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Plačiajame
KAIP IR KODĖL STALINO 

DUKTĖ PASIŠALINO IŠ
RUSIJOS

NAUJORKAS Svetlana Ali- 
liujeva, Stalino duktė papasa
kojo trims šimtams laikraščių 
korespondentų, kodėl ji apsi
sprendė nebegyventi komunis 
tinėje savo tėvynėje Rusijoje.

«Praėjusių metų gruodžio 
mėnesį išskriedama iš Mask
vos su savo mirusio vyo Bra 
jexh Singh pelenais į (ai ą» 
tikrai maniau grįšianti Rusi
jon po mėnesio. Tačiau besi
svečiuodama Indijoje nuta
riau, jog nebegaliu grįžti.

Niekas man to nepatarė. 
Tai buvo mano pačios apsi 
sprendimas. Visą tą laiką 
smarkiausia .kova vi ė mano 
širdyje, kadangi turėjau pa
likti savo vaikus ir nebegalė 
siu jų susitikti ilgą laiką. Ką 
tik galėjau dariau priversti 
save grįžti namo

Viskas veltui. Vietoj vykti 
namo atsidūriau J XV ambasa 
doje New Delhi mieste, tikė
damasi kad mane supras ir 
man padės. Atvykau čia 
(Amerikon) jieškodama lais
vės pasisakyti, kurios man ne 
davė mano tėvynėje Rusijoje.

Nuo pat vaikystės buvau 
mokoma komunizmo ir juo ti 
kėjau. Bet pamažėle prade 
jau kitaip galvoti. Paskuti
niais metais mes Rusijoje pra 
dejom diskutuoti, ir nebesa
me taip automatiškai pasišven 
tę toms idėjoms kurių buvo 
me mokomi.

Religijos įtaka

Labai daug prisidėjo religi 
ja mane pakeisti. Užaugau šei 
moję, kur niekada niekas ne 
kalbėjo apie Dievą Bet pil
nai subrendusi supratau jog 
nėra galima gyventi be Dievo 
savo širdyje Tos išvados pri 
ėjau viena pati. Niekas man 
nepadėjo Bet ta buvo didžio 
ji atmaina mano gyvenime 
Nuo tos akimirkos didžiosios 
komunizmo dogmos neteko 
man jokios reikšmės.

Žmonės turėtų ne kovoti ir 
viens kito kraują be reikalo 
lieti o turėtų daugiau drauge 
darbuotis žmonij is pažangai. 
Rimtai imu tik vieną dalyką, 
būtent mokytojų, mokslinin
kų, išmoks intų kunigų gydy 
tojų, advokatų visame pašau 
lyje darbą, nepaisant valsty 
bių ribų politinių partijų bei 
ide< logijų. Man nėra nei kapi 
talistų, nei komunistų. Man 
yra tik geri žmonės ir blogi 
žmonės, nuoširdžiai teisingi 
ar nenuoširdūs ir neteisingi. 
Žmonės visur yra tokie pat, 
kuriame krašte jie begyven 
tų. Geriausi jų siekimai ir mo

Pasaulyje
ratiniai idealai yra tie patys.

Mano mirusis vyras buvo 
puikus žmogus. Mano vaikai 
ir aš pat labai jį mylėjome. 
Deja, Sovietų valdžia nepripa 
žino mūsų santuokos kadan
gi jis buvo užsienietis o aš, 
dėl savo pavardės (Stalinai) 
buvau laikoma tartum valsty 
bės nuosavybe. Net ir tai, &r 
man leisti ar neleisti tekėti 
už Indijos piliečio nusprendė 
partija ir vyriausybe. Mes 
niekuomet negalėjom drauge 
nuvykti į jo gimtinę nei kur 
kitur už Rusijos ribų. Valdžia 
neleido man nuvežti vyrą ia 
dijon prieš jo mirtį. Tiktai 
jam mirus, pagaliau, valdžia 
teikėsi leisti man nugabenti 
jo pelenus. Man tai buvo pa 
vėluota Vyro mirtis iškėiė 
viršun ilgai užgniaužtus mano 
jausmus dėl mano pačios gy 
venimo Jaučiau nebegalinti 
toliau tylėti ir viską nukęsti.

Mano čionai atvykimo pa
grindinį tikslą simbolizuos ma 
no atspaudinsima knyga Aš 
tikiuosi jog laisvę save išsa 
kyti panaudosiu dar daugiau 
rašyti, studijuoti ir skaityti Ii 
teratūrą, kuria aš labiausiai 
domiuosi.

Negali pamiršti

Nepaisant gilaus mano troš 
kimo, atvedusio mane į Ame 
riką negaliu pam ršti, jog ma 
no vaisai liko Maskvoje. Bet 
aš žinių, kad jie supras ma
ne ir ką aš padariau Ir jie 
priklauso prie naujosios ma
no krašto kartos žmonių, ku
rie nenori būti monijami se
nų idėjų Ir jie nori patys pa 
daryti savo gyvenimo išva
das.

Dieve jiems padėk Aš ži 
nau, jie manęs neišsižadės ir 
kada nors mes susitiksime. 
Tos (dienos aš ir lauksiu.

Telefonavo

Prieš i.-skrisdama iš Šveica 
rijos į Ameriką, Svetlana pa
telefonavo Maskvon vaikams 
ir su jais pasikalbėjo.

Ką veikė Rusijoje '

Rusijoje Stalino duktė (bai 
gusi universitetą; neįsijungė 
komunistų partijos larban, 
o buvo angių kalbos vertėja 
vienoje Maskvos knygų leidy 
kloję. Jai abiau rūpėjo lite
ratūra. Jos draugai buvę dau 
giausia rašytojai, ar&istai ir 
mokytojai.

Laikraštininkai pastebėjo

Svetlana išsivežė iš Rusi
jos savo parašytus atsimini 
mus apie savo tėvą Juozapą 
Staliną. Kai tik sužinojo Ame 
rikos laikraščiai ir knygų lei 
dyklos, šoko siūlytis jai at-

spaudini! Bet ji neturinti jo 
kio supratimo apie rašytojų 
atlyginimus Amerikoje ir, iš 
viso, apie piniginius reikalus 
Juk iki šiol ji nėra turėjusi 
taupmenų banke ..

Buvęs Rusijoje Amerikos 
Ambasadorius Kennan perskai 
tė jos knvgą, užtikrino Ame 
rikos vyriausybę kad tai ge 
ras veikalas ir nepolitinis, jis 
rano jai žymų advokatą, kurs 
paėmė tvarkyti knygos išlei 
dimą ir jos piniginius reika 
lūs. Dar nežinome, kiek jai 
sumokės už visą knygą, bet 
savaitinis žurnalas «Life» per 
spaudine iš jos knygos tik ma 
žą dalį ištraukų, ir tai sutiko 
mokėti jai 250 tūkstančių do
lerių. Galimas dalykas kad 
už visą knygą ji gaus bent 
milijoną, i aklausta, ką ji ma 
no daryti su pinigais, atsakė, 
jog norėtų nusipirkti automo 
bilį ir šunį O kitus pinigus 
atiduosianti labdaringoms įs
taigoms ar Indijoje ar Švei
carijoje kuri ją labai malo
niai priėmusi.

