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LEGRAMA.

«Baltieji Rūmai, Washingto 
ne, 1952 m. birželio 14 d.»

«Vaclovui Sidzikauskui, Bal 
rijos Valstybių Laisvės Komi 
teto Pirmininkui, 16 West 58 
St. NeW-York.
«Neteisėto Sovietų įsiveržimo

Baltijos valstybes dvyliktų
jų metinių proga, siunčiu 
Jūms nuoširdų sveikinimą. 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių vyriausybė ir tauta jau
čia instinktyvią ir gilią užuo 
jautą pavergtoms Estijos, Lai 
vijos ir Lietuvos tautoms, 
drauge pas’šlykštedama oku
pacinės jėgos aktais, kurių 
priverstinės okupacijos mes 
niekad nepripažinome. Mes 
įvertiname Estijos. Lietuvos ir 
Latvijos diplomatinių ir kitų 
atstovų ryžtingas pastangas 
savų tėvynių vardu. Mes ne
užmiršime mūsų baltiečių 
draugų Mes perduodame per 
Jūs jiems, kur jie bebūtų, 
mūsų nuoširdžiausią viltį, kad 
jiems nepriirųks ištvermės ir 
kantrybės pergyventi primes 
tą triuškinančią tyraniją ir jie 
vėl džiaugsis nepriklausomy
be ir laisvųjų tautų bendruo
menėje.-

Harry S. Trümâti».

LIETUVOS DIPLOMAttj 
KONEFRENCIJ A.

Birželio m. turėjusi įvykti 
Lietuvos pasiuntinių ii" įgalio 
tų ministerių konferencija 
Londone aidėta liepos menė 
siui. Numatoma sušaukti pla
tesnio masto - nevien tik ei 
nančių pareigas ministerių, 
bet ir kitų žymesnių diploma 
tų konferencija.

— Du lenkų karo laivyno 
kariūnai, iš laivo plaukiojusio 
Viduržemio jūroje pabėgo 
Italijos ir teritorijon ir papra 
šė prieglaudos. Del politi
nių sumetimų nenori grįžti 
Lenkijon.

- Portugalijoj buvo jauči
amas stiprokas žemės drebė
jimas.

Tavo patogiam namui trūksta tik
GERO f A L D Y'T U V <3

GEILAiDIEIKGJ 
kurią labai lengvai gali įsigyti pirkdamas 
loterijos bilietą tik už CR. $ 15,00 ši 
Geladeira yra nauja paaukuota General 

Motors do Brasil S. A
Ją pamatyti gali kiekvieną kermuošiaus 

dieną Vila Zelinoje.
Pelnas skiriamas klebonijos Statybai.

KETVIRTOJI LIEPOS,

Ketvirtoji liepos Amerikai 
yra istorinė diena, nes te 
diena, 1776 metais susirinkę 
Filadalfijon trylikos kolonijų, 
tuomet dar priklausiusiu An
glijai, atstovai, paskelbė Jung
tinių Amerikos Valstybių ne
priklausomybę. Kaip kiekvie
nas, taip ir šis nepriklausomy
bės paskelbimas turėjo būti 
paremtas kovomis tiek su 
Anglija, tiek su viduj esanči
ais nepriklausomybės priešais 
Laisvės ir nepriklausomybės 
pasėtas grūdas patraukė ir 
kitas kolonijas. Šiandien 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
susideda iš 48 valstijų turin
čių apie 154 milijonus gyven
tojų.

Amerika yra demokratinis 
kraštas. Nė vienam krašte 
šiandien nėra tiek laisvės 
paskiram žmogui, įvai riems 
sambūriams, nežiūrintar jie 
būtu ideologiniai ar tautiniai, 
kaip Amerikoje. Amerika yra 
demokratijos tvirtovė.

Politiniame gyvenime Ame
rika pirmauja. Ji nulėmė 
pirmąjį ir antrąjį pasauli
nius karus Ji yra ir šian
dien diadžiausja užtvara prieš 
raudonąjį Maskvosbarbarizmą 
nešant istorijoj par negirdėtą 
vergijos jungą laisvoms pa
saulio tautoms. Šimtai milijo-

Generolas Majoras W. Har
rison J r. ONU atstovas Korė
joj deryboms vesti su komu
nistų vadovybe. 

nu pavergtųjų, anapus gele
žinės uždangos isšilaisvinimo 
laukia tik iš Amerikos, nes ji 
turi moderniškiausias ginklus

J. A. V. prezidentas Harry Truman tarp 
Generolų Omar N. Bradley ir M, B.

Ridgway (dešinejė)

ir geriausiai parengtą kariuo
menę.

Mums lietuviams Amerika 
yra lyg savas kraštas Ko
vose už nepriklausomybę iš 
ten susilaukėme didelės pa
ramos. Amerikoniški doleriai 
litui padėjo atsistoti ant sti
prių pagrindų. Ir šiuo musų 
tėvynei nelaimės metu mūsų 
akys Vėl krypsta į laisvąją 
Jurgio Vašingtono žemę. Lie
tuvą okupavus sovietams, 
Amerikos Lietuviai pakėlė 
balsą. Lietuvos išlaisvinimui 
suorganizavo laisvinimo sam
būrius rinko ir renka laisvi 
nimo darbui aukas, kuriomis 
ir šiandien remiana Lietuvos 
laisvinimo akcija. Amerikon 
nuvyko arti 30 tūkstančių 
lietuvių karo tremtinių. Ame 
rika yra gerovės laisvės ir 
ir ramybės kraštas
Todėl ir švenčiant nepriklau 

SOmybės dieną linkime, Ame
rika visumet butų tuo, kuo ji 
šiandien yra, gerbėja, gynėja 
žmogaus teisių ir pavergtųjų 
išlaisvinintoja.

DEAN AČHĖSON BRAZILI
JOJE.

Liepos men, 3 d. iš Europos 
atvyko Amerikos užsienio 
reikalų ministeris Dean Achė- 
son. Brazilijoj užtruks keletą 
dienų. São Paulo aplankys 
ateinantį pirmadienį, liepos 
m. 7 dieną.

— Prezidentas Trumanas 
dar karta paneigė gandus, kad 
jis statysiąs savo kandidatūra 
įprežidebtus. Jis net nedaly
vaus demokratu partijos su
važiavime Čikagos mieste.

— Argentinos didesniuose 
miestuose statomi prezidento 
Perono žmonai Ievai pamin
klai. Argentiną valdo viena 

peronistų partija. Spaudos 
laisvės irgi nėra. Opozicijos 
laikraščiai šulikviduoti.

— Amerikos kariški šiuo 
ksniai ir diplomatai tvirtina, 
kad Amerikos dviejų metų 
laikotarpyje pasieks tokio 
ekonominio ir militarinio pa 
jėgumo, kad Stalinas bus pri 
verstas priimti Statomas są
lygas: atsisakyti agresijom po 
litikoje ir atsitraukti iš užgrob 
tų kraštų.

DEAN AČHĖSON

Vizitas Biaziiijon turi dide 
lės reikšmės ir santykių 
sustiprinimo! Karo niėtu Bra 
zilija eis išvien su Amerika. 
Brazilija iš Amerikos gaus 
reikalingos finansinės para 
mos.

