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Klaipėda - vartai
pasaulin.
Lietuva beveik visą laisvą
ir nepriklausomą gyvenimą
išgyveno be savo sostinės Vii
niaus ir keletą metų be savo
uosto. Klaipėdos krašto lietu
vių iniciatyva ir palankių tarp
tautiniu politinių aplinkybių
dėka, Klaipėda-laisvos Lietu
vos kelias į platų pasaulį buvo grąžinta Lietuvai 1923
m. sausio mėn. Kaip šiandien
dar prisimenu žaibo greitumu
pasklidusias žinias po Lietu
vą apie klaipėdiečių lietuvių
ginkluotą sukilimą, kurio tiks
las buvo Klaipėdą gražinti
Lietuvai. Tas sukilimas prasi
dėjo sausio 15 d. Įdomu, kad
tuo metu Vokietijos vyriausy
bė buvo palanki Klaipėdos
prijungimui prie Lietuvos. Vo
kietijoj buvo bijoma, kad Klai
pėda nebūt atiduota lenkams,
arba nepasiliktų prancūzų ži
nioj.
Prasidėjus Klaipėdos krašte
sukilimui, būriai iš Didžiosios
Lietuvos jaunimo skubėjo sa
vo broliams talkon. Kaip kiek
viena, taip ir ši kova, sukili
mas, vienintelio Lietuvos uos
to išlaisvinimas, neapsiėjo be
aukų. Gyvybių ir kraujo au
ka Lietuva prasiskynė sau ke
lią per^ laisvus vandenius į
plačiuosius horizontus.
Jau 31 metai suėjo nuo tos
istorinės dienos. Kol bus gy
va lietuvių tauta, su dėkingu
mu ir pagarba bus minimi ko
voj kritusių vardai.
Betkuriam, o ypač
ma
žam kraštui uostas, yra pląu
čiai, be kurio jis negali kvė
puoti. Kai didieji Kaimynai
užpyksta ant mažojo kaimyno,
pirmiausia kerta smūgį į ek
sportą - neperka ir apsunki
na, ar nepraleidžia pervežimo.
Turint uostą, rankos yra lais
vos. Arba savas laivynas plau
kia į tolimiausins kraštus, ar
ba tai atlieka svetimų kraštų
laivai.
Nepriklausomos
Lietuvos
metais Klaipėda tapo gyvu,
judriu, švariu, augančiu mies
tu. Lietuva klaipėdos uostan
sudėjo daug pinigų sumoder
nindama jį. Klaipėdos imiesto
klestėjimą sutrukdė hitleriniu
kai, vėl jį 1939 metais atplešdami nuo Lietuvos. Atėjo ka
ro metai. Kaip visas kraštas
taip ir Klaipėda išgyveno vi
sas jo pasėkas.
Dabar bolševikų okupaci
joj, kaip visa Lietuva taip ir
klaipėdos kraštas stengiama
si surustinti.
Rusai Klaipėdos uostą pa
vertė viena svarbiausių pavandeninių laivų baze.
klaipėdos ateitis bus tokia,
kokia ir visos Lietuvos. Da
bartinė Vokietijos vyriausybė
nereiškia jokių pretenzijų į
Klaipėdos miestą ir kraštą.
Klaipėda taps laisva kartu su
visa Lietuva. Tai yra natūra
lūs Lietuvos išėjimas jūron,
kurio niekas negali ginčyti.
Lietuvos pamarys yra vie
nas gražiausių pasauly. Palaga, Juodkrantė, Nida nuos

tabaus gamtos grožio vietos,
vasaros metais sutraukiančios
daug turistų iš visos Europos.
Vergija ir pavergėjai nėra
amžini. Ateis I ąetuvai ir Klai
pėdai laisvės dienos. Ten vėl
džiaugsmingu žvilgsniu lydė
Sime laivus įplaukiančius, pa
sipuošusius lietuviška trispal
ve.
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sutiks Amerika padaryti Rusai
derybų pagrindan dės Ynltos
bei Potsdamo susitarimus, ką
sąjungininkai jau senai atme
te. Žodžiu ;nėra jokių vilčių
Berlyno konferencijos pasise
kiniui. Rusai laimės tik vieną
dalyką: laiką. Jiems svarbu
kuoilgiausiai dabartinę pade
t; užtęsti ir varginti sąjungi
ninkų nervus.

Korėjoje.
Politinės konferencijos, Ko
rėjos suvienijimo reikalas ir
gi įstrigęs, nes čia diriguoja

