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Artėja Vasario 16-oji. Atsikūrusios nepriklausomam
politiniam gyvenimui Lietuvos istorijoj ta diena siejama
su musų tautos nepamirštamu žygiu patikrinti sau laisvę
ir lygiateisiu nariu įsijungti į laisvųjų tautų šeimą. Vasa
rio 16-osios aktas, paskelbtas iš po okupanto letenos ir
prieš jo valią, reiškė musų atkakliai iškovotą laimėjimą,
žymėjo musų ateities tvarkymosi gaires ir darė mus pa
čius atsakingus už tolimesnius mėsų pasiekimus. Ir tuomet
žinojome, kad stojame prieš didelius uždavinius, kuriems
tesėsime tik savimi atsidėdami ir savimi pasitikėdami.
Žiaurus likimas mums skyrė skaudesnius bandymus,
kaip galėjome tikėtis. Paskutinis dešimtmetis virto lietu
vių tautai kruvina Golgota. Kas pragyventi metai nešė
kartu taupytų vertybių grobimą ir jų naikinimą. Lietuvių
tauta šiurpiais maro ir praeities karų metais nebuvo tiek
nukraujinama. kaip per dabartinį Sovietų pavergimą. Pa
saulinių įvykių banga vėl mus atbloškė į tą išeinamąjį
tašką, kuriame esame buvę prieš trisdešimts su viršum
metų ir vėl mus stato prieš uždavinį, — suvienytomis jė
gomis, pasišventimu ir nepalaužiamu atkaklumu patikrinti
sau laisvę.
Nežiūrint visų patirtų smūgių, nesame palaužti. Kad
ir trumpas nepriklausomo gyvenimo laikotarpis, čia nemi
nint darytų klaidų, sustiprino mumyse brangų įsitikinimą,
kad lietuvių tautoje slypėjo musų pačių nežinotos jaunos,
kūrybiškos jėgos, kurios leido nugalėti naujakurio sunku
mus ir su pavydėtinu veržlumu kūrė tautos ūkinį ir kultū
rinį gyvenimą. Nesa.me palaužti ir dabar, kol tautos kamie
nas lietuviškasis kaimas, prievartaujamas ir niokojamas,
tebenasilieka įaugęs kojomis >r siela į gimtąją žemę.
Bet visi mes stiprintame. esamos padėties tra
gizmą. Lietuva nuteka krauju, ir to mes, : t idurę Vaka
ruose, nenrivalome užmiršti nei vienam momentui. Jei ir
iki šiol gyvenome skaudžiu netektos Tėvynės ilgesiu, jei
ir iki šiol kuo galėdami dėjomės talkininkauti namie ko
vojantiems ir žudomiems, tai dabartiniu metu turime de
šimteriopai sustiprinti mūsų pastangas. Mus skatina padė
tis krašte ir mūsų viltis vėl gaivina diena iŠ dienos didė
jąs santykių įtempimas tarp demokratinio ir totalinio pa
saulių. Su jų lemiamomis imtynėmis yra suąjjęs ir musų
likimas.
Penkeri palšos tremties metai, emigracijos sunkumai
jr kartu jos vilioją pavojai daug kam musų pradeda abe
jojimais apvilkti tai. kas iki šiol buvo mūsų siekimų svar
biausias turinys. Dažnas ima jau dvejodamas planuoti sa
vo ateitį ir Lietuvos laisvinimo uždaviniai pradeda jam
netekti esminės savo reikšmės. Laiku susigriebkim, nes
turime pagrindo manyti, kad mūsų kovoj artėja jos kritiš
kiausias momentas. Artėjąs Vasario 16-osios minėjimas te
būnie mums gyvas vanduo ištverti kovoje iki galo ir ją
laimėti. Tebūnie jis mums trimitas, primenąs, kad esame
netekę netolimos ateities laimėjimų, kad dėl prarasto esa
me ir patys atsakommgi ir kad mes esame čia Vakaruo
se tie, nuo kieno pasiryžimo kaip tik dabartiniu metu —
■bent dalimi pareis Lietuvos ateitis.
Įvykiai žada virsti lemiamais ir mūsų ateičiai. Būkiihie veikliais jų dalyviais. Dalyvaudami bendroj demokra
tinio pasaulio jėgų mobilizacijoj taikai ir tautų laisvei pa
tikrinti, mes kartu turime mobilizuoti mūsų jėgas Lietuvos
;’reikalui. Turime pasiruošti galimiems lemiamiems įvy
kiams. Turime patikrinti laisvinimo kovai vadovaujantiems
veiksniams - VLIK ui ir Vykdomajai Tarybai — jų sustip
rintai veiklai būtinas materialines sąlygas
Ir dėl to šių metų Vasario 16-osios minėjimas turi
būti ypatingas minėjimas. Tautos Fondo resursai yra kuk
lūs. Reikia turėti galvoj, kad vadovaujantiems veiksniams
pavestas uždavinys gal teks vykdyti ūmai pasikeitusiose
ir pasunkėjusios" sąlygose. Reikia neužmiršti, kad įvykių
eigoj gali būti nutrauktas ryšys su musu emigracijos at
skiromis kolonijomis ir kad mes gal būsime priversti veik- >
ti izoliuotai ilgesnį laiką.
Dėl to aukų vajui, minint Vasario 16 ąju šiais metais,
tenka skirti ypatingo dėmesio, -lis turi sudaryti tolimesnei
kovai reikalingas lėšų atsargas. Po platųjį pasaulį išblaš
kytieji. lietuviai, tremtiniui, senieji ir naujieji emigrantai,
Tautos Fondo valdybos vardu kreipiuosi į Jūs su primini
mu ir prašymu:
Minėdami Vasario 16 ąją dieną ir suprasdami gyve
namojo momento reikšmę, su nuoširdžiu duosnumu atliki
te savo pareigą kovojančiai tėvynei. Gal dar niekuomet
Jūsų vieninga parama Liėlūvailaisvinti nebuvo tiek reika
linga ir veiksminga, kaip šiuo metu.
Prof. J Kaminskas

Naujasis Brazilijos finansų
ministeris Horacio Laferis
perimdamas Finansų ministe
riją pasakė kalbą, kurioje pa
darė svarbų pranešimą dėl
Brazilijos finansų ir valiutos
ateities.
Savo kalboje ministeris pas
merkė infliacionalistinę pini
gų politiką, kuri apgauna ne
didelio skaičiaus žmonių no
rą praturtėti ir sugriauna di
džiosios dalies gyventojų eko
nominį pagrindą. H. Lafer pa
žodžiu pareiškė: «Esu įsitiki
nęs, kad be gerų finansų nė
ra nei tvarkos, nei moralės.
Visada pabrėždavau, jog biu
džeto anarchija, kuri yra ar
ba nekantrumo padarinys re
alizuoti naujus darbus arba

KAVOS KAINA.
Kavos skrudintųjų sindika
tas São Paulyje pranešė, kad
nuo vasario 1 d. nustatytos
naujos kavos kainos.
São Paulyje 1 kg. kavos
mažmenų pirkliui kainuos
31.00 kr. o vartotojui — 35 no
kr. Tokiu būdu kavos kaina
vėl žymiai pakyla S. Pauly
je, nežiūrint kad São Paulo
valstybė didžiausias Brazili
jos kavos gamintojas.

duosnumo vaisius išleisti, yra
bausmė, kuri anksčiau ar vė
liau negailestingai paliečia
visos tautos kūną. Tos pasek
mės dažniausiai nejaučiamos
šiandien, bet jos neišvengia
mai palies tautos ekonomiją
rytoj».
«Neapkenčiu infliacijos, ku
ri sudaro iliuziją nedaugeliui
kam praturtėti, bet sugriauna
ekonominę padėtį bemažko
visų. Ji kuria visų skurdą ir
bendrą nepasitenkinimą. Jei
gu privačiame gyvenime iš
eikvotojai ir apgavikai griau
na savo pačių egzistenciją,
tai viešajame gyvenime yra
pavojingi bendruomenės prie
šai».

gatvių važiavo taxi (auto lotação) su penkiais kelei
viais. Bevažiuojant normaliu
greičiu staiga šoferis, be ma
tomos priežasties, įjungė stab
džius, taip kad mašina tuo
jau sustojo. Patsai šoferis pa
rėmė savo galvą ant vairo
neparodydamas jokio judesio.
Keleiviai, iš karto nesupra
tę kas atsitiko, pradėjo klau
sinėti šoferį, bet greit paste
bėjo, kad nelaimingasis jau
buvo miręs - nuo širdies smū
gio.

MIRĖ PRIE V AIRO
Viena iš svarbiausiųjų Rio

KORĖJOS KARAS
Sausio 31 dieną priimtoji
UNO valstybių rezoliucija, ku
ri pasmerkė Korėjos užpuoli
kę, numatė dviejų UNO ko
misijų sudarymą: viena iš jų
turės ieškoti būdų ir kelių,
kaip su Kinija sutvarkyti Ko
rėjos klausimą taikingomis
priemonėmis, o kitai būvi dno
tas «kolektyvinių priemonių
komisijos» vardas, atseit j >s
uždavinys būtų
nuspręsi
bendras UNO valstybių prie
mones prieš Kiniją, jei pirmo
sios komisijos darbas neduo
tų, jokių pozityvių vaisių. Į
pirmosios komisijos sudėti be
kitu valstybių buvo pakvies
ta Indija. Indijos atstovas prie
UNO Benegal Rau pagal sa
vo valdžios nurodymus, pras
linkus kelioms dienoms, bet
gi atsisakė įeiti į šiąją komi
siją nariu. Tam atsisakymui
yra priduota tam tikra reik'
mė, kadangi Indija iki šiol
yra buvusi svarbiausioji tar
pininkė tarp UNO ir Kinijos,
o taip pat ir dėl to, kad Indi
ja, prieš pareikšdama šį sa
vo atsisakymą, darė žygių su
žinoti, ar toks tarpininkavi
mas būsiąs «naudingas». Ki
nijos valdžia per savo kalbė
tojus davė sunrastJ. kad tai
kingoms deryboms nėra vil
Lietuvos
Ii uė
M.Mažvydo biblioteka

čių arba bent norėjo sudary
ti tokį įspūdį. Taip pat kinie
čių valdžia atsisakė toliau
dalyvauti UNO Politinių rei
kalų komisijos posėdžiuose,
kur turėjo būti svarstomas
rusų skundas prieš prieš J A V
dėl Kinijos iš Formozos sa
los.
Taip reikalams susidėjus,
tuo tarpu nesimato, kokių prie
monių diplomatija dar galė
tų imtis, kad nutrauktų jau
taip nusitęsusį karą Korėjoje.

