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Prezidentas Trumanas nebus kandidatas
Praėjusios savaitės pabai

goj visam pasauly sukėlė di
delę sensacija Prezidento Ti u 
mano pareiškimas, kad jis nė 
ra kandidatas busimus, šį ru
denį rinkimuose, į preziden- 
t is Šitokio pareiškimo nie
kas nelaukė. Užsienio, laisvų 
jų kraštų spauda, kuri atsto-

Gen. Eisenhoweris

Kaip matyti iš pirmųjų rin 
kimų daugiausia galimybių 
būti išrinktu Amerikos prezi
dentu turi gen. Eisenhoweris. 
Europos kariuomenės organi 
z torius ir vadas-

Kai dėl užsienio politikos, 

jf t .a il ii n
Grupė Amerikos l t kraščių 

redaktorių kreipėsi į Staliną 
su eile klausimų, j kuinuos 
gavo atsakymą:

Klausimas: 1. — Ar dabar 
didesnis karo pavojus, kaip 
prieš dve us ar trejus metus?

Atsakymas: 1 - «Ne».
Klausimas: 2. — Ar bu

tų naudingas didžiųjų galy
bių susirinkimas?

Atsakymas: 2 — Gal but 
jis duotų naudos

Klausimas: 3. — Ar mano
te, kad dabartinis momentas 
yra patogus Vokietijos suvie 
nijimui?

Atsakymas: 3 — Taip, taip 
manau.

Klausimas: 4. — Kokiu pa
grindu yra gajimas kapitaliz 
mo ir komuniz no sugyveni
mas?

Ekonom .iė Konferencija Maskvoje

Rusijos vyriausybė išsiimti 
nėjo visų kraštų vyriausy
bėms ir ekonominėms organi 
zacijoms kvietimus į Mask
vos ekonomine konferenciją, 
kuri prasidės 3 d. bilandžio.

Šios konferencijos tikslas 
yra aiškus susprogdinti 
laisvojo pasaulio vienybę. Į 
šį kvietimą niekas nekreipė 
rimto dėmesio, nes jau iš 
anksto yra žinoma, kad ten 
pirmoj eilej bus koliojamos 
ir kaltinamos vakaru demo
kratijos ruošimu prieš Rusi
ją karo.

Brazilijoje
Senatoa kai kurie atstovai 

siūlo nutraukti diplomatinius 
santykius su Lenkija ir Veng 
rija už komunistinę propa
ganda, kuri šiame krašte va
roma iš minėtų valstybių 
konsulatų.

— Brazilijos karo laivyne 
yra areštuota 40 kariškių už 
komunistmę propagandą. Va
lymas vyksta taip pat aviaci 

vauja žmonių nuotaikas bei 
nusistatymus, apgailestavo ši 
tokį prez. Trumann žygį.

Ar šis Trumą no apsispren 
dimas yra galutinis, tikrai 
dar nežinia. Vieni tvirtina, 
kad taip, kiti, - kad ne. Pe 
abejo čia daug priklausys 
nuo aplinkybių.

i Baltuosius Rūmus

tai gen. Eisenhoweris tęstų 
dabar užimtą liniją. Jis yra 
izelacionizmo, kurį atstovau
ja Taft, priešininkas. 'Parptai» 
tinėj politikoj, ypač Europos 
reikaluos, gerai orientuojasi.

A jf ÁWMKS
AtsUy.nis: 4 — Taikus 

kapitalizmo ir komunjzmo su 
gyvenimas yra galimas, jei 
butų abipusis bendradarbiavi 
mo noras, ir jei butų pasiry
žę pildyti prisiimtas pareigas 
ir gerbti lygybės dėsnį ir ne 
sišiši? į kitų valstybių vidaus 
reikalus...

Taip kalba Stalinas, bet da 
ro visai priešingai. Komuniz
mo propagandai užsieniuose 
s .iria milžiniškas sumas pini 
gų. org inizuoja slaptai komu 
nistų partiją, kad nuversti 
kitų kraštų vyriausybes, gink 
lo pagalba pagrobia ištisas 
tautas. Stalino gobšumo auka 
yri ir sietuva.

Tarptautin ai politiniai cen 
trai nepriduoda jokios reikš
mės šiems Stalino pareiški
mams.

Kiek svarbos priduoda šiai 
konferencijai rodo ir tas f ik 
tas, kad iš Amerikos kunti 
nento tik vien i Argentina pa 
siuntė savo oficialią delega
cija. Brazilijos vyriausybė at 
sisakė dalyvauti. Vyks kele 
ta asmenų savo atsakomybe. 
Jie visi, išskyriant vieną nuo 
tykių mėgėją, yra komunistų 
šalininkai.

Rusijoj nėra laisvos preky
bos nei privataus kapitalo. 
Ten viską Į savo rankas yra 
suėmęs vienas kapitalistas 
— pati valst\ bė.

joj ir kariuomenėj. Tardymų 
bei sekimų rezultatai bus pa 
skelbti spaudoje. Susektas 
komunistų lizdas Guaretin- 
gueta ir aplinkiniuose mies
tuose Iš šių faktų matyli, 
kad Maskva tikrai per savo 
agentus buvo pasiryžusi šiais 
metais Pietų Amerikoj sukel
ti neramumų. Bet ir Krem
liaus raudonieji carai kai ka 
da apsiskaito.

São Paulo prefeitura greitu 
laikų visas privačias gatves

Baltieji Rūmai — Wašingtone

Brez. Getulio apie 
santykius su Amerika

Brazilijos prezidentas per 
«H?rald Tribune» laikraštį 
sveikino Ameriką. Ten sako
ma:

Draugiškumas su Amerika 
yra šve u is, kaipo nekeičia
ma tarptautinės politikos tai
syklė: santykiai tarp dviejų 
kraštų yra pagrįsti pagarba, 
kurie buvo sustiprinti sujun
gi. kurie mus jungė dviejų 
Pasaulinių karų metu. Nuola 
tinis mano rūpestis buvo sti
printi ir išvystyti dar daugiau 
tarpusavį Amerikos ir Brazi
lijos draugiškumą, būdamas 

of'cializuos.

Ba^auiyje
RADARŲ UŽDANGA PRIEŠ 

RUSŲ AVIACIJĄ

Vakaru Europos gynimo or 
ganizac a davė didelį šuolį 
pirmyn apstatydama radarais 
rubežių einantį nuo Šiaurės 
jūros ligi Alpių kalnų, tuo 
būdu apsisaugodama nuo ne
tikėto Rusijos aviacijos puo 
limo.

— Korėjos frou e nieko nau 
jo Nei karo frontas, nei de
rybos nesijudina iš prieš ke
lis mėnesius užsivesto fronto.

— Austrijos vyriausybė pra 
šo. kad greičiau būtų pas i ra- 
šyta laikos sutartis Jei Krem 
liūs atsisakytu tokią sutartį 
pasirašyti, tai ji bus pasirašy 
ta su Anglija, Amerika ir 
Prancūzija.

— Ispanijos vyriausybė pa 
lengvina turistų Įvažiavimą į 
kraštą. Laisvai, be jokių su
varžymų gali keliauti po vi
są kraštą.

— Praėjusią ssvaitę Muen- 
cheno pašte sprogo bomba, 
kuri įvyniotame pakiete bu
vo siunčiama Vakarų Vokieti 
jos vyriausybės gabai, minis 
teriui pirmininkui Adenauer

— Amerikos vyriausybei 
Korėjos karas, nuo jo pra
džios ligi šių metų birželio 
mėnesio bus atsiėjęs 5 bilijo 
nūs dolerių.

įsitikinimo, kad negali būti 
tvirtumu ir pastovumo konti 
nento politikoj be tobulo, re
alaus ir pilno susipratimo 
tarp dviejų didžiausių tautų 
Amerikos šeimoj. Dalinomės 
aukomis kare ir džiaugsmu 
pergalėje. Dalinomės taip pat
sų Dievo malone, atsakomy
be ir ryžtingumu įgyvendini
mui tarptautiniame gyvenime 
sąlygų, kuriose rami ir darbš 
ti tauta g<l*tų gy venti laisva 
ir laiminga, be baimės ir už
puolimo naudoti savo darbo 
vaisių saugumu.

— 3 balandžio mirė Argen 
tint's vice prezidentas dr. 
Quijano, 68 m. amžiaus.

— Amerikoj telegrafo kom 
panijos Western Union 3 d. 
balandžio pradėjo stre ą rei 
kniatidami pakelti atlygini
mą

Taip pat ruošiasi streikuoti 
ir telefonistės.

— Amerikos parlamente 
vėl bus svarstomas vyriausy
bės atstovo prie Vatikano 
siuntimo klausimas.

Protestantai bijodami didės 
nės katalikų įtakos prieš šį 
projektą protestuoja.

