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Prancūzija Patvirtins Pary
žiaus sutarti.
Prancūzijos parlamento Už
sienio reikalams ir finansų
komisijos pasisakė, be patai
sų už Paryžiaus ir Londono
sutartis, j kurias Įeina Vokie
tijos apginklavimas ir Saaro
krašto klausimas. Kovo m.
22 d. prasidės Prancūzijos
parlamente diskusijos minė
tais klausimais. Spėjama, kad
parlamentas sutartis patvir
tins.
Prancūzija iš anksto buvo
Įspėta, jei ji minėtų sutarčių
nepatvirtintų, tai ji būt palik
ta nuošaliai nuo didžiųjų poli
tikos reikalų.
Jos, kaipo pirmaeilės paša
ulio valstybės vietą, užimtų
kuri kita valstybė.

Anglijos darbo partija
Iš savo eilių pašalino Beva
ną, kuris nenorėjo pasiduoti
partijos disciplinai bei užim
tai politikos linijai.
Jo likime» bus sprendžia
mas partijos atstovų su važia
vimo spaliaus mėnesį.

MARÇO

19

VIII METAI

D.

strategines sprausminiams lėk
tuvams medžiagas. Jis turėjo
praplaukti pro Formozą, kur
jį Kinijos nacionalistai rengė
si sulaikyti. Tai galėjo duoti
progos kilti didesniam konfli
ktui, ginkluotam susirėmimui
Amerika norėdamą to išveng
ti, per savo konsulą Suomi
joj susitarė su laivo kompani
ja ir nupirko prekes,.kurias
įsakė iškrauti Singapūre.
Laivas į ten ir pasuko ir tuo bū
du buvo pušaiinta proga tarp
dviejų Kiniją konfliktui kilti.

Mazlietuviu Vyr. Rezisten
cijos Organas Uz Vliko Pa
likimą Europoje

Š m. kovo 5 ir 6 d. d. bu
vo Mažlietuvių Rezistencijos
vyriausio organo posėdis Muenchene. Pirmininkavo E. Si
monaitis. Be jo, dalyvavo vice-pirmininkai A. Puskepaiai
tis ir M. Gelžinis ir nariai V.
Endrikaitis ir Subaitis, o kovo
6 d. - ir V. Banaitis. E. Simo
naičiui referavus apie savo
darbus VLIKe, Mažlietuvių Re
zistencijos vyr. vadovybė jam
1) pareiškė vi
sišką pritarimą ir juo pasiti
kėjimą, 2) padėkojo už tvirtą
laikymąsi ir ryžtingus spren
dimus VLIKe, 3) laikantis
Prezidiumo nutiestų svarbiau
siųjų politinių gairių, 4) kaip
ir iki šiol, jpareigojo daryti
VLIKe drąsius, ryžtingus ir
aiškius sprendimus.
Antruoju punktu buvo svars
tytas Mažosios Lietuvos Tary
bos - vyr. mažlietuvių rezis
tencinės organizacijos būsti
nės klausimas. Nutarta: “kol
sąlygos leidžia -r būstinę pa
likti Vokietijoje”. Paskum bu
vo taip pat pasisakyta ir
VLIKo būstinės reikalu. Ir
čia buvo priimta rezoliucija,
kurios pabaiga taip skamba:
“VLIKas neturėtų apleisti čia
Europoje, o ypač Vosietijoje
gyvenančių lietuvių, bei ture
tų dar daugiau Europoje sti
printi savo veiklą ir joje pa
silikti”.
Dėl Tautos Fondo nutarta
Mažlietuvių Rezistencijos vyr
vadovybės vardu pareikšti pa
dėką Tautos Fondui, kuris re
mia mažlietuvių veiklą.
Mažlietuvių Rezistencijos
vyr. vadovybė kreipiasi į M.
Braką, kad jis apsiimtų jai a
teityje atstovauti VLIKą suda
rančių politinių grupių pasita
rimuose.
Išsamesnis pranešimas bus
paskelbtas netrukus išeinan
čiame “Keleivyje”, mažlietuvių organe.
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St. Kubiliūnas
Komiteto Sekretorius
St. Meilūnas . '
Iždo Globėjas

Kun. P. Ragažiaskas
Vice-Pirmininkas
A. Žibąs
Technikinis Patarėjas

Lietuviškos mokykks žodis

visuomenei.

— Brazilijoj yra jaučiami
krizės ženklai. Bav. Šao Paulyje statybos siais metais yra
sumažejusioe 40 procentųStatybos medžiagos kainos,
numatoma, netolimoj ateityje,
kris.
— Doleris šią savaitę lasvoj
rinkoj pasiekė net 93 kruzeirus.
S. Paulo estado parlamento
pirmoninkų yra išrinktas An
drė Franco Montoro. Rinki
mus laimėjo opozicija.

.

Formozos sala, kaip matome yra svarbus strateginis punktas.
Iš čia galima kontroliuoti laivų judėjimą Japonijon Korejon,
į Filipinus, Indoneziją, Australiją. Už tat Amerika ir yra su
interesuota, kad Formoza nepatektų į komunistų rankas.
ti pavardė koki šiandien yra
Jaltos sutarties
Lietuvos “ministerial”), kad
Lietuva ligi 1 d. kovo mėne
kaikurios ištraukos Vašingto sio Įteikė tiktai 26 procentus
ne jau paskelbtos. Yra žino mėsos. 45 procentus pieno ir
ma sutarties dalis liečianti 56 procentus kiaušinių. Bene
Rusijos karą su Japonija. Kai diktov asmeniškai kaltina
Amerika dar neturėjo atomi
“ministerį” Kunchin ir jo
nės bombos, karas su Japoni pagalbininkus, kad jie yra
ja buvo pats didysis rūpestis. kalti, kad programa nėra iš
Ruzveltui buvo svarbu į Ja pildyta. Įsako kuo skubiausiai
ponijos karą Įtraukti Rusija. programą išpildyti, reiškia li
Už tat Stalinas iš Ruzvelto epia atimti iš Lietuvos žmo
išsiderėjo visokių lengvatų.
nių paskutinį duosnos kąsnį
Atrodo, kad Ruzveltas tai pa ir atiduoti maskoliams. Bet
darė spaudžiamas kariuome iš kur paimti? Juk Lietuvoj
nės vadovybės, kuri reikala žmonės nieko neturi. Viskas
vo kad Rusija tučtuojau sto sukolchozinta. Štai tau ir ro
tu karan. Reikia manyti, kad jus. Kad “plačioje tėvynėje”
greitu laiku bus žinoma dau negerai rodo ir tas faktas,
giau iš tos nelaimingos sutar kad rusai nori pasikviesti Aties.
merikos agronomus, kad juos
pamokytų kaip reikia tvar
kyti žemės ūkį.
Maskoliai Apiplėšia
Gyvenimas rodo, kad komu
Lietuva
nistinė praktika nėra žmoni
jai ne tik vergiją, bet kartu
Komunistinėj Rusijoj visi ir badą. Rusija geriausias pa
planai nuėjo velniop. Nė patys vyzdys, kur komunizmas gy
Kremliaus diktatoriai ir jų vuoja jau 37 metai.
spauda neslepia, kad Rusijoj
trūksta maisto. Kolchozų sis
tema kraštą privedė prie ba Laivas “Aruba” pasu
do. Numatyti planai niekur
ko Singapūro link
neįvykdimi. Štai pavyzdžiui,
kad ir naujas žemės ūkio min steris h an Benediktov la
Jau keletą dienų dėmesys
bai smarkiai užsipuolė paver buvo nukreiptas Į Suomijos
gtosios Lietuvos žemės ūkio prekinį laivą “Aruba”, kuris
“ministerį” Kunchin (jau pa koministinėn Kinijon vežė
Lietuvos nacionalinė
M.Mažvydo biblioteka

— Brazilijos vyriausybei fi
nansiniai ir ekonominiai kra
što reikalai kelia didžiausio
susirūpinimo. Krašteyra didži
ausias trūkumas svetimos va
liutos Brazilija daugiausia
svetimos valiutos, dolerių, iš
leidžia žibalo, gazolino ir kvi
ečių pirkimui. Kai bus atida
ryti savi naftos šaltiniai ir
kai šalia kavos plantacijų
siūbuos kviečių laukai, Bra
žili ja nejaus svetimos valiu
tos trūkumo ir jos pinigo ver
tė bus pastovi.

