
N R: 223 ( 40 )

ii Jornal Lituano «NOSSA LITUANIA» | 
y DIRETOR PROPRIETÁRIO RESPONSÁVEL * ’

Dr. José Ferreira Carrato Į:
p: SAVAITINIS LIETUVIŠKOS MINTIES 0 
p LAIKRAŠTIS
P! ADRESAS: j‘į
H AV. ZELINA, 706 — C. POSTAL 371 §

SÃO PAULO Į|
ATSKIRO NUMERIO KAINA || 

II CR.$ 2,00 , Ü

SÃO PAULO — BRASIL — 1953 M. SPALIU MÉN. — OUTUBRO 3 D. VI METAI

Savaitinė Politinių įvykių Apžvalga
Amerikos - Ispanijos 

sutartys
Rugsėjo mėn. 26 d. Ispani

jos sostinėje, Madride, buvo 
pasirašyta Amerikos - Ispani
jos karinė, ekonominė ir tar
pusavio apsigynimo pagalbos 
sutartys. Šios sutartys nėra 
reikalingos parlamento užtvir 
tinimo. Sulig šių sutarčių Jspa 
nija turi teisės gauti ekonomi 
ne. technine ir karinę pagal- 
bą. iii Amerikai yra leista 
statyti ir naudotis, kartu su 
Ispanijos kariuomene, aviaci
jos nei laivyno bazėmis. Šiais 
ir ateinančiais metais Ispani
ja iš Amerikos gaus 226 mili 
jonus dolerių Iš jų 141 mili
jonas bus panaudotas apsigic 
kjlavimo reikalams, o 95 mili 
jon i ekonominiams reika
lai! s

Sutartie- tikslą nusako su 
tart es įžanga, kur tarp kitko 
sakoma, Kad sutartis padary
ta akivaizdoje gręsiančiu va
karų pasauliui pavojaus ir rei 
kalo išlaikyti taiką ir užtikrin 
ti tarpatautinį saugumą.

Ispanija turi gerai organi
zuotą, disciplinuotą karinome 
nę. Su modernišku apginkla
vimu Isoahija taps didele jė
ga prieš gręsiantį komunizmo 
pavojų.

Ši sutartis reikia laikyti di 
deliu laimėjimu Europos sau 
gurnui.

Dar netaip senai tiek Vašing 
tono tiek Londono diplomatai 
pasakojo keistas pasakas, kad 
su Franco nereikia turėti jo
kių reikalų, nei diplomatinių 
santykių, tuo tarpu palaikė 
k uo glaudžiausius santykius su 
Stalinu ir jo klika, bei Jugos 
lavijos Titu. Bet tas gardžiau 
sias juokiasi, kuris paskutinis 
juokiasi. Madridan grįžo Va
šingtono ir Londono diploma
tai, ir tartum nieko nebuvę, 
pasirašė sutartį.

Šiais metais jau antra reikš 
minga sutartis. Rugsėjo mėn. 
8 d. pasirašė konkordatą su 

, Vatikanu.

Maskvos politika - vilkinimo 
politika.

Vakarų sąjungininkai spalio 
mėnesio 1.5 d. šaukia keturių 
didžių, Amerikos, Anglijos, 
Prancūzijos’ir Rusijos užsie- 
niųreikalųmimsterių konferen 
ciją svarstyti Vokietijos ir 
Austrijos klausimams. Rusija 
iš esmės nieko neturi prieš 
konferencijos šaukimą. Atsisa 
kyti dalyvauti, nors ir nenori 
nepatogu. Tačiau konferenci
jos sušaukimą trukdo aplinki 
niais keliais, būtent vakarie
čiams nepriimtinais reikala
vimais, pavyzdžiui, kad komu 
nistfnė Kinija būt priimta j 
Jungtinių Tautų Organizaciją.

Šiandien nei kiek nėra abė 
jonės, kad rusai nenori pasi
traukti nei iš Vokietijos, nei 
iš Austrijos. Taip pat labai 
gerai žino, kad Vokietijos su 
vienijimą pravedant balsavi
mo keliu, balsavimo pasek

mės bus labai nepalankios ru 
sams. Tai aiškiai parodė bir 
želio mėnesio įvykiai Rytų \'o 
kietijoje. O aiškiai ir atvirai 
prisipažinti, kad,nenori pasi 
traukti iš Vokietijos bei Aus 
trijos. yra nepatogu. Todėl ir 
greibiamasi įvairių kitų truk 
dymo, sabotažo priemonių, 
kad šią nenormalią padėtį už 
tęsti kuo ilgiau ir kad per tą 
laiko bent kiek susilpninti va 
karų vieningumą.

Šios pačios politikos linijos 
Maskva laikosi ir KORĖJOS 
klausimu. Ateinančios žinios 
rodo, kad ir Korėjos klausimu 
yra neįmanomas susitarimas. 
Kam rusams susitarti. Tuo- 
emet komunistai turėtų pasi
traukti iš Korėjos, ko jie, ži
noma, nenori, nėriau vilkinti 
kaip galint ilgiau esamą pade 
tį. Kai ėjo mūšiai fronte, tai 
reikėjo Rusijai ten siųsti gin
klų. lėktuvu. O dabar podėtis 
visai kita. Ekonominė našta 
nuo pečių nuimta. Sabotažo 
darbams užtenka pasiųsti po 
ra politrukų, kurie trukdytų 
darbų eigą. Todėl, kokių nors 
naujienų santykiuose su Rusi 
ja negalima laukti.

Churchill Siūlo susitikimą 
su Malenkovu, nežiūrint ko
kios to pasimatymo pasekmės 
būtų. Nėra abejonės, jei nuo 
Churchillo malonės priklausy 
tų Europos likimas, tai gelbe 
dams savo kailį, padarytų 
Maskvai didesnių nuolaidų 
nes -Jaltoj, ar Potsdame Juk 
anglai p'ivratę dalyti svetimas 
žemes svetimomis rankomis 
žarstyti žarijas.

Kerėjos - Amerikos

tarpusavio pagalbos sutartis 
pasirašyta spaliaus mėn. 1. d. 
Sulig šios sutarties patik
rinamas Korėjos saugumas. 
Jei kas nors P. Korėją užpul 
tų, tai Amerika įsipareigoja 
ginti.

— Netoli Islandijos susidū
rė du anglų laivai, kruzado- 
rius su portoavianu. Kruzado 
rius smarkiai nukentėjo.

—• Pietų Korėja pradėjo d e 
rybas su Japonija del užmėz 
gimo diplomatinių santykių.

Amerikos doleriai Prancū
zijai.

Amerika suteikė Prancūzi
jai 385 milijonų dolerių pas
kolą tikslu, kad
greičiau užbaigti karą Indo- 
Kinijoje. Prancūzija pasiryžu 
si siųsti didesnes karo pajė
gas ir kuo greičiau sulikviduo 
ti komunistinį frontą.

— Šį šeštadienį prasidės bu 
vaši o Persijos ministério pir
mininko Mossadegh teismas.

Dar vienas Adenauerio lai
mėjimas.

Baden - Wurtenberg pro
vincijoje, valdžią, lig šiol tu

rėjo socailademokratai. Gi 
dabar buvo išrinktas parla
mento pirmininku Mueller, 
krikščionių demokratų atsto
vas. I'a’p pat iš šios provin
cijos Į federalinius parlamen
tus. žemuosius ir aukštuosius 
pasiųsti krikščionių demokra 
tų atstovai. Taip, kad Adenau 
er bet kurią'valandą, jei bus 
reikalo gali keisti konstituciją.

— Mokslininkas Piccard bu 
vo nusileidęs tris tūkstančius 
šimtą penkias dešimts metrų 
jūrų gilumon. Lig šiol dar nie 
kas nėra sumušęs šio rekordo.

Darbas jau pradėtas
«Mū-ų Lietuvos» iniciatyva 

Šaukiamas organizacijų auto 
vų pasitarimas įvyko rugsėjo 
mėn. 20 d Be organizacijų 
prisiųstų atstovų, dalyvavo ja 
me. kaip matosi iš must] span 
dos. ir asmenys, kurie nepri
klauso jokiai organizacijai, 
bet domisi lietuviu visuome
niniu veikimo ir yra iš seno 
patyrę organizaciniame veiki 
me. Taigi, pagal paskelbtus 
laikraščiuose davinius, pasita 
rime dalyvavo «nei daugiau 
nei mažiau, viso 25. asmenys».

