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Savaitinė Politiniu įvykių Apžvalga
Rusijos - Kinijos

konferencijos Maskvoje nuta 
rimai jau žinomi. Iš viešai 
paskelbtų susitarimų p a žyra ė 
tini, kad Mandžiūrija ir toliau 
pasilieka rusų kontrolėje. 
Port Arthuro uostas, svarbi 
karo laivų bazė, pasiliks rusų 
kontrolėje tol, kol bus pasira 
šyta su Japonija taikos sutar 
tis. Rusai gražina kiniečiams 
Chang Chun geležinkelio kon 
trolę.

Pranešime nieko neminima 
apie Korėjos karą, kas beabe 
jo buvo svarstyta Gerai infor 
muoti politiniai sluoksniai 
praneša, kad Kinijos koralinis 
tai prašė didenės paramos 
Korėjos karui. Tikimasi, kad 
vėliau bus paskelbtas prekybi 
nis susitarimas ir iekniaė pa
galba Kinijos industrijai.

«Valymas» Prancūzijos komu 
nistų partijoj.

Prancūzijoj iš komunistų 
partijos atleisti du aukšti pa
reigūnai. Būtent, Andrė Marty, 
kuris buvo vienas iš partijos 
sekretoriato narių, ir Charles 
Tillon, Politbiuro narys. Ko
munistų spauda rašo, kad šie 
pašalinimai padaryti del pasi 
reiškusios nediscipilnos komu 
nistų partijos eilesė.

— Čilėje streikuoja virš 
5000 ligoninių tarnautojų. 
Streikas turi tendencijos ir 
daugiau plėstis.

-- Iš Bukarešto pranešama, 
kad Rumunijos teismas nutei 
sė 25 komunistų veikėjus už 
nukrypimą nuo linijos, jų tar 
pe ir buvusių komunistų minis 
terių, nuo 2 ligi 15 metų ka
lėjimo. Spėjama, kad greitu 
laiku bus teisiama ir garsioji 
Ana Pauker už tokius pat 
nusiklatimns.

— Italijos vyriausybė sten
giasi išrišti Trieste teritorijos 
klausimą, kurį ginčija Italija 
su Jugoslavija. Norima išspręs 
ti plebiscito, balsavimo keliu.

— Urugvajujaus sostinėje, 
Montevideo mieste tebestrei- 
kuoja susisiekimo priemonių 
tarnautojai. Policija uždarė 
autobusu tarnautojų sindikatą.

E. Rooseveltienė uz Lietu
vos islaisvinima.

Net ir velionies prezid. 
Roose velto žmona, Mrs. EI. 
Rooseveltienė, kaip praneša 
«N.Y. World Telegramai and 
Sun», perskaičiusi Eisenhowe 
rio pasakytą Amerikos Karo 
veteranams kalbą, pavadino 
ją įdomia. Tik jai, sakėsi, ne 
visai aišku, kaip galima 
Kremlių priversti taikiu būdu 
įvykdyti tai, ko amerikiečiai 
gen. Eisenbowerio lupomis 
reikalauja. Policinės valsty
bės tegali būti panaikintos tik 
revoliucija. Kokia didelė ko
va laukia, jei kalbama, kad 
Sov. Sąjunga turi būti grąžinta 

į senąsias sienas ir pasitraukti 
iš tokių kraštų, kaip Estija, 
Lietuva ir Latvija, taip pat 
kitų Europos sričių, pateku
sių į Sovietų kontrolę. O jei

São Pauto gubernatorius prof. inž. Lucãs Nogueira Gar- 
cez šiomis dienomis lankosi Belo Horizonte, kur tariasi su 
Minas Gerais estado gubernatoriumi bei jo talkininkais ben
dromis, abudu estadu liečiančiomis problemomis, ypač pa
naudojimą vandeningųjų upių krašto elektrifikacijai. Atei
nančią savaitę yra numatytas pietinių estadų gubernatorių 
pasitarimas ekonominiais reikalais. Porto Alegre Bendradar
biavimo pasekmės jau matomos. Per dvejus metus São Pau
lo ir Belo Horizontas bus sujungti moderniškiausia autoes- 
trada 550 klm. Kelias į Belo Horizonte sutrumpės 400 klm. 
Yra balsų, kurie mano kad São Paulo gubernatoriaus kandi- 

įstatyta į krašto prezidentus,datura 1956 m. bus

tai
ar

turi būti pavartota jėga, 
kieno: Jungt. Valstybių 
Jungi. 'Pautų? - klausia 
Rooseveltienė. Ir šitų tautų 
laisvė turi slėgti ne tik vienų 
JAV gyventojų sąžinę: ji turi 
rūpėti viso pasaulio laisvosi 
oras tautoms.

Ta proga tenka pridurti, jog 
Eisenhowerissavo Filadelfijoj 
pasakyto j kalboj dar kartą 
pasisakė už naują JAV poli
tiką, kuri tikrai atneštų pašau 
lit.i taikų. Nėra tokio dalyko, 
kaip amerikiečių imperializ
mas: jie yra pasiaukoję tik 
kitų laisvei. Tačiau teise gy
venti laisvai turi visi kraštai ir 
visos tautos. Eisenbowerio 
tikinimu, šiandien amerikieči 
ai daug daugiau domisi pašau 
linėmis problemomis, nei ka
da nors anksčiau, ir yra pasi 
ryšę daryti visa, kad visur 
Įsigalėtų teisė ir teisingumas.

Ir antrasis kandidatas, Ste- 
vensonas (demokratų), pabrė 
žė. jog visi amerikiečiai lai 
kosi vieningos nuomonės, kad 
visos pavergtosios tautos butų 

išlaisvintos. Ir jis, kaip ir 
Eisenhoweris pirmoj eilėj vėl 
iš skaičiavo Rytų Europos 
tautas, dar kartą pažymėda
mas, jog su nepalaužiamu ryž 
tumu amerikiečių vyriausybė 
ir tauta turi tęsti tą kovą, 
kol jų visų laisvė bus tikrai 
realiai iškovota. Įsijungęs į 
polemiką, ir pats prezid. Tru 
manas pabrėžė, kad jis visa 
širdimi rems pavergtų tautų 
išlaisvinimą. Tik, jo nuomone, 
okupuotuose kraštuose kai 
kieno norimi pravesti ginkluo 
ti sukilimai pareikalautų nau 
jų aukų.

Edenas Belgrade
Anglijos užsienio reikalu 

ministeris Eden nuvyko Į Bei 
grada susitikti su Tito ir jo 
vuriausybės nariais. Ten bus 

dėtis ir kaikurie klausimai 
bendri Anglijai ir Jugoslav! 
jai. Svarbiausia Edeno misija 
yra Įtikinti Tito, kad darytų 
kaikurių nuolaidų Triesto 
klausimu, kad sutiktų naujai 
nužymėti rubežius. Taip pat 
bus aptarti santykiai su Tur
kija ir Graikija bendro apsi

gynimo plane.

— Europos gynimo vy
riausias vadas gen. Rid
gway pareiškė, jei prie
šas išprovokuotų karą jis 
butų sunaikintas.

— Kanadoj šiais metais 
yra labai geras kviečių 
derlius.

LĖKTUVAI BE PILOTO.

Amerikos laivynas Ko
rėjoje vartoja lėktuvus 
be piloto. Jie kontroliuo
jami radio bangų pagalba. 
Jų padėtį galima stebėti 
per televizijos aparatus. 
Lėktuvai be piloto, tai 
didelis progresas aviaci
jos kare.

VOKIETIJOS APGINKLA 
VIMAS BŪTINAS.

Amerikon karo pajėgų 
vadui gen. Omar Bradley 
lankantis Paryžiuje, pran 
cūzų žurnalistai teiravosi 
ir apie Vokietijos vietą 
Europos gynyme. Gen. 
Bradley atsakydamas į 
j u klausimus pažymėjo, 
kad nereikia perdaug per 
vertinti atominių ginklų. 
Reikalinga yra ir sausu
mos kariuomenė. Kada 
kalbama apie sausumos 
kariuomenę, negalima ne 
mastyti apie Vokietiją. 
Nežiūrint, kad šiandien 
Vokietija yra netekusi ne 
mažos dalies savo žemių 
rytuose, ji šiandien turi 

milijonus gyventojų, kurie 
demokratiškai tvarkosi. Be to, 
Vokietija yra, įterpta į Euro
pos anglies ir plieno bendruo
menę. Taigi ji dabar yra na
tūrali sąjungininkų talkininkė. 
Bet jos apinklavimas dar yra 
tik teorijoje. Reikia, kad Eu
ropos kariuomenė butų gyve
nimo realybė. Ten Vokietijos 
vieta yra reikšminga.

