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São Paulo lietuviai kreipėsi į 
UNO — —

São Paulo lietuviai, kovodami prieš sovie
tų varomų klastos propagandą už komunistinę 
«taiką», Ęeiškiančįą kapų tylą pavergtuose kraš 
tuose ir vergų darbui stovyklose, savo organi
zacijų susirinkime 6. 1. 1952 priėmė ir pasiun
tė j Paryžių, UNO Ąsemblėjos nariams sekan
čio turinio raštą: str

MÚSU LIETUVA
SA VAJTJNIS LIETUVIŠK OS MINTIES LAIKRAŠTI S

Jornal Lituano «NOSSA LITUANIA»
DIjRiETQ.R PROPRIETÁRIO RESPONSÁVEL;

I)R. JOSÉ FERREIRA CAR RATO
ADRESAS:

Ayenįdą Zelina, 706 — Caixa Postal 37!
SÃO PAULO

Atskiro numerio kaina Cr.S 2,00

V METAI

BRAZILIJOS LIETUVIAI, ĮSIKŪRĘ SÃO PAULO MIESTE, PER SAVO KULTŪROS IR VISUOME
NĖS ORGAN1ZĄCIJAS, SIUNČIA JŪSŲ EKSCELENCIJAI NUOŠIRDŽIAUSIUS SVEIKINIMUS

Churchijio ir Trumano pasitarimai
Lydimas nemažo skaičiaus savo pagelbi- 

ninkų ir n įlydovų Churchills atvyko j Ameri
ką, kur buvo iškilmingai sutiktas ir turėjo vi
są eilę pasitarimų su prezidentu Trumanu.

Oficialus komunikatai pranešė tik labai 
trumpai, kad buvo svarstomi klausimai, kurie 
rūpi abiem kraštam. Mąnoma. jog buvo aptar
ti svarbiausieji šių dienų politikos klausimai, 
ypač bendr >s politikos peik ti is Tolimuose ir 
Viduriniuose Rytuose.

Nuversta Prancūzijos vyriausybė
PranęOzjjog vąltjžią vadovaujama minis

tério pirmininko Pleven buvo nuversta perei
tomis dienomis, kai Prancūzijos parlamentas 
339 balsais prieš 245 atsisakė duoti savo pasi
tikėjimą valdžios šefui. Pagal prancūzų demo
kratijos taisyklas, valdžios pralaimėjimas par
lamento pasitikėjimo bąlsavimuose iš karto 
reiškia valdžios' nuvertimą. Pleven paprašė vai 
stybės prezidentą savo atleidimo nuo pareigų, 
ir dabar prasidės naujos sunkios derybos tarp 
politinių partijų del naujo valdžios sudarymo.

Pleven krito parlamente, kai reikalavo 
valdžios biudžeto išlyginimo reikalams kaiku- 
rių mokesčių pakėlimo ir kaikurių išlaidų su 
taupymo.

RAŠO IŠ KANADOS
Mykolas Janiljpųis, po 4 mėn. gyvenimo 

Kanadoje (Hamiltone) rašo:
— Pirmieji geri Kanados įspūdžiai, susi

tikus su savaisiais ir pradėjus dirbti su neblo
gu atlyginimu, pamažu pasikeitė. Atėjo šaltą 
žiema, daug prisnigo: reikia šiltų rūbų - kai
linių. 0» čia statybos darbai, prie kurių dirbau 
sustojo: vos 2 mėn. teko padirbėti ir dabar 
teks laukti pavasario; gerai dar pinigų turim 
iš Brazilijos, o taip pat Ir savieji neapleidžia. 
Tačiau ir mūsų sūp.ąųs padėtis nekokia, jis 
taip pat bedarbis iki pavasario, nors jam liek 
geriau, kad kaip senas darbininkas gauna be
darbio pašalpos po 21 doj. į savaitę. Sun s 
pardavė anksčiau įsigytą namą ir dabar, jau 
bendrai susidėję, užpirkome didesnį už 8 400 
dol. (kiek įnešė - nepasakytą). Čia turim sau 
patalpas ir dar 4 kambarius pernuorauojam po 
20 dol. už kiekvieną.

— Šiuo metu fabrikuose dirba tik trečda 
lis darbininkų: kiti atleisti ir dar tebeatleidžia- 
mi. Hamiltonaą prisipildė tūkstančiais . bedar
bių. Kadangi į Kanadą dabar laisvas įvažiavi
mas (pakeitė imigracijos įstatymą), tai priva
žiavo daug vokiečių; lietuvių ir kt DP iš Vo 
kietijos, Anglijos, Belgijos ir vis dar tebeva
žiuoja, tai bedarbių skaičius dar didėja. Ver
buojama į miškus, bet mažai atsiranda norin
čių, kadangi ‘jie girdi iš seniau ten dirbusių 
apie sunkias darbo' ir gyvenimo sąlygas. Musų 
Mykolas, jaunas ir stiprus vyras, grįžęs po 2 
metų iš miškų; dabar bronkitu dūsauja ir (lak 
tąrams nuošimčius moka.

Laiškas baigiamas taip:
— Tikrai, visur pirmieji žingsniai sunkūs, 

ypač žmogui be vietos kalbos žinojimo: tenka 
automatu dirbti. Mums dar sunkiau, nes Bra 
zilijoj atpratom nuo šalčių.

Šiais laikais daugybė Maskvos imperializmo agentų, piktam pa
naudodami demokratinio laisvo žodžio teises, užtvindė jąipyąjį pa
saulį aibe atsišaukimų, girdami apgaulingą sovietų režimo taiką, 
stengiasi nuraminti laisvąsias pasaulio tautas, o tuo pat metų So
vietų vyriausybė žaloją sąmonę tų, kurie mėgina pasipriešinti ir 
kovoti prieš komunistų smurto veiksmus.

Jau laikas Sustabdyti sovietų pasaulio užvaldymo planus, ma 
sines žudynes milijonų pavergtų tautų raudonųjų užvaldytuose kraš
tuose, ir nepaliaujamą genocido nusikaltimą prieš nelaimingąsias 
tautas, nelemtai išduotas Rusijos valdžion pasibaigus ąntrpjo pasau
linio karo veiksmams.

Atkreipkite jūsų budrų dėmesį į žemiau išdėstytus faktus, ir 
malonėkite paskelbti juos didžiajame Vieningų Tautų forume:

1. Lietuva ir kitos Baltijos valstybės buvo pavergtos slaptų su
sitarimų pasėkoje, kaip nesenai tapo paskelbta, kurię Ipiyp padary
ti Maskvoje 23 d. rugpjūčio ir 28 d. rugsėjo mėn. 1939 m. tarp Mo
lotovo ir Ribentropo.

2. Šitų pirklybų pagrindu, ir laužydama visaą įškijmingas su
tartis sudarytas su Baltijos valstybėmis, Stalino raįjaonoji armija, 
1940 m. liepos mėnesį, okupavo ir pavergė Lietuvą, Latviją ir Esti
ją, su Hitlerio pritarimu.

