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Ir vėl skambės daina. PLAČIAME PASAULY
Kitą šeštadienį, birželio 

mėn 28 d. Centro Professo- 
jądo Paulista salėje, rua Li
berdade 928. Liet. Kat. Ben
druomenės choras ruošia lie
tuviškos dainos koncertą. 
Kaip visumet, taip ir šiuo 
kartu programa kruopščiai, 
su atisidėjimu, yra ruošiama. 
Repeticijos daromos kelis 
kart savaitėje ligi vėlyvos

Lietuviais gimę beturi.is turime ir būt.

nakties. Chorvedis ir choris
tai į dainą įdeda visą lietu 
višk-. širdį. Iš choro pusės 
yra viskas daroma, kad kon
certas kuogeriausiai pavyktų. 
Lietuviškoji visuomenė mėgs 
ta daina. Tai rodo įvairūs 
minėjimai, kad kai yra meni 
nė programa choro iš pildo
ma, visumet dvigubai ar tri
gubai daugiau žmonių susi
renka. Reikia tikėtis, kad ir 
kitą šeštadienį visuomenė 
gausiai atsilankys Žinoma 
čia už įėjimą reikia apsimo
kėti. Bet tas mokestis paly
ginamai yra nedidelis. įsigi
jimas pakvietimo ir dalyvavi 
mas koncerte yra moralinis 
ir materialinis choro parėmi
mas. Moralinis - choristai ma 
to, kad visuomenė jų darbą 
įvertina ir nereikia dainuoti 
tuščioms sienoms Materiali
nis - sustiprina choro iždą. 
Reikia pasidžiaugti, kad di
delė visuomenės dalis choro 
pastangas ir kilnias intenci
jas gerai supranta ir įvertina. 
Su pasigerėjimu galime kons 
tūtuoti faktą kad choro rė
mėjų skaičius tuoj prašoks 
šimtinę. Tai didelio kultūrin- 

ūgumo ir tautinio susipratimo 
ženklas.

Bet ant pasiektų laimėjimų 
negalima užmigti. Reikia 
mesti žvilgsnis ateitin ir pa
žiūrėti ar ilgai šis didelis 
kultūrinis vienetas galės išsi 
laikyti. Juk choristai neamžini 
Vedybos nuolat retina, ypač 
chorisčių, eiles. Choro liki
mas yra glaudžiai susijęs su 
lietuvybės likimu lietuviškoj 
išeivijoj. O šis reikalas ne 

vien chorvedžio ir choro ga
lioje. Tiesa, choro valdyba 
čia irgi parodė gražios ini
ciatyvos. Susitarus su chor
vedžiu atgaivintas Bendruo
menės jaunučių choras, ku
ris jau pradėjo darbą. Pamo
kos kol kas būna, vieną kar
tą savaitėje, trečiadieniais, 
nuo 17 ligi 18 valandos. Bet 
ir čia susipratusi visuomenė 
turi ateiti talkon - jaunučius 
raginti ehoran Jei turėsime 
gausų, skaitlingą jaunučių 
chorą, turėsime tuomet ir sti 
prų jaunimo chorą. Kaip ma 
tome lietuviškos dainos liki 
mas yra ne vien chorvedžio 
ir choristų rankose, bet visos 
visuomenės. Kol bus lietuviš 
Ros visuomenės, tol bus ir lie 
tuviškas choras.

Jei iš vienos pusės buvo pa 
sidžiaugta. kad nemaža, dalis 
visuomenės choro pastangas 
nuoširdžiai remia, tai iš kitos, 
yra pagrindo ir nusiskusti. Ne 
maža lietuvių tėvu ir jaunimo 
choro reikalą leidžia pro pirš 
tus. Gėrisi dainomis, bet ne
ragina savo sūnų ir dukterų 
dalyvauti choruose ir net pa 
sišykšti vieno kito desėtko 
kruzeirų įsigyti pakvietimą 
apmpkaman koncertan.

RUSAI PAŠOVĖ ŠVEDŲ 
LĖKTUVĄ

Birželio mėn 13 d. esant 
tirštai miglai ir pučiant labui 
stipriems vajams Baltijos jū
roje dingo vinas švedų lėk
tuvas. Nesugrįžus numatytu 
laiku aerodroman ir nesusi- 
siekant radio bangomis, pora 
lėktuvų išskrido jo ieškoti. 
Vienas, beskraidymas arti so
vietų rubežiaus. per apsiriki 
mą, iškrido Rusijos teritorijom 
Švedijos vyriausybė per savo 
pasiuntinį Maskvoje davė 
atatinkamus paaiškinimus ir 
atrodė, kad viskas bus tvar
koje. Bet ne. Kai švedų lėk
tuvai 16 d. tęsė toliau žuvu 
šio lėktuvo ieškojimą, ir tai 
savo teritorijoj, rusų karo 
lėktuvai prisiviję pradėjo juos 
apšaūdyti. Gi švedu lėktuvai 
neturėjo jokių ginklų ir bandė 
pasprukti. Vienam pavyko 
sugrįžti. Kitas buvo pašautas 
ir buvo priverstas nusileisti 
jūroje. Lakūnus išgelbėjo ne
toliese plaukęs vokiečių pre
kybinis laivas. Švedų vyriau
sybė įteikė Kremliui griežtą 
protesto notą. Draugingas
kaimynas šhio atveju būt
atsiprašęs, atlyginęs nuosto
lius ir nesusipratimas likvi 
duotas. Kitaip pasielgė sode 
tai. Jie ne tik neatsiprašė, bet 
dar apkaltino švedus, kad jų 
lėktuvai buvo jškridę rusų 
teritorijom Šią notą švedų 
vyriausybė, kaipo melagingą, 
griežtai atmetė.

Švedijos visuomenė šiuo so 
vietų žygiu labai pasipiktino. 
Susirinkę prie sovietų pasiun 
tinybės šaukė: «Mes norime 
matyti pakartą Staliną.»

Švedija yra neutrali valsty 
bė, bet kiekvienu atveju yra 
pasiryžusi bet kokia kaina 
ginti nepriklausomybę. Turi 
palyginamai moderniai apgin 
kluotą ir nemažą kariuomenę.

PREZ DENTAS TRUMAN AS 
UŽ PABALTIJO LAISVE.

Birželio mėn. 15 d. prezi
dentas Trumanas, kai Ameri
koje esantieji pabaltiečiai mi 
nėjo genocido, bei okupacijos 
12 metii sukaktuves, pasakė 
reikšmingus ir svarbius žo
džius. pabrėždamas, kad yra 
priešingas įvykdintiems oku
panto veiksmams ir kad nie 
kuomet nepripažins šitų kraš 
tų prijungimo prie sovietų Ru 
sijos Tikimės, kalbėjo prezi 
dentas, kad šitos tautos turės 
drąsos ir kantrybės, kuri jiems

Choru, kariu ir. lietuviškos 
dainos likimas atogrąžų kraš 
te yra susipratusios visuome 
nes rankose; O vis dėlto no 
rėtųsi, kad jie ilgiausius me 
tus čia skambėtų.

P. J. 

leis matyti, po šitos naikinau 
čios ir prievarta primestos 
tiranijos. nepriklausomybę ir 
laisvę tautų bendruomenėje.

Šie žodžiai yra padrąsini
mas ir paskatinimas dar ryž
tingiau dirbti ir aukotis už 
pavergtų kraštų išlaisvinimą.

— Vakarų Vokietijos social 
demokratai buvo įnešę parla 
mentan projektą, kad sąjun
gininkų — Vakarų Vokietijos 
sutartis būtų apsvarstyta tei 
sininkų komisijos. Šis pasiū 
tymas balsų dauguma buvo 
atmestas. Dabar didžiausias 
rūpestis yra, kad sudarytoji 
sutartis pasirašusių pusių ata 
tinkamų parlamentų būtų pa 
tvirtinta. Tikimasi, kad tai 
dar bus padaryta ligi rudenio.

- Rytų Vokietijoj, prie va 
karų rubežiaus komunistai iš 
krausto penkių kilometrų pla 
tumo juostoj visus gyventojus. 
Ta juosta vadinsis draudžia 
moji į kurią be specialių lei 
dimų negalima įeiti. Gyvento 
jai turi palikti namus, laukus. 
Bet šis iškraustymas yra su 
rištas su visa eile gyventojų 
susikirtimų su komunistų po 
licija. Gyventojai priešinasi 
ir įvyksta susikirtimų. Beabe 
jo pasipriešinusiems daugiau 
nieko nelieka, kaip tik per 
bėgti vakarų Vokietijon. Ofi 
cialiais pranešimais iš rytų 
zonos perbėga apie 300 žmo 
nių. Beabejo, kai gyventojai 
bus iškraustyti ir rubežiai 
spygliotomis vielomis aptver 
ti ir kas pora šimtų pastatyti 
sargybiniai su šunimis, tuo 
met jau bus sunkiui įmanoma 
pralysti pro naują geležinę 
uždangą.

