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Maskva pralaimi
Vokietijos mūšį. Nežiūrint ko 
munistų didelės propagandos 
ir grasinimų taikos sutartis 
su vakarų Vokietija, bus pasi 
rašyta. Net yrą numatyta ir 
tiksli da'.a - gegužės mėn. 24 
d. Prieš tai dar susirinks Ame 
rikos, .Anglijos ir Prancūzijos 
užsienių reikalų ministerial 
išspręsti ginčytinus klausimus

Europos gynimo bendruo
menės sutartis bus pasjrašyta 
gegužės mėn. 26 d.

Šią savaitę dar vyksta de
rybos Vokietijos vyrįausybės 
su sąjungininkų komisarais. 
Kaip spauda pranęša vokie
čiams pavyko išsiderėti savo 
naudai svarbių pakeitimų su- 
tarties tekste. ■ ! ? 1’1 V ’f

— Ėsseno mieste įvyko su- 
sįrėmįmai tarp komunistinio , ........... 
if^rikščionįškp jąiiiiimd. Tvar vinimo veiksnių konferencija 
kai atstatyti reikėjo kelių šim 
tų policininkų. <Zųvp vienas 
komunistas,,o sužeistų yra iš 
.abiejų pusių.

— Rusai, Berlyno - vakarų 
Vokietijos koridoriuje buvo 
pradėję varžyti susisiekimą. 
Bet paskutiniu metu padėtis 
vėl atstatyta. Tai padaryta 
arba dėl griežto amerikonų 
komandąųto .Berlynę protesto 
arba del nemažiau“griežto ir 
drąsaus Vašingtono užsienio 
rėikalų ministério Peąn Ąehė 
son pareiškimo; Dėąo Ache
son pareiškė žurnalistams, 
kaip jau visiems yra žinoma, 
taip pat ir Rusijai, Amerika 
yra pasiryžusi pasilikti Berly 
nė ir apginti vakarinėms m i es 
to dalies reikalus.

Vienas iš Vašingtono ųžsie 
nio reikalų ministerijos valdi 
ninku įspėjo, ką^ bę,t kokios 

‘priemonės atimanti1 Berlyno 
blokadą, reikėtų, kad Rusija 
nori išprovokuoji kąrą.

• - Vakarų Vokietijoj komu 
nistai įvairiuose miestuose 
ruošia demfthstrąęijąs norėda 
rni sutrukdyti sutarties pãsi- 
rašymą; v: ’T;

— Gegužės mėn 13 d. su
ėjo 35 metai kai ^ąjjųąęję, 
Portugalijoje pasireiškė Pane 
lė švenčiausia. Šio jubilėjaus 
proga į Fatimą buvo susirin
kę keturi šimtai tūkstančių 
maldininkų iš Portugalijos ir 
užsienio. Ryte mišių metu 60 
tūkstančiu mal^nfųkų priėmė 
šv. Komuniją. '

— Romoje Urugvajaus am
basadorius pasirašė su Itali
jos vyriausybe masinės imi
gracijos sutartį tiri J gva j ui yra 
reikalingi žemės Ciklo darbi
ninkai.

1 —> Bolivijoj be 5 tūkstančių 
žuvusių revoliucijos metu, 
dar apie pora tūkstančių su
žeistų yra mirties pavojuje.

■. — Amerikos Karo Akade
mija West Point gegužės m. 
21 d. švęs 150 metų jubilėjų.

Vyriausia Taryba dar 
nesŲorganizuota.

Iš Amerikos praneša, kad 
prof. Kaminskas yra rimtai 
susirgęs ir gydymasis truks 
kelis mėnesius Todėl ir jam 
pavestos Vyriausio Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto Vykdo 
mosios Tarybos sudaryti ne
gali. Atsižvelgiant, į rimtą 
sveikatos stovį tarybps pirmi 
ninku bus kviečiamas kitas 
asmuo. Dabar Vyr, Tarybos 
pirmininko pareigas eina pre!. 
M. Krupavičius.

— Birželio mėnesio pabai
goje Londone bus ministerių: 
Lozoraičio, Balučio ir Žadei- 
kio konferencija.

— Apie rugpiučio mėnesį 
Amerikoje įvyks Lietuvos tais

— São Pauly išeinantis ka
talikų savaii’-aštis «Legiona- 
rio» balandžio vmėn. 27 d. nu 
meryje talpino ilgą aprašymą 
papasakotą iš Lietuvos grižu 
šio vokiečio, apie dabartinį 

jama vyskupo V Brizgio. Lie Lietuvoje, apie de-
tuviai kongrese pamaldoms portacijas Sibiran, partizanus 

■ kolchozus.
Iv

— Gegužės mėn. 27 d. Is
panijoje, Barcelonos mieste 
prasidės Tarptautinis Eucha
ristinis kongresas. Į šį kon
gresą nuvyko ir Amerikos 
lietuvių .pkskursijfi. tvądoyaų- 

tuviai kongrese 
turės atskirą bažnyčią. Tą 
pat proga Barcelonoje yra nu 
matytas lietuvių katalikų inte 
lektuaių suvažiavimas.

-- Korėjoje nieko naujo. 
Nei viena nei kita pusė nuo
laidų daugiau nedaro. Bet de 
iegaciją susitikimai nėra nu
traukti. Kiekvieno susitikimo 
metu pakartoja jau senai ži
nomus reikalavimus ir išsis
kirsto. Nesusitaria ne tik Ko
rėjoje, bet ir Europoje. — Naujoje Vilnioje buvusi
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Trys didžiausios Amerikos upės, Mississipi ir Raudonoji upė 
šio pavasario potvynio metu užliejo didžiausius plotus užsė
tų dirvonų ir apsėmė miestus. 100 tūkstančių žmonių liko be 

pastogės. Čia matome vieną apsemtų miestų.
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Prezidentas fru-ntnas pasirišo taikos sutartį ir tarpusavio 

karinę pagelbą su Japonija.

— Ispanijoj, Andalūzijos 
provincijoj buvo jaučiamas 
stiprus penkių sekundžių že 
mės drebėjimas.

— Lietuvoje apsistojo tarp 
Vilniaus, Lentvario ir Trakų 
sovietų parašiutininkų divizi
ja. Ten įrengtos stovyklos ir 
lėktuvams startavimo takai.

motorizuota pėstininkų divi
ziją iškelta į Mažeikių - Tel
šių - Kretingos trikampį Čia 
nesenai pastatyta stipri radio 
stotis kariškiems tikslams. So „„„„„„ „ 
vietai stiprina karines Pabal- tininkų kelionę į lėktuvo «Pre 
lijo juostoje įr Lietuva yra sident» nukritimo vietą, 
šioje saugumo justoje viena
iŠ svart.tau.ių. graMZių, juų, _ Atsižvelgiant į gazolino 
giąntt LeiĮingrado. ir Estijos trūkumą Amerikos lėktuvų 
salų laiV5no bazes su Rytpru ■ •• - - n
siu ir Lenkijos ęei Rytų Vo
kietijos pirmos fronto linijos 
karo uostais įr raketinių gin
klų taškais.

— Lietuvos pajūryje, Klai- 
pedoje, Palangoje, Rusnėje ir 
K arklininkų,ose, „sovietų karo 
vadovybė rengia skysto ji- kie 
to kuro sandėlius iš ikiirio bus 
a p ;• u pi n tas fjrąn špo rti n is ląiyy- 
nas esąs karp laivyno žinioje 
Klaipėdos uostas ruošiamas 
kad galėtų įplaukti karo tran
sporto laivai.