3. Iki šios dienos sovietai naikiną mūsų tautos žmones, žudy
nėmis, areštais, teroru, ir masiniais trėmimais į Rusijos giluipą, o 
į mūsų kraštus gabena rusų ir mongolų kolonistus;

4. Protestuodami prieš šituos genocido nusikaltimus lietuviai 
Šaukiasi į visą civilizuotą pasaulį, prašydami:

a) kad Rusijos bolševikams butų uždrausta naikinti Bal
tijos tautas;

b) kad pagal pasirašytus Atlanto Čarterio ir Vieningų 
Tautų dėmius Lietuvos, Latvijos ir Estijoą nepriklau
somybė būtų atstatyta;

c) kad sovietų vyriausias delegatas prie V. T. Vyriau
sios Ąsemblėjos Paryžiuje, ANDREI VIŠINSKIS būtų 
paskelbtas karo nusikaltėliu pagal keturių galybių ka
ro tribunolo nuostatus Niuremberge, kaipo asmeniš
kai kaitas agentas, paruošęs ir įvykdęs neišprovo- 
kiiotą užpuolimą ir nepriklausomybės užgniaužimą 
Latvijos respublikoje, kartu su G Dekanozovu --Lie
tuvos respublikoje ir su gen. Ždanov’u (kuris jau mi
ręs) - Eatijos respublikoje.

Tikėdami jūsų garbinga parama šioje did io teisingumo bylo
je, mes pasiliekame

su didžia pagarba

e pas. Kun, K. Miliauskas

Liet. R. K. Šv. Juozapo Bendruomenė

Inž. Z. Bačelis

Savišalpos ir Kultūros Bendruomenė «Lįtųanią»

K. Ausėnka

Liet. R. K. Šv. Juozapo Bendruomenės Choras

A. Žibąs -«L

Lietuvių Menininkų Klubas

VICfeM. A LT EMA
COM LEITEįFRIO, GELADO OU QUENTE' ,

- , • , AGRADA A TOÓW GENTE

São Paulo/Brasil

1952 m. sausio 6 d.

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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Seselių pranciškie- 
čių mokyklos Vila 
Zelinoj ketvirto sky 
riaus mokinių laida 
1951 m.

Vidury klebonas 
kun. P. Ragažinskas 
seselės ir mokyto
jos.

MŪSŲ LIETUVA

Lietuviai Pasaulyje...

Buv. karo sanitarijos virši
ninkas ats. gen. Nagius, susi
siekęs su Lietdvos atstovu Va 
šingtone min. P. Žadeikių ir 
VLIKo pirmininku M. Krupa 
vičium, rūpinasi palaikyti san 
tykius su Amerikos Raudono 
jo Kryžiaus centru, kad pri
reikus būtų suteikta įreikalin 
ga Lietuvai ir jos kovotojams 
pirmoji pagelba.

Iš savo pusės jis siūlo tam 
tikslui sudaryti komisiją, į ku 
rią, be jo paties, dar įeitų gyd. 
Ingelevičius, prof. Oželis, taip 
pat pagal reikalą formaceutų 
ir gailestingų seserų atstovė,

:w: «AB» padarė pasikalbėji 
mus ir transliavo į Lietuvą su 
buv. LIT valdytoju J. Makau 
sku, vysk. V. Brizgiu, tėvu 
Vaškiu, Metropolitaine ope
ros solistu, jau spėjusiu gra
žiai užsirekomenduoti keliose 
operose, A. Braziu ir kt. Tais 
visais s’ tikinimais ^pareikšta 
pagarba kovojančiam kraštui 
ir skelbiama, jog Lietuvos iš 
laisvinimas vis artėja.

!::s «Margučio» iniciatyva 0 
kagoje suorganizuota Lietu
vos operai pagerbti didinga 
muzikos šventė, pavadinta 
«Lieluvos uperos prisimini
mais». Ji daug prisidėjo prie 
Lietuvos operos pranašumo 
pademonstravimo taip pat ki 
tiems.

Muzik. vadovu buvo pa
kviestas A. Kučiūnus, progra 
moj buvo duotos įdomiausios 
operų ištraukos ir lietuvių 
simfoninė muziką.

Programa atliko Lietuvos 
operos solistai, Amerikos lie
tuvių operinės jėgos ir 70 as 
menų Chicagos simf. orkest
ras, kuriam dirigavo V. Mari 
jošius.

LKF laikinė vadovybė 
paskelbė dramos veikaluriki 
1952 m. gruodžio mėn: 31 d. 
parašati konkursą, kur už ge 
riausius veikalus paskirta 500 
ir 300 dol. premijos.

Kalifornijoj mirė ats. gen. 
Pr. Tamašauskas, o Great

Necke - ats. pulkininkas 
Butkus.

V. Jonuškaitė pasirašė 
sutartį dainuoti New Yorke 
«Carmon», F. Kersakaiiė dai
navo su S. Francisco operas 
solistais «Cav. Rusticanoj», o 
A. Šlepetytė pakviesta į New 
Yorko oper. Society prima-ba 
lerina 

:::: Šveicarijoje rūpinamasi 
Gabrio bibliotekos likimu, 
nors ji nėra tokia vertinga, 
kaip kai kas seniau yra gal
vojęs. Be jo žmonos, į biblio 
teką per teismą pretenzijų 
reiškia Gabrio sesers dukra. 
Kiti Gabrio giminės yra likę 
Lietuvoje.

Dabar jau yra paaiškėję, 
kad velionis palaikęs ryšius 
su latvių «Paršai c i 11^ Valterio 
gyvenančiu Briuselyje, taip 
pat su su kai kuriais asmenį 
mis, kurie vedę dviveidę «po 
litiką» ir jam šute k n'davę 
reikalingų informacijų.

Iš buvusių senų «draugų» 
Gabrio laidotuvėse, neskai
tant žmonos ir sūnaus, daly
vavęs tik vienas ukrainietis 
ž nalistas, kuris, nors pats 
susidaręs apie jį galiausiai 
menką nuomopę, betgi prane 
še apie jo mirtį Amerikos 
lietuvių laikraščiams ir švei 
carų spaudai.

Laidotuvės buvo labai liūd
nos: nei vieno lietuvio, nei 
jokio atstovo, tik keli kaimy
nai ūkininkai, kurie ir tie pa 
tys greitai išsiskirstė. Dalyva 
vęs ir kunigas.

Gabrys - greičiausiai dėl 
šykštumo - buvo palaidotas 
ne Vevey ir ne tikrose kapi 
nėse, bet atskiroj užtverto j 
vietoj, kur yrą keli seni, ap
leisti ir niekieno neprižiūri
mi kapai.

Dalį senų rusų, ukrainiečių 
kalba knygų atpirkęs minima 
sis žurnalistas ukrainietis. 
Gabrio visą biblioteką dengia 
didelis dulkių sluoksnis. Dalį 
laikraščių komplektų jo žmo 
na jau pardavė. ’

Būdinga, jog žinomasis švei 
carų diėnraštis «Die Tat» at
sisakė įdėti apie jį informaci 
ją-

SOPAS PRONTAS
PRONTAS EM 5 MINUTOS 

* PALADAR CASEIRO

Gabrys turėjo apie 5o ha 
ūkį. o jo žmona anksčiau dir 
busi Lozanoje biure Tik daug 
kas nesupranta, iš kur jis tu
rėjo tiek pinigų. Gabrio «sek 
retorius» ir «kurjeris» stud. 
V. atostogų metu keliaudavęs 
į Vokietiją ir Prancūziją, yra

KORĖJOS karas
Paliaubų derybos Pan Mun 

Jone nepadarė jokios pažyma 
tinos pažangos. Komunistų de 
legatai pastarosiomis dieno
mis laikėsi ypač abejingai, 
jog gavosi įspūdis, jog komu 
nistai yra nusistatę tyčia de
rybas vilkinti arba visai jų 
neužbaigti.

