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Gen. Ridgway
vietoj Eisenhowerio
Atlanto tarybai prašant 

prez. Trumanas atsistatydinu 
šio generolo Eisenhowerio 
pasiūlė Ridgway, vyri ausį k a 
riuomenės vadą Korėjos iron 
te. Gen. Ridgway ne tik ga
bus kariškis, bet ir talentin
gas diplomatas.

— Amerikos teismas ne
pripažįsta prezidentui Trumą 
n ui teisės paimti vyriausybės 
žinion geležies industrijos.

Sąryšy su šiuo sprendimu 
ruošias 650 fabrikų darbinin
kų streikui.

Bylą dar svarstys Vyriau
sias Tribunolas.

— Balandžio mėn. 27 d. At 
lante, esant miglotam orui, su 
sidurė Amerikos karo laivy
no1 du laivai: lėktuvnešis 
«Wasp» su torpedeiru «Hub- 
son». Susidūrimas buvo toks 
smarkus, kad torpedeiras 
tuoj nuskendo. Žuvo 167 jūri
ninkai. Išsigelbėjo 61. Lėktuv 
nėšį ir sužalojo. Bet žmonių 
aukų nebuvo.

— Sąjungininkai yra paruo 
šę atsakymą Rusijai. Dery. 
boms Vokietijos klausimu ke 
lias neužkirstas. Tik pabrė
žiama, jeigu norima rinkimų 
keliu Vokietiją sujungti, prieš 
rinkimus ir rusai savo zonon 
turi įsileisti UNO skirtą ko
misiją ištirti sąlygas ir gali
mybes laisviems rinkimams.

— Vokietijos ir sąjunginin 
kų taikos sutartis pasirašyti 
numatyta 20 d. gegužės.

Prieš vakarų Vokietijos vy

riausybės politiką smarkioj 
opozicijoj yra socialdemokra 
tai. Jie nori pirma tartis su 
Rusija ir balsavimų keliu su 
vienyti.

— Gegužės mėn. 1 d. pro 
ga komunistai Berlyne ren
giasi sukelti neramumus.

— Romoje buvo susirinkę 
mitingui 50 tūkstančių fašis
tų.

-- Geležinkelių linijos pri 
klausančios Brazilijos vyriau 
sybei bus pervestos priva
čioms kompanijoms, kuriose 
ir vyriausybė turės savo akci 
jų. Projektą svarsto parlamen 
tas. Jei taip bus padaryta, 
tai reikia tikėtis, kad susisie 
kimas geležinkeliais bus žy 
miai pagerintas.

— Komunistų valymas Bra 
zilijos kariuomenės tarpe dar 
tebetęsiamas.

— Brazilijos prekyba su 
Europa kasdien didėja. Ypač 
perkama daug mašinų.

-- Vata Brazilijos ūkyje 
užima antrą vietą Pirmą — 
kava. 1951 m. vatos derlius 
buvo 388 tūkstančių 105 tone 
ladų vertėje 8 bilijonų 189 
milijonų kruzeirų. Vata buvo 
apsodinta virš dviejų milijo
nu hektarų. Vienam hektare 
užaugo vidutiniškai 449 kilo
gramai.

Daugiausia vatos užaugino 
São Paulo estadas — 230 túks 
tančių toneladų.

Brazilija kariaus 
Sąjungininku pusėje,

sako generolas Canrobert. Ap 
gailėtina, bet sąlygos gali pa 
šaulį nuvesti. į trečiąjį karą.

LA1ĖEAE M C T i N AII
IIK/IAI TEN ANACIIJ...

MAMA! —
Tas žodis toks paprastas, o taip bran

gus. — Pirmas žodis, kurį prataria kūdikio lūpytės pa 
žindamos pasaulį. Šiandieną, šnaožda mano lūpos su ii 
gesiu tuos du skiemenis ir mintys skrieja ten toli už 
Okeano...

Matau aš Tave Motulę, sulinkusią nuo gyvenimo 
naštos, likimas Tau nepagailėjo. Šiandieną, kada visas 
pasaulis kartoja Tavo vardą, Tu išėjusi prie vartų ry
mai susimąsčiusi. Linguoja žiedais pabąlusios vyšnių 
šakos, tulpės ištiesusias savo taureles, spalvų žaismin
gumu palydi Tave. Praeidama Tu abejingai pažvelgei į 
jas. Tavo žvilgsnis nuslinko į tolį — į vakarus. Ten pa
linko saulė.

Priešais — ilgas vingiuojantis kelias, toks tuščias 
ir tylus. Kiek sykių. Tu laukdavai pareinant tuo keliu 
savųjų vaikų! Kokiu džiaugsmu nušvisdavo Tavo akys, 
kai Tu išgirsdavai mažų kojyčių trepsėjimą! Tavo au
syse skambėjo nepabaigiamai tik vienas žodis «ma
ma...» Tas žodis, kuris Tau teikė gyvybinės energijos, 
kuris dare Tave jauną, kuris leido Tau išgyventi tikros 
laimės pajautimą.

Jis lydėjo Tave ir dieną ir naktį, dabar — jis nu- 
tylo.

ir štai bėga Tavo žvilgsnys keliu, atsimuša į hori
zontą, Tu lauki vis, o mažas, toks blankus vilties ki- 

birkštėlis, suvirpina Tave skausme akmenėjančią širdį. 
«O gal ateis?» — klausi savęs ir pati išsigąsti to klau
simo.

Dar labiau palinko saulė. Rausvai nusidažė vyš
nių žiedai, neramiai sušiureno vėjas šakose. Susiūbavo 
tulpių taurelės. Tarsi žaisdami vėjo pirštai palietė Ta 
vo žilų p'aukų pluoštelį. Jie švelniai gluosto Tavo vei
dą: «Mama . . . mamyte. . 6> šnabžda kažkas Tau taip 
tyliai. Tik Tu girdi tą šnabždesį. Nušvinta akys, išblyš
kusios lūpos nori nusišypsoti: «Mamyte!...» Kaž kur to
li, nuaidėjo. — Tai balsai Tavo išblaškytų vaikų, jų min 
tys glosto Tave. O Tu vis rymai tokia vieniša, tokia ty 
ii savo praeities džiaugsme ir dabarties skausme, tik 
kalbančios akys palydi gęstančią saulę.

Mama, brangiausia! Šiandieną, kai visam pasauly, 
daug laimingų vaikų ateina pas savo motiną ir bučiuo 
ja jos rankas įteikdami jai dovanų, eisiu ir aš pas 
Tave.

Mano meilė Tau nepažįsta jokių rubežių, jokių 
kliūčių. Aš einu pas Tave, kad padėti, kaip dovaną po 
Tavo išvargusiomis kojomis, viską, ką aš surinkau gra 
žiausio ir geriausio savo gyvenimo kelyje. Šiandieną 
prieš mano langą pražydo mimozos krūmelis, niūraus 
vieušo samanotame fone išsiskleidė spindintis baltumu 
orchidėjos žiedas; sabiá eukaliptų šakose gieda him
nus saulei, šypsosi dangus, žaidžia peteliškės... Visą 
tai sujungusi* į skambančią simfoniją aukoju Tau, Ma
ma. Tebūnie tai simbolis mano padėkos Tau už tą lai
mę, kurią jaučiu galėdama suprasti Tave, kaipo 
Motiną.

Tavo Duktė
Brazilija, 1952. 5. 4.

Ir šitame nepatenkintame pa 
šauly- mes esame, mes turėsi 
me dalyvauti konflikte. Mūsų 
patriotizmas mus stumia j tik 
rąjį kelią, šalia demokratijų. 
Taip pareiškė spaudos atsto 
vams šiaurinės apygardos 
kariuomenės vadas gen. Gan 
robert.