Žvejų uostas Nidoje.
je krikščionių demokratų par
tija oficialiai išstatė kandida
tu į gubernatorius dabartinį
S. Paulo miesto prefeitą Ja
nio Qradrcs. Gi į vice- guber
Italijos
natorius, prof. Antonio Quei
roz Filho, dabartinį S. Paulo
nauja vyriausybė sudaryti yra estado krikščionių demokra
pavesta krikščionių demokra tų partijos pirmininką.
tų atstovui Eunfani, kuris šiuo
Dar šį mėnesį pradės pro
metu veda pasitarimus su par pagandą.
tijų vadais.
Krikščionys demokratai į
rinkimus eis su šūkiu praves
— Amerikos vyriausybė yra ti žemės reformą.
nutarusi neduoti daugiai užsa
Krikščionių demokratų kan
Rymų tiems Italijos fabrikams didatus, atrodo, parems ir ukur yra dominuojant komunis denistai (UDN).
tų Įtaka.
Dar laukiama dar bent vie
no kandidato, kuris turėtų iPrie Kuršių marių.
Kravcėnko nusipirko kasy šeiti iš socialdemokratų šiuo
ksnių žmonių. Hugo Borghi
ta pati ranka, kaip ir Berly
klas.
Serga ministeris Dr. ne.
vardas irgi yra minimas. Taip
pat ir Prestes Maia.
Sausio
mėn.
23
d.
turės
būt
Prieš
keletą
metų
pabėgęs
K. Graužinis
paleisti laisvėn, atsisakiusieji iš komunistų «rojaus» Viktor
grįžti į savo kraštą karo be Kravčenkc ir knygos «Pasirin
LIGHT KOMPANIJA
Paskutinėmis gruodžio mėn. laisviai. Kiniečiai ir šiaurės kau Laisvę» autorius, Peru
NACIONALIZUOSIS.
dienomis Lietuvos Įgaliotas koreiiečiai protestuoja ir ne valstybėje nusipirko Uraniaus
Ministeris ir Nepaprastas Pa pritaria belaisvių paleidimui. kasyklas. Minėta knyga yra
siuntnys visai P. Amerikai, Sąjungininkai iš savo pusės išversta į daugumą kalbų.
Atsakingi Light-Power kom
Dr. D. Graužinis, ♦ su reziden laikosi tvirtai savo nusistaty
panijos direktoriai spaudos a
cija Montivideo mieste, nuo mo.
tstovams pareiškė, kad kom
AMERIKOS SPRAUSMI panija bus nacionalizuota. Vie
širdies atakos sunkiai susirgo.
Gydytojai patarė ilgesnį laiką
N1AI LĖKTUVAI S.
na priežaščių, tai nuolatinis
ilsėtis. Minister pavaduoja Gri
patankintų reikalavimų. Jei
Prancūzijos politika
PAULY.
šonas, charge dal'fair prie pa
kompanija bus privačių asme
kryžkelėje
siuntinybės.
Vasario mėn. 3 d. S. Pauly nų rankose, tai dar galima ti
lankysis Amerikos sprausmini kėtis ko nors geresnio. Jei
Prancūzijos
parlamentas niai (a jacto) lėktuvai, kurie būt suvalstybinta, tai greitu
Nesutaria del vietos neužilgo pradės diskusijas
laiku sulauksime elektros eskraidys virš miesto.
nergijos pabranginimo ir blo
tvirtinti ar netviriinti Europos
Sausio mėn.,2o d. Berlyne Gynimo Bendruomenės planą.
gesnio aptarnavimo.
turi prasidėti keturių didžųjų Prancūzai yra tradiciniai vo
(Amerikos, Anglijos Prancū kiečių priešai. Jie bijo vokie
— Gręsia steikų banga.
zijos, Rusijos) užsienio reika čių apginklavimo, kurie irgi
«Salario minimo» projektą įdė
DAR VIENAS KANDI jus stalčiun, ir jį norint žy
lų konferencija.
įeis Europos Bendruomenėn
Bet paruošiamieji darbai ro su 12 d.dvizijų. Bet Amerika DATAS I GUBERNATO miai sumažini, negu projekte,
do. kad iš konferencijos ne visvien apginkluos vokiečius,
RIUS.
sindikatai kaipo protestą, ruo
gali nieko gero laukti. Net to ar jie bus ar nebus Gynimo
šiasi darbininkus išvesti strei
kiu gal tik trečiaeiliu klausi Bendruomenėj. Todėl prancū
Praėjusios savaitės pabaigo kan.
mu, kaip vietos parinkimas zai turi pasirinkti tarp Vokie
nepavyksta susitarti. Rusai tijos esančios Gynimo Ben
nori kad posėdžiai vyktų jų druomenės rėmuose, ar sava
zonoje ar vakariečiai - kad rankiškos Vokietijos. Sveikas
pas juos. Mėginama rasti kom protas sako, kad Vokietija
promisas. Pusę posėdžių da mažiau pavojinga, tikrumoj
rytų rusų zonoje, o kitą pusę visiško pavojaus nesudarytų,
- vakarų. Tačiau vakariečiai jei jį būt įtraukia į Europos
(amerikonai, anglai, prancū Gynimo Bendruomenę. Bet
išviso
nenori
zai) siūlo, kad trys posėdžiai prancūzai
Gynimo
Bendruomenės.
būtų jų zonoje, o vienas rusų.
Šiomis dienomis Molotovas
Šiuo visiškai nereikšmingu
priėmė
Prancūzijos ambazaklausimu tiek daug laiko ir
kurie gimnazijos salėje išpildys įdomią programą.
energijos aikvojama. O kas dorių. Nors sakoma, kad tai
bus, kai prisieis spręsti tikrai buvo tik mandagumo vizitas,
Pelnas bus skirtas bažnyčios remonto darbams.
sunkūs klansimai, kaip Vokie tačiau tikrumoje, kaip užsie
Nelauk paskutinės dienos įsigyti pakvietimo, nes nuo
tijos suvienijimą, taikos pasi nio spauda rašo, Malotovas
salės durų gali prisieiti grįžti atgal.
rašymas su Austrija ir kt. darė spaudimą, kad prancūzų
Rusai reikalaus, kad Ameri parlamentas netvirtinių Euro
Prie įėjimo nebus galima gauti pakvietimų. Reikia jais
pos
Gynimo
Bendruomenės.
ka atstsakytų nuo Europos
apsirūpinti iš anksto.
Gynimo Bendruomenės bei Priešingu atveju, Rusija gra
Kinijos įvedimas į «didžiųjų» sina atsisakyti 1944 metų suarties su Prancūzija.
tarpą,ko žinoma niekuomet ne

Reikia laukti Prancūzijos
parlamente karštų diskusijų,
nes prancūzai stovi kryžkele
je.

g3razi!ii©Jle.

AR JAU ŽINAI,

kad sausio mėn. 30 d. Vila Zelinon
atvyks RADIO NACIONAL artistai,
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sustiprintos

padangos

Du pont bendrovė išrado
ypatingo stiprumo rayon siū
lus, kurie yra 20% stipresni
ir padarą žymiai atsparesnes
padangas, kas ypač svarbu
dabar, kai automobiliai daro
mi su didesniu pajėgumu ma
šinomis ir kai specialios auto
strados leidžia greitesnį va
žiavimą. Rayon siúiai beveik
visu 100% išstumia iš padan
gų gamybos prieš karą varto
tris medvilnės siūlus.
Paveikslas vertas $250,000

Notre Dame universitete
iki gruodžio 31 dienos buvo
išstatytas paveikslas «Šv. Pa
rietės ir vaikelio intronizacija». Specialistai nustatė, kad
tai darbas dailininko Guido
ir kad šio piešinio vertė —
ketvirtis miliono dolerių. Pa
veikslą paskolino Chicagoje
gyvenąs John Cuneu, savinin
kas Cuneu Press, meno ko
lektorius.
Automobiliai važiuos be
ruotojo

univeasiteto gėlininkas, ir dr.
Th. Geissman, cheipikas, tiria
kaig gėlės padaro savo žie
dus, lapus spalvotus. Jis atran
da, kad gėlės savo spalvas
gauna iš cukraus ir jam arti
mų chemikalų.
Radioktyvi kosmetika

Maisto ir Vaisių administra
cija dėl pavojaus sveikatai,
yra uždraudusi leisti į rinką
kokius nors kosmetinius pro
duktus, kurie butų radioakty
vús Tačiau Rankimo firma ga
vo leidimą gaminti radioakty
vų jodą, pavadintą jodas 131,
kuris naudojamas studijavimui
ir gydymui kaikurių tiroidinių
liaukų sutrikimų.

—• Prancūzijoje 2460 kon
trolierių susekė 436 sukčius,
kurie valstybei nusuko mokes
čius, iš viso apie 1,40 miliar
dų frankų. Tuo tarpu tiems
kontrolieriams išlaikyti vals
tybė išleido 1,44 miliardus
frankų.
— Prancūzijoje, Paryžiuje,
našlė E. Arrighi pereita rude
nį mėgino nusižudyti, šokda
ma nuo tilto į Senos upę. Bet
ji pataikė prie ten žvejojusio
J. Martin, kuris ja ištraukė,
paglobojo ir pažintis baigėsi
vesuvėmis: Gal butų ir laimiu
gai gyvenę, jei šį rudenį J.
Martin nebūtų šokęs nuo to
paties tilto ir nebūtų nusis
kandinęs.

