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Prof. J. Kaminskas Aktualiaisiais Tautos
Fondo Bei Kt. Kiaušiniais

— Tamsta, gerbiama- ko
respondente. puoli mane sa
vo klausimai* man nepato
giausiu momentu - pradėjo 
pasikaįbajimą su Jūsų korės 
pondentu prof. .1. Kaminskas.

— Besiruošdama^ eventu
aliai kelionei, stoviu čia ant 
vienos kojos ir galvoj pilna 
visokio rūpesčio. Gi Tamstos 
man statomi klausimai nėra 
iš tų, kuriuos būtų galima 
atsakyti iš miego pabudus. 
Dėl to nepyk, jei būsiu ne
koncentruotas.

Aš esu Tamstai dėkingas, 
kad statydamas man pirmuo
ju Tautos Fondo klausima, 
tuo pačiu primeni ir mūsų vi 
suomenei tų pirmaeilės svar
bos reikalą. Noriu Tamstai ir 
pasiguosti. Mano gal kiek krei 
vais stebėjimais daug kas 
net iš naujosios emigracijos 
pradeda T. Fondą pikčiau 
traktuoti, kaip žentas uošvę, 
prikišdami jam, kad nepelny 
tai valgo visuomenės duonų. 
Norinčiam yra nesunku su
prasti T. Fondo reikšmė mū
sų vedamai Lietuvos išlaisvi
nimo kova:. Ir jeigu kartais 
vis tik tai pakalba, tai bene 
tam kad «priglušytų» savy 
atsiliepusį pareigos baisa.

Būčiau nuobodus Tamstai 
k? rtndamas, kad jokia organ i 
z'iota. pastovi ir ilgesniam lai 
kui planuojama veikla nėra 
įmanoma be tinkamų lėšų. 
Tas pats ir Lietuvos laisvini
mo darbe. Pasišventimas, pa
reigos savajam kfaštiii ir tau 
tai jausmas daug gali, bet n 
' iska. Mes tai žinome iš sa
vo patyrimo Tautos Fondas 
atsirado kartu su VLIKu dar 
Lietuvoje ir dabar — tylus 
bet ištikimas — lydi kaip jo 
nedalomoji dalis, kaip jo še
šėlis. Ir drįstu manyti: nebūtu 
to šešėlio, vargiai būtų ir nats 
lydimasis. Dar viena norėčiau 
p st'bėri. Nenimanyk Tirns- 
sta. kad esu linkęs T. Fondų 
viena ar kita forma distin- 
stjjoti nuo pačiosmūsų visuo 
menės ir daryti jį nuo visuo
menės nepriklausomą. Piešiu 
gai. Maniau ir manau, kad 
nežiūrint visos T. Fondo ro
dytos iniciatyvos surasti nau
jus lėšų šaltinius ir pilniau 
juos išnaudoti, esmėje T. Fon 
das tėra mūsų visuomenės 
duosnumo reiškėjas; tik tuo 
duosnumu jis gali būti ir silp 
nas ir pajėgus. Tas mums 
gal ypatingai ir yra būdinga, 
kad iki šiol mokėjome ir pa- 
jėgėme’vesti mūsų kovų už 
mūsų ateitį savomis jėgomis 
tiek moralinėmis, tiek mate
rialinėm s. Tata: dažn u sau 
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prisiminti yra labai naudin
ga.

Gal Tamsta paklausi, ar esu 
patenkintas dabartine T Fon 
do būkle? Būsiu atviras: ne, 
ne ir dar kartų ne. Mes dėjo 
me daug vilčių į mūsų trem
ties įsiku i dinimą. Mokėjusi 
tiek nuoširdžiai ir, sakysiu, 
pastoviai remti Lietuvos lais
vinimo darbą jos skurdo me
tais, įsikurdinusi ir nęrmaliai 
uždarbiaujanti tremtis, bent 
tam tikra jos dalis, pradeda 
kaip ir tolti nuo jos svarbiau 
šio uždavinio, pakeisdama jį 
arba \ įstos viešųjų reikalų 
rūpinimu, arba dar blogiau - 
savųjų asmeninių.. Aš tokią 
išvadą turiu daryti, vesdamas 
T. Fondo atskaitomybės kny
gas, o skaitlinės yra žiaurus 
liudininkas. Kad ir pastarai
siais metais: mūsų emigraci
jos vis:-, is atvejais vargingiau 
šia kolonija savo įnašais T. 
Fondui pradeda aiškiai lenk 
ti tokias mūsų kolonija, kaip 
D. Britanijoj, Australijoj, jau 
nekalbant apie Pietų Ameri
ką. Turiu pažymėti, kad gra
žią Išimtį iš Commonwealth 
šalių daro Kanada.

Tik nenorėčiau, kad tų reiš 
kinių priminimas būtų įver
tintas kaipo pigus mūsų emi 
gruntinei visuomenei priekaiš 
tas. Priekaištą pirmoj eilėj 

ats sau turi daryti T Fon- 
( as, kad dažniau visuomenei 
t eprimena ir nevišką pada 
re, cas organizuotim lėšų su 
ėmimui yra reikalinga. Nema 
žą atsakomybės dalį turėtų 
prisiimti ir mūsų emigracijos 
vietos organai. Ir Nepriklau
somoj Lietuvoj mokesčių mo 
kėtojas buvo reikalingas mo
kesčių inspekcijos, neretai ir 
policijos. Dėl to ir savaran
kiškas T. Fondui aukotojas 
gali pretenduoti kad.jam kas 
laiku primintų, kad ir vėl rei 
kia aukoti. Tas nevisuomet pa 
daroma. Pagaliau turiu primin 
ti, kad gyvename savotiškų 
pereinamąjį laikotarpį — mu 
su emigracijos persiorganiza 
vima j PLB. Nauji PLB orga 
nai be kitų pareigų turėtų pa 
s imti ir lėšų T Fondui rūpi- 
n ma. Persiorganizavimas dar 
nėra, išbaigtas ir naujai suda 
ryti organai dažnai dar nėra 
«įsidirbę», dęl to ir T. Fondo 
valdybai tenka ir toliau pa
čiai daboti T. Fondo reika
lus, kuriant visose stambes
nėse mū-u kolonijose T. Fon 
do atstovybes. Ir kur jos jau 
suorganizuotos jų veikla daug 
padeda padėčiai gerinti.

(Nukeita i 3 pusi.)

Nepilki; us« n os Lietuvos statybos paminklas: moder
nus pastatas Laisvės Alėjoj, Kaune.

IBKAMILIIJCJIE...
Brazilijos delegatai Berly

no \Taikos Kongrese”
Kaip praneša Brazilijos 

spauda, Berlyne komunisti
nės j >u!iuomenės ruošiame 
kongrese dalyvavo taip pat 
ir Brazilijos delegatai.

Dab i r praneša Brazilijos 
konsulatas iš Vokietijos, jog 
trys brazilų delegatai pabėgo 
iš rusų zonos Berlyne ir pri
sistatė vakariečių įstaigoms, 
kurios juos perdtvė Brazili
jos konsulatui, kuris pasirū
pins jų parvykimu, k idangi 
jiems rusai ne šdavo pinigų 
grįžti.

Visi trys pabėgėliai, buvę 
komunizmo šalininkai tvirti
na labai nusivylę tuo. ką ma 
tę rusų zonoje. Pagal jų pa
sakojimų. jiams buvusios pa
rūpintos labai blogos gyveni
mo ir muisto sąlygos.

Kai jie bandė tramvajumi 
iš rusų zonos Berlyne, juos 
sulaikė komunistų policija.

’Vėliau jiems pavyko pabėgti 
traukiniu.

Per kongreso iškilmes pa
tys brazilų delegitai iškone 
veikė Brazilija, kaipo mizeri 
jos ir bado kraštų. Pabėgė
liai toliau pareiškė, jog grį
žę į Brazilija padarys prane
šimų apie savo pergyvenimus 
pas rusus ir komunistus.

CUBATAO ŽIBALO
' ’ RAFINARIJA’

Cubatone pradėta statyti di 
dėlė žibalo rafiaarija. Valsty 
bės prezidentas jau pat virti 
no 70 milijonų kruzeirų šios 
statybos darbams. 30 milijo
nų jau yra išmokėta, o kiti 
40 milijonų turi būti išmokė
ti iki rugsėjo 1 dienos.

Suareštavo 500 Asmenų

São Paulo policijos šefo pa 
rėdiinu, stiprios policijos pa
jėgos, šeštadienio vakare pra 
vedė platų įvairių įtartinų as 
menų patikrinimų Bom Retiro
viešųjų namų rajone

Buvo patikrinta apie 3000 
asmenų. Apie 500 asmenų bu 
vo suimta, jų tarpe yra viso
kių nusikaltėlių: vagių, gir
tuoklių, lytiškų iškrypėlių, 
suvedėjų ir tt.

Ši policijos priemonė turi 
tikslų nuslopinti įvairaus nu 
sik-ilstamo elemento veiklų, 
kuris ypač tomis gatvėmis 
naktį pasireiškia.

