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ESAME NAUJO PASAULINIO KARO IŠVAKARĖSE?
Kasami Apkasai, Kariuomenė ir Tankai prie Vak. Vokietijos rubeziaus.

Po antrojo pasaulinio karo 
nė vienu metu nebuvo taip 
Įtempta Vokietijoj^ ir ben
drai pasauly, p'oliti'hė atmos
fera, kaip šią ir ateinančią 
Savaitę. To įtempimo priežas 
tis yra pasirašymas ateinantį 
pirmadienį, gegužės m. 26 d. 
vakarų Vokietijos ir sąjungi
ninkų taikos sutarties ir Vo
kietijos priėmimas į Europos 
gynimo bendruomenę.

Jei Kremlius labai jaudino
si ir koliojosi pasirašant tai
kos sutartį su Japonija, tai 
Vokietijos taikos sutarties su 
«kapitalistais» jau negali per 
nešti. Šios dvi sutartys už
kerta kelią bet kokioms Mas
kvos ateities avantiūroms, to
limesnei grobimo politikai.

Maskva tai labai gerai sup
ranta ir neriasi iš kailio, kad 
sutarties pasirašymą sutruk
dyti.

Įvykio svarbumą rodo visa 
eilė faktų, štai prieš kelias 
dienas Maskvoj posėdžiavo 
Kominformas. Rytų Vokietijos 
parlamentas nuolat posėdžiai! 
ja ir laukia 26 d., Linija, ski
rianti rytų-vakarų Vokietiją 
paverčiama politine ir karine 
siena. Rytinėje pusėje kasami 
apkasai, traukiama karinome 
nė, tankai. Ar tai daroma tik 
sustiprinti nervų, šaltam ka
rui, ar tai yra ženklas ir pa
sirengimas «karštam» karui?

Padėties rimtumą rodo įvai 
rios atsargumo priemonės va 
karų pusėje

Pirmas atsakymas bus pa
našios sutarties pasirašymas 
rytų Vokietijos su Maskva. 
Reiškia bus suvereninės, vie 
na nuo kitos nepriklausomos 
Vokietijos valstybės.

Komunistų įniršimo pasek
mes pirmoj eilėj pajus berly
niečiai. Tuo jaus' būtų atnau
jintą blokada ir verčiami są
jungininkai pasitraukti. Pirmo 
ji karo kibirkštis užsiliepsno 
tų Berlyne.

Jei ši propagandos sukelta 
karinga nuotaika atslūgtų be 
jokių padietės pakeitimų, Mas 
kvos politinė žvaigždė smar
kokai aptemtų ir susvyruotų 
satelitinių kraštų pasitiKėji- 
mas jos galybe. Šios dienos 
yra Kremliaus galybės patik
rinimas Jo užimtoji pozicija 
parodys ar tikrai raudonoji 
armija galinga, ar tik propa. 
gandos išpustas burbulas.

De GatiHe 
Pralaimėjo
De Gaulle sanatoria rinki

muose Prancūzijoj neteko 
daug balsų. Nepriklausomųjų 
partija, vadovaujama Pinay, 
kuris yra kartu ir mintsterių 
kabineto pirmininkas užėmė 
pirmą vieta su 30 atstovų.

Gi De Gaulle turėjęs 35 
atstovus, tesurinko 25. De 
Gaulle visą laiką buvimas 
opozicijoj nepatinkina visuo
menės.Balsuotojai pasisako už 
dirbančius krašto gerovei.

George F. Kennan 
nesenai paskirtas Amerikos 

ambasadorius Rusijai.

ANGLIJA NUTRAUKĖ PRE
KYBINIUS RYŠIUS SU KO

MUNISTINE KINIJA

Anglijos vyriausybė nutarė 
nutraukti prekybinius ryšius 
su koministine Kinija, praneš
dama jos vyriausybei nutarimą 
atšaukti visas komercines 
misijas, bei firmas, kurios ten 
negali dirbti del komunistų 
įvostų suvaržymų. Anglija 
apleidžia Kinijos rinką įdė
jusi tem kelis šimtus milijonų 
svarų sterlingų. Bet vyriau
sybės įteiktoje notoje kinie
čiai įspėjami, kad atatikima 
proga reikės suvesti sąskaitos. 
Pažymėtina, kad Anglija buvo 
pirmoji pripažinusi komunis
tinę Kinijos vyriausybę.

Svarbių politinių įvykių aki
vaizdoje Anglija suvienodina 
savo politiką su Amerikos 
užimta linija Azijoje.

Taip pat galima Kinijos 
uostų blokada, jei tik Ko
rėjoje prasidėtų mūšiai.

TAIKOS PASIRAŠYMAS 
BONNOJE.

Reikšmingu ir svarbiu įvy
kiu reikia laikyti, kad taikos 
sutarties pasirašyti Amerikos 
Anglijos ir Prancūzijos atsto 
vai atvyks Vokietijon, į Bonii 
miestą.

— Londone rháskuoti plė
šikai užpuolė sunkvežimį su 
brangenybėms kelių tūkstan
čių svarų sterlingų vertės.

Tris tarnautojus kurie buvo 
sunkvežimy užmušė ir plėši
kai su grobiu automobiliu pa 
bėgo.

— Italijoj stiprūs lietūs ir 
ledai padarė daug nuostolių.

— Žibalo gamybos Strikas 
Amerikoj jau baigtas. Darbi
ninkams pakeltas atlyginimas.

— Prezidentas Trumanas 
kalbėdamas West Point karo 
mokyklos 150 metų jubilėjaus 
proga pasakė, kad karo pavo
jus nėra praėjęs, nes Kremlius 
dar nėra atsisakęs savo planų 
pavergti pasaulį. Kaipo pavyz 
dį paėmė derybas Korėjoje, 
kur komunistei nė trupučio 
neparodė geros valios. Tai pat 
yra galima, kad Vokietijoje 
komunistai gali pakartoti 
Korėjos istoriją.

Brazilijoje
Sabotažas?

Ekspedicijos vykusios ištir
ti lėktuvo «Presidente» nelai
mės priežastį, palaidoti au
kas, jau grįžo. Kokia nukriti
mo priežastis - yra paslaptis. 
Yra tik gandų, spėliojimų. Vie 
ni prileidžia, kad galėjo būti 
sabotažas. Kiti šį tvirtinimą 
paneigia.

Dauguma keleivių visai su
degę, tik pelenai. Kiti tik ap
degę. Visi buvo vietoje pa
laidoti.

Iš brangenybių rasta dei
mantų, pinigais apie du šim
tu tūkstančių dolerių.

Išaiškinus keno jie buvo, 
beabejo, jie bus gražinti jų 
šeimoms.

Kaip bus švenčiamas São 
Paulo miesto 400 metų 

jubilėjus

Ta proga Ibirapuera parke

Dinamiškai greitai augančio didmiesčio, S. Paulo (2,5 mil. gyv.), dalies vaizdas

T ‘A-

Richard B. Russel, senatorius 
Georgijbs valstijos, galimas 
demokratų partijos kandida

tas į prezidentus.

bus suruoštatarptautinė paro
da. Bus ruošiami į vairūs tau
tiniai kongresai, ę suvažiavi
mai, mokslo, literàútúros, me
no ir kt. Nurimto na taip ir ma
sinė sporto šventė. Tai pat 
numatona tarpautinė futbolo, 
krepšinio ir kitų sporto sričių 
olimpiados^

Šioje šventėje dalyvaus ir 
esančios São Pauly svetimša
lių kolonijos, paįvairindamos 
parodą.

Beabejo mfes lietuviai pir
moj eilėj turėsime gražios pro 
gos pasirodyti lietuviška dai
na bei tautiniais šokiais.

KARIŠKIŲ KLUBE LAIMĖJO
DEMOKRATINĖ GRUPĖ.

