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TAUTIEČIAI!
Sovietų imperijos diktatoriai
stengiasi visomis priemonė
mis išnaikinti musų tautą. Ge
rai žinodami, kad be savitos
kultūros nėra ir negali buri
atskiros tautos, komunistai su
galvojo «tautinės formos ir
socialistinio turinio» formulę,
kuri turi pridengti didžiarusiška dvasia persunktas pa
vergtoms tautoms peršamas
bolševizmo idėjas. Tai, ko
spaudos draudimu nepavyko
pasiekti rusų carams, dabar
bando įgyvendinti komunistų
partija.
Jeigu likusieji krašte yra
priversti savo tikrąjį galvoji
mą ir troškimus slėpti giliau
savyje, jeigu kiekvienas tau
tinis pasireiškimas yra visa
valstybės galia slopinamas,
tai juo didesnė pareiga krin
ta mums, gvvenantiems lais
vėje, puoselėti savąją kultū
rą, kuri niekieno nevaržoma
gali ir toliau klestėti. Iš kitos
betgi pusės, mūsų "uždavinys
negali apsiriboti vien tik sa
vo kalbos, tradicijų bei papro
čių išsaugojimu. Mūsų parei
ga - būti mūsų tautos kančių
W t : ir jos nepalaužiamo noro at-s
Rauti savąją laisvę skelbėjais.
Mes negalime būti abejingi,
ar lemiamą valandą Lietuva
bus visų užmiršta Sovietų im
perijos dalis, ar jos vardas,
jai padarytas bolševikų smur
tas ir jos laisvės troškimas
bus žinomi visame pasaulyje.
Tiems uždaviniams įgyven
dinti prieš ketverius metus
VLIKas išleido atsišaukimą į
lietuvius, esančius užsienyje,
kviesdamas juos organizuotis
į pasaulio Lietuvių Bendruo
menę. Jai turėtų priklausyti
kiekvienas lietuvis, nepaisant
jo pasaulėžiūros, politinių nu
sistatymų ar pilietybės. Bet
toli gražu jos pilnas organiza
vimas dar nėra užbaigtas.

Daugelis lietuvių dar tebesto
vi nuašaliai. kiti tiesiog šali
nasi nuo musų Bendruomenės.
Mes turėtume bendrus lietuvių
namus statyti visiems lietuvi
arus, gyvenantiems laisvaja
me passulyje.
Tačiau PLB įsisteigimas
nereiškia, kad joje turėtų iš
tirpti įvairios organizacijos.
Atvirkščiai, atskiros organiza
cijos turi būti PLB nešėjos ir
sudaryti jai užnugarį bei nu
garkaulį. Jos turėtų užpildyti
ir tas spragas, kurias tokia
bendrinė organizacija, kaip
PLB, savo veikloje palieka.
Kaip kiekviename valsčiuje
veikia įvairių įvairiausios
draugijos, sambūriai, taip kie
kvienoje
apylinkėje turėtų
aktyviai reikštis Įvairios dra
ugijos, sporto rateliai, chorai
etc.
Žengdami i PLB pęnkerių
metų sukaktuvinius metus,
dar glaudžiau ir aktyviau jun
kimės Į tą lietuvišką bendruo
menę, kuri sudarytų išeivijai
lietuvybės atsparą. Ne visur
lietuviu gyvenamose.valstybė
se yra sukurtos kraštų valdy
bos. Tãi kliudcGbrganizuoti ir
PLB seimą ar vyriausią valdy
bą, kurie mūsų tam lietuviš
kam namui butų lyg stogas.
Tai, mieli Broliai Sesės, visi
vieningai stokime j darbą, bū
kime aktyvūs ir ryžtingai bai
kime realizuoti PLB. Tik šiuo
keliu veikdami, sukūrę galin
gą ir veiklią PLB organiza ei
ją, mes galime tikėtis tautiniu
požiūriu įprasminsią savo eg
zistenciją emigracijoje ir ne
žūsiu atkursimai demokrati
nei Lietuvai.
Tebūnie 1954 metai mūsų
išeivijos istorijoje atžymėti
PLB Seimo metais!
K. Žalkauskas,
LIT Valdytojas
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savo propagandą kreipia į
žemės darbininkus.

Mokslo kongresai
São Paulyje.
Sąryšyje su São Paulo mi
esto 400 metų sukaktuvėmis
įvyks visa eilė mokslo kon
gresų, suvažiavimų.
Vasario mėn. 19-25 d. De

šimtasis Tarptautinis Mokslo
Organizacijos kongresas.
Kovo mėn. 21-27 tarptauti
nis rašytojų kongresas. Taip
šiomis dienomis bus ir tarp
tautinis teatro kongresas.
Balandžio mėn. 3-10 veteri
narijos kongresas Balandžio
mėn. 5 11 d. agronomijos kon
gresas. Bal. 26 d. - 2 gegužės
Chirurgijos kongresas
Taip pat tomis pačiomis
dienomis bus inžinierių abie
jų Ameriką suvažiavimas.
fYYYYYY
^YYYYYVYYYY^ry-YVYYYYYYYYYV'
YYYYvvnnrYYYYYVYY^nrrYYyn
lAAAAAA
I AAA AAA AAAAAAAAAAAAAAAAAA.
AAAAAA AAAAAAAAAAAA AAAAJ
Tarp kitų kongresų bei su
didatuosis į prezidentus Ši važiavimų dar pažymėtina ar
chitektų, juristų, sociologų,
toks yra A'dhemaro planas.
proto higienos, vėžio, antropo
logijos,
universiteto lektorių,
— Praėjusią savaitę São
tarptautinės
teisės, tarptauti
Paulo savivaldybės atstovai
rinko šiems metams prezidiu nės filozofijos, ekonomijos,
mą, kurios rinkimus laimėjo tarptautinio folkloro, istorijos
adhemaristai balsų santykiu ir kiti kongresai.
Socialprogresistų
partija i9:25. Šie rinkimų daviniai vi
Liepos mėn. 26 30 bus tarjau išstatė savo kandidatą į siems buvo didelė staigmena. patautinis skautų suvažiavi
S. Paulo estado gubernatorius.
Matyt adhemaristai jau iš mas - stovykla.
Juo parinko Adhemar de Bar anksto kuriuos atstovus pa
Be to, dar bus įvairiausių
ros, social progresistų parti traukė savo pusėn.
sporto rūšių, per ištisus me
jos pirmininką.
Taip pat ir iš kitų valsčių
Rinkimai bus šiais metais pranešama apie progresistų tus, sporto kampijonatai.
spalių mėnesį.
São Paulyje 1954 m. bus
laimėjimą. Sis Adhemar de
Kitos partijos, kartu su guber Barros veržlumas kitoms par daug judėjimo, daug turistų
natoriumi Garcez dar nėra ap tijoms kelia rimto susirūpini iš įvairių pasaulio kraštų.
sisprendusios. Tikimasi, kad mo.

Irazilikie.