48

— Popiežius Pijus XII yra 
truputi susirgęs. Sąryšyje su 
liga pertrauktos audiencijos. 
Popiežius jau turi 76 metus 
amžiaus.

I

Tavo patogiam namui trūksta tik

GERO EALDYTUVC
GELAIDIEWGJ

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.

s?'

AUDRA NUŠLAVĖ MIESTE
LĮ.

Sorocabana geležinkelio li
nijoje, už 451 klm. nuo São 
Paulo yra gražiai augąs ir 
ekonominiai stiprus ir pro
gresyvus valsčius Bernardino 
de Campos ir to pat vardo 
miestelis, kurį praėjusi pir
madienį apie 14 vai nusiau
bė nepaprasto smarkumo ato
grąžų krašto audra, su ledais, 
kurių svoris buvo nuo 250 ligi 
500 gramų. Miestelis pergy
veno nepaprastus susijaudi
nimo momentus. Kaip bema
tant audra sugriovė 1200 na
mų. Jų tarpe nukentėjo pre
feitura, bažnyčia. Nutrauktas 
telefono susiekimas, vanduo 
elektra. Miestelyje nuostolių 
padarė už 5 milijonus kruzei- 
rų. Skaudžiai palietė ir apy
linkės ūkius, ypač kavos 
medelius. Apskaičiuojama, 
kad ūkio nuostoliai sieką 50 
milijonų kruzeirų.

— Darbininkų dalyvavimas 
Įmonių pelne, nors ir kontitu- 
cijoj yra numatytas, bet dar 
vis yra negyva Įstatymo raidė. 
Vydymo taisykės vis neišdir
bamos. Projektai iš vieno 
departamento stalčiaus eina į 
kitą. Ir padėtis jau kelinti 

/ metai yra be išeitis. įmonių 
savininkai daro pastangų, kad 
šis konstitucijos paragrafas 
būtų atšauktas.

— Paskolbtos naujos auto
mobilių pirkimo iš užsienio 
taisyklės, sulig kuriomis bus 
leidžiama tik vienam šeimos 
nariui pirkti automobili išbu- 
visiam užsienyje nemažiau 
kaip 6 mėnesius.

— Brazilijos finansų minis- 
teris Horacio Lafer šiomis 
dienomis lankėsi New Yorke 
ir Vašingtone.

— Brazilijos prekybininkų 
skola Amerikai doleriais sie
kia 5(»0 milijonų.

— Ateinančią savaitę į Bra
zilija atvyks vokiečių sporti
ninkai. São Pauly gimnastikos 
numerius vokiečiai pademons 
truos Pacaembū stadiono sa
lėje. Atvyks rinktiniai atletai.

— 1954 m., kai S. 
miestas švęs 400 metų 
leju, São Pauly bus 
Amerikos olimpiada.

Paulo 
jubi- 
pietų

M

— Suomija 19 d. rugsėjo 
baigė mokėti Rusijai visas 
karo reparacijas.

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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S. Amerikos Lietuvių Fronto 
Bičiulių Suvažiavimas.

KAS YRA TAS LIETUVIŲ 
FRONTAS?.

Lietuvių Frontas yra viena 
kovos organizacijų, susiorga- 
nozavusi pirmosios bolševikų 
okupacijos metais, kovojusi 
ir dabar tebekovojant! už Lie
tuvos laisvę tiek Lietuvoje, 
tiek užsieniuose Del visiems 
žinomų priežasčių, kartu su 
kitais karo tremtiniais j laisvą 
pasaulį «pateko ir dalis Lie
tuvių Fronto narių. Ko siekia 
Lietuvių Frontas paaiškės iš 
jo bičiulių suvažiavimo rug 
piūčio mėn. 30 31 ir rugsėjo 
men. 1 dienomis Clevelande, 
Ohio, Amerikoje.

Pasinaudodami dėl “Darbi
ninkų Dienos” susidariusiomis 
trimis iš eilės nedarbo dieno
mis, Amerikos Lietuvių Fron
to Bičiuliai susivažiavo į Cle- 
velandą savo reikalų aptarti. 
Paskutniai įvykiai VLIKe 
Lietuvių Erontą ypatingai iš
populiarino. Todėl ir fronti
ninkų suvažiavimas visuome
nėje yra sukėlęs daug susi
domėjimo. Rugp. 30 d. vakare 
Lietuvių salėj įvyko suvažia
vimo susipažinimo “alutis”, 
dalyvaujant ir senosios lietu
vių išeivių kartos veikėjams. 
Rūgp. 31 d. 8 v. r. suv-mo 
proga buvo specialios pamal
dos už žuvusius LF bičiulius 
ir visus rezistentus. 9 v. r. 
Lietuvių salėje suv-mas buvo 
pradėtas specialiai tam para
šyta malda kaip čia sakoma, 
invokacija. Suv-mas išklausė 
pranešimų: LF ir VLIKas; LF 
tolimesnė veikla: jos progra
ma ir organizacija; LF ir ne- 
pasaulėžiūrinė politika. Suv- 
mas priėmė Amerikos LF 
bičiulių organizacinį statutą 
ir išrinko Amerikos LF Bi
čiulių vadovybę. Suv-mas pa
vedė prezidiumui pasveikinti 
Laik. Lietuvos Vyriausybę ir 
Lietuvos Pasiuntinį Washing
tone p. P. Žadeikj. Suv me 
dalyvavo 47 iš kitur atvyku
sieji LF bičiuliai ir apie 2Ò 
iš Clevelando. Suv-me domi
navo jaunesniosios kartos 
veikėjai, kurie parodė labai 
augštą visuomeninį ir politinį 
savo subrendimą. Pažymėtini 

šie suv-mo priimti LF nusis
tatymai:

1. DĖL PASIPRIEŠINIMO 
OKUPANTUI-

Okupanto užmačioms pasi
priešinimas, kuris reiškiasi 
tautinės dvasios gaivinimu ir 
protarpiais prasiveržia sukili
mais, yra esminė lietuvių 
tautos istorijos žymė.

Dabartinis Lietuvos laisvės 
kovų sąjūdis krašte tęsia tra
dicijas rezistencijos, kurioje 
išaugo knygnešių gadynės 
milžinai, privedę Lietuvą iki 
nepriklausomybės atstatymo; 
tęsia tradicijas pogrindinio 
Lietuvių Aktyvistų Fronto, 
privedusio 1941 m. iki tautos 
sukilimo prieš okupantą ir 
Lietuvos valstybės suverenu
mo vykdymo atstatymo; tęsia 
tradicijas kovos organizacijų, 
pasipriešinusių nacių planams 
Lietuvojo. Tačiau dabartinė 
krašto rezistencija yra visų 
amžių kovos ir aukos viršūnė.

Širdies gelmėse saugodami 
visais rezistencijos kovų lai
kais sudėtų didvyriškii aukų 
atminimą,, minėdami su meile 
ir pagarba kritusius kovos 
draugus ir tūkstančius neži
nomų partizanų, esame įsitiki 
nę, kad, kiek didelė yra jų 
aukos reikšmė kovojančiam 
ir naikinaman kraštui, tiek 
reikšminga ji turės būti ir 
išlaisvintajai Lietuvai.

Tremties jaunimo yra pa
reiga palaikyti prieš akis re
zistencijos karžygius gyvus 
ir pasipriešinti visam tam, 
kas slopina jaunimo lietuvybę, 
didžios asmenybės dvasią ir 
tikėjimą laisva Lietuva.