Įvykusiuose kariškių klubo 
rinkimuose laimėjo demokra
tinė grupė, su gen. Alcides 
Etchegoyen priekyje, surink
dama 8289 balsus. Gi gen. Es 
tilac, buvęs karo ministeris 
tesurinko tik 4491. Viso bal
suotojų skaičius siekė 140Ó6. 
Narių klubas turi 1600. Taigi 
balsuotojų nuošimtis buvo ga 

nà didėlis.
Su šiais rinkimaiš baigėsi 

ir buvęs klubo narių trynima 
sis politiniais klausimais. Nau 
joji klubo vadovybė yra prieš 
komunistinė ir už draugiškų 
santykių palaikymą su Ame
rika.

— Šešioms privačioms auto 
busų kompanijoms São Pauly 
prefeitas leido pakelti bilietų 
kainas dvidešimts procentų. 
Priežastis - pakeltos algos 
tarnautojams.

— Italijoj ateinantį sekma
dienį bus savivaldybių rinki
mai. Rinkiminė propaganda 
labai stipri. Ypač didelė ko
va eina Romoje. Visos grupės 
deda didžiausių pastangų lai
mėti rinkimus ir kontroliuoti 
miestą.

— Argentina gegužės mė
nesio 25 d. švęs 142 metus 
nepriklausomo gyvenimo.

— Amerikos nuostoliai Ko
rėjos kare nuo karo pradžios 
siekia 108.707 karius. Šie nuok 
toliai yra šitaip skirstomi: 
17172 žuvę, 70060 sužeistų, 
12475 dingę be žinios.

— Šį šeštadienį São Paulo 
gubernatorius vyksta į Santa 
Catarina estadą, kur jis pri
imtas kaipo oficialus svečias.

— Yra mokslininkų tvirti
nančių. kad skraidantieji dis
kai yra iš kitų planetų pasiė 
kę žemę.

— Čili parlamentas patvir
tino įstatymą draudžiantį ko
munistų partijos veikimą.

SKAITYK IR PLATINK 

«MÜSU LIETUVĄ»

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka

1



psi. 2 MŪSŲ LIETUVA 1952 m. gegužės 24 d.

Ministeris Povilas Ža- NAUJIENOS IŠ LIETUVOS
«teikis.

Kovo 26 dieną Lietuvos Įga 
liotas Ministeris ir Nepapras
tas Pasiuntinys Vašingtone 
susilaukė reikšmingos sukak
ties - 65 metų amžiaus. Jis 
gimė 1887 metais Varnių vals 
čiuje, žemaičių žemės širdyje 
ir tose gražiose vietose, ku
rių atminimas ligi šios dienos 
žavi mūsų sukaktuvininko 
sielą.

Baigęs mokslą, jis kovojo 
pasauliniame kare, o vėliau 
stojo j laisvosios Lietuvos tar 
nybą, kurią nenuilstamai ei
na daugiau kaip 30 metų Ne 
priklausomybės kovų metais 
jis y-a buvęs Lietuvos kraš
to apsaugos ministeriu Tačiau 
Ministeris Žadeikis daugiau
sia Lietuvai dirbo ir tebedir
ba laisvės ir demokratijos 
centre - Jungtinėse Valstybė
se.

Lietuvos vyriausybė anuo
met nutarė siųsti savo misiją 
j Ameriką. Ji buvo sudaryta 
iš Jono Vileišio, Jono Žiliaus 
ir majoro Povilo Žadeikio. Mi 
sijos žygis buvo sėkmingas. 
Amerikos vyriausybė leido 
platinti Lietuvos laisvės pas
kolos bonus — Lietuvai ats
tatyti iš karo griuvėsių.

Pabuvęs Lietuvos kariuome 
nėję, Povilas Žadeikis išėjo j 
atsargą ir galutinai susirišo 
su užsienio rekalų tarnyba. 
1924 metų vasario šešioliktą
ją jis įsteigė Lietuvos konsu
latą Čikagoje. Paskui buvo 
generaliniu konsulu New 
Yorke, o nuo 1935 metų yra 
dabartinėse aukštose ir atsa
kingose pareigose — Lietuvos 
nepaprastu pasiuntiniu ir įga 
Botu ministeriu Vašingtone.

Pagal tarptautinę teisę, Lie 
tuvos pasiuntinybės yra lais
vos ir nepriklausomos Lietu
vos respublikos teritorija. Va 
šingtone, šio krašto centre, 
yra žemės plotas, kuris yra 
mažytė Lietuva. Nėra ko ste
bėtis, jeigu Maskvos atstovai 
iš kailio nėrėsi, norėdami 
okupuoti Lietuvos pasiuntiny 
bės patalpas - šią mažytę Lie 
tuvos salą didžiajam Ameri
kos kontinente. Ministeris Ža 
dtdkis bolševikų neįsileido. 
Tvirtai stovėdamas Lietuvos 
laisvės sargyboje, jis susilau
kė džiugios valandos: Jungti
nių Valstybių vyriausybė 1940 
metų liepos 23 dieną paskel
bė nepripažįstanti Sovietų 
okupacijos padarinių Lietu 
voje ir tą okupaciją smerkiau 
ti. Apie tai pats ministeris 
Žadeikis taip sako:.

«Lietuvos laimei, preziden
tas Rooseveltas nepasidavė 
Kremliaus viršilų viliojimams 
Jo įpėdinio prezidento Tru- 
mano tvirtas nusistatymas yra 
šis: nepripažinti Lietuvos oku 
pacijos, kaipo skandalingai 
neteisėto tarptautinio įvykio, 
ir pripažinti Lietuvos, kaipo 
valstybės, egzistenciją juridi
ne ir praktine prasme, pripa
žįstant jos diplomatines ir 
konsuliarines įstaigas bei Lie 
tuvos įgaliotus ministrus ir 
konsulus».

Amerikos užsienio ministe
ris Achesonas pernai gruo
džio 18 dieną pasirašė doku
mentą, kuriame pareiškiama, 
kad «Lietuva yra nepriklau
soma valstybė, pripažinta 
Jungtinių Amerikos Valstybių; 
kad Povilas Žadeikis yra Lie 
tuvos ministeris Jungtinėms 
Valstybėms ir yra mano pri
pažįstamas kaip akredituotas 
Lietuvos atstovas prie Jung
tinių Valstybių vyriausybės». 
O šių metų vasario 15 dieną 

prezidentas Trumanas vareiš 
k ė norįs, kad Lietuva butų 
laisva.

Šios politikos dėka Vašing 
tone veikia Lietuvos Pasiun
tinybė, o New Yorko, Čika
gos, Bostono ir Los Angeles 
miestuose - Lietuvos konsu 
latai,^^i<W j

Ministeris Povilas Žadeikis 
šiandien stovi pačių atsakin
giausių lietuviškųjų 'pareigų 
priešakyje, pirmose Lietuvos 
laisvės gynėjų gretose. Tas 
pareigas eidamas, jis lankėsi 
Prancūzijoje. Vokietijoje ir 
kitur - pasitarti su savo kole 
gomis Lietuvos atstovais ir su

Vyriausiu Lietuvos Išlaisvini 
mo Komitetu. Didelis jo nuo
pelnas, kad Lietuvos byla, va 
romą budriai ir tvirtai, kad 
atsiranda vis daugiau Lietu
vos laisvės draugų ne tik čia 
Amerikoje, bet ir kituose pa
saulio kraštuose.

