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Vieton Višinskio Jacob 
Malik.

Lapkričio mėn. 20 d. New 
Yorke, rusų konsulate A a 
k vos atstovas Višinskį, ruoš
damas kalbą O NU susirinki
mui, mirė staiga širdies liga, 
turėdamas 70 metų Amžiaus. 
Jis buvo palaidotas Maskvoje 
Raudonoje aikštėje šalia Sta
lino.

Rusų politika nuo Višnskio 
mirties nepasikeis, nes ją nu
stato komunistų partijo cen
tras. Višinskio vielą užimti 
yra paskirtas Jacob Malik, 
Rusijos pasiuntinys Londoi e, 
48 m. amžiaus diplomatas, žy 
dų kilmės;

Prez. Eisenhower ir 
Mendes France

VII METAI

Lietuvos Parodos bendradarbių tautiniuose rūbuose grupė su Konsulu Aleksandru Polišaičiu priešaky parodos.

Praėjusią savaitę tarėsi sva 
ibiais Europos politiniais klau 
išimais. Vieno ir antro pažiū
ros sutampa. Vakarai nepra
dės jokių derybų su Maskva 
kol nebus patvirtinti Londono 
ir Paryžiaus susitarimai.

Keiuriu didžiu;u koafeien- 
ci ja.

Prancūzijos ministeris pir
mininkas Mendes France yra 
pasiūlęs keturių didžiųjų-Ame 
rikos, Anglijos, Prancūzijos 
ir Rusijos konferenciją sušau 
kti gegužės mėnesyje aptarti 
Europos politiniams klausi
mams. Tuo metu, tikimasi Lon 
dono ir Paryžiaus susitarimai 
visų kraštu bus patvirtinti. 
Prez. Eisenhower apie ketu
rių konferenciją pareiškė, kad 
Amerika joje dalyvaus su tam 
tikromis sąlygomis, būtent:!; 
jei bus patvirtinti Paryžiaus 
ir Londono nutarimai; 2. Jei 
bus vilties, kad toj konferen
cijoje bus kokiu nors klausi
mu susitarta; 3. jei bus pa
kankamai laiko jai pasiruošti, 
kad ji netaptų paprastos pro
pagandos tribūna. Toliau pa
brėžė Eisenhower, kad pirm 
negu Amerika pasižadės kon 
ferencijoje dalyvauti, norėtų 
pamatyti Maskvos gerą valią. 
Prisiminė savo kalbą 1953 m. 
balandžio 16 d. Tą gerą valią 
rusai galėtų parodyti pasira
šant taikos sutarti su Austrija.

Finansų ministeriu 
konferencija Rio de 

Janeire.
Praėjusią savaitę prasidėjo 

Pietų, Centralinės ir Šiaurės 
Amerikos valstybių finansų 
ministeriu konferencija Bra
zilijos sostinėje.

Visų valstybių delegvcijos 
gausios ir parinkti palys ge
riausi finansų klausimo žino
vai. Pirmininkauja suvažiavi
mui, kuris vyksta Quitandinha 
viešbutyje, Brazilijos finansų 
ministeris Eugenio Gudin.

Konferencija svarsto esamą 
finansinę padėti Amerikos 
valstybėse, v Kaip žinoma, P. 
ir Centralinės Amerikos vals 

tybės yra reikalingos žemės 
ūkio ir industrijos bei pramo 
nės išvystimui kapitalų. Pre
kybai su užsieniu trūksta sve 
tiruos valiutos. Tai patys di
dieji minėtų valstybių rūpes
čiai, kurie ir sudaro pagrin
dines temas suvažiavimui.

Pirmoj eilėj pasisakė įvai
rių kraštų atstovai savo pa
žiūras minėtais klausimais. 
P. Amerikos atstovai pabrėžė, 
kad jiems reikalingas kapita
las, be kurio negali apsieiti. 
Atrodo, kad jų įsitikinimu tas 
kapitalas turėtų ateiti iš Ame 
rikos paskolos formoje.

Pačios Š. Amerikos pažiūra 
yra skirtinga. Amerikos finan 
sistai mano, kad skolinimas 
valdžiai pinigų klausimo neiš 
spręs, kaip ir lig šiol neiš
sprendė. Vyriausybė gautą 
paskolą greit išleidžia Š. A- 
merikos ilgametis patyrimas 
parodė, kad kraštas ekonomiš 
kai kyla, kai yra duodama 
laisvė privačiai iniciatyvai. 
Pavyzdžiui laisvė steigti, or
ganizuoti fabrikus, kompani
jas leidžiant jose dalyvauti 
visiems krašto gyventojams, 
nežiūrint jų tautybės, įsileis 
ti užsienio kapitalu, jo kraš 
te trūkstant, ir t.t. Šitais pa
grindais tvarkant krašto eko
nominį gyvenimą, krašto ger 
būvis pats savaime kils. Val
džios uždavinys tik sudaryti 
palankias sąlygas privačiai 
iniciatyvai ir kur reikia pade 
ti. Taip galvoja amerikonai. 
Praktikoje gi daugely kraštų 
orivati iniciatyva suvaržyta. 
Kad ir pavyzdžiui Brazilija 
«Petrobras» kompanija yra 
valdžios rankos ir už tat pir
myn reikalai beveik nejuda. 
Šaukimu, kad «žibalas yra 
mūsų» klausimo darne’šspren 
džia. Čia reikia geros organi 
zacijos, specialistų, ir ypač 
pradžioje labai daug pinigo.

Taip pat numatoma ir iš 
pusiau valstybinių bankų pas 
kola konkretiems darbams, 
kaip elektros jėgainių staty
ba. kelių bei geležinkelių sta 
tybai.

Konferencija yra dar pačioj 
savo darbų eigoj. Konkretūs 
os nutarimai ar išvados nėra 

padaryti. Visvien reikia tikė
tis, didesnės ar maženės pa

sekmės bus jaučiamos P.Ame 
rikoje, kartu ir Brazilijoje.

Kaltina amerikonus
Įvairios P. Amerikos delega 

cijos Rio de Janeiro konferen 
cijoje kaltino Amerikos da
bartinę finansų politiką, kad 
per maža duodama paramos 
P. Amerikos valstybėms. Sa
koma, kad Afrika remiama 
tikslu sudaryti P. Amerikos 
produktams konkurenciją. Eu 
ropa, Azija daug daugiau gau 
na paramos negu P. Amerika 
Šiais pasisakymais norima įti 
kinti Amerika, kad ji daugiau 
lėšų skirtu P. Amerikos vals
tybėms. Atrodo, kad be Ame
rikos šiandien niekas negali 
apsieiti. Ką Amerikos atsto
vai atsakys, pamatysime vė
liau.

Krczeko vertė Įtrinta.

Šiais metais kruzeiro vertė 
labai daug nukrito, Laisvoj 
rinkoj mokama net ligi 75 km 
zeirų. Kruzeiro kritimo prie 
žastį Anglijos finansistai. 
kaip rašo «Financb 1 Times» 
nurodo, dabartinio finansų mi 
nisterio nepravedimą griežto 
taupumo politikos, kaip buvo 
numatyta užimant finansų mi 
nisterio vietą. Neturi aiškios 
finansinės programos. Kruzei 
ras dar bus daugiau nuvertiri 
tas. Antra priežastimi nuro
do nesiisidomėjima ameriko
nų duodamu pasiūlymu atida 
ryti duris užsienio privačiam 
kapitalui.

Porfirio da Paz paliks 
prefeitura

Pabartinis vice prefeitas 
Porfirio das Paz užims vice 
gubernatoriaus pareigas ir pa 
sitrauks iš nrefeitūros. To rei 
kalauia rinkimų įstatymai.

