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Propaganda
Visame laisvajame pasauly 

je komunistai varo propagan 
dą už taiką. Tai panašu anam 
posakiui: «Pats muša, pats rė
kia» Niekas nesirengia ko
munizmo lizdo pulti. Atvirkš 
čiai., kai vokiečiai buvo jau 
Staliną ir jo «nenugalimą» 
armiją pristatę prie sienos, 
rusus išgell ėjo ne «taikos» 
apaštalai, o Amerikos pagal
ba, kurią dabar viso pasaulio 
komunistai kaip beįmanyda
mi niekina ir šmeižia. Vadi
nasi, šituo taikos šauksmu ru 
šai nori užliūliuoti kitų sąmo 
nę, kad galėtų staigiu puoli
mu sudraskyti nepasiruošu
sias gintis savo aukas. Komu 
fiistų propaganda už taiką ly 
gi vagies šauksmui, kuris, pa 
sivogęs svetimą arklį, sako 
jo savininkui: «Gyvenkime 
taikoje — nesivyk ir neper
sekiok manęs...» Prisiplėšę 
svetimų žemių ir svetimu tur 
tų, pavergę apie 200 milijonų 
didžiai civilizuotų Europos 
gyventojų. banditai rėkia 
mums: «Gyvenkime taikoje!»

Ko vertas komunistinis tai
kos šauksmas, rodo kad ir 
toks pavyzdys.

Nesenai Olandijos komunis 
tų partija išsiuntinėjo savo 
nariams aplinkraštį, kuriame 
rašo: «NepriValome atrodyti 
kitiems užsispyrę ar fanatiški. 
Tai gadina reikalą Taip ne
turi būti. Su nepartiniais eiki 
mės taip, kad atrodytu, lyg 
mes ieškome susitarimo ir beri 
droš kalbos. Šią taktiką ypač 
panaudokime dabar, organi
zuodami ofenšyvą už taiką. 
Didelis buvo mūsų draugų lai 
mėjimas, kai tokia taktika jie 
susiviliojo kleboną Van Da- 
len, tą idijotą, kuris turi ne
mažos įtakos masėse Mūši} 
tikslui pasiekti privalome ras 
ti daugiau tokių idijotų. Jie 
būdami neutralūs, paremia 
prūsų propagandą už taiką. 
Neimkite dėmesin

Sąjungininku-Vak. Vokietijos sutartis.
Sąjung. - Vak. Vokietijos 

sutartis buvo pasirašyta gegu 
žės mėn 26 d. vakarų Vokje 
tijos sostinėje - Bonnoje.

Gegužės 27 d. Paryžiuje 
Vokietija buvo įtraukta j Eu 
ropos gynimo bendruomenę, 
tuo reikalu pasirašant atatin
kamą sutartį. Vokietiją Į Eu
ropos gynimą įeis su 300 tūks 
tančių kareivių.

Pasirašyta sutartis Vokieti
jos parlamento turės būt pa
tvirtinta ligi 15 liepos, nes 
nuo tos dienos parlamentas 
eina atostogauti.

Ministeris pirmininkas K. 
Adenauer tikisi, kad parla
mentas sutartį patvirtins, nes 
«rinkinys sutarčių kurias aš 
(Adenauer) pasirašiau Bonno 
je ir Paryžiuje pažymi vienos 
epokos pabaigą; karų laiko
tarpio tarp vakarų valstybių».

uz taika...
ką jie šneka — tatai 

neturi jokios reikšmės: svar
bu, kad jie eina išvien su 
mumis į taikos kongresus... 
Gavome įsakymą visur suda
rinėti komitetus už taiką, ir 
jį vykdykim. Jei kur neatsi
rastų tokių mums palankių 
id'jotų, pastatykite toj apylin 
kėj nepažįstamą partijos na
rį. kuris kaip «neutralus», kai 
betų ir veiktų ne partijos, o 
liaudies vardu.. »

Komentarai nereikalingi. 
Tokių idijotų, deja, pasitaiko 
ir lietuvių tarpe.

Gen. Ridgway vyriausias Europos kariuomenės vadas ir gen. 
M. Clark — Korėjos fronto vadas.

Faktas, kad šitos sutartys 
buvo pasirašytos Paryžiuje ir 
Bonnoje, turi simbolinės reikš 
mės, nes Prancūzija ir Vokie 
rija visuomet yra buvusios 
įtrauktos į tragiškus įvykius. 
Šios dvi sutartys yra vienin
telis keliąs į Vokietijos suvie 
nijimą. Vokietija teturi tik du 
keliu: bendradarbiavimo su 
vakarais arba rytais. Visos 
kitos priemonės yra tik iliu
zijos.

Bendradarbiaujant su Rusi
ja Vokietija taptų viena iš 
satelitinių valstybių. Ir po su 
tarčių pasirašymui, sako Ade 
nauer, nėra uždarytas kelias 
Vokietijos suvienijimui ir de
ryboms su Rusija, kurios yra 
pageidaujamos ir reikalingos.

Kaip Reagavo Komu
nistai.

Rytų Vokietijos komunisti
nė vyriausybė Kremliaus stum 
doma, reaguodama į Vak. Vo 
kietijos sutarčių pasirašymą 
nutarė uždaryti rubežius su 
Vak. Vokietija. Išleido dekre
tus įpareigojančius nedelsiant 
imtis griežtų priemonių sus 
tiprinti sargybą. Penkių kilo
metrų zona prie rubežiaus 
yra ypatingos padėties zona, 
kurioj sargyba turi teisės net 
nušauti. Žodžiu prie vak. Vo
kietijos komunistai ruošia to 

kią pat geležinę užtvarą, kaip 
prie visų kitų rūbežių.

— Berlynas yra izoliuotas. 
Nutrauktas telefono susisieki 
mas su vakarais. Spėjama, 
kad komunistai atnaujins gar 
šią blokadą. Vakarai ruošiasi 
visokiom galimybėm. Berlyno 
prefeitui sąjungininkai įteikė 
specialų laišką, kad Berlynas 
jokiu atveju nebus paliktas 
aklam ūkimui. Berlyno reika 
lūs svarstė susirinkę Ameri
kos, Anglijos ir Prancūzijos 
užsienio reikalų ministerial.

— Prancūzijoje, gegužės 
28 d. bandė ruošti protesto 
demonstracijas prieš atvyku
si Paryžiun naują Europinės 
jungtinės kariuomenės vadą 
generolą Ridgway. Demonstra 
cijų metu įvyko susišaudymas 
Buvo sužeistų. Taip pat buvo 
sulaikytą daug komunistų. 
Kaikuriose centrinėse gatvė
se komunistai pasistatė bari

kadas.
Tarp suimtųjų buvo areš 

tuotas generalinis partijos se 
kretorius J. Duclos, vadas ko 
munistų partijos parlamente.

KOMUNISTAI RUOŠĖ PER
VERSMĄ

Prancūzijęs vidaus reikalų 
ministeris kalbėdamas apie 
komunistų demonstracijas pa 
reiškė, kad gen. Ridgway bu 
vo tik pretekstas demonstra
cijoms. Faktinai komunistai 
ruošė apsiginklavę atentatą 
prieš demokratines įstaigas

Vyriausybė turi davinių,kad 
buvo ruošiamas perversmas.

J. Duclos, kūriš buvo ‘suim 
tas arti Vienos stoties turėjo 
revolverį, du pašto karvelius 
ir specialų radio priimtuvą.

Saugumo sumetimais užda
ryta Darbo Konfederacijos, 
kurioj šeimininkauja komunis 
tai. būstinė.

Demonstracijos buvo ruošia 
mos ir kituose miestuose.

—- Anglijos parlamente mi- 
nisteris pirmininkas ir krašto 
apsaugos ministeris pranešė, 
kad Korėjoje komunistų jėgos 
žvmiai sustiprėjo, karių skai
čius dabar dvigubas siekia 
vieno milijono: Lėktuvų prieš 
derybas teturėjo 1000 o da
bar 1800. Be to priešas turi 
galingą artileriją ir daug šar 
vuotų mašinų Priešas yra pa 
siruošęs pradėti didelę ofen- 
syvą ir kurį laiką ją išlaiky
ti vienam atstovui paklausus 
iš kur gavó korėjiečiai gin
klų. Churchill atsakė: «Žino- 
noma, kad ne iš mėnulio-.

