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Kinijos Krize

Raudonoji Kinija smulkiais 
puolimais ir karo bauginima
is nesenai laimėjo mažų sale 
lių grupę Nanshi. Iš to saly
no; po 7 sios eskadros prie
danga, išsikėlė visi Čanghai- 
šeko kareiviai, ir visi tų salų 
gyventojai.

Dabar Cangkaišeko valdžio 
je, be Formozos salos ir Žve 
jų salyno, dar liko prie pat 
Kinijos krantų Matsu salynas 
šiaurėje ir Guamoy sala pie
tuose. Tokiu būdu Čangkai- 
šekas kontroliuoja ir toliau 
visą Formozos sąsiaurį ir bet 
kokį laivų judėjimą j raudo
nosios Kinijos uostus.

Pekine, komunistinės Kini
jos vyriausybė daro pasiruo- 
š'mus ginklu užimti pirmiau
sia Matsu ir Guamoy salas, 
o pankui Žvejų salyną ir pa
čią Formozą Prieš kariškus 
puolimus į Formoza, JAV ir 
Cangkaišekas sudarė tarpusa 
vės pagalbos sutartį, pagal 
kurią JAV-iu 7-ji eskadra ir 
aviacija turės pasipriešinti ko 
munistų žygiui į minėtas sa
las.

JAV-bių sekretorius John 
Foster Dulles grįžęs iš Taipė 
(Formozos), per pasikalbėji
mą su spaudos atstovais ir 
per radio paskelbė, kad tai
kos išlaikymas Formozos są
siauryje priklauso išimtinai 
tik nuo Pekino raudonosios 
vyriausybės veiksmų. Jeigu 
komunistai pavartos jėga A- 
merikos karinės pajėgos du
os smūgį į Raudonąją Kiniją 
bent trijose vietose: ties Ko
rėja, ties Formoza ir pietuo
se ties Indokinija. JAV-ių 
karinės pajėgos esančios a- 
prupintos didėlio tikslumo 
naujais ginklais, kuriais busi 
ą galima sunaikinti kariški 
taikiniai, nelieečiant civilinių 
gyvenamų vietovių. Tai yra 
pirmas tokis griežtas įspėji
mas Pekinui.

Taip paaštrėjus padėčiai su 
kruto Anglijos, Indijos ir net 
Rusijos diplomatija, kad pers 
pėtų ir atkalbėtų Pekino rau 
dononuosios nuo neprotingu 
veiksmų. Amerikonai sako, 
kad Kinija jokiu būdu nega
linti pakelti moderniško karo 
neturądama išvystytos kari
nės pramonės. Be to, raudo 
noji Kinija turi silpną geležiu 
kelių sistemą ir jos susisieki 
mas gali būti greitai parali- 
žuotas oro bombardavimais.

Pekino raudonieji per savo 
propagandą JAV-bes vadina 
“popieriniu tigru", kuris esą 
neišeisiąs į karą už savo są
jungininkus bei draugus. Jei
gu jie patys irgi tiki tam ką 
jie dėl propagandos šneka, 
bei koks neprotingas jų išišo 
kimas gali uždegti trečiąjį pa 
saulinį karą.

Latviai sinlio benefra pabal* 
liečia literatūros premija
Eltai pranešama iš JAV, 

kad vasario 12 d. New Yorke 
įvyko Latvių Tautinio Centro 
organizacijos kongresas, kuri 
ame dalyvavo atstovai iš JAV 
bių ir Kanados. Tarp dauge 
Jio kitų buvo priimta rezoliu
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Vienas iš daugelių gražių Lietuvos vaizdelių.

cija kviesti sudaryti Pabalti
jo literatūros premiją, kuri 
būtų skiriama geriausiam vie 
nu metų literatūros kūriniui. 
Kiekviena pabaltiečių tauta 
šiam konkursui paruoštų sa
vo geriausia, veikalą (išvers 
tų), ir iš trijų knygų "tretie
ji” išrinktų geriausių, atžymė 
darni ją stambiausia premija. 
Kitos dvi knygos betgi pasi
rodytų kitų dviejų tautybų 
knygų rinkoje. Po kongreso 
įvykusiame pokyly dalyvavo 
žymusis pabaltiečių bičiulis 
Kolumbijos un to prof. Ciaran 
ce Manning, tarp kitų ir lie
tuviško Gedimino ordino ka
valierius, žymusis antikomu
nistinis JAV-se maj. G. R. Jor 
dan, iš lietuvių - J. Šlepetys. 
Garbės kômitetan buvo pasiū 
lyti buvę kongreso nariai 
Charles Kersten, C. Armstrong 
ir kongreso narys Timothy 
Shehan.

Maskva ginkluoja Pekiną

Iš Formozos pranešama, 
kad Rusija žada duoti raudo
najai Kinijai 300 lėktuvų su 
stumdės varykliais(jato) ir 100 
įvairių karo laivų, įvairių ti
pų. Atrodo, kad Maskva no
ri įstumti Peųuiną į karą pri 
eš JAV es ir Formozą. Tos 
žinios sukėlė susirūpinimo 
Formozoįe, nes dabar komu
nistų moderniškas apginklavi 
mas susilygintų su Čangkaiše 
ko karinėmis pajėgomis.

Anglija Gaminsis Savo 
Bomba "H"

Anglija nutarė pati pasiga
minti savo vandenilio (Hydro- 
genio) bombą. Churchilis ga 
vo parlamento pritarimą ga
minti pačioje Anglijoje toki
as bombas, kokias ameriko
nai jau turi ir išmėgina Rami 
ajame vandenyne. Britų vy
riausybė mano, kad atomini
ai ginklai yra būtinai reika
lingi Anglijos saugumą garan 
tuoti.

Dėl “H" - bombos gamini 
roo suskilo darbiečių (Labor) 
partija, kurios dalis, su Beva 
nu priešakv, pasisakė prieš 
tokios bombos gamybą. Dėl 
to Labor partijos vadovybė 
nubaldavo Bevaną iš partijos 
pašalinti. Konservatoriai, ku 
rių partija dabar yra valdžio 
je, nori tą darbiečių partijos 
suskilimą išnaudoti, ir pas
kelbti neužilgo naujus rinki
mus į parlamentą.

R ui ai Kritikuoja...
Sovietų spauda kritikuoja 

Anglijos nutarimą gaminti “H 
bombas. Jie sako, ir grasina 
kad jokie nauji ginklai Angli 
jos negalėsią apginti, nes pa 
kaksią, girdi, kokių dviejų ar 
trijų paprastų atominių bom
bų, kad Anglija būtų sunai
kinta. Anglai mano, kad jei 
gu jie turėsią savo atsargose 
H - bombų, niekas nedrįs jų 
užkabinti, ir nesirįš tų dviejų 
ar trijų atominių bombų į jų 
salas numesti.

Rusų spauda taip pat rašo, 
kad sovietai esą nesibijo H- 
bombu, nes ir prieš jas jie 
būk tai turi apsigynimo prie 
monių. Bet nepaisant visų 
pasidrąsinimų. komunistai vėl 
organizuoja visame pasaulyje 
parašų rinkimą, kad atomini 
ai ginklai būtų uždrausti var 
toti. Už šitų pastangų slepia 
si baimė . . .

Laisvojo Pasaulio 
Spauda

JAV-ių sekretoriaus Foster 
Dulles griežtais įspėjimais Pe 
kino raudoniesiems nenaudo
ti jėgos Formozos sąsiauryje 
laisvoje pasaulio spaudos y 
ra teigiamai įvertintas. Ma 
noma, kad aiškus JAV-ių pa
sisakymas pavartoti regresi 
jas prieš raudonąją Kiniją, 
kaip tik sulaikysiąs komunis
tus nuo tolimesnės užpuldinė 
jimų taktikos.

Neužmirštamas Paminklas

1921 m. sausio 22 d. buvo 
įsteigtas Kaune Karo Muziej
us Jo sumanytojas ir steigėj
as buvo gen. Nagius-Nagevič- 
ius, praėjusiais metais miręs 
Amerikoje. Karo Muziejus 
savu apimtimi viduje ir jo so
delyje va zdavo Lietuvos nep 
riklausomjbės atgavimą. Mu
ziejaus sodelyje, žiūrint iš ga
tvės, kairėje pusėje, buvo Ne
žinomojo Kareivio paminklas, 
i astatytas iš paprastų Lietuvos 
laukų akmenų. Karo Muzieju- 
jebuvo pavaizduota visa Lietu 
vos istorija paveikslais ir daik 
tais.Cia galima buvo matyti ir 
visą lietuvių tautos istoriją.

