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KORĖJOS karas
Ateinančios savaitės pra
džioje baigsis 30 dienų lai
kas, kuris buvo lapkričio 27
d. paliaubų komisijos nusta
tytas kaipo galutinos paliau
bų sutarties pasirašymo da
ta.
Per šį laiką turėjo būti pa
sirašyta paliaubų sutartis, ir
nors karo veiksmai per šį m ė
nesį nebuvo sustabdyti, kaip
iš pradžių buvo klaidingai
pranešta, bet jie galima šaky
ti apsiriboja beveik tik oro
kautynėmis. Žemės karinome
nės pajėgos beveik nekaria
vo, laikydamosios taipgi tų
pačių dienų nustatyto&jos va
dinamosios paliaubų skiriamo
sios fronto linijos, kuri turė
jo likti kaipo skiriamoj.} lini
ja ir pačiai paliaubų sutarčiai
pasirašius.
Kaip paskutinieji įvykiai ro
do. derybose tarp UNO kariuomenės ir komunistų atsto
vų nedaug buvo pažengta pir
myn. Ir maža yra davinių, ku
rie leistų spėti, jog paliaubos
bus pasirašytos iki Kalėdų
švenčių. Priešingai betgi yra
žinių, jog komunistai rengia
si prašyti, jog šis 30 dienų
nustatytas laiko tarpas būtų
p ra ii gintas.
UNO kariuomenės vadovy
bė akyvaizdoje komunistų del
senčios laikysenos yra misis
tačiusi griebtis aštresnių pre
monių. Oficialus UNO karino
menės informacijos šefas ge
nerolas Nuckals pranešė, jog
amerikiečiu karo a viacija vėl
gavo įsa! y mus pulti trans
porto taikioms, kurie nusitai
kytų art kelio tarp šiaurės
Korėjos sost'nės Pynogyong
ir komunistu delegacijos būs
tinės Kaesorg. 'Poliau gen.
Nuckals pareiškė, jog UNO
kariuomenės vadovybė visai
nesirengianti prailginti 30 die
T.u laiko, nunvitvto paliaubų
sutarčiai pasirašyti Komunis
tai pus'naudo’ę šiuo laiku,
kad privežtu tiekimo dalykų
j frontą tol, kol šis kelias ne
bus puolamas.
Šią savaitę komunistai bet
gi labai pagvvino paliaubų
komisijos darbą, staiga pra
nešdami. jog jie sutinka pa
sikeisti karo belaisviu pavar
dėmis. Karo belaisvių atžvil
giu komunistą-' laikėsi iki šiol
su dideliu užsispyrimu shvo
neigiamo nusistatymo praneš
ti paimtųjų karo belaisvei
skaičius, ôio men 18 d. bet
gi komunistai pareiškė, jog
jie pasikeisią belaisvių sąra
šais. Ta pačią dieną abi de
legacijos pasikeitė sąrašais.

Komunistai patiekė kaipo
savo belaisvius 3 100 ameri
kiečių, virš vieno tūkstadčio
kitų įvaikiu tautybių ir apie
7.000 pietų korėjiečių. Ame
rikiečių k ro belaisvių suri
šę figūruoja taip pat senasis
24-osios divizijos vadas gene
rolas William Dean, kuris bu
vo laikomas jau nuo pereitų
jų metų kaipo Žuvęs karo
lauke
UNO delegacijos komunis
tų karo belaisvių surašė fi
garuoja žymiai daugiau žmo
nių: 132.471 karo belaisviai.
Amerikiečių sluoksniuose vy
rauja nusivylimas, kadangi
vos tik trečia dalis ameri
kiečių karių pasirodo yra ka
ro belaisviai iš tųjų, kurie iki
šiol buvo registruoti kaipo
dingę - 3.100 belaisvių iš 11.
000 dingusių.
Taip pat ir pietų korėjie
čiai skaitė savo belaisvių žy
miai daugiau, būtent, net 80.
000, tuo tarpu, kai komunis
tai pranešė vos 7.000. Dabar
UNO kariuomenės vadovybė
turi nuspręsti, kaip bus vyk
domas pasikeitimas. Kaip ži
nia, komunistai reikalauja pa
sikeisti «visus už visus», kas
reiškia, jog amerikiečiai už
11 500 belaisvių turėtų atiduo
ti komunistams 132.474 savo

Kai laisvame pasaulyje Kalėdų naktį gaus varpai
kviesdami tikinčiuosius į piemenėlių mišias, bažnyčiose
aidės džiaugsmingos Kalėdų giesmės, okupuotoje Lietuvo
je bus tylu, tamsu ir liūdna Kalėdų diena bus darbo die
na. Komunistinė vyriausybė išleido dekretą, sulig kuriuo
panaikinamos Kalėdų šventės, o jų vieton įsakoma švęsti
Stalino gimtadienis, gruodžio 21 d. Raudonasis barbaras
apiplėšė Lietuvą ir- lietuvius medžiaginiai. Korfiskavo nuo
savybes, laukus, namus ir kitokį nejudomą turtą. Tuo dar
nepasitenkina. Nori išplėšti iš žmonių širdžių patį bran
giausi turtą — tikėjimą.
Maskva ir jos agentai visuose kontinentuose bando daž
nai įtikinti, kad Rusijoj yra sąžinės ir tikėjimo laisvė. Bet
gyvenimo faktai rodo ką kitą, kad ir šis dekretas drau
džiantis švęsti Kalėdas, o verčiantis, lyg anais Nerono
laikais, vieton Dievo garbinti Staliną
Lietuvis tėvynėje, kuri šiandien yra paversta vienu
dideliu kalėjimu, šaltame Sibire ir kitose
koncentracijos
stovyklose netkrės progos savo brangiuosius įsitikinimus
pareikši! viešai, rinktis į bažnyčias melstis, giedoti tas ar
timas širdžiai Kalėdų giesmes. Pavergtas lietuvis šias Ka
lėdas švęs savo sieloje.
Erodas sužinojęs apie Kristaus gimimą ryžosi jį nu
žudyti. Daug buvo nužudyta Betlejaus apylinkėje nekaltų
vaikelių. Tu pati istorija šiandie kartojas komunistų oku
puotose kraštuose. Bet galutinėje sąskaitoje mėsų dienų
Erodo bus toks pat likimas kaip ir ano prieš du tūkstan
čius metų. Jis žus, o persekiojama Bažnyčia išeis iš kata
kombų kaipo pergalėtoja, visam savo spindėjime.
Tikime, kad netoli toji vergijos sugriuvimo valanda,
kurią džiaugsmo ašaromis sveikins visi.
Tuomet kitokios bus Kalėdos ir Lietuvoje...

belaisvių Laro belaisviais pa
sikeitimas be abejonės gali
pagreitinti ir galutiną karo
paliaubi} sutarties pasirašy
mą.

