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IV METAI

Lietuvai Laisvės, Mums Laimės Naujuose Metuose
Naujus Metus Pradedant
Su naujais užsimojimais ir
šviesiomis viltimis įžengiame
j 1951 metų prieangį. Kartu
gerai nusimanome, kad nauji
darbai reikalaus pasiaukoji
mo ir darbo, pagrįsto ne ko
kiais asmeniniais išskaičiavi
mais ar pelnu, bet tauriu lie
tuvišku idealizmu.
Reikia pasidžiaugti ir kar
tu pasididžiuoti, kad susipra
tusioj! visuomenė «Musų, Lie
tuvos» pastangas supranta ir
įvertina. Ypač su džiaugsmu
ir giliu lietuvišku nuoširdu
mu sutiko pasiryžimą «M.L.»
leisti kas savaitę. Tai rodo
jau ir šiame numeryje talpi
nami skaitytojų laiškai ir au
kos. Gražią pradžią padarė
Rio de Janeiro lietuviai. Šis
faktas taip pat byloja, kad
skaitytojai visu šimtu procen
tu pritaria «M.L.» užimtai li
nijai. Jau pirmame numeryje
pasisakėme, kad musų kelias
yra tas kelias kuris veda į
laisvą ir nepriklausomą Lie
tuvą. Tas kelias yra labai
platus ir jame gali sutilpti
visi geros valios lietuviai.
Kaip lig šiol, taip ir toliau
sveikinsim ir paremsim kiek
vieną sveiką iniciatyvą ir nau
dingą sumanymą. «M. L.» pus
lupiuose nebus vietos asmenį
nio pobūdžio ginčams ir neatsakinės į jokius užmetimus.
Ne skaldyti, griauti, kiršinti
gyvenimo viešumon išėjo «Mū
sų Lietuva», bet visus jungti
nuoširdžion lietuviškon vieny
bėn, statyti kultūrinio gyveni
mo rūmą. Jei šiandien mūsų
kultūrinio gyvenimo balan
sas yra menkas, tai tik dėlto,
kad praeityje buvo stoka to
lerancijos, pagarbos kitų įsi
tikinimams. Be to negali būti
ir vienybės, ir kūrybinės ini
ciatyvos.

