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Žodis Sesėms Ir Broliams Lietuvoje ir 
Visiems Lietuviams Pasaulyje

VLIKo Vykd. Tarybos pirm. K. Zaikauskas

Broliai ir sesės,

Skambant kalėdiniams var
pams ir artėjant Naujiesiems 
Metams, didelė musų sesių ir 
brolių dalis dar velka paver
gėjo jungą tėvynėje ar vargs 
ta Sibiro toliuose. Kita mūsų 
dalis, nors ir gyvendama Jais 
vojo pasaulio sąlygose, nekan 
iriai laukia tos valandos, kai 
galėsime grįžti į laisvą nuo 
pavergėjo gimtąjį kraštą. Me 
tai slenka po metų, ir k£i kas 
statosi klausimą: kaip ilgai 
dar teks laukti, kaip ilgai 
bolševiko batas terios ir tryps 
šventosios Lietuvos žemę? 
Ar nebūtų jokių pragiedrulių 
tose laukimo valandose?

Mielosios sesės ir -broliai! 
Besibaigiantieji metai mūsų ir 
laisvojo pasaulio vedamoje 
laisvės bylos kovoje buvo y pa 
tingi. Šiais metais raudonojo

pavergėjo tTonija dar galuti
nai nepalūžo, ir komunistinių 
diktatorių kėslai - naikinti ir 
ryti svetimąsias tautas - tebe 
buvo tie patys. Tačiau, pase
kę šių metų įvykius ir reiški 
nius mūsų pačių byloje, mes 
jau galime nedvejodami tvir 
tinti: prošvaistės jau aiškios 
ir teisybės pasauly aušra jau 
ganėtinai ryški.

Nei tirono Stalino mirtis, 
nei Berijus pašalinimas nepri 
vedė prie komunistinio reži
mo palūžimo. Tačiau šie me
tai išryškino visą eilę Krem
liaus turimų sunkumų. Pasiro 
dė, kad sovietinė Rusija nes
tovi ant pakankamai tvirtų 
pagrindų, kurie ją įgalintų si 
ekti naujų užgrobimų arba 
sustiprinti pavergtuose kraš
tuose jos padėtį.

(pabaiga 2 pusi.

kad iš Korėjom bus atitrauktos 
dvi amerikonų kariuomenės 
divizijos. Iš šio žygio buvo 
daroma išvada, kad norima 
silpninti Korėjos frontus ir 
tuo pačiu kraštą išsinvii bet 
kokiems pavojams '1 Itll> šią 
baimę išsklaidė užsienio rei
kalų ministério Foster Dulles 
pareiškimas, k.’d Amerika šie 
kia ne susilpninimo. bet susti 
printi pozicijas. Jei ir žemės 
kariuomenės bus mažiau, tai 
aviacijos pajėgumas yra žy
miai padidėjęs, kas yra 
svarbu moderniškame kare.

senhovverio atominės energi
jos kontrolės planas.

RUJIJCUT JKO
LA AMERIKAI

Karo metu Amerika Rusi
jai buvo paskobnusi 670 lai
vų ir įvairiu reikmenų Rusi
jai buvo įteikusi už 800 mili
jonų dolerių. Amerika Rusi
jai yra įteikusi dvylika para
ginimų gražinti laivus iratmo 
keti skolą. Tačiau lig šiol

aplankė Guadalupes Marijos 
šventovę, kur ant Marijos al
toriaus padėjo dovanas iš įvai 
rių Meksikos vietų.

Motina su dukterim išvyks
ta i Japonija misijoms

Viena motina su savo duk
terim įstojo Otavoje į vienuo 
lyną. Po ilgesnio pasiruošimo 
gavo leidimą išvykti’Į Japoni 
ją misijoms.
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Politinė
KORĖJOJE

Nors ginklų ugnis yra sus 
tabdyta, tačiau politinių klau 
simų išsprendimas per kėlėm, 
mėnesių maža ką pažengė pi r 
myn. Komunistai, kiek tik pa 
jėgs, visumet trukdys vaka 
riečių aiškiai apibrėžtų planų 
įgyvendinimą. Kada bus su
šaukta politinė konferencija,

dar neaišku, nes jos parengia 
miesiems darbams nustatyti 
reikia nugalėti visa eilė kliu 
čių.

Korėjos likimas yra pami
šus Į Vokietijos. Tie patys 
sunkumai ir kliūtys, trukdan
tys suvienyti Vokietiją, bus 
sutikti ir Korėjoje, nes vienur 
ir kitur nurodymai eina Krem 
liaus, kurio politika visur 
vienoda.

Prez. Eisenhoweris pranešė,

Lietuvos vaizdelis

Amerika tas griežta

V

ŠVENTO PETRO BARAKO 
savininkas

Jei kur nors vėl atsidarytų 
antra Norėja, pavyzdžiui, jei 
komunistinė Kinija tiesiogini
ai įsikištų į Indo - Kinijos 
karą, tuomet Amerika neapsi 
ribotų vien priešo pasirinktu 
agresijos lauku. Čia yra aiš
kus įspėjimas Kinijai, kad jos 
įsikišimas Indokiuijos karau, 
gali priversti amerikonus im 
tis priemonių prieš pačią Ki
niją.

INDOKINIJOJE

sveikina savo klientus - fregėzus, linkėdamas linksmų

ŠV. KALĖDŲ IR LAIMINGU NAUJU METU.
Šia proga taip pat primena, kad ir ateinančiais metais 
mandagiai ir greitai aptarnaus savo klientus, šviežiom, 

geriausios rūšies prekėmis - produktais:

Vila Zelinoje — pirmadieniais ir penktadieniais
Cambuci — antradieniais
Vila Betoje — trečiadieniais
São Caetane — ketvirtadieniais
Parque das Nações — šeštadieniais

Namų adresas: Rua Glicinhas, 775 Vila Belą.
Už mums teikimą pirmenybės dėkojame.

komunistai pradėjo puolimą 
ir gerokai pažengė priekin. 
Amerikos aviacija veržimąsi 
sulaikė.

KETUEi U E ii ID 
Z IE J E EENEE 

REIMCIJA
Kaip jau yra žinoma, sausio 

mėn. numatyta sušaukti ketu 
rių didžiųjų užsienių reikalų 
ministerių konferencija. Prad 
šioj buvo numatyta kouferen 
ciją pradėti 4 d. sausio. Ta
čiau rusai siūlo 25 d. sausio. 
Sąjungininkai ši Rusijos pa
siūlymą yra pasiruošę priimti.

Šioj konferencijoj, be Vo
kietijos, bei Austrijos klausi
mo, bus aptartas ir prez. Ei-

NBA

Rusija neatsilygino. Įteiktą — Žmogaus teisių diena’ • 
medžiagą Rusija, vieton 80Ò Gruodžio 10-ji visame pašau- A 
Įvertina tik 300 milijonų dole lyje minėta «Žmogaus teisių 
rių. diena». Jungt. Tautų gen. se-#

- kretorius jau tos dienos išva 
karėse per daugelį radijo sto / 
čių tarė trumpą žodį į pašau 
lio tautas ir vyriausybes, ra
gindamas jas dar labiau susi ■ 
rūpinti žmogaus teisių gerbi
mu. Priminė ir tarptautinę J 
«ŽmogausTeisių Konvenciją», 
kurią yra ratifikavę per 40 
valstybių. Taip, konvencija 
yra įsigaliojusi, tačiau yra 
viena valstybė, kuri žmogaus 
teisių pagrindus trypia kojo
mis, laikydama pavergtus mi
lijonus žmonių. Tačiau ateis 
diena, kada ir šiems pažemio 
tiesiems bus suteiktos pagrip 
dinės žmogaus teisės. Dabar
tinė Sovietų priespauda nebus || 
amžina.