Tiesa, skaičius atrodytų ne 
per didžiausias. Tačiau, turint 
galvoje, kad tai buvo ne ko-> 
ks mitingas; ir joks visuoti
nis lietuvių susirinkimas, o tik 
organizacijų atstovų susiėji
mas, tat ir šitas skaičius, ku 
ris atstovavo kelias organiza 
cijas, jau yra svarus ir dide
lis. Šito skaičiaus ir paties su 
sirfnkimo svarbos nė kiek ne 
sumažina ir tie asmenys, ku 
rie dalyvavo nepriklausomai, 
jokiai organizacijai neatsto
vaudami.

Išvadoje • - susirinkusieji tu 
rėjo teisę kalbėti, svarstyti • 
bei nutarti tuos klausimus, ku 
rie buvo pastatyti susirinkimo 
plane — dienotvarkėje. Apie 
susirinkusiųjų svarstomų klau 
simų nutarimus, kuriuos sekė 
balsavimai, mažiausia, o gal 
ir jokios teisės neturėtų kai 
bėti tie, kurie šitame susirin 
kime nedalyvavo, nors ir kvies 
ti buvo.

Susiėjimas įvyko. Apsvars
tyta buvo gyvi mūsų kultūrT 
niai bei visuomeniniai reika
lai. Išsiaiškinta veikimo pla
nai ir nustatytas pagrindas 
tautinę veiklą stiprinti ir de
rinti ją su mūsų gyvenimo są 
lygomis ir šioje šalyje mums 

duotomis teisėmis. Žodžiu —- 
darbo pradžia užmegsta. Be
lieka tik laukti šito darbo vys 
tymo ir jo vaisių, kurie, rei 
kia turėti viltį, bus teigiami. 
Kitaip ir galvoti negalima. Juk 
tai geros valios žmonių sieki 
mas, kad mūsų kolonija butų 
tautiniai ir kultūriniai nepa- 
liegus, bet sveika ir visuo
met gyva.

Asmenys, kurie vienokiu 
bei kitokiu būdu prisideda ir 
dalyvauja prie mūsų visuome 
ninio gyvenimo krutėjimo, ku 
rie domisi bile kokia ir bile 
keiio keliama mūsų kolonijos 
judėjimui iniciatyva, turi tos 
geros valios, geros valios vi 
sų lietuvių atžvilgiu ir trokš
ta, kūd mūsų mokyklos būtų 
tiksli lietuvišku židiniu, kad 

mūsų spauda ne.merdėtų ir 
būtų mūsų kultūros pažymiu, 
kad lietuviška knyga būtų.pir 
muoju draugu mūsų tautiečiui. 
Tad ir pradėtojo darbo ini
ciatoriam ir to darbo vykdy
tojams mes turime palinkėti 
sėkmės: būrti į lietuvišką vje 
netą aktyvias jėgas mūsų ben 
drain, konstruktyviam lietuviš 
kam kultūriniam darbui, o ne 
iš anksto pranašauti šio dar
bo mirtį bei gretinti jį su ne 
garbingos praeities Aero Klii 
bo likimu.

Darbo yra daug. Geros va
lios žmonių prisidėti Šiam dar 
bui taip pat nestinga. Tad ko 
gi. rodos, mums reikia?! Na, 
gi tiktai dirbti. Surąsti kelią, 
nustatyti darbui gaires ir eiti 
prie tikslo. O kelias jau su
rastas. Darbp pradžiai pagrin 
das padėtas - sudaryta Tary
ba. Belieka tik laukti šio dar 
bo vaisių, kurie, be abejo, ga 
Ii pasirodyti teigiami ar ne, 
tik po tam tikro laiko ir nuo 
to, kaip bus suprastas ir pa
remtas glaudus visų bendra
darbiavimas. Pradėtasai dar
bas ir visų bendradarbiavi

Pre mjera 11! Premjera!!!
i 

Spalių mėnesio 10 d. 20 vai

Dvylika Brolių Juodvarniais Laksčiusiu
Sofijos Kymantaitės — Čiurlionienės

4 paveikslų pasaka

Režisorius Alf Žibąs Dekoracijos V. Dramontas
Vaidinimo pradžia punktualiai 20 vai.

Po vaidinimo didelis BALIUS.

Bendruomenės Choras.

mas privalo sekti grynia tau 
tiniai lietuvišku keliu, nemai 
šant į jį politinių klausimų.

Nenuginčijame, kad pradėta 
jame darbe gali rastis neto
bulumų. Jų visur yra. Visais 
laikais jų buvo. Tai natūralu, 
kaip diena ir naktis. O kad 
netobulumų būtų kuo mažiau
sia, kad darbas eitų arčiau 
tikslo, kad pas mus, lietuvius 
atgimtų tikras lietuviškas sa 
vygarbumas, tam turime orga 
nizacijas, spaudą ir tūkstan
čius mūsų ateivių visoje Bra 
zilijoje, kurie, mūsų manymu, 
turės pilnų teisių tiekti Tary 
bai savo mintis, nurodymus, 
pasiūlymus, kas ir kaip geri 
au darytina mūsų kolonijos 
naudai tiek tautinėje, kultūri
nėje, tiek ekonominėje srity

Dail. V. Dramontas

je. O Taryba, vodovaudainos1 
visomis geromis mintimis, ko 
ordinuos mūsų veikimą, sieks 
to gėrio, kurio mes visi trokš 
tame ir pageidaujame - būti 
susipratusiais, kultūringais 
žmonėmis ir mokančiais gerb 
ti tai, kas yra sava, lietuviš
ka, šioje tautų mišinio jūroje.

Y. Jogandas.

— Šio mėnesio pradžioje 
Minas Gerais estade, Araxa 
kurorte susitiks São Paulo, 
Minas Gerais, Pernambuco ir 
Baia gubernatoriai. Bustaria 
masi ir politiniais klausimais, 
ypač a ie besiartinančius pre 
zidento rinkimus.

— Finansų ministeris Oswal 
do Aranha paruošė programą 
inflacijai nugalėti.

Programos pagrindas dide
lis taupumas.

Atsilikusios skolos Ameri
kai greitu laiku bus likviduo 
tos.

1
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Kas Svarstyta Pary- 
hJ a ■ . ziuje

Š. m. rugsėjo men. 12-14 d. 
d. buvo susirinkusios Paryžių 
je Komisija rinkti medžiagai, 
reikalingai įdėtu vos Nepriklau 
somybés bylą ginant, ir Orga 
nizacinė Komisija' Lietuvių 
Politinei Konferencijai šaukti.

Pirmosios Komisijos posėd 
žiuose dalyvavo jos pirminio 
kas LDŠ S. Lozoraitis, VLIKo 
V. T. pirmininkas K. Zaikaus
kas, VLIKo V. T. URT valdy
tojas Dr. P. Karvelis, Lietu
vos atstovas Prancūzijoje Dr. 
S. A. Bačkis ir Lietuvos mi
nistério D. Britanijoje pava
duotojas V. Bailokas. Pats mi 
nisteris B. K. Balutis dėl ligos 
atvykti negalėjo. Komisija nūs 
tatė pirmąsias savo darbo 
gaires.

«Dvylika brolių juodvarniais, laksčiusių» veikiantieji asmenys: 
Bronius Guiga, Vladimira Zaikauskaitė, Juozas Kaipavicius.

Organizacinės Komisijos Lie 
tuvių Politinei Konferencijai 
Šaukti posėdžiuose pirminin
kavo K. Zaikauskas, VLIKo 
V. T. ’ pirmininkas, ir juose 
dalyvavo kiti aukščiau minė
tieji asmenys. Komisijos narį 
prel. M. Krupavičių. VLIKo 
pirmininką, pavadavo VT 
URT valdytojas Dr. P. Karve 
lis. Komisijos narys Dr. A. 
Gerutis, Lietuvos atstovasŠvei 
carijoje, posėdin atvykti nega 
Įėjo?