— Kaikurie ekonomistai 
pranašauja didelę ekonominę 
krizę 1954 metais. Tvirtina, 
kad aukštas pragyvenimo ly
gis Amerikoj nebus galima ii 
gai išlaikyti.

— Vaikų paralyžiaus liga 
São Paulo estade tebesiple- 
čia.

— Rusija protestavo prieš 
Amerikos tarpusavio pagal- 

* -bos sutarties pasirašymą su 
Japonija.

— Japonija pirmoj eilėj gin 
kluosis pries komunizmą.

— Prancūzų keleivinį lėk
tuvą skrendantį iš Frankfur
to Berlynan apšaudė rusų lėk 
tuyai. Du keleiviai sužeisti. 
Kol incidentas bus likviduo
tas, susisiekimas oru yra su 
stabdytas.
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Pasaulyje
Karo pavojus dar 

nėra praėjės
Anglijos generalinio štabo 

viršininkas maršalas Slim, 
grįžęs iš Vašingtono, kur tu
rėjo pasitarimų su Amerikos 
kariuomenės vadovybe, spau 
dos atstovams pareiškė, kad 
«pasaulis sėdi ant bačkos pa 
rako». Yra galima, kad sąmo 
ningai, ar per neatsargumą, 
gali užmesti kibirkštį, kuri iš 
šauktų katastrofą.

«Nenoriu nieko gąsdinti — 
kalbėjo maršalas — bet pavo 
jus yra realus». Bet kiekvie 
nu atveju Amerika ir Anglija 
yra tokioj padėtyte, kad gali 
atsakyti su dvidešimčia atomi 
nių bombų į kiekvieną prie
šo bombą, kurią išmestų ant 
mūsų.

Pavojinga padėtis 
Korėjoje

Balandžio mėn. 27 d nusi
ginklavimo konferencijos su 
sirinkimas turėjo būt galutinis 

Amerikos jurininkai bando naujausią bombardavimo lėktų 
vą A2D «Skyshark».

arba taika arba toliau tęsti 
karą. Bet pirmomis sekmadie 
nio rytmečio valandomis, 
UNO kariuomenės komendan 
to iniciatyva, susirinkimas bu 
vo atšauktas. Į šį susirinki
mą komunistai buvo pasiruo
šę ateiti galutinai atmesti 
UNO pasiūlymą dėl belaisvių 
grįžimo savan kraštan. UNO 
atstovai dar vis manė rasti 
kompromisą. Bet visiems 
kompromisams kelias iš anks 
to komunistinės propagandos 
buvo užkirstas.

Gen. Ridgway pareiškė, 
kad taika su komunistais Ko 
rėjoje Japoniją pastatytų į 
daug pavojingesnę padėtį, ne 
gu karas.

Iš komunistų fronto prane 
šama, kad jei 27 d. balandžio 
būt neprieita prie taikos ir 
vėl būt toliau tęsiami mūšiai 
fronte, komunistai būt panau 
doję visas turimas aviacijos 
atsargas Azijoje. Taip pat 
bút susilaukę «talkos» ultra 
modernių rusų lėktuvų. 
Korėjos ateitis labai juoda.

BIJO ŠEŠĖLIU
Argentinos spauda artima 

prezidentui Peronui rašo, 
kad prez. Peronas balandžio 
mėn. 23 d. pranešęs, kad jau 
metai laiko kai turįs žinių, 
kad viena tarptautinė organi 
zacija veikia prieš Argentiną 
per radio, spaudą, kiną, nore 
dama nuversti esamą vyriau 
sybę Tai propagaddat, anot 
laikraščių, vadovauja Ameri 
ka. »

Šitoks spaudos tonas, ieš
kot kitur priešų nukreipiant 
žmonių dėmesį nuo krašto vi 
daus sunkumų, yra bendras 
visoms diktatūroms. Argenti 
na čia nieko nauja neišrado.

Maskva garantuo
ja Lenkijos sienas

Varšuvos vyriausybė su 
tam tikru susirūpinimu seka 
Maskvos politiką su Vokieti
ja, kad pastarajai savais po
litiniais sumetimais nepaža
dėtų sienų revizijos, kurios 
dabar eina Oder Neisse lini
ja. Maskva norėdama šiuos 
rūpesčius išblaškyti, oficialiai 
patikrino, kad dabartinius ru 
bežins laiko nekeičiamais.

Rusų lenkų draugiškumui 
sustiprinti Stalinas atsiuntė 
laišką dabartiniam Lenkijos 
prezidentui Boleslav Bierut, 
jo 60 metų sukakties proga, 
pabrėždamas rusų-lenkų drau 
giškumą. Sis rusų pareiški
mas yra didelis ginklas K. 
Adenaueriui, vakarų Vokieti 
jos ministerial pirmininkui, 
savai politikai apginti.

SUNAIKINUS BOLŠEVIZMĄ 
- KAS TOLIAU?

Ukrainiečių kultūros drau
gų sąjungos leidžiamam biule 
tiny vasario mėn. vedamam 
straipsny «Sunaiknus bolše
vizmą — kas toliau?» nagri-

Rinkimų diena Amerikos piliečiams yra didžiosios parei
gos ir atsakomybės diena, kuri išplaukia iš demokratijos. 
Visi piliečiai, be tikėjimo, rasės ar tautybės skirtumo turi 

balsavimo teisę.
Moterys sėdinčios prie stalo prižiūri rinkimų eigą. Vyras 
dešiniajame kampe pasirašo rinkimų knygoje. Išvengti ap 
gaudinėjimams parašas yra palyginamas su pirmuoju pri 
siųstu parašu. Gilumoj rinkėjas išeina iš kabinos, kur pa 

liko savo balsą.

nėja kas bus daroma su Rusija 
toliau. Koki jai bus palikti ru 
bežiai, kur jie prasidės ir 
baigsis. Šiuo klausimu, kaip 
pastebi biuletinis, nėra dar 
vienodos nuomonės vakarų 
spaudoje, nei diplomatų tar
pe. Diplomatai šiuo klausimu 
yra labai atsargūs. Tik vaka 
rų Europoj esančių emigran 
tų bei tremtinių spauda turi 
aiškius reikalavimus, būtent:

1. Rusai, nekomunistai-mo 
narkistai. reikalauja, kad 
Rusija būtų atssatyta su viso 
mis sienomis buvusiomis 
prieš 1917 metus.

2. Nerusų tautos, dabar ir 
įjungtos į Rusijos teritoriją, 
reikalauja nepriklausomybės 

kiekvienai respublikai,
Imant skaičiais rusai suda 

ro 42 nuošimčius visų dabar
tinės Rusijos gyventojų.

Pažymėtinas vienas dėme
sio vertas reiškinys — pasi
priešinimas komunizmui di
džiausias vyksta ne Rusijos 
tautybės kraštuose. Žinojom 
savo laiku apie Kaukazo tau 
tų sukilimus, apie partizanų 
kovas Pabaltijy, Ukrainoj ir 
t.t.

Panašią padėtį matome ir 
imigracijoje. Pavyzdžiui, ru
sai imigrantai Prancūzijoj li
gi šio karo buvo didžiausi 
komunizmo priešai. Po karo'

(Nukelta į 3 psl.)

jFenelė kurstė ugnį trikojyje, ant kurio juo 
dame katile virė kiaulėms ėdamas. Po virtuvę 
sklido savotiškas aitrus tvaikas dūmų, susimai
šęs su viralo kvapu.