Evakuotas Hungnam Uostas

Per šių Kalėdų šventes bu
Kas dar norėtų knaisiotis vo pabaigtas evakuoti Korė
po gyvenimo mėšlyną, tesi- jos šiaurės vakaruose esan
knaisioja. Mes savo jėgas ski tis Hungnam uostas. Per šį
riame kūrybiniam darbui, ir uostą jūros keliu pasitraukė
sunkiose sąlygose kelsime iš šiaurės Korėjos X-asis ame
aukštai lietuviškos šviesos ži rikiečių armijos korpusas,
būrį.
kuris buvo likęs komunistų
Kitados rusas išdraskė iš divizijų užnugaryje. įsiver
V. Kudirkos paminklo Lietu žus kiniečių armijoms i Ko
vos himno žodžius. Šiandien- rėją, šio korpuso 20.000 karei
jis daug žiauresnis, stengiasi vių kovojo ilgesnį laiką apie
sunaikinti visą lietuvių tautą. 80 km. į šiaurę nuo jūros pa
Kai Tėvynėje yra tamsu ' ir kraščioprie vadinamųjų Chan
juoda, tai tuo didesnė atsako gjin vandens užtvankų, kur
mybė krenta ant kiekvieno jie buvo komunistų atkirsti
svetimoje padangėje gyvenau nuo pagrindinių sąjungininku
čio lietuvio. Tarp tų pareigų jėgų kovodami prieš žymiai
yra pareiga išlaikyti savo lie skąitlingesnes komunistų pa
tuvišką spaudą. Nors ir ne jėgas, apsuptieji amerikiečių
daugei mūsų būtų, anot V. Ku laivyno grenadieriai prasiver
dirkos, bet jei vieningi būsi žė pro komunistų supamąsias
me, didelių darbų nuveiksi pajėgas pakeliui į jūros pa
kraštį.
me.
«M. L.» tikisi, kad kiekvie
Iš Japonijos jūros pakraš
nas Pietų Kryžiaus žemėje čio i žemyno pusę žygiavo
gyvenantis lietuvis atliks sa kitos amerikiečių pajėgos; kad
vo pareigą laikraščiui. O ta palengvintų laivyno grenadie
pareiga yra sumokėti prenu rių pasitraukimo kelią Gruo
meratą, bei aukomis paremti, džio mėn. 10 d. abi viena prieš
platinti laikraštį surandant kitą žygiuojančios kolonos su
naujų skaitytojų ir bendradar sitiko ir po to pasitraukė į
biauti parašant straipsnių, ko
resnondencijų. «M. L.» turi
savo skaitytojų įvairiuose kon
tinentuose. Būsime Ubai dėkin
gi jei skaitytojai parašys apie
Pačiu .sunkiausiuoju Korė
save ir savo apylinkės gyve jos karo momentu, kai sąjun
nimą bent kartą per metus. gininkų kariuomt-nės spaudžia
Nesvarbu kaip bus parašyta, mos naujų kiniečių divizijų
ištaisys ir įdės laikraštin. Tik buvo priverstos skubiai trauk
rašykite. Tš'ien dirbdami ir tis į pusiasalio pietus; gruo
gaivinami tais pačiais idea džio mėn. 15 d. JAV-bių pre
lais, nupinsime gražų lietu
zidentas Harry Truman krei
viškos kultūros vainiką, ku pėsi į tautą, pirmą sykį for
riuo gėrėsis ir dabarties ir maliai ir tiesioginiai apkalti
ateities kartos.
nęs Sovietų Sąjungą, kaipo
taikos griovėją, nešančią pa
Vardan tos Lietuvos
vojų pasaulio ir JAV-bių sau
gurnui. Per 24 valandas po
Vienybė težydi.
šios kalbos buvo paskelbtas
Amerikoje išimties stovis, ant
rą sykį per pastaruosius .10
metų. Toliau buvo įsteigta
vyriausioji mobilizacijos įs
taiga ir paskirtas jos šefu
panijos reikalų pareigūnu Charles E. Nilson, iki šiol Ge
neral Electric kompanijos pre
JAV-bėse.
zidentas.
Taip pasibaigė Ispanijos sa
Tuo pačiu metu preziden
botavimas JTO rekomendavi
tas
davė įsakymą padidinti
mu, akyvaizdoje pasaulinio
komunizmo pavojaus.
KINIJA ATMETĖ UNO PA
SIŪLYMĄ NUTRAUKTI KARO
tų, kurie gali būti pilni poli
VEIKSMUS KORĖJOJE.
tinio ir karinio įtempimo.
JAV-bės gali būti priešo
Visuotinojo UNO susirinki
perviršintos žmonių skaičiu mo pirmininkas gavo komu
mi. Todėl turi dėti visas pas nistinės Kinijos vyriausybės
tangas pasidaryti daugiau ži atsakymą atmetantį UNO pa
nančiais. tylesniais ir toliau siūlymą nutraukti karo veiks
numatančiais, negu priešas.
mus Korėjoje. Kinijos spau
da aiškindama šio atmetimo
JAV-bių per 1951 metus priežastis nurodo, kad Korė
nustatyta suvalgyti 8 milijo jos konflikte taikingam iš
nai tonų cukraus. Išeina kiek sprendimui esančios šios są
vienam žmogui maždaug po lygos: atitraukti iš Korėjos
visas svetimas kariuomenes,
50 kg. per metus.
atiduoti Formozą kiniečiams
-- 1951 m. Kanados ginklu© ir priimti Kiniją į UNO orga
tos pajėgos padvigubės.
nizaciją.