Pagimdė 230 vaikų

Iš Fortelezos į Rio du J t- 
neirą buvo atvežtas d delis 
sm mglys «Sucuri», kuris yra 
paskirtas ki > zologrjos sodui. 
Tas smaugi, s turi 8 metrus 
ilgio Netrukus patalpintas į 
zologijos sodų, smauglys pa
gimdė 230 gyvačiuku Iš jų 
80 tuojau išdvėsė, o k ti gy
vena ir laikomi kartu su mo
tina kurių lanko labai dide
lis Rio smalsuolių skaičius.

Or ginali bausmė
Nesenai Rio de Janeiro su 

sisiekimo direktorius genero- 
1 is Cortez įsakė nubausti la
bai originaliu būdu v:sus tuos 
automob.iių savininkus, kurie 
palieka savo mašinas uždrau
stose vietose. Su važ’avus į 
Maracanã sporto stadijoną 
i rungtynes daug automobi 
i ų, visiems tiems, kurie bu
vo pastatyti uždraustose vie
tose generolas liepė išleisti 
iš padangų orų.

Tokiu būdu buvo nubausta 
apie 209 automobilių, kurių sa 
vininkai pakėlė didelį protes 
tų prieš šį policijos žygį.

Persijoje
Iš Persijos sostinės Tehe

rano grįžo namo nglijos mi 
nisteris Stokes ir prezidento 
Trumano specialus pasiunti
nys Harrirnanas, nepasiekę 
jokio susitarimo su Persijos 
valdžia dėl toliu esnės Persi
jos ž balo ateities.

Persi.,oš mi’.'isteris pirmi
ninką* Mossadegk atmetė An 
glijos ministério galutinus pa 
siūlymus. Anglų personalas 
dalinai apleidžia Persijos ži 
balo laukus.

Didžioji Abadano žibalo ra 
finarija jau kelios savaitės 
kaip sustojo dirbti, kadangi 
niekas neišveža žibalo iš pri 
pildytų tankų. Anglų bendro 
vė turėjo apie lt 0 tanklaivių, 
kuriais išvežiodavo Persijos 
žioalą

Jeigu taip reikalai tęsis to 
liau, Persija susidurs su sun
kiomis finansinėmis kliūtimis 
apie kų jau dabar spėlioja 
tarptautinė spauda.

Pagelba Jugoslavijai
Amerika, Anglija ir Pran

cūzija nutarė pradėti Jugos 
lavijos pagelbos programą. 
Pagal šios programos pra- 
dži >s planą Jugoslavijai bus 
duota 50 milijonų dolerių kraš 
to ekonominei būklei pakel
ti. Ta pagalba buvo nutarta 
duoti, kad paremtų Tito ko
vos pastangas prieš rusų im
perializmą.

— Į Madridą atvyko Ame
rikos karinė misija.

Lietuvos naciuualinė 
M.Mažvydo biblioteka
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Pasikalbėjimas Su Lietuvos
.  ... . - J
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Diplomatijos Šefu S. Lozoraičiu
— Kurių žinių Tamsta gali 

suteikti viešumai apie savo 
santykius su VLIKu?

— Nežiūrint žymių sunku
mų, kurių man kyla dėl nuo
monių skirtumo su VLIKu 
tam tikrais klausimais, aš ne 
nustoju ieškojęs būdų išmin
tingam susitarimui pasiekti 
ir bendram darbui sutvarky
ti. Šį pavasari aš buvau krei 
pęsis į kai kuriuos Lietuvos 
pasiuntinius, siūlydamas su
šaukti konferenciją, kurioje 
dalyvautų VLIKas ir kuri ap
avu- tytų santykių ir bendra- 
da b avimo su juo klausimus. 
Iš pasikeitimo nuomonėmis 
diplomatų tirpė paaiškėjo, 
kad principe tokios konferen 
cijos sumanymui pritariama, 
bot jos įvykdymas laikomas 
dar perankstyvas Ir reikalin
gas t ekamo bei ilgesnio pa
siruošimo.

i-

-- Ar Tamstos pasitarimas 
su VLIKo delegatais birželio 
mėnesiį įvyko minėto: suma 
nymo rėmuose?'' -

— Ne, nes paruošiamieji 
darbai, apie kuriuos minėjau, 
dar toli gražu nebuvo atlikti. 
Išviso pasitarimas įvyko neti
kėtai Man išvažiavus iš Ita
lijos kitais reikalais,, su ma
nim susitiko VLIKo nariai p. 
p. Norkaitis ir Karvelis ir pra 
nešė man, k d VLIKas juos 
pasiuntė tartis mi manim dėl 
savitarpio santykių sutvarky
mo. Nors aš. nebuvau tam pa 
sįruošęs ir negalėjau taip 
urnai susisiekti su savo kole
gomis. vis dėlto aš suformu 
lavau savo pasiūlymus ir juos 
įteikiau VLIKo nariams.

— Ar galima žinoti kuriuos 
pasiūlymus tamsta esi pada
ręs?

— Aš mielai pateikiu juos 
čia visuomenės žiniai, ypač 
kad šiuo reikalu jau yra Pa
sirodę tendencingu gandų, Štai 
mano pasiūlyti susitarimo prm 
cįpai:

a. Lietuvos konsftusija te 
gali bOti pakeista, atstačius 
Lietuvos valstj bes nepriklau
somybę.

b. Lietuvos diplomatinė tar 
nyba ir Lietuvos diplomatijos 
šefas nėra subordinuoti jo
kiam veiksniui.

Santykiai bei susisiekimas 
su svetimomis tėra diplomat! 
nės tarnybos ir diplomatijos 
šefo kompetencijoje.

Vykdomosios Tarnybos už
sienio tarnyba panaikinama. 
Kitos vykdomosios tarybos 
tarnybos pavadinamos sky
riais.

c. Diplomatinė . tarnyba ir 
diplomatijos šefas.-: vykdyda
mi savo uždavinius, ir VLIK, 
užsiimdamas tarptautinio po
būdžio klausimais, glaudžiai 
b e n d r a d a r n ’ a 11 i a t a r p u s a. vy j e 
ir su kitom's organizacijomis.

d. VLIKas nėra seimas ir 
neturi io funkcijų. Vykdomo
ji Taryba nėra vyriausybė r 
nevykdo jos funkcijų.

e. Kuo plačiausios visuome 
nės dalyvavimui tautinėje vei 
kloję patikrinti, kasmet šau
kiama konferencija, kuri svar 
sto tautos reikalus ir organi
zacinius klausimus užsienyje. 
Konferencijoje dalyvauja VL1 
Ko, PLB. L. Raudonojo .kry
žiaus! Lietuvos Rezistencijos 
Santarvės a< stovai, Lietuvos 
Nenriklausomybės akto signa 
toriai, dinlornatijos šefas ir 
diplomatiniai atstovai, o taip 
pat organizacijų atstovai ir 
asmens dėl kurių dalyvavi

mo bus susitarta tarp VLIKo 
ir diplomatijos šefo.

Šiais metais tokią konferen 
ciją šaukia diplomatijos šefas 
ir VLIKas nė vėliau, kaip už

Stasys Lozoraitis 
Lietuvis Diplomatijos Šefas

3-4 mėnesių’.*
Be to, pasiūlymuose yra 

dar vienas punktas, liečiąs 
nustatymo vieningo bendra
darbiavimo vienoje svaibioje 
srityje, kurioje toks bendra
darbiavimas ypač reikalingas.

Tezė dėl konstitucijos \ia 
liek aiški ir nesugriaunama, 
kad vargiai būtų reikalo ją 
čia plačiai aiškinti. Negalima 
keisti konstitucijos užsieny.

O be tu, tam mes neturime 
kompėtetingo valstybės orga
no Sis klausimas nėra teore
tinis, nes laikas nuo laiko pa 
sireiškia tendencijos konsti
tuciją užmiršti, laikyti ją ne
esančia.

Kai dėl punkto liečiančio 
diplomatinę tarnybą, tai juo 
tiktai 'patvirtinama teisinė p.t 
dėtis, egzistuojanti nuo spvie 
tų įsiveržimo į Lietuvą 1940 
metais ir išplaukia iš tospi- 
dėties praktiški metodai, bū
tini diplomatiniam darbui dirb 
ti. Ir šiaip jin t ii, k a< mino 
pasiūlyta konstatuoti diploma 
tinės tarnybos klausimu, nė 
ra naujiena. Jau 1947 metų 
konferencijoje a. i. mi.iisteris 
J. Šaulys buvo pareiškęs pa 
siuntinių nusistatymą tuo 
rei Kai u. Di plomati n ė tar n y ba, 
t y. diplomatinės ir knnsula- 
rinės atstovybės yrą valdžios 
įstaigos ir todėl negali būti 
subordinuotos ne. valdžios or 
ganui. Visa tai/ žinoma, ne 
kiek negali kliudyti diplpma- 
tinei tarnybai bendradarbiau
ti su VLIKu. Jeigu siekiama 
tikro ir našaus bendradarbia
vimo, o ne kokių nors ambi
cijų patenkinimo/tai nėra jo 
kio reikalo, kad atstovybės 
būtų subordinuotos VLIKui 
ar kuriam jo organui, ir gau 
tų iš jų pavedimus. - pakan
ka, kad diplomatinė tarnyba 
ir VLIKas būtų nuolatiniame 
kontakte, keistųsi žiniomis 
nuomonėmis ir patarimam, 
kartu svarstytų sumi nymus 
dėl veiksmų, darytinų bendrai 
ar kiekvieno savo veiklos sri 
ty. Šitokia tvarka pilnai ga
rantuotų mūsų veiklos užsie
ny vieningumą ir kartu ap 
saugotų mus nuo netikslingo 
paralelizmo užsienio reikalų 
srity. Tokiam bendradarbiavi 
mui vykdyti aš esu pasisiū
lęs periodiniai susitikti su 
VLIKu.