2 DĖL LF SANTYKIU SU 
VLIKU

Iš rezistencinės kovos su 
Lietuvos okupantais išaugu
sios kovos organizacijos ir 
demokratiniuose Lietuvos sei
muose atstovautos politinės 
partijos 1943 m, “sutarė su
jungti visas jėgas bendram 
veikimui ir sudarė Vyriau
siąjį Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetą”, Jo veiklos pro

grama buvo paskelbta 1944 
m. vasario 16 d. deklaracijo
je: VLIKas, “vadovaudamas 
tautos kovoms ir darbams 
Lietuvai išlaisvinti, Lietuvos 
valstybės suvereninių organų 
veikimui atstatyti, demokra
tinei Lietuvos santvarkai at
kurti ir kraštui nuo bolševiz
mo ir kitų jo gyvenimą ar
dančių veiksnių apginti, vyk
dys kuoplačiausią visuome
nės konsolidaciją, lygins po
litinių grupių tarpusavio ne
susipratimus”. (7 p.). Praktiš
kai beveik nuo pat VLIKo 
atsiradimo tremtyje buvo 
nuolat gyvas ir aktualus 
konsolidacijos klausimas. 
Daug kartų šį klausimą VLI
Kas yra mėginęs spręsti. Ta
čiau juo toliau, juo diskonso- 
lidacija VLIKe didėjo. Tam 
buvo ir tebėra įvairių prie
žasčių. Tarp jų yra pažymė
tinos:

(1) VLIKo pasitraukimas iš 
krašto, nuolatinio tiesioginio 
ryšio su tauta netekimas, 
bendros tremties ardomosios 
nuotaikos,

(2) Šeiminių politinių par
tijų linkimas išjungti iš VLI 
Ko veiklos rezistencinės ko
vos organizacijų įtaką,

(3) Nesugebėjimas rasti vie 
ningos formulės visoms VLI
Ko orgrnizacijoms dėl kaiku 
rių bu v. Lietuvos diplomatų 
vadistinių polinkių;

(4) Vientisinės Lietuvos vals 
tybės idėjos aukojimas par
tiniam egoizmui, gaivinant 
kaikurių Lietuvos sričių se

Štai, teka Nemunas pro Kauną

paratistinius palinkimus ir 
keliant iš mirusiųjų kaikurių 
sričių autonomizmą;

(5) Kaikurių VLIKe daly
vaujančiųjų organizacijų atsi
metimas nuo VLIKo 1944 m. 
vasario 16 d. deklaracijos, 
Wuerzburgo 1945 m, liepos 
3 d. VLIKo grupių susitarimo, 
1946 m. Berno konferencijos 
susitarimų, 1948 m. Baden- 
Badeno susitarimų;

(6) Tarpgrupinis nepasiti
kėjimas, skatinąs dirbtinių 
blokų VLIKe susidarymą, jų 
tarpusavį rungtyniavimą, pas
taruoju laiku nevengiant ir 
nemoralių priemonių taria
mam priešininkui suniekinti,

(7) Ryšium su tremtinių 
įkurdinimų užjūriuose atėji
mas į VLIKo sudėtį daugio 
atsitiktinių žmonių, ėmusių 
kreipti VL'Ką vis labiau į 
šalį nuo jo tiesioginių užda
vinių ir sutartinio jiems vyk
dyti būdo,

(8) VLIKo ir Vykdomosios 
Tarybos darbingumo visiškas 
sumenkėjimas,

(9) Pastarosios Vykdomo
sios Tarybos sudarymo būdas 
diskrimiuojant rezistencines 
kovos organizacijoms vado
vaujančius asmenis.

Lietuvių Fronto atstovas 
VLIKe drauge su Lietuvių 
Vienybės Sąjūdžio atstovu 
VLIKe, įsitikinę, kad jų toli
mesnis pasilikimas šitokiame 
VLIKe reikštų ne tik bendri
ninkavimą šiai Lietuvos lais
vinimo institucijai galutiniai 
sužlugdyti ir pritarimą nekal

tų žmonių diskriminacijaŲbet 
ir išdavimą tų heroiškų atikų, 
sudėtų ir dedamų krašto re
zistencijos kovoje dėl Lietu
vos laisvės, 1952 m. rugpjūčio 
3 d. iš VLIKo pasitraukė. 
Amerikos LF Bičiulių Suva
žiavimas pritaria šiam LF 
atstovo VLIKe žingsniui su 
viltimi, kad šis žingsnis pas
katins VLIKą šiuo metu le
miančias jėgas rimtai susirū
pinti VLIKo negaliomis, ryž
tingai pravesti būtinas refor
mas ir pakreipti šią Lietuvos 
laisvinimo kovus instituciją 
pozityviu Lietuvos laisvinimo 
keliu.

Suvažiavimas prašo Lietu 
vių Fronto Atstovybę Trem
tyje galutinį savo nusistatymą 
dėl LF santykių su VLIKu 
padaryti tik išryškėjus VLIKo 
reformų galimybei ir krypčiai.

Suvažiavimas apeliuoja į 
lietuviškojo tremties jaunimo 
idealizmą, kviesdamas jauni
mą jungtis į bendrą Lietuvos 
laisvės kovų sąjūdį, parodant 
nors ir menką dalelę to ryž
to ir tos Lietuvos laisvei pa
siaukojimo dvasios, kurios 
uždegti mūsų amžininkai, mū
sų draugai ir artimieji tėvy
nėje heroiškai aukojasi ir 
kovoja, kad Lietuva laisvėje 
gyventų. 4 ,

3. DĖL DIPLOMATINIU IR 
K ONSUL ARINIU ATSTOVU 

VEIKLOS

Amerikos LF Bičiuliu Su-
(Nukelta į 3 pusi.)

Karolė Pažėraitė

Nereikalingas žmogus.
(Pagal ponios E. Sipavičienės pasakojimą) .

Sėdžiu ant akmeninio suolo 
palmių pavėsyje Guarųja pa
jūryje ir skaitau tik ką gau
tą “Mūsų Lietuva”. Toks 
brangus man tas lietuviškas 
žodis, atėjęs iš São Paulo. Šio 
je egzotiškoje vietovėje neiš
girsi savo kalbos. Bet ūmai 
mane, nustebusią, kažkas už
kalbina lietuviškai:

— Kaip malonu šioje nuo
šalioje vietoje sutikti tautietę. 
Esu Eugenija Sipavičienė.

Prieš mane stovėjo 70 metų 
moteris su grožio liekanom 
išdidžiam, kiek susiraukšlėju- 
siam, veide.

Pasisveikinom. Nudžiugau, 
kad po kelių mėnesių gyve
nimo tarp svetimųjų išgirsiu 
gyvą lietuvišką žodį. O ponia 
Sipavičienė toliau kalbėjo

— Gal aš jum trukdau? Se
nas žmogus niekam nereika
lingas. Ir tas nereikalingumo 
jausmas yra dar skaudesnis, 
kai prisimeni, kad kadaise 
buvai ne tik reikalinga, bet ir 
tavo gyvenimas buvo pras
mingas.

Žiūrėdama į lietuvišką lai
kraštį, ji nusišypsojo:

— Ar jūs žinot, kad aš del 
lietuviško žodžio netekau Vo
kietijoj. vienoj stoty, savo 
brangenybių? Mat, netikėtai 
stoty susitikau su viena tau
tiete. Ji neturėdama kur dėti, 
man padovanojo lietuvišką 
enciklopediją. Aš taip nudžiu
gau, kad, kai pakilau eiti į 
traukinį, pamiršau ant suolo 
savo pundelį su auksiniais 
papuošalais, kuriuos vežiau į 
kaimą iškeisti į riebalus. Grį
žau, bet jau neberadau. Ir 
nuo pat savo jaunystės bran-, 
ginau lietuvių kalbą labiau už 
viską. Na, ir dirbau Lietuvai, 
kiek galėjau.

— Būtų įdomu sužinoti apie 
ponios veiklą tariau.

