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Lietuviai, Dalyvaukime vasario 14 d. Vila Zelinoje 15 vai. 
Lietuvos Nepriklausomybės šventės minėjime.

Vilniaus va’zdas su Gedimino kalnu ir dalimi miesto.

Ir vėl Vasario 16-toji...
Gražina Beleckienė

Tai mano žemėj, mano tėvinėj 
Ašarų upėm laukai patvynę...

Ir vėl Vasario 16-toji..,
O kai mes tada, palikom tave, tėviške, iš rytų artinos 

gaisrų banga ir saulė, ta pati, kuri kasdien pakildavo už 
kluono, maudės gaisro juroj. Išėjom mes senu vieškeliu į 
kitą, j svetimų šalį, rankoj nešdamies ryšulėlį daiktų, o 
širdyje sunkų, slegianti akmenį...

Tada gamtoj žydėjo kvapios liepos...
Dar kartą ir dar kartą apsisukom ir dar kartą perž- 

vėlgem tėviškės laukus ir pievas, ir seną namą prie vyš 
nių sodo, ir kluoną ir daržines su gandini lizdais ir siaurą 
taką, kurs veda pro smūtkelį į artimą, kaimą, toliau amži 
nai ošiančius ąžuolų miškus, o ten, toli, sraunią sidabro 
upę — pasididžiavimą mūsų — Nemuną... .

Girdėjom patrankų griausmą, šunų lojimą, ir verksmą 
gailų...

Gal tai musų širdis taip pravirko, o gal tai tu, tėviš
ke, išleisdama savo sūnus ir dukras svetur.

Plačiu vieškeliu ėjom mes palikę viską, kas mums 
brangu ir artima, o senas smuikelis kryžkelėj laimino raus...

Ir vėl Vasario 16-toji...
Amerikos, Australijos, Zelandijos. Afrikos ir kitų šalių 

lietuviai vėl susispies prie trispalvės ir pagal kolonijos dy 
dį ir intelektualinį pajėgumą minės šią taip svarbią musų 
istorijoj dieną. Ir nors atskilę, nors išblaškyti, bet vis del 
to laisvi, giedos tautos Himną.

Šią dieną lietuviai tremtiniai ir emigrantai su pasidi
džiavimu paminės anuos senus veteranus, kurie iškovojo 
mums nepriklausomybę.

Šią dieną taip pat, bent mintimis jie pasidalins savo 
seserų ir brolių likimu, kurie ten toli, okupuotoj tėvynėj, 
kovoja už laisvę, kad vėl kada nors ir visi kartu savo pa 
dangėje, laisvai galėtų iškelti savo nepriklausomybės em 
blemą — trispalvę!

Berlyno konferencijoj 
jokios pažangos.

Jau virš dviejų savaičių Ber 
lyne pasėdžiau ja/keturių did
žiųjų užsienio reikalų minis
terial. Posėdžių buvo viešų 
ir slaptų. Tačiau jų visų pa
sekmės tos pačios' neprieita 
prie jokio susitarimo tiek Vo 
kietijos, Austrijos, tiek ben
drai visos Europos politiniais 
klausimais. Ir nebus rasta 
jokios bendros kalbos, kaip 
jau nekartą esame rašę «M. 
L.» Gal dar vieną antrą sa
vaitę padiskutuos ir išsiskirs 
tys.

Maskva nori negalimų da
lykų. Pavyzdžiui, Vokietijos 
suvienijimui ji siūlo visų pir
ma šešių mėnesių laikotarpy
je atitraukti iš Vokietijos Są 
jungininkų kariuomenę ir pas 
kui jau organizuoti rinkimų 
komisijas ir kita. Kariuome
nės atitraukimas butų tas 
pat ką, ir vakarų Vokietijos 
atidavimas į komunistų ran
kas. Komunistų pažadais ir 
sutartimis niekas jau nebeti
ki. Štai Amerikos užsienio 
reikalų ministeris FOSTER 
DULLES NURODO LIETU
VOS PAVYZDĮ.

Jis kalbėdamas apie sutar
tį, kurią Molotovas perša, pa
ėmė pavyzdį kaip Kremlius 
gerbia sutartis, Pabaltijo vals 
tybes. Juk su Lietuva Rusija 
1939 m. pasirašė sutartį pasi 
žadėdama gerbti Lietuvos te 
ritorijos integralumą, nesikiš 
ti į vidaus gyvenimą ir t. t.. 
bet 1940 metais rusai ginklu 

okupuoja Lietuvą. Tas 1 pats 
atsitiktų V. Europoj, jei sąjun 
gininkai iš ten atitrauktų sa 
vo kariuomenę.

Dėl Europos saugumo Molo 
tovas siūlo pirmoj eilėj panai 
kinti Europos Gynimo Ben 
drumenę ir Šiaurės Atlanto 
Sąjungą. Reiškia reikalauja 
to, ko negalima padaryti. Ar 
ba kitais žodžiais tariant Mas 
kva nori, kad dabartinė pade 
tis kuo ilgiau tęstųsi. Kokia 
bus įvykių evoliucija toliau - 
sunku pramatyti.

Berlyno konferencijoje, kai 
po stebėtojas, dalyvauja ir 
Vyriausio Lietuvos Išlaisvini 
mo Komiteto atstovas.

Popiežiaus sveikata 
taisosi.

Sulig paskutinėmis žinio
mis Popiežiaus sveikata taiso 
si. Ši liga nebuvo organizmo 
pakrikimo pasekmė, bet per 
didelio, įtempto darbo bei su 
sirúpinimo.

Katalikiškas pasaulį» popie 
žiui susirgus jautriai reagavo. 
Į Vatikaną iš įvairių pasaulio 
kraštų buvo atsiųsta virš šim 
to tūkstančių telegramų su 
linkėjimais popiežiui pasvei
kti.

Vasario Šešioliktos dienos proga oficialaus priėmimo 
konsulate nebus; bet kolonijos nariams, norintiems pa
reikšti, Tautos šventės proga, savo sveikinimus, konsu

latas bus atidarytas nuo 11 iki 12 vai..

Lietuvos Konsulas.

Italijoj sudaryta nauja 
vyriausybė'

Nauja vyriausybė nebuvo 
lengva sudaryti.nes valdančio 
ji partija nei paralamenfe, nei 
senate viena nesudaro daugu 
mos. Atsiremti j kitas parti
jas ir sudaryti koalicija taip 
sunku, nes kitų partijų ’pro
gramos yra griežtai priešin
gos. Bet po ilgų bandymų Má 
rio Scelba, buvęs ilgametis 
vidaus reikalų ministeris, su 
darė vyriausybę, kurion be 
krikščionių demokratų, dar 
Įeina keturi socialdemokratai 
ir trys liberalai. Ministeris 
pirmininkas Mario Scelba, ne 
gailestingas komunistų prie
šas, taipgi yra kartu irįvidaus 
reikalų ministeris. Komunistai 
grasina naujai vyriausybei 
streikais.

