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Naujas kultūros židinys
V. Zelinoje.
Praėjusį sekmadienį buvo
pašventinti nauji seselių pran
eiškiečių gimnazijos rumai
Vila Zelinoje. kurių rūpesčių,
p-idedant São Paulo miesto
savivaldybei, jie buvo pasta
tyti.
Nors pastatai tik dabar pas
tabi lyti
ta
čiau pati gimnazija, jos pir
moji klasė, jau veikia nuo šių

lių pranciškiečių darbų švie
timo ir auklėjimo srityje, pa
dėjo joms šį pastatą įsigyti.
Naujame pastate yra tik sepii
nioms klasėms kambariai. Jie,
gimnaziją išipietus, ir kole
džui ar kitą aukštesnę mo
kyklą įsteigus, nepajėgs su
talpinti mokinių. Neužilgo vėl
bus prieš akis nauji statybos
darbai. Vila Zelina buvo ręi-
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ATSKIRO NUMERIO KAINA
CR.$ 2,00

ĄGOSTO 23 D.

V

METAI

Savaitinė Politiniu įvykių Apžvalga
Maskvoje
prasidėjo rusų — kinų konfe
rencija. Kinijos delegacijai
vadovauja pati vyriausybės
galva Chu En-lai. Delegacija
buvo priimta Stalino.
Kaip užsienio spauda be>
stebėtojai praneša, svarbiau
sia pasikalbėjimo tema yra
Mandžiurijos ekonominis ir

kos pirkti kviečių už 150 mi
lijonų dolerių. Tai yra beveik
už tiek pat, kiek ir Brazilija
turi doleriais deficito Ameri
kai už įvairias prekes skolin
ga 200 milijonų dolerių. Pir
miau Brazilijo kviečius pirk
davo Argentinoj ir mokėdavo
mainais kitimis prekėmis. Bet
šiais metais kviečių derlius
buvo toks prastas, kad net
patys argentiniečiai jų perka

sunkumų sumažinus įvežimą
vėl reiks pirkti su kortelėmis,
arba traukti iš palėpių senus
kaminus ir automobilius apkū
renti anglimis.
Sąryšyje su šiais reikalais
iš Vašingtono atvyko į Rio de
Janeiro Brazilijos ambasado
rius Moreira
Sales, kuris
tuoj iš aerodromo nuvyko į
finansų ministeriją.

Brazilijos generolai
apie komunizmą.

Truks gazolino.

Kardų įteikimo pakeltiems į
generolo laipsnį karininkams
proga, gen. Nilo Sucupira pa
sakė, kad komunistai yra įsi
brovę įvairiose valdžios įstai
gose. Karo pajėgoms tenka
atremti šis pavojus ir komu
nizmą galutinai sunaikinti,
kad tauta galėtų ramiai dirb
ti. ir gaminti.
Admirolas Peną Boto, prieš
komunistinės akcijos pirminio
kas, kuris Jabar grįžo a plan
kęs įvairius Brazilijos estadus,
pasikalbėjime
žurnalistams
pakartojo senus savo tvirti
nimus apie komunistų pavojų
kraštui Jis pareiškė, kad ko
munistai yra pasiruošę krašte
sukelti revoliciją. Sako, komu
nistaf turi suorganizavę slap
tą kariuomenę provincijoje.
Tik tai Minas Gerais estade
komunistai turį apie 18 tūks
tančių partizanų, iš kurių 9000
yra Triângulo Mineiro apy
linkėse.
Kiek šios žinios yra tikrus,
beabejo, geriausia žino sau
gumo įstaigos. Bet jos kokių
alairmuojančių žinių neskel
bia.

Gazolino atsargos labai ma
žos. Pavyzdžiui São Paulo
mieste yra atsargų tik kokiai
porai mėnesių. Del finansinių

SKAITYK IR PLATINK
«MÜSU LIETUVĄ»

Svečiai, kuritj tarpe yra S. Paulo estado gubernatorius Lucas Nogueira Garcez, S. Paulo miesto prefeitas su ponia, Lietu
vos konsulas Al. Polišaitis, Amerikos generalinis konsulas ir kiti, žiuri mokinių gimnastikos pratimų. Dešinėje matyti da
lis naujosios gimnazijos rūmų.
mokslo metų pradžios. Įvykis
nebuvo eilinis. Tai rodo ir
visa eilė atsilankiusių aukštų
svečių, kaip São Paulo estado
gubernatorius prof. Lucas No
gueira Garcez, São Paulo
miesto prefeitas Dr. Armando
Arruda Pereira, Lietuvos kon
sulas p. Al. Polišaitis, Ame
rikos generalinis konsulas,
kardinolo atstovas kun. J.
Mota ir visą eiiė kitų svečių
bei gausiai susirinkusi visuo
menė
Iškilmės vyko prie vienuo
lyno ir gimanzijos esančioje
aikštėje. Šventę pritaikinta
kalba pradėjo vienuolyno vir
šininkė ir gimnazijos direkto
rė seselė M. Julija. Po to
sekė mokyklos mokinių gim
nastikos numeriai ir dainos,
bei kalbamasis choras. Mo
kiniams baigus programą svei
kinimo žodžius tarė São Paulo
miesto prefeitas Dr. Armando
Arruda Pereira, kardinolo var
du sveikino kun. J. Mota ir
galop pats gubernatorius kal
bėjo įvertindamas seselių dar
bą švietimo srityje.
Po to kviesti svečiai vyko
j naujas gimnazijos patalpas.
Prie durų užrištą kaspiną
perkirpo gubernatorius. Paš
ventinus, Svečiai apžiurėjo
gimnazijos patalpas ir buvo
pavaišinti kava ir užkandžiais.
Vila Zelina, gal būt, vie
nintelis São Paulo priemiestis,
kur nėra jokios valdinės mo
kyklos. São Paulo miesto sa
vivaldybė gerai žino, kad pri
vati iniciatyva yra sėkmin
gesnė už valdinę. Todėl, ten
kur ji reiškiasi, vieton, kad
lygiagrečiai statyti valdines
mokyklas, padeda privačiai
iniciatyvai. Įvertindami sese

kalinga gimnazijos. Priemies
tis gausiai apgyventas, besi
mokančio jaunimo daug, o
susisiekimas su miestu sun
kus, pavojingas ir alsinantis
ilgokai stovint eilesė ir lau
kiant eilės pakliūti į autobu
są.
Šia proga primename tė
vams, kad stengtųsi vaikus
leisti mokslan ir skatintų juos
būti gerais mokiniais, prasi
veržti j pirmąsias eiles. Dėl
lėšų stokos nė vienas mokinys
neprivalo apleisti mokyklos.
Geriems, gabiems mokiniams
pati mokykla palengvina są
lygas. Taip jau pradėjo dar
bą susišeipimo fondas, kurio
tikslas
remti
moksleivius.
Be to turime keletą organ i
zacijų. Joms būtų visai ne
sunku anmokėti vieno gabaus
moksleivio ar studento išlai
das. Mums reikia kuo dau
giau mokytų, su iniciatyva
žmonių. Su analfabetų tauta
niekas nesiskaito. Žinoma pa
ramą gaus tie moksleiviai ir
studentai, kurie dalyvaus lie
tuviškose jaunimo organiza
cijose. bus savo dvasia lietu
viai ir pasižadės baigę moks
lus nenutraukti ryšių su lie
tuviais.
Dar prieš karą irgi kelio
lika moksleivių gaudavo pa
ramos per Lietuvos konsulatą.
Dėja, jų dauguma teko nusi
vilti. Tik maža dalis daly
vauja lietuviškime veikime.
Kiti net vengia su lietuviais
bendrauti, visiškai užmiršda
mi, kad jie patogesnio ir ge
resnio gyvenimo pasiekė, sau
karjerą susidarė Lietuvos pi
nigais.

mdustrialinis išvystymas, ku
ris Rusijai būtų dideliu san
dėliu kovoje prieš sąjungi
ninkas.
Indijos spauda rašo, kad
Kinija dar lab au paklius į
Maskvos rankas. Konferen
cija. truks ilgesnį laiką. Beabejo, po šios konferencijos
Kinija neturės jokio nei po
litinio, nei ekonominio sava
rankiškumo.