Į švento Silvestro^ tradicini 
us bėgimus šiais metais gruo 
džio mėn. 31 d. susirenka pa 
tys garsieji pasaulio sportinių 
kai. Dalyvaus garsusis Čekoš 
lovakijos sportininkas Emil 
Zátopek, Atvyks net iš Japo
nijos sportininku. * LA i

T ■ 
— Brazilijos futbolo rinkti 

nę tarpatautinei olimpiadai 
ruoš teknikas Zezé Moreira. •

Mjjiijor Aiur 
jFAjí ANCÍl™

J
Šiomis dienomis vienas lėk 

tavas iš Maskvos atvežė An- 
glijon dvi toneladas aukso, 
pusantro milijono svarų ster 
lingu vertės. Rusija jau kuris 
laikas veža sąvo auksą užsie 
nin. Jį parduoda, nes ji reika 
linga yra dolerių užsienio pre 
kybai ir... propagandai...

Evangeliku profesorius gri 
zo i Kataliku Bažnyčia

Garsus vokiečių protestan
tų profesorius Heinrich Sekli 
er Romoje perėjo į Katalikų 
Bažnyčią. Jis buvo vienas 
iš stipriausių evangelikų Baž 
nyčios šulų nacių laikais. Po 
karo dėstė Bonuos nniversite 
te evangelikų fakultete šv. 
Raštą. Šį pavasari jis pirmą 
mą kartą Insbrucke kalbėjo į 
katalikus.

Kdu.Hojai aplankė Gnadalu 
pés IKarijos šventove

* Šį rudenį Meksikos kaubo
jai, apsirengę savo drabužiais,

SPORTAS

1



pusi. 2 MŪSŲ LIETUVA 1954 m. sausio 1 d.

Dail. A. Navickas apie V. Zeli- 
nos liet bažnyčios dekoravimą

«Mūsų Lietuvos» korespon 
dentas sužinojęs, kad ateinan 
čios savaitės pradžioje bus 
pradėti darbai V. Zelinos baž 
nyčioje, kreipėsi į dailininką 
A. Navicką prašydamas infor 
macijų.

— Nuo ko bus pradėti dar
bai?

Nuo lubų, nes kaip matote, 
del stogo reformos atliktus 
praėjusiais metais, lubos nu
kentėjo. Jos bus pakeistos. 
Vieton tinko bus pavartotas 
gabalitas. Tai yra tinkamiau 
šia medžiaga lig šiol žinoma. 
Ji nepraleidžia garso, nedega 
ma, lengva, oro atmainos ne
turi įtakos, tinkama dekoravi 
mui.

— Kaip atrodys lubos?
— Kadangi bažnyčia neturi 

kolonų, tai, kad pašalinti mo 
notoniškumą, jos bus išskirs, 
tytos bei paįvairintos gipso 
karnyzais. Jų bus apstu. Di
džiųjų karnyzų bus 76 metrai, 
o mažųjų net 45U. Be to lubos 
bus papuoštos keletą paveiks 
lų.

— Paminėjote kolonas. 
Kaip žiūrite į kolūnų statymą 
bažnyčioje?

— Bažnyčios arkitetūroj ko 
tūnos buvo nepramatytos, Pla 
ne nieko nėra apie kolūnas. 
Jos čia visai atsidurtų ne sa 
vo vietoje, nesusiderintų su 
bendru bažnyčios planu. Tos 
pat nuomonės yra, kaip teko 
patirti iš kun. klebono P. Ra 
žinsko, ir S. Paulo arkivysku 
pijos bažnytinio meno komite 
to nariai. Be to jós ir brangiai 
atsieitų. Tik jų pastatymas 
ir arkomis sujungimas, be de 
koravimu,atsiseitų apie 150.000 
kruzeirų. Be to užimtų vietą 
ir daug kam užstotų altorių.

— Neseniai grižot iš Naza
re Paúlista, kaip ten pavyko 
darbas?

— Aš ii- bažnyčios šeiminiu 
kai darbu esame patenkinti. 
Tai matyti ir iš spaudos labai 
palankus vertinimo. Štai dien 
raštis «O Estado de S. Paulo» 
rošo, kad minėtoj bažnyčioj 
sugebėta suderinti paišyba su 
arkitetūra. Žinoma V. Zelinoj 
į dekoravimą įeis tautiniai e 
lementai ir pati sistema bus 
skirtinga.

— Įdomu, kiek bendrai atsi 
eis lubos?

Įskaitant medžiagą, darbą, 
gabalitą, gipsą, dažus, formų 
padarymą, dekoravimą, 7 pa
veikslų nupiešimą, atsieis apie 
150 tūkstančių kruzeirų?

— Kaip ilgai truks darbas?
— Tarp 7 ir 12 mėnesių.
— Po lubų kas toliau eis?
— Po lubų turėtų eiti sie

nų dekoravimas, kurios nega 
Ii būt atskirtos nuo lubų...

São Paulo 400 metų jubilė- 
jaus proga V Zelinos bažny 
čia bus meniškai išpuošta lie 
tuvio dailininko. 1955 metais 
Tarptautinio Eucharistinio 
Kongreso proga, nemaža lie
tuvių atvyks iš įvairių kraštų. 
Jie aplankys ir V. Zeliną.

(pabaiga iš 1 pusi.)

Laisvasis pasaulis visus 
reiškinius stebi su dėmesiu 
ir didėjančiomis viltimis. Jau 
birželio 17-sios sukilimas ryti 
nėję Vokietijoj, parodė, kad 
pavergtosios tautos jaučia 
okupanto silpnumą ir deda 

-katinas — Senamiestis potvynio metu

pastangų nusikratyti jo uždė
tais pančiais. Visuose sateifti 
niuose Kremliaus pavergtuose 
pastaraisiais metais vis labiau 
augo nepasitenkinimo banga, 
o rezistencinis judėjimas ir 
pasyvus pasipriešinimas pa
vergėjui didėjo diena iš die
nos.

Pabėgėlių skaičius iš taria
mo raudonojo rojaus į vaka
rus siekia tūkstančius. Lais
vės išsiilgę pavergtieji bėga 
nepaisydami jokių pavojų, bė 
ga - laivais, lėktuvais, trauki 
niais, net pasidirbdintais tan
kais. Į vakarus traukiasi ir 
pagrobtųjų kraštų politikai, 
veikėjai, net Jungt. Tautų ats 
tovai. Visa tatai reiškia, kad 
pavergtieji vis labiau kelia 
balsą už išlaisvinimą, kad tei 
sybės triumfo valanda vis ar 
tėja. Tatai taip pat reiškia, 
kad Vakarai, nuolat stiprėda 
mi ir moraliai būdami žymiai 
pranašesnėj padėty už Krem
lių. teikia daugiau ir daugiau 
vilčių susilaukti išlaisvinimo 
valandos. Brangios sesės ir 
broliai! Vakarų stiprėjimas 
yra didelis išlaisvinimo laidas. 
Tą laisvės valandą taip pat 
artina Vakaru pasaulio įsisą
moninimas dėl bolševikinės 
politikos nusikalstamo pobi'id 
žio ir supratimai kad klastos, 
apgaulės ir pavergimo pradus 
pagaliau turi pakeisti teisybės.