Adhemar dė Bar
ros vėl kandidatas.

prieš Adhemar de Barros bus
pastatytas vienas visų kitų
— Luiz Carlos Prestes, Bra
partijų, nes priešingu atveju zilijos
komunistų vadas išlei
Adhemar de Barros išeitų nu do atsišaukimą
į Brazilijos
gatėtoju.
te
gyventojus
ragindamas
jėga
Adhemar de Barros tikslas
yra būti išrinktam Brazilijos nuversti esamą tvarką. Įdomu,
prezidentu. Bet kelias į Cate kad manifeste garantuoja, kad
te yra tikriausias laimėti São Brazilijos kapitalistams nebus
Paulo gubernatoriaus rinki atimtas jų turtas, bankai, fa
mus. 1955 metais atsisakytų brikai ir kt..
Komunistai dabar daugiau
gubernatoriaus pareigų irkan

SPORTAS
Šias metais į švento Silves
tro bėgimus, dienraščio «Ga
zeta» iniciatyva buvo sukvies
ti patys geriausieji ' pasaulio
bėgikai Pirmąją vietą laimė
jo Marotono bėgimo nugalė
tojas čekoslovakas Emil Zato
pek,
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Bêgimai Pacaembü
stadione
Sausio 6 d. Pacatmbū sta
dione buvo suruoštos bėgimo
lenktynes, kuriose dalyvavo
pasaulinio garso bėgikai, ku
rie čia. dar buvo užsilikę nuo
31 «!. gruodžio, šv. Silvestro.
Programoje
buvo bėgimai
1500 metrų, trijų, penkių ir

dešimti kilometrų.
1500 metrų nugalėtoju liko
Suomijos bėgikas Umare Tai
pale nubėgdamas per 3 minu
tęs 59.7 sekundės, antra vie
ta teko argentiniečių! Juan
.Miranda, per 3 minutes 59,9
sekundės; trečioj vietoj atbė
go brazilas L G. Rodrigues
per 4 minutes 1,4 sekundės.
3000 metrų bėgime pirma
vieta teko argentiničiui Os
valdo Soares nubėgusiam per
8 minutes 49,5 sekundės, an
troj vietoj - belgas Lucien
Theys per 8 minutes 50,8 se
kundės; trečia brazilui Bene
dito Paulo, per 9 minutes 7,3
sekundės.
5000 metrų pirmuoju atbė
go jugoslavas Franjo Mihalich
per 14 minučių 54,5 seeundes
antra vieta teko čiliečiui Jay
me Corrėia, per 15 ninučių
18,7 sekundes, trečioj vietoj
brazilas L. G‘ Rodrigues per
15 minučiii si,7 sekundės.
10.000 metrų nugalėtoju E
mil Zátopek, čekoslovakas at
bėgęs per 30 minučių 9 se
kundes. antruoju atbėgo vo
kietis Horman Eberlei atbė
gęs per 31 minutę 32 sekun
des, trečia vieta teko argentiniečiui Antonio Nunes, per
32 minutes, 13,3 sekundes.
Bėgimų pažiūrėti buvo su
sirinkę daug žmonių. Sporto
federacijos kašen įėjo 250 tu
kstančių kruzeirų.

Pasauly
Prancūzijos
vyriausybė

išvengė

METAI

VII

D.
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Laniel kabinetas gavo 319 pri
eš 249 balsus pasitikėjimą.
Numatytą Europos Gynimo
Bendruomenės
užtvirtinimą
parlamentas pradės diskutuo
ti po Berlyno konferencijos.

Italijos
vyriausybė atsistatydino. Prie
žastis - valdančios partijos

vidujiniai
nesutarimai del
vidaus politikos. Taip pat no
rimą, kad vyriausybėn įeitų
daugiau partijų ir kad tautoje
turėtų platesnę atramą.

Rusai
/

sutinka derėtis su ameriko
nais del atominės energijos
kontrolės, paimant pagrindu
pasakytą prezidento Eisenhowerio kalbą pasakytą 8 d.
gruodžio Jungtinių Tautų Or
ganizacijos susirinkime.

Sausio mėn. 25 d.
keturių didžiųjų konferencija
politikos stebėtojų tarpe ne
kelia nei didelio pesimizmo,
nei didelių vilčių. Paskutiniu
metu pastebima, kad Krem
lius darosi nuolaidesnis.

Egipto - Turkijos in
cidentas
Egipto vyriausybė pranešė
Turkijos vyriausybei, kad -at
šauktų savo ministerį. Turki
jos spauda rašo, kad Egiptas
yra daugiau palankus Rusijai,
o Turkija - vakarams. Egipto
vyriausybės galva pareiškė,
kad Egiptas betkokio konflik
to metu pasiliks neutralus.
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Lietuviu skaičius Jungi Amerikos
valstybėse
Prof. K. Pakštas

Lietuviuose labai yra papli
tęs būdas savo padermę sus
kaičiuoti pasiremiant objekty
viu pradu. Mes dažniausiai ir
neklausiame, kuo save žmo
gus laiko ir kur kreipia savo
tautines simpatijas. Mes tik
sužinome, kad jo vienas ar a
bu tėvu buvo lietuviai, tai mes
ir užskaitome žmogų lietuviu.
Šisai skaičiavimo būdas mums
labai patogus, nes daug dau
giau lietuvių surandame pa
saulyje. Vien Jungtinėse Vals
tybėse tuo būdu mes galime
priskaičiuoti net 6 0 tūkstan
čių lietuvių, ar net truputį
daugiau. Šie lietuvių kilmės
žmonės beveik visi moka tru
pučiuką ir lietuvių kalbos, ga
ii pasikeisti keletą reikalin
giausių sakinių.
Kitas skaičiavimo būdas yra
subjektyvus, tai yra subjek
tui paliekama laisvė ir inicia
tyva pasisakyti savo tautinę
priklausomybę. Šitą būdą vai
toja Amerikos statystinių cen
zų valdininkai Kai jie suraši
nėjo gyventojų tautybę 1940
m., tai rado Jungtinėse Vals
tybėse apie 270 tūkstančių
lietuvių gimusių Lietuvoje ir
jų vaikų gimusių Amerikoje.
Bet toji statistika neapėmė
vaikaičių, tai yra trečiosios
kartos, kurios tik labai maža
dalis bemoka lietuviškai. Per
mokyklas, spaudą ir visais ki
tais budais Amerikoje gimę
įvairių tautų vaikai labai sti
priai veikiami kalbėti tik an
gliškai ir laikyti save vien a
merikiečiais, be jokių priedų.
To viso pasėkoje dabar bus
belikę nepilni 20 tūkstančių
Amerikoje gimusių lietuvių,
kurie savo gimtąją kalbą be
laiko lietuvišką. Gal apie pu
sę skaičiaus dalyvauja dar
lietuvių organizacijose an
šiaip lietuviškoje visuomenė
je. Spauda, kalba, organiza
cijos labai žymia dalimi re
miasi Lietuvoje gimusiais. O
kiek gi jų yra Jungt Ameri
kos valstybėse? Lietuvoje gi
musių (bet jų dalis, gal net žy
mi, yra Lietuvos žydai) čia
buvo: 1930 metais - 193 tūks
tsnčiai 606; 1940 m - 165 tu

kstančiai 606; 1950 m. - 147
tūkstančiai 765. Lietuvos pilie
čių 1940 m. buvo 86 tūkstan
čai 892.
Dar gali būt keliamas klau
simas: kuri dalis iš 270 tūks
tančių surašytų lietuvių Ame

Prof. K. Pakštas
rikoje bent truputi dalyvauja
ar bent pasirodo lietuviškoje
visuomenėje ar jos viešuose
parengimuose? Lietuviškų pa
rapijų narių ar tik pripuola
mų jų bažnyčių lankytojų apy
tikriai bus apie 160 tūkstan
čių. O gi katalikų Bažnyčiai
nepriklausančiu, bet protar
piais pasirodančių, gali būti
iki 80 tūkstančių, taigi viso
labo 240 tūkstančių, skaitant
kartu su mažais vaikais. Ki
tų gi jokia lietuviška įtaka
nebepasiekia.
Veikliu lietuviu negalima
laikyti tokių, kurie neskaito
jokio lietuviško laikraščio, Re
miantis šiuo pradu, veikliais
lietuviais galėtume taikyti ar
ti 90 tūkstančių lietuvių (vai
kų iki 16 metų neskaitant)
Šita skaičių sutartinai nusta
tėme karta ilgiau bešnekėda
mi trijų politinių grupių keli
ilgamečio patyrimo lietuvių a
merikiečių spaudos uarbinin
kai, kiekvienas jų redagavęs
seniau, ar dabar,* ne vieną
laikrašti, bet du ar tris. Po
ilgesnių diskusijų prieita ben
droš nuomonės, kad lietuviš