IV METAI
Karo padėtis pačiame fron
te jau visa savaitė, galima
sakyti, įėjo į naują fazę. Tos
naujos fazės pradžia reikia
laikyti UNO kariuomenės pra
dėtą vadinamąją «ribotą ofen
zyvą», kurios pirmasis laimė
jimas buvo svarbaus strategi
nio punkto Wonju užėmimas.
Aštuntosios amerikiečių ar
mijos daliniai iš lėto bet už
tikrintai pasistūmė pirmyn vi
same centriniame fronte, ir
šiuo metu eina kovos prie
pat Seulo, pietų Korėjos sos
tinės, kurią užimti, jau nėra
abejonės, yra tiesioginis ame
rikiečių karo vadovybės už
davinys.
Ofenzyvą remia sąjunginiu
kų jūrų laivyno pajėgos, ku
rios jau kelios dienos bom
barduoja inchono uostą, o
taip pat ir ’ypatingai sustip
rinta amerikiečių karo avia
cija.
Sausumoje į kovą buvo pa
leisti iki šiol Korėjoje pavar
toti didžiausi tankų telkiniai
kartu su pėstininkais, kurie
prasivėržė pro pagrindines
komunistų gynimosi linijas.
Sąryšy su tuo artimiausioji
kiniečių gynimosi linija per
sikelia prie Han upės už Seu
lo. Pakilus temperatūrai, Han
upės ledas pakilo, ir komu
nistai susiduria su sunkia kliū
timi trauktis, kadangi ant Han
upės nebeliko jokių tiltų, per
kuriuos būtų galima «sausai»
persikelti.

4 atominiai spro
gimai JAV
Vienos savaitės laikotarpy
je, Amerikoje, Nevados vals
tijoje buvo įvykdyti bandymų
tikslu keturi iš eilės atominiai
sprogimai.
Artimiausiame mieste Las
Vagas, per 80 km. nuo spro
gimo vietos, šie sprogimai
buvo pajusti, tarsi, žemės dre
bėjimas ir pridarė miestui ne
kurių nuostolių.
Radioaktingumo reiškiniai
buvo užregistruoti labai toli
mose vietose, kaip pav. New
Yorko valstijoje ir net Ottavoje, Kanadoje.
Apie šių bandymų tikslus
nebuvo padaryta jokių oficia
lių pranešimų.

JUOZU! SKORUPSKIUI liūdesio valandoje, jo myli

mai žmonai JUZEFAI SKORUPSKIENEI mirus, nuoširdžiai
užjaučiame.

Liet. R. K. Šv. Juozapo Bendruomenės
Valdyba.

Didžio liūdesio valandose p. ANTANINAI
SAURUSAITiENEI, mirus jos mylimai motinai
a.a. IEVAI BERNATAVIČIENEI, giliausią užuo
jautą reiškiame
Jadvyga ir Aleksas
Ambrazaičiai
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KONSERVATORIJOS salėje, Av. São João 269, dalyvauja stipriausios

Solistas, baritonas,
V. Laurinaitis
Solistas, tenoras,
K. Ambrozevičins

Bendruomenės choro maestro
žymus klarnetistas
Al. Ambrozaitis

rAll IP CY VIENaI VOEIIOIJCJ
ILIIIETUVIIaKII
A. Viržis «M. L.» bendradarbis Vokietijoje
Jų gyvenimas galima paly
ginti su gyvenimu ant vulka
no: žinia, kad jis vieną kar
tą tikrai turės sprogti, tik ne
žinia, kada. Iš Rytų kyla rau
donasis sriautas, kuris gręsia
nusiaubti visą Vakarų pasau
lį. Tos grėsmės paskinti ir
nenorėdami bolševizmo antrą
kartą išgyventi, jau daugiau
kaip 50.000 mūsų tautiečių
pasklido po visą pasaulį, di
džiausia dalimi (daugiau kaip
25,000) įsikurdami JAV.
Išskrido chorai su ansamo
liais, nutilo orkestrai su okte
tais, vienur ar kitur susirado
sau laikiną užuovėją visi žy
mieji musų menininkai, muzi
kai. mokslo ir profesijų žmo
nės. Nesvetingoj vokiečių že
mêj pasiliko tiktai tie, kurie
arba fiziškai neįstengė iš čia
išvykti, arba kurių nieku gy
vu nesutinka įsileisti nė vie
no norimo krašto griežti emi
graciniai nuostatai. Nors ir
nuostabu, bet reikia tiesą sa
kyti: šitie žmonės gyvena Vo
kietijoje ramiau, negu kiti
apie juos galvoja. Tuo metu,
kai Aliaskoje vykdomi nakti
niai užtemdymai ir New Yorką su San Franciscu dieną
naktį saugoja specialūs prieš
lėktuviniai daliniai, čia pali
kusios mūsų tautos atžalos
su jas savy ištirpinti pasines
dinusia vokiečių tauta, gyve
na paprasto eilinio gyventojo
gyvenimą, tartum 3-sis pašau
linis karas butų už jūrių ma
rių ir jų niekados neliestų.
Nuo Uralo iki Berlyno

Šit išsišnekam Muenhcno
perein. stovykloje su tautie
čiu N-nu, po įvairiausių pavo
jų ir nuotykių per tris mėne
sius pėsčiu parpuškinusiu net
iš Uralo. Nors visas sutinęs,
vos bepavilkdamas kojas, vis
dėlto galiausiai pasiekė Ber
lyną, o iš ten, sužinojęs, kur
yra šeima, debar traukia pas
ją - žmona ir 6 vaikus, įsikil
rusins Venesueloje.
—• Ir kaip jūs čia galite
taip ramiai sau būti? — kalba
jis. — Lyg nežinote, kas yra
bolševizmas? Spauskite, kiek
kojos neša, kur tik beimany
darni, kol dar nesusidarė ant
roji Korėja...
Lengva jam taip kalbėti,
kai visi kelionės formalumai

jau sutvarkyti, nors, reikia
pripažinti, nuostabi šio žmo
gaus energija ir ryžtas: pės
čiam pareiti iš Uralo į Berly
ną! Tiesa, iš 11.000 lietuvių,
š.,m. pradžioj BALFo suregis
truotų V. Vokietijoj (x 290
Austrijoj), apie 5.000 dar iš
emigruos, bet kur «išspaus»
tie likusieji 6.000, kurių dau
gumą sudaro ligoniai, invali
dai, našlės su mažais vaikais
ir kiti mekeno ir niekur ne
pageidaujamieji? Kadaise bu
vo pasinešusi į Braziliją kel
tis visa kelių tūkstančių gal
vų Hanau lietuvių stovykla,
su visa savo administracija,
pareigūnais, jaunais, senais
ir invalidais, deja, tokios rū
šies emigracijos nenorėjo ne
tik brazilai, bet ir nė vienas
kitas kraštas...

taikiusius galimumus ekono
miškai atsistoti ant kojų. Juk
kultūrinė veikla, nepaisant vi
sų nepatogių sąlygų, čia bu
vo visai gerai pražydusi.
Seneliai, ligoniai

