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Kalba is anapus geležinės uždangos
atvykusieji.
Tarnautojas Vladas Mironas
iš Vilniau^, kuris prieš kelis
mėnesius dar vaikščiojo Vil
niaus gatvėmis, šiandien jau
laisvuose Vakaruose, kalbė
damas per Amerikos Balsą
pavergton Lietuvon pasakė:
«Musų išvykimas vakarų pa
saulin nebuvo tik kailio gel
bėjimas ar pasinešimas lai
mės ieškoti. Atvykome pašau
liui skelbti tą baisią tikrovę,
kurią lietuviai išgyvena bol
ševikinėje priespaudoje. Bū
dami Vakaruose, mes esame
liudininkai ir balsas savo pa
vergtųjų brolių lietuvių, mes
esame pasiryžę laisvam pa
sauliui skelbti ir kalbėti už
tuos, kuriems okupantas yra
užčiaupęs burną»...
Darbininkas Mykolas Bakanas iš I aui o, kalbėjot Aš esu
Mykolas Bakanas iš Kauno,
Žaliakalnio. Kai tariu šiuos
žodžiuos, aš matau savo bran
gius ir ištikimus draugus-Vytautą, Praną ir Aleksą, išlydė
jusius mane ir mano kelionės
bendrą Vladą Mironą, į dide
lę kelioną - į laisvąjį pasauNeseniai mes išsiskyrėme
Vilijampolėje, prie «Generalkos» tilto, tvirtu rankų paspau
dimu. Jus linkėjote
mums
nesuklupti kelyje ir laimingai
pasiekti tikslą. Kelionėje mus
globojo ir saugojo Aukščiau
siasis Laimigai pasiekme lais
yusius Vakarus ir šiandien
galime tarti žodį iš laisvojo

Brangieji mano broliai! Skir
tis su Tėvynė, kad ir laikinai,
nėra lengva. Dažnai sunku ir
graudu. Bet jus žinote, kas
mane ir daugelį kitų privertė
išsiskirti su gimtuoju kraštu.
Aš pats esu darbininkas, juo
džiausias proletaras Bėga u
ne nuo savo brangios Tėvy
nės, bet nuo tų, kurie skelbia
nešą darbo žmonėms laimin
gą gyvenimą, gerovę, kurie
sakosi dirbantį žmogų iš lais
vinę nuo vargo, skurdo ir iš
naudojimo. Ir kaip keista,
kad darbininkas žmogus turi
bėgti nuo tų» išlaisvintojų»,

kurie tariasi esą jo reikalų
gynėjai...
Man skauda širdį, kai čia
stebiu Vakaruose, gyvenan
čius žmones. .Jie kuria gražią
savo ateitį, ir savo pačių gy
nimą. Laisvė, pagarba žmogui,
pakankami uždarbiai, sotus
valgis, dailus apsirengimas,
baimės jausmo nebuvimas, da
ro gyvenimą gražesnį, kelia
nuotaikas kovoti, dirbti, roylė
ti žmones ir gyvenimą. Tad
lengva si)prasti, kodėl laisva
sis pasaulis priešinasi komu
nizmui ir kodėl jis deda pas
tangas sutramdyti svetimų
kraštų grobikus, panaikinti
priespaudą, žmogaus teisių, ir
laisvių užgniaužė jus.
Mieli
broliai lietuviai! Pasiekę lais
vuosius Vakarus, mes pasako
jome apie žiaurią padėtį Lie
tuvoje...
Laisvės diena tikrai ateis.
Laisvojo pasaulio parama yra
pavergtųių ir nuskriaustųjų
pusėje. Tad ištverkite, nesu
klupkite po sunkia okupacijos
našta. Baigdamas savo žodį
sveikinu visus savo draugus,
pažįstamus, visus laisvės troš
kimais gyvenančius lietuvius.
Tvirtybės ir ištvermės»!
Atvykusiais iš anapus gėlu
žinės uždangos parodė aide
lio susidomėjimo didžioji pa
šaulio spauda, jos korespon
dentai, radio stotys. Jų prane
Šimus lietuvių, rusų ir kitomis
kalbomis perdavė Amerikos
balsas, Laisvos Europos radi
jas, Britu BBC, Vatikano. Ro
mos ir kiti radijai, iškeldami
didelį musų tautos atsparumą
ir ryžtingumą.
Sekančiame «M. L.» nume
ryje bus smulkiai aprašyta
apie darbininko gyvenimą Lie
tuvoje, kurį labai gerai žino
tik ką atvykusieji iš paverg
tos Lietuvos.

Churchūui 80 metu.
Gruodžio mėn. 1 d. Anglijos
ministeris pirmininkas atšven
tė 80-tą gimtadienį. Churchill

Žurnalistas K. Čibiras ir Lietuvos Konsulas São Pauly p. Al. Polišaitio dienraščio
«A Gazeta» redakcijoje, redaktorių tarpe.

yra didelis politikas ir kariškis, jurų admirolas, Pirmojo
pasaulinio karo metu buvo
jurų karininkas.
Sukakties proga Churchill
gavo daug sveikinimų, apie
šimtą tūkstančių telegramų ir
laiškų. Churchilo nuopelnai
Anglijai ir Europai yra dideli.
Bet savo politikoje yra pada
ręs šiandien ir sunkiai atitai
somų klaidų. Jis kartu su Ruz
veltu didelę Europos dalį pa
liko anapus geležinės uždan
gos. Ir Lietuva yra Churchillo ir Ruzvelto politikos auka.
Vargu jau jubiliatas atitaisys
ištisoms tautoms padarytą
skriaudą. Daug kam Churchi
Uo vardas primena naujos ko
monistinės vergijos pradžią.

— Spauda praneša, kad ne
senai buvo sušauktas slaptas
Brazilijos komunistu kongre
sas. Spėjama, kad kongresas
įvyko Goiaz estade. Kongreso
nutarimai buvo paskelbti ko
munistinėj spaudoj. Pažymėti
na, kad komunistai Brazilijoj
pradėjo vartoti naują taktiką.
Jie tvirtina, kad paėmus jiems
valdžią, nuosavybė, nei žemė
nei industrija nebus atimta
i., privucių runku. Jie tik ve
il j. „griežtą kovą suj ameriko-

niškais kapitalistais.
Partijos generaliniu sekre
toriumi perrinktas Luiz Car
los Prestes.
Maskva dar vis tebeturi vii
čių kaikuriuose P Amerikos
kraštuose įvesii komunistinę
tvarką. Komunizmui prinokęs
kraštas buvo Guatemala. Bet
ten įvykęs perversmas sumai
šė visus komunistų planus.
Toliau komunizmui plėstis pa
lanki dirva laikoma Gili ir
Brazilija.

Popiežiaus atstovas São
Paulyje.
Šį šeštadienį šv. Tėvo nun
cijus su oficialiu viz.'tu atvyks
ta į São Paulo. Tarp kitų pro
gramoj numatytų punktų, bus
viešos šv. Tėvo atstovui pa
gerbti manifestacijos suruoš
tos Praça da Sė, prie naujos
katedros, šį šeštadienį 18 vai.
Katalikai yra kviečiami gau
šiai dalyvauti.

Jei nepaleis lakūnus, blokuos
Amerika grasina komunistinei
Kinijai už nuteisimą trylikos
lakūnų ilgiems metams kalė
jimo neva už špionažą. Ame
rika reikalauja, kad neteistie
ji būtų tuojaus paleisti. Prie
šingu atveju blokuos Kinijos
krautus.

