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Slapti ginklai, galvo
jančios rakietos... i

Vokiečių spauda svarsto 
klausimą, ar tikrai Sov. Są
jungą susidarė pasaulinį .pir
mumą karo produkcijoj. Ta 
proga nurodoma, jog nuo sau 
šio pradžios Korėjoj raudonie 
ji pradėjo vartoti «slaptą gin
klą». — elektroninius priešlėk 
turinius pabūklus. Tada ame
rikiečių nuostoliai pradėjo 
Smarkiai kilti, ir balandžio 
mėnesį jų žuvo' 38 mašinos. 
Tačiau veikiai tie siaubą ke
lią šiaurės korėjiečių pabūk
lai neteko savo baisumo — 
Amerika vėl techniškai ir 
strategiškai pranešė Sov. Ru 
siją: techniškai «galvojančio
mis rakietomis», kurios pa
čios susiranda savo -taikinį; 
strategiškai - paleidę j apy
vartą tolimojo skridimo bom
bonešius «Convair» B 36 D, 
kurie veikia 15 km aukšty ir 
praktiškai yra minimųjų pa
būklų nepasiekiami. Elektro- 
ininiai pabūklai faktiškai yra 
tik patobulinti jau 1943 m. vo
kiečių vartoti «radaro valdo
mi» priešlėktuviniai pabūklai 
Nauja čia nebent tai, kad au
tomatiškai nustatoma šokimo 
kryptis ir atliekamas pats iš- 
šovimas. Tokių baterijų užpul 
tiems lėktuvams yra.veik neį 
manoma pasprukti. 1951 m. 
lapkričio mėnesį JAV se pa
gamintas milžiniškas spraus- 
minis bombonešis «Boeing» 
XB-52 garantuoja pergalę oro 
kautynėse be savų nuostolių. 
Netrukus tos rūšies bombone 
šiai bus paleisti į apyvartą. 
Jie skrenda 16 km aukštyje 
900 km per valandą. Ten . jų 
negali pasiekti nei minimoji 
elektroninė artilerija, nei

Svarbus Prancūzijos Kasaci
nių Rūmų Sprendimas

Pabaltės Valstybių Juridines padėties 
klausimu-

Ryšium su vienos Latvijos 
pilietės ponios de Meden byla, 
kuri pasiekė aukščiausią Pran 
ėūzijos teismo įstaigą, Pran 
ėūzijos Kasaciniai Rūmai visu 
savo autoritetu patvirtino Aix- 
en Provence Apeliacinių Rū
mų 1945, m. gruodžio 28 d. 
Sprendimą, pripažįstantį juri
dinę Latvijos valstybės egzis
tenciją. . r .

Prancūzijos kasaciniu Rū
mų civilinis skyrius savo 1951 
m. sausio men. 10 d. sprendi
mu pasisakė: «Kadangi nėra 
įvykęs joks tarptautinės rei
kšmės aktas, panaikinąs La
tvijos valstybės pripažinimą, 
ir jokia sutartis nėra patvir

sprausminiai lėktuvai, kurių 
greitis ir veikimo pajėgumas 
stratosferoj žemiai sumažėja. 
Tokius lėktuvus, traukimus 
80.000 PS ir 8 spindulinių 
turbinų, ore aprūpina benzinu 
«lėktuvai tankai». Vienos to 
kios mašinos pagaminimas 
JAV-ėms atsiėjo daugiau kaip 
4 mil dolerių. Naujausios ru 
šies transportiniais galima 
pergabenti 7.200 kg krūvio 
arba 40 kareivių su visa, ap
ranga į bet kurią pasaulio 
vietą. «Galvojanti raketa» su 
tikriausiu tikslumu, radaro 
automatiškai valdoma, pasie
kia savo taikinį, jei tik prie 
jo priartėja apie 6 000 metrų. 
Čia nuo jos negali išsisukti 
joks manevravimas. Jas pa
leidus, nuo dangaus galima 
nušluoti kiekvieną bombone
šių junginį.

Trumano pareiškimu Mis
souri valstybės karo vetera
nams, kaip pažymi šveicarų, 
«Die Tat», JAV šiuo metu 
turi «aktyvioj» tarnyboj 15.000 
karo lėktuvų, bet ne 6 000, 
kaip tvirtina senai Taftas». 
Kiekvienu metu laikomi žy
giui paruošti 1 milijonas avia
cijos personalo, kuris nuolat 
didinamas. Po poros metų 
aviacijos grupių skaičius iš 
91 bus padidintas iki 143. 
Naujausio tipo amerikiečių 
šarvuočių kas menuo išlei 
džiama po 300. Netrukus pa
sirodys «nuostabių ginklų ir 
karo laivyne». Gerai informuo 
to vokiečių «Reinischer Mer- 
kur» žiniomis, Sovietams ypač 
stinga tinkamo ir gerai pa
ruošto aviacijos personalo.

tinusi išnykimo šios valstybės, 
kaipo turinčios juridines tei
ses ir prievoles, tai visai 
teisingai teismo sprendime 
nutarta, jog tol, kol taikos 
sutartis neišsprendė Latvijos 
likimo, nėra galima sakyti ir 
teisti, jog latviai šiuo metu 
yra be pilietybės »

Šis Kasacinių Rūmų spren
dimas paskelbtas: «Recueil 
Sirey, 1 Jurisprudence Dė- 
cembre 1951, page 207, adre- 
sse- 22, rue Soufflot, Paris 
(V).»

Tai labai reikšmingas ir 
svarbus aukščiausiojo Pran
cūzijos Tribunolo nutarimas, 
kuriuo konstatuojama, jog La

Klaipėdos uostas dabar paverstab sovietų povandeninių laivų baze.

tvija (taip pat Lietuva su Es
tija) juridiniai nėra panaikin 
tos ir tebeegzistuoja kaipo 
tarptautiniai pripažintos ne
priklausomos valstybės. Šiuo 
atveju ir Prancūzija užima 
tokia pat poziciją Pabaltės 
valstybių atžvilgiu, kaip Jung
tinės Amerikos Valstijos bei 
kitos valstybės, kurios nepri
pažįsta Sovietų Sąjungos ne
teisėtos okupacijos.
Taigi visos Sovietų Sąjungos 
pastangos išgauti Pahaltės 
kraštų aneksijos pripažinimą 
liko be vaisių ir tarptautinės 
teisės atžvilgiu Sovietų Są
jungą yra tik okupantas, ne
turįs jokjų juridinių teisių į 
Pabaltės valstybes, kurios 
tarptautiniai yra pripažįsta
mos nepriklausomomis valsiy 
bėmis.

SĄJUNGININKAI BOMBAR
DUOJA

Šią savilę sąjungininkų avia 
cija iš 500 lėktuvų subombar 
davo Š. Korėjos elektros jė
gaines, prie Valu upės, Man- 
džiūrijos pasieny. Suiho jė
gaines užimą ketvirta vietą 
pasauly. Šių stočių energija 
naudojosi ne tik Korėja, bet 
pusė Mandžiūrijos, Portarturo 
ir kiti miestai. Dabargi, suborn 
bardavus jėgaines, sustojo fa
brikai ir aptemo miestai ir 
Korėjoj ir mandžiūrijoj.

Laivynas bombarduoja Ko
rėjos pakraščių miestus, ge
ležinkelius.

— Rusijoj Korėjos karo su 
kaktis irgi buvo plačiai pa
minėta Kaip iš anksto buvo 
galima laukti, karo kaltinin
kais paskelbti «vakarų kapita 
listai» - amerikonai.

Korėjos karui dveji metai.

