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Brazilijoje.

SVEIKINIMAI.
VASARIO 16 D: PROGĄ LIETUVOS KONSULĄ SÃO PAULYJE P. A. POLIŠA1TĮ SVEIKINO:
Jo Ekscelencija Ponas Prof. Lucas Nogueira Garcez - São Paulo Estado Gubernatorius, Jo Ekscelencija
Ponas Generolas Edgard de Oliveira - Antrosios Karo Apy
gardos Vyriausias Vadas, Ponas Ministeris Prof. Dr. M.
Franchini Netto, Latvijos Įgaliotas Ministeris Rio de Janei
ro Ponas Dr. P. Olins, Jungtinių Amerikos Valstijų Gene
ralinis Konsulas São Paulyje p. Clarence C. Brooks, Vo
kietijos Generalinis Konsulas São Paulyje p. Dr. Wolfgang
Krauel, Vokietijos Konsulas São Paulyje p. Dr. Lothar
Siegesmund, Ekvadoro Konsulas São Paulyje p. Guido de
Féo, Libano Generalinis Konsulas São Paulyje p. Fares
Ragi, Guatemalos Konsulas São Paulyje p. Dr. Adhemar
da Rocha Azevedo, Baltijos Valstybių Bičiulių Draugijos
Garbės Pirmininkas p. Dr. Synesio Rangel Pestana, Meksi
kos Konsulas São Paulyje p. Dr. Domingos Laurito, Bel
gijos Konsulas p. Maurice Emile Weckx, Japonijos Gene
ralinis Konsulas São Paulyje p. Yoshizo Saito, Kolumbi
jos Generalinis Konsulas São Paulyje p. Gonzalo Villegas,
Šv. Juozapo Parapijos Klebonas Kun. P. Ragažinskas. Es
tijos Konsulas F. Saukas, Norvegijos Generalinis Konsu
las São Paulyje p. Torleiv Kokkinn, Olandijos Generalinis
Konsulas p. J. L. Voūte, Italijos Generalinis Konsulas São
Paulyje p. Dr. Alfredo Nuccio, Liuksemburgo Konsulas p.
Nikolas Hientgen, Kun. K. Miliauskas, Industrialas p. José
Matelionis, Mokytojas Stasys Jūrevičius, Mokytoja - Rašy
toja K. Pažėraitė, Doc. p. H. Valavičius, Mokytojas Stasys
Kubiliūnas, Inžinierius p. J. Idikas, Lietuvių Sąjungos Bra
zilijoje Pirmininkas p. A. Tamašauskas, Industrialas p. Ma
rio Dantas, Ponia Petraitienė, Inžinierius p. J. Ivanauskas,
Ponai Vladas, Apolionija ir Elena Kazlauskai, Ponas J.
Karpavičius, Prekybininkas p. Jorge Matelionis, Prekybinin
kas p. J. Balkevičius, Skautai: A. Rudis ir Rutkauskas,
Spaustuvininkas p. Br. Šukevičius, Prekybininkas p. M.
Tamaliūnas, Ponas A. Švedas, Industrialas p. Kap. Juozas
Čiuvinskas, Poetas p. K1 Jūra, «Žinių» Redaktorius p. S.
Bakšys, Kosta Rikos Konsulas São Paulyje p. Dr. Osvaldo
Reis de Magalhães, Dominikonų Respublikos Konsulas
São Paulyje p. Dr. Ubaldo Franco Caiuby,/Sirijos Konsu
las São Paulyje p. Nihab Ibrahim Pacha, Lietuviu - Brazi
lų Kultūrinio Bendradarbiavimo Klubo Pirmininkas p. J.
Januškis, São Paulo Estado Sporto Departamento Direk
torius p. Major Sylvio de Magalhães Padilba, Pietų Afri
kos Unijos Konsulas São Paulyje p. James Alexandre
Chapman, São Paulo - Oeste Rotary Klubo Pirmininkas p.
Fr. Krueder ir kiti.-

— Š. m. vasario mėn. 19 d. Lietuvos Konsulas p.
A. Polišaitis lankėsi Gubernaturoje pareikšti Jo Ekscelcn
ei jai Ponui Prof. Lucas Nogueira Garcez - São Paulo Gu
bernatoriui padėką už atsiųstus VASARIO 16 d. proga svei
kinimus ir linkėjimus.-

Padėka
Lietuvos Konsulas São Paulyje p. A. Polišaitis šiuo dėko

ja visiems jį sveikinusiems VASARIO 16 d. proga.A. Polišaitis
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menės patriotinė laikysena,
privertė darbo ministerj atsi
sakyti. Todėl ir visos baimės
apie galimus krašte neramu
mus neturi pagrindo.

— Spaudos pranešimu Bra
Šią savaitę Brazilijos fede zilijos laivynas ir kariuomenė
ralinėj vyriausybėje įvyk© yra parengties stovyje, kad
krašto apsaugos ir darbo mi užgniaužti betkokius kilusius
nisterių pakeitimai.
neramumus.
Vieton buvusio krašto ap
saugos ministério generolo
Ciro Cardoso, pakviestas ge NESUTARIA DEL BENDRO
KANDIDATO.
nerolas Zenobio da Costa.
Taip pat atsistatydino ir bu
Gubernatoriaus politiką pavęs darbo ministeris Jango
palaikančios
partijos dar vis
Goulart, paskutiniu metu daug

VII

METAI

tetas, del nedisciplinuotumo ir
nesilaikymo partijos linijos,
atšaukė savo kandidatą, Janio
Quadros, į gubernatorius. At
šauktasis pasiskundė centro
komitetui, kuris palaikė Janio
Quadros pusę. Gi sanpauliški
ai su centro komiteto spren
dimu nesutiko, pasilikdami
sau laisvę estado ribose savo
nuožiūra.pasirinkti kandidatus.
Centro komitetas S. Paulo ko
mitetą atstatė iš pareigų ir
paskyrė reorganizacinę komi
siją. Bet paulistai nutarė ne
pasiduoti ir neįteikti partijos
būstinės į reorganizacinės
komisijos rankas, kol reika
las bus išspręstas teisme. São
Paulo regionalinę vadovybę
paliko studentija, beveik visi
ėstado, virš dviejų šimtų, sky
rių. Paulistų pralaimėjimas
būtų didelis smūgis ir parti
jai, nes daugumas skyrių su
nariais pasitrauktų. Santykius
aštrina jau senas tarp paulis
tų ir karioku antagonizmas.
Paulistai nepakenčia rijiečių
kišimosi į jų vidaus reikalusbet kurioj srityje.
POPIEŽIAUS SVEIKATA
NEGERĖJA

Šalia kelio vieškelėlio Rūpintojėlis rymo.

