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— Washington's Įvyko visu 
lotyniškosios Amerikos valstv 
bių užsienio reikalų ministe- 
rių konferencija, kurioje buvo 
priimti nutarimai sustiprinti 
tų valstybių ekonomiką. Tam 
tikslui numatyta įsteigti ben 
dra prekyba, palengvinti ;<• 
skatinti prekių apykaitą, kai 
nų reguliavimas ir it

, — Washing ton‘a praneša, 
kad JAV bių atominis povą n 
deninis laivas «Sea wolf» ras 
tatė naują pasinėrir »* rekor
dą Jis jau plaukioja pasinė
ręs po vandeniu 48 paras, ir 
dar neišpluko paviršiun.

— Londono policininkai pra 
dėjo «vėžlio streiką», viską 
vykdydami labai sulėtintai. 
Jie pradėjo tą streiką kaipo 
protesta, kad jiems tapo už 
drausta užeiti į kavines, kur 
jie mėgdavo išgerti kavos puo 
dūką, tarnybos metu.

— Be rute vis dar neramu, 
ir gatvėse tebevyksta apšau
dymai. Dabar vyriausybė jsa 
kė vartoti griežčiausias prie
mones. kad anarchija pasibau 
gtų Kariuomenei liepta šaudy 
ti į kiekvieną kuris pasirody 
tų ginkluotas gatvėse, o tan
kams įsakyta sugriauti tokius 
namus, iš kurių būtų atsišau- 
doma.

— Canaveral. Florida Sus 
progo ore amerikonų fogetė 
tipo «Polaris», nuskridusi tik 
aštuonis kilometrus nuo šau
dymo platformos Per antrąjį 
mėginimą kita fogetė sprogo 
ant savo stovėjimo vietos, ir 
sunaikino pačią šaudymo ba 
zę Fogetės tipo «Solaris» nu 
matytos naudoti iš povandeni 
nių laivų, jas iššaunant iš p > 
vandens. Šie nepasisekę ban 
dymai rodo, kad jos dar nėra 
gana ištobulintos.

— Dėl Kipro salos statuto 
su anglais negalint rasti jokio 
susitarimo, arkivyskupas Ma 
karios reikalauja, kad anglai 
Kipro salai suteiktų pilną ne 
priklausomybę Anglai ir su 
tokiu pasiūlymu nesutinka

—- Jš Berlyno pranešama, 
kad rytinėje Vokietijoje, ko
munistų partija ruošia savo 
tarpe didelį «valymą». Vėl ri 
sis galvos kaip kopūstai nuo 
koto...

— Roma nedavė leidimo ai 
vykti ir ten vaidinti Pekino 
operai, kurią komunistai yra 
išleidę į pasaulį rodyti kinų 
teatro meną, ir tokiu būdu 
vesti Pėkinui palankią propa 
gandą.
a-.-..- -ifsar*

v'—- Taipe'praneša, kad For 
mozos kinų lėktuvai naikinto 

jai turėjo oro mūšį su Pekino 
lėktuvais.fkautynėse buvę nu 
mušti H komunistų lėktuvų.

— Ang ijos darbininkų są
junga Trade Uryįon pasisakė, 
kad jų nuomonėj salos Que
rn oy ir Mabsu priklausančios 
komunistinei Kinijai. Jie prašo 
Anglijos vyriausybę daryti žy 
gių. kad tos salos būtų atiduo 
tos Pekinui ir kad JAV del 
jų nepradėtų karo su raudo
nąja Kinija.

— Kanada .praneša, kad ten 
svarstoma, kartu su Anglija, 
projektas nutiesti tokį povan 
deninį kabelį, kuris sujungtų 
visas Anglų1 dominijas Tokio 
kabelio nutiesimas kainuotų 
80 milijonų anglų svarų.

. — Paryž’us. Arabai teroris
tai norėjo susprogdinti Eifelio 
bokštą. Ketvirtajame to bokš 
to aukšte buvo rasta pragaro 
mašina su dviem kilogramais 
dinamito, laikrodžiu ir elek 
tros baterija. Tas prietaisas 
nesprogo tik todėl, kad nevei 
kė padegimo mechanizmas.

Ryšyje su pasikartojančiais 
ginkluotais užpuolimais, visi 
Paryžiaus policininkai apgin
kluojami rankiniais kulkosvai 
džiais Iki Šiol Paryžiaus 
policininkai turėjo tik po re
volverį ir guminę lazdelę.

ŠVINAS IR CINKAS
JAV-bių prezidentas Eise- 

nhoweris paskelbė nutarimą, 
pagal kurį JAV-bės žymiai su 
mažina švino ir cinko impor
tą. Tas importo sumažinimas 
į JAV-bes labai palietė Mek
siką, Peru Boliviją, Kanadą 
ir Australiją

Tos pienkios valstybės yra 
žymiausi švino ir cinko ga
mintojai pasaulyje, ir importo 
sumažinimas jas labai sk«u 
džiai palietė. Visur pakilo di 
dėlė protestų banga prieš ame 
rikonus Peru valstybėje ne
teks darbo apie 260 000 kasy
klų darbininkų. Bolivijai grę- 
sia tokios pat pasekmės.

Kanados prekybos ministe- 
ris amerikonų suvaržymus pa 
vadino «apverktinais», o Aus
trai jos Vice-pirmininkas John 
Mcewen amerikonus išvadino 
«vienašališkais», «brutaliais» 
ir «laukiniai-1». Amerikonai 
nustatydami gamybos kraš
tams švino ir cinko importo 
kvotas, patys eina prieš jų 
skelbiamą laisvosios preky
bos principą.

— Londonas. Anglijoje tę 
siasi rasiniai nesusipratimai. 
Londono priemiestyje Notting 
Hill baltieji užpuolė juoduo
sius darbininkus, apmėtydami 
juos pieno bonkomis.

— JAV-b'ų prezidentas Ei- 
senhoweris atmetė Kruščevo 
laišką, ir liepė jį sugrąžinti 
atgal siuntėjui. Kaipo priežas 

tj, nurodė, kad rusai jau vi
sai pametę mandagumą ir sa
vo laiškuose vartoja grąsini 
mus JAV.bių atžvilgiu. Tai 
pirmas atsitikimas, kad rusams 
tenka pasiimti atgal savo «gro 
matas»,

Amerikos spauda labai pa
gyrė tą prezidento Eisenhow^ 
iio pasielgimą. T jo tarpu ko 
munistų spauda dėl tokio su
gadinimo plūstasi ir kolioja- 
si..

—■ Litt’e Reck Devyni juo
džiai užpuolė keturis baltųjų 
laikus ir jucs apmušė. Nea
pykanta tarp abiejų rasių ne
siliauja.

— Montgorrery, Alabama. 
Juodis Jimmy Wilson, kuris 
apiplėšė vieną moterį atimda 
mas jai pusantro dolerio,ir bu 
vo teismo pasmerktas mirties 
bausme dabar gavo pasigai
lėjimą. pakeičiant bausme ka 
Įėjimu.

— 3ar?maribo, Guiana. Iš 
Paramaribo pranešama, kad 
pro tą miestą eina didelė Bra 
zilijos kavos kontrabanda. Pas 
kutiniu metu buvo išvežta slap 
tai apie 45 000 maišų Brazili
jos kavos

— BRAZIL JA įsileis iš vž- 
sienio daug specialistų, kurie 
reikalingi nauju plečiamai 
Brazilijos automobilių indus
trijai

— BRA ILIJOS geležinke
liai pard vi geležies liejy
kloms, kaipo seną geležies lau 
žą vieną milijoną tonų Viso
kių vagonų ir garvežių, kurie 
jau nebetiko tolimesniam nau 
dojimui.

— BRAZILIJAI reikalinga 
4 0 milijonų dolerių paskola, 
kad būtų galima sulaikyti kru 
zeiro kritimas, pareiškė Bra
zilijos finansų ministeris Lu
cas Lopes.

— 5 JŪREIVIAI ant sielio 
(baisos) pavadintos «Lehi Iv» 
per 69 dienas perplaukė sker 
sai Ramųjį Vandenyną iki Ha 
vajų salų.

— MISS UNIVERSO, senho- 
rita Luz Marina Zuloaga, ly
dima antrosios gražiausios bra 
žilės Adalgisos Colombo apsi
lankė São Paulo mieste.

— MASKVA praneša, kad 
rusų mokslininkams jau pavy 
ko išspręsti kaip paleisti į er
dves «sputnyką» su žmonėmis 
kurie jį valdytų, ir galėtų vėl 
sugrįžti atgal į žemę. Ameri
konų firma «Rocketdyne» taip 
pat skelbia, ir fotografijas jau 
išsiuntinėjo, kaip atrodysiąs 
jų statomąsis erdvių laivas, 
kuriame taip pat tūpsią, keli 
žmonės.