— Amerikos senatas pratę
sė dar devyneriėms mėnesi
ams nepaprastus įgaliojimus 
prezidentui.

— Plieno fabrikų streiką 
Amerikos industrija smarkiai 
pajuto. Fordas jau paleido virš 
šimto tūkstančio darbininkų. 
Taip pat nukentėjo karo rei
kalams gamyba. Siūloma dar
bininkams ir darbadaviams 
sudarytilaikiną sutartį ir baig
ti streikus.

— Korėjos derybose jokio 
progreso. Tariamasi tais pa
čiais klausimais, tik kitais 
žodžiais. Komunistai atrodo 
linkę surasti išeitį belaisvių 
pasikeitimo klausimu.

* - Komunistai jau kuris lai 
kas kaltina amerikonus už 
neva išmestas Š. Korėjoj 
bakteriologines bombas, ku
rių dėka paplitęs inaràs. Kai 
Saugumo Taryba nutarė pas
kirti komisiją kuri ištirtų, ko 
yra verta ši propaganda, ru
sų atstovas balsavo prieš ir 
nesutiko komisijos įsileisti

Š, Korėjos ir Kinijos teritori 
jon.

— Genl Ridgwai 9 liepos 
lankysis Anglijoj.

— Anglijos parlamento, opo
zicija reikalauja, kad būtų 
pakeistas krašto gynimo mi
nisteris Alexander.

Amerikos respūblikonų par
tija suvažiavumui ateinančią 
savaitę patiektoj programoj 
numato sustiprinti kova prieš 
komunizmą. Taip pat ateiūan 
čią savaitę bus išsprėstas 
klausimas, kas buš kandida
tas respublikonų partjos į- 
prezidentus: Eisenhover ar 
Tápft.

Kodėl Maskva nepasirašo 
taikos su Austrija?.

Sulig anksčiau pasirašytų 
sutarčių Maskva Balkanuose 
tol galės laikyti savo kariuos 
menę, kol bus okupuota Aus
trija. Pasirašius taikos sutar
tį su Austrija, sovietų kariuo
menė turės būt atitraukta ne 
tik iš Austrijos, bet iš Balka
nų, ko žinoma rusai nenori. 
Užtat ir vengia sutarties SU 
Austrija.

Aibėm Barkley Amerikos 
vice-presidentas.

BRAZILIJOJE

— Paskutiniais daviniais 
Minas Gerais estadas pralen
kė São Paulo turinčių teisę 
balsuoti. Lig šiol pirmavo S. 
Paulo.

Minas Gerais estadas 
užtraukė penkių milijonų 
dolerių paskolą iš Amerikos. 
Šie pinigai bus vartojami že
mės ūkiui reikalingų mašinų, 
bei jų dalių pirkimui.

— Federalinis parlamentàs 
svarsto rinkimų įstatymo pa 
keitimą. Lig šiol buvo balsūo 
jaina Už pavienius ašmenis. 
Dabar siūloma, kad būtų bal
suojama Už partijų sąrašus. 
Taip pat bus suvaržytas. iš
rinktų atstovų bėgimas iš vie
nos partijos kiton:

B0- KVICIAME SESTADIENAIS IR SEKMADIENAIS KERMOŠIUM VILA ZELINOJE. -wg
Lietuvos nacionaline | 

M.Mažvydo biblioteka

1



pusi. 2 MŪSŲ LIETUVA 1952 m. liepos 5 d.

Dr. E. Draugelis

SVARBIU KLAUSIMU

Jau prieš pora metų aš pa 
siūliau L. Tautos Fonto Val
dytojui prof. Kaminskui, kad 
pakeistų aukų rinkimo būdą. 
Aš maniau ir dabar dar esu 
tos pat nuomonės, kad ne au
kų, arba bent nevie aukų prin 
cipu turėtų šitas vajus remtis, 
bet patoviomis įnašomis (die
niniu, savaitiniu etc. uždar
biu) ir vidaus paskolomis. 
Šitokiam aukų rinkimo būdui 
aš siūliau atspausdinti Tau
tiškus Pasus, kuriuose be trum 
pų «metrikinių» žinių apie pa 
so savininką turėtų būti vie
tos ir skirtingų rūšių ženkle 
liams lipinti, daromų nuolati 
nių įnašų arba paskolų pak
vitavimui. Toki pasai galėtū 
būti platinami bei kontroliuo 
jami P L. Bendruomenės, gi 
lėšos persiunčiamos Tautos 
Fondo valdytojui Prof. Ka
minskas mano pasiūlymui 
pritarė, tačiau nusiskundė 
techniškais sunkumais tuos 
pasus bei ženklelius spaus
dinant.

Spaudoje pastebėjau, kad 
tie pasai bei ženkleliai jau 
pagaminti ir svarbesnėms 
mūsų organiza ei jom> jau 
išsiuntinėti Netaip senai dar
gi savo akimis tuos senai lau 
kiamus gražius pasus teko 
pamatyti, tačiau ženkleliai 
buvo tik vienos rūšies, būtent, 
aukų bei įnašu nakvitavimni, 
atseit aukų legetavimo būdas 
pasiliko tas pat. Betgi sakiau 
ir sakysiu, kad tėvynė iš mūs 
nevien aukų laukia: ji nėra 
elgeta ir atkišus ranką išmal 
dos iš mūs nenrašo. Ji rei
kalinga, nes gali t>i daryt', 
pagal kiekv’enn išgalę bei 
sąžinę jai priderama duoklę 
atiduoti, arba didesnę sumą 
be nuošimčiu paskolint'. Nie
ko nauja aš čia neišgalvojau, 
tik priminimi kas vi-ame na 
šaulyje buvo ir bus Šitos tai
syklės išimtimi mes jokiu bū 
du būti negalėsime. Gi ateis 
laikas, kada tos paskolos ga 
lės būti net gražintos. Ir gra 
žinios nebūtinai pinigais: ar 
tai žeme tėvynejė, arba laiva 
korte į ją grįžtant. Ir žinau, 
nemaža tokių yra, kurie jau 
dabar džiaugdamiesi sumokė 
tų už laivakortę, kad laukia
mai valandai išmušus nerei
kėtų tuo paskubomis rūpintis. 
Išviso ar nepraverstų dalyką 
realiai, kaip sakoma finansiš 
kai pasvarstyti? Vien senti- 
menrtais nederėtų vaduotis: 
mes gi žinome, kad finansai 
«nemėgsta» sentimentų. Do ut 
dės. Šį tvirtinimą kuogražiau 
šiai patvirtina sutinkamos ži 
nutės, kad «vakarų demokra
tijoms» p-įtariant Izraelio 
valstybė jau patiekė sąskaitą 
V. Vokietijai, kad jinai apmo 
ketų žydams padarytas nuos
tolius Vokietijoje. Prieš kurį 
laiką Š. Amerika padovanojo 
žydų valstybei 50 milijonų 
dolerių ūkio atstatymui ir nu 
matė dar padovanoti 15 mili
jonų dolerių «naujakurių» jkur 
dinimui (vieton išvytu arabų). 
O kad davė ir dar duos pa
skolų, savaime suprantama. 
Panašių bei paskolų Š. Ame
rika duoda ir kitoms Europos 
valstybėms, net asmenims, 
kaip pavyzdžiui ponui komu 
nistui Titui. Tiek savęs, tiek 
kitų apginklavimui reikalin 
gos milžiniškos lėšos, ir ame 
rikiečiai apsikrovę labai di 
deliais mokesčiais: per pasta 
rus metus jie dešimt kartų 
pakilo. Bet sąmomingi pilie
čiai apskaičiuoja, kad geriau 
kalti gimklus ir duoti šimtus 
bei tūkstančius dolerių, negu 

kišti savo galvą į traudonojo 
pragaro slibino nasrus.

