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Berlyno konferencija baigėsi.
Sausio mėn. 25 d. Berlyne 

pradėta keturių didžiųjų už 
sienio reikalų ministerių kon 
ferencija baigėsi vasario mėn. 
18 d. gana melancholiškai, 
kaip ir visi kiti pasitarimai 
su sovietais, be jokių pasek
mių. Vokietijos bei Austrijos 
reikalai nė iš vietos nepaju
dėjo. Vokietija ir toliau pasi
lieka padalinta į dvi dali, o 
Austrija taip pat nepasiliuosa 
vo iš okupacijos. Kaip jau ne 
kartą buvo rašyta «M. L.» 
puslapiuose, susitarimas būt 
įmanomas buvęs tik tuomet, 
jei Amerika, Anglija ir Pran
cūzija sutiktų priimti rusų 
reikalavimus; panaikinti Euro 
pos Gynimo Bendruomenę, 
Šiaurės Atlanto Sąjungą, ki
taip tariant sudaryti sąlygas 
komunizmo įsigalėjimui Va
karų Europoje. Rusija nesu
tinka su laisvais rinkimais, 
kad žmonės patys pasisakytų 
ar jie nori rusų komunizmo, 
ar laisvės.

Molotovas siūlė, kad Austri 
ja būt ilgiems laikams palik
ta neutrali ir kad joje neturė 
tų bazių jokia kita valstybė. 
Austrija sutiko bút neutrali. 
Einant neutralumo dėsniu, vi 
sų kraštų okupacinės armi

Generolai i respu
blikų komitetus.
Radio pranešimu maršalas 

Timošenko buvo paskirtas į 
Baltgudijcs komunistų parti
jos centralinį komitetą nariu. 
O Lietuvos komunistų parti
jos centro komitetan buvo 
paskirtas kitas komunistų ge 
nerolas, Pagranian.

Reiškia, net komunistų par 
tija užgrobtuose kraštuose ne 
turi laisvės ir Kremliaus pa
sitikėjimo. Štai tau ir laisvė 
net ir komunistams. Prisiuntė 
partijai ruskį, pagal kurjo mu 
zika visi lietuviai komunistai 
turi šokti.

INDOKINÍJOS KA
RAS

prancūzams kelia rimto susi
rūpinimo. Komunistų jėgos 
yra stiprios ir veržiasi pir
myn. Komunistų laimėjimas 
Indokinijoj būt didelis smū
gis ne tik Prancūzijai, bet 
visam prieškomunistiniam 
frontui.

Šiuo reikalu susirūpino ir 
Amerika. Šiomis dienomis 
prez. Eisenhower pasikvietė 
Vašingtonan Prancūzija pra
dės aktyviau dalyvauti Indo- 
kinijos kare. Taip pat pietų 
korėjiečiai yra pasisiūlę vyk 
ti Indokinijon komunistų muš 
ti.

Nėra abejonės, kad Indoki 
nijos karas yra kamanduoja 
mas sulig Kremliaus įsakymo.

ITALIJOJ
įvairiuos miestuose vyksta 

jos būt atitrauktos numatytame 
laikotarpyje. Bet čia vėl iš
lenda yla iš maišo. Molotovas 
praktiškai nenori pripažinti 
savo pasiūlyto Austrijai neu 
tralumo rusai nesutinka ati
traukti savo kariuomenės iš 
Austrijos.

Pagaliau visiems jau nusi
bodo beprasmės diskusijos. 
Vasario 18 d. konferencijos 
dalyviai išsiskirstė. Europos 
svarbiausieji politiniai klausi 
mai nė vienu centimetru ne
buvo pastūmėti pirmyn. Iš ši 
os konferencijos buvo šistas 
gero pasiekta: sustiprintas 
bendras vakariečių frontas, 
kurį Molotovas tikėjosi sus 
progdinti, ypač prancūzus pa 
traukti savo pusėn. Molotovo 
strategija nebuvo apvaini
kuota pasisekimu. Vakarų Iron 
tas iš šios konferencijos išė
jo dar darnesnis, nes dar kar 
tą visi aiškiai pamatė, kad 
Kremliui rūpi ne taika, bet 
pavergti dar laisvą pasaulį 
panaudojant diplomatines prie 
monės.

VLIKa’s Berlynan buvo pa 
siuntęs ir savo stebėtoją. Bea 
bėjo, konferencijoj nebuvo 
paliesti Lietuves reikalai, nes 
nebuvo paliesti Rytprūsiai.

strnikh banga bei demonstra 
cijos. Streikai yaa organizuo 
jami komunistų, kaipo protes 
tas prieš naują vyriausybė, 
kurios pryšakyje stovi a>‘šus 
komunistų priešas Mario Scel 
ba. Policijai visur pavyko iš 
laikyti tvaaką bei saugumą.

Nutraukti santykius su 
visais satelitais.

Demokratų senatorius Paul 
Douglaš išrinktas nuo Illinois 
valstijos, patiekė kongresui 
rezoliuciją, prašydamas prez. 
Eisenhowerj nutraukti diplo
matinius santykius su visais 
Sovietų Rusijos satelitais. Se 
natorius savo siūlymą remia 
«nepripažinimo» politika 1940 
metų, kada prez. Ruzveltas 
atsisakė pripažinti Lietuvos 
prijungimą prie Rusijos, šį 
dėsnį Douglas siūlo pritaikin 
ti visiems kraštams pateku
siems po karo sovietų orbi- 
ton, būtent: Lenkijai, Rumu
nijai, Bulgarijai, Vengrijai, 
Čekoslovakijai, Albanijai. Tą 
pat padaryti siūlo ir Jungti
nių Tautų Organizacijai.

Keturi kilometrai jurų 
gilumon.

Šiomis dienomis du prancii 
zai nusileido jūrų gilumon, 
keturis kilometrus ir penkis 
dešimtis metrų Matomumas 
buvo blogas, nes aplink juos 
buvo debesys žuvų, bei maža 
jūrų augmenija, Matė ir dide 
lių žuvų, panašių į tubarouus. 
Jūrų gilumos gyvūnija nerea 
gavo į nepažįstamus «svečius». 
Lig šiol dar nieks giliau ne
buvo nusileidęs.

MEKSIKIETĖS BALSUOS

Meksikoje moterims yra su 
teiktos pilietinės teisės, jos 
pasidaro lygiateisės su vyrais, 
Moterys neslepia savo džiaugs 
mo dėl sunkiai iškovoto lai
mėjimo, gi vyrams tai sukelia 
net nusiminimo.

Tarp vyriausybės žmonių 
ta proga sklinda kalbos apie 
vykstančią «socialinę revoliu 
ciją».

Prezidentas Adolfo Ruiz 
Cortines, savo 1952 metų rin 
kiminėje kampanijoje, paža
dėjo, kad laimėjęs jis suteiks 
moterims lygias teises su vy 
rais. Tik per dideles pastan
gas ir ryžtumą jam pasisekė 
pravesti savo pažadėjimą per 
parlamentą, kurio visi nariai 
yra vien tik vyrai.

DARBININKAI KATALIKU 
UNIVERSITETE.