Jonė čia pat virtuvėje sėdėjo ant vaikiško 
suolelio ir skuto bulves pietums. Karts nuo kar
to ji pakeldavo galvą, stebėdama senelę. Tie pa 
tys kilmingos bajorės bruožai, tik nebėra juose 
išdidumo, kaip kadaise. Gyvenimas gilesne» va
gas jos veide išvagojo, jos uosis dar labiau su- 
smailėjo, tačiau blyškių gęstančių akių žvilgs
nis, prislėgtus pečius aštuntam kryželiui, pasida 
rė nuolankus, lyg pasidavė likimui.

— Pažiūrėk, ar aš nepaišina? — tarė sene 
lė, atsigręžusi į Jonę. — j veidrodį nebenoriu 
žiūrėti. Visai savęs nebepažįstu, — tokia biauri 
kempinė pasidariau. Jau greit Baltabalos kalno 
smiltys mano veidą išlygins.

— Nekalbėkit apie,tai, močiute, — paniuro 
Jonė. Nesuvaldomas liūdesys ją pagavo. Neper
maldaujama Giltinė, prieš Jonės akis supylusi 
jau kelis kapus, kuriuose palaidojo jos mylimų 
žmonių palaikus, dabar tykoja dar vienos aukos 
Josios saujose Jonė mato blizgant gelsvą Balta 
balos smėlį.

— Kaip aš nekalbėsiu, kad jau mane žemė 
traukia? Taip navatna ir baisu būna kartais. 
Andai, kai nulipau nuo aukšto kopėčiomis že
myn, man pasirodė, kad įkritau į gilią tamsią 
duobę. Pradėjau šaukti nesavu balsu, kol prisi
šaukiau Petralę. Ji atidarė priemenės duris ir 
parodė man, kad lauke šviesu. O aš visa drebė
jau iš baimės, nes vis tebejaučiau, kaip duobė 
mane traukia, tebejaučiau savotišką žemės kva
pą... O paskui, vieną dieną, grįžtant iš bažny
čios, pamačiau tikrus monus. Lyg tos visos šiau 
diniais stogais lūšnos dingo. Ir mano trobelės 
nė ženklo. Vieton jų, lyg grybai po lietaus, iš
dygo visa eilė didžiulių mūro namų ir rūmų, ap 
trauktų melsvu rūku, pro kurį skverbėsi nema
tomos saulės spinduliai. Taip, vaikeli, jau mano 
kūną traukia duobė, o dūšia pasiruošiusi skristi 
pro rūkus j dangiškuosius rūmus. Bet ar beras 
ji pro tuos rūkus kelią?

Ir senutė, prisėdusi ant klibančio suolelio, 
apkrauto puodais, čepsėjo bedantę burna.

Jonė, slėpdama susijaudinimą, skubino plau 
ti bulves, kišo malkas po trikoju, kad tik nepa
žvelgti į močiutės akis. Ji jautė, kad reikia senv 
tę priglausti prie savo gyvastingos krūtinės, rei-

KAROLĖ PAŽĖRAITĖ ■ 

kia kaip nors sulaikyti tą jos smukimą žemyn, 
bet. kaip visuomet, drovumas surakino jos jude
sius. O juk šitą visą senovišką trobą, su mažais 
langais, žemomis lubomis ir šiaudiniu stogu, 
drauge su jos šeimininke, žemė traukte traukia 
į save. Smunka šimtametė, puvėsiais atsiduodan 
ti troba, o su ja ir ši išdidi kadaise moteris.

Senelė tuo tarpu, atsidūsusi, žvilgterėjo į 
langą.

— Mažasis generolas ateina, — tarė ji. — 
Ar tik ne pas mus? Bet juk jam čia nėra kas 
daryti. Vaclovą jis tegali rasti Kaune. Čiaupas 
savo motiną, jis retas svečias.

Prie išlaukinių durų kažkieno lengvi, pasi
tikintieji žingsniai. Sustojo. Beldžiasi. Močiutė 
paskubomis plovėsi rankas, o Jonė paspaudė se 
novišką durų k lingę.

— Labą dieną, — tarė rimtu gero žmogaus 
balsu, generolo uniforma apsirengęs, žemoko 
ūgio, svečias. Nors ir jo veidas niekuo nesisky
rė nuo šio kaimo žmonių, bet jo mažų pilkų akių 
žvilgsnis ir visa laikysena dvelkė ramiu pasiti
kinčiu drąsumu ir inteligentiškumu.

Pagarbiai pabučiavęs senelės ranką ir pasi 
sveikinęs su Jone, pasisakydamas savo pavar
dę, pasiteiravo apie senutės sveikatą.

Pastaroji pagyvėjo, lyg pajaunėjo ir, papra 
šiuši svečią svetainėn, beveik linksmai užtraukė 
»avo įprastą paskutiniu laiku dainą:

— Laikas, jau laikas ir man ant Baltabalos 
kalnelio... Jūsų tėveliai daug jaunesni nukelia
vo «namo», tai ka jau man bekalbėti?

— Dievo keliai nežinomi, — tarė genero
las. - Aš kaip tik atėjau paprašyti mamytę ir 
panelę pagerbti mano mirusius tėvus. Prašyčiau 
ryt rytą dalyvauti šv. mišiose ir paskui kapinė
se, kur klebonas pašventins ant tėvų §kapų pa
minklą.

— Labai dėkui, kad mūsų neužmiršot pa

kviesti. Būsim net būtinai, — dar labiau močiu
tė pagyvėjo, lyg džiaugdamasi, kad visi žen
giantieji prie karsto seniai, kad dar kam ji rei
kalinga'. Tas nereikalingumu jausmas paskutiniu 
laiku dvelkė iš kiekvieno senelės pasakymo. — 
Jone, atnešk taures. Tokio reto svečio susilau
kėm.

— Labai dėkui, mamute, bet aš negeriu, —- 
mandagiai atsisakė generolas.

Močiutė stojosi nuo kėdės rami, išdidi, kaip 
anuomet, kada jos išbalęs veidas nebuvo tokiom 
giliom vogoro išrėžytas, o tik tebuvo nužymėtas 
ryžtingais brūkšniais.

— As gi jums neduosiu arielkos. Tegu ne
labasis su velniukais ją liūne laka, — pasakė 
tvirtoku balsu senelė, ir nušlepsėjo kamarom 
Kada grįžo su žalsvo gėrimo buteliu rankoje, 
jos veidas šypsojos visomis-raukšlėmis.

— 'Pik jūs paragaukit. — ragino ji svečią 
ir dukraitę. — Tokio gėralo jūs negaūsit nė pas 
prezidentą. Tik grįžusi iš Rusijos po karo į nai 
mus, prisiraškiau ėglių uogų ant Miškinės kal
vos ir pagaminau šį midų, šiemet jam suėjo 15 
metų.

— Iš tikro, tokį gėrimą tegerdavo senovėje 
Lietuvos kunigaikščių pilyse, — pagyrė svečias 
midų. — Ir ta žalsva spalva labai įdomi.

— Tai ir yra paslaptis. Tokį žalsvumą jūs 
tegalit išgauti iš žalių nenunokusių ėgliauogių. 
Mano a. a žmogus šį midų praminė dievų gėri
mu.

— Jūsų senelis buvo senoviškų lietuviškų 
tradicijų garbintojas. - - pastebėjo generolas, 
žiūrėdamas į Jonę. — Aš pas jį mokykloje mo
kiausi.

Paskui jis susimąstė. Matyt, prisiminė nerū 
pestingą kūdikystę. Nežymi šypsena atklydo jo 
lūposna.

