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Malonus Brazilijos Lietuviai!
Kviečių ypatingai visus 

São Paulyje bet ir visoje Bra 
zilijoje gyvenančius lietuvius 
prisidėti prie didelio ir grąžą 
us darbo, kurį Jūsų padeda
mas ir remiamas, noriu grei 
tu laiku pradėti. Kiek tiktai 
teko čia sutikti lietuvių, visi 
pilnai supranta ir pritaria, kad 
Brazilijos lietuviams būtinai 
reikia lietuviškos radijo pro 
grames, kurią jau turi beveik 
visi kiti kraštai, kur tik gy
vena kiek daugiau lietuvių. 
Turėjau garbės ir džiaugsmo 
lietuvišką radijo programą 
įsteigti ir jai vadovauti per 4 
metus Montevidejuje. Tenai, 
aš patyriau, kaip lietuviška 
radijo programa naudinga ir 
net galima sakyti būtinai rei 
kalinga, lietuvišKo gyvenimo 
geram palaikymui. Todėl, tik 
atvykęs į šį kraštą, pradėjau 
rūpintis lietuviškos radijo pro 
gramos įsteigimu čionai. De 
ja, visos radijo stotys čia la
bai brangiai reikalauja už ki 
ekvieną minutę. Gal pati pi 
giausia ir vis dėlto visame 
krašte net ir užsieniuose gir 
dima radijo stotis bus «9 d e 
Julho», kuri greitu laiku 
pradės veikti Arkivyskupijos

Rinkimai Prancūzijoje pa
dėties nepataisė

Lapkričio mėn. pabaigoje 
buvo paleistas Prancūzijos 
parlamentas del dažno vyriau 
sybių krizio. Buvo tikėtasi, 
kad per naujus rinkimus, ku 
rie įvyko šios savaitės pirma 
dienį sausio mėn. 2 d., kuri 
nors grupė gaus balsų daugu 
mą ir galės sudaryti pasto 
vią vyriausybę. Tačiau labai 
skaudžiai apsirikta. Rinkimų 
daviniai rodo, kad nauja vy 
riausybė bus labai sunku su 
daryti. Komunistai laimėjo 
šiuose rinkimuose daugiau 
apie 59 atstovų, «poujadistai» 
savotiški politiniai avantiū
ristai taip pat išrinko 51 ats 
lovą. Keista prancūzų rinki 
mo sistema.

Didėlė Prancūzijos nelaimė 
yra demokratinių ir respubli 
koniškų partijų ne cik susis
kaldymas, bet ir neprasmin
ga, fanatiška kova.

Komunistai, sulig Maskvos 
parėdymu šiūlo sudaryti liau 
dies frontą. Bet iš to nieko 
neišeis, nes «ištiestos rankos» 
politika jau yra istorinis fak 
tas, kuris tik komunistams 
buvo naudingas.

Pastovią vyriausybę tegali 
sudaryti ir Prancūziją iš cha 
oso išgelbėti tik centro parti 
jos. partijinius interesus pa
aukojusios bendrai gerovei. 
Šių partijų lyderiai yra Pier
re Mendes France, Faure ir 
katalikų - George Bidault. 
Nors radikalai ir socialistai 
yra priešingi katalikų reika 
lavimams mokyklų atžvilgiu, 
tačiau katalikai politikai, no
rėdami išgelbėti Prancūzija 
krizio, siūlo sudaryti plačiais 
pagrindais koalicinę vyriau
sybę.

Kurijos žinioje. Ten mums 
sutinka duoti kas sekmadienį 
po pusę valandos laiko nuo 
12,15 iki 12.45, bet reikės mo 
keti po 2.000,09 krazeirų už 
kiekvieną programą.

Todėl kviečiu visus mielus 
Tautiečius ir Tautietes į tal
ką. Kas gali prašau prisidė
ti mėnesine auka, o dar geri 
au bus jei kas padės surasti 
žmonių ar bendrovių, kurios 
viena ar kelios kartu padeng 
tų visas radijo išlaidas.

Iš savo pusės užtikrinu, kad 
ši programa patiks visiems, 
bus tikrai lietuviška, neužga
us nė vieno tikro lietuvio pa 
trijoto. Joje Jus girdėsite Ii 
etuvišką kalbą, muziką ir mū 
sų pačių menininkų, muzikan 
tų, choristų ir artistų pasiro 
dymus

Jei kas žinotų dar geresnę 
ar pigesnę siotj, labai prašau 
man pranešti. Ir šiaip visus 
pasiūlymus, patarimus ir pa
mokymus mielai priims.u žod 
žiu ar rastu.

Su gilia pagarba.
T. Vladas Mikalauskas S J.

Avenida Paulista, 2 324 
Tel : 31 53 59 

São Paulo

- ATOMINIAIS GINKLAIS 
APG1NKLUOT A m e r i k os 
septintoji armija stovinti Vo 
kietijoje, pranešama iš gene 
ralinio štabo Frankfurte.

Naujieji atominiai ginklai 
Vokietijon praėjusiais metais 
buvo sla tai nugabenti ir ten 
esanti Amerikos kariuomenę 
išmokinta juos vartoti. Sep
tintos armijos apginklavimas 
sudaro stipriausią kovos vie 
netą pasaulyje.

Sulig armijos vado genero 
Jo Hodes paaiškinimu į šį ap 
ginklavimą įeina atominių fo 
gečių baterijos, priešlėktuvi 
nės baterijos ir kiti ginklai.

Septintą armiją sudaro penk 
to korpuso kariuomenės ke
turiolikta ir antra pėstininkų 
divizijos. Artilerijos grupė 
apginkluota 280 mm. patran
komis, galinčiomis šaudyti 
atominiais šoviniais ir viena 
vienetą galinti leisti atomi
nes foguetes.

Pirmieji du tūkstančiai vo 
kiečių karių savanorių sausio 
mėnesį 2 d. pradėjo tarnybą.

Amerika ligi pab-Jgos vasa 
rio mėnesio atvež visus rei 
kalingus Vak. Vokietijos ar
mijai reikalingus ginklus.

Amerikos atominis apsingin 
Įdavimas yra nepalyginamai 
pranašesnis už rusų. Rusijos 
industrija yra priversta dirbti 
karo reikalams matydama 
Amerikos apsiginklavimą ir 
todėl neturi galimybės aprū 
pinti savo gyventojų kasdieni 
niam gyvsnymui reikalingais 
reikmenimis.

— Šventojo Silvestro tradi 
cinių bėgimų S. Pauly nuga
lėtoju, nubėgdamas septynis 
kilometrus per 22 minutes 
r 18 sekundžių, šiais metais 

yra anglas Ken Norris. An
tra vieta teko jugoslavui Dra

Prez. Eisenhower kartu su savo žmona vyksta atpstogu 
Key West Kalbama, kad prez. Eisenhower bus kandidatu į 
prezidentus sekančiuose rinkimuose. Bet didžiausia jo kan 
didatūros priešininkė yra jo žmona, žonodama nestiprią 
sveikatą.

gov, trečia — brazilui Barbo 
8<i.

DU FRONTAI
Pasaulis šiandien yra pasidali 

nęs į du frontu: į laisvės bei 
demokratinį ir raudonojo im
perializmo frontą.

Pirmajam frontui vadovau
ja Šiaurės Amerika, antrajam 
- raudonasis Kremlius.

Vieno ir kito fronto sieki
mai labai aiškūs Maskva dar 
neatsisakė nuo senos svajo
nės užvaldyti pasaulį, h omu 
nistų partijos sekretorių Niki 
ta Kručev, nesenai lankyda
masis Azijoje patvirtinto, kad 
Lominformas dar tebeveikia. 
Kitais žodžiais tariant, Mask
vos diriguojama penktoji ko
lona veikia visuose kraštuo
se siekdama susprogdinti ten 
esamas santvarkas ir valdži
on pasodinti komunistus.

Rusija šiandien karo nie
kam nesirengia skelbti. Jai 
jo ir nereikia. Ji ir taip daug 
grobio turi, kuį stengiasi kaip 
galint greičiau suvirškinti. 
Karas Rusijai butų savižu- 
dystė.

Ji nori, kad laivasis pašau 
lis pripažintų jos nuosavybe, 
ką turi užgrobusi. O grobis 
labai didelis ■ virš šimto mi 
lijono žmonių velka vergijos 
jungą. Visose tarptautinėse 
konferencijose, suvažiavimuo 
se Rusijos atstovai daro vis 
ką. kad laisvasis pasaulis pa 
teisintų Kremliaus piratų už 
grobtas svetimas žemes ir 
žmones. Šio tikslo ypatingai 
siekė per Ženevos konferen
cijas.

Šiaurės Amerika, preziden 
to Eisenhowerio ir užsienio 
reikalų ministério Foster Dul 
les pareiškimu, prieš Žene
vos konferenciją svarbiausiu 
užsienio politikos tikslu lai
ko pavergtųjų tautų išlaisvi-

nimą. Ir nežiūrint koki but 
buvę Ženevos konferencijos 
nutarimai, pagrindinio užsie
nio politikos tikslo - paverg
tųjų išlaisvinimo, niekumet 
neatsisakys.

Nepaslaptis. kad Š. Ameri
ka ir kitos demokratinės vals 
tybės yra didelių politinių 
klaidų padariusios, ypač tuoj 
po karo, Rusijos naudai, kaip 
pavyežiui atidavimas Pabalti 
jo ir Vokietijos padalinimas.

