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Darbininkas skelbia . 
konkursą

Rugsėjo 19 sueina keturios 
dešimtys metų, kaip Bostone 
išėjo pirmasis Darbininko nu 
meris.

Jo leidėjai ir redakcija šią 
sukakti nori paminėti žygiu, 
kuris prisidėtų prie lietuvfš 
kos dvasios ir kūrybos toli
mesnio palaikymo.

Matydamas, kaip lietuvius 
suburia vaidinimas, kaip per 
vaidinimą juos prieina lietu
viška mintis, bet ir kaip lietu 
viškų scenos veikalų trūksta, 
Darbininkas skelbia dramos 
veikalo konkursą, skirdamas 
500 dolerių premiją.

KONKURSO SĄLYGOS

1. Veikalas turi būti iš lie
tuviško gyvenimo, dabarties 
t r praeities, drama ar kome
dija, prieinamas šių dienų žiū 
rovų daugumai ir, neprasilenk 
damas su krikščioniška bei 
tautine dvasia, veikti žiūrovą 
pozityviai, įmanomas lietuviš 
kai scenos technikai, pavaidi 
namas per 2 3 valandų spek
taklį.

2. Veikalai, siunčiami dra
mos konkursui, pasirašomi 
«’aniva^ziu, atskirame užda
rame voke autorius turi pažy 
mėti savo tikrąją pavardę, 
adresą, savo veikalo pavadi
nimą ir slapyvardį.

3. Geriausią dramos veika
lą atrinks New Yorke suda
ryta jury komisija. Jos sudė
tis bus paskelbta vėliau.

4. Teisė premijuotą veika
lą vaidinti ir išleisti tenka 
Darbininkui.

5. Paskutinė data dramos 
rankraščiui įteikti Š.m. gruo
džio 1 d.

6. Konkursui veikalai siun
čiami Šiuo adresu: Darbinin
kas, Dramos Konkursui, 680 
Bushwick Ave., Brooklyn 21, 
N. Y.

Premija bus įteikta gruo
džio mėn. per iškilmingą Dar 
bininko 40 metų minėjimo 
aktą.

— Kolumbijà. Iš Bogotos 
lietuvių gyvenimo. Lietuviškos 
vienybės ir bendruomenės na 
rių solidarumu yra galimas iŠ 
laikyti Lietuvių Namus. Čia 
reiškiasi visokeriopas kultūri 
nis lietuvių gyvenimas: juose 
veikia šeštadienio mokykla, 
knygynas, vyksta susirinki
mai, įvairūs taut, švenčių mi
nėjimai bei ruošiamos kitos 
kultūrinės pramogos. Per Ka 
ledas juose suruošta vaiku 
čiams Kalėdų eglaitė ir Namų 
metinės sukakties minėjimas 
Dalyvavo konsulas S. Sirutis, 
kolonijos kapel. kun. V. Vai 
čiūnas ir vietos lietuviai. Ben 
druomenės pirm. J. Penčyla 
nusakė šventės reikšmę ir iš 
dalino V. Tamulaičio veikalą 
“Sugrįžimas”. O atsilankęs Ka 
ledų senelis su dovanėlėmis 
(pulk. J. Kazitėno asmeny) 
papasakojo mažiesiems apie 
muši} gražią Tėvynę ir pas 
kiau kiekvienam įteikė po do 
vanėlę. Šventės nuotaiką paį 
vairino lietuviškų plokštelių

DIENOS REIKALAIS.
O KAIP SU LIETUVIŲ 

KALBA?

Mokslo metai prasidėjo. Be 
visų kitų mokykloje dėstomų 
dalykų lietuvių tėvų vaikams 
turėtą būti privalomas lietuvių 
kalbos pamokų lankymas. 
Tautinė pareiga ir garbė rei
kalauja; kovojant už tautinį 
išlikimą, jaunąja kartą išmo
kyti lietuvių Raibos, supažin
dinti su lietuvių tautos kultū
ra, istorija, kad jaunoji karta 
galėtų pajusti tikrąją tautos 
dvasią.
Lietuviškai pramokti sąligos 

kuo palankiausios: mokyklos 
ir mokytojai moko veltui Ši 
ais metais nebus trūkumo nė 
vadovėlių. Niekas negali skųs 
tis ar ko nors kaltinti, kad 
nebuvo ar nėra progos lanky 
ti lietuvių kalbos pamokų. 
Lemiamasis žodis priklauso 
tėvams. Nuo nusistatymo pri 
klausys ar vaikai pramoks, 
ar ne lietuviškai.

Tuščia šneka, kad mokantis 
dviejų kalbų maišysis kalbos 
ir nė vienos gerai neišmoks.

Kas nesimoko, tam duok 
tik vieną kalbą mokytis ir 
tai jis neišmoks. Tai ištižėlių 
pasiteisinimas.

MOKSLEIVIŲ ORGANIZA
CIJA.

Gyvenimo patirtis rodo, 
kad draugai, organizacijos jau 
nuolio gyvenime dažnai turi 
daugiau įtakos negu šeima, 
mokykla. Todėl nenuostabu, 
kad rimti auklėtojai pataria 
ypač paaugesnio amžiaus jau 
nuoliams dalyvauti organiza
cijose. Gera lietuviška orga 
nizacija yra nepaprastai svar 
bu jaunimui išeivijoje Pas 
mus tą spragą stengiasi užpil 
dyti moksleiviai ateitininkai 
/Pradžia yra graži. Keletą 
desėtkų moksleivių šiai orga 
nizacijai jau priklauso. Svar
bu yra kuo daugiau lietuvių 
moksleivių bei studentų jon 
suburti. Lietuviai tėvai para 
ginkite gimnazijoje ar pana
šiose mokyklose besimokantį 
jaunimą, kad jie atvyktų į 
susirinkimus. Susirinkimai bū 
na kiekvieno mėnesio antrą 
sekmadienį po 9 vai. mišių 
Vila Zelinoje.

