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BRAZILIJOJE

Liepos mėn. 3 d. iš Austri
jos, per Afriką, Brazilijon 
atskrido Amerikos valstybės 
departamento (užsienio rei
kalams minsieris) sekretorius 
Dean Acheson. Šio vizito tiks
las buvo sustiprinti gerosios 
kaimynystės ryšius, kurie yra 
svarbūs taikos, o dar svarbes
ni karo metu. Amerikai yra 
svarbų, kad ji turėtų tvirtą 
užnugarį. Brazilija tiek savo 
teritorija, tiek gyventojų skai
čiumi vra didžiausia Pietų 
Amerikos valstybė. Turi daug 
žemės tunų, strateginių žalia
vų. Jos uostai ir aerodromai 
yra didelės strateginės vertės 
karo metu. Natai .nuo Afrikos 
skiria vos 1800 kilmetrų. Bra
zilijos pajúrys tesiabi nema
žiau 6U00 kilometrų.

Brazilija neveda separatis
tinės politikos, kaip jos kai
mynė Argentina. Ji yra įsi
jungusi į Vakarų pusrutulio 
gynimą. Todėl yra daug ben
drų politinių ir strateginių- 
reikalų, ypatingai galimo karo 
i t veju.

Visa didžioji spauda labai 
palankiai vertina vyriausybės 
vedamą užsienio politiką. Pa
vyzdžiui toks rimtas didelis 
ir Įtakingas dienraštis kaip 
«O Estado» 8 d. liepos rašo, 
kad siauras ir aklas naciona
lizmas nėra patriotizmo įro
dymas. Tikrasis patriotizmas 
rodo mums, kad negalime gy
venti izoliuoti ir kad esame 
verčiami dauginti ir stiprinti 
tarptautinius santykius. Tau
tų priklausomybė vienų nuo 
kitų yra faktas su kuriuo rei
kia skaitytis. Nėra galima, 
kad kuris kraštas, kad ir ga
lingiausias kariškai ir ekono
miškai, gyventų atsiribojęs 
nuo kitų. Net ir Amerika.
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Kas siūlytų Brazilijai nepa
lankumo politiką su kitais 
kraštais, siūlytų pačia pra
gaištingiausią politiką. Be 
svetimšalių negalime gyventi 
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Motors do Brasil S. A
Ją pamatyti gali kiekvieną kermuošiaus 

dieną Vila Zelinoje.
Pelnas skiriamas klebonijos statybai.

ir išnaudoti esamus žemės 
turtus.

Pats gyvenimas šiandien 
verčia mus pasirinkti derno 
kratijas, kurioms vadovauja 
Amerika, a»-ba totalitarizmo 
bloką, kuriam vadovauja so
vietai..

Panašiai rašė ir visa kita 
spauda, išskiriant komunisti
nę diriguojamą iš Kremliaus 
Aukštas svetys aplankė ir 
São Paulo, iš kur 8 d. išskrido 
atgal Atnerikon.

— Jungtinių Tautų aviacija 
vėl bombardavo Korėjoje Cho 
sen elektros jėgaines, kurios 
buvo mėginamos atremontuo
ti.

Meksikoje.
Liepos mėn. 6 d. Meksikoje 

buvo prezidento rinkimai, ir 
kurie praėjo ramiai. Laimėjo 
vyriausybės kandidatas Ruiz 
Čortinez. Kairysis sparnas, 
vadovaujamas komunistų pra 
dėjo krašte kelti riaušes. Są
ryšyje su tuo buvo 500 areš
tuotų ir 4 užmušti. Vyriau'sy- 
bė yra padėties šeimininkė. 
Meksikoj dar yra labai demo 
kratiškų įstatymų varžančių 
katalikams laisvę.

— Prancūzijoje vyriausybė 
imasi griežtų priemonių prieš 
komunistus.

Gen. De Gaulle partijoje 
įvyko skilimas. 26 atstovai par 
lamente sudarė nepriklauso
mą grupę, kurie balsuos nepri 
klausomai nuo partijos nuro
dymų. Atsiskyrusi grupė remia 
dabartinės vyriausybės politi 
ką.

ARGENTINOS NEPRIKLAU
SOMYBEI 136 METAI.

Liepos mėn. 9 d Argentina 
švenčia savo tautinę, išsilais
vinimo šventę. Jos nepriklau 
somybė buvo paskelbta 1816 
metais liepos m. 9 d.

S’ryšyje su ekonominiais 

sunkumais nuo didesnių viešų 
iškilmių susilaikyta Argenti
na yra pažangiausia P. Ame
rikos valstybė. Bet paskuti
niais metais, pradėjus vesti 
separatistinę politiką, pakliu
vo j ekonominius sunkumus. 
Pinigas smarkiai krito. Prieš 
trejetą metų už pezą buvo

Grėbėm šieną 

mokama penki kruzeirai, o 
dabar pezą galima pirkti už 
vieną kruzeirą.

Argentina yra vienintelis 
pietų Amerikoje kraštas, kuris 
suspendavo Baltijos valstybių 
pasiuntinybių veikimą, bea- 
bejo Maskvai padarius tam 
tikrų pasiūlymų.

— BERLYNE vâkaru zonoje 
komunistai pavogė žinomą 
garsų advokatą Walter Linse, 
kuris prieš kurį laiką buvo 
atbėgęs čia iš rusų zonos, 
kur yra suorganizavęs «lais
vųjų juristų» sąjūdį. Jį pavo
gė atvykę automobiliu komu
nistai iš rusų zonos.

Amerikos komandantas pa
siuntė rusų komandantui pro 
testo notą reikalaujant pa
leisti pagrobtą advokatą.

- Venezuelos sostinėj Ca
racas buvo jaučiamas stiprus 
žemės arebėjimas.

— Šiomis dienomis Europoj, 
o ypač Vokietijoje siautė la
bai dideli karščiai. Nu? karš 

čių mirė apie pora šimtų 
žmonių.

AMERIKOS RESPUBLIKONŲ 
partijos užsienio poli

tikos PROGRAMA

Kadangi nuo Amerikos už
sienio politikos priklauso ir 
Lietuvos likimas, todėl yra 
svarbu žinoti kokios politikos 
laikytųsi respublikonai, jei 
jiems pasisektų paimti valdžią 

per visa dieną.

į savo rankas rinkimų keliu. 
Todėl čia ir duodame san
trauka jų užsienio politikos 
programos priimtos šią savai 
tę nėr partijos visuotinį šuva 
žiavimą Čikagoje.

Pirmiausia kritikuojama de 
mok ratų vyriausybė, kuri blo 
gai naudojo valdžią ir presti 
žą kokį Amerika ‘.urėje pasi 
baigus antram pasauliniam 
karui. Šiuo laikotarpiu dau
giau 50ft milijonų žmonių tapo 
komunistų pavergti tikslu pa 
vergti visą pasaulį. Vyriausy 
bės žmonės pralaimėjo taiką 
laimėję karą, kuris tiek daug 
aukų pareikalavo. Visos vil
tys buvusios karo metu dingo. 
Apelido draugiškas tautas, 
kaip Latviją, Lietuvą, Esitiją, 
Lenkiją. Čekoslovakiją, kuri
as okupavo komunistinė Rusi 
ja. Iš nacionalistinės Kinijos 
vyriausybės pareikalavo, kad 
Mandžiūriją su jos uotais per
leistų Rusijai.