JAV-se lankėsi net 41 Euro 
pos darbininkas iš 7 tautų, 
per metus laiko stebėdami 
gamybos metodus ir darbda
vių - darbininkų santykius. 
Paskutinė jų stebėjimo vieta 
buvo Notre Daine universite
tas netoli ChiCagos.

KIEK KAPELIONU?

JAV kariuomenėje šiuo me 
tu yra 1.400 katalikų, protes 
tautų ir izraelitų karo kape
lionų. Jie visi, kartu su kari
uomenės daliniais, gyvena ne 
tik šiame krašte, bet ir viso
se pasaulyje esančiose ame
rikiečių bazėse.

KANADOS GYVENTOJU SKAI 
CIUS

Kanados Komercijos rūmai 
kreipėsi į vyriausybę prašyda 
mi imtis žygių imigracijai pa 
didinti tam, kad 1975 metais 
Kanada turėtų dvigubai dau 
giaii gyventojų. Dabar Kana
doje gyvena apie 15,000,0(10 
žmonių, 1975 m. norima turė
ti 30,000,000

Naujausioji Hoilywoodo 
žvaigždė - lietuvaite

Amerikiečių spauda nesi
gaili pranešimų apie naująją 
filmų pažibą Rūtą Kilmonytę, 

Briedžiai prie Kuršių marių
Lietuvos ns A r.alinė

kuri jau dabar yra lyginama 
su tokiais žymiais vardais, 
kaip Lana Turner, Alexis 
Smith, Nanette Fabray ir kt.

Apie Rūtą rašoma, kad ji 
yra blondinė, rudų akių, gra
žiai nuaugusi ir labai patrau 
kli mergina. Metro - Goldwyn 
- Meyer bendrovė pasirašė su 
ja sutartį filmai «Seven Bri
des for Seven Brothers», ku
riame vaidins Jane Powell ir 
Howard Keel. Tai ir bus Rū
tos ekraninės karjeros pirma 
sis debiutas.

Rūta Kilmonytė yra gimusi 
Kanadoje ir 15 m. amžiaus at 
.vyko su tėvais Kalifornijon 
nuolatiniam apsigyvenimui. 
Lankė Hollywoodo vidur, mo 
kyklą, kurią baigus pagarsė
jo kaip puiki šokėja ir vai
dintoja per televiziją.

Filmų magnatai susidomėjo 
ją pamatę vaidinant «African 
Heart Beat scenoje.

Kaip žinoma, Rūtos tėveliai 
yra geri ir susipratę lietuviai - 
veikėjai. Apie juos gerai žino 
Kanados ir Kalifornijos lietu
vių kolonijos. Malonu ir tai, 
kad į filmų pasaulį Rūta žen 
gia nesudarkytu lietuvišku 
vardu ir pavarde.

CIGARETĖS NUŽUDĖ 2.80Ü

ZMCNIU

National Protection Associa 
tis statistika rodo, kad per 5 
melus mažiausia 1940 žmonių 
neteko gyvybės dėl nelaimin 
gų atsitikimų, sukeltų rūkant 
cigaretes lovoje. Prie to skai 
čiaus priduriama 1310 mirties 
atsitikimų, kilusių rūkant ci
garetes ir sukeliant gaisrą.

Stiprinamas sovietu laivy 

nas

Bent iki II - ojo Pasaul. ka 
r o rusų turimas jūrų karo 
laivynas niekam nesudarė di 
dėlės problemos. Nekreipė di 
dėsnio dėmesio į tai ir nacių 
kariniai strategai, bet šian
dien padėtis jau yra tiek pasi 
keitusi, kad į sovietinę jūrų 
jėgą jau reikia žvelgti kur kas 
atokiau.

Greiti, puikiausių valdymo 
ypatybių, kreiseriai, naikintu 
vai, povandeniniai laivai ir ka 
riuomenės transporto garlai
viai vis didesniu skaičiumi 
įrašomi į rusų laivyno inven 

toriaus knygas. Vakaruose ži 
noma ir tai, kad naujieji rau 
donųjų povand. laivai savo po 
vandeniniu greičiau jau gali 
lygintis ir prie amerikinių ato 
mine jėga varomų. Tas grei 
tis rusų laivuose nebūtinai 
gaunamas atominius motorus 
naudojant.

Pagaliau, yra apskaičiuota, 
kad tokia kreiserių gamyba, 
šiuo metu rusai toli gražu len 
kia ne tik amerikiečių, bet ir 
visu NATO narių gamybą kar 
tu sudėjus. O tai jau reiškia 
tikrai nemažą susirūpinimą. 
Jau dabar Kremlius turi ar 
artimiausiu laiku turės daugi 
au nei 30 pačių moderniausių 
kreiserių, jų tarpe ultra mo
derniai sukonstruoti Sverdlo- 
wo klasės karo milžinai.

Amerikiečių jūrų laivyno 
žiniomis, rusai dabar jau turi 
bent 300 pov. laivų. Tiek jų 
būta 1948 m. šiandien gal tas 
skaičius ir nelabai pasikeitęs, 
nes iš rikiuotės išvesta daug 
senų modelių laivų ir jie sku 
biai keičiami naujais XXVI 
tipo laivais. To tipo harlaivi- 
ai yra žinomų vokiečių laivy 
no specialistų ir keliais atve 
jais, tikrai yra pranašesni už 
Vakaruose naudojamus po
vandeninius laivus.

- Kylant pragyvenimui iš 
keltas reikalas ir pakelti «sala 
rio minimo». Tačiau pakeli
ąs atlyginimo klausimo ne 
išsprendžia. Ligi bus pakeltas 
atlyginimas, pragyvenimas 
vėl daugiau ^pabrangs. Svei
kiausia politika būtų sustab
dyti maisto bei kitų reikalin 
giausių reikmenų kainų kili
mą.

— Brazilijos kariuomenės 
aukštesnieji karininkai, pulki 
ninkai, įteikė vyriausybei me 
morandumą, kuriame atkrei
pia vyriausybės dėmesį į neti 
krą vidaus padėtį, kartu pati 
krindami, kad krašte bus pa 
laikyta tvarka ir ramybė. 
Daug dėmesio kreipia į komu 
nistų skverbimąsi kariuome
nės eilėsna. Prašo, kad vyri 
ausybė šiuo reikalu darytų 
atatinkamų žygių. Memoran
dumą pasirašė beveik visi au 
kštesnieji karininkai.
Pilnai solidarizuoja su savo 
viršininkais ir žemesnieji ka 
rininkai.
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pusi. 2

Lietuvos Konsulo p. Al. Poiisaicio 
kalba, vasarlp 16 d. proga, paverg-

■ tai Lietuvai.
BRANGUS BROLIAI IR SESĖS LIETUVIAI.

