1

MŪSŲ LIETUVA
SAVAITINIS LIETUVIŠKOS MINTIES LAIKRAŠTIS
Jornal Lituano «NOSSA LITUÂNIA»
DIRETOR PROPRIETÁRIO RESPONSÁVEL
Dr, José Ferreira Carrato

ADRESAS:.
AV. ZELINA, 706 — C. POSTAL 371
SÃO PAULO
ATSKIRO NUMERIO KAINA CR. $ 2,00
.............
f

--

PLAČIAME
PRANCŪZIJOS
darbininkai jau nebesiduoda komunistams už nėšio ve
džiojami. Tai parodė ir bir
želio mėnesį 4 d; skelbtas
generalinis streikas,., kurį or
ganizavo komunistų kontro
liuojama Generalinė Darbo
Konfederacija. Streikas visiš
kai nepasisekė. Streikavo
mažiau dviejų nuošimčių dar
bininkų.
Šis streiko nepasisekimas yra
skaudus smūgis ir didžia tįsias
suduotas smūgis Prancūzijos
komunistams .
Bran cųzi jos
darbininkai jau Apsigręžė
Kremliaus aklųjų vergų. Dar
bininkai remia vyriausybės
politiką atstatnnčia e kortom i
nį krašto gerbūvį.

DABAR LENKI
JOS EILĖ...
Paskutinės žinios skelbia,
k"ad Rusija ruošiasi Lenkiją
padaryti viena savo respubli
kų, kaip kad atsitiko su Lie
tuva ir kitomis Pabaltijo res
publikomis
Paruošiamuosius prijungimo
darbus jau treji met; i Len
kijoj ruošiaRokosovskis, kuris
yrafaktinas krašto diktatorius.
Kariuomenę jau “išvalė”. Tą
pat padarė ir su atsakomingais
valdininkais. Dar patikrins
vadinamuosius ‘ liaudies” ats
tovus, padarys repeticijas kaip
ir kada reikia rankos pakelti
ir Lenkijos parlamento rū
muose bus dar suvaidinta vie
na, labai nesudėtinga, visam
pasaulini jau žinoma, Lenkijos
prisijungimo prie “plačiosis
tėvynės”, komedija. 'Ino m et
Lenkija bus daug “didesnė"
negu jos svajota nuo m? r ų
ligi marių impėrija. Jos sosti
nė bus Maskva, o gyventojai
Sibire ir Urale.
Lenkijos
sulikvida vimas
Rusijai dar ir kitu atžvilgiu
reikalingas. Kremlius nori tu
rėti laisvas rankas nustatant
vakarines Lenkijos sienas
Žinome, kad prieš kiek laiko
lenkai reikalavo Rusijos, kad
jų sienų pastovumas butų pati
krintąs. Stalino atsakimas bu
vo dviprasmiškas. Lenkijos
“sutvarkimas” Maskvai reika
lingas trukdyti Bonuos sutar
ties patvirtinimą. Rusija esan
ti pasirižusi daryti vokiečiams
didelių nuolaidų rytuose, kad
tik anie atmestu Bonuos su
tartį. Net siūlys prijungti prie
Vokietijos visus Rytprųsius,
kas žinoma iššauks didelio
nepasitenkinimo Lenkijoj. Bet
kai Lenkija bus “tėvelio” Sta
lino “globoj”, Kremliaus ran
kos laisvos įvairiomis kryp
timis rėžti diržus ant Lenkijos
nugaros.
Ar šitie planai bus apvai
nikuoti pasisekimu-tai jau ki
tas reikalas.

PASAULY

ANA PAUKER
NUKRYPO NUO
LINIJOS.

nemalonėn, tuo pačiu keliu
nuėjo ir žydė Ana Pauker.

— Lietuvos Diplomatinės
Tarnybos Šefas S. Lozoraitis,
kuris tarnybiniais reikalais
lankėsi Londone, sugrįžo į
Rumunijos komunistų spau Romą.
Londone ministeris S Lozo
da kaltina Ana Pauker, už
sienio reikalų minister}, kuri raitis, Lietuvos ministério B
iš šių pareigų paskutinėmis- K. Balučio lydimas, buvo pri
dienomis buvo atleista, už imtas Foreingn Ofice (užsie
nukrypimą dešinėn nuo parti nio reikalų ministerija). Jis
jos linijos. Nepaskutinis ir susitiko su eile lietuvių vei
nepirmutinis atsitikimas, kad kėjų ir padarė pranešimą
pasidarbavę, net didesnę savo Lietuvių Namuose.
gyvenimo dalį tam skyrę,
komunistai, vėliau tampa to «PASAULINĖ TAIKOS TA
paties komunizmo aukomis.
RYBA»
Tik prisiminkime maršalus
Oborevičių, Putną, gen. Jagodą
ir kitus, kurie buvo sulikvi- liepos mėn. 1-5 dienomis su
duoti. Dabar toks pat likimas sirinks nepaprastam posėdžiui
atėjo ir Ana Pauker,kuri buvusi Berlyne. Darbų tvarkoje yra
slapta Rumunijoj ir Balkanuo numatyta: L. Taikingas Japo
se komunizmo propagandiste nijos problemų išrišimas. 2 sovietų armijos pulkininkas, Betarpiškas karo veiksmų sus
Kominterno narys ir t.t. Nuo tabdymas Korėjoje. 3 - Gin
1944 m ji vadovavo komunis klavimosi lenktynės ir kova
tų partijai Rumunijoj. Buvo už taiką.
energinga, bet kartu ir negai
— Berlyną aplankys Ame
lestinga. Ji buvo asmeninė
Stalino keletą metų atstovė rikos užsienių reikalų ministe
Rumunijoj... 1947 tapo užsie ris Dean Acheson.
nio reikalų ministeriu, kur
išbuvo ligi paskutinių dienų.
— Berlyne, anglų zonoje
Ana Pauker yra dabar 53 m. esanti rusų radio stotis yra
amžiaus moteris, stipraus ir angtų kareivių apsupta. įeiti
riebaus sudėjimo, trumpais niekam neleidžiama. Išeiti ten
plaukais. Mėgo lėbauti, rėdy esantieji radio stoties tarnau
tis brangiais drabužiais. Iš tojai gali bet kurią valandą.
politinio gyvenimo dar visiš
kai nenušalinta. Tai daroma
— Amerikos, Anglijos ir
palaipsnini. Spauda stengiasi Prancūzijos užsienių reikalų
pirma priruošti viešąją nuo ministerial smulkiai aptarė
monę, apkaltinti. Taip buvo įvairias gallimybes Berlyno
su kitais patekusiais Stalino klausimu. Nuolaidų jokių nebe
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MĖTAI

Bern. Brazdžionis

ODĖ TĖVYNEI
Tėvyne, mes žygius tau, kaip džiaugsmo aleliują,
Širdžių aukas ir meilės vainikus sudėsim
Šventųjų tavo gojų, šventų miškų tavųjų
Per gentkartes, per amžius mus siekiančiam pavėsy.
Sugriuvo kaip šešėliai šventovės akmeninės,
Išdraskė vėtros aukurus, ir išnešiojo vėjai
Ir pelenus ir priesaikas seniems dievams tėvynės,
Kur mūs tėvų tėvai šventoj maldoj sudėjo.

Tėvyne, tau mes griūvančių, tau akmenio šventovių
Nei ant-kalvų, nei giriose, nei kluoniuos nestatysim:
Tvirtesnė ir už plieną tu mum kaip šventovė stovi,
Pati tu mūsų žemės kelio aukuras didysis!