— Anglijoje kareiviams, ku
rie duodavo savo kraujo, vy
Vieton stambių radijo apa resnybė išrašydavo ptžymėjiratų lempą, dabar išrasta spe mus ir su tais pažymėjimais
cialūs germaniumo įtaisai, ma jie gaudavo alaus litrą nemo
žai kuo didesni už žirnį. Jau karnai. Blaivybės draugijos
išrastos kelios jų rūšys, tobu pakėlė triukšmą kad tokiu
linama juos plačiai panaudoti būdu kareiviai pratinami už
radijo aparatų gamyboje. A- alų savo kraują pardavinėti.
paratai tada galės nepapras Kaip blogą pavyzdį vyriausy
tai sumažėti.
bė alų nutraukė.

Ona Sadauskaitė.

Prie Ventos.
f

Kai pavasaris žalias ateis,
Ir gegutė marga užkukuos,
Kvapi žemė ten puošis žiedais,
Švelnus vėjas vėl plaukus šukuos.

Ir šypsosis ieva pakely.
Žydės žemė, kur tik apmatai.
O Venta taip melsva ir gili.
Seks vėl meilę lelijai baltai.
Bet jinai dėl tavęs taip toli!
Neturi juk sparnų jos pasiekt.
Tik dainelė liūdna ir gaili,
Ten nuskris prie Ventos pasislėpt.

Bus labai maži radijai

O Venta plauks savuoju keliu,
Vyturėliams plazdenant aukštai.
Lauks mūs grįžtant pasveikint gėlių
Prie Ventos krištolinio vandens.

— Anglijos vaistininkai rų
pinasi, kad būtų išleistas įs
tatymas, kuriuo gydytojai bū
tų įpareigoti receptus rašyti
spausdintomis raidėmis, nes
gydytojai taip rašo, kad vie
toj aspirino ligoniui gali būti
įduota ricina.

vai

Radio Corporation of Ame
rika jau išrado robotą, kurs
įtaisytas į automobilio maši
ną ją valdo prasilenkia su a
tvažiuojančiu automobiliu ir
sustoja, jei kelio priešakyje
yra automobilis ar kita kliūtis.
Laboratorijose jau daromie
ji važinėjinai su tokiais jtai
sais. Kelyje yra pravedama
viela, kuri sudaro magnetinį
lauką. Jeigu vienas ratas nuo
jo tolsta, elektriniąi vairavi
mo įtasai automatiškai jį atsuka, ši naują išradimą da
bar tobulina dr. V. K. Zwyro
kin. Jis sako, kad kelyje ne
bus automobilių, vairuojamų
vien tu automatiškų robotų,
tačiau tie. elektriniai įtaisai
galės daug pagelbėti vairuo
tojui rūkų metų ir galės bnti
gera apsaugos priemonė prieš
susidūrimus.

— Šveicarijoje, Ziuriche,
vaikinas buvo apkaltintas iš
traukęs iš rankinuto 50 frankų
vienai damai pakeliui, kai ji
grįžo iš rudeninio išpardavi
mo. Teisėjas bylą nutraukė
ne tiek dėl to, kad nebuvo įrodymų prieš vaikiną, kiek
dėl to, kad teisėjas netikėjo,
jog dama grįžtų iš rudenio
išpardavimo day su 50 frankų,

Spalvos is cukraus

— Amerikoje iš aštuonių
savo darbo valandų darbiniu
kas turi dirbti dvi valandas
ir 34 minutes mokesčiams su
mokėti ir daugiau kaip pusketvirtos valandos maistui ar
butui.

KLAIPĖDA — Uosto vaizdas.

Dr. L. Johnson, Californijos

Balys J. Arūnas

Mielas susitikimas
(Tąsa)

Netrukus prakaitas apsėmė
mano nugarą, o vėliau tarsi
sula, kaip iš pavasarį sužalo
to beržo, pradėjo stambiais
lašais varvėti per sprandą
ant krakmolytų marškinių
kalnieriaus, kuris, jaučiau,
tolydžio, darėsi minkštesnis
ir minkštesnis. Tai, pamaniau,
lietuviško prakaito galybė nei amerikoniškas krakmolas
negali atsispirti!... Paskui ka
žin kodėl taip griaudu dušiopasidarė. Be mokslo galvoje
visur tave, žmogau, jaučiu
laiko. Ar tu su krakmolyta
maniška ir su mankietais oal
čiausiais, kaip pieno puta, jei
gu tik pagavo koksai moks
linčius, tuojau jungą tau ant
kaklo ir vilk!
Pagaliau visi anglių maišai
buvo sutempti ir aš laisviau
atsikvėpiau. Buvau jau bepra
dedąs valyti apdulkėjusias
kelnes, kai Žvirbleno galva
vėl pasirodė langelyje.
— Ačiu/brol, nuoširdžiai a
čiū, už pagalbą... Matai, nė
nepajutai. Sakiau, kad čia tik
juokai...
— Juokai... Kokie čia jau

juokai, - sakau, - man ir ma
niškos krakmolas prakaite iš
tirpo. Nieko sau juokai..
— A, - nutraukė Žvirblėnas
- tu vėl apie tas maniškas...
Ateik čia į rūsį, padėsi su
tuo vamzdžiu susidoroti. Tik
truputį palaikysi. Atsikvėpsi,
čia taip vėsu.
— Na ir pakliuvau, - pama
niau leisdamasis laiptais į rū
si, - kaip draudimo agento na
gelius. Negana maišus tampi
au, o dabar dar kažin kokias
triūbas turėsiu lankstyti. Ir
pats nelabasis lėmė tą Žvirblėną susitikti!
- Tai, va, brolyti, - vos
man tik rūsin įžengus šokosi
Žvirblėnas, - imk kibirą iriai
kyk ties ta muterka. O aš ban
dysiu atsukti. Matai, gal kok
sai lašelis vandens vamzdyje
yra, nenorėčiau grindų sušla
pinti. Vargas, prieteliiau, ir
namą turėti, ypač, kai žmo
gus priverstas nuomininkus
laikyti. Nepratę mūsų žmonės
prie moderniškų įrengimų. Vis
tos kultūros mums trūksta.
Žiūrėk, tai vamzdį kokį koše
Iena užkimšo, tai koks girtas
tipelis bežaksėdamas tualetą
iš rikiuotės išmušo arba vėl