Gindamas Lietuvos laisvės 
bylą, Ministeris Žadeikis ne
ša tvirtą tikėjimą, kad Sovie 
tų tiranija bus sutriuškinta, 
kad pasaulyj yra galingesnės 
jėgos negu Kremliaus NKVD. 
Jisai taip sako lietuvių tautai:

«Lietuva, tarptautinės tei
sės atžvilgiu, tebėra nepriklau 
soma valstybė. Sovietų kariš 
koje okupacijoje. Šitokia oku 
pacija gali būti tik laikina, 
nors patys rusai ir sako, kad 
jie liksią Lietuvoje neribotai. 
Ištikrųjų gi jie patys žino, 
kad yra pasaulyje kita jėga, 
tvirtesnė už NKVD kumštį bei 
raudonarmiečių durtuvus,... 
Tas faktas, kad Amerikos 
tauta, o šalia jos ir Europos 
didžiosios tautos mus supran 
ta ir mums žada ir skiria vi
sokeriopą paramą, yra laidas 
kad lietuvių tauta, susikaup
dama vienam šventam tikslui, 
priartins nepriklausomybės 
atėjimą».
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— Kaune pastatyta nauja 
geležinkelio stotis. Statybos 
baigti iš Vilniaus buvo atsiųs 
ta 70 spartuolių brigada. Nau 
joji stotis turi 25 893 m3 tal
pos, Statybos projektą paruo 
šė P. Ašastinas iš Leningra
do, skulptūros darbus atliko 
V. Palys, Steponavičius ir kt. 
Prie statybos pasižymėjo Ze- 
lev, Rancev, Balicki etc.

— Visoj Lietuvoj komunis
tai pravedė kampaniją rašyti 
Stalinui laiškus ir tuo bildu 
«pasižadėti daugiau, greičiau 
pigiau, geriau gaminti». Kad 
visai nesmuktų darbo draus
mė. tenka imtis jau net ir to 
kių priemonių.

— Jau pagaminta «spalvota 
dokumentinė filma Sovietinė 
Lietuva», kuriai scenarijų pa 
rašė T. Tilvytis, pagamino 
«Lietuvos kino studija», jai 
muziką parašė B. Dvarionas. 
Režisoriai: I. Posielski, L. Ma 
Čiulevičius ir O. Podgorecka 
Už ją paskirta «Stalininė pre 
mija».

— Valstyb. plano komisija 
paskelbė, kad “jau galutinai 
baigta ūkių kolektyvizacija». 
Atsieit — jau visi suvaryti į 
kolchozus... «Už žymiai per
viršyta 1951 m. planą» Vil
niaus Dzeržinskio vardo taba 
ko fabrikui už «aukštos ga
mybos pakėlimą» įteikta pir
moji visasąjunginė premija - 
visos Sov. Sąjungos VCPS ir 
SSSR Maisto Pramonės Minis 
terijos pereinamoji raud. vė
liava

— Vilniaus Meno iMuziejuj 
buvo suruošta sovietinės dai
lės paroda ir išstatyti geriau 
si Vilniaus Meno Instituto stu 
dentų baig. darbai. Tarp jų 
buvo išstatytos premijuotos 
P. Vaivados ir B. Pundziaus 
skulptūros, vaizduojančios 
«Leniną ir Staliną svarstan
čius elektrifikacijos planus», 
Rudzinsko - «Pionier», «Otlič 
nica učeby», Trečiokienės pa
veikslai apie «komun. staty
bas». Znamerovskio «Naujos 
Vilniaus statybos», brolių Žūk 
lių padarytas Cvirkos bareije 
fas. P. Aleksandravičiaus dar 
bo Sipario skulptūros portre
tas ir k t

— Kaip mokslininkai turi 
pagal kom. direktyvas aiškin 
ti savo kilmę ir praeitį, gerai 

parodė ked ir «Pabaltijo tary 
binių tautų etnografinė konfe 
rencija». Anot H. Čeboksaro- 
vu ir istorijos Dr. Kušnerio, 
«didelę paramą suteikė genia 
liniai Stalino veikalai, ypač 
kalbotyros srity. Stalino nuo
monė Pabaltijo tautų kalboty 
roj nustatė naujausias gaires 
išaiškinti tų tautų kilmei». 
«S. L.» (N. 275/51) rašė, kad 
«kalbotyros palyginimais bu
vo įrodyta, jog baltų kalbos 
palyginus su visomis kitomis 
indoeuropiečių kalbomis, la
biausiai artimos yra slavų kal
boms. Etniškas baltų artimu
mas slavams ir su jais ilga
amžė «draugystė» turėjo dide 
)ę įtaką į baltų kultūros pažan.

— Australijoj Liet. Kult. 
Fondas vadodovaujamos veik 
lios vaidybos, išleido spec, 
biuletinį, išsamiai atvaizduo
jantį plačią K. Fondo veiklą 
visose kultūrinio gyvenimo 
srityse. Dabartinę Fondo va
dovybę sudaro: pir Pr V Rau 
linaitis, vicepirm. Iz. Kaunas, 
sekret. V. Simankevičius, ižd. 
J. Kalpokas, informacijos ir 
knygyno reikalų vedėja - O. 
Matulionytė, rev. komisija: K. 
Mockus. D Žilinskienė ir V. 
Zdanevičius. Garbės teismą: 
VI. Požėla, J Glaušauskas ir 
Pr. Matiukas. (Lietuvių studen 
tų skaičius didėja ir Austra
lijoj. Šiemet tik Sidney įvai
rias aukštąsias mokyklas lan 
kys apie 20. Jame studijuoti 
valst. stipendiją už gerą mo
kymąsi gavo lietuvė Pajauta 
Daukutė. AlbJPocius redaguos 
savaitinį anglų k. biuletenį 
«Free Word».) Išrinkta orga- 
niz. komisija rūpintis Sidnė
juj Lietuvių Narnų steigimu. 
Per sukviestą visti or-jų pir- 
miriikų ir atstovu pasitarimą 
nutarta derinti visų or-jų vei 
klą. Ruošiamai dailininkų pa 
rodai gauta viena iš geriau
sių salių

/

— Kanados dail. A. Šepe
tys Floridos tarpt meno pa
rodoj gavo premiją už «Žie
mą».

— Nauji trėmimai iš Lietu
vos. CD News Service N. 7/52 
skelbia, kad Lietuvoje ir kt. 
Pabaltijo kraštuose prasidėjo 
nauja išvežimų banga. Per 
Vologdos ir Kenosos stovyk
las nuo pereitų metų lapkri 
čio iki š. m. sausio buvo per 
varyta daugiau kaip 10.000 

deportuotojų, daugiausia iš 
Lietuvos. Jie paskirstyti pir
moj eilėj po Archangelsko 
sritį, ypač prie upių, ir turi 
kirsti miškus, Bemaž tuo pa
čiu laiku kiti 15.000 buvo iš
tremti į Komi sritį, prie uralo 
Daugumas jų ■ iš Vak. Gudi
jos ir Pabaltijo kraštų. Šie 
daugiausia paskirstyti pagal 
Kotlos Vorkutos geležinkelio 
liniją, pagal Pečiorą, Uchtos 
srity. Tačiau šie tremtiniai 
vadinami «savanoriais», nes 
prieš ištremiami turėjo pasi
rašyti tam tikrus pareiškimus 
jog patys «savo noru» vyks
ta į tas sritis darbų dirbti. 
Užsieniečiams diplomatams į 
Lietuvos teritoriją vykti drau 
džiama, naujais patvarkymais 
taip pat suvaržyta gyventojų 
judėjimo laisvė. Su naujomis 
deportacijomis tuo pačiu lai
ku pradėta iš Lietuvos, Gudi
jos ir Pabaltijo kelti toliau į 
Rytus visa eilė įmonių ir fab 
rikų. Taip pat paruošti pla
nai, kaip reikės evakuoti ki
tas, dar tebeveikiančias dirb 
tuves. CD News Service iš to 
daro išvadą, jog bolševikai 
galimo karo atveju nesitiki 
ilgai išbūsiu Pabaltijo kraš
tuose.

MIRĖ INŽ. ALF. KULV1NS-
KAS.

Balandžio mėn. 8 d. Lond > 
ne, Ont. Kanadoje mirė inž. 
Alf. Kulvinskas. Velionis yra 
vilkaviškietis, iš Gudelių km. 
Gimnaziją baigė Vilkaviškyje 
tekniką studijavo Kauno ir 
Vienos universitetuose. Vėliau 
dirbo Krašto Apsaugos minis 
terijoj kaip tyrinėtojas. Velio 
u i ui nebuvo svetimas ir vi
suomeninis darbas. Kaimo ir 
miesto jaunimui skaitydavo 
paskaitų. Buvo didelis blaivy 
bės idėjos propaguotojas. Sir 
go vėžio liga.