Brazilija neturi dolerių.
*
Brazilijos ekonominio gyve
nirno žinovai tvirtina, nors
krašte yra didelis dolerių trū
kūmas ir teks susidurti su
sunkenybėmis, kad
nebus
didelės finansinės krizės, nes
Brazilijos ekonominis gyveni
mas yra gajus.
Dolerių trūkumo pasekmės
jaučiamos. Amerikos ir angli
jos žibalo kompanijos atveža
produktus tik iš anksto įmo
kant pinigus. Tarpatautiniai
bankai kol kas susilaiko nuo
naujų paskolų. Svetimo kapi
talo įėjimą Brazilijon sunkina
ir nepalankūs dekretai liečią
pelno išvežimą iš krašto. Šį
klausimą parlamentas dabar
svarsto. Taip pat prie šios
krizės prisideda užtrukęs įsta
tymo išleidimas apie žibalo
eksplotaciją Brazilijos terito
rijoje.
Bendra finansistų nuomonė
yra, kad norint pritraukti
daugiau svetimo kapitalo, rei
kia sudaryti jam palankesnes
sąlygas.
Pagrindinė priežastis dole
rių trūkumo esanti, kad Brazi
lija buvo priversta iš Ameri
Lietuvos nacionalinė
M.Mažvydo biblioteka

iš Amerikos.
Padėčiai gelbėti bus žymiai
sumažintas mažiau reikalingų
prekių importas ir sumažintas
vartojimas reikalingų prekių,
kaip pavyzdžiui žibalo.

IM E. IDKAUetlTIJ
LIGŲ

TYRIMO LABORATORIJĄ
PERKĖLĖ Į

RUA CONDE PINHAL, 92 — 1.o
(greta Palacio de Justiça ir Praça de Mendes)

Telefonas: 32-7236
VALANDOS: 8 - 12 ir 14 - 18

!ü|
Tavo patogiam namui trūksta tik

ČEKO jALDYTUJV©
•eELAEElKCJ
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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MŪSŲ LIETUVA

Sudaryta ir patvirtinta nauja Vykd.
Taryba. Delegacijos susitarimas su
Diplomatais VLIK-o priimtas.
ELTA, 1952. VIII. 6, Reutlingenas. VIII/ 13 d. d. vy
kusiuose VLIKo posėdžiuose
reikiamais 2/3 VLIKą suda
rančių grupių balsais sudaryta
ir patvirtinta nauja Vykd. Ta
ryba iš 5 asmenų:
1. Anksčiau VLIKo pakvies
tas Vykd. Tarybos pirmininku
Prof. K. Žalkauskas - LietValst. Liaudininkus S gos ats
tovas,
2. Dr. P. Karvelis - Ūkinin
kų Sąjungos atstovas.
3. P. T. Šidiškis - Liet. Tau
tinio Sąjūdžio atstovas,
4. Doc. M. Brakas - Maž
Lietuvos Tarybos atstovas,
Prof. Z. Ivinskis į Vyt. Tary
bą įeiti nesutiko.
Renkant naują Vykd. Tary
bą, buvo pateikti dėl jo sąs
tato 2 sąrašai, iš kurių viena
me figūravo prof. J. Brazaitis,
ir tasai sąrašas VLIKe surin
ko tik 3 balsus, o kičas są
rašas - be prof. J. Brazaičio
- surinko 7 balsus. Po to Lie
tuvių Fronto atstovas V. IKe
prof. Z. Ivinskis ir Lietuvių
Vienybės Sąjūdžio atstovas
VLIKe L. Prapuolenis pareiš
kė žodžiu, o vėliau įteikė
VLIKo pirmininkui VII/ 5 d.
raštu motyvuotą pareiškimą,
kad jų grupės iš VLIKo pa
sitraukia.
Naujai išrinktoji Vykd. Ta
ryba pirmame savo posėdyje
V1II/4. laikinai, kol iš JAV
\ atvyks prof. K. Žalkauskas,
pasiskirstė pareigomis ir dar
bo sritimis tokiu būdu:
1. Dr P. Karvelis VT pir
mininko laiku pavaduotojas
ir Užs. Reikalų Tarnybos laik.
Valdytojas,
2 P. T. Šidiškis - Laik. vicepirmin. ir Inf. Tarnybos bei
Finansų Tarnybos laik. Val
dytojas*
3. Doc. M. Brakas - laik.
vicepirmin. ir Lietuvybės Iš
laikymo Tarnybos laik. Val
dytojas.
Tame pat Vykd. Tarybos
posėdyje, be kita ko. buvo
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vinimo, politiniai subrendusių
vyrų, bus rasta bendra kalba
ir panaudotos visos jėgos,
kurios pas mus taip negausin
gos yra. To reikalauja Lietu
vos laisvinimo reikalai ir to
laukia lietuviškoji visuomenė.

daryti užsimojimų, panašių
kaip 2 rugpiūčio, nes visuo
met yra pavojus kak neišeis
be didelio nuostolio. Be to iš
viso, tokio koncertinio baliaus,
senai jau rijiečiai turėjo vien
savomis jėgomis. Į šį vakarą

aptarta artimiausių darbų pro
grama ir schema, VLIKo sta
tuto keitimas, ir kiti skubesni
reikalai.
VLIKo posėdžiuose, be kita
ko, buvo priimtas Paryžiaus
konferencijoje pasiektas VLI
Ko ir Lietuvos Diplomatų
bendradarbiavimo
susitari
mas. Artimiausiu metu laukia
mas VLIKo Pirmininko ir min.
S. Lozoraičio. VLIKas, sun
kiau susirgusio VLiKo pir
mininko M. Krupavičiaus pra
šomas išrinkti jam pavaduo
toją, jo ligos metu tuo pava
duotoju išrinko i r. P. Karvelį.
Be to, nutarta pradedant 1954.
I. 1 VLiKo ir VT pirmininkų
kiekvienų kalendorinių metų
pradžioje VLIKe atnaujinti
mandatus toliau jų pareigoms
eiti.
LE PLG sekretorius Dr. A.
Trimakas
lankėsi
VLIKe
V1I1/2., grįždamas iš Laisvųjų
Juristų kongreso Berlyne, Dr.
A. Trimakas lankėsi VLIKe ir
jo posėdyje padarė išsamų
pranešimą apie Lietuves lais
vinimo darbą JAV-se, taip
pat sugestijas apie tokių
veiksnių darbo suderinimą
bei suintensyvinimą. Vakare
Svečiui Tuebingene buvo su
ruošta kukli vakarienė, ku
rioje dalyvavo VLiKo ir VT
nariai.
RED. PAST. Išstojimas iš
VLIKO dviejų kovos organi
zacijų, Lietuvių Fronto ir Lie
tuvių Vienybės Sąjūdžio, yra
apgailėtinas reiškinys. Jei vie
nybė yra reikalinga plačiai
visuomenei, tuo labiau VL1Kui, kuris yra politinis tautos
valios reiškėjas. Išstojusios
organizacijos jau turi žymių
nuopelnų kovose su Lietuvos
okupantais. Jos suvaidino žy
miausi vaidmenį
sukilime
prieš bolševikus ir laikinos
Lietuvos vyriausybės suorga
nizavime 1941 m. L. Prapuo
lenis, prof. J. Brazaitis buvo
aktyviausi vadai. Reikia tikė
tis, kad vardan Lietuvos lais

Vienuolyno

darže.

SOLIDARUMO VAKARAS.
Kaip jau buvo pranešta 2
rugpjūčio įvyko uidžiulis ba
lius, kuriame dalyvavo beveik
visa Rio kolonija. Už tat tą
vakarą galima pavadinti soli
darumo baliumi, kurį taip
sėkmingai «Dainavos» valdy
bai pavyko suruošti.

atsilankė daugžmonių. Svečių
tarpe matėsi brazilų jornalistų, daktarų ir advokatų. Bet
svarbiausia tai, kad į šį va
karą susirinko tiek lietuvių,
kaip į jokį kitą.