— Labai džiaugiuos, kad 
galėsiu junrtai atskleisti. Ne
noriu mirti su tuo nereikalin
gumo jausmu širdyje. Norė
čiau, kad bent kas įvertintų 
mano nuveiktus darbus ir var 
dan mano praeities mane te
belaikytų žmogum, o ne atli

kusiu iš gerų laikų griozdu. 
Man nesvarbu savo vardą iš
kelti, o tik parodyti, kad lie
tuvė moteris gyveno idealais... 
Jau 1897 m. aš, išmokusį lie
tuvių kalbos iš savo tėvo Ro
mualdo Jagmino, mokiau.kaip 
ir mano tėvas, kaimo vaikus 
slapčia lietuvių kalbos. Pas 
mane buvo tikra mokykla. 
Mano dėdė Kazimieras Jagmi
nas metė valdišką, gerai apmo 
karną, darbą Rusijoje ir pa
sidarė “daraktorium”. Jam 
mirus, jo buvę mokiniai, mi
nisterial, pastatė ant jo kapo 
gražų paminklą, o man mano 
buvę mokiniai, pabėgę nuo 
mobilizacijos rusu kariuome
nėn, į Ameriką, rašė dėkin
gus laiškus, kad gali susira
šinėti su savo giminėmis lie
tuviškai. Beje, savo tėvo ir 
dėdės atminimą pagerbiant, 
turėčiau pasakyti, kad jiedu 
1863 m. sukilimo metu buvo 
įrengę bažnyčios rūšy ligoni
nę, ir ten sužeistuosius suki
lėlius gydė bei slėpė nuo ru
sų Dabar apie save Aš pri
klausiau slaptam studentų ra
teliui, kuris po priedanga 
gegužinių ar vakarėlių dirbo 
konspiracinį tautišką darbą. 
Dažniausiai mes rinkdamovės 
grafo Zubovo dvare kur po

sėdžiaudavome. Atvykusieji 
žandarai būdavo taip pavai
šinti, kad jie po stalu girti 
sumigę, užmiršdavo ko atvy
kę. Visais atvejąs grafas Zu
bovas imdavo atsakomybę ant 
savęs ir mokėdavo pabaudą 
rusų valdžios organams ar 
duodavo kyšius žandarams. 
Senesnieji lietuviai atkalbinė
davo jaunimą nuo tautiško 
darbo, sakydami: “Prieš vėją 
nepapūsi. Rusija — dramblys, 
o Lietuva — rausė”, mane 
dvarininkai vadindavo “litvo- 
nanka”, bet mės neklausėm 
ir užsispyrė siekėm atgauti 
kultūrinę ir politinę laisvę 
Lietuvai. 1904 m. buvo atgauta 
spaudos laisvė. Bet mes sie
kėm ir politinės laisvės. To
kių lietuvių inteligentų būre
lių buvo prie kiekvieno di
desnio miesto. Aš tegaliu pa
pasakoti apie tą būrelį, kur 
pati dalyvavau. Mes sudarėm 
mėgėjų trupę ir ruošdavom 
vakarėlius. Tai buvo šiauliuo 
se. Vieną kartą, tokio spekta 
klio metu, iš galiorkos pasi
pylė proklamacijos “Reikia 
pasiekti ne tik pirmųjų sau
lės spindulių, bet ir pačios sau 
lės”. Tuo metu priėjo prie 
šokių vadovo Ernesto Galva
nausko (busimojo ministério) 

studentas ir kažką jam suš
nibždėjo į ausį. Vadovas sus
tabdė muziką bei šokius ir 
tarė susirinkusiems: “Nėra ko 
daugiau linksmintis, nes vie
nas mūsiškių sėdi policijos 
daboklėje. Skubinkim jį iš
laisvinti”. Visi, kaip į elektrin 
ti, šoko prie durų ir bematant: 
atsidūrė prie daboklės, išlau
žė grotas ir išlaisvino suim 
tąjį. Nųkentėjusis buvo neša
mas ant rankų, publikai dai
nuojant:

Baime, nespausk man krū
minės, 

Duok-atsiginti nuo gudu. 
Brangi yra mūsų tėvynė, 
Garbė ir laisvė žmonių.
O jei numirti reikės,.. 
Ieškant teisybės, šviesos, 
Vis mūsų darbas klestės, 
Nes broliai dirbę nestus. 
Jau nebetoli tas laikas, 
Kuomet varguoliai pabus. 
Brolio sermėgio gal vaikas 
Laurais papuoš mūs kapus.
Ir taip perėjom per centri

nę Šiaulių gatvę. Paskui mft 
sų vadovai, kurių tarpe buvo 
mano būsimas vyras Bronis
lavas Sipavičius, Tomkus ir 
Boleslovas Dirmantas, sušuko: 

(Bus daugiau)
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Argentinos Lietuvių Socialistų 
Gadynė.

Rašo Vladas Vęselauskas

Praėjusiuose «M. U» nume 
riuose rašiau, kad komunistai 
pirmieji Argentinos lietuvių 
kolonijoj pradėjo organizuo
tis. Niekas jiems kelio nepas 
tojo. 1927 metais įsisteigė 
draugija «Lietuva». Daugelis 
jos narių taip pat buvo labai 
marksistiškai nusiteikę. Komu 
nistai draugijos narius koliojo 
šnipais, fašistais ir pan. Šie 
gi ant komunistų nepyko. Tais 
laikais tiek socialistai, tiek 
liberalai į komunistų kaboji
mus nekreipdavo dėmesio ir 
visai neįsižeisdavo, palaikyda 
vo gerus santykius su jais. 
Vengdavo komunistams net 
prasižengti. «Lietuvos» drau
gijos globėju buvo tuolaikinis 
Lietuvos konsulas p. J. Skin
kis (turėjęs Vilkaviškyje vâis 
tinę. Red.). Draugiją «Lietu
va» sudarė Juozas Bukevi- 
čius, Pranas Ožinskas, Jonas 
Pagoreckis, Jonas Undzėnas, 
Leonas Rysselis ir kiti. Leido 
laikraštį «Argentinos Lietuvių 
Balsą». Ilgą laiką jį redagavo 
Stasys Štabinskas. Laikraščio 
linija buvo «antiklerikalinė ir 
antifašistinė». Daugeliu atvejų 
net susigiedodavo su komunis 
tiniu «Rytojumi» (Bendra ideo. 
logija: Darvino beždžionė ir 
Markso gaidys. Red.) Truputį 
vėliau, berods 1929 metais, 
susikūrė ir Lietuvių Socialis
tų Partija, geriau pasakius 
Argentinos socialistų partijos 
lietuvių skyrius. Draugija «Lie 
tu va» pasivadino save kultū
rine ir savišalpine, tuo tarpu 
lietuviai socialistai įsijungė į 
vietinę argentiniečių politinę 
partiją. Svarbiausi lietuvių 
socialistu viekėjai buvo Palių 
kas, Kostas Norkus, Petras 
Ciučelis, Aleksandras Vilčins 
kas, Elena Vilčinskaite - Rys 
selienė. Jonas Stepaitis, kuris 
anie 1932 m. išvyko į sovietų 
Rusiją, antanas Žydelis ir kiti. 
Ju pavyzdžiu pasekė ir Mo
ntevideo mieste Urugvajaus 
lietuviai socialistai, sukurda
mi Urugvajaus socialistų par 
ti jos lietuvių skyrių. Šį skyrių 

sudarė buvęs Lietuvoje seimo 
narys ir Raseinių sukilėlis 
Pranas Vikonis, Juozas Babi 
liūs, Jurgis Lazdauskas, Albi 
nas Gumbaragis, Juozas Ka
počius, Mikas Krasinskas, Juo 
zas Budreika ir jo sūnus Na
polis Budreika.
Argentinos lietuviai socialis
tai išleido laikraštį Pietų Ame 
rikos Naujienos. Žinoma, ne 
jie patys išleido. Jiems išleido 
Jonas Jakubaitis. Šis žmogus 
tuo metu buvo turtingiausias 
lietuvis Argentinoje. Jis ture 
jo barą Buenos Aires miesto 
centre. Tame bare dirbo apie 
80 mergų. Žinoma, šis baras 
prilygo paleistuvnamiui. Pats 
Jonas Jakubaitis vos pasira
šyti mokėjo, bet asmeniškai 
buvo geros širdies žmogus, 
atvykęs dar prieš 1914 metų 
karą Biznis jam pasisekė, 
pinigų uždirbo savo tautiečių 
pasiilgęs. Pirmieji lietuviai 
pakliuvę pas jį, visumet gau
davo pavalgyti, pernakvoti, 
ir dar kelionei pinigų. Jį apsu 
po lietuviškieji socialistai. 
Prikalbėjo visokių biznių. 
Kaip jau minėjau, išleido lie
tuvišką savaitrašti Pietų Ame 
rikos Naujienos, kurio redak 
toriumi, su visai gera alga, 
buvo paskirtas Petras Čiuče- 
lis. Darbo biuro vedėjas - An
tanas Žydelis, laivakorčių 
pardavimo ir pinigų persiun
timo agentūros vedėjas - Kos 
tas Norkus, baro kasininkas - 
Pranas Sačikauskas. Be to, 
daug lietuvių dirbo kaipo ba 
ro patarnautojai, valytojai, 
lėkščių bei stiklinių plovėjai 
ir pan.. Žinoma, Jonas Jaku
baitis galėjo dar labiau eko
nominiai pakilti, jei šių visų 
įstaigų vedėjai būtų buvę kiti 
žmonės. Pietų Amerikos Naū 
jienų redaktorius Petras Čiu- 
čelis buvo visai nepataisomas 
alkolikas ir visai neatsakin
gas už savo žygius. Jonas 
Jakubaitis apmokėdavo visas 
laikraščio išlaidas ir kartu 
redaktoriui algą. Laikraščio 
redakcija buvo pačiame bare, 