— Anglijoj ir višta pastalė 
rekordą. Per 45 minutes pa
dėjo 10 kiaušinių

— Maskva atšaukė iš Londono 
ambazadorių Zarubin. Tai pat 
atstogų praleisti Maskvon 
sovietų ambazadorius Vašing
tone.

— 47 atstovai degaulistai 
atsisako klausyti savo vado 
De Gaule. Jie pasisako už 
Vyriausybės politikąiruž sutar 
ties pasirašymą su Vokietija.

— Amerika varžo prekių iš
vežimą Brazilijon. Priežastis 
trūkstant dolerių Brazilija vra 
skolinga Amerikos įvairioms 
firmoms 175 milijonus dolerių

— Anglijos užsienio reikalų 
ministeris kalbėdamašBerlyne 
pareiškė, kad bet kokia ataka 
prieš Berlyną, bus laikoma 
ataka prieš vakarus. Berlynas 
bus ginamas.

— Gen. Eisenhower 31 d. 
gegužės grįžta Amerikon.

— Vatikano daviniais Pietų 
Amerikoje yra 35 procentai 
visų katalikų. Radio taip pat 
pabrėžė, kad 154 milijonus 
tikinčiųjų aptarnauja tik 22 
tūkstančiai kunigų. São Pauly 
vienam kunigui tenka 7325 ti
kintieji. Rio de Janeire 3754 
Buenos Ayres-3000.

Brazilijoje
- - Jūro laivyno ministerija 

išaiškino skraidančio disko 
«paslaptį» Rio de Janeiro pa
dangėje. Buvo taip. Jūrų lai
vynas šiuo metu Atlante ma
nevruoja. Kad nakties metu 
galėtų susekti «priešo» laivy
ną, lėktuvai išmėto ore skrai 
dančias šviesas. Taigi ir Gua 
nabaroj nebuvo koks nors 
paslaptingas iš kaž kur atsi
radęs «diskas», bet viena 
aviacijos išmestų rakietų.

— Gegužės mėn. 24 d. arti 
Manaus miesto, Rio Negro upė 
je, po trijų minučių pakilimo 
iš aerodromo, nukrito Natio
nal kompanijos lėktuvas. Žu
vo visa lėktuvo trijų asmenų 
įgula. Keleivių nebuvo. Nukri 
timo vietoje upės gilumas šie 
kia 120 metrą. Srovė labai 
stipri. Ištraukti lėktuvo nėra 
galimybės. Kadangi upėje yra 
draskančių žmogaus kūną žu 
vų, nėra prasmės nė ieškoti 
žuvusių lakūnų kūnų.

— Cheminė kompanija Rho 
dia, kurios centras yra Pran
cūzijoje, gavo leidimą gamin 
ti «Nylon» išdirbinius Brazi
lijoje.

— Brazilijos delegacija į 
tarptautinę sporto olimpiadą 
susideda iš 200 asmenų.

— São Paulo priemiesčiuo
se buvo išmėtyti atsišaukimai 
raginantys 1 d. birželio pradė
ti 60 dienų streiką. Patamsė- 
mis organizuojame streike 
darbininkai nieko nelaimės. 
Einant streikan reikia išeiti su 
aiškiais ir konkrečiais reika
lavimais Streikas yra pas
kutinė priemonė kai reikala
vimai yra nepatenkitnti. Kada 
streikuoti turi pranešti ne 
patamsių gaivalai komunistų 
inspiruoti, bet darbininkų sin
dikatai. Jiederasi su darbdavį 
ais, su vyriausybe, ir jei rei
kalas yra, skelbia viešai, per 
radio ir laikraščius, streiką. 
Tuomet darbininkui nereikia 
drebėti, kad nebūtų policijos 

persekiojami. Ko
munistų organizuojami strei 
kai siekia ne darbininkų ge
rovės, bet komunizmo dikta
tūros.

— Argentinos peronistų 
spauda kaltino katalikus, kad 
jie yra svetimo krašto kapita
listų (Amerikos) tarnyboje. 
Šias žinias oficialūs katalikų 
sluoksniai paneigė kaipo 
šmeižtą.

— Tarptutinis Eucharistinis 
kongressas Barcelonoej pra
sidėjo gegužės m. 27 d. Pa
grindinė kongreso darbų tema 
yra «Eucharistija ir šeimos 
taika».

SKAITYK IR PLATINK
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MOTERŲ PASAULY
Mergaičių Federacijos Kongresas Romoje.
Š. m. balandžio mėn. 15-26 

dd. Romoje įvyko Pasaulio 
Katalikių Mergaičių Federa
cijos ir Pasaulio Katalikių 
Moterų Organizacijų Unijos 
kongresai, kuriuose dalyvavo 
lietuvės atstovės: Dr. N. Bra
žėnaitė, stud. U. Karvelytė, 
p-lė M. Macevičiūtė ir p. B. 
Šlepetytė - Venskuvienė. Iš 
užimtų kraštų tik vienos lie
tuvės buvo pilnateisėmis ats
tovėmis.

Mergaičių kongreso tema 
buvo «Gyvasis tikėjimas mo
derniajam pasauly» Šalia 3 
paskaitų ciklo bendra kongre 
so tema, kurias skaitė pasi
žymėjęs pamokslininkas Tė
vas Carrė, vyko visa eilė dar 
bo ratelių. Vienas jų buvo 
skirtas atvaizduoti religinę 
padėtį pavergtuose kraštuose 
Jam pirmininkavo U. Karve-
lyte ir viena atstovė iš Berly 
no. Priimta visa eilė rezoliu
cijų pavergtųjų kraštų klausi 
mu. Kolizėjuje visos kongre
so dalyvės ėjo kryžiaus ke
lius ir meldėsi persekiojamų 
kraštų intencijai.

Balandžio mėn. 16 d. įvy
ko tautinių pasirodymų vaka
ras, kurio metu lietuvės ats
tovės padeklamavo ir padai
navo partizanų ir tautines 
daineles ir sušoko porą lie
tuviškų šokiu. Ypač sujaudi
no gausią publiką U. Karve
lytės padeklamuota, parnešta 
iš Sibiro «Tremtinių daina».

Balandžio mėn. 19 d. Šv. 
Kaliksto katakombose įvairių 
kraštų kapelionai laikė mišias 
Lietuvių būrelis išklausė šv. 
Kazimiero Kolegijos kunigo 
Dabrovolskio mišias.

Užbaigiamajam posėdy U. 
Karvelytė pasakė kalbą, su
kėlusią daug simpatijų įvairių 
tautų atstovių tarpe. Ją pami 
nėjo italų spauda.

Moterų kongreso bendroji 
tema buvo «Pasaulio taika ir 
katalikių moterų įnašas». Jo 
Metu šalia keletos Įdomiu pas 
kaitų buvo svarstomos šian
dieninio pasaulio religinės ir 
moralinės bei ekonominės ir 
socialinės problemos. Lietu
vės atstovės savo kalbose at
vaizdavo tėvynėje ir ištrėmi 
muose kenčiančios lietuvės 
moters einamą kryžiaus kelią 
jos nepalaužiamą tikėjimą, 
skiepyjamą nežiūrint baisių 
persekiojimų jų vaikuose. Ats 
tovės susilaukė daug simpati 
jų ir užuojautos už geležiniu 
grotų kenčiančioms lietuvėms 
Jų kalbas įvairių kraštu ats 
tovės paprašėatsiųsti ju span 
dai. Kongreso dalyvės meldė 
si už persekiojamas tautas.