— Rytų Vokietijoj yra kai 
tinama virš šimtas valdininkų, 
kurie vykdą sabotažą atitrau 
kiant gyventojus iš draudžia 
mos zonos.

— Atėjo šalčiai. Po ilgokai 
trukusių šiltų gražių dienų ir 
gausaus lietaus atėjo šalčiai. 
Ypač jie stiprūs Brazilijos 
pietuose, siekia net — 5°C. 
Yra iškritusio ir sniego. Lau 
kiam didelių šalnų. Šalčio 
banga pasiekusi net Amazo 
nos apylinkes.

— Prancūzų vyriausybė pa 
šalins komunistus valdininkus 
iš svarbesnių tarnybų surištų 
su krašto saugumu.

— Henry Harriman, kuris 
yra vienas demokratų parti 
jos kandidatų į prezidentus, 
kalbėdamas apie Korėjos ka 
ra pasakė kad Amerikos ONU 
intervencija prieš užpuoliką 
sulaikė pasaulį nuo trečio 
pasaulinio karo. Stalinas bu
vo nugalėtas Korėjoje kalbėjo 
Harriman. Tvirtinu, kad buvo 
nugalėtas, nes jo tikslas buvo 

užimti Korėja, grąsinti Japo
nijai ir veržtis į pietų rytų 
Aziją. Tikiu, kad Stalinas yra 
pametęs pusiausvira ir neran
da būdų kaip iš susidariusios 
padėties išsigelbėti.

— Derybos Korėjoje ke
lioms denoms pertraukiamos 
ir vėl susirenkama pasakyti, 
kad neturi nieko naujo. Ir 
taip slenka dienos.

Šią savaitę fronte buvo 
stipresnių mūšių.

RUSAMS TIK BAKTERIJOS 
VAIDINASI.

Jau kuiis laikas komunisti
nė propaganda visa gerkle pa 
šauliui rėkia, kad amerikieči 
ai Korėjoje išmėtė baktereo- 
logines bombas, kurios išpro 
vokavusios ligas, epidemijas. 
Kai amerikiečiai pasiūlė, kad 
Tarptautinis Raudonasis Kry 
žius nuvykti} vieton ištirti ko 
yra vertas kaltinimas, komu
nistai atsisakė jį įsileisti, bet 
vis dar rėkia kad amerikieči 
ai kariauja bakterijomis. Ne
gana to, Malikas Saugumo 
Tarybai šį klausimą iškėlė. 
Ko šiais atvejais verti rusų 
kaltinimai žinoma iš patirties. 
Kai Maskva ruošėsi pagrobti 
Lietuvą, teisino savo agresi
jos veiksmus, kad Lietuva 
gręsia Rusijos saugumui, o 
vėliau, kai jau turėjo bazes 
krašto viduje, kaltino, kad 
lietuviai vagia rusų kareivius. 
Žodžiu suvaidino vilko ir ėriu 
ko istoriją.

Gen. Ridgway prisiekdamas 
Dievu šias sovietų žinias at
metė kaipo melagingas.

— Gen. Ridgway atsilanky 
mo metu Romoj komunistai 
buvo ruošę dideles demons
tracijas, panašias kaip Pary
žiuje. Bet vyriausybė iš anks 
to ėmėsi apsaugos priemonių 
ir generolui atvykus komunis 
tai nedrįso pasirodyti gatvėse

— Venezuela nutraukė su 
Rusija diplomatinius santykius 
Priežastis ta pati kaip ir kitur: 
Maskvos tarnautojai svetima 
me krašte užsiėmė propagan
da.

— Ana Pauker buvusiai Ru
munijos užsienio reikalų mini 
steriui atėjo liūdnos dienos. 
Kasdien jos buvusių draugų, 
propagandą prieš ją aštrėja. 
Ji jau vadinama kontrarevo- 
liucionierė ir darbo klasės 
prieše.

— Italijos parlamentas 
svarsto įstatymo projektą su 
varžyti fašistinių organizacijų 
veikimą.

— Amerikos industrijai grę
žia pavojus sustabdyti darbus, 
nes yra trūkumas plieno del 
vykusių streikų. Pirmoj eilėj 
būt paliesti automobilių, Ge
neral Motors ir Fordo fabrikai.
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Didžioj i
(Tąsa)

Kiekvienas sveikas ir nor
malus žmogus stengiasi su
kurti šeimą. Be abejo, tau
toje visados atsiranda žmo
nių, kurie šeimos išsižada 
aukštesniais sumetimasi, kad 
nekliudomi galėtų atsidėti ki
tiems. Šis jų vienoks ar ki
toks visuomeninis veikimas 
atstoja jų šeimos nuostolį. Ta 
čiau šitokių žmonių procentas 
paprastai yra labai nedidelis. 
Bet šalia šių pasišventėlių 
yra ir kita rūšis nevedančių, 
kurie šeimos išsižada dėl 
savo patogumo. Tai yra va
dinamieji senberniai. Juokin
gas yra šis vardas, tiesa? 
Bet dar juokingesnis yra žmo 
gus, kuris jį nešioja. Senber
nis yra pats juokingiausias 
padaras žemėje. Atsisakęs 
šeimos savam patogumui, jis 
pasirodo esąs egoistas ligi 
pat kaulų smegenų. Visas jo 
dėmesys esti sutelktas aplin
kui patį save. Jis rūpinasi 
sveikata daugiau, negu bet 
koks ligonis. Jis bijo skers
vėjo labiau, negu sveikstan
tysis po tuberkuliozės. O savo 
aplinkoje - kambaryje, kieme, 
bute, drabužiuose, - jis yra 
netvarkingas, apsileidęs, neš
varus. Mėtų metais gyvenda
mas vienas, jis virsta tikru 
parazitu, kuris tik čiulpia, 
pats nieko neduodamas. Sen
bernystė yra didelė žmogaus 
nelaimė. Ji yra jo charakterio 
karstas. Todėl šiandien tu
rėtu nebūti nė vieno lietuvio, 
kuris sava valia pasiliktų sen 
bėrais. Be abejo, paviršium 
žiūrint, senbernio laisvė yra 
labai žavi: eini, kur nori; pa
reini, kada nori: darai,ką 
nori. Bet giliau pažiurėjus, 
ši laisvė pasirodo esantį tik 
gudri apgaulė. Neturėdamas 
šeimos, žmogus neturi nuola
tinio aukos lauko eteri nuo
latinės orouos «■'ve pamiršti, 
prisitaikyti nrie kito, stengtis 
kita suprasti ir jam įtikti. 
Senbernio laisvė yra tuščia: 
ji yra be turinio, todėl grei
tai virsta palaidumu, kuris 
apsireiškia net paviršiumi: jo 
veide, jo elgesiuose, jo apran 
goję. Kurti šeimą, jai atiduoti 
savo .asmenybės, dalį ir iš 
jos gauti šios asmenybės mo
ralinę vertę per įdėtą auka 
yra pačios prigimties reika
lavimas. Kas šio reikalavimo 
nepaklauso savanaudiškais 
sumetimais, tam prigimtis 
skaudžiai keršina jo žmogiš
kumo sąskaita.

Bet neužtenka šeimą tik 
sukurti: reikia ją ir plėsti: 
reikia, kad ji būtų pakanka
mai vaisinga. Ir vėl - pati 
prigimtis žmogų veda į šei
mos vaisingumą. Pati prigim
tis rūpinasi žmonių prieau
gliu. Tačiau žmogus, kaip 
anas Dostojevskio studentas 
iš jo romano «Nusikaltimas 
ir bausmė», mėgina «taisyti 
prigimtį» Jis sutramdo gam
tos vaisingumą: dar blogiau, 
jis naikina prasidėjusią gy
vybę. Kodėl? Todėl, kad jis 
manosi galįs būti teisėjas 
buvimo tų, kurie turi ateiti 
arba kurie jau yra atėję. 
Kaip Raskolnikovas mėgino 
jsikalbėti, kad žmogus esąs 
tik utėlė, todėl galįs būti už
muštas, taip ir ne vienas kitas 
laiko šeimos prieauglio da
lyką jo vieno reikalu ir elgi
asi su juo taip, tarsi jis būtų 
aukštesnis žmogus»’, kuriam 
viskas esą leista - net ir žmog 
žudystė.