VISAME PASAULYJE
RusH atominės
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bombos

Rusijoj atoniinių ginklų ga
mybai didžiausia kliitis yra
stoka tiranio metai \ Trys di
džiaugies
pasaulyje urano
kasyklos randasi vakarų de
mokratijų žinioje. Didesnės
urano kasyklos randasi So
vietu Sąjungoje Centrinėje
Azijoje, prie Afganistano šie
uos. liet ten gaunamo taiprei
kalingo atominiams ginklams
metalo nepakanka ir jis yra
žemos kokybės.
Uranijaus yra ir rusų užim
toj Vokietijos dalyje Sakso
nijoje. Tas kasyklas rusai da
bar išnaudoja. Turingi ja ir
Saksonija virio sunkiųjų dar
bų stovyklomis, kur darbin
inkai — vergai kasa žemę nak
timis ir dienomis ieškodami
urano. Darbininkų skaičius
siekia 300.000.
Taip pat rusai naudoja ir
Čekoslovakijos uranijaus ka
syklas.
Rusai su turimo uranijaus

atsarga negali daug atominių
bombų pagaminti.
— Šią savaitę Amerikoje
Eliz tbet N. J. mieste nukrito
l ele vinis lėktuvas su 56 ke
leiviais. atsimušęs į dangorai
žį užsidegė. Visi keleiviai žu
vo.
— Vakarų Vokietija atei
nantiems metams karo reika
lams yra numačiusi biudžeto
13 bilijonų DM.
— Sausio mėn. atvyks į
Rio de Janeiro Argentinos de
legacija sudaryti naujai pre
kybos sutarčiai su Brazilija.

— Amerikos jūrų ministe
rija praneša, kad atomine
energija varomas povandeni
nis laivas bus baigtas statj ti
tik 1954 metais.

įrankių žemės ūkiui, statomi
keliai ir kt.

— Amerikoje vidutiniškai
kasdien miršta nuo autobusų,
automobilių bei kitų susisie
kimo priemonių po 100 žmo
nių. Apskaičiuojama, kad per
4 paskutines šių metų dienas
dėl nelaimingų įvykių žus
apie 600 žmonių.

— Amerikos katalikai Ka
lėdų švenčių proga nukentėjusiems nuo karo Korėjoj,
Italijoj, Vokietijoj ir kitur pa
sius du milijonu 250.000 kilo
gramų drabužių.
Taip pat nemaža dalis ski
riama Vokietijai esančiai ru
sų okupacijoj.

— Ispanijos vyriausybė lei
džia grįžti visiems politiniams
tremtiniams ir pabėgėliams.

— Tarptautinis atstatymo
bankas Paragvajuj paskolino
5 milijonus dolerių, už ku
riuos bus perkama mašinų ir

— Rio de Janeire dienos
metu plėšikai užpuolė auto
busą ir iš vieno valdininko
atėmė 16.000 kruzeirų.

«1
Nuoširdžiai sveikinu visus savo klijentus ir
prietelius šventų Kalėdų ir Naujųjų Metu šventėse.

Industria e Comercio de Calçados
Juozas Matelionis Lida.

— Amerikoj siaučia dide
lių šalčių banga. Vietomis
siekia 37 laipsnių C.
— Maskvos pranešimu, Ru
sijoj buvo sušaudyti du ame
rikiečiai, kurie buvo išmesti
iš lėktuvų šnipinėjimui.

Nuoširdžiausi sveikinimai ir linkėjimai

vi

siems mano klijentams ir draugams šventų Ka

lėdų ir Naujųjų Metų šventėse.
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Pavergtoje Lietuvoje
Lietuviškame Pajūryje
Lietuviškasis pajūris taip
pat yra įgavęs kitą veidą.
Klaipėdos uostas yra pavers
tas žvejų uostu ir norima pa
versli «visasąjunginiu 3 jurų
uostu». Žvejų uoste yra per
190 kuterių. Per mėnesį už
planuota sugauti 30 tonų žu
vies.
Yra žuvų konservų fabri
kas, antrasis dar statomas.
Giruliuose taip pat ruošiama
si statyti žuvies konservų
fabriką. Šilutėj įsteigtas vita
mino A ir žuvies kepenų fab
rikas, žuvies taukai daug kur
leidžiami į apyvartą. Dalis
žvejų kuterių buvo pristatyta
iš Karaliaučiaus, kita dalis
gauta iš Suomijos, Sovietams
reparacijų sąskaita. Kaliniai
statė kariniams vidutinio tipo
laivams įtaisus.
Yra bazė, kur reikia atiduo
ti visas žuvis: Ten žuvų pri
versta tiesiog krūvomis. Prie
jos stovi nuolatos iš konser
vų fabriko atsiųstos mašinos,
čia pat džiovykla, «ledininkai», su šaldytuvais specia
lūs vagonai žuviai pervežti.
Atrodytų, kad tuo būdu Lietu
voje žuvies turėtų būti pa
kankamai, tačiau iš tikro Lie
tuvos gyventojai iš tos žuvies
masės gauna tik galvas ir
uodegas. Visa geroji žuvis ve
žarna kariuomenei ir į Rusi
ją. Liepojoje yra kita žvvies
bazė.
Į žvejų mokyklas, kurių
Klaipėdoj yra dvi, išsyk pri
ėmė tik lietuvius, bet vėliau
į jas pakankamai kandidatų
privažiavo iš visos Rusijos,
todėl lietuviams, ypač kad
jie tuos «visasąjunginius kan
didatus» užsipuolė, dabar į
jas patekti pasidarė beveik
neįmanoma. Jiems belieka ne
bent tik kolchozai.
Taip pit smarkiai visur su
stiprinta kontrolė. Kontrolės
punktuose visus krato, viską
apieško. Net kapitono kaju
tės laive daroma krati. Jei
ras nors vieną žuvi, sustatys
aktą, ir byla paklius į teis
mą.
O jei kontroliuotojas kon
trabandinių prekių nepigaus
ir vėliau šioks toks žuvies
kiekis pasirodys juodo; bir
žoj, jam pačiam teks už vis
ką atsakyti Žodžiu, kaip vi
sur bolševikinėje sistemoje,
taip ir čia kylis kylį varo.
Pajūry, ypič prekybos uos
te, daromi pratimai kelia įs
pūdį, jog sovietai ruošiasi ka
rui. 1949-1950 metais visoj
Lietuvoj ėjo miestuose pe.
butus tikrinimai, ir gyvento
jai nuo 16 metų būvi» verčia
mi lankyti vakarinius sanita
rinius kursus. Kam buvo pri
pažinta mažiau darbo, tas bu
vo verčiamas būtinai. Net iš
kolchozų siunčiami parengti
kandidatai, daugiausia mote
rys, į sanitarių kursus, kur
jos paruošiamos pirmajai pa
gelbai.
Šiemet ypač plataus mas
to sanitarinė «repeticija buvo
pravesta gegužės mėn Klai

ir ūkinė# ^rities Bendruosius
mokslinius reikalus spręs ta
ryba.
Jo įkūrimas yra reikšmin
gas lietuvių gyvenime, nes
mokslinis ir kultūrinis gink
las yra nemažesnis už poli
tinį.
Taip pat rūpinamasi tinka
mai paminėti V. D. Universi
teto Kaune 30 metų sukak
ti.

pėdoje. Buvo tikrinamas sani
tarų pajėgumas. Žmonės bu
vo gaudomi gatvėse, vežami
lyg tariami lavonai, sanitarai
vaikščiojo su dujokaukėmis,
perrišinėjo «sužeistuosius», ki
tus buvo nuvežę net į pirtį.
Ne vienam per tuos pratimus
dingo net ir piniginė.
Prie prekybos uosto vykdo
mi pratimai atrodo panašūs į
ruošimąsi karo metui. Bet pa
našios «repeticijos» ne tik sa
nitarų, o ir ugnegesių daro
mos taip pat ir visoje Lietu
voje. Prie kiekvienos įmonės
yra taip pat sanitarinės ruo
šos kursai.