Prabrėkš skaistus pavasaris, ir tu matei kadaise
Kaip dygo daigas dirvoje, kur tavo sūnūs krito,
Ateis,žiema, ir tu esi iškentusi ją baisią,
Paraus rytai, ir tu esi pabudus vieną rytą...
Tėvyne, tavo pasaka man už visas pasauly...
Ją seka visos pievos man, visi žali laukai mūs,
Kaip paukščių Tako sidabre tik tu viena kaip saulėGy va lyg' saulės vakaro būk miestuos mūs ir kaimuos!

darys. Rusai, pamatę ameriko
nų griežtumą, suminkštėjo.

nalinis kūrinys.
Šį paveikslą dovanoju tau
tiečiams lietuviams, gyvenan
— Kiniečių - korėjiečių be tiems São Paulo mieste, Bra
laisvių stovykloje Koje saloje zilijoje, ir pageidaučiau, kad
tvarka atstatyta. Komunistinė jis būtų laikomas Seselių Pran
«respublika» išardyta ir agen ciškiečių gimnazijos salėje,
tai sudrausti. Toki dalykai São Paulo Lietuvių Menininkų
galimi tik demokratiniuose globoje, Laikymo vieta gali
kraštuose. Rusijoj ue tik belai būti pakeista visbms S. Paulo
svis, bet net pilietis neturi tei lietuvių organizacijoms susi
sės pasakyti ką mano. Už tokį tarus.
«drąsumą» tuoj būt salikviduo
Jonas Rimša
tas kaipo «liaudies* priešas •>.
São Paulo, 1952 m. birželio
— Brazilijos vyriausybė mėn. 1 d.
persvarsto iš naujo svetimo
kapitalo investavimo klausi
1952 m. Birželio mėn. 1 die
mą industrijoje. Dabartiniai ną 15 vai. Pietų Amerikos
įstatymai labai varžo įdėto Meno Ambasadorius Dąiliuin
kapitalo, bei iš jo gauto pel kas Jonas Rimša įteikė São
no, išvežimą.
Paulo Lietuvių Menininkų
Klubui, São Paulo Lietuviams
— Bus pakeltos visų auto skiriamą, dovaną - paveikslą
busų linijų bilietų kainos. Vie «Vakarinė Malda».
tori vieno, reikės mokėti pu
Paveikslo priėmime dalyva
santro kruzeiro.
vo Menininkų Klubo pirminiu
kas solistas Kazimieras Ambra
— São Paulo priemiesčiuo zevičius,
sekret. režisierius
se yra sūštiprintas naktimis Alfonsas Žibąs,
ižd. dailinin.
policijos diežuravimas.
Antanas Kairys, dailinikė Vla
da Stančikaitė - Abraitienė,
— Šiomis dienomis senatas rašytoja Karolė Pažėraitė, o
svarstė darbininkų dalyvavi- taip pat svečiai: ponia Albina
vimo įmonių pelnė įstatymo Ambrazevičienė, ponia Kairi
vykdymo taisykles. Klausi enė, ponia Stonienė, rašytojas
mui nuodugniai ištirti bus pas Petras Babickas, inž, Vincas
klrta iš penkių senatorių ir Abraitfs ir agronomas Alek
penkių parlamento atstovų sandras Boguslauskas.
komisija.
Dailininkas Jonas Rimša ši
šeštadienį, 7-6-52, jau išvyks
ta Argentinon, o iŠ ten Bolivi
jon. Linkime Jam laimingos
DOVANOJIMO AKTAS
kelionės ir ilgų kūrybingų
metų.
Certificaâo No. 702
Garbė Lietuvai, išugdžiusiai
Dailininkas Lietuvis Jonas tokį garsų Sūnų, kurio kūri
Rimša
niai liks paminklais ineno
pasaulyje, liudijantieji, kad
Savo parašu tvirtinu, kad ir šiime materializmo bei
paveikslas «VAKARINĖ MAL žiaurių karų šimtmetyje kilo
DA», pieštas drobėje 100 cm. naują grožio pasaulį atsklei
X 90 cm., yra mano origina- džiantis Genijus!
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Venezuelos Lietuviai ir Mes.
Šių metų kovo mėn. 30 die
Chicagoje buvo įteikta pu
santro tūkstančio dolerių
(40.000,00 kruzeirų) premija
už geriausią pereitų metų gro
žinės literatūros knygą Pre
miją gavo žinomas musų ra
šytojas feljetonistas Pulgis
Andriušis, aukštaitis, dabar
gyvenąs Australijoje ir dir
bąs konduktorium vienoje su
sisiekimo bendrovėje, už kny
gą: «Sudiev, kvietkeli». Pre
mijai reikalingą pinigų sumą
sudėjo šeši Venezueloj gyve
ną x lietuviai; premija buvo
paskirta New-Yorke, o įteikta
- Chicagoje.
Šiemetinis literatūros pre
mijos įteikimas yra labai reikš
mingas įvykis. Juo apimti net
trys kontinentai: abi Ameri
kos ir tolimoji Australija. Tai
reiškia, kad tebėra gyvi lie
tuvio širdy musų Himno žo
džiai: «Vardan tos Lietuvos
vienybė težydi». Nors lietu
viai šiandien ir išblaškyti po
visą platų ir didelį Dievo pa
šaulį, tačiau jie jaučiasi vie
nos ir tos pačios šeimos vai
kai, ir visi supranta reikalą,
nors ir sunkiausiomis sąlygo
mis, ūgdyti lietuvišką kultūrą.
Kruvinas Stalino režimas
musų senojoje Tėvynėje sten
giasi užgniaužti betkokį lie
tuviškos dvasios pasireiškimą
Jau nevien rusų kalba - jau
net senoji graždankos abėcė
lė grūdama į lietuvio rankas
ir sąmonę! Šitokio dvasinio
prievartavimo ir tokios mon
golų atneštos dvasinės pros
titucijos pasaulis ligi šiolei
dar nebuvo matęs...
Tad šiandien prieš visų lais
vų lietuvių akis atsistoja nau
jas ir be galo svarbus užda
vinys: išlaikyti savą kalbą,
savą lietuvišką kultūrą su
jos religija ir gyvenimo bū
du, ir ūgdyti savą literatūrą
išeivijoje, nes Tėvynėje lie
tuvis rašytojas yra priverstas
šliaužioti prieš kruvinus sta
bus ir imti pavyzdžiais atsili
kusią azijatų rašliavą... Kas
kuo begalėdami ir beįmany
dami privalome remti savą
laikraštį, savą žurnalą ir sa
vą lietuvišką knygą Ne pra
banga, žemės turtai ar aukso
kalnai išsaugos mus svetimų
jų jūroj, o tik lietuviškas žo
dis - lygiai kaip anoje «Aušros» ir «Varpo» gadynėj.
Su gilia pagarba nulenkia
me savo galvas prieš anuos
šešis Venezuelóje gyvenan
čius Tautiečius ir suz didžiu
dėkingumu parašome jų var
dus: Jurgis Bieliūnas, preky
bininkas, Petrė Mikalauskie
nė Žilinskaitė, gailestingoji se
šuo; Donatas Nikas, tarnauto
jas; Marijus Zupkus, prekybi
ninkas; Vladas Venskus, teks
tilės darbininkas; Liudas Ja
blonskis, automechanikas. Tai
ne kokie milijonieriai - tai
vargo .žmonės ir darbo pelės
kaip ir dauguma lietuvių. Bet
jie - tikri naujosios gadynės
knygnešiai, lietuvių literatū
ros tremtyje mecenatai; jų
vardai jau aukso raidėmis
įrašyti į mūsų kultūros isto
riją.
O Tu, mano Broli Brazili
jos Lietuvi, stabtelk valandė
lę, pagalvok trupinėlį ir at
sakyk - man ir sau - į šituos
klausimus: Argi mes būtume
vargingesnį, negu mūsų tau
tiečiai Venezuelóje? Ar mūsų
širdyse nebūtų karšto patrijo
tizmo jausmų Lietuvai ir jo
sios kultūros lobiam? Argi ir
mes nestengtume — keliese
ar net keliolika draugėn susi
brnę — įsteigti literatūros pre
bu

