žagarė
Žagarė
Žagarė
Žagarė
Žagarė
Žagarė
T a u r a g ė s

Griauš i ai
Varlaukis
Melagiškė
Santakai
Purviškiai
Šiauriškiai
Sakalynė
Kaltinėnai
Varsėdžiai
Gaidėnai
Obelynas
Labardžiai
Bartašiškiai
Springiai
Padvarė
Drobūkščiai
Viždžiaugai
Padienaitis
Šiliai
Sugintai
Stulgiai
Maldūnai
Riškas
Vartulėnai
Reistrai
Pajūris
Obelynė
Pūtvė
Pako ply tis
Tubučiai
Rauškas
Jomantai
Jomantai

Batakiai
Batakiai
Batakiai
Batakiai
Eržvilkas
Gaurė
Gaurė
Kaltinėnai
Kaltinėnai
Kaltinėnai
Kaltinėnai
Kaltinėnai
Kaltinėnai
Kaltinėnai
Kaltinėnai
Kvėdarna
Kvėdarna
Kvėdarna
Naumiestis
Naumiestis
Skaudvilė
Skaudvilė
Šilalė
Šilalė
Šilalė
Šilalė
Šilalė
Šilalė
Šilalė
Šilalė
Šilalė
Šilalė
Švėkšna

9
6
35
21
35
4
17
5
31
52
27
42
36
26
41
11

75
63
217
127
204
15
137
47
193
295
152
410
192
151
238
63
3.603

8
1
33
4
10
n
0
o
5
3
8
7
11
5
2
1

24
3
99
12
30

15
9
24
21
33
15
6
3
321

a p s k r i t i s
32
2 8
177
20
19
127
6
49
11
81
14
89
67
485
103
810
18
116
28
214
20 ’ 168
28
234
25
159
13
111
10
1
40
276
14
110
18
125
618
84
82
493
13
174
23
158
91
10
173
18
18
190
72
540
20
168
14
121
153
15
32
. 4
92
11
32
216
18
116

6
4
0
1
20
t
4
6
3
4
3
1
1
1
j
5
3
0
1
10
0
3
1
0
6
7
3
1
3'
1
2
0
0

18
12
3
60
3
12
18
9
12
9
3
3

Mokslą einas jaunimas turės
progos praplėsti pažinimą
geogiafijos, kultūros ir civili
zacijos istorijos; o svarbiau
komunizmą. Tai brangi, mie siai sužinos, kad lietuvio var
la, musų bočių amžiais su das visais žmonijos amžiais
krautų turtų, paveiksluota išliko grynas ir vertas pagar
dovana taip jaunimui, taip se bos.
nimui. Čia sens išeivis, lie
«Lituania» ... Oh pequenina
didelio vargo atpažins iš lie e grande Lituania!. . Quem es
tuvių dailininkų raižinių ir tu? Quem ė esse povo que
paveikslų fotografinių vaizdų, na dor ulreapassa os limites
gimtąjį savo kraštą Lietuvą. da razão?.. Quereis' saber,

LITUANIA ILUSTRADA
Redagavo Rachel Portella
Audenis ir Petras Babickas.
132 psl., priede du Lietuvos
žemėlapiai, išleido Bureau da
Imprensa e Cultura da Legação da Lituania, Av. Erasmo
Braga, 277, sala 609, tel 22 5912, Rio de Janeiro, 1954 m.
antrasis papildytas leidinys,
portugalų kalba. Spaudė Vyt.
Petronio «Grafica Setui».
Lietuvos Pasiuntinybė Rio
de Janeire, ką tik išleido ypa
tingai gražiai paruoštą ir gan
šiai iliustruota knygą apie
Lietuvą. Tai berods, pirmas
portugalų kalba, lietinių tau
tą ir valstybę reprazentuojas
leidinys. Nedaug turime kny
gų, kurios butų taip puošniai
iliustruotos, kaip ši «lliustiuotoji Lietuva».
Tai didelis Įnašas į lietuvių
ir brazilų meno istorijos, geo
grafijosir literatūros lobynus.
Ši knyga yra lietuviškos am
žinosios sielos atspindys, ku
rios nepajėgs sunaikinti nė
demoniškiausi Maskvos bude
liai. Toki leidiniai, taip sve
timtaučiams, taip lietuviams
išeiviams yra įdomūs, patrau
klus ir reikalingi kovai prieš
viso pasaulio žmonijos priešą

Henrikas Nagys

Rudens Diena
Rudens diena giedra kaip vaiko siela.
Liepsnoja topoliai lyg angelo sparnai.
Pro juos praplukdo saulę vėjo sieliai,
šnarėdami iš lėto irklais mėlynais ..

Aruodan paneria žemėtą saują
laimingas žemdirbys. Srovena skambantys grúdai
pro pirštus jo - geltonas žemės kraujas...
Vienodai laša kloniu vakaro varpų aidai.
Tolybėj tyso vieškelio išblyškę rankos.
Iš tvenkinio burnos, prikritusios žvaigždžių,
užtvinsta visą žemę balto garo bangos...
Her kryžiaus medį Dievo ašara nurieda pamažu(Iš eik rink. «Saulės Laikrodžiai»)

(Bus Daugiau)

Mes dar grįšim į gimtąjį sodžių.

caros leitore?...
Eis o «Lituania Ilustrada».
qMe vos apresento pela segun
aa vez. Abramos as suas pa
ginas e comecemos: Nele não
encontrareis um relato com
pleto. nem tão pouco promo
tes de estilo ou divagoções
filosóficas, todavia, é um pe
quenino epitome de uma his
toria muito grande, desse po
vo, cujo coração de ouro emana de uma alma estoica
rançada em corpo de aço,
que vem dos séculos pasados,
•esisiindo heroicamente aos
desafios da dor.
Sua patria é ura pais inde
pendente, com a sua repu
blica, sua maquina adminis
trativa, bem organizada, sua
civilização, sua cultura, sua
(Pabaiga 3 pusi.)