Komisijos nariai, pasidalinę 
nuomonėmis apie Konferenci 
jos sušaukimo reikalą ir rem 
damiesi turimomis iš JAV 
esančiu lietuvių sluogsnių ži
niomis bei imdami dėmesin 
kitas paaiškėjusias aplinky
bes, priėjo išvadą, kad tokią 
Konferenciją šaukti š. m. ru
deni, ’tuo pat laiku, kai susi
rinks -JAV Lietuvių Seimas, 
kaip kad buvo numatyta anks 
čiau, nebiitų tikslinga.

Tolimesniam Konferencijos 
organizavimo darbui Komisi
jos pirmininkas K. Žalkąusk'as 
sušauks kitą Komisijos posė
di, kai ras1 tat reikalinga.

— JAV atstovų rūmų narys 
Ch. J. Kerstenas su savo pa
lydovais lankėsi Italijoj, Švei 
ca rijoj, Berlyne. Rugsėjo 20- 
21 d. d. lankosi Bonoje ir 
Amerikiečių Aukštojo Komi
saro Vokietijai Įstaigoje. Į 
Boną išvyko VLIKo'ir V. T. 
vadovybė su atitinkamais tar

nybų valdytojais.

— Lietuviai visur Kersteną 
sutinka su dideliu nuoš'rdumu 
ir dėkingumu. Jo žygiais rodo 
gyvą susidomėjimą ne tik Ame ' 
rikos lietuviai su ALT ir LLK, 
bet ir kitų bolševikų p >veng
tųjų tautų laisvinimo veiksni
ai. Vokiečių spauda jo žygi
ams taip pat skiria daug dė
mesio.

— V. T.' Informacinė Tarny

e
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ba drauge su Lietuvybei Iš
laikyti Tarnyba 4 riose Pie 
tii Vokietijos vietose (knygy
nuose, spaustuvėse) surado 
lietuviškų knygų. Tarnybos 
drauge su Laisvosios Europos 
Citizens
Service stengiasi minimąsias 

knygas perimti.
— iš vienos spaustuvės gau 

ta 52 pavadinimais 3 tonos 
bendro svorio knygų, tarp ku 
rių yra vertingų vadovėlių 
pradžios mokykloms. Antrojoj 
vietoj rasta apie 3.000 egz. 
neįrišto V. Gailiaus Lietuviš
kai - vokiško žodyno, be to, 
apie .1500 Balio Lietuvių tau
tosakos skaitymų, apie J600 
egz. prancūziškai, vokiškai ir 
angliškai parašytos daii. P- 
Kiaulėno monografijos ir 1.700

«Dvylika brolių juodvarniais laksčiusių» ve kiantieji"asiiięn.vs 
Vacys Gervinąs, Elena Mr.tiizouytė, Antanas Rudys/

egz. Aušrelių! Be io, inž. J. 
T. Vizgirda perleido po 3.GG0 
egz. anglų k. leidinių «Vilnius, 
Lietuvos sostinė» ir -J. Baltru 
šaičio «Lithuanian Folk Art». 
Šie leidiniai yra itin vertingi 
lietuviškajai propagand&i tarp 
svetimųjų skleisti, o visa eilė 
kitų knygų labai svarbių lie
tuviškosioms mokykloms.

Vjsų knygų Įrišimas atsieis 
apie 8 000 DM. Kadangi musų 
veiksniai šiam reikalui tokios 
sumos skirti negali, tai sten
giamasi ją išgauti iš atitinka
mų amerikiečių šalpos organ! 
zacijų. Reikalingomis knygo
mis bus stengiamasi pirmoj 
eilėj aprūpinti’lietuviškas mo 
kyklas ir jaunimo bibliotekas.

— Savo nuolatinėje strains 
nių serijoje «Realybės ir ko
munistiniai melai» C. Veraxas 
P. Amerikos s audoje paskel 
bė su komentarais Krėvės 
Mickevičiaus atsiminimus iš 
Kremliaus, taip komentuoja 
ir JAV Kongreso nusistatymą 
ištirti sovietinę okupaciją Pa 
baltijy ir jame vykdomą geno 
cidą. «Notice Graficas» (Hue 
nos Aires) Įsidėjo foto nuo
traukų iš daii. J. Rimšos pa.ro 
dos atidarymo ir tąja bei kito 
mis progomis palankiai pasi
sako lietuvių atžvilgiu.

— «Voz del Aire» radijo 
stotis, galingiausioji Urugva
juje, ir kitos radijo stotys 
kartais lietuvių reikalams pa 
veda ištisus pusvalandžius Uru 

gvajaus spauda (uįžnai Įsideda 
straipsnių ir žinių Lietuvos 
reikalais:

— Bolševikai komunistinės 
propagandos varyti siunčią 
maldininkų ar dvasininkų titu 
lajs savo agentus ne tik į m u 
sulmonų kraštus, bet ir i Va
karų Europą. Ypač daug jų 
vasaros metu pasirodo Švedi 
joje. Į Stockholme Įvykusia 
laisvųjų konfesijų konferenci 
ją, kaip praneša musu ben
dradarbis iš Švedijos, buvo 
pasiųstas būrelis ir rusti bau 
tistų. Visi tie bolševikiniais 
baptistų dvasininkais apsitai 
sę pasiųstieji sakėsi niekaip 
negalų suprasti, kodėl Vakarti 
krikščionys taip šaltai sutin
ka Sovietų taikos propaganda. 
Atsakymą duoda laisvųjų kon 
fesijų dienraštis «Svensk-a 
Morgonbladet»; «...Ka šie iz<> 
liuoti ir daugeliu atžvilgiu ne 
mokšos rusų baptistai žino 
apie šimtus tūkstančius pabal 
tiečių, suaugusių ir vaikų, ne 
gailestingai išguitų iš namų 
ir visiškai be teismo depor 
tuotų į nežinomas vietas? Ką 
jie žino apie Balkanų ir Pa
baltijo aneksiją smurtu? Ką 
jie žino apie milijonus vergų 
rusų koncentracijos bei darbo 
vergti stovyklose? Absoliučiai 
nieko!...»

— Vokietijoje šiuo metu vei 
kia 17 vargo mok. su 19 moky 
tojų ir per 300 mokinių.

Stepas Zobarskas 
v

Šešialaukio- Duktė.
(Iš 1916 metų)

(Tašą)

-- Greičiau duok pėdus, 
greičiau! — šaukė mergaitė, 
stovėdama ant vežimo.

— Duodu, duodu. Štai jau’ 
greit paskutinis. Dar truputis 
pagrėbstų.

Mergaitė pajuto kelis lie 
taus lašus, nukritusius ant nuo 
gų rankų; perkūnija dabar 
jau trankėsi visiškai netolie
se, ir mergaitės širdis prade 
jo neramiai plakti. Ją pagavo 
baimė. Prisiminė praeitų me
tų perkūnijas, kai nutrenkė 
ant šieno vežimo sėdėjusį kai 
myno sūnų, ir jos kaktą dar 
smarkiau išpylė prakaitas.

— Greičiau, greičiau! — ne 
sikiovė skatinus tėvą. — Pas
kubėk gi! Tiek to tų pabgrė- 
bstų.

Jau, jau, vaike, jau, — šne 
kėjo senis, artindamasis su di 
džiuliu glėbiu padrikų šiaudų.

Staiga sustojo prie pat’ ve
žimo ir, nebeišsilaikęs ant ko 
jų, susmuko.

— Kas tau, tėveli? — sušu 
ko mergaitė, gerai nesupras
dama, kas atsitiko.

— Oi, kaip silpna, — surour 
mėjo senis, — visa žemė pra 
dėjo suktis, akys aptemo. Nie 
ko nebematau.

Mergaitė vikriai nusirepeč 

keno nuo vežimo ir prišoko 
prie tėvo.