— Korėjos kare ligi 25 d. 
kovo komunistai neteko 218 
Mig lėktų ų, o amerikonai 
18 Sabre

BRAZILIJOJ - BRANGIAU
SIAS PRAGYVENIMAS

Surinktais UNO daviniais 
Brazilijoj pragvvenimas yra 
brangiausias. Tarp 1939 ir 
1950 m. kainos pakilo 380 
procentų. Tarp 1950 - 1951 
metų kainos pakilo 20 procen 
tų.

- Anglijos- Egipto derybos 
sunkiai vyksta Nė vienu klau 
Simu dar nesusitarta.

— Tuniso klausimas bus iš 
keltas UNO susirinkime.

— Oficialiai pranešama, 
kad Rusija nutraukė diploma 
tinius santykius su Kuba. 
Priežastis yra ši. Praėjusią 

savai'.ę du rusų pasiuntiny
bės valdininkai Kuboje grįžo 
Iš Meksikos. Muitinėje, pirm 
negu duoti įėjimo vizą, buvo 
pareikalauta iškratyti jų ba
gažus, nes jautė, kad ten yra 
komunistinei propagandai me 
džiagos. Dėl to kilo konflik
tas ir santykių t u 11 ei n u .

— Anglijoj šiomis dienomis 
vyksta savivaldybių rinkimai 
Pirmieji daviniai rodo darbie 
čių partijos laimėjimą.

— Maskvoj tarptautinė eko 
nomlnė konferencija prasidė
jo. Dalyvauja apie 450 atsto
vų. daugumoje komunistai. 
Jau pat pradžioj buvo pakeis 
ta darbų tvarka. Vieton svars 
tymo kaip pakelti gyvenimo 
lygį pasaulyje, įrašė: ekono
minės apsiginklavimo pasek
mės. Čia bus Kremliui pro
gos pulti vakarų apsiginklavi 
mą ir amerikonų blokadą, ne 
leidimą į komunistines šalis 
išvežti strateginės medžia
gos.

Amerikos priemonė s suma
žinti su Rusija prekyba, ru
sams skaudžiai atsiliepė. Kon 
ferencijoj mėgins įtikinti pre 
kybos su Rusija naudingumą.

Maskva nori įtikinti atsto
vus. kad komunistinis ir ka
pitalistinis pasaulis gaii su
gyventi, jei tik vakarai nus
tos persekioti Rusija,

Taip komunistai nori suskal 
dyti vakarų industriją ir tuo 
būdu susilpninti Atlanto Są
junga.

Atsilikusius kraštus nori 
įtikinti, kad jie gali gauti Ru 
sijoj mašinas ir visą techniš
ką pagelbą, daug palankesnė 
mis sąlygomis, negu Ameri
koje.

- Prezidentas Trumanas 
atleido teisingumo ministerį 
Mc Grath. Atleidimas įvyko 
dėl nepritarimo ministerijos 
valdininkams prisiųstoje an
ketoje patalpintų klausimų, 
kur turi atsakyti kiek turi 
turto ir kaip jį įsigijo.

- Tyrinėjimai apie Katy- 
nų žudynes varomi priekin. 
Tuo reikalu Vokietijoj bus 
išklausinėta 50 žmonių. Tyri 
nėjimų daviniai su liudininkų 
parodymais bus viešai pas
kelbti.

— Amerikoje yra išrastas 
naujas vaistas «Dinacrin», 
priaš džiovą. Bandymams šių 
vaistų pasiuntė į Venezuelą 
ir Braziliją.

— Sąjungininkai leido Japo 
nijos laivams iškelti savo tau 
tinę vėliavą. Tai bus pirmas 
vėliavų iškėlimas nuo Japo
nijos kapituliacijos.

— Keturiolikos Atlanto Są 
jungą sudarančių tautų atsto 
vai Washingtone, kartu su 
prezidentu Trumanu ir Olan
dijos karaliene Juliana slsí- 
rinko 3 d. balandžio į Konsti 
tucijos salę paminėti trečią
sias Atlanto pakto pasirašy
mo sukaktuves.
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Lietuviai LrancuziJoJe
ŠIS TAS IŠ ŽURNALISTŲ 

VEIKLOS
Lietuvių žurnalistų skyrius 

nėra juridinis, bet vien tik 
moralinis asmuo. Kaip toks, 
jis įstojo į kitų pavergtų tau 
tų Paryžiaus Žurnalistų Uni
ją. Tos Unijos iniciatyva 
1948 m. buvo sušauktas Pary 
žiuje ’’Laisvųjų Žurnalistų” 
pirmas kongresas. Kongreso 
pagrindinis tikslas buvo įsteig 
ti pavergtų tautų laisvųjų 
žurnalistų federaciją, pasiva
dinusią "Centrinės Europos, 
Balkanų ir Pabaltijo Kraštų 
Laisvųjų Žurnalistų Federaci 
ja". Kongrese lietuvius žur
nalistus atstovavo Paryžiaus 
skyriaus kolegos Pagal žur
nalistų Centro Valdybos įga- 
liavimą jie pasirašė konstitu
cinį statytą ir tuo būdu įra
šė Lietuvių Zurna’istų Sąjun 
gą į tarptautinės federacijos 
narius. Paryžietis J. Lansko- 
ronskis ir londoniškis rašyto 
jas Neveravičius Centro Val
dybos buvo paskirti atstovą u 
ti lietuvių žurnalistų reikalus 
Federacijoje. Jų įgaliavimai 
dar neatšaukti ir jie tuos rei 
kalus tebeatstovauja

Federacijos buveinė yra 
Londone. J. Lanskoronskis 
yra jos Vykdomojo Komite
to vienas rinktųjų vice-pirini 
ninku. Federacija jau yra pa 
siekusi tam tikrų laimėjimų. 
Ji turi savo spaudos agentū
rą su žinių rinkimo centrais 
Stokholme, Vienoje, Romo
je, New Yorke ir kitur. Kas 
svarbiau, tai yra vjenintėiė 
tremtinių organizacija, kuri 
yra išsirūpinusi konsultatyvi
nį statusą prie J. T. O. Eko
nominės ir Socialinės Tary
bos ir prie U.N.ES.CO. Pažy 
mėtina, kad vykdomojo komi

(Pradžia 144 Nr.)
.. būdavo ■ tokių atsitikimų, 
bet, neduok Dieve, sugauna 
arkliavagį: čia pat vietoje 
teismas ir bausmės vykdy
mas — ištiesia «laidoką» ant 
že nės, uždeda lentą ant nu
garos ir tol duoda, pakol 
plaučius atkrečia: žymių ne
pasilieka, bet į trečią dieną, 
aprūpintas šventais sakramen 
tais Dievui dūšią atiduoda. 
Savo akimis neteko matyti 
tokio šiurpulingo vaizdo, bet 
prisiklausyti —- tiek ir tiek. 
Ant sukurto laužo primeti ža 
lių žabų, kad jų dūmais apsi 
ginti nuo krauj «gėrių uodų. 
Pasikasi tolimo kaimyno bul 
bų, gražiai su ranka iš po 
žemės ištraukdamas, o st'e 
bus palikdamas žydėti. Papi
li ant laužo pelenais ir žari 
jomis apkasi, kepi ir valgai: 
o, kaip skanios keptos bul- 
bės! Būdavo ir nesmagių atsi 
tikimų: ima ir sueina arkliai 
j avižas. Ne tiek ėda, kiek 
išbraido, ir viso to pasekme 
kviečiamas tėvas apžiūrėti 
«iškados».

3 .MOKSLAS
Pradžios mokykla. — Aš-' 

tuonerių metų sulaukęs įsto
jau į Biržų «Narodnoje Uči- 
liščė». Patekau iškarto į ant 
rąją «otdeleniją» Žilabarzdis 
«uõitelis» pasodino mane 
tarp mergaičių, kad nebū
čiau skriaudžiamas, bet pasi 
rodė atbulai: mergiotės nuo
latos mane kuteno ir buvau 
priverstas išsiprašyti. Po 
dviejų metų pabaigiau «na- 
roeną». Trečiais metais mo- 
kinaus privatiškai pas mo
kytojo dukterį Zoją, pasiruoš 
damas į gimnazija.

«Kvateravojuos» pas ponią 
Zinkevičienę, su kuria iš pa 
reigos turėjau kalbėtis len
kiškai.

teto nariui lietuviui du kartus 
buvo pavesta garbė ir parei
ga atstovauti Federaciją to
se tarptautinėse įstaigose.

Federacijos Vykdomasis 
Komitetas, ryšium su pasku
tine J.T.O sesija Paryžiuje, 
parengė 38 puslapių memo
randumą apie spaudos lais
vės suvaržymą pavergtuose 
kraštuose ir įteikė J.T.O. įs
taigoms.