Padėka
Lietuvos Parodai Ruošti Ko
įritėtas, baigdamas savo vei
klą, nuoširdžiai dėkoja visi
ems Komisijų nariams už pa
sišventimą ir darbą ruošiant
parodą, laikraščių redakci
joms už talkininkavimą spau
dos bare, visiems budėtojams
(oms) už kantrybe pašvenči
ant savo darbo ir poilsio va
landas budėjimui parodoje, ir
visiems geros valios lietuvi
ams, kurie eksponatais ar
materialiniu atžvilgiu prisidė
jo prie šios Istorinės Parodos
suruošimo ir jos išlaikymo.
São Paulo, 1955 m. vasario
mėn. 17 d.

Konsulas A. Polišaitis
Lietuvos Parodai Ruošti Komi
teto São Paulyje Pirmininkas

*
Šiemet S.eserų Prančiškiečių vedamose mokyklose (įs
kaitant ir gimnaziją) buvo su
registruota 186 vaikai, kurie
būtų galėję ir turėję lankyti
lietuvių kalbos pamokas. De
ja šiandien reikia konstatuoti
liūdną faktą, kad jas lanko
ne visi. Dalis vaikų greitai
pradėjo pamokas apleidinėti,
teisindamiesi, kad jų tėvai ne
nori, kad jie lankytų Buvo
bandyta išsiaiškinti lankantis
Į namus. Tačiau toli gražu ne
visur pasiekta teigiamų rezul
tatų Dažniausiai tėvas ar
motina nesigėdija pasakyti,
rodydamas į mažametį vaiką,
“Jis arba ji nenori, mes neno
rime versti”. Būdinga, kad
trūksta vaikų ir tokių tėvų,
kurie plačia burna kalba apie
patrijotizmą ir garsiai nurodi
nėja kitiems jų tautines pa
reigas. Jei tėvai savo vaikų
lietuviškumu nesirūpins, tai
jų neatlietuvins ir pamokų
lankyti neprivers nei mokyk
los vadovybė, nei mokytojai.
(Toks vaikas drįsta mokyto
jui, jį sulaikiusiam bėgant iš
lietuviškos pamokos, duoti ir
labai akiplėšišką atsakymą,
nes žino, kad su tėvu už jį
atsiskaityti nereikės ) Ir mums
šitokio tėvų nusistatymo aki
vaizdoje, nieko kito nelieka,
kaip pasinaudoti Kristaus pa
tarimu numirėlius palikti lai
doti numirėliams ir rūpintis
gyvaisiais. O rūpintis, ačiū
Dievui, dar yra kuo Yra še
šios lietuviškos klasės ir su
dideliu pasišventimu dirba 8
mokytojai. Mokykla turi vado
vėlius, kuriuos didele dalimi
per p. Konsulą Pohšaitį gavo
iš VLIKo nemokamai, reikė
jo apmokėti tik persiuntimo
išlaidas. Mokykla naudojasi
visokeriopa kun. Klebono ir
Seserų Pranciškiečių globa
ir parama. Praeitą sekmadie
nį buvo tėvų susirinkimas (da
lyvavo 70), kurs taip pat pa
rodė, kad daug tėvų yra jau(pabaiga 6 pusi.)

NEPRALEISKITE PROGOS PAMATYTI

:

“VALIUW”

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.
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MŪSŲ LIETUVA

Kas vyksta Sovietu Rusijoje?
Iš JAV spaudos balsų rašo E. atstovas JAV se
Laisvoji Vakarų
spauda
Europoje ir JAV pastaruoju
metu vis labiau kelia reikalą
susidomėti dabartine Sovietų
Rusijos padėtimi. Tiek pačio
je Rusijoje, tiek jos pavergtu
ose ir satelitiniuose kraštuose
šiuo metu vyksta rūgimas,
matyti eilė nepasitenkinimo
žymių, pastebimi įvairūs tru
kumai, stinga susikonsolidavimo ir aiškios linijos paties
Kremliaus viršūnėse. Vasario
8 d. įvykdytas Maskvoje Malenkovo nušalinimas ir valdži
os perėmimas į Bulganino Chruščiovo rankas bei vis dar
stiprios įtakos turinčio Molo
tovo švaistymasis aštriais žo
džiais “agresinių” JAV bių
adresu turėtų reikšti, kad S.
Rusijoje dar tebevyksta nesu
tarimai dėl reikalingos linijos
Vakarų atžvilgiu. Drauge atro
do, kad šiuo metu bus paėmu
si viršų toji kryptis, kuri rei
kalauja greičiau “susidoroti”
su “kapitalistinias Vakarais”
bent laikinai jų požiūriu de
monstruoti kumščio politiką,
kad tuo būdu TSRS gyvento
jų dėmesys būtų nukreiptas
nuo vidaus sunkumų į taria
mą iš svetur kylančią grėsmę
Sovietams. Taigi, tai sakytų,
kad šaltojo karo fazė dar bū
sianti paaštrinta. Visa tai, be
nt lietuvių akimis, artina nei
švengiamą tretįjį kara.
Vašingtono sluogsnių nuo
mone, šiuo metu betgi neten
ka laukti santykiuose tarp
Rytų ir Vakarų žymaus paaš
trėjimo. tačiau dabartinio ti
krojo Rusijos diktatoriaus Ni
kitos Chruščiovo bei karių
atstovo-premjero N. Bulgani
no veiksmai teks sekti su dar
didesniu dėmesiu. Numatomas
Maskvos artėjimas su Peipingu esąs laikomas svarbiu vei
ksniu. Manoma, kad artimiau
siu laiku turės galutinai išry
škėti ir Tol. Rytų Azijos pa
dėtis su Formozos, kaip svar
blausios nesutarimo rakšties,
vaidmeniu pirmoje eilėje Ir
JAV politiniai sluogsniai ma
no, kad Taičeno salų evakua
vimas tenka laikyti pozicijų
užleidimu komunistams, tači
au nemanoma, kad tektų da
ryti nuolaidų dėl Formozos.
Neleidžia gyvybiniai JAV stra
teginiai interesai. Iš kitos pu
sės ir giliau galvojančių ame
rikiečių nuomone, negerai,
kad JAV dažnu atveju per
daug turi atsižvelgti į savo
sąjungininkus, jų spaudimą
ne tik politiniais, bet ir gry
nai kariniais reikalas. Tas
JAV nepriklausomos linijos
varžymas laikytinas neigiamu
reiškiniu, ypač kai Eisenhoweris pastaruoju metu ir yra
parodęs žymiai didesnio ats
parumo komunistams (krašto
vidaus politikoje ir santykiau
jant tarptautiniame gyvenime),
kaip savo metu prez. Trumanas.
Visa JAV spauda pastaruo
ju metu vis dažniau prakišda
vo mintį, kad Chruščiovas tu
rėsias išstumti
Malenkovą.
Tai pagaliau pasitvirtino va
sario 8 d. Toji spauda, ypač
iš dienraščių “N. Y. Times”,
o iš žurnalų - Vašingtone lei
džiamas savaitinis “US News
- World Report”, šių metų
pirmaisiais mėnesiais gretino
Vakarų ir sovietinių kraštų
padėtį. Minėtojo “Report” žo
džiais, už gelež. uždangos
dabar stebime įvairrus sun
kumus. žengimą net į gilesnę
depresiją, kai tuo tarpu Va
karų valstybės, ypač esančios
Europoje, past, metu tiesiog
gali pasigirti ūkiniu ir kt. žv
dėjimu. Pagaliau, tiesą sakant,
ir Maienkovas savo ‘‘gulbės
giesmėje”, žodyje, perskaity

tam ne jo, bet kitų turėjo
prisipažinti padaręs įvairių
klaidų praeity, esant trūkumų
žemės ūkyje ir pan. O JAV
spauda dar prieš Malenkovo
nušalinimą jau rašė, kad Sovie
tuose įsivyravęs chaosas, ir
tai turėsią privesti prie katas
trofos. Visi Sovietų planai,
kaip paprastai, nueina vėjais.
Ne tik pačiuose pavergtuose,
bet štai ir jų satelitiniuose
kraštuose nusiskundžiama trú
kūmais mitybos srity, žemės
ūky. Drauge auga nepasiten
kinimas ir sovietine tvarka.
Ir seniau, ir vasario 8 so
vietai su dideliu iškilmingumu

darbą.
Ir Rusijoje komunistų sant
varkos ‘'utopijoje” blaškyma
sis neina ir neis gyventojams
j naudą. Pasūkis sunkiosios
pramonės pusėn neatneš gy
ventojams gerovės. Grūdų kri
zę Chruščiovas dar neseniai
buvo paneigęs, bet, Maleukovo graudus prisipažinimas dėl
trūkumų žemės ūkyje atsklei
dė ir oficialiniai susidariusią
padėtį.

