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BRAZILUOS ŽINIOS
Kaip iš Wašingtono prane

šama, Brazilijos vyr. žtabo 
viršininkas gen. Gois Montei
ro, kuris dabar lankosi šiau
rės Amerikoje, turėjo pasita- 
rimų su aukštais Amerikos 
kariškais pareigūnais, jų ta r 
pe su gen. Onląr Bradley, 
kuris yra jungtinio štabo vir 
šininkas ir gen. L. Collins, 
kariuomenės štabo viršininku.

Gen. Monteiro dar išbus 2 
savaites Amerikoje.

Brazilijos EKSPOR
TAS .1951 m.

Brazilijos eksportas per pir 
mąjį šių metų ketvirtį pasie
kė 1.462.000 tonų prekių, ku
rių vertė 10.024 milijonų dole 
rių.

Tarpe išvežamųjų produk
tų kava figūruoja pirmoje vie 
toje, būtent 64%' visos eks
porto vertės, toliau eina med 
vilnė - 6.5% ir kakava - 4,6. 
Didžiausias eksporto uostas 
São Paulo, o antroj - Rio Gran 
de do Sul. Daugiausia prekių 
parduota São Paulo estade - 
40%, toliau eina Parana ir 
Distrito Federal.

PORTUGALŲ EMIGRANTAI

Iš Lisabonos pranešama, 
jog 1949 metais iš Portugali
jos emigravo 17 296 asmenys, 
o 1950 - 21.892 emigrantai.

Didžioji šių emigrantų .da
lis atvyko Brazilijon.

Tokie portugalų emigrantų 
skaičiai kiekvienais metais 
vyksta į svetimus kraštus, 
ieškoti didesnio uždarbio ge 
resnių gyvenimo sąlygų, ir 
tačiau niekas iš jų nekeikia, 
jog jų senoji tėvynė butų bu 
vęs blogas kraštas.

Iš daugelio Europos kraštų 
emigracijos būdu nemažas 
skaičius žmonių išvyko Į ma
žiau apgyventus kraštus ir 
susikūrė geresnes gyvenimo 
sąlygas.

Ir musų didžioji emigraci
jos banga 1926 27 metais vy
ko dėl šių priežasčių.

Nesuranda lėktuvo
Praėjusią savaitę Brazilijos 

šiaurėje, Carravelas apylinkė 
je, nukrito brazilų kariškas 
lėktuvas. Lig šiol, nors buvo 
išsiųsti ieškoti keleias lėktu
vų, nepasisekė surasti dingu
sio lėktuvo.

— Respublikos prez'dentas 
Getulio Vargas, praėjusią sa 
vaitę pasirašė dekretą liečian 
tį radio bei televizijos stotis, 
jei ji transliuos vyriausybei 
nepageidaujamą programą, ga 
Ii būti uždaryta.

Tas dekretas daug ginčų su 
kėlė federaliniame parlamen 
te ir spaudoje. Opozicijos tvir 
tinimu šis dekretas esąs dik
tatoriškas, nes leistijstatymai 
priklauso parlamentui.

— Artinantis valsčių savi- 
valdybų (ve. e'dorių) rinki
mams, propagandistai pradė
jo veikti. Ant stulpų ir sienų 
lipinami plakatai ir mėtoma 
gatvėse ir Į kiemus propa
gandinė medžiaga. Gatvėse 
įrengti garsiakalbiai. Pažadų 
t aug, bet jais lig šiol nebu
vo nei išgrįstos priemiesčių 
gatvės, nei įvestas apšvieti
mas.

— Ilgesniam laikui nelyjant 
šuliniuose pradeda trukti van 
dens.

— São Paalyje yra sudary 
tos įvairios komisijos tinka
mai pasiruošti 1954 m. kada. 
São Paulo m'estas švęs 40b 
metų amžiaus.

— Brazilijos strateginiuose 
miestuose prefeitus skiria gu 
bernatoriai. Prie tokių mies
tų priklauso Rio de Janeiro, 
São Paulo, Santos. Guarullios, 
Sorocaba.

Rio de Janeiro ir São Pau. 
Io atstovai federaliniame ir 
estado parlamentuose kelią 
ba lsą, panaikinti įstatymą draa 
džiantį išsirinkti patiems gy
ventojams prefeitus.

V v

Užsieniečiai JAV nuo 
karo tarnybos negalės 

Atsisakyti
JAV parlamentas priėmė 

naujus nuostatus, kuriais su
siaurinama atleidimai nuo ka 
rinės tarnybos. Dėl sąžinės 
skrupulų nuo karinės tarny
bos ateity galės būti atleisti 
tik tie, kurie nuo jos atsisa
ko dėl savo religinių įsitiki
nimų (pav. kvakeriai). Bet ne 
gali būti atleisti asmens, ku
rie nori atsisakyti dėl politi
nių, sociologinių bei filosofi
nių pažiūrų ar dėl asmeninio 
moralės kodekso. Tuo norima 
užkirsti kelią tiems, kurie 
ieško tik būdų nuo pareigos 
kraštui išsisukti. (Ligi gegu
žės 31 d. dėl sąžinės skrupu
lų buvo atleisti 9( 37 asmens.)

Antras svarbus nuostatas 
liečia svetimšalių karo tar
nybą. Pagal naujuosius nuos
tatus stoti į kuro tarnybą pri

VISAME PASAULYJE
PERSŲ-ANGLU DERYBOS

Prez. Trumano pasiuntin. 
H> rriman iš Persijos buvo 
nuvykęs į Londoną, iš kur 
vėl grįžo į Persijos sostinę 
Teheraną. Čia jis pareiškė, 
kad esąs įsitikinęs, jog žiba
lo klausimas tarp persų ir an 
glų galįs būti išspręstas drau 
gišku būdu.

A verel;. Harriman ui pavy
ko prikalbėti persus vėl pra
dėti derybas su Anglijos vy
riausybe. nuo ko persai an
ksčiau atkakliai spyrėsi, tvir 
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valės visi svetimšaliai, kurie 
pastoviai Amerikoje gyvena, 
jei jie tik yra šaukiamojo am 
žiaus. Svetimšaliai, kurie bent 
metus Amerikoje gyvena ne
turėdami nuolat gyvenančio 
statuto, taip pat gali būti pa
šaukti (pvz. pirkliai studen
tai ir k t.) Bet jie gali prašy
ti, kad juos paleistų. Tuo at
veju jie nustoja teisės bet 
kada gauti Amerikos piliety
bę. Karinės tarnybos prievo
le iš užsieniečių tarpo nelie
čia diplomatinių bei konsula- 
rinių užsienio atstovų ir jų 
šeimų, o taip pat ir piliečių 
tų kraštų, su kuriais yra su
daryta tuo reikalu sutartis. 
Tie kraštai (yra Argentina, 
Costa Rica, Kinija. Airija, Ita 
lija, Siamas, Ispanija, Šveica
rija ir Jugoslavija.

tindami, jog šis klausimas lie 
čia tik anglišką žibalo bendro 
vę, bet ne Anglijos valdžią. 
Iš kitos pusės Harriman pa
rengė anglus naujoms dery
boms. Anglija pasiųs į Tehe
raną komisiją deryboms ves
ti, kuriai pirmininkauja minis 
teris Richard Stokes.

* Izraelio Parlamento 
Rinkimai

Apie 900.000 rinkikų balsa-

IV METAI

vo Izraelio parlamento rinki
muose, kad išrinktų 120 žy
dų parlamento atstovų. Rinki 
muose dalyvavo apie 19 par
tijų. Rinkimus laimėjo parti
ja Mapai, kuriai priklauso da 
bardais min. pirmininkas ben 
Gurion.

Komunistų partija gavo vi
sai nereikšmingą balsų skai
čių - apie 4%. Įdomu paste
bėti visai nežymus žydų ko
munistų skaičius pačioje žy
dų valstybėje, kai tuo tarpu 
visai kitoks žydų domunistų 
skaičius svetimuose kraštuo
se.