JAV Karo Mobilizacija

Santykiai tarp Washingtono-Madrido
JAV-bės paskyrė ambasado
riumi į Madridą p Stanton
Griffis, buvusi JAV ambasado
rių Argentinoje. Ispanija skirs
ambasadoriumi į Wachingtoną sr. José Felix de Lecquerica, kuris iki šiol buvo Is

KORĖJOJE NUŽUDYTI 80
KATALIKŲ KUNIGŲ

Vatikano radio pranešė, kad
nuo Korėjos karo pradžios
Korėjoje pagal nirimus užsie
nio atstovybių pranešimus ko
munistai yra nužudę 80 kata
likų kunigų.
J.A. V-BĖSE MOBILIZUOJA
MI MOKSLININKAI.

Atominės energijos komisą
ras Henry D. Smyth pareiškė
kad amerikonai turi pasiruoš
ti sekantiems dvidešimčiai me

jūros pakraštį prie Hungnam
uosto. Prie šio uosto sąjungi
ninkai sutraukė stambias jū
rų laivyno pajėgas priešaky
je su didžiuoju JAV šarvuo
čiu «Missouri». Apie tris sa
vaites buvo sėkmingai gina
mas nedidelis žemės ruožas
prieš uostą, kol pradėjo būti
vykdomos evakuacijos opera
cijos. Tame siaurame gynimo
si ruože buvo sukoncentruo
ta galingiausioji jūros ir že
myno artilerijos ugnis, prieš
kurią sužlugo visos masinės
kiniečių savižudiškos atakos.
Tokiu būdu Jungtinių Tautų
karo laivynas evakuoja visas
sausumos pajėgas pasilikusias
šiame fronte iš viso apie 105.
000 kareivių: amerikiečių, pie
tų koriejiečių, anglų ir portorikiečių kartu su ginklais, tan
kais ir maisto atsargomis. Be
to, kartu su kariuomene buvo
evakuota apie 100.000 civilių
korėjiečių gyventojų, kurie
nenorėjo pasilikti po kumunistais. Hungnam uostas, įvyk
džius evakuaciją, bovo palik
tas bemažko visai sugriautas
ir bent, kokiems 6-8 mėne
siams netinkamas naudojimui.

Lietuvos nacii>uaJinė

vienu milijonu vyrų krašto
ginkluotąsias pajėgas, kurios
šį pavasarį turės iš viso 3.500.
000 kareivių. Prezidento įsi
kišimu buvo nutrauktas gele
žinkelių streikas ir «užšaldy
tas» Fordo, General Motors,
Chrysler ir Nash automobilių
kainos. Prezidento įsteigtoji
Ekonominės Stabilizacijos įs
taiga pradėjo kainų ir darbo
algų kontrolės darbą.
«Daugelis iš jūsų, kurie jau
ni, eis tarnauti į kariuomenę,
daugelis turės dirbti ilgesnes
darbo valandas fabrikuose, vi
si turės mokėti daugiau mo
kesčių ir vykdyti dalykus, ku
rių mes nemėgstame. Agresi
ja laimėjo karinį pa.sisekimą
Korėjoje. Mes nenorime nu
slėpti ar nuniekinti šio fakto»
— šiais žodžiais Trumanas
paaiškino pirmuosius Ameri
kos karinės mobilizacijos veik
smus.
KOMUNISTŲ OFENZYVOS
PASIRENGIMAI KORĖJOJE.
Bemažko jau visas mėnuo
kaip centriniame Korėjos fron
te neįvyko didesnės reikšmės
mušiu. Čia yra įrengtoji nau
joji amerikiečių gynimosi li
nija, kuri eina tarp pietų Ko
rėjos sostinės Seulo ir šiau
rinės pietų Korėjos sienos.
Tą fronto ruožą gina 8 JAV
armija. Pagal paskutiniuosius
Gen. Mac Arthuro vyr. būsti
nės prenešimus kiniečių ko
munistų puolamosios jėgos
vykdo didelio masto pasiren
gimus, kurią tikslas — gene
ralinė ofenzyva šiame svar

