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São Paulo miestui 398 metai
Sausio mén. 25 d. São Pau 

lo įkūrimo diena. Prieš 398 
metus jėzuitas Anchieta, kur 
dibar yra Pateo do Colegio, 
atliiké mišias. Naujieji atei
viai davė São Paulo vardą, 
kadangi ta diena bažnytinia
me kalendoriuje yra skirta 
šv. Povilo apaštalo atslverti- 
m u i.

šiandien São Paulo turi 
pustrečio milijono gyventojų 
ir yra greičiausiai augantis 
miestas pasaulyje.

São Paulo yra Brazilijos

VISAME PASAULYJE
Korėjoje derybos paliaubų 

ir karo belaisvių pasikeitimo 
reikalu neprieita prie jokio 
susitarimo.

— Sudarytas naujas Pran
cūzijos ministerių kabinetas. 
Į naują kabinetą įėjo tik 4 
nauji ministerial

—- Prancūzijos ministerių 
pirmininku 396 balsais prieš 
220 buvo išrinktas Edgardas 
Faure. Tuniso padėtie^ klau
simo svarstymą seimas nukė 
le tolimesnei ateičiai. Šia pro 
ga ministeris pirmininkas pa
reiškė tik tiek, kad Prancūzi 
ja savo pozicijų Tunise neuž 
leis, bet vistiek stengsis su
rasti formą nauju derybų, ku 
rios turėtų įvykti netik ryžto, 
bet ir atlaidumo bei taikingu 
mo dvasioje.

— Prancūzijos generalvie- 
tininko Tunise pranešimu, per 
sausio mėn. 19 d. įvykusias 
riaušes buvo sužeisti 24 ma 
nifestantai, kurių 6 sunkiai. 
Vėliau įvykusioj manifestaci
joj Sousse buvo paleisti du 
šūviai į sukilėlių numalšini
mui vadovavusį karininką 
pilk. Durand. Kai sunkiai su 
žeistas pulkininkas parkrito 
ant žemės, spardymais ir laz 
domis buvo užmuštas. Šiuo 
momentu kariai griebėsi gink 
lo. Turimomis žiniomis per 
ši susirėmimą buvo 8 mani
festantai nušauti ir 23 sun
kiai sužeisti.

— Nepaisant to, kad UNO 
pilnaties susirinkimo posė
džių b’ikas baigiasi Vasario 4 
d. fsov etų užsienių (reikalų 
ministeris Višinskis sausio 22 
d 9 vai vakaro išvyko į Mas 
kvą. Prieš išvykdamas minis 
ten's Višinskis spaudos atsto
vams pareiškė tik tiek, kad 
visi UNO nutarimai esą re
mia anglų "amerikiečių bloką 
ir siekia pasirengimo naujam 
karui

Po Viš nskio išvykimo, ša
lių atstovai iš už geležinės 
uždangos savo pareiškimuo
se užtikrino, kad santykius 
tarp Vakarų ir Rytų ateityje 
daugiau nu’ems Vokietijos 
klausimo išprendimas, negu 
Tolimųjų Rytų problema. Be 

plaučiai, nes Federalinė vy
riausybė visų mokesčių virš 
50% gauna iš šio milžinišku 
šuoliu žengiančio pirmyn mies 
to,

Čia yra pietų Amerikos in
dustrijos ir prekybos centras.

1954 m. São Paulo miestas 
švęs 400 metų jubiliejų. Prie 
šios nepaprastos šventės ener 
gingai ruošiamasi, statoma vi 
sa eilė milžiniškų dangorai
žių, vedamos plačius aveni- 
dos, keliai. 1954 m. daug žmo 
nių suvažiuos ne tik iš Brazi 
lijos, bet ir iš užsienio.

to. vienas komunistų vadas 
pareiškė, kad 1953 metai bū
sią sprendžiamaisiais.

— Amerikos vyriausybė tu 
rėdama dėmesyje Rusijos iš
leistą potvarkį užsienio dip’o 
matams draudžiantį išvykti to 
liau 40 km, iš Maskvos, ruo
šia panašų dalyką rusų diplo 
matams Amerikoje.

— Rusija balsuos prieš įsi
leidimą į UNO Italijos, Aus
trijos, Suomijos, irlandijos, 
Portugalijos, Japonijos, Cei- 
lono ir Nepal Rusija sutiktų 
įsileisti šias valstybes į UNO 
jei vakarti demokratijos su 
tiktų priimti rusu penkis sa- 
satelitinius narius: Mongoliją, 
Bulgariją, Vengriją, Albaniją.

— Egipto vyriausybė laiky 
tų nedraugišku žingsniu tų 
valstybių, kurios į Sueso ka
nalą, jo kontrolei, prisiųstų 
savo laivus. Kaip žinome An 
glija yra prašiusi didesnių 
jūros galybių, kad jos ten pa 
siųstų savo eskadras.

Jei Egipte nesustos užsipul 
dinéjimai ant anglų, pastarie 
ji grasina Sueso kanala izo
liuoti nuo Egipto.

— Amerika dar vis tikisi 
susitarimo galimumu su Ira
nu. Paskolos klausimu jau su 
sitarta. Deramasi karo para
mos teikimu.

— Anglijos vyriausybė yra 
nutarusi paduoti «tvirtą ran
ką» prancūzams Indokinijoje, 
nes abiejų interesai supuola.

— Jugoslavijoj dar tebėra 
kalėjime 200 katalikų kunigu. 
Taip pat panaikinta ir katali 
kiška spauda.

— Elizabeth miesto centre 
nukrito dviejų motorų kelei
vinis lėktuvas. Žuvo 18 kelei 
vių ir 5 lėktuvo įgulos nariai. 
Be to, žuvo 7 gyventojai to 
namo, ant kurio nukrito lėk
tuvas. Tarp žuvusių yra ir bu 
vęs JAV karo ministeris Ro
bert Petterson.

Dar kitas lėktuvas nukrito 
Miami aerodrome. Žuvo 7 ke 
leiviai.

—■ Pagal Japonijos vyriau
sybės išdirbtą apsiginklavimo 
planą, Japonija iki spalio mė 
nėšio turėsianti 19 divizijų - 
- 5 pėstininkų ir 5 tankų; - 
kiekvienoje divizijoje po 15. 
000 vyrų. Gi laike 2 3 metų 
bendra Japonijos kariuome
nės pajėgą sudarys 300.000 
vyrų. Be to, Japonija turė
sianti 300 karo laivų, 1500 ka 
ro lėktuvų su 25‘i0 karių.

— Kanados generalinis gu 
bernatorius Viscout Alexan
der vasario 2 d, išvyksta, j 
Londoną. Jis Churęhiįio vy
riausybėje užims krašto gy
nybos ministério postą.

DIDĖJA DIDELIŲ ŪKIŲ 
SKAIČIUS

Žemės ūkis ir gyvulininkys 
tė Amerikoje linksta didelių 
ūkių naudai. Sulig statisti

Moderniškoji São Pąųlo miesjo dalis

niais daviniais Amerikoje 
stambių ūkių skaičius kasmet 
didėja. Paskutinių 10 metų 
laikotarpyje, Amerikoje ūkių 
skaičius sumažėjo 713 000 
ūkių.