Kova prieš žmonių prieau
glį šiądien darosi vis inten
syvesnė. Užuot ieškoję prie
monių naujiems žmonėms tin

Grėsmė.
karnai priimti, esantieji žmo
nes naikina busimuosius, Ei
na baisus karas tarp dabar
tinės ir busimosios kartos. 
Japonija yra virtusi šio karo 
labai vaizdingu lauku. Bet 
jis graso persimesti ir į kitus 
kraštus. Jis graso ir mums, 
tremtiniams. Ir mes savo 
šeimose vis labiau imame 
kovoti su tais, kurie turi atei 
tį. Pabrėžiame turi ateiti, nes 
mums jų reikia. Mums reikia 
savų žmonių kuo didžiausio 
prieauglio, kad neištirptume 
svetimose masėse ir bent iš 
dalis užpildytume bolševizmo 
padarytus plyšius.

Be abejo,mums yra žinomos 
ne vienos šeimos sunkios 
sąlygos, neleidžiančios jai lai 
duoti išauklėjimą ir išlavini
mą didesniam vaikų skaičiui.

Busimasis mokytojas v*»da praktišką pamoką, klasėje.

Tačiau prieauglio problema 
nėra tiktai atskirų šeimų rei
kalas. Ji yra visos musu lie
tuviškosios bendruomenės 
svarbiausias reikalas. Todėl 
ji ir turi būti sprendžiama 
visuomeniniu būdu. Sunkias 
šeimų sąlygas reikia nugalė
ti, kad dėl to nenukąstų musų 
tautos išsilaikymas. Jas rei
kia nugalėti, pačiai bendruo 
menei padedant. Vyriausiasis 
Lietuvos Išlaisvinimo Komi
tetas turi tarnybą, pavadintą 
«Tarnyba lietuvybei išlaiky
ti». Tai yra didelės reikšmės 
tarnyba. Tik reiktu ją supras 
ti ne tik dvasine, bet ir kimi
ne prasme. Lietuvybę reikia 
išlaikyti ne tik kalbos, papro 
čių, mokslo, meno pavidalu, 
bet ir lietuvių skaičiaus di
dėjimu. Todėl į šios tarnybos 
uždavinius reiktų įjungti ir 
rūpestį gausiomis šeimomis, 
rūpestį pačiu prieaugliu, rū
pestį šalinimu visų kliūčių, 
kurios šiam prieaugliui kliu
do.

Visi tad mūsų gyvenimo 
veiksniai - politiniai ir kul
tūriniai, religiniai ir pasauli
niai - turėtų būti panaudoti, 
kad mūsų tremtinių šeimos iš 
tikro būtų gausios: kad būtų 
pergalėtas buržuazinis polin
kis į vienvaikę ar dvivaikę 
sistemą: kad visam jaunimui 
būtų įdiegtas nusistatymas šei
mas kurti, jas tinkamai plėsti 

ir tuo būdu sudaryti atspari
us pylimus prieš musų Tau
tos išnykimo pavojų. Žinoma, 
be aukos, kartais net didelės, 
viso to nebus galima pasiekti. 
Tačiau argi tremtis nėra vi
ena didelė auka. Ar tremtis 
yra tam, kad joje, tarsi sau
gioje užuovėjoje, saulėtu- 
mėsi, pasitiesę paklodę ant 
žolės ir pasistatę alaus bu
telį. Ne, tremtis yra pasiruo
šimo metas laisvam gyveni
mui Tėvynėje. Todėl šis pa
siruošimas turi būti vispu
siškas. Jis turi vykti ne tik 
politikoje, kultūroje, profesi
joje, bet ir šeimoje. Musų 
šeima taip pat turi pasiruošti 
laisvam gyvenimui. Vadinasi, 
ji turi taip pat atgabeti į 
kraštą savų vertybių, kaip 
jų atgabens politikai, moks
lininkai, menininkai, amato 
ir prekybos žmonės. O šios 
mūsų šeimų atgabentos ver
tybės ir yra naujieji žmonės.

Mes neišlaikytume egzamino 
ir iš tikro būtame verti dide
lio papeikimo, jei mūsų šei
mos grįžtų į kraštą tuščios. 
Jų praleisti svetur metai būtų 
žlugę mūsų Tautai.

Didelis tad uždavinys'stovi 
prieš mūsų šeimas: jas kurti 
ir plėsti; niekam neišsižadėti 
šeimos pareigų ir niekam 
jų nelaužyti. Tai yra užda
vinys ir kartu pareiga, nes 
ją mums šiandien deda ne 
tik žmogiškoji mūsų sąžinė, 
ne tik krikščioniškoji dorovė, 
bet ir pati mūsų Tauta, 
besišaukianti pagalbos sun
kioje ir kruvinoje savo ko
voje. Koks tad yra nepapras 
tai sunkus nusikaltimas prie 
Tėvynėje besiliejančio kraujo 
prijungti dar savomis ranko
mis žudomas gyvybes trem
ties šeimose. Ne. šios rūšies 
nusikaltimu neturėtų būti 
mūsų gyvenime. Mūsų tautos 
prieauglis šiandien yra nebe 
liuksusas, bet mūsų išsilaiky 
mo būtina sąlyga.

A. J.

Lietuvi,
Ar jau įsigijai 1952 metų 
Kalendorių — Metraštį? 

Įsigyti galima «Mūsų Lietu 
vos» Redakėijoj av. Zelina 

706. ir kioskuose.

VENANCIJUS ALIŠAS

PAVAKARÉJANT.
Apjuosė kalnus sidabrinės juostos
Ir kelias pasiklydo rūkuose.
Į laurų lapą segasi rasa
Ir vis labiau dienos nusvyra bluostas.

Aplink mane saldi ramybė plazda.
Nusnūsk, širdie, atogrąžų žieduos, 
Kol tremtinio dalia ir vėl įduos 
Tau į raukas klajūno sunkią lazdą!

Girdžiu sudūžtančius žingsnius į tylą 
Kaip spindulį sietyno stikluose.
Šešėlis ar be atilsio dvasia
Pavidalu neaiškiu priešais kyla?

Uždėjo gerą, lygu draugo, ranką 
Ant veido, ant krūtinės, ant peties.
O paguostas, sustiprintas jauties:
Tie sielvartai tos kančios — menka menka.

(Iš «Cascata Cristalina»)

Myli — Nemyli
Aš mačiau: lankoje palei upę mergaitė
Kažin ką pirštais sklaidė
Ir sumetusi mėlyną žvilgsnį į gylį 
Spėjo: myli —- nemyli.

Šilko žvynai, kuriuos laibi pirštai pešiojo, 
Ant basų krito kojų.
Paskutinį išmetus nubalo ir — tyli...
Jis pasakė: «Nemyli».

Kažin kas vėl iš naujo jos pirštuose dilo, 
Lūpos — myli — nemyli.
Staiga, rankom suplojo, dvikasė plaštakė: 
Dabar «myli» pasakė !

kronika
—• Australijos Lietuvių K. 

Draugijos visuotino suvažia
vimo vardu jo įgaliotas prezi 
diumas (pirm. Br. Zumeris ir 
sekr. J. Karitonas) atsiuntė 
VLIK UI nuoširdžius sveikini 
mus ir linkėjimus. Tuo reika 
lu priimtoj rezoliucijoj pa
reiškiama, kad VL1KO veda
mą Lietuvos išlaisvinimo ko
vą jie laiko sėkminga ir kad 
jie patys jungiasi prie jos, 
pareikšdami, kad pasmerkia 
komunizmą ir Lietuvos okupan 
tą Sov. Sąjungą. Toliau re 
zoliucijoj pažymima, kad «te 
vyr.ej kovojančiu ir mirštan
čių brolių partizanų krauju 
rašytas testamentas skatina 
mus jungtis visomis priemo
nėmis prie viso pasaulio ben 
droš kovos už sietuvos lais
vę». Minimoji rezoliucija, be 
V LIK o, pasiųsta dar ALTui 
ir spaudai

— Belgijoje skelbiamos dar 
želių varžybos. Kas iki rug
pjūčio mėnesio gražiausiai 
juos sutvarkys ir papuoš, 
gaus premiją. «G. Š.» skel
bia, kad Waterschei kasyklos 
išmetė Ant. Vėjelį, kuris jose 
išdirbo 5 metus ir neteko sa 
vo sveikatos dalies.

-- D. Britanijoje lietuvis J. 
Kulvietis Oldhame įvykusia
me įvairių meno šakų kon 
kurse pagrojo akordeonu ke
letą klasinių dalykų ir laimė
jo pirmą vietą, paskum buvo 
pakviestas koncertuoti per 
britų radiją B. B. C. Britų 
Laisvės Lyga, pirminkauja- 
ma kunigaikšt. Atholo suruo
šė Pabaltijui skirtas «smege
nų tresto» diskusijas, kur į 

susirinkusiųjų paKlausimus 
apie Lietuvą atsakinėjo M. 
Bajorinas.