biausiame fronto ruože. Jau
gruodžio mėn. 12 d. buvo pra
nešta, kad Korėjoje randasi
27 kiniečių divizijos, prie ku
rių vėliau prisijungė dar 12
divizijų. Be šių kariuomenės
pajėgų yra dar priskaičiuoja
ma apie 18 divizijų, kurios
randasi rezerve šiaurės Korė
joje.
Gruodžio mėn. 23 d. Mack
Arthro vyr. būstinės praneši
me nurodyta, kad 4 naujos
kiniečių armijos grupės yra
peržengusios Mandžiurijos šie
ną ir žygiuoja į Korėjos pie
tus. Tokiu būdu kiniečių ka
riuomenės pajėgos šiuo metu
Korėjoje yra skaičiuojamos
iki 54q tūkstančių žmonių. Iš
to kiniečių kariuomenės judė
jimo yra daroma išvada, kad
yra rengiamasi didelei ofen
zyvai, kurios tikslas yra su
griauti naująsias sąjunginin
kų gynimosi linijas, užimti
Seulą ir nustumti Mack Ar
thuro kovos dalinius į pusia
salio pietus.

ŽUVO 8-SIOS AMERIKIEČIŲ
ARMIJOS VADAS GEN.
NALTON WALKER

Vykdamas į frontą gruodžio
mėn. 23 d. kad apdovanotų
27-osios britų brigados karius,
o kartu ir savo sūnų kap.
Sam Walker karo pažymėji
mo ženklais, žuvo jeepo kat strofoje, 8-osios armijos va
d s gen. Nalton Walkes.
Žuvęs generolas buvo 61
r . amžiaus ir yra dalyvis
i biejų pasaulinių karų. Trum
pai prieš mirdamas, sunkiai
sužeistas, generolas dar spė
jo pasiųsti Kalėdų sveikini
mą savo kariams, kuriame pra
šė apsaugos ir Dievo palaii os savo komanduojamiems
daliniams.
KETURIŲ DIDŽIŲJŲ KON
FERENCIJA.

Lapkričio mėn. pradžioje
Gromyko Maskvoje
įteikė
Amerikos, Anglijos ir Prancū
zijos Ambasadoriams notas,
kur Sovietų vyriausybė darė
pasiūlymą sušaukti «keturių
didžiųjų» konferenciją svars
tyti Vokietijos klausimą. Tam
pakvietimui sovietai nurodė
kaipo priežastį Vakarų vals
tybių nusistatymą apginkluo
ti Vakarų Vokietiją. Šiomis
dienomis Vakarų valstybės
davė atsakymą į Gromyko
notą, sutikdamos priimti šį
pakvietimą. Savo atsakyme
Vakarų valstybės nurodė, kad
jos yra nusisiačiusios svars
tyti visus klausimus, kurie
šiandien stato į pavojų pa
saulio taiką, ir kad Sovietų
Sąjunga pirmoji, jau apgink
lavusi Rytų Vokietiją, yra at
sakominga už pasaulio padė
ties įtempimą. Tiek iš Sovie
tų, tiek iš Vakarų valstybių
spaudos pranešimų yra duo
dama maža vilčių apie šią
konferenciją.
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= Ka Maciau Ir Patyriau