Pasinaudojant «Amerikos 
Balso» palankumu, Aleksan- 
dras Polišaitis, Lietuvos Kon
sulas São Paulyje, Brazilijoje, 
sveikina Jūs visus, Broliai ir 
Sesės, anoj geležinės uždan
gos pusėj sulaukusius VASA
RIO ŠEŠIOLIKTOSIOS.
Brangieji,

Man labai malonu, kad ga
liu Jus pasveikinti savo ir vi 
sų Brazilijoje gyvenančių lie 

tuvių vardu Vasario Šešiolik
tosios dienos proga, nes, ta 
diena, Nepriklausomybės lai
kais buvo džiaugsmo ir trium 
fo šventė. Bet, šiandien, anų 
laimingų laikų Vasario Šešio 
liktoji mums yra tik ta praei 
tis, iš kurios turime stiprybę 
semti. Nes visiems juk žino
ma, kad musų didieji kaimy
nai negalėjo ramiai žiūrėti i 
mūsų derlingus laukus bei 
žaliuojančias lankas. Ir todėl,

MŪSŲ LIETUVA

Lietuvos Konsulas São Pauly 
ALEKSANDR AS POLIŠAITIS 

nežiūrint, i draugingas sutar
tis bei pasižadėjimas, 1940 m. 
birželio mėn. 14 d. Sovietų 
Rusija okupavo mfisų kraštą. 
Nors, šios okupacijos, apart 
«ašies» valstybių niekas dau
giau ir nepripažino, tačiau, 
kol-kas dar vis-gi tenka mums 
lietuviams nešti svetimą jun
gą. Tuo būdu, mūsų dabarti
nis svarbiausias uždavinys, 
tai išrikiuotomis geležinėmis 
laisvųjų lietuvių gretomis iš
varyti iš Lietuvos jos skupan 
tą. O Vasario Šešiolikto j:,.kaip 
tik ir yra ta galingoji priemo 
nė, kuri mums gali daug pa
dėti tą uždavinį atliekant, nes 
ji, ne tik, kad gali būti mums 
pavyzdžiu, kaip reikia veikti 
ir aukotis kovai už Tėvynės 
laisvę, bet, taip-gi gali būti 
ir gyvųjų tautinių jėgų gaivi

1954 m. vasario 20 d

nirao ir stiprinimo šaltinis bei 
mūsų pasiryžimo grūdinimo 
ištesėti toj kovoje ligi laimė 
jimo.

Šiandien, tiesa pasakius, 
mes kovojame už Lietuvos 
išlaisvinimą dar tik politinė
mis ir diplomatinėmis priemo 
nėmis. Mūsų diplomatiniai ir 
konsulariniai atstovai stro
piai seka kiekvieną tarptauti 
nj įvykį ir gyvai reaguoja į 
kiekvieną Sovietų Rusijos 
neteisėtą pareiškimą paverg
tųjų tautų atžvilgiu. Žinoma, 
tie ginklai Jums, pasilikusi 
ems Lietuvoje, neprieinami, 
bet tą kovą vedame mes bei 
užtikriname Jūs, kad mes bū 
dime, kad Lietuvos išlaisvini 
mo darbas varomas pilnu

(pabaiga 3 pusi.)

LIETUVOS VALSTYBĖS TARYBOS NARIAI 1918 M. VASARIO 16 D. PASIRAŠĖ LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS PASKELBIMO AKTĄ.
Viduryje sėdi Dr. Jonas Basanavičius(t), jo dešinėje Valstybės Tarybos pirm. buv. Valstybės Prezidentas Antanas Smetona(f), kun. K. Šaulys(f), inž. St. 
Kairys, Jonas Smilgevičius(f), kairėje: Narutavičius(f), v.ssk. J. Staugaitis(f), Dr. Jurgis Šaulys(f), Jonas Vileišis(f); iš kairės į dešinę stovi: K. Bizauskas 
(Sibire), J. Vailokaitis, D. Malinauskas(f), kun. V' Mironas (Sibire), M. Biržiška, kun. Petrulis^}-). S. Banaitis(f), O. Klimas(f), A. Stulginskis(f), J. Šernas(f) 

ir Pr. Dovidaitis (Sibire). Kryžiuku pažymėti yra jau mirę.

Kaip jie mus sušaudė
Pulk. J. Petraitis

(Tąsa)

Su mumis gulėjo labai daug 
raudonojoj armijoj buvusiųjų 
«politrukų» ir «komandirų». 
Daugelis jų verkdami pradėjo 
prašytis:

-- Tamsta vyresnysis (graž 
danin staršyj), pasigailėkite, 
paleiskite mane, aš patsai dve 
jus metus «politruku» tarna
vau raudonoj armijoj, mane 
visiškai nekaltai Petrovas įs 
kundė... Aš ir toliau gerai car 
nausiu... Aš esu labai sąžinin 
gas pilietis... Aš labai myliu 
Staliną ir Kalininą... Dovano 
kit man, pasigailėkit mano 
žmonos ir vaikų!

— Tylėk, mat-mat nekalbėk! 
Nušausiu, kaip šunį! - apsako 
jiems enkavedistai.

Enkavedistų vadas pradėjo 
klausinėti, ar nėra tarp guliu 
čiųjų šoferio.

— Aš, aš, aš... aš esu šofe 
ris, aš esu geriausias šoferis... 
aš visokomis mašinomis mo
ku važinėti... aš esu motoci
klininkas... aš esu šoferis ir 
lakūnas!... - iš plente gulinčios 
žmogyščių krūvos paplito tam 
sumoje daugybė balsų, noriu 
čių išgelbėti savo gyvybę.

— Molčat, molčat! - pradė
jo šūkauti enkavedistai.

Iš gulinčiųjų krūvos nepaė 
mė nė vieno šoferio, nes atsi 

rado vienas enkavedistas, mo 
kąs mašiną vairuoti.

Pasigirdo jau ir pamišusių 
jų balsai:

— Aš po-lit-ru kas... Mano 
vai-kai... Aš skraidžiau, skrai
džiau... Staliną mylėėė-jau... 
Dan guos... že-mėė... Aš lėėk 
-tu-vuu... skraidžiau... Mano 
Maa-ša... Maša... Ma-ša!.. Ai, ai, 
ai...

Labai nemalonu klausytis 
tokių pamišėlių siaubių deja 
vimų miške nakties tamsumo 
je. Kad bent jie greičiau bai 
gtų su mumis, nes visi užsi- 
krėsdami vieni nuo kitų, gali 
me pamišti.

Daugiau kaip pusė valan
dos tvarkosi ir vis negali su 
sitvarkyti. Jie ten savo sužeis 
tuosius krauna Į sunkvežimį 
ir tuo pat metu rengiasi mus 
šaudyti.

— Sudiev, Jonai, šiame pa 
šaulyje mudu daugiau nepasi 
matysime, - patylomis man sa 
ko pulkininkas T.

— Nurimk, Juozeli, dar vi 
so ko gali būti, - raminu jį, 
nors aš pats nebeturiu nė ki 
birkštelės vilties, kad galėtu 
me kaip nors beišsigelbėti.

Dabar tik galvoju, kaip jie 
mus šaudys. Ant plento vidu
rio gulinčių tai tikrai nešau 
dys - lieps atsistoti. Stačius 
iš automatų, be abejo, momen 

taliai išklos, kaip rugius dal 
giu. Turės sukomanduoti, kad 
atsistotume. Ne, kad ir kažin 
ką komanduotų, tik jau nea
tsistosiu, - manau sau: kad tik 
kaip nors suspėčiau prieš pir 
muosius šūvius nusiristi į grio 
vį dešinėje. Būt gana lengva 
tai padaryii, jei nesutrukdytų 
man tas gudas, kuris guli ma 
no dešinėje ir visą laiką paty 
Jomis kalba vis tą pačia mal 
dą: Geče naš iže jesi na nebe 
siech» .. Jokios baimės nejau 
čia. Tik labai pikta darosi, 
kad busiu užmuštas tame 
klaikiame miške, palei Bobru 
isko plentą, ir vaikai visą am 
žiu nežinos, kur jų tėvas din 
go.

