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IV METAI

EaWG IL4JIMIÈJ NAILIJIĮJ'DJE 052 MIETUJCJIE
l^radedânt penktuosius
MettiS
-----1947 metų Kalėdų šventėms pasirodė pirmasis «Musų
Lietuvos» numeris São Paulo mieste, sveikindamas Brazi
lijos ir pasaulio lietuvius — savo busimuosius skaitytojus,
rėmėjus ir draugus. Nedidelis būrelis leidėjų ir redakci
jos darbo talkininkų be ilgų svarstymų, bemažko, pasku
bomis išleido į pasaulį naują lietuviškos spaudos atstovą.
Net pilna: neapsvarstę, kokios bus naujojo laikraščio są
lygos ir ūkiškos išsilaikymo galimybės. laikraščio leidėjai
vadovavosi v ena mintimi: juo greičiau turėjo būti užpil
dyta Brazilijos lietuvių visuomenės spraga — išleistas
laikraštis, kuris šioje didelėje ir svarbioje lietuvių išeivi
jos kolonijoje prabiltų didžiosiomis raidėmis savo pirmuo
siuose puslapiuose apie vieną ir bendrą pasaulio lietuvių
dirbą ir kovą — savo tautos laisvės atgavimą.
Ypatingai š;s reikalas pasidarė gyvai jaučiamas, kai
Maskvos agentai visoje eilėje užsienio vietų savo eili
niam propagandos darbui griebėsi taipgi ir musų spaus
dinto žodžio. Kaiknr jis p įsirėdė tiesiais ir aiškiais iš ru
sų kalbos išverstais su vietiniais žodžiais, kaiknr — prisi
dengę tariamu bešališkumu: nei balta: nei raudona Juose
būdavo duodamos «Pravdos» žinios užsieniečiams ir neži
nojimu bei gandais paverčiamos rusų komunistų varomas
Lietuvos genocido nusikaltimas. Tuo búdu turėjo būti nu
tildyta sąmonė ir protas tųjų, kurių nepasiekia tikroji so
vietinės propagandos priemonė — enkavedisto šautuvo
buožė.
Karo metu iškeltoji tariamoji sovietų amerikiečių
draugystė buvo gerai sovietinės propagandos išnaudota,
kuri dengdamosi dar net iki šiandien juo garsesniais antinacistiniais, o dabar ypatingai pamėgtais «taikos» šūkiais
sugebėjo ne tik pas m is bet ir pasaulyje sėti kontūziją
ir nesusigaudymą.
Po karo gana didelė naujų lietuviškų laikraščių ben
druomenė įvairiuose musą išeivijos senuose ir naujuose
kraštuose kartu su senaisiais laikraščiais, nesustojusiais
per karą, vieni b ilsu ir g Pin* ii iškėlė savo balsą, kad
gintų kankinamos tėvynės teises, kad išvilktų aikštėn vi
sus niekšiškus sovietinio siautėjimo nusikaltimus nelaimiu
guose kraštuose po raudonosios okupacijos padu. Nieko
daugiau nebijo ir nekenčia sovietinis okupantas kaip bran
gios tiesos žodžių; pasislėpęs už geležinės uždangos jis
atskyrė ir atitvėrė ir musų tėvynę nuo viso pasaulio akių.
«Mūsų Lietuvos» laikraštis prieš keturis metus įstojo
į didelė lietuviškųjų laikraščių bendruomenę, įsijungė į
bendrą mūsų spaudos darbą, skatinamas tų pačių minčių
ir idėjų, kuriais ir šiandien be nuomonių skirtumo gyve
na pasaulio lietuvių spauda.
Ši darbą «Musų Lietuva» pradėjo kaipo Brazilijos lietuvių spaudos atstovė. Keturis metus «Mūsų Lietuva» lan
kė savo skaitytojus, skelbdama savo Brazilijos skaityto
jams bendrosios lietuviškos kovos reikalus, o pasaulip lie
tuviams — žinias apie mūsų įnašą ir pasiryžimus bendra
jame pasaulio lietuvių gyvenime.
Pradėdami penktuosius metus, mes dar stipriau tiki
me savo idealais, mes tikime jais juo labiau, kai jaučia
me ir patiriame, kad vis daugiau mūsų skaitytojų buriasi
kartu, didindami mūsų visuomeniška šeimą.
Šios mūsų laikraščio visuomeniškos šeimos augimas
mus skatina ir duoda pasitikėjimą mūsų ateities darbu.
Mes pradedame penktuosius metus, gal būt, dar su dides
niu noru ir džiaugsmu ir viltimi dar stipriau žengti vis
tuo pačiu keliu, iš kurio neiškrypome nei vienam momen
tui per pastaruosius metus.
Pradedame taipgi Naujus 1952 Metus
Širdingai sveikiname savo skaitytojus ir bičiulius ir
linkime daug laimės kiekvieno asmeniškame gyvenime
Mesgi pasiryžę matytis kiekvieną savaitę ir ateinančiais
metais su visais savo skaitytojais.

Žiema

VISAME PASAULYJE
— Prieš Kalėdas Brazilijos
kardinolai ir vyskupai paskel
bė ganytojišką laišką, kuria
me nagrinėjamos šių dienų
gyvenimo problemos. Tarp jų
darbo ir kapitalo santykis, pra
gyvenimo brangumas, žemės
reforma, bėgimas iš žemės
ūkio į miestus, žibalo proble
ma-nacionalizacijos klausimas
darbininkų dalyvavimas įmo
nių pelne, valstybės interven
cija mokyklose ir kiti klausi
mai. Katalikų bažnyčios sočia
linę doktriną Brazilijos Episkipi.tis pritaiko gyvenamojo
momento problemoms išspręs
ti.

— Brazilijoj kritus vatos
ūkiui, vyriausybė suvaržė jos
išvežimą, kad netrūktų vidaus
rinkai.
- Rio de Janeire prieš šven
tęs šiais metais krautuvėse
buvo mažiau išparduota kaip
praėjusiais metais.
- Kalėdų švenčių išvakarė
se Brazilijos prezidentas Getulio Vargas suteikė Brazili
jos darbininkams «dovanų»
- pakėlė “salario minimo",
nes lig šiol daugelio darbiniu
kų atlyginimas nebuvo propor
cingas pragyvenimo brangu
mui.
— Metalurgijos fabrikų dar
bininkai São Paulyje streikuo
ja, reikalaudami Kalėdų prie-

do - vieno mėnesio algos. Kai
kurie fabrikai reikalavimą pa
tenkino. ^Mieste streikininkai
demonstravo. «Pasivaikščioji
mo» metu neįvyko jokių inci
dentų. Darbininkai pasiryžę
streikuoti ligi laimėjimo.
— Brazilija grįž prie mai
šytos duonos, nes savų kvie
čių neužtenka, o užsienio rin
koje jų irgi yra trūkumas. Į
kvietinius miltus bus maišo
mas tam tikras procentas man
diokų miltų.

— Prancūzijos parlamentas
turi sunkumo su ateinančių
metų biudžetu. Išlaidos daug
didesnės už pajamas. Biudže
to išlyginimui vienintelis ke
lias yra didinimas mokesčių.
Parlamentui paduotas svarsty
ti plačios amnestijos projek
tas, ypatingai liečiantis nu
baustuosius už bendradarbia
vimą karo metu-su vokiečiais
Kaip žinome nukentėjusiu skai
čiuje buvo ir garsusis Pran
cūzijos maršalas Petain.