Bet iš kitos pusės matome 
kad dedamos visos galimos 
pastangos padarytas klaidas 
atitaisyti, ypač kas liečia pa 
vergtas rautas, jų išlaisvini
mą laikant pirmaeiliu politi 
kos tikslu.

Išlaisvinimo priemonės nė
ra vien karas. Tie. kurie va 
dovauja pasaulinei politikai 
geriau orientuojasi padėtyje 
kokias priemones reikia vai
toti, nes geriau žino, negu ei 
linis pilietis, kas darosi prie
še pozicijoje. Antra, tos po 
Etikos sėkmingumas daug pri 
klauso ir nuo laisvame pašau 
lyje esančių pavergtų tautų 
atstovų veiklos. Nelaukime 
kad mums laisvę kiti iškovo 
tų tai nebus mums joks nuo 
pelnas ir garbė. Patys įsijun 

Parque das Nações Lietuviai
KVIEČIA VISUS LIETUVIUS Į JU RENGIAMĄ

LINKSMA ŠEIMYNINI VAKARA
Kuris įvyks 14 dieną sausio 8 vai. vakaro tenai buvusioj 

lietuvių Maironio mokykloje.
Programoje: 1 Petro Vaičiūno 3 veiksmų Komedija —- 

«Tuščios pastangos»
2 Tautiniai šokiai išpildomi vietos lietuvių

jaunimo. f
3 Visų bendras pasilinksminimas ir gerags"

bufetas. .
£ 'W* 

Pakvietimus galima gauti pas visus ten j 
gyvenančius lietuvius.

kime aktyviu darbu ir auko
mis į bendrą laisvės frontą.

Brazilijoje
— Išrinktas prezidentas Jus 

celinę Kubitshek sausio mėn.
4 d. išvyko, lydimas 16 paly 
dovų, Amerikon. Sausio mėn
5 d. Floridoj susitiko su prez. 
Eisenhoweriu. Tą pat dieną 
skrido Vašingtonan Parlamen 
te pasakė kalbą. Apgyven 
dintas Baltuosiuose Rūmuose 
kaipo oficialus svečias.

Iš Amerikos vyks Europon 
kur aplankys įvairius kraštus. 
Brazilijos vyriausybė prane
ša. kad būsimas prezidentas 
ir jo kelionės draugai kelio
nę patys apsimoka.

— Garsus Vokietijos fabri 
kantas Krupp, Campo Limpo 
netoli Jundiai, kur kitados 
buvo imigrantų namai, įsteigs 
garvežiams ir kitoms sun
kioms mašinoms motorų fa
briką. São Paulo parlamen
tas nutarė išnuomuoti ten 
esančius kavos sandėlius, jų 
tarpe ir buvusį imigracijos 
namą.

— Kalbama, kad S. Paulio 
prefeitas Lino de Mattos ne
grįš prefeitúron, grįš senatan.

— S. Paulo gubernatorius 
Janio Quadros, gydytojų pa
tariamas, išvyko poilsiui į 
Campos de Jordão.

— Dabartinė Brazilijos vy 
riausybė nedarys jokių refor 
mų, nei politinėje, nei ekono 
minėje sritije. Visa tai tu
rės padaryti naujas preziden 
tas Juscelino Kubitshek, ku
ris sausio mėn 31 d. perims 
valdžią. Pirmoj reiks tvarky 
ti pakrikę finansai, nes kru- 
zeirų apyvartoj bilijonai kas 
mėnuo didėja ir tuo pačių jo 
vertė mažėja. Dabartinėse 
sąlygose valdyti yra menkas 
malonumas Ekonomiškai kraš 
tą sutvarkyti reikės imtis ne 
paprastų prieminių.

— Numatoma, kad ateinam 
tiems metams S. Paulo par
lamento pirmininku bus per
rinktas prof. Andrė Franco 
Montoro. 
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LIETUVOS GYVENTOJAI
Ju priverstinis kitėjimas nuo 1940 iki 1955 m.

K. PAKŠTAS, Washington, D. C.

(tąsa)

Moderniaisiais laikais bū
dingomis eksploatacijos kolo
nijomis buvo britų Indija, 0- 
landų Indenezija, prancūzų 
Senegalija ir dar daug kitų 
labai karštų kraštų, kuriuose 
nesveikas klimatas neleidžia 
Europos tautoms kolonizuotis 
bet nesutrukdo eksploatacijos 
gamtos turtų ir primityvaus 
žmogaus darbo.

Kolonizacijos kraštais da
bar yra prancūzams Marokas 
ir Alžirija, britams Kenija, 
Rhodesija, rusams — 15 ne- 
rusiškų “respublikų” ir daug 
kitokiais vardais vadinamų Ru 
sijos kolonijų.

Misijų kolonijomis galima 
buvo vadinti Ispanijos užkąri 
autus indėnų kraštus Ameri
koje, prancūzų — Kanadoje, 
arabų užkariautus plotus šia
urės Afrikoje Šiais laikais 
misijos yra tik Eklezijos žini 
oje. nebesiremia jokią Euro
pos valstybių prievarta, tad 
galima sakyti ir misijų typo 
kolonijų Euro a nebeturi. Ta 
čiau Rusija turi didelį savo 
misijų aparatą, paremtą aepa 
prastai gausia ir žiauria po
licija.

Kalbant specialiai apie Lie 
tuvą tenka pasakyti, kad ji 
tapo paversta typinga Rusi
jos kolonija, keleriopu būdu 
tarnaujančia Rusijos didybei. 
Ji yra eksploatacijos koloni
ja, duodanti beveik pusei mi 
liono importuotų Rusijos ko
lonistų didesnes pajamas už 
mažesnį darbą, nes burliokai, 
kad ir labai menko išsilavini 
mo. visdėlto skiriami į augš- 
tesnes, geriau apmokamas vi 
etas. Jie sudaro beveik visą 
biurokratijos viršūnę, džiaugi 
asi turį daugiau galybės, o 
geras algas jiems turi uždirb 
ti lietuvių darbininkų masė, 
suvaryta į kolchozus ir fa'ori 
kus, ir rusų kontroliuojama 
ir eksplotuojama pagal Mask 
vos nustatytus potvarkius. 
Tad į rusų kišenes pi ūkia 
gan dideli Lietuvos žmonių

uždirbti turtai.
Kolonizacinis procesas ru

sų vykdomas Lietuvoje dviem 
kryptim. Nuo 1950 m. rusų 
žemėlapiai jau pradėjo rody
ti tas vietas, kuriose lietuviai 
praretinti ir jų vieton įsodin 
ti burliokai. Rusų, matomai, 
daugiausia prigabenta į Vil
nių, Kauną į Klaipėdą ir jos 
pajūrį. Šios vietovės dabar 
jau ženklinamos žemėlapiuo 
se rusiškais spalvų simbolia 
is. (kolonizuoti Lietuvoje ru 
sai turi savo mokyklas, laikra 
ščius, teatrus ir apskritai vy 
rauja viešajame Lietuvos gy
venime.

Per 11 melų rusai įkoloni- 
zavo Lietuvoje apie 340.000 
savu žmonių, tad metinis vi
dutinis kolonistų antplūdis Li 
etuvon siekia apie 30 000.

Seselių gimnazijos pirmoji laida gruodžio mėn. 20 d. po pamaldų. Viduryje J. E. S. Paulo 
kardinolas Dom Carlos V. Motta, dešinėje - vereadorius, Dr. Antonio Toledo Piza, kairėje - 

kun kleb. P. Ragažinskas, dešinėje stovi - gimnazijos direktorė Seselė M. Julija.

Tokio pat didumo žmonių 
srovė varoma iš Lietuvos į 
labai tolimus imperijos kam
pus, į neįprastus klimatus. 
Pirmaisiais okupacijos metais 
lietuvių trėmimai Rusijon bu 
vo labai dideli, nes reikėjo 
paskubintu būdu sunaikinti li 
etuvybe labai pasireiškiantį 
elementą. Jei per 11 metų 
ištremta apie 330 000 Lietu
vos gyventojų, tai išeitų meti 
nis vidurkis apie 30.000. Ži 
noma, ši skaitlinė nėra pssto 
vi: ji gali net labai kaitaliotis 
pagal augštųju policijos ir 
partijos ponų ūpą.

Kai rusai kolonistai Lietu
voje turi savo gausią spaudą 
mokyklas ir teatrus, tai tuo 
metu apie 200 000 dar likusių 
gyvų lietuvių Sibire ir kitur 
neturi nei vieno savo laikraš 
čio. jokios savos mokyklos, 
nei teatro, nes jie skirti pa
greitintam dvasiniam sunaiki 
nimui. Nuo sovietų teroro pa 
bėgę lietuviu menkutės sauje 
lės turi Kolumbijoj (tik 700 1» 
etuvių) ir Venecueloj (1.900 

lietuvių ir kitur savo laikraš 
tėlius, savo pamaldas, kultū
rines laisvas organizacijas, 
bet šimtą kartų didesnė lietu 
viu masė išgabenta į tolimas 
Rusijos kolonijas neturi joki
us spaudos, nei mokyklų ar 
teatrų.