Balys J. Arūnas

Mielas s sitikimas
KAI RUOŠIAUSI važiuoti
Kanadon, tai jos karališkoje
atstovybėje abiems kumščiais
daužiau savo plokščią krūtinę
ir rinktiniais žodžiais žadėjau
būti pavyzdingas pilietis, nuo
lankus valdžiai, o svarbiausi
ai daboti save ir kitus, kad
lietuviškose jakuose įsišakni
jęs vaišingumas dar daugiau
subujotų indėnų žemėje. Ir,
gerbiamieji, savo pažadą kie
tai laikau, nors kartais ir sun
koka. Žinoma, tokie įsipareigo
jimai, atvirai tariant, nelabai
darniai siejasi su mano asabi
niais polinkiais įgytais Aukš
tuose Šančiuose Bet ką dary
si, gyvenimas žiaurus, kaip
sakramentu pašventinta nuo
sava žmona.
Taigi, va, gerbiamieji, aną
dieną kiūtinu tokiu Dundas
stritu ir kažin kaip tiek dži
augsmo ir jaunystės lakumo
širdyje. Tarsi tik iš pirties bū
turn išėjęs. Na, kur tu žmo
gus džiaugsme nesimaudysi
tokią dieną! Dangaus vidury
je, pūkinių debesėliu apsupta,
šviečia saulutė. Medžių šako
se kabo auksiniai lapai. Gat
vės grindinyje mėtosi vėlyvie
ji agurkai, prie telefono stul-

po jazminų aromatą skleidžia
neaiškios formos dėžė, iš ku
rios kyšo jaučio uodega. Jau
natviškos energijos kupinos
skersai gatvę tolydžio šmėkš
teli žvynės. Ant namo laiptų,
gerbdamas kitų laisvę ir my
lėdamas švarą, katinas valo
savo kailį. Tarsi norėdamas
papildyti visos tos idilijos sal
dybę. atrieda rausvas tramva
jus. Toksai rausvas, kaip ka
daise mano širdies karpos Apolonijos, - veideliai.
Taigi tasai tramvajus susto
ja priešais mane. O aš nė ne
manau važiuoti. Pagaliau, die
vai žino, ko jis sustojo, gal
kiti žmonės norėjo važiuoti.
Bet ne tai svarbu Vos, sakau,
sustojo tasai tramvajus, kaip
dvi žvynės, tokios, brač, gero
sudėjimo, tuojau prie pirmuti
nių ratų. Iš karto kiek palai
žė alyvos, o paskui ėmėsi vi
sai rimtai ašis griaužti! Na,
pamaniau, čia jau skandalas.
Žmonių gyvybėms grasina, ka
raliaus turtą naikina.
- Ponas, - šaukiu tramva
jaus šoferiui pro atdaras du
ris, - greičiau spausk! Žvynės
tamstos karui ašis pylavoja!
O tasai ponas, matyt, nesu

Gražina Tulauskaitė

kus laikraščius prenumeruoja
ar perka apie 36 tūkstančius
senosios išeivijos žmonių ir
apie 9.000 pokarinių tremti
nių, taigi kartu apie 45 tūks
tančius, ogi prenumeruojamas
laikraštis skaitomas vidutiniš
kai dviejūžmonių, dažniausia
vyro ir žmonos. Taigi mūsų
periodikos skaitytojų susida
rys apie 90 tūkstančių. Seno
sios kartos jaunieji savų lai
krašči ų beveikneskaito, tačiau
pasitaiko retų išimčių. Naujo
sios, pokarinės, ateivijos jau
nimas, žymia daiima, gal apie
pusę, dar tebe skaito savus
laikraščius.
Lietuvybės išlikimui reikš
mingais žmonėmis tektų lai
kyti tik tuos, kurie perka ir
skaito nevien savo laikrašči
us, bet ir savas knygas, tai
yra, bent keliolika dolerių kas
met skiria savos kultūros rei
kalni ir daro tai su smagumu
ir pasigėrėjimu. Koks skaiči
us būtų tokių lietuvių, tai jau
sunku nustatyti. Man rodosi
(be tikslaus įrodymo), kad kny
gas dažnai skaitančių lietuvių
Jungtinėse Valstybėse bus
mažiau negu 15 tūkstančių.
Skaitoma, kad nuo 1945 iki
1953 m. Amerikon atvyko apie
30 tūkstančių politinių trem
tinių, pasprukusių nuo rusiš
ko teroro. Su jais darosi tas
pats kaip ir su senaisiais atei
viais: jie išsisklaido, dingsta
be žinios, ir nutautėja kiek
greičiau negu senoji karta.
Jie negi kumečiai ar kaimie
čiai, jie juk 20 amžiaus mies
čionys - valdininkai, labiau
pripratę savo kailį derinti
prie aplinkybių Jie ir pramokslinti, tad svetimoj visuo
menėj juo labiau pageidauja
mi svečiai. Jiems daugiau pro
gų nutautėti ir pagundas jie
labiau vertina. Vienas trečda
lis jų, rodos, bus dingęs kaž
kur be žinios, jiems gal ir
patinka kiek greitesnis nutau
timo tempas. Bet gera jų da
lis (gal apie trečdalis) šalia
išsimokslinimo dar turi ir tvir
tą charakterį ir išsiauklėjimą,
kūrybinės vaizduotės, pažįsta
kultūrinį ilgesį ir dvasinį troci
kulį. Jie pareigos žmonės, šios
žemės druska. Jų dėka labai
pagerėjo Amerikos lietuvių
spauda, pasirodo gan daug
knygų, jų darbu gražiau sus
kamba lietuviškas žodis ir sa
va daina, jie įneša dvasinių

turtų į Amerikos universite
tus ir įvairias įstaigas, jie yra
tikras lietuvių tautos pasididži
avimas ir rimtas priedas Ame
rikos kultūrai.
Sakytume, kam čia toks lie
tuvių surūšiavimas reikalin
gas. Kiekviena kariuomenė,
net taikos metu, rūšiuojąs! į
kareivius, puskarininkus, įvai
rių laipsnių karininkus, kiek
vienas eina jam skirtas parei
gas. Kareivis, kuris nemato
savo draugų laipsnio ir nebe
žino nei savo, nei kitų parei
gų yra aklas, o gal koks silp
naprotis ar iškrypėlis. Mūsų

tauta dabar yra ne vien apsi
austies padėtyje. Ją šienauja
fizinė ir dvasinė mirtis. Mūsų
griežta pareiga nevien tik sa
vo jėgas skaičiuoti ir rūšiuo
ti, bet rikiuotis ir rodyti visur
taiklų Ir tikslų tautinės dva
sios atsparumą. Dvasinio geno
cido nesustabdysime, bet tu
rime jį visais žmoniškais bū
dais mažinti savo tarpe Ame
rikoje, Australijoje, Europoje.
Šiais baisenybių laikais savo
religiją tarime sustiprinti tau
tiniu atsparumu ir kūrybingu