Pamišusiųjų skaičius vis 
daugėja. Įvairiausias nesamo 
nes žmonės pradėjo kalbėti. 
Kiti garsiai pradėjo melstis, 
nebepaisydami enkavedistų 
šauksmų «molčat». Pagaliau, 
mūsų enkavedistai visiškai 
susitvarkė - tuojau, tuojau tu 
rime išgirsti kokią nors ko
mandą paskutiniąją komandą, 
po kurios daugiau nieko nebe 
girdėsime. Tai bus paskutiny 
sis mūsų tragedijos aktas. 
Gausime «geros sriubos», ku 
rią pažadėjo mums duoti Čer 
venės kalėjimo kieme dvyli
ktą valandą. Dabar kaip tik 
ir gali būti dvyliktoji valan
da. i

Pagaliau, išgirdome:
— Biežite, streiliajem! (Bė

kite, šaudome!)
Drauge su ta komanda tri

jų žingsnių atstume nuo mū
sų sutratėjo visi kulkosvaidži 
ai bei šautuvai, ir pasipylė į 
mus visa 'kulkų kruša. Kas 
bandė atsistoti bėgti, buvo 
nukirstas čia pat vietoje. Dau 
gumas mūsų bandė įvykdyti 
komandą, bet neįstengė: su
dribo, jei ne plente, tai kiek 
toliau.

Mano kaimynas dešinėje 
stojo bėgti, bet nespėjęs su
dribo vietoje. Aš nesikelda
mas iš vietos staiga persiver 
čiau per jį nusiritau į griovį’ 
Kažin kas tuojau užšoko ant 
manęs, bet ant manęs ir su
dribo, kaip maišas prispaus- 
damams mano kairiąją ranką 
ir nugarą. Jo galva, jei ji dar 
buvo, pasiliko ant griovio 
kranto plento pusėje. Dabar 
man atrodė, kad mano užim
toji pazicija visiškai gera, 
nes iš viršaus mane dengia 
žmogaus lavonas. Šautuvai 
ir kulkosvaidžiai tik trata ir 
trata. Šaudymas nesilpnėja.

Žmonių riksmo dėl šaudymo 
pekliškai kurtinančio pleškė- 
jimo nė kiek negirdėti./ Gulė 
damas kniūpščias kažin kokio 
žmogaus kūno apačioje, no
sį įsmeigiau į žemę, dešinę 
ranką išmečiau pirmyn, du 
pirštus ištiesiau, o kitus du 
sulenkiau pusiau. Kairiąją 
ranką, kad ir labai buvo ne
patogu laikyti, palikau šone 
atblokštą po lavonu. Dešinią
ją koją pakišau dar giliau po 
lavono kojomis ir kairiąją, 
pusiau sulenkęs, atmečiau į 

šoną — padariau tokią pozą, 
kad nebebūtų jokio abejojimo, 
jog čia tikrai guli vienas ant 
kit« du lavonai. Juo geriau, 
kad dėl viršutinio jokio abe
jojimo nebegali būti, nes man 
apačioje jo rangantis ir tai
santis, jo kojas pastumiant į 
dešinę ar į kairę, jis nė kiek 
neprotestuoja. Negalėjau su
prasti, ko jie taip ilgai šaudo, 
kokias penkias minutes: juk 
čia'jokios gyvybes nebegali 
būti. Tokiu pasiutusiu šaudy
mu net ir miško medžius ga
li nukapoti.

Pagaliau pasigirdo komanda:
— Prėkrati! (Sustabdyti!) 
Šaudymas momentaliai nu

tilo.
— Teper provierte, rebiata! 

(Dabar patikrinkit, vyrai!).
Išgirdus tą komandą, mane 

net šaltas prakaitas išpylė. 
Jei supras, kad aš gyvas, ir 
skels spatuko ašmenimis į 
galvą, tada iki šiol dėtos ma 
no pastangos išsigelbėti nueis 
niekais. «Ne, — manau sau, 
- kas ten bebūtų, reikia kuo 
greičiausiai bėgti į mišką».

PABĖGIMAS

Nė pats gerai nepajutau, 
kaip ištrūkau iš po viršutinio 
mano kaimyno ir. bėgau. Ma
ne palydėjo kokių penkių šau 
tuvų apie dvidešimt šūvių.

(B. D.)
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Lietuvybės išlaikymas Amerikoje
Prel. Jonas Balkūnas, Maspeth, N. Y.

(Tašą)

Žmonės ne visuomet vykdą 
vo pamaldų Į savo bažnyčias. 
Suprantama, kad pasunkėjo ir 
lietuviškų parapijų bei moky 
klų išlaikymas. Nors dauguma 
lietuvių ir gyvena toliau nuo 
savų bažnyčių, bet į jas išira 
šę, retkarčiais jas aplanko ir 
visus tikinčiųjų oficialius rei 
kalus veda tik su savo tauty 
bės bažnyčiomis.

Nors nelengvai besiversda- 
mos, ir šiose sąlygose lietuvių 
parapijos išliko tautinėmis, iš 
simokėjimo skolas ir dar pa 
rėmė kitas lietuviškas įstaigas 
- vienuolynus, augštesnes mo 
kyklas, senelių bei našlaičių 
prieglaudas ir kitas.

1927-1929 m. buvo gerovės 
laikotarpis visoje Amerikoje. 
Tad ir lietuviai praturtėjo ir 
pirkosi namus užmiesty. Kai 
kur didžioji dalis išsikėlė to 
liau nuo savo bažnyčios. Bet 
1930-1935 m. užėjo sunkūs lai 
kai. O nuo jų nukentėjo ir lie 
tuvių parapijos, tiek finansiš 
kai. tiek morališkai. Toliau 
gyvendami ir sunkių laikų 
varginami, lietuviai mažiau 
belankė savo bažnyčias ir ma 
žiau jas rėmė- Tada klebonai 
buvo priversti taip persitvar 
kyti, kad ir nė lietuviai galé 
tų lankyti jų parapijų bažny 
čias, ir apie 1935 metus di-

(pabaiga iš 2 pusi.) 

mastu, tiek atskirose valsty
bėse, tiek Jungtinių Tautų 
Organizacijoje, tiek paskirų 
politikų tarpe. Ir. jei anksči 
au, kas mažai ką težinojo 
apie Lietuvą, tai dabar kiek
vienam yra aiškūs Sovietų 
Rusijos agresingi planai.Tuo 
būdu, gyvename, taip vadina 
raą, šaltojo karo metą, ką ir 
jums gal reiktų pasekti, apsi 
saugojant nuo fiziško tautos 
išnaikinimo, nes Jūsų, pasili
kusiųjų Lietuvoje, vyriausias 
šiuo metu uždavinys kaip gu 
Įima labiau išlaikyti gryną 
lietuvišką sielą, nes lietuvi > 
tauta bus gyva tol. kol lietu 
viai savo tautinę sielą išlai
kys tautiškai švarią.