Tuo tarpu masę turinčių pa
silikti Vokietijoje sudaro žino
nės, kuriems dėl įvairių prie
žasčių užtrenkti visur emi
graciniai vartai. — tai vad.
repatrijantai, išėję iš metų,
netekę sveikatos ir Maž. Lie
tuvos lietuviai.
iš jų 6.837 gyvena britų zo
noj, 4.114 - amerikiečių ir
534 - prancūzų. Klaipėdos
kr. lietuvių, BALFo registra
cijos duomenimis, yra apie
4.000, jų daugumas gyvena
anglų zonoj. Pasitaiko gražių
pavyzdžių, kad tėvai savo
vaikus,
jau nebekalbančius
Lietuviai pirmi Ųa
lietuviškai, yra atidavę į vie
Miela skaityti laikraščiuose mntėlę visoj Vokietijoj gimna
arba sužinoti iš laiškų ar nra ziją Diephoize.
Lietuvių vad. «kietojo bran
nešimų, jog tuoj po karo, Eu
duolio»
grupę sudaro 2.431,
ropoję studijavo apie 2.000
iš
jų
396
yra džiovininkai,
lietuvių, iš kurių arti 100 ga
514
chroniškų
ligonių, 117
vo doktoratus, kad daugiau
sergančių
įvairiomis
kt. ligo
kaip 50 mūsų mokslo žmonių
mis,
985
seneliai,
našlių
su
nuėjo JAV dirbti į uni versite
mažais
vaikais
298.
psichiniai
tus ar koledžius, kad tokioj
Kanadoj kas galėdamas per nesveikų 42, invalidų 79. Tarp
ka namus ar bent automobilį, jų rasime visą eilę savo tau
kad Brazilijoje turime ar ne tai nusipelniusių žmonių: po
4 savus milijonininkus, kad rą profesorių, dalį M. Jan
australų sostinėj savi sklypai kaus šeimos narių, ilgametį
su namukais dygsta ka;o gry Dachau kačetininką kun. J.
bai po lietaus. Tuo žmogus Parancevičių. vieną iš geirau
tik pasidžiaugti gali, nes lie šių Lietuvos režisierių Ip.
tuviai pasižymi teigiamu cha Tvirbutą, keletą muzikų, ra
rakterio ypatumu ir, patekę Į šytojų, žurnalistų etc.
žmoniškesnes sąlygas, savo
stropumu, darbštumu ir sąži
Politinis - kultúrinh
ningumu įstengė geriau pra
gyvenimas
simušti už visą eilę kitų tau
tų. Ne veltui JAV senatorių
Vokietijoje veikia centri
komisija, papunkčiui apsvars
čiusi visus teigiamumus ir niai musų vadovaujamieji veik
neigiamumus, kokia tauta yra sniai: prancūzų zonoj VLIKas
jiems iš DP kaip emigrantė su Vykdomąja Taryba |ir In
daugiausia pageidautina, pir formacijos Tarnyba, Liet. R.
mą vietą pripažino lietuviams. Kryžiaus centras. Muenchene
Tokių gražių pavyzdžių, pa įsikūrusi centrinė BA’ Fo įs
ieškoję, rasime ir daugiau. taiga Europai, Bad Salzuflene
Tiesa, ir čia turime žmonių, - Vokietijos liet bendruome
užimančių vieną ar kitą atsa nės vadovybė. Memmirgene
kingesnę vietą, bet ir jų skai - pasirodo «Tremtis», kuri
čius kas kartas vis mažėja. betgi dėl sumažėjusio savų,
Visai kitas vaizdas būtų bu tautiečių skaičiaus, mažesnė
vęs, jei, sakysim, visi būtų ir turiniu ir puslapių ^skaičių
turėję likti Vokietijoje Jr jau mi, palyginti, kad ir-su tokiu,
iš pat pirmųjų dienų būtų ga latvių organu. Kataliku dvasi
Įėję išnaudoti visus tada pasi niais reikalais rūpinasi arkiv.

metropolitas J. Skriveckas,
kuris šiuo metu gyve a ..m
so vienuolyne Austrijoje ir
yra išleidęs visą eilę vertin
gų relig. leidinių, tarp ių nau
ją šv. Rašto leidimą, Psalmvną, turi paruošęs didelį leidi
nį apie Fatimą. su vysk. V.
Brizgiu ir V. Padolskiu, ku
riems padeda pakeitęs į JAV
išemigravusį Sielovados tvar
kytoją kan. F. Kapočių kapu
cinas tėvas Bernatonis ir 32
kunigai; iš jų 19 dirba ame
rikiečių zonoj. 8 britų, 5 pran
cūzų ir 3 Austrijoj. Vyskupų
žinioj yra ir vad. Lithuanian
Caritas tinklas, kuris su 14
dvasininkų šalpos darbe tal
kininkauja BALFui ir R. Kry
žiui.
Evangeliku liet, pastorių
yrg 14. Vokiečiai nori duoti
1.000 evangelikų 1 apmokamą
pastorių. Rūpinamasi, kad ir
500 liet, evangelikų turėtų <a
vą kunigą, kuris jiems patar
nautų sava kalba.
Turime ir vieną kitą geriau
įsikūrusį lietuvį, sudariusį sa
vo firmą ar užimantį geres
nę tarnybą, tačiau tarp jų,
lygiai, kaip ir kituose kraš
tuose, pasitaiko taip pat to
kių, kuris juo turtingesnis,
juo labiau tolsta nuo sa
vų tautiečių... Bet šiaip 80%
visų Vokietijos lietuvių gyve
na iš social, pašalpų ir para
mos gaunamos iš JAV ir ki
tų kraštų lietuvių. Vienas ge
ras dalykas Vokietijoje, tai
vad. socialinė globa, kuri ke
liomis dešimtimis metų yra
pralenkusi net tokius aukštos
kultūros kraštus, kaip kad
Angliją. Čia yra kas rūpina
si kraštutinės bėdos atveju
(ligos, nedarbo, invalidumo
etc) į vargą patekusiu žmo
gumi: valdžia - ir tos kad ir
menkutės sumos neleidžia vi
siškai žūti priverstiems Šia
me krašte pasilikti mūsų tau
tiečiams. Mūsų šalpos organi
zacijos su savo labai kuk
liais ištekliais vienos to dar
bo jokiu būdu neįstengtų pa
daryti. Juk vokiečiai patys
turi per 7 milijonus 'savų pa
bėgėlių ir šiuo metu apie 2
mil. savų bedarbių, ir tai kiek
vienam 100 čia dirbančiųjų
rankų tenka per 80 defektingųjų ir visokių pensininkų.
Būkštaūjama, jog, išemigra
vus porai milijonų sveikiau
sių ir darbingiausių žmonių,
Vokietija liks tik senių, inva
lidų ir našlių su mažais vai
kais kraštas.
Niekur negalėsiančius iš
emigruoti lietuvius norima
pastatyti ant savų kojų, bet
tos pastangos vyksta ne taip

jau lengvai. Mat, čia priveis
tas pasilikti ir fiziškai ir intelektuališkai silpniausias elo
mentas, ir darbo galimumus
jam tenka organizuoti tik su
dideliu vargu. Stinga , savų
amatininkų, ypač meisterių.
Daugeliu atveju jų vieton ten
ka imti savus inžinierius.
Stengiamasi kurti savas ko
operatines dirbtuves. Lietuviš
kų sodybų statybą norima
koncentruoti apie Stuttgartą,
Frankfurtą ir WuertembergeHessene Ligi šiol vokiečių
v-bei suteikta žinių, jog sa
vas sodybas norėtų statytis
321 šeima, bet iš to skaičiaus
apie 40% tegalės prisidėti
tik darbu, likusiems teks,ieš
koti kreditų. PLB numato im
tis iniciatyvos statybos reika
lams steigti taupomą kasą, į
kurią savo įnašais galėtų pri
sidėti tautiečiai, šiuo metu tu
rį tarnybas. Palyginti: ne taip
blogai šiuo metu susitvarkę
mūsų darbo ir sargybų kuo
pų vyrai tai minčiai gyvai
pritaria.
ŠVIETIMO IR MOKYKLŲ
REIKALAI...

Švietimo ir mokyklų reiki
lai prasti. Čia daug prisideda
tremtiniams nepalanki vokie
Čių švietimo ir kultūros poli
tika (ką jie gali remti, tai
tik šalpą, taip bent jie tvirti
na) ir aukštųjų komisarų in
strukcija, kuria vokiečiams
buvo uždrausta laikyti pabė
gėliams tautines mokyklas.
Apskritai, ir IRO, ir karinė
valdžia, atrodo, nori DP prob
lemą kuo greičiausiai likvividuoti. įjungdama likusius į
bendrą 7 milijonų vokiečių
pabėgėlių masę ir pavesda
ma juos vienų vokiečių ma
lonei.
Iš lietuvių tremtinių masės
apytikriai apie 3.500 (30%)
sudaro jaunimas iki 16 metų.
Tačiau visos lietuvių mokyk
los išskyrus ž. Saksoniją ir
š. R. Westfall ją, buvo priver
stos likviduotis. Liko tik su
50 mokinių ir 3 mokytojais
vienintelė gimnazija Diephol
ze, kuri, jei negaus reikia
mos paramos, su laiku taip
pat. turės užsidaryti. Taip pat
veikia dar kelios pr. mokyk
los, iš jų kai kurios vokieč:ų
parama. Tokios vokiečių šel
piamos pradžios mokyklos
yra Diephoize ir Augustdorfe,
privačios - Memmingene, Mu
enhene. Seedorfe, pusiau pri
vatus vaikų darželiai -Ulme,
Muenchene, Wehnere, Diep
hoize. Tačiau ir šių židinių
ne vienas, kai tik išemigruos
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Lietuviai lAfAULYJE
Mieli Lietuviai!
Vokietijoje pasiliks keli
tūkstančiai lietuvių, įvairių
aplinkybių dėliai negalinčių
išemigruoti.
Tai bus fiziniai mažiau pa
jėgus elementas. PLB Vokie
tijos krašto valdyba ir kitos
lietuviškos organizacijos la
bai susirūpinusios pasiliekan
čiųjų Vokietijoje būkle. Kaip
svetimiems ir silpnesniems
kova už būvį bus labai sun
ki.
PLB Vokietijos krašto val
dyba eilėje įvairių priemo
nių, galinčių lengvinti pasiliekančiųjų padėlį, daro pas
tingu sustiprinti savo tautie
čius materialiai, organizuo
jant dirbtuves ir kitokias vers
lamones. Darbas nelengvas,
nes nėra lėšų, o kreditai la
bai sunkiai gaunami.
Didelis skaičius lietuvių iš
sisklaidė po visa pasaulį. Ten
jie bandys laimės įvairiose
darbo šakose. Bus nemaža no
tie keli tūkstančiai lietuvių,
bus priversti vėliau užsidary
ti.
Padėti vokiečių mokyklas
lankantiems steigiamos vad.
vargo mokyklos, kurių šiuo
metu yra 5 su 190 mokinių
ir veikiai numatomos dar 3
n tujos įsteigti. Tai tikros var
go mokyklos, primenančios
dar carų laikais senąsias prieš
karines mokyklas mielojoj
Tėvynėj, išlaikomas pačių tė
vų. Čia labai svarbų klausi
mą sudaro vadovėliai. Jie
žvejojami iš visų pasaulio
kraštų. Pasitaiko, kad seni
lietuviški vadovėliai, kadaise
dar Užs. Lietuviams Remti
Dr-jos siuntinėti į svečias ša
lis. nūnai vėl persiunčiami
atgal į Europą.
Tai toks trumpai suglaus
tas turinčių pasilikti Vokie
tijoje lietuvių gyvenimo vaiz
das. Kaip matote, jis nėra
šviesus. Bet jis ir negali būti
šviesus, kol tėvij žemė tebė
ra svetimųjų pavergta. O, jei
ji būtų laisva - tada ne vie
nas. kad ir pėsčias pareitų į
ją tūkstančius kilometrų.
Nors ir tam, kad joje galé
tų numirti...