pranta lietuviškai. Varto tik
tai rudas akis, kaip avinas
tvoron atsitrenkęs
— Mister... - vėl bandau
aliarmuoti, kaip staiga kažin
kas uždeda leteną ant mano
peties. Atsigrįžtu ir netikiu
savo akimis! Žvirblėnas, jau
nystės prietelius, (paskui ta
pęs net valsčiaus valdybos
sargu!) šypsosi. Penkiolika me
tų nesimatėm, o dabar kaip
grybas po lietaus išdygo!...
— Ko, - sako, - čia dabar
kryžiavojies! Dėl žvynių dū
šią plėšai! Užteks geležies Ka
nadoje! Nesigraudink!...
— Brolyti, Širdele mano, susijaukia visi penki pajauti
mai mano dūšioje, - kaip tu
čia dapar!... Kaip iš dangaus!
O mislinau, kad jau kur po
velėna trūnyji... Tokius laikus,
neduok Tu Dieve, pergyventi
teko. Tėvynės netekome, aš
ir naują drapaką tiems velni
ams turėjau palikti. O kokios
spiruoklės buvo!... Sakyk,kaip
laikaisi? Ar žmonelė kartu?...
— O yes, - sako Žvirblėnas,
- viskas all right! Ar senai
tu čia?
— Aš, - sakau, - brolyti,
dar sūriu Atlanto vandeniu
atsiduodu. Nepilnas mėnesis.
Mieste gi - tik trečia diena.
— Šitaip... Žalias, vadinasi.
Aš jau ketvirtus metelius stu
miu. Acha, tai, turbūt, nesku

bi, gal už važiuokim pas mane.
Namą turiu pirkęs...
— Ne, kur čia skubėsi... La
bai malonu, labai malonu na
mą apžiūrėti ir ponią Barbo
rą pasveikinti. Pamislyk, tik
ketvirti metai, o jau namą tu
ri. Kaip, sakyk, tu ir galėjai?.,.
Šitoje gatvėje pirkai?
— Tuojau matyti, - sako, kad esi žalutėlis! Ir Toronto
visai nepažįsti. Pirkti namą
Dundas gatvėje! Durnystė bū
tų! Tu žinai koksai Torontas?
Tau čia ne Balbieriškis ir ne
Tūbausiai!... Naujame Toronte
pirkau. Ir kodėl ten? A? Ne
žinai?
— Taigi, kaip Dievą myliu,
nežinau, - patvirtinau.^
— O, - dėsto toliau Žvirblė
nas tempdamas mane į tram
vajų, - sakau, Torontas pekliš
kai platus. Va, kaip saulės
užtemimas, o saulė čia dažni
au užtemsta kaip Lietuvoje,
tai Dundas strete nykščiu į
akį durk. Taip tamsu pasida
ro. Kaip bato aule. Ir žmo
gau, turėdamas namą Dundas
gatvėje padoresnio nuominin
ko negausi. Pagalvok tiktai,
kas tau gyvens ir pinigą mo
kės, jei štai vieną dieną po
pat nosimi saulė prapuola. Ma
lonumas menkas. O Naujame
Toronte beveik niekada nesi
mato saulės užtemimo. Visa
grietinėlė todėl ten ir grūda

si... Tai, matai, kokie* reika
lai.
Bešnekučiuodami ir atvyko
me į tą Naują Torontą.
— šitas, vadinasi, bus jau
mano... - tarė Žvirblėnas nykš
čiu rodydamas į gerokai pa
krypusį namuką. - Truputį pa
krypes, bet šiaip tai visai all
right Šiltas. Blakių nėra... Pa
trink gerai padus! - pridūrė
Žvirblėnas spausdamas skam
bučio karpą. - Karpetus bran
gius įsigijom...
Duris atidarė pati ponia
Barbora. Graži, kad ją bala!
Tokiomis raudonomis lūpytė
mis ir šelmiškomis akimis.
— Svečią atsivedu, |Barboryt. Ar pažįsti? - sako Zvirblėnas žmonai.
Ponia Barbora įmantriai už
rietė kairią šlaunį, įrėmė put
nią rankutę į šoną ir valandė
lę jos mielas žvilgsnelis slan
kiojo mano veidu.
— Tai, rodosi, - pagaliau
tingiu balsu pradėjo ponia
Barbora, - pažįstu. Ar tik ne
Silvestras Pakulnis būsi?...
— Taip, taip, ponia Barbo
ra, tas pats, - sakau aš, - tiek
laiko nesimatėm, o ponia ne
pamiršai. Vis, mat, mokslo
razumas...
Šitoje vietoje prasistūmiau
pro Zvirblėną ir stvėriau po
nios Barboros ranką. Sakau,
reikia pasirodyti, kad ir aš

Saulės Varpas
Kai dangaus žydrajam bokšte
Šaulės varpas sulinguos,
Prisikels žiedai gyventi
Klony ir kalnuos.
Ir žiemos senelės pėdos
Tuoj sutirps žaliuos miškuos,
Ir gegutės vėl mergaitėms
Dalią jų kukuos.
Ir pavasaris sugrįš čia,
Žalią vėliavą iškėlęs,
Vėl siūbuos geltoni pievoj
Ir purienų vainikėliai.
♦
Kai dangaus žydrajam bokšte
Saulės varpas sulinguos,
Prisikels žiedai gyventi
Klony ir kalnuos.
Ir drėgnam miškų pavėsy
Pakalnučių skambalėliai
Saulės varpui atsilieps vis:
«Tu prikėlei, tu prikėlei...»
Tavo akys ir žibutės
Kiekvienam linksmai dainuos:
«Skamba, skamba saulės varpas
Klony ir kalnuos».

Veingartenas

(pabaiga 3 pusi.)
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MOŠŲ LIETUVA

pusi. 3

(Tašą iš 2 pusi.)
mu. Galvodamas apie šių lai
kų šventumo ženklus ir esmę,
aš matau daugiau šventumo
ir palaimos ženklu dviejose
žmonių grupėse, tai bus:
1. Motinos, kurios užaugina
lietuviškai besimeldžiančių,
lietuviškai rašančių ir galvo
jančių vaikų. Jos yra švento
stos, nes jų darbas pats sun
kiausias, reikalaująs labai
aukšto dvasingumo ir tikrai
subtilios sielos. Ogi jų pasiš
ventimas nėra vienkartinis,
bet nuolatinis, tylaus heroiz
mo žygis, labai humaniškas
ir neatlaidus, persunktas dvą
sinio budrumo, kantrybės,- ir
meilės savo tautos šimtmečių
darbams.
2. Antra grupė šventųjų tai amžinosios ugnies kursty
tojai. Jie rašo arba spausdina
ir platina lietuviškas knygas.
Jie daro tai, kas šiek tiek pa
deda lietuvių dvasingumui ir
tautiniam originalumui, tam
dieviškojo kūrybingumo pra
dui išlikti gyvam širdyse tų
tūkstančių lietuvių, kurie per
gyvena dvasinės apsiausties
ir izoliacijos sutemas. Rašyto
jai ir leidėjai yra dvasinių
vaikų gimdytojai. Knygos yra
jų didysis džiaugsmas; tylus
pasididžiavimas ir jų didžiojo
dvasinio pašaukimo puikieji
žiedai.