— Be karo šiuo metu bol
ševizmą sunaikinti yra tik sva
jonė. Tai gerai žino patys bol
ševikai, todėl tokjj Višinskis
Paryžiuje iš vakarų tik uiniš
kai juokiasi. Ir kaip nesi
juoks? Niekas nenori tvirtinti
kad gal - bet tai yra dau
giau teorinis galĮmiimas jis
su laiku padarys evoliuciją,
bet šiuo metų jis yra gresyvus ir ruošiasi lemiamam smo
gimui.
Jų taikos akcija - tėra tik
paprastas manevras nukreipti
visu dėmesį kitur. O nebūtų
galima pasakyti, kad žmo
nėms, patiems nemačiusiems
savo akimis tikrosios realy
bės vakaruose ir visą laiką
per ištisas dešimtis metų vi
sur tegirdint tai nuolatos ka
lant į galvą, nepaliktų jokios
įtakos: kinai, knygos, spauda,
menas. Jei kartais ir gali pa
siklausyti per radiją iš Va
karų, tai ir tas pats apšau
kiamas «priešo propaganda».
Bolševikai taip ir aiškina:
žiūrėkite, pas mus kortelių
jau nebėra, o Anglijoje jas
įsiveda ir žmonės, pažinę

—• J. Smetona, išlaikęs eg
zaminus. atidarė CIevelande
biurą ir verčiasi advokato
praktika.
KOVA SU RUSŲ
IMPERIALISTAIS

Kai Rusijos užsienių reikalų komisaras Višinskis Pa
ryžiuje UNO susirinkime juokėsi iš nusiginklavimo
pasiūlymo, tuo metu dailininkas piešė veidmainį
Staliną, nešantį taikos vėltavą atremtą į pavergiu
minių kančias, ašaras ir kraują. Tokia yra «sovieti
nė taika».
bolševikinių kortelių kietumą,
apie anglų įvestąsias pagal
savo mastą galvoja dar blo
giau. Bolševikai sako, kad Va
karuose žmones badauja, ieš
ko maisto po sašlav\ nūs etc.
Prieš kiek laiko bolševiki
nė spauda buvo taip pat pa
leidusi visą seriją tos rūšies
parinktų nuotraukų iš tremti
nių gyvenimo.

Lietuviai Lasaulvie...

Lietuviai Tarptautiniams Kongrese
Š/m spalio 7 14 dienomis
Romoje i vyko Tarptautinis
pasauliečių apaštalavimo kon
gresas, kuriame dalyvavo
apie 1300 atstovų iš visų kon
tinentų. atstovaujančių 64 įvai
rias šalis ir keliasdešimt tarp
tautinių katalikiškų organiza
cijų
Lietuvą atstovavo 18 asme
nų su vysk V. Padolskiu ir
min. Ed Turausku priešaky
je Didžiausia įnašą kongreso
darbuose iš lietuvių pusės pa
d irė min. Turauskas, pateik
ti imi” išsamia 'n įskaitą apie
katalikų persekiojimus ana
pus geležinės uždangos. Vaiz
džia ferma perteikti faktai
apie katalikų bažnyčios pade
tį Lietuvoje ir visuose kraš
tuose klausytojams nudarė ne
paprastai gilų įspūdį.^
Dauguma Romus lietuvių
organizuotai dalyvavo kongre
so iškilmingoje kryžiaus ke
lių procesijoje spalio 12 naktį

Mielus klijentus ir bičiulius SVEIKINA
Kalėdų švenčių proga ir linki laimingiausių
Naujųjų 1952 Metų

Teresevicius & Balog Ltda.

SOPAS PRONTAS
PRONTAS EM 5 MINUTOS
PALADAR CASEIRO

— Socialdemokratai šau
kia Chicago j liet, socialistų
konferenc ją. kurioje praneši
mus dary-i K Bielinis ir prof.
J. Kaminskas. Bielinis infer
muoja Amerikos lietuvius apie
grupės vei' la. kur dtrb'S, ne
paisant p žūrų skirtumo, ei
na skl ndžiai ir sutartinai.
Socialistai šiuo metu rūpi
nasi rajon. konferencijų praveiimu ir sivo ve’kios nagy
vir imu, kiek galint daugiau
įsitraukiant į Lietuvos laisvi
nimo darbą.

senosios Romos griuvėsiu©
se prie Koiįzjėjąųs.
Tie kryžiaus keliai tai bu
vo speciali kongreso malda
už persekiojamąsias dėl t>kė
jimo tautas. Maždaug 5. ('PO
šios procesijos dalyvių tarpe
persekiojamų tautų grupės
— Lituanistikos Institutas
užėmė centrines vietas prie Brooklyne jau pradėjo veikti.
atskirų kryžiaus ke'io stočių. Vilniaus ir V. D. un to profe
Prie Petuviams skirtos 7 sto soriai skaito liet, k literatū
res lietuvių grupė sugiedojo ros ir Lietuvos istorijos pas
vieną posmą giesmės «Mari kaitas.
ja, Marija», ir vysk. Podols
Taip pat paruoštas Lituani
kis atskaitė specialią maldą stikos
Instituto statutas, k u
kurioje lietavių tautos kelias ris numato
narius mokslinės
buvo sulygintas su Kristaus
kryžiaus keliu ir persekioja
mos lietuvių tautos kančia
su parpuolusio po kryžiumi
Kristaus kančia.
Atskiruose kongreso posė
džiuose bei studijų rateliuo
se dažnai buvo minimi perse
kiojamų kraštų katalikai, jie
siatomi pavyzdžiu, jiems rei
škiamas solidarumas ir ryžta
masi visomis galimomis prie
menėmis prisidėti prie jų kan
čių ’palengvinimo ir paverg
tų tautų atvadavimo.
— ALTo prezidiumas prieš
metinį suvažiavimą turėjo
bendrą po
sėdį su LE, Pat. Liet. Grupe.

HELIO
A

Į suvažiavimo garbės prezi
diumą buvo pakviesti min. P.
Lideikis, iš Vokietijos atvy
kę.VLIKo ir VT nariai prof.
J. Kaminskas ir J. Makauskis.
Metinis suvažiavimas nusta
tė naujos veiklos gaires ir
nutarė pasveikinti VLIKą.
min. Žadeikj ir Lietuvos vys
kupus.

Kerenskiui pasinešus suda
daryti visų Sovietų pavergtų
tautų vieningą demokratinį
frontą, j kurio branduolį įeina
šią vasarą per Stuttgarto pa
sitarimus dalyvavu&ios 5 ru
sų emigrantų grupės, jį pra
dėjo pulti tiek tame fronte
neatstovaujantieji rusai, liek
baltai tįąk kitos tautos, pažy
mėdamas. kad tos 5 grupės
anaiptol neatstovauja visai
ir tų pačių rusų tautai, kurios
faktiškai tremtyje veikia ne 5
bet ar tik ne 35 partijos.
Kai kurie rusai, ypač monarchistai ir iš dalies vad.
«vlasovinįnkąi» su «solidariai
siais». nuėjo tiek toli, jog kai
kur sušauktuose, kad ir toj
pačioj Vokietijoje, susirinki
muose reiškė protestą prieš
tas Kerenskio užmačias, skel
bė jį esant kaltininką dėl da
bartmės Rusijos padėties,
parsidavus «žydams ir kapitalisiams» etc.
Kai kurios iš minimam fron
te nedalyvavusių grupių sa
kosi esančios net pačioj Ru
sijoj išvysčiusios gana akty
vų nasipriešinimą.
Nors Kerenskis pastaruoju
laiku savo pareiškimais bal
tų atžvilgiu darosi vis švel
nesnis ir nuolaidesnis, tačiau
tarp rusų, net ir demokratų,
nekalbant jau apie anarchis
tus, yra grupių, kurios net ir
dabar Sovietų pavyzdžiu tebesvajoja apie atstatymą «Nę
priklausomos Rusijos sn se
nosiomis. sienomis*. Kiek toli
šiuo atžvilgiu sakysime, eina
kad ir vadinamieji «vlasovi
nį n kai»?
Apie Vlasovo likimą ir jo
sąjūdžio siekimus daugiau
smulkesniu
žinių paduoda
šveicarų «Wochen Zeitung»,
kur aprašoma, ‘kaip Vlasovo
daliniai išlaisvino Prachą, ko
dėl ten neatvyko amerikie
čiai, kaip tie daliniai buvo iŠ
duoti raųdonąrmječiams, o
galiausioj ir pačiam su 11 ge
nerolu 1946 m. rugp. 1 d. bu
vo įvykdytas mirties sprendi
mas.