Lietuvos egz’linės vyriausy 
bės sudarymas būtų šiuo tar
pu Lietuvos interesams ne
naudingas Pirmiausia dabar
tinėmis aplinkybėmis ji netu
rėtų šancų gauti didžiųjų; val
stybių pripažinimą. Todėl ne
sunku prisistatyti kokių dide

li!} komplikacijų kilti} mūsų 
atstavybėms, jeigu egzilinė 
vyriausybė būtų paskelbia ir 
svetimų valstybių, prie kurių 
atstovybės veikia, nepripažin 
ta. O juk atstovybės yra 
mums išimtinos svarbos ele 
nunlts, nes jos tarptautiniai 
pripažintos. Deja, kai kurie 
mūši} politikai vyriausybės 
klausimą gerokai aptemdo, 
skelbdami, kad tarj> VLIKo 
ir vykdomosios tarybos iš 
vienos pusės ir egzilmės vy
riausybės iš kitos skirtumo 
nesą, kad juos reikia trak
tuoti kaip variausybę, k? d vy 
riausybės paskelbimas būtų 
VLIKui tiktai vienos kepurės 
pakeitimas kita ir tt Toks 
žongliavimas kepurėmis arba 
tiksliau sakant k e mirė ir — 
vyriausybės cilinderiu nėra 
nei naudingas nei reikalingas. 
Modėl mano pasiūlymų tarpe 
yra venas, turįs tikslą išaiš
kinti tos tariamosios vyri u- 
sybčs klausimą tokiu būdu, 
koks yra diktuojamas dabar
tinių aplinkybių ir tikrovės.

O kaip tik šių dieną tikro
vė reikalauja iš mūsų daug 
real zmo ir šalto galvojimo. 
Pasisekimas politikos ar di
plomatijos srity priklauso 
nuo darbo ir tarptautinės pa
dėties. o ne nuo skambių ti
tulų. Pirmojo pasai.linio karo 
metu čekoslovakų kariuome
nė buvo vakarų valstybių pri
pažinta sąjunginė kariuome
nė, bet Masarykas tesivadino 
tautinio komiteto pirmininku..

Galop, mano pasiūlymas 
šaukti kasmet plačią konfe
renciją tautos reikalams už
sieny svarsyti - siekia įnešti 
į mūsų viešąjį gyvenimą dau 
giau demokratinių pradų ir 
metodų.

- Ar Tąmstai žinomą nuo 
monė, kurųj VLIKo teisių ko 
misija yra pareiškusi dėl dip
lomatijos šefo pareigų?<

— Taip, aš esu sužinojęs 
apie ją iš privačių šaltini!}. 
Be to, girdžiu kad ji, deja, 
paskelbta Amerikoj.

Prieš kurį laiką VLIKas pa 
vedė savo teisių komisijai pa 
reikšti nuomonę dėl diploma
tijos šefo pareigų teisėtumo. 
Komisija pasisakė, kad ka
dangi tokia šefo institucija 
Lietuvos įstatymu nenumaty
ta. tai Lietuvos užsienių rei
kalų ministério telegrama, 
kuria man buvo pavesta tas 
pareigas eiti, esanti niekinga, 
jokios teminės reikšmės ne
turinti VLIKas šios komisijos 
nuomonę apsvarstė ir nutarė 
pr'imti dėmesin.

Dėl to tenka pastebėti pir
miausia. jog kiekvienas pilie 
tis ar organizacija turi teisę 
nagrinėti savo vyriausybės 
aktų teisėtumą ar t’kslingumą 
ir juos kriokuoti. Tačiau to
kia kritika, net jei ji pagrįs 
ta. kritikuojamo akto galios 
nepanaikina. Panaikinti ja ' i 
gali pati vyriausybė ar ata
tinkamas teismas arba parla
mentas. O VLIKo ir jo komi
sijos nusistatymas, be to, dar 
ir nėra pagrįstas

Savo telegrama N. 288 iš 
1940 m. birželio m»n. 1 die
nos mūsų užsienių reikalų 
ministeris pranešė visiems pa 
siuntiniams, kad jeigu Lietu
va bus sovietu okupuota, man 
pavedama būti Lietuvos dip
lomatijos, likusios užsieny, 
šefu, o min. Dr. J. Š-uiliui — 
šefo pavaduotoju. Abu mes 
ta vyriausybės pavedima pri
ėmėm ir sovietams užpuolus 
Lietuva jis įgijo galios. Vyk
dydamas jį aš tuoj pradėjau 

SOPAS PRONTAS HĮjT IQ
PRONTAS ÉM 5 MINUTOS

PALADAR CASEIRO

susisiekti su pasiuntiniais, bir 
želio 29 d. turėjau pastarai ą 
su Dr. Šauliu, liepos mėn, 4 
d. - su min. Škirpa ir tt. Kai 
dėl argumento, kad Lietuvos 
įstatymai nenumato diploma
tijos šefo pareigų, tai mūsų 
įstatymai taip pat nenumatė 
ir bolševikų okupacijos ir ne 
paprastos padėties, kuri jos 
pasekmėje susidarė. Tačiau 
modernioji - tiek vidaus, tiek 
tiek tarptautinės - teisės dok 
trina, ypač susidariusi po pįr 
mojo pasaulinio karo, pripa
žįsta dėsnį, kuriuo einant ne 
paprastoj, pavojaus padėty 
(angliškai - emergency) ^vy
riausybė gali griebtis visų rei 
kalingų priemonių valstybės 
interesams apsaugoti. Štai po 
ra pavyzdžių to dėsnio taiky 
mo Latvių vyriausybė prieš 
sovietų įsiveržimą į Latviją 
tain pat paskyrė diplomatijos 
šefą. Ir negirdėti, kad pas lat 
v:i)s kas nors tai ginčytu. Hit 
levini užpuolus Daniją, danu 
pa s i u n ti n y s, V aši n gto n e N. K a u f 
fman nutraukė ryšius su savo 
vyriausybė.' palikusia krašte, 
ir atsisakė klausyti jos [šaky 
mu, ir vis įlėl to ėjo toliau 
savo pareigas ir net pasira
šė D.mijoš vardu Jungtinių 
Tautų dekiąraciją. Tokio at
sitikimo Danijos teisėje ne 
buvo numatytas, bet tai buvo 
kaip tik aktas valstybės inte
resams aprūpinti nepaprastoj 
padėty ir todėl - teisėtas. Ga 
lon, užsienių reikalų ministe
rijos departamentų ar šiaip 
įstaigų arba valdininkų kom
petencija ir net pareigų p i- 
vadinimas pas Anns (kaip t 
daugely kitų valstybių) nebu
vo nustatyti įstatvmais bet 
tvarkosi ministerių ar'vv-iai 
šybės nutarimais

Taigi, bandymas panaudoti 
prieš diplomatijos iefo insti
tuciją fo ribulius' argumentu-; 
neturi pagrindo nei,teises d 
Irinoj, nėr praktikoj. Šia pro 
ga konstantuotina, kad užsie 
nio reikalų ministério tele
grama jau 11 metų yra galio 
je. Nuo ja suteikto man pa
vadinimo aš niekados nebu
vau atsisakęs ir neturiu tei
sės atsisakyti Aš negaliu pa
slėpti. kad būdamas priver
stas kalbėti šiuo reikalu, da
rau tki su keistu nejaukiu 
jausmu. Pribūdamas 194b me
tais man duotąjį pavedimą, 
aš spėjau, kad galiu turėti 
dėl jo sunkumu, nrileidau- 
kad dėl jo man reikės/aiški i 
tis įvairiom svetimonrkalhnm. 
Bet kad man reikės lietuvių 
kalba ginti tą ministério tele 
gramą nuo Trekingame prie
kaišto, kad toks priekaištas 
bus daromas po 11 metu iš 
mūsų pačių pusės - toksreven 
tualumas man tada veržiantis 
bolševikams j Lietuvą, nebu
vo atėjęs galvon.

— Kuri bus tolimesnė Tam 
stos pasitarimų su VLIKu tvar 
ka?

— Mano buvo aptarta su 
p.p. Norkaičiu ir Karveliu, 
kad sekantis pasitarimas 
įvyks rugpiūčjo mėn. 10 d. 
Kartu mūsų buvo nustatyta, 
kad jeigu kuriam mūsų ta 
diena vėliau pasirodys netin
kama, tai bus susitarta dėl 
kitos dato«. Kadangi paskuti
nėmis savaitėmis iškyla nau
ju klausimu, tai aš esu pra
šęs VLIKa nukelti pasitarimą 
į rugsėjo 10 diena.