Eraziliicie.
— Vasario mėn. 10 d. Rio 

de Janeire mirė senatorius 
Melo Viana. Velionis yra ki
lęs iš Minas Gerais, gimė 
1878 m. mieste Subara. Studi
avo teisę ir socialinius moks 
lūs. Buvo vienas žymesniųjų 
Brazilijos valstybininkų.

— Amerikoje yra varoma 
didelė propaganda už didesnį 
kavos vartojimą. Specialią 
propagandą išvystė per lai
kraščius, radio, televiziją, te 
atrą.

S. Amerikos, del nedraugin 
gų santykių su Guatemala, 
grasina nepirkti jos kavos. 
Kaip žinoma, Guatemala yra 
Centralinėj Amerikoje komu
nistinės propagandos centras.

— Ibirapuera parke, Tautų 
paviljone, įvairių valstybių 
meno parodos bus atidaryta 
liepos mėn. 9 d. S. Paulo es 
tadn šventės dienoje.

400 metų jubilėjaus komiie 
tas yra pusėtinai atsilikęs su 
darbais. Dar nėra suskirstytos 
patalpos numatytos įvairioms 
tautoms, nes nevisos pakvies 
tos valstybės atsakė į kvieti 
mus. Su patalpomis teks su
sispausti, nes pakviesta dau
giau valstybių, negu yra vie 
tos paviljone. Parodos komite 
tas deda pastangas, kad visus 
patenkinti. Tarp kitų tautų 
yra lietuviai, nors Lietuva, 
kaipo valstybė, nebuvo oficia 
liai pakviesta parodoj daly
vauti.

Lietuvos nad t alinė 
M.Mažvydo b». Jįoteka
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VIIKas kreipėsi i Dulles, Edeną ir Bidault
tų valią, bet ir tuos pradus, 
kurie sudaro Tarptautinės 
Bendruomenės pagrindą. Štai

VLIKo pirmininkas M. Kru 
pavičius pasiuntė š. m. sausio 
16 d. JAV, J’D. Britanijos ir 
Prancūzijos užsienio reikalų
ministeriams raštą, kuriuo at 
kreipia jų dėmesį į Lietuvos 
bylą ir reikalą atstatyti oku
puotoje musų Tėvynėje visiš 
ką jos suverenumą. Savo raš 
te VLIKo pirmininkas pažymė 
jo, kad 1940 m. birželio 1. d. 
TSRS vyriausybė, prisidengu 
si klastingomis priekabėmis, 
įsakė savo kariuomenei už
grobti Lietuvos respublikos 
teritoriją ir ten sudarė sau pa 
klusnią «vyriausybę». Prave- 
dnsi tariamus rinkimus su vie 
ninteliu komunistiniu sąrašu, 
toji «vyriausybė» įjungė Lie
tuvą į TSRS. Tik per viene
rius Sovietų okupacijos me
tus įvykdyta tūkstančiai žmo 
gžudybių, dešimtys tūkstančių 
išvežta ir įgyvendintas visuo 
tinis skurdas. 1944 m. gale, 
po daugiau kaip trejų hitleri 
nės okupacijos metų, raud. ar 
mija.vėl iš naujo užgrobė Lie 
tuvą, ir Maskvos vyriausybė 
ten vėl atstatė tą pačią san
tvarką. Šita padėtis, besire
mianti tarp dviejų kraštų vei 
kiančių sutarčių sulaužymu ir 
smurto vykdymu didelės vals 
tybės prieš mažą, tebesitęsia 
iki šiai dienai.

Tos okupacijos metu TSRS 
vyriausybė yra įvykdžiusi ir 
ir tebevykdo nusikaltimus 
žmoniškumui, žmogaus ir tau 
tų neliečiamybės teisėms. Aki 
vaizdoje visų tautų teisėto tai 
kos troškimo, kurį visiškai re 
mia ir lietuvių tauta, tačiau 
turint galvoj neteisingumą, ku 
rio auka ji yra jau beveik 14 
metų ir iš kurios yra atimtos 
net pagrindinės teisės išreikš 
ti savo valią, VLIKo pirminio 
kas pareiškė: «a) jokia reali, 
teisinga ir pastovi taika nega 
Ii būti pagrįsta neteisingumu 
ir nusikaltimu; b) TSRS vei
kla, mėginant išgauti dabartį 
nės, jos pačios sukurtos pade 
ties tarptautinį pripažinimą 
jos okupuotuose kraštuose, 
laužo ne tiktai okupuotų tau

kodėl) pasitikėdamas valsty
bės vyrų krikščioniška sąžine, 
moraliniu ir politiniu atsakin 
gurno jausmu, prašau Jūsų 
Ekselenciją pareikalauti, kad 
Sovietų Sąjungos vyriausybė

Nežinomo kareivio paminklas karo muzejaus sodelyje, kurį 
Lietuvoj raudonieji barbarai sunaikino.

Benys Rutkúnas

Partizanu Kraujas
Saulėtekio rasa žilvičiai plaujas 
ir kalas metūgės, šakytės — 
o kloniuos žydi sukrekėjęs kraujas 
ir šąla brolis, iš namų išvytas.

Nuo kalno šoka upės sraujos, 
pavasaris kvapniuos arimuos — 
o žemėn sunkiasi artojų kraujas 
ir keikiasi žmogus žmogum užgimęs.

Žieduos pasaulis pinas naujas, 
atolai kelias, rudenio raškyti — 
o toliuos — raudos, žaizdos, kraujas 
žmogaus, pakilusio į laisvės rytą-----

atitrauktų iš Lietuvos visas 
savo ginkluotas pajėgas ir 
instiiticijas, o Lietuvių Tauta 
vėl galėtų laisvai atstatyti sa 
vo suverenumą ir laisvais rin 
kimais atkurti politinio gyve 
nimo pagrindus».

— Ryšium su Vokietijos sos 
tinėje vykstančia 4 užsienio 
reikalų ministerių konferenci 
ja VLIKas yra pasiuntęs į 
Berlyną savo stebėtoją.

— Ryšium su keturių užsie 
nio reikalų ministerių konfe
rencija Berlyne Vidurio Euro 
pos Krikščionių Demokratų 
Sąjunga pasiuntė JAV, Pran
cūzijos ir D. Britanijos nžsie 
nio reikalų ministeriams me
morandumą, kurį pasirašė 
Sąjungos pirmininkas Dr. A. 
Prohazka ir kiti Sąjungos vai 
dybos nariai, tarp jų - ir mū 
sų tautietis Pr. Vainauskas, 
Sąjungos iždininkas. Memo
randume Sąjunga atkreipė už 
sienio reikalų ministerių dė
mesį į dabartinę padėtį Vidu 
rio ir Rytų Europos kraštuo
se, taip pat reikalą atstatyti 
tų kraštų visišką nepriklauso 
mybę. Iš tų kraštų turi būti a 
titrauktos ginkluotos Sovietų 

pajėgos, saugumo policija ir 
kitos institucijos, o tarptauti 
nėję kontrolėje pravesti lais 
vi rinkimai.