Prie to, su pasitenkinim i 
turime konstatuoti, kad naujai 
išrinktas Jungtinių Amerikos 
Valstybių Prezidentas Genero 
las Eisenboveris užėmė visai 
aiškią poziciją., stodamas pa
vergtųjų' tautų pusėj ir pasisa 
kydamas už ju išlaisvinimą. 
Ne gana to, šaltąjį karą su 
Sovietų Rusija veda visi Va
karai.. Tai didelės mums svar 
bos reiškinys, nes ir mes toj 
kovoj galime dalyvauti bei 
dalyvaujant joje, mes turime 
progos įrodyti Vakarų pašau 
liui, kad esame naudingi ir 
vertingi toje kovoje bendra
darbiai. O, jei taip, tai turė
sime ir pilną teisę nesutikti 
su svetimais sprendimais, ne 
suderintais su lietuvių tautos 
laisvės idealais.

Tiesa, pasaulio padangė te 
bėra dar gana debesuota bei 
horizontas mėto žaibus, bet 
visiems suprantama, kad di
dieji sprendimai artėja. Arti
nasi valanda, kuomet teisybė 
laimės, bet turime būti vienin 
gi ir dvasia stiprūs. Teisė ir 
teisybė mūsų pusėje.

Ir taip, iš tolimos ir laisvę 
gerbiančios Brazilijos, linkiu 
Jums visiems, šios Lietuvai 
brangios ir reikšmingos Vasa 
rio Šešioliktosios dienos pro
ga, ištvermės ir pasiryžimo, 
nes laisvės rytojus jau švin
ta. Lietuva bus laisva!

džioji lietuvių bažnyčių dalis 
Įvedė anglų kalbą.

MIŠRIOS VEDYBOS

Kita anglų kalbos lietuvių 
bažnyčiose įsigalėjimo prie
žastis tai mišrios vedybos. Jos 
pradėjo gausėti, kai lietuviai 
pakriko visur gyventi, t. y. 
nuo 1930 metų. Visi klebonai 
gali paliudyti, kad ypač apie 
1940 metus jos labai pagausė 
jo ir kasmet jų daug iki šių 
laikų. Antrasis karas, karei
vių vedybos, gali būti sva-- 
biausioji priežastis. Drąsiai 
tvirtinu, kad visose mūsų pa
rapijose didesnioji vedybų da 
lis yra su kitataučiais. Kai- 
kur % siekia 90. Daug šių 
mišrių šeimų laikosi prie lie 
tuviškų parapijų ir tai verčia 
klebonus vartoti bažnyčiose 
anglų kalbą. Mišrios vedybos 
yra svarbiausioji nutautėjimo 
priežastis Būkime kieto gyve 
nimo realistai. Senieji miršta, 
jaunoji gi karta kuria nelietu 
viškas šeimas, k lietuviškos 
šeimos kasdieninio gyvenimo 

Ar ne didinga Lietuvos praeitys? Vytautas Didysis : rie Juodųjų m.-nų.

bangose neatsispiria amerika 
nizacijai

PARAPIJŲ MOKYKLOS

Nulietuvėjimas ištiko ir mū 
su parapijų mokyklas. Tė
vams persikėlus kitur gyven 
ti, ir vaikai persikėlė į nelie 
tuvių mokyklas, Lietuvių mo 
kyklos kas metai neteko da
lies lietuvišku mokinių. Tad 
teko priimti Į jas ir nelietu
vių vaikus, o ypač padaugė
jo jose mišriųjų šeimų vaikų. 
Tuo būdu, daugelis mokyklų 
buvo priverstos siaurinti ar 
kaikur net uždaryti lietuvių 
kalbos klases ir katekizaciją 
pradėti anglų kalba. Reikia 
pabrėžti tą faktą, kad atsira 
do daug tėvų, kurie pareika 
Javo neapsunkinti jų vaikų ir 
lietuviškai nemokyti.

Būtų perdaug jieškoti kal
tės. Sunku būtų nustatyti, ka 
da kurioje kolonijoje pradėjo 
lietuvybė silpti Bet natūralus 
suamerikonėjimas palietė vi 
sus. ir kaltinti ką nors būtų 
ne tik klaidinga, bet ir netei 
singa. Gyvenimo procesas 
pagavo ir lietuvius, kuriame 
daug tautybių nyksta ir ašimi

liuojasi. Tokie gausus ir kul
tūringi vokiečiai didžiąja da
limi tik iš pavardžių dabar 
atpažįstami. Dar gausesni (ir 
labai daugėją) italai kuo ne
visai liaujasi itališkai kalbėję. 
Stenkimės tad, vietoje kalti
ninkų jieškoję, geriau pažinti 
savo silpnėjimo priežastis ir 
rūpinkimės jas pašalinti, o 
blogybes taisyti.

(B. D.)

Rinkimai

Kovo 14 Lietuvoje buc rin 
kiniai į Sovietų Sąjungos Au
kščiausiąją Tarybą ir į Tau 
tybių Tarybą Pirmiesiem rin 
kimam Lietuva padalyta į 10 
apygardų, antriesiem Į 25. Iš 
kiekvienos apygardos renka 
po vieną atstovą. Rinkimų 
«garbei» jau dabar pradeda
mos «socíenktynés» tarp ats 
kirų įmonių.

Normos vištom

Kiekviename kolūkyje 100 
ha dirbamos žemės įsakyta 
laikyti 340 Uštu, ir kiekviena 
višta turi sudėti per metus 
bent no 110 kiaušiniu. (Priver 
čiamojo darbo stovyklose kai 
kaliniai neištesi normos, jiem 

sumažina maisto davinį, o 
kaip bus vištai už normos ne 
atlikimą?).

Perka — Parduoda

Valdžios kaina už jai prista 
tomus kiaušinius dabar 5 rub 
liai už dešimti. Jei pats nori 
nusinirkti rinkoje, turi mokė 
ti 7-8 rublius už dešimtį, arba 
pusantro dolerio-du dolerius 
Amerikoje už tai moka 60 cn. 
Tik tie, kurie valdžiai pristato 
pilnai duokles, gali gauti pir 
ktis kitų jam būtinų reikme
nų.

Tebėra

N. Dukstulskaitė, Lietuvos 
radiofono pianistė nuo 1927, 
tebėra tose pareigose Vilniaus 
radiofone.

KIEK VILNIUJE KOMJAU
NUOLIU

Vilniuje senamiesčio, apie 
geležinkelio stotį, rajone esą 
4000 moksleivių Iš jų yra tik 
i09 komjaunuoliai.

Bernardas Brazdžionis

Tėviškės šauksmas
Pro rudens šaltą miglą, pro naktį 
Ir pro vėlinių juodus varpus 
Atsišauk, mano žeme, imk plakti 
Ir pro vėjo nuskintus lapus.

Pražydek mano sieloj kaip žiedas. 
Kaip Dubysos laukų lelija, 
Puošk viltim ištrėmimo Kalėdas 
Ir skambėk kaip giesmė širdyje!

Pro kapus ir pro kryžius tu kelkis, 
Į pavasario žemę mus šauk, 
Tavo balso, kaip duonos, išalkęs 
Aš meldžiu: — Lietuva, atsišauk!