Vasario mpn .pabaigoje Lie
tuves pajūryje pradėjo veikti 
dvi radaro stotys apie Juod 
Irantę ir Palangą

Brazilijoje
•NAUJA LĖKTUVO NELAIMĖ

Gegužės m. 13 d. vos tik 
pakilęs iš Congonhas «Vasp» 
kompąnįjoę keleivinis lėktu
vas skristi j Londriną, arti 
Sąnto Amaro, sustojus vienam, 
motoru bandė grįžti į aerodro
mą. Bet tuoj pat sustojus ir 
antram motorui, buvo privers
tas leistis į ten pat arti esan
čią futtmlo aikštę. Bęsilęi- 
džiąiyt užkjįudė medį ir krito 
snapu žemėn, perskildamas į 
dvi dalis. Pasekmėje trys už
mušti vietoję,kartų imant lėk
tuvo pilotą ir jo padėjė’ą. Du 
mirė ligoninėje, 14 sužeistų ir 
4 keleiviai liko sveiki.

PaSIĘKĖ«PREZIDENTE» NE 
LAIMĖS VIETA.

Gegužės mėn. 4 d. po piet 
São Paulė parašiutininkai pa
siekė balandžio m. 29 d. nu
kritusio lėktuvo «President» 
nelaimės vietą, kartu São Pau

lo parlamento nariu Lino 
Mattos. Pirmoj eilėj stengsis 
surinkti žuvusių pelenus be; 
lavonus ir įteikti juos gimi
nėmis. Račio lėktuvo nelies 
ligi, atvykimo oficialios komi
sijos, kuri mėgins ištirti ne
laimės priežastį.

Vieno indijono liudijimu lė
ktuvas užsidegė orę, nes na
kties metu staiga pasirodė di
delė šviesa, o po to buvo gir
dėti sprogimas. K i ti spėlioja, 
kad lėktuvas susitiko su skrai 
dančiomjs; lėkštėmis. Bet tai 
vis tik spėliojimai.

— Brazilijos valstybinio 
banko valdytojas Jafet yra 
kaitinamas naudojimu valsty
binių pinigų savo asmeniš
kiems reikalams. Jafet yra 
savininkas banko Cruzeiro do 
Sul. Taip pat yra savininkas 
didelės dalies São Pauly esan
čių geležies fabrikų.

— Buvęs gubernatorius 
Adhemar d e Barros yra di
džiausias akcininkas kompa
nijos Aerovias do Brasil. Jis 
finansuoja S. Paulo parašiu- 

kompanijos palaikančios ke
leivių susisiekimą su Pietų 
Ameriką, skridimų skaičių 
pusiau sumažino.

Brazilijoj sustabdytas turiz 
mo lėktuvų skraidymas.

— Rusija žada pirkti Persi 
jos žibalą.

— Japonijos parlamentas L 
priėmė įstatymą nukreiptą 
prieš komunistų veikimą.

— Esant dideliam dolerių 
trūkumui Brazilija yra atsili
kusi išmokėjime Amerikai už 
prekes. Amerikos eksporto 
kompanijos yra rimtai šiuo 
re j kai u s usirū pi n ;;si o s.

- Amerikoj streikuoja 90 
tūkstančių žibalo industrijos 
darbininkų. Sulig paskutinė

je mis žiniomis streikas greit 
bus baigtas.

-- Brazilija už įvežamą lit 
rą žibalo muito ima 95 centą 
vus. Jei bus įvežamas neva
lytas žibalas, už jį nėra mo
kamas muitas, tai Santos uos 
te kas savaitė valstybei suma 
žės keletą milijonų kruzeirų 
pajamų.

— Gen. Mark Clark nepri 
pažįsta generolo Colson pada 
rytų pažadų komunistų belais 
viams, nes karo belaisviai ne 
turi teisės derėtis. Karo be
laisvių stovyklos Koje kaman 
dantų, vietoj gen. Dodd, yra 
paskirtas Haypner Boatner.

— Maskvoje susirinkęs po
sėdžiauja Kominformas.
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ISicnika
— Prieš grįžtant prof. J. 

Kaminskui į Europą, JAV-se 
buvo sušaukta konferencija, 
kurioj dalyvavo VLIKo nariai 
prof. Kaminskas ir prof. J. 
Brazaitis, minist. P. Žadeikiai 
atstovavęs gen. kons. J. Bud 
rys, ALTo vykdomasis komi
tetas ir visa Pat. Lietuvių 
Grupė. Konferencijoj buvo 
svarstyti Lietuvos laisvinimo 
ir kt. aktualūs momento rei
kalai. Tai buvo paskutinė tos 
rūšies konferencija prieš grįž 
tant naujam VT Pirmininkui 
į Europą. Dėl susirgimo prof. 
Kaminskui grįžimą teko kiek 
atidėti.

— VT yra numačiusi išleis' 
ti visą eilę reprezentacinių 
leidinių, liečiančių lietuvių 
tautos kultūrą, meną, istoriją 
Taip pat norima nedideliais 
veikalais anglų, prancūzų, vo 
kiečių, italų, ispanų ir kt. kal
bomis duoti naujausių žinių 
apie Lietuvą, parodyti, kaip 
lietuvių tauta pavergtoje tėvy 
nėję ir kitur kovoja už savo 
laisvę. Kadangi svetimieji do 
misi musų liaudies kultūra, 
norima duoti ir naują Mila
šiaus išleistų lietuvių dainų 
bei pasakų leidimą.

— Vydūnas, neseniai atšven 
tęs savo 84 m. sukaktį VLIKo 
pirmininkui M. Krupavičiui 
atsiuntė laišką, kuriuo nuo
širdžiai dėkoja VLIKui ir jo 
nariams už jo pasveikinimą. 
Iš Detmoldo Vydūnas buvo iš 
vykęs į Bad Pyrmontą sustip 
rinti sveikatos.

-- Per Verbas URT valdy
tojas a. i. prof Z. Ivinskis 
buvo išvykęs į Paryžių, kur 
su Lietuvos atstovu Prancūzi 
joje Dr. S. A Bačkiu tarėsi 
užsienio politikos klausimais 
Ta pačia proga su prof. J. 
Baltrušaičiu buvo aptarti kul
tūrinės propagandos reikalai 
Ten taip pat susitiko su žino 
muoju amerikiečių žurnalis
tu L. Schweitzeriu, kuriam 
suteikė naujausių žinių apie 
Lietuvos bylą. Iš Paryžiaus 
Mr, Schweitzeris išvyko į Is
paniją ir Portugaliją padary
ti interview su Franku ir Sa- 
lazaru.

— Balandžio 22-25 d URT 
valdytojas i. a. prof. Z. Ivins 
kis ir min. Ed. Turauskas da 
lyvavo konferencijoje Bonno- 
je, kurioje buvo sudarytas vo 
kiečių komitetas krikščioniš
kai kultūrai ginti. Tas taut, 
komitetas priklauso tarptau
tiniam komitetui, į kurį įeina 
keliolika Europos tautų, jų 
tarpe ir lietuvių. Bendradar
biaudamas artimai su VLIKu, 
vokiečių komitetas yra išlei
dęs įspūdingą brošiūrėlę «Hil 
feruf aus den Waldern Litau- 
ens», kurioje yra išspausdin
tas partizanų laiškas Popie
žiui, pavaizduojant Lietuvoj 
vykstančius žiaurumus ilius
tracijomis. Kadângi į konfe
renciją buvo susirinkę rinkei 
niai vokiečių dalyviai iš par
lamento ir įvairių organizaci 
jų, mūsų atstovai turėjo pro
gą sueiti su jais į glaudų kon 
taktą. Ta proga buvo aplan
kyti kai kurių parlamento frak 
cijų vadai, visa eilė parlamen 
to narių ir įvairių asmenų. 
Pažymėtina, kad konferenci
jos metu, kadangi toji brošiū 
ra apie Lietuvą buvo išdalin
ta visiems dalyviams, Lietu
vos klausimu buvo daugiau
siai kalbėta. Kalbas pasakė 
abu mūsų taut, grupės krikšč 
kultūrai ginti atstovai. Tose 
vokiečių komiteto «krikštyno 
se» iš užsienio atstovų daly
vavo prancūzų ir lietuvių ats 
tovai. Buvo paskleista Lietu

vos klausimu literatūros ir 
įteikta eilei asmenų min. E. 
Turausko paruošta promemo- 
rija apie genocidą Lietuvoje.