— Į šį memorandumą JAV 
užsienio reikalų ministeris 
John Foster Dulles atsiuntė a 
tsakymą, kuriuo jį labai palan 
kiai įvertino. Dulles pažymė 
jo, kad visi, kuriems yra bran 
gi laisvė, kiekvienas savitu 
būdu stengiasi praskinti ^isur 
kelią jos triumfui. Pavergto
sios Rytų Europos tautos tai 
įvykdė paskutiniaisiais metais 
savo kietu pasipriešinimu ko 
munistinei tiranijai. «Jos yra 
mūsų- draugai ir santvarkinin 
kai, - pažymėjo Dulles, - ir 
mes jų neužmirštame, sudary 
darni tvirtą laisvųjų tautų ben 
druomenę.»

— Gautosomis žiniomis, ry 
šium su 4 užsienio reikalų 
ministerių konferencija Berly 
ne atitinkamas notas Įteikė 
D. Britanijos užsienio reikalu 
ministeriui Edenui Lietuvos mi 
nisteris Londone B. K. Balu
tis ir Paryžiuje Prancūzijos 
užsienio reikalų ministeriui 
Bidault - Liet, atstovas Dr. S. 
A. Bačkis.

Kaip jie mus sušaudė
; Pulk. J.

(Tąsa)

Tuo pat momentu, mums į 
griovį krintant, ir mus lydėju 
sios enkavedistų grandinės 
iš abiejų pusių automatiniais 
šautuvais pradėjo į mus smar 
kiai šaudyti. Rodos, visas pra 
garas užvirė: kulkos, rekoše- 
tuodamos į plento akmenis, 
tik zvimbia ir, kaukdamos 
drauge su akmenimis, laksto 
į visas puses. Tučtuojau pa
plito ir sužeistųjų nebežmoniš 
ki šauksmai. Ir enkavedistų 
šunys pradėjo cypti. Dešinėj 
pusėj, kiek tolėliau miške, pa 
sigirdo vyrų, moterų ir vaikų 
riksmas. Matyti čia Červenės 
miesto pabėgėliai slėpėsi nuo 
bombardavimo. Nepaprasta 
tamsa. Nematyti nieko. Tik 
keli žingsniai nuo musų už 
storų pušu tupinčių enkave
distų šautuvų ugnelės viena 
po kitos nuolat žybčioja ir 
žybčioja. Aiškiai matyti, kad 
jie mus šaudo, nors ir labai 
kvailai - iš abiejų pusių. Prie 
to chaotiškai netvarkingo šau 
dymo dar prisidėjo: iš Čer
venės pusės atvažiavęs bolše 
vikų šarvuotis pradėjo žerti 
kulkosvaidžiais išilgai plento. 
Jo kulkos mums, ant vienas 
kito griovyje gulintiems, ma
ža tepąkenkė, nuo jų dau-
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Petruitis

giau nukentėjo patys enka 
vedistai. Mat tas šarvuotis 
perdaug arti prie musų voros 
privažiavo. Bešaudydamas jis 
padegė iš paskos musų voros 
važiavusį enkavedistų vado 
lengvąjį automobilį ir užmušė 
jo šoferį. Dabar patys enkave 
distai išsigandę pradėjo nesą 
vais balsais rėkti:

-- Stoj, stoji.. Svojich stre- 
liajete, stoji.. Svojich strelia- 
jete... (Sustok, sustok!.. Savuo 
sius šaudote, sustok!..)

Tuojau po to staiga viskas 
taip nutilo, kad jokio šūvio 
nebuvo girdėti nei čia pat, 
nei toliau miške, tik sužeistie 
ji tebevaitojo. Niekaip nega
lėjome suprasti, kam jie dar 
tą komediją vaidino toliau, 
miško gilumoj, šaudydami.

Nors šaudymas ir nutilo, bet 
mes vis tiek, prisispaudę prie 
vienas kito gulėjome griovy
je, nejudėdami iš vietos. Man 
nebuvo jokio pavojaus, nes 
aš gulėjau pačiam griovio 
dugne. Ant manęs gulėjo Pe 
tras K., ant mano kojų gulė
jo pulkininkas J. T. ir deši
niau kažin koks gudas, kuris 
visą laiką kalbėjo «Otčenaš» 
(Tėve musų). Apačioj begu
lint mane suėmė toks kvailas 
juokas, kad pradėjau net gar 
šiai kikenti.

— Kas tau yra, ko tu čia 
dabar juokies? - klausia ma
ne Petras K.

— Aš juokiuos, kad jie ir 
sušaudyti mūsų nemoka, o 
dar mano kariauti!

—• Gera tau juoktis, gulint 
apačioje, o man taip kulkos 
zvimbia pro ausis, net ausį 
nusvilino.

Mes tylime, o enkavedistai, 
prisiartinę visiška i arti prie 
mūsų ir šautuvus beveik įrė
mę į musų pečius, lik šūkau
ja:

— Petrovs užmuštas. Sido
rovas sužeistas. Molei neraz- 
govarivat! - sušunka ant pra 
dedančių tarp savęs šnibždė
ti kalinių. - Kur komandiras?

— Jo nėra, - tamsoje atsi
liepia kitas enkavedistas.

—- Aš matau, kad be ma
nęs čia nieko nebus. Klausy
ti mano komandos! - sušunka 
vienas enkavedistas išlindęs 
iš miško. - Jus stokite čia, 
o jūs - tenai! O jūs kelkitės, 
kas dar gyvas! • sušuko ir 
mums enkavedistas, kuris 
dabar ėmėsi labai energin
gai vadovauti.

