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Okupuotoje Lietuvoje Pogrin- 
. d i s tebeveikia Bent karta visi susirinkime

«

Lietuvos okupantų spauda 
sausio mėn. rašo kviesdama 
partizanus ir pogrindžio vei
kėjus grįžti, nes vyriausybė 
už jų «nusikaltimus» nebausi 
anti.

— Lietuvos studentija sun

Gedvilą pakeitė. Su mauskas
Gedvilas:; prisiplakėlis, per 

1 égélis iš kitos polit'nės par 
tijos pas kumunistus, nors iš 

. kailio nėrėsi, bet buvo ištren 
ktas iš vyriausybės ir partí 
jos vadovybės Gedvilas bu 
vo LTSR ministerių tarybos 

'pirmininkas Aiškiu atstaty
dino priežasčių nepaduodama.
Veikiausiai už neišpildvmą 
programos ir neįstengimą su 
'komunistinti lietir iii.

Naujas ministerių tarybos 
pirmininkas M Šumauskas 

ra senas komunistas, sėdė
jęs už ko unizmą kalėjime,

Antras Bulgarrino laiškas 
Eisenhoveriui

Eisenhower atsakydamas į 
Bulganino pirmą laišką pa
reiškė priešingą nuomonę tiek 
del Vokietijos suvienijimo, 
tiek del draugiškumo bei ne
puolimo sutarties sudarymo 
su Rusija

O kai é pavergtųjų kraš
tu, tai jiems turi būt sudary
tos sąl > gos laisvai apsispręsti.

Nežiūrint veik visais klau
simais neigiamo atsakvmo, 
Bulganinas parašė dar vieną 
laišką prez. Eisenboweriui 
tais pačiais klausimais Jo 
tekėtas kol kas dar nebuvo

— Rusai protestavo už lei
dimą balionų iš Vak. Vokieti 
jofe ir Turkijos į Rusijos teri 
’.oriją. Kaip Amerikos užsie
nio reikalų ministerija paaiš
kino, balionai leidžiami tikslu 
atmosferą tirti. Šių balionų 
leidimą Amerikos vyriausybė 
sui-t bdė

Bet Rusijos ir pavergtų 
kraštų teritorijon nuskrenoa 
ir kitos rūšies balionai, balio 
nai su propagandos medžiaga 
prieš komunizmą. Amerika 
už šių balionų skleidimą nesi 
ima j -kios atsakomybės. O 
šiįie galionai rusams labai ne 
page daujami, nes jie ir toli
miausiuose užkampiuose pas
kleidžia prieškomunistinę li
teratūrą.

— Austrijos vyriausybė už
darė Pasaulinės Sindikatų Fe 
derącijos centralinę būstinę 
Vienoje. Ši organizacija bu
vo tiktai paslėptas špionažo 
centras.

— Vasario pabaigoje Mon
tevidéu mieste šaukiamas pa 

kiai duodasi sukomunistina- 
ma. Apie tai skundžiasi ko
munistinė spauda rašydama, 
Kad reikia sustiprinti propa
gandą ir uoliau kovoti su 
«buržuaziniais bei nacionalis 
tiniais prietarais».

bet didesnis lietuviškų re>i a. 
lų gynėjas partijoje negu <-'1 
vilas. Jį pažisrantieji daug 
palankiau atsiliepia, n y u 
ap.e (>edvilą.

Lietuvos komunistų par 
tijos suvažiavimas buvo su
šauktas Vilniuje Partijos.se 
kretoriumi išrinktas Sniečkus 
Ck biuro nariais išrinkti Snie 
čkus, šumauskas. Paleckis, 
Šarkovas, Niunka, Afoninas 
ir kt. Į centro komitetą i 
skyrių vedėjus nemaži pan 
ko ir rusų.

paskelbtas.
Į šį. laišką Eisenhower at

sakys, bet ne tuojau Atsaky 
mas bus toks, kad neuždary
ti kelius deryboms. Galimas 
daiktas, kad Eisenhower atsa 
kys tik po komunistų partijos 
kongreso, kuris susirenka šio 
mėnesio pabaigoje Maskvoje. 
Kongrese bus aptarti ir už
sienio politikos kl insimai. Ei
senhower lauks ką pasakys 
kongrese partijos ir užsienio 
politikos vadai momento klau 
simais.

saul'nis žurnalistų kongresas. 
Jo šaukėjai viena žurnalistų 
organizacija, kuriai vadovau
ja komunistai.

— Amerikos prezidentas pa 
siuntė parlamentui įstatymą, 
sulig kurio padidinamas imi
grantu skaičius Amerikon. 
Ligšiol Amerika kasmet įsi 
leidžia 155 tūkstančius sve
timšalių. o naujasis įstatymas 
numato 220 tūkstančių

Brazilijoje Pakels sakrio 
minimo

Atatinkamos įstaigos bei ko 
misijos tiria galimybes pakel 
ti darbininkams salario mini 
mo. Numatoma pakelti, atsi 
žvelgiant i pragyvenimo pa
brangimą net ligi keturių tu 
kstančių kruzeirų.

Bus pakelta kavai sumaltai 
kain Cr 4,20 vienam kilni. Taip 
pat prašo pakelti ir gazioli- 
no kaišą.

— Kolumbijoje vyriausy-

Vasario 16 toji didelė nepa 
prasta visiems lietuviams 
šventė. Ją su ypatingu dė
mesiu ir nuotaika privalome 
švęsti. Šia proga norime at 
kreipti dėmesį į vieną daly
ką: dalyvavimą Vasario 16-ios 
įaminėjime. kuris šiais meta 
is bus 19 d. vasario, 15 d. 
São Bento gimnazijos salėje.

Į šitokius minėjimus priva 
lėtų kiekvienas lietuvis, kad 
ir iš tolimesnių priemieščių 
atvykti dalyvauti ir Bažny 
čioje pamaldose už pavergtą 
Lietuva ir minėj’me salėje.

Lietuvių didelė dauguma 
yra katalikai, todėl ir pamal 
dose dalyvavimas Vasarie 16 
tąją būtinas.

Šiandien jau yra iškeltas 
klausimas ir Jungtinių Tautų 
Organizacijom posėdžius ura 
dėti malda O tuose posėdži 
uosi sėdi Kremliaus, muzul 
monų atstovai. Ypatingai Lie 
tuvos likimas yra tokiose an 
linkybėse. kad jos greitas >š 
laisvinimas tik per Dievo ste 
buklą tegalimas 'Lodei būrų 
gražu, kad vasario 9. d. ka
da švęsime nepriklausomy
bės šventę, Vila Zelinoj lietu 
vių bažnyčia būtu pilna, žino 
nių kaip per velykas. ar ki
tas didesnes šventes

Svarbu, kad lietuviai sausi 
ai atsilankytii į civilinį minė 
jimą. Žinokime, kad juose 
dalyvauja, daugiau ar mažiau 
nelietuvių žymiu žmonių, tu 
rinčių šio krašto politikoie 
įtakos. Mes jiems turime pa 
rodyti, kad mes patys irgi do 
mimės savais reikalais, savo 
krašto išlaisvinimu

Atsiverkime ir jaunimą. Yra 
pavojaus, kad senesnei kar- 

bė uždarė dar tris opozicijos 
dienraščius.

- Vašingtone vyksta Ame 
rikos, Anglijos atstovu konfe 
rencija apie Vidurinių Rytų 
politinę padėtį.

— Balandžio mėnesyje Monte
video miestesuvaž.Urugvajaus 
Argentinos ir Brazilijos prezi 
dentai. Tarsis bendrais visi 
ems trims kraštams reikalais.

— Naujai Prancūzijos vyri

Lietuvos vaizdelis.

Visuomenės Dėmesiui.
VASARIO 16-tos dienos minėjimas, rengiamas São Pau

lo lietuviškų organizacijų įvyks vasario mėn. 19 d., 
sekmadienį.

11 vai. iškilmingos pamaldos Vila Zelinos bažnyčioje.
15 vai. (punktualiai) iškilmingas posėdis São Bento gim

nazijos salėje, Largo São Bento
Kviečiami visi dalyvauti Ponios ir panelės turinčios 

tautinius rūbus, kviečiamos dalyvauti jais pasipuošus.