trukšmo savo politika sukė
lęs.
Krašto apsaugos ministério at
sistatydinimas įvyko sąryšyje
su aukštųjų karininkų įteiktu
vyriausybei memorandumu,
kuriame išdėsto pirmoj eilėj
nepakankamą
kariuomenės
aprūpinimą, ypač stoką tinka
mų patalpų, kareivinių. Netie
sioginiai paliečia ir kitus klau
simus, kaip algų kėlimą, pra
gyvenimo pabrangimą, komu
nistinę propagandą ir t. t.
Beabejo iš aukštosios karinin
kijos pasisakymas turėjo įta
kos mlnisterių pakeitime.
Darbo ministeris Jongo Gou
lart, politiniais
sumetimais,
artininantis rinkimams, važine
jo po visą kraštą ir agitavo
darbininkus pažadėdamas pa
kelti atlyginime minimumą
dvigubai negu dabar yra. Pra
dėjo sindikalizuoti laukų dar
bininkus, suėjo kontaktan su
Brazilijos komunistų vadu
Carlos Prestes, organizavo vi
soj Brazilijoj generalinį strei
ką. Atrodo, kad kažką pana
šiai ruošė, kaip yr i. .Argenti
noje, per darbininkų sindika
tus įvesti krašte diktatūrą.
Jango Goulart yra buvęs prez.
Getulio Vargas asmeninis se
kretorius. Todėl reikia many
ti, kad jis turėjo savo politi
kai pirtarimą iš prezidento
Getulio Vargas. Bet visuome
nės balsas per spaudą kariuo

nesuranda bendro kandidato
į rinkimus O tai yra būtina
norint nugalėti Adhemar de
Barros. Prieš keletą metų jau
rodės, kad bendro kandidato
klausimas yra kelių valandų
reikalas. Bet štai, visai nelau
ktai PSD (social demokratai)
išeina su savo atskiru kandi
datu. UDN nenorėdavo atsili
kti ir būti žemesniais ruošia
si irgi su savo atskiru kandi
datų išeiti į rinkimus.
Miesto prefeitas Janio Qua
droš irgi turi vilčių per kri
kščionių demokratų partiją
kandidatuotis. O Adhemar de
Barros matydamas visą šitą
susiskaldymą, delnus tik tri
na ir juokiasi, nes šiaip ar
taip, tarp kokio pustuzinio kan
didatų progresistų lyderiui nu
sišypsotų rinkiminė laimė,
nes jo propagandos mašina
jau senai po visą estadą in
tensyviai agittuoja. Bet Gu
bernatorius Lucas Nogueira
Garcez, dar vis nepameta vii
ties visoms partijoms susitar
ti ir į rinkimus išeiti su vie
nu kandidatu.

Krizis krikcionių demo
kratų partijoj.
Kaip žinoma, kai kurį lai
ką São Paulo estado krikščio
nių demokratų partijos komi

Jau apie mėnesis laiko
šventasis Tėvas Pijus yra rim
tai susirgęs, guli lovoj, net
mišių negali laikyti. Turi sun
kūmų ir su maitinimu. Prieš
pora dienų s ii ėlė susirūpini
mo nenormalus širdies plaki
mas. Artimiausi popiežiaus
bendradarbiai ateina pas po
piežių keletai miliutų tik pa
čiais svarbiausiais reikalais
pasitarti. Gydytojai dieną ir
naktį budi popiežiaus kamba
ryje?

ANAPUS GELEŽINĖS UŽ
DANGOS
neleidžiama jokių žinių skel
bti apie popiežiaus ligą. Len
kijos ir Jugoslavijos kardino
lai norėjo pasiųsti popiežiui
užuojautos telegramas, bet
šių kraštų vyriausybės nepra
leido. Tai tau ir komunistų
skelbiama laisvė.
PASAKOJA KA GIRDĖJO.
Keturių didžiųjų atstovai iš
Berlyno konferencijos sugrį
žo į namus ir pasakoja ką
jie ten per mėnesį laiko vei
kė ir galutinai nieko nenuta
re išsiskirstė. Nebent tiek ge
ro padarė, kad aiškiau pama
tė Kremliaus diktatorių tiks
lus, ir sustiprino laisvų kraš
tų frontą.

— São Paulo Ligth kompa
nija gavo is tarptautinio ban
ko 1S milijonų dolerių pasko
los elektros energijos stočiai
Piratiningoje statyti, kuri bus
baigta ligi šių metų pabaigos
ir kainuos viso 35 milijonus
dolerių.
— Kanadoj kaip visumet,
taip ir šia žiemą, daug fabrikų uždarė savo duris dviems
trims mėnesiams. Kiti-atleido
60-80 procentų.darbinnkų.
•«t
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MŪSŲ LIETUVA

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

(Tašą)
BĖNDRUOMEMĖS

REIKŠMĖ

Jau 1950 metais «Amerikos»
savaitraštyje, rašydamas apie
lietuvybės silpnėjimo prie
žastis, rašiau, kad lietuvybei
Amerikoje sustiprinti pirmąja
sąlyga laikau Amerikos Lietu
vių Bendruomenės suorgani
zavimo reikalą. Kartu iškėli
au atlietuvinimo musų šeimų,
mokyklų ir parapijų klausimą.
Bendruomenė bus tas ryšys,
kuris jungs visas kolonijas,
visas šeimas, visas parapijas
su mokyklomis. Juk ne visur
yra parapijos ir ne visur nio
kyklos. Sakyčiau, tik pusė
lietuvių Amerikoje priklauso
lietuviškoms parapijoms, kiti
priklauso kitataučių parapi
joms. Visgi apie 30% prileisčiau, kurie visai neina į jo
kias bažnyčias. Mums ypatin
gai rūpi tų lietuvybė, kurie
nesurišti su jokia lietuviška
įstaiga, nepriklauso jokiai lie
tuviškai organizacijai, nere
mia jokių lietuviškų reikalų.
Tos pabiros sudaro didelį nuo
išimtį mūsų visuomenės. Aima
nuojam ir kritikuojam tuos,
Lurie dirba, kurie išlaiko lie
tuviškas įstaigas, kurie orga
nizuoti, bet kurie nieko netu
t'i, nieko neveikia, tai jų nė
nematom, jais nesirupinam.
Bendruomenę išlaikyti lietu
višką, reikia išlaikyti jos pa
pagrindinius padalinius, kaip
šeimą, mokyklą, bažnyčią.
Tad leiskite man patiekti pa
siūlymus šiems padaliniams.
Šiuose padaliniuose jieškokime konkrečių tautinio atspa
rumo ugdymo priemonių.

dymo uždavinius. Todėl turi
me įsąmoninti jaunimą tokios
lietuviškos
šeimos
būtinumu. Daugiau kreipkime
dėmesio spaudoje, kalbose,
mokykloje, bažnyčioje ir or
ganizacijose į auklėjimo pro
pagandą lietuviškos šeimos
sudarymo reikalu.
Mišrių šeimų, tarptautinių
ar tarptikybinių, žalą visu ar
šumu reikia aiškinti ir įtikin
ti. Jaunimą auklėti lietuviš
kos misijos dvasioje. Jaunuo
sius artinti dažnuose lietuviš
kuose pobūviuose. Jaunųjų
organizacijų pirmųjų tikslų
eilėje pabrėžti lietuviškos šei
mos kūrimo svarbą.
Kokios yra mišrių vedybų
priežastys? - Jų daug. Nelie
tuviško gyvenimo aplinka, nu
tolimas nuo lietuviškos vei

klos, anglų kalba šeimoje,
lankymas kitataučių bažny
čių, nedraugavimas su lietu
viais, neskaitymas lietuviškos
spaudos, kasdieninis kontak
tas darbovietėse ir t. t. Kova
prieš mišrias vedybas turi pra
sidėti pačioje šeimoje: lietu
vių kalba turi vyrauti namuo
se ir iš mažens jaunimas ska
finamas su lietuviais bendrau
ti. Jaunuolių įstojimas į lietu
viškas draugijas yra pirmas
žingsnis į lietuvišką ateities
šeimą. Labai svarbu turėti
savo lietuvišką mokyklą ir
bažnyčia.
Naujos lietuviškos šeimos
turi būti bendruomenės šiltai
sutinkamos ir susilaukti musų
visokeriopos paramos ir glo
bos. Toji globa turi būti orga
nizuota. Daugiavaikė šeima
yra girtina ir remtina. Vaikų
gimdymo kontrolė musų tau
tiečių turėtų būti pasmerkta.
Deja, ši moderninė yda skver
biasi musų tarpan. Kai lietu

1954 m. vasario 27 d.
vių tauta komunistų naikina
ma, mes turėtume iškelti šūkį
- platinkimės kiek Dievas lei
džia.