Š. Amerika pripažįsta mūsų 
atstovą bei konsulus; visumet 
aiškiai pabrėžia, kad nepri
pažįsta musų valstybės okupa 
cijos ir vis aiškiau ir griešči 
au (ypač prieš rinkimus) ak
centuoja, kad padės mums 
išsilaisvinti. Tačiau esamas 
Amerikoje musų aukso fondas 
ligi pastarųjų dienų buvo ne
prieinamas ir visiškai «užša
lęs». Dabar, kaip skaitėme lie 
tuviškame dienraštyje «Drau
ge», ir čia ledai, dar tik pir
mieji ledai, yra jau pralaužti, 
ir mūsų atstovas jų trupinius 
(tik iš nuošimčių. Suma. Red.) 
gauna savo dispozicijai. Atro 

1776 m. liepos mėn. 4 d.
Filadelfijoj, Nepriklausomybės salėje, susirinkę iš 13 Ameri
kos valstijų atstovai Jungtinių Amerikos Valstybių nerr klau 
somybę, kurios lig to laiko buvo priklausomoj, Anglijai Ame 
rika yra tvarkoma demokratiniais pagrindais. Parlamentą, 
senatą, prezidentą, miestų prefeitus, estadų gubernatorius 
piliečiai renka slaptu ir tiesioginiu balsavimu.

do, .kad atėjo (arba jis yra 
labai arti?) metas, kada «ge- 
ležinėir finansinė» 'ogika pri 
vers ir «didžiuosius» pripa
žinti mūsų VLIKą einantį sei 
mo pareigas ir Vykdomą Ta 
rybą egziline vyriausybe. O 
pc to seks ir kiti būtini žy
giai. Mes skaitėme spaudoje, 
kad Š. A. savo . dispozicijon 
gavo 100 milijonų dolerių pa 
rėmimui už geležinės uždan 
gos esamų valstybių, tautų, 
arba net atskirų asmenų. Kas 
gauna ir kiek gauna, nors ir 
labai atviri ir plepūs ameri
kiečiai turbūt neišdūos. Nors 
ką gali žinoti? Argi nežinome 
kaip buvo su atominių ginklu 
paslaptimis?. Tačiau ne tai 
man čia rūpi: aš manyčiau, 
kad labai jau metas tiek mu
sų, tiek kitų bolševiku smau
giamu tautų veiksniams aiš
kiau ir griežčiau nurodyti «di 
diesiems». kad vienų žodžių 
bei pažadų nors ir labai gra
žių, neužtenka. Argi vyrų kri 
tus siti korėjos kare galva 
tik 10 tūkstančių doleriu te- 
kaštuoja? Mat tokia yra su
ma, kuri žuvusio giminėms iš 
mokama.

Yra ir daugiau klausimų, 
kurie žymiai lengviau gali būt 
išsprendžiami. Paimkime, kad 
ir mūsų valstybei priklausan
čio turto gražinimas. Einant 
vis ta načia geležine logika 
tenka iškelti klausima", kodėl 
lig šiol negražinami Baltijos 
Loido laivai, Vytauto Didžiojo 
universiteto turtas geležinke
lių riedmenysir t. t? Arba 
bent kodėl nemokama už jų 
naudojimą? Mums pinigai rei
kalingi ir mes nesame ištižę 
elgetos, kad prašytume išmal
dos. Pirmoj eilėj reikalaujame 
kas mums priklauso ir kas 

tučtuojau gaili būt atiduota. 
Tai padrasina mus padaryti 
ir tai, kad aš lig šiol niekur 
nesu skaitę nė girdėjęs, kad 
mūsų tautiečiai yra prasti 
darbininkai, arba bent vienas 
jų būtų atsisakęs vykti į Ko
rėja ir guldyti galvą del 
bendrojo laisvojo pasaulio ti
kslo;

Yra dar ir daugiau kelių 
bei būdų kaip sukelti daugiau 
lėšų tėvynės laisvinimo fondui, 
Antai toje pat Š. A. pasigirdo 
balsu apsidėti specialiu mo
kesčiu, kad surinkti bent vie
ną milijoną dolerių, kad ne
tuščiomis grįžus namon. Arba 
pastatyti lietuvišką muzėjų, 
kaipo padėka ir atmintį š A. 
lietuviams už jų nuoširdų 
rėmimą Lietuvą išlaisvinant 
ir atstatant.

O ką mes — pietų Amerikos 

lietuviai manome? Jau pats 
metas ir mums prabilti, nes 
savo gausingumu ir mūsų ko
lonija eina, berods, antroje 
vietoje.

Lietuviai vokiečių jau 

nimo saskridy.

Per Sekmines Frankfurte 
buvo suruoštas demokratinio 
vokiečų jaunimo — «Bund 
Deutscher Jugend» (sutr BDJ) 
sąskrydis, kuriame, susisiekę 
su Lietuvybei Išlaikyti Tarny 
ba (LIT) ir Inf. Tarnyba (IT), 
dalyvavo ir lietuvių jaunimo 
atstovai: V. Natkevičius, A 
Gintautas, O. Vaitkevičius ir 
P. Žemaitis. Sąskrydis vyko 
Frankfurto a. M. stadione. Su 
sirinko per 5.000 BDJ narių 
ir iš 17 valstybių 150 užsienio 
svečių. Tremtinių jaunimo 
te buvo kviesta iš 'Vokie
tijos kaimynų. Sąskrydžio 
tikslas — parodyti vokiečių 
visuomenės jaunimo antiko
munistinį nusistatymą ir savi 
tarpy jaunatviškai praleisti 
Sekminių šventes. Po BDJ 
pirm. Lutho atidaromosios 
kalbos buvo pakelta 18 vėlia 
vų, tarp jų ir mūsų trispalvė, 
kurią pagamino patys vok i e 
čiai. Po katalikų ir evange 
likų pamaldų buvo deklaruoti 
pagrindiniai BDJ nusistaty
mai: prieš komunizmą, už su 
vienytą Vokietiją ir suvieny 
tą Europą, I'er iškilmingą po 
sėdį kalbėję centro parlamen 
to nariai Ėuleris (FDP šulas) 
ir Kiesingeris (CDU).
Iš užsienio svečių pirmasis

Liūdnojo Birželio minėjimas

Romoje. 1 *

Romoje, iškilmingą liūdnų 
birželio įvykių minėjimą su
ruošė Centrinis Lietuvių Ko
mitetas. Minėjimas prasidėjo 
labai gražioj barokinėj Šv. 
Andriejaus bažnyčioj mišio- 
mis, kurias laikė Jo Emineu- 
cija Kardinolas Pizzardo, da
lyvaujant visai lietuvių kolo
nijai, Rytų ir Centro Europos 
pavergtų kraštų atstovams, 
Lietuvai draugigų valstybių 
diplomatams ir dideliam bū
riui italų ir kitų kraštų draugų. 
Laike mišių, Kardinolas pasa
kė kalbą, kurioje jis pirmau
sią prisiminė visus lietuvius, 
kurie buvo sovietų nužudyti 
o taip pat išvežtuosius ir ken
čiančius krašte brutališką 
sovietų priespaudą. Pakarto
damas Popiežiaus Benedikto 
XV žodžius, kad tautos ne
miršta, Jo Eminencija pareiš
kė. kad nežiūrint visų perse
kiojimu Lietuva atgaus savo 
laisvę ir nepriklausomybę, o 
lietuviai galės vėl dirbti savo 
krašto ir vakarų kultūros 
naudai Šita jo viltis yra tuo 
labiau stipri, kad vakarų 
pasaulis Lietuvos neužmiršo, 
kaip jos taip pat neužmiršo 
Popiežius Pijus Dvyliktasis, 
kuris nuolat savo maldose ir 
kalbose prisimena kenčiančią 
Lietuvą, jos sūnus ir dukteris.