(E) Tarptautinis Laisvų
jų Sąjungų Centras,kurio būs 
tinė Briuselyje, jau kuris lai
kas per savo Berlyno biurą 
skleidžia radijo žinias, kurių 
tarpe būna ir žinių iš Lietu
vos bei kitų Pabaltijo kraštų 
Centro įvairiuose biuleteniuo
se. kurie eina prancūzų, an
glų ir vokiečių kalbomis, taip 
pat spausdinama žinių iš Pa
baltijo Lietuvių Profesinių Są 
jungų Grupė egzilėje leidžia 
mėnesinį laikraštį «darbinin
kų Balsą» (eina Londone). Gru 
pė artimai bendradarbiauja su 
tarptautiniais laisvųjų profesi 
nių sąjungų centrais

— (.E) Generolas Michailo- 
vas, «Grįžimo į tėvynę komi- 
to» pirmininkas Berlyne, esąs 
tariamai «sveikatos sumeti
mais» iš tų pareigų atšauktas 
ir grįžęs j Maskvą. Jo vieton 
esąs paskirtas ats. generolas 
majoras Sergėjus Višnevskis 
(gimęs 1893 BaltgudijojeJ

— (E) Suomiai gražiai pami 
nėjo A. Sabliauską «Helsin- 
gin Sanomat» rugp 22 d. įsi
dėjo ilgą, dviejų skilčių straips 
nį apie rašytoją kan A. Sa
baliauską ryšium su jo 85 me 
tinėmis Plačiai Tašoma apie 
suomių «Kalevalos» ir «septy
nių brolių» romano vertėją. 
Laikraštis kritikuoja, kad so
vietinė leidykla Lietuvoje, iš
leidusi 95o m tą romaną, ne 
rado reikalo knygoje pažymė 
ti kad ją išvertė A Sabaliaus 
kas. o žymi tik vyr. redakto
rių ir korektorių pavardes. 
Straipsnis paįvairintas kelio
mis nuotraukomis. Malonu pa
žymėti. kad suomių spaudoje 
dažnai pasisakoma Lietuvos 
ir lietuvių reikalais.

to t

MIRĖ BU V. LIETUVOS GENE
RALINIS KONSULAS 

NORVEGIJOJE
(E) «Eltos Informacijų» Skan 

dinavijos bendradarbio prane
šimu Oslo mieste mirė buv. 
Lietuvos generalinis garbės 
konsulas Norvegijoje, Gusta
vas A. Ring, 69 metų amžiaus.

Generalinis konsulas Ring 
jaunystėje buvo lankęs nor
vegų karo mokyklą, vėliau 

Lietuvos Vaizdelis

keliems metams persikėlė Į 
Ameriką Grįžęs į tėvynę įs
teigė firmą prekybai rašomo 
mis ir kitomis biuro mašinėlė 
mis Jo firma pasidarė viena 
stambiausių firmų Novergijo- 
je

Velionis visais laikais buvo 
ištikimas Lietuvos draugas. 
Būdamas Lietuvos generaliniu 
konsulu daug prisidėjo prie 
gerų santykių tarp tų dviejų 
kraštų išvystymo. Už nuopel 
nūs Lietuvai buvo apdovano
tas t k Gedimino ordenu su 
žvaigžde. Luvo vienas iš Nor 
vegų Baltų draugijos steigėjų. 
Lietuva geroje atmintyje pa
laikys savo ištikimą draugą

i ietuvos interesus Norvegi 
joje toliais atstovaus Lietuvos 
garbės konsulas Oslo, H M. 
Hansen kuris taip pat liko iš 
tikimas laisvosios Lietuvos 
draugas ir stengiasi dabartinė 
se sąlygose lietuviams padėti.

— (E) Drenažu nusausinta 
nuo šio sezono pradžios 21.300 
ha pelkėtų ir drėgnų žemių 
kolūkiuose ir tarybiniuose 
ūkiuose Nusausinimai ypač 
vykdomi Rokiškio Panevėžio, 
Šilutės, Tauragės Telšių, Vii 
kaviškio, Alytaus ir kitose 
apylinkėse.

— iE) Kauno elevatoriuje 
montuojamos mašinos naujai 
kombinuotų (maišytų i pašariį 
gamyklai. Kombinuoti pašarai 
bus gaminami iš grūdų, krail 
jamilčių kreidos druskos bei 
kitų žaliavų jais pašarais 
bus aprūpinami aplinkinių ra 
jonų kolūkiai ir tarybiniai

I ūkiai. i

— (E) Prie Raseinių steigia 
mas kolektyvinis vaismedžių 
sodas 7 ha plote Sodą užso
dins r seiniečiai bendromis 
jėgomis Kiekvienam gyvento 
jui teksiąs nuosavas sklypelis 
su vaismedžiais ir vaiskrū
miais.

— (E) Telšiuose dabar dvi- 
gubai daugiau gyventojų, paly 
ginus su prieš kariniais metais, 
praneša Vilniaus «Tiesa». Be 
trijų esamų vidurinių mokyklų 
esą numatoma ketvirtoji. 940 
vietų Mokykloje bus sporto 
salė ir patalpos dirbtuvėms, ♦
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Gen. Vyt. Putnos Nužudymas
EDV TURAUSKAS, Paryžiuje

Trumpai prieš šį karą Lietu 
voje ir visoje Sovietų Sąjun 
goję buvo plačiai žinomas So 
vietų raudonosios armijos ko 
mandlras, pagal dabartinius 
laipsnius, generolas Vytautas, 
Kazimiero sūnus PUTNA. Jis 
buvo gimęs 1893 m. balandžio 
12 d. Malėtų valsčiuje, buv. 
Vilniaus gubernijoje, smulkių 
ūl i dnkų šeimoje. Pirmasis pa 
saulinis karas ji nubloškė į 
Rusiją kur jis pateko į ka
riuomenę ir, baigęs praporš
čikų arba jaunesniųjų leite
nantų mokyklą, prasidėjus Ru 
sijoje revoliucijai, jis jau 1917 
m. įstojo į komunistų partiją. 
Siaučiant Rusijoje pilietiniam 
karui Putna su dideliu ryžtu 
ir pasiaukojimu dalyvauja mū 
šiuose, ir Rytų fronte ligi 1920 
metų, ir Vakarų fronte 1920- 
ais metais Už savo didvyriš
kus žygius jis tris kartus ap 
dovanojamas Raudonosios \ ė 
liavos ordinu. Pasibaigus ko 
voms įvairiuose frontuose ir 
Sovietų valdžiai sutvirtėjus, 
Putna baigia Augštuosius ka 
ro akademijos kursus ir tam 
pa viena iš Raudonosios Ar 
mijos pažibų. Jis parašo daug 
straipsnių kariškoje spaudoje 
ir tris knygas: «Rytų Frontas». 
«Prie Vislos ir atgal», «Kronš 
tatas I921m. kovo i6-l8d. d» 
Kaip žinoma, tomie dienomis 
Kronštate įvyko jūrininkų su 
kilimas prieš - ovietų valdžią, 
kuris buvo ugnimi ir krauju 
nuslopintas. Tame sukilimo 
malšinime dalyvavo ir Putna. 
f>asižymėdamas t?ip pat dide 
e drąsa ir karvedžio gabu 

mais, už ką ■ ir gavo tretįjį 
Raudonosios Vėliavos ordiną

Vėliau Putna buvo pasiųs 
tas kariniu Sovietų atstovu į 
užsienį Paskutinė jo vieta 
buvo Londonas. į užsienius 
jis buvo siunčiamas dėl to, 
kad kariuomenės vadovybė ir 
partija juomi visiškai pasitikė 
jo ir kad jis buvo apsišvietęs 
ir išsilavinęs savo srityje ka 
rys.

Ir štai, «neklaidingoji» parti 
ja su jos «neklaidinguoju» va 
du Josifu Stalinu prišakyje, 
1937 m • atidengia” karinį šuo 
kalbį, kuriame neva dalyvavę 
patys gabiausieji ir geriausieji 
Raudonosios armijos karinin
kai su maršalu Tuchačeviskiu 
priešakyje. Visi tariamieji«suo 
kalbininkai» prie uždaro durų 
neva teisiami ir, kaip šun^s, 

nužudomi. Jų tarpe, be Vytuu 
to Putnos, dar vienas lietuvis, 
taip pat generolas, Ubarevi- 
čius Tenka dar pridurti, kad 
to tariamo ‘suokalbio” atiden 
gimo pasėkoje nuo NKVD bu 
dėlių kulkų žuvo keli tūkstan 
čiai geriausiu raudonosios ar 
mijos karininkų Ir kas pasiro 
do? Šiandien jau tatai yra do 
kumentiniai įrodyta: Hitlerio 
gestapininkai, rengdamiesi ka 
rui, sugalvojo būdą susilpnin 
ti. jei ne visiškai pakirsti rau 
donąją armiją. Jie padirbo vi 
są eilę dokumentų ir taip su 
sitvarkė kad jie patektu į 'an 
kas čekam, kurių prezidentas 
Benešąs pasiskubino juos pa 
teikti Stalinui Provokacija pa 
vyko K'O procentų. 7ūksian
čiai nekaltų aukų apmokėjo 
ją savo gyvybių kaina, r ti
kėk tu žmogau, po to komu
nistų partijos bei jos vadų ir 
vadoklių neklaidingumu”...

Stalinui mirus, labai pama
žu ir su dideliu atsargumu 
pradėta nekaltų aukų reabili 
ta vimas. Žinoma, jokios tara 
mų nuteisimų atviros revizi
jos nebūta Tik kuk'iai imta 
prisiminti ir rašyti apie kaiku 
rių žymesnių aukų nuopelnus 
organizuojant sovietų karines 
pajėgas Štai ir apie mūsų tau 
tietį Vytautą i utną. tik šiais 
metais ir tik rusu kalba išei- 
' anėiame dienrašt' je ‘ -ovieis 
kaja it\a” tilpo atsargos 'ge 
nerolo leitenanto A T-odorskio 
straipsnis, r.šium su Stovėtų 
kariuomenės <0 metų sukak
ties minėjimu straipsnis pra 
dedamas šiais žodžiais: So 
vietų Ginkluotu pajėgų me 
tų sukakties minėjimo dieno 
mis mūsų liaud.s su meile ir 
dėkingumu mini tviskančius di 
dvynius, kurie, nesigailėdami 
savo gyvybės gynė Didžiosios 
Spalio revoliucijos laimė imt s 
Tarp pilietinio karo didvyrių 
garbingą vietą užima šlovin
gas lietuvių tautos sūnus Vy
tautas, Kazimiero s., i-utna .» 
Toliau atpasakojama E urnos 
biografijos bruožai ir jo kari 
niai nuopelnai O baigiamas 
stripsnis taip: «\ytautas K-zi 
rniero sūnus Putna tragiškai 
žuvo 1937 m birželio i '■ d. 
Vytautas Kazimiero s Putna 
buvo garbingas lietuvių tanios 
tinus Jo atminimas visada 
bus .gyvas sovietinių žmonių 
.širdyse ».