— Prezidentas Trumanas
paskyrė Amerikos Ambasado
rium Maskvon Georges Ken
nan.

I
A.fA. Seselei Marijai Juozupai mirus,
Seselių Pran<?iškiečių vienuolynui liūdesio valandoj

nuoširdžiai užjaučia

«Musų Lietuva».
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L. K. Bendruomenės Choro Rėmėjus
ir Prtėtelius nuoširdžiai sveikina
Naujų Metų proga ir linki laimės

^Bendruomenės Choras

Lietuvos nacionalinė
M.Mažvydo biblioteka
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Lietuviai,
šiž.v'-r'-'s.

SUKILKIME PRIEŠ TYLĄ IR KLASTĄ
Visi UNO sesijos darbų ste
bėtojai konstatuoja, kad joje
tiek apie Lietuvą, tiek ir ki
tus bolševikų užimtus kraštus
visai nekalbama, nepaisant
pavergtųjų tautų Vašingtone
padarytų
žygių deportacijų
klausimu. Negana to: laisvojo
pasaulio tautų ir jų atstovų
akims nukreipti nuo paverg
tųjų tautų padėties, Maskvos
agentai ir jų suklaidinti vaka
rų piliečiai yra užtvindę UNO
įstaigas ir atskiri} tautų dele
gacijas laiškais «už tatką».
Taikos trokšta visa žmoni
ja ir pavergtieji. Tačiau tik
ra taika tegalimą laisvėje. At
gavus laisvę pavergtiesiems,
ateis ir. pastovi taika.
Prieš tuos, kurie laikos var
du nori pridengti vergiją ir
klaidinti t tikos ištroškusi pa
saulį, turime prabilti mes,
laisvėje esantieji, už tuos, ku
rie negali kalbėti.
Kviečiame PLB atskirų
kraštų ir visų kitų organiza
cijų vadovybes bei atskirus
žmones kreiptis į UNO dele
gacijas. Parodyti, kad Jvjsas
sovietinis rėžimas vra ištisas
ir
nuolatinis
nusikalamas
prieš UNO Sandorą, prieš
Žmogaus Teisių Dekleraciją
ir prieš Genoc'do Konvecija,
vykdomas UNO nario - SSSR.
Atkreipei vakarų dėmesį į vie
ną ar kelis konkrečius to rė
žimo darbus pavergtoje Lie
tuvoje. kurie rašantiems ge
riau žinomi asmeniškai ir per
gyventi — i klastingą 1940
m. birželio 15 d. okupacija, į
«liaudies seimo» rinkimų klas
tolimą, i 4940 m. suėmimus ir
1641 m. masines Sde.portacijas
(34.260 asmenų), į sovietų ma
sines žudynes (Rainiai, Pra-

vėniškės, Červene ir kit.), į
antros okupacijos kalinimo,
masinių deportacijų (550 000),
priverstinas kolektivizacijas,
visų laisvių mindžiojimo fak
tus.
Raštas turi būti protestas
prieš tą vergijos padėtį ir pra
šymas.

2.

ištirti padėtį vietoje

3. imtis priemonių paverg
tų tautų ‘žudymui sustabdvti
ir grąžinti tams tautoms lais
vę ir taiką.
Per UNO kreipiamės j lais
vojo demokratinio pasaulio
sąžinę, kad jis pakeltų balsą
prieš tautų naikinimą, nes ty
Įėjimas dėl ištisų tautų žudy
mo artina jam tą patį liki
mą.
Rašyti trumpai ir aiškiai
prancūzų, anglų, ispanų ar
gyvenamo krašto kalba. Pasi
rašyti vardais ir pavardėmis,
organizacijos vardu, nurodyti
adresus. Raštus siųsti skyrium
duodamais adresais. Nuorašus
siųsti vietos lietuvių bendruo
menės vadovybėms, kurios
prašomos apie tai painformuo
ti VLIKą.
Reikalas svarbus ir skubus:
jis turi būti įvykdytas iki
1952 m. sausio 15 d.
Tuo pačiu metu mes kreipiams i kitų pavergtų ir lais
vų tautų autoretitetingas iš
taigas, kviesdami jas solida
riai savo priemonėmis pra
vesti šią demokratinio pašau
lio kovos akciją už Tiesą ir
ir Taiką Laisvėje.

Paryžius 1951 m. gruodžio 18 d.

M. Krupavičius
VLIKo ir V. Tarybos p’rm-kas

ALRK Federacijos
Suvažiavimas
(Atkelta iš 4 pusi.)

b. Lietuviu Kultūros Institūtas nra^omas ffrtimi asiu
laiku imtis iniciatyvos ir organizuoti išleidimo bent trijų
mokykloms vadovėliu: lietu
viško katekizmo, lietuvių k-.l
bos ir Lietuvos istorijos.
5. A LR K Federacijos tary
ba. didžiai įvertindama kata
likiškos spaudos
reikšmę
skelbia snaudės platinimo va
ju nuo š/m gruodžio t d. iki
j952 m Vasario 29 d.

6. ALR\ tarybos suvažiavi
mas turėdamas galvoje, kad
Lietuvos laisvinimo
darbo
sėkmingumui privalomas vi
sų lietuviškų institucijų glau
dus bendradarbiavimas, svei
kina VLIKo pastangas nusta
tyti pastoviai bendradarbiavi
mo organizacijai su veikian
čiais Lietuvos diplomatiniais
atstovais, kurie, kad ir r.esijausdami VLIKui subord’nuo
ti, esamose sąlygose savo m i
sijai sėkmingai vykdyti pri
valo organiškosios tautos at
stovybes, kokia yra VLIKas,

S

1. prabilti pagaliau apie
bolševikų pavergtuosius kraš
tus UNO forume,

.1 Brazai t’s
Užsienio Tarnybos vald.

atramos ir pasitikėjimo, ly
giai kaip ir VLIKas privalo
savo žygiams atatinkamų pa
siuntinių talkos.

b. Taryba nepritaria. w h‘s
tiniams p. St; Lozoraičm kės.
lams navertinti VLIKą ir ne
teisėtais tntulais savintis fun
kcijas. kuris teisėtai teguli
klausyti iš tautos kilusiai Lie
tuvos vyriausybei.
c.Taryba reiškia ^pritari
mą ALTo pirmininko p. L.
Šimučio ir “’sekretoriaus Dr.
Grigaičio tuo reikalu pada
rytiems žygiams ir reiškia
apgailestavimą dėl gkai ku
rios spaudos su tuo pradėtu
užgaulingu jų asmens puoli
mu.
d. Taryba sveikina VLIKą
pasižada visomis jėgomis ben
dradurbianti VLIKo pastan
gas išlaisvinti visiems mums
brangią Tėvų žemę.
Sveikinimus taip pat pasiųs
tas m in. Pr ^•ideikiui’
«Taryba sveikina Tamstą,
kaip nnnriklaasomos Lietu vos
atstovą šiame krašte, džiau
giasi Tamstos ligšiolinėmis
pastangomis brangiosios tėvu
žemės laisvei atgauti ir linki
Tamstai vieningai su VLTKu
ir toliau energingai ginti Lie
tuvos reikalus».