— Olandijoj susiranda vis 
daugiau lietuvių, ir vis gau
sėja jų sueigos. Jų organiza
vimu ..ypač rūpinasi kun. J. 
Klevinis iš Limburgo ir A. 
Calkus — Amsterdame. Pa
maldų laikyti iš Belgjos atva 
žiuoja lietuvis kunigas. Ams- 
terbame kuriama lietuviška 
biblioteka.

— Švedijoje Stockholmo 
mieste gegužės 27 d. įvyko 
2-is Estijos ūkininkų kon
gresas Kaip žinoma, Švedi
joj v ra didžiausia estų kolo
nija ,dar ir dabar siekianti 
apie 27.000 asmenų. Kongre
sui Lietuvos Ūkininkų Sąjun-. 
gos vardu buvo pasiųstas 
sveikinimas, pabrėžjant Pa
baltijo ūkininkų solidarumą 
ir reiškiant viltį, jog bendro
mis pastangomis pavyks vėl 
išsilaisvinti ir atstatyti ūki
ninkų vaidmenį. Visose 3 Pa 
balti jo valstybėse ūkininkai 
sudaaro plačiausią gyventojų 
sluogsnj ir yra išlaikę tauti
nės kultūros tradicijas, duo
dami pagrindą visam tauti
niam atgimimui.

— Urugvajuje lietuvių kal
ba leidžiamam komun. «Dar
be» paskelbti 2 laiškai: savo 
noru išvykusio į Rusiją J. 
Donkaus, iš Brazilijos depor
tuoto ,Vyt. Šviesos. Pasirodė, 
kad Donkus vietoj Vilniaus 
buvo nuvežtas į Radviliškį, 
kur niekas nepripažista jo 
soviet, paso, naujo dar nega
vo. taip pat neturi darbo* 
Parvežti jo laiškai, kuriuos 
žadėjo pats išsiuntinėti, buvo

(Nukelta į 3 pusi.)
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KRONIKA

(Atkeltais 2 pusi.)

iš jo bolševikų žvalgybos 
atimti. Iš Brazilijos drauge 
su P. Putaičiu deportuotas už 
komun. veiklą V. Šviesa.vie
toj Lietuvos pirmiausia išAy- 
do Lenkų repatriacijos sky
rių Stetine. Nepaisydami to, 
po kelerių metų pastangų 
leidimus grįžt Sov. Lietuvon 
gavo dar Kostas Seilius su 
Petru Dudučiu, kurių laukia 
toks pat likimas. Grįžti lei
džiama tik tiems, iš kurių 
šeimų niekas neištremia į 
Sibirą...

— JAV-se prof. Barnett pa 
ruošė projektą, kaip iš trem
tinių sukurti «Laisvinimo le
gioną», kuris turėtų 10 pulkų. 
Legionas turėtų būti apmoko
mas svetur, bet stovėti Vokie 
tijoj. Kilus karui, jo daliniai 
butų parašiutais nuleisti j gim 
tuosius kraštus. Tokiame legi 
jone numatytas taip pat lie
tuvių ir kt. pabalti e čių vie
netas. Projektas įvairių JAV 
įstaigų dar studijuojamas. Lie 
tuvis Įeit. Ant. Kulengoskis 
Korėjos fronte vadovauja 
sprausminių lėktuvų eskadri
lei. Japonijoj tarnauja mari
nuose lietuvis pulk. Br. An- 
druška. Maj. Feliksas Vaitkus 
2-sios Lituanicos vairuotojas, 
dirba lėktuvų karo gamyboj 
Vašingtone, lllinojaus kat. ka
ro veteranų vadu pirmą kar 
tą išrinktas lietuvis Pr. Mika
lauskas Jo žinioj yra 10.000 
karo veleram .

— Į VLIKa buvo atvykę 
Miss Augustine ir mr Bull, 
amrikiečiai Laisv Europos 
įgaliotiniai, kurie, lankydamie 
si Europoje, stengiasi susipa 
žinti su bolševikų pavergtų 
tautu gyvenimu ir tremtinių 
veikla. Tuo pačiu reikalu jie 
aplankys ir kitus veiksnius.

-- Prancūzijoje gyvai reiš
kiasi lietuviškasis gyvenimas 
ir veikla. UNESCO būstinėje 
Paryžiuje maži lietuviukai, 
«Jaunųjų Europiečių Klubo» 
nariai, kurios globoja p. O. 
Bačkienė, dalyvavo visų kitų 
tautų vaikučių šventėje, atli
kdami pritaikytą artistinę 
programą. Vadovaujami p. B. 
Venskuvienės, lietuvių vai

kučiai pašoko keletą liaudies 
šokių tuo pagarsidami rink
tinei Paryžiaus publikai Lie
tuvos vardą. Paryžiuje širdi
es priepuoliu staigą mirė p.J. 
Kellerson, kuris yra lankęsis 
Lietuvoje ir ne kartą lietu
viams patarnavęs Paryžiuje. 
Jo žmona, rašytoja — poetė 
p. Germaine Kellerson, visuo 
met ypač daug padeda lietu
viams. Dalyvaudama įvairio
se or-jose, kurių ne vienai 
pirmininkauja, ji niekuomet 
nepamiršta Lietuvos. Gegu 
žės 15 d. Kellersonų draugai 
surengė už velionį pamaldas. 
Jose dalyvavo Dr. Bačkis su 
žmona ir poniai Kellerson 
pareiškė nuoširdžią lietuvių 
užuojautą. Ji savo laiku už 
nuopelnus Lietuvai buvo Lie
tuvos vyriausybės apdovano
ta Gedimino ordinu.

— J. Stankūnas į Pitisbur- 
ghą. Anksčiau Pittsburghe 
kiek laiko gyvenęs kompozito 
rius J. Stankūnas vėl grįžta 
į Pittsburghą vargonininko 
pareigoms šv. Kazimiero baž 
nyčioj.

— Prof. A. Sennas skaito 
Europoje paskaitas apie lie
tuvių kalbą. Gegužės 8 - 9 d. 
Paryžiuje. Institut d’ Etudes 
Slaves, skaitė prancūzų k. 
šias paskaitas:!. Lietuvių žo
dyno istorinė raida ir 2. Bal
tų kalbų santykiai su slavų 
ir germanų kalbomis Purkai 
tose dalyvavo specialistai fi
lologai. kaip Vaillant, Sauva- 
geot etc. Į paskaitas atsilan 
kė e. Lietuvos atstovo p. Dr. 
S Bačkis su žmona, pulk. 
Lanskoronskis ir Latvių pa
siuntinybės patarėjas p. K. 
Berends. Prf. A. Sennas šias 
paskaitas skaitė dar šiuose 
un - tuose: Briuselyje, Stras- 
burge, Freiburge, Florencijo
je ir Vokietijoje. Kaip Stras- 
burgo un - to ir Laisvosios 
Europos Koledžo svečias, sa
vo paskaitoj «Baltų kalbų 
grupė ir jos santykiai su ger 
manų ir slavų grupėmis» pro 
fesorius labai palankiai atsi
liepė apie Lietuvą, kartu pa
reikšdamas savo labai gerus 
įspūdžius apie kraštą ir jo 
žmones. Gegužės 13 d. vaka
re prof. Sennas koledžo na- 
riamsX^kaitè antrą paskaitą, 
tema «Lietuva tarp dviejų 
karų». Ypač ryškiai, pasire-

Nepraleiskite Puikios Prefios!

KONCERTAS - VAKARAS
JAU ČIA PAT!

KITĄ ŠEŠTADIENĮ, BIRŽELIO MÉN. 28 D., 
Centro Professorado Paulista Salėje. Rua Liberdade. 928

Kviečiame visus mėgstančius lietuvišką dainą ir norinčius paremti vienintelį lie
tuvišką chorą Pietų Brazilijoj.

Programa Nauja ir Labai Įdomi:
1) Dainuoja solistė Henriqueta Ehlers, 2) Dainuoja solistas 
vičius, 3) Naujos Bendruomenės Choro išpildomos dainos, 
nos iš operos «Cavaleria Rusticana». Muz. Pietro Mascagni,
gramos - šokiai iki ryto. Pakvietimai platinami visų choristų, gaunami taip pat 
V. Zelinoj Vyto Tijūnėlio bare, «M. L.» redakcijoj, klebonijoj ir pas Juozą Karpa
vičių, Av. São João, 233. Choro Rėmėjams pakvietimai bus įteikti į namus. 
Staliukus galima užsakyti Vyto Tijūnėlio restorane ir pas Choro įžd. P. Šimonį.