Kaip jie mus sušaudė

lengva keitėsi: vienus išves ant smakro. Šimanskio ir Du
blės pro durų «vilkelį» jokiu
davo, kitus atvesdavo.
būdų negali prižiūrėtojas pas
GYVENIMAS UŽ GELEŽINIU tebėti, nes tarpdurio sienos
kampas juos užstoja.
DURŲ
Vladas susirietęs ir dantis
Juozas su Lovčinovskiu, pa sukandęs vaikščioja prie «pa
sislėpę kairiajam kampe pa rašės» ir atgal, nes jam nuo
lei langą, už stalo, kurį nese perrūgusių kopūstų, kuriuos
niai gavome duonai ir indams šiandien per pietus valgė, la
sudėti, sėdėdami ant Juozo bai skauda ir pučia vidurius.
čiužinio, žaidžia «domino», Jis dar neįprato prie tokio
kuriuos Lionginas padirbo iš maisto. Iki ruošos ilgai laukti,
duonos gabaliukų. Tokie dai o čia spaudžia - nėra kur dė
lus ir kieti išėjo kauliukai, tis.
«Tuk — tuk, tuk, tuk — tuk,
kad nė dantimis perkąsti jų
nebūtų galima. Mano atnešta tuk!» —.—
— Vyrai, ša! Signalas mums
vieluke išbadė skylutes ir,
sušlapinęs dantų milteliais, iš šimtas keturiasdešimt ket
baltai jas išdažė. Tik dabar virtosios kameros. Raidė «C».
— Na, Petrai, greičiau imk
tą musų brangų turtą labai
reikia slėpti, nes prižiūrėto kandiklį, priimk pranešimą.
— Galite kas nors kitas pri
jas, pamatęs, gali atimti. Už
tokį «nelegalų» darbą gali imti, man pasiutusiai dantis
duoti karcerio arba keletui skauda, - atsisako Petras, žan
dienų uždrausti pasivaikščio dą susiėmęs, sėdėdamas savo
«fotelyje».
jimą.
— Petreli, imk greičiau, tu
Dublė, sėdėdamas ant savo
geriausiai
susikalbi... - Tu, Li
čiužinio, dešiniąjam kameros
kampe, iš tnano supuvusių ko onginai, vaikščiok prieš «vil
jinių išardytais siūlais koji kelį», kad prižiūrėtojas nega
nes lopo. Adata, nežinia ko lėtų pamatyti.
Petras nenoromis ima storą
kiu kontrabandos keliu įsigy
ta, buvo visos kameros ben jį vyšninį kandiklį ir sėdasi
ant čiužinio dešiniajam kame
drą nuosavybė.
Šimanskis, ant savo čiuži ros kampe, ties langu, nes
nio, greta Dublės, sėdėdamas, toj vietoj buvo abiejų kaimy
galvą atvertęs į siena, taip ninių kamerų pasirinkta «mor
saldžiai miega išsižiojęs, net zês» telegrafo stotis - toliau
seilės varva per apatinę lūpą nuo durų kad negirdėtų ko

ridoriuje vaikščiodami prižiū
rėtojai. Vladas atsisėda greta
Petro sudarinėti žodžių ir sa
kinių iš raidžių, kurias Petras
priimdamas tuojau pasako
Vladui. Tokiu būdu daug pa
togiau priiminėti «moržės»
abėcėle stuksenamus į sieną
pranešimus. Telegrafuoti daug
lengviau, bet priiminėti - gan
sunku, nes reikia geros klau
sos ir nepaprasto atidumo au
simi gaudyti garsus ir iš jų
sudarinėti žodžius.
«Tak — tak, tak, tak - tak,
tak!» — atsiliepė Petras kai
re ranka kandikliu stuksen
damas į sieną, nes jis daugi
au pratęs dirbti iš kairės.
— Klausykite, - praneša
šimtas keturiasdešimt ketvir
toji. - Šiąnakt į penktą sky
rių atvedė žmogų iš laisvės.
Jis pranešė. Graikai jau bai
giami mušti. Kipro salą an
glai evakuoja. Paskandinta
daug*iaivų. Suecas smarkiai
bombarduojamas.
Tobruke
smarkios kautynės. Irake su
kilimas. Latvijoj susirėmimas
dėl Ulmanio žuvimo. Labai
daug aukų iš vienos ir antros
pusės. Vilniuje vienas mūsų
puskarininkis peršovė gen.
Vitkauską. Gen. Žemaitis ne
žinia kur dingęs. Bolševikai
smarkiai stiprina Vokietijos
pasienį ir traukia ten daug
kariuomenės.
(B. D.)
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Pulk. J. Petruitis

(Tąsa)
Pradžioje jį ilgai laikė už
darę Minsko kalėjime. Tenai
jis buvo nepaprastai išvargin
tas. Tik atvežtas į Kauno ka
Įėjimą, jis šiek tiek atsigavo.
Mat, Minsko kalėjime, kaip
jis nupasakojo, buvo tiesiog
nepakenčiama. Jis kaltinamas
tuo, kad buvo nuvykęs pas jo
tėvo brolį ūkininką, gyvenau
tį Klaipėdos krašte, ir, grįž
tant per sieną pas tėvą, buvo
suimtas, kaip šnipas. Visus,
kas bandydavo pereiti sieną
į vieną ar į kitą pusę, bolše
vikai šnipais vadindavo. Kau
no kalėjime sėdėjo keliolika
prancūzų ir lenkų, iš nelais
vės pabėgusių, jie visi taip
pat šnipais buvo kaltinami.
Kad ir pavyktų jiems įrodyti,
jog nekalčiausiu tiksiu pe
rėjai sieną, katron pusėn nesvarbu, vis tiek mažiausia
porcija - treji metai kalėjimo.
Penktas senas kalinys - Pe
tras G., kalvis nuo Kėdainių.
Jis buvo įskųstas, kad išlipdęs prieškomunistinius atsi
šaukimus. Po mano atėjimo į
kamerą netrukus jis buvo pa
leistas.
Šeštas - Devidas, neaiškios
mm?
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tautybės ir profesijos žmogus.
Su juo buvo galima susikal
bėti lietuviškai, vokiškai ir
angliškai. Nežinome, kuo- jis
buvo kaltinamas, bet vėliau
bolševikų administracinis teis
mas jį nuteisė pagal 58 str,
aštuoneriems metams darbo
stovyklos.
Septintas kalinys - Dublė,
taip pat neaiškios tautybės,
kilmės ir profesijos Jis. paly
ginti, silpnai kalbėjo lietuviš
kai, gerai rusiškai ir sakėsi
daugiau kalbų mokąs. Kuo
jis buvo kaltinamas - mes ne
žinojome. Tik vėliau ir jis Ii
ko nubaustas administracinio
teismo pagal 58 str. 8 metus
darbo stovyklos.
Sėdėjo dar du Vilniaus kraš
to lenkai: Šimanskis ir Lovčinovskis. Pirmrsai už tai,
kad lenkų policijoj tarnavęs,
buvo kaltinamas pagal 58 str.,
kaip, kontrrevoliucininkas, ir
antrasis - krautuvininkas iš
Prozorokų - kaltinamas už bu
vusios lenkų lietuvių sienos
perėjimą, nors dabar tos šie
nos nebebuvo. Žodžiu, jei jau
syki kas pateko į NKVD ran
kas, tai jis turi būti kaltas.
Tai ir visas, man atėjus,
mūsų sąstatas, paskui jis pa