Lietuviai Pasaulyje
—• Dail. Telesforas Valius
priimtas tikruoju nariu į Ka
nados Grafikų Sąjungą. /J oje
sąjungoje iki šiol tėra tik 70
narių.

Šis paveikslas priklauso su
organizuotam Mindaugo krikš
lo sukakties ciklui. Paveiks
lo mecenatas - prel. M. P. J u
ras.

— Dail, P. Puzinas dalyva
vo Los Angeles miesto meti
nėje parodoje, kurioje buvo
išstatyta apie 500 darbų.
Dail. Puzinas buvo ir paro
dos jury komisijos narys. Pa
rodos metu buvo surengta
Įvairių paskaitų ir pasirody
mų. Dail. P. Puzinas demon
stravo portreto ir peizažo ta
P'l-

— Nelės Mazalaitės apysa
ka «Mėnuo - vadinamas me
daus», jau baigiama spausdin
ti. Knyga turės apie 250 pusi,
leidžia
«Gabijos» leidyklą
Brook lyne.

— Rugsėjo antroje pusėje
po didelių vargų ir [susijaudi
nimo penkioms Coveniryje
(Anglijoje) gyvenusioms šei
moms pavyko išemigruoti į
Kanadą. Gautomis žiniomis
keturios šeimų galvos '«nega
vusios kito darbo išvyko žie
mos sezonui miško darbams.
Reikia pastebėti, kad ir tie
kurie labai gerai mokėjo an
glų kalbą, arba net turi kitas
specialybes, negalėjo šiuo me
tu Kanadoj susirasti kitokio
darbo.

— Vokietijoje Ventos lei
dykla atspausdino kun. A. Sa
baliaiisko kelionių knygą, ku
ri tuoj pat bus pasiųsta gį vi
sus kraštus.
Baigia spausdinti ir A. Vai
čiulaičio rinktinius raštus, ku
riems įvadą parašė prof. J.
Brazaitis,

— Bernardo Brazdžionio s
Vytės Nemunėlio dvi knygos
išėjo prieš Kalėdas. Tai senai
laukta «Meškiukas RudnosiųV a s >; i r Pietų V ėjai is»

—

Algirdas

suredagavo

Puskepalaitis

ir išleido

kai «Únsere Seime» (Musų
Balsas).
Leidinys skiriamas prusų
lietuviams, kalbantiems vokiš
kai. Paskelbtoji medžiaga vai
zduoja lietuvių sąjūdį prieš
nacių įsistiprinimą.

Mirė Viktoras
Kamantauskas
Lapkričio 1 d. Norwood,
Mass, šird es liga mirė žino
mas daugelio knygų autorius
ir vertėjas kalbininkas ir pe
dagogas Viktoras Kamantuos
kas.
Velionis gimė 1899 m. spa
lio 16 d. Rumšiškiuose, Kau
no apskr. 7 metų su tėvais

atvyko į Ameriką, kur išėjo
privalomus mokslus ir 1919
m. įstojo į Yale universitetą
New Havehe. Pasižymėdamas
neų įprastais gabumai studija
vo svetimas kalb.s ir įvai
riuose Amerikos klasikinių
kalbų ir universiteto skelbia
muose konkursuose laimėda
vo pirmąsias vietas.
1921 m. jis grįžo į Lietuvą
susipažino su garsiuoju lieluvių kalbos profesorium Kazi
mieru Būga, susižavėjo jo
paskaitomis ir pradėjo jas hm
kyli. Tuo pačiu metu iš angįj| kalbos išvertė ir pirma kny
gą «Lobiu sala». 1923 m išva
žiavo j MpntpelTer universite
tą. Pranrūzijon: 1924 m. grįžo
į Lieto vą i r įsi jut; gė į ^vieti
ni > darbą, dėstydamas anglų
ir lietuvių kalbas Plungės ir
Telšių gimnazijose

Mokytoja

vo iki 1928 m Tais pačiais
metais buvo pakviestas į už
sienių reikalų ministeriją, kur
redagavo angių kalbos raš
tus. o vėliau buvo paskirtas
Eltos vyriausiu redaktoriumi.
1939 m. siunčiamas Lietu
vos konsulu Į Liepoją, Latvi
jon. Bolševikams užėjus ir
sulikvidąyus konsulatą, grįžo
į Lietuvą ir pradėjo dirbti
kaipo anglų kalbos lektorius
Vytauto Didžiojo Universite
te.
V. Kamantauskas, turėda
mas fiįoįogįnius’gatumus, be
savos lietuvių kalbos, laisvai
naudojo dar 12 kalbų, ir šias
žinias jis panaudojo įvairiems
darbams, kurie praturtino mū
sų rašti„ą.

— Čelistas Saulius pasirašė
sutartį su dideliu Denvery,
Colorado, simfoniniu orkes
tru.

— Kompozitorius fJ. Gaide
lis baigia rašyti sonata smui
kili ir fortapionni. Partitūros
rankraštis užima 33 pusla
pius.
— Dail. K. Žoromskis, ku
ris šiuo .met11 Chicagoie restoruoja senus paveikslus, bai
gė piešti paveikslą «Mindau
go pasiuntiniai pas Inocentą
IV».

SOPAS PRONTAS
FRONTAS EM 5 MINUTO5
PAtÁBAR CASHRO

Briedžiai prie Kuršių Marių
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BRAZILIJOJE
KALĖDŲ EGLUTĖ MOKOJE
Dr. Vinco Kudirkos vardo
mokykloje, Kalėdų dieną bu
vo surengta Eglutė su meniš
ka programa. Programą atli
ko jaunieji lietuvių kalbos pa
mokų lankytojai.
Pirmiausia scenoje pasiro
dė jaunučių choras, vedamas
muziko Liudo Ralicko, sudai
nuodamas dainelių ir dvi gies
mes. Paskui, spalvingais spar
nais, plaštakė Mirna Braslaus
kaitė grakščiai pašoko plaš
takės šokį ir padeklamavo ei
lėraštį Rikardas Braslauskas
drąsiai išdrožė publikai eilė
raštj «Šimtą metų aš gyven
siu». Nijolė Pupienytė šoko
tango ir deklamavo eilėraštį
«Graži šalis» ir «Gimtinė». Ge
nė Ratauskaitė gražiai pade
klamavo «Pasiilgau linelių» ir
ir Aldona Kaškevičiutė jaudi
nančiai padeklamavo «Vaka
ro saulutė. Elena Samulytė
įdomiai pašoko valsą, o Jonė
Bratkauskaitė maloniai pa
skambino pianu «Šviesos re
fleksai». Taipogi dvi seserys
Jonė ir Danute Narušytės
švelniai padainavo duetą «Va
skros naktys».
Šokių vadovė Marija Vagnerytė pašoko solo «Vengrų
Rapsodija» ir dalyvavo drau
ge su Elena Samulytė, Nijole
Pupienyte ir skautu Jonu Ba
jorinu čigoniškam šokyje «Pa
vydulys». Marija Vagnerytė
ne' tik tinkamai paruošė šo
kiams mergaites, bet ir pati
šokyje padariusi nemažą pa
žangą. Be to, sugrojo pianu

«Coisas do mundo».
Šioje Eglutėje taipogi daly
vavo jaunučiai svečiai iš Vi
la Belos ir Vila Zelinos. Adė
lė Gervetauskaitė pašoko «Co
pelią», Aldona Boguslauskaitė padeklamavo «Meškiuką
Rudnosiuką», 4 metų Asta Vin
kšnaitytė vaikiškai pasisakė
«Aš mergaitė, kaip pupa», 5
metų Rimgaudas Jūra vyriš
kai išdrožė ilgą eilėrašti «Kur
bėga Šešupė» ir Nijolė Bortkevičlutė pasirodė su eilėraš
čiu «Mažytė žemė». Pranešė
ju buvo Pranas Mažietis. Eg
lutę pagerbė savo atvykimu
ir Lietuvos konsulas p. Alek
sandras Polišaitis.