Dabar mums, gyviesiems, 
liepė sustoti ant plento greto 
mis po du. Sužeistieji, gulė
dami griovyje, dar tebevaito
jo Kiti visiškai nebevaitojo 
ir nebesikėlė drauge su mu
mis. Vaitojantiems ir dar kiek 
kalbantiems enkavedistai kas 
tuvėlių ašmenimis galvas skal 
dė. Pradžioje nesupratau, ką 

jie ten daro, nes kai patam
syje pasigirsta keistas duslus 
skambtelėjimas «kvankt», tuo 
jau toje vietoje dejavimas 
nurimsta. Paskui, gerai įsižiū 
rėjęs, pamačiau, kad jie spa- 
tuko žambu dejuojančiam 
šveičia tiesiog i galvą, ir šis 
tuojau nutyla. Matyti, jiems 
nebe pirmiena tokie darbai 
dirbti, gerai įgudę vienu smog 
telėjimu perskelti žmogui gal 
vą, nes karinis kastuvėlis gan 
aštrus ir pakankamai svarus. 
Matyti, šaudyti patamsyje ji
ems buvo nelabai patogu gal 
ir dėl to, kad mes čia greta 
stovėjome. Nedejuojančius, 
bet tik gulinčius, praeidami 
pro šalį, apspardo, apdaužo 
ir palieka gulėti. Vėliau suži 
nojau, kad kai kurie iš mūsiš 
kių, naudodamiesi nepaprasta 
tamsa, gerai sugebėjo suvai
dinti negyvėlius. Kad ir labai 
skaudžiai jie buvo spardomi 
ir daužomi, bet neaiktelėjo, 
iškentė neparodydami jokio 
gyvybės ženklo. Paskui jie 
pabėgo į miško gilumą. Bet 
tokių, kuriems atėjo mintis į 
galvą tuo būdu išvengti mir
ties, buvo nedaug.

Išrikiavę mus gretomis po 
du, nuvedė dar apie pusę ki
lometro tuo pačiu plentu pir
myn ir sustabdė. Atėjo ir en 
kavedistų vadas. Enkavedis
tai keikėsi tarp savęs ir tą 
patį savo vadą keikdami plū 
do, kad jis tokios svarbios 
«operacijos» metu nežiūrįs 
savo vietos.

— Ničego, seičas privedi- 
om vsio v poriadok! Post^oi- 
te ich po četyre. (Nieko, tuo 
jau viską sutvarkysime! Išri
ki uokit po keturis).

Išrikiavo mus eilėmis po 
keturis ir sušuko:

— Skorėje ložis, mat - mat! 
(Greičiau gulkit', mat - mat!).

Mes sugulėme kniūpšti. Prie 
šakinėje eilėje gulėjome iš 
kairės į dešinę Petras K., pul 
kininkas Juozas T., aš ir de
šiniau manęs nepažįstamas 
gudas.

— Nepodymat golovy, neo- 
gliadyvatsia, molčat, nerazge 
variat, mat mat! (Nekilnoti 
galvos, nesidairyti, tylėti, ne
sikalbėti, mat - mat!), - šaukė 
kairėj pusėjf stovintieji enka
vedistai, beveik įrėmę šautu
vus į mūsų nugaras.

Enkavedistams, kurie stove 
jo dešinėj plento pusėj, va
das įsakė pereiti į kairiąją. 
Tokiu būdu iš dešinės pusės 
niekas mūsų nebesaugojo, vi
si jie sustojo kairėj pusėj. 
Dabar jau mums visiems pa
sidarė visiškai aišku, ką jie 
toliau su mumis darysią. En
kavedistus, ginkluotus šautu
vais - kulkosvaidžiais, susta
tė vienodais tarpekliais vie
nas nuo kito. Tarp jų susto
jo enkavedistai, apginkluoti 
paprastais šautuvais. Dabar 
enkavedistų grandinė pasida
rė labai tiršta, nes visi enka
vedistai susirinko vienoj pusėj.

(B. D.)
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Karolė Pažėraitė

Vaidila kankliuoja Čikagoje
Prieš porą metų mūsų su

ruoštoje dailės ir liaudies me 
no parodoje, São Paulyje, kie 
kvieną parodos lankytojąlypa 
tingai nuteikdavo dail. Vlados 
Stančikaitės - Abraitienės mil 
žiniškas paveikslas «Vaidila». 
Tas vaidila savo geromis 
spindinčiomis akimis pasitik
davo kiekvieną lankytoją, 
kviesdamas ji pasiklausyti jo 
pasakojimų apie garbingą Lie 
tuvos senovę, palydimų kan
klių skambesio. Ne tik lietu
viai, bet ir svetimtaučiai pasi 
traukdavo nuo to paveikslo, 
lyg užkerėti. Tokį vaidilą, ku 
ris taip kilniai ir įsakmiai 
prabyla į žmogų, tegalėjo su
kurti dailininkas, savo aiškia 
regėmis akimis matąs garbin 
gą Lietuvos senovę ir trokš
tąs senolių lietuvių didvirišką 
dvasią, plazdenančią šiandien 
Lietuvos miškuose ir krauju 
pasruvusiame ešafote, perduo 
ti sumaterialėjusiam, laisvėje 
gyvenančiam, tautiečiui. To 
kia yra musų dailininkė VIa 
da Stančikaitė.

Likimo buvo lemta, kad Vai 
dilos São Paulyje nieks nejsi 
gijo. Tai didelė laimė, nes 
Vaidilai atsivėrė vartai į pla 
tesnį pasaulį. Jis toliau kėliau 
ja kankliuodamas, žadindamas 
lietuviuose prigesusią tautinę 
sąmonę. Ir atsidūrė jis už jū 
rių marių Chicagos mieste. 
Vėl jisai garbingiausioj vietoj 
lietuvių dailininkų paveikslų 
parodoj. Penki Stančikaitės 
paveikslai perėjo į pirkėjų 
rankas, o Vaidila pasiliko ne 
nupirktas, lyg jis butu neįkai 
nuojama vertybė. Tačiau snau 
da šaukia, kad negalima to 
paveikslo išleisti iš Chicagos, 
kad reiktų jį ten sulaikyti, ne 
beleisti jam toliau keliauti 
Vieną tokio straipsnio, tūpu
sio «Draugo» XII. 17 d. nume 
ryje, ištrauką čia pateiksiu. 
Straipsnis pavadintas «Ar kū 
rinys «Vaidila» pasiliks China 
goję?». Štai ką jame rašo Z. 
Juškevičienė:

«Dailininkės V. Stančikaitės 
kūrinys «Vaidila», atkeliavęs 
iš Brazilijos, dabar rymo cen 
trinėje parodos vietoje, jis 
pirmasis sutinka parodos lan 
kytoją Liet, auditorijoje.

«Dailininkės meniškų suge 
bėjimų dėka, iš senų Lietuvos 
praeities amžių į drobę atkel 

tas vaidila su kanklėmis ran 
koše po senu ąžuolu rymo ir 
pasakoja apie didingą ir gar 
bingą Lietuvos praeitį... Apię 
to meto Lietuvos laukų platy 
bę, jos miškų ramybę, išug- 
džiausią tautos didvyrius...

«Šis istorinis kūrinys - pa 
veikslas prašyte prašosi pasi 
likti lietuvių «sostinėje» Chi 
cagoje ir būti pakabinamas 
kur nors erdvioje salėje, kur 
nuolat renkasi lietuviai, kur 
dažnai užklysta kitataučiai, ar

Choras. Viduryje stovi kun. klebonas P. Hagažinskas ir choroLiet. Kat. Bendruomenės 

kur lietuviškas jaunimas mo 
kslą eina. Tokioje vietoje be 
kabodamas toks paveikslas 
gali padėti laimėti mums drau 
gų ir simpatijų iš kitataučių 
ir parkviest! daug mūsų jau 
nimo į tėvynę.