kokia Apolonija skalbimo ma
šinoje bulves įsigeidė plauti,
taip bėdos Ir nesibaigia...
Taip bečiauškėdamas Žvir
blėnas padavė man kibirą, o
pats pašokęs ant kėdės dide
liu raktu apžiojo sraigto gal
vą ir stenėdamas ėmė sukti.
— Laikyk aukščiau kibirą!.
Daugiau į kairę!... A, kad ta
ve kur, ir vėl nuleidai! Sakau,
kad kelk aukščiau! - taip toly
džio jisai padavinėjo koman
das, tarsi povandeninio laivo
kapitonas. Laikiau kibirą iškė
les virš galvos. Man tirpo ran
kos ir mankietai plovė reišus
bet Žvirblėnas buvo aklas vi
soras mano kančioms.
- Jau, jau pasidavė - stai
ga jisai linksmai sušuko • Lai
kyk tiesiai!.. Jau laša! Tuo
jau bus baigta.
Taip ir išgirdau, kad prade
vanduo į kibirą lašėti. Tuo pa
čiu laiku, tamstos, mano ne
jautrios šnervės pajuto nea
psakomą smarvę. Atrodė kad
devynių nelabųjų uodegas kas
siera svilintų!
— Smirda baisiai! Nedaturė
siu! - vos kvapą atgaudamas
sušukau
- Ale tai žmogus! Kokioje
karalystėje tu ir gimei! Pama
nykite smirda jam! O kai mėš
la mėždavai, tada tai kvepė
davo? A?... Na, bet jau ir atsu
kau, galima sakyti... Laikyk,

laikyk, tiesiai, sakau! riktelė

jo Žvirblėnas, bet to žodžius
nustelbė vandenssriautas,kurs
vienu ypu pripildė kibirą ir
ėmė lietis per kraštus.
Be to mano krūtinę užgulė
toks biaūrns sunkumas, tarsi
kas virta šeško blauzda per
širdį braukytų. Smaugiamas
to prakaito aromato nė nepa
jutau, kaip iš mano nutirpu
sių rankų išslydo kibiras ir
visu svoriu tėškė per mano
kamašo nosį. Skausmo įgel
tas šokau į šalį, bet paslydau
tame tvane ir išsitiesiau. Prie
manes šoko Žvirblėnas.
— Ale, kaip čia tu broly
ti!... Kelkis, peršlapsi tame ra
sale. Na, ir kas galėjo many
ti, kad to vandens tiek bus
tame vamzdyje... Susitrenkei?
Nusigandai?... Nusispiauk tris
kartus.
(
— Atidaryk duris! Smarvė
plaučius į baranką riečia!...
Kad tau uodai dūšia sugriauž
tų! Kur aš dabar toksai past
rodysiu?! - tūžmastis apėmė
man širdį.
— Nesisielok, brolau, tuo
jau bus viskas tvarkoje. Die
vo malonė, kad šonkaulių ne
susilankstei, o del to kvapo...
- ir Žvirblėnas su kempine
rankoje šokosi mane džioviu
ti. Tarpais ja pavilgindamas
«Javexe», tai vėl kokiuose
tai milteliuose.

Kai išlindome iš nelemtojo
rūsio, sutemas jau dangstė
miestą.
— Na, matai, - ramino ma
ne Žvirblėnas, - vakarę tai
jokie pavojai, kad truputį ir
šlapias pasirodysi... Manys iš
darbo grįžti. Visokių darbų
gi čia esama... Tiesa, Silves
trai, aš manau tau būtų nepro
šalį kokį kotlietą į skilvį įme
tus!...
— Atspėjai, atspėjai, - už
miršęs visus vargus nudžiu
gau, - esu alkanas, kaip zoo
logijos sodo vilkas!
— Taigi, - kalbėjo Zvirblėnas švelniu balseliu, - čia pat
pašonėje turime tokią valgy
kielę. Tik per gatvę. Puikiai
gamina ir nebrangu.
Mano dešinę ausį nuo tų
Zvirblėno žodžių mėšlungis
surietė.
— Ką - sakau, - o tu savo
kuknios neturi, kad fmes po
valgyklas trankysimos?
— A... -numykė Žvirblėnas,
- turiu tai turiu, “bet žinai...
nu, kaip čia pasakius, tu tru
puti drėgnas. O -žinai, Barbo
ra, iš tų švelnių asabų.1. Savo
gyvenime tvarto nemačiusi!
Pagaliau... a, tu supranti ma
ne, su moteriškomis reikia
vis atsargiai...
Valgykloje prie mūsų sta
lo tuojau prisistatė
tokia
skaistaveidė, raitytais plan-
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— Amerikoje auga skaičius
vyrų, kurie nešioja korsetus,
saugodami savo linijas. Tik
vyrai tuos korsetus vadina
sveikatos juostomis.
— Vokietijoje ankščiau bu
vo iš no nakties ant tvorų ir
sienų išrašoma: Amis, go ho
me (Amerikiečiai, namo); da
bar daugiau atsiranda užrašų:
Comis, i Maskvą.
Atomines

paslaptis

besaugant

Californijos universiteto in
žiriierius W. C. Twitchell,
kurs anksčiau tvarkė mecha
ninius atominės laboratorijos
įrengimus,
susirgo. Bijant,
kad karštyje kliedėdamas ne
išduotų kokių paslapčių, jis
buvo atskirtas Letterman Ar
my ligoninėje ir jam slaugyti
parinktas specialus, patikti i

tas personalas.
Tas įvykis primena atsitiki
mą Oak Ridge labųratorijose:
dar atominių tyrimų pradžio
je ten susirgo vienas laivyno
karininkas kokia tai rimta psi
chine liga. Kadangi jis žino
jo svarbias atomines paslap
tis, nutarta jį atskirti nuo ki
tų Vien tik dėl jo buvo pas
tatyta speciali ligoninėtė, kur
jis buvo pavestas globai pa
rinktų daktarų ir gail. seserų
«New York Times» skelbė
(nors Atominės Energijos ko
misija tai paneigė), kad pas
tatymas tam ligoniui specialių
patalpų kainojęs $100,000.
Is tritijaus pažįstamas vandens se

numas

.Kosminiams
spind n'jams
veikiant iš azoto, esančio ore,
atsirand i trilijius Tritijus tai

1954 m. sausio 16 d

LIETUVA

sunkus, radioaktyvus vande
nilio izotopas. Mokslininkas
Libby surado bilda tą tritijų
susekti, nors jo butų tik vie
nas atomas tarp 10 milijonų
atomų paprasto azoto. Šis tri
tijus jungiasi su deguonimi,
sudarydami vandens lašelius,
kurie krinta lietaus pavidaluKadangi tritijas radioaktyvus,
pamažu išsiskaido, tai pagal
tai galima pažinti vandens se
numą tame tarpe tarp 3 ir 2b
metų. To dėka mokslininkai
gali analizuoti žemės vande
nį ir nustatyti jo amžių, o
taipogi nustatyti • kiek tos
vietos vandens atsargos pa
reina nuo lietaus kritulių.
Nustatant tritijaus radioakty
vumą miltuose, atšaldytuose
ar konservuotose produktuose
galima sužinoti tų maisto ga
minių senumą.

2()0 puslapių, dviejų dalių.
Pirmoje dalyje atsiminimai ir
straipsniai ,pvz. apie naują
teatro techniką. Antroji dalis
- bus skirta Amerikos ir Ka
nados lietuvių teatro veiklai
pavaizduoti, ši apžvalginė da
lis bus sutvarkyta pagal kolo
nijas. Menišką almanacho pa
puošimą prižiūrės vienas iš
jaunesniųjų dailininkų - Ado
mas Šermukšnis.