<— Pabaltijo Konsulų São

Vak. Vokietijos

Pantyje, suruošto Pirmo

jo

Pasaulinio

Kongreso

Spaudos

reprezentan

parlamentas gruodžio mėn. 15
d. pradės diskusijas Londono
ir Paryžiaus sutarčių reikalu.

tams pagerbti «coctailio»

dalyvių grupė su

Lietu

vos Konsulo žmona E, Po
lišaitiene

kalbančia

su

São Paulo Valdžios Pro

tokolo Šefu p. Jose Joffre

Detefono fabrikas S,
lyje

Pau

Importo ir Eksporto Bankas
Amerikoje pranešė, kad ski
ria pusantro milijono dolerių
statybai cheminių išdirbinių
fabrikui.

da Silva Mello.

Prancūzu

parlamentas

pakeitė konstituciją suprastin
damas įstatymų projektų prie
Lietuvos nacionalinė
M.Mažvydo biblioteka

m<mo eigą, bei aiškiau api
brėždamas parlamento palei
dimo galimybes vyriausybės
kr.zes metu.
— Belgijos sostinėje, Bruxelo mieste bu>
.-lalytus
bokštas 57U metru
.kštumo,
kuris bus naudojamas televi
zijos stoties ir metereogijos
tyrimimas. Naujas bokštas
bus du kart aukstesnis už
prancųzų Eifelio bokštą.

— Anglijos krašto apsaugos
ministeris kalbėdamas parla
mente pranešė kad numatyta
panaikinti prišlėktuvinė arnle
rija sąryšyje su vykdoma tau
pumo programa. Be to, šian
dien modernieji lėktuvai taip
aukštai skraido, kad jokia ar
tilerija negali jų pasiekti.

Kruzeiras tębekripta.
Naujai vyriausybei su prez.
Café Filho pryšakyje, inflaci
ja, pinigo vertės kritimas, su
laikyti nepavyksta. Pragyve
nimas kasdien brangsta. Dras
tiško taupumo
nepavyksta
pravesti. Pragyvenimas diena
iš dienos sunkėja. Kredito ga
vimas kas kart vis labiau
varžomas. Reikia laukti kai
kurių industrijų uždarant sa
vo duris ir atleidimo darbi
ninkų. Del krašto ekonominės
padėties visuose sluoksniuose
jaučiamas susirūpinimas?
Pats sunkiausias Brazilijai
reikalas yra suvesti užsieni®
prekybos balansas. Kava vie
nintėlis ramstis. Kitų produk
tų
eksportas
palyginamai
yra mažas. O įsivežti reikia
net ir tokių, kurių galima pa
ciame krašte užsiauginti. Pav.
Brazilija kviečių praėjusiais
metais įsivežė už pusketvirto
bilijono kruzeirų. Jeigu kvie
čių ir žibalo nereiktų svetur
pirkti, krašto ekonominė pa
dėtis butų visai kitokia.
— Maskvoje šiomis dieno
mis buvo susirinkę komunistų
satelitinių valstybių atstovai,
kur svarstė suvienyti visų k®
monistinių kraštų ginklo pajė
gas, kas praktiškai jau senai
jėga, padaryta.
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K O L C H O Z A I
pagirdytų karyių skaičių.

(Tąsa)
FERMŲ VEDĖJAI - rūpi
nasi jiems patikėtais gyvu
liais bei paukščiais. Pasiten
kinti, kad kolchezo, pav. kiau
lių ferma būtų laipsniškai iš
vystoma — jie negali, nes tai
butų plano sabotažas. Jie tu
ri kolchozo pirmininką nuolat
spausti, kad jis per revizijos
komisiją kreiptųsi į rajono že
mės ūkio skyrių, prašydamas
banko paskolos galimai didės
niam skaičiui gyvulių ir pau
kščių. Fermų vedėjams nes
varbu, ar kolchozas tuos gy
vulius įstengs išlaikyti, turės
pašaro, pastatų. Jiems rūpi
tik viena — darbadieniai, ku
rie fermų vedėjams apskai
čiuojami pagal įvykdyto pla
no procentą. Bet gyvulių bei
paukščių išvystimo planus vai
sčiaus žemės ūkio skyrius yra
nustatęs tiek didelius, kad fer
mų vedėjai yra patenkinti, jei
per metus jiems pavyksta su
daryti 1/3 darbadienių.
Normaliai kolchozas turi tu
rėti šias fermas: 1. raguočių,
2. kiaulių, 3. paukščių. Pasta
ruoju metu gyvulininkystės
pianui suaktyvinti valdžia prie
kolchozų priskyrė vadinamas
«nuolatines komisijas gyvuli
ninkystei išvystyti».

MELŽĖJOS — tris kartus
per dieną melžia nustatytą
skaičių karvių (paprastai nuo
10 ligi 15). Primelžtą pieną
tris kart per dieną su mati
ninko orderiais turi pristatyti
į pieno surinkimo punktą, ku
riame kontrolasistentas kiek
vieną kantą į jos dedamą die
nyną įrašo pristatyto pieno
kiekį ir pieno riebumo pro
centą. Melžėjos iš savo pusės
kontroliuoja šėrikes, ar jos
laiku ir tinkamai karves pa
šeria, nes melžėjoms darba
dieniai apskaičiuojami ne pa
gal išmelžtų karvių skaičių,
bet nuo primelžto pieno kie
kio. Vasaros metu, kai karvės
ganosi, kartais joms per die
ną pavyksta sudaryti ligi 2-jų
darbadienių, kai žiemos metu
vienam darbadieniui sudaryti
joms reikalinga 8-nių, o kal
tais ir 10 dienų.
Nereta, kad melžėjos, susi
tarusios su šėrikėmis, vaka
rais ar naktimis suvaro gyvu
liūs į pasėlius, kad tik sekau
čią dieną daugiau pieno pri
melžtų. Gi kad sunaikinama
dalis pasėlių, joms nerūpi, nes
tai yra valstybinis turtas. Joms
rūpi jų pačių darbadieniai.

KALVIS — taiso ūkio pa
dargus. Bet jo darbas prikiau
so ir nuo srities ar rajono že
mės ūkio tresto valdybos. Jei
ši valdyba nepristato valsčiaus
žemės ūkio skyriui (o taip
dažniausiai ir būna) anglių,
atsarginių dalių, liedinimui
reikalingos medžiagos ir t.t
— jų negauna kalviai, tai ir
žemės ūkio įrankių, mašinų
bei padargų taisymas tęsiasi
iš metų į metus. Dėl to taip
dažnai skaitome sovietinėje
GI RDY l’OJAI. Tik vienam spaudoje nesuvežtus javus ar
-- antram kolchoze girdymas sužlugdytus kitus kolchozu
yra mechanizuotas. Tad dide nius planus.
lė kolchozo darbo jėgos dalis
Ir kalvio darbas yra įverti
t er ištisą dieną turi vežti van namas darbadieniais, kuriu
denį.
apskaičiavimas priklauso nuo
Gydytojams darbadieniai to, kiek kalvis per dieną i
apskaičiuojami pagal, prisem dirbo darbo taškų, t. y. įsuk
to, privežto vandens kiekį bei sraigtų, suvirino susprogusi

ŠĖRIKĖS — pagal fermų
vedėjų nurodymus nustatytu
pašaru šeria gyvulius ir pau
kščius.
Visi gyvuliams šerti bei
paukščiams lesinti reikalingi
pašarai bei grūdai iš sandė
lio yra gaunami tik pagal or
derlus, kuriuose be šėrikės
turi pasirašyti ir fermos vedė
jas. Be orderio šėrike negaus
nė vieno grūdo.