MOTINA IR LIENUVIŠKU
ŠEIMŲ BENDRAVIMAS
Vaikų ugdymo - auklėjimo
klausimams ir tautiškumo iš
laikymo problemoms pasitar
nauja įvairūs kursai, draugi
jos, paskaitos. Bendruomenė
ir moterų organizacijos galėtų
parodyti čia daug iniciatyvos.
Lemiamas vaidmuo lietuviš
koje misijoje tenka motinai.
Tad kaip svarbu, kad motinos
gautų lietuviško peno iš orga
nizacijų, spaudos ir lietuviškų
ratelių. Šiton pagalbon eina
Bendruomenė per savo švieti
mo ir kultūros institucijas.
Šeima yra židinys, kur kū
dikio dvasia auklėjama ir ug
doma. šeima yra tvirtovė, ku
rioje tautinė dvasia, apsaugojama ir ginama nuo visokių

MŪSŲ ŠEIMOS

Pagrindinė
visuomeninės
santvarkos grandis yra šeima.

(Tąsa 3 pusi.)

Tik sąmoninga lietuviška
šeima gali vykdyti tautinio u g

J u o d bė r i ai

Kaip jie mus sušaudė
Pulk. J. Petruitis

(Tąsa)
Gal būtų nušovę mane bebė
ganti, jei, apie trisdešimt žin
gsnių prabėgęs, nebūčiau su
klupęs ant gulinčio žmogaus,
matyti, jau nebegyvo, nes po
to liovėsi šaudę, tur būt, nia
nydami. kad gerai būsią pa
taikę, nes nugriuvau staiga.
Bėgdamas visą laika turėjau
šokinėti per įvairiose pozose
ant žemės drybsančius žmo
nes: aukštielninkus, kniūps
čius ir ant šono susirietusius.
Nepaisat ir pasiutusio šaudy
mo, vis dėlto pasirodo, kai ku
riems pavyko pabėgėti dar ke
lėtas žingsnių nuo plento.
Suklupęs ant žmogaus, ku
ris nepyko dėl mano neatsar
gumo, tuojau atsikėliau ir vėl
bėgau, bėgau be kvapo, bė
gat! gilyn į pušyną, į mišką.
Bėgau į šiaurės į pietus retu
augalotu pušynu, kad, kiek ga
Įima toliau pasitraukčiau nuo
pragaro, pamišimo ir siaubo.
Pagaliau, visiškai pailsęs,
nebeatgaudamas kvapo, pajų
tęs lyg ir nebe savas kojas,
kaip švino pripiltas, keliuose
iinkstančias, kad ir per men
kiausią kupstuką žengiant, ir
širdį pasiutusiai plakančią, Jio
viausi bėgęs, pradėjau žings
niu eiti.
Einu ir nieko nesuprantu,

svetimybių. Joje užlaikomos
lietuviškos tradicijos - svetin
gumas,
pagarba lietuviški
ems elementams - paveiks
lams, albumams, knygoms,
laikraščiams, drožiniams, mul
daknygei ir kt. Lietuviška
nuotaika - kalba, dainos, net
apsirengimas bei namų pa
puošalai yra tautinės dvasios
ugdytojai ir stiprintojai.
Negaliu praeiti pro šalį nė
paminėjęs šeimos santykiavi
mų su kita lietuviška šeima.
Tarpšeimyninis bendravimas
yra ypatingai stiprinantis vi
taminas. Ligi šio nusikaltimo
parodė mūsų tremtiniai santy
kiuose su amerikiečiais lietu
viais. To bendravimo yra per
maža.
Nusikalsta tremtiniai, veng
dami čia gimusiųjų panašaus
amžiaus ir išsilavinimo šeimų.
Nusikalsta užsidarydami tik
savame, iš tremties ar Lietu
vos pažįstamų ar čia atsidūriusių vienoj vietoj saviškių
šeimų ratelyje. Suprantu, kad
maloniau jaustis visiškai sa
viškių tarpe, kartais pasiguos
ti bendru vargu ar išliet pa
našų tulžies kartėlį, kurs gal
kartais paliečia ir čia gimu
sius brolius. Bet tai psicholo
ginis narkotikas, kurs paraližuoja pačias brangiausias mū
sų tremtinių dvasines jėgas.
Taigi bendraudamos tremti
nių šeimos su čia gimusiųjų
šeimomis jau darys joms tau
tinės įtakos. Darys žodžiu, po
kalbiais, bet sakyčiau,gal dar
daugiau savo įsirengimo ir vi
sa namų aplinka bei vaišini
mo papročiais ir visom nuo
taikom.
Namų aplinkos konkretūs
dalykai patys už save kalbės
ciagimiui ir jis jieškos pats
ką nors panašaus savo namuo
se turėti įsigyti, pasidžiaugti
ir gal atėjusiam kitos tautos
amerikiečiui pasakyti, ką tai
reiškia, ne tik jam, bet ir tau
tai. Ar tuo būdu nedarys jau
viešo tautirio savo išpažini
mo?

kas įvyko: ar tai buvo baisus
sapnas, ar tikrovė? Taip, siau
bas ir pamišimas! Aukštos lie
knos pušys žiūri iš patamsio
ir tyli. O, kad jos bent nety
lėtų, nes dabar man taip bai
si ta nepaprasta jų tyla. Jos
man atrodo lyg čia stovėtų vi
sa nebylių armija. Sustojau ir
stoviu, lyg stabo ištiktas. O,
Viešpatie, siaubas ir pamiši
mas! Matau, mane supa aplin
kui tiršta grandine visa armi
ja enkavedistų. Jie labai ty
liai, kad aš nepajusčiau, už
pušų slapstidamiesi, šautuvus
atkišę pirmyn, vis artinasi ir
artinasi prie manęs, jau visai
baigia supti. Vienas labai di
delis, kaip arklys pastatytas
ant paskutiniųjų kojų - tur
būt. jų vadas. Jo ir galva pa
naši į arklio galvą. Jo akys
raudonos, baisiai išsišiepęs ir
putos drimba iš nasrų. Jis su
baisia apsiputojusia šypsena
vis artinasi prie manęs ir di
dėja. Ir išaugo toks didelis, ly
gus su pušų viršūnėmis...
Staiga enkavedistų grandinė
išnyko. Dabar dešinėj pusėj,
apie dvidešimt žingsnių nuo
manęs, aiškiai pamatau mišku
einantį plentą, kuriuo tyliai
žygiuoja ir žygiuoja ilgiausia
vora žmonių eilėmis po ketu
torius. Jie nieko nekalba, tik
tyliai, ritmingai žygiuoja visi

galvas aukštyn!...