Tas komunistų nusistatymas 
yra siejamas su sovietų S gos 
atstovo Višinskio pasiūlymu, 
kurį jis dabar padarė UNO 
pilnaties susirinkime, perk ei 
ti paliaubų pasitarimus iš Pan 
Mun Jono į Saugumo Tary
bą. Šiam pasiūlymui, kaip ži 
nia Amerika pasipriešino. Jei 
gu jau negalima pasiekti pa
liaubų susitarimo pačiame ka 
r o mūšio lauke, kokių rezul- 
t tų būtų galima pasiekti Sau 
gurno Taryboje, kur dalyvau
ja posėdžiuose 7 valstybių at 
stovai.

UNO kariuomenės delega
cijos atstovai padarė komunis 
t ms naują pasiūlymą belais 
vių pasikeitimo reikalu. Šį 
kartą buvo pasiūlyta pasikei 
sti belaisviais «visi už visus» 
bet nedarant priverstino grą
žinimo prieš belaisvio valią. 
Kaip žinia, šis pasiūlymas yra 
toks, kaip komunistai iš pra
džių yra reikalavę, nenorėda 
mi mainyti belaisvių «vienas 
už vieną» kadangi amerikie 
čiai turi daug daugiau belais 
vių. Bet ir šis amerikiečių pa 
siūlymas buvo atmestas.

Karo veiksmai mūšio lan
ke daugiausia buvo pažymė
tini oro Kautynėmis, kur pasi 
rodo vis didesni ir didesni 
karo lėktuvų skaičiai iš abie 
jų pusių. Yra buvę oro kauty 
nių, kur iš abiejų pusių daly 
vavo daugiau kaip po 200 lėk 
tuvų.

Žemės veiksmuose vyko 
daugiausia patrulių veiksmai 

išemigravęs į Australiją. Bib
lioteką Gabriene norėtų par
duoti. taip pat norėtų, kad 
jos vyro pageidavimu jos na 
muose būtų įsteigtas kult, cen 
iras, muziejus, studentams ir 
ligoniams poilsio namai etc.

yra kaikurios kautynės dėl 
vietinės reikšmės tikslų.

Narsus laivo 
kapitonas

Jau kelios dienos, kaip šiau 
rėš jūroje šalia Anglijos kran 
tų nukentėjo nuo didelės au
dros prekybos laivas «Flying 
Enterprise». Laivas pergyve
no ištisą eilę avarijų ir pa
krypo ant šono. Visa
įgula išsikėlė iš laivo, pasili
ko tik laivo kapitonas Carl
son, kt ris pareiškė, jog tik ta 
da paliks laivą, jeigu jis skęs 
tų, arba tol ant jo išbus, kol 
laivas bus išgelbėtas ir atvilk 
tas į artimiausią uostą.

Po didelio vargo pavyko 
vienam vilkikui prisirišti su 
plieno lynu prie bangų mėto 
mo ir apleisto laivo. Laivas 
pradėjo pamažu judėti pir
myn Anglijos uosto Fa!month 
kryptimi.

Pažymėtina, jog kapitonas 
Carlsou vienui vienas, visą 
laiką rizikuodamas gyvybę, 
pagavo jam metamą plieno 
lyno galą, kurį pririšo prie 
savo laivo Kiek vėliau iš vii 
kiko dar vienas žmogus užli
po ant pavirtusio 
laivo denio.

Laivas yra traukiamas į mi 
nėta uostą, kur rengiamos ne 
paprastos sutikimo iškilmės 
laivo kapitonui, kuris pasižy
mėjo tokiu aukštu savo pa
reigos supratimu.

Vokiečiu akcija 
Rytuose

Šiuo metu vokiečiai yra at 
kreipę ypač didelį dėmesį į 
vadinamąsias «Rytų proble
mas», kurios apima ne tik at 
gautinas jų žemes anapus Ode 
rio - Neisės linijos, bet taip 
pat vokiečių kultūros ateitį, 
Rytų erdvę ir anapus Reicho 
1937 m. sienų esančius kraš- 

tus, pirmoj eilėj Lenkiją, oku 
puotas Pabaltijo valstybes ir 
Sovietų Sąjungą.

Vokiečių vyriausybė oficia
liai pasisakydama už 1937 m: 
sienas, pareiškė, kad ji nie
kad nesutiks su dabartine 
Oderio - Neisė» linija, kurią 
sovietai, Lenkijos vyriausy
bė ir kiti satelininiai kraštai 
skelbia net paties Stalino var 
du esant «amžiams nustaty tą». 
Čia ypač svarbų vaidmenį vai 
dina ištremti ’vokiečiai ir pa
bėgėliai. kurie dabar nori pra 
vesti vad. «Rytprūsių akciją» 
t. y. surašyti bolševikų nužu 
dytus ar išvežtus sunkiesiem 
darbams j Rytus Rytprūsių ir 
Klaipėdos krašto gyventojus, 
o surinktus galutinius duome 
nis su atatinkamu pareiškimu 
vėliau įteikti UNO kaip kalti 
nimą Sovietams.

— Nurenbergo aukštasis 
amerikiečių teismas, už snipi 
Dėjimą Sovietu uaudaų nubau 
dė 4 metais kalėjimo Herbert 
Schulz.

Kaltinamasis 1949 m. grįžęs 
iš rusų belai svės, Frankfurte 
atidarė savo statybos medžią 
gų sandėlį, Jis kas du mene 
šiai pranešinėdavo specialiem 
sovietų agentam apie kareivi 
nių bei .panašią karinės reikš 
mės statybą vakariečių zono 
se.

Schulz teisme pareiškė, kad 
jis turėjęs šnipirėti sovietams 
nešėjo, tėvai gyvena rusų zo
noje ir jis norėjęs juos išgel 
bėti nuo persekiojimo.

— Ofic'aliu anglų praneši
mu iš Sueso kanalo zonos, 
1.500 Sueso kanalo bendro 
vės tarnautojų egiptiečių vėl 
pradėjo darbą. Darbininkai 
pradėjo darbą tik po bendro 
vės generalinio diriktoriaus 
pasitarimų su Egipto guber
natoriumi.

— Rio de Janeire vienas 
vyras per teismą reikalavo 
išduoti jam jo žmonos miri
mo pažyniėjimą, kuri 1943 m. 
nuskendus švedų laivui «Wa- 
alarrem» žuvo kartu.

Bet koks buvo šio našlio 
nustebimas kad jam teismas 
pranešė, kad tokio mirties liu 
dijimo jie nągali išduoti, nes 
velionė buvo pirmiausia už
sienietė, o be to plaukė šve
dų laivu ir nuskendo anglų 
vandenyse. Jei jis dabar ves 
tusi, prasikalstų vietos įsta
tymams, nes pagal mūsų įsta 
tus mirusioji yra dar gyva, o 
jis nėra našlys, bet mirusio
sios vyras. 