A. A. Inž. Alfonso asmeny
je Lietuva neteko tauraus 
lietuvio.

— Prof. Juozas Eretas, daug 
energijos ir pasišventimo sky 
ręs Lietuvos katalikiškoms 
organizacijoms ir kartu pro
fesoriais Vytauto Didžiojo 
Universitete Kaune, šiuo me
tu mokytojauja vienoje Basei 
arba Basle (Switzerland) gim 
nazi joje ir kartu kiek tik ga 
lėdamas gina Lietuvos reika
lus per Vakarų Europos spau 
dą, radio ir pan. Ponų Eretų 
šeimynėlė gan gausi: sūnus 
ir keturios dukterys. Sūnus 
Juozas studijuoja modernią
sias kalbas Geneve universi
tete, Aldytė vaidina Mannh^i- 
me (Vokietija) teatre, o trys 
jaunesnės dar mokosi gimna
zijoje. Visų jų išmokslinime, 
kaip profesorius pats rašo 
viename laiške, matąs reikš
mingą darbą Lietuvos atei
čiai. Tai tikrai didžios pagar 
bos užsipelnusi asmenybė. 
Profesoriaus adresas: Basei 
arba Basle, Florastr. 44, Swi
tzerland.
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«Músu Lietuvos» 
Redakcijai.

Didžiai Gerb. Pone 
Redaktoriau,

Būdamas nuolatinis «Mūsų 
Lietuvos» ir «Argentinos Liet 
Balso» skaitytojas, paskutinių 
dviejų metų eigoje, skaičiau 
visą eilę korespondencijų 
apie São Paulo lietuvių kolo
niją, patalpinių «Arg. Liet. 
Balse». Be didesnių išimčių, 
tos «korespondencijos» šmei
žė ir išjuokė mūsų kolonijos 
paskirus veikėjus ir tuo pa
čiu žemino São Paulo lietu

Nuimkime Kaukes, Draugai!
Blogas paukštis kuris sa 

vo lizdą teršia.
Liaudies patarlė.

Daug skaitėme mes «Arg. 
Liet. Balse» įvairiausių šlykš 
tynių apie S. Paulo lietuvių 
koloniją ir apie mūsų koloni
jos garbingus ir padorius lie
tuvius. Savo laiku buvo rašy 
ta apie tūlą inžinierių nupir 
kusi salą, pastačiusį viešbutį 
nutiesus) tiltus per «Caracú» 
ir «Mossoro» upes ir įkurtį 
ten «lietuvių Kultūros Klubą» 
Skaitėme apie šių metų Vasa 
rio 16 išdarkymą, apie spau
dos draudimo laikus, apie 
konsulą, apie kleboną ir vi
sus kitus. Visas tas naujienas 
mes gyvendami S. Pauly su
žinojom iš «Arg. Liet. Balso» 
ir galvojome, jog tai laikinas 
reiškinys ir kad vieną dieną 
šie šmeižtai savaime užsi
baigs. Bet ne! Dideliam mūsų 
pasigailėjimui turime čia mū 
sų tarpe «idealistų», kurie dar 
iš bolševikų okupacijos laikų 
įgyta praktika stengiasi griau 
ti ir ardyti lietuvišką veikimą 
Jie visa kas gera, stengiasi 
išversti į piktą ir nujuodinti. 
Mes negalime jų priskaityti 
prie mūsų lietuvių kolonijos, 
tik su gėda priskirti prie tų 
«veikėjų», kurie sienas raši
nėja, gegužės 1 dienai lape
lius redaguoja, spausdina ir 
platina

Maždaug iš 500 naujųjų atei 
vių virš minėtas elementas 
sudaro vos pusę nuošimčio. 
Visai nedaug. Bet visvien ne
gražu... Tiesa, visokių yra ir 
visokių reikia. Turbūt, kad 
gyvenimas būt įvairesnis. Tik 
nesuprantama kaip «Arg. L. 
B » redakcija dar neiššifravo 
kad ji visą laiką yra infor
muojama iš nerimtų šaltinių, 
kas nustato atatinkamai ir 
«Arg B.» reputaciją.

Pagrindiniai «Arg. L. B.» 
korespondentai iš S. Paulo 
yra du. Trečiasis gi atsirado 
iš netyčių, kuriam korespon
dencijas tvarko vienas anų 
dviejų.

1. Klemensas Jūra, «juokingo» 
«Garnio» redaktorius, smul
kus kairiųjų veikėjas jau prieš 
karą (tuo tikslu ir Brazilijon 
buvo atvykęs), šiek dek pasi 
žymėjęs ir bolševikų pirmo
sios okupacijos metu Lietu
voje, Brazilijoje vaidinąs di
delį patriotą. Savo «geltonos 
spaudos» laikraštpalaiky, pri
sidengęs lietuviškumu, varo 
piemenišką propagandą prieš 
VLIKą, Tautos Fondą, Lietu
vos kariuomenę, Pasaulio Liet 
Bendruomenę ir šmeižia visą 
kas lietuviška. Kiekvienu at
veju stengdavosi juodinti ne
priklausomos Lietuvos gyve
nimą ir jos veikėjus. Kanda 
visiems iš ko pinigų negaų- 
an ir glosto tuos, kurie iš pa 

vių koloniją viso pasaulio 
akyse. Norėdamas duoti kiek 
šviesos apie šitas «korespon
dencijas» ir jų inspiratorius, 
maloniai prašau paskelbti Jū 
sų laikraštyje, sekančius fak 
tus, apie «Arg. L. Balso» ben 
dradarbius, kurių dėka «Arg. 
L. B.» skelbe pramanytas ir 
sufabrikuotas žinias.

Iš anksto Jums dėkoju.
Ąžuolas.

sigailėjimo numeta jam vieną 
kitą kruzeirą. Atspausdina to 
kių žmonių fotografijas ir iš
kelia į didžiausius veikėjus, 
ar nori jie to, ar nenori. Nė
ra abejonės, jog -draugas» 
Stalinas tokiu laikraštėliu ga 
Ii tiktai džiaugtis.

Negalima labai kaltinti Po
vilo Vonžado del korespon
dencijos apie Alf. Žibą, žinant, 
jog jis yra silpnai rašąs lie 
tuviškai ir kiekvienas jo raši 
nys reikalingas yra taisymo, 
kad galima būtų spausdinti. 
Šiuo atveju «darbas» buvo 
atliktas vieno «Arg Balso» 
korespondento, ir dar su ata
tinkamais pagražinimais ir ne 
sąmonėm. Būtų žymiai geriau 
padaręs patalpindamas šį ra
šinėli į «Garnį», į liūdnos šyp 
senos ir nevykusio jumaro 
laikraštėlį n?s kiekvienas 
straipsnis turi būti pasiųstas 
į atatinkamą laikraštį Šiuo 
kart mūsų prieteliai sumaišė 
adresus. Korespondencijoj 
apie p. A. Žibą yra nemažai 
tiesos, bet dar daugiau melo 
ir nesąmonių. Kai p. A. Žibąs 
paskaitys tą nevykusį feljeto
ną, jam visi plaukai ant gal
vos atsistos.

