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Amerikos Lietuviu 
kongresas

Lapkričio mėn. 27-28 dieno 
mis Čikagon susirenka Ame
rikos lietuvių kongresas. Visų 
lietuvių, ne vienos kurios po 
litinės partijos, ar pasaulėžiii 
rinês organizacijos.

Kongresą šaukia Amerikos 
Lietuvių Taryba, kurią sudaro 
visų krypčių, pasaulėžiūrų bei 
politinių partijų atstovai, išs
kiriant komunistus, aklai Krem 
liui vergaujančius.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
istorija yra surišta su Lietu-
vos okupacija. Kai 1940 me- 

• tais raudonosios armijos kolo 
nos Įžygiavo Lietuvon ir kai 
Lietuva buvo’ prijungta prie 
Rusijos, tų pat metų spaliaus 
mėpesio dieną buvo įsteig 
tas ALT (Amerikos Lietuvių 
Taryba) apjungusi visas lietu 
vių patriotines sroves. ’

Kongresan susirinko tie pa 
tys lietuviai, kurie Lietuvos 
prisikėlimo dienomis surinkę 
milijoną parašų kreipėsi j Ame 
rikes prezidentą, kad pripa
žintų Lietuvos nepriklausomy 
bę. Ò kiek gausių aukų Lietu 
va yra gavusi nepriklausomy 
bes pradžioje. -Daria us ít^í-K 
rėno žygis per Atlantą dar 
labiau sujungė Amerikos lie
tuvius su Lietuva

Lietuvą okupavus rusiški
ems komunistams, Amerikos 
lietuviai 1940 metais spaliaus 
mėn. 15 d. per savo atstovus 
įteikia prezidentui Ruzveltui 
memorandumą pavergtos Lie 
tu vos reikalais ir iš jo gauna 
patikrinimą, kad Lietuva vėl 
bus laisva, ir tai nebuvo pas 
kutinis lankymasis Baltuo
siuose Rūmuose. ALTo dele
gaciją priėmė ir Trumanas ir 
Eisenhoweris suteikdami vil
čių matyti Lietuvą laisvą. O 
pagaliau BALFo veikla irgi 
nebus užmiršta.

Ir šio kongreso programoje
pats svarbiausias tikslas dar 
daugiau sustiprinti Lietuvos 
laisvinimo akciją ir parodyti 
nepalaužiama ryžtingumą vie 
ningoje kov.už Lietuvos laisvę.

Pagaliau paskutiniu metu 
Kersteno rezoliucijos prave- 
dimas Amerikos parlamente 
yra nepaprastai svarbus laimė 
jimas Amerikos lietuvių.

Čikagoje yra daugiau lietu 
vių negu Kaune ir Vilniuje. 
Į ją šiomis dienomis susirinks

Brazilijoje.
— Vyriausybė yra paruošų . 

si įstatymo projektą, sulig ku 
riuo siūloma padidinti mokes 
čius nuo nepaprasto industri
jų bei įmonių pelno. Šitas pro 
jektas iššaukė labai didelę 
reakciją. Protestus siunčia fa 
brikantų, industrinių organiza 
cijos. Industrialai sako, jei 
gautą pelną paims valdžia, tai 
nebus galima industrijų plės
ti bei modernizuoti, Industri
jos šiandien ir taip turi daug 
sunkumų ir nuostolių del ra- 
cionavimo elektros energijos. 
Sis įstatymo projektas šiais 
metais dar nebus baigtas 
svarstyti.

lietuviškų organizącijų bei 
sambūrių atstovai iš tolimiau 
šių Amerikos pakraščių. New 
York o Bostono. Bairn orės, Los 
Angeles ir. iš kitur. -Juos vi
sus čia suves viena šventa, 
visiems lietuviams brangi ide 
ja - pagreitinti Lietuvos išlais 
vinim o valandą.

Vienas paskutinių Amerikos Lietuvių Tarybos apsilankymų Baltuosiuose Rūmuose, pas prezidentą Eisenhowerį. Vidury 
prez. Eisenhower, kairėj - Aito pirmininkas L Šimutis, antras prezidento dešinėj - Alto sekretorius P. Grigaitis.

- Hospital das Clinicas pris 
tigo reikalingų operacijų me
tu, anestezijai vaistų. Svarbes 
nės operacijos negali būt da 
romos. Kadangi tai valdinė Ii 
goninė, kur trūksta administra 
vime lankstumo, daug yra biu 
rokratlzmo, turi laukti visos 
eilės formalumų, reikalingi 
vaistai kiek ilgiau užtruks 
gauti.

— Futbolistai savo «streiką» 
kaipo protestą prieš Brazili
jos Sporto Komfederaciją, 
ypač jos pirmininką Vargas 
Neto, baigė. Ateinantį sekmą 
dienį São Paulo pirmosios di 
vizijos kamandos tęs toliau 
kampionatp lošimus.

— Paranos estadas praeitą 
mėnesį šventė savo 100 metų, 
kaipo estadas, gyvavimo su
kaktuves. Šiandien į Paraną 
krypsta visos Brazilijos akys. 
Į ten traukia jos derlingos že 
mes. Nuo 1940 metų ligi 1950, 
Paranon iš kitų estadų persi 
kėlė 438 tūkstančiai gyvento 
jų. Paskutiniais trimis metais 
«imigracija» Paranon dar la- * 

biau didėja.

— Ekonominės organizaci
jos dabartinio finansų minis
tério politika nėra patenkin
tos, nes nežiūrint užsienio sko 
los sumažinimo, prekių irpra 
gyvenimo kaina pakilo. Ypač 
pabrango iš užsienio impor
tuotos prekės, nes dolerio jau 
negalima pirkti oficialia, jo 
kaina. Be to, popierinių pini
gų naujos serijos vis leidžia
mos rinko n.

Sulig statistikos davini
ais Europoje ir Amerikoje,

protinėmis ligomis sergančių 
ligonių nuošimtis auga. 
Daugumoje yra pasekmė nėr 
vingo miesto gyvenimo.

— Rytinės Vokietijos, komu 
nistų okupuotos, ministeris 
pirmininkas Walter Ubricht 
tvirtina, kad «Vokietijos klau 
simas tapo karo arba taikos 
klausimu Europoje».

Prancūzijos parlamentas

pergyvena karštas dienas. 
Svarstomas Europos Gynimo 
Bendruomenės plano tvirtini
mas. Parlamente yra svarsto
mo klausimo karštų salininkų 
ir priešų. Užsienio reikalų mi 
misteris gindamas Europos ben 
druomėnę, tribūnoje netapa'- 
po. Nors diskusijos nėra bai
gtos, bet vis dėlto atrodo, kad 
vieningos Europos šalininkai 
laimės.

Lapkričio mėn. 27 d. balsu
ojamas vyriausybės pasitikė
jimo klausimas. Ypač tai svar 
bu prieš Bermudos konferen
ciją, kad nuvykę atstovai ga

lėtų drąsiai visos Prancūzijos 
vardu kalbėti.

Jei 27 lapkričio vyriausybei 
būt pareikštas nepasitikėji
mas, tai vyriausybė paleistų 
dabartini parlamentą ir pas
kelbtų naujus rinkimus. Bet 
atrodo, kad parlamentas grei 
čiau sutiks duoti vyriausybei 
pasitikėjimą, negu paleisti par 
lamejitą.

— Gruodžio men. 17 d. 
Prancūzija rinks savo naują 
.prezidentą. Vienas rimčiausių 
kandidatų yra dabartinis už

sienio reikalų ministeris Ge
orge Bidault.