nnčių ir jau pradėjusių užsi
imti prekyba. Vokietijoje ir
gi einama prie organizavimo
platesnio masto (lietuviškos)
exporto-im porto bendrovės.
Organizatoriams norėtųs su
eiti j kontaktą su lietuviais
prekybininkais kituose kraš
tuose.
Siame reikale PLB Vok.
krašto valdyba taroininkauja
ir kviečia lietuvius preky
bininkus, norinčius ką gauti
iš Vokietijos pramonės - (pa
vyzdžiui žinomų Solingen smul
k;ų metalo ir elektros išdir
binių įr tt.) arba ieškančius
savo prekėms ryšių Vokieti
joje, atsiminti Vokietijos lie
tuvius ir kreiptis į Vokietijos
krašto valdybą.
Visos lietuviškos organiza
cijos prašomos talkininkauti
artimesniam ryšių užmezgi
mui.
PLB Vokietijos
krašto valdyba
• Zygmund Nowakowski, ži
nomas lenkų žurnalistas, poli
tinis feljetonistas ir literatas,
Londono lenkų ><DP i DŽ»
1950. XI. 9. pasakoja, kad pas
jį atsilankęs vienas lietuvis
iš Jaruzalės ir prašęs šauk
tis į lenkus, kad tie sudėtų
piuigo Jaruzalės «stacijoms iš
baigti». Ta proga Nowakows
kis palietė ir politinius Lietu
vos Lenkijos santykius. Dėl
Vilniaus, kurį abi pusės lai
ko savuoju, - «ar barsimės?
Dabar? Tur būt. didžiausias
laikas, kad abi pusės truputį
suišmint’ngėtų... Susitinkame
su lietuviais ant didžiojo ne
sib'igiančio sopulingo kry
žiaus kelio, ant via Dolorosa,
ant tautų via Crucis. Linkime
jiems gerai, kuogeriausiai iš
visos širdies. Esu tikras, jie
mums linki taip pat. Nežinia,
kas šiandien yra blogesnėje
padėtyje. Teištesės lietuviai.
Tegul jų bolševikai neiškapo
ja, neiššaudo, neišveža pra
garo gilumom Pagrįsta yra
baimė, kad po šio karo gali
išlikti savo [žemėje iš viso
milijonas lietuvių. Tepasilie
ka jų kuodaugiausiai. To jiems
linkime Naujais Metais.»
(Su dėkingumu priimame p.
Nowakowskio linkėjimus ir
su lygiu nuoširdumu linkime
to paties lenkų tautai.)

«Amerikos
Balsas»
Radio siųstuvo «Amerikos
Bąlsas» transliacija lietuvių
kalba numatoma pradėt: vasa
rio 16. Į lietuviškųjų translia
cijų personalą pakviesti ir
jau dirba pik. J. Grinius ir
jūrų kpt. A. Labanauskas. Lie
tuv škojo skyriaus vedėju nu
matomas LAlCo direktorius
K. Jurgėla.
• Radio siųstuvo «Laisvoji
Europa» lietuviškų transliaci
jų reikalams sudaromas ko
mitetas iš 4 pagr. grupių at
stovų Amerikoje ir aptaria
ma jo veikimo programa.

• Dedamos paslanoos išrū
pinti specialias Beroumuen
sterio bei Stuttgarto radio
transliacijas, vasario 16 minė
jimo proga.
• Buvęs VLIKo narys ir V.
Tarybos pirmininkas V. Si
dzikauskas nuo šių metų p ra
džios paskirtas VLIKo ben
dradarbiu JTO reikalams.

• Federaiistų Unija jau for
maliai priėmė lietuvių federalistų klubą tikruoju nariu.
• Paryžiuje Dr. Navakienės
rūpesčiu, stengiamasi išiūpin
ii radio valandėlę (lietuvių
kalboje Tikimasi, kad šis rei
kalas išsispręs teigiamai.
Prancūzai reikalauja, kad
kiekvienai tautinei valandė
lei turi vadovauti prancūzas,
mokąs to krašto kalbą. Malo
nu girdėti, kad prof Matorė,
ilgą laiką profesoriavęs Lie
tuvos universitetuose ir d:de
lis lietuvių draugas sutiko
mielai prisidėti ir reikalui
esant net vadovauti.
• Gavęs iš prancūzų val
džios stipendiją, iš Vokieti
jos į Paryžių nuvyko studi
juoti stud. Švirmickas.

• Jau Lietuvoje pagarsėjęs
mūsų gabus dailininkas Vy
tautas Kasiulis suruošė savo
kūrinių parodą Paryžiuje. Tai
jau antra paroda, suruošta
šio dailininko Prancūzijoje.
Malonu pažymėti, kad nors
ir labai kukliai, bet padoriai
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dailininkas Kasiulis gali pra S. Barčaitis kuris paskirtas;
gyventi iš savo darbo.
saleziečių seserų kapeliono1
pareigoms.
• Romoje spausdinama nau
ja Maironio lyrikos laida, ku • Italijos katalikų jaunimoria parengė poetas Bernar dvisavaitinis žurnalas «Fieva*
das Brazdžionis. Leidžia di
ui» savo paskutinio numerio
delis lietuviškos spaudos rė skyriuje, pavadintame «Euro'
mėjas kun. P. Juras.
pos rašytojai», kuriame talpi
nami įvairių Europos rašyto
• Ona Kaskas, pagarsėjusi jų kūriniai, išspausdino liėtuMetropolitan operos daininin vio Vinco Mincevičiaus trum
kė, dabar yra dainavimo in pą novelę, gražiais lyriškaiš
struktorė Indianos Universi vaizdais vaizuojančią lietuvętete.
motiną. Supažindindamas skai
tytojus su novelės autorium,
• Nesenai atvykęs j Kolum laikraštis rašo, kad Mincevi
biją žinomas Europoje smui čius yra lietuvis rašytojas ir
kininkas Izidorius Vasiliūnas, publicistas, kurį skaudi jo tė
apsigyveno su savo šeima vynės tragedija atskyrė nuo
Maniraleso mieste, kur veda gimtojo krašto.
konservatorijos smuiko kla
Be abejonės ši lietuvio ra
sę.
šytojo novelė Jialijos jaunimo
tarpe sužadins nemaža šimpa
• Edvardas Balčaitis, pasi tijų lietuviams ir Lietuvai.
žymėjęs parašiutininkas, jau
aktyviai tarnauja tolimoje Ko • Urugvajaus lietuviai su
augančiu pasitenkinimu seka
rejoje.
nuolat kylančią U. L, Kultū
0 Dr. A Senn. Pensylvani- ros Draugijos veiklą ir jos
jos universiteto profeso.ius. daromą pažangą visose srity
gruodžio 20 d. per p. P. An se. Susipratusių patriotų kan
tanaitienės radio programą trybė, pasiryžimas ir griežtas
pasakė labai svarbią kalbą. teisingumo laikymasis duoda
Jis pareiškė, kad Philadelphi savo vaisius.
Dabartiniu metu d-jos di
jos lietuviai, įsteigdami Lais
vąjį Lietuvių Institutą, išsis- džiausias rūpestis yra įsigyti
ky rė iš visų, nes tai tik vie nuosavus namus. Tam reika
nintelis toks institutas. Tik lui vietos lietuvių pritarimas
ragino lietuvius įvertinti, ką yra neabejotinas.
jie gauna pertą Institutą. Svei
k!no visus savo kolegas pro • »E1 Dia» žymiausias Urug
fesorius ir studentus, visiems vajaus dienraštis savo bend
linkėdamas ištvermės, dirbant radarbių tarpe turi ir lietuvį
žurnalistą K. Čibirą (Casimilietuvių kultūros naudai.
Prof. Dr A. Senn yra iš ro Verax).
rinktas to Instituto direkto
rium. Visi profesoriai pašiau
koja ir dėsto lituanistiką ne PREMIJA
mokamai. Inst lutas yra nu
matęs labai plačią ir didžiai
ROMANUIJ
reikšmingą lietuviškumo veik
«Draugo« korespondentų
lą.
klubo iniciatyva, v/iurlionio
vardo ansamblis sutiko Čika
• Bogotos ir Medellino mies goje
m. balandžio mėn.
tuose, Kolnmbfjoj, susidariu 29 d. 1951
operos rūmuose duoti
sios lietuvių kolonijos vis dar koncertą,
kurio pelnas ski
tebedidėja. Italų laivais iš riamas premijuoti
geriausią
Genuos uosto, kas mėnesį at romaną.
vyksta po kelioliką lietuvių.
Romanas turi būti parašy
Iš Ispanijos atvyko salezietis tas mašinėle, nemažesnis kaip
kun. B. Jurkšas ir apsistojo 200 puslapių ir patiektas juri
Bogotoje saleziečių kolegijoj, komisijai ligi 1951 m. spalio
kur jau gyvena kun. N. Sal mėn. 1 dienos.
dokas, saleziečių namų admi
Pelnas, gautas už išplatintą
nistratorius. Kun. Jurkšns pa atspausdintą romaną, skiria
skirtas gimnazijon mokyto mas nuolatinei 1000 dolerių
ju. Kiek vėliau atvažiavo kun premijai sekantiems metams