Siekdamas susitarime tiek 
dėl mane pasiūlymu, tiek dėl 
tu, kuriuos eventualiai pa- 
man VLIKas. ir stengdamasis 
sudaryti pagrindą vieningam 

darbui aš esu į-pasiryžęs bir 
toliau vadovautis gera valia 
ir Lietuvos interesais.

Paskutinėmis dienomis . kai 
kuriuose laikraščiuose pasiro 
dė nukleipiu prieš mane puo 
limų, esą aš turįs kaž kokių 
totalitarinių tendencijų, sie
kiąs būti «vadu» ir panašiai. 
Tai piktos ir naivios insinu
acijos. Jos parodo, kad žmo
nės, kurie jas prasimano ir 
platina, neturi dviejų politi
kui būtinų elementu — proto 
ir sąžinės.

— Broklyne įsisteigė lietu
viška filmų bendrovė — MSM- 
Dodumentary Film Co. (Adol
fas Mekas. Donatas Šulaitis, 
Jonas Mekas).

Šiuo metu ji suka kultūri
nę kultūrinę filmą apie lietu
vių gyvenimą Brooklyne.

— Toronte įsikūrė 4000 lie 
tuvių tremtinių.

— Matas Zujus, «Garso re
daktorius susilauiiė sid tūri
nio jubiliejaus šiose pareigo
se: suėjo 25 metai kai jis re
daguoja «Garsą».

M. Zujus yra Lietuvos sa
vanoris, buvo «Vyties» redak 
torius, dirbo «Draugo», «Ka
rio ir kitose redakcijose.

— Dail. Vytautas Kasiulis 
Paryžiuje rengiasi savo tre
čiai parodai.

— «Tėvynės Sargas» po ii 
gesnės pertraukos žada pasi
rodyti Cliicagoje. Spausdina
mas «Draugo» spaustuvėje.

— Romoje atkuriama «Lux» 
leidykla, kuri numato Išleisti 
arkiv. J. Skrivecko naujai 
pertvarkvtą Senojo Testamen 
to laidą ir Bernardo Brazdžio 
nio parengtus Maironio raš
tus.

Konkursas
V T Lietuvybės Išlaikymo 

Tarnyba paskelbė konkursą 
scenos veikalui parašyti. Vei 
kalas turi būti skiriamas 16 
metų žiūrovui, tinkamas vai 
dinti paprastoje sceuoje ir 
niekur nespausdintas.

Konkurso terminas 1951 m. 
gruodžio 31 d

Už geri iusius veikalus ski
riamos dvi premijos: I - 1.500 
DM, ir II - 500 DM jei auto
rius gyvena Vokietijoje, ar
ba - 250 ir 150 dol. jei auto
rius gyvena kitur.

— A. Ranit Vokietijoj, Main 
ze, organizuojama Jonyno 
Ex Libris paroda.

—- Dail V. Petravičius ge
gužės merų gale buvo atida
ręs savo kūrinių parodą A. 
Valskienės ir L. Grigaliūnai- 
tės šokių studijoje.

Taip pat jis su savo kūri
niais dalyvavo kitoje parodo
je, kur laimėjo Meno Idstitu- 
to Alumini Association premi 
ją už lino raižinį «Mano tėvų 
šalyje».

— Skulptorius An'anas Mon 
čius, kadaise mokęsis Frei- 
burge, Taikomosios DarlAs 
Institute, vėliau gavęs Pran
cūzuos stipendiją studijuoti 
meną Paryžiuje, su savai ku
riniais dalyvavo vienoie Pa 
ryžiaus meno parodoju. ku
rioje savo dirbus bu\o

išMa’ę .21:00 meni
ninkų.
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T. Fonde Klausimai...
Atkelta iš 1 pusi.)

Optimizmo, kad toliau 
riau, mum netrūksta.: kad il
su sunkumais, kad ir ne tip 
sparčiai, kaip reikėt i ir nore 
tusi ir emigrantinėj ra tisų vi
suomenėj pradeda įsigyventi 
pastovaus apsidėjimo princi
pas lėšoms i ietuvos laisvini
mo darnu; patikrinti. Į tą T 
Fondo rėmimo principą mes 
norime palenkti ir svarbiausi 
Lietuvos laisvinimo kovos rė 
mėją, musų visuomenę JAV, 
— tiek naująją, tiek ir seną
ją mūsų emigraciją.

Tamsta, gerb. koresponden 
te, be kita ko klausi, kaip 
yra su «lietuvio pa.su». ir su 
aukoms kvituoti ženkleliais. 
Korėjos karas ir mums paki
šo koją — turėjome nugalėti 
didelius sunkumus dėl popie
riaus stokos ir pavėlavome. 
Dabar jau esame su tuo rei
kalu «namie» Jau išspaus
dinta pirmoji pasų serija ir 
paigiama įrišti, jų pavyzdžius 
baigiame išsiuntinėti mūsų 
emigracinėms kolonijoms.Mar 
kūčių trys rūšys jau spausdi
namos: dvi likusios užsaky
tos. Negaišdami ir jas pradė
sime siuntinėti. Tomis techni 
kinėmis priemonėmis — pa
sais ir ženkleliais — norime 
palengvinti organizacijoms 
vietose aukų rinkimą ir kar
tu duot' aukotojui bent dali
nę moralinę satisfakciją, — 
vaizdų pažymėjimą, kiek jis 
bus materia'iai prisidėjęs prie 
Lietuvos laisvinimo uždavinių. 
Kad tame yra kiek ir klastin 

gos minties — paskatinti au
kotojo duosnumą — nenoriu 
gintis.

Tamsta klausi, kokie yra 
T. Fondo ateities uždaviniai. 
Tie patys kaip ir praeity: pa 
tikrinti VLIKui t'ek lėšų, kiek 
jo veiklai būtina. Tamsta su
pranti, kad T. Fondas nedaro 
savos politikos ir tik privalo 
derintis į tai. kas VLIKo bei 
V Tarybos planuojama, kas 
iš viso pasauly darosi. Jau iš 
to Tamsta gali d i ryti išvadą, 
kad T. Fondui yra ir bus sta 
tomi vis didesni reikalavimai. 
Nežiūrint visų gražių kalbų 
apie taikos išlaikymą, «šalta
sis karas» tarp bolševikijos 
ir vakarų aštrėja. Jo nevė- 
sirts nė paskut'nis Kremliaus 
«šuleriškas» ėjimas — siūlyti 
šaukti penkių konferenciją. 
Kad ir Lietuvos reikalas pas
taruoju laiku vis dažninu mi
nimas vakarų spaudoje. Iii tą 
noriu tuo būdu suprasti, kad 
Maskvai yra ruošiama sąskai 
ta Kaip greitai ji bebūtų pa
tiekta mokėti, esamoji padė
tis duoda ir mums daug di
desnių galimumų ginti Lietu
vos bylą, kaip jų turėjome 
bet kada praeity. Nuo mūsų 
pačių pareis, kiek mokėsime 
tuos galimumus išnaudoti. Bet 
tas mus verčia pastangas slip 
rinti. Verčia laiku visur pri
būti, kur gali būti atstovauja
ma ir Lietuvos byla. Diploma 
tinés veiklos aktyvinimas, da 
lyvavimas rezistantų Rytams 
žygiuose, galimumas dažniau 

priminti demokratiniam pašau 
liui Lietuvos tautos tragediją 
ir mūsų siekimus, galimai įsi 
jungti į bendrąjį vakarų fron 
tą prieš totalinius Rytus, — 
tai vis barai, kuriuose mes ne 
tik galime, bet ir privalome 
pasireikšti.

Sustiprinti veiklai reikia 
konsoliduoti visos pozityvios 
mūsų jėgos ir kartu žadinti 
musų emigracinės visuome
nės aktyvumas. Tamsta, ger
biamasis, žinai, kad musų jė
gų konsolidacijos reikalas vir 
to šiandien VLIKo eiliniu už 
daviniu. Tai nėra tik susipra 
timo su p Lozoraičiu reika
las. Į konsolidacijos sąvoką 
privalome dėti daug svaresnį 
turinį, kaip pavieniai musu gy 
veninio reiškiniai ir nudirbli- 
no tame bare darbo mes turi
me daug daugiau, kaip daž
nam gal rodosi.

Šiąja proga noriu 'ramstai 
priminti, kad VLIKas ra ga
lutinai nusistatęs leisti savo 
laikraštį žurnalo pobūdžio ir 
jį panaudodamas vienodam 
musų emigrantinės visuome
nės suorientavimui bent pa
grindiniais musų uždavinių 
klausimais.