CHORAS LAUKIA JŪSŲ VISU!

Kazimieras Ambroze- 
4) Solo ir choro sce- 

5) Po meniškos pro-

&
miant statistiniais duomeni
mis, buvo iškelta. Lietuvos 
ūkinė pažanga. Minėdamas 
Lietuvos kuliūriniiikus, proi. 
Sennas ypačiai iškėlė V. Krė 
vės - Mickevičiaus kūrinių 
vertę, pareikšdamas, kad jie 
yra verti Nobelio literatūros 
premijos. Didelis nuostelis, 
kad jie tėra prieinami tik lie 
tuvi-škajai visuomenei. Prof. 
Sermas su žmona taip pat 

'gyvai domėjosi koledže stu
dijuojančiais lietuviais stu
dentais bei jų problemomis.

Puiki proga nusipirkti 
prieinama kaina

Maisto Krautuve
su visais namais arba tik su 

gyvenamu namu.
Vila Zelina

Travessa R. Rio de Peixe, 13 
Smulkesnių informacijų gali
ma gauti vietoje bet kurią 

valandą.
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SVEIKA, MARIJA!
JUOZAS MIKUCKIS

Sveika, Marija! — Dienos nesaugios — 
Sielvarte šaukiasi tūkstančiai, — 
Dangiškos meilės kibirkštį slaugo 
Žemėje nuodėmėj rūgstančioj.

Sveika, Marija! Tau pasiguosti
Puošiam gėlėm ir žvakidėmis
Tavo altorius - uostus saugiuosius, 
Žemėj nekartą paklydę mes.

Sveika, Marija! ! iūpauja minios — 
Audros bedalėm padarė jas...
Tu sopulinga ir nusiminus: — 
Žemėj vis naujos Kalvarijos.

Sveika, Marija! Kantrūs po kryžiais — 
Tikim nuo jų prisikelti mes. — 
Laimink, kur kenčia, saugok, kur ryžos 
Plaukti tikėjimo valtimis!

Karolė Pažėraitė.

DIDVYRIU ŽEMĖ '
Saulė arti laidos. Juozas Kavaliūnas, įsirė

męs į tiltelio turėklą, žiūrėjo į sraunų Altmiihlės 
upelį. Vasario pabaiga. Paskutinės ledo lytys 
plaukia pasroviui. Tokios baltos, išakijusios, sa
kytum iš mezginių sudarytos. Štai, lyg du paukš 
čiukai besibučiuoją, toliau vanduo neša kažko
kio žvėries galvą. O ten, už tos besimaudančios 
gyvos vandens vištelės, krištolinė plaštakė plau 
kia. Taip, kaip ant Nemuno kovo mėnesyje, — 
nusprendė Kavaliūnas Ir sniego prisnigę, kaip 
Lietuvoje. Tačiau jau jaučiamas, skubiais žings
niais besiartinantis, pavasaris. Ką jis atneš 
naujo?

Praskrido dvi antys krykšdamos. Paupio 
medžiai dar nesprogsta, bet jau juose jaučiama 
bundanti gyvybė. Tai suuodė ir ruda voveraitė, 
linksmai sliuogianti medžio kamienu žemyn.

Atsirado ir daugiau žmonių ant tilto. Vieni 
atėjo pasižiūrėti upelio, kiti laukė, juodu žalčiu 
atvingiuojančio, traukiniuko.

Kavaliūnas, žvilgterėjęs į sustojusį kalno 
papėdėje traukiniuką ir į šv. Vilibaldo pilį, bal
tuojančią kalne, jau lėtai pasuko namų link 
Taip, šie grotuotais langais pastatai, kurių dalį 
ir dabar tebeužima kaliniai, yra jo dabartiniai 
namai, — su pagieža ir liūdesiu galvoja jis, 
žvelgdamas į aukšta mūro siena aptvertus kalė
jimo ir lietuvių stovyklos pastatus.

—• Ponas mokytojau, — išgirdo jis moteriš
ką balsą. Atsigręžė.

— Ponia Džiugienė, — nustebo jis, pažinęs 
seną pažįstamą, savo buvusio mokinio Kauno 

gimnazijoj motiną. Kaip paseno, pasikeitė toji 
graži, išdidi moteris.

Ponia Džiugienė nuoširdžiai tiesė jam savo 
ranką.

- Žiūrėkit, kur susitikom, — kalbėjo ji, 
žvelgdama į jį maloniu žvilgsniu. — Kiek čia 
sniego... Mano kojos peršlapo. O Lietuvoj dabar 
žiauri žiema. Miške labai šalta, - ir jos akys 
ūmai prisipildė skausmo.

— Taip, ten šalta mūsų vargstantiems, 
kovojantiems didvyriams, pridūrė Kavaliūnas 
tyliu balsu.

Ponia Džiugiene pajuto jo balse kaltę ir 
pagalvojo, kad šis viengungis galėjo taip pat 
likti miške drauge su kitais, o ne bėgti Vokie
tijon.

— Kaip jūs čia atsidūrei? - susidomėjo ji.
- Mane Tauragėj, kur vasarojau pas gi

mines, sugavo vokiečiai apkasų kasti. Kada pa
sijudino frontas, aš pabėgau, visokiom susisie
kimo priemonėm tolyn nuo • bolševikų į vaka
rus. Taip atsidūriau Bavarijoj, dirbau kaime 
pas ūkininką vokietį, o paskui persikėliau sto
vyklom Čia, gimnazijoj, mokytojauju. O kur, 
ponia, gyvenat ir pas ką čion atvykot, galiu 
žinoti?

— Aš gyvenu stovykloj, Miunchene. Atva
žiavau čion ligoninėn atlankyti sergančios drau
gės. Mano traukinys išeina už poros valandų, 
tad ta proga panorau aplankyti ir šią stovyklą. 
Gal rasiu pažįstamų. Na, ir neapsirikau. Radau 
tamstą.

— Tad gal ponia malonės užeiti į mano 
kambarį pasišildyti, batelius išdžiovinti’ - pasiū
lė nuoširdžiai Kavaliūnas.

— O gal ir gerai būtų. - sutiko Džiugienė.
Jie jau artėjo prie didžiulių stovyklos var

tų, prie kurių stovėjo lietuvis sargybinis.

Kada juodu įžengė j kalėjimo vienutę, da
bartinį vargingą Kavaliūno kambarėlį, jis papra
šė viešnią jaustis, kaip namie.

Džiugiene, nusivilkusi apsiaustą, nenoromis 
nusijuokė.

—- Dar tamstos neapleido jumoras? Ir kon
centracijos stovykloj būdamas, gal pasakytum, 
kad jauties, kaip namie, ar ne?

— Kas mum beliko daugiau, ponia? Tik 
jumoras kiek palaiko mus, - nusišypsojo Kava
liūnas, statydamas ant geležinio besikūrenančio 
pečiuko skardinę su vandeniu.

— O ponios dar kartą paprašysiu jaustis, 
kaip namie, ir nusiauti batelius.

Viešnia pakluso.
Paskui, jau begeriant arbatą su IRO sau

sainiais, Kavaliūnas pasiteiravo:
— Ponios vaikučiai, tikiuos, drauge su po

nia gyvena? Gal neišsibarstė pakeliui, kaip kai 
kurių vargšių motinų? Juk dideli. Kaip laikosi 
mano pirmasis mokinys Arūnas?

— Arūnėlis... - graudžiu balsu ištarė mo
tina. - Arūnėlis ten, Lietuvoj, Žaliojoj. Argi 
tamsta to nežinojai?

— Argi tai gali būti tiesa? Toks dar vai
kas... Vos 16 metų amžiaus.. Ir kaip ponia jam 
nesutrukdei? - nerimo pagautas, beveik šaukė 
mokytojas.

Viešnia, žiūrėdama į grotuota langelį, pra
dėjo iš lėto pasakoti:

— Nieko aš jam negalėjau padaryti. Mano 
vaikai, vyrui mirus, nuo mažens savarankiški 
jaučiasi. Jis jauniausias mano šeimoj, bet mes 
visi jo paskutiniais metais klausėm. Nežinau, ko 
kią jėgą jis turėjo savy, bet mum jo žodis buvo 
šventas.

(Bus daugiau)
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Gedulodienos minė
jimas São Pauly.

Praėjusiais metais liūdnoji 
14 birželio buvo minima vi
sų pabaltiečių bendrai São 
Paulo miesto teatre, kuris pa 
liko didelio įspūdžio minėji
mo dalyviams.