Naujai išrinkto» Pasaulio 
Katalikių Moterų Organizaci
jų Unijos pirmininkės M-lle 
du Rostu pasiūlymu priėmimo 
metu Caaa dell’Annunciazio- 
ne mūsų atstovės sudainavo 
tautos himną, kurio turinys 
dalyvėms labai patiko.

Audiencija pas šv. Tėvą 
metu U. Karvelytė mergaičių 
ateitininkių ir šv. Kazimiero 
seserų mokyklų auklėtinių 
vardu įteikė Jo Šventenybei 
tautinį kilimėli, išaustą p. Ta 
mošaitienės Kanadoje. įteik
dama. dovaną ji pasakė trum 
pą šio turinio kalbą: «Šventai 
si Tėve, teikitės priimti šią 
kuklią dovaną, kaip ženklą 
prisirišimo ir visiško atsidavi 
mo lietuvių katalikių mergai 
čių, kenčiančiu už geležinių 
grotu ir ištiLmime. Sidabri
niai šio kilimėlio siūlai atvaiz 
duoja jų ilgesį; įvairiaspalvės

tulpės, kurios kadaise žydėjo 
laisvėj, šiandien laistomos 
skausmo ašaromis». Šv Tė
vas paklausė: — Ar gaunate 
žinių iš Lietuvos? — Labai re 
tai, nes tai pavojinga. — Ži
nau, suprantu ir meldžiuosi, 
— pridūrė Šv. Tėvas ir su
teikė prašytą palaiminimą lie 
tuvėms katalikėms mergai
tėms.

Pasaulio Lietuvių Katalikių 
Organizacijų Sąjungos vardu 
Dr. N. Bražėnaitė įteikė Jo 
Šventenybei leidinį «Musų Ke 
liai», atspausdintą Romoje J. 
E Vysk V. Podolskio rūpes
čiu ir Kanados Lietuvių Kata 
likių Moterų Draugijos lėšo
mis, su šiais žodžiais: — Jū
sų Šventenybe, lietuvės kata
likės, išsisklaidžiusios po vi
są pasaulį, nesenai šventusios 
veikimo 40 metų jubiliejų iš-
leido ši leidinį, kuriame ap
rašė savo veiklą Lietuvoje ir 
svetur. Jos prašo Jūsų Šven
tenybės priimti šią knygą, 
kaip visiško atsidavimo sim-. 
bolį ir suteikti palaiminimą 
visoms lietuvėms katalikėms 
moterims, kenčiančioms bai
sų persekiojimą ir priespau
dą dabartinėje Lietuvoje, iš
tremtoms į Sibirą ir išblaš
kytoms po visą pasauli. - 
Šv. Tėvas vartydamas leidinį 
palingavo galvą ir pasakė: 
— Žinau Jūsų kančias.. Var
gšės dukros... Aš jus visus 
laiminu...

B. Šlepetytė - Venskuvienė 
įteikė Jo Šventenybei 'meri 
kos Rymo Katalikių Moterų 
Sąjungos gražiai lietuviškai 
įrišto mėnesinio žurnalo «Mo 
terų Dirva» 1951 metų kom 
plektą, apibūdindama, kad tai 
lietuvės katalikės, išemigr” 
vusios iš Lietuvos dar prieš 
Pirmąjį Didįjį Karą. Šv. Tė
vas suteikė Šąjungai specia
lų palaiminimą. (Moterų Dir
va tampa bendru lietuviu ka
talikių organu, kuriame vis 
daugiau atvaizduojamas tarp
tautiniu ir lietuviu katalikių 
organizacijų veikimas).

Jo Eminencijai Kardinolui 
J. Pizzardo buvo įteikti šv. 
Kazimiero «A. Aidai», jubilie 
jinis leidinys «Mūsų Keliai» 
ir Amerikos Rymo Katalikių 
Lietuviu Moterų Sąjungos 25 
metų veikimo leidinys, o «Té 
viškės Žiburiai» su Moterų 
Skyrium buvo perduota jo bi 
bliotckai.

J. E. Vask. V. Padolskis ir 
prel. Tulaba dalyvavo kongre 
su atidarymuose ir uždary
muose ir padėjo mūsų dele

Arti sėli yra malonu.

Prie kryžiaus

gatėms visu nuoširdumu, už 
ką Pasaulio Lietuvių Katali
kių Organizacijų Sąjunga yra 
giliai dėkinga.

Pasaulio Katalikių Mergai
čių Federacijos Kongreso iš
vakarėse įvyko kapelionų su 
sirinkimas, kuriame nuo lie
tuvių dalyvavo kun. Dr. Bal
čiūnas.

Į pirmojo kongreso atida
rymą ir tautinių pasirodymų 
vakarą atsilankė Lietuvos ats 
tovo Italijai žmona p. Lozo
raitienė.

Š. m. gegužės mėn. 3-6 dd. 
Paryžiuje Įvyko XII Tarptau
tinės Mergaičių Globos kon
gresas, kurio metu buvo atš
vęstas ir Prancūzių Mergai
čių Globos Draugijos 50 me
tų jubiliejus. Kongreso tema 
buvo «Modernioji aplinka ir 
šiandieninė globa».

Šiame kongrese nuo lietu
vių dalyvavo Lietuvos atstovo 
Prancūzijai žmonaftp. C. Bač- 
kienė ir Pasaulio Lietuvių K a 
talikių Organizacijų Sąjun
gos delegatės Dr. N. Bražė
naitė ir B. Šlepetytė Vensku
vienė.

Kongreso metu įvairių kraš 
tų įvairių kraštų atstovės iš
klausė keletos įdomių paskai 
tų apie moderniąją aplinką 
ir jos įtaką į jauną mergaitę 
Šalia kitų kraštų atstovių mū 
sų delegatės turėjo progos 
nušviesti Mergaičių Globos 
darbus Lietuvoje ir iškelti 
sunkumus, pavojus ir žiaurų 
vargą, su kuriais lietuvaitė 
susiduria kęsdama persekioji 
mUB, baisią priespaudą ir iš
trėmimus. Iš užimtų kraštų 

pilnateisėmis delegatėmis bu 
vo tik lietuvės. Jos buvo šil
tai priimtos.

Lietuvos Motinų
Vardu.

Jungtinėse Amerikos Vai 
stybėse (Minneapolio mie 
st.e) vyksta Generalinis 
Moterų Klubų Federaci 
jos suvažiavimas, kuria 
me atstovaujamos ir lie 
tuvės moterys. Pabaltijo 
Moterų Tarybos Lietuvių 
Klubo Italijoje pirminiu 
ke Vincenta. Lozoraitie
nė pasiuntė suvažiavi
mui sveikinimo raštą, ku 
riame tarpe kitą ko rašo:

«Graikijos pagrobtų vaikų 
grąžinimo klausimą svarstė 
•Junginių Tautų Organizacija 
ir Tarptautinis Raudonas Kry 
žius, bet deja, tos institucijos 
neužsiminė, ta proga, kitų 
kraštų vaikų, kurie - sovietų 
buvo išvežti su tėvais ir vė 
liau nuo jų atskirti. Kaip ži
noma, Sovietų Sąjungoje, su 
žmonėmis yra blogiau elgia
masi nei senovėje su vergais 
Ten žmogus be jokios kaltės 
vien policijos nuožiūra, sni 
mamas, ilgus metus laikomas 
kalėjime, nužudomas ar de
portuojamas į darbo stovykla 
kas yra lygu mirties spren
dimui.

Daug lietuvių vaikų, kuriuos 
bolševikai deportavo į. Azijos 
sritis miršta dėl maisto stokos 
ligų ir dėl nepaprastai sunkiu 
gyvenimo sąlygų, ar žūsta 
moraliai, nes sovietų valdžia 
stengiasi padaryti iš jų ko

munistus. Jeigu mes galėtume 
tuos vaikus pamatyti, mes iš 
skaitytume jų akyse baisų 
klausimą: Už ką mes kenčia
me? Kur yra mūsų motinų 
paguodžianti branka? Kodėl 
niekas negirdi mūsų verksmo?