Kaip jie mus sušaudė
Pulk. J. Petraitis

(Tąsa)
Niekad negirdėjau, kad jis
nusikeiktų bei sublevyzgotų,
matyti, jis buvo gerų tėvų ir
iš mažens gerai išauklėtas.
Jis man sakėsi, kad jo tėvas
prieš D. karą buvęs aukštas
tarnautojas. Škvorcovas savo
tėvus labai mylėjęs. Iš pasi
kalbėjimų su juo supratau,
kad yra geras pedagogas ir my
Ii savo darbą. Dabar tik nuo
to darbo pašauktas į kariuo
menę, baigęs politinių vadovų
kursus ir paskirtas jaunesniuo
jn „poiitruku“
arti
ierijoj. Jo tėviškė už Maskvos,
buvusioj Vladimiro guberni
joj. Mes dabar su juo visiškai
atvirai kalbame apie karą ir
politiką.
Visi sykiu džiaugiamės, gan
darni žinių, kad vokiečiams
gerai sekąsi. laukėme, kad
tik jie greičiau ateitų mūsų
išlaisvinti Skvorcovas sako,
kad rusas kovotojas negalės
kariauti, nes nėra vadų ir nė
ra už ką kariauti. Leniną ir
Molotovą, jisai sako, rusai dar
šiek tiek gerbia, bet Stalino
su visa jo enkavedistų gauja
baisiausiai neapkenčia. Tik
visa nelaimė ta, kad rusai ne
beturį jokio sunratimo. kaip
žmonės pasaulyje gyvena, nes

jiems per tiek metų taip jkal
ta j galvą, buk kapitalistinėse
valstybėse darbo žmonės ken
čią nerpsakoma skurdą
— Mes. raudonosios armijos
kovotojai, kol nebuvome ma
tę jūsų krašto, kaip jūs gyve
nate, iš tikrųjų manėme, kad
taip ir yra, kaip mums sakė,
bet čia pabuvę įsitikinome,
kad mums perdėm melavo,
melavo ir dar tenai tebemeluo
ja Nors čia mūsų Kovotojai
uždaryti ir nuo žmonių izoli
uoti, kaip kaliniai, bet vis tiek
kai ką mes gauname pamaty
ti ir suprantame, koks yra
tarp jūsų ir mūsų žmonių gy
venimo skirtumas...
Gaila Juozo. Jau kelinta
diena jis serga, nieko neval
go, karščiuoja Vieną penkta
dienį ateina prižiūrėtojas, lie
pia jam, dar negalinčiam vai
kščioti, pasiimti savo ir valdi
nius daiktus ir išsiveda. Veda
kalinius ir iš kitų skyriaus
kamerų. Mums jau aišku, kur
juos veda: jie jau ..nematomo
teismo“ nuteisti ir vežami
Rusijon į darbo stovyklas. Rū
syje paskaitys jiems teismo
sprendimus...
Vieną naktį, mums begulint,
staiga atsidaro mūsų kameros
durys ir Įsibrauna visa eilė
vyresniųjų kalėjimo tarnauto

ratlankių, išliedino dalių ir 1.1.

SANDÊLNINKO — žinioje
yra visi kolchozo grūdai, dar
žovės, pašarai nesezoninio
darbo įrankiai ir t. t. Sandėlninkas turi vesti sandėlio pa
jamų ir išlaidų knygas, kurios
visada turi atitikti valand. pa
dėtį. Pagal okupuotos Lietu
vos prokuroro G. Sacharovo
įsakymą sandėlninkas neturi
teisės be kolchozo pirminin
ko išrašyto orderio išduoti iš
sandėlio nė vieno grūdo, nes:
«kolūkio nuosavybę ir turtą
reikia saugoti kaip savo akies
vyzdį...», nes «kolūkinė nuosa
vybė yra šventa ir neliečia
ma» (Tiesa, 1050 8-1, Nr. 179)Sandėlninkas ta griežtai lai
kosi, nes už mažiausią truku
mą jam gresia 7 metai kalė
jimo. Ir jei, pavz. į sandėlį
pristatant grūdus, važtaraštyje
pažymėta 50 kg. rugių, o san
dėlininkas patikrinęs randa
tik 49,6 kg. turi pasikviesti
pirmininką ar revizijos komi
siją ir kartu surašyti trukumo
aktą, kad kolchozo vadovybė
tuoj pat galėtų imtis reikia
mų žygių nustatyti, kur tie
400 gr. rugių pradingo.
Sandėlninkas iš pirmos jo
pradėtų pareigų dienos turi
aptverti sandėlį stipria tvo
ra ir, jei jam atrodo, kad «vi
suomeniniam turtui» tokios
apsaugos nepakanka, išreika
lauti iš valsčiaus įgulos san
dėlio apsaugai 5—6 stribus.
(B. D.)

jų rusų ir lietuvių, pirmiau
buvusių arkliagių ir vištgaudžių. Dabar jie labai dideli,,
ponai“. Tuojau įsako mums
atsikelti ir neapsirengus išsi
rikiuoti vienon eilėn, kiekvi
enam palei savo čiužinį Pra
dėjo krėsti: čiužinius, antklo
des, pagalves, drabužius ir
11. Jie dažnai netikėtai nak
timis darydavo takias kratas,
nes mes nes miai buvome krės
ti, visiškai netikėtai mus užk
lupo. Bekrė^dami rado Vikci
aus švarke po pamušalu nau
ją cheminį pieštuką, apie ku
rj jis patsai nieko nežinojo,
mano pagalvėje po čiužiniu
cheminio pieštuko trumpą ga
liuką, kuris buvo visos kame
ros nuosavybė, ir Petro kamaše po stalu iš papirosų gil
zių surištą popieriukų punde
lį, ant kurių aš tuo trumpu
pieštuku apysakaitę buvau
parašęs. Iš to kilo visa ,, kon
trrevoiiucija“. Vikeiaus, mano
ir Petro surašė vardus, tėvo
vardus, pavardes ir pridėjo
prie to rašto pas mus atras
tus mūsų nusikalstamuosius
Įrodymus. Blogiausia mūsų
Petrui, kad jo kamaše rado
tą popieriukų pundelį. Tai bai
s'ausias kontrrevoliucinis dar
bas, nors tos apysakaitės tu
rinys nelabai buvo panašus į
„kontrrėvoliuciją“. Petras ne
pasakė, kas ją rašęs. Jei bū
tų ir pieštukus pas jį radę,
tada jam būtu garantuotas kar
ceris, bet dabar dar neaišku.

J. Augustaitytė - Vaičiūnienė

Saulėlydžio kelias
Kai tik saulėlydžio keliais
Šilkinis vakaras ateis,
Nusidabruotcm tolumom
Einu sodybom apleistam.
Languos užgesę žiburiai...
Žvaigždžių palydi mirguliai.
Nebesunki kelionė tolima,
Šalis kai šaukia mylima.

Žiupsnelis žemės Lietuvos
Ir šviečią žymės ant kaktos
Jai pasakys, kad aš grįžtu
Su antspauduotu Jos raštu.
Ir pro sargybas naktines,
Tylias ir pilkas, jis praves.
Einu. Slaptažodį, rodos, turiu,
Užburtą skambančiu variu.

Štai dunkso mėlyna giria,
Apjuosta vortinklių gija.
Jų lapai šlamesiais tyliais —
lai partizanai kalba jais.
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Kiekvienas gyvas, spindintis krauju,
ir skleidžiasi gyvenimu nauju...
Akmuo ties posūkiu stačiu
Su antspaudu takiu pačiu.

Po juo urvu požeminiu...
Veidai ten brolių, giminių...
Iš jų, vainikais papuoštos, kaktos
Atspėji slaptąįžodį Lietuvos.

Švytuoja rytmečio žara.
Skubu namo. Bet jų ten nebėra.
Bučiuoju žemę. Taip graudu...
Ir svetimoj šalyje pabundu.