SOV. R^SIJ X

Praėjusią savaitę rusai bu 
vo paleidę į erdves satelitą 
«Sojuz 1» su astronautu Koma 
rov Besileidžiant žemėn, so 
vietai sako, kad neišsiskleidę 
parašiutai ir aparatas dideliu 
greičiu nukritęs, o kosmonau 
tas Komarovas žuvo, Palaido 
tas šalia Sov Rusijos herojų 
Kremliaus sienoje. Liko žmo 
na ir pora vaikų Užuojautos 
telegramas pasiuntė įvairių 
kraštų vyriausybės ir šv. Tė 
vas.

GRAIKIJA Kariuomenė su 
kilo nuvertė valdžią neva ka
raliaus Konstantino vardu 
Bet karalius buvęs tai revo
liucijai priešingas. Jis nedaly 
vavęs net naujos valdžios įve 
dime

P. rversmas įvykęs beveik 
be kraujo praliejimo tik esą 
suimta daug polit kų ir pora 
partijų jau panaikintų Suki
lėliai pateisina savo pervers 
mą tuo, kad, esą, komumisoai 
buvę jau pasirengę paimti vai 
džią į savo rankas, pašalinti 
karalių ir įvesti diktatūrą.

SOV. RUSIJA, Vienas rašy 
tojas galėjo ne tik parašyti, 
bet ir laikraštyje atspaudinti 
straipsnį, kur pripažįsta, jog 
kaikuriuose komunistų kraš 
tuose esą visai teisinga turėti 
keletą įvairių partijų šalia ko 
mųnistų iki būsiąs įvestas pil 
nas socializmas Aišku, Rusi
joje lai negalima, nes joje 
jau esąs suklestėjęs pilnas so 
cializmas. Kad tokias mintis 
galima atvirai skelbti, tai yra 
didelė naujiena.

BRAZILIJOS LIETUVIŲ Ž NIAI

Lietuvos diplomatijos šefas p. St Lozoraitis prane 
ša, kad mirus įgaliotam ministeriui Dr Frikui Mejeriui, 
Braeiiijos lietuviams konsularinius patarnavimus (pasai, 

įvairūs liudijimai ir k) laikinai atliks Lietuvos 
pasiuntinybė Urugvajuje Jos adresas yra:

Legacion de Lituania 
Ciudad de Paris 5836 
Montevideo, Uruguay

Bažnyčia ir Pažanga
Paulius vi enciklikos tęsinys

RED PASTABA: Atsipra 
šome, kad paskutiniame «Mū 
sų Lietuvos» numeryje su 
maišėme Enciklikos straipg 
nius ir jų numerius. Toliau 
eina teisinga tvaria.

LIBERALIŠKASIS KAPITA
LIZMAS

L6 Naujose (modernios in 
dustrialšzacijos) sąlygose, ne 
laimei, įsigalėjo tokia siste
ma, kuri esminiu ekonominės 
pažangos varykliu (motoru) 
laiko pelną konkurenciją vy 
riausiu ekonomijos įstatymu, 
o privačią produkcijos prie 
monių nuosavybę absoliučia 
ir nerimta teise, neturinčia 
jokių atitinkamų bendruome 
ninių pareigų Tai nežaboja 
mas liberalizmas Jis veda į 
diktatūrą Jis buvo v.sai tei 
singai Pijaus XI apkaltintas 
kaip «tarptautinio pinigo impe 
rializmo* gimdytojas

Šitokį piknaudojimą geriau 
šiai atmesti galima tik iškil
mingai primenant, kad ekono 
mija privalo tarnauti žmogui 
Tačiau, jei yra tiesa, laad vie 
na rūšis kapitalizmo buvo 
daugelio kentėjimų, neteisin
gumų ir brolžudiškų kovų 
priežastimi, kurių pasėkos ir 
šiandien tebejaučiamos, tai 
vistiek būtų neteisinga pačiai 
industrializacijai primesti blo 
gybes, kurios kyla t k iš ją 
lydinčios nedoros sistemos 
Priešingai, reikia teisingai prj 
pažinti milžinišką uarbo orga 
nizavimo svarbą industrinei 
pažangai ir išsivystymui,

DARBAS

27. Lygiai reikia pasakyti, 
jog nepaisant perdėtos darbo 
mistikos, Dievas darbo nore 
jo ir jį laimina. Sukurtas pa 
gal Dievo panašumą žmogus 
turi bendradarbiauti su savo 
Kūrėju kuriniams patobulinti 
ir įspausti žemei dvasinį sa
vo paties karakterį.

Dievas apdovanojo žmogų 
protu ir taip pat įgalino j 
vienaip ar kitaip atbaigti jo 
veikalus Kiekvienas darbiniu 
kas yra kūrėjas, ar jis būtų 
menininkas, ar amat'ninkas, 
ar ūkininkas Imdamasis ap 
dirbti atsparią medžiagą, žmo 
gus savo darbu įspaudžia jon 
savo ženklą ir drauge įsigyja 
užsispyrimo, sugebėjimo ir iš 
radingumo Dar daugiau, gy 
vendamas bendruomenėje, da 
lydamasis su kitais tomis pa. 
čiomis viltimis tais pačiais 
vargais, ambicijomis ir džiau 
gsmais, darbas jungia valias, 
suartina dvasias ir sulieja šir

(fts. Tai pastebėję žmonės pa 
sijunta esą broliai

DVI VERTIŠKUMAS.

28 Be abejo, darbas yra 
dvivertis dalykas. Iš vienos 
pusės jis žada pinigą, džiaugs 
mą ir galybę, iš kitos — vie
nus stumia į egoizmą, kitus 
gi maištauti. Darbas, tiesa, 
išvysto profesinę sąmonę, pa 
reigos pajutimą, bei mei’ę ar 
timai. Bet moksliškas bei cr 
ganizuotas darbas drauge gre 
šia pavojum nužmoginti darbi 
ninką; paversti jį savovergu, 
nes darbas nėra žmoniškas, 
jei jis nepasilieka protingas 
ir laisvas. Jonas XXIII primi 
nė skubiai grąžinti darbinio 
kui jo orumą, leidžiant jam 
tikrai dalyvauti bendrame dar 
be. Jis rašė.- «Keikia stengtis 
paversti įmonę asmenų santy 
kių, darbo ir viso personalo 
situacijos bendruomene Dar 
labiau krikščioniui žmogaus 
darbas yra skirtas benaradar 
biauti neatbaigtame antgam 
tės pasaulyje, iki visi drauge 
sudarysime tą tobuląjį šv. Pau 
liaus minimąjį žmogų, kurs 
realizuos Kristaus pilnybę*.