Atsišauk, kai, kelionėj parpuolęs, 
Tako grįžt į tave nerandu, 
Kai po kojomis skardžiai ir uolos, 
Rankos pilnos, kaip šerkšno, žaizdų...

Atsišauk, tavo tolimas šauksmas
Te per visą pasauli aidės, 
Atsišauk, tavo šauksmas tešauks mus 
Sveikint laisvės žvaigždės!

Saltelis

Nuo gruodžio antros pusės 
iki sausio vidurio Lietuvoje 
laikėsi stiproki šalčiai, dienon 
iki 15 ir naktim iki 20 laips
nių Celsijaus žemiau nuliaus, 
arba apie nulius pagal Fah- 
reinheitą

ŽMOGAUS AMŽIUS NE
PAILGINAMAS.

Dar 18 amž. pracūzas zoo
logas apskaičiavo, kad žmo
gus turėtų gyventi 120-150 m- 
Jo išvada rėmėsi gyvulių pa
saulio stebėjimu. Pastebėta, 
kad gyvulių kaulai vystosi, 
auga 1/6 jų gyvenimo. Kadan 
gi žmogaus augimas pasibai
gia tarp 20-25 m., tai tas lai
kotarpis turėtu atitikti 1/6 
žmogaus gyvenimo ilgio. Esą, 
jei žmogus neišgyvena tiek, 
tai kaltos civilizacinės sąly
gos, suardytas natūralūs gy
venimas bei žmogaus nuodi- 
jimasis Įvairiais gėrimais bei 
valgiais ir tabaku.

Si pažiūra šiandien jau ne- 
bepripažįstama. Senatvė nelai 

koma jokia bausme už netin
kamą gyvenimą. bet natūra
lia išeitimi. Juk arkliai nei 
geria nei rūko, bet taip pat 
sensta. Ir dabar žmogaus am 
žius nėra pailgėjęs. Tiesa, pa 
gal statistikas žmogus amži
aus vidurkis yra gerokai pa
šokęs, tačiau tik dėl to, kad 
pagerėjus higienos ir medici 
nos sąlygoms labai sumažėjo 
vaikų mirtingumas. Juk jeigu 
kas antras kūdikis mirs 1 me 
tais, o likusis išgyvens 70 m., 
tai vidurkis žmogaus amžiaus 
tebus 36 m. O jei iš 5 gimu
sių tik 1 mirs pirmais metais, 
o kiti gyvens iki 70 m., tai 
vidurk’s bus jau 56 m.

Dabarties medicina priėju
si išvados, kad nuo tam tikro 
amžiaus žmogaus organizmas 
aasirodo «apsinešiojęs» ir nė 
ra jokių priemonių tam pro
cesui sulaikyti. Maždaug nuo 
40 m prasideda, organizme 
persilaužimas. Net visiškai 
sveiku žmonių kojcs silpsta, 
nes kraujo indai pasiplečia. 
Maždaug nuo 55 m širdies 
veiksmas silpnėja, k j ė šir
dies pusė sunkėja, inogus 
nebegali ant kairio šono gu
lėti ir t. t.

Kadaise garsėjo kaip atjau 
nintojai gyd. Voronovas ir 
Steinach, bet jų hormonai tik 
erotizavo senius, o gyvenimo 
neprailgrno. Dėl to dabar me 
dicinoje jau nebekalbama 
apie organizmo atjauninimą, 
bet tik apie «Senatvės reiš
kinių šalinimą». Medicina su
geba kai kurių organų veiklą 
pagyvinti, tačiau tai nevei
kia teigiamai į visą sveikatą 
dažnai iššaukia tų «globoja 
mų» organų pervargimą ir su 
sirgimus. Jokie syvai ar ce
lės, perkeltos iš gyvulių or
ganizmų, žmogaus amžiaus 
nepailgina, nors pavienių or
ganų aktyvumą ir pagyvina. •

«T. Ž.»

Ugninga meilė

23 m. vyrukas, Anglijoje, su 
rištai žmonai karšta geležim 
išdegino savo inicialus jos 
krutinėję. Teisme jis aiškino 
si tai padaręs iš- karštos mei
lės, norėjęs, kad žmona jį vi 
sada atsimintų. Jo žmona 
taip pat labai apgailestavo, 
kad neiškentėjusi ir pergar- 
siai pradėjusi šaukti, taip kad 
policija įsikišo. Ji griežtai

(pabaiga 4 pusi.)
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reikalavo vyro nebausti, nes 
ji tikrai jį nepaprastai mylin
ti. Nežiūrint tokios karštos 
meilės, vyras buvo nubaustas 
už kūno sužalojimą.

Didelė pažanga

Grupė augštų sovietų parei 
gūnų pietauja. Vienas iš jų 
sriuboje užtinka gabalą gu
mos. Jis jau norėjo garsiai 
pareikšti savo pasipiktinimą, 
bet pastebėjo esą» stebimas 
MGB agento.

— Draugai, kokią didelę pa 
žangą mes padarėme pertuos 
35 metus po revoliucijos, —- 
tarė jis iškeldamas ir visiems 
rodydamas sriuboje rastą gu 
mos gabalą. — Pas mus jau 
visur arklį pakeičia automo
bilis...

DVI KĖDĖS

Šveicarijoje, Aargau provin 
cijos Tarybos posėdyje, svar 
stant valdžios ligoninės staty 
bos ir įrengimų projektą, pa 
daryta tik viena pataisa: at
mesta virtuvės mergaičių kam 
barių apstatymo projekte nu
matyta viena kėdė ir patvir
tinta dvi. Esą reikia skaitytis, 
kad ir jos gali turėti svečių. 
Vienai kėdei esant, vienam 
tektų sėstis ant lovos, dėl ko 
sudarytų didelis pavojus mo
ralei.
Atrasti nauji žemės turtai.

1953 metai žemės turtų atra 
dimu buvo gana laimingi Ka 
nadai. Pirmiausia atrasta nau 
jos labai vertingos dabar taip 
gaudomo uranijaus kasyklos. 
Svarbiausi radiniai yra šiau
riniame Saskatchewane. Ma
žesni sluogsniai atrasti ir Nes 
bitt - Labinę ir Rix Athabas
ca apylinkėse. Ontario pro
vincijoje uranijaus rasta prie 
Bind River netoli Huron eže

ro ir Nepissing ežero salose 
netoli North Bay. Čia kartu 
atrasta dar columbijus ir tan 
talumo.

N. Brunswick provincijoje 
atrasta .naujų sluogsnių švino, 
cino, vario prie Bathurst Cin 
ko ir vario be to, rasta nau

jai šiaurės Ontario prie Mani 
touwadge ežero. Sudbury abi 
firmos — Falkonbrigde ir In
ternacional Nickel — savo 
operacijas išplėtė. Flin Flon, 
Manitoboje, žinomoje vario - 
cinko - aukso srityje atrasta 
naujų sluogsnių. Netoli Que-

Petronėlė Orintaitė.

PILKAS VYTURĖLIS
Vos žiemkenčio daigas, rytą pasikėlęs, 
Iš po sniego Saulėn bailiai sužaliuos — 
Grįš melsvom padangėm pilkas vyturėlis 
Iš tolimo krašto — linkui Lietuvos...