šis šokių vakaras praėjo
tikroj lietuviškoj nuotaikoje
ir visame linksmume. Reik
čia prisiminti, jog vien rijiečių jėgomis mažai tegalima

Vakaras prasidėjo 20:30 v.
su radio vitrola ik 22 v., iki
atėjo muzikantai, «Rio orkes
tra» vienas žymiausių brazi
lų orkestrų. Taikė kaip galė
jo savo muziką prie abiejų

jie pyko del savo mažų nelai
mių, ir savo skausmais guodės taip, kad nuodėmes skai
tė sau atpildu ir palengvinimu.
Nelė Mazalaitė
Bet kartais į jų širdis krisda
vo
neišsakomas liūdesys, ne
(Tąsa)
širdį: niūrnūs neapykantos
panašus
į žemiškąjį, ir apim
žvilgsniai ir pikti žodžiai kilo
davo
juos
sielvartas, kad šis
Jis pats buvo pažinęs iš taurės, ir jo motinos ašaros
taip
blogai
elgiasi su savo
šitokią valandą ir šitą pasku darė sopulį nepakeliamą, ir
siela
ir
jie
drebėjo,
kad yra
tinę maldą, Jis juto, kaip atei nuliūdęs begaliniai, Jis iškėlė
praradę
Dievą
ir
jie
grįžda
na į jį kentėjimas, Jis jautė drebančias rankas į tylų dan
vo,
kiek
toli
būtų
nuėję,
(r
kartu skausmo kvėpavimą ties gų ir sakė:
tada
jie
švitėjo
skaistūs
ir
savimi ir neišsakomą baimę
— «Tėve, jei nori atito
laimingi.
Tačiau
netrukus
ir
kančios, ir jis pakėlė savo link tą taurę nuo manęs«. —akis į dangų, kur yra Tėvas bet tuojau jis kalbėjo nuolan vėl jie pasirinkdavo patoges
siuntęs jį šitai atpirkimo ke kiai ir pasidavęs, — tačiau nį kelią, ir kryžiaus bijojo,
lionei, ir šaukės visa siela, tebūnie ne mano valia o Ta kad nelaimės valandą ieškotų
jo iš naujo. Ir taip jie prisikad nebūtų apleistas.
voji.
ir šitoji malda buvo tokia irdavo, kaip pavargę vaikai,
Naktis gulėjo aukštai, saldi,
kaip medus, ir mėnuo krito karšta ir sunki, jog per jo iki gerojo tėvo namų. Jo krau
ant Jeruzalės, ant jo miesto, veidą sunkėsiprakaitas, krau jo paliktais sužeistų kojų
kuris miegojo ramiai savo jo prakaitas. Šita buvo valau pėdsakais.
Ir sunkaus kraujo prakaitas
piktadarybės išvakarėse. Ir da, kada jis pradėjo kryžiaus
krito
į taurę, tiek kad Jis
štai mėnesienos spindėjime kelią. Ir angelas, kuris stovėjo
palenkė
savo pavargusį žmo
Jis išvydo angelą, kuris arti šalimais, dar kartą ištiesė
gaus
veidą.,
Ir baimė nemažė
nosi prie Jo — išvydo Tėvo taurę ir vėl jis ieškojo joje
jo
jame
ji
kilo dar didesnė,
pasiuntinį. Jis laikė rankoje atgaivos gėrimo, nes jis buvo
ir
dabar
jis
buvo
išvydęs ją
taurę, tamsią ir sunkią ir ją tiktai žmogus.
visame
baisume,
nes
artėjant
ištiesė, ir palenkė savo suke
Tačiau joje nebuvo nė lašo
aukos
valandai.
Jis
juto
arti
pusias lūpas, kad pasisitiprin- suvilgyti lūpų kraštą: jis re
nantis
mirtį
visų
baimių
vir
tų. Tačiau jije nebuvo kva gėjo taurės gyvenimą ir laiką,
šone
visos
nežinios
pradžią,
paus vyno, nei gaivaus van Jis regėjo savo auką ir tuos,
dens. Jis regėjo taurės dugne kuriuos ta auka gelbėjo Le- nes š'tą naktį Jis buvo tik
kraują, ir Jo kūnas juto bukų gijonai sielų rinko į savo ši r žmogus. Bet jame buvo palik
vinių sukeltą skausmą, rago dis. Jo kraują, kaip rožėmis tas žinojimas, kad jie gali
tinės padarytą žaizdą, ir iš buvo pasipuošę juo. ir dangus atitolinti ją - Jis žinojo, jog
galvos lašėjo tasai kraujas, iš švitėjo nuo jų kilnumo. Jie gali ištiesti ranką ir nustumti
nuplaktų pečių. Ir taurėje kėlė rankas į Jo kryžių ir taurę.
buvo deginantis actas, ir jis troško sau jo kančios, kad
Ir Jis žiūrėjo, kokia graži
juto ant savo drebančių lūpų per ją priartėtų Jam panašu buvo naktis Jo Tėvo žemėje tulžies kartėlį, ir dar aštresnis mu. Ir regėjo Jis žmones, kvepėjo žemė, sutelkusi visus
kartumas lietė jo veidą ir mielus ir silpnus kaip vaikai, žydėjimus, ir švietė žvaigždės,

jos švietė tik gyviesiems. Ir
apačioje degė žiburiai Jeruza
lėjc, gražiausiame mieste, ir
ramiai miegojo žmonės ten, ir
Genezareto ežero pakrantėje
sapnavo žvejai, ir netoli ak
meniu primetamai, miegojo
tie, kurie atsekė jį iš visokių
Judėjos vietų - o miegus jra
gyvųjų teisė. Jis žiūrėjo,
koks šviesus stovi prieš jį
angelas, ir kaip sunkiai svė
rė jo rankas taurė-skiidina
kraujo ir tamsi, taurė prieš
jo veidą. Ir Jis pažvelgė dar
kartą ten, ir išvydo nėr am
žius einančius tuos, kurie
keliauja vieni ir užsimerkę,
jie eina išdidus ir pikti, ir jie
ugnimi ir savo neapykanta
išdegino
jo pėdas,
jeigu netyčia pataiko jas.
Jie neša savo galvas puikiai,
net jeigu krenta - tačiau Jis
mato, kokios sunkios yra jų
širdys, tokios sunkios, kad
jie patys taip nežino - tokios
sunkios kaip šita taurė. * Ir dabar jis žino, kad priims
savo aukos išpildymą labiau
sia del šitų, kurie neša tiek
bloga, kiek Jis gera. Jis.jun
ta kaip jo širdis ima liepsno
ti tokia begaline meile tiems,
kurie bėga nuo jo, kad nuo
šito širdies degimo, kaip nuo
saulės, išnyksta skausminga
sis kraujo prakaitas. Ir Jo
kojos nebejunta sopėjimo Jis žino, kad jos keliaus pas
kui tuos, kurie jo neieško, jų

Gerosios Valios Taurė

publikų lietuviškos ir braziliš
kos. Turėjo gero pasisekimo,
nes iš visų gavo pagyrimų ir
iš visų matėsi pasitenkinimas.
24 vai. pranėjo programą
«Dainavos» vyrų choras, kuris
puikiai išpildė skirią meninę
dalį, nors jo dirigentas nega
Įėjo dalyvauti. Publika vis
prašė daugiaus dainų.
Meninėj programos daly
gražiai pasirodė tautinių šokių
barelis, kuris susidėjo iš 6
porų.. Čia ir buvo vakaro įdo
miausia dalis. Visus žavėjo
ir domino šokiai, ypatingai
svečius brazilus, kurie visą
laiką klausė savo draugų lie
tuvių apie viską kas juos do
mino. Šokiai taip sužavėjo
publiką, kad svečiai paimti
entuziasrno, p. s. Kumpio ve
darni ir S. Dutkaus nesustoja
ma groti armuonika, šoko
lietuvišką polką ir suktinį.
Įdomiausia tai, kad brazilai
svečiai šoko tą mūsų populia
rią muziką lig tai būtų Sam
ba.
Baigus programą buvo tote
rija, šleista bačkutė alaus,
kurią laimėjo, p Adomavičius,
Katalikų Bendruomenės pir
mininkas, kurį visiems dalino.
3 vai. ryto pasišalinus orkes
trui su puikiu valsu, jo vieto
je pasigirdo, inžinieriaus K.
Pranskevičiaus gerai įrengtas
radio vitrolos aparatas, su
puikiais garsiakalbiais. Čia
su rinktomis muzikomis likę
lietuviai, nes brazilai svečiu
daugumoj išėjo kartu su orkes
trū, pradėjo dainuoti, liaudės
dainas.
Tik auštant rytui pradėjo
skirstytis į savo namus su
daina lūpose.
Užbaigiant reik pridėti, di
delį nuopelną jaunuomenei
to viso surengimo. Tas mažas,
jau rijiečių gerai pažįstamas
jaunuomenės būrelis, mergai
tės ir vyrukai, ne tik viską
paruošė, bet patys dirbo iš
platindami pakvietimus, patys
papuošė ir tvarkė salę, patys
buvo kelneriais ir patys suda
rė koro daugumą ir šoko
tautinius šokius.
(Pabaiga 3 pusi.)