Minėjimo Rengimo Komisija.

tai iš Lietuvos atvykusiai re- 
tėjant, relės ir lietuviškame 
gyvenime dalyvaujančių ei
lės. To išvengti, pratinkime 
priaugančią jaunąją kartą da 
lyvauti lietuviškuose parengi
muose. minėjimuose ir juos 
suriškime lietuvišku gyveni
mu rūpesčiais. Vasario 16 to
ji tam yra. labai gera proga.

Jei kur nors priemiesčiuo
se ir būt ruošiami atskiri pa 
mi'ėjimai, tas dar neatpalai
duoja nuo pareigos dalyvauti 
bendrame minėjime. Kurį šiais 
metais solidariai ruošia visos 
kolonijos atstovai.

Mūsų gyvenamasis momen
tas yra ypatingas. Musų jė
gos ir darbas yra reikalingas 
Lietuvos laisvinimo fronte. 
Laisvėje gyvenančio lietuvio 
yra šventa pareiga nukryžiuo 
tai Tėvynei ištiesti pagalbos 
ranką.

ausyoei sunkiai vyksta nura 
minti Argelij.'. Tik suteikimas 
nep’-iklausomybės gali apra
minti kraštą.

Krapp fabrikas Campo 
limpo

Praėjusią savaitę -S. Paulo 
estade gubernatorius pasira
šė sutartį su Krupp, kuris 
Campo Limpo įsteigs garve
žių ir kitu sunkiosios industri 
jos dalykų fabriką.

Fabrikas pradės darbą su 

400 milijonų kruzeirų. Dirbs 
taip pat sunkvežimius, gindas 
tęs ir kitas reikalingas maši 
pas uosiams iškrovimui ir pa 
krovimui, mašinas reikalin
gas cimento fabrikų statybai 
mineralinių metalų išėmimui 
iš žemės, mašinas reikalingas 
kelių tiesimui, žemiu lygini/ 
mui, traktorius, ir t t Krup 
po industri,a pagyvins Campo 
Limpo, gyvenimą sutrauks 
daug darbininku. Brazilija 
sutaup., s daug svetimos valiu 
tos. nes visa tai ką Kruppo 
fabrikai oadarys, dabar rei
kia pirkti iš užsienio ir mo
kėti doleriais Kruppo indus 
trija Brazilijoj bus braziliška 
taip kaip Ford ar General 
Motors fabrikai

— Banco do Brasil pirmi
ninku pakviestas Sebastião 
Paes de -Almeida, kurį laiką, 
buvęs S. Paulo Estado finan 
sų sekretoriumi.

— Brazilijos senatas svarsto 
apsiausties stovio nuėmimą, 
kuris kaip spauda rašo, bus 
nuimtas 15 d. vasario.

— Prez. J. Rubitshek uorė 
damas įvykdinti numatytą 
ekonominį planą, kraštą eko 
nomiškai atgaivinti, reikės 
daug užsieninio kapitalo. Jei 
pavyks užsienio kapitalistų 
dėmesį patraukti ir svetimo 
kapitalo daug įplauks, tai esą 
moji krizė nejučiomis prany 
ks. Kai bus darbo gerai at
lyginamo. darbininkų perka
moji galia bus stipri, tai ir 
komercija pakils.

PRANEŠIMAS.

Šiuo pranešama, kad VA
SARIO 16 DIENĄ oficialaus 
priėmimo Konsulate nebus, 
bet, norintiems tąja proga 
asmeniniai aplankyti Lietuvos 
Konsulą, Konsulatas, rua Dona 
Jose d e Barros 168 - 5’ andar, 
tą dieną bus atdaras nuo 11 
iki 13 vai.

A. Polišaitis
Lietuvos Konsulas

Lietuvos nacionaline į 
M.Mažvydo biblioteLa ■

1

Partijos.se


pusi 2 MŪSŲ LIETUVA 1955 m vasario 11 d<

Sugestijos Vasario m. 
16-tosios proga

Prieš 38 metus suskambo 
mano žemėje pilnas džiaugs 
mingo laimėjimo šūkis-Lietu- 
iuva laisva! Lietuva pripažin 
ia nepriklausoma de jure! - 
Kokią reikšmę tai turėjo kiek 
vienam lietuviui, pasako tie 
Suktai, kad į savo gimtinę pa 
traukė kiekvienas atgal. Ka 
ro pabėgėliai grįžo iš tolimo 
Sibiro miestu, Kaukazo, Ukrai 
nos, Lenkijos, pavieniai ir su 
•šeimomis, mažais vaikais, be 
jokie turto, bet tvirtu nusista 
tymu kurti savarankišką gyve 
nimą ir atstatyti savo krašto 
gerbūvi. T? I

Entuziazmas, pasiryžimas ir 
energija neišseko per trum
pus 21 metus Lietuva pražy 
do. kaip gerai puoselėjama 
gėlė rūpestingos rankos ap
saugota Ne metais, o dieno 
mis augo sava kultūra. Kū
rėsi sava pramonė, koopera 
tyvai. žemės ūkio reforma 
stabilizavo visą ūki. mažaže 
mins padarė gaspadoriais, pa 
keldama ypatingai krašto ger 
būvį Kasmet augo švieti
mo ištaigų skaičius, jaunimas 
organizavusi idealistiniais pa 
grindais ir pasiekėme to, kad 
nebeturėjome savo krašte nei 
vieno beraščio! (Net okupan 
tai buvo nustebinti šitokio lai 
mėjimol).

Ir štai jau 16 ka metų šven 
čiame prisiminimą tos dide
lės laimės, kuria taip trum
pai alsavo mėsų tėvynė, nes 
kiekvienai tau ai,

.iiekvienin žmogui 
didžiausia laimė buityje \ ra 
laisvė i r nepriklausomybė. 
Mes švenčiame jos prisimini
mą... Skaudu tarti tuos žod
žius, dar skaudžiau juos ra
šyti.

Žemėlapyje Lietuva nebeeg 
zistuoja. Egzistuoja tik lietu 
viai. Jie yra likę gimtuose 
laukuose, tylūs, paklusnūs, 
yra ir tie, kurie paskutiniu 
atodūsiu dar drįsta pasireikš 
ii nepriklausomi miškų tanku 
mynuose. Nykiose Sibiro tun 
dirnse, klaikiose Mandžiurijos 
giriose irgi yra lietuviai at
plėšti nuo šeimų, vaikų tėvų 
Yra lietuvių ir laisve alsuo
jančiuose kraštuose, bet visu 
moję visi be tikros laisvės tai 
patvirtina gyvenimo faktai.

Kiekvienas mūsų ilgisi sa
vos nepriklausomybės. Ko
dėl?- Nes priklausome nuo 
aplinkos, papročių, kurie daž 
nai yra perdėm mums sveti 
mi, net organiškai sunkiai pri 
imtini, vienok gyvenimas rei 
kalauja prisitaikinti. Tenka 
išmokti dar vieną svetimą kai 
bą vaikus leisti į svetimas mo 
kyklas ir kasdienybėje retai 
bendrauti su savo tautos žmo 
nėmis. Ir taip visai nejučio 
mis pasiduodami svetimai Įta 
kai, pri T intame prie sąvokų, 
net įmaišome svetimus žod
žius. Išsireiškimas «praiurtin 
ti», neberėžia ausų, kai savi 
vaikai savitarpyje kalbasi ne 
gimtąja kalba. Vaikai kaltina 
mi, juos barame, tačiau sve 
tima įtaka yra stipresnė visų
mūsų argumentų ir tėvų že 
mės vaizdas lieka vis mažiau 
tealus

Jėga deportuoti iš savo 
krašto, savaime turi stipresnį 
atsparumą, nes kiekviena puo 
lanti jėga-jėga ir atstumiama 
Jei seksimispaudoje daug maž 
teisingus pranešimus, skaity- 
sime. kad net svetimšaliai iš 
mokėta iš mūsų tremtinių lie 
tuviškai ir visi šiltai atsilie
pia apie mūsų brolius savi- 
tarpyje palaikančius vienybę.

Pavergtoje Lietuvoje lietu 
viai irgi yra vieningi ir jie 
kalba savo kalba Jie kad 
ir pavergti, kad ir priversi! 
garbinti svetimus «herojus», 
garbina juos lietuviškai ir lie 
tuviškai dainuoja vaidina...