Esu įsitikinus, kad dabar 
yra pats metas kelti šį klau
simą pasaulio sąžinei ir pri
versti Sovietų Sąjungą, kad ji 
liautūs vartoti nežmoniškiau- 
sias priespaudos priemones. 
Pats metas, kad Sovietų Są
junga pasitrauktų iš Lietuvos 
ir kitų jos okupuoti) kraštų.

Esu įsitikinus, kad reikia 
surašyti ir padaryti privalo 
mą visom valstybėm Vaiko 
Teisių Chartą, nes gali įvyk
ti, kad visoj eilėj kraštu, kaip 
Lietuvoj, ilgainiui nebebus 
kam pritaikyti Žmogaus Tei 
šių Chartos. nes nebeliks žmo 
’•in jie žus dar būdami vai 
kais.

Šiuo balsu aš kreipiuos į 
Jūsų širdį!

V in centą Lozoraitienė

Roma, Italija.

— Min. S. Lozoraičiui susi 
tarus su atatinkamomis italų 
įstaigomis, Romos radijas š. 
m. gegužės mėnesio 4 d. pra 
dėjo transliacijas lietuvių kai 
ba. Jos vyks kasdien nuo 12 
vai. 30 min. ligi 12 vai. 45 
min Romos laiku tokiomis 
bangomis: 31,35 metrų )9,57 
rnegaciklų) ir49.92 metrų (6,01 
mogaciklų). Šiai lietuviškai 
programai vesti ir redaguoti 
pakviestas Dr. J. Gailius. Pro 
grama buvo pradėta S. Lozo
raičio kalba.

— Argentinon išplaukė po 
sėkmingų koncertų Europoje 
smuikininkė E. Kuprevičiūtė.

* ■
— Australijoje, Adelaidėj 

pravedama piniginė, drabužių 
rinkliava — negalintiems t 
Vokietijos emigruoti seneliams 
ligoniams ir mokiniams. Aus
tralijos Emigracijos Dep-to 
duomenimis Australijoj lietu
vių skaičius nurodomas 9.900 
BALFo duomenimis lietuvių 
ten yra atvykę per 10.000, o 
PLB apylinkių duomenimis, 
ten lietuvių taip pat skaitoma 
apie 10.000.

—- N. Zelandijos LB atstovų 
ir krašto tarybos suvažiavi
mas šaukiamas gegužės 31 d. 
— birželio 2 d. Wellingtone. 
Jame bus svarstomos apyskai 
tos. statutas, šalpos reikalai, 
lietuvybės išlaikymas, ypač 
tarp jaunimo, bibliotekos stei 
gimo, metraščio, albumo ir 
kt. reikalai, taip pat renkami 
nauji vykd. organai, atstovas 
į pasaulio lietuvių seimą, nūs 
tatomos apylinkės ir seniūni- 
nijos.

©
— Gegužės 7'ir 8 d.7 buvo 

susirinkusi posėdžio VLIK o 
Politinė Komisija, kuri aptarė 
užsienio politikos klausimus 
Gegužės 8 d. aktualiųjų rei
kalų svarstyti buvo susirinku 
si spec. VLIKo komisija.

— Londone gegužės 6-11 d. 
vyko Common Cause konfe
rencija, kuri svarstė, kaip iš 
plėsti akciją prieš komuniz
mą įvairiuose laisvojo pašau- - 
lio kraštuose. Konferencijoj 
VLIKui atstovavo DBLB pir
mininkas M. Bajorinas (URT)
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La tyriai“ J©- 
vietems 

dinamitas
Ryšium su Katyno byla, be 

lenkų ir lietuviai iškasė savo 
Katynus, kurios dabar garsina 
pasaulinė spauda, o paskiau
siai Peasant Internai. Agency 
paskelbė smulkių duomenų ir 
apie ukrainiečių Katyną. Tai 
yr.a Vinica, kur buvo bolše
vikų išžudyta per 13.000 ukrai
niečių darbininkų ir inteli
gentų. Tačiau tai, kaip pažy
mi JAV-se ukrainiečių dien
raštis «Narodna Volą», tėra 
tiktai vienas is bolševikų pa
liktų masinių, kapų. Jų butą 
kur kas daugiau. Norima visus 
tuos duomenis surinkti į krū
vą ir išleisti vienu leidiniu 
bolševikų žvėriškumui pavaiz
duoti.

«News Lettor» N. 275/276 
ta proga plačiai pavaizduoja, 
kaip antibolševikiniai karinin- 
buvo likviduoti nė tik Lenki
joj, bet ir Pabaltijy. Autentiš
kais duomenimis pasirėmus 
įrodinėjimą, kad Sovietai pa 
našiu būdu Estijoj likvidavo 
600 karininkų, Latvijoj per 
1.000 ir Lietuvoj 400. Pvz.. 
Estijoj jie buvo likviduojami 
tokiais būdas: 1. tiesiai suimant 
senus kovotojus prieš bolševi 
kus, kaip gen. Laidonerį Oras- 
mą Tonissomą, Reeka, Torvan- 
dą ir kt: 2. taikos meto karius 
(korpų divizijų vadus, jų šta
bų viršininkus etct) pasi lie
čiant «pasitubolinti» į Frunzės 
akademiją; 3. pulkų ir batelio- 
jonų vadus ir žemesnio laip
snio karininkus pašaukus 
«taktinių pratimų», kur jie 
susilaukė panašaus likimo-din- 
go kaip į ženę. Šių daugumas 
buvo suimti nakti į birželio 
15 d. pasmerkti 8-15 metų už 
«antivalstybinę veiklą» pas
kum per Pskovą pasiųsti į 
Rusiją, bet turimais duomenįi- 
mis, faktiškai išžudyti netoli 
Porkchovo.

VokiečiU-LenkU sienos 
ir Lietuva.

Vokiečių laikraščiai, svars
tydami lenkų emigrantų atei
ties planus, pažymi, jog nepai
sant «lenkų frontas sienų rei
kalu yra vieningas». (t. y. jie 
vieningai reikalauja sau žemių 
nuo Oderio ir Neisės su Stetinu 
Breslau ,Lvovu ir Vilnium), 
vis dėlto iš tikro yra ne taip. 
Yra lenkų kurie «Lenkijai 
susidarytų ideali padėtis, jei 
susikurtų nepriklausomos Gu
dija ir Ukraina», o Lenkija 
neturėtų tiesioginių sienų su 
Rusija, Daugumas emigrantų 
lenkų laikosi reikalavimo, kad 
Lenkijai būtų gražintos atgal 
visos pagal Jaltos susitarimą 
Sovietams perleistosios srytis 
ir kad šiuo atveju ji susi
lauks Vakarų paramos! Tač
iau toks Mikolaičikas, kuris 
yra, palyginti labai judrus ir 
turi nemaža įtaką yra atsisa
kęs pretenzijų į tas kadaise 
lenkams priklausiusias sritis, 
gyventoiii dauguma ya neten
ku kilmės. J. Labodovskis savo 
Paryžiuj leidžiamoj «Kultūroj» 
siūlo, kad iš buvusių Lenkijos 
rytinių sričių būtų sudarytas 
tam tikras lenkų ukrainiečių 
kondominiumas. kuris su Len
kija turėtų palaikyti tokius pat 
nuoširdžius santykius, kaip ir 
nuo Rusijos atsiskyrusia Ry
tų Ukraina. Tačiau Labodov
skis ir pats prisipažįsta, kad 
iš lenkų tokios pažiūros lai
kosi nebent... tik jis vienas. 
Didžioji čekų emigrantų dalis 
nenori su lenkais sudaryt 

jokios didesnės sąjungos ar 
federacijos, nes tokia federa
cija. priešingai dabartiniams 
amerikiečių pageidavimams ir 
įspėjimas, įtrauktų juos į 
nepaliaujumas ginčus dėl že
mių su vokiečiais, ukrainie
čiais, gudais, lietuviais ir net 
rusais. Todėl lenkų daugumas 
puoselėja viltis, kad į tokią 
federaciją, kur lenkams tektų 
vaidinti žymesnis vaidmuo, 
Rytų Europos tautas pastūmės 
ūkiniai sumetimai ir reikalas 
organizuotai spirtis Rusų 
norimai primesti ūkinei hege
monijai. Kiti-deda savolūkes- 
žius į galimą Rytų ir Vidurio 
Europoj valstybių bloką, bet 
jo, atrodo, nelabai pagedauja 
vokiečiai.