GRĖSMINGI FRANK PACE 
PERSPĖJIMAI

Amerikos kariuomenės sek 
retorine. kalbėdamas j Ame
rikos senatą, kur dabar bus
svarstomas užsienio karinės 
ir ekonominės pagelbos įsta
tymas, pareiškė sunkių per
spėjimų dėl padidėjusio karo 
pavojaus.

Pažodžiui jis pareiškė, jog 
esąs tiesioginis Rusijos už
puolimo pavojus ant Jugosla 
vijos arba ant Persijos, kas 
priverstų Ameriką įstoti į ką
rą, kuris galįs prasidėti kiek 
lienu momentu.

TRUMPAI...
— Nuo šių metų sausio 1 

d iki dabar Amerikoje žuvo 
nuo susisiekimo nelaimių iš 
viso 16.320 žmonių.

Palyginimo deliai užmuštų 
amerikiečių skaičius Korėjos 
kare, iki paskutinių dienų, 
yra mažesnis būtent, 13 230 
kareivių. Be šių aukų ameri
kiečiai dar turėjo Korėjos 
fronte 53.800 - sužeistų, 10. 
600 dingusių ir 160 pateku
sių į karo belaisvę.

— Civilinė japonų aviacija 
pradėjo skraidymus krašto vi 
duje.

— Argetinos susisiekimo 
ministerija praneša, kad spro
gusios bombos kelioms valan 
doms sutrukdė susisiekimą 
sostinės su provincija. Žmo
nių aukų nebuvo. Bombos 
sprogo linijose einančiose į 
pietus iki Mar d e Plata į Ro
sario miestą, kuri pereina cen 
trinę zoną iki Mendoza prie 
Andų kalnų.

Pranešime sakoma, kad tai 
darbas kriminalistų rankų ir 
kad tai buvo suplanuota sve
timų kraštų.

Kaip iš Argentinos spaudos 
matyti, šio atentato autoriais 
yra laikomi komunistai, kurie 
turi tikslo drumsti šio krašto 
ramumą ir tvarką prieš besi
artinančius prezidento rinki
mus.

Argentinoje komunistų par 
tija veikia laisvai.

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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Europos Superinternacionalas
Prof Dr. Kazys Pakštas

1950 m. birželio 15 d. šių 
žodžių autorius nuvyko Chi- 
cagon ir turėjo rimtą pasita 
rimą su ALT vadais apie Vi
durinės Europos federalį są
jūdį, įteikė trumpą pro me
mória, adresuotą ALT ir VL- 
IKui.

Truputį vėliau kiti Vidurio 
Europos Politikai bandė tokį 
sąjūdį pradėti New Yorke ir 
Wašingtone per aukščiausius 
šio regiono politinius komite 
tus. Kaip man, taip ir jiems 

^pasisekė pradėti federalinį 
tjūdį per nejudrius, laiko 
^turinčius aukščiausius ko

mitetus. Po pusmečio bandy
mų ir tyrinėjimų nuspręsta, 
su perin terna ei o rialą Vidurinės 
Europos reikalams steigti at
siremiant j jau veikiančius 
šio regiono internacionalus: 
krikščionių demokratų, kai
ru ečių - agr irų, socialistų ir 
liberalų. Kovo mėn. Ferenc 
Nagy iš Agrarų internaciona
lo apsilankė Krikščionių de
mokratę unijos centre ir tu
rėjo ilgą pasitarimą apie Vi
durio Europi s klausimus. To 
pasitarimo pasekmė tai 1951 
m balandžio 16 d. Vidurinės 
Europos politikų konferenci
ja, kurioje dalyvavo per 39 
žymių veikėjų iš Europos ir 
daug svečių amerikiečių. Kon 
ferencijoje tapo išrinkta «CEN 
TRAL EASTERN EURO
PEAN COMMITTEE» iš 18 
narių: 4 rumunų, 3 lenkų, 3 
jugoslavų, 2 vengrų, 2 lietu
vių (Sidzikauskas ir Pakštas) 
po 1 iš Latvijos. Cekoslovaki 
jos, Bulgarijos ir Albanijos. 
Apie pusę komiteto narių su
daro atstovai iš keturių inter 
nacionalų: agrarų. krikščio
nių demokratų, socialistų ir 
liberalų; kita pusė’ susideda 
iš žymesnių asmenybių diplo 
matinėje tarnyboje ir politi
nių lyderių. Komiteto durys 
dar atviros papildymams iš 
tų kraštų, kurie perina ža turi 
čia atstovų. Ilgesnį pareiški
mą-padarė šio komiteto čpir- 
mihinkàs Ferenc Nagy. Tarp 
ko kita jis pasakė:

«Ir galop, mes visi supran
tame svarbą,rūpestingo plana 
vimo Centro-Rytų Europos 
tanių federacijos. Mes tiesiog 
nebegalime toliau abejoti fe
deracijos klausimu, nes ji jau 
pasidarė sąlyga pačio mūsų 
išlikimo tautiniais ir kultūri
niais vienetais. Mūsų tautų 
didžiosios istorinės asmeny
bės jau svajojo apie federaci 
ją prieš šimtą metų, belgi or 
ganizuotų pastangų ir bendro 
susipratimo stoka baigdavosi 
kraujo praliejimu, kultūrinių 
vertybių naikinimu ir neapy
kantos didėjimu. Tačiau, jei 
mes esame tvirti ir ryžtingi 
federacijos pamatams paruoš 
ti. tai mes atliksime savo pa
reigą nraeities nuostoliams 
atnildyti: Dabartinėse aplinky 
bėse mes neturime įgaliojimų 
rišančioms sutartims sudary
ti, bet mes nirime teisę ir 
kartu pareigą paruošti planus 
mūsų tautu troškimams jkūny 
ti. belaukiant nopuliaraus pri 
tarimo po išlaisvinimo»

Kuria kryptimi ir kiek sek 
sis dirbti vos gimusiam komi 
tetui — dabar dar per anksti 
spręsti. Visumos komitetas 
pasiskirstė į svarbiausi «Ste
ering Committee» (vairuojantį 
komitetą) Ir dar keturis sub- 
komitetus. «Steering Commit
tee» sudaro septyni nariai, 
po viena nuo valstybės ar re 
giono: Ferenc Nagy - pirmi
ninkas, Vengriją, Josef Čer- 
ny - Čeko-Slovakija, George 
Dimitrov - Bulgarija. Miha 
Krek - Jugoslavija, Stanislaw 
Mikolajczyk Lenkija. Kazvs 
Pakštas -’ Baltijos valstybės 
ir lanou Zissu - Rumunija.

FERENC NAGY yra pirmi
ninkas Vengrijos Smulkiųjų 
Ūkininkų partijos, kuri net po 
sovietiška letena apylaisviuo 
se parlamento rinkimuose 
Vengrijoj surinko 1945 m. 
nei 57% visų balsų: iš čia 
plaukia didelis Nagy autorite 
tas Amerikos oficialinėse įs
taigose ir europiečių tarpe. 
Jis buvo Vengrijos ministeris 
pirmininkas Dabar jis yra 
Vengrijos Tautines Tarybos 
egzekutyvo narys ir Agrar ii 
Internacionalo vice-pirminin
kas.

JOSEF ČERNY yra Čeko
slovakijos Agrarinės Parti
jos pirmininkas, narys Čeko
slovakijos Tarybos egzekuty 
vo, Agrarų Internacionalo 
Centro valdybos narys, pir
miau buvęs vidaus reikalų mi 
nisteris.

Dr. MIHA KREK - slovė
nas - yra Centrinės Europos 
Krikščionių Demokratų Uni
jos vicepirmininkas, taipgi Slo 
venų Tautinio Komiteto pir
mininkas, seniau jis buvo Ju 
goslavijos vicepremjeras - 
Londone.