CHORAS

Kam čia berašyti apie cho 
ra, juk jis yra - nevienas pa 
sakys. Ačiū Dievui, kad tu
rime chorą ir gerą chorvedį 
kokio lig šiol Brazilijoje dar 
nebuvo. Bet chorui yra rei
kalinga medžiaga - choristai 
Jų niekad, ypač gerų, nebus 
per daug. Kuo daugiau gerų 
choristų, tuo lengviau chorą 
pakelti į aukštesnį meninį ly 
gį. Choras yra nemažiau 

muzika. N. Metų išvakarėse 
Liet. Namuose įvyko bendruo 
menės narių visųot. sus-mas, 
kuriame J. Penčyla pasidali 
no mintimis apie bėgamuosius 
reikalus.

svarbus, kaip visi kiti reika 
lai. Kadangi šiuo metu nau
jas chorvedis muzikas J. Stro 
lia ruošia naują dainų ir gies 
mių repertuarą, tai labai ge
ra proga naujiems choristams 
įstoti. Reikia mums choro 
rėmėjų, reikia mums ir cho
ristų. Esame tose sąlygose 
ir gyvename tokiu momentu, 
kada kiekvienam reikšmin
gam darbui yra reikalingas 
jėgų sutelkimas ir nuoširdus 
bendradarbiavimas.

Tai būtina musų tautinio 
išlikimo sąlyga. Jėgų sutel
kimas ir kūrybinis darbas, ši 
andien privalo būti visų ir 
vienintelė programa.

Sveikinimai
VASARIO 16 d. proga Lie

tuvos Konsulą São Paulyje 
A. Polišaitį sveikino:

Jo Ekscelencija Ponas Ja
nio Quadros São Paulo Gu
bernatorius, Latvijos įgalio
tas Ministeris Rio de Janeiro 
Ponas Dr. P. Olinš, Konsulų 
Korpuso São Paulyje nariai, 
vietos brazilų, įvairių įstaigų 
atstovai, Šv. Juozapo Parapi
jos Klebonas Kun. P. Raga- 
žinskas. Lietuvių Sąjungos 
Brazilijoje Pirmininkas J. Čiu 
vinskas, São Caetano Klebo
nas Kun. K. Miliauskas, Lat
vių Sąjungos Brazilijoje Pir
mininkas Peteris Rušmanis, 
Kun. J, Šeškeviė'is, Ponai Ma 
telioniai, D. Ruzgaitė, D. Sau 
kaitė, K. Bratkauskiš, A. Ži
bąs, St. Vancevičius, Kun. J. 
Janilionis, A. Bumblis, A. Pe- 
traitiene, J. Karpavičius. St. 
Kubiliūnas, A. Tamašauskas, 
S. Bakšys, iM. Laupinaitis. Kl. 
Jūra, Kun. Ausenka, Inž. A. 
Cimbleris, Jonas Širvidas ir 
kiti.

Š, m. vasario mėn. 23 d. 
Lietuvos Konsulas A. Polišai- 
tis lankėsi Gubernaturoje pa
reikšti Jo Ekscelencijai Po
nui Janio Quadros - São Pau 
lo Gubernatoriui padėką už 
sveikinimus ir linkėjimus VA 
SARIO 16 d. proga.

SKELBIMAS.
Liet. S-ga Brazilijoje orga

nizuoja šiais metais prie V. 
Belos ir Mokos mokyklų litua 
nistikos kursus.

kursuose bus dėstoma lie
tuvių kalba ir literatūra, Lie
tuvos istorija, geografija, lie
tuvių liaudies menas ir kt. 
Gi su jaunimu nebus užmirš
ta sportas, vaidyba ir kt

Kursus gali lankyti visi, kas 
supranta lietuviškai ir nori 
pagilinti žinias apie Lietuvą 
- nežiūrint amžiaus išsilavini 
mo nė profesijos.

Kursai vyks vakarais. Užsi 
rašyti reikia nedelsiant: Mo
koje pas Danielę Ruzgaįtę - 
Rua Lituania, 67, V. Beloje 
pas mokyklos prižiūrėtoją St.

Maželį arba pas mok. Mg. 
Vinkšnaitienę — V. Zelina, 
Rua Rio Feio, 65.

Liet. S-gos Br. V-ba.

Kada kns Bulganinas?

Paskutiniu metu daug rašo 
užsienio spauda apie Rusijos 
vidaus politiką, apie Krem
liaus diktatorių tarpusavio, 
nors tylią, bet aštrią kovą. 
Daug politinių stebėtojų tvir
tina, kad ir Bulganino neilgos 
dienos. Jis kris, «prisipažins» 
nesugebėjimą valdyti kaip ir 
jo pirmtakunas Malenkovas.

Kol buvo gyvas Stalinas, 
jis buvo laikomas visų autori 
tetų ir niekas nedrįso, nes 
bijojo galva rizikuoti, ruošti 
kokį nors sąmokslą. Jis buvo 
tikras diktatorius, tyronas. Po 
jo galvos jau reikalai visai 
kitokį , Tvirtos diktatoriškos 
rankos, neatsirado. Prasidėjo 
intrigos. Kam pavyko savo n 
pusėn patraukti slaptą polici
ją, kariuomenę, tas likviduo
ja savo konkurentą. Tą paro 
dė Berijos istorija. Malenko- 
vo istorija kiek skirtingesnė. 
Jis išstumtas švelnesniu būdu. 
Jei bus reikalo, ateityje su 
juo apsidirbs.

Rusijos komunistų revoliu 
cija turi labai daug panašu
mo su prancūzų revoliucija. 
Beveik kiekviena revoliucija 
pergyvena tą pačią evoliuci
ją. Prancūzijos revoliucijos 
rengėjams ir vadams buvo 
nukirstos galvos. Po kurio lai 
ko valstybės pryšakyje atsis 
tojo kariuomenės diktatūra. 
Ir tik po to kraštas vėl pra
dėjo grįžti į normalias vėžes.

