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Savaitinė Politiniu įvykių Apžvalga
EGIPTE.
Karalius Farukas susida
riusiose aplinkybėse buvo
priverstas atsisakyti sosto,
kurį užims jo sūnus. Karalius
sugiminėmis ir šeima apsigy
vens Italijoje Valstybės for
ma nebus pakeista. Bus kons
titucinė monarchija. Gen. Nagib
pareiškė, kad pirmoj
eilėj nori pravesti reikalin
gas reformas krašto viduje.
Anglija į Egipto vidaus reika
lūs nesikiš, jei bus patikrinta
apsauga jos piliečiams ir tur
tui, bei
n^bus kokių nors
demonstracijų prieš Angliju,
kaip yra atsitikę sausio mene
si.
Panaikino ir lig šio buvusius
titulus kaip «bei» «paša» ir
t.t.

PERSIJOS žibalą tvarkys
tarptautinis bankas (Amerika
je), nes iš kitur kur nėra
galimybės gauti reikalingų
lėšų. Mossadegh prašė parla
mento nepaprastu įgaliojimų,
kad galėtų sutvarkyti žibalo
klausimą.
Tuo reiklau rugpjūčio mė
nesį vyksta Amerikon Hussein
Makki, generalinis žibalo na

cionalizavimo sekretorius, tar
tis su minėtu banku.
AMERIKOS - ISPANUOS de
rybos del bazių naudojimo
aviacijai ir uostu laivynai,
nedavė jokių pasekmių. Ispa
rija per daug dolerių nori.
Amerika sakanti, kad vieton
Ispanijos gali kitur rasti aero
dromų ir uostų.

VOKIETIJOJE.
Geležinė uždanga kaskart
stipriau užskleidžiama. Neuž
ilgo ji bus tokia pat, kaip ir
su kitais sovietų kaimynais.
Vokiečiai tuo labai susirūpie
nę Kas gali bėga į vakarus.
Viskas sovietinama. Panaikin
tos provincijų savivaldybės,
religija persekiojama, šiomis
dienomis geriausi rytų Berly
no krepšinio žaidėjai perėjo
į vakarus, viso 15 vyrų. Lie
pos mėn. į vakarų zoną tik
Berlyne perėjo 11, 700 vokie
čių.
Vakaruose vyriausybė ruo
šia dirvą sutarties patvirtini
mui.

— Anglijos darbiečių par
tija pasisakė, kad balsuos
prieš sutarties pasirašymą su
Vokietija bei jos įvedimą į
Atlanto sąjungą.

— Anglija susitprino savo
pajėgas Egipte, sąryšyje su
įvykusiu vyriausybės pervers
mu, Suezo kanalui apsau
goti.
— ANGLIJOJE ekonomini
ai reikalai yra prasti. Tai
patvirtino pats Churcliill par
lamente pranešdamas, kad
Anglija numatyto trimečio
apsiginklavimo plano negalės
įvykdinti, nes nėra pusiaus

viros ekonominieme gyveni
me. Toliau Churchill sako,
kad vienintelis būdas išgel
bėti Angliją iš ekonomio ban
kroto, yra patikrinimas kari
nio pajėgumo. Bet šiuo metu
Anglija turi daugiau rūpintis
prekių eksportu negu ginklais;
daugiau gaminti išvežimui
prekių, negu patrankų.
ANTROJI KORĖJA.

Liepos mėn. 25 d. koministinės Kinijos pasienio sargyba
— kariuomenė apšaudė por
tugalų kolonijos Kinijoj Ma
cau sargybą. Portugalai taip
pat atsišaudė. Susišaudymai
kartojasi visą savaitę. Yra
aukų iš abiejų pusiu, vartuo
jama net lengvoji artilerija.
Beab^jo šis incidentas nėra
atsitiktinis, bet komunistų ge
rai apgalvotas. Komunistai
nori šio to iš portugalų išsi
derėti Būtent: jie nori, kad
portugalai jiems perleistų dvi
nedideles salus, Tamtsaį ir
Luvan 2. Kiniečiai nori kad
jie laisv-uj. be jokio patikrini
mo galėtų įvažiuoti autobusai,
sunkvežimiai', laisvai 3. Leis
ti veikti Macau komunistinei
agentūrai.
4. Komunistai atlygins žu
vusių karių šeimoms.
5 Uniformuoti komunistai
nori laisvo įėjimo ir judėjimo
Macau teritorijoje.
•lei šios sąlygos būtų priim
tos, tai už kleiolikos dienų
Macau provincija taptų inte
graline Kinijos dalimi

avicija yra parengties stovyje.
Kiekvieną momentą yra pasi
ruošusi sutikti priešo puolimą.

— Kauno Botanikos Sodo
steigėjas ir direktorius Dr.
Konstantinas Regelis dabar
gyvena Irake, kur Bagdado
universitete
dėsto gamtos
mokslus. Pakviestas į Ispaniją
skaityti kelias paskaitas, va
žiuodamas sustojo Romoje,
kur aplankė Lietuvos Pasiun
tinybę prie Šv. Sosto. Būda
mas šveicaras jis puikiai kal
ba lietuviškai ir laukia mo
mento, kada, galės grįžti į
laisvą Lietuvą.

—

ATSKIRO NUMERIO KAINA
CR.$ 2,00

AGOSTO 2 D.

ninkų nuvežtų per prievartą
kovoti už plaktuką ir pjau
tuvą.

Brazilijoje
TIESIA DAUG NAUJU KE

— Amerikonai pasiryžo iš
tirti ar tikrai yra skraidan
čios lėkštės, ar tai tik vaiz
duotės padaras. Radarai ir
aviacija yra užkinkyti šiam
darbui.

— Rytinės Amerikos karo

ia Grande, pamariu ligi Itahaem, paskui pro Juquia, Re
gistro tiesiog į Parana esta
do sostinę - Curitiba. Šie vi
si keliai bus baigti po poros
metų. Tiesimo darbus atlieka
įvairios kompanijos po 20-30
klm. Greitu laiku São Paulo
miestas bus didelis mazgas
moderniškų kelių.

BRAZILIJOS FINANSINĖ PO

Krašto progreso pirmoji
sąlyga yra geri keliai. Brazi
lijoj, ypač São Paulo estade
šiuo reikalu daug kas padary
ta ir daroma. Štai moderniš
kiausia Pietų Amerikoj autoestrada jungia Santos São
Paulo, kita - São Paulo - Cam
pinas. Praėjusiais metais ati
daryta virš 400 klm. São Pau

LITIKA.

Kad Brazilijos finansų poli
tika nėra tvarkoje rodo visa
eilė straipsnių laikraščiuose
ir kalbos parlamente bei se
nate. Valstybės pinigai ne
tam naudojami, kam reikia.
Todėl iš parlamentarų buvo
išrinkta komisija patikrinti ar
kaltinimai metami ministeriui
Horacio afer bei valstybės
banko valdytojui Jafett Patik
rinimo daviniai surašyti ir
guli, kaip rašo spauda, pre
zidento stalčiuje Parlamentui
ligi šiol nieko nepranešta.
Taip pat svarstoma ir ofi
cialiai kruzeiro nuvertinimo
galimybes.
Bankams
nediskontuojant
vekselių komercija ir industr ja t po suparalizuota. Ban
krotų skaičius padidėjo. Daug
kus sumažino darbus ir net
atleidžiami darbininkai.
Reika tikėtis, kad neužilgo
finansinei politikai bus suras
ti stiprūs pagrindai ir bus iš
vengta. didesniu krizių bei
bedarbės.

— Praėjusį pirmadienį arti
Rio de Janeiro iš garsiojo
lėktuvo «President», ameriko
nų komnanijos, atsidarius du
rims iškrito viena keleivė.
Lėktuvas buvo puspenkto klm
aukštumoje. Durys nebuvo
gerai uždarytos. Keleivė iš
krito Atlantan. Lig šiol nepa
vyko surasti.