sykiu, lyg sutartinai, siūbuo «Teper proviertc, rebiata!»
dami į dešinę ir į kairę... Aiš
Pag iau atsipeikėjau. Matau
kiai matau, kad jie visi yra pro aukštu pušų viršūnes, kad
nebyliai ir pamišėliai. Vieni jau ir švisti pradėjo. Dar ke
jų eidami sudrimba kelyje, ki letui minučių praslinkus, ma
ti lipa per jų kūnus ir vis siū no akis pradėjo skirti atski
buoja į dešinę ir į kairę... rus medžius. Viršuje pamači
Vienas jų atsiskyrė iš voros au žalias pušų šakas, o apa
ir eina tiesiai prie manęs. čioje gelsvas, žalias ir rudas
Priėjęs sustojo, tyli ir žiūri į samanas. Dabar pamačiau, kad
mane. Kažin ko jis nori iš ma miškas yra gana retas, aukš
nes? Jis labai didelis, veidas tas. švarus pušynas,ir be krū
liesas ir išbalęs, ba-zda apau mų, todėl dieną slapstytis ja-gęs, o jo akių vyzdžiai tokie me libai pavojinga. Reikia
baisūs ir dideli, susilieję su skubiai kraustytis iš jo kur
jo akimis. Jis vienplaukis, ba nors į saugesnę vietąy Dabar
sas ir labai nudriskęs. Jo matau, iš kur saulė rengiąsi
kelnių priešakys visiškai iš- tekėti, todėl žinau, kur, reikia
plyšęs ir matyti balto kūno eiti į pietus.
%:
Kiek prašvitus, mane iapė
dalis. Jis nieko man nesako,
tik matau, kad jis nori pake1 mė pasiutusi baimė, kad vėl
ti rankas, be: neįstengia. Jo nepatekčiau į enkavedistų na
didžiulėse juodose akyse pa gus.
Einu toliau į pietus. Praei
mačiau visą jūrą siaubo, nea
psakomos baimės ir pamiši damas vieną žalių jaunų eglai
mo... O plentu visą laiką rit čių miškeli, išgirstu jame ka
mingai siūbuodami į dešinę ir žin kokį šlamėjimą ir šnibždė
Į kairę, vis eina ir eina: vie jimą. Lyg kas būtų mane šal
ni sugriūva, kiti per juos lipa... tu vandeniu perpylęs nuo gal
Norėjau surikti «Eik sau, palik vos iki kojų ■ taip smarkiai
mane!» Bet neįstengiau sušu išsigandau. Kas gali žinoti:
kti, nei pabėgti nuo jo.,
o gal čia enkavedistai pasis
Ar ilgai aš taip stovėjau, iėpė tuose krūmuose laukia
nežinau. Tik pajutau, kad ma manęs? Čia pat vietoje ir sus
ne drebulys krečia, galvą la tingau. negaliu nė pajudėti.
bai skauda, lyg kas būbnija į Girdžiu, kad kažin kas jau
smilkinius, ausyje baisus šau lendą iš krūmų.
dymas tebetrata, žmonės vai
Ar tu čia, Jonai? - pašnibž
toja,
enkavedistų spatukai domis klausia mane iš krūmų
dusliai skamba į žmonių pa išlindęs pulkininkas Juozas
kaušius. lyg jaučiu žmogų ant T.
manęs tebegulintį ir 'vis dar
— Aš... O ar ir tu čia, Juo
tebegirdžiu tą pačią komandą: zai?

Žodžio negalėjome ištarti
Apsikabinome, iš akių ašaros
byrėjo... Aukštos pušys ir ža
lios jaunos eglaitės, tur būt,
žiūrėdamos į mus, tik galvas
lingavo.
Su pulkininku Juozu buvo
dar trys nepažįstami vyrai au gudai ir vienas senukas
lenkas iš Baltstogės, su kuri
ais taip pat pasibučiavome.
Trumpai pasikalbėję, nutarė
me išsiskirti į dvi dalis, nes
mūsų penkių žmonių grupė
atrodė perdaug didelė, lengvi
au galime būti pastebėti. Pul
kiainkas Juozas, lenkas iš
Baltstogės ir aš, atsisveikinę
ir nuoširdžiai palinkėję vieni
kitiems laimės, pasukome tru
pūtį į pietryčius, o kiti du į vakarus.
Kiek paėjėję pasirinktąja
kryptimi, priėjome begalines
ir labai klampias balas, apau
gusias beržais, alksniais, tan
kiais karklų krūmais ir kur- „
ne-kur kreivomis apskurusio
mis balų eglėmis. Labai apsi
džiaugėme radę tokias vietas,
kuriose tikrai galima gerai
pasislėti, ksd ir su šunimis
nesurastų. Prie tų balų susira
dome vietą tarp mažomis
eglaitėmis apaugusių pušų
truputį pasilsėti ir aptarti, ką
toliau darysime.
Čia mums besilsint ir saulė
patekėjo: didelė raudona sau
lė išlindo iš anapus balų pro
krūmus.

(B. D.)
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(Tašą iš 2 pusi.)
MOKYKLOS

Seimų lietuvinimo darbą tę
šia mokyklos. Mokyklų atlie
tuvinimas priklausys pirmiau
šia nuo mokinių skaičiaus.
Jei mišrių šeimų ir amerikie
čių vaikų bus daugiau, kaip
grynų lietuvių vaikų, visad
turėsime galvosūkį, kaip juos
gerais lietuviais išauklėti. Iš
barstyti po visas mokyklas
1000 tremtinių vaikų jų dar
neatlietuvins. Musų parapijos
mokyklas lanko visdėlto apie
15.000 vaikų. Tik apie pusė
šių vaikų yra iš abiejų lietu
vių tėvų. Kiti mišrių šeimų
arba visai ne lietuvių, Kaikur nelietuviai
jau prašo
ka lietuvių skaičių.
Lietuvių apsigyvenimas to
liau nuo lietuviškų bažnyčių
ir centrų apsunkina vaikų
lankymam savų mokyklų. Mo
kykių išlaikymas yra toks
brangus, kad verčia vedėjus
priiminėti kitų tautybių vaikus
jas papildyti ir išlaikyti. Ne
paisant to, dabartiniu laiku ei
na tylus ir organizuotas moky
klų atlietuvinimas.
Šią vasarą visų keturių lie
tuviškų seserų kongregacijų
delegačių suvažiavimas Putname nutarė sustiprinti savose
mokyklose, šalia privalomos
anglų kalbos, ir savąją tėvų
kalbą. Jos priėmė eilę litua
nistinės programos punktų,
prisirinko ir multiplikavo įvai
rios lituanistinės medžiagos
- dainų, eilėraščių. Jos mokė
si austi tautines juostas ir siu
vinėti tautinius raštus, šokti
tautinius šokius, kad paskui
galėtų mokyti mokyklose lie
tuvių vaikus. Jos sukūrė se
serų lietuvaičių institutą, ku
ris ypatingu būdu rūpinsis li
tuanistinėmis
problemomis.
Viena iš tų problemų - gauti
lietuviškų scenos kūrinių mo
kykloms. Ir visi galėjo paste
bėti to instituto skelbimą spau
doj: scenos veikalėlio kon
kursą.