Vėliau Karo Muziejui buvo 
pastatyti nauji rūmai, pritai
kyti paskirčiai. Nepriklauso
mai Lietuvai nerūpėjo karai. 
Jos kultūra augo Todėl ir 
Karo Muziejus išplito daugiau 
į kultūros muziejų. Vėliau jis 
ir buvo pavadintas Kultūros 
Muziejum. Anksčiau Karo Mu 
ziejaus, o paskui Kultūros Mu
ziejaus sodelyje Nežinomojo 
Kareivio paminklas buvo lai
komas ypatingoje pagarboje. 
Per ištisus metus kiekvieną 
rytą Muziejaus bokšte buvo 
keliama valstybės vėliava, o 
vakare nuleidžiama. Dabar Ne 
žinomojo Kareivio paminklas 
ir visas Kultūros Muziejus bo
lševikų išniekintas. Jau naci
ai karo metu buvo besikėsiną 
į kai kuriuos paminklus Kul
tūros Muziejuje. Bolševikai 
pasirodė brutalesni ir begėdi-

NEPRALEISKITE PROGOS PAMATYTI

** VALKATOJ”
įdomios, jaudinančios dramos, kuri bus pakartota 

kovo mėn. 20 d., trečią valandą po piet, 
Vila Zelinoje, gimnazijos salėje.

Pakvietimus, tik už dešimts kruzeirų, galima įsigyti 
pas choristus.

Veikalą vaidins L. K. Bendruomenės choro artistai.

VIII METAI

škesni už ruduosius nacius 
Bolševikai visur viską nie

kina ir naikina, kas tautai 
šventa, kas primena tautos 
dvasinį pakilimą, o Nežino
mojo Kareivio paminklas bu
vo itin brangus lietuvių tau 
tai' nes priminė mums brangi 
ausią gyvybės auką už tėvų 
žemę. Komunistams nemalonu 
prisiminti, kad ir juos mūsų 
kariai 1919m yra smarkiai 
supliekę ir pabaigę su jais vi
sas šnekas. Anuomet skaudžiai 
pralaimėję, dabar juo pikčiau 
šėlsta.

Italijoje
Italijos senate, besvarstant 

Paryžiaus protokolų ratifika 
ciją, susimušė tarp savęs ko
munistu ir fašistinės krypties 
atstovai.

Argentinoje
Argentinoje surastos naujos u 
ranio kasyklos, kurios yra 
Andų Kalnų papėdėje. San Ju 
an provincijoje, už 300 kilo 
metrų nuo Buenos Aires.

Pag? 1 naują skirybų įstaty- 
tymą 9 d. kovo š. m. Buenos 
Aires priemiesty pavadinta
me Eva Peron buvo duotas 
pirmutinis divorsas vienai po 
rai. Tai buvo pirmutinės ski 
ryboe visoje Argentinos isto 
riję.
Bulganinas siúlio Birmanijai 

pagalba
Sovietų Vyr. Tarybos pirmi 

ninkas maršalas Bulganinas, 
nesenai užėmęs Malenkovo 
vietą, pasiūlė sovietų techni 
kinę pagalbą Birmai. Birma, 
Laos, Siamas ir Vietnamis 
vis dar toberūpi komunistams 
ir įeina j jų “išvadavimo” 
planus, Azijos pietų-rytų vals 
tybės paskutinėse Bangkoko 
ir Manilos konferecijose pa 
darė tarpusavio apsigynimo 
sutartis kaip atsiginti nuo 
“išvaduotojų” ir tas sutartis 
JAV ės garantavo.

— Sovietų Rusijos valdžia 
ištrėmė iš Maskvos vienintelį 
katalikų kunigą Georges Bis- 
sonette, kuris aptarnaudavo 
diplomatinį korpusą Maskvoje. 
Nieko nežinoma, ar komuni 
štai leis atvykti naujam kata 
likų kunigui į jo vietą.

Tunise ir Maroke
Teroristų veiksmai francūzų 

valdomoje šiaurinėje Afrikoje 
nesiliauja, Nesenai teroristai 
nužudė 6 arabus netoli Bis- 
kro8, Alžire, apiplėšimo tikslu. 
Prancūzai pasiuntė į Casablan 
cą dvi kuopas parašiutistų.

L i e t u vos n ac i o nalin ė 
M.MažvvJr.
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Šiandieninis gyvenimas Kaune J. Augustaitytė - Vaičiūnienė.

Saulė ir Juokas
Amerikos kariuomenė 
turi komunistu paslap-

Rusų lietuvių santykiai. Lie 
tuviai su rusais nesibičiuliau 
ja. Su jais palaiko santykius 
tik tiek, kiek reikia arba kiek 
neišvengiama. Rusų darbinin
kų išvaizda, palyginti su lie
tuvių darbininkų, yra prastės 
nė. Daugiausia dėl to, kad ru 
sai prasčiau ir netvarkingiau 
rengiasi, o daugelis savo už
darbius prageria. Didelis skir 
tumas tarp rusų ir lietuvių ir 
ištvermės atžvilgiu. Dažnas 
rusas ar dėl tingėjimo, ar gir 
tuokliavimo po kelias dienas 
neateina j darbą, bet už tai 
nesti baudžiamas. Rusai vir
šininkai ir vyresnieji prote
guoja saviškius.

Rusai pareigūnai geriau 
betgi apsivilkę už panašios 
padėties lietuvius Beveik vi
si rusai turi valdinius butus, 
už kuriuos pigiai moka ir ku 
riuose patogiai gyvena Iš lie 
tuvių valdinius dutus turi tik 
partiniai ir aukšti pareigūnai.

Pasakotojas žino kelis atsi
tikimus, kai lietuvės ištekėjo 
už rusų, bet negirdėjo tokio 
atsitikimo, kad lietuvis butų 
rusę vedęs. Lietuvaičių su ru 
sais vedybos neilgai trunka. 
Arba vyrą atsiima iš Rusijos 
atvykusi ankstyvesnė žmona, 
arba rusas lietuvę pameta tuo 
metu, kada ji. kaip žmona, la 
blausiai reikalinga jo globos 
ir paramos.

DARBININKŲ KLUBAI.

Pasakotojas nežino faune 
tokiu institucijų, kurios galė
tų lygintis su vakarietiniu 
standartu. «Audinių» fabrikas 
laikomas vienu iš moderniau 
siu ir geriausia suorganizuotų, 
bet ir ten. kaip ir Nemuno 
laivininkystėje, darbininkų 
klubu vadinamas kambariu
kas, kuriame laikomos kny
gos. Jos duodamos įmonės 
darbininkams išsinešti, žino
ma. jei atsiranda tokių, kurie 
jomis domisi. Domėtis nėra 
kuo, nes knygos bolševikinės 
daugiau agitacnio turiniu 
Antra, jei ir norėtų darbinin
kai knygomis domėtis, tai ne 
daug galimybių turi jas skti- 
tyti. Darbininkų valgykla, ne 
tik kaip valgykla, bet ir k tip 
susirinkimams patalpa.

SUSIRINKINAI.

Įmonės darbininkų susirin
kimai esti dažniausiai valgy
klose arba tam tikslui perleis 
toje kitoje patalpoje. Į susi
rinkimą privalo eiti visi. Su
sirinkimai normaliai šaukiami 
baigus darbą. Tą vakarą, kai 
■ askelbiamas susirinkimas, iš 
darbovietės niekas neišleidžia 
mas. Nori nenori - turi eiti ir 
klausyti, kas bus pasakojama.

ĮMONIŲ APSAUGA.

Ne tik įmonės, bet ir įmo
nėlės stipriai saugojamos. Sau 
goja tam tyčia parinkti sargy 
biniai, dažniausiai ginkluoti. 
Nuo ko saugo - nevisados aiš 
ku, nes, nežiūrint apsaugos, 
gaminių vogimas vis tiek vyks 
ta. Šia proga galima pridė'i 
ir kito informatoriaus suteik
tąsias žinias. Pasirodo, tam 
tikrais laikotarpiais tiek įmo
nių. tiek ir viešasis saugumas 
staiga sustiprinamas iki neį
prasto dydžio. Taip esti prieš 
ir per komunistines šventes 
ir Vasario 16-ją. Tuomet pa: 
didinamas ir įstaigų tarnauto 
jų budėjimas. Šito reiškinio 
priežastis, informatorius mano 
bus daugiau rusiškojo pogrin 
džio tradicija - saugotis net 
ir tuomet, kai nereikia. Prieš 
ir per Va- rio 16 sustiprintas 
saugumas jau gali butisupran 
tarnas, nes tuo laiku okupan

tai laukia to, kas jiems gali 
būti nemalonu. Ypač jie bijo 
išmėtytų atsišaukimų.

