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Vyksta íSoncertan

Bendruomenės Choras 15 metų jubiliejui paminėti šį 
ŠEŠTADIENį, SAUSIO 19 d. Rua Couto Magelães 280, 
ruošia didelį koncertą Pakvietimus reikia iš anksto įsi
gyti pas Bendruomenės choristus, mieste J. Karpavičiaus 
siuvykloje, av. Sąo João 233, prieš paštą, Vila' Zelinoje: 
klebonijoje ir «Musų Lietuvos» redakcijoje.

Galima iš anksto rezervuoti ir staliukus, kreiptis V. 
Tijūnėlio bare Vila Zelinoje.

Pakvietimais apsirūpinkite iš anksto, nes prie įęjim0 
nebus galima gauti.

Eraziiiioie
vyriausybės parė-

dymai varžantys kapitalo iš
vežimą užsienin, užsienio su 
interesuotuose sluoksniuose 
sukėlė nepasitenkinimo. Nau
ji potvarkiai gali atbąidyti už 
sienio kapitalistus investuoti 
savo pinigus Brazilijoje Ar 
šis suvai žymas duos daugiau 
naudos Brazilijai parodys atei 
tis. Finansų žinovų nuomonės 
šiuo klausimu yra įvairios.

— Brazilija nori pakelti 
Amerikai parduotos kavos kai 
ną, Amerika nesutinka mokė 
ti daugiau. Kainos pakėlimas 
grindžiamas mažesniu š ais 
metais derliumi.

Amerika visos suvartoja
mos kavos 50 procentų įveža 
iš Brazilijos. Amerikos pirk
liai yra nusistatę nepirkti Bra 
zilijos kavos, jei būtų pakel 
la kaina. Daugiau įsivežtų iš 
kitų kraštų.

Kava yra Brazilijos au
ksas. Už kavą Brazilija gau
na dolerių, už kuriuos perka 
visas kitas reikalingas pre
kes. Kavos eksporto krizis 
paliest’! ir bendrą prekybą su 
Amerika. Nuostolių turėtų ir 
Amerika, nes nustotų labai 
dideles rinkos savo prekėms. 
Paskutiniu metu Amerikai 
rimtu konkurentu tapo beat 
sistat-’nti Vokietija, kurios 
prekybinis balansas su Brazi 
lija smarkiai kyla.

— Yra projektuojama Ma
to Grosso estadas dėl didumo 
ir kitų aplinkybių padalinti į 
dvi dalis.

— Brazilija paskyrė amba
sadoriumi prie UNO kariuo
menės štabo Japonijoje Julio 
Augusto Barbosa Carneiro.

— Loranoj vienas karinin
kas aiškino kareiviams apie 
minų sprogimą. Mina sprogo 
ir užmušė “patį aiškintoją.

— Federalinis parlamentas, 
pareikalavus daugiau trečda
liui atstovų, nutraukė vasa
ros atostogas ir susirinko ne 
paprastoms sesijoms.

— Brazilijos šiaurėje su
areštuoti keli karininkai už 
kiš masi į vidaus politiką.

Kariuomenei yra uždrausti 
be viršininkų sutikimo duoti 
pasikalbėjimus spaudos ar ra 
dio atstovams vidaus ir užsie 
nio polifikos klausimais.

— São Paule rinkoje yra 
jaučiamas ryžių trūkumas. Ry 
žiu Brazilijoje užauga pakan
kam d, trūksta tik transporto 
priemonių.

— Cemento fabrikas Perus 
nuo praėjusio šeštadienio vėl 
saugojamas, kad cementas ne 
būtų parduodamas juodoj rin 
koj.

— Įvykusiame Brazilijos

VISAME PASAULYJE
— Korėjos fronte viskas 

mirties taške: nei pirmyn, nei 
atgal, tiek prie derybų stalo, 
tiek fronte.

Komunistai sąjungininkus 
kaltino bombardavimu karo 
belaisvių stovyklų. Sujungi 
ninkai kaltina komunistus už 
nesilaikymą tarptautinių su
tarčių. sulig kurių belaisviai 
negali būti laikomi ten, kur 
vyksta mūšiai

— Rusijoj vėl paskelbti nau 
ji suvaržymai užsienio diplo
matams. Sulig nauju dekretu 
svetimų kraštų diplomatai ne 
gali daugiau kaip 40 km. iš
važiuoti nuo Maskvos. Yra vi 
sa eilė miestų į kuriuos yra 
uždrausta įvažiuoti. Jų tarpe 
yra Harkovas, Omskas, Tom 
skas. Brianskas, Gomelis. Ja- 
kutsk ir Orei.

Gi rusų diplomatai ne ko
munistiniuose kraštuose gali 
važinėti kur tik nori. Ir be ai 
škinimo aišku, kur yra laisvė 
ir kur vergija.

— Raudonosios armijos ge 
nerolas Ruska, karo metu bu 
vęs pasiuntinių Čekoslovaki
joje, praėjusiais metais įvy
kusiame Čekoslovakijos ka
riuomenės valymo organiza
torius, paskutiniu metu buvo 
areštuotas Prahoje. Taigi, aet 
pačios komunistų viršūnės 
nėra tikros, kad savo draugų

Penkiasdešimts karių dalyvavusių Korėjos fronte ir 
priklausančių 21 tautai, kurios yra UNO nariais, buvo pa
gerbti bendrame UNO posėdvje Paryžiuje. Šitie veteranai 
kovos lauke yra parodę didelio narsumo gindami laisvąjį 
pasaulį nuo užpuoliko.

Čia matome Triumfo Arką, pro kurią žygiuoja tarp
tautinis kariuomenės dalinys prie Nežinomojo Kareivio 
kapo padėti vainikui.

pašto tarnautojų kongrese pa 
aiškėjo, kad Brazilijos paštuo 
se trūksta 20.000 tarnautojų, 
kurie yra reikalingi norma
liam pašto ir telegrafo įstaigų 
darbui.

rytojaus dieną nebus sulikvi- 
duotos.

— Prezidentas Trumanas 
prašė parlamento, ked leistų 
pakelti mokesčius. Mokesčių 
kėlimas yra reikalingas, kad 
galėtų išlyginti biudžetą.

Komunistai karo metu iš Graikijos pagrobė dešimts 
tūkstančių vaikų, kurie šiandien randasi Rusijoj ir jos oku
puotuose kraštuose. Graikijos atstovas UNO susirinkime 
prašė, kad tie vaikai būtų grąžinti Tas pasiūlymas buvo 
dangumos balsų patvirtintas.

Čia matome Alexis Kyrou (stačias) Graikijos atsto
vas kalbasi minėtu klausimu su Dr. Octavie Maloles, Fili
pinų atstovu, Sven Grafstrom • Švedijos ir Dr. Enrique 
Gaytisolo - Perų atstovu.

— Japonija nemano užmegs 
ti jokių santykių su ko munis 
tine Kinija

— Kardinoias. Spellman pa 
keliui iš Korejos^šiomis die
nomis buvo sustojęs Romoje, 
ir kalbėjosi su popiežium.

— Prancūzijos vyriausybė 
dar nesudaryta. Prezidentas 
naujai vyriausybei sudaryti 
yra pavedęs radi kai socialis
tų partijos atstovui Edgard 
Faure. «Jei socialistai jam pri 
tartų, turėtų parl ;meute rei
kalingą dauguma.

— Churchilio ir Trumano 
pasitarimai dalyvaujant pata

rėjams dar tebesitęsia. Apie 
ką buvo tartasi paaiškino An 
glijon grįžęs užsienių reika
lų ministeris Eden. Sulig jo 
paaiškinimu nevyko Vašingto 
nan pabaigti kokių nors kon
krečių ir specialių sutarčių, 
bet peržvelgti bendrą pasau
linę padėtį ir sustiprinti bro? 
lišką draugystę su Kanada. 
Kokių nors sensacingų sutar 
čių nėra pagrindo laukti.