Po to prasidėjo kamantinė
jimas: kasdien po vieną iš
mūsų kameros šaukia kalėji
mo tardytojas: Iš kur atsirado
pieštukai, kieno jie yra, kas
rašė, ir t.t.“. Gegužės 30 d.
vakare iššaukė ir mane. Aš,
pamatęs ant tardytojo stalo
lą patį popieriukų pundelį,
ant kurių buvo mano apysa
kaitė parašyta, ir tuos pačius
pieštukus, nelaukdomas, kol
jis mane pradės kamantinėti,
prisipažinau:
— Tamsta viršininke (vadi
nau jį viršininku, nes tada
dar nežinojau, kad jis yra ka
Įėjimo tardytojas), šią apysa
kaitę aš parašiau, tik apsiri
kęs įdėjau ją ne į savo, bet
į Petro K. kamašą. Pieštuką
radome pasivaikščiojimo me
tu lauke. Aš jį laikiau savo
pagalvėje po čiužiniu.
Tardytojas nieko man nesą
kė, tik kažin ką rašė. Paskui
pakvietė palydovą, kuris nu
vedė mane atgal į kamerą.
Visi jau gulėjo. Naspėjau dar
nusirengti ir atsigulti, kai vėl
atsidarė kameros durys, ir
prižiūrėtojas liepė man apsi
rengti, pasiimti visus savo ir
valdinius daiktus. Taip smar
kiai išsigandau, manydamas,
kad mane jau vėl į karcerį
veda, išeidamas iš kameros
net ir su savo draugais nea
tsisveikinau.

94 ji IR JOS GYVENTOJAI
Tam pačiam trečiam aukš

te mažutė kamera su keturio
mis, prie sienų prirakintomis,
geležinėmis lovomis. Pro lan
gą matyti Senamiesčio dalis,
Aleksotas. A. Freda ir aviaci
jos aerodromas kaip ant del
no. Ši kalėjimo dalis, antram
ir trečiam aukšte, vadinasi
ketvirtuoju skyrium. Šiose
kamerose sėdi nebe paprasti
nusikaltėliai, kurie buvo kal
tinami tik tuo, kad jie tarna
vo nepriklausomoj Lietuvoj,
bet aktyvūs kontrrevoliucinio
kai, kurie dabar kuo nors pa
sižymėjo, norėdami išvaryti
bolševikus iš „savo“ tėvynės.
Devyniasdešimt ketvirtoj
kameroj sėdime penki vyrai:
aviacijos kapitonas Stasys J.,
Jonas G.. Jonas D., „politru
kas“ Koniušenko ir aš. Vėliau
atvarė dar Vaclovą K.
Stasys J. ir Koniušenko ne
seniai buvo grįžę iš karcerio,
buvo po tris paras nubausti
už pasipriešinimą žydukui
barzdaskučiui. Mat, tas šlykš
tus žydpalaikis taip kirpdavo
mums plaukus, jog būtinai tu
rėdavo palikti plaukų dryžės
ant galvos, kad utėlės turėtų
kur pasikarti.
Tur būt, niekas nebuvo
taip žiauriai iškankintas tar
dymų metu, kaip vargšas ka
pitonas.
(B. D.)
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Pavergtųjų Jungtiniu Tautu Seimas
Zigmas Nagorski.gjr.
Prieš kurį laiką New Yorke
įvyko PJT (Pavergtųjų Jung
tinių Tautų) Seimo septintasis
ir aštuntasis posėdžiai, kurie
svarstė priverčiamuosius dar
bus ir apskritai politinių kali
nių likimą komunistų paverg
tuose kraštuose, pabėgėlių iš
bolševikinio «rojaus» padėti,
moterų darbo sąlygas, RytųVakarų prekybos teigiamybes
ir neigiamybes.
Ne visiems dar yra supran
tama šio seimo paskirtis, kas
ir kaip jį sudaro. Faktiškai
šis seimas yra įsikūnijimas vi
su tų norų, kurie tiesiogiai ar
netiesiogiai interesuoti paverg
tosios Europos likimu. Pirmiau
šia, be abejojimo, šis Seimas
yra skirtas žmonėms, kurie
priversti gyventi komunisti
niame režime ir kurių balsas
todėl negali pasiekti šiapus
geležinės uždangos. Antra ver
tus, šis seimas yra pačių trem
tinių balsas. Pagaliau, šis sei
mas daugiau ar mažiau išreiš
kia nuotaikas ir senosios Ry
tų Euro os išeivijos, įsikūru
sios Amerikoje, nes ir šios
išeivijos širdys ir mintys nuo
lat traukia į savo gimtąjį kraš
tą. Ir seimas, judindamas šių
kraštų išlaisvinimo bylą, tuo
pačiu kalba ir už tuos ameri
kiečius, kurių tėvai, seneliai,
ar proseneliai yra iš ten kilę
ir kurie taip pat nori, kad ko
munistinis agresorius būtų iš
vytas ir nubaustas.
PJT Seimas, pirmą kartą
] osėdžiavęs rugsėjo 21 d., bu
a o iš dalies rezultatas ir tos
padėties, kad tautos anapus
geležinės uždangos nėra ats
tovaujainos Jungtinėse Tauto
se. Niekam nekyla nė mažiau
šio abejojimo, kad šiandieni
nės LenKijos ir Čekoslovaki
jos tariamos delegacijos Jung
tinėse Tautose šių valstybių
neatstovauja. Kaip lygiai nie
kam neateina mintis, kad So
vietų Sąjunga galėtų atstovam
ti Baltijos valstybėms, klasta
ii jėga II jo pasaulinio karo
j radžioje prijungtoms prie
Sovietų Rusijos. Tikro atsto
Vitvimo trūkumas ir buvo va
da pamėginti jį užsitikrinti.
Jei Jungtinės Tautos turi rei
kalo su pavergtųjų valstybių
primestinės valdžios viešpa
čiais, tai tremtiniai savo ruož
tu atstovauja savosioms tau
toms, visiems jų sluogsnianis:
darbininkams, ūkininkams, tar
nautojams, studentams ir kt.
Nežiūrint savo skirtingų nu
sistatymų, savo sunkumų, sa
vo gyvenimo įvairiuose sveti
muose kraštuose, nežiūrint
savo tremtiniškumo, egzilai
įstengė nugalėti savo vidaus
problemas ir sudaryti vienin
gą organą atstovauti paverg
tiesiems kraštams. PJT Sei
mas yra nuolatinis priminimas
Jungtinėms Tautoms, kad lais
vasis pasaulis neužmirštų tų,
kurie diena iš dienos gyvena
fizinį ir moralinį komunisti
nės valstybės terorą, vykdo
mą ži aitriausios tironijos, ko
kia kada nors yra buvusi.
Savo deklaracijoje pirma
jame seimo posėdyje PJT ne
tik pabrėžė savo pagrindinį
siekimą - išlaisvinti savo pa
vergtuosius kraštus, - bet ir
palaikyti pavergtųjų tautų lais
vės viltį.
Artimiausiame PJT Seimo
posėdyje numatyta svarstyti
darbo sąlygų ir darbininku
organizacijų padėtis paverg
tuose kraštuose. Visiems ge
rai suprantama, kad organiza
vimosi teisė yra viena iš pa
grindinių asmens teisių ir kad
darbininkų teisė“ organizuotis
į profesines sąjungas yra nea
tskiriama nuo darbo laisvės.

PJT Seimo reikšmę jau yra
pripažinę ir laisvojo pasaulio
politikos bei darbo vadai. Di
džioji JAV spauda atžymėjo
seimo atidarymą ir jo darbus.
Tatai atžymėjo ir JAV televi
zijos stotys, radijas ir kino
apžvalgos.
PJT Seimo nuolatinis pre
zidentas yra Latvijos delega
cijos ir Latvijos Laisvės Ko
miteto pirmininkas dr. V. Masens. Atskiriems Seimo posė
džiams pirmininkauja iš eilės
kiekvienos tautinės delegaci
jos pirmininkas. Seimo gene
ralinis sekretorius yra rnmu
nas Brutus Costę.
Neabejotinai yra svarbu,
kad PJT Seimo darbai būtų
juo plačiau žinomi. Tam ge
riausiai gali pasitarnauti span
da. IJetuvių spaudos žinios
netiesioginiu būdu pasiekia
ir plačius lietuviškai nekal
bančios publikos sluogsnius.