Kotryna Grigaitytė
V

Užsnik, Žiemuže
Užsnik, žiemuže, kraujų 
ir pėdsakus mirties, 
tegu rimtis virš žemės 
baltus sparnus išties.

Kam tolimosios žvaigždės 
spindėti bepaliaus, 
tegu per pusnį baltų 
į nežinią keliaus...

Tegu beržai pražilę 
baltom kasom linguos, 
o baltos pinavijos 
žydės visuos languos.

Užsnik, žiemuže, kraują 
ir ašarų takus, 
tegu balti balandžiai 
nūdien burkuot pabus.

tiesos bei žmogaus prigimties 
pagerbimu tvarkomas pasau
lis.

šie besibaigiantieji metai 
nepaprastai išryškino abiejų 
pasaulių skirtingumus. Iškilę 

aikštėn Korėjoje įvykdyti ko 
munistų žiaurumai pagaliau 
Vakarų pasaulį įtiKino, su ko 
Idos prigimties priešu tenka 
bendradarbiauti tarptautinėje 
plotmėje. Ir pačios JAV-bės, 
vadovaujamos laisvojo pašau 
lio kovai, surinko duomenis 
apie bolševikų plačiai prakti 
kuojamus priverčiamuosius 
vergų darbus, ir Jungt Tau
tos vis daugiau kelia balsą 
už reikalą pasmerkti šių nu
sikaltimų vykdytojus.

Ir Lietuvos laisvinimo bare 
šie metai atnešė stambių proš 
vaisčių. Toji laisvinimo kova 
siejasi su laisvojo pasaulio 
pastangomis, ir jos Naujųjų 
Metų angoje teikia tikrai pa
drąsinančių vilčių. Laisvinimo 
veiksniai, atstovaujami VLIKo 
ir musų diplomatų, per šiuos 
1953 metus dėjo visas galimas 
pastangas gyvinti veiklą ir 
plėsti bendradarbiavimą su 
kitų pavergtų tautų atstovais, 
savo kaimynais latviais bei 
estais pirmoje eilėje. Lietuvis 
kųjų veiksniu balsas vis labi 
au išklausomas politinių Vaka 
rų sluogsnių, ir žymiai padidė 
jusiu nuoširdumu atjaučiama 
bei įvertinama pavergtosios 
Lietuvos padėtis...

Šie metai mūsų laisvinimo 
byloje ypatingai reikšmingi

Balys Gražulis

VEIDRODIS
— Jau žiba! - sušuko Jur

giukas, visą popietę laukęs 
sužimbant pirmosios žvaigž
dės. - Ana va, virš Petrošių 
beržo.

Jo šūktelėjimas sutraukė 
prie lango visą šeimyną. Ta
čiau žvaigždę matė tik jis 
vienas. Jau tėvas rengėsi jam 
už melavimą nusukti ausį, kai 
ir Julytė žvaigždę įžiūrėjo.

— Na ir akys, kaip katino. 
Įžiūrėk tu man...

Tėvas prisikišo arčiau sti
klo. Reikėjo gerokai išplėsti 
akis, kol, per sprindį virš Pe 
trušių beržo, įžiūrėjo mirk
sint blyškią švieselę. Tik ge
rokai prisižiūrėjus galėjai ją 
išskirti iš pilkšvai melsvo dan 
gaus. Kad ir vos įžiūrima - ji 
skelbė žemei, kad stebuklų 
naktis prasidėjo.

- Na. moterys, galim pra
dėti, - atsisukęs nno lango pa 
ragino tėvas: - nes Jurgiuku! 
ir nosis ištįs Kūčių belauki
ant.

Po valandėlės šeima sėdė
jo už kūčių stalo. Visi persi
žegnojo ir, iš tėvo rankų atsi 
laužę po gabalą kalėdaičio, 
pradėjo Kūčias. Valgydami vi 
si tylėjo, tik retkarčiais vienu 

kitu žodžiu persimesdavo. Net 
ir Jurgiukas rimtai laikėsi. 
Šventa rimtis supo stalą.

Baigiant vakarienę tėvas 
atsiduso.

— Kad Dievas duotų kitą
met visoj žemėj tokios kūčios, 
kaip pas mus buvo. Kad visi 
galėtų savo šeimynose prie 
stalo sėsti.

— Kokia tai laimė žemėje 
būtų, - pritarė motina.

— O šiemet daug kam ne
linksmos Kūčios Reta rasti 
šeimyną, kad neturėtų lais
vos kėdės prie stalo. * O ir 
fronte nežinia, kas šį vakarą 
darosi. Turbūt ne visi turės 
laiko ir kalėdaitį perlaužti. 
Manai anie duos ramiai Kū
čias pavalgyti.

— Tai tau, tie bedieviai ty 
čia drums tokį šventą vakarą, 
- piktinosi motina. - Kiek per 
juos ašarų šį vakara nutekės. 
Vienos Stepaiticnės ašaromis 
galima būtų nusiprausti.

— Aha, moteris gali užsi
verkti. Iš tokios šeimynos vie 
nų vienai už Kūčių stalo sės 
ti. Ir kad nors žinotų, ar kiti 
šį vakarą dar gyvi. Net apie 
paskutinį jau kuris laikas jo
kių žinių iš fronto. Vargas 

mote'-if'i. Ir s įsidėk ta man 
taip: Petras ketvirti metai ka 
riuomenėj, Vincą su šeimyna 
išvežė, ir dar senis šiemet 
nusikapstė, - mąsliu balsu, 
tarsi sau. kalbėjo tėvas.

- Nemielos Kūčios naba
gei. . - nušluostė ašarą motina.

Pradėjus kalbėti apie Ste- 
paitienę, Julytė įmerkė šaukš 
tą j šližikus ir jau daugiau 
nebeištraukė. Su įbestu žvilgs 
niu į dubenį išsėdėjo iki tė
vai pakilo nuo stalo. Kelis 
kartus ji rengėsi prabilti, bet 
liežuvis, lyg pririštas, nejudė 
jo. Pakilusi nuo stalo pras
kleidė lango užuolaidą ir įsi
žiūrėjo į tamsą.

— Ką tu ten taip pamatei, 
kad nesitrauki nuo lango? - 
pastebėjęs paklausė tėvas.

-- Nieko... - tyliai atsakė 
Julytė. - Laukiu Marytės, bėg 
sim pas Luobelius. Žadėjo su 
sirinkti jaunimas burti.

— Tokioj tamsoj? Dar per 
gąsdins kas.

— Netokios mes baukščios, 
- nesitraukdama nuo lango 
prieštaravo .Julytė

Tačiau Julyte melavo: Mary 
tė pas ją nebuvo žadėjusi 
užeiti. Ji pati nežinojo, kas 
ją pririšo prie tango - nors 
nieko ir nematė, bet jos žvil 
gsnis norėjo kažką įžiūrėti 
tamsoje.

Jau prie stalo, tėvui pasa

kius. kad Stepaitienė vienų 
viena sės už Kūčių stalo, jai 
buvo dingtelėj’ si mintis, bet 
kai norėjo pasakyti, ■ liežuvis 
nejudėjo. Ta mintis jos neap 
leido ’r prie lango. Kelis kar 
tus buvo jau beaisisukanti pa 
sakyti tėvams, bet kiekvieną 
kartą jos pasiryžimą užgniauž 
davo gėdos jausmas: - O jei 
tėvai nesupras? Kas tada? Tik 
išsiduos, apsijuoks. Ne, to pa 
sakyti, nežinant tikros tėvų 
nuomonės, negalima. O prisi
pažinti. išsipasakoti nepatogu, 
nei iš šio, nei iš tu. O ir min 
ties šalin nuvyti negalima - 
juo ilgiau ji stovi prie lango, 
juo labiau mintis ją užvalo. 
Net stumte stumia eiti. Ir eiti 
nieko nepasakius? Ir vėl nei 
šis, nei tas.