— Kas tau yra, ar bloga pa 
sidarė

— Pats n'ėžinau, vaike,.
— Ar suskaudėjo ką.
— Ne, taip tik silpna ir aky 

se mirguliuoja.
Tuo tarpu žaibas nušvietė 

pasibaisėtina šviesa, trinktelė 
jo perkūnija ir pradėjo kristi 
sunkūs lietaus lašai. Mergaitė, 
kaire ranka prilaikydama tė
vą, dešine nutvėrė pavadį ir 
pasileido i sodybą. Lašai kri 
to vis dažniau ir dažniau, žai 
bai bliekste blieskė, pasigirdo 
ūžimas. Ėmė šniokšti miškas. 
Debesis apsėmė paskutines 
žvaigždes, ir stojos tokia tam 
sybė, kad net savo kojų ne
nebegalėjai matyti. Arklys, iš 
gąsdintas trenksmo, metėsi į 
šalis, bet mergaitė, ne karta 
suklupdama, dantis sukandusi, 
veržėsi pirmyn. Tėvas, apsi
kabinęs dukters kaklą, paki
bo kaip maišas visįu .sąvo'kū 
nu. Pagaliau duktė., ęąt vilko jį 
klojiman, posodino prie šali
nės ir skubėjo, arkno1 nukin
kyti. Pradėjo šniok&tr lietus, 
sustaugė vėjas. Perkūnas tren 
kė kelis kartus visiškai netoli 
sodybos, kad net sienos su
tratėjo.

Nukinkius arklį, uždėjo ant 

kojų g'eležinius pančius ir, si 
jonu apsigaubusi galvą, išve
dė jį galusodėn pasiganyti. 
Paskui sugrįžo tekina pas li
gonį; apgraibom susirado ji 
ir paėmė stipriai abiem ran- 
ko m.

— Ar vis dar tau bloga, tė 
veli?

— Bloga atsakė — tyliu, lyg 
iš po žemių aidinčiu balsu.

— Tuoj tuoj būsime namie.
I aikykis kaire ranka, ot, taip. 
Apkabink kaklą

Lietus pylė, nuo stogų plan 
kte plaukė čiurkšliais vanduo. 
Ir mergaitė ir ligonis, abudu 
peršlapo ligi paskutinės marš 
kinių siūlės.

Išgirdusi jų žingsnius, moti 
na išbėgo pasitikti.

— O čia dabar kas, -- su
šuko ji, suplodama rankom.
- Viešpatie, kas gi čia da
bar atsitiko?

— Nebeklausk, mama. Tuoj 
duok sausus rūbus.

Moterėlė pripuolė prie se 
nio, nuvilko marškinius miš 
klostė prakaulų kūną rankš
luosčiu ir vis klausinėjo:

— Sakyk, .ar priepuolis ko 
ks? Kas gi tau pasidarė, kas?

Aš manau... — sušnibž
dėjo senis, — aš manau, kad 
ir man... kad ir mane pagrie 
bė šiltinė.

■ — Viešpatie aukščiausias,
- sušuko moteris ir, visiškai 
jėgos nebetekusi, nuleido ran 
kas.

Tatai įvyko tuo metu, kai 
ištisi kaimai ir miesteliai jau 
gulė lovon. Nebuvo dienos, 

.kad parapijos kapinėse nebal 
tuotų dviejų trijų šviežiai su 
piltų kapų smiltys. Visais ke 
liais ir keleliais, kalneliais 
ir lygumomis žmonės lydėjo 
karstus, giedojo giesmes, o 
kitą dieną vienas kuris iš pa 
lydovų jau gulėdavo paslikas 
lovoje.

Šitą naktį epidemija pasibel 
dė ir i Šešialaukio duris.

III.

Senio Šešialaukio kritimas 
tebuvo p-adžia. Rytojaus die 
ną, dar saulei netekėjus, pa
šoko iš patalo jaunoji mergai 
tė ir pradėjo balsu šaukti. Mo 
tina įbėgi» seklyčion. Jauniau 
šioji duktė gulėjo nusispar- 
džiusi. Pagriebus motinos ran 
kas, šaukėsi jos pagalbos, sa 
kėši krintanti nuo aukšto kai 
no i vandenį — ir maldavo, 
kad ją suturėtų.

— ' Aš gi čia, vaikeliuk, aš 
čia, - kalbėjo pusverksnė 
motina. — Tu niekur nekrin 
ti, nebijok. Esi mano glėby, 
argi nematai? Aš tavęs nie- 
kąm neatiduosiu., paukšteli 
mano brangiausius, niekam.

Bet mergaitė visa drebėjo. 
Skruostai degė kaip ugnis. 
Motinos myluojama, ji valan
dėlę aprimo, tačiau kai toji 
nors valandėlei mėgindavo 
atsitraukti nuo lovos, merga’ 
tė imdavo klykti. Ji kliedėjo, 
šitas kūdikis. Lūpos buvo su 
kepusios. Vienu metu staiga 
visa išblyško, pradėjo tąsvtis, 
o drauge su ja pasidarė ir mo 

tinai bloga.
— /Kastute! Kastute! — įsi

tvėrusi lovos Krašto,ėmė šauk 
ti motina.

Kastutė, nespėjusi net apsi 
rengti, basnirčia įbėgoį sekly 
čią. Išgąsdinta tokio priepuo
lio, ji tačiau nepametė galvos. 
Suvilgė šaltam vandeny rank 
šluosčius, abiem pridėjo prie 
smilkinių. Motinai paklojo pa 
talą netoli jauniausios sesers 
atnešė valgyti, tačiau nei vie 
na nei antra nieko neėmė į 
burną. Paskui išskubėjo kar
vių melžti.

Nuo tos dienos namuose pa 
sidarė tikras pragaras. Vaistų 
nebuvo, nežin. net, kokių duo 
ti. Gydytojas taip pat retenybė. 
Ir Kastutė darydavo ligoniams 
viską, kas tik ką patardavo. 
O jie vis blaškėsi, ypač buvo 
neramus tėvas. Karščio pagau 
tas, bekliedėdamas.

jis ryždavosi išbers 
ti sienas; užlipęs ant suolo, 
rankomis • "daužydavo lubas, 
kol galų gale krisdavo beje 
gis ant aslos, ir Kastutė, ligi 
širdies gelmių persigandusi, 
griebdavo tėvą už pažastų ir 
vilkdavo į lovą.

Ramiausia b.uyo motina. Vi 
sai išsekusi, bekraujė, gulėjo 
aukštielninką siauroje lovoje 
ir degančiomis akimis klai
džiojo aplinkui. Net dabar jai 
viskas rūpėjo. Kai tik sugrįž 
davo sąmonė, ji neiškęsdavo 
nepaklausus dukterų, ar svei 
ka karvė, ar dar nepapjovė 
avelių, ar dar leidžia į laukus
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. Amerikos Lietuvių Moky 
tojų"centro valdyba’"atsiuntė'' 
V.T. Lietuvybei .išlaikyti Tar 
nybai tvirtinti naująsias litua 
nistikoš dalyki) ■programas. 
Jas yra sudarę atiįinkaįnų sri 
čių specialistai. Programos 
atitinką maždaug buv. Lietu
vos mokyklų sistemos pradh 
nių mokyklų ir progimnazijos 
kursą. Pagal pateiktus'., komi
sijų projektus korėspondenci 
niu būdu gautas pataisas' ir 
nutarimus redagavo, 13, K.. Ne, 
munaitis. Kiek vėliauhufnąty 
ti išleisti ŠfiįprogVū.'mii korhen 
tarai, nusakantieji hAu'jiiju'pro 
gramų kryptį ir tailtfymo. bū
dus. LIT šias programas jau 
patvirtino. Išsyk jos- ;numaty
to s tai ky ti Am e r i kai j .■ ,b ė t . vė- 
liau gal bus pritaikytos. ,jr ki 
toms mokykloms. c’.,

MŪS U LIETUVA 195.3 m. spalių 3 d.

— Balio pentro: iždininkas 
A. S. Trečioką^ jau ątvyko į 
Europą ir šiuo' metu susipažįs 
ta su tremtinių gyvenimu Vo 
kiėtijoje. Taip pat lanko įvai 
rias įstaigas.

«Dvylika brolių 
Silvia Bogusląuskaitė, 
tytė, Ona Ausen kaitė,

i . ..................................................juodvarniais laksčiusių» jaunieji artistai:
Kazys Ausenka jun., Nijolė Vinkšnai- 
Aldona Boguslauskaitė, «Julia «Jurgele

vičiūtė.

Faustas KirŠa

— Žurnalistas V? ‘Alšėika 
jau atvyko iš JAV j ‘Vokieti
ją ir įsijungė į darbą VT .In
formacijos Tarnyboje.

Ir vėl mes numesti.