-----
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LIETUVIAI 
BRAZILIJOJE

Rio de Jeneiro
KALĖDŲ NUOTAIKA

Šimtinė lietuvių buvo susi
rinkusi šv. Vincento iš Pau 
lio dailioje bažnytėlėje tiky 
biniai atšvęsti Kalėdas. Mi
šias atlaikė ir pritaikintą pro 
gai pamokslą pasakė koloni 
jos kapelionas kun. J. Janilio 
ms, pabrėždamas ypač savi
tarpio krikšči miško taikingu 
mo reikalą ir paaiškindamas 
šv. Tėvo kalėdines taikos min 
tis. Choras p. J Malaiškos ve 
damas įspūdingai pagiedojo 
lietuviškas kalėdines giesmes, 
kurios gyvai primjnė Tėvynę 
ir sustiprino meilę prie jos.

Pamaldose dalyvavo dar 
garbingas svečias iš Belo Ho 
rizonto prof. kun. B. Bagins- 
kis, latvis, šnekąs lietuviškai, 
svečiai iš São Paulo pp. Dut 
kai ir ypač gero įspūdžio da 
rė musų mažyčių nemažas 
skaičius, kuriems buvo paža
dėta eglinė per Tris Karalius 
L. K. Bendruomenės patalpo
se, av. Marechal Floriano 
207.

Visi meiliu pasisveikinimu 
ir kai kurie bendru pasisvečia 
vimu gražiai pabaigė švęsti 
Kalėdas.

DEL VASARIO 16 minėjimo
Lietuvos Atstovas Dr. Fr. 

Meieris buvo sukvietęs gruo
džio'28 d. lietuvių kolonijos 
atstovus pasitarti Vasario 16 
d. paminėjimo iškilmių reika

lu Dalyvaujant pp St. Kum
piui, St. Jeselíúnuí, kun. J..Ja 
nilioniui ir Atstovybės perso
nalui, nutarta sudaryti iš «Dai 
navos» dr jos ir L. K. Ben
druomenės atstovų parengimo 
komisiją, kuri paruoš paminė 
jimo pianą ir įvykdys vasa
rio 17 d. Pageidautina, kad 
paminėjimas susidarytų, ei
nant tradicija, iš bažnytiniu, 
iškilmių ir pilietinio akto. Be 
to, numatyta pravesti rinklfa 
va Tautos Fondui.

Vėliau bus paskelbta iškil
mių vieta ir programa.

— «Dainavos» vadovybė ve 
da sėkmingą rinkliavą daik
tais ir pinigais sušelpti Vokie 
tijoj pa-ilikusius tremtinius 
pabėgėlius, ypač džiovinin
kus Dr-jos pirm. p. St. Kum 
pis, pats šiuo metu smarkiai 
negaluodamas, tačiau deda pa 
stangas savu automobiliu ap
lankyti visas žinomas lietu
vių šeimas, kad surinkti kuo 
daugiau aukų šiam kilniam 
labdarybės ir broliškos mei
lės tikslui.

BRANGI RELIKVIJA
Kan. Z. Ignatavičius, prote 

soriaująs šiuo metu Belo Ho
rizonto Kunigų Seminarijoj, 
prieš šventeš buvo apsilankęs 
Rio, padovanodamas koloni
jos kapelionui kun. J. Janiiio 
niui brangią Lietuvos Globė
jo šv. Kazimiero relikviją. Ji 
atvežta iš Romos su autentiš 
ku šv. Apeigų Kongregacijos 

palydimu raštu.
Ši šv. Kazimiero relikvija 

pirmą kartą buvo padalinta 
pabučiuoti Kalėdų iškilmių da 
lyviams tuoj po pamaldų šv. 
Vincento iš Paulio bažnyčioj. 
Vėliau įruošus šv. Kazimiero 
altorių L. K. Bendruomenės 
patalpose, ši brangi relikvija 
bus ten padėta.

Kan. Z. Ignatavičiui labai 
dčginga visa Ri», lietuvių ko 
locija už taip brangią ir sven 
tą dovamą.

PADĖKA
Negalėdamas dėl nesveika

tos aplankyti savuosius tau
tiečius prieš Kalėdų šventes, 
esu pasiryžęs tatai padaryti 
vėliau. Tuo tarpu man malo
nu tarti.ačiū visiems, kurie 
vienokiu ar kitokiu būdu pri 
aidėjo prie Kalėdų atšventi- 
mo ir bendro lietuviškai ka
talikiškos dvasios pasižadini- 
mo. Ypač ačiū choro vedėjui 
p. J. Malaiškai bei visiems gie 
dūriams ir L. K. Bendruome
nės maršalkoms.

Kun. J. Janilionis.

Tautiečiai Norėdami*** pra
leisti atostogas ar trumpesnį 
poilsį Santose prašoma kreip 
tis pas Steponaičius, kur ga
lima gauti kambarį ir valgį 
pagal lietuvišką skonį ir dar 
pigesne kaina negu kitur. Iki 
juros 5 min ėjimas. Adresas: 
Rua Godofred0 Frada j7P.

José Menino

Parduodamas BARAS
Vila Žolinoje

Av. Zelina 167, Dėl sąlygų 
teirautis vietoje. Gera vieta 
krautuvei.

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

PADĖKA
Širdingai dėkoju^ visos šei

mos vardu Vila Zelina tautie 
čiams, kurie negailėdami sa
vo lėšų ir darbo dienos, taip 
gražiai prisidėjo prie mūsų 
mylimo tėvelio laidotuvių.

Ypač mūsų širdyse lieka 
amžina atmintis ir 
dėkingumas už mal 
das, už giesmes gim 
taja kalba bei apei 
gas lietuviškais pa
pročiais. Taipgi d ė 
kingi esame ir kun. 
V. Valevičiui už pa 
lydėjimąlį Lapos ka 
pines.
Antanas Šimbelis n> 
visa šeima.
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REIKIA BALDŲ? KREIPKIS Į TAUTIEČIO 
J. L. Galinskas Ltda.

BALDŲ SANDELĮ.
AV. DR. GIACAGLINI, 71-C — V. ALPINA.

Geromis sąlygomis
Patogioje vietoje

Av. Zelina 495
PARDUODAMAS

BARAS - BILIJARDAS
Smulkesnių informacijų ga

lima gauti vietoje.

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

Indústria de Embalagens de Papel
R. Alfredo Maia, 500 — S. Paulo

Valančius

Guvus Vincė '
Yra sakoma: išmintingesnis miesto veršelis 

kaip sodžiaus vaikelis, tačiau atsiranda kartais ir 
sodžiuose mažiukų su apvalia galva, kaip tai pa
matysim.

Žarėnų parapijoj buvo bajoraitis, vaikiukas 
niekuo nedėtas, bet plikis iNeturėdamas savo tė
viškėlės, jis nuomojo svetimą butą, vedė labai 
akylą moterį ir įmaningai gyveno. Po metų davė 
jiedviem Viešpats sūnų, kurį prie krikšto prami
nė Vincentu. Augino jį dailiai Dievo baimėj, Bet 
jie, būdami nemokyti, ir vaiko neišmokė nei raš
to nei lenkiškai. į ankstus leisti nebuvo kuo. Bet 
Vincė iš prigimimo buvo labai mokslus, nes šeš
tus metus užkliudęs, per tris savaites rytą ir va
karą kalbinamas, išmoko poterius ir įsakymus.