Tad bedvejojant toks sunku 
mas užgulė krūtinę, kad net 
ašaros pradėjo telktis akyse. 
Ir kai pirmas šiltas lašas nu
sirito per skruostus, viskas iš 
karto išsisprendė. Sunkumas 
nuslinko, gėdą nuplovė ašaros, 
paliko tik vięnas aiškus, neat 
šaukiamas sprendimas: - eiti. 
Kumščiais nubraukusi ašaras, 
Julytė smagiai atsisuko ir sku 
bedama pradėjo rengtis.

— Argi viena ir lėksi? Gal 
voj tau negera, - pradėjo niurz 
gėti motina.

— Na tai kas. Truksiu čia 
nubėgti. Bene pirmą kartą.

Nebodama tėvų kalbėjimo 
Julytė išniro pro duris į tam 
są. Nors dangus spindėjo 
žvaigždėmis, kaip uždegta Ka 
ledų eglutė, bet šviesos lauke 
nė kiek tebuvo. Tirštos sūte- 
mos gaubė laukus, ir tik iš 
nuovokos Julytė galėjo taką 
surasti. Nors, paprastai, July 
tė nebuvo svajotoja, bet šį 
vakarą jos sielą užgulė prisi 
minimai. Eidama per juodus 
laukus ji prisiminė, kaip pri
eš ketveris metus, tokią pat 
naktį, su Stepaičių Petru ėjo 
pas Luobelius burti. Kaip pas 
kui grįžusi ilgai neužmigo, o 
paryčiais sapnavo Petrą krau 
tuvėj žiedus perkantį. Ak. 
tai buvo naktis! Gražesnė už 
šią. Visur buvo balta, po ko
jomis girgždėjo sniegas, nuo 
šalčio pyškėjo tvoros, o jiems 
buvo šilta... Dabar ir žemė 
juoda, ir Petras kažkur prie 
Ilmenio, ir taip sunku krūtinė 
je.

Praeidama pro Luobelius 
girdėjo, kaip trobos viduje 
klega jaunimas, bet nė pasi
klausyti nesustojo. Tik, lyg 
iš miego pabudinta, tekina pa 
sileido bėgti. Užbėgusi ant 
Stepaičių kiemo stabtelėjo, 
nesiryždama eiti trobon. Sto
vėjo ir dvejojo: ką pasakys 
atėjusi? Gal vietoj suraminu
si, tik įskaudins senutę? Kiek 
pastovėjusi pirštų galais prie
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laisvojo pasaulio pastango
mis ištirti musų tėvybės pa
vergimo aplinkybes ir komu-

padėka norime pažymėti mu
sų brolių amerikiečių pastan
gas iškelti tokios komisijos

vo principų. Ir pats preziden 
tas Eisenhoweris, sveikinda
mas Amerikos Lietuvių Kon-

Liėtuvoj ir vėjo malūnų būta.

gresą Chicagoje, Įsakmiai nu
rodė, jog ateis diena, kai vėl 
Lietuva., kaip laisva valstybė, 
įsijungs į tautų šeimą. Taigi, 
šie besibaigiantieji metai 
mums atnešė tikru pragiedru 
lių. Lietuvos laisvinimo baras, 
tiesa, nėra lengvas, jis susi
duria su sunkumais. Tačiau 
kovoje dėl laisvės nėra išei
ties, Kurios nebūtų galima nu 
galėti.

Vyriausiasis sietuvos Išlais 
vinimo Komitetas ir jojo Vyk 
domoji "karyba, kurių vardu 
čia aš kreipiuos į jus-, bran
gūs sesės ir broliai, deda vi
sas pastangas, kad jūsų kan 
čios būtų žinomos pasauliui 
ir kad mūsų tėvynė kuo grei 
čiau susilauktų laisvės valan
dos.

Tikėkite, kad toji valanda 
ateis. Tai ryškiai gali paliudy 
ti ir Kremliaus rūpesčiai, ir 
Vakarų stiprėjimas, ir aiškios 
bei nuoširdžios pastangos išaiš 
kinti bolševikinio nusikaltėlio 
darbus ir siekti jo pasmerki 
m o

Kalėdų švenčių sulaukus 
ir netrukus įžengiant į Naujuo 
sius Metus visiems lietuviams 
š'apus ir anapus geležinės už 
dangos linkiu lietuviškos dva 
si-'S. vienybės ir susiklausy- 
in ! Ištvermės kovoje už tėvy
nės Lietuvos išlaisvinimą! -

1954 m. sausio 1 d.

MIELI LIETUVIAI!

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 — José Menino

Kiekvieną sekmadienį prie 
bažnyčios pas spaudos plaitn 
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

nistų. ■ atliktus nusikaltimus 
musų tautiečių požiūriu. Jungt. 
Amerikos Valstybės šioje mū 
su kovoje pasirodė esančios 
pats nuoširdžiausias talkinin
kas. Tu valstybių kongresui 
šiais metais sudarius Kersteno 
komisija atstovų rūmuose ir 
jai pradėjus nepaprastai dide 
lės reikšmės tyrimo darbus, 
mūsų laisvinimo byloje ir iš 
viso laisvojo pasaulio sieki
muose susilaukti tiesos trium 
fo jau atsiveria nauji horizon 
tai. Mes ir kitų pavergtų kraš 
tų atstovai su didelėmis vilti 
mis sekame tos komisijos dar 
bus ir juos laikome Įrodymu, 
kad Vakarai savo kovą už 
pavergtųjų išlaisvinimą vis 
labiau gyvina ir kad tų Vaka 
rų balsas jau visai atviras, 
drąsus ir nerodąs jokio noro 
eiti Į bet kokias nuolaidas su 
Kremliumi. 3u tikrai didele 

reikalą ir paties rūmų atstovo 
Charles J. Kersteno energiją 
ir nenuilstamą darbą siekiant 
sėkmingai atlikti tyrinėjimo 
veiksmus. Mes tikime, kad 
jau greitu laiku Kersteno ko 
misijos duomenys visam pa
sauliui dar kartą atskleis ko
munistų atlikta smurtą prieš 
mūsų tėvynę ir kad tai prisi
dės prie greitesnio Lietuvos 
išlaisvinimo.

Mus visus labai padrąsina 
ir laisvojo pasaulio vadų ši
ais metais padaryti pareiški
mai. ir Jungt. Amerikos Vals
tybių užsienio reikalu vado
vas Dulles, pats liudydamas 
Kersteno komisijoje, pareiškė, 
kad komunistinis despotizmas 
negali tverti neribotai Jis pa 
brėžė, kad Amerika nėra abe 
jinga Lietuvos likimui ir kad 
Amerika bet kokioje konfe
rencijoje neatsisakys nuo sa-

jo langą ir pro užuolaidos 
plyšį pažvelgė vidun. Pamaty 
tas vaizdas ją Stumte pristū
mė prie deru ■ Stepaitiene 
klūpojo prieš Dievo Motinos 
paveikslą užsikniaubusi ant 
suolo, o jos pečiai virpėjo 
lyg šalčio purtomi. Smarkiai 
plakančia širdimi, bet ryžtin 
gai, Julytė pasibeldė į duris. 
Reikėjo smarkokai padaužyti, 
kol Stepaitiene išgirdo ir ati
darė duris.