todėl Petras Čiučelis visą lai 
ką būdavo girias. Prenumera 
tos ir skelbimo pinigai taip 
pat pakliūdavo į Óiucelio ran 
kas, o jam ir stambią pinigų 
sumą padavus, sugebėdavo 
juos per dvi ar tris dienas 
prašvilpti. Kostas Norkus taip 
pat mėgsta susigerti ir taip 
pat nėra atsakingas už savo 
žygius, o be to su Čiučeliu 
buvo neperskiriami draugai. 
Daug lietuvaičių tais laikais 
siųsdavo savo namiškiams pi 
nigų į Lietuvą. Taip pat ten 
daugelis pirkdavo laivakortes 
atsikviesti savo gimines iš 
Lietuvos. Pinigų priėmimo ir 
persiuntimo kvitus paduodavo 
pasirašyti Jakubąičiui. Praė
jus kuriam laikui, šios lietu
vaitės pradėjo gauti -aiškus 
iš Lietuvos, kur joms buvc 
rašoma, kad ten nei pinigų, 
nei laivakorčių nėra gavę. 
Reikalas atsidūrė policijos 
rankose. Gražią dieną polici
ja apsupo Jakubaičio namus. 
Patyrė, kad pinigai Jakubai
čio priimti, tik į Lietuvą neiš 
siųsti. Administracija vedama 
«kuotvarkingiausiai». Visi jo 
«valdininkai» pasiaiškino, kad 
jie esą tik paprasti Jakubai
čio tarnautojai. Jonas Jakobai 
tis visa tai patyręs suspėjo 
tik surikti: «Jėzus, Marija! 
Dievuliau mano! Kas dabar 
su manim bus?!». Bet šie jo 
dejavimai nieko nepadėjo. 
Buvo suimtas, o vėliau, kaip 
apgavikas, nuteistas šešiems 
metams kalėjimo. Su Jakubai 
čio nelaime pasibaigė ir visas 
socialistinis veikimas. Be to, 
dar reikia pabrėžti, kad Pietų 
Amerikos Naujienos taip ne
kariavo prieš komunistus. Ko 
munistai socialistus vadinda
vo išdavikais, šnipais, social 
fašistais ir kitokiais panaši
ais vardais. Visi lietuviški 
laikraščiai: komunistų «Ryto
jus», anarchistų «Darbininkų 
Tiesa», socialistų - Pietų Ame 
rikos Naujienos ir Argentinos 
Lietuvių Balsas, ]yg būtu susi 
tarę, labai atakavo nepriklau 
somą Lietuvą.

1930 metais Lietuvos konsu 
las Argentinoje Skinkis buvo 
atšauktas į Lietuvą. Laikinai 
konsulo vietai užimti atvyko 
iš Brazilijos Dr. Petras Mačiu 
lis. Kada Dr. Mačiulis norėjo

(Atkelta iš 2 pusi.) 

važiavimas laiko laime, kad 
didžiojoje Lietuvos valstybės 
nelaimėje užsieniuose yra li
kę Lietuvos vyriausybės pas
kirti diplomatiniai bei konsu- 
lariniai atstovai, kurie gali 
eiti jiems pavestas pareigas.

Suvažiavimas didžiai verti
na nuopelnus tų diplomatinių 
bei konsuliarinių atstovų, ku
rie, būdami pripažinti ar ne
pripažinti, savo postuose ar 
šalia jų aktyviai reiškiasi 
Lietuvos kovoje dėl laisvės. 
Tačiau suvažiavimas apgai
lestauja, kad pagal turimas 
jėgas ir sąlygas nevisos di
plomatinės bei konsuliarinės 

Sėjėjas.

suruošti paskaitą Buenos Ai
res mieste, Jose Verde salio 
ne, visas marksistinis elemen 
tas susitaręs, Čiučliui vado
vaujant, Lietuvos konsulą Bra 
zilijoj Dr. P. Mačiulį apmėtė 
supuvusiais pamidorais ir 
kiaušiniais.

įstaigos lig šiol yra ir atitin
kamą indėlį į Lietuvoj laisvi
nimo darbą įdėjusios.

4. SVEIKINIMAS AMERIKOS
LIETUVIU TARYBAI

Amerikos LF Bičiulių Su
važiavimas nuoširdžiai svei
kina Amerikos Lietuvių Ta
rybą, kaip pirmąją lietuvių 
rezistencinės kovos prieš Lie 
tuvos okupantą organizaciją. 
Amerikos LF Bičiulių Suva* 
žiavimas, vertindamas Ame 
rikos Lietuvių Tarybos nuvei- 
ktus darbus Lietuvos laisvei 
atgauti, linki Amerikos Lie
tuvių Tarybai dar labiau savo 

pastangas sustiprinti, ypatin
gai šiais rinkiminiais metais 
stengiantis Lietu vos bylai ko- 
daugiau palankumo laimėti.

( ’abaiga 4 pusi.)
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SKAITYK IR PLATINK
«MŪSŲ LIETUVA»

S Ú N U T I S. RUDENS LAPELIAI
/

Antaniukas linksmas grįžo iš mokyklos Jam visur gera. 
Mokykloje mokytojas taip daug įdomių daiktų pasakojo, tokius pui
kius paveikslus rodė, Be to, išdalijo vaikams knygučių namo par
sinešus pasiskaityti. Antaniukui šį kartą teko įdomi su spalvotais 
paveikslėliais knygutė.

Liuosu laiku Antaniukas su vaikais taip linksmai žaidė: žiū
rėjo, kaip gražiai žvaigždutėmis sninga, sniegas svaidėsi, sniego 
senį lipdė, nuo kalno rogutėmis važinėjo. O ir namo grįžti buvo 
smagu. Medžiai balti, storai apsnigti, varnos krankia, nuo šakų 
sniegą purto; žvirbliai ..čirška; o ant ankštos liepos, kad prisėdo 
dailučių sniegenyčių raudonais gūželiais! Antaniukas gėrisi paukš
teliais, beria jiems likusius kišenėj duonos trupinėlius: paukšteliai 
lesa, o Antaniukas džiaugiasi.

Pargrįžta Antaniukas namo. O namie jo mama vis siuva ir 
siuva. Antaniuko mama varginga moteriškė. Ji pati viena turi 
dirbti, turi išlaikyti ir apvilkti save ir sūnelį, turi nupirkti vaikui 
knygų ir į mokyklą leisti. Mamai niekas nepadeda. Ji viena ir 
verda ir skalbia ir grįtelę šluoja. Pinigų ji neturi. Dėlto ji siūva 
svetimiems žmonėms skalbinius ir drabužius. Antaniukas pamatė, 
kad mamos veidas išbalęs ir nuvargęs. Jis stiprai mamą apkabino, 
išbučiavo ir linksmai papasakojo jai apie pamokas, apie draugus, 
apie sniegenukes. Mama maloniai klausėsi. Po to Antaniukas atsi
sėdo sau knygutės pasiskaityti. Bet tuoj prisiminė, kad mamyte vi
są dieną pati viena dirbo, kad mamytei buvo sunku, o gal dar ir 
nuobodu. Ir atėjo Antaniukui gera mintis į galvą: jis linksmai su
šuko:

— Mamyte, tau gal ilgu? Na gi, tu siūk, o aš tau balsu pas
kaitysiu.

— Sūnelis skaitė, o mama klausė. Mamos veidas nušvito, 
skruostai paraudo, ir raukšlės kaktoje išnyko.

Nežinia, kas mamytę taip pralinksmino — ar įdomi pasakėlė, 
ar gera šimučio širdelė... O gal ir viena ir antra...

Sausi lapeliai 
krenta žemyn, 
vėjas juos kelia 
neša aukštyn.

Skirias mažuči&i 
su medeliu,

. skrenda, lengvučiai, 
oro keliu.