PARUOŠIA REPATRIJUOTI
VOKIEČIUS

Vokiečių spauda skelbia,
kad norintieji išvykti j Vokie
tiją Klaipėdos krašto vokieči
ai turi surašyti tam tikrus bla
nkus, atsakydami į 22 klausi

Dr. Hoim Bhabha, Indijos atominės energijos komisijos pir
mininkas, kalbasi su William Hall, vienu žymiausių Ameri
kos mokslininkų, New Yorke.

piešia bei vaizduodavo savo
gyventojans būsimą gerovę,
gerą gyvenimo standartą, tie
siog utopinę ateitį. Girdi, žiū
rėkite į Vakarus - ten padėtis
blogėjanti, ūkinis skurdas, o
JAV slekanti į depresiją. Ta
čiau pasirodė visai kitas vai
zdas. Vakarai ūkiškai žymiai
atkuto, ir daugely V. Europos
kraštų gamyba pakilo daugi
au kaip 50% palyginus su
1939 m. padėtimi. O JAV, k u
rios ūkinio smukimo Sovietai
trokšta jau seniai, štai gali
girtis nuolat augančia gerove.
Pramonė, prekyba kyla, didė
ja dirbančiųjų skaičius, gyve
nimo standartas dar vis kyla.
Gerovę reiškia ir numatomi
paskirti bilijonai dol. naujų
automobilinių dalių statybai
per ateit, dešimtmetį.Vis dau
giau amerikiečių šeimų jau
nepasitenkina vienu automobi
liu ir perkasi po kitą, jau ne
kalbant apie augančią televi
zijos aparatų, skalbimo maši
nu ir kt. patogumų gamybą.
Depresijos pažymių JAV nė
ra ir greit netenka laukti. Jei
yra kiek infliacijos reiškinių,
tai juos valdžia lig šiol sėk
minga! nugali.
Kas aplanko satelitinius
kraštus, bematant pastebi di
džiulį skirtumą.
Trūkumai,
net bado reiškiniai jau ne vi
enam bado akis. Niekas iš tų
kraštų gvventojų nemato ge
rovės ir su pavydu stebi gy
venimą Vakarų valstybėse.
Tai matyti ir iš įvairiais keli
ais atėjusių laiškų laisvąjį žo
dį skelbiantiems radiofonams
Vakaruose, Tiesa, atskiri sa
telkiniai 'kraštai žymiai pakš
lė vieną ar kitą gamybą, ta
čiau didžioji prekių, pagamin
tų gėrybių dalis, užuot likusi
krašte, išvežama į sovietinę
“gerovės” šalį. Sabotažo reiš
kiniai tuose krantuose nuolat
auga, kartais sunku suvaldyti
darbininkų vengimą ateiti į

mus. Rašoma, kad būsią išlei
sti tie, kurie turi Vokietijoje
savo vaikų. Prieš Naujus Me
tus Klaipėdoje buvo tokios
kainos: i litrą pieno reikėjo
mokėti po 3 rub., vienas kg
kiaulienos kaštavo 18-20 rub.,
svaras sviesto 16-17 rub. etc.
Žmonės daugiausia valgo mar
gariną Apskritai, krautuvės
Klaipėdoje yra tuščios. Jose
esama nebent tokių daiktų,
kurie žmonėms nėra reikali
ngi Šaltas ir lietingas oras
gyventojams labai trukdė sui
mti derlių. Per visuotinį sau
lės užtemimą visi darbai buvo
nutraukti.
Tačiau pats vokiečių repą
triavimas iš Klaipėdos krašto
pastaruoju metu kažkodėl įs
trigęs ir toliau
nebejuda.
Bent nieko negirdėti, kada
toji repatriacija bus iš tikro
pradėta ir kuriuos norinčių
išvykti į Vak. Vokietiją gyve
ntojų sluogsaius ji apims.

1955 m. kovo 19

Ona Sadauskaitė

Mane sugundė šalčiai vasario, —
Man sniege meilę rašė.
Vėliau gegužis žiedais dabintas
Širdies manęs paprašė.

Kalnai, pakalnės kilimus audė,
Žydėti medžiai noko.
Mudu, apsvaigę savąja laime,
Klaikaus negirdėjome juoko...
Į mano širdį takus išmynus,
Meilės gija nutrūko.
Išgėrus vyno seniausio rūsio,
Reik laimės griuvėsiuose klūpot.

Kodėl sugundė šalčiai vasario,
Gegužis, mylimos lūpos?
Kodėl širdyje palikus skausmą
Meilė į laimę suklupo?..

landų, kad galėtų reikalingiau
sius dalykus įsigyti. Pvz. Mas
kvos darbininkas, norėdamas
įsigyti vilnonį kostiumą, turi
užsid’rbti 1.100 rublių, arba
turi dirbti 47 dienas, Vadina
si, jis turi dirbti 16 kartų ii
giau, kaip New Yorko darbi
ninkas. Maskvietė darbiniu
kė turi dirbti 22 dienas, kad
galėtų Įsigyti vilnonę suknelę.
Tuo tarpu niaujorkietei dar
bininkei pakanka 21 valandos.
Vyriškiems marškiniams nu
si pirkti Maskvos darbininkui
reikia dirbti 22 kartus ilgiau,
kojinėms - 10 kartų, batams
- 12 kartų, apsiaustui - 14 ka
rtų, kaip New Yorko darbi
ninkui. Panašiai ir dėl maisto.
Ruginei duonai užsidirbti dar
bininkas turi dirbti du kartus
ilgiau, bulvėm? - 6 kartus,
jautienai - 5 kartus, kiauši
niams - 8 kartus, sviestui 10 kartų, cukrui - net 26 kar
tus kaip New Yorko darbiniu
kas.
Kodėl okupantų padlaižiai
nepaskelbia, kiek pavergtos
Lietuvos darbininkas turi dirb
ti, kad galėtų įsigyti reikalin
gų sau daiktų? Jis niekad
nepaskelbs, nes bijo dar la
biau susikompromituoti. Ta
čiau žmonės ir taip gerai ži
no, kad tokio sunkaus, tokio
skurdaus gyvenimo ir tokios
baisios priespaudos, kokią ko
munistai užkorė, niekad nie
kur nebuvo ir dabar nėra.
Tik laisvę atgavę galės pa
vergtieji geriau, kultūringiau
ir maloniau gyventi, patys

tvarkytis savo gyvenimą kaip
norėdami.
Lietuvių padirbtus namus
pardavinėja kaip arbūzus. Pa
vergtieji lietuviai gerai žino,
kad jokios paramos nei taria
moji «didžioji rusų tauta», nei
«broliškos res ublikos» nei
jiems nei Lietuvai neteikė ir
nesiruošia teikti. Atvirkščiai,
«plačioji tėvynė» Lietuvą ir
juos pačius nuolatos apgrobinėja. Į kur Lietuvos išplėšti
turtai ir iš mūsų tautiečių pa
grobto darbo vaisiai gabena
mi, gerai parodo kad ir «Sovetskaja Litva» sausio 23 d.
įdėtas žemėlapis. Šiemet Lie
tuva apgrobiama ypatingai.
Pvz. tik per pirmąsias sausio
mėn. 20 dienų jie iš Lietuvos
į «plačiąją tėvynę» išgabeno
vien miško medžiagos 2.700
vagonų ir 1.500 vagonų suren
kamųjų namų. Ar tai ir visa
kontribucija iš Lietuvos «pla
čiajai tėvynei»? Kur tau! Vien
tik per pirmąjį šių metų ket
virtį okupantai iš Lietuvos kė
si naši išgabenti 30.000 vagonų
miško medžiagos tame skai
čiuje 11.000 vagonų surenka
mųjų namų,bendrai per 300000
kvadratinių metrų ploto. Va
dinasi, tiek namų, kad juose
bus vietos laisvai apsigyventi
4.000 šeimų. Čia duotas tik
vienas būdingesnis pavyzdys
okupantų plėšikiškumai pa
vaizduoti, o panašių pavyz
džių yra daugybė. Tačiau ir
paminėtasis aiškiai rodo, kaip
ta vadinamoji «didžioji rusų

(pabaiga 3 pusi.)