«Ir iš tikrųjų, ar tai nebūtu 
gera ir gražu, kad šis pavei

Vytautas Kastytis 

kslas «Vaidila» susirastų sau 
vietą Maria. High School' rū
muose, didžiosios pramogų sa 
lės vestibiulio priešakinėje 
sienoje ir ten sutiktų svečius, 
iš ten nuolat kalbėtų į augan 
čia lietuvių kartą Chicago- 
je?l...”

Paroda pasibaigė. Vaidilos 
niekas nepasisavino. Bet savo 
vaidmenį, pakurstyti prigesti 
šią lietuvybės ugnelę, jis atü 
ko. Dabar jis keliaus toliau 
kankliuodamas, ir tol nenu
rims, kol parves iškrikusius 
po visą pasaulį tautiečius iš 
kankinton Tėvynėn Kada Lai 
svės Varpas visus šauks prie 
aukuro pagerbti žuvusius už 
Lietuvos laisvę, po Pietų

Kryžiumi įsikūnijąs Vaidila, 
didžioje Vytauto Didžiojo Mu 
ziejaus salėje ramiai šypso
sis, tarytum sakydamas; «Aš 
savo uždavinį žemėje atlikau».

— New Yoike L. Politiniu 
me klube buvo suruoštos dis 
kusijos mūsų santykiams su 
kaimynais išryškinti. Paskaitą 
skaitė S. Sužiedėlis. Į diskusi 
jas atvyko prof. J Kaminskas, 
LLK pirmininkas V. Sidauskas 
gen. konsulas J. Budrys, K, 
Bielinis, V. Vaitiekūnas, Pr. 
Vainauskas, J. Audėnas, P. 
Pakalka, Dr. B. Nemickas, M. 
Brakas, Dr. K. Jurgėla ir kt. 
Diskusijų metu išryškėjo rei

Lietuvybės išlaikymas. Amerikoje
Prel. Jonas Balkūnas, Maspeih, N. Y.

Amerikoje vra lietuvių tau 
tos trečdalis. Tik laisvėje lie 
tuviai gali planuoti tautinę 
gyvybę išlaikyti ir stiprinti. 
Amerikos lietuviams uždėta 
pareiga tautą gelbėti nuo inir 
ties ir ruoštis naujam valsty
biniam gyvenimui. Jie savo 
kraičiais ir materiale gerove 
teisingai užima pirmas vietas 

kalas sukviesti veiksnių poli 
tinę konferenciją aptarti gyvy 

b’niams lietuvių tautos reika 
tams, tarp jų ir santykiams 
su kaimynais slavais. Diskusi 
jų dalyvių buvo nurodytas rei 
kalas aktyviai remti ukrainie 
čius ir gudus, kiekviena pro 
ga išryškinti Lietuvos bylą, 
tinkamai suorganizuoti etc. Be 
ferentas diskusijas suvedė į 
tris svarbiausias išvadas: 1. 
privaloma reaguoti į lenkų 
propagandą. 2. su visais kai 
myriais kuo geriausiai sugy
venti, 3. nedelsiant susitarti 
dėl mūsų koncepcijos ir pa
žiūrų į santykius su kaimy
nais. Gautosiomis iš JAV ži
niomis, šiomis dienomis kai 
kurie mūsų veikėjai New Yor 
ke buvo susitikę su keliais 
lenkų veikėjais.

lietuviškoj kovoj. Jiems pri
klauso pirmenybė ir teisė 
spręsti būdus ir kelius Lietu
vos laisvinimo bare

Bet ką gelbėk Lietuvos že
miu išlaisvinimas, jei nėra 
kas į jas grįžti.; ir apgyven
dintų? Žodžiu, ar galimas vals 
tybės išgelbėjimas be tautos 
potencialumo išlaikymo? Dar 
galiu ir kitaip klausimą staty 
ti: ar galima Lietuvos laisvę 
iškovoti be sąmoningos lietu
viškos visuomenės, be vienin 
gų lietuviškų kolonijų ir ats-

maestras Al. Ambrozaitis.

kirų lietuviškų vienetų ben
dra darbiavimo?

Žinoma, kad nėra galimas 
bendra? darbas, be sąmonin
go pažinimo savų tikslų, be 
supratimo pareigos savajai 
tautai ir be respekto kitoms 
srovinėms, tikybinėms ir pilie 
tinėms pažiūroms. Mes turime 
išmokti tarpusavy sugyventi. 
Mes turime jausti prevolę lie 
tuvis lietuviui padėti, jį gelbė 
ti, jį paremti. Lietuvio reika 
las tampa mūsų reikalu. Pali 
kti jį ramybėje, kada jis tau 
tiniu atžvilgiu serga ir merdi 
prie mirties slenksčio, nebū
tų gailestinga ir protinga.

Mūsų asmeninis likimas yra

(pabaiga 4 pusi.)

Laisvės Šalis
Gimiau laisvoj artojų žemėj,
Be svetimųjų priespaudos užaugau, 
Gyvenimo kelius man laisvė lemia, 
Ir įgimta tiesa nuo nupuolimų saugo.

Manoj nedidelėj pavasario tėvynėj 
Per šimtmečius pasauliai grumias, 
Pasėtą kąsnį svetimi kardu dalinas, 
Ugnim sugriauna laisvės rūmus.

Bet mes, kai jie nusilpę nusibaigia, 
Pakylam vėl iš po dienų vergijos, 
Susisuka lizdus kregždutės po pat kraigu, 
Darželiuos rūtos, diemedžiai atgyja.

Ir suvažiuoja iš tėvynės išvežioti,
Ir grįžta vėliai - be žinios pradingę,
Ir imame naujiems namams plytas nešioti, 
Ir supam laisvę ąžuolinėj vargo lingėj.

VILA ALPINAAVENIDA DR. GIACAGLINI, 34-C

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

3



pusi. 4 MŪSŲ LIETUVA 19S4 m* vasario 13 d.

(pabaiga iš 3 pusi.) 

glaudžiai surištas su visos mū 
sų tautos likimu. Tik tautinė 
je bendruomenėje gali tinka 
mai skleistis musų asmenybė 
ir tarpti musų kultūra. Todėl 
mūsų tautinės gyvybės išlaiky 
mas šiandien yra tapęs vienu 
didžiųjų mūsų uždavinių ir 
sunkiausiai išsprendžiama pro 
blema.