Todėl šiandieną minint tą 
praeities džiaugsmo atmini 
mą, savaime iškyla eilė min 
čių. Visi mes ilgimės laisvės 
visi ilgimės savo tėvynės. Ne 
apsnūdimo ir tuščia savimei
le ją laimėsime, ne vien kri 
tika Kritiki yra sveika, jei 
ji neperžengia tarnus-vio ben 
dravimo etikos principų. Nie 
kas mūsų nėra gimęs tobulas 
Žmogų iškelia supratimas ki 
to žmogų įvertinimas gerų 
ypatybių ir pateisinimas Idai 
du. kurias žmogus padaro 
per savo silpnam?’.

D žnai jauti, kaip panieki 
narni tie. kurie paliko pilku 
os dirvonuos krauju ir praei 
timi sukišti sn jais. Mes čio 
nai prisisotinę gėrybėmis, sal

P. Vaičiūnas

Bunda Vyčiai
Bunda Vyčiai, žvanga terška plienas — 
Lietuvos kariai -- visi, kaip vienas, 
Už tėvynę karžygiautį eina...
Gausk, trimite, saulės žygių dainą!...

Gedimino kalne saulė teka...
Mūsų šventą žingsnį amžiai seka... 
Ei. narsiau, narsiau, drąsi vyrija! 
Tik kovoj širdis linksmai atgyja!..

Užu Vilniaus bokštų saulė šviečia...
Bočių žygiai mus į krovą spiečia... 
Ei. narsiau, narsiau, drąsi vyrija — 
Tieskim žygių kelią į gabiją!...

Bunda Vyčiai, žvangą terška plienas — 
Lietuvos kariai — visi, kaip vienas, 
Už tėvynę karžygiunti eina...
Gausk, trimite, saulės žygių dainą!

II—

džiai numigę, sveiki pabudę 
savoj pastogėj, savoj šeimoj 
vist'k turėtume daugiau pa
galvoti anie.tuos, kurių nak 
tys-košmaras ir rytas be vii 
ties. Ne tame yra mušti ga
lia. kad mes keiksime ir junk 
simės iš poetu rašančiu noe 
ma« diktuojamas partijos, «va 
du» besinlėšiančiu įtikti Kad 
suprasti santvarką, kuri val
do dialektinio materializmo 
pagrindais ir ją sugriauti te 
gali tas, kas ją esmėje pažįs 
ta. Mūsų ginklas yra aiškia 
me supratime priešo taktikos 
principu. Kovoti reikia lygi 
ais ginklais ir kas valandą at 
minti, kad praeitas laikas nie 
kad nebegrįžta Mes nebera 
sime tos Lietuvos, kurią pali 
kome kad ir vėl laisVa ir 
nepriklausoma, ji bus absoliu 
čiai kita. taip, kaip ir mes 
būsime nebe tie patys.

Lietuvai reikalingi susipra
tę žmonės dabarty ir ateity. 
Išsiblaškę po visus pasaulio 
pakampius pavieniai asmenys 

daug nuveikti sunkiai pajė
gia Būtinai reikalingas cen
tra’, kuris suburtų sprendži
ant kiekvienam rupimus klau
simus. Reikalinga sukurti ben
druomenę. kuri visais princi
pais būtų priimta tiems, ku
rie esmėje nori išlikti lietu
viais. kuriems rūpi Lietuvos 
likimas. Jau ir liaudies dai
na sako: «Vienas žodis ne 
šneka, vienas vyras - ne tai 
ka, kai du stos, '’isados, dau 
giau padarys . «'Kokios Lie 
tuvių bendruomenės yra susi 
kūrusius J.A.V , Canadoje. Co 
lumbijoje ir V’enecueloje ir 
svarbu, kad Brazilijoje, kur 
lietuvių kolonija yra didelė, 
ypatingai São Paulo ribose, 
rastųsi toks suburiantis cen
tras Toks centras principu 
ose butų artimas kitoms pa
saulio lietuvių bendruome
nėms ir galėtų dalyvauti Lie 
tuvos laisvinimo veiksniuose. 
Čia reiktų pasirinkti kelią, 
kuris buvo aptartas New Yor 
Ke atidarant Pasaulio Lietu

vių Bendruomenės Amerikos 
skyrių. «Mūsų tikslas ir už
davinys yra ieškoti lietuvių, 
kas jau yra pamiršęs, kad jis 
lietuvis, jam reikia tai primin 
ti ir meilės keliu vėl pažadin 
ti jame lietuvybę»- («Laiškai 
Lietuviams» nr. 4, 1952 rn )

Be to beldžiant į plataus pa 
šaulio sąžinę galima būtų ras 
ti ir mecenatų, finansiniai 
remenčių laisvinimo darbą.To 
kiu pavyzdžiu galiu duoti For 
do organizaciją, kuri remia 
«Rytų Europos Fondą» J.A.V.

Mūsų kova už laisvęnepa
prastai sunki ir reikia y patin
gos ištvermės. Tai viskas yra 
įmanoma, jei kiekvienas tau
tietis stengsis išlaikyti savy
je savo tautos ypatybes, pa
pročius, kalbą, auklės vaikus 
įgimtoje dvasioje ir solidaru
mo pagrindais pats sieks ben
dravimo ne separatizmo.

Susibūrus bendruomenėn 
rasis ir asmenybės, ir tauti
nis susipratimas bendras vei
kimas jungiantis organizaci
jas ir pavienius asmenis ir 
tai bus stipriausias ginklas 
prieš nutautėjimą ir pagrin
dinis faktorius šaukiantis į 
Laisvės ir nepriklausomybės 
teisę.

— Amerikoje taip nat iškel
ta mintis steigti Lietuvių Mo
kslo Akademija, kurion būtų 
suburti visame laisvajame pa
saulyje išsklaidyti lietuviai 
mokslininkai 'lokia akade
mija galėtu bent kas treji cis
tai anglu ar kuria kita tarp
tautine kalba išleisti metr; <- 
tį, kuris būtu siuntinėjamas 
viso laisvojo pasaulio mokslo 
institucijoms.

— J. Kraivėno redaguoja
mos ir Čikagoje leidžiamos 
«Muzikos Žinios»'išleido L. K. 
Griauzdės muzikini kūrinį 
«Baltijai» halsui su fortepijo
nu. Brooklyno operetės cho
ras ruošiasi pastatu 3v ope
retę «Joniniu burtai», kurią 
paruošė iš lietuviško ka’mo 
dainų ir šokių pynės St. Mod- 
zęūauskas r Št V iškys Dau
gumą dainų harmonizavo mu
zikas J. Stankūnas, «Opere
tės» dirigentes. Pašvaistės 
leidykla išleido J. Štarkos du 
religinės muzikos kūrinius: 
«Adoramos Te» - mišriam cho

(pabaiga 3 pusi)

LIETUVOS VALSTYBĖS TARYBOS NARIAI 1918 m Vasario Í6 d. pasirašė Lietuvos Nepriklausomybės Paskelbimo Aktą Viduryje sėdi Dr. -Jonas Basa, 
navičuis (f), jo dešinėje Valstybės Tarybos pirm b v ...Valstybės Prezidentas Antanas Smetona (f). kūn. K Šaulys, (f), inž St. Kairys. Jonas Smilgevi- • 
čius (t), kairėje: Narutavičius (f), vysk. J. Staugaiti’ (f), ,P.r. Jurgis šaulys (f). Jonas Vileišis (f): iš kairės į dešinę stovi: K. Bizauskas (Sibire), J. Vailo
kaitis, D. Malinauskas (f), kun V. Mironas (^bire). M Biržiška, kun. Petrulis (f), S. Banaitis (f) O Klimas (f). A. Stulginskis (f), J. Šernas (f), ir Pr.

Dovjdaitis (f). Kryžiuku pažymėti yra jau mirę.
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(pabaiga iš 2 pusi)

rui ir «Bėnedictus» - moterų 
chorui. Solistas P. Rūtenis 
buvo pakviestas ir dainavo 
per Adelaidės radijo stotį 5 
A. N Australijoje lietuvių li
audies dainas.