Reikalavo, kad komunistai 
būtų priimti į nacionalistinės 
Kinijos vyriausybę. Ir galop 
atsisakė suteikti Kinijai kariš

ką pagelbą nors parlamentas 
tai buvo patvirtinęs. ’Tokiu 
būdu drauginga Kinija tapo 
Amerikos priešu. Užmiršo vi
sus pažadus išeinančius iš 
Atlanto cartos. Pergalė buvo 
pakeista nauju priešu, nauju 
karu, nauja prievarta.

KORĖJOS KARAS.

Iš pietų Korėjos atiravkė 
ten buvusios Amerikoskariuo- 
menės dalinius prieš gresian
čią komunistų okupaciją. Vie
šai skelbė, kad Korėja nėra 
mūsų problema. Ir kada ko
munistai ją puolė, reikėjo 
grįžti jos ginti. Ligi šios die
nos ten paguldė galvas 110 
tūkstančių amerikonų. Jei būt 
buvę kiek pramatymo šio 
karo būt buvę galima išvengti.

PAŽADAI

Respublikonai žada išeiti su 
aiškiai apibrėžta politika Žada 
pašalinti netikusius valdinin
kus, išvalyti valdžios aparatą.

Brazilijoje
t >

Liepos mėn. M. d. buvo 
atvykęs São Paulo respubli 
kos prezidentas Getulio Var
gas, kuris buvo São Paulo 
gubernatoriaus garbės sve
čias. Ta proga Brazilijoš 
valstybės galva aplankė Cu- 
batoną bei Santos, kur stato
mos žibalo valymo mašinos 
-rafinaria. Vizitas truko pora 
dienų.

— São Paulo estadas iškil
mingai minėjo konstitucionalis 
tų 1932 m. suruoštą prieš fe- 
deralinę vyriausybę sukilimą. 
Tuomet vyriausybės pryšąky 
je, perversmo keliu paėmęs 
valdžią, buvo dabartinis pre
zidentas. Valdinės įstaigos 
nedirbo.

' ■ z' i 1 L, •

— São Paulo elektrifikaci
ja varoma sparčiais žingsniais 
Be jau pradedamos statyti 
Salto Grande elektros jėgai
nės, São Paulo gubernatoriaus 
keturmečio plane yra dar pa 
našios stoties pastatymas Bar 
ra Bonita.

— São Paulo mieste yra 
galimas priverstinas elektros 
taupymas, nustatant kiekvie
nam vartotojui kvotą, nes lais 
vas taupymas nedavė laukia
mų pasekmių.

— São Pauly lankęs Ame
rikos valstybės departamento 
sekretorius Dean Acheson 
buvo apsistojęs finansų minis 
terio Horacio Lafer namuose. 
Komunistai tą dieną kaiku- 
riuose priemiesčiuose buvo 
išmėtę atsišaukimų.
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Kaip Paminėti Tragiškieji
Birželio

Ir šiemet, kaip kiekviene- 
riais metais,tragiškieji birželio 
įvykiai (12 metų nuo Pabalti
jo okupavimo ir 11 m. nuo 
deportacijų pradžios) tiek pa 
čių pabaltiečių, išsisklaidžiu
sių po visą pasaulį, tiek ir 
svetimtaučių buvo visur tinka 
mai paminėti su liūdesiu ir 
drauge ryžtu visa daryti, kad 
minimieji kraštai būtų ju i 
greičiau išlaisvinti, juose sus 
tabdyta tautžudyhė, atšauktos 
okupacinės pajėgos ir grąžin 
tos visos laisvės. Visur, kur 
tik esama lietuvių, latvių ir 
estų, nuo Stockholmo iki 
Los Angeles - visur tomis 
dienomis buvo už išvežtuosius 
laikomos pamaldos, suruošti 
jų minėjimai, skaitomi prane 
Šimai ir atsiminimai, priimtos 
rezoliucijos ir protestai, skel 
bią laisvajam pasauliui tiesa 
už negalinčius prabilti paverg 
tuosius tautiečius tėvynėje ir 
išbarstytus po plačiausias Si
biro darbo vergų stovyklas. 
Tenka pažymėti, kad šiemet 
visi pabaltiečiai, kur galėda
mi, minimuosius įvykius sten 
giasi minėti ir išeidami dau
giau, nei kitais metais, į sve 
timuosius. Tuo būdu visų tų 
minėjimų ir protestų gautasis 
įspūdis yra dar efektingesnis: 
su jais drauge savo liūdesį ir 
bolševikų siautėjimu pasipik 
tinimą reiškė taip pat daug 
žymių bažnytinių pareigūnų, 
valstybės vyrų, politikų, span 
dos žmonių ir plačiosios visuo 
menės.

Pačius išvežimus, šiurpu 
baltų likimą, reikalą kuo grei 
čiausiai ateiti minimiesiems 
kraštams į pagalba viena ar 
kita forma taip pat paminėjo 
50 kalbų Amerikos Balsas ir 
kiti radijai, taip pat Vokieti
jos, Vatikano, Romos, Pary
žiaus ir kt. radiofonai, žymi
ausios pasauly spaudos agen 
tūros, ypač prezid. Trumano 
ta proga tartą pabaltieč.iams 
žodį, ir įtakingiausi spaudos 
organai. Lietuviu spauda ta 
proga paskelbę VLIKo atsišau 
kimą, taip pat mūsų diploma 
tų, valstybės vyru, politiku.
žurnalistų straipsnius ir pareiš 
kimus.

VOKIETIJOJE tragiškųjų į 
vykių dieną per Pietų Vokie 
tijos radiofoną Stuttgarte, ke 
Įlomis progomis prisiminus 
tragiškuosius įvykius, buvo 
paskelbtas URT Valdytojo 
prof. Z. Ivinskio žodis į savą 
jį kraštą lietuviškai ir pareiš 
kimas vokiškai, taip pat ati
tinkami pareiškimai savomis 
ir vokiečių k. latvių min. Lie 
pinio ir e«tų pulkininko Ja- 
cobsono. Tais pranešimais ar 
net atskiromis programomis 
minimuosius įvykius taip pat 
paminėjo amerikiečių karinis 
siųstuvų tinklas Europoje AF 
N. LE siųstuvas Mūnchene, 
Bavarų siųstuvas perdavė da 
lį baltų suruošto Mūnchene 
minėjimo iškilmių. Berlyno 
Rias davė su latvių min Lie 
piniu posikalbėjimą, išveži
mus priminė taip pat Kolno- 
NWDR ir kt. radiofonai. Vo
kiečių spauda tomis dieno
mis tiesiog mirgėjo nuo įvai
riausių apie baltus ir jų liki
mą pranešimų. Būdingesni iŠ 
jų duodami skyrium Centri
nės Baltų Tarybos vardu į 
vokiečių visuomenę buvo pas 
kelbta atskiras atsišaukimas 
vokiečių k. Atskiri minėjimai 
vienu pabaltiečių arba drau 
ge visų 3 tautų, į kuriuos bu 
vo pakviesti taip pat vokie
čių ir kt tautybių atstovai, 
buvo suruošti Mūnchene, 
Wehnene ir kt.

įvykiai
Pažymėtinas platesnio mas 

to Baltų Centr. Tarybos var
du pirmą kartą suruoštas tos 
rūšies minėjimas Bonnoje, 
vokiečių fed. vyriausybės, 
parlamento; dipl. korpo ir 
spaudos centr. būstinėje. Bir 
želio 18 d. 10 vai. Bonnos ka 
tedroje pontifikalines mišias 
atlaikė kard. Frinso pavaduo 
tojas Kolno vysk, koadj. Fer 
che, pats tremtinis, iš Silezi 
los išvytas vokietis pabėgę 
iis, o pamokslą pasakė vokiš 
kai, įterpdamas kelis žodžius 
lietuviškai, kapucinas, 12 me 
tų išbuvęs Lietuvoje. Žmonių 
susirinko gausiai, veik visi - 
buvo vokiečiai. Iš lietuvių, be 
vadovybės, dalyvavo dar Kai 
serslauterno ir iš Bad Kreu- 
zeno liet, kuopų dalinys, iš 

Gražusis Kauno miesto vaizdas.

amerikiečių - jų, kaip jų cen 
tro atstovas, centro karinin
kas. Evangelikams pamaldas 
atlaikė Bonnos un-to prof. H. 
Gollwitzeris.