G EO RG E DIMITROV yra 
Bulgarijos Agi? ii. ės Unijos 
generalinis sekretorius, o d-r 
bar Agrarų Internacionalo ge 
neralinis sekretorius

STANISLAW MIK O L A j C Z Y K 
yra pirmininkas Lenkijos kai 
miečių partijos, Prezidentas 
Lenkijos Demokratinio Komi
teto: Agrarų Internacionalo 
pirmininkas ir buvęs Lenki los 
ministeris pirmininkas. Wa- 
šingtone kalbama, kad jis ten 
turįs daugiau įtakos, negu Len 
kijos valdžia Londone. Tvir-- 
tinama, kad Mikolajczyk ir 
dabar tebeturįs Lenkijos kai
miečių daugumos pasitikėji
mą. Jis, būk, nereikalaująs 
Lenkijai Vilniaus ir Lvovo ir 
todėl laikomas Amerikoje 
nuosaikesniu ir reališkesnių 
politiku ir todėl labai pozity
viai vertinamas.

IaNCA ZISSU yra Rumuni
jos Nepriklausomų Socialistų 
Demokratų lyderis. Jis taip 
pat yra nariu Rumunijos Tau 
tinio Komiteto.

CENTRAL — EASTERN 
EUROPEAN COMMITTEE yra 
savo rūšies superinternacio- 
nalas, sudarytas iš keturių In 
ternacionalų ir žymesniųjų 
politikų, atstovaująs visoms 
vidurio Europos žymiosioms 
partijoms ir ideologijoms. Jį 
sudarančios valstybės apima 
apie 100 milijonu žmonių, gy
venančių tarp Baltijos. Adri
jos ir Juodųjų jūrų. Ar jis 
prasiplės ateity į Ukrainą. An 
striją ir Graikiją — dabar 
dar nėra jokios žinios. Jei pa 
saulinis karas prasiplėštų Fu 
ropon. tai būtų ypatingai svar 
bu. kad šis komitetas siigebė 
tų sukurti bendra Vidurinės 
Europos armiją, su bendra 
vadovybe ir su atskirais pul
kais įvairioms tautoms.

LIETUVIŲ VAIDMUO TARP
TAUTINIUOSE

SĄJŪDŽIUOSE

Apie 70.000 lietuvių pabiro 
pasaulio vieškeliuose. Tarp 
jų turime stambios inteligen
cijos žmonių. Jei bent dalis 
jų būtų politiškai aktyvi, di 
namiška, tai labai d ug gero 
galėtų padaryti Lietuvos ii r 
Europos laisvei.

Lietuvos didieji kunigaikš
čiai ir karaliai suprato gerai; 
kad mažai valstybei šalia kry 
žiokų nepavyks atsispirti,nei

totorių antplūdį sulaikyti. Tad 
jie intensyviai kūrė didelę 
valstybę. Dabar mums dar di 
dėsni pavojai būti visiškai iš
naikintais. Tad didžiausiu uo 
lumu dabar turėtume kurti 
kartu su kitomis bendro liki
mo tautomis milžinišką vals-

Pavergtoje
DEPUTATŲ POSĖDIS

Vilniuje buvo susirinkę nau 
jai «išrinktieji» Lietuvos TSR 
Aukščiausios Tarybos deputi 
tai.

Sesiją atidaręs vienas se- 
mausių deputatų, prof. J. K riš 
čiūnas. Žmogelis turbūt nie
kad nebus tikėjęs, kad jam 
teks atidaryti bolševikinį «sei 
mo» posėdį.

Sesiją atidaryti davė da'* 
rimtam žmogui, o jau aukš
čiausios tarybos pirmininku 
bolševikų centro komitetas 
paskyrė ir deputatai vienbal
siai išrinko F. Bieliauską, buv. 
komjaunuolių vadą. Tarybos 
pirmininko pavaduotojais iš
renkami už Maskvos liaupsi
nimą premijuotas poetas Til 
vytis, M. Rickevičienė. A.Mic 
kevičius ir V. Raubickienė.

Pirmoje sesijoje apsvarsty
tas 1950 m. biudžeto tvirtini 
mas ir naujojo 1951 m. biu
džeto sudarymas. Pranešimą 
nudaręs finansų ministras A. 
Drobnys. Diskusijose dalyva 
vęs Gedvilas. K. Prekšas. A. 
Mickevičius, K. Petrauskas, 
J. Bučas. B. Petrauskas. S. 
Vitkienė ir kiti.

Biudžetas 1951 m. esąs iš
parpęs iki 1 530.462 tūkstan
čiu moliu, t i es<ą dvigubai 
daugiau, negu pirmųjų poka
rio metų biudžetas Matyt, tais 
metais tikimasi iš Lietuvos 
gyventoju išspausti jau dvigų 
bai daugiąų' negu anksčiau.

Akyvaįzdpje to nuskurdimo 
gana juokingai skamba, kai 
deputatai «s'u dideliu dvasi
niu pakilimu» priėmė sveiki 
nimė laišką Kaukazo razbai- 
ninkui Stalinui, kurį «Tėvy
nės balsas» liaupsina “didžiuo 
ju lietuvių tautos draugu ir 
mokytoju”.

Kauno Tenisininkai
Rygo’e nesenai įvyko So

vietu sąjungos aštuonių mies 
tu stalo teniso komandinis tur
nyras. Kauniečiai stalo teni 
so meisteriai: Morkūnaitė. Ži 
levičiūtė, Vitulskytė. Dzindzi- 
liauskas Urbonavičius. Onirf- 
rijenka ir l'lutška nugalėjo 
visus aštuonis miestus, ju tar 
po Maskvą, Leningradą, Lvo
va ir kitu«.

Ir Vilniuje esąs įsteigtas te 
niso klubas. Prie Vilnelės 
unės klubas turįs aikšteles. 
Iškilę nauju gabių tenisininkų: 
Matulaitis. Kuprevičiūtė, Gar- 
bauskaitė, Venskauskas ir kt

Į naujojo ten;so valdybą iš 
. rinkti teniso mugėjai Ulpis, 
Pranculis, Pūrelis ir kt.

KAUNE - MAŽAI LIETU V iŠ
KAI BEGIRDĖTI

■ ’ - A*- }

Jūsų korespondentui buvo 
reta proga susitikti vieną iš 
tų rytprūsiečių, kurie nesenai 
iš Lietuvos per Rytprūsius at 
gabenti j vakarų Vokietiją - 
kuriam teko ilgą laiką ir pa
čiam Kauno mieste pabūti. 
Jis yra buvęs Kaune dar prieš 
karą, tai gali kai ką palygin- 
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tyb<j, kad sulaikytume moder 
niųjų barbarų antplūdį ir ga
rantuotume taiką mažoms tau 
toms. Tad mums tiesiog pri
valu tarptautiniuose klubuose 
ir komitetuose dalyvauti.

«' raugas»

Lietuvoje
ti. Mažai ten begirdėjo lietu
viškai.

Pirmiausia jam krito į akis 
kad Kauno gatvėse dabar jau 
kitoks vaizdas, kaip anksčiau. 
Anksčiau gy ventojai būdavo 
gražiai apsirėdę, atrodydavo 
sotūs, o dabar (turima galvo
je 1950-51 metus) gatvėse tik 
rai gerai apsirėdžiusiu žmo
gaus i u visai nematyti Ma
tosi daug skarmaluotų žmo
nių Visdėlto vietinius gyven
tojus lengva atskirti nuo at
vykėlių iš kitų Rusijos res
publikų. Vietiniai visgi dar 
turi geresnį drabužį, nors ma 
tyt, jau gerokai apdėvėtą. Su 
eiliniu uždarbiu įsigyti naują 
drabužių eilutę neįmanoma. 
Atvykėliai iš Rusijos daro to 
kį skurdų įspūdį, kad atrodo 
yra pasidūręs ubagų sostine. 
Daugumas atrodo ir fiziškai 
suvargę.