Už geležinės uždan
gos.

kos Lietuvoje atkūrimu». Tai
gi, dabar jau atvirai pripažis
tama, jog be tos «lemiamos
pagalbos», iš tikro pasireišku
sios Sovietų šarvuočiais ir
durtuvais, bolševikinė santvar
ka Lietuvoje nekados nebūtų
buvusi įvesta. Ir pirmą kartą
bolševikinę okupantų primes
tą Kapsuko «valdžią» iš Lie
tuvos išgujo ne kokie nors
«Vakarų imperialistai», bet
tie patys lietuviai, savanoriai
kariai ir partizanai, kurie
veik plikomis rankomis įvei
kė^kur kas geriau ginkluotą
priešą.
Iš sovietinės spaudos ir
Vilniaus radijo pranešimų ma
tyti, kad bolševikams niekaip
nepavyksta sukompletuoti rei
kalingų kadrų žemės ūkini pa
kelti, nors jie gaudomi val
džios įstaigų ir policijos pa
gal anksčiau sudarytus kp sa
rašus. Ta nesėkmę pripažįta
ir patys boFe ikai. Vilniaus
radijo gruodžio 20 d. praneši
mu, Lietuvos kp ck 8-sis ple
numas tiesiog mobilizaciniu
būdu įsakė, kad dar šiemet
butų atrinkta ir pasiusta iš į
vairių žinybų MTg 100 inži
nierių mechanikų ir 150 tech
nikų, į MTS kolūkiams aptar
nauti 700 agronomų ir zoote
chnikų su aukštuoju ir vidu
riniu mokslu ir 700 agronomų
su 200 technikų turi būti pa®
rinkti taip, kad kiekvienu me
tu galėtų būti pasiųsti kur
reikiant susidariusioms spra
goms užkišti. Plenumas kons
tatavo. kad «atrinkimas ir pa
siuntimas specialistų» į kaimą
vyksta labai lėtai - ir tam rei
kia užkirsti kelią. Visuotinis
Lietuvos kp 8-sis suvažiavi
mas numatytas sušaukti 1954
vasario 10 d. Kad mūsų tau
tiečiai negalvotų apie Sibirą
taip piktai, į Vilnių, Kauną,
Šaulius. Klaipėdą ir kitur bu
vo pasiųstas jų «šviesti» dar
pilietinio karo metais susikū
ręs bolševikinis Novosibirsko
liaudies ir šokių ansamblis,
kuris savo programomis «ats
kleidė nuostabų Sibiro grožį»...

domuose kraštuose pastaruoju
metu dažnai ir plačiai rašo
visa Vak. Europos spauda.
Ypač stebimasi ateinančiomis
iš Sov. Sąjungos žiniomis, kad
prasidėjus šalčiams ir pasni
gus kai kuriuose rajonuose
buvo dar nenušienautos pie
vos, nenuvalyti javai, nenuim
tas bulvės ir burokai, linų ir ki
toks derlius. Stebimasi pačių
Sovietų pranešimais, kad tūks
tančius ha apsnigo nenuėmus
derlių. Smolensko, Naugardu
ko ir eilėje kt. apygardų daž
nai pasitaiko, kad bulvės lie
ka dirvoje. Transporto ir pas
kirstymo organizacija esanti
tiek pakrikusi, jog vienur už
tvenkė produktų surinkimo
punktus, o kitur pasireiškė
tų pačių gaminių trūkumas.
Negeresnė padėtis ir okup.
Lietuvoje. Toji baisi netvar
ka susovietintame žemės ūky
je ir apskritai visose ūkio
šakose baigsis tada, kai bus
palaidota bolševikinė vergija.

1954 m. sausio 9 d.
Faustas Kirša

Vakariniai Varpai
Jau skambą varpai vakariniai
Kaip Vilniuj, Kaune, Šiluvoj...
— Palaiminki, Dieve, tėvynę! Meldžiuosi kertėj nesavoj.
Sumigo visi gyvulėliai,
Našlaičiai užmerkė akis.
Tik brolių kankiutinių vėlės
Vaidinasi ilgas naktis.

O sesės, o broliai, ką jumiems
Pasako variniai varpai?
Ne pasakas seka ramumui,
Ne pasakos brolių kapai.
Dangus Dievo žvaigždėm nubertas, Šaltumas, ramybė, tyla.
Tik sieloje žaizdos atvertos
Nerimsta su varpo malda.

,Varpai mintis kelia į dangų
— Estų laisvės kovotojų or
Svajones nutiesia laukais.
ganas «Voitleja» skelbia, kad
Ir klausiu prie Viešpaties lango, - • '
daugumas vokiečių ir estų ka
rių kapų Pabaltijy buvo suly
Kada mums ramybė ateis?
ginti su žeme, o ju kryžiai ■
sunaikinti. Dar 1946 m. vid.
/
reik, ministerija įsakė «visų
fašistu ir tėvynės išdavikų ka.
dus sulyginti su žeme»,
kad
jų neliktų nė žymės. Į tą «ak Doc. M. Hell mannas, apžvelg dėmesiu atžymėjo taip pat
ciją» buvo įtraukti net ir mo d.mas «naujus darbus lietu vokiečių pabėgėlių spauda.
kyklų mokiniai, ne tik žemės vių istorijoj», mini Florenci «Das Ostpreussenbiatt» ta pro
ūkio darbininkai ir MTS. Ne joj išleisto «Enciclopédia Ca- ga pastebi, kad Rytų Europos
tenka abejoti, jog panašaus ttolica» 7-me tome įdėtus G. laisvės kongresas, sušauktas
likimo susilaukė panašus ka Caracio. Z. Ivinskio. J. Brazai Vašingtone, dar kartą pareika
pai taip pat Lietuvoje ir Lat čio ir J. F. Macevičiaus lavo išlaisvinti pavergtąsias
vijoje. Lietuvos vokiečių or- straipsnius apie lietuvių kul jų tėvynes.

Vasario 16 Gimnazija
naujoje vietoje

Lietuviai pavergtoje tėvynė
je verčiami minėti ne tik dar
carų įvykdyto Ukrainos pa
vergimo 300 metų sukakti,
bet ir Kapsuko «valdžios» 35
m. «jubiliejų». Vilniaus radi
jas tam reikalui š. m. gruo
džio 16 d. paskyrė net žymią
dalį savo transliacijų. Búdin
ga, kad tiek tą dieną, tiek
nėr gruodžio 23 d. trans
liaciją bolševikai atvirai pri
— Apie netvarką suvietini
pažino: «tik per 1940 metais,
TS lemiamos pagalbos dėka, uose kolūkiuose ir žemės ūkio
ši kova pasibaigė galutine sužlugdymą tarybinėje Lietu
pergale - tarybinės santvar voje bei kituose Sovietų val-

moku su mokytomis poniomis
apsieiti. O pagaliau, tokios
poniutės ranką pabučiuoti ir
gi malonumas. Tai ne klebo
no letenon pakštelėti.
— No, no, - šoktelėjo atbu
la ponia Barbora, - čia nėra
tos mados! Jokių rankų bučia
vimų bei spaudinėjimų! . Tik
per Naujus Metus sau lygiems
ranką paduodame... O tu, sūr
maiši, - kreipėsi ponia Barbo
ra į vyrą ir jos balse buvo
sutirpęs paskutinis moteriško
švelnumo šešėlis, tokiu tonu
Darbėnuose per šv. Petro at
laidus policininkas Blauzdinis
ragindavo girtus atlaidininkus
skirstytis iš Maušos smuklės,
- kur visą dieną slampinėji?
Anglis atvežė, manai aš žinau,
kur jas padėti? Liepiau mai
šus išversti kieme. Ponia Glu
osnienė nuo pat ryto stena,
kad vandens neturi ir dar
kažin koksai neaiškus kvapas
iš praustuvo laužiasi... O jis
mat, vaikštinėja, kaip niekur
nieko, tarsi dvaro urėdas, o
čia tu žmogau užsimušk, kad
nori!... - ir ponia Barbora pik
tai trinktelėjo durimis.
Mes taip ir likome stovėti
priebutyje. Zvirblėnas valan
dėlę stovėjo, kaip kuolu trenk
tas, paskui stambia nosimi,
kuri man ryškiai priminė res
torano virtuvės tarakoną - bu
vo riebi ir rausvai blizganti
- įtraukė oro ir tarė:
-- Zinai ką, Silvestrai, pa
dėk man su tomis anglimis
susidoroti. Ne kiek jų čia ir

