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Savaitinė Politiniu įvykių Apžvalga
Prezidentas Eisenho 

wer 

ir 97 litru. P“ ‘° el"? Cll®4 
6„ 57 litrais. Argentina - 53 
litrais, Graikija su 49 litrais. 

kelio linija su Bolivija.
’ Lapkričio mėn. 14 d. pirmą 
kartą atvažiavo garvežys iš

Campos mieste.

— Lapkričio mėnesio 15 d. 
suėjo 64 metai Brazilijos res 
publikai. Monarchia buvo pa
naikinta 1889 niet. lapkričio 
mėnesio 15 dieną. 

spauda, laukdama paaiškini 
mo iš ministério Ministerijr s 
atatinkami organai pareiškė 
komunikate, kad pasikalbėji
mas yra iškreiptas, neatatinka 
tikrenybei. Gi iš savo pusės 
korespondentas tvirtina, kad

savo informacijoje spaudos 
atstovams vėl kalbėjo apie 
būsimą konferenciją Bermu- 
dos saloje, gruodžio mėn. 4- 
8 dienomis.

, Būsimos trijų didžiųjų konfe 
rencijos tikslas surasti ben
drą kalbą, visiems priimtiną, 
Vakarų Europos, Azijos, Ko
rėjos ir kitais elitiniais klau 
simais. Svarbu yra, kad visi 
vakarai būt vieningi pagrindi 
niais politiniais klausimais.

•
— Amerikos vyriausybė per 

metus laiko apvalys valdžios 
aparatą nuo komunistų šnipų 
- pareiškė prez. Eisenhower.

Prancūzu parlamentas 
pradėjo svarstyti Europos Gy 
nimo Bendruomenės klausimą. 
Prieš Europos Gynimo Ben
druomenę, ir joje Vokietijos 
kariuomenės dalyvavimą pa
sisakė komunistai ir degaulis 
tai. Francūzijos socialistai pa 
sidalino: vieni už, kiti prieš. 
Dauguma pasisakė už Euro
pos Gynimo Bendruomenę. 
Nepatenkintieji, viso 42 pasi
ryžę apleisti partijos eiles.

Socialistų partijos generali
nis sekretorius Guy Mollet pa 
reiškė, jei Prancūzijos parla 
mentas nepatvirtins Europos 
Gunimo Bendruomenės, tai 
Amerika ir Anglija bus pri
verstos atskirai Vokietiją ap 
ginkluoti, kas yra daug pavo 
jingiau Prancūzijai. Vokietiją 
palikti neutralią yra pavojin
ga, nes vieną dieną ji gali 
tapti Rusijos sąjungininke.

Prancūzijos socialistai mano 
kad Europos Gynimo Bendruo 
menė nekliudo tartis penki
ems didiesiems: Amerikai, An 
glijai, Prancūzijai, Rusijai, Vo 
kietijai, jei tik Maskva paro
dys gerą valią.

— Nacionalistinės Kinijos 
vyriausybėj vyKsta žymūs pa 
keitimai. Daug ankštų valdi
ninkų, pakeista. -

— Čilės prezidentas Ibanez 
žemdirbių partijos suvažiavi
me pareiškė, kad jis palaikys 
įstatymą draudžiantį komunis 
tams laisvai veikti.

• — Amerikos vicepreziden
tas šiomis dienomis lankyda
masis Japonijoj, kalbėdamas 
apie tarptautinę politinę situa 
ei ją pasakė, kad buvo didelė 
klaida Japonijos nuginklavi
mas po antro pasaulinio karo. 
Japonija vėl turinti būt ap
ginkluota. Kaip vakaruose Vo 
kietija yra apginkluojama, 
taip tolimuose rytuose Japo
nija bus apginkluota.

*
— Sulig surinktų statistikos 

davinių Italijoj kiekvienas pi
lietis permetus išgeria 77 li
trus vyno, Prancūzai ir portu 
galu viršija italus, kiekvienai 
galvai per metus tenka 126

Bendruomenės choras šiuo metu yra vienintelis lietu
vių choras Brazilijoje. Jo organizavimo pradžia siekia pa 
baigą 1936 ir pradžią 1937 metų. Per šiuos beveik septy
niolika metų, išvarė plačią kultūrinio darbo vagą savųjų 
tarpe ir gražiai atstovavo ir atstovauja lietuvišką dainą 
kitataučių tarpe. Per šiuos septyniolika metų niekad ne
buvo nutraukęs darbo.

Be dainos, dar yra pastatęs eilę scenos veikalų, suor
ganizavęs tautinių šokių ansamblį. Be choro, be dainos 
kartus būtų lietuvių gyvenimas, nuobodūs, neįvairūs minė
jimai, šventės.

Be šio choro, dar veikia ir jaunučių choras, kurį mo
ko mokytoja Aldona Nadolskytė. šio choro tikslas yra jau 
iš pat mažens, pradžios mokyklos metų, pripratinti jaunu
čius prie dainavimo. Jaunučių choras ruošia choristus did
žiajam chorui. Kiek bus gausus jaunučių choras, tokia atei 
tis bus ir didžiojo choro. Todėl visų lietuvių tėvų pareiga 
yra siųsti mokyklinio amžiaus vaikus į jaunučių chorą,

kuriame be balso lavinimo, geriau pramoksta ir lietuvių 
kalbos. '

Lietuvybės likimas priklauso nuo įjungimo jaunosios 
kartos į lietuvišką kultūrinį judėjimą, veikimą, organiza
cijas, Izoliavimasis neša mirtį leituvybei. Praktika rodo, 
kad ir šeimoje pramoksta lietuviškai kalbėti, bet jeigu už. 
sidaro ir nepalaiko ryšių su platesne visuomene, organi
zacijomis,- chorais, neįgauna lietuviškos dvasios, toki dau
gumoje, patekę į svetimą aplinkumą, žūsta ir lietuvybei.

Šiandien nutautėjimo pavojus žymiai didesnis ir rea
lesnis, negu prieš 15 metų. Todėl kiekvieną iniciatyvą, 
ypač chorą privalome remti visomis išgalėmis, nes jis sto
vi pirmose eilėse lietuviško veikimo baruose.

Švenčiant chorų globėjos, šv. Cecilijos šventę, svei
kiname Bendruomenės chorus, linkėdami stiprėti ir visuo
met, per lietuvišką dainą, kurstyti, prigesusiose lietuvių 
širdyse, tėvynės meilės ugnį.

MIRTIS, ARBA AMŽINAS 
KALĖJIMAS

Amerikoj, Kansas Citv mi
este eina teismas už nesenai 
pavogta ir nužudytą vaiką 
Bobby. Vaiko vagys ir žudi
kai tuoj buvo suimti. Dabar' 
kaltininkus teisia teismas Pro 
kuroras reikalauja mirties 
bausmės už baisų nusikaltimą. 
Kąltųjų advokatai prašo nu
teisti visam amžiui kalėti. Gir 
di sėdint kalėjime sąžinė kai 
tininkams nuotat išmetinės 
už padarytą nusikaltimą ir 
tuo būdu jie bus skaudžiau 
nubausti, negu mirties bausme.

BRAZILIJOJ

— Brazilija sujungta geležiu 

Corumba, Brazilijos teritorijos 
i Santa Cruz. Bolivijoj. Dabar 
tiesiama geležinkelio linija 
sostinės - La Paz, linkui.
Bolivija neturi priėjimo jūrų. 
Sulig susitarimo išėjimą į jū
ras duoda Brazilijos vyriau
sybė per Santos uostą. Santos 
uoste Bolivija turės tam tikrą 
zoną savo valdininkų kontro
liuojamą.

— São Pauly atidarys savo 
skyrių fab"iką žinoma Pitts
burgh© kompanija «Firth Stet 
ling .Inc.», kuri gamina įvairi 
us įrankius iš plieno ir kitų 
metalų.