Australijoje
Rašo: A GAULIA

(Tasa iš 78 Nr.)
Ši draugija, su tuo pačiu,
nuolatiniu pirmininku, steigė
ju p. A. Bauža, nesenai at
šventė savo 20 metų sukaktu
ves. Nors tai buvo neskait
linga musų tautiečių grupelė,
bet jos nepajėgė nutautinti
australų nacionalizmas, ir ku
ri labai daug padėjo dabar
atvykstamiems lietuviams.
«Australijos Lietuvių Drau
gija» jau įstojo nariu į Pašau
lio Lietuvių Bendruomenę ir
pripažįsta VLlKą. Aš čia ra
dau pavyzdį ir mums Brazili
jos lietuviams. Jei mes dėl
vienos ar kitos priežasties ne
išlaikėme taip ilgai vienybės,
tai bent šiandien jungkime
savo jėgas sekdami Australi
jos lietuvių pavyzdį. Juk mes
jėgų ir galimybių bei išteklių
turime daugiau už juos. Mū
sų tarpe yra nemaža inteli
gentijos, tik gaila kad nevisi
dalyvauja visuomeniniame dar
be.
Sydnejaus «Australijos Lie
tuvių Draugijos» skyrius turi
ir savo laikraštuką, išeinantį
kas savaitę, vardu «Mūsų Pas
toge», kurią redaguoja p. Juo
zas Žukauskas. Tai nors ma
žas, vos 4 puslapių, laikraš
tis, bet žiūrint technikinio pa
ruošimo ir populiarumo gali
ma tikėtis, jog jis išaugs nemenkesnis už Amerikos lietu
vių spaudos leidinius.
Gaila, kad dar visiems pra
džioje sunkios dienos Austrą
Ii joje, o dauguma naujai atvy
kusiųjų dar nelaisvi nuo dar
bo sutarčių. Besikuriant pir
maisiais metais kasdieninio
gyvenimo rūpesčiai užima vi
sus, ir gal todėl kaikurie ?neparodo reikiamo entuziazmo
tautiniam susiorganizavimui.
Bet didesnė dalis veikia ir pri
sideda prie tautinio gyveni

mo stiprinimo su dideliu pa
sišventimu.
Kad jaunimas neišsiblašky
tų jpo australų nutautinimo
centrus, beveik kas šeštadie
nį būna organizuojami šokiai
ir pasilinksminimai. Nuo pat
pirmųjų naujojo veikimo die
nų sukamos galvos ir deda
mos visos pastangos įsigyti
nuosavas susirinkimams ir pra
mogoms patalpas. Kas sek
madienio rytą savas klebo
nas atlaiko mišias, j kurias
visada susirenka skaitlingas
būrys visokio amžiaus tautie
čių. Ta proga galima nusipirk
ti įvairių pasaulio lietuvių laik
rašeių ir knygų, ypač ameri
koniškų.
Gaila, kad stinga didesnio
skaičiaus lietuvaičių, kurių,
stoka išblaško gerą dalį lie
tuvių vaikinų po australų klu
bus, kur susidraugavę su australėmis gali greitai nutautėti,
kas jau vietomis net pastebi
ma. Tik didesnis kultūrinis
veikimas, spaudos skaitymas,
ir lietuviškos pramogos juos
gati išgelbėti nuo to pavojaus.
Tiesa, dar nemažas skaičius
jaunuomenės turi progos su
sieiti per sporto žaidimus,
ypač krepšinio. Mūsų krepši
ninkai yra skaitlingi ir jau
senokai kelia lietuvių vardą
savo laimėjimais, kurie sekte
seka vienas po kito. Dėkingą
vaidmenį tautiniame judėjime
atlieka ir mūsų skautai.
Pirmomis dienomis grįžęs į
Sydnejų pas Brazilijos konsu
lą Sr. Carlos Zalapą sužino
jau, kad sekanti mėnesį yra
laivas į Braziliją, kuriuo jis
man pasiūlė nemokamai su
grįžti atgal. Po tokios geros
naujienos nebežinojau, ką to
liau daryti: keliauti dar po
Australiją, ar nebegaišinti lai
ko ir grįžti?... iki laivo at
plaukimo į Sydnejų laikinai