«Dainavos» balius

rio

DE JANEĮRE.
1951 m. lapkričio 17 d. Lie
tuvių S-ga Dainava miesto cen
tre surengė tikrai lietuvišką
pobūvį. Nebuvo tiesa orkestro
nes trūksta lietuviškų gaidų,
o sambų norėta išvengti bet
užtat vitrola grojo daug lietu
viškų plokštelių. O ir p. St.
Dutkus pagriežė armonika. Ba
lių jis atidarė taip mums mie
lu suktiniu. Kaip yra patirta,
tai pirmą kartą Rio de Janei
re buvo taip pradėtas balius.
Buvo graži loterija su gražiais
fantais. O p. O Laši- auskieitė
parengė labai skoningai gėlių
puokšteles gėlių valsui. P lė
Laskauskaitė nupaišė tikrai
gražias programas lietuviško
vakarėlio prisiminimui. Geros
nuotaikos svečiai gausiai au

kojo. Buvo ir lietuviškas, bu
fetas. Lietuvos atstovas Dr.
Meieris išlošė loterijoj didelį
tortą, kuriuo pavaišino visus
esančius svečius. Keista, kad
«Žinios» rašo, kad baliuje bu
vo mažai svečių ir be rmotai
kos. Buvo kaip tik priešingai
nes dalyvavo ir reti subuvimų
lankytojai kaip Lietuvos ats
tovas Dr. Meieris ir kolonijos
kapelionas kun. Janilionis
Rijietė.
— Gruodžio mėn 27 d. po
staigaus susirgimo Samaritano ligoninėje mirė seselė Ma
rija Juozupa, kilusi iš Poços
de Caldas. Velionė vienuoly
nai! buvo įstojus prieš keturiusmetus. Už a. a. seselės
Marijos Juozupos vėlę septin
tos dienos egzekvijos bus sau
šio 3 d. 7 vai. Vila Zelinoj
lietuvių bažnyčioj.

Paieškojimas.
Ieva Kalinauskaitė, kilusi iš
Vievio valsčiaus, Vievininkų
kaimo, Trakų apskrities, pa
ieško savo dėdžių: Zigmo Ma
leckio ir Miko Maleckio, kilę
iš Kietaviškių valščiaus, Kie
taviškių kaimo, Kaišadorių aps
krities. Abudu gyvena Š. Ame
rikėje. Paieškomi asmenys
arba apie juos žinantieji, pra
šomi atsiliepti šiuo adresu:
Ieva Kalinauskaitė
Caixa Postai, 371 - São Paulo
Brasil.

PARDUODAMA ŪKIS
(Sitio) iš 8 alkierių 6 kl. nuo
Piedade ant kelio Š. Paulo- Pa
rana. Gyvenamas namas vais
medžių ir Cr$15,W)0,GG vertės
eukaliptų. Del smulkesnių in
formacijų kreiptis: Piedade
Rua Coronel Pereira, 52
SKUBIAI REIKALINGI į me
kanikos dirbtuvę šaltkalviai (sereleiro) atlyginimas geras
kreipi s: Av. Zelina, 714 - fun
dos.

- Gruodžio 25 d.
Vila Zelinoje, smar
kiai
važiuojančio
dviratininko
buvo
sunkiai sužeista 73
metų senutė Domi
cėlė Balčiūnienė, ku
ri buvo tuojau nu
gabenta į Šamarita
no ligoninę.

Geromis sąlygomis

Patogioje vietoje .

Av. Zelina 495
PARDUODAMAS

BARAS — BILIJARDAS
Smulkesnių informacijų ga
lima gauti vietoje.

EMBALAGENS
PARA LÂMPADAS
PAPEL ONDULADO
para uso em laboratórios
e perfumarias.
Papel em bobinas
impresso para uso diversos.

SEPÍL
Indúsrria de Embalagens de Papel
R. Alfredo Mata, 500 — S. PavJo
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REIKIA BALDŲ? KREIPKIS į TAUTIEČIO
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J. L. Galinskas Ltda.

I

|

BALDŲSANDĖLĮ.

g

PARDUODAMAS NAMAS rua
B nr. 33. Vila Adade už orfa
nato susidedantis iš 2 miega
mu kambarių, virtuvės, vonios
ir priekyje - armazenas. In
formacijų galima gauti vietoje

Į

AV. DR.

GIACAGLIN1, 71-C

—

V. ALPINA.
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Nelė Mazalailė Krūminienė

ItauRė
Vladas Brunone gimė šitame mažame mies
telyje ir išaugo į berniuką. Vienuoliką vaikų išug
dė našlė motina, ji stūmė juos per vargą į me
tus, kuomet pradeda tikti piemeniu. Kiekvienas
išeidamas palikdavo daugiau erdvės lūšnoje ir iš
sinešdavo dalį vargo, o duodavo šiek ties para
mos. Gal dėl to vienuoliktasis neturėjo taip labai
skubėti, jam net užteko laiko eiti į mokyklą ir
— kaip motina vėliau sakė — ten jisai sugedo.
Jis galvojo, kad turi mokytis ir daugiau, tiesiog
be galo mokytis, ir lakstė pas mokytojus ir skai
tė daugybes knygų, ir kiekviena įsigerdavo į jj
kaip liga — kalbėjo motina.
Ne, čia nebuvo kur daugiau mokytis, gimna
zija buvo gerokai toli, ir kaip galėjo jis ten pa
kliūti? Ar motina nešiotų ant pečių jam maistą?
Ar užsidirbtų jis pats, kaip ne vienas, mokydamas
kitus, jeigu pats dar taip mažai žinojo? Tačiau
jis nebuvo nė minutės nustojęs tikėti, jog šitai
ateis, šitai, kad jis išvažiuos ten, ir tam jis rinko
pinigus. Jie augo jam vasarą uogų krūmuose ir
ant lazdynų, ir dygo su grybais, ir jis nešiojo į
stotį keleivių lagaminus — ach, daug ką! Ir pini
gai byrėjo į jo delną, smulkus, neužmatomi.
O tuo laukimo tarpu jis bėgiojo pas mokyto
jus ir skaitė knygas. Tada, kai jis turėjo šešioliką metų — pasirodė pirmasis laimėjimas — taip
galvojo motina, kuri jau buvo nustojusi vilties su
laukti iš jo ko nors protingesnio: senasis laiška
nešys pasikvietė j savo padėjėju. Kas tai yra pa
dėjėjas? Senis sėdėjo ištisą dieną arbatinėje —
čia rinkdavosi vyrai iš valsčiaus raštinės ir kitų
įstaigų: tai nebuvo vieša karčiama ir jos traktie
rius, tačiau jis gaudavo išgerti kiek tiktai norėjo
ir niekas negalėjo jų apšaukti girtuokliais. Jie
kalba apie politiką ir svarbius valsčiaus reikalus,
ir laikas seko, tarytum bunkos. Ir berniukas laks
tė po gatves ir namus su pilnu krepšiu: žmonės
jau buvo pridėję įprasti skaityti laikraščius, ir
daugelis iš n uobodum-) rašė nemažai laiškų.
Taip jis zujo per namus ir duris, patenkintas
ir kapinas gerų vilčių. Abudu pašto atstovui buvo
pamėgę šitokį darbo pasiskirstymą.