— Liet. Raudonojo Kryžiaus 
įgaliotinio Šveicarijoje inž. J. 
Stankaus pastangomis išrūpin 
tos-’Ž-štipėndijos išeiti aukš
tiesiems > •mokslams Zūricho 
universitete. Kandidatai, (tik 
iš Vokietijoj gyvenančių lie
tuvių) kreipiasi į Liet. Raud. 
Kryžiaus Vyr. Valdybą, Reu- 
tlingenas, Lederstr. 94, prisius 
darni jai savo curriculum vi
tae ir pažymėdami, ką pagei 
dantų studijuoti.

. Ir vėl mes numesti j amžių piktą jungą, 
Tėvų ir proteivių Į Sibirą lydėtą.
Vėl ašara graudi, vėl’saulė neprasminga, 
Prie aukuro vėl nešaih gedulą dėvėtą.

Atrodo, nieko, ..mums nebežada rytojus:
Nei sau-žmoniu valdžius, nei laisvės, nei lygybės.
Pigiai nusilenkėm vergų batalijonams, 
Suslėpę Į žemes dievus ir pražmathybes.

Atrodo, niekas jau. nebeprikels gyventi, 
Alsuoti kvepiančiu iš savo žemės oru, —
Kaip juodos darbo ■ dienos, dings naktin ir šventės, 
Ir pragaro dainom švaistysis meteorai.

1940 m. .birželio mėn. Ip d.
>SR ginkluotos pajėjos, šu- 

laužydamos visas, tarp Lietu 
vos Respublikos ir Sovietų 
Rusijos Sudarytas, sutartis, 
okupavo Lietuvą.

Jėgos keliu, nesiskaityda
mas su Lietuvos gyventojų 
norais, okupantas pastatė, sa
vo vyriausybę ir klasto,s bei 
apgaulės būdu, paskelbė nau
ją Lietuvos «.LTątidies'Šeimą». 
Kandidatais' į tą «seimą» pas
tatė sau patikimus žmones ar 
ba kitus asmenis, kurios nore 
jo panaudoti savo politikai. 
Šio «seimo» prievartiniai rin 
kirnai įvyko," 1940 m. liepos 
mėn. 14-L. d. d. o tais «pat 
metais liepos men, 21 d. buvo 
inscenizuota «Liaudies Seimo» 
sesija, kurioje buvo nutarta 
prašyti SSSR įjungti Lietuvą 
i Sovietų Sąjungą.

ALT Vykdomasis Komitetas 
žemiau skelbia sąrašą visų 
buvusių «Liaudies Seimo» na 
rių, pagal rinkimų apygardas, 
ir prašo:

1) esančius už pagrobtos 
Lietuvos ribų, laisvajame pa
saulyje, buvusius to «seimo» 
narius - tuojau atsiliepti, ir 
duoti savo adresus;

2) žinančius apie «Seimo» 
narius - tuojau pranerti jų 
adresus;

3) atsiliepti visus liudytojus, 
kurie tiesioginiai gerai paži
nojo «seimo narius, turėjo su 
jais pasikalbėjimų dėl apgau 
lingu rinkimų, žino jų biogra 
fi jas, tiesioginiai girdėjo jų 
nusiskundimus dėl bolševikų

vykdomos prievartos, ir t. t- 
Žinias siųsti šiuo adresu:

Lithuanian American Couneil, 
Ine. 1738 So. Halstod Street

Chicago 8, Illinois
1953 m. rugsėjo mėn. 21 d.
AMĘĘIKOS LIETUVIU TARY 
BA VYKDOMASIS KOMITE- 

. TAS

1940 m. liepos mėn. 
14-15 d. d: «išrinkto»

Lietuvos «Liaudies Sei 
mo» nariai

Kauno apygarda

1. Banaitis J.
2. Gluotnis J.
3. Garmus A.
4. Venclova A.
5. Petrauskas P.
6. Staskevičiūtė A.
7. Bieliauskas V.
8. Sniečkus A.
9. Šumauskas M.

10. Vinickis J. •

Alytaus apygarda

U. Tamulevičius T.
12. Pakarklis P.
13. Cvirka P. *
14. Milan čiūtė
15. Ražanauškas
16. Balio n is F.
17. Balčiūnas K. j
18. Jaciunskas V.
19. Ramanauskas P,

Ukmergės apygarda

' - VOKIETIJA. KERSTE- 
NAS PER TAUTOS ŠVENTĘ 
UŽ LIETUVĄ. Š. m. rugsėjo 
8 d. Mūnchene lankėsi lietu
viams jau gerai žinomas JAV 
kongreso narys Cb. Kersten 
su žmona ir dukra. PLB Mun 
cheno apylinkės pirmininkas 
J. Juodvalkis aplankė aukštą 
jį svečią Amerikos konsulate 
ir perdavė jam visų Munche 
no lietuvių vardu linkėjimus. 
Kadangi' Mr. Kersteno lanky
masis Mūnchene sutapo su 
tautos šventę, ta pačia proga 
apyl. pirmininkas pakvietė 
svečią dalyvauti vietos lietu
vių ruošiamame tautos šven
tės minėjime.

Tautos šventės dienai skir 
tos pamaldos įvyko 14,45 vai. 
Muncheno priemiesčio Karls 
feldo vokiečių kat. bažnyčio 
je. Dar prieš pamaldas susi 
rinko didelis būrys lietuvių 
— moterys, pasipuošusios tau 
tiniais drabužiais —.sutikti žy 
maus svečio. Kerstėįri su. žmo

Atrodo, niekas, niekas nepadės atnert;
Per kaklą veržiantį vergovės rūstų varžtą. 
Kad mes užmirštume jėgos ir laisvės vertę, 
Išduotum kaip vergai ša ve ir savo kraštą.

O, ne! Mes neparducsįm nei širdies, nei veido, 
Nei žemės dulkės, kur tėvai per amžių tvėrė: 
Mes esam uolos, kur aštriausios bangos dūžta, 
Rūsčioj kančioj dvasią nemirštamoji žėri.

gėlių puokštėmis. Inž. A. Ru
džiui įteikta muncheniečių 
dovanėlė - iš medžio išdrož 
tas Geležinis Vilkas, papuoš
tas tautine vėliavėle. Kerste- 
nas trumpai jautriais žodžiais . 
padėkojo už linkėjimus, dova 
nėlę ir pareiškė: «Mano šios 
dienos malda ir šv. komunija 
buvo skirta kenčiančiai Lietu 
vai». Kartu Mr. Kersten atsi
prašė, kad dėl laiko stokos 
negalės-dalyvauti lietuviu Tau 
tinės Šventės akademijoje — 
minėjime.

20. Pupeikis S.
21. MalaŠinskas J.
22. Dambrauskas A.
23. (ifra L.
24. Cesnaitis A.
25. Guzevičius A.

Gudauskas V. 
Abakonis J. 
Ališauskas J.

26.
' 27.

28.

Vilniaus apygarda

29. Jendrichowski S.
30. Wolkowièz S.
31.
32.
33.

Stachelska Dziežinskal.
Didžiulis K.
Jadzgiewicz W.

Nuvykimas i

na ir dukra, lydimas M. Kižy 
lės, inž. A. Rudžio, prof. Bra 
zaičio ir Amerikos karininkų 
lietuvių, atvyko į pamaldas 
konsulato mašina. Belaukian
čių lietuv ų buvo sutiktas plo 
jimais. Fer pamaldas kartu su 
žmona, dukra ir inž, A. Ru
džiu priėmė komuniją. Pama! 
dų metu vietos lietuvių cho
ras, pritariamas tautiečių, gi a 
žiai giedojo lietuviškas bažny 
tines giesmes.

, Po pamaldų čia nat prie baž 
nyčios Kerstenas, apsuptas

•...■aMMKHManmnwwMRT—tautiniais drabužiais pasipuo
šusių lietuvaičių, nusifotogra ’ 

ganytis, ar jau visiškai- ruduo favo su visais Muncheno Jie- 
nušaldė želmenis. Vėlai vą.ka • tuviais. PLB Muncheno apy- 
kare, kai pamatydavo; kuria' linkės atstovas pasveikino sve 
besėdint prie smilksta riėio ži čia ir. įteikė jam visų Munche 
būrio, imdavo kuždėti užuo- no lietuvių vardu dovanėlę — 
jautos pilnu balsu: -medžio drožinį, lietuviško kry

žiaus altorėlį; žmona ir dukra 
buvo apdovanotos gražiomis(B. D.)