Rusijoj dabar sunku dar pa 
sakyti, kas įsakinėja: komu 
nistų partija ar generolai. 
Net Rusijos politikos žinovai 
neprieina vienos nuomonės. 
Bet Rusijos gyvenimas, jei 
nėra priėjęs, tai bent netoli 
tos evoliucijos vietos, kada 
vykdomoji valdžia bus pnim 
ta į kariškių rankas.
} Alums ^lietuviams pagaliau 
nesvarbu, kas sėdės Kremlių 
je, Nuo to mūsų reikalai nė 
kiek nepagerės. Koks ten be 
bus rusas, baltas ar raudonas, 
imperialistinės politikos neatsi 
žadės. Mūsų kova už išsilais 
vinimą nuo pasikeitimo Rusi 
jos vidaus gyvenime, nepa 
lengvės. Niekąs mums laisvės 
veltui nedavė ir neduos.

Prancūzijos vyriausybe

Beveik do trijų savaičių 
krizės sudarė radical sočia- • 
listas Edgar Faure. Parla
mente gavo pasitikėjimą* 369 
prieš 210 balsų.

Bar vis tebebėga is 
rojaus.

Čekoslovakų čiuožikė Miros 
lava Nachdoska atvykusi į 
Vieną, į pasaulinį čiuožimo 
kampijonatą, paprašė Ameri
kos valdžios įstaigų suteikti 
jai politinės pabėgėlės prie
glaudą. Ji norinti turėti as
meninę laisvę, ko nesą Čekos 
lovakijoje.

— Šiais metais karnavalas 
S. Pauly ir Santos buvo labai 
silpnas. Miestai buvo be jo
kio papuešimo ir be to dar 
tas dienas smarkiai lijo.

— Amerikos kariuomenės 
vadovybės pranešimais prie 
Amerikos krantų buvę pasi
rodę nežinomi povandeniniai 
laivai.

- Nacionalistinės Kinijos 
kariuomenė bombarduoja ko
munistų laivus Formozos są
siauryje ir Taichen salas.

— Anglų kariuomenė bus 
ruošiama atominiam karui, 
nes karo vadovybės nuomo
ne, busimasis karas bus ato
minis. Todėl kariuomenė prie 
jo turi but paruošta.

— Perū valstybėje šiais me 
tais per karnavalą buvo sun
kiau ir lengviau sužeistų Virg 
trijų tūkstančių.

— Amerikos užsienio rei
kalų ministeris Foster Dulleš 
SEATO konferencijoj (Azijoj; 
ir Ramiojo vandenyno tautų) 
pareiškė, kad prieš bolševi
kus reikia vesti stiprią poli
tiką. Svyravimas juos gundo 
prie agresingų žygių.

- Įvykiai prie Formozos 
laiko įtemptą viso laisvojo 
pasaulio dėmesį. Kai kas tai 
laiko įvadu į III pasaulinį ka 
rą, o kiti paskutinius Eisen- 
howerio žygius - jo ryžtin
gomis pastangomis panaikinti 
ten nuolatinį neramumų židi
nį, galintį įžiebti kiekvienu 
metu karb gaisrą pietryčių 
Azijoje. Amerikiečių saugu
mas turi žinių, kad raud, ki
nai yra Formozos ruože su
traukę per 300.000 karių, ku 
rie sukoncentruoti Amoy-Swa 
tau sektoriuje priešais For- 
mozą. Permestos prie Formo
zos ir dvi moderniškiausiai 
ginkluotos aviacijos divizijos, 
aprūpintos MIG-15 sprausmi 
niais naikintuvais ir JL 28 
kautynių lėktuvais. Raud. avia 
cija visą laiką stiprinama to 
liau. Įtampa prie Formozos 
nemažėja; Kodėl amerikie 
čiams taip svarbi Formoza, 
paaiški kad ir iš buvusiojo 
JAV štabo šefo gen. O. Brad 
ley, gen. McArthur ir kitų 
pasisakymų, kuriuose nurodo 
ma, kad jei kristų Formoza, 
tai praktiškai JAV netektų 
Didžiojo vandenyno, o rusų 
laivai išdygtų prie San Fran- 
cisko ir JAV vakarinių pak
rančių. Tada su laiku turėtų 
kristi taip pat Filipinai ir Ja 
ponija, o Čiangkaičeko išda
vimas ir Formozos perleidi 
mas raudoniesiems būtų žen 
klas ir visoms kitoms svyruo 
jančioms Azijos valstybėms 
bei tautoms persimesti į neu 
traliųjų pusę arba į bolševi 
kų sudarytąjį bloką.

— Brazilijos prezidentas 
João Café Filho ruošiasi vizi 
tuoti Portugaliją. Keliaus ka 
ro laivu «Tamandarê».
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Mintys Gavėniai.
Jei žmogus nuolatinėmis 

dvasios pastangomis savo gy 
venimo nekreipia aukštesnių 
dalykų link, nesiveržia į Die
vą. tai visai nejučiomis jis 
pradeda smukti, pradeda gy
venti patogų be rūpesčių gy
vūninį, nekovojantį žmogišką 
jį gyvenimą. Tokio žmogaus 
pagrindinio gėrio mąslu pasi
daro, ne Dievo duotos normos, 
bet paprastas savanaudišku
mas, — «Kas man patinka yra 
gera, ir kas nepatinka bloga». 
Situo savos naudos keliu kar 
tais suka netik atskiri žmo
nės, bet ir didesnės ar mažės 
nės žmonių grupės ar net iš
tisos tautos.

Kasdieniniame gyvenime 
mes matome savo akimis, kad 
daugiau yra apie krikščiony
bę kalbančių, negu Kristų 
Dievu išpažįstančių ir pagal 
jo mokslą gyvenančių. Dau 
giau yra sėdančių prie kūčių 
stalo, negu besirūpinančių tos 
dienos pasninku. Tūkstančiai 
nekartą pražengdami elemen
tariausias padorumo ribas, 
gatvėse ir salionuose «Šven
čia» karnavalą», — atseit užsi 
gavi. Tačiau nedaug kas iš 
jų įsijungia į gavėnioje atgai
laujančiųjų procesiją.

Gavėnios metas pagal Baž
nyčios mintj turi būti skirtas 
susimąstymui. Šiuo metu Baž 
ryčia draudžia triukšmingus 
pasilinksminircs, kad tyloje 
apmąstytume Kristaus kančią, 
darytume atgailą ir daug mels 
tumėmes.