BELGIJOJE taip pat buvo 
prisiminti tragiškieji birželio 
įvykiai: Už išvežtuosius Til- 
leur-L’ėže ir Zwartberge buvo 
atlaikytos pamaldos. Plačiau 
ši liūdna sukaktis bus minima 
rugsėjo mėnesį.

JAV se buvo suruošti itin 
platūs ir gausūs minėjimai 
visose lietuvių kolonijose, iš 
jų žymiausią -New Yorke su
ruošė bendras pabaltiečių ko
mitetas. Prie Sov. S-gos ats
tovo J. 'I’autose J. Maliko 
būsto buvo suruoštas vienos 
valandos pikietas su plakatais, 
sukėlęs gyvą ypač spaudos 
susidomėjimą. Pats būstas 
atrodė lyg išmiręs, tik kai 
visi plakatai prieš būsto lan
gus buvo fotografuojami, už 
užuolaidų pasirodė nemato
mos rankos. Pats protesto 
sus-mas buvo sušauktas mies
to salėje, kur. be balti: ir 
žymesnių amerikiečių, taip 
pat gausiai dalyvavo svetimų 
pavergtų tautų atstovai. So
vietinio žiaurumo aukos pa
gerbtos atsistojimu, o lietuvių 
choras sugiedojo «Kritusiems 
karžygiams». Pabaltijo Vals
tybių vad. Laisvės Komiteto 
vardu žodi tarė V. Sidzikaus
kas. Ta proga buvo taip pat 
perskaityta iš prezid. Truma- 

no gauta telegroma, skirta 
Pabaltijo valstybėms.

New Yorko valstybės gu
bernatorius Tomas E. Dewey, 
žymus amerikiečių valstybi
ninkas, savo ofic. deklaracija 
paskelbė 1952 m. birželio 15 
d. Baltijos Valstybių Laisvės 
Diena; John Foster Dulles 
savo laiške pabrėžė, kad so
viet. komunizmo ti ran i ja yra 
žiauriausia iš pasauly žinomų
jų. Jos iškilmingos, bet tra
giškos liudytojos yra baltų 
tautos. Kandidatas į JAV pre
zidentus AverellisHarrimanas 
pareiškė matąs tą dieną, kada 
Pabaltijo kraštai pakils vėl 
laisvi ir nebevaržomi korn. 
pančių. Taip pat gauti palan. 
kūmo pareiškimai iš senat- 
Lohmano iš New Yorko. LĖK 
vicepirmininko Dolbearės, 
buv. Vengrijos min. pirm. F. 
Nagy ir kt Sus-mas taip pat 
priėmė protesto rezoliuciją 
prieš Pabaltijo kraštų okupa

ciją, drauge pareiškiančfą vi
sų pavergtųjų tautų solidaru
mą ir padėką JAV vyriausy
bei už toje kovoje teikiamą 
paramą. Liūdnuosius birželio 
įvykius New Yorke paminėjo 
ir Laisvųjų Žurnalistų Fede
racija. Minėjimui vadovavo J. 
Bolevičius, kalbas pasakė įta
kingas JAV kongreso narys, 
be to. prof. K. Pakštas, taip 
pat estų, latvių, vengrų ir kt. 
kraštų žurnalistų atstovai. Per 
minėjimą buvo priimtos dvi 
rezoliucijos, drauge pareiš
kiant padėką JAV vyriausy 
bei, kaip nepripažins ir Pa
baltijo pavergimo, taip pat 
už įvedimą per AB į Pabaltijį 
ir kt. kraštus transliacijų, 
įgalinančių išgirsti tiesos žodį 

Vienas iš daugelio Lietuvos gražių vaizdelių

taip pat pavergtose tėvynėse. 
Panašūs pareiškimai ir rezo
liucijos buvo taip pat priimti 
visoj eilėj kt. vietovių.

JAV didžioji spauda, radijai 
ir televizija viena ar kita 
forma paminėjo tragiškuosius 
įvykius, pailiustruodama juos 
gausybe foto nuotraukų ir 
atskirų tremtinių pareiškimų. 
Politikams ir vokiečių visuo
menei buvo suruoštas didžio
joj Bonnos un-te salėj. Jos 
priešaky buvo iškabinti sim
boliški skaičiai: 1941. VI. 14. 
Minėjimą Baltų Centr. Tary
bos vardu atidarė latvių min. 
R. Liepinė, po jo -kalbas 
pasakė Baltu Instituto vardu- 
vokiečių prof. Ipsen, LB Vo
kietijos krašto valdybos pirm. 
Pr Zunde apie Pabaltijo Gol
gotą ir pasižymėjęs vokiečių 
social demokratų veikėjas jų 
parlamento ir Europos Tary
bos narys prof. Dr. Brill 
uždaromąjį žodį tarė estų 
atstovas pulk. H. Stockelsy.

Žymų publikos daugumą su
darė vokiečiui, kurie astilan- 
kė gausiai ir gyvai domėjosi 
iškeltosiomis problemomis. 
Ypač didelę meilę lietuviams 
ir kt baitams savo žody pa
reiškė prof. Ipsenas, pažymė
damas, kaip su jais susipažino, 
per 2-jj karą Rytuose vokie 
čiai rado miestus Lietuvoje 
jau išvaduotus etc. Buvo ne
pasigailėta aštraus žodžio ir 
nacių vestai pragaištingai po
litikai.

PRANCŪZIJOJE centrinis 
minėjimas buvo suruoštas bir
želio 18 d. Paryžiuje Spaudos 
komunikate išsamiai atvaiz
duojama Pabaltijo valstybių 
ir tautų tragedija ir drauge 

paaiškinama, kodėl minimuo
sius trėmimus ir jų kraštų 
okupacijas pabaltiečiai mini 
visame pasaulyje. Tenka pa
žymėti, kad šiemet ši minėji
mą globojo Prancūzų Laisvo
sios Europos Komitetas.

Lietuvos ir kt. Pabaltijo 
kraštų užgrobimas bei depor 
tacijos buvo ypatingai pami
nėtos per Vatikano ir Italijos 
radijo stočių lietuviškąsias 
programas. Vatikano irRomos 
siųstuvai minėjimą pravedė ir 
kitomis kalbomis. Italijos 
valst. radijas tat paminėjo i 
talų k. savo žinių programoje 
ir spaudos apžvalgoje. Kata
likams skirtoje valandėlėje 
buvo kalbėta apie Lietuvą 
ištisas 15 minučių.