neapykantos
gązdinančius
žingsnius Jis užklos savo
kraujo lašais, kaip gaivinan
čiomis gėlėmis padengs juos.
Tai šitiems labiausia reikia
Jo išganomojo kraujo. - Jis
ištiesė rankas į Angelą, kuris
dar labiau švitėjo naktyje ir paėmė iš jo taurę. Ir dabar
jis vėl pajuto savyje dieviš
kąją jėgą, kuri atvedė jį iš
dangaus, kad meilė nugalėtų
mirtį, kad prikeltų gyvenimą.

Trumpa tyla stojo kambary
je. Dabar vyrai pajuto, kad
ji yra labai girdima, nes pro
senio kalbą jie visai buvo
užmiršę perkūniją ir nežino
jo kada ji ntilo. Ir dabar vėl
atsiliepė senasis vyras:
— Mano vaike, kas būtų
su mumis, jeigu nebūtų Jo
aukos del nevertųjų? Kas bū
tų gyvenimas jeigu nebūtų
aukos išviso?

Ir jis pakilo nuo stalo ir
išėjo į nulytą kiemą, o dan
gus dar buvo pilnas debesų.
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O U S I S.

Dvylika tūkstančių
«Draugai»
Didžiausia lietuvių kolonija
Brazilijoje yra São Paulo
mieste. Čia priskaitoma apie
12 000 tautiečių, išsimėčiusių
po visą miestą ir ypač susis
pietusių priemiesčių vilose:
Zelina, Belą, Alpina, Anastá
cio, Parque das Nações etc.
Susipratusieji lietuviai susi
būrė i keletą kultūrinių, švie
timo, religinių, meno, šalpos,
sporto ir labdarybės organi
zacijų, kurios rūpinasi kolo
nijos reikalais, išlaiko lietu
viams mokyklas, bažnyčią,
chorus, sporto klubus, spaudą
etc. Čia veikia ir oficialioji
Lietuvos įstaiga - konsulatas,
pripažįstamas šio krašto vy
riausybės kaip teisėtas Lie
tuvos piliečių reikalų tvarky
tojas.
Tu, mielas Skaitvtojau. gal
voji, kad lietuvių kolonijos
vardu São Paulo mieste kal
bėti kaip tik ir turi teisės
šitos organizuotosios .. kolonijos dalies atstovai, nesgi
tie. kurie dėl kurių nors
aplinkybių nesireiškia kolonijos gyvenime ir nesideda
prie lietuviško darbo, neturi
nė teisės kalbėti kolonijos
vardu, kaip nesusipratusi,
kaip atsilikusi jos dalis
kaip palaida bala.
'Pu taip galvoji, mielas
Skaitytojau, del to, kad esi
«buržujus», atsilikęs, nesiipranti «liaudies demokratijos»
principų, esi kapitalisiinio rau .
go prisisunkęs...
Tuoj tau parodysime, kad
musų kolonija — tai ne jos
organizacijos, mokyklos, baž
nyčia, spauda, chorai, konsu1 iras, o šeši «draugai», šeši
«geriausi liaudies sūnūs». iš
nežinia kokio užpečkio išlin
dę, ir ne tik pasišovė kalbėti,
bet jau ir pakalbėję, ir labai
mandriai ir garsiai, mūsų visų
vardu.
Netiki?
Paklausyk:
l’rieš mus guli laikraščio
«Jornal de Notícias» 3 1-1947
numeris Jame riebiomis rai
dėmis parašyta: «LIETUVIŲ
KOLONUOS SÃO PAULYJE
ANTIFAŠISTINIS DŽIŪGA
VIMAS» (Regozijo anti fascis
ta da colonia lituana de São
Paulo):
«Vakar musų redakcijoj
lankėsi lietuvių kolonijos São
Paulyje atstovai ponai (bur
žujus redaktorius «draugus»
ponais vadina. Red.) JERONI
MO RUBENS, JACINTO MAČ1ULAIT1S, JONAS PET
RAUSKAS, JUOZAS ASIULIO
N1S, BRONIUS SIRINSKAS
JONAS PROMARTIS ir AL
FONSAS KUČINSKAS, kurie
pareiškė džiaugsmą dėl to,
kad generolas Peronas nu
traukė diplomatinius santy
kius su Antano Smetonos vy
riausybe. Jie pažymėjo, kad
ta vyriausybė buvo tik fantošinė, tipinga fašistinė ir ko
vojo prieš teisėtą liaudies
vyriausybę, kuri dabar valdo
kraštą ir kurią pati tauta išsi
rinko.»

(Pabaiga iš 2 pusi.)
Tas entuziasmas dirbti tevy
nės labui, visų susipratusių
ir gerų lietuvių turi būti pa
reiga. Iš 2 rugpjūčio baliaus,
galima pamatyti ką gali pada
ryti suvienytos jėgos, nors
skaičius yra mažas. Bet vieni
kitus remdami, daiig ko gali
nuveikti tautiniame darbe.
A. G.
Rio de Janeiro

Karolė Pažėraitė.

ir sesi

«Draugai» dar painformavo,
kad lietuvių interesus mūsų
kolonijoj ginsianti dabar So
vietų atstovybė Buenos Aires...
Brazilijos ir kitų kraštų vy
riausybių kanceliarijų šiuo
reikalu parėdymai jiems —
naplevat.
Kol šie «draugai» vaikš
čiojo nuo durų rinkdami pi
nigus iš mūsų vargdienių lie
tuvių ir siuntė juos Stalino
kraugeriams, žudantiems mu
sų brolius Lietuvoje; kol jie
važinėjo į komunistinius kon
gresus Urugvajuje ir kitur;
kol jie rinko ir teberenka
parašus neva už «taiką» (kad
tik niekas neatimtų iš rusų
jų užgrobtų kraštų); kol jie
šaukė dėl neva pūdomų Sme
tonos kalėjimuoie «geriausių
liaudies sūnų» (dabar niekas
ten nieko nepūdo — Sibire
vilkai kaulelius dailutėliai ap
graužta), kol jie smala tepa
naktimis sienas, žadėdami nei
šią į Korėją — mes tylėjome,
manydami, gal vieną dieną
tatai nusibos ir liausis ter
lioję visų lietuvių vardą prieš
demokratinę šįo krašto vy
riausybę ir jos įstaigas. Bet
nė mes ir nė vienas save ger
biąs tautietis negali tylėti,
kai keli "valkatos pasišauja
kalbėti visų São Paulo lietu
vių vardu ir šlovinti mūsų
tautos okupantus ir jos žudi
kus bei kraugerius, «liaudies
vyriausybę, pačios tautos išsi
rinktą» (Užmiršo pasakyti —
99.999999% balsų dauguma.
Red.) Ir piemens šiandien vi
same pasaulyje žino, koki tie
«rinkimai» Rusijoje ir demo
kratinėse respublikose» be
opozicijos, be laisvosspaudos,
be susirinkimų ir mitingų lais
vės. Tai tik žiauriausia mon
golų diktatūra, siekiant per
komunizmą vienos Rusijos i m
perializmo. Visi šiandien jau
tatai žino, nors to dedasi ne
žinančius šios kelios iš po
lietuviškos bakūžės pamato
išropojusios rupūžės, kurios
pritariamai vis kvarki enka
vedistų budeliams, žudan
tiems, tremiantiems, naikinau
tiems ir šaldantiems Sibiro
vergų stovyklose mūsų (o gal
ir jų pačiu?) brolius!
Lietuviškų išgamų akiplė
šiškumas nieku nesiskiria mon
golų akiplėšiškumo. Melas bu
vo, yra ir bus mėgiamiausias
komunistinis arkliukas Komi
sijos sąstate, ir tai pirmuoju,
eina kažin koks Jeronimo
Rubens. Nė velnias, tur būt,
nežino, nuo kada atsirado
lietuvių tokiomis rudomis pa
vardėmis Tai mat irgi lietu
vis! Ir kalba lietuvių koloni
jos vardu!!!
Nieko nuostabu: jeigu jau