SKUBIAI ATLIKTINAS 
DARBAS

29. Reikia skubėti. Daug 
žmonių vargsta ir didėja nuo 
tolis, skiriąs vienų pažangą 
nuo kitų įkiimpimo vietoje ar 
net nuo atžangos. O tačiau 
reikia, kad atliktinas darbas 
eitų darniai. Jei ne — gresia 
išeiti iš būtinos lygsvaros Im
provizuota žemės reto ma ga 
U niekais paversti tai, ko ji 
siekė Staigus suindustrinimas 
gali sujaukti dar reikalingas 
struktūras ir pagimdyti sočia 
lines negeroves, kurios žmo 
nijai būtų atžanga.

SMURTO PAGUNDA

30. Tikrai yna tokių situaci 
jų, kurių neteisingumas šau
kiasi dangaus keršto. Kai iš
tisos tautos, neturėdamos nė 
to kas joms būtinai reikalin
ga, gyvena tokioje santvarkų 
je kuri jiems draudžia bet 
kokią iniciatyvą ir atsaknmy 
bę, atima bet kokią galimybę 
kilti kultūriniai ir dalyvauti 
socialiniame bei politiniame 
gyvenime, tai yra didelė pa 
pagunda smurtu sutriuškinti 
tokias dideles neteisybes prieš 
žmogiškąją garbę.
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'ČIKAGA.

Kovo 6 dieną mirė čia a a. 
rašytojas Albinas Valentinas. 
Apie jį dienraštis «DRAI> 
GAS» taip rašo kovo 11 d, 
numeryje:

«A. a. -Ibinas buvo rašto 
žmogus iš pat prigimties Ką 
jis bedirbo ir kur jis bebuvo, 
niekada neišsižadėjo plucks 
nos ir rašė visur ir visiems. 
Jis aprašinėjo politikus ir 
statybininkus, architektus, ir 
n>eškeriotojus bei verslinin
kus, įvairias visuomenine ins 
titucijas, draugija , gyvuosius 
ir mirusius. Jis rašė daug ir 
gal perdaug išplėstai, bet vi
sada su šiltu humoro jausmu.

Vieniems tas humoras atro 
dė gal perdaug paprastas, ki 
tiems nuoširdžiai guodžias ir 
raminąs, bet visi tie kūriniai, 
kurie buvo skaitomi ar iš 
spaudinti, jie buvo literatūriš 
ki, parašyti gerai tiek daly 
kiškai, tiek literatūrine pras
me. Velionis, rašydamas net 
apie skaudžiausius mūsų įvy
kius J941 m sukilimo dienas, 
mokėjo išlikti toks nuoširdžiai 
šiltas paprastas ir giedras, 
kad atrodė net ir tie bolševi 
kai nebuvo tokie baisūs ir ta 
mirtis ištikusi lietuvius, senus 
ir jaunus partizanus, nebuvo 
tokia jau šiurpi Su giedria 
nuotaika, su paprastu atviru 
mu. nekandžia humoio prie
maiša mes skaitėme patys a 
pie save, nes Va.entinas mo 
kėjo rašyti apie viską kitaip, 
negu visi; jis turėjo ne tokį 

grakštų, vakarietišką ir gu; 
drų sakinį tačiau gaspadoriš 
kai išmintingą».

Velionis buvo gimęs Žemai
tijoje, Skuode, 1908 m. lapkri 
čio 20 dieną.

TORONTAS, Kanada. Ba
landžio 1 d. pasiba gė dešim 
tį dienų užsitęsusi dailininko 
Leono Urbono tapybos paro
da, kurią aplankė daug žmo 
nių ir nelietuvių.

ČIKAGOJE dailininkas Ka 
zys Varnelis dalyvauja Čika 
gos Meno Institute vykstan
čioje parodoje. Jo paveikslas 
išstatytas daugelio kitų meni 
ninku paveikslų centre ir ma 
Joniai išsiskiria iš kitų Be 
to jo paveikslas menininkų 
jury komisijos atrinktas vien 
balsiai, kai daugelis kitų pa
rodoje dalyvaujančių mininin 
kų tuo pasigirti negali.

Dail, Varnelis ilgus metus 
Amerikoje pašventė religi
niam menui Gražiai išpuošė 
Clevelando lietuvių bažnyčią, 
Nekalto Prasidėjimo Seserų 
Putnam koplyčią ir visą eilę 
nelietuvių bažnyčių. Jo dary
ti ir Tėvų Jėzuitų koplyčios 
langų vitražai-Čikagoje.

ČIKAGA Išleistas II sąsiu 
vinys lietuvių kalbos pratybų. 
Jį paruošė lektorius Dom s 
Velička. Sąsiuviniu gali pasi 
naudoti ne vien lietuvių kai 

bos mokyklų mokytojai su mo 
kiniais, bet ir tėvai, kurie pa 
tys vaikus moko lietuvių kai 
bos. Kas norėtų tuos susiuvi 
nius užsisakyti, tesikreipia į 
P. L Institutas, 5620 S. Clare
mont Ave, Chicago, Illinois, 
60636, USA.

(Draugas)

SKRAJO ANTIS LIETUVIŲ 
MUZIEJUS. P. Balzeko Čika 
goję įrengtasis lietuvių isteri
nis muziejus užsimojo rengti 
kilnojamas savo parodas įvai 
riuose miestuose bei įstaigo
se. Nori supažindinti nelietu 
vius su lietuvių praeitimi.

(Draugas)

ATEITININKŲ vadovams su 
ruoštuose Dainavoje kursuo
se gruodžio mėnesį dalyvavo 
60 moksleivių, bernukų ir 
mergaičių.

IR VĖL Č KAGA. Ši‘oje pa 
ssulio lietuvių sostinėje yra 
didžiausioji laisvajame pašau 
lyje lietuvių įstaiga Ji apima 
ketu ių sparnų ir 8 a kštų 
rūmus (įskaitant ir požemį), 
turi 850 tarnautojų. Tai Sv. 
Kryžiaus ligoninė Ligonis ap 
tarnauja 160 gj dytojų ir virš 
400 gailestingųjų seserų Per 
metus pereina per ligoninę 
apie 13 tūkstančių ligonių Li 
goninės pastatymas kainavo 
virš 10 milijonų dolerių, o me 
tinis jos išlaikymas atsieina 
apie 6 su puse milijono dole 
rių, Ligoninę pastatė ir daug 
metų jai vadovauja Seserys 
Kazimierietės kurios kaimi- 
nystėje turi ir didžiulę 1200 
studenčių talpinančią gimna
ziją.

Lietuvos Jūrų skautams šie 
met sukako 45 metai. Lietu
voje jiems nevalia veikti. Bet 
jie labai veiklūs Š Ameriko
je ir Kanadoje.