— Balandžio 20-24 d. Vokie 
tijoje įvykusioje Dusselforfo 
mieste tarpeuropinėje konfe
rencijoje socialinei taikai įgy 
vendinti lietuviams atstovavo 
Dr. P. Karvelis. Konferencijos 
uždavinys — susipažinti su 
samdinių dalyvavimo formo
mis įmonės išdavose. Konfe
rencijoj dalyvavo mokslinių 
institutų žinovai, įmonių atsa 
kingi vadovai, profesinių są
jungų atstovai tiek iš įvairių 
Vak. Europos kraštų, tiek ir 
iš anapus geležinės uždan
gos esančių tautų. įdomiau
sias pranešimas buvo prancū 
zų atstovo pono Schueller 
apie proporcinį dirbančiųjų 
atlyginimą Prancūzijoje, kurį 
ten praktikuoja apie 3.000 
įmonių, jungiančių daugiau 
kaip 80.000 dirbančiųjų. Iš 
mokamo priedinio atlyginimo 
vidurkis siekia 20 proc. Pa
gal šią sistemą dirbančiųjų 
atlyginimas automatiškai pa
kyla tiek pat, kiek pakyla 
įmonės gamyba. Konferencija 
savo atsilankymu pagerbė 
Vak. Vokietijos darbo minis- 
teris Storch, kiti ministerial 
atsiuntė sveikinimus. Suglaus 
tai padėtĮ Pabaltijo valstybė
se konferencijai pavaizdavo 
Dr. Karvelis, abieju kaimy
ninių Pabaltijo valstybių de
legacijos pavestas padaryti 
bendrą pranešimą.

— Balandžio 15 d. Prancū
zijos švietimo ministeris An
drė Marie kartu su svarbiau
siais savo bendradarbiais pri 
ėmė pavergtųjų kraštų profe 
sorius. Lietuvos profesoriams 
atstovavo prof. J. Baltrušai
tis, VLIKo patarėjas kultūri
niams reikalams. Iš kitų pa
vergtųjų kraštų dalyvavo ru
munų. jugoslavų ir čekoslo- 
vakų profesoriai, po vieną iš 
kiekvieno krašto Pasimaty 
mo tikslas - teirautasi, kuo 
Prancūzija galėtų kultūrinėj 
srity padėti pavergtųjų kraš
tų profesoriams - intelektua
lams, jauniems mokslininkam® 
studentams etc Tuo reikalu 
prof. J. Baltrušaitis, surinkęs 
reikalingus duomenis. įteiks 
atskirą memorandumą.

— Iš e. BALFo pirmininko 
p. JAV-se A. Devenienês gau 
tas pranešimas, jog j JAV kon 
gresą yra įneštas naujas i s t a 
tymo projektas (H. R. 73761, 
kuriuo lietuviai, atrodo, galės 
pasinaudoti mūsų emigracijai 
į J.A.V. palengvinti. Jei įsta 
tymas bus priimtas, ypač 
dviem specif, paragrafais 
(“German etnies" ir “Refuge
es”) galės pasinaudoti Maž. 
Lietuvos ir Klaipėdos krašto 
lietuviai. BALFo centras pa
prašytas paduoti tikrą skaičių 
lietuviu, norinčių da»’ emigruo 
ti į JAV. paremtą vardiniais 
sąrašais ir adresais. Tuo rei
kalu susisiekta su VLIKu, 
BALFo pirmininku prof. J. B. 
Končiumi Europoje ir BALFo 
įstaiga, taip pat Maž. Lietu
vos Taryba.

— Gautosiomis iš J. V. ži
niomis «Amerikos Balso»«pa
reigūnai J. B. Laučka ir pulk 
K. Grinius gegužės 2 d. išs
krido į Vokietiją. Jie apsigy
vens Munchene ir ten suorga 
nizuos AB lietuviškojo sky
riaus padalinį. Transliacijos 
iš Muncheno numatemos pra
dėti gegužės 15 d. Tikslus 
jų laikas bus paskelbtas vė
liau, pirmoj eilėj per «M. L.»

— Laisvosios Europos NC 
pirminininkas admir. Milleris 
New Yorke buvo suruošęs 
pietus, į kuriuos pakvietė 3

NAUJIENOS IŠ LIETUVOS
— Kolchozų baudžiava. — Kaip su bažnyčiomis? — Kaip laikosi gimnazistai? — Koks lie
tuvių procentas miestuose? —- Kaip su šeimomis pabėgusių į vakarus?— Ar verčiama te
kėti už rusų? — Susirašinėjimas su Sibiru ir užsieniu. — Ar gali keliauti? — Ar yra grį

žusių iš Sibiro?
Kolchozai! suvarytiems ūki

ninkams dabar beveik neįma 
noma nei karvę sau išlaikyti 
nes nuo jos tektų duoti per 
metus daugiau kaip 600 sva

Amerikoj rinkimų propaganda pasiekia ir tolimiausius pro
vincijos užkampius. Čia vienas propagandistas kalba su 

Amerikos ūkininkų.

Pabaltijo valstybių diplom 
atstovus ir tų pačių valstybių 
patariamųjų grupių pirminiu 
kus. Iš lietuvių pusės dalyva 
vo min. P. Žadeikis ir V. Si
dzikauskas. Ta proga apsvars 
tyta ir paryškinta visa eilė 
svarbesnių laisvinimo klausi
mų. Min. P. Žadeikis taip pat 
dalyvavo PLG posėdyje.

— Balandžio 24-28 d. Berly 
ne posėdžiavo Laisvųjų Žur
nalistų Federacijos kongre 
sas. Federacijai vadovauja 
lenkas B. Vieržbianskis, jai 
priklauso apie 1.800 antikomu 
nistinių žurnalistų. Lietuviams 
atstovavo iš Paryžiaus nuvy
kę pulk. Lanskoronskis. Šver 
mickas ir Markevičius, iš Lon 
dono St. Kuzminskas, be to. 
dar dalyvavo Petkevičius ir 
Macevičius.

— S. m. balandžio mėn. Pa 
balti jo Moterų Tarybos Lietu 
vių Atstovybė Tremtyje buvo 
priimta pilnateisiu nariu į 
tarptautinę mot. or-ją Ameri
koje General Federation of 
Women’s Clubs. PMT Liet 
Ats. centras Amerikoje jau ir 
anksčiau sėkmingai bendra
darbiauja su GFWC, tačiau 
ši plačiai išplitusi or ja pareiš 
kė noro bendradarbiauti tie
siogiai su tremties lietuvėmis 
kurios yra arčiau savo paverg 
tos tėvynes ir turi geresnius 
ryšius su savuoju kraštu. Ka
dangi GFWC yra net į savo 
statutą įsirašiusi kovoti su 
bolševizmu, šis jos iniciaty
vas parodytas dėmesys lietu
vėms moterims yra reikšmin
gas ir. reikia tikėtis pasitar
naus ne tik mūsų tėvynės rei 
k*’lni. bet apskritai antibolše- 
vikínei propaerandai. PMTLA 
valdyba Amerikoje sudaro: 
p.p. B. Novickienė (pirm.), L 
Banaitienė. B Mašalaitienė, 
Kožukauskienė. S. Narkeliū- 
naitė, L. Dirklenė; Vokietijo
je įgaliotinės yra A. Grinie
nė ir A Zundienė.

rų pieno. Už vežimą šieno 
tenka atidirbti 90 darbadienių 
o karvei per žiemą reikia 
bent 2 1/2 vežimo. Taigi Lie
tuvos ūkininkai beveik jau 

nebeturi nei vienos savos kar 
vutės.