rai jį apdovanoja, įrašo savo
parašą į jo knygą ir palinki
laimingos kelionės. Pavyzdžiui
Anglijoje ministeris pirminin
kas Churchil jam padovanojo
savo garsųjį cigarą ir pasira
šė atminties knygon, Ali Kah
nas padovanojo < 00 frankų,
miręs Švedijos karalius Gus
tavas V padovanojo net 5000
kronų, su kuriomis jis galė
jęs ilgokai verstis. Bet labi
ausiai jisai vertina įžymy
bių autografus savo knygose,
kurių jis pririnko 37 tomus.
Amerikiečiai jam siūlė dide
liūs pinigus už tas knygas,
bet jis nenorėjęs jų parduoti.
Stasys Urmonas jau yra ap
keliavęs Belgiją, Olandiją,
Prancūziją, Daniją, Norvegiją,
Švediją, Vokietiją, Austriją,
Italiją, Jugoslaviją, Graikiją,
Kretą, Šveicariją, Ispaniją,
Portugaliją, Angliją ir sako
si sumušęs asaulinį ėjimo
rekordą: per dvejis metus nu
ėjęs 25.000 kilometrų. Dabar
jis burlaiviu iš Hamburgo
plaukia Australijon. Iš Austrą
Ii jos mano patekti į Nauj. Ze
landiją, Filipinus, Indiją, Afri
ka, Pietų Ameriką, JAV-bes
ir Kanadą. Ir vis pėsčiom per
(pabaiga 6 pusi.)

VLIKo atsišaukimas
1944 m. Vasario 16 d.
Šiemet Vasario 16 d. s iejo
10 metų, kai buvo paskelbtas
į Lietuvių Tautą pirmasis tos
rūšies VLIKo atsišaukimas.
Minint VLIKo veiklosg dešimt
mėtį, čia tas istorinis doku
mentas ir persispausdinamas:
Į LIETUVIŲ TAUTĄ!
Lietuvių Tauta, siekdama

Lietuvos valstybės nepriklau
somybė yra Tautos egzisten
cijos ir jos visokeriopos ge
rovės būtinoji sąlyga.
2. Suvereninė Lietuvos vals
tybė nei dėl Tarybų Sąjun
gos, nei dėl dabartinės Rei
cho okupacijos nėra išnykusi,
tik suvereninių valstybės
organų veikimas yra laikinai
sutrukdytas. 1940 m. birželio
15 d. Tarybų Sąjungos okupa
cijos ir tos okupacijos prie
vartoje padarytų kitų jėgos
ir klastos aktų pertrauktas
Lietuvos valstybės suvereni
nių organų veikimas 1941 m.
birželio 23 d. Tautos sukili
mu ir Laikinosios Vyriausy
bės veikimu buvo laikinai ats
tatytas.
3. Lietuvą iš okupacijos iš
laisvinus ir toliau veikia 1938
m. Lietuvos Konstitucija, kol
ji teisėtu keliu bus atitinka
mai pakeista.
4. Respublikos Vyriausybė,
laikui atėjus, bus sudaryta Vy
riausiajame Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitete koaliciniu pa
grindu politinių grupių susita
rimu
5. Demokratinė Lietuvos
valstybės santvarka bus sude
rinta su plačiųjų tautos sluogs
nių interesais ir bendromis
pokario sąlygomis.
6. Respublikos Prezidento
ir Seimo rinkimų įstatymai
bus reformuoti pagal demo
kratinius rinkimų principus.
7. Vyriausiasis Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas, vado
vaudamas Tautos kovoms ir
darbams Lietuvai išlaisvinti,
Lietuvos valstybės suvereni
nių organų veikimui atstatyti,
demokratinei Lietuvos santvar
kai atkurti ir kraštui nuo bol
ševizmo ir kitų jo gyvenimą
ardančių veiksnių apginti, vyk
dys ko plačiausią visuomenės
konsolidaciją, lygins politinių

Faustas Kirša

LAIMĖ

EINA

Ūžia, staugia vėjų vėjai,
Taršo plaukus ant galvos,
Mano Laimė neatėjo,
Ji ateis iš Lietuves.

Užsidėjusi kuprinę,
Pasirėmusi kriukiu,
Eina Laimė iš Tėvynės,
Nuo Rūdos, nuo Ylakių.
Ir iš Vilniaus, ir iš Kauno,
Ir iš uosto Klaipėdos
Po žiupsnelį žemių krauna
Ir kaip auksą dovanos.
Pro Senadvario pakiemį,
Pro Antalieptę, Dusias,
Net pro Uteną, pro Žeimę, —
Eina vis. o čia sustos.

Devyniais mazgais suveržus
Į devynias skareles
Laisvę neša ji pro daržą,
Sodą, upę, mareles.

O visi mes laukiam, laukiam
Skanumynų ir žaislų.
Tik tos audros staugia, kaukia, —
Po šimts pypkių, po galų.

Ji ateis, tikiu, kaip niekad,
Iš kelionės nusipraus.
Mums tik laukti jos belieka,
Kaip ji dovanas mums kraus.
Kai atraišios ryšulėlį,
Juoksis Laimė, šoksim mes.
Nukratysim kelio smėlį,
Semsim Lietuvos žemes.

dvasia nelygstamoje kovoje
dėl Lietuvos.
Vardan tos Lietuvos vieny
bė težydi!
Vyriausiasis Lietuvos
Išlaisvinimo Komitetas
Vilnius, 1944 m. vasario 16 d.

(B D.)

LIETUVIS KELIAUJA
APLINK PASAULI
Prieš trejus metus lietuvių
ir vokiečių spaudoj pasklido
žinia apie keliautoją per pa
šaulį lietuvį Stasį Urmoną. Ne
tik spauda ji paminėjo, bet ir
radijas, o šių metų pradžioj
per Pietų Vokietijos radiją
buvo transliuotas su Urmonu
pasikalbėjimas.
Kas tas Urmonas? Ogi bu
vęs dragūnų karininkas. 1941
m. bolševikai išžudė visą jo
šeimą, o jį patį ištrėmė į Si
birą, kur jis turėjo dirbti gy
vsidabrio kasyklose. Po 5 me
tų jam pavyko pabėgti į Man
džiūriją ir Kiniją, o iš ten jis
laivu pasiekė Prancūziją.
Prancūzijoje jis nutarė prade
ti savo kelionę po pasaulį pės
čias su tikslu įspėti žmones
nuo bolševizmo. Jis gerai mo
ka 10 kalbų ir turi daug di
desnį patyrimą, kaip kiti lig
šiol buvę keliautojai. Be to,
jis keliaudamas nesikreipia į
policiją, prašydamas nakvy
nės ar pavalgyti. Jis tiesiai
eina pas vyriausybės galvą,
sakydamas: «Jūsų Didybe, lie
tuvis dragūnas ateina pas jūs
į svečius!» Ir pasirodo, kad
karaliai, prezidentai ir minis
teriai gana maloniai jį priima.
Urmonas ne tik juos painfor
muoja apie bolševiku režimo
žiaurumą, bet dar ir palinks
mina anekdotais, kūrinos anot
vokiečių spaudos, mokąs pa
šakoti nė kiek neblogiau už
Miunchauzeną. Valstybių vy

1954 m; vasario: 27 dĮĮ
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išiaisvinti Lietuvą iš okupaci
jos ir atstatyti Lietuvos vals
tybės suvereninių organų sve
timos jėgos laikinai sutrukdy
tą veikimą, yra reikalinga
vieningos politinės vadovybės.
Tam tikslui politinės lietuvių
grupės, kaip tautos politinės
minties reiškė jos ir vykdyto
jos, nutarė sujungti visas sa
vo jėgas bendram darbui ir
sudarė Vyriausiąjį Lietuvos
Išlaisvinimo Komitetą - VLIK
Vyriausiasis Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas, pradėda
mas savo darbą, skelbia:
1. Lietuvių Tautos laisvė ir

grupių tarpusavio nesusipra
timus.
8. Didžiai vertindamas tau
tinių karo pajėgų reikšmę ko
voje dėl Lietuvos išlaisvinimo,
Komitetas visokeriopai rems
Lietuvos kariuomenės atkūri
mą.
9. Komitetas palaikys glaud
žius ryšius su Lietuvos pasi
untinybėmis ir konsulatais ir
bendradarbiaus su užsienių,
ypačiai Amerikos, Lietuviais
ir su visomis tautų apsis
prendimo laisvę ir Lietuvos
nepriklausomybę pripažįstan
čiomis tautomis.