- Aš .. aš atėjau Kaičioms... 
- nedrąsiai išvepleno Julytė.

Stepaitiene pakėlė ašaruo
tas akis

- Jūs tokia vieniša. Aš ma 
niau.. - tęsė Julytė, bet Ste
paitiene neleido baigti - apka 
bino mergaitę ir prapliupo pa 
sikūkėiodama verkti. Neišsi
laikė ir Julytė: abidvi verkė, 
kol pritruko ašarų.

Tik tada Stepaitiene susgri 
bo, ko viešnia pas ją atėjo. 
Sutrikusi pradėjo aiškintis:

— Sėsk, vaikeli, sėsk, aš 
tuojau .. Tik atsiprašau iš an 
ksto, kad pas mane beveik 
nieko neparengta. Argi galė
jau pamanyt:, kad svečio su 
lauksiu. Dėkui, vaikeli, dėkui, 
kad tave Dievulis gražiai lai
kytų

— Ką čia, tetule, valgyt aš 
nenoriu, jau mes po Kūčių, 
pasėdėsim, pakalbėsim, - ra 
mino sumišusią senutę Julytė.

— Dėkui, vaikeli, dėkui, 
bet nors truputėlį, nors para
gauk, man smagiau bus 

kramsnoti. Aš gi šiandien dar 
nieko nevalgiau. Ir dirbt n e 
ko negalėjau, viskas iš rankų 
krito, todėl pas mane taip mš 
čia ant stalo. Ak gi ruošiausi 
ir aš. bet užsiverkiau ir vis 
kas liko tik pradėta. Sėsk, 
vaikeli, sėsk, - sodinte paso 
dino Julytę už stalo Stepait e 
nė.

Juiytė sėsdama apsižvalgė 
- baigiančioje užgesti krosny 
je aušo Stepaitienės puodai 
ant suolo stovėjo užminkytų, 
bet neiškeptų, pyragų tešla, 
džiūvo neiškepti šližikai. ma 
tesi paruošimai ir kitiems, 
būtiniesiems kūčių valgiams, 
bet visa buvo tik pradėta, Iš 
naujo graudumas suspaudė 
Julytei gerklę. Didelėmis pas
tangomis ji sulaikė ašaras, 
nenorėdama vėl pravirkdyti 
senutės.

Tuo tarpu Stepaitiene, ap 
žiūrėjusi savo puodus, terado 
iššutusius žirnius. Atsiprašinė 
dama pripylė jų pilną bliūdą 
paraikė duonos, atnešė šliži- 
kams paruoštą aguonų pieną, 
kalėdaičius ir pati prisidėjusi 
persižegnojo. Atsilaužė po ga 
balą kalėdaičio moteris pra
dėjo Kūčias. Bekramsnnjant 
žirnius, besišnekant Kūčių va 
karo rimtis įsiviešpatavo ir 
Stepaitienės trobelėje. Tada 
moterims sugrįžo ramybė, o 
Stepaitienei net jai įgimtas 
linksmumas. Ji nustojo kalbė 
ti apie savo bėdas ir pradėjo 
pasakoti Kūčių vakaro jau

nystėj nuotykius. Kaip jauna 
būdama tą naktį burdavosi, 
kiek įvairiausių burtų tada 
jaunimas žinojęs ir kaip jais 
tikėjęs.

Po' kurio laiko Julytė vėl 
užmetė žvilgsnį ant neiškeptų 
Stepaitienės pyragų ir pasi
siūlė juos iškepti. Siepaitie 
nė. žinoma, priešinosi, bet Ju 
lyte nelaukdama sutikimo, pra 
dėjo šeimininkauti. Iš naujo 
pakūrė krosnį, sudėjo tešlą 
induosna, baigė daryti šliži- 
kus ir kitus Stepaitienės ne
baigtus ruošos darbus. Nešė 
dėjo ir Stepaitiene. Abidvi su 
kosi, tarškėjo.

Po valandos pyragai jau bu 
vo krosnyje. Artėjo vidurna
ktis. Senai buvo laikas Julytei 
grizli namo, bet ji vis nesiry 
žo, gailėjo palikti senutę vie 
ną: žinojo, kad jai išėjus ta 
vei paplūs ašarose. Be to, į 
vairiausių pasakojimų, daugu 
moję gūdžių, priklausiusi, ir 
bijojo eįti viena Tad pasipra 
šė leisti jai čia ir nakvoti.

Julytės noras Stepaitiene 
nepaprastai nudžiugino - ji vi 
są vakarą norėjo pati prašyti 
pasilikti, nes šią naktį vienu 
ma ją baugino. Paklojusi lovą 
pradėjo raginti viešnią gulti 
o pati sakė lauksianti iške
pant pyragų. Bet Julytė nė 
girdėti nenorėjo '•Stepaitienės 
raginimo. Juk ji pyragus ke 
panti, jos pareiga esanti lau
kti. Be to, ji mažiau ir išvar 
gusi, jaunesnė. Ir šiaip dar ji 

darbo turinti: kol susitvarkys 
plaukus nakčiai, tai ir pyra
gai iškepsią.

Abidvi spyrėsi, ginčijosi, 
kol galu gale, Julytė, išprašiu 
si popieriaus plaukams susi
sukti, beveik jėga paguldė 
Stepaitiene į lovą.

Julytei besukant prieš vei 
drodį garbanas, Stepaitiene, 
gulėdama lovoje, pradžioje 
dar šnekėjo, bet netrukus pri 
tilo, apsunko, kol po valandė 
lės jos m.urmėsį pakeitė ra
mus, gilus alsavimas.

Miego Julytė nenorėjo, tad 
susisukusi plaukus parimo ant 
stalo prieš veidrodį. Kiek kar 
tų ji buvo pagalvojusi, kad 
sėdės už šio stalo, kaip jo 
šeinininkė, kaip žiūrės ilgais 
vakarais į Petro akis. Ir štai 
ji sėdi. Bet kur Petras? Ar 
dar gyvas jis? Kodėl nerašo? 
Pažvelgė į veidrodį ir prisi
minė Stepaitienės pasakojimą, 
kaip kadais mergaitės Kūčių 
naktį tamsiam kambary prie 
dviejų žvakių šviesos žiūrė
damos į veidrodį laukdavo 
pasirodant jame mylimojo pa 
veikslo. Julytė net atsiduso: 
- Ak, kaip gera butų jisai pa 
matyti. - Juk jeigu tiesa, tai 
ji turėtų pamatyti, jeigu jai 
lemta būti šių namų šeiminin 
ke. Pabandyti? Bet, ar nesi
juoks Stepaitiene? Pasiklausė. 
Ramus knarkimas sklido nuo 
senutės lovos. Tada ji tyliai 
pakilo, pasirausė lentynoje ir 
suradusi pundą grabnyčių, 

dvi uždegė šalia veidrodžio 
ant stalo. Užputusi žiburį atsi 
sėdo prieš veidrodį ir, akis į 
jį įsmeigusi, sustingo laukime.

Girdėjo kalbant, kad taip 
buriant dažnai piktos dvasios 
bandą trukdyti, kad todėl ne
galima žvalgytis. Prisiminė, 
kad pasirodžius veidrodyje 
žmogaus pavidalui, jam ryškė 
jaut negalina prisileisti visai 
arti, kad nepradėtų smaugti, 
kad reikia greitai užvožti vei 
drodį ir užpūtus žvakes bėg
ti į lovą. Nuo visų tų prisimi 
nimų, baimės šiurpas nugarą 
krėtė, bet noras išvysti Petrą 
buvo stipresnis už baimę. Be 
to, senutės knarkimas didino 
saugumą.