3

WO LIETUVA

pm .3

KEISTAS KNYGOS ĮVADAS

Pirmosios knygos autorius
yra Donald E. Keyhoe, JAV
laivyno atsargos majoras. Jis
kelis metus spaudė Pentagoną,
norėdamas įtikinti, kad skrai
dančios lėkštės nėra jokia
apgaulė ir kad jos yra neže
miškos kilmės. Noras, žinoma,
nemažas, tačiau majoro atka
klumui pasisekė išgauti iš
Pentagono spaudos skyriaus
savo knygos leidėjui laišką,
kuris yra nuostabesnis už pa
čia knygą. Laiške yra rašo
ma: «Karo aviacijai ir jos ži
nioje esančioms tyrimo įstai
goms yra žinoma majoro Key
hoye išvada, kad skvaidanči
os lėkštės yra iš kitos plane
tos. Karo aviacija šios gali
mybės neginčija.
Kaikurie
rikyriaus nariai mano, kad tai
yra svetimas, bet natūralus
reiškinys, kuris iki šiol yra
visiškai neištirtas Tačiau jei
gu vairuojami skridiniai, kurie
daugelio patyrusių stebėtojų
buvo pranešti, yra tikri, tai
nelieka kitos išeitie», kaip
pripažinti šių mašinų tarppla
netinę kilmę».

PIRMIEJI REIŠKINIAI
Ką Keyhoe savo knygoje
pasakoja? — Jau karo metu
amerikiečiai lakūnai pastebė
jo Europoje ir Tolimuosiuose
Rytuose kažkokius apskritus
skrendančius objektus. Jie
manė, kad čia yra koks slap
tas naujas vokiečių ginklas.
Kai po karo buvo atsiklausta
vokiečių ir japonų lakūnų,
pasirodė, kad ir jfe šį reiški
nį buvo pastebėję ir nemokė
jo išaiškinti.
PATEKTI Į LAIKRAŠČIUS

Šis reiškinys buvo užmirš
tas iki 1847 m., kada lakū
nas Kennneth Arnold prie Mt.
Rainer Washingtono valstybė
je pastebėjo devynis milžiniš
kus skridinius, kurie, kaip lau
kinės žąsys, praskrido labai
dideliu» greičiu. Jis davė ši
am reiškiniui ir skraidančių
lėkščių vardą. Nuo tada pra
sidėjo visa istorija. Kiekvie
nas, kuris truputį neišraiego
jęs ar perdaug išgėręs, prieš
akis išvysdavo apskritimus,
turėjo galimybę patekti į lai
kraščius.

KEISTI SVEČIAI
Tačiau Pentagonas į šį reiš
kinį žiūrėjo rimtai Tiesa, dau
gumas liudijimų pasi;odė ha
liucinacijos, ar įsivaizdavimai.
Bet buvo ir tokiu, kurių taip
paprastai riebu o gatin-a išaiš
ainti. Paskui to;- lėkštės pra
dėjo rodytis ištisomis bango
mis. Ypač ramesniam orui
esant. Kaliai raudonos jos
atrodydavo naktį, o sidabri
nės - dieną. Kai r jas būdavo
paleidžiami iš žemės vairuoja
m i lėktuvai, jos pabėgdavo
su fantastiniu greičiu. Jos sa
vo nežmoniškais manevrais,
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kos pasiekė, kai 1952 m. bir
Benys Rutkūnas
želio 20 naktį lėkštės pasiro
dė virš Washingtono aerodro
mo. Žmonėms nuraminti avia
nepaprastu greičiu ir visiška cijos vadovybė pasiryžo spau /
tyla tik tyčiojosi iš visų tų
Vakaras, gruodas. Vejas šiurpus
techniškų galimybių, kurias dos konferencijai. Jos kalbė
vinkšnų našlaičių plėšia lapus.
tojas tada pripažino, kad apie
turėjo Amerika ir Rusija.
20% visų žinių apie skraidau
Žemės kasnykų, žiedo gėles
TOMO MANTELL NUOTYKIS čias lėkštes yra patikimos.
Žinoma, jos esančios prigim
gobšas, besotis nepagailės.
Tada įvyko
nepaprastas tines kilmės, tačiau daugiau
Puošės, kerojo, svaigo kvapais pulkininko Tomo Mantell nuo apie jas ir aviacijos vadovy
tykis. 1948 m. sausio 7 d. mil bė negali nieko pasakyti. Klau
vėjais nudulko, glaudžia kapai - žiniškas spindintis apvalus simą spręsti ėmėsi Harvardo
kūnas pasirodė virš Madison universiteto radaro specialis
Vakaras, gruodas. Vėjas šiurpus
vili, Kentucky. Šimtai, net tas dr. Donald D. Menzell. Jis
klykdamas gena vario lapusi
tūkstančiai žmonių jį matė. vėliau išleido knygą «Flying
Policija apie tai pranešė į Saucers». Jo nuomone, čia
Fort Knox. Už pusvalandžio yra iki šiol nežinomi oro ats
keistas skridulys
pasirodė pindžiai, kurie susidaro tem
virš Godman kariško aerodro peratūros kitimų dėka. Skrai ir George Adamski. Iš tarpia Karaliaus Mindaugo, skulpto
mo. Pulkininkas T. Mantell dančios lėkštės esančios kaž netiniu erdvių būtybė nusiiei riaus Vyt. Kašubos iŠ akmens
tuo metu atliko, pratybas ore. kas panašaus į tyrumų Fata do, rašo jie, Kalifornijos dyku iškaltas paminklas, kuris ta
Iš kontrolinio bokšto jam bu Morgana.
moję. Tai buvo jaunos išvaiz rytum, dangų remiąs, byloja
vo duotas įsakymas ištirti,
dos žmogus su uniforminiais apie didingą Lietuvos praeitį,
NUKENTĖJĘS SPAUDOS
kas yra tas skridulys. Mantell
marškiniais,
linksmos veido o kitą - pamatysime užden
ŠEFAS
pradėjo pro debesis kilti nu
išraiškos. Jo žodžiai buvo giant paskutinįjį knygos pus
rodyta kryptimi ir staiga su
Nepaisant šių blaivių spėlio gryna muzika, jų prasmės lapį.
šuko: «Aš jį jau matau Atro
Artimiausiame įžangos pus
jimų, aviacijos
tarnautojai Adamski, žinoma, nesuprato.
do, lyg būtų metalinis... ir vėl apipylė aviacijos įstaigą
Jis su svečiu kalbėjosi ir lapyje sužinome, kad Leidė
milžiniškai didelis... dabar jis savo pranešimais ir protestais, telepatiškomis priemonėmis. jai ir Redaktoriai šią knygą
pradeda kilti». Po trumpos rašydami, kad jie sugeba skir Paaiškėjo, kad jis yra iš Ve išleido 50 metų spaudos atga
pertraukos jis vėl tęle.fonavo: ti visokius «monus» nuo tikrų neros.. Jį sudomino žemėje vimui paminėti ir 1864 - 1904
«Jis dar vis yra virš manęs.
je įvykdyti atominiai sprogdi metų - šviesos ir tiesos nešė
Jis laiko mano greitį, arba skraidančių objektų. Šiuo lai nimai, kurie radioaktyviomis jams - KNYGNEŠIAMS atmin
skrenda kiek greičiau. Aš pe ku kaip tik į reikalą įsimaišė bangomis užteršė atmosferą. ti. Viršutiniame dedikacijos
reinu į pusseptinto tūkstančio. Keyhoe su savo hipoteze, kad
Savo skraidančią lėkštę iš puslapio kampe, juoda ant
Jeigu aš neprisiartinsiu, aš skraidančios lėkštės esančios
arčiau
apžiūrėti Adamskiui balto, dailininko Kazio Šimo
iš
kito
pasaulio.
Jam
atrodo,
liausiuosi vijęsis » • Tai buvo
svečias
neleido. Jis paėmė nio atvaizduota, kaip knygne
kad
lėkštės
yra
valdomos,
iš
paskutiniai pulk. T. Mantell
padarytąsias
vieno lėktuvo ir turi tikslą tik Adamskio
žodžiai. Kontrolinis bokštas, išžvalgyti žemę. Keyhoe pa nuotraukų plokšteles, žadėda šiai tamsią, žvaiždėtą naktį
gabeno knygas, maldaknyges
nepaisant daugelio bandymų, kenkė savo teorijos tikėtinu mas jas grąžinti. Savo paža ir
laikraščius iš Prūsų Lietu
iš jo daugiau nieko neišgirdo.
dą
ištesėjo.
Po
kelių
dienų
vos
į maskolių teriojamas ir
Dar tą pačią dieną rastas T. mui, kai jis ją pradėjo įrodi pasirodęs netoli žemės, išme
Mantell lavonas kokia 100 my nėti fiziniais ir astronominiais iė plokšteles, kuriose Adams engiamas lietuviškas sodybas.
lių nuo aerodromo.
Buvo argumentais. Čia jis pasirodė kis vietoj atvaizdu rado tik Įdomu matyti ir pirmosios lie
konstatuota, kad naikintuvas bemokslis. O Pentagono span keistus jeroglifus, kuriuos jis tuviškos knygos, Martyno Maž
perplyšo, pirm negu jis susi dos šefas, kuris išdavė jo kny dabar rūpestingai studijuoja. vydo 1547 mt. atspausdinto
mušė su žeme. Tačiau jokių • gos leidėjui garsųjį pažymėji Jis yra vieno turistų resto Karaliaučiuje, katekizmo vir
šelį.
mą, ant rytojaus buvo atleis
sprogimo pėdsakų nerasta.
rano vedėja?.
Knyga apima sekančius sky
tas iš savo pareigų
«Draugas»
rius
bei dalis.
LYG IR ŽVALGYTŲSI
«Á guisa de prefacio» - Ra
NEŽINOMO IŠGANYMO
chel Portella Audenis. Jaus
(Tąsa iš 2 pusi)
ILGESYS
Amerikos gynybos ministe
mingame
atsišaukime, rašyto
rija pradėjo dar labiau rūpin
Iš
Keyhoe
knygos
žymu
ja
pergyvena
Lietuves kan
religião
que
ė
católica,
e...
tis, kai paaiškėjo, kad skrai
tam
tikra
ideologija:
sektan