— O kas toji apsigaubusi skara moteris, 
kuri naktimis vaidindavosi. parugėmis keliauda 
ma? Kai tik naktigoniai norėdavo ją sučiupti, ji, 
kaip migla, kaip monas pranykdavo. Tik įdienu 
jus žmonės rasdavo, kur tik tos paslaptingos 
moters buvo nueita, baltuojančius «Aušros» ar 
«Varpo» laikraščius.

Jonė žvilgterėjo j senelę ir, nustebusi, pa
matė, kad beviltiška nereikalingumo.išraiška ta
me sename mielame veide pranyko.

— Tai buvot jūs, mamute, — tarė genero
las su pagarba.
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AUŠROS VARTŲ MARIJAI

Marija, Motina geroji 
Tėvynės musų Lietuvos, 
Taikoj ir laisvėj ją globojai, 
Globok ir vėtrose kovos.

Tėvų sodybos žiburėlis 
Te amžių amžiais neužges, 
Ant savanorio kapo gėlės 
Tesaugo viltis mus brangias.

Išėjus skausmo kelią kartų 
Tenepaluš ir nepąlinks, 
Tau padėkot prie Aušros Vartų 
Visa tauta tesusirinks.

Marija, motina geroji, 
Tu būki saule mūs šviesia, 
Taikoj ir laisvėj mus globojai, 
Globok ir karo dienose.

B. Brazdžionis

Ą'J; ; ' ' ■ ■ R'

Sekančią dieną po mišių kapinėse susirin
ko kuklus būrelis žmonių. Visi susibūrė priesko 
riingo juodo granito paminklo, kuriame buvo įkal 
ti mirusių mažojo generolo tėvų atvaizdai, į ku
riuos su nuoširdžia meile žvelgė jų sūnus.

Klebonas, baigęs šventinimo apeigas, pasa
kė kalbą, nupasakodamas vargingą generolo tė
vų — trobelninkų gyvenimą, kaip jie troškę sa 
vo sūnui šviesesnio rytojaus ir per didelį vargą 
išleidę jį į mokslus. O dabar jiem, esą, iš dan
gaus malonu žiūrėti į savo sūnų generolą.

Mažasis generolas kukliai išklausė klebono 
kalbos ir pats tarė keletą žodžių, kurie Jonei įs 
migo ilgam.

— Mano brangūs kaimynai ir mano nuke
liavusių Anapus tėvelių bičiuliai! Atleiskite, kad 
aš jus, pakvietęs pagerbti mano tėvus, atitrau
kiau nuo darbų. Jūsų vaikai ir vaikaičiai jau 
nuo aušros dalgėmis žvangina, o jom paliko anei 
ti namų apyvoka. Labai esu jum dėkingas už jū 
sų maldas, už jūsų nuoširdų mano mirusių tėve
lių pagerbimą. Nebenoriu daugiau jus trukdyti. 
Tik norėčiau Jum dar pasakyti, kad didžiausias 
mano a. a. tėvelių nuopelnas ne tas, kad jie ma
ne leido mokslan, bet kad jie man įskiepijo Tė
vynės meilę. «Žtūrėk, vaike, nenužemink lietu
vio vardo», tarė tėvas išleisdamas mane į rusų

• gimnaziją. O motulė man pašnibždėjo: «Mylėk', 
sūneli, šią brangią žemelę, kuri tave išaugino, 
ir, jei bus reikalas, nesigailėk jai gyvybės». Ir 
.tie brangūs tė*velių žodžiai apie meilę Lietuvai 
mane tebelydi per visą mano gyvenimą, kaip 
koks jų paliktas testamentas.

Klebonas atsisveikino su generolu, pakvies 
damas jį klebonijon pietų. O jis dar kurį laiką 
tebesikalbėjo su senyvais vyrais, kurie klausė 
jo patarimų.

e Senelė, pakalbėjusi su generolu, atsigręžė 
į susimąsčiusią Jonę.

— Štai, prie šių krūmų buvo mano tėvų ka 
pai, — parodė gyslota ranka. Bet tų kapų nė 
ženklo neliko. Neramus rusų priespaudos, pas
kui lenkmečio metas sulygino kápus su žeme.

• Ne tik tuos, bet ir kitūs. Geradarė žemė nesigai 
Ii niekam vietos. O ant aukščiausios Baltabalos 
kalno viršūnės, nuo kurios gražiai matyti mėly
nuojant Dusios ežeras, svyruoklių beržų pavėsy 
je, slepias senelio kapas su kukliu kryžium. Ša

MŪSŲ LIETUVA

12 įsakymu
Lietuvei
Motinai

«Tėviškės Žiburių» sausio 31 nr. 
«Moterų Žodyje» įdėtas įdomus ir radi
kalus vedamasis «Motina tremties šei
moje». Nusakęs motinos vaidmens svar 
bumą, norint išlaikyti lietuvybę musų 
jaunojoje kartoje, straipsnio nežinoma 
sis- autorius patiekia dvylika aiškiai 
formuluotų reikalavimų lietuvei moti
nai; čia dedame jų santrauką:

1. Kalbink-savo vaiką tiktai lietu 
viškai.

2. Mokyk jį pirmųjų .maldelių lie 
tuviškai.

3. Vesk vaiką į lietuvišką darželį.
4. Paaugusiam, neleisk skaityti 

menkaverčių kronikų.
5 Surask jam draugų tarp lietu

viukų.
6. Vesk jį į lietuvių bažnyčią ir 

pareng mus.
7. Tegu lanko nepraleidinėdamas 

šeštadienio mokykla.
8. Aprūpink vaiką lietuviška lite

ratūra.
9. Tegu vaikas tau talkininkauja 

darbuose.
10. Ugdyk savo vaike pagarbą sve 

timam žmogui.
11. Aiškink vaikui didžiąsias Lietu 

vos šventes ir gedulus.
12.. Stenkis išlaikyti gerą sugyve 

nimą ir lietuviškus papročius savo šei

lia jo palikta vieta dar keliems kapams. Kažin 
kieno dabar eilė nužengti į tą šeimos kapą? O 
gal jau giltinė ten žarsto smėlį besivaipydama 
bedantę burna?

■ M N
Neužilgo Baltabalos kalnas priglaudė juodą 

karstą su senelės palaikais. Tas karstas beveik 
siekė dieduko pūvantį grabą. Tačiau Jonė tiki, 
kad senelės siela, nugalėjusi rūkus, nuskrido 
dangiškųjų rūmų kryptimi.

Mažasis generolas, daug vėliau, kovodamas 
Lietuvos miškuose Miško Brolių tarpe prieš rau
donuosius, atidavė savo paskutinę duoklę Tėvy
nei. Po ilgos kovos, turėdamas pasiduoti priešui, 
jis susisprogdino paskutine granata.

1952 m. gegužės 3 d.

KAZYS JNČIŪRA

t É v ii i r ib
Niekur neišeisi, niekur iš laukų tų, 
Kur dangus toks melsvas, kaip melsvi linai. 
Nors svetur ir auksu grįsti miescai būtų, 
Be tėvynės dūmų trokšti tu tenai.

Iš nakties bažnyčion moterys būriais eis, 
Prie miestelio kojų apsiaut susės.
Pasigersi žodžiais, sąmojais lengvaisiais, 
Nes gimtoji žemė lūpom jų šnekės.

Kai mergaitė leisis ežeran su nėšiais, 
Kai ji juoksis saulei, dainą kai niūniuos, — 
Tavo širdį meilė ims dalytis, plėšys, 
Tartum balti paukščiai mėlynuos kalnuos.

Vakarui atėjus, brolis eis pro varčią. 
Armonikos raudos skris laukais lygiais.
Iš dangaus kris žvaigždės, paliks melsvą erčią 
Ir sukris į lauką, liulantį rugiais.