Laikas slinko, nervų įtempi 
mas didėjo, o veidrodyje tesi 
matė ji pati ir dvi žvadių švie 
sos. Po kurio laiko jos min
tys ir dėmesys taip susikaupė 
veidrodyje kad užmiršo viską, 
net save. Ir štai, pačioje įtem 
pimo viršūnėje ji pamatė vei 
drodyje, kaip pamažėl atsivė
rė už jos nugaros trobos du
rys ir jose, tamsioje prieblan 
doje, atsirado aukštas žmo
gaus šešėlis. Iš karto ją su
krėtė drebulys, norėjo pakil
ti, bet sąnariai sustingo, ne
klausė. Kiek pastovėjęs dury 
se,šešėlis pradėjo tyliai artėti. 
Pradžioje išryškėjo žalia uni
forma, paskui veidas - laukta 
sis veidas. Dar sąmonėje bly 
kstelėjo proto spindulys: už
vožti veidrodį, bet akyse pra
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Henrikas Nagys

Žmogaus Namai
Kalnų šaltiniai rytmetį mane pabudins, 
ir mano šuo džiaugsmingai saulėj los.
Paimsiu lazdą ir išeisime abudu 
po akinantį sniegą paklajot.

Iš skambančios miglos iššoks upokšnis, 
ir praklegės pro baltus akmenis, pro mus. 
Snieguotas debesis — šviesi žmogaus svajonė — 
nuplauks į tolimus dangaus namus.

Kaip žalias žiedas prasiskleis po kojom 
nustebęs ežeras. Kaip žemės ašara — skaidrus. 
Jis miega Dievo delne ir alsuoja 
į veidą Jo — žuvėdras ir drugius...

Kalnų šaltiniai rytmečiais pabudins.
Kalnų šaltiniai užmigdys naktim.
Kad amžių taip gyventume abudu 
su saule, ežerais ir debesim!

-.^=====^====í--

Reikšmingi Čikagos Lie
tuviu Kongrese Darbai.
Gautosiomis žiniomis iš JAV 

Amerikos Lietuvių Kongresas 
Čikagoje pasižymėjo savo gau 
sumu ir darbingumo. Jame da 
lyvavo 816 atstovų iš 364 or
ganizacijų per 150 svečių. A 
merikiečių spauda pažymi, 
kad juo gyva susidomėjimą 
parodė ne tik Amerikos lietu 
viai, bet ir JAV vyriausybė 
su atsakingais politikais. Kon 
gresui sveikinimą per vice-mi 
nisterį D. B. Lourie atsiuntė 
pats JAV prezidentas Eisenho 
werís ir valst. sekretorius 
Dulles, be to, sveikinimus at
siuntė atstovų rūmų pirminiu 
kas J. Martin, senato daugu
mos vadas senat. Knowland, 
demokratų partijos centro ko 
miteto pirmininkas Mitchel ir 
visa eilė kitų, iš viso 25 sena 
toriai ir atstovų rūmų nariai. 
Kersteuo komisijos faktiškasis 
medžiagos rinkėjas Will Allen

vai domisi ALT veikla. «ALT 
turi nuopelnų, kuriais mes vi 
si galime didžiuotis», kalbėjo 
pasekretoris. Lietuviai ir lie
tuviško kilimo amerikiečiai 
yra keleriopu būdu pasireiškę 
šiame krašte ir prisidėję prie 
JAV kūrybos. Jū menas ir dva 
sinis įnašas praturtino ^ameri 
kiečių kultūrinį gyvenimą. Pa 
reiškęs pasigėrėjimą A. Olio 
nuopelnais ir nurodęs, kad 
taip pat pirmojo amerikiečių 
cento kūrėjas V. Baronas yra 
buvęs lietuvis, toliau pažymė 
jo, kad ir didis lietuvių patrio 
tas prezidentas Smetona yra 
miręs tame krašte.

Pareiškęs pasigėrėjimą lie

tuviu tautos pasipriešinimu 
komunistinei tirnn’jai ir sėk
minga ALT veikla, ypač ame 
rikiečių visuomenę s.ipažinrii 
nant su bolševiku priespau
dos metodais, pabrėžė, kad 
susirinkusieji, kaip ir visi 
Amerikos lietuviai, yra pūdė 
ję išlaikyti gyva Nenriklauso 
mos Lietuvos mintį. Lietuva 
tikrai nėra pamiršta, kalbėjo 
vicemin. Lourie. JAV bės ge 
rai prisimena, kaip susikūrė 
Pabaltijo valstybės. Buvo ti
krai džiugu stebėti, kaip tos 
respublikos augo ir klestėjo. 
JAV nepripažino ir nepripa 
žins Pabaltijo užgrobimo. Ja n 
1940 m. tuometinis valstybės 
sekret. Summer Welles pas
merkė jų okupaciją. Ir visa 
JAV tauta smerkia plėšikiškus 
okupantų veiksmus.

♦ ♦♦ + ♦♦ ♦♦ ♦♦ ♦♦ ’

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

dėjo temti, pasidarė sunku. 
Paskui pajuto, kaip stiprios, 
rankos ją apkabino, pamatė, 
jau ne veidrodyje, kaip ties 
ja lenkiasi Petro veidas, pa
juto šiltą kvapą prie savo lū
pų - ir viskas užgęso. 
Atsipeikėjo lovoje. Stiprus iš 
kepusių pyragų kvapas skvėr 
besi į nosį, o nuo stalo pusės 
tiesiog į ausis lindo minkšti 
Petro žodžiai:

— Diena iš dienos laukiau 
atostogų, todėl nerašiau, no
rėjau didesnį džiaugsmą pada 
ryti. Bet traukinys pavėlavo, 
kol parėjau - ir po vidurnak
čio. Per langą pamačiau July 
tę sėdinčią, beldžiausi, nieks 
neatsiliepė, maniau tyčia. Du 
ris radau neužsklęstas ir įė
jau.

Julyte pramerkė akis - Pe

tras su motina sėdėjo už sta
lo ir, dideliais kąsniais ryda
mas pyragą, aiškinosi. Akimir 
ką supratusi, kas jai buvo nu 
tikę, Julytė ir vėl užsimerkė* 
Taip gera buvo Petrui neži 
nant pasmaguriauti jo žodži
ais. •X.

Kai paryčiais Julytė Petro 
lydima grįžo namo, mėnulis 
buvo nušvietęs tik ką balta 
marška apsidengusius laukus. 
Spindėjo dangus ir žemė, 
spindėjo ir Petro su Julyte 
akys. Vieškeliu čiuožė rogės, 
skambėjo varpeliu. Stebuklų 
naktis atsivėrė visoje savo 
grožybėje.

— Skubėkim, - paragino Pe 
trą Julytė, - tėvai dar nebus 
išvažiavę, suspėsim ir mes į 
Piemenėlių Mišias.

susirinkusius pasveikino lietu 
viškai žodžiais «Brangūs drau 
gai. gerą dieną», pažymėda 
mas, kad nusikaltėliai bolševi 
kai turės atsakyti prieš pa
saulio teismą. Kersteno svei 
kinimas buvo sutiktas tiesiog 
griausmingais plojimais. Gra 
žią kalbą pasakė ir kongreso 
narys Ray J. Madden. Min. P. 
Žadeikis savo sveikinime 
smulkiau nusakė Lietuvos pa 
siuntinybės ryšį su JAV vy
riausybės įstaigomis ir jų pa 
lankumą Lietuvos laisvės by 
lai.