Galimas daiktas, kad Janio 
Ouadros išstačius savo kandi 
datūrą į prezidentus. Profirio 
da Paz kandidatuosis į vice 
prezidentus.

— Porfirio da Paz gavo pa 
aukštinimą, pakeltas į gene-

Pranyks liūdesys ir grįš gera . nuotaika jei lapkričio 
mėn. 27 d. 20 vai. atsilankysi į Lietuvių Sąjungos Brazi

lijoje ruošiamą

V A A K A 9 
Mokoje, rua Lituania, 67.

Programa bus labai įvairi ir įdomi. Programoj dalyvaus 
solistas K. Ambrozevičius. Gros puikus orkestras, bus 

skanus bufetas.

Lapkričio mėn. 28 d., 15 vai. Vila zelinoje, gimnazijos 
salėje

Rusu choras
vadovaujant Ai. l'orstantinoff ruošia koncertą.

Programoj pasaulinės ir religinės muzikos kūriniai.

rolo laipsnį.

- Prefteito pareigas Deri 
ateinančių metų vereadorių ir 
prefeito rinkimų spaliaus me 
ner-į užimtu savivaldybės «par 
lamento» (Camara Municipal) 
pirmininkas, kuris bus išrin
ksiąs gruodžio mėn. 6 d...

Gydytoju reikalavimas ne
bus patenkintas.

Gydytojai dirbą vaidinėse 
įstaigose reikalauja pakelti 
atlyginimą. Klausimas buvo 
svarstytas federaliniame par
lamente. Respublikos prezi
dentas algų pakėlimo įstaty
mo projektą atmetė Dabar 
priklauso nuo parlamento, ar 
patvirtins prezidento sprendi
mą, ar palaikys gydytojų rei
kalavimus. Bendra nuomonė 
yra, kad gydytojams algų pa
kėlimo projektas bus atmes
tas. Jei būt patvirtintas, pre 
zidentas spaudos atstovams 
pareiškė, kad prisieitų išleis
ti naujų popierinių pinigų, 
kad apmokėti pakeltų algų 
skirtumą. Tai siektų apie vie 
na bilijoną kruzeirų.

Daug kandidatu i preziden

tus.

Nors dar beveik metai lai
ko ligi prezidento rinkimų, 
tačiau jau kanditų parinkimas 
eina visu smarkumu. Kaip 
matyti, kad norinčių būti iš
rinktais bus bent ligi penkių 
kandidatų. Pirmasis, pats sa
vo kandidatūrą išstatė Minas 
Gerais gubernatorius Kubitcs 
chek. Jis eina socialdemo
kratų partijos vardu. Šiomis 
dienomis posėdžiauja sostinėj 
partijos centras. Paulistai yra 
nepatenkinti,nes kol kas t «rp 
kandidatų nėra nė vieno iš 
S. Paulo estado. Spauda įro
dinėja, kad jau yra atėjęs 
metas prezidento sostą užim
ti S. Paulo kandidatui. Dar 
laukiama ką pasakys Janio 
Quadros naujai išrinktas S. 
Paulo gubernatorius. Pals 
kandidatų apsprendimo ir ap 
sisprendimo įkarštis nunv to
ma sausio- vasario mėnesiais. 
Dar nepasisakė nė Adhemar 
de ‘Barros. Stebi pedėtį. ar 
verta iš viso kandidatuotis, 
jei nebus vilties laimėti.
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K O L C
(Tąsa)
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Kolchozo pirmininkas turi 
įkalkuliuoti ir valstybinių pa- 
rangų prievoles, kurių termi
nai iš anksto uėra žinomi, 
kaip kolchozui nustatyto miš 
ko kiekio iškirtimas, jo suve 
žimas, nustatyto kiekio akme 
nų suvežimas į geležinkelio 
stotį ar parangos vietą, ke
lių tiesimas ir t. t.

Uždaviniai dideli, medžiaga 
ne lažįstaraa. Už tat nėra ko 
stebėtis, kad jie yra ne pagal 
jėgas tam pirmininkui, kuris 
prieš savaitę dar tvarkė sa
vąjį 2—4 ha. ūkelį.

BRIGADININKAI -- kiek
vienos dienos vakarą gauna 
iš kolchozo pirmininko įsaky 
mus (daugiausia raštiškus), 
kuriuose smulkiai nurodoma 
kokia brigada, kokį darbą ir 
kurioje kolchozo vietoje kita 
dieną turi atlikti. Normaliai 
kolchoze būna nuo 8 ligi 10 
brigadų po 30—40 žmonių kie 
k vienoje.

Brigadininkas yra atsakin
gas prieš kolchozo pirminin
ką, bet lygiai ir prieš revizi
jos komisiją. Pagal kolchozo 
pirmininko vakarinį įsakymą 
(žinoma, jei pirmininkas yra 
spėjęs tokį įsakymą parengti 
dar tą patį vakarą brigadinin 
kas parengia kitos dienos 
darbo planą ir jį dar tą patį 
vakarą turi perduoti grandi- 
ninkams

Brigadininkai veda darbo 
dienynus — žiniaraščius, ku
riuose kiekvieną dieną įrašo
ma, koks darbas buvo nusta
tytas, kokį darbą kas dirbo, 
kokį procentą nustatytos nor 
mos įvykdė, kurie brigados 
nariai į darbą neatėjo ir kiek 
vienas d irbo *narys per die 
ną išd'rbo darbo taškų.".; u)

Pastaba. Darbo taškai aps
kaičiuojami pagal kolchozams 
prisiųstas valdiškas tabeles, 
kuriose nurodoma, koks d ir- 
bas keliais taškais vertinamas 
ir kiek tokių darbo taškų yra 
reikalinga, kad susidarytų vie 
nas darbadienis. ■

H O Z A I
Kūlimo metu brigadininkas 

turi sudaryti vadinamą «valan 
dinį grafiką», kuriame nuro
doma: a) darbo valandos — 
darbo pradžia ir pabaiga, b) 
kiek iškulta per valandą, c) 
leidėjų pavardės, d) kuliamo
sios prastovėjimai, (kurių kol 
chozinėje sistemoje yra kar
tais daugiau nei darbo valan 
du), e) prastovėjimų priežas 
tys (daugiausia del soclenk- 
tynių susproginėja dalys, suvi 
rinami guoliai, benzino stoka 
ir t. t.).

Kadangi kūlimas, kaip ir 
arimas yra vykdomas dviem 
pamainom, lygiai toki pat ži
niaraščiai turi būti sudaromi 
ir prožektorių šviesoje dirbam 
čiai brigadai Šiuos žiniaraš 
čius brigadininkas kiekvieną 
vakarą, o nakties pamainose 

i VEJA COMO NOS ESFORÇAMOS POR CONSEGUIR j 
A UNIDADE ALEMÃ J

sekantį rytą,«turi pristatyti sąs 
kaltininkui, nes pagal juos 
kiekvienam brigados nariui 
yra apskaičiuojami darbadie
niai.

Brigadininkas yra atsakin 
gas už brigadai priskirtus ar 
klius ir, jei arkliai yra išduo 
darni kolcbozininko privati 
niams reikalams, turi neimti 
iš jo pakvitavimą ir kolchozo 
pirmininko pažymėjimą, kad 
tą dieną jis nuo darbo atleis
tas. Be leidimo niekas neturi 
teisės iš darbo pasitraukti, o' 
dar mažiau naudotis «valstybi 
niu turtu».