— New Yorke žinomojoj 
galerijoj Feigl buvo suruoš
tas Adomo Galdiko temperos 
ir aliejaus darbų paroda. Tai 
daugiausia Maine valstybėje 
praleistų atostogų įspūdžiai. 
Buvo išstatyti 23 jo kūriniai. 
Minimoji galerija yra viena 
iš žymiausių New Yorke. A- 
merikiečių spauda šiltai atsi 
liepė taip pat apie pirmąją 
Galdiko paveikslų parodą, iš 
keldama jo originalumą ir 
lietuviškumą. “The New 
York Times1’ meno kritikas 
nurodė, kad dailininkas ypač 
gražiai išreiškė savo paveiks 
Juose miško vaizdus. Pavei 
kslai atskleidžia dailininko 
nepaprastą sugebė jimą įsija 
usti į slaptingiausias gamtos 
detales. Galdiką gražiai jver 
tino ir “New York Herald 
Tribune” be: “Arts News” kri 
tikai. Paroda buvo uždaryta 
sausio 21 d.

- Adelaidės Liet. Teatro 
Mylėtojų Grupė, režisuojama 
P. Rūtenio, pakartojo K. Bin 
kio «Atžalyną». Spektaklis 
buvo pirmoj eilėj skirtas spor 
to šventės dalyviams ir jų 
svečiams. Adelaidės savai
traščio “The Sunday Adver
tiser” paskelbtą «naujųjų aus 
tralių» grožio konkursą lai 
mėjo 20 m. lietuvaitė Gaila 
Mikeliúnaitê.

— Vasario 16 d. akto sig
nataro Jokūbo Šerno sūnus 
J. Šernas šiuo metu yra ta 
pęs pasauline filmų teatro 
žvaigžde ir visur prisistato 
esąs lietuvis. Puikiai kalba 
angliškai, prancfižišcai, itališ 
kai ir rusiškai Lietuvius sa 
kosi gerai pažistanti ir jo 
žmona italė Maria Stella Pats 
Šernas gyvai domisi padėtimi 
Lietuvoje ir ten esančiais sa 
vo giminėmis. Šiuo metu bai 
giąs rašyti knygą “The clima 
te makes the season”.

- Dr M. Anysas baigia rašy 
ti istorinį veikalą apie Vytai) 
tą Didįjį. «Nida» yra ’išleido 
si G Flauberto romaną «Po
nia Bovary» dviem tomais, iš 
prancūzų k. išverstą A. Rū
tos Vienuoliktuoju leidiniu 
eina prof. Myk. Biržiškos «Se 
nasis Vilniaus universitetas». 
Be jo, leidžia J. Balio «lietu 
vių mitologines sakmes», A.

arausko novelių rinkinį 
«Sniego platumos», A. Lands 
bergio novelių rinkinį, naują 
leidimą J. Grušo «Karjeristų» 
ir ki. Netrukus numatoma iš 
leisti Dr. K. Griniaus «Atsimi 
nimų ir minčių» II jį tomą, 
prof. Vaelv. Biržiškos parų 
oštos «Senųjų lietuvių knygų 
istorijos» II jį tomą, Dr. J. 
Šliupo biografiją. Susivieniji 
mas Amerikoje šiemet mini 
30 m. savo gyvavimo sukak
ti. Ta proga bus išspausdin 
ta organizacijos istorija. Prof. 
Vacį. Biržiškos, pasižymėju
sio lietuvių bibliografo ir li
tuanisto, visą savo gyvenimą 
skyrusio lietuviškai knygai 
ir mokslui, pelenai palaidoti 
lietuvių tautinėse kalinėse 
Čikagoje Atsisveikinimo kai 
bą pasakė ilgametis vebonies 
bendradarbis Pr Čelėnas. A- 
merikoje skatinama išleisti 
Vacį. Biržiškos lituanistikos 
raštus, pirmoje eilėje jo 
«Aleksandryną». Po laimėju
sios «Draugo» premiją Biru
tės Pukelevičiutės romano 
«Aštuoni lapai» kitais stipri
ais romanais laikomi « Piūti

J. Antanaitis.

Klaipėdos Atvadavimas
(pabaiga)

Purvini nuo perbėgimų ir 
snieguoti Karolio kuopos vy 
rai ir kaimynai įžygiavo į m* 
estą ir prislinko iki Turgaus 
gatvės. Ties prancūzų prefek 
turą žemai sėdėjo kulkosvai
dininkas ir šaudė išilgai gat 
vės. Perėjimas ir priartėjimas 
buvo neįmanomas. Ketvirtoji 
kuopa išstatė ant kampo Tur 
gaus ir Laukininkų gatvių sa 
vo kulkosvaidį ir pradėjo su 
prancūzu dvikovą Po keletos 
minučių sukilėlių kulkosvaidi 
ninkas gavo apie trejetą pran 
cūzų kulipkų, virto aukštelni 
nkas, ištiesė rankas ir mirė. 
Jo vietą užėmė kitas.

Karolis pažinojo geriau 
Klaipėdos gatvės. Jis davė 
vadui patarimą prieiti šaluti 
nėmis gatvelėmis prie prefek 
túros iš kito šono. Vadas pa 
likęs vieną būrį apsaugoti 
kulkosvaidį, su kitu buriu slin 
ko artyn pačios prefektūros 
Jau visai arti priėję jie tači 
au buvo prancūzų pastebėti 
ir apšaudyti kulkosvaidžio ug 
nimi iš trečiojo aukšto

Bet prieš pačia prefektūrą 
stovėjo kitas namas keturių 
aukštų iš antros gatvės pusės 
ketvirtosios kuopos vadas į 
tą. namą ant pat viršaus, pasi 
untė antrąjį savo kulkosvaidi 
su įsakymu apšaudyti prefek 
túros langus 

B. Brazdžionis

Ant Vakaro Uolus
Žiburiai artėja. . . žiburiai nulola.
Žiburiai į tirštą maru; miglą puola.
Aš. vėlus keleivis, stoviu ant uolos 
ir klausausi amžių kalbančios tylos,

Ir klausau ošimo diižtanč:ų bangu, 
Ir man daros baisiai liūdna ir baugu.
Ir man rodos, tartum okeanas kyla
Į tą žemės naktį, į tą juodą tylą,

Kaip mirtis ateina į pasaulio širdį,
O širdis pro sapną žingsnių tų negirdi.
Ir dangus man šaukia iš juodos tylos
—i Tartum švyturys stovėki ant uolos!

Ir kai paskutiniai žiburiai užges,
Šauk pasaulio širdžiai pro mirties bangas.
Šauk, kaip marių paukštis, skrisdamas pries vėją:
— Tai naktis nutola, tai

es metas», «Sekminių beržai» 
Čikagoje Vyt. Saulius skoniu 
gai išleido H Radausko eilė 
raščių «Žiemos daina» Nese
niai knygų rinkoje pasirodė 
K. Bradūno poezijos rinktinė 
«Devynios baladės».

— Prof. K. Regelis prieš 
keleris metus baigė rašyti 
vokiškai Lietuvos augalų geo 
grafijos apžvalgą. Rankraštis 
turi apie 200 psl. Veikalą ža 
da išleisti Zuericho Geobota 
nikos institutas, tik pareikala 
vo autorių ją per pusę su
trumpinti. Prof. K. Regelis 
norėtų, kad leidinys galėtų 
būti išleistas visos apimties 
bet tam reikia leidyklai ga
rantuoti, kad bus išpirktas 
nustatytas egzempliorių skai 
čius. Prof K. Regelis, kuris 
šiuo metu dirba ir gyvena 
Graze. Austrijoje, pradėjo 
tvarkyti savo stambią biblio 
teką. Joje tori daug lituanis 
tikos leidinių. Žymią dalį sa