Pio piet įvyko minėjimo 
antra dalis, kurią pradėjo 
Lietuvos Diplomatijos Šefas.S 

kalbėjo prancūzas, o paskum 
žodis buvo suteiktas iš lietu
vių d1 legacijos V. Natkeviči
ui, kt priminė, kad lietuvių 
tautai, užgrobta' komunistų, 
gresia fzinis sunaikinimas. 
Toks pat likimas ištiks ir vi 
są laisvąjį pasaulį, jei su ko 
munizmu nebus kovojama,Li® 
tuvių tauta jau 11 metų veda 
su komunizmu kovą iš Lietu 
vos miškų gelmių mums visi 
ems aidi partizanų šauksmas 
tos kovos neapleisti, ją nuo
lat stiprinti ir baigti pergale 
(ovacijos). «Lietuvių laisvasis 
jaunimas mano, kad šis Sek
minių sąskrydis yra atsaky
mas į partizanų šauksmą. Dėl 
to tegyvuoja BDJ ir visas 
laisvasis Vakarų jaunimas, 
taip drąsiai pradėjęs kova su 
komunizmu», pažymėjo, ova
cijoms aidint, lietuvių delega 
cijos atstovas Pas,kum kalbas 
pasakė visa eilė užsienio jau 

Amerika padėjo pagrindą Jungtinių Tautų Organizacijai. 
Štai vienas Jungt. Tautų Organizacijos posėdžių New York®

Lozoraitis, pažymėdamas savo 
kalboj, kad bolševikai įvedė 
Lietuvoj ne tik fizinį, bet ir 
dvasinį persekiojimą, nes jie 
kėsinasi atimti iš žmogaus 
sielos ir širdies viską kas yra 
kilniausia ir gražiausia. Minis- 
teris pabrėžė, kad šiandieną 
lietuviai nereikalauja iš vaka
rų pasaulio kokio nors pasi
gailėjimo, bet tik dabartinės 
jų būkles pažinimo, ir supra
timo; šito supratimo lietuviai 
turi viltį daugiausiai rasti čia 
Italijoje, kur mūsų civilizacija 
visados rasdavo kilnių idealų, 
o ypač čia Romoje, kataliky
bės centre.

Po Ministério Lozoraičio 
kalbos sekė Profesoriaus Mag- 
nino, Tarptautinio Instituto 
Mažum ts Klausimams Spręsti 
Instituto generalinio sekreto
riaus žodis. Prof. Magnino 
kalbėjo apie dabar vykdomą 
genocidu Lietuvoje ir kituose 
Baltijos kraštuose, paremda 
mas savo paskaitą smulkiais 
duomenimis ir statistika Mi
nėjimas baigėsi Lietuviu Cen
trinio Komiteto Sekretoriaus 
J. Macevičiaus paaiškinimais 
apie Lietuvos okupacijos vyk 
dymą ir apie bolševikų slaptus 
paruošimus pirmiesiems išve
žimams. P. Macevičius ^avo 
pranešimą pailiustravo fotogrą 
fijorais, bestiališkai bolševikų 
nužudytų aukų.

nimo atstovų, tarp jų ir Indi
jos delegatas. Iš latvių ir estų, 
kaip nekaimynų, tedalyvavo 
tfd jų polit. institucijų atsto 
vai.

- JAV se nrnf. J. Brazaitis 
laikėsi vašingfone. Su min. 
P. Žadeikiu tarėsi veiksnių 
konferencijos, ir kt. aktuali
ais laisvinimo reikalais. Min. 
P. Žadeikis iš Vašingtono 
vyksta Londonan kur pirmo
joj liepos pusėj šaukiama Lie 
tuvos diplomatų konferencia. 
Joj bus svarstomi užsienio 
politikos klausimai.

Lietuvi,
Ar jau įsigijai 1952 metų 
Kalendorių — Metraštį?

Įsigyti galima «Mūsų Lietu 
vos» Redakcijoj av. Zelina 

706. ir kioskuose.
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Bendruomenės Choro Koncertas
Birželio m. 28 d. Centro 

Professorado Paulista salėje 
Liet. Kat Bendruomenės cho 
ras suruošė jau antrąjį šiais 
metais koncertą.
Programoj buvo choro dainos, 
solo, kvartetas. Programa bu 
vo pradėta tradicine daina, 
galima sakyti antruoju Lietu
vos himnu, Kur bėga Šešupė, 
kuri lietuviui taip artima ir 
miela, nukelianti jį į tos Še
šupės ir Nemune pakrantes, į 
lietuviškas sodybas.

Toliau choras dainavo ne
lengvą Lozanõ Cascata de ri 
sos, o mergaičių choras labiau 
šiai Brazilijoj mėgiamą irjpo- 
puliariausią, kartu ir liaudiš
kiausią, nors akūrėjas čia yra 
paskiras asmuo, Luar do ser 
tão.

Lietuviškame dainų reper
tuare nauja buvo Pasisėjau 
žalią rūtą J. Neimonto, Sas
nausko Karvelėli. Vieną ir 
kitą choras prityrusio dirigen 
to Al. Ambrozaičiu rankose, 
sugebančio interpretuoti kūrė 
jo idėjas, išgaunant ir švelni 
ausius níúansus, išpildė be 
priekaišto. Solo partiją daina 
vo V. Tatarūnas. Truputį bu
vo jaučiama jaudinimosi ir 
stoka drąsos, kaip įprasta yra 
sakyti, paspausti balsą. Bet 
po vieno kito viešo oasirody 
mo. scenoje jausis drąsiai ir 
galės švariai išpildyti pasiirn 
tas partijas.

Pirmoji koncerto dalis baig 
i i žinomu ir daugiausia publi 
l os bisuojamu, Z. Janušo 
Pempei.

Pianistė Rita A. Sprogis 
p iskambino pianu Fr Scho- 
peno Didysis Polonezas.

Solistė Henriqueta Ehlers 
sudainavo A. Costa Serenadą 
ir C. Arditti Bučkį.