SENOVĖS LIETUVIAI 
Lietuvių gentys ir jų gyve

nimo vieta.
Šventasis raštas pasakoja ir moks

lo vyrai pasakoja ir mokslo vyrai 
tvirtina, buk pirmieji, žmonės atsira
dę Azijoje. Kuomet tenai žmonių pri
visę labai daug ir visiems gyventi 
pasidarė perankšta, tai pradėta ieš
koti naujų sodybų. Dideli žmonių 
būriai kėlėsi is senosios tėviškės į 
kitas vietas, kur patogiau buvo gy
venti. Taip iš Azijos atsikėlusios vi
sos dabar Europoje gyvenančios tau
tos. Iš Azijos yra kilę ir mūsų pro
tėviai. Nors lietuvių tauta yra labai 
sena, kuomet ji iš Azijos Europon 
persikėlė ir kur išpradžios apsistojo

Jie dabar nori 
laisvėj skraidyt, 
tyrame ore
dangų matyt.

Lėkime broliai, 
lėkim draugai, 
į šviesų tolį 
drąsiai,' smagiai!...

— nėra žinios. Spėjama, buk lietuviai 
dar už 2000 metų prieš Kristaus gi
mimą Europon atėję ir ilgą iaiką 
gyvenę arti Juodųjų marių, ant Bal
kanų pusiasalio, maž-daug tose vie
tose, kur teka Dunojaus upė, bet ar 
tikrai taip yra buvę, ligi šiol nesu
sekta. Lygiai nesusekta ir tai, kuriuo 
laiku mūsų tauta atsikėlė pas Balti
jos (Jūrą) mares Panemunį. Žinoma 
tik tiek, kad nuo labai seniai lietu
viai gyvena tose-pat vietose kaip ir 
šiandien, tik daug didesnį žemės 
plotą kitados buvo apsėdę.

Iš kur yra kilę lietuvių protėviai? 
Kuomet jie iš Azijos Europon per

sikėlę?
Kur iš pradžios buvo apsistoję?
Ar žinia, kuomet atsikraustę Pajū

rio kraštan?
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Dzūkas Nuo Seirijų.

Nemeniški Menininkų Barniai
Amžinatilsį mano kaimynas 

sakydavo: «Protingas tai ir 
be mokslo protingas, o dur
niui nė mokslas nepadeda». 
Juo ilgiau gyvenu, juo ryš
kiau matau, kad mano kai
myno turėta tiesos. Meninin
kų Klubo kaikurių narių ir 
Valdybos spaudoje viešai pas 
kelbti pareiškimai dar labiau 
aną tiesą patvirtina.

Visi São Paulo ir net kitur 
gyvenę lietuviai buvo žavėte 
sužavėti Menininkų Klubo ini 
ciatyva ir tiesiog neįsivaiz- 

(Pabaiga iš 3 pusi.)

5 SKATINIMAS JV LIETU
VIU BENDRUOMENĖS OR

GANIZACIJOS

Lietuvių išeivijos patriotinė 
veikla eina dviem kryptim: 
Lietuvos laisvinimo ir išei
vijos lietuvybės išlaikymo. 
Rūpindamies Lietuvos išva
davimu, dėl kurio galime 
daugiau kovoti tik netesiogiai, 
nemažiau turime rūpintis ir 
išeivijos Lietuvybe, kuri kas 
metai ypatingai tarp jaunimo 
darosi vis blankesnė.

Jaunimo lietuviškai dvasiai 
palaikyti bei ugdyti yra bū
tinus: (a) lietuviška namų 
aplinka, (b) lietuviška, lietu
viškos dvasios mokykla, (c) 
lietuviška bažnyčia, (d) lietu
viška bendruomenės aplinka 
su lietuviška knyga, daina, 
vaidinimais. Jų parūpinti te
gali bendros pastangos — 
lietuvių bendruomenės orga
nizacija.

Suvažiavimas įpareigoja vi
sus Amerikos uiF Bičiulius 
remti ir skubinti Amerikos 
Lietuvių Bendruomenės or
ganizacijos sudarymą.

Suvažiavimas pabrėžia, kad 
tik nuo politinių bei partinių 
interesų atpalaiduota, vado
vaujama demokratinių būdu 
pastatytų žmonių, kuriems 
lietuvybės reikalai nusveria 
visus kitus, Amerikos Lietu 
vių bendruomenės organiza
cija pateisins savo paskirtį.

Suvažiavimas pagarbiai ver 
tina senosios išeivijos pionie
rius. lietuviškų parapijų, lie 
tuviškų organizacijų, lietuviš
kų laikraščių, bei knygų or
ganizatorius, išlaikiusius lie
tuvybę ir milžiniškas aukas 
sukėlusius nepriklausomai 
Lietuvai atstatyti ir dabar 
kovojant dėl Lietuvos išlais
vinimo.

Suvažiavimas viltingai žiūri 
į naujosios tremties išeivijos 
rašytojus, menininkus, muzi
kus, aktorius, mokslininkus, 
nukreipusius savo veiklą lie
tuviškai kultūrinei kūrybai, 
ypatingai į tuos, kurie parū
pina kultūrinių sąlygų bei 
priemonių lietuvių jaunimui 
lietuviška dvasia ugdytis.

6. PASITIKĖJIMAS PROF. 
BRAZAIČIUI

Amerikos LF Bičiuliu Su
važiavimas didžiai vertina 
prof. J. Brazaičio rezistenci
nės kovos veiklą ir reiškia 
jam visišką Amerikos LF 
bičiulių pasitikėjimą. Suvažia- 
viamas, turėdamas galvoje, 
kad atsakingos Vykdomosios 
Tarybos narių pareigos turi 
būti pavedamos tik kompe
tentingiems bei kūrybingiems 
asmenims, užgiria LF atsto
vybės Tremtyje pastangas 
įtraukti prof. J. Brazaitį Vyk 
domosios Tarybos sudėtin, ir 
nelaiko tų pastangų asmens 
suprincipinimu, o tik darbin
gumo ir kompetentingumo 
principo pritaikymu Vydomo- 
sios Tarybos sudėčiai. 

duojamu kruopštumu sureng
ta pirmąja Brazilijoje Lietu
vių Liaudies meno ir daili
ninkų darbų paroda São Pau 
lo mieste, Galeria Prestes Ma 
ia erdviose patalpose. Tos 
greitai praeitin nubėgusios 
kelios dienos buvo tikra lie
tuvio džiaugsmo ir kūrybos 
šventė. Buvo kitataučiams ats 
kleista ir parodyta kilni lie
tuvio dvasia, laki ir gaji, gra 
ži ir kūrybinga. Šimtai tau
tiečių ir svetimųjų žiūrėjo ir 
neatsižifirėjo, gėrėjosi ir ne
atsigėrėjo. Pradedant pačiu 
São Paulo gubernatorium, bai 
giant kukliu fabriko darbinin
ku. Ir vėl lietuvis pasijuto 
žmogus kitiems žmonėms ly
gus beesąs, ir vėl benutaustą 
mūsų tautiečiai suprato, .kad 
didi garbė yra lietuviu būti.

Visa kolonija mūsų meni
ninkus sveikino, visi lietuviai 
patriotai jiems dėkojo. Dėko
jo ir prašė daugiau tokių kil 
nių gryniausio patriotizmo ir 
Tėvynės meilės įkvėptų žy
gių ir žiedų. Deja, vieton anų 
lauktų žygių atsivertė kitas 
lapas, visai nepatriotinis ir 
nemeniškas.

Jau kelintas kartas «Mūsų 
Lietuva», prieš jos pačios 
norą, buvo paversta meninin 
kų pliotkų ir barnių arena. 
Atrodo, kad menininkai užmir 
šo kilnųjį savo pašaukimą 
vesti kitus, nemenininkus, į 
tiesos, grožio ir gėrio pašau 
lį. Braziliškoji patarlė sako: 
«Nešvarūs baltiniai reikia iš
siplauti namuose, o ne pas 
kaimynus». Nejaugi jauname 
ir mažame Menininkų Klube 
yra tokių didžių problemų, 
kurių jie neišstengtų išspręs
ti tarp savęs, prie kavos puo

Industria e Comercio de Calçados

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

Rua Javaes, 719 — São Paulo

Jprinbys & Čia
PARDUODA

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS, 
balso grynumas, skambumas

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

Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui

VISI ] EKSKURSIJA.
Šiuo pranešama, kad Lietuvių Sąjunga Brazilijoje 

š. m. rugsėjo mėn. 21 d. ruošia ekskursiją į Jurubatubą.
Pageidaujant platesnių informacijų bei norint užsi

rašyti, reikia kreiptis į eskursijos rengimo komisijos . 
narius pp. M. Dantą, José Matelionį, Danutę Saukaitę 
arba Br. Stankevičių.