TAUTINĖS NUODĖMĖS

«Tėviškės Žiburių» redakto 
rius, vasario 23 vedamajame 
straipsnyje paliečia opią lie
tuviškojo gyvenimo žaizdą. 
Apie ją kalbėjo S. Faulyje 
paskutinį kartą lankydamasis 
ir J. E vysk V, Bįzgys. 
Abu iškelia įvairioms tautoms 
būdingas ydas, kurias TŽ re
daktorius vadina stačiai «nuo. 
dėmėmis» Lenkai, rašo atsi
žymi išpūsta savo puikybe; 
daug prekiaujančios tautos, 
kaip čigonai ir žydai, suktu 
mu Klausia — kokia yra lie 
tuvių tautą atžymint! nuodė
mė. Abu atsako: «sunkiai ap- 
valdomi, aitrūs tarpusavio gin 
čai». Toliau TŽ redaktorius 
sako: «Svetimtautį lietuvis 
lengviau pagerbia ir jam nu
silenkia nei savo tautos žmo
gui Saviesiems lietuvis yra 
keistai neatlaidus ir tai daž
nai neesminiuose dalykuose. 
Seniau juokėmės iš «bylų dėl 
linų markos* ir manėm, kad 
tai neišlavntų kaimiečių bū
do bruožas kuris vedžio^o 
juos po įvairius teismus Apsi 

Aleksas Kalinauskas
Advokatas

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbaii

Rezidencija: Raštinė:
R. Joaquim Piza, 204 . 15 de Novembro, 244

Tel. 31 2548 4.0 - Sala 19- Tel. 37-0324
no 14,00 ik! 18,00 vai.

JAKUTIS & LAPIENIS LIDA.
RUA COSTA BARROS, 352

TEL. 63-3285 — VILA ALPINA
Turi įvairiausių statybos medžiagų, geležinių daik

tų, indų bei darbo įrankių.
Lietuviai pirkim pas lietuvius I

dairę gi dabar, kai toną duo 
da mūsų šviesuomenė, mato
me, kad ir augštesnis išsila 
vinimas nedaug ką pakeitė».

Toliau autorius nurodo ke
letą konkrečių taktų, o jų tar 
pe S. Paulo lietuvių ginčą 
dėl Mookos skaito bene pa
čiu triukšmingiausių nors «au 
drų stiklinėse» netrūksta nė 
kitose kolonijose Dedelės ar 
mažos tos audros, bet jos ken 
kia ne tik subrendusiems lie
tuviais, bet dar labiau jauna- 
jai kartai, kuri neapsikęsda
ma vyresniųjų rietynių nu
traukia ryštus su savo tau
tiečiais ir eina pas kitus, kur 
randa daugiau pagarbos ir 
giedresnę atmosferą. «Šitoks 
peštiškumas turi gilias šaknis 
mūsų būde».

TŽ autorius pastebi, jog 
«Lietuvoje, normaliais laikais, 
mūsų perdėtus ginčus būtų 
sprendę įvairios valstybinės 
ir organiz cinės AUTORITE
TINGOS institucijos. Ir pa
brėžia, jog išeivijoje tokių 
saistančių autoritetų nėra. 
Čia kiekvienas kareivis jau-

(pabaiga 3 pusi.)

Konsulo Patirtis Brazilijoje
DR. PETRAS MAČIULIS

(Tęsinys)

PIRMOSIOS KLIŪTYS

Pagal mūsų ministerijos 
praktiką spė.au, kad exequa 
tūros reikalas ilgiau trijų’ke 
birių dienų nenusitęs, betįvy- 
ko kitaip Čia daugiau reiškė 
pažintys, negu raštai er doku 
mental Tai patyriau iš pir
mo vizito Itamare rūmuose, 
kur senyvo amžiaus konsuli 
mo skyriaus direktoriaus net 
pastabą man padarė, kodėl 
aš savo vizitinėje kortelėje 
rašąs «konsulas S, Paulo», kai 
dar nesąs gavęs exequatü- 
ros!.. U hul Ir jei ne mano 
pažintis laive su Brazilijos 
atstovo Taukų Sąjungoje A fra 
nio Melo Franco sūnumi jei 
ne Italijos atstovo G Amado- 
ri rekomendacija jų ambasa 
doriui Rio ir gener. konsului 
S. Paulo, greičiausia būčiau 
turėjęs vykti j S. Paulo be 
exequatüros.

Kai vizito metu pas Itali
jos ambasadorių Rio Attolieo 
užsiminiau, kad jau antra sa

vaitė laukiu exequatOros ir 
vis negaliu sulaukti, jis šyp
telėjęs pareiškė «Nenusimink' 
juk čia Brazilija; aš esu am
basadorius, o mano naujasis 
konsulas Rio jau du mėne
siai laukia exequatOros! . Tu 
rėjau iš dr. D Zauniaus laiš 
ką Afranio Me’o Frankui, tad 
nuvykau pas jį Išklausęs ma 
no nesėkmės išgauti greičiau 
exequaturs ir vykti j S Pau 
lo, jie pasiuntė mane su tuo 
pačiu savo sūnum kurį susi
pažinau laive* pas Brazilijos 
užs. reik mimsterį Reikalas 
pakrypo geron pusėn ir už 
poros dienų jau turėjau Brazi 
lijos prezidento parašą ant 
exequatur dokumento.

SUSI TIKIMAS SU LIE
TUVIAIS

Atstumas nuo Rio de Jaaei 
ro iki Sâ. Paulo — 512 kilo 
metrų, beveik kaip nuo Vir
balio iki Berlyno. Po ligos 
laive žmonos sveikata vis ne 
sitaisė, tarėmės vykti nakties 
metu paėmę atskirą skyrelį 

su miegama vieta, nes kelio 
nė turėjo trukti 12 valandų. 
Pirmą kartą teko «patepti», 
kad, gaučiau vietą traukinyje 
norimą valandą Prisirinkome 
paskutinį traukinį, kuris ly 
giai 10 vai ryto sustojo São 
Paulo stotyje Tai duos pa
kankamai laiko sutikin o ko
miteto žmonėms atvykti į 
stotį.

Stotyje pasitiko mus būre
lis žmonių su brazilų laikraš 
čio korespondentu ir f tog a 
fu. Komitetas gerai padarė, 
kad užsakė Hotel Terminus 
mums du kambariu, nes sir
guliuojančiai žmonai ramus 
kampelis labai pravertė. Ji 
negalėjo dalyvauti sutikimo 
komiteto suruoštoje vakarie 
nėję.

Sudėtinė vakarienė buvo pa 
ruošta «Lietuvių Klubo» patai 
pose. Tai buvo vieno augšto 
nuomojama patalpa lietuvių 
pobūviams, posėdžiams ir pan

Pačiame mieste lietuvių ne 
daug tebuvo, darbų nevisi tu 
rėjo, todėl gyveno gana ku
kliai Šiaurės Amerikos depre 
sija buvo palietusį ir Pietų 
Ameriką. Visa S. Paulo vals 
tija ir jos miestai pirmoj ei

lėj gyveno iš kavos, kuri yra 
Brazilijos «žaliasis auksas». 
Pasaulinei kavos suvartojimo 
rinkai Brazilija pristatydavo 
70% savo gamybos.