Vvrų kvartetas, kurį Suda
rė J. Valavičius, St. Zacharka, 
AI. Boguslanskas ir J. Gaiga 
las, šiame koncerte buvo nau 
jiena ir dainavo niekad dar 
negirdėtus kurinius. Būtent: 
St. Graužinio — Jau praver
tos dvaro Stonio. Jo Dauk
nio — Svajonės — tango, ir 
Al. Ambrozaičio armonizuotą 
liaudies polką. Geriausiai, ti 
krai meniškai atliktas buvo 
įai tango.

Trečią paskutinę programos 
dalį išpildė choras sudainuo 
damas jau visiems žinomą 

ir visų labai mėgiamą. 
Paulausko jūreivių maršą. 
Toliau Štrauso Mėlynąjį Du
nojų.

Galop koncertą apvainikavo 
ištraukomis iš operos «Caval- 
leria Rusticana». Dainavo įžan 
gą, Siciliana, pokylio dainą. 
Solo partiją dainavo solistas 
K. Ambrozevičius, kuris po 
stipraus gripo ir- nuolat per
sekiojančio kosulio scenon 
lipo su tam tikru nepasi'.ikej 
mų. Bet savo partiją sudainavo 
ir suvaidino ekspresingai.

Bendras Įspūdis iš šių ope
ros ištraukų buvo visai geras. 
Tik kiek gadino įspūdi atsi 
derinęs pianas.

Bendrai vertinant koncertą 
reikia pripažinti, kad choristų 
ir chorvedžio yra Įdėta daug 
nuoširdaus darbo Jei kartais 
kaikurie veikėjai ir sakosi 
daug dirbą, tai choristai tikrai 
daugiau laiko ir energijos 
eikvoja chorui dalyvaudami 
bent pora kart savaitės metu 
velais vakarais ir kiekvieną 
sekmadienį, repeticijose.

Choras yra gausingas ir 
skoningos uniformos sudarė 
pasjgėrėtimo Įšpūdžio. Džiu
gus ir tas faktas, kad choras 
nuolat yra atjauninamas nau

Šiais metais Amerikoje Maratomo bėgimo nugalėtojai: Doro- 
te Flores iš Guatemalos miesto ir to pat vardo valstybės. 
Luiz Vasques taip pat iš Guatemalos. Trečia vieta teko ame 
rikiečiui Victor Drygall, iš New Yorko. 26 amerikoniškas my
lias, 385 sieksnius atbėgo per dvi valandas 31 minutę ir 53 sek.

jais choristais. Čia menui ir 
chorams aplinkuma yra labai 
nepalanki, choro vadovybė 
nuolat turi budėti, kak išveng
ti choro krizės. Daug yra jau 
nimo, kurie galėtų stoti choran 
ir puoselėti lietuvišką daina, 
bet stovi nuošaliai. Ir dar kas 
liūdniau, kad tėvai neragina.

Liet. Kat. Bendruomenės 
choras yra tikrai didelis pa
sididžiavimas ir garbe lietu
vių Brazilijoj.
Kalbant apie chorą ir jo 
gražu veikimą negalima nu
tylėti, kad tai yra jo veiklio
sios valdybos nuopelnas, kuri 
darniai dirba su maestro Al. 
Ambrozaičiu Choro valdybos 
nariai neieško sau garbės, nei 
kad jų vardas būtu dažnai 
linksniuojamas, bet ką dirba, 
dirba iš nuoširdaus pasiauko
jimo tėvynės Lietuvos garbės, 
vardo ir kultūros kėlimui ir 
garsinimui šioje svetimoje pa
dangėje.

Šiais metais choro valdybą 
sudaro: K. Ausenka, A. Bo- 
guslauskas, P. Šimonis, J. Va
lavičius ir V. Tatarūnas.

Po šio sėkmingo debiuto 
lietuviškoji visuomenė, kuri 
tikrai gausiai atsilankė kon- 
certan ir kultūriugai užsilaikė, 
lauks kito kvietimo.
Krsp.

Venancijus Ališas.

Laiškai Lietuviams
1’ Motinai.

Tu pagirta, kuri vaisių augini,
Kuri Lietuvai naujų teiki sūnų, 
Kad jos ginti eitų broliai septyni — 
Ąžuolėliai akim žydinčių linų.

Gudrūs priešai Tau kalbėjo su klasta:
— Kam vaikai? Juk jie — patrankom vien mėsa... 
Ir dažna mus lelijėlė — radasta 
Senio Malthus tebesižiūri «tiesa»...

Įvairiai užgniauš! gyvastį tautos:
Ir idėjom ir kardu, ir ugnimi 
Ir kada skersai jos kelio atsistos 
Messalina, kurios dantys kruvini

Nuo negimusių — nuo nekaltų aukų...
Į žvaigždes pakėlus veidą gūdžiai staugs:
— Jūsų kraują, jūsų sėklą aš laku!---------
Tas staugimas nuaidės ligi dangaus.

Tu pagirta, kuri vaisių augini, - 
Kuri Lietuvai naujų teiki sūnų, 
Kad iš naujo ją broleliai septyni 
Iš ugniavietės įpūstų pelenų.

MOKSLO PAŽYMĖJIMŲ
REIKALU ‘

Anksčiau kai kurie asme
nys kreipėsi prašydami išduo
ti pamesto atestato dublikato 
nuorašą, patikrinti bylas, ko
dėl pažymėjimas neišduotas ir 
panašiais reikalais. Tiems 
asmenims, kiek tada sąlygos 
leido, buvo pagelbėta.

Dabar archyvo medžiaga 
jau taip aptvarkyta, kad gali
ma tuo reikalu kiekvienam 
padėti. Taip visi tie asmenys, 
kurie mokėsi Vokietijoje ir 
kuriuo nors būdu neteko iš
duoto pažymėjimo ar dėl emi
gracijos nesuspėjo atsiimti 
jam priklausomo dokumento 
(o tokių yra), gali kreiptis į 
Pasaulio Lietuvių Archyvą, 
2601 W. Marquette Road, Chi
cago 29, Ill. U. S. A
< Kad butų galima greičiau ir 
lengviau padėti, besikreipian
tis turi nurodyti mokyklos 
pavadinimą, savo vardą ir 
pavardę, gimimo datą ir vietą, 
kurios klasės pažymėjimu 
suinteresuotas ir kuriais me
tais tą klasę baigė.

PLA Vadovzbė.

(«Iš Cascata Cristalina»)

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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Namai ant Smėlio.
Čia talpiname ištrauką Jur

gio Gliaudos romano laimė
jusio 1951 m. Čiurlionio an
samblio ir «Draugo» bendra
darbių klubo pirmąja premiją. 
Kiekvienam besidominčiam 
lietuviška knyga yra būtina 
romaną įsigyti ir perskaityti.

Red.

Skaidrieji rudens orai pa
kito liūtimis, supuvusiomis 
miglomis, pervedančia' šalta 
drėgme. Užgulė neperregimai 
tamsios drėgnos rudeniškos 
naktys. Neįžvelgiamoje tam
soje krito smulkūs lietus, kaip 
Slapioji migla. Mikroskopiški
eji vandens atomai šaltais 
garais pildė orą. Reti ir 
stambūs lašai sunkiai ir skar
džiai dundėjo stogo vamz
džiuose.

Pirmą kartą po Otono žuvimo 
dienos tokį rudens vakara aš 
išgirdau Hedvygą skambinant 
pianinu. Pianinas patraukė ją 
prie savęs, kaip liepsna pri
traukia drugelį. Aš nugirdau 
pirmus, silpnai akcentuotus 
akordus. Po jų ji paėmė kelis 
akordus ryškiau. Po to kuri 

laiką buvo tyla.
Aš buvau savo kabinete. 