Birželio m. 25 d. suėjo dve 
ji metai, kai Maskvai įsakius 
Šiaurės Korėjos komunistinė 
vyriausybė pradėjo nepaskelb 

tą karą prieš Pietų Korėją. Šis 
karas buvo vienas iš dauge 
lio Rusijos agresijos veiksmų 
pavergti dar laisvėje gyve
nančias tautas. Ligi Korėjos 
karo Kremliui grobimo poli- 
ka labai gerai sekėsi. Ki
taip išėjo su Korėjos karu. 
Pagaliau jau vakarų demokra 
tijos įsitikino, kad sovietų 
vyriausybė vienoj rankoj lai
ko alyvos šakelę, o kitoj- dur 
tuvą. Jungtinių Tautų Orga
nizaciją nutarė užpuoliką 
atremti ginklu. Korėjon dau 
gelis valstybių pasiuntė ten 
didesnius ar mažesnius ka
riuomenės dalinius. Įsiveržęs 
priešas buvo sulaikytas ir at 
muštas iš pietinės Korėjos 
teritorijos.

Šių dviejų metų laikotarpį 
daug žuvo gyvybių, karių ir 
civilių gyventojų, jaunų ir se
nų. Kraštas paverstas griuvėsi 
ais. Šio karo kaltininkai yra 
raudonieji Kremliaus imperia 
listai, kurie siekia visam pa
sauliui uždėti vergijos jungą.

Bet šiuo kart politbiuro vy 
rai neapsiskaičiavo. Neišėjo 
taip kaip galvojo. Jau dveji 
metai, o laimėjimo ne tik 
nepsiekta, bet taip įsipainiota, 
kad net sunku rasti kelias 
atgal. Kapituliuoti prieš sąiun 
gininkus - blogas pavyzdys 
kinų kraštų komunistams ir 
nešlovė radonajai armijai. 
Pastraukti iš Korėjos prisilei 
sti sąjungininkus ligi Man 
džiūrijos rubežių pavojinga. 
Derybos irgi per metus laiko 
nieko neišsprendė ir nėra vii 
ties susitarti. Sąjungininkai 
daugiau nedarys jokių nuo
laidų.

Ir šiandien Korėjos karas 
gręsia įsiplėsti į pasaulinį ka
rą.

- PREZIDENTAS GETU- 
LIO VARGAS pradėjo visą 
eilę ekskursijų po kraštą. 
Šiuo metu lanko Brazilijos 
šiaurę, Baia ir kitus estadus. 
Vyriausybė yra susirūpinusi 

išnaudoti gamtos turtus Bra
zilijos šiaurėje tuo pačiu pa
keliant vietos gyventojų ger
būvį. Prie São Francisco upės 
ruošiamasi statyti milžiniška 
elektros jėgainė. Taip pat 
norima suintensyvinti žibalo 
šulinių kasimą.

Prezidentas neužilgo lan
kysis São Pauly ir Cubatone, 
kur yra statoma žibalo rafi- 
naria.

— Dabartinės vyriausybės 
aukšti pareigūnai, ir net pats 
prezidentas, kaikuriose savo 
kalbose padarė užmetimų 
buvusiam prezidentui gen. 
Dutrai. Buvęs prezidentas į 
tas kalbas, radęs tinkamą pro 
ga, atsakys.

— Spauda ir radio skleidžia 
žinias, kad dabartinis Finansų 
ministerias Horacio Lafer pa 
įtrauksiąs iš ministerijos

— Spauda paleido gandų 
paie pakeitimą São Paulo 
prefeito. Gubernatorius žurna 
listams pareiškė, kad jei ir 
prefeitas Armando Arruda 
paduotų prašymą, jis jo atsi
statydinimo nepriimsiąs. Jei 
būt pasikeitimų, tai vienas iš 
galimų kandidatų numatomas 
Antonio de Barms, buvusio 
gubernatoriaus Adhemar de 
Barros brolis.

- - Komunistinė rytų Vokie
tijos vyriausybė paskelbė po
tvarkį, kad vokiečiai gyvena 
vakarų Vokietijoj negali įeiti 
sovietų zonon. Vokiečiai, ku
riu gyvenamos vietos rytų 
Berlyhe, ar rytų Vokietijoj, 
tuo pačiu jau neturi teisės 
gyventi rytuose. Gi darbinin
kai, kurie gyvena vakarinėj 
Berlyno zonoj, bet dirba ry
tinėje. gali gauti specialų lei 
dimą persikelti rytų zonon.

— Rusai per spauda ir ra
dio masėms kala į galvas, kad 
Korėjos karas yra tik ameri
konų manevrai, pasiruošimas 
pasauliniam karui. Todėl rei
kia rėkti už «sovietišką taiką»

wSESTADIENI Visi Chopo-Koncertan Rua Liberdade, 928'^P®
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LIŪDNA IR GRAUDI SU
KAKTIS

20 metų nuo didžiojo Dainiaus mirties

“Taip giedra ir linksma! Tiek šviečia vilties!
Vien meilę norėtum dainuoti, 
Apimti pasaulį, priglaust prie širdies 
Su meile saldžiai pabučiuoti”!

Šiandien, birželio 28 d., su
eina lygiai dvidešimt metų 
nuo didžiojo Tautos Atgimimo 
Dainiaus mirties. 1932 metų 
birželio 28 dieną paskutinį 
kartą suplakė taip giliai Lie
tuvą ir jos žmones mylėjusi 
Prelato Jono Mačiulio Mairo
nio širdis. Visa Lietuva nuš
čiuvo, kai žinia žaibo greitu
mu aplėkė Tautą. Visi supra
tome, kokia neužpildoma spra 
ga atsiveria Lietuvos širdy, 
koki skambūs kankliai nutyia 
amžiams.

Didžiųjų vyrų pilnoji dva
sios didybė atsiskleidžia tik 
ties jų kapo kauburėliais. Nors 
Maironis ir mirė, bet jos pra
našingieji Tautai žodžiai tes
kamba ir šiandie vis didesniu 
aktualumu ir ugnim.

“Marija, Marija, 
Palengvink vergiją 
Išgelbėk nuo priešo bai- 

[saus” - 
skamba ir šiandien Lietuvos 
miškuos, kaip gražiausia mal
da, kaip lietuvio širdies šau
ksmas į Dievo ir žmonių Mo
tiną, kad gelbėtų nuo baisaus, 
nuo baisiausio koks kada nors 
jai yra grąsinęs, - priešo.

Neįmanoma trumpo straips
nelio rėmuose gilintis į poe
tinę Maironio kūrybą. To ma
nome, nė nereikia. Užteks 
pasakius, kad Maironis di
džiausias mūsų lyrikas, rašęs 
tai, ką jautė jo «visą pasaulį 
apimti» troškusi širdis, už tat 
jo dainas lietuvis be vargo 
susidėjo atmintin ir jas noro
mis dainuoja. Kas nemoka jo: 
«Kur bėga Šešupė», «Jau sla
vai sukilo», «Trakų pilis», 
«Už Raseinių ant Dubysos», 
«Eina garsas nuo pat Vil
niaus», Ten kur Nemunas bau 
guoja». «Kur lygūs laukai», 
«Užmigo žemė», «Man liūdna 
buvo ir sunku», «Ramios ma
lonios vasaros naktys», «Pava 
sario saulė prašvito meiliai», 
«Kad širdį tau skausmas», 
«Marija, Marija» — galėtume 
Čia išrašyti visus «Pavasario 
Balsus», «Jaunąją Lietuvą», 
visą Maironio poetinę pjūtį. 
— visi jo eilėraščiai aktualūs, 
visi toki artimi ir mieli, nie
kad neišeiną iš mados ir 
nes ensią, nes visi jie 

kupini širdies ir jausmo, pil
ni estetinio grožio. Tai yra 
tikrojo genijaus pažymys. Mai 
roais — tikras Lietuvos dva
sios genijus.