Rusų kolonialė politika Lie 
tuvoje. kaip tai matoma iš 
susirinktu statistinių žinių, tu 
ri tikslą nugriebti visą natū
ralinį lietuvių metinį prieau
glį, kurs gali siekti arti 25.000 
o lietuviško prieaugliaus vie 
ton atgabenti tiek pat rusų. 
Tuo būdu rusų tautos prieau 
glis labai pagreitinamas, ogi 
lietuvių • visai sunaikinamas 
Rusijos naudai.'

Lietuva rusams yra ir mist 
jų kolonija, kurią reikia at
versti į oficialinę ir tautinę 
rusų ideojogiją, į ateistinį 
marksizmą. Rusijos misionie 
riu gaujos labai skiriasi nuo 
krikščioniškų mision erių sa 
vo barbariška neapykanta mū 
su europinei civilizacijai. O 
ficialinė rusų ideologija nau 

dojasi dideliais finansiniais iš 
tekliais, visur esančia polici 
ja ir gausybe visokiausių pri 
vilegijų, kuriomis gali apda
linti savo neofitus, naujos ru 
siškos «religijos» adeptus.'

Europos kolonializmas plė 
tesi į primityves šalis ir la
bai dažnai ten nunešdavo au 
gštesnės civilizacijos pradų 
su pilnesnės laisvės trošku 
liu. Pramokę rašyti, organi
zuotis ir net politikuoti, pri
mityvieji kolonijų gyventojai 
visuomet pradėdavo kovą dėl 
savo tautinės laisvės ir labai 
daž' ai tą kovą jie laimėdavo 
nes jau pavargęs Vakarų im 
perializmas nebeturėjo jėgų 
atgimstančioms tautoms prie
šintis. o kaikuomet net be 
kraujo praliejimo kolonijos 
gaudavo sau laisvę, neprikla 
usomybės ar bent savivaldos 
forma.

Mūsų amžiuje Vakarai šute 
ikė laisvę gan didelei eilei 
buvusių kolonijų: Filipinams, 
Puerto Rie®, Viet-Namui, Ira 
kui, Libanui, Sirijai, Egiptui, 
Burmai, Pakistanu), Indijai, 
Ceilonui, Indonezijai, Lybijai. 
O dabar kely į plačią laisvę 
žygiuoja didelės britų koloni 
jos: Nigerija ir Aukso Kran
tas. Ir tai vis kraštai, kuriu 
ose žmonių raštingumas sie
kė vos 1 % ir iki 15 %.

Baltijos tautų raštingumas 
siekė nuo 85% iki 99%. Jų 
vidutinis civilizacijos lygis bu 
vo bent kiek augštesnis u ž 
Europos vidurkį ir su ryškiu 
pąsinešimu pralenkti gan da
ugelį Vakarų Europos kraštų. 
Jų vidutinis amžiaus vidurkis 
(life expectency) siekė jau a 
pie 57 metus, tai jau gan da 
ug lyginant su Rusijos žmo
nių amžiaus vidurkiu, kurs 
yra tik 47 metai. Tad jei kul 
tūringi kraštai virsta mažia- 
kultūrių valdovų kolonijomis, 
tai kultūringųjų vargai būna 
keleriopai didesni ir skaudės 
ni, negu primityviose tropikų 
kolonijose. Vakariečiui reik
tų nemažai gabumų ir neuž
migusios vaizduotės, kad su
prastų tikrą tragediją augštos 
kultūros kraštų, paverstų dės 
potinio krašto kolonijomis, 
kurioms taikomas fizinis ir 
dvasinis genocidas, kurių že

(pabaiga 3 pusi.)

Vysk. Fulton Sheen

Dvasinis Bankrotas.
(Tąsa)

Žmonių gyvenimo draugija 
svetimų dievų jieškodama 
prarado tikros meilės pajėgu 
mu, pasidavė svetimų dievai 
čių garbinimui. Todėl skirtu 
mas tarp ateities ir dabarties 
bus ne religinis, bet nusista 
tymo skirtumas. Žmonės ne 
bus tokie Bažnyčios ignoran 
tai, nei tokie indiferentai, ko 
kiais juos matome šiandien. 
Jie vien tik du dalykus ma
tys: gyvą medį ir nulūžusias, 
džiūstančias šakas, tėvo na
mus ir sūnaus palaidūno pa
laidūno padėtį: jie arba rinks 
arba eikvos, mylės arba ne
apkęs Štai dėlko pasaulio 
pabaiga bus tokia, kokia bu
vo krikščionbės pradžia, bū 
tem, pradžia milžiniškos pa
saulio kovos su Bažnyčia, 
Baalo su Kristum, galybių ku 
rios kala prie kryžiaus, su 
Nukryžiuoto Galybe. Ši liūd 
na ir tragiška dvasinio Vaka 

yių pasaulio kapitalo padėti 
nerK’škia būtinai Vakarų c i 
lizacijbs žuvimą. Dar lieka 
ga limy ošę, kaip anam sūnui 
palaidūnei, grįžti į tėvo na

mus. Sūnus palaidūnas nepa 
liko piliečių anos svetimos 
šalies. Jis visados ten buvo 
kaip svetimtautis. Jam grįž 
ti į tėvo mnaus nebūtų likę jo 
kios vilties, jeigu jis būtų pa 
tapęs tos kiaulių jovalo šali
es piliečiu, arba nebūtų jau
tęsis ten svetimšalis. Taip 
būtų ir su Vakarų civilizacija 
Jeigu ji nebūtų dangiškos tė 
vynės ilgesio kankinama, jei 
gu nebūtų susirgus dieviška 
nostalgija, jeigu būtų prara
dus tėvo namų atminimą, tai 
būtų galima sakyti, kad jai 
jau nėra jokios vilties Bet 
taip nėra Stipriai pradeda 
reikštis jausmas, kao tam re 
ligijos krašte, kur dievišku
mas tapo užmirštas, ji jaučia 
si svetima, reiškiasi neramu 
mo jausmas, aiškus nepasiten 
kinimas maitinti savo sielą 
jovalu ir didelis troškimas ti 
kro dvasinio maisto

Vakarų civilizacija įsikibus 
laikėsi tų dalykų, kurie buvo 
jai svetimi, bet niekad pilnai 
netapo tos svetimos šalies pi 
liečiu. Nereikia tam geres
nio įrodymo, kaip bendras nu 
sistatymas dėl dabartinės pa 

šaulio padėties, palyginant 
su nusistatymu prieš penkias 
dešimt arba šimtą metų. Iki 
pasaulinio 1914 karo ėmus 
skaityti bent kokią knygą, 
žurnalą arba klausyti kalbų 
visur buvo kartojamas žodis 
«progresas», «pažanga». Iš 
anksto buvo duodama supras 
ti, kad žmogus buvo išlaisvin 
tas iš religinio autoriteto, kad 
demokratija jam atnešė poli 
tinę laisvę, kad evoliucijos 
idėja pažangą padarė ne tik 
gamybe. bet ir tikrenybe, 
kad išradimai ir mašinos ga 
lotinai pašalins skurdą ir li
gas, kad bendri pramonės 
santykiai pašalins karo pavo 
jus, kad religija be dogmų pa 
šalins visokią neapykantą 
tarp atskirų tikėjimo sektų 
ir sulies Į kokią ten miglotą 
geros valios žmoniškumo ben 
druomenę. Po evoliucijos įta 
ka visur buvo jaučiama tam 
tikra pažangos įtaka, stumi
anti žmoniją į aukso, mate 
Halinės gerovės ir žemiškos 
laimės amžių.

Po to užėjo 1914 karas ku 
ris pavertė pasaulį į žmoni
jos skerdyklą. Taip vadina
mas civilizuotas žmogus, ku 
ris pagal jų tvirtinimą kilęs 
iš beždžionės, nupuolė net 
žemiau beždžionės Tas že
miškos laimės Babelio bokš

tas pastatytas be kampinio 
akmens, griuvo ant musų pa 
čių galvų. Grandioziškumo 
vizijos pradėjo blukti Keli 
metai klestėjančios gerovės 
davė klaidingą laimės viltį 
biologiškam žmogui palygi
nant su žmogum, pašauktam 
viršgamtiniam tikslui —su 
Dievu. Ir po to užėjo depre 
sija. Mašinos, kurios turėjo 
visus padaryti turtingus ir lai 
mingus, daugeliui atnešė vi
en tik skurdą, vargą ir badą. 
Jos pagamino daug daugiau 
išdirbinių, negu kad žmonės 
kuriuos tos mašinos iš darbo 
išstūmė, galėjo nupirkti. Dar 
bininkai buvo raginami ir 
verčiami gaminti ko daugiau 
šia išdirbinių ir vylėsi taikos 
bet susilaukė karo ir gandų 
apie karus: pasauliui buvo 
žadėta gerovė, bet žmonija 
susilaukė skurdo ir bado net 
pertekliaus šalyse, turėjo vii 
tį padaryti pasaulį saugų de 
mokratijai ir susilaukė demo 
kratijos, kuri tapo nesaugi 
pasauliui, žadėjo išlaisvinti 
pasaulį iš autoriteto priespau 
dos, bet susilaukė daug dau
giau ir daug aršesnio autori
teto, negu pasaulis kada nors 
buvo matęs. To viso pasėka 
yra toji, kad šiandien vietoj 
pažangos, evoliucijos, gero
vės ir pasaulinės taikos, mes 

turime puvimą, nerimą, netik 
rūmą, abejonę virš viso to 
nežinojimo jausmą, kur mes 
einame. Mes buvome labai 
dideli šalininkai pažangos 
net ir tuomet, kada nežinojo 
me, kur žengiame. Šiandien 
mašinos kaltinamos, pažanga 
keikiama ir į evoliuciją žiūri 
ma su nepasitikėjimu. Šian
dien žmogus su baime ir dre 
bėjimu traukiasi nuo tų bai
senybių, kurias pats sutvėrė. 
Jis savo paties namą uždegė 
ir dabar jis ant jo paties gal 
vos griūva. Ir taip visa anų 
netikrų pranašų litanija, kaip 
Wells, Shaw ir jiems pana
šūs, šiandien pasidavė gaívo 
senai, kuri mažai kuo skiria 
si nuo kraštutinio nusiminimo. 
Pasaulis paklydo, nes kelro
dis tapo numestas į šalį.