Praūžus tad audringam «kar 
navalui», bent mes, kurie no 
rime būti ištikimi mus atpir- 
kusiam Dievžmogiūi, išgirski 
me Bažnyčios kvietimą rim
čiai. Gavėnios metu turi skir
ti kiekvienas katalikas dau
giau laiko dvasinių reikalų 
apsvarstymui Tik nėra len
gva gyvenimo blaškomam 
žmogui mąstyti apie dieviška 
sias tiesas. Tačiau nežiūrint 
sunkumų toks mąstymas yra 
būtinas kiekvienam, kurs nori 
žengti pirmyn. Kad šis mąsty 
mo darbas būtų palengvintas, 
kiekvieną šeštadienį mūsų baž 
nyčioje 7 vai. vakare bus sa 
komi pamokslai skirti Kristaus 
kančios ir atgailos mąstymams

Lankykime gausiai šiuos pa
mokslus ir kitus kvieskime 
ir raginkime juose lankytis. 
Nuo pirmo Gavėnios sekma
dienio prasideda velykinė» 
komunijos metas. Bažnyčia 
po sunkia nuodėme įpareigo
ja kiekvieną kataliką atlikti, 
bent vieną kartą metuose iš
pažintį (tačiau ji raginte ra
gina, kad sunkią nuodėmę pa 
daręs žmogus, nieko nelauk
damas ją apgailėtų ir išpažin 
tų) ir Velykų metu priimtų 
Šv. Sakramentą. Nebūkime 
tingūs šios pareigos atlikime ir 
nelaukime paskutinės dienos.

Gavėnios metu paprasta’ 
būna dar atskiros susitelkimo 
dienos • rekolekcijos (kada 
bus mūsų parapijoje bus pas 
kelbta vėliau) jų metu priva
lome visą galimą laiką paš
vęsti dvasios reikalams.

Dera, kad kiekvienas tikin
tysis, bent vieną kartą gavė
nioje apvaikščiotų kryžiaus 
kelius. Be paprastai, kiekvie 
ną sekmadienį einamų kry
žiaus kelių atskirais sekma 
dieniais bus organizuojami 
specialūs kryžiaus keliai jau 
nimui ir vaikams.

Būtų nepilnas gavėnios pa
maldų vaizdas, jei neprisirnin 
tume tų gražių ir lietuvių taip 
mėgstamu maldų, ‘Graudžių 
verKsnių” Gausiai dalyvauki
me visose gavėnios pamaldo
se. Poetas Brazdžionis j Kris 
taus lūpas įdėjo tokius žo
džius: ‘‘Kas neš manas Kalva
rijas, tas mano džiaugsmo 
šventę švęs”.

Eikime tad kartu su ken
čiančiu Kristumi, rūpinkimės, 
kad atgailos sakramento api
plauti su gryna sąžine sulauk 
tume Velykų ryto. Nes tik 
tas kurs krikščioniškai praleis 
Gavėnią, pajus tikrą Prisikė
limo džiaugsmą, ir ne tik lū
pomis, bet ir širdimi giedos 
velykinį “Aleliuja”.

Ona Sadauskaitė

Mano Meilei.
Ateik, su ilgėsiu aš laukiu, 
Su džiaugsmo kupina širdim.
Tave aš puošiu ryto auksu, 
Tavęs aš lauksiu su viltim.

Ateik, kaip sapnas, kaip svajonė, 
Graži, galinga pas mane.
Tegu nežudo abejonė, 
Kad tu ateisi tik sapne.

Nors skausmas su tavim keliauja, 
Ateik vistiek, aš nebijau.
Tavęs ilgėtis nepaliausiu, 
Nes aš lik tau gyvent gimiau.

Ateik, baisi tu kaip verpetas, 
Ateik, įsuk ir pražudyk!
Ateik kaip mylimiausias svečias.
Man rūtom plaukus apsagstyk"

Išgirsk vienos širdies tu šauksmą.
Iš tolių amžinų ateik.
Tau meilę iš žemčiūgų ausiu. 
Tu žvaigždžių raštą jai suteik!

— Tūkstančio dolerių pre; 
miją “Draugas” paskyrė A’ 
Nakaitei-Arbačiauskienei už 
jos romaną “Trumpa diena”. 
Tai ketvirtas iš eilės romano 
konkursas. Premija įteikta 
per tam tikslui suruoštas iš 
kilmes ir koncertą. Jury ko 
misija sudarė B. Brazdžionis, 
A. Gustaitis, Dr. J. Girnius, 
K Mockus ir Dr. J. Leimonas. 
Konkurse dalyvavo 11 lietu 
vių rašytojų. Per suruoštą po 
būvį B. Brazdžionis pasidžiau 
gė tokių premijų įtaka ir rei 
kšme. Literatūros konkursai 
skatina ne tik rašytojus, bet 
ir skaitytojus būti tikrais ko
votojais už savo tautos laisV'ę 
bei tautinę kultūrą laisvaja
me pasaulyje.

— Amerikiečių spauda, at
kreipė dėmesį į lietuvį tremti 
nį išradėją Vyt. Vaitužį, page 
rinusį specialių replių gamy
bą New Haveno fabriko va 
dovybė jam įteikė 200 dolerių 
premiją. Vaitužis pareiškė, 
kad šis jo išradimas dar nebū 
siąs paskutinis.

Pirmyn, pirmyn trimitas šaukia...

Tarptautinis fašistu internacionalai
Pietų Vokietijos radiofonas 

(Stuttgarte) paskelbė Dr. Pe- 
chelio straipsnį apie fašistinį 
internacionalą ir jo veiklą 
visame pasaulyje. Nemineda 
mas pavardžių, radijas pažy
mėjo, kad atskiruose kraštuo
se pasireiškia įvairus fašisti
niai sambūriai sudaro, paly
ginti, nedideles grupes, kurios 
parlamentuose nėra atstovau
jamos. Išimtis — tik vienoj 
Italijoj. Nors kai kurios iš jų 
viena su kita kartais savitar- 
pyje net kovoja, vis dėlto vi
sos yra išlaikiusios «fašistinį 
stuburkaulį». Fašistiniai sąjū
džiai radijo pareiškimu, yra 
persimetę taip pat į arabų 
kraštus ir prisidėję prie nėra 
mumų sukėlimo šiaurės Afri
koje. Egipte jie pasireiškia 
kaip nacionalsocialistai, žalia 
marškiniai ir jaunieji egiptie
čiai. Jame, Sirijoje ir Jorda
nijoje veikia taip patbuvusie 
ji SS karininkai. Minimųjų 
grupių vadovai visuomet sten 
giasi palaikyti ryšius su fašis 
tiniu internacionalu ir bendra 
darbiuoju. naciniam žurnalui 
«Nation Europa», kuriam rū
pi suformuoti antidemokrati
nę Europą. Juos taip 
pat remia vokiečių, italų ir 

ispanų fašistai. Jų įtaka pa
sireiškia taip pat Pietų Ame
rikoje ir net pačiose JAV-se. 
Mažesnės grupės veikia Ka
nadoje, Airijoje, Anglijoje, 
Turkijoje ir Japonijoje.