kinės
praeitį,
dabartį
ir lau
com
sua
historia
milenaría
dančios lėkštės domisi jos
tiškas
nežinomo
išganymo
ii
kia
šviesios
ateities.»
Com
(pusi. 8)
ginklavimosi
varžybomis.
relíquias
do
pasado,
guarda

gesys.
Šios
knygos
idėją
tęsia
Bandykime
pasidalinti
įspū
Lėkštės perskrido raketų sto
das
no
ešerinio
de
sua
histo

tį White Sands. Paskui jos toliau anksčiau minėtoji kny džiais, kurie apgaubia minė
ria,
o
povo
lituano
vive
e„
vi
pasimaišė virš atominių labo ga apie skraidančių lėkščių tos knygos skaitytoją.
Knygos rūmus puošia du verá naimortalidade das gran
ratorijų Los Alamo ir kai nusileidimą ant žemės. Jos
kuriuose aerodromuose. Buvo autoriai yra Desmond Leslie fasadai: pagrindinis - Lietuvos des nações». (9 psl). Straips
nis papuoštas surišta - nelais
įsteigtas skraidančioms lėkš
vos
lietuvaitės vinjete. Nors
tėms skyrius, išdirbti klausi
raižinys
nedidukas, tačiau la
mų lapai visam aviacijos per
Sergi? Kreipkis į
bai charakteringas liaudies
sonalui. Buvo surinkta daug
meno
motyvams. Tai simbolis
medžiagos, iš kurios Keyhoe
Dr.
Samuel
Lewkowicz
pavergtos
Lietuvos.
išrinko pusšimtį patikrintų at
«Introdução»
- Dr. Frikas
vejų.
Studijavęs ir baigęs medicinos mokslus Paryžiaus (SorMeieris. Šio skyriaus supažin
bonos) universitete ir Brazilijoj, Ligoninės Rotschild,
dina mus su Lietuvos priešis
MOKSLININKO ŽODIS
torine
gadyne, kuri yra aiš
Paryžiuje, gydytojas.
Išoriškai aviacijos valdyba
kinama
archeologijos moks
•
laikėsi taip, lyg čia butų tik
liniais
pagrindais,
istorine
Konsultorija mieste, R. Ribeiro de Lima 454 Tel. 34-7803
moterų plepalai ir įsivaizda
valstybės
eiga,
jos
kultūra
ir
Residencija, Rua Prates, 125 Apt. 701 Tel. 36-8469.
vimas. Tačiau medžiagą rū
civilizacija.
Kalba lenkiškai, rusiškai, prancūziškai, vokiškai.
pestingai telkė savo spintose.
Su nuomone, (psl. 15) iš
Visokios šnekos beveik pans
knygos «Living iu Freedom»,
Augsburg, apie kaikuriuos
uĮtramoderniškos tapybos ir
disharmoniškosios
muzikos
bandymus ndpriklausomybės
1918 - 1940 m. laikotarpiu,
sutikti negalima. Ar tinka
kiekvieną teptuko svaisčiojimą laikyti menu?, išmarginta
dažais drobę išbaigtu dailės
kūriniu, garsų disharmoniją
melodija? Meno pasaulyje
moderniškumss reiškiasi nau
joviškumu,
originalumu ir
progresu. Paprastai taip gar
sinamas «modernusis menas»
nieko bendra, su dailės kūry
ba neturi, nes prieštarauja
Dieviškosios kūrybos nor
moms. Nejaugi Mikalojus Čiur
lionis ir jam artimas Kazys
Šimonis, Adomas Galdikas,
Jonas Rimša, Petras, Rimša,
Vyt. Kasiulis, Vizgirda, V. K.
Jonynas, Kaz. Žeromskisj T.
Valius, Ad. Varnas, Z. Kolba,
Pov. Puzinas, Vyt. Kašiuba ir
ištisa eilė kitų dailininkų, ku
rie yra likimo išbarstyti po
platųjį pasaulį, garbingai tę
siu kūrybinį darbą, nepriklau