Laikantiems mažą, kokio 
pusantro akro daržiuką, į ku 
rį įeina ir pastatai, reikia mo 
keti 50 rubliu nuomos, 6 cent 
neriai bulvių, duoti apie 100 
svarų mėsos.

DARBO DIENOS NEMA 
TUOJA VALANDOMIS

Darbas kolchoze būtų — 8 
vai. per dieną, tačiau darbo 
laikas ne valandomis matuo
jamas. o darbo normomis. Sa 
kyši m, artojui skirta suarti 
vienas hektaras po 20 arų že 
mės per dieną (vienaš hekta
ras turi arti pustrečio akro). 
Tai daugeliu atveju neįmano 
ma padaryti per 8 vai., ypač 
kai kolchoze tiek pristinga pa 
šaro. kad į pavasarį net ir 
arkliams tenka iš stogų plėš
ti šiaudus.

KOLCHOZU BAUDŽIA
VA

Vyrai kolchoze per metus 
privalo išdirbti 250 darbadie
nių. moterys — 150. Jei jų ne 
išdirba - baudžiami kaip sa 
botažninkai. Per vieną darba 
dienį nustatyta parvežti 20 ve 
žin ų javų iš lauko. Kadangi 
tenka vežti su minėju, tai 
dviem jau norma — 4Ò.

Kai tik javus nupiauna, ge
riausios grūdus tuoj iškūlę 
turi atiduoti «valstybei», tada 
palieka sėklai, tada atpilia 
neva vaikų darželiui, prieg
laudai, ir tik mažus likučius 
dalina kolchozininkams Nors 
vieton tų dirželių motinos 
išeidamoe į darbą vaikus daž 
nai palieka ant pečiaus.

-- Žim.u kolchozininkų šei
mų — pasakoja Grišmanaus- 
kas, kur vyras išdirbo 200 
darbadienių, o moteris 150 ir 
abudu už tai gavo 2 1/2 cent 
nerių grūdų, arba apie 250 
svarų.

Žmonės nebegali išsilaikyti 
ir dalis turės žūti.

MIESTO DARBININKAI

Miesto darbininkai irgi turi 
atlikti normas. Jų atlyginimas 
300—350 rublių mėnesiui, tuo 
gi tarpu brezentinės kurpės 
kaštuoja 64 rubliai, odiniai 
batai — 400 rublių, drabužių 
eilutei (kostiumui) medžiagos 
sunku gauti, bet sn visu pa
siuvimu kaštuoja apie 2,000 
rublių. Rugių centneris (apie 
110 svarų) kaštuoja 100 rub
lių. Lietuvoje apie krautuves 
jau stovi eilės žmonių, mote
rys su vaikais (vyrams daž
niausiai tenka būti darbe).

Eilės sustoja, kai sužino, 
kad atvežė kokių prekių. To 
kių dalykų kaip cukraus, mil 
tų, gaunama tik prieš šventes 
ir tai ribotas kiekis Dažnai 
dar verčia, kad pirkdamas 
cukraus, atatinkamą svorį 
pirktumei ir sovietų propa
gandinių brošiūrų.

DU TREČDALIAI BAŽ
NYČIŲ UŽDARYTOS

Jaunas, 19 metų žvejys, Ed 
mundas Paulauskas, neseniai 
dar iš gimnazijos suolo. Jis 
pasakojo, kad jau apie 2/3 
bažnyčių yra uždarytos, pa 
verstos sandėliais, kareivinė
mis. Dar tebesančioms atda
roms uždėti dideli mokesčiai.

Žmonės iš paskutinių neša 
savo auką, nes bažnyčios da
rosi vienintėlė paguodos vie
ta.

Oficialiai — į bažnyčią vi
siems laisvė eiti, bet jei pati 
ria, kad tarnautojas lanko 
bažnyčią, .jo tarnyba labai ne 
tikra. Tarnautojąi turi eiti baž 
nyčion slapstydamiesi.

JAUNIMAS

Lietuvos jaunimas — gerai 
laikosi. Jei stoja į komjaunno 
liūs, tai per prievartą. Nebūsi 
komjaunuoliu — uždarytas 
kelias į mokslą. Kaikurie gim 
nazistai iš pradžių atsisakinė 
davo įstoti, teisindamiesi, kad 
partizanai (klasėje reikia sa
kyti - banditai) gali jų tėvus 
likviduoti.

Septintos, aštuntos klasės 
gimnazistai siunčiami agituoti 
Atostogų metu verčiami pla
tinti propagandinę literatūrą

Pirmieji į komjaunuolius įsi 
rašė tokie pushculiganiai. Vie 
na jų grupė kartą užpuolė pi 
lietį. apgrobė. Vėliau tas pa
matė vieną komjaunuolį jo 
paltą beųešiojantį. Pasiskun
dė policijai. Ar manot, kad 
tas gelbėjo?!

Baigus žvejui pasakoti, pra 
sidėjo paklausimai: Čia ir pa 
tiekiame jo įdomesnius su 
atbėgusių atsakymais:

— Koks procentas lietuvių 
dar pasiliko įvairiose vietose?

Vilniuje. Klaipėdoje lie
tuvių apie 50%, panašiai Šiau 
liuose ir kituose didesniuose 
miestuose. Kaimuose rusai 
prisibijo kurtis, nebent kokie 
kolchozų pareigūnai.

— Kaip su šeimomis tų. ku 
rie pabėgo į užsienį?

Daug pareina nuo lo, kokią 
padėtį užėmė vokiečių oku
pacijos ir nepriklausomybės 
laikais. Augštesnių valdinin
kų, turtingesniųjų šeimos iš
vežtos.

(Nukelta į 4 pusi.)
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Metines Diena Mekeje.
Šiais metais Motinos Dieną 

šventė visos trys Lietuvių Są 
jungos Brazilijoje išlaikomos 
mokyklos kartu Ji įvyko 11 
gegužės 15 vai. Dariaus-Girė
no salėje. Mokoje.

Prieš pradedant programą 
visom motinom buvo prisegta 
prie krūtinės po gėlę. Įžan
gos žodį tarė gerb. Lietuvos 
Konsulas p. A. Polišaitis, nuš 
viesdamas šios šventės pras
mę ir svarbą. Po to buvo su
vaidintas Paroles Pažėraitės 
scenos vaizdelis «Tegyvuoja 
Mamytės». Šį patriotišką pe
dagogišką veikalėlį su įsijau
timu suvaidino Mokos mokyk 
Ioh liet, kalbos lankytojos: Ni 
jolė Pupienytė, Elena Vinkaus 
kaitė, Vanda Deksnytė ir Al
dona Kaškevičiutė.

Vilos Belos mokyklos liet, 
k. pamokų lankytojai gražiai 
padeklamavo S. Čiurlionienės 
scenos vaizdelį «Motinėlei». 
Trumpą sveikinimo kalba ma 
loniu balsu pasakė tos mokyk 
los mokinė Vera Melkunaitė, 
o pagrindines kūrinio roles 
vykusiai atliko Giedrė Valei
ka itė ir Antonija Sėjunaitė.

Paskui jungtinis Mokos ir 
Vilos Belos choras, muziko 
L udo Palioko vedamas, dar
niai sudainavo 7 dainas. O 
taipogi, to paties p Liudo Ra 
lieko pamokytos Mokos moky 
klos liet, pamokų lankytojos 
seserys Jonė ir Danutė Noru 
šytė švelniai padainavo solo 
«Kad aš jojau* ir «Žydinčios 
gėlelės».