Žinoma, sovietiniai-komunis

MŪSŲ LIETUVA
Kazys Bradūnaa

TREMTINIO SAPNAS
Sapnavau, broli, platųjį Nemuną------
Išsiliejo toli iš krantų .. .
Rodos viską matau, viską pamenu, 
Nemunėli, kur aš, o kur tu ...,

Vėl mačiau dūmus gimtojo namo,
Brangų balsą girdėjau tenai, 
Nežinau tiktai, kas mėlynavo, 
Ar jos akys ar slėnio linai?

O paskui? O paskui kilo vėjas, 
Gaudė girios audringai šaly, 
Laisvės varpas kažin kur skambėjo 
Taip tyliai, taip tyliai, tai toli . . .

Ir džiaugsmingi trimintai! Ak pamenu!.. 
Su aidais jų ir mirsiu kartu . ..
Sapnavau, broli, platųjį Nemuną-----
Liejas, teka toli iš krantų

tinėje santva-koje tai jau yra 
labai daug kad apie nekaltai 
nužudytoji ‘išdaviką”. ‘ impe 
riabstu šun,” taip iškilmingai 
atsiliepiama. Bet ir čia pasi
reiškia baimė red ąsa, nepa
teisinamas kuklumas t ą reiš 
kia « tragiškai žuv<»>? Kur ir 
kaip? Kokiomis aplinkybėmis? 
•Juk žmonės tragiškai žuvo ir 
lėktinų ir automobiliu ir ki
tose nelaimėse. Kodėl neiš
drįstama pasakyti kad Put
nos ir kitų j-> draugų kariniu 
kų nužudymas įxyko dėl tiu- 
gi kos klaidos? kad tos tik
rai tragiškos klaidos didžiau
sias kaltininkas yra tiek me- 
■ u '-neklaidingu» laikyta^ ir 
dievuos Stalinas su • -avo 
k lu » nuts pa kali kais, k u -i ų 
tarpe ir Nikita Cbruščecas.

į'idėmėtim s dar vienas tū- 
din a avit lis: «Tiesa», komu 
nis.ių vaaų ir vadoklių leidžia 
mas partij-'is leiborganas ue 
tik neišdrįso persispamdii ti 
atsargos generolo Todor k:o 
straipsnio, bet nė žodeliu net 
neužs minė savo skil yse apie 
Vytautą Putnų O jau kam kam, 
bet lietuviškam lietuvių ko- 
muni'tų vyriausiam laikraš
čiui tikrai būtų pritikę pami
nėti tokį «garbingą lietuvių 
tautos sūnų» ir kartu tokį at-i

—- (E) Pradėjo gaminti trans 
porterius Atramos» fabrikas 
Kaune šiemet pagaminsiąs pir 
muosius ; u pneumatinius trans 
porterius kuriais bus galima 
šiaudus ir kitus pašarus pa
duoti į 34 metru atstumą arba 
aukštį atpalaiduojant tuo daug 
darbininkų Vilniaus «7'iesa», 
pranešdama apie tą mašina, 
pastebi «kad tai pirmoji to
kia mašina mūsų šalyje».

davusį ir ištikimą komunistą, 
kuris tiek kartii buvo rizika
vęs savo gyvybe už Spalio 
‘evoliucijos laimėjimus ir ku 
ris «iragiškai žuvo» nuo enka 
vedistų kulkų . Jęttaipneįvy 
ko jei “Tiesa” nutylėjo, tai 
yra įrodymas, kad tie taria
mieji vadai ir vadokliai arba 
yra paskutiniai bailiai, arba 
visiškai beasmeniai savo mas 
kviškių poi.ų tokajui...

Vy tauto Putnos tragiškas 
pavyzdys pirštu prikišamai 
parodu, kad partijos “neklai
dingumas” yra begėdiškas iš 
misiąs ir kad tai partijai ne
apsimoka ne tik savo gyvy
bės bet net prakaito lašo 
aukoti, b '1

1956 m. rugsėjo 27 d.
— (E) Audiniai, kurių kan

dys nepuol>. Tokius audinius 
pradėjo gaminti Kauno, «Duo
bės» ir «Litekso» fabrikai. Au 
diniai apdorojami specialiu 
prieškandiniu preparatu.

— (E) 103 metų kolūkietis 
dar eina į darbus. Tai Bene
diktas Jurkus, gyv Užvenčio 
rajone, Rapalių kaime. Jis dar 
toks tvirtas, kaa netik su grė
bliu bet ir su dalgiu į laukus 
išeina. «Nepasiduosiu aš jau
niems». pasakė jis vienam pas 
jį atsilankiusiam koresponden 
tui Pasvalio rajone viename 
kolūkyje taip pat tebediiba 
1 C 3 metų amžiaus Mykolas A- 
leksandravičius O kitame ko
lūkyje gyvena 108 metų am
žiaus Barbora Karpavičienė. 
Juos visus pralenkia 110 me
tų Marija Mačiukienė (Krin
čino apyl).

— (E) Kuršių mariose nese 
niai įvyko burlaivių regata. 
Pirmasis buriavimo etapas bu 
vo K aipėda-Nida. Geriausiai 
pasirodę buriautojai kaunie
čiai.

— (E) «Tain statyti^ negali
ma», skundžiasi Vilniaus «Tie 
sa» rašydama apie išgarsin
tuosius «didžiausius krašte f 
šaldytuvus prie Vilniaus (Pa
neriuose) Pagal projektą, jie 
turi būti beveik tokio pat 
pajėgumo, kiek Lietuvoje da 
bar iš viso yra apšaldomo plo 
to Tačiau, nežiūrint, kad bu
vo atlikti visi parengiamieji 
darbai, ir statybos tresto va
dovai pasirašė sutartį atl kti 
darbus už 4.800.00 rubliu,per 
visą pusmetį statybos aikštė
je pagrindiniam korpusui išbe 
tonuoti tik pamatai. Per pus- 
aštunto mėnesio atlikta vos 
ketvirtdalis plano, kuris buvo 
nustatytas šiems metams. Dar 
bininku buvę pakankamai, trū 
kę tik armatūros, kurios mažai 
pristatė tiekimo skyrių. Ypač 
armatūros stokoja daugelis sta 
tybų Bet esą nevykdomi dar 
bai. kurie priklauso nuo darbo 
organizavimo Ir elektros sro
vė nepratiesta į statybos vietą, 
nors elektros energijos šalti
niai už kelių kilome trų Vanduo 
esąs atgabenamas automašino 
mis iš kitur, būtų galima van
dens turėti iš artimo artezinio 
šulinio Numatyta ir geležinke 
lio šaka atvesti, bet ir čia dar
bai nejuda iš vietos. (Būdingas 
sovietinės tvarkos • netvarkos 
pavyzdys).

LIETUVA ŠIANDIEN
Ką pasakoja neseniai iš ten atvykęs į 

Vakarus marijampolietis

(tąsa)

Tuo tarpu kitose įmonėse, 
pavyzdžiui «Šešupės» audimo 
fabrike, komjaunuolių procen 
tas didesnis, nes ten vadovams 
įmanoma daryti veiksminges
nį spaudimą Ten atlyginimas 
aukštesnis, darbas nesunkus 
ir švarus, visą laiką pastogė 
je. Netekęs darbo tokioje įmo 
nėję ir dar su atitinkamu įra
šu darbo knygelėje jaunuolis 
vargu ar gaus kur nors kitur 
panašų darbą Tokiu būdu yra 
lengviau jį padaryti komjau
nuoliu nors popieriuje, tačiau 
be komjaunuoliškų įsitikinimų 
Komjaunuolių skaitlio gumas 
daug priklauso nuo pirminių 
ir rajoninių sekretorių akty
vumo

Mokyklose, gimnazijose (vi 
dūrinėse mokyklose) ir uni
versitetuose padėtis taip pat 
nevienoda. Marijampolės pe
dagoginėje mokykloje komjau 
nuolių skaičius palyginamai 

aukštas Ten ypač veikliai pa 
sireiškė komjaunimo sekreto 
rius J Kalvaitis, kuris kiek
vienam moksleiviui statė klau 
simą: «Stok į komjauirmą, ar 
ba pasitrauk iš mokyklos» Kas 
moksleiviams beliko daryti? 
Išeiti iš mokyklos mažai kam 
norėjosi. Todėl dauguma pa
davė prašymus. Kitose moky 
klose komjaunuolių skaičius 
mažesnis Darbininkų jaunimo 
gimnazijoje 1956-57 mokslo me 
tai’» iš 14o mokinių buvo tik 
1Q-15 komjaunuolių. Berniukų 
ir mer aičių gimnazijose ko m 
jaunuolių skaičius jau aukš 
tesnis nes į jas ateina ir pra 
džios mokyklų mokiniai su 
pionieriškais kaklaraiščiais ir 
pagal amžių jie automatiškai 
įjungiami į komjaunimą Mo
ksleiviai čia neturi jokio k to 
kelio. Be to, stojant į aukštą
sias mokyklas, j partiškumą 
kreipiamas atitinkamas d* me 
sys Vieniems, daugiau išt-er 
mingiems, pavyksią išsilaiky 

ti be komjaunimo, ypač inte
ligentiškų šeimų vaikams, tas 
kelias pasidaro būtinas. Tėvai 
nors ir būtų prieš komunisiL 
nį režimą nusistatę, savo vai
kams negali drįsti d oti nei
giamą patarimą komjaunimo 
atžvilgiu Buvo atsitikimų, ka
da vaikas, tėvams pasakius 
«ne» mokykloje pionierių va 
dovui pareiškė kad tėvai jiem 
draudžia stoti į organizaciją. 
Tokiu atveju tikrai menkas 
malonumas tėvams Susidūri
mas su saugumu gali būti ke 
lio į Sibirą pradžia

Komjaunuolių politinis lygis 
yra galima drąsiai sakyti 
— žemiau vidutinio Menkai 
lanko susirinkimus, blogai ar 
visai nevykdo nutarimus ir 
pasireiškia tik tiek, kiek būti 
na. Pagal įstatus, kiekvienas 
komjaunuolis privalo nešioti 
ženkliuką, tačiau gatvėje re
tai pamatysi komjaunuolį su 
ženkliuku.