— Austrijos užsienio reika 
lų ministeris Gruber pakeistas 
Figlu. Abudu priklauso austrų 
katalikų partijai.

— Norvegijoj ir Suomijoj 
susektas špionažo tinklas. Yra 
įvelta, aukštesnio rango kariš 
kių. Špionažas buvo vykdo
mas Rusijos naudai.

-- Anglijos futbolo rinktinę 
smarkiai supliekė vengrai, lai 
mėdami 6:3.

— Volkswagen kompanijos 
direktorius painformavo, kad 
jų fabriko automobilių parei
kalavimas nuolat didėja. Per 
pirmuosius dešimts šių metų 
mėnesių fabrikas p agaminio 
146 tūkstančius 721 automobi 
lį, iš kurių 58 tūkstančiai bu
vo eksportuoti užsienin.

Bendrai penkiasdešimts pro 
centų gaminamų Vokietijoj 
automobilių išeina iš Volks
wagen fabrikų

Vienas šios kompanijos, fa 

brikas bus statomas São Jos i 
dos Campos apylinkėse.

— Brazilijon kas mėnuo į- 
važiuoja 10Ò0 imgrantų euro
piečių.

— Baltijos pajūry, rusai yra 
įrengę raketinėms bom
boms (VI, v2) leisti bazes. D 
džiausią tu bazių yra Pene- 
muende. Čia bandymus darė 
ir vokiečiai. Rusai visus ru 
sų Įrengimus ir specialistus 
paėmė, nuvežė Rusijon, kurie 
ten dirba rusų reikalams.

— Argentinoje ruošiamas 
amnestijos projektas politini
ams kaliniams, ypač del poli 
tinių persekiojimų pabėgusi
ems užsienin. Sulig ruošiamu 
projektu jie galės grįžti kraš 
tan ir nebus baudžiami.

— Gruodžio mėn. 8 d. Po
piežius paskelbs Marijos Me
tus, sąryšyje su Panelės Sven 
čiausios Nekalto Prasidėjimo 
dogmos paskelbimu.

— Jau galutinai atžymėtas 
rubežius tarp Paragvajaus ir 
Brazilijos.

— Japonijos sostinėj, Tokio 
buvo jaučiamas stiprus žemės 
drebėjimas.

— Dešimts japonų kareivių 
Guã saloje dar vis nepasiduo 
da, manydami, kad karas dar 
nepasibaigė ir kad Japonija 
karo nepralaimėjo.

— Anglijos vyriausybė yra 
pasiruošusi pripažinti Persi
jos žibalo nacionalizavimą.

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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Argentinos Lietuvių Bendruo
menė

Petronėlė Orintaitė

Gaudžia
Šių metų spaliaus men. 18 

d., Buenos Aires mieste, Auš 
ros Vartų parapijos salėje, 
įvyko Argentinos Lietuvių 
Tarybos, Centro valdybos ir 
kitų Bendruomenės organų 
rinkimai.

Buvo išstatyti 47 kandida- 
, tai, iš kurių reikėjo išrinkti 
20 Tarybos narių ir 10 kandi 
datų Kadangi visuotinis susi
rinkimas įvyko tuojau po 
pamaldų ir del didelės dienot 
varkės ilgai užsitęsė, išrink
tieji Tarybos nariai, pareigų 
pasiskirstymą atidėjo kitam 
posėdžiui, kuris įvyko spali
aus 29 d. Arg. Liet. Tarybos 
patalpose. Vyriausias Bendruo 
menės organas yra Taryba, 
kurią dabar dviems metams 
išrinktą sudaro: pirmininkas 
gen. Teodoras Daukantas, vi
ce - pirmininkai - Pilypas Vait 
kevičius ir Juozas Kanapins- 
kas sekretoriai - Leonardas 
Sruoga ir Antanas Mišelis, na 
riai - kun. Pr. Garšva, Juo
zas Nakutis, Antanas Repečka, 
Jonas Gliosas, inž. Vytautas 
Gogelis, Mykolas Galeckas, 
Povilas Mačernis, inž. Liudas 
Stašaitis, Vytautas Balčiūnas, 
ir Viktoras Diminskis.

Tarybos vykdomasis orga
nas, ant kurio pečių sudėta 
visa veikimo našta, yra centro 
valdyba, kurią sudaro: pirmi
ninkas: Ignas Padvalskis, vice 
- pirmininkai - Vladas Vese- 
laųskas ir Vladė Malėlaite Sur 
vilienė, sekretoriai: agrono
mas Antanas šantaras, Ona 
Kairelienė, iždininkai: kun. 
Dr. Antanas Kleiva ir narys 
ugr. Stasys Mikelionis.

Garbės Teismą ir nesusipra 
tirnams spręsti komisiją suda 
ro: pirmininkas . Antanas Par 
šelis, sekretorius - prof. Do
mas Gruodis, nariai - Pijus 
Sakalauskas, Bronius Paliulio 
nis. ir Vincas Stundžia.

Revizijos komisiją sudaro: 
pirm-kas-Kostas Norkus, e- 
kretorius - Jonas Bubnovas, 
ir narys - Kazys Černiauskas.

Rinkimai buvo korektiški. 
Nebuvo užkulisinės agitacijos. 
Kiekvienas balsuotojas balsa

vo slaptai, pažymėdamas, bal 
suotojo nuomone, tinkamiau 
sius asmenis.

Nebuvo jokių varžytynių. 
Nei vienas balsuotojas nebu
vo paveiktas pašalinės įtakos. 
Agentinos Lietuvių Bendruo
menė dabar turi septynis sky 
rius: Avellaneda, Temperley, 
Hurlingham - Palomar, Villa 
Lugano, Buenos Aires, Rasa- 
rio ir Berisso.

Vladas Veselauskas

■ , ■ Sb ' u..... ....

Lapkričio mėn. 14 d. 18 vai. Vila Zelinos parapijos bažnyčioj sumainė žiedus Sergio Protą' 
Ii su Anita Catafay. Svotais buvo p. Miguel Postatni su p. Joana Postatni - Jakubaitytė. 
L. K. Bendruomenės choras šliūbo metu sugiedijo Veni Creator ir Cantantibus, o jaunosios 
dėdė, solistas K. Ambrozevičius - Avė Maria. Nuotraukoje matyti jaunieji, svotai ir kun. 

klebonas P. Ragažinskas. Šaunios vaišės buvo Mokos mokyklos salėje.

Dekanės Dienos 
Kūme'

Amerikoje paskutinis lap
kričio mėnesio ketvirtadienis 
yra šventės diena - nedirba 
nei įstaigos, nei fabrikai. Ta 

Klausykit, girios gaudžia 
Nuo Nemuno šalies!
Rods giesmę, tokią graudžią, 
Tavon širdin įlies...

Ir plinta skardas toly 
Kentėjimo žmogaus - 
Ten klumpa miršta broliai 
Ir šaukiasi dangaus...

Tėvų tėvynės žemė - 
Ant kranto prarajos... 
O sieloj mums vis gema 
Žvaigždė aušros naujos... 

diena yra vadinama dėkonės 
diena, dėkojama Dievui uz 
gautą derlių.

Jau kelinti metai ir Brazili 
joj ši diena yra švenčiama, 
'nors netaip iškilmingai kaip 
Amerikoje. Brazilijoje visi tą 
dieną dirba. Būna tik pamal
dos, kuriose dalyvauja oficia 
lūs žmonės.