Pirmajam pasauliniam ka
rui pasibaigus kavos pareika 
lavimas buvo tiek pakilęs, 
kad tie patys kavos auginto 
jai skyrė net dešimt milijonų 
milreisų darbininkams atsiga 
benti iš Europos ir apmokėti 
jų kelionės išlaidoms. Žmo
nės. kuriems po pirmojo pa
saulinio karo Europoje buvo 
sunku prasigyventi, apmoka
ma kelionė į Brazilijos kavos 
plantacijas buvo didelis masa 
las. Niekas neklausė, nesuko 
sau galvos, kokiomis sąlygo
mis, kokiam klimate teks 
dirbti, svarbu tik išvykti iš.. 
Vengrijos Rumunijos, Lenki
jos, Lietuvos,.

Apmokamos kelionės, pagal 
S. Paulo valstijos seimelio pri 
imtą įstatymą buvo skiriamos 
tik žemės ūkio darbininkams 
su šeimomis Juo gausesnė 
šeima, juo mieliau laukiama. 
Prie tokių šeimų prisirašyda 
vo viengungiai ir viengungės, 
kurie, pasiekę Braziliją jas 
palikdavo, nes dažnas baidė

si nežinomo darbo sąlygų ka 
vos plantacijose

Be kaimiečių ir viengungių, 
tokia nemokama kelione pa
sinaudojo gal nevienas šimtas 
ir tokių miestelėnų, kuriems, 
kaip sakoma, «padai svilo».

Mano pirmo sąlyčio metu 
su S. Paulo lietuvių visuome
nės atstovais atsirado net sep 
tyni kalbėtojai, atstovaują sa 
vo partijai, grupei ar sambų- 
riui. Tad nesunku buvo susi
daryti slegiantį įspūdį apie 
esamas kolonijoje rietenas 
dažnai lik «dėl vištos žarnų».

SURANDAME PATALPAS

Ilgai nedelsdamas pasitel
kiau vieną kitą savanorį ir 
pradėjau jieškoti konsulatui 
patalpos, dairytis įstaigai įsi
rengti reikalingų baldų ir pra 
dėti savo darbą Kol šitų rei 
kalų didžiuma bus atlikta, rei 
kėjo daryti būtinuosius vizi
tus vietos vyriausybei, konsu 
linio korpuso vadovybei, gau 
ti iš tenai nurodymus ir pata 
rimus, o tuo tarpu Italijos ge 
neralinis konsulas savo Įstai
goje pavedė man vieną kam 
barį ir leido pasinaudoti jo 
personalo techniniais patarna
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linija ir Japonija
PETRAS PAKALNIS

Kai šv. Pranciškus Ksaveras pradėjo ske'bti Kristaus 
f mokslą Japonijoje, jis greitai pastebėjo, kad japonai nenori 

priimti to, kas nepažįstama Kinijoje. «Jei tavo tikėjimas», taip 
sakė jam japonai, «tikra’ yra geras, jį j u seniai būtų prie 
mę kinai».

Tas mažas, bet reikšmingas epizodas ro Jo anų laikų 
Kinijos įtaką į japonų kultūrą. Tačiau toji pagarba Kinijai 
netrukus sumažėjo, kai Europos pirkliai vis dažniau ir daž
niau pradėjo lankyti Japonijos pakrantes O kai prieš 160 
metų europiečiai jėga įsigalėjo Kinijos ir Japonijos uostuo- 
se, japonai visiškai nusigręžė nuo senų savo mokytojų ir 
pradėjo savintis Europos kultūrą Būdami gabūs ir darbštūs, 
jie taip greitai pasisavino europiečių žinias, kad tuo stebė
josi net patys baltieji Pravedę stambių politinių bei ekono 
minių reformų ir suorganizavę savo kariuomenę Vokietijos 
pavyzdžiu, japonai išstūmė Kiniją iš Korėjos. 1904 m. karu 
nugalėjo Rusiją ir pradėjo steigti savo imperiją

Japonijos imperializmas tęsėsi maždaug 50 metų Jis bu 
vo sustabdytas 1945 m dviejų atominių bombų, numestų ant 
jos miestų Pralaimėję karą, japonai atsisakė miljtarizmo ir 
visą atliekamą kap talą ir energiją pašventė pramonei, žemės 
ūkiui ir prekybai. Nenuostabu kad šių dienų Japonija yra 
turtingiausia Azijos valstybė ir ne vienas jos kaimynas pra 
deda iš jos mokytis. Japonija yra atvira visoms moderniš. 
koms idėjoms ir didelė demokratinės santvarkos šalininkė,

KINIJA

Didžiuodamasi sena savo 
kultūra, Kinija pasuko kitu 
keliu ir labai lėtu žingsniu 
savinos! Europos mokslo lai 
mėjimus. Tačiau 1911 m. Dr. 
Sun Jat sen sukėlė revoliuci 
ją ir pradėjo moderninti savo 
kraštą. Po jo mirties Kinijos 
valdžią perėmė Čiang Kai 

-sek, kuris visus krašto ište- 

vimais.
Didelė paguoda ir padrąsi’ 

nimas buvo kapelionas, kun 
Jeronimas Valaitis, kurį paži 
nau anos priėmimo vakarie
nės metu Tai buvo tikrai 
simpatingas ir protingas žmo 
gus, atvykęs iš Lietuvos spe 
c.aliai patarnauti savo žmo-- 
nėms, teikti jiems dvasinę 
paguodą. Jis anksčiau buvo 
Šiaurės Amerikoje, vėliau par 
vyko Lietuvon ir pastatė pir 
mą Aleksote bažnyčią.

Mūsų pirmasis kunigas São 
Paulo buvo prisiglaudęs vo 
kiečių pranciškonų vienuoly 
ne Santo Antonio do Pary 
miesto pakraštyje Lankyda 
masis pas jį pirmą kartą pa 
mačiau kaip skurdžiai jis gy 
veno. Lietuviams pamaldas 
jis laikydavo kas sekmadienį. 
Ten jis atlikdavo ir kitus pa 
tarnavimus: krikštus, jungtu- 
ves ir t. t. Mirusieji vietos 

klius turėjo panaudoti prieš 
besibraunančius japonus ir 
sukilusius komunLtus Po ii 
gų ir varginančių kovų, Čiang 
Kai šek pasitraukė į Formo- 
zos salą ir paliko Kiniją ko 
munistų valiai.