miją, tuo paskatindami trem
tyje kūrybai lietuvių rašytoją
ir poetą?
Mūsų toks pavyzdys pairau
ktų ir kitų kolonijų lietuvius,
ir tokio žygio svarba būtų
žodžiais neišsakoma, pinigu
neatsveriama. Mūsų vardas
būtų apsuptas šviesios aure
olės, mumis didžiuotųsi atei
ties kartos, o Laisvei prisikė
lusi Lietuva mums tartų: «Dė
kili, mano brangieji Sūnūs!
Buvau persekiojama ir kry
žiuojama — ir jūs užjautėte
mane; buvau supančiota ir
paniekinta - ir jūs neišsiža
dėjote manęs; buvo užčiaup
ta mano burna, o jūs dėjote
auką, kad lietuviškas žodis
skambėtų visuose žemės ka
mpuose. visuose žemynuose
ir ant marių, žemės viduriuo
se ir dangaus erdvėse — vi
sur, visur,visur, kur tik buvo
prisiglaudę iš po mano spar
nų raudonojo vanago išbai
dyti ir nublokšti mano vaikai».
Žodis dabar priklauso Tau,
mano Broli Brazilijos Lietuvi.
Tu gyveni didžiausiam Pie
tų Amerikos krašte, o taip
pat ir' didžiausiam Lotynų
Amerikos pramonės centre:
Tu kurkas geriau įsikūręs už
tolimos ir gerokai atsilikusios
Venezuelos Lietuvį: Tu jau
esi savininkas daugybės pre
kybos ir pramonės. įmonių:
dešimtys musų Tautiečių čio
nai skaito savo turtą jau mili
jonais: į savus parengimus ir
piknikus Tu suvažiuoji jau
šimtais nuosavų automobilių,
sudėdamas ta ir kitomis pro
gomis daugtūkstantinę duoklę
Antarctica, Brahma ir kitoms
tos ir panašios rūšies įmo
nėms...
Nes tu jau — nebe proleta
ras.
Tat žodis dabar tenka Tau,
Brazilijos Lietuvi!
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LIETUVIU KULTŪROS FON
DAS AUSTRALIJOJE.'
L L.K.F. ORGANIZACIJA, UŽDAVINIAI IR ATLIKTAS DARBAS
1. L. K. F. pagrindai. 1947
metais Vokietijoje lietuvių
kultūrininkų paruoštajame Lie
tuvių Kultūros Fondo įstatų
projekte apie šios organiza
cijos pobūdį ir tikslus sekan
čiai nusakoma: «Lietuvių Kul
turos Fondas (L.K.F.) yra or
ganizacija lietuvių kultūrai
ugdyti.
Jis:
a) skatina lietuvių švie
tirrą, mokslą, meną
ir spaudą;
b) steigia arba remia tiks
lui reikalingas moks
lo ir meno įstaigas;
c) leidžia bei platina lie
tuvių laikraščius > ir
lietuvių mokslininkų
bei menininkų kūri
nius;
d) medžiagiškai remia
visų kultūros s-ičių
lietuvių kūrėjų darbą;
e) steigia muziejus lietu
vių kultūros kūriniams
saugoti-»
2. Veikimo teritorija. Nariai
L.K.F. veikimo plotu laikoma
visi Pasaulio kraštai, kuriuo
se gyvena lietuviai: šiai orga
nizacijai gali priklausyti kaipo
tikrieji nariai ne jaunesni kaip
18 metų lietuviai, įsipareigoję
siekti L. K. F. tikslų ir moką
nustatytą metinį mokesnį (str.
2,3). L.K.F. tikslai yra labai
platūs ir jie prieinami bei ar
timi kiekvienam lietuviui, nes
jais norima atsiekti to, ko
trokšta kiekvieno savosios
Tėvynės pasilgusio ir ją my
linčio lietuvio siela, čia nėra
jokių apribojimų nei suvar
žymu, tam netrukdo nei asine
aiškieji pavienių asmenų po
litiniai ar religiniai nusistaty
mai ir įsitikinimai. Reikalinga
tik geros valios ir pasiryžimo

žmogaus galių pasireiškimas
daugialytėmis formomis, nes
kultūros srityje žmogus eina
toliau kasdieninių gyvenimo
reikalų ir reikalavimų. Mes
žinome, kad kultūra yra ats
kleidžiama žmonėms kalboje,
literatūroje, moksle, mene,

Kolumbijos Vyčių metinis
muzikoje, filosofijoje, religijų
je, moralėje, teisėje, ji yra
praeities kartų palikimas da
barties žmonėms, ir kaip toks
gali būti didinamas, tobulina
mas arba net prarandamas.
3. Kultūros turinys, Kultū
ros turinį sudaro asmens inie
lektualinio pajėgumo ir mora
litrų savybių pasireiškimas,
jo sukurti mokslai, literatūra,
menas, teisė, visuomeninio
gyvenimo santvarka ir valsty
bė. Žmogaus kultūra yra nuo
latinis tapimas ir atskleidimas
proto galių, anot Descartes ■
to Dieviškojo instrumento, ku
ris reguliuojamas ir tobulina
mas logikos dėsniais. Kultūra

Grėbėm šieną per visą dieną,

Lietuvi,
Ar jau įsigijai 1952 metų
Kalendorių — Metraštį?
Įsigyti galima «Mūsų Lietu
vos» Redakcijoj av. Zelina
706. ir kioskuose.

nuoširdžiai ugdyti lietuvišką
ją kultūrą ir pačiam jos siek
ti bei veržtis į mokslą, švieti
mą į aukštybes. L.K.F. Austrą
lijoje jungia mus visus j kul
tūrinę bendruomenę, kurioje
telpa visi lietuviai, siekią lie
tuviškosios kultūros ugdymo
ir stiprėjimo, kultūrinių ver
tybių kūrimo ir turimųjų išlai
kymo. Svarbus yra dvasinis

bet visi
yra pašaukti naudotis kūrybos
vaisiais. Kūrėjai ieško tiesos
ir ją perteikia kultūrinei ben
druomenei, kuri tuo yra pa
traukiama į tobulesnį gyveni
mą, kuri sūdai o aplinkumą
išsilaikyti ir augti savajai kul

yra dvasinis žmogaus gyveni
mas, ji tarpsta tik savo vidu
jiniame ir nepriklausomajame
buvime. Kultūra yra nuolati
nis žmogaus laisvėjimas ir
tobulėjimas. Savoje tautinėje
aplinkumoje, nes asmuo reiš
kiasi savo šeimoje, savoje
bendruomenėje, savoje tauto
je.
Ne visi žmonės yra kūrėjai