Aš pakėliau galvą, sustojau 
skaitęs knygą. Aš laukiau 
godžiai. Su baime, kad ji sus
tos ir daugiau neskambins. 
Staiga aš pajutau, kad aš 
trokštu muzikos. Trokštu iš
siilgto Hedvygos skambinimo.

Sultingai pianinas pradėjo 
dainuoti. Hedvygos skambini
mą aš vadinu dainavimu; ji 
skambina tik jai vienai įgim
tu būdu. Kaikurie tai jai pri
kiša, vadina tai nepakankama 
drąsa. Bet mane jos skambi
nimas žavi ir užburia. Klavišų 
smūgis ateina taip švelniai ir 
minkštai, kad gaunamas sty
gos dainavimas, Pianinas, kaip 
didžiulis fantastiškas keturko
jis žvėris, dainuoja klusnus 
jos mažytė! rankai. Ir toji 
daina, švelniai, erzinančiai 
liečia mano nervus, lig kas 
juos apnuogintų ir liestų šalta 
ranka.

Tyliai, nešdamas sauvyje tą 
skambinimo žavesį, kaip pilną 
taurę, iš kurios bijojau išlieti 
ir vieną brangųjį lašą, aš 

išėjau iš kabineto ir nuėjau 
į salę, muziką.

Mūsų nedidelėje sa eje niau 
kėši prieblanda. Degė dvi 
elektrinės žvakės ties pianinu. 
Lengvoji Hedvygos figūra bu
vo apšviesta nuo veido, ir aš 
mačiau tiktai jos kontūrus 
prietemoje. Aš stovėjau prie 
durų, ir Hedvyga manęs ne
matė.

Muzika ėmė svaiginti. Min
tijimą viliojo migla; radosi 
svaigus, gretimas fiziškam ma
lonumui pojūtis. Muzikinė min 
tis pasidarė iaški sąmonei, ir 
pajutau girtuoklio pasitenkini
mą, kuris gavo svaigalo. Mu
zika, tai žiaurus, parbloškian- 
tis svaigalas.

Aš stovėjau prie durų, He
dvygos nematomas, ir man 
vaidenosi, kad aš vėl jaunas, 
kad prie pianino sėdi mano 
žmona ir skambina man kaip 
kadaise.

Klavišai dainavo.
Nejaugi viskas praėjo kaip 

sapnas? Nejaugi viskas, kas 
praeina, tampa nerealumu? 
Nejaugi viskas dingu, o aš 
tiktai to neralumo skeveldra?

Taip neseniai aš buvau jau 

nas, ir šioje pat salėje, toki
ais pat rudens vakarais skam 
bindavo mano žmona. Aš te
beturiu savyje tą jos skam- 
biniino žavesį; tą pagarbą 
jai, gimdančiai iš po pirštų 
garsus, teikiančius nerealinį 
gyvenimą, stebuklą, kilniausią 
ir slėpiningiausią iš žmogaus 
širdies kūrinių. Aš atsiminiau, 
kaip aš čia pat bučiavau mano 
žmonos rankas, tas dieviškas 
rankas, gymdančias muzikos 
garsus, atsiklaupęs prieš ją ir 
ją dievindamas. Atsakymu į 
tas pradriskusias minstis man 
suaidėjo dabartinio nebesu
grąžinamo praradimo pojūtis, 
skaudus našlaitiškas jausmas. 
Aš priėjau prie Hedvygos, 
apkabinau ją ir, bučiuodamas 
ją į jos minkštus purius plau 
kas, pajutau savo akyse gra 
žiančias jas ašaras. Ji nuste 
bo, nustojo skambinusi.

— Galbūt aš skambinau ne 
laiku? — paklausė ji manęs, 
galvodama kad jos skambini 
mas teikia man kančias.

— Tavo skambinimas man 
reikalingas. Tik išgirdęs tave 
skambinant, aš pajutau kaip 
jis man reikalingas, — pasa
kiau aš —. Juk aš toks vie

nišas, toks nelaimingas, kad 
turiu gyventi tik chimeromis.

Ji apkabino mane ir ėmė 
bučiuoti kaip motina, švelni
ai ir gailestingai.

— O tėve, jeigu tu žinotu
mei, koks gyvenimas negai
lestingas! Kaip jis žaidžia žmo 
gumi, kaip vaikas lėle. Kar
tais aš taip kenčiu, kad nė 
neandu žodžių viskam išreikš 
ti.

— Sakyk man, mano mer
gaite, tai lengvina kentėji
mą, — pasakiau aš, nustebęs 
jos žodžiais.

Ji akimirką patylėjo, liūd
nai man nusišypsojo:

— Tu toks nelaimingas. Aš 
nedarysiu tavo kančių dar 
skausmingesnių....

Ji pradėjo skambinti. Liū
desio ir kančios šydas dengė 
jos skambinimą kūrinį ir bu
vo suprantamas ir artimas 
man.

->•—.......■■■■»
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mieste buvo užpirkta žemės 
sklypas lietuviškai bažnyčiai. 
Išmokėjus skolas už žemę, ti 
kimasi pastatyti bažnyčią ir 
sukurti lietuvių katalikų cen 
trą. Nors komunistuojančių 
lietuvių ten yra gausiau negu 
kitose kolonijose, bet, kun. 
VI. Mikalauskui ir misijonie- 
riui T. J. Bružikui uoliai dir
bant, nemaža jų pradeda su
siprasti ir grįžti prie savo ti 
kėjimo ir lietuvybės.

KOMUNISTŲ NAUJA TAK
TIKA.

New York vyskupas pagelbi- 
niukas J. Sheen per pamokslą 
pareiškė, kad JAV komunistų 
parija paskelbusi savo nari
ams įsakymą brautis į Baž
nyčios organizacią, kad jie 
galėtu ją sprogdinti iš vidaus. 
Esą, taip pat raginami komu
nistai stoti į vienuolių ordinus.

Pas jį patį tūlas Maskvos a 
gentas buvęs atėjęs prašyti 
parašyti įvadą knygutei nu
kreiptai prieš bolševizmą. Ši 
os maskuotos komunistų veik 
los reikią saugotis.

Romos «11 Quotidiano» pra 
neša, kad priešrinkiminėje 
propagandoje komunistu pusė 
je stojęs buv. jėzuitas Ali 
ghiero Tondi, vienuoliu pasi
daręs pagal partijos įsaky 
mą.

KANADOJ

— Jurgis Daugirdas ir Loe 
nas Nekutavičius sėkmingai 
baigė Kingston’o.Out., Queens 
universitete statybos fakultetą 
ir išlaikė diplominius egzami 
nūs „Bachelor of Science“ 
laipsniu. Abu nauji inžinieriai 
tuojau gavo paskyrimus.

- Jautrus tautos reikalams. 
Toronto lietuviai yra jautrūs 
Lietuvos reikalams. Per praė 
jusius metus Toronto lietuvi 
ai suaukojo apie $1,500 Tau 
tos fondui.