Nepaisant visos nuolatinės 
propagandos, sovietiniam re
žimui nepavyko jaunimo pa
traukti į savo pusę

Gyventojų nuotaikos.
Dalis gyventojų yra tiesio

giniai ar netiesioginiai nuo ko 
munistinio režimo nukentėju
si Vieni pateko į Sibirą, kiti 
Lietuvoje neteko savo šeimos 
narių, giminių ar turto, todėl 
visai normalu, kad esamai sis 
temai jaučiama neapykanta. 
Net ir tie kurie nėra kokiu 
nors būdu paliesti, daugumo
je nepatenkinti Žemas pragy 
venimo lygis įvairūs trūku
mai ir nedatekliai. kuriems 
galo nematyti, nesukelia sim
patijų bolševikams Tačiau gy 
venti reikia Kiekviename žiu 
gsnyje tenka susidurti su esą 
ma santvarka, su jos įstaty
mais, su pareigūnais, tuos įs
tatymus vykdančiais. Žmonės 
pamažu atbunka Viltis sulauk 
ti laisvės tai nutolsta, tai vėl 
priartėja, priklausomai nuo 
tam tikrų įvykių. Vieną kitą 
priverčia ar sugundo stoti į 
partiją. Žmogus kasdien run
giasi su visa eile rūpesčių, ku 
rie čia, Vakaruose nežinomi, 
be to, bijosi trėmimo, kalėji
mo ir yra bejėgis prieš bet 
kokį smurtą. Žmonės neken
čia komunistų ir rusų, nes jie 
atnešė mirtį, nepasitikėjimą 
kaimynu, gaują šnipų, melą. 

Neapkenčia komunistų, neap
kenčia visos sistemos, laukia 
laisvės, o jos nesimato. Ta
čiau tiki daugiau ar mažiau, 
kad toji diena kada nors ateis 
Nelaukia tik saujelė parsida
vusių dūšia ir kūnu Kremliui. 
Ir kas būdingiausia, žmonės 
laukia karo. Karo bijo, bet 
laukia, nes tai atrodo jiems 
vienintelis išsigelbėjimas iš to 
nesibaigiančio pragaro. Jeika 
ras ir atneša nelaimių, taižmo 
nės, gyvendami nuolatinėse 
nelaimėse, tariasi nebeturį ką 
prarasti. «Kas išliks, tas gy
vens», sakoma Lietuvoje. Bol 
ševikai tai žino, bet žmogui 
neikvėpsi meilės jų melui, jei 
giliai širdyje paslėpta neapy
kanta.

Būdingas gyventojų «solida 
rumo» su komunistine vyriau 
sybe pasireiškimas yra demo 
nstracijos kokių nors «šven- 
Čių» garbei. Į rikiuotę stoja 
įmonėmis, mokyklomis įstai
gomis, laisvo pasirinkimo ei
senoje nėra. Pavyzdžiui šių 
metų 1-sios gegužės išvakarė 
se Marijampolėje partinis or
ganizatorius Bružas susirinki 
me jau iš anksto pareiškė: 
Kas nedalyvaus demonstraoi-
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Savo Laisvės 
tuva

Tėviškės Žiburiai liepos 24 
rašo apie Marijos Vaitkevičie 
nės atvykimą pas savo vyrą 
į Torontą. Ji atvyko iš Lietuvos 
per Lenkiją ir Vokietiją (žiūr. 
Darbininko liepos 25). Tėviš
kės Žiburiai atpasakoja jos su 
tikimą priėmimą šv. Jono Kr. 
par. klebonijoje ir tokius jos 
pirmuosius pareiškimus apie 
gyvenimą pavergtoje Lietu
voje:

Ryšys su Vakarais

«Lietuvoje yra ryšys su Va 
karų pasauliu; lietuviai ypač 
seka Amerikos Balso radijo 
žinias, o taip pat radijo valan 
dėles iš Vatikano. Nežiūrint 
techninių trukdymų, minėtos 
radijo valandėlės iš Vakarų 
Lietuvą pasiekia ir tuo būdu 
painformuoja apie vakariečių 
gyvenimą bei liet išeivių vei
klą... Lietuvoje mažiau susi- 
gaudoma apie vakariečių me 
džia^inį gyvenimą. Bet pasta 
taisiais metais vis daugiau si 
untinių gaunant iš Amerikos 
ir Kanados be žodžių jau ga
na paaiškėjęs.

Lietuva gyva.

Lietuva gyva: gyva gimimų 
prasme gyva tautinėse lais
vės aspiracijose. Keturiolika 
rusų, okupacijos metų i ietu- 
vos nesurusinimo. Dabar visa 
Lietuva išskyrus tik fanatiš
kiausius partiečius žino kad 
kraštas yra rusų okupuotas ir 
kad rusai pirmoje vietoje šie 
kia savo tikslų, nesirūpindami 
Lietuvos reikalais ir laikyda
mi lietuvius ant os klasės žmo 
nėmis atseit ‘pavergtais ais. 
Lietuvos miestuose matosi 
daug rusų kareivių, o įstaigo 
se — rusų valdininkų Kaimas 
yra grynai lietuviškas. Laug 
vyresnės kartos žmonių nelan 
kuisių okupacijos mokyklos, 
kaimuose rusiskai-net nekalba

Deroitamjos ir partizanai

Šiuo metu deportacijų veik 
nėra, bet vietoj to mūsų jau
nimas savanorišku būdu gau
siai gabenamas į Rusijos gilu 
mą darbams. Apie partizanų 
veiklą krašte buvo girdėti iki 
1951-52 metų Partizanu, daina, 
kuri taip populiari dabar pas 
mus, jai Lietuvoje girdėta.

Siekimuose Lie-
Gyva

Daug kas grįžta iš Sibiro, bei 
jie sutinkami tyliai ir giminiu 
bei artimųjų būna įjungiami j 
bendrą gyvenimą.

Katalikų bažnyčios padėtis
Bažnyčios įtaka Lietuvoje 

didelė. Nežiūrint “mokslinių - 
ateistiniu» bolševikų «įrodymų» 
apie Dievo nebuvimą ir Baž 
nyčios nereikalingumą, virš 
85 proc. lietuvių priima tiky
bines jungtuves. Prieš tai, ži 
noma. visi įpareigoti* pagal 
įstatymus, civilinei metrikaci 
jai. M. Vaitkevičienei gyve
nant Vilniuje buvusi girdima 
didelė įtaka neseniai mirusio 
vyks K Paltaroko. Kur įma
noma. laidojama krikščioniš
komis apeigomis Kapuose sta 
tomi paminklai.

Jaunim„s ir mokslas
Lietuvos jaunimas siekia 

mokslu Universitetai perpildy 
ti. Dėlto daroma didelė stu
dentų atranka Pirmenybė kom 
jaunuoliams Patekti į un tą 
prieš tai reikalinga atlikti 
bsnt poros metų darbo prakti 
ką. . %

Nėr. rū. šr ų vedybų
Lietuviai, veda tik lietuvai

tes. Vedybos iie uvių su rusais 
-ėmis ar rusu su lietuvaitėmis 
labai retas dalykas Kažk >ks 
nerašytas istatym is lietu vius 
skiria nuo okupantų.

Ciuntin ai
M Vaitkevičie;ė labai nuo 

širdžiai atsiliepė apie gauna
mus iš giminių siuntinius Tie 
siuntinai, lyg laisvės aušro ; 
viltis yra apjungusi viją kr»š 
tą Siuntiniai --- yra medžią gi

nė ir m o r linė parama.

Ka~ kitiem įdomu ?
Tėviški’s Žiburių redakcija 

paste b , kad «Toronto dienraš

Klausykis São Pado Lietuvių Kultūrines 
Radio Programos

Iš Radin Nove de Julho. kiekviena sekmadienį nuo 
18,ligi 18:30 vai , banga 540 klc.

Lietuviškas žodis radio bangom'* tol bus girdimas. Kol 
jį rem* susipratę lietuviai.

Radijui paramą galima įteikti finansinės komisijos na- 
; riams asmeniškai arba siunčiant per paštą finansų ko 

misijos iždininko p. Petro Šimonio, ar kun P Ragažins- 
ko vardu šiuo adresu: caixa postai 4118, Sūn Paulo.

MŪSŲ LIETUVA

Kazys Bradunas

SVETIMOJI DUONA
Man svetimą duoną valgant
Kąsnį baisiai nuryti sunku,
Kai aš ją. kaip šventąją algą, 
Ne iš žemės - iš rankų imu

Ir akyse vis vakaro vaizdas - -
Saulė leidžias . sodyba . kerčia . 
Krosnies dūmai d ir palube sklaidos, 
Kv>)ia duona šilta ir šviežia. ,

O dibar man svetimą valgant, 
Kąsni binai nuryti sunku.
Kai aš ji, kaip šventąją algą.
Ne iš žemės - - iš rankų imu.

čių reporteriai su mūsų tautie 
te rur jo ilgą pasikalbėjimą. 
Bet k:ti tas pasikalbėjui is pa 
> iridė laikraščiuose, tai jie 
«plačiai aprašė p. vaitkevičie 
nės atvykimą ypač jos fiktyvi 
nes vedybos su lenku, kurios 
jai kainavus os iO.009 rb Šią 
sumą ji sudariusi iš 30 siunti 
nių kuriuos atsiuntęs vyras 
ii Toronto Tokiu vedybų Lie 
tuv.jje esą nemaža: iš Lenki
jos atvyks ą profesijoiiulai've 
•lybininkai ir už 10 n o-i5,<'()<» 
rb sutinką sudaryti jungtuvių 
aktą civilinės metrikacijos įs 
taigoj M. t':i!tkeviči»nės taria 
masis sutuoktinis esą pakliu 
vęs kalėjimam
f yvų ž ronių k nčia netūpi 

"Dienraščių korespondentai

1958 m {rugsėjo 20 d

-- Liepos 10 1958, JAV mies 
telyje Bremen. Ind, netoli 
Chicagos, mirė sunkiausias 
pisaulyje žmogus, Robe; ’ H u 
g tęs. 32 m. amžiaus. Kuomet 
retenybių parkas jį pakvietė 
darban, jo svoris siekė 473 
k lūs Besirodydamas smalsuo 
liams priaugo iki 494 kilų. 
Išėjęs iš parko, dirbo turga
vietėje Mirė nuo uremijos, 
sverdamas* tik 475 kilus Jis 
negalėjo įeiti pro paprastas 
namų duris. Gyveno turgavie 
tės būdoje Jo karstui į duo
bę įleisti teko panaudoti laivų 
krovimo' mašiną.