Pagalbiu priminsiu Tamstai 
dar viena VLIKo veiklos ba
rą — musų tautinio potencia
lo išlaikymo ir jo ugdymo rei 
kala. Kad naujo gyvenimo ap 
linko tabai energingai «grie
bia» mustj naująją emigraci
ja 'r kad ji dažnais atsitiki
mais rodo mažiau atsparumo 
asimiliuojančiai gyvenimo vei 
klai kaip buvo galima tikėtis, 
Tamstai nėra naujiena. Jei 
norime išlikti veikliais ir iki 
galo laisvos Lietuvos kovoto

jais, jau ir dėl to darosi būti 
na imtis neatidėliojamų prie
monių. Tai būtų tiesioginis 
PLB uždavinys. Ir svarbiau- . 
sias. Bet kol PLB susiorgani 
žavimas ir veikla eis tokiu 
kaip iki šiol tompu, Lietuvy
bės Išlaikymo Tarnyba turi 
reikalo ir pareigos sekti mu
sų visuomenės gyvenimo rei 
škinius ir tam tikrais, būtiniau 
siais atsitikimais veikliai į 
juos įsijungti. Veiklus, efekty 
vus įsijungimas dažnai reiškia 
ne tik iniciatyvą, bet ir finan 
sinį įsipareigojimą. Tamsta 
supranti, kad kiekvienas bet 
kurios Tarnybos įsipareigoji
mas galų gale sekina T. Fon 
do rezervus.

Čia tik priminsiu, kad 3*. 
Fondui tenka tenkinti ir to
kius pareikalavimus, kuriuos 
šiandien kelti viešumon būtų 
dar per anksti.

Tai matai, malonus Tams
ta, kur besisuktum, be lėšų 
niekas nepadaroma. Lėšas tu 
ri patikrinti T. Fondas, tiks- 
sliau sakant, mūsų emigranti
nė visuomenė. Laikau būtina 
pabrėžti: mūsų emigracinė vi 
suomenė, nes mūsų kova už 
Lietuvos laisvę, už jos demo 
kratinę ir nepriklausomą atei 
tį turime, kad ir įvykių pade 
darni, iškovoti patys būdami 
laisvi ir nepriklausomi. Ir dėl 
tò artimiausias ir svarbiau 
sias T. Fondo uždavinys — ga 
Urnai greičiau ir galimai pil
niau įgyvendinti mūsų visuo
menėj visuotinas, pastovus ir 
pakankamas apsi.lė jimas T. 
Fondo reikalui. Tai yra ne 
tik T.\Fondo, bet ir mūsų vi
suomenės uždavinys ir aš bū
siu Tamstai, p. koresponden- 
t~, jei, per spaudą kalbėda
mas į mūsų visuomenę, vis ir 
vis jai priminsi apie reikalo 
svarbumą.

Pas Tamstą matau dar visą 
eilę atsakytinų klausimų. Pra 
šau nepykti ir visus juos tuo 

tarpu įsidėti kišenėn — iki 
sekančio malonaus pasikal
bėjimo.

Mirga Marga...
VYNO MILTELIAI

Espmais nuostatais, prancú 
zų kareivis kasdien turi gau
ti 1 litrą vyno. Tačiau vyno 
pervežimas sudaro nemaža 
sunkumų, dėl to kituose kraš 
tuose esančius prancūzų ka
reivius sunku vynu aprūpinti. 
Ieškant išeities, prancūzų che 
mikams pavyko rasti būdą vy 
ną paversti milteliais, pana
šiai, kaip kad yra pienas pa
ve rčianas.

Kaip aiškėja, vienas nedi
delis vyno miltelių pokelis, 
praskiestas vandeniu, duodąs 
6 litrus vyno. Ateity karei
viams, vietoj skysto vyno, 
bus duodama vyno milteliai.

— Visi matėme žaibą, bet 
tik retas galėtų teisingai at
sakyti, ar ilgas žaibas. Kar
tais sakoma 50, 100 metrų. 
Tuo tarpu retai pasitaiko žai 
bų trumpesnių kaip 1 km.

Ilgiausias pastebėtas žli
bas siekė beveik 50 km. bet 
ir tai dar nėra ilgiausias žai
bas.

— Schot Yard kartą ieško
jo vieno pavojingo nusikaltė
lio. Jie turėjo lik vieną fil- 
mos gabalą, kur keturiose po 
zose buvo matomas tas nusi
kaltėlis. Jie ir išsiuntinėjo ko 
pijąs visoms krašto nuova
doms.

Kiek laiko praslinkus, iš 
provincijos miestelio buvo 
gauta tokio turinio telegrama: 
«Iš paieškomųjų trys jau suim 
ti, o ketvirtas aar ieškomas»,

KORĖJOS KARAS VISAME PASAULYJE

VIETOJ DERYBŲ -
SMARKŪS MŪŠIAI!

Korėjoje derybos mūšių su 
stabdymo'J'- neutralios zonos 
parinkimo reikalu yra nuirau 
ktos. Jas nutraukė komunistai 
rugpiūčio 3 d. už tariamą 
UN kariuomenės sulaužymą 
Kaesong neutraliteto. Komu
nistai pareikalavo, kad sąjun 
gininkai pasiaiškintų, ir kol 
nebus duotas patenkinamas 
atsakymas, komunistai nutrau 
kė derybas.

Sąjungininkų vadovybė mos 
tų kaltinimų nepriėmė parei
kšdama, kad tai visa yra ko
munistų išgalvotas melas. Nė 
vienas sąjungininkų lėktuvas 
ar kariuomenės dalinys nėra 
sulaužęs neutraliteto. Dery
boms tęsti sąjui gininkai vi
suomet yra pasiruošę. Kadan 
gi derybas nutraukė komunis 
tai, todėl ir iniciatyva jas pra 
dėti priklauso jiems.

Nutrukus daryboms sustip
rėjo karo veikąįnai. Paskuti
nėmis žiniomis sąjungininkų 
aviacija sugriovė geležinke
lius jungiančius Korėją su Si 
biru. Perkirsta pati gyvinu
sioji arterija tarp Nijiu ir VIa 
divastoko uosio. Tuo geležin
keliu buvo sunčiarila karo reik 
menys iš Rusijos.

Sąjungininkų lėktuvai bom 
barduoja visai arti Rusijos 
sienos

Ar dar bus atnaujintos de- 
/rybos? Tai klausimas į kurį 
nėra lengva atsakyti. Ligi San 
Francisco konferencijos jos 
tikra’ nebus atnaujintos. Tos 
konferencijos vienoks ar ki
toks pasisekimas turės nema 
ža įtakos ir į Korėjos fron
tą.

Yra balsų tvirtinančių, kad 
derybos bus vėl pradėtos. To 
reikalauja iš šiaurės korėjie
čių, tuo pačiu ir iš Maskvos, 
kad karas tūtų kaip nors ;Iik 
viduotas.

Viena Kinija šio karo naš
tos ant savo pečių nenorinti 
pasiimti. O antra, nesustab- 
dzius karo jis turės išsiplęsti. 
Ir kas bus tada kai prieis 
prie Mandžiurijos sienos? Tie 
sa, komunistų armija gali pa
bėgti Mandžiurijon. Bet ar 
bus patogu rusams, jei Sibiro 
rubežius mindžios sąjungi
ninkų karys?

Kad Maskva išeitų į atvirą 
kovą dabartinėse aplinkybė
se, yra labai abejotina. Mas
kva vengia pradėti karą. Ben 
drai Korėjos reikalai yra pai 
nūs ir šiandien sunku numa
tyti, kaip ji bus išrišta.

— Prezidentas Trumanas pa 
reiškė, kad sąjungininkų pa
dėtis Korėjos fronte yra žy
miai geresnė negu prieš de
rybų pradžią.

Amerikos ginklai
Turkijai

JAV karinės misijos šefas 
Turkijoje gen. Arnold pareiš
kė, jog Amerikos karinė pa
gelba Turkijai būsianti žy
miai padidinta ateinančiais 
metais.

Pereitais metais turkai ga
vo 60 milijonų dolerių pas
kolą karo reikalams. Dabar 
yra manoma, jog ši pagelba 
būsianti dviguba.

Turkija taipgi gausianti nau 
ji) rakietinių lėktuvų - naikiu 
tu vų.

Henimaa pas Tito

Prezidento Trumano speo.ia 
lūs pasiuntinys Harrimanas 
kuris buvo nuvykęs į Persiją 
tarpininkauti tarp persų ir an 
glų ginčo dėl Persijos žibalo, 
grįždamas užsuko pas Jugos
lavijos diktatorių Tito, su ku 
riuo turėjo svarbių pasitari

mų. Spaudos atstovams Har
riman pareiškė, kad su mar
šalu Tito yra pr iėjęs prie ben 
droš nuomonės, kad JAV tu
rinčios stiprinti Jugoslavijos 
karines pajėgas, kad Jugos
lavija galėtų pasipriešinti už
puolimui.

Toliau jis pranešė, jog da 
bartinių tarptautinių santykių 
įtempimo svarbiausia priežas 
tis esanti rusų agresyvi poli
tika ir kad Stalinas gerbiąs 
tik pliką jėgą.

POVANDENINIS LAIVAS 
VAROMAS ATOMINE 

ENERGIJA

Amerikos karo laivyno de
partamentas pranešė, jog bu
vo pasirašytas kontraktas su 
«Electric Boot Company» pa- 
statvti pirmąjį povandeninį 
laivą, kuris būtų varomas 
atominės energijos pagelba.

Jokių tolimesnių smulmenų 
nėra nurodyta karo laivyno 
departamento pranešime, bet 
yra manoma, jog šis naujas 
tipas^sudarys visai naujas jū 
rų karo sąlygas, ypač kad po 
vandeninis laivas, varomas 
atomine energija, galės išbū
ti labai ilgai po vandeniu ir 
labai ilgai neapsirūpinęs nuo 
kitų tiekimų.