1941 m. Amerikoje buvo 6 
milijonai 97.000 ūkių, o šian
dien tik 5 milijonai 384.000. 
Mažėjant skaičiumi, didėja 
žemės plotai likusių. 1945 m. 
402 ūkiai neturėjo elektros, 
dabar jau visi aprūpinti elek 
tros energija. 210.000 ūkių tu 
ri savo telefonus.

Bet mažesni ūkiai buvo ge 
riau išnaudojami. Sustabdy
mas gyventojų plūdimo į mies 
tus yra viena iš daugelio 
Amerikos problemų.

— Ligi šiol buvęs britų pa 
siuntinys 'Peherane Sir Fran
cis Shefhord pakeičiamas nau 
ju pasiuntiniu Robert Sen- 
gey.

— Ši 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.

— Egipto užsienių reikalų 
ministeris pasiuntė britų pa
siuntiniui Kaire notą, kurioje 
griežtai protestuojama prieš 
britų pradėtus sausio 16 d. 
«karo veiksmus», kuriuos bri 
tai [tradejo Tel El-Kebir. No
toje nurodoma apšaudymas 
ir okupavimas miestų ir kai
mų, areštai valdžios tarnauto 
jų, suėmimai civilių bei kraš 
to patriotų. Toliau notojo nu
rodoma, kad britai apšaudy
dami miestus ir kaimus, kaip 
tai Tel ELFebir ir Hammada, 
kurie neturi jokių gynimosi 
priemonių bei įrengimų, ir 
net li0o in ”, pažeidžia begė
dišku būdu žmogaus teises 
bei žmoniškumo dėsnius.

— Britų vyriausios būstinės 
pranešimu egiptiečių partiza
nų puolimai Sueso kanalo zo 
noje vis kas kart esą dažnė
ja ir didėja.

Egiptiečiai užpuldinėja net 
dienos metu ir įsiveržia j 
miestų centrus. Tokiu būdu 
britai esą turėtų Sueso kana
lą visiškai izoliuoti nuo egip 
tiečių. Egiptiečių laikraštis 
«Al Zamane» praneša, kad 
britų vyriausias karo vadas 
Egipte jau yra gavęs iš savo 
krašto apsaugos ministério 
įgaliojimus, statyti apsiginimo 
įrengimus, kurie turės sau
goti Sueso kanalą.

— Teherano vyriausybė vie 
noje paskelbtoje notoje pra
nešė, kad yra uždaromi visi 
Anglijos konsulatai. Be to, pe 
reitas antradienis vyriausybės 
buvo paskelbtas Persijos tau
tinė šventė, kurioje buvo pa
minėta britų konsulatų užda
rymo aktas. Visi nacionalisti
nio fronto vadai atsišaukdam 
į tautą reikalavo atšvęsti kraš 
to išsivadavimą nuo užsienie
tiško jungo kuo igkilmingiau.

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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Ruoškimės Tautos Fondo vajui
Pavergtoji Lietuva veda žūt 

būtinę kovą su didesniu ir 
moderniškesniais ginklais ap
siginklavusiu priešu, už išsi
laisvinimą. Jau daugel krito, 
ir tebekrinta, kaip tų lapų ru 
dens, geriausių, rinktinių Lie 
tuvos sūnų. Mūsų brolių at
sparumo pavazdys prieš rau
donąjį barbarą yra ir bus di
deliu pasididžiavimu prieš pa 
šaulį.

Lietuviai atsidūrę už Tėvy
nės ribų, už Tėvynės išlais
vinimą kovoja politiniais, dip 
tematiniais ir lietuviškos kul 
túros ginklais. Tos kovos vy
riausiu vadovu yra VLIKas 
(Vyriausias Lietuvos išlaisvi
nimo Komitetas). Jis yra su
būręs darban žymiausias ir 
geriausias lietuviškas jėgas. 
Netenka aiškinti, kiek tas dar 
bas yra reikalingas dirban 
čiųjų žmonių išminties, patir
ties, pasišventimo ir pasiry
žimo.

Smegenys ir protas yra pa 
raližuojami, jei širdis prade
da blogai veikti.

Lietuvos laisvės kovoje to
ji širdis yra Tautos Fondas, 
kuris susidaro iš viso pasau
lio lietuvių seniau ar vėliau 
išvykusių iš Lietuvos, ar ka
ro tremtinių sudėtų aukų Ten 
ka apgailestauti, kad toji šir 
dis lig šiol smarkiai šlubuoja! 
Laisvės kovų vadai negali iš
vystyti tinkamas veiklos dėl 
lėšų trūkumo, O tų lėšų bu
tų, jei visi lietuviai būtu jau
tresni Lietuvos laisvinimui.

Išblaškytų po visą pasaulį 
lietuvių skaitoma arti milijo
no. Aukodami po elgetos iš
maldos duoklę, po vieną kru 
zeirą kas mėnuo, per metus 
sudėtų 12 milijonu. Braz’hjos 
lietuviam tektų sudėti kas mė 
nuo 30 ar 40 tūkstančiu kru 
zeiru. Turėdami daugiau su
sipratusiu, aukojančių 20 ar 
30 kruzeirn. sumos susidary
tų daug didesnės. Kiek mes 
São Paute lietuviai esame 
paaukoję per 12 Lietuvos pa 
vergimo metų? Gėda yra pri
sipažinti. Toji suma siekia 
vos keletą desėtkų tūkstančių 
kruzeirų. Bet ir toji menku 
tė auka yra sudėta saujelės 
susipratusiu lietuvių, o visa 
lietuviškoji masė toje aukoje 
kaip ir nedalyvavo. ‘štai ir 
dėlto São Pauly susidaręs 
Tautos Fondo komitetas me
tė Šukį: Ruoškimės 
Tautos Fondo v a- 
j 11 i-

Netenka ruoštis tiems asine 
nims, karie pasišventę dirba 
lietuvišką visuomenišką dar
bą. Jiems galima reikšti tik 
padėkos. Netenka daryti prie 
kaištų ir tiems, kurie "daly
vauja lietuviškame tautinia
me judėjime. Juos galime tik 
kviesti aktingiau pasireikšti 
išimtinais atvejais, kaip kad 
pavyzdžiui ir šio Tautos Fon 
do vajaus proga. Tenka tik 
išjudinti platesnes visuome
nės mases’ apsidedant, nors 
ir nedideliu, bet pastoviu Tau 
tos Fondui mokesčiu.

Tautos Fondo komitetas 
kviečia visus lietuvius pasi
ruošti vajui sekančia pras
me:

1. Neatsisakyk aukoti tei
sindamasis, kad gal jau kito 
krašto pilietybę esi priėmęs; 
kova su raudonuoju imperia
lizmu yra kartu gyni
mas gyvenamo krašto laisvių 
nuo vergijos. Šioje kovoje da 
lyvauja visas laisvasis pasau
lis.

2: Nesusilaikyk nuo aukos 
teisindamasis mažu uždarbiu, 
nes esi- laisvas, o tavo brolis 
pavergtas!

3. Nesusilaikyk nuo aukos 
teisindamasis, kad nežinąs 

ar tos aukos bus tikslingai 
sunaudojamos, nes tavo auka, 
palyginąs su laisvės kovai rei 
kalingomis lėšomis bus tik la 
šas jūroje, o be to Tautos 
Fondo ir Lietuvos laisvinimo 
kovų priešakyje stovi krista
linės sąžinės žmogus.