Radijas didesnę reikšmę 
skiria italų neofašistų sąjū
džiui (MSI), turinčiam savo 
atstovus italų parlamente. Jie 
drauge su fašistinėmis grupė
mis, pasireiškusiomis per An
trąjį karą okupuotose kraštuo 
se: Prancūzijoje. Belgijoje, 
Olandijoje, Danijoje, Norvegi
joje, neutraliuose: Švedijoje 
ir Šveicarijoje, atskilusiomis 
grupelėmis Vak. Vokietijoje 
ir Austrijoje, taip nąt kai ku 
riomis rusų emigrantų grupė 
mis, be to, atitinkamais ven
grų, kroatų ir rumunų sąjū
džiais, daugiausia ir remia fa 
šistinį internacionalą. Šis in
ternacionalas ypač smarkiai 
kovoja su JAV-ėmis. tuo pa
čiu netiesiog'ai paremdamas 
Maskvos kėslus. Radijo pa
reiškimu, sovietinis totalizmas 
yra iškeptas iš tos pačios km 
vinos tešlos, kaip ir Hitlerio 
nacionalsocializmas». Ir Jo 
svarbiausi šūkiai yra — «Ša 
lin amerikiečių okupantus», 
ir pan. Radijas įspėja, kad į 

ši fašistų internacionalą rei
kia demokratams ir jų šali
ninkams kreipti rūmą domesį 
juo labiau, kad patys demo 
kratai dar nėra išgyvenę sa
vo vidaus krizės Fašistų in
ternacionalas savo propagan
dinei veiklai remti turi gau
sius pinigų išteklius, gauna
mus iš italų, ispanų, argenti
niečių, švedų, šveicaru, oran 
cūzų šaltinių ir net iš tų pa
čių JAV. Fašistai, išnaudoda
mi dabartinį laisvojo pasau
lio konfliktą su Maskva, sten 
giasi savo veiklą visokiais 
būdais stiprinti, tam tikslui 
pasinaudodami net ir per ka
rą užmegztais ryšiais su įvai 
rių kraštų SS ginklo daliniais. 
Dalis fašistiniu sąjūdžių skel
bia. kovoja su bolševizmu, 
bet ne viena proga pareiškia, 
kad Vakarų valstybės esan
čios probolševikiškai nusitei 
kasios arba bent neįstengian
čios kaip rėkiant su bolše
vizmu ■ kovoti. Planuojama 
ateityje'visą pasauli pertvar
kyti fašistiniais pagrindais, 
kad jam vadovautu rinktiniai 
fašistu vadai. Kai kurie iš jų 
tardamiesi kurią «trečiąją jė
ga», turinčią savo svoriu įsi
terpti tarp Maskvos ir Vaka
rų, siūlosi net eventualiai eiti 
Amerikai į pagalbą, kaip są
jungininkai prieš Maskvą, bet 

kiti rūpinasi pakirsti Vakarų 
pajėgumą sudarinėdami «neu 
tralistinius sąjūdžius» Europo 
je Tačiau toks veikimas, kaip 
pažymi radijas, liktai pasitar 
nauja, nors ir netiesiogiai, tai 
pačiai Maskvai 'Tačiau faktas 
lieka faktu, kad visų *jų svar 
blausias uždavinys yra vesti 
kova prieš demokratinę san
tvarką pasaulyje. Radijas, pa 
žymėdamas, kad meilės inter 
nacionalo jėgos, pa'sireiškian 
čios Tarptautinio Raudonojo 
Kryžiaus ir kitų panašių tarp 
tautin'ų institucijų veikla, vis 
dėlto bus stipresnės už ardo 
mąsias fašistinių internacio
nalų jėgas, įspėja demokratus, 
kad iš čia kylančio pavojaus 
per daug nesumenkintų.

Pasižymėjęs šveicarų libe 
ralų dienraštis «Neue Zuer 
cher Zeitung» Nr. 22/1955 pla 
čiai aprašo, kaip neofašistinės 
tendencijos ir rasinė neapy 
kanta pasireiškia Š. Ameriko 
je. Be Klūks Klano pasekėjų, 
ten esama ir šiaip, nors ne 
gausių, antisemitinių arba «ra 
sinį grynumą» propaguojančių 
grupelių, kurios rūpinasi neo 
fašistines tendencijas prigydy 
ti Amerikos visuomenėje. JAV 
atstovų rūmų antiamerikinei 
veiklai tirti sudarytas komite 
tas neseniai viešai paskelbė 
savo tuo reikalu pranešimą, 

kuriame šias ekstremines neo 
fašistų ir kitas neapykantą 
skelbiančias bei vykdančias 
grupeles taip pat griežtai pas 
merkia, kaip ir Komunistinę 
subversyviuę veiklą. Kovoto 
jai su nacizmu ir komunizmu 
klausia: negi ir JAV turės bū 
ti fašistinės? Minimojo komi 
teto tardymai parodė, kad 
JAV-se kiek reikšmingiau sa 
vo veikla pasireiškia vad. Na 
tional Renaissance Partv ir 
fašistinių tendencijų sąjūdis, 
kuris spiečiasi apie antisemi 
tinį dvisavaitinį žurnalą «Com 
mon Sense». Partijai vadovai! 
ja jaunas fanatikas James H. 
Madole iš Beacono, 1953 m. 
gegužės mėn. sąjūdžio orga 
ne «National Renaissance Bu 
Iletin» paskelbęs, kad «tat, 
ką Hitleris įvykdė Europoje, 
Amerikoje padarys NRP». Jų 
vyr. būstinė yra beveik išim
tinai vokiečių gyvenamas Yor 
k vili e miestelis. Ir Madole, 
naujasis JAV fašistų «fuclire 
ris», mėgsta sakyti «kalbas į 
tautą», apsuptas juodomis uni 
formomis vilkinčių savo «eli
tinės gvardijos» narių, vietoj 
hakenkreuzo prisisegusių pa
našų j žaibą partijos ženklelį.