Ir pasitaikė taip, kad po trejų metų senasis
ir rytmečiais nunešdevo juos mergaitei, drauge
gavo palikimą — nedidelį ūkį kitoje parapijoje
su jos tėvo laikraščiais. Jinai pradėjo žiūrėti į jį
ir išsikėlė tenai, o Vladas Bruknė taip buvo įpras
keistu žvilgsniu — pastebėjo jis. Ir vieną kartą,
tas savo įstaigoje, jog tapo vienintelis ir teisėtas
kai jis skubėjo kaip visuomet — ji staiga ištiesė
laiškanešys.
ranką ir sulaikė jį.
Devyniolika metų. Savo senuose sapnuose ši
Ilgas dienas jis buvo galvojęs: kaip užkal
tokiu amžiumi jis turėjo būti baigęs gimnaziją.
bins ją, jis sudarydavo savo mintyse sakinį ir vėl
Kai jis gulėdavo užsimerkęs, prieš miegą, kai jis
griovė jį, kad sustatyti geresnį. Ir kai dabar jis
eidavo ilga, retais namais apsodinta gatve -- jis
matė, kad ji kažką pasakys jam — jis laižė savo
galvodavo apie universitetą. Jis studijuos senąsias
lūpas, jos buvo per daug sausos, ir kiekvienas
kalbas, jis keliaus į tolimus kraštus, jis dalyvaus
žodis, patekęs į jas turėjo sudžiūti.
ekspedicijose prie atkasinėjimų senųjų amžių. —
— Jūs esate nuostabus vyras, — prataria ji,
O, jo studijos neduos nė grašio, bet jis svaigo,
žiūrėdama į jo kaktą. — Aš matau, kaip jūs eina
galvodamas apie visa tai. — Ir jis kietai rinko
te keliu, skaitydama.- laikraščius. Jūs tikrai pasipinigą tam tikslui, jis sunkiausiai remdavo moti *-darysite kas nors didelio. — Ir ji padavė jam sa
ną, nors mylėjo ją labiau už vyresnįjį dešimtuką.
vo ranką, o kai jis ėjo pro duris, ji ėjo arti jo ir
ir du bar jis sulaukė devyniolikos metų. Ka
tyliai ir greitai pasakė:
da, kada gi pagaliau ateis jo laikas. Kada jis va
— Aš žinau, tai jūs rašote man. Ir aš žinau,
žiuos į ten, kur gali mokytis, juk jis kasdien kar
kad negali būti gražesnių laiškų.
toja visa tai, ką moko, tarytum rytoj būtų egzami
Jis stovėjo, negalėdamas atsisukti, ir jo šir
nai. Kada? — Ach! Jau yra daugiau kaip pusant
dis plakė labai garsiai, dėl to jis vos galėjo gir
rų metų, kaip jis peršoka laiką. Ne, jo svajojimai
dėti mergaitės balsą.
nesikeičia, jis vis teberegi save abiturientu, mato
— Aš nemotu! pasakyti, ką aš jaučiu, skaity
save studijuojantį — tačiau iš šito miestelio jis
dama, bet jūs daug galite duoti savo žodžiais. Ne,
nebegali išvažiuoti. Nes tie pusantrų metų yra
aš tikrai nemoku, — sumišo ji. — Taip, jūs visai
tie, kada jis įsimyli felčerio dukterį Danutę. Ir jo
nekalbate apie save ir mane, ir visdėlto, aš visą
meilė auga drauge su metais, kaip sveikas ir stip
laiką žinau, kad tik apie mane kalbate. Ir tai yra
rus kūdikis. Tačiau toji meilė, ji buvo tyli, kaip
taip puiku Sudie! — sako ji ūmai ir užtrenkia
nebylė. Kai jis nešiojo jos tėvo korespondenciją
duris.
— dažniausiai jo mergaitė atidarydavo duris, ji
Jis išeina svyruodamas.
tiesiog į savo rankas paimdavo iš jo popierius, ji
Kitą dieną jie pasikalba truputį — jis jau ga
šypsodavosi, dėkojo ir vėl uždarydavo duris. Ir jis
li išsižioti Ir kitą kartą vėl. Ó paskui buvo taip,
galvojo apie kitą rytmetį, jis. drebėjo, kad gali
kad jis pasėdėdavo ten truputį, ir buvo, kad jie
nebūti kas nunešti — ir tokios dienos būdavo ūka
išeidavo drauge vaikštinėti vakarais. Jie šoko ge
notos, nors saulė lipo jam ant nugaros
gužinėse vasarą, ir žiemą vakarėliuose.
Mergaitė buvo užaugusi čia pat, ji ir mokyk
Iš&iblaškęs ir duosniai davinėjo jis motinai
lą lankė šičia, vėliau išvažiuodavo į gimnaziją.
savo algą, ir taisėsi sau naujus apdarus, ir seni
O paskui jai, iur būt nusibodo mokytis, ar ji ne
galvojimai nušviesdavo jo galvą labai retai, kaip
buvo labai stipri — ir dabar nuolatos gyveno pas
paklydęs vėlyvas žaibas.
tėvą. Taip, ji buvo truputį vyresnė, metais ar po
Dabar jis turi dvidešimt dvejus metus, yra
ra buvo vyresnė už jį — gal dėl to vaikystėje jis
suaugęs vyras — begales kartų yra bučiavęs šitą
nepastebėjo jos. O dabar mylėjo. Ir tokį ilgą lai
mergaitę ir galvoja, jog jie turi apsivesti. Yra ga
ką jam užteko to. ką jis pats savyje turėjo jai
limas dalykas — ne, visiškai tikras, jog jis gaus
-- tačiau, kai jam buvo dvidešimt metų, pasidarė
paaukštinimą, jam nebereikės nešioti laiškų — jis
kažkaip, kad jis parašė jai laišką. Ant jo buvo
bus valdininkas ir sėdės įstaigos viduje. Ir užtat
uždėtas pašto ženklas ir antspaudas, ir jis pats
jie pasikalba tarpusavy su mergaite ir artimaisiais
nunešė jį, tartum svetimą. Ir taip pasikartojo ke
dėl netolimų vestuvių.
•
letą kartų — kad jis rašė juos vėlais vakarais,
Tai dėl šito ji ir išsiruošė pas tetą į Kaun4
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Pro tėvelio dvarą joja
Kareivių daugybė,
Patogiausių bernužėlių,
Lietuvos grožybė.

M. VINKŠNAITIENĖ

Musu Metai
Krenta rudeninis lapai nugeltę,
Pavasariais — žiedai obelų.
O ir dienos, o ir metai krenta —.
Ir jų surinkt jau negaliu.

Vadas tarė: liki sveika,
Mano mergužėlė,
Lauki manęs pargrįžtančio,
Balta lelijėle.