4. Nesigailėk aukoti dau
giau, nes kiek beaukotum, to 
ji auka bus menkutė, palygi
nus su gyvybės aukomis, ku
rias atiduoda taurieji lietu
viai tėvynėje, partizaninėje 
kovoje.

5. Nesusilaikyk nuo aukos 
dėl nuomonių skirtumo vado
vaujančių asmenų,
kai kuriais neesminiais klau
simais, Bent šiandien p įžiūru 
skirtumo, visi siekia vieno ir 
bendro tikslo — Lietuvos Iš
laisvinimo. Lig šiol sukeltų 
lėšų nepanaudojo antrae’liams 
tikslams ir ateityje nenaudos.

6. Apsispręsk kiek tu gali 
paaukoti vajaus proga ir Įteik 
ją Tautos Fondo įgaliotam as 
meniui, kuris apsilankys ta
vo namuose.

7. Atmink, kad kova yra 
reikalinga nuolatinės aukos, 
kurios bus renkamos su «Lie 
tuvio Pasu», lipdant jame tam 
tikros vertės ženklelius-irar- 
kutes.

Tautų Šventė
Jau kelinti metai Milwau

kee’s International Institutas 
ruošia visų tautų, gyvenan
čių Milwaukee’je, šventę. Tos 
šventes metu kiekviena tau
ta dalyvauja programoje, tū
li atskirą tai tautai charakte
ringą parodėlės skyrių, par
davinėja tai tautai charakte
ringus valgius ir kitus daly 
kus. Kai kurios tautos jau ke 
linti metai, kaip dalyvauja su 
ta pačia programa, tačiau lie 
tuviai savo programą kiekvie 
nais metais keičia.

Kadangi Milwaukee’je lie
tuvių gyvena tik keletas šim 
tų ir iš tų tik maža dalis do
misi lietuvių tautiniu darbu, 
teko kreiptis į kaimyninę lie 
tuvių koloniją Racine. kvie
čiant programoje dalyvauti. 
Reciniečiai nešė visą progra 
mos paruošimo darbą ant sa
vo pečių.

Šiais metais buvo nusista
tytą parodyti, kaip Lietuvoje 
švenčiama «derliaus nuėmi
mo šventė". Pati programa 
turėjo būti parodyta tris kar 
tus. Vyrai ir moterys užbai
gę darbus, apsirengę tauti
niais rūbais, dainuodami va
liok dalgeli, pasirodė audito
rijos scenoje. Juos pasitinka 
su lietuvišku midumi šeimi 
ninkas ir šeimininkė. Ta pro 
ga uždedama ant galvos šei- 
nuninkei javų vainikas, o šei 
mininkui Įteikiama atatinka
mai papuoštą, kaip valdžios 
ženklas, lazda. Vėliau «kerta
mi» rugeliai, skamba stikle
liu daina, šokama kepurinė 
ir dainuojama pajūriais, pa
mariais. Milwaukee’s auditor1! 
joje žavingai nuaidi paskuti
nieji dainos žodžiai: «amžiais 
bus laisva Lietuva».

Visus tris kartus programą 
stebėjo po keliolika tūkstan
čių žiūrovu. Užbaigą palydi 
plojimas. Žiūrovai programa 
patenkinti.

Parodėlės skyrių lietuviai 
turėjo antroje vietcję tuojau 
po įėjimo į parodos patalpas. 
Skyrius šiemet užėmė dvigu
bai didesnį plota, negu anks
tyvesniais metais. Planingai 
iškabinėti bei sustatyti daili
ninko V. Vaitiebūno (Keno-
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William Breen (dešinėje) Amerikos Darbo Federaci
jos pirmininkas, gauna iš Luigi Antonini (kairėje), Pan- 
amerikos Darbo Tarybos pirmininko. Keturių Laisvių me
tinę premiją. Ta proga Green pasakė, kad tikslo siekti 
trukdo «vienos tautos — Sovietų Rusijos — tiranija».

Tie pasai bus Įteikiami na 
gal sąrašus vajaus metu, arta 
kiek vėliau.

8 Paragink kaimyną ar pa
žįstamą aukoti Tautos Fon 
dui. Nurodyk jo adresą Fon 
do Įgaliotiniam, arba nuvesk 
Į aukų rinkimo vietą.

Milwaukesj
sha) aliejiniais dažais pieši
niai, centre lietuvė su tauti
niais rūbais Ant skirto stalo 
išdėliota «Nemuno» odos ga
miniai su Lietuvai charekte- 
ringais vaizdais. Viduryje 
«Vargo mokykla». Tolia.i se
ka lietuviškas kryželis ir kili 
medžio raižiniai.

Parodėlė visą laiką (net oro 
gramos metu) apgulta žiūro
vų. Visą parodėlės oriteniza- 
virro darbo naštą nešė dail. 
Vaitiekūnas.

Kitoje vietoje dail. Vąleš- 
kos. Jameikienės. Dargio ir 
kt buvo suorganizuotas nau
jųjų ateivių vardu kitas lietu
vių tautodailės, tautinių rūbų 
ir kt. su lietuviškomis staklė 
mis skyrius. Skyrius meniš
kai organizuotas.

Kitoje vietoje dail. Vaitie
kūnas turėjo savo paveikslų 
pardavimo skyrių, kuris taip 
pat buvo gana gausiai lanko
mas.

Lietuviškų valgių skyrius 
buvo organizuotas g na tvar
kingai ir savo orginalumu 
ryškiai išsiskyrė iš kitų tau
tų tarpo: ant stalo gulėjo iš
keptas visas paršiukas, iš šo 
nų asistuojamas dvejų ežių 
su visais kitais miško Įvairu
mo priedais (grybai, beržo 
šakos ir tt.)

Iš maisto produktu buvo 
pardavinėjama namuose tra
mintos lietuviškos dešrelės, 
bulvinės dešros, raugmti’ko- 
pūstai, švilpikai, lašininęs ban 
dėlės ir meduoliai.

Karo belaisvio 
pasakojimas

Nesenai teko sueiti buv. ka 
ro belaisvį vokintį P. B. kuris 
suteikėsžinių apie’ lietuvių 
tremtinių gyvenimų Rusijos 
gilumoje ir Sibire.

Pasakotojas buvo karo be
laisvis Smolensko srity, kur 
pateko karui baigiantis. 1947 
m. jis buvo tek už «provoką 
ciją» nubaustas 20 metų per
auklėjimo stovyklos. Ten pat 
Smolenske buvo į minimąją 

stovyklą sudarytas ir trans
portas. Bevažiuodamas trans
porte j's susipažino su pir
maisiais lietuviais. Jų buvo 
keletas vagonų, kuriais 200 
vyrų ir moterų buvo gabena 
mi iš Vilniaus kalėjimo. Paša 
kotojas tvirtina, kad jie visi 
buvo lietuviai, kuriuos prijun 
gė prie jų bendro transporto. 
Transportas ėjo per Maskvą.