Kaip Mokos mokyklos mo
kinės pasižymėjo baletiniais 
numeriais, taip Vilos Bel is

mok. liet, kalbos pamokų Jan 
kytojos — lietuviškų žaidimų 
atlikimu. Nijolė Pupienytė su 
šokių mokytoja Marija Vagne 
ryte įdomiai sušoko valsą 
«Kapitonas»; Elena Vinkaus- 
kaitê grakščiai atliko šokį 
«Prisikėlimas kalnuose»; Lidi 
ja Vinkauskaitė ir Onutė Deks 
nytė vaikiškai gražiai atliko 
«Plaštakių šokį», o taipogi 
Vanda Deksnytė, Jone Vin
kauskaitė ir Aldona Kaškevi
čiutė įdomiai pašoko valsą 
«Dunojaus bangos». Ir pati 
šokių vedėja, p-lė Marija Vag 
nerytė sušoko solo šokius 
«Pavydulys» ir «Svajonė», ku 
riuos atlikdama įrodė padariu 
si didelę pažangą šokio me
ne. Vilos Belos mokyklos mo 
kinės gražiai atliko lietuviš
kus žaidimus «Tik tik», «Aš 
einu į svečius». «Oi kai aš» 
ir «Oi putė putė». Tuos žaidi 
mus išmokė ponia Jadvyga 
Valeikienė, kuri ne tik visas 
tris dukreles leidžia į lietuvių 
kalbos pamokas, bet ir mie
lai prisidėjo su savo žiniom 
prie šventės parengimo.

Eilėraščius gražiai dekla
mavo: Vilos Belos mok. mo
kinės - Giedrė Valeikaitė (ji 
taip pat paskambino pianu du 
kūrinius), Gražina Valeikaitė, 
Antonija Sėjunaitė, Antanas 
Šėjunas, Gražina Gudavičiūtė 
Nijolė Vinkšnaitytė, Mokos 
mok. mokiniai - Gene Ratau- 
taitė, Rikardas Braslauskas ir 
Mirna Braslauskaitė; Vilos 
Anastazijos mok. mokiniai — 
Gražina Kubiliúnaíté, Vytas 
Petraitis ir Jadvyga Patins-

(Nukelta į 4 pusi.)

J. Rimšos «Ladeira»

Dailininkas Jonas Rimša, garsinąs savo genialiais pa
veikslais Lietuvos vardą visame pasaulyje, nes jo paveikslai 
ir jo garbingas vardas plačiai pasklido, dabar vieši S. Paulyje

KAROLÉ PAŽĖRAITĖ

Buk Pasveikinta, Vi liga i le!
(Paskaičius Petronėlės Orintaiiės «Viligailę»)

Vasarojai žalieji 
Ten, Dubysos laukuos, 
Ir keleivis regėjo 
Senų liepų alėją, 
Balto klevo vartus (7 pusi.)

Toj sodyboj tu, Viligailę, gimei. Tavo tė
vas, teisingas orus Tąutrimas, «buvo daugel ke 
liovęs po Europos šalis, bet mieliausias jam sa- 
5as žilas uosis ir klevas». O tavo motina «kaip 
šiltadaržio rožė». Bohemijoj Tau trinto nuskinta, 
Adelaidė. Juodu labai mylėjosi, bet tavo motiną 
kankino tėvynės ilgesys, kuris ją pakirto mirti
nai Mirties patale ji tarė tavo tėvui:

— Kvapios gėlės žydi čia tavo palangėj,
Ir paukštelių čiulbesys žaliuos medynuos, 
Ir jaunimo dainos - kaip sultingas vynas, 
B t palinko siela j tą vieną brangią — 
Kūdikio džiaugsmų ir protėvių padangę...

(10 pusi.)

Ji pasišaukė tave ir tavo brolį Skaidrfiną, 
įsakydama niekad nepalikti savo žemės, nes

Tėviškės dulkelė yr verčiau už auksą,
Už perins žemčiūgų, deimantą brangiausia»

(13 pusi.)

Tavo mamytė mirė, o tuoj ir tavo tėveliui 
buvo lemta atgulti Dubysos pakrantėj. Metams 
bėgant, išaugęs ąžuolu Skaidrūnas ir tu, Viligai- 
le «į mamytę tartum lašas panaši».

* aug svajonių sielą siaučia
Ir vilioja į nežinomas marias, (15 pusi.) 

bet judu menat «tėvų legendą skaudžią» ir tu 
«vieniša dtinuoji savo rėme». Nieks tavo jaut-

------------------------------------ i-------------------------- -/
trios širdies neužkariauja. Tačiau likimas jau ta 
vęs tykauja:

Už trijų kalnų ir upių devynių, 
Tolimoj Gudonių karalystėj, 
Ponas ir valdovas tūkstančio tarnų 
Ir žmonių, kur vien vergais vadintis drįsta- 
Galingasis karvedys Galvenas
Ieško vesti sau septintą žmoną .. (16psl.)

Ir štai:
Kartą mėlynas laivas
Čia paklydo iš marių, 
Ir senyvas keleivis 
Keistą žodį jam tarė:
Už kalnų tolimųjų — 
Užmatyt negali...
Ąžuolynai lapoja —
Ten mergaitė pily.. (17 pusi.)

Tad skuba Galvonas su šimtu palydovų ta
vęs pamatyti. O išvydęs nustemba:

Baltoj drobėj -- laukų lelija, 
Auksu pliska plaukai!
Dailesnės nė vienoj pilyje
Tu dar nesutikai...
O jau akys - tai lino žiedai.
Kad suspindi rasa...
— Tokio grožio I gšiol neradai
Nė vienuos namuose... (19 pusi.)

Bet tavęs, Viligailę, nedžiugina brangios 
Galvono dovanos. Jis pyksta, tačiau užsispiria 
tave gauti. Tu tyli nusiminusi, bet tavo brolis 
taria svečiui nemalonų žodį, kad tu jo nebusi. 
Galvonas niršta, sakydamas, kad už auksą viską 
galįs gauti. Jis tau iškaldinsiąs deimantinę me
nę. «Viską perkam, tik, deja, ne širdį, meilę», 
— atsako jam Skaidrūnas.

Galvonas nenori klausyti ir nesupranta 
Skaidrūno žodžių. Jis temato:

Tas veidelis — kaip pienas, 
Garbiniuos — žalios rūtos, 
Akyse — mėnesienos..
Ir — jo geismas kaip plienas:
— Turi mano ji būti! (23 psl.)

Norėdamas tave nugalėti, jis, nusižeminda 
mas, atsiklaupia prieš tave, lino mėlyno merge

le, vienplaukis, ir basas ir žada tau didžiausius 
lobius savo pilyse, tave vieną temylėti, kaip vie 
nintėlę savo žmoną, nes tave, kaip deivę pamy
lėjęs.

Skaidrūnas stovi nusiminęs. O tau, Vfligai 
le, svetinio valdovo žodžių sujaudintai, nurieda 
ašara skaidri, nes jau «svajonė svaigsta tau šir 
dy ir laimės juostą širdis juosia», bet tu, prisi
minusi «mamaitės širdį graudžią», atsakai:

Už meilę, jaunus troškimus
Aukščiau pakyla jaunas balsas...

Svetur, kad ir puikioj pily —
Laimužė bus toli... (31 pusi.)

Tėvynės dulkė tau brangi, 
Kai josios netenki...
Ką čia mylėjai, kuo džiaugeis —
Nepirksi pinigais... (32 pusi.)
Ir kas karalių karūna, 
Jei siela alkana?...

Ir tu liepi Galvonui su jo palydovais grįžti 
namo. Te jis pasijieško sau mergaitę savo tėvų 
šaly. Galvonas, kaip liūtas, įžeistas, rūstus...

Gudonių krašto vyrų kraujas
Tartum ugniakalnis staigus —
Čia myli, juokiasi ar džiaugias.
Čia siunta svaidydams žaibus... (36 pusi.)