AMERIKOJE.

— Baigėsi ir geležies fabri
kų darbininkų streikas. Viso
streikavo 650 tūkstančiu dar
bininkų. Streikas truko virš 50
dienų. L Pittsburgh© plieno ir
kitų miestų fabrikai vėl pra
dėjo darbą. Atlyginimas pa
keltas ir darbininkams ir fa
brikantams daugiau moka vy
riausybė.

METAI

LIU.

— KORĖJOJE,- kaip prane
ša. gen. Van Fleet, negalima
laukti nei taikos, nei karo.Neži
nia kaip ilgai truks esama
padėtis. Aviacija tebebombarduoja komunistų pozicijas.

Amerikoje praėjusią savai
lę baigėsi demokratų partijos
suvažiavimas- Kandidatu į pre
zidentus išrinko Illinois vals
tijos gubernaterh} Adlai Ste
venson. Demokratai turi di
delės paramos darbininkijos
masėse. Kuriam laimė nusi
šypsos patekti į Baltuosius
rūmus — Eisenhoweriui ar
Stevensonui — sunku pasaky
ti.

V

Ten mūsų sodybos ir bočių kapai ..

— VLIKo ir Lietuvos diplo
matų praktiškajai vadavimo
veikiai suderinti, Paryžiuje
praėjusią savaitę prasidėjo
pasitarimai. Diplomatus atsto
vauja min. St. Lozoraitis bei
min. Balutis, o iš VLIKo pu
sės — J. Norkaitis, P. Karve
lis, T. Šidiškis ir Z. Ivinskis.

— Prof. K. Žalkauskas nau
ją Vykdomąją Tarybą jau su
formavo ir pristatė VLIKui
tvirtinti.
— Lietuviai rusų krepšinio
rinktinėje. Penkioliktoje tarp
tautinėje olimpiadoj rusų! re
prezentacinė] krepšinio ko
mandoje dalyvauja trys lietu
viai: Kazys Petkevičius, Bu
tautas ir Kirkilas. Butautas
yra pats geriausias krepšiniu
kas. Taip pat nemaža yra ir
vokiškomis pavardėmis, iš ry
tų Vokietijos vokiečių sporti
Lietuvos nacionalinė
M.Mažvydo biblioteka

lo - Rio de Janeiro autoestj-dda. Visu smarkumu tiesia
mos dar dvi naujos autoestra
dos: São Paulo - Belo Hori
zonte ir São Paulo - Curitiba
490 klm. ilgumo. Pastarasis
kelias eis iš Cubatono į Pra

— Šią savaitę Brazilijoje
lankosi Austrijos užsienio rei
kalų ministeris Gruber. Jis
yra oficialus vyriausybės sve
čias. Rugpjūčio 1 d. atvyks į
São Paulo ir lankys kitus es
tadus, kur yra austrų koloni
jos.

SKAITYK IR PLATINK

«MŪSŲ

LIETUVA»

Tavo patogiam namui trūksta tik

eiER'C jALicriruv©
©lEILAIDIElKOJ
kurią labai lengvai gali įsigyti pirkdamas
loterijos bilietą tik u ž CR. $ 10,00 ši
Geladeira yra nauja paaukuota General
Motors do Brasil S. A.
Ją pamatyti gali kiekvieną dieną
Vila Zelinoje.
Pelnas skiriamas klebonijos statybai.
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Pasaulio Katalikių Mergaičių Federa
cijos kongreso, įvykusio s. m. balan
džio mėn. 16-19 dd. Romoje,
rezoliucijos:
1. Turint galvoje įvairias
formas moderniojo netikėjimo,
kuris save skaito teigiamu
dalyku ir klaidingu humaniz
mu užkrečia jaunimo gyveni
mo aplinką, mes norime susti
printi mūsų Tikėjimą, būda
mos įsitikinusios, kad Šv.
Tėvo žodžiais tariant, šis tikę
jimas turi neišsemiamus jėgų
šaltinius, duodančius galimy
bės
informuoti
kiekvieną
epochą, kad ir kaip ji būtų
netekusi ašies, kaip kad mūsų
laikai.
2. Iš visos mūsų tikinčios
sielos mes skelbiame mūsų
tikėjimą į vieną transcendeu
tinį Dievą, vieną ir trejopą,
Dievą; Kūrėją, Istatymdavį,
moralinio dėsnio Šaltinį, ku
ris Jame randa savo pastovų
pagrindą ir našų universalu
mą.
Mes skelbiame mūsų tikė
jimą į Kristų, kurio dievybė
ir žmogybė vis labiau tampa
mūsų studijų ir mūsų stebėji
mų objektu ir Kuri mes sten
giamės sutikti kasdien, kaip
gyvą esybę, Evangelijoje, Eu
charistijoje ir kitokiu būdu
artimo asmenyje.
Mes ske'biame mūsų tikėji
mą į Šventąją Dvasią . Dvasią
Tiesos ir Meilės, mūsų pašven
tinimo Šaltinį ir mūsų pastan
gų Stiprybę.
Mes skelbiame mūsų tikėji
mą į Bažnyčią, Tiesos laiky
toją ir saugotoją, Mistinį Kris
taus Kūną, kurio mes esame
gyvi nariai.
3. Mes pasižadame giliai
prisiimti į musų gyvenimus
dvi brangias direktyvas, gau
tas iš Šv. Tėvo, Popiežiaus,
Jėzaus Kristaus Vikaro, mato
mosios Bažnyčios Galvos:
«Jaunimo tikėjimas
turi
būti maldos tikėjimas».
«Jaunimas turi didžiuotis
savo tikėjimu ir sutikti su
tuo, kad tikėjimas jam kainuo
ja.... Jaunimas turi priprasti
aukotis dėl savo tikėjimo».
4' Mūsų minty i krypsta į

«Tylos
Bažnyčią»,
kurios
heroizmą aukojantis už tikė
jimą Šv Tėvas iškėlė savo
radio pranešime 1951
m.
Kalėdų proga.
Pirmoj eilėj intensyvioj
dvasinėj komunijoj su mūsų
persekiojamais
broliais ir
seserimis, mes meldžiamės
už juos ir su jais.
Toliau, mes kreipiamės j
mūsų kraštų vyriausybes ir
į oficialius tarptautinius orga
nizmus, kad jie nesiliautų
protestuoti prieš šiuos vis
naujus Dievo Teisių ir žmo
gaus asmens Įžeidimus.
5. Betarpiam mūsų Tikėji
mo įrodymui mūsų gyvenimo
aplinkoje, mes norime vis
daugiau prijungti universali
nės misijos dvasia dirbti per
malda ir akciją pagal mūsų
užimamą vietą krikščioniško
je bendruomenėje katalikų
tikėjime» skleidimui tautose,
kurios dar jo nėra gavusios.
Čia, iš tikrųjų, yra esminis
Kristaus Bažnyčios darbas,

kuriam turi talkinti visi jos
nariai, šis dieviškas darbas
šiandien įgauna ypatingos
skubos charakterio, atsižvel
giant į naujai beįsigalintį
netikėjimą misijų kraštuose.
6. Sąmoningos dėl pasauli
nės tikėjimo problemos svar
bos
šiandieniniu
pasaulio
jaunimo tarpe ir konstatuoda
mos
pastangų
pritaikymo
būtinumą, kad atatikus dabar
tinius maitinančio, įtikinančio
ir gyvo tikėjimo reikalavimus,
mes prašome, kad numatytos
šiame kongrese studijos būtų
vykdomos ryšy su tais, kurie
neša atsakomybę už jaunimo
formavimą.
7. Dukteriškai atydžios nu
rodymams, kuriuos Šv. Tėvas
teikėsi mums duoti naujos
moralės klausimu, pavadintos
«pripuolama morale», mes
prisiminsime, kad pirma «moralės dėsniai pagrįsti tikė
jimo liesomis» ir antra - «yra
maža pavojų taip didelių ir
taip sunkių savo pasėkomis,
kaip tie, kuriais naujoji mora
lė gręsia tikėjimui». /Jo Sven
tenybės Pijaus XII kalba,
pasakyta 1952 m. balandžio
mėn. 18 d./
Išvadoje, mes budėsime,
kad būtų galimai greičiau
suformuota «jaunimo sąžinė
teisingais ir sveikais pagrin
dais» /ta pati kalba/.