— Bolševikinės propagan
dos įjsun kūmai. Bolševikiniai
radijai f r laikraščiai, praneši
nedarni apie pavergtos Lietu
vos kolūkių gyvenimą, pasa
ko tik kolūkio pajamas, ku
rios dažnai siekia keletą šim
tų tūkstančių, o pora atvejų net ir milijoną rublių, bet nu
tyli kolūkių išlaidas ir skolas.
Tuo būdu siekiama sudaryti
staigios kolūkinės gerovės pa
kilimo įspūdį. Iš tikro dauge
lis kolūkių yra iki ausų pra
siskolinę maskoliams už neiš
piltas pyliavas, MTS - už ma
šinų darbus ir kooperatyvams
— už trąšas, mašinas, kurą,
tepalus ir kt. Dėl tokio įsis
kolinimo daugelis kolūkių ne
įstengia išmokėti kolūkininkams net po porą Jkg grūdų
ir porą rublių už darbadienius.
Jei retam kolūkiui ir pavyks
ta sutaupyti ką nors kolūkiečių sąskaita, tai jis «nubuoži
10. Kultūrinei ir ūkinei Tau namas» ir vėl turi pradėti iš
tos pažangai, paspartinti ir naujo. Dėl to žmonės yra prâ
valstybės gyvenimui veikiau radę norą stengtis siekti ku
į normalų kelią grąžinti Komi rios nors pažangos. Bet bolše
tetas rinks ir ruoš medžiagą vikiniai radijaj ir laikraščiai
išlaisvintosios Lietuvos admi to neskelbia. Jie sąžiningai
nistracijai, ūkiui, socialini suskaičiuoja visas kolūkių pa
am gyvenimui, teisingumo ir jamas, bet dar sąžiningiau nu
tyli jų išlaidas ir skolas.
švietimo darbui tvarkyti.
Vyriausiasis Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas, skelbdamas
Lietuvių Tautai šią savo de
klaraciją, kviečia visų politi
nių nusistatymų geros valios
lietuvius nusiteikti tarpusavio
bendradarbiavimo ir vienybės
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tuviškų šokių bei žaidimų, lie
tuviškų dainų, deklamacijų,
vaidinimų, bus rodomos filmos. Subuvimuose bus varto
jama lietuvių kalba. Todėl
pravartu lietuviams tėvams
susimąstyti dėl savo vaikų, ku
rie silpnai kalba, arba dar vi
sai nekalba lietuviškai. Subu
TĖVU DĖMESIUI
vimuose vaikai turės geros
Sav. ir Kult. Bendruomenė progos pasiklausyti ir pramo
kti lietuviškai. Šiam darbui
SEKMADIENIO POPIETĖ «Lituania» ruoš tiek čia gimu sutiko pasišvęsti «Lituania»
siems, tiek atvykusioms vai valdybos narys, didelis vaikų
VILA BELOJE
kams lietuviškus sekmadienių mylėtojas, ^auklėtojas, muzi
Jau antri metai, kai Vytau bei švenčių subuvimėlius - kas J. Kaseliúnas.
Šioms pramogoms ruošti
to Didžiojo vardo mokyklos pramogėles. Ten jiems bus
patalpose sekmadieniais4 ren sekamos pasakos, mokomi lie «Lituania» gavo iš atatinkamų
kasi lietuviukai, vieni ar • su
tėvais, praleisti keletą valan
dų jaukioje lietuviškoje nuo
Stasys Santvaras
taikoje bežaidžiant ratelius
ir bedainuojant lietuviškas
dainas.
Pereitą sekmadienį ta vaiku
popietė buvo kiek skirtinga
nuo kitų, nes ji buvo paskir
Per ledo jūrą tavo laivas plaukia,
ta Lietuvos Nepriklausomy
O Lietuva jauna, o Lietuva brangi!
bės 36 metų sukakčiai pami
Klaikioj tyloj žuvėd os klykia —
nėti. Nors oficialaus minėjimo
Ir keliasi naktis tokia juoda, tokia baugi...
nebuvo, tačiau vaikai, tarp
žaidimų, deklamacijų ir dainų,
Norėtum viską atiduot į tėvo svirną —
gavo išgirsti žodžius apie Lie
tuvą, apie vaikų kančias, bol
Gyvenimą ir jo giedrias dienas...
ševikams išvežus juos į Sibi
Bet žvejo motina pakrantėj verkia —
rą, apie Tėvynės meilę ir
Ir ašarom, ir liūdesiu tai permerkia daina:
lietuvių kalbos reikalingumą
mokytis. Tomis temomis kal
Vieni vaikai vidurdieny paklydo,
bėjo Kun. K. Miliauskas, bu
Kiti jai kalaviją įsmeigė širdin...
vęs Lietuvių Sąjungos Brazi
Vaidai ir barniai erdvėm skrenda —
lijoje vice-pirmininkas p. Ži
linskas, muzikas Jonas Kasė
Kur sielvartą, kur neviltį jai reikia paskandinti?...
liūnas, kuris tam vaikų suėji
Ak, kogi rėkiam. lyg apakę žmonės,
mui vadovavo, ir Žinių redak
torius S. Bakšys.
Kad mes maži, kad mes silpni?’
Popietė buvo užbaigta Lie
Mūs dvasiai nėr ribų nei žemėj, nei padangėj —
tuvos Himnu, kurį lietuviukai
Ir mūsų kiliom i aukso derliaus kupini!..
gražiai sugiedojo, drauge su
suaugusiais.
Tegu, tegu užges tik vargo žvakė,
Vaikučius pagerbė savo
Tik saulė pasirodys prieangy —
atsilankymu Lietuvių Sąjun
Ir ledo jūrą perplauks tavo laivas,
gos Brazilijoje pirmininkas p.
O Lietuva jauna, o Lietuva brangi!..
A. Tamošauskas, Kultūros ir

— 300 metų sukakties pro
ga nuo Ukrainos pavergimo
Lietuvoje sustiprintas rusini
mas. Ant kojų pastatyti agita
toriai, mokytojai, teatro spau
dos ir radijo ? žmonės. Jiems
visiems įsakyta liaupsinti ru
sus ir ukrainiečius, įversti lie
tuvių kalbon jų veikalus, mo
kytis rusų kalbos, rusų ir uk
rainiečių dainų ir šokių.

Savišalpos B-nės «Lituanija»
pirmininkas inž. Z. Bačelis ir
kiti «Lituanijos» valdybos na
riai, ilgametis vaikų choro di
rigentas muzikas Liudas Rali
ckas, pramoninkas p. Lape
nas ir kiti.