dar susiradau sau darbo vie
noje ligoninėje, kuri yra pati
didžiausia šiuo metu karo li
goninė šiame kontinente. To
ji ligoninė užima nepaprastai
didelį žemės plotą, kurios
australai nesigaili ir statyda
mi visuomet stengiasi skirti
daugiau, negu tuo metu rei
kalinga Su ligoniais, tarnau
tojais, sesutėmis, mokiniais,
niursėmis ir/gydytojais ten tel
pa arti 60.000 žmonių. Niursėmis vadinamos tos ligoninės
aptarnautojos, kurios ligo
niams išdalina valgį, pagami
na kavą ir arbatą, apvalo lo
vas ir ligonius. Prie antraei
lių darbų, kaip šlavimas, grin
dų ir langų valymas ir dar
prastesnių, skiriami daugiau
šia ateiviai DP, kuriems aus
tralai rezervuoja kitų nedir
bamus darbus. Prie panašių
darbų buvo pristatyti ir 4 lie
tuviai gydytojai, į kurių pro
fesiją niekas čia dėmesio ne
kreipė, kol pasibaigė darbo
kontraktas. Tik sutarčiai pa
sibaigus gavo teisę praktikuo
ti gydytojo profesiją Naujo
joj Gvinėjoj, kur joks austra
las nei negalvoja praktikuoti.
Ten jie galės gydyti N. Gvi
nėjos tenykščius gyventojus,
kurie dar tebegyvena šiaudi
nėse pirkiose, o klimatas ir
civilizacija nieku nesiskiria
nuo A mazonės gilumos.
Ligoninėje susidraugavau
su gera dalimi ten dirbusių
lietuvių ir lietuvaičiu, nors
šių pastarųjų yra mažai. Ra
dau ten taip pat gerą skaičių
pabėgėlių iš Kinijos ir Mandžiurijos. kurių dauguma su
sideda iš baltųjų rusų. Jie raunoniesiems užplūstant, paliko
Mandžiuriją ir pėsti peržygia
vo į pietus per visą Kiniją,
kol pasiekė Hong-Konga. iš
ten laivai juos perkėlė į Filipi
nus, o vėliau su DP kontrak
tais atvežė į Austra’ija. Ga
liu dar pridurti, jog nei vie
nas iš jų nebuvo patenkintas
Australija.
Dauguma ligoninės tarnau
tojų gyvena tos pat ligoninės
butuos. Patys blogiausi butai
- barakai, paskirti prastiems
darbininkams, kurių 80% emi
g ran tai.
(Bus daugiau)
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Amerikos Lietuviai Lietuvybės Reikalu
Niekas negali ginčyti, kad
lietuvių kilmės jaunimas Ame
rikoje yra smarkiai nutautė
jęs. Bet ar dėl to kaltos tik
katalikiškos mokyklos ir tų
mokyklų laikytojos lietuviš
kos parapijos? Bešališkas ste
bėtojas turės pripažinti, kad
yra daugybė ir kitų priežas
čių, kodėl jaunimas nutausta.
Tačiau mokyklų ir parapijų
kritikai bando tas kitas prie
žastis sušvelninti ar visai nu
tylėti, bet visą tulžį išlieja
prieš jų nemėgiamas vienuo
les ir kunigus, pavaizduoda
mi juos svarbiausiais jaunuo
menės nutautintojais.
Tikrenybėje lietuviai kuni
gai ir seserys mokytojos da
rė ką galėjo nutautinimui' su
laikyti, bet jų pastangos neda
vė pageidaujamų vaisių. Ga
lima priskaityti šimtus geros
valios veiksmų, kuriuos atli
ko mūsų kunigai ir seserys
mokytojos lietuvybei išgelbė
ti, bet tos jų pastangos tik da
linai tebuvo sėkmingos.
Tautybių tirpinimo katilan
pateko ne tik mūsų lietuvių,
bet be išimties visų kitų tau
tų jaunimas...
Lenkai labiausiai spyrėsi nu
tautinimui. Jų karštesnieji vei
kėjai, kaip ir mūsų dabarti
niai mokyklų ir parapijų kri
tikai paskelbė šūkį: «atsipalai
dokim nuo. Romos» ir įsteigė
tautines — «nezaliežninkų»
— parapijas ir mokyklas. Re
zoltatas buvo toks, kad minė
tas tautines mokyklas baigu
sis jaunimas greičiau suamerikonėjo, negu tas jaunimas,
kuris pasiliko katalikiškose
mokyklose. Kas dar skaudžiau
kad tos atskalūnų — «neza
liežninkų» — parapijos ir jų
mokyklos paruošė kandidatus
lenkų komunistų frontui. Tau
tinęs mokyklos programa, ne
atremta į aukštesnius katali
kybės principus, sužalojo jau
nimo charakterį ir pastūmėjo
kartais gana slidžiais keliais.
Organizuota lietuvių kata
likų visuomenė, per savo kon
gresą Pittsburghe, š. m. spalio
mėn. 30 d. lietuvybės reikalu