Vienuoliai cistersai trapistai, kartu su savo abatu kasdien
dirba laukuose. Šiame vienuolyne (vienas jo skyrius) yra
178 vienuoliai.

V. K. JONYNAS.

Šiandien, kuomet mes taip
sielojamės lietuvybės išlaiky
mu ir organizuotai dedame
pastangas pasipriešinti pavo
jams, kurie galėtų pastarajai
pakenkti; neretai sutinkame
lietuvių iš senųjų ir naujųjų
ateivių, kurie šioms pastan
goms yra abejingi. Ne vienas
iš jų susidaręs netikslias
pažiūras.
Kad lietuviškumas, jo palai
kymas ir skatinimas nekliu
do Amerikos interesams, tą
aiškiai parodo faktai. Ameri
koje yra ir steigiasi daugybė
lietuviškų ir kitų tautybių
organizacijų, kurių įsisteigimui duodami valdžios leidi
mai. Ne vienos lietuviškos org.
veikla iš amerikiečių pusės
buvo
užgiriama.
Davimas
laisvės įvairioms tautybėms
laisvai veikti Amerikos įstaty
mų ribose, yra ne kas kita
kaip ta didžioji demokratinė

Arti Luisville miesto, Kentucky valstijoj, Amerikoj yra cistersų trapistų Getsemano Dievo Motinos vyrų vienuolynas.
Šio vienuolyno vienuoliai be bendrų įžadų, visą gyvenimą
tyli. Daugelis vyrų atvyksta čia išsiaiškinti įvairius abejoji
mus ir surasti dvasinės stiprybės. Kasmet šiame vienuolyne
virš 2000 vyrų atlieka uždaras rekolekcijas, kurių progra
moje būna bendros maldos, skaitymai, mąstymai, mišios.

Tarptautinės Mergaičių Globos Draugijos XII
kongreso, įvykusio 1952 m. gegužės mėn. 3-6
dd. Paryžiuje, rezoliucijos. »,
Tarptautinė Mergaičių Glo
bos Draugija, susirinkusi Pa
ryžiuje 1952 m. gegužės mėn.
3 6 dd., - panaudodama šia pro-

AMERIKA IR LIETUVI/
Red. pastaba. Nors
straipsnyje kalbama apie
Amerikos lietuvį, tačiau
jo keliamos mintys yra
įdomios ir aktualios vi
sų kraštų lietuviams,
taigi ir Brazilijos.

1952 m. rugpjūčio 2 d

MŪSŲ LIETUVA

pusi. 2

laisvė, kurią myli ir už kurią
kovoja . visi amerikiečiai bei
kitos tautos gyvenančios Ame
rikoje. Ši laisvė yra pagrin
dinė jėga, kuriai veikiant
Amerika tokiu nepaprastu
žingsniu žengia į civilizacini
us ir kultūrinius laimėjimus.
Šis tautų mišinys, apjungtas
demokratinės laisvės meile,
sudaro Amerikos valstybės
pagrindus. Amerikos atsiekti
laimėjimai,civilizacijos ir kul
tūros srityse yra. visų Ameri
kos žemėje gyvenančių žmo
nių garbė ir pasididžiavimas.
Laimėjimai buvo galimi šios
laisvės dėka.
Ką mums lietuviams duoda
ši demokratinė laisvė?
Į šį nelengvą klausimą,
mes randame atsakymą Ame
rikos valdžios leidinyje, kurį
aš gavau, kaip ir kiekvienas
emigrantas, išvykdamas iš
Europos. Šioje 32 pus. knyge
Įėję pavadintoje «Guide for
New Americans», išleistoje
American Council of Volunta
ry
Agencies for Foreign
Service, Inc. yra aiškiai nusa
kyta:
«Tu atvyksti į Ameriką su
dideliais
turtais — galbūt

8. Mes džiaugiamės vis di
dėjančiu dėmesiu, kurį paro
do Lotyniškoji Amerika. Pašau
lio Katalikių Mergaičių Fede
racijos darbams ir mes tvir
tai tikime, kad šios Federa
cijos projektas įsteigti pagal
binį sekretoriatą šiuose per
šimtmečius
katalikiškuose
kraštuose reikšmingai patar
naus Tikėjimui jaunimo sielo
se.
Teikis.
Marija Mergele,
Kristaus Motina ir nuodėmių
go bei atpirkto pasaulio Mo
tina,.;, tapti musų tikėjimo ir jo
spinduliavimo moderniajam
pasauly saugotoja.

mus moko ir skatina eiti pati
Amerikos valdžia, todėl čia
neg iii rasti vietos mintis apie
tarnybą dviems ponams. Su
prantama, kad toks Amerikos
nusistatymas turi gilias šak
nesukrautais ar neužslėptais nis ir pagrindus. Jis bazuoja
tavo čemodanuose, bet tavo si jau minėta demokratine
dvasioje ir pasiryžimuose, laisve, kurios
paunksnėje
dainose tavo buvusios tėvy gali nevaržomai klestėti įvai
nės, tautos mene, literatūroje rios religijos, organizacijos ir
virimo receptuose, papročiuo privati iniciatyva. Iš Europos
se ir tradicijose. Amerika atvykę mes jau buvome atpra
nenori, kad tu juos pamirš tę
pilna krūtine kvėpuoti
tum ar užslėptum netgi laike laisve. Reikšdami savo dėkin
tavo pastangų įsikurti nauja gumą Amerikai neretai persi
me gyvenime. Priešingai. Ame stengiame ir.sudarome savo
rika tau bus dėkinga, kad tu teorijas, kurios su amerikie
savo kultūra pasidalinsi su čių tradicijomis ir įstatymais
kitais amerikiečiais.»
neturi nieko bendra. Štai bū
Nereikia manyti, kad šį vado dingas pavyzdys. Aš atvykstu
vą ir šias mintis rašydami iš Europos su lietuviškos
Amerikos valdžios įstaigos juostos kaklaraiščiu ir jį čia
neaps varstė kiekvieno žode kasdien nešioju. Seniau Ame
lio. Jį spausdindami amerikie rikoje gyvenantis lietuvis, tai
čiai aiškiai pasisakė, kad pastebėjęs, pataria jo nenešto
mūsų senoji tėvynė, dainos, ti nes čia tas «nepriimta».
menas, literatūra papročiai ir Matydamas apie save įvairią
tradicijos yra mūsų didieji margaspalvę minią šios pas
dvasios turtai Amerika mums tabus ir ano lietuvio baimės
nedraudžia jais naudotis, o nešioti savo tautinį kaklaraiš
priešingai skatina jų nepa tį, negaliu suprasti.
miršti nuo ju neatsisakyti il
Šį kad ir menką bet būdin
su amerikiečiais pasidalinti, gą, pavyzdį paanalizavus ne
kai n bendru žmonijos kultū noromis peršasi mintis, kad
ros bei gėrio šaltiniu.
ši baimė būti lietuviu išplau
Šią laisvę duodama Ameri kia iš jo palaužto ir sužaloto
ka mus įpareigojo neužmiršti vidaus pasaulio. Jis jau netu
savo dvasiniu turtu, juos sau ri drąsos būti individu, turėti
goti ir puoselėti. Šiuo keliu savo galvoseną, pažiūras, po

gą geriau susipažinti su Baž
nyčios Hierarchijos jai pati
kėtu uždaviniu dirbti mergaigaičių jaunimui,
— sustiprinusi savo valią
tarnauti Dievui ir Bažnyčiai
— visiškame bendradarbiavi
me su Pasaulio Katalikių Mo
terų Organizacijų Unija
pagal Chartą. kurią Jo Šven
tenybė Pijus XII jai davė savo
kalboj 1948 m. rugsėjo mėn.
29 d., priėmė šias rezolucijas:

A. MORALES SRITYJE.

1/ Kad visi darbai, kuriuos
Draugija atlieka, butu lydimi
rūpesčio sudaryti šeiminę pa
sitikėjimo aplinką tarp vado
vių ir mergaičių,
2/ kad būtų dedamos visos
pastangos išauklėti jaunose

(Tąsa 3 pusi.)

linkius, jam baugu tęsti savas
tradicijas, žodžiu jis nori supilkėti ir įsilieti į pačią pil
kiausią beveidę masę. Sovie
tų Sąjungoje ir kituose dik
tatūriniuose kraštuose, toks
pilietis yra idealas. Jis valdo
mųjų klikų yra pats paslan
kiausias pastumdėlis. Tačiau
Amerika yra diametraliai skir
tinga nuo diktatorinių kraštų.
Ji gerbė ir gerbia žmogų —
individą, laiduodama jam vis
pusiškas laisves, numatytas
konstitucijoje ir įstatymuose.
Todėl baimė nešioti lietuvišką
kaklaraištį yra ne kas kita,
kaip Amerikos' nepažinimas
arba noras atrodyti amerikie
čiu, didesniu už patį Ameri
kos prezidentą. Šios rūšies
baimės reiškiasi ne tik kakla
raiščio nenešiokime, bet ir ki
tose smulkmenose, bei esmi
niuose dalykuose. Mes prade
dame kartais nebesikalbėti
tarp savęs lietuviškai, lietu
viška knyga kai kam tampa
nebereikalinga, kai kas pra
dedame net vengti galvoti
lietuviškai, tuom patys pasis
tatydami sau dvasinio skurdo
kalėjimą. Į šį kalėjimą sulin
dę samprotaujame, kad tuom
pasitarnaujame Amerikos ge
rovei arta manome, . kad tai
gero Amerikos piliečio parei
ga.
Taip darydami mes griau
name kertinius Amerikos lais-
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pusi. 3
(Tąsa iš 2 pusi.)

I\un. Juozui Janilioniui

mergaitėse tikrą moteriškumą
krikščionybės pagrindais,
3/ kad pritaikytas aplinkos
ir amžiaus reikalavimams dok
trinalinis paruošimas butų pri
einamas visoms mergaitėms,
kurios naudojasi Draugijos
patarnavimais.

PASVEIKINIMO VIETOJE Rašo Vladas Veselausk; s

.»

Buenos Aires

• . %
Lietuviškų laikraščių kroni galima padaryti.
Rytojaus dieną važiuodavo
koše užtikau, kad šiais metais
Rio de Janeiro lietuvių kolo į fabrikų raštines prašyti
nijos kapelionas kun Juozas darbo asmeniui', kurio jis vi
Janilionis
šventė savo 69 me sai nepažindavo. Beveik visu
A. PRAKTINĖS TARNYBOS
tų sukaktį. Būtų didelis mo- mat grįždavo su geromis
SRITYJE.
ralis nusikaltimas, jei niekas pasekmėmis. Paprastai mėg
iš Argentinos lietuvių šio įvy davo vaikščioti civiliniais
4/ kad butų organizuojamo? kio nesuminėtų šią spragą drabužiais. Beveik visumet
specialios religinio, socialinio noriu užpildyti aš
turėdavo ant rankos pasika
ir techniško paruošimo sesi
Kunigą Juozą Janilionį Ar binęs lazdą.
jos Mergaičių Globos židinių, gentinos senesnieji emigrantai
Visumet jo galva buvo
namų, stočių misijų, jaunimo labai gerai pažįsta. Jis musu pilna kilnių planų. Paskutinis
sekretoriatų ir kitų įstaigų tarpe gyveno 7-8 metus. Buvo kun. J. Janilionio planas jo
personalui,
5/ kad butų nustatyti ryšiai
tarp Mergaičių Globos komi
tetų ir katalikišku mergaičių
sąjūdžių vadovių, kad geriau
atatikus teigiamus mergaičių
jaunimo siekimus, organizuo
jant jaunimo židinius, namus,
sekretoriatus ir t. t..
6/ kad butų ypatingai susi
rūpinta paruošti jaunas mer
gaites-darbui pagal teisingą
profesinę oriėntaciją, reikalui
esant atidarant jaunimo se
kretoriatus,
7/ kad tarptautinio centro
globoj būtų užmegsti aiškūs ir
reikšmingi ryšiai tarptautinių
komitetų, ypač tų. kurie už
siima emigracija į kraštus,
kur katalikų bendradarbiavi
mas ypatingai pageidaujamas,
8/ kad būtų suintensyvintas
organizavimas židinių, namų
ir t. t., kur būtų galima, kreip
ti ypatingą dėmėsi į užmezgi
mą artimų santykių tarn darb'ninkių, valdininkių ir stu
denčių,
9/ kad gelež’nkelio, uostų,
< ro ir viešųjų kelių stočių
misijos būtu intensyviai išvys
tytos visuose kraštuose.
10/ kad atėjus į pagalbą pa
bėgėliu jaunimui, ypač atsi
dūrusiam pavojuje, reikalin
gos smulkios darbų studijos
kraštuose, kur yra pabėgėlių,
11/ kad tarptautinis centras ir
tautiniai komitetai paskatintų Cistersų vienuolių bazilika. Vienuoliai meldžiasi. Vienuoliai
kasdien keliasi antrą valandą nakties ir eina melstis.
nepasirašiusias 1949 m. Kon
vencijos prieš Baltųjų Preky
bą vyriausybes ją pasirašyti. veiklus, energingas ir gabus prestyžui daug pakenkė. Jis
12/ kad visur, kur reikalinga, organizatorius, geras žurnalis vienas, be kitų talkos, suma
būtų užvestos preciziškos by tas. Pirmuosius penkerius me nė pastatyti bažnyčią, ligoni
los liečiančios Baltųjų Prekybą tus mudu su kun. J. Janilioniu nę ir mokyklą. Aukoms rink
ir tarptautinių konvencijų ižei vedėme smarkią žurnalistinę ti kun. J. Janilionis netiko.
dimą šioje srityje ir. kad šios kovą viens prieš antrą. Prisi Buvo per daug ambicingas.
bylos butų perduotos tarptau pažinsiu, kad vienas antram Musų grupei, t.y. man, p.p.
tiniam centrui, kuris susiriš padarėme didelių nemalonu Juozui Nakučiui, Kaziui Kli
su atsakingomis instancijomis. mų, t.y jis man, aš jam. augai, velioniui Stasiui Bogu
Paskutinius dvejus metus šiui ir kitiems, kartais karštą
praleidome kaip dideli bičiu dieną tekdavo užeiti į ceutri
liai. Susitaikymas įvyko pa nes kavines alaus užgerti.
prastu rankų paspaudimu. Niekumet nė vienam iš mūsų
Bet
šis rankų paspaudimas neleisdavo sąskaitų apmokė
vės pastato pamatus, patys
buvo
nuoširdus. Joki išroka ti.
save nužmoginame, supilkinaKun J. Janilionis savo pas
vimai,
interesai bei aplinky
me ir sunaikiname kaip kū
tangomis
prašėsi pasimatymo
rybinį veiksnį. Vieton Įsilieti bės nevertė mūsų taip daryti
pas
Argentinos
Respublikos
ir aktyviai dalyvauti Ameri Atsiprašymo vienas antro
prezidentą
gen.
Austin P.
kos dvasinio pasaulio kūrime, nereikalavomie. Atvirkščiai,
tampame to pasaulio parazitai abudu buvome tos pačios Justo. Šis prezidentas nelabai
nuomonės, kad karo metu, mėgdavęs duoti interviewir niežai.
Ne beždžionaudami ir patai priešingų kariuomenių karei Kun. Janilioniui pasisekė.
kaudami, o laisvai kurdami su viai atidaro kulkosvaidžių Netgi dar kartu nusifotogra
visais mūsų tautos kultūriniais ugnį. Niekumet nereikia laukti favo Tai buvo pirmas lietuvis,
savumais ir originalumu, mes kad nutaikyta į kūną kulka kuris nusifotografavo su prez.
gen. A, P. Justo. Prezidentas
esame laukiami Amerikos kul sudarytų malonų jausmą
leido
suruošti lietuvių katali
Kaip
jau
minėjau,
kun.J.
Ja
tūrinėje dirvoje.
kų
organizacijoms
loteriją.
Atlikdami savo kultūrinę nilionį pažinojau kaip neprie
Tuo
metu
loterijai
suruošti
misiją Amerikoje, mes ant telių ir kaip draugą. Mokėjo
reikalinga turėti
mūsų religinių ir tautinių pa būti neprieteliu, bet mokėjo nebuvo
eksponatai.
Svarbu, kad pasi
grindų išauginsime naują žie būti ir draugu. Tais metais
žadėtu
laiku
eksponatai laime
dą, kuris bus įpintas į Ame buvo sunku darbas rasti. Jei
jusiems
butų
įteikti. Kun.
rikos kultūrinių laimėjimų vai gu kuris pasitaikydavo mūsų
Janilionis,
visai
gerų norų
niką. Šis žiedas būtų musų eilėse bedarbis, tuojaus kreip
giliausio dėkingumo pareiški davomės pas kun. Juozą Ja vedamas, dargi norėdamas
apmokėti ir tiems, kurie kuo
mas ir įrodymas, kak lietu nilionį.
nors prisidėjo prie loterijos
Turime
gerą
.
žmogų,
viais būdami mokėjome nau
bilietų pardavimo. Gatvėje
kuris
dabartiniu
metu
nedir