Dėkonės dienos istorija yra 
šitokia. 1620 metais piligrimai 
iš Anglijos išsikėlė Plymouthe. 
Sekančiais metais derlius bu
vo labai geras. Visi buvo pa 
tenkinti. Gubernatorius Brad
ford, žinodamas derliaus reikš 
mę naujiems imigrantams, pas 
kyrė maldų ir dėkonės dieną.

Dvejais metais vėliau tas-

pats gubernatorius paskyrė 
maldos dieną lietaus išprašy
mui, nes sausra trukusi ilges 
nį laiką grėsė sunaikinti visą 
pasėlį. Po 1630 metų laikas 
nuo laiko buvo skiriamos mal 
dos dienos padėkoti už gerą 
derlių, ypač rudens metu.

Karų už nepriklausomybę 
metu, generolas Jurgis Vašing 
tonas, vėliau buvęs preziden 
tas, kartu su kongresu, priė
mė Massachusetts valstijos 
paskelbtą įstatymą, 1775 ’me
tais, 23 d. lapkričio mėnesio, 
ketvirtadienį, kaipo maldos 
dieną. Pirmą kart taip iškil
mingai ir viešai buvo šven
čiama dėkonės diena.

1781 metais Spaliaus mene 
šio 29 d. generolas Vašingto
nas laimėjo mūšį Yorktowne. 
Parlamentas paskyrė viena 
dieną Dievui padėkoti.

1784 metais, kada buvo jau 
įgyvendinta taiką Amerikos 
kontinente, parlamentas pas
kyrė nepaprastą dėkonės Die 
vui dieną.

1789 metais balandžio m. 
30 d. Jurgis Vašingtonas New 
Yorke užėmė prezidento pa
reigas. Spaliaus mėn 3 d. pri 
siuntė visu valstijų seimams 
paskelbdamas dėkonės dieną 
oficialia Amerikos šventd.

Pagaliau prezidentas Lin
coln'paskyrė pastovią dėko
nės dieną. Būtent, ketvirtą 
lapkričio mėn. ketvirtadienį.

Ir šindien, Dėkonės Diena 
Amerikoje yra didelės šven
tės diena.

Yra paprotys, kad tą dieną 
kiekviena šeima paruošia ka 
lakuto kepsnį. Ir šiandien S. 
Amerika daugumoje yra reli 
ginga tauta.

Sulig statistinių davinių Ame 
rikos katalikų 82 procentai 
yra praktikuojantieji, ne tik 
iš vardo katalikai.

Alė Rūta.

Leiskit Mane Namo
Turiu čia vieną draugę, 

vardu Kazė. Ji gyvena sekan 
čioj gatvėj, tik penkių minu
čių kelio pėsčiom. Nueinu pas 
ją dažnai. Manot, kad tą vie
ną draugę teturiu? O, ne! Drau 
gfų pas mane kaip grybų po 
lietaus. Nesigirsiu, bet galiu 
drąsiai pasakyti, kad žmones 
mėgstu, jie mane mėgsta, ir 
sugyvenu su visais kuo pui
kiausiai. Kur aš benuvažiuo
čiau, kur persikelčiau gyven 
ti, tuoj atsiranda naujų drau
gysčių. Žinoma, senosios ki
ek užsimiršta, prigęsta. Bet 
jeigu į buvusią aplinką grįž
tum /deja, beveik niekada ne 
grįžtama/, aš manau, kad ma 
no ryšys su anais žmonėmis 
vėl sužėruotų. Aš visada jau
čiu kaip ir kokią ugnį savyje, 
kuri, sklisdama aplink, sulieps 
no ja, išplinta, susitikusi pana 
šią ugnį, įžiebtą kitų žmonių. 
Ir tik labai retą sutinku žmo
gų, kuris butų šaltas kaip le
dų kalnas ir kurio mano ag
nis nepa jėgtų ištirpinti. Bet ir 
tokius ledų kalnus galima ap 
tirpinti. Aš žinau. Toks buvo 
mano vyras. Per dvidešimtį 
bendro gyvenimo metų jis žy 
miai suplonėjo. Ir kadangi aš 
e<u nepalaužiama optimistė, 
tikiu, kad, jeigu dar dvidešim 

tį kartu išgyvensim, jis pa
virs į didelį, minkštą vandenį. 
Aš tuo tikiu, todėl gyvenimas 
nėra per sunkus. Kaip ir kiek 
viena moteris, vedybose aš ieš 
kojau laimės, o atradau tikslą. 
Gal būt ir neištirpinsiu /mano 
optimizmas irgi ribotas/, bet 
ugnys neužges, kol mano kū
no žvakutė neištirps. Šituo ne 
nustosiu tikėti, nors ir visos 
vėtros sukiltų.

Tiek to. Aš nutolau nuo pa 
sakojimo apie savo draugę. 
Toks mano būdas. Visada ei
nu ilgą kelią aplink, kol pri
einu prie norimos vietos. Ir 
visada, mąstydama bei kalbė 
dama apie kitus, daugiausiai 
mąstau ir kalbu apie save. 
Vadinkite tai egoizmu ar ego 
tizmu, kaip norite. Jūs irgi 
maždaug tokie patys, nors ir 
nenorėtumėt prisipažinti.

Aš tikrai mėgstu Kazę dau
giau už kitas drauges. Nedrįs 
čiau pasakyti, kad ją labai 
myliu. Mes nuolat vartalioja
me tą žodį, bet mylėti yra vi 
sai kas kita, negu tai, ką mes 
manome tuo žodžiu pasakę. 
Meilė yra toks retas brangak 
menis, kad jeigu kas iš mūsų 
ir buvome jį radę, tai dažni
ausiai pamėtėme, nesuspėję 
tikrai juo atsigerėti. Jisai sun 

kus, tas brangakmenis. Išne
šioti ligi galo jį gali tik šven 
tieji. Jis brangus, kartais per 
karnas gyvenimo kaina. Jį sun 
ku išlaikyti spindintį. Jeigu, 
jį p&metę, po ilgų metų ieško 
jimo, vėl surandame, bepajun 
tame tiktai jo svorį, spindė
jimas būna pranykęs Kadan
gi tą žodį per dažnai varto
jau, per dažnai linksniavau 
jaunystėje, dabar nebedrįstu 
sakyti, kad ką nors myliu. 
Mėgstu. Savo kaimynus mėgs 
tu, pažįstamus, draugus, drau 
ges, tautiečius. Mėgstu ir pini 
gus, gražius drabužius, pato
gumus, gėles, gamtą. Viską 
mėgstu. Juk aš irgi šių laikų 
gyvybė. Dabar žmogaus vertė 
dažnai mainoma į medžiagines 
vertybes. Deja, pirmoji svars 
tvklių lėkštė daugiausiai paky 
la aukštyn, ir mėgstama dau
giau antroji.