Svarbiausią vietą mums 
skaudžių įvykių minėjime 
užėmė Italijos spauda. Visi 
Romos dienraščiai paskelbė 
apie minėjimą pranešimus su 
mums pilnais palankumo ir 
gilios užuojautos žodžiais, pas 
merkdami soviet, genocido 
politiką. Patys svarbieji dien 
raščiai, kaip «L’ Osservatore 
Romano», «II Tempo», «II Quo 
tidiano», «11 Messaggero» ir 
kt., surado progą tarti mums 
palankų žodį. Ilgą straipsnį 
ap'e Lietuvą įsidėjo valdžios 
organas «II Popolo». kuris 
pirmame puslapyje, šalia gen. 
Ridgway sveikinančio jo apsi 
lankymo proga straipsnio, įsi 
dėjo V.M. daugiau kaip 20Ü 
eilučių straipsnį didele an
trašte: «Tragiškos lietuvių 
tautos matinės: lietuviai pa
vergti, bet nepalaužti». Straips 
ny dokumentais įrodoma So
vietų seni kėslai į Pabaltijo 
valstybes ir apžvelgiama da
bartinė padėtis, pažymint, kad 
Sov. Sąjunga įvykdė tarptau
tinį nusikaltimą. Sovietų pasta 
lytoji marionetinė vyriausybė 
yra antikonstitucinė, todėl vi 
si jos aktai neturi jokios ju
ridinė vertės. Toliau oficiozas 
apkaltina sovietus genocido 
nusikaltimu lietuvių tautai ir 
kt. Pabaltijo valstybėms, cituo 
jamos deportacijų datos ir 
skaičiai, iškeliami ju barba
riški metodai ir t’kslai. Tain 
p it pažymima, kad lietuviai vi 
šokiais būdais kovoja prieš 
tautžudvbę ir kad jau Nūren 
berge VLlKas turėjo drąsos 
apkaltinti Sovietus nusikalti
mais žmoniškumui, įvykdytais 
Lietuvoje Toliau ypač iškelia 
ma lietuvių rezistencija prieš 
užgrobikus, VLIKo veikla, pa 
žymint, kad jis yra sudarytas 
iš visų demokratinių partijų, 
kad turi mandatą iš krašto 
atstovauti Lietuvai užsienyje, 
kad su savo Vykdomąja Ta 
ryba atlieka teisėtos Lietuvos 
funkcijas tremtyje, iškeliama 
Lietuvos diplomatų bei Ame
rikos Lietuvių Tarybos veikla 
ir krašto viduje Lietuvos par 
tizanų kovos už laisvę Straips 
nio gale pabrėžiama, kad jau 
artėja ’alkas. kada Sovietai 
turės atsakyti už savo darbus 
Lietuvoje ir kituose Pabaltijo 
kraštuose. Strainsnis baigia-' 
mas šiais reikšmingais žodži 
ais: «Praeina tironai, bet tau 
tos nemiršta:» Straipsnio tu
rinys ir jo įdėjimas pirma
jame puslapy, šalia straips
nių apie gen. Ridgway, turi 
ypatinga reikšme ir parodo 
drąsu italu valdžios nalanku- 
mą Lietuvai. To straipsnio iš 
dava didžiulis Romos dienr.„ 
«11 Tempo» hirž. 17 d. veda
majame, kalbėdamas apsigy
nimo ir ginklavimosi reikalais, 
sumini Lietuvos. Latvijos ir 
Fstiios likimą ir reikalauja 
ginkluotis prieš soviet, impe
rializmą. o 19 d vedamajame, 
pavadintame « N ü r nber ga s »,
apkaltina Sovietus nusikalti
mais taikai, žmoniškumui, taip 
pat karo nusikaltimais Lietu-

(Nukelta į 3 pusi.)
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yoje, Latvijoje, Estijoje ir 
kituose užgrobtuose kraštuo
se, siūlydamas iškelt Sovie
tams antrąją Niirnbergo by
lą.

— Aptarus Rytų Europos 
Sąjūdžio konferencijos Lon
done rezoliucijas kultūros ir 
švietimo reikalais, nutarta 
taip pat Įteikti dar ir bendrą 
visų trijų tautų sąmatąir ben 
drą memorandumą Europoje 
likusių intelektualų reikalu. 
Pirmąja Pabaltijo jaunimo ko'n 
ferencija norima taip pat su
pažindinti jos dalyvius su vi
sa eile tautinių problemų. 
Konferencijoje iš kiekvienos 
tautos dalyvautų po 50 75 žino 
nes. Su Pabaltijo ir kt.. Sovie 
tų užimtų kraštų vokiečių 
tremtinių or-jomis nutarta pa 
laikyti korektiškus informac. 
pobūdžio santykius. Latvių 
atstovai pasižadėjo sutvarky
ti, kad latvių žemėlapiuose 
Vilnius nebūtų žymimas už 

Medicinos studentai operacijų salėje.

Lietuvos sienų, taip pat būtų 
nurodomos, administr. siena, 
1920 siena ir 1939. X 10 su 
vėlesniais korektyvais. Aptar 
tas taip pat JTO rudens sesi 
jos klausimas. Kita tos rūšies 
konferencija šaukiama liepos 
26 d.

—- Iš Sibiro ištrūkę gyvi 
liudininkai tvirtina, kad daug 
pabaltiečių, tarp jų ir lietuvių, 
ištremtų į Kazachstaną, ypač 
per karą, ten mirė badu.

— Gautosiomis žiniomis. Lie 
tuvoje. Gudeliuose prie Bal
bieriškio, mirė Gudelių klebo
nas kun. Aleksandravičius.

— «Newsletter» Nr. 281/82 
skelbia, kad, paskiausiomis 
žiniomis, raud. armija pradėjo 
statyti stovyklas, aerodromus 
ir nusileidžiamąsias aikštes 
tarp Vilniaus, Lentvario ir 
Trakų. Tuose naujai {ruošia
muose kariniuose punktuose 
kuriama bazė parašiutininkų 
divizijai, anksčiau laikytai Ry 

tų Prūsuose Divizijos štabas 
ir priešlėktuviniai daliu ai jau 
perkelti į Vilnių. Moto’riz. 
pėst. divizija, ligi tol stovėjo 
si Nauj. Vilnioj, buvo perkel
ta Į vakarinę Lietuvos dalį, 
tarp Mažeikių Telšių ir Kre
tingos.

— Iš okupuotos Lietuvos 
pasiekusieji laisvuosius Vaka 
rus pasakoja, kad lietuviai 
guldami ir keldami prašo ir 
tikisi karo Žmonės galvoj;), 
jog per karą bus taip patišlais 
vintos Gudija, ir Ukraina. Bū
dinga, kad jei Vakaruose kas 
nors darosi, tai Klaipėdoj 
tuoj pajuntamas maisto trū
kumas, nors šiuo metu badas 
dar ten ir negresia. Tačiau 
lietuviai visur jaučia visišką 
pinigų stoką. Pasiekusieji Va
karus tikina, kad Vilniuj ge 
resnė tvarka negu Klaipėdoj. 
Bendras vaizdas - Vilnius lie
tuviškesnis už Klaipęda, kur 
rusu ir svetimųjų esą jau 
daugiau kaip pusė.

— Kaip iš finansų ministério 
Drobnio viešų pareiškimų pa
niški, šiemet Lietuvoje «poli
tiniam švietimo darbui» tik 
oficialiai numatyta išleisti 40 
milijonu rublių, afba 10, 6 
proc. daugiau negu pereitas 
metais. Faktiškai-, išleidžiama 
dar daugiau.

— LTSR «aukščiausiojo teis 
mo pirmininku» paskirtas, bet 
apie tai viešai paskelbiant, 
kad «išrinktas», Karolis Di
džiulis.

— Propagandinė soviet, fil
ma «Tarybinė Lietuva», dau
giau skirta propagandai vary
ti užsienyje, demonstruojama, 
taip pat ir I ietuvoje. «Pabė
dos» teatre buvo suruoštas 
«filmos gamintojų susitikimas 
su žiūrovais», kur pirmasis 
žodi tarė «Stalino laureatas» 
Tilvytis, paskum rėžis. Poseis 
kii paaiškino, kodėl ir kaip 
ji buvo pagaminta. Tačiau 
rusų filmoms einant kinai pa
prastai esti tušti, kas kita — 
jei rodomos užsieninės. Šis 
skirtumas gal ne tiek ryškus 
sekmadieniais, nes tada visi 
nori pramogų.