Šiais metais minėjimas bu
vo kitokio pobūdžio: per ra
dio, bažnyčiose, paskaitomis. 
Birželio m. 14 d. vienos lat
vių kolonijos organizacijos 
iniciatyva, septynios São Pau 
lo radio stotys, įvairiomis va 
landomis, transliavo momen
tui pritaikintas, gerai paruoš
tas kalbas, trukusias po 15 
minučių.

Birželio m. 15 d. Vila Zeli- 
nos lietuvių bažnyčioje buvo 
atlaikytos kun. V Valevičiaus 
mišios, o kun. P. Ragažinskas 
pasakė pamokslą? apie šios 
dienos prasmę. Pamaldose 
dalyvavo Liet, konsulas Al. 
Polišaitis, Latvijos konsulato 
atstovas p. Ozoiins su ponia, 
Baltijos Draugų S-gos garbės 
pirmininkas Dr. Sinesio Ran
gel Pestana.

Agua Raza apylinkės lietu
vi ims vietinėj parapijos baž 
nyčioj mišias atlaikė už pa
vergtąją tėvynę ir pamokslą 
pasakė , kun. K. Miliauskas.

São Paulo kardinolo parė
dymu visose arki viskupi jos 
bažnyčiose mišių ir pamoks
lų metu buvo prisiminta pa
vergtosios Pabaltijo tautos.

Vila Zelinoj mokyklos pa
talpose 15 vai. prof. Ant. Sto 
uis skaitė Įdomią ir turinin
gą paskaitą apie birželio 14.

Industria e Comercio de Calçados

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

Rua Javais, 719 -- São Paulo

Jprindys & Čia
PARDUODA

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS, 
balso grynumas, skambumas

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

Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui

Brasil
PERES & PRANAS

Importação — Exportação 
Raštinė: - Av. Churchill, 94 - 11.o and. - sala 1110 

Rio de Janeiro - Fones: 52-0229 e 32-6265
Em Minas Gerais:

Peres & Cia. Ltda. - Leopoldina - R. Providencia, 71 
Jother Peres de Resende - São Pedro dos Ferros

Amadeu Cesar Machado - Nanuque, Mina

Susirinkusieji daugumoj buvo 
senosios imigracijos lietuviai.

Latvių kolonija taip gi pa
minėjo birželio įvykius pro
testantų bei liuteronų ir bap
tistų suruoštose pamaldose.

---------------------

VILA ZELINOS BAŽNYČIA 
PASIPUOŠĖ NAUJA JĖZAUS 

ŠIRDIES STOVYLA.

Liet. Kat. Moterų Draugi
jos iniciatyva nupirkta me
niška ir didelė Jėzaus Širdies 
statula buvo pašventinta mi
sijų metu, birželio mėn. 6 d. 
Šventinimo apeigų kūmai ta 
proga šukų naujam bažnyči
os Šventos Onos langui - vi
tražui, kurio įtaisymo inicia
tyvos imasi Liet. Kat. Mote
rų Draugija.

Po Cr.S 300. aukojo: Juo
zas Baužys su žmona, Jonas 
Dimsa su žmona, Jonas Bra- 
tkauskas su žmona.

Po Cr $ 200: Jonas Jasai
tis su žmona, Dr. Joaquim 
Pacifico su žmona,. Jonas Ba 
gdžius. su žmona, Jadvyga 
Braknienė.

Po Cr.$ 100.: Feliksas Ja- 
su žmona, Jokūbas Juška su 
žmona Antanas Juzėnas su 
žmona, Kazys Bacevičius su 
žmona, Benedito Silva Tei
xeira su žmona, Carmino 
1 refice su žmona, Mykolas 
Ivanauskas su žmona, Jonas 
Virbalas su žmona.

Po Cr $ 50: Petronėlė Pavi- 
lonienė, Jonas Silickassu žmo 
na. Viso surinkta Cr.$2900,00.

Neužilgo Vila Zelinos baž
nyčia pasipuoš trimis nau
jais, meniškais langais - vi
tražais: šv. Kazimiero, Aprei 
škimo ir šventos Onos.

A GAZETA APIE PABAL
TIJĮ.

Birželio m. 16 d. dienraštis 
A Gazeta talpino ilgą ir ge
rai dokumentuotą, Teofilo 
Grimbergs strapsnį apie ge
nocido vykdymą Pabaltijy. 
Straipsnyje nurodoma skai
čiais kiek iš kurio krašto 
yra ištremta šiaurėn. Paliečia 
mas ir paskutinių dienų ko
munistų šeimininkavimas Pa
balti j Panašių straipsnių rei 
kia daugiau ir dažniau. Pati 
spauda jų ieško. Padėtis yra 
žymiai pasikeitusi gerojon 
pusėn

PLB RINKIMAI KANADOJE.

Gegužės mėn. 25 d Kanadoje 
buvo Pasaulio Lietuvių Ben
druomenėm, Kanados krašto 
rinkimai į krašto bendruo
menės, vykdomuosius orga
nus. Viso išrinkta 40 atstovu 
Kaip visa visuomenė yra. 
sususkirsčiusi į įvairius sam
būrius pagrįstus ideologihiais 
ar politiniais pagrindais, taip 
ir patys rinkimai, bei kandi 
datų sąrašų sudarymas ėjo* 
šių organizacijų pavėsyje. 
Katalikai pravedė daugumą. 
Iš 40 katalikams teko 25. 
Visoms kitoms grupėms 15. 
Šie rinkimai pa-odė kartu ir 
lietuviškos visuomnės ideo
logines, ar net politines ten
dencijas. Tikrai demokratiš
kai.

SKAITYK IR PLATINK 

«MÜSU LIETUVĄ»

Nauja Nikeliavimo ir Kromavimo Dirbtuvė

Į P. J. MA/ETIf
| Specialybė automobilių ir sunkvežimių kromavimas 

Liet u v i a m s n u o 1 a i d a.
| ADRESAS:,’ |

Rua Capitão Pacheco Chaves, 837 — (Vila Prudente) |

[ SÃO. PAULO
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Madeiras do

LTDA.

Planuojamas ūkio atkū
rimas.

Chicago, Ill — Bai. 5. įvy- 
ko> gausus agronomų ir ūki
ninkų susirinkimas kuriame 
prof. V. Manelis laikė įdomia 
paskaitą apie Lietuvos žemės 
ūkio atkūrimą kraštą išlais
vinus iš bolševikų okupaci
jos. Po paskaitos buvs viešos 
ir labai' įdomios diskusijos 
kuriose dalyvavo visa eilė 
agronomų, inžinierių ir ūki
ninkų. Iš paskaitos ir disku
sijų paaiškėjo, kad kraštą iš
laisvinus, turės būti pravesta 
žemės reforma. Žemė, kuri 
dabar bolševikų, valdžios yra 
iš ūkininkų atimta, turės būti 
tuojau grąžinta tikriesiems 
jos savininkams ūkininkams 
ir darbininkams.

Ūkiai numatoma sukurti to 
kio dydžio, kad juose galėtų 
gerai pragyventi ūkininkas 
su visa savo šeima. Mažiau
sias ūkis turės būti nemžes- 
nis kaip 10 ha geros žemės 
arba 25 ha blogesnės žemės.

Kurie turėjo mažesnius ūki 
us, jie bus žeme aprūpinti 
iki nurodytos normos, kad 
mažažemių visai nebeliktų. 
Numatoma ir labai stambių 
ūkių normas sutvarkyti Priva 
tūs stambiausi ūkiai turės būti 
50 80 ha dydžio, kad nereik
tų daug naudotis samdomu 
darbu nes ūkininkų šeimos 
ūkiai numatyta kaip geriausia 
ir sveikiausia ūkio forma. 
Sukurtas ūkis turės būti pas
tovus ir nebesmulkinamas. 
Tam reikalui numatyta tuojau 
išleisti įstatymą, kad ūkio 
smulkinimas būtų apsaugotas 
ir kad ūkininko šeimos ūkis 
pasiliktų pastovus. Plačiai 
buvo aptartas ir ūkininkų so 
d' bų kūrimas, kad jos visais 
atžvilgiais būtų patogios. Šia 
proga tenka pažymėti, kad 
nrnf Manelis apie Lietu

vos žemės ūkio atstatymą 
yra parašęs atskira leidinį, 
kuriama šie klausimai yra 
labai plačiai nagrinėjami.