ĮEITI Į DARBOVIETĘ GALI
MA TIK SU LEIDIMU.

Leidimus duoda prie įėjimo 
esąs sargas ar apsaugos vy 
resnysis. Prieš tai jis smul
kiai išklausinėja atvykusįjį, 
kas toks, kokiu reikalu ir su 
kuo nori kalbėtis ar matytis. 
Leidimą išrašo tik susižinojęs 
įmonėje ar įstaigoje su kadrų 
skyrium ar suinteresuotais as 
menimis.

ATOSTOGOS.

Nuolatiniams darbininkams 
ar tarnautojams priklauso atos 
togų viena diena už atidirbtą 
mėnesį. Į kurortus gali patek 
ti tik proteguojamieji ir su 
profesinių sąjungų leidimais, 
«atilsinémis».

PROFESINĖS SĄJUNGOS.

Nuolatiniams darbininkams 
ar tarnautojams pavaloma pri 
klausyti profesinėms sąjun
goms. Profesinėms sąjungoms 
reikia mokėti tam tikrą mo
kestį nuo uždarbio. Profesi
nės sąjungos ligos atveju mo 
ka savo nariams pašalpą. Še
šis metus išbuvusiems nariu 
mokama iki 10% gautojo at
lyginimo pašalpą. Jei prof, 
sąjungos narys neteko darbo 
ir per 3 mėnesius neįsidarbi
no, tai jo prof sąjungos sta 
žas anuliuojamas. Jis turi vėl 
iš naujo pradėti «profsąjun- 
gauti».

Kauno apšvietimas. Geriau 
apšviestas tik pats centras. 
Priemiesčiuose maža lempų 
ar visai nėra.

Šia proga pridurtina kitos 
informacijos, gautos iš kitų 
šaltinių, kurių dalį ir pasako
tojas patvirtino, būtent: po sp
alinės šventės kauniečiams 
prasideda dideli vargai, susi
ję su elektros stoka bei jos 
teikimo nereguliarumu. Dažn
ai vakare ar mikli, kai labia
usiai reikalinga gatvių apšvi 
etimui šviesa, elektra staiga 
išjungiama ištisoms miesto da
lims. Kūčių vakare tokie rei
škiniai nuolatiniai. Elektrom iš 
junginėjimo reiškinius žmon
ės Įvairini aiškina. Vieni ma
no, kad aptemdant miesto ga-

Kauno miesto vaizdas.

Saulė juoką apkabinus 
Žydrais plotais pasileido, 
O juokužis krikšdams puošės 
Išraiška saulutės veido.

Jinai savo soste supas, 
Jis jai žemės gandą neša, 
Ir abiejų iš to džiaugsmo 
Tyri perlai žemėn laša.

Mes to juoko ir saulužės 
Spindulėlių suvilioti, 
Siunčiam savo pilką dieną 
Į aukštybių melsvą plotį.

0 nuskridę į tuos plotus, 
Tai ir save užsimirštam, 
Rodos, kylam, rodos, skęstam, 
Rodos, gemam, rodos, mirštam.

Ten toli toli matyti
Ašmens juodo kalavijo, 
Sparnus juodus suplasnojo 
Ir saulutę nusivijo.

Saulės juokas gimdo aušrą,
Aušra saulę pranašauja, 
Juoko dienos žemei šypsos —- 
Rankoje spindulių sauja.
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tves tyčia sudaroma proga ru 
sų gaujoms žmones plėšti, kiti 
sako, kad okupantai taip daro 
norėdami pasityčioti iš religi
nio lietuvių nusiteikimo, tr 
eti teigia, kad - elektros ene 
rgija imama radijo stotims, id 
ant tos trukdytų užsienio ra
dijo siųstuvų veiklą. Budinga 
yra tai. kad elektros energija 
nutraukiama tik lietuvių bota 
ins. Partijos narių, karių ir įv 
airių pareigūnų tat nepaliečia. 
Taip pat neliečia jų ir energ 
ijos normavimas. Pasirodo 
visus šiuos privilegijuotuosius 
elektros energija aprūpina at 
skira jėgainė. Vienas rimtas 
šaltinis teigia, kad prieš porą 
metų ji buvo mažame pastat
ėlyje buvusios elektro stoties 
vietoje, netoli K. Muziejaus. 
Jinaudojusi dyzelinį motorą ir 

sunaudodavusi kas parą po pu 
sę tonos gazolio arba tam ti
kros naftos.

Kauno gyventojai stengiasi 
visus dienos reikalus baigti 
iki sutemstant. Sutemus pavo 
jinga mieste vaikščioti. Siau
čiančios plėšikų gaujos ne tik 
apiplėšia, bet ir sužeidžia. Pa
vojingiausia esti rudenį ir žie 
mą, kai elektros šviesa staiga 
išjungiama visai miesto daliai.

“BEZPRIZORN1KAI”.

Be globos likusių ir valkat
aujančių vaikų Kaune yra. 
Marvelės dvaro prieglaudoje 
laikomi vakai, .kurių tėvai su
imti, ir dar vaikai tų, kuriuos 
bolševikai, kilus karui, iš Li
etuvos išvežė į Rusiją. Lietu
vius ir rusus laiko kartu. Ma

tis<
Amerikos kariuomenė turi 

slaptą komunistų partijos ar
chyvą. Jis rodo partijos veik 
lą Rusijoje nuo 1919 ligi 1939 
m. Archyvą sudaro daugiau 
kaip 500 storų bylų. Archyve 
yra Stalino ir kitų partijos 
vadų instrukcijos, šnipų pra
nešimai apie Sovietų piliečius 
žmonių nepasitenkinimą ir tt. 
Šis archyvas vadinamas Smo 
lensko archyvu. Jį dabar atsi 
dėję studijuoja Amerikos mo 
kslininkai. Dalis šio archyvo 
jau paskelbia. Dokumentais 
patvirtinama, kad sovietinė 
valdžia yra paremta vienas 
kito šnipinėjimu, teroru ir 
kad komunistų partija yra vi 
sagalis viešpats Sov, Sąjun
goje. Ano meto dokumentais 
atvaizduota sovietinio gyveni 
mo žiauri tikrovė, kuri tebė
ra ir šiandien.

Vienas šio archyvo slaptų 
dokumentų yra Stalino ir Mo 
lotovo, dabartinio užsienio rei 
kalų ministério, pasirašytas. 
Jie siūlo griebtis masinio te
roro prieš tuos, kurie priešių 
sis kolchozinti žemės ūkį. Vie 
nas 1933 m. gegužės 8 d. do 
kumentas sako, kaip 1929-32 
m. griežtos priemonės buvo 
vartojamos ne tik prieš buo 
žes, bet ir prieš smulkiuosius 
ūkininkus. Iš vieno Stalino ir 
Molotovo pasirašyto įsakymo 
matyti, kad tuo metu kalė ji 
muose buvo 800 000 ūkininkų, 
neskaitant laikomųjų privers 
tinio darbo stovyklose Toliau 
nurodoma, jog areštų banga 
perėjusi per visą Rusiją. Žmo 
nes suiminėjo vietinės kom. 
organizacijos, kolchozų pir 
mininkai ir kiti komunistiniai 
pareigūnai.

1936 m. dokumente nurodo 
ma apie įprastinius rusams 
reiškinius: girtuokliavimą ir 
moterų užpuldinėjimus. Šis 
dokumentas rodo, kaip Mas
kva šeimininkauja, kad ji vi 
sur skiria net eilinius parti 
jos pareigūnus provincijose. 
Tarp visų tų dokumentų yra 
daug šnipų pranešimų apie 
vieno ar kito asmens pasisa 
kymą. Pranešimuose dažnai 
pasiūloma, kokią priemonę 
prieš tą asmenį reikėtų pavar 
toti. Amerikos mokslininkai, 
komunistų partijos slaptuosius 
archyvus nagrinėdami, šypso 
si. Sako, geresnių šaltinių so 
vietiniam gyvenimui studijuo 
ti negali būti.

rvelėje prie prieglaudos yra 
vidurinė mokykla. Į aukštesn
iąsias mokyklas retas kuris 
leidžiama. Daugumas, baigus 
6 skyrius, atiduodami į amatų 
mokyklas. Beglobių mergaičių 
prieglauda yra Ugniagesių gat 
vėje.