— Anglijos vyriausybė p i- 
neigė gandus, kad surasti ge
gužės mėu. 25 d. paslaptingai 
dingę diplomatai, Donald Mac 
lean ir Guy Burgers.

— São Panlyje vyksta ban
kų tarnautojų streikas. Strei
kuoja vos 30 procentų.

Bankuose darbas vyksta nor 
maliai. Streikininkai reikalau
ja pakelti atlyginimą. Tuo rei 
kalu iš Rio de Janeiro atvy
ko Darbo Ministeris Danton 
Coelho.

--- Paskutinėmis žiniomis 
UNO aviacija išvystė nepap
rastą bombardavimą. Ypatin
gai sunaikintas Roshin mies
tas, svarbus geležinkelių m iz 
gas jungiantis šiaurės Korė
ją su Rusija. Roshin miestas 
yra vos 19 kilometrų nuo ru
sų rubežiaus.

— Prancūzijos parlamento 
diskusijose užsienio politikos 
klausiniais visų partijų atsto
vai pasisakė už apribotą Vo
kietijos apginklavimą.

Bet strateginė Vokietijos pa 
dėtis reikalauja, stiprios ka
riuomenės į kurią sudužtų ru 
sų armijos.

— Anglijos vyriausybė yra 
nusistačiusi nedaryti daugiau 
nuolaidų žibalo klausime.

PAŠTO DĖŽUTĖ

R. Vaitiekaitis, A. Rudys, 
J Valavičius, A. Petkevičius, 
A. Bučinskas, J. Kiselis, Med 
vet. Vilimaitis, V. Abraitis..
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Kun. K. Žitkus

GRAŽIŲ DAINELIŲ

Gražių dainelių daug girdėjau 
Tyliuoju vakaro laiku, 
Bet kai į toli jas lydėjau, 
Nebuvo liūdna nė klaiku.

Tik viena dainą vakarinę 
Širdis pamilo taip karštai, 
Ir neberimsta kol aušrinę 
Užmerkia blėkšdami rytai

Gaili ji buvo, kaip gegutės 
Graudingos raudos tolumoj, 
Graži, kaip čiulbesiai lakštutės 
Žaliam gojely sutemoj.

Aidužiai blaškėsi ir gaudė, 
Ir žemė klausė jos maldos. 
Ir vakarai, slapta nuraudę, 
Taip nežėrėjo niekados.
4»

Gėlėmis ašaros sužvilgę 
Mirgėjo tūkstančiais varsų. 
Ir verkė širdys išsiilgę 

'Dainos bevirpančių garsų.

Bet dainužėje nepamilo 
Vargelį vargstančoi žmogaus 
Ir apsiverkusi pakilo 
Į erdvę mėlyno dangaus.

Jai kelią nušvietė aušrinė 
švelnučiais aukso spinduliais, 
Sesutės žvaigždės susipynę 
Lydėjo dainą pašaliais.

Dausų platybėj ji pranyko 
Nutilo žodžiai ir gaida, 
O man giliai sieloj paliko 
Bery^io ilgesio žaizda.

Veltui nuo skausmo jėgos mažia, 
Dainos užmiršti negaliu 
Ir vis sapnuoju gražų kraštą, 
Ir vyzdį vis dangun keliu.

MŪSŲ LIETUVA

Ir skruostus ašaros man vilgo,
Ir žavi nuostabūs sapnai, 
Palauk, - jie šnibžda, - jau netrukus 
Tu jos klausysies amžinai...

KUR GIRIA ŽALIUOJA

Kur giria žaliuoja — ten mano namai 
Kur Memun’s banguoja — tėvynės laukai, 
Tėvynė ten mano — šalelė skaisti, 
Tulasis neišmano, kodėl taip graži.

Žalumas giružių papildo jausmus 
Čiulbėjimas paukščių yr’ didžiai meilus, 
Krantai Nemunėlio lyg rūtų daržai, 
Ten damos bernelio skamba taip garsiai.

Tėvynės likimą garsina daina, 
O širdį graudina jos gaida liūdna. 
Naujai atgaivinti tėvynės jausmus 
Ant vis išblaškyti jos palikimus.
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Tėvynei aukoju aš savo dainas, 
Tėvynei linkėju linksmesnes dienas, 
Gyva bus tėvynė — tai mano tarmė, 
Visi už vienybę — tai liksim vėžėj.

»-- —

A. Vienažindys

Oi, Jaunystes Mano dienos

Oi, jaunystės mano dienos, 
Kaip jus brangios man atminti! 
Akmeninės storos sienos — 
Sunku širdį nuraminti.

Kad gėrėjausi aš girioms, 
Ir maloniais žolynais, 
Daržo rūtoms ir lelijoms, 
Žibančiais rasos lašais.

\ K

Iš visų pusių nelaimės.
Tarsi vargšas kankinys, 
Nežinau, kur laimės vaistas, 
Kas man širdį nuramins.

Dvasią džiaugsmas kad kuteno, 
Jausmai skendo smagume, 
Ir praėjo dienos mano, 
Ir apleido jos mane! —

Ko liūdi, sesele

Ko liūdi, sesele,
Ko nedainuoji,
Ko sėdi už stalelio,
Ko rymai ant rankelių?

Šiandien man liūdna 
Skauda širdelę: 
Močiutė mane barė, 
Linelių raut išvarė.

Tada aš dąinuosiu, 
Kai linksma būsiu: 
Subatos vakarėly, 
Rūtelių daržely.

Griūdamas cvauktelėjo kakta į naktinio 
(54) staliuko briauną taip, kad jam net žiežir

bos pasipylė iš akių.
Stalino griuvimas buvo toks smarkus, kad 

jam išnyko «Sogamo» Šmėkla, užgęso visas pasiu
timas, ir mėlynas, didelis guzas iššoko ant kaktos.

Tuo pačiu momentu Lazeris su kovbojišku 
miklumu apsuko jo galvą chalatu ir atsisėdo ant 
sprando. Jis taip mikliai tai padarė, kad net senis 
Moišė nusistebėjo, iš kur pas jo sūnų Lazerį ga
lėjo atsirasti toks spartus vikrumas, bet tiesiog, 
galima pasakyti, net per didelė, nepaprasta drąsa.

Nors pats Lazeris nuo baimes buvo net su
prakaitavęs, ir drebėjo visas kaip epušės lapas, 
bet konvulsingai apsikabinęs savo sukvaišusio 
švogerio įvyniotą gaivą, didvyriškai laikėsi sėdė- 
damas ant jo spraudo...

Pagaliau atsitiko taip, kaip senio Moišės bu 
vo iš anksto numatyta. Stalinas pasispardė vieną, 
kitą kartą ir nurimo.

Viskas įvyko taip greitai, kad senis Moišė ne 
tik kad nesuspėjo pagriebti žentą už kojų, bet 
nei pats nesuskato atsistoti Jis vis dar tebeklū- 
pojo prie durų, toje pačioje vietoje.

— Roza, užžiebk šviesą! — šūktelėjo senis, 
ir greitai atrišo virvę nuo spintos kojos, kurios 
vieną galą laikė savo rankose. Po to greitai at
sistojo ir priėjęs prie Stalino pradėjo ta pačia 
virve stipriai rišti jo kojas.

Lazeris nulipo ir kurį laiką stovėjo žiūrėda
mas tai į švogerj, išsitiesusį ir nejudantį ant grin
dų, tai į savo tėvą klūpantį ir rišantį Stalino ko
jas. Jis buvo sakytum, apsvaigęs nuo to trumpo, 
bet neįprasto jojimo ant Stalino sprando.

— Ko stovi? Padėk! Atsigaus - tada jau ne
sulaikysi... — įspėjo tėvas.

Lazeriui antrą kartą šito aiškinti nereikėjo, 
ir jis greitai šoko tėvui padėti. Dabar tėvas ir 

sūnus pradėjo veikti sutartinai. Jie bematant mik
liai ir stipriai surišo Kobai kojas, apvilko jį iš 
stiprios medžiagos pasiūtais marškiniais, su labai 
ilgomis rankovėmis. Rankoves apsupo aplink Sta
lino kūną ir suriši/užpakalyje.

kada tas buvo padaryta, kilo naujas klausi
mas: kas bus vėliau, kai Joskė atsigaus ir ims 
rėkti?... «Jie visi vienbalsiai nutarė įvaryti jam po 
oda raminančio skvstymo, kuris neprastai varto
jamas psichinėse ligoninėse labai šėlstantiems pa
cientams nuraminti..- Kaip tarė, taip ir padarė. .

Vienok čia farp kitko reikia pastebėti, kad 
tuos marškinius, skystimą ir švirkštą Roza visuo
met turėjo pe ranka, nes jau ne pirmą kartą teko 
juos panaudoti prieš kokaino prisiuoščiusį Stali
ną. Bet niekuomet jis nebuvo toks audringas kaip 
dabar...

Pati svarbiausia darbo dalis buvo atlikta: da
bar tik liko vjsą reikalą užmaskuoti taip, kad nie
kam net galvon kas nors panašaus neateitų, kas 
buvo jų šeimoje atsitikę...