Viligailę, tu savo jautria širdimi jauti Gilti
nę besiartinančią ir meldies, dar norėdama ją 
atitolinti:

— Viešpatie, sakyki,
Argi aš kalta,
Kad nenoriu būti
Toliu nutrenkta? (38 pusi.)

Bet galingojo Galvono, kurį tu, kaip «kirmi 
na pastūmei, kerštas gailesčio nežino!»

Staiga švilptelia Galvonas
Laukiniu spiegimu. (40 pusi.)

Jo tarnai, lyg vilkai, pasileidžia pirmyn ir... 
tu “suminta negyvai”, o Skaidrūnas, norėjęs 
tave gelbėti, “guli kraujo klane”.

Tu žuvai, Viligailę, bet tave žemaičiai tebe 
šlovina, kad “už puikaus valdovo meilę tau brán 
giau sava šalis!”
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Kunigo
JUOZO JANILIONIO 

svarbieji gyvenimo 
bruožai

(Autobiografija 60 metų am
žiaus sukaktuvių proga).

(Tąsa iš Nr. 150)

ŠIAURĖS AMERIKA.

A. a. praloto Krušo ir kuo. 
Paškausko kvietimu atvykau 
j Šiaurės Ameriką, kad asme 
niai išaiškinti tenykštiems He 
tuviams vienuoliams reikalą 
pasiimti dvasios reikalų ru- 
pinimą Argentinoje. Šį nusis
tatymą turėjau tik susidūręs 
su išeivija. Kaune buvau kla 
binęs Tėvus Marijonus, kurie 
buvo pasižadėję provinciolo 
kun. Tatoraičio lupomis, už 
trijų metų tai padaryti, bet 
pasuko į Vladivostoką; Tori- 
ne prašiau salieziečių ir tie 
atsisakė. Š. Amerikoje pra
džioje kreipiausi į La Salete 
kongregaciją, kurioj buvo lie 
tuvis vice-provinciolas kun. 
CibulsKis ir dar keletas vie
nuolių. Pažadėta «patiešyta», 
bet neduota «nesugriešyta».

Čikagoj, kurioj tenka pabu 
ti daugiau pusės metų, suėjau 
į artimesnius santykius su Tė 
vais Marijonais, kurie galų 
gale, jau aukščiau minėtųjų 
dvasiškių ir dar kun. Albavi- 
čiaus įtaka, pasiėmė šios mi
sijos. kuriai padėjau sutvar
kyti formalumus su Buenos 
Aires Arkivyskupijos Kurija.

Pasiekęs savo uždavinį, ga 
Įėjau lengviau atsikvėpti ir 
pamatyti Ameriką nuo Nau- 
jorko iki Kalifornijos. Ypač 
buvo įdomu susipažinti su lie 
tuviškų parapijų ir vienuoly 
nų veikla. Nepasilikau ir nuo 
viešo parodymo: visur kur bu 
damas arba pamokslus sakiau 
ar prakalbas, kaip prie Da
riaus ir Girėno paminklo bei 
piknikuose; rašinėjau į «Drau 
gą> ir kaikuriuos žurnalus. 
Charakteringa prisiminti Los 
Angeles lietuvių susirinkimą, 
kuris buvo sukviestas specia 
liai paklausyti mano prakal
bos. Atmosfera nebuvo labai 
palanki, kadangi dalyvavo ne 
mažai raudonųjų, kurie jau 
iš principo nemėgsta kunigų. 
Po mano prakalbos, atsistojo 
viena ponia pažangi ir sako: 
aš pirmą kartą Amerikos gy
venime išklausiau kunigo pra 
kalbą, kurioj jis nepaprašė 
aukų. Tai buvo Račkauskie
nė, sena aušrininke.

Stebino mane Amerika vi
sokiais budais, bet aš jos ne 
supratau, kaip kokio sfinkso. 
Mačiau jos milžinišką tekni- 
ką ir sumaterijalizejusią sie-

Naųjienos is Lietuvos
(Tąsa iš 2 pusi.)

— Ar verčiamos pabėgusių 
jų žmonos tekėti už rusų?

-- Tokios viešos ir aiškios 
prievartos nėra, tačiau sten
giamasi sumaišyti šeimas, su 
rusinti. Patys lietuviai tam la 
bai priešinasi. Aš težinau tik 
keturias lietuvaites, kurios iš 
tekėjo už rusų, bet nežinau 
nei vieno lietuvio, kurs būtų 
vedęs, rusę — pasakė kpt. 
Kublickas.

— Ar vienkiemių trobas ga 
bena į kolchozo centrus?

— Už savo pasistatytas tro 
bas ūkininkai turi mokėti bent 
po 120 rublių metams nuomos 
Kadangi jaučiamas netikru
mas, niekas trobų netaiso. 
Jos palaipsniui nyksta, per
keliamos ir einama prie to, 
kad suvarys visus į kolchozo 
centrą.

— Ar leidžiama siųsti laiš
kus į užsienį?

— Parašius reikia nunešti 
į paštą neužlipinus ir netiždė 
jus pašto ženklo. Užsirašo 
siuntėjo pavardę Ateina laiš 
kų ir iš Amerikos, bet tai ga 
na pavojinga. Juk visi Lietu
vos gyventojai turėjo užoildy 
ti blankus, ar neturi giminių 
užsieny. Žinoma, niekas nesi 
gyrė turįs, o jei ateina laiš
kas — jau ir komplikacija. 
Buvo atsitikimas, kad atėjo 
iš Amerikos laiškas su 50 do 
leriu. Juos iškeitė už tai te
duodami 35 rublius. Iš senų 
amerikiečiu mažiau pavojin 
ga gauti laiškus. Apskritai su 
sirašinėjimas gali atnešti 
daug nemalonumų ir pavojaus

— Kaip laikosi nuo seniau 
Lietuvoje gyvenę rusai?

— Iki 1947 metų buvo gana 
aštroki lietuvių atžvilgiu, ta
čiau kai 1948 ir 1949 m. me
tais ir juos suvarė į kolcho
zus, ir jie įnirto prieš bolše
vikus. Lietuvoj augę dabar 
save linksta vadint lietuviais.

— Kaip atrodo Klaipėdos 
kraštas ir miestas?

— Pats miestas sudaužytas
o Klaipėdos vienkiemiai pa
versti sovchozais ir kolcho
zais.

— Kaip su elevatoriais ir 
cukraus fabrikais?

— Elevatorių yra net dau
giau — reikia gi tvarkyti py 
liavas, cukraus fabrikai ne 
visi veikia.

— Ar gali lietuviai keliauti?
— Teoretiškai galima ke

liauti nuo Baltijos iki Juodų
jų jūrų ir toliau, tačiau -- 
reikia turėti pinigų,leidimą ir 
atleidimą nuo darbo, o tų są 
lygi) Lietuvos žmonės neturi.

— Ar y ra grįžusių iš Sibiro?
— Labai mažai. Žinau du 

vaiku kurių tėvai žuvo, buvo 
sugrąžinti, ir jie jau nebemo 
kėjo lietuviškai. Tik rusiškai 
su jais buvo galima susikal
bėti. Viena'iš Sibiro parvažia 
vusi motina buvo nuteista 15 
metų, o jos duktė — 8 me
tams, — kalbėjo Grišmanaus- 
kas.

— Ar tebeveikia partizanai?
— 1948 metais beveik išti

sos apskritys buvo jų kontro 
Įėję. Bet į kiekvieną valsčių 
atsiuntė rusų įgulas Dabar 
jų veikimas susilpnėjo Yra 
bet jie laukia progos ir rei
kalo..

— Sunkios gyvenimo sąly
gos padidina susirgimų skai
čių, o vaistų nebuvimas labai 
apsunkina gydymą.

— Kaip su tais, kurie grįžo 
iš Vokietijos stovyklų?

— Kaikuriuos išyežė į Si
birą, kitus iš darbų mėto.

— Ar gali susirašinėti su 
išvežtais į Sibirą?