Lietuviu Sąjungos
Brazilijoje Vakaras
Pereitą šeštadienį fvlokoje
•Sąjunga suruošė vakarą, ku
riame buvo suvaidinta Jono
Skinkio 1 veiksmo Komedija
«Moters Kerštas». Vaidino ži
nomi kolonijoje artistai-mėgė
jai Ona Zagorskaitė ir Auta
nas Rudis. Zagorskaitei nieko
prikišti negalima. Ji ekspulsyvios įsimylėjusios tarnaites
rolę atliko su Įsijautimu, ge
rokai prajuokindama publiką.
Antanas Rudis suvedžiotojo
kavalieriaus rolėje pasirodė
gerai, tik patartina, kalbant
su partnere, žiūrėti i ją. o
ne į publiką. Kitos artistės
mėgėjos, būtent, Ona Matelio
nytė, Zito Levickaitė ir Irena
Šimonytė dar naujokės sceno
je, tačiau galima numatyti.

kad jos taip pat bus mūsų ko
lonijos pažibos. Veikalėlį su
režisavo A. Dutkus.
Antroj daly gražiai pasiro
dė Irena Adomavičiūtė, sugro
dama IV Šimtmečio Sâo Pau
lo įkūrimo maršą. Visų dėme
sį patraukė tautinių šokių
grupė iš jaunučių lietuvaičių
tautiškais drabužiais (J. ^imo
nytė, E. Narbutyte, L Adoma
vičiutė, A. Garškaitė, A. Kas
kevičiutė, A. Antanaitytė, M.
Kleizytė ir J. Kryžiutė), ve
dama mok poetės M. Vinkšnaitienės, su užsidegimu su
šokusi «Kepurinę» ir «Malūne
lį». Akompanavo pianu Rita
Sprogis Dainavo solo «Tuas
mãos» - Fr. Mignoni ir ariją
iš Buterfly Henriqueta Ehler.
Pirmoji daina jai kiek blan
kiai išėjo o Buterfly ariją
dainuodama ji pasirodė visa
me savo stiprume. Rita Spro
gis sudainavo bei pianu pas
kambino C o re n g rato - S Cordillo ir Vaisa di Musetta. Jos
švelnus sopranas nuskambė
jo svajingai, nuotaikingai. Be
to, publikai pasirodė visų my
limas solistas Kazimieras Am
brozevičius. sudainuodamas
Tailat Kelpšos «Ne margi sa
kalėliui». J. Gaubo "Dul did
dūdelė» ir dar porą dainų su
d.deiiu įsijautimu. Jis sušilau
kė ypatingų ovacijų.
J. V-tė

— Lietuvių rašytojų metraš
tis, leidžiamas paminėti span
dos iškovojimo 50 metų ir
tremties 10 metų sukaktim.
Metrešty dalyvauja kelios
dešimtys lietuvų rašytojų, re.
daguoja Jonas Aistis ir Ste.
pas Zobarskas, leidžia Gabi,
jos leidykla. Knyga bus stam
b i, nemažo formato, apie 500
nsl., įrišta į drobės viršelius.
Meniniu apipavidalinimu rūpi
naši dail. Pranas Lapė Metraš
čio medžiagą sudaro prozos,
poezijos, dramos, ir literatūriniai straipsniai.

Leonardas Žitkevičius

Saulutes Veidrodis
Žvelgia sesė veidrodėliu,
Sau kasas bepindama.
O pro atvirą langeli
Saulė šypsosi linksma.
— Ei, saulute skaisčiaveide,
Taip meiliai į mus žiuri!
Kai šukuoji aukso plaukus,
Veidrodėlį ar turi?

Ir atsako jai saulutė:
— Veidrodėli aš turiu
Kai į jūsų tėviškėlę
Savo spindulius bėriu.

Aš regiu ten savo veidą
Nemunėlio gelmėse,
Ir pavasario žiedeliuos,
Ir vaikučių akyse.
(iš eik rink, «Saulutė Debesėliuos»
4^
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- Alė Rut» - Arbačiauskie
nė išvertė lietuviu kalbon žy
miojo prancūzu rašytojo Gus
tave Flaubert romaną «Mada
me Bovary» ir ieško jam lei
dėjo.

ką «Po raganos kirviu», šitie
metu baigė rašyti naują paša
kojimą vaikams, kuris bus
dvigubai didesnis .už «Raga
nos kirvį».

— Liet, prozos antologija,
redaguojama
Bern. Brazdžio
— Vlado Andriukaičio apy
nio
jau
eina
prie
galo. Ypač
saką iš Vytauto Didžiojo lai
įdomios
medžiagos
sutelkta iš
kų — «Audrą Žemaičiuose» pirmųjų mūsų beletristų.
An
— išleido Gabijos leidykla. tologiją leidžia Liet. Spaudos
Pirmoji laida buvo išleista Klubas Chicągoje.
Vytauto Didžiojo metais Lie
tuvoje ir turėjo didelį pasise
— Liet, teatro almanachas,
kimą.
kurį rengia aktorius Stasys
Pilka. Chicągoje jau spausdi
— Pulgio Andriušio humo namas. Spaudos darbus atlie
ristinis romanas «Tipelis» kny ka. Morkūno spaustuvė.
gų rinkoje pasirodys ši rude
nį. Leidžia Gabija. Knygoje
nuotaikingai
vaizduojamas
nepr. laikų Kauno gyvenimas.
— Jurgis Jankus, pereitais
metais išleidęs jaunimui paša

_Ln-'T.
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Lietuvos žemėlapis su Klaipėdos irjVilniaus kraštu. Rusai okupantai Rytinę ir Pietinę dalį yra «apkarpę». Medininkai,
Ašmena, Lyda, Seinai, Gardinas, Augustavas, Suvalkai, Vjžainis priskirti Lenkijai.

4

1954 m gruodžio 4 d.

MUSŲ LIETU V

pusi. 4

kauskaitė, Sabaliauskaitė, Ma
zurkevičiūtė, sesės Leitaitės,
sesės Baškauskaitės, sesės Ni
zevičiūtės su patrijote jų mo
Tikrai maloni staigmena su tina, ponia Miliuvienė, iš «jau
tvisko man aną dieną: vietos nosios» kartos — artistai Jur
lietuvių spaudoje perskaičiau gutis, Laurinaitis, broliai God
tiru npą žinutę, kad Jus iš nau liauskai, visada judrūs ir nė
jo sukrutoie j darbą O jautė akmenų lietaus niekados ne
me Jūsų trukumą Kolonijos pabūgę Klimas, Jočys, Marti
kultūriniame gyvenime! Kon naitis, Kublickas, Zelenka,
certų salėse ir dramos sceno Gaigalas, nuolatos besišypsąs
je, minėjimuose ir radijofone, malonusis Jonas Bilda - ir
daug daug kitų, vis mielų ir
parengimuose ir išvykose.
Atminimų banga užplūsta lietuviškų veidų, kuriuos Tė
mane, ir vėl Jus visus matau vynės Lietuvos meilė ir lie
ilgesio akimis. Jr p. Girdaus- tuviško draugiškumo saitai su
ką. su Grabausku, su kuriais pynė į vieną galingą, metų
kartkartėmis vis dar^susieinu, nė žilo plauko neišardomą.
ir brolius Šatus, Rusijos trem Vyčio sambūrį, davusį Brazi
tyje gimusius, o patrijotus lijos lietuvių Kolonijai tiek
kaip reta, ir Ralickus, iš lie daug meninio pasigėrėjimo,
tuviškos šeimos apsinešusius o kiekvienam savo broliui lie
gražiausias tradicijas, ir se tuviui tiek daug pasididžiavi
ses Joteikaites, tiek gero «Vy mo sava Tauta, ir tiek džiau
čiui» padariusias, ir brolius gsmo!
Ačiū Dievui. Jūs dar gyvi.
Saukus, be kurių talkos neap
Ir
neprivalote, ir negalite
siejo nė vienas žygis, seses
leisti
savo organizacijai išsi
Namajūnaites, visada suradu
blaškyti
ar mirti. JŪS ESATE
sias jėgų ir laiko idėjos dar
bui, Stasę Masionytę, visada VIENINTELĖ LIETUVIŲ JAU
pirmutinę nuo pat pirmosios NIMO ORGANIZACIJA BRA
dienos, ir mielus Janušaitj, ZILIJOJE, LEGALIAI VEIKI
Velutį, Karpavičių ir Butrimą ANTI PAGAL ŠITO KRAŠTO
kietą žemaitį Kantautą, bro ĮSTATYMUS. Dėl to ir turite
liūs Trubus ir jų uolumą lie gyvsnti. Jūsų mirtis būtų ne
tuviškiems reikalams, tiesiog pateisinamas
nusikaltimas
žodžiu neapsakoma, atminty prieš Tautą! Susispieskit ir
dar kyla susipratusių lietuvių vėl krūvon, Lietuvos sakalė
tėvų išauginti broliai Šlium liai, Baltojo Vyčio rikiai! Ir
bes,
Buivydai, Tebelskiai, vėl dirbkite ir aukokitės kul
gražių balsų ir būdo mergai tūros Tėvynės gyvybei išsau
tės Albina Grabauskaitė, Oi goti. Dievas Jum* davė nema
ga Vasiliauskaitė, Slivinskaitė žų dovanų. Tad su daina lū
Našlėnaitė, seserys Bučytės, pose kvieskite į materijalizKrauklaitė, Serbentaitė, Jan mo snaudulį grimstančius sa-