Mao Tse tung su dideliu už 
sidegimu ir mažu pasisekimu 
pradėjo komunkštinti savo 
kraštą ir pamėgdžioti Stali-

jstatymų neleidžiami vežt 
bažnyčion jie laidojami tą 
pačią dieną ar kitos dienos 
rytą tiesiog iš ligoninės ar 
namų o pamaldos esti 1 tų. 
dieną po mirties
• Mirusius palaidoti tenai 
lengviau, nes miestas duoda 
leidimus laidojimo. įstaigai su 
sąlyga, kad neturtinguosius 
ji palaidos nemokamai, t$e to, 

. buvo nustatytos trys laidoji
mo klasės: nuo 600 milreirų 
ik' 2 000. pagal tai kaip kas 
išgali ar pasirenka

Pagaliau, swsiradę patalpas 
ir jas paruošę konsulato įstai 
gai gegužės 15 d. pasikvie 
tėm savo kunigą—kapelioną 
ir pašventinom įstaigą. Jau 
turėjome pastovų adresą, tad 
1929 m. gegužės 15 diena lai 
kytina oficialia — Lietuvos 
Respublikos pirmojo konsulą 
to atidarymo data

(Bus daugiau) 

n.ą Tačiau komunistinė eko 
nomijos sistema nedavė lau 
kiamų rezultatų, o Rusijos ir 
Kinijos draugystė pradėjo at 
vėsti. Ji pasibaigė 1960 m,t 
kai Kruščiovas atšaukė iš Ki 
nijos 70 000 technikų ir nepa 
liko .jai net pradėtų darbų 
planų Dabar Kinija ir Rusi 
ja yra nepermaldaujami prie 
šai ir nesigaili viena teitai 
šiurkščių žodž ų

BLAŠKOSI

Graikų filosofas Archimedas 
yra pasakęs: «Parodykite man 
bent vieną atramos tašką, ir 
aš pajudinsiu žemę». Stebint, 
teas šiandien dedasi Kinijoje 
atrodo, kad kinai nemato jo 
kio patvara s orientacijos bei 
atramos taško ir blaškosi i 
visas puses tarsi apsva'gę. 
Praėjusiais metais pradėta 
taip vadinama «kultūrinė re 
voliucija bandė suniekinti 
Kinijos praeitį ir iškelti į pa 
dangęs Mao Tse tungo asme 
nį Bet seni Mao bendradar
biai nusivylė marksizmu ir 
Mao vadovybe ir pradėjo 
šiaušes. Nors moksleivių ir 
kariuomenės pagalba jis nu 
rungė savo priešus, bet re
zistencija perėjo į pogrindį ir 
gali vėl iškilti Nuvertę tiek 
daug imperatorių ir dinastijų, 
kinai gali nuversti ir Mao 
diktatūrą kuri remiasi ne įti 
kinančiomis idėjomis, bet 
senstančio vado garbinimu

NE AVOJINGA?

Prof E O Reischauer, ii 
gametis JAV ambasadorius 
Japonijoje, sako kad Kinija 
neprivalo mus bauginti nei 
žemės plotu, nei žmonių skai 
čiumi Jo nuomone Kinija y- 
ra didelis, bet neturtingas ir 
atsilikęs kraštas. Ji eikvojau 
ti savo jėgas neproduktyviems 
dalykams: kariuomenei, par
tijos aparatui, šnipinėjimui, 
propagandai ir izoliacijai nuo 
laisvojo pasaulio. Atominių 
bombų gamyba atitraukianti 
jos jėgas nuo svarbesnių už 
davinių ir Kinijos įtakaįAzi 
ją ir Afriką kasdien mažėjau 
ti. Kinija jau nekartą apsijuo 
kino kitų tautų akyse ir jos 
bandymai sukelti revoliucijas 
kituose kraštuose nuėjo nie 
kais Jei JAV tvirtai laiky 
sianti savo poziciją Pietų Viet 
name, Kinijos prestyžas dar 
labiau sumažėsiąs. Ekonomi 
jos atžvilgiu Japonija, turėda 
ma tik 100 milijonų gyvento

jų yra pajėgesnė -už Kiniją, 
kuri turi 700 mil'jon’’ žmo
nių.

Palyginęs Kiniją su Japoni 
ja, tas pats ambasadorius pri 
deda įdomią pastabą: «Japoni 
ja įrodė, kad kiekviena Azi 
jos tauta gali turėti tai, ką 
kiekvienas žmogus pageidau 
ja, būtent ir ekonominę gero 
vę, ir asmens laisvę Japoni 
jos gyvenimas rodo, kad žmo 
gaus laisvė nėra medžiaginės 
gerovės priedas bet būtina 
tos gerovės sąlyga». Kitaip 
tariant, kur nėra laisvės, ten 
žmogus ar tauta pradeda 
skursti.

SENA TIESA
KRIKŠČIONIUI

Šis pagrindinis gyvenimo 
dėsnis krikščioniui nėra nau
jiena, nes jis pabrėžiamas 
kiekvienoje popiežių encikli 
koje ir kiekviename 
pažangios ekonomijos vadovė 
lyje. Tačiau Kinijos komunis
tai to dėsnio nepripažįsta ir 
tebešun&a Markso utopijoje, 
Todėl jos pavyzdys padės ne 
vienai Azijos ir Afrikos tau 
tai nusigręžti nuo komunizmo 
ir neįsileisti į tuos pačius 
Stalino, Castro, ar Mac eks 
pe imentus, kurie, atimdami 
žmogui laisvę sustabdo ir 
ekonomijos pažangą.

Dar niekam neatėjo į gal. 
vą tvirtinti ar įrodinėti, kad 
japonai yra gabesni ar darbš 
tesni už kinus. Tačiau jei tarp 
tų dviejų tautų šiandien yra 
toks didelis skinamas, tą fak 
tą reikia priskirti ne tautos 
būdui ar gabumams, bet vai 
dymosi sistemai Jei Mao Tse 
tung nenori mokytis iš krikš 
čionybės arba saikingo ir pa 
žaboto kapitalizmo, jis galėtų 
pasisemti i&minties bent iš 
Konfucijaus, kuris prieš 2500 
metų kinams taip kalbėjo! 
«Tausus žmogus yra dosnus, 
bet neaikvoja savo išteklių. 
Jis uždeda pareigą bet neap 
kar ina žmonių. Jis siekia tur 
to, bet pasilieka sąžiningas, 
Jis įkvepia pagarbą o ne 
baimę».

Kas pažįsta šių dienų Kini
jos vadovybę, tas pagrįstai 
mano, kad ji neįkvepia nei pa 
garbes, nei tikros baimės, Ko 
munietinė Kinija yra panaši į 
įklimpusį sunkvežimį, kuris, 
sukantis ratams, vis giliau 
grimsta į pelkę.

J. Tysliava

M a m y t é

Mamyte mano, mano brangioji 
Vargo dalužėj auklėjai mane. 
Tave apleidau — toly klajoju, 
Mano Mamyte, tave mylėjau...

Savo lūšnelę andai apleidau, 
Liko Mamytė - ašaros liko...
Saulė pakilus vėl nusileido, - 
Žemės kelionė sielai netiko.

Amžinos jūrės ūžė bangavo, 
Baltos gulbės saulei budėjo . 
Grakščios undinės laimę

/dainavo. —
Manęs klajūno nepalytėjo

Mamyte mano mano brangioji 
Ilgesio laumės mane bučiuoja, 
Žemę klajojęs - Jūrą godoju. 
Tave, Mamyte, saule myluoju

(pabaiga iš 2 pusi.)