— Laiškus į Sibirą mažiau 
tikrina. Ateina laiškai iš Si
biro. Žmonės visi išsiilgę lais 
vės ir grįžimo.

— Ar Lietuvoje girdimas 
Amerikos Balsas?

— Iš pradžių buvo lengviau

lą: kartais atrodė, kad ji sto
vi ant vulkano, kurs tuoj tuoj 
išsiverš ir užgniauš visus 
«goot times» troškimus.

(Daugiau bus)

SKAITYK IR PLATINK

«MÜSU LIETUVĄ»

Jprindys & Čia
PARDUODA

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS, 
balso grynumas, skambumas

Sprindys 8c Čia — Largo S. Jose 1.
Kaip niekur kitur, prieinamiausiomis kainomis. 

Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui

Tūkstančiai vyrų ir moterų iš visų pasaulio kraštų įgyven
dino savo svajones ir viltis Amerikoje. Tarp jų ir D r. Char
les Slong iš Bakersfield, California. Gimęs Kinijoj. 13 met. 
amžiaus atvyko Amerikon, kur iš darbo sutaupo išėjo moks
lus. Liūoslaikį praleidžia žaidžiant kortomis savo šeimoje.

klausyti. Dabar pad’dėjd. truk 
dymas, tačiau, bent miestuo

se, žmonės dar turi pajėges
nių aparatų ir pasiklauso.

Iš «Draugas».

Industria e Comercio de Calçados

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

Rua Javaes, 719 - São Paulo

Madeiras do Brasil
PERES 8c PRANAS LTDA.

Importação — Exportação
Raktinė: - Av. Churchill, 94 - ll.o nnd. - sala 1110 

Rio de Janeiro - Fones: 52-0229 e 32-6265
I Em Minas Gerais:
II Peres & Cia. Ltda. - Leopoldina - R. Providencia, 71

J other Peres de Resende - São Pedro dos Ferros
li Amadeu Cesar Machado - Nanuque. Minas.

(pabaiga iš 2 pusi.)
MOTINOS DIENA MOKOJE 

kaitė. Taipogi nuotaikingai at 
pasakojo «Motinos vardas vir 
šum debesų» Vilos Belos mok. 
mokinys Antanas Tyla.

Reikia pasidžiaugti, kad see 
noje pasirodė ir nemaža ma 
žųjų svečių, kurie, negalėda
mi lankyti lietuvių kalbos pa 
mokų, jau nuo mažų dienų 
jaučia pareigą dalyvauti lie
tuviškuose parengimuose. Bū 
tent, pasirodė Rimgaudas Jū
ra ir Asta Vinkšnaitytė, vai
kiškai gražiai padeklamvoda- 
mi eilėraščius; Robertas Van 
cevičius, vykusiai pagroda- 
mas akordeonų; Pranas Bla
ževičius, gražiai pagrodamas 
smuiku; Jonė Bratkauskaitė, 
gražiai paskambinusi pianu ir 
sesutės Aldutė ir Silva Bogus 
lauskaitės, meiliai sudainavu
sios duetą.

Programos pranešėju buvo 
Vilos Anastazijos mokyklos 
mokytojas Stasys Kubiliūnas. 
Publikos prisirinko pilna salė.

J. V-tė.

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 

(ančių (Cr, 50.000) kruzeirų 
ir su mėnesine nuoma. Cr,* 

1 500.
Praça São Josę Nr. 

Vila Zelina

Reta proga!

Pigia kaina - geromis są
lygomis - su. didele fregezija

Parduodamas Baras

AV. PAIS DE BARROS, 55
Tartis ten pat vietoje.

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

BALDŲ SANDELĮ
DR. GIACÀGLINJ. 71-C V. ALPINA.
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PRAÇA SÀO JOŠĖ, 1 V. ZELINA — S. PAULO

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 
. NAŲJANYB1U

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų,
Įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių- 

' ' ' : • "7 ‘ .

fogonų. siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t
, Visa tai galima- gauti UŽ PINIGUS ARBA

• r$ 1ŠS1M OKĖJIMU!.

t

Prie pat autobuso Nr. 93' sustojimo vietos
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JONAS VARNAUSKAS

| H E K AN I KOS DIRBTUVE 
į Gaminami įvairiausių braižinių vitražai, 
: vieliniai tinklai tinkavimui ir tvoroms, 
i langų stiklų apsaugos, užtvaros, geležinės 
i durys ir vartai, banguotos skardos durys 
i pagal mąstą.

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

' išsimokėtinai.

& FILHOS
Telefonas (recados) 3-0710

■Rua 12 N.o 3 9 — Vila' Želi na 
Avenida Zelina N.o 714 — (iundos) 
Caixa Postai 4118 •— São Paulo

■■iijiiiiniiniiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiraiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiĮiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiuiiiūiiniiiiriUiiiiii.iiiriL.

i«vn<

RUA BARAO DE ITÁPETININGA, 275 — 7 AND. — SALA 73 
TEL. 34-7482 — SÃO PAULO

čitRiiiiiitiiiii;iiH':uiiliii!iilitiiiiiititttiU(iitiiiiuitiii.iii:.u.i>iu:iiiii«iiiuiit:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiti!iiiiii»i,iiiiiiiiiiiiiiiitiiuiiii:iiit>iiiiiiiiiiiiii>i>uiii<iiiiu>iiiiiiiii!iiiHiii4iniiiii;t:ii:iiiiiii;

J J

ĮKURTA 1890 METAIS

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

dažais ir pastele.
A R T H U R S C HM ID T

Priimami pakvietimai į namus — Senų portretų reprodukcijos 
RUA SÃO CAETANO, 4'47 -r- T E L . ' 4-5 57 6 — SÃO PAULO

Prydutô da COMPANHIA PROGP^SSO NACIONAL - Rua Jose Paulino. 717 - Fone 51-7277 - São Paulo

SKUBIAI REIKALINGI į me 
kanikos dirbtuvę šaltkalviai - 
(sereleiro) atlyginimas geras 
kreiptis: Av. Zelina, 714 - fun 
dos.

(■■■■■■■■■■■■■m

S^adic Dirbtuvė ir Laboratorio
À !l €■ I! IR ID A J II ID II ll\ A

RUA BENJAMIN CONSTANT, 103 — São Caetano do Sul

iiiiiiiiiiii.tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiyitiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHHHiiiiiiiiiiiiiiiiiH!  iiniiiiiiniiiiiiniiiiiiiiiiniiniiniiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiniiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiwiiniiiiiiniiii4niiiiiiiiiiiHiiiiiii

aprengia vyrus nuo galvos iki kojų

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

Viskas geriausios rūšies, patvaru, gražu ir pigu.

IŠ FABRIKO TIESIAI VARTOTOJUI.

JORGE MATELIONIS
KRAUTUVĖS:

Rua São Caetano, 526 Rua São Caetano, 510
Fone 35-3260 São Paulo

VIENINTELIAI ATSTOVAI 
GARSIOJO VANDENS 

L I N D O Y A

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.
GAMINIŲ PLATINTOJAI

IB I$/MlÃO jF C A IR 11$ I IE 11$ H ltda.
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 T T L O

5



pusi. 6

MOKSLU KELIU.

Balandžio mėn. 26 d. atš
ventė aštuonioliktą gimtadie-

JUOZAS ŠIMBELIS

nį Juozas Šimbelis, sūnus 
Antano Šimbelio ir Bronės' 
Godliauskaitės. Juozas yra 
gabus mokinys, mokosi Esco 
la de Comercio Alvares Pen 
teado, antrame tekniškame 
skyriuje. Visus pirmuosius 
metus buvo pirmuoju mokiniu.