«NYTimes» Bonuos kores
pondentas J. Raymondas pas
kelbė samprotavimų, jog rea
liai žvelgdami į padėtį, Bon
uos vyrai turi, norėdami ar 
nenorėdami, sutikti su žemių į 
rytusnuo Oderio Neisės linijos 
laikiniu «nurašmu», tik esą, 
nedrįsta to viešai pasakyti, 
Tarp lenkų pasitaiko tai pat 
tokių, kurie galvoja, kad už 
lenkų Oderio Neisės 
linijos jiems gali ar turėtų 
būti pavesti visi Rytprūsiai, 
drauge ir kaip atpildas už jų 
srritis rytuose, atitekusias 
Sovietams.
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anksto, nes prie įėjimo nebus galima gauti.
E Bus ir staliukai.

Naujausias Amerikos laivyno lėktuvnešis «Oriskany» išplau
kia iš New Yorko uosto Atlantan. Jis buvo pastatytas Brook

lyn© laivų dirbtuvėse.

i\Nvecj imk
Į prancūzų k. verčiami ats. 

pulk. J. Petraičio «Kaip jie 
mus sušaudė» ir «Žemaičių 
kankiniai», kur kalbama apie 
bolševikų sušaudytuosius Rai

Venancijus Ališas.

jr£«U4INI|j' KYTĄ
Buvo džiaugsmo tada po giedru dangumi!
Aš žilvičių sukau paupy švilpynes, 
Tu lanksteisi aplink tokia giedriai rami 
Ir vainikui supinti skabiojai pienes.

Jaunos aušros spindėjo iš tavo akių —
Rodės, viską o viską apliesi jomis: 
Ir pienes ir mane, ir tą laimę sykiu 
Ir užklosi gelsvų garbanų vilnimis.

Kai nuraudusias kojas statei šen-tenai — 
Ne mergaitė, sakytum, — erelis esi!
Manding, nešė tave pačios saulės sparnai 
Ir lydėjo Dangaus Kerubinai visi,

O pynė ta ilgėjo. Gegužio žiedai 
Pasikvipo tėvynės miela žemelė.
Prie vandens dar mėlsvutę žibuoklę radai 
Ir įpynei geltono vainiko gale.

O dienų tolimų akiną atspindžiai,
Jūs kaip drebantis tiltas tarp dviejų krantų! 
Sugrąžinate mus, užliūliavę saldžiai, 
Į gaivinančią vėsumą alkų šventų.

Tu šypsojaisi man; aš šypsojausi tau.
Šypsena — praviri mūsų sielos langai.
Vis tolydžio tave, skaistus veide, matau, • 
Nors jau ilgesio mariomis tu aptekai.

(Iš parengtos spaudai knygos Cascata Cristalina)

nių-miškely. Prof. G. Motore, 
didelis lietuvių bičiulis, šiuo 
metu Bezansono un-to huma
nitarinių mokslų fakulteto de 
kanas, Sovietų iki lietuvių

sukilimo kalintas Lietuvoje, 
yra parašęs prancūzų k. sa
vo atsiminimus apie «Raudo
nąją Lietuvą». Rūpinamasi jų 
išleidimu. Estas prof. Įvaras 
Ivaškas, Mineapolio un-to JA 
V-se dėstytojas, ruošia su ki
tais lietuvių poezijos ontolo
giją ir lietuvių literatūros 
apžvalgą angliškai. «Gabija» 
išleido St. Zobarsko «Doleri 
iš Pittsburgo», prel. Pr. Juras 
— V. K. Banaičio «Šimtą liau 
dies dainų». Maironio 20 me
tų mirties sukaktuvių proga 
Romoj leidžiami B Brazdžio
nio ledaguoti jo raštai. Drau 
ge leidžiamas spec, leidnysi 
su surinktomis paskiausiomis 
žiniomis apie jo asmenį ir 
veiklą. «Nemunas», išleidęs 
Haufo Pasakas, leidžia jo 
«Aleksandrijos šeichą» ir 
«Sposartą».

— Dail. A. Brakas, žymus 
Klaipėdos krašto lietuvių vei 
kėjas, bolševikų ištremtas į 
Sibirą, gautosiomis žiniomis 
ten mirė kovo 2 d.

— LE PLG sudarė iš savo 
3 narių: J. Audėno (pirm.), 
Dr. B. Nemicko ir V. Vaitie
kūno redakcinę komisiją po
litiniam žurnalui leisti Žurna 
las vadinsis «LŲetuva» ir eis 
kas 3 mėnesiai! Jau paruoš
tas jo planas ir programa, 
taip pat parinkti bendradar
biai. Žurnalas numatytas pra 
dėti leisti birželio mėnesį. Su 
latviais ir estais sudarytas 
planas leisti kas 3 mėn žur
nalą anglų k. «The Baltic Re 
view». Į jo redakcinę kolegi
ją iš lietuvių pusės įeina Dr. 
A. Trimakas. Jo pirmasis nr. 
taip pat turėtų pasirodyti bir 
želio mėnesį. CEC New Yor 
ko pakomisės posėdy, kuris 
įvyko PLG būste, nutarta, kad 
prie CEEC sudarytoji spaudos 
ir informacijos tarnyba pra
dėtų savo darbą. Iš Dr. B. Ne

■Ji©
Lietuviai

Riu de Janeiro lietuvių ko
lonijoj veikia dvi organiza
cijos: «Dainava» ir Liet. Kat. 
šv. Kazimiero .Bendruomenė. 
Pirmoji yra įsteigta prieš ket 
verius metus. Tai yra kultū
rinis sambūris suruošęs kelis 
vakarus, išpildęs meninę pro 
gramą įvairiuose minėjimuo
se ir t. t.. «Dainavai» priklau
so nemaža kolonijos dalis . 
kaip nariai, ar kaip rėmėjai. *

Liet. Kat. šv. Kazimiero 
Bendruomenė įsteigta praėju 
šių metų pabaigoje. Jos vei
kimo sritis religinė-tautinė. 
Bendruose kolonijos reikaluo 
se, kaip įvairūs minėjimai, 
buvo ir yra bendradarbiauja
ma. Ypač šis bendradarbiavi 
niaS sustiprėjo šiais metais 
perrinkus «Dainavos» valdy
bą, kurion įėjo: Jonas Malaiš 
ka - pirmininkas. Jo nebuvi
mas valdyboje buvb nemaža 
spraga praėjusiais metais. 
Vice-pirminiakas - kap. Kle
mensas Martinkus. Praėjusiais 
metais irgi buvo valdyboje. 
Reikalų vedėju paskirtas Ka
zimieras Gauíia. Sekretorius 
— Vytautas Strimaitis, iždi
ninku - Antanas Gaulia An
tru iždininku - Albertas Šiukš 
ta. Knygininku - Romualdas 
Gaulia, propagandos vedėju
bei korespondentu - Steponas 
Staikūnas.

Praėjusių metų valdybos 
pažymėtinas darbas surinki
mas drabužių bei pinigų Vo
kietijoje pasitikusiems lietu
viams. Jie buvo persiųsti per 
Raudonąjį Kryžių.

Revizijos komisijon išrinkta 
Stasys Jaseliūnas, Jonas Pele 
nis, ir Stasys Kumpis.

Nauja «Dainavos» vadovy
bė padarė vizitą ministeriui 
Dr. F. Meieriui.

Gegužės 20 d. įvyko Liet. 
Kat. Bendruomenės ir Daina
vos valdybų bendras posėdis 
aptarti artimesniam bendra
darbiavimui. Apsvarstyti pla
nai visų metų veikimui. Ben 
druomenės vadovybė, kuriai 
pirmininkauja Jonas Adama- 
vičius, pasiūlė dainaviečiams 
naudotis savo patalpomis į 
ten perkeliant savo būstinę, 
būtent, Av. Marchai Floriano 
207, antras aukštas.