Maironis brangus dar ir tuo, 
kad savo pavyzdžiu rodo 
mums kelią per dabarties 
priespaudą ir ūkus į švieses
nį rytojų. Maironis gyveno ir 
kūrė taip pat priespaudos me 
tais - laisvės saulė tesuspėjo 
nušviesti tik paskutines jo 
senatvės dienas. Tačiau kiek 
skaidraus optimizmo, kiek ti
kėjimo šviesesne ateitimi, tau 
tos laisve, kiek vilties

“O vienok Lietuva, 
Atsibus gi kada, 
Neveltui ji tiek iškentėjo”

Ir tada
“ .. Mūsų kančios ir kovos 
be ryto naktis -
Ar ainiams suprantamos

[bus?” 
Štai visa aukos ir tikėjimo 
didybė! Kas, kad ateinančios 
kartos ir nesupras visų ko
vos vargų, visos išgyventos 
priespaudos, visos aukos gi
lybės - kad tik širdis rami, 
atidavusi savo duoklę "rautai, 
įliepsnojusi jos gyvybės lieps 
nas ir padėjui jai prisikelti į 
laisvą ir laimingą gyvenimą!

Ramus ilsėkis. Didysis Kau 
klininke, senelio Kauno kate
dros požemiuose po tiekos 
darbų ir vargų. «Ten, kur Ne 
munas banguoja» dabar gili 
naktis, bet netrukus «Aušra 
saulėtekio nušvis,

Kur ilsis bočiai milžinai!» 
Iš anapus kapo tu pakeli į 
pranašo ranką ir mums moji:

«Žiūrėk, rytuose aušrr jau
[teka;

Pabudę paukščiai pagiriais 
[šneka;

Laikai jau mainos:
Buvo pikti, 
Nušvis kiti 
Lietuvai musų Tėvynei».

Tad ilsėkis ramus. Kol bus 
gyvas pasaulyje bent vienas 
lietuvis, tol bus yyva ir tavo 
sukurta daina. Kaip neįmano
ma sunaikinti visos mūsų tau 
tos, taip lygiai neįmanoma 
sustabdyti tavo širdies plez 
dėjimo iki paskutinės amžių 
pabaigos!

MŪSŲ LIETUVA

Lietuvos Atgimimo Dainius Prel. J. Mačiulis ■ Maironis.

Karolė Pažėraitė.

DIKERIM SIETUVAS!
Kiek aprimom nuo malo

naus dvasinio įsisiūbavimo, 
sukelto lietuviu dailės ir li
audies meno parodos, ir vėl 
mus sukrėtė nauja nepaprasta 
staigmena. Pietų Amerikos 
garsenybė dailininkas Jonas 
Rimša padovanojo lietuviams 
savo paveikslą «Vakarinė Mal 
da», jį pavesdamas São Paulo 
lietuviams menininkams glo
boti.

«Vakarinė Malda» buvo išs
tatyta Rimšos paveikslų pa
rodoje Rio de Janeire. Tas 
paveikslas (100 cm x 90 cm 
dydžio) vaizduoja kaimiečių 
porelę, varpams skambinant 
«Angelas Dievo», palinkusius 
maldoje prie savo vaikų. Jonas 
Rimša tą paveikslą specialiai 
skyrė lietuviams Sãc Paulyje, 
jį išlaikęs neparduotą, nors 
šiaip visi jo atsivežtieji iš 
Bolivijos paveikslai ir dar 
daugelis naujų, čia sukurtų, 
jau išgrobstyti gero meno 
mėgėjų. Vienas italas São 
Paulyje nupirko iš Rimšos 8 
brangiausius paveikslus. «Va

karinė Malda» šiandie yra 
60.000 cruzeirų vertės, bet jo 
kaina, kaip ir visų Rimšos 
paveikslų, kaskart, su kylan
čia kūrėjo garbe, kils.

Tokia vertinga dovana mus 
labai sujaudino. O mūsų mv- 
limas Jonas Rimša kukliai 
pareiškė:

— Juk aš esu lietuvis. Nors 
jau 27 metai, kai Lietuvos 
nemačiau, kad ir prisirišau 
prie Bolivijos, į kurią dabar 
grįžtu, bet ir ten, ir Brazilijoj, 
ir kitur, kur tik nuvy
kstu, jaučiuos tik svečias. 
Savo išsivežto iš Lietuvos 
dvasinio lietuviško palikimo 
niekad neišsižadėjau ir nei
šsižadėsiu. nes tai yra tam
priai susiję su mano lietuviš
ku krauju.

Ir iš tikro, tai akivaizdžiai 
parodo Pietų Amerikos spauda 
Pradedant pirmąja, individua
line Rimšos paroda Buenos 
Aires mieste 1935 m. ir bai- 
giajit jo pasirodymu Rio de 
Janeire į r. m. gruodžio mėn.,

1952 m. birželio 28 d.

visi laikraščiai įvairiomis kai 
bomis skamba apie lietuvį 
dailininką Joną Rimšą. Kai 
kurie korespondentaiįĮnevadi- 
na jo Juan Rimša, bet jo 
vardą rašo lietuviškai. Ir vi
siems, isigijusiems jo pavei
kslą, Rimša išduoda pažymej 
imą, parašyta ant specialaus 
blunko su Lietuvos Vytimi 
raudoname dugne ir lietuvišku 
atspaustu užrašu po Vytimi 
«Dailininkas Lietuvis Jonas 
Rimša».

Kaip džiugu, kad Lietuva, 
be jokių ginčų su kitom tau
tom (tokį ginčą lietuviai turi 
su lenkais dėl poeto Adomo 
Mickevičiaus ir kitų), gali di
džiuotis nauju mūsų tautos ir 
pasaulio genijum.

Kai kas iš susirinkusių pas 
Rimšų perimti paveiksląjpa- 
reiškė:

— Kaip gaila. I-a d’šis pa
veikslas nepuoš Vytauto Di
džiojo Muziejaus Kaune.

Tada mūsų Dailininkas, lyg 
įkvėpimo pagautas, pagyvėjo 
i r tarė:

-- Lietuva greit bus laisva. 
Ir aš pasižadu, kai tik mano 
tėvynė vėl bus nepriklauso
ma. jai*padovanoti keletą sa
vo paveikslų.

— Ar galiu tai paskelbti 
spaudai? — paklausiau.

— Taip, galit, — tvirtu bal 
su tarė Rimša.

Atsisveikindami su Jonu 
Rimša, mes apgailestavom, 
kad jis ilgiau nepalieka su 
mumis São Paulyje. Bet jisai 
pareiškė negalįs ilgiau čia 
būti, nes draugai jam prane
šę. kad Barilochėje (Pietų 
Argentinoje) iškritęs sniegas. 
Ten prasidėjo žiema, kuriu 
jis nori įamžinti drobėje.

Ir skuba Rimša nugalėti 
6 600 su viršum kilometrų 
kelio, kad galėtų pabraidžioti 
po sidabrinį sniegą. Tuo tar
pu Buenos Airese ruošiami 
jo garbei bankietai. Jis ten 
laukiamas. Bet mūsų Dailinin 
ko siela kuria naujus žiemos 
vaizdus ir perspektyvoje ma 
to jis Bolivija su egzotiškų 
tropikų burtais.

— Dirbkim Lietuvai, - pas 
butiniai jo atsisveikinimo žo
džiai.