S-gos Valdyba.

delio ar alaus stiklinės? O 
gal tik noras pamatyti išspaus 
dintą gražiomis lotyniškomis 
raidėmis savo pavardę kaiką 
vilioja? Tiesa, kad gražiai ži
ba taip parašytas vardas, iš 
kairio ar iš dešinio šono į jį 
žiūri. Bet tai nerimta ir ne
leistina, kai eina reikalas apie 
visos kolonijos lietuviškam 
menui atstovauti pasiryžusius 
asmenis, ir kiek laiko labai 
gražiai tam menui atstovavu
sius. Sugriauti graži iniciaty
va labai nesunku — tam ne
reikia gabumų: užtenka tik 
neišmanymo ir kiek blogos 
valios. Tačiau kiekvienas lie 
tuvis turi teisės mūsų meni
ninkų paklausti: kiek gi Lie
tuvai ir lietuvių vardui nau
dos iš tokio jūsų - vaipimosi? 
l ą vietoj sugriauto duosite 
mums?

Jei yra kokioj organizacijoj 
kurių negerovių, tai ne šito 
griovimo keliu jos šalintinos. 
Iš tikrųjų, kas pasitraukia iš 
organizacijos del menknekių, 
tas dezertyruoja; tas nebeturi 
progos, nė noro taisyti klai
dų, o tik slaptai džiūgauja, 
kad be jo grašio eis viskas 
niekais. Tai paslėpta puikybė, 
lietuviškas individualizmas, 
kuris ne tik šitoj, bet ir kito
se organizacijose jau pridir
bo eibes blogo. Negriauti, o 
skatinti ir puoselėti reikėtų 
kiekvieną gerą sumanymą ir 
veikimą, turint prieš akis, 

kad visi esame atsakingi prieš 
Tėvynę Lietuvą kaip jos dva 
sios svetimijoj apreiškėjai ir 
vienos meniškiausių pasaulio 
tautų vaikai.

Dar liūdnesnis yra tas fak
tas, kad trukšmą Menininkų 
Klube kelia naujosios ateivi- 
jos atstovai, iš kurių kiekvie

Dėmesio! : Dėmesio!
Vėl pamatysime Lydinio 3 veiksmu drama

VISUOMENEI PAGEIDAUJANT, rugsėjo mėn. 27 d. 20 v. 
Dariaus ir Girėno salėje, Rua Lituania 67. bus pakartota 

Lydinio 3 veiksmų drama. «REPLĖSE».
Pakvietimai gaunami pas «Lituania» narius 

bei platintojus.
ŠOKIAI iki 4 vai. ryto, grojant geram orkestrui.
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Metalo Išdirbinių «Industria Strazdas»

| atlieka įvairius geležies bei metalo išdirbinius, kaip g 
| šaltkalvystės, galvanizavimo ugnimi, liejimas, varžtų g 
| bei kablių dokalkom» eternituj ir brazilitui. g

| Fabrikas: Rua Feliciano Bicudo, 28 - Skersgatvis iš g
J Rua Ibitirama V. Prudente. į

g Raštinė: Rua do Carmo, 138 - 3.° S/306 - Fone 33-3865 . g 
g São Paulo
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Rastinės Darbai ir Teisiniai Patarimai ĮiiĮ 
I»! 

Natūralizacija, inventoriaus surašymas, išieškojimas JĮ" 
skolų, persiskyrimai (desquites) nuomininkų išvary- JĮ" 
mas, kriminalinė ir darbo teisė.

Darbininkams patarimai veltui, 
nu 

Galima kreiptis šiomis valandomis nuo 10 iki 12 vai.
ir nuo 16,30 iki 19 vai ii»

H!«
, III»' 

Ru i Roberto Simonsen, 13 -- 3.° — salas 306 - 310 JĮJĮ 
(Senoji rua do Carmo ir kampas P ęa Clovis Bevilaqua) ĮĮĮĮ 

São Paulo !!!!

Brasil

PERES 8c PRANAS LTDA.
Importação — Exportação

Raštinė: - Av. Churchill, 94 - 11.o and. - sala 1110 
Rio de Janeiro, - Fones: 52-0229 e 32-6265

■Em Minas Gerais:
Peres & Cia. Ltda. - Leopoldina - R. Providencia, 71 

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

Madeiras do

nas turi teisės reikalauti dau 
giau, negu iš seniau čia atvy 
kusiųjų, be didesnio mokslo 
ir pasirengimo visuomeniniam 
darbui. Ir vis dėlto dažnai ši 
tie «senieji» apeina «naujuo
sius». Tai šiems pastariesiems 
garbės nedaro; jie patys kal
ti, jei iš tokio jų nerimto 
blaškymosi kiti tik pasišaipo...

Menininkų barnis primena 
bobučių barnį prie šulinio. 
Teisingai mano kaimynas dzū 
kas sakydavo apie mokslą 
durnam ir išmintingam.

Kolonija reikalauja, kad 
menininkai išsiaiškintų savo 
tarpe visas nesutarimų prie
žastis ir vėl ranka rankon 
eitų Lietuvos keliu!

4
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Ji yra Progresso Nacional Kompanijos gaminys.

^Adresas: R. José Paulino, 717 - Tel. 51-7277 - S. Paulo

V I C - M A L T E M A sudėtin įeina Malte, dėlto ją 
vartoja čempijonai.

V1C-MALTEMA tinkamas visiems žmogaus 
amžiams laikotarpiams.

MEKANIKOS DIRBTUVE

JONAS VARNAUSKAS & FILHOS
Telefonas (recados) 3-0710

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

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

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

išsimokėtinai.

g^adio Dirbtuvė ir Laboratorio
A LG IK ID A J I ID IIK A

RUA BENJAMIN CONSTANT, 103 — São Caetano do Sul

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

CAÍA JT 
jãc Kit!

*

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.

Foto-Studija “BERNARDO”
(KURTA 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 reprodu kcijos 
RUA SÃO CAETANO, 447 —TEL. 4-5576 — SÂO PAULO

JORGE

Rua Sâo Caetano, 526
Fone 35-3260

RUA DINO BUENO, 795 a 835 
TELEFONES: 51-4019 e 51-2223

. VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS 

L I N D O Y A

MATELIONIS
KRAUTUVĖS:

Rua São Caetano, 510
São Paulo

■ ■■■■■■■■■BBBMBBBBBBBBBBBHaaBBBBBBBBBBBailBBBBBBBBBflBBBBflBB 
RRRRRRRRRRRRRiaRRRRRHRaRRREIRRRRRIRRRRIRIIRfllIRRIIRliaRIIRI

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINTOJAI

i::»

IKMACJ CADIDIERI lt..

Caixa Postai 3967 
SÃO PAULO

Lir ą vanduo yra senai žinomas gėrimas, kurio 
puik peikimą į žmogaus sveikatą jau visi yra vien
balsiai pripažinę. Pabandykite, įsitikinkite ir visa

dos naudokite I

*£vTS. 103 - CAttP"**
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LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA
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— Rugsėjo m. 27 d. Kult, ir 
Sav. Bendruomenė «Lituania» 
Mokoje pakartos Lydinio trijų 
veiksmų dramą «Replėse».

— Liet. Kat. Bendruomenės 
choro artistai dar prieš Nau
jus Metus mano pastatyti pen 
kių veiksmų labai linksmą 
komediją «Glušas». Tikimasi, 
kad šis vakaras jau bus gali
ma suruošti naujoj Vila Žoli
nos salėj, kuri baigiama sta
tyti.

— Kz. ir Br. Naruševičiai 
keliolikai dienų išvyko poil
siui į São Lourenço.

— Industrials K. Naruše
vičius savo ūkyje įrengė dide 
lę ir modernišką plytinę.

— Industrials St. Meilūnas 
nupirko Karlos Korkiškio 
Vila Zelinoje nuosavybę - že 
mę ir trobesius

— Juozas Baužys ant savo 
namo esančio Vila Zelinoj, 
Largo São Jose, dės antrą 
aukštą.

' ’S
— São Paulo prefeitūra grei 

tu laiku pradės grindimą Vila 
Zelinoje Rio do Peixe gatvę.