— Maironio sesuo, Mamelė 
Mačiulytė, neseniai mirė Kau 
ne. sulaukusi 9, metų amžiaus.

— To'o to viešojoj bibliote 
koje yra ir lietuviškų knygų 
skirius.

— Australijoje Viktorijos 
valstybėje šių metų gale, nuo 
gruodžio 27 iki sausio lu, įvyks 
lietuvių skautų tautinė stovyk 
la

— Los ftugefs mieste. Nob 
Hill apylinkėje viena gatvė 
bus pavadinta Lithuanian Dri 
ve.

—- Putnam* šiemet įvyko 
penkioliktoji mergaičių stovy 
kia. Kaip ir kas met, taip ir 
Šiemet jos išleido savo lai
kraštėlį «Kibirkštėles»

— Vengrijoje slapti teismai 
nuteisė ir nužudė vėl 1 o5 
1956 sukilimo dalyvius. Taip 
pranešė Jungt Tautų komisi 
ja Vengrijos reikalam.

— Amerikos studentų atei
tininkų vasaros stovykla buvo 
ALRKF. Jaunimo stovykloje* 
Prasidėjo rugpjūčio gale ir 
tęsėsi iki rugsėjo 7 d Stovy 
kloję buvo surengta tarptautl 
nė diena į kurią suvažiavo 
Pax ■ omaua egzilų federacijų 
atstovai. Kartu toje stovykloje 
įvyko Stud Ateitininkų Sąjun 
gos metinis suvažiavimas.

wMnHiAMwiftmiXAWzwimu — iinr—MW

betgi beveik nesidomėjo pa
vergtos Lietuvos gyvenimu ir 
laikraščiuose jo nepalietė'- —. 
pastebi Tėv. Žiburių redakci
ja. Atsakymą galima būtų nu 
rodyti dvejopą: l nejautrumą 
pavergtų žmonių kančiom ir 
2 didelį jautrumą neužgauti 
pavergėjo, kad nebūtų pakenk 
ta saviem interesam.

joje, negaus žemės daržams». 
Nežiūrint į tai, Į demonstraci 
ją atvyko maždaug 30% visų 
darbininkų, taigi nei trečdalis.

r *
«Tegyvuoja laisvė»

Kaip komunistai nepasitiki 
gyventojais, galima matyti iš 
visos eilės faktų. Pavyzdžiui, 
per kiekvienas komunistų šven 
tęs sustiprinama apsauga įmo 
nėse, įstaigose, elektrinėse o 
kai kur gatvėse vaikšto gin
kluoti policijos patruliai

Dažnai daromos kratos pas 
įtariamus asmenis, ypač stu 
dentų tarpe. Tai daroma ne 
tik prieš komunistų šventes 
Š m vasario 16-sios išvakarė 
se visuose išvažiavimuose į 
Kauną patruliai kratė, sunk ve 
žirnius, lengvas mašinas, o kal
tais ir pėsčiuosius Vasario 16 
d. Kaune patruliavo sargybos 
Marijampolėje kai kuriose mo 
kyklose buvo nuplėšyti komu 
nistų šūkiai bei portretai ir 
iškabinti užrašai «Šalin rusai» 
«Tegyvuoja laisvė» ir kt.

Bažnyčios*» - sport*» sa>ès, san. 
dèlia».

Marijampolėje veikia vieniu 
telė šv. Mykolo parapijos baž 

nyčia Neuždaryta ir rusųcer 
kvė bet ji rieti ri šventiko E- 
vangelikų bažnyčioje įrengta 
sporto salė Buv. įgulos šv. 
Vincento bažnyčioje dabar kny 
gyno sandelis, o žydų sinago 
goję įrengtas audimo fabrike 
lis Šešu i» < •' asiškiai netu
ri teisė.f ankytis mokyklose, 
o ligoninėje gali lankytis tik 
tuo atveju, jei ligonis jį iš
kviečia Eisenoms aplink baž 
nyčią reikalingas vietos komi 
teto leidimas. Dvasiškių važi 
nėjimas pas gyventojus Kalė 
du proga plotkelių dalijimas 
vyksta kaip ir anksčiau. Pa
maldos, ypač sekmadieniais 
ir per dideles šventes, laiko
mos gausiai. Lankytojus gali
ma taip suskirstyti: -c % mo
terų, 30% vyrų ir 30% jauni 
mo Atlaidai būna, tačiau jie 
vis nukeliami į sekmadienius. 
Ypač naskutiniu metu gyven
tojai gyvai lankosi atlaiduo
se. kurie vyksta bažnytkai
miuose

Namuose gyventojai daugiau 
ar mažiau išlaiko krikščioniš 
kas t adicijas * avasarį pa
puošia kryžius kaimuose, mo
ko vaikus maldų, veda juos 
prie pirmosios komunijos.

Ate i ti é propaganda.
Ateistinė propaganda veda

ma labai plačiai ir įvairiau
siais bud >is: Paskaitos moky 
klos (kur kiekviename vado 
vėlyje rasi ką nors antįreligi 
nioi, kinas, spauda, visa, tai 
persunkta ateistine pro pagan 
da Kiekviename žingsnyje 
stengiamasi pašalinti arsusilp 
ninti religini jausmą avyz- 
džiui, gimi azijose duodamos to 
klos temos: «. eligija — moks 
lo stabdis», Mitas apie Dievą 
ir t.t Moksleiviams ypačspe 
cialiose mokyklose bet ir kai 
kurių įstaigų darbuotojams baž 
nyčią lankyti draudžiama ca 
Įima prie bažnyčios pastebėti 
bestovinėjantį kurį nors kom 
sorgą, kuris seka jo žinioje 
esančius komjaunuolius Pas
kui toks jaunuolis perspėja
mas sunkesniais atvejais tu
ri daryti viešą atgailą arba 
pašalinamas iš komjaunimo, o 
tai jau reiškia kelio gają ' ar 
bo jau negausi, kokio norėsi.

Savaime suprantama, kad 
toks ilgametis spaudimas pa
daro savo Žmogus, ypač jau 
niraas. yra priverstas bažny
čią lenkti iš tolo

Naujai išleistų maldaknygių 
matyti neteko, tačiau galima 
nusipirkti spekuliatyvinėmis 
kainomis senu laidų. Kitos re 
Ilginės literatu os nėra. Tie

sa buvo išleistas katalikiškas 
kalendorius tačiau jis labai 
retai kur užtinkamas.

Gyventojų api ūpinimas pagrin
dinėm! piekėmis.

Gyventojų aprūpinimas ne
normalus »Jsa prekybos sis
tema provincijoje sujungta į 
rajonų kooperatyvų sąjungas 
kurios skirsto prekes į bazes 
ir krautuves miesteliuose ir 
kaimu- se.

Marijampolėje yra 8 maisto 
parduotuvės, 2 mėsinės, 1 žu
vies parduotuvė, 1 universali 
nė krautuvė. 1 gastronomas, 2 
geležies išdirbinių parduotu
vės, 1 knygynas ir 6 bufetai 
ir valgyklos Be to. kai kurios 
įmonės turi savo parduotuves 
priklausančiaskooperatyvų są 
jungai kuriose galima gauti 
duonos, degtinės, cigarečių, 
žuvies konservų ir kai kurių 
kitų prekių, o protarpiais - pa 
gal sąrašus - ircukrr-us.

Prekių pasirinkimo dažnai 
nebūna jokio. Yra paplitęs po 
sakis: «Skubink pirkti, šiaip 
kitas nupirks»;.

Tokios prekės, kaip pipirai, 
laurų lapeliai ir kiti priesko
niai. o taip pat mielės, krau
tuvėse nematysi. Tačiau rin 

koje jų yra kiek nori, žinoma 
pasakiškomis kainomis.

Kai sužinoma, kad gauta 
nauja prekių partija, jau ke
lias valandas prieš krautuvės 
atidarymą stovi žmonės iriau 
kia los malonės, kad už savo 
pinigus galės norimą daiktą 
nusipirkti Pernai rudenį, prieš 
atidarant universalinę krautu
vę. gyventojų minia jau nuo 
vidurnakčio stovėjo prie du
rų, nes rajono kooperatyvų są 
junga prieš tai kelis mėne
sius taupė prekes tai didžią
ja! dienai

Lietuvoje labai sunku gau
ti odines pirštines Jos retos 
kaip vaistai ir kartais, pama
tęs pas pažįstamą, klausi, iž 
kur jas gavo. «Parvežė drau
gas iš Maskvos», atsako. Lie
tuvoje tokie dalykai tapo įpras 
ti reiškiniai. Šių metų pavasa 
rį į Marijampolę atvežė partí 
ją importuotrniųbatų iš Dani
jos Batai buvo gana skonin-. 
gi ir kaina prieinama. Pigiau
sieji kaštavo I8t> rublių Vos 
tik pasklido žinia po miestą, 
prasidėjo krautuvės šturmavi 
mas. Ir per kelias valandas 
viskas, išskyrus batus po 270 
ir 300 rublių, buvo išparduota.