Gal būt, aš Kazę mėgstu, 
kad jos vardu buvo mano ge 
riausias draugas jaūnystėje. 
Gal būt. Su ja kalbėdama, ją 
vardu pašaukdama aš, tary
tum, pašaukiu vieną iš dauge 
lio anų brangių atminimų. Gal 
būt, ją mėgstu ir todėl, kad 
mudviejų tėviškės buvo ats
kirtos tiktai upelio. Ir nors 
Kazė už mane žymiai jaunes 
nė, tačiau buvome pažįstamos, 
ir ne vienas bendras tų pačių 
laukų vaizdas, ne vienas žino 
gus, kurį abi tenai pažinojome, 
mums duoda progos kartais 

ilgas valandas prakalbėti apie 
tėviškę. Žinoma, daugiausiai 
kalbu aš. Kazė labai tyli, žod 
žius vartoja taupiai. Atrodo, 
lyg ji atsargiai renka išsireiš 
kimus ir stengiasi sudaryti 
taisyklingus, pavyzdinius saki 
nius.’ Ji buvo mokytoja. Ir man 
regis, kad ji išmoko taip kai 
bėti, besistengdama prieš kla 
sę. Bet, kiek nrisimęnu, ji 
tokia buvo nuo pat vaikystės. 
Kazė labai moka klausytis ki
tų. Mane tai žavi. Pakels savo 
ramias pilkas akis į kalbantį
ir. nežymiai šypsodama savo 
pilnomis, apskritomis lūpomis, 
klausysis kad ir valandą, kad 
ir ilgiau. Todėl, kai užgula 
mane koks nerimas ar tai 
turiu daugelį mane dominan
čių naujienų, einu pas Kazę. 
Žinau, kad niekas kitas taip 
kantriai,- taip jaukiai, taip su 
prantančiai neišklausys kaip
ji. Ir jos veidas - pati ramybė. 
Nemačiau niekad 'piktai nei 
liūdnai persikreipusio, nema
čiau nei didele linksmybe 
trykštaučio. Žiūrėdama į jos 
gražų, kiek pailgą veidą, visa 
da nurimstu. Ji veikia mane 
kaip miegas, kaip tyli muzika, 
kaip medžių šlamėjimas. Man 
rodos, į ją žiūrėdami, vaikai 
nesūpuojami tuoj užmigtų. Gel 
tonos kasos sudėtos vainiku, 
kosmetikos vartoja labai ne
daug. drabužiai europietiško 
skonio, kuklus. Jos ir figūra 
kiek plokščia, lygi, rami, ir 

judesiai, eisena, rankų mos
tai švelnūs. Kazė graži mote 
ris, bet graži ta prasme, ku
ria mes darydavom sprendi
mus Tėvynėje prieš ketvirtį 
šimtmečio. Dabar ji, žinoma, 
nelaimėtų jokiame grožio kon 
kurse, nes neturi lygių kaip 
nutekintų blauzdų, neturi ši
am amžiui reikalingų ilgio ir 
storio išmatavimų nei tempe
ramento, kuris patrauktų ir 
aptukusius senius. Bet ji bu
vo graži. O, kiek triukšmo, 
kiek jaukios linksmybės matė 
jaunos mokytojos tėvų kie
mas! Užteko jau ir tiek, kiek 
aš mačiau vasarą iš anapus 
upės. Aš ypatingai visa tai 
pastebėjau, nes jau mano sau 
lė buvo iškrypusi iš pietų pu 
sės, kai Kazei buvo pats gie 
driausias vidurdienis. Nepavy 
dėjau, bet žinoma, liūdėdavau, 
girdėdama dainas, muziką ir 
juoką ant ano upės kranto. 
Savo linksmumo mes dažnai 
neapčiuopiam, tiktai kitų ran 
koše jis nušvinta mūsų akims. 
Kazė ir tada buvo rami. Bet 
dūzgė bitės apie kvepiantį žie 
dą, dūzgė dienos ir vakarai 
jaunystės vartuose.

Visada Kazę laikiau laimin 
gu padaru. Štai, ir palikus tė 
viškę, jos neapleido ramumas. 
Toje pat stovykloje vargom, 
bet kad būčiau ją kada nusi 
minusią ar susierzinusią ma
čiusi!

(B. D.)
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Stebuklas
«Stebuklas! Stebuklas!» Ga 

liūgas šauksmas išsiveržia iš 
minios tarpo, pagautas tūks
tančio balsų: «Stebuklas! Ste 
buklas! Tegyvuoja Šventoji 
Madona!»

Sunkiai, svyruodamas, ma
žas septynių metų amžiaus 
berniukas Vicento Carpinteri, 
paraližuotomis kojytėmis, at
sistojo. Jis žengia vieną, an
trą žingsnį, ištiesia rankas, bi 
jo nukristi. Aplinkui milžiniš
ka minia sudaro ratą. Vieną 
momentą, sulaikydama didžiu 
lį susijaudinimą, ji žiuri, ji 
mato mažytes paralyžiaus (po 
lio) deformuotas ir atrofuotas 
kojytes žengiančias kelius ne 
drąsius žingsnius. Vaiko vei 
de - milžiniškas nustebimas. 
Tarsi nesuprasdamas, jis dai
rosi nustebęs, štai jis sustoja. 
Staigą nusigąstą tų visų žmo
nių, kurie šaukia, moja ir žiu 
ri tik į jį. Juodai apsirengu
sios kaimietės puola aplinkui 
ant kelių. Įkvėpimo pagautos 
rėkdamos jos prisiliečia prie 
berniuko, bučiuoja jo drabužė 
liūs. Visa minia puola į vaiką. 
Šimtus gabaliukų vatos pride
da prie jo veido, kūno, tikslu 
surinkti Madonos ašaras: Ver 
kiančioji Mergelė įvykdė nau 
ja stebuklą.

Policininkai ir kūnigai pras 
kiną sau kelią per minia, nu
sinešdama vaiką. Tuo pat me 
tu per garsiakalbius įrengtus 
namų fasaduose, suskamba 
nauja giesmė garbindama 
«Madoną su ašaromis».

Troškinantis karštis. Šukiu 
pusi minia dėkodama gieda ir 
meldžiasi, nukreipusi akis į 
liūdną stebuklingos statulėlės 
veidą skęstantį gėlėse.

Štai kukliame namelyje, dar 
bininkų kvartale, Sirakuzėje 
(Sicilijos saloje), Via Dehle 
Prti, nr. Iii rugpiučio mėne
sio 29 d. 8 vai. 30 min. ryta, 
paprasta molinė toskanos Ma 
dona pravirko. Siauros durys 
kreivas ir tamsus karidorius 
veda į mažytį, žemą kambarė 
Ii plikomis sienomis, kurio bal 
dus sudaro: plati lova, spinta 
viename kampe staltiese už 
tiestas stalas. Dvi prastos kė 
dės. Ant sienos, virš lovos -vi 
nis. Ten buvo prikabinta Ma
donos galvutė Šis kambarys 
priklauso Yanruso porai.

Angelo ir Antonina vedėsi 
šių metu kovo mėnesį, ir kaip 
vestuvių dovaną gavo iš savo 
uošvio Madoną pirktą už 3 500 
lirų, kuri visai nepatiko jos 
vyrui. Angelo - žemdirbys, nie 
kada nevaikšto į bažnyčią. JĮ 
vadina komunisiu. Antonina 
irgi nepasižymi maldingumu. 
Patys gerai nežinodami kodėl 
jie pasilieka Madoną ir paka
bina ją virš lovos. Gal būt 
dėlto, kad toks yra paprotys 
Sicilijoje.

Antonina laukia kūdikio blo 
ga savijauta ją priverčia išti
somis dienomis gulėti kovoje. 
Vyras negali pakęsti sergan
čios moters ir kaskartą įvyks 
ta jų tarpe žiauriosios šeimy 
nines scenos. ligas valandas 
Antonina verkia ir meldžiasi 
į Madoną, Vis daugiau įerzin 
tas ir įsiutęs, Angelo kabinasi 
prie statulėlės ir nusprendžia, 
nežiūrint žmonos ašarų, ja a- 
tsikratyti.