Bet nereikia perdaug nusi 
minti. Vakarų civilizacijos 
buvo pasidavus apgaulingos 
svajonės įtakai, vienok nepra 
rado sąvokos jausti, kad ran 
dasi svetimoje šalyje Dar 
vis turi savyje atminimo jaus 
mą apie tėvo namus. Pašau 
lis pradeda darytis logiškas, 
pradeda jieškoti pilnos gyve 
nimo pasaulėžiūros, apie ku 
rias kalbėsime kitame skyrių 
je. Čia pakaks pasakyti, kad 
daugelis jau grįžta prie Die-
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Lietuvybė Emigracijoje
Sutrumpintas LIT pranešimas 1955 m. Vliko sesijai JAV-se

(tąsa)

To viso pasekmės — didelis 
lietuvių nuošimtis pateko ko
munistų įtakon. Savosios ta- 
u t y b ė s išlaikymas suteikia 
žmogui ir sunkiose emigraci
jos sąlygose tam tikros atspa 
ros, pusiausvyros. Todėl ši
andieną lietuviškumo išlaiky
mas yra svarbus ne tik tauti
niu požiūriu, bet taip pat ben 
drai demokratybe ir žmogaus 
laisvę pagristos politikos i r 
pagaliau individualiniu a s - 
mens atžvilgiais

Priemonės tautiškumui išla 
ikyti. Taigi, tautiniu požiūriu 
atsižvelgiant į tarptautinę pa 
dėtį, tenka pasakyti, kad tau 
tiškumo išlaikymas tampa ši
uo metu vienas iš svarbiausių 
musų uždavinių emigracijoje. 
Lietuvybės išlaikymas yra 
kultūrinė problema — savitos 
kultūros, kalbos, tradicijų bei 
papročių puoselėjimas.

Tačiau tos kultūros puošė 
Įėjimas turi būti kūrybiškas, 
o ne perimtų vertybių konser 
vavimas. Tautiškumą mes ne 
suprantame vien tik tėviškės 
vaizdų išlaikymu (kurie, deja 
nebeatitinka nei krašte esa
mos tikrovės). Vien tik tė
viškės vaizdų atgaivinimu ne 
laimėsime lieiuvybei priau
gančios, emigracijos sąlygas 
tepažjstančios jauniausios kai
tos, bet nuo savosios tautos 
nutols ir vidurinioji, pajėgiau 
šia. naujose sąlygose ihtegru 
otoji karta. Todėl musų pri
emonės tautiškumui palaikyti 
turi atitikti laiko dvasią, turi 
išlaikyti aplinkos konkurėnci 
ją. T. y. musų dėmesys turi 
būti ypatingai nukreiptas ne 
vien į kiekybę, bet ir į koky 
bę: ne tiek svarbu pvz. kiek 
viena proga surengei minėji
mą. kiek yra svarbu, kad lie 
tuviškos iškilmės nebūtų ba
nalics, kad jos būtų patraukli 
os. Jose lietuviai, o y p a č 
musų jaunimas, turi rasti sau 
tai, ko jis neranda kitataučių 
rengiamose iškilmėse. Rei- 
k i a viską taip organizuoti, 
1 ad parengimuose būtų daly
vaujama ne iš pareigos, b e t 
todėl, kad kiekvieną trauktu 
juose dalyvauti, kad jam iš
kilmės paliktų įspūdį.

(pabaiga i š 2 pusi)

mė ir kiti turtai atimami, ku
riems nebeleista pasirinkti gy 
venimo vietos savoj šaly ir 
kurių religija bei kultūra nai 
kinama, kad žmonių sielose 
atsirastų vietos naujai barba
riškai pasaulėžiūrai.

Jeigu mes neįstengiame į- 
kurti mokyklos, kuri galėtų 
susilyginti s u svetimtaučių 
mokykla, tai pasitenkinkime 
savaitgalio mokyklomis, jauni 
mo kursais, stovyklomis jau
nimui ir vaikams. Tačiau pa 
sistenkime, kad tose savaitga 
lio mokyklose per trumpą la 
iką priaugančiąja! kartai bu 
tų patrauklia forma atidengti 
lietuviškosios kultūros lobiai. 
Lietuvybė, lietuviškumas ture 
tų būti ir musų jaunuomenės 
suprantamas ne vien kaip 
praeities atsiminimai, o savai 
m e suprantamas kiekvieno 
sąmoningo tautiečio ateities 
uždavinys.

Būtų per plati tema šioje 
vietoje viską išnagrinėti, kas 
ir kaip turėtų būti padaryta. 
Norėjau tik atkreipti dėmesį, 
kad, planuojant “ilgų distanci 
jų” veiklą, į kultūrinę sritį 
reikia kreipti daugiau dėme
sio, skirti daugiau jėgų ir )ė 
šų, negu iki šiol buvo daro
ma. Tam tikslui reiktų labi
au pritraukti prie musų kul
tūrinės veiklos pedagogus, me 
nininkus, rašytojus ir įgalinti 
juos savo patarimais bei kon 
krečiais darbais prisidėti prie 
urganizuutos kultūrinės vei
klos-

Tačiau butų netikslu vadi
namąją “kultūrinę” veiklą la 
ikyti už vadinamosios “politi 
kos” ribų. Šiandieną, k a i p 
jau minėjau, kultūrinio pobūd 
žio darbas įgauna ypatingą 
svarbą. Jį organizuoti, suda 
ryti tinkama^ jam pasireikšti 
sąlygas, jį remti etc tampa 
mūsų politikos pirmaeilės 
svarbos uždaviniu Mūsų gi 
kultūrinių laimėjimų tinkamas 
reprezentavimas savųjų ir sve 
timųju tarpe šiandieną tampa 
vienu svarbiausiu politikos 
faktoriumi tiek asimiliacijai 
savųjų tarpe stabdyti, tiek 

Vienas iš daugelio Lietuvos vaizdų.

mūsų krašto reikalams tarp 
svetimųjų populiarinti.

Kultūros komisijos. Todėl 
pirmoje eilėje, atrodo, būtų 
reikalinga, kad prie kiekvie 
no krašto bendruomenės bū
tų įsteigtos kultūrinės ir švie 
timo komisijos, kurios, neap
sunkintos kita organizacine 
veikla, savo dėmesį ypatingai 
skirtų toms priemonėms, ku
rias, atsižvelgiant į vietos są 
lygas, būtų galima panaudoti 
kūrybiškam tautinės kultūros 
ugdymui. Daugelyje vietų 
panašia kryptimi jau einama. 
JAV per Krašto Tarybos su
važiavimą buvo įsteigta Kul
tūros Taryba. Panašioms funk 
cijoms atlikti įvairiuose kraš 
tuose veikia atitinkamos įvai 
riais vardais komisijos, kuri- 
os rūpinasi vietos tautinės 
kultūros ir švietimo reikalais. 
Tik jų veikla turėtų būti in
tensyvinama, daugiau remia
ma. Pavyzdžiu galėtų eiti ir 
Australijos Bendruomenė, ku 
ri švietimo reikalus yra pave 
dusi Kultūros Fondo žiniai. 
T e n savaitgalio mokyklose 
mokslas yra išeinamas pagal 
tam tikras specialiai sudary
tas- programas. Panašiai re
iktu veikti, kiek tai dar nėra 
padaryta, ir kituose kraštuose. 
Prie LIT yra Įsteigta Švieti
mo Komisija kuri taip p a t 
savo patarimais ir eksperty- 
zomis padeda LIT atlikti jos 
uždavinius.

Lietuviškoji knyga turi mfl 
eu sąlygose ypatinga svarbą. 
Tačiau šioje vietoje reikia 
pirmoje eilėje apeliuoti į vi
suomenę. kad ji daugiau <rė 
mesio skirtų knygai. Šiandi
eną reiškiasi nuomonė, kad 
lietuviškumą reprezentuojanti 
eji leidiniai turi būti veltui 
dalinami Tikrai vertingos 
knygos guli lentynose, nes jų 
niekas nenori už pinigus Įsi
gyti. Jeigu tai nepasikeis, ži 

’ noma. bus sunku kalbėti apie 
tautinės kultūros išsaugojimą.

Daugiau dėmesio mūsų lei-

Vincas Jonikas

Trys Kilmingieji Piligrimai
\

"Sužibo danguje žvaigždė išpranašauta:
Už dykumų, už erškėčių aštrių, už kiparisų. 
Kupranugariai, kaip trys valdovų tautos 
Pavargę, kelią ar nubris?