yra. Gal kokios pustrečios to
neles. Pusvalandį ir bus baig
ta. Gerai?...
— Bet... - neaiškiai sumy
kiau, - aš, taip sakant, šven
tadieniškai...
O Zvirblėnas:
— O kad tave bala! Juok
darys esi matau! Žinau, žinau,
kad* šventadieniškai. Visi mes
čia ir visada šventadieniškai
nešiojame. Bet nenuogąstauk,
tu tik maišelius man, va, per
tą langelį paduosi, o aš jau
rūsyje juodžiausią darbą pats.
Tik tu pamyslyk, mūsų broliai
Belgijoje stačiai nuogomis
rankomis, nematydami nei sau
lės, nei mėnulio, giliai po že
me tas anglis laužia ir dėl
jokių maniškų bei šventadie
niškų kelnių nesisieloja. O
mes tuojau į ponus išvirstame.
Brolyti, daugiau vienybės,
daugiau susiklausymo mes tu
rime parodyti. Tėvynė merdi,
o mes apie maniškas. - Taip
bekalbėdamas Zvirblėnas ir
dingo.
Nespėjęs atsikvošėti, vėl
išgirdau jo balsą:
— Na, broliuk, tai pradėki
me. Aš pasiruošęs... - jis kai
bėjo iškišęs galva pro mažą
rūsio langelį, iškaltą namo pa
mate.
Nieko neliko, kaip imtis dar
bo. Pradėjau nešioti anglių
maišelius. Maži, bet sunkūs,
kad juos bala, kaip šlapia
druska.

(B. D.)

Dešinėje Marek St. Korowicz, buvęs iki 1953 m. rugsėjo mėn.
lenkų delegacijos narys prie' Jungtinių Tautų Organizacijos,
paskiau atsisakęs grįžti Lenkijon ir gavęs teisę pasilikti Ame
rikoje, kalba spaudos atstovams. Viduryje William Oatis, bu
vęs Amerikos spaudos atstovas Čekoslovakijoj, kur buvo
suimtas ir išlaikytas 25 mėnesius kalėjime. Kairėje J. Kilgal
len. Dr. Korowicz pareiškė, kad «šimtai tūkstančių lenkų yra
priversti dirbti Sovietų Rusijos garbei».
ganas «Heimatstirnme» gruod
žio mėn. numeryje įsidėjo iš
E. pasikalbėjimo su min. R.
Liepiniu tą dalį, kaurioje ra
šoma apie vokiečių pagalbą
pabėgėliams pabaltiečiams.

tūros istoriją, taip pat kitus
darbus. Rytų ir Vidurio Euro
pos tremties politikų žygius,
kad norimu sudaryti «Rytų
Locarno» nebūtų «nurašyti»
visi bolševikų pavergtieji, su

Kalėdų atostogų metu Va
sario 16 Gimnazija nusikelia
į Rennhof’ą prie Huettenfeld’o
kaimo, ties Mannheim’u. Dar
bą ten pradeda sausio 8 d.
Pašto adresas:
Litauisches Gymnasium (16)
Lampertheim (Hessen) Huettenfeld, Schloss Rennhof Ger
many
Kaip seniau, taip ir dabar
visus mielus Rėmėjus ir Au
kotojus prašom pinigus Gim
nazijai išlaikyti siųsti per BAL
Fą (United Lithuanian Relief
Fund of America, 105 Grand
Street, Brooklyn 11, N. Y.),
nes taip naudingiau visam
šalpos darbui ir pačiai Gim
nazijai. Tačiau Gimnazija ne
gali varžyti Rėmėjų ir Auko
tojų valios, jei kas nori siųsti
tiesiai Gimnazijai augščiau
nurodytu adresu. Gimnazija
visiems lygiai bus dėkinga.
Taip pat prašau nesirūpinti,
jei kas yra išsiuntęs ka senuo
ju adresu - į Diepholz’ą su
> (pabaiga 4 pusi.)

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

AVENIDA DR. GIACAGLINI, 34-C

-

VILA ALPINA

4

1934 m. sausio 9 d-

MŪSŲ LIETUVA

pusi. 4

Henrikas Nagys

(pabaiga iš 3 pusi.)
paštu susitarta, niekas nedings
viskas bus gauta.
Labai prašome mielus Rė
mėjus ir Aukotojus nukreipti
savo dėmesį jau į naująją vie
tą.
Gimnazijos Direktorius

Knygų

Grįžimas
Spindi saulėj langai po audros ir lietaus,
mano tėviškės mano langai.
Sugrįžtu iš kelionės ilgos ir matau:
skęsta saulėje tėvo namai.

naujienos.

Beržo tošis balta, kaip balandžio sparnai.
Klega medžiuose paukščių minia.
Mane sveikina kaimo linksmi kaminai,
mirguliuodami saulės tvane.

AMERIKOS LIETUVIŲ VAR' DYNAS. IŠLEIDO LIETUVIŲ
DIENOS.

Basos kojos surinka iš džiaugsmo - tai ji!
mano tėviškės kiemo smiltis.
Ir nuo raudančių rankų nukrinta klaiki
prakeikimo naktis.

Amerikos Lietuvių Vardy
nas yra žymesniųjų lietuvių
gyvenančių Amerikoje biogra
fijų rinkinys. Tokius leidinius
kitos tautos jau senai leidžia.
Gi lietuvių kalba yra pirmasis
bandymas, jo ėmėsi «Lietuvių

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

MIELI LIETUVIAI!
Artinantis maudymosi sezo
nui ir esant laisvų kambarių
Senas pakelės kryžius
kviečiame visus atvykstan
čius i Santos poilsiui apsisto Dienų» leidėjas Ant. Skirius. pilnas. Tačiau pats bandymas
ti pas Steponaičius. Galima Leidinio iniciatorius išsiuntinė yra sveikintinas. Linkėtina,
gauti kam narį su maistu ir be jo anketas su klausimais dau kad antra laida būt žymiai
maisto. Privažiavimas automo geliui lietuvių, bent šiek tieic pilnesnė. Tokio vardyno esa
biliu labai patogus, gatvė pasižymėjusiems lietuviškų me reikalingi. Jis galima daž
organizacijų veikime bei spau niau išleisti ir nuolat atnaujin
naujai išgrįsta.
Adresas: Rua Godofredo Fra doje. Bet kaip įžangoje rašo ti, ko negali padaryti enciklo
ma, labai daugelis tų anketų pedija.
ga, 173 — Jose Menino
negražino. Todėl ir vardynas
Įžanga parašyta prof. K.
nėra pilnas. Jį pavartę nera Pakšto,
kurios dalį, apie Jung
sime vieno kito pažįstamo ži
Kiekvieną sekmadienį prie nomesnio
tinių
Amerikos
valstybių lie
kultūrinin
bažnyčios pas spaudos plaitn ko Žinoma,veikėjo,
tuvius
spausdiname
šiame
lengviau tiks
toja B. Šimkų galima gauti las būt buvęsgal pasiektas,
«M.
L.»
nr.
s
pusi..
jei
nusipirkti naujausių lietuviš
Knygos išvaizda tikrai este
didesniuose
centruose
per
sa
kų knygų bei laikraščių.
vo atstovus būt aplankyti as tiška. Kaina: minkštais virše
meniškai neatsakiusieji į an liais - penki doleriai, kietas ketas. Vardyne pavyzdžiui ne septyni.
ALUGA-SE
randame tokių vardų kaip
Leidyk’os adresas: Lietuvių
Armazenas 7x7 didžio, yra prof. J. Brazaitis, prof. S. Su Dienos, 9204 So. Broadway,
įvesta força tinka mažai dirb žiedelis, rašytojas Ant. Vai Los Angeles, 3, Calif, U.S.A.
čiulaitis, J. Sakevičius, K. Mic
tuvei ar krautuvei.
-- . ..... ...
Rua das Roseiras, 48 — kam kevičius ir kitų. Todėl vardy
pas Rua Rio do Peixe. V.Bela nas, atrodo, toli gražu nėra

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.