ŽINGSNIS ARTYN BENDRUO
MENĖS

Pittsburghiečiai jau kuris lai
kas po truputį žengia į Ame
rikos Lietuvių Bendruomenės 
PttsburgOo apylinkės suorga
nizavimą. Balandžio 9 d. susi
rinkime jau gerokai pasistū
mėta pirmyn. Minėtame susi
rinkime po kun. B. Mikalaus
ko, kun. A. Sušinsko ir prof. 
K. Pakšto kalbų nutarta nieko 
nelaukiant tokią apylinkę or
ganizuoti. Susirinkimas nors 
negausus, tačiau idėjai nuo
širdžiai pritarė ir išrinko Lai
kinąjį Pttsburgho apylinkės 
komitetą. Jį sudaro: kun. A, 
Sušinskas -- pirm., A. Pale
ckis — vicepirm., A. Žalia- 
duonis — sekret., Vyt. Ma
žeika — ižd. ir Vyt. Jucevi
čius — narys.

— Birželio mėn. 22 d. 3 v. 
p. p. V. Zelinos mokykloje 
inž. Z. Bačelis skaitys paskui 
tą tema «Lietuvių tautos že
mės naudojimas-. Paskaitoje 
bus nagrinėjami ankstyves
niųjų ir nepriklausomybės lai 
kų ūkininkų santykiai su val
džia, valdžios žygiai tinka
miau išnaudoti žemę ir t. t..

Tai jau bus trečioji iš ei
lės paskaita, ruošiama Kultū
ros jr Savišalpos Bendruome
nės «Lituania» pastangomis, 
tikslu suteikti išsamesnių ži
nių apie Lietuvos kultūrinį 
bei socialinį gyvenimą. Todėl 
kiekvienam lietuviui pravar
tu j tas paskaitas atsilankyti 
jomis domėtis ir tuo papildy
ti savo žinias, praplėsti aki
ratį

Pirmąsias dvi paskaitas skai 
tė prof. Sipavičius. Paskaitos 
sukėlė gyvų diskusijų. Ateity 
bus kviečiami prelegentais 
kiti įvairių sričių specialistai.

KERMOŠIUS KLEBONIJOS
STATYBAI.

*■ i

Visą liepos mėnesį, šešta
dieniais ir sekmadieniais Vi
la Zelinoj už bažnyčios, prie 
mokyklos bus kermošius. Gau 
tas pelnas bus skiriamas kle
bonijos statybai. Statybos dar 
bai norima pradėti rugpjūčio 
mėn. Yra išdalyti lapai rinkti 
kermošiui reikalingų daiktų. 
Aukojantieji patikrinkite pa
rapijos antspauda ir ar yr su 
kurio nors kunigų parašu.

DAMKIŲ VARŽYBOS.

Šį sekmadienį t. y. 22 bir
želio 2 vai. po pietų varžybo 
se dalyvauja III ir V grupės 
Kun. P. Ragažinskas, Kun. K. 
Miliauskas, Bartusevičius An
drius, Bugoslauskės Aleksan
dras, Anndriuškevičius Anta
nas, Tamaliūnas Motiejus, Šu 
kys Pranas, Ališauskas Kos
tas.

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

PAIEŠKO

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

SKAITYK IR PLATINK

«MŪSŲ LIETUVA»
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REIKIA BALDŲ? KREIPKIS Į TAUTIEČIO 
J. L. Galinskas Ltda.

BALDŲ S A N D Ė L Į.
.4 V. DU. GIACAGLINI, 71-C — i'. AI.P/XA.

0» 00 00 00 00 00 00 00 00 0^—00—00 00 00 00 0-?»— 
* .

Osa ^prindgs & Čia.
PRAÇA SÃO JOSÉ, 1 — V. ZELINA — S. PAULO

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 
NAUJANYBIŲ

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų, 
įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių- 
fogo'iii. siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t. t..

\ isa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA 
1ŠS1M0KĖJLMUI.

i < autobuso Nr. 93 sustojimo vietos

MEKANIKOS DIRBTUVE

JONAS VARNAUSKAS & FILHOS 
Telefonas (rėcados) 3-0710

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

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

išsimokėtinai.

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

i

. ................................................. ............................................................................ iiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiif

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

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 — SÂO PAULO
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Produto da COMPANHIA PROGP'SSO NACIONAL ■ Rua Josá Paulino, 717 - Fone 51-7277- São Paulo

Įpaišę Dirbtuvė ar Laboratorio

AILempiDAjf ilLliliSA
RUA BENJAMIN CONSTANT, 103 São Caetano do Sul

SKUBIAI REIKALINGI į me 
kanikos dirbtuvę šaltkalviai - 
(sereleiro) atlyginimas geras 
kreiptis: Av. Zelina, 714 - fun 
dos.
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C AJA J ■
jã© jcipgie

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

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS’

L I N D O Y A GAMINIŲ PLATINTOJAI

IIICMaWJ CACCIIIEIRII
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 Š35 
TELEFONES: 51-4019 e 51-2223

Caixa Postai 3967 
S Ã O PATILO
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LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

pusi. 6

DR. VYDŪNAS RAŠO «MŪSŲ 
LIETUVAI».

Tremtyje, vakarinėje Vo
kietijoje gyvena didysis Ma
žosios Lietuvos veikėjas, lie
tuvybės žadintojas ir rašytojas 
jau 80 metų amžiaus senelis 
Dr. W. Vydūnas «M. L skaity
tojas ir bendradarbis, nes «M. 
L.»yra prisiuntęs pora straips
nių.

šiomis dienomis vėl gavo 
«M. L.» redakcija laišką iš Dr. 
Vydūną, kuriame dėkoja už 
laikraščio siuntinėjimą Nors 
tenka gyventi tarp vokiečių ir 
su lietuviais retai tenka su
sitikti, tačiau laikraščio pagal
ba seka plačiame pasauly 
išsiblaškiusių lietuvvių gyve
nimą.

Buvo man tikras džiaugs
mas - rašo laiške skaityti 
apie lietuvišką meno paro
dą SãoPaulo mieste Stebėda
mas V. Stančikaitės Abraitinės 
kūrinius kur panaudota praei
tis ir pasakų pasaulis, A. Kai
rio - peisažus iš Vokietijos ir 
Brazilijos, noriu linkėti abiems 
sėkmingų tolimesnių laimėji
mų.

Savais lietuviškais padidina 
žmonijos kultūros lobyną. 
Tuomi j'e tiesiog atlieka 
kilnią lietuvių tautos pareigą.

MIŠRIOS MOTERYSTĖS.

Mišrių moterysčių visu»- ran 
dame. Tik nuošimtis jų vie
nur didesnis, kitur mažesnis. 
Brazilijoj gyvenančių mišrių 
moterysčių, tautiniu atžvilgiu 
skaičius didėją. Patikrinus 
paskutinių poros metų davi
nius siekia arti dvidešimto 
procento.

M. M'šrias moterystes ku
lRĮ(llMlli:niillitIliilliilliilliilIiilliilliillii||iilliilliillnlliillHlliilliillilllilHitllilllilllullilllilllUlhillillln!lnllilllHllilllillbiUiilliillii!blllilllitlliillulli:lh>Hi

Reg'strado, no C.R.C. sob o n.° 551

AVENIDA ZELINA, 749 — VILA ZELINA — S. PAULO

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

19 horas.

Aberturas de firmas
Encetramentos de firmas 
Transferencias de firmas 
Contratos na Junta Comercial 
Distratos na Junta Comercial 
Escritas Fiscais 
Escritas Comerciais

HORÁRIO das 8 às
eilliillininili'lPilliilliiliiilliilliiliiillHlli'lliilliiiiiiiiriliiiiiilliilliiiiiiiliiiiiilliiiluiliiiiniiiiiiiiiiiiiii'iiniiiiiiiniiiwilliMliiliiuiiiiiiiiiiiiiiiii'iiiiiiii'iii'ii1 
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Oficina de Modelos 

para fundição e 

Marcenaria!

PETRAS ŠIMONIS
BRAIŽYTOJAS - 

MO DELIST A S
Įvairiausi modeliai ma 

šinų lydinimui!
BALKONAI, VITRI
NOS IR KOMERCINIU. 
ĮSTAIGŲ ĮRENGIMAI!

VISI KITI MEDŽIO 
DARBAI’

São Paulo, Vila Zelina 
Rua Venda Nova, 46 

Recados Telef. 3-0710

ria atitrūkę nuo lietuviško 
gyvenimo ir nesusipratėliai, 
bet neretai sąmoningi lietuvi 
tai ir lietuvės teiraujantis apie 
priežastis, mergaitės teisina
si, kad maža yra vyrų, nėr 
iš ko pasirinkti. Kiti, gi sti 
priai nugeria, lošia. Koks gi 
su tokiais gali būt gyveni
mas. Gi vyrai tą pat sako mo 
terų adresu.
Bet daugiausia mišrių mote

rysčių iš to jaunimo, kuris 
nepalaiko jokių ryšių su lie
tuvišku organizuotu gyveni
mu: nedalyvauja organizaci
jose, lietuviškuose pasilinks
minimuose ir nejučiomis su
sidraugauja su nelietuviais. 
O jau užmegstą draugiškumą 
daugely atvejų, yra sunku pa 
keisti.