1952 m. rugpiūčio 23 d
ir. mis. Praskrido pro mane ir
dingo uz ’Kluono. Paskui, kai
suaugau, dirbau pas svetimus
visokius rakandus iš medžio.
Na, ir pabandžiau Mūkeię
lįs grabe, uždengtas drobule, padaryti. Kai pasisekė, prade
Dievo Motina ir šventieji, - jau dirbti bažnyčioms altorius
vis tai Trumpio iš medžio ir kryžius. Greit išmokau ir
išdrožtos statulos. Ypatingai auksinti altorius. Tas darbas
daug ant sienų prikabinėta man labiausiai patiko. Ale
koks buvo auksas Lietu voje,
Mūkelių.
Adomą Trumpį radau bepie kad žinotumėt! Čia tokio ne
šiantį aliejiniais dažais Šven gausi. Na, o Brazilijoje tai po
tąją šeimyną. Jis dar stiprus gi darau Mukeles ir pardavi
senelis, pasiskundė, kad ne nėju prie bažnyčių ar vienuo
lynams. Dar prieš 10 metų
lengva esą tapyti.
Tada aš jam patariau geri nueidavau pėksčias j Santos
au drožti iš medžio Kristų, (apie 70 kilni.) ir net į Campi
nes Kristus grabe ir Nukryži nas (apie 1.00 kilm.).
Senelis pasisakė turis dar
uotasis - visai meniškai atlik
vieną
ištekėjusią dukterį São
ti darbai. Gerai pagauta vei
Paulyje.
Siaurės Amerikoje
do išraiška ir. atrodo, gana
gyvena
kitos
trys dukterys,
gerai susipažinta su anatomi
ja. Tuo tarpu senelis nė rašy iš kurių dvi, būtent, Fracis
Kvirut - New Yorke ir Mitzė
t i nemoka.

Pas šimtameti DievdirbiSão Paulo mieste, už kapi
nių, gyvena pas savo duk
terį dievdirbis Adomas iru m
pis. Jo kambarys ■ šventovė.
Dievas Sutvėrėjas, Dievas
Paskutinio Teismo dienoje.
Kristus žmogaus didumo, gu-

rusas Rokossovsky gali būti
Lenkijos armijos vadas, jeigu
«draugas» «Pozdniakovas» gali
būti «geriausias Lietuvos liau
dies sūnus», jeigu žydė Pauker galėjo būti Rumunijos
ministeris, tai mūsų «drangų»
demokratišku subratimu toks
Jeronimo Rubens gali atsto
vauti-lietu viams, kaip jie pa
tys, šešios pasaulinės įžymy
bės, gali atstovauti visai lie
tuvių kolonijai, visiems dvy
likai tūkstančių, visai jų ne
siklausę ir jokių įgaliojimų
tam atstovavimui niekeno ne
prašę ir negavę.
Įgalioti, išrinkti — tai su
puvusios kapitalistinės siste
mos mada: «draugai» tokįų
prietarų nopripažįsta. Juk ir
pačioj Rusijoj komunistai te
sudaro vos 3% v'sli gyven
tojų Ir tai vadinasi demo
kratiją...
Džiaugsmu nesitverdami
(taip juodo ant balto parašy
ta!) jie lakstė iš redakcijos j
redakciją, iš kaupo į kampą,
kad tik ' isa Brazilija sužino
tų, koks lojalus kacapų atž
vilgių lietuvių kolonijos nu
sistatymas ir koki šaunūs jie
komunistai — kvalifikuoti kan
didatai į komisarus, kai ateis
laikas... Visos priemonės tam
tinka.
Mūsų kolonija per savo tei
sėtus atstovus ir patį konsu
lata turėtų išaiškinti atatin
kamiems organams, kad šeši
pusgalviai dar nesudaro lie
tuvių kolonijos São Pauly,
kad tik keli atmatos tėplioja
sienas naktimis, kad lietuviai
yra lojalūs šiam kraštui, dar
bštūs. dori ir pavyzdingi, ir
nėra komunistai, kaip aukšči
au išvardinti bando visiems
įkalti į galvą. Mes nesakome,
kad jie nėra komunistai: nore
tume, kad jie viešai bent ne
sakytų, kad mes esame komu
nistai. Neužminkime kitam
kojos, jei norime, kad mums
kiti kojų nemindžiotų.
Dėl Jeronimo Rubens reikė
tų imtis itin griežtų priemonių,
kad jis nekaišiotų nosies ne
į savo puodą - lietuviai susi
tvarkysime be savų, ir jau
ypač be svetimų, komunistų
malonės.
Mes žinome, kas mums nau
dingą, ir taip pat žinome, kur
tūno pasaulio tautų vergijos
nešėjai, fašistaj ir imperialis
tai. Nereikia, kad keli už Ju
do grašį parsidavę analfabe
tai mums ateitų to pasakyti!

Dėmesio!

Visi i **Lituania

Adomas Trumpis prie savo lietuviškų smuikelių
— Kiek jum metų, seneli? Bovinienė ■ Floridoj, paveldė- paklausiau
jusios tėvo talentą Bovinienės
- Paimkit mano paš purtą dukrelė Pranutė baigė meno
ir pridėkit 20 metų, tai ir bus akademiją New Yorke su aukš
mano amžius.
čiausiu pažymėjimu ir jos
Senelio anūkė su vaikučiu paveikslai, kaipo pavyzdini
ant rankų parodė Adomo ai, yra iškabinti akademijoje.
Trumpio pasą. Pasirodė, kad
seneliui sukako 98 metai.
Atsisveikinant, senelis ma
Metai pase sumažinti, nes nęs užklausė:
Brazilija būtų neįsileidusi to
kio seno. Jis atkeliavo Brazi
— Kažin, ar tik posmert
lijon 1927 m.
grįšim Lietuvon? Kad gauči
— Taigi, man greit sukaks au tą Stalina p im lyti, tai jį
100 metų, o mano rankos to
nušaučiau, kad ir po to mane
kios stiprios, kad aš rodos užmučytų.
galėčiau jas suspausti iki
Red. prierašas:
kraujo. Tai Dievas man davė
Norintieji įsigyti
tą jėgą, kad aš galėčiau Jo Adomo Trumpio darbo kryžių
kančią žmonėm parodyti. Gal tesikreipia šiuo adresu: Bro
gi Jis manė myli.
nius Martinaitis, Rua Florindo
— Gal pasakytumėt, seneli,
savo kilimo vietą ir kada pa Braz 13\, Agua Rasa, São
jvtot dievdirbio pašaukimą?, Paulo (Reikia važiuoti onibu— Esu iš Pakruojaus. Tėvai su Quarta Parada ligi kapjbuvo biedni. Manau, kad dar. nių).
mane mažą Dievulis pašaukė .
Jam tarnauti. Šešerių metų
būdamas, mačiau ore du an
SKAITYK IR PRATINK
gelus su gražiais drabužiais
ir spinduliuojančiomis kakto
«MŪSŲ LIETUVA»

Dėmesio!

ruošiama Vakara

Kuriame bus suvaidinta LYDINIO 3 veiksmų drama «REPLĖSE».
Režisuoja: Juozas Kemeža.
Vaidina žinomi kolonijos artistai: Ona Zagorskaitė, Stasė Karaantauskaitė, Aldona
Balioaytė, Elena Matuzonis, Petras Brasas, Adomas Bučinskas, Antanas Rudys, Ferdi
nandas Feiferis, Liudas Bendoraitis Adolfas Eringis, Jonas Bajorinas ir Bronius Guiga.
Vakaras ivyks 1952 m. rugpiúcio mėn. 30 d. São Caetano Sporto Klubo salėje
Rua Perella 156. (São Caetane).
Salė Randasi labai lengvai pasiekiamoje vietoje iš visų miesto kvartalų.
Pakvietimai gaunami: Vila Zelinoje - «M. L.» redadcijoje ir tautiečių Mečislovo,
Vyto, Aleksandro ir Juliaus barose. Vila Beloje - Masiulio barė Rua Ceclames 103.
Juozo Karpavičiaus siuvykloje Av. São João 233, pas «Lituanía» vsldybos narius ir
platintojus.
Šokiai iki 4 vai. ryto, grojant geram orkestrui.