Ar jau įsigijai rašytojos K. Pažėraitės idomų roma
na «Nusidėjėlė»? Jej ne - nieko nelaukdamas Kreipkis į

Mūsų Lietuvos» redakciją.
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REIKIA BALDŲ? KREIPKIS Į TAUTIEČIO

J. L. GalinsKas Ltda.

VIC-MALTEMA
PRODUTO DA CIA. PROGRESSO NACIONAL

BALDŲ SANDĖLĮ.
AV. DR. GIACAGLINI, 71-C —
V. ALPINA.

VIC-MALTEMA

Madeiras do Brasil

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.
■
į
I
Į
Į
į
■

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
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MŪSŲ LIETUVA

1954 m. sausio 9 d.

JpriodW & Cia

Pusi. 5
Nori, kad «Musų Lietu
va» butų lietuviškojo gyveni
mo veidrodis?
— Bendradarbiauk joje
pranešdamas visas naujienas
iš savo apylinkės, miesto ar
interioro.

Industria e Comercio de Calçados

PARDUODA

LTDA

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

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS.

Rus Javáés, 719

SKAITYK IR PLATINK
«MŪSŲ LIETUVA» •

São Paulo

balso grynumas, skambumas

Sprindys & Cią — Largo S. Jose 1.
Kaip niekur kitur, prieinamiausiomis kainomis.
Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui
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Rastinės Darbai ir Teisiniai Patarimai
Natūralizacija, inventoriaus surašymas, išieškojimas
skolų, persiskyrimai (desquites) nuomininkų išvary
mas, kriminalinė ir darbo teisė.
Darbininkams patarimai veltui.
Galima kreiptis šiomis valandomis nuo 10 iki 12 vai.
ir nuo 16,30 iki 19 vai.

Rua Roberto Simonsen, 13 -- 3° — salas 306 • 310
(Senoji rua do Carmo ir kampas P-ęa Clovis Beyilaqua)
São Paulo

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

«wan
JB.
//m 1

Gaminami žibintuvai įvai
riausių tipų. Daromi įvairių
dydžių grąžtai žemei gręžPadavimas grynais ir
išsimokėtinai.

fe
lOi

■»

■g

RIVIERA
naro apylinkėje - nuėstax
imta sveikas klimatas, tik už
raça da Sé, geras kelias, tarp
Puiki proga dabar įsigyti žemės
;u įnešimu ir ilgalaikiu išsimokėjimu
— lüü menesių.
\\
/
Reikalingų informacijų gauti tik pas vienintelį įgalio\č
tini šias žemes pardavinėti mūsų tautietį Kazį Kmiliauski, 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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CAjíAjí

LEONAS VARNAUSKAS

JÃC JGKGE

Telefonas (recados) 3-0707

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

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.
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IŠ FABRIKO TIESIAI VARTOTOJUI.

JORGE
Rua São Caetano, 526

MATELIONIS
KRAUTUVĖS:
☆

Fone 35-3260

Rua São Caetano, 510
São Paulo

RUA BARÃO DE ITAPETIN1NGA, 275 — 7 AND. — SALA 73
TEL. 34-7482 — SÂO PAULO
minimi.... .

VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS
L I N D O Y A

Išpildo meniškai įvairius foto darbus. Specialybė padidini
mams tamsiuose tonuose ir sepia, spalvinimai aliejiniais
dažais ir pastele.

SCHMIDT

Priimami pakvietimai į namus — Senų portretų reprodukcijos
RUA

SÃO

CAETANO,

447

—TEL.

4-5576

GAMINIŲ PLATINTOIAI

IKMÀOJF CAIRIR1IEIRI

ĮKURTA 1890 METAIS

ARTHUR

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A,

— SÃO

PAULO

ltda.

Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, kurio
puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau visi yra vien
balsiai pripažinę. Pabandykite, įsitikinkite ir visa
dos naudokite!
RUA DINO BUENO, 795 a 835
TELEFONES: 51-4019 e 51-2223

Caixa Postai 3967
S Ã O PAULO
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AV. ZELINA, 706

— Lietuvių eilės retėja. Štai landos dviem autobusais kelio
20 d. gruodžio Campos do tačiau yra uoli choristė, uoli
Jordão džiovininkų sanatori ai su kitomis draugėmis Siš
joj mirė, 50 metų amžiaus Juo tos pat vilos lankanti choro
zas Jakulis, kilęs iš Alytaus repeticijas. Sėkmingo darbo
apylinkės. Velionis ilgą laiką pasirinktoj profesijoj.
gyveno Simo Kuzmicko seimo
je Mirusiojo intencija Kuzmic EKSTRAORDINARINIS L.S.B.
kai užprašė mišias egzekvi
SUSIRINKIMAS.
jas, kurios buvo atlaikytos V.
POSTAL, 371 — SÃO PAULO Zelinoje 8 d. sausio. Velionis
Šių metų Vasario mėn. 7 d.
buvo nevedęs ir Brazilijoj ne 15 vai. Mokoje, Rua Lituania
turi giminių.
67 šaukiamas visuotinis eks
o jaunoji iš Kauno.
traordinarinis Lietuvių Sąjun
— Sausio mėn. 2 d. Mokoje, gos Brazilijoje narių susirin
— Bažnyčios reformos dar R. Oratorio, mirė Jonas Ražu kimas. Nustatytu laiku neat
bai eina pirmyn. Ligi sekma levinius, 53 metų amžiaus. Nu vykus narių skaičiui, po pus
dienio bus nuimtas lubų tin liūdime paliko žmoną, dukte valandžio šaukiamas kitas su
kas. Ateinančią savaitę bus rį ir du sūnus.
sirinkimas, kuris bus laiko
pertvarkytas lubų medis ir
mas teisėtu, dalyvaujant bet
pradėtos dėti naujos lubos.
kuriam narių skaičiui.
Darbams vadovauja dail Ant.
L.S.B. Valdyba
Navickas, kuris atlikus paruo
šiamus darbus lubas dekoruos
PAIEŠKO
bei gipso karnyzais papuoš.

CAlXA

—

VASARIO 16 - LIETUVOS NE
IPRIKLAUSOMYBĖS
šventė šiais metais bus šven
či&ma vasario mėn. 14 d. Vila
Zelinoje, gimnazijos salėje.
Platesnė programa bus pra
nešta sekančiame «M. L.» nu
meryje.
Radio Nacional direktorius,
p. Dr. João Batista Ramos
taip pat pasižadėjo Lietuvos
nepriklausomybės šventę pa
minėti ir per radio.
Stasys Beliūnas gyvenantis
— Naujus Metus Bendruo
Vasario 16 minėjimą ruošti menės choras su rėmėjais
Brazilijoje paieško savo dė
imasi iniciatyvos São Paulo linksmai sutiko gimnazijos
des Prano Beliūno, kilusio
Lietuvių Taryba.
Rokiškio apskr. Obelių valšč
salėje. Įžengiant į Naujus Me
Pakraunių kaimo. Nuo Didžio
tus sveikinimo žodį tarė kum
— L. K. Bendruomenės P. Ragažinskas, choro valdy
jo karo gyv. S. Amerikoj. Pra
koncertas - vakaras bus vasa bos iždininkas P. Šimonis,
šoma atsiliepti šiuo adresu:
rio mėn. 20 d.. Koncertui cho svečias iš Rio de Janeiro kun
Caixa Postai, 371 - São Paulo
ras su maestro AL Ambrozai F. Jakubauskas. Sugiedoti bu
Brasil.
čiu ruošiasi visu rimtumu. Per vo Lietuvos ir Brazilijos him
savaitę būna net keturios re nai.
SUSIRINKIMAI.
peticijos. Reikia tikėtis, kad Taipgi buvo pagerbtas, sąry
Šį sekmadienį po 8:30 vai.
choro darbą lietuviškoji vi šyje su gimtadieniu, choro
mišių šaukiamas moksleivių
suomenė tinkamai įvertins p. K. Ausenka,kuris lietuvišk.
ateitininkų susirinkimas, gi 3
gausiai atsilankydama kon reikalams nesigaili nei darbo,
EMILIJA KUČINSKAITĖ
vai. po piet Vyrų Brolijos su
certam
nei lėšų. Choras savo pirmi
baigė komercijos mokyklą.
sirinkimas.
Nariams dalyvavi
ninku! entuziaz'ingai sudaina
mas
privalomas.
— Sausio mėn. 11 d. sese vo ilgiausių metų.
Gruodžio mėn. Emilia Ku
lių pranciškiečių gimnazijoj
Pobūvyje dalyvavo iš Rio činskaitė baigė komercijos
PRIE JURU....
bus pradėtos paruošiamosios de Janeiro atvykę V. Strimai mokyklą «Escola- Comercial
tis
ir
A.
Gaulia,
kurie
šven