Iš to galima padaryti vieną 
išvadą: daugiau dėmesio jau 
nimui. Priemisčiuose turime 
kelis lietuviškus pastatus. Ten 
turėtų būti centrai kultūrinio 
veikimo ir apie ten turėtų 
suktis jaunimas. Laikas rim
tai susirūpinti jaunimu, nes 
laikas dirba mūsųnenaudai.

Stebėtojas
- r. /

UŽSIMOKIME KA NORS 
PLAČIAU.

Au yra nemažą lietuvių 
Brazilijoj gražiai įsikūrusių 
turinčių nuosavybes ir didės 
nių mažesnių sutaupą bankuo
se ar namuose. Kiti turi ganą 
didelius biznius ir pinigų. Tai 
vis privati iniciatyva Ar ne: 
butų jau motas lietuviams 
pagalvoti apie bendrą ekono
minę bendrovę, ar fabriką 
suorganizuotą akcijų pagrin
dais. Brazilijoj prekybai pra
monei industrijai yra labai 
daug galymybių.

MUSŲ LIETUVA

Ar nevertėtų laikas nuo ’aiko 
susirinkti lietuviams preky
bininkams, pramoninkams, 
industrialams ir pasidalinti 
mintimis Taip daro lietuviai 
Amerikoje. Lietuviai biznieriai 
turi net savo organizaciją, 
namus. Ir São Pauly yra eko
nomiškai pajėgių lietuvių. Ir 
tai nemaža. Būtįdomu ir nau
dinga, kas nors daugiau šiais 
klausimais pasisakytų.

J. M

— L. K. Bendruomenės cho 
ro pirmininkas Kazys Ausen- 
ka jau grįžo iš ligoninės. 
Koja dar sugipsuota, bet yra 
vilties, kad neužilgo galės be 
lazdų vaikščioti.

— Birželio men. 17 d. Vila 
Beloje. rua Ciclames 15, mirė 
Jonas Šepetauskas, 64 metų 
amžiaus. Velionis jau sirgo 
ilgesni laiką. Palaidotas São 
Caetano kapuose. Paliko dvi 
ištekėjusias dukteris: Apolo
niją ip Eugeniją ir sūnų Joną 
kurist .ipgi yra vedęs

Klemas Žukauskas lie
pos m. 1 d. išvyksta Anieri. 
kon nuolatiniam apsigyveni
mui. Apsistos Čikagoje.

— Šį šeštadienį šv. Antano 
bažnyčioj bus šliūbas Augus
tino Ramanausko su Pranciš
ka Durasenkaite.

Vila Zelinoje: 17 vai Zigmo 
Kebedžio su Joana Ilginyte, 
17:30- Vlado Zizo su Elena 
Sivickaite. Birželio m. 28 d - 
Jono Bambalo su Virginija 
Juškaite.

ATGAIVINKIME JONINIŲ
TRADICIJAS.

Joninės Lietuvoje yr i ypa
tinga šventė. Išvakarėse ant 
kalno liepsnoja laužai, susi
renka jaunimas, dainuoja, žai
džia, pasakoja pasakas apie 
pražįstant! šv. Jono nakti pa
parčio žiedą. Kas jį suranda- 
suranda laimę. Brazilijoj lie
tuvių tarpe Joninių papročiai 
yra užmiršti. Tug tarpu musų 
kaimynai broliai latviai Joni
nių papročius palaiko ir čia 
Joninės, tai jiems viena di
džiausių savos rūšies tautinių 
švenčių. Ir mums lietuviam-i 
šias gražias tradicijas reiktų 
atgaivinti Kas liečia laužo 
kūrimą, iniciatyvos turėtų im 
tis skautai, ar kuris kitas 
sambūris, šiais metais kas 
nors turėtų padaryti bandy
mą, kad ir mažesniu mastu.

PAIEŠKOMAS

Kazimieras Audziejus, São 
Paulo mieste (rua Lavapės) 
priės 15 metų gyveno lietuvis 
šoferis, Kazimieras Audzie 
jus, kilęs nuo Širvintų. Jo Ii
kimą nori sužinoti tikras jo 
brolis: Sr. Miguel Audziejus, 
Av. Boedo 737, Buenos Aires, 
Argentina.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Tėvynės Sargas nr. 2 1952 
m kultūros, visuomenės, po
litikos ir socialinių mokslų 
žurnalas. Turiny St. Šalkaus
kio krikščioniškosios politikos 
klausimu, Europa ant trijų 
vulkanų Lietuvos kairiųjų 
partijų pasaulėžiūriniai pa
grindai. Taikos klausimai bū
simoje Lietuvoje irkiti įdumus 
aktualūs klausimai.

— Pranešame «Ylos» ben
dradarbiams, kad medžiaga 
šiam nr. turi būt prisiųsta ligi 
28 d. birželio.

— Centralinėj Amerikoj, 
Costa Rica valstybėj prasidėjo 
judėjimas nukreiptas priės 
žydus. Sostinėj buvo apmėtyti 
akmenimis žydų prekybos 
namai.

— Birželio mėn. 19 d. į 
Rio de Janeiro uostą įplaukė 
trys Amerikos karo laivai vi 
zito tikslu. Tarp jų yra vie 
nas didžiausių Amerikos lai 
vyno lėktuvnešių, su 18 turbi 
ninių lėktuvų. Jo įgula 3200 
jūrininku ir 127 karininkai. 
Atvykusieji lavai Rio de Ja
neiro apylinkėse demonstra 
vo manevrus vieni ir kartu

Dr. E. Draugelis
Vidaus ir nervų ligų specialistas, 

baigęs Maskvos Universitetą 1914 m.
MEDICINOS ANALIZU LABORATORIJA

daromi ligų analizai — kraujo, šlapumo, išmatų, skreplių, 
tulžies (fígado), 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 
neužmiršk pasinaudoti šeimyniniu

■« w ■■

Pensionu «Sete de Setembro»
■ ■, ■■

Virtuvė pirmos rūšies. Užkandžiai duodami
i: bet kuriuo metu
nS

į; Pensiono savininkas LILIAN KOTCHENKO
■■ ■■■ ■

?! RUA SANTA CATARINA, 22 - SANTOS JOSÉ MENINO « 
■ ■ ■■

—Jsu Brazilijos karo laivynu, 
Manevrų pasižiūrėti buvo pak 
viestas respublikos prez. G. 
Vargas, į ministerial ir kiti 
aukšti pareigūnai.

— Prancūzijos komunistai
pergyvena krizį. Jų įtaika 
žymiai sumažėjo. Skelbtas 
generalinis streikas nepavyko 
uidelę opozicija prancuzijos 
komunistams sudaro krikščio
niškieji darbininkų sindikatai 
Komunistai žada keisti takti- 

. ką Gavo isakyma remti net 
ir buržuazines partijas, jeigu 
tik jos eina prieš Ameriką. 
Komunistams duotas įsakymas 
kad visas jėgas pašvęsti «ko
vai už taiką», kitas žodžiais 
tariant Kremliui talkininkauti 
laisvųjų kraštą grobime.

— Ministeris Frikas Meieris 
gavo iš Inconfidenęa Radio 
stoties direktoriaus Sr. Ramos 
de Carvalho (Belo Horizonte) 
telegramą, kurioje ir plačiai 
informuoja apie minėjimą 
Lietuvos Genocido dienos per 
radija, šeštadieni (VI. 14) nuo 
20 ligi 20,30 v. Ministeris Mei- 
eiris atsakė telegrama, kurio
je nuoširdžiai padėkojo už 
pareikšta kilnų solidarumą 
kenčiančiai Lietuvai.

Antanas Kazilionis, gyv. J. 
A. V., ieško brolio IGNO KA- 
ZILIONIO, gim. 1905 m. Višei- 
Kių kaime Pašvintinio vlsč. 
Išvažiavo į Argentina 1928 ar 
1928 m. Tėvų vardas: Kazinie- 
ras ir Karolina.

Žinantieji maloniai prašomi 
pranešti Legação da Lituania 
Av. Erasmo Braga 277, sala 
609 • Rio de Janeiro, Brasil.

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

AVENIDA DR. GIACAGLINI, 34-C VILAALPINA
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