Einu žeme, skrendu vėju,
Ponia esmi viso svieto, —
Linksma, soti, nors nešėju,
Kur nulekiu, ten man vieta.

Ale ant jus žiūrėdama,
Jūsų piktą opsėjimą,
Giedu visuomet verkdama,
Gailystą man didi ima.

*
Kodėl tarp jūs tankios zvados,
Nors razumni esa,t žmonės,
Ustavičnos barnys, zdrados,
Neturit tarp savų malonės.

Prie klevelio, rūtų darže,
. Rankas prirymojau,
Trejus metus bevargdama,
Akis pràraudojau.

Dūzgia staklės tėviškės seklyčioj:
Iš gijų margi raštai pinas.
Mūsų dienos, tartum, aštuonyčiai!
Metai — margiausias kilimas!

Aš jums tokią duodu rodą,
Gyvenkit kaip mes — paukšteliai,
Nebus tarp jus žėdnų zdradų,
Prapuls visi neprieteliai.

Tyrais slenka karavanai dulkėti,
Smiltyse pėdsakai išdyla —
Ir metai keliauja iš lėto,
Tik jų aidas ilgai nenutyla...

A. Strazdas

Šniokščia kalnais viesulai greitieji,
Horizontu debesys nuplaukia.
Ir mūs dienos vis lekia paveju! -Nieks jų atgal neprišaukia.

GEGUŽĖLĖ

Gegužėlė ko kukuoji —
Sėdėdama aukštam medy?
Ar bėdas savo rokuoji, —
Ko taip smūtnai labai giedi?

Pavargę laivai mariom irias.
Toli jų uosto švyturys, f
Ir mūs metai nuleis kartą bures
Ir po vieną kažkur išlaipins...

Dirvos tavo ag užartos,
Duonos nei druskoa neperki,
Pievos visuomet nupjautos. —
Kogi taipo gailiai verki?
Nors nesėji anei pjauni,
Anei sunkiai prociavoji, —
Vienok valgyt visur gauni
Kur tik sparneliu užmojį.

Visa skaisti, visa graži,
Brangus tavo aprodymas.
Žydi padabniai ant rožių,
Bá aprėdė pats gimimas.

ŠIAURUS VĖJAS BAISIAI ŪŽIA

Atsakė tai gegužėlė:
Aš ne’pverkiu bėdos mano, —
Ba esrai valna paukštelė,
Neturiu ant savęs pono.

Šiaurus vėjas baisiai ūžia
Per žalią girelę,
Juoda žemė dreba dunda
Vakarų šalelėj.

SOPAS PRONTAS

I

PRONTAS EM 5 MINUTOS
PALADAR CASEIRO

E

— ji norėjo parsivežii gražų 'apsivilkimą, be to,
giminaitė žadėjo jai dovanų, ji išbuvo ten porąz
savaičių ir grįžo pavargusi ir linksma —ji turė
jo daug pramogų mieste. Jis džiaugėsi, kad jo su
žadėtinei buvo gera, — taip, kitaip nevadino jos
save širdyje, nors dar nebuvo pasimainę žiedais
— gerai, kad ji pasilinksmino ir motė gražių da
lykų. Tuojau artėjo adventas, ateis Kalėdos, ir jis
galvojo: per šitas šventes mes jau būsime jauna
vedžiai.
Šita mintis darė jį subrendusiu ir pilną ma
lonių rūpesčių ir atsakomybės. Jis mašinaliai skir
sto laiškus ir galvoja: ji nori turėti gražų butą
— mes norime — ir kaip bus gera grįžti namo.
Tuojau pamatysiu ją — galvoja sklaidydamas po
pierius — jis tebeturi įprotį džiaugtis, jeigu jos
tėvui yra kas nunešti. Štai yra laiškas ir jo suža
dėtinei — ir pavarto jį, tarsi tai būtų ir jo nuosa
vybė. Ne, ji nedaug gauna laiškų, ir jis jau pa
žįstą kiekvieną rašyseną, jis gali pasakyti, kuri
draugė ar giminaitė rašė jai. Bet šita rašysena
yra neregėta, ir ant laiško žymu Kauno antspaudas.
Kai ji paėmė laišką, jos antakiai kilstelėjo į
viršų, ir jinai padėjo jį į šalį neskaityóama. Ji
visuomet skubiai ir godžiai atplėšdavo voką, ir
dabar jis susijuokė:
— Žiūrėk, kokia tu pasidarei kantri.
Ji patraukė pečiais ir tarė:
— Ar eisim šį vakarą čiuožti?
Ir šitaip jis užmiršo laišką. Tačiau jam pa
sidarė truputi nejauku, kai po keturių dienų atėjo
kitas, panašus į pirmąjį. Jis laikė voką tarp pir
štų ir jam atrodė, kad čia yra parašyta švininė
mis raidėmis.
Ji vėl padėjo laišką į šalį ir pradėjo pasa
koti apie vieną tėvo pacientą - - tačiau pro jos
kalbą jis galvojo, kas rašo jai šituos laiškus?
Kas rašo? — klausia jis savęs, žiūrėdamas
jau į trečiąjį. — Kas rašo taip dažnai? Ir nelauk
damas atsakymo? Kad ji nerašo, kas gali geriau,
žinoti? Jis pažįstą kiekvieną jos raidę, kaip jos
akis ir lūpas. Ir jį apima liūdnas džiaugsmas, kad
ji negali pasislėpti nuo jo kontrolės.
Tatrašo vyras — galvoja jis, kai jis paside
da laišką į šalį. Ji atsiremia į tą gelsvą popierių,
tarytum į tuščią stalą, ir lengvai plaukia jos žo
džiai — jis negirdi apie ką. Ūmai ji prisimena
kažkokį reikalą, ir išeidama įsikiša laišką į suk

HELIO

nelės kišenę. — Dabar ji išėjo perskaityti. - gal
voja jis, ir kai ji netrūkus sugrįžta, jis sunkiai,
nesijausdamas kad kalba, klausia:
■— Kas rašo?
— Rūpi? -Sako ji linksmai ir jos žvilgsnis
yra mėlynas ir nekaltas, ji perstatą ištiesia .ran
ką ir paliečia jo kakta:
— Kas gi toks paniuręs! — Ir jis laiko jos
ranką. Jam atrodo, kad jis išsineša tą ranką, taip
yra gera iš šilta jo delne — ir jis varo nuo savęs
mintį: argi tarp meilės turi būti paslapčių? Žmo
nės kurie vienas kitam negali parodyti savo laiš
kų - negali drauge gyventi. Argi ji nesupranta,
kad privalo parodyti?
Ji neparodo jų - ir taip ateina ketvirtis, ir
prie šito jį apima pasiutimas: koks įžulumąš šito
niekšo! Persekioti ją savo laiškais, kas kelinti
diena! Argi tas nežinomas pusgalvis nesupranta
kad ji nenori to, juk ji neatsako.

(Pabaiga sekančiame Nr.)