Pats kuopos vadas ir Karo 
lis rankinėmis granatomis, puo 
lė apatinį prancūzų kulkosvai 
dį prie Turgaus gatvės. Del 
to reikėjo išbėgti iš priedą n 
gos, priartėjant prie pat pre 
lektūros langų. Jų abiejų 
mestos bombos nutildė pran 
cūzų kulkosvaidį R atidarė 
kelią į Turgaus gatvę. Bet 
bėgant jiedviem atgal iš vir 
šaus pasipylė lengvojo kul
kosvaidžio ugnis. Karolis da 
vė šuolį į vieną artimojo na. 
mo durų nišą ir prisidengė, o 
kuopos vadas krito negyvas, 
peršauta krūtine ant gatvės 
netoli priedangos, iš kurios 
buvo Ką tik išbėgęs. Tuo pat 
laiku sugrojo lietuvių kulkos 
vaidi- nuo artimojo stogo i 
prefekfúrcs langus. Po kele 
to salvių nuo vieno aukšto į 
kirą, prefektūros lange pasi
rodė ant pagalio balta vėlia
vikė ir kova buvo baigta Su 
plevėsavo lietuviškoji trispal 
vė Lietuvai grįžo Klaipėdos 
kraštas ir uostas prie Balti
jos iūcų. Pamario broliai iš
laikė lietuviškumą ir amžiais 
už jįjį budėję atgavo laisvę 
per aukas ir pasišventimą

Nors laikinai tos laisvės ir 
vėl netekome, net liko įrašy 
tas garbingas lapas mūsų tau 
tos praeitin, o dabarties ir 
ateities kartos iš tos prae ies 
Jai stiprybę semia.

vo straipsnių apie Lietuvą 
įvairiomis kalbomis atspaudų 
žada perduoti Baltų Institutui 
Vokietijoje Vilniaus krašto 
lietuvių pastangomis netru
kus Kanadoje bus išleistas is 
loriko Dr. À. Šapokos anglų 
kalba «Vilnius Lietuvos gyve 
nime». Vertimo visas išlai
das apsiėmė sumokėti Angli 
j )je gyveną lietuviai vilnie
čiai.

— Iš Madrido tautinio radi 
jo lietuviškosios transliacijos 
siunčiamos oro bangomis 21. 
30 - 21 45 L etuvos laiku, o 
Ispanijos ir V’ak Europos lai 
ku 19 30 19 45 Siuntimo lai 
kas pakeista š/m. sausio 30 
d., tačiau pridėta viena ban
ga, ir dabar transliac os du<> 
damos 31,32 ir 42 m bango 
mis.

- Tarptautinė Laisvųjų žur
nalistų Fvt.eracija, gautosio
mis iš JAV’' žiniomis, New 

Yorke ruošia visų vidurio ir 
Rytų Europos tautų laisvosi
os spaudos parodą. Paroda 
vėliau iš New Yorko bus per 
kelta į kitus JAV miestus. 
Rengėjai rūpinasi, kad mini 
mojoj parodoj būtų juo pla
čiau atstovaujama visa laisvo 
ji spauda. Tam tikslui pra
šoma kiekvieno spaudos lei
dinio atsiųti bent 2 egz.

Dėl ko Pašalintas 
Gedvilas

SOVIETAI PIRMA KARTĄ 
PRIPAŽINO LIETUVOJE

VEIKIANT POGRINDĮ

Apie Gedvilo pašalinimą 
plačiai rašė viso pasaulio ]a 
isvoji spauda. “The New 
York Times” įdėjo Reuterio 
pranešimą, kuriame pažymė 
ta, kad Gedvilas buvo paša 
liūtas nenurodant jokių prie 
žasčių. taip oat nenusakant 
tolimesnio Gedvilo likimo. 
Reuteris priminė, kad 1952 
m. Gedvilas buvo išrinktas 
net į visasąjunginį komunistų 
partijos centro komitetą. “The 
New York Times” sovietikos 
komentatorius Harry Schwarz 
ta proga pastebėjo, kad Ged 
vilo pašalinimas tebuvo vie 
nas iš požymių Maskvos ne 
pasitenkinimo dabartine Lie 
tuvos politine ir ūkine pade 
timi. Nepavykęs ir kukuru 
zų derlius, pagaliau ir pati 
Lietuva, Maskvos supratimu 
nepakankamai suso vi e tin ta, 
joje d >r vis stipriai pasireiš 
kia «buržuazinis nacionaliz 
mas». Aštriausiu Sovietų sis 
temos priešu laikoma Lietu 
voj nesunaikinta b at. Bažny 
čios įtaka. Reikšmingai “The 
New York Times” atsiliepia 
apie Lietuvos studentiją, ku 
ri liudija lietuvių laisvės troš 
kimas. Vilniaus un to studen 
tai neseniai iš rankų į ran
kas platino «Figos lapelį», 
kuriame buvo surašytos, So 
vietų supratimu, «apgailėtinos 
eilės». Tokių reiškinių nesą 
niekur kitur Sov. Sąjungoje 
AB žiniomis. Gedvilas karo 
metu, esvadovavęs partizanų 
judėjimui prieš nacius, už ką 

buvęs vėliau apdovanotas bol 
ševikiniais ordinais.

New Yorke gyveną lietuvi 
ai gyvai komentavo Gedvilo 
pašalinimą, bet kai kurie iš 
jų baiminosi, kad Gedvilo pa 
keitimas Sumausku galįs rei 
kšti griežtesnį Sovietų sovie 
tizacijos rusifikacijos terorą

Kadangi sovietinė spauda 
nenurodo, koks likimas Ged 
vilą ištiko, tai esą galima 
laukti naujų sensacijų.

— Vokiečių dienr. «West). 
Angz. und Kurier» aprašo re 
tą Paryžiaus karimame teis 
me vykusią bylą, kurioj kalti 
namaisiaiš buvo patraukli 4 
buvusieji prancūzų saugumo 
agentai Jie buvo ap 
kaltinti teveik prieš 10 metų 
nužudę vieną iš Lietuvos ki 
lusį pilietį Mykolą Solniko 
vą, kuris nužudytas buvo pa 
liktas šiaurės Ispanijoje grio 
vyje Ši byla turinti kitą rei 
kšmingą pusę, būtent • išaiš 
kinti, kam turi priklausyti 
Soimkovo paliktieji milijar 
dai frankų. 1 aikraštis skel 
bia, kad šis 1895 m. Lietuve 
je gimęs pilietis 1933 m nie 
ko neturėdamas įnuvyko į 
Prancūziją, bet karo metais, 
sugebėdamas prisitaikyti prie 
situacijos, tiesiog uždirbo mi 
lijardus. Vokiečiams sutei
kus reikalingas licenzijas, jis 
vadovavęs 18 viešbučių, iš 
kurių 8 buvo Monaco kunigai 
kštijoje Tačiau grynus pini 
gus užsienine valiuta ir bran 
genybėmis jis išsigabeno iš 
Prancūzijos į Ispaniją, kur 
Solnikovas su žmona 1944 m 
patys perėjo ispanų sieną 
Drauge su savimi jis pasiė
mė, šiandienine vokiečių va 
liūtą įvertinant, apie 30 mili 
jonų DM vertybių ir pinigų. 
Deja, vieną dieną pas jį ne 
lauktai pasirodė 4 prancūzų 
saugumo agentai, kurie pasis 
ten^ė įvykdyti žmogaus grė 
bimą, ir tai taikės metais, 
nes tai buvo padaryta 1946 
m. Dabartinis procesas kaip 
tik ir turįs viską išaiškinti, 
nes 1950 m. oficialiai Solni 
kovui iškelta byla buvo baig 
ta paskelbiant jam mirties

(pabaiga 6 pusi.)
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Šis numeris iliustruotas vai 
adais iš vaikų šventės, įvyku 
sies Vila Zelinoj sausio 8 d.

langą vienas papro

nesiliovė. Ji vėl pri

Kalėdų senelis — p.
naitis apdovanojęs ma V;nkš. 
vaiki) šventėje. Senelio kos
tiumas mok. B. Kazlauskienės.

Naujakuriai

žiūrėtų 
silikęs.

Lapė 
sitykojo, kai katino nebuvo 

'namie!. Atbėgusi nrie trobi 
kės graudžiu balsu sušuko:

— Gaiduk, gaiduk, kokia 
baisi naujiena! Žiūrėk: tavo 
katinėlis guli jau negyvas!

Persigando gaidys, rupi jam 
pasižiūrėti, bet bijo, Lanė 
nutilo ir prisiglaudė palangėj 
prie sienos. Praėjo kiek lai 
ko. Gaidys pamanė, kad jau 
lapė bus nubėgusi. Atsargiai 
prasidarė jis langeli ir žvilgt. 
Lapė už galvos ir neša. Rėkė 
rėkė gaidys, bet šįkart kati
no nebeprisišaukė.