įlanką, dėl to yra vadinamas Azijos Neapoliu. Se
oul aptarnauja Jnchono uostas, įtaisytas upės žio
tyse, kur vandenyno potvynių metu vanduo paky
KORĖJA yra pusiasalis apie 900 km. ilgio ir la
10 metrų.
apie 200 km. pločio. Storasai pusiasalio galas re
Korėjos klimatas yra sveikas ir malonus.Tik
miasi j Mandžiūriją, o smailasai atsikišęs į vande šiaurinėje dalyje esti ilgos žiemos, pietuose nežy
nį, priešais Japoniją. Iš vienos pusės pusiasalį mūs šalčiai tęsiasi tik kelias savaitas. Blogiau
plauna Geltonoji, o iš antros Japonų jūra. Padavi
su lietumi, kuris daugiausia lyja vasarą, bet
mai sako, kad Korėjos pusiasalyje, korėjiečių se yra
kartais ir «sustreikuoja». Tada užeina nuostolin
neliai jau gyvenę 2333 metais prieš Kristų. Tad
sausros, po Kurių pasitaiko naikinančių liūčių.
šiuo metu korėjiečių tautos amžių reikia skaityti gos
Kartais
per vieną dieną tiek prilyja, kiek Lietu
4000 metų.
voje
per
pusę metų. Klimato švelnumo dėka auga
1947 metais Korėjoje buvo 28.3000.000 gyven vešlūs miškai
visokie kultūriniai augalai, iš ku
tojų, kurių 20.300.000 pietinėje dalyje. Beveik visi rių didžiausiosirreikšmės
turi ryžiai, medvilnė, ta
jie yra vienos senos korėjiečių tautos žmonės. bakas ir kviečiai.
Apie pustrečio milijono korėjiečių gyvena Kinijo
Sausrų metu vanduo išsenka, išdžiūsta. Eže
je, apie du milijonai Japonijoje, ir apie pusė mi
rų
nėra,
o upeliai ir šalliniai pasidaro sausi. Kad
lijono Rusijoje.
nėištrokštų
žmonės ir gyvuliai, didesniuose kai
Įdomi Korėjos sostinės Seoul istorija. Šis
muose
ir
miesteliuose
yra iškasta po vieną labai
miestas šiandien turis milijoną gyventojų, kinie
gilų
šulinį,
kuris
neišsenka.
Dėl to japonai, kurie
čių dokumentuose jau minimas prieš 2<’00 metų.
Korėją
valdė
nuo
1910
iki
1945
m. tokius šulinius
Nuo 1392 metų Seoul yra Korėjos sostinė. Seoul
laikydavo
savo
kontrolėje.
Jie
būdavo apdengti
kaip ir didžiuma Korėjos miestų, yra apsuptas ma
ir
užrakinti,
o
raktą
laikydavo
japonas
policinin
syvia mūro siena. Ta Seoul’ą supanti siena yra
kas.
Tas
neleisdavo
vandens
semtis
tiems,
kurie
išlikusi iki šių dienų ir maža kur yra sugriauta.
jam
kuo
nors
neįtikdavo.
Daugiausia
nukentėdavo
Tik dabar vykstąs karas pridarė daug žalos mies
tie, kurie nepataikaudavo okupantams.
tui, o taip pat ir sienai.
Neatsižvelgiant į tai, kad istorijos eigoje Ko
Korėjos gamta yra labai graži. Rytiniu pa
kraščiu traukiasi kalnynas, kuris krenta stačiais rėja buvo nusiaubta karų, ši tauta jau gilioje se
šlaitais j Japonų jūrą. Kalnai apaugę miškais, o novėje garsėjo mokslo ir meno pasiekimais^ Tuo
kloniuose ir lygumose yra derlingos dirvos. Ypač metu, kai europiečiai džiūgavo Gutenbergo išras
dideliu grožiu pasižymi salos, kurios dideliais tomis priemonėmis spausdinti knygas, pas korė
spiečiais supa Korėją. Jų priskaitoma apie 3.480. jiečius tai nebuvo jokia naujiena. 50 metų prieš
Tos pakraščio salos trukdo laivininkystei, nes že Gutenbergą Koiejoje jau buvo spausdinamos kny
mesnės salelės tūno po vandeniu ir sudaro lai gos metalinėmis raidėmis. Tuo metu visame pa
vams pavojų. Dėl to Korėja neturi daug gerų uos saulyje korėjiečiai jau garsėjo savo porcelano
tų. Pietryčio pajūryje yra Pusano uostamiestis, dirbiniais.
kuris dėl karšto meneraiinio vandens versmių yra
Sena korėjiečių kultūra pasižymi dideliu dva
vienas iš geriausių Azijos žemyno kurortų. Kitas sinės kūrybos vertinimu, o ne materialinių turtų
uostas — Vousan turi taip pat gražią ir patogią ar valdžios. Dėl to visais amžiais rašytojai buvo

ras La rCLEJA?

—

daugiau gerbiami, negu turtuoliai ar valdovai. Jau
nuolio svajonė būti ne karaliumi, turtuoliu ar ge
nerolu, bet rašytoju. Ir štai dėl ko jau 1948 mtbuvo fš’eista rinktinės literatūros Antologija suda
ranti 130 knygų.
Korėjoje yra įvairių tikybų. Krikščionių ten
esama daugiau kaip pusė milijono.
Korėjiečių namuose nėra nei lovų, nei kėžių. Jie sėdi ir guli ant grindų.
Korėjoje yra daug naudingų mineralų ir me
talų. Trūksta tik naftos ir sieros. Iš viso randa
ma 113 rūšių mineralų iš kurių 50 naudojama. Pir
mą vietą užima auksas, kurio per metus būdavo
iškasama apie 1.000.000 uncijų. Toliau eina gele
žis, nikelis, varis ir kiti.
Nors Korėjoje gerai dera kviečiai, miežiai,
bulvės ir avižos, bet daugiausia sėjama ryžių. Ry
žių pasėliai apima 27% visos dirbamos žemės
ploto. Daug ryžių Korėja parduoda Japonijai. Žem
dirbyste verčiasi apie 65% visų gyventojų. Ligi
1945 m. vyravo stambūs dvarai, kuriems priklau
sė per 64% visos šalies žemių. Daugumas dvari
ninkų buvo japonai. Tik 16% ūkininkų skaičiaus
buvo laisvi smulkūs ūkiai Dvarininkai plėšdavo
iš vargšų žemdirbių - nuomininkų labai aukštas
nuomas - imdavo apie 60% javų derliaus. Dabar
dvarai išdalinti, japonai išvaryti.
Karai korėjiečiams sena nelaimė, trunkanti
800 metų. Čia nuolat veržėsi kiniečiai, mandžiūrai, japonai ir rusai. Tie karai paskatino korėjie
čius susirūpinti gynybos priemonėmis. Jau 16 am
žiuje vienas korėjiečių admirolas bnvo pastatęs
pirmąjį pasaulyje šarvuotlaivį ir jo dėka apsigy
nė nuo japonų puolimo.
Ir štai vėl Korėjos žemėse liepsnoja karo
gaisras. Korėjos karo lauko įvykiais kasdien do2
misi milijonai žmonių visame pasaulyje, nes ka
ras vykstąs dabar Korėjoje nulems viso pasaulio
netolimą ateitį.
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J IP A U II? A
Pasaulio Lietuvių mokslo,
literatūros, meno ir visuome
ninio gyvenimo mėnesinis žur
nalas

AIDAI
AIDŲ prenumeratos kaina
metams:
JAV-bėse ir Pietų Ameriko
je — 5 dol.
Kanadoje — 5.50 dol (kanadiški 6 dol.).
Kituose kraštuose — 6 dol.
Atskiras numeris JAV —
50 c. kitur 55 c.
Admistracijos adresas: Aidai,
Kennebunk Port, Maine USA.
Brazilijoje užsisakyti gali
ma V. Zelinoj per kun. Pijų
Ragažinską, Caixa postai 4118.

Brangiausia dovana tėvų
savo vaikams yra užprenume
ravimas vienintėlio pasaulyje
vaikų mėnesinio žurnalo

Leidžia Lietuvių Kultūros
Institutas.
Metams kaina 3.5 dol.
Adresas: Eglutė, P. O. Box
22. Montello Station, Broekton 68 Mass. USA.
Mėnesinis, gausiai iliustruo
tas, religinis — patriotinis žur
nalas

ŠV. PRANCIŠKAUS
VARPELIS

Metams kaina 2 dol.
Adresas: Franciscan Fathers
Kennebunk Port, Maine USA

Religinio turinio, gausiai
iliustruotas, mėnesinis žurna
las

Eglutės
Jaunučiai skaitydami «Eg
lutę» geriau pramoks gražio
sios lietuvių kalbos ir išmoks
mylėti Lietuvą.
Redaguoja žinomas poetas,
rašytojas Bern. Brazdžionis.

P. S. Visus šiuos leidinius,
Brazilijoje, galima užsiprenu
meruoti pas. kun. P. Raga
žinską, arba sekmadieniais
įsigyti prie bažnyčios Zelinoj.