Lietuvi,
Ar jau įsigijai 1952 metų 
Kalendorių — Metraštį? 

Įsigyti galima «Mūsų Lietu 
vos» Redakcijoj av. Zelina 

706. ir kioskuose.

Pas Dailininką Joną Rimša

Kairėje: dalyvavusieji paveikslo «Vakarinė Malda» perėmime (iš kairės dešinėn pirmoj eilėj, rašyt. Karolė Pažėraitė, ponia Kairienė, dail. VI. Stančikaitė 
- Abraitienė, ponia A. Ambrazevičienė, ponia Stonienė ir dail. A. Kairys; antroj eilėj - A. Bogušiam kas. dail. J. Rimša, akt. A. Žibąs, solistas K. Ambra
zevičius, rašyt. P. Babickas ir inž. V. Abraitis). Dešinėje: Dail. Jonas Rimša įteikia paveikslo dovanojimo aktą Men. Klubo pirmin. solist. K. Ambrazevičiui
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Lietuvos įgalioto Ministério Brazilijoje Dr. 
Friko Meierio kalba, pasakyta per Tautos 

Gedulo dienos minėjimą
Rio de Janeire, 1952 m. birželio m. 15 d.

Brangus Tautiečiai,
Garbingoj lietuvių tautos is

torijoj niekad nebuvo minimos 
tokios liūdnos sukaktuvės, 
kaip Tautos Gedulo Diena. 
Per šimtus metų musų vals
tybės gyvavimo ir kovos dėl 
laisvės niekad nėra buvę 
taip žiauriai, niekšingai ir 
klastingai žudoma dešimtys 
tūkstančių musų tautiečių. 
Gubernatorius Muravjov, iš
trėmus į Sibirąseptinius tūks
tančius lietuvių šeimų suki
lusių prieš karą, istorijoje bu
vo apšauktus Koriku. Tai kokio 
vardo pelnosi tasai žudikas ir 
jo valdžia,kuri per vienuoliką 
metų išvežė j Sibirą pusę mi
lijono lietuvių patriotų! Vor
kuta, Komi, Karaganda. Koly- 
ma'ir šimtai kitų vardų Sibire, 
šiurpu nupurto mus, nes ten 
miršta iš bado, nuo ligų ir 
nepakeliamo darbo vargų sto
vyklose mūsų ištremtieji bro
liai. Pravieniškės. Rainiai, Pa 
nevėžys, Petrašiūnai, Červe 
nė - krauju įrašyti į mūsų 
širdis: nes ten raudonieji 
Kremliaus budeliai nužudė ir 
tankais traiškė šimtus ir tūks 
tančius niekuo nekaltų musų 
tautiečių.

NUO OKUPANTŲ ŽUVUSIUS 
IR PARTIZANUS PRAŠAU 
PAGERBTI ATSISTOJANT 

(Susirinkusieji sustoja) Bran
gūs tautiečiai, tegu Gedulo 
Dienacepalaužia mūsų pas ryži 
mo kovoti ir laimėti. Mūsų 
šventa pareiga skelbti visur 
ir visiems kruvinus okupantų 
darbus. Jau prieš penketą me
tų Jungtinių Tautų organiza
cijai yra įteiktas lietuvių tau
tos skundas del žudynių oku
puotoje Lietuvoje, bet pasau
lio galiūnai dar to skundo 
nesvartė ir lietuvių tautos 

bei kitų pavergtų tautų kančių 
nepalengvino. Ar turime dėlto 
netekti vilties? Kiekvienas 
mūsų matome, kad ■ atsiskai
tymo valanda artėja. Dievui 
padedant ir atbudus pasaulio 
sąžinei, matysime laisvą ir 
nepriklusomą Lietuvą.

Bet ar mes galėsime ramia 
sąžine į tėvynę sugrįžti? Ar 
išdrįsime padėti koją ant jos 
šventos žemės, aplaistytos 
kankinių krauju? Ar išdrįsime 
pažiūrėti tautiečiams į akis 
kai jie paklaus: «Kuo prisidė
jote prie kovos dėl Lietuvos 
laisvės»? Ar neparausime 
tada iš gėdos, prisiminę kiek 
brangių valandų praleidome, 
užsieniuos būdami, linksmoj 
draugijoj prie stikliuko, kiek 
pinigo išmėtėm vėjams, tuo 
tarpu, kada kiekvienas centas 
paaukotas Tautos kovos fon
dui būtų priartinęs Lietuvai 
laisvės dieną butų sutrumpi
nęs tautiečių kančias.

Brangūs broliai! Aš šankiu 
į. jūsų sąžinę kreipiuos į lietu
višką sielą. Nuolatos atmin
kime krauju panlūdusią Tė
vynę, mirštančius mū«u bro
lius! Mes galime padėti jiems 
tik vienu būdu aukodami 
TAUTOS FONDUI Ši diena 
įpareigoja mus šiai aukai Mes 
nebūsime patriotai’jei nepri- 
sidėsime prie tos kovos. Nes
varbu aukos didumas, svarbu 
valia ir simboliškas vienybės 
ryšis kovoje dėl Lietuvos 
laisvės. Todėl aš ir kviečiu 
šiandie, čia. dabar parodvti 
kad mes esame susipratę lie
tuviai patriotai, o ne pigūs 
politikieriai.

Aš parengiau lapus ir kvie
čiu padėti man - pasiūlyti čia 
susirinkusiems atlikti pilietinę 
pareigą - įrodyti visiems kad 
mes esame lietuviai ir norime

Nepraleiskite Puikios Progos!

KONCERTAS-VAKARAS
JAU ČIA PAT!

ŠITĄ ŠEŠTADIENĮ, BIRŽELIO MĖN. 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 solistas Kazimieras Ambrozevičius, 2) Dainuoja solistė Henriqueta Ęb. 

• . 3) Naujos Bendruomenės Choro išpildomos dainos, 4) Solo ir choro sce
nos iš operos «Cavaleria Rusticana». Muz. Pietro Mascagni, 5) Po meniškos pro
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!

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 gaut: vietoje bet kurią 

valandą.

SKAITYK IR PLATINK

«MÜSU LIETUVĄ»

jais būti ne tik tautos laimės 
dienomis, ir varge, sielvarte, 
kančioj ir kovoj.

— Gautosiomis iš JAV ži
niomis, p. K. Žalkauskas, ku
riam pavesta sudaryti naują 
Vykd. Tarybą, tariasi su lie
tuviais veikėjais ir rūpinasi 
savo kelionės dokumentais, 
kad galėtų greičiau išvykti 
į Europą.

— Darbams priverčiamųjų 
darbų stovyklose ištirti ir 
atvaizduoti, kaip žinoma, yra 
sudarytas vad. «Ad Hoc 
Committee on Forced Labor». 
Ir lietuvių atstovas buvo pak
viestas atvykti į minimąjį 
komitetą ir duoti savo paro
dymus žodžiu po birželio 15 
d. Laisvosios Europos Pata
riamoji Lietuvių Grupė (su
trumpintai: LE- PLG) padarė 
žygių surinkti visą reikiamą 
medžiagą ir į talką pasikvietė 
šiuo metu JAV-se esantį 
VLIK o narį prof. J. Brazaitį 
ir Vašingtone kongreso Bi
bliotekoje teisių skyriuje dir
bantį prof. D. Krivicką, taip 

pat susisiekė su buv. iš Lie 
tuvos deportuotaisais į Sibirą, 
dabar gyvenančiais Izraelyje, 
Prancūzijoj ir kt.