(B. d.)

2



pusi. 3MŪSŲ LIETUVA1955 m. vasario 26 d.

Sprindis & Čia Industria e Comercio de Calcados
PARDUODA

Rastinės Darbai ir Teisiniai Patarimai

JARDIM RIVIERA

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

Rua Roberto Simonsen, 13 -- 3° — salas 306 - 310 
(Senoji rua do Carmo ir kampas P-ęa Clovis Bevílaqua) 

São Paulo

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS.
balso grynumas, skambumas

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

Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimiii

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

išsimokėtinai.

Nori, kad «Musų Lietu 
va» būtų lietuviškojo gyveni
mo veidrodis?

— Bendradarbiauk joje 
pranešdamas visas naujienas 
iš savo apj linkės, miesto ar 
interioro.
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Natūralizacija, inventoriaus surašymas, išieškojimas 
skolų, persiskyrimai (desquites) nuomininkų išvary
mas, kriminalinė ir darbo teisė.

Darbininkams patarimai veltui.
Galima kreiptis šiomis valandomis nuo 10 iki 12 vai. 

ir nuo 16,30 iki 19 vai.

£8
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RUA BARÃO DE ITAPETININ GA, 2773 — 4 AND. — SALA 2 
TEL. 34-7482 — SÃO PAULO
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Priimami pakvietimai į namus — Senų portretu reprodukcijos
A SÃO CAETANO, 447 —TEL. 4-5576 - SÃO PAULO

LEONAS VARNAUSKAS
Telefonas (recados) 3-0707

Rua 12 N.o 39 — Vila Želi na 
Avenida Zelina N.o 714 — (fundos) 
Caixa Postal 4118 — São Paulo
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IKURTA 1890 METAIS

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

dažais ir pastele.

ARTHUR SCHMIDT

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

Rua Javaés, 719 São Patilo
SKAITYK IR PLATINK

LIETUVA»

Santo Amaro apylinkėje - nuosta
baus grožio gamta sveikas klimatas, tik už 
18 klm. nuo Praça da Sé, geras kelias, tarp 
dviejų ^žerų. Puiki proga dabar įsigyti žemės 
sklypą su mažu įnešimu ir ilgalaikiu išsimokėjimu 
— 100 mėnesių.

Reikalingų informacijų gauti tik pas vienin-tėlį Įgalio
tinį šias žemes pardavinėti mūsų tautietį Kazį Kmiliausk\, rua 
Benjamin Constante 23, 1-o andar sala 6. Fone: 34-5914, šiokiadie
niais iki 17 vai. Sekamdieniais ir šventėmis 8-9 vai. ryto.

Suinteresuotus nuveža ir parveža. Iš Santo Amaro eina autobu. 
sai Jardim Riviera. Iš Socorro galima nuplaukti laiveliais.

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

AVENIDA DR. GIACAGLINI, 34-C VILA ALPINA

VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS 

L I N D O Y A

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIU PLATINI OJAI

LTDâ.

gėrimas, kurio 
vien- 
visa-

Lbndoya vanduo yra senai žinomas 
puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau visi yra 
balsiai pripažinę. Pabandykite. Įsitikinkite ir 

dos naudokite!

Posin'1
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MARTYNO MAŽVYDO BIBLI

AV. ZELINA, 706 — CAÍXA POSTAL, 371 — SÃO PAULO

IS Vasario Minėjimas

1955 metų vasario mėn 27 
d. 3 vai. įvyks São Paulo Lie 
tuvių Kolonijos 16 vasario mi 
Dėjimas, rengiamas šių orga
nizacijų:

1/ Lietuvių Sąjungos Brazi 
lijoje;

2/ Lietuvių-Brazilų Kulturi 
nio Bendradarbiavimo Klubo;

3/ Lietuvių Savišalpos ir 
Kultūros Bendruomenės “Li- 
tuania”.

Minėjimas bus Lietuvių Na
muose, Mookoje, Rua Litua- 
nia, 67.

Minėjimo programoje daly
vauti jau pakviesta Lietuvių 
Kolonijos kūribinio žodžio me 
nininkai, dainininkai, muzikai 
ir kt.

Lietuviškoji visuomenė kvi 
ęčiama visu rimtumu įsijaus
ti j 16 VASARIO šventės svar 
bumą bei reikšmę ir gausiau 
šiai dalyvauti minėjime. Tra- 
giuga mūsų Tėvynės būklė, 
jos kančios, brolių ir sesių 
sielvartai, jau penkiolika me 
tų besitestančioje vergovėje, 
mus įpareigoja užmiršti visus 
asmeniškus rūpesčius visiems 
vieningai susibūrus - pagerb
ti Tėvynės Nepriklausomybės 
paskelbimą, kad su stiprėjau 
čia viltimi ir augančiu ryžtu 
sulauktume Naujo Lietuvos 
prisikėlimo.

Todėl - visi 27 d. vasario 
vieningai {rodykime, kad mes 
'tebesame nepraradę lietuviš
ko jautrumo. Įrodykime, kad 
miisų širdyse tebelieps- 
noja Tėvynės meilės ugnelė, 
kurią gyvenimo audros nieku 
omet neužgesins.

lįll Registrado no C, R. C. aob o n.o 551

į Praça São José, 8 Sal. Te 2 - V. Zelina - S. Paulo g
= Aberturas de firmas
f Encerramentos de firmas 
f Transferencias de firmas 
’ Contrat. na Junta Comercial 
i Diskai, na Junta Comercial 
J Escritas Fiscais 
f Escritas Comerciais
= HORÁRIO das 8 as 19 horas.