Birželio mėn. nutarta ben
drai minėti gedulo dieną. Bus 
tariamasi su latviais ir estais 
del galimybių suruošti bendrą 
visų Baltijos tautų gedulo die 
nos minėjimą.

Šis nuoširdus bendradarbia 
vimas yra pasekmė iš abiejų 
pusių parodyta gera valia ir 
reikalų supratimas. Reikia ti
kėtis, kad sujungtomis ranko 
mis ir širdimis Šiais metais 
Rio lietuvių kultūrinis veiki 
mas bus našus.

A. G.

micko, V. Vaitiekūno ir J. 
Audėno sudarytoji komisija 
jau paruošė enciklopedinio 
leidinio apie Lietuvą schemą 
ir programą. Leidinys numa
tytas 400 puslapiu ir bus ilius 
truotas.
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Lietuvių Žurnalistų Sąjungos Reorganizacijos 
Reikalu.

Po platųjį pasaulį išsisklai
dę lietuviai žurnalistai turi vi 
są eilę juos siejančių uždavi- 
niu-savo srityje jiems tenka 
prisidėti prie bendros kovos 
už Tėvynės laisvę, atstovau
ti savo kraštą ir tautą tarp
tautiniuose žurnalistų sambū
riuose, ieškoti kelių lietu
viams žurnalistams įsijungti 
į savo profesinį darbą, rūpin
tis spaudos bendraisiais rei
kalais ir padėti profesijos 
draugams.

Visi šie dalykai verčia lie
tuvius žurnalistus susijungti 
į vieną glaudžią profesinę 
bendruomenę ir palaikyti tar 
pusavio artimus ryšius, nes 
kitaip neimanoma šiuos uždą 
vinius įvykinti.

Dėl susidėjusių aplinkybių 
buv. Lietuvių Žurnalistų Są
jungos Valdybai negalint im
tis iniciatyvos, minėtus uždą 
vinius vykdant, tenka ieškoti 
kito kelio. LŽS-gos New Yor- 
ko skyrius, remdamasis LŽS 
pirm. A. Merkelio ir kitų Vai 
dybos narių pareikštu sutiki
mu ryžtasi, kaip LZS gos Reor 
ganizacine Komisija šį darbą 
atlikti. Tuo tiks'u žemiau pa
sirašę kreipiasi į visus lietu
vius spaudos žmones kviesda 
ma juos užsiregistruoti, pri- 
siunčiant žemiau nurodytu ad 
resu:'l) vardas pavardė, 2) 
adresas, 3) nurodymas kuriuo 
pagrindu laiko save kfalifi- 
kuotu registruotis. Siųsti, ne
vėliau kaip iki š m. liepos 
15 d. «Lietuvių Žurnalistų Są 
junga, New Yorko Skyriaus 
Valdyba, 68c Buswick Av. 
Brooklyn, N, Y.»

Akcija pagreitintų, galimai 
greičiau atlikta narių regis
tracija, o tai pareina nuo visų 
Saiungos reorganizacija suirt 
teresuotų spaudos bendradar
bių.

LZS gos Reorganizacinė 
Komisija (A. Gražiūnas, D. 
Penikas, V. Gedgaudas, S. 
Narkeliúnaité, V. Rastenis, 
A. Šalčius).

(Ištrauka iš LŽS-gos Reor
ganizacijos Tvarkos Taisvk 
lių) 1)... LŽS nariu gali būti 
registruojamas kiekvienas,ata 
tinkąs bent vieną iš šių kva
lifikacijų: a) yra buvęs LZS 
nariu Lietuvoje; b) yra liet, 
spaudos redaktorius, c) yra 
nuolatinis periodinės spaudos 
bendradarbis.

LŽS nariu negali būti as
muo, bendradarbiaująs komu

nistinėje ar šiaip Lietuvos 
Nepriklausomybei priešingoje 
spaudoje...

... 6) Nuolatiniu periodinės 
spaudos bendradarbiu laiko
mas pasireiškiąs spaudoje 
bent 10 straipsnių per metus 

Jungtinės Š. Amerikos valstybės pasiekusios aukšto
džiagimo gerbūvio: yra suorganizuoti tarptautinio masto ko
mitetai, fondai padėti atsitikusiems kraštams. Žemė, kur lig 
šiol buvo apdirbama žmogaus rankomis, arba gyvuliais, no
rima pakeisti traktoriais ir kitomis moderniškomis mašinomis

— Italijos «Comítato Cívico» 
organas « II Collegamonto » 
įsidėjo ilgą Gini straipsnį apie 
Lietuvą ilinstruotą Vykd Ta
rybos narių fotografija, po ku
ria pažymina, kad jie sudaro 
Lietuvos vyriausybę tremtyje, 
ir Pravieniškių žudynių nuo
trauka. Straipsnyje aprašoma 
Lietuvos invazija, ir paskesni 
įvykiai, taip pat neteisėta 
inkorporacija, dabartinė pa. 
dėtis, partizanų heroiškos ko
vos ir VLIKo bei Vykd.. Ta 
ribos veikla. Straipsnis baigi
amas šiais pilnais palankuma 
lietuviams žodžiais: «Miško 
broliams» kurie Tikėjimo ir 
Tėvynės vardu vedamoj sun
kioje rezistencijos kovoje deda 
tokias aukas prieš pavergėjus, 
mes reiškiame savo pagarbą, 
ir pasigėrėjimą, drauge linkė
dami pasiekti galutinę pergalę 
nes esame tikri, jog priespau- 
dą.neteisybė, niekšiškumas ne 
gali amžinai trukti. Vyriausi
am Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetui ir visiems lietuviams 
tremtyje musų linkėjimas kiek 
galint greičiau grįžti į išlais
vintą tėvynę.

VLIKo pirmininkas M. 
Krupavičius. LIT reikalais lan 

me kėši Paryžiuje.

visuomeninio bei kultūrinio 
gyvenimo temomis, arba pe
riodiškai, ne rečiau kaip kar 
tą per mėnesį teikia, bent vie 
ham laikraščiui ar informaci
jos įstaigai žinias ar apžval
gas iš viešojo gyvenimo ar 
bent kurios jos srities, arba 
yra pastovus spaudos foto ko 
respondentas...»

«Rašiniai profesinės specia 
lybės klausimais arba tokiems 
klausimams skirtų skyrių lai
kraščiuose redagavimas neįs
kaitomas į periodinės spau
dos bendradarbio kvalifika
cijas».

— Italjoj nuolat didėja vai 
džios vyrų palankumas Lie
tuvai ir jos bylai, paskiausiai 
parodytas ypač per Lietuvos 
nepriklausomybė šventę ir ga
liausiai suteikiant lietuviškas, 
transliacijas per valst, radio-
foną. Ypač padeda lietuvių 
bičiuliai senato užs. reik ko- 
misjos pirmininkas ir krikšč. 
dem. senatorių frakcijos pir
mininkas Mario Gingolani ir 
valstybės pasękret. Guidi-Gin- 
golani, kurie visokiomis pro

gomis remia Lietuvos bylą ir 
atsakingiems valdžios parei
gūnams perduoda informacinę 
medžiagą apie padėtį Lietuve 
j“. Italijos Kat. Akcijos vyrų 
sąjungos biuletinis or-jos va
dovams «Sussidi» N. 5 duoda 
išsamios medžiagos apie padė
tį Lietuvoje, nušviesdams ypa
tingus katalikų persekiojimus. 
Daugelyje Italijos vietovių 
rinkiminiuose plakatuose ir 
kalbose figūruoja Lietuvos 
vardas, taip pat minimi Sovie
tų žalingi darbai mūsų krašte. 
Daugiausia apie Lietuvą kalba 
krikščionys demokratai, Co- 
mitato Civico, Kat Akcija, li
beralai.morarchistai ir Paix et 
Libertė. Jie visi savo laiku 

buvo aprūpinti reikalinga do- 
kūmentacine medžiaga apie 
Lietuvą. / Liet. Kunigų Sąjun
gą Romoje surengė ekskursi
ją į Asyžįų. Jos dalyviai at
laikė pamaldas prie šv. Pran
ciškaus karsto, melsdami šį
nuostabų Asyžiaus šventąjį 
užtarti bolševikų persekioja
mą tėvynę ir joje piiešpaudą 
kenčiančius brolius. '1 a pačia 
proga Asyžiuj aplankytas pri 
eš 12 m. įsikūręs pasaulinin- 
kų institutas «Pro Givitate 
Chirstiana», plačiai išsišako- 
ęs po visą Italiją.