— Kinijos ir Korėjos ko
munistai atsisakė leisti Tarp 
tautinio Raudonojo Kryžiaus 
atstovams aplankyti sąjungi
ninkų belaisvių.

— Amerikos kariuomenė 
yra ruošiama galimam atomi 
niam karui. Oficialūs praneši 
mai sako, kad Amerika vaka 
rų Vokietijoj laiko 200 tūks
tančių karių.

Skaudi Netiesa

Sugrįžus iš Paryžiaus UNO 
posėdžių Kalėdų šventėms į 
Ameriką p. Eleonora Roos- 
veltienė, New Yorko aerodro 
me žurnalistų paklausta, ar 
JAV delegacija mano daryti 
per UNO kokius nors žygius 
dėl Sovietų vykdomo paverg 
tuose Europos kraštuose ge
nocido, atsakė, kad bet koks 
žygis būtų be vertės, nes ne 
są įrodymų, kad Sovietai yra 
tikrai papildę jiems inkrimi
nuojamus nusikaltimus.

Akyvaizdoje tokios skau
džios neteisybės, mvms, pa
vergtų tautų atstovams belie
ka tiktai bendromis jėgomis 
apeliuoti į laisvojo pasaulio 
viešąją nuomonę, sukelti vi; 
sas nekomunistines pajėgas 
ir kartu su jomis:

1: visu griežtumu pasmerk- 
ti E. Roosveltienės neteisingą 
pareiškimą ir

2. reikalauti, kad E. R. tuoj 
pat būtų atšaukta iš JAV de 
legacijos prie NNO.

«E.»

. — Anglija stengiasi kiek 
galint sumažinti išlaidas, kad 
išvengus gręsiančio ekonomi 
nio krizio.

— Keletą Anglijos karo lai 
vų išplaukė į Sueso kadalą.

— Anglijos vyriausybė pa
kvietė Prancūziją, Norvegiją 
Švediją ir Ameriką sudaryti 
tarptautiniam laivynui, kuris 
kontroliuotų Suezo kanalą.

Amerika šiam projektui bū 
tų palaaki Reikia manyti, 
kad šis projektas buvo aptar 
ias tarp Churhcilio ir Trumą 
no Vašingtone.

— Amerikoje Kalifornijos 
ir Nevados valstijose siaučia 
didelės audros su pusnimis. 
Sakoma, kad tokios audros 
yra buvusios tik prieš 50 me 
tų.

— Venezueloj nukrito auto 
busas su keleiviais 36 m. gi
lumo bedugnėn. 18 asmenų 
žuvo ir 13 sužeistų.

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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Lietuviai Pasaulyje
— Gruo lžio 13-18 d. Pary

žiuje lankėsi VLIKo pirminio 
kas M. Krupavičius ir Užs. 
Tarnybos valdytojas, prof. J. 
Brazaitis Ten turėjo pasikal 
bėjimą su Paryžiuje gyvenau 
čiais lietuviais diplomatais.

Tų pasikalbėjimų išdavoje 
VLIKo pirmininkas ir užsie
nių Tarnybos valdytojas įtei
kė sesijos pirmininkui adre
suotą raštą genocido reika
lu. Juo pareikštas solidaru
mas su Pabaltijo diplomatų 
ir pavergtųjų tautų tautinių 
komitetų atstovų memoranda 
mu, įteiktų W ishingtone, ir 
prašoma, kad UNO paskirtų 
komisiją patikrinti, genocido 
aktus vietoje ir referuoti se
sijai, kad Sovietų S-gos vyk 
domas ,Lietuvoje genocidas 
būtų pasmerktus ir kad būtu 
imtasi priemonių grąžinti Lie 
tuvai nepriklausomybę ir at
statyti demokratiją pagal pa
čios tautos valią.

— Gruodžio 21 d UNO ge 
neralinio sekretoriaus pava
duotojas p. Benjamin Cohen 
priėmė Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos diplomatinius atstovus 
bei Ček islovąkijos,. Lenkijos, 
Rumunijos ir Vengrijos tauti 
nių komitetų delegatus, ku
rie jam įteikė visų šių kraš
tų bendrą memorandumą ir 
priedo memorandumus, lie
čiančius kiekvieną kraštą, de 
portacijų reikalu Tai yra to 
paties pobūdžio demriršas, ku 
ri Vašingtone padarė visų mi 
nėtų kraštų delegatai, o Bal
tijos valstybių - diplomatiniai 
atstovai.

B. Cohen priėmė memoran 
durnus su dideliu dėmesiu ir 
simpatija. Min. St Lozoraitis 
tarė visų dalyvavusių priėmi 
me vardu įžangos žodi ir re
ziumavo memorandumų turi 
nį bei išvadas. Po to kalbė
jo kitų kraštų atstovai, pa
tikslindami atskirų kraštų pa 
dėtį.

Lietuvai atstovavo diploma 
tijos šefas St. Lozoraitis ir 
Lietuvos atstovas Dr. S. Bač 
kis.

— Gruodžio 20 d. per «A. 
B.» iš Paryžiaus apie UNÒ se 
sijos darbus ir Lietuvos bylą 
pasakė kalbą Lietuvos atsto
vas Prancūzijai Dr. S. Rač- 
kis. Joje apžvelgė lietuvių 
delegacijos veiklą, VLIKo 
vardu pareiškimus genocido 
reikalu ir kt

Kalbė'ojas • pažymėjo, kad 
lietuvių čia daroma visa, kas 
galima. Kenčiantį ir kovojau 
tį kraštą, kuriam toji kalba 
buvo pirmoj eilėj skirta, pra 
nešėjas ragino būti ištvermin 
gą, ištęsėti ir nenasiduoti. Iš
laisvinimo valanda vis artėja.

— ALTo vadovybė, vykdy
dama suvažiavimo nutarimą, 
ruošiamasi skelbti naują 100. 
000 dolerių Lietuvos laisvini
mo reikalu ir pradėti jį vyk
dyti vasario 1 d. Vadovybė 
darys viską, kad jis būtų įvyk 
dytas visu 100 procentu.

Be JAV vyriausybės, už pa 
lankomą Lieiuvos bylai taip 
nat pareikšta padėka valsty
bės departamentui, kongres- 
manams Flondui, Kerstenui 
ir kitiems įtakingiems ameri
kiečiams.

Ateinančiais metais drauge 
su BALFu, PLB ir kt. tautinė 
mis grupėmis ruošiama įspū
dinga antigenocidinė demon
stra c iia.

Valstybės departamentui 
įteiktuose memorandumuose 
re’kalaujama, kad Lietuvos 
išlaisvinimo klausimas būtu 
įjungtas i JaV užsienio noli 
tikos programą, o Lietuvoje 
veikiančiam rezistenciniam 
judėjimui su'eikta tiesioginė 
ir efektyvi parama.

Lietuvio pasas
Tautos Fondo valdyba ' pa

ruošė ir išsiuntinėjo Lietuvio 
Paso ir aukoms kvituoti ženk 
lėlių platinimo taisykles. Mi
nimieji pasai markutėmis bu 
vo paruosti pagyvinti pasto
viam lėšų teikimui Lietuvos 
laisvinimo reikalams ir aky- 
vaizdžiai aukotojų dosnumui 
dokumentuoti.