Gražus Lietuvos vaizdelis

— Vokietijoje Munchene 
posėdžiavo lietuvių bažnytinė 
vyresnybė tremtyje. Pasitari
muose dalyvavo vysk. V. 
Brizgys, vysk. V. Padolskis, 
arkiv. Skvirecko asmens se- 
kret. mgr. Razminas, pre!. L. 
Tulaba, prof. kan. Končius ir 
kt. • . 1

— Lietuvių, latvių ir estų 
laisvinimo veiksnių konferen
cijoje Esslingene ir Stuttgar- 
te iš estų dalyvavo laisvės 
kovotojų pirm. pulk. Jacobso- 
nas,iš latvių -- Latvijos Tau
tinės Tarybos prezidiumo na
rys min. R. Liepinš, Latvijos 
centrinio komiteto pirminin
kas ir Taut. Tarybos vice- 
pirm. A. Šildė ir Latvijos 
centr. k-to vicepirm. gen 
Skaistlauks, iš lietuvių — „URT 
valdytojas prof. Z. Ivinskis ir 
Vliko Polit. Komisijos pirm. 
Dr. P. Karvelis.

— Jaunimo, kuriam gresia 
nutautimas, stovykloms reng 
ti VILKas paskyrė 1000 DM. 
pašalpos.

— Prancūzų Laisv. Eur. Ko 
mitetas, pradėjęs savo veiklą 
š.m. balandžio 2 d. spaudos 
konferencija, yra padaręs per 
prancūzų radijus ir spaudą 
visą eilę pranešimų ir pareiš 
kimų, tarp kurių pažymėtinas 
Leono Jouhaux ir G. Gessier 
(kairiųjų ir krikščionių sindi
katų pirmininkų) kreipimasis 
per radiją į Rytų Europos 
darbininkus, viešas išanaliza- 
vimas Sovietų taikos pasiūly 
mų veidmainingumo etc. Pir
moji vieša Komiteto veiklos 
manifestacija buvo įvykdyta 
globojant ir aktyviai paro- 
miant baltų deportacijų minė 
jimą Paryžiuje.

— Šveicarų dienr. «Vater- 
land» Nr. 139/52 įsidėjo Kipos 
žinią, skelpiančią kad komu
nistai sunaikinę garsiąją lie
tuvių Marijos šventovę Aušros 
Vartus ir Rasų kapines, kur 
buvo palaidota Pilsudskio šir
dis.

Ištobulintieji Submarina L
Jeigu seniau, povandeniniai 

laivai, submarinai, tetarnavo 
priešo laivų skandinimui, tai 
dabar jų uždavinys išaugo: jie 
paruošti įslinkti į priešo uostą, 
išdėstyti minas, iškelti dalini
us į priešo pakrantes, privež 
ti benziną,bombarduoti pakran 
teš ir, kai bus atominė ener 
gija pritaikyta submaririiams 
varyti ir atominės bombos 
bus šaudomos iš submarinų, 
bus galima naikinti taikinius 
už šimtų mylių nuo kranto.

“ALSAVIMO VAMZDYS”

Dabartiniai submarinai kelis 
kart greitesni, gali nerti daug 
statesniu kampu, gali nusileis 
ti giliau ir jų sienos atlaiko 
vandens spaudimą. Daug pato 
bulinimų išrado vokiečiai ir 
jais dabar pasinaudoja ame
rikiečiai Pavyzdžiui, jie su
galvojo “alsavimo vamzdį”, 
kurs submarinui duoda gali
mybės po vandeniu išbūti tris 
savaites ir padaryti 5.000 my 
lių.

Dabar amerikiečiai išrado 
specialius dažus, kurie para- 
ližuoja radaro veikimą ir da
ro beveik neįmanomą priešo 
lėktuvu pastebėti to alsuojamo 
vambzdžio galą virš vandens 
paviršiaus. Tas alsuojamasai 

vamzdys yra apie 50 pėdų »r 
juo naudodamasis submarinas 
negali giliau panerti.

SUBMARINŲ MOTORAI

Jeigu atakuojamam subma 
rinui tenka giliau panerti, ta 
da tenka vieton kitos varomos 
jėgos naudotis elektros bate
rijomis. Nors baterijos dabar 
žymiai stipresnės, bet jos ii 
gai neištesi ir submarinui ten 
ka vėl pakilti arčiau pavirši
aus, kad gautų oro ir galėtų 
pradėti veikti jo Diesel moto 
rai ir vėl prikrauti baterijas. 
Tokie iškilimai pavojingi. Tuo 
pasinaudodavo britai gaudyti 
vokiečių submarinams. Tada 
vokiečiai išrado vadinamą 
Walterio turbiną, varomą van 
denilio peroksidu. Šiai maši
nai nereikia, kaip Dieselio 
motorams, oro ir ja varomas 
submarinas gali ilgai po vąn 
deniu išbūti, tykoti giliai, kur 
nepasiekia radaras, priešo 
laivų ir torpeduoti staigiais 
manevrais. Tačiau kuras ši
am motorui yra ypatingai 
brangus.

Šis sunkumas gali greit iš
sispręsti pritaikius atominę 
energiją submarinams. Atom! 
niai submarinai, apskaičiuoja 
ma, galėtų išvystyti 25 — 35 

mazgų greitį per valandą (maz 
gas, tai jūros mylia, truputį 
didesnė už sausumos mylią).

ATOMINIAI SUBMARINAI

Šiuo metu dar daromi tyri
mai, kokio tipo mašina atomi 
niam submarinui bus geres
nė. Vienam projekte -- ato
mine energija kaitinamas van 
duo ir jo garas varytų sub- 
mariną, kitame projekte -- 
atominė energija tirpintų me 
talą, o tas garintų vandenį ir 
sudarytų Jėgą.

TORPEDOS

Vokiečiai karo metu varto 
jo torpedas, kurios iššaudavo 
paveiktos priešo laivo prope, 
lerių garso, bei pasirodė, kad 
lengva kovoti prieš tas akus 
tinėmis priemonėmis varomas 
torpedas. Tada pereita prie 
elektra varomų torpedų, o 
dar naujesnis būdas - tarpe 
dos su minėtuoju Walter tur 
bininiu motoru, varomu van 
denilio peroksidu. Jos gali 
išvystyti 80 mazgų greitį ir 
siekti net 30 mylių.

RAKETINĖS PATRANKOS

Torpedos nėra vienintelis 
submarinų ginklas. Jau pasku
tinio karo metu amerikiečių 
submarinai iškildavo į pavir
šiu ir greitomis sustatė rake
tines patrankas apšaudydavo 

japonu miestus ir fabrikus. 
Ateityje bus statomi specialūs 
submarinai bombardavimo už
daviniams ir ypač jų padega
mosios bombos bus pavojingos 
pakrančių miestams.
Dabar submarinai gali į krantą 
iškelti .160 žmonių Paleidus 
keletą submarinų jie gali pra
vesti pavojingą naktinę ataką.