Trijų spalvų veiduos viena mintis netilpo, 
Kurioje viešpačių garbė kaip vergė liūsta — r— 
Sušvilps virš liūto mirties klastisga kilpa, 
Nugrauš hienos kaulelius.

Juk be Prasmės viltis — rauda beviltė, 
Gyvenimas — pabodusi po nežinią kelionė 
O vakarop tos amžiaus kelio smiltys.
Ilsėtis nieko nevilios.

Kaip dulkės vieškely, kad’be Tavęs nežūtų, 
Pagarbiai peržengė Betliejaus gurbo slenkstį, 
Sudėję auką prieš Tave mažutį, 
Tie trys valdovai nusilenks.

Nes Tu gi pranašų per amžius pranašautas
Esi, kurs klaikią neviltį savo krauju pašvęsi.
Užgeso nuovargy, kaip žvaigždės, kilnios tautos, 

. Ilgai belaukdamos Tavęs.

dėjams ir rašytojams reiktų 
skirti ir 'specifinei vaikų lite 
ratūrai. Jos pertekliaus nie
kuomet nesame turėję, dabar 
gi jų trūkumas labai jaučia
mas. Būtų pravartu ateityje 
leisti ir verstinę literatūrą va 
ikams, kad juos iš mažens į- 
pratintume skaityti lietuviškai.

Šio pobūdžio knygas leisti 
apsimoka. Jos dar pe”kamos 
ir duoda, leidėjams pelno Y- 
patingą dėmesį reikia gi skir 
ti toms knygoms, kurios, ne
paisant jų svarbos tautiškai 
kultūrai, .niekuomet skaityto 
jų nebus išpirktos, ir jų leidi 
mas neduos pelno, iki šiol 
LIT stengėsi šia kryptimi ve 
Uiti. Kartu su prie LIT veiki 
ančia Švietimo Komisija LIT 
dar šiais metais išleis Saudar 
gienės liaudies šokių vadovą 
su plačiu įvadu apie mūsų Ii 
andies šokiu charakterį ir 
kilmę ir prof. Žilevičiaus Pa
ruoštą dainyną jaunuomenei. 
Tuo būdu per paskutiniuosius 
metus LIT pastangomis bus 
išleistos 3 knvgos. (Anksčiau 
buvo išleista V. Ųižiūno «Ta
ut. auklėjimas šeimoje»).

Panašaus pobūdžio knygų 
leidimo subsidijavimas turės 
ir ateityje įeiti į Vliko užda
vinį sritį, kol PLB su savo 
Kultūros Fondu pakankamai 
sustiprės ir galės perimti šių 
uždavinių vykdymą.

PLB Minėtiems ir kitiems 
kultūriniams uždaviniams at

likti buvo Vliko iniciatyva įs 
teigta PLB. Šiandieną PLB 
yra Įsisteigusi beveik visose 
lietuvių kolonijose Tačiau jos 
svoris nėra visur vienodas 

Didžiausio populiarimo PLB 
įgauna tuose kraštuose, kuri
uose lietuvių daugumą suda
ro naujieji emigrantai: Euro
pos kraštuose, Australijoje, 
N. Zelandijoje. Sunkiausiai 
jai prigyti yra Amerikos kou 
tinente. Tačiau ir čia šiandi 
en PLB padaliniai yra įsistei 
gę. Todėl neatidėliojant rei
kia kviesti PLB seimą. Re
miantis PLB statuto § 44. tu 
rimais duomenimis, į PLB se 
imą turės suvažiuoti 36 atsto 
vai: iš Europos - 14 atstovų, 
iš P. Amerikos - 6 atstovai, 
iš Š. Amerikos —- 11 atstovų, 
iš Australijos — 5 atstovai.

LIT nuomone, PLB seimas 
turėtu būti kviečiamas JAV- 
se. Žinoma, PLB seimui rei
kia tinkamai pasiruošti. Mū
sų veikloje taip dažnai pasi
taikančioji improvizacija šio
je vietoje būtų itin žalinga.

vo, ne per išlaikymą savyje 
krikšto malonės, bet per pa 
saulinės vargo mokyklos iš 
mėginimą. Jie yra nepaten
kinti toje svetimoje jovalo 
šalyje Jie pasirėmė ant e- 
konoraikos. ramsčio ir pajuto 
kad ramstis perskrodė jų ran 
kas, j i e pasiramsčiuodami 
vien tik mokslo lazdele ir 
pastebėjo savo rankose šulu 
žusią nendrę Ir taip jie yra 
liudininkai prieš pasaulį, ne
žiūrint to, kad jie esą to pa 
ties pasaulio vaikai. Laimi n 
ga yra padėtis tų, kurių kiai 
džiojimas tokiu būdu baigia 
si, ir kad jie pasiilgsta tėvo 
namų puotos. Yra didelė do 
vana, kad tie, kurie prarado 
Dievo jiems veltui duota do 
varią, ją atgauna dieviškos 
prievartos keliu ir kurie bu 
vo prisiklausę skeptikų viso

kių svajonių ir buvo paraga 
vę š;ų laikų prabėgančių dži 
augsmų, pagaliau .buvo pri
versti, kaip šv. Petras Kapa r 
naume, sušukti: «Viepatie, 
pas ką gi eisime?».

Gali praeiti gana .daug lai 
ko, kol Vakarų civilizacija 
supras, kad gėris,, kurio ji ji 
eško. yra tas pats gėris, ku
rį jinai atmetė. Daug skaud 
žios širdgėlos sūnus palaidu 
nas turėjo pergyventi, kol 
susiprato, kad tėvo namai, 
kuriuos jis apleido, buvo tai 
vienintelė vieta, kur jis galé 
jo rasti ramybę ir pasitenki
nimą. Skaudų patyrimą ture 
jo pergyventi kol” Įsitikino, 
kad tėvo namų drausmė r 
autoritetas, kurį' jis atmetė, 
buvo vienintelis autoritetas, 
kuris jam tikrą laisvę teikė. 
Panašiai pasaulis irgi negreit 

supras, kad Bažnyčia, kuri 
buvo kaltinama, kad varžo 
žmogaus laisvę, iš tikrųjų bu 
vo vienintelė įstaiga, kuri 
žmogaus asmeninę laisvę gy
nė ir ją jam teikė ir tebeli
ko vienintelė įstaiga, kuri vi 
sas šių laikų gvvenimo au
dras pergyveno ir liko tokia 
pat, kokia buvo.

Tačiau nežiūrint to. kaip 
ilgai užims tą pamoką supras 
ti, tebelieka visadas prieš mu 
sų akis sūnaus palaidūno ir 
geiojo tėvo vaizdas Gerasis 
tėvas akis pražiūrėjo į tuos 
kelius, kurie vedė į svetimas 
šalis su viltimi, ar nepama
tys sugrįžtant savo sūnaus 
pa'aidūno. Taip pat ir krikš 
čionybės Dvasios Tėvas Kas 
dien jo akys nukreiptos j sve 
timų šalių horizontus dėl Va 
karų civilizacijos,’kuri iš die 

viškos dvasios bado kamuo
jasi su mirtimi.

Jo Šventenybė Pijus XI jau 
triausiais žodžiais kvietė šių 
dienų sūnų palaidūną grįžti į 
tėvo namus. Štai jo žodžiai 
iš enciklikos “Quadragésimo 
Anno”: «Bet toli gražu, mes 
nesam bevilčiai nusiminę dėl 
esančių neteisybių bei liūdno 
mūsų ganyfojavimo. Mes ne 
turime noro atstumti bei at
mesti tų savo vaikelių, kurie 
taip nelaimingai buvo apgau 
ti ir kurie nuo tiesos ir išga 
nymo kelio yra toli nuklydę. 
Priešingai, Mes su visa rūpės 
tingumo galimybe kviečiami 
juos Motinos Bažnyčios prie 
globon grįžti. Duok, Dieve, 
kad jie mūsų balsą išgirstų. 
Duok, Dieve, kad kur jų yra 
tikroji vieta tėvo namuose,

kad i r vėl ten sugrįžtų». 
Bet kas bus, jeigu sūnus pa 
laidūnas nesugrįš? Kas bus, 
jeigu jis svetimoje šalyje pa 
siliks? Ką gi kita jis gali pa 
sirinkti, jei jis nenorės pTė 
vo namus sugrįžti? Į tuos 
klausimus bus atsakyta kita 
me skyriuje.

3
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ŽINIOS IŠ JAUNUJU PASAULIO.
DAR TRUMPOS INFORMACI 
JOS APIE VAIKŲ ŠVENTE.

Į šventę visi prašomi atvyk 
ti iš ryto, kad galėtų dalyvau 
ti 9 vai. vaikų pamaldose ir 
bendroje Komunijoje Arčiau 
V. Zelinos gyvenantieji išpa 
žintį prašomi atlikti iš vaka 
ro. Iš toliau atvykusius Želi 
niečiai žada pasikviesti pie
tums pas save į namus:

Programa salėje prasidės 3 
vai po pietų. Viskas bus pra 
dedama punktualiai, todėl nie 
kur nesivėluok.

- MOINHO VELHO Vargo 
Mokykla atsiuntė sąrašą mo
kinių. kurie dalyvaus vaikų 
šventėje Zelinoje. Puiku, lau 
kiam!