tūrai.
4. Lietuvių tautos kultūri
niai turtai. Lietuviai, kaip se
nos kultūros tauta turi kuo
atsiremti savo kultūriniuose
užsimojimuose. Jiems tarnau
ja turiningiausia pasaulyje lie
tuvių kalba, kuriai Jdtog ly
gios savo gražumu ir tobulu
mu nėra, jie apdovanoti neiš
semiamais liaudies kūrybos
turtais - dainomis, pasakomis
patarlėmis, jie turi savo lite
ratūrą, meną, savus mokslus,
savąja teisę jau net pradžio
je XVI amžiaus suvestą į Lie
tuvių Statutą, tobulą įstatymų
rinkinį, kurio tais laikais ne

turėjo nei viena kaimyninių
t:.uių. Lietuvių tautos ir vals
tybės istorija yra daugeli >
tūkstančių metų senumo ir jos
pažinimas kiekvieną lietuvį
kultūriniai ir socialiniai pas
tato greta pačių senųjų dabar
gyvenančių kultūringų tautų.
Prie savo garbingos praeities
mes turime išaugintą tautos
moralinį kilnumą ir dvasinį
pranašumą daugeliui tariamai
kultūringų tautų. Mūsų tautos
senieji papročiai, muzika, dai
nos yra mums vis naujas gy
vybės ir kūrybos šaltinis. Vi
sais amžiais buvę vai<arų kul
taros tauta ir dabar tokia pa
siliekanti mes krikščionybės
pagrindais sukūrėme savo kul
turą ir jai davėme savą lie
tuvišką turinį. Vakarų kultūra
savo visuotinumu, kilnumu ir
krikščionišku turiniu yra neats
kiriąma lietuvių kultūros da
lis. Išblaškytųjų pasaulyje lie
tuviu egzistencijos prasmė ir
paskirtis yra pasi ikti ištiki
mais savajai lietuviškai kultu
rai, išlaikyti lietuvių kalbos
grynumą, savos istorijos mei
lę ir prisirišimą mūsų kenčiančiajai Tautai Tėvynei.
5. Kultūrinės bendruomenės
reikalingumas Būdami neor
ganizuoti mes negalime išlai
kyti ir puoselėti savo kalbos,
savo meno, dainos, muzikos,
negalime gamintis naujų kul
tūriniu vertybių. Visa tai yra
įmanoma tik susiorganizavus.
Kultūrinės bendruomenės kū
rimas ir jos išlaikymas, kultu
rinhi organizacijų klestėjimas
lietuviškosios spaudos gyvavi
mas yra mūsų visų tautinė
pareiga.
(Bus daugiau)

'

3

A

1952 m. birželio

MŪSŲ LIETUVA

pusi. 3
I

•

.

I

|

|

■

|

Z“X

Ar kartais nedaroma klaidos?
Jau penkis metus pás sve
čiavęs Brazilijoje ir šiek tiek
apsipažinęs su gausia vietos
mūsų kolonija, keliu šį klasimą: ar kartais tautiečiai ne
daro klaidos, laisva valia atsi
sakydami nuo teisės įsijungti
pilnateisiais piliečiais į šito
krašto gyvenimą? Žinoma ma
ne stebina tas atkaklus užsis
pyrimas pasilikti ne tik lietu
viais, bet ir Lietuvos pilie
čiais, ypatingai net dabar, ka
da ji neteko savo laisvės ir
nepriklausomybės. Galima bú
tų tai aiškinti taurių tautiečių
patriotizmu bei tvirtu savo
tėvynės ateities pasitikėjimu.
Taip... bet kartais vien to gy
veninio realybėje nepakanka.
Ypatingai musų dienų žiauriu
je realybėje, kada «didieji ir
galingieji» naikina, žudo, nu
tautina ir virškina visais bu
dais mažiukes tautas, nei tru
pūčio neatsižvelgiant į jų tai
kingumą,
neutralumą, bei
aukštą kultūrą.
Tautiškos moralės žvilgsniu
atrodo musų tautiečiai priė
mę kitos valstybės pilietybę
neturėtų būti mūsų nei smer
kiami nei žeminami. Kiek pa
menu jau anuo metu kilus klau
sirnui, kaip žiūrėti į Š Ame
rikos lietuvius priėmusius (ar
ba tapusius) to krašto piliety
bę, buvo visai pagrįstai nusis
tatyta. laikyti juos pilnateisiais
Lietuvos valstybės piliečiais.
Žinau, kad yrą kraštu, kariė
neori pažįsta dvigubos niliety
bės. Bet taip pat žinau, kad
yna veržliu ir aktyvių tautų,
kurio< ne t’k tokią pilietybę
pripažįsta, bet ją netgi s kati
na. Mes visi tas tautas pažįs
tame ir gėrimės jų «pasaulio
užkariavimo» žygiais Be gin
klų, be atominių bombų. Vi
sas reikalas čia klostes del
tautos kultūros lygio ir del
jos atsparumo «tarptautinėje
jūroje». Tai duoda šeima, sa
voji tautiška bendruomenė ir
savoji valstybė. Visos tos ins
titucijos.. savaimi aišku, turi
būti pilnos krikščioniškos n o
ralės ir idealų, nes šiandie
tik Kristaus mokslo igyvendi
nirnas žemėje dar pajėgtų ją
išvesti iš besiartinančios ka
tastrofos.

si ir taip pat griežtai jį išrišusi. Nežinau, kuriais sumeti
mais tokio griežtumo buvo ten
prireikta, bet tai tautybių
mišrainėje neina į sveikatą.
Argi mes nežinome valstybių
kur iš svečių tik ir gyvena?
Taigi svetingumo principą pa
keisti kilnumo bei laužymais
lyg ir nederėtų. Visa tai aps
varsčius ar neprieitume išva
dos, kad dalyvaudami pasi
rinkto krašto (ypač neribotam
laikui) gyvenime, statydami
savo kandidatus į svarbias
institucijas,
ar negautume
daugiau lyginamojo svorio
svarbesniuose ne tik politi
niuose, bet kas svarbiau ir
savo tautiškos kultūros klau
simuose.

Iliustracijai šito viso prisi
minkime. kiek mūsų veiksniai
dirbo - plušo, kad š. Ameri
kos prezidentas pagaliau vie
šai, oficialiai — urbi et orbi
paskelbtų rodos tokį papras
tą, mažiuką dalykėlį, kaip šū
kį ar obalsį, kad visos bolše
vikų pavergtos ir naikinamos
tautos bus išvaduotos ir at
gaus prarastą laisvę. Deja ši
toji butiniausioji. aiškiausioji
fezė, tik dabar, naujo prezi
dento rinkimų išvakarėse ta
po paskelbta. Mes supranta
me, kad tai gal tik paprasta,
propaganda, bet mums jau ir
kiekvienas užtarimo žodis yra
tr'ngus. Taigi laikas ne tik
mūsų tautiečiams, bet ir kitų
valstybių piliečiams, kurios
pateko už «geležinės uždan
gos» daryti griežtesniu, sutar
tinti žingsniu, einant tiesiai į
gyvenimą, o ne šalinantis nuo
jo, nesusitraukti savo tautiš
koje kriauklėje, tykoti ir lau
kti nežinia ko. Laikas veikia
prieš mus.
Aš su pasigerėjimu ir tyliu
pavydu seku, kaip kitos aukš
tai kultūringos tautos veda
savo koltr.istų svetur Įkurdi
nimo politiką: viskas daroma
apskaičiuotai, organizuotai ir
atatinkamoms vyriausybėms
susitarus. Nepaleidžiama sa
vo tautiečių visiems ketu
riems vėjams blaškyti. Mes
toie srityje nieko- nepadarė
me. Dar daugiau: gal net neP' taisomų klaidų pridirbome.
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LIETUVI
Iš anksto ruoškis Liet. l'at. Bendruomenės choro

Koncertą - Vakara
Birželio mėn. 28 d.