DARBININKU UŽDARBIS ANAPUS GELEŽINES UŽ
DANGOS.
Pulkai okupantų paleistų
melagių tiek toli nuėjo, jog
išdrįso taukšti, esą, dabartį
nis gyvenimas po okupanto
slegiama letena esąs geresnis
už tą, kokį lietuviai turėjo
laisvoje Lietuvoje gyvendami
Kai kurie netgi pasakojo, kad
okupacijoje jau geriau gyve
narna net kaip Amerikos žmo
nių, nors pavergtos Lietuvos
darbininkas sunkiau dirba ir
mažiau uždirba ne tik kaip
Amerikos, bet ir už Maskvos
darbininką. Šis pavyzdys ge
r.ausiai parodys, kiek New
Yorko ir Liek Maskvos darbi
cinkas turi dirbti nienų ir va

Specialios vadovės lankantiems Jungtinių Tautų Organizaci
ją (New Yorke). Vadovių sąstatą sudaro 69 vadovės- Ten
galima susikalbėti 20 kalbų. Lankytojams jos duoda reikalin
gus paaiškinimus. Viso Jungtynių Tautų Organizacijos Rū
mus yra aplankę du milijonai lankytojų.
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pusi. 3

Pasekime ju pėdomis
Netoli nuo São Paulo yra
toks miestelis, Jundiai vadi
namas. Nors miestelis mažy
tis, gyventojų skaičius bene
50 kartų mažesnis, negu sos
tinėje, bet kaipo pramonės
punktas, skaitomas ketvirtoje
vietoje S. P. estadoj®. Šiaip
miestelis jaukus, švarus, ra
mus ir sveikoje vietoje įsiku
ręs, tarp kalnų apaugusiu
eukaliptais. Beto čia yra ir

mu, dėjo centelį prie cente
lio, įsigijo žemės, namą, vie
nas kitas net nuosavą dirbtu
vę, tai ir viskas. Dauguma
jų dar ir šiandie dirba vietos
fabrikuose. Atseit tas pat,
kaip ir čia «sostinėje». Bet
tai dar ne viskas. Turiu iškel
ti dar vieną faktą, kuris pra
ėjo kažin kaip negirdomis. Ir
tai dėlto, kad jie dirba nesi
girdami, nesiafišuodami.
Lapkričio 20 d. 1948 met.
buvo įkurta Lietuvių Bendruo
menė Jundiai! Valdybon bu
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§ 10. Esant reikalui likvi
duoti Jundiai B-nės skyrių
jos visas turtas pereina Pašau
lio L. B-nės Centrui. Tai ir
viskas.

Benys Rutkūnas

Daugiau, man rodos,
nieko netenka pasakyti.
turi akis, — težiūri. Kas
ausis, — te klauso. Kas
protą, — te supranta.
Taigi: vivos vobo!
Pasekime jų pėdomis!

čia
Kas
turi
turi

K. K. Lizdeika

I Toli.
Kai glūdi tyla susimąsčius
naujų palangių daržuos,
aš rymasty skausmo bekraščio
it paukštis į tolį veržiuos.

Per žemę vaišingą keliauju
susemti gyvybės lašų —
ir varpų nunokusių saują
Praamžiaus vainikui nešu.
Myliu aš alsuojanti dangų,
gražuolį dienų ir naktų —
jis žydi ir dega, ir žvanga,
kaip mano troškimai — platus!

Giesmė vyturėlio pabudus
išgvildo žalumą laukų
ir prikelia miegančius grūdus
skambiuoju verdenių juoku.

1. Ar žinai, kad... Afrikoje kalbama nemažiau 700 kalbų?
2. Lenkijos komunistai naudoja virš milijono skaptų agentų, kad laikyti gyventojus nuo. atinėje baimėje ir netikrume.
; 3. Nėrimo rekordas vieno nėriko, su deguonio celinderiu, yra 350 pėdų.

vynuogių kasmetinės parodos,
kurios įvyksta bene didžiau
siame Brazilijos staoijone.
Šia proga negaliu nepastebė
ti, kad pirmąją parodą papuo
šė keliasdešimt didžiausių me
niškų foto - nuotraukų iš vinicijų kultūros, kurias padarė
tautietis fotografas meninio
kas Kazys Vosylius (dabar
turi savo atelje Čampine).
Bet šio straipsnio užduotis
nėra pats miestelis, jo trum
pas aprašymas turi patarnau
ti kaip ir rėmai mūsų tautie
čių kolonijai, kuri čia seno
kai įsikūrus. Kolonija irgi ne
didelė: mažus ir didelius sus
kaičius gautume 60 skaitlinę.
Jų tarpe gal priskaitytum 10
naujai atvykusių, kiti jau prieš
20 metų įsikūrė. Taigi šita
saujelė tautiečių, kada vyko
pirmoji rinkliava Tautos Fon
dui sudėjo net 2.000 kruzeirų,
gi S. Paulo kolonija 11.000 kr.
Jeigu pasakysime, kad S. Fau
lyje yra 100 kartų skaitlinges
nė kolonija, tai turbūt sukly
sime, nes ištikrųjų ji dar skai
tlingesnė. Bet tiek to. Tegul
bus 100 kartų. Taigi klausi
mas kyla, kiek sanpauliškiai
privalėjo ir galėjo suaukoti?
Nepamanykite, kad jundiejiš
kiai yra kokie milionieriai,
kapitalistai. Nenoriu aš mažin
ti ju turtų, bet atrodo ir jie
yra tokie pat «vargo pelės*,
kurie savo darbštumu, taupu
(Pabaiga iš 2 pusi.)

tauta ir broliškos respublikos»
Lietuvai paramą teikia.
Krašte jokia medžio medžią
gos prekyba neparduoda ne
tik miško medžiagos namams
pasistatyti, bet net lentgalio
seniesiems pasitaisyti, tuo tar
pu lietuvių padirbti namai
«plačiojoje tėvynėje» laisvai
pardavinėjami, panašiai, kaip
arbūzai. Pav. «Sovetskaja Litva» sausio 25 d. paskelbtos
plačiosios tėvynės statybinių
medžiagų pramonės minister!
jos taisyklės tokiems namams
parduoti jokio suvaržymo ne
numato. Iš Lietuvos miško
padirbtais namais gali naudo
tis «plačiosios tėvynės» toli
miausiose pasviėtėse visokie
bašibuzukai, bet tik ne lietu
viai. Šie gi mokomi, kaip iš
purvo nusidrėbii «rūmus» ir
rusiškas «zemliankas» išsikas
ti.