Šių metų rugsėjo mėn. 11 d. grupė čekoslovakų
pabėgo iš anapus geležinės įuždangosl su laisvės
traukiniu Vokietijon amerikonų zonon. Atvykę New
Yorkan pabėgusieji geležinkeliečiai ir būdami toli
nuo komunistinės tiranijos. paieiškė: «Dėkui Dievui,
esame laisvi».
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MUSŲ LIETUVA

L Ii Eit VI Al
BRAZILIJOJE
K A LEND ORIUS-METRAŠTI S

Tik už 10 kruzeiių gali įsi
gyti «Musų Lietuvos» išleistą,
1952 m. Kalendorių - Metraš
tj, kuris išeis dar prieš Nau
jus Metus.
Jį galima įsigyti «M. L.» ad
ministracijoj, klebonijoj, šven
tadieniais prie bažnyčios ir
pas «Musų Lietuvos platinto
jus.

— Lietuvių Sąjungos Brazi
Ii jo je 20 metų sukakties mi
nėjimas ir Naujųjų Metų suti
kimas bus gruodžio mėn, 31
d. 22 vai. Mokoje, rua Lituanin 67.
Pakvietimus galima gauti
pas S-gos valdybos narius,
arba užsisakant j;per telefoną
514275.

Pamaldos
Kalėdų šventėse Vila Ze
linoje:
Kalėdų naktį 12 vai. Pie
menėlių mišios, kurių metu
giedos Bendr. choras Kalėdų
giesmes.
Kalėdų dienoje pamaldų
tvarka taip kaip sekmadie
niais.
Vila Anastacijoš lietuviams
pamaldos bus gruodžio 29 d.
Pamaldų metu giedos Bendruo
menės choras.

— Klebonijos statybai p. P.
Šimonis paaukojo 600 kruzeirų. Iš pirmiau surinkta 5.892
kruzeirai.

Taigi Statybos fonde
yra Cr $ 6491.
Už aukas d t kojų

Ar kas pasikeis, jei mirs
Stalinas?

jau

Kun. P. Ragažinskas
Klebonas

PAŠTO DĖŽUTĖ
Levio,kienei, EI. Baziliauskienei, M. Lazauskienei, J.
Masiuliui, Ad. Bučinskui, J.
Janulevičiui, Adolfui Kairiui.

— šią savaitę išėjo iš spau
dos šiais metais paskutinis
« garnio» numeris. Turinys
įvairus ir aktualus.
Ateinančiais metais «Gar
nys» lankys skaitytojus kada
norės ar galės. To priežastis
- lėšū trukumas.
— Praėjusį pirmadienį São
Paulo prefektuos kultūros da
pertamento atstovas prof. Bi
ro Mendes, buvo atvykęs pas
p: Ambrozevičių pasižiūrėti
būsimos lietuvių parodos eks
ponatų.
Kultūros departamento at
stovui parodyta keletas dail.
Stančikais - Abraitienės ir
A. Kairio kūrinių. Atstovas
labai domėjosi lietuviškais
audiniais, tautiniais drabužiais
kuriuos buvo atvežusios pa
rodyti p.p. Remenčienė ir
Vinkšnaitienė.
Paroda bus galerijoj Pres
tes Maia nuo 15 ligi 31 d. ko
vo mėnesio,

Apskritai, visa bolševizmo
sistema yra tokia, kur viskas
paremta teroru, prievarta, pro
pagunda, gąsdinimai'. Ten
viskas turi eiti pagal nusta
tytą liniją ir direktyvas. Va
karuose daug kas galvoja,
kad jei numirtų Stalinas, tai
bolše izmas Sovietų Sąjungo
je ir visur kitur žlugtų
Tai yra utopija. Stalinas
gali ir mirti, net visas K re m
liūs su politiniu biuru pasi
keisti, bet niekas tenegalvoja, jog su tuo kartu žūtų ir
bolševizmas, - sako žmonės
gerai jį pažinę.
į jų vietą stos kiti. Ir toji
pati sistema bus laikoma po
liau, o «nukrypėliams» laks
tys galvos nuo pečių.
Komunistinėj sistemoj eina
kontrolė po kontrolės, šoferis
seka savo viršininką etc. tam
ir yra sugalvotas visus tas
žvėriškumas. Milijonus paver
gtų žmonių tegali išgelbėti
tik milžiniškas sukrešimas iš
šalies, pats bolševizmas sa
vaime nesubyrės, ir jo viena
propaganda per radiją nie
kas nenuvers.
Žmonių spontaniškas suki
limas jų tikinimu, yra taip
pat dabartinėmis sąlygomis
neįmanomas. Kad ir mūsų tė
vynėje savojo krašto laisvei
išsaugoti daroma, kas galima,
tačiau Lietuva viena Maskvos
vis tiek nenugalės
Užtat tos milžiniškos grės
mės akyvaizdoje, kur bolše
vizmas kala ginklus likusiam
laisvam pasauliui nušiaušti,
visi, kam rupi savo krašto
laisvė, ir turi telkti draugėn
visas jėgas, nesiskaldyti, dirb
ti vieningai.

' 1951 m, gruodžio 22 d.

Memorandumas UNO
gen.sekretoriui
Tremtinių delegacija suda
ryta iš Lietuvos, Latvijos, Es
tijos. Lenkijos, Rumunijos,
Vengrijos i. Čekoslovakijos
atstovų, buvo priimta genera
linio UNO sekretoriaus Oahen
kuriam įteikė kolektyvinį me
morandumą, apie masines gy
ventoju deportaciją atstovai!
jamuos kraštuos.
Atstovai prašė šį memoran
dūmą perduoti ir UNO atsto
vams.
— Sąliginai išlaisvintas iš
Tito kalėjimo Belgrado arki
vyskupas buvo aplankytas spe
dalaus Vatikano atstovo .mon* Silvio Oddi.

— Argentinos peronistų laik
raštis «Democracia» siūlo Bra
zilijai, Čilei ir Argentinai su
daryti Pietų Bmerikos konfe
deraciją.

Reta proga!

Pigia kaina - geromis są
lygomis - su didele fregezija

Parduodamas Baras

Av. Zelina 518
Tartis ten pat vietoje.