Tyliai vyturiuodams leisis mūsų žemėn, 
Ak, basom kojelėm ant vagos drėgnos...
Nieko jis neras ten — nieko, kur gyveno: 
Anei šiaudo galo, anei samanos...

Šalta bus jam dirvoj, ant arimo juodo — 
Kietos kovo naktys, vėjai darganos...
Menkas paukštužėlis ant ledinio gruodo — 
Nieks jo nesušildys, niekas neapklos..

Betgi šis keleivis, čiulbuonėljs mažas, 
Mylimon tėvynėn grįžt nepavėluos.
IŠ-naujų šapelių -- lizdeliuką gražų — 
Jis nebijo vėtrų nei rytų šalnos...

Ir pakils padangėn pilkas vyturėlis —
Tai giesme gražiausia sodžiuj Lietuvoj!
Bus Velykų rytas, Kristus prisikėlęs, 
Ir žiemkentis javas šviesiai sužaliuos...

Ilgesiu vis grįžtam į tėvynę juodą 
Sudraskyti sodžiai, miestai pelenuos...
— Gal ir mes nerasim "ei aguonos grūdo, 
Nei baltų vartelių, svirno sąsparos...

Ir tiktai griuvėsiuos, karo kapinynuos, 
Gedulo legenda gluosniai tau linguos...
— Klaupiasi ant kelių kruvina tėvynė:
— Dieve, leiski grįžti, nors ir pelenuosna ..

bec miesto išplėstos nikelio 
vario - pirito kasyklos ir 
atrastos trys naujos geležies 
rudos sritys Labradore.

1954 m. pradės veikti eilė 
stambių kasyklų įmonių. Jų 
tarpe geležies rūdos kasyklos 
prie Burnt ežero Labradore, 

i Morandos vario kasyklos 
Murdockville ir Gaspė ir aliu 
minijaus įmonės Kitimant šia 
urės Br. Kolumbijoj.

— Kanados geologai atra
do milžiniškus naftos šaltinius 
arktikoje — S00 mylių nuo 
poliaus, 2060 mylių į šiaurę 
nuo Winnipego. Spėjama, kad 
tai gali būti turtingiausi naf- 
tos šaltiniai pasaulvje.

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 «Musų Lietuvos redakcijoje

Ar jau įsigijai rašytojos K. Pažėraitės idomq roma

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

Musų Lietuvos» redakciją.

VIC-MALTEMA
PRODUTO DA CIA. PROGRESSO NACIONAL

BALDŲ SANDĖLĮ.
AK. DR. GIAGAGLINI, 71-C — V. ALPINA.

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 
Į Jother Peres de Resende - São Pedro dos Ferros 
Į Amadeu Cesar Machado - Nanuque, Minas
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Jpriiidys & Čia
PARDUODA

Rastinės Darbai ir Teisiniai Patarimai

JARDIM RIVIERARua Roberto Simonsen, 13 -- 3.° — salas 306 - 3l0 
(Senoji rua do Carmo ir kampas P-ęa Clovis Bevilaqua) 

São Paulo

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS.
balso grynumas, skambumas

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

Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui
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Natūralizacija, inventoriaus surašymas, išieškojimas 
skolų, persiskyrimai (desquites) nuomininkų išvary
mas, kriminalinė ir darbo teisė.

Darbininkams patarimai veltui.
Galima kreiptis šiomis valandomis nuo 10 iki 12 vai. 

ir nuo 16,30 iki 19 vai.
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• 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.
Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių 

krautuvė tiktai pasLEONAS VARNAUSKAS
Telefonas (recados) 3-0707

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

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINTOJAI

ĮKURTA 1&90 METAIS

tyaMBBiawaB«aBaaaaB»aEaHaBM>3B3M<»c«^nnGg»B5>í Į

Priimami pakvietimai į namus — Senų portretų reprodukcijos 
Ž3RV SÃO CAETANO, 447 —TEL. 4-5576 — SÃO PAULO
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RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 2773 — 4 AND. — SALA 2 
j TEL. 34-7482 — SÃO PAULO
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Išpildo meniškai įvairius foto darbus. Specialybė padidini
mams tamsiuose tonuose ir sepia, spalvinimai aliejiniais 

dažais ir pastele. \

ARTHUR SCHMIDT

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

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

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

o

ha Javaes, 719 São Paulo
SKAITYK IR PLATINK

«MŪSŲ LIETUVA»

Santo Amaro apylinkėje - nuosta
baus grožio gamta sveikas- klimatas, tik už 
18 klm. nuo Praça da Sé, geras kelias, tarp 
dviejų pžėrų. Puiki nroga dabar Įsigyti žemės 
sklypą su mažu Įnešimu ir ilgalaikiu iššimokėjimi’ 
— 100 mėnesių.

Reikalingų informacijų gauti tik pas vienintelį įgalio
tini šias žemes pardavinėti mūsų tautieti Kaz\ Kmiliausky, 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.

AVENIDA DR. GIACAGLINI, 34-C VILA ALPINA
lBBB.3tRRDnni

VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS

L I N D O Y A

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

dos naudokite!

SUA DINS SUENQs a S3S
LEFONESs 31*4019 e 51-2223

Prastai 3QS7
S Ã o . T ,1 i

5



LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEK.

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

VASARIO 16-SIOS MINĖJI
MAS S. PAULYJE.

Vasario m. 14 d. S. Paulo 
Lietuvių Taryba, talkinant 
Liet. Kat, Bendruomenei, Ben 
druomenės chorui ir Liet, fi
gai Brazilijoje, Vila Zelinoje, 
seselių pranciškiečių gimna
zijos salėje, suruošė Lietuvos 
Nepriklausomybės tradicini mi 
nėjimą.

Minėjimą atidarė Tarybos 
pirm-kas kun. P. Ragažins- 
kas pakviesdamas prezidiu- 
man Lietuvos konsulą S. Pau 
ly, Al. Polišaitį, Radio Nacio
nal direktorių Dr. João Ba
tista Ramos, prof. J. Ferreira 
Carrato, prof. Ant. Stonį Liet. 
S-gos Brazilijoj pirm ką Ta
mašauską, L. K. Bandruome- 
menės choro pirm-ką K. Au 
senką.

Minėjimas pradėtas Brazili
jos himnu. Sugiedojus cho
rui Brazilijos himną, sekė p. 
Al. Polišaičio, Lietuvos kon
sulo sveikinimo žodis skirtas 
plačiam pasauly išbarstytiems 
tautiečiams.

Prof. Ant. Stonis savo pas
kaitoje priminė bendrais bruo 
žais Lietuvos didingą''praeitį, 
suskilimą, caro metus, nenu
ilstamą kovą už savo teisės 
ir tragišką dabartį.

Po paskaitos, svečias Dr. 
João Batista Rąmos, pasakė 
lietuviams nuoširdžią kalbą, 
kurioje buvo išneikšta gili 
užuojauta ir simpatija lietuvių 
tautai. Jis pabrėžė, kad iš 
žmogaus galima atimti mate
rialinį gėrį, bet jausmų savai 
tėvynei niekas negali nuslo
pinti. Praeina žiaurumai, pra 
eina vergija, tik meilė savam 
kraštui lieka amžina. Kalbą 
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1 Praça São José. 8 Sal. j e 2 - V. Zelina - S. Paulo | 
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1 Aberturas de firmas Contratos de locação
I Encerramentos de firmas Cartas de Fiança |
g Transferencias de firmas 
j Contrat. na Junta Comercial 
j Distrat. na Junta Comercial 
j Escritas Fiscais 
j Escritas Comerciais

susirinkusieji sutiko ir paly
dėjo karštais plojimais.