VAIKU ŠVENTĖJE BUS 
DAUG SVEČIŲ

Vila Anastazijos lietuvių 
kalbos pamokų lankytojai pa 
žadėjo atvykti Į svečius pas 
zeliniečius Vaiku šventės pro 
ga, V Zelinos lietuviukai dži 
augiasi, kad jie neišsigando 
tolimo kelio, ir kad juos ga
lės turėti savo jaunųjų sve
čių tarpe.

— Trumpas turinys vaidini 
mo «Šventoji Naktis», kuris 
bus statomas Vaikų Šventėje.

— Pirmas veiksmas prasi
deda vargšų našlaičių lūšne
lėje, kurių tėveliai yra ištrem 
ti. Jaunesnioji sesutė Žibutė 
Kūčių vakare laukia savo vy 
resniojo broliuko Rimučio, 
kuris rytą išėjo miškan mal
kų kad galėtų apsiginti nuo 
šalčio. Susirūpinusią našiai 
tę aplanko gera kaimynė Pu 
šinienė ir atneša vaikams Ku 
čių. Po Kūčių, vaikai, besi- 
šildydami prie ugnies, sumie 
ga. Juos pažadina beldimas 
į duris. Nelaimingas senelis 
— elgeta prašosi prieglaudos 
Vaikai jį vaišina ir stengiasi 
sušildyti, tik jis nepanori vai 
šėmis pasinaudoti ir, už šir 
dies gerumą padėkojęs, vėl 
iškeliauja. Pro duris įslenka 
Šaltis ir nori vaikus sušaldyti 
Viešpaties siųstas angelas šal 
tį sudraudžia ir liepia savo 
palydovams angeliukams ves 
ti našlaičius į Kalėdų Senelio 
rūmus. Kalėdiniams Gimimo 
varpams gaudžiant, baigiasi 
pirmas veiksmas.

— Antras veiksmas vyksta 
pasakų šalyje, Kalėdų senelio 
tarnai nykštukai teiraujasi, 
kodėl šiemet buvo anksčiau 
iš miego pažadinti. Senelis 
aiškina, kad tokia buvusi Kū 
dikėlio Kristaus valia. Jis 
nori, kad čia būtų surinkti 
visi geri našlaitėliai ir links 
mai galėtų praleiti Kalėdų 
Šventes.

Angelas ir angeliukai atve 
da būrį Lietuvos vaikučių ir 
prasideda švenčių iškilmės, 
kuriose be visų jau minėtųjų 
dar dalyvauja ir baltosios sni 
egulės.

—- Vaidinime «Šventoji Nak 
\tis» snieguolių grupę sudaro 

mergaitės: Milda Černia
uskaitė, Gražina Valeikaitė, 
Ire'oa Saulevičiutė, Emilija 
Bartašikaitė, Lucija Šukytė, 

Albina Pultimavičiutė, Antoni 
ja Rakietytė, Valkyrija Biels 
kytė.

— Tautinių šokių grupėje 
dalyvaus: A. Balčiūnas. A. Pe 
trovas, A. Faria, A. Kindurys, 
R. Pavilonis, A. Slivinskas, 
M. Žilinskas. A. Kucko, N. 
Kuzma, V. Jurkonis, R. Vaš
kevičius, Z. Aleksandravičiū
tė, Uivinskaite, A. Boguslaus 
kaitė, V. Milerytė. N. Kuzmai 
tė, T. Mačiulytė. M. Tamaliu- 
naitė, J. Kraujalytė.

— Martynas Žilinskas vai
dins Saulyčio rolę, Julija Kra 
ujalytė — Dangutės

— Apie kitus artistus para 
šysim po šventės.

— Už gerą mokymąsi ir pa 
žangą lietuviu kalboje, ir uo 
lų lietuvių kalbos pamoku lan 
kymą gaus premijas 45 Vila 
Zelinos lietuviškos mokyklos 
mokiniai. Premijos taip pat 
bus duodamos ir kitų šventė
je dalyvaujančių lietuviškų 
mokyklų pirmiesiems ir stro
piausiai lankiusiems mokini
ams.

KALĖDŲ SENELIO 
TELEGRAMA

Kalėdų Senelis atsiuntė te 
legramą Vila Anastacijos lie
tuvių kolonijos vaikams, kad 
ruošiasi juos aplankyti Trijų 
Karalių (t. y. sausio «6 dieną), 
7 vai vakare Lietuvių kal
bos pamokų lankytojai rengi 
asi jį priimti su dainomis, ei 
lėraščiais, šokiais, montažu, 
vaidinimu ir t t. Jie kvietė 
ir Dėdę Juozą, kad jis ši a 
proga pas juos atsilankytų.

— Vila Belos lietuviškų pa 
mokų lankytojai ir kiti tos a 
pylinkės lietuviukai Naujų Me 
tų dieną turėjo Kalėdų Eglu
tę. Buvo išpildyta ilga ir įva 
iri programa.

SVARBU TĖVAMS!
Tie tėvai, kurie stebitės sa 

vo vaikų muzikaliniais gabu 
mais. atsiųskite juos i vaikų 
popiečių chorą! Čia jie pra 
moks dainuoti ir pagroti ku
riuo nors instrumentu, bei 
galės dalyvauti vaikų orkes
tre.

Tų žinių reikalaus kiekvie 
na muzikos mokykla, jei jūs 
vėliau panorėsite savo vaiką 
mokyti muzikos ar dainavi
mo.

Šios žinios bus suteiktos ne
mokamai tiems, kurie chorely 
je kitus vaikus kalbins ir savo 
tarpe kalbėsis tik lietuviškai!

Repeticijos vyksta kasdien 
išskyrus sekmadienius, po du 
kartus (iš ryto ir vakare) 11- 
12 vai. ir 17,30 - 19 vai. šio
se vietose:
Pirmadieniais, R. Roseiras 33“ 
Antradieniais, R Inácio 45 
Trečiadieniais, ” ” ”
Ketvirtadieniais. Penktadieni 
ais. Šeštadieniais, R. Barão 
do Pirai 194 
Sekmadieniais, V. Belos liet, 
mokyklos patalpose 15 vai.

Už tėvų Komitetą
P. Mak tiška.

Nykštukai iš vaidinimo «Šventoji Naktis». Su jais galėsite su 
sipažinti vaikų šventėje. Vaidinime yra dvylika nykštukų, 
bet kitiem šeštadienio lietutis taip prilijo barzdas, kad jie 
nepajėgė ateiti pas fotografą.

— Lietuviu Kalbos makyto 
jas Vila Anastacfjoje p. St. 
Kubiliūnas atsiuntė laišką, ku 
riame rašo: Labai malonus ir 
sveikintinas reiškinys, kad 
«Mūsų Lietuva» įvedė skyrelį 
vaikams. Kiek galėsime, pa
sistengsime jame talkininkau 
ti. «Vaiku Skyriaus» redakci 
ja nuoširdžiai dėkoja p. Kubi 
Hunui už jo malonu laišką ir 
laukia draugiškos talkos.

Teismas po Obelia
Maža mergaitė stovėjo prie 

šulinio ir gėrė vandenį.
— Vida, Vida! — skambėjo 

kieme balsai, bet ji neatsigrį 
žo Į tą pusę Net supyko, 
kad negalėjo dabar ramiai 
atsigerti tyro, šalto vandens 
kuris šią karštą dieną malo
niai gaivino krutinę. Ji buvo

> Maironis.

Mylėk, Lietuvi, Ta Brangia Žeme.
Mylėk, lietuvi, tą brangią žemę, 
Kame nuo amžių tėvai gyveno: 
Čia tavo kūnas sau maistą semia. 
Čia grynai dvasiai tiek sveiko peno,

Mylėk jos kalbą, senovės būdą, 
Jos girių kvapą, žaliąsias pievas; 
Į jos dirvonus pasėjęs grūda, 
Žinai, jog vaisių palaimins Dievas.

Mylėk prabočių kapus garbingus, 
Kur amžiais ilsis tėvynės sūnūs! 
Mylėk tuos amžius vardais garsingus 
Kurie išugdė tautos galiūnus.

Bale Voveraitė.

Musų Vėliava.
Visi vaikai dainuoja: 
Tėvynė bus laisva!
Aukštai teplevėsuoja — 
Mūsų vėliava!

Raudona, paskum žalia,. 
Geltona viršuje — 
Lietuvio širdį kelia 
Tėvynės lelija!

Saulutė kils raudonai, 
Aplink žali miškai, 
Padangėje geltonai 
Nušvis pilki rūkai.

Šventoji mūs svajonė — 
Laisvoji Lietuva!
Aukštai teplevėsuoja 
Trispalvė vėliava. 

benorint! jau iškišti liežuvį 
ir parodyti šaukiančiųjų pu
sėn, bet atsiminusi, kad tai 
labai negražu, sušuko:

— Ko jūs norit? Aš čia, 
prie šulinio. ..

- Greičiau, bėk šen! Jau 
jį pagavo. Tuojau einame 
į teismą. Tavęs visur ieško 
me, o tu tyli ir neatsiliepi. 
Kas tu per advokatas?

-- Jau pagavo? — sušuko 
ji išsigandusi. Jos veidelis 
staiga paraudo ir surimtėjo.

-- Pagavo... Stasiukas su 
Jonuku. Juodu visada bus po 
licininkai. Uždarėme jį tuščio 
je agurkų statinėje. Su šautu 
vais jį saugo kalėjime.