Gimdytojai jį 1 tbai mylėjo, bet ir negalėjo 
nemylėti, nes buvo rubulius: skruostus turėjo bal 
tai raudonus, akeles juodas, plautus gelsvus, ap
sukui galvelės garbanuotus. Svetimas, ladaiisiai 
moteriškos sugavusios jį bučiuodavo ir negalėda
vo atsidžiaugti.

Dvylika metų sukakusį atidavė tėvai vienam 
pusponiui į pasiuntmenes vaikiuką. Čia bebūda
mas Vincė išmoko raštą ir lenkiškai kalbėti. Dva
ruose dažnai vaikai pasileidžia, nes nėr kam jų 
priveizėti, bet Vincė nepasileido: rytą ir vakarą 
kalbėjo poterius, sekmadieniais, kad išlikdavo, 
vaikščiodavo į bažnyčią, eidavo išpažinties, buvo 
ponui ištikimas ir nė mažiausio daikto nekušin
davo.

Juoba paūgtelėjusį ponas pakėlė Vincę į pa
kalikus, arba liokajus, dailiai apdarė, padėjo gerą 
algą ir visur su savim vežiojo. Numanė Vincė 
musų žmones perdaug esant bylius, viską pasako 
jant Teikiantiems ir nereikiantiems, todėl ryžos 

• be melagystės nieko svetimiems nepasakyti.
Kažikuomet ponas su Vinceliu nuvažiavo į 

Šiaulius. Ponui į miestą išėjus, Vincė prie daiktų 
paliko Tuojau atėjęs žydas klausia jo:

— Kas važiuoja?
„ ft — Ponas, — atsakė Vincė.

— Iš kur važiuoja?
— Iš Kuršėnų, — atsakė Vincė (mat, pro

Kuršėnus buvo atvažiavę).
— Kur važiuojate? — klausia dydas.
— Į biau’ius.
— Nu, aš tai matau, — sakė žydas, — betar 

toliau važiuosite ar grįšite?
— Kaip lieps ponas.
— Nu, kas tu toks esi? -- tarė pagaliau žy

das. — Eik sau!
— Negaliu eiti, nes ponas liepė man čia būti.
Žydas nusispiovė ir spūdino laukan, nieko 

neprisiklausęs.
Valandai buvus ponas sugrįžo ir leidos to

liau į kelią. Panevėžyje atsiliko nakvoti Ponas, 
pasišaukęs žydą tarė:

— Duok man ir mauo draugui valgyti.
— Oi, ką duosiu? — atsakė tas. — Negut šal

dytos žuvies?
— Na, gerai, — tarė ponas, — duok tos.
Žydas atnešė ponui du dalykus stambios žu

vies, o Vinceliui guirelės. Ponas valgė, o Vincė 
vien savąsias prie ausies kišo. Pamatęs tai, ponas 
tarė:

— Vincentai, dėl ko nevalgai? Ką tai dirbti?
— Ar žinai, poneli, ką? — atsakė šis. — 

Pirm dviejų metų nuskendo mano tėvelis: klausiu 
tas žuveles, be nemačiusios jo vandenyje. Jos 
vien atsako: «Dar nebuvom gimusios, - klauskis 
vyresniuosius.

Ponas prasijuokė ir liepė žydui atnešti Vin
cei tokios pat žuvies, kokią pats valgė.

♦ Nuvažiavo paskiau į Vilnių. Ponas taipogi iš
ėjo į miestą, o Vincę viešbutyje patiko. Valandai 
praslinkus, įėjo pas jį kažkoks, tarsi pusponis, ir 
pradėjo kalbinti:

— Skaičiau, — sakė. — tavo tėvo pasportą 
ir žinau jį atvažiavus iš Žemaičių; pasakyk man, 
kas ten pas jūs girdėti.

- Išvažiuodami iš Panevėžio girdėjome skam
binant visais varpais: turbūt, kas norint numirė,
— atsakė Vincė.

-- — Bet ne to aš klausiu, — tarė svečias.
— aš noriu žinoti, ką ten kalba žmones.

— Žmonės ir kunigai kas rytą ir vakarą kal
ba poterius.

— Tu manęs nesupranti! Aš girdėjau, kad 
ten pas jus žmonės sukilo. Ar tiesa?

— Tikra teisybė — atsakė Vincė, — kaip tik 
išaušta, beregint sukyla visi žmonės.

— O ką dirba sukilę?
— Ką liepia, šeimininkas: vienas eina arti, 

kitas gena bandą ir taip toliau.
— Kas tu esi per žmogus? — tarė svečias.

— Aš klausiu, be nesimuša pas jus.
- oiauliuose mudviem esant, susimušė žmo

gus su žydu, bet vyresnybė juodu perskiedė, — 
atsakė Vincė.

— Tu vien niekus tauziji! Aš noriu žinoti, ar 
nėr pas jus karo?

— Yra, yra! — atsakė Vincė.
— Na. to aš ir noriu žinoti, kurioj vietoj ir 

kas mušas?
— Mano pono dvare yra senas gaidys, kurs 

be pertrūkio mušassu kalakutu, kurs kurį paveiks, 
atsakė Vincė.

— Ar tu apgavikas ar pusprotis? — tarė sve
čias. — Aš noriu žinoti, ar negirdėjai, be nesimu
ša kame karaliai.

— Tiesa, mušas: nesenai vienas vaikinas atė
jo pas mane ir atsinešė kortas, nieko netrūkus, 
mano būgnų karalius užmušėijo lapų karalių, nes 
manasis buvo švietalas.

— Matau, kad su tavim nesusikalbėsiu, — ta
rė svečias. — Pasakyk man, ką mano tavo ponas.

— Mano rytoj namo važiuoti, — atsakė Vin
cė.

— Pasakyk man, be nesišiaušia pas jus po
nai su bajorais prieš vyresnybę?

— Kartais šiaušias, — atsakė Vincė, — šitai 
mano paties ponas, eidamas pas vyresnybę, šukuo
ja galvą ir sušiaušia plaukus, labiausiai ant kak
tos.

— Kad tu prapultum su tokiu šnekesiu! — 
tarė svečias supykęs. — O tai prakeiktas žemai
tis! Nieko negalėjau iš jo sužinoti.

Tai pasakęs, svečias nešinos laukan. Jam iš
ėjus, beregint parėjo ponas, atradęs duris neuž
rakintas, tarė:

— Dėl ko neužsirakini? Juk tai yra miestas,
- gali tave apvogti. Be nebuvo kas pas tave?

- Buvo kažikoks papūtžandis su raudonais 
plaukais, su kumpa nosim, — atsakė Vincė.

- Oi, meldžiamasis! — sušuko ponas. — Kc 
jis klausė ir kaip atsakei?

Vincė papasakojo visą savo su juo šnekesį. 
Ponas, tai girdėdamas, prispaudė jį prie savo šir
dies, tris kartu pabučiavo ir tarė:
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Adomas Jakštas

Palangos Jura

Jūra motinėlė
Tur dukrelių būrį, 
Vėjui tėvui liepiant, 
Visos šokti turi.

Lyg skara kutuota 
Ant žalsvos jupelės, 
Puta pasipuošę 
Puldinėja, kelias...

Tai lenktynių eina,
Tai į krantą plakas,
Tai atgal atšoka, 
Glėbesčiuojąs, šnekas.

Visados, kaip deivės, 
Šaunios ir linksmutės, 
Tik pravirksi išvydę 
Tėviškę Birutės...