— Tautiečiai, kurie klauso
si lietuviškųjų Amerikos Bal
so ir kt. transliacijų maloniai 
prašomi savo pastabas apie 
jas pranešti Inform. Tarnybai 
šiuo adresu: ELTA, (14 b) 
Pfullingon, uoethestr. 16, Ger
many. Tuo pat adresu prašo
me siuntinėti taip pat sveti
momis kalbomis laikraščių 
iškarpas, kur rašoma mums 
rūpimais klausimais, ypač 
minimi lietuviai ir Lietuva.

— JAV-se liet, žurnalistai 
padarė deinarša, kai «Life» 
ir kai kurie kiti žurnalai sa
vo žemėlapiuose Pabaltijį į- 
jungė į Sov. Sąjungos terito
riją

Karolė Pažėraitė.

DIDVYRIU ŽEMĖ
(Tąsa iš Nr. 156 (25)

Juk pats tamsta matei, koks jis buvo pro
tingas ir kaip mokėjo, kalbėdamas, įtikinti kitus. 
Dar vokiečių okupacijos metu, vos 14 metų bū
damas, jis susidraugavo su majoru llgnūu ir 
drauge su juo dirbo konspiracinį darbą. Jo ben- 
araklasio vargingam bute buvo slepiamos radio 
siųstuvo dalys. Sukrovę tas dalis į kelis iagami 
nūs, jie vykdavo automobiliu į mišką. Paskui, 
įsiveržus bolševikam į Lietuvą, aš kurį laiką ne 
matydavau jo namie. Tik vieną liepos menesio 
dieną privažiuoja prie mano namų vežimas, išli
pa iš jo senis ir paduoda man raštelį nuo sū
naus. «Brangi Mamyte, - rašo jis. - Labai prašau 
Tave skubiai susikrauti daiktus į šį vežimą ir 
vyku Vokietijon. Aš lieku čia, bet Sigitas ir Da 
nutė tegu Tave lydi, tegu drauge su Tavim va
žiuoja. Sis senukas vyksta pas savo dukterį į 
Kybartus. Ten gal pateksit į traukinį. Mamyte, 
prašau neverkti manęs. Aš čia esu reikalingas. 
O Tau likti negalima, negalima, nes turėsi dėl 
manęs nukentėti. Dar pasimatysim sutartoj vie 
toj. Bučiuoju Tave ir visus stipriai. Ligi pasima 
tymo». Tą laišką paskaičiusi, uetekau galvos Nė 
bėgt, nė rėkt. Na, bet vyriausias sūnus Sigitas 
mane nuramino. «Kaip bebūtų, važiuokim. Gal 
dar mes ir ji prikalbinsim». Pagraibomis susidė
jom daiktus. Kaip gaisro užklupti, reikalingesnius 
daiktus palikom, o lagaminus prikrovėm visoki
ais niekais. Į vakarą privažiavom mišką ir pasie 
kėm kažkokio eigulio triobelę. Ten jau laukė 
mūsų Arūnas. Išvargęs, išbalęs,su degančiom pa 
siryžimu akimis. Į jį tik žvilgterėjusi, pajutau,kad 
neperkalbėsiu. Nekalbino važiuoti ^nė Sigitas. 
Ir argi galima nuo tokio pasiryžimo atkalbinę 

ti? - Sūneli mano, sūneli, - verkiau aš, daugiau 
nė žodžio. Tada Arūnas tarė kiek virpančiu bal 

su: «Ačiū tau, mamyte, kad manęs nesulaikai nuo 
mano pasiryžimo. Tai bus šventa kova, mamyte. 
Pasimelsk už mus. Dėl tavęs aš būsiu ramus. Yra 
kas tave globoja. Dabar galėsiu drąsiai kovoti prieš 
Lietuvos engėjus - okupantus». Ir jis išbučiavo 
man rankas ir veidą, lyg skirtųsi ilgam. Taip 
pat atsibučiavo su broliu ir seseria. Aš, pro su
sigraudinimą. nieko nebegalėjau jam pasakyti. 
Kaip d? bar atrodo, kodėl tada jam nepasakiau 
to, kodėl nepasakiau ano. Tik tepatikrinau, ar 
tebeturi ant kaklo retežėlį su kryželiu. Kiek nu 
si raminau, pagalvojusi, kad be Dievo žinios nė 
plaukas nuo galvos nenukrenta, ir, sėsdama ve
žiman, tariau jam: «Tegu tave ir tavo brolius di 
dvyrius Dievulis palaimina, kaip aš tave ir juos 
laiminu.» Peržegnojau jį ir tamsų mišką, kuri
ame karts nuo karto pasirodydavo šviesos taš
kutis. Tai ėjo sargybą partizanai - miško broliai.

Džiugienė nutilo išvargusi, išbalusi, lyg iš 
naujo visa išgyvenusi. O Kavaliūnas jautėsi, ant 
dėžės sėdėdamas, lyg būtų atsidūręs teisiamojo 
kėdėj prieš teisėją. Kodėl, kodėl jis nepabėgo iš 
pafrontės atgal Žemaitijon? Vieton to, kad pri
sijungtų miške prie didvyrių partizanų, jis baili 
ai kasė, vokiečių nacių priežiūroje, tuos nerei
kalingus beprasmius apkasus. Tiesa, jis tada dar 
tikėjo tuo nežinomuoju ginklu, kurį turėję vokie 
čiai panaudoti bolševikam atstumti. Štai, jis sėdi 
prieš šią išvargusią motiną, kuri paaukojo savo 
sūnų Lietuvai, ir net nemoka jos nuraminti. Kaip 
jis gali ją paguosti, kad pats reikalingas pasi
gailėjimo?

— Ponia, atleiskit man, - sušvebeldžiavo jis.
— Už ką aš jum turiu atleisti? - nustebo 

Džiugienė.
— Nežinau, ar jūs mane suprasit, brangi 

ponia. Manau, kad taip. Didvyrio motina turi tu
rėti didžią, kilnią sielą... Aš dažnai dažnai pa
galvoju, ar nerėikėjo man ir tokiem, kaip aš, 
viengungiam,prasiveržti per frontąir prisijungti... 
didvyrių. Ypač dabar, kada Ponia man papasa- 
kojot apie savo Arūną, jaučiuos labai labai kal

tas prieš ponią, prieš visas Lietuvos motinas ir 
prieš Lietuvą.

Džiugienė atlaidžiai nusišypsojo.
— Ne, nereikia taip jaudintis. Kiekvienas 

žmogus turi savo kelią. Mes visi esam Lietuvai 
reikalingi, net aš, nebejauna būdama. Tamsta 
čia auklėji naują kartą, naujus didvyrius. Juk 
ir mano vyriausias sūnus Sigitas nepasiliko ana 
pus geležinės uždangos. Jis kitu būdu nori būti 
naudingas Lietuvai. Jau greit bus inžinierium, 
kada nors atstatys Lietuvos kelius. Mano Danu 
tė, tikiuos, bus nebloga dailininkė. Ji jau dabar 
savo paveikslais tarnauja Lietuvai, jos išlaisvi
nimo idėjai. O aš gal esu reikalinga tokiem, kaip 
tamsta, nuliūdusiems nuraminti, ęnergijos įkvėp
ti. Ar ne?

Kavaliūnas pakėlė savo nustebusias akis į 
beveik linksmą Džiugienės veidą. Tos geros mo 
tiniškos akys... Kaip jam jų trūksta čia, tremtyje. 
Jo motina mirė dar prieš pirmą bolševikų oku
paciją. Jo sužadėtinė, kurią jau buvo bevedąs 
prie altoriaus, turėjo lengvabūdiškas akis. Jis 
jos, matyt, nemylėjo, nes retai apię ją tepagal- 
voja.