— «Volksvagenų» fabrikas 
jau galutinai nusprendė savo 
fabrikus statyti São Jose dos

— Lapkričio mėn. 17 diena 
Brazilijoj buvo plačiai pami
nėta Acre teritorijos 50 metų 
prijungimo prie Brazilijos pri 
jungimo. Ilgą laiką teritorija 
Acre buvo ginčyjama tarp Bra 
zilijos ir Kolumbijos.

— Šią savaitę New Yòrko 
didžiausias dienraštis New 
York Times talpino savo ko
respondento Rio de Janeire 
pasikalbėjimą su finansų mi- 
nisteriu Osvaldo Aranha. Mi- 
nisteris pareiškė, kad Brazili
ja nėra reikalinga svetimų 
kapitalų, ir kad kompanijos, 
kurios neprisitaiko prie kraš 
to reikalavimų gali sau išsi
kraustyti. Ši pareiškimą pla
čiai aiškino vietos brazilų 

ministeris tikrai jam yra sa
kęs, ką jis yra persiuntęs sa
vo atstovaujamam laikraščiui

Brazilija yra reikalinga sve 
timų kapitalų, bet kartu su
varžo pelno išvežimą, kas ir 
atgrasina kitų kraštų kapita
listus.

— Amerikos lėktuvai «Sky
rocket» skrenda du kartu 
greičiau už garsą, būtent, per 
valandą yra pasiektas rekor
das 2057 kilometrai.

— Amerikos vyriausybė už 
draudė išvežti Rusijon visą 
eilę produktų, pirmoj eilėj 
cheminiai išdirbiniai, kurie 
galėtų būt panaudoti chemi
niam karui.
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Rūpinasi Panaikinti 
Priverčiamuosius

Darbus
Per Jungtinių Tautų spau

dos atstovams padarytus pa
reiškimus buvo nušviesta, kur 
ir kiek priverčiamasis darbas 
yra pratikuojamas Europoje 
V. Sidzikauskas, LLK pirmi
ninkas; pažymėjo, kad Pabal 
tijo kraštuose bendrosios dar 
bo sąlygos priverčiamo darbo 
stovyklose yra panašios į tas 
kurios įvestos ir kituose pa 
vergtuose Vidurio ir Rytų Eu 
ropos kraštuose. Šimtai tūks
tančių lietuvių, latvių ir estų 
buvo deportuoti į tolimiau
sius Sov. Sąjungos pakraš
čius. Tačiau pabaltiečiai yra 
įsitikinę, kad laisvasis pašau 
lis galų gale pasipriešins 
šiems musų amžiaus brutalu
mams ir blogybėms. Dr. O. 
Pehr papasakoja apie darbo 
stovyklas Lenkijoje. Čia ko
munistai savo bru-talumu pra 
lenkia net kapitalizmo pionie 
rius ir jų metodus žymiai pa 
gerino Milio Millef nurodė, 
kad Bulgarijoje bolševikinių 
priverčiamųjų darbų teroro 
sistema bus palietusi apie 2 
milijonus bulgarų iš bendro 7 
mil. gyventojų skaičiaus. Lais 
vosios Čekoslovakijos vardu 
kalbėdamas Jan Papanek nu
rodė, kad į priverč. darbo 
stokyklas Čekoslovakijoje su
grūsta apie 15% visų dirban
čių čekų. Iš Rumunijos atsto
vo tremtyje Cli. Davillos pra
nešimų paaiškėjo, kad iš 16 
mil. krašto gyventojų beveik 
660 000 suvaryti Į 73 darbo sto 
vykias. Jo teigimu, pavergtu
ose kraštuose įvestas priver
čiamasis darbas sudaro vieną 
iš didžiausių kliūčių tikrajai 
taikai įgyvendinti. Vengro Dr. 
Eckhardto pareiškimu, sugros 
tų į stovyklas vengrų skaiči
us siekia apie 150.000.

Pranešimai nurodė kad pa
saulis aiškiai mato, jog Pabal 
t’jo kraštų, Čekoslovakijos, 
Bulgarijos, Lenkijos ir kt. pa 
vergtųjų valstybių gyventojai 

priverčiami paklusti terorui 
tik visiškai paneigus ,ju as
mens vertybes ir degradavus 
prie gyvulio lygmen sąlygų. 
Ir pats JT Ad Hok Komitetas 
savo 621 puslapio pranešime 
konstatavo, jog priverčiama
sis darbas politiniams tiks
lams bnvo naudojamas Sov. 
Sąjungoje, jos satelitinėse 
valstybėse ir Pabaltijo kraš 
tuose. Prieita išvada, jog pri
verčiamasis darbas, kad ir ko 
kiomis rūšimis jis reikštųsi, 
turi būti panaikintas.

Lietuvi! Išsilaisvinimo valanda artėja. Trimitams 
sugaudus buk pasiruošęs stoti kovon už Lietuvos 
išlaisvinimą.

Musų ■ usniai rūpinasi,
kad tas t išimas butu iškel 
tas Jungtinėse Tautose ir jų 
pasmerktas, o specialusis ko 
mitetas, veikiąs prie Jungt. 
Tautu, paverstas nuolatiniu 
organu. Jo uždavinys butų 
ištirti visas darbo sąlygas ir 
rūpintis, kad ąteįty būtų paša 
ulyje išvengta panašių priver 
čiamojo darbo ar vergijos są
lygų. VLIKas, patyręs, kad 
Jungt. Tautos greitu laiku iš 
visų pusių nagrinės įrodymus 

del priverčiamo darbo siste
mos buvimo, parengė atitin
kamą raštą Jungt. Tautų ge- 
neralinian sekretoriui ir JT 
dabartinės sesijos pirmininkei 
Indijos atstovei p. Pandit Ne
hru.

SKAUTAI MINI 35 M. SUKA
KTI

Šiemet lapkričio 8 d. visa
me laisvajame pasaulyje esą 
skautai minėjo 35 m. sukaktį 

nuo Lietuvos Skautų Sąjungos 
įkūrime. Pirmasis lietuviškas 
skautų vienetas įsikūrė 1918' 
ra. lapkričio 1 d. Vilniuje. 
Per radiją Vokietijos lietuvių 
skautų atstovas tarė į Lietu
vos skautus pavergtoje tėvy
nėje žodi, perduodamas jiems 
nuoširdžiausius sveikinimus ir 
ir palinkėdamas ištverti, ligi 
ateis išlaisvinimas.

- Kaip veikia lietuvių ska 
utų rajonas Vokietijoje. Lie-

Vytautas Kastytis

NUŠVIS
Iš vakarų žuvėdros skrenda
Aptemusiu dangum,
Atneš rytojus aukso gandą
Ir mums!

Šalis, kur apleista kentėjo
Kančio ir nerimo naktis,
Pakyla Viešpaty teisėju - 
Didžių darbų maža šalis.

. Sugrįžkite visi iš tolimo Sibiro 
Ir iš mirties griuvėsių vakaruos, 
Tautos širdis gyva - nebuvo mirus - 
Visus priims, visus paguos.

Ir atsigaus krantai Šešupės, 
Ir Nemunas, Nevėžis ir Neris, 
Baltais sparnais žuvėdros supas: 
Nušvis! Nušvis!...

Troadheim, 45. 7. 26.

tuvos Skautų Sąjungą gražiai 
klestėjo ligi pat bolševikų oku 
pacijos. Tremtyje atsidūrę 
vyresnieji skautai, kai tik pa
sibaigė karas ir atsirado ga-i 
niurnas veikti viešai, pradėjo 
organizuotis, ir greit visa Vak. 
Vokietija pasidengė skautiškų 
vienetų tinklu, o-skautų skai 
čius buvo skaičiuojamas ne 
vienu tūkstančiu. Atgijo ir są 
jungos organas «Skautų Ai
das», sumaniai redaguojamas 
vyr. sktn. A. Krauzos.