Vicemin. Lourie žodis. Vals 
tybės pasekretoris Donald B. 
Lourie. atvykęs kongreso pas 
veikinti JAV vyriausybės va? 
du ir pasidžiaugęs, kad jam 
tenka didelė garbė perduoti 
tiek valstybės sekretoriaus J. 
F. Dulles asmeninį sveikini
mą, tiek prezid. Eisenhowerio 
linkėjimus ALT-bai, pažymė
jo, kad JAV prezidentas gy-

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.
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Ar jau įsigijai rašytojos K. Pažėraitės idomų roma

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

Mūsų Lietuvos» redakciją.

V I C - M A LT EM A
PRODUTO DA CIA. PROGRESSO NACIONAL

Madeiras do Brasil

PERES 8c PRANAS LTDA.
I Importação — Exportação
j Raštinė: - Av. Churchill, 94 - "l.o and. - sala 1110
* Rio de Janeiro - Fones: 52-0229 e 32-6265
1 Em Minas Gerais:
1 Peres & Cia. Ltda. - Leopoldina - R. Providencia. 71 

Jother Peres de Resende - São Pedro dos Ferros
. Amadeu Cesar Machado - Nanuque, Minas

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 - BALDŲ SANDĖLĮ.
AV. DR. GIACAGLINI, 71-C — V. ALPINA.
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jíprmdys & Cia industria e Comercio de Calçados
UODĄP A R D

São Paulo

Rastinės Darbai ir Teisiniai Patarimai

JARDIM RIVIERA
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Santo Amaro 
baus grožio gamta 
18 klm. nuo. Praça da Sé, 
dviejų Ažerų. Puiki

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

São Paulo

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS.
balso grynumas, skambumas

Sprindys 8c. Cia — Largo S. Jose 1,
Kaip niekur kitur, prieinami:-) ilsiomis kainomis.

Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui

tTDA

S. ECIALYBÊ BATU: vyrams, moterims, 
panelėms, futbolistamš, vaikams...

Rua Javaés, 719

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»
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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.

MEKANIKOS DIRBTUVE
BU

r.!J

»R 
EM

mana nnain 
C»Ei

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

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

išsimokėtinai.

LEONAS VARNAÜSKAS
Telefonas (recados) 3-0707

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

SiMis. i L».

apylinkėje - nucsta- 
sveikas klimatus, t-k už 

geras kelias, tarp 
nroga dabar įsigyti žemės 

sklyną su mažu įnešimu ir ilgalaikiu išsimokėjimu 
— 100 mėnesių.

Reikalingų informacijų gauti tik pas vienintelį ^anv- 
tini šias žemes pardavinėti mūsų tautieti Kaz\ 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 laivėliąls

ÍAO JOIPGIE y t

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.

MATELIONISJORGE
KRAUTUVĖS:

Rua São Caetano, 526
Fone 35-3260

Rua São Caetano, 510
São Paulo

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

ÍCMaWjT CAKIDÊH2IÍ LTDA.ĮKURTA 1890 META-,S

3967

VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS 

L I N D O Y A

Caixa Postal 
SÃO PAULO

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINTOJAI
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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

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

dos naudokite ’
RUA DINO BUENO, 795 a 835
TELEFONES: 51-4019 e 51-2223

vien-
Visa-
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LIETUVOS NACIONALII
MARTYNO MAŽVYDO BIBLI

AV. ZELINA, 706 — CAlXA POSTAL, 371 — SÃO PAULO

BAIGĖ KOLEDŽUI

Nardis Antanaitis, Jono ir El. 
Antanaičiųsūnusgruodžiomėn 
baigė koledžių.Taipatšiais me 
tais Nardis baigė anglų kal
bos kursus, veikiančius prie 
«União Cultural Brasil - Esta 
dos Unidos». Pažymėtina, kad 
N. Antanaitis šį kursą savo 
klasėje baigė pirmuoju moki
niu, gavo premiją. O visoj 
mokykloj išėjo antruoju mo
kiniu. Tolimesnis Nardžio nu 
matomas kelias yra Politech 
nikos fakultetas.

Taip pat N. Antanaitis yra 
moksleivių ateitininkų S. Pau 
lo kuopos vadovybėje - jos 
pirm-kas. Linkime sėkmingai 
kopti į aukštąsias mokslo vir 
šunes.

Į MOKSLĄ.

Nardis Antanaitis.Atostogų metas. Baigusieji 
pradžios mokyklas, tėvams 
patariant, turės apsispręsti, 
pasilikti namuose, eit kur nors 
bevik pusdykiai dirbli, nes ne 
turiehtiems keturiolika metų 
darbo departamentasneleidžia 
fabrikuose bei įmonėse dirbti. 
Kitas kelias - tai mokslas. Tie 
sa, nemaža pasirenka tuoj 
praktiškas specialybes, įsto
dami į kurią nors amatų mo
kyklą, ir po vieno kito meto 
pramoksta kurio nors smato. 
Tačiau yra gaila, kad ir ne
maža gabių mokinių, kurie 
pirmaisiais mokiniais galėtų 
būti gimnazijose, koledžiuose 
bei universitete, paliekami 
namuose, arba nusiunčiami 
amatų "mokyklon. Šiandien 
mums lietuviams svarbu yra 
kuo daugiausia turėti su aukš

tu mokslu žmonių. Mes žinom, 
kad lietuviai yra geri darbi
ninkai, neblogi prekybininkai, 
sugebą darbu prasimušti.

Tačiau šiandien reikia 
mums lietuvių iškilusių į 
mokslo viršūnes. Kur jų gau
ti? Kaip Lietuvoj visa šviesuo 
menė yra ūkininkų ir darbi
ninkų vaikai, taip ir čia turi 
būti. Lietuviškoji visuomenė 
privalo atrinkti gabiuosius 
talentus ir sudaryti sąlygas 
jiems mokslo siekti.

Apie tai turėtų būti plačiau 
kalbama organizacijų susirin 
kimuose, sudaryti kultūriniai 
fondai gabiesiems mokiniams 
paremti.

Pažymėtina, kad seselės 
prančiškietės šia kryptimi ei 
na. Nors pati gimnazija iš mo 
kinių gaunamų pajamų nesu
veda galo su galu, tačiau ga 
biems ir negalintiems šiuo me 
tu užsimokėti, sudaro sąlygas, 
kad galėtų tęsti mokslą.

Kodėl viena, ar kita orga
nizacija negalėtų globoti vie 
ną kitą mokinį - studentą. Mū 
sų likimas priklauso žymoj 
daly, kiek įstengsime išsiau
ginti lietuviškosšviesuomenės.

NAUJUS METUS 

organizuotai sutiks šiais me
tais tik L. K. Bendruomenės 
choras, gimnazijos salėje, V. 
Zelinoje. Kitos organizacijos 
sutikimo neruošia.

GRĮŽO ATOSTOGOMS

Mažosios seminarijos auklė 
tiniai: Algirdas Bortkevičius, 
iš Roque. Ernestas Skurkevi 
čius ir Arlindas Smilgevičius 
- iš Aparecidos, Bajariunas iš 
Minas Gerais, Mečislovas Va 
liukevičius-iš Rio de Janeiro 
arkivyskupijos seminarijos, 
passavo tėvelius, gyvenančius 
São Paulyje, praleisti vasaros 
atostogų.