-- Iš tikro, ponia, jūsų atvykimas man dide 
lė paguoda. Jaučiuos morališkai sustiprėjęs, pa
sijutau taip pat reikalingas žmogus šiame pašau 
lyje.

— O juk ateis tikro išvadavimo valanda, 
- Įsitikinusi kalbėjo Džiugienė. - Tik kartais ma 
no sielą pagauna silpnumas. Man kiekvieną žie
mą darosi liūdna, pagalvojus, kad mano sūnelis 
ir jo draugai miške nesušaltų. Tik pavasarį aš. 
atsigaivinu ir gyvenu nauja viltimi ir lūkesiu.

— Ir jokios žinios apie jį neturėjot? - pasi 
pasiteiravo mokytojas.

— Dar prieš metus nežinomais keliais pa
siekė mane žinia, kad jis dar gyvas, tebekovoja. 
Anie, tie raudonieji žvėrys, nepajėgia kitaip 
mūsų sakalėliij išnaikinti, tai išmokė šunis jų 
ieškoti ir juos sudraskyti. Bet aš netikiu, kad 
atsirastų toks šuo, kuris panorėtų Arūnėlį bept 

(Nukelta į 4 pusi.)
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įkąsti. Jį visi šunes mylėjo, 
net tauriausieji. Dar aš jį 
pamatysiu, - užbaigė Džiugi 
enė, ir klausiančiu žvilgsniu 
pasižiūrėjo į sunaus mokyto
ją, lyg laukdama pritarimo.

Kavaliūnas, pats tokiu ste 
buklu netikėdamas, tvirtu bal 
su tarė motinai:

— Taip, jus jį dar pama
tysit.

Praėjo dar žiema. O pava
sarį Kavaliūnas atsidūrė ana 
pus Atlanto, Čikagos mieste- 
Neįprastas darbas gumos fa
brike ir jokios prošvaistės 
Lietuvos danguje. Kavaliūno 
veidas išsivagojo naujom rau 
kšlėm. Tik savaitgaliais kiek 
atsigaivindavo. Turtinga Čika 
gos miesto biblioteka, lietu
viški laikraščiai ir suėjimas 
su tautiečiais jį kiek praskai 
drindavo.

Kartą, parėjęs iš darbo, jis 
rado savo kambary, ant stalo, 
laišką. Iš Vokietijos. Nepažįs 
tama pabraiža. Gal koks ligo 
nis tautietis šaukiasi pagel- 
bos, - pagalvojo. O tokių juk 
daugybė anapus vandenyno 
pasiliko. Ir retas kuris drįsta 
prašyti siuntinuko. Taip sun
ku yrą prašyti...

Atplėšia voką. Ir nustebu
siomis akimis permeta šias 
eilutes:

«Mielas ponas mokytojau! 
Žinau, kad Tamstai įdomu 
išgirsti apie Jūsų buvusį mo 
kinį Arūną Taigi, skubu 
Tamstai pranešti, kad aplin
kiniais keliais gavau apie jį 
brangią žinutę. Mano Arūnė- 
lis buvo pernai raudonųjų su 
gautas, kankinamas, kad iš
duotų savo brolius kovotojus.

bet jis neišdavė. Kodėl jo ne 
pakorė, kaip daugumą sugau 
tų partizanų, nesuprantama. 
Jį bolševikai buvo bevežą 
baisiausion koncentracijos 
stovyklom Bet jis stebuklingu 
būdu pabėgo. Ir dabar jis vėl 
grižo pas miško brolius. Tas 
pranešėjas gale savo laiško 
man rašo: «Brangi Ponia, jei 
Jūsų sūnus sugebėjo išspruk 
ti iš pat raudonųjų nasrų, tai 
tikėkit, dar jis padarys didės 
nių stebuklų. Dar jūs jį gau
sit pamatyti išlaisvintoje Lie 
tuvoje». Ir aš tuo tikiu, tvir
tai tikiu. Juk Lietuva - didvy 
rių žemė.

Te Dievulis laimina ir Jus 
Jūsų vargingam tremties ke 
lyje-

E. Džiugienė».

Kavaliūnas susiėmė veidą 
rankomis ir sudejavo: Kiek 
jų ten žūsta kovojant prieš 
tūkstanteriopai galingesnį pri 
esą, kiek jų ten susisprogdina,’ 
nebegalint kovoti, kad nenu 
kentėtų giminės, juos atpaži
nusi Laisvi gimę, laisvi miršta. 
Gal tik saujelė jų beliko...
Bet kraujas, už Tėvynę pra 
lietas, dejuoja, šaukiasi naujų 
kovotojų. Ir jie žengia links
mi, papildo žuvusiųjų gretas. 
Didvyrių žemė...

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

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

Industria e Comercio de Calçados

Maironis

Jau slavai sukilo. Nuo Juodmario krašto 
Pavasaris eina Karpatų kalnais.
Po Lietuvą žiema. Nei žodžio nei rašto 
Neleidžia erelis suspaudęs sparnais. 
Petys į petį, na, vyrai kas gali, 
Sustoję į darbą už mylimą šalį 
Prikelkime Lietuvą musų!
O laikas jau, laikas iš miego sukilti;
Štai penketas amžių — naktis be aušros! 
Gana aimanavus! Prižadinkim viltį 
Ir stokim į darbą, nelaukę giedros!
Petys gi į petį ir t. t.

Kas tiki į Dievo Apveizdą galingą, 
Tas baimės vaikų nepažįsta silpnos! 
Mums teko per amžius dalis nelaiminga, 
Bet niekas nežino rytojaus dienos.
Petys gi į petį ir tt.

Aplinkui jau žydi, visur atgimimas;
Išpančiotos tautos gyvuoja plačiai;
Ir Lietuvai lemtas ne kitas likimas, 
Ir Lietuvai aušta laisvės rytmečiai. 
Petys gi į petį ir tt. 

f

Prikelkim darbais Gedimino tėvynę!
Priminkime Vytauto Didžio ribas!
Prižadinkim kalbą, kur proseniai gynė, 
Ir vardą, kurs vietą Europoj atras! 
Petys gi į petį ir tt.

Gražu už tėvynę pavargti, kentėti;
Palaimintas darbas šalies prigimtos;
Laimingas, kurs pradedant aušrai tekėti, 
Su broliais į darbą kaip milžinas stos! 
Petys gi j petį ir tt.

O tu, kurs lietuvio tik vardą nešioji, 
O dvasią užspaustom tėvynės jaunos... 
Tegul ir tave ateitis tolimoji 
Minėja*)... kaip išgama mūsų dienos! 
Petys gi į petį, na vyrai kas gali, 
Sustokim į darbą už mylimą šalį! 
Prikelkime Lietuvą musų!

*) Rašomosios kalbos yra mini.

Kviečiame Talkon.
Kaip jau anksčiau "buvo 

pranešta «M. L.», liepos mėn. 
yra rengiamas kermošius kle 
bonijos statybos reikalams. 
Kermošius truks tik 8 dienas, 
tai yra keturis šeštadienius 
ir keturis sekmadienius, — 
5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, ir 27 
liepos.