GRAND ĮNINKA! — yra brigą 
dininko įsakymų vykdytojai 
ir prieš jį atsakingi už jiems 
patikėtų 10 žmonių darbą. 
(V eną brigadą sudaro 3 gran 
dys po 10 žmonių kiekvienoj).

Kaip brigadininkas, taip ir 
(tąsa 3 pusi.)

Ona Sadauskaitė

ŽUVĖDRA
Neparodei gyveniman kelio, 
Nesakei kur man eit, kur sustot. 
Kur surast nors pakrypus kryželį. 
Prisiglaust, pasimelst, pasiguost.

Nepalaiminai rankos net kryžium.
Netgi to negalėjai man duot.
Nes mapei, kad su paukščiais sugrįšiu 
Pasilikt su tavim visados.

Ir girdž u aš visur tavo balsą: 
“Neišskrisk, pagailėk, pasilik”1. 
Ir tą veidą sunykusį baltą. 
Besidairantį nykiai aplink.

Ir davei tu man vardą Žuvėdros.
Kam reikėjo vadint taip, sakyk?
Štai likimo žvaigždelė ir vėtros 
išrašė mums kelią — išskrist!

Nereikėjo duot vardą Žuvėdros, 
Nereikėjo kas bus pranašaut. 
Ir nebūtų nubloškusios vėtros 
Taip toli, — net negalint prišauki

Na tai kas, kad išskyrė dalužė, 
Ir aš kelio atgal nematau?
Tegu audros tos siaučia ir ūžia, 
Aš gi liksiu Žuvėdra vis tau.

Kaip koks sapnas gaivus tai praėjo.
Atminimų nereikia grąžint,
Nes vėl duos tau galingas Tvėrėjas 
Nebe paukštį bet žmogų pažint.

Nes lemtis savo knygon užrašė
Tokį žiauru baudimą čionai:
Ar išnykti šioj žemėj pakrašcėj, 
Ar su paukščiais skrajot amžinai...

.Juk Tvėrėjas toks geras mūs tėvas, 
«lei Jis mums pasakytų, kas bus?
Kad jau suskaitytos mus dienos — 
Vėl sugrįžt ten į tolius savus.

Jei iš skausmo žmogus rankas grąžo, 
Ir vis kenčia prislėgtas skriaudos, 
Viešpats sakė: «kas silpnas ir mažas» 
Teateina — priglaus visados.

Tad užtai ir Žuvėdra negrįžo, — 
Ką žmogus begalėjo jai duot?
Neparodė gyveniman kelio, 
Kur nueit, pasimelst, p isiguost...

Kaip jie mus sušaudė
Pulk. J. Petruitis

(Tąsa)

Tačiau, savo parodymų tuo 
klausimu nebegalėjau griežtai 
paneigti.

Atvedė ir Praną P. Jį paso 
dino kampe palei duris, o 
o mane prieš tardytojo stalą. 
Liepė pažiūrėti į vienas kitą ir 
paklausė, ar esame pažįsta
mi. Tai buvo skaudžiausias 
mano gyvenime momentas. 
Vietoj to, kad nuoširdžiai bū
čiau paspaudęs jo ranką, ne 
besiorientuodamas ką daryti, 
suvaidinau nenatūralų rimtu
mą. Atsisveikinant, P. P. į 
mane pažvelgė tokiomis ma 
loniomis akimis, kaip Kristus 
į ŠPetra. Kajifo kieme. Po 
to kelias naktis negalėjau 
miegoti. Jo išvargęs veidas 
ir tas malonus žvilgsnis nie
kaip negalėjo išnykti iš mano 
akių. Labai graudinaus taip 
negražiai pasielgęs. Sugrįžęs 
į* kamerą, pasiskundžiau Pe
tkui dėl tokio baisaus įvykio.

— Nebesakyk, pulkininke, 
aš negaliu klausyti. Per daug 
skaudu. — ir jis, labai užjaus 
damas ir susijaudinęs, nutrau 
kė. mane. — Kalbėkime apie 
k a kita.

Po to aš kelias dienas ne
galėjau nei kalbėti, nei valgy 
ti — buvau labai susigraužęs 

ir susirūpinęs. Dėl savo liki
mo aš jau buvau visiškai pri 
pratęs prie minties, jog būsiu 
sušaudytas. . Bet kai kuri© ki 
ti gal dar galėti] išsigelbėti... 
Mane dar labai nustebino, 
kad Pranas P., kaip dabar iš 
bylos pasirodė, tik neseniai 
esąs suimtas. O man atrodė, 
kad jis yra suimtas anksčiau, 
negu aš. Ko jis laukė, kodėl 
nepasišalino? Labai ilgai kan 
kino mane panašios mintys, 
kol palengva jas nustelbė nau 
jų įvykių eilė,

TARP NAUJŲ DRAUGU

Gegužės pabaigoje į musų 
kamerą atvarė tris jaunuolius: 
Leoną, Liudą ir Vikcių. Leo
nas turėjo šiemet baigti gim
naziją Kaune, bet jį prieš pat 
egzaminus suėmė beeinantį 
Į gimnaziją už antikomunis
tinių atsišaukimų skleidimą, 
nes vienas jo draugas jį išda 
vęs. Liudas, profesoriaus sū
nus, penkiolikos metų vaikas, 
ketvirtos klasės mokinys, su
imtas už agitaciją ir atsišau 
kimų skleidimą. Ji taip pat 
draugas išdavė. Jie mums 
pranešė, kad dabar masiniai 
gimnazistus suiminėja. Vik- 
cius, aviacijos puskarininkis, 
Suvalkų Kalvarijoj suimtas, 

kad bandęs sieną pereiti. Jie 
nė kiek nenusiminę, daug ži
nių mums suteikė iš laisvės 
ir atsinešė į mūsų kamerą ne 
paprastai daug gyvumo ir lin
ksmumo. Net senis Lovčinovs 
kis. kuris visą laiką buvo la 
bai nusiminęs, dabar pralin
ksmėjo ir pajaunėjo, nors jis 
ne per seniausias, vieneriais 
metais už mane jaunesnis. 
Ypač vikcius su Liudu tuojau 
susidraugavo, tiek daug pokš 
tų iškerta, kad mes juokais 
leipstame.

Vieną naktį į musų kamerą 
įvedė rusą raudonarmietį. Jis 
pasisakė esąs Skvorcovas, 
vieno artilerijos pulko, kuris 
stovi Šančiuose, puskarinin
kis „politrukas“. Suimtas esąs 
„ni za čto, ni pro čto“, kad 
kažin koks jo geras draugas 
neteisingai jį įskundęs. Dabar 
esą labai daug „politrukų“ ir 
komandirių“ suiminėjama. 
Pradžioj jis buvo labai nusi 
minęs ir nežinojo, su kuo ką 
kalbėti. Po poros dienų, pa
matęs. kad čia į jį niekas 
neskersakiuoja, ant duonos 
dar jam užtepa sviesto, nuo 
kurio jis pradžioj norėjo atsi 
sakyti, o paėmęs net nežino
jo, kaip dėkoti, prijunk® ir 
pradėjo kalbėti. Pradžioj dar 
jis bandė ginti komunistinę 
santvarka ir kolchozus, bet 
kai Vladas taip smarkiai ir 
drąsiai, gyvais pavyzdžiais, 
ėmė jam įrodinėti tos santvar 
kos kvailumą ir žalingumą, 

jis ne tik jos daugiau nebegy 
nė, bet dar ir pats pritarinė- 
jo. Vieną sykį, kai jau visiš
kai buvo su mumis susidrau
gavęs, labai susijaudinęs, kniū 
pščias atsigulė ant grindų ir, 
alkūnėmis galvą parėmęs, štai 
ga prabijo į mus:

- Ei, draugai, duokit man 
papirosą surūkyti! Matau, kad 
jūs esate geri draugai ir tik
ri žmonės — jūs manęs neiš- 
duesite, atvirai aš jums pasi
sakysiu, kas pas mus, Rusijoj, 
darosi. Jau daugiau kaip dvi
dešimt metų mes nieko kito 
nematom, kaip tik baisų skur 
dą, badą, terorą ir kalėjimus! 
Ar ateis kada tam galas — 
mes nežinome ir nebetikime, 
jau pripratome prie to. —Tai 
pasakęs, Skvorcovas nutilo, 
apsiašarojo. Mes irgi tylėjo
me. nes matėme, kad ūsiš\ 
širdies kalba. Kiek patylėjęs, 
jis toliau tęsė:

— Man dvidešimt penkeri 
metai, dar gerai atsimenu, 
kaip mano tėvai gyveno. Aš 
esu liaudies mokytojas, mano 
žmona fabrike dirba. N^įsten 
giame tiek užsidirbti, kad ne 
būtumo alkani: gerai dar, kad 
vaikų neturime. Nepatikėsite 
manim, kad mes drabužius dė 
vime dar tuos pečius, persiu 
vinėdami ir lopydami, kuriuos 
mūsų tėvai turėjo prieš revo 
iiuciją, naujų įsigyti neįmano 
ma. Aš. liaudies mokytoju bū 
damas, labai gerai matau, 
kaip mūsų žmonės gyvena ir 

ir tyliai verkia, nes garsiai 
verkti mes neturime teisės, o 
per tiek laiko jau ir ašaros 
išdžiūvo. Mes negalime ne tik 
kalbėti, bet ir mąstyti ką nors, 
nes gepistų gaujų visur pilna, 
nuo jų akies ir ausies nepa
sislėpsi. Mes kito bijome, vie 
nas kitą persekiojame, nes 
pas mus taip sutvarkyta, kad 
kiekvienas komunistas ar ko m 
jaunuolis dėl „idėjos“ turi 
būti šninas, ką nors nugirdęs 
ar pajutęs tuojau turi praneš 
ti NKVD, nes jei jisjto.nepa
darytų, jis būtų nubaustas pa 
gal baudž. kod. 5913 str.

Skvorcovas nutilo, jo akys 
ašarų pilnos. Mes irgi tylime.

— É, draugai, daiknokime. 
Rusas negali verkti, neturi 
teisės nusiskųsti.Tik daina yra 
ruso skundas, ruso ašaros. 
Girdite jus: raudonarmiečiai, 
gatve eidami dainuoja. Jie 
nedainuoja, jie verkia. Ir mes 
dainuokim:

— To ne veter vjetku klo- 
nit...— užtraukė Skvorcovas 
gan melodiniu tenoru.

Mes jam pritarėm.
— Nedainuokit! Kas jums 

leido dainuoti?! — sušuko pri 
žiūrėtojas į „vilkelį“.

Turėjome nutilti.
Po to Skvorcovą mes labai 

pamilome, kaip gerą draugą 
mūsų kameroje, nes jis buvo 
švelnios ir jautrios širdies 
žmogus.

(B. D.)
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Pasakoja prasiveržiišieji is anapus geleži' 
nes uždangos.

Nesenai atvyko, per dide
lius pavojus iš pavergtos Tė
vynės darbininkas Mykolas 
Bakanas ir tarnautojas Vla
das Mironas. Jie Eltos ben
dradarbiui papasakojo apie 
padėtį Lietuvoje

GYVENIMAS LABAI SKUR
DUS.

Atlyginimai menki, miestu© 
se didžiausia stoka butų. Vi
sus slegia neaiškus likimas, 
neviltis, nebuvimas jokios atei 
ties. Gyvenimas toks skurdus 
jog norėdamas galą su galu 
suvesti turi visaip «kombinuo 
ti». Plačiai išplitęs degtinės 
varymas, nes iš jos galima 
neblogai uždirbti. «Samagono» 
varymas visur praktikuoja
mas. Net tai daro bolševiki
niai teisėjai. Okupantai dau
gelį privertė vogti, sukti, nes 
pragyvenimą pelnytis garbin
gu dirbti yra neįmanoma.

NAIKINA LIETUVIŠKUS PA
MINKLUS IR ŠVENTOVES.

Komunistai nuvertė Tris 
Kryžius Vilniuje, nuo Vilniaus 
katedros stogo pašalintos sta 
tūlos, o ji pati uždaryta, se
nieji jos baldai išvežti, dalis 
jų parduota partijos centro 
komitetui. Pilys nerestauruo
jamos, apleistos griūva. Gar
sioji Kauno pilis viešai nai
kinama. Jei reikia akmenų, 
siunčia jų atvežti iš Kauno 
pilies. Toks patjį likimas yra 
ištikęs ir Trakų pilį.

Lietuvių tautos šventovė je- 
Karo Muzėjaus sodelyje visi

(tąsa iš 2 pusi.) 
t'

grandininkas veda dienyną, 
kuriame smulkiai atsako į 
tuos pačius klausimus Kiekvie 
nos dienos vakare jis tą die 
nyną perduoda brigadininkui, 
kuris surašęs brigados darbo 
žiniaraštį, pasiremdamas pir
mininko dienyną įrašo, kokį 
darbą jo grandis turės dirbti 
sekančią dieną. Grandininkas 
dar tą patį vakarą turi pra
nešti visiems grandies nariams 
kokį darbą sekančia dieną 
jie dirbs, iš kurio kiemo (bu
vusio ūkininko sodybos), su 
kokiom darbo priemonėm, ir 
į kurią darbo vietą jie turi 
prisistatyti.

MATININKAS — kiekvieną 
dieną turi tiksliai, tiesiog met 
rais, išmatuoti, kurią nustaty
to darbo^dalį yra kolchoziniu 
kas, grandis ar brigadada at
likusi. Pav. kiek suarė žemės 
parvežė vežimų, šieno ar ja
vų ir t. t. Jo pateiktus duo
menis sąskaitininkas, sulygi
nęs su brigadininko dienynu, 
išveda kiėkvienam kolchozi- 
ninkui darbo taškus, iš kurių 
sudaromi darbadieniai

Matininkas dažnai yra tikri 
namas kolchozo revizijos ko
misijos, kad nė vienam kol- 
chozininkui nebūtų priskirta 
daugiau darbo taškų, negu 
jis yra išdirbęs. Kūlimo me
tu matininkas daugiausia ei
na svėriko pareigas.

(B. D.)

kryžiai pašalinti, nuverstas 
Nežinomam Kariui pastatytas 
paminklas ir Laisvės statula, 
pašalinti ir kiti okupantui ne
patikę paminklai Vietoj jų 
pastatytas paminklas kruvina 
jam čekos budeliui Dzeržins- 
kiui. Karo Muzėjaus vidus 
pertvarkytas bolševikiškai ir

Trijų Kryžių Kalnas Vilniaus 
komunistai

pavadintas Karo istoriniu mu 
zė jurai. Muzėjaus sodely jo
kių iškilmių nėra.

Kauno centriniai kapai a p1 
plėšti. Metalinius kryžius nir 
griovė ir perdavė fabrikui- 
Žuvusioms kariams paminklo 
pusė irgi nugriauta. Dariaus 
ir Girėno paminklas dar te
bestovi. Iš Kauno centralinių 
kapų projektuojama padaryti 
parkas.