Parėjo katinas ■ gaidžio ne 
bėra... Jis tuojau suprato, 
kas čia atsitiko. .Greitai nu 
sitvėrė savo smuiką ir bėgt 
prie lapės olos Nubėgęs 
smuikuoja ir dainuoja.

Vienas buvo Lukošiukas, 
antras . Tamošiukas!

Viena buvo Mažuliuke, ki
ta - Diduliukė!

Išgirdo oloje vienas lapiu^ 
kas. Jam labai parupo, iš 
kur čia dabar tokia graži mu 
zika. «Bėgsiu», sako. >pažiU 
rėti!» Kai tik iškišo galvą, ka 
tinas griežykle čakši frg nu
kirto. Po to vėl "'groja: į

Vienas buvo Lukošiukas, 
antras Tamošiukas!

Viena buvo Mažuliuke, kita 
- Diduliukė!

«Lįsiu ir aš pasižiūrėti!» - 
nutarė antras lapiukrs li
gai vėlė nuriedėjo Kiek 
tų lapiukų lindo, visiems 
nas nukapojo galvas ir 
griežė dar.

Tuo tarpu lanė oloje 
buvo pasiruošusi pjauti ■.’aid:: 
pasidėjo geldą, pas i<zal-indo 
peilį, tik viena nevaliojo !i 
vis laukė vaikų, kad ateitu 
palaikyti Nesulaukdama pa 
siėmė žarstekli ir eina mušti 
vaikų, kad taip ilgai neatei
na. Kai tik iškišo galvą, ir 
jai nukirto griežykle katinas.

Dabar jau žino katinas, kad 
visa lapės šeima išmušta, 
oaisvai įlindo iįs i olą ir s i 
sirado gaidį, įruošta piaii'i. 
Atrišo, paleido Paskum abu 
pasinaršė po krosnį Rado 
ten lapės kepsnių prikepta. 
Išsiėmė, gardžiai pavalgė ir 
vėl grįžo į savo trobelę. Nuo 
to laiko jau daug ramiau gy 
veno.

tam 
nk 

kati
Susidėjo katinas su gaidžiu 

Ir iškeliavo i girią naujo gy 
veninio gyventi Pirmiausia 
pasistatė juodu trobikę, pan
kui pradėjo tvarkytis. Kati
nas parūpindavo maisto, o 
gaidys ruošėsi namuose. Kati 
pas, išeidamas medžioti, pa
liepdavo gaidžiui, kad niekam 
neai’darytų durų.

Gana ilgą laiką juodu gra 
žiai gyveno. Kepė, valgė ir 
pasilinksmindavo Katinas mo 
kėjo smuikuoti, jis gražiai pa ■ 
grieždavo smuiku. G a i d ys 
pagiedodavo.

Sužinojo lapė apie naujaku 
rius. Parūpo jai gaidžio ke 
psnys. Vieną karta, kai kati 
nas medžiojo, atbėgo glapė, 
pasibeldė ir labai meiliai praš 
neko:

- Gaiduk! Ar girdi, gaiduk?
Gaidys pasigriebė žarsteklį 

prispaudė prie sienos ir tyli 
budėdamas. Laukia: ar tik 
nesilauš lapė į vidų, tada jau 
duotų! Bet lapė draugiškai 
šnekina toliau:

— fu nežinai, gaiduk, - va 
žiavo bajoras su vežimu kvie 
Čių. parvirto, daug grūdų pa 
bėrė... Oi būtų tau lesalo - 
keliems metams!

Saldžiai nuvarvėjo gaidžiui 
seilė. Jau seniai nebuvo 
ragavęs grūdų Katinas 
kad neparnešdavo jam. 
mėsa ir mėsa - paukščių 
pelių. Todėl pamiršo jis 
są budrumą, smalsiai 
rė durikes ir iškišo gaivą pa 
žiūrėti, kame gi tie kviečiai 
Lapė tuojau kapt - nutvėrė už 
galvos ir neša. Gaidys reikia:

— Katinėli, broleV! jau ma 
ne lapė neša - per kalnus, 
per kadagynus! Katinėli, bro 
leli, gelbėk!

Katinas išgirdo šauksmą: 
pasivijo lapę ir atėmė gaidį. 
Daugiau jau grasinte prigrasi 
no, kad niekam svetimam ne 
atidarytu durųjr niekad ne-

jis 
nie 
V i s 
ar 
vi- 

pravė-

Liaudies pasaka.

Artistai suvaidinę J. Juozuko kalėdinį vaidinimą «Šventoji naktis».

Paskutinė scena «PIEMENĖLIAMS VARGDIENĖLIAMS TARĖ ANGELAS ŠViEbUS» 
vaidinimo Šventoji Naktis. . .

iš

VAIKŲ STOVYKLA

Mano
Bale Voveraitė.

Tėviškėlė.
.Mano tėviškėlė — 
Oi, toli, toli!
Betgi jos užmiršti 
Niekad negali . . .

Aš naktimis sapnuoju 
Ir kasdien miniu 
Tą namelį mielą 
Stogu šiaudiniu.

Grįžti — dar sugrįžti 
Ten — toli — tenai . .
Bút graži jaunystė 
Tėviškėj senoj.

Kalėdų senelis, nyst-tukai ir angeliukai.

Saulė ir varles.
Kažkas paleido gandą, kad 

saulė ištekanti už vyro. Ta. 
gandą mgirdo varlės, Tuo
jau sujudo visos ir susirinko 
tartis. Gudriausioji varlė ėmė 
sakyti: «Ar žinot ką? Bus 
mums blogai. Jau dabar va 
sąrą saulė išdžiovina dange 
lį upelių ir balų. O kai ište 
kės už vyro, prasimanys vai 
kų, kai ims jie visi šildyt, 
kaitini, — lai ne tiktai upeli 

Ten per kiemą takas 
Želia sidabru, 
Ten broleliai šnekas, 
Dainos seserų . . .

Ir saulutė šypsos, 
Rodos, daug šilčiau — 
Tokio mielo krašto 
Niekur nemačiau . ..

ai ir balos, bet išdžius 
ir ežerai, kur mes tad

upės 
pa si 

dėsira? Eikim pas Dievą skųs 
tis!»

Visos varlės sutiko. Kvar! 
Evai! kvarksėdamas nušoka 
v.o pas Dievą Savo nelaimei 
Dievo nerado namie

Saulė tuojau sužinojo ir 
baisiai supyko ant varlių, kad 
jos norėjo apskųsti ją. Supy 
kusi tarė: «Visus gyvius ir 
daiktus žemėje šildžiau ir šil 
Pysiu, bet šitų bjaurybių dau 
giau nepasieiss mano šilima».

1956 m. vasario 11 d

Sekanč ą savaitę o jauni
mo stovy klos į tą pačią vie
tą ('liarão) stovyklauti rinko
si vaikai. Nemaža daLs sto
vyklautojų išsigandę Įvykusių 
nelaimių atsisakė vykti, tai 
stovykla nebuvo.gausi Dalis 
atvyko su savo 'tėveliais, tik 
gaila, kad jie negalėjo pasi
likti iki stovyklos galo. Dėl 
mažo stovyklautojų skaičiaus 
nebuvo galinta pravesti nu
matytos programos, tačiau 
buvo stegiamasi išnaudoti e- 
samas galimybes Kiekviena 
stovyklos diena buvo prade-' 
dama šv. Mišiom s. Stovyklau
tojai kartu valgė, žaidė dai- 
r vo ir giedojo, Kartu skaitė 
lietuviškas pasakas n- savo 
mokyto) . u iežiuroje dai: * 
daug maudėsi gaivinančiose 
Atlanto bangose. ai Išėję, 
rustiprinę savo lietuviškas 
nuotaikas i- smarkiai įdegę 
s ule sausio 6 grįžo nas pa- 
Mlgtus ’tėvelius, didžmoda- 
m esi, kad jie buvo stovyklau
tojai oijonipriai (regis tai bu
vo pirmutinė vaikų stovykla 
Brazilijoje). Pirmieji ledai 
pralaužti, pradžia padaryta, 
reikia tikėtis, kad kitų metų 
stovykla bus gausesnė.