Daug vyrų matyti ilgais 
batais, nors tie dažnai irgi nu 
dėvėti. Tie žmonės, mat. gy
vena nuolatinėje baimėje. kad 
juos gali enkavedistai staiga 
darbovietėje ar pakeliui su
imti. Ilgi batai deportacijos 
atveju, mat, naudingesni.

Keista, kąd ir likę Kaune 
žydai labai netikri dėl savo 
ateities. Ju čia jau nedaug. 
Ir jie bijosi, kad karo atveju 
juos išgabens į rytus; o jie 
mielai eitų į vakarus. Ne ma 
žai ju per Lenkiją ir išvyks
ta Ir žydai atrodo kai ko pri. 
slėgti. /

Grįžusiam teko užeiti į vie 
ną Kauno aoygardos katalikų 
bažnyčią. (jis pats evangeli 
kas). Jam gilų įspūdį sudarė 
tai. kad klebonui pamokslą 
sakant bemaž visi dalyviai 
verkė, taip pat giedant kai 
kurias giesmes.

Iš pasikalbėjimų su jais 
jam atrodė, kad lietuviai yra 
giliai įsitikinę, kad Aukščiau
sias pakreips Lietuvos likimą 
vėl i geresnę pusę. Gyvento
jai tarn savęs labai gerai su
gyvena.

Vikius - Karinė Baze
Pabėgėliai, kurie kartais 

dar vis pabėga į Lenkiją tvir
tina. kad jau kuris laikas kaip 
iš Vilniaus ir apylinkių sovie 
tai deportuoja gyventojus. De 
porta ei jos vyksta ryšium su 
karinės bazės plėtimu Vilniu
je. Kovo ir balandžio mėne
siais iš pietvakariu nuo Vil
niaus esančių keliolikos gy
venamų vietovių visi gyven
tojai buvo išvežti, kaimų tro
besiai sunaikinti ir visas ra
jonas aptvertas viela. Apyl’n 
kės miškuose pastatyti amu
nicijos sandėliai.
-j Požeminiai amunicijes san 
dėliai yra ir pačiame Vilniu
je.

Vilniaus gyventojai gyvena 
deportacijų baimėje. Visas 
miestas ir apylinkės yra karo 
stovyje.

Vakarais be specialių leidi 
mų negalima vaikščioti gat 
vėse ir išeiti į užmiestį. Vil
niaus apygarda turi produk- 
tuoti maistą kariuomenei.

Kolchozai gavo specialų

įsakymą sekančiais metais pa 
gaminti kaip galima daugiau 
javų ir gyvulių.

Gyventojai kenčia alkį, nes 
maisto normos nuo praėjusių 
metų žymiai sumažintos. Gy-
ventojai namuose meldžiasi, 
kad Dievas padėtų kaip ga
lint greičiau atsikratyti bol
ševikinės okupacijos.

Gyveno su Lietuvos 
Partizanais

Vokiečių spaudos agentūra 
praneša, kad Bambergą pa
siekė 30 metų vokietis Franz 
Meinzinger, kuris karo metu 
rusų buvo paimtas į nelaisvę. 
Du kartus jis pabėgo iš be
laisvių stovyklos, buvo sugau 
tas ir nusiųstas j baudžiamų
jų belaisvių kuopą Lietuvoje.

Ir iš čia, jau trečiu kartu, 
jam pavyko pabėgti. Tada 
jis suėjo į ryšį su Lietuvos 
partizanais.

Jis praneša, kad Lietuvos 
miškuose tebesislapsto tūks
tančiai partizanų. Jie gyvena 
miškuose, rūpestingai užmas- 
kotuose bunkeriuose Dūmus 
iš jų leidžia per aukštą išpu
vusių medžių drevę. Tebeve 
damas partizaninis karas prieš 
bolševikus.

Trejus melus nelegaliai iš
gyvenęs Meinzingeris Tarp. 
Raud. kryžiaus dėka kaip ci
vilis buvo grąžintas į Vokie
tiją.

Tame grįžusiųjų transporte 
buvę 1 500 vokiečių, jų tarpe 
tik 150 vyrų.

— «Tév. Balso» 9 nr. deda 
mas atvaizdas ir aprašymas 
buvusio tremtinio Juozo Miko 
lėno, kuris prieš kiek laiko 
iš Austrijos emigravęs į Ve 
nezuelą ir 1951 m. vasario 
mėn. grįžęs į tėvynę. Vene- 
zųeloj sunkiai vargęs.

iąiš.Hą iš tėvų, gyve 
pančių Ignalinoje, pasiryžęs 
nuvykti į tėvynę, nuvykęs į 
sovietu "konsulatą, kur jam iš 
davę laivokar-tę ir visus rei
kalingus dokumentus. — 

Anot laikraščio, jis perduo 
dąs linkėjimus likusiems pas 
kapitalistus? Ig. Brazauskini, 
Kazimierėnui/ V. Mažeikai. J. 
Leitonui, V. Sarakai, A. ir J. 
Lukošiams ir J. Silmaičiui.

ŠVEDŲ CUKRUS 
LIETUVIAMS

Vasario 16 gimnazija Diep- 
holze, gavo iš Švedijoje vei
kiančios Baltų Sąjungos, S to 
kholme, 11.300 svarų cukraus 
ir 34 dėžes kondensuoto pie
no.

Tai buvo nepaprastos ver
tės siunta, nes kaip - tik tuo 
laiku mokinių bendrabutis 
cukrų buvo visiškai išbaigęs, 
o visos dėtos pastangos cuk
raus nupirkti buvo bergždžios 
nes dabar Vokietijoje jaučia 
masdidelis cukraus trūkumas. 
Net kelių savaičių laikotarpy 
je viena bet kuri šeima galt 
na pirkti nedaugiau kaip 1 
svarą, o bendrabutyje maiti 
nantiems mokiniams reikiamo 
kiekio pirkti negaunama. .'

Tą didelę paramą gimnazi
jai suorganizavo tos sąjungos 
lietuvių reprezentpntas, buv. 
Lietuvos kariuomenės pulk. 
O. Urbonas.
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KORĖJOS KARAS Trumpai,. •

Korėjos karo paliaubų de
rybos dar netoli pažengė, 
nors jau buvo 17 bendrų po
sėdžių. Per paskutinius 7 su
sitikimus buvo nagrinėjamas 
neutraliosios zonos nustaty
mo klausimas. Tas klausimas 
yra pagrindinis kemunistų ne 
sutaikomo ^nusistatymo punk
tas, kuris yra atvedęs konfe
renciją šiuo metu j «mirties 

. tašką».
Derybos dar nėra nutruku

sios. Komunistai, nors jiems 
admirolas Joy Turner, UNO 
delegacijos šefas, visai aiš
kiai yra nubrėžęs UNO sąly
gas, nenutraukė derybų, kas 
rodo, kad komunistų delega
tai turi parėdimus tęsti dery
bas, nors ir mirties taške, lau 
kiant naujų instrukcijų.

Komunistai iki šiandien rei 
kalauja, kad nuginkluotoji zo 
na būtų pravesta pagal teo- 
retiškąją 38 paralelės liniją. 
Gen. Ridgway, UNO karinome 
nės vadas, davė intrukcijas 
pravesti neutralia zona da
bartinę fronto liniją. Ta lini 
ja atatinka maždaug ameri
kiečių gynimosi pozicijas 
prieš eventualią naują komu
nistų ofenzyvą, ir iš Tokio 
buvo Įsakmiai pranešta, jog 
UNO kariumenės vadovybė 
jokiu būdu nepastatys savo 
kareivių į tokias pozicijas, 
kur nėra jokio saugumo prieš 
komunistų galimą užpuolimą, 
sulaužant paliaubų susitari 
mus.