Posėdyje buvo svarstyta lie
tuvių katalikų organizacijų ir
ir spaudos reikalai. Lietuvių
Bendruomenės JAV organiza
vimas, švietimo klausimai,
Lietuvių Kultūros Instituto rei
Amerikos Lietuvių Romos kalai, katalikiškos akcijos su
Katalikų Federacija, apjun intensyvinimas, vedama kova
gianti katalikiškas lietuvių or už Lietuvos išlaisvinimą ir
ganizacijas ir paskirus asme kt nis, šiemet mini 45 metų su
Tuos klausimus besvars
kaktį.
tarit, pabrėžtas reikalas lietu
Prisiminti tai Sukakčiai lap viams katalikams dar labiau
kričio 15 d. New Yorke buvo sukrusti, išlyginti pasitaikan
sušauktas ALRK Federacijos čius bendrame darbe nesklan
tarybos suvažiavimas. Suva durnus, ieškoti ir siekti glau
žiavusių šiemet/buvo ypač desnio sutarimo tarp seniau
gausu. Posėdyje buvo atsto čia gyvenančių ir naujai at
vaujamos didžiosios lietuvių vykusių, stiprinti katalikišką
katalikų organizacijos, ALRK spaudą ir draugijas, dėti vi
Federacijos apygardos, vie sas pastangas lietuvybei iš
nuolijos ir katalikiški laik laikyti, kreipti didesnį dėme
raščiai.
sį į angliškai kalbančius, bet

ALRK Federacijos Ta
rytos Suvažiavimas

lietuviškai dar mastančius, visomis jė
gomis remti kovą už Lietuvos laisvę.
Tais klausimais buvo priimtus ir atatin
karnos rezoliucijos, kaip svarstymų iš
vados.
1 ALRK F d oracijos tarybos suva
žiavimas kviečia naujus ateivius gau
siau dėtis prie Amerikos Lietuvių ka
talikiškų organizacijų ir dar aktyviau
įsijungti į jų darbą ypatingai skatina
mas jaunimas daugiau įsijungti į lietu
višką ir katalikišką veikimą
b. ALRK Federacijos centro valdy
bos prašoma paruošti projektą ir nu
matyti priemones bei būdus, kaip sėk
mingiau galima būtų prieiti prie angliš
kai kalbančio mūsą jaunimo ir išlaikyti
jame bent lietuvišką dvasią
c. Lietuvybės išlaikymo pastangos
turi apimti visų Amerikos lietuvių visuo
menę, tiek seniau čia atvykusius, tiek
ir naujai atsikėlusius.
2. ALRK Federacijos taryba pritaria
JAV Lietuvių Bendruomenės organiza
vimui ir ragina visą Amerikos lietuvių
katalikišką visuomenę aktingai įsijung
ti j jos organizavimą ir darbus.
3 A IRK Federacijos taryba prašo
visas katalikiškas organizacijas ir vi
sus lietuvius katalikus ir tolian su to
kiu pat uolumu remti BALFą, kad bū
tų galima suteikti pagelbą lietuviams
ligoniams, seneliams, našlėms su ma
žais vaikais ir paliegusiems asmenims
kurių dar liko Europoje apie 5.000 lie
tuvių. nusibaigus tarptautinei globai ir
tremtinių emigracijai. Tautiečiams tei
kiama parama neturi pasibaigti, kol jie
jos reikalingi, o mes išgalime padėti.
4. ALRK taryba prašo L. šimutį, cen
tro voldybos sekretorių, greitu laiku su
kviesti lietuviu katalikų švietimo įstai
gų ir darbuotojų pasitir-imą Chicagoje
ir ten sudaryti pedagoginę tarybą, kūri imtųsi vykdyti Pittsburgo kongrese
1951 m. nutarimus.
(Nukelta į 3 pusi.)
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1951 m. gruodžio 29 d.

mūsų

Pusi. 5

Lietuva

MARTINS & ŠIMKUS
■.
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D E

BARROS,

M EK ANJO S DJRBTUVE
Gaminami f^ajria’usių braižinių vitražai,
vieliniai tinkįaTl, tinkavimui ir tvoroms,
langų stiklų ųpsąųgos, užtvaros, geležinės
durys ir vartai,Lbanguotos skardos durys
pagal mąstą.

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

JONAS nmusos

& filhos

Telefonas (recados) 3-0710

Rua 12 N.o 39 — Vila Zelina
Avenida Zeiina N.o 714 — (iundos)
Caixa Postal 4118 — São Paulo
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I MPORTAÇÃO — EXPORTAÇÃO
RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 275 — 7 AND. — SALA 73

TEL. 34-7482 —

Escritcrio: - Av,

SÃO PAULO
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Galima gauti pačių naujausių ir įvairiausių rūšių
prekių. Čia gali pirkti batų, skry
bėlių, elektros gaminių. Didelis
pasirinkrinkįmas radijo aparatų,
radijo vitrolų. Taip pat tori ir
naujausių plokštelių. Čia yra
radio laborator ja įrengta pagal naujau
sius teknikos reikalavimus, vedama
prityrusių specialistų, atlieka visus
taisymo ir reformavimo darbus
Prie pat autobuso Nr. 93
sustojimo vietos.

PRAÇA SÂQ JOSÉ, 1 — S. PAULO
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94 — II.° and. - sala
Fones: 52-0229 32-6265

1110 — Rio de Janeiro

Gerais:

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

71
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CAJAf
fÃO JCIS2CIE
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.
1$ FABRIKO TIESIAI VARTOTOJUI.

SC|»PAS PRONTĄS
C

Churchill,

PALADAR CĄSEIKO ‘ Ą

HELIO

u

J1

£ COMERCIE) IDE
CAÍ.ÇACCjf MATEÊiONIJ LTDA.
FABRIKAS IR RAŠTINE:

KRAUTUVES:
Rua São Caetano, 526
Rua São Caetano, 510
Fone 35-3260

☆

Rua Javaés 719
São Paulo

ĮKURTA 1890 METAIS

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

ARTHUR

SCHMIDT

Priimami pakvietimai į namus — Senų portretų reprodukcijos
RUA

SÃO

CAETANO,

447

—TEL.

4-5576

—

SÃO

VIENINTE1 IAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS
L I N D O Y A

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINTOJAI

PAULO
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ALIO! ALIO! Vila Anastacio!
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!...

IIRMaWJ CaWKIIEIRII
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 BUENO, 795 a 835
TELEFONES: 51-4019 e 51-2223

Caixa Postal 3967
SÃO PAULO

ltda.

LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTE

6

MŪSŲ LIETUVA

Past 6

bent kurio susirinkusių narių
skaičiaus.
Kviečiami dalyvauti visi na
riai ir kandidatai.
Valdyba.

£

i BOAZILIUO

NAUJI NARIAI.

©

— SUMAINYTI ŽIEDUS sau
šio mėn. 12 d. ruošiasi Algir
das Baužys su Elena Mazurkevičiute.
— Gruodžio mėn. 21 d. Vi
la Zelinoje mirė Apolonija
Prauuškevičienė 73 m. am
žiaus. Kilusi iš Jezno parapi
jos. Paliko nuliudusius sūnų
Jonų ir Oną Žalinkevičieuę.
Palaidota Formoza kapuose.

JAUNIMO STOVYKLA.

Sausio mėn. antroje pusėje
yra numatyta pajūry, netoli
Itanhaen suruošti lietuviams
moksleiviams savaitės laiko
stovykla. Norintieji dalyvauti
stovykloje prašomi iš anksto
užsirašyti ir visas sąlygas su
žinoti pas kun. P. Ragažinską
Vila Zelinoje. arba telefonu
3 0558.

RUOŠKIMĖS PARODAI.