— Jungt. Amerikos Valsty
bės. Nežinomojo Politinio Ka
linio Diena. New Yorke vei
kianti Laisvoji Tarptautinė buv 
Politinių Kalinių Federacija 
pasirinko lapkričio 7-ją Neži 
nomojo Politinio Kalinio Die
na, nes kaip tik tą dieną bol 
Sevikai, nuvertę demokratinę 
Rusijos valdžią, įkūrė komu 
nistinę tironiją. Ta proga taip 
pat prisiminti visi kankiniai, 
žuvusieji ir kentėjusieji tiek 
nuo raudonosios, tiek nuo ru
dosios diktatūros, taip pat mū 
su politiniai kaliniai. Visliais 

vėje esantieji paskatinti atsi 
minti milionus pavergtųjų už 
gelež. uždangos ir kovoti dėl 
jų išlaisvinimo.

— SpaKo 25 d. JAV-se mi
rė prof. Zubkus, buv. V. D. 
U to dėstytojas, žymus nosies, 
gerklės ir ausies ligų speciali» 
tas. /New Yorko «Daily News» 
skelbia, kad Ievos Paulekiu- 
tės- Rockfellerių vaikaitis, ku 
ris kalba lietuviškai»./ JAV-se 
sučiuptas iš Lietuves kilęs ko 
munistas Ovsiejus Šarfšteinas, 
kuris 1932 m. nuvyko į JAV 
ir ten pasivadino Sidney Stein 
bergo vardu.

— Kanada. Ypatingai parai 
nės Klaipėdos krašto išsiva
davimą. 1954 m. sausio 15 d. 
Mažosios Lietuvos Diena Ka
nadoje kaip ir visur kitur lais 
vajame pasaulyje, numatyta 
ypatingai paminėti. Ta proga 
Mažosios Lietuvos Bičiulių 
Dr-jos centro valdyba Kanado

(pabaiga 3 pusi.)

Pavasaris
(Tąsa)

Dar kiemo neprivažiavęs 
Balkūnas suprato kas įvyko. 
Vadžios iškrito jam iš rankų, 
veidas pabalo, o po sėdyne 
tarsiu atsivėrė praraja.

Tik pažvelgęs į nustipusį 
arklį, gydytojas palingavo gal 
va:

— Taip ir yra, kaip spėjau. 
Pro šnervę nuodingas skystis 
pateko į plaučius, -užkimšo 
bronchas, sprogo kraujo indai, 
užsiteršė kraujas, pateko į 
galvą. Čia pat smegenų užde 
girnas ir... Ką gi, gaila. Bet 
taip jau yra: žmonės pirmiau 
nunuodija, o tada kviečia gy
dytoją gelbėti.

Su tais gydytojo žodžiais į 
kiemą įėjo Petrošius, skubin- 
damasis pasižiūrėti, kaip gy
dys gydytojas, o gal ir pasity 
čioti iš jo. Vos tik jį pamačiu 
si, Balkūnienė pradėjo keiktis:

— Lauk iš kiemo, tu pikta 
dvasia, užmušei gyvulį ir dar 
pasidžiaugt ateini. Lauk, o ne, 
tai akis išdraskysiu!

Balkūnas nutvėrė žmoną ir 
jėga įstūmė į trobą. Petrošius 
gi priėjo prie lango ir, net 
drebėdamas iš pykčio, įžeisto 
žmogaus balsu atsakė:

— Kad tu nesulauktum, už 
mano gerą, už visą vargą, ir 
šitoki žodžiai. Atsiminsi, tu gy

Balys Gražulis

Pirtelėje
vate! Dar aš jiem pinigus sko 
linai*. Atiduokit! Šiandien., pat 
atiduokit! O ne, tai teisman 
patrauksiu ubagai jūs!

Tų pjautynių gydytojas lyg 
ir negirdėjo - lėtai žvalgėsi 
ir vis labiau blausėsi. Arklio 
lavonas, sulindusi žemėn pir
telė, tyliai ašaroją vaikai ir 
išbalęs Balkūno veidas • vai z 
dai, viens už kitą graudesni 
smelkėsi į širdį, slėgė ją ir 
vertė pajusti visą nelaimęs di 
dūmą. Prislėgtas šio niūraus 
vaizdo, kurį laiką gydytojas 
stovėjo nuleistais pečiais ir 
rūškanomis akimis, negalėda 
mas ne kalbėti, nei pajudėti. 
Tik pradėjus Petrošiui grasiu 
ti, atsigavo ir, lyg ką prisimi 
nes, priėjo prie jo.

— Tai tamsta gydei nuo neė 
drumo Balkūno arklį? - ramiai 
paklausė.

— Aš, ponuli, aš. Ir va, ma 
tot, koks atlyginimas už tai, 
- skundėsi Petrošius.

— O ar tamstai žinoma, kad 
įstatymai draudžia šundakta- 
rauti? -

Petrošius pastatė akis. Gy
dytojas tęsė.

— Už panašius nusikalsta
mus veiksmus, be faktino nuos 
tolių atlyginimo, yra numatyta 
griežtos bausmės. Taigi, už šį 
apgailėtiną įvykį tamstai teks 
atsakyti teisme.

Petrošius nukaito. Valandė
lę tylėjo, pakui aplaižęs išdžiū 
vusias lūpas, pradėjo maldau 
ti. ’ -

— Ponuli, kad aš negydžiau, 
prašė padėt ir padėjau. Ponu 
Ii, būk toks geras...

— Tai teismas išspręs: ar 
kaltas tamsta, ar ne. Bet ži
nok, aš liudysiu tamstos ne
naudai, - kietai tarė gydytojas.

Petrošius norėjo kažką sa
kyti, bet gydytojas jį pertrau 
kė:

— Manau, kad tamstai geri 
au kaip man žinoma klaiki 
šių1 žmonių būklė, į kurią da 
bar juos tamsta įstūmei, tad 
ką manai daryti tamsta?

— Aš? Ką gi aš... sunku žmo 
nėms, bet ką gi aš... ir taip 
jau savo paskolos turbūt nei
šieškosiu...'- miksėjo Petroši 
us.

— Ar daug jie tamstai sko 
lingi?

— Porą šimtukų, ponuli.
— O pats tamsta kiek arklių 

turi?
-- Tai, ana, pora kur ber

nas aria, ir va. šitas, kur poną 
daktarą atvežė.

— Aha... gydytojas valandė 
lę galvojo: - Kaip tamstai atro 
do: ar nebūtų gražu šitą arklį 
į vargą įpuolusiam kaimynui 
padovanoti?

— Kad, ponuli... - norėjo 
spirtis Petrošius, bet gydyto
jas neleido:

— Teisme tamstai vistiek 
priteis nuostolius atlyginti, be 
to; ir už grotų keletui mėne

sių pasodins O atidavęs ge
ruoju, kas teisėtai prikląuso 
kaimynui, išvengtum nemalo
numų ir nusipelnytum visoje 
apylinkėje gero, atjaučiančio 
kaimyno vardą. Tai ką, pa
galvok.

Balkūnas jau buvo išėjęs 
ant kiemo ir klausėsi šio pa
sikalbėjimo. Ūmai sušuko:

— Nereikia! Skolą aš jam 
grąžinsiu, už berną jam dirb 
siu, bet grąžinsiu, o iš jo nie 
ko nenoriu, tik tegu nešasi iš 
mano akių.

— Nusiramink, tamsta, - su 
draudė gydytojas. - visai tei 
singa jei tamstai bus nuosto
liai atlyginti. Pyktis ir išdidų 
mas čia ne vietoj. Be to, kai 
mynas nori ištiesti tamstai pa 
gelbos ranką. Ar ne taip? - 
šyptelėjo Petrošiui.

Nevisai supratęs, ką gydyto 
jas pasakė, Petrošius į gydy
tojo šypsnį atsakė šypsniu ir 
skubinosi patvirtinti:

- Taip, visuomet, žinoma, 
aš. .