LEKIANČIOS BOMBOS

Toliau, jau daromi bandymai 
iš submarinų paleisti lekian
čias iš tolo kontroliuojamas 
bombas, kaip vokiečių V 1 ar 
net didesnes reketines bombas 
kaip V-2

Submarinai, pasislėpę (pvz 
po ledo kalnu) arti priešo ba
zių gali būti naudingi su rada
ru sekti ar neišskris priešo 
lėktuvas ir laiku perspėti sa
vuosius. Jie gali priešo pa
leistas lekiančias bombas spe
cialiais aparatais net nu kreipti 
labai nenaudinga kriptimi,

PRIEMONĖS PRIEŠ SUBMA

RINES

Speciali mokslininkų grupė 
šiuo metu tobulina kontr-prie- 
mones prieš submarines .Daug 
vilties dedama į specialų įtai
są kurį lėktuvas, įtardamas, 
kad arti yra submarinas, nu
meta į jūrą, o tas įtaisas 
pagauna submarino motorų 

garsus, sustiprina ir autųma- 
tiškai juos pertiekia į lėkfuvtį. 
Tokie prieš-submarininiai lėk 
tuvai dirba poromis: vienas 
seka submariną, kitas jį 
atakuoja.

SUBMARINAI NAIKINTUVAI

Yra specialūs submarinai 
naikintuvai, kurie darydami 
kuo mažiausiai triukšmo, lau
kia prisiartinančio preišoir jį 
skandina. Tokie naikintuvai 
ypač pasiruošę veikti priešę 
uostūose, į kuriuos sugrįžta 
submarinai papildyti atsargas. 
Čia padedamos specialios mi
nos, kurios kaip austrės puli 
dugne. Praeinantis laivas pal- 
keičia vandens spaudimą, kas 
ir išsprogdina slapta prisėtas 
minas, t •

Yra išrasti maži, dviejų 
žmonių operuojami, elektrą 
varomi submarinai, kuriuos 
kitas povandeninis laivas pri
veža prie uostų, o čia jie 
gali be triukšmo pasiekti 
taikinį ir išsprogdinti.

-J. Pr.

.....— ■<-
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ATITAISYMAS

Pereitam «Mūsų Lietuvos» 
numeryje tūpusiame praneši
me apie Lietuvių Sąjungos 
Brazilijoje .ruošiamą vakarą 
įsibrovė nemaloni korektūros 
klaida. Tad, atitaisydami, pra
nešame, kad tas vakaras įvyks 
ne 19-to, bet 16-to rugpjūčio.

Redakcija.

LIETUVIŲ SĄJUNGOS BRA
ZILIJOJE PUSMETINIS SU

SIRINKIMAS

Birželio 6 d Mokoje, Rua 
Lituania 67, įvyko visuotinis 
Lietuvių Sąjungos Brazilijoj© 
susirinkimas, kurį atidarė 
S gos pirmininkas p Marius 
Danta. Pirmininkavo S-gos 
garbės pirmininkas Lietuvos 
Konsulas p Aleksandras Po- 
lišaitis ir sekretoriavo p. Sta
sys Vancevičius. Ponas Danta 
pranešė apie S-gos šį pusmetį 
nuveiktus darbus bei kasos 
stovj. Būtent, Sjąjunga išlaiko 
tris mokyklas su 4 brazilėm 
mokytojoms» S ga yra suruošu 
si 16-to Vasario minėjimą Mo
koje, Motinos Dienos minėji
mą ir viešą vakarą su sportine 
programa Be to. kas sekma
dienį ruošia viešus šokių va
karus. Taip nat jau pradėta 
remontuoti Vilos Belos mo
kykla. Kasoj yra 44 122,80 kru 
zeirų grynais pinigais S ga 
turi 51 narį, 1 garbės pirmi
ninką 2 garbės narius ir 4 
rėmėjus.

Be to, buvo sprendžiamas 
laikraščio leidimo klausimas, 
kuris paliktas išspręsti valdy
bai.

Po susirinkimo, valdybos 
rūpesčiu, buvo suruoštas po
būvis.

Koresp.

Venancfjus Ališas.

2. JII1 AlIf HJI.
Nešiojas kitas Markso gaidį
Ir šaukia: «Priešas mūs — Bažnyčia!» 
Nors patį Stalinas išbaidė — 
Raudonų perinsiąs vištyčių (!)

Savaip tautos planuokit rūmą, 
Tiktai be tų prakeiktų izmų: 
Jie mus nualino, nustūmė 
Į pragarmę, į kataklizmą.

Argi be Markso jau, be žydo, 
Sukurt nestengiat patys nieko?
Lietuviška galva praskydo — 
Idėjos jokios nepatiekia?

Gerų artojų mūsų kraštą
Jūs — tikros Darvino beždžionės — 
iš pramonės tvarkysit raštų...
Lietuviai, būkime sau žmonės !

Pažinkim svetima ir sava;
Kas mums naudinga, kas pritinka, 
Kas amžių aprobatą gavo — 
Kitų nebūkim katarinka !

KERMOŠIUS EINA.

Praėjusi šeštadienį, esant 
pusėtinai šaltokam orui pra 
sidėjo Vila Zelinoje kermoši
us klebonijos statybos naudai. 
Žmonių atsilankė gana gausi 
ai.

Šį šeštadienį bus daugiau 
barakų ir daugiau įvairumų.

Fantų yra sudovanotų labai 
vertingų.

Pavyzdžiui General Motors 
do Brasil S. A. padovanojo 
naują šaldytuvą geladeirą, 
kuri bus leidžiama loterijon 
sulig federaline loterija. Bilie

to kaina tebus tik 10 kruzeirų.
Perkant bilietą bus galima

laimėti šaldytuvą ir kartu pa 
remti gerą darbą.

Kita vertinga dovana yra 
Pranciškaus Žuko, kuris av. 
Zelina nr.? turi minkštų baldų 
dirbtuvę camapoltrona.

Br. Purvinis paaukojo elek 
trikinį pečių. Prie šio bendro 
darbo rėkia tikėtis, kad ker
mošius iikrai gražiai pasiseks. 
Einantieji kermošiun eina 
tikslu paremti parapijos rei
kalus, bet ne brangių fantų 
išlošti.

Kermošius tik tada duoda 
pelną, kai fantai yra suauko- 
jaroi, bet ne perkami. Šį šeš
tadienį ir sekmadieni bus 
iškepta skanių churasco.

MIRĖ ANASTAZIJOJE

Š. m. liepos mėn. 3 d. iš 
V. Anastaazijos lietuviu tarpo 
nukeliavo amžinybėn dar vie 
na mūsų tautietė - Nastė Ši- 
aučiulienė, sirgusi širdies 
spaudimu ir reumatizmu.

Velionė buvo gimusi 1901 
m. liepos mėn. 3d. Užulekniu 
vnkm.. ebeikiųv , Utenos aps. 
Ištekėjusi už Antano Šiaučiu- 
lio, daugiausia rūpinosi namu 
priežiūra ir vaikų auklėjimu. 
Jei šiandien abu jos vaikai, 
jau suaugę žmonės, gražiai 
kalba Ii etų vi kai ir visada 
skelbiasi esą lietuviai - didži-

uodainieši savo tautybe - tai 
tik velionės motinos nuopel
nas, kad svetimybių jūroj ae 
leido savo vaikams pražūti.

Palaidota Parque de Lapa 
kapinėse. I kapines’velionę 
palydėjo kun. K. Miliauskas ir 
gausus lietuvių būrys.

Giliame nuliūdime paliko 
savo vyrą Antaną, sūnų Boli, 
dukterį Teklę Trumpienę, Žen 
ta ir anūką Trumpius.

Tebūna tau, Naste, lengva 
ilsėtis svečioj Brazilijos Že
melėj!

Gilaus liūdesio valandoje 
mirus mylimai žmonai Nastei 
Šiaučiulienei mūsų nariui 
Antanui Šiaučiuliui reiškia
me gilią užuojautą.