Kart:; su vaikais stovykla
vo mokytojos p. 
i-. Kazlauskienė, .. 
Šeškevičius. Ten pat 
gavo ir kun.
bei p Andriuškevičienė ir p. 
Danielienė.

Valeikienė 
ir kun. J. 

atosto- 
Miliauskas

— Atitaisymas 342 (3) nu
meryje išvardinant angeliu
kus pasitaikė klaida - vietoj 
Žanetė Aleksandravičiūtė tu
ri būti Žanetė Pociūtė.

Varlės taip pat susiprato 
blogai padariusios. Jos pra 
dėjo bijotis ir gėdytis saulės 
Taip tebėra ligi šios dienos. 
Tik saulei nusileidus sujuda 
varlės ir pradeda kvarkti vi 
šokiais balsais. Bet saulės 
šilimos nebegauna jau. Dėl 
to ir atsirado toks priežodis: 
šaltas .kaip varlė.

Liaudies, pasaka

NUO BODULIO, PASAKĖLĖ.

Kitą kartą senelis arė, be 
ardamas^ rado skrynelę. O ■ 
kad vėl arė, rado raktelį. At 
rakino tąjskynelę, rado oželį 
To oželioįstriuka buvo uode 

. gėlė, dėl to trumpą mano pa 
sakelė...

; Liaudies pasaka
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O TAI bKANl KAVA

Industria e Comercio de Calçados

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

Etaa Javaės, 626 -- São Paulo

Foto-Studija “BERNARDO”
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 SÁO CAETANO, 447 —TEL. 4-5576 - SÃO f / n t 1

Nori būti žemės savininku?
Mato Grrbsso 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 estado valdžiai: 
Šitai Tamstai siôl'»

Jmobiliaria Alto do Guaporé Ltda.
H t J C J C■ . • • . . . ;

Cuiabá, Mato Grosso - Centreline raštinė: Cx. Postai 98 
Painformuojame ir per laiškus.

ALBERTAS PAVILAV1ČIUS
teisinis patarėjas prie advokato 

RUY DE MELO PEREIRA
atlieka visus teisinio pobodžio 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 
Rezidencija: Rua Itaqueri, 431 São Paulo

MŪSŲ LIETUVA

IMiWWü

Pirkimas pirkimui nelygus.
Reikia žinoti kur pirkti.

Jeigu reikia statybai medžiagos, 

indų ir kitu reikmenų prieinamomis 

kainomis, tai kreipkis į sandėli.

JAKUTIS & LAPIENIS LTDA.
Av. Sapopemba 18-A — Vila Celeste

I

i

Madeira* do Brasil

PRANAS & CIA. LTDA.
Importação — Exportação

Raštinė: Rua do México, 90 - 9,o - sala 904
Rio de Janeiro - Fone: 32-9294

pusi. &

MIELI LIETUVIAI!

Artinantis maudymosi sezo 
nui ir esant laisvų kambarių 
kviečiame visus atvykstan
čius i Santos poilsiui apsiste 
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

Kiekvienų'’sekmadienį prie
bažnyčios pas spaudos platin 
toją B. Šimkų galima gauti 
nusipirkti naujausių lietuviš
kų knygų, maldaknygių bei 
laikraščių.

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

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

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

•• Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, mau bei darbo įrankių į 
Z krautuvė tiktai i

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L I N D O Y A

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

Rua Dino Bueno. 795 a 835 ,
Telefdries: 51 4019 e 51-2223

fūnte dos. Jesuítas ■

SÃO PAULOCaixa Postal 3967

Cervejaria Columbia J. A.
Šalčio ir karščio metu sveikiausia yra gerti alus

uodas bet skanus.
Arba alus COLUMBIA: Pilsen extra, 
Strassburg, buteliais ir pusbuteliais. 
Mėgstantiems: Guaraná, Gazoza Colum
bia ír Água Tonica.

Centralin ė Raštinė ir sandėlys: 
Compinas: Rua Andrade Neves, 103 

Fone: 3-935 e 3 936
Skyriai: S. Paulo — Al. Dino Bueno,

MOSSORO,

702 - Fone: 51-4485
Santos - Rua General Camara, 292 Fone: 25 636

__....«sk ÜI! Si!£ ŽSĮŽeg»»»»»»»,— ■■nwwiif tm im ŽTirw**t*r*“ n b-h*1, r*** *-e w******* ****** ********** ********** mhw
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LIETUVOS NACIONALINE 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

MOKSLO METŲ PRADŽIA

Pradžios mokyklose prasi
dės 16 d. vasario.

— Savaitinė, sekmadieniais 
lietuviška programa per ra
dio Nove de Julho, jei neat 
sitiks nenumatytų kliūčių, pra 
sidės 4 d. kovo, 14 vai. Ban 
gos 25 metrų (540 megociklų). 
Kiekviena sekmadienį 14 vai. 
kas turite radio aparatus, pra 
dedant kovo mėnesio pirmu 
seKmadieniu, klausytis lietu 
viškos programos. Nove de 
Julho radio stotis bus gir 
dima visoj Pietų Amerikoje.

— Petras Baronas, tarny
bos reikalais Braniff kompa 
nijos, iš Kanados, šią savaitę 
lankėsi S Pauly.

— Stasys Lapienis iš Lietu 
vos gavo žinią, kad jo brolis 
Vincas yra miręs.

— Vasario men. 7 d. Vila 
Zelinoje mirė Marija Riševi- 
čienė 64 m. amžiaus.

— Vasario mėn. 16 d. 8 
vai. bus 30 d. egzekvijos už 
Oną Saldūnienę. Vasario mėn. 
J7 d. 7 vai. bus atlaikytos eg 
zekvijos už Oną Pupelienę.

— Šį sekmadienį Parque 
das Nações ir apylinkės lietu 
viams bus pamaldos Parque 
das Nações parapijos bažuy 
cioje. Kitą sekmadieį. 19 d. 
vasario, Agua Rasa lietuvi
ams. Pamaldų laikyti vyks 
kun. J. Šeškevičius

— Vasario mėn 12 d. įvy 
kasiame Vila Zelinoje, klebo 
nijoje, studentų pasita'-ime, 
išrinkta organizacinė komisi 

MOKSLEIVIU ATEITININKU SPAUDOS STALAS 
PRADEDA PRENUMERATŲ RINKIMO VAJU

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

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

lietuviškų knygų.

* s

ESCRITÓRIO «VILA ZELINA» 
i- ■■ =
= =f

| IRMÃOS BAUZIS I
1 Z f

H Regiatfado no Cl R. C. «ob o n.« 551 S

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

ja iš H. Nadolskio, A. Dirsy 
tés ir I. Gritėnaitės. Pasitarime 
dalyvavo ir svečiai iš Porto 
Alegre, medicinos studentai 
R. Mekšraitis ir Skadas. Taip 
pat atsilankė prof. A. Stonis, 
vaistininkas J. Lukoševičius.

16 VASARIO PAMINĖJIMAS 
PER RADIO.

Parque das Nações lietuvi 
ai užangazavo Sto. ^Andrė ra 
dio A B C. 1590 kilociklu 16 
vasario paminėti.

Bus įvairi ir idomį progra 
mą Ši radio valanda bus 
š/m. vasario mėn. 16 d. buo 
8 iki 9 vai. vakaro. Todėl 
nepraleiskite progos pasiklau 
syti per radio lietuviško žod 
žio ir maloniu lietuviškų daí 
nų bei muzikos

Parkietis

L. S. B. VAKARAS.

L.S.B. š/m. balandžio men. 
7 d. ruošia vakare, kuriame 
mielai sutiko dalyvauti Par
que das Nações meno 
mėgėju būrelis, kuris dar kar 
tą pakartos scenoje «Tuščias 
Pastangas».

Tenka pastebėti, kad šis 
veikalas buvo su dideliu pasi 
sekimu pastatytas Parque 
das Nações vakare.

PADĖKA

P. Eduardui Vasiliauskui - 
vaidinusiam ir režisavusiam 
musų popiety, p. muzikui Jo- 
nni Kaseliūnui - prisidėjusiam 
prie musų programos, p. p. 
Antanaičiams, Ausenkams ir 
Navickams, ir visiems kitiems, 
kurie bet kokiu būdu prisidė
jo prie šio popiečio pasiseki-

Cr.S 100,00 
C r $ 550.00 
Cr.$ 300,00 
C r $ 300,00 
Cr.S 150,00 
Cr $ >50 00 
Cr $ 100,00 
Cr.$ 100,00 
Cr.8 200,00

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

mo, nuoširdžiai dėkojame.
Bendr. Choro Valdyba.