Paryžiaus Žurnalistų Uni
jos Vykdomojo Komiteto vi- 
ce-pp-mininkas yra Petuvis. 
Unija retkarčiais šaukia be n 
drus narių susirinkimus ir 
rengia bendrus pobūvius, 
per kuriuos nariai turi pro
gos arčiau susipažinti, pasi
dalinti informacijomis, pasi
keisti leidiniais, aptarti speci 
fines profesines ar politines 
problemas ir tt. Vykdomasis 
Unijos Komitetas atstovauja 
Federacijos reikalus Paryžių 
je. Jis yra užmezgęs glau
džius ryšius su Prancūzijos 
Informacijos Ministerija, ir 
spaudos akreditavimo direk
toriais Nuolatiniai lietinių 
spaudos bendradarbiai akre
ditavimo kortelėmis yra apsi 
rūpinę.

Šiomis dienomis, ryšium su 
Žurnalistų Federacijos J.T.O. 

■įteiktu memorandumu Komi 
tetas rengia platesnio mąsto 
spaudos konferenciją pruned 
zų ir Paryžiuje gyvenančių 
kitu kraštų žurnalistams ir 
prašys jų talkos, atkreipiant 
viešosios opinijos dėmesį į 
spaudos būklę anapus geleži 
nes uždangos.

Komitetas taip pat nutarė 
paremti lietuvių žurnalistų 
prašymą, kad Vasario 16 d. 
Nepriklausomybės šventė bū
tų paminėta per visas Pary

Kunigo 
JUOZO JANILIONIO 

svarbioji gyvenimo 
bruožai

(Autobiografija 60 metų am
žiaus sukaktuvių proga).

Pradžios mokyklos gyveni
mas turėjo taip pat savo įdo
mybių. Vieną karią visi mo
kiniai gavome iš savo nioky 
tojo po dovaną: buvo tai sto
ra, gražiu viršum, maldakny 
gė. Atvežus, pasirodė «rus- 
kom litarom» išspausdinta. 
Pašnabždomis nutarėm pasi 
klausti savo kapeliono kun. 
Gražio ką su šia dovana da
ryti Gavom patarimą sude 
ginti. Na ir deginom tos pa
čios mokyklos pečiuje: neli
ko nė vienos sveikos. Viso 
to pasekme nū«ų kapelionas 
buvo perkeltas j kitą parapi
ją. O «vainos» su žydeliais, 
tarpusavės «vainos» Biržų 
pily su plytgaliais, slidinėj! 
masis ant ledo, kaip popie
rių, po ežerą -- prūdą Bet 
vieną kartą šposai nemelavo: 
šmukšt ir palindau po ledu. 
Je> ne draugas Kesleris. vo
kietukas, taip ir būčiau nu
marmėjęs ..

b. GIMNAZIJA. - 1903 m. 
išlaikiau konkursinius kvoti
mus j Rygos Aleksandro gim 
nazilą. Isivilkau į «apicierš- 
ką» uniformą, kuri buvo pa. 
siutą «ant išaugimo» ir dėl 
jos, iš pat pirmųjų dienų, 
klasės drangai pravadino ma 
ne «krimskij tatarin». Už tai 
baisiai pykau.

Mokslas sekėsi: gavau pa- 
ginmo lapus. Bet štsi užėjo 
1905 m. revoliucija. Gimnazi 
ją laikinai uždarė. Aš pasi-

MŪSŲ LIETUVA

žiaus radijo emisijas svetimo 
mis kalbomis Trumpas teks
tas įteiktas visoms radijo sek 
cijoms.

Lietuvių žurnalistų įnašas 
į bendrą pavergtų tautų ko
vos frontą nors kuklus, bet 
vis jau ir čia lietuviai tuš
čios spragos nepalieka. Būsi 
main šį pavasarį Kongresui 
ji ėmėsi iniciatyvos parengti 
medžiagos dviems naujiems 
memorandumams: 1. Komunis 
tinės spaudos vaidmuo nuas 
meninant Lietuvos tautinę 
kultūrą ir bolševikinant kraš 
tą ir 2. Lietuvių spauda lais
vuose kraštuose. Abu memo
randumai tilps bendro Fede 
racijos memorandumo rėmuo 
se. -lie. be to. bus siunčiami 
J.T.O Socialinei Tarybai

J L.

LIETUKU KATALIKŲ
MISIJA PRANCŪZIJOJE

'l'ėvas Pečkjs išvažiuoda
mas sudarė bažnytinį komite 
tą, į kuri įeinu: Mimsteris 
Turauskas, O. Bačkienė ir 
inž Jonas Puškelius.

Tuo tarpu belaukiant lietu 
vjo kunigo Lietuviu Misijos 
Direktoriaus pareigas eina 
'l'ėvas Braun — Secours Ca- 
thoiique Direktorius.

Pamaldos būna kiekvieną 
sekmadieni 11 vai 42, rue 
de Grenelle, Paris 7.

Lietuvių K a ta Ii k ii Misijai 
išlaikyti anketų rezultatai

Iš grįžusių anketų paaiškė
jo. kad dauguma lietuvių vra 
pasižadėję, pagal savo išga
les, skirti metinę auka — Šv. 
Petro skatiką savo Lietuvių 
Katalikų Misijai Prancūzijo
je išlaikyti.

Bendra suma siekia 80 tuks 

d riau «revoliucijonierium». 
Bet jau pirmesni atakas pa
siliko liūdnas mano atminty. 
Dalvvauau gimnazijos apguli 
me tarp didelės studentų ir 
gimnazistų minios. Staigiai iš 
vieno ir antro gatvės galo 
pasirodė kazokai ir, kaip ma 
tai, užkomondavo šauti, Vyrės 
nieji nepabūgo sukanda ni, 
kad kazokai nešins, kadangi 
parako netrri, bet aš. jau 
šiaip mažo ūgi > būdamas, nei 
nepasijutau. kaip tūpt i" prie 
žemės. — Pargrįžęs į gimtą
jį kaimą per mokslo pertrau
ką tęsiau «revoliucijonie- 
riaus» darbą: ėjau mušti 
«juodašimčių», taikiniu kanda 
mas žinomam anuomet t le
ram revoliucijonieriui stud. 
Ern. Galvanauskui, artimam 
kaimynui. Kartu su visais ši- 
tais revoliucijonieriskais mė
ginimais, prasidėjo mano mo 
valinis pakrikimas: rūkiau, 
kaip didelis, šnekėjau, kaip 
senis; žodžiu, iš didelio raš
to išėjau iš krašto.

Po trijų mėnesiu pargrįžęs 
j gimnaziją, jau ir moksle pa 
šlijau: metų gale gavau 2 pa 
taisąs. Vasaros vakacijos bu
vo liūdnos. Reikėjo algebros 
šaknis traukti ir vienam pa
čiam)? prancūziškai šnekėtis. 
Buvo skaudus pasimokymas.

1909 metai buvo paskuti
niai gimnazijoj. Prasidėjo 
persilaužyma» į nauja gyveni 
mo vagą ir naują mokslo 
sritį.

Nuo 1906 metų toj pačioj 
gimnazijoj teko lankyti lietu
vių kalbos pamokas, kurias 
dėstė mok. Marcelinas Šikš
nys. Be to, dalyvavau moki
nių rateliuose, lietuviškų pa
rengimų scenoj, kurie anuo
met garsėjo Jakavičiaus ir 
Linarto trupėmis.. Pradėjau 
rašynėti korespondencijas į 
«Šaltinį». (Daugigu bus)

1952 m. balandžio 5 d.

tančtų fr. Šis faktas parodo 
gerą mūsų žmonių valią ir 
tvirtą jų norą turėti savo re- 
ligini-tautinį židinį.

LIETUVIŲ ŠALPOS DRAU
GIJOS j'RAUCUZiuO JE

K RON IK A
Šiemet sausio 23 d. suėjo 

lygiai penki metai. Kaip yra 
gautas L. Š. Dr jai Prancūzi
joje veikti oficialus Prancū 
zų Vidaus Reikalų Ministé
rio leidimas, nors ji yra įsikū 
rvsi daug anksčiau, t y. 
1944 m. rugsėjo 15 d.