Keletas ištraukų iš šio «še
devro»: «Žibąs ėmėsi organi
zuoti chorą, paskyrė pirmi
ninką. pakvietė chorvedį, už
verbavo narius rėmėjus». São 
Paulo lietuviams tai tik anek 
dotas, o «Arg. Balsui» - nau
jiena. Liet. Kat. Bendruome
nės choras šiais metais sau
sio mėnesį šventė savo 15 me 
tų darbo sukaktį, reiškia jau 
anksčiau keno tai kito buvo 
suorganizuotas Choro pirmi
ninkas ir valdyba yra renka
mi bendram choro susirinki
me slaptu balsavimu pačių 
choristų, bet ne pašalinių žmo 
nių skiriami Gi chorvedį p. 
Alf. Žibąs galėjo tik pakvies
ti pas Vytą «čierką» išgerti, 
bet jokiu būdu ne vadovauti 
chorui. Kiek aš žinau Bendruo 
menės choro valdyba iki šiol 
susitvarkydavo savo einamuo 
se reikaluose viena pati. O 
kalbant apie choro rėmėjus, 
tai jau atsiprašau p Vonžadą 
ir draugus, čia jau visai bus 
jūsų nukalbėta. Idėja kurti 
choro rėmėjus kilo iš pačių 
choristų ir įvykdinta choro 
valdybos. O p. A. Žibąs iki 
šiol yra moralinis mūsų cho
ro rėmėjas. Iš jo pusės, ruo
šiant vaidinimus, choras ras
davo didžiausią paramą.

Korespondencijoje meluoja 
ma toliau: «Tuo metu į Rio 
de Janeiro atvažiuoja Trumą 
nas... Žibąs vėl viską sutvar
ko, prikalbina tapytoją Vijei- 
kj padaryti memorandumą, pa 
rūpina pinigų». Na, vyručiai, 
gi buvo kiek kitaip! Kai dail. 
Vijeikis ruošė memorandumą 
p. A. Žibąs neturėjo dar nė 
vizos į Braziliją įvažiuoti. An
tra nebuvo tuo metu nė Tru-
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mano Rio de Janeire, nes me 
morandumas buvo įteiktas 
Pan-Amerikos konferencijos 
delegacijoms Ir taip toliau 
per visą šį straipsnelį... Vyru 
čiai, kamgi rašcte, jeigu neži
note? Kam be reikalo šmei
žiate padorius lietuvius, rodo 
te savo visišką nesupratimą 
lietuviško darbo, kuris kaip 
atrodo, jums ne prie širdies. 
Čia aš norėčiau atsiprašyti 
p. A. Žibą lietuvių vardu, iš
skirdamas «rašeivas» už šitą 
jam padarytą nemalonumą.

2. Meldutis Laupinaitis, tikro
ji pavardė .... Laurinaitis, gy 
venąs su svetima pavarde 
Brazilijoj, buvęs komjaunuo
lis Lietuvoj, laikraščių platin
tojas Brazilijoj, vaizduoja di
delį veikėją šmeiždamas lie
tuvius po visą pasaulį. Gyve
na iš ubagaujamų pinigų, pra 
šydamas išmaldos po visą S. 
Paulo. Valgydamas svetimą 
duoną kiekvienas padorus 
žmogus turėtų būti tylus, ra
mus ir geras. Atsilygino vi
siems geradėjams, kurie jį 
šelpė ir pinigais rėmė, apš- 
meiždamas juos «Arg. L Bal
so» pagalba. Taigi, virš pami 
nėtas «spaudos darbuotajas», 
jau seniai teikia įvairiausias 
fantastiškas korespondencijas 
apie S. Paulo lietuvius. Jam 
užkliūva kiekvienas, ir šioks 
ir anoks. Bet kad jis pats bū 
tų kur nors prisidėjęs, ką 
nors padaręs - ogi nieko! 
Šmeižimas taipogi šioks toks 
užsiėmimas, užimąs daug lai 
ko ir rašymo, Bet ne kievie- 
nas laikraštis šmeižtų platini
mu užsiima. Išimtį sudaro 
«Arg. Balsas». Nors «spaudos 
platintojas» šmeižtų ir kitiems 
laikraščiams siunčia, bet tos 
«korespondencijos» nukeliau
ja j redakcijos krepšį. Kad 
darbas sklandžiau eitų jau 
nusipirko foto aparatą ir sten 
giasi fotografuoti lietuvius 
veikėjus, arba didesnes žmo
nių mases. Įdomu, ar tik ne
siūs jis tų fotografijų pas «té 
velį», iš kur jis taip nesenai 
išbėgo. Jo atspausdintos ko
respondencijos «A. L. B.» tik 
tuščias prasimanymas. Aš įžiū 
riu čia aiškų norą šio buvu
sio komjaunuolio, cįar kartą 
pasidarbuoti raudonųjų labui. 
Viena tik įdomu, kad «A.L.B.» 
talpina tame pačiame numery 
je tris «korespondencijas» vie 
no korespondento trimis skir 
tingomis slapyvardėmis, nes 
Laupinaitis irgi slapy vardė 
yra.
Neradau daugiau reikalo minė 
ti bet ką apie šį šmeižiką. Tik 
visiems, kas jaučiasi dar esąs 
tikras lietuvis, patarčiau kuo 
toliau nuo jų būti. Jie ne tik 
loja, bet ir kanda.

Baigdamas norėčiau tik dar 
pridurti, jog mūsų lietuviškos 
organizacijos turėtų šiomis 
korespondencijomis snsirūpin 
ti ir išsiuntinėti memorandu
mą į viso pasaulio lietuvių 
spaudą, suminint pavardes ši 
tų «korespondentų» ir lietu
viško darbo kenkėjų Brazili
joj. Be to įspėti viso pasaulio 
lietuvių spaudą, kad neimtų 
už gryną pinigą koresponden 
cijų apie Braziliją iš «A.L.B.»

Nors ir labai man buvo ne 
malonu tai rašyti, bet jaučiau 
moralinės pareigos tai išaiš
kinti mūsų visuomenei «Arg. 
L. B » korespondencijų kilmę 
ir prasmę.

Ąžuolas.

LIETUVI, 
Iš anksto ruoškis Liet. E at. Bendruomenės choro :

Koncertą ■> Vakar a
: Birželio mėn. 28 d. Centro Professorado Paulista ■ 
IRua Liberdade, 928 Salėje. Pakvietimus įsigykite iš : 

anksto, nes prie įėjimo nebus galima gauti. : 
Bus ir staliukai. j

ajuluuuuv.aaajuuuuaaajujlmx^aiuuuuuuuuuujuuuuuuuuuuuujujuuuuuuuuuuuuuuuuuuuC

J. AUGUSTAITYTÉ-VA1C1ÚN1ENÊ

U A VA JAIL II UI
Bijau, kad tu greitąi praeisi ...
Aš liksiu viena be tavęs < . .
Suklupus viena pas namų negyvenamų slenkstį, 
Palydėsiu tolyn mėlynąsias upes.

Pražydės radasta po nušvitusiu langu ...
Pražydės, pakvepės ir nubirs.
Nusivilks ir laukai savo apsiaustą brangų, 
Pagiriais žali mūrai suirs.

Papylęs tiek džiaugsmo ir juoko spalvingo 
Iš padangių bedugnių melsvų ...
Išeis paglostęs nulinkusią smilgą.
Ir byrančias varpas javų.

Aš bijau, kad tu viską išplėši . ..
Paliksiu be saulės ir be žiedų ...
Ir galvą nulenksiu pavėsy 
Tų džiaugsmo kelių valandų.

Gražu prisiminti žydinčius Lietuvos sodus»

J. AUGUSTAITYTÉ-VAIČIŪNIENĖ

Man nereikia nei kalno, nei kelio.
Nei žydinčio sodo gėlės.
Aš turiu dar maldaknygėj melsvą žiedelį
Iš Šešupės lankų pradalgės.

Teeina pro šalį pavasaris jaunas
Pro arkas vainikų žalių, —
Tegu jų pastogėj lizdus paukščiai kraunas — 
Pakelti pavasario jau negaliu.

Man krišpolas dūžta po kojų
Ir sprūsta iš rankų aušrinė skaisti.
Kaip kregždė šioj pakriūtėj žiemoju . ..
Nedalia vakarot, nėr ko kelti anksti,

Ir žmonės jau viską išsakė : 
Gali tik su vėjais pasikalbėt, - 
Kur gedulo dega rarotinė žvakė ...
Daugiau nebėra kur skubėt.
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Cic
Lietuviai

MOTINOS DIENOS IŠKIL
MĖS.