Centro

Paulista

Rua Liberdade, 928 Salėje. Pakvietimus įsigykite iš

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

Neatsisveikintos Motinos.
Nelė Mazalaitė iš knygos «Gintariniai Vartai».

Sitas jaunas žmogus, kaip
ir daugelis mūsų
tautiečių,
staigiai ir netikėtai turėjo
palikti namus. Teisybę sakant
jau ilgas laikas, kai jis ne
gyveno savo tėviškėje, seniai
jis turėjo Atskirą ir gyveni
mą, tačiau visa savo širdimi
priklausė gimtajai vietai, ir
todėl, kad nebespėjo ją pama
tėti prieš išbėgdamas, buvo
labai nuliūdęs.
Tai, visa tėviškė gyveno
jame, tarsi namų pamatai
gulėjo ant jo širdies, tarytum
iš jo kvėpavimo nugo kasme
tinis dobilų atolas, bet savo
atsiskyrime jis galvojo ne
apie tai - tiktai apie motiną.
Šeši jie augo jos pagimdyti
o jis buvo jauniausias, tad
kažikaip jis žinojo tyliai ir
paslaptingai, kad turėjo būti
jai brangiausias, ir žinojo ti
krai. jog iš visų labiausiai
jisai yra prisirišęs prie jos.

Kur jis bebuvo - mokėsi
ar linksminosi, jam atrodė.kad
viskas vyksta po jos akimis
užtat jis išvengė daugelio
pagundų ir negero, kad neuž
duotų jai širdies. Ir nors se-

Ir kaipo to paseka liko kar
telis ir širdžių užkietėjimas.
Kada tai bus atitaisyta?
Ir kuriuo būdu?
K. K. L.

Dąųgiau, o ypač čia mūsų
tautiečiai dar vis painioja dvi
visai skirtingas sąvokas, tau
tybės ir pilietybės. Paprastai
einant bet kurio krašto Įsta
tymais jame gimę esti jau to
krašto ir piliečiais. Tačiau
tai visai neliečia ir negali
liesti tautybės: tautos žymes
mes įgyjame iš sa<o tėvu, ir
tu ypatybių atsi palai dėti jau
niekad negalėsime, kad ir
taptume aršiausiais išsigimė
liais, savo tautos išdavikais
ir jos priešais. Tautiškumo sa
vybės jaukiamos- ir pagalios
žlugdomos, kuomet sudaro
mos mišrios šeimos, tuomet
antroje, ar trečioje kartoje
tokių šeimų jeigu lietuvišku
mo žymių ir lieka dar. tai
tik tiek, kaip devintame van
denyje nuo kisieliau^.

Šioje gadynėje, kuri garsiai
grindžiama neva demokratiš
kumo obalsiais. visi pilnatei
siai piliečiai gali ir privalo
dalyvauti savo krašto staty
me bei tvarkyme. Piliečiai
renka prezidentą, senatorius,
parlamento atstovus, miestų
tarybų narius, kai kur net gu
bernatorius, arba prefektus.
Mūsų tautiečiai šituose bega
lo svarbiuose veiksmuose lie
ka nuošaliai, nes jie nėra pil
nateisiais piliečiais, o tik pa
prastais svečiais, nors gal
kiek ir perilgai užsisvečiavu
siais. Kaip girdėjome mums
kaimyninga Argentina šitą
klausimą buvo griežtai iškelti

Professorado

Jungtinių Tautų Organizacijos iniciatyva kultūra ir medi
cinos pagalba nešama atsilikusiems kraštams.

nai sulaukė subrendusio vyro
amžiaus ■ jis klausėsi jos pa
tarimų, ir nebuvo nieko dide
lio jo gyvenime, ko nepasakė
jai. Maloniai
pasijuokdavo
tėvas, ir erzino broliai, kad
visumet jis pasiliks kūdikis,
ir net augindamas savo vai
kus, vienodai su jais atrodys,
prieš savo motinos akis. Taip
jie juokavo, tačiau visi gerbe
tą prisiminimą ir meilę, ir
šitai dar labiau artino visą
šeimą, tarytum.per visus jie
turėjo vieną širdį.
O dabar čia įvyko, kad jis
turėjo pasitraukti vienas, ir
nei spėjo žinoti, ką darys ir
kur yra kiti jo artimieji, nei
galėjo užsukti pas tėvus, nes
pavojus jau beveik stvėrė už
rankų. Pradžioje, kap ir dau
geliui, toji bėgimo nelaimė
atrodė laikinė ir trumpa. Ir
jis raminosi, kad toksai mes
damas savo darbo, negalėjo
nuvažiuoti į namus. Tačiau,
kaip mes liūdnai žinome, mū
sų ištremties dienos, tarėju
sios savo pradžią, mūsų aki
mis, neturi savo užbaigos.
Taip buvo ir su jaunuoju
vyru, kad tik po ilgo laiko
jį paėmė tikrasis siaubas, jog
yra netekęs namų. Tas juti
mas jau niekada nepaleisdavo
jo, ir jeigu protarpiais būdavo
rūpesčių ar linksmumo valau
du, kurios sutraukdavo į save
viską - netekimo ir jausmas
būva labai įvairus, nes kar
tais jam atrodė, kad galvoda
mas apie namus, tik sau ka
pus galvoja. Ir kartais namai
buvo tokie artimi, jog reikėjo
tik išeiti pro svetimas duris
ir jau galėjai atsistoti prie
savo slenksčio.
Buvo keista ir tai, kad jis
galėjo įsivaiduoti kiekviena
brolį ir seserį, taipgi tėvą jis juos regėjo ramiai gyve
nančius, ir besislapstančius,
kartais net išvežamus į Sibi
rą. Tačiau veido, kuris buvo
brangiausias - motinos, jis
negalėjo iššaukti pries savo
sielos kis.
(B. D.)

— Jaunas 15 metų smuiki
ninkas. Iš Bremen-Grohn sto
vyklos išvyko ir vėl nema
žas būrelis lietuvių, Jų tarpe
vyksta ir jaunas 15 m. amžiaus
smuikininkas H. Strolia su sa
vo tėveliu komp. J Strolia.
Šio balandžio 5 dieną virš
dviejų tūkstančių prikimštoje
erdvijoje stovyklos salėje jie
abu atliko Europos žemyne
paskutinį savo koncertą, įvai
rių tautybių publikai patiekda
mi religinės ir klasikinės mu
zikos kurinių" Smagu buvo
girdėti, kad jauno menininko
vardas klausytojų tarpe su
pagarba buvo linksniuojamas
kaip lietuvio.
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Teisybės
Vardu
“Argentinos Lietuvių Balse”
Nr. 948 tilpo apie mane pasa
kiška korespondencija. Mano
asmuo ten buvo savotišku»
būdu pašieptas, per daug gi
riant ir aukštinant už nebūtus
ir neatliktus darbus.