Jo tėvelis Antanas Šimbelis 
yra vienas pirmųjų kūrėjų 
Šv. Cecilijos choro, kuris vė
liau persiorganizavo į Vilties 
chorą. Taip pat ėjusio «Vil
ties» žurnalo rėmėjas. Ilgą 
laiką tarnavo Lietuvos konsu 
late São Pauly. Vėliaus Lapos 
rajone turėjo krautuvę. Jau 
apie aštuoni mėnesiai kai 
krautuvę pardavė savo švo- 
geriams Godliausk'ams o pats 

Contratos de locação š
Cartas de Fiança . . š
Requerimentos . g
Balanços =,
Alvarás diversos =?
Seguros de Fogo e ... E
Seguros de acidentes g

8 às 19 horas. ....... B

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

HORÁRIO das

pasistatė didelius namus ir iš 
nuomos pragyvena.

' Korsp.

— Gegužės m. 13 d. atšven 
tė savo septintą gimtadienį 
Bronė Matelionytė, žinomų 
prekybininkų, Jurgio ir Onos 
Matelionių duktė, turinčių rua 
São Caetano, 526 dvi dideles 
batų krautuves.

— KVIEČIAME visus mūsų 
bičiulius ir pažįstamus daly
vauti pusės metų mišiose - 
egzekvijose, už mūsų šeimos 
mylimo asmens A.fA. Verom 
kos Masienės vėlę, kurios 
bos atlaikytos Vila Zelinos 
lietuvių bažnyčioje, šio mėn. 
24 d. (šeštadienį) 6,30 vai.

Masių šeima.

— Savišalpos ir Kultūros 
Bendruomenė «Lituania» kvie 
čia susirinkimą, kuris įvyks 
šių metų gegužės mėnesio 25 
dieną 3 vai. Vila Zelinos mo
kyklos patalpose. Bus profe
soriaus Sipavičiaus paskaita 
apie darbo racionalizaciją 
(darbo pagerinimą) Įėjimas 
visiems laisvas.

, Valdyba.

— L. K. Moterų Draugijos 
susirinkimas šaukiamas šį 
sekmadienį, gegužės mėn. 18 
d. 4 vai po piei, Vila Zeli- 
noj, mokyklos patalpose.

M. POSTATNI - .DIREKTO
RIUS SUPERINTENDENTAS.

Balandžio mėn. 28 d buvo 
sušauktas kompanijos Pro
gresso Nacional Industria Bra 
sileira de Bebidas e Conexos 
susirinkimas išrinkti vadovau
jamiems organaips šios didelės 
įmonės. Aukštoms . parei-

MŪSŲ LIETUVA

M. POSTATNI

goms direktoriumi-supe- 
rintedentu buvo perrinktas “M 
L.” nuoširdus prietelius ir ré- 
mêajas p. Miguel Postatni, 
kuris ; jau penkeri .-vmetai 
kai šiai kompanijai vadovauja

Tą pat dieną įvyko susirin
kimas kompanijos Maltema 
Comercio e Industria S. A. 
Garbingoms direktoriaus-pir- 
mininko pareigoms buvo iš
rinktas irgi p. Miguel Postatni.

Nėra didesnių lietuvių pa
rengimų ar darbų, kuriuose 
Miguel Postatni su savo žmo
na Joana Jakubaityte nedaly
vautų ar aukomis neparemtų. 
Su lietuvių kolonija ši šeima 
yra susirišusi artimais nuo
širdžiais ryšiais Ypač didelės 
paramos iš p. Postatni susi
laukia lietuviška spauda 
skelbimų pavidale.

P. Joana Postatni-Jakubai- 
tytė įstojo į Bendruomenės 
choro rėmėjų eiles.

Musų mieliems prieteliams 
.linkime sėkmės užsibrėžtuose 
planuose.

DR. JONO BASANAVIČIAUS 
MINĖJIMAS

Kultūrinės Bendruomenės 
«Lituania» iniciatyva gegu
žės mėn. 18 d. 15 vai. Moko 
je. rua Lituania, 67, . ruošia
mas Dr. Jono Basanavičiaus 
minėjimus. Kartu bus paminė 
ta ir Steigiamojo Seimo 32 
metų sukaktis.

Paskaitą skaityti yra pa
kviestas Dr. E. Draugelis. 
Bus ir meninė dalis.

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

U Ž U O J A U T A .

Mano mielam bičiuliui ARNOLD J. BERGSMA ir jo 
žmonai, gilaus liūdesio valandoje, mirus jaunutei jų

• . , s

dukrelei LIA, reiškia nuoširdžios užuojautos j
Henrikas Valavičius.'

“'i*

PIRMENYBES EINA.

Liet. Kat. Šv. Juozupo Vyrų 
Brolijos damkių pirmenybėse, 
ši šėtadienį, gegužės m, 18 d. 
19 vai. susitiks 3 ir 4 grupės:

Ai. Boguslaūkas, kun. K. 
Miliauskas, Juozas Mažietis, 
kun. Ragažinkas. Ant. An
driuškevičius,Mot Tamaliiipas 
Ben. Barčy s, Konst. Ališauskas

Sekmadienį
2 vai. po piet rungsis: J. 

Vygelis, K. Abromavičius, J. 
Jučys, P. Dirsė Pr. Šukys, V. 
Putvinskas, K. Lipas J. Rin
kevičius,

n:::::::::::::::::::::::::::»:::::»::::::::»
Geromis sąlygomis

Patogioje vietoje

RUA MARIA DO CARMO, 19
V. Alpina

PARDUODAMAS
BARAS - BILIJARDAS

Smulkesnių informacijų ga
lima gauti vietoje.

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 Itapetininga, 139 - 2.0. Valandos: 9-12 15-18 

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

Nuvykę į Santos, Praia Jose’ Menino 
neužmiršk pasinaudoti šeimyninių
Pensionu «Sete de Setembro»

Virtuvė pirmos rūšies; Užkandžiai duodami 
bet kuriuo metu

Pensiono savininkas LILIAN KOTCHENKO

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

■ua
i

KERMOŠIUS.

Liepos mėnesį bus ruošia
mas kermošius, klebonijos 
statybos reikalams.

VAKARAS.
• _ >

L: K. Bend- choras birže
lio mėn pabaigoje ruošia kon
certą-vakarą.

Moterystės luoman ruošiasi 
Jonas Bambalas su Virginįa 
Jūškaitė. Stasys Maželis su 
Gene Milšauskaite.

Šį šeštadienį bus šlubas 
Jeronimo Ambroziejaus su 
Liuvika Jaczyszyn.

—- Gegužės mėn. 25 d. Vila 
Zelinoj mokyklos patalpose 
po 8,30 vai. šaukiamas L. K. 
moksleivių susirinkimas. Pro
gramoj įdomi paskaita.

PAIEŠKOJIMAS

PRANEVIČiUS Mečislovas, 
gyv. Toronto-Kanada, ieško 

dėdę 
STEINERTAS, MEČISLOVAS, 
50 metų amžiaus, 1917 m. emi 
gravęs į Braziliją-S. Paulo.

Apie jį žinantieji maloniai 
prašomi atsiliepti šiuo adre
su: Alberto Rokicki, Caixa 
Postai, 4337, São Paulo.

Oficina de Modelos 

para fundição e 

Marcenaria!

PETRAS ŠIMONIS
BRAIŽYTOJAS 

MODELISTAS
Įvairiausi modeliai ma 

šinų lydinimui!
BALKONAI, VITRI
NOS IR KOMERCINIŲ 
ĮSTAIGŲ ĮRENGIMAI!
VISI KITI MEDŽIO 

DARBAI!

São Paulo, Vila Zelina 
Rua Vendą Nova, 46 

Recados Telef. 3-0710

Lietuviškoji visuomenė yra 
kviečiama gausiai atsilankyti

VILAALPINAAVENIDA DR. GIACAGLINI, 34-C

Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų indų bėi<■darbo įrankių 
krautuvė tiktai pas ■'
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