(Ò. D.)
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LIETUKŲ KANDIDATAS Į ESTADUAulN US DE?UTATUo 
KAZIMIERAS 1 AM3RO-EVICIUS,

SPALIO 3 BALSUOKIME TIK UŽ JĮ

COMiTE PRO CANDIDATURA DE 
Casimiro Ambrozevicius

PARA DEPUTADO ESTADUAL RUA CAMÉ, 1 J2,

BŪKIME vtlKiu-o 1R v.t- 
N í N 31

Per rinkimus kandidatų 'i- 
kimą nevien jų nuopelnai ir 
populiarumas visu unenėje. bet 
ch žiliausiai - jų šalininkų vei
klumas ir vieningumas Di
džiausias priešas yra. nesan
taika draugų eilėse, tusti gm 
čai, neveiklumas ir pavydas. 
Sunku jų išvengti nes visi tu
ri teisę ginti, savo nuomones, 
o vienas kitas prieštarauja dau 
gumai visai dėl menkniekių, 
dėl asmeniškumų.. Bet - mū
sų kandidato atžvilgiu - ben
dros veiklos reikalas pilnai 
aiškus: j estadualinius depu
tatus mes turime tik vieną ir 
visiems bendrą kandidatą Ka
zimierą Ambrozevičių!

Savo kandidato išstatymo rei 
kalingumą ap arėme jau se 
nai, ir per spaudą ir specia
liai tam reikalui sušauktuose 
susirinkimuose. Jieškojome tin 
kaino žmogaus žinoma, iš mū 
sų kolonijos skaičiavome iš
linkimo galimybes, skaičiavo
me siūlomų asmenų šansus 
kolonijoje ir brazilų visuome
nėje. ir, pasirėmę tais apskai
čiavimais. radome kad K Am- 
brozevičius yra vienas iš tin
kamiausiu. plačiai pažįstamas 
mūsų kolonijoje turi stiprią 
paramą iš Kelių Departamen
to darbininkų kur dirbo per 
30 metų, rimtas ir draugiškas.

K idangi K Ambrozevicius 
yra iŠ mūsų kolonijos tai ir 
jo propaganda eina daugiau

sia per lietuvius Mes visi e- 
same propagandistai savano
riai. nes visi žinome, kad mū 
sų kandidato laimėiimas bus 
mūsų visų bendras laimėjimas' 
Bet taip pat turime nepamirš 
ii. kad tą laimė j ima nulemia 
mūsų vieningumas ir veiklu 
mas vedant propagandų.

Iki rinkimų beliko tik kelios 
dienos. Spalio 3 cioji jau čia 
pat Už savaitės jau seksime 
balsų skaičiavimo rezultatus. 
Bet — ar visi t*vąi šaiškino 
savo vaikams, kad jų pareiga 
balsuoti už mūsų kolonijos 
kandidatą? Ar visi jau aprū 
pinom savo draugus irkaimy 
nūs' brazilus mūsų -kandidato 
cedii'omis kad eidami balsuo
ti galėtų nusinešti kartu su 
rinkiko titulu? Ar visi kurie 
neturime balso, jau suradome 
nors po vieną rinkiką, kuris 
pasižada balsuoti už Kazimie
rą Ambrozevičių?

Būkime veiklūs Dirbkime 
visi, kad visi būtume prisidė
ję prie bendro visų lietuvių 
ir jų vaikų laimėjimo!

,iz Privalis.

CEDULOS!

K. Ambrozeviciaus cedulų 
galima gauti visose lietuvių 
verslo, prekybos ir pramonės 
įstaigose. Gedulas dalinti ga
lima iki pat rinkimų, ir per 
paskutines tris dienas, kada 
triukšmingoji propaganda sus 
tabdoma Cedulos dalinamos 
ir rinkimų dieną Spalio 3 čio

— (E) Prasidėjus rudenine 
džioklės sezonui.s a’tg tliai-s 
iš Vilniaus, Kauno Šiaulių ir 
kitų vietovių vyksta į medžio 
klės rajonus šimtai medžioto
jų. kaip praneša Vilniaus ra
dijas Tačiau veikia tam tikri 
suvaržymai Pavyzdžiui, per 
doną leista iv šauti re dau
giau aip po 5 antis ir liek 
pat t ervinų Gamtos apsau
gos sumetimais Lietuvoje jkur 
ta 1 draustinių plotų, v.so 
daugiau • aip 3 »0 ulei ba 1 uo 
se plotuose gyvūnus šaudyti 
visiškai uždrausta.

— (E) «Gyvenamųjų namn 
statyba smarkiai atsilikus o., 
skelbė rugp, 23 d Lietuvos 
kp «'.entro komitetas ir Minis- 
terių taryba bendrame pareik 
kime. Ypač esą atsiliekama 
Vilniuje Panevėžyje Klaipė
doje Tauragėje. Žagarėje. Pa 
bradėje ir k tuose miestuose.

— (E) Siūlo lietuvį kandida 
tai JAV kongresą Čikagoje 
susidarė kom tetas, kuris ren 
ka parašus išstatyti lietuvį inž. 
A Rudj kandi'a^n i JAV Ats
tovų rūmus. Anksčiau buvo 
daryta pastangų, kad inž Ru
dis būtų išstatytas demokratų 
partijos sąrašo be kandida
tūra nepavyko Dabar Rudis

ji bus nedarbo diena Todėl 
prašome visus ųiutieč'us pasi 
imti cedulų ir prie balsavimo 
vietų dalinti i"s vnloietins

Dideliais kiekiais cedulų ga 
Įima gauti pas pati kandidatą 
K Ambrozevičių. Rtia Carné, 
lt’52, Mokoje pr y Av Paes 
de Barros; pas Motiejų Žvir
bli. R na dalomo*.». 132 - Bom 
Retiro, ir «Mū-- Lietuvos» 
spaustuvėje, V Zelicoje.

ei' į rinkimus kaip nenriklau 
somas nuo partijų kandidatas.

>— (E) Albertui Puskepolai 
čiui, Maž. Lietuvos veikėjui 
gyvenančiam dabar Bosime, 
suėj > o metų Prieš kurį lai 
L a r k'tarn až lietuves ve i 
kėjui E Kauburiui istorikui, 
suėjo 60 metų.

i E) Vėl pradėjo eiti «Gim 
toj! kalba» ' eidžia JAV LR 
Kultūros fondas, redaguoja kai 
bin nkai o ras Jonikas nta 
nas Salve ’’tanas Skardžius. 
Adresas: 1F02 So 48 Coirt Ci
cero III. USA

— (E) Naujojo Venecuelos 
LSB-nės centro v ba pareigas 
pasiskirstė taip: P-kas J. Bie
liūnas, vicep-kas Leonas Staš
kevičius sekretorius P. Tū- 
nas. iždininkas p Ražanskas. 
pmp ir kultūros vadovas P. 
Neniškis.

IŠ MUSŲ KAIMYNŲ 
C Y, E! IMO

. — (E) Anonimių laiškų ant 
plūdis Latvijoje. Latvijos ko
munistų oficiozas «Gina’ skun 
džiasi kad to, laikraščio re
dakcija U kai kurios sovieti 
nės įstaigas Latvijoje kasdien 
gaunančios šimtus anoniminių 
laiškų, kuriuose smarkiai kri 
tikuojama atskiru sovietinių 
pareigūnų ir įstaigų veikla, 
be to ir visa sovietinė santvar 
ka. Tai esą gaivalai, kurie 
tais savo laiškais išlieja «dea 
p y k a n 11 s o v i e t i n e i s a n t v a r k a i». 
■ ais.šk'i rašėjai. pastebi «Ci- 
p-i’> matyt prisiklausą užsie
nio radijo transliacijų ir pas
kiau stengiasi savo àntisovie 
lines nuolaikas išlieti, laiškuo 
se, žinoma be parašo.

— (E) Atrastos 4fP metų 
senienos. Arcnelogmiai kasi
nėjimai vetit'pilės rajone, 
Sarmatų kaime davė įdomių 
iškasenų. Atkastos gyvenvie
tės ir namu apyvokos daiktai, 
kurių kilmė archeologų nuo
mone siekia PO-’O-k i>0 metų 
prieš Kr š gausiu gintaro ir 
kitų dirbinių «aroma išvada, 
kad Baltijos raiū’io gyvento 
jai jau nrieš daugiau kaip 
4000 metu buvo palyginamai 
aukštos kultūros (Kaip žinia 
ir Lietuvoje po kąr-< buvo m t 
kastos senienos, kurios taip 

D!SS E O GO V£R N A DQR:
Mui’ ' í'Kr:v;i4n. Sr FpIwwr ppl® luta corajosa e ho- 

■esta em favor dos estrangeiros que desejam a. cidadania!
O ln>sileiro pela metade não nos convém nem con

vém ad estrangeiro'

BRASILEIRO auiüriAuiZADO!
A 3 de Outubru. você terá oportunidade de confirmar 

se deseja ser um brasileiro com todos õs direitos
Vote pela conquista desses direitos, naqueles que 

por eles vem lutando:
ARNALDO FELMANAS . CASTILHO CABRAL

Para De-p-ta o Estadual Pa?a Deputado Federal

Cédulas: R Cons. Crhpinisno, 20 - 8.° And. - Teis.: 35-5424,34-0379
--OO- -*•<•>* -OO—OO--00—04» -O*--*

pat patvirtina, kad Baltijos 
pajūtio gyventojai lietuviai 
j’iu keletą tūkstančių metų 
prieš Kristaus gimimą buvo 
pasiekę aukštos kultūros lai
psnį)

— (E) Užsienio turistam Ry 
goję - tik grupiniai pasivaikš 
čiojiraai Toks įspūdis gauną 
si skaitant Rygos laikraščio 
«Ciną» pranešimą, kad i Rvgą 
atvykęs turistinis laivas «Grii 
zija» sū Amerikos. Anglijos, 
five •carijos, Turkijos ir kitų 
kraštui turistais kurie buvę 
grupėmis vedžiojami po mies 
tą ir Rvges apylinkes (Lietu 
vos aplankyti sovietai užsie
ni'' turistams vis dar nelei
džia).