Komunistams sekėsi daug 
kartų išnaudoti vakarų len- 
gvatiškumą, bet šiuo kartu 
UNO kariuomenės vadai griež 
tai laikosi prie pusiimtojo nu 

sistatymo Komunistų derybų 
taktika yra klaidinanti.

Niekas neabejoja, jog pa
liaubos butų jau senai buvu
sios nustatytos, jei komunis
tai nevilkindami laiko, nuošir
džiai būtų sprendę visus klau 
symus su vakarų atstovais.

Iš pat pradžių komunistai 
priešingai susitarimams, ap
statė ginkluotais kareiviais 
pasitarimų vietą, vėliau nelei 
do žurnalistų, dar vėliau už
sispyrė įtraukti į derybų dar 
bų tvarką vadinamąjį sveti
mų kariuomenių iš Korėjos 
atitraukimo klausimą. Visais 
šiais punktais komunistai pa
darė nuolaidas, tuo būdu lyg 
išgelbėdami konferenciją nuo 
nutrūkimo.

Visi šitie bolševikų derėji- 
mosi triukai yra stipriai ap
vylę vakarų valstybes. Ame
rikos karo ministeris gen. 
Marshalas visai atvirai pa
reiškė. kad Rusija yra pikt- 
naudojanti vakarų pasitikėji
mą. Toliau jis perspėjo, jog 
komunistų kariniai pasirengi
mai tikrai gręsia pasauliniu 
karu.

Niekas neginčija Korėjos 
karo paliaubų reikšmės. Jei
gu šios derybos nutrūktų, 
bendrojo karo pavojai labai 
ryškiai išaugtų.

— Anglijus vyriausybę su
daranti darbiečių partija turi 
mažą baisu persvarą prieš 
opoziciją. Yra gandų, kad yra 
galimi nauji parlamento rin
kimai, kuriuose viena ar an
tra partija gautų didesnę bai 
sų daugumą ir galėtų stipriau 
jaustis.

— Buenos Airėse uždary
to laikraščio .«La Prensa» di 
rektoriui Gauiga Paz, Chika- 
gos universitetas suteikė gar 
bes daktaro laipsnį.

— Belgrade, Jugoslavijoje, 
teisiama 12 sovietų Rusijos 
šnipų, kurie po karo buvo at 
siųsti šnipinėjimo tikslais.

—- Šiomis dienomis Baltijos 
juroje plaukiojo nedidelis len 
kų, minoms gaudyti laivas. 
Jo įgulą sudarė 23 jūrininkai. 
Didesnė dalis jurininkų susi
tarė pasinaudoti proga ir pa
bėgti laisvėn.

Jie susitarę areštavo nepri 
tariančius viršininkus ir nu
plaukė prie Švedijos krantų. 
16 iš jų pareiškė, kad jie ne
nori daugiau grįžti Lenkijon 
ir kad švedai juos priimtų, 
kaip politinius pabėgėlius.

Anapus geležinės uždangos 
matyt nekoks rojus, kad net 
ir jūrininkai bėga.

— Į anglų zoną Vokietijoje 
atbėgo iš Magdeaburgo rusų 
kareivis Anatol Orlov, 23 me 
tų amžiaus ir prašo prieglau
dos kaipo politinis pabėgėlis.

Pabėgėlio šeima ištremta 
Sibiran. Prieš mobilizaciją jis 
dirbo anapus Uralo, kasdien 
po lo vai.

Jo tėvai mirė ištremime, 
brolį suėmė už «špionažą» ir 
apie jį daugiau nieko negir
dėjo.

Jo patekimas su kariuome
ne į vakarus buvo vienintelė 
proga pabėgti. Vakarų Vokie 
tijon atbėgo liepos 25 d.

Tai tik vienas iš daugelio - 
pabėgimai vyksta kasdien.

— Italijos policija birželio 
mėnesyje slaptuose komunis
tų sandėliuose rado daug 
ginklų: kelis patrankos šovi
nius, 20 kulkosvaidžių, 83 an 
tematinius šautuvus ir daug 
šovinių. »

—• Brazilija Japonijai par
duos 10 tūkstančių tonų ry
žių.

— Sąjungininkai praneša, 
kad \ėi atnaujinamas oro til 
ta tarp Berlyno ir vakarų 
\ okietijos pervežti iš Berly
no industrijos gaminiams.

Vakarų Vokietija sulaikė 
prekių siuntimą rusų zonai, 
kadangi pasibaigė sutarties 
laikas, o naujo susitarimo ne 
pasirašyta.

— Urugvajaus didesnės po 
litinės partijos susitarė, kad 
vieton valstybės prezidento 
butų sudaryta vykdomoji ta
ryba kraštui valdyti iš 9 na
rių. Tas įstatymo projektas 
bus patiektas svarstyti parla 
mentui. Parlamentui užtvirti
nus bus dar atsiklausta tau
tos, ir po to atsisakys dabar
tinis prezidentas ir jo parei
gas pradės eiti vykdomoji ta 
ryba.

Prie šios konstitucinės re
formos buvo prieita .po ilgų 
partijų vaidų bei diskusijų.

— Jš įvairių rūšių sovietų 
Rusijos ginklų, paimtų Korė
jos fronte, anglai Londone 
išstatys parodą.

— Pasirašyta prekybos su
tartis vakarų Vokietijos su 
Japonija.

— Amerikoje norima įtaisy 
ti televizijos aparatus trauki 
niuose. Pirmas bandymas pa 
darytas liuksusiniame trauki
nyje, kursuojančiame iarp 
Holywod ir Chikago.

Mirga Marga...
Austrijoje viena kavinė pa 

darė tokią išdaigą. Ji padėjo 
lankytojams vienerių metų se 
mimo laikraščius.

Ilgai niekas nepastebėjo, 
kad jie jau pasenę, visi skai
tė mi pamėgimu. Bet reikėjo 
užeiti teatro artistui. Jis štai 
g.i nustebo pamatęs savo vai 
dinens įvertinimą, tada jis pas 
tebėjo, kad laikraštis vienų 
metų senumo. Kavinės savi
ninkas nusijuokė ir pastebėjo:

— Kelias dienas visi skai
tė, o niekas nematė/ kad jie 
seni. Taip žmonėms* ir rūpi 
ši diena

— Rio de Janeiro masažis
tui, kad pereitų į ki,ą spor
to klubą, tik «arbatpiningių» 
siūlo 50 tūkstančių kruzeirų.

- PRANĄ KUZMICKĄ, ki
lusį iš Laukuvos kaimo, Del
tuvos valsč., Ukmergės apskr 
Brazilijon atvykusį 1927-30 m. 
Paieško pusbrolis Leonas Kuz 
mickas, gyvenantis Kanadoje. 
Turintieji apie jį žinių prašo
me pranešti «M. n.» redakcija

Mindauge Krikštas 
ir

BAŽNYTINĖS PROVINCIJOS ĮSTEIGIMAS

Dr. Zenonas Ivinskis

(Tąsa iš Nr. 30)
1934 m. šį klausimą plačiai išdėstė kun. dr. 

J. Stakauskas. Savo disertacijoje «Lietuva ir Va
karų Europa XIII amžiuje». Jis bandė įrodyti, kad 
Mindaugas išliko krikščionis. Savo teigimui, kaip 
ir kiti galėjo pasiremti vieninteliu ir dažnai ci
tuojamu laišku, kurį popiežius Klemensas [V rašė 
Čekijos karaliui. Patys svarbiausieji lo laiško žo
džiai yra šie:

«...Vadovaujant šviesaus prisiminimo Mindau
gui, kuris, priėmus jam krikšto sakramentą, buvo 
apaštalikiškojo autoriteto vainikuotas karalium, 
tačiau nuožmiai nužudytas kai kurių piktos valios 
sūnų.7*.