Visas nušvitęs gydytojas atsi 
suko į Balkūną:

— Na, matai. Padėkok kai
mynui.

Balkūnas stovėjo piktas, nie 
kinantį žvilgsnį įsmeigęs į Pe 
trošių ir tarsi negirdėjo gydy 
tojo raginimo.

— Girdi, ponas Balkūnai, 
paspausk kaimynui ranką, - 
matydamas Balkūno užsispy
rimą griežtai tarė gydytojas.

Įsakytas Balkūnas pakluso 
ir, tiesdamas Petrošiui ranką, 

sumurmėjo:
— Jei jan ponas gydytojas 

nori.
— Ką čia, - nutraukė grieb 

damas jo ranką Petrošius, - 
aš pats žadėjau, - tik ką reiš
kusius išgąstį Petrošiaus akys 
švytėjo džiaugsmu.

Tuo metu paliktas nepririš 
tas Petrošiaus arklys su visu 
vežimu patraukė per kiemą. 
Gydytojas nutvėrė Balkūną už 
peties ir džiugiai susuko:

— Arklys eina! Matai, tavo 
arklys eina! - Ir atsisukęs į 
arklį: - Stok, bėri, čia dabar 
tavo namai.

Tik dabar Petrošius susigo- 
do, kas per nesusipratimas 
įvyko.

— Tai kad, ponas gydyto
jau, aš visai... taip sakant... 
ne., ne ne... - muistėsi norė
damas protestuoti.

Akies mirksniu supratęs Pe* 
trošiaus norus, gydytojas aš
triu, rūsčiu žvilgsniu nutrau
kė jo veblenimą ir akis įrė
męs paragino:

- Na, pasakyk ir pats tai 
buvusiam savo bėriui.

— Aš- pasakiau... - dar no
rėjo ginti savo Petrošius, bet 
tolimesnių žodžių nesuspėjo 
ištarti. - Balkūnas supurtė jo 
ranką ir nuoširdžiai padėkojo:

— Šito aš niekuomet tau 
neužmiršiu. Dėkui, Petrošiau. 
Dėkui.

Visai suglumęs Petrošius tik 
miksėjo, stenėjo ir neįstengė 
žodžio suregzti. Tik po valau 
dėlės išlemeno:
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Lietuvos Laisvinimo Talkos 
Nuostatai

Marija Remenčienė

Talentingieji Lietuviu Vaikai
(pabaiga)

Kiekviena proga, p ypač 
per įvairias vietines iškilmes 
ar tautines šventes, ieškoti 
kontakto su spaudos, parla
mento, politinių partijų, reli
ginių bendruomenių, literatū
ros, mokslo ir biznio žmonė
mis. bandant visur sukelti su
sidomėjimo mums rupimais 
reikalais. Vienu žodžiu, į Tai 
kos uždavinius turi įeiti vis
kas, kas gali padėti VLIKui 
jo laisvinimo kovoje, nevęn 
giant, kur galima, kviesti spa 
ūdos konferencijas, rengti ir 
teikti atitinkamo krašto vyri
ausybei memorandumus, sie
kiant sukurti musų oficialias 
atstovybes, sudarant aiškius 
santykius ir dokumentuojant 
musų Valstybės tęstinumą.
'į Lietuvos Laisvinimo Tal

kos uždavinius derėtų įrašyti 
ir teisioginę kovą su to kraš
to komunistinėmis arba pro- 

(pabaiga. iš 2 pusi.

je pakvietė į Kanadą atvykti 
M LT pirm. È. Simonaiti. Simo 
nafč’ui pagerbti numatoma suk 
viesti visą žymesnę Montrea- 
lio lietuvių visuomenę. Ta 
proga jis taip pat aplankys ki 
t s lietuvių kolonijas ir tarsis 
su JAV-se ir Kanadoje esan- 
Maž. Lietuvos Rezistencijos 
sąjūdžio centru.

— Kolumbija. «Kolumbijos 
Lietuvių Žinios» rašo, kad Me 
delline dingo be žinios mėsi
nės savininkas lietuvis Beniu 
šis. Paliko žmoną'ir kolegiją 
lankančią jaunametę dukrą. 
Policija įvykį tiria, bet ligi ši 
<‘l nesusekti dingimo pėdsa- 
1 Prekybininkas Venclaus 
K ■ lidžiulės Baltica krautu- 
\ aviniukas,. nupirko nau
ją didelę krautuvę, kurią sut
varkė europiniu stilium

— Tai kad jau ponas gydy
tojas pasakė, tai jau... ką gi, 
važinėk sveikas.

Gydytojas apkabino abiejų 
vyrų pečius ir didžiuodamasis 
pasakė:

— Ar bereikia gražesnio ti 
kros kaimynystės pavyzdžio! 
Anie tai visa Lietuva išgirs. 
Petrošiaus vardas bus mini
mus visuose laikraščiuose.

Petrošiaus akys pradęjošvis 
ti. Dabar jame atsivėrė supra 
tįmo ir užuojautos vartai:

— Kas gi pagelbės nelaimė 
je, ei ne Kaimynai vienaskitam. 
Ka gų dalinkimės. Kas žino, 
gal ir mane kada tokia nelai 
mė ištiks - atsilyginsi. Turė
kis arklį sveikas su visais ra 
tais. Man kol kas ir vienų už 
teks, o rudenį pasidarysim. 
E, ir ta skola, tegu ji pras
menga.

Iš trobos išėjusi BalkOniene 
pamatė kaip apsiašarojęs jos 
vyras spaudė Petrošiaus ran
ką ir, iš paskutinių jo žodžių 
supratusi kas čia darosi, puo 
lė dėkoti.

Gydytojas pasitraukė į šalį 
ir net susijaudinęs sekė tą re 
tą, gražų graudų vaizdą. Krū 
tinėje buvo lengva lengva ir 
kartu pilna nenusakomo jaus 
mo. Norėjosi ką nors pasaky 
ti tolygaus Petrošiaus žodži
ams, padaryti veiksmą vertą 
šios valandėlės. Žiūrėjo ir 
jautėsi nepatogiai prieš išpro 
vokuotą Petrošių. Žvilgterėjęs 
į šalį pamatė sustirusius nuo 
šalčio, apsiašarojusius Balkū- 
no vaikus .ir pats nepasijutęs 
priėjo prie jų. Greit pasirau
sęs kišenėje ištraukė keletą 
stambesnių banknotų ir įdėjo 

komunistinėmis partijomis ir 
organizacijomis, nevengiant 
eiti į komunistų susirinkimus 
ir ten kelti balsą už tiesą ir 
už suklaidintųjų atsivertimą.

3. Turint galvoje, kaip 
plačiai yra šiuo metu lietuvi
ai išsisklaidę po visą pasaulį, 
labai nelengva apipavidalinti 
Lietuvos Laisvinimo Talkos 
struktūrą ir organizacines 
formas Esant įvairiuose kraš
tuose įvairioms sąlygoms, ten 
ka prileisti ir įvairius Lietu
vos Laisvinimo Talkos orga
nizacinius pavidalus. Taip vie
nur jie gali reikštis kaip mu
sų politinių susigrupavimų - 
delegatų - komitetas, kitur - 
visuomenės tiesiogiai ir de
mokratiškai šiam reikalui iš
renkamų atstovų gremiumas. 
Vėl kitur bendruomenės va 
dovaujamų organų pakviečia
mų asmenų kolektyvas. Vie
nas iš Lietuvos Laisvinimo 
Talkai požymių yra kiek
vienu atveju privalus, bū
tent - Lietuvos Laisvinimo 
Talka negali būti vienos ku
rios nors partijos ar srovės 
organas, o turi reikštis kaip 
atitinkamo krašto lietuvių 
balsas, ir tai politiniais rei
kalais.