čiasi kai įninku o eilinis ka
rininkas — generolu Yra dau 
gelis įsakinėjančių, bet ma 
žai klausančių. Visa mūsų 
bendro sugyvenimo atrama 
yra tiktai gera valia bei res 
pektavimas bendros gerovės. 
Ten, kur to nėra, iškyla as 
meninis arba grupinis egoiz
mas, kuris pakerta ir atkak
liausius idealistus bet nieko 
neišsprendžia. Aukščiausias 
mūsų tribunolas turėtų būti 
gera valia ir racionalus (pro
tingas) galvojimas. FataLška 
lietuvių silpnybė yra ta, kad 
jie sprendžia dalykus ne tiek 
protu, kiek jausmu, t. y duo 
da pastarajam pirmenybę. Tuo ' 
būdu kyla jausminiai užsikir
timai, užgožia protinius moty 
vus ir nuveda į neapykantos 
pozicijas, iš kurių sunku be
išeiti... Ginčytis mokame, bet 
retai sugebame racionaliai 
svarstyti ir s-pręsti Kol to 
nepasieksime, neišsivaduosi
me Iš nelemtos «lietuviškos 
nuodėmės*, baigia savo veda 
mąjį «Tėviškės Žiburiai».
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S. Paulo ateitininkų įkūrėją ir dabartinį 
Kuopos Globėją

Gerb. Msgr. PIJŲ RAGAŽ:NSKĄ 
sveikiname Gimimo Dienos ir Vardo Dienos proga 
ir linkime dar daug, daug metų dirbti Dievo garbei 

ir Tėvynės labui.
Moksleiviai Ateitininkai

Gegužės mėn. bus trys Mo 
tinos Dienos minėjimai:

Pirmą sekmadieni, gegužės 
7 dieną minėjimą rengia Želi 
noje «Žilvitis, drauge su lie 
tuvių kalbos mokykla bei L. 
K. Bendruomenės choru.

11 vai. šv. Mišios Zelinos 
bažnyčioje už gyvas ir mirų 
sias motinėles. Kviečiami visi 
vaikai drauge su motinomis 
eiti prie Dievo Stalo

16 valandą S. Miguel Arcan 
jo gimnazijos salėje, rua Cam

pos Novos, Zelinoje meninė programos dalis. Ją išpildys žil 
vitiečiai, lietuvių kalbos m< kyklos mokiniai ir Lietuvių Ka 
talikų Bendruomenės choras

Visi maloniai kviečiami dalyvauti. įėjimas nemokamas, 
DĖMESIO! DĖMESIO! Kad šitame minėjime galėtų daly 

vauti ko daugiau jaunimo, Mookoje skelbtosios jaunimo dis 
kusijos nukeliamos j gegužės 14 dieną;

Red,

Antrasis Motinos Dienos minėjimas bus Vila Anastacio 
gegužės 14 dieną Šitame minėjime bus ir jaunųjų talentų 
meno parodėlė

Tretysis minėjimas bus gegužės 28 d paskutinį mėnesio 
sekmadienį Mookoje 15 vai Rengia lietuvių kalbos mokykla.

Vincas Kutka taiso savo 
sveikata Hospital Municipal 
de S Paulo, 705 kambarys.

Silvestras Šermukšnis gydo 
si Santa Helena, 601 kamba
rys.

«M, L.» PRENUMERATORIAI

Ona Jakutienė 7 000 cr.
Ver. Pundzevičienė 7,000 cr.
Julius Ambroziejus 7,000 cr.
Vincas Klimeika 10 000 er.

parką—represą, kur bus įdo 
mi programa su įvairiais žai 
dimais ir vertingomis premi 
jomis. Gros lietuviška muzi 
ka Bilietai gaunami iš anks 
to C. Verde A. Stankūnas, K. 
Arpui, 8, Juozas Matelionis 
rua Jatai 150 ir Ju'gis Mate 
lionis, rua Vichy, 204. V. Ze 
linoje pas Vytą Zaikauską ir 
Juozą Baužį ir pas kitus tos 
Brolijos narius. Vyrų Brolija 
kviečia visus savo draugus 
ir rėmėjus dalyvauti šioje 
ekskursijoje. Smulkesnės in
formacijos galima gauti pas 
tos Brolijos Pirmininką Juo 
zą Matelionį, tel 51 4011,

Šv. Juozapo Vyrų Brolija 
minės savo veiklos—darbo 
26-sias metų sukaktuves ge 
gūžės 21 dieną. Po bažnyti 
nių apeigų (šv. Mišių) rengia 
šaunią į žavingą Jurubatuba

Msg-. P. Ragažinsko 60 tojo 
gimtadienio sukaktuvių vaka 
rienę rengia tos parapijos ko 
mitetas gegužės 27 d. 20 vai. 
Jaunimo namuose Kviečia eta 
lyvauti visus lietuvius.

Comercio e Industria de Guarna Chuvas
VICENTE VICTOR BANYS

Rua Coelho Barradas, 104, V. Zelina
Vendas por atacado e a varejo

SUPER MERCADO VILA BELA LTDA.

PETRAS V. BAREIŠIS ir SESUO turi įvairiausių 
prekių pasirinkimo krautuvę, Super Mercado V. Bela 
Rua das Giestas, 923, ;

Čia jie patarnauja savo pirkėjams su tokiu pat nuo 
širdumu, pasišventimu ir teisingumu kaip per 19 metų 
turguose (com a barraca de cereais)

Prekės pristatomos į namus V. Bela, v. Zelina ir 
V. Alpina nepakeliant prekių kainos už tą patarnavimą.

Petro Bareišio namų telefonas: 63-5723.

Gimtadienio ir Vardadienio proga
sveikiname mūsų Dvasios Vadą 

prelatą PIJŲ RAGAŽINSKĄ
Meldžiame Viešpatį gausios palaimos religiniame 

ir tautiniame darbe.
Liet Kat Moterų Draugija

Estai, Latviai ir Lietuviai

Kad galėtų ko daugiau jau 
nimo dalyvauti šį sekmadienį 
Zelinoje Motinos Dienos mi 
nėjime, skelbtosios jaunimo 
diskusijos nukeltos į kitą sek 
madienį, gegužės 14 d. 15 va 
landą. Diskusijos prasidės 
punktua'iai, nors teateitų ke 
lėtas asmenų.

Jei kas norėtų nusipirkti iš 
gintaro ant tamsaus ąžuolo 
meniškai padirbtą Gedimino 
kalną su bokštu Vilniuje, ga 
Ii gauti informacijų «Mūsų 
Lietuvos» redakcijoje.

ATĖJO antrasis lietuvių kai 
bos pratimų sąsiuvinys. išleis 
tas Pedagoginio Lituanistikos 
Instituto Čikagoje. Tai mašin
raščiu parašytas. 84 didelių 
puslapių leidinys Kaina 2 do 
leriai. Sąsiuvinys skiriamas 
pirmiausia tiems Instituto mo 
kiniams kurie siekia išeiti 
aukštesniosios lituanistinės mo 
kyklos lietuvių kalbos kursą 
neakivaizdiniu būdu, t. y be 
mokyto o pagalbos Bet juomi 
gali labai gerai pasinaudoti 
lietuvių kalbos mokytojai ir 
net tėvai, kurie moko patys 
vaikus lietuviškai.