Prezidentūroje įsikūrusi ru 
su kariuomenės įoiii- . Prisikė 
limo bažnyčion kryžius nuim 
tas, joje 1952 53 m. buvo po 
pierio sandėlis, ateity žada 
įtaisyti popieriaus fabriką. 
Karininkų Ramovėje - raudo 
nosios armijos «namai».

Geležinkelio tiltas atstaty 
tas. Viliampolės tiltas neats 
tatytas, yra tik laikinis medi 
nis, siauras. Taip pat neatsta 
ytas Panemunės tiltas. Yra 
padaryti du kabantieji lieptai. 
Aleksoto tiltas atstatytas ir 
net truputį praplėstas.

NUOTAIKOS KRAŠTE.

— Nekokios - sako M. La
kūnas, kalbėdamas su Eltos 
bendradarbiu. Žmonės vis lau 
kia ir laukia. Kraštas okupan 
tui priešinosi ir priešinsis, ne 
bent per kokius 50 metų išsi 
augintų naują, visiškai subol 
ševikintą kartą.

Tarp partinių ir komjaunuo 
lių yra saviems padedančių.

ŽMONĖS LAUKIA KARO 

ir tikisi, kad bus išlaisvinti. 
Ypač pavasarį, ar pasiklau 
sius radijo, ar šiaip kas pa 
leidžia gaudą, kad gali būti 
karas, - žiūrėk jau žmonės ir 
pradeda džiovinti sausainius, 
kyla trukšmas ir susyk-negau 
si duonos. Tokie gandai ypač 
buvo plačiai pasklydę Korė
jos karo metu, po Stalino 
mirties ir Berijus suėmimo.

Nori Vakarai ar ne, bet Lie 
tuvoje kiekvienas trokšta ka
ro, nes tiki, kad per jį ateis 
išsilaisvinimas. Po Stalino mir 
ties ir Serijos «sutvarkymo» 
Lietuvoje žmonės laukė revo 
Ihicljos ir gab ojo: reikėjo va 
k?”-ani« tik gerai paspausti-ir 
būtų viskas apvesrtą aukštyn 
kojomis. Čia Vakarai padarė, 
Lietuvos žmonių įsitikinimu, 
didelę klaidą. Prieš pat Beri- 

apylinkėje. Kryžius barbarai 
nugriovė.

jos suėmimą Kaune buvo atle
ista prokurorų ir kitų rusų; 
žmonės kalbėjo, kad pasiliks 
tik tie, kurie moka gerai lie
tuviškai staityti ir rašyti. Kiti 
žymesnieji rusų pareigūnai 
buvo visai pakabinę nosis, 
galvodami, jog reikės grįžti į 
«plačiąją tėvynę». Beriją suė 
mus viskas vėl pasikei 
tė Dingo tada ir žmonių lin
ksmumas, o jie buvo fek vii 
čių kupini, kad nors sykį a- 
teis viskam galas. Deja..

KODĖL ŽMONIŲ VILTYS SU 
LAUKTI PERMAINOS KYLA 

PAVASARYJE?

Greičiausia todėl, kad dau
gelio manymu, pavasaris ge

1. Paženklinta žuvis prie vakarinių Amerikos krantų buvo pagauta japonų žvejo prie Ja- 
ponijos krantų praslinkus 324 dienoms už 8000 kilometrų tolumo.

2 Pusantro g milijono vokiečių pabėgo iš sovietų zonos į Vakarų Vokietiją 1948-1952 ra. 
laikotarpį.

3. Vieninteliai daiktai, kurie pasaulyje yra panašūs, yra atomai. Atomai to pačio tipo ne- 
uri jokio skirtumo,. .

J, Augustaitytė - Vaičiūnienė

Erškėtis ir stirna
Už girios palaukėj, prie siauro takelio, 
Po nakčiai rausvai pražydėjo erškėtis. 
Kerojo, raudonais žiedais pasipuošęs, 
Ir pyko, kad nieks neateina grožėtis.

Nubudusi stirna miglas nusipurtė,
Ir striuoksi, kur veržias iš skardžio šaltinis, 
Kur begeriant atmuša grakštų jos kaklą ir kojas, 
Kaip veidrodis, tyras vanduo krišpolinis.

Pajutęs ei skėtis spygliuotaisiais ūgiais,
Jai einant, į siaurą takelį palinko,
Ir papuošė kraujo raudoni karoliai krūtinę, 
Pakibę ant apsiausto žvilgančio šilko.

Kai palenkė galvą į skaidrų šaltinį, 
Jame besisupo lašai purpuriniai.
Ir stirna išbėgo iš mėlynos girios, 
Kur buvo užnuodyti džiaugsmo šaltiniai.

Dabar ten užžėlę takai ir takeliai...
Žiedais jo raudonais nieks neina grožėtis.
Nebeina nė stirna rytais į šaltinį...
Nors rausta iš pykčio erškėtis.

riausia tinka žygiui. Jie mano, 
kad Vakarai žygiui į Rytus im 
sis tos pačios tatikos, kaip 
vokiečiai.
Darbininkai ypač laukia ame 
rikiečių, nes žino, kad tie li
žėje, vistiek duos visiems Jais 
ve, Ir dabar daug kas atsime 
na amerikiečiu konservus ar 
batus, nors šie iš rinkos jau 
dingo. Tačiau bolševikai ir 
dabar važinėja amerikietiško 
mis mašinomis.

Šiaip žmonės pasidarė dau 
ginu kantresni, užsigrūdino, 
išmoko kęsti ir reikale vie
nas kitam daugiau padeda, 
daugiau susipratę negu pir
mais okupacijos metais.

— Ar teko klausytis iš Va 
karų radijo transliacijų?

— Kur neteks. Amerikos 
Balsas geriausiai girdėti iš 
ryto. Iš jo programos daugi
ausia įdomu kas kalbama a- 
pie Lietuvą. Tada pasidaro 
lyg širdžiai lengviau, kad ir 
Vakaruose viską žino.

(B. D.)

Isirâuka k 1S53. L 5. M.
Krupavičiaus Rašyto Lozo

raičiui Laiško

Papildydami E. Nr. 29/193 
įdėtą straipsnį «VLIKo ranka 
ištiesta susitarimui», šiuo skel 
biame ištrauką iš VLIKo pir
mininko M. Krupavičiaus 1953. 
I. 5 rašyto min. Lozoraičiui 
laišk o:

...«Paskutiniajame mūsų pa 
sitarime Romoje atstovų sky
rimo reikalu buvo padarytas 
Tamstai toks pasiūlymas «Sve 

timoms valstybėms Lietuvos 
atstovą skiria VLIKas su Ali®. 
Lozoraičiu, kaip Diplomatinės 
Tarnybos Šefu. Sutartą atsto
vą VLIKo ir savo vardu pris 
tato min. Lozoraitis, tai pažy 
mėdamas reikiamuose raštu® 
se, kuriuos pasirašo abu de- 
leguotojai. Pristatytas atsto
vas kalba VLIKo ir Lozorai
čio varau».
t I^ww-roiwrrv.t-iir- - .r mttm «■—rw*~— ••• --I—•»

Norėdamas susitarimo ir 
bendro vieningo darbo, einn 
toliau į kompromisą ir siūlau 
sutartą su VLIK u atstovą pris 
tatyti tik Tamstos vieno para 
šu.