Pasai, skelbiama taisyklėse, 
stropiai saugotini ir teikia pir 
mumo teisę atliekant tą ar ki 
tą reikalą lietuviškose įstai
gose,

Juos ir ženklelius Tautos 
Fondo pavedimu platina Tav 
tos Fondo atstovybės, o kur 
jų nėra - LB padaliniai, orga 
nizacijos ar tam tikslui pa
skirti asmenys. Pasai platina 
mi tarp savo tautiečių (tėvų 
pageidavimu ir net nepilna
mečių) ir Lietuvai užjauč’an 
čių kitataučių. Už išplatintus 
p įsus bei ženklelius jų pla 
tintojai turi savo kraštų at
stovybėms prisiųsti atsiskaity 
mą kas mėnesį, o kraštų at
stovybės teikti Tautos Fon
dui apyskaitas ne rečiau kaip 
kas trys mėnesiai.

■ — VLIKo ir V. T, narys 
prof. J. Kaminskas atlikęs 
jam pavestą Amerikoje misi
ją, sausio mėn. grįžta atgal į 
Vokietiją.

— URT valdytojas prof. J. 
Brazaitis gruodžio 31 išvyko 
su šeima į JAV, iš kur po ku 
rio laiko vėl grįš; į‘ Europą. 
Jo pareigas eina prof. Z Ivin 
skis.

Prieš išvykdamas turėjo pa 
sikalbėjimą Bonnoje su vokie 
čių užsienių reikalų ministe
rijos pareigūnais dėl bendra
darbiavimo su V LIK u ir ap
skritai su egziliniais veiks
niais.

— Į Londono koferonciją 
lietuviams atstoyąuti Lietuvių 
Tautinės tarybos buvo orísia 
tyti min. K. Balutis, dr. St. 
B ičkis, prof. .1. Brazaitis. Vie 
toj išvykstančio į JAV J. B ra 
zaičio dabar tautinė Taryba 
pristatė doc. M. B ra ką.

—- Nepriklausomoje Lietu
voje prof V. Biržiškos ir jo 
artimiausių bendradarbių pa
stangomis bibliografijos re ka 
lai buvo pavyzdingai sutvar
kyti. Turėjome Bibliografijos 
Institutą ir žurnalus «Kny
gos» bei «Bibliografijos ži
nios». Tremtyje 1945 XI. 1.1. 
Biržiškos Bibliografijos Insti 
tuto vadovauto reikalų vedė
jas A Ružancovas įsteigė Lie 
tuvių Bibliografijos Tarnybą, 
o 1946 m. Šveicarijoj d r. A. 
Gerutis įkūrė Bibliografijos 
Archyvą.

Pirmoji ištaiga rūpinasi lei 
dinių aprašymu ir registravi
mu, antroji renka leidinius 
ir juos saugoja. Nuo 1948 m. 
Lietuvių Bibliagrafijos Tarny 
ba leido bibliografini biulete 
nį. pavadintą «Knygų lenty
na». VLIKas. raitydamas ne
mažą to leidinio svarba tiek 
sai lesiems, tiek kitataučiams, 
paręmė biuletenio leidimą, p i 
sikvietęs biuletenį redaguoti 
įkišiolinj redaktorių A. Ruža- 
ncovą.

1952 m. bus išleista 6 Nr. 
po 8 pusL kiekvienas (forma 
to 200x280 mm.) «Knygų len 
tyną» patogiausiomis sąlygo
mis spaustuvėje sutiko spaus 
dinti ir jau vieną numerį gra 
žiai atspaude «Dirva».

Prenumerata 1952 m. 1,50 
JAV dol. atskiras numeris su 
persiuntimu paštu visur 30 
cent.

Visi Lietuvių Bibliografijos 
Tarnybos surinkti leidiniai

Collier Trofėjus (statula) kiekvienais metais įteikiama 
daugiausia nusipelniusiam Amerikos aviacijai. 1951 m. ta do
vana buvo duota už išvystymą ir pritaikymą helikopterio 
(malūnsparnio) aviacijos praktiškiems reikalams.

Daugiausia nusipelniusiais šioje srityje buvo I. Sikors
ki, atstovaujantis helikoperių industriją, Robert A. Loett, kraš
to apsaugos mįnisteris ir vice admirolas Merlin ONeill. Ame 
rikos.pakrančių komendantas.

Aioje nuotraukoje prez. H. Trumanas sveikina Igor Si- 
korskį už nuopelnus aviacijai.

perduodami saugoti į Pasau
lio Lietuvių Archyvą Clįica 
goję.

VLIKas tikisi, kad visi, kam 
rūpi lietuviškos knygos rei
kalai, užsiprenumeruos biule 
tinį, o viso pasaulio lietuvių 
leidinių (knygų, ir periodikos) 
leidėjus prašo būtinai siunti
nėti savo leidinius: viena - 
Lithuanian Bibliogrnhic Ser 
vico. 602 Harvey Street, Dan t 
vile, Illinois, ir antrą - Ik A. 
Gerutis - Litausches Bibligr, 
Arehiv, Bėra, Kari Spitteler 
štr. 22. Schweiz-Suisse:

— Prof. Biržišką Lietuvos 
Pasiuntinybės ,Wą ši rig to n e bu 
vo pakviestas atlikti svarbaus 
darbo Amerikos Kongreso bib 
liotekoj. Ta proga Bibliote
kos biuletenis paskelbė apie 
jo bibliografinius nuopelnus 
Lietuvai, pažymėdamas, kad 
Kongreso Bibliotekoj jam te
ko remti išsamią lietuviškų 
veikalų apžvalgą, taip pat.su 
daryti Amerikoje išleistu lie
tuvišku veikalų ir pagrindi
nių apie ją šaltinių bibliogra 
fiją.

— Amerikiečių leidžiamas 
vokiečių kalba dienrašt s - 
«Die Neue Zeitung» Naujų 
Metų numeryje įsidėjo ap
žvalga, pavadintą «R. Europa 
po kūjo ir priekalo ženklu», 
kurioje pažymi, kad pereiti 
metai R. Europos istorijai rei 
škė teismus ir mirties spren
dimus. dvasininkų persekioji
mus, lietuvių, latvių, vengrų 

Pirmas pavykęs skraidymas helikopteriu, 
varomu gazo turbina. Ši turbina yra ma
žas motoras 175 arklio jėgų. Motoras yra 
nepaprastai lengvas ir jam galima naudo
ti p įprastesnes medžiagas kaip keroziną 
ir kt. Helikopteris gali pakelti ir išlaikyti 
ore didelio sunkumo krovinius.

Õia matome naujausią Amerikos he
likopteri bandymo metu.

ir k t, deportacijas etc.

— Italijoje lietuvės daili
ninkės Sofija Pazevičięnė ir 
Irona Bacevičiūtė ruošia sa
vo kūrinių parodą, kuri įvyks 
Barberini rūmuose, Romos 
centre. Parodos data dar ne
nustatę ta.

-- Plačiausiai Italijoje skai 
tomas jaunimo žurnalas «Gio 
vani» kalėdiniame numeryje 
įsidėjo dail. Pacevičienės ta
pyto paveikslo «Užgimimas» 
nuotrauką.

Laikraštis atsiliepia labai 
šiltai apie dailininkę ir lietu
vių tautą.

Paveikslas tuo būdingas, 
kad visi asmenys ir aplinką 
yra lietuviška . Ypatingai gra 
žūs tautiniai rubai ir ornamen 
tai. Tas paveikslas buvo par 
duotas inž. Lombardi, minis
tério Lombardi broliui, Nova 
ros mieste, kuriame prieš po 
rą melų buvo įvykusi religi
nio meno Bienale.

— Amerikoje, lietuvis W. 
F. Laukaitis, vyriausias Balti 
morės policijos teisėjas, nu
matyta” respublikonų partijos 
kandidatu į kongresą. Jo di
džiausių rūpesčiu Marylando 
steile vasario 16-oji buvo pa 
skelbta oficialia šventę..