Atskiru kraštų lietuvių vi
suomenei paliekama spręsti, 
ar Lietuvos Laisvinimo Tal
kos komitetas jų krašte bus 
reikalingas registracijos, ar 
jis galės veikti kaip politinis 
lietuvių klubas ar pan prie 
LB krašto valdybos. Svarbu 
kad Lietuvos Laisvinimo Tai 
ka būtų tas organas, su ku
riuo URT visą savo akciją 
atitinkamame krašte suplanuo 
ja ir bendromis jėgomis vyk 
do. Vadinamajam DB laikotar 
pini užsibaigus, svarbu kiek 
viename krašte, kur yra atsi 
durę lietuvių, turėti instituci
ją, kuri Vl,IKuí padėtų jo ve 
damoje laisvinimo kovoje.

’ UŽSIENIO REIKALŲ 
TARNYBA

išsigandusio Petriuko kišenė
lėm

— Štai jums, vaikučiai, pie 
neliui.

Balkūnas šoko protestuoti, 
bet gydytojas ir girdėti neno 
rėjo.

Tada Balkūnas išsitiesė ir 
pabrėždamas žodžius tarė:

— Šios dienos aš niekad 
neužmiršiu. Dievas girdi, do
vanų aš nepriimu,' o už sko
las aš visiems geradėjams atsi 
lyginsiu.

— Kam to reikia. - priešino 
si gydytojas, - tegu tik užten 
ka jėgų ūkiui atstatyti.

— Jus netikit, kad aš pajėg 
siu? Va. - Balkúnas suspaudė 
kumščius, ir raumenys augš- 
čiau alkūnės iškilo kalnais.

Gydytojas paėmė Balkūno 
ranką, spustelėjo ir rimtai ta
rė:

— Tikiu.
Norėdamas išvengti tolimes 

nio padėkos liejimosi, gydyto 
jas pareiškė turįs skubiai 
grįžti miestelin. Bet čia įsiki 
šo Petrošius ir beveik jėga 
pradėjo tempti pas save pietų. 
Kartu kvietė ir Balkumis, sa
kė būsiant nepatogu tokia pro 
ga nepasidžiaugus. Tačiau gy 
dytojas buvo neperkalbamaš. 
Šiltai su visais atsisveikino ir 
iii po į vežimą, o kai Balkūnas 
suragino arklį, jis šūktelėjo 
Petrošiui:

— Kolega daktare, patariu 
gydytojo praktiką mesti, o jei 
gu jau taip labai niežtėtų lie 
žuvis patarti kaimynams, tai 
žinok: gabalas gyvulinės drus 
kos, įmestas į lovį, dažnai pa 
deda nuo neėdrumo.

Lietuvių - Brazilų kultūri
nio Bendradarbiavimo Klubas 
ruošia vakarą. Ngrėjome su
daryti ’ įvairesnę programą, 
kad mūsų kviesti svečiai būtų 
patenkinti.

Valdyba, sužinojusi apie p. 
Viktorą Aukštinaitj, mane įga 
liojo jį paprašyti.’kad sutikiu 

Baleto artistas Viktoras Aukštinaitis, sutikęs dalyvauti L. B. K.
B. Klubo koncerte, lapkričio mėn. 28 d. V. Zelinoje.

ta proga išeiti scenon ir kad 
lietuvių kolonija galėtų pasi 
gerėti jo gabumais, kuriais 
jau jis yra pasižymėjęs.

Nuvažiavus Į V Zeliną, sku 
bėjau pas \ukštinaičius Prie 
vartelių mane sutko lietuviš 
kos malonios išraiškos »»<»»» •>. 
Tai buvo Viktoro se<mė 
link ją, lietuviškai šveh> 
uodamas, šokinėjo baltapi u 
kis sūnelis. Paklausus apie p. 
Viktorą, prašė užeiti ir supa
žindino su ponia Marija Aukš 
tinaitiene. kuri rankose laikė 
laikraštį. Paaiškinus, kokiu 
tikslu atėjau, p. Aukštinaitis 
nė parodė laikraštį ir sako: 

Nuvykimas

Automobil 
terlagos,Cidade ,-i- , 
Rio Bonito, paskui po 
kairei keliu tiesiai i 
Bororė ir Sta. Momc ■ 
Autobusais: S. Bailiu 
Taguacetuba: išeina 
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. 
IšXangrilamiestan šiokiadieniais:9,30 ir 14 vai.Sekmadieniais: 
9,30 11,30 ir 16, 18 vai.

X A N G R !! A

įsigykite
antro — gražiausio - paskutinio pardavimo

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

REPREZA NOVA

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

WAITH) AtiCfNi
Be įnašų — be nuošimčių. Šimtui mėnesių išsimokejimui nuo Ųr.$ 260.00 ligi 990.00 

Sklypai nuo 600 ligi 2000 kvadr. metrų. Su ar be fronto reprezon.

«Ką tik mudvi su dukterim 
peržiurėjom baleto nuotrau 
kas. Štai, žiūrėkit, šioje foto
grafijoje nutrauktas mano sū 
nūs šokant».

Lietuvės motinos akyse tryš 
ko pasitenkinimas, kad jos sū 
nūs pasirinko sritį, kuriai tu
ri gabumų. Ji apgailėjo, kad 

jos* sūnaus dabar nėra namie. 
Jis daug dirba, repetuoja iki 
vėlumo.

Kitą dieną susitikau su p. 
Viktoru ir paklausiau, ar ga
liu kalbėti lietuviškai. Atsakė 
«taip». Išgirdus tai, nepapras 
tai nudžiugau. Iš bendro pasi 
kalbėjimo sužinojau, kad p. 
Viktoras kadaise dalyvavo ar 
tistų mėgėju būrelyje «Rytas». 
Taip pat buvo lietuvių kalbos 
pamokų lankytojas. Mielai su 
fko dalyvauti koncerte, pa- 
’ -ėždamas, kad noriai prjsi- 
d i >rie lietuviškos veiklos 

et sutiko būti mūsų klubo

Viktoras gimęs 1929 m. spa 
lių mėn. 31 d. Porto Alegre. 
Tėvai - Marija ir Antanas 
Aukštinaičiai, kaip ir kiti pa
vyzdingi lietuviai, davė sū
nui sąlygas mokytis. Viktoras * 
lankė komercinę mokyklą, ku
ria nepatenkiktas ir jausda
mas gabumus šokiui, įstojo į 
meno mokyklą, nutraukęs ko 
inercinius mokslus. Paskui 
jis pasirinko įžymią Marijos 
Olenevos Baleto mokyklą, ku 
rią uoliai lankė ir ten prasi
veržė jisai Į pirmąsias eiles, 
tapdamas tos mokyklos pir
muoju balerinų. Marijos Ole
nevos grupė Brazilijoje yra 
plačiai žinoma. Ji yra aplan
kiusi įvairius estadus, plačiai 
buvo aprašyta spaudoje. Re
cenzijose buvo ypatingai ge 
rai atsiliepta apie Viktorą, ku 
ris trumpai pasivadino Vitor 
Aukstin.

Šiemet 400 metų São Paulo 
jubilėjaus proga buvo suruoš 
tas visų Brazilijos baletų mo
kyklų konkursas. Buvo apie 
500 kandidatų, iš kurių išrin
kta 50 artistų, į kurių skaičių 
patenka ir Viktoras. Tam ba
letui vadovauti buvo iškvies
tas iš Italijos Aurelio Miloes 
kuris atkreipė dėmesį į Vik
torą ir jį priskyrė prie žymes 
niųjų dalyvauti įvairiose pro
gramose.

Jaunojo Viktoro sutikimas 
dalyvauti lietuviškuose paren 
gimuose, tai nuopelnas susipra 
tusių lietuvių tėvų. Jū sūnaus 
ir net anūko lietuvių kalbos 
mokėjimas yra nuopelnas mo
tinos, kuri mokėjo išsaugoti tą 
lietuvybės žiburėlį, iš Lietu
vos atsivežtą, nuo stiprios sve 
timos įtakos.