Apie Skraidančias Lėkštes
Skraidančios lėkštės pasida
rė kasdieninių pašnekesių te
ma. Tai yra ne tiek dėl to,
kad jų dabar labai daug pasi
rodytų, bet dėl to, kad dvi
knygos, išėjusios anglų kalba,
labai šią temą pagyvino ne
tik Amerikoje, bet ir už jos
ribų. Viena knyga yra įvar
dinta: «Flying Saucers from
Outer Space». Ji įrodinėja,
kad reikia pripažinti, jog
skraidančių lėkščių kilmė yra
iš anapus musų planetos ribų.
O kita knyga «Flying Saucers
have landed» kalba apie atskridimą iš kitų planetų, kaip
apie įvykusį faktą. Ji paduo
da ir pasikalbėjimą su tarpplanetiniu lakūnu, nusileidusiu
iš Veneros.
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Rudens Vakaras

Lietuvos vaizdelis.
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so maderniajam menui? Iš
pasaulinės spaudos matyti pa
lankų ir svarų jų darbų įvertinimą.
Straipsnis yrá gausiai ilius
truotas archeloginėmis puoš
niomis iškasenomis, apyran
kių, sagu, ir kryžių ornamen
tais, lietuviško architektūros
charakterio bažnyčių ir svir
nų piešiniais.
Apie tautinį liaudies meną
yra tęsiama kitais trimis sky
reliais: O Cruzeiro tipico»,
«o cemiterio da aldeio». Visi
paaiškinimai yra lydimi pavyz
džiais. «Rúpintojéjis», «Sopu
lingoji», Dievdirbio atelje»,
«Kryžių kalnas», «Skausmin
gosios koplytėlė», kurioje at
sispindi lietuviškasis architek
tūrinis stilius.
Toliau seka gražioji Lietu
va: Dubingiai, Kuršių marės,
Kėdainiai Birštonas, Gardinas,
Klaipėda, Lietuvos žvejo sody
ba, Vilniaus bažnyčios ir 1.1..
Tai trumpos musų kultūros
civilizacijos ir turistinių vie
tovių aprašymai su virš pen
kiasdešimt meniškomis dide
lio formato nuotraukomis ir pa
veikslais. Čia Redaktoriai pa
rodė savo sugebėjimą repre
zentuoti Lietuvos gamtos gro
žį ir lietuvio per šimtmečius
sukurtas vertybes.
Visa eilė straipsnių yra skir
ta valstybės politinei kovai
ir gyvenimui: Vvtautas Didy
sis, Lietuviška spauda okupa

cijos metu, Lietuvos Neprik
lausomybės paskelbimo aktas,
Lietuvos himnas.
Lietuvos chronologiniai is
torinių įvykių metmens, Lie
tuvos demokratinė respublika,
Min. Lozoraičio pratartis,. Mi
nėtus straipsnius papildo Lie
tuvos istoriniai žemėlapiai:
Turistinis Vilniaus centro že
mėlapis, kunigaikščio Mikalo
jaus Kristupo Radvilo (1549
1616) etnografinis Lietuvos
žemėlapis
atspaus
tas 1613 m. Lietuvos demokra
tinės respublikos žemėlapiai;
1) kraštotyros, 2) gintaro
prekyba prieš Kr., 3) 1392 1430 m. vytauto Didžiojo Lie
tu va, ir 4) aktualusis pasau
lin penkių kontinentų žemė
lapis su lietuvių etnografiniais
centrais ir musų nelaimingų
jų virš 500 tūkstančiu brolių
ištremtų iš Lietuvos 1941 1953 m. laikotarpiu į vergų
prieverčiamiems darbams sto
vykias Sovietų Rusijoj. Iš čia
matome, kad nėra pasaulio
kampo, kur nebūtų žemė per
mirkyta lietuvio prakaitu, aš
aromis, krauju ir prisikėlimo
viltimi.
Tame skyriuje randame dai
Ii ninku V. K. Jonyno, P. Augiaus, V. Petravičiaus, M Do
bužinskio, J. Rimšos, J. Molo
ko, O. Tamošaitienės ir kitų
kūrybos reprodukcijas.
Minint dailininkus tenka pa
minėti ir menininkus, kurių
foto nuotraukomis, knygos rr
dakcija pasinaudojo, kaip V.

Reikalingas advokatas byloms vesti?

Nieko nelaukdamas kreipkis į

Advokatą Declo Farias
Raštinė: R. Santa Teresa, 28, 6-to and. salas 60Ą ir 605.
(kampas Praça da Sé) Fone: 35-82Ą0 ir 32-006Ą

Geriausias būdas sutaupyti šiais nepastoviais laikais yra
dėti pinigą į nejudamą nuosavybę. Ilgai sau galvos
besukdamas įsigyk PIGIA KAINA, vos CrS 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 daržinikystei — chacara. Kreiptis vietoj pas savininką Balį Paber
žį, arba Vila Zelinoj pas Vitą Tijūnėlį. Iš miesto eina
autobusai Ouro Fino pro pat minėtą nuosavybę.

Bern. Brazdžionis

Augustinas, P. Babickas, Miež
laiskis, B. Buracas. O. Milaše
vičius, A. Naruševičius, prof,
St. Kolupaila, K Vosylius,
Zinaida.
Užverč’ant paskutini knygos
puslapį matome dailininko Pu
žino dvidešimto amžiaus tarp
karo griuvėsių parblokštą bė
glę motiną su kūdikiu prie
krūtinės: Šiurpus ir realus
karo nuskriaustųjų vaizdas.
Kur bėgti? Kas daryti?.. Ero
do raudonieji budeliai šeimi
ninkauja gimtinėj.. Pasauli,
atverk laiku akis! Padėk atko
voti nepriklausomybę paverg
tai Lietuvai.
Papartis

Bausmė

Uz

Dangaus Paguoda
Aš tikiu - dangaus paguoda
Raudančios žmogaus širdies ateis
Po Šaltuoju gruodžio aruodu
Ir po vasaros vidurnakčio skliautais

Aš tikiu ne kaukių baliaus diplomatų,
Ne valdovų šio pasaulio parašais Aš tikiu sunkiųjų metų
Dievo žodžiais - pranašais.
Aš tikiu - ne veltui vargo žemėj plūsta
Skausmas rykšte ugnine Aš tikiu dangaus galybių siųsta
Sielai kenčiant.vi išganymo žinia.