— Šiuo 
didžiausia 
gyvenama 
nere, jkúr

metu Vokietijoje 
iš vienų lietuvių 

stovykla yra Xeh- 
dar tebėra likę 

âpie 400 musų tautiečių. Sto
vykla, kur yra daug klaipė
diečių, panaši į žvejų kaimą 
prie Neringos.

— Manheimo teatre" sėk
mingai dirba prof. J. Ereto 
duKtė Aldona Eretaitė, anks
čiau porą metų dirbusi švei
carų Zuricho teatro valdybo
je.

— Munchene lietuviams emi 
graciniąis reikalais daug pa
deda mažlietuvė N. Grėblytė, 
kuri už sėkmingą vadovavimą 
ištaigai buvo pristatyta prezi 
dentui Trumam», greitai ga
vo Amerikos pilietybę ir bu
vo pasiųsta toliau darbo dirb 
ti į Europą?

— Vasarie 16 d. akto sig
nataras, prel. K. Šaulys, gyv. 
Šveicarijoje, Lugano mieste, 
via Colioni 14, sausio 16 d. 
mini 80 metų sukakti:

80 metus eina ir Šveicari- . 
jos vyriausybės pasiimtas glo 
boti dail. J. Mackevičius.

— Vokietijoje išleistas dvi 
gubas «Kelêiviox numeris, ku 
riame Vydūnas rašo apie žino 
gaus pareigą savo tautai, ap 
tariama, ką reiškia Churchi- 
lio laimėjimas Maž. Lietuvai, 
paduodami Prūsų lietuvės per 
gyvenimai tarp Tilžės, Kau
no ir Stalingrado, vizitas par 
tižu na n š ir kt.

- D Britanijoje Manhces- 
terio lietuviai rūpinasi katali 
kų kapinėse nupirkti 30 nau
jų vietų laidoti ir Mindaugo 
krikšto proga pastatyii pamįn 
klinį lietuvišką kryžių.

Ten jati yra palaidota per - 
6C senųjų lietuvių. ' .'v

- Diepliolze lietuvių e van 
gelikų jaunimui leidžiamas 
raėne.'inis mimeografųotąs . j 
«Jaunimo Ratelis», kuriam pó 
pierių duoda Liut., S-ga. Pas-, 
kutini*» numęris atrodo visai 
gražiai. .. ;

Redaguoja K. Dikšaitis.

— 12 milijonų amerikiečių 
reikalauja'ištirti Sovietų vyk 
domą tauižudystę.

Malonu konstatuoti, jog Lie 
tuyos ir lietuvių vardas nuo
lat iš gerosios pusės minimas 
net ir didžiojoj . Amerikos 
spaudoj, ' . j

ALT ir Amerikos lenkų kon 
greso pradėtieji žygiai ir vi
sos eilės žymių valstybės vy 
i ų atkreiptas dėmesys į So
vietų vykdomą genocidą ne
lieka be atgarsio.

Prasidėjus Paryžiaus pasi
tarimams, visa eilė respubli
konų kongreso narių pasiun
tė D. Achesonui reikalavimą, 
kad nepasiduotų Sovietų kės 
lams ir nesutiktų su jokiais 
nutarimais., ar susitarimais, 
kuriais galėtų būti pažeisti po 
g-indinmi sąjūdžiai Sovietų 
pavergtuose kraštuose.

Galiausiai, kaip praneša pa 
lys įtakingiausieji amerikie
čių dienraščiai, daugiau kaip 
12 milijonų organizuotų ame 
rikiečių vardu lenkų, čeku, 
lietuvių, vengrų ir kt. tauti
niu grupių Vadai pasiuntė 
valstybės sekretoriui Acheso 
nui reikalavima. kad jis įneš 
tų UNO darbotvarkę kaltini
mą Sovietams dėl jų vykdo
mo genocido. .

Tame reikalavime konsta
tuojama. kad daugiau kaip 
milijonas baltų dingo riš trijų 
Pabaltijo valstybių, o per 2 
milijonus dingo ir dabar tebe 
dingsta iš satelitiniu kraštu, 
tarn ju 20 000 graiku vaiku. 
10.000 kunigų ir vienuolių ir 
tt.

Višinskio užsipuolimas, kad 
-JAV remia Sovietu dominuo
jamuose kraštuose pogrindi
nius sąjūdžius, yra žmogžu
džio šauksmas.
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LIETU VIA I
BRAZILIJOJE

Organizuojama pirmoji lietuvių dailės ir 
liaudies meno paroda São Paulyje

šio darbo ėmėsi prieš me
tus laiko susikūręs Lietuvių 
Menininkų Klubas, kuris nori 
painformuoti Brazilijos lietu
vių visuomenę, kas tuo reika 
lu jau yra atlikta ir kas dar 
lieka padaryti, o svarbiausia 
— pakviesti kiekvienų susi
pratusį lietuvį, kaip kas gali 
prisidėti prie parodos pasise
kimo. Ši paroda bus didelis 
kultūrinis, o taip pat ir istori 
nis įvykis Brazilijos lietuvių 
gyvčhime.

VIETA IR LAIKAS. Gerb. 
kun P. Rigažinsko pastango 
mis parodai yra gautas vie
nas iš geriausių São Paulyje 
salonų, būtent, galeria Pres
tes Maia. Paroda tęsis 2 sa
vaites: nuo kovo mėn. 16 d. 
iki 31 d.

PARODOS EKSPONATAI. 
Paroda turės du skyrius:

1. lietuvių dailininkų pieš 
tus paveikslus ir

2. lietuvių liaudies meno 
(tautodailės) išdirbinius.

Dailininkų paveikslai, kurių 
bus apie 150, jau yra paruoš 
ti. Tačiau su liaudies meno 
išdirbiniais yra kitaip: jie ran 
dasi mūsų tautiečių butuose, 
skryniose, stalčiuose ir tt.

Tai yra įvairiausi rankų dar 
bai, kuriuose atsisnindi lietu
viška dvasia,*ar lietuvių so
džiaus meno raštai Šiam sky 
riui priklauso margieji mūsų 
lininiai audiniai - staltiesės, 
lovatiesės, rankšluoščiai. o 
taip pat spalvotais raštais ki 
limai, prijuostės tt.

Čia priklauso visi rankų 
darbai, kuriuose tik yra įpin 

Produto da COMPANHIA PROGPFSSO NACIONAL - Rua Joti Paulino. 717 - Fono 51-7277* S6o Paulo

los Gomes 180, (netoli Praça 
da Sė).

Mg. Vinkšnaitienė, Rua Rio 
Feio 11, Vila Zelina (netoli 
bažnyčios).

Kiekvienas asmuo už kiek 
vieną praskolinamą parodai 
eksponatą gaus numeruotą 
kvitą, pagal kurį, parodai pa 
sibaigus, garantuosti atatsiims 
savo daiktą.

Norintieji parodoje savo ek 
sponatą parduoti, turi iš anks 
to apie tai pranešti rengė
jams; be to mokės 20% nuo 
gautos sumos parodos išlai
doms padengti.

Jei eksponatai būtų siunčia 
mi paštu, turi būti pridėta au 
tori aus (dirbėjo) vardas, pa
vardė, adresas ir jei parduo 
dama, kaina.

Liaudies menui (tautodai
lės darbams) surinkti ir j su
tvarkyti yra išrinkta darbo 
komisija iš sekančių asmenų: 
E. Polišaitienė, A. Ambroze- 
vičienė, J Jokubaitienė, L. 
Matelionienė, M. Remenčienė. 
O Gurauskienė,, mok. K. 
Pažėraitė, agr. Mg. Vinkšnai
tienė ir Alt. Žibąs- Šie asme
nys yra įgalioti renkant eks
ponatus atsilankyti ir į namus, 
todėl lietuvių visuomenė yra 
prašoma juos šiame darbe pa 
remti, ir kas negalėtų prama 
tytus eksponatus pristatyti į 

_ surinkimo punktus, teparuo- 
šia ir praneša šios komisijos 
žiniai.