— Yenancijaus Ališo poe
zijos knyga «Cascata Cristali
ná» spausdinama Vokietijoje
— iš spaudos išeis šiais me
tais. Knyga gausiai iliustruo
ta dail. Stančikaitės-Abraitienės. Leidžia «Bendrijos» lei
dykla.

-- Lietuviškų knygų leidė
jams tremtyje gerai žinomas
Georg Wagner spaustuvės sa
vininkas Vokietijoj, mirė šia
vasarą. Lietuviams jis buvo
labai palankus. Per jo spaus
tuvę yra pereje daug musų
leidėjų, kaip brolių Šulaičių,
L'ix ledyklos ir Kitų knygų.
Wagneris buvo išspausdinęs
įr Mečio Sutkevičiaus išleistą
lietuviškai angliškai žodyną.

— «Į Laisvę» - tokiu vardu
pridėtus leisti Lietuvių Fron
t) žurnalas. Jo vyriausias re
diktorius J. Brazaitis, red.

kolegija - J. Kazickas, A. Mus
teikis, L. Žitkevičius. Reda
kcijos ir administracijos adre
sas: V. Maželis, 422 Mebahan
st., Ridgewood, Brooklyn, N.
Y. Šio žurnalo Nr. 1 (38) turi
64 pusi. Šiame numeryje rašo
J. Butėnas: Atsišaukimas į po
litinę sąžinę, Žilvinas: Parti
zanei, J. Brazaitis: Srovė ir
uola, L. Prapuolenis: Atviro
mis akimis, R. Šomkaitė: Stu
dentas - rezistentas, plati apžvalga Vliko ir Lozoraičio
santykių pavadinta «Doku
mentų šviesoje: Demokratinio
ir vadistinio principų tarpu
savinė kova laisvinimo orga
nizacijoje», toliau - 20 pusla
pių lietuvių politinio gyveni
mo apžvalgos. Skilimą su kri
kščionimis demokratais šis
numeris dar pagilina.
— Jei nepatenkintas sava
spauda...
Tūlo paklausus kodėl nes
kaitai ir neprenumeruoji lie
lietuvišo laikraščio, mėgina
teisintis jo neįdomumu. Jei
šis neįdomus, tai pasauly yra
Įdomių laikraščių, ypač Ame
rikoje. Ten yra lietuviškų
dienraščių savaitraščių, pui
kių mėnesinių žurnalų, kaip
«Aiuai». «Ateitis» ir kiti. Be
ne didžiausia priežastis bus
stoka lietuviško idealizmo ir
ištižimas...

Vytautas Kastytis

Širdies daina Tėviškei
Jie tau dainuoja,
Jie lepina tave,
O mes ilgai raudojom
Ištrėmime . . .

Ir mus daina liūdna be galo,
Rauda krūtinės prispaustos
Skambėjo šlaituose Uralo,
Dejavo vakaruos:

Buvęs Laisvosios Lietuvos žvejų uostas, Klaipėdoje.

kais ir persišvietančioms šner
vikėmis mergaitė. Ji kukliai
laikė savo rankytes po tokia
mažiuke prijuostėle ir, bady
dama šiltais zvitgniais raudo
ną Zvirblėno nosį, įdėmiai
klausėsi jo įsakymų. Porą
kartų jinai piktai dėbtelėjo į
mane ir jos nosikė kiekvieną
kartą piktai susiriesdavo.
Kad tu kur, Zvjrblėnai, ke
ptais buožgalviais paspring
tom! - pamaniau širdies dug
ne. - Dėl tų tavo triūbų ir
dvokiu dabar, kaip žvyne
spąstuose! Jei ne tas mano
kvapas, tai dar pažiūrėtumėm,
su kuo ji meiliau kalbėtu!
Po valandėles ant mūsų
stalo jau
garavo kotlietai,
švelniuose garuose skendėjo
taukuotos bulvės, aukštus ka
klus ištiesusios stovėjo viso
kiais ženklais numargintos
minkštų gėrimų bonkos ir
pradiki, kaip vergai prie ka
raliaus kojų, gulėjo sidabru
blizgą peiliai, šakutės bei ki
tokie prie poniškų
valgių
vartojami įrankiai.
Užmiršęs sužalotą manišką
ir šiurkštų mane supantį kva
pa, sakau Zvjrblėnui:
— Taigi, prieteliau, tu čia
man ištaisei balių, kaip gu
bernatoriui! Nedažni svečiai
okie valgiai mano skilvyje...
— A... - numojo ranką Zvir
hienas, - tokį laiką nesima
tėm. O žinai lietuvio širdį minkšta kaip šviežia bulvė! .Jo
kios Kanados nei Amerikos
jos neperdírbsi...
Po to, jisai tokiu įnirtimu
ir amerikonišku tempu ėmė
doroti visas tas mūsų stalą
laužančias gėrybes, kad aš
nebe juokais susirūpinau, kad
nors trupinėlis patektų ir į

mano aimanuojantį pilvą.
Kai iš visų gėrybių beliko
tik blankus atsiminimas ir kai
Zvirblėnas lašino iš bonkų
paskutinius lašelius minkšto
gėrimo, vėl atsirado ta mer
gyte su maža prijuostėle. Ji
nai padėjo prieš Zvirblėną
tokį popierėlį ir grakščiais
žingsneliais, kaip Kalėdų na
kties angelėlis nutrepsėjo prie
kitų svečiu.
Zvirblėnas pavartė popierė
lį ir iškilmingai griebėsi už
dešinės šlaunies. Staiga jo apatinis ir rudos akys ėmė šo
kti suktinį.
— Pamiršau piniginę.. spoksodamas į mane tarė atsimainiusiu balsu. - Gelbėk,
Silvestrai, čia patys niekai keturi ir kvoderis... Kaip Die
va mylių, atiduosiu. Susitiksi
me, kalnas su kalnu sueina,
o čia žmogus su žmogumi...
Sąskaitą apmokėjau...
Kai išėjome gatvėn, vaka
ras jau kietai laikė savo glė
byje didžiulį miestą. Zvirblė
nas griausmingai atsiraugėjo,
brūkštelėjo ranka per nosį ir
tarė:
-- Zinai ką, Silvestrai, esi
puikus žmogus. Nešiandien
tave pažįstu... Paskolink de
šimtuką. Su tuo namu reika
lai nesibaigia, truputi striuka.
Pirmo nuomas surinksiu ir atiduosiu. Jei norėsi paštu pri
siųsiu.
Dešimtuko - tegu nelabieji
po mirties mano dūšią ant
kokio kurpalio tempia - Zvir
blėnui nepaskolinau...
Ir dabar vengiu miesto, o
jei kartais i jį atklystu, tai
meldžiu visų angelų ir arkan
gėlų, kad tik nesutikčiau se
nų pažįstamų.