V. Anastazijos 
MRB lio Valdyba ir 

mariai

SKAITYK IR PLATINK

«MŪSŲ LiETUVA»

Industria e Comercio de Calçados

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

Rua Javaes, 719 - São Paulo

Jprindys & Cia
PARDUODA

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS.
balso grynumas, skambumas

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

Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui

Laisvoj Lietuvoj ūkininko namas

Lietuvi,
Ar jau įsigijai 1952 metų 
Kalendorių — Metraštį?

Įsigyti galima «Musų Lietu
vos» Redakcijoj Av. Zelina 

706. ir kioskuose.

Puiki proga nusipirkti

Nauja Nikeliavimo ir Kromavimo Dirbtuvė

. IP. J. MARIETI J
Specialybė automobilių ir sunkvežimių kromavimas 

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 1110 
Rio de Janeiro - Fones: 52-0229 e 32-6265

Em Minas Gerais:
Pere< & Cia. Ltda. - Leopoldina - R. Providencia. 71 

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

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.

■ ■■■•■■■■■•«■■■■■■■■■■■■a

— New Yòrke nutarta sta
tyti Dariaus Girėno paminklą, 
o jo stiebe iškelti JAV ir Lie 
tuvos vėliavas. (Rusų ir gudų 
problemų ekspertas K. Bieli
nis išsamiai painformavo lie
tuvių spaudą apie rusų sąjū
džius ir jų pažiūras į Lietu
vą su kt. Pabaltijo kraštais.) 
Čikagcj statoma nauja G. Ve
ličkos operetė «Žiedai iš ana 
pus», kuriai muziką parašė 
komp. A. Jančys, Čikagoj di-* 
delio pasisekimo sulaukė A. 
Rūko režisuota «Karalaitė Tei 
šutė», vykęs pasirodė taip pat 
J. Blekaičio «Anna Christie» 
pastatymas. Brooklyne su pa
sisekimu suruoštas aukšto ly 
gio baleto-operos koncertas, 
kuriame pasirodė Ip. Naura- 
gis, A. Dambrauskaitė, A Lie 
pinas, A. Slepetytė. pian. A. 
Mrozinskas ir dr. akt. V. Žu
kauskas.

— Kanadoje kai kuriose 
vietovėse buvo suruošta mal
dą diena už Lietuvą. Kadangi 
Kanados parlamentas jau ra
tifikavo genocido konvenciją, 
tad Lietuviai tikisi, kad jie 
dabar sulauks didesnės para 
mos ir iš Kanados vyriausy
bės. Kanadoje atidarytas nau
jųjų kanadiečių dailininkų 
klubas. Klubo pirmininkas yra 
dail. T. Valius, jam priklauso 
per 50 dailininkų.

------------------siting.-------- . —.
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PRAÇA SÃO JOSÉ, 1 — V. ZELINA S. PAULO

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 
NAUJANYBIŲ

; j

r. ALPINA.

E NUTR1TBVOVIC MALTEMA — SABOROSO

- Fone 51-7277 - São Paulo

MEKANIKOS DIRBTUVE

jfA© J€U©E

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

; (BALDU? KREIPKIS Į (TAUTIEČIO
J. L. Galinskas Ltda.

B A L D Ų
G! A C A GLINl,

Disposição
E A POSSIBILIDADE 

DE GANHAR 
UMA LINDA BICICLETA
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Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, šlaminių indų, 
įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių- 
fogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t. t..

Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA 
IŠS1MOKĖJIMUI.

Prie pat autobuso Nr. 93 sustojimo "vietos

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 tip ii. Daromi Įvairių 
dydžių grąžtai žemei gręž
ti. Pardavimas grynais ir 

išsimokėtinai.

JONAS VARNAUSKAS & FILHOS
Telefonas (recados) 3-0710

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

150 
GRS.

de
LEITE

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

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

ARTHUR SCHMIDT
Priimami pakvietimai į namus — Senų portretų reprodukcijos 
RU A SÃO CAETANO, 447 —TEL. 4-5576 — SÂO PAULO

PRODUTO 
100% 
NACIONAL

Produto d a COMPANHIA PROGPFSSO NACIONAL - Rua José Paulino, 717

■■■■■■■■■■■■■■I
K^adio Dirbtuve ir Laboratorio

AUGWIDAJ laiDIIIIUl
RUA BENJAMIN CONSTANT, 103 — São Caetano do Sul

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

Rua São Caetano, 526
Fone 35-3260

'■to

Aš

(

MATELIONIS
KRAUTUVĖS:

Rua São Caetano, 510
São Paulo

VIENINTELIAI ATSTOVAI 
GARSIOJO VANDENS 

L I N D O Y A

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.
GAMINIŲ PLATINTOJAI

iLMAIJ CAKIRIEK1 ™.
Mo26 9fl6ewi/.4.

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

dos naudokite!
RUA DINO BUENO, 795 a 835 Caixa Postai 3967 
TELEFONES: 51-4019 e 51-2223 S Ã O P A U L O
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MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

pusi. 6 195!MŪSŲ LIETUVA

VERTINGA LOTERIJA
TRYS PREMIJOS.

Kaip jau visiems yra žinoma, 
klebonijos statybos naudai 
bus leidžiama loterijon gela
deira - šaldytuvas, naujas, 
tik gautas veltui iš General 
Motors do Brazil S. A. fabri 
ko. Organizacijų valdybų, 
bei kermošiaus komisijos pa 
sitarime nutarta ši loterija 
padindi dar dviem vertingom 
premijom: cama - ooltrona, 
kurią paaukojo Pr. Žukas tu 
rintis minkštų baldų dirbtuvę 
Vila Zelinoje, av. Zelina nr. 
721 Praėjusiais metais Pr. 
Žukas irgi tokią pat auką pa 
rapijos reikalams yra padaręs. 
Trečia nremija bus elektrinis 
pečiukas, paaukotas Br. Pur
vinio.

Lošimas vyks su lig loteri
ja Federal, spaliaus mėn. 25. 
Pirma premija bus šaldytuvas, 
antra - cama-poltrona, trečia 
eletrinis pečiukas

Loterijos bilieto kaina yra 
tik dėšimts kruzeirų.

Bilietų bus galima gauti 
vilose pas platintojus (Jų ad
resai sekančiame «M. L.» nu 
meryje bus paskelbti) ir Vila 
Zelinoje klebonijoje.

— Šiais metais iš esančių 
São Pauly organizacijų skau
tai ir «Vytis» neparodė jokių 
gyvybės ženklų.

— Juozas Baužys ir Pranas 
Pakalnis po padarytų opera
cijų grįžo į namus. Sveiksta 
ir gana gerai jaučiasi.

man, kur bus galima gauti 
smulkesnių informacijų apie 
iškilą.

Prašomi ir tolimesnių apy
linkių lietuviai moksleiviai da 
lyvanti šioje susidraugavimo 
iškiloje.

Trečias išvažiavimas Šių 
atstogų metu yra numatytas 
į pamarį.

PAIEŠKOMI.

1. Ambrulevičienė Magdė,
2. Audziejus Kazimieras, ki

lęs iš Širvintų,
3. Čemarka Vytautas,
4. Ivanauskas M.,
5. Vaitkus VI.,
6. Jusevičiai Vladas,
7. Petkevičiai Antanas ir 

Adafina,
8. Lukaitis Evaldas.
Ieškomieji arba apie juos 

žinantieji maloniai prašomi 
atsiliepti į:

Consulado da Lituania
R Jaguaribe, 477 S. Paulo

Šią TTtjJV <1111 piLiČl3

— Povilas Pavilonis dirbda
mas fabrike prie tekinimo, 
trūkęs šmirgelis užgavo krū
tinę. Paleistas kelioms die
noms sustiprėti.