Jei Tamstai ir šitas pasiū
lymas nepriimtinas, gal Tams 
ta teiksiesi pateikti savo kom 
promising pasiūlymą. O gal 
'lamstai būtu primtinas, kaip 
išeitis iš to sustingusio taško, 
kuris tikrai Lietuvos laisvini 
mo darbo nelengvina, arbitra 
žas... Jei mes negalim susitari 
ti p'šiuo klausimu, gal^suras: 
mums susitarimo formulę ki-l 
ti nuošalūs, objektyvūs ir Lie; 
tuvai nusipelnę vyrai... M. 
Krupavičius.» Į

— Coventryje Anglijoje lie 
tuvė dailininkė Genė Jonely-: 
nienė, kuri su savo kuriniais 
garsina lietuvių vardą svetim 
šalių menininkų parodose. Š. 
m. spalio m. 16 d. minėtoji 
dailininkė dalyvavo anglu dai: 
lininkų s-gos meno parodoje, 
kurioje išstatė keletą savo 
vertingų kūrinių. Tai vienin
telė svetimšalė, dalyvavusi 
šioje anglų dailininkų parodo 
je.
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pusi. 4

1. Ar žinai, kad... kiekvienais metais yra užregistruojama 20 tūkstančių žemės drebėjimų 
įvairiose pasaulio dalyse, sulig Tautinės Geografijos Draugijos daviniais Amerikoje...

2. Komunistų vadovybė Čekoslovakijoje darbininkams išaiškino, kad sirgti reikia tiktai 
atostogų metu, nes šitaip elgiantis bus daug pasitarnauta tautinei ekonomijai.

3. 200 colių teleskopas, Monte Polemare, Amerikoje, jau yra pakankamai stiprus pamaty
ti žvakės šviesą už 23 tūkstančių kilometrų tolumo.

-- Londone Albert Hall sa
lėje š. m. spalio 23 d. įvyko 
tarptautinių šokių festivalis, 
kuriame lietuvių tautinių šo
kių grupė pašoko tris šokius: 
Mikitą, Rugelius ir Malūną. 
Tūkstančiai žiūrovų lietuvių 
grupę pasitiko ir palydėjo ka 
rštais plojimais.

— Jungtinės Amerikos Vals 
tybės. Vašingtone iškilmingai 
paminėta Pabaltijo Santarvės 
20 metų sukaktis. Šio minėji
mo iškilmes pravedė Pabalti
jo valstybių diplomatiniai ats į 
tovai: min. P. Žadeikis, latvių * 
prof. Spekke ir estų - Kai v. 
Ta proga Pabaltijo valstybių 
diplomatiniai atstovai gavo 
daug sveikinimų, kuriais pasi 
džiaugta gražiu pabaltiečių 
bendradarbiavimu. Suruošto

ia

je spaudos konferencijoje da 
lyvavo visa eilė amerikiečių 
ir pabaltiečių spaudos atsto
vų.

- Lapkričio 7 ji yra paskel 
bta NEŽINOMOJO KALINIO 
DIENA. Toji diena ypač įspfl 
dingai paminėta JAV-se. Šven 
tės išvakarėse buvo suruošta 
prieš Sovietų pasiuntinybę 
JAV-se demonstracija. Iškil
mingoje manifestacijoje pasi 
reiškė ir lietuvių atstovai. Ta 
proga prisiminti milijonai nu
kankintų ir kalinamų sovieti
nėse darbo vergų stovyklose, 
taip pat žūstantieji Sibiro iš
trėmime. Tokiomis manifesta
cijomis vieningai reikalauja
ma jiems laisvės ir žmoniško 
su jais elgesio.

Žuvusieji Sibiro tremtyje, 
nukankintieji, išvežtieji, par

MŪSŲ LIETUVA

tizanai, kariai, šauliai, kovoto 
jai už savosios tėvų žemės 
laisvę ir visi nežinomieji di
dvyriai taip pat visur, kur tik 
yra didesni lietuvių sambū
riai, buvo prisiminti ir per 
Vėlines, kur ta proga už juos 
suruoštos gedulingos pamal
dos, pagerbiant jų šviesų atmi 
nimą, - daug kur įspūdingi 
minėjimai. Tremtinių spaudoj 
nurodoma, kad veik ir visų 
jų būtų sulaukęs toks pat li
kimas, jei jiems nebūtų pavy 
kę laiku nuo raudonojo tva
no pasitraukti į Vakarus.

- Lietuvos Kariuomenės 
Kūrėjų Savanorių Sąjungos 
centro valdyba, mirus jos pir 
mininkui pulk. J. Bobeliui ir 
jo padėjėjui Pr. Kaunui, na u 
jai persitvarkė ir pasiskirstė 
pareigomis: J. Liepinaitis pir- 
mininkas, Dr. K. Gudaitis-vi
cepirmininkas, A. Jnodka-sek 

retorius, V. Rėkus - kasinin
kas ir J. Grybauskas - valdy 
bos narys

—- Tarptautinėj moterų pa
rodoj New Yorke gražiai pa
sižymėjo ir lietuvės moterys 
su savo skyriumi. Jame buvo 
išstatyti gintaro dirbiniai, tau 
todailė, spauda etc. Skyrių 
globojo min. P. Žadeikio žmo 
na p Žadeikienė ir gen. kons 
J. Budrio žmona - p. Budrie
nė./ Newr Yorke specialioj 
rinktinėj parodoj tarp žymiau 
«ių amerikiečių dailininkų bu 
vo išstatyti ir du lietuvio gra 
fiko Jonyno kūriniai: medžio 
raižinys šv Antanas ir spal
vota litografija «Reino pei
zažas Bacharach»./

^==^.:=e-

Vašingtone, Biltujų Rūmų verandoje, Liberijos prezidentą 
Wiliam Tubman sveikina prez. Eisenhower. Liberijos prezi

dentas atvyko Amerikon paskolos ieškoti.
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Ka svarstė pavergtųjų 
jungtiniu tautu seimas

Pavergtųjų Jungtiniu Tautų 
Seimo pirmieji keturi posė
džiai vyko rugsėjo mėnesį 
New Yorke, o tolimesni - spa 
lio pabaigoje. Penktajam po. 
sėdžiai pirmininkavo Čekoslo 
vakijos delegacijos pirminin
kas Stefan Osuskį, savo kal
boj nušvietęs dabartinę tarp
tautinę politinę padėtį, Paver 
gtųjų Jungtinių Tautų reikšmę 
ir jungtinių tautų reikšmę, o 
šeštam - Estijos delegacijos 
pirmininkas Leonhard Vahte- 
ro. Lietuvių delegacijos pir
mininkas V. Sidzikauskas re
feravo apie sovietinę agresi
ją ir bolševikų dominavimą. 
Savo kalboje jis nušvietė da
bartinį pavergtųjų Rytų ir Vi

Ar jau įsigijai rašytojos K. Pažėraitės idomq roma

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

ne - nieko nelaukdamas kreipkis į Mūsų Lietuvos» redakciją

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

centų įmokant užperkant, patogioj ir gražioj vietoj,

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

autobusai OGro Fino pro pat minėtą nuosavybę.

Madeiras do Brasil

PERES & PRANAS LTDA.
Importação — Exportação

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

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

Jother Peres de Resende - São Pedro dos Feros
Amadeu Cesar Machado - Nanuque. Minas
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Nori patogioj, gražioj vietoj, pamary — Praia Graade 
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 «Musų Lietuvos redakcijoje
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REIKIA BALDŲ? KREIPKIS į TAUTIEČIO
J. L. GalinsKas Ltda.

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

iltį • '‘II
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dūrio Europos kraštų likimą 
ir pasiūlė rezoliuciją. Paverg 
tųjų Jungt. Tautų Seimas pri 
ėmė vienu balsu. V. Sidzikau 
sko raportą ir pasiūlymus pa 
rėmė kalbėjusieji buv. Lenki 
jos min. pirmininkas .r dabar 
Žaliojo Internacionalo atsto
vas St Mikolajczyk, lenkų de 
legacijos vardu B. Biega, ru
munų delegacijos — A. Cri- 
han ir latvių delegacijos var
du — V. Masens.