MIELI LIETUVIAI!

Artinantis maudymosi sezo
nui ir esant laisvų kambarių 
kviečiame visus atvykstančius 
į Santos poilsiui apsistoti pas 
Steponaičius. Galima gauti 
kambarį su maistu ir be mais 
to. Privažiavimas automobiliu 
labai patogus, gatvė naujai 
išgrįsta.
Adresas: Rua Godofredo Fra

ga, 173 — Jose Menino

Baras - Restoranas
Kavinė

XANGRILÁ
vieniečio vadovybėje. 
Aplankykite ir musų 
virtuvę: austriškų ven
griškų, lenkiškų val

gių specialybė.

“Ak, kaip skanu“.

Popiečiais: Vienietiška 
kava, kepti oboliai. 
Adara kiekvieną dieną.
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įvairenybės
Šiandien susipainiojama žo 

džiuose - neutralumas, nėut- 
ralistai, neutraliųjų komisija. 
Tą paskutinės mados žodį pa 
aiškiname pavyzdžiais:

Buvusio karo motu viršum 
Šveicarijos pasirodė amerikie 
čių bombonešių grupė. Šveica 
rų gynyba signalizuoja lėktu
vams: «Jūs esate neutraliosios 
Šveicarijos teritorijoje.» Iš lė
ktuvų atsako: «Mes tai žino
me». Šveicarai vėl signalizuo 
ja: «Jei negrišite, tuojau pra 
dėsime šaudyti.» Iš lėktuvų a 
tsako: «Mes tai žinome». Ta
da šveicarų gynyba tikrai pa 
leidžia salvę iš priešlėktuvi
nių pabūklų. Amerikiečiai iš 
lėktuvų šveicarams signalizu 
aja: «Jus šaudote vieną kilo
metrą per žemai». Šveicarai 
atsako: «Mes tai žinome.»

—Dabartiniu taikos metu ne 
utralumas reiškiasi kitokiom 
formom Štai Italijos muitinin
kai patyrė, kad į Šveicariją

paspruko vagonas, po kuriuo 
buvo paslėptos septynios to
nos nikelio. Nikelis per Svei 
cariją keliavo į sovietinius 
kraštus. Italijos muitininkai 
pranešė šveicarams: «Sulaiky 
kite karo spekuliantus.» Tie 
atsakė: «Mes esam neutralūs.»

ŽMOGAUS TEISĖ Į RAMŲ 
MIEGĄ

Kas pasakys, kad Jungtinių 
Tautų priimta žmogaus pagrin 
dinių teisių dekliaracija nėra 
populiari pasaulio liaudyje. 
Berchtesgadeno, Vokietijoje, 
miesto valdyba ypačiai norė
jo .apsaugoti žmogaus teisę į 
ramų miegą. Ji išleido draudi 
mą mieste judėti nuo 22 iki 
6 valandos. Visi automobiliai 
ar motociklai, kurie šiuo me
tu įvažiuoja į miestą, turi sus 
toti ir nakvoti. Nuo to apsau
gota gyventojų teisė į ramų 
miegą ir papildyta miesto pa 
jamų suma, nes įvažiavusieji 
turi čia pat susirasti nakvynę.

NAUJAS AGRESIJOS AKTAS

St. Truiden, Belgijoje, vie
ną marmelado fabriką užpuo 
lė bitės. Jų buvo tokia armija, 
kad darbas fabrike buvo sus 
tabdytas visą dieną. Pasirodė, 
kad 10,000 stiklų marmelado 
bitės sugadino. Apie tą naują 
invaziją turės būti pranešta 
Jungtinėms Tautoms, kad jos 
paskirtų neutraliųjų komisiją, 
kuri dar sykį pasakytų, jog 
marmeladas sugadintas.

NAUJAS VERSLAS

Karlheinz Schaeffer, jau 24 
metų vyrukas, 1946 m. spalių 
mėn. rytiniame Berlyne buvo 
jau SĖD (komunistų partijos) 
sekretorium. Kuo jis dabar 
yra, nebeaišku. Bet ten jis 
prasimušė per «naują verslą», 
kurio išmoko iš rusų.

«Berlyne būdavo, - gyrėsi 
jis, - nudžiovę kam nors batus 
parduodavom už 1500 markių. 
Paskui, vienas iš musų, rusų 
kareivių persivilkęs pirkėjui 
juos atimdavo. Paskui vėl par

B. Brazdžionis

KALINIAI
Mes užmiršom mėnesienų tylą 
Ir pavasarį žydėjimą žiedų 
Ir kaip rūkas iš papievių kyla 
Ir širdy nuo rožių kaip saldu.

Bet mes niekad neužmiršim tavo, 
Tėviške, jaunų dienų dangaus, 
Mūsų širdis, .kaip lapus agavų, 
Vakarinė jo žara vis gaubs.

Mes užmiršom, kaip arimai kvepia 
Ir kaip želia želmenys rugių, 
Bet širdis jų gyvus daigus slepia, 
Sieloj - raštai tuskstančių vagų.

Mes užmiršom, kaip upeliai šneka 
Ir kaip gieda rytą vyturys, 
Bet širdy mes vis regėsim taką, 
Vis kaip gervės ten mūs akys grįš.

15. 1. 45. G.

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

duodavojm. Ir vėl atimdavom...
Taip kelis kartus per dieną.»

«Darbininkas»
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REIKIA BALDŲ? KREIPKIS Į TAUTIEČIO
J. L. GalinsKas Ltda.

BALDŲ SANDĖLĮ.
H A V. DR. GIACAGLINI, 71-C — V. ALPINA. !
—-04»—OO—OO Ofr O O-O#1 O» Ofr1 O<> ♦<> ♦

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

VILA ALPINA

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

PERES & PRANAS LTDA.
Importação — Exportação

Raštinė: - Av. Churchill, 94 - 11.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
j . :....... ... ......................    —...

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirfiiiiiiitittiiiiiiiiiiiiiiiihiihiiiiiiiiiiiitiiiiiusiiiiiiiiiiiHiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiifliHiiiiiitMiiiii  ilium ninth

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, mokykla. O svarbiausia, kad prie 
visų šių pagerinimų kaina pusiau mažesnė, negu kitų šalai 
esančių sklypų.

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

Daugiau informacijų «Mūsų Lietuvos redakcijoje.
t!HI|IIUIlHlli||lllUlHllllllllNillhl»IHII»l||IWi|l>lHM||IIHIl||ll||ll||llHli||tl||li||li||UHItHll||H||ll||l  .| l||H||K||li||lWH|«MUl|UWHIiiHll|lli||M||ll|ll<lll
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Jpriri<iys & Cia ■ Industria e Comercio de Calçados
PARDUODA

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS.
balso grynumas, skambumas

Sprindys & Čia — Largo S. Jose 1.
Kaip niekur kitur, prieinamiausiomis kainomis. 

Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui

iš= == == == == == == == ====== == == == == == == == aš == === == =si
l!ll ~- IIP
"" . _ ' "" 

"!! Rastinės Darbai ir 1 eisiniai Patarimai !!!>’ 
Hii ini
nu m,

||į| Natūralizacija, inventoriaus surašymas, išieškojimas 
llil skolų, persiskyrimai (desquites) nuomininkų išvary- 
Iii‘i mas, kriminalinė ir darbo teisė.
Uii Darbininkams patarimai veltui. |]||
nu nu 
JI1 Galima kreiptis šiomis valandomis nuo 10 iki 12 vai. ill! nil . • ’in
™ ir nuo 16,30 iki 19 vai. jj||
nu nu 
!įii Rua Roberto Simonsen, 13 -- 3.° — salas 306 - 310 ĮĮH 
ijįl (Senoji rua do Carmo ir kampas P ęa Clovis Bevilaqua) [“Į 
liil São Paulo [J}Į
Illi HU
fill • =
[ĮH == == == == == == == == == == == == == == == =■= == == == == == == == ==
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| MÈKANIKOS DIRBTUVE
P Gaminami Įvairiausių braižinių vitražai, 
H vieliniai tinklai tinkavimui ir tvoroms, 
0 langų stiklų apsaugos, užtvaros, geležinės 
•Į durys ir vartai, banguotos skardos durys 
« pagal mąstą. ?■

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

išsimokėtinai.