Po oficialios dalies sekė 
meniškoji. Antrąją programos 
dalį pradedant, mok. St, Kabi 
liūnas, minėjimo pranešėjas, 
paprašė atsistojimu pagerbti 
žuvusius už laisvę.

Meninę dalį pradėjo Br. 
Jarmalavičiutė paskambinda
ma pianu «Come ežeras» ir 
Mergelės maldą. Elv. Kilčiaus 
kaitė skambino Svajonės apie 
garbę ir Andaluzia. P. M. 
Vinkšnaitienė, su įsijautimu, 
padeklamavo savo kūrybos 
eilėraštį Mano Tėvynė. Jau
trūs žodžiai sujaudino nevie
ną klausytoja.

Trečioje dalyje pasirodė 
L. K. Bendruomenės choras 
vadovaujams muz. Al. Ambro 
zaičio. Sį kartą nors ir mažės 
niame sąstate, nuskambėjo vi
su savo pilnumu Repertuare 
buvo: Kur bėga Šešupe, Va
žiavau dieną, Valiok dalgele, 
Anoj pusėj ežero, Mes grį
šim ten.. Visos dąinos atliktos 
vieningai, darniai, išbaigtai, 
buvo jaučiamas susidainavi- 
mas, entuziastingas Įsigyveni 
mas į dainą. Susirinkusieji 
reikalavo kartoti.

Tenka pasidžiaugti ir pasi
gėrėti tiek choristų, tiek chor 
vedžio įdėti darbu bei pasiš
ventimu.

Minėjimas baigtas 
Lietuvos himnu, kurį giedojo 
choras ir visi susirinkusieji 
Salė buvo pilna tautiečių su 
sirinkusių iš visų S. Paulo 
apylinkių, šventiškai nusitei
kusių, išgyvenusių tą pora 
valandų tikrai lietuviškoje at 
mosferoje. Ne vienas gal būt, 
ėjo namo, su viltimi širdyje, 
kad ateis pagaliau valanda, ir

Requerimentos
Balanços
Alvarás diversos
Seguros de Fogo e 
Seguros de acidentes

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.

pasaulis vėl išgirs galingus 
dūžius Lietuvos Laisvės Var-
P°- ' o

Svečias.

VASARIO 16 RADIO BANGO 
MIS.

Lietuvos nepriklausomybės 
šventė buvo paminėta ir per 
Radio Nacional ir Exelsior 
stotis.

Ypatingai įspūdingai prof. 
J. Ferreira Carrato pravedė 
minėjimą trukusį 25 minutes. 
Jautri, prof, kalba, buvo lydi 
ma lietuviškos muzikos, me 
lodijų, iš plokštelių, speciali
ai tai dienai parinkti.

22.30 vai. Radio Nacional, 
savo dienos komentaruose, 
skaitė paruoštą reportaža apie 
Lietuvą.

SUSIRINKIMAI

Vasario mėn. 21 d. po 8:30 
vai. mišių šaukiamas moks
leivių ateitininkų susirinki
mas.

16:30 ^val. Liet. Kat. Moterų 
Draugijos susirinkimas.

— Vasario mėn. 15 d. Mo
koje, mirė širdies liga Guber 
tas Bašinskas, 47 metų amži
aus. Prieš pustrečio mėnesio 
mirė ž nona. Paliko nuliūdusią 

©cntUtatf
Clínica Dentária Popular

“£ão 3udas TEacteu”
DIRETOR: Dr. Augusto Ribeiro /Leite 

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

Dentaduras — Pontes — Extrações — Obturações

DIURNA E NOTURNA
L.... ———   ....... ..........

- - .
Sergi? Kreipkis į

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

Paryžiuje, gydytojas.

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

Reikalingas advokatas byloms vesti?
»

Nieko nelaukdamas kreipkis į

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

(kampas Praça da Se) Fone: 35-8240 ir 32-0064

dukrelę ir du sūnus. Septin
tos dienos mišios egzekvijos 
bus 22 d. vasario, 7 vai. Vila 
Zelinoje.

«LITUANIA» KVIEČIA

Ateinantį sekmadieuį 15 vai. 
Vila Belos lietuvių mokykloj 
ruošiamas 36 metų Lietuvos 
nepriklausomybes paminėji
mas. Programą išpildys vado 
vaujant muzikui J. Kaseliunui 
ir globojant Sav. Kult. Ben
druomenei «Lituania» moky
klos mokiniai. Tėvai prašomi 
į šį minėjimą pasiųsti mažuo 
sius lietuviukus.

AMBRAZEVIČIŲ ŠEIMA 

praneša ir kviečia gimines 
bei pažįstamus į metines mi
šias egzekvijas už A. A. sū
naus Roberto vėlę, kovo mėn. 
1 d. 9 d., Vila Zelinoje.

— SPAUDOJ, Vasario 16-ji 
buvo paminėti tik Folha da

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

Manhã, įsi® 
zidiumą suW 
mentarais ir A Gazeta 17 d. 
vasario talpino kun. P. Raga 
žinsko straipsnį apie Lietuvos 
nepriklausomybėspaskelbimą.

Spauda praneša, kad greitu 
laiku laukiama naujos finansi 
nės politikos. Bus palengvin 
tas iš bankų paskolų gavimas 
su mažais nuošimčiais, ypač 
žemės ūkio reikalams. Bus 
padaryti palengvimai gurinti
ems skolų. Pinigo praktišką 
nuvertinimą vis nepavyksta 
sustabdyti. Tai matyti iš vis 
kylančiu pragyvenimo pabran 
gimo.

— Amerikoje vis dar tebe 
daroma propaganda prieš Bra 
žili jos kavos kainos pakėlimą. 
Pabrangimo priežastims ištirti 
vietoje atvyko iš Amerikos 
keturios ponios, šeimininkės, 
kurios nori vietoje ištirti kai 
nų pakėlimo priežastį. Jos lan 
kėši interiore, São Paulo ir 
Paranos estaduose ir matė 
šalnų pakąstus kavos mede
lius. Amerikos kariuomenė ku 
riam laikui sustabdė kavos 
pirkimą. Sako, kad turi pakan 
karnai atsargų kuriam laikui. 
Kavos ūkis - Brazilijos eks
porto pagrindas. Jei čia susi 
darys’Sunkumų - kraštas atsi 
durs dar didesniuose ekono
miniuose sunkumuose nes im 
portas yra labai didelis, o 
eksportas sumažėjęs.

YWYYY ■>-¥¥¥¥¥ YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY 

PARSIDUODA NAMAS,

2 kambariu virtuves W. C. 
šulnys puiki vieta bizniui 
kampimis sklypas 310 m. kv. 
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.
JLMJLUJUOJUUUUULAJULMJUAAAAAAKAAAAZAA

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

WSSaSWHSSSEg
—- 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 MeninoHORÁRIO das 8 às 19 horas.
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