VISAME PASAULYJE
Gen. Eisenhoweris
Gen. Eisenhoweris aplankęs
Atlanto
Paktui priklausan
čius kraštus, praeitą savaitę
grįžo į Ameriką, kur vasario
2 d. padarė Amerikos kongre
sui pranešimą apie vakarų

Amerikos pagelbą ir pasitikė
jimą. Amerika, kalbėjo gen.
Eisenhoweris, privalo atmes
ti vadinamųjų izoliacionistų
siūlomą politika ir plačiai pa
remti Europą.
«Jeigu Europa pakliūtų į
komunizmo nagus, pasaulio
jėgų lygsvara labai pavojin
gai pakryptų Maskvos nau
dai ir tuo būdu pastatytų į di
delį pavojų vakarų pusrutu
lio saugumą».
Gen. Eisenhoweris yra ša
lininkas juo greičiau padidin
ti vakarų Europos divizijų
skaičių, įjungiant į jas dau
giau ir amerikiečių divizijų.
Europai apginti nuo pirmo
jo Sovietų smūgio gen. Eisennoweris skaito reikalinga
suorganizuoti 80 divizijų su
bendru 1.600.000 žmonių skai
čiumi.

TURKAI KNRFJOJE
Iš Ankaros pranešama, kad
Turkija siunčianti naujus ka
riuomenės kontingentus į Ko
rėją, kurie turi pakeisti žu
vusius ir sužeistus turkus Ko,
rėjos fronte, o taip pat ir pa
didinti kovojančias turkų pa
jėgas.

ŽVAIGŽDĖ

Metams kaina 2 dol.
Adresas: Žvaigžoė, 488 E.
Seventh St. So. Boston 27,
Mass, USA.

Europos gynybos
reikalus
prieš Sovietų pavojų. Tame
pareiškime vor. Europos ka
riuomenės vadas pareiškė,
kad Europos sąjungininkai
yra dvasiniai ir materialiai
pajėgus ir kad tuo būdu vi
sai pilnai užsitarnauja gauti

— Aš ne tik įsakysiu tave pakarti, bet
prieš tai liepsiu gyvam odą nulupti.. —
dar smarkiau siuto Kazarakis.
— Ir taip galit padaryti. Aš šitą žinau! — vis
tuo pačiu ramiu kietu balsu kalbėjo Ginutis.
Kazarakis visiškai išvestas iš pusiausviros,
griebėsi už revolverio makšties, atsegdamas jį ir
mėgindamas ištraukti ginklą.
— Pašauti nori? bauk! Ko lauki? Man vistiek:
ar nuo tavu rankos, ar nuo Lūšio, arba nuo kitų
partizanų kulkos reikės mirti.. — pasakė staiga
rusiškai Ginutis, išsitempdamas ir atstatydamas krū
tinę šūviui.
Kazarakis nustebintas netikėtu tardomojo el
gesiu, išsiblaškė. Vienok, jo išsiblaškymas tęsėsi
neilgai. Jis staiga kažką sumanęs įdėjo revolverį
atgal makštin, užsegė, ir pasitraukęs arčiau su kė
de prie stalo jau visai švelniu tonu ėmė teirautis:
— Kodėl tū manai, kad tave Lūšis nudės, jei
aš to nepadarysiu? Nėra ko tau bijoti, jei jis bus
likviduotas... Tik, žinoma, turi mums padėti. O gy
venti tau dar ap-imoka. Jaunas esi... ir gal dar pasitaisvsi. Pagalvok.
Ginut's energingai krustelėjo galva ir vėl tuo
pačiu nepasikeitusiu balsu pradėjo kalbėti, bet jau
rusiškai:
— Jūs man siūlot pabėgimą,., o kur aš bėg
siu? Vėl j mišką? Juk ten vėl susitiksiu su parti
zanais. Tiesa. Lūšio nebus, bet manai jie nesupras
kad juos išdaviau? Antra vertus, bėgti miškan aš
jau neturiu jokio noro. . kad vėl būčiau gaudo
mas ir vėl atsidurčiau prieš kilpą, kaip ir dabar.
Ne, geriau baikit su manim dabar čia pat.
— Palauk, jau suprantu. Dėl to nesirūpink Aš
tau padėsiu... gausi dokumentus, su kuriais galėsi
(L5)
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Reta Proga!
Piedadėje parduodamas ūkis
susidedąs iš 4 5 alkierių, gy
venamo namo 6x8 ir 5 kam
barių, 22 vaismedžių ir daug
eukaliptų. Per vidurį ūkio te
ka upelis ir didelis Curityba
kelias. (Kaina 45.000.oo kr.)
Teirautis pas P. Lapinską,
Rua Caronel Ferreira 52.
(Arba Wartemano bare)
Piedade Ėst. São Paulo
(Nuo S. Paulo 190 km.)

MĖSINĖ (Aęougue)
Parsiduoda gerai įrengta,
su dideie freguezija ir geroj
vietoj mėsinė (aęougue) Vila
Zelinoje. Yra gyvenamas bu
tas. Darosi
kontraktas ir
daugeliui metų. Nuoma pigi.
Parduoda ar keičia į namą.
Teirautis Av. Zelina, 749 - Vi
la Zelina. — São Paulo
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DIROBDAMA
I. Oficialioji dalis.

f

Minėjimo atidarymas — Jnž. Z. Bačelis,
Garbės prezidiumo kvietimas.
Brazilijos Himnas.
Lietuvos Konsulo São Paulyje A. Polišaičio kalba.
Garbės prezidiumo narių sveikinimai.
Lietuvių Sąjungos Brazilijoje pirm. Mario Danto kalba
Paskaita apie Lietuvą brazilų kalboje — skaito «Mūsų
Lietuvos» atsak. redakt. Prof. José Ferreira Carrato ir
8. Paskaita apie Lietuvą lietuvių kalba — skaito Jonas
Antanaitis.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

(Pertrauka — 10 min.)

II. Meniškoji dalis.
1. “Fantasia” iš operos “Rigoletto” — G. Verdi,
išpildo muzikas Aleksandras Ambrozaitis.
2. “Piemenėlis ant kalvos” — F. Scbuberto,
išpildo solistai: O Žibienė, R. Sprogis ir A. Ambrozaitis

3. Užmigo žemė” — Č. Sasnausko ir “Mergužėlė brangi"
St. Šimkaus,
dainuoja solistas V. Laurinaitis
4. “Pradalgiuos” — A. Kačanausko ir “Canto de Sauda
des” — Alberto Costa,
dainuoja solistė J. Joteikaitė.
5. “Gedulas” — M. Kačanausko, “Serenada” — Alberto
Costa ir “Lakštingalos giesmė” - muzika V. Kuprevičiaus
dainuoja solistė O. Žibienė.
6. “Oi kas” — St. Šimkaus ir “Mano sieloj šiandien šven
tė” — Tallat-Kelpšos,
dainuoja so’istas K. Ambrozevičius.
Akompanuoja p-lė Rita Sprogis.

(Pertrauka — 5 min.)
7. L. K. Šv. Juozapo Bendruomenės choras, vadovauja
mas muz. A. Ambrozaičio padainuos:
a) Vyrų choras:
‘Karas” — A. Račiūno.

b) Mišrus choras:
“Anoj pusėj ežero” — J. Žilevičiaus,
“Apinėlis” — J. Gaubo,
“Nudavė dukrelę” — J. Štarkaus,
“Miškų gėlė” — J. Švedo,
“Stikliukėlis” — J. Karoso ir
“Jūreivių maršas” — VI. Paulausko.
8. Lietuvos Himnas.
Pabaiga
São Patilo Liet. Organiz. Minėjimo
Komisija.

legaliai išvažiuoti Lenkijon su kita pavarde ir pra
dėti gyventi iš naujo. Dabar sutinki? — paaiškinęs
vėl užkilu ė K vz irakis.
— Gerai, sutinku! Duokit smulkų topografišką žemėlapį. Aš jums parodysiu kur šiuo metu
Lūšis slapstosi. Su juo yra tik keletas žmonių. Pra
švitus lengvai jį galėsite apsupti ir suimti arba
sunaikinti, jei kitaip nebus galima... Aš pats su
jurais galėsiu vykti. Tačiau tamsta duotąjį žodį
išlaikysi!? — paklausė Ginutis.
Dėl to. tau netenka abejoti. Pasakyta ■ kaip
kirviu kirsta! Štai čia yra kariškas žemėlapis,
kur viskas iki smulkmenų pažymėta. Gali jame
kuo tiksliausiai nurodyti Lūšio lindynę, — kalbė
jo Kazarakis ištiesdamas ant stalo didelį Rudnikų girių srities žemėlapį. — Imk pieštuką ir žy
mėk, — numesdamas ant stalo pieštuką įsakė Ka
zarakis. Bet pastebėjęs, kad Ginutis stovi surištom
rankom užpakalyje ir pieštuko paimti negali, jis
rodydamas ranka Ginutį, kreipėsi į Fedką.
-- Atrišk jam rankas!
Fedka priėjo prie Ginučio, atsistojo jo užnu
garyje ir pradėjo atnarplioti virves, kuriomis Gi
nutis buvo surištas. Pirma jis atnarpliojo virš al
kūnių kilpą, o paskui ėmė atrišinėti delnus.
Ir kada Ginutis pajuto, kad jo rankos visiš
kai nuo virvių pasiliuosavo, jis dešiniu delnu čiu
po iš už Fedkos juosmens kyšančio nagano ran
keną ir du kart paspaudė nuleidžiamą kablelį.
Griūstelėjo dvigubas šūvis. Fedka subaubęs,
tartum jautis atšoko aigal, bet su dviem skylėm
pilve. Jis susirietė dvilinkas ir griuvo aut grindų
po pat slenksčiu, savimi užversdamas duris.
Kazarakis iš karto nevisai suprato kas atsi
tiko. Bet momentaliai susiorentavęs griebėsi re