Kils iš balų rūkas, rūkas slinks papieviais, 
Kryžiaus koplytėlė slėnyje pabus.
Zengs nuo kryžiaus Kristus, žengs medinis Dievas, 
Aplankys sodybas, saugos mūs laukus.

Kerpėjęs nuo liūčių, skeldėjęs nuo vėjų, 
Ant pečių neš kryžių, po našta linguos. 
Tais pačiais keliais eis, knygnešiai kur ėjo 
Ir paguldė kaulus Sibiro snieguos.

Aplankys griuvėsius, kur dvarai kadaise, 
Baudžiavą įvedę, lėbaudavo vis, 
Kur po rykštėm klupo, prievaizdų nepaisę, 
Girdė juodą žemę kraujo srovėmis.

Aplankys už kaimo kartuvių kalnelį, 
Kur linguoja mėnuo debesų laive. 
Guli ten sukilę prieš valdovų valią, 
Jų veiduos žemėtuos žydi Lietuva.

Eis dar į sodybą, Motina prie lingės
Vientūrį rėksnį lopšine linguos:
— Lylia. varguolėli. Auk. Būsi petingas.
Josi ir atneši saulę mūs namuos.

Plauks papieviais rūkas. Mėnuo guls už girių. 
Kaime trečią užgieduos gaidys.
Grįš klajūnės vėlės, karstuos grįš numirę — 
Vėl Rūpintojėlis savo kryžiun grįš.

Veltui tavo mintys į svetur keliauja.
Saulė nors šviesiausia, bus svetur tamsi, 
čia brangiau už auksą juodos žemės sauja' 
Nes kiekvienoj dulkėj čia tu pats esi.

SUNAIKINUS BOLŠEVIZMĄ — KAS TOLIAU?

(Atkelta iš 2 psl.) 
tapo šalininkais dabartinės sovietų politikos kai 
mynų atžvilgiu, visur skelbdami sovietiškąjį pa
triotizmą. Nieko panašaus neatsitiko su kitų tau
tybių emigrantais. Kodėl? Todėl, kad kova prieš 
sovietų Rusiją yra vedama kitais tikslais. Ne 
tik sunaikinti komunizmą, bet taip pat ir už tau
tinį išsilaisvinimą, nepriklausomybę. Gi rusams 
ši kova nieko kito nereiškia, kaip tik nuversti 
komunistinę vyriausybę ir jos vieton pastatyti 
demokratiją ar monarchiją.

Šiandien sunku pasakyti kokią poziciją 
užims patys rusai būsimam kare. Bet visos kitos 
tautos išeis prieš Kremlių, jei joms bus pati
krinta nepriklausomybė. Būtų didelė klaida ma
nyti, kad pavyzdžiui Ukrainos partizanai su iš
tiestomis rankomis prisidės prie kiekvienos ka
riuomenės karo metu, nežinant ir neturint pati
krinimo jų politinių reikalavimų. Pirmoj eilėj 
tautinis išsilaisvinimas. Ukraina, vienodai turi 
būt traktuojamas karui pasibaigus, kaip ir kitos 
satelitinės tautos.
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J ■' Kunigo 
JUOZO JANILIONIO 

svarbieji gyvenimo
• to bruožai

(Autobiografija 60 metų am
žiaus i'sųkaktuvių proga).

(Tąsa iš Nr. T48)
Vilnius. ,— Pačioj 1918 m. 

pabaigoj dalyvavau visos 
Lietuvos Mokytojų suvažiavi 
me, kurį atidarė Švietimo Mi 
nistras Jonas Yčas ir karštą 
kalbą pasakė premjeras Šle
ževičius.

Apsilankiau «Nepriklauso
mos Lietuvos» redakcijoj pa- 
simatydamas su senu priete- 
lium kun. Tumu ir dar ma
žai pažįstamu kun. Krupavi
čium. Palikau keletą rašinė
lių.

Pirmą kartą savo gyveni
me buvan nuėjęs pažiūrėti 
vokiečių statomos operos 
«Hofmano Pasakos».

Tuoj po Naujų 1919 m. te
ko apleisti Lietuvos sostinę. 
Pakeliui vokiečių banditai 
dar apiplėšė atimdami pini
gus ir auksinį laikrodį.

Liepojus. - Gavau naują 
paskirimą vykti į Liepoją tai 
kininkauti kun. Vizbarui. Kol 
pasiekiau, praėjo apie treje
tą mėnesių. Mat, važiavau 
dar į Panevėžį pasiimti ten 
paliktų daiktų: reikėjo perei
ti boiševikų frontą. Pasisekė. 
Grįždamas atgal į Kauną, bu 
vau sustojęs Šlapaberžio dva 
re, kuriame išbuvau apie pu
santro mėnesio rūpindamas 
vietos gyventojų dvasios rei 
kalus. Čia teko pergyventi 
šiurpulingą bolševiką bandos 
užpuolimą ir paskui vokie- 
čią kerštą. Viso to pasekmėj 
trys kruvinos aukos: du kari 
ninku sušaudė bolševikai ir 
dvaro sodininką vokiečiai. 
Padėjau pabėgti dvaro savi
ninkui Mykolui Kvintui. o pas 
kui ir pats pasprukau. Dabar 
pro Kauną, T'lžę, Klaipėdą 
pasiekiau Liepoją.

Liepojuj radau kleboną ku 
nigą Vizbarą ligoninėj: jį krė 
tė šiltinė; neatlaikė krizio ir 
pasimirė. Ant jo kapo pasa
kiau pamokslą ir kun. Tumo 
prašomas, parašiau platą ne
krologą, kuris tilpo, berods, 
«Pažangoj».

Liepojaus drėgnas ir šaltas 
klimatas blogai paveikė svei 
katai: gavau dusulį bronkitą. 
Išsirūpinau atostogas, bet po 
ją jau nebegrįžau atgal.

Liepojuj tuo laiku ėjo pa
maldos 4 kalbomis: lietuviš

kai, latviškai, lenkiškai ir vo 
kiškai. Latviams ir vokie
čiams buvo atskiri kunigai, 
tat man teko patarnauti lietu 
viams ir lenkams: bažnyčioj 
ir mokyklose.

Skaisgirys ir Tytuvėnai. — 
Skaisgirin nuvykau paatosto
gauti pas seną prietelią kun. 
Čepėną. Patekau Žagarės 
vyšnią sodnuose. Bet mažai 
teko ją ragauti, nes iš kelio
nės po nešvarius traukinius, 
gavau keistą ligą, kuri smar 
kiai pakamavo. Dr. Kuprevi 
čius pavadino ją «sibirskaja 
jazva». Po ligos persikėliau į 
Tytuvėnus plaučią gydyti ir 
aplamai, sveikatą sustiprinti. 
Kaip matai pasitaisiau gerda 
mas ožkos pieną ir kvėpuo
damas šilo oru. Ačiū už tai 
geraširdžiam klebonui kun. 
Mickevičiui ir jo gaspadinei. 
Amžiną atilsį jam: dar prie 
manęs pasimirė ir palydėjau 
jį griaudžių žodžiu ant duo
bės krašto. Skiriaus su Tytu
vėnais tuo laiku, kada ber
montininkai plėšikavo juietu- 
vą, bet jau buvo gavę į kai
lį po Radviliškiu.

Radviliškis. — Po atostogą 
nuvykau į naują paskyrimo 
vietą Radviliškį. Turėjau bu 
ti antruoju vikaru ir kartu 
kapeliOnu progimnazijoj ir 
pradžios mokyklose. Buvo 
klebonu kun Sarapas, kurio 
nelabai mėgdavo vikarai: sa 
kydavo, kad jis skundžiąs 
vyskupui. Bet man jis buvo 
geras: ne tik neskundė, bet 
labai dažnai nuoširdžiai pasi
kalbėdavo. Mano vyresnysis 
draugas kun. Gliaudą, šedu- 
vis, pasimirė nuo šiltinės. 
Verkiau ant jo kapo sakyda
mas pamokslą.