Laš jų ašarėlės 
Gelsvu gintarėliu — 
Mat, ir joms pagailo 
Brolių žemaitėlių...

ANT MARIŲ KRANTELIO

Ant marių krantelio 
Statyčiau laivelį. 
Viliočiau mergelę 
Dvylikos metelių.

Neviliok, berneli. 
Baltas dobilėli, 
Duok man jaunai augti 
Pas seną močiutę.

Bepig tau mergele, 
Pas močiutę augti, 
Vargas man berneliui, 
Svetimoj šalelėj.

Ant tavo galvelės 
Rūtų vainikėlis, 
O ant mano jauno, 
Tautos kepurėlė.

Ant tavo rankelių 
Aukselio žiedeliai, 
O ant mano jauno 
Plienelio kardelis.

Ant tavo kojelių 
Šilko kojinėlės, 
O ant mano jauno 
Aukso pentinėliai.

Po tavo kojelių 
Bijūnai žaliavo, 
O po mano jauno 
Kraujai raudonavo.

Tu linksma dainuoji 
Rytas vakarėlis, 
O aš gailiai verkiu 
Į karą jodamas.

Pro tavo šalelę 
Bitės medų neša, 
O pro mano šalį 
Plieno kulkos lekia.

Mėlyni takeliai. 
Mėlyni papieviai, 
O kuriuo pasukti — 
Žino vienas Dievas.

Mano luotas naujas, 
Ąžuolinės sienos, 
Viesulai sukaukia.
Kai aš plaukiu vienas.

Baltos burės plazda, 
• Bangos duokit kelią!

Pasakyk, kur plaukti, 
Jūra motinėle.

Tu jauna vaikščioji 
Po tėvo dvarelį, 
O aš jodinėju 
Po karo laukelį...

Baltos burės plazda
Baltos bū.ės plrzda, 
Bangos duokit kelią, 
Neškit mane jauna, 
Neškit mano dalią.

SU PINSIU DAINUŽE

Sopinsiu dainužę iš meilės jausmų, 
Kaip rūtų v .iniką suskinsiu, 
Suteiksiu sparnus jai pilkų debesų. 
Supinsiu dainužę, supinsiu.

Aš savo paties širdį atiduosiu,
O sielą pagausiu iš angelų,
Ir visad, nors tyliai, aš ją dainuosiu, 
Jos aidą paskleisiu už tamsių šilų.

Jai dvasią įkvėpsiu iš ugnies karštos, 
Narsumą iš rudenio vėjo, 
Skaistumą iš vasaros saulės švelnios, 
Ir meilę iš josios Tvėrėjo.

Nuskris ji linksmutė aukštai ir toli, 
Kur mirga žvaigždelių daugybė, 
Nuskris ta dainelė maloni, daili, 
Per skaisčios padangės beribę...

SOPAS PRONTAS
PRONTAS EM 5 MINUTOS 

PALADAR CASEIRO HELIO
— Tu ne pakalikas, bet nfano sūnus esi! Ar žinai 

ką? Juk tatai pas tave buvo pirmasis Vilniaus vagis. Ki
taip tau kalbant, butų jis apvogęs ir mane ir daugel kitų. 
Bet meldžiu tave, kad man išėjus užsirakintum!

— Gerai, gerai, — atsakė Vincė, — to nežinojau.
Namo sugrįžus, pradėjo šeimyna klausinėti Vincę, ką 

ten regėjęs naujo Vilniuj. Šis atsakė:
— Mačiau daug bažnyčių, bet jos jau buvo nebenau- 

jos. Mačiau žmones degtinę geriančius, - tai buvo naujie
na, nes Žemaičiuose niekas jos nebegeria. Mačiau Lietu
voj naujų smuklių, kurios per Dievo malonę yra pas mus.

Kažikuomet ponas, nuvažiavęs į Teisius, apsistojo 
pas savo bičiulį, kurs pradėjo jį vaišinti vynu. Ponas, tru
putį jau pasigėręs, davė Vincei rublį ir tarė:

— Nuėjęs pas Reimersą pirk už tą rublį butelį ma
deros vyno.

O antrą rublį duodamas, tarė:
— Už tą pirk saternos.
Vincė nuėjo, bet, veikiai grįždamas, neparnešė vy

no.
— Kodėl neparnešei? — klausė ponas.
— Poneli, — atsakė Vincė, — sumaišiau rublius ir ne

bežinojau, už kurį kokio vyno pirkti.
— Kad tave giltinė pagautų! — tarė ponas: — Eik vėl 

ir pirk! Juk senovėj ne tiek gerdavom!
— Gana, poneli, gerti, gana, — atsakė Vincė, — ap- 

sigersi, apsirgsi. Juk ir su vynu apsigerti yra nuodėmė.
Pinas nutilo, bet namų šeimininkas vėl pastatė vyno 

butelį. Ponas, jau pasigėręs, ražuodamos klausė Vincę:
— Koks aš dabar esu?
— Esi it liūtas. — atsakė Vincė.
— O kame tu liūtą matei? — tarė ponas.
— O antai, kūtėj kriuknoja.
-- Tai ne iiūtaš, bet kiaulė.
— Ir tamsta dabar mažne toks esi, -- atsakė Vincė.
Ponas buvo negeriąs: bičiulio apgirdytas, kaip namo 

parvažiavo, įsirgo. Pagaliau daktarą ir kunigą vesti gavo. 
Atvejų atvejais ponas vėliau sakydavo:

— Oi, koks aš buvau vambla, tavęs, Vincentai, ne
klausydamas! Kad bučiau paklausąs, dabar netypsočian 
lovoj kaip driežas po laužu. Ar žinai ką? Matai pats, ne
turiu ne* moters nei vaikų, tave priimu už sūnų. Tu mane 
myli ir aš tave myliu. Jei dievas duos pagyti, abudu ma
no tėviškėj b įsime ponai, o jei mirsiu, vienas šeiminin
kausi.

-- Poneli, perdaug mane myli, dar neuždirbau tokios 
malonės, - atsakė Vincentas. Meldžiu ir melsiu Viešpatį 
Dievą, kad tamstą pakeltų. Aš ne tėviškę, bet tamstą pa-

KIEK REPATRIJAVO Į SSSR 
LIETUVIŲ

Repą iri jacija paskiausiai vi 
sai sumažėjo. Per paskutinį 
pusmetį įsiregistravo grįžti 
tik 994. Iš britų zonos per tą 
laiką buvo į SSSR grąžinti 73 
proto ligoniai.

Per visą IRO laiką į Lietu 
vą. tikriau į sovietų S gą grį-, 
žo 956, Latviją - 19d9 ir Esti
ją 256.

Ir Šveicarija, ir kai kurios 
kitos valstybės pareiškė no
ro, kad bepročiai butų grąžin 
ti į Sovietų Sąjungą ar į tuos 
kraštus, kur paskiausiai gy
veno, norėdamos tuo būdu 
jais kuo greičiausiai atsikra
tyti. Tuo reikalu sesijoje ne
priimta jokio nutarimo, bet 
daugumas pareiškė nuomonę, 
kad ir toliau tegrąžintų tik 
tuos, kurie patys to nori. Šil 
pos organizacijų atstovai ai
škina, kad bepročiai tikrai 
nuo bolševikų nebėgo, bet tik 
nuo to bėgimo ir bolševikų 
teroro susirgo vėliau, todėl jų 

grąžinti prievarta negalima.
Išleista informacija kaip 

turi būti užbaigtos IRO ope
racijos ir emigracija. Visi ati 
dėjimai ir neišspręsti ligi nu 
statytų datų klausimai turi bū 
ti baigti, o kas nustatytais ter 
minais negalės pajudėti, tų 
bylos bus uždarytos.