Rugpjūčio mėn. 29 d. rytą 
įvyksta žiaurus kivirčas. «Aš 
sudaužysiu Madoną» - surinka 
Angelo. Antonina gulėdama 
lovoj gailiai pravirksta. Ji pa 
kelia žvilgsnį į švenčiausią 
Mergelę ir staiga ji mato... Ji 
mato žydrias Madonos akis 
skęstančias ašarose, kurios 
tyros rieda per skruostus, sma 
krą, išilgai kaklo, rūbų. . vie
na po kitos jos krenta auliu
kui Antoniną ant pagalvės. 
Antonina nusistebi: «Aš sap
nuoju» - mano ji.

Halina Mošinskienė

Sirakuzėje
Tuo pat momentu ateina 

jos motina; brolienė, vyro te 
ta. Antonina nesapnavo. Pas- 
torosios trys taipgi mato ver 
kiančią Madoną, išsigąs
ta. «Namuose yra nelaimė» 
- šnabždasi jos. Atbėga kaimy 
nės, paskui gatvė, ^kvartalas. 
Po kelių valandų negalima 
praeiti: susirinkęs visas mies
telis. Atvyksta Sirakuzės bur 
mistras ir policijos komisa

Baleto artistė Bronė Petrauskaitė, sutikusi dalyvauti L. B/K.
B. Klubo koncerte, lapkričio mėn. 28 d. V. Zelinoje.

ras. Moterys pastato Madoną 
ant pagalvės, šluosto jos vei
dą. Ašaros vis plaukia. Sujau 
dintas Angelo bėga įspėti kle 
boną, kuris nenori jo visai 
klausyti. Kambarėlyje neįma
noma pajudėti. Priešais na
mus auga nekantri minia. Pa 
galvė su moline Madonos sta 
tulėle padedama ant palangės. 
Sekančią dieną suplaukia žmo 
nės iš visų apylinkių, is visos 
Sicilijos, iš visos Italijos. Nuo 
rugpjūčio mėn. 29 d. iki rug
sėjo mėn 1 d. 11 vai. 30 min. 
Šv. Mergelė verkė su trumpo 
mis pertraukomis ir tos per
traukos buvo paslaptingesnės, 
kaip kad pačios ašaros.

Po to Panelė Šv. nustojo 
verkusi, bet piligrimų skaičius 
nenustojo augęs, nes stebu
klingą ašarų pasirodymą sekė 
kiti stebuklai: aklieji patrynę 
akis palaimintos vatos gabale 
liu, staiga praregėjo, nebyliai 
ėmė giedoti šventąsias gies
mes, vėžiu ir džiova sergan
tieji staiga išgijo. Ir tai buvo 
čia pat patikrinta radiografi- 
jomis. Daugiau, .kaip 300 pas 
veikimų buvo patikrinta vie
no mėnesio bėgyje.

Traukiniai Sirakuzės kryp
timi turėjo padidėti penkis 
kartus. Miesto pakraštyje au- 
tokarų eilės laukia galimybės 
įvažiuoti. Nekantri minia kas 
valandą išsilieja į miesto gat 
ves. Lėktuvų vietos iš konti
nento, jau daug savaičių pir
myn išparduotos. Apylinkių 
keliuose, nežiūrint baisaus 
karščio, matyti ilga procesija 
įvairiaspalvių automobilių, 
dažytų vežimėlių, ambulansų. 
Pakraščiais ligonys eilėmis, 
eina neturtingieji basi, dažnai 
nešdami ant pečių savo šei
mos ligonį.

Syrakuzė.je guventojų skai 
čius padidėjo dvigubai. Per 
Ei.ripido aikštę, kur ant pie- 

destalo yra išstatytas J, stebu
klingas Atvaizdas, pereina 
per dieną daugiau kaip 70 
tūkstančių piligrimų, maldi
ninkų. Garsiakalbiai prašo jų 
neužtrukti priešaiš Madoną. 
Iš kaimyninių miestų atsiųsta 
sustiprinta policija. Daug sy
kių barjerai buvo sulaužyti ir 
grėsė pavojus statulėlei nu
kristi. Žmonės, kad greičiau 
atvyktų, trypia vieni kitus. 
Kiekvieną dieną, 18 valandų 
laikotarpyje, pro Madoną pra 
eina eilės pranciškonų, vie
nuolių, kunigų, vaikų siekda 
mi paliesti statulėlės veidą 
bonkutėmis, fotografijomis, no 
sinaitėmis, medalikėliais, vat 

os pakietėliais. kuriuos tiesia 
tūkstančiai rankų.

Pabaiga sekančiame nume
ryje.

Šiupinys Mokoje
Pereiti^ šeštadienį Liet. Są

jungą suruošė. Mokoje vakarą 
- šiupinį. Kaip ir dera šiupi
niui, didžavsia pragramos da
lis buvo komiška. Buvo paro 
dytas scenos'vaizdelis »Stebu 
klingoji daktarka», kurį su ū- 
pu suvaidino lietuvių kalbos 
pamokų Mokoje lankytojos 
Nijolė Pupienytė, Elena Vin 
kauskaitė, Aldona Kaškeviči- 
utė ir joa motina Apolonija 
Kaškevičienė. Antrą komišką 
vaizdelį - «Gromatą iš Lietu
vos» vykusiai suvaidino Jonas 
Sirvydas ir Juozas Gaigalas.

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

Kazys Bradūnas

Amžinajam Lietuviui
Būk ramus, amžinasis Lietuvi, 
Laiko audros Tavęs nenutrenks. 
Tautos širdį nuo mirtino šūvio 
Mūs gyvybė, kaip skydas, pridengs.

Iš kiekvienio kantinio kapo
Tau į kraują sruvena jėga, 
Kuri, kartą potvyniu tapus, 
.Pasikels vėl kūrybos banga;

Ir matau - amžių ūkanos švinta; 
Ten žengi, kaip rytojaus žmogus.
Tavo galvą žvaigždynai apkrinta, 
Tavo sieloje tyras dangus.

Būk ramus, amžinasis Lietuvi, 
Laiko audros Tavęs nenutrenks 
Tautos širdį nuo mirtinio šūvio 
Mūs gyvybė, kaip skydas, pridengs.

Paskui tris dainas su įsijauti
mu padainavo Viktoras Tata- 
runas, pora dalykėlių gražiai 
paskambino Elvira Kilčiauskai 
tė. Mokinės Elena Vinkauska 
itė ir Nijolė Pupienytė dar gy 
vai pašoko čardašą. Vinkaus 
kaitė, be to, dar pasirodė vie 
na, sušokdama ugnies šokį» sa 
votiškai jį interpretuodama. 
Turėjo dar šokti Marytė Va- 
gnerytė, bet dėl ligos negalė 
jo. Scenos vadovu buvo mok 
Stasys Kubiliūnas, kuris ne tik 
pranešinėjo, bet ir atliko 
didelę dalį programos, artistiš 
kai perskaitydamas porų Pul 
gio Andriušio feljetonų, kele
tą anekdotų ir^t. t. s Užbaigai 
Kubiliūnas su,1 muziku Jonu 
Kaseliūnu komiškai padaina
vo dienos temomis «džiuguliu 
kus», kurie prajuokino publi
ką. Programą f suorganizavo 
Mokos ir Vila Belos mokyklų 
mak. rašytoja K. Pažėraitė. Šo 
kiams grojo lietuviškas orkes 
tras pamainiui su lietuviškom 
ir braziliškom , plokštelėm. 
Nuotaika susidarė linksma, šei 
miniška. Šį vakarą pagerbė 
savo atsilankymu Lietuvos 
Konsulas p..A. PolišaRis ir 
São Paulo Lietuvių Tarybos 
Pirmininkas kun. P. Ragažins 
kas. J. V-tė

Kad butM links
miau

P? ■
Urugvajus, pietinėje Ameri 

koje, pasižymi sena ispaniška 
kultūra. Žmonės gana nuošir
dūs. Vienintėlė jų silpnybė - 
tai įkyrus ir perdėtas gyrimą 
sis savo demokratija.