— S. Lauciaus draminių
veikalų rinkinys «Raudonoji
melodija», išleistas «Bendri
jos» Vokietijoje, jau gauna
mas Chicagoje. Knyga turi
88 puslapius ir joje telpa še
ši draminiai veikalai suaugu
sių teatrui: vieno veiksmo ko
mediją «Raudonoji melodija»,
vieno veiksmo vaizdelis «Pas
laptingoje zonoje», vieno vei
ksmo tragikomedija «Taikos
kiaulė», vieno veiksmo saty
ra «Vaizbūno skriningas», (ei
lėnais),vieno veiksmo epizodas
«Pasimatymas» ir vieno vei
ksmo komedija «Pavojingas
mokytojas».
M

— Teatro almanachą reda
guoja Stasys Pilka. Almana
chas apims penkmetį nuo
1948 m. iki 1953 m. Bus apie

Dainavom ašaras ir skriaudą

Kančios ik lašo kupini,
Kad be tavęs' mums širdį skauda
Dienas svetur sutikt.
Kad tu ant didelės bedugnės
Žengi klaikiu mirties keliu
Per užgesintą laisvės ugnį,
Per laimės šapelius.

O jie piktai tau pataikauja
Ir stengias numarini tave,
Tik mūs daina — širdis ir kraujas —
Gyvenimui skirta!
,
Trondheim, 45-10-15
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GRAŽIAI PAVYKUSI KALĖ
DŲ EGLUTĖ.
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J. Augustaitytė - Vaičiūnienė

MIELI LIETUVIAI!

Pavasaris Ateis.

Sausio m. 3 d., rašytojai Ka
rolei Pažėraitei vadovaujant,
Liet. Sąjungos Brazilijoje pas
Pavasaris ateis kalnais ir pievoms,
tangomis, D. L. K. Vytauto
Ir medžiai lei naujus ūgius.
Didžiojo vardo mokykloje, v.
Tik neprikels iš šalto kapo niekas
Beloje, buvo suruošta vai
kams Kalėdų Eglaitė.
Didvyrius pilkus ir tylius.
Nežiūrint labai nepalankaus
oro (lijo, kaip iš kibiro), pu
Pražys nauji žiedai laukuos, išartuos tanku,
blikos susirinko gausiai, kas
Paslėpdami kovos žymes.
retai atsitinka dabartiniais lai
Įdėsi knygon jų lapelį brangų —
kais. Buvo ne tik vaikučiai,
Jame
įspaustas kruvinas dėmės.
bet ir jų tėvai, ir ne tik iš
V. Belos, bet ir iš tolimesnių
Tos žemės kiekviena pėda bus kaip paminklas šven
São Paulo vietovių.
tas,
Popietis praėjo labai jau
Ir bus koktu tau vaikščiot Ja
kioj ir malonioj nuotaikoj. Vai
Iš jos legendos kils ateinančiąja! kartai —
kai deklamavo, dainavo, šoko
Kitų dienų giesmė nauja.
užkrėsdami savo linksmumu
ir suaugusius: taip kad «Klum
pakojį», «Noriu miego», «Suk
Iš akmenų granito, plytų, molio
tinį»,
ratelius muzikui Jonui
Statysim paminklus, sodybes, sostines, miestus..:
Kaseliúnui ved’, šoko visa pu
Ir įrašysim sienose vardus išjojusiųjų brolių
blika bendrai ir momentui ro
Pilims nukalt žalvarinius rakius.
dėsi, kad mus visus nemato
ma jėga staiga perkėlė myliŠtai aš matau, kaip Kristus tiesia ranką
mon tėvynėn į tuos laikus,
Ir
laimina bekylančius miestus...
kada laisvai skambėjo lietu
Kaip kraują partizanų taurėn renka,
viška liaudies daina.
Po programos Kalėdų Sene
Kad butų vardas Lietuvos skaistus.
lis, kurio įrolę gražiai atliko
Jonas Sirvydas, apdovanojo
Nuo anksto ryto iki vakaro vėlyvo
vaikus saldainiais, o nuolati
Vaškinės žvakės kandeliabruos degs;
nius lietuvių kalbos pamokų
Baltoms radastoms, puokštėmis alyvų
lankytojus Vila Beloje ir lie
Užmesim juodas bedugnes.
tuviškomis knygomis.
Turime būti labai dėkingi
Pavasaris į langą beldžias,
tiems asmenims, kurie užmirš
Pavasaris ateina pievoms ir laukais.
darni savo kasdieniniuė pato
Tegu kiekvienas ašaras išlieja karčias
gumus, nuoširdžiai dirba lie
tuvybės naudai, kaip pav. p.
Ir žemę kruvina nušluosto palaidais plaukais.
J. Kaseliúnui, kuris įvairiais
būdais sugeba paįvairinti pro
gramą, suįdominti vaikus tai
filmais, tai fonografu, kuria
me vaikai su džiaugsmu atpa
žįsta savo pačių balsus!
Kiekvieną sekmadienį prie
Taipogi p-lei K-Pažėraitei,
tuvišką
žiburį,
kuris
nors
ne
bažnyčios
pas spaudos plaitn
kuri nepalankiose sąlygose
daugelį
pastogių,
bet
tikrai
bei atmosferoj sugebėjo iki
to ja B. Šimkų galima gauti
nusipirkti naujausių lietuvis
šiol dirbti lietuviškose moky apšvietė.
Dalyvavęs
klose ir laikė sargyboje liekų knygų bei laikraščių.

Artinantis maudymosi sežo
nui ir esant laisvų kambarių
kviečiame visus atvykstan
čius i Santos poilsiui apsisto
ti pas Steponaičius. Galima
gauti kambarį su maistu ir ba
maisto. Privažiavimas automo
biliu labai patogus, gatvė
naujai išgrįsta.
Adresas: Rua Godofredo Fra
ga, 173 — José Menino
ALUGA-SE
Armazenas 7x7 didžio, yra
įvestu força tinka mažai dirb
tuvei ar krautuvei.
Rua das Roseiras, 48 — kam
pas Rua Rio do Peixe. V.Bela
o-o» oe> ■»»
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Nori patogioj, gražioj vietoj, pamary — Praia Grande
įsigyti žemės sklypą?
Neužmiršk apsi’ankyti 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.
Via Anchieta — nauja autoestrada eina skersai Vila
Suarão. Taip pat yra ir geležinkelio stotis.
Daugiau informacijų «Mūsų Lietuvos redakcijoje.

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

Musų Lietuvos» redakciją.

REIKIA BALDŲ? KREIPKIS Į TAUTIEČIO

J. L. GalinsKas Ltda.

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

BALDŲ

SANDĖLĮ.

AY. DR. GIACAGLINL 71-C

VIC-MALTEMA

—

'

V. ALPINA.

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.
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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Sprindis & Čia

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

Industria e Comercio de Calçados

PARDUODA

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

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS.

Rua Javaės, 719

-

SKAITYK IR PLATINK

São Paušo

«MŪSŲ

balso grynumas, skambumas

LIETUVA»

Sprindys & Čia — Largo S. Jose 1.
Kaip niekur kitur, prieinamfausiomis kainomis.
Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui

ImiĮ I Rastinės Darbai ir Teisiniai Patarimai
!!ii
Iii!
iiii

hiI
nu

Natūralizacija, inventoriaus surašymas, išieškojimas
skolų, persiskyrimai (desquites) nuomininkų išvarymas, kriminalinė ir darbo teisė.
Darbininkams patarimai veltui.