— Vaje! Jau ir kalėjime 
uždarytas! — sušuko mergai 
tė ir metė ant žemės puode 
liuką su vandeniu, kuris išsi
liejo ant lėlės drabužėlių, ap 
virtusios prie šulinio žolėje. 
Bet ne tas dabar jai rūpėjo. 
Ji nubėgo į kiemą sušilusi ir 
uždususi.

— Kur jis! — paklausė, vos 
žadą atgaudama.

— Malkinėje. ..
Visi sykiu nubėgo prie mal 

kinės.
— Stokit! Šausimi — sušu 

ko jiems prie durų du polici 
ninkai i r ištiesė į mergaitę 
savo medinius Šautuvus.

Ji nusigando ir pasitraukė 
atbula keletą žingsnių.

- Nieko į vidų neįleidžia
me! Tuojau išsiskirstykit nuo 
kalėjimo durų!

— Bet man tąi parodykite, 
— prašneko švelniai mergai 
tė. — Juk aš advokatas...

— Žinai, Vidute, — prabilo 
sargybiniai jau visai draugiš 
kai, — Kalėjime tamsu. Dar 
jis pabėgs. .. Tuojau eisime 
į teismą, tai ten pamatysi. 
Gerai? Mes atsivesime jį sh 
rištą kaip tikrą vagį ir plėši 
ką. Mu eik su visais į sodą 
ir ten lauk! Ateis ten ir tei
sėjai, Zigmas su Petriuku ir 
Vaciukas. Jie nubėgo namo 
atsinešti drabužių. Reikia juk 
kaip nors kitaip apsirengti, 
kad būtų panašūs į tikrus tei 
sėjus. O kaip kitaip? Juk ir 
teismas bus tikras.

— Tikras? — šūktelėjo mer 
gaitė. — Netikras, nemeluo
ki t!

— Žinoma, kad tikras, pa
matysi! O dabar eikite! Gal 
jau ir tesėjai laukia. Ten p© 
antanine obelia, už avilių...

Bet teisėjų sode dar nerado.

(Bus Daugiau)
/ 

^ar. ,1 i 1

IŠAUKLĖTAS VAIKAS.

Motina: - Sūneli, nenoriu, 
kad eitum pas kaimynus ir 
žaistum su jų vaikais, nes jie 
tokie neišauklėti.

Vaikas: - Mama, tai leisk 
juos pas save atsivesti, juk 
aš gerai išauklėtas.

TIK DVIEJŲ DALIKŲ JIS 
NEVALGO.

Bobutė klausia Simutį, - Ar 
tu visada geras berniukas, 
Simuti, ar visada viską val
gai?

Simutis: — Visada, bobut 
ir viską. Tik prieš pusryčius 
aš nevalgau dviejų dalykų.

— O ko gi tu nevalgai?
— Pietų ir vakarienės.

SUNKUS KLAUSIMAS.

Tėveli, kodėl velnias su 
uodega?

— Todėl, kad jis labai blo 
gas.

— Bet mūsų šuniukas juk 
labai geras, tai kodėl jis su 
uodega?.
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BALDŲ SANDĖLĮ.
A-’ DR. GIACAGLINJ, 71-C — V: ALPINA.

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 — José Menino

COMPANHIA UNIÃO DOS REFINABRÍSj
O TAI SKANI KAVA

Industria e Comercio de Calçados

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

Rna Javaes, 626 São Paulo

RUA BARÂO DE ITAPETININGA, 2773 — 4 AND. - SALA 2 
TEL. 34-7482 — SÃO PAULO
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Kiekvieną sekmadieni prie 
bažnyčios pas spaudos piutin 
toją B. Šimkų galima gauti 
nusipirkti naujausių lietuviš
kų knygų, maldaknygių bei 
laikraščių.

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

SKAITYK IR PLATINK
«MŪSŲ LIETUVA»

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

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

ĮKURTA 1890 METAIS

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

dažais ir pastele.

ARTHUR SCHMIDT

Priimami oakvietimai į namus — Senų portretu reprodukcijos
RUA SÃO CAETANO, 447 —TEL. 4-5576 - SÃO PAULO

Nori būti žemės savininku?
Mato Grosso estadas tai duoda geriausios progos. 

Čia lengvai gali įsigyti daržus arba ūkius. Įsigyk 
šiandien, nes rytoj žemės vertė jau bus daug didesnė.

Prašymus žemei įsigyti reikia rašyti ebtado valdžiai. 
Šitai Tamstai si6J'>

Jmobiliana Alto do Guaporé Ltda.
Cuiabá, Mato Grosso - Centralinė raštinė: Cx. Postal 98 

Painformuojame ir per laiškus.

Ar jau įsigijai rašytojos K. Pažėraitės idomų roma
na «Nusidėjėlė» ir jos novelių rinkini «Didvyriu Žemė»? Jej 
ne - nieko nelaukdamas kreipkis Musų Lietuvos» redakciją

VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS

L I N D O Y A

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINTOJAI

ALBERTAS PAVILAVIČIUS 
teisinis patarėjas prie advokato 

RUY DE MELO PEREIRA

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, dokumen 
tų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.
Raštinė: Rua Senador Feijo, 176 5-and. sala 520 
Rezideneija: Rua Itaqueri, 431 São Paulo

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

dos naudokite!

IIKMÃOJ ÍAIJJUI ™

PHA pim btjfnQj 795 o 935 Posto 1
TEiEFONESt 51=4019 e 5D2223 S Ã O PAULO

p 486 em 17.
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— Š/m. sausio 15 dieną 15 
vai Vila Belos popiečių lan 
kytojai ruošia Vila Belos mo 
kloję Kalėdų Eglutę, padabin 
tą lietuviškais ranku darbo 
papuošalais Bus įvairi pro 
gramą ir Kalėdų Senelis. Vi 
si tautiečiai prašomi atsilan
kyti.

PRIĖMIMAS GUBER- 
NATUROJE

31 gruodžio São Paulo Gu 
bernatorius Janio Quadros 
Naujų Metų Sutikimo proga 
suruošė Konsulariniam Kor
pusui ir valdžios atstovams 
bei paregūnams priėmimą 
Lietuvą atstovavo bei pasvei 
kino Lietuvos Konsulas São 
Pantyje p. A. Polišaitis,.

— Šį sekmadieni iš visų S. 
Paulo apylinkių laukiama 
daug lietuvių vaikučių atvyks 
tančių į vaikų šventę Vila 
Zelinoje, kuri bus su šia pro 
grama: 9 vai. pamaldos, o 15 
vai. gimnazijos salėje įdomus 
kalėdinis vaid'nimas su Kalė 
du seneliu, kuris visus gerus 
vaikus žada apdovanoti. Tė
vai, sudarykite sąlygas, kad 
jūsų jaunieji galėtų šį sekma 
disnį nuvykti V. Zelinon.

— Nmijus Metus organizuo
tai sutiko L. K. Bendruome
nės choras gimnazijos salėje 
su choro rėmėjais ir priete- 
liais. Prie skoningai paruoštų 
stalų svečiai apie 21 vai. pra 
dėjo vaišintis. Prieš vidunak
tį choro pirmininkas Al. Bo- 
guslauskas pranešė, kad jau 
esame ant Naujų Metų sleks- 
čio, pasveikindamas visus su 
sirinkusius. Po to paprašė 
tarti žodį kun. kleboną P. 
Ragažinską ir choro rėmėjų 
vardu p. J. Antanaitį. Gražų 

pasveikinimo žodį pasakė ir 
prof. Jose F. Carrato. Ka
dangi sausio 1 d. yra gimta
dienis choro rėmėjų ir prie 
telių p. EI. Pavilonienės ir p. 
J. Antanaitis, tai jiems 
buvo sudainuota ilgiausių me 
tų ir įteiktas gėlių bukietas. 
Po to vieni kitus sveikino ir 
linkėjo laimingų 1965 metų.

— Gruodžio m. 31 d. apsi
vedė Zigmas Pranskevičius 
su Agota Jonavičiene.

— Sumainyti žiedus ruošia 
si Leonas Jozumas su Nina 
Rogalski.

— Per misijenierių Tėvą 
Vi. Mikalauską S. J. «M L.» 
užsisakė šiems metams Da
nielius Pukenis ir Petras Di 
mas, abu gyvena S. Andrė 
mieste.

— Kaikurie «M. L.» skaity 
tojai yra pakeitę gyvenamą 
vietą. Laikraštis grįžta. Pa 
Keičiant gyvenamą vietą vi- 
sumet prašome pranešti ad 
ministracijai, kad nesusitruk 
dytų laikraščio gavimas.

— Sausio mėn 9 d. seselių 
gimnazijoje prasidės paren
giamosios pamokos (curco de 
admissão) į pirmąją gimnazi 
jos klasę.

— Per naujus Metus Vila 
Zelinoj buvo pakrikštyti: An 
tanas Algis, Vytauto ir Vladi 
miros Strimaičių sūnus. KÜ 
mais būvu H. Remenčius ir 
Ir. Žakąuskaitė. Rikardas, sū 
nūs Rikardo ir Onos Sidaravi 
čių. Kūmais buvo Pranas ir 
Julija Šukiai. Ričardo, sūnus 
Rikardo ir Kristinos Mačiulai 
čiiĮ Kūmai: Nelson R Mar
ques ir Elza Bingi. Celso,

Mylimai Mamytei mirus

K. BRATKAUSKU1 IR ŠEIMAI 
reiškia gilią ir nuoširdžią užuojautą

«Mūsų Lietuva»

Mylimai Mamytei mirus 

Bratkauskų šeimai 
reiškiame gilią ir nuoširdžią užuojautą

Bendruomenės Choras

sūnus Paulo ir Anitos Janči
auskų. Kūmai: Pranas ir So 
fija Pratusevičiai.