Parodos globėju yra Lietu
vos konsulas Al. Polišaitis.

Prieš atidarant parodą dar 
visa peržiūrės parodos gar
bės ‘komisija, kurion įeina 
šie asmenys: Kun. P. Raga- 
žinskas, kun. K. Miliauskas, 
inž. Z. Bačelis, agr. C. Bogus 
lauskienė. K. Ambrozevičius. 
O. Žibienė, M. Dantas, J. An
tanaitis ir H. Valavičius.

Taigi, paroda jau netoli. Ir 
kiekvienas lietuvis yra pra
šomas jau šiandien pagalvoti, 
kuo jis galės prisidėti prie 
šios pirmosios São Paulyje 

ta žmonių lietuviški ornamen 
tai ar juostų raštai, o taip 
pat Lietuvos istorijos įvykiai 
ar mūsų papročių pavaizdavi 
mas.

Tie raštai gali būti išdroži 
nėti ar išdeginti ant medžio 
ar ant odos, išsiuvinėti ant vii 
nonės ar drobinės medžiagos, 
įmegsti į įvairiausius mezgi
mo darbus ir tt.

Todėl šiame parodos sky
riuje matysime lietuvių tauti 
nius rūbus. įvairiausias juos
tas. raštuotas pirštines, koji
nes, šalikus, megstinius, pa
galves. staltieses, kilimus, ta
kelius, įvairius medžio išdir
binius (stovylėles, lėkštes, dė 
žutes, lazdas...) o taip pat lie 
tuvių moterų papuošalus, pi
nigines ir tt,

EKSPONATAI] RINKIMAS. 
Parodos rengėjai labai malo 
niai kraipiasi į kiekvieną an
ksčiau ar vėliau atvažiavusį 
lietuvį, gyv. São Paulyje ar 
kitoje Brazilijos vietovėje, ir 
prašo neatsisakyti, jei kas ką 
nors turi tinkamo parodai, ne 
laukiant ypatingo prašymo. O 
taip pat neatidėliojant pnsku 
tinėm dienom, (eksponatai pri 
imami iki kovo 1 d.) pasko
linti pristatant pačiam j pa
rodos eksponatų surinkimo 
punktus, kur kam patogiau, 
sekančiais adresais,

Al. Polišaitis. Rua Jaguari- 
be, 477. (Lietuvos Konsulatas).

K. Ambrozevičius (meninin 
kų klubo pir-kas) Rua Curu- • 
pace 1U8 (Mooca).

M. Remenčienė, Praça Car

lietuvių dailės ir liaudies me
no dirbinių parodos

Jeigu kas turi eksponatų 
tautodailės skyriui, juos su
tvarkyti ir atidėti, ir nedel
siant pristatyti į nurodytas 
vietas, nes rengėjams reikės 
viską suskirstyti, sugrupuoti 
ir tt. Taigi, visi prie bendro 
darbo, o «daug rankų didelių 
naštą pakelia».

Parodos Rengimo Komisija

Rio de Janeiro
PADĖKA

L. K. Bendruomenė, susidė 
justomis aplinkybėmis, pasku 
bomis suruošus! Vaikų Eglu
tės šventę, jaučiasi toli gra
žu nepasiekusi savo tikslo 
dėl nespėjimo paruošti pačių 
mažyčių, nes tai yra esmės 
dalykas. Daug kas atsiliepė, 
jei kuone visi, kad buvo gra 
žu, jauku ir linksma, bet tik 
rumoj turime pasisakyti, kad 
ne viskas kas blizga - auk
sas.

Jaučiamės pareigos pareik 
šti nuoširdžią padėką visiems 
prisidėjusiems prie šios Vai
kų Eglutės šventės paruoši
mo: kas darbu, dovanėle ar 

. auka, o taip pat maloniu atsi 
lankymu, neišvardiname, bet 
kiekvienas težino, kad juos 
gerai atsimename ir pasitiki
me parama tolimesniam vi
suomeniniam veikimui. Ačiū.

L. K. Bendruomenės 
Komitetas

— Lietuvos Atstovas Bra
zilijoje Dr. F. Meieris Kalė
dų švenčių ir Naujų Metų pro 
ga gavo daug sveikinimų, jų 
tarpe ir vice-prezidentas Ca
fé Filho, Užs. Reikalų Minis-

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.

tro kancleris J, Nevar de Fon 
tuore, Senato pirmininkas Ne 
reu Ramos, diplomatinio kor 
po narių bei lietuvių visuome 
nės.

— «Dainavos» S gos vykdo 
ma rinkliava tikslu sušelpti 
Vokietijoje pasilikusius lietu 
vius tremtinius eina prie ga
lo. Visuomenė gausiai aukojo 
pinigais ir drabužiais.

«Dainavos» S-ga yra gavu
si iš Tautos Fondo valdytojo 
prof. Kaminsko laišką, karino 
jis dėkoja už stambią sumą 
pinigų (6.300,00 kr) surink
tų iš Rio de Janeiro lietuvių 
visuomenės per 1951 m. Ge
dulo dienos minėjimą.

— Graudžios propagandos 
Lietuvos vardui sukėlė pasi
rodęs pačiuose žymiausiuose 
sostinės dienraščiuose (Jor
nal do Brazil. Correio de Ma 
nhã etc,) sovietinės Lietuvos 
anekdotas, kuriame lietuvis 
rusui giriasi, k^d dabar Lie
tuva yra didžiausia pasaulio 
valstybė, nes jos vakarinės 
sienos - prie Baltijos, sostinė 
- Maskvoje, o gyventojai - Si
bire.

r- Rumbautas, viet. įgulos ka 
reivis, sostinės spaudos skel 
biamas kaip pirmas sužeis
tas šiais metais.

-- Rio de Janeire pas savo 
gimines, Dutkus ir Ziezius, 
praleido atostogas Antanas 
Anelė Dutkai.

Reta proga!
Pigia kaina - geromis są

lygomis - su didele fregezija v. 
Parduodamas -Baras
Av. Zelina 518

Tartis ten pat vietoje.

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

Tautiečiai Norėdami pra
leisti atostogas ar trumpai 
poilsį Santose prašom kreip
tis pas Steponaičius, kur ga
lima gauti kambarį ir valgį 
pagal lietuvišką skonį ir.dar 
pigesne kaina negu kitur Iki 
jūros 5 min. ėjimas. Adresas: 
Rua Godofredo Frada 173.

José Menino

Parduodamas BARAS
Vila Zelinoje

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

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

Vėjas nuo Baltijos]
Vėjas nuo Baltijos pučia, 
Debesys atneša kraujo lašus.. 
Žemėj griuvėsiai, žemėje tuščia — 
Liepsnos nulaižė mėsų namus.

Styro prie pirkios pamato seno 
Apdegusios kriaušės liemuo. 
Kur kartų kartos lietuvių gyveno 
Liko kertinis akmuo.

Naktimis partizanai pareina —
Iš raistų, iš girių, iš žemės gelmių, 
Ir vėliavą kelia su daina 
Į nesugriaunamus bokštus pilių.

Atspėja joj slaptąjį žodį, 
Kad rausvas žiedelis obels, 
Lapeliai žali ir ūgeliai geltoni, 
Iš apdegusio liemenio greit pasibels —

Kad vèjài vakariniai pakilo, 
Nešiodama debesis naujo lietaus...
Šaukliai pasirodė pakrantė.uis Nemuno žilo 
Bet kas tas skriaudas benuplaus!!!