Iš tiesų Mindaugo darbui pačioje Lietuvoje 
dar buvo priešingų veiksnių, ir jis krito kaip sri
tinių (partikuliarinių) pagoniškų jėgų auka. Kara
lius Mindaugas su dviem savo sūnumis buvo dvie
jų sritinių kunigaikščių nužudytas (1263). Jau bu 
vo praėję penkeri metai nuo šios tragedijos ir 
Romos Kūrija galėjo būti tiksliai painformuota, 
kas tolimam Baltijos pakrašty ištiko naujai apsi
krikštijusį karalių, į kurį buvo sudėta tiek daug 
vilčių. Galvojama, kad Mindaugui atkritus nuo 
krikščionybės popiežius jokiu būdu nebūtų jo pa
vadinęs «clare memória Mindota». Priešių žodžių 
dar yra ir popiežiaus liudijijnas apie Mindaugo 
uolumą Lietuvą krikštijant.

LIETUVOS BAŽNYČIOS KELTAS PO MINDAUGO
Mindaugui žuvus, krikščionybė Lietuvoje vis 

dėl to nežuvo Juk gerai žinoma, kad dar prieš 
Mindaugą rvtiniose Lietuvos valstybės plotuose 
kurie nuolat augo, jau buvo stačiatikių. Didžiosios 

Lietuvos kunigaikštystės valdovai laikėsi plačios 
tolerancijos. Tolerantiška Gedimino politika leido 
ir Romos apeigų vienuoliams Lietuvoje statydin
tis savas bažnyčias. Patys didieji kunigaikščiai 
- Gediminas, Kęstutis, Algirdas - nuolat vedė de
rybas dėl krikšto. Gimdavo įvairių nrojektų, vo
kiečių ordino užmačios, iš kurių Mindaugas tik 
su Romos pagelba galėjo išsisukti, vis stodavo 
skersai kelio, Vienas iš tų projektų buvo įvykdy
tas, kai Jogaila tapo Lenkijos karalium. Jisai su 
Vytautu pasekė pirmojo Lietuvos karaliaus pėdo
mis: abu patys krikštijosi ir įsakė visai tautai 
krikštytis. Abu kūrė ir pirmąsias* bažnyčias. Jie 
ir tapo tikrieji Lietuvos Bažnyčios organizatoriai.

Tačiau Mindaugo pastangos ne tik įžiebti Lie
tuvoje krikščionybę, bet ir įkurti atskirą bažnyti
nę provinciją, istoriškai vertinant, nesumažėjo. Jo 
vykdytas darbas rodėsi ateinančioms kartoms kaip 
didelis užsimojimas, pradėtas dar tuo metu, kai 
Lietuvos valstybė vos tiktai kilo iš nežinios ūka
nų. Tai pasiliko kelrodžiu ir būsimai Lietuvai.

Kai buvo pradėtas vykdyti Krėvos susitari
mas - 1385 -tai su Lietuvos Bažnyčia buvo pada
ryta tas pats, ko siekė Mindaugo laikais Rygos 
arkivyskupas. Abi Lietuvos vyskupijos - Vilniaus 
ir Medininkų - buvo pajungtos Gniezno arkivys
kupo valdžiai. Atskiras būtu klausimas kalbėti 
apie tos priklausomybės žalą lietuvių tautai. Čia 
iškalbingus liudijimus duoda 16-18 amžiaus doku
mentai, kaip Kumulejaus vizitacijos Vilniuje, Tar- 
kvinijaus - Pekulo Žemaičiuose ir jėzuitų «An- 
nuae Litterae» - metiniai pranešimai».

Kai Lietuva ir Lenkija 18 amž. gale kaimynų 
buvo pasidalyta, tai baigėsi ir Lietuvos Bažnyčios , 
priklausomybė Gnieznui. Paskutinis respublikos 
nuncijus Litta, carui neprieštaraujant, Rusijos ka
talikams 1798 m. įsteigė Mohilevo arkivyskupiją, 
kurios sostine parinktas Petrapilis. Savo juristika- 
cijos plotu ji buvo tada pati didžiausia visame pa
saulyje: apimė tris ketvirtadalius europėjinės ir 
beveik visa azijinė Rusija. Mohilevo arkivysku
pijai priklausė ir Žemaičių bei Vilniaus diecezi
jos. Dėl autokratiškos Rusijos carų politikos Mo
hilevo arkivyskupo vieta buvo tuščia net keliais 
atvejais. <

Pirmas didysis karas atnešė naujus politinius 
santykius. Paskutinis Mohilevo arkivyskupas Ed
vardas von Roop, paskirtas 1917 m. po dviejų me

tų bolševikų buvo suimtas ir ištremtas, o admi
nistratorius Cieplik išvengė mirties tik įsikišus 
Romai ir kai kurioms valstybėms. Jo generalviKa- 
ras K. Butkevičius 1923 m. - Didįjį Penktadienį - 
buvo žiauriu būdu sušaudytas. Nekaltos aukos 
kraujuje Mohilevo arkivyskupija užbaigė savo die
nas, prasidėjusias su caro laikais Lietuvoje

Mohilevo arkivyskupijai nepriklausė tik ta 
dalis Lietuvos, Suduva, kuri po padalinimų kartu 
su dalimi Lenkijos - net Varšuvai- buvo atitekusi 
Prūsijai. Tos srities katalikams buvo įsteigta Vyg
rių vyskupija 1798 m. Tačiau po Vienos kongreso, 
sudarius Lenkijos karalystę, sujungtą su Rusija, 
1818 m įkurta Varšuvos arkivyskupija ir prie jos 
prijungtos 7 pertvarkytos vyskupijos. Jų skaičiu
je buvo ir Augustavo - Seinų vyskupija, kuriai 
priklausė ir Lomžos plotai, Tokia tvarka čia pa
liko iki Lietuvos nepriklausomybės laikų.

Nepriklausomybės kovų metu lenkams Sei
nus užgrobus, Seinų vysk. A. Karosas laikinai 
įsikūrė Marijampolėje Smurtu lenkams užėmus 
dar Vilnių, demarkacijos linija buvo atkirsta ir 
vakarinė dalis Vilniaus vyskupijos Lietuvos kata
likai jau nebegalėjo toliau priklausyti nei Varšu
vos nei Mohilevo arkivyskupijoms. Tai buvo jau 
praeities dalykas.

BŪTINUMAS TVARKYTI NAUJUS LIETUVOS 
BAŽNYTINIUS SANTYKIUS

Per nepriklausomybės kovas naujoji Lietuva 
buvo atstatyta tik didelėmis aukomis. Bet tai dar 
nebuvo visa. Reikėjo sutvarkyti ir dvasinius jos 
reikalus, kad prisikėlusios tautos nepriklausomy
bė taptų vispusiška. O čia buvo rūpesčių ir pai
niavos.

> Visų trijų Lietuvos vyskupijų dalys buvo už
grobtos Lenkijos, su kuria nebuvo jokių diploma
tinių ryšių. Iš Vilniaus vyskupijos Lietuvos pusė
je liko tik 215 000 katalikų su 82 kunigais Tą 
vyskupijos dalį administravo iš Vilniaus ištrem
tas kan. J. l’utka. Seinų vyskupas torėjo savo val
džioje 320.000 katalikų su 193 kunigais. Didžiau
sią Nepriklausomos Lietuvos dalį apėmė istoriš
koji Žemaičių vyskupija, kurią valdė vyskupas 
Pr. Karevičius.
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Escritorio Rio de JoneiRUA BARÃO DE ITAPETI Ml N GA. 275 — 7 AND. — SALA 73 g 

TEL 34-7482 - SÃO PAULO g
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MEKANIKOS DIRBTUVE
Gaminami įvairiausių braižinių vitražai, 

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

Gaminami žibintuvai įvai
riausių tipų. Daromi Įvairių 
dydžių grąžtai žemei gręž
ti. Pardavimas grynais ir 

išsimokėtinai.