Rio lietuviai atšventė Moti
nos Dienos paminėjimą gegu
žės 11 d., kuris praėjo ypa
tingai jaukia nuotaika. Iškil
mes organizavo L. K. Ben
druomenė, kuriai nuoširdžiai 
talkino «Dainavos» dr-ja.

Šv. Vincento Paulieeio baž 
nyčioj buvo atlaikytos pamal 
dos, per kurias kolonijos ka
pelionas kun. J. Janilionis pa 
sakė trumpą bet turiningą 
pamokslą apie motinos meilę 
dainaviškių vedamas choras 
giedojo per mišias lietuviškas 
giesmes, kurios šiuo syk ypa 
tingai žavėjo maldininkus sa
vo skambumu.

Antrąją iškilmių dalį suda
rė pilietinis aktas, kuris buvo 
atliktas tuoj po pamaldų gre
timoj prie bažnyčios salėj. 
Šį aktą atidarė kun. J. Jani
lionis pakviesdamas prezidiu
mai seniausią motiną p. Ur
šule Gaulienę ir seniausį tė
vą p. Klemensą Bernatavičių 
kuriems pritarė susirinkimas 
karštais katučiais.

Programoj pirmoj vietoj 
ėjo p. Bronislavos Malaiškie- 
uės paskaita apie Motinos die 
nos reikšmę, kuri gražiai bu
vo paįvairinta atatinkamu ei
lėraščiu, išspausdama ne vie 
naro klausytojui tyrą, kaip 
krištolas, motinos meilės aša 
rą. Publika atsidėkojo prele
gentei karštais plojimais.

Antras programos numeris 
sudarė netikėto gilaus įspūdžio 
m <žytė pp. Malaiškų dukrytė 
Gražina išėjusi padeklamuoti 
eiles ir vos pradėjusi taip su 
sigriaudino močiutės vardą 
tardama, kad apsipilusi ašarė 
lėmis puolė į savo motinos 
glėbį, publika jai plojo raso
tom akim.

Gražiai deklamavo atatin
kamas eiles, jau nekartą see 
noje pasirodžiusi, p-lė Dan
guolė Strimaitytė.

«Dainavos» vyrų choras su 
dainavo dvi motinoms dedi
kuotas daineles, kurias tai 
dienai specialiai paruošė ir 
išmokino vedėjas-muzikas p. 
Jonas Malaiška, nors pats tą 
dieną darbo pareigos buvo 
sukliudytas dalyvauti.

Paskutiniu programos nu
meriu ėjo prezidiumo pirmi
ninko kun. J. Janilionio padė 
kos žodis dalyviams kartu su 
eiliuota didikacija Motinai, 

Jorindys & Čia
PARDUODA

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS, 
balso grynumas, skambumas

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

Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui

Madeiras do Brasil

PERES & PRANAS LTDA.
Importação — Exportação

Raštinė: - Av. Churchill, 94 - il.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.

kuriam buvo sukeltos nema
žos ovacijos.

Pilietinis Motinos Dienos ak 
tas buvo pabaigtas visų da
lyvių bendru Lietuvos Himno 
sugiedojimu.

Publika išsiskirstė pakiliu 
upu; girdėjosi šnekant, kad 
šis Motinos Dienos paminėji
mas buvęs vienas iš įspūdin
giausių: trumpai ir sklandžiai 
pravestas.

N.

PADĖKA.
L. K. Bendruomenės vado

vybė taria savo nuoširdų ačiū 
visiems Motinos Dienos iškil
mių dalyviams, o ypač prisi
dėjusioms prie paruošimo ir 
įvykdymo:

Dvasios Vadui kun. J. Ja- 
nilioniui už pamaldas ir pilie 
tinio akto pravedimą;

«Dainavos» choro vedėjui 
p. Jonui Malaiškai ir visiems 
choristams už pagiedojimą 
bažnyčioj ir padainavimą sa
lėj;

Poniai Bronei Malaiškienei 
už gražia paskaitą ir jos dūk 
rytei už deklamaciją;

P-lei Danguolei Strimaity - 
tei už deklamacijas.

Ponui Vytautui Petroniai už 
gražių atsiminimėlių atspaus
dinimą.

Pp. Kl. Bernatavičiui ir Br. 
Žvironui už rinklavos prave
dimą.

Ačiū visiems !

SEKMINIŲ PAMALDO i

Rio lietuviams bus atlaiky
tos Sekminių pamaldos, pp. 
Jono ir Leono Adamavičių 
užprašytos, birželio 1 d. 10 
vai. 30 m. šv. Vincento iš Pau 
lio bažnyčioj (Av. Mero de 
Sá, 271).

Kviečiami visi lietuviai da
lyvauti.

Lietuvi,
Ar jau įsigijai 1952 metų 
Kalendorių —Metraštį?

Įsigyti galima «Mušu Lietu 
vos» Redakcijoj av. Zelina 

706. ir kioskuose.

SKAITYK IR PLATINK 
«MÚSU LIETUVĄ»

Kunigo 
JUOZO JANILIONIO 

svarbieji gyvenimo 
bruožai

(Autobiografija 60 metų am
žiaus sukaktuvių proga).

(Tąsa iš Nr. 151)

BRAZILIJA. — Po turisti
nės kelionės, Atlanto ir Pači 
fiko pakrantėmis, pro Haiti, 
Kuba, Panama, Ekvadorių, 
Peru, Čili ir per Bolivijos 
Aukštumas bei žemumas, 1939 
m. balandžio 2 d. buvau bra- 
zilijos teritorijoj, Korumbos 
mieste.

Nuo 1939 m. balandžio 13 
d. apsigyvenau Rio de Janei
ro mieste ir čia tupiu beveik 
13 metų, kaip kokiame nami
niame arešte. Lietuviško dar 
bo dirva siaura. Tarnauju sve 
timiems už pilvą. Gyvenu tik 
prošvaistėmis. Lietuviško var 
do pakėlimas vienatinis tiks
las. Jis eina per iškilmingas 
bažnytines pamaldas, per kon 
certns, radio ir tt. Katalikiško 
veikimo per Bendruomenę už 
simojimai nors ir platūs, bet 
jie siaurai įvykdomi del ma
žo lietuvių skaičiaus irtų pa 
čių dalies pakrikimo bei sus
tingimo Religinę dvasią pa- 
kuždeno Tėvas Bružikas, duok 
jam Dieve geros sveikatos.

Prasidėjus imigracijai iš Eu 
ropos, teko suorganizuoti dva 
sios reikalų rupinimą Los Flo 
res saloje ir būti ten pirmuo 
ju kapelionu. Rio kardinolo 
pageidavimu teko aplankyti 
imigrantų darbo vietas São 
Paulio ir Paranos estaduose, 
apie kurių materialę ir mora 
lę būklę įteiktas platus prane 

s

Industria e Comercio de Calçados

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

Rua Javaes, 719 - Sãa Paulo

Šimas kardinolui ir Darbo Mi 
nisterijai.

Bučiau laimingas sulaukti 
naują lietuvį kunigą arba vie 
nuoliams įsikurdinti Rio arki
vyskupijoj.

Rašytojas Petras Babickas, 
Lietuvos Pasiuntinybės sekre 
torius,' nekartą yra manęs 
paklausęs: ar aš nerašau sa
vo atsiminimų, nes butų įdo
mu. Šita autobiografija yra 
atsakymas, kad jau apmatai 
padaryti.

Sportininkų suvažia
vimas Chicagoje.

Balandžio mėn. 6 d. Šiaurės 
Amerikos lietuvių sporto klu 
bų atstovai ir sporto darbuo
tojai suvažiavę Chicagon, pa
dėjo pamatus organizuotai 
lietuviškojo sporto veiklai 
šiame krašte, išsirinkdami 
savo vyriaus, organą — Vyr. 
FASK-ta (Fizinio Auklėjimo 
ir Sporto Komitetą).