Ryšium su milijoniniu DP 
įkurdinimu IRO pravedė smar 
kią agitaciją ir tą faktą atžy 
mėjo iškilmingu posėdžiu, į 
kurį buvo sukviesta daugybė 
pareigūnų ir svečių, kalbas 
pasakė net pats «milijoninin- 
kas», buvo išleista per 20 
spaudos komunikatų ir suruoš 
ta net Coctail party, kurioj da 
lyvavo per 500 asmenų.

Tik «milijonininku b u v.o pa 
rinktas toks DP, kuris nebuvo 
matęs bolševikų ir jų teroro 
pats neišgyvenęs, o Slovakiją 
buvo palikęs prieš bolševi
kams atvykstant. Milijoninin- 
ko šeimą iš 4 asmenų Šveica 
rų vjhuausjbė specialiai atsi 
gabeno lėktuvu ir visą laiką 
vaišino, kaip savo svečius.

tį myliu, nenoriu nė taviškės be tamstos
<eturias savaites pagulėjęs, ponas pratarpo. pradėjo 

vaikščiotPir kušti. Kartkartėmis Viešpačiui sakydavo ačiū 
už pagvjimą, prisiekė daugiau nebegerti nė vyno. Priėmė 
Vincentą už draugą, ir abudu gyveno tokioj meilėj, kokios 
tiru vyro ir moters neveiku rasti. Ponas lig laiku užrašė 
V incentui tėviškę. Kad moters ponui kartais neįkyrėtų, 
Vincentas prie gyvos jo galvos buvo viengungis O kad 
ponas, pergyvenęs ant žemės septyniasdešimt dvejus me
tus. pasirinko, tuokart Vincentas ėmė moterį, su kuria 
dailiai rasi ir ligšiolei tebegyvena.

Mūsų žmonės veikiai kiekvienu tiki ir plepa ką pa
kliūk. Ta pasaka moko nespėriai tegalint svetimiems pa
rodyti savo širdį.

Po IRÓ veiklos toliau trem 
tiniais kiek galėdama rūpin
sis šalpos organizacijų sąjun 
ga, pavadinta Standings Con
ference. Toms organizacijoms 
bus pervesta ir dalis IRO tur 
to. Šiuo metu IRO atstovybės 
uždarytos daugiau kaip 20 vai 
stybių.

IRO oficialiais duomenimis 
tarp to milijono įkurdintų DP 
Lietuvos piliečiu buvo 59.209, 
Latvijos 85.912, Estų 34.869.

IRO spaudos biuleteny nr. 
231, išleistame vyriausioj bus 
tinėj Ženevoj, tarp kitų DP, 
laimingai įsikūrusių svetur, 
iš lietuvių tarpo ar Lietuvos 
minima 23 m. Anna Gurvich, 
kuriai 1944 m. pavykę su sa
vo broliu Samueliu iš žydų 
ghetto Kaune, miške sulaukti 
raudon. armijos, o paskiau 
abiem pasiekti vakarų Vokie 
tiją, kur jie įsiregistravo kaip 
pabėgėliai, ir galiausiai atvy 
ko į Ameriką. Dabar ji dirba 
tekstilėj modelių braižytoja, 
New Yorke, kur buvo apdo
vanota stipendija New Shool 
for social Ressearch.

Apie tokius Vaitonį, Snars- 
kytę. iškilusius į aukštas vie 
tas profesorius, atstovaujan
čius savo kraštui, minimaja
me biuletenyje nieko neužsi
menama.

Patiriama, kad daug valsty 
bių taip pat ir Amerika nėra 
linkę IRO veiklos pratęsti, 
kad jų pinigais kitos valsty
bės, kaip P. Amerika, veik 
nė centu neprisidėjusi prie 
tremtinių įkurdinimo, gautų, 
kaip šį sykį, tokį kiekį spe
cialistų.

----- --------------
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v
MARTINS & SIMKUS

::

MEKANIKOS DIRBTUVE

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

išsimokėtinai.

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

55 AVENIDA PAIS DE BARROS,

JONAS VARNAUSKAS & FILHOS
Telefonas (recados) '.1-0710

Rua 12 N.o 39 — Vila Zelina 
Avenida Zelina N.o 714 — (fundos) 
Caixa Postal 4118 — Sâo Paulo
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g RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 275 - 7 AND. — SALA 73 g 
g TEL. 34-7482 — SÃO PAULO § 
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MŪSŲ LIETUVA
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Galimą gauti pačių naujausių ir įvairiausių rūšių 
k—------- -X prekių. Čia gali pirkti batų, skry
X------1,' v! bėlių,. elektros gaminių. Didelis

H 8II ' pasirinkrinkimas radijo aparatų.
t||||| ° radijo vitrolų. Taip pat turi ir 

XL d. ?. naujausių plokštelių. Čia yra 
radio laboratorija įrengta pagal naujau ----
sius teknikos reikalavimus, vedama 
prityrusių specialistų, atlieka visus 

taisymo ir reformavimo darbus.
Prie pat autobuso N r. 93 

sustojimo vietos.
PRAÇA SÃO JOSÉ, 1 — S. PAULO — V. ZELINA
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IMPORTAÇÃO — EXPORTAÇÃO

Escritório: - Av, Churchill, 94 — 11-° and. - sala 1110 — Rio de Janeiro 
Fones: 52-0229 32-6265

Em Minas Gereis:

Peres & Ca.' Ltda. — Leopoldina — R. Providencia, 71
father Peres de Resende — São Pedro dos Ferros
Amadeu Cesar Machado — Nanuque, Minas
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_€a\JAJ
JÃO JOR'BIE

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 TIESIAI VARTOTOJUI.

INDÚJTRIA E CCMIEIDCI© IDE 
CAEÇAIDCuT MA1ELIWNIIJ LTDA.

KRAUTUVĖS: FABRIKAS IR RAŠTINĖ:

SOPAS PR
PRONTAS ÉM 5

ĮKURTA 1890 METAIS

Rua São Caetano, 526 * Rua Javaés 719
Rua São Caetano, 510 

Fone 35-3260 São Paulo

ilj^lWnWi||IH|Íi||lHlli|liilll>lliniiniii||lirollHH|il||lillii||lllllH|iHllHllHllilUi||lHliHlil||ii||iHliHliHliniillli‘tlit||lHI^

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

dažais ir pastelė.
A R T H U R S C H M I D T

Priimami pakvietimai į namus — Senų portretų reprodukcijos 
RUA SÃO CAETANO, 447 —TEL. 4-5576 - SÃO PAULO

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!...

VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS 

L I N D O Y A

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.
GAMINIŲ PLATINTOJAI

IIKMÀ€J CAEKIEK!
Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, kurio 
puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau visi yra vien
balsiai pripažinę. Pabandykite, įsitikinkite ir visa

dos naudokite!
RUA DINO BUENO, 795 a 835 Caixa Postai 3967
TELEFONES: 51-4019 e 51-2223 SÃO PAULO
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Pusi. 6

IŠ VYRŲ BROLIJOS VEI
KIMO.