dotis Amerikos teikiama lais
Florida, pačiame Buenos
ba.
ve už ką tinkamai atsidėko
Aires
miesto centre buvo
—
Bet
kur
jūs
randate
tiek
jame. Būti lietuviu nėra gėda.
išnuomuoti
lokalai, kur buvo
gerų
žmonių?
juokdamasis
Geras lietuvis yra kartu ir
įsteigta
centralinė
loterijos
atsakydavo.
geru kūrybingu savo naujojo
bilietų
pardavimo
įstaiga.
— Yra reikalas, kad dirbtų
krašto kūrėju ir formuotoju.
Gatvinės pardavėjos gavo
Jis gali būti ir yra geru ame ir už jo moralę garantuojame.
— Gerai. Pažiūrėsiu kas algą ir nuošimtį nuo pardarikiečiu.

KUO MES DOMIMĖS.
São Paulo lietuvius gausiai
susirinkusius galima pamaty
ti įvairiuose minėjimuose,
pobūviuose,
vaidinimuose,
koncertuose. Tai yra geras
reiškinys rodąs dar nevisiškai
atitrūkusius uuo tautinių rei
kalų. Bet į paskaitas lankosi
labai maža. Jei paskaita yra
sujungta su kokiu nors minė
jimu, tai publika jos išklauso,
bet paskui skundžiamasi, kad
prelegentas klausytojus yra
privarginęs ilga paskaita. Čia
prašosi dvi išvados: arba pu
blika dėstomojo klausimo ži
nojimu yra pralenkusi preligentą, arba ji yra nesubren
dusi dėstomojo klausimo klau
-syti. Pirmosios išvados neiš
drįs prisiimti, o antrosios nenorės prisipažinti. Atrodo,
kad svarbiausioji ir vienintėtė priežastis nesidomėjimo

vimo. Pasibaigus loterijos
terminui, neįstengė įteikti
pažadėtų eksponatų. Loterijos
laikas buvo pratęstas. Tuo
metu buvo išrinktas naujas
prezidentas Dr. Roberto M.
Ortiz, žmogus kairiai libera
linių pažiūrų, Be to, truputį
anksčiau Kaune, «Lietuvos
Aide» tilpo nesenai į Argenti
ną atvažiavusio rašytojo Mato
Šalčiaus Šiliaus ir M.O-kis
slapyvardėmis pasirašyti pora
straipsnių labai nukreiptų
.prieš Argentinos valdžią.
Atrodo, kad Argentinos kon
sulas Kaune p. Arnaldo Bar
santi del tų straipsnių pakėlė
skandalą.
Mus Argentinoje pasiekė
žinia, kad Kaune kažkieno
pastangomis stangiamasi įro
dyti, p. Arnaldo Barsančiui,
kad straipsnių autorius yra
kun. J. Janjlionis. Aš asmeniš
kai mėginau taikyti reikalą.
Pietų Amerikos Žiniose pas
kelbiau straipsnį
kuriame
įrodinėjau, kad tų straipsnių
autorius nėra kun. J Jani
lionis, bet Matas Šalčius. Min.
J. Aukštuolis M. Šalčių buvo
apgyvendinęs pasiuntinybėje.
Jam buvo nepatogu, kad jo
priglaustas asmuo rašytų
prieš Argentinos valdžią.
Miu. Aukštuolis greit reaga
vo į mano tvirtinimus. Neatsi
menu gerai, Išvien, ar Arg.
Liet. Balse tilpo jo kaipo
Lietuvos Ministério, oficialus
pareiškimas, kad šių straips
nių autorius, kurie tilpo Lie
tuvos Aide, nėra Mato Šalčia
us. Šiuo pareiškimu buvo
parblokštas kun. J. Janilionis.
Tikroji jo nelaimės priežastis
nėra buvusi nepasisekusi lote
rija, bet min. J. Aukštuolio ir
Mato Šalčiaus savų kailių
gelbėjimas, kur visai nebuvo
atsižvelgta į priemones, nei
Į pasekmes. Nepasisekusi
loterija buvo tik pretekstas.