VYČIAI.

Ar jau įsigijai rašytojos K. Pažėraitės idomų roma

Amerikos lietuviu pasididžiavimas

vo brolius:

«Pirmyn pirmyn - trimitai
šaukia,
Ženl<im sparčiau - Tėvynė
laukia!»
Ne tik Jūsų lankiame lauki
ame ir kitų geros valios lie
tuvių iš senosios ateivi jos, jų
prieauglio įr DP-šeimos. La u
kiame mūsų buvusio jaunučių
choro narių - juk jie šiandien
- jau panos ir vyrai... Gerųjų
lietuviškų tėvų labai prošome
paraginti savo dukras ir sū
nus stoti į lietuviškas gretas
prieš nutautimo pavojų.
Dievas duos, visi ir vėl su
sitiksime gruodžio 12 toje pa
čioje salėje, kur tiek valan
dų drauge Tėvynei Lietuvai
paaukojome.
Jūsų Kun. A. V. Arminas

MINISTÉRIO B. K. BALUČIO SUKAKTUVĖMS ARTĖJANT

J. J. Bachunas
Kiek Amerikos lietuviai pa
rėmė Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymą ir vėliau palai
kė lietuvių tautos reikalus?
Klausimas būtų labai platus,
o į jį atsakymas aiškus ir kar
tu miglotas. Kodėl?
Aiškus dėl to. kad Amerikos
lietuvių parama Lietuvai dar
prieš nepriklausomybės atga
vimą, jos laisvės kovų metu
ir vėliau įvairiais būdais ne.
nutrūkstant ligi paskutinių die
nu visuomet buvo žymi ir ap
čiuopiama. Ta žinome čionai,
to niekas Lietuvoje neginčijo.
Ta parama, svarbiausia, buvo
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Nori patogioj, gražioj vietoj, pamary — Praia Grasde
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.
Í

na «Nusidéjelé» ir jos novelių rinkini «Didvyriu Zemê»? Jej
ne - nieko nelaukdamas kreipkis į Mūsų Lietuvos» redakciją

ViaAnchieta — nauja autoestrada eina skersai
Searão. Taip pat yra ir geležinkelio stotis
Daugiau informacijų «Mūsų Lietuvos redakcijoje
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Geriausias būdas sutaupyti šiais nepastoviais laikais yra
dėti pinigą į nejudamą nuosavybę. Ilgai sau galvos
nesukdamas įsigyk PIGIA KAINA, vos Cr$ 20.00 už me
trą žemės, ILGAM ISSlMOKĖJlMUl, dešimt pro
centų įmokant užperkant, patogioj ir gražioj vietoj,

JARDIM DAS LAVRAS,

buvusioj fazendoj Lavras, vos už 9 kilometrų nuo Ilibei
rão Pires, prie Ouro Fino, arba t.ž 16 nuo Sezano mies
to. Sklypai įvairaus didumo, žemė tinkama daržinikys
tei — chacara. Kreiptis vietoj pas savininku Balį Paber
žį, arba Vila Zelinoj pas Vitą Tijūnėlį. Iš miesto eina
autobusai O::ro Fiuo pro pat minėtą nuosavybę
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REIKIA BALDŲ? KREIPKIS Į TAUTIEČIO

J. L. GalinsKas Ltda.

Vila

finansinė ir politinė.
Atsakymas liko ir liks mig
lotas dėl to, kad jokia statis
tika nei mūsų finansinės, nei
juo labiau politinės paramos
negalėjo ir negalės visiškai
tiksliai apskaičiuoti. Kiek mi
lionų dolerių Amerikos lietu
viai suteikė per tuos dešimt
mečius Lietuvai ir jos žmo
nėms, giminėms, broliams, se
serims, tėvams? Žinome, kad
daug milionų, bet tiksliai kiek
— niekas negalėtų apskaičiuo
ti. Dar sunkiau būtų apskai
čiuoti politinę, kultūrinę, pro
pagandinę ir kitokią paramą.
Juk to nepaversi svarais pas
vėrimui, neapskaičiuosi dole
riais, nes tie dalykai turi kitą kainą.
* * *
Taip pat nelengva apskai
čiuoti, bet jau lengviau maty
ti, kai pažiūri į Amerikos lie
tuvių duoklę Lietuvai žmonė
mis. Teisybė, anksčiau visus
tuos žmones pagimdė ir kiek
pauagino pati Lietuva, mūsų
senosios Tėvynės žemelė,
mūsų tėveliai ir motinėlės...
Bet šimtai ir tūkstančiai jų
toliau augo jau čionai, Ame
rikoje. Čia mokėsi naujo gy
venimo sąlygų, sėmė žinias
iš mokyklų, ruošėsi visuome
niniam ar kitokiam darbui,
kaip to reikalavo mūsų pažan
gaus krašto dvasia. Todėl gal
daug nenusikalsiu tuos žmo
nes laikydamas Amerikos lie
tuvių dovana Lietuvai.
O jų buvo nemaža. Nežinau,
kiek šimtų ar tūkstančių, bet
apstūs būriai čia darbavosi
Lietuvos laisvės reikalui prieš
pirmąjį pasaulinį karą, jo me
tu ir vėliau. Tūkstančiai grį
žo laisvon Tėvynėn, parsiveža
darni ten gero skatiko ir pa
tyrimų. Daug grįžo į žemės
ūkį, tapę, teu payvzdingais
ūkininkais. Kiti į verslus, į
prekybą, amatus, pramonę.
Aš spėju, kad tie visi žmonės
buvo tada naudingas ir malo
nus skolos grąžinimas gimta
jai laisvajai žemei.
O kiti, daugiau moksluose
pasiruošę ar šiaip turėję išs
kirtinų gabumų, grįžo dirbti
Lietuvai ar tai į kariuomenės
eiles, ar specialistais valdiniu
kais įstaigose, ar laikraščiuo
se. ar kaip artistai ir daini
ninkai Lietuvos
teatruose.
Gal kelios dešimtys įsijungė
vadais j politiką, diplomatiją
ar panašiems valstybiniams
darbams.
Tai Amerikos lietuvių įna
šas žmonėmis Lietuvos reika
lui irgi buvo tikrai nemažas.
*
*
*
(B. D.)