vo išrinkti: P. M. pirmininku,
Diplomas įvertinamas
P. R. iždininku ir E. D - sek
retorium. Nario mokestis 2 cr.
Atvyko du nauji sovietiniai
mėnesiui. Kadangi bendruo
pareigūnai. Veidai paplerpę,
menės reikalas ligi šiol ypač panagiai juodi, žvigsnis niūrūs
aktualus S. Paulyje, tai manau
— Tu rusas? — klausia vie
gerb. Redaktorius leis pas nas pajutęs giminytę.
kelbti tos bendruomenės įsta
— Taip, žinoma.
tus, nes jie galės patarnauti
— Ir aš rusas.
ir mums sanpau’.iškiams kaip
Pasisveikino nuoširdžiai, pa
ir metmenimis. Taigi - kan kalbėjo, o vienas klausia:
trybės.
— O kaip vadinies, drauge?
— Kuzniecov.
LIETUVIU BENDRUOMENĖS
— Aha. Bet aš greit pamir
štu. Gal man štai čia ant po
JUNDIAI ĮSTATAI.
pieriaus parašytum.
— Mielai! — atsako tas ir
§ 1. L. B. gali priklausyti
atsisėdęs
paėmė plunksną, ir
visi tautiečiai be pažiūrų bei
padavė
draugui
popierėlį su
įsitikinimų skirtumo, sutinką
įrašytais
3
kryžiukais.
Tada ir
su Pasaulio Lietuvių B-nės
jis
klausia
draugo:
Konstitucija, gyveną Jundiai
— O kaip pats vadiniesi?
ir jo apylinkėse. _
— Kuzniecov.
§ 2. Sprendžiamą balsą turi
— Tai, nuostabu. Taip pat!
sukakę 17 metų amžiaus.
Bet mano galva pilna visokių
Pastaba: nepilnamečiai gali reikalų, tad galiu užmiršti.
burtis į ratelius.
Būk geras, parašyk man ant
popieriaus.
§ 3. L. B-nė Jundiai kuria
Antras pareigūnas taip pat
ma savišvietai ir tautinei kul
turai kelti, taip pat solidaru prakaitavo penketą minučių
mo palaikymui tautiečių tar ir pagaliau ištiesė draugui la
pe ir, esant reikalui, savišal pą su keturiais kryžiukais.
pos to reikalingiems nariams.
Pirmasis rimtai, užlenkda
mas
pirštą, suskaitė ir nūs
§ 4. Visuotinas susirinkimas tebęspoklausia:
renka 3 asmenų valdybą ir 3
— O kodėl draugas Kuznie
asmenų priežiūros komisiją.
co v rašai keturiais kryžiu
§ 5. Bendruomenės reika kais? Mane Stalino universi
lams (§ 3 paminėtiems tiks tete mokė, kad reikia rašyti
lams) įgyvendinti nariai mo
tik tris kryžiukus,
ka nario mokestį. Jo dydį
— Oho, drauge, bet aš ne
nustato B. Valdyba. Taip pat paprastas Kuzniecov. Aš inži
priimamos aukos, paskolos ir nierius! — paaiškino tas.
palikimai.
§ 6. Neišsigalinčius nario
Svarbu esme
mokesčio mokėti Valdyba kar
tu su Priežiūros Komisija ga
Batsiuvys siūdamas batus
Ii nuo to mokesčio atleisti vi politrukui, juos apgadino: šie
sai, arba jį sumažinti.
koją nugraužė. Politrukas tai
§ 7. L. Bendruomenė Jun palaikė sabotažu ir sušaukė
diai yra Pasaulio Lietuvių vykdomąjį komitetą bei liaudį
B-nės narys ir pildo jos Kons es teismą posėdžiui.
tituciją.
§ 8. Be savo skyriaus na
rio mokesčio, nariai dar mo
ka Tautinio susipratimo ir lie
tuvių vienybės ženklan nuola
tinį Tautinio Solidarumo įna
šą Tautos Fondui, kuris netu
retų būti mažesnis už vienos
dienos uždarbį.
§ 9. Valdyba ir Priežiūros
Komisija savo nutarimams ve
da protokolų knygas. Taip
pat vedama pajamų bei išlai
dų knyga.

Šermukšnių pribrinkusios kekės,
rudens nubučiuotos slėny,
spurgais apynys apsisegęs —
kelionės bičiuliai mani.
Aušrų horizontai tolieji
nukaista tvanu ugniniu,
ir lietūs žvaigždžių pasilieja
ant virpančių mano delnų.

— Aš siūlau batsiuvį už sa
botažą pakarti. Kas prieš?
Pakilo rankos pritariančios
pakorimui, tačiau vienas dar
bininkas pakelė prieš.
— Kaip tamsta nepritari. —
nustemba politrukas.
— Matoto, mes teturime tik
vieną batsiuvį, jei jį pakarsi
me tai ir vaikščiosim kiaurais
batais, bet kadangi mes turi
me duTstalius tai aš siūlau pa
karti vieną stalių.
Šį pasiūlymą visas liaudies
teismas palankiai priėmė.

Jaltos konferencija ir
Pabaltijys

Jau buvo minėta, kad Jal
tos konferencijos dokumentai
turėjo būti paskelbti prieš po
rą mėnesių, tačiau jie ilgesni
am laikui užkliuvo pas Anglį
jos premjerą Churchillį. Ar
tuose dokumentuose yra mi
nimas Lietuvos ir kitų Pabal
tijo valstybių vardas, tuo tar
pu niekas negali pasakyti;
Esame girdėję visokių gandų.
Vieni bandė tvirtinti, kak Jai
tos konferencijoje Lietuva,
Meksikietis nenori būti Latvija ir Estija buvo “pat
duotos” Sovietų Rusijai. Kiti
kalbėjo, kad Stalinas reikala
prezidentu
vo prez Rooseveltą pripažinti
Pabaltijo
aneksiją, bet p. Roo
F -Senas meksikietis klausinė seveltas atsisakęs
padary
jamas natūralizacijos teisme, ti. Dar kiti girdėję,taijog
pabat
Los Angeles mieste, ar jis tin tiečių klausimas iš viso
ne
karnas būti Amerikos piliečiu. buvęs iškeltas Jaltoje.
Jis atsakė gerai į visus klau
Apie visus Jaltos konferen
simus.
cijos
nėra žinių.
Ir pareigūmas, gerai nusite Ar jie užkulisius
visi bus paskelbti vie
ikęs. paklausė.
šai, sunku pasakyti. Tikriau
— Ar galėtum tapti Jungti siai, kad ne. Teks palaukti, ar
nių Amerikos Valstybių pre Jaltos dokumentuose bus mi
zidentu?
nima Pabaltijys betkokioj for
— Ne, atsakė meksikietis. moj. ar ne, ir ar pasitvirtins
— Kodėl ne?
bent vienas iš mūsų pačių,
— Esu labai užsiėmęs deš
(pabaiga 4 pusi.)
relių pardavinėjimu.

Anapus geležinės uždangos.
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vus visame Pasaulyje ir gavo
labai nuoširdžius atsakymus iš
sekančiu atstovu:
1. Iš p. P. Žadeikio, Įgalio
to Ministro Vašingtone.
L. Sąjunga Brazilijoje ruo
2. Iš. p. St Lozoraičio, Lie
šia š. m. gegužės mėn. 7 d. tuvos Diplomatijos Šefo.
grandiozinį sporto vakarą, ku
3. Iš p. B. K. Balučio, Įga
ris ketina būti labai įdomus lioto
Ministro Londone.
ir įvairus, tad ruoškitės visi
4.
Iš
p. S. Girdvainio, Įga
į šį linksmą Sąjungos vaka
lioto
Ministro
prie Šv. Sosto.
rą. Pažymėtina, kad šis vaka
ras įvyks jau ant dabar sūdė
5. Iš p. Dr. K. Graužinio,
tu naujo parketo kuris yra iš Įgalioto Ministro Pietų Ame
specialaus medžio «ypė». Tai rikai.
gi šokti šioje salėje bus dau
6 Iš p. Dr. Fr. Meierio, Įga
giau negu malonumas, tai tik lioto Ministro Rio de Janeiro.
ras sapnas , nejaugi gali išdrįs
7. Iš p Dr. M. Krupavičiaus,
ti, bet kas, nuo šio malonaus VLIKo
Pirmininko.
sapno atsisakyti? Bilietu prie
8.
Iš
p.
V. Gylio, Generali
įėjimo nebus pardavinėjama,
nio
Konsulo,
Toronte, Kana
tad pakvietimus galima bus
doje.
gauti pas visus Sąjungos na
9. Iš p. J. Budrio. Generali
rius. Bukite pasiruošę apsiru
nio
Konsulo, New Yorke.
pinti pakvietimais, kad nepa
silikti nesapnavus.
10. Iš p. A. Polišaičio, Kon
sulo, São Paulo.
11. Iš p. S. Siručio, Konsu
L. Sąjungos Šokiu Vakarai
lo, Bogota - Kolombia S. A,
Jau baigiama sudėti Mokos
mokyklos salėje grindis iš
SUSIRINKIMAI
specialaus medžio «ypé» tai
bus tikras džiaugsmo atsitiki
Š. m. kovo mėn. 27 d. 15
mas musų jaunimui, ties tuo- vai. (punktualiai) Sąjungos
jaus po Velykų prasidės vėl būstinėje, Mokos mokykloje,
sekmadieniniai šokiai kurie L. Sąjungos iniciatyva ir pir
tęsis, kaip paprastai, nuo 20 mo sus rinkimo dalyvių prita
iki 23 vai. kiekvieną sekma rimu, yra šaukiamas antras,
dienį, pirmas toks šokių vaka organizacijų pirmininkų bei
ras įvyks balandžio mėn. 10 d. jų įgaliotinių, spaudos atstovų,
dvasiškių, mokytojų ir šiaipvisuomenės veikėju susirinki
L. Sąjungos sveikinimai
mas, pasitarimui labai opiais
L. Sąjunga Brazilijoje šiemet kolonijos reikalais.
sveikino su 16 vakario visus
Nepriklausomos Lietuvos atsto S-gos Valdybos Pirmininkas.