BEPRIZORN1KU STOVYKLA 

yra Grünwaldo gatvėje, prieš 
ais “Audinius”. Stovykla sau
gojama, langai užtverti gelež
iniais virbais. Iš ten vaikai sk 
irstomi į prieglaudas ar pata 
isos namus. Seniau vaikų pat 
aisos stovyklabuvo Aleksote 
Vailokaičio dvare, buv. belai 
svių stovykloje (dabar ten 
aviacijos karininkų mokykla). 
Iš ten vaikų pataisos stovykla 
perkelta į Šilutę.

Mieste elgetaujantieji vai
kai gaudomi ir gabenami į 
Grünwaldo gatvėje esančią 
prieglaudą.
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Lietuviu Sekcijos prie 36 Tarptautinio Euka 
rištinio Kongreso Atsišaukimas i Brazilijos 

ir kitu kraštu lietuvius.
BRANGUS BROLIAI IR SESERS !

Šiais 1955 metais, liepos mė 
nesj, nuo 17 iki 24 d., Brazili 
jos sostinėje - Rio de Janei
ro, įvyksta 36 Tarptautinis 
Eukaristinis Kongresas. Viso 
pasaulio katalikų akys ir šir
dys nukreiptos j šį didingą ti 
kybinį sambūrį, persunktą ben 
droš maldos ir viešo Švento
sios Eukaristijos pagarbinimo. 
Suplauks iš visur skaitlingos 
maldininkų minios dalyvauti 
Dieviškoje puotoje, kurių lau 
kia išsKėstomis rankomis taip 
gražiai ir įspūdingai simboli
zuotas Korkovado Kristus. Su 
siburs milijonas ir kitas tikin 
čiųjų žavingos panoramos ai 
kštėje, kuri, sakytum, stebuk 
lu iškilo iš Atlanto vandeny
no, jei žmogaus ranka tam 
tyčia jos nebūtų supilusi. Lie 
pos 19 d. Šventojo Tėvo Le
gatas iškilmingai atidarys 
Kongresą apsuptas aukštųjų 
Bažnyčios hierarkų: kardino
lų, patrijarkų, arkivyskupų ir 
vyskupų su vietos kardinolu 
Dorn Jaime de Barros Cama
ra priešaky, garbės tribunas 
užims Brazilijos Respublikos 
Prezidentas Café Filho su vi
sa Vyriausybe ir akredituo
tais kitų kraštų ministrais - 
diplomatais, ryškioj netolimoj 
vietoj stovės svetimų tautų 
sekcijų atstovai su savo vėlia 
vomis. Tačiau visos minios 
žvilgsnis bus nukreiptas į mo
numentalinį Kryžių ir Altorių 
ir ypač į baltosios Ostijos 
tašką, įterptą į milžinišką 130 
kilogramų svorio monstranci
ją, nulieta iš aukso, sidabro 
ir platinos ir išsagstytą brili- 
jantais, žemčiūgais ir kitais 
brangiais akmenimis. Jau pats 
išorinis vaizdas giliai paveiks 
tikinčiojo sielą, o koks bus 
tikėjimo jausmas arti savęs 
turėti Dievą! Tikrai, anot 
Švento Rašto, galėsime didži 
uotis, kad taip arti turime Di 
evą kaip niekas kitas neturi.

Šitoj didingoj minioj bus ir 
lietuvių būrys: kiek skaitlin
gas dar nežinome. Lietuviš
ka trispalvė plevėsuos kartu 
su kitų tautų vėliavomis. Sa
vo tarpe turėsime J. E vys
kupą Vincentą Brizgj, kuris 
pats pirmasai iš viso pasauli 
o vyskupų įsirašė j Kongre
so dalyvius; turėsime garbin 
gų pralotų, kanauninkų, kuni 
gų ir vienuolių iš visos Ame 
rikos, turėsime Lietuvos di
plomatų ir šiaip garbingų bei 
pamaldžių tautiečių Tik San 
Paulio miestas ketina mums 
duoti per 1000 maldininkų. 
Deja, nieko nelaukiame iš 
Lietuvos, tik patys esame pa 
siryžę pasiųsti iš maldų nu
pintą vainiką už tikėjimą ken 
čiantiems musų broliams ir se 
serims.

Rio de Janeiro lietuvių 
saujelė yra įsipareigavusi at
likti didelį uždavinį šiame 
Tarptautiniame Eukaristinia- 
me Kongrese. Ji yra suda
riusi oficialę Lietuvių Sekci
ją prie Vyriausiojo Komiteto 
ir pasiėmusi iniciatyvos tinka 
mai paruošti ir pravesti lietu 
vių dalyvavimą Kongrese. Sa 
vo veikimą jau yra išplėtusi 
į rajoninius Komitetus, kurie 
susidarė San Pauly/pats žymi 
ausis lietuviškas branduolis/, 
Porto Alegre. Niterojuj ir Ca 
xias Siekiame ir kitų kraš
tų lietuvių kolonijas kvietimą 
is ir informacijomis, norėda
mi sulaukti iš visur kuo dau 
giausiai maldininkų ir mūsų 
veikimo rėmėjų. Norime pra
šyti ir paskatinti pirmoj eilėj 
gerbiamuosius parapijų klebo 
nūs, o taip pat ir katalikis- 

kos spaudos redaktorius be 
leidėjus, kad ateitų mums pa 
galbon paskleisdami Kongre
so idėją ir paragindami daly
vauti.

Pirmuoju žygiu Lietuvių Sek 
cija Rio de Janeiro mieste y 
ra išgavusi iš Dvasinės Vyri 
ausybės šv. Genovaitės baž
nytėlę, kurioj nuolatos jau y 
ra laikomos pamaldos lietuvi 
ams. Atidarymas supuolė su 
Lietuvos Nepriklausomybės 
paminėjimu, kurį globojo Lie 
tuvos Ministras Dr. Frikas Me 
jeris ir kuriame dalyvavo 
J. E. vyskupas Dom Helder 
Camara, Vyriausiojo T E.K. 
Komiteto Generalinis sekreto 
rius. Galime pasidžiaugti, 
kad Sekcijos veikimui malo
niai pritaria visi lietuviai ir 
ypač t Ikina vietos organiza
cijos: L. Kat. Bendruomenė 
su'“Dainava”, net ne katali
kai nepasilieka nuošaly: jie 
turi atskirą Komisiją Sekcijo 
je Lietuviška spauda, kuri 
leidžiama San Pauly, viena 
katalikiška, kita ne taip kata 
ūkiška, bet abi remia Kongre 
so darbus. Visa tai džiugina. 
Tačiau priešaky dar daug y- 
ra nuveiktinų darbų, kad lie
tuvių dalyvavimas Kongrese 
stovėtų tinkamoj aukštumoj 
pasiekdamas tikybinius ir tau 
tinius tikslus. Paminėsime ju 
os čia.

1 Pravesti maldininkų re
gistraciją ir aprūpinti nakvy 
nėmis, kurie jų bus reikalin
gi-

Pastaba: Užsiregistruoti ga 
Įima stačiai Sekcijoj, arba 
rajonų Komitetuose, užsienie 
čiai prisiunčia Sekcijai kole
ktyvius sąrašus, sudarytus 
pas parapijų klebonus, ar ki
tus asmenis, kurie organizuo 
ja maldininkų būrelius.

2 Sudaryti aukų fondą.
Pastaba: Brazilijoj aukų 

rinkimas eis tam tikrais lapa 
is su pirmininko ir iždininko 
parašais ant oficialio popie- 
rio, kituose kraštuose šis rei 
kalas patikimas tik kunigams 
ir žinomiems organizatoriams 
užsieninę valiutą Įteikti per 
rankas. Pageidaujama ir pra 
šoma, kad kiekvienas lietuvis 
jaustų pareigos aukoti kiek 
išsigali.Aukos bus paskelb

tos spaudoj.
3. Išleisti maldininkų vado 

vėlį - VADE-MECUM - kuria 
me tilptų visos naud'ngos ži
nios surištos su Tarpt. Euka- 
ristiniu Kongresu su žymes
niųjų asmenų bei vietų atvaiz
d us.

Pastaba: Šis leidinys bus 
paremtas prekybine propa
ganda. Vienas puslapis kai
nuos Cr$ 1000,00, pusė - Cr$ 
500,00 ir ketvirdalis - Cr$. . . 
250,60. Kiekvienas lietuvis 
prekibininkas ar pramoninkas 
telaiko savo šventa pareiga 
pasiskelbti ir tuo budu parem 
ti leidinį. Skelbimai gali bū
ti atsiųsti ir iš kitų kraštų po 
20 dolerių už puslapį.