LEONAS VARNAUSKAS jį
Telefonas (recados) 3-0707

Rua 12 N.o 39 — Vila Zelina 0 
Avenida Zelina N.o 714 — (fundos) ĮĮ 
Caixa Postai 4118 — São Paulo p

OB l .
as

in Rantiąa.ffSBMaasrtilBitaaMDBmHa

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, vaikams...

Rua Javaes, 719 - São Paulo

RIVIERA

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

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

SKAITYK IR PLATINK
«MŪSŲ LIETUVA»

Santo Amaro apylinkėje - nuėsta- \\
baus grožio garota sveikas klimatas, tik už \\ (
18 klm. nuo Praça da Sé, geras kelias, tarp Yk/
dviejų ežerų. Puiki nroga dabar įsigyti žemės //
sklypą su mažu įnešimu ir ilgalaikiu išsimokėjimu
— 100 mėnesių. \\ /

Reikalingų informacijų gauti tik pas vienintelį jgalio- \ t 
tini šias žemes pardavinėti mūsų tautieti Kaz\ Kmiliauskį, rua X 
Benjamin Constante 23, 1-o andar sala 6. Fone: 34-5914. Šiokiadie
niais iki 17 vai. Sekamdieniais ir šventėmis 8-9 vai. ryto.

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

iiiiiiiitiiii|iiiiiiiiii.fiiiiiiiiiiiiiiiii’iiiiiii:iiiitiiiiiiiii!iiiiiiii:iiiiiiiiiiiii||iijiniiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiii|iiiHiuiii|iiiini|iii|ih|Į  iiiiiniiiiiiiiiiiiitiiiitiiiiDiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiimiiiiHiHmiiiiitiiiiiii'HniHiiimiiHiiiiiiiiniiitiiMiiPip

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.

JORGE MATELIONIS
KRAUTUVĖS:

Rua São Caetano, 526 Rua São Caetano, 510
Fone 35-3260 São Paulo

ilM1lll||ll||IWi||li||ll||ll||IIIHi||li||li||li||ll||ll||linil||ll||IHIIl||U||ll||ll||lt||ll||ll|1ll||ll||ll||ll||ll||ll||ll||ll||li||ll||liniW

VIENINTELIAI ATSTOVAI 
GARSIOIO VANDENS 

L I N D O Y A

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A..

GAMINIŲ PLATINTOJAI

Lindoy^ vanduo yra senai žinomas gėrimas, kurio 
puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau visi yra vien
balsiai pripažinę. Pabandykite, įsitikinkite ir visa

dos naudokite!

I H5AAÃO jF O A 115 Ii5li.lt 05 i ITDA.

RUA DINO BUENO, 795 a 835 Caixa Postai 3967 
TELEFONES: 51-4019 e 51-2223 SÃO PAULO

Jį. so°- ■<,«t ■ ««« «anu■■wvscBDb«tas4^iae>âcuttitíiBmsnnvaiaiaaaBaiBaBiaasaHsaiVaaaawa^nuLs «MBaaaaaaaas
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AV. ZELINA, 706 — CAlXA POSTAL, 371 — SAO PAULO

Š. m. lapkričio mėn. 21 d. 20 vai. Mokoje, rua Lituania, 67 
Lietuvių Sąjunga Brazilijoje ruošia linksmą

Scenoje bus parodytas Įvairių numerių šiupinys, Šo
kiams pritars puikus orkestras. Pakvietimus galima įsi 
gyti pas valdybos narius ir mok. K. Pažėraitę.

LIETUVOS NACIOh 
MARTYNO MAŽVYDO B

IŠVAŽIAVIMAS PAMARIN.

Numatytas išvažiavimas šį 
sekmądienį pajūriu neįvyks, 
yra nukeltas į gruodžio mėn. 
6 d.. Išvažiavimą organizuoja 
L. K. Bendruomenės choras 
ir L. K. Moterų Draugija. No
rintieji dalyvauti piknike pri
valo užsirašyti ligi 30 d. lap
kričio, nes vietų skaičius yra 
ribotas. Kelionė į Santos ir 
atgal kainuos vienam asme
niui Cr. 65,oo.

Iš Vila Zelinos išvažiuos pik 
nikas ligiai 6 vai.. Dalyvau
jantiems piknike mišios bus 
atlaikytos 5:30 vai.. Pavėlavu 
šių nebus laukiama, nė gra
žinami pinigai. Užsirašyti ga
lima pas Bendruomenės cho
ro ir Moterų draugijos valdy 
bos narius ir klebonijoje.

EGZAMINAI

į seselių pranciškiečių gim
nazijos pirmąją klasę prasi
dės gruodžio mėn. 1 d.. No
rintieji laikyti egzaminus pri 
valo iš anksto pristatyti rei
kalaujamus dokumentus su 
prašymu. Reikalingoms infor
macijoms gauti prašoma kreip 
tis į gimnazijos vadovybę, rua 
Campos Novos 19, VilaZelina, 
arba telefonu: 30558.

Antri egzaminai pirmon kla 
sėn bus vasario mėn. pradžio 
je. Atostogų metu bus paruo
šiamosios pamokos (curso de 
admissão) gimnazijon. Norin
tieji lankyti minėtas pamokas 
privalo užsirašyti dar prieš 
Kalėdas.

Seselių gimnazijos išduoti 
diplomai yra lygios vertės su 
valstybinių gimnazijų išduoda 
mais diplomais.

— Praėjusį sekmadienį Vila

Zelinoj baigėsi misijos iškil
minga procesija gausiai tikin 
tiesiems dalyvaujant. Misijas 
vedė misionieriai pasionistai. 
Misijose žmonės gausiai daly 
vavo.

— Masių šeima praneša ir 
kviečia į mišias, kurios bus 
atlaikytos 22 d. lapkričio, šį 
sekmadienį, V.Zelinoj, 11 vai., 
už a. a. Veronikos Masienės 
vėlę.

— Lapkričio mėn. 14 d., 
prie Sapopembos estrados bu 
vo rastas miręs Jonas Sadaus 
kas, 29 metų amžiaus, vedęs. 
Velionis iš namų išėjo prieš 
trejetą menesių. Mirties prie
žastis aiškinama. Atpažintas 
buvo tik iš rastų dokumentų.

— Algis Žukas, pernai mirų 
šio Bertiogos vaistininko My
kolo Žuko sūnus, gruodžio 16 
d. gaus gydytojo diplomą ir 
teisę praktikuotis. Dabartiniu 
metų jis dirba kaipo asisten
tas «Hospital São Paulo».

PAIEŠKOMI.

1. Leipus Justinas, kilęs iš 
Šiaulių km., Smalvų v., Zara
sų apskr.,

2. Valaitis Andrius, pasta 
ruoju laiku, buk gyvenantis 
Curityboje,

3. Niekus Kazimieras, kilęs 
įš Subačiškių km., Skriaudžių 
parapijos, Mariampolės apskr...

4. Šalčius Povilas, kilęs iš 
Šiluvos valšč,, Raseinių aps
kr. ir

5. Koženiauskas, paskutini
uoju metu, gyvenos Melbour
ne, Vic. Australijoje.

Ieškomieji arba apie juos 
žinantieji,( prašomi atsiliepti:

Consulado da Lituania, São 
Paulo, Brasil.