Geromis sąlygomis

Patogioje vietoje

Av. Zelina 495

PARDUODAMAS

BARAS - BILIJARDAS
Smulkesnių informacijų ga
lima gauti vietoje.
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Vincas Krėvė

Iručių Vakaras
Mėnesiena. Kieme šalta, žverblų ir tylu. Tik
tvora kaikada sutreška nuo šalčio, tai šuo kie
me suamsi kartą kitą ir vėl nutyla, tai sniegas
sugirgžda einančiam po kojų.
Ar šuo suloja, ar tvora suterškina, ar snie
gas sugirgžda — kiekvienas balsas toli nuskamba
įšalusioj tolumoje.
Rambio pirkioj buvo niauru ir tamsu.
Pas krosnį žibinte rūko skala ir leido mir
gančią, unksnėtą šviesą.
Senė Rambienė stovėjo pas krosnį, poteria
vo ir traukė kriukaite slizikus, o mažas anūkėlis.
Vikčiukas, čia pat stovėjo, prisilaikydamas viena
ranka bobutės suknelės, kitos pirštus sukimšęs
burnon ir pasistiepęs žiūrėjo, kaip bobutė, trau
kydama iš krosnies, metė niekotaitėn karštus sli
zikus.
— Bobule, duok man vieną sliziką, tą ma
žiuką, mažiuką:.. — neiškentęs paprašė anūkas.
— Kad karšti jie,-anūkėli: apdegs! rankeles.
Vaikas palêido sijoną ir užėjo už kito bobu
tės šono, kur stovėjo niekotaitė, ir išsitraukė pa
tikusį sliziką. bet tasai buvo tikrai karštas. Vik
čiukas pūsdamas jį pilna burna, prispaudė ranko
ve zliziką į pilvą, o kita ranka užraitojo marški
naičių sterblę ir sugrobė jon savo lobį...
Linksmas, kad gavo sliziką, nubėgo į lovą,
kur sėdėjo motutė. Ten pasistiepė ani josios ko
jos plaksno, kurį jam atkišo motutė, kaip lieptu
užkopė ant lovos, atsigulė pasieny, už motutės
pečių, ir ėmė gardžiai velėti sliziką.
Alena, Vikčiuko motutė, sėdėjo ant lovos ir
supė už raikščių lopšį. Lūpos krutėjo - matyt ji
meldėsi, poteriavo. Akys, įsmeigtos vienon vieto'i,
lyg ji stengėsi toli, kažkur už šaltos lygumų be
kraštės, pamatvti kažinką, buvo užsiašarojusios.
Ji nieko nei matė, nėi girdėjo, kas dėjosi aplin
kui, net kaip pravirko lopšy vaikas.
___
— Alena, argi tu nematai, kad vaikas nusi
klostė?
Alena apklostė vaiką margomis patalėlėmis,
antklodėle ir supė toliau, bet vaikas nesiliovė

verkęs.
— Užmik, užmiK, vargdėnėli mano mažas,
užmik, našlaitėli, prisiverksi, bus dar laiko tėve
lio netekusiam, kol didis užaugsi, — migdė ji grau
džiai motutė: paskui ji atsigulė ant lopšio ir davė
jam krūties...
Durys prasivėrė; trobon įritavo šaito oro vo
lai, lyg garai ar tiršta migla, pakriko pirkioje ir
pranyko. Lyg debesy įėjo pirkion piemuo, apsi
rengęs kailiniais ir giliai ant ausų užsimovęs ke
purę.
Jis grįžo iš pirties, kuri buvo net pačiam so
džiaus gale, toli nuo namų ir kitų ūkio trobesių.
— Ačiū už šilimą, — prabilo jis. įėjęs pir
kion.
Jam niekas nieko neatsakė
Nusirengęs piemuo išsiėmė iš stalčiaus šu
kas, sušukavo sau galvą ir, priėjęs arčiau į ži
bintą, ėmė trinti nagu, kas pasitaikė ant šukų.
Nelinksma buvo, gūdu ir niauru Rambio pirkioje.
Gedulą ir skausmas skraidė aplinkui, šaipėsi iš
tamsių kumpų, šešėliais mirgėjo ant sienų...
Ó kieme buvo šalta, žverbla ir tyku; tik tvo
ros traiškino nuo šalčio, bei kur ne kur karią
sulojo šuo...
Susvyravo durys ir pirkion įėjo senas Ram
bys. Jisai atsinešė šieno glėbį ir padėjo jį ant
skruobnių. Nusirengę uždegė lempą, kuri buvo
musių trekte nutrėkta ir kabojo lies bkrobnių vi
durių, ištaisė šieną, kad visur lygu būtų, ir užklo
jo balta paklote.
Vikčiukas jau sėdėjo kampe ir stebėjosi, ką
tokio senelis daro.
Kada senelė atnešė ir pastatė vidury skrobnių lėkštę, kurioj gulėjo kelios spalvotos plokš
telės, vaikas neiškentė ir paprašė:
— Dieduli, duok man šitą raudona.
Rambys atlaužė pusę plotkelės ir padavė
anūkui, o visas kitas suplėšė į mažus kąsnelius.
Vikčiukas pavartė gautą, apžiūrėjo iš visų
pusių, dar pavartė ir atkando kartą ir kitą.
Paskui nubėgo į lovą, kur vis dar sėdėjo mo
tutė ir supė migdė mažutį jo broliuką.
- Motute, motute, prilipo man... -- nusiskun
dė jis ir krapštė pirštu burnoje.
Senė'Rambienė sunešė ir sustatė ant suolo
visą dvyliką valgymų, kuriuos kiekviena ūkininkė

gamino kūčiai. Buvo čia ir silkės svogūnuose, ir
žuvys, ir grybai, ir grucė, ir kisielius, ir slizikai,
ir miešimas, ir daug kitų dar valgymų.
Senis Rambys kiekvieno valgymo atidalino,
kąsneli atlaužė, atkabino šaukštu ir krovė visa
vienan dubenėliu, kuris stovėjo skobnių gale ant
suolo. Visų valgymų paragavęs, dėjo juos atatinkamon skobnių vieton, kaip nuo seniausių laikų
tėvų tėvai darydavo.
Anūkėlis jau vėl rymavo skrobnių gale ir at
sidėjęs stebėjosi, ką gi tas senelis daro.
— Dieduli, kam iu viską kabini tan mažiukan dubenėlio?
— Gyvulėliams anūkėli. Težino ir jie, kad
nūnai kūčia, — paaiškino Rambys anūkui, ir širdį
jam taip suskaudėjo, jog net susiraukė senis, lyg
iešmu jį kas nuvėrė. Atsiminė jisai, kad gyvulių
jau nebėra, kad tvartai stovi tušti, ir nėra kas
kūčia šerti. Visuose tvariose vos viena nokemėžna karvytė užsiliko, kumelšė, kurią dvi savaiti at
gal pirko už pusiakapio rublių, ir viena avis -štai ir \isas gyvulys.
Atsiminė senis.skokis jį nūnai apėmė skaiis^
mas, kai jisai šėrė šiuos savo gyvulėlius. Suplakė
ėdžio glėbį ir be rezginių nunešė tvartan pamesti
karvei ir aviai. Paskui pravėrė senis vieno tvar
to duris — tuščia; o būdavo čia stovėdavo ketu
rios karvės, dabar tik branktai ant saitų pakam
pėse kėpso, o karves karas suėdė Nuėjo kitan
tvartan — ir ten tuščia, štai čia kampe stovėjo
«Šarkė», marčios pasoginė, ją dar telyčia atsiva
rė. Sena jau buvo karvė, bet labai pieninga, ir par
duoti jas gailėjosi...
Ô ten, kitame kampe, stovėjo «Grąžagalvė».
Čia buvo atitverta vieta teliams. Ir ten dabar tuš
čia, o vasarą juk darže bėginėjo trejetas teliukų,
dabar jų nei vieno nebeliko — ir juos karas su
ėdė,
Paskui nunešė šieno’glėbelį arklidėn ir vos
neapalpo senis, taip jam širdį sugėlė. Tokio gy
vulio, kaip pamena, jo arklidėje niekuomet dar
nebuvo. Bet dabar geresnio negausi niekur, ačiū
Dievui, kad nors tokis yra.
O pernai šią kūčios dieną čia stovėjo dve
jetas arkliu ir eržilas, kuris dabar po žiemos bū
tų buvęs ketvirtom Geras buvo kumelys, kito tokio
niekur nesurasi. Davinėjo jam arkliapirkliai net
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EI. Bujokaite

KALĖDŲ NAKTĮ

KALĖDŲ NAKTĮ

Didelis vieškelis. Aušta. Aš vienas.
Žvaigždės, kaip pievoje gėlės.
Skamba Kalėdų varpai Užu miško
Jam — Kūdikėliui.