Žinoma, taip ir buvo padaryta. Po kelių va
landų laiko miegantysis Stalinas uošvio ir švoge 
rio buvo nugabentas į aerodromą, o paskui lėktu
vu į savo asmeninę vilą Kryme prie Juodosios 
Jūros, kur savo Rozos priežiūroje turėjo pasilsė
ti ir atgauti prarastą nuovoką, bei išgydyti pri
muštą ant kaktos guzą.

★

Nuo to laiko, kai Roza su savo giminija įsi
kūrė Stalino pašonėje, Joskės senatvėje prasidė
jo kitas gyvenimas. Roza įsitaisiusi į žmonas pas 
patį «tėvų tėvą», žinojo, kad toliau pakilti Sovie
tų Sąjungoje moteriai jau nebegalima. Tokiose 
aukštybėse išsilaikyti, reikia didelių gabumų. De
ja, net pasiekus savo troškimų tikslą nėra laiko 

pasidžiaugti bei pasigėrėti laimingu gyvenimu.
Reikia nuolatos budėti, kad kuri kita iš jos 

nepaveržtų «žmonos» privilegijų, ir šaipokas liki
mas nenuvestų jos per anksti j vaišes pas Alelu- 
jevą... Roza jau vos kelioms savaitėms praslin
kus. po sugrįžimo su Joske į Kremlių, pastebėjo, 
kad jos naujasis vyras tikrai labai daug savo lai
ke skiria valstybės reikalams. Krymo romansas 
Kremliuje greitai išblėso. Ji pradėjo iš pradžių 
nuobodžiauti, paskui nerimauti, o vėliau rūpintis 
ir Kažin ko nuogąstauti. Ji pradėjo sapnuoti blo
gus, neramius sapnus, ir pagalvojusi, nutarė pa
sitarti su savo tėvu, senuoju Moišė.

Moišė labai mylėjo savo dukterį Rozą, ir dė
ka savo seno amžiaus ir šeimos tradicijų, supra
to, kad, kad per dukterį visa Moišės šeima tapo 
neatmezgiamai surišta su Kobos likimu. Išmintin
gam seniui, ir nesugadintam jokių naujų laikų vė
jų ar socialinių teorijų, buvo nusispiauti į visus 
išaukštinimus, kuriais buvo apsuptas jo žentas, 
Stalinas - k'oba. Jis pagal savo išmanymą supra
to, kad viskas, kas daroma Stalino sudievinimui, 
yra tik panašu į triukšmą, kada būdavo skambina
ma varpais per atlaidus, arba mušama į būgną 
meškas šokinant, tame krašte, iš kur jis pats bu
vo kiięs prieš atsikraustymą į šią revoliucijų ir 
lengvatikių šalį, Rusiją ir jos sostinę Maskvą:

Ten kur vyras valgo ir geria, Moišės nuomo
ne, jis nėra joks šventasis, nei didvyris, o tik jo. 
Moišės, žentas, ir privalo būti jo dukters vyras, 
ir dar ne bet koks, o toks, kad Roza galėtų būti 
laiminga. Jeigu jis negali padaryti jo Rozečkos 
laimingos, tai koks jis didvyris, niu, ir koks iš jo 
vyras?.. Tokį vyrą reikia patvarkyti..

Per Rozą, įvairių patarnavimų ir patarimų pa
vidale, sen'is Moišė įkėlė koją į Kremlių, o pa
mažu pasidarė Stalino mėgiama asmenybė.

Moišė ir Roza sudarė Kobai namų ir šeimos 
nuotaiką, kurios jis niekados savo gyvenime nė
ra turėjęs. Stalinas jautė Moišės tėviškumą, kurio 
jis vienodai teikė savo dukteriai ir savo žentui. 
Tas tų dviejų naujų žmonių rūpestingumas Stali
nui labai patiko, ir jis savo senose dienose pra
dėjo gvyenti, tartum, antrą vaikystę, pilną globos 
ir rūpestingumo.

Tiesa, per didelis Rozos susirūpinimas, pra
džioje jam nepatikdavo.

(Bus daugiau)
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BAR e CARE <lo POVO
55 AVENIDA PAIS DE BARROS, 55

MARTINS & ŠIMKUS
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N&EJLffcAHAS ltm
RUA BARÃO DĖ 1TAPETININGA, 275 — 7 AND. — SALA 73 g

TEL. 34-7482 — SÃO PAULO g

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 {vai 
riaušių tipų. Daromi įvairių 
dydžių grąžtai žemei gręž
ti. Pardavimas grynais ir 

išsimokėtinai.

JONAS VARNAUSKAS
Telefonas (recados) 3-0710

Rua 12 N.o 39 — Vila Zelina 
Avenida Zeiina N.o 714 — (iundos) 
Caixa Postai 4118 — São Paulo

& FILHOS

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

Kur galima gauti pačių naujausių ir įvairiausių rūšių prekių 
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
jausius teknikos reikalavimus, vedama prityrusių specialistų, 

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

) o
O Q

vitrolų. Čia taip

I MPORTAÇÃO — EXPORTAÇÃO

Escritorio: - Av, Churchill, 94 — 11.° and. - sala 1110 — Rio de Janėiro 
Fones: 52-0229 32-6265

Em Minas Gerais:

Peres & Ca. Ltda. — Lecpo’.dina — R. Providencia, 71
Jother Peres de Resende — São Pedro dos Ferros -
Amadeu Cesar Machado — Nanuque, Minas
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_ CAJAJ
JA'O j o ik* o ie

APRENGIA VYRUS NUO GALVOS IKI KOJŲ

SOPAS PRONTAS TIFf
PRONTAS EM 5 MINUTOS J Į F. I ■ I V.-F

." PALÁDAÍl;?ÇASEÍRÓlIr^“r

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

Viskas geriausios rūšies, patvaru, gražu ir pigu.

1$ FABRIKO TIESIAI VARTOTOJUI.

U J F

ĮKURTA 1890 METAIS

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

dažais ir pastele.
ARTHUR S C H M l D T

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

INI DILI JT IK I! A

KRAUTUVĖS:
Rua São Caetano, 526

Rua São Caetano, 510
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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!...

VIENINTELIAI ATSTOVAI 
GARSIOJ O VANDENS 

L 1 N D O Y A

E D'DMEIKCIC IDE
MATEILILCNIIIJ LTD*.

FABRIKAS IR RAŠTINĖ:
☆ Rua -Javaés 719

São Paulo

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINTOJAI

■ IRMaWJ CAIEIEIIIEIEII ltda.

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

3967

vien- 
visa-

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

dos naudokite!

Caixa Postai
S Ã O PAULO

catp”
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Šį «Mūsų Lietuvos* nimerj 
garbės leidėj Stasys Kumpis 
'(Dainavos» Sągos Rio de Ja 
neire pirmininkas, skiria Du
bauske šeimos pagerbimui už

D AILIN1
' Pagerbimo aktas.

Šių metų rugsėjo m. 9 die
ną 15 vai. lietuvių Mokos sa
lėje .yra rengiamas viešas dai 
liniuko Jono Rimšos pagerbi
mo aktas.

Iš Rio de Janeiro lie
tuvių gyvenimo.

SVARBUS PRANEŠIMAS

(Katalikiško veikimo|reikalu)

Tėvo J. Bružiko S. J. neina 
žu pasisekimu pravestos Misi 
jps paskatino Rio lietuvių ko 
Joniją prie sustiprinimo kata
likiškos veiklos. L. K. Komi
tetas gyvai atsihepdamas į tai 
savo posėdy š. m. 25 d. nu
sitarė.:

persiorganizuoti į šv. Kazi
miero Broliją ir tam reika
lui sušaukti steigiamąjį su
sirinkimą š. m. rugsėjo 16 
d. po 10 vai. Mišių Rosario 

eklezijos patalpose.
Susir nkimis eis sekanč a 

tvarka:
1. Atidarymas malda;
2. Prezidiumo rinkimai;
3. Įstatų svarstymas bei pri 

ėmimas;
4. Valdybos ir kitų vykd. 

organų sudarymas;
5. Sumanymai.

Svarbiausi Įstatų projekto 
punktai yra šie:

1. Tikslas: - savytarpė tiky 
binė, moralė bei materiale 
parama;

2 Nariai: - tikrieji moka 
kasmėnesį po 5 kruz, mece
natai vienu kartu i neša neina 
žiau 1000 kruz.; garbės pake
liami už nuopelnus ir rėmėjai 
sudedami kartkareines aukas.

3. Vykdomuoju organu yra 
Valdyba, n pagelbiniais - Se
serų Ratelis ir Įgaliotiniai;

4. Įstatus patvirtina Jo Erai 
nencija Kardinolas.

Liet. Kat. Komitetas.

— LIETUVOS ATSTOVAS 
BRAZILIJOJE Dr. FRIKAS ME- 
IERIS pakviestas dalyvauti Pir 
majame Brazilijos Tautosakos 
darbuotojų suvažiavime (Con
gresso Brasileiro de Folclore), 
kurio iškilmingas atidarymas 
įvyko Užs. Reikalų M jos bus 
te - Itamaraty romuose - rug 
piūčio 22 d. dalyvaujant akre 
(lituotiems prie Brazilijos vy
riausybės užsienio valstybių 
diplomatams ir mokslininkams 
iš visų Brazilijos estadų. Kon 
gresą atidarė Užs. Reikalų 
ministras kancleris João Ne
ves da Fontoura.