volverio. Tačiau, tą pat akimirką prieš jo akis
sublizgėjo Ginučio rankoje laikomo nagano vamz
dis. Kazarakis instinktyviai linktelėjo galvą. Jo
ausyse sugriaudė trečio šūvio trenksmas, akis api
pylė parako dūmai ir ugnis. Netekęs sąmonės Ka
zarakis, tartum, sūrmaišis nučiuožė po stalu. Bu
vę koridoriuje enkavedistai, išgirdę šūvius ir riks
mą, visi urmu metėsi vidun, stengdamiesi nustum
ti durimis gulintį ant grindų susirietusį Fedką.
Laikomas Ginučio rankoje naganas dar keturis
paskutinius šūvius išspiaudė į per duris be
siveržiančius enkavedistus.
Vienas iš jų, kuriam kulipka pataikė tiesiai
į širdį, griuvo skersai Fedkos. Kiti keikdamiesi
atšoko atgal.
Ginutis griebęs ant kėdės gulėjusį automatą
paleido trumpą seriją šūvių durų link, paskui smo
gė į ant stalo stovėjusią karbitinę lempą, puolė
prie lango, vienu mostu atmušė rėmų užsklandėlę
ir šoko į tamsoje paskendusį parką, dingdamas
tarp medžių.
Ginutis apskaičiavo teisingai. Viskas įvyko
taip, kaip jis numatė, kiekvieną veiksmą ir pabė
gimo galimybes. Kada jis bėgo per sodą, girdėjo
kojų tūpčiojimus kieme, riksmus, keiksmus... Po
to, paskui jį paleistą iš automato sausą šūvių se
riją. Viena, antra, trečia,., šūvių serija. Jis suspė
jo pagalvoti: «sakytum akmenimis į geležinį puo
dą». Ginučio galvoje žaibavo mintis: «Naktis tamsi,
partizanų ištikima sąjungininkė... neišduos,., nuo
plieninių kulipkų ar aš suspėsiu pabėgti...?
Priešais jį mūrinė siena. Ginutis tik viena
ranka atsirėmęs, galima sakyti, skriste ją perskri
do. Šaudymas dar sustiprėjo, plieninės bitės de
juodamos zvimbė aplink bėgančiojo partizano gal
vą. Bet jis, tartum, elnias šunų gujamas bėgo per
laukus pralenkdamas vėją. Pagaliau, palaipsniui
viskas ėmė atsilikti, rimti ir visiškai nutilo....
Čia pat buvo jau ir Merkio upė...
Dešinės rankos pirštai, kurioje jis laikė pa
grobtą automatą, sulipo ir automato vamzdis pa
sidarė slidus. Jam tai atrodė keista širdis mušė
greitais smūgiais, nelygiai. Ginutis nustojo bėgęs
ėmė eiti žingsniu, stengdamasis plaučiams priduo
ti normalų alsavimą.
(Bus daugiau)
'i! Į-’1
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MEKANIKOS DIRBTUVĖ
Gaminami įvairiausių braižinių vitražai,
vieliniai tinklai tinkavimui ir tvoroms,
langų stiklų apsaugos, užtvaros, geležinės
durys ir vartai, banguotos skardos durys
pagal mąstą.
Gaminami žibintuvai įvai
riausių tipų. Daromi įvairių
dydžių grąžtai žemei gręž
ti. Pardavimas grynais ir
išsimokėtinai.

JONAS VARNAUSKAS & FILHOS
Telefonas (recados) 3-0710

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

RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 275 — 7 AND. — SALA 73
TEL. 34-7482 — SÃO PAULO
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Ar jau aplankei CASA SPRINDYS & CIA.

Escritório: - Av,

Churchill,

94 — 11.° and. - sala
Fones: 52-0229 32-6265

1110 — Rio de Janeiro

Em Minas Gerais:

Peres & Ca. Ltda. — Leopoldina — R. Providencia, 71
Jother Peres de Resende — São Pedro dos Ferros
Amadeu Cesar Machado — Nanuque, Minas

PRAÇA SÂO JOSÉ, 1 — S. PAULO — VILA ZELINA

Kur galima gauti pačių naujausių ir įvairiausių rūšių prekių
Čia gali pirkti batų, skrybėlių, elektros
gaminių, statybos medžiagos, ir visko,
kas reikalinga Jums ir Jūsų namams. Čia
pirksi pigiau ir geresnės rūšies prekę.
Didelis pasirinkimas radijo aparatų, radijo
vitrolų. Čia taip pat yra radio laboratorija įrengta pagal nau
jausius teknikos reikalavimus, vedama prityrusių specialistų,
atlieka visus taisymo ir reformavimo darbus.
Prie pat autobuso Nr. 93 sustojimo dietos.

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.
IÔ FABRIKO TIESIAI VARTOTOJUI.

Foto-Studija “BERNARDO”
'

.

ĮKURTA 1890 METAIS

.

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

ARTHUR

SCHMIDT

I N I© U JT KIIA IE CCMERCI€ IDE
CAI.ÇADCJ A4ATELIONIJ LTDA.
KRAUTUVĖS :
Rua São Caetano, S26

FABRIKAS IR RAŠTINĖ:
Rua ]avaés 719

*

São Paulo

Rua São Caetano, 510

Priimami pakvietimai į namus — Senų portretų reprodukcijos
.RUA

SÃO

CĄETANO,

447

—TEL.

4-5576

— SÂO

PAULO

VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS
L I N D O Y A

ALIO! ALIO! Vila Anastacio!
i
■' J'

CASA KAROLIS STUOKA
Rua Martinho de Campos, 459.— Naujai Atsidarė
Visi bėga tekini
Jauni ir seni
- Batus gaus visi
Kaina labai pigi’!!
įvairiu rūšių batai — vyrams, moterims ir
vaikams —fabriko kainomis,
LIETUVIAMS NUOLAIDA!...

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A,

GAMINIŲ PLATINTOJAI

IIKMÁOJ CAIRIRIIEIPI

ltda.

Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, kurio puikų veikimą į žmo
gaus sveikatą jau visi yra vienbalsiai pripažinę.
Pabandykite, įsitikinkite ir visados naudokite!
RUA DINO BUENO, 795 a 835
TELEFONES: 51-4019 e 51-2223

Caixa Postai 3967

SÃO PAULO
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MOKINIŲ TĖVŲ SUSIRIN
KIMAS.

— Lietuvos Diplomatijos
šefas Ministeris Lozoraitis įga
Įlojo Lietuvos Atstovą Rio de
Janeire Dr. Friką Meierį ats
tovauti Lietuvą Ypatingo Pa
siuntinio titulu Prezidento Getulio Vargo valdžios perėmi
mo iškilmių visose ceremoni
jose. Sausio m. 30 d. Dr. Meieris įteikė savo kredencialus
Catete.

Šį sekmadienį trečią valan
dą po piet šaukiamas Vila Ze
linos mokyklos mokinių tėvų
susirinkimas. Tarp kitų klau
simų bus svarstomas ir lietu
vių kalbos mokymas.

JUOZAS KAZAKEVIČIUS

— Lietuvos Atstovas Dr.
Frikas Meieris išleido dvi in
formacines knygas portugalų
kalba apie Lietuvą. Pirmoji:
O BALTJCO, išleista visų tri- jų Baltijios valstybių atstovų
lėšomis, kalba apie Pabaltijo
Valstybių didžią praeitį ir
klaikią dabartį, o LIT í ANIA
ILUSTRADA parodo žavius
Lietuvos paveikslus ir duoda
įvairių informacinių daviniu
apie musų Tėvynę. Lituania
Ilustrada redagavo
Rachel
Portella - Audenis, įžymi Bra
zilijos poetė ir Petras Babic
kas. Minėtų knygų galima
gauti «Musų Lietuvos^ admi
nistracijoj.

— IGNAS ŠLAPSINSKAS
prašomas atsiliepti adresu:
Mr. Jonas Strazdas, 2960 1/2
Hyperion Ave., Los Angeles
26, California, U. S. A.

Dėmesio!

j

i Spaustuvei reikalingas ber
pinkas. Kreiptis darbo valan
domis nuo 8 iki 18 vai. adresu
Av. Zelina 706.

— Vasario mėn. 3 d. Vila
Zelinoje mirė Elena Jurgele
vičienė 76 m amžiaus. Velio
nė yra kilusi iš Tauragnų pa
rapijos. Paliko tris ištekėju
sias dukteris: Zofiją Varošilo
vienę, Genę Girskienę, Mari
ją Norkienę ir sūnų Kazimie
rą. Velionė palaidota São Cae
tano kapuose.
— Vasario mėn. 6 d. Jaęana senatori joj mirė Juzefą
Skorupskienė - Rusteikaitė 46
m, iš Kuršėnų. Paliko nuliū
dusį vyrą Juozą. Palaidota
Tucuruvi kapuose.

— L. K. šv Juozapo Ben
druomenės narių susirinkimas
šaukiamas šį sekmadienį, va
sario mėn. 11 d. 15 vai. mo
kyklos patalpose. Nariams da
lyvavimas privalomas, nes bus
svarstomi svarbūs reikalai.

Valdyba.