Ispanų diplomatas ir rašy
tojas Augustie de Foxa buvo 
pakviestas į konferenciją, ku 
rios pagrindiniu kalbėtoju bu 
vo vienas žymus Urugvajaus 

visuomenininkas. Ispanas gi 
yra greitos orientacijos vyras 
ir visada ras žodį, kad kitą 
patrauktų per dantį.

Kalbėtojas, kaip jau buvo’ 
galima pramatyti iš anksto, 
kalbėjo tema: demokratija ir 
Urugvajus. Po visų kalbėtojo 
iškeltų Urugvajaus nuopelnų

Juozas Karpavičius
Menininkų Klubo išdininkas, 
programos dalyvis ir vienas 
vakaro rengėjų.

pasaulio demokratijai, buvo 
pasiūlyta klausytojams pa
reikšti savo nuomones. De 
Foxa atsistojo ir tarė:

— Norėčiau žinoti, kiekUru 
gvajus turi gyventojų?

— Apie pustrečio milijono, 
- atsakė kalbėtojas.

— O galvijų kiek Urugva
juj?

— Arti dešim milijonų, — 
kiek nustebęs aiškino.

— Man dabar aišku. Jei jūs 
būtumėt tikri demokratai, o 
ne pagyrų puodai, tai atsiž
velgdami į gyventojų daugumą, 
savo respublikos prezidentu 
turėtumėt jautį.
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— Išėjo iš spaudos Lietuvy 
bei Išlaikyti Tarnybos išleis
tas V. Čižiuno «Tautinis au
klėjimas šeimoje». Šis veika
las turi uždavinį «palengvinti 
tėvams išauklėti žmogų ne tik 
žinantį savo vietą bendruome 
nėję, bet ir suvokiantį savo 
tautinį priklausomumą». Kitais 
žodžiais tariant, šios knygos 
paskirtis yra padėti tėvams 
svetimoje aplinkoje išugdyti 
lietuvį. Turėdamas ši tikslą 
prieš akis, autorius nesivaikė 
įvairių teorijų Ir nesigilino į 
mosslines studijas, bet rėmė 
si daugiau savo paties ilga 
mokytojo ir tėvo patirtim mo 
kykloje, namuose, išeivijoje.

Visą medžiagą padalino į 
dvi dalis. Pirmoje - vaiko psi
chologijoj - autorius vaizduoja 
įvairius žmogaus brendimo lai 
kotarpius su jo specifiniais 
jausmais ir protavimais. An
troje dalyje, pavadintoje šei
mos pedagogija, apimančioje 
apie 70 puslapių, autorius 
svarsto budus ir priemones 
kurias galėtų vykti vaiko tau 
tiškas auklėjimas, taip pat 
duoda praktiškų patarimų tė
vams apie jų pritaikymą šei
moje. Ši knyga savo gražia, 
gyva ir lengva kalba patrau
kia skaitytoją, supažindina jį 
su tautinio auklėjimo klausi
mais ir verčia jį veikale iškel
tus ir rekomenduojamus meto 
dus taikyti savo šeimoje.

Nuodingosios Dujos Pritaiky 
tos Medicinai

Nuodingosios dujos kaip ka 
ro ginklas pirmą kartą buvo 
panaudotos pirmame pasauli 
niame kare Vakarų fronte. Pa 
leido jas vokiečiai. Tuoj pat 
ir kita kariaujanti pusė pasi
gamino dujų. Prieš antrąjį pa 
saulinį karą ir jo.metu ypač 
buvo išvystyta ši šaka. Abi 
kariaujančios šalys turėjo nuo 
dingiausių dujų, tačiau jų ne

panaudojo. Gal sulaikė baime: 
jei paleisi fronte, ar tuoj pat 
nekris jos į miestus ir nepali 
es civilių gyventojų.

Antrojo pasaulinio karo me 
tu buvo pagamintos ir tam ti
kros nuodingos azoto dujos, 
kurias dabar pritaikė medici
nai. Jos vartojamos vietoje

Vanda Valiulytė Sampauliškės 
«Radio Tupi» pranešėja. V. Va
liulytė sutiko šias pareigas eiti 
L. B. K. B. Klubo parengime lap

kričio 28 d. V. Zelinoje.

«Cortison» vaisto, taip pat vei 
kia baltuosius kraujo rutuliu 
kus kaip ir «Cortison» Varto 
jamos prie aštraus sąnarių už 
degimo ir stipraus reumatiz
mo. Taip pat dujos pagelbsti 

Ar jau įsigijai rašytojos K. Pažėraitės idomų roma

na «Nusidėjėlė»? Jej ne - nieko nelaukdamas Kreipkis į 

Mūsų Lietuvos» redakciją.

ir tom’ligom, kurias gydyda
vo «Cortison» vaistu.

Tai pirmas atvejis, kai gin
klas, skirtas naikinti žmogaus 
gyvybei, nebuvo kare panau
dotas, o dabar pritaikytas žmo 
nijos gerovei — kovai prieš 
ligas.

Žuvys làipioja po medžius

Visi žinome, kad ungurys, 
kurį valgome su pasigardžia 
vimu, gali išropoti į krantą ir 
nuslinkti į lauką, kur auga 
jauni žirniai. Tačiau vargu 
kam teko girdėti apie žuvis, 
kurios ne tik vaikščioja sau
sumoje, bet įkopia ir į medį. 
Šios žuvys auga tik tropiriiuo 
se kraštuose, ir jos mielai įli 
pa į palmę pasigrožėti pašau 
liu.

Pirmas žinias apie tokias 
laipiojančias žuvis sutelkė vie 
nas arabas keliautojas apie 
900 metus. Jis buvo tiesiog 
nustebintas, kad žuvis lipo į 
palmę. Po 900 metų kitas ke 
liautojas danas vėl pastebėjo 
šiltuose kraštuose. Tada pra
dėta tyrinėti. Buvo tokios žu 
vys pagautos ir uždarytos ak 
variume. Iš ten jos visą lai 
ką taikstėsi iššokti ir pavaikš 
tinėti po sausumą Šuolis jų 
aukštas ir didelis. ,

— Javos salos gyventojai, 
kaip tvirtina New Yorko Isto 
rijos ir Gamtos muziejaus di 
rektorius, 700 metų prieš Ko 
lumbą buvo pasiekę dabartinę 
Ameriką. Savo tvirtinimus re 
mia archeologiniais daviniais.