Radvilišky būdamas daž 
niau rašinėdavau į laikraš
čius, ypač į «Laisvę». Straips 
niais gvildendavau lietuvių- 
latviu santykius.

Nei metų neišbuvęs Radvi 
liškyje, gaunu kun Krupavi 
čiaus pakvietimą persikelti į 
Kauną ir darbuotis «Laisvės» 
redakcijoj. Vyskupui sutin
kant ir dar patariant, persi
kėliau į Kauną.

Kaunas. — Nauja sritis — 
žurnalistika. Buvau išėjęs tik 
kun. Tumo kursus Rygoje. 
Dabar sėdėjau krikščioniu 
demokratų štabe greta Krupa 
vičiaus, Dr. Draugelio ir Vyt. 
Bičiūno. Faktiškai pasidariau 
laikraščio vedėju, kadangi 
man reikėjo rūpintis ir turi
nio sutvarkymu ir teknišku 
darbo atlikimu.

Po kiek laiko redakcija 
persitvarkė. Laikraštis išėjo 
nauju vardu «Rytas» Iš pir
mykščio sąstato pasilikome 

mudu du su Dr. Draugeliu. 
Įėjo nauji: kun. Bikinas, Dr. 
Iz. Tamošaitis. Materialinė 
laikraščio pusė buvo prof. 
Maliausko- žinioje, kuriam 
pradėjo nebepalikti redagavi 
mas ir pamažu vieną po ki
tam atleido iš pareigų.

Zarasai. — 1922 m. pradžioj 
gavau paskyrimą į Zarasus. 
Si vieta man buvo numatyta 
tuoj 'š Seminarijos išėjus, 
bet karo įvykiai kitaid nulė
mė. Mat, čia buvo reikalin
gas kunigas mokąs lenkiš
kai ir kartu lietuvis-patriotas

Pradžioj ėjau vikaro ir pro 
gimaazijos kapeliono parei
gas. Vėliau, pasilikdamas ka
pelionu ir mokytoju, gavau 
Smėlynės kleboniją, tik 3 ki 
lometrų atstumo nuo Zarasų, 
prie pat latvių sienos. Žie
mą, būdavo, gyvenu prie 
buv. «.iedinoviercų» cerkvės, 
kurią paverčiau mokinių baž 
nyčia. o vasarą, atostogų me 
tu, Smėlynėje, gražiausioj ku 
Tortinėj vietoj, prie ežero ir 
pušyno.

Mėgiamas mokyklos dar
bas ir pačios gyyenimo sąly
gos tiekė nemažai malonumo. 
Tačiau buvo ir atvirkščia 
pusė: visuomenės ir politi
kos dirvoj teko susidurti su 
įvairiomis intrigomis, kurios 
dažniausiai išplaukė iš ne 
peraukštos dorovės valdinin 
ką, kurie čia buvo prisiųsti 
kaip į Lietuvos «Kamčatką» 
ar «Sakaliną».

Buvau kūrėju Lietuvių Klu 
bu, kuris turėjo didžiulę sa 
lę su scena ir erdvias patal
pas bufetui bei svečiams. Po 
litiniai laikiaus Ūkininkų Są
jungos platformos. 

Paskutiniais metais susir
gau apendicitu ir buvau ope-

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.

ruotas Rygos Raudonojo Kry 
žiaus ligoninėje. Pargrįžau į 
Zarasus tik daiktų pasiimti.

Vėl Kaunas. — Vyskupo 
Karevičiaus sumetimais bu
vau pašauktas į Kauną tęsti 
aukštąsias studijas Teologi
jos Filsofijos fakultete, kad 
pasiruošti administratyviniam 
pedagoginiam darbui prie Kú 
rijos ir Seminarijos. Studijuo 
damas Bažnytinę Teisę ėjau 
dar pareigas Tribunolo no- 
taro ir Kauno Sunkiųjų Dar
bų Kalėjime bei Miesto Ligo 
ninės kapeliono.

Neteko baigti kurso dėl 
sunkios dusulingo bronkito Ii 
gos, kurios metu Tėvas Bružl 
kas jau «disponavo ant smer 
ties», o daktarai: Kairiūkštis, 
Nasvytis ir Buinevičius, ne
nustodami vilties, pasiuntė 
mane klimatinei kuracijai į 
Italiją. Tai buvo .1926 m. ba
landžio 9 d. Su šios kuraci- 
jos pradžia pasibaigė mano 
kunigavimas Lietuvoje.

Lietuvoj iškunigavau 11 
metų ir sulaukta 34 metų am 
žiaus.

UŽSIENIUOSE
26 metų periodas apima: 2 
metų kuraciją Italijoj, 1 metų 
tikybinę ir diplomatinę misi 
ją Pietų Afrikoj, 8 metų tiky 
binę misiją Argentinoje, 1 
metų tikybinę misiją ir turis
tinę kelionę po Ameriką ir 
13 metų išgyvenimo Brazilijo 
je.

Italija. — Pradžioj gydžiau 
si Tirôlijoj: Merane ir Bolza 
ne — slėnyse ir kalnuose. 
Vėliau persikėliau į Rivierą, 
Bordigeroje, šiltame jūrų kli
mate. Jau pastiprėjęs gyve
nau Romoje ir studijavau 
Perdžijoj. Naudodamas žurna 

listo teisėmis, nes buvau Lie
tuvos Žurnalistų Sąjungos na 
riu, ir gaudamas 75% nuolai
dą, aplankiau per pusę «cen 
to citta».

Italijoj rašinėjau «Kelionių 
įspūdžius», kuriuos spausdi
no «Vairas», «Rytas» ir «Lie 
tuva». Buvau sudaręs spaus 
dintų vaizdų rinkinį, kurį pa
siunčiau į Kauną savo priete 
liui prof. Tamošaičiui, bet ka 
da grįžau į Lietuvą, nebera
dau. Taip ir dingo.

Atsiliepdamas į mano įspū 
džius kan. Tumas rašė man 
viename laiške: — galiu tau 
pranešti gražią naujieną: va 
kar pus mane buvo apsilan
kiusi Pečkauskaitė-Satrijos 
Ragana ir manęs paklausė ar 
aš nepažįstu Italijos įspūdžių 
autoriaus: girdi, tai pirmas 
lietuvis rašytojas inteligentiš 
kai rašąs kelionės vaizdus. 
Na, pats Tumas visados mekė 
davo paglostyti su «deimantu 
kais», bet šiuo atveju kaž ko 
dėl norėjo dar žinomos litera 
tės nuomonę pridėti. Aišku, 
man patiko.

Išėjęs į platesnį «svietą», 
taip jau buvo lemta, gyyenau 
su jūra, su kalnais ir dan
gaus skliaustais, mėgindamas 
atspėti jų paslaptingas min
tis. Žmonių nemyliu, bet bu
vo mylėta.

Pietų Afrika. — 1929 m. 
Lietuvos Užsienių Reikalų Mi 
nisterija, kurios priešaky sto 
vėjo Dr. Dovas Zaunius, pa
vedė man atlikti misiją, sąry 
šy su konsulato steigimu, 
emigracijos išrišimu ir lietu
vių kolonijos aplankymu. Si 
misija užtruko 6 mėnesius.

Svarbesni veikimo punktai 
buvo Kapštatas, Jonesburgas 
ir Pretorija. Pradžioj suėjau 
į santykius su vietos Kurijo
mis. su lietuvišku ir lietuviš
kai žydišku elementu ir pas 
kiau užmezgiau oficialius 
santykius su Pretorijos Vy
riausybe.