Lietuvi,
Ar jau įsigijai 1952 metų
Kalendorių — Metraštį?
Įsigyti galima «Musų Lietu
vos» Redakcijoj Av. Zelina
706. ir kioskuose.
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/incetn - aiškiaregis.
Iš «Paris Match»
Birželio mėnesio pradžioje
šiaurės Prancūzijoje įvykęs
paslaptingas 4 metų amžiaus
mergytės dingimas, laikė visą
šalį dideliame įtempime. De
tektyvų ir policijos pastangos
buvo be pasekmių. Pagaliau
sudarytas net specialus fondas,
kuris turėjo duoti galimybės
dingusios mažytės Joelle Rin
got tėvams ją surasti. Aukos
plaukė iš visų Prancūzijos

pusių. Buvo surinkta virš 600
tūkstančių frankų. Kiekvienos
motinos širdis virpėjo baimėje
ir nežinojime, jei kuris vaikas
ilgiau negrįždavo namo. Tači
au pasiryžimas surasti mažąją
Joelle buvo nepalaužiamas.
Griebtasi paskutinės priemo
nės buvo iškviestas garsusis
«žmogus aiškiaregis», Peter
Hurkos.
Čia ir noriu skaitytojams

A. Tyruolis.

ANT

EŽERO.

Žėri mėlynas dangus,
Saulės supamas, vaiskus,
Grįžta vėl mintis paklydus:
Palikai gimtus laukus,
Lino žiedą ir takas '
Parugėj, aguonoms žydint.
'

Giedras saulės atspindys
Tyrą dangų paskandins
Ežero gelmėj begalėj,
Aukso pilį pastatys,
Kad nurimtų tau širdis
Šioj kelionėj ilgo kelio.

Taip siūbuosi tarp dangaus
Ir gelmės, kol tau sugaus
Varpas dūžtantis, vakarais,
Kol iš kelio šio sunkaus
Vėl sugrįžtančio sulauks
Vario vartai atsidarę

Iš knygos Kelionė

Industria e Comercio de Calçados

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

Rua Javaes, 719

-

São Paulo

Jprindys & Čia
PARDUODA

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS.
balso grynumas, skambumas

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

papasakoti apie nepaprastą
fenomeną, kurį įkūnija Peter
Hurkos savo asmenyje.
1943 metais vokiečiams oku
pavus Olandiją, radio telegra
fistas Peter Vander Urk (olan
dų kaimiečių sūnus), dirbo
kaip dažytojas prie įvairių
statybų, Ramus, kuklus, milži
niško ūgio, 32 metų vyras.
Vieną sykį bedirbant 12-kos
metru aukštyje, Peter paslydo
ir krito, supliukšdamas ant
grindinio. Jį nuvežė į Hagos
ligoninę be sąmonės ir krau
juojantį, kur jis išgulėjo ligo
ninėje 3 dienas perskilusiu
galvos kiaušu. Maža buvo vii
ties, kad Peter pasveiktų. O
tačiau jis pasveiko.
Vieną rytą Peter atmerkė
akis. Ir štai čia - pradžia
nepaprastos istorijos. Vos tik
atgavęs sąmonę Peteriui atro
dė, kad jis yra miręs Pašau
lis, kuriame jis nubudo, buvo
visai nepanašus i pasaulį kurį
jis apleido prieš tris dienas
krisdamas nuo pastato. Jis
žiūrėjo į greta gulinčius ligo
nius, aplink jį triūsančias
gailestingas seseris ir jį apė
mė begalinė baimė. Visos tos
būtybės, kurias jis matė čia
pirmą kartą, neturėjo jam jo
kių paslapčių, Jis galėjo skai
tyti jų intymiausias mintis. Ta
jų «nebylė išpažintis» buvo
kažkas begaliniai varginantis
tylus sumišimas, kuris jį kan
kino ir iššaukė baisų galvos
skausmą.

1952 m. rugpiučiu, 23 d.

Laisvos Lietuvos ūkininko gyvenamas namas
Mintis, kad jis nukrito į kitą
pasaulį, jį gązdino. Jis norėjo
pabėgti nuo to «sielų murmė
jimo», bet kiekvienas nebylis
balsas jį sekė ir jis buvo
priverstas atsakyti. Taip, pa
vyzdžiui jį nepaprastai nervi
no vienas greta gulintis kai
mynas ir jis nebeiškentęs
kreipėsi į jį:
— Tai yra jūsų kaltė, kad
jūs pardavėt laiKrodį, kurį
taip mėgo jūsų tėvas miręs
prieš tris mėnesius. Kamgi
Jūs tai padarėte? ■ Kaimynas
pažvelgė su ‘baime į Peterį,
nustebęs, iškur tas žmogpąlai
kis sužinojo mintis, kurios jį

kankino.
Įvairūs nepaprasti įvykiai
greit išgarsino Peter Vander
Urk. Tokiu būdu gimė «Dak
taras Hurk». Pirmieji mėnesi
ai naujo gyvenimo Peteriui
buvo tikra kančia Kavinėse,
gatvėje jis buvo formaliai
«apsėstas» tyliųjų išpažinčių,
jį supančių, visai jam nepažįs
tanių žmonių. Jis net miego
damas negalėjo rasti poilsio.
Jį persekiojo visur žmonės
apsunkindami savo «istorijo
mis». Bijodamas išprotėti
tarėsi su įvairiais psichiatrais.
Tapo išaiškinta, kad įvykęs
sniegenų sukrėtimas jame iš
vystę paranormalines telepa
tijos galimybes ir psichome
giiiiilhilliillidliill'.iliiilliilliilhilliiliiiiliilliilliilliilliilliilliiiliiiiiiiiiilliilliilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiilliiiiiiiiiiiliillitiliilliilliiiliilliiiiiilhilhilhįĮįi
triją (aiškiaregystę).
ir taip — Peter pasidvė
t
Metalo
Išdirbinių
«Industria
Strazdas»
g
savo likimui, atsisakė įjuo
■=
—
radiografisto karjeros ir pa
3
atlieka įvairius geležies bei metalo išdirbinius, kaip | sišventė psichometrijai. Jis
| šaltkalvystės, galvanizavimo ugnimi, liejimas, varžtų | tapo «Daktaras Hurkos».
|
bei kablių dokalkomš eternitui ir brazilitui.
|
Jo karjera prasideda 1947
metais, kada parodo nepa
| Fabrikas: Rua Feliciano Bicudo, 28 - Skersgatvis iš g prastus sugebėjimus išaiški
3
Rua Ibitiraina V. Prudente.
g
nant įvairius paslaptingus nu
sikaltimus.
| Raštinė: Rua do Carmo. 138 - 3.° S/306 - Fone 33-3865 g
Vienas iš įdomiausių faktų
|
São Paulo
| buvo išaiškinimas apiplėšimo
įvykusio Westminsterio aba
štiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii|iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii>iiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinimiiiiiii
tijoje — Anglijoje. Buvo iš
vogtas akmuo iš monarkų
vainiko. Scotland Yard nepa
siekė nieko. Buvo iškviestas
'm:■'i Rastinės Darbai ir Teisiniai Patarimai UHS į Londoną Peter Hurk, kuris
till
gyveno Antverpene, ir kurie
llll
Natūralizacija, inventoriaus surašymas, išieškojimas h! niekad savo gyvenime nebu
till
llll
skolų, persiskyrimai (desquites) nuomininkų išvary- X' vo Londone, Atvestas į abatiją
'III
llh
jis apžiurėjo nusikaltimo vie
mas, kriminalinė ir darbo teisė.
UH
tą,
atsisėdo j vainikavimo sos
llll
Darbininkams patarimai veltui.
]"t'
HU
tą ir paėmė į rankas rankinį
•
.
nu
illi
'III
Galima kreiptis šiomis valandomis nuo 10 iki 12 vai. Įjjj laikrodėlį šikšniniu dirželiu,
llll
UH
ir nuo 16,30 iki 19 vai
jįjį kuris buvo rastas apiplėšimo
llll
llll
.
nu
vietoje: įvyko kontaktas ir
llll
Rui.
Roberto
Simonsen,
13
-3°
—
salas
306
3l0
Peter, kuris niekad nebuvo
UH
llll
(Senoji rua do Carmo ir kampas P ęa Clovis Bevilaqua)
Londone ir labai silpnai kal
UH
thi
bėjo
angliškai, ištarė: Lower
São Paulo
lit
Ull
nu Titanus street. Policija aiški
llh
llll
|ĮĮ=
no, kad tokia gatvė neegzsituoja, tačiau Peter užsispy
rusiai tikino, kad ji randasi
netoli vienos bažnyčios, upės
ir uosto. Jis davė vietos eski| zą. Pašildė, tokia gatvė ištiU krųjų buvo Čia Peter miveį dė policiją į vieną senų daik
tų krautuvėlę, kur buvo par
duoti vagims reikalingi įran
kiai. Iš čia Peter nuvedė į
Roses str 11 nr., kur gyveno
Maria Wood, viena iš nusi
kaltėlių ir kur vagys buvo
radę prieglauda. Tokie vagys
buvo išaiškinti, akmuo suras
tas ir gražintas į Westmins
terio abatiją, o Peter Hurk
| nesužinojęs net bylos galo,
grįžo atgal į Antverpeną.
Ir mažosios Joelle Ringot
dingime
Peter Hurk.suvaidino
Madeiras do Brasil
svarbu vaidmenį: po nepa
PERES & PRANAS LTDA.
norėto susikaupimo savyje,jis
'
Importação — Exportação
rado mergytės pėdsakus. Li
Raštinė: - Av. Churchill. 94 - 11.o and. - sala 1110
kimas nekalto kūdikio buvo
Rio de Janeiro - Fones: 52-0229 e 32-6265
baisus. Ji buvo vienos sadisEm Minas Gerais:
g tės pagrobta ir nužudyta ir
Peres A Cia. Ltda. - Leopoldina - R. Providencia, 71 Į miške užkasta. Tolimesnieji
J other Peres de Resende - São Pedro dos Ferros
aktai liko policijai aiškinti.
Amadeu Cesar Machado - Nanuque, Minas.
, Halina Didžiulyte Mošinskienė
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MŪSŲ LIETUVA