Iš akmenų, granito, plytų, molio,
Statysim paminklus, sodybas, sostines, mies- 

(tus.
Kaip kraują partizanų taurėn renka, 
Kad butų, vardas Lietuvos skaistus.

Nuo anksto ryto iki vakaro vėlyvo, 
Vaškinės žvakės kandelabruos degs. 
Baltoms radastoms, puokštėmis alyvų, 
Užmesim juodas bedugnes.

Pavasaris į langą beldžias,
Pavasaris ateina pievoms ir laukais, 
Tegul kiekvienas ašaras išlieja karčias 
Ir žemę kruviną nušluosto palaidais plaukais,

Vaičiūnienė

Mano Tėvynė
Tu, mano mažoji Tėvynė,
Puiki žalios rQtos->šalis,
Daug kartų Tave galingieji sumynė, 
Bet tu prisikeldavai vis...

Tik mes temokame skaityti 
Tuos išrašytus širdimi lapus, 
Kaš rytas pasitinkam Baltą Vytį, 
Kurs išplaukia iš miglų didingas ir gražus.

Žiedų dulkelėmis skrajoja 
Garbinga anžių praeitis... 
Ir rugio kraują ir sidabro vasarojų 
Jomis aptaško kvepianti naktis.

Tenai mūs laisvos dienos krykštė, 
Ir Nemunais tekėjo jų garbė. 
Septyniaspalvė aro rykštė 
Pavasariais palaimą dirvoms josšnibždėj.

Jis mus maitino savo kūnu
Ir girdė, gysloms tekančiu, krauju... 
Tėvų kapai aukštuos kalneliuos tūno... 
Ir mums vieta tik šalia jų.

Tik ten mes turime gyventi, x
Nuo amžių buvo mūsų ten vieta, 
Mes norime tik savo žemę arti, 
Ners būtų, kaip granitas, ji kieta.

Vaičiūnienė

Pavasaris Ateis
Pavasaris ateis kalnais ir pievoms,
Ir medžiai leis naujus ūgius, 
Tik neprikels iš šalto kapo niekas 
Didvyrius pilkus ir tylius.

Pražys nauji žiedai laukuos, išartuos tankų, 
Paslėpdami kovos žymes.
Įdėsi knygon jų lapelį brangų — 
Jame įspaustas kruvinas » dėmes.

Tos žemės kiekviena pėda bus kaip pamink 
(las šventas, 

Ir bus koktu tau vaikščiot ja
Iš jos legendos kils ateinančiai kartai — 
Kitų dienų giesmė nauja.

Dabar gyveni ir naktis nemayitas 
Ir tamsumą gilią brendi...
Tau kelias Europon kalnais užpustytas.
Ir tamsoje jo nerandi.

Aplinkui putoja besielė
Pilkų vandenų pilkuma,
Kuris vis naujus vienuogynus užlieja, 
Įsisiūbavusia šalta banga.

Nei švyturio niekur, nei uosto: 
Laivai neatplauks iš svetur.. 
,\ieks ašarų tau nenušluosto — 
Širdies, rodos, žmonės netur.

Vaičiūnienė

TEN MŪSŲ VIETA

Tik mes suprantam Baltų žemės kalbą, 
Ir gilią mintį Jos liūdnų dainų .. 
Tik mums vaidilų kankliai skamba, 
Ir laiko pirštai varto knygą pasakų senų.

Vaičiūnienė

RYTMEČIO ŠARMA

Lyg kūdikis išgąsdintas per miegą, 
Dar žemė krūpčioja trenksmu kurčiu...
Ir bailiai leidžia pirmutinį diegą 
Rugiai užuoganų plačių.

Pabunda, prakaitu iŠ baimės apsipylus, 
Nubėgo drebulys per kaimus ir laukus!... 
Atsidūsėjimai į nežimybę kyla tylūs — 
Apėjo žemę nešinas mirtim žmogus.

Šypsniu jo lūpos susiklostė, 
Iškrypsta liūdesiu giliu, 
Pelėdos ūkčioja tuščiame soste — 
Karalius klaidžioja sutemusiu keliu.

Per plieno kalnus ir upes raudonas — 
O kas bus Mozė, kas parves namo? 
Retkarčiais debesis pradūręs spindulėlis 

(plonas
Nubarsto galvas rytmečio šarmom.

ISalvis ir Velnias
(Iš knygos «Tėvų Pasakos»)

Buvo toks kalvis, kuriam labai gerai sekės, 
o kad buvo dar vedęs turtingą pačią, tai su iš
tekliais nesiskaitė. Bet neretai geras meisteris ir 
pasigadina. Žiūrėk, čia vienas, čia kitas ima kal
binti ir vilioti, kad šį ar tą pirmiau padarytų, o 
paskui ir apdovanoja arba gerai pavaišina.

Taip buvo ir su tuo kalviu. į Jis įprato girs- 
noti, o po kelerių metų visai paklydo: daugiau 
smuklėje sėdėjo, nekaip savo kalvėje. Paskui ir 
visą savo turtą pragėrė,.

Visko netekęs nuėjo į girią ir norėjo pasi
karti, bet ir čia nesisekė: negalėjo rasti tam tikro 
medžio. O kai ieškodamas vaikščiojo po girią, pa 
matė medinčių. Tas medinčius jo klausia:

z- Ko taip ieškai vaikščiodams?
Kalvis ima ir atsako jam tiesiai:
— Ieškau gero medžio pasikarti, o nerandu.
Medinčius klausia:
— Kodėl tu nori pasikarti?
— O ką gi man daugiau daryti? — sako kal

vis. — Turto jau nebeturiu ir gerti nebegaliu, o 
dirbti nenoriu - atpratau. Namie pati bara, vaikai 
alkani. Po gyvenimo man.

Medinčius sako:
— O kaip tau būi galima pagelbėti?
Kalvis pasisakė:
— Man nieko daugiau nereikia, tik pinigų.
— Gerai, — sako medinčius. — Jeigu tu man 

pasižadėtum, gautum pinigų kiek tik tau reikia.
— O kokio pažado tu nori? — klausia kalvis.
- Nedidelio, — šakotas. — Savo krauju man 

pasižadėsi tekti po septynių metų? Tau per tuos 
septynerius metus nuolat kris į užkrosnį prirei
kus maišelis pinigų, o kalvės kampe visada stovės 
pilnas maišas vinių.

— Gerai, — sutiko kalvis.
Tada medinčius ištraukė iš kišenės išrašytą 

gabalą odos ir sako kalviui:
— Įsipjauk į smilių pirštą ir savo krauju pa

sirašyk šitą raštą.
Kalvis pasirašė ir medinčius nuėjo.
Parėjęs namo kalvis pasižiūri už krosnies - 

ogi jau maišelis pinigų ir beesąs. Nudžiugęs pri

pirko visko į namus ir nusitvėrė kalvės taisyti. 
Įliisė kalvę, pastatė daug vyrų pagelbininkų ir 
mokinių, pripirko geležies ir ko tik reikia, o tas 
maišas vinių neslūgdamas kampe stovi. Ir užvirė 
kalvėje darbas - dieną naktį ūžė ir trinksėjo, ir 
visiems viską veltui darė, ko tik kam prireikė, 
dėlto žmonės žmonių su visokiais reikalais netrū
ko, kaip kokioje prekyvietėje.

O pats kalvis dabar tik sėdėjo smuklėje ir 
gėrė, nes pinigų jam niekad negalėjo pritrūkti.

Po ketverių metų atjojo į kalvę trys raiteliai 
ir davė savo arklius pakaustyti. Kai jie norėjo 
užmokėti už darbą, kalvio vyrai sako:

— Mes neimam užmokesnio, nes mūsų mei
sterio įsakyta veltui visiems dirbti.