paskirtomis, ypa nenoras var
ginti sau galvos rimtesniais
klausimais. Publika lanko
tokius subuvimus, kur galima
sutikti pažįstamus ir su jais
pasikalbėti, pasiklausyti dai
nu, pasižiūrėti vaidinimų, ir
po to praleisti laiką prie
užkandžių ir gėrimų stalo ir
pagaliau pasišokti. Taigi lie
tuviai mėgsta lankyti tik pra *
moginius subuvimus. Žinoma,
už tai nieko negalima prikiš
ti, bet tik tenka stebėtis del
paskaitų nelankymo. Seniau
įsikūrusios organizacijos band
ė paskaitas ruošti, bet nusi
vylusios publika liovėsi tai
daryti.
Naujai įsikūrusi organizaci
ja «Lituania» tą apleistą kul
tūrinės veiklos sritį pasiryžo
atnaujinti. Yra suplanuotas
Liaudies Universiteto pavadi
nimu visas paskaitų planas.
Paskirtos numatomos ruošti
iš įvairių sričių kas dvi sa
vaitės, kad žmonės per jas
galėtų pasisemti žinių, pasila
vinti ir įsitraukti į kultūrinį
gyvenimą. Žmogui privalu do
mėtis kultūriniu gyvenimu,
nevien kasdieniu duonos kąs
niu, pramogomis. Visuome
niniai, tautiniai, kultūriniai,
socialiniai klausimai negali
būt užmesti ir jais nesidomė
ti. Yra reikalo susipažinti su
istorija, sociologija, ekono
mija, teise, gamtos mokslais.
«Lituania» populiariomis pas
kirtomis šiuos klausimus ir
gvildens. Temų bei paskaitų
detalizacija gali priklausyti
ir nuo pačių klausytojų, nes
organizacija ir prelegentai
nori glaudžiai su auditorija
bendradarbiauti atsiklausant
klausytojų nuomonės bei
pageidavimų ir po paskaitų
diskutuojant.
Atrodo, kad kiekvienam pi
liečiui būtų įdomu paskaitose
dalyvauti. Deja, pirmose pas
kaitose klausytojų buvo labai
negausu. Tai yra labai keis
ta Mes randame laiko vieną
kitą kartą susitikti su pažįs
tamais ir šnekučiuotis ištiso
mis valandomis. O kai užsu
kame į barą, tai galime ple
pėti apie įvairius banalumus
ištisus vakarus, bet neranda
me vienos, ar poros valandų
laiko išklausyti paskaitos. Kas
galvoja, kad paskaitos nieko
naujo neduos, tas yra panašus
į aną jaunuolį, kuris kelionėje
laivu išgirdęs kitų nuomonę
apie Kolumbo nuopelnus Ame
rikos atradime, pradėjo tuos
nuopelnus neigti O kai vie
nas keleivių paprašė jį pasta
tyti ant stalo kiaušinį, jis to
padaryti nesugebėjo.
Kas neina į paskaitas dėlto,
kad noris sekmadienį pailsėti,
tas taip manydamas klysta,
nes paskaitos fiziniai nevar
gina, o protiniai jį daugiau
(Pabaiga 4 pusi.)

Graži Lietuvos Nida
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— Hamburge rugpjūčio 9-11
d. bus iškilmingai minimos
nuteiks poilsiui nei nuovar Tilžės miesto 400 m. įkūrimo
giui. O kas paskaitų nelanko sukaktuvės, į kurias vokiečiai
dėl tingėjimo, tam tegalima kviečia visus Tilžės miesto
priminti psichologų pripažintą ir apylinkės gyventojus. Ka
ir gyvenimo patvirtintą tiesą, raliaučiaus ir apylinkių vokie
kad tinginystė yra visų blogy čiai savo suvažiavimą ruošia
Hamburge liepos 20 d. Germa
bių motina.
Šiomis mintimis norime ape nų tautinis muziejus Niurnber
liuoti j Jūsų tautinę ambiciją ge laikomas centrine įstaiga,
ir patikrinti Jūsų kultūrinius kur bus renkamos visos vo
pareikalavimus. Nuo šių egza kiečių ir Rytų sričių (pagal
minų priklausys tolimesnė pas 1937 m. sienas) kultūrinės ver
tybės, taip pat saugojami už
kairų eiga.
sienio vokiečių kultūriniai rin
«Litiiania»
kiniai. Tuo tarpu knygas, lai
S. Paulo 1952 m. liepos m. 15 d. kraščius, asmeninio pobūdžio
archyvinius dalykus kaip atsi
Red. pastaba. Paskaitas ruo minimus, užrašus ir kt. rinks
šia ir seniau veikiančios or Institutas su užsieniu santy
Stuttgarte.
ganizacijos: Pav. Liet. Kat Vy kiams palaikyti
Abu
institutai
ruošia
bendra
rų Brolijos bei Liet. Kat. Mo
centrinį
katalogą.
Goslare
sau
terų Draugijos beveik kiekvie
gojami
apie
200.000
dokumen
name susirinkime yra paskai
ta arba koks nors pranešimas tų originalu ir keli tūkstan
gyvenamojo momento klausi čiai rankraščių - daugiausia
iš Marienburgo. Elbingo, Ka
mais.
raliaučiaus, Dancigo ir StettiGausiai buvo lankomos ruoš no. Jais nori pasinaudoti ne
tos paskaitos buvusios «Litua- tik vokiečiai, bet taip pat pro
nijos» pirmtakflnės Savišalpos fesoriai su studentais iš Pary
Kasos kartu su Bendruomene žiaus, Stockholmo, Londono.
ruoštos. Į «Lituania» ruošia Todėl projektuojama sudaryti
mas. paskaitas nesilankymo centrinį visų vokiečių žemių
kaltininkas nėra vien visuo Rytuose archyvą, kuris bus
menė.
greičiausiai įkurdintas Gotting'ene.
(Pabaiga iš 3 pusi.)
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JI LIETUVIU S-GA BRAZILIJOJE
š. m. rugpjūčio mėn. 16 d., Rua Lituania 67, ruošia
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šeimyninį šokių

VaKARĄ su programa.

Saulėleidis
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Pakvietimus galima įsigyti pas valdybom narius.

Metalo Išdirbinių «Industria Strazdas»

Lietuviškas bufetas — šokiai iki 4 vai. ryto.

g

atlieka įvairius geležies bei metalo išdirbinius, kaip
šaltkalvystės, galvanizavimo ugnimi, liejimas, varžtų
bei kablių dokalkoms eternitiu ir brazilitui.
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Fabrikas: Rua Feliciano Bicudo, 28 - Skersgatvis iš
Rua Ibitirama V. Prudente.
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Raštinė: Rua do Carmo. 138-3.° S/306 - Fone 33 3865
São Paulo
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Pradžia 20 vai.
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Industria e Comercio de Calçados
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SPECIALYBĖ BATŲ: vyrams, moterims,
panelėms, futbolistams, vaikams...
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Rua Javaes, 719

-

Sãs Paulo
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Rastinės Darbai- ir Teisiniai Patarimai
Natūralizacija, inventoriaus surašymas, išieškojimas
skolų, persiskyrimai (desquites) nuomininkų išvary
mas, kriminalinė ir darbo teisė.
Darbininkams patarimai veltui.
Galima kreiptis šiomis valandomis nuo 10 iki 12 vai.
ir nuo 16,30 iki 19 vai.

Ru i Roberto Simonsen. 13 - - 3 ° — salus 306 ■ 3l0
(Senoji rua do Carmo ir kampas P ęa Clovis Beviláqua)
São Paulo

nu
nu

— KO KRAŠTAS TIKISI
IŠ LIETUVIU LAISVAJAME
PASAULYJE.
Įdomu
žinoti, kokios nuotaikos vy
rauja krašte ir ko žmonės
ten laukia iš lietuvių, gyve
nančių laisvajame pasaulvje;
Eltos
bendradarbiui
teko
šnekėti su visa eile vokiečių;
grįžusių iš okup. Lietuvos,
taip pat buvusių mūsų tėvynė
jė karo belaisvių, kurie, papil
dydamj kitais keliais Vakarus
pasiekiančias žinias, dar dau
giau
paryškina tenykštes
žmonių viltis ir lūkesčius.
Žmonių nuotaikos yra liūd
nos. Jie tiesiog su ašaromis
akyse prašė vykstančius į
Vakarus, kad ten paskelbtų,
ypač kur sutikę lietuvių, apie
jų kančias ir baisų likimą.
Išvykstantieji matė, kad lietu
vių tauta naikinama, lietuviai
nuolat ' išvežami, visur - tik
rusai ir rusai. Kaune lietuviai
nedrįsta
viešiau
perdaug
drąsiai ir kalbėti. Kaunas rusų pilnas, taip pat Klaipė
da. nebent Vilnius atrodo ne
tiek aziškai rusiškas. Karini
uose fabrikuose dirba vieni
rusai, yra veik visi komunitai,
gauną iš režimo naudos. Lie
tuvių inteligentija visai apskurdo.
Apie lietuvius visi sutikti
vokiečiai atsiliepia labai ge
rai. Lietiniai net ir dabar
esą
tokie dievobaimingi,
kaip niekados kitur tokių jie
nėra matę. Nors ne vienas iš
jų yra evangelikas, bet tvirtiz
na. kad lietuviai labai įspū
dingai meldžiasi į Mariją ir
gieda «Marija, Marija».
Visu pasiekusių Vakarus
tikinimu krašte likę mūsų
tautiečiai ypač daug tikisi iš
Amerikos lietuvių, iš kurių
laukia, kad jie su savo vado
vybe padarys visa, kas gali
ma. jų sunkiam likimui paleng
vinti.
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JpBiiidys & Čia
F A R D U O D A