Toks kaimyninės spaudos
pasielgimas sukėlė aitraus
juoko, nemalonių įspūdžių,
pasėjo klaidinimus ir iššaukė
reakciją São Paulo Lietuvių
tarpe.
Laukiau ir tikėjausi, kad
korespondentas atšauks arba
“Arg. L. Balsas” pats susipras
ir atitaisys savo klaidinimus.
Deja, iki šiol to neįvyko.
Kad São Paulyje nebūtų
manoma ir kalbama, esą aš
tokiems “sugerbimo” gandams
savo tylėjimu pritariu - tebū
nie man leista nuo nepelnytos
garbės ir nuo neužtarnautos
pajuokos pačiam apsiginti!

a) jokių chorų nei São Paulyje, nei kur kitur aš savo
gyvenime nesteigiau.,
b) dailininko VI. Vijeiko net
nepažįstu;

c) kai São Paulo lietuviai
kreipėsi į prezidentą Trumaną
aš buvau dar Europoje.,

Kaip '‘Arg. L. Balso” ko
respondentui tokios naujienos
atėjo į galvą, aš visai nesu
prantu. Mano vardo panaudo
jimas užkliudant kitus žmones
ar organizacijas įžeidžiama
forma, yra atliktas be mano
žinios.
Per trejus mano gyvenimo
metus brazilijoje, nuoširdžiai
ir kukliai prisidėdavau prie
lietuviško veikimo vaidybos ir
meno darbe, kiek jėgos ir
laikas leido. Tą savo darbą
skyriau iš geros valios São
Paulo lietuviams ir mūsų tau
tos garbei. Tikrai nesuprantu,
kodėl už tai buvau per spau
dą pašieptas.
Manau, kad toji pašaipa man
teko nukęsti neužtarnautai,
ir būčiau laimingas, jei mūsų
visuomenė laikytųsi tokios
pačios nuomonės.

Su pagarba
Alfonsas Žibąs

------- ===»*£===------— Katarina UrbanavičiūtėMatera, gyvenanti Parque da
Lapa, Rua A Nr. 38

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

PAIEŠKOJIMAS
PRANEVIČIUS Mečislovas,
gyv. Toronto-Kanada, ieško
dėdę
STEINERTAS, MEČISLOVAS
50 metų amžiaus. 1917 m. emi
gravęs į Braziliją-São Paulo

Apie jį žinantieji maloniai
prašomi atsilepti šiuo adre
su: Atberto .Ro kieki,' Caixa
Postai, 4337, São Paulo.
— Moksleivių susirinkimas
numatytas 8 d. perkeliamas į
15 d. birželio.

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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Kalba Raudonosios Armijos
Pulkininkas
(Iš pasikalbėjimo J. Prunskio su pulk. Eršovu)
— Koks Rusijos jaunimo
vyraujantis nusistatymas?
— Suprantama.
jaunimas
auklėjamas komunistinėje dva
šioje. Tačiau ir jauniausi atsi
mena, kaip jo tėvą, senelį,
pagrobė, kariai kruvinai mal
lino ūkininkus, atmena 1932
ir 1933 metais Stalino dirbtinai
sudarytą badą, kad nugalėtų
valstiečius. Dauguma SSSR
jaunimo turi ką nors iš savo
tėvų, brolių, giminių ar arti
mųjų koncentracijos stovyklo
se. Pagaliau, jaunimas pats
nėra laisvas. Jau nuo 12 — 13
metų jie pririšti prie fabriko
ar kolchozo, kaip anais lai
kais baudžiauninkai. Jaunimas
dar šiaip taip galėtų būti ko
munistais, jei būtų kiek aprū
pintas: dabar jis negauna nei
reikiamai pavalgyti, nei žmo
niškai apsivilkti. Visi ištekliai
nukreipti į karo pramonę. Pa
galiau, Stalinas ir prisibijo,
kad į sotesnių žmonių galvas
neįsisuktų pavojingesnės idė
jos už tas, kurios sukasi apie
kasdieninės duonos plutą.

Daug propagandos pučiama
į jaunimo tarpą bet jiems te
reikia pamatyti kaip žmonės
vâksruose gyvena ir visa pro
paganda išblėsta. Karo metu
perdaug rusų matė vakarus.
Kremlius tuojau suprato, kad
pavojinga juos paleisti laisvai
tarp gyventojų ir dauguma
pasiuntė i koncentracijos sto
vyklas. Ypač tuos, kurie ilges
nį laika gyveno Vokietijoje
atvežti darbams.

noumonė apie Katyno žudy
nes?
— Mes neabejojame, kad čia
Stalino klikos darbas. Tačian,
musų akimis žiūrint, ne čia
dėmesys koncentruojamas. Iš
žudė Stalino šaika dešimtį ar
daugiau tūkstančių lenkų kari
ninku, bet tai buvo prieš de
šimtį metų. Ką tai reiškia pri
eš
tuos milionus, kuriuos
Stalinas dabar žudo Lenkijoj,
Pabaltijy, Bulgarijoj, Čekoslo
vakijoj, Rytų Vokietijoj, Aus
trijoj ir kituose kraštuose?
Nužudytųjų nebeprikelsi, rei
kia viską padryti, kad bolše
vikai daugiau nebežudytų.

Vakarų demokratijos turi
gerą sąjungininką — pačią ru
sų tautą. Rusų masės daugiau
prijaučia amerikiepiams kaip
bolševikams. Toliau, reikia
atsiminti, kad niekas vienas
negali bolševikų Rusijoje su
naikinti be pačių rusų. Rusi
jos plotas yra 21 milijonas
kvadratinių kilomtru.
Amerikoj vartojama mylia
yra kiek ilgesnė už pusantro
kilomtro.
Jei kas užimtų Rusiją ir

SKAITYK IR PLATINK

«MŪSŲ

Buvo paveikti ir karininkai.
Kad ir toje pačioje Lietuvoje
—pamatėme lietuvius visko
turinčius. Už litą galėjome
pirkti daugiau, negu namie
už šimtą rublių. Pamatėm,
kaip lietuviai gražiai apsiren
gę, patenkinti, laisve, darbo
nenukankinti, baimės jų vei
duose nė šešėlio. Didžiausias
priešingumas mūsų rusiškam
gyvenimui. Jei nusipirksi už
šimtą litų kasdieninio gyveni
mo reikmenų tai reikėjo au
tomobiliu vežti. Pas mus Sovietijoje už šimtą pirkęs ga
lėjai į kišenę susikišti. Ir mes,
karininkai, tylomis kartojome,
kad Stalinas dvi klaidas pada
rė: parodė rusams vakarus, o
vakarams parodė sovietijos
piliečius...
— Kokia jūsų asmeniška

LiETUVA»

norėtų krašto kontrolei pasta
tyti tik po vieną karį kvadra
tiniam kilometrui tai jau rei
kėtų 21 miliono karių. O ką
vienas karys gali padaryti
kvadratinio kilometro plote?
Taigi, svarbu laimėti Rusijos
gyventojų simpatijas, o tada,
kai susidarys proga ir gali
mybė, patys rusai bolševikus
sunaikins.

— Ką jūs manot apie Korė
jos karą?
— Tai Sovietų Sąjungos
avantiūra. Kremliaus politbi
uras nori išbandyti amerikie
čių nervus. Jei jie neišlaikys,
tada bolševikai veršis ir į
vakarus.
— Lietuvos laivelis ant pre
zidento Trumano stalo. Bal.
8 dieną prezidentui Trumanui
kalbant per televisiją į Ame
rikos žmones, nemaža Am.
lietuvių pastebėjo ant prezi
dento stalo stovintį gintarinį
laivelį, Lietuvos pogrindžio
sunkiais keliais atsiųstą dova
ną, kaip padėką Amerikai už
“Amerikos Balso” translia
cijas. Dovaną Amerikos Lie
tuvių Tarybos delegacija įtei
kė Lietuvos Nepriklausomybės
paminėjimo ir “Am. Balso”
vienų metų sukakties išvaka
rėse.
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J. Augustaitytė-Vaičiūnienė

J Al J IZASA1
Broliai partizanai, geležiniai sūnūs,
Mūs brangios Tėvynės. Kas jumis prilygs?
Medžių lapų rūbai, saulėtos karūnos...
Basų kojų pėdas kas besuskaitys.
Sodžiun jūs pareinat pasiimti duonos,
Klaupiat prie šaltinio atsigert vandens
Smilkiniuos pražysta raudonos aguonos...
Kas gi jūsų vietoj žygių laimę lems.
Jūs sargai tėvynės ir rūpintojėliai,
Jūs karaliai tylus, žiburiai naktų.
Žengiate ir puolat amžių pakelėje,
Laukdami atjojant raitelių baitų.