DĖMESIO!

Vaikų parodėlės atidarymo 
data V. Beloje iš vasario 27 
dienos nukeliama į kovo mėn. 
6 dieną. Kadangi prieš tai nu 
matytu laiku įvyks Vasario 
16 tosios minėjimas Mookoje.

T. K. pirmininkas.

BAŽNYČIOS DARBAMS

šią savaitę aukojo:
Liet Kat. Moterų Draugija 

Cr.$ 7082,00, Pijus Radzevi 
čius - Cr.$5800,00, Jonas Na 
dolckis Cr 2000,00. Didžiulių 
šeima, Rudminų šeima, Juozas 
Mazolis po tūkstantį kruzeirij 
Jurgis Juzėnas, Jonas Ivanaus 
kas, Balys Rimkus, Jurgis Ki 
žvs, Magd. Karaškienė, N. N., 
Bučelių šeima po Cr. 500,00 
Uršulė Joteikienė, Marcelė 
Dirsienė, Vladas Pocius po 
Cr. 380,00.

Visiems aukotojams nuošir 
džiai dėkoju už aukas, nes 
tik su Jūsų aukomis darbas 
gali būti varomas pirmyn. Ve 
lykų šventėms mūsų bažny 
čia jau daug gražesnė bus

Prašau ir kitų, sulig išgalė 
mis paaukoti savo bažnyčios 
reikalams.

Šia proga primenu, kad ne 
turi jokio pagrindo sąmonin
gai skleidžiamas melas del 
bažnyčios nuosavybės. Vila 
Zelinos bažnyčia yra lietuvių 
nuosavybė. Nuosavybės doku 
mentuose nėra pakeista nė 
vienos raidės.

Kun. P. P.agažinskas 
Klebonas

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

LIETUVIŠKOS NUOTAIKOS 
UŽGAVĖNĖS

Praėjusį šeštadieni į Šv. 
Juozapo mokyklą rinkosi mo 
keleivių ateitininkų tėveliai 
bičiuliai ir patys mokleiviai 
šeimyniškam Užgavėnių pobū 
vį. Savo atsilamkymu pagerbė 
kun. klebonas Ragažinskas, 
Seselių Prančiškiečių Vyres
nioji sesuo Julija ir kitos se
selės lietuvaitės.

Pirmiausia pasirodė moks
leiviai su nuotaikinga progra 
ma. Akardijonu pagrojo AL 
gis Kazlauskas, Vincukas Be 
levinius in broliai Laimutis ir 
Romas Dovydaičiai / Pridėjus 
dar pora kuo oje esančių ako 
rdijonistų, jau išeitų visas a 
kardijonų orkestras / Pianu 
skambino Gidra Valeikaitė ir 
Irena Adamavičiūtė / ši pas
taroji jau turi neblogą moky
klą /. - Lietuviškas kaimo mu 
zikantas/ su šiaudine skrybė 
le/ Albinas Seliokas pagrojo 
suktinį armonika, Nardis An 
tanaitis pasakojo A. Vaičiulai 
čio pasaką “Uodas”. Buvo 
suvaidinta p. mokitojo Pr. Za 
rankos vaizdelis “Aš knygne
šys”. Kurs ne vienam iš vy
resniųjų ir ašarą išspaudė.

Veikėjai: knygnešys - J. Ti 
junėlis, senelė - I Šimonyte 
ir Algis E. Ivanauskas savo 
uždavinį buvo supratę ir ro 
les atliko gerai. Prieš vaidi
nimą A. Žibąs jauniesiems 
paaiškino, kas yra knygnešys 
ir koki jo nuopelnai lietuvių 
tautai. Programos pabaigai 
jaunas trio/. Tijūnėlis, Navi
ckas ir L Mutrulis/ maestrui 
Stroliai akompanuojant padai
navo pora lietuviškų dainelių. 
Pobūvio tikslas, Dėdės Juozo 
žodžiais tariant, duoti progos 
reikštis jauniems talentams, 
kad jie mokytųsi dirbdami o 
ne stebėdami, kaip anas neiš 
mintingas lietuviškos pasakos 
kalvio vaikas, kurs išmoko 
tik “piš”.’ Programą sumani
ai pravedė Vygandas Navic
kas. Po programos buvo par 
duotas iš varžytinių labai 
gražus, seselių moksleiviams 
padovanotas tortas. Mokslei
viai dėkingi seselėms ir var
žovams. Buvo
padainuota, pažaista pasilinks
minta Svečiai buvo pavaišy 
ti pačiu mergaičių pagaminta 
lietuviška gira Kai sukalbę 
ję vakarinę malda giedriais 
veidais skirstėmės namo, tė
veliai kalbėjo daugiau jauni 
mui tokių subuvimų.

ATIDAROMAS SPAUDOS 
PLATINIMO STALAS

Ateinanti sekmadieni, t. y. 
vasario 27/ prie lietuvių baž
nyčios Vila Zelinoje, mokslei 
vių ateitininkų rūpečiu, atida 
romas spaudos platinimo sta
las. Bus pardavinėjamos kny 
gos ir primamos . lietuviškų 
laikraščių prenumeratos.

Laikraščių užsisakymo lai
kas baigsis kartu su kovo 
mėnesiu. Knygų pasirinki
mas išpradžiu nebus labai 
gausus, dar ne visos užsaky
tos knygos pasiekė platinto
jus. tačiau jau yra vertingų 
knygų. Spaudos stalas atida

romas ne pelno ieškant, bet 
norint patarnauti skaitančiai 
lietuvių visuomenei. Todėl 
moksleiviai ateitinkąi tikisi, 
kad jų nelengvas knygnešiš- 
kas darbas susilauks visuorne 
nės susidomėjimo, pritarimo, 
paramos ir bus naudingas lie 
tuviškai kolonijai. Neapviíki- 
rne savo jaunųjų.

PRANEŠIMAS.

Pranešu lietuvių tėvų dėme 
siui, kad lietuvių kalbos pa
mokos V. Belos Vytauto Di
džiojo mokykloje vyksiašia 
tvarka: antradieniais ir penk
tadieniais nuo 2 - 4 vai.