& FILHOS
Telefonas (recados) d-0710

Rua 12 N.o 39 — Vila Želi na
Avenida Zeiina N.o 714 —- (lundos) 
Caixa Postai 4118 — São Paulo

JONAS VARNAUSKAS

Ar jau aplankei CASA SPRINDYS 8c CIA.
PRAÇA SÃO JOSÉ, 1 — S. PAULO — VILA ZELINA 

Kur galima gauti pačių naujausių ir įvairiausių rūšių prekių

I MPORTAÇÃO — EXPORTAÇÃO

v, Churchill, 94 — 11.° and. - sala 1110 
Fones: 52-0229 32-6265

Em Minas Šerdis:

Peres & Ca. Ltda. — Leap didina — R. Providencia, 71 ■
Jother Peres de Resende — São Pedro dos Ferros

• Amadeu Cesar Machado — Nanuque, Minas
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Čia gali pirkti batų, skrybėlių, elektros 
gaminių, statybos medžiagos, ir visko, 
kas reikalinga Jums ir Jūsų namams. Čia 
pirksi pigiau ir geresnės rūšies prekę. 
Didelis pasirinkimas radijo aparatų, radijo 

pat yra radio laboratorija įrengta pagal nau-vitrolų. Čia taip
jauslus teknikos reikalavimus, vedama prityrusiu specialistų, 

atlieka visus taisymo ir reformavimo darbus. 
Prie pat autobuso Nr. 93 sustojimo vietos

•CAJAjT
JÃO JOK'EIE

APRENGIA VYRUS NUO GALVOS IKI KOJŲ

SOPAS PRONTAS UP TIO
PRONTAS EM 5 MINUTOS W JL M JLg JLj| JL

V h* PALADARCASjE|ROo

Batai, skrybėlės, marškiniai, kaklaraiščiai, kojinės, lietsargiai, 
'Laip pat batukai moterims ir vaikams.

Viskas geriausios rūšies, patvaru, gražu ir pigu.

IŠ KABIUKO TIESIAI VARTOTOJUI.

IE CC/HEDCI© DE 
/HAIFEILMWIJ ltda.

i r

ĮKURTA 1890 METAIS
Išpildo meniškai įvairius foto darbus. Specialybė padidini

mams tamsiuose tonuose ir sepia, spalvinimai aliejiniais 
dažais ir pastele.

ARTHUR SCHMIDT
Priimami pakvietimai į namus — Senų portretų reprodukcijos 
RUA SÃO CAETANO, 447 —TEL. 4-5576 - SÃO PAULO

KRAUTUVĖS:
Rua São Caetano, 526

FABRIKAS IR RAŠTINĖ:
☆ Rua Javaés 719

São PauloRua São Caetano, 510

VIENINTEl IA1 ATSTOVAI
GARSIOJOVANDENS

LI NDO YA

IIKM aW J C AK KII IE KII ltda

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA _S/A.
GAMINIŲ PLATINTOJAI

ALIO! ALIO! Vila Anastacio!
CASA KAROLIS STUOKA

Rua Martinho de Campos, 459. — Naujai Atsidarė 
Visi bėga tekini

Jauni ir seni 
Batus gaus visi 

Kaina labai pigi!!! 
įvairiu rūšių batai — vyrams, moterims ir 

vaikams — fabriko kainomis
LIETUVIAMS NUOLAIDA!...

10
RUA DINO BUENO, 795 a 835 
TELEFONES: 51-4019 e 51-2223

C lixa. Postal 3967 
SÃO PAULO

Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, kurio 
puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau visi yra vien
balsiai pripažinę. Pabandykite, įsitikinkite ir visa

dos naudokite 1

5
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800-sios jubiléjinés 
misijos.

Misijonierius jėzuitas Tėvas 
Jonas Bružikas, praėjusį sek
madienį sėkmingai užbaigęs 
São Pauly, Agua Raza lietu
viams misijas, to pat sekma
dienio vakarą išvyko į Rio 
de Janeiro. Šią savaitę lanko, 
ruošia ten/gyvenančius lietu
vius misijoms, kurios bus pra 
dėtos ateinanti sekmadienį, 
rugpjūčio mėn. 5 d.

Rio de Janeiro lietuviu mi
sijos yra jau 800-tos os, jubi- 
lėjinės misijos. Aštuoni šimtai 
Misijų! Taj didelis nuveiktas 
darbas. Kiek daug valandų, 
dienų ir savaičių praleista sa 
kykloje skelbiant žmonėms 
amžinojo gyvenimo tiesas. 
Daug kur misijos būna dviejų 
ar trijų savaičių.

Misijonierius savo kilme yra 
suvalkietis, iš Garliavos para 
pijos. Iš jaunų dienų savo šir 
dyje jautė, kad turi pašauki 
rną kunigystėn. Tada išėjęs 
reikalaujamą mokslo kursą, 
nęsviruodamas stojo, dar į tuo 
met Seinų, nors jau iš Seinų 
lenkų, išvarytą, vėliau Vilka
viškio seminariją, kurią ir 
baigė 1922 m. Gižuose.

Po vienerių metų įstojo į 
jėzuitų vienuolyną. Keleris 
metus novicijatui ir stud joms 
atli’ti prale:do užsienyje. 
Grįžęs Lietuvon redagavo 
«Žvaigždę?, dirbo vienuolyno 
įsteigtoj g mnazjoj, o vėliau 
visą laiką ir jėgas pašventė 
misijoms.

Misijonieriaus Tėvo Bruži- 
ko vardas buvo ir yra popu-

REIKIA BALDŲ? KREIPKIS
Į TAUTIEČIO

e»AZlLl3Clt
Barus ne vien Lietuvoj, bet 
ir užsienių Lietuvių kolonijo
se. Dar prieš paskutinį karą 
Amerikos lietuviams, aplanky 
damas visas kolonijs vedė mi
sijas. Bolševikams okupavus 
Lietuvą nepabūgo pavojų ir 
savo darbo nenutraukė. Bet 
komunistai negalėjo pakęsti 
didelio misijonieriaus pasise
kimo. Kaip visuomet, už “žmo 

- nių nustatymą prieš valdžią” 
areštuoja ir pasodina kalėji- 
man, kur ir išbūna metus lai 
ko, ligi rusų-vokiečių karo 
pradžios.

Pokariniu metu. Vakarų Ei 
ropoj, Vokietijoj, Anglijoj, Bei 
gijoj ir kitur lankė visas trem 
tinįų stovyklas ir tai qe po 
vieną kartą vesdamas misijas. 
Viršininkų įsakymu kuriam 
laikui nuvyko Amerikon. Po 
kurio laiko gavo naują pas 
kyrmą - vykti darbuotis į 
Montevideo lietuvių koloniją. 
Šių metų vasario mėnesį vyk 
damas į paskyrimo vieta, pa
keliui sustojo São Pauly ir 
Gayėnios metu keturiose vie 
tose pravedė misijas. Gi lie
pos mėn pradžioj grįžęs dar 
trijuose priemiesčiuose skel 
bė Dievo žodį Dabar Rio de 
Janeiro lietuvius ruošia misi
joms, kurios ir bus jubilėjinės 
800-sios Misijos.

Ta proga mes bent savo 
maldose prisiminkime didįjį 
misijonierių prašydami, kad 
Dievas laimintų jo sėjamą 
grūdą.

Misijonierius turi didelį 
narą ir troškimą grįžti Lie
tuvon ir ten darbuotis, staty
ti. kurti iš naujo sugriautą 
tiek dvasinį, tiek medžiaginį 
gyvenimą.

Privalomi pasninkai São Pau
lo arkivyskupijoje.