S m. lapkriečio mėn. 7 d. V. Anastasijaus' Dr. J. Basa
navičiaus vardo lietuvių Mokyklos Rėmėjų Būrelis, mo- 

tykios salėje, rua Camacam 625, ruošia puikų

Vietos jaunimo naujos pajėgos suvaidins 2 - ju veiksmu .- 
komediją «SERGĄS DĖDĖ IR JO ANŪKAI»
Pradžia'20 vai.. Šokiai iki 4 vai. ryto grojant lietuviš

kam orkestrui -
Nepraleiskite progos ir būtinai atsilankykite, pakviesda- 
mi savo draugūs ir pažįstamus! Savo atsilankymu prisi

dėsite prie mokyklos išlaikymo ir jos pagražinimo.
Pakvietimus galima įsigyti pas būrelio narius ir vakaro.

• metu prie įėjimo.
M. R. B-lio Vaidyba

(Pabaiga 4 pusi.)

XÁORILA
WâiTEB AffitEMS

Karas - Restoranas
Kavinė

Automobiliais: per In- 
terlagos,Cidade Dutra, 
Rio Bonito, paskui po 
kairei keliu tiesiai į 
Bororė ir Sta. Monica 
Autobusais: S. Paulo - 
Ta g u a c e tu ba: i še i n a. i š 
po Viaduto do Chá 
(Rua Formosa) kiek-, 
vieną 7 ir 13,30 vai 
Iš Santo Amaro (Bar 
13 de Maio) 7,30 - 14 v. Sekmadieniais: .7,30, 10,30, 14 vai. 
Iš Xangrilamiestan šiokiadieniais: 9,30 ir 14 vai. Sekmadieniais: 
9.30 11,30 ir 16, 18 vai.

R. Braulio Gorr.es/ 25 - 3° P <3 v i m . 
Condomin. 307' - Edifício Vicentina 
Tol 36-2547’ C<í;xs Postal 34Ó9

COKKETOR
E®

casts - TKBK0S ■ CKCSIWS • RKSCMKCT7CS • HIPOTECES
Co C'uwo d© Volom ImcHSo/rx < Je Ctxretcro» d-c l.-ndvcis

c cnsnu es sfeciaiísãb c d e
.d©

vieniečio vadovybėje.
Aplankykite ir musų 

, virtuvę.: austriškų ven
griškų, lenkiškų val

gių specialybė.

, “Ak, kaip skanu“.

Popiečiais: Vienietiška 
kava, kepti oboliai.
Adara kiekvieną dieną

antro — gražiausio - paskutinio pardavimo

5

žemės sklypą. Tai amžino pavasario sodas su visais patogumais 
Tikras rojaus vaizdas. Sklypai randasi prieš žavingai gražią

REPPJEZA NOVA

kas dabar nepirks — Laimę savo kojomis sumins. 
Pardavimas suorganizuotas senai išbandyta sistema.

WAl.TEiP AfriRENJ saopaj.o
Be įnašų - be nuošimčiu. Šimtui mėnesių išsimokejimui nuo Cr.$ 260.00 ligi 990.00 

Sklypai nuo 600 ligi 2000 kvadr. metrų. Su ar be fronto reprezon.
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(Pabaiga iš 3 pusi.)

34. Mfceika M.
35. Paszkiewicz J.
36. Juchnevičius R.
37. Budionovas J.
38. Latvys - Fridman B.

Telšių apygarda

39. Gedvilą M.
40. Adomauskas L.
41. Abdulskaitė B.
42. Taurinskas J.
43. Butkus A.
44. Bauža A.
45. Ročius D.
46. Vaineikienė S.

Mariampolės apygarda

47. Meškauskienė M.
48 Daukšys P.
49. Ditkevičius V.
50. Mickus P.
51. Eidukaitis P.
52. Bieliauskas J.
53. Demskis J.
54. Plečkaivis J.

Šiaulių apygarda

55. Paleckienė G.
56. Tverkus J.
57. Orintas S.
58. Mackevičius N.
59. Zibertas P.
60. Rimdžius R.
61. Aksionaitis P. '
62. Baranauskas B.
63. Žebenka R.
64. Kačinskas H.
65. Kazimieraitis D.
66. Jasutis E.
67. Švitra J.
b8. Riliškis J.

Panevėžio apygarda

69. Mickis M.
70. Dembo I.
71. Laučys I.
72. Dovydėnas L.
73. Kutraitė M.
74. Murauskas S.
75. Mikonis A.
76. Grigalavičius J.
77. Pauksnys P.
78. Biržietis V.
79. Petrauskas K.

DĖMESIO SKAUTAI! SESĖS 
IR BROLIAI!

Būkime malonus susirinkti 
š. m. Spalių mėn. 4 d. 15 vai. 
į VILA BELOS mokyklos pa
talpas pasitarti svarbiais su- 
siorganizavimo reikalais.
Yra gautas paraginimas žodžiu 
iš Brazilijos Skautų Federa
cijos.

Ant. Rudys

REIKALINGAS

Su praktika automobilių plo
vėjas.

Geras atlyginimas. 
POSTO ZELINA 
Av. Zelina, 100

Ona Sadauskaitė

N E B!E G R I S
Jau jis nebgrjš. Tave apleido.
Nebgrįš, ko lauki, ko vilies?
Tau rieda ašaros per veidą, 
Bet jis tavęs ar pagailės?

Nebgrjš — nelaistyk žalių rūtų. 
Nebgrjš — neausk gražių sapnų. 
Tau visa tai jau lyg nebūta, 
Ir tu pati nebta jau nū.

Nebgrjš... Nušalo tavo gėlės.
Nebgrjš jų grožis po šalnos. 
Verki tu, raudi, mergužėle, 
O jis dėl to, ar aimanuos?

Nebgrjš, ir nebsvajos daržely, 
Ir tau neskins kvapnių gėlių 
Tik atminimai širdj gelia. 
Sugels daugkart skausmu giliu.

Nebgrjš jau jis. ne tau paskirtas, 
ir veltui jo nelauk, nelauk. 
Sunaikink augusias tau mirtas, 
Ir meilę iš širdies išrauk....

V I C - M A L T E M A
PRODUTO DA CIA. PROGRESSO NACIONAL

REIKIA BALDŲ? KRF1PK1S Į TAUTIEČIO 
J. L GalmsKas Ltda.

BALDŲ SANDĖLĮ.
.4 1'. DR. GIACAGLINI, 71-C — 7. ALPINA.
Mk- ♦» «♦» ■»» «♦»• «♦» ♦» ■»» <♦» «♦» ■+» <

VIC-MALTEMA
O alimento dos campeões

VIC-MALTEMA é vendido em latas de 2.500 gramas, 500 gr. 
e 250 gramas.

- Frio, Quente ou Gelado Sempre Vic-Maltema -
Madeiras do Brasil

Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo jrankių 
krautuvė tiktai pas

AVENIDA DR. GIACAGLINI, 34-C - VILA ALPINA

PERES & PRANAS LTDA.
Importação — Exportação

Raštinė: - Av. Churchill, 94 - M.o and. - sala 1110 
Rio de Janeiro - Fones: 52-0229 e 32-6265

Em Minas Gerais:
Peres & Cia. Ltda. - Leopoldina - R. Providencia, 71 
Jother Peres de Resende - São Pedro dos Ferros

Amadeu Cesar Machado - Nanuque, Minas

uiiiHiiiuiiiiiihiiiiiiiiiiiiiihini flii iihiiiiiihiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiMiiiiiiiimiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiHiiiiiffiiiuiiiiiiaiini in muiiian

Nori patogioj, gražioj vietoj, pamary — Praia Grande 
įsigyti žemės sklypą?

Neužmiršk apsilankyti Suarão.

Ten yra elektra visose gatvėse įvestas vanduo. Yra viešbu 
tis, restoranas bažnyčia,f mokykla. O svarbiausia, kad prie 
visų šių pagerinimų kaina pusiau mažesnė, negu kitų šalai 
esančių sklypų.

ViaAnchieta — nauja autoestrada eina skersiu Vila 
Suarão. Taip pat yra ir geležinkelio stotis.