Madeiras do Brasil

PERES

à 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

1. Jau dveji metai iš eilės Amerikos aviacija Berlyno vaikus oro keliu perveža į Vakarų
Vokietiją atostogoms. «Oro tiltas» per sovietų zoną pašalina pavojų, kad komunistai galė
tų pagrobti vaikus.
2. Jei duotume kiekvienam žmogui šešias kūbines pėdas, tai visa žmonija, skaitant, kad jos
yra pustrečio bilijono, būt sutalpinta kūbe turinčiame 804 metrus ilgio, 804 metrus pločio
ir 804 metrus aukščio.
3. Ištisus šimtmečius skruzdėlių «inteligencija» buvo ginčų objektu. Yra davinių, kurie rodo
kad skruzdės perduoda savo idėjas, nutarimus ir t. t..
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1954 m. gruodžio

MŪSŲ

4 d.

Jprindys & Čia

LIETUVA

pusi. 5

Industria o Comercio de Ca.çados

P A R D U OD A

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

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

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS.

Ilíia Javaės, 719

-

SKAITYK IR PLATINK

Sãs Paalo

«MŪSŲ

balso grynumas, skambumas

LIETUVA»

Sprindys Be Čia — Largo S. Jose 1.1
Kaip niekur kitur, prieinamiausiomls kainomis/'
Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsi mokėjimu i
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Rastinės Darbai ir Teisiniai Patarimai
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Natūralizacija, inventoriaus surašymas, iš^škojimas
skolų, persiskyrimai (desquites) nuomininkų išvarv
mas, kriminalinė ir darbo teisė.
Darbininkams patarimai veltui,

ĮJJĮ

Galima kreiptis šiomis valandomis nuo 10 iki 12 vai.
ir nuo 16.30 iki 19 vai.
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Rua Roberto Simonsen. 13 -- 3.° — salas 3(;6 - 310
(Senoji rua do Carmo ir kampas P-ęa Clovis Bevilaqua)
São Paulo
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maro apylinkėje - nuėstax
amta sveikas klimatas, tik už
3raça da Sé, geras kelias, tarp
Puiki proga dabar įsigyti žemės
žu Įnešimu ir ilgalaikiu išsimokėjimiz

ų informacijų gauti tik pas vieninteli įgalios pardavinėti mūsų tautietį Kaz\ Kmiliauskį, rua
/
stante 23, 1-o andar sala 6. Fone: 34-5914. Siokiadieil. Sekamdieniais ir šventėmis 8-9 vai. ryto.
uotus nuveža ir parveža. Iš Santo Amaro eina autobu
iviėra. Iš Socorro galima nuplaukti laiveliais.

Gaminami Įvairiausių braižinių vitražą
vieliniai tinklai tinkavimui ir tvorom;
langų stiklų apsaugos, užtvaros, geležinės
durys ir vartai, banguotos skardos du

pagal mąstą.
Gaminami žibintuvai
riaušių tipų. Daromi Į vai
dydžių grąžtai žemei gr
ti. Pardavimas grynais
išsimokėtinai.
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Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių
krautuvė tiktai pas

LEMAS VAMOSKAS
Telefonas (recados> 0-070”

2 N.o 39 —
Avenida Zelina N.o

Vila
(iunde

aoKusitABnausttMUBcuHMoaBDunMwaBBBBaBBKBMaaBBBai^uKatiauuioflttanBiSEiBiMmaMattiBSiBNizBaKBHBBanBHBKBaaHaNMaaasMUQaii&Mnfn^H».

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJOVANDENS

GAMINIŲ PLATIN7OJAI

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
i UA

SÃO

CAETANO,

447

—TEL.

4-5576

—

SÃO

PAULO

Li>ndo>a vanduo yra senai žinomas gėrimas,
puikų veikimą i žmogaus sveikatą jau visi yra vien
balsiai pripažinę. Pabandykite. įsitikinkite
dos naudokite!
CIT a

DINO RTTPNTO.
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LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTE

PARODOS DIŽURUOTŲJU DĖMESIUI.

ÀV. ZELINA,

706

—

CAlXA POSTAL,

— Š. m. lapkričio mén. 18
d. N. S. Aparecida (Matarązso) ligoninėje, aprūpintas Šv.
Sakramentais, mirė «Musų Lie
tuvos» skaitytojas Antanas
Raslanas.
Velionies asmenyje mūsų ko
lonija vėl neteko vieno susiprattisio lietuvio, darbštaus
Dr. J. Basanavičiaus vardo
Mokyklos Rėmėjų Būrelio ir
Lietuvių Sąjungos Brazilijoje
nario. Organizacinį darbą jis
dirbo visu pamėgimu, kiek
jo jėgos leisdavo. Pasilinks
minimams ir pramogoms velio
nis beveik neturėdavo laiko,
nes visą liuoslaikį panaudo
davo savo privatiems darbams
arba organizacijoms.
Savo jaunystę praleidęs sun
kiai dirbdamas, nenuleido ran
kų ir atvažiavęs į Braziliją,
bet visu jaunatvišku užside
gimu įsijungė į darbą. Bedirb
damas Light bendrovėje ir Ii
uoslaikiu - privačiai, susitau
pe šiek tiek turto ir tikėjosi
ramiai sulaukti senatvės. Bet
Štai, sulaukęs vos 51 metų,
pačiame amžiaus pajėgume,
turėjo užbaigti šio gyvenimo
kelią.
Velionis buvo kilęs iš Ute
nos aps., į Braziliją atvažia
vęs 1928 m Paskutiniu metu
gvveno V. Hamburgėzoje, gra
žiame savo 2 jų aukštų name.
Laidotuvėse dalyvavo daug
V. Anąętazijaus lietuvių, gi
minės, pažįstami ir Light ben
drovės darbininkai bei atsto
vai. Palaidotas Parque da La
pa kapinėse.
Paliko nuliūdusią žmoną Te
klę ir 16 metų dukterį Janiną.
Ilsėkis, Antanai, ramybėje
tave priglaudusioje Brazilijos
žemelėje:
St. K.

371 — SÃO PAULO

LIETUVIŲ SĄJUNGOS BRA
ZILIJOJ valdyba dėkoja
Negalėdama asmeniškai ats
kirai padėkoti savo bičiuliams,
talkininkams ir rėmėjams, pa
dėjusiems, kuo kas galėję,
prie rengiamo š. m. lapkričio
mėn. 27 dienos vakaro, Lie
tuvių Sąjungos Brazilijoj Vai
dyba dėkoja visiems viešai ir
negali praleisti nepažymėjusi
tų, kurie ypatingai daug ir
labai daug pasidarbavo ir tuo
prisidėjo prie Vakaro pasise
kimo. būtent: Komedijos artis
tams - Onai Zagorskaitei,
Onai Matelionytei, Zitai Levic
kaitei, Irenei Šimonytei ir An
tanui Rudžiui, kurie, aukoda
mi savo jėgas ir laiką, nuo
širdžiai patalkininkavo Lietu
vių Sąjungai Brazilijoj ir su
teikė malonumo Vakaro sve
čiams. Toliau - solistams: Ri
ta Sprogis, kuri ne tik savo
švelniu balsu, bet ir meistriš
ka muzika sužavėjo publika,
o be to, ir kietiems scenos
dalyviams akompanavo pia
nu, Henriqueta Ehler, kurios
gražus balsas, jau ne be pir
mą kartą lietuvių parengimuo
se, žavingai skambėjo, Kaži
mierui Ambrozevičiui, musų
kolonijos mylimam ir visada
triukšmingai palydimam, ku
rio balso išgirsti jau seniai
visi laukė ir, žinoma, neapsi
vylė. Visiems solistams vaka
ro svečiai padėkojo triukšmin
gaiš aplodismentais, o L. S. B.
Valdyba jiems taria nors šį
kuklų padėkos žodį. Toliau
seka mūsų tautinių šokių grú
pė, ponios M. Vinkšnaitiėnės
vadovaujama: E. Šimonytė,
EI. Narbutytė, Ir. Adomavičių
tė, A. Garška, Aid. Kaškevičiutė, ir Krizius, A. Antanai-