Per visą savo veiklos lai
kotarpi ši Draugija laimėjo 
vis didesnių simpatijų visuo
menės tarpe ir galop pasise
kė Apjungti beveik visus 
Prancūzijos lietuvius. Nors 
šalia Dr-jos yra dar ir kitų 
sambūrių, bet tų sambūrių 
nariai yra kartu ir Dr-jos na
riai. Dr-jos veiklos konkre
tūs uždaviniai —- lietuviškos 
kultūros kėlimas ir savitarpi
nė pagalba sujungė senąją ir 
naująją koloniją vieningam 
lietuviškam darbui. Siu die
nų akyvaizdoje tai yra retas 
dalykas ir gražus Prancūzi
jos solidarumo pavyzdys. 
Dr-jos Valdybos ir jos narių 
pozityvus darbas neleidž’a 
įsibrauti jokiai nesantaikai 
bei tarpu.aviam nepasilikėji 
niui, kinis silpnintų Dr-jos 
orumą. Ji kaip oficiali tauti
nė orgat izacija vilko ir iki 
šia idienai velka visą Pran
cūzijos lietuvių visuomeninio 
kultūrinio bei savitarpinės 
pagalbos našta. Kultūriniame 
darbe stipriausias ramstis 
Studentų Sekcija, kuri veikia 
Dr jos globoje. Iki šiol jauni 
mas, tautiniu .švenčių ar šiaip 
tarptautini!! pasirodymų atve 
jais, parodė labai daug šir
dies bei jaunatvės entuziaz
mo. Chorai, tautiniai šokiai, 
baletis buvo iš jų sudaromi 
ir jų namiošiami Provincijo
je lietuvišką gyvenimą judi
no Dr-jos skyriai: ypačiai 
Mulhouse. Caen, Marais-les- 
Decines.' Nilvange, Villerupt, 
Rouen ir kiti.

V. Stančikaitė-
Abraitienė — Iš Pasakos

Apskritai, kai ryšium su 
emigracija lietuvių skaičius 
vis mažėja. Dr-jos gretas pa 
pildo dar nauji, tolimuose 
Prancūzijos kampeliuose išsi 
mėtę, lietuviai, kurie iki tol 
dar nebuvo susiradę ar įsi
traukę į darba. Gal tik po 
poros metų Dr ja vėl grįš į 
savo pirmąjį laikotarpį, kur 
senoji emigracija ims viršų. 
Tikrumoje L. S. Dr-jos stei
gėjai buvo senosios emigra
cijos lietuviai ir studentai, 
kurie, norėdami pagelbėti 
naujai atvykusioms broliams 
ir su jois tampriau susijungti, 
ir įkūrė šią lietuvišką orga
nizaciją. Tikslas pasiektas. 
Si organizacija neapvylė nei 
senųjų, nei naujųjų emigran
tu ir. jai padedant, suradę vi 
si bendrą kalbą, gražiai tar
naujam mūsų tėvynės ir tau
tiečių labui.

STUDENTŲ SEKCIJOS 
VEIKLA

Prasidėjus naujiems moks
lo metams, Studentų Sekcija,' 
lapkričio 26 d. susirinkime 
įvykdė valdybos rinkimus. 
Ligšiolinis Sekcijos pirminiu 
kas A. Venskus,sumaniai va 
dovavęs Sekcijai trejerius 
metus, dėl laiko stokos taiki 
nai pasitraukė iš aktyvios 
veiklos. Naujai išrinktoji vai 
dyba, susidedanti daugumoj 
iš nauji} ir jaunų jėgų, parei
gomis pasiskirstė sekančiai: 
pirmini; kas J. Puškorius, se
kretorius — L. Pabedinskas, 
iždininkas — R. Bačkis

Šiuo metu sekcija turi 
apie 20 narių, tarp kurių ak 
tyviai studijuojančių yra apie 
10. Kiekvienais metais narių 
skaičius po truputį mažėja, 
bet veikimo plotmė ir svarba 
gyvėja. Ryšium su šiais me
tais įkurtu Strasbourg’e Trem 
tiniu univers’tetu. jame stu 
dijuojančiu lietuviu yra šie: 
S. Garbačiauskas, K. Jasuty- 
tė, P. Klimas. B. Kvietelaitis 
ir J. Norkaitis. Daroma žy
giu, kad ir jie įsijungtų į 
Sekcijos veiklą.
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Ko siekia ’’LITUANIA” ?
«Lituania». arba Savišalpos 

ir<. Kultūros Bendruomenė iš
dygo iš Savišalpos Kasos, k u 
riai priklausė išimtinai nau
jieji, po pasaulinio Karo at
vykusieji lietuviai. Dėl mažos 
lietuvių emigracijos, jau po 
metų, kitų iškilo klausimas 
pertvarkyti kasą į organiza
ciją, kuriai galėtų priklausy
ti kiekvienas lietuvis. Be to, 
ir pats kasos tikslas buvo 
siauras — paremti naujai at
vykusius lietuvius. Emigraci
jai sustojus, atvykusioms ma 
terialiai apsitvarkius, galima 
sakyti, tas tikslas buvo visai 
atkritęs. Tuo tarpu daugelis 
atvykusių lietuvių jautė pa
reigos ir turėjo noro įsijung
ti į lietuvių visuomenišką 
darbą.

Esamų organizacijų vienos 
nenoriai, o kitos visiškai ne
priėmė naujai atvykusių i sa 
vo eiles; o kai kurie ir pa 
lys nenorėjo stoti j jas dėl 
jų specifinių tikslų. Tad buvo 
būtinas reikalas įkurti nauja 
kultūrinė organizacija. Bet 
ne visi buvo vieningos nuo
monės. Persitvarkymo reika
lui užsitęsus, dalis intelektu
alų bei menininkų susibūrė į 
taip vadinamą menininkų klu 
bą, kuris1 jau spėjo puikiai 
pasireikšti, ypatingai per su
ruoštą meno parodą. Bet pa
galiau kasos narių daugumos 
buvo nutarta kasos organiza
cija pertvarkyti į savišalpos 
ir kultūrinę organizaciją, ir 
įteisinti bei legalizuoti ją. 
Tam reikalui buvo išrinkta 
valdyba, kuri betgi irgi nebu 
vo vieningos nuomonės ir to 
dėl legalizavimas užsitęsė, o 
organizacijos nelegalizavus 
negalima buvo bet kokio pla 
tesnio darbo pradėti. Prie 
šių apystovų organizacijos 
dalyvių entuziazmas aprimo 
ir organizacija buvo patekus 
į veiklos krizę, kad net buvo 
ruošiamos jos laidotuvės.

Ir tikrai, pastarieji susirin
kimai buvo tiek negausingi, 
kad negalėta rinkti naujos 
valdyųos. Bet paskutinieji su 
sirinkimai entuziastiška nuo
taika rodo organizacinį kri- 
zį išgyvensianti ir žengsianti 
į platesnį lietuviškos veiklos 
vieškelį. Faktiškai esamos 
valdybos ir tebuvo užduotis 
organizaciją išvystyti į lega
lią padėtį, kas jos ir buvo 
atlikta. Todėl ypatingos veik 
los pastaroji valdyba ir ne 
galėjo išvystyti. Bet ir ligi 
šiol toji organizacija nebuvo 
visiškai nedarbinga. įstatų pa 
ruošimas ir organizacijos le
galizavimas irgi yra nemažas 
darbas. Šiaipgi organizacija 
yra ne vieną visuomenišką 

Sprindy» & Čia
PARDUODA

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS.
balso grynumas, skambumas

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

Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui

Madeiras do Brasil

PERES & PRANAS LTDA.
Importação — Exportação 

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

Em Minas Gerais:
Peres & Cia. Ltda. - Leopoldina - R. Providencia, 71 
Jother Peres de Resende - São Pedro dos Ferros 

Amadeu Cesar Machado - Nanuque, Minas.

darbą atlikusi. Ji drauge su 
kitomis organizacijomis ruo
šė dviejų vasario 16 minėji
mą, dalyvavo genocido minė 
jimo ruošime, dalyvavo pa
vergtų tautų tarptautinėje or 
ganizacijoje ir pastūmėjo pas 
tarąją į galesnę padėtį ir pla 
ningesnę veiklą; prisidėjo 
prie antikomunistinės paro
dos ruošimo; prisidėjo prie 
menininko Rimšos pagerbi
mo, tyrė galimumus lietuvių 
klubui su skaitykla, sportu, 
žaidimais, įkurti. Pagaliau 
jos didžiausias nuopelnas, 
kad ėmėsi Tautos Fondo rei
kalus išjudinti iš užuomarštų 
ir jos sušauktame organizaci 
jų susirinkime, buvo išrink
tas Tautos Fondo komitetas, 
kuriam buvo taipgi pavesta 
tirti Pasaulio Lietuvių Ben 
druomenės kūrimo reikalą, 
.lai gi buvo pavesta Tautos 
Fondo komitetą legalizuoti, 
ką ji ir atliko. Bet dar kartą 
prisipažinsim, kad tie darbai 
buvo pripuolami, nes dabartį 
nė valdyba buvo rinkta siau
resniam reikalui. Į platesnę 
darbo dirvą teks išeiti nau 
jai valdybai, nes lietuviško 
visuomeniško darbo yra la
bai daug. Juk lietuvybės plo 
tai dirvonuoja. Yra vietų, kur 
nėra išvaryta nė vienos va
gos. Pajudinti dirvonuojan
čias lietuviškas mases, pri
minti joms pareigas lietuvy
bei išlaikyti bei kovą už Lie 
tuvos laisvę paremti, yra rei 
kalingas apaštalavimo darbas