— Areštai Lietuvoje - kas
dieninis reiškinys. Ten už
vogimus baudžiama 10 15 me
tų, bet už žmogaus nužudy
mą paprastai tenka 3 5. Ypač
daug areštuojama dėl politi
nių priežasčių.
— Trėmimai iki 1949 m.
vykdavo reguliariai kas pava
sari ir rudenį, bet 1950 m.
susitrukdė, žmonėm kalbėjo esą. dėl gautos trėmimu rei
kalu iš JAV notos. Todėl da
bar tremiami jau rafinuočiau
-pagal «darbo ieškančių są
rašus» ir «savanoriškai». Pas
kutinis
didesnis trėmimas
buvo 1951 m. spalio 8 10 d.
Gyventojai per tas dienas
laiko pasiruošę lagaminus ir
eina gulti net apsivilkę; taip
daro ir rusai, nes ir tu naten
k a i siunčiamųjų
sąrašus.
Tremia daugiausia ūkininkus
ir šiaip «buržujus», o ypač
kunigus. Netenka abejoti, kad
visi tremtiniai būtu buvę iš
tremti. Tok mm Dargaičių kai
me. 3 km už Telšių, i Sibirą
ištremti v;si gyventojai. Tokių
navvzdžiu vra apsčiai. Pavyz
džiiii. vieno brolis yra emi
gravę* i JAV - ir tai nrisidė
jo nrie io ištrėmimo. Jei kas
eina i «stHbus». tu suimtus
gimine* žada p-'lei«‘i vvr.
NKVD Įsta'ga yra Vilkavišky.

Madeiras do Brasil

Lietuvi,

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

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

Importação — Exportação
Raštinė: - Av. Churchill, 94 - 11.o and. - sala 1110
Rio de Janeiro - Fones: 52-0229 e 32-6265
Km Minas Gerais:
Peres & Cia. Ltda. - Leopoldina - R. Providencia. 71
Jother Peres de Resende - São Pedro dos Ferros
Amadeu Cesar Machado - Nanuque, Minas
ra»»»

Ar iau įsigijai 1952 metų
Kalendorių — Metrašti?
įsigyti galima «Musu Lietu
vos» Redakcijoj A v. Zelina
706. ir kioskuose.
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REIKIA

Pusi. 5

MOŠŲ LIETUVA

rugpjūčio 2 d.

hi.

balui;-? kreipkis į tautiečio

J. L. Galinskas Ltda.

B A L D Ų S A N D Ė L Į.
.4 F. DU. GIACAGLINI, ~1-C —
L. A/.PINA.
♦—o
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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. t..
Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA
JŠSIMOKĖJIMUI.
Prie pat autobuso Nr. 93 sustojimo vietos
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Produto da COMPANHIA PROGP^SSO NACIONAL - Rua José Paulino, 717 - Fone 51-7277- São Paule
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MEKANIKOS DIRBTUVE

■ »- I
U
* ■
SKUBIAI REIKALINGIĮ me
ByatslO UirOtUVe I»
Laboratorio kanikos dirbtuvę šaltkalviai ---------------- ——
(sereleiro) atlyginimas geras
ALGI IR D AJ IDIIKA- kreiptis: A v. Zelina, 714 - fun

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
dydžių grąžtai žemei gręž
ti. Pardavimas grynais ir
išsimokėtinai.

Hub.

RUA BENJAMIN CONSTANT, 103

—

São Caetano do Sul
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JONAS VARNAUSKAS & FILHOS

APRENGIA

vyrus nuo galvos iki

kojų

Telefonas (recados) 3-0710

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

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
iiiiiiJiiiiiunuiiiiuiiiiiiiumuiumiiHuiiiiiiinuiiiiiumiiuiuinuniunimnniui

KRAUTUVĖS:
Rua São Caetano, 526

Rua São Caetano, 510

Fone 35-3260

São Paulo
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RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 275 — 7 AND. — SALA 73
TEL. 34-7482 — SÂO PAULO
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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 i namus — Senų portretų reprodukcijos
R'U A

SÃO

CAETANO,

447

—TEL.

4-5576

—

SÃO

PAULO

VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS
L I N D O Y A

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINTOJAI

IRHÃOT I \ IR KIEKI ™
Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, kurio
puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau visi yra vien
balsiai pripažinę. Pabandykite, įsitikinkite ir visa
dos naudokite!
RUA DINO BUENO, 795 a 835
TELEFONES: 51-4019 e 51-2223'

Caixa Postai 3967
S Ã O PAULO

MŪSŲ

M
L'ETUVOS nacionalinė
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEK.
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JPCKTAJ

BDAZILI3C
REIKIA ATGAIVINTI LIETU lerius metus Boa Esperança
VIŲ SPORTININKU VEIKI apylinkėje nusipirko nemaža
ūkį, žemė gera, apylinkės graMAS.
žios, netoli geležinkelio sto
Daugiau dėmesio nori
Praėjusio karo metu, vals ties.
kreipti
į pieno ūkį. Jau turi
tybės saugumo sumetimais, 27 raguočius
Žolės niekad
buvo suvaržytas svetimšalių netrūksta. Yra nemaža
ir miš
organizcijų veikimas, ypatin ko, kurio dalį kerta ir
par
gai sporto organizacijų - jos
duoda.
Kaimynistėje turi
buvo likviduotos arba nacio ūkius J. Deveikis ir Balčiūnas.
nalizuotos. Tačiau dabar pa
dėtis jau yra kitokia. Pati
— Netoli Mairaporã Kz. Am
valstybės konstitucija suteikia
brozevičius
nusipirko 4 alkie
nemaža laisvių svetimšalių
rius
žemės.
Žemė gera, apy
kultūriniam veikimui. Visi de
linkės
gražios,
arti naujai tiekretai jei jie yra priešingi
siomos
autestrados
São Pau
naujai konstitucijai skaitomi
lo — Belo Horizonte.
neveikiančiais.
Nesenai skaitėme vietinėje
— Paskutiniu metu nemaža
spaudoje apie japonų koloni
lietuvių
užsipirko žemės skly
jų suruoštą São Pauly sporto
pus
Praia
Grande, prie Atlan
šventę
kuri praė
to.
Žemės
kaina čia kils nes
jo su dideliu pasisekimu.
Jeigu japonni gali viešai išei São Paulo miestas su pama
ti, ruošti sporto šventes, ko- riu greitu laiku bus sujungtas
delgi negalėtų lietuviai prade modernišku keliu, per Cubati organizuotą sportininkų toną į Praia Grande.
veikimą. Dabar visi musų
— Liepos mėn 30 d. vado
sportininkai yra išsiskirstę
po svetimas klubus ir už jų vaujant kun. P. Ragažinskui
garbę kovoja. Turime prie buvo suruoštas pikniKas lie
miesčiuose savų patalpų ku tuvių moksleivių į pamarį —
rios galėtu būti panaudotos Santos. Diena buvo puiki, sau
susirnkimams. Darbas pradė lėta, šilta. Praleidę keletą va
ti tiktų buvusiems lietuvių landų pamary, gerai išsimau
sportininkų veikėjams - ve dę, prieš grįžtant uoste aplan
teranams, tuo reikalu plačiau kė atplaukusį vokiečių kadetų
pasisakant per spaudą ir su būrinį laivą, kuris iš Ham
burgo ligi Santos atplaukė
šaukiant susirinkimą.
per 36 dienas. ■
— Praėjusį sekmadienį Liet.
PADĖKA
Kat. Moterų Draugija šv. Onos
šventę. Ryte išklausė šv.
Ignui Ziboliui nupirkusiam
mišių ir prėmė šv. Komuniją.
gražų
bažnyčiai žirondelį ta
Po pamaldų mokykloje buvo
riu
nuoširdų
padėkos žodį.
suruošti bendri pusryčiai, ku
rių metu buvo kalbėta ir išpil
Kun. P. Ragažinskas
dyta meninė programa, pačių
Klebonas.
narių suruošta.