Sausio mėn. 6 d. šv. Juoza
po Vyrų Brolijos susirinkime 
Valdyba pranešė apie praėju 
šių metų veikimą.

Valdyba buvo perinkta ta 
pati, kurion Įeina Petras Nar 
būtis, Stasys Butrimas, Vincas 
Banys, Povilas Pavilonis.

Valdyba pasiūlė suruošti į 
Santos pikniką sausio mėn. 
27 d. Norintieji dalyvauti iš
važiavime privalo ligi sausio 
mėn. 15 d. užsirašyti pas Bro 
Ii jos valdybos narius.

Numatyta iškilmingai švęsti 
šv. Juozapo šventę, Ryte bus 
iškilmingos pamaldos su ben
dra Komunija bažnyčioje, o 
popiet salėje pobūvis su me
nine programa.

Taip pat aptarta reikalas 
Brolijos veikimą išplėsti vi
suose, kur yra daugiau lietu
vių, São Paulo priemiesčiuo
se. Atėjo laikas visus lietu
vius katalikus vyrus įtraukti 
Į Brolijos eiles.

Naujais Metaispradėta dir
bti su gera nuotaika ir dide
liu pasiryžimu.

— Filhas de Maria susirin
kime praėjusį sekmadienį bu 
vo išrinkta nauja valdyba ku 
rion išrinkta: Emilija Šimony 
té (pirm-ke), Elena Rinkevi
čiūtė, Marija Baltušytė, Ona 
Varnauskaitė, Patarėjomis: 
Alzira Vaz, Vanda Nadolsky- 

tė, Elena Vizgauskaitė.
Penkerius metus iš eilės pir 

mininkavo Angelina Dirsytė. 
Mokykla reikalauja sutelkti 
visas jėgas mokslui, todėl il
giau pasilikti pirmininke' ne
begali. Susirinkime kalbėjo 
klebonas kun. P. Ragažinskas 
sveikindamas naują valdybą 
ir dėkodamas praėjusių metų 
valdybai, ypač pirmininkei A 
Dirsytei.

Algirdas Baužys

DAR VIENA LIETUVIŠKA 
ŠEIMA.

Sausio mėn. 12 d. 18 vai.

Oficina de Modelos I 

para fundição e 

Marcenaria!

PETRAS ŠIMONIS
BRAIŽYTOJAS - 

MO DELIST A S
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

MŪSŲ LIETUVA

Vila Zelinos lietuvių bažny
čioje sumainys aukso žiedus 
Algirdas Baužys su Elena Ma- 
zurkevičiute. Algirdas Baužys 
Juozo ir Anelės Baužių sūnus 
yra baigęs gimnazija ir Cele- 
gio (curso Cientifico) o da
bar mokosi 3 čioj klasėj «Fa
culdade de Ciências Econo
micas São Luiz», ekonomisto 
mokslus. Jaunoji yra baigusi 
lietuviška mokykla, kursus

Elena Mazurkevičiute.

profisional mokykloj «Corte 
e Custura» ir dabar yra kir
pimo ir siuvimo mokytoja. 
Reikia pažymėti, kad ji, nors 
ir Braz'lijoj gimusi, bet vra 
susipratusi lietuvaitė. Priklau 
sė «Vyčių» chorui. Svotai jau 

niesiems bus Elena ir Anta
nas Paviloniai. Baužiai yra 
nuoširdūs lietuviškos spaudos 
ypač ,«M. L.» rėmėjai.
Jauniesiems linkime daug lai 

mės naujame gyvenimo kelyje

— Bendruomenės choras vi 
su smarkumu ruošiasi sausio 
mėn. 19 d. koncertui, kuris 
įvyks Rua Couto Magalhães. 
280 salėje ir vasario 8 d., išvy
kai į Rio de Janeiro kur kon
certuos vasario mėn. 9 d Bra
zilijos sostinėn yra kviečia
mas ir lietuviškas orkestras, 
kuris prieš kiek laiko susior
ganizavo prie «M. Lietuvos».

MIRĖ JUOZAS ŠIMBELIS.

Sausio mėn. 4 d mirė Juo
zas Šimbelis ilgoką laiką ne
galavęs širdimi. Velionis yra 
kilęs nuo Pasvalio. Prieš pir
mą pasaulinį karą buvo nu
vykęs Š. Amerikon. Po karo 
su visa šeima patraukė Bra
zilijon šviesesnių dienų ieš

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

iro C IE ETA-V A l\ A O 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 

Staliukus galima įsigyti V. Tijūnėlio bare.
i ...

m——na—m—na—-m—ns—bu—<h<——«i——«»—tu»——hm—

TECELAGEM DE lINHO E ALGODÃO "BALT1CA"
TERESEVICIUS & BALOG LTDA. V

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

uvo susipra

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEK

koti. Mirė | 
tus. Velionis 
lietuvis katalikas. Visus liė- 
tuviškus reikalus, nors ir sc- 
vo kukliomis aukomis parem 
davo. Uoliai dalyvavo orga
nizacijose, palaikė lietuvišką 
spaudą. Nuliūdime paliko žmo 
ną du sūnus, dukteris, anū
kus. Palaidotas Alto da Lapa 
kapuose.

— Vyrų Brolija praneša, 
kad už Brolijos nario a. a. 
Juozo Šimbelio vėlę, Brolijos 
užsakytos egzekvijos bus at
laikytos 12 d. sausio, šį šešta 
dienį 6,30 vai. ryto.

— Už a a. Moterų Draugi
jos narę Eleną Makarevičie- 
nę, draugijos užprašytos eg
zekvijos bus 17 d. sausio 
mėn. 7 vai. ryto. Draugijos 
narės prašomos atvykti pasi
melsti.

SKAITYK IR PLATINK 
'MŪSŲ LIETUVA»

Dirbtuvė ir Laboratorio
ALGIKDAJ IIID1IKA

RUA BENJAMIN CONSTANT, 103 — São Caetano do Sul

SOPAS PRONTAS
PRONTAS EM 5 MINUTOS 

PALADAR CASEIRO HELIO
ilhilliilliilliilhilliilliillulliHliilhilliilliiiliilliiliiilliillulliiIliilliillitlliilliilliilliilliilliilliilliilliilliilliilliilliilliilliilliiliuUiilliilIiilhilli

Aberturas de firmas 
Encerramentos de firmas 
Transferencias de firmas 
Contratos na Junta Comercial 
Distratos na Junta Comercial 
Escritas Fiscais 
Escritas Comerciais

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

Registrado no C.R.C. sob o n.o 55!

AVENIDA ZELINA, 749 — VILA ZELINA

HORÁRIO das 8 às 19 horas.

l||lUlllUli||l<lll<lillllililHHl<Illii|il||li||li||ii||ii||ii|!ii||H|||iHii|ili||iĮ|illHll|inilll||il||llIllillliHli|lll||:iUli]|l<||)i||tl||it|t>l||li||ii||!mni|l '

— S. PAULO

«INDUSTRIA METALÚRGICA "INDOB" LTDA.
Rua Eenįamim Constant, 122 8.° andar salas 801/2 Fone 33-3867 S. Paulo

• 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
• Parafusos e ganchos especiais para telhados de cimento amianto

• Ganchos e pinos para isoladores
• Niples de 1/2" a 4" cônicos e paralelos.
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