L. Sąjungos Va
karas.

Ar jau įsigijai rašytojos K. Pažėraitės įdomų roma
na «Nusidėjėlė» ir jos novelių rinkini «Didvyriu Žemė»? Jej

ne - nieko nelaukdamas kreipkis į Musų Lietuvos» redakciją

Geriausias būdas sutaupyti šiais nepastoviais laikais yra
dėti pinigą į nejudamą nuosavybę, ilgai <au galvos
nesukdamas įsigyk PIGIA KAINA, vos Cr$ 20.00 už me
trą žemės, ILGAM I SS I MOKĖJIMUI, dešimt nro
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 už 16 nuo Sazano mies
to. Sklypai įvairaus didumo, žemė tinkama daržinikys
tei — chácara. Kreiptis vietoj pas savininką Balį Pąber
žį, arba Vila Zėlinoj pas Vitą Tijūnėlį. Iš miesto eina
autobusai Quro Fino pro pat minėtą nuosavybę.

Madeiras do Brasil

PERES

I
Į

à 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

- Lietuvių Sąjungos Brazi
lijoje Valdyba š. m. balandžio
mėn. 3 d. 15 vai., Rua Litnania, 67, Mooca, šaukia visuo
tinį Sąjungos narių extra-or
binarinį susirinkimą Tačiau,
aukščiau paminėtam laikui,
nesusirinkus reikiamo skai
čiaus narių, tą pačią dieną
15 vai. 30 min. šaukiamas ki
tas visuotinis narių susirinki
mas, kuris bus laikomas tei
sėtų, prie bent kurio susirin
kasių narių skaičiaus
Susirinkimo dienotvarkė:
1) Susirinkimo atidarymas,
2) Prezidiumo rinkimas,
3) Vakaro reikalas ir
4) Bėgamieji reikalai.
Sąjungos Valdyba.

1955 m. kovo 19 d.
Parodos apyskaita.

sulą p. A. Polišaitį. prašyda
mas, kad jis imtųsi, sulig sa
vo nuožiūros, galimų žygių,
aukščiau minimą nuostolį, iš
lyginti
Visa archyvinė Parodos ruo
Šimo medžiaga, k. a.: doku
mentai, laiškai, sąskaitos, po
sėdžių protokolai, filma, foto
grafijos ir kl., perduodama
dabartinio Lietuvos Konsulo
São Pa uly j e apsaugai.
São Paulo, 1955 m. vasario
mėn. 17 d.

Lietuvos Parodai Ruošti Ko
mitetas, savo paskutiniame
1955‘m. vasario mėn. 17 d. po
sėdyje, patikrinęs Parodos ka
sos stovį, rado sekantį:
Iki 1955 m. vasario mėn. 17
d. gauta pajamų Cr $91.635,00
Iki 1955 m. vasario mėn. 17
d. turėta išlaidų Cr $106,453,00
Nuostolio Cf .$14 818,00
Kaip matome nuostolių iš
Parodos rengimo turime Cr$
14,818,00 ir nesant' galimybių
Konsulas A. Polišaitis
tą nuostolį šiuo momentu pa Lietuvos Parodai Ruošti Komi
dengti. o tuo labiau, kad, kaip teto São Paulyje Pirmininkas
pats Komitetas, taip ir jo Sek
cijos, kaipo užbaigę sa vo dar
Kun. P. Ragažinskas
bus, nustoja nuo šiandien vei
Komiteto Vice-Pirmininkas
kę, Komitetas kreipėsi į Kon
St Kubiliūnas
Komiteto Sekretorius

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

St. Meilūnas
Iždo Globėjas
Alf. Žibąs
Technikinis Patarėjas

‘•ATEITIS” mėnesinis žurnalas jaunimui kaina metams 120 cr.
‘‘AIDAI” mėnesinis žurnalas
”
”
240er.
Paroda Vila Bebje
‘’DRAUGAS” dienraštis
”
”
400cr.
“Darbininkas” dukart savaitėje
”
”
240cr. Pereitą sekmadienį popiet
“Laikas” savaitraštis
”
”
120cr. Vytauto Didžiojo mokyklos
rūmuose, Vila Beloje, buvo
“Lietuvių Dienos” ilustruotas mėnesinis ”
”, - 200 cr. atidaryta
sekmadienio popie
“Laiškai Lietuviams” mėnesinis”
”
”
80cr. čių lankytojų darbų parodėlė.
’‘Mūsų Lietuva'' savaitraštis
”
”
100cr. Joje galima kas sekmadienį
“Eglutė” mėnesinis vaikams
”
”
120cr. nuo 15 vai. ligi 18 vai. pama
“Skautų Aidas” mėnesinis jaunimui
”
”
120cr. tyti įvairus rankdarbiai, lietu
raštais išsiuvinėti,
“Saleziečiu Balsas” /kas trys mėn/
”
”
40cr. viškais
pjaustiniai iš faneros bei kiti
“Žvaigždė” mėnesinis
”
”
80cr. vaikų darbai, o taip pat dar
belių mokytojos p. Genės Te
Laikraščių prenumeratos primamos iki kovo menesio 20 d. resevičienės darbo kilimai ir
kiti įdomūs tėvų darbai;
illrihilliiiiiiiliiliiilliilliiUiilliilliilliilliilliilliilliilliilliilliilinlhilliiiiiiihilliiiiiiiiiilliilliiiiiilliiiiiilliilliilliilliilliilliiii'illiilliilliiiiiilliilliiIlMlIiilliilii
Mieli Tautiečiai, prašome
šion parodon atsilankyti ir
Nori patogioj, gražioj vietoj, pamary — Praia Grande atsivesti vaikučius, nes bus
įsigyti žemės sklypą?
aiškinama lietuviškų rankdar
bių reikšmė
Neužmiršk apsilankyti Suarão.
Tėvų Komiteto Pirmininkas
Ten yra elektra visose gatvėse įvestas vanduo. Yra viešbu
(pabaiga iš 3 pusi)
tis. restoranas bažnyčia, mokykla. O svarbiausia, kad. prie
visų šių pagerinimų kaina pusiau mažesnė, negu kitų šala- lietuvių, spėliojimų,
Mes būtume linkę manyti,
esančių sklypų.
kad Lietuvos reikalą Jaltoje
ViaAnchieta — nauja autoestrada eina skersai Vila
nebuvo “parduotas”, nes tikri
Suarão. Taip pat yra ir geležinkelio stotis
ausiai jis visai ten nebuvo iš
Daugiau informacijų «Mūsų Lietuvos redakcijoje
keltas.
l||H||U||ll|||l||ll||lll|ll||ll||ll||ll|||ll|ll||l<||ll||ll||ll||ll||)l||ll||ll||IH|ll||ll||ll||ll|pi||lt||ll||ll||H||ll||H|| WI||ll||ll||ll||IIĮ|ll||ll||ll||ll||ll||)l||ll||ll||li||ll||l
Jungtinių Amerikos Valsty
bių nusistatymas Palbatijo va
lstybių padėties reikalu jau bu
iiiiilh iiiiiiliilliillnii-ilhiliiilliiilHliiilliilinii ilii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiii|iiiiliiiiiiiiiiiiiiih;iiiiiiiiiiiiiiiilliiiiitiiiiiiitliiiiiiiiiiiiliiliiiitiiihilliili:illulli
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vo
aiškus prieš Jaltos konfe
i
REIKIA BALDŲ? KREIPKIS Į TAUTIEČIO
renciją. Ir prez. Rooseveltui,
ir Stalinui juk negalėjo būti
J. L. GalinsKas Ltda.
nežinomas valstybės pasekre
toriaus Sumner Welles parei
škimas, griežtai smerkiantis
Sovietų Rusijos smurtą Lietu
voj, Latvijoj ir Estijoj. Pasmer
kta.jv okupacija ir aneksija.
Pareiškimas buvo paskelbtas
1940 m. liepos mėn Kitu at
veju pats prez. Rooseveltas
yra pareiškęs (1940 m. spalio.
15 d. Alto delegacijai), kad
Lietuva ir vėl bus laisva ir
nepriklausoma. Taigi, nė jis
nė jo įpėdiniai (prez. Trumąnas ir prez. Eisenhower s)
aneksijos nepripažino. Mūsų
kovose dėl Lietuvos neprikla
usomybės tai yra labiai svar
bus dalykas. Amerikos Lietu
j
BALDŲ
SANDĖLĮ.
vių Tariba visą laiką rūpinosi,
kad
šis JAV nusistatymas ne
AV. DR. GIACAGL1NI, 71-C —
V. ALPINA.
■iii
būtų pakeistas.
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MŪSŲ LIETUVA