LIETUVIŠKAS ATSPARU
MAS IR TAUTINĖ KULTŪRA

Niekas neginčys, kad tik 
tautinėje bendruomenėje: 1. 
galėsime išlaikyti fizinį ir dva 
sinįlietuvišką atsparumą prieš 
visokį svetimosios aplinkos 
spaudimą, ugdant ir stiprinant 
lietuviuose teigiamas lietuvis 
kūmo savybes, 2. tęsti visais 
galimais būdais tautinės kul
tūros kūrimą; 3. ugdyti kiek 
viename bendruomenės nary 
je tautos laisvės ir nepriklau 
somybės kovotoja; 4. organi
zuotai dalyvauti kovoje už vie 
ną nedalomą taiką ir demo
kratijos idealų įkūnijimą pa
saulyje; 5. organizuoti ir vi
sais galimais būdais remti sa 
vitarpinę lietuvių moralinę ir 
materialinę pagalbą.

Mes teigiame, kad tik gerai 
suorganizuotoj bendruomenėj 
tautinis atsparumas gali būti 
ugdomas tik per viešojo tau
tinio gyvenimo veiksnius, t. 
y. per šeimą, mokyklą, bažny 
čią ir įvairias kultūrines or
ganizacijas.

IŠBARSTYTIEJI LIETUVIAI -
MŪSŲ PROBLEMA

Išviso, kodėl reikia kalbėti 
apie Lietuvybės Išlaisvinimą 
Amerikoje? Todėl, kad ji su 
silpnėjusi ir gresianti visai 
pranykti.

Mes žinome tuos plotus, ku 
riuose išbarstyti lietuviai gy 
vena. Jų rasime didelėj dau

gumoj Amerikos valstybių. 
Ten, kur susibūrę lietuviai 
gyvena, nesudaro mums daug 
rūpesčio. Išmėtyti ūkininkai, 
ir pakrikę miestelėnai didmes 
čiuose yra musų problema.

Didžiausia valstybė apgy
vendinta lietuvių yra Pensyl 
vania. Čia yra Amerikos lie
tuvių lopšys. Valstybėje yra 
41 lietuviška parapija, kas su 
daro trečdalį visų lietuviškų 
parapijų. Be parapijų vra de 
šimtys lietuviškų kolonijėlių. 
Sakyčiau, ir lietuvybė čia ii 
giausiai išsilaikys.

Toliau, lietuviški centreliai 
yra musų didmesčiai, kaip 
Chicago, Detroit, Grand Ra pi 
ds, Cleveland, Brooklyn, New 
York, Boston, Worcester, Wa 
terbury ir Baltimore.

Kitos tirštesnės valstybės 
yra Michigan, Illinois, Ohio, 
New York, New Jersey, Co
unt cticut ir Massachusetts.

Lietuviškų kolonijų, t. y. 
parapijų organizavimas tęsėsi 
ligi 1922-24 metų. Vėliau tik 
kaikur susiorganizavo koloni 
ja ar įstaiga. Ir tik tremtini
ams atvykus, vėl keletas įstai 
gų atsirado. Apskritai kalbant, 
Amerikos lietuviai niekad sa 
vo skaičiais ir įstaigų didumu 
nebuvo taip gausūs ir turtin 
gi, kaip šiandien. Mes niekad 
nebuvom labiau vieningi, ir 
lietuviškame įkarštyje taip pa 
kilę, kaip šiandien Tą sakau, 
dalyvaudamas jau 27 metus 
aktingai lietuviškame gyveni 
me, pastebiu tempą, kuris au 
gščiausį laipsnį, pasiekė kele 
riais paskutiniais metais.

KASMET NETENKAME ŠIM
TŲ LIETUVIU

Nežiūrint šių lâ méjimu, vis 
gi jaučiame stiprų nutautėji
mą. Kasmet netenkame šimtų 
lietuvių. Ne tiek mirtis išplė 
šia juos iš mūsų tapo, kiek 
kasdęninis gyvenimas juos tir
pdo amerikoniškame katile.

Kada pradėjo lietuvybė 
Amerikoje silpti? Sakyčiau, 
tik nuo 1930 metų. Ligi tol 
bažnyčiose anglų kalbos ne
buvo girdėti. Mokyklose kate 
kizacija visur buvo lietuvių 
kalba. Bet 1930 35 metais pra 
deda įsigalėti abiejų kalbų 
vartojimas. Laikraščiuose šia 
me laikotarpyje atsirado an
gliški skyriai.

Visuomenei beveik nežino
mas faktas, kad vyskupų bu 
vo neleidžiama lietuvių baž
nyčiose vartoti anglų kalbą. 
Amerikiečiai klebonai neno
rėjo, kad jų parapiečiai lan
kytų svetimtaučių bažnyčias. 
Lietuviškam jaunimui pradė
jus nebelankyti savų bažny
čių, lietuviai klebonai kreipė 
si į vyskupus, kad leistų pa
mokslus sakyti ir anglų kalba. 
Dar ir šiandien kontroliuoja 
mas angliškų pamokslų skai 
čius musų bažnyčiose.

Tiesa, kaikur jau lietuvių 
kalba pasidarė tik kampinio 
kė musų bažnyčiose. Norėči 
au perspėti tuos klebonus, 
kad Amerikos hierarchai tei 
singai pasielgs, kai pradės 
musų bažnyčias uždarinėti. 
'Tada nekaltinsim jų, bet save.

NAUJOS APLINKYBĖS

Kalbant apie šiuos dalykus, 
dažnai nepilnai suprantama 
ir įvertinama Amerikos lietu 
vių gyvenimo aplinka. Statant 
lietuvių bažnyčias ir moky
klas, parapiečiai gyveno arti. 
Bet nebuvo statomos bažny

čios brangiuose ir puošniuo
se miesto rajonuose. Gi mū
sų tautiečiams prasigyvenus, 
jų vaikams sukūrus šeimas, 
prasidėjo jų kėlimasis į geres 
nes vietas, ypač į priemes- 
či.is. Taip pradėjo lietuvių vi 
suomenė išsisklaidyti. Moky
klos pradėjo netekti mokinių.

(Bus daugiau)

Vytautas

Lietuva
Lietuva — šalis gražioji.
Sraunios upės ten vingiuojas, — 
miškai, slėniai ir kalneliai, 
kur gyveno mūs seneliai.

Daug legendų, padavimų 
iš garbingos praeities: 
kunigaikščiai, žygiai vyrų 
ir jų mūšiai prie pilies.

Geltonkasės ten mergelės 
pynė gražias daineles, 
plačios Baltijos marelės 
nešė toli jas.

Ar užmiršti tu galėtum 
didžios praeities?
Ir dainelės nemylėtum 
savo tėviškės!

» ♦» 00 00 00 00—00—00—00- 00 oo-»» 4» 00 00

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

Neužmiršk apsilankyti Suarão.

Ten yra elektra visose gatvėse įvestas vanduo. Yra viešbu 
tis, restoranas bažnyčia, mokykla. O svarbiausia, kad prie 
visų šių pagerinimų kaina pusiau mažesnė, negu kitų šalai 
esančių sklypų.