— L. K. Bendruomenės cho 
ro vasario mėn 5 d. suruoš
to popiečio programoje buvo 
vieno veiksmo vaidinimas 
«Meilės laiškai», solo ir cho
ras. Vaidino Ed. Vasiliauskas, 
Al. Boguslauskas ir J. Lapie- 
nytė. Pirmieji du jau seni see 
nos vilkai, jaučiasi laisvai, 
nesijaudina, suvaidino puikiai. 
J. Lapienytė bofs nedažnai 
scenoje pasirodo, jau iš pri
gimties turėdama aiškų išta
rimą. skambų balsą, į rolę 
buvo įsigyvenusi ir gerai su
vaidino.

Al. Boguslauskas. palydint 
pianu kompozitoriui J. Stroliai 
padainavo J. Strolios Pasvars 
tyck antela ir Pas tėvuti au
gau. J. Kaseliúnas fogotu pa
grojo R. Krugerio Dėdė pik
čiurna ir Fučiko Senas lokys.

Choras diriguojamas kom 
pozitoriaus J. Strolios sūdai 
navo keturias V Banaičio har 
monizuotas liaudies dainas 
(Už jūrių mariu, Vėjas lapą 
nukrėtė. Dubroleliai keliu ėjo) 
ir Gruodžio - Aš negert atė 
jau. Sudainavo gerai, nors 
iš šių dainų dar sunku spręs 
ti apie choro pajėgumą. Ki 
tą kart lauktina, kad progra 
ma būt įvairesnė, névien be 
veik vieno autoriaus harmo
nizuotos dainelės. O be to 
ir liaudies dainų 
yra nevienodos vertės. Vie
nos pavykusius kitos, kad tik 
s k y 1 ė užkišti. Pavyzdžiui 
Gruodžio Aš negert atėjau 
antroj daly daugiau panašu į 
rimtą maldavimą, nugu į gir 
tuoklio daina Trukšminga pa 
baiga kažkaip, atrodo, nena
tūrali Bendrai popietis bu
vo vykęs ir jų daugiau pagei 
dautina.

— Giminės iš Amerikos na 
ieško Antano Šiauči >Ho, K!,’i 
šio iš Anykščių apylinkės. Sa 
vo adresą prašomas pranešti 
kun. klebonui P. Ragažinskui.

- ATEITININKAMS. Šį sek 
madienį po devintos valandos 
pamaldų mėnesinis kuopos 
susirinkimas. Susirinkime ga
lima apsimokėti «Ateities» pre 
numeratą ir nario mokestį.

Bemistas 
Clínica Dentária Popular 

“^ão Judas Tadeu” 
. Augusto Ribeiro Leite

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

Dentaduras — Pontes — Extrações — Obturações 
DIURNA E NOTURNA

PRAÇA SÂO JOSÉ; 1 - V. ZELINA - S. PAULO

g VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 
NAUJANYBIŲ

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų,» 

įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių- 

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

ISSIMOKEJIMUI.

Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.

Pradedant kovo mėnesiu kuo 
pos susirinkimai vyks ne an
trą mėnesio sekmadienį, kaip 
iki šiol, bet trečią, tą pačią 
valandą.

— Visi jaunesnieji ateiti
ninkai berniukai šį šeštadie
nį 4 vai. 30 min. renkasi šv. 
Juozapo mokyklon tautinių 
šokių repeticijai.

— Mokytoju posėdis šau
kiamas sekmadienį po pietų 
5 vai. mokykloje.

— Lietuvos vaizdų albumas 
naujas «Ateities» išleistas Au 
gustino Lietuvos vaizdų albu
mas «Lítuania» jau pasiekė S. 
Paulį. Pamatyti ir užsisakyti 
galima prie M. A. Spaudos 
Stalo. Ši antroji albumo laida 
yra papildyta naujais vaizdais 
daro labai gerą įspūdį. Tai 
yra puiki dovana saviems ir 
svetimiems. Kaina 300 cr.

— «Mūsų ‘Lietuvą» prade
dant šiuo sekmadieniu parda
vinės taip pat Spaudos stalas 
nes B. Šimkus išvyko į Uru
gvajų.

VISUOMENĖS PARAMA LIE
TUVIŠKAI MOKYKLAI

Už pakvietimus į Vaiku Šve 
ntės programa buvo susinkta 
17 863 kr. 7.635 cr. išleista 
šventės reikalams įskaitant 
Kalėdų senelio dovanas. Mo
kyklos ateities išlaidom liko 
1Ò 127 cr. Tai yra graži lietu
viškos visuomenės parama 
mokyklai. Mokyklos vadovy
bė reiškia padėką visiems sa 
vo auka prisidėjusiems.

RIO DE JANEIRO

Sausio mėn. 22 d. lietuvių 
bažnyčioje įvyko dviguba 
šventė: Šv. Genovaitės - baž 
nyčios Globėjos ir Šv Sebas 
tijono miesto Globėjo pagerbi 
mas. São Crístovo parapijos 
choras dalyviams suteikė ti
kro dvasinio peno savo giedo 
jirnu ir smuikavimu. Bažny
čioje buvo daug gėlių ir švie 
sos. Lietuviai turėtų atsiminti 
kad visos iškilmės bei šven
tes daromos bažnyčioje, turi 
du tikslu: išlaikyti tikybą ir

lietu v
kiek v
r’S-a t s i l a nKu^nmeTOVių paurarcrSK 
reguleriai ir spontaniškai.

LOTERIJA V. BELOJE

Š/m. vasario-mėn. 26 dieną 
15 vai. (3-čią vai. po pietų) 
V. Belos popiečių lankytojai 
ruošia įdomių fantų loteriją 
su vaidinimu. Visuomenė pra 
šoma ko gausingiausiai atsi
lankyti.

Rengėjai

LAIŠKAI

J. Stroliai, Pr. Urniežiui, J. 
Buitvydui, V. Pundzevičiui, J. 
Klišiui. N. Andruškevičienei, 
St. Milinavičiui, k. Inkratai, 
V. Skripkai, J.- Scliokui, A. 
Litvaitienei, J. Masiuliui, E. 
Kutkienei, BĮ. Grabauskui, J. 
Vaikšnorui.

(pabaiga iš 3 pusi.) 

sprendimą, drauge nusavinant 
visą Prancūzijoj turimą Sol- 
mkovo turtą. Tačiau su to
kiu teismo sprendimu nesuti 
ko Solnikovo žmona, kuri į 
minimąjį turtą pareiškė savo 
pretenzijas, motyvuodamas, 
kad savo laiku jos vyras ba 
vo nubaustus 4 milijardais 
frankų pabaudos, be to, nu
žudyto žmogaus nesą galima 
net ir juridiškai nuteisti mir 
ti. Ji sutm ■ ti sumokėti 4 
milijardus frankų pabaugos» 
jeigu bu- jai pripažinta kaip 
tiesioginei įpėdinei likusia tur 
tas, kurio susidaro 30 milijar 
dų frankti vertės. Šiuos rei 
kalus kaip tik ir turi išaiškin 
ti minimasis teismas Paryžių 
je.

PAIEŠKOJIMAS

Paieskau Stasio (Antano ir 
Veronikt s) Žymanto, gim. Sy 
lių km , Naumiesčio valsč., 
Tauragės apskr. Yra žinių 
iš Lietuvos

Antanas Vosylius
C. Postai 371

São Paulo

DIDELĖ PROGA

Parsiduoda 2 sklypai po 
10x58 mt abu sklypai randa
si rua Ciclames pradžioj V. 
Belą Smulkesniu informaci
jų galima gauti Rua Manaiás, 
140 (anksčiau rua 8) V. Zelina

Nori, kad «Mūsų Lietu 
va» būtų lietuviškojo gyveni 
mo veidrodis?

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

S I U V É J A S
POVILAS AMBROZEVIČ1US

Rua Inhagapi, 9 - V. Zelina

(prasideda iš A v. Zelina, 59S|

PAGALVOK apie LAIKRAŠTI

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

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