1952 m. rugpjūčio 23 d.
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KEIKIA BALDŲ? KREIPKIS Į TAUTIEČIO

■I

J. L. Gaimskas' Ltda.

'

'

'

B A L D Ų S A N D Ė L Į.
A V. DR. GIACAGLINI, 71-C —
V. ALPINA.
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PRAÇA SÀO JOSÉ, 1 — V. ZELINA —

S. PAULO

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI
NAUJANYBIŲ
Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, alumiūių indų,

įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių-

fogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t.
Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA
IŠSIMOKĖJIMUI.

t..

Prie pat autobuso Nr. 93 sustojimo vietos

mi
nn
nn
nn
nii
nn
nn
nn
nu
nn
nn
nu
mi
nu
mi
nn
uh
nn
nn
nn
nn
nu
nn
nn
nn
nn
till
HU
mi
Produto da COMPANHIA PROGPFSSO NACIONAL - Rua José Paulino. 717 - Fone 51-7277 - São Paulo

MEKANIKOS DIRBTUVE

T

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.

A Les 112 ID A Jf
RUA BENJAMIN CONSTANT, 103

■

SKUBIAI REIKALINGI Į me

—

II ID li

(sereleiro) atlyginimas geras
LA--kreiptis: Av. Zelina, 714 - fun
CIO b.

São Caetano do Sul
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CAJAJ
JÃC JCKCE

JONAS VARNAUSKAS & FILHOS
,

,

h>-

BCCsOiC) iU i r OH O W 0 IÍT Laboratorio kanikos dirbtuvę šaltkalviai -

GB

Telefonas (recados) 3-0710

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

APRENGIA

vyrus nuo galvos iki

kojų

Batai, skrybėlės, marškiniai, kaklaraiščiai, kojinės, lietsargiai,
Taip pat batukai moterims ir vaikams.
Viskas geriausios rūšies, patvaru, gražu ir pigu.

IŠ FABRIKO TIESIAI VARTOTOJUI.
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JORGE MATELIÒNIS
KRAUTUVĖS:
Rua São Caetano, 526

Rua São Caetano, 510

Fone 35-3260

São Paulo
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RUA BARÃO DE 1TAPETININGA, 275 — 7 AND. — SALA 73
TEL. 34-7482 — SÃO PAULO
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VIENINTELIAI ATSTOVAI
•GARSIOJO VANDENS
L I N D O Y A

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINTOJAI

IIDMÃCJ CAKKIIIEIRII ™.
ĮKURTA 1890 METAIS

Išpildo meniškai įvairius foto darbus. Specialybė padidini
mams tamsiuose tonuose ir sepia, spalvinimai aliejiniais
dažais ir pastele.
ARTHUR

SCHMIDT

Priimami pakvietimai į namus — Senų portretų reprodukcijos
RUA

SÃO

CAETANO,

447

—TEL.

4-5576

—

SÃO

PAULO
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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 Postal 3967
TELEFONES: 51-4019 e 51-2223 . SÃO PAULO

LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA
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KOMUNISTŲ PARTIJOS KON

GRESAS

— Tautos Fondui aukų rin
kimas, bei pasų platinimas
vyksta sėkmingai.

— L. K. Bendruomenės cho
ras ateinantį mėnesį įdainuos
tris lietuviškų dainų plokšte
les.

— Sumainyti žiedus ruošia
si Martynas J urkonis su Otillia
Antonovič, Paulo Miliauskas
su Lidia Suroti.

— Nauji seselių prančiškie
čių gimnazijos pastatai Cam
pos Novos gatvėje bus adari
visuomenės
lankymui kitą
sekmadienį nuo 12 ligi 16 vai..
— Grupė bu vašių lituaniečių
veteranų ruošiasi atgaivinti
sporto Sąjungos «Lituania»
veikimą. Tuo reikalų daromi
pasitarimai.
Ir vyčiai pradeda išsiju
dinti. Dedamos pastangos at
gaivinti chorą

tojo New Philadelphia, Ohio
valstijoj.

— Praeita savaitę iš Rio de
Janeiro São Pauly lankėsi
grupė lietuvių, būtent, kurios
savo automobiliu atvežė Al.
Š pinkus.
YRA LAIŠKAI

VI. Januškevičiūtei, J. An
tanaičiui, Emai Adomaitienei,
H. Nadolskiui, J. Vaikšnorui
Vytautui Čemarkai, M. Iva
nauskui, Aug. Žemaitaičiui.

— Inž. Slėnis, keletą metų
gyvenęs Rio de Janeire, per
Kanadą, kur buvo apsistojęs
keletai mėnesių, nuvyko pas
tovesniam apsigyvenimui į
Naują Zelandiją
— Klemensas Šukys keletą
metų gyvenęs Brazilijoj ir
dirbęs General Motor fabrike,
per Ameriką nuvyko Kanadon
nulatiniam apsigyvenimui.

- Apie skautų veikimą jau
antri metai nieko negirdėti.
*

- Dail. A. Kairys prašo
pranešti, kad jis nuo 3 d.
rugpjūčio nėra daugiau Liet.
Menininkų Klubo narys. Klubo
valdyba painformavo, kad nė
r t gavusi iš dail. .Kairio jokio
pranešimo šius reikalu ir nėra
perdavęs valdybai iždo.