Tiesa, kad per įvairins mi 
nėjimus, koncertus, pobūvius, 
pramogas be' iškilas tas dar 
bas ankstyvesnių organizaci
jų yra vykdomas Bet jis te
paliečia tik šimtus São Pau
lo lietuvių. Jeigu mes nesi
tenkinsime vien palaikyti lie 
tuvydę šimtų ankstyvesnių 
lietuvių, o pastatysime sau 
tikslą atgaivinti lietuvybę ir 
palaikyti ją tūkstantinėse nu 
taustančių lietuvių masėje, 
tai organizacijoms teks atlik 
ti milžiniškas darbas Tam 
tikslui teks pavartoti dar lig 
šiol nebandytas arba mažai 
bandytas priemones, būtent: 
lankyti lietuviškas šeimas jų 
namuose, ruošti ir platinti po 
puliarią literatūrą, rengti po
puliarias kolektyves paskai
tas, ruošti lietuvybei nusi
kalsiantiems teismus bei see 
nos pastatymus, ruošti gegu 
žines, steigti agentūras bei 
filiams ir daryti visuotinius 
lietuvių suvažiavimus. Tie 
darbai vienai kuriai organi
zacijai yra nepakeliami. 
Jiems vykdinti reikia telkti 
visas esamas ir būsimas or
ganizacijas, bei visus pajė

gesnius pavienius lietuvius. 
Tų darbų iniciatorė, darbų 
planuotoja ir pajėgų teikėja 
galėtų būti «Lituania».

Valdyba 
São Paulo,

195s m. kovo mėn. 25 d.
Red. Pastaba. Valdybos ka 

tegoriškas tvirtinimas, kad 
vienos organizacijos «neno
riai», o kitos visiškai neįsi
leido paskutinės imigracijos 
lietuvių negali būti taikomas 
visoms organizacijoms. Pa
vyzdžiui, Liet. Kat. Bendruo
menė ne tik neuždarė durų 
ar rodė kokio nors nepasiten 
kinimo, bet kvietė. Ir Liet. 
Kat. Bendruomenės chore yra 
nemaža choristų iš DP Taip 
pat uoliai bendradarbiauja ir 
«Mūsų Lietuvoj», ir t. t.

SUSIRINKIMAS
Savišalpos ir Kultūros Ben 

druomenė Lituania šaukia vi 
suotiną susirinkimą valdybai 
perrinkti, kuris įvyks šių me 
tų balandžio 6 d. 12 vai., 
Vila Zelinos parapijos mo
kyklos salėje.

Valdybos rinkimai įvyks 
bet kuriam narių skaičiui da 
ly vau jaut.

Valdyba

LIETUVOS
Laisvinimo veiks
nių Konferencija
Prof. J. Brazaitis atvykęs 

Amerikon laikraščių atsto
vams pranešė, kad jam yra 
pavesta atlikti parengiamieji
darbai VLIK-o numatytai Lie 

Industria e Comercio de Calçados

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

Rua Javaės, 719 - São Paulo

tuvos laisvinimo veiksnių kon 
ferencijai šaukti ir toje kon
ferencijoje svarstytinus klau 
simus aptarti ir išsiaiškinti 
su Amerikoje esančiais veiks 
niais. O tais veiksniais laiko
ma VLIK-as ir Vykdomoji Ta 
ryba, Lietuvos diplomatinės 
atstoyybės ir ALT as (Ameri 
kos Lietuvių Taryba). Pasku
tiniuoju metu prie minėtų 
veiksnių prijungiama ir Lie
tuvių Patariamoji Grupė 
(prie Laisvosios Europos Ko 
miteto), kuri glaudžiai ben
dradarbiauja su VLIK-u. Kas 
bus konkrečiai kviečiami į 
ronferenciją. VLIK-as nu
spręs atskiru nutarimu.

Konferencijos tikslas bus 
suderinti visų lietuvių nuo
mones, svarbiausiais klausi
mais, kaip Lietuvos sienos, 
lėšų organizavimas ir kt.

Poliiinė komisija buvo nu
mačiusi konferenciją sušauk 
ti šių metų antroje pusėje. 
Konkreti vieta ir data dar 
nenumatyta, paaiškės išsikal 
bėjus su ALT ir kitais Ame
rikoje vadovaujanšiais veiks 
niais.

— VLIK-as iš Reutlingeno 
ruošiasi persikelti į didesnį 
politinį centrą. Tarp tų cent 
rų minima Paryžius, Londonas, 
Bena. Kur keltis, priklausys 
nuo įvairių aplinkybių.

Laimėjo premija
Lietuvis dailininkas Jurgis 

Kačergis. gimęs Waterbury, 
Conn mieste, šiais metais 
laimėjo penktąją vietą ir 
1000 dolerių premiją už savo 
kūrinius išstatytoje metinėje 
Amerikos dailininkų parodo
je Miami mieste, Fla.

Parodoje dalyvavo dailinin 

kai iš visų Amerikos valsti
jų, viso 2555. Todėl konku
rencija buvo didelė.

DaiL J. Kačergis dabarti
niu metu yra meno departa
mento North Carolina univer 
siteto profesorius.

Minėtoj parodoj dalyvavo 
ir užsienio dailininkų.

DIDŽIULĖ CHORO RĖMĖJŲ 
GEGUŽINĖ!

Bendruomenės Choras, no
rėdamas labiau suartėti ir su 
sipažinti su Choro Rėmėjais, 
rengia šią Rėmėjų ir Choris
tų gegužinę. Bus vykstama į 
Guarapirangą prie Sant Amą 
ro ežero specialiais autobu
sais.

Gegužinė bus balandžio 
mėn. 27 d. Programoje bus 
įvairių pramogų, komiškas 
sportas, kuriame galės daly
vauti vyrai ir moterys, ir tu
rės progos laimėti gražių 
premijų Be to, bus tradici
nės futbolo rungtynės

TENORAI x BOSAI.
Po to bus pasilinksminimas 
specialiame salione, grojant 
linksmam gegužinės orkes
trui.

Kelionės sąlygas praneši
me vėliau. Netrukus išsiunti- 
nėsime visiems Choro Rėmė
jams anketas su įvairiais 
klausimais. Nuo Jūsų šitų at 
sakymų, Gerb Choro Rėmė
jai, labai daug pareis mūsų 
gegužinės pasisekimas.

Choro Valdyba

— Kinijoj jau prieš 5000 
m. netoli dabartinio Peipingo 
buvo dideli botanikos sodai 
ir prie jų sodininkystės mo
kyklos. Europoje pirmieji bo. 
tanikos sodai buvo įkurti tik 
1340 m. Salerno ir Venecijoj

Reikalinga
Verpėja ir audėja 

rankomis.
Gerai apmokama.
Kreiptis adresu:

Rua Belą Cintrą 488, 
netoli rua Augusta

Arba telefonu — 34-9937.

Lietuvi,
Ar jau įsigijai 1952 metų 
Kalendorių — Metraštį?

Įsigyti galima «Mūsų Lietu 
vos» Redakcijoj av. Zelina 

706. ir kioskuose.

Puiki proga nusipirkti

Mėsine
Tik už penkiasdešims tūks 

tančių (Cr, 50.000) kruzeirų 
ir su mėnesine nuoma Cr,$ 

1.500.
Praça São Josę Nr. 

Vila Zelina

••Xàãããàãllt•■■•■■■■■■■■■■■■■■■■

Reta proga!
Pigia kaina - geromis są

lygomis - su didele fregezija

Parduodamas Baras

AV. PAIS DE BARROS, 55

Tartis ten pat vietoje.
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REIKIA BALDŲ? KREIPKIS Į TAUTIEČIO
J. L. Gaiinskas Lida.

BALDŲ SANDELĮ.
A V. DR. GJACAGLINI, 71-0 — V. ALPI X A.
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PRAÇA SÃO JOSÉ, 1 — V. ZELINA — S. PAULO
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VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 
NAUJANYB1Ų

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių i dų, 
įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies, pečių- 
fogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t. t..

Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA 
1ŠS1MOKĖJ.1MUL

Prie pat autobuso Nr. 93 sustojimo vietos
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Gaminami įvairiausių braižinių vitražai, 
vieliniai tinklai tinkavimui ir tvoroms, 
langų stiklų apsaugos, užtvaros, geležinės 
durys ir vartai, banguotos skardos durys 
pagal mąstą.

Gaminami žibintuvai įyai 
riaušių tipų. Daromi įvairių 
dydžių grąžtai žemei gręž
ti. Pardavimas grynais ir 

išsimokėtinai.