Suvažiavimą, kuriame da
lyvavo 6 klubų atstovai: Chi- 
cagos Gintaro, Detroito Kovo 
Illinois Un-to Lituanicos, Chi 
cagos Perkūno, Toronto Vy
ties ir Clevelando Žaibo, ati
darė Idik. FASK-to pirm. A. 
Bielskus. pasveikindamas vi
sus suvažiavimo dalyvius.

Sukvietus prezidiumą išnag 
rinėta suvažiavimui patiekta 
darbotvarkė, kurios svarbiau 
siais punktais buvo: Laik. 
F \SK-to pirmininko (A. Biels 
kus), buv. Vyr. FASK o (V. 
Adamkavičius) ir klubų ats
tovų pranešimai ir vyr. spor
to vadovybės Šiaurės Ameri
kai rinkimai.

Į ją renkant slaptu balsavi
mu pagal balsų daugumą, pa 
teko šie asmenys: Br. Ketura 
kis (Milwaukee), Z. Puzinaus 
kas, E. Vengianskas, A. Adam 
kavičius (visi iš Chicagos), 
A. Bielskus (Clevelandas). 
Kanados sportininkų atstovui 
— Sapočkinui pageidaujant, 
prie šių 5 valdybos narių re
zervuota 1 vieta Kanados re
prezentantui, kurį išrinks pa 
tys kanadiečiai lietuviai.

Išsirinkus vyriausią sporto 
vadovybę ir apsvarsčius ki 
tus aktualius klausimus šis 
pusėtinai darbingoje nuotaiko 
je praėjęs suvažiavimas bu
vo uždarytas ir susirinkusieji 
išsiskirstė su tvirtu troškimu, 
kad jame pareikštos gražios 
mintys būtų įgyvendintos prak 
tikoje.

Lankė mokyklas
Lietuvių Sąjungos Brazili 

joje išlaikomu mokyklų ins
pektorius - vizitatorius kap. 
J. Oiuvinskas vizitavo Vytau
to Didžiojo vardo mokyklą, 
Viloje Beloje, ir Dr. Vinco 
Kudirkos vardo mokyklą, Mo 
koje. Mokon atvyko drauge 
su Sąjungos Pirm. p. Marium 
Danta. Kap. Čiuvinskas. pasi
baigus lietuvių kalbos pamo
koms (abiejose mokyklose lie 
tuvių kalbą dėsto rašytoja 
Karolė Pažėraitė), pasakė liet 
kalbos pamoku lankytojams 
patriotišką kalbą, apibūdinda 
mas šios mūsų gimtosios kal
bos grožį, senumą bei garbin 
gumą, sakydamas, kad ji esan 
ti raktas į kitas kalbas. Jis 
ragino mokinius šios kalbos 
pamokų neapleisti ir dar pa
raginti savo draugus jos pa
simokyti.

Ta pačia proga kap. Čiu
vinskas dalyvavo ruoštos Mo
tinos Dienos šventes meniš
kos programos repeticijoj, 
kurios metu jam teko pasi
džiaugti jaunučių choru, Mo
koje. Ponas vizitatorius pa 
reiškė didelę pagarbą ir pa 
dėką muzikui p. Liudu; Ralic 
kai, kuris nemokamai, iš pa
siaukojimo, jau tryliktus me
tus moko chorą dainuoti bei 
giedoti. L. Ralickas su savo 
choru dalyvauja visuose Mo
kos mokyklos parengimuose 
ir kas trečią mėnesio sekma
dienį veda choristes į Agua 
Raza bažnyčią giedoti per lie 
juviškas pamaldas.

Artimiausiu laiku kap. J 
Čiuvinskas žada aplankyti Dr. 
Jono Basanavičiaus vardo 
mokyklą. Viloje Anastazijoje.

TERORISTŲ MOKYKLOS.

Rusijoje veikia teroristų mo 
kyklos. Jas kontroliuoja Beria 
Kandidatai į jas atrenkami la
bai stropiai, atsižvelgiant į jų 
kilmę, sveikatą, drausmingu 
mą. Parenkami studentai iš vi 
sų pasaulio šalių. Jų uždavi
nys — atlikinėti specialias mi 
sijas, ypač žudyti nepageidau 
jąmus asmenis, politinius prie 
šus ar ir pačius MVD agentus 
jei dėl kokios priežasties juos 
nutarta likviduoti. Jeigu išėję 
mokyklą kada neatlieka jiems 
skirto uždavinio —- tai jiems 
patiems mirtis. Tai jie žino. 
Tos- pareigos pavedamos tik 
Maskvos fanatikams. Jų pro
fesorius paskutiniu metu buvo 
Koenig.

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 ■
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REIKIA BALDŲ? KREIPKIS Į TAUTIEČIO
J. L. Gálinskas Ltda.

BALDŲ S A N D. Ė L Į.
AV. DR. GIACAGIANI, 71-0 — V. AÍAANA.
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MEKANIKOS DIRBTUVE

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

išsimokėtinai.

& FILHOS
Telefonas (recados) 3-0710

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

JONAS VARNAUSKAS

Gaminami {vairiausių braižinių vitražai, 
vieliniai tinklai tinkavimui ir tvoroms, 
langų stiklų apsaugos, užtvaros, geležinės 
durys ir vartai, banguotos skardos durys 
pagal mąstą.

uxBiBiBiiBiiKSfltfYffliBii.iiii

ĮKURTA 1890 METAIS
Išpildo meniškai įvairius foto darbus. Specialybė padidini

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

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

Produlo da COMP’NHIA PROGPfSSO NACIONAL - Rua José Paulino, 717 - Fone 51-7277 - São Paulo

KadŽC dirbtuvė j B~ Laboratorio
A L© 112 D Ar BID II ir A

RUA BENJAMIN CONSTANT, 103 •— São Caetano do Sul

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

illiniinii.iliiliniiiniiuliniii|liulii||iilliilliil|iUlii||iilliulii|liulinni||iiilii||iniiil!ii||iniiilliiinillHIIHWiHii«ii|liillii|liillini  illiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliiiiniiiiiiiiiintiiiiiitiiiitii'iiiHiHiiiiiiiuiMiiiiiiiiiiiiiMiiiiiii

CAjTAjT
JÃ€ JCICGE

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. 

1$ 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

RUA DINO BUENO, 795 a 835 Caixa Postai 3967 
TELEFONES: 51-4019 e 51-2223 S Ã O PAULO

IIKMÃCJ CAimilEIPI LTDA.

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

dos naudokite!
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LIETUVOS NACIÒNALINÉ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEK,

pusi. 6 MŪSŲ LIETUVA 1

— Kazimierui Ausenkai, L. 
K. Bendruomenės choro pir
mininkui, darbo metu sunkve 
žirnis, sunkiai sužalojo kairę 
koją. Paguldytas Sanitas ligo 
ninėje. «M. L.» savo nuolati
niam skaitytojui ir rėmėjui 
linki kuogreičiausiai susveik- 
ti.

— Vila Zelinos lietuvių baž 
nyčia neužilgo pasipuoš dviem 
gražiais vitražais: švento Ka
zimiero ir P. Šv. Apsireiški
mo. Pirmajame taip pat bus 
ir Aušros vartai su štebuklin 
gu Dievo Motinos paveikslu.

Taip pat yra užsakyta Sal 
džiausios Jėzaus Širdies sta
tula, kuri bus pašventinta 
ateinančio mėnesio pirmą 
penktadieni.

— Sumainyti žiedus ruošia 
si Vladas Zizas su Elena Si- 
vickaite. Šliūbas bus 21 d. 
birželio V. Zelinoje.

PIRMENYBĖS EINA.

Liet. Kat. Šv. Juozu po Vyrų 
Brolijos damkių pirmenybių 
tasa. Šj šeštadieni, t. y. ge
gužės m. 24 d. 7 vai. vakaro 
rungiasi II ir III - grupė — 
Šukevičius Bronius, Rimkus 
Balys, Butrimas Stanislovas, 
Kasčionis Kostas.

Kun. P. Ragažinskas, Kun. 
K. Miliauskas. Bartuševičius 
Andrius, Boguslauskas Alek
sandras.