D DELIS SUSIDOMĖJIMAS 
ŽENKLAIS.

Lietuvos Pasiuntinybė Rio 
de Janeire nuolat gauna laiš 
kų iš Brazilijos piliečių, ku
riuose prašoma lietuviškų paš 
to ženklų ir informacinių lei
diniu apie Lietuvą. Leidiniu 
Pasiuntinybė turi ir juos pra
šančius aprūpina, tačiau paš
to ženklų visiškai pritruko, 
nors dar neseniai Dr. Savno- 
riene padovanojo tam tikslui 
50 Lietuvos pašto ženklų. Bū
tų gera, kad lietuviai filate
listai atliekamus ženklus pa
siųstų Liet Pasiuntinybei Rio 
de Janeire, už kuriuos bus 
atsilyginta kitų valstybių žen
klais. Ši mėnesi ženklų prašo 
Luiz Octavio Alves, Valfrido 
Vereira (B. Hor.), Ronaldo da 
Costa Nime Servio Gama de 
Almeida ir Pasqual Ricci Net 
to (São Paulo).

Po Minas Gerais.
«M. L.» korespondentas Ed 

Girčis keliauja po estado Mi
nas Gerais pietų rytų provin
cijas, maždaug 1500 kilomet-

išklydusio į platų pasaulį, an
troji tėviškė. Neturintis kur 
galvos priglausti - čia randa 
motinišką širdį tėvišką globą, 
lietuvišką vaišingumą.

jų didelį ir nuoširdų rūpes
tingumą lietuviais, ypač nau
jai atvykstančiais.

Jonas Rimša yra vienas iš 
pirmųjų mūsų Brazilijos atei
vių. Ilgiausiai gyveno Argen
tinoje ir Bolivijoje, kur savo 
talento ir darbo dėka pasida
rė garsus dailininkas. Šiuo me 
tu dailininkas lankosi São Bau

rų nuo São Paulo. Per aštuo- 
nias dienas įukeūavo apie 
2000 kilom Lanko įvairias ka 
syklas: Nova Lima — aukso 
kasyklos; Sahara - geležies 
ruda; Ita.birita - manganas; 
Morro Velho - geležies rūda; 
Morro das Velhas - geležies 
rūda; São Carvalho - plienas 
ir manganas;Governador Vala 
dares - mica ir berilis, agua 
marinai, ametistai, zirkonas 
(t. v. ‘ indiškasis briliantas”, 
nespecialistų dažnai palaiko
mas už tikrą briliantą), citri
nas, ir uoliniai kristalai

Ed. Girčis aplankė taip pat 
Teofilo Otoni ir Goverrador 
Valadares radio stotis, kur 
buvo džiugiai priimtas, kaipo 
pirmasis lietuvis juos ten ap
lankęs. Buvo prašytas duoti 
informacijų apie komunizmo 
siautimą Lietuvoje ir Stalino 
diktatūrą. Radio stoties direk 
torius su pažino «Mūsų Lietu
vos» korespondentą su vietos 
valdžios atstovais, deputadais 
delegadu ir 24 d. š. m. buvo 
surengtas susipažinimo ban
ketas.

Teko sužinoti kad apylin
kėse gyvenąs kažkoks liet i- 
vis, vardu Juozas, bet pava •- 
dės sužinoti nei jo sutikti ne
pavyko

Nors pasaulis platus ir Bra
zilija didelė, o Teofilo Otoni 
toli, bet kokia staigmena bu 
vo, kai Ed. Girčis, įžengęs į 
to miesto viešbutį «Brasil Ame 
rica» susitiko ten Praną Zie- 
zį iš Rio de Janeiro, kad pa < 
tarasis net sušuko: • «na, G r 
čyl... gal perkūnas tave atne
šė j šią vietą!? - Šis jam Į t <i 
taip paporino:

— "Ne, Praneli, nuo manęs 
Jūs niekur nepabėgsite - aš 
Jus visur surasiu!”

Ir kur tų lietuvių nėra .. Ed. 
Girčis dar parašys mūsų skai 
tytojams daugiau apie savo 
kelionės po Brazilijos gilumą.

Dubauskai.
Nesutiksi Rio de Janeire Fe 

tuvio, kurio paklausus nežino 
tų kur gyvena Dubauskai. Tai 
populiariausia ir veikliausia 
šeima Rio de Janeiro lietu
vių kolonijoje. Ypač gerai ži 
nomi yra Dubauskai treint'es 
atvykusioms Fetuviams. Jų 
pastogė, tai benamio lietuvio

Dubauskų Šeima.

lyje su savo kūrinių paroda ir 
maloniai sutiko dalyvauti jam 
rengiamame lietuvių kolonijos 
paminėjime Paminėjimo pro- 
grambje yra numatyta paskai 
ta ir koncertas

Visi lietuviai yra kviečiami 
dalyvauti- Įėjimas laisvas.

Rengėjai.

y •

Tautiniq šokių šokėjai 
šj sekmadienį, rugsėjo mėn. 
2 d. 12 vai. 15 min. (tuoj po 
pamaldų) kviečiami susirinkti 
Vila Zelinos mokyklos salėje 
svarbiam pasitarimui.

Dubauskų šeima yra susi
pratusių lietuvių šeima. Ignas 
Dubauskas yra gimęs 1901) me s- *» 
tais Venslaviškėb kaime, Če
kiškės va'sč., ūkininko sūnus 
1925 m. baigė policijos moky 
klą. 1929 m. atvyko Brazili
jon.

Čia iš Virbicko išmoko sta 
liaus amato. Susipažinęs su 
simpatiška ir energinga suva.l 
kiete Anele Kovaite, kilusia 
iš Virbalio, sukūrė lietuvišką 
šeimos židinį. Turi du sūnų, 
Edmundą g’musį 1935 m. lie
pos mėn. 25 d., Ignuką gimu
sį 1939 mrugsėjo mėn. 26 d.

Abudo mokosi. Nors lanko 
braziliškas mokyklas, bet g.a 
žiai vartoja lietuviu kalba ir 
auklėjami lietuviškoje dva
sioje.

Pirmasis nori būti lakūnu 
ar inžinieriumi, o antrasis - 
gydytoju arba lakūnu.

Ignas Dubauskas yra Lietu
vos savanoris - kūrėjas. Ir 
Brazilijon atvykęs neužsidarė 
savo asmeninių reikalų ir rū
pesčių rate. Plačiai dalyvau
ja visuomeniniame veikime.

Jis yra dabartinis «Dainavos» 
Sąjungos vice pirmininkas. 
Lietuvos išlaisvinimo reikalai 
visada buvo ir yra arti širdies 
Jo pasidarbavimo dėka Tau
tos Fondui per birželio mene 
sį Rio de Janeire buvo surink 
ta 6390 k rąžei ru.

Dubauskų šeimai, lietuvių 
ir lietuviško veikimo macena 
tams ilgų ir laimingų metų.

K. P. Ragažinskas.

PARDUODAMA KRAUTUVĖ

(Secos e molhados)

Vila Oratorio, Avenida A 
Nr. 1180. geromis sąlygomis 
Smulkesnių informacijų gali

ma. gauti vietoje.

MĖSINĖ (\ęougue)

Parsiduoda gerai įrengta su 
didele freguezija ir geroj vie 
toj mėsinė (aęougue) Vila Ze 
linoje. Parduoda su namu ar 
vien tik mėsinę. Smulkesniu 
informacijų galima gauti vieto
je. Rua Marechal Malet, 76 

Vila Zelina — São Paulo

INDÚSTRIA ARTEFATOS de 
CIMENTO

VYTAUTAS SKRIPKA
Priimu įvairius užsakymus 

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

Vila Zelina — São Paulo.

REIKIA BALDU? KREIPKIS
Į TAUTIEČIO

J. L. Galinskas Ltda.
.-t r. />/L GIACAGLIXI, 71-C 

r. ALPINA.

B ALDŲ SAND Ė L Į.

AVENIDA ZELINA. 749 — VILA ZELINA — S. PAULO

Abertuias de firmas
Encerramentos de firmas 
Transferencias de firmas 
Contrafcs na Junta Comercial 
Distratos na Junta Comercial 
Escritas Fiscais
Escritas Comerciais

HORÁRIO das

Contratos de locação 
Cartas de Fiança 
Requerimentos 
B rlanços
Z-.lvarás diversos
Seguros de Fogo e

,, acidentes

8 às 19 horas.
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PARSIDUODA NAMAS iš 2

V v

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 pas 
kun kleboną P. Ragažinską. pas choro pirmininką K Ausen- 
ką Rua Rio Feio. 2 — Vila Zelina (visai netoli Largo S. Jo 
sė) 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 d irbo įrankių krautuvė tiktai pas

JAKUTIS & LAPIENIS LTDA-
AVENIDA DR. GIACAGLINI, 34-0 

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

— «M. L.» redakcijoj gali
ma gauti gražiai įrištus «Mu
su Lietuvos» komplektus Kai 
m Cr.$159,C0. 

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

6
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