M E K AN I KOS DIRBTUVE

& FILHOS

n - • •_ r-iuĮf-f-iMĮA frogc»-S5O NACIONAL-Rua J«sė Paulino, 717 - Fone 51-7277- São Paulo
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Mokslininku žodis apie lietuvių kalba
Jos giminingumas su sanskritu

DR. RAMŪNAS - PAPLAUSKAS, Kanada
The Encyclopedia America 

na, išleista 1942 m., 17 tomo 
482 puslapy rašo šiuos žo
džius apie Lietuvą bei lietu
vybę:

— Lietuvių kalba yra se
nesnė už graikų, lotynų, vo
kiečių, keltų ir slavų kalbas. 
Jinai priklauso indoeuropie
čių kalbų grupei ir yra arti
miausia sanskritui. Panašu 
mas tarp lietuvių kalbos iš 
vienos pusės ir sanskrito iš 
kitos pusės yra iš tikrųjų 
toks glaudus, jog lietuviai 
kaimiečiai gali suprasti san
skrito sakinius, ištariamus 
mokslininkų. Štai kodėl kalbi 
ninkai bendrai sutinka, kad 
lietuvių kalba yra seniausia 
iš visų gyvųjų kalbų... Įsidė
mėtinas lietuvių kalbos bruo 
žas yra taip pat tas faktas, 
jog jinai tiek pat turi pana
šumo su graikų ar lotynų kai 
bomis, kiek su sanskritu. Jei 
gu tautos siela apsireiškia 
jos dainose, tai lietuviai užsi 
tarnauja būti laikomais pačia 
nežali ogiausia, taikingiausia 
rasė pasaulyje. Yra sakoma, 
kad net vokiečių poetai Goe 
the ir Herder sėmėsi sau 
įkvėpimo iš lietuviškų «dai
nų», kurių yra išlikę dauge
lis tūkstančių. Jose randama 
viskas, išskyrus tik karo 
žiaurumus.

Rečius, savo monumeniali- 
niame veikale «Geografhie 
Universelle» («Elise Rečius, 
1830 — 1905 m , yra vienas 
iš žymiausių pasaulio geogra 
fų, Ã. P.-R.) sako:

— Jeigu tautos vertė žmo

nijos visumoje butų matuoja
ma jos kalbos grožiu, tai lie 
tuviai butų pastatyti pirmon 
eilėn Europos gyventoji} tar
pe.

Prof. Benjamin D. Dwight 
savo veikale «Modern Philo 
logy», skelbia»:

— Lietuvių l aiba turi la
bai didelės svarbos filologi
jai (kalbotyrai). Savo formų 
požvilgiu jinai yra pati se
niausia iš visų pasaulio kal
bų. Savo substancija ir savo 
dvasia jinai yra artimiausia 
sansk ritui.

Pasiklausykime, ką sako 
apie lietuvių kalbą pats įžy
miausias XX amžiaus kalbi
ninkas. būtent Antoine Meil- 
let (1856 1136), College de 
France pr> fesorius. Atsiver
tę jo veikalo «Les langues 
dans l’Europe nouvelle» (Pay 
ot, Paris, 1928) 31 puslapį, 
skaitome:

— Lietuvių kalbos pagrin
dinis į akis krentantis bruo
žas yra jos senoviškumas. 
Nors patys seniausi lietuvių 
kalbos tekstai yra iš XVI 
šimtmečio, kaikurie lietuviš
ki žodžiai yra artimesni pir
mapradinei indoeuropiečių ly 
č:ai, negu atitinkantys san
skrito arba graikų kalbos žo 
džiai. žinomi daugiau kaip 
prieš du tūkstančius metų.

Kalbininkas Karlovičius pa 
brėžia, kad XX amžiaus lie
tuviai ūkininkai šnekasi kal
ba, kuri yra buvusi kadaise 
visų indoeuropiečių kalbų 
motina.

Štai tik keletas pavyzdžių,
kurie paryškina lietuvių ir
sanskrito bei klasikinių —
lotynų ir graikų — kalbų gi-
miningumą:
Sanskrite lietuvių kalboj:
bhutis bū t is
vespatis a iešpats
devas dievas
viras vyras
mata motė
sūnūs sūnus
d uh i ta duktė
svasuras šešuras
dantas dantys
ansa ansa, asa
asru ašara
padas padas
sapnas sapnas
ra th a s ratas
dhu mas dūmas
yavas javas
madhus medus
vrkas vilkas
k r mis kirmis
bhanga banga
bhurjas beržas
sanas senas
navyas naujas
ji va s gyvas
kataras katras
a ataras antras
srutas srutos
a s m i esmi
as t i esti
yati joti
o.odyati budėti
sra vati sravėti
jnati žinoti

Lietuvis kaimietis tikrai 
be sunkumų galės suprar-ti 
šiuos sanskrito saldainius: 
Devas da dau dantas, Devas 
dasyeie danas — Dievas duo 
da dantis, Dievas duos ir duo 
nos.

Štai kodėl jau ne nuo šian 
dien lingvistų kalbininkų, po 
etų, filosofų, etnologų, antro
pologų akys krypsta j mūsų 
mylimą kryžių ir rūpintojėlių

Ir pasklãndo sandas 
apie lapės 
nedorybės

Vienuose namuose gyveno šeškas su gra
žia šeima, išsikasęs olą po svirnu. Jis pats mai 
tinosi ir še mą maitino čia pelėmis, čia žiurkė
mis, čia laukiniais paukščiais, o ką vištą ar viš 
tuką, tai tegul Dievas myli, kad jis imtu, gal tik
tai per dideles šventes ir tai atsargiai, kad nė 
plunksnelės neliktų aplinkui ties oia.

Bet štai vieną oavakarę į šituos namus atsi 
lankė lapė, papjovė žąsį ir, užsimetusi ant kup

ros, nusprudino j 
-girią Tačiau, pra
bėgdama pro svir 
na. ji pastebėjo po 
juo ir šešką ir šeš
ko ola, ir piktoji 
klastotė tyčiomis 
numetė kelias žą
sies plunksnas ties 
svirnu ir po svirnu 
ir nulašino kelis 
kraujo lašus.

Rytą narni) šeimi 
ninkas pasigedo žą 
sies; pasigedęs ėmė 
ieškoti Žąsies jisai 
niekur nerado, bet 
rado kelias jos 
plunksnas ties svir 
nu. kelis kraujo la
šus.. Toliau žiūrė
damas pastebėjo ir 
po svirnu kelias 
plunksnas ir šeško 
olą.

— Tai jau čia 
šeško darbas! —- nu 
sprendė žmogus ir, 
palindęs po svirnu, 
iškasė šeško olą, o 
ten radęs jo vaikus

AMERIKOS sportininkas 
ROBERT RICHARD 

ruošiasi šios vasaros olimpia 
dai, kuri įvyks Suomijoj, at
stovauti Amerikos sportinin
kus. Jis turi aukščio 15 pė
dų ir 3 colius (apie du met

rus 20 cm.)

— iškorę visus, 
kaip piktadėjus.

Užsidegė šeško 
širdis piktumu.

— <. kad aš 
taip galėčiau ku 
melę žmogui pa
pjauti! — rūstau

NAUJAS Amerikos bombardavimo lėktuvas XAAJ-1, sve- 
riąs 26 toneladas ir yra sunkiausias lėktuvas, iš turinčių 
ant laivų lėštavnešių portoaviouų. Per valandą greitį gali 

išvystyti ligi 650 klm.

šalį, slepiančią dar iki šiol 
neatskleistus dvasinius lo
bius. Jau žymus filosofas Kan 
tas kreipėsi į europiečius, 
ragindamas gelbėti ir išlaiky 
ti Lietuvą, nes lietuvių kalba 
esanti kelias Europos tautų 
kultūrai pažinti.

- - Lietuva turi būti išlaiky 
ta, nes jos kalba yra raktas, 
kuris padės atspėti ne tik 
kalbotyros, bet ir istorijos 
mįsles, — rašė Kantas.

Štai kodėl tą pačią Kanto 
minti, tik kitais žodžiais, skel 
bė ir garsus poetas Adomas 
Mickevičius, sakydamas:

- Lietuvi laiko raktą iš
spręsti visoms slavų proble
moms: Lietuva yra mįslė, ku 
ri turi būti dar atspėta ir ap

reikšta pasauliui.
štai kodėl tas pats profe

sorius Antoine Meillet kreip
davosi dažnai į savo studen
tus, sakydamas:

— Jeigu norite sužinoti, 
kuria kalba kalbėjo jūt>ų pro 
tėviai, vykite į Lietuvą ir pa 
siklausykite kalbant lietuvį 
kaimietį ..