priėmė šią rezoliuciją:
- ALRK Kongresas įgalio
ja Lietuvių Kultūros Institutą
sudaryti iš švietimo srities įs
taigų (Kunigų Vienybės, lie
tuvių mokyklose mokytojau
jančių vienuolijų, knygų lei
dyklas laikančių vienuolijų
— Marijonų, Jėzuitų, Pranciš
konų) tr Liet. Katalikų mo
kytojų atstovų Pedagoginę
Tarybą pagrindiniams lietu
vių švietimo reikalams tvar
kyti. Iš prityrusių pedagogų
parinkti asmenis lituanistinei
švietimo sričiai tvarkyti (reng
ti lituanistines programas, va
dovėlius, organizuoti lituanis
tinius pasitobulinimo kursus
ir pan.) Tuo pačiu siekti susuintensyvinti lituanistinį pra
dą lietuvių išlaikomose mo
kyklose ir išpopuliarinti lie
tuvių mokyklą lietuvių kil
mės šeimose.
Katekizacijos reikalu

ALRK Kongresas atsižvelg
damas į lietuvių tėvų pagei
davimą. kad jų vaikai būtų
mokomi tikybos lietuvių gim
tąja kalba, prašo lietuvių tė
vų pagrįstus prašymus priim
ti ir rūpintis, kad tokių pra
šančių tėvų vaikams tikyba
būtų dėstoma jų gimtąją kal
ba.
Turint galvoje, kad šiai re
zoliucijai paruošti buvo su
kviesta visa eilė kompetetingų pedagogų mokyklų laiky
tojų, kunigų, vienuolynų at
stovų ir šiuo opiu klausimu
besidominčių veikėjų, kurie
nuodugniai išdiskutavę dabar
tinę lietuvybės būklę mūsų
mokyklose, pasiūlė Kongre
sui priimti konkretų planą
lietuviškumui sustiprinti mo
kyklose. —

Svarbiausieji jaunimo
nutau'.inimo veiksmai
1. Mišrios vedybos, 2. lietvvių išsisklaidymas didmies
čiuose, paliekant jų statytas
bažnyčias ir mokyklas kita
taučiams lankyti. 3. lietuvių

Stovi sau, senis baravykas pasipūtęs — rimtas, o ap
link tik galvutės kyšo mažulių, sakytum, tėvas vai
kus išvedęs pasivaikščioti.
Pušynas kėlė savo viršūnes į dangų, visas per
smelktas saulės spindulių, persisunkęs sakų kvapais
ir žemės šiluma, — lygiai taip pat čia buvo ir jos
vaikystės dienomis, — pamanė ji. Medžiai kurčiai
alsavo, tartum, sapne, spyglių vainikais ritosi rami
nantis ūžesys. Protarpiais, tarp medžių pasirodyda
vo šalios pievelės ištisai paskendusios šviesoje, ir
tada darėsi ypatingai liūdna, nesinorėjo tikėti, kad
Būdama kaimietė ji žinojo, kad dabar išsi- ji ėjo per «Barsukų» eglyną, kur saulėtam kalnely vasara jau praeina, taip tam prieštaravo jų džiaugs
(19) biaivys. Jeigu debesys sklaidosi — retėja buvo pilna lapių ir barsukų urvų.
mingas vaizdas.
pakraščiuose, tai nėra tikra, jog nelis; jeigu
Dar vienas beržynas, dar pūšinėlis, o toliau jau
Moteris ėjo tai per samanas, tai per jau rudai
prieš vidurdienį viršum galvų šviesėja, tai būtinai prasidės laukai ir bus matytis kaimas. Ji ėjo nes — ružavą spalvą įgavusius barkūnus, taip įkaitu
pragiedrės, bus vėl gražūs orai.
kubėdama, tartum, norėdama kuo ilgiausiai pabūti sius. kad net kojoms buvo karšta. Jai pasidarė karš