Karveli

Ir ji bus balta kaip Užgimimo snaigė
Vidury mirties žiemos,
Ir ji bus Prisikėlimo varpas tam, kurs taigoj
Meilės maldoje rymos.

Darmstad e Vokietijoj, vienas
14 metų berniukas iš orinio
šautuvėlio nušovė karvelį ir
dar jį sužeistą paskui kanki
no. Teisėjas už gyvulių kan
kinimą jį nubaudė arba 14
dienų kalėti arba per metus
auginti ir maitinti papūgą ir
jai kartoti, iki ji išmoks: Ne
kankinki gyvulių, nes jie ken
čia kaip ir tu». Gvvulių glo
bos draugijos atstovas turi
nuolat patikrinti, kaip tai pa
pūgai einasi.
«Darbininkas»

Ir ji bus karšta pietų padangės saulė,
Ir sutirps joje, kaip vaškas, vergo pančių geležis,
Ir po nuodėme numirusiam pasauly
Dievo dienos žemiškais žiedais pražys.
(iš eil. «Didžioji Kryžkelė»)

Vaistai Laiku - Gerai
Veikia
St. Louis į vaistinę atėjo
klientas ir paprašė vaistų nuo
kosulio. Vaistininkas, pagyve
nes žmogus, 65 metų amžiaus,
paklausė, kokių vaistų. «Ogi
kad tu iškosėtum visus pini
gus čia ant stalo», atsakė sve
čias ir parodė revolverį. «Ge
rai, duosiu vaistų tuojau», asakė vaistininkas ir vieną bon
ką sviedė banditui į veidą. Su
kruvintas tas spruko laukan
ir jau kitoj vaistinėj pasipra
šė tik jodo ir pleistrų
«Darbininkas»
— Gautosiomis iš JAV ži
niomis, 1V Tarptautinės Ūki
ninkų Sąjungos kongresas,
vykęs spalio 1-3 d. d. New Yor
k , išreiškė viso pasaulio ūki
uiaKijos solidarumą siekiant
tikros demokratinės laisvės,
bendradarbiavimo, gerovės ir
pavergtųjų tautų išlaisvinimo.
Kongrese dalyvavo komuniz
mo pavergtųjų tautų, laisvo
jo pasaulio tautų ir prisikeli
ančių Azijos tautų atstovai.
Kongresą sveikino daug įžy
mių asmenybių pradedant pre
zid. Eisenhoweriu. Iš lietuvių
sveikino min. P. Žadeikis,
gen. kons. J. Budrys ir LLK
pirm. V. Sidzikauskas, Į visas
gausingas komisijas įėjo Lie
tuvių atstovai po 2 į kiekvie
ną. Lietuvių delegaciją suda
rė A. Devenienė, vėl perinkta IPU vicepirmininke, JAudėnas, M. Kregždienė, prof.
V. Kanauka, Dr. J. Pajaujis,
K. Škirpa, A. Novickis, B.
Paramskas, Dr. B. Matulionis,
J. Kardelis. Dr. M. Denis, A.
Ošlapas. J. Makauskis, V. Ste
ponavičius. B. Mačiūnienė, H.
Blazas. Kaip svečiai dalyva
vo gen. kons. J. Budrys, LLK
pirmininkas V. Sidzikauskas,
Pr. Vainauskas ir visa eilė
kitų.

Ar jau įsigijai rašytojos K, Pažėraitės idomų roma
na «Nusidéjelé» ir jos novelių rinkini «Didvyriu Žemė»? Jej
ne - nieko nelaukdamas kreipkis į Mūsų Lietuvos» redakciją
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Nori patogioj, gražioj vietoj, pamary —- Praia Grande
įsigyti žemės sklypą?
Neužmiršk apsilankyti Suarão.

Ten yra elektra visose gatvėse įvestas vanduo. Yra viešbu
tis, restoranas bažnyčia, mokykla. O svarbiausia, kad prie
visų šių pagerinimų kaina pusiau mažesnė, negu kitų šalaesančių sklypų
ViaAnchieta — nauja autoestrada eina skersai Vila
Suarão. Taip pat yra ir geležinkelio stotis
Daugiau informacijų «Mūsų Lietuvos redakcijoje

llhlihlIlnHtHtlĮHl«llllllimHhl«ltih(ihllhlHllllllimill HIiiIIiMiUIhHi ItlllIlllHllUKlIillliHtdllllUllIhfKilll

1$ HilHl

REIKIA BALDŲ? KREIPKIS Į TAUTIEČIO

i

J. L. GalinsKas Ltda.

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

Madeiras do Brasil

PERES

m. spalio 23 d.

& PRANAS LTDA.

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

I

5

MŪSŲ LIETUVA

.1954 m. spalio 16 d.

Jpripdys & Čia

pusi. 5

Nori, kad «Musų Lietu
va» butų lietuviškojo gyveni
mo veidrodis?
— Bendradarbiauk joje
pranešdamas visas naujienas
iš savo apylinkės, miesto ar
interioro.

Industria e Comercio de Calçados

PARDUODA

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

TOBULIAUSIAS RADIO

Raa Javaės, 719

--
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SKAITYK IR PLATINK

Sãa Faalo

LIETUVA»

«MŪSŲ

balso grynumas, skambumas

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

lrš= == =a== == == ==š= ==== ==== == == == == == == == ž= == === == =š?

?nu Rastinės Darbai ir Teisiniai Patarimai mi! !!
•m
nu
Natūralizacija, inventoriaus surašymas, išieškojimas
skolų, persiskyrimai (desquites) nuomininkų išvarymas, kriminalinė ir darbo teisė.
Darbininkams patarimai veltui.
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Galima kreiptis šiomis valandomis nuo 10 iki 12 vai.
ir nuo 16,30 iki 19 vai.
.
Rua Roberto Simonsen. 13 -- 3.° — salas 306 - 310
(Senoji rua do Carmo ir kampas Pęa Clovis Bevilaqua)
são Paulo
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MEKANIKOS DIRBTUVE
Gaminami įvairiausių braižinių vitražai,
vieliniai tinklai tinkavimui ir tvoroms,
langų stiklų apsaugos, užtvaros, geležinės
durys ir vartai, banguotos skardos durys
pagal mąstą.
Gaminami žibintuvai Įvai
riausių tipų. Daromi Įvairių
dydžių grąžtai žemei gręž
ti. Pardavimas grynais ir
išsimokėtinai