— (E) Kas savaitė atbėga 
iš Vokiedios sovietinės zonos 
į Vakarus apie 5CT žmonių, 
nepakęsdami sovietinės-komu 
nistinės santvaraos Dalis at
bėga i Vakaru Berlyną o kita 
dalis bėga tiesiai j Vakarų 
Vokietiją Per metus į Vaka
rus atbėga tiek žmonių kiek, 
palyginus gyvena Vilniaus 
mieste (apie 20h 0o0) Fokaro 
iš sovietinės 7*>noc j Vakarus 
atbėgo jau apie 2 milijonai 
žmonių Pastarais keliais me
tais ypač daug atbėga Įvairių 
specialistų. Zonoje vis labiau 
ima stigti netik specialistu, 
bet ir šiaip darbininkų Dėl

pastaruoju metu vėl susb- 
rnnta kampanija telkti dar 
hams moteris ir nepilname
čius - Papildomomis žiniomis, 
per pirmąjį šių metų pusmetį 
iš sovietinės zonos į Vakarus 
atbėgo ;'2! gydytojas. 44 pro 
fnsorfav i?9 docėntai ir šiaip 
daug intelektualų. Ypaingą 
sm-idomėįimą sukėlė Jenos 
universiteto rektoriaus prof 
Ha o m ei atbėgi mas Į \ a karus 
pri-Š pat to universiteto 409 
metų sukaktuves.

— 'E) Lietuvos pogrindinio 
ko partizano kelias iš tėvynės 
i Sib'ra. gyvenimas prievartos 
darbu stovyklose kelias at
gal i Lietuvą, o 'iš Lietuvos 
t laisvuosius Vakarus - visa 
tai bus plačiai aprašytą strai
psniu serijoje kurią «Eltos 
Informacijose spausdinsime 
sekančiose laidose

^ūsn kolonijos garbės 
reikalas pravesti savo kandi 
datą i deputatus.
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Priėmimo valandos kasdien: nuo 8 ligi 11 vai., 
ir nuo 17 ligi 21 vai.

Pirkimas pirkimui nelygus.
Reikia žmoti kur pirkti.

Jeigu reikia statybai medžiagos 
indų ir kitų reikmenių prieinamomis 

kainomis, tai kreipkis į sandėlį.

LAPIENIS & JAKUTIS LTDA.

KeBsultorija yra Vila Zetósoje, Avenida Zelina, 752

«TĖVYNĖS GARSAI»
VIENINTÈLE LIETUVIŠKOS MUZIKOS VALANDA

GIRDIMA VISOJ PIETŲ AMERIKOJ!

per Radio Difusora SãoPamo PRF3-960 KC. ZYB7 49 m. 
2YB9 19 m.

SEKMADIENIAIS
I. Nuo 10:15 iki 10:30 - Lietuva ir lietuviai

II. Nuo 10:30 iki 11:00 - Lietuviška Muzika Plokštelėmis,
III. Speciali “Café Seleto” programa visiems!

PAGEIDAVIMŲ KONCERTAS fe
r Atsiųskite du tuščiu “Café Seleto” voku į C. postai 403, 

ir galite užsakyti kokią tik norite plokštelę! Mes. Jums 
veltui pagrosime! > 0

Priimame komercinius skelbimus ir pasveikinimus su 
plokštelėmis!

Vadovauja “Tėvynės Garsai” Kolektyvas
Adresas: Caixa Postai 403, São Paulo.

Galima gauti naujų lietuviškų plokštelių!

s®g nei® r :e* e »b ® 

i €asa .^prindgs & €ia. f H ■ .. .. M
B Dabar parduodame: Siuvamas ' «Singer» mašinas. 
É1 paskutinio modelio televizijos aparatus «Invictus», 
įgfgg ' l-Mi

geriausios rūšies (Alta fidelidade) radijo aparatus.
B Gazo pečius, geriausios rūšies už pinigus ir ilgam W g iššimokėjimui, geležies reikmenų, dažus - elektri- 
|g| nius Įtaisymus ir įvairių daiktų dovanoms ir t t.
Ü PRAÇA SAO JOSE DOS O MFCS 1 /.ZELINA Ž* 
® SÃO PAULO - Telefone 63 5915. g|
UI Ponto Final do Ônibus V. Zelina, n.® 93 
g Pastaba: Taisome radijo aparatus,

Darbas garantuotas. ■a -a

»*rtiamilKMiiiitMhiiiiiu.ttvtfu«ti>mūn-fl> m ill Hi di im. tutlliiiii'iiniii«urmui-nu >> mi«mdi'<ai«Hiii«nii.= 

i ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA» ! 
Į IRMÃOS BAUŽYS i •IB =
ji . ' ' • ū9 C C. «ob o n © 55’ Z

I . Pęa. S. José Campos, 8 S/ .2 - V. Zelina - S. Paulo J 
| ' Telefone. 63-6005 5

«"•' Aberturas de firmas 
i E n c e rram e n tos d e ii r m as 
f Transferencias de firmas 
s Central, na Junta Comercial 
§ Dis^at; na Junta Comercial 
Š Fscritas Fiscais 
į Moritas Comerciais, .
f . HORAKH.) das -
mi ; ..... -
<ii *» -tf m* tu u* iFUiwwwwmiwwtn4» m aman» jpujdwiu, unp •» twwinw hmimp «uyi

Contratos de locação
Cartas de Fiança
Reoiier'n eniòs
Balanços
Alvarás diversos 
Segurps de . Fogo e 
Se vi'•os de a cidentes

a<- 19 Horas.

MUSŲ LIETUVA  _ __ Pusi- 5
-------- —1---- --------------------------------------------------- ----- «:Rí.n:::.

Av. Sapopemba 18-A — Vila Celeste

PRANAS & ČIA. LTDA

Kiekvieną sekmadieoĮ pri» 
bažnyčios pas spaudos plati® 
tojų galima gauti 
nusipirkti nftujaiisii) lietuviš
kų knygų, maldaknygių bei 
laikraščių.

- LAPOS lietuviams prant’ 
šame, kad Lapota lietuviai ga 
Ii atsiimti laikraščius St. Sal
džio krautuvėje, Rua Clemen 
te Alvares, 137.

Nori, kad «Mūsų Lietu 
va» būtų lietuviškojo gyveni 
mo veidrodis?

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

Maaeras em gerai

SÊDE: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Fone: 52-6229 
’Enderęęo Telegráfico: «CAB1UNA»

Rio de Janeiro
Serraria «IT A» — Serra dos Aimorés— Município de 

Nanque - Eštado de Minas Gerais

I RUA COSTA BARROS. 34-C — VILA ALPINA

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L I N D O Y A

18 CMAC J € AK IKI lt K1 ~
Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, 
kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visados naudokite!

Rua Dino Bueno, 795 a 835 
i eiefuiit >: 51 44119 e 51-L'2L'3

SÃO PAULOCaixa Posted 3967

Didel s pasirinkimas medžiagų ir skoningas 

pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

jfiuvyrtcJE LAIĮJR©
Rua do Orfanato, 686 -

Vila PrudeTite

Fone 63-5294

São Paulo

Medžiaga parduodama ir išsimokęjimui
Ateikite ir Įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina
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LIETUVOS NALIUINhlu.l.
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEK.

A A. AUGUSTINAS AŠKINIS

Mirė Vila Zelinoje šio mė
nesio 19 dieną. Velionis buvo 
gimęs Švenčionyse. Mirė su 
plaukęs 77 metų. Nuliūdime pa 
-liko dukterį - Seselę Bernar 
dą, sūnus: Kazį, Juozą ir Adol 
Ją, Marčias, anūkus ir švoge- 
rį Maniusį 30 dienos šv. mi- 
-šios bus Ha bažny
čioj 7,30 vai. spalio 18 d.

DRAUGIJŲ PASITARIMAS

Praėjus', sekmadienį 7 vai. 
vakare šv. Juozapo mokyklo
je įvyko draugijų atstovų pa
sitarimas. Dalyvavo Vyrų Bro 
lijos pirmininkas Juozas Bau 
;žys, Lietuvių Sąjungos pirmi
ninkas kap. Čiuvinskas, Kul
tūrinės Draugijos pjrm. A Ži
bąs. choro atstovas P. Šimo
nis, ateitininkų - A. Tyla, se
selės M. Antoneta, M, Hilda. 
M. Juana, maldos apaštalavi 
mo, filhas de Marija ir kon 
gregadų atstovai. Pasitarimui 
vadovavo kun. J Šeškevičius 

Dr. AYRTON LORENA
Dr. VICTOR AUSENKA 

Advocacia

Visi dalyviai vieningai nutarė 
iš*atostogų grįžtančiam kun. 
kleb. I®. Ragažinskui pagerbti 
suruošti vaišes

KLEBONO SUTIKTUVES

Rengiamos spalio mėn 5 d. 
(sekmadienį) 3 vai. p.p. gim
nazijos salėje. Vaišių metu 
bus išpildyta trumpa meninė 
programa ir klebonas papasa 
kos savo kelionės įspūdžius 
ir supažindys su Amerikos lie 
tuvių gyvenimu Norintieji po 
būvyje dalyvauti įsigyja pa
kvietimus. Pakvietimu galima 
gauti pas draugijų pirminin
kus ir klebonijoje. Pakvieti
mus prašoma įsigyti iki 2 die
nos spalio Vėliau pakvietimai 
nebus platinami.

— KERMOŠIUS JAU BAI
GIASI. DAR VEIKS ŠIOS IR 
ATEINANČIOS SAVAITĖS ŠEŠ 
TAD1ENĮ IR SEKMADIENĮ. V! 
SI KVIEČIAMI Į KERMOŠIŲ 
ATVYKTI, MALONIAI PRA
LEIST' LAIKA. LAIMĖTI VER 
TINGŲ PREMIJŲ IR PADĖTI 
IŠMOKĖTI KLEBONIJOS SI A 
TYBQS SKOLĄ.