4. Įsigyti 4 šilkinės vėlia
vos: Lietuvos, Brazilijos, Šven 
tojo Tėvo ir oficialė Eukaris 
tinio Kongreso. Šias vėliavas 
pašventinti ypatinga iškilme, 
kurią atliktų Jo Eminencija 
Kardinolas.

5. Pastatyti lietuviško štili 
aus kryžių Kongresui atsiminti

6. Padaryti reikalingiausį 
bažnyčios remontą.

7. Suruošti maldininkų ke 
lionę į Aparecidą.

8. Suruošti Dievo Kūno 
šventės procesiją su Evange- 
lijomis, kaip Lietuvoj ir ma
žą kongresėlį, kuriame atspin 
dėtų Kongreso vaizdas.

9. Pasiruošti bažnytiniam 
Koncertui.

10. Padaryti žygį Prefeitu- 
roj del Lietuvos vardo gatvės 
ar aikštės.

11. Organizuoti lietuviško 
meno parodą

12 Sueiti i kontaktą su lie 
tuviškai katalikiška spauda į- 
vairiuose kraštuose ir atski
rus ekzempliorius panaudoti 
pa rodai.

Pastaba: Visus laikraščius, 
kuriuos pasieks šis atsišauki
mas, maloniai prašome patal
pinti savo skiltyse ir mums 
siuntinėti, už kuriuos atsidė
kosime paskelbdami juos mu 
sų leidiny “VADE-MECUM”. H. Mošinskienė.

Pilną Kongreso darbų pro
gramą patieksime vėliau, o 
tuo tarpu pravartu pažymėti 
du charakteringu dalyku: vie 
šoje aikštėje *bus dvejos Ry
tų apeigų Mišios: vienos ma- 
ronitų-libaniečių. antros bi'zan 
tinų ukrainiečių; be to. vadi
namoji Tjlioji Bažnyčia suru 
oš gyvus Kryžiaus Kelius, ku 
rioje ir mes lietuviai turėsi
me, atatinkamą stotį.

Pasiprašę Dievo malonės, 
žingsniu po žingsnio, artinsi
mos prie 36 Tarptautinio Eu 
karistinio Kongreso, prie tos 
iškilmingos puotos, kuria ruo 
šia pats Dieviškasai Išganyto 
jas, kviesdamas visus: - Atei 
kite prie manęs visi ... Ir 
mes e4sim, dalyvausiu! ir sa
vo giesmes giedosim: Prieš 
taip didj Sakramentą, Jėzaus 
Kūno Kraujo švento . . ,

Rio d e Janeiro, K 55 m. Va
sario 28 d.

Kun. Juozas Jynilionis 
Pirmininkas

Vytautas Kastytis

Ant vėju kelio.
Kam pastatei, tėvuli, 
Kalnų viršūnėje namus,
Kad piktos vėtros debesim užgulę 
Kasmet pakalnėn į marias nupūs...

Prie vieno lango — šiaurės vėjas, 
Pas kitą -- vakarų,
Po žygdarbių dienos namo parėjus, 
Kur prisiglaust, kur pasilsėt nebus,

Aptvėrėm seseriai darželį 
Naujais kleviniais statiniais, 
Išlaužė it medžius ant kelio 
Pikti pakampių viesulai.

Užsėsime laukus gražiausia sėkla, 
Dar neišdygusius audra nules. 
Vidurnakčio dievų vėjuotieji pamėkliai 
Varu ir prievarta užnuodijo dienas.

Ir mūsų žemė nebe mūsų žemė, 
Ir mūs namai — ne mūs.
Pakalnės debesim dangus aptemęs 
Pavasarį seikėja rudenio lapus...

Trondheim 45 8 26.

Parodėlė V. Belos Mokykloje.
Didelėmis muz. J. Kaseliū- 

no ir p. G. S. Teresevičienės 
ir Tėvų Komiteto pastango. 
mis š. m. kovo mėn. 6 d. V. 
Beloje Vytauto Didžiojo var 
do mokyklos patalpose įvyko 
sekmadienio popiečių moki 
nių darbų parodos atidarymas. 
Pradėta transliacija vakarinių 
iškilmių iš Karo Muziejaus so 
delio (plokštelė), įžanginį žo 
dį tarė sekmadienio popiečių 
vedėjas muz. J. Kaseliūnas 
apibūdindamas sekmadienio 
popiečių reikšmę vaikų tauti 
nio susipratimo auklėjime ir 
pabrėždamas V. Belos Tėvų

Ignas Dubauskas
Vice- Pirmininkas

Kun. Feliksas Jokubauskas 
Generalinio Sekretorius

Jonas Adamavičius
Išdininkas

Komiteto, paskirų organizaci 
jų bei asmenų nuopelnus šia 
me darbe. Fo kalbos huvo 
įteiktos gėlės atvykusiam gar 
bės svečiui Lietuvos Konsu 
lui p. A. Polišaičiui su ponia. 
Tėvų Komiteto pirmininkas p 
P. Makuška pasveikino susi 
rinkusius Tėvų komiteto var 
du paskalydamas dalyvaujan 
čių parodoje pavardes. Po to 
kalbėjo Konsulas A, Polišai 
tis ragindamas visus laikytis 
vienybės ir palydimas gausiai 
susirinkusios publikos plojimo 
atidarė parodą.

Parodos eksponatus sudaro 
daugumoje mergaičių rankdar 
biai, kruopščiai išsiuvinėti ir 
megzti lietuviškais motyvais 
vadovaujant nepailstamai p. 
G. S. Teresevičienei. Sienas 
puošia keturi malonių spalvų 
tautinių motyvų kilimai nuaus 
ti p. G. S. Teresevičienės, įrė 
minti mergaičių išsiuvinėti 
«Lietuvos Himnas» darbas Da 
lės Valeikaitės, «Marija, Mari 
ja...» Gražinos Gudavičiūtės, 
«Lietuviais esame mes gimę ..» 
Olgos Krutulytės. Medžio pia 
ustiniai - darbai muz. J. Ka- 
seliūno ir jo mokiniu. Lietu 
vos vaizdai fotografijose. 
Skoningų spalvų nuaustos lie 
tuviškos juostos, daugumoje 
p. M. Gorauskienės darbai. 
Labai kruopščiai padarytas 
“Lietuviškos sodybos” mode- 
lis-darbas p. J. Bliujaus. Ūki 
o padargai miniaturoje.

Vila Belos mąstu imant ši 
parodėlė yra ištikrųjų turtin
ga ir verta dėmesio. Kruop 
ščiu dekoravimu pasižymėjo 
inž. M. Ivanauskas, kurįs lai
ke trijų valandų sugebėjo ne 
paprastai skoningai viską sut 
varkyti ir išdėstyti talkinin- 
kuajant p. Al. Kutkai.

Svečiai buvo vaišinami lie
tuviška gira, užkandžiais ir 
saldumynais.

Dalyvauja parodoje sekan
tys asmenys mokiniai- Skur-

(Pabaiga 4 pusi.)
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— Kolumbija Šiuo metu 
Kolumbijoje gyvena per 700 
lietuvių, tarp jų yra ir 4 trem 
tiniai kunigai. Pries kiek lai 
ko Kolumbijoje lankęsis vysk. 
V. Brizgys paskelbė spaudo
je savo įspūdžius iš to kraš
to, pažymėdamas, kad jeigu 
nepagerėtų lietuviams galimu 
mai iš Europos emigruoti Į 
JAV, tai visiems būtų patarti 
na vykti į Kolumbiją. Dabar
tinė Kolumbijos vyriausybė 
yra suprojektavusi platų ko
lonizacijos planą. Tiek savo 
darbo rūšimi, tiek pajamomis 
kolonijos lietuviai, apskritai 
kalbant, laikosi gana gerai. 
Jų net didesnis procentas, ne 
gu tremtinių Amerikoje, turi 
nuosavus namus ir automobi
lius. Ten savo elgesiu susi
kompromitavusių musų tautie 
čių nėra, be to, lietuviams 
nutausti yra mažiau pavojų 
nei kitur.

— ALT vykd. Komitetas, 
būtent - Dr. P. Grigaitis. A. 
Olis ir M. Vaidyla, be to, 
LAIC direktorė M. Kižytė ,Li 
etuvos išlaisvinimo reikalais 
lankėsi JAV Valstybės Depar 
tamente. Jie buvo priimti ir 
tarėsi su valstybės pasekret. 
L. Hendersonu, Pabaltijo kraš 
tų ir Rytų Europos skyriaus 
viršininku H. Vedeler, senato 
rium P. Douglas, kongreso 
nariais R. Maden, Bentley, 
Dood ir kt.