J®
j®

Galima kreiptis šiomis valandomis nuo 10 iki 12 vai.
ir nuo 16,30 iki 19 vai.

i'ii

Rua Roberto Simonsen, 13 -- 3° — salas 306 - 310
(Senoji rua do Carmo ir kampas P-ęa Clovis Bevilaqua)
São Paulo
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JARDIM RIVIERA
Santo Amaro apylinkėje - nuėstabaus grožio gamta sveikas klimatas, tik už
18 klm. nuo Praça da Sé, geras kelias, tarp
dviejų pžerų. Puiki nroga dabar įsigyti žemės
sklypą su mažu įnešimu ir ilgalaikiu išsimokėjimu

\ k
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— 100 mėnesių

MEKAN1K0S DIRBTUVE
£

r-

x\

Reikalingų informacijų gauti tik pas vienintelį įgaliotinį šias žemes pardavinėti mūsų tautietį Kuzį KmiViausk\, rua
\
Benjamin Constante 23, 1-o andar sala 6. Fone: 34-^914. 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.

Gaminami įvairiausių braižinių vitražai,
vieliniai tinklai tinkavimui ir tvoroms,
langų stiklų apsaugos, užtvaros, geležinės
durys ir vartai, banguotos skardos durys
pagal mąstą.
Gaminami žibintuvai įvai
riausių tipų. Daromi įvairių
dydžių grąžtai žemei gręž
ti. Pardavimas grynais ir
išsimokėtinai.
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LEONAS VARNAUSKAS
Telefonas (recados) 3-0707

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

APRENGIA

n/YRUS

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 MATELIONIS
KRAUTUVĖS :

Rua São Caetano, 526

Rua São Caetano, 510

Fone 35-3260

São Paulo

VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS
L I N D O Y A

Foto-Studija “BERNARDO”
ĮKURTA 1890 METAIS

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

ARTHUR

SCHMIDT

Priimami nakvietimai į namus — Senų portretų reprodukcijos
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ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINTOJAI

IKMÃOJ CAKKIIERII
Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, kurio
puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau visi yra vien
balsiai pripažinę. Pabandykite, įsitikinkite ir visa
dos naudokite!
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—.Amerikos lietuvių spau
da rašo, kad Čikagoj gruodžio
mėn. suruoštoj lietuvių daili
ninkų parodoj, dalyvauja ir
S. Pauly gyveną dailininkai:
A. Kairys ir VI. Stančikaitė Abraitienė. Dail. A. Kairio kú
riniai vaizduoja atogrąžų gam
tą bei Vokietijos vaizdus. Dail.
Stančikaitė Abraitienė daugu
moj su grafikos kuriniais. Pa
rodoj yra išstatytas didelis pa
veikslas «Vaidila», kuris bu
vo išstatytas ir S. Pauly su
ruoštoj parodoj. Keli lietuviai
dailininkai po vieną kūrinį pa
aukojo Cicero lietuvių parapi
jos mokyklai, lituanistikos kla
sei.’Jų tarpe ir dail. Stanči
kaitė.

eina pirmyn. Senos lubos jau
nuimtos. Ateinančią savaitę ■
bus dedamos naujos ir po to
dekoruojamos. Taip pat kartu
bus išspręstas ir ventilacijos
klausimas lubose.
— Sausio mėn. 11 d. stai
giai mirė Pranas Kuneckis,
56 metų amžiaus. Paliko žmo
ną Sofiją. Palaidotas Vila For
moša kapuose. Velionis yra
kilęs iš Šiaulių.
, ' '

— ši šeštadienį bus šliūbai
Leonido Bajbrino’ su Jadvyga
Klimaite, T. Korsakov su Ele
na Vinokurovaite.

— Praėjusi sekmadienį Vy
tų Brolijos valdybėm išrinko:
— Paryžiuj gyvenančio lie P. Pavilonį, V. Banį, J. Masį,
tuvio dail. Kasiulio vienas pa J. Paukštį; B. Rimkų, J. Mali
veikslas yra išstatytas S. Pau nauską.
ly, Ibirapuera parke, suruoš
toj meno parodoj. Jis čia da
SUSIRINKIMAI
lyvauja kaip prancūzų drau
gijos narys.
v
Šį sekmadienį po 8:30 vai.
mišių šaukiamas moksleivių
— Dail. J. Rimša, lig šiol
susirinkimas, gi 5
gyvenęs ir kūręs Argentinoj, ateitininkų
vai.
po
piet
Liet. Kat. Moterų
išvyko į Peru, kur užtruks ku Draugijos susirinkimas.
rį laiką. Iš Perū projektuoją
vykti Š. Amerikon ir ten su
— Magilų šeima praneša,
ruošti savo kūrinių parodą.
kad už jų mirusius šeimos na
— Vasario 16 ruošti, S. Pau rius, Ievą ir Izidorių, mišios
lo Lietuvių Taryba nutarė su bus atlaikytos 22 d. sausio
daryti komisiją, i kurią įeitų 7 vai. V. Zelinoje, ateinantį
visų organizacijų atstovai. penktadienį. Gimines ir pažįs
Vieta ir laikas jau numatyti: tarnus kviečia atsilankyti.
vasario 14 d. Vila Zelinoj glm
nazijos salėje.
— Sausio 13 d. mirė Magde
Iena Balkevičiūtė Pazikienė,
— Dail. Ant. Navicko prie plaučių liga, 35 metų amžiaus,
žiūroj Vila Zelinoj lietuvių kilusi iš Prienų. Paliko sūnelį
bažnyčios reformos darbai Nelsoną penkių metų amžiaus.

ATSIUSTA PAMINĖTI:

EKSTRAORDINARINIS L.S.B.

SUSIRINKIMAS.
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Praça São José, 8 Sal. 1 e 2 - V. Zelina - S. Paulo
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Aberturas de firmas
Encerramentos de firmas
Transferencias de firmas
Contrat. na Junta Comercial
Distrat. na Junta Comercial
Escritas Fiscais
Escritas Comerciais

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

D rAugusto Ribeiro

Leite

São José, 8 - salas 3 e 5
VILA ZELINA

Praça

Dentaduras — Pontes — Extráções — Obturações
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PRAÇA SÃO JOSÉ; 1 - V. ZELINA — S. PAULO
VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI
NAUJANYBIŲ
Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų,

įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečiųfogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t. t..
Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA
ISSIMOKEJIMUL