SUDEGINO LENINO LAVONĄ

Stalino pirmosios žmonos, 
Kateriuos, giminaitis Budu 
Svanidze buvęs diplomatas pa 
rašė knygą, kurioje skelbia, 
kad 1942 m. Stalinas buvo 
labai susirūpinęs, kai jam pra
nešė, kad Lenino lavonas sti
priai genda. Stalinas bijojo, 
kad rusų tauta tai palaikytų 
blogu ženklu, jei lavonas vi
sai sugestų. Todėl, Stalino 
parėdymu, buvusi padaryta- 
nauja vaškinė figūra, visiškai 
atitinkanti Lenino bruožus, o 
gendantis Lenino lavonas —su
degintas. Vaškinis Lenino kū
nas buvęs padarytas slapta 
Kazaniuje.

LIUTERONAI GRAŽINA IŠ
PAŽINTĮ

Flensburge, Vokietijoje,įvy
ko Jungtinės Evangelikų Liu
teronų bažnyčios sinodas, ku
riame buvo nutarta į jų baž 
nyčios gyvenimą grąžinti 
išpažinties praktika. Tai liu
teronų bažnyčiai priklauso '12 
milionų Vokietijos žmonių, ji 
yra didžiausia Liuteronų baž- • 
nyčia Vokietijoje. Išpažinties 
jie nepraktikavo jau nuo 18- 
to sitmečio.

Stazys Maželis ir Eugenija Milauskaitė vestuvių dieną.SKAITYK IR PLATINK
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— Daug išėjo į ūkius. Daug 
Toronto lietuvių paskutinių 
dviejų metų bėgyje išėjo j ū 
kius, ypač nemaža į tabako, 
tapdami savininkais ar nuomi 
ninkais bei pusininkais.

NAUJOS KNYGOS

Industria e Comercio de Calçados

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

Rua Javaes, 719 - São Paulo

Sprindys & Čia
PARDUODA

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS, 
balso grynumas, skambumas

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

Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui

Nauja Nikeliavimo ir Kromavimo Dirbtuvė

P. J. MAŽETIJ
Specialybė automobilių ir sunkvežimių kremavimas 

Lietuviams nuolaida.

ADRESAS:

Rua Capitão Pacheco Chaves, 837 — (Vila Prudente)

SÃO PAULO

. Madeiras do Brasil

PERES &, PRANAS LTDA.
Importação — Exportação 

Raštinė: -Av. Churchill, 94 - 11.o and. - sala 111(1 
Rio de Janeiro - Fones: 52-0229 e 32-6265

Em Minas Gerais: įį
Peres & Cia. Ltda. - Leopoldina - R. Providencia. 71 á 

Jother Peres de Resende - São Pedro dos Ferros I
Amadeu Cesar Machado - Nanuque, Minas 1

A. Vilainis pasirodė su naií 
jais reportažais iš kelionių 
po Lietuvą, išleisdamas kny
gą “Žemaičiu Žemė” (Chica
go, 1952, pusi. 132). Kaip pa 
i antraštė pasako — daugi 
ausiai aprašomos Žemaitijos 
vietovės

Prisimena ią keliaujantį ag 
ronomą (grafą B. Gimbutą), 
kurs įkvėpėjam norą lankyti 
tolimas vietas, ir toliau gyvu 
pastabaus reporterio stiliumi 
daugįdomybių papsakoja apie 
Oginskius Rietave, aprašo 
Vaižganto pamėgtąjį Gon
dingos piliakalnį, Kretingos 
vienuolyno požemius, aprašo 
mas Palangos pajūrys, žygis 
žvejų laivu į jūrą ir pasako
jimai apie jų buitį, vyskupo 
Valančiaus gimtasai sodžius, 
S. Daukanto tėviškė. Žemai
čių Kalvarija, Marijos Peč 
kauskaitės gimtinė ir tėviškė, 
Lukšių ežeras — kuriame vie 
ninteliame Lietuvoje o vo 
randama gintaro. MedAėgalio 
kalnas, Kražiai, Vlado Putvio 
ūkis, Tytuvėnai, Šiluva, Ne- 
mklč v. Poškos
sodyba. Dariaus gimtinė.

Tai vis vietos žinomos iš 
literatūros ar istorijos paino
kų ir kiekvienam įdomu suži
noti, kaip jos atrodo mūsų 
dienomis. Autorius jas aprašo 
vaizdžiai, gausiai įpindamas 
padavimų pasakojimų. kas 
knygą padaro lengvą ir pa
trauklią skaityti mūsų jauni
mui (nors nevisur galima net 
išskirti, kur čia baigiasi tikro
vė, kur prasideda folklorinė 
medžiaga).
. Knyga nepaprastai gausiai 
iliustruota. Nedaug taip gausia, 
paveiksluotų leidinių iš viso 
teturime. Tebūtu galima tik 
pageidauti, kad būtų pridėtas 
Žemaitijos žemėlapis, kurs 
padėtų orientuotis.

Gražus paįvairinimas - fo
tostatinė kopija Pratarties, 
kur parodomas autoriaus ran- 
karštis: gaila, kad jame ne- 

1 mažai klaidų.
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KŲiKIA BALDŲ? KREIPKIS Į TAUTIEČIO 
J. L. Galinskas Lida.

B A L D Ų S A N D Ė L Į.
AV. DR. GIACAGLJN'l. 71-C — F. 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..

MOŠŲ LIETUVA Pusi. 5

Prie pat autobuso Nr. 93 sustojimo vietos

==®E

MEKANIKOS DIRBTUVE

JONAS VARNAUSKAS & FILHOS
Telefonas (recados) 3-0710

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

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

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

^‘''''HiwiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiinitniiiniiniiimiiiiuiiiiiiitiiiiiuiiiiiiiniiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiinitiiiiiiiiÈiiibiiniiiiriiitniiHiiiiiiiKiiiniiiiiiiiiiiiKiiiiiiiiiKiuiiiinnriti-^

RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 275 — 7 AND. — SALA 73 
g TEL. 34-7482 — SÃO PAULO |
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ĮKURTA 1890 METAIS
Išpildo meniškai įvairius foto darbus. Specialybė padidini

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

A R T H U R SCHMIDT
Priimami pakvietimai į namus — Senų portretų reprodukcijos 
RUA SÃO CAETANO, 447 —TEL. 4-5576 — SÃO PAULO

Produto da COMPANHIA PROGPFSSO NACIONAL . Rua Jose Paulino, 717 - Fone 51-7277 - São Paulo

_________________________

IT Laboratorio kanikos dirbtuvę šaltkalviai - 
——---------------- ----------------------------------  (sereleiro) atlyginimas geras

a L e i k c Ar n ic ii ir a ?'?pUk: Av- Ze'lna-714 -Iun
RUA BENJAMIN CONSTANT, 103 — São Caetano do Sul 
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©AJA Jf 
JÃ© J©IR©IE

APRENGIA vyrus nuo galvos iki kojų' 
Batai, skrybėlės, marškiniai, kaklaraiščiai, kojinės, lietsargiai; 

Taip pat batukai moterims ir vaikams. 
Viskas geriausios rūšies, patvaru, gražu ir pigu. 

IŠ FABRIKO TIESIAI VARTOTOJUI.