Kermošiaus pasisekimas 
priklausys no visų bendradar 

• biavimo. Prašomi talkinti ir 
darbu ir aukomis. Juo mažiau 
reiks pirkti fantų (prendų) lo 
terijai ir kitiems laimėjimams, 
tuo didesnis bus pelnas. To
dėl, kas gali ką nors paauko 
ti, neteik laukti ligi ateis rin 
kėjas į namus paprašyti, ga
lima atnešti klebonijon, arba 
paprašyti, kad atsiųstų žmogų 
atsiimti aukojamą daiktą. Tai 
kon yra kviečiamos organiza 
cijos bei draugijos. Liet. Kat. 
Moterų Draugija, Liet. Kat. 
Vyrų Brolija, Bendruomenės 
choras. Maldos Apaštalavimo 
Draugija, kongregadai, filhas 
de Maria, Lietuvišką orkestrą, 
Lietuvių S-gą Brazilijoj, Me
no klubą, Kultūros ir Savišal 
pos Draugiją «Lituania», grs 
mio, kruzadai, mokyklų mo
kiniai. Kermošiaus vieta: Šven 
toriujė už bažnyčios, prie mo 
kyklos. Kermošius ruošiamas 
liepos mėn., nes mokykloj 
nėra pamokų ir mokyklos pa 
talpos yra liuosos - atostogų 
laikas.

Kreipiuosi nevien tikį Vila 
Zelinos bei apylinkės, bet į 
visus ir kitų São Paulo prie 
miesčių lietuvius, nes lietuvi 
ai kunigai ir kitur gyvenan
čius aptarnauja. Todėl yra 
pareigos klebonijos statybą 
savo aukomis visiems paremti.

Kad kermošius gerai pasi 
sektų yra reikalinga, kad kuo 
daugiau žmonių jame dalyvau 
tų. Todėl visus kvieskime ker 
mošiun.

Nauja Nikeliavimo ir Kremavimo Dirbtuvė

JI. M A/E f ii J

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

Rua Javaės, 719 - São Paulo

fprindys & Čia
PARDUODA

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS.
balso grynumas, skambumas

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

Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui

Specialybė automobilių ir sunkvežimių kromavi 
Lietuviams nuolaida.

ADRESAS:

Rua Capitão Pacheco Chaves, 837

SÃO PAULO

mas

Be abejo vien kermošiaus 
pajamų statybai neužteks. Ki 
tas pajamų šaltinis yra nu
matomas savanoriškas apsi- 
dėjimas mokesčiu, kas menuo 
per kokius metus laiko mo
kant tikrą sumą.

Tikiuosi, kad kaip visais 
atvejais taip ir šiuo kart vi
sų bendru darbu ir aukomis, 
.bus pateisintos sudėtos viltys.

Kun P. Ragažinskas
(Vila Prudente)

IK

Madeiras do Brasil

PERES 8c PRANAS LTDA.
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 

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

— N. Zelandijos LB leidžia 
inform, biuletenį «N. Zelandi
jos Lietuvis», kuriame plačiai 
rašoma ir apie mūsų veiksnių 
veiklą. Lietuvių skaičius yra 
ten padidėjęs atvykus agr. Liu 
tikui su šeima ir kitems. Tin 
karnai paminėta Vasario 16- 
ji, Dr. Basanavičius, o dabar 
minimi ir liūdnieji birželio 
įvykiai. Pagal VLIKo priimtą 
statutą įsteigtos Wellingtone, 
Aucklande, Christchurche ir 
Dunedine apylinkės. Tarp vie 
tos dailininkų sėkmingai reiš 
kiasi ir klaipėd. R. Gopas, Vie 
nožinskio ir P. Kalpoko moki 
nys, dalyvavęs visoj eilėj ze 
landiečių ir suruošęs savo 
darbų 4 parodas. Tiek N. Ze 
landijos spauda, tiek ir meno 
metraštis «Arts Year Book» 
įvertina jį šiltai, laikydami jį 
ten vienu iš stipriausių mo
derniojo meno atstovų.

SKAITYK IR PLATINK 
r

«mūsų Lietuva»
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REIKIA BALDŲ? KREIPKIS Į TAUTIEČIO
J. L. Galinskas Ltda.

BALDŲ SANDĖLĮ.
DR. GJACAGLINI, 71-C — I7. ALPINA.
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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- 
fogonų, siuvamų’mašinų, radio, plokštelių ir t.

Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA 
IŠSIMOKĖJIMUI.

t..

Prie pat autobuso Nr. 93 sustojimo vietos
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Produto da COMPANHIA PROGPFSSO NACIONAL - Rua Jesé Paulino, 717 - Fone 51-7277- São Paulo

MEKANIKOS DIRBTUVE
Gaminami įvairiausių braižinių vitražai, 

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

Gaminami žibintuvai įvai
riausių tipų. Daromi įvairių 1 
dydžių grąžtai žemei gręž
ti. Pardavimas grynais ir 

išsimokėtinai.

& FILHOS

Kadíc Dirbtuvė ir Laboratorio

AL.C1RDAJ 1IDIIKA
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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€ A JA f
JÃG JCPGIE

JONAS VARNAUSKAS
Telefonas (recados) 3-0710

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

aprengia vyrus nuo galvos iki kojų

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

Viskas geriausios rūšies, patvaru, gražu ir pigu.

iŠ FABRIKO TIESIAI VARTOTOJUI.
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RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 275 — 7 AND. — SALA 73 
TEL. 34-7482 — SÃO PAULO
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JORGE

Rua São Caetano, 526
Fone 35-3260

■ ■min

MATELIONIS
KRAUTUVĖS:

Rua São Caetano, 510
São Paulo

VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS

L I N D O Y A

Foto-Studija “BERNARDO”
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

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

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINTOJAI

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

dos naudokite!
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pusi. 6 MUSŲ LIETUVA

kun. J. Janilionis. Giedojo 
giesmes vadovaujant J. Ma- 
laiškai «Dainavos» jaunimas.

Po pamaldų buvo pilietinis 
minėjimas, Programoje buvo 
kalbų ir meninė dalis. Daina 
viečiai sudaųnavo pora dainų. 
Tautos Fondui surinkta

1

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

- Už
no vėlę egzekvijos bus atlai
kytos 5 d. liepos 7 vai. Vila 
Zeltnoj. Velionies giminės ir; 
draugai prašomi atvykti pa- 
maldosna.

PAIEŠKOMAS
VYKSTANTIEMS KONCER

TAM ŽINOTINA.

Vykstantieji į Bendruome
nės choro koncertą ši šešta
dienį, birželio 28 d. gali 
paimti bondę iš Praça João 
Mendes (už katedros) ir pa
važiavus kelias minutes rua 
Liberdade,' išlipti ties 928 nr. 
kur bus koncertas.

Kai del mažamečių, Juiz de 
Menores programos metu, li
gi 11 valandos leido dalyvauti 
ir vaikams vyresniems kaip 
penkerių metų. O programai 
pasibaigus, šokių metu, salėje 
tegali pasilikti tik nejausnesni 
kaip 16 metų. Jaunesni turi 
vykti į namus, nes pasiliku
sieji bus baudžiami Kontrolius 
Juiz de Menores prisiųsti val
dininkai.

— Moterystės luoman ruo
šiasi: Jonas Chorociejus su 
Aida Grečiute, Viktor Nikitin 
su Jadvyga Makuševičiute.

— Sutvirtinimo Sakramen
tas (Dirmavonė) Vila Zelinos 
parapijoj bus teik’amas rugpih 
čio mėn. 10 d. Iš anksto rei 
kalinga užsiregistruoti ir gau
ti kortelė, kurioj yra įrašo
mas vardas asmens kuris gaus 
Sutvirtinimo sakramentą. Taip 
pat reikalinga atlikti išpažin
ties. Sutvirtinimo sakramentą 
tegali priimti priėjusieji prie 
išpažinties.