Industria e Comercio de Calcados

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

: :.'G .

Rua Javaés, 719 - São Paulo

— Birželio išvežimams iš 
Lietuvos paminėti VT yra nu 
sistačiusi išleisti vokiečių kai 
ba dienos liūdesiui pritaikytą 
atsišaukimą apie genocidą ir 
jį paskleisti tarp vokiečių po 
litikų, spaudos, radijų ir vi-
suomenės. Šiemet išvežimų 
sukaktį norima plačiau pami
nėti ypač tarp svetimųjų. Daug 
kur tie minėjimai rengiami 
visų pabaltiečių drauge.

— Silvijo Pelico konkursas 
kuris kasmet skiria premiją 
už veikalus tų rašytojų, ku
rie bet kuriame režime yra 
nukentėję dėl politinių, rasi
nių ar ideologinių motyvu, 
šiemet pakvietė Dr. S. Bačkį 
į jury komisiją, kurioj daly
vauja be kitų, šveicaras Gon 
zague de Reynold, prancūzai 
generolas d’Astier de la Vi- 
gerie, Andrė Therive Pierre 
Dominique etc. Posėdis įvyks 
birželio mėnesį Ženevoj.

— Gegužės 16 18 d. Pary
žiuje įvyko Laisvės Draugų 
tautinis ir tarptautinis kongre 
sas. Iš lietuvių tuo tarpu yra 
pakviesti Dr. S. Bačkis ir min 
E Turauskas.

— Balandžio 26-28 d. Vašing 
tone posėdžiavo Žaliojo inter 
nacionalo (IPU) kongresas. 
Iš lietuvių’ pusės šio interna 
cionalo narys nuo 1922 m. 
yra Valstiečių Liaudininkų 
Š ga, kuri šiame kongrese bu 
vo atstovaujama Audėno, Blá 
zo. Daugėlos, Devenienės, 
Kardelio, Mackevičiaus. Iš vi 
so dalyvavo 12 tautų atstovai 
Be kitų,; kongresą taip pat 
sveikino ir prez. Truma'nas. 
Balandžio 27 d. mūsų delėga 
cija buvo pakviesta. įgal. mi
nistério Zadeikio į svečius. 
Balandžio 28 d. buvo suruoš
ta bendra vakaiienė, kurioje

Jprindys & €ãa
P A R D U O D A

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS.
balso grynumas, skambumas

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

Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui

BrasilMadeiras do

PERES & PRANAS LTDA.
Importação — Exportação 

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

Em Minas Gerais: ' V
Peres & Cia. Ltda. - Leopoldina - R. Providencia. 71 

Jother Peres de Resende / São Pedro dos Ferros 
Amadeu Cesar Machado - Nanuque. Minas.

be kongreso atstovų, dalyva
vo daug svečių iš Ja V viešo 
jo gyvenimo; senatorių, vy
riausybės pareigūnų su žemės 
ūkio ministério pavaduotoju 
ir kt. Lietuvių PLG atstovavo 
pirm. V. Sidzikauskas ir J. 
Audėnas. Į vakarienę buvo 
pakviestas taip pat ir mūsų 
įgal. min. P. Žadeikis.

Lietuvi,
Ar jau įsigijai 1952 metų 
Kalendorių — Metraštį? 

Įsigyti galima «Mūsų Lietu 
vos» Redakcijoj av. Zelina 

706. ir kioskuose.

SKAITYK IR PLATINK 

«mūsų Lietuva»

4



1952 m. Gegužės 31 d. MŪSŲ LIETUVA Pusi. 5

illiilliilliilliilliilliilliillillliilUlIiilliilliHliilliilliilliiliiilNlliilli UI imiii ilIiilltilliilliiIIiiiiiilhilhHliilliilliilliilliilliilliilliilliilliilliHIiillulli illišil

<00—<00—<00—00<00—00—«00—<00—00-00—«00—«00 00—<00—00—.

nu 
nu 
llll 
HH 
llll 
Hll 
llll 
llll 
llll 
llll 
llll 
HU 
llll 
'III 
llll 
llll 
llll 
Hll 
llll 

Hm 
imi

Hll 
llll 
Hll 
HH 
Hll 
llll 
Hll 
llll 
Hll 
llll 
llll 
HH 
Hll

PRAÇA SÀO JOSÉ, 1 — V. ZELINA — S. PAULO 

visuomet rasi savo Šeimos židiniui 
n ai j any b ių

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

Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA 
1ŠS1MOKĖJIMUI.

Prie pat. autobuso Nr. 93 sustojimo vietos.

— WBSB .==. BUK» Z==- BBBR BBÍO ZXSS. BBBPX==. »»«» BBBH ~ — ICBBB 
bbsbbbbb z:~ ííbl — bmi»b —=r ■■■■ —“ bubu ■==* bbkb __“ sbbb Basa — — bcbb
• B

Imekanikos dirbtuve
■■

Gaminami Įvairiausių braižinių vitražai, 
0 vieliniai tinklai 'tinkavimui ir tvoroms, 
O langų stiklų apsaugos, užtvaros, geležinės 
k durys ir vartai, banguotos skardos durys

Gaminami žibintuvai Įvai
riausių tipų. Daromi Įvairių 
dydžių grąžtai žemei gręž
ti. Pardavimas grynais ir 

išsimokėtinai.

JOBAS VARNAUSKAS & FILHOS |
Telefonas (recados) 3-0710 ■■

j; pagal mąstą.
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Rua 12 N.o 39 - Vila Zelina | 
Avenida Zelina N.o 714 — (fundos) ;j 
Cdixa Postal 4118 — São Paulo Į:

■ ■
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RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 275 — 7 AND. — SALA 73 
j TEL. 34-7482 — SÃO PAULO
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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

LTJ^«-V2^^ÜÜ^ÍB«B«BBBBBBBBBBBtBBBBBaafltBBH)«BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBS«iBBBBBBBBBBB»BBBBBBKBBBB  
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- Fone 51-7277 - São PauloP-orlufo da COMPANHIA PROGPÇSSO NACIONAL - Rua José Paulino, 717

Kadi© Dirbtuvė ir Laboratorio
ALGIRDAS IDIIIKA

RUA BENJAMIN CONSTANT, 103 — São Caetano do Sul

SKUBIAI REIKALINGI į me 
kanikos dirbtuvę šaltkalviai - 
(sereleiro) atlyginimas geras 
kreiptis: A v. Zelina, 714 - fun 
dos.
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CAJAJ 
JÃC JOIP6IE

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 Í N D O Y A

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINTOJAI

IIIRMÃCJ CAIEÇIIIEKII 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 SÃO PAULO
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pusi. 6 MŪSŲ LIETUVA

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

— Praėjusį sekmadienį įvy 
kusiame Sav. ir Kult. Ben 
druomenės «Lituania» susirin 
kime buvo skaityta paskaita, 
tema «Darbo racionavimas», 
kuri sukėlė didelį susidomė
jimą ir gyvas diskusijas. To
dėl prelegentas - prof. Sipa
vičius pasižadėjo tą pačią te 
mą dar nagrinėti birželio mėn 
8 d. 15 vai. V. Zelinos mokyk 
loję. Įėjimas laisvas ne tik 
nariams, bet ir kitiems. Atei
tyje, visuomenei pageidaujant, 
paskaitos bus skaitomoa įvai
riomis kitomis temomis.