J. V-tė.

L. S. B! Vakaras.

Pereitą šeštadienį Mokoje
įvykęs
Lietuvių Sąjungos
Brazilijoje Vakaras buvo kiek
-skirtingas, kaip kiti. Sėdimos
vietos tebuvo numatytos prie
staliukų, kaip kokiam restora
ne, ir artistai rodėsi scenoje
pamainini su salėje šokanči
— P. Lastauskai «M L.» ais, būtent, po kiekvieno nu
skaitytojai ir rėmėjai prieš merio scenoje grojo Golskio
kurį laiką persikėlę Š. Ameri orkestras ir publika miklino
kon siūnčia «M.L.» širdingiau kojas.
Meniškoje programoje daly
šių lienkėjimu ir prašo Ame
rikon siuntinėti laikraštį.Apsis vavo mok. Stasys Kubiliūnas,
■■JLiiiilliilliilliilliilliilliilliilliilliilliifhilliilliilliiiiiiiliiiiiiiliiihiiiiiliiilliilIullulhilhilhilliilhilliilliilhilliillulhilliiliitlIitlhtlIiilliilliillulliilliillHlliį

IRM AOS

artistiškai paskaitydamas ko
mišką Pulgio Andriušio felje
toną «Atomo skaldymas» ir iš
prof. Leono enciklopedijos
apie moters sutvėrimą. Be to,
pranešinėdamas programą, jis
įvairiais kalambūrais linksmi
no besivaišinančius tautiečius.
Paskui šokėja Marija Vagnerytė solo ir su savo kolego
mis iš Municipalino Teatro
studijos Dulce Esgrinelli, Mar
bo Francie ir Antonio Afranio
sušoko keletą numerių, būtent,
Together, Poemą Pavydulys,
Sassinato, Temption. Marytė
šoko su įkvėpimu, isigyvenda
ma į šokio turinį. Jos partne
riai taip pat nuoširdžiai atli
ko savo rolę. Jaunas solistas
Viktoras Tatarūnas jautriu,
beveik liriniu, tenoru nuotai
kingai sudainavo keletą arijų
lietuvių ir portugalų kalba
(Schuberto Serenata, O doce
misterio da vida, La Espanio
la ir kt.). Taipogi gražiai pasi
rode solistė Vera Lucia, sul
tingu dramatiniu sopranu su
dainuodama arijas iš M. M.
Ponce «Estrelita» ir iš G.
Puccini «Bohema». Akonpana
vo nauja lietuviška pajėga,
būtent, Elvira Kilčauskaite.
Be to, ji be didėlių pretenzijų,
bet nuoširdžiai ir techniškai
gana stipriai paskambino pia
nu Ludovico 'Bolero». Virš
programos Bronius Stankevi
čius visus pralinksmino vyku
šiai sudainuodamas kupletus.
Marijai Vagnerytei, didžiau
šiai šio vakaro programos
organizatorei, Lietuvos Kon
sulas p. Aleksandras Polisaitis,
L S.B., savo ir publikos vardu,
įteikė puokštę rožių.
Šj vakarą reikia laikyti pa
vykusiu Atrodo, kad ir bufie
tas, ponių suaukotas, davė
nemaža pelno, nes staliukai
buvo apkrauti gėrimais ir už
kandžiais.

yra šaukiamas spaliaus mėn.
5 d. Maskvoje. Tokio kongre
so nėra buvę nuo 1939 m. Šia
me suvažiavime bus priimta
nauja partijos konstitucija ir
bus patiektas naujas penkme
čio planas, kurio tikslas pa
kelti 70 precentų visą gamy
bą.
Bus
pravestos kaikurios
reformos ir partijos viduje.
Būtent bus panaikintas 13 dik
tatorių politbiuras, o jo vie
ton sudaryta» prezidiumas iš
centraiinio komunistų partijos
komiteto. Faktinai padėtis ne
pasikeis. Tik dar daugiau
valdžia bus sutelkta į partijos
rankas. Prezidiumui, kaip yra
numatyta vadovaus Malenkov,
kuris ir bus tikrasis Stalino
įpėdinis. Visus pranešimus,
kuriuo pirmiau buvusiuose su
važiavimuose atlikdavo Stati
nas, šiame padarys Malenkov
ir Saburov.
MAŽUMA VALDO.

Komunistai linkę dangstytis
demokratijos skraiste ir šaky
ti, kad jų valdžia, tai daugu
mos žmonių valdžia. Rusijoj
taip nėra. Sulig pačių oficia
lių koministų pranešimi) Rusi
joj komunistų partija turi 6
milijonus narių. Visame krašte
skaitoma 200 milijonų gyvento
jų. Reiškia komunistų partija,
yra mažumoje. Ji valdžioje
išsilaiko tik teroru ir negridėtomis dar istorijoje žudynė
mis. Jei būt laisvė, tai Mas
kvon i susvažiavimus susirink
tų ne vien komunistų, bet ir
kitų partijų atstovai, kai n pa
vyzdžiui nesenai įvyko Čika
goje: buvo susirinkę respubli
konai ir demokratai išrinkti
kandidatu j prezidentus. Rusų
demokratija tai tik begėdiš
kas melas.

VIS BĖGA.
Du lenkų jūrininkai
go Švedijon.

pabė

- Vengrijos futbolo rinkti
nės puolimo centras Kovacs
už pasikėsinimą pabėgti bu
vo sušaudytas. Nubausti kalė

::::
Regiwtrado no C.R.C. sob o n.o 551

Nuvykę į Santos. Praia Jose Menino
neužmiršk pasinaudoti šeimyniniu

AVENIDA ZELINA, 749 — VILA ZELINA — S. PAULO

š

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

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

HORÁRIO das 8 às 19 horas.

Pensionu «Sete de Setembro»
Virtuvė pirmos rūšies. Užkandžiai duodami
bet kuriuo metu
Pensiono savininkas LILIAN KOTCHENKO
=
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RUA SANTA CATARINA, 22 FONE

Oficina de Modelos
para fundição e
Marcenaria!

SANTOS JOSÉ MENINO

4-3570

BRAIŽYTOJAS MODELIST A S
Įvairiausi modeliai ma
šinų lydinimui!

BALKONAI, VITRI
NOS IR KOMERCINIŲ
ĮSTAIGŲ ĮRENGIMAI!

KITI MEDŽIO
DARBAI!

São Paulo, Vila Zeiina
Rua Venda Nova, 46
Recados Telef. 3-0710

— Šeši Jugoslavijos atletai
paspruko Austrijon, Ameriko
nų žoiion.

— S. Paulo gavo autonomi
ją. Senatas jau nusprendė
São Paulo miestui suteikti
autonomiją. Spėjama, kad dar
šiais metais , bus renkamas
prefeitas.
— Rumunijos sveikatos mi
nisters už «didelį apsileidi
mą» buvo atleistas iš pareigų.
— Prez. Trumanas užtikri
no, kad nė vienas karo be
laisvis, kinietis, ar Korėjietis
prievarta nebus gražintas į sa
vo kraštą.
Korėjos derybose jokios
pažangos.
— PERSIJOJE buvo suruoš
tos demonstracijos prieš Mos
sadegh. Demonstravo komu
nistai ir nacionalistai.

— Amerikoj vario industri
jos darbininkai ruošiasi strei
kui, jei nebus pakeltas atlygi
nimas.
DEMONSTRACIJOS

PREZI

DENTO GIMTINĖJE.

Rio Grande do Sul dar vis
pasireiškia protestai demons
tracijų formoje prieš pragy
venimo pabrangimą. Ketvir
tas toks protestas buvo pa
reikštas prez. Getulio Vargas
gimtajame mieste São Borja.
Didelė žmonių minia demons
travo miesto gatvėmis be jo
kių susikirtimų su policiją.
— Čekoslovakijoje.kai ėjime
mirė buvęs Čekoslovakijos
socialistų pirmininkas Voytech Dųndr.

— Rio de Janeire apdraudos kompanijoj susektas di
delis išeikvojimas, 21 milijo
nas kruzeirų.

— Iš Havanos pranašama,
kad 2000 Kubos gyventojų
siūlosi savanoriais vykti Korejon kariauti.
— Rusų ambazadorius Uru
gvajuje Vasili Yerefev yra
daugiau agitatorius kaip am
bazadorius.

IŠNOMUOJAMOS naujos,
švarios patalpos — armaze
nas (7x7), Roseiras ir Rio do
Peixe (buvusios 14 tos) gatvių
kampe, 48 nr. V. Belą. Bet ko
kiam bizniui puiki vieta. In
formacijos vietoje bet kurią
valandą.

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

PETRAS ŠIMONIS

VISI
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jimu ir keletą kitų futbolistų-

AVENIDA DR. GIACAGLINI, 34-C