— Ką rodo sąjunginis biud 
žetas, TSRS Aukščiausioji 
Taryba Maskvoje priėmė są 
junginį biudžetą, kurio biudže

tinės pajamos siekia 59Q mili 
jardų rublių Iš jų Lietuvos 
respublikai skiriama vos vie
nas milijardas 655 milijonai. 
Išsyk pažiūrėti atrodo nema
ža suma, bet iš tikrųjų yra 
menka, nes rublio perkamoji 
galia šiemet dar labiau nus
muko. Šių dviejų skaičių su

veik 3 milijardai rublių. To 
dėl Lietuvai iš sąjunginio biud 
žeto turėtų tekti ne pusantro 
bet devyni milijardai rublių.

Šis faktas dar kartą ryški
ai parodo, kokios rūšies yra 
tas taip dažnai komunistų įta 
igojamas “rūpinimasis broliš
komis respublikomis”. Mask

Neperseniai Amerikos vice prezidentas Nixon lankėsi 
lotynų Amerikoje. Savo įspūdžius papasakoja preziden 

tui Eisenhoweriui.

gretinimas kiekvienam gali 
kelti pagrįstą įtarimą: dėl ko 
Lietuvai tiekmaža skiriama iš 
sąjunginio biudžeto? Juk vi
soje Sov. Sąjungoje yra 200 
milijonų gyventojų, todėl, pro 
porcingai imant, kiekvienam 
milijonui gyventojų, tenka be

va vieton 9 milijardų, kurie 
Lietuvai priklausytų pagal gy 
ventojų skaičiaus santykį, “nu 
kniaukė” pusaštuntų milijar
do rublių sau.

Naujojo metale gamyba.
Mokslas ir technika, besi

verždami į naują pažangą, vis 
daugiau ir daugiau atidengia 
pasauliui naujų «stebuklų». 
Dar visai neseniai buvo su
rastas naujas metalas, vadi
namas titanas. Dėl savo ypa
tybių šiuo metu jis laikomas 
«nuostabiu». Jis turi panašias 
ypatybes, kaip plienas, bet 
pusiau lengvesnis, yra sun
kesnis už aliuminiji'. bet dvi
gubai už jį patvaresnis aukš
tai temperatūrai. Dėl tų savo 
ypatybių jis labai tinka karo 
pramonei. Jo visa gamyba 
dabar ir suvartojama tik tam 
reikalui. Iš jo gaminami mo
torai, lėktuvai, ypač tankai.

Visą titano produkciją da
bar suima savo žinion krašto 
apsaugos žinyba, kasdieninių 
reikmenų gamybai jo tuo tal
pu nei nelieka. Dedamos įvai 
rios pastangos jo gamybai iš 
plėsti, patobulinti ir atpiginti, 
kad ateityje jo liktų ir kasdie 
nio vartojimo reikmenims.

Svarbiausia gamybos kliūtis 
yra ta, kad titanas sunkiai iš 
skiriamas iš rūdos Vieno kg 
gamyba dabar atseina 10 do
lerių. Įstaigos, kurios užsiima 
titano metalo tyrinėjimais, re 
miamos ir palaikomos viso
kiais būdais, kad tie surastų 
priemones atpiginti ir išplės
ti produkciją.

JAV 1948'metais titano te
buvo pagamiiita tik 3 tonos,

o pereitais metais jau 2241 
tona. Kad jo pareikalavimą 
patenkinti], tokia gamyba dar 
tėra tik lašas jūroje. Šiais me 
tais norima jo gamybą išplės 
ti iki 37,500 tonų.

Pirkliai išsiilgę laukia, ka
da krašto apsaugos žinyba 
atleis varžtus ir galima bus 
prekiauti titano metalu.

PRIE MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ SPAUDOS PLATINIMO 
STALO /Vila Zelina/ GALIMA UŽSISAKITI ŠIE

LAIKRAŠČIAI

Ar jau įsigijai rašytojos K. Pažėraitės idomq roma

na «Nusidėjėlė» ir jos novelių rinkini «Didvyriu Žemė»? Jej 

ne - nieko nelaukdamas kreipkis į Mūsų Lietuvos» redakciją

I
 Geriausias būdas sutaupyti šiais nepastoviais laikais yra 

dėti pinigą į nejudamą nuosavybę. Ilgai sau galvos 
nesukdamas įsigyk PIGIA KAINA, vos Cr$ 20,00 už me 
trą žemės, ILGAM ISSlMOKĖJlMUl, dešimt pro 

centų įmokant užperkant, patogioj ir gražioj vietoj,JARDIM DAS LAVRAS,
buvusioj fazendoj Lavras, vos už 9 kilometrų nuo Ribei 
rão Pires, prie Ouro Fino, arba Cž 16 nuo Suzano mies 
to. Sklypai įvairaus didumo, žemė tinkama daržinikys 
tei — chacara. Kreiptis vietoj pan savininką Balį Paber 
žį, arba Vila Zelinoj pas Vitą Tijūnėlį. Iš miesto eina

“ATEITIS” mėnesinis žurnalas jaunimui kaina metams 120 cr. 
“AIDAI” mėnesinis žurnalas ” ” 240 er.
“DRAUGAS” dienraštis ”, ” 400 cr.
“Darbininkas” dukart savaitėje ” ” 240 cr.
“Laikas” savaitraštis ” ” 120 cr.
“Lietuvių Dienos” ilustruotas mėnesinis ” ” 200 cr.
“Laiškai Lietuviams” mėnesinis” ” ” 80 cr.
“Mūsų Lietuva“ savaitraštis ” ” 100 cr.
“Eglutė” mėnesinis vaikams ” ” 120 cr.
“Skautų Aidas” mėnesinis jaunimui ” ” 120 cr.
“Saleziečiu Balsas” /kas trys mėn/ ” ” 40 cr.
“Žvaigždė” mėnesinis ” ” 80 cr.

Laikraščių prenumeratos primamos iki kovo menesio 20 d.
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Nori patogioj, gražioj vietoj, pamary — Praia Grande 
Įsigyti žemės sklypą?

Neužmiršk apsilankyti Suarão.

autobusai O^ro Fino pro pat minėtą nuosavybę.

Madeiras do Brasil

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 šala- 
esančių sklypų.

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

Daugiau informacijų «Mūsų Lietuvos redakcijoje
IUII||ll||ll||IHIII||lillll|||l||ll||ll||li||ll||ll||li||li||li||ll||ll||ll||ll||IU|ll||ll||ll||ll||il||ll||IIUIl||ll||ll||ll||ll|Hl||ll||lilllillll!lll||llllllllHUillllillll||llUII||ll|ll

PERES & PRANAS LTDA.
Importação — Exportação

Raštinė:- Av. Churchill, 94 - 11.o and. - sala 1110 
Rio de Janeiro - Fones: 52-0229 e 32-6265

Era Minas Gerais:
Peres & Cia. Ltda. - Leopoldina - R. Providencia, 71 

Jother Peres de Resende - São Pedro dos Feros
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REIKIA BALDŲ? KREIPKIS Į TAUTIEČIO

(Pabaiga iš 3 pusi.)

kevičiūtė Irena, Kisliūtė Van 
da, Misiūnaitė Genė, Čemer 
kaitė Birutė, Gudavičiūtė Gra 
žiną, Krutulytė Olga, Valei- 
kaitė Dalia, Valeikaitė Gie
drė, Valeikaitė Gražina, Rut- 
kauskaitė Aldona, Masiulytė 
Olga, Bliujutė Milda, Makuš- 
ka Petras, Štaudė Rimvydas, • 
Bratkauskas Robertas, Jūra 
Rimgaudas, Ivanauskas Euge 
n i jus, Štaudė Evaldas, Skur- 
kevičius Ernestas, Meškaus
kas Leonas. - Suaugusieji:- 
Genė Salomėja Teresevičie- 
nė - kilimai, Jeronimas Bliu- 
jus - sodyba, Juozas Skurke- 
vičius - šautuvas, Jankausko 
žagrė, Jonas Norbutas • akė
čios, Al Gorauskas - dėžutės 
Marija Gorauskienė - juostos 
ir megztukai, Jonas Kaseliū- 
nas - pjaustiniai iš faneros, 
Magd. Vinkšnaitienė - juostos 
ir lėlės, Veronika Skurkeviči 
enė - megztukai.