JORGE MATELIONIS
KRAUTUVĖS: 

Rua São Caetano, 526 * Rua São Caetano, 510
Fone 35-3260 São Paulo

VIENINTELIAI ATSTOVAI 
GARSIOJO VANDENS 

L I N D O Y A

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

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

IIRMACJ ©A ©IK IIE IR II

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINTOJAI
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baigėsi.

S. PAULO

8

šiais metais įvykg liepos mėn.
20 d. 15 vai. Rua Lituania, 67

1.
2.

A. Bliujienė, kuri prieš 
laiko skaudžiai apside- 
rauką dar teguli Hospi-

Vila 
gulė

Juozas Baužys, žinomas 
Zelinoj negociantas atsi- 
ligoninėn operacijai.

- Ona Kalinauskienė kle
bonijos statybai paaukojo 
Cr. 500,00

Moterystės luoman ruošiasi: 
Viktor Nikitin su Jadvyga 
MakuŠevičiūte, João Bugiato 
su Aldona Alionyte.

— Atostogoms j Vila Zelina 
iš poços de Caldas sugrįžo 
seselės M. Dolores ir M. Gio
vanni.

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

Moksleivių susirinkimas 
šaukiamas šį sekmadienį lie
pos mėn. 6 d. tuoj po 8 30 
vai. mišių.

kiek 
gino 
tas das Clinicas.

3
4. Ivanauskas M.,
5. '

6.
7.

3 d Vila 
mirė Anastazija

S®

Ml

VILAALPINAAVENIDA DR. GIACAGLINl, 34-C

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

MINĖJIMAS. Vyrų Brolijos
Dariaus ir Girėno minėjimas susirinkimas šaukiamas šį sek 

madieaj bus pusiau trečios 
yalondos po pietų. Dr. EI 
Draugelis skaitys įdėmią pas 
kaitą.VAKARAS

Lietuvių Sąjungos Brazili
joje tradicinis vakaras su pro
grama ir šokiais įvyks š. |m. 
rugpjūčio mėn. 19 d. Rua Li
tuania, 67

PAIEŠKOMI.
Ambrulevičienė Magdė, 
Audziejus Kazimieras, ki
lęs iš Širvintų, 

Čemarka Vytautas,

Vaitkų., VI.,
Jusevičiai Vladas, 
Petkevičiai Antanas ir 
Adafina,
Lukaitis Evaldas.

Ieškomieji arba apie juos 
žinantieji maloniai prašomi 
atsiliepti j:

Consulado da Lituania
R Jaguaribe, 477 S. Paulo

— Liepos mėn.
Anastacios
Šiaučiulieūė, 49 m. amžiaus, 
debeikietė. Mirė staiga, širdies 
liga. Paliko nuliūdime vyrą 
Antaną, dukterį Teklę Trum- 
pienę ir sūnų Petrą.

— Liet. Kat. Vyrų Brolijos 
dūmkių varžybos
Pirmą vietą laimėjo Povilas 
Pavilonis - 63 taškus: antrą 
- Andrius Bartoševičius su 52 
taškais: trečią - Pranas Šukys 
50 taškų.

Laimėjusiems, per numaty
tą arbatėlę, bus įteiktos pre
mijos.

lIjĮilliilliilhilliilhilliiliiiiiiiihiiliiĮliriliilhilhilliuiiiiliiiinliiiiiiiiiulliilliilliilhilhilliilliilhilliilluIIiiIIiiIIiitliOiiiiiiIlHlli.illiilliilliiIlnlIiilliillĮilliĮlĮt

IRMAOS

Contratos de- locação 
Cartas de Fiança 
Requerimentos 
Balanços 
Alvarás diversos' 
Seguros de Fogo e 
Seguros de; acidentes \ 

ás 19 horas.

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

' HORÁRIO das

BAUŽYS
Registrado no C.R.C. sob o n.o 551

AVENIDA ZELINA, 749 — VILA ZELINA

— Žvaigždės ir Laiškai Liet, 
skaititojai prašomi atsiimti sa 
vo laikraščius sekmadieniais 
zakristijoje,

Tai pat yra gauta «Aieitis 
geguže mėnesio.

— Gudanavičių šeima pra 
neša, kad už Joną Raupelį 
ir už Gudanavičių šeimos mi 
rusins liepos mėn. 9 d. 8 vai. 
Vila Zelinos bažnyčioje bus 
atlaikytos egzekvijos-mišios. 
Gimnes ir pažįstamus kviečia 
dalyvauti.

Af A. Jonas Raupelis

MARYTE VAGNERYTE - PRA
MONĖS KARALIENĖ

22 birželio I. R. F. Matarazo 
fabrike, São Caetano do Sul, 
buvo suruošta didelė šventė, 
kurios metu buvo renkama 
«Pramonės karalienė». Tarp 
brâziliu kandidačių į karalie
nes buvo išstatyta ir ponų 
Vagneriu, Vilos Zelinos gy
ventojų, 17 metų dukrelė Ma
rytė, dirbanti tos įmonės raš
tinėje. Ir štai musų Marytė 
laimi karalienės vainiką. Be 
to, gauna aukso laikrodėlį, 
albumą ir 8 metrus šilko do
vanų.

Mums, lietuviams tai yra 
ypatingai malonu, nes Marytė 
Vagneryėt pavyzdinga lietu
vaitė. Ji ne tik dirba, bet ir 
vakarais mokosi konservato
rijoj bei specializuojasi šokio 
mene. Be to, ji šoka scenoje 
lietuviškuose parengimuose, 
o taip pat nemokamai paruo
šia Dr. Vinco Kudirkos vardo 
mokyklos mokines, kurios, 
drauge su savo mokytoja šok
damos įvairius baleto nume
rius, maloniai nuteikia žiūro
vus.

Marytė, paklausta, ar paten
kinta «Rainha da Industria» 
titulu, atsakė linksmai:

— Aš tuo labai džiaugiuos, 
kaipo lietuvė, galėsianti išti
sus metus būti darbininkių 
brazilių užtarėja. Na, ir man 
patiko, kad pats conde Mata- 
razzo mane išvedė šokti.

Maryte Vagneryte

YRA LAIŠKU
Audoai Antanaitytei, VI. 

Pociui. V. Pundzevičiui, Z. 
Levickienei, J. Bliujui, Ev. 
Lukaičiui, prof. M. Sipanavi- 
čiui.

Pažįstamus sutiksi, linkmai laiką praleisi, 
vertingų daiktų loterijoj laimėsi atsilankydamas į

EEIRAWilJU,
kuris bus visais liepos menesio šeštadieniais ir 
sekmadieniais Vila Zelinoj už . bažnyčios prie 
mokyklos.

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

— Kermošiaus paruošiamie 
ji. darbai eina visu smarku
mu. Barakai statomi P. Šimo 
nio vadovybėje, eleketrosįve 
dimu rūpinasi K. Musteikis 
talkinant A. Pisarayičiųši, J. 
Saldūnui, A. Kinduriui

Nuvykę Į Santos, Praia Jose Menino 
neužmiršk pasinaudoti šeimyniniu
Pensionu «Sete de Setembro»

Virtuvė pirmos rūšies. Užkandžiai duodami 
bet kuriuo metu

Pensiono savininkas LILIAN KOTCHENKO

RUA SANTA CATARINA, 22 - SANTOS JOSÉ MENINO ,
FONE 4-3570

.įSŽHi f■i
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