menė «Lituania» rugpiūčio
m, 30 d. ruošia vakarą vai- dinimą São Caetane.

— Sav. ir Kultūros Bendruo

3. Tumonis Pranas, kilęs iš
Rokiškio m.,

— Jonas Paukštys prieš ke-

PLATINKJME LOTERIJOS BI
LIETUS.
Klebonijos statybos reika
lams leidžiama loterijon šal
dytuvas - geladeira, paauko
ta General Motors do Brasil
kompanijos, poltrona-cama.
auka mūsų tautiečio Pr. Žuko
kuris turi minkštų baldų dirb
tuvę av. Zelina nr 721, ir
elektrinis pečiukas, paauko
tas Br. Purvino. Taigi iš viso
yra skiriamos trys premijos
-trys laimėjimai.
Prašomi, kas gali paimti
biletų platinimui-pardavinėji
mui, nes tik visiems bendra
darbiaujant bus galima daugi
aa parduoti.
Bilietų platinimui galima
gauti Vila Zelinoje, kleboni
joje.

•— Praėjusį sekmadienį Liet.
Kat. Vyrų Brolijos damkių
turnyro dalyviams buvo su
ruoštos vaišės, kurių metu
buvo įteiktos premijos trims
goriausiems lošikams. Pirma
vieta teko Povilui Paviloniui,
antra — Al. Bartusevičiui,
trečia — Pranui Šokiui. Vai
šėse dalyvavo ir Lietuvos
konsulas p. Al. Polišaitis, ku
ris vyrams pasakė sveikinimo
žodį. Vaišių metu skambėjo
lietuviškos dainos.
PAIEŠKOMI:

1. Pocius Mykolas, kilęs iš
Šiaulių m.,
2 Tumonis Vincas, kilęs iš
Rokiškio m.,
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4. Petkevičiai
Adafina ir

Registrado no C.R.C. sob o n.° 551
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AVENIDA 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

Contratos de locação
Çartas de Fiança
Requerimentos
Balanços
Alvarás diversos
Seguros de rogo e
Seguros de acidentes

HORÁRIO dos 8 òs 19 horas.

sr

Antanas

ir

5. Stankunavičiai Kazys ir
Veronika.
Ieškomieji arba apie juos
žinantieji maloniai prašomi
atsiliepti į:
Consulado da Lituania

Rua Jaguat ibe.477 São Paulo.

laukt pad i
landai pridedant Cr$l,50., ar
Šį šeštadienį Bus paskutinės ba per mėnesį Cr$350,00.
rungtynės del Rio de Janeiro
Įvykusiame sindikato susi
taurės tarp Corintians ir Flu rinkime dauguma pasisakė už
minense. Praėjusį trečiadieni streiko tęsimą.
laimėjo Fluminense 2x0. Corintians žaidėjams yra paža
— Rgpiūčio mėn. 5 d. į Rio
dėta, jei jie laimės Rio de
de
Janeiro atplauks Ameri
Janeiro taurę, kiekvienas fiitbolistas gaus gražių dovanų kos povandeninis laivas «Tri
po Cr. 25.000. Yra už ką ir ger» kuris uoste išbus visą
kovoti.
savaitę. Laivas yra naujas,
moderniškas pastatytas praė
OLIMPIADOJE.
jusiais metais. Yra pats grei
Tarptautinėje olimpiadoje čiausias povandeninis laivas.
Suomijoje daugiausia taškų Po vandeniu per valandą
yra surinkusi Rusija. Antroj nuplaukia 17 jūros mazgų. Jo
vietoj Amerika. Brazilija - 27 įgulą sudaro 7 karininkai ir
vietoj. Paskutinė olimpiados 75 kareiviai.
diena šį sekmadionį.
Futbolo pirma vieta teks
— Daug žydų, buvusių
Vengrijai arba Jugoslavijai. Lenkijos, Rusijos ir kitūkraš
Del trečios vietos grumsis tų piliečių, priima Brazilijos
pilietybę. Galimo karo atveju
Švedija su Austrija.
jie
išvengs tų suvaržymų,
Brazilija pralošė krepšinį,
kurie
gali būt taikomi Rusijai
Rusiją, Ameriką, laimėjo prieš
ir
jos
satelitų piliečiams.
Prancūziją.
Amerikos krepšinio rinkti
— Persijos ministeriui pir
nė nepralaimėjo nė vienų
mininkui
Mossadegh parla
rungtynių. Rusija, kurios rink
mentas
suteikė
šešiems mėne
tinėje yra trys lietuviai, prasiams
nepaprastus
įgaliojimus
laimėjoo tik prieš Ameriką.
Del pirmos vietos grumsis Jis stengiasi valstybę sumo
Amerika su Rusija Brazilija derninti. Taip pat praves že
tikis užimti septintą vietą.
mės reformą, pertvarkys val
džios įstaigas, kad jos būtų
lankstesnės.
URUGVAJAUS NEDISCIPLINUOTI SPORTININKAI.
— Švedijos teismas iibauPraėjusią savaitę Pacaem- dė rusams teikusį žinias, špio
bū stadione lošiant Corintiana nažo šefą Enbom ir jo padė
ms su Penarol įvyko mušty jėją Gwerswold visam amžiui
nės. Net publika per tvorą sunkių darbų kalėjimu. Kiti
įsibrovė aikštėn. Tą pačią bendradarbiai
mažesnėmis
ištoriją urugvajiečių krepši bausmėmis nubausti.
ninkai pakartojo Helsinky
prieš Prancūzus. Ypač smar
— Brazilijos užšienio rei
kiai nukemtėjo teisėjas ame kalų ministerija paneigė ne
rikonas, kuris buvo ne tik turinčias pagrindo žinias apie
žemėn partrenktas, bei vienas
diplomatinių san
iš lošikų užsilipo ant pilvo. atnaujinimą
tykių su Rusija.
Trys urugva jeičiai buvo sus
penduoti ir olimpiados metu
— Gen. Mac Arthus ves
negali dalyvauti lošimuose.
rinkiminę
propagandą EisenSportas be drausmės - tai
howerio naudai.
įsigėrusių peštukų gauja.

— Porto Alegre iš 6000 ge
ležies fabrikų darbininkų 4500
streikuoja. 21 fabrikas visai
nedirba, o ir kituos, del dali
nio streiko, darbas vyksta ne
normaliai. Streikininkai reika

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

Virtuvė pirmos rūšies. Užkandžiai duodami
bet kuriuo 'metu

2
s=.

s

X.

SKAITYK IR PLATINK

«MÚSU LIETUVĄ»

Pensiono savininkas LILIAN KOTCHENKO

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

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

AVENIDA DR. GIACAGLINI, 34-C

VILAALPINA