Kelionės metu jis išsikalbę 
jo su vienu Lietuvos univer
siteto profesorium, kuris kar 
tu su žmona bvvo už akių 
nuteisti 25 metais kalėjimo - 
esą «už pavojingą agitaciją». 
Mat, tas susirašinėjo su savo 
broliu Amerikoj, buvo Įtartas 
ir už tai nubaustas. Be to pro 
fesoriaus, jam dar teko kal
bėtis su vienu ūkininku, ku
ris kartu su žmona ir dukra 
buvo Lietuvoje suimtas dėl 
to. kad sūnus, vokiečiams už 
imant 1941 m buvo įskųstas 
partizanu. Kiek laiko jiems 
reikės kalėti, to jie nežinojo, 
juos tik suėmė ir be jokio 
teismo išgabeno. Su kitais lie 
tuviais, burie buvo siučiami 
kartu, jis negalėjo susibhlbėti 
nes tarp jų nebuvo mokančių 
vokiškai. Tą dieną, kai jie įva 
ž’avo į Maskvą, ten buvo di
delė šventė - 809 metų Mask 
vos įkūrimo sukaktis.

Kai transportas pasiekė Ka 
zanę, tremiamieji buvo išlai
pinti, suskirstyti grupėmis ir 
vėliau išgabenti įvairiomis 
Kryptimis. Bet kol suskirstė, 

Gręsiant karo pavojui iš Sovietų Rusijos. UNO priva
lo ginkluotis, pasakė Dean Acheson, Amerikos užsienių 
reikalų miništeris. Paryžiuje: Amerikos pasiūlyta ginklavi
mosi kontrolė Rusijos buvo atmesta. ’

Matome Achėšon kalbant Paryžiuje UNO susirinkime.

tai trūko keletą dienų, ir trem 
tiniai turėjo laukti celėse. Pa 
sakotojas buvo uždarytas į 
vieną celę, kurioje rado šešis 
jaunus vyrukus lietuvius, 17- 
20 metų amžiaus iš Vilniaus 
krašto. Jie buvo atgabenti 
jau prieš atėjusiu transportu. 
Visi j e buvo sugauti miške 
rusų milicijos. Mat, jiems rei 
kėjo stoti į rusų kariuomenę, 
bet jie nestojo ir pasislėpė, o 
paskiau už tai buvo nubausti 
nuo 10 iki 15 metų kalėjimu.

Po kelių dienų buvo suda
rytas naujas transportas ir iš 
siustas į Karagandą, kuriuo 
ir jis pats ten pateko. Į čia 
atsiunčįa daug transportų iš 
visų pusių su žmonėmis. Ka
ragandos priverčiamųjų dar
bų slovykla yra didelė, tai - 
ištisas kraštas. Ji vadinama 
perauklėjimo kolonija. Iš ten 
pabėgti neįmanoma, nes ap
linkui ją supa negyvenamos 
žemės juosta, visą laiką sau- 
gojima sovietų kariuomenės, 
viršum nuolat siuva žvalgy
biniai lėktuvai, vokiečių karo 
metu vadinti «siuvamomis ma 
šinomis».

Gyvenamieji barakai yra 
mediniai ir tušti Baldų - jo
kių. Lovą ar, kitaip sakant, 
guolį kiekvienas pasitaiso sau 
kaip išmano.

Maisto davinys yra labai 
menkas. Dirbantieji Į dieną 
gauna po litrą sriubos ir 40Ó 
gr. duonos. Sriuba - tai tik 
karštas vanduo su keliais ko 
pusto lapais ar runkeliais. B 1 
viii ar mėsos niekuomet ne
teko matyti. Ligoniai ir seni, 
kurie jau nebegali dirbti, gau 
na 3CÓ gr. duonos ir tą patį 
kiekį sriubos. Kadangi to mai 
sto labai maža, tai už viską 
turi nukentėti avys, nes jos 
šeriamos taip pat avižomis ir 
miežiais (pasakotojas dirbo 
prie avių auginimo). Nors la 
b ii griežtai draudžiama avis 
lokiu būdu «skriausti» bet 
niekas to nepaiso, nes išbadė 
jusiems žmonėms svarbiau 
kaip išlaikyti gyvybę, negu 
įvykdyti įsakymus.

Pasakotojas gyveno viena
me barake su viena kunigu 
iš Lietuvos. Kunigas buvo 59 
metų amžiaus ir turėjo atlik ■ 
ti tą pačią d rbo prievolę, 
kaip ir visi kiti. Minimasis 
dvas’ninkas buvo nubaustas 
20 m s d. kalėjimo už «vai 
•stybės tvarkos ardymą», kitaip 
tarus, jis «per daug pasakė 
pamokslo metu».

Kai 1950 m. balandžio mėn. 
pasakotoia iš ten išvežė, mi
nimasis kunigas ten dar pasi 
liko.
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LIETU VIA I 
BRAZILIJOJE

Rio de Janeiro
SUSIDOMĖJIMAS 

KONCERTU

Aplankius Rio kun. P. Ra- 
gažinskui, galutinai susitarta 
su L. K. Bendruomene dėl 
koncerto, kurį išpildys San 
Paulo Bendruomenės choras. 
Koncertas įvyks gražioj ir er 
dvioj União Nacional de Es
tudantes salėje (buv. Club 
Germania), Praia Flamengo, 
132, vasario 9 d, 21 vai.

Sekmadienį, per vaikų eg
lutės šventę, jau buvo paleis 
ta spausdinta propaganda. Su 
sidomėjimas koncertu labai 
didelis. Neabejotinai, kad ne
pasiliks nė vieno lietuvio, ku 
riam tik sąlygos .leis, kad ne 
dalyvautų šiame retame pa
rengime. Tikimasi, taip pat 
turėti nemažiau kitų tautų 
svečių, ypač vietinių, kurie 
labai įdomaujasi lietuvišku 
folkloru.

Pakvietimai jau buvo pa
ruošti iki sausio 13 d. ir gau 
narni pas visus L. K. Ben
druomenės narius.

São Paulo Bendruomenės 
choro koncertas bu* jau ani- 
ras kultūrinio bendradarbia
vimo žygis. Prieš 10 metų 
lankėsi Ricf p. Girdausko va
dovaujamas «Vyčio» choras, 
kurį anuomet priėmė L. K. 
Komitetas su «Vilties» Sąjun 
ga. Dabar susidomėjimas daug 
didesnis, nes paties choro ve 
dejas p. Ainbrozaitis gerai pa 
žįstamas Rio lietuviams. Prie 
du prie choro dar turėsime 
tautinių šokių ansamblį iršau 
nų sanpauliškių šokių orkes
trą

Viskas bus lietuviška iki pa 
ties bufeto krupniko ir deš
rų su kopūstais.

Platesnė programa bus pa
skelbta vėliau ir atskirai at
spausdinta.

Bendruomenes Choro 
pranešimas

Norintieji važiuoti kartu su 
Bendruomenės Choru į Rio 
de Janeiro, privalo užsirašyti 
kaip galima greičiau. Pasku
tinė užsirašjmo diena 3 vasa 
rio! Vėliau negalima gbus už
sirašyti.

Važiavimo sąlygos yra sa
kančios:

1. Kelionė ten ir atgal kai
nuos 320,00 kruzeirų.

2. Nakvyne ir maistu va
žiuojantieji turės pasirūpinti 
patys.

3. Kelionė prasidės iš Vila 
Zelinos aikštės K vasario pen 
ktadienio rytą 6 vai. ir baig
sis — vasarie 10 d. (iš Rio 
išvykstame sekmadienį po 
pietų).