Bet raiteliai vlstiek norėjo pasimatyti su pa
čiu meisteriu ir jam atsiteisti. Vyrai sako:

— Meisterio mes negalim pavadinti, nes jis 
sėdi smuklėje ir mūsų neklauso.

Raiteliai nujojo į smuklę ir paklausė kalvio, 
kiek esą jie skolingi už arklių pakaustymą. Kal
vis sako:

— Mieli ponai, mano kalvėje visi darbai vel
tui. Ir iš jūsų nieko neimu.

Tada vienas iš trijų sako:
— Kad tu tiek daug gero esi žmonėms pada

ręs, tai visi kibai gerbia ir viso gero tau trokšta. 
Ir mes norim atsidėkoti, ir tu gali prašyti iš mū
sų kokių tik nori keturių daiktų.

Kalvis' sako:
— Gerai, mieli ponai. Jeigu jūs turite tokią 

galią ir duodate man pasiskyrti, tai štai ko pra
šau: kad tas, kuris prisilies prie mano raudono
sios obelies, tuojau priliptų ir neatsitruktų, kai tik 
aš to panorėsiu, taip pat, kas atsisėsi mano min
kštąjį krėslą, kad neatsikeltų, kas prikiš nagus 
prie maišo su vinimis, kad neatstotų, kol aš pa
norėsiu

- O ko dar ketvirto?
— Daugiau nieko nenoriu — sako kalvis.
Tie raiteliai dar patarė pagalvoti, ar ko dau

giau nenorėsiąs, gal dar ir geresnio daikto, ne
kaip anie visi trys. Bet kalvis tikrai pasakė, kad 
nieko daugiau jam nereikią. Tada ėmė ir nujojo. 
O vienas iš tų trijų buvo šventasis Petras.

Kalvis dabar sau vėl ramiai -gėrė, o tik dar 
smarkiau, nekaip pirma. Dabar jau jis nė valgyti 
namo nepareidavo, į smuklę jam turėdavo nunešti.

Taip jam begeriant prabėgo tie septyni me
tai, ir prisiartino ta diena, kad reikėjo iškeliauti, 
kaip buvo sutartyje pasižadėjęs. Ir atėjo į kalvę 
tas medinčius ir paklausė vyrų, kur kalvis. Tie 
atsakė, kad smuklėje. Medinčius siuntė pašaukti 
meisterio, bet tie nėjo. Sako:

— Jis mūsų neklausys. Pats turėsi pas jį nu
eiti,

Medinčius nuėjo, rado kalvį visą stalą bute
lių apsikrovusį, visokį gėrimą begeriantį ir sako 
jam:

- Sveikas drūtas meister. Kad tai taip? Be 
jokio rūpesčio sėdi ir smagiai valandas leidi. Ar 
užmiršai, kad šiandien su manim turi eiti?

— Neužmiršau, — sako kalvis. — Kur Čia už
miršim Bet kam čia skubintis? Eiva pas mane į 
namus. Ten turiu dar gero vyno. Manau ir tau pa
tiks.

Medinčius sutiko ir juodu nuėjo. O kai jau 
vynas buvo išgertus, kalvis atsisveikino su na
miškiais ir sako medinčiui:

— Aš turiu porą gerų arklių, 'Kam čia mud
viem pieštiem eiti? Sesiva ir josiva. Tik tai juo
di dar jauni ir nekaustyti, o į tolimą kelionę taip 
nejosi. Tuojau pakaustau ir lekiava.

Gerai. Medinčius sutiko. Ir juodu nusivedė 
arklius į kalvę, Pats kalvis ėmė kaustyti ir .vis 
skubinos. Ir medinčių prisitraukė.

— Antai, —sako — kampe tasai gerasis mai
šas su vinimis. Paduok greičiau vinių.

Medinčius ima iš maišo, o kalvis mano. «A. 
kad jis prikibtų»: Sulig ta mintim medinčius pri
kibo, nė iš vietos negali pajudėti nuo maišo.

— Greičiau vinių, — šaukia kalvis.
Bet tas nepajuda.
O kalvis jau žinojo, kad jis velnias. Kai pa

matė, kad tas velnias nepajuda iš vietos, kalvis 
suriko:

— Vyrai, griebkite j|!
Tuojau vyrai, kad suniko į velnią - kas su 

kūju, kas su replėmis, kad pradėjo jį talžyti, tai 
tas tik raitos kaip gyvatė ir rėkia šaukia.

— Ar neateisi daugiau? — klausia vyrai dau 
žydami vienąšnervį.

O tas vis šaipos ir vis dar neišsižada. Tada 
pats meisteris paėmė didžiausią kūjį, ir kad pra
dėjo velniui duoti, tas tik tai susirietė į pypkę ir 
pažadėjo daugiau nė iš tolo nesirodyti (Bus d )
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CASA SPRINDYS & CIA.
Galima gauti pačių naujausių ir įvairiausių rūšių

prekių. Čia gali pirkti batų, skry 
bėlių, elektros gaminių. Didelis 
pasirinkrinkimas radijo aparatų, 
radijo vitroių. Taip pat turi ir 
naujausių plokštelių. Čia yra

radio laboratonjo 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 — V. ZELINA
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MEKANIKOS DIRBTUVE

JONAS VARNAUSKAS
Telefonas (recados) 3-0710

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

Gaminami žibintuvai įvai
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.

& FILHOS
»
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RUA BARAO DE ITAPETININGA, 275 — 7 ÁND. — SALA 73 
TEL. 34-7482 — SÃO PAULO
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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 PAULO

Įi
į TECELAGEM DE LINHO E ALGODÃO "BALTICA”
I TERESEVICIUS & BALOG LT DA.
i Gamina staltieses lino Belga įvairaus didžio, medžiaga 
Į vyriškiems ir moteriškiems kostiumams. Lovatieses med 

vilnės ir šilko (Raion). Priima užsakymus. Parduodama 
vietoje fabriko kaina, lietuviams didelė nuolaida.

j São Caetano do Sul — Travessa São Francisco, 202
í São Paulo
ií

MADEIRAS DO BRASIL

I MPORTAÇÃO - EXPORTAÇÃO

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

Em Minas Gerais:

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

■ NIDIUJTIRIA
CAIjÇAIDOjí

KRAUTUVĖS:
Rua São Caetano, 526
Rua São Caetano, 510

Fone 35-3260

TIESIAI VARTOTOJUI.

E COMERCIO DE 
M Al 1:1. ION i J LTDA.

FABRIKAS IR RAŠTINĖ:
Rua Javaės 719

São Paulo
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VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS

L I N D O Y A

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINTOJAI

IIKMaWJ cairidieiki m
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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LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

KINAS «ŽELI NA»
ŠEŠTADIENĮ SEKMADIENĮ IR PIRMADIENĮ

Sausio 19 - 20 ir 21 dienomis

Nuoširdus lietuvių 
draugas.

Šiandien lietuviai turi visą 
eilę draugų kitataučių tarpe. 
Jų tarpe vertas ypatingo dė
mesio, vedęs lietuvaitę p. Jo
aną Jakubaitytę, Dr. Miguel 
Postatni, kuris nuolat su lie
tuviais bendrauja ir pas kurį 
lietuviai yra dažni svečiai.

Dr. Miguel Postatni yra gi
męs Rumunijoj, Transilvani
joj 4920 m. spalio men. 1 d. 
Brazilijon atvyko dar jaunas. 
Čia ėjo ir mokslus. Lankė ir 
baigė São Paulo universiteto 
komercijos fakultetą gauda 
mas kontadoriaus laipsnį. Taip 
pat studijavo ir ekonominius 
mokslus universitete, kuriuos 
taip pat baigė. Priėmė Brazi
lijos pilietybę.