Savo uždavinį atlikau pa
siųsdamas platų raportą Už
sienių Reikalų Ministerijai.

(Daugiau bus)

------- t-

SKAITYK IR PLATINK
«MÜSU LIETUVĄ»

Lietuvi,
Ar jau įsigijai 1952 metų 
Kalendorių — Metraštį?

Įsigyti galima «Mūsų Lietu 
vos» Redakcijoj av. Zelina 

706. ir kioskuose.

Sprindys & Čia
PARDUODA

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS, 
balso grynumas, skambumas

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

Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui

Industria e Comercio de Calçados

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

Puiki proga nusipirkti

Mėsine
Tik už penkiasdešims tūks 

(ančių (Cr, 50-.000) kruzeirų 
ir su mėnesine nuoma Cr,$

1 500.
Praça São J ošę Nr. 

Vila Zelina

Rua Javaės, 719 - São Paulo

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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KEIKIA BALDŲ? KREIPKIS Į TAUTIEČIO
. J. L. Galinskas Ltda.

BALDŲ SANDELĮ.
AV. DR. GI AC AG LI .V I, 71 -C — V. ALPINA.
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PRAÇA SÃO JOSÉ, 1 - V. ZELINA

. VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI
’■••• - . ■ ■: NAUJANYBIŲ .•

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

Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA
v 1 1ŠS1MOKĖJIMUI.

S. PAULO

t.

Prie pat autobuso Nr. 93 sustojimo vietos.
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MŪSŲ LIETUVA

MEKANIKOS DIRBTUVE
Gaminami įvairiausių braižinių vitražai, 

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

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

išsimokėtinai.

JONAS VARNAUSKAS & FILHOS
: i Telefonas (recados) 3-0710

Rųa 12 N.o 39 — Vila Zelina 
Avenida Zelina N.o 714 — (fundos) 
Caixa Postal 4118 — São Paulo

'gi''«liiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiMiiĮiilimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuniiiiiiiiiiim .... .

RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 275 — 7 AND. — SALA 73 
TEL 34-7482 — SÃO PAULO
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ĮKURTA 1890 METAIS
Išpildo meniškai įvairius foto darbus.z Specialybė padidini

mams tamsiuose tonuose ir sepia, spalvinimai aliejiniais 
7' pažais ir pastele.

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

Pre4„*„ COM"’MHIA PROGPrsso NACtONAL - Rua José Paulino, 717 - Fone 51-7277 - São Paule

Dacho Dirbtuvė ir Laboratorio kanikós dirbtuvę šaltkalviai - 
------------------------------------------- :----------------------------------  (sereleiro) atlyginimas geras 

avilciiridaj ii id ii r a kreiptis: Av. Zelina, 714 - fun UOb.
RUA BENJAMIN CONSTANT, 103 — São Caetano do Sul  '
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CaWaW
1 VI J€KGIE

APRENGIA vyrus nuo galvos iki

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

Viskas geriausios rūšies, patvaru, gražu ir pigu.

IŠ FABRIKO TIESIAI VARTOTOJUI.

JORGE M ATELION IS
<•.. :C. : ■ KRAUTUVĖS: __ i -

Rua São Caetano, 526 . ■ Rua.São Caetano, :510 OaT'

Fone 35-3260 ■, . U-r"■■■- , São, Paulo ■ ' T

«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■•■■■■■■■■■■•■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■•«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■i

VIENINTELIAI ATSTOVAI , ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A,
GARSIOJO VANDENS . XT • „ _T tTn.xT, T -• '

L I N D O Y A GAMINIŲ PLATINTOJAI .

I IRMÃO J CARKIĮEIKI ™.
’ T;. . ' ' '

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

dos naudokite!
RUA DINO BUENO, 795 a 835 Caixa Postai 3967
TELEFONES: 51-4019 e 51-2223 S Ã O P A U L O ■
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.BDÂZILI3C
Visos Lietuvės 

Motinos 
k •
kviečiamos į Motinos Dienos 
minėjimą šį sekmadienį, 4 d. 
gegužės.

PROGRAMOJ:

7 vai. motinų intencija mi
šios.

15 vai. Vila Zelinos mokyk 
los patalpose ruošiama moti
nų pagerbimui programa, ku
rią išpildys seselių mokyklos 
mokiniai ir Bendruomenės 
choras.

Lietuvės motinos, dalyvau
kite jums ruošiamame pager 
bime.

— Antra gegužės mėn. sek 
madienį, t. y, gegužės 11 d. 
15 vai.. Dariaus-Girėno salė
je, Mooca, Rua Litųania 67. 
ruošiamas Motinos Dienos mi 
Dėjimas. Menišką programą 
atliks Dr. Vinco Kudirkos vai
do ir Vytauto Didžiojo vardo 
mokyklų lietuvių kalbos lan
kytojai, o taip pat šokėja Ma
rija Vagnerytė.
i

GEGUŽINĖS PAMALDOSi
Vilą Zelinoje šiokiadieniais 

7:30 vai. vak. Sekmadieniais 
• ir šventadieniais 6 vai. vak. 

Šeštadieniais 7 vai. vak. .

VYRŲ BROLIJOS 

narių susirinkimas šaukiamas 
šį sekmadienį, gegužės mėn. 
4 d. 15 vai. mokyklos patal
pose.

-- Balandžio mėn. 26 d. Lie

Registrado no C.R.C. sob o no 551

AVENIDA ZELINA, 749 — VILA ZELINA S. PAULO

Aberturas de firmas
Encerramentos de firmas
Transferencias de firmas 
Contrafos na Junta Comercial 
Distratos na Junta Comercial 
Escritas Fiscais
Escritas Comerciais

HORÁRIO das 
iiiii|lii||ii||ii||ii||ii||Ullii||ii||iiI|iillii|liillii|lii||i<lliilli|lliillii||iillii||ii||nilii||ii||ii||ii|)ii||ii||ii||ii||iMiii||ii||niiriiii|!t  !|ii||i'i|ii||ii|;ii||ii||ii||i in«IH

tuvių S-ga Brazilijoj savo pa
talpose, rua Litųania, 67, su 
ruošė vakarą. Programoje bu 
yo sporto numeriai: boksas, 
imtynės. Iš lietuvių programo 
je dalyvavo Balys Adomavi
čius, Kalinauskas, Žičkus.

PAIEŠKO

Stefanija Meškauskienė, gy
venanti 603 Kingsway, Sud
bury, Ont. Canada, paieško 
savo brolio Mikalojaus Beino 
ro, gimusio 1904 m. Zarasuo
se. Iš Lietuvos į São Paulo 
išvyko 1929 m. Vedęs žmoną 
Anelę.

Skambėjo Dainos
Balandžio mėn. 27 d. Ben

druomenės choras kartu su 
choro rėmėjais buvo išyykę į 
Guara pi ranga parką, prie San 
to Amaro ežero, gamtos prie 
globstyje, atsikvėpti grynu 
oru, pasilinksminti.

Piknikan autobusais ir pri
vačiais automobiliais ’prisirin 
ko virš 200 žmonių. Tas kele 
tas valandų eukaliptų pavė 
sy praslinko nejučiomis, nes 
iš anksto buvo suorganizuo
ta įdomi programa, kuriai va 
dovavo Al. Boguslauskas.

Pirmoj eilėj buvo sporto 
programa: estafetiniai bėgi
mai, futbolas ir komiškas 
sportas, etc.