pamokos (curso de admissão)
Modela».
Kaip ir praėjusiais, ir š>ais
norintiems laikyti egzaminus tes praleido S. Paulyje ras
Emilia yra duktė Antano ir
metais
moksleiviai ateitinin
savo
prietelius
Bendoraičtus.
pirmon klasėm
Elenos Kučinskų, gyvenančių
kai
organizuoja
kelių dienų
Moipho Velho viloje. Nors
išvyką
pamariu.
— Šią savaitę iš Rio de Ja Emilija yra gimusi Brazilijoj,
— Sį šeštadienį sukurs šei
Norintieji dalyvauti stovyklo
neiro
São Pauly lankėsi p. lankė brazilišką mokyklą, ta
mos židinį Julio Segala su
Julija Burbaite. J. Burbaitė Zieziai aplankydami gimines čiau yra susipratusi lietuvai je prašomi ligi 17 d. sausio
ilgoką laiką yra buvusi Ben ir pažįstamus, o p. Ziezs. ku tė, gražiai vartojanti lietuvių užsirašyti pas kun. P. Ragadruomenės choristė.
ris verčiasi medžio prekyba, kalba. Ji yra Bendruomenės žinską V. Zelinoje
Ten pat duotos visos kitos
atliko eilę biznieriškų reikalų choristė. Nors gyvena tolo
reikalingos
informacijos.
kai
nu
V.
Zelinos
r
vienos
va
— Sumainyti žiedus ruošia
P. Ziezis nemažą gyvenimo
si Jonas Perednis su Marija dali praleidžia Brazilijos miš
—-------------'
------------------------ \
Bieliauskaite. Jaunasis yra kuose, supirkinėdamas me
kilęs iš Kazokiškio parapijos, džius.

©tntistas
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Clínica Dentária Popular
“£ão Judas CaOtu”
Augusto Ribeiro

f

Rogistrado no C; RJ C; sob o n.o 551

Praça

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

I

Aberturas de firmas
Encerramentos de firmas
Transferencias de firmas
Contrat. na Junta Comercial
Distrat. na Junta Comercial
Escritas Fiscais
Escritas Comerciais

Contratos de locação
Cartas de Fiança
Requerimentos
Balanços
Alvarás diversos
Seguros de Fogo e
Seguros de acidentes
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PRAÇA SÃO JOSÉ; 1 - V. ZELINA — S. PAULO

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI
NAUJANYBIŲ

įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečiųfogonų, 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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Gal nevienas skaitytojas
skaitydamas šias eilutes paša
kys, kad rašo ir rašo tuo pa
čiu spaudos reikalu, beveik
kiekviename numeryje. Tiesa,
dažnai rašoma ir kreipiamasi
į skaitytojus. Dažnai rašome
ir kreipiamasi todėl, kadangi
reikalas yra svarbus ir jį ne
visi supranta ar nenori su
prasti.
Jei palyginsime skaitytojų
koks buvo prieš dešimts metų
ir koks dabar yra, tai pama
tysime, kaip praėjus dešimtme
čiui laikraščio skaitytojų skai
čius yra sumažėjęs bent treč
daliu. Vieni skaitytojai išmirė
juk senosios kartos eilės ma
žėja, kiti gi atprato nuo lai
kraščių skaitymo kaip ir atsis
kyrė nuo viso lietuviško gy
venimo. Gal tai atrodyti keis
ta, bet taip yra. Rašančiam
šias eilutes yra tekę aplanky
ti visą eile lietuviškų šeimų,
kur jokie laikraščio, ne tik
čia Brazilijoj išeinančių, bet
ir iš užsienių ateinančių, nes
kaito. Ir tai ne del neturtin
gumo. Kito išaiškinimo nega
li būti kaip tik atšalimas šir
dies Lietuvai ir lietuviškiems
reikalams. Todėl lietuviško
laikraščio likimas nėra len
gvas. Jis yra leidžiamas ir
remiamas, ne tik maža prenu
merata, nuolatinėmis susipra
tusių lietuvių idealistų auko
mis.
Todėl malonus skaitytojau,
atsimink, kad laikraščio leidė
jai ir rėmėjai laukia ir iš ta
vęs nevien tik prenumeratos,
bet ir aukos. Metų pradžioj
kaip tik gera proga paremti
laikraštį.
Kiekvieno susipratusio lie
tuvio yra pareiga savo biu
džete pramatyt’ ir laikraščiui
didesnę ar mažesnę sumą
Spauda kaip tik yra ženklas
ir termometras tautinio susi
pratimo bei kultūriniams rei
kalams duosnumo.

Metalo atradėjas
The Radiac Co., Ine., turi
ti savo laboratorias New Yo
ke, išrado detektorių, kuri
bus prieinamas plačiom ma
sems ir kuriuo bus galima
trasti po žeme esančius me
talus ir mineralus. Tas elek
troninis detektorius naudoj
neaugšto voltažo baterias i
lengvai įpakuojamas į lagami
na. Ateina aukso gadynė.aukso
j ieškotojams!

í

SKUBIAI parduodama ma
šina OVERLOCK marka «YAMATO». Teirautis: Rua da
Primavera, 4 - V. Betoje —
Sekmadieniais.

sararass

Studijavęs ir baigęs medicinos mokslus Paryžiaus (Sorbonos) universitete ir Brazilijoj, Ligoninės Rotschild,
Paryžiuje, gydytojas.

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

Konsultorija mieste, R. Ribeiro de Lima 454 Tel. 34-7803
Residencija, Rua Prates, 125 Apt. 701 Tel. 36-8469.
Kalba lenkiškai, rusiškai, prancūziškai, vokiškai.
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Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų,

|

PAREI

Dr. Samuel Lezvkowicz
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NOTURNA

Sergi? Kreipkis į

Casa Sprindus > Cia.
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São José, 8 - salas 3 e 5
VILA ZELINA

Dentaduras — Pontes — Extrações — Obturações

HORÁRIO das 8 às 19 horas.

S

Leite

AR ATLIKAI SAVO
GĄ?
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Reikalingas advokatas byloms vesti?
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Raštinė: R. Santa Teresa, 28, §-lo and. salas 604 ir 606.

Nieko nelaukdamas kreipkis į

Advokatą Decio Farias
(kampas Praça da Sé) Fone: 35-8240 ir 32-0064

REIKIA MOTORO?
Parduodamas trijų arklių
jėgos, monofązico, motoras.
Kaina prieinamiausią. Teirau
tis šiuo adresu: Rua Trėsė, 243
Quinta das Paineiras.