Atsižvelgiant į São Paulo 
gyvenimo, sąlygas, Šventasis 
Sostas paskelbė tik šias pri
valomas pasninko dienas:

Pelenų Dienoje. Didįjį P.enk 
tadienį, Panelės Švenčiausios 
Dangun Ėmimo Vigilijoj ir *<a 
ledų Vigilijoj yra pasninkas 
(kartą sočiai privalgius) ų 
abstinencija - susilaikymu -nuo 
mėsos. . . / < ■

Taip pat reikia susilaikyti 
nuo mėsos visais Gavėnios 
penktadieniais. Kitų metų lai 
ku penktadieniais leidžiama 
valgyti mėsos. ? }

Lietuviškas radio
pusvalandis rugpjūčio rnén 1 
d. per radio Piratininga nebu 
vo transliuojamas del radio 
stoties vadovybės atsisakymo 
pasiimti atsakomybę už lietu
viško pusvalandžio «spykerį?. 
Iš valdiniu įstaigų reikabnyi 
leidimai transliuoti lietuvių 
kalba programą yra gauti. 
Daugiau informacijų bus se
kančiame «M. L.» numeryje.

GARSINKIS LIETUVIŠKAME 
METRAŠTYJE - KALENDO

RIUJE.

«Mūsų Lietuva» išleidžia 
ateinantiems metams metraštį 
- kalendorių, kuris išeis dar 
prieš Naujus Metus. Lietiniai 
fabr. kantai, pramoninkai, pre
kybininkai, pas'naudokite pro 
ga įdėdami savo įmonių ad
resus - skelbimus. Šis metras 
tis tebūna tikras atvaizdas 
Brazilijos lietuvių ekonominio 
ir kolibriu o gyvenimo.

ŠOKANČIŲ DĖMESIUI.

Kitame «Mūsų Lietuvos» nu 
meryje tilps įdomus straips
nis šokių klausimu, kuriuo jau 
nimas ypač turėtų susidomė
ti.

— Bendruomenės choras 
ruošiasi koncertui, kuris, yra 
numatytas suruošti spalių 
mėnesio viduryje.

— Praėjusi sekmadienį Mo
koje, rua Lituania 67 buvo 
Liet S gos Braz Ii joje narių 
susisirinkimas. Atvyko 14 na 
rių.

Po susirinkimo nariai ir sve 
ėjai pasivaišino alučiu.

INDÚSTRIA ARTEFATOS de 
CIMENTO

VYTAUTAS SKRIPKA
Priimu įvairius užsakymus 

įvairių išdirbinių iš cimento, 
kaip skalbimui tankes, šuli
niams cinientiniai dangčiai, 
gėlėms indus, cimentmius 
vamzdžius, balaustrus, ir kitus 
{vairius šios rūšies išdirbinius 
Darbas skubus ir pigus. . 
Adresas: Rua Paulistano, 11.

Vila Zelina — São Paulo.

PARSIDUODA NAMAS iš.^

Rio de Janeiro lietu
viai Tautos Fondui,

Tautos Gedulo dienos minė 
jimo metu, birželio mėn. 17 
d,, surengto Dainavos Drau
gijos perskaičius Dr. Fr. Me 
ieri > atsišaukimą Tautos Fon 
do reikalu, visuomenė suau- 
1 ojo 3 995,00 kruzeirus. Po to 
car v’są mėnesį rinkliava bu
vo vykdoma lankantis į na
mus. Viso yra surinkta šeši 
tūkstančiai trys šimtai kruzei 
'T-

Rio de Janeiro lietuviai vi
suomet buvo ir yra jautrūs 
Lietuvos reikalams.

Jaunimo prietarai
Brazilijoj rugpiučio mėne

syje niekas nesiveda. Yra įsi 
tikinę, kad rugpjūčio mėnesis 
esąs nelaimingas. Tais prie
tarais užsikrėtė ir lietuviai. 
Rugpiučio mėnesyje nebus 
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RUGPIUČIO MĖN. 11 D. VISI Į «MUSŲ LIETUVOS» nn 
BIČIULIŲ Į!
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kuris bus MOKOJE, RUA LITUANIA 67
■1

PROGRAMOJ linksmas pobūvis, bendra vakarienė, sava l'H 
muzika ir scenos įvairenybių šiupinys.

Hll

Naujos Lietuviškos Plokštelės
Bendruomenės Choro Valdyba praneša, kad jau galima 

gauti, neseniai įdainuotas lietuviškas plokšteles.
Įdainuotos dvi plokštelės su sekančiomis dainomis: 1. 

«Gaudžia trimitai», M. Petrausko ir «Vėliavos iškeltos», M. 
Strolio, įdainuota vyrų choro. 2. «Tėviškėlė» B. Budriūno 
įdain mergaičių choro ir «Miškų gėlė» J. Švedo įdain. miš
raus choro.

Norintieji šias plokšteles įsigyti, prašomi kreiptis pás 
kun. kleboną P. Ragažinską, pas choro pirmininką K. Ausen- 
ką Rua Rio Feio, 2 — Vila Zelina (visai netoli Largo S. Jo
se) arba pas choro narius.

Visi choro nariai rėmėjai plokšteles gauna pusiau pa
piginta kaina: Kreiptis pas Choro iždininką p. P. Šimonį Rua 
Venda Nova, 46 — V. Zelina.

Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių dai 
ktų, indų bei darbo įrankių krautuvė tiktai pas

JAKUTIS & LAPIENIS LIDA.
AVENIDA DR. GIACAGLINI, 34-C

Vila Alpinoje, arti autobusu stoties. ...
Čia gausi geresnę medžiagą ir pigiau mokėsi.

nė vieno šliubo, kai tuo tarpu 
rugsėjo ir spalių mėnesiais 
jau yra kelios poros užsira
šiusios.

— Prof, chimikas Ant. Sto
nis ilgesniam laikui darbo rei 
kalais turės pasilikti Paranos 
estade, Monte Alegre, vado
vauti celulozos gamybos įren 
gimams.

Vyrų Brolijos Valdyba 
praneša, kad išvažiavimas — 
piknikas į Guarapirangą vie
ton 7 d rugsėjo yra numaty
ta 14 d. spalio mėn.

- Vyrų susirinkimas 
šaukiamas šį sekmadienį 5 d. 
rugpiučio m. 3 vai. po piet.

E. C. Sãu José da V. Zeli
na šį sekmadienį rugpjūčio 5 
d. dalyvauja U. Vasco da Ga 
ma surengtoje sporto šventėje: 
rungsis su «7 de Setembro».

i::i:

J. L, Galinskas Lida.
A V. DR. GIACAGLINI, 71-C 

V. ALPINA.

BALDŲ SANDĖLĮ. 

kambarių ir 2 virtuvių su ar- 
mazenu priekyje Dar kieme 
antras namas iš 2 kambarių 
virtuvės ir vonia.

Del smulkesnių informacijų 
kreiptis vietoje: Rua Alteias, 8 

Vila Belą

SOPAS PRONTAS
PRONTAS EM 5 MINUTOS

PALADAR CASEIRO HELIO
illrll. lllillli h'liJlilIlL'lll'tlilflillhlliiilliilliillillliillilllillliillillliillillliillillliilliilliilliHlillliillilJliN.liilhllliilIiilliHlillliilliilliiHiillillliilhillitlIiįĮi

I A V E N I PA ZELINA, 749 —

I Aberturas de firmas
S Encerramentos de firmas
= Transferencias de firmas
g Contrafcs na Junta Comercial
g Distratos na Junta Comercial.
= Escritas Fiscais .
g Escritas Comerciais
| HORÁRIO das

iit'iiii m iii iiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiitiiiiiii įmintu

ŽILA ZELINA — S. PAULO g

Contratos de locação g
Cartas de Fiança ' ” g
Requerimentos g
Balanços < g
Alvarás diversos
Seguros de Fogo e g

,, acidentes g

8 òs 19 horas. ã
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PRINCEZA

(°rie oask. sustojimo vietos autobuso-33 Quarts puada)

Savininkas V IL A ID A JÍ ID © CIItj JÍ
Įvairaus didumo padidinti portretai — spalvuoti! Foto ant porcelano, antkąpiapis. 

Meniškos, gražios foto nuotraukos! Greitas ir sąžiningas darbas!
Lietuviams pigiausios kainos!
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