Sekmadiėn; t- y- 25 d. ge
gužės mėn. 2 vai. po pietų 
rungiasi I ir V grupe - Ba
nys Vincas, Pavilonis Povilas 
Sprindys Jonas, Dragevičius 
Valdemaras.

Vinokurovas Aleksandras, 
Abramavičius Karolius, Ju- 
čys Juozas, Dirsė Povilas.

Registrado no C.R.C. sob o n.° 551

AVENIDA ZELINA, 749 — VILA ZELINA — S. PAULO g

Aberturas de firmas
Encerramentos de firmas
Transferencias de firmas
Contratos na Junta Comercial

■ Distratos na Junta Comercial
Escritas Fiscais
Escritas Comerciais

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

HORÁRIO das 8 às 19 horas.

BRAZILUOS
VIENOS SAVAITĖS MISIJOS

Nuo pirmos ligi 8 birželio 
Vila Zelinos parapijoj bus mi 
sijos portugalų kalba, kurias 
ves misijonieriųą Tėvas Fe
liksas (olandas);/

Misijonieriauš pamokslai 
yra labai {domus Suprantan- 
tieji portugališkai nepraleis
kite progos pasiklausyti. Misi 
jos prasidės Sekminėse.

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

Masių šeima.

— Ateinantį pirmadienį ge 
gūžės 26 d. 7 vai. bus atlai
kytos egzekvijos už mirusį 
Brolijos narį Izidorių Masio- 
nį. Brolijos nariai ir giminės 
kviečiami dalyvauti egzekvi
jose.

— Klebonijos statyba yra 
numatoma pradėti rugpjūčio 
mėn. pradžioje. Tuo tikslu 
lankomi parapiečiai ir renka
mos aukos. Galima duoti ar
ba vienkartinė auka sulig sa 
vo išgalių, arba mokėti kas 
mėnuo-

KERMOŠIUS.

Liepos mėnesį bus 5 d. ruo
šiamas kermošius, klebonijos 
statybos i eikalaras.

— Savišalpos ir Kultūros 
Bendruomenė «Lituânia» k vie 
čia susirinkimą, kuris įvyks 
šių metų gegužės mėnesio 25

Oficina de Modelos 

para fundição e 

Marcenaria!

PETRAS ŠIMONIS
BRAIŽYTOJAS — 

MODELIST A S 

Įvairiausi modeliai ma 
šiuų lydinimui!

BALKONAI, VITRI
NOS IR KOMERCINIŲ 
ĮSTAIGŲ ’ĮRENGIMAI! 

VISI KITI MEDŽIO
DARBAI!

São Paulo, Vila Zelina 
Rua Venda Nova, 46 

Recados Telef. 3-0710 

dieną 3 vai. VU a Zelinos mo
kyklos patalpose. Bus profe
soriaus Sipavičiaus paskaita 
apie darbo racionalizaciją, 
(darbo pagerinimą) Įėjimas 
visiems laisvas.

Valdyba.

MOKSLUS EINANČIO JAU

NIMO SUSIRINKIMAS.

Šį sekmadienį, po 8,30 vai. 
mišių Vila Zelinoj mokyklos 
patalpose šaukiama mokslei
vių susirinkimas.

Šiame susirinkime bus pra
dėtas paskaitų kursas lituanis 
tikos klausimais.

Lietuviai tėvai, jei jums rū 
pi, kad jaunoji karta išaugtų 
sąmoningais lietuviais, ragin
kite dalyvauti organizacijose 
skaityti lietuvišką spaudą.

Į šį susirinkimą kviečiamas 
besimokantis jaunimas iš vi
sų São Paulo apylinkių.

— Jau yra gauta balandžio 
mėnesio «Ateitis», mėnesinis 
žurnalas skiriamas mokslei
viams. Turiny yra įdomių 
straipsnių, beletristikos, eilė
raščių, meniškų iliustracijų. 
Šis žurnalas privalėtų rastis 
kiekvieno lietuvio šviesuolio 
namuose. *

YRA LAIŠKŲ:

H. Losinskui, A. Lazdaus- 
kui, H. Nadolskiui, E. kukai
čiui, A. Elijui.f- J . .

—'‘Alf. Vidmanto trijų aukš 
tų rua Oriente pastatytus na
mus, išnuomavo vienas ban
kas.

— Šj sekmadienį Vila Anas 
tacio lietuviams bus pamal
dos vietinėj parapijos bažny
čioj.

— Birželio mén, 1 d. yra 
Sekminių šventės.

— Seselių pranciškiečių 
mokykloj lietuvių kalbos pa
mokos buna šia tvarka:

Antradieniais ir ketvirtada- 
dieniais nuo 16,30 ligi 17,30 
šeštadieniais nuo 13iki 14 vai.

— Sveikiname Vytautą Ti
jūnėlį «M. L.» rėmėją, jo gim 
tadienio proga, kurį švenčia 
gegužės mėn. 25 d.

— Liet. Kat. Bendruomenė 
ateinančiais metais minės 25 
metų jubiliejų.

Tai seniausia iš esamų Bra 
ziĮijoj lietuvių organizacijų.

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

JAKUTIS & LAPIENIs LTDA

— Lietuviai skautai šiais 
metais dar neparodė jokio 
veikimo.

— Liet. S-ga Brazilijoj yra 
numačiusi birželio 21 d. su
ruošti vakarą.

— Mokoje, Liet. S-gos Bra 
žili joj knygynu maža kas nau 
dojasi atrodo, kad žmonės už 
miršo skaityti.

— Gegužės 23 d. Vila Ze- 
linos mokykloj p. St Meilū
nas pademonstravo filmas nu 
trauktas choro piknike Guara 
pirangoj balandžio 27 d. Taip 
pat ir kitais atvejais filmuo
tas Vila Zelinoje bei iš kelio 
nės po Argentiną.

— Gegužės mėn. IŠ d. Mo

ANASTAZIJOJE VAKARAS H'
Š. m. birželio mėn. 14 d. Dr. J. Basanavičiaus vardo 
lietuviu Mokyklos Rėmėjų Būrelis ruošia linksmą ir

Įdomų VAKARĄ
Scenos mėgėjai suvadins dvi komedijas: 

Čechovo 
PIRŠLYBAS 

ir 
Plašiejevo 

IŠDYKĖLĘ
Po pogramos šokia iki 4 vai’ ryto. Šokiams gros puikus 
orkestras. Pakvietimai gaunami pas M. R. B-lio Valdy
bos narius ir vakaro metu prie įėjimo:

Pelnas skiriamas mokyklos naudai!
M. R. B-lio Valdyba

Dr. E. Draugelis
Vidaus ir nervų ligų specialistas, 

baigęs Maskvos Universitetą' 1914 m.

MEDICINOS ANALIZU LABORATORIJA

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

grupės, džiovos, sifilio, gonorėjos, etc.
R. Barão de Itapetininga, 139 - 2.o. Valandos: 9-12 15-18

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

Nuvykę į Santos, Praia Jose Menino m
s: neužmiršk pasinaudoti šeimyniniu

Pensionu «Sete de Setembro» 
■5 ■■Virtuvė pirmos rūšies. Užkandžiai duodami 
ü bet kuriuo metu H

Pensiono savininkas LILIAN KOTCHENKO

» RUA SANTA CATARINA, 22 - SANTOS JOSE MENINO H
H FONE 4-3570 H
IHI

koj mokylWi^WM^^^IWW 
suruoštas Dr. Jono Basanavi 
čiaus minėjimas. Programoj 
buvo Dr. EI. Draugelio pas
kaita.

Meninę dalį išpildė L. K. 
Bendruomenės choras. Žmo
nių atsilankė per mažai. Mi
nėjimas buvo ruoštas Ben
druomenės «Lituania» inicia
tyva.

SKUBIAI Reikalingas
berniukas mokantis skaityti 
ir rašyti, nuo 12 iki 16 metų. 
Kreiptis į Arte-Grafica Litua 
nia Ltdá. — Av. Zelina, 706.
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