Daugiau informacijų «Mūsų Lietuvos redakcijoje.
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Industria e Comercio de CafcadosJpriociys & Cia
PARDUODA

kTDA.

Rua Javaės; 719 São Paulo

JARDIM RIVIERA

MEKANIKOS MRBTUVE

Ru% Roberto Simonsen, 13 — 3.° — salas 306 ■ 310 
(Senoji rua do Carmo ir kampas P-ęa Clovis Bevilaqua) 

São iPaulo

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.

geras
dabar įsigyti žemės 

ilgalaikiu išsimokėjimu

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS.
balso grynumas, skambumas

Sprindys 8c Čia — Largo S. Jose 1.
Kaip niekur kitur, prieinamiausiomls kainomis. 

Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui
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Rastinės Darbai ir Teisiniai Patarimai
Natūralizacija, inventoriaus surašymas, išieškojimas 
skolų, persiskyrimai (desquites) nuomininkų išvary
mas, kriminalinė ir darbo teisė.

Darbininkams patarimai veltui.
Galima kreiptis šiomis valandomis nuo 10 iki 12 vai. 

ir nuo 16,30 iki 19 vai.
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Htitnti 
MMUB •=“ B»RiB

MATELIONISJORGE
KRAUTUVĖS:

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINTOJAI
I i

VIENINTELIAI ATSTOVAI 
GARSIOJO VANDENS 

L I N D O Y A

Rua São Caetano, 510
São Paulo

^0

t
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LEONAS,VARNAUSKAS
Telefonas (recados) 3-0707

Avenida. Zelina N.o 714 — (fundos) H
Caixa Postai 4118 — São Paulo p

RUA BARAO DE 1TAPETIN i N GA, 275 — 7 AND.
TEL. 34-7482 — SÃO PAULO

t i^p!i(taiiiiii>iiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiniiiiiiiiiiiitiintMsiiiiiiiHtMiiiMiiiiiiiiiHiiuuiiii:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir.!i:imiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiHiiiiHmiiiimiiiiuilllliiliiiiillllllHiiiiiiiiniitiii>m

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 

SPECIALYBĖ BATŲ: vyrams, moterims, 
■ panelėms, futbolistams, vaikanjs...

Nori, kad «Musų Lietu 
va» butų lietuviškojo gyveni
mo veidrodis?

— Bendradarbiauk joje 
pranešdamas visas naujienas 
iš savo apylinkės, miesto ar 
interiorb.

SKAITYK IR PLATINK 
«MŪSŲ LIETUVA»

Santo Amaro apylinkėje - nucį 
baus grožio gamta' sveikas 
18 klm. nuo Praça da Sé, 
dviejų ežerų. Puiki proga 
sklypą su mažu įnešimu ir 
— 100 mėnesių.

Reikalingų informacijų gauti tik pas vienintelį įgalio
tinį šias žemes pardavinėti musų tautietį Kmiliausk\, rua 
Benjamin Constante 23, 1-o andar sala 6. Fone: 34-5914. Šiokiadie
niais iki 17 vai. Sekamdieniais ir šventėmis 8-9 vai. ryto.

Suinteresuotus nuveža ir parveža. Iš Santo Amaro eina autobu. 
sai Jardim Riviera. Iš Socorro galima nuplaukti laiveliais.

JA© J©!POE
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.

Rua São Caetano, 526
Fone 35-3260

inxcsRnai

III5ÀAÃO.X ČAIK? IR II EITI ™
Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, kurio 
puikų veikimą Į žmogaus sveikatą jau visi yra yien- 

r balsiai pripažinę. Pabandykite, įsitikinkite ir visa
dos naudokite!

' RUA DINO BUENO, 795 a 835
TELEFONES: 51-4019 e 51-2223

Caixa Postai 3967 
S Ã O PAULO tV£5.103 - CAHV-
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AV. ZELINA, 706 — CAlXA POSTAL, 371 — SÃO PAULO

— Rio de Jaoeire veikianti 
«Dainavos» Sąjunga pasiuntė 
Vokietijon lietuviams seneli
ams du tūkstančių kruzeirų.

— Šia savaitę São Pauly 
lankėsi Andrius Valaitis su- 
žmona, gyvenantis Curitiboj. 
Ta proga aplankė «M. L.» nu 
sipirko lietuviškų plokštelių. 
Andrius Valaitis yra batsiu
vys. Curitiboj* yra keletą lie 
tuviškų šeimų, daugumoj įvai 
rus amatninkai.

— Jonas Malaiška su šeima, 
gyvenantis Rio de Janeire, šį 
mėnesį išvyksta Kanadon nuo 
bitiniam apsigyvenimui. Jonas 
Malaiška jau kelinti metai gro 
ja Orkestrą Simfonica Brasi
leira.

— Prekybininkui Jonui 
Sprindžiui į praeitą savaitę 
padaryta sulaužytos kojos ope 
racija, trukusi keturias valau 
das, pavyko sėkmingai. Tiki
masi, kad šiomis dienomis grįš 
į namus, Vila Zelinon. Kojos 
sugijimas truks ilgesnį laiką. 
«M. L.» linki savo rėmėjui ir 
skaitytojui greit sustiprėti ir 
atgauti prarastas jėgas.

— Rugsėjo mėn 28 d. 7:30 
vai. ryto Kazimieras Zebraus 
kas nušoko nuo Sta Ifigênia, 
miesto centre tilto ir užsiivu 
šė. Savižudybės priežasts ne
žinoma, jokio paaiškinančio 
laiško nepaliko. Kaip spėja
ma, kad tai yra pakrikusių 
narvų pasekmė. K. Žebraus
kas mieste turėjo nemažą siu 
vykią ir Mokoje gražius na
mus. Išmokslino vaikus. Buvo 
50 metų amžiaus.

lin llnrnilliilliilliilliilliilliilliilliilliilliilliilliilliilliilliilliilliilliilli  IhilliilliilliHli iliilliilliilliiil;iiliilliilhilli'iiiillulli n Ulini liuli ilh tllitllulli ii 
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Registrado no C. R. C. sob o n.o 551

1 ^raÇa São José, 8 Sal. 1 e 2 - V. Zelina - S. Paulo Į

| Aberturas de firmas 
j Encerramentos de firmas
į Transferencias de firmas
| Contrat. na Junta Comercial 
f Distrat. na Junta Comercial 
j Escritas Fiscais
I Escritas Comerciais

I HORÁRIO das 8
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— Sį šeštadienį Vila Zeli- 
noj bus šliūbas Mykolo Liut
kaus, gyvenančio Ypirangoje 
su Rene Ramašaukaite, gyve 
nančia Vila Zelinoje.

SUSIRINKIMAI

Ši sekmadienį šaukiami šie 
susirinkimai:

Po 8:30 vai. mišių šaukia
mas moksleivių ateitininkų su 
širinkimas. Į šį susirinkimą 
kviečiami moksleiviai besimo 
ką gimnazijose bei koledžiuos 
Pageidautina, kad ir tėvai lie 
tuvių moksleivių atvyktų susi 
rinkiman susipažinti su jauni 
mo veikimu. Lietuvis moks
leivis atitrukęs nuo lietuviš
kojo gyvenimo negalės bfitiatei 
tyje lietuviškos visuomenės 
vadu, nes nebus pasiruošęs. 
Todėl moksleivijos suorgani
zavimas yra pirmaeilis užda
vinys, kuriam nė vienas susi 
pratęs lietuvis negali būti abe 
jingas. x

15 vai. šaukiamas Vyrų Bro 
lijos susirinkimas

15 vai. taip pat šaukiamas 
São Paulo Lietuvių Tarybos 
posėdis, kuriame bus renka
ma tarybos prezidiumas bei 
svarstomi tolimesnio veikimo 
planai.

— Specialus autobusai po 
«Juodvarniu» premjeros!

Sekmadienį iš ryto nuo 4 
vai. eis specialūs autobusai 
iš V. Zelinos.

Pakvietymus galima gauti 
pas choristus, Vyto restarane, 
pas Karpavičių prieš pastą.

Jau baigiami suntinėti pak
vietimai viserns Choro Reme 
jams. Staliukų ir pakvi stirnų 
jau nedaug beliko.

Vaidinimas prasidės punkt 1 1

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

às 19 horas.

liai 20 vai..