— Tautos gedulo dienai Rio 
de Janėiro dienraščiai skyrė 
daug šilto dėmesio ir simpa
tijos. Labiausiai skaitomi lai
kraščiai: «Correio da Manhã» 
ir «Globo» išspauzdino straips 
nius vienoda antgalve: Dia de 
Luto Nacional da Lituânia 
kuriuose paduodama skaičiai

_illi:lliilliilliilliilliilliilliilliilliillirtiii|iiiihiihi|iiiiiii||iiiiiiiii|||||||1||hl||l||||||hll||||||llhl|1|1|||(|1||||||||lllh(|h||||||||||1|11||,|||1|| nu iiiliilliilhillNi

g keB,.trado no C.R.C. oob o n.o 551 L

j AVEN.IDA ZELINA, 749 VILA ZELINA — S. PAULO =
Aberturas de firmas 
Encerramentos de firmas 
Transferencias de firmas 
Contrafos na Junta Comercial 
Distratos na Junta Comercial 
Escritas Fiscais 
Escritas Comerciais

HORÁRIO da
i||ii||ii||ii||ii||ii||ii||ii||ii||ii||ii||ii||iilli, 

Contratos de locação į
Cartas de Fiança
Requerimentos g
Balanços =
Alvarás diversos • =
Seguros de Fogo e į
Seguros de acidentes —

s 8 às 19 horas. =
i|iii||ii||ii||ii|iii||ii||ii||ii||ii||ii||iii|ii||ii||ii||ii||i<||i‘|iit||H||i............................ ...........

nužudytu ir ištremtųjų į sibi 
rą lietuvių ? per 300 000 žmo 
niu! Laikraščiai tap pat pažy 
mi žuvusių dėi Tėvynės lais
vės partizanų skaičių - 20 000!

«Kankinamos didvyriškos 
Lietuvos drama - rašo «Cor
reio da Manhã» - yra pamoka 
ir įspėjimas viso laisvojo pa 
šaulio žmonėms» (1952. VI. 
15. Nr. 18168)

Tas pats dienraštis, birže
lio 17 d. išspauzdino savo kas 
dieninių pastabų skyriuje «Pin 
gos e Respingos» tokias eilu 
tęs: «Lituanos residentes no 
Rio comemoraram como dia 
de Luto nacional o da ocu
pação da Lituania pelos so 
viėticos. Foi o dia da LUTO- 
ANIA»

PRANEŠIMAS

Del susidėjusių aplinkybių 
pranešu, kad iš Lietuvių Me
nininkų Klubo São Paulyje 
valdybos ir narių tarpo išsto
ja.

Alfonsas Žibąs.
São Paulo
26-6-52.

— Šį sekmadienį, birželio 
mėn. 29 d. Vila Anastacio 
lietuvimas bus mišios vietos 
parapijos bažnyčioj 8:30 vai. 
Lietuviai atsilankykit.

DAMKIŲ VARŽYBOS.

Užbaiga Liet. Kat. Vyrų Bro 
lijos ruošiamų damkių varžy
bų. Šį sekmadienį t.y. 29 d. 
birželio mėn. 2 vai. po pietų 
įvyksta varžybos dėl I - II - 
III vietos Varžybose dalyvau 
ja gavę 2/3 taškų per pirmą 
ratą.: Pavilonis Povilas. Vino 
kurovas Aleksandras, Barto- 

sevičius Andrius, Šukys Pra
nas, Kasčionis Kazimieras, 
Banys Vincas, Boguslauskas 
Aleksandras, Sprindys Jonas, 
Abramavičius Karolis.

— Šį sekmadienį t.y. 29 d. 
birželio mėn. 5 vai. po pietų 
kviečiami visi damkių varžy
bų rėmėjai susirinkti į Para
pijos mokykla aptarti užbai
gimą damkių varžybų...

Solistas K. Ambrazevičius 
dainuoja šį šeštadienį Ben
druomenės choro ruošiamame 

koncerte.

— Į São Paulo iš U.S.A, 
ilgesniam laikui atvyko su 
savo vyru ponia Ona Sadaus 
kaitė Dorn. Čia jos vyras in 
žiriierius A.J Dorn yra fir
mos Corning Glass Works 
komandiruotas pastatyti stiklo 
fabriką. Nors ponios Dornie- 
nės vyras yra olandų kilmės 
amerikonas, bet musų tautie
tė kietai laikosi lietuvybės. 
Atvyk'įsi São Paulin, ji tuoj 
susiieškojo lietuvius, būtent 
p.p. Remenčius, kuriuos ji su 
savo vyru pirmuosius atlankė.

— Šią savaitę São Pauly 
lankėsi :š Rio de Janeiro «Dai 
navos» Draugijos pirmininkas 
Jonas Malaiška Aplankė ir 
«M.L.»

— Rio de Janeiro lietuviai 
ir šiais metais Įspūdingai pa 
minėjo gedulo dieną 15 birže 
lio. Bažnyčioje buvo pamal 
dos, momentui pritaikintą pa
mokslą pasakė kapelionas 

virš trijų tūkstančių kruzeirų.
Rio de Janeiro lietuvių ko

lonija nors negausi bet lietu
viškiems reikalams jautri.

Šį sekmadienį Vila Zelinos 
bažnyčioj bus pirmoji vaiku
čių komunija.

Seselės pranciškietės pir
majai komunijai paruošė 140 
vaikučių.

MOKSLEIVIŲ SUSIRINKI
MAS,

del susidėjusių aplinkybių iš 
29 d. birželio yra perkelia 
mas į 6 d. liepos, tuoj po 
8:30 vai. mišių. Ir tolimesnių 
apylinkių lietuviai mokslei
viai prašomi atvykti.

/

Žiemos atostogos moky
klose prasideda 30 d. birželio 
ir truks ligi rugpjūčio m. 1 d. 

Pažįstamus sutiksi. Įinkmai laiką praleisi, 
vertingų daiktų loterijoj laimėsi atsilankydamas į 

kekauijiili,
kuris bus visais liepos menesio šeštadieniais Jr 
sekmadieniais Vila Zelinoj už bažnyčios prie 
mokyklos.

Kermošius bus šiomis liepos mėnesio die
nomis 5, 6, 12, 13, 19. 20, 26 ir 27,

Dr. E. Draugelis
Vidaus ir nervų ligų specialistas, 

baigęs Maskvos Universitetą 1914 m.

MEDICINOS ANALIZU LABORATORIJA

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

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

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

■■ -■
Nuvykę į Santos, Praia José Menino ;•

neužmiršk pasinaudoti šeimyniniu ■■
i: Pensionu «Sete de Setembro»
■ ■ ■■

Virtuvė pirmos rūšies. Užkandžiai duodami
bet kuriuo metu y

Pensiono savininkas LILIAN KOTCHÈNKO

ji RUA SANTA CATARINA, 22 - SANTOS JOSÉ MENINO
H FONE 4-3570
ii" ::

Kazimieras Audziejus, São 
Paulo mieste (rua Lavapės) 
prieš 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.

Antanas Kazilionis, gyv. J. 
A. V., ieško brolio IGNO KA- 
ZILIONIO, gim. 1905 m. Višei- 
Kių kaime Pašvintinio vlsč. 
Išvažiavo į Argentiną 1928 ar 
1929 m. Tėvų vardas: Kazimie
ras ir Karolina.

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

Oficina de Modelos 
para fundição e 

Marcenaria*

PETRAS ŠIMONIS
BRAIŽYTOJAS — 

MODELISTAS

Įvairiausi modeliai ma 
šiuų lydinimui!

BALKONAI, VITRI
NOS IR KOMERCINIŲ 
ĮSTAIGŲ ĮRENGIMAI! 

VISI KITI MEDŽIO
DARBAI!

São Paulo, Vila Zelina 
Rua Venda Nova, 46 

Recados Telef. 3-0710

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

JAKUTIS & L A P IE N I s L T D A-
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