Ull
Ull

U
ll

= =

Ull
‘Ull

nu

Ull
Ull

Ull
nu

Ull
Ull
nu

£ = = = == =

iiil

•=M=7 ■==■ ■=— ~I=

IIP

= = ===

IIII

nu

mi
nu

nu

2 ==

M
įl

Prie pat autobuso Nr. 93 sustojimo vietos.
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Šių metų Vasario mėn. 7 d.
15 vai. Mokoje, Rua Lituania
67 šaukiamas visuotinis eks
traordinarinis Lietuvių Sąjun
gos Brazilijojė narių susirin
kimas. Nustatytu laiku neat
vykus narių skaičiui, po pus
valandžio šaukiamas kitas su
sirinkimas, kuris bus laiko
mas teisėtu, dalyvaujant bet
kuriam narių skaičiui.
L.S.B. Valdyba

PAIEŠKO

HORÁRIO das 8 às 19 horas.
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LIETUVOS NACIONALI

— Susipratis MARTYNO MAŽVYDO BIBLI
rininkas negali
Lietuvių Dienos, gruodžio nesinio žurnalo
— Sausio mėn. 30 d. Vila
mėnesio.
Turiny rašo Params truoto žurnalo
Zelinoj Gimnazijos salėje
kas:
Mes
turtingi, mes laisvi, nos»,
moksleivių
Radio Nacional artistai išpil
pasikalbėjimas
su
J.
Brazai

laikraščio
«Ateitis».
Norintie
dys įdomią programą. Gautas
čiu
apie
Lietuvių
Fronto
vei
ji
šiuos
ir
kitus
laikraščius
pelnas bus skiriamás refor
klos krypti, vysk. Brizgys: užsisakyti prašome kreiptis į
mos reikalams.
Kristus mūsų laikų keliuose «Mūsų Lietuvos» redakciją.
ir
eilė kitų įdomių straipsnių
— Prof. kun. Dr. J. Venckus,
bei
informacijų.
— Moksleivių susidomėji
kuriš savo atstogas pralei
mas ruošiama stovykla pama
džia Vila Zelinoj, mielai pade
da parapijos darbe pasakyda KAS ATSTOVANS LIETUVI ry yra didelis. Stovykla žada
būti tikrai įdomi.
US SKAUTUS?
mas įdomius pamokslus, laiky
damas paskaitas bei pasikal
S. Paulo miestas minėdamas
EMIL ZÁTOPEK
bėjimus susirinkimuose, klau
400
metų
sukaktį,
tarp
suruoš
sydamas išpažinčių. Lietuviai
kviečiami pasinaudoti švečio tų įvairių suvažiavimų, bus ir garsusis čekoslovakų bėgikas,
tarptautinė skautų stovvkla- laimėjęs S. Silvestre bėgimą, •
patarnavimu..
jambrė Jaragua kalne, S. Pau grįždamas namo Paryžiuje pa
— Dail. Ant. Navickas ruo Jo apylinkėje. Dalyvaus įvai reiškė, kad iš Brazilijos grįž
šia lietuviško stiliaus Vila Ze rių tautų skautai. Lietuviai ta su gražiausiais įšpūdžiais. ,
linos' bažnyčios vitražams pro šioje tarptautinėje stovykloje Gi grižęs namon saviškiams
jektus. Vieną jų, lietuviško būtinai turėtų dalyvauti. Viena pasakė visai priešingai: kad
kryžiaus su koplytėlėmis jau del Lietuvos propagandos, o pabaigęs bėgimo varžybas no
antra - parodyti, kad ir lietu rėjęs nė vienos dienos dau
paruošė.
visko jaunimo tarpe skauty- giau pasilikti, nes jam nepati
bės idealai yra gyvi.
kusi kapitalistų dvasia ir per
— Nuo šios savaitės «Mū
Skautų
vadai
turėtų
sukrus
dėta
propaganda.
sų Lietuvą» į namus prenume
ti
ir
ši
reikalą
susirinkę
rim
Žinoma, grįžęs į komunisti
ratoriams, gyvenantiems V.
Zelinoje ir V. Beloje išnešios tai apsvarstyti. Reikia tikėtis, nį rojų negalėjo girti kapita
Beržas Robertas Gudavičius. kad lietuviška visuomenė ši listinių kraštų, nes tai nesude
Norintieji gauti laikraštį na . svarbu reikalą taipgi parems rinama su komunistų partijos
ir moraliai ir materialiai. Lai
Net sportinin
muose prašomi pranešti «M. ko nebedaug - liepos mėnuo reikalavimais.
kas
yra
komunistinės
propa
L.» administracijai. Siučiantie jan arti. Nieko nelaukiant rei
gandos auka.
ji paštu «Mūsų Lietuvai» pra kią imtis konkrečių žygių.
šomi siųsti šiuo'adresu-; Rev.
PARODA PRASIDĖS 7 RU
P. Ragažinskas, caixa postai
—
Šią
savaitę
audiencijoje
4118, São Paulo.
GSĖJO.
pas S. Paulo miesto viešųjų
darbų sekretorių kun. P- Ra
LAIŠKAI: ’
Nors oficialiai «Quarto Cen
gažinskas patyrė, kad Av. Ze
tonario»
S. Paulo miesto pra
linos ir rua Rio do Peixe grin
Mošinskienei, Bogar, Pauli dimas tikrai bus neužilgo pra sides 25 d, sausio, tačiau di
nai Gaižutytei-Berteškienei, Z. dėtas. Numatytu laiku nebuvo džiulė industrijos paroda, su
Levickas, Pundzevičiui, Kun.' galima pradėti del kitur ilgiau lig paskutinių komisijos ko
A. Arminui, Angelina! Dirsy užtrukusių darbų.
misijos pranešimų, prasidės
tei, F. Girdauskui. Juozui Stu
tik 7 d. rugsėjo.
žėnui, VI. Abraitienei, .Eug.
— Jau senai S. Paulo ture
Tarasovienei, J. Antanaičiui.
MIESTO TEATRO
jo tokias karštas dienas kaip
šiemet. Bet dar karščiau Rio
nebus atlikta sulyg
MCWWMWBi de Janeire, tiesiog tvanku. reforma
Karščiai dažnai palydimi au numatyto plano. Pavyzdžiui,
-- SKUBI AI reikalingas m o dromis ir stipriais lietumis, del lėšų stokos, atsisakyta pa
delador us Atlyginimas geras. kurie S. Paulo mieste padarė daryti judančią sceną bei ki
Kreiptis i rua \7enda Nova, 46 nemaža nuostolių ir aukų tus pagerimus. Teatras varto
jimui bus įteiktas tik apie
V. Zeliua.
.žino n ė mis.
birželio mėnesį.
Vyras mirė prieš pora metų.

ÍÍ

Studijavęs ir baigęs medicinos mokslus Paryžiaus (Sorbonos) 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?

Stasys Beliūnas gyvenantis
Brazilijoje paieško savo dė
des Prano Beliūno, kilusio
Rokiškio apskr. Obelių valšč
Pakraunių kaimo. Nuo Didžio
jo karo gyv. S. Amerikoj. Pra
šoma atsiliepti šiuo adresu:
Caixa Postai, 371 - São Paulo
Brasil.

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

Nieko nelaukdamas kreipkis į

Advokatą Decio Farias
Raštinė: Ji.

Santa Teresa, 28,

6-to

and. salas 604 ir 605.

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

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