d.

Jprindys & Čia

pusi. 5

Industria e Comercio de Calçados

PARDUODA

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

SPECIALYBĖ BAT^Ų: vyrams, moterims,
panelėms, futbolistams, vaikams...

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS,

Rua Javaés, 719

SKAITYK IR PLATINK

Sãs Paulo

LIETUVA»

balso grynumas, skambumas

Sprindys &, Čia — Largo S. Jose 1.
Kaip niekur kitur, prieinamiausiomis kainomis.
Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui
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Rastinės Darbai ir Teisiniai Patarimai
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.
Rua Roberto Simonsen, 13 -- 3.° — salas 306 - 310
(Senoji rua do Carmo ir kampas P-ęa Clovis Bevilaqua)
São Paulo
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MEKANIKOS DIRBTUVE
Gaminami įvairiausių braižinių vitražai,
vieliniai tinklai tinkavimui ir tvoroms,
langų stiklų apsaugos, užtvaros, geležinės
durys ir vartai, banguotos skardos durys
pagal mąssą.
Gaminami žibintuvai įvai
riausių tipų. Daromi įvairiųdydžių grąžtai žemei gręž
ti. Pardavimas grynais ir
išsimokėtinai.

JARDIM RIVIERA
Santo Amaro apylinkėje - nuosta
baus grožio gamta sveikas klimatas, tik už
18 klm. nuo Praça da Sé, geras kelias, tarp
dviejų ežerų. Puiki proga dabar įsigyti žemės
sklypą su mažu įnešimu ir ilgalaikiu išsimokėjimu
— 100 mėnesių.
Reikalingų informacijų gauti tik pas vienintelį
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.

Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų beiudarbo 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
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VILA ALPINA

AVENIDA DR. GIACAGLINI, 34-C

i
Is
s

RUA BARÃO DE ITAPET1NINGA, 2773 — 4 AND. — SALA 2
TEL. 34-7482 — SÃO PAULO
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VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS
L I k D O Y A

nsscjnsBUSnaHaaci

H

IKMACf CAIKRIIEICII

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

SCHMIDT

’? •“ < Į

Priimami pakvietimai į namus — Senų portretu reprodukcijos
RUA

SÃO

CAETANO,

447

—TEL.

GAMINIŲ PLATINI OJAI

J?

ĮKURTA 1890 METAIS

A R T H U R

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

4-5L76

-

SÂO

PAULO

i<

Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, kurio
puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau visi yra vien
balsiai pripažinę. Pabandykite, įsitikinkite ir visa
dos naudokite!
DTTfi DINO RURKTQj 7QU n A.35
TELEFONES s 31=4019 e 51=2223

Posto1
SÃO PAULO
man wna
dana inta
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LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEK

sudainavo keletą d-iinų ir pa
žaidė Be to, buvo kun. J. Šeš
keviciaus pavaisinti saldaini
ais.
— Bažnyčiai aukojusių var
dai* bus’ paskelbti kitame
«M. L » numeryje.
AV.

ZELINA,

706

—

CAlXA POSTAL,

— Šiais metais lietuvių kalbą
Šv. Juozapo Mokykloje dėsto:
Sesuo Kristina, p. Valeikienė
p. Antanaitienė, p. Gudavičie
nė, p. Kazlauskienė. Gimna
zijoje p. H. Mošinskieuė. Dai
navimą ir giedojimą dėto p.
J. Kašeliūnas ir tikybą kun.
J. Šeškevičius.

Sekmadienį tuo po “Graud
žių verksmų” speciali konfe
rencija mergaitėms. Ateinan
tį /kovo 26/ 8 vai. vakare to
kia pat konferencija jauniems
vyrams. Abiejose konferen
cijose jaunimas kviečiamas
gausiai dalyvauti.
— Kančios sekmadienį Kry
žiaus keliai jaunimui Kiekvi
eną Gavėnios šeštadienį Kris
taus kančios pamokslai 7 vai
Vakaro.

GAVĖNIOS PENKTADIE
NIAIS YRA BAŽNYČIOS ĮSA
KYMAS SUSILaUKYTI NUO
MĖSOS. DIDĮJĮ PENKTAD1E
NĮ TIKRAS PASNINKAS/ tai
yra reikia susilaikyti nuo mė
sos ir tik vieną kartą dienoje
galima sočiai privalgyti likusi
us du kartu tik užkasti.

AfA Hermanas Vagneris
— Mišios už a. a. Hermaną
Vagnerį. Pranešu giminėms
ir pažįstamiems, kad 20 kovo
sueina vieneri metai nuo ma
no neužmirštamo a. a. vyro
HERMANO VAGNERIO mir
ties. Pirmadieni, t. y. kovo
21 dieną 7 vai. 30 min., Vila
Zelinos bažnyčioje, už jo vė
lę bus atlaikytos šv. mišios egzekvijos, į kurias molomai
prašau atsilankyti.
Lina Vagnerienė

PADĖKA

Reiškiu nuoširdžią padėką
visiems pasidarbavusiems bei
kuo nors prisidėjusiems prie
sekmadienio popiečių lankyto
jų parodėles, Vila Beloje, ati
darymo, kuris įvyko šių me
tų kovo mėn. 6 dieną. Bū
tent: Lietuvos Konsului p. A.
Polišaičiui už parodėles ati
darymą ir specilios lentynos
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eksponatams
paskolniiną,
Liet. Sąjungai Brazilijoje už
patalpas, muzikui Jonui T.ase
liūnui ir rankdarbių mokyto
jai poniai Genei Teresevičie
nei už parodėlės suruošimą,
inž. dailininkui M. Ivanauskui
kaipo parodėlės dekoratoriui
Algirdui Kulkai, padėjusiam
dekoruoti, o Juozui Skurkevi
ciui, Jeronimui Bliujui, J. Jan
kauskui ir Stasiui Maželiui
prisidėjusiems technišku dar
bu. Taipogi labai didelis dė
kui ponioms paaukojusioms
atidarymo vaišėms šiuos pro;
duktus: Onai Adomavičienei
už dešrą ir popierių stalams
bei darbą, Jadvygai Valeikie
nei už duoną, Adelei Misiūni
enei už dešrą, mok. M. Vinkš
naitienei už pyragą, Veroni
kai Skurkevičienei už cukrų,
mieles ir krupniką. Jevai Kut
kienei už vyną, Genei Teresevičienei, Onai Kislienei ir
K. Pažėraitei už tortus. Be to
esu dėkingas ponioms V. Skur
kevičienei ir M. Jankauskie
nei už lietuviškos giros pagi
minimą.
Tėvų Komiteto Pirmininkas
MISIJOS

Šies savaitės ketvirtadienį
prasidėjo Agua Raza Lietu
viams. Ateinančios savaitės
ketvirtaienj. 24 d. kovo 8 vai.
prasidės misijom Parque das
Nações ir apylinkės lietuvi
ams.
Numatytos dar misijos Vila
Anastácio, Bom Retiro ir V.
Zelinos bei apylinkės lietuvi
ams
Misijas veda atvykęs iš
Urugvajaus misijonierius Tė
vas VI. Mikalauskas S. J.