Elena - Petro ir Aldonės 
Bareišių duktė, kūmai: Petras 
Kliukas ir Stasė Ambrozevi- 
čiūtė.

A. j- A.
Apolionija Bratkauskienė
— Po keletos metų, sunkės 

nes bei lengvesnės ligos, gru 
odžio mėn. 30 d atsiskyrė su 
šiuo pasauliu Apolionija Brat 
kauskienė. Velionė gimė Že
maitijoje. Mažeikiuose, bet vi 
są laiką, ligi išvykstant Bra
zilijon, gyveno prie Kuršėnų 
stoties, Šiaulių apskr. Brazil! 
jon atvykę 1927 m. Palaidota 
Quarta Parada kapuose. Nu
liūdime paliko dukteris Bro
nę ir Aleksandrą ir sūnus: 
Joną ir Kazį, žentus, marčią, 
anūkus. Diena iš dienos seno 
sios lietuviškos ateivijos eilės 
retėja. Ne vienas jų svajojo 
bent numirti sugrįžti savon 
tėvynėn. Bet likimas kitaip 
lemia. Tebūna lengva Pietų 
Kryžiaus krašte žemelė.

PADĖKA

Visiems, mums pareišku- 
siems liūdesio valandoje nuo 
širdžios užuojautos, mirus 
A.fA. Apolionijai Bratkauskie 
nei, mūsų mylimai motinai, 
uošvei ir močiutei, bei daly
vavusiems laidotuvėse ir sep 
tintos dienos mišiose, nuošir
džiai dėkojame.

Bratkauskų šeima.

KALĖDŲ EGLUTĖ 
VILA BELOJE

Per Naujus Metusųvyko Ka 
ledų eglutė Vytauto Didžiojo 
mokykloje Vila Betoje.

Programa buvo įvairi. Ją 
išpildė tos mokyklos lietuvių 
kalbos pamokų lankytojai ir 
kiti apylinkės lietuviukai.

Pirmiausia buvo suvaidin
ta 1 v. vaizdelis «Močiutės 
akiniai». Vaidino: Juozukas 
Bliu jus, Asta Vinkšnaitytė, Ce 
Gilija ir Betė Mačiulaitytė, 
Irena Valiūnaitė. Milda Bliu- 
jutė, Nijolė Vinkšnaitytė, Joa 
na ir Julytė Krautulytės.

Eilėraščius deklamavo Ire
na Skurkevičiutė, Eduardas 
Martinaitis, Eduardas Vinkšna 
itis. Betė Mačiulaitytė, Asta 
Vinkšnaitytė ir Julytė Krutu- 
lytė.

Petras Makuška ir Eduar
das Vinkšnaitis linksmai pa
vaizdavo keleivio ginčą su 
konduktorium traukinyje.

Eduardas Vinkšnaitis paska 
itė ištrauką iš savo dienora
ščio.

8 mergaičių grupė (Joana 
Krutulytė, Olga Masiulytė, Ju

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

lija Tylait 
kaitė, Ir 
Cecilija 
Masiūnaiu 
lyte) vyki] 
zuotą valsaTTF^TT^JTOW»^ 
4 pačios mažiausius (Liucytė 
Adomavičiūte, Julytė Krutuly 
tė, Betė Mačiulaitytė ir Asta 
Vinkšnaitytė linskmai šoko 
«Noriu miego».

Paskui abi šios grupės kar 
tu, ir prie jų dar prisidėjus 
Mildai Bliujutei, Gigai Paulo- 
vaitei ir Irenai Valiūnaitei, 
pašoko «Klumpakojį» ir «Či
gonėlį».

Lietuviškiems šokiams ar
monika grojo Albinas Selio- 
kas. Be to, jis dar išpildė du 
atskirus numerius - «Plaukė 
žąselė per ešerėlį» į «Sukti
nį».

Visus susirinkusius tikrai 
nustebino mažas (gal 5 m.) 
muzikantas Algis Mikuckis ma 
žute armonikėle su įsijauti
mu pagrodamas polką ir suk 
tinį.

4 berniukai (Sergijus Pily- 
pavičrus, Petras Makuška, Ed. 
Vinkšnaitis ir Juozukas Bliu- 
jus) gražiai išpildė sporto 
pratimą su liet, vėliavėlėmis.

Programos pabaigoj mergai 
čių grupė atliko plastikos nu 
merį — Leiskit į tėvynę ir 
visi vaikai padainavo keletą 
dainelių.

Pasibaigus programai, mo
kyt. Mg. Vinkšnaitienė įteikė 
dovanas geriausiems lietuvių 
kalbos pamokų mokiniams - 
Petrai Makuškai ir Irenai 
Skurkevičiutei (dovanas paau 
kojo p. kpf. J. Čiuvinskas.)

Irena Skurkevičiutė, pasiro 
do, tą dieną šventė savo gim 
tadienį, todėl gavo dar ir an 
trą dovanėlę.

Gaila tik, kad šiais metais 
neatvyko Kalėdų senelis ir 
vaikai, žinoma, buvo nusimi 
nę. Šiek tiek padėtis pagerė 
jo, kai bvvo atnešta dėšė sal 
dainių (daugiau neturėta), ku 
riuos paaukojo baro sav. J. 
Kazlauskas ir Al. Vinkšnaitis.

Šią vaikų šventę savo atsi
lankymu pagerbė S-gos pirm, 
kpt. J. Ciuvinskas, inž. Z. Ba 
čelis, kun. J. Šeškevičius, 
mokt J Valeikienė, mok. Br 
Kazlauskienė, mokt. S. Jurči 
ukonytė, mokt. J. Kaseliūnas 
ir kiti.

MOKSLEIVIU ATEITININKU SPAUDOS STALAS 
PRADEDA PRENUMERATŲ RINKIMO VAJU

Galima užsiprenumerauoti šie laikraščiai.
«Mūsų Lietuva» (savaitraštis) 
«Draugas» (dienraštis) 
«Darbininkas» (dukart savaitėje) 
«Aidai» (kultūros žurnalas) 
«Ateitis» (Jaunimo žurnalas) 
«Eglutė» (vaikų laikraštėlis) 
«Žvaigždė» (religinis laikr.) 
«Laiškai Lietuviams»
«Lietuvių Dienos» (ilustruotas)

Cr.$ 100,00 
Cr.$ 550.00 
Cr.$ 300,00 
C r $ 300,00 
Cr.S 150.00 
Cr $ 150 00 
Cr.$ 100,00
Cr.$ 100,00 
Cr.$ 200,00

Vajus baigsis sausio paskutinę dieną. Iš tolia u 
atvykstančiųjų patogumai stalas veiks ir kalėdų 
naktį. Kartu primename, kad stalas turi įvairių 

lietuviškų knygų.
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Baltistas
Clínica Dentária Popular

“£ão Judas Tadcu”
. Augusto Ribeiro Leite

Praça São José, 8 - salas 3 e 5 
Vila Zelina

Dentaduras — Pontes — Extrações — Obturações
DIURNA E NOTURNA

PAIEŠKOMI.

1. Antanas Kunevičius,
2. Elena Klimavičiūtė-Kure 

vienė ir
3. Emilija Šunkaitė-Lauce- 

vičienė, Jono duktė, kilu 
si iš Šiaulių apskr. ir

4. Aleksandra Mikalauskai 
té-Swornik.

Ieškomieji arba apie ju 
os žinantieji prašomi atsiliep 
ti: Consulado da Lituânia, Rua 
Dom José de Barros, 168 5.* 
andar, Caixa postal, 7249. 
São Paulo / Brasil.

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVIÕIUS

Rua Inhagapi, 9 - V. Zelina 
(prasideda iš Av. Zelina, 595)

ESCRITÓRIO «VILA ZELINA»

IRMÃOS BAUZIS
PRAÇA SÃO JOSÉ, 1 - V. ZELINA — S. PAULO

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 
NAUJANYBIŲ

Registrado no C. R. C. sob o n.o 55t

Praça São José, 8 Sal. 1 e 2 - V. Zelina - S. Paulo
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Aberturas de firmas 
Encerramentos de firmas 
Transferencias de firmas 
Contrat. na Junta Comercial 
Dis^at. na Junta Comercial 
Escritas Fiscais 

scritas Comerciais
HORÁRIO das 8

Contratos de locação 
Cartas de Fiança 
Requerimentos 
Balanços
Alvarás diversos
Seguros de Fogo e 
Seguros de acidentes 
às 19 horas.

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.

PAGALVOK apie LAIKRAŠTI

Metai eina prie golo. Nepa
miršk atnaujinti «Mūsų Lietu 
vos» prenumeratos pinigus si 
ųsdamas šiuo adresu:

Pe. P. Ragazinskas
Caixa Postai 4118 - S. Paulo

Ml

Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos. 
% b

RETA PROGA
Išsinomuoja namas su dide 

lia patalpa dirbtuvei (20x12 
arba be namo. Smulkesniu in 
formacijų kreiptis: Rua Ta- 
muanas 39 — Vila Zelina — 
S. Paulo.
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