Lietuvi! Brangus tautieti! 
Tokius žodžius iš pačių pa
saulio mokslininkų lūpų gir
dėdamas, kaip palėtumei ne
mylėti, nevertinti mūsų pro
tėvių palikto brangiausio tur 
to, kuris yra kartu ir visų 
Vakarų pasaulio ir visos žmo 
nijos lobis?!

«Draugas»

— Suėdė ilgakaklį! Suėdė! — rėkė šarka.
— Pati mačiau, kaip lapė jį ėdė.

—- Palaukite! Aš pats nueisiu, — pakilo šuo 
iš vietos ir nubėgo lapės.

damas galvojo šeškas.
Ir negalėdamas papjauti kumelės piovė viš

tas, antis, bandė ir žąsis, tiktai nenusisekė. Ząsi 
nas sparnais ko neužmušė šeško.

Kitoje vietoje, plynioje, pasigavo kiaunė jė 
rubę ir, patingėjusi nubėgti iki medelių, ėmė jau 
čia lygumėlėj pietauti Štai tuo tarpu, iš kur — 
nežinia, netikėt u atsirado lapė: prabėgdama pro 
šalį — grybšt iš kiaunės nagų paukštį ir — liki 
te sveiki — nupleškėjo Į girią.

Nebuvo tokios dienos, kada lapė kurio 
nors girios ir lauku gyventojo nenuskriaustų. Su 
sitarė ir paukščiai ir žvėrys sušaukti seimą ir 
apskųsti lapę susirinkusiems.

Pliuškė šarka ir dabar neiškentė neišpliauš 
kus lapei, jog visi rengiasi prieš ją stoti.

— Dabar tu ir už mano išplėštą uodegą už 
mokėsi! — mandravo šarka.

— Na. kur neužmokėjus! Užmokėsiu!sutiko 
ir lapė. Bet. ar žinai ką, kad man būtų len
gviau su visais ne iš sykio atsilyginti, tai atsi
imk tu dabar pinigus už uodegą. — Tai tarus, 
kyštelėjo lapė neva pinigą, neva šiaip ką.

Sarka, manydama, kad lapė iš tikrųjų nori 
atsilyginti, nusileido nuo medžio ir — prie la
pės. Ta — čiupt ją už sprando.

— Gelbėkite! — suriko pliuškė patikite.
Bet kas tave dabar gelbės. Lapė triokšt 

jai sprandą, ir atlikta.
Veltui šarkos pats, aplinkui lekiodamas,, ir 

rėkė ir keikė. Lapė sutriuškino visą šarką.
—- Niekai gali būti! — nusprendė lapė, ap

galvojusi šarkos žodžius. — Reikia teisėjams po 
kyšį nunešti. Kitaip neišsisuksi!

W H ü

■ apės teismas
O tuo tarpu rinkosi seimas. Teisėjus skyrė 

tiek naminių, tiek laukinių paukščių ir žvėrių gi 
minės po vieną. Meškinas buvo pirmininkas. Gar 
ni su šernu į teisėjus išrinko laukiniai žvėrys; 
šunį su ožiu — naminiai, susėdo teismas ant pie 
vos girioje; visi žvėrys sugulė aplinkui: paukš
čiai sutūpė medžiuos.

— Bus dabar lapei! — džiaugėsi visi nu
skriaustieji, o ypač zuikis su gaidžiu.

Nebuvo tiktai vienos lapės.
Nusiuntė meškinas katiną, kad pašauktų la

pę. Nuėjo katinas... bet lapė pele papirko pa
siuntinį, ir tas sugrįžęs pranešė, kad niekur ne
galėjęs lapės rasti.

Nusiuntė žąsiną, bet tas ir pits negrįžo.

Netrukus iš krūmų pasirodė šuo su lape, 
kurią jis vedė už pakarpos sustvėręs.

— Kodėl tu taip ilgai nėjai? — suniurnėjo 
ant lapės įpykęs meškinas.

— Neatitrūkau, tamsta! Vis neatitrūkau! — 
sudėjusi raukas ant pilvo ir nuleidusi akis kal
bėjo teisindamasi lapė. — Mat, piasimaniau bi
čių avilį, tai dabar vargstu su jomis. Laikas 
spiesti. Reikia spiečių saugoti. Vargas vienas su 
jomis, daugiau nieko Kad taip rasčiau gerą biti 
ninką.tai aš tą avilį mielu noru jam atiduočiau... 
tiktai nelaimė, kad niekas nemoka bičių kopinė
ti...

— Aš moku! — suniurnėjo dabar jau mei
liau meškinas ir nurijo seiles.

— Na. jeigu moki, tai ar tu neimtum iš ma 
nęs to avilio?

— Apie tai paskui pakalbėsime, — mirkte- 
lęjęs lapei tarė meškinas — O dabar, mielieji, 
stoki į teismą ir atsakyki į visus skundus, ku
riuos tau kelia.

— Skundikai į priekį! — šūktelėjo ožys.
Pirmas išbėgo zuikis, paskui jį išėjo kiau

nė, paskui kiaunę — barsukas, gaidys, žąsis... 
Kuone visas žvėrių ir paukščių pulkas sustojo į 
eilę.

Pirmas skendi zuikis:
— Lapė nužudė mano tėvus. Išnaikino ji 

ir brolins, ir seseris, ir visą šeimą. To dar jai 
maža. Neišsisuko iš jos nė maži vaikeliai... — 
pro verksmns baigė trumpauodegis.

— Ar tai teisybė? — paklausė meškinas 
lapę.

— Kokia jau čia teisyb! — atsiliepė lapė. 
— Pažiūrėkite, meldžiamieji, kas zuiko užpaka
lyje?

Zuikio užpakalyje glaudėsi prie jo du maži 
zuikučiai.

— Šviesusis teisme! — suriko suiršintas zui 
kis. — Užpakalyje manęs stovi tie vaikai, kurių 
dar lapė nepagavo.

— Taigi ir aš sakau, kad stovi dar nepa
gauti, — pritarė lapė.

Ožys, išpūtęs akis, žiūrėjo į mažų zuikučių 
porą ir kalbėjo:

—- Stovi ir —- nepagauti! Tai ne kitaip — 
zuikis m ei u <\įa.

— Žinoma, taip! — suriko ir šernas.
— Gudri, sukta lapė! — neiškentė vilkas 

neįsikišęs į bylą. Nepagauti stovi... O kur pagau 
tieji, tai ji nesako; tie jos vėdare. Nėra ko čia 
ginčytis. Visi žinome, kad lapė be laiko iš svie
to išvarė didelę daugybę zuikučių.

(Pabaiga sek. nr.)
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Paroda pasibaigė
Praėjusį sekmadienį, kovo 

30 d. baigėsi dvi savaites tru 
kusi, galerijoje Prestes Maia, 
lietuvių meno ir tautodailės 
paroda. Paskutinę dieną ypa 
tingai paroda susilaukė daug 
lankytojų.

Ši paroda didelis Įnašas į 
São Paulo lietuvių kultūrinį 
gyvenimą. Ji atskleidė savie 
siems ir svetimiesiems vieną 
lietuviškos kultūros sritį visa 
me savo nuostabume, grožy 
je ir originalume. Bet jų pasi 
reiškimo, kiekvienos tautos, 
formos, yra skirtingos. Todėl 
tautinius pasireiškimus, tradi 
cijas reikia branginti ir sau
goti, nes per jas pasireiškia 
tautos individualizmas, origi
nalumas. Jei norime suindo- 
minti pas; ui'. kad į mus 
kreiptų dėmesio, to pasiekti 
galime tik išryškindami lietu
višką dvasią, sava originalia 
forma, per meną, dainą, tauti 
nius šokius, per invidualinę 
ir liaudies kūrybą.

Todėl ir norisi dar kartą 
priminti Pietų Kryžiaus že
mėje gyvenančiam lietuviui: 
neužmiršk, kad esi lietuvis 
visur ir visuomet, brangink 
savo kalbą ir lietuviškas tra 
dicijas, aktyviai calyvauk or 
ganizuotame lietuvių kultūri
niame gyvenime. Jei sveti
mieji žavisi musų kultūra, 
tuo labiau mes patys privalo 
me ją branginti.

Svečių knygoje yra. įrašyta 
daug originalių, įdomių min
čių. Kaikurias iš skaitytojams 
patieksime sekančiame «ML« 
numeryje.

Paroda buvo didelis, sutelk
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tinis, talkos darbas apvaini
kuotas gražiu pasisekimu. To 
dėl negaila įdėto darbo ir 
prakaito.