4. Vykstant į Rio sustosime 
Aparesidoj.

5. Bus daromos taipogi iš
vykos po Rio gražesnes vie
toves su tais pačiais autobu
sais.

6. Šeštadienio vakare Rio 
de Janeire bus didelis kon
certas - balius.

Užsirašyti prašome sekan
čiose vietose:

1. Vii i Ze inoj pas kleboną 
kun. P. Ragažinšką,

2. Vila Zelinoj, Rua Rio Fe
io 2, pas Kazimierą Ausenką.

3. Pas visus Choro Valdy
bos narius.

4. Avenida São Joóo 233’ 
prie centrinio pašto, pas Juo 
zą Karpavičių.

~Tą pat dieną bos specialūs 
autobusai ligi Aparecidos 
Jais vyks tie, kurie nevažiuos 
į Rio de Janeirą, bet iš Apa 
recidos, aplankę Marijos, kar 
tu ir Brazilijos šventovę, tą 
pat dieną grįš atgal į São 
Paulo.

Užsirašyti galima sekma
dienį prieš sumą ar po su
mos zakristijoje. Norintieji 
važiuoti nedelskite, nes pri
trūks vietų.

IŠKILMĖS V. ZELINOJ

Šį penktadienį, sausio 25 d. 
15 vai. Vila Zelinos bažny
čioj bus iškilmės seselių pran 
ciškiečių. Naujos kandidatės 
gaus velionus ir vienuolinį 
rūbą.

Po to bus šventinamas nau 
jas švento Antano altorius, 
kurį paaukojo Naruše ičių 
šeima.

— Šeštadienį 8 vai. ryto, 
Vila Alpinoj padarjs laikinuo 
sius įžabos seselė M. Lucia - 
Joteikaitė Apeigas atliks kun. 
K. Miliauskas.

METINIS LIETUVIŲ S GOS
BRAZILIJOJ SUSIRINKIMAS

Sausio mėn. 20 d Mokoje 
nuosavuose patalpose buvo 
sušauktas metinis Lietuvių 
S gos Brazilijojesusirinkimas. 
Dienotvarkėj buvo praneši
mas apie praėjusių metų ve i 
kimą, naujos vaidybos rinki
mas ir einamieji reikalai. Su 
lig revizijos komisijos prane
šimu pajamų praėjusiais me 
tais buvo 175 538,60 kr.: išlai 
dų • 137.471,80 kr. Ižde šiems

Visi į V. Anastaziją!
Dr. J. Basanavičiaus vardo MRB-lis š/m 

vasario mėn. 9 d. rua Camacam 625, rengia šei
myninį vakarą. Bus suvaidinta A Tarazanio 2-jų 
veiksmų linksmą komediją

Meilės Eleksyras
Pradžia 20 vai. Po vaidinimo šokiai iki 4 vai.

Pakvietimus galima iš anksto įsigyti pas 
MRB-lio narius arba V. Anastazijos lietuvių mo
kykloje. MRB-lio Valdyba

metams lieda 38.106,80 kr.
Pranešėjas nepaaiškino, ar 

į šias sumas įeina ir už par
duotą prieš keleris metus Par 
que das Na^ãoes mokyklą pi 
nigai.

Valdybą renkant svarbiau
siose pozicijose perrinkti tie 
patys asmenis: M Dantas - 
pirm-ku, St. Vancevičius - sek 
retoriumi, Pranaitis - iždinin
ku. knyginidko ir ūkvedžio, 
pareigoms iš-inkti nauji žmo 
nės: D. Saukaitė ir J. Mate 
lionis, Vicepirm-ku išrinko M. 
Šilinską antruoju sekretoriu
mi - Br. Stankevičius. Revi
zijos komisijon:' J. Balkevi
čius, Al. Bumblis ir Alt Ku- 
blickas'

Susirinkime buvo perskai
tytas, prieš kiek laiko paduo 
tas S-gos valdybai-K. Ambrb 
zęyičiaus pranešimas, kad dėl 
susidėjusių aplinkybių atsisa
ko iš S-gos garbės narių. Pa 
reiškimas buvo pastatytas bal 
Ravimai, atleisti ar neatleisti. 
Šis balsavimas buvo visai ne 
vietoj, nes nariui išstojant 
iš organizacijos nėra reika
linga jokių balsavimų. Jei jis 
buvo organizacijai nusipelnęs, 
valdyba, ar susirinkimas gali 
tik padėkoti. Šiuo kart buvo 
buvo kitaip. Vietoj padėkos 
buvo pasakyti skaudūs žo
džiai.

Geromis sąlygomis

Patogioje vietoje

Šitaip atsitinka, kai asme- 
minė ambicija neatskiriama 
nuo visuomeninių reikalų.

Taip pat nevietoj buvo ir 
religinių bei tautinių vertybių 
perstatinėjimas iš vienos vie 
tos kiton. Kur daugiau lie
tuviškumo ir meilės savam 
kraštui galima pamatyti tik 
iš darbų. O tų progų geriems 
labai daug: spauda, knygos, 
Tautos Fondas, kultūros fon
das ir tt.

Buvo svarstytas ir laikraš
čio leidimo klausimas. Nieko 
konkrečiai nenutarta.

Susirinkime dalyvavo 31 na 
rys.

Iš S-gos lauktina daugiau 
aktyvumo, nes turi sąlygas - 
tris pastatus įvairiuose prie
miesčiuose.

— Išėjo «Mūsų Lietnvos» 
kalendorius, kur yra apsčiai 
medžiagos kolonijos istorijai, 
Buv. São Pauly konsulas Dr. 
P. Mačiulis rašo kam ir ko
dėl buvo kuriama Liet. S-ga 
Brozilijoje, prof. Pakštas apie 
Li o tuvos teritorijos plotą.

— Sausio mėn. 18 d. Tucu# 
ruvi rua Bordgi 35, mirė Ba
lys Girkus 48 m. amžiaus.

Velionis didžiame nuliūdi
me paliko žmoną ir dvi duk
teris.

Palaidotas ten pat vietos 
kapinėse.

Produto do COMPANHIA PRCG^SSO NACIONAL « Rva Joti Paulino, 717 • Fono 51-7277- São Paul*

O

Av. Zelina 495
PARDUODAMAS

BARAS — BILIJARDAS
Smulkesniu informacijų ga

lima gauti vietoje.

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

Tautiečiai. Norėdami pri
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

EMBALAGENS
PARA LÂMPADAS
PAPEL ONDULADO 

para uso em laboratórios 
e perfumarias.
Papel em bobinas
impresso paro uso diversos.

SE PEL
Indústria de Embalagens de Papel

R. Alfredo Mala, 5CÜ — S. Paulo

Parduodamas BARAS
Vila Zelinoje

A v. Zelina 167, Dėl sąlygų 
einantis vietoje. Gera vieta 
krautuvei.
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KEIKIA BALDŲ? KREIPKIS Į TAUTIEČIO 
J. L. Galinskas Ltda.

j BALDŲ SAN DĖL Į. ' •
| -4 V. DR. GIACAGLTNI, 71-C — V.‘ALPINA. <i
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I MARTINS & ŠIMKUS I■« ■■■■ ■■■■ -• ■■

!Į BAK e CAFÉ <ic P€VC I«■ ■■s: :s
:: 55 A V E N I D A P A I S DE - BARROS, 55 ŠĮ
■■ ■■:: s:>■ ■■

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 laboratorija įrengta pagal naujau 
sius teknikos reikalavimus, vedama 
prityrusių specialistų, atlieka visus 

taisymo ir reformavimo darbus.
Prie pat autobuso Nr. 93 

sustojimo vietos.