PADĖKA

Choro rėmėjų «grupė 117». 
vadovaujama brolių Sabatino 
ir Mario Ranieri, suruošė rug 
sėjo mėn. 19 d. pavasario ba 
lių - vakarą, kuriame pelno 
gavo dvidešimts du tūkstan
čius tris šimtus keturis de
šimts tris kruzeirus (Cr$ 
22 343 00). Šiam parengimui 
suruošti, ar jo metu, ypač 
daug talkininkavo Ona Ausen 
kienė., Paqnito, skoningai ir 
skaniai valgius paruošė ir va 
karo metu bufete dirbo Ant. 
Čipas. Šiems uoliai talkininką 
ve Vyt. Tijūnėlis. buliai Juo 
zas ir Jurgis Matelionai, M 
Ramoni, Motiejus ir Alg. Ta- 
maliunai, K. Ausenka, J. Vid 
mantas, V. Kušeliauskas, B. 
Šukevičius. V. Putvinskis. K. 
Bačevicius, Gremio S. Miguel 
jaunimas ir eilė kitų, darbu 
ar aukomis; maistu prisidėjo. 
Pinigus vakaro rengėjai įteikė.

Visiems, šį vakarą organi
zavusiems, su tikru nuoširdų 
mu dirbusiems bei talkinu
siems, čia suminėtiems ir ne 
suminėtiems, mano nuošir
džiausia padėka. Visi numaty 
ti planai, atremuontuoti ir iš 
dekoruoti bažnyčią iš vidaus 
sudėti vitražus, visiems nuo
širdžiai remiant. netolimoj 
ateityje bus galima įvykdinti. 
Visiems nuoširdžiausias ačiū.

Kun. P. Ragažinskas 
Klebonas.

Smulkesnė pajamų ir išlai
dų apyskaita del vietos sto
kos. palikta paskelbti kitame 
«M. L.» numeryje.

— Rugsėjo mėn. 30 d. gri
žo iš Europos, laivu «Augus 
tus». chemikas Vladas Polišai 
tis. iirro n, dažų ir chemi
kalų pirma «Ciba», buvo pa
siuntusi susipažinti su ten 
esančiais, įvairiuose kraštuo- 
.se, fabrikais. Aplankė Vokie 
tiją, Prancūziją, Šveicariją, 
Italiją, Ispaniją. Turėjo graži 
os progos susipažinti su Euro 
pos gvvenimu ir parsivežė 
daug gražių įspūdžių.

IŠNUOMUOJ AMAS NAMAS,

Rua Manoel Berna rd es 6 (bu 
vusirua do Centro Parque 
V. Prudente)

Dvylika broliu juodvar 
iriais laksčiusiu.

II

Saulėtą karštą popietį susi
radau Aleks. Boguslauską be 
dirbantį gimnazijos salėj su 
plaktukų rankoj, visą išsitepu 
sį dažais ir kiek sušilusį, prie 
dekoracijų parengimo darbų. 
Žinoma, šnekėjome apie «12 
brolių juodvarniais laksčiu
sių.»

Pirmas mano klausimas bu

«Dvylika brolių juodvarniais laksčiusių» veikiantieji asmenys: 
Ferdinandas Feiferis, Aldona Palionytė, Jonas Bagdžius.

vo štai koks: «Kodėl jus pasi 
rinkote šį veikalą, visgi jis 
yra labai sunkus?»

«Šio veikalo pasirinkimas 
iškilo iš Choro Valdybos na
rių tarpo. Buvo svarstyta ankš 
čiau statyti «Glušą», bet ati
dėjome jį kiek vėlesniam lai 

Aleksandras Boguslauskas

kui, nes šis veikalas, kalu sa 
vo lietuviškumu, taip ir*savo 
įdomiu siužetu sužavės ne tik 
vaikus, bet jis patiks visiems. 
Esu tikras, jog bus žmonių 
kurie norės jį keletą kartų 
pamatyti.

— Kaipo šio veikalo orga
nizatorių, aš n,orėčiau paklaus 
ti, kodėl jūs pasirinkote sau 
rež. a. Žibą ir dailininką VI. 
Dramontą?

— Pirmįausia, tikrasis šio 
veikalo organizatorius nesu 
aš, bet Bendruomenės Choras. 
Aš esu tik Choro Valdybos 
įgaliotas šį veikalą sutvarkyti. 
Kodėl aš pasirinkau virš mi: 
rietus asmenis? Į tai galiu at
sakyti veik negalvodamas Pi r 
minusia. - apie rež. Alfonsą 
Žibą: kiek mums jau visiems 
žinoma, jis jau čia Brazili
joj yra visuomenei prisistatęs. 
Jau gėrėjomės mes visi «Ame 
rika pirty», «Sudrumstąja Ra 
mybe* ir todėl nemanau dar 
ką nors reikėtų apie jį saky
ti. Beto, tie patys jo studijos 
artistai vaidins ir dabar. Man 
labai rinktis ir nereikėjo - tik 
pakviečiau mokytoją prie sa
vo mokinių. Džiaugiuosi kad 
šį veikalą patikėjau tinkamam 
menininkui. Bet užtat su deko 
racijomis buvo kiek kitaip: 
eskizu* buvo susitarta, žadė
jo nupaišyti viena musų daili 
ninkė. Dekoracijoms gi piešti 
maniau kviesti dar iš Europos 
vieną man pažįstamą rusą, 
kuris čia dabar gyvena. Bet 
visuomet išeina kiek kitaip 
negu galvoji... Tik. musų lai
mei, vieną sekmadienį prie 
bažnyčios sutikau dail. V. Dra 
montą. Jis man buvo pažįsta
mas tik kaipo skulptorius jau 
Lietuvoj, o čia São Paulo, jis 
turi savo atelje Indianopolv, 
kame gamina įvairiausius lie 
tuviško medžio dirbinius. Jam

♦

išaiškinau viską apie «Juod
varnius» ir besikalbėdami 
priėjome išvados, kad dekorą 
cijas jis galės mums padary- ° 
ti. Po dviejų savaičių gavau 
žinią, jog dailininkė nenori 
paišyti eskizų. . Taigi išėjo 
taip, kad dailininkas VI. Dra 

montas padarė ir dekoracijų 
eskizus, ir dekoracijas ir kos 
tiumus. Pagaliau, net ir pro
gramai viršelį. Atrodo, jog dir 
bant nuoširdžiai, galima daug 
ką lietuvybei nuveikti. Dali. 
VI. Dramontas ištikrųjų čia 
padarė milžinišką darbą; ir 
kai atvyksite į premjerą - pa 
matysite!

— Įdomų, ar bus kartojamos 
šis veikalas?

— Be abejo mes nusistatę 
šį veikalą pakartoti tiek kar 
tu, kiek mūsų visuomenė to 
pageidaus. Bet dabar, tuoj pat 
po premjeros, po dviejų ar 
trijų savaičių, kartosime šį 
veikalą dienos metu, kurį nors 
sekmadienį. Mes n.ortme jį pa. 
rodytį visiems kuo prieina
mesne kaina, taip kad >r vai 
kai ir seneliai galėtų nesjvar 
žydami dėl kainos atsilankyti. 
Žinia, dar vieną, kartą, gal
būt lapkričio mėnesį, pastaty 
sirne šį veikalą vakare popu 
liariom kainom. Mūsų tikslas: 
pritraukti kuo daugiau žmo
nių pamatyti šį veikalą ir tuo 
pačiu jau būsime gavę savo 
atpildą Aišku, pirmiausia mes 
tikimės moralinio atpildo iš 
žiūrovų, kaip aš. taip pat ir 
mano bendradarbiai, nes ma
terialiniai šiam veikalui. dir
bančiųjų triūso niekas neatly 
gins. Bendruomenės Chorui 
šis veikalo pastatymas tik iki s 
šiol jau kainavo apate Cr.$ 
20.000,00. Bet dar pabaiga dar 
bo už vienos savaitės.ir išlai 
dos be abejo padidės. Bet ir 
Bendr. Chorui svarbu tik mo 
ralinis atlyginimas...

— Kokie yra Jūsų ateities 
planai?

- Apie ateitį šį kartą nie
ko nusakysiu, labai atsipra
šau. Galbūt jei viskas susiklos 
tys kaip reikia. «Juodvarnius» 
nugabensime į Rio. Kas žino?...
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