KERMOŠIAUS PAJAMOS

Gerokai lietaus sutrukdytas 
kermošius praėjusį sekmadie
nį jau atgavo normalu tempą. 
Žmonių susirinko daug ir nuo 
taika buvo graži Bendros šeš 
tadienio pajamos buvo 16 520

Albinas Kasperavičius ir Nair Gonçalves tfoniiha. šį šeš
tadienį U vai. VilaįZelinos,.bažnyčioje si mainys žiedus. Al
binas ilgus metus priklausė - .K.B. Chorui ir buvo jo valdy- - 
bos narys Vestuvių vaišės įvyks gimnazijos salėje. Jungtu
vių metu giedos Bendruomenės choras. Linkime laimingų ir 
ilgiausių metų.

*X* ►X**5**X»*t^5»<**jHÍ**5»v<ÍHÍ»*X»*t**X»<J»*I*^* ►X4«X**X4 *X4 *X4 *X4*X4*X* •X* *,X4*X4«í‘

kruzeiru.
Daugiausia pajamų turėio 

medukai (našlių barakas) 4090, 
•baraO 2918, šiaudeliai 2.00 žu 
velės 1262. lėlės (choro) 1201 
Kiti barakai turėjo mažiau pa 
jamų.

Ą- RAŽI -OVANA. jei ker 
moš aus na įamos leis išmokė 
ti statyba s sk'las, ne olimoje 
ateityje tikimasi įrengti klebo 
nijos virtuvę Pirma Jakutis 
ir apienis naujai virtuvei pa
dovanojo virimo aparatą (fo
gão de gas), i etų via i kun gai 
už didelę dovaną nuoširdžiai 
dėkoja.

TAU T I N I Ų ŠOKIŲ 
REPETICIJA

Tautinių šokių šokėjai yra 
pakviesti dalyvauti mokytojo 
dienos (Dia do rofessor pro 
gramo je 181 P c E J au 
tinių šokių pirmoji repeticija 
įvyks šį sekmadienį 3 vai n. 
p. Juozapo mokykloje Vila 
Zelinoje. yisų vilų tautinių 

šokių šokėjai kviečiami atvyk 
ti į repeticiją.

— Šį sekmadieni pamaldos 
Vila Anastazijo lietuviams Po 
pamaldų lietuvių mokykloje 
įvyks moksleivių'ateitininkų 
susirinkimas.

— Spalio 12 dieną Šv. Juo
zapo mokykloje įvyks maes- 
trės Elviros Kilčiauskaitės 
piano mokinių koncertas Kon 
certą rengia moksleiviai atei 
tininkai.

I aiškai: J šeliokas, R. 
G. Schreiber, A Zielinski, M. 
T Paulino de Ązevedo R. 
G ra f. J Blujus, J Lautensch 
lager, L Šlapelis, V Pladas, 
A jardauskas J Žilinskas, 
Carlos Cavalcantes. St Gizas, 
P Ivanauskas Fedro Lauren 
tino dos Santos, A. IV iženas, 
E. Lukoševičiūtė A. Dirsytė.

— Pagal paskutines žinias, 
laivas su kuriuo grįžta kun. 

kleb. P.'Ra 
uostą turėt 
dieną spalioTš ryto.

— (E) Liaudies menui tirti 
eks edicijos birželio mėn ląn 
kėši Daugų rajone, o liepos 
mėnesį Priekulės Rietavo, 
Plungės, Salantų rajonuos e Bu 
vo tyr nėjama liaudies archi
tektūra. drabužiai, geležies ir 
medžio išdirbiniai, baldai mez 
giniai keramika, skulptūra ir 
kt Viiniųip ppt ukus bus su
rinktų liaudies meno ekspona 
tų puiOUa

KAS ŠIANDIEN ĮPRASTAS DA 
LYKAS, SENIAU BUVO

PRASIKALTIMAS

Anglijos parlamentas 1771 
metais buvo išleidęs įstatymą 
pagal kuri kiekviena moteris, 
ištekėjusi «neleistinu būdu» bu 
vo apšaukiama «ragana» ir tu
rėjo būti griežtai nubausta už 
raganavimą.

Merginos ir moterys nusi
kalsdavo jei vyrui pavilioti, 
vartodavo kvepalus, veidui, lū 
poms akims ir antakiams da- 
žus. jei dėvėdavo dirbtinus 
niaukus (ir dirbtinus dantis’), 
j ii užsidėdavo korsetą arkų 
riuo kitu būdu save patobúlin 
t'. Neleistinas dalykas buvo 
dėvėti batelius ant aukštų kul 
nų, kad padidinus ūgį.

Kiekvienas «Jo Didenybė8 
Anglijos karaliaus pavaldinys» 
turėjo teise dėl šių taisyklių 
nusižengus ą žmoną atiduoti j 
valdžios rankas tinkamam nu
baudimui.

Sandara

— Kiekvienas, kurs balsud 
ja 3 spalio balsuoja už lietu 
vių kolonijos kandidatą Kaži 
mierą Ambrozevičių

atlieku vigils te^ur.o pobūdžio darbus, kaip įvairių 
bylų vedimas inventanjų sudarymas, deskitiš. doku 

mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai
Raštinė:

Praça da Sė 270 4 ° and sala 404 Tel. 35 00»>2

Mokos lietuvių namuose, kur yra geriausios patal
pos su kiemu ir šokiams sale, norima įsteigti lietuviška 
UŽEIGA - R EC .E.O, kad lietuviai, liuosvalandžiais ga
lėtų gražiai laiką praleisti. Kad tai įvykdžius. 1 iet. S ga 
Br. ieško žmogaus nuomininko suorganizuoti šią užeigą 

r. su lietuviška valgykla ir bufetu Sąlygos labai geros su 
prantančiam šios srities darbą. Suinteresuotieji prašomi 
kreiptis darbo valandomis telefonu: 63-5269.

TAUTIEČIAI!
ii . f .•*■ ’. r

■ '-'.Ų . ' ... ,

Skaitykite ir platinkite vienintėlį Pietų Amerikoje
■ populiarų lietuvių kultūros žurnalą «GINTARĄ» kuris išei

* na kiekvieno mėnesio pradžioje
«Gintare» rasite daug įdomių straipsnių, apysakų, 

eilėraščių iržinučių «Gintaro»kaina metams tik Cr.Š 2 '0,00.
* Pinigus siųsti: «Gintaras» Caixa Postai 7988, S. Paulo.

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE

♦ Skubiai išsiunčiame a įrangą, maistą, medžiagas, me 
galinius, vilną, odą batamsir vaistus. ;

* Turime visų medžiagų pavyzdžius! '
★ Laike 6 8 savaičių ąjuntiniai pasiekia Lietuvą. Oro 

paštu 2 3 savaitės.
★ Siuntėjas gaus gavėjo parašu patvirtintą pakvitavimą.
♦ Visi persiuntimo mokesčiai ir muitas apmokami čia 

Gavėjas nieko neturi mokėti.
♦ Siuntimai pilnai apdrausti - žuvus grąžiname pinigus 

arba pasiaučiame naują.
Kreipkitės pas:

Jonas Valavičius, R. Pe Bened. de Pamargo, 698. Penha 
AL Bo-gaslaupKas, R F. Ant. de Guadalupe, 1.4, V. Zelina 
Rašykite: Caixa postal 463 — São Paulo.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

; ’ ’ . į i

Į Brasileiro
Naturalizado

Não permita que algem di
ga que o natura’izado nãe se I 
interessa pelo.- seus proprios ’ 
direitos. Prove isto através do ; 
seu voto elegendo ARNOLDO 
FElLmANAS, que simboliza es 
se movimento.

Para Senador 
CASTILHO CABRAL

i-.l.V.í, > ». AÍ-> < tí-.TA jç >L

Cc ■ ULAS: Rua Cons. Crispiniano. 2o — £.• anda’. 
Telefones: 34 0870, 31-1848, 35-5424 e 32 9754 j

SKAITYK IR PLATINK 
i

«MŪSŲ LIETUVA»

PAIEŠKOJIMAS

Bronius Juozapavičius paieš 
ko brolio Stasio Juozapavi
čiaus sūnaus Mykolo, arba se 
šerį Veroniką Juozapavičiūtę 
Gilienę-Šeikienę. Iš Lietuvos 
išvykę 1925 m São Pauly gy
veno nuo K39 m Jie patys 
arba apie juos žinantieji prą 
šomkreiptisį«M. L» Redakciją.

Gera kokybė, pigiau kaip kitur, greitas įteikimas, 
mandagus patarnavimas tik tai Ą

ANTANO PaxVIILOMI©
Manufatura de «Botões Estrela»

Rua Prof Gustavo P. de Andrade, 116. caixa pos
tal 4118 \ila Zelina Tel. (recados): 63-1937, São Paulo

Čia yra didžiausias pasirinkimas, dideliais ir ma
žesniais kiekiais, įvairiausių rūšių ir spalvų guzikų ir 
lietsargiams dalių.

'EJCRilTOKIO CONTABÍlí-'
Y - XÀ JÇIMENTO ■'Y

Irmãos Nascimento
, REG. C ft.C. SP. Nro 1.484

Atlieka firmų at.uaxymus, perleidimus, komercine'» 
ir industrialines apyskaitas, sutvarko dokumen

tus. sudaro sutartis surašo prašymus ir ki
tos rūšies darbus atlieka.

Juridinis Departamentas — Nejudamo turto pardavimas ;
A-v. Zelina, 831 — Vila Zelina — Tel 63-5*767 - S. Pauto

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ IR 
RUSIJĄ

i • •

Medžiagos žieminiams ir va 
Bariniams rūbams (yra pa vvi 
džiai) Vaistai, maistas, skal
biniai. avalyne, megstiniai, ko 
jinės, pirštinės, skaros, siūlai1 
ir daug kitų prekių,

Si u nti nių pristatymas garaa 
luotas

Gavėjas namoka nieko
Pageidaujant — siunčiama 

oro paštu.
Kreiptis: Magdalena Vinkô- 

nąitięnėp4 rua- Barão do 
raí. 65/Vila Zelina. í

Laiškams - caixa postal 371» 
S&o Paulo. '.'N-’L

- • ■ . •, ; . ,

OC>DCDO&CXO^

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVI^IUb 
Rua Inhagapij 9 - V. Zelina 
(prasideda iè Av. Zelina, §930

6
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