PRAÇA SÃO JOSÉ, 1 - S. PAULO — V. ZELINA

MEKANIKOS DIRBTUVE

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

išsimokėtinai.

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

& FILHOS

■«wiiiimiiiimiminiMiiiiiiiimihiMMiiiiiiiiiinM

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

.ri;BmimilllHllillllHlllliriniimimilliltllini>9liminmnm»»miMHillllliniin:i!IBillimmillimi)IIHHIinitlilllllHnil)lliniini!llllllllHIIIHH!!IIHIHBIIIIIIIÍIimill!IIIIIinnBimniHiriHHIHII!inilMHItHmin»^

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

. H wi ■m—■ t. —■»—I >> '     HM     IMI M—.j»—»įiih—

TECELAGEM DE UNHO E ALGODÃO "BALTICA” j 

TERESEVIC1US & BALOG LTD A. į
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
São Caetano do Sul — Travessa São Francisco, 202 

São Paulo

MOSI? LIETUVA Pust. 4

MADEIRAS DO BRASIL

ltm.
í MPORTAÇÃO — EXPORTAÇÃO

Escritório: - Av, Churchill, 94 — 11.° and. - sala 1110 — Rio de Janeiro 
Fones: 52-0229 32-62.65 

í Em Minas Gerais:

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

.................... . iiiuiihiii !iitiiitiiiiiiiiiiiiiiiniiiii:iiiiiiiiiiii<(iiiii»iii«ntmimtffliiHiíii

CAjFAjT
JÂC JOIRdE

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

INIDDJTDIA 
C A II. Ç A DC J
KRAUTUVĖS:

Rua São Caetano, 526
Rua São Caetano, 510

Fone 35-3260

TIESIAI VARTOTOJUI.

E CDMEDD1D DE 
MATELlDNiJ 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

IIIRMÀOJT CAIRIRIIIEIRI ltda.
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 S Ã O PAULO
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partizanų dainos
Toli už girių leidos saule, 
Dainavo broliai ardami.
Dainavo tėviškės artojai 
Juodą arimą versdami.

Stovėjai, mama tu prie lango, 
Sakei, kad ‘ vakaras gražus, 
Ir per naktis tu nemiegojai, 
Prie lopšio supdama vaikus.

Dabar ilgu žaliajam sodžiui
Toli išklydusių vaiku.
Ir vakarai dabar nuobodūs, 
Be jokio džiaugsmo, be dainų.

Bet lauk, sesule, aš sugrįšiu, 
Sugrįšiu tave išbučiuoti, 
Kaip gera pas tave, matnyt, 
Pabūti ir pasisvečiuoti.

Išėjau aš už tėviškės laisvę,
Išėjau už gimtuosius namus, 
Išėjau už rūtelių darželį 
Ir už tai, kas lietuviui brangu.

Neparnešiu žemčiūgų nė aukse, 
Mūs šalis ir be perlų brangi, 
Jei manęs, mylima, nesulauksi - 
Nerymok nusiminus, lange.

P. Orintaitė

ŽEMAIČIŲ ŽEMĖ

(Iš legendos «Viligailė»)

Laukai, sodybos, kaimynai — 
Pažįstu medį allei vieną... 
Aš jų ilgėčiaus mirtinai
Svečioj šaly kasnakt kasdieną..
Tėvynės dulkė tau brangi. 
Kai josios netenki.

bernaičių žemė man gimta — 
Iš jos aš niekur nekeliausiu! 
Dubysos vingiai ar Verta - 
Padangė čia užvis mieliausia! 
Rytais kad čiulba vyturiai, 
Ir dainos vakarais...

Čia kvepia pievos medumi, 
Kai žydi baltas dobilėlis...
Gelsvų javų vilnis rami, 
Ir auksu žėri lankoj gėlės... 
Ką čia mylėjai, kuo džiaugeis — 
Nepirksi pinigais...

Svečion šalin širdies manos 
Nenuvilios nė gulbės pienai, 
Aš ten kentėčiau be naudos - 
Vien veltui žūtų jaunos dienos... 
Ir kas karalių karūna, 
Jei siela alkana?..

Štai mano motina jauna —’ 
(Ji link kapų ištiesia ranką) 
Rods, visko buvo jai gana. 
O lyg žybuoklė tuoj nubl nko, 
Ir taip mūs širdys išgesins 
Tėvynės ilgesys...

Namolio grįškite, svečiai, 
Užmiršę žodį mano kietą. . 
Atleiskite, prašau gražiai — 
Nemausit man vestuvių žiedo!
— Tu daug mergaičių rasi gali 
Savoj tėvų šaly...

Korėjos karui nesibaigiant, našlaičių ir be 
namių skaičius kasdien didėja. UNO stato naš
laičiams prieglaudas.

Štai Amerikos kareivis su vienu Korėjos 
našlaičiu prie pastatyto prieglaudos namo, kur 
šis benamis vaikas gyvens.

■Šalvis ir Velnias
(Iš knygos «Tėvų Pasakos»)

(Tąsa iš praeito N r.)

Antrą dieną jau kitas velnias atėjo rnedin- 
čium pasivertęs. Pakišo kalviui odos gabalą su jo 
paties kraujo parašu ir sako rūsčiai:

— Greit eiva. Žinok, kad jau vakar buvo ta 
vo laikas. Ir dar turėsi atsiteisti už mano draugo 
sumušimą.

Kai taip smarkiai velnias jį suėmė, kalvis 
gerokai nusigando ir susirūpino. Bet susigriebęs 
sako:

— Leisk man dar namo pareiti kito drabu
žio. Žiūrėk, koks apskuręs. Aš greit apsiskusiu.

Velnias pasiraukė, bet sutiko. O kalvis greit 
apsitaisė ir sako:

— Dabar galima eiti. Tik eiva per sodą, nes 
nenoriu, kad mane daug akių matytų, tai bus ge
riau tau ir man.

Velnias ir su tuo sutiko. Kai ėjo per sodą 
pakvipo velniui tie obuoliai.

-- Kąs čia kvepia taip skaniai? — klausia 
jis. -

— Čia yra tokia obelis, kurios vaisiai taip 
kvepia.

— Kalvis ištiesęs ranką parodė į tą pusę, o 
velnias sako:

— Reikia paragauti.
Ir juodu priėjo prie tos obelies. Velnias nu

sitvėrė obelį purtyti, o kalvis pamanė: «A, kad 
jis prikibtų». Velnias ir prikibo. Norėdamas ati
trūkti pradėjo judintis ir tąsytis, obelį kone iš 
šaknų išvertė bet negali atitrukti ir gana.

— Ar paliksi mane ramybėje? — sako kalvis
— Ne. — sako velnias ir dar tamposi norė

damas ištrūkti,
Kalvis nuėjo į kalvę, pasišankė vyrus ir sako:
— Duokite jam.
Vyrai ir suniko į ve’nią visaip galabyti - ta

sai tik raitosi ir kaukia kaip vilkas. Bet vis nesi- 
žada. Tada pats kalvis paėmė didįjį kūjį ir ėmė 
tvoti velniui pritardamas vyrams. Velnias ir neiš
kentė.