Su snaigėm žvilgančiom
ir su miškais širmais,
ramybė pamažu, tyliai
pas mus ateis.

Ir sudūmojau aš didžią dūmą:
Kad bučiau aš karalius,
Aš žmonių sieloms duočiau ramumo,
O kūnams — galios.

Laukai, lyg kūčių stalas,
po užklotais baltais,
sniegulės nesulamdęs, nesumynęs
Vaikelis eis.

Nuims altoriai gedulą,
rarotos pasibaigs,
mažytė sniegena nupurtys šerkšną,
kur Jis praeis.

Ir mano žmonės būtų kaip gėlės —
Didelės, skaisčios, gražios,
Ir jie gyventų amžiną šventę
Svajų miražuos.
Pateka saulė, mintį ji pasuka:
- Žiemą nežydi gėlės,
Kas mús gyvenimas?
Jam — Kūdikėliui.

Petronėlė Orintaitė

Gelsvo Lino Žeme!
Kai pražydi vyšnios
Nemuno pakrantėj —
Sakalu pakiltum,
Vyturiu čirentum!

Vakar buvo laisvė
Dirvose artojui,—
Kaip aušrinė skaisti,
Kaip žali atolai...

Šiandien vėl tau veidas
Sopuliu raudonas —
Želia naujas vargas,
Sielvartu lapoja..

Kai pražydi vyšnios
Nemuno pakrantėj —
Sakalu pakiltum
Vyturiu čyrentum.:.

Tai kodėl neradom
Papartėlio žiedo?
— Nelaimingai sesei
Ašarėlė rieda...
Liūdnos tavo gaidos
Gelsvo lino žeme,
Šimtmečius vergavus —
Ką rytojus lemia?
Šiandien tavo veidas
Sopuliu raudonas,
Želia juodas vargas
Kruvinuos dirvonuos...

I iúdnos tavo gaidos,
Gelsvo lino žeme!
Šimtmečiais vergavus —
Ką rytojus lemia?
Graudžios tavo dainos —
Apie vargą gieda
Ir — nebūtą laimę
Papartėlio žiedo...

> Skurdinąs lietuvi,
Sibirus kentėjai...
Baudžiavomis skaudė
Ponai niekadėjai...

SOPAS PRONTAS
PRONTAS EM 5 MINUTOS
PALADAR CASEIRO

HELIO

pustrečio šimto... Gai būtų ir pardavęs, bet sūnus nedavė.
Bijojo paskui, kad nepavogtų jo, ir naktim rakino dvejais
geležiniais pančiais. Ir kodėl jis neturėjo būti geras, jei
Jonukas, kur tik galėdamas, vogė avižas ir šėrė jį. Ne
kartą už tai tekdavo jam nuo tėvo.
Ir atsiminė senis, kaip barė ir net mušti ketino Jonu
ką, atsiminė ir pagailo jam, kad dažnai barniu kankino
savo sūnų. Kas gi manė, kas gi tikėjosi, kad jį tokis var
gas laukia, tokis baisus likimas...
Pernai Kūčios dieną šėrė gyvulius pats ketvirtas, ir
vyrų buvo pilna pirkia: du súnu ir bernas samdininkas,
visi, kaip ąžuolai.
O kur jie dabar vargdėnėliai?...
- Ir taip pagailo jam sūnų ir savęs, kad vienui vienas
senatvėn liko, kaip pirštas, jog vos nepravirko senis. Su
kandęs dantis murmėjo:
— Ne man vienam, ne man vienam... Kitiems dar
prasčiau... Dievas taip norėjo...
Nors lūpos kuštėjo tuos nusiraminimo žodžius, bet
širdis jų neklausė, ir senis juto, kaip sunkiau ji plaka, lyg
maža jai buvo oro. Krūtinėje lyg katės draskėsi, ir aša
ros veržėsi iš akių. Rijo ašaras ir stengėsi, kad nepravirklų, kaip moteriškas; o ji o labiau stengėsi, juo labiau
širdį skaudėjo. Net dantis sugriežė senis...
— Ot gi neverksiu - ir tiek?
Ir neverkė, nepravirko.
Gamino Rambys kūčią šeimynai ir gyvuliams, o šios
nelinksmos mintys plaukė, kaip bangos upėje, vienos ki
tas sekdamos, vienos kitas vydamos, ir graudus jausmai
ėdė jo širdį... Lovoje pas lopšį sėdėjo apsiašarojusi mar
ti ir supė vaiką, o kampe pas lentyną senė Rambienė
merkė miešiman slizikus, poteriavo ir dažnai šluostė ran
kove senas akis... Senis piktai žvairėsi į jas, nes jisai ne
kentė ašarų, o dar labiau nemėgo, kad tos ašaros jį vers
te vertė pravirkti. Dirstelėjo senis į verkiančią marčią, į
savo senę ir lyg votį sau sužeidė...
— Na, eikite gi... - prabilo Rambys, pabaigęs savo
darbą, patsai atsisėdo ant suolo, skobnių gale, kur sėdėjo
jau daugel daugel metų. Tą vietą jis užėmė tėvui mirus.
Manė, kad užims ją vyresnysis sūnus, tik jam mirus.
Atsisėdęs senis paėmė plotkelės kąsnelį ir persižeg
nojo...
— Teleidžia Dievas sulaukti geroje sveikatoje links
mesnių Kūčių, — prabilo jisai ir atkando plotkelės.
Piemuo ir Vikčiukas sėdėjo už skobnių ant suolo,
moterys susėdo ant uslano. Skobnys buvo didelės, ilgos,
pagamintos didelei šeimynai, ir gūdu buvo vos keliems
^užu jų sėdėti.

,

Maironis

Senovės Daina
Oi neverk, motinėle, kad jaunas sūnus
Eis ginti brangiosios tėvynės!
ir pavirtęs kaip ąžuolas girių puikus,
Lauks teismo dienos paskutinės.

Taip nelaužyk sau rankų, kaip beržo Šakas,
Kad laužo surūstintas vėjas,
Tau dar liko sūnų, kas tėvynę praras,
Antros neišverks apgailėjęs.
Ten už upių plačių žiba mūsų pulkai,
Jie mylimą Lietuvą gina,
Kam nusviro galva, danguje angelai
Vainikus iš deimantų pina.