Kaip jau buvo «M. L » rašy
ta Liet. Menininkų Klubo ini
ciatyva ruošiama lietuvių dai
lininkų kūrinių ir tautodailės
paroda kovo mėn. 15-30 dieno
mis. K idangi ši paroda atsto
vans ne vien tik atskirus dai
lininkus, bet visus lietuvius
ir ją ypač liaudies, tautodai
lės meną visų yra pareiga
prie šios parodos pasisekimo
prisidėti.
Parodos rengėjai kreipsis į
visus lietuvius prašydami pa-

rodai eksponatų. Ir tai ne
vien São Pantyje, bet ir kituo
se Brazilijos miestuose gyve
nančių. Įteikti eksponatai ne
prapuls. Už juos ima atsako
mybę rengėjai.
Parodai patalpos kun. P. Ra
gažinsko pastangomis yra gau
tos pačios geriausios São Pau
lyte - Galeria Prestes Maia.
Reikia tikėtis, I a 1 visi ’ietuviai supras šios parodos
reikšmę ir prie jos pasiseki
mo. sulig savo išgalių prisidės.
Sekančiame «M. L.,, nr. bus
smulkesnių informacijų pačių
parodos rengėjų, kur, kada ir
pas ką kreiptis parodos rei
kalais.
LIETUVIŲ S-GOS BRAZ1LIJOJ METRAŠTIS

Lietuvių S-ga Brazilijoj šiais
metais lapkričio mėn. 3 d. at
šventė 20 metų sukaktuves.
Joms atžymėti ir užrašyti nu
veiktiems darbams išleido 56
psl. metraštį su gana gausio
mis iš S-gos gyvenimo ilius
tracijomis. Turiny ilgas apž
valginis straipsnis «Lietuvių
Sąjunga Brazilijoj dvidešim
ties metų bėgyje». Mok. St.
Kubiliūnas parašė istorinio po
būdžio straipsnį «Lietuva». A.
Kedainis rašo apie Kudirką,
St. Vancevičius duoda lietu
vių Brazilijoj gyvenimo apž
valgą. Ir kitoms organizaci
joms duota vietos metraštyje
po kelias ar keliolika eilučių

Oficina de Modelos

1951

Patalpintas taip pat rašytojos
Kardės Pažėraitės beletristi
nis rašynys Du susitikimai.
M Vinkšnailienės ir S Bak
šio - po eilėraštį.
Leidinys daro gražaus jspu
džio. Yra didelis įnašas į Bra
zilijos lietuvių kultūros istori
ją. Kritiškų pastabų ,del faktų
tikrumo ar jų nušvietimo beabejo gali padaryti tie, kurie
tais metais dalyvavo koloni
jos veikime. Yra gausu buvu
šių ir esamų veikėjų nuotrau
kų. Tačiau jų tarpe neranda
me S-gos įsteigėjo Dr. P. Ma
čiulio, buvusio pirm-ko ir nuo
širdžiai keletą metų dirbusio
A. Bagdono, Lietuvos atstovo
prie Brazilij is vyriausybės
Dr. Meierio, p. J. Óiuvinsko...
Metraščio kaina Cr.S20.C0.
SUSIRINKIMAS.

1952 m. sausio mėn. ?0 d.
15 vai. rua Lituania, 67. ša u
kiamas Lietevių Sąjungos Bra
zilijoje visuotinis metinis na
rių susirinkimas.
Susirinkimo dienotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas
ir prezidiumo rinkimas,
2 Valdybos ir revizijos ko
misijas pranešimai,
3. Naujos Valdybos ir Revi
zijos komisijos 1952 metams
rinkimas ir
4. Bėgamieji reikalai.
Nesusirinkus, aukščiau nu
matytam laikui, reikiamo na
rių skaičiaus, tą pačią dieną
16 vai. šaukiamas kitas visuo
tinis metinis susirinkimas, ku
ris bus laikomas teisėtų prie

Naujais tikrais LSB nariais
tapo patvirtinti, sekantieji kan
didatai:
Antanas Ši rūbelis. Vytautas
Sauka, Marijona Jakiūnas, EI
vi ra Dantas, Leokadija Van
cevičius, Uršulė Balkevičius,
Jadvyga Jakubaitis ir Danutė
- Magdalena Sauka.
ATSIŠAUKIMAS

į Sporto S-ga «Lituania» vete
ranus ir rėmėjus.
Gerbiamieji Lituaniečiai
Malonu prisiminti anuos lai
kus, kuomet São Paulyje lie
tuvių jaunimo tarpe ugdėme
ir kėlėme sporto kultūrą. Daug
darbo ir aukų yra sudėta. «U
tuania» kolonijos istorijoj yra
garbingai įrašiusi savo vardą.

Būtų
siems
susirinkti, prisiminti
anuos laikus surengiant kokią
nors šventę ar iškilą. Tokį
susirinkimą siūlau 13 d. sau
sio mėnesio. Apie šaukiamą
susirinkimą malonėkite pra
nešti vieni kitiems.
Taip pat, pasinaudodamas
laikraščiu Naujų Metų proga
ir linkiu visiems liiuanieciams
daug laimės.
J. Januškis.

PAŠTO DĖŽUTĖ
H Nadolskiui, H. Guzikauskui, Z. Levickaitei, P. Kaunui
P. Brazui, V. Bukotai, A. Bliu
jui, L. Jankauskaitei, M. Jana
vielutei, E. Matuzonytei, R. Ge
nevičiutei, J. Pundzevičiui, V.
Kavolių!, E. Šimonytei, E. Stop
kai, D. Valeikaitei, K. Drau
geliui, A. Kairiui, J. Žemai
čiui, J. Valeikienei. J. Paukš
eini, St. Malinavičiui, J. Silic
kui, A. Žibu!, M. Prizmik, A.
Rudys, Vaitiekaitis.

IŠ ANKSTO RUOŠKIS Į L. R. K. BENDRUOMENĖS
CHORO 15 METŲ JUBILĖJ1NĮ

no N € E IK T A-V A Ilk A IK A
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 lINHOE ALGODÃO "BALTICA”
TEIiESEV ICIUS & 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 —
MOD ELISTA S
Įv iiriausi modeliai ma
šinų lydiuiinui!

BALKONAI, VITRI
NOS IR KOMERCINIŲ
ĮSTAIGŲ ĮRENGIMAI!
VISI

KITI MEDŽIO
DARBAI!

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

IPOiHiO Dirtltaivé ir

Laboratorio

ALGIRDĄ/' IIIKIIIKA
RUA BENJAMIN CONSTANT, 103

—

SOPAS PRONTAS
■

PRONTAS EM 5 MINUTOS
PALADAR CASEIRO

1,São Caetano do Sul
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INDUSTRIA METALÚRGICA "INDOB" LTDA.
Rua Benjamim Constant, 122 8.° andar salas 801/2 Fore 33-3867 S„ Paulo

IRM ÁOS

O

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

BAUŽYS

Parafusos e ganchos especiais para telhados de cimento amianto
Ganchos e pinos para isoladores

Registrado no C.R.C. sob o n.° 551

AVENIDA ZELINA, 749 — VILA ZELINA
Aberturas de firmas
Encerramentos de firmas
Transferencias de firmas
Contratos na Junta Comercial
Distratcs na Junta Comercial
Escritas Fiscais
Escritas Corner ciais

S. PAULO

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

HORÁRIO das 8 às 19 horas.

j

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

j
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