Sąsiuvinyje yra gramatiniai 
paaiškinimai, be kurių moki, 
nys nega.ėtų atlikti ir pačių 
pratimų Sąsiuvinyje yra iš 
viso 35 pratimai. Nieko ge
resnio išeivijoje neturim lie
tuvių kalbai mokytis.

Protestuojame Draugei

Kaip jau žinome, š.m. vasa 
rio 13 Angį ja ir Rusija susi’ 
tarusios dėl tolimesnio ben
dradarbiavimo ir dėl skolų iš 
lyginimo tarp abiejų kraštų 
Rodos tuo reiktų džiaugtis vi 
siems taikos trokštantiems 
žmonėms Bet va. kur šuo 
pakastas! Didžiosios Europos 
spaudos žiniomis, tas, neva 
nekaltas draugiškas susitari
mas, pridengia durklą, kuriuo 
Didžioji Britanija smeigs pas 
kutinį smūgį Lietuvos, Latvi 
jos ir Estijos nepriklausomy 
bei. Kokiu būdu?

1. Oficialus Wilsono ir A 
N. Kossygino susitarimas sa
ko «abu kraštai pripažįsta ne 
priklausomybės ir tautų suve 
reniteto principus.Todėl savo 
bendradarbiavimą pagrįs su
verenine lygybe ir teritorijos 
neliečiamybe».
Ne diplomatų, o žmonių kas 
dienėje kalboje tai reiškia, 
kad Kossyginas nori įsiūlyti 
anglams sutikti su dabartinė 
mis Sovietų Rusijos ribomis, 
kuriose, žinoma, yra ir Lietu 
va, Latvija bei Estija nors 
jų vardai viešame pareiški 
me neminimi. Bet tai jiems 
savaime suprantama Todėl 
po Sovietų Rusijos smurtoke 
liu įvykdytos Pabalč o tautų 
okupacijos kųros iki šiol nei 
Anglija, nei merika, nei ki 
tos laisvosios valstybės nepri 
pažino, išskyrus komunisti

nius kraštus, D, Britanija at 
rodo jau pasirengusi pripažin 
ti tą okupaciją «de jure», t.y 
teisinėje plotmėje

2. Anglijos spauda patvirti 
r>a. jog Wilsonas susitarė su 
Kossyginu panaudoti Pabal- 
čio prieš 1940 metus padėtą 
auksą ir kitas brangenybes 
apmokėti Sovietų Rusijos sko 
loms, kurias ji užsitraukė už 
imdama Anglijos piliečių Pa 
baltyje jvestuotus kapitalus, 
užimdama tas valstybes. Ki
taip tariant, Anglija sutinka 
plėšikui apmokėti go plėšrų 
darbą apiplėštųjų žmonių Ii 
kušiu turtu! Kokia šlykšti ne 
teisybė!

Dėl to mes turim kelti bal 
są visame pasaulyje Dėl to 
estai, latviai ir lietuviai suda 
ré protestų komitetą, kurs pa 
siuntė Britanijos atstovui 
Jungtinėse Tautose lordui Ca 
radon aiškų, išsamų protesto 
raštą, pasirašytą visų tauty
bių organizacijų Brazilijoje 
įgaliotinių. Dėl to š m. gegu 
žės 15 d. S. Paulyje visų tri
jų tautų delegacija ei’ pas 
Anglijos konsulą ir įteiks jam 
kitus protestus. Dėl to, visi 
kas mokame rašyti, tai ypač 
gali ir privalo pasitarnauti 
mūsų jaunimas, tuojau reikia 
užversti Generalinį Anglijos 
Konsulatą protesto laiškais ir 
telegramomis Net ir mūsų 
draugai brazilai gali tokius 
protestus rašyti. Tai šiomis 
dienomis daroma visame pa 
šaulyje, kur yra estų, latvių 
ir lietuvių žmonių, Neatsiliki 
me ir mes. Savo laiškų kopi 
jas malonėkite atsiųsti ar M. 
L. redakcijai, arba galima pa 
likti spaustuvėje pas p. Šuke 
vičių, Zelinos klebonijoje, ar 
ba įteikti «Banstun» komiteto 
nariams p. P. Šimoniui ir p. 
J. Čiuvinskui. Neapleiskim.

Adresas protestams:
British Consulate General.
R Cons, Crispiniano, 72, 4.0 

S. P, Tel. 35-4131.

RIO DE JANEIRO

D. G. T Redaktoriau:
Maloniai prašau išriškinti 

miglotą žinutę iš Rio de Ja 
neiro («M. L.» 14 nr.) apie 
«kun, J. Janilionio sudegusią 
bažnyčią, lietuviškas pamal 
das ir jo atostogavimą São 
Pauly.»

©

DR. ANTONIO S I A U L Y S
C. R. M 10 647

Cirurgião da Santa Casa de São Paulo
Medico da Cruzada Pro-Infancia

Especialista em Obstetrícia pela Maternidade de S. Paulo
Clinica de Adultos e Crianças — Moléstias de Senhoras 

Partos — Operações
Horário: Das 12 as 14 e das 19 as 21 horas

Consultorio e Residência RUA DOS TRILHOS, 1576 
Mooca, Fone 92-3991

Atende-se com hora marcada 
Horário - das 14 as 20 horas 
Sabado das 9 as 12 horas

DR. JONAS NICIPORCIUKAS 
Cirurgião Dentista

p/ Universidade de São Paulo 
RAIOS X

Consultorio: Rua Cap' Pacheco Chaves, 1206. Io andar, 
Apto2, Vila Prudente, Tel. 63 5352

Iš tikrųjų yra taip: — Sude 
gė N. S, do Rosario e S. Be
nedito dos Homens Pretos Bro 
lijų bažnyčia, iš kurių pasta 
rosios, atseit, S. Benedito ka 
nonišku kapelionu yra kun. 
J. Janilionis. Laikinai, iki bus 
atstatyta savoji, pamaldos tę 
siamos S. Francisco de Paula 
bažnyčioje.

Sudegusioji bažnyčia netu 
rėjo ryšio su liet, pamaldoms 
kadangi jos laikomos S. F. de 
Paula bąnyčioj. Be to per Ve 
lykines pamaldas buvo pra 
nešta, kad dėl kapelino atosto 
gų sekančios pamaldos įvyks 
Motinos dienai paminėti ge 
gūžės 14 {d,»
•- «Rr-- - 2^3^55^

— Atostogauti: nebuvo nu 
matyta S. Pauly, bet ^apšilau 
kyti. Išėjo kitaip: teko paatos 
togauti ligonir ėję, o paskui 
namie pasigydyti: liga nebu 
vo mirštamoji,
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