Registrado no C. Ri C. sob o n.o 551

Praça São José, 8 Sal. 1 e 2 - V. Zelina - S. Paulo
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M. Janavičiūtė
Scenarijus.

A. Abramavičius
«Valkatoje» šį sekmadienį vai
dins karininko rolę.

PAMALDOS:
Šeštadienį, t. y. per Šv. Ju
ozapą šv. Mišios 7 ir 8 vai.
ryte ir 7,30 vai. vakare. Kas no
ri per vakarines pamaldas ei
ti Komunijos, turi būti bent
nuo 3 vai. po pietų nevalgęs.
4 vai. po pietų KRYŽIAUS
KELIAI VAIKAMS /lietuviš
kai/ tėvai prašomi vaikams
priimti jų pareigą dalyvauti.

— Alg. Kutka penketą mė
nesių praleidęs
Brazilijoje
pas savo gimines, kovo m. 16
d išskrido atgal Kanadon. Ap
sigyvens Toronte. Būdamas
Braziljoje dalyvavo L. K. Ben
druomenės chore. Regina Kutkienė išvyks Kanadon atei
nančios menesio pradžioj Ga-

371 — SÃO PAULO

Aberturas de firmas
Encerramentos de firmas
Transferencias de firmas
Contrat. na Junta Comercial
Dis^at. na Junta Comercial
Escritas Fiscais
Eseritas Comerciais
HORÁRIO das 8

Contratos de locação
Cartas de Fiança
Requerimentos
Balanços
Alvarás diversos
Seguros de Fogo e
Seguros de acidentes
às 19 horas.
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VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI
NAUJANYBIŲ

-- Seselių pranciškiečių mo
kyklos Vila Zelinoje lietuvių
kalbos pamokų lankytojai, va
dovaujami kun. Juozo Šeške
vičiaus, pereitą antradienį pa
darė išvyką į Vila Belą, kur
aplankė sekmadienio popiečių
lankytojų arodelę, Vila Be
los mokyklos patalpose. Paro
dėleje juos sutiko bei paaiš
kino eksponatų reikšmę ir
naudingumą muzikas Jonas
Kaseliūnas ir rankdarbių mo
kytoja ponia Genė Teresevičiene. Po apžiūrėjimo va kai

Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.
____ _____________________________________________ t®

LIET. KAT. MOTERŲ DRAU
GIJOS
susirinkimas nukeliamas į 27
d. kovo mėn. pusiau ketvir
tos valandos po piet. Šį sek
madienį susirinkimas neįvyks
dėl ruošiamo choro vaidini
mo trečią valandą po piet
gimnazijos salėje.

— Kovo mėn. 19 d. švento
Juozapo šventė. Nuoširdžiau
si sveikinimai Juozams mūsų
prieteliams: O jų yra nema
ža: kun. J. Šeškevičius, ma
estro J. Strolia, J. Baužys,
J. Matelionis, J Seliokas, J.
Lukoševičius. J. Juodgudis, J.
Masiulis, J. Gaigalas ir ki
liems.
(palaiga iš 1 pusi.)

tūs rūpesčiui, dėl savo vaikų
lietuviškos ateities.
Trūko nesilankančiųjų vaikų
tėvų, nors ir jie buvo pakvi
esti atskirais pranešimais. Iš
kitų /ne seselių/ mokyklas
lankančių vaiku tėvų dalyva
vo tik vien p Šukienė ir jos
sūnus įsijungė į pamokas, kar
tu su gimnazijos mokiniais.
Nejau visi kiti tikrai nėra užinteresuoti, kad ir jų vaikai
būtų mokomi lietuvių kalbos.
Mokyta savo pageidavimus
tėvams pasakė susirinkime
Šitoje vietoje ji norėtų pasa
kyti savo ŽODĮ VISUOMENEI.

Clínica Dentária Popular
“^ão Judas <adcu”

įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių-

IVisa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA
ISS1 MOKĖJIMUI.

ila, kad jaunos ir striprios
jėgos išvyksta. Linkime sėk
mingai įsikurti prie Ontario
ežero krantų.

Btntistas

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų,

fogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t. t..

Z. Levickaitė
vaidins Liniavičienės rolėje.

DIRETOR: Dr. Augusto Rioeiro Leite

Praça Sâo José, 8 - salas 3 e 5

Vila Zelina
Extrações — Obturações

Dentaduras — Pontes

DIURNA

E

NOTURNA

Visi žinome, kad lietuviškos
mokyklos kelias tremtyje yra sunkus. Kad mokykla pa
jėgtų dirbti, ji yra reikalinga
kiekvieno lietuvio tiek mora
linės, tiek materialinės para
mos. Morališkai galime mo
kyklą paremti populiarinant
jos mintį kolonijoje, skatinant
tėvus leisti savo vaikus, reiš
kiant dėkingumą mokytojams
ir kiekvienu geru žodžiu Ta
čiau mekykla reikalinga ir
materialinės paramos.
Visi
mokytojai dirba nemokamai.
Ne atlyginimo tikėdamiesi jie
į mokykla ir atėjo. Mokiniai
nėra ir nebus apdėti jokiu
privalomu mokesčiu, kad dėl
jo, nors vienas iš šimto ne
būtų atstvmtas nuo pamokų.
Bet išlaidų mokykla vistiek
turi. Jai reikia dienynų, kny
gų, popieriaus ir t. t. Gražu
būtų, jei atsirastų žmonių /tą
patį galėtų daryti ir turtinges
nės organizacijos/, kurie bū
tų fundatoriais premijoms, ku
rios dabar galėtu būtų skelbi
amos ir mokslo metų gale įteikiamos už pažangumą mo
kymesi. Jei tokių geradarių
atsirastų daugiau, galima bū
tų visiems mokiniams, kaip
premija suorganizuoti ekskur
sija ir mokytojams mokėti,
bent simbolišką atlyginimą,
tuo bubu jiems būtų leista
pajusti, kad visuomenė stovi
už jų pečių. Kol dar nėra
tėvų komiteto /jis bus išrink
tas sekančiame susirinkime/
aukas galima įte’kti seselei
Kristinai ar kun. J. Šeškevi
čiui.
ATSIMINIKIME nuo mūsų
visų pareina ar mokykla ga
lės su pasisekimu tęsti savo
darbą ar bus pasmerkta skurs
ti, ar net ir žūti, kaip žūsta
daugelis idealistinių užsimoji
mų, jei jų neparemia, tie, ku
rie turėtų paremti. Liudyki
me savo ištikimybę Lietuvai
ne sieksninėmis kalbomis,
bet konkrečiu darbu-auka pa
sišventimu.

PLATINKIME

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

«M. L.»
PRENUMERATO- RIAMS primename pinigus
siųsti šiuo adresu:
Pe. P. Ragažinskas, Caixa
postai 4118 - S Paulo.
— LAPOS lietuviams prane
šame, kad Lapos lietuviai ga
Ii atsiimti laikraščius St. Sal
džio krautuvėje, Rua Clemen
te Alvares, 137.

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

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