Tolimesnis dižuruotųjų Parodoj šiaip suskirstomas
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
Gruodžio mėn. 7 d :
nuo 14, 30 vai. iki 19 vai- Albina Ambrozevičiene o
nuo 19 vai. iki 23 vai. Januškis
Gruodžio mėn. 8 d :
nuo 14, 30 vai. iki 19 vai. Ona Matelionytė, o
nuo 19 vai. iki 23 vai. Juozas Karpavičius
Gruodžio mėn. 9 d.:
nuo 14,30 vai. iki 19 vai. Magd. Vinkšnaitienė, o
nuo 19 vai. iki 23 vai. Petras Kalinauskas
Gruodžio mėn. 10 d.:
nuo 14,30 vai. iki 19 vai. Apol Deveikytė, o
nuo 19 vai. iki 23 vai. Juozos Čiuvinskas
Gruodžio mėn. 11 d:
nuo 14 vai. iki 18 vai. Genovaitė Meidunaitė ir S.
Teresevičienė, o
nuo 18 vai. iki 23 vai. Algirdas Buitvydas
Gruodžio mėn 12 d,:
nuo 12 vai. iki 18 vai. Audra Antanaitytė ir A. Buitvidaitė, o
nuo 18 vai. iki 23 vai. Stasys Kubiliūnas
Konsulas A. Polišaitis
Lietuvos Parodos K-to Pirmininkas

tytė ir M. Kleizytė. Joms vi
soms mūsų lietuviškas ačiū,
už taip puikų pasirodymą su
tautiniais šokiais. O I. Ado
mavičiūtei už pianu paskam
bini ma gražaus S. Paulo IV
metų jubuliejaus maršą.
Nemažesnė padėka tenka
išreikšti ir mūsų talkininkams
ir rėmėjams, o ypatingai po
nioms, kuriuos savo duokle
ir darbu daug labai daug pri
sidėjo prie Lietuvių Sąjungos
Brazilijoj vakaro gero pasise
kimo, tai - J. Jakubaitienei,
L. Vancevičienei, L. Matelionienei, M. Bumblienei, Balke
yičienei, Dantienei, Katafai
ir Jakiuntenei,
Negalime nepadėkoti ir ti
ems, kurie savo apsilankymu
ne tik mus pagerbė, bet dide
liai prisidėjo prie mūsų darbo
ir jo gerų pasekmių.
Tad dar kartą Lietuvių Są
jungos Brazilijoj Valdyba ta
ria visiems ir visiems nuošir
džią padėką ir - iki pasimaty
mo Gruodžio mėn 25 dieną,
per Kalėdas.
L. S B. VALDYBA.
MARIJOS METU UŽBAIGIMO

PRAÇA SÃO JOSÉ, 1

:

iškilmės Vila Zelinoje bus 8
d. gruodžio, P. Šv. Nekalto
Prasidėjimo šventėje. Ryte,
ligi, vidudienio bus išstatytas
Šv. Sakramentas adoracijai.

- V. ZELINA — S. PAULO

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI
, NAUJANYBIŲ

Po piet 4 vai. iškilminga,
užbaigimo
procesija. Eis
šiomis gatvėmis: Rio do Pei
xe. Roseiras, Glicinias iki Vi
la Belos mokyklai, per Sauda
des įeis į Verbenas, Barão
do Pirai. Rio Feio, av. Zelina.
6 vai. vakare bus mišios ir
palaiminimas su Šv. Sakra
mentu. Procesijos metu, prie
numatytų sustojimų, Vila Beloj ir Lucijoj, kalbės prof. J.
Ferreira Carrato.
— Bronė Budenytė, Vila
Zelinos parapijos Filhas de
Maria pirmininkė irgi buvo
sužeista užpraėjusią savaitę
kai traukinys mieste užvažia
vo ant autobuso. Smarkiai
sutrenkė galvą ir sužeidė pe
tį. Kelias dienas pabuvus Hos
pitai das Clinicas, šią savai
tę grįžo į namus, Quinta das
Paineiras. Linkime greitai sus
tiprėti.

NAUJUS ŠEIMOS ŽIDINIUS
sukurti ruošiasi: Jonas Linke
vičius su Dolores Mataras,
Kazys Malinauskas su Anele
Bražinskaite,Eduardas Alabur
da su Anele Kizeliauskaitė,
Antanas Maniušis su Maria
Leide Rodrigues.

-- São Paulo parodą, taigi
ir lietuvių skyrių yra aplan

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų,

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

įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių-

fogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t. t..
Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA
ISSIMOKEJIMUI.
Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.

® entístas
Clínica Dentária Popular
Registrado no C. R. C. sob o n.° 551
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Praça São
V. Zelina
■ ■■. José,
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Aberturas de firmas
Contratos de locação
Encerramentos de firmas
Cartas de Fiança
Transferencias de firmas
Requerimentos
Contrat. na Junta Comercial Balanços
Dis^at. na Junta Comercial Alvarás diversos
Escritas Fiscais
Seguros de Fogo e
Eseritas Comerciais
Seguros de acidentes
H0RÁRW d&s S às 19 hams.
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kė virš
tojų.
— Seselių Prančiškiečių vy
resnioji Seselė M. Julija, Se
selė M. Marcelina ir seselė M.
Evangelista gruodžio mėn. 15
d. išskrenda Amerikon keli
ems mėnesiams atostogų ir
aplankyti savo tėvelių bei gi
minių.

— Seselių prančiškiečių
mokyklų mokslo metų užbai
gimas ir diplomų įteikimasbus
11 d. gruodžio 14 vai, gimna
zijos salėje.
NAUJU METU SUTIKIMĄ

ruošia Bendruomenės choras.
Pakvietimus galima gaūti pas
choro valdybos narius. N. Me
tų sutikimas ruošiamas gim
nazijos salėje.

— Š. m. gruodžio 15 d. šau
kiamas V LIK o posėdis.

— Š. m. lapkričio 20 d. Tue
bingene posėdžiavo Baltų Ta
ryba. Iš lietuvių posėdžiuose
dalyvavo VT pirm. K. Žalkaus
kas ir URT vald. Dr. P. Kar
velis Iš latvių - min. Liepinš,
gen. Skaislauks, A. Šildė. Iš
estų - min. K. Selters ir pulk.
Jakobsen. Posėdžio metu aps
varstyta dabartinę tarptautinė
padėtis ir pasisakyta už su
darymą prie Baltų Instituto
ar kitur tokio skyriaus, kur
būtų stebimi dabarties įvyki
ai, laiko istorija ir moksliškai
įvertinami.
- - Š. m lapkričio 22 d.
18,40 vai. Vid. Europos laiku
įprastine 32,4 banga iš Madri
do radiofono pasakė sveikini
mo kalbą į lietuvių tautą vysk.
V. Padolskis. Apie jo kalbą
buvo jau iš anksto pranešta
į kraštą kitų radiofonų.
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

Kiekvieną sekmadienį prie
bažnyčios pas spaudos platin
toją B. Šimkų galima gauti
nusipirkti naujausių lietuviš
kų knygų bei laikraščių.
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

MIELI LIETUVIAI!

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

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

PIGIAI ir geromis sąlygo
mis yra proga nusipirkti val
gomam kambariui baldus (sa
la ke Jantar). Kreipkis Rua
Venda Nova, 89.

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.

DIRETOR: Dr. Augusto Ribeiro Leite

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

Dentaduras — Pontes -— Extrações — Obterações
=
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REIKIA baldų pigiai ir ge
romis sąlygomis yra proga
nusipirkti valgomam kamba
riui baldus (sala de Jantar).
Kreipkis: į Joną Vigelį, Av.
Zelina, 709