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

Daugiau informacijų «Mūsų Lietuvos redakcijoje.

Ar jau įsigijai rašytojos K. Pažėraitės idomų roma

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

Mūsų Lietuvos» redakciją.

VIC-MALTEMA
PRODUTO DA CIA. PROGRESSO NACIONAL
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REIKIA BALDŲ? KREIPKIS Į TAUTIEČIO
J. L. GalinsKas Ltda.

BALDŲ SANDĖLĮ.
A V. DR. GIACAGLINI, 71-C — V. ALPINA. •m

VIC-MALTEMA
O alimento dos campeões

VIC-MALTEMA é vendido em latas de 2.500 gramas, 500 gr. 
e 250 gramas.

- Frio, Quente ou Gelado Sempre Vic-Maltema -

Madeiras do Brasil
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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Jprindys & Čia Industria e Comercio de Calçados
PARDUODA

RIVIERAJARDIM

e:

Rua Roberto Simonsen, 13 -- 3.° — salas 306 - 31C 
(Senoji rua do Carmo ir kampas P-ęa Clovis Bevilaqua) 

São Paulo
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LTDA

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

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS.
balso grynumas, skambumas

Sprindys 8c Čia — Largo S. Jose 1.
Kaip niekur kitur, prieinamiausiomis kainomis. 

Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui

Irai
llllnu
Jį; Rastinės Darbai ir Teisiniai Patarimai 
llil
Hli 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.
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Baa Javaés, 719 São Pash

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

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

SKAITYK IR PLATINK
«MŪSŲ LIETUVA»

MEKANIKOS DIRBTUVE

m

nn

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.

LEONAS VARNAUSKAS
Telefonas (recados) 3-0707

Rua 12 N.o 39 — Vila Zelina 
Avenida Zelina N.o 714 — (fundos) 
Caixa Postal 4118 — São Paulo
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Santo Amaro 
baus grožio gamta 
18 klm. nuo Praça 
dviejų ežerų. Puiki 
sklypą su mažu Įnešimu ir ilgalaikiu išsimokėjimu 
— 100 mėnesių.

Reikalingų informacijų gauti tik pas vienintelį įgalio
tini šias žemes pardavinėti mėsų tautietį Kaži Kmiliausk\, 
Benjamin Constante 23, 1-o andar sala 6. Fone: 34-5914. Šiokiadie
niais iki 1? 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.

apylinkėje - nucsta- 
sveikas klimatas, tik už 
da Sė, geras kelias, tarp 

nroga dabar įsigyti žemės

JA® J©K®£

M®
O

APRENGIA vyrus nuo galvos iki kojų

Batai, skrybėlės, marškiniai, kaklaraiščiai, kojinės, lietsargiai, 
Taip pat batukai moterims ir vaikams.

Viskas geriausios rūšies, patvaru, gražu ir pigu.

IŠ FABRIKO TIESIAI VARTOTOJUI.

JORGE MATELIONIS
KRAUTUVĖ:

RUA POCEDONIA INACIO, 110 SÃO PAULO

RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 2773 — 4 AND. — SALA 2 
TEL. 34-7482 — SÃO PAULO

Hnilllillllllllllllllllllllllllllllllllll!HlllllllllllllllllllllHllllllllllllHlimilUlllllllUNIIIIIIIlllHIIUimniinWIIII1llllM^

ĮKURTA 18*90 METAIS

RUA PIN© BURNQ; 7Q§ a 
TELEFONES s 5M0W e 5&-232S.

VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS

L I N D O Y A

Priimami pakvietimai į namus — Senų portretų reprodukcijos
SÃO CAETANO, 447 —TEL. 4-5576 — SÂO PAULO

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

dažais ir pastele.

ARTHUR SCHMIDT

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINTOJAI

IKMACJ CAKIKIB ĮEIKI! ™

Poste’1.

visa-

3QG7

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

dos naudokite!
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AV. ZELÍNA, 706 — CAiXA POSTAL, 371 — SÃO PAULO

VASARIO ŠEŠIOLIKTOS 
MINĖJIME

šį sekmadienį Vila Zelinoje,
15 vai. oficialioje dalyje svei 
kinimo žodį tars p. Al. Po’.i- 
šaitis, Lietuvos konsulas S. 
Pauly, pask. skaitys prof. Ant- 
Stonis, portugališkai kalbės 
Radio Nacional direktorius 
Dr. João Batista Ramos. Fra 
nešėju bus mok. St. Kubiliū
nas. Meininę programą išpil
dys L. K. Bendruomenės cho 
ras diriguojant maestrui Al. 
Ambrozaičiui. Lietuvi, Tavo 
šventa pareiga dalyvauti Va
sario 16 minėjime. Neužmiršk 
paraginti ir jaunąją kartą at 
šliaukyti.

VASARIO 16 MINĖJIMAS 
PER RADIO.

Kun. P. Ragažinsko, S. Pau 
lo Lietuvių Tarybos pirminin 
ko iniciatyva, Vasario Šešio
liktą paminės vasario 16 d. 
radio Exelsior su lietuviškų 
plokštelių muzika ir komenta 
rais apie Lietuvą, nuo 21:30 
ligi 22 vai.. Radio Nacional 
kalbės apie Lietuvą savo kas 
dieniniuose komentaruose 
22:30 vai. Taip pat pasižadė
jo paminėti ir radio Gazeta.

— Kaikurių laikaaščių re
porteriai bei fotografai daly
vaus šį sekmadienį Vasario
16 minėjime V. Žolinoje.

CHORAS KVIEČIA

visus lietuviškos dainos my
lėtojus į koncertą - vakarą 
kitą šeštadienį, vasario mėn. 
20 d. 20 vai. Vila Zelinon
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Bendruomenės choras vienin 
tėlis lietuvių choras Brazili
joj. Jį girdime giedant bažny 
čioje, išpildant programas 
minėjimuose, šventėse. Todėl 
kiekvieno susipratusio lietu
vio yra pareiga choro veiki
mą paremti tiek materialiai, 
tiek moraliai atsilankant į 
koncertą. Jei nesuspės Jūsų 
su pakvietimais aplankyti na 
muose, patys jų paieškokite 
pas choristus, nes choristai 
irgi yra darbininkai. Tik va
karais teturi laiko platinti pak 
vietimus. chora gaugs, stiprės 
ir ryšis naujiems darbams 
jausdamas visuomenės nuo
širdžią moralinę ir materiali
nę paramą.

— Prof. kun. Dr. J. Venc
kus S. J. vasario mėn. 9 d., 
S. Pauly praleidęs apie pu
santro mėnesio, talkindamas 
kun. klebonui P. Ragažinskui, 
sugrįžo atgal į Alontevideo, 
tikėdamasis vėl neužilgo apsi 
lankyti São Pauly.