Kas jums dovanojo šiurpulingą drąsą...
Kas jums įtrakino paslaptis mirties?
Taip kaip saulė renka rytmetinę rasą,
Rinks taip jūsų kraują kartos ateities.

Ką mes jums parnešim nuo platausiaus Reino...
Nibelungų turtai būtų per maži.
Rankose leliją, o širdyje dainą...
Grįžę uždainuosim tenai mes visi.
Lelija ant kapo vasaroms žydėsim,
Žiemą sniegulėlėms šalsim žibančiom.
Ir nulenkę gaivas pagarbiai lydėsim
Vakarinę maldą su giliom kančiom.

Senoje koplyčioj, saulei nusileidus,
Gryno vaško žvakės kandeliabruos degs...
Eisite su palmėm, prisidengę veidus,
Jūs, kurie gesinot degančias žvaigždes.
/•

Jums Tėvynės žemė, Nemunu apjuosta,
Geležinio vilko garso lopšyje...
Jeigu jūs man leisit pabučiuot Jos skruostą,
Aš nebesiskirsiu jau daugiau su Ja

Industria e Comercio de Calçados

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

Rua Javaes, 719

-

Sãs Paulo

Gražus Lietuvos vaizdelis..
:

— Atsakomingose pareigose.
Dipl. ekon. Ddwardas Stepo
navičius iš Philadelphijos į
Cleveland, Ohio persískélé
gyventi. Jis išlaikė bankų
srities egzaminus ir gavo
atsakomingą tarnybą bankų
b-vėje Cleveland Trust Co. E.
Steponavičius, kaipo mokąs
5 kalbąs, yra pageidaujamas
ne tik b-vės bet ir bankų
klientų.

Jprlndys & Čia
PARDUODA

Madeiras do Brasil

PERES &. PRANAS LTDA.
TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS,
balso grynumas, skambumas

Sprindys & Čia — Largo S. Jose 1.
Kaip niekur kitur, prieinamiausiomis kainomis.
Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui

■ i. ■

Importação — Exportação
Raštinė: - Av. Churchill, 94 - ll.o and. - sala 1110
Rio de Janeiro - Fones: 52-0229 e 32-6265
Em Minas Gerais:
|| Peres & Cia. Ltda. - Leopoldina - R. Providencia. 71
IJother Peres de Resende - São Pedro dos Ferros
Amadeu Cesar Machado - Nanuque. Minas.

— Margučiai garsina Lietu
vą. Priešvelykiniame numery
“The Detrit Times” patalpino
didžiulę nuotrauką, vaizduo
jančią. lietuvaitę AldonąUrbanavičiūtę, bemokančią vienos
amerikiečių organizacijos na
rus dažyti lietuviškus margučios. Gražiame strapsnely aiš
kinami lietuviškieji velykiniai
papročiai ir margučių dailini
mo būdai.
SKAITYK IR PLATINK
«MÜSU LIETUVĄ»
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MŪSŲ LIETUVA

1952 m. birželio 7 d.
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REIKIA BALDŲ? KREIPKIS Į TAUTIEČIO

J. L. Galinskas Ltda.

BALDŲ
A V. DR.

SANDELĮ.

GIACAGLINI,

71-C

—

V. ALPINA
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PRAÇA SÀO JOSÉ, 1 — V. ZELINA

S. PAULO

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI
NAUJANYBIŲ
Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų,
įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių-

fogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t. t.gi?
. Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA
IŠS1M0KĖJ1MUI.
Prie pat autobuso Nr. 93 sustojimo vietos
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Produto da COMPANHIA PROGPFSSO NACIONAL-Rua Jaša Paulino, 717 - Fono 51-7277 - São Paulo

MEKANIKOS DIRBTUVE

Kądio Dirbtuvė ir

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

Laboratorio

AteiaiKDAJ IDIISA
RUA BENJAMIN CONSTANT, 103

—

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

São Caetano do Sul
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Gaminami žibintuvai įvai
riausių tipų. Daromi įvairių
dydžių grąžtai žemei gręž
ti. Pardavimas grynais ir
išsimokėtinai.

CAJAJ
fÃC J€KGIE

JONAS VARNAUSKAS & FILHOS

aprengia vyrus nuo galvos iki kojų

Telefonas (recados) 3-0710

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

Batai, skrybėlės, màrSkiniai, kaklaraiščiai, kojinės, lietsargiai,
Taip pat batukai moterims ir vaikams.
Viskas geriausios rūšies, patvaru, gražu ir pigu. -L
1$ FABRIKO TIESIAI VARTOTOJUI.
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JORGE MATELIONIS
KRAUTUVĖS
Rua São Caetano, 526

Rua São Caetano, 510

Fone 35-3260

São Paulo
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VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS
L I N D O Y A

RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 275 — 7 AND. — SALA 73
TEL. 34-7482 — SÃO PAULO
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ĮKURTA 1890 METAIS

Išpildo meniškai įvairius foto darbus. 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

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINTOJAI

IIIRMaWJ CARRIED
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
TELEFONES: 51-4019 e 51-2223

Caixa Postai 3967
SÃO PAULO

ltda.

Į
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Lietuviai

ti ir «Dainavos» choras, kuris
atatinkamais protarpiais su
giedojo lietuviškas giesmes.
Pamaldos buvo užbaigtos SS.
Sakramento palaiminimu
Nors iškilmės užtruko per
pusantros valandos, bet visi
dalyviai skirstėsi patenkinti
ir pakilia dvasia laukdami
dažniau tokių gražių bažnyti
nių parengimų.
N.

A. A. PETRAS DŪDA.

Š. m. gegužės 29 d. pasi
mirė Petras Dūda. Vėlionis
daugiau kaip prieš metus bu
vo internuotas džiovininkų
ligoninėj Jacarepaguá. Maž
daug prieš pusę metų jam bu
vo padaryta plaučių operaci
ją, kuri tik pavilko gyvybę,
bet sveikatos negrąžino. Pa
laidotas Caxias kapinėse.
A.A. Petras Dūda dirbo
Brahmos bravore šaldymo
skyriuj. Kaip žmogus buvo
gero budo ir išauklėtu maneirų, todėl buvo visų gerbiamas
ir mylimas. Kol sveikas daly
vavo visuomeniniame lietuvių
kolonijos veikime ir buvo
kūrėjas L. K. Komiteto eida
mas sekretoriaus pareigas.
Rio lietuvių kolonija liūdi
gero prieteliaus. Neabejoja
mai, kad ji mokės įamžinti jo
vardą.
K.