— Paleiskit, paleiskti, aš daugiau čia nepa
sirodysiu.

— Gerai. — Kalvis ištarė: «Obelis paleisk», 
ir velnias nurūko savo keliais.

Trečią dieną tuo pačiu laiku vėl ateina vel

nias. Pakišo kalviui raštą ir baisiai piktai suriko:
— Ar tu nežinai, kad tau reikėjo ka'vėje sė

dėti ir savo valandos laukit? Greit eime. Dabar 
tu man turėsi už aną draugą atsiteisti.

Šitas velnias buvo piktesnis už anuodu, ir 
kalvis ne juokais išsigando. Bet išėjęs ir smuk
lės sako:

—- Aš kaltas, kad nepalaukiau. Bet norėčiau 
dabar tvarkingas išeiti. Štai dar barzdos nenusis- 
kutęs Leisk namo - nusiskuMii ir galėsima eiti.

Velnias sutiko. Kai juodu įėjo j kambarį, kal
vis ėmė ieškotis savo įnagių barzdai skusti, o 
velnias pasidairęs ėmė ir atsisėdo) tą krėslą. Kal
vis pamanė: «Kad jis prikibtų». Ir velnias pasiju
to, kad jis negali nė pasijudinti.

— Kas čia yra! —subliovė jis. — Kalvi, ką 
darai?

— Aš nieko nedarau, — sako kalvis. — O 
tu, atiduok man tą raštą su mano parašu, tai vėl 
galėsi eiti sau.

Bet velnias nė nesiklauso, tiktai trankos ir 
spardos tame krėsle Kalvis pasiš-?ukė savo vy
rus ir sako:

— Lupkite.
Vyrai, jau ne pirmas kartas, žinojo, kas čia 

per reikalas. Kad pradėjo į jį talžyti su kūjais, 
kad pradėjo čiupinėti replėmis, tai velnias tik 
vaiposi, tik raukos, tik trankos. Bet rašto vis ne
atiduoda. Vyrai dar stipriau nusitvėrė kūjus Vel
nias su visu krėslu pro duris vilkosi, bet tarpdu 
ryje užkliuvo. Čia nustvėrė kūjį pats kalvis, o 
kad ėmė jį putinti, tai tuojau ištraukė tą raštą ir 
atidavė kalviui. Kalvis pamatęs raštą suplėšė ir 
padavė pačiai sukūrenti. Paskui sako: «Krėsle, pa
leisk velnią. O tu, velne, pasakyk ir kitiems, kas 
čia buvo». Velnias pašoko ir nurūko savo keliais, 
net vėtra pakilo.

Kalvis dabar pasidarė visai kitas žmogus: j 
smuklę kojos niekada nekėlė, o vis su savo vyrais 
kalvėje dirbo nuo ryto iki vakaro. Darbas jiems 
dar geriau sekėsi, tik kad velnias daugiau vinių 
ir pinigų nenešė, tai jie ėmė užmokestį už darbą 
Bet dėlto niekas nesibaidė gero darbo, ir kalvė 
buvo visada pilna visko.

Taip kalvis dar ilgai gyve n. gražiai darbi 
vos ir visų buvo gerbiamas. Bet vieną kartą pa
sibaigė jo gyvenimas. Kalvis numirė. Numiręs pa
matė kelią į dangų ir nuėjo. Prie dangaus vartų 
prašė švento Petro, kad įleistų. Bet šventasis jam 
sako:

— Ar atsimeni, kad galėjai išprašyti keturių 
dalykų? Trijų paprašei, o ketvirto nenorėjai. Ar 
šitas nebuvo pats svarbiausias?

Ir neleido kalvio į dangų. Kalvis matė; kaip 
daug čia ateina sielų, o jis stovi ir žiūri. Ką gi 
jim daryti? Pasigalvojo ir nuėjo į pragarą. Apsi
žiūrėsiąs ten.

Nuėjo prie plačių pragaro vartų tr beldžiasi 
savo sunkia kumščia. Sargybinis velnias pasižiū
rėjo iš vidaus pro langelį ir paklausė: .

— K ascito ksai?
— Aš esu kalvis.
Sargybinis tuojau pasakė kitiems, o tie dar 

kitiem“’, ir per vieną valandėlę išsigando visas 
pragaras

—■ Kalvisi Kalvis atėjo! — šaukė visi velniai.
Jie tuojau užrito vartus sunkiausiais akmeni

mis. užramstė sunkiais geležiniais ramsčiais ir ty
li visi išsigandę. O kalvis dar beldžiasi. Visas pra 
garas velnių sugulė ant vartų, kad tik kaip nors 
kalvis neįeitų. Bet kalvis dar kartą pasibeldė ir 
nuėjo.

Ką dabar jam daryti? Į dangų neleido, į pra
garą neįleido. Ilgai klajojo po pasaulį šen ir ten. 
Ir taip nusibodo jam. Eina vėl į dangų. Priėjęs 
prievartų melste meldžia švet to Petro, kad tik jį 
nors į kraštelį cang; us įsileistų. Bei šventasis 
vėl jam sako:

- Tu neprašei dangaus. Ir neleido.
Kalvis vis nesitraukė šalin, ir ilgai taip lau

kė. Ir vieną sykį pro prasiverenčius vartus pasi
girdo neapsakomai graži muziką. Kalvis prašo 
švento Petro, kad neuždarytų dangaus vartų, kad 
duotų ir jam nors valandėlę tos muzikos pasiklau 
syti.

Šventas Petras sutiko ir plačiau pravėrė du
ris. Dabar kalvis klausės ir po mažytį žingsnelį 
pirmyn ėjo. Pamaži, pamaži, artyn, artyn O kai 
jis buvo prie pat slenksnio, tai tiktai greit nusi
ėmė savo priekaištę: švyst patiesė antroj pusėj 
slenksčio ir pats ant jos užšoko. Jau jis ir dan
gaus nusėje.

Sujudo šventas Petras ir jo pagelbininkai, su
pykę liepė kalviui atgal nešdintis, bet jisai sąko 
jiems:

- Nesi barkite ant manęs ir nerėkit, kad iš
eičiau. Juk aš stoviu ant savo paties priekaiŠtės, 
su kuria visą amžių ant žemės sunkiai darbavaus.

Šventas Petras pagalvojo ir nusiuntė šventą 
Joną pas Dievą paklausti, ką daryti su kalviu. 
Šventas Jonas tuojau sugrįžo paklausęs ir prane
šė Dievo žodį: ,

— Palikite kalvį, kaip jis nusipelnęs stovi.
Tai kalvis ir pasiliko danguje prie slenksčio 

ant savo šikšninės priekaištėsį jeigu neleido jo 
toliau, tai gal ir dabar tebestovi.
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ISRAZlLIlJC)
15 mati| su daina.

Šių metų pradžioje suėjo 
15 metų kai buvo organizuo
jamas ir pradėjo darbą Liet. 
Kat. šv. Juozapo Bendruome
nės choras. Šiai sukakčiai at 
žymėti buvo suruoštas sausio 
mėn. 19 d. rua Couto Maga
lhães, 280. buvusioj vokiečių 
salėj, jubilėjinis koncertas.