Per ledo jura

įstaigų reikalingus leidimus.
Taipgi turi reikalingus leidim
us ir muz. J. Kaseliúnas. Tėvai
prašomi vaikus siųsti į šiuos
subuvimus, kurie vyksta Vila
Belos Vytauto D. vardo moky
kloję 15 vai. Šio sekmadienio
subuvimėlis yra skiriamas 36
metų Lietuvos nepriklausomy
bės paminėjimui.

«Lituanijos» Valdyba.

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

4» 44 44 44 44--44--44 44 44 44 44 44 44- 44 44 44

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 «Nusidėjėlė»? Jej ne - nieko nelaukdamas Kreipkis į
Mūsų Lietuvos» redakciją.

REIKIA BALDŲ? KREIPKIS Į TAUTIEČIO

J. L. GalinsKas Ltda.

PRODUTO DA CIA. PROGRESSO NACIONAL

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

VIC-MALTEMA

Madeiras do Brasil

Ó 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 - ll.o and. - sala 1110
Rio de Janeiro - Fones: 52-Õ229 e 32-6265
Em Minas Gerais:
Peres & Cia. Ltda. - Leopoldina - R. Providencia, 71
Jother Peres de Resende - São Pedro dos Ferros
Amadeu Cesar Machado - Nanuque, Minas
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MŪSŲ LIETUVA

1954 m. vasario 27 d.

Jprindys & 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

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

Rua Javaés, 719

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS.

SKAITYK IR PLATINK

São Paulo

«MŪSŲ

balso grynumas, skambumas

LIETUVA»

Sprindys & Cia — Largo S. Jose 1.
Kaip niekur kitur, prieinamiausiomls kainomis.
Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui
■■■nsnam -rm—i—Biwin
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Rastinės Darbai ir Teisiniai Patarimai
Natūralizacija, inventoriaus surašymas, išieškojimas
skolų, persiskyrimai (desųuites) nuomininkų išvary
mas, kriminalinė ir darbo teisė.
Darbininkams patarimai veltui.

,
>

. Sis

H

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

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

uh

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

Gaminami žibintuvai įvairiaušių tipų. Daromi įvairių
dydžių grąžtai žemei gręžti. Pardavimas grynais ir
' išsimokėtinai.
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Santo Amaro apylinkėje - nucstabaus grožio gamta sveikas klimatas, tik už
18 kiro, nuo Praça da Sė, geras kelias, tarp
dviejų pžerų. Puiki nroga dabar įsigyti žemės
sklypą su mažu įnešimu ir ilgalaikiu išsimokėjimu
— 100 mėnesių
\\
✓
Reikalingų informacijų gauti tik pas vienintelį jgaliotinį šias žemes pardavinėti musų tautietį AYuį KmiliauslĄ, rua
\
Benjamin Constante 23, 1-o andar sala 6. Fone: 34-5914. Šiokiadie- *
niais iki 17 vai. Sekamdieniais ir šventėmis 8-9 vai. ryto.
Suinteresuotus nuveža ir parveža. Iš Santo Amaro eina autobu.
sai Jardim Riviera. Iš Socorro galima nuplaukti laiveliais.
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LEONAS VARNAUSKAS
Telefonas (recados) 3-0707

Run 12 N.o 39 — Vila Želi na
Avenida Zelina N.o 714 — (fundos)
Caixa Postal 4118 — São Paulo
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AVENIDA DR. GÍACAGLINI, 34-0

VILA ALPINA

RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 2773 — 4 AND. — SALA 2
TEL. 34-7482 — SÃO PAULO
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VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOIO VANDENS
L I N D O Y A

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

ARTHUR
Priimami pakvietimai į namus — Senų portretų reprodukcijos
CAETANO,

447

—TEL.

4-5576

GAMINIŲ PLATINTOJAI

IÍ2MACJ CAKKIEKI m..

ĮKURTA 1890 METAIS

SÃO

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.
'

— SÃO

PAULO

■M

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

RUA DING BUENQ; 795 a 835
TELEFONES j 51=4019 e 51=2-223

i. Postal

.■2.Q67
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LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEK

Geriausias būdas sutaupyti šiais nepastoviais laikais yra
įdėti pinigą į ūejudumą nuosavybę. Ilgai sau galvos
nesugdamas įsigyk PIGIA KAINA, vos Cr$ 20,00 už me
trą žemės,
ILGAM ISSIMOKEJIMUI,
dešimt pro
centų įmokant užperkant, patogioj ir gražioj vietoj,

JARDIM DAS LAVRAS,
AV.

ZELINA,

706

—

CAlXA POSTAL,

AMBRAZEVIČIŲ ŠEIMA
praneša ir kviečia gimines
bei pažįstamus į metines mi
šias egzekvijas už A. A. sū
naus Roberto vėlę, kovo mėn.
t d. 9 vai., Vila Zelinoje.
L. K. BENDRUOMENĖS CHO
RO KONCERTAS.

Vasario mėn. 20 d. buvo
L. K. Bendruomenės choro
tradicinis koncertas, Vila Ze
linoje, seselių pranciškiečių
gimnazijos salėj.
Kaip paprastai, taip ir šiuo
kart programa buvo sudaryta
iš dviejų daliu, solo bei kvarte
tų ir choro viso 12 numerių.
Pirmoj daly, kuri prasidėjo
truputį po 21 vai. sudainavo
H. Ehlers pora ištraukų iš
Puccini ir Donizetti operų.
Apie patį dainavimą nieko
naujo negalima pasakyti, bal
sas nusistovėjęs. Pirmiau, atro
do, sopranas buvo kiek ryš
kesnis ir ekspresingesnis. Ži
noma, čia pareina nuo moky
tojo bei mokyklos. Šiuo kart
įspūdį gadino nepasisekę pa
čios artistės dekoracijos, ku
rios kažkaip nesiderino su
dainavimu.
Mergaičių kvartetas: EI.
Matuzonytė, B. Narbutytė, Al.
Balionyté, V. Zaikauskaitė su
dainavo Mozarto lopšinę ir
Santa Lucia. Paskiausia buvo
smarkiai nuplota ir dainininkes
turėjo pakartot Vyrų kvarte
tas: V. Tatarūnas, L. Bendoraitiis, F. Feifėri? sudainavo
Zdanavičiaus Juodą Žirgą pa
balnojęs, ir tango Neapolis.
Publika daininkus labai šiltai
priėmė ir paskutinį numerį
=

ss=r
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— SÃO PAULO

buvusioj fazendoj Lavras, vos už 9 kilometrų nuo Ribei
rão Pires, prie Ouro Fino, arba už 16 nuo Suzano mies
to. Sklypai įvairinus didumo, žemė tinkama daržinikystei — chacara. Kreiptis vietoj pas savininką Balį Paber
žį, arba Vila Zelinoj pas Vitą Tijūnėlį. Iš miesto eina
autobusai Ouro Fino pro pat minėtą nuosavybę.