Nusiginklavimo klausimą re 
feravo rumunų delegacijos 
narys Raoul V. Bossy, agre
sijos apibrėžimą — Estijos de 
legacijos narys J. Klesment, 
priverčiamojo darbo klausi
mu pranešimą padarė ir rezo 
liuciją iš lietuvių pusės pasiū 
lė Dr. A. Trimakas. Dėl sąži 
nės laisvės persekiojimo re
zoliuciją pasiūlė posėdžiui 
pirmininkavęs L. Vahter. Pri 
imtieji pranešimai ir rezoliu 
cijos įteikti Jungtinių Tautų 
visumos pirmininkui ir atitin 
kamiems Jungt. Tautų komi
sijoms, taip pat išdalyti laisvų 
jų valstybių delegacijų Jung
tinėse Tautose nariams.

Pavergtųjų Jungtinių Tautų 
septintajame posėdyje š. m. 
lapkričio 8 d. buvo svarstomi 
priverčiamojo darbo reikalai. 
Jame pareiškimus padarė Lie 
tuvių delegacijos pirm. V. Si 
dzikauskas ir tos delegacijos 
narys Dr. A. Trimakas, kuris

(pabaiga 6 pusi.)

Gyvenimas anapus geležinės uždangos.
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1954 m. lapkričio 27 d. MŪSŲ LIETUVA pusi, 5

rprindys & Čia Industria e Comercio de Calçados
PARDUODA

SPECIALYBĖ BATŲ: vyrams, moterims,

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

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

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS., 
balso grynumas, skambumas Ų

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

Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui

panelėms, futbolistams, vaikams...

Itaa Javaės, 719 - São Patalo
SKAITYK IR PLATINK

«MŪSŲ LIETUVA»

J? Rastinės Darbai ir Teisiniai Patarimai 
iln Natūralizacija, inventoriaus surašymas, išieškojimas 
nii skolų, persiskyrimai (desquites) nuomininkų išvarv
ini mas, kriminalinė ir darbo teisė.
liil Darbininkams patarimai veltui.
iTll
™ Galima kreiptis šiomis valandomis nuo 10 iki 12 vai. 

ir nuo 16,30 iki 19 vai.
III!

iiii Rua Rjberto Simonsen, 13 -- 3° — salas 306 - 310 
Iii! (Senoji rua do Carmo ir kampas P-ęa Clovis Bevilaqua) 
ini São Paulo

tin 
•in 
nu 
Hu 
mi 
mi 
mi 
nu 
mi 
ini 
nu 
nu 
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nu 
mi 
mi 
nit

utį

till 
IMI 
till 
HP 
nu 
nu

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

MEKANIKOS DIRBTUVE

LEOh’AS VâRMUSKAS
Telefonas írecado.-,)

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

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

išsimokėtinai.

JARDIM RIVIERA
Santo Amaro apylinkėje - nuėsta- 

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

Reikalingų informacijų gauti tik pas vienintelį įgalio- \\ 
tinį šias žemes pardavinėti musų tautietį Kazį Kmiliausk\, rua V 
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.

RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 2773 — 4 AND. — SALA 2 
TEL. 34-7482 — SÃO PAULO
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F o t o-S t u d i j a “BERNARDO"
ĮKURTA 1890 METAIS

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

dažais ir pastele.

ARTHUR SCHMIDT
Priimami pakvietimai į namus — Senų portretų reprodukcijos 
RUA SÃO CAETANO. 447 —TEL. 4-5576 — SÃO PAULO
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AVLNIDA DK. GIAUAULINI, 34-U — VILA ALPINA
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VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS 

L I N D O Y A

ALAUS VARYKLOSCOLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINTOJAI

JKMÀOJ CzWKIlifRI uu.
Limdoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, kurio 
puikų veikimą Į žmogaus sveikatą jau visi yra vien
balsiai pripažinę. Pabandykite. įsitikinkite ir visa

dos naudokite!
DTia ITT NO RTTPNOj 7QR 9 Posto 1 7QP7

TELEFONES s 51-4019 e 5U2223 S Ã O P A O L O
BinBaBrJi iBUSMlBMltoi»u«» »oir r>ti»Hrvt n wr
»4ir«BB*Aic B«i»BrwB«uutra ibbc «vj tu niftM.a runai m: .ü»í u.-.

UKnfí
UC«ú. -i, JI

5



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

Iš Lietuvos Parodos Komiteto S. Paulyje 
veiklos.

I. Augant Parodos lankytojų skaičiui, Komitetas krei
pia tai Parodos dižuruotojų dėmesiui ir prašo, galimai punk- 
tualiasniems būti.

Lapkričio mėn. 13 d. EI. ir Ant. Paviloniai minėjo sidabrinį vedybinio gyvenimo jubilėjų. 
Jubiliatai ir būrys . prietelių prie bažnyčios po mišių Vila Zelinoje.

II. Š. m. lapkričio mėn. 7 d. 10 vai. ryto įvyko musų 
Parodos filmavimas ir fotografavimas. Padaryta daug nuo
traukų, kurios, yra talpinamos mūsų spaudoje.

III. Be pavieniu asmenų, musų Paroda daug lankoma 
yra ir ekskursijų bei, vykstančių São Paulyje. Įvairių kon
gresų dalyvių. Vieną iš tokių Kongreso dalyvių lankymąsi 
Šiomis dienomis mūsų Parodoje, tenka atžymėti, kad ir Pir
mojo Pasaulinio Spaudos Kongreso São Paulyje kongresistus 
su musų spaudos atstovais Kongrese p. p. K. Čibiru ir kun. 
P. Ragažinsku priešaky.

Gruodžio mén. 7 d :
nuo 14, 30 vai. iki 19 vai- Albina Ambrozevíõiene.
nuo 19 vai. iki 23 vai. Januškis

Gruodžio mén. 8 d.: ,
nuo 14, 30 vai. iki 19 vai. Ona Matelionyté, o
nuo 19 vai. iki 23 vai. Juozas Karpavičius

Konsulas A. Polišaitis
Lietuvos Parodos K to Pirminnkas

o

IV. Parodos dižuruotųjų dėmesiui:
Tolimesnis dižuruotųjų Parodoj šiaip suskirstomas 

Lapkričio mėn. 27 d.
nuo 14,30 vai. iki 19 vai. M. Remečienė ir M. Ba- 

čiūlytė, o 
nuo 19 vai. iki 23 vai. Stasys Remeneius

Lapkričio men. 28 d.
nuo 12 vai. iki 18 vai. Danielė Ruzgaitė ir Karolė 

Pažėraitė - Kaseliunieuė 
Lapkričio mėn. 30 d.

nuo 14,30 vai. iki 19 vai Marija Bumblienė, o 
nuo 19 vai. iki 23 vai. Aleksandras Dumblis

Gruodžio mėn. 1 d.:
nuo 14,30 vai. iki 19 vai. Eudokija Polišaitienė, o 
nuo 19 vai. iki 23 vai. Aleksandras Bagdonas

Gruodžio mėn. 2 d.:
nuo 14, 30 vai. iki 19 vai. Jadvyga Jakubaitinė, o 
nuo 19 vai. iki 23 vai Jonas Širvidas

Gruodžio mėn. 3 d.:
nuo 14, 30 iki 19 vai. Elena Pavilionienė, o
nuo 19 vai. iki 23 vai. Motiejus Tamaliunas

Gruodžio mėn. 4 d.:
nuo 14, 30 vai. iki 19 vai. Elena Norbutas, o
nuo 19 vai. iki 23 vai. Kazys Bacevičius

Gruodžio mėn. 5 d.:
nuo 12 vai. iki 18 vai. Irena Zacharkienė ir Irena 

Adamavičiūtė, o 
nuo 18 vai. iki 23 vai. Bronius Šukevičius

S

p

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

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 
NAUJANYBIŲ

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų, 

Įvairių daiktų dovanoms, Įvairiausios riišies pečių- 

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

ISSIMOKEJIMUI.

Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.

ISiliiiHlIlhlllllllllllllllltllllllHlIlHIIIfllllillUlllllHhIllllimHillll s

IRMÃOS BâUZYS
RegisVad-o no C. R; C. sob o n.o 551

Praça São José, 8 Sal. 1 e 2 - V. Zelina - S. Paul©
Aberturas de firmas 
Encerramentos de firmas 
Transferencias de firmas 
Contrat. na Junta Comercial 
Dis^at. na Junta Comercial 
Escritas Fiscais
Es«ritas Comerciais

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

HORÁRI0 das 8 às 19 horas.

,— L. K. Moterų D-jos vaka 
re vykusiai suvaidintos kome 
dijos «Stebuklingoji daktarė» 
ir «Šeimos židinys», esant 
daug pageidavimų, bus pa
kartotos sausio mėn 16 d. 
(sekmadienį) 3 vai. p. p. Pro 
grama dar bus papildyta nau 
jais numeriais.

Padėka
Sąryšy su vakaru, Įvykusiu 

lapkr. mėn. 13 n., reiškiame 
nuoširdžiausią padėką:

1. Visiems artistams ėms už 
dalyvavimą programoje,

2. Kun. kleo. P. Ragažins- 
kui už parupinimą dokumentų,

3. Seselėms Pranciškietėras 
už salę,

4. L. K. B-nės chorui už 
paskolinimą staliukų, staltie
sių ir indų,

5 p. p. M. Adomavičienei, 
A. Baužienei ir V. Skurkevi. 
čienei už paaukotus skanės
tus bufetui

6. p.p. A. Skrebiui, P. Šimo 
niui, J. Baužiui, K. Trobai, 
J. Bagdžiui ir visoms šeimini 
nkėms už rūpestingą talką,

7. Visiems svečiams už ma 
lomi atsilankymą.

L. K. Moterų D-ja.

— L. K. Bendruomenės cho 
ras yra kviečiamas 20 d. gruo 
džio* televizijoje canal-3 išpil 
dyti dali kalėdinės progromcs.

— ŠĮ sekmadienį lapkričio 
mėn. 28 d 15 vai. gimnazijom 
salėje koncertuos rusų choras 
Programoj religiniai ir pašau 
liniai kuriniai Pakvietimus rei 
kia iš anksto įsigyti.

PAIEŠKOMI

1/. Šūkis Juozas, kilęs iš Ak- 
nyščių km. Debeikių valšč., 
Utenos apskr.
2/. Jančis Jonas, kiląs iš K u 
aiškio valšč., Panevėžio apskr. 
ir
3/. Masis Jonas, kilęs iš Mi- 
kierių km . Šimonių valš Pa
nevėžio apskr..

Ieškomieji arba apie juos 
žinantieji, prašomi atsiliepti: 
CONSULADO DA LTUaNIA, 
ru Jaguaribe, 477. São Paulo, 
Brasil.

— L. K. Bendruomenės cho 
ro suruoštas praėjusi sekma
dienį pikninkas į Santos gerai 
pasisekė. Oras buvo puikus. 
Be septynių autobusų, dar 
daug lietuvių buvo atvykusių 
privačiais automobiliais.

— Šį šeštadienį Liet. S-ga 
Brazilijoj Mokoje ruošia va
karą.

— Žurnalistas K. Čibiras 
paraJė p. Al Polišąičiui Lie
tuvos konsului laišką praneš
damas. kad sėkmingai sugrį
žo Į Montevideo.

— Seselės pranciškietės sa 
vo mokyklų mokslo metų už
baigimo programą ruošia 12 
u. gruodžio, 15 vai.. Vila Ze
linoje, gimnazijos salėje.

— Lapkričio^mėn. 1 d. mi
rė Al. Jakutis. Paliko nuliū
dusią žm ną.

— Lapkričio mėn. 18 d. m. 
rė Antanas Raslanas, 51 mi 
amžiaus, kilęs iš Utenos val
se. Paliko žmoną Teslė ir duK 
terį Joaną. Brazilijon atvyko 
1927 m.

— Lapkričio mėn. 20 d. Mo 
koje mirė staiga Juozas Miką 
lauskas, 43 m. amžiaus, kilęs 
iš Merkinės parapijos. Paliko 
motiną Kristiną ir seserį Vla- 
dzę.

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

Š. m. gruodžio mėn. 12 d., 14 vai. Mokos Carlos Gomes : ■ . .Of • ;
lietuvių pradžios mokyklos patalpose, šaukiamas antras 
visuotinis «Vyčio» narių, jaunimo ir kitų s-gai prijau
čiančių SUSIRINKIMAS - VAJUS.
Mokos ir kitų apylinkių jaun»imas ir prijaučiantieji kvie 
čiami šiame susirinkime skaitlingai dalyvauti.
Tėvai prašomi savo dtikras ir sūnus paraginti prie kil
naus Vyčio kultūrinio veikimo prisidėti..

BmWW Clfaica Dentária Popular
“#âo Juáas Tâdro”

DIRETOR: Dr. Augusto Ribeiro Leite 
Praça Sâo José, 8 - salas 3 e 5

I
 Vila Zelina

Dentaduras — Pontes — Extrações — ObUrações
DIURNA E NOTURNA

(Pabaiga iš 4 pusi.)

tuo reikalu paskaitė referatą. 
Buvo pasmerktos deportaci
jos, šeimų draskymas, nežmo 
niškas su suimtaisiais elgesys 
etc. Pavergtųjų Jungtinių Tau 
tu Seimas priėmė vienu balsu 
rezoliuciją, pasmerkenčią pri 
verčiamuosius darbus ir reik 
laujančią visus pavergtusius 
išlaisvinti. Seime dalyvauja 
per 200 pavergtųjų Europos 
tautu atstovų ir stebėtojų. Ir 
amerikiečių 19 milijonų darbi 
ninku vardu Seimas buvo pa 
prašytas visus darbo žmonių 
klausimus spręsti pozityviai.

T Elta
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PIGIAI ir geromis sąlygo
mis yra proga nusipirkti vai 
gomam kambariui baldus (sa 
la ke Jantar). Kreipkis Rua 
Venda Nova, 89.
tniaiiaoniaiiaaiiaaraaBicBiiiaBacasaiRaiB^aiiaiaiB 
aaaalaaiaaaiaaaaaaa. aaaaDaacaaaaaaaaaaaavaaaBuaR

REIKIA ŠALDYTUVO?

Jį pirksi pigiai, (Geladeira 
Comercial) 2,5 aukščio ant 
200 pločio su 4 durim, tinka 
Barui, Restoranui ar pensio
nui. Smulkesnių informacijų 
vietoje. Av. Zelina, 722.

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

Vytas Tijūnėlis Vila Zeline 
je, ' Av. Zelina, 851

PARDUODA BARĄ SU GE
RA KLIENTŪRA - FREGEZI- 
JA. Vieta patogų prie gere 
susisiekimo. Uždarbis geras. 
Daugiau informacijų kreiptis 
į patį savininką virš nurody
tu adresu.
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