INŽ. PETRAS SLĖNIS JAU
KANADOJ.
Kanados lietuvių laikraščių
pranešimu inž. Petras Slėnis,
kuris, kaip jau buvo minėta,
dingo be žinios iš Rio de Ja
neiro, atsidūrė Kanadon ir
Toronto mieste dalyvavo inži
nierių susirinkime, padaryda
mas pranešimą apie Brazdi
ją, po visam, padaręs balių
kolegams.
Tuo tarpu Rio de Janeiro
eina jo vekselių protestai,ku
riuos bankai siunčia advoka
tams, o paliktieji Dievo va
liai darbininkai, laukia Darbo
Ministerijos sprendimo.

SEKMINIŲ IŠKILMĖS.

PASIRUOŠIMAS GEDULO
DIENAI.

Brolių Adamavičių: Jono,
L. K. Bendruomenės pirminin
ko ir Leono, užprašytos Sek
minių pamaldos praėjo nepa
prastu iškilmingumu, kojdų
ne dažnai pasitaiko čionykštėj kolonijoj. Mišias giedojo
B-nės
Dvasios vadas
kun. J. Janilionis pasakyda
mas pritaikintą šiai didžiajai
šventei pamokslą gražiai su
derindamas tikybinę prasmę
su lietuviškomis Sekminių tra
dicijomis. Per Mišias giedojo
du chorai: liturginis, kurį su
darė Miesto Teatro artistai,
p. Telesforo Mažeikos pakvies
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L K. Bendruomenės ir «Dai
navos» dr-jos bendra Komisi
ja sudarė sekančio pobūdžio
programą Gedulo dienai pa
minėti:
1 Bažnytinės iškilmės su
Mišiomis, kurias atlaikys ko
lonijos kapelionas kun. J. Ja
nilionis ir SS; Sakramento
palaiminimu, kurį suteiks J.E.
Vyskupas Herder Camara.
Per pamaldas giedos «Dai
navos» choras.
Šios iškilmės eis šv. Vin
centa bažnyčioj, av. Mem de

.R.C. sob o n.o 551

Aberturas de firmas
' Encerramentos de firmas
Transferencias de firmas
Contratos na Junta Comercial
Distratos na Junta Comercial
Escritas Fiscais
Escritas Comerciais
HORÁRIO das

VILA ZELINA —' S.PAULO
Contratos de -locação
Cartas de Fiança,
Requerimentos
Balanços
Alvarás diversas
Seguros de Fogo e
Seguros de acidentes
às 19 horas.
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Oficina de Modelos .

para fundição e

Marcenaria*

PETRAS ŠIMONIS
BRAIŽYTOJAS MODELIST A S

Įvairiausi modeliai ma
šinų lydiuimui!

BALKONAI, VITRI
NOS IR KOMERCINIŲ
ĮSTAIGŲ ĮRENGIMAI!
VISI KITI MEDŽIO
DARBAI!
São Paulo, Vila Zelina
Rua Venda Nova, 46
Recados Telef. 3-0710

LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

Zelinoje lankės trys svečiai
iš Rio de Janeiro: Lietuvos
pasiuntinybės sekretorius ra
šytojas Petras Babickas, inž.
Pranckevičius ir Ed. Girčis,

9

j

— Moterystes luoman ruo
šiasi Augustinas Ramanauskas
su Pranciška Durasenkaite,
Zigmas Kebedys su Joana IIgenyte.

Sa, 271 ir prasidės lygiai 10
vai.
2. Pilietinis paminėjimas
įvyks gretimoj prie bažnyčios
-- Bendruomenės choro
salėj tuoj po pamaldų ir su
koncerte
28 d. birželio sutiko
sidės iš prakalbų, kurią pir
programoje
dalyvauti ir solis
moj vietoj pasakys Lietuvos
tas
K.
Ambrazevičius
Choras
Atstovas Dr. Meieris, paskui
koncertui
ruošia
naują
dainų
seks inž. p. Abraičio paskai
repertuarą.
tą apie Genocidą ir po to
muzikaliniai vokalinė dalis,
— Angelina Dirsytė, kuri
kurią atliks «Dainavos» cho
ras ir kolonijos artistai megė yra paskutiniame kurse Es
cola de Emfermagem, kurį
jai.
Numatyta taip pat priimti laiką buvo interiore su grupe
gydytojų ir slaugių, kovoti su
protesto rezoliucijas.
K.

— 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.

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

GRĮŽO Į ANGLIJĄ.

ANASTAZIJOJE VAKARAS U!

Pp. Muraškai apie pusę
metų viešėjo pas savo duktė
rį ir žentą pp. Jurgučius. Jie
nuolatos gyvena Anglijoj,
Glazgovo mieste ir turi ten
siuvimo stambią įmonę. Šio
mis dienomis atsisveikino su
Rio grįždami į Angliją.

Š. m. birželio mėn. 14 d. Dr. J. Basanavičiaus vardo
lietuvių Mokyklos Rėmėjų Būrelis ruošia linksmą ir
įdomų VAKARĄ
Scenos mėgėjai suvadins dvi komedijas:
Cechuvo
PIRŠLYBAS
ir
Plašiėjevo
I Š D Y K Ė L Ę
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

- GEDULO DIENOS minė
jimas bus šia programa:
15 d. birželio
mėn. JI vai.
Vila Zelinoj bus atlaikytos
pamaldos už žuvusius ir pa
vergtą Lietuvą.
Po piet 3 vai. mokyklos
patalpose bus tai dienai pri
taikinta paskaita, kurią skai
tys prof. Ant. Stonis.

— Misijų užbaigimas bus
sekmadienį 15 vai. iškilminga
procesija.

Dr. E. Draugelis
Vidaus ir nervų ligų specialistas,
baigęs Maskvos' Universitetą 1914 m.

PIRMENYBĖS EINA.
Liet. Kat. Šv. Juozapo Vyrų
Brolijos darnkių pirmenybių
tasa. Trečiadienį, t. y. birže
lio 11 dieną. I ir III gr. Ba
nys Vincas, Povilonis Povilas
Sprindys Jonas, Dragevičius
Valdemaras — Kun. P. Ragi
žinskas. Kun. K. Miliauskas,
Bartusevičius Andrius, Bogus
lauskas Aleksandras
Ketvirtadieni b;rželio 12 d.
II ir IV gr. — Šukevičius Br.
Rimkus Balys. Butrimas Sta
nislovas. Kasžįonis Kostas —
Andriuškevičius Antanas, Tamaliūnas Motiejus, Šukys Pra
nas, Ališauskas Konstantas.
— Jaunučių choras jau su
organizuotas ir pradėjo dar
bą. Chire dalyvauja visi lie
tuvių kalbos klasės mokiniai.
Choro pamokos būna trečia
dieniais 17 - 18 vai..

— Praėjusį

MEDICINOS ANALIZU LABORATORIJA
daromi ligų analizai — kraujo, šlapumo, išmatų, skreplių,..
tulžies (figado), nustatymas ankstyvojo nėštumo, kraujo
grupės, džiovos, sifilio, gonorėjos, etc.
R. Barão de Itapetininga, 139 - 2.o. Valandos: 9 12 15-18
Telefonas — 34-0Q38
Residência: Indianopolis Av. Iracema, 42
|
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Nuvykę į Santos, Praia José Menino
neužmiršk, pasinaudoti šeimyniniu
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Pensionu «Sete de Setembro»
Virtuvė pirmos rūšies. Užkandžiai duodami
bet kuriuo metu• *
’
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Pensiono savininkas LILIAN KOTCHENKO
■■
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RUA SANTA CATARINA, 22 - SANTOS JOSÉ MENINO
FONE 4-3570
. >J

sekmadienį V.

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