PIRMENYBES EINA.

Liet. Kat. Šv. Juozu po Vyrų 
Brolijos damkių pirmenybių 
tasa. Šį šeštadienį, t. y. ge
gužės m. 31 d 7 vai. vakaro 
rungiasi IV ir V - grupė — 
Andriuškevičius Antanas, Ta- 
maliūnas Motiejus, Šukys Pra 
nas, Ališauskas Konstantas ir 
Vinakuravas Aleksandras, Ab 
romavičius Karolius, Jucys 
Juozas, Dirsė Povilas.

JAUNUČIŲ CHORAS,

Gegužės mėn. 25 d. Ben
druomenės choro valdyba 
dalyvaujant bendruomenės pir 
kui kun. P. Ragažinskuiir cho
ro maestrui Al. Ambrazaičiui 

, nutarė atgaivinti jaunučių cho
rą, kurį globos Bendruomenės 
choro valdyba. Pamokos tre
čiadieniais nuo 5 ligi 6 vai. 
vakaro. Jokio mokesčio ne 
reiks mokėti Chore dalyvaus 
visi lietuvių kalbos pamokų 
mokiniai.

— Lietuvių kalbos pamokų 
seselų prancišklečių moky
kloje Vila Zelinoje tvarkraš-

Registrado no C.R.C. sob o n.o 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

HORÁRIO das

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

8 òs 19 horas.
fi||li||li||lilllil|ii|lii||li|liillii||li||ii||iillHlliillHllii||lillHllii||iillii|iniiti|li:|inilii||i'ilii||ii|lii||ii||ii||it||ii||ii||ii||ii||ii||ii||iii|ii||iiHii||ii||li||ii|lii|lii||i

tis yra pakeistas šitaip: pamo
kos būna pirmadieniais, tre
čiadieniais ir penktadieniais 
nuo 4:30 ligi 5:30

— Gubertas Lašinskas, gy
venantis rua Nata], 943, 
Mokoje, turi batų dirbtuvę, 
Darbas vyksta sėkmingai.

— «M.L.» skaitytojai Budzi- 
lai jau kelintas.menėsis gyve
na Santos, į kur persikėlė iš 
São Caetano do Sul.

REDAKCIJA ATSAKO.

— Sąrvšyje su Ąžuolo pas
kelbtu straipsniu gautus laiš
kus Redakcija skaitys. Atsakys 
ar jei ras tinkamais, talpins 
sekančiuose.

YRA LAIŠKŲ:

Ant. Lazdauskui, VI. Pociui, 
H. Losinskui. J.: Braįkauskui 
Al. Grabauskui, A. PaviloniuL 
J. Antanaičiui, Ev, Lukaičiui, 
H. G., V. Sitninkui. V. Buko- 
tai, VI. Karaškai, H. Nadols- 
kiui, VI. Abraitis.

— Praėjusio «Mūsų Lietuvos» 
numerio kalkuruiuose kios
kuose žymiai daugiau išpar
duota.

— Ši šeštadienį Vila Zeli
noje bus šliubas Walterio Ro
manoff su Wanda Obolevičiute 
Abu gyvena Quinta Paineira.

— Kazimierui Ausenkai šios 
savaitės ketvirtadienį Sanitas 
ligoninėje, rua Antonio Carlos 
106, buvo padaryta, praėjusią 
savaitę sužeistos kojos ope
racija. Dar ilgesnį laiką teks

Oficina de Modelos 

para fundição e 

Marcenaria!

PETRAS ŠIMONIS
BRAIŽYTOJAS — 

MODELIST A S
Įvairiausi modeliai ma 

šinų lydinimui!
BALKONAI, VITRI
NOS IR KOMERCINIŲ 
ĮSTAIGŲ ĮRENGIMAI!

VISI KITI MEDŽIO 
DARBAI!

São Paulo, Vila Zelina
Rua Venda Nova, 46

Recados Telef. 3-0710 

pagulėti ligoninėje, arba na
muose.

SUSIRIN ilMAl.

— Lietuvių Sąjungos Bra
zilijoje valdyba š. m. liepos 
mėn. 6 d. 15 vai. R. Lituania, 
67, šaukia Sąjungos narių ir 
kandidatų visuotinį susirinki
mą. Dalyvavimas būtinas.

— Šį sekmadienį birželio 
1 d. šaukiamas Vyrų Brolijos 
susirinkimas mokyklos patal
pose V. Zelinoj.

MINĖJIMAS.

— Lietuvių Sąjunga Brazi
lijoj! š. m. liepos mėn. 20 d. 
15 vai. R. iJtuania, 67, ruošia 
Dariaus ir Girėno paminėjimą. 
Visi kviečiami gausiai daly
vauti.

— Dailininkas J. Rimša 
prieš grįždamas Bolivijon S. 
Paulo liet, kolonijai įteiks vie 
ną savo kūrinių atminčiai. Šį 
sekmadieni bus paveikslo jtei 
kimas. Paveikslą priims ir jį 
globos lietuvių meninikų klu
bas.

«MUSŲ LIETUVOS» PRENU- 
M ER ATOKIAI.

G arbės 1 Ten u m e ra toriai:

Stasys Me Ii tina'’ Cr$2.0(,0.0(l
Alfonsas Vidmantas 1.5110,00 
Edvardas Vasiliauskas 500.00 
Jonas Zapareckas 500,00

Prenumeratoriai Rėmėjai:

Jonas Balkevičius Cr$200,00 
Stasys Žutautas 200.00 
Ieva Taujanskas ’200,00 
Antanas Keršulis 200.00 
Petras Brazas 150,00
Bernardas Kondratas Į JAV 
ir Uruguay 300 00
Juozas Masiulis 150 00
Povilas Ambrazevičius 150,00 
Edvardas Girčys ir i Austra1- 
lija 200.00
Pranas Šukys 100,00
Petras Steponaitis 100,00 
Kazys Vosylius 100.00
Ona Kriukiene. 100,f)0
Juozas Vaitkevičius 75,00

— Katarina Urbanavičiūtė- 
Matera. gyvenanti Parque da 
Lapa, Rua A Nr. 38

PAIEŠKO
sesers Bronės Petkevičienės 
Jono, Broniaus jos vaiku ir 
Adomo Urbanavičiaus.

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

AVENIDA DR. GIACAGLINI, 34-C — VILAALPINA

PAIEŠKOJIMAS

PRANEVIČIUS Mečislovas, 
gyv. Toronto-Kanada, ieško 

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

— Moksleivių susirinkimas 
numatytas 8 d. perkeliamas į 
15 d birželio.

-- Bendruomenės choro 
koncerte 28 d. birželio sutiko 
programoje dalyvauti ir solis 
tas K. Ambrazevičius Choras 
koncertui ruošia naują dainų 
repertuarą.

ANASTAZIJOJE VAKARAS!!!
Š. m. birželio mėn. 14 d. Dr. J. Basanavičiaus vardo 
lietuvių 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 analizai — kraujo, šlapumo, išmatų, skreplių, 
tulžies (figado), nustatymas ankstyvojo nėštumo, kraujo 

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

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

Nuvykę į Santos, Praia Josė Menino :■
neužmiršk pasinaudoti šeimyniniu 

■ ■ ■■
Pensionu «Sete de Setembro» ::

Virtuvė pirmos rūšies. Užkandžiai duodami 
y bet kuriuo metu
■j Pensiono savininkas LILIAN KOTCHENKO Į;

'■! RUA SANTA CATARINA, 22 - SANTOS JOSÉ MENINO įį
H FONE 4-3570
Iii ::

--Iš Rio Grande do Sul 
estado, Boa Vista do Erechim 
šiomis dienomis persikėlė j 
São Paulo Klimaičių šeima 
Apsigyveno Vila Zelinoje.

Simus lanko seselių pranciš 
kiečių gimnazijos pirmų kla-

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

sę.

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