JARDIM RIVIERA
Santo Amaro apylinkėje - nuėsta\k
|
baus grožio gamta sveikas klimatas, tik už
\\
Tx
\
18 klm. nuo Praça da Sé, geras kelias, tarp
dviejų ^žerų. Puiki proga dabar įsigyti žemės
//
sklypą su mažu įnešimu ir ilgalaikiu išsimokėjimu
— 100 mėnesių.
\\ .
Reikalingų informacijų gauti tik pas vienintelį įgaliotini šias žemes pardavinėti musų tautietį Kazį Kmiliauskį, rua
N
Benjamin Constante 23, 1-o andar sala 6. Fone: 34-5914. Šiokiadie
niais iki 17 vai. Sekamdieniais ir šventėmis 8-9 vai. ryto.
Suinteresuotus nuveža ir parveža. Iš Santo Amaro eina autobu
sai Jardim Riviera. Iš Socorro galima nuplaukti laiveliais.
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LEONAS ORLAUSKAS
Telefonus irefiiiii>si :;-iū< 7

R u g 12 N. o 3 9 — V i i c. Z e 1 i n a
Avenida Ze’iina N.° 714 — (fund .s)
Caixa Postal 4118 -- São P a u i o
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VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJOVANDENS
L I N D O Y A
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ARTHUR
■ ami nakvietimai i namus — Senų portretų reprodukcijos
447

— TEL.

4-5576

M
v. I

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

u . - u

GAMINIŲ PLATINI OJAI

i LIDA

ĮKURTA 1890 METAIS

ÍAÜ

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

—

SÃO

PAULO

Liadova vanduo yra senai žinomas gėrimas, kurio
puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, įsitikinkite ir visados naudokite!
DTTZ UTNO RITMO 7QR n «35
TLLLFONESj 51-4019 e

Bristol

s
V£KS,iO3-CAnl

BQUa

6

AV.

ZELINA,

706

CAlXA POSTAL,

—

PAREMKIME KULTŪRINĮ
JAUNIMO DARBĄ.
T

Judėjimas, veikimas • gyvy
bės ženklas. Lietuviški vaka
rai, koncertai bei įvairūs kito
ki parengimai, rodo, kad lie
tuviška dvasia dar yra gyva.
Todėl lietuviškos visuomenės

— Teko patirti, kad naujas
L. K. Bendruomenės choro
maestras atvyks dar lapkričio
mėnesyje.

Žilti. LevicKailė,
talentinga artistė, pasirody
30 spaliaus scenoje, V. Zelinoj

- Iš Volta Redonda, kultú
ros departamento vadovybės
gauta telegrama, kurioje tei
raujamasi, kada Bendruome
nės .'choras galėtų ten nuvyk
ti koncertuoti.
— Spaliaus m. 11d. Rio de
Janeire mirė Jonas Jogaudas
59 m., kilęs iš Alytaus apylin
kės. Paliko nuliūdusią žmoną
ir dvi dukteris, gyvenančias
S. Pauly.

— Liet. Kat. Moterų Draugi
ja rimtai ruošiasi savo vaka
rui, kuris bus 13 d. Lapkričio
Vila Zelinoje.

REDAKCIJA PRANEŠA
Arturas bramavičius
juokins ir virkdins publiką ki
tą šeštadienį,
vaidindamas
dramoje «Valicata».

IŠ LIETUVOS PARODOS KO
M1TETO SÃO PAULYJE
VEIKLOS.

IRMÃOS BAUŽYS

s

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI
NAUJANYBIŲ
Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų,

įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių-

LIETUVAIČIU DĖMESIUI

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

Amerikos pilietis, buvęs
DP, nori susirašinėti vedybų
tikslu su lietuvaite, 18 28 m.
amžiaus, katalike. Dirba pas
toviai PAA airlinėj Negeria,
nerūko. Laiškus rašyti ir foto
siųsti šiuo adresu: Alexander
Jakutis, 219 a Los Banos str.,

Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.

tikos. KatalikųH
greso uždradin® A Į
m i n g a s p a žy
katalikų organizacijų ir
ansybės santykiai dar p
gės. Katalikai niekados
tsisakys nuo savo teisių,
priešingai, jas visur
apgins. Šitokia, diktatūros
va su Bažnyčia baigiasi
tatūros pralaimėjimu. Arg
tina katalikiškas kraštas. rez
Peronas išėjas į konfliktą b
bejėgis kavoti su visu kraš
Katalikų kovą už pagrindin žmogaus teises parems ir ki
tos grupės, toisės yra susi i
rintos valdačios partijos, ar
visai atimtos. Jei prez. Per
nas ir jo partija yra did politikai, katalikams laisvių
ir teisių nevaržys Priešingu
atveju, šis konfliktas palai ;
diktatūrą.
PAIEŠKOJIMAS.
Paieškoms Boleslovas Kalia
sas, kilęs iš Panevėžio apskr.,
Truskavos bažnytkaimio ir
atvykąs Brnzilijon 1927 me
tais.
Ieškomasis arba apie jį ži
nantieji
prašomi atsiliepti:
COMSULADODA LITUANIA,
Rla Jaguaribe, 477. São Pau
lo, Brasil.
AJLkAAAÀÀAAÀAAAAAAAÀAÁAÀAAAAAAAAAAÀAA

- VILA BELOJE «Mūsų
Lietuvą» galima gauti Kaz
lausko restorane. Verbenas ir
Saudades gatvių kampas.

Elena Šimonytė
valdi >s «M; rytės», vieną svar
biausių rolių,

— Pigiai ir geromis sąlygo
mis yra proga nusipirkti val
gomam kambariui baldus (sa
la de Jantar) Kreipkis: Rua
Venda Nova, 89.

suvėlavimo, ar del kitų prie
žasčių nebuvo patalpintos.
Kas liečia L. K. Bendruo
menės chorą gauta korespon
dencija bus talpinta ar ne,
pasiteiravus faktų tikrumo pas
choro valdybą.

REIKIA baldų pigiai ir ge
romis sąlygomis yra proga
nusipirkti valgomam, kamba
riui baldus (sala de Jamar).
Kreipkis: į Joną Vigelį. Av.
Zelina, 709

(pabaiga iš 1 pusi.)

kaip jaučiasi stiprūs.
Argentinoj prez. Peronos
pradėjo didelę kova. Kaip vi
sa, taip ir katalikų spauda
yra suvaržyta. Turi rašyti tą.
ko nori valdančioji partija.
Priešingai policinėmis prie
monėmis sulikviduos. Be spau
dos nori suvaržyti kataliku
akcijos veikimą, kuris visiš
kai yra šalia betkokios poli-

REIK MOTORO?

Jį pirksi pigiai, 3 h. p, monofazinį. Taip pat parduoda
ma mašina, serra de fita.
Kaina prieinama.
Kreiptis šiuo adresu:
Rua São Luiz de Páraitinga
(senoji Rua 13) nr. 243, Quin
ta da Paineira.

