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Paremkime C h c r o Nužudė Panamos prezidentą.

Veikimą.
Niekas neginčys choro reikš
mės lietuviškos išeivijos gy
venime. Be jo - kurčios baž
nyčios ir neįdomus paminėji
mai. Daina yra ryški ir kon
kreti priemonė tautos dvasiai
išreikšti. Geri chorai yra ge
riausi propagandistai tautos
vardo. Jiems prieinamos di
džiųjų teatrų scenos, radijų
bei televizijų stotys -Jiems
ne tik reikia belstis į radijus
ir televizijas, bet jie yra jieš
komi.
Brazilijoje, jau kelinti me
tai yra likęs tik vienas lietu
viškas choras Tai Liet. K at.
Bendruomenės choras S- Pau
ly. Jo nueitas kelias ir dar
bas yra ilgas ir gausus. Per
18 gyvavimo metų jis yra jne
Šęs didelį kultūrinį įnašą lie
tuvių išeivių gyvenime. Šis
choras yra tvirtai pasiryžęs
ir toliau dirbti ir garsinti per
dainą Lietuvos vardą.
Garam choro veikimui yra
reikalinga keletą sąlygų.' Tarp
jų būtinos yra šios:
1. Geras chorvedis,

-

2 Gera ir pakankamai gan
si choro medžiaga,
3. Didesnis visuomenės su
sidomėjimas choro darbu bei
jo parėmimas.
Bent kelis žodžius apie mi
nėtas sąlygas.
1. L. X. Bendruomenės cho
rui vadovauti atvyko žmogus,
kuris yra nereikalingas reko
menduoti lietir’iškai visuome
nei ir apie kurio sugebėjimą
niekam nekyla jokios abejo
nės. Vien tik suminėjimas mu
ziko, kompozitoriaus Juozo
Strolės vardo yra pati didžiau
šia rekomendacija.

2. Chorui yra reikalinga ge
ra medžiaga, geri balsai. Nėra abejonės, kad taip gausioj
S. Paul© lietuvių kolonijoj yra
daug su gerais balsais jaunimo. Tik, deja,nevisas tas bal
singas jaunimas pavyksta įt
raukti į choro eiles. Čia tal
kon turi ateiti pati lietuviška
visuomenė, ypač tėvai, ragin
dami savo sūnus ir dukteris
dalyvauti chore. Visuomenės
talka čia yra būtina. Ypač ji
reikalinga šiuo momentu, ka
da atvyko naujas chorvedis
ir choras atverčia naują savo
darbo lapą. Bus pradedama
ruošti nauja programa. Todėl
kaip tik yra gera proga įsto
ti naujiems choristams. Cho
ras jų laukia.
Visiems yra malonu kai see
non išeina ne keletą ar kelio
lika, bet kelios dešimtys cho
ristų. Naujų choristų vajaus
pasisekimas labai daug prik
lauso nwo visuomenės ir tė
vų. Jie gali būti dideli choro
talkininkai ir mieli prieteliai.
3 Geram choro darbu yra
reikalingos lėšos. Choro diri
gentui, kad jis galėtų chorui
vadovauti ir nereiktų kur kiur. jėgos eikvoti, yra reika-

lingas žmoniškas atlyginimas
Choro finansiniams reikalams
sustiprinti kaip tik ir buvo
suorganizuoti choro rėmėjai,
kurie kas mėnuo moka cho
ro iždan tam tikrą inekestL
Tai yra gražus ir kartu prak
tiškas choro parėmimas. Bet
reikia atsiminti, kad ir patys
choristai rodo didelio pasiau
kojimo. Bent pora kart per
savaitę, grįžę iš darbo, atvyks
ta porai valandų į repeticijas.
Neretas atsitikimas, kad vė
liau grįžtantieji net neina va
karienės, bet iš autobuso tie
šiai į repeticijas. Dalis choris
tų atvyksta iš gana toli, kaip
pav , iš Belem, Casa Verde.
Parque das Nações, Moinho
Velho, Mooca Dalyvavimas
chore reikalauja pasiaukoji
mo. Reikia tik pasidžiaugti,
kad jaunimas šios aukos ne
vengia Manome, kad choras
turi moralinė* teisės laukti ir
iš visuomenės konkrečios pa
ramos, nes galų gale viskas
daroma ne kam kitam, kaip
tik išgarsinti Lietuvos ir lie
tuvių vardui ir patiems pasi
gėrėti gražiomis lietuviškomis
dainomis ir giesmėmis.

Sausio mėn. 2 d. Panamos
sostinės aerodrome revolve
rio šūviais buvo nušautas Pa
namos prezidentas gen. Jose
Remon. Atentato vykdintojai
paspruko ir lig šiol nepavy
ko išaiškinti kas nusikaltimą
įvykdė.
Revoliucijos, atentatai Cen-

tralinėje Amerikoje nėra nau
jiena. Praėjusiais metais įvy
ko perversmas Guatemaloj,
nesusipratimų buvo tarp kitų
valstybių. Spėjama, kad šis
atentatas daugiau asmeniniais
ne politiniais tikslais buvo
įvykdintas.

Susirinko Amerikos parla
mentas
4?

ir senatas kurių dalis atstovų
buvo naujai perrinkta lapkri
čio mėn
Parlamente daugu
mą po praėjusių rinkimų turi
demokratai^-331 prieš 203 res
publikonų atstovus
Senate
respublikonai 47 prieš 48 de
mokratus; vienas yra nepri
klausantis partijai. Senatui vi
suomet pirmininkauja vice
prezidentas. kuriuo dabar yra
respublikonas Nixon. Ameri
kos parlamente ir senate yra

senas, gražus paprotys, bent
užsienio politikoje bendradar
biauti. Vidaus politikos klausi
mais eina savais keliais. Už
tat Amerikos vienoks ar ki
toks
nusistatymas užsienio
politikoje, reiškia daugumos
nusistatymą. Amerikos parla
mentas visai kitaip politikuo
ja negu Prancūzijos, kuris le
miamo žingsnio žengti ir ven
gia ir bijo.

B^rançúzijcje

po keletos dienų karštų disku
sijų ir balsavimų parlamento
nuotaika ramesnė Vis dėlto
Mendes France išėjo nugalė
toju. Rusijos vilgys, ilgiau lai
kyti Europą suskaldę tą. din
Choro dirigentas ir choro . go. Pabaiga metų Maskvos po
valdyba daro ir darys visa, litikai Europoje sukirto skaukad choras butų jam privalomoj aukštumoj. Bet kaip ma
tėme choro likimas tam tik
roj, ir tai nemažoj daly, pri
klauso, kas liečia naujų cho kaip praneša vokiečių spau
ristų vajų ir medžiaginį cho da, yra pakviestas vadovauti
ro parėmimą, nuo visuomenės. buvęs Hitlerio aviacijos ins
Esame įsitikinę, kad šio rei pektorius, gen Galland, da
kalingo bendradarbiavimo ne bar gyvenąs Argentinoje šio
truks ir kad neužilgo visi mis dienomis besiruošiąs grįž
džiaugsimės naujais choro lai ti Vokietijon.
mėjimais.
Gen. Galland 1934 m. buvo
paprastas kareivis. Gi 10 me
tų vėliau tapo hitlerinės Vo-

dų smūgį. Prancūzija buvo
tas Maskvos arkliukas iš kur
trukdydavo Europos suvieni
jimo pastangas. Už tat dabar
Maskvos politikai, atrodo, pa
liks Europą kuriam laikui ra
mybėje, bet visą propagandą
ir sabotažą permes į Aziją.

Vokiečiu aviacijai,
kietijos karo aviacijos inspek
toriumi. Paskutiniais karo mė
nesiais pateko Hitlerio ir Goe
ringo nemalonėn. Dabar jis
turi tik 43 m. amžiaus.
Nuo 1949 m. Argentinos pre
zidentas Peron jį pakvietė
pertvarkyti Argentinos karo
a viaciją.
Vyriausiu vakarų 'Vokieti-
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jes kariuomenės vadu yra nu
matytas gen. Ludwig Cruewell, buvęs Afrikos korpuso,
maršalo Romelio dešinė ran
ka.

Prancūzai nori pakeisti ria
kimu sistema.
Vyriausybė įnešė parlamen
tan rinkimų įstatymo pakeiti
mą. Dabar parlamentas ren
kamas proporcionalia sistema.
Dabar gi norima įvesti rajo
ninę. Būtent, rinks apylinkė
mis, distriktais. Miestai ir kai
mai suskirstyti apylinkėmis
taip, kad kiekvienoj apylinkė
je būtų tiek balsų, kiek jų
reikalinga vienam atstovui iš
rinkti. Kiekviena partija galės
statyti savo kandidatą. Kuris
gaus daugiau balsų, tas lai
mės. Šitokiu rinkimų būdu no
rimą sustiprinti parlamentų
pajėgumą, nes apylinkėse lai
mės tik pajėgesni atstovai.
— Sausio mėn. 5 d. Vokie
tijos kancleriui Konrad Aden
aueriui suėjo 79 met. amžiaus.

— New Yorko kardinolas
Francis SpeMman Kalėdų šven
čių metu lankėsi Tolimuose
Rytuose. Aplankė Korėją, Ja
poniją Formozą, Indokiniją.
Indokinijoj, Vietnã sostinėje,
Saigon mieste, pabėgusiems
katalikams nuo komunistų at
vežė iš Amerikos šimto tūks
tančių dolerių čekį. Kardino
lą aeroporto sutiko penkių
tūkstančių žmonių minia. Kar
dinolas aplankė pabėgėlių sto
vykią netoli Saigon. Ta proga
priminė, kad kardinolas da
rys visa, kad pabėgėliams pa
galba būt nuolat teikiama.
— Ateinančią savaitę, Pie
tų Vokietijoje, Baden-Baden
mieste susitiks Prancūzijos mi
nisteris pirmininkas su Vak.
Vokietijos vyriausybės .kanc
leriu K. Adenauer. Spėjama,
kad kalbėsis Saaro teritorijos
ir Paryžiaus sutarčių klausi
mais.

Atidaryta svarbi gelezinke
i lio linija.
Sausio mėn. 5 d. buvo ati
duota vartojimui svarbi gele
žinkelio linija - Corumbá Santa Cruz. Neužilgo bus bai
gtas sujungti Atlanto vande
nynas su Ramiuoju geležin
keliu. Tarp Santos ir Arica
uostų yra keturi tūkstančiai
kilometrų.
Nauja geležinkelio linija
eina per turtingą Bolivijos
žemyną, apie Santa Cruz, kur
yra daug naftos šaltinių Bra
zilija iš čia galės gauti naftą,
žibalą.
Lig šiol Bolivijos prekyba
ėjo upėmis per Argetiną į At
lantą. Bet tai. labai ilgas,-su
rištas su daug išlaidų ir nepa
togus kelias. Nauja geležinke
lio linija kelią sutrumpina ir
prekių pristatymą pagreitina.
Geležinkelis iš Santos ei n*. į
Bauru, Campo Grande, Corum
ba ir Santa Cruz. Atidarymo
iškilmėse dalyvavo Brazilijos
ir Bolivijos prezidentai.
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MŪSŲ LIETUVA
Halina Mošinskienė.

Dėl Apkaltinimu a. a. prof. V.
vės Mickevičiaus.
Didysis Lietuvos rašytojas
prof. Vincas Krėvė Mickevį
čius mirė. Dolerio šalies že
mė priglaudė palaikus neklausdama jo praeitis, nei nu
veiktų darbų. Jo mokiniai ir
kolegos jį prisimena su liūde
siu ir pagarba.
Bet štai, kada mirtis sura
kino lūpas, sustingo ranka,
palikdama ant rašomojo stalo
plunksną ir popierį, pasirodė
čionykščioje spaudoje V. Krė
vei skiriami «kaltinimai». Jis
priskiriamas prie «išdavikų»,
lyginamas su «führeriu», «mau
ru» ir pn
Nenagrinėsiu čia, kuo re
miantis ir kodėl prof. V. Krė
vės asmuo buvo priimtinas
sovietų politikoj. Apie tai tek
tų parašyti ištišus straipsnius,
bet noriu teatpasakoti vieną
faktą, faktą, kuris Brazilijos
lietuvių visuomenei bus pra
vartų sužinoti.
1940 m Sovietu Sąjungai
OKUPAVUS kraštą prof. V.
Krėvė buvo paskirtas Užsie
nio Reikalu ministeriu. Sovie
tams įsitvirtinus, jam buvo įsa
kyta Lietuvos Valstybės iždo
auką iš užsienio perkelti į
«Tarybų Lietuvą», suprantama
tuo pačiu - į Maskvą. V. Krė
vė pasiuntė telegramą į J. A.
V., kurioje labai gudriu šifru
pranešama, kad Lietuvos iž
das Amerikoje būtų sulaiky
tas. Taipogi Anglijos atstovas
buvo įspėtas, įvykdyti tą patį.
Tuo budu, rizikuojant gyvybe,
Lietuvos Valstybės iždas J.
A. V. ir Anglijos bankuose
liko išgelbėtas. Ir tai padarė
ne kas kitas, o V. Krėvė Mic
kevičius. Todėl, jei kas šian
dieną jam drįsta taikyti įvai
rius neužtarnautus epitetus,
kaip kad paskutiniu laiku pa
sirodžiusioje knygoje ar spau
doje, pirmiau teatsiklausia
apie V. Krėvės tuometinę vei
klą autoritetingų gyvųjų liūdi
ninku, gyvenančių laisvuose
kraštuose, kurie daug gali
papasakoti objektyviai, be as

Krė

meniškos pagiežos. Tepagalvoja apie tai ir [mūsų Lietu
vos atstovai ir konsulai, ku
rie šiandiena V. Krėvės dėka,
gauna algas iš nuošimčių Lie
tuvos aukso, kuris Nepriklau
somos Lietuvos atstatyme tu
rės lemiamos reikšmės.
Ne kieno kito, o V. Krėvės
buvo žodžiai, tarti savo ben
dradarbiams Maskvoje, vedant
derybas dėl Lietuvos autono
mijos: «Jeigu mes neteksime
Lietuvos, tai neverta ir gy
venti» Jei likimas jam pasky
rė dar keliolika metų ir teko
apleisti savo kraštą, tai vis
dėl to Prof. Krėvė niekur ne
sidangstė svetima pavarde ir
iš jo lūpų ^niekas negirdėjo

— Mažosios Lietuvos Bičių
lių Draugijos centro valdyba
pradėjo leisti Kanadoje neperiod. informacinį leidinį «Bi
čiulis», kurį redaguoja A. Ly
mantas. Bičiulių Dr-jos naujo
ji centro valdyba sudaryta to
kios sudėties: pirmininkas V.
Peteraitis, vicepirm. K. An
driuškevičius, sekret. A. Lymantas, iždininkas P. Narbu
tas ir narys V. Botyrienė.
— Šiuo metu Kanados untuose studijuoja apie 70 lietu
vių. Keliolika baigusiųjų tuoj
pat gavo darbo Kanados įs
taigose ar įmonėse. Studijuo
jantieji turi sudarę Kanados
Lietuvių Studentų Sąjungą.

Alė Rūta-Nakaitė

Senoji pirkia.
Sena, mažais langais, tėvelių pirkia,
prie kelio išilgai vis vyšnios, vyšnios Kas vasarą lauktuvių jiems pripirkęs,
tiktai šią vasarą nebesugrįši.
Visi sulėkdavo prie Kūčių stalo
atlaužti iš rankų motinos plotkelę Kur jie šią žiemą, kur šią žiemą šala?
Kur tau klajūnui, kur tau širdį gelia?

Sena, mažais langais, tėvelių pirkia, Prie kelio taip žydėdavo čia vyšnios!
O gal griūvesiuos tiktai jos pravirkti
Iš tolimų klajonių besugrįš!? -

— Kolumbija. Iš lietuvių
gyvenimo. Lietuvių Katalikų
Komiteto pastangomis steigia
ma Kolumbijos bičiulių drau
gija, kuri rūpinsis visais bū
dais padėti Lietuvai ir lietu
viams. Iš Kolumbijos vysk.
V. Brizgys, aplankęs visą ei
lę ten įsikūrusių mūsų tautie
čių, toliau išvykolankyti Venecuelos lietuvių. Lietuvių ko
lonijos Kolumbijoje įkūrimo
penkmečiui paminėti išleistaspadidintas «Kolumbijos Lietu
vio» numeris. Pasižymėjęs
lietuvių veikėjas kun. N. Saldukas paskirtas Bogotoje emi
gracijos departamento vicedi
rektorium. Neseniai Kolumbi
jos prezid. Pinilla buvo jį prie
męs kaip savu asmeninį sve
čią.

Lietuvos statyba 1918-1940 m» 1. Kauno apskr. Valdybos rūmai. 2. Pradžios mokykla Alek
i
sote. 3. Nauja ūkininko sodyba.

Kaip Dabar Atrodo Lietuvoje
kai laikomi liaudies priešais,
nė vienas neturi okupanto pa
Iš pačių blogiausių okupan sitikėjimo. Kai kurie iš jų vi
to veiksmų man atrodo pati sai nepasiekė Lietuvos. Pa
okupacija, visokia prievarta, prastai įkurdinami savo gy
išvežamai, rusifikacija, tiky ventose vietose ir skiriami į
bos persekiojimas yra blogi darbą. Grįžusieji kiekvienas
ausi.
gailisi dėl to savo žygio. Apie
KRAŠTE SUSIPRATIMAS esančius Vakaruose mūsų tau
YRA DIDELIS. Okupanto dar tiečius tėvynėje kalbama, kad
bai susipratusių lietuvių se jie yra laimingi. Susirašinėti
kami ir fiksuojami. Sportiniu su Vakarais labai pavojinga.
kais lietuviais ir jų laimėji
— Ar teko jums plačiau pa
mais džiaugiasi visi. Po Soči
ko kyla kaip boksininkas iš keliauti po Vakarų Vokietiją
«Audinių» Juškėnas Kaune
MIRONAS: - Teko. Aš stebė
yra ir pasižymėjęs šachmati jau ir lyginau vokiečių že
ninkas Botvinikas. Tai Botvi mės ūkio mechanizaciją su
niko, turėjusio Kauno senami Lietuvos okupanto pasigyri
esty restoraną, sūnus. Kur jis mais. Vakarų Vokietijoje ne
ras geriau kaip Lietuvoj.
palyginti plačiau yra išvysty
Lietuvoj turima žinių, kad ta žemės mechanizacija: trak
dalis mūsų tautiečių yra išga toriai, kombainai, visokios sė
benti į specialius izoliuotus jamosios, kertamosios, įvai
lagerius, kur rėžimas yra ypa riausia ir sudėtingiausia tech
tingai žiaurus. Yra taip pat nike yra tiek paprasti daly
«dingusių» žmonių kategorija. kai, jog čia niekas spaudoj
Ir tokių, palyginti, nemaža, nerašo ir per radiją neskel
ypač vyrų. Vieną dieną jie bia, kad javai kuliami kom
dingo kaip i žemę - ir niekas balnais ar bulvės kasamos
negali pasakyti, ar jie sušau mašinomis. Ūkininkas Čia gy
dyti, ar suimti, ar kur nors vena kaip dvarininkas: pui
laikomi, nei namiškiai, nei ki kūs derliai, sotus valgis, gra
ti artimieji apie juos negauna žios ir švarios sodybos, dailūs
jokių žinių. Šiaip krašte yra darbo drabužiai. Samdiniai čia
moterų perteklius, o vyrų tri turi puikiausias darbo sąly
kūmas
gas ir gauna gerą atlyginimą.
Grįžusieji iš Vakarų faktiš ir kaip liūdna pasidaro, kai

(Tąsa)

tokių nekultūringų epitetų sa
viems, kaip kad dabar kai
kurie asmenys jam priskiria.
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žinai, jog okupanto pavergtas
valstietis, trigubai daugiau pa
dėdamas darbo, iš okupanto
tegauna lik kapeikas ir kelis
kg grūdų.
BAKANAS: - Mes visą lai
ką lyginame okup. Lietuvos
gyvenimą su laisvaisiais Va
karais. Kur tik metame žvil
gsnį, mums pasidaro gaila bol
ševikų užguito brolio - lietu
vio. Vakaruose sparčiai vis
kas žengia į priekį, o mūsų
Lietuvoje diena iš dienos lie
tuvis yra stumiamas į didesnį
vargą, skurdą, badą ir išnau
dojimą.
— Bet juk okupantas sako,
kad jis Lietuvoje sukūręs gra
žų, pasiturintį gyvenimą, mo
kąs didžiausius atlyginimus,
žmonės esą sotūs, gražiai ap
sirengę, perką brangiausias
prekes?
MIRONAS: • Tai tik kalbos.
Koks gali būti sotus ir gra
žus gyvenimas, kai valstietis
turi eiti miestan duonos ke
palėlį nusipirkti, o mėsa jam
tik svajonė. Gi fabriko dar
bininkas retai kada tris kar
tus į dieną valgo, o apsiren
gimui beliko tik «vatinka».
Pažvelkit tik į «Tiesoj» deda
mas fotografijas - ir tuoj pa
matysit, kaip šiandien oku
pantas yra «dailiai» aprengęs
lietuvius.
BAKANAS: - Čia dar noriu
papildyti: aš dirbau labai sun
kiai fabrike. Valgiau tik du
kartu per dieną ir labai lie

sai. Iš uždarbio neįstengiau
per metus eilutės nusipirkti.
Gyvenau palėpėje. Apie ko
kias nors pramogas, išvykas
nė galvoti negalėjau. Gėda >r
pasakyti, kad dirbantysis yra
paverstas darbo stovyklos įna
miu -Jis šiandien niekuo ne
siskiria nei išvaizda, nei išsi
maitinimu nuo baudžiauninko.
— O vis dėlto okupantas
sako, kad šiandien esą gar
binga būti Sovietų piliečiu?
MIRONAS: - Ir bolševikų
poetas Majakovskis sakė, kad,
girdi - «Žiūrėkite, pavydėkit
man - aš Tarybų Sajų gos pi
lietis». • Kai mudu su Bakanu
atvykome į laisvuosius Vaka
rus, gėda buvo pasirodyti pa
tiems ir parodyti sovietinį pa
są. Įstaigoms ir asmenims Va
karuose mes nesukėlėme pa
vydo jausmo, be užuojautos
ir nusistebėjimo.
— Apskritai, kokia jūsų da
bartinė savijauta?
BAKANAS: - Esame laisvė
je Ja džiaugiamės. Liūdna tik,
kad mūsų broliai tėvynėje yra
lyg kalėjime Su savo kelio
nės draugu Mironu mes daž
nai pasikalbame, kaip būtų
gera, kad mudu galėtume kraš
te pasilikusiems tautiečiams
parodyti tą gražią tikrovę,
kuri yra Vakaruose.
MIRONAS: - Visa tai, ką
mes trumpu laiku pažinome
ir pamatėme Vakaruose, mums
sukelia didelę energiją dirbti,
kovoti, įsijungti į Lietuvos

— Venecuela. Venecueloje
sėkmingai reiškiasi savo vei
kla lietuviai skautai ir skau
tės. kurie gyvai dalyvauja
dainos konkurse. Šokėjų gru
pei vadovauja I Žalnierfinai
tė. Pirmojoje Venecuelos
skautų stovykloje dalyvavo ir
lietuvių skautų skiltys. Lietu-

(Pabaiga 3 pusi.)

laisvinimo darbą, kad tik bū
tų sutrumpintos lietuuių vergi
jos dienos. Prasiveržę į Va
karus, mes turime visas sąly
gas ir naudojamės visomis
įmanomomis priemonėmis, kad
laisvasis pasaulis išgirstų tie
sos žodį apie pavergtos Lie
tuvos kančias ir lietuvių troš
kimą nusikratyti okupantu ir
gyventi laisvėje.
Kokie mokami, «pasukus
kolektyvinio gyvenimo keliu»,
atlyginimai, gerai gali pavaiz
duoti kad ir šis palyginimas:
N. Lietuvoj sunkiausiu darbi
ninku žemės ūkyje buvo lai
komas samdinys, arba barnas.
Jis, gaudamas iš ūkininko dra
bužius ir maistą, būdamas so
tus, metų gale už savo atly
gini-ną galėdavo nusipirkti
dviratį ir eilutę, arba gauda
vo 400 ar daugiau litų gry
nais ir dar šiek tiek natūra.
O ką gauna dabar kolūkietis?
Jei už darbadienį mokoma po
- 2 kg grūdų, tai toks kolcho
zas laikomas labai geru. Kiti
teįstengia išmokėti vos po pu
sę kg. Tenka gyventi iš savų
jų arų, nors ir už tuos dar
reikia atiduoti privalomas py
liavas, mokesčius valstybei.
Didžioji kolchozininkų daKs
jei gauna už darbadienį po
1 kg grūdų, tai gerai. Išdirba
per metus vienas žmogus 300
darbadienių - tai maksimom.
(B. D.)
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Faustas Kirša

PIEMENELIS.
Fiemenėli, piemenėli,
Ankstų rytą atsikėlęs,
Tu laukuos su vyturėliais
Varinėji avinėlius
Baltus nekaltus.

Saulė širdį sužavėjo
Ir paglostė žemę vėjais,
Ir visus takus apėjo,
Ir po kojų tau padėjo
Nuo dangaus raktus.

Raukos debesiai kaip angos,
Tu matai stiprybės dangų,
Ir skiniesi žiedą brangų,
Ir sutraukai kaip žabangus
Baimę ir sapnus.
Pamylėjai savo kraštą
Ir neši sunkiausia našta Dieną šalta, diena karšta
Jėgos auga, bet nemąžta, Dovana Tau bus.

Papartis

Knyga, kuri komuniz
mui talkina
Ai kaitinu...
(Pabaiga)

Ir tikrai - greit pasirodė,
kad kietasprandi» seuas lietu
vis patriotas nenusilenkė ir
naujiems tironams: jis verčiau
išsižadėjo valdžios ir įtakos
ir atsistatydino, rizikuodamas
visa savo ateitimi ir gyvybe »
4) Gen St. Raštikį visų ger
hiam i Lietuvos kariuomenės
vadą, kuris buvo ištarnavęs
kariuomenėje 25 metus ir sa
vo ryžtumu pravedė sekmin
gai krašto pajėgu, mobilizaci
ją rytų ir vakarų sienoms
apginti. Bolševikams okupa
vus Lietuvą, gen. Raštikiui
gpęsė areštavimas, todėl kiek
pasislapstęs pabėgo į Vokieti
ja Prasidėjus karui grįžo Le
luvon, kur rado savo žmoną
išvaduotą partizanų iš bolše
Alkų kalėjimo, rado NKVD
f rchyve savo bylą, kurioje
buvo numatyta mirtis sušau
dant, jei ji sugautų, bet nėra
do trijų savo dukrelių 11, 4
ir vieneriu metų kurios buvo
deportuotos Į Sibirą (ši byla
yra įteikta kersteno komitetui
Š. Amerikoje )
5) gon Černių, adv. Rap.
Skipitį, pulk. B. Giedraitį, pulk.
K. Grinių, gen P. Plechavi
čių,
Bernardą
Brazdžionį,
Dr. Garmų, gen. Daukantą,
rašyt Herbačiauską, K. Škir
pą ir kt.
ir kokiam reikia būti niek
šiskos dvasios žmogui, kad
savo sušverėjusį banditizmą
skelbti spausdintu žodžiu, pa
tarnaujant tik Lietuvos prie
šaras. Meld Laupinaitis savo^
cinišką banditizmą išreiškia
180 pusi, taip:
«Jų
pastangos
šimtapro-

(Pabaiga iš 2 pusi.)
virti pasižymėjo tautiniais šo
kinis ir tautinių darbelių pa
roda. Venecuelos skautų va
dovui ir stovyklos viršininkei
įteikė gražias knygas su tau
linių raštų juostelėmis, kurias
padovanojo inž. v. Venckus.
Skautu «'Vyties Kelio» Nr. 13
paskelbė vysk. V Brizgio žo
dį \ enecuelos lietuviams skau
tams jo lankymosi Venecuelo
je proga \ atėnei jos gailestin
gų seserų mokyklą baigė I.
Beresnevičiūtė ir A. Subaičiū
té.

Gentiniai įvykdyti
garsiąją
SIEROVO Instrukciją - nesta
to juos prieš Tautos Istorijos
teismą. Nes jie jau nustojo
buvę žmonėms (Ó pavojingi]
žvėrių nieks neteisia. Juos naikina)
Prie šitos sužvėrėjusių gy
vulių bandos tenka priskirti
visus, kurių rankos galėjo,
bet nepakilo pasipriešinti ge
noeidiniams oeupanto
kės
lams;
Būk ramus, Melduti. nors ir
pats savo noru prisiskiri prie
tos «gyvulių bandos», tačiau
be
teismo ir tamstos n»e
kas nebaus. Tai galės atlikti
tik Lietuvos Valstybės suve
reninis teismas, jei ankščiau
nepakliūsite saugumo orga
nams.
štai kaip Maskvos La lipi
naičio lupomis ir Garnio tech
»i iniu darbu šmeižia ir aps
piaudo lietuvio patrijotinius
jausmus:
MÚSU GARBINGĄ KAR1UO
MINĘ:
«Su šauniais, blizgančiomis
skurdelėmis papuoštais gene
rolais, dar šauniau «Versaliuo
se» ir «Metropoliuose» para
duojančiais» (24 pusi )
«Mūsų kariuomenė - deko
ratyvinė» (25 pusi.)
«Žinome iš liūdnos patirties,
kad pirmąją karo dieną pas
kelbta visuotina ginkluoti] pa
jėgų mobilizacija, tebuvo ne
pasirengimas kovai, dėl kraš
to nepriklausomybės išsaugo
jimo. bet... nevykęs manevras
dar daugiau tautos budrumą
migdyti». «įvykdytoji mobili
zacija parodė visišką organi
zacinį nesugebejimą. nepasi
rengimą ir abejingumą su gin
klu sutikti priešą prie tėvy
nės sieuu» (45 pusi.)

MÚSU TAUTOS D RBUOTOJUS:
«Tada ir mes prisiminėm ir
susirūpinom nusikalti naujus
didvyrius, tautos vadus ir pra
vadyrius. Kadangi visi jau
tomis didvyrių tautos ainiais
- panorom apsčiai jų prisi
gaminti... Į pirmuosius didvArių rąrašus įrašėme tautos
žadintojus, Tėvynės Atgimi
mo pranašus ir tautinio dar
bo
patrijarkus».
«Tautinių
švenčių progomis kiekvieno
antro piliečio krūtinę puošdavo blekigaiis» (39 pusi)
«Kas užginčytų «nuopelnų pa
gerbimą», prisimintinas faktas,
kad Prez'dentūros kiemo šia
vėjas turėjo ant krutinės net
septynis(l) blizgančius dzingu
liukus Kai atsistodavo vidury
sodelio su šluota rankoje, bū
davo panašus į Napoleono
maršalą žorfą». (26 pusi.)

RELIGIJĄ IR KUNIGUS:

«Už mus protavo, sprendė
ir v\kdė nei rinkta nei bal
suota, bet už tai Dievo duota
(gale net «koalicinė») vyriau
sybė» (19 pusi ) «Pats Jo Šven
tenybė popiežius, visų tų lai
kų imperatorių imperatorius,
skelbė ir laimino prieš Lietu
vą nukreiptus šventuosius kry
žiaus karus. Laimino Dievo
vardu, visų kraštų riterius ir
valkatas, skubančius plėšti,
žudyti ir niokoti Lietuvą.»
(37 pusi.) «Šiandie čia, šitame
kabinete, bolševikinei propa
gandai dirbti siūlėsi du kuni
gai, septyni tautininkai devy
ni žinomi liaudininkai ir net
šešiolika social demokratų.»
(89 pus).)

MUSŲ DVASINE KULTŪRĄ:
«Argi mums ko nors trūko?
Ne. Buvome sotūs. Apsiren
gę Šiltoje pastogėje kaip gy
vulėliai gero šeimininko tvar
te» (19 pusi.)
UŽBAIGOS ŽODIS.

Išvada

aiški. Knyga «Aš kaltinu»
yra lietuviškumu ir antikomu
nizmu užmaskuotas Lietuvos
priešo darbas, padedąs So vie
tų Rusijai naikinti laisvame
pasaulyje gyvenančius gyvuo
sius komunistinio rėžimo ge
nocido liudininkus, visus trem
tinius ir politinius pabėgėlius.

Kaip gi istikruju yraP
Pastaruoju metu mūsų išei
vijos tam tikroji sp-uida pra
dėjo smarkią akciją
prieš
VLTKą, prieš mūsų nusipelniu
sius, garbingus senus veikė
jus ir galų gale nusirašė nuo
koto, nes daro dviprasmiškus
ir net nedviprasmiškus užme
timus, pakaltindama tuos vei
kėjus siekiant savanaudišku
mo (ministerių, portfelių, cilinderi!!,) Toji pati spauda Ii
gi padangių kelia diplomatų
šefą, jo galią ir teises pra
plėsdama ligi liūdnos atmin
ties «Tautos Vado» teisių bei
galių.
Kaip žinome keliamas trukš
mas ir begėdiška propaganda,
kuria vartoja taip nlačįai mas
keliai bolševikai, daro tam ti
kros įtakos, sėja abejonę ir
net atgrasoma nuo svarbių ir
būtinų mūsų uždavinių bei šie
kių (Tėvynės
laisvinimas).
G 1 šitie «rezistentai» ir įvai
rūs «laisvės kovotojai ir nėra
bolševikų subsidijuojami, nes
to aš dar įrodyti negaliu, bet

Malto rugio sau ragaišio
Įsidėjai smilės vaišėm,..
Gėlės sostą tau apkaišė...
«Avinėli, eik čia, eik čia!»
Tu šauki draugus.

Moilūs, meilūs tėveliukai
Laukia gryčioj už kalniuko.
Laimės duonos trupiniukais
Su avytėm, su ėriukais
Tu dalais perpus.

kad jų darbo rezultatai visai
supuola su mūsų okupantų
siekiai?, tas aišku kaip diena.
Turiu pažymėti, kad teisinė,
juridinė pusė mūsų užsiliku
sių diplomatų bei jų «šefo»
veiklos yra išsamiai išnagri
nėta nuošaliai stovinčio nuo
visų «veiksnių», atseit jų ne
priklausomo, bešališko vieno
?ymaus mūsų teisininko, Har
wardo universiteto teisių ma
gistro Dr. Kazio Šidlausko, ku
rio straipsnis tilpo laikraštyje
«Draugas», š. m. Nr. 257 ir
258. Būtų labai naudinga, kad
šis straipsnis taptų perspaus
dintas plalesnėje mūsų spau
doje, galbūt ir anie trukšma
dariai liautųsi varę šlykštų
darbą, o skatintų visuomenę
kuodaugiau, kuo
glaudžiau
džiau dirbti, kad atsiekus mū
sų visų galutinio tikslo - tė
vynės išlaisvinimo.
Kadangi mums tai yra svar
biausia. tad Jūsų korespon
dentas ir kreipėsi į VLIKo at
sakingą asmenį, kad jis trum
pai - drūtai «pasiaiškintų» del
susidariusios padėties.
Štai tie klausimai:
1.- Būkite malonus, praneš
kite musm - vienai iš Brazijoj gyvenančių kolonijai • san
pauliečiams, apie VLIKo dar
bus, planus, lėšas, santykius
su valstybėmis ir t. t..
- Išsamiai to padaryti nega
lesiu VLIKas dirba nuo Hitle
rio laikų. Tada dirbo Delega
tūros vardu, Vadinasi virš
dešimts metų. Kas tuos dar
bus apskaičiuos. Trumpai kai
bant - VLIKas išvilko Lietuvą
iš užmiršties, nes tada su Lio
tuva taip buvo elgiamasi, tar
si jos niekad nėra buvusios,
o priminimą - jai grąžinti lais
ve, laikė nusikalstamu darbu
prieš svarbų politinį veiksnį
- Maskvą. Dėlto turėjom bėg
ti iš amerikiečių zonos į pran
cūzų, nes anie nulat grasino

uždarysią mus į kalėjimą.
Diplomatai tada «nesirodė»,
o p. Lozoraitis laikėsi nuomo
nės, kad reikia tylėt, jei «ko
vos, tai ir be mūsų išsikovos
Lietuvai laisvė, mes galim
tik reikalą pagadint.» Ir lik
tada, kaip vLII\as pralaužė
«pirmus ledus», ir išėjo į «pla
tesnius vandenius», įsikišo p.
Lozoraitis ir dabar «veikia.»
Jo veiklą žinote.
VLIKas veikia per Vyriau
šią Taryba (V. 'I'.). Kas pus
metis priima ateinančiam pus
mečiui sąmatą ir atsiskaito
ma iš darbų ateinančiam pe
reito pusmečio Tie dalykai
trumpiau ar plačiau paduoda
mi Eltoje. Suprantamas daly
kas, • svarbiausia plano už
duotis ir tikslas - siekti Lietu
ves nepriklausomybės.
Bet
tam tikslui siekti tiek daug
kelių, priemonių ir darbų dar
belių. Be to, yra daug jjdarbų
lygiagrečių - pašalinių, mūsų
vidaus gyvenimo, kuriuos tik
Vlikas gali atlikti.
2. - Ar VLIKą pripažįsta
kitos valstybės?
— Formaliai dar lig šiol
nepripažino nė viena valsty
bė. Bet faktinai jį pripažįsta
visos valstybės prie kux’iu
kreipiamasi. Nėra valstybės,
kuri nekalbėtų su VLIK u, ir
kuri tuo ar kitu reikalu jos
prašant, neparemtų jo. Žino
ma, kreipiamės prie tokių
valstybių, kurios gali mums
padaryti ką nors naudingo.
Vadinasi de fakto VLIKas yra
pripažįstamas kalbama pras
me. Jį taip pripažįsta JAV,
Vokietija, Ispanija, Italija ir
kitos. Oficialų
«ryšininką»
VLIKa galėtų turėti daugely
valstybių, bet ne visur yra
reikalo turėt, o kitur ir lėšos
neleidžia.
— Ar pripažintas p. Lozo
(Pabaiga 4 pusi.)
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— Taiso adm. liniją Ryt'
prūsiuose Vokiečių spauda
remdamasi gautomis iš Ryt
prūsių žiniomis, skelbia, kad
mišri lenkų - sovietų komisi
ja yra Rytprūsiuose pasieniais
įvykdžiusi visą eilę «sienos
ištaisymų». Kai kurios vieto
vės, ligi tol valdytos lenkų,
dabar įjungtos j Kaliningrado
srities
administraciją, pvz.
Dogen ir Schiffus vietovės
Gerdavos apskrityje, Oberho
fen-Angerapės
apskrityje,
Kranterwiese ir Spechtsboden - Geldapės ir kt.

(Pabaiga iš 3 pusi.)

raitis kur nors šefu? Ar jis
gali skirti pasiuntinius, konsu
lus ir t.t..
— To aš nežinau. Taip jis
skelbiasi. Klaust nepatogu. Jei
jį pripažintų kaip vyriausy
bės teisėtą atstovą, aš tą pa
tį momentą taip pat jį pripa
ž nčiau ir pasakyčiau: Dieve
padėk!
Faktai rodo ką kita. Vokie
tijoje VLIKo atstovą pripaži
no gana aukštomis teisėmis,
bet kaip Lozoraitis įsikišo su
savo skundu, tai teises jam
sumažino ir Lozoraičio atsto
vui tokių teisių nedavė. Kitur
jis jokio atstovo neturi.
— Šveicarų liberalų dien
— Ar jis kur atstovą pas
kyrė?
raštis «NeueZüricher Zeitung»
— Kalbi apie Kolumbiją.
švedų spauda ir visa eilė Ki
Ten išrūpino konsulatą kata
tų
spaudos organų paskelbė
likų komitetas pryšakyje su
žinią, kad estų tremties orga
saleziečiais Saldoku ir Tama
nizacijos, būtent - «Estų Tau
šiunu. Komitetas parinko kan
didatu tautininką Sirutį. Jam
tinė Taryba». «Estų Komite
nusiskubinus pas Lozoraitį,
tas» ir «Estų Tautinis Fondas»,
pastarasis «ant gatavo,» pris
yra įteikę Jungtinių Tautų vi
tatė savo vardu. Kanados kon
sumos susirinkimo pirminin
šulo klausimas Savo laiku
u uvęs Laisvosios Lietuvos Žvejų uostas, Klaipėdoje.
kui van Kleffenui, gen. sekre
VLIKas paprašė pasiuntinio
Žadeikio pristatyti Kanadai
toriui
Hamraerskjoldui ir vi
Tai taip trumpai. Ar viskas
cijos Tarnyba. Joje parašoma
tokiu
pripažintas.
Gi
ištikrųjų
konsulu Gylį. Ten buvo mi
ir apie musų darbus. Tik jos paaiškėjo - nežinau. Klauskit soms Jungtinių Tautų delega
ręs garbės konsulas kanadie Bačkį VLIKas dar 1945 m. pa leidėjas nenori maišytis į ko
dar. Atsakysim kaip tikrai yra. cijoins memorandumą, kuriuo
tis. Žadeikis pristatė, bet «nuo siūlė Prancūzijai atstovu. Tas
va ir diskusijas su opozicija. Mums slėpti nėra ko. Tauti prašoma imtis reikalingų žy
pat
ir
kitur
skirti
atstovus
pelnus» pasisavino Lozorai
Prašysiu, kad ją ir jūsų kolo ninkus žinai: jų taktika ta pa gių apsvarstyti Sov. Sąjungoj
tis. Tik, deja, Gylys nėra kon galima ir kitur, tik gaila, kad nijai siuntinėtų.
ti - ir Lietuvoj ir čia.
ir Pabaltijo valstybėse vykdo
sulas: jam leido tik eiti mirų tų skyrimų dar niekas kol
—
Ačiū
už
suteiktus,
man
kas
nepriėmė.
Čia
ir
VLIKas
5. - Kas yra Tautos Fondas
mą genocidą. Šį reikalą ištir
šio konsulo pareigas.
asmeniškai ir pirmiau buvo
Taip pat tam tikri laikraš ir Lozoraitis toki pat ponai, ir kokie jo santykiai su VLl- aišku - kadais Dievas sutvėrė ti ir minimuosius nusikalti
mus išaiškinti turįs tam tiks
čiai proklamavo pasauliui, deja Lozoraitis lig šiol mums K u?
tik angelus, bet dalis jų pasi
kad Lozoraitis paskyrė Bač- tik gadino ir kliudė.
— Tautos Fond s veikia kėlė i puikybę ir jie buvo nu lui sudarytas tarptautinis teis
4. - Elta yra VLIK© orga- prie VLIKo VLIKas renka į trenkti Į pragarą kaip velniai. mas.
kį atstovu Prancūzijai. Bet ir
čia toji pati istorija: jis nėra aas. Leidžia ją V. T. Informa jį narius. Dabar T. F. yra Vik Ar dėlto mes turim šiauštis
Memorandume toliau pažy
toras Gailius, mažlietuvis, bu prieš Kūrėją ir moti ranka į
mima,
kad Jungtinių Tautų
vęs Klaipėdos gubernatorius. sielos išganymą?
iniciatyva
sudarytąją konveu
Tiesioginiai nei VLIKas, nei
Musų
Tėvynė
yra
kankina

ciją,
kuria
šios rūšies veiks
V. T. iš niekur pinigų negau
Ar jau įsigijai rašytojos K. Pažėraitės idomų roma na. Visi pinigai eina i T. Fon ma žudoma, merdi, dalis jos mai turi būti šios rūšies vei
vaikų padeda žudikams tiesio ksmai turi būti baudžiami,
dą, kuris pinigus išduoda tik
na «Nusidéjelé» ir jos novelių rinkini «Didvyriu Žemė»? Jej pagal VLIKo priimtą sąmatą. giniai, kita dalis - netiesiogi yra pasirašę visi Jungtinių
niai. . Bet ar del to mes turim Tantų nariai, tame skaičiuje
VLIKo išlaidas ir 'I'. Fonuą
moti ranka į tėvynę ir nusi ij Sov, Sąjunga, jau 1949 m.
ne - nieko nelaukdamas kreipkis į Mūsų Lietuves» redakciją kontroliuoja kontrolės kom si gręžti nuo jos? Ar dėlto musų gruodžio mėn. Tačiau . Sov.
ja
pareigos Tėvynei keičiasi?
Sąjunga peukeri metai vilki
6. Kokie santykiai su mu
Nieko panašaus.
na šios konvencijos ratifika
sų atstovais, diplomatais?
Krsp.
vimą Memorandume smulkiai
— Su jais mes sugyvenant
pavaizduota, kaip buvo vyk
gražiai ir bendradarbiaujant
doma tautžudybė
Estijoje.
Geriausias būdas sutaupyti šiais nepastoviais laikais yra
darniai. Nesutariant tik su Lo
1940-41 m genocidiniai veiks
dėti pinigą i nejudamą nuosavybę. Ilgai sau galvos
zoro-ičiu. Ar galima su juo su
mai palietė 40.000 asmenų.
sitarti,
aš
jau
nebeišmanai),
Ligi šiol Estija yra netekusi
nesukdamas įsigyk PIGIA KAINA, vos Cr$ 20,00 už me
nors priklausau prie nuolai15% savo gyventojų, aiškiau
trą žemės, ILGAM ISSlMOKĖJlMUl, dešimt pro
džiųjų.
tarus, kievienas kas septintas
centų Įmokant užperkant, patogioj ir gražioj vietoj,
asmuo, įskaitant ir vaikus,*
lllilllilllllUlllhHlilfluHilHlltliinillllllhlHllHlllllllillliiltllllll!tlllll|illlllhl|llilhilh|||||llilllilHlillilllllllillll |H'Hli Iii, ili< llll IHUIIi tllirtbfUi tttlllll lllilitl
yra
arba negyvas, arba kali
JARDIM DAS LAVRAS,
namas, arba išsiųstas į Sovie
Nori patogioj, gražioj vietoj, pamary — Praia Grande tų darbo vergų stovyklas.
buvusioj fazendoj Lavras, vos už 9 kilometrų nuo Ribei
įsigyti
žemės sklypą?
rão Pires, prie Ouro Fino, arba už 16 nuo Suzano mies
to. Sklypai įvairaus didumo, žemė tinkama daržinikys
Neužmiršk apsilankyti Suarão.
tei — chacara. Kreiptis vietoj pas savininką Balį Paber
žį, arba Vila Zelinoj pas Vitą Tijūnėlį. Iš miesto eina
Ten yra elektra visose gatvėse įvestas vanduo. Yra viešbu
tis, restoranas bažnyčia, mokykla. O svarbiausia, kad prie
autobusai Ouro Fino pro pat minėtą nuosavybę.
visų šių pagerinimų kaina pusiau mažesnė, negu kitų šalaesančių sklypų.
ViaAnchieta — nauja autoestrada eina skersai Vila
Suarã*. Taip pat yra ir geležinkelio stotis
Daugiau informacijų «xMüsu Lietuvos redakcijoje

ithllll

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 Feros
Amadeu Cesar Machado - Nanuque. Minas
,

*i
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1955 m. sausio 8

MŪSŲ LIETUVA

d.

Sprindys & Čia

pusi. 5

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

Industria e Comercio de Calçados

PARDUODA

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

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS.

Rua Javaės, 719

-■

SKAITYK IR PLATINK
«MŪSŲ LIETUVA»

São Paulo

balso grynumas, skambumas

Sprindys 8c Čia — Largo S. Jose 1.
Kaip niekur kitur, prieinamiausiomis kainomis.
Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui

Rastinės Darbai ir Teisiniai Patarimai
llll
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nu
llll
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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.

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

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 įvai
riausių tipų. Daromi įvairių
dydžių grąžtai žemei gręž
ti. Pardavimas grynais ir
išsimokėtinai.

JARDIM RIVIERA
Santo Amaro apylinkėje - nuėstaX<
Xkf/
baus grožio gamta sveikas klimatas, tik už
\\ Tx
)l
18 klm. nuo Praça da Sé, geras kelias, tarp
dviejų pžerų. Puiki proga dabar įsigyti žemės
^xX //
sklypą su mažu įnešimu ir ilgalaikiu išsimokėjimu
— 100 mėnesių.
\\ /
Reikalingų informacijų gauti tik pas vienintelį įgaliotinį šias žemes pardavinėti musų tautietį Kaz\ Kmiliauskį, 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.

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

LEONAS VARNAUSKAS
Telefonas (recados) 3-0707

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

..................................................................................................................................miiiiiiini..... ............................ hiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiih

AVENIDA DR. GIACAGLINI, 34-C

—

VILA ALPINA

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

=

....

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

ARTHUR

Limdoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, kurio
paikų veikimą į žmogaus sveikatą jau visi yra vien
balsiai pripažinę. Pabandykite, įsitikinkite ir visa
dos naudokite I

SCHMIDT

Priimami pakvietimai į namus — Senų portretu reprodukcijos
SÂO

CAETANO,

447

-TEL.

4-5576

GAMINIŲ PLATINI OJAI

IKAiÁCJ CAKIDIIIfKI ™.

ĮKURTA 1890 METAIS

RUA

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS
L I N D O Y A

- SÃO

PIJA DINO RTTTWnj 7QR n.

PAULO
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MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEI
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706
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CAlXA

NAUJU METU SUTIKIMĄ

organizuotai ruošė tik L. K.
Šendruomenės choras Vila
Žolinoje, gimnazijos salėje.
Dalyvavo apie 200 žmonių.
Svečių tarpe buvo kun. -J.
Šeškevičius tą pat dieną at
vykęs iš Amerikos, prof. Jo
sé Ferreira Carrato, televizi
jos Tupy orkestro dirigentas
ir kt.
Šią dieną buvo ir Bendruo
menės choro pirmininko K.
Ausenkos ir choro rėmėjo J.
Antanaičio gimtadienis. Cho
ras jiems sudainavo ilgiausių
metų. Kaip visuomet, įspūdin
gai kalbėjo prof. J. F. Car
rato.
Programoj dar buvo kuple
tai, kuriuos parašė ir daina
vo Al. Vinkšnaitis pritariant
choristėm, gi bendras cho
ras, didriguojant choro dide
jiam prieteliui J. Antanaičiui,
nuotaikingai sudainavo kele
tą dainų.
' Ant stalų buvo pakankamai
valgių ir mineralinio vandens
bei alučio. Laikrodžiui dvyli
ka išmušus vieni kitus nuošir
džiai sveikino ir linkėjo lai
mės... Parengimo vyriausia
šeimininke buvo p. Ona Ausenkienė talkinant choristėms.
Keletą valandų jaukioj nuo
taikoj nejučiomis praslinko.

tituto Muzical de São Paulo».
Gi 1954 m. baigė piano kursą.
Diplomą gavo 22 d. gruodžio
m.. Studijos truko devymerius
meti s Be to dar lanko Esco
la Normai - ruošiasi pedago
giniam darbui.
Pradžios mokyklą baigė Vi
la Zelinoje, pas seseles pran
POSTAL, 371 — SÃO PAULO
ciškietes. Nors gimus ir augus
Brazilijoje, tačiau gražiai kai
filmą rodė praėjusį pirmadie
nį ir antradienį dienos apž ba lietuviškai. Lietuviškus pa
valgoje. Taip pat buvo rodo- , rengimus nevieną kartą yra
paįvairinusi piano numeriais.
ma ir Rio de Janeire.
Linkime sekn ė' Elvirai gyve
— Sausio mėn. 2 d. Lietu nimo kovoje.
vių S-ga Brazilijoje metiniame
— Pranešimas Tėvams ir
susirinkime išrinko naują vai
Vaikams
Ateinantį sekmadie
dybą, kurion įėjo: J. Čiuvins
nį
t.
y.
sausio
9 d. 16 vai., Vy
FELICIA SLAVICKAITE,
kas, K. Bratkaųskas, J. Bal
tauto
Didžiojo
vardo
moky

Juozo
ir Konstancijos Slavic
kevičius, J. Matelionis, D.
kloje
patalpose
Vila
Beloje,
kų, gyvenančių Vila Beloje
Saukaitė, D. Ruzgaitė ir P.
Žarkauskas.- Revizijos komisi jaunučiu popietę aplankys duktė, gruodžio mėn. 23 d. ga
jon: A. Dutkus, M. TamaliO kun. Juozas Šeškevičius ir vusi mokytojos diplomą. Feli
naujas Liet. Kat. Bend nės čia nuo ateinančių metų dirbs
nas ir St. Vancevičius.
choro maestras įžymus kom mokykloje.
— Iz. ir J. Seliokai kurie positorius Juozas Strolia. Te
dabar turi barą rua Libero vėliai prašomi ko gausiausiai
— Gruodžio 29 d. Franco
Badaro 400, pirko netoli Jun atsilankyti ir atsivesti vaiku da Rocha ligoninėje mirė Vy
diai, geroj i” patogioj vietoj čius.
tautas Brazys, 34 m. amžiaus,
Popietės Vedėjas
šakarą. Neužilgo pradės staty
gimęs Čikagoje. Mirė džiova.
ti gražų gyvenamą namą.
Paliko dideliame liūdesy tė
>»i
&-■ i
«
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PARODOS DIŽURUOTŲJU DĖMESIUI.

Tolimesnis dižuruotųjų Parodoj šiaip suskirstomas

ATVYKO IR CHORO MAES
TRAS.
Naujų Metų dieną ryte ats
krido iš Amerikos naujas Ben
druomenės choro maestras
muzikas Juozas Strolia. Į Con
gonhas aeroportą buvo nuvy
kęs būrys choristų bei rėmė
ją. Sutikimą Alt. Žibąs filma
yo. Televizijos stotis Canal 3

ELVIRA KILČIAUSKAITĖ,
Stasio ir Onos Kilčiauskų dūk
tė, 1953 m. baigė dainavimo
kursą muzikos mokykloje «Ins

I
PRAÇA SÃO JOSÉ; 1 - V. ZELINA — S. PAULO

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI
NAUJANYBIŲ

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų,

Sausio mėn. 8 d.:
nuo 14 vai. 30 min. iki 19 vai. Elena Norbutas ir
N. Bortkėvičiutė, o
nuo 19 vai. iki 24 vai. K. Bacevičius
Sausio mėn. 9 d.:
nuo 12 vai. iki 18 vai. D. Zaukaitė ir V. Kurkevi„
Čienė, o
nuo 18 vai. iki 23 vai. Alfonsas Žibąs
Sausio mėn. 11 d.:
nuo 14 vai. 30 min. iki 19 vai. E. Kubiliūnienė ir
Br. Kazlauskienė, o
nuo 19 vai. iki 23 vai. V. Putvinskas
Sausio mėn. 12 d.:
nuo 14 vai. 30 min. iki 19 vai. Eudokija Polišaitienė, o
nuo 19 vai. iki 23 vai. Aleksandras Bagdonas
Sausio mėn. 13 d.:
nuo 14 vai. 30 min. iki 19 vai. Marija Bumblienė, o
nuo 19 vai. iki 23 vai. Aleksandras Bumblis
Sausio mėn. 11 d.:
nuo 14 vai. 30 min. iki 19 vai. J, Jakubaitienė, o
nuo 19 vai. iki 23 vai. Jonas Širvidas
Sausio mėn. 15 d.:
nuo 14 vai. 30 min. iki 19 vai. Ona Matelionytė ir
K. Pažėraitė - Kaselidnienė, o
nuo 19 iki 23 vai. J. Karpavičius
Sausio mėn. 16 d.:
nuo 12 vai. iki 18 yal. Regina Kutkienė ir Danielė
Ruzgaitė, o
nuo 18 vai. iki 23 vai. Stasys Remenčius.
Konsulas A. Polišaitis
Lietuvos Parodos K tu Pirmininkas

įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių-

fogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t. t..
Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA
ISSIMOKEJIMUI.

Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.

CLINICA DE CRIANÇAS

Dr. Carlos Chusid
Médico do Hospital das Clinicas
AVENIDA ZELINA, 946 — Consultas das 14 as 18 horas
CHAMADOS Noturnos - Rua da Mooca, 1882 - Ap. 1
Fone 9-9909
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Btntístas
IRMOS BAUZTS
Registrado no C. R; C. sob o n.o 5B1
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Praça São José, 8 Sal. 1 e 2 - V. Zelina - S. Paulo
Aberturas de firmas
Contratos de locação
Encerramentos de firmas
Cartas de Fiança
Transferencias de firmas
Requerimentos
Cohirat. na Junta Çomereial Balanços
Diskai, na Junta Comercial Alvarás diversos
Escritas Fiscais
Seguros de Fogo e
Eseritąs Comereiais
Seguros de aeidentes
HORÁftL© das § às 19 horas.

Clínica Dentária Popular
“£ão Judas Tadui”
DIRETOR: Dr. Augusto Ribeiro Leite
Praça Sâo José, 8 - salas 3 e 5

Vila Zelina

Dentaduras — Pontes — Extrações — ObáMraçées

DIURNA E

NOTURNA

vųs, sesa
AGUA RAŽĄ LIETUVIAMS

pranešama, kad pamaldos bus
kiekvieno mėnesio trečią sek
madienį. Tiksli vieta ir valan
da bus pranešta sekančiame
«M. L » numeryje.

VILA ANASTACIO LIETUVI
AMS

pamaldos bus paskutinį mėne
šio sekmadienį 8:30 vai.
CHORO REPETICIJOS
su nauju maestru prasidės šį
sekmadienį po sumos, Vila
Zelinoje, mokyklos patalpose.
Kviečiami ir nauji choristai.
Dabar pati geriausia progaįs
toti, nes bus mokomasi nauja
programa.

— Bažnyčios reformos dar
bai dar šį mėnesį bus pradėti
Tam reikalingos lėšos. Vienas
lėšų šaltinis leidžiama lotorija-rifa. Loterijos knygutes, po
25 bilietus, galima gauti kle
bonijoje platinimui. Kadangi
leidžiami loterijon vertingi
daiktai, kaip siuvama mašina,
vyriškas dviratis ir kt., tai bi
lietai išplatinti nebus sunku.
Tai rodo pavyzdžiai. Pavyz
džiui Monika Kleizienè, V. Ba
jarduienė, P. Pavilonis jau iš
platino po vieuą knygutę.
— Moksleiviai ateitininkai
prašomi susirinkti šį sekma
dienį tuoj po 8:30 vai. mišių.

LAIŠKAI

H. Valavičiui. Z. Levickai
tei, Jg. Labuckui, H. Kazokui
V. Pociui, Pundzevičiui, A.
Peslienei, M. Prismik, J. Sa
vickui, A. Rudžiui, H. Šimony
tei, A. Boguslauskui, Dail A.
Kairys, Z. Bačeliui, J. Anta
naičiui, A. Dirsytei, J. Blujuj,
K. Bubnienei, Stoniams, Álg.
Kazlauskui.

Liet. Kat. Motera Draugijos

VAUAKAi

ruošiamas, sausio mėri.’16 d.
(sekmadienį) 3 vai. po piet.
Programoj linksmi vaidinimai
ir kitos įvairenybės. Šiame
vakare patogu dalyvauti ir to
liau gyvenantiems lietuviams.
Pelnas skiriamas bažnyčios
darbams.
HHtHIHHItHUttUUU
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Kiekvieną sekmadienį prie
bažnyčios pas spaudos platin
to ją B. Šimkų galima gauti
nusipirkti naujausių lietuviš
kų knygų bei laikraščių.
HHHE ffliimu

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 autom©
biliu labai patogus, gatvė
naujai išgrįsta.
Adresas: Rua Godofredo Fra
ga, 173 — Jos© Menino
IHDOO

RETA PROGA!
Išsinomuoja namas su did©
lia krautuve (5x9, 50m) tris
kambariai, virtuvė, gera vieta
del maisto produktu krautuve?
■Netoli Seselių mokyklos. Tei
rautis Rua Rodamonte, 21 as
' P-ęa S. Josė, S s/1 2.
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