IR VĖL REIKS RUOŠTIS
São Paulo miesto 400 metų 

jubiiėjui ruošti komisija, no
rėdama praturtinti šventės 
programą yra numačiusi 
kviesti čia gyvenačias sve
timšalių kolonijas, kurios pa 
demonstruos su savo < hoiais 
tautines dainas, šokius ir ki
tas meno sritis Numatoma ir 
atskirų tautų parodos. Mies
to jubilėjaus proga numatyta 
suorganizuoti tarptautinė pa
roda. Taigi vėl prieš akis di
delis darbas, nes laiko ne
daug. São Pauli' savo 400 
metų jub’lėju švęs 1954 m. 
sausio mėn. 25 d.

LIETUVIŠKAS
SUSIPRATIMAS DIDĖJA
Didėjantį lietuvišką susi

pratimą rodo šiais metais žy 
miai gausingesnis mokinių 
skaičius lankančių lietuvių 
kalbos pamokas.

Taip pat nemaža yra šei 
mu. kurių tėvai patys savo 
vaikus moko lietuviu kalbos, 
ne tik su jais lietuviškai kai 
bedami, bet ir iš lietuviško 
vadovėlio mokydami juos 
skaityti Jei visi kiti tautiniai 
sambūriai kovoja už savo 
tautinę gyvybę, kodėl gi mes 
lietuviai turėtume išnykti? 
Lietuviais esame gimę - - lie 
tuviais turime ir būt.

Tėvų ir jaunimo 
dėmesiui

São Paulo lietuvių koloni
ja šiandien turi vienintelį —

Oficina de Modelos 
para fundição e 

Marcenaria!

PETRAS ŠIMONIS
BRAIŽYTOJAS — 

MO DELIST A S

Įvairiausi modeliai ma 
šinų lydiairnui!

BALKONAI, AITRI 
NOS IR KOMERCINIŲ 
ĮSTAIGŲ ĮRENGIMAI!

VISI KITI MEDŽIO 
DARBAI!

São Paulo, Vila Zelina 
Rua Venda Nova, 46 
Recados Telef. 3-0710 

Liet. Kat. Bendruomenes cho 
rą. Kaip jis žavingai dainuo
ja ir gieda yra girdėjęs kiek 
vienas lietuvis. Todėl neuuos 
tabu, kad įvertindama lietu
viška visuomenė choro dar
bą, jį paremia stodami į elfo 
ro rėmėjų eiles kas mėnuo, 
choro palaikymui, mokėdami 
tam tikrą mokestį. Pinigai 
yra reikalingi. Bet vienas da 
Iykas šiandien yra nemažiau 
svarbus choro gyvenime. Bū 
tent, kad choras nepristigtų 
dainininkų. O tas pavojus bu 
vo ir yra. Tuo turi susirūpin
ti visa lietuviška visuomenė. 
Bet susirūpinimo neužtenka. 
Čia kreipiamės į tėvus pri
mindami jiems pareiga, kad 
savo dukreles ir sūnelius ra 
gintų eiti choran. Choro sąs 
tatas nuolat keičiasi. Kasmet 
tam tikras procentas išteka 
ar apsiveda. ir daugumas jų 
dėl naujų gyvenimo aplinky
bių nelanko choro. Tas spra
gas reikia užkišti naujais 
choristais, kilusiais iš jauno
sios kartos.

Reikia pasidžiaugti, kad 
yra lietuvių suprantančių šia 
pareigą. Štai choristų mes tu 
rime net iš tolimų apylinkių, 
kaip Moinho Velho, Agua Ra 
za. Bom Retiro Neabejotina, 
kad tai vra nemaža auka va 
karais atvykti V. Zelinon į re 
peticijas ir dar mokėti nario 
mokestį. Tai gražus pavyz
dys arčiau gyvenantiems.

Šiandien dalyvavimas cho- 
re yra viena tarp kitų lietu; 
vio patriotinių pareigų Je' 
vieni aukojasi, tai ir kiti nuo 
tos aukos neturi teisi s šalin
tis.

Dabar choras prarieda mo
kysis naują tiek religinę. tiek 
pasaulinę programa. KaipVk 
labai gera proga naujiems 
choristams įstoti. 

Reikia tikėtis, kad šią lie
tuviškumo pareigą pilnai su
pras tėvai ir jaunimas ir kad 
greitu laiku choras smarkiai 
ūgtels choristų skaičiumi.

— Trečiadienį iš Gėlių sa
los atvyko Į 8ão Paulo' Al
girdas Balandis, nesenai at
vykęs iš Italijos.

Gėlių saloj. Rio de Janeire, 
dar viena lietuvių šeima pasi 
liko.

Rio Lietuviai
SUNKIAI SERGA

Ona Dambrauskaitė-Lopes 
sunkiai susirgo komplikuota 
bronkito ir vidurių liga, Ligo 
nė tuo tarpu guli namie, bet

bus perkelta į ligoninę. Pas 
taruoju laiku ji dirbu vaistų 
laboratorijoj «Roche».

RUOŠIASI AMERIKON
Vytautas Petronis, spaustu

vininkas, ruošiasi vykti į Š. 
Ameriką prekybiniais reika
lais. Kartu mano aplankyti sa 
vo brolį Česlovą, kuris dabar 
gyvena Čikagoj.

Išvyksta atostogauti
Stasys Strimaitis su šeima 

vyksta Argentinon atostogau
ti. Tą patį laiką mano panau
doti ir prekybiniam reikalui. 
Jis turi rašomųjų ir skaity
bos mašinėlių dalių dirbtuvę, 
kuri jam gerą peln duoda.

VILA ANASTAC1O 
bažnyčioje balandžio mėn. 
27 dieną 8,30 vai. bus laiko 
mos šv. Mišios už a.o. Antani 
na ir Vlada Žirnauskus ir 
visą giminę Zaniauskas su 
žmona kviečia atsilankyti gi
mines ir pažįstamus.

Ateinantį sekmadienį, t. y. 
balandžio mėn. 6 d. 3 vai. po 
pietų šaukiamas Vyrų Broli
jos susirinkimas. Kviečiama 
atsil mkyti visus narius ir no 
riričius įsirašyti į Vvrų Broli 
ją-

Verbų Sekmadienį 7 vai. 
per šv. Mišias bus Vyrų Bro 
lijos bendra Komunija. Išpa
žinčių bus klausoma šeštadie 
nį nuo 8 vai. vakaro.
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LIET. S-GA BRAZILIJOJ §
RUA LlTUANlA, 67 — MOÕÇA

RUOŠIA BALANDŽIO 26 D. "J

VAKAKA-fEfTIVÁLA' ■
||| Programoj bus laisvos rungtynės ir boksas. 

Dalyvauja garsus kolonijos imiininkai.
Lietuviškas bufetas - - šokiai iki 4 vai. ryto. ||[

■ w r ;■ h e a. ■ h é
:: uh■■ ■■

Nuvykę į Santos, Praia José Menino H
neužmiršk pasinaudoti šeimyniniu

:š Pensionu «Sete de Setembro» ■;
:: ::

Virtuvė pirmos rūšies. Užkandžiai duodami
jj bet kuriuo metu B
;; Pensiono savininkas LILIAN KOTCHENKO »:
M '»•
!! RUA SANTA CATARINA, 22 - SANTOS JOSÉ MENINO įj

B FONE 4-3570 ĮĮ
1111 ::

« M ÜS
Gerb. p. Redaktoriau, pra

šau įdėti Tamstos redaguoja
me laikrašty šį laišką skirtą 

poniai R. Audenienei,
Rio de Janeiro.

Didžiai Gerbiamoji
Ponia AUDENIS!

Su dideliu džiaugsmu suži
nojome apie Tamstos sveika 
tos pagerėjimą. Tamstos as
menybė mums yra ypatingai 
brangi, nes savo jaudinančia 
meile mūsų Kenčiančiai Tė
vynei, įstengi paguosti mūsų 
įskaudusias širdis ir iššauki 
didį pasigerėjimą Tamstos 
poezija

Mes linkime nuoširdžiai 
Tamstai vis naujų fizinių jė
gų ir niekad nepalūžti dva
sia, liekant visada ta vaidilu
te, kuri tarp laukinių Brazili 
jos orchidėjų, laiminama Pie 
tų Kryžiaus, garsina kuklųjį, 
bet mums taip brangų Lietu
vos vardą, saugodami! jos 
šventą Amžiną Ugnį.

Tesuteikia Aukščiausias 
Tamstai kuo ilgiausių metų!

Tamstos geibėjos Celina ir 
Halina Mošinskis.
Mary, Ėst. de Rio,

1952.III.20

— Kovo 16 d. ponų Strimai 
čių (Antano ir Onos) šeima 
šventė p. Strimaitienės gimi
mo dieną. Dalyvavo gražus 
būrys rijiečių, p. p. Strimai
čių artimųjų . Dukrelė Dan
guolė, pagerbdama savo ma
mytę, padeklamavo tris gra
žius eilėraščius.
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