Geros žemės - pigia kaina
MATO GROSSO ESTADE.

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

DO GUAPORÉ LTDA.

IMOBILIARIA ALTO

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

Bemistas

Lietuvos Parodos Komiteto
São Paulyje vardu

Konsulas A. Polišaitis
Komiteto. Pirmininkas

Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA
ISSIMOKEJIMUI.

Norintieji talpinti straips
nius ar ilgesnius aprašymus,
prašomi juos įteikti vėliausi
ai antradienį. Trumpas kro
nikos žinutes - trečiadieniais
ir ketvirtadieniais. Yra gauta
korespondecijų, kuries del

I. Dižuruotojų parodoj ži
niai. S. Paulo 400 Metų Sukak
tuvių Paminėti Rengti Komisi
jos spalių mėn. 15 d praneši
mu. antradieniais, trečiadie
niais, ketvirtadieniais ir šešta
dieniais Ibirapueros Parkas
publikai atdaras, pradedant
nuo 14 vai., o Parodos pavilionai
nuo 14,30 vai. Sekma
dieniais Parkas atsidaro nuo
8 vai , o pavilionai - nuo 12 v.
Užsidaro Parkas visuomet 23
vai. Pirmadieniais, kaip Par
kas, taip ir pavilionai būna
uždaryti.

Ii. Lietuvos Parodos Komi
teto Vakaras. 1954 m. spalių
mėn 9 d.. Rua Lituania, 67,
Mooca, Įvyko Parodos Komi
teto vak; ras, kuris praėjo gra
žiai ir tvarkingai. Pajamų va
— Spaliaus m. 17 d. mirė, karas turėjo - Cr.$2õ,Ô90,20, o
gyv. Mokoje. Petras Šileikis, išlaidų - Čr $ 14 869. Tuo bū
ôõ m. amžiaus, kilęs iš Sala du, gryno pelno Kom teto nau
ko parapijos. Paliko skausme dai lik- :- Çr.S 10 220,50, kurie
žmoną Angelą, dukterį Julę, ir perduoti Lietuvos Parodos
sūnus Juozą ir 'Taną, žentą, Komiteto São Paulyje kasai.Be to, Komitetas nuoširdži
anūkus. Palaidotas Quarta Pa
ai dėkoja: Elenai Matuzonytei,
rada kapuose. Septintos die
nos mišios egzekvijos bus 25 Eugenijai Lukoševičiūtei. Bi
ratei Narbutytei, Elenai Šimo
d. smiliaus, ateinantį oirmadie
nytei, Emilijai Šimonytei, A.
nį, 7,30 vai , V. Zelinoje.
Balionytei. Irenai Adamavi
čiūtei, Brunai Jarmalavičiutei,
Imilliifliillnlhlllilllillllilhllllillilllillhllli iJIniliilliiHiiniilll MiilliHliilhiilbilnlIi m Hrisililiilhitli ii tti'll.ilii HuIlHlllllli’.ll tilUWl išl
prof. Jazmine Buron, Irenai
David. Marlenai Monzo, Liud
milai Balt, Viktorijai Stanke
vičius, Marijai Zildai Toledo
Guimarães, Viktorui Tatarūnui, Antanui Jušinskui, Alek
sandrui Boguslauskui, Juozui
Gaigalui, J. Ambrazaitienei ir
tautinių šokių ansambliui bei
Ritai Sprogis už vakaro pro
gramos
sudarymą ir atlikimą.
Registrado no C. Rí C- sob o n.o 55l
Appart to dėkojama poni
Praça São José, 8 Sal. 1 e 2 - V. Zelina - S, Paulo
om*: Eudokijai Polišaitienei,
Contratos de locação
Aberturas de firmas
Marijai Remenčienei,
Onai
Encerramentos de firmas
Cartas de Fiança
Žibienei, Elenai Pavilionienei,
Requerimentos
Transferencias de firmas
Jadvygai Jakubaitienei, Liū
Contraí, na Junta Comercial Balanços
gai Matelionienei, Elvirai Dan
PiV’-at. na Junta Comercial Alvarás diversos
tienei, Marijai Bumblienei ir
Seguros de Fogo e
Escritas Fiscais
Elenai Tamošauskienei už su
Seguros de acidentes
Escritas Comerciais
atikavimą valgių vakaro bu
fetui, o taip gi pp. Boliui Ada
HORÁRIO das 8 às 19 horas.
mavičiui, Kvirinui
Ruzgai,
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Motiejui Tamaliūnui, Marijai
Matelionytei, Antaaau Rudži
ui, Kostui Ališauskui. Kaziui
Musnickui, Jonui Sirvidui, Pa
rodos Komiteto Sekcijų nari
ams ir abelnai visiems, prisi
dėjusiems prie šio vakaro
surengimo, bei į jį atsilanku
siems.PRAÇA SÃO JOSÉ, 1 - V. ZELINA — S. PAULO
yra pareiga paremti gražią
jaunimo iniciatyvą. O progų
netrūksta. Štai kitą šeštadienį;
30 d. spaliaus, L. K. Bendruo
menės choras ruošia vakarą,
kurio programoj bus įdomi
drama «Valkata». Tai yra vie
nas tu veikalų, kurio nenubosta žiūrėti, nes veikalas
yra stiprus. Reikia tikėtis, kad
lietuviška visuomenė gausia
į šį vakarą atsilankys. Artis
tai, vadovaujant J. Bagdžiui
jau apie tris mėnesius ruošia
si, kad neapvilti atvykusius
vakaran,
«M. L.» bendradarbiui teko

Daly City, California U.S.A.
Mūsų tautietis ieško ta utie
tėę per laišką, kad jo gyvena
me mieste nėra lietuvių, o
nenori lėkti atsivežti vokietę
arba japonę.
— Buvęs L. K. Bendruome
nės choro dirigentas J. Stan
kūnas rašo, kad ateinančių
metų liepos m. aplankys S.
Paulo.
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matyti repeticijos ir turėjo
progos įsitikinti, kad artistai
gerai yra pasiruošę.
Kur pakvietimų įsigyti, bei
staliukus užsisakyti yra nuro
dyta pirmame puslapy skelbi
me. Choro rėmėjai, kurie kiek
toliau gyvena, kurių rengė
jams nėra galimybės aplanky
ti, prašomi savo pakvietimus
pasiimti iš Choro valdybos,
kurią galima rasti kiekvieną
sekmadienį po sumos Vila
Zelinoje, arba - pas choro iž
dininką P. Šimonį, rua Venda
Nova 46, pas choro pirminin
ką K. Ausenką, rua Rio Feio
nr. 2 ir klebonijoje.
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