Dr. M. Postatni yra direkto
rius superintendentas Kompa
nijos Progresso Nacional in
dustria Brasileira de Bebidas 
e Conexos ir direktorius pir
mininkas kompanijos Maltema 
Comercio Industria S'. A., ku
rios sudaro vieną vienetą su 
Antarctica kompanija.

Dr. M. Postatni yra didelis 
rėmėjas ir lietuviškos spau
dos. Vic Maltema skelbimai 
«M. L» yra gauti tik Dr. Pos- 
tatnio dėka.

Dr. M. Postatni su savo šei

Dr. Miguel Postatni

ma, žmona ir dviem mažais 
sūneliais gyvena A v. Paes de 
Barros gražiame sobrade. Nau 
jų Metų sutikimas yra virtęs 
tradicine švente į kurią su
kviečia daug svečių. Šių Nau 
jų Metų sutikime, be artimųjų 
giminių buvo pakviesti kun. 
P. Ragažinskas, kun. K Mi
liauskas, Stoniai, Bumbliai, 
Ambrozevičiai ir kt.

Nuoširdžiam lietuvių priete 
liui ir lietuviškos spaudos rė 
mėjui linkime sėkmės užsi
brėžtuose planuose.

Oficina de Modelos 
para fundição e 

Marcenaria!

PETRAS ŠIMONIS
BRAIŽYTOJAS - 

MOD ELISTA S

Įvairiausi modeliai ma 
šinų lydiuimui!

BALKONAI, VITRI
NOS IR KOMERCINIŲ 
ĮSTAIGŲ ĮRENGIMAI! 

VISI KITI MEDŽIO 
DARBAI!

São Paulo, Vila Zelina 
Rua Venda Nova, 46 

Telef. 3-Ó71O

Padėka.
Mano 60-ties metų jubilie- Į 

jaus proga mane sveikinu- ii 
siems bei pareiškusiems lin- |i 
kėjimus - «Musų Lietuvos» ir ii 
«Garnio» redakcijoms ir vi--- Į! 
siems kitiems mieliems tau- ii 
tiečiams atsilankiusiems asme Jį 
niškai pagerbti namuose, y pa Į! 
tingai už malonų patrijotinį Įi 
gestą, ta proga, suaukojusiems Įi 
Tautos Fondui Cr.$4.400,00 Įke Įi 
turis tūkstančius ir keturis " 
šimtus), be to, už asmenines 
dovanas ir išreikštus širdin
gus jausmus, visiems tariu 
lietuvišką ačiū.

Inž. Zenonas Bačelis.

KVIEČIA.

Sausio mėn. 23 d. 7 vai. ry 
to bus atlaikytos trejos mi
šios už A. A. Ievos Magilie- 
nės. Izidoriaus Magilos ir Juo 
zo Juzėno vėles.

Gimines ir pažįstamus kvie 
čiame dalyvauti.

Magilų Šeima.

— Nesenai susiorganizavo 
nauja komercinė bendrovė 
«SEPEL» kuri ruošiasi gamin 
ti popierį įsukimui lempų ir 
kitokį kt. Jon įeina Al. Dum
blis, Nazareno Cupo ir Ven
tei Postatni, Dr. M. Postatnio 
brolis.

-- Nori geroj nuotaikoj pra 
leisti laiką? Sausio mėn. 27 d. 
dalyvauk Vyrų Brolijos pikni 
ke į Santos. Visoms informa
cijoms gauti kreipkis į Bro
lijos valdybą.

SUSIRINKIMAI;

šį sekmadienį, sausio mėn 20 
d, tuoj po sumos Vila Želi- 
noj,mokyklos patalpoje įvyks

Savišalpos ir Kultūros Ben
druomenės «Lituania» narių 
susirinkimas. 4 vai. po piet 
Liet. Kat. Moterų Draugijos 
susirinkimas. 18,30 vai. lietu
vių moksleivių susirinkimas. 
Bus svarbus pranešimas apie 
ruošiamą išvažiaJmą-stovyk- 
lą pamary

— Norintiems vykti kitą 
sekmadieni į Santos bilie us 
prašomą įsigyti pas Vyrų Bro 

Ti jos valdybą ir klebonijoje.

-- Lietuvių S gos Brazilijo
je sausio mėn 20 d. 15 vai. 
Mokoje savo patalpose, šau
kiamas visuotinis narių susi
rinkimas. Tarp kitų darbo
tvarkės punktų bus ir valdy
bos rinkimas.

— Kitą sekmadienį, sausio 
mėn. 27 d. 15 vai. Mokoje, rua 
Lituania 67. Liet. Menininkų 
Klubo valdyba šaukia narių 
ir rėmėjų susirinkimą pirmo
sios lietuvių dailės ir liaudies 
meno parodos ir kitiems rei
kalams aptarti Kviečiami taip 
pat organizacijų ir spaudos 
atstovai.

— Sausio mėn. 13 d. Moko 
je buvo susirinkę Sporto S-gos
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Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių 
krautuvė tiktai pas •?

JAKUTIS & LAPIENIS LIDA.

AVENIDA DR. GIACAGLINI, 34-C VILA ALPINA

Vielos Kronika

Joana D’Arc
Įdomi Istorine Filma

Priedas
PRADŽIA 19,50

ANTRADIENĮ IR TREČIADIENĮ
Vietos Kronika

Bomba e Pantera Negra
Pafuncio Marocas na Televisão

«Lituania» buvusieji nariąi- 
veteracai svarstyti galimybes 
atgaivinti «Lituania» veikimą 
Tam tikslui išrinko komisiją, 
kurion įėjo J. Januškis, J. 
Garška ir K. Bacevičius, ku
rie ištyrę visas galimybes su 
šauks kitą susirinkimą.

- Karolinai Navickienei 
praėjusį ketvirtadienį padarė 
inkstų operaciją. Ligonė jau 
ilgesnis, laikas sirginėja.

— Iš Tautos Fondo yra gau 
ti «Lietuvio Pasas» ir meniš
ki ženkleliai, kurie į juos bus 
lipdomi.

— Šį šeštadienį Vila Zelino 
je bųsiš'Hūbas Humberto Na- 
dolskio su Vanda Januškevi
čiūte.L. :

—- Gruodžio mėn. 18 d. mi
rė Juozas Šimkūnas, 70 metų 
amžiaus, kilęs iš Tauragnų. 
Paliko tris ištekėjusias duk
teris.

— Sausio mėn. 10 d. iš An 
glijos atvyko svečiuosna į Rio 
de Janeiro pas p. Agnietę Jur 
gutienę jos tėveliai iš Angli
jos, kurie čia yra lankęsi 
prieš keletą metų.

Radio Dirbtuvė ir Laboratorio

AIL© II IR ID A Jf II ID II IDA
RUA BENJAMIN CONSTANT, 103 — São Caetano do Sul

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

Contratos de locaçaó 
Cartas de Fiança 
Requerimentos 
Balanços ,;
Alvarás diversos 
Seguros de Fogo e 
Seguros de acidentes.

HORÁRIO das 8 às 19 horas.
i||ii||ii||iiilii||niliillii||ii||ii||iinii||nilii||Hiinilii||ii|ini1ii||ii||ii||ii|iniiiilliiilii||ii|inili<iliiini||ių|iiiiiiiiii||iiiin||iiiiiilliiiniiiiiiiitni

INDUSTRIA METALÚRGICA "INDO3" LTDA
Rua Benjamim Constant, 122 8.° andar salas 801/2 Fone 33-3867 S. Pauh

• 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' cônicos e paralelos.
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