Padėka
Iš suruošto vakaro bažny

čios naudai sausio mėn. 30 
d. gauta pelno Cr.$ 16.630,00. 
Pinigus vakaro darbuotojai 
įteikė. Visiems už gražią tal
ką, kurią daugumoj sudarė 
choro rėmėjų grupė 117, nuo 
širdžiai dėkoju.

Kun. P. Ragažinskas.

VASARIO 16 GIMNAZIJOS 
NAUDAI.

Vasario Šešioliktos minėji-

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

8 às 19 horas.

Ar jau žinai, kad vasario mén.
20 d., 20 vai.

VILA ZELINOJE, BENDRUOMENĖS CHORAS ruošia 
KONCERTĄ - VAKARĄ. Programoj naujas dainų reper

tuaras, gros puikus orkestras, bus šaunus bufetas.

Pakvietimus, staliukus galima bus užsisakyti pas choro 
valdybos narius, choristus, klebonijoj, Vyto Tijū

nėlio bare.

Vasario mėn. 20 d. visi į Bendruomenės choro 
koncertą - vakarą.

mo, šį sekmadienį V. Zelinoje 
gautos aukos už programas 
bus skirtos lietuvių gimnazi
jai Vokietijoje paremti. Gim
nazija turi Šešioliktos Vasa 
rio vardą.

— Sausio mėn. 23 d. mirė 
Kazys Buivydis 72 metų am
žiaus. kilęs iš Utenos. Paliko 
nuliūdime tris dukteris ir jų 
šeimas. Trisdešimtos dienos 
mišios - egzekvijos bus Vila 
Zelinoje 20 d. vasario. Gimi
nes ir pažįstamus kviečia 
atsilankyti.

JUODELIU ŠEIMA 

dėkoja visiems pareiškusįems 
užuojautos ir dalyvavusiems 
laidotuvėse bei egzekvijose, 
mirus mylimai žmonai/ moti
nai bei uošvei Karolinai Juo 
delienei.

— Iš Rio de Janeiro prane 
ša, kad po atitinkamų Lietu
vos atstovo Brazilijoje minis 
terio Meierio žygių, Švietimo 
ministerijos iš Rio de Janeiro 
miesto savivaldybės radiofo
nai Lietuvos Nepriklausomy
bės šventei pamynėti paskyrė 
po pusę valandos kiekvienas. 
Būtent:

1954. 11. 15 d. (šventės išva 
r———     —.—.Ą

Bcntistaa
Clínica Dentária Popular

“£5ão Judas 'Cadcu”
Augusto Ribeiro Leite

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

Dentaduras — Pontes — Extrações — Obturações

DIURNA E NOTURNA

Sergi? Kreipkis į

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

Paryžiuje, gydytojas.

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

Reikalingas advokatas byloms vesti?

Nieko nelaukdamas kreipkis į 

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

(kampas Praça da Sé) Fone: 35-82Ą0 ir 32-0061/

karėse) 23,00 iš Radio Roque 
te Pinto, 1400 KLC (PRD5) 
bus transliuojama žodžio ir 
lietuviškos muzikos montažas, 
kurį parengė p. Luiz Emery 
Trindade (Radiofono adresas: 
Rua Alm. Barroso, 81, Rio de 
Janeiro. Telef. 42-2342)

1954. 11. 16 d. 20,00 vai. iš 
Radio Ministério da Educação 
radiofono bus transliuojama 
lietuvių kompositorių simfoni 
nė muzika. (800 KLC (PRA2), 
- adresas Av. Graça Aranha, 
27. Telef. 43-7697)

Būtų gražų, kad gert), klau 
sytojai padėkotų Radiofonų di 
rektoriams.

— «Mūsų Lietuvos skaityto 
jas St Sabonas iš Guarantâo 
rašo, kad gruodžio mėn. 19 d. 
mirė jo žmona palikdama jį 
su dviem vaikais ir viena du 
krele. Taip pat praneša naują 
adresa nes persikėlė gyventi 
į kitą vietą.

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

LIETUVOS NACIONA 
MARTYNO MAŽVYDO BIB

— Brazilijos fu 
nė rimtai ruošiasi 
futbolo olimpiadai; 
savaitę išvyks Paragvajun 
lošti su paragviečių rinktine. 
Nugalėjūs Paragvajų ir Čili, 
tuomet galės vykti Šveicari
jon finalinėms ringtynėms.

—- Jūrų policija sustiprino 
kovą su kontrabanda. Brazdi 
jon kontrabanda eina iš įvai
rių kraštų ir įvairiais būdais. 
Prekės, pavyzdžiui vežamos 
net lėktuvais. Brazilijos džiun 
glėse kontrabandistai turi sla 
ptų aerodromų. Daug prekių 
iškeliama krantan laiveliais iš 
laivų. Nevienas kontrabandis 
tas yra tapęs milijonieriumi.

PRESTES MAIA VĖL KANDI 
DATAS.

São Paulo politikai yra nu 
kreipę visą dėmesį į kandida 
tų parinkimą busimiems gu
bernatoriaus rinkimams. Pasi 
rodo, kad gali būt išstatyt tik 
du kandidatai. Būtent progre 
sistų Adhemar de Barros, ku 
ris faktingai jau yra išstaty
tas, ir dar vienas iš kilų par 
tijų, bendradarbiaujančių su 
gubernatoriumi. Tokiu kandi
datu numatoma Prestes Maia, 
žinomas urbanistas, senato
rius Marcondes Filho, Marey 
Junior. Daugiau galimybių tu 
ri Prestes Maia būt išrinktu. 
Krikčšionis demokratai Janio 
Quadros atšaukė. Galutiniai 
jo kandidatūros likimą nus
pręs partijos konvencija. Ta 
čiau čia yra maža galimybės 
Janio Quadros būt patvirtam 
partijos kandidatu.

— Adhemar de Barros bu 
vo išvykęs Amerikon į duk
ters vestuves.
YYYYYYYYYYYVYYYYYYYYYYYYYYVYYYYYYYYV

PARSIDUODA NAMAS,

2 kambariu virtuves W. C. 
šulnys puiki vieta bizniui 
kampimis sklypas 310 m. k v. 
Bairo do Limão Vila Prado 
Rua Maria Liza CiqueiraN0. 8 
kaina pigi. Visa imformacia 
kreiptis pas. K. Norkaiti V. 
Zelina Rua Rio do pexe, 63.
AAAAJULAJCA^^AAAJLÀJUUkAAJUUUUJUkAAÂJUCAAJU.

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

— SKUBIAI reikalingas mo 
deladorius Atlyginimas geras. 
Kreiptis į rua Venda Nova, 46 
V. Zelina.

SKUBIAI PARSIDUODA,

Namas iš 5 kambarių virtuvė 
ir banheiro, vanduo įvestas 

Rua Rio Feio, 4, 
Informacijos: Rua Rio Feio, 6.

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 — Jose Menino
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