Visi valgė plotkelės tylėdami, tik skala pas krosnį
traiškino ir šešėliai mirgėjo ant sienų.
— Kur mūsų vaikeliai dabar? Kas jiems, Dievuliau,
kūčią pagamino? — neiškentusi graudžiai prakalbėjo Rarnbienė. *— Gal jų net gyvų nėra, gal jų tik kaulelius jau
vejas purto!
Ir ašaros nukrito iš senės akių, kaip rasa, nuriedėjo
per senus, surūkusius, garankščiuotus veidus net šaukštan.
— Ar gal, Dievuliau, sužeisti kažkur pagelbos šau
kiasi ir prisišaukti negali?... — pravirko mani.
— Ar nenutilsi tu! — rūsčiai subarė ją senis.
Alena, kaip buvo atkandusi silkės kąsnį, taip ir pa
springo juo. Metė šaukštą ir, uždengusi delnais akis, nu
bėgo į lovą. Ten įkimšo pagalvin veidą, sutriūbavo, užsi
kvatojo, verksmu paspringo, drebėdama'visu kūnu.
Neiškentė dabar ir Rambienė, paleido balsą ant visos
pirkios, numirėliškai marčiai pritardama, raudodama.
Vikčiukas pamatęs, kad motutė veikia, ir bobulė ver
kia, susirangė kampe ir gailiai uždainavo, trindamas kum
ščiukais ašarotas akis, o lopšy jam pritarė mažas broliu
kas.
Tik vienas piemuo, padėjęs šaukštą, dajrėsi į visas
šalis ir svyravo, ar ir jam verkti, ar ne.
— - Ar nesiliausite staugusios! — šuktelėjo Rambys
ir piktai trenkė šaukštą viduriu skobnių.
— Suvalgyti neduodate kūčios! Ir be jūsų staugimo
sunku! — pasakė tyliau.
Jaučia senis, kad gerklėje lyg kažkokiskamuolys ko
pa vis aukščiau, ankščiau, tajoja smaugia... — Vienas aki
mirksnis • ir pravirks senis, kaip net moterys beverkia.
Stvėrė Rambys kepurę, kailinius, lyg ’ubai įpykęs,trink
telėjo durimis ir nuėjo priemenėm Ten pasirėmė į ušėką,
prikniubo ir užtriūbavo taip, jog net sena krūtinė sudiegė,
Pajuto senė Rambienė savo vyro skausmą, suprato,
kad širdies skauda išvijo jį iš pirkios, ir išėjusi viena ran
ka apkabino jo kaklą, o antra glostė jam galvą, tarytum,
ramino savo mažą anūkėlį...
— Tai, Mariute, prisigyvenova! Auginova vaikelius
ir senatvėje likova du vienu, kaip pirštu...

Lietuviai Olandijoj
Olandijoje mažoji lietuvių
kolonija buvo nežinoma ir už
miršta. Joje nėra nė vieno vi
suomenininko, nei lietuvio ku
nigo. Tik du, kitur išemigra
vę lietuviai - tremties drau
gai, nepamiršo Olandijoj gy
venančių draugų. Jų dėka ši
kolonija buvę aprūpinama
lietuvišku spausdintu žodžiu.
Anglijoje gyvenąs Juozas Astašauskas siuntė šiai koloni
jai «Britanijos Lietuvį», «Tr
emtį» ir retkarčiais knygas,
o Amerikoje gyvenąs J. Ma
čiulis du metus siuntė «Drau
gą». Tokiu būdu ši kolonija
žinojo, kaip gyvena lietuviai
kituose kraštuose.
Vokietijoj gyvenančio tau
tiečio J Sakalausko pastan
gomis šiai kolonijai pavyko
užmegsti ryšius su kun. J De
dinų, kuris š/m spalio 14 d
aplankė Olandijos lietuvius,
atlaikė pamaldas, paskaitė
paskaitą ir apskritai, supažin
dfno su darbo sąlygomis ki
tuose kraštuose.
Tai buvo pirmas įvykis, ka
da po keturių atsiskyrimo me
tų ši kolonija susirinko ben
droms pamaldoms ir išgirdo
lietuvio kunigo prasmingą ir
paguodžiantį žodį. Po pamal
dų kukliam pobūviui susirink
ta J Kleivinio bute. Arbatė
lės metu kun. Dėdinas pain
formavo apie galimybes emi
gruoti kitur, paskaitė/išsamių
žinių apie dabartinę padėti
pavergtoje Tėvynėje.
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MARTINS & SIMKUS
AVENIDA

PAIS

DE

BARROS,

smtiih

MEKANIKOS DIRBTUVE
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 & FILUOS
Telefonas (recados) 3-0710

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

I MPORTAÇÃO — EXPORTAÇÃO

RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 275 — 7 AND. — SALA 73
TEL. 34-7482 — SÃO PAULO

į

f
|

Escritório: - Av,

Churchill,
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Galima gauti pačių naujausių ir įvairiausių rūšių
prekių. Čia gali pirkti batų, skry
heliu, elektros gaminių. Didelis
,ĄŪ--:3
pasirinkrinkimas radijo aparatų,
O
o
radijo vitrolų. Taip pat turi ir
O 0^
naujausių plokštelių. Čia yra
radio laboratorija įrengta pagal naujau
sius teknikos reikalavimus, vedama
prityrusių specialistų, atlieka visus
taisymo ir reformavimo darbus.
Prie pat autobuso Nr. 93
sustojimo vietos.
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PRAÇA 5ÂD JOSÉ, 1 - S. DAU.O
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Rio de Janeiro

1110

Em Minas Gerais:

__ — — - —----- - -----------

=

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

•iii

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

71

JAC JCKGE
aprengia

vyrus nuo galvos iki

kojų

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

IŠ FABRIKO TIESIA! VARTOTOJUI.

SOPAS PRONTAS trpr
PRONTAS EM 5 MINUTOS T

paladar

TC'. ■•
Caseiro r • C

iMiDUfiririAĮ

B

IE CCMEKCIC IDIE
MA TIE IL 1'0^ IS J LTD*.
FABRIKAS IR RAŠTINĖ

KRAUTUVAS:
U

Rua São Caetano, 526
Rua ôão Caetaru., 510
Fene 35-32ÔO

J1

ĮKURTA 1890 MrTAIS

V1ENINTE1 JAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS
L I N D O Y A

SCHMIDT

Priimami pakvietimai į namus — Senų portretų reprodukcijos
RUA

SÃO

CAETANO,

447

— TEL.

4-5576

—

SÃO

São Paulo

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.
GAMINIŲ PLATINTOJAI

PAULO

IIKMaWJ CAIRIK1IEIRII ltda

ALIO! ALIO! Vila Anastacio!
'

Rua Javaés 719
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Išpildo meniškai įvairius foto darbus. Specialybė padidini
mams tamsiuose tonuose ir sepia, spalvinimai aliejiniais
dažais ir pastele.

ARTHUR

☆

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!...

MM

Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, kurio
puikų veikimų j žmogaus sveikatą jau visi yra vien
balsiai pripažinę. Pabandykite, įsitikinkite ir visa
dos naudokite!
RUA DINO EULNO, 795 a 835
TELEFONES : 51-4019 e 51-2223

Caixa Postal 3967
SÃO PAULO
ft

6
LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

MŪSŲ LIETUVA

Pusi. 6

15 vai. ruošiama Kalėdų Eg
lutė su meniška programa ir
Kalėdų Seneliu.

Baigė gimnazija.
Šiais metais do Carmo gim
naziją baigė Juozas Vaikšnoras, Albertas Šiaudžiouis ir
Fernandas Tijūnėlis.
Visi trys baigusieji tęs to
liau mokslą Cclegio.
— Pirmaisiais mokiniais va
rosi Danutė Bortkevičiūtė ir
Vyt. Navickas, kurie mokosi
Bragança miesto gimnazijose.

— Alg. Bortkevičius, kuris
mokosi mažoj \j São Paulo ar
kivyskupijos kunigų semina
rijoj grįžo porai mėnesių pas
tėvus Vila Belon atostogų.
Taip pat atostogauja ir semi
nacistas J. Bajarúnas, kuris
mokosi Minas Gerais vieno vie
nuolyno priruošiamoj semina
rijoje.