RIO DE JANEIRO

L. S. B. Valdyba

PRADĖS API 
APIE LIETUVOJ

Amerikos par ________ 
Charles Kersten, New Yorke 
spaudos atsvovams pranešė, 
kad speciali parlamento komi 
sija, kuriai jis pirmininkauja, 
Pabaltijo prijungimui prie Ru 
sijos ištirti, pradės savo dar
bą lapkričio mėn. 30 d. Sitas 
pasikalbėjimas buvo perduo
tas per televiziją.
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PRAÇA SÃO JOSÉ, 1 - V. ZELINA — S. PAULO

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 
NAUJANYBIŲ .

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų, 

įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių- 
fogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t. t..

Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA 
ISSIMOKEJIMUI.

Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.
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Registrado no C. R. C. sob o n.o 551

Praça São José, 8 Sal. 1 e 2 - V. Zelina - S. Paulo |

g Aberturas de firmas
j Encerramentos de firmas
J Transferencias de firmas
f Contrat. na Junta Comercial
i Distrat. na Junta Comercial
I Escritas Fiscais
S Escritas Comerciais

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

HORÁRIO das 8 às 19 horas.

— Jonas Pelanius, D. P., 44 
mėtų amžiaus, stalius, gyve
nantis Vista Alegre gatvėje, 
nr. 33, lapkričio mėn. 16 d., 
12 vai. nakties, Salvador de 
Sa avenidoje, buvo sunkiai 
automobilio sužeistas. Išgulė
jo gatvėje ant lietaus, 3 vai., 
ligi atvyko «greitoji» pagalba. 
Nuvežus į greitosios pagalbos 
stotį, gydytojas sakė, kad ko
ja yra gangrenuota ir reikės 
piauti, kas ir buvo padaryta 
18 d. lapkričio.

— Gaulių šeiniuje lapkričio 
mėn. 8 d. buvo triguba šven
tė: p. U. Gaulienė minėjo 60 
metų sukaktį, kurią maloniai 
pagerbė savo apsilankymu 
kan. Dr. Z. Ignatavičius. Kar 
tu p. Elena ir Kazimieras Gau 
liai šventė savo pirmosios 
dukrelės gimtadieni, gi p. Ant. 
Gaulia-sužieduotuves.

— P. Ritutė Strimaitytė prie 
jo prie pirmos Šv. Komunijos 
Šeimoj buvo džiaugsmo šven 
tė dalyvaujant giminėms ir 
pažįstamiems.

— Serga min. Dr. F Meie- 
ris ir p. A. Dubauskienė.

— Dienraščis «Draugas» ra 
šo, kad kan. Dr. Z. Ignatavi
čius persikels Kanadnn, Que- 
beco provincijon, St. Johns 
vyskupijom

— Lapkričio mėn 19 d. So
fija Rūkšenaite ištekėjo už De 
cio Miranda.

— Lapkričio mėn. 29 d. po 
8:30 va!.t mišių, šaukiamas 
moksleivių ateitininkų susirin 
kitnas.
NAUJIEMS METAMS ARTĖ

JANT.

Jau nebetoli ir nauji, 1954 
metai. «Mūsų Lietuva» yra 
pasiryžusi ir kitais metais 
lankyti savo mielus skaityto
jus, informuodama apie vie 
tos ir plataus pasaulio lietu
vių gyvenimą, apie gyvenimą 
okupuotoje Lietuvoje, plačia- 

- me pasaulyje.
Kaip jau nekartą buvo rašy 

ta, kad laikraščio likimas pri 
klauso labai didelėje dalyje 
nuo jo skaitytojų. Laikraštis 
gali pilnai atvaizduoti vietos 
gyvenimą, kai skaitytojai pra 
neša redakcijai savo apylin
kės įvykius, naujienas. Nerei 
kia ilgų straipsnių rašyti. Už 
tenka tik pažymėti kas, kada 
įvyko. Redakcija gavus tokį 
pranešimą, sulig jo svarbumo, 
praplės ar susiaurins.

Laikraščio ledimo pagrin
das yra pinigas. Kaip patys 
matote, lietuviškų firmų, ar 
įmonių skelbimų nedaug turi 
me. Tie pinigai turi ateiti iš 
prenurifaratų bei aukų. Todėl 
kurie dar nėra užsimokėję už 
šiuos metus prašomi atsilygin 
ti ir užsisakyti laikraštį kiti
ems metams. Viskam brangs 
tant, brangsta ir laikraščio 
leidimas. «Mūšų Lietuvos» Re 
dakcija ir Administracija bus 
dėkinga skaitytojams prideju

siems dar vieną kitą desėtką 
kruzeirų prie prenumeratos.

«Mūsų Lietuva» taupo kiek 
tik gali. Redakcija dirba be 
jokio atlyginimo. Taip pat ir 
administracija. Ekspedicija at 
Įeidama talkos búdu. Penkta
dieniais spaustuvėje visumet 
rasite būri žmonių, kaip pa- 
vysdžiui Ant Skrebį M. Tama- 
liūną, V. Puivinskį. Kostą, 
moksleivius ateitininkus, kaip 
J. Šimonytę, A. Antanaitytę, 
A. Zalunbą, B. Gudavičių, J. 
Tijūnėlį ir kt.

Lietuvišką spaudą turime 
puoselėti, neleisti jai užgesti 
lyg anai kitados saugojamai 
vaidilučių ugnelei. Ji lietuvi
ui gyvenančiam svetimoje pa 
dangėje privalo nuolat primin 
ti, kad lietuviu gimus, lietuviu 
reikia ir mirti.

Kiekvieną sekmadienį prie 
bažnyčios pas spaudos platin 
to ja B. Šimkų galima gauti 
nusipirkti naujausių lietuviš
kų knygų bei laikraščių.

ALUGA-SE

Armazenas 7x7 didžio, yra 
Įvesta força tinka mažai dirb 
tuvei ar krautuvei.
Rua das Roseiras, 48 — kam
pas Rua Rio do Peixe. V.Bela

PAIEŠKO.

Mykolas Petkevičius gyve-J. 
nantis Brazilijoj paieško savo 
brolio Juozo Zalecko, gyve
nančio Š. Amerikoj: Prašo atsi 
liepti šiuo adresu: Caixa Pos 
tai 371 São Paulo, Brasil.

Lietuvių - Brazilų Kulr. Bendradarbiavimo Klubas š. m. 
lapkričio mėn. 28 d. 20 vai. V. Zelinos gimnazijos salė
je ruošia grandiozinį

VAKARA - KONCERTĄ
kuriame dalyvaus naujos lietuvių kartos priaugančios 
artistines pajėgos pirma kartą mūsų kolonijoj.

Pakvietimus gauti ir staliukus užsisakyti galima 
pas p. virTijūnėlį, V. Zelinoj, p. Karpavičių — Av. São 
João, 233, p. Remenčienę — praça Carlos Gomes, 180, 
«Mūsų Lietuvos» ir «Žinių» redakcijose.

L. B. K. B. Klubo Valdyba.

Bcntistas
Clínica Dentária Popular

“£ão Judas <ata”'
DIRETOR: Dr. Augusto Ribeiro Leite 

Praça São José, 8 - salas 3 e 5 
VILA ZELINA

Dentaduras — Pontes — Extrações — Obturações

DIURNA E NOTURNA

Sergi? Kreipkis į

Dr. Samuel Lewkowicz
Studijavęs ir baigęs medicinos mokslus Paryžiaus (Sor- 
bonos) universitete ir Brazilijoj, Ligoninės Rotschild, 

Paryžiuje, gydytojas.

Konsultorija mieste, R. Ribeiro de Lima 454 Tel. 34-7803 
Residencija, Rua Prates, 125 Apt. 701 Tel. SO'-SlbO.
Kalba lenkiškai, rusiškai, prancūziškai, vokiškai.

Reikalingas advokatas byloms vesti?

Nieko nelaukdamas kreipkis į

Advokatą Declo Farias
Raštinė: R. Santa Teresa, 28, Q-to and. salas 604 ir 605. 

(kampas Praça da Sé) Fone: 35-82^0 ir 32-006Ą

Í
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