Prašau raginkite vaikučius 
uoliai lankytis į šias pamo 
kas. Laukiu naujų mokinių.

Mok. Mg. Vinkšnaitienė.

«M. L.» PRENUMERATO
RIAMS primename pinigus 
siųsti šiuo adresu:
Pe. P. Ragažinskas, Caixa 
postai 4118 - S. Paulo.

— Šis “M. L.” numeris del 
Užgavėnių švenčių išeina tik 
4 psl.

Šiomis dien. S. Pauly lankosi 
lietuviams jau pažįstamas mi 
sijonierius Tėvas VI. Mikala
uskas iš Montevideo.

— Vila Zelinoj šeštadienio 
vakarais 7 vai. bus pamoks
lai apie Kristaus Kančia, ku 
rias sakys kum J. Šeškeviči 
us.

— 2. 16 d. V. Belos Vytau 
to Didžiojo mokykloje lietu
vių kalbos pamokų lankyto
jai paminėjo Lietuvos Nepri
klausomybės sukaktį. Paskai
tėlę apie tėvų žemę Lietuvą 
skaitė mok. Mg. Vinkšnaitie 
nė. Be to, kalbėjo svečiai — 
s-gos pirm. J. Čiuvinskas ir 
kun. J. Šeškevičius. Paskui 
vaikai padainavo keletą lietu 
viškų dainelių. Gražiai padek 
lamavo patriotinius eilėraš 
čius šie mokiniai: R. Jūra, 
P. Makuška, Ed. Vinkšnaitis, 
V. Misiūnaitė, Ir. Skurkevičiu 
tė, J. Krutulytė, O. Masiulytė 
ir A. Vinkšnaitytė. Paminėji 
mas užbaigtas Lietuvos himnu.

— Vasario m. 19 d. naktį, 
Pirassnungoj, išvykęs su dra 
ugais žvejoti, elektros jėgai 
nės tvenkiny, prigėrė Anta 
nas Mažietis, 37 m. amžiaus, 
kilęs iš Gižų parapijos.

Skausme paliko žmoną Jad 
ze, dukreles, Irenę ir Alisę 
sūnų Antaną, motiną Mariją, 
brolius Praną, Juozą ir Kaži 
mierą: seseris: Oną Barisevi 
čienę, Pranę Garškienę, Ane 
lę Butvinskienę, Albiną Mi 
ckevičienę.

— Vašatjo m. 22 d. staigiai 
mirė Bronius Slivinskas, 41 
m. gyv. Quinta das Paineiras. 
Skausme paliko žmoną Ele 
na 10 metų sūnų Autaną, bro 
lį ir seserį.

— Trečiadienio naktį V. Be 

loj, grįžtant iš darbo, dviejų 
baltų ir trijų juodų banditų, 
Aleksandras Skorupskis.
Kadangi Aleksandras yra sti 
prus vyras tai net penki be 
naditai neįstengė jo įveikti. 
Negalėdami apiplėšti atsitrau 
kdami perdūrė peiliu šon i 
Nukentėjusia paguldytas Hos 
pitai das Clinicas ligoninėje 
Gyvebei pavojaus nėra.

VĖL MATYSIME “VALKATĄ*

L. K. Bendruomenės cho 
ras neužilgo pakartos Įdomų 
veikalą “Valkata”. Veikalas 
bus suvaidintas dienos metu, 
kurį nors sekmadienį, taip 
kad ir tolimesnių apylinkių 
lietuviai turės progos jį pa 
matyti.

LAIŠKAI

Ant. Lazdauskui, S. Abrai 
čiui, Jadvygai Bortkevičienei 
Broniui Ruzinckui, J. Savick 
ui, Kl. Valavičienei.

AUSTRALIJA

Austrlijos Lietuvių Bendru
omenės paskiausiasis krašto 
tarybos suvažiavimas, pasisa 
kydamas už reikalą nedelsi 
ant sušaukit! Pasaulio Lietu 
vių Seimą, savo priimtoje re 
zoliucijoje taip pat ragiua Di 
plomatinę Tarnybą ir Vliką 
rasti vieningą ir benerą keli 
ą bekovojant už Lietuvos la 
isvę ir nepriklausomybę. 
Naujai išrinktoji krašto valdy 
ba jan pasiskirstė pareigomis 
Vietoj senojo pirmininko V, 
Simniškio naujuoju išrinktas 
L. Karvelis.

- VILA BELOJE «Mūsų 
Lietuvą» galima gauti Kaz
lausko restorane, Verbenas ir 
Saudades gatvių kampas.

affiHHMOM
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MIELI LIETUVIAI!

Artinantis maudymosi sezo 
nui ir esant laisvų kambarių 
kviečiame visus atvykstan
čius i Santos poilsiui apsisto 
ti pas Steponaičius. Galima 
gauti kambarį su maistu ir be 
maisto. Privažiavimas automo 
biliu labai patogus, gatvė 
naujai išgrįsta.
Adresas: Rua Godofredo Fra
ga, 173 — Jose Menino

Kiekvieną sekmadienį prie 
bažnyčios pas spaudos platin 
toją B. Šimkų galima gauti 
nusipirkti naujausių lietuviš
kų knygų bei laikraščių.

YYYYYYYYYYYYl 
AAAAAAAAAAAA,

I PRAÇA SÃO JOSÉ; 1 - V. ZELINA — S. PAULO

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 
NAUJANYB1Ų

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų, 

įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių- 

fogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir’ t. t..
Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA 

ISSIMOKEJIMUI.

Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.

Bs

Bcntistas
Clínica Dentária Popular

“£ão Judas «u”

RETA PROGA!

Išsinomuoja namas su dide 
lia krautuve (5x9, 50m) tris 
kambariai, virtuvė, gera vieta 
del maisto produktu krautuves 
Netoli Seselių mokyklos. Tei 
rautis Rua Rodamonte, 21 ar 
P-ęa S. Jose, 8 s/1 2.

DIRETOR: Dr. Augusto Ribeiro Leite
Praça Sâo José, 8 - salas 3 e 5

Vila Zelina

Dentaduras — Pontes — Extrações — Obturações
DIURNA E NOTURNA
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