— Moksleivių susirinkimas 
šaukiamas šį sekmadienį tuoj 
po 8:30 vai. mišių Vila Zelinoj 
mokyklos patalpose. Kviečia
mi ir iš tolimesnių apylinkių 
dalyvauti susirinkime.

svarstomi bendruomenių tam
presnio bendradarbiavimo rei 
kalai. Į suvažiavimą išvyko 
VT pirmininkas K. Žalkaus- 
kas,

— Dėl Vokietijos social 
demokratų partijos pirmininko 
Dr. K. Schumacherio mirties 
VLlKo pirmininko pavaduoto
jas Dr. P. Karvelis VLlKo 
vardu Vokietijos social demo
kratų partijos pirmininko pa
vaduotojui E. Ollenhaueriui 
pasiuutė nuoširdžios užuojau
tos pareiškimą. .

— Rugsėjo 8.d. prie Stutt- 
garto radiofono vykstančiose 
Rytų problemomis diskusijose 
prof. Oberlaenderis. valst. se
kretorius pabėgėliu reikalams 
Bavarijoje, skaitė paskaita

apie be tėvynės likusių sve
timšalių globą V. Vokietijos 
respublikoje. Į pranešimą iš 
lietuvių pusės buvo nuvykę 
VT pirm. K. Zaikauskas, jos 
narys M. Brakas ir W. Banai
tis, kurie dalyvavo diskusi
jose.

— Merane, Šiaurės Italijoje, 
įvyko Tarptautinio Instituto 
tyrinėti tautybių ir mažumų 
problemoms organizacinio ko 
miteto sesija. Jos metu komi
teto pirmininkas min. S. Lo
zoraitis skaitė viešą paskaitą 
apie Instituto uždavinius, sus
todamas ilgiau ties viena tra
giška problema, liečiančia 
tautybes, būtent — ties geno
cidu, kurį Sovietai vykdo jų 
pavergtuose kraštuose. Pro
blemos rimtumas buvo pailius

A. A. Vanda Maria Obole- 
vičiutė - Romanoff kuri po 
trumpos ligos, apsinuodijimo 
žuvimi mirė rugsėjo m. 11 d. 
Velione teturėjo tik 19 m. 
amžiaus. Šios savaitės trečia 
dienį už a. a. velionę Vila 
Zelinoj buvo atlaikytos iškil
mingos egzekvijos.

— Rugsėjo 13-14 d. Londo
ne, Lietuvių Namuose, vyksta 
1-sis PLB Europos pirmininkų 
suvažiavimas, kurį kviečia 
DBLS centro valdyba, susita
rusi su D. Britanijos PLB 
pirmininku. Suvažiavime buvo

nu 
nu 
nu 
iip 
nu 
iip 
nu 
nu 
iin 
iip 
m. 
iip 
mi 
nu 
tin 

i nu 
hm 
imi 
i n.ii 
i nu
III! 

Jill 
: Illi 
j mi 
• fill

HU 
Uh 
HU 
'll: , 

: :lh

iliiiiliilliilhiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiliiilliiihilliiliii(litlliHliiiliilliilliilli  illiiiiiiliiilliilliilliiliiilliiihiiiiUhHliilliiliiiliiilliiiiiilliiiiiiliiiliiiiiifiliiliiilliili.^U

REIKIA BALDŲ? KREIPKIS Į TAUTIEČIO 
J. L. Galinskas Ltda.

BALDŲ SANDĖLĮ.
AV. DR. GIACAQLINI, 71-C — F. ALPINA.

0 00 0000 00 00 00 00 00 00 00'. 00 00 00 00 00—00-

PRAÇA SÀO JOSÉ, 1 - V. ZELINA — S. PAULO

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 
NAUJANYBIŲ

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų, 
įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios riišies pečių 
fogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t.

Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA
IŠS1MOKĖJIMUI.
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& Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių
krautuvė tiktai pas
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truotas pavyzdžiais taip pat 
iš Sovietų veiksmų okup. Lie
tuvoje. Institutas yra mokslo 
organizacija. Jo paskirtis — 
tyrinėti tautybių ir mažumų 
klausimus etnografiniu, socia
liniu ir teisiniu atžvilgiu, taip 
pat ruošti medžiagą geriau 
tiems klausimams pažinti. Sa
vo darbe Institutas vadovau
jasi ypač tarptautinės teisės 
taisyklėmis ir Jungtinių Tau
tų Statuto bei Žmogaus Tei
sių dėsniais.

— Vasaro 16 d. akto signa
taro prof. Myk. Biržiškos 70 
m. minėjimas ruošiamas Los 
Angeles mieste, JAV-ėse, rug
sėjo 28 d., prieš Mykolines. 
Minėjime sutiko dalyvauti di
džiųjų Los Angeles ir apy
linkės universitetų prizidentai 
arba jų atstovai. Vykd- Ta
ryba iš Vokietijos sukaktuvi
ninkui pasiuntė specialią svei 
kinimo telegramą.

— VLlKo Vykdomoji Tary
ba savo 1952. IX. 5. posėdyje 
pareigomis bei darbo sritimis 
pasiskirstė taip:

1. K. Žalkauskas - Vykdo 
mosios Tarybos Pirmininkas 
ir Lietuvybės Išlaikymo Tar
nybos Valdytojas,

2. Dr. P. Karvelis - Užsienio 
Reikalų Tarnybos Valdytojas,

3. Doc. M. Brakas - Informa 
cijų bei Revendikuojomų Sri
čių Tarnybos Valdytojas.

4. P. T. Šidiškis - Finansų 
Tarnybos Valdytojas.

VT savo biurą laikinai įkū

rė Reutlingene, ir visais rei
kalais į ją kreipiamasi šiuo 
adresu:

V. Taryba
(14b) Reutlingen

Ledestr. 94, Tel. 57-23, 
GERMANY

— Ukrainiečiai - už Vilnių 
Lietuvai, prieš lenkų ir rusų 
imperializmą. Tuo metu, kai 
JAV Lenkų Kongreso pirm. K. 
Rozmarekas pasisakė už ne- 
kėlimą Vilniaus klausimo ben 
drai kovojant su bendru prie
šu - bolševikais, Lenkų Susi
vienijimo Kanadoje pirm. J. 
Pankowskis aiškiai pripažįsta 
Lietuvos teises į Vilnių. T^>- 
kių lenkų yra ir daugiau,tik ne 
visi jie, kaip Pankowskis, drįs 
ta savo nuomones reikšti vie 
šai, ypač daugumai lenkų 
pasisakius už dabartines Len 
kijos sienas vakaruose ir se
nąsias, prieškarines (su Lvo
vu ir Vilniam), - rytuose.

PAJEKOJIMAS

Andrius Dzeventauskas, gy
venantis Š. Amerikoje pajieš- 
ko savo sesers-AMILKA DZE
VENTAUSKAS ištekėjusios 
už Raymundo Conea (ar Cor
rea).

Žinantieji josios adresą 
ar apie jos likimą prašoma 
pranešti kun. K Miliauskui, 
gyv. rua Jau 46, Vila Zelina.

Nuvykę i Santos. Praia Josė Menino p

neužmiršk pasinaudoti šeimyniniu
|s Pensionu «Sete de Setembro»

Virtuvė pirmos rūšies. Užkandžiai duodami 
s bet kuriuo metu
na ■■

Pensiono savininkas LILIAN KOTCHENKO

H RUA SANTA CATARINA, 22 - SANTOS JOSÉ MENINO 
H FONE 4-3570 H
ai «»
se —
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Registrado no C.R.C. sob o n.° 551

g AVENIDA ZELINA, 749 — VILA ZELINA — S. PAULO
Contratos de locação 
Cartas de Fiança 
Requerimentos 
Balanços 
Alvarás diversos 
Seguros de Fogo e 
Seguros de acidentes

8 às 19 horas.

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

HORÁRIO das

iilii||iiiiHi'i||ii||ii|iii|lii|iii|lii||iiiiii||ii||i.||iillii||ii||ii||iilliilliiilii||ii||iillii||ii||iilliilliilliiliiiiliilli'lliilliilliilliilliillHlliilliiiliilliillii||ii||ii||Hlliiilia

Oficina de Modelos 
para fundição e 

Marcenaria!

PETRAS ŠIMONIS
BRAIŽYTOJAS — 

MODELISTAS
Įvairiausi modeliai ma 

šinų lydinimui!
BALKONAI, VITRI
NOS IR KOMERCINIŲ 
ĮSTAIGŲ ĮRENGIMAI!

VISI KITI MEDŽIO 
DARBAI!

São Paulo, Vila Zelina 
Rua Vendą Nova, 46 

Recados Telef. 3-0710
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