Mergaičių estafetinius bėgi 
mus laimėjo altai. Vyrų — 
tenorai. Futbolo nugalėtoju 
liko irgi tenorai (4x3). Bulku 
čių valgyme laimėjo Br. Kli 
šys ir EI. Šimonytė:

Kai baigėsi sportas, euka
liptų pavėsy šeimininkės den 
gė stalus, nešė valgius ben-

8

Contratos de locação 
Cartas de Fiança 
Requerimentos 
Balanços
Alvarás diversos 
Seguros de Fogo e 
Seguros de acidentes

às 19 horas. "

Oficina de Modelos 
paia fundição e 

Maicenaiia*

PETRAS SiMONIS
BRAIŽYTO-!AS - 

MODELIST AS

Įvairiausi modeliai ma 
šiuų lydininmi!

BALKONAI, VITRI
NOS IR KOMERCINIŲ 
ĮSTAIGŲ ĮRENGIMAI! 

VISI KITI MEDŽIO
DARBAI! ,

São Paulo, Vila Zelina 
Rua Venda Nova, 46 

Recados Telef. 3-O71O 

driems pietums. Ir prie stalo 
susėdo choristai ir rėmėjai. 
Pietų metu skambėjo dainos 
ir muzika, visiems jau žino
mo lietuviško orkestro. Papie 
tavus vieni žaidė aikštėje, ki 
ti muzikai grojant lietuviškus 
šokius linksminosi salėje.

Ir kai saulutė pasviro va- 
karuosna ir eukaliptų šešė
liai išsitiesė ant Santo Ama
ro ežero, dainoms skambant 
choras su savo prieteliais grį 
žo Vila Zelinon.

KLAUSYKIMĖS 
AMERIKOS BALSO 

LIETUVIŠKAI

Amerikos Balsas perduoda 
į Lietuvą žinias, politinę ap
žvalgą, iš plataus pasaulio 
lietuvių gyvenimo žinias kiek 
vieną dieną. Gegužės — bir 
želiu mėnesiais iš New Yor- 
ko 1600-16,15. (Brazilijos lai 
ku 1800-18, 15 vai.) Amerikos 
Balso bangas lengvai pagau 
na ir Brazilijoj kiekvienas sti 
pręsuis radio. Bangų ilgumas 
19. 16 ir 13 metrų. Šią pat 
programą perduoda ir kitos 
stotys radio bangomis: 251, 
49. 41, 31 ir 25 metrų.

ANTROJI PROGRAMA kiek 
vieną dieną Amerikos laiku 
yra transliuojama 21,45 - 22,00 
vai. (Brazilijos laiku progra
mos pradžia penkiolika minu 
čių prieš vienuoliktą valandą 
nakties, ligi vienuoliktos va
landos) šiomis bangomis: 31, 
25, 19, 16. Ši pati programa 
dar yra perduodama kitų sto 
čių šiomis bangomis: 49, 41, 
31, 25, 19. Antroji programa 
dar kartojama 6,15 ir 9,15 
vai ryto.

Amerikos Balsas duoda ži 
nių iš Brazilijos lietuvių gy
venimo.

LIETUVIŲ MOKSLEIVIŲ 

susirinkimas šaukiamas šį 
sekmadienį, gegužės mėn. 4 
d. po 8.30 vai. mišių Vila Ze 
linos mokyklos patalpose. 
Praėjusiame susirinkime nau 
jų narių įstojo 20. Tikimasi, 
kad šin susirinkiman dar dau 
giau atvyks.

Ši organizacija mokslus ei 
nantį jaunimą suriš su Lietu
va ir Lietuvos reikalais. Iš 
jaunosios kartos turi išeiti 
kovotojai už Lietuvą. Jų susi 
lauksim, kai jaunimas bus su 
tapęs su Lietuvos reiKalais 
iš pat savo jaunystės. Todėl 
ir kreipiamasi j tėvus,, nes 
čia yra sprendžiamas artimos 
ateities lietuvybės likimas.

JAKUTIS & LAPIENIs LIDA
wags

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

AVENIDA DR. GIACAGLINI, 34-C VILA ALPINA

VOKIEČIŲ SPAUDA APIE 
LIETUVĄ ''

Gražus, papuoštas puikio
mis iliustracijomis, -Schwabi 
sche Illustríerte» vasario 9 
d. numerį skiria partizanams 
Lietuvoje. Pirmoj eilėj trum
pai nupasakoja, lietuvių prieši 
nimasi bolševikams ir apie 
partizanų veikimą. Rašoma 
apie Lietuvos tikinčiųjų laiš 
ką atneštą Šventajam Tėvui 
ir apie kovojančios Lietuvos 
įgaliojimus Vyriausiam Lietu 
vos išlaisvinimo Komitetui. 
Laikraštis duoda ir pavardę 
vieno iš atvykusių iš anapus 
geležinės uždangos, būtent 
Burokas (Spėjama, kad tai 
yra pulk. Burokas. Red.)

Prasiveržimas pro geležinę 
uždangą atsiėjo brangiai: kri 
to šeši partizanai. Tik dviem 
su dokumentais pavyko pa
siekti laisvuosius vakarus. 
Aprašymas yra papuoštas pui 
kiomįs, didelėmis nuotrauko 
mis iš partizanų gyvenimo 
Lietuvoje. Minėtas laikraštis 
eina į visą kultūringą pasau
lį. Lietuvos reikalams yra di 
dėlė propaganda.

ĮSIGYDAMAS LIETUVOS 
PASĄ» PRISIDĖS! PRIE 
KOVOS UŽ LIETUVOS

LAISVĘ

Tėvynėj pasilikusieji savo 
gyvybėmis skina kelius į lai 
svę. O Iš tavęs lietuvi, gy
venančio laisvam pasauly, tė 
vyne tereikalauja tik kelių 
dešimčių kruzeirų paaukoti 
Lietuvos laisvinime reika
lams., ,

Dr. E. Draugelis
Vidaus ir nervų ligų specialistas, 

baigęs Maskvos Universitetą 1914 m.

MEDICINOS ANALIZU LABORATORIJA

daromi ligų analizai — kraujo, šlapumo, išmatų, skreplių, 
tulžies (figado), nustatymas ankstyvojo nėštumo, kraujo 

grupės, džiovos, sifilio, gonorėjos, etc.
R. Barão de Itapetinujga, 139 - 2.o. Valandos: 9-12 1518

Telefonas — 34-0038
Residencia: Indianopolis Av. Iracema, 42

Nuvykę į Santos, Praia -lošė Menino 
neužmiršk pasinaudoti šeimyniniu

Pensionu «Sete de Setembro»
Virtuvė pirmos rūšies. Užkandžiai duodami 

bet kuriuo metu ..
Pensiono savininkas LILIAN KO^CHENKO

RUA SANTA CATARINA, 22 - SANTOS ŠOSĖ. MENINO
FONE 4-3570

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

« Li e Iii v 
trlotiškump dokumentas. Kai 
į tavo .namus atneš «Lietu
vio Pasą», žinok, kad ir tu 
su savo auka artini Lietuvos 
išlaisvinimo valandą.

JURGIS GARŠKA - 
ŠACHMATŲ NUGALĖTOJAS

Policijos saržentas Jurgis 
Garška. jau antri metai yra 
kariškių turnyro šachmatų nu 
galėtojas. Lošimuose dalyvau 
ja kariuomenės, força publi
ca ir policijos karininkai. 
Apie lošimų eigą plačiai ra
šė «Gazeta Esportiva». 23 d 
balandžio mėnesio. Linkime 
mūsų tautiečiui ir sekančiais 
metais pirmosios vietos nepa 
leisti iš savo rankų.

SKAITYK IR PLATINK 

«MŪSŲ LIETUVĄ»
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