turėjo kartoti. Tiek vienas, ti
ek antras kvartetas, nors be
dirigavimo, tik su pianiste, bu
vo išpildyti gerai.
Antroji programos dalis,
kurią išpildė mišrus choras,
prasidėjo po ilgokos pertau— Vasario 16 d. «Amerikos
kos, daugiau negu valandos
Balsas»
transliavo pavergtai
laiko, nes choro maestras tą
Lietuvai
p. Al. Polišaičio Lie
dieną ilgiau užtruko radio
tuvos
konsulo
S. Paulo ir L.
Gazeta orkestre. Programoj
K.
Bendruomenės
ipirmininko
iš šešių dainų buvo trys nau
kun
P.
Ragažinsko
kalbas.
jos. Būtent Carlos Gomes
Quem sabe, Meno daina Tái
— Vasario men. 22 d. per
lat-Kelpšos ir iškilmių mar
Santos
uostą išvyko kanadon
šas iš Wagnerio operos TanKazlauskų
iš V. Anastazijos
nhauser.
seimą.
Sunkiausias riešutas buvo
paskutinioji, iškilmių maršas.
Išvežti išvežė choras,, bet dar
«MÜSU '.LIETUVOS»
daug ko lieka pageidauti.
VAKARAS ’
Atrodo, kad panašiems kūri
niams reikia stipresnio, ypač yra numatytas suruošti balan
vyrų balsų sąstato. Šitokį kūli džio mėn. 24 d. Vila Zelinoje,
niai daro tik tada įspūdžio, gimnazijos salėje. «M. L.» sa
kada gerai paruošti. Bet ko vo prietelius, rėmėjus, skaity
dėl nepabandyti? Visos kitos tojus jau iš anksto kviečia
dainos jau minėtos ir dar Va dalyvauti.
žiavau dieną, Namo, Mes grį
šim ten, kad ta pati Meno dai
— Ketvirtadienį
aplankė
na, puikiai buvo išpildytos, su «Mūsų Lietuvą» viešnia, p.
giliu įsijautimu išdainuotos.
Mainelytė iš New Yorko, kuri
Tvarka buvo pavyzdinga. savo atostogas panaudojo,
Žmonių buvo nemaža, bet dar lėktuvu, susipažinti su P.
daugiau galėjo būti. Čia buvo Amerika. Aplankė beveik vi
visu šimtu nuošimčių lietuvjš sas P. Amerikos valstybes.
kas koncertas, todėl turime
ir teisės reikalauti iš lietuvių
— N. Godliauskas baigia
visuomenės, kad ji savo ap statyti V. Zelinoj dviejų aukš
silankymu palaikytų ši skai tų namą. Praėjusį sekmadienį
drios lietuviškos ugnies, per uždengus stogą, šeimininkas
dainos meną, kurstytoje
suruošė šaunų alutį su skani
Svečių tarpe buvo net iš ais užkandžiais.Vaišėse dalyva
tolimosios Kanados p. p. Baro vo keli desėtkai svečių. God
nos, iš Rio de Janeiro «Daina
vos» S gos pirmininkas K i.
Martinkus ir dar keletą jauni
mo.

3 = =x=-t=— = =:=--=s — ==• 2= ==•==■

liauskai Lapoję turi maisto
produktų ir gėrimų krautuvę.
Po kurio laiko žada persikel
ti į nuosavus namus V. Zelinon, rua Estoril.

DREBĖJO ŽEMĖ LIETUVI
AIS APGYVENTAME MIES
TELY.

Praėjusį sekmadienį ir an
tradienį Amerikoje, Pansilvanijos valstijoje, Wilkes Barre
miestely virš .100 kilometrų
nuo Filadelfijos, drebėjo že
mė. Apie 300 namų, daugiau
ar mažiau, nukentėjo. Žmo
nės, išsigandę išbėgo iš savo
namų Nuostolių padaryta apie
milijoną dolerių Wilkes-Barre
miestas yra vienas iš dauge
lio
miestų,
susikūrusių,
tose apylinkėse prieš dešim
tis metų buvo pradėtas anglių
kasimas. Pansilvanijos valsti
joj lietuviai pirmiausia apsi
gyveno, ir šiandien dar ten
yra apie 40 lietuvių parapijų.
Taip pat didesnę ir WilkesBarre gyventojų dalį sudaro
lietuviai. Čia leidžiamas Liet.
R. Kat. Susvienijimo, savišal
pos organizacijos, savaitraštis
«Garsas». Taigi nuo šio dre
bėjimo lietuviai daug nuken
tėjo.
Žemės drebėjimo priežastis

Clinica Dentaria Popular
illi

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

įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių-

fog'onų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t. t..
Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA
ISSIMOKEJIMUI.

Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.
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Augusto Ribeiro

Leite

Dsé, Q - salas 3 e 5

VILA

ZELINA

Dentaduras — Pontes — Extrações — Obturações
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PERMAINA EG1PTO VYRI- ’
AUSYBÉJ.

Vasario 24 d. atsistądyno
«stiprusis» Egipto vyras, kraš
to prezidentas ir revoliucijos
tarybos pirmininkas genero
las Nagib. Ministerių kabineto
ir revoliucijos tarybos vietą
užėmė pulkininkas leitenantas
Gamai Abd-el-Nasser. Prezi
dento vieta pasiliks tuščia li
gi rinkimų.
Vyriausybes krizės įvyko
sąryšyje gen. Nagib reikala
vimu sau diktatūrinių teisių,
pavyzdžiui atmesti revoliuci
jos tarybos nutarimus, laisvai
pasirinkti ministerius, savo
nuožiūra priimti ir atleisti ka
rininkus.
Londono politiniai sluoksni
ai mano, kad ir su Naujais
šeimininkaiė nebus lengviau
tartis Suėjo kanalo reika
lais.
— Brazilijos - Argentinos
prekybos derybos sunkiai
vyksta. Nesusitaria del kvie
čių kainos;

(pabaiga iš 3 pusi.)
žemynus. Iki 1959 m. jis tikisi
pasiekti Kanadą. Tada jis no
ri baigti savo kelionę arba
Paryžiuje, kur jis pradėjo sa
vo kelionę pėsčias arba Lietu
voje jei iki to laiko bus lais
va. Taip jis paskelbė vokie
čių laikraščiams.
Mum tenka šiam garbingam
pasiryžėliui tautiečiui palinkę
ti laimingos kelionėsir gero
vėjo keliaujant Australijon,
o taip pat jam palinkėti bai
gti kelionę jau laisvoje Lietu
voje.
VWYYYYYYVVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

PARSIDUODA NAMAS,
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gali būt ženB
vusiose angmSP
našus reiškiniai yra pasitaikę
ir kituose miesteliuose.

Sergi? Kreipkis į

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

- 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.

Dr. Samuel Lewkowicz
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.

SKUBIAI PARSIDUODA,
Namas iš 5 kambarių virtuvė
ir banheiro, vanduo įvestas
Rua Rio Feio, 4,
Informacijos: Rua Rio Feio, 6.

Registrado no Cį R» C; sob o n.° 551
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Praça São José, 8 Sal. 1 e 2 - V. Zelina - S. Paulo
Aberturas de firmas
Encerramentos de firmas
Transferencias de firmas
Cor.trat. na Junta Comercial
Distrat. na Junta Comercial
Escritas Fiscais
Escritas Comerciais

|

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

HORÁRIO das 8 às 19 horas.

MIELI LIETUVIAI!
Reikalingas advokatas byloms vesti?

Nieko nelaukdamas kreipkis į

Advokatą Declo Farias
Raštinė: R. Santa Teresa, 28, 6-t o and. salas 604 ir 605.
B
z
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(kampas Praça da Se) Fone: S5-82Ą0 ir 32-006Ą

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