— Paruošiamasis kursas,
curso de admissão, seselių
pranciškiečiij gimnazijon pra
sidės tuoj po Naujų metų. In
formacijų gauti prašoma kreip
tis į gimnazijos direktorę se
selę M. Juliją, rua kampos
Novos 19 arba telefonu 3 0558.
Ateimnč’ais metais veiks tik
dvi pirmos klasės: berniu
kams ir mergaitėms.
— Š:ą savaitę iš Belo Ho
rizonto São Pauls je lankėsi
kam Dr. Zenonas Ignatavičh s
kuris prieš pusę metų iš Po
mos Ritų Kongregacijos yra

atsiųstas į Belo Horizonte ar
kivyskupijos seminariją pro
fesoriauti.

— Gruodžio mėn. 18 d. Vi
la Zelinoje mirė, pernešusi
daug operacijų ir kentėjimų
Elena Makarevičienė 48 metų
amžiaus. Velionė paliko nuliū
dusį vyrą Antaną, dukterį Ge
nę, sūnų Kazimierą, brolius,
seseris, anūkus
Palaidota
Quarta Pârada kapuose.
.Velionė buvo uoli Liet. Kat.
Moterų Draugijos ir Maldos
Apaštalavimo narė.
Septintos dienos egzekvi os
už a. a. Elenos Makarevičie
nės vėlę bus ateinantį pirma
dienį gruodžio mėn. 24 d. 8
vai. Vila Zelinos lietuvių baž
nyčioje.
— Už a. a. Veronikos Masienės vėlę trisdešimtos die
nos egzekvijos bus šį šešta
dienį gruodžio 2? d. 8,30 \al.
\ ila Zelinoje,

— Gruodžio mėn. 22 d. Vi
la Zelinoj bus ši’ūbas Juozo
Lesevičiaus su Bronislova Če
katįene.

— Gruodžio mėn. 29 d. mai
nys aukso žiedus: Henrikas
Kazokas su Gene Bražionyte,
João de Alencar su Ona Ju
rėnaite. Balys Greičius su
M rija Bočyte. Vincas Jušins
kas su Birute Gutauskaite,
Albinas Jočys su Ona Beraišyte.

Oficina de Modelos

PARDUODAMA ŪKIS
(Sitio) iš 8 alkierių 6 kl. nuo
Piedade ánt kelio S. Paulo Pa
rana. Gyvenamas namas vais
medžių ir Cr$15 000 00 vertės
eukaliptų. Del smulkesnių in
formacijų kreiptis: Piedade
Rua Coronel Pereira, 52

Padėka.
Rio de Janeiro Lietuvių Są
jungos «Dainava» Valdyba šiuo
reiškią nuoširdžią padėką vi
siems atsilankiusiems į jos su
ruoštą š/m lapkričio 17 die
ną lietuvišką vakarėlį ir tuora
kaip moraliai taip materialiai
tas Valdybos pastangas parėmusiems
Taip pat nuoširdžiai dėko
ja visiems savo triusu prsidė
jusiems šį vakarėlį ruošiant.
O ypatingai tai ponioms: A.
Dubauskienei. P. Kumpienei
ir M. Jaselifinienei, paruošusioms skanius bufeto patieka
lūs ir jais rūpestingai pasi
linksminimo dalyvius vaišinu
sioms. Poniai O. Laškauskienei lūpestingai padabinusiai
dalyvius gražiomis gėlėn is
ir sėkmingai pravedosiai pel
ninga loteriją Panelei Z Las
kiusl-aitei nupaišusiai daug
gr-ii», programų vakarėlio
prisiminimui. Ponui St. Dutkui nuotaikingais armonikos
garsais paįvairinusiam prog
ramą, ir gyvai priminusiam
Lietuvos gegužynių laikus. Ir
Ponui V. Petroniai nemoka
mai atspausdinusiam pakvie
timus.
Šis pasilinksminimas paja
mų davė Cr $ 6.431 00, išlaidų
padaryta Cr$5.018.50, tuo bū
du «Dainava» gryno pelno
apturėjo CrSl 412,50.
Valdyba
— Dr. Vinco Kudirkos var
do mokykloje. Mooc >. rua Lituania 67, gruodžio mėn. 25 d.

ge girnnĮ
laiką gtlBWSRSWBaafflH
nais metais ėjo be suklupimų
iš klasės klasėm Ateinančiais
metais pradės Colegio kursą.

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

Fernandas, Vyto ir O- os
Tijūnėlių sūnus, šį mėnesį bai

PARDUODAMAS NAMAS rua
B n r. 33. Vila A d adė už orfa
nato susideda .tis iš 2 miega
mų kambarių, virtuvės, vonios
ir priekvje - armazenas. In
formacijų galima gauti vietoje

IŠ ANKSTO RUOŠKIS Į L. R. K. BENDRUOMENĖS
CHORO 15 METŲ JUBILĖJINĮ
I

£ C N C £ IRT A-V A £ A £ A
į

j
=

kuris įvyks sausio mėn 19 d.
Sociedade Ginástico Paulista. R. Couto Magalhães 280
Pakvietimus galima įsigyti pas Bendruomenės choro
valdybos narius, choristus, V. Zelinoje V. Tijūnėlio
bare, klebonijoje ir Avenida São João 233. prieš di
džiuosius pašto rūmus, Juozo Karpavičiaus siuvykloje

TECELAGEM DE UNHO E ALGODÃO "BALTICA”
THIiEŠEV ÍC1 US
BALOG LT DA.
Gamina staltieses lino Belga įvairaus didžio, medžiaga
vyriškiems ir moteriškiems kostiumams. Lovatieses med
vilnės ir šilko (Raion). Priima užsakymus. Parduodama
vietoje fabriko kaina, lietuviams didelė nuolaida
São Caetano do Sul — Travessa São Francisco, 202
São Paulo

para fundição e

Marcenaria!

PETRAS ŠIMONIS
BRAIŽYTOJAS MODELISTAS

Įvairiausi modeliai ma
šinų lydinimui!
BALKONAI, VITRI
NOS IR KOMERCINIŲ
ĮSTAIGŲ ĮRENGIMAI!

VISI

KITI MEDŽIO
DARBAI!

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

Radio PÈrbtBJVé ir Laboratorio
AILCBICDAjf SIDIIIKA
RUA BENJAMIN CONSTANT, 103

—

SOPAS PRONTAS 1
PRONTAS EM 5 MINUTOS
PALADAR CASEIRO

KELIO

E

São Caetano do Sul

INDUSTRIA METALÚRGICA "INDO3" LTDA.g
Rua Benjamim Constant, 122 8.° andar salas 801/2 Fone 23-3867 ,8, Pau'c
® Fabricação de Carros tanques para transporte de combustíveis
• Tanques subterrâneos para gasolina, oleo, etc.

• Turbinas Hidro-eletricas para diversas capacidades
• Bombas, baldes e carrinhos para oleo e graxa

•
Reg’strado no C.R.C. sob o n o 551

AVENIDA ZELINA, 749 — VILA ZELINA — S. PAULO
Aberturas de firmas
Encerrcmertcs de firmas
Transfe. encias de firmas
Contrair s na Junta Comercial
Distratos na Junta Comercial
Escritas Fiscais
Escritas Comerciais

Contratos de locação
Cartas de Fiança
1 equerirr.er.tcs
Balanços
Alvarás diversos
Seguros de Fcgo e
Seguros de acidentes

HORÁRIO das 8 às 19 horas.
i||ii||ii||li||li||li||li||ll||it||ii||ii||ii||ii||li||li||li||li||ll||li||ii||ii||ii||ii||ii||ii||<i||iil|ii||ii||ii|lii||ii|)li|lii||ii||ii||ii||ii||.i||ii||ii||ii||li||ii||i

Parafusos e ganchos especiais para telhados de cimento amianto

• Ganchos e pinos para isoladores

• Niples de 1/2" a 4" cônicos e paralelos.