Klierikas M. Valiukevičius 
ateinančiais metais baigs se
minariją ir apie liepos mėn. 
bus Įšventintas kunigu. Pirma 
sias iškilmingas mišias laikys 
Vila Zelinoje. Ta proga Vila 
Zelinon atvyks daug svečių 
tiek iš S. Paulo, tiek iš Rio 
de Janeiro. Reikia tikėtis, kad 
lig to laiko ir bažnyčios de
koravimo darbai bus jau ge
rokai pasistūmėję pirmyn. Iš 
Bragancos pas savo tėvelius 
sugrįžę gimnazistui Šarūnas 
Abraitis, Danutė Bortkevičiū 
tė, V. Navickas, einąs pirmu 
mokiniu savo Klasėje.

— Sausio mėn. vestuviniai 
varpai skambės: T. Karsoko-

vui su Helena Vinokurovaite, 
Julio Segala su Julia Burbai 
te, Leonidui Bajorinui su Ja- 
vygs Klimaite, Petrui Vytautui 
Bareišiui su Aldone Kuzmai- 
te, Walteriui Bacevičiui su 
Birute Genevičiūte.

MOKSLEIVIU VASAROS 
STOVYKLA

šiais metais bus sausio mėn. 
antroj pusėj. Norintiej daly
vauti prašomi užsirašyti iš an 
ksto pas kun. P. Ragažinską. 
Nuo stovyklautojų priklausys 
ir vietos bei patalpų parinki 
mas.

— Praėjusi sekmadienį sve 
čįas iš Urugvajaus kun. prof. 
J. Venckus S.J., Maldos Âpas 
talavimo susirinkime įdomiai 
papasakojo apie Montivideo 
lietuvių gyvenimą.

— Gruodžio mėn. 28 d. VI 
la S. João (Vila Emoj) mirė 
Juozas Litvaitis, 43 metų am
žiaus, kilęs iš Višakio Rūdos, 
Mariampolės apskr.. Mirė štai 
giai. Nuliūdime paliko žmoną 
Ona, sūnų Juozą Povilą, sese 
rį Marcelę, brolį Stasį.

Septintos dienos mišios eg
zekvijos bus 4 d. sausio, pir
madienį, 7 vai. V. Zelinoje. 
Gimines ir pažįstamus kviečia 
atsilankyti.

NORINTIEMS STOTI GIMNA 
ZIJON

pranešame, kad nuo sausio 
mėn. 8 d. seselių pranciškie- 
čių gimnazijoje Vila Zelinoje 
prasidės paruošiamosios pamo 
kos (curso de admissão). Eg 
žarniniai gimnazijon bus vasa 
rio mėn.

— Kalėdų naktį V. Zelinoj, 
bažnyčion buvo susirinkę 
daug žmonių. Gražiai giedo
jo L. K. Bendruomenės cho
ras kalėdines giesmes, ypač 
gražiai skambėjo Čiurlionio

«Piemenys»...
sakė svečias iš Urugvajaus 
Pr. kun. Dr. J. Venckus S. J.

MOKSLEIVIAMS ATEITININ 
KAMS

pranešama, kad susirinkimas 
įvyks per Naujus Metus antrą 
vai. po piet. Susirinkikam 
kviečiami ir kiti lietuviai mo 
kslėiviai.

— L. K. Bendruomenės cho 
ras ruošiasi visu smarkumu 
tradiciniam koncertui, kuris 
bus 20 d. vasario Vila Zelino 
je. Tarp naujų repertuare da 
lykų bus Meno Daina, maršas 
iš Wagnerio operos Tannhau 
ser ir visa eilė kitų įdomių 
dainų.

— Sausio mėn, 31 d. Ben
druomenės choras pakviestas 
giedoti mišias Moinho Velho 
parapioj, bažnyčios bokšto 
šventinimo proga. Mišias lai
kys J. Em. São Paulo kardi
nolas.

REIKIA MOTORO?
Parduodamas trijų arklių 

jėgos, monofazico, motoras. 
Kaina prieinamiausią. Teirau 
tis šiuo adresu: Rua Trėsė, 243 
Quinta das Paineiras.

SKUBIAI parduodama ma
šina OVERLOCK marka «YA- 
MATO». Teirautis: Rua da 
Primaveia. 4 -. V. Beloje — 
Sekmadieniaies.
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PRAÇA SÃO JOSÉ; 1 - V. ZELINA — S. PAULO
A

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 
NAUJANYBIŲ

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų, 
įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių- 
fogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir

Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA
ISSIMOKEJ1MUI.

t. t..

Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.
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Clínica Dentária Popular 

“J5ãi) Ilidas TEadcu”
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

inn
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Registrado no C. R. C. sob o n.o 551

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.

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

| Aberturas de firmas
§ Encerramentos de firmas 
j Transferencias de firmas 
i Contrat. na Junta Comercial 
| Distrat. na Junta Comercial 
g Escritas Fiscais 
I Escritas Comerciais
I HORÁRIO das

Contratos de locação 
Cartas de Fiança 
Requerimentos 
Balanços * 
Alvarás divá|sos 
Seguros de Fogo e 
Seguros de acidentes

8 às 19 horas.

Reikalingas advokatas byloms vesti?

Nieko nelaukdamas kreipkis į 

Advokatą Decio Farias
Raštinė: R. Santa Teresa, 28, 6-to and. salas 604 ir 605. 

{kampas Praça da Sé) Fone: 35-8240 ir 32-0064

• — Kerenškis nereiškia pre 
tenzijų į baltus. Nuvertus Ru
sijos carą, trumpą laiką į sa 
vo rankas buvo paėmęs Ke- 
renskis. Jis bandė sukurti de 
mokratinę Rusija, bet po kiek 
laike buvo bolševikų smurtu 
nušalintas. Kerenskis pasitrau 
kė į užsienį ir ten dirba Ru 
sijos išlaisvinimo darbą, sten 
gūamasis sujungti visas Rusi 
jos emigrantų grupes į vieną 
galinga antibolševikinę organi 
zaciją. Gautosiomis žiniomis, 
prieš paskutinį kartą vykda
mas į Europą, jis yra kalbė
jęsis su V. Sidzikausku, LLK 
pirmininku, kurį dar kartą pa 
tikrino, kad tiek jis, tiek jo 
bičiuliai laiko lietuvių, latvių 
ir estų tautas jau esant apsis 
prendusias ir į jas ne tik ne
reiškia, bet ir ateity nereikš 
jokių pretenzijų. Paskutinės 
jo kelionės po Europą tiks
las buvo apjungti rusų ir į 
Sovietų Rusiją inkorporuotų 
tautų politines organizacijas 
bendrai akcijai. Kerenskio 
pareiškimu, iš jo apjungtų 16 
politinių srovių ar organizaci 
jų 7 esančios rusų, o kitos 9 
- kitų: ukrainiečių, gudų, arme 
nų etc. Lankydamasis Pary
žiuje ir Vak. Vokietijoje, jis 
detaliau paaiškino apie jo ats 
tovaujamųjų politinių organi
zacijų nusistatymą dėl Rusi
jos ateities sunaikinus komu
nizmą ir dėl ukrainiečių, gu 
dų, gruzinu ir kitų politinių 
aspiracijų, būtent - kad Rusi 
ja butų ne centralizueta, o 
laisvų tautų federacija su tei 
se ją sudarančioms tautoms 
laisvai apsispręsti ir net atsis 
kirti, bet tik po išlaisvinimo 
iš komunistenio režimo ir lei 
džiaut laisvai pasisakyti už 
ir prieš.

- VILA BELOJE «Mūsų 
Lietuvą» galima gauti Kaz
lausko restorane, Verbenas ir 
Saudades gatvių kampas.
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