Vasario 16 dienos mi
nėjimas R. de Janeire
Vietiniai lietuviai smarkiai
ruošiasi paminėti 33-čias Lie
tuvos Nepriklausomybės atsteigimo sukaktuves. Vasario
16 d. nuo 11 ligi 12 v. Lietu
vos Atstovas Dr. Frikas Me
ieris priims vietinės valdžios
ir lietuvių kolonijos atstovus,
o 20 vai. per Radio Ministério
da Educação (PRA2) pasakys
kalbą, po kurios bus transliuo
jama lietuviška muzika ir dai
nos. Atrodo, kad ta proga pir
ma ’kartą; per sostinės valsty
binį radiofoną nuskambės ir
lietuvių^ kalba, nes dėka Ra
diofono Vadovybės palanku
mo yrą vilties, kad rašytojas
Petras Babickas, kaipo buvęs
Lietuvos Vai sty b i n i o Radi of o no direktorius gaus keletą
minu čių pakalbėti lietuviškai
Brazilijos lietuviams. Vasario
18 d., sekmadienį įvyks iškil
mingos pamaldos São Vicęn
te à Paulo bažnyčioje, kur šv.
Mišias laikys kun. J. Janilionis
Po pamaldų čia pat esančioj
Colegio Cruzeiro salėje įvyks
pilietinis minėjimas su «Dai
navos» ir vietos lietuvių me
nininkų ir mėgėjų parengta
programa. Po programos Dr.
Meieris rengia lietuvių kolo
nijai ir garbės svečiams pri
ėmimą— vaišes, ryšium su
jo diplomatinio darbo Brazili
joje 10 metų sukaktuvėmis.
Nors Rio de Janeiro lietu
vių kolonija yra mažytė, ta
čiau pasiaukojusi tautiškam
ir kultūriniam darbui.

mėms pritaikintas pamokslas.
Vakare buvo suruoštos šau
nios vaišės kuriose dalyvavo
giminės ir svečiai. Sekančią
dieną sukaktuvininkų intenci
ja buvo atlaikytos šv. mišios
kuriose dalyvavo giminės ir
artimieji.

MISIJOS
— Juozas Kazakevičius, gi
męs 1931 m. Brazilijoj, baigė
«Barbosa Lima» gimnaziją ir
ten pat trijų metų buhalteri
jos kursus. Tėvai Juozas Ka
zakevičius ir Ona Vitkauskai
tė iš Butrimonių miestelio,
Alytaus apskr. Į Braziliją at
vyko 1927 m. Lapoję turi di
delę maisto produktų ir gėri
mų krautuvę ir didelius namus.
Duktė Vanda lanko «Anhanguera» valstybinę gimnaziją.
Sūnus Bronius, kuris pereitais
metais
apsivedė,
gyvena
kartu su tėvais.
— Choro piknikas j Santos
bus 25 d vasario. Užsirašyti
galima ligi 18 d pas Valdybos
narius,

— Bendruomenės choras ba
landžio mėn. 14 d. ruošia vakarą-koncertą, Rua Couto Ma
galhães Sociedade Paulista
de Ginastica Paulista salėje.

AUKSINIS JUBILÊJUS.
Vasario mėn. 3 d. Jonas ir
Ona Pupeliai gyvenantieji Vi
la Zelinoje minėjo vedybinio
gyvenimo 50 metų sukaktį.
Bažnyčioje buv.o suteiktas pa
laiminimas ir pasakytas iškil

Jau prasideda Vila Anastacio lietuviams šį šeštadienį,
vasario mėn. 10 d. 8 vai. va
karo, hungarų bažnyčioje ir
tęsis visą savaitę. Misijų šv.
Mišios 8 vai. ryto o pamoks
lai 8 vai. vakaro. Į šias misi
jas kviečiami Lapos ir kitų
apylinkių lietuviai. Misijonie
rius kun. Jonas Bružikas S.J.
Vila Anastacio apsigyveno jau
nuo ketvirtadienio.

Santa Teresinha, Parque
das Nações, Utingos ir kitų
apylinkių lietuviams misijos
prasidės kitą sekmadienį, va
sario mėn. 18 d. 8 vai vaka
ro. Santa Teresinha parapijos
bažnyčioje, kur klebonauja
kun. V. Kavolis.
C AS A VERDE ir apylinkių
lietuviams misijų pradžia 25
d. vasario. Vila Zelinoje mi
sijos prasidės šv. Kazimiero
šventėje, kovo mėn. 4 d..

Lietuviai katalikai nepra
leiskite progos pasinaudoti mi
sijonieriaus dvasiniu patarna
vimu — visi iki vieno daly
vaukite misijose.

Solistė O. Žibienė

pina Juzėnai augina vištas,
kalakutus ir galvijus. Vištų
turi net apie 550, todėl kiau
šiniai ir yra svarbiausias ūkio
verslas. Juos parduoda japo
nų bendrovei — Cooperativa
Agricola de Cotia. Be to, Ju
zėnai savo ūkyje pagamina
skanų lietuvišką sūrį, sviestą
ir varškę.
Tenka pasidžiaugti ir gra
žia Juzėnų šeima — 3 dukte
rys ir 2 sūnūs. Visos mergai
tės mokosi Capivari miestely
je. Vyriausioji Genovaitė 21
m. ir Ona 18 m. lanko jau
aukštesnę mokyklą.
Ypač malonu pažymėti, kad
Juzėnai gyvendami provinci
joj gražiai išlaikė savo tautos
papročiu* ir kalbą, o tą mei
lę lietuvybei įdiegė ir savo
vaikams.
J. M.

Vasario m. 18 d. konserva
torijos salėje dalyvaus Vasa
rio 16 minėjimo meninėj pro
gramoj.

Grandiozinis piknikas į San
tos, kurį organizuoja «Aleg
ria» jaunimas. įvyks vasario
mėn. 25 d.
Bus specialūs autobusai,
kurie iš Vila Zelinos São Jo
se aikštės išvyks 5 vai. ryto.
Suinteresuotieji ekskursija
prašomi iš anksto nusipirkti
bilietus, kuriuos galima įsi
gyti pas «Alegrijos» narius,
ir «Mūsų Lietuvos» Redakci
joje.
Kaina 55 kruzeirų.

— «M. L.» redakcijoj ir
spaustuvėje lankėsi svečiai iš
Š. Amerikos, pakeliui į Urug
vajų, misijonierius kun. VI.
Mikalauskas S. J. ir p. Adelė
Gabaliauskienė su. sūnum Po
vilu. Svečiai aplankė seselių
pranciškiečių vienuolyną, baž
nyčią, mokyklą.

Solistė Julija Joteikaitė

dainuos Vasario m. 18 d. Lie
tuvos Nepriklausomybės šven
tės iškilmėse.
«MŪSŲ LIETUVOS»
PRENUMERATORIAI

Numerio leidėjai:
Aleksandras Bagdonas Cr.
1.300.00
Prenumeratoriai rėmėjai:

Elias Fausto.
Yra nedidelis miestelis Sorocabana linijoje 4,30 vai. trau
kiniu nuo São Paulo per Juo
diki Šio miestelio apylinkių
didelius žaliuojančius žemės
plotus užima įvairūs ūkiai,
kuriuose sodinama kava, ry
žiai, kukurūzai, medvilnė; au
ginama vištos, galvijai ir kt.
gyvuliai.
Šioje apylinkėje yra gražus
pavyzdingas 10 alkierių api
mantis vištų ūkis — «Granja
Bela Vista». Šiame ūkyje mū
sų tautiečiai Juozas ir SeraPAIEŠKO

Vytautas PETRONIS paieš
ko savo brolio Česlovo Pet
ronio, prieš karą buvusio Kre
tingos akcizo revizoriumi. Jis
yra vedęs mokytoją Jadvygą
Empacheraitę.

Petras Šimonis Cr.
150.00
Antanas Meidus
150,00
Konstantas Kasčionis 150,00
Vincas Kavolis
100,00
Petras Narbutis
100,00
Prof. Antanas Stonis
100,00
Inž. Vytautas Butkevičius
100,00
Klemensas Šmatavičius H 0,00
Prenumeratoriai:
Juozas Matelionis dvi pren. į
USA Cr. 200,0u
Juozas Mikalauskas
75/'O
Jonas Jusis
75,00
Gediminas Draugelis
40,00
Sol. Jonas Kaseliūnas (Belo
Horizonte)75.00
Genė Ribikauskienė
75,00
Vincas Patinskas
72,00
Jurgis Orkis
75,00
Antanas Tamašauskas 75,00
Karolis Stuoka
75,00
Vladas Kazlauskas
75,00
Vytautas Trumpis
75,00
Ona Š.reitienė
75,00
Pranas Ingaunis
30,00
Jonas Jodelis
80,00
Antanas Rudys
75,00
Vladas Steponaitis
75,00

LIETUVI, NEUŽMIRŠK SA
VO PAREIGOS DALYVAUTI
VASARIO 16 MINĖJIME VA
g

AVENIDA ZELINA, 749
Aberturas de firmas
Encerramentos de firmas
Transferencias de firmas
Contratos na Junta Comercial
Distratos na Junta Comercial *
Escritas Fiscais
Escritas Comerciais

VILA ZELINA — S. PAULO

g

Contratos de locação
Cartas de Fiança
Requerimentos
Balanços
Alvarás diversosSeguros de Fogo e
,,
acidentes

HORÁRIO das 8 às 19 horas.
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SARIO MĖN. 18 D. 3 VAL.

PO PIET, KONSERVATORI

JOS SALĖJE AV. SÃO JOÃO
269. (Prieš didžiuosius pašto
rūmus).

Nesenai pasirodė Vytauto
Kerbelio, «Lietuvių liaudies
dainos»,pritaikintos skambinti
fortepionu, kartu su kiekvie
nos dainos žodžiais.
Kaina Šiaur. Amerikoj 2 do
leriai, kituose kontinentuose
1 doleris. Greičiausiai (oro
paštu) įsigyti galima pas patį
autorių: Vytautas Kerbelis, Virrey
Melo 1940, Buenos Aires,
Argentina.
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