Bendruomenės choro valdyba su Dir. Al. -Ambrozaičiu

Koncertą nuotaikingai, su 
giliu įsijautimu pradėjo solis
tas K. Ambrazevičius, Liet. 
Menininkų Klubo pirmininkas 
sudainuodamas J. Stankūno 

Oficina de Modelos

para fundição e
. .-A • ■ .

Marcenaria!

Įv «iriausi modeliai mi

illiilli'lliilliilli'lliilliilliriliilliilliilliiihiiiiiiiiiliiiiiiilliilliiliiiiiiiiiuihilliilliilliilliilliilliilliilliilliilliilliilliilhilliilliilliiliiilliilliillillli

IRMÂOS

São Caetano do Sul

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

AILORDAJ IIMIKaV
RUA BENJAMIN CONSTANT, 103

VISI KITI MEDŽIO 
DARBAI!

BRAIŽYTOJAS - 
MODELIS’!’A S

BALKONA1. VITR1-I 
NOS IR KOMERCINIU ’ 
ĮSTAIGŲ ĮRENGIMAI!

■K

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

^HORÁRIO das

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

8 às 19 horas.
iH|I||II||H||I'IIH||I l!H||l !!'t||l'l|li||ll||l Hll||ll|||i||i:|| i||| l||l ||ii||iij|r||il||ll||ll||li||ll||ll||H||li||ll|| l||l>l|ll||ll||IHÍ<l||l1|i>||ll||ll||l

JRadio Dirbt u vė ir Laboratorio

BAUŽYS
Reg'r.tradu n-.. C.R.C. sob on»551

AVENIDA ZELINA, 749 — VILA ZELINA — S. PAULO

Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležiniu daiktų, indų bei darbo įrankių 
krautuvė tiktai pas

Palaukėj ir St. Šimkaus Dul- 
dul du lėlė. Ypatingai klausy
tojams patiko ir gausiu ploji
mu privertė kartoti A. Vana
gaičio Stasį.

Po to Bendruomenės cho
ras sudainavo J. Karoso Stik 
liukėlį. J. Strolės - Valiok dal 
geli, J. Žilevičiaus • Anoj pu
sėj ežero, Ch. Gounod valsą 
iš operos «Faustas».

Vyrų kvartetas - Jonas Va 
lavičius, Stasys Zacharka, Al. 
Boguslauskas ir Juozas Gai
galas - sudainavo St. Grau 
žinio Jau pravestos dvaro sto 
nios, Al. Ambrozaičio harmo- 

Solistė Rita Sprogis švelniu nizuotą Grįžo, grįžo paukščiai 
ir gerai pavąldytų,-sopranu pa 
dainavo, pritariant pianu V. 
Gisaitei, Tuas mãos, Fr. Mig
non ir Villanelle.

PETRAS ŠIMONIS

MŪSŲ LIETUVA 1952

LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

KINAS
ŠEŠTADIENĮ SEKMADIENĮ IR PIRMADIENĮ 

Sausio 26 - 27 ir 28 dienomis
I ietos Kronika

Encontro Sangrento
A pocalipse

Draudžiama iki 10 metų
PRADŽIA 19,50 -

Solistas K. Ambrazevičius

Antradienį ir trečiadienį

Vietos Kronika

Tarzan e a Montanha Secreta

O meu Maior Amor Força contra astúcia

gvai galima išgauti ir piani
ssimo ir fortissimo Apie cho 
ro pajėgumą rodo ir pats dai 
nų repertuaras.

Šiame koncerte graži nau
jiena buvo Pokylio daina iš 
operos Cavallaria Rusticana. 
Solistas Ambrozevičius čia tu 
rėjo progos parodyti savo 
balso pajėgumą ir artistinius 
gabumus, drąsiai, galingai lais 
vai dainuodamas. Choras irgi 
įspūdingai dainavo. Šią įdomia 
programą, chorą su solistu K 
Ambrazevičiumi, turės progos 
vasario 9 d. išgirsti ir Rio de 
Janeiro lietuviai, ten ruošia
mame koncerte.

Jei choras yra pasiekęs to 
kias dainos meno aukštumas 
tai čia yra choro
dirigento Al. Ambrozaičio nuo 
pelnas, kuris šių meno viršū
nių yra pasiekęs per du in
tensyvaus darbo metus.

Paskutinė programos dalis 
buvo tautiniai šokiai, kuriuos 
išpildė tautinių šokių ansam
blis vadovaujant ps J. Ambro 
ziit'enei.

Iš šokiu geriausiai pavyku
siu buvo kalvelis, lenciūgėlis 
ir kubilas. Bendrai vakaro-

ir tango Neverki.
Páskut nėj daly, kuri buvo 

pati įspūdingiausia choras su 
dainavo VI Paulausko Jūrei
vių maršą, kurį kiekvieną kar 
tą klausytojai priverčia kar
toti, Z. Jonušo Pempei, Poky
lio dainą iš operos Cavaleri- 
ją Rusticana. Solo partiją 
dainavo solistas K. Ambroze- 
vičitis ir J Strausso Žydra 
sis Dunojus.

Kai del choro dainavin o 
bendrai paėmus, dabar yra 
aukščiausiame savo meninia
me pajėgume. Dainavimas yra 
darnus, balsai išlyginti, len- koncerto tvarka buvo pavyz,-

s■■

AVENIDA DR. GIACAGLINI, 34-C VILA ALPINA

INDUSTRIA METALURGKA "INDOB" LTDA.
.° andar salas 801/2 Fone 33-3867 S. PauloLLRua Eenjamim Constant, 122 8

• 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 g.axa

• Parafusos e ganchos especiais para telhados de cimento amianto

• Ganchos e pinos para isoladores
• Niples de 112" a 4" cônicos e paralelos.

Ketvirtadiėnį ir penktadienį

Vietos Kronika

Inocência

dingą.; Žmonių-' buvo daug 
Daug talkino p. Remenčienė, 
ypač prie programų dalinimo 
Prie įėjimo gražiai talkino 
Ant?'Skrebys, Vinctis Banys, 
E r Rubliauskas'nr kiti.

Šis -koncertas yra didelis 
indėlis į São Paulo lietuvių 
kultūrinį lobyną.

— Industrialai Bronė ir Ka 
zimier.ás ^ąrusevičiai 20 sau
sio šventė... savo jauniausios 
dukrelės Ntldos šeštąjį gimtą- 
dienį. bį šeimos šventė buvo 
atšvęsta Naruševičių ūkyje su 
giminėmis ir artimaisiais, ku
rie bųVoTpalonių šeimininkų 
ne tik skaniai pavaišinti, bet 
ir turėjo progos pasimaudyti 
moderniškai įrengtame basei
ne. r ;

— «Garnio*. Redaktorius ir 
leidėjas poetas Kl Juru šią 
savaitę atsigulė į Hospital S. 
E. S. l. Ruà Agostinho Gemes, 
1928 ipirangoje, kur darys pa 
vojingą skilvio operaciją.

— Vasario mėn. 3 d., tuoj 
po sumos Vila Zelinoj, mo
kyklos . patalpose įvyks Savi
šalpos ir Kultūros Bendruo
menės «Lituania» narių susi
rinkimas.
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