— Kur eina Lietuve^ audi 
niai ir kt. gėrybės, visai aiš
kiai pasako «T.» Nr. 233 (53. 
10. 2) Joje rašoma, kad Klai 
pėdos «Gulbės» fabriko gami 
nius «gauna musų šalies sos
tinė Maskva, Leningradas, Ki 
jevas, Odesa. Didelę siuntą 
audinių nuo Baltijos jūros pa 
krančių gavo ant Ramiojo 
vandenyno kranto stovinčio 
Nachodkos miesto gyvento
jai»... Tai, iš kitos pusės, tik 
parodo, koks skurdus gyveni 
mas yra Sov. Sąjungoj, jei 
net jau iš tiek apgrobtos Lie 
tuvos gaminiai, nepaisant to
kių milžiniškų nuotolių, siun
čiami prie Vladivostoko. Okup 
Lietuvoje 1953 m, antrojoj pu 
sėj «taupumo sumetimais» pa 
naikintas paskirstymas į sri
tis. Faktiškai kraštas vis dau 
giau sovietinamas ir prideri
namas prie sovietiškosios san 
tvarkos. į kraštą vis daugiau 
plūsta maskolių. Vilniaus radi 
jo (10.29) žiniomis, Lietuvos 
įžemio lobius tyrinėjo tokie 
«lietuviai» mosklininkai: inž. 
Skobokovas, Vinogradovas, 
Gimonšteinas ir kt., Kurie su 
rado šiek tiek mergelio, staty 
boms tinkamo molio etc. Štai 
vėl kokie «lietuviai» žvejoja 

illiiIlNlIiilliiHiiHiiUiilliiliiiliiiihiiiiiiiiilliilliilliilhilliilliilliilDillniliilliilliilliiIluiliiihiliiilliilliilliiiiKlliilliilhilliilhilliilliilliillidliilliilliilhillitlIiiiii

-Atlante Klaipėdos žvejybos 
laivyno vardu: kap. Gračio
vas, Zolodinovas, Vasintovâs, 
Beicovas, Jagorovas etc. Jo
navos baldų fabrikas ir toliau 
giriasi gaminąs baldus Mask
vos univermagams. Apskritai, 
gėrybių į Rytus siuntimas nuo 
lat gausėja. Būdinga, jog net 
ir bolševikai studentai ipagei 
dauja iš LTSR Grožinės Lite
ratūros Leidyklos vyr. redak 
toriaus Tornau, kad leidykla 
leistų «daugiau lietuvių klasi 
nių rinktinių raštų».

Artinantis maudymosi sezo 
nui ir esant laisvų kambarių 
kviečiame visus atvykstan
čius i Santos poilsiui apsisto 
ti pas Steponaičius. Galima 
gauti kambarį su maistu ir be 
maisto. Privažiavimas automo 
biliu labai patogus, gatvė 
naujai išgrįsta.

Adresas: Rua. Godofredo Fra
ga, 173 — Jose Menino

PRODUTO DA CIA. PROGRESSO NACIONAL

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 -

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

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 šąlu i 
esančių sklypų.

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

Daugiau informacijų «Mūsų Lietuvos redakcijoje.

Madeiras do Brasil

I
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Jprmdys & Čia'
PARDUODA

Industria e Comercio de Calçados

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS.
balso grynumas, skambumas

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

Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui

(rš= == =Š == == == s= s= == ==== == == == == == == == == == ===' == ššil 
Hli Hli
HH tin

•iii Rastinės Darbai ir Teisiniai Patarimai įjĮllll Hll
nu nu
I'll Natūralizacija, inventoriaus surašymas, išieškojimas _ III,' 
'iii skolų, persiskyrimai (desquites) nuomininkų išvary- nu 
ui! mas, kriminalinė ir darbo teisė.
uli Darbininkams patarimai veltui.
nu un
||ĮĮ Galima kreiptis šiomis valandomis nuo 10 iki 12 vai. jį'j
Į“1 ir nuo 16,30 iki 19 vai. Į||j
nu nu
uii Rua Roberto Simonsen, 13 -- 3.° — salas 306 ■ 310
!|ji (Senoji rua do Carmo ir kampas P-ęa Clovis Bevilaqua) li'U 
Iii' São Paulo HU
nu J»'
nu =
11= == == == == == == ==•== == == == == == === == == == == == == == == ==

IMEKANIKOS DIRBTUVE
an

p Gaminami įvairiausių braižinių vitražai,
u» ,

•; vieliniai tinklai tinkavimui ir tvoroms, 
H langų stiklų apsaugos, užtvaros, geležinės 
»: durys ir vartai, banguotos skardos durys 
H pagal mąstą.

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

išsimokėtinai.

LEONAS VARNAUSKÁS
Telefonas (recados) 3-0707

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

imaiUBtiia ■■■ ■ ■ seku m■ BinMaHiaaainManKaaKaHtrniaaiaBiMi^iiaMBtfklfea«a.MBa 
laaaaanaaaaaaaBaiiBaiiiaii ■ a n « ■ a a a a a a ■ ■■ a a a a a a a n a ■ a a ii n n «Jtuy u a ■ ■ ■■ ■ a a a a n a a

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 — SÂO PAULO

j SPECIALYBĖ BATŲ: vyrams, moterims, 
panelėms, futbolistams, vaikams...

Rua Javaės, - São Paulo

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

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

SKAITYK IR PLATINK 
«MŪSŲ LIETUVA»

JARDIM RIVIERA
Santo Amaro apylinkėje - nuėsta- \\_._z TJ

baus grožio gamta sveikas klimatas, tik už X\
18 klm. nuo Praça da Sé, geras kelias, tarp 
dviejų ežerų. Puiki proga dabar įsigyti žemės //
sklypą su mažu įnešimu ir ilgalaikiu išsimokėjimu
— 100 mėnesių. \x

Reikalingų informacijų gauti tik pas vienintelį įgalio- \<( 
tinį šias žemes pardavinėti musų tautietį Kazį Kmiliauskį, 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.
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CAJAJ 
JÀO J€)IR<eiE 

I

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
Fone 35-3260

Rua São Caetano; 510
São Paulo

i:
VIENINTELIAI ATSTOVAI 
GARSIOIO VANDENS 

L I N D O Y A

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINTOJAI

li KMÃIDjí CAIE® IE 15 i má.
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 
TELEFONES : 51-4019 e 51-2223

Caixa Postai 3967
SÃO PAULO

p tftgb 96&fm t?.
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AV. ZELINA, 706 — CAlXA POSTAL, 371 — SÃO PAULO

LIET UVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEI

VYKSTANTIEMS Į SANTOS 

z fu L. K. Bendruomenės cho 
ro ir L. K. Moterų Draugijos 
pikniku gruodžio mėn. 6 d. 
primename, kad paskutine die 
na užsirašyti yra šis sekma 
dienis, lapkričio mėn. 29 d. 
Užsirašyti galima pas Ben
druomenės choro valdybą, 
Vyrų Brolijos pirmininką P. 
Narbutį, Klebonijoj. Bilieto 
kaina į Santos ir atgal Cr. 65.

Vykstantiems į Santos kitą 
sekmadienį mišios bus atlaiky 
tos 5:20, o bus išvažiuojama 
lygiai 6 vai.

Pavėlavusių nebus laukia
ma. Neužmirškite, kad pasku 
tinė užsirašymo diena yra šis 
sekmadienis, lapkričio 29 d..

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS

L. K. Bendruomenės choras 
ruošia V. Zelinoje, gimnazijos 
salėje, Naujų Metų sutikimą. 
Kviečiame visus choro rėmė
jus, su šeimomįs, atsilankyti. 
Norinčius dalyvauti maloniai 
prašome užsirašyti pas cho
ristus iki gruodžio mėn. 20 d..

Bendr. Choro Valdyba.

— Lapkričio mėn. 28 d. Vi 
la Zelinoj, gimnazijos salėje, 
Liet. Menininkų Klubas ruošia 
vakarą. Programai išpildyti 
pakviesti Bendruomenės cho
ristai, kurie sudainuos duetų, 
kvartetų, žymus šokikai, k’rie 
pašoks įdomius baleto nume
rius, radio dainininkės ir t. t . 
Visuomenės susidomėjimas 
yra didelis. Todėl tikimasi ne 
mažo dalyvįų skaičiaus.