Daugiausia pasidarbavusios 
šeimininkės: Tėvų Komiteto 
vice-pirmininkė p. Ona Ada- 
mavičienė, p. Veronika Skur 
kevičienė ir p. Jankauskienė
Išvadoje galime tvirtinti, kad 

S. Paulo lietuvių kolonijoje 
yra dar idealistų žmonių, ku
rie stato tautinio susipratimo 
interesus ankščiau asmeniškų 
ambicijų, smulkių intrigų ir 
savinaųdos. Tu asmenų dė
ka Vila Belos lietuviškas at
žalynas neužmiršta savos kal
bos, susipažįsta su tolimos, 
niekada nematytos tėvynės Ii 
audies menu, darbais ir tradi 
Gijomis.

Patartina lietuviškajai visu 
omenei aplankyti parodėlę 
ir pasidžiaugii kukliu žmonių 
darbais.
Į parodos atidarymą atsilan

kė: Lietuvių S-gos pirm. J. 
Čiuvinskas, “Lituanijos” pirm- 
Z. Bačelis, iš Montevideo at
vykęs tėvas jėzuitas kun. V. 
Mikalauskas, kun. J. Šeškevi 
cius, “ Vargo mokyklos” ve
dėjas p. J. Lukoševičius ir 
gausus skaičius lietuvių visu- 
omeninkų iš V. Zelinos/ Moo 
kos, V. Belos ir/kitų São Pa
ulo miesto dalių.

oj. ‘ 11

Paroda Vila Beloje
Pereitą sekmadienį popiet 

Vytauto Didžiojo mokyklos 
rūmuose, Vila Beloje, buvo 
atidaryta sekmadienio popie 
čių lankytojų darbų parodėlė. 
Joje galima kas sekmadienį 
nuo 15 vai. ligi 18 vai. pama 
tyti įvairūs rankdarbiai, lietu 
viškais raštais išsiuvinėti, 
pjaustiniai iš faneros bei kiti 
vaikų darbai, o taip pat dar 
belių mokytojos p. Genės Te 
resevičienės darbo kilimai ir 
kiti įdomūs tėvų darbai.

Mieli Tautiečiai, prašome z 
šion parodon atsilankyti ir 
atsivesti vaikučius, nes bus 
aiškinama lietuviškų rankdar 
bių reikšmė.

Tėvų Komiteto Pirmininkas

Amadeu Cesar Machado - Nanuque, Minas BALDŲ SANDĖLĮ.
A F. DR. GIACAGLINI, 71-C — V. ALPINA. įj
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Jprindys & Čia
PARDUODA

Industria e Comercio de Calçados
J a a í

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS.
balso grynumas, skambumas

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

Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui

f Rastinės Darbai ir Teisiniai Patarimai ĮįĮ 
llll HH
«II _ llll

ll'i Natūralizacija, inventoriaus surašymas, išieškojimas UI,1 
llll skolų, persiskyrimai (desquites) nuomininkų išvary- 
llll mas, kriminalinė ir darbo teisė. ||U
l||l Darbininkams patarimai veltui. ,‘UI
nu nu
J||Į Galima kreiptis šiomis valandomis nuo 10 iki 12 vai. Įjįj 
Į||| ir nuo 16,30 iki 19 vai. j|||
DU nh

|||| Rua Roberto Simonsen, 13 -- 3.° — salas 306 - 310 Uil 
||į| (Senoji rua do Carmo ir kampas P-ęa Clovis Bevilaqua) UU 
l|il São Paulo Ii1,''
nu nunu =
0= — — — =■ 3±=r ■==• «=■ — _ —=r ■==• Ts=r -3==- ■==• ■==? •==? —=r •==■ •==• ■=— ==r ■==• -==■ ■==-

MEKANIKOS DIRBTUVE

s:

LEONAS VâRNAUSKAS
Telefonas (recados) 3-0707

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

Pardavimas grynais ir 
išsimokėtinai.

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.

■ ■
BU

ixhskrii 
iBtuam

hobi
RtãCIB

ĮKURTA 1890 METAIS

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

dažais ir pastele.

ARTHUR SCHMIDT
Priimami pakvietimai į namus — Senų portretu reprodukcijos 
RUA SÃO CAETANO, 447 -TEL. 4-5E76 - SÂO PAULO
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SPECIALYBĖ BATŲ: vyrams, moterims, 
panelėms, futbolistams, vaikams...

štaa Javaės, 719 - Sis Paulo

( JARDIM RIVIERA

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

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

SKAITYK IR PLATINK
«MŪSŲ LIETUVA»

Santo Amaro apylinkėje - nuėsta- 
baus grožio gamta sveikas klimatas, tik už \\
18 klm. nuo Praça da Sé, geras kelias, tarp y/ 
dviejų ežerų. Puiki proga dabar įsigyti žemės </\\ 
sklypą su mažu įnešimu ir ilgalaikiu išsimokėjimu 
— 100 mėnesių.

Reikalingų informacijų gauti tik pas vienintelį įgalio
tinį šias žemes pardavinėti mūsų tautietį Kaz\ Kmiliausk\, 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.

iilit|iiil|ii||ii||iillillii||iiipi||iilliilliilliilliiliiiliniiniiiiiiiiiui{]ii||ii||ii||iii|iiiiiiiiiii;ii||iiiiiiii;iiiii||ii||iiiiituii||iiiiiiiiiiiiiiii  tiiHiiii||iiiiii|iiiiiiiiiiiiiii||iiiiiiiii'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiii||ii|iniiiilHilliilinili>iiHiHi||iiilMilii^

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

AVENIDA DR. GIACAGLINI, 34-C VILA ALPINA

■ ■KBBiiaaaiiiniiiiaBBaaiiiiiisaiaiiiiiiiiDBaaiaiEiHaaniiaiiiiaaaiiaKBaasiiiitiBaBno'^cee 
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VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS 

L I N D O Y A

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINI OJAI

1KMÃCJ CAKRIIfKI ™.
Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, kurio 
puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau visi yra vien
balsiai pripažinę. Pabandykite, Įsitikinkite ir visa

dos naudokite!
DTTA DINO RTTRMQ. 7QÇ a 335 On™. Posto j AQR7 
TELEFONES s 5M019 e 51-2223 S Ã O PAULO
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— Šį sekmadienį kovo 13 
dieną po 9 valandos pamaldų 
šaukiamas mėnesinis MOKS
LEIVIŲ ATEITININKŲ SUSI
RINKIMAS. Prašomi daly vau 
ti visi ateitininkai, bus renka 
ma nauja kuopos valdyba. 
Kviečiami visi moksleiviai.

— Sekmadienį kovo 13 d. 
3 vai. po pietų Šv. Juozapo 
Mokykloje įvyksta tėvų (ku
rių vaikai mokosi Seselių 
Prančiškiečių gimnazijoje ir 
mokyklose), ir mokytojų susi 
rinkimas - aptarti svarbiems 
mokymo ir auklėjimo klausi
mams. Tikimasi, kad tėvai 
tokio susirinkimo reikšmę su 
pras ir kiekviena šeima bus 
atstovaujama. Susirinkime kvi 
ečiami dalyvauti taip pat tė
vai kurie turi kitose mokyklo 
se (gimnazijose - scientifikuo- 
se ir specialinėse mokyklose) 
besimokančių vaikų, jei yra 
suinteresuoti, kad jų vaikams 
būtų suorganizuotos lietuvių 
kalbos pamokos savaitgaliais.

— Šv. Juozapo Dieną 4 va 
landą po pietų Kryžiaus keli 
ai vaikams.

- Kovo 20 (sekmadienį) tu 
oj po “Graudžią verksmų’’ 
speciali konferencija-mergai- 
tėms.

Kovo 26 (šeštadienį) 8 valan 
dą vakare speciali konferen 
cija jauniems vyrams

— Kančios sekmadienį (ko 
vo 27) Kryžiaus keliai jauni
mui.

— “Graudūs verksmai” kiek

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

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI
NAUJANYB1Ų

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų, 
įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių- 
fogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t. t..

Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA
ISSIMOKEJIMUI.

Prie pat autobuso Nr. 93 sustojimo vietos.
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« Registrado no C. R. C. sob o n.o 551 =į

i Praça São José, 8 Sal. 1 e 2 - V. Zelina - S. Paulo g
| Aberturas de firmas 
g Encerramentos de firmas 
g Transferencias de firmas 
g Contrat. na Junta Comercial 
f Dis^at. na Junta Comercial 
g Emeritas Fiscais 
| Escritas Comerciais 
I HORÁRIO das

Viktoras Tatarūnas
vaidins Fedėjaus rolę.

vieną sekmadienį 6 vai vaka 
re.