— Magilų šeima praneša, 
kad 18 d. liepos mėn. 7 vai. 
Vila Zelinos parapijos bažny
čioje bus atlaikytos egzekvi
jos už A.A Ievos Magilienės 
ir Izidoriaus Magilos vėles. 
Gimines ir pažįstamus kviečia 
dalyvauti.

— Kultūros ir Savišalpos 
Bendruomenė «Litáunia» ruo 
šiasi pirmutinian savo vakarui 
vaidinimui, kuris numatomas 
pastatyti São Caetane rugpjū
čio menesio pabaigoje.

Į KALNUS, Į VIRŠŪNES

Šios savaites ketvirtadienį 
lietuviai mokslei viai, vadovau
jant kun P. Ragažinskui buvo 
išvykę į Jaraguá kalną tu
rintį vieną kilometrą 125 me
trus aukščio. Tai pats aukš
čiausiais kalnas São Paulo 
apylinkėje, nuo kurio viršu
kalnės labai gražiai visas São 
Paulo miestas ir plačios jo 
apylinkės. Norint pasiekti jo 
viršūnę reikia gerai papra
kaituoti ir būti šiokio tokiu 
alpinistu. São Paulo miesto 
prefeitura ruošiasi statyti, arti 
šimto metrų aukščio šv.Povilo, 
miesto ir estado globėjo, sto 
vylą kuri nakties metu bus 
gausia iliminuota ir bus maty
ti iš labai tolimų aplynkių. 
Pakalnėje bus didelis zoolo
gijos sodas. Jau dabar yra 
kaikurių Brazilijos paukščių 
bei gyvulių. Jaunimui ypač 
yra pravartu aplankyti Jara- 
gua kalną ir zoologijos sodą, 
nes pasivaikščiojimui vieta 
labai patogi ir graži.

Ateinantį ketvirtadienį mok 
sleiviai organizuoja antrą iš
vyką į São Paulo apylinkes. 
Norintieji išvykoje -- piknike 
dalyvauji privalo antradienį 
vakare 7,30 atvykti susirinki-

— Aleksandras Marcinkevi
čius, kuris yra Brazilijos 
kariuomnės leitinantas, atvy
kęs į savo tėvo Adomo Mar
cinkevičius laidotuves, šią 
savaitę dar svečiuojasi nas 
savo gimines São Pauly, šio
mis dienomis grįžta atgal į 
savo tarnybos vietą Santa 
Maria mieste, Rio Grande do 
Sul estade.

vyksta Brazilijos skaučių sąs ; 
kridis - jamboree. 

- '

— Brazilijos šiaurėje Cea
rá estade jau kuris laikas 
trunka didelės sausros. Viskas 
išdžiūvo. Gyventojai bėga į 
miestus, kur nieko gero nėra.

— T ry s š i m tai i talų imi gran- 
tų atvyksta į São Paulo ūkio 
darbams.

- - Ruošiama nauja ekspe
dicija į lėktuvo prezidente žu
vimo vietą.

— Botucatū žemės ūkio mo
kykla gavo milijoną kruzeirų 
iš S. Paulo estado vyriausybės.
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Registrado no C.R.C. sob o n ° 531

AVENIDA ZELINA, 749 — VILA ZELINA — S. PAULO

Aberturas de firmas 
Encerramentos de firmas 
Transferencias de firmas 
Contrafos na Junta Comerciai 
Distratos na Junta Comercial 
Escritas Fiscais 
Escritas Comerciais

HORÀPIO das 8

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

às 19 horas.
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Oficina de Modelos 

para fundição e 
Marcenaria’

PETRAS ŠIMONIS
BRAIŽYTOJAS -- 

MOD ELI ST 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

Mirė
Liepos mėn 4 d. Vila Zeli

noje mirė Adomas Marcinke
vičius 70 m. amžiaus. Velio
nis sirginėjo jau ilgesnį laiką 
Nuliūdime paliko žmoną, dūk 
terį Eleną Pupelienę. sūnus: 
leitenantą Aleksandrą ir Joną 
Abudu jau vedę A. Marcin
kevičius buvo susipratęs lie
tuvis katalikas. Buvo Liet. 
Kat. Vyru Brolijos narys. Pa
laidotas S Caetano kapuose.

Sulig įveltu Brolijos papro 
čiu už kiekvieną mirusį narį 
yra atlaikomos šv. mišios. Už 
a a. Adomo Marcinkevičiaus 
vėlę egzekvijas Brolija yra 
užprašiusi ateinantį antradie 
nį, liepos m. 15 d. 7 vai.

— Šį šeštadienį prasidės 
Rio de Janeiro tąsos futbulo 
turnyras, kuriame dalyvauja 
pietų Amerikos ir Europos 
geriausios futbolo komandos. 
Turnyras bus pradėtas šį šeš 
tadienį Pacaembū stadione, 
São Pauly susitiks Austrijos 
Viena su Paragvajaus Liber- 
tad. Rio de Janeire, Maraca
nã stadione — Šveicarijos 
Glasshopert su Urugvajaus 
Penarol.

— São Paulo prefeitas ne
patvirtino kaikurių autobusų 
kompanijų prašymą pakelti 
bilietų kainas.

— Liepos m. 4 d. Vila Lo
cijoje mirė Vladas Marčinskas 
37 m. amžiaus, kilęs iš Mer
kinės. Apie penkerius metus 
lengviau ar sunkiau sirginėjo.

— Liepos m. 4 d. Lenktaitis 
gyvenentis Belem priemies
tyje eidamas skersai gatvę 
krautuvėn papirosų nusipirkti, 
dideliu greičiu vąžiuojančio 
automobilio buvo parmestas 
ir sužeistas. Nuvežtas ligoni
nėn po kelių valandų mirė. 
Buvo nevedęs.

Gera proga pigiai nusipirkti

MAISTO KRAUTUVE
su gyvenamu namu 

Rua 12 Nr 54 — Vila Zeliųa

Del smulkesnių informacijų 
kalbėtis vietoje su Kornel 
Kadarian.

MINĖJIMAS.
Dariaus ir Girėno minėjimas 

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

VAKARAS
Lietuvių Sąjungos Brazili

joje tradicinis vakaras su pro
grama ir šokiais įvyks š. m. 
rugpjūčio mėn. 16 d. Rua Li
tuania, 67

SKAITYK IR PLATINK :

«MÚSU LIETUVĄ»

— Vokiečiai industrialai 
dažnai lanko Braziliją studi
juodami galimybes čia atida
ryti fabrikus.

Pažįstamus sutiksi, linkmai laiką., praleisi, 
vertingų daiktu loterijoj laimėsi atsilankydamas į 

1^EIRÁ4©.Í1IU
kuris bus visais liepos menesio šeštadieniais ir 
sekmadieniais Vila Zelinoj už bažnyčios prie 
mokyklos.

Kermošius bus šiomis liepos mėnesio die
nomis 5, 6, 12, Í3, 19. 20, 26 ir 27.

Nuvykę j Santos, Praia José Menino 
neužmiršk
Pensionu

Virtuvė pirmos

pasinaudoti šeimyniniu 
«Sete de Setembro»
rūšies. Užkandžiai duodami 

bet kuriuo metu
Pensiono savininkas LILIAN KOTCHENKO

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

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

AVENIDA DR. GIACAGLINI, 34-C VILAALPINA
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