- Lapkričio mėn. 21 d. mi 
rė Ona Bąjarūnaitė, 11 metų

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

VISUOMET RASF 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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| PraCa São José, 8 Sal. 1 e 2 - V. Zelina -S, Paulo |

| Aberturas de firmas
| Encerramentos de firmas
j Transferencias de firmas
S Cor.trat. na Junta Comercial
J Distrat. na Junta Comercial
f Escritas Fiscais
g Escritas Comerciais
c

HORÁRIO das 8 às 19 horas

amžiaus. Velionė buvo seselių 
pranciškiečių mokyklos ket
virto skyriaus pavyzdinga mo 
kine. Liga susikomplikavo po 
padarytos apendicito operaci 
jos. Nuliūdime paliko tėvus, 
seseris, klasės bendramoks
lius. Palaidota Vila Formozos 
kapuose.

— Šį šeštadienį, lapkričio 
mėn. 28 d., 18 vai. Vila Zeli
noj bus šliūbas Vinco Sitniko 
su Regina Misiūnaite.

GRAŽUS PASIŪLYMAS

JA Valstybių Pašto ministe 
rija svarsto kardinolo Spell- 
mano padarytą pasiūlymą iš
leisti pašto ženklus su įrašu: 
«Musų viltys yra sudėtos Die 
vuje». Naujieji pašto ženklai 
būtų naudojami į užjūrį o 
ypąč į anapus geležinės . už
dangos siunčiamiem laiškam, 
«šie maži pasiuntiniai — pa
reiškė kardinolas Spellman 
— išreikštų pavergtoms tau
toms mūsų viltis ir mūsų bro 
lišką meilę, kovojant už lais 
va pasaulį, kuriame vieninte
lis mūsų visų tėvas yra Die
vas».

KAS SOVIETAMS UŽDIRBA?

Sekant importo — eksporto 
politiką iš sovietinių sateliti
nių valstybių, pasirodė, kad 
lenkai rusams uždirba daugi 
ausia užsienio valiutos — 1952 
m. net $90,090,000. Tris penk 
tadalius to uždarbio sudarė 
Lenkijos anglys. Per tą patį 
laiką Čekoslovakija uždirbo 
$45.000,090, Rytų Vokietija ir 
Bulgarija po $20,000,000.

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

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. V. Tijūnėlį, 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,

Vladimira Žalkauskaitė, ir Elena Matuzonytė 
Dainuos duetus rengiamame L. B. K. B. Klubo koncerte, lap

kričio. mėn. 28 d. V. Zelinoje.

SUSIRINKIMAI
Šį sekmadienį po 8:30 vai. 

mišių šaukiamas moksleiviu 
ate i ti n i n k ų s u s i r i n k i mus.

5 vai. po piet Maldos Apaš 
talavimo Draugijos.

( — Tuoj po Kalėdų dar kar 
tą atvyks Radio Nacional ar
tistai Vila Zelinon su įdomia, 
programa. ..

Pelnas bus skiriamas bažny 
čios reformai.

' i ' ' - - J-
— Į «M. L » Skaitytojo klau 

simą, kur jis-galėtų pamatyti 
dailininko J. Rimšos paliktą 
Meninkų Klubui paveikslą, ti 
kimės painformuos pati Klubo 
vadovybė.

- Dail. A. Kairys. Brazili
joje išgyvenęs ketverius me
tus, ruošiasi vykti į Chicagą. 
Dail. Kairys 1923 m. baigė Me 
no Mokyklą Lietuvoje, o pas 
kui žemės ūkio ministerijoje 
dirbo braižybos darbus.

NUKENTĖJUSIŲ VYSKUPŲ
SĄRAŠAS

Agentūra Fides skelbia nuo 
Kinijos komunistinio režimo 
nukentėjusių vyskupų sąrašą. 
Saraše yra išvardinti 5 vysku 
pai. mirę kalėjimuose, 10 vys 
kupų, dar iki šiol kalinami, ir 
60 vyskupų, ištremtų iš Kini
jos. Jie visi buvo pasmerkti 
kaip «imperialistų šnipai». Ti 
krujų pasmerkimo motyvų ko 
munistai, savaime aioku, ne
gali skelbti, nes oficialiai ir 
raudonojoj Kinijoj — kaip vai 
džios sluogsniai dažnai mėgs 
ta pabrėžti — veikia religijos 
laisvė.

— Lietuvos aikštė Romoje. 
Romos miesto burmistras spe 
cialiu raštu neseniai pranešė 
Romos lietuvių bendruome
nės pirmininkui, kad vienbal 
šiai nutarta vieną Romos Pa- 
rioli kvartalo aikštę pavadin
ti Lietuvos vardu. Pariedi ra
jonas yra vienas iš gražiausių 
jame savo būstinę turi ir Lie 
tuvos pasiuntinybė prie šv. 
Sosto.

— Lietuviai Washington uni 
versitetuose. Šiais mokslo me 
tais Washington universitetuo 
se studijuoja daugiau lietuvių 
studentų. Žibutė Daugėlaitė 
studijuoja mediciną, o Mirga

Žadeikaitė — meną Washing 
ton universitete. Antanas Su
žiedėlis studijuoja psichologi
ją kaialių universitete. Pa- 
ramskieriė g liną istorijos 
mokslus ruošdamos doktoratui 
George Town universitete', Bu 
šrckie- ė ,■ Stànkai ré studijuoja 
bibbotekiuinkysię katalikų uni 
versitete. Netoli Washington, 
Maryland universitete studi
juoja: Ina Jankauskaitė. Algis 
Astrauskas. Paulius Butkys, 
Juozas Dėdinas, Algis Kuprė 
nas ir Kęstutis Škirpa. 

— São Paulo Lietuvių Tary

dentistas
Clínica Dentária Popular

“£ão Judas Hüafcu”
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. 36-8469.
Kalba lenkiškai, rusiškai, prancūziškai, vokiškai.

Reikalingas advokatas byloms vesti? 

Nieko nelaukdamas kreipkis į 

Advokatą Declo Farias
Raštinė: R. Santa Teresa, 28, 6-to and. salas 60Ą ir 605. 

(kampas Praça da Se) Fone: 35-82Jfi ir 32-006Ą

bos presidiiff 
kinimo telegfl 
Lietuviu Ko^Bhibiwhíiiibiiiiiiiiihiiiibmihiwin

LAIŠKAI

Pundzevičiui, Al. Ambrozai 
čiui, Valeikienei, Mošinskie- 
nei, J. Skorupskiui, H. Kazo
kui, H. Valavičiui.

TREJUS METUS KANKIN
TAS

Dienraščio «Time» kores
pondentas atkreipia dėmesį, 
kad lenkų pasmerktasis kaltu 
«prisipažinęs» Kielcų vysku
pas Kaczmarek buvo kalina
mas trejus metus, taigi raudo 1 
nieji budeliai turėjo pakanka 
mai laiko palaužti žmogaus 
sveikatą ir paruošti bolševi
kiškam teismui.

Kiekvieną sekmadienį prie 
bažnyčios pas spaudos platin 
toja 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
nantis Brazilijoj paieško savo 
brolio Juozo Zalecko, gyve
nančio Š. Amerikoj: Prašo atsi 
liepti šiuo adresu: Caixa Pos 
tai 371 São Paulo, Brasil.
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