-r- Kryžiaus keliai (lietuvis 
kai) penktadienį 7 vai. 30 min 
sekmadienį 5 vai. ir trečiadi 
enį 7 vai. 30 min. portugališ
kai.

— Šv. Mišios sekmadieniais 
ir šventadieniais pradedant ši 
uo sekmadieniu:

7 vai Šv. Mišios pamokslas 
portugališkai.

8 vai Šv. Mišios pamokslas 
portugališkai (vaikams).

9 vai Šv. Mišios Evangelija 
portugališkai, pamokslas lie 
tuviškai jaunimui.

11 vai. Suma-pamokslas lie 
tuviškai.

Kiekvieną šeštadienį 7 vai 
vakare Kristaus kančios pa
mokslai .

H

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

8 às 19 horas.

Jonas Bagdžius 
«Valkatos» režisorius ir vai
dins Valkatos rolę, ateinantį 
sekmadienį.

— Aldona Masytė kovo m. 
11 d laivu iš Santos išvyko 
Kanadon pas savo sužadėti
nį Juozą Aukštikalnį, su kuri 
uo sukurs šeimos židinį. New 
Yorke, pakeliui į Toronto pra 
leis keliolika dienų ir aplan
kys savo gimines. Aldona 
keletą metu buvo uoli L. K. 
Bendruomenės choristė, “M. 
L.” skaitytoja. Daug laimės 
Kanados žemėje linkime.

Bažnyčios darbams šią sa
vaitę aukojo:

Tatarūnų šeima Cr 2000.00 
(vienai stacijai), Jonas Maku 
sevičius Cr 1500.00, Pranas 
Ingaunys ir Antanas Meidus 
po Cr 1000.00. Po Cr. 500.00: 
Ona Lašinskienė-Tylienė, A- 
na Benkauskaitė. Po Cr 400 
Mario Betega, Anelė Lipienė, 
Boleslavas Jasenavičius* Mal 
dos Apaštalavimo (br.) Drau 
gija, Kazys Šlumba.

Ignas Vildžiūnas nupirko 
už Cr 2000.00 liktorius.

Aukotojams už aukas nuo
širdžiai dėkoju.

Kun. P. Ragažinskas 
Klebonas

Padėka
Visiems, 16 Vasario minė

jimo, įvykusio vasario 27 d. 
Mokoje, idetuvių Sąjungos 
Brazilijoje Naipuose, progra
mos dalyviams ir kitiems, 
kuo nors prisidėjusiems prie 
minėjimo surengimo, tariame 
nuoširdų lietuviška AČIŪ.

, 16 Vasario Minėjimo 
Komisija.

«M. L.» PRENUMERATO
RIAMS primename pinigus 
siųsti šiuo adresu:
Pe. P. Ragažinskas, Caixa 
postai 4118 - S. Paulo.

PRANEŠIMAS.

Pranešu lietuvių tėvų dėme 
siui, kad lietuvių kalbos pa
mokos V. Belos Vytauto Di
džiojo mokykloje vyksta šia 
tvarka: antradieniais ir penk
tadieniais nuo 2 - 4 vai.

Prašau raginkite vaikučius 
uoliai lankytis į šias pamo 
kas. Laukiu naujų mokinių.

Mok. Mg. Vinkšnaitienė.

Wntistas

Clínica Dentária Popular
“<São J mias Ota”

DIRETOR: Dr. Augusto Ribeiro Leite 
Praça Sâo José, 8 - salas 3 e 5 

Vila Zelina

Dentaduras — Pontes — Extrações — Obturações
DIURNA E NOTURNA

— LAPOS lietuviams prane 
šame, kad Lapos lietuviai ga 
Ii atsiimti laikraščius St. Sal 
džio krautuvėje, Rua Clemen 
te Alvares, 137.

- Kun. P. Ragažinskas po 
rai dienų šią savaitę buvo iš 
vykęs Paranos estadą.

Elena Šimonytė 
vėl pasirodys scenoje ateinan 
tį sekmadienį, veikale «Val
kata». Vaidins valkatos duk
ters rolę.

Vasazio 16 Rio de Jaaeize
Rio lietuviai paminėjo Ne

priklausomybės sukaktį sek
madienį vasario 13 d. iškil
mingomis pamaldomis, kurio
se dalyvavo vyskupas Dom 
Helder Camara, ministeris Me 
ieris ir gausus tautiečių bū
rys, bei civiliniu aktu Šv. Ce 
cilijos salėj. Gi vasario 16 
d. Lietuvos atstovas Dr. Mei- 
eris surengė priėmimą į ku
rį atvyko Vokietijos ambasa
dorius Fritz Oelers, Nuncija
us atstovas monsenhoras Fer 
rofino, Austrijos charge d’Af 
faires Chinatti, Latvijos min. 
Olins. Estijos konsulas Ast 
ir gražus būrys lietuvių per 
20. Promonininkas Pranas Zi- 
ezis, Rio org. atstovai ir p. U. 
Gaulienė atvyko su puošnio
mis gėlėmis. Buvo ir sveči
as iš São Paulo: Antonio de 
Almeida Filho, įžymus advo
katas ir Civilinės Aviacijos 
San Pauly steigėjas.

BRAZILIJOS VYRIAUSYBES 
ATSTOVAI .LIETUVOS 
ATSTOVO PRIĖMIME

Ministerį Meieri pasveikin
ti Prezidento Caie Filho var
du atvyko ministeris Jobim, 
o Užsieniu Reikalų ministério 
vardu Diplomatinis introduk- 
torius Gracie Lampreia. Visų 
svarbiųjų Prezidentūros ir 
Užsienių Reikalų ministeri
jos departamentų direktoriai 
atsiuntė sveikanimo korteles, 
viso 14. Telegramomis svei- 
kinino krašto apsaugos minis 
terís Teixeira Lott, kancleris 
ambasadorius Raul Fernardes 
ministeris Jose Linhares Vy
riausio Tribunolo pirmininkas 
Minas Gerais gubernatorius 
Juscelino Kubitschek ir kt. 
EGauta 24 telegramomis svei 
kinimai iš Rio de Janeire re 
ziduojančiu svetimų valstybių

atstovų, iš 
nuoširdus:
Nuncijaus
Equadoro,

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

Venezuelos, Uru
guayans, Belgijos, Graikijos 
ir Haiti ambasadorių.

RADIO APIE LIETUVA
Radio Ministério da Educa

ção e Cultura Radiofonas Va 
sario 16 d. 20,3d v. skyrė vi
są pusvalandį Lietuvai pager 
bti Kalbėtojai, cituodami iš
traukas iš LITUANIA ILUS
TRADA sukūrė gražų senos 
lietuvių tautos paveikslą, la
bai gražiai supindami su dai
nomis: Kur bėga Šešupe, veli 
avos iškeltos plakas, baltos 
gėlės, Jūreivių maršas, vasa
rio 16 d. giesmė bei Malda. 
Pasiutinybė pateikė Radiofo
nui plokšteles gamintas San 
Pauly ir Buenos Airese.

SPAUDA
Visa svarbesnioji Rio de 

Janeiro spauda paskelbė Ne
priklausomybės šventės pro
gramą, o dienraštis O GLO
BO išspausdino Lituania liūs 
trada viršeli per dvi skilti, 
keliolika eilučių labai išgir- 
damas knyga, pavadindamas 
ją preciozišku dokumentu.

PLATINKIME
Rifos bilietus, nes arti 19 d. 
kovo loterijos diena. Pelnas 
skiriamas bažnyčios darbams

LAIŠKAI.

Šarūnas V. A braitis, Meldu- 
tis Laupinaitis, Antanas Ru
dys, Jurgis Matiekaitis.

HMMKSH
— VILA BELOJE «Mūsų 

Lietuvą» galima gauti Kaz
lausko restorane, Verbenas ir 
Saudades gatvių kampas.

MIELI LIETUVIAI!

Artinantis maudymosi sezo 
nui ir esant laisvų kambarių 
kviečiame visus atvykstan
čius i Santos poilsiui apsisto 
ti pas Steponaičius. Galima 
gauti kambarį su maistu ir be 
maisto. Privažiavimas automo 
biliu labai patogus, gatvė 
naujai išgrįsta.
Adresas: Rua Godofredo Fra
ga, 173 — Jose Menino

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

m:
RETA PROGA!

Išsinomuoja namas su dide 
lia krautuve (5x9, 50m) tris 
kambariai, virtuvė, gera vieta 
del maisto produktu krautuves 
Netoli Seselių mokyklos. Tei 
rautis Rua įjRodamonte, 21 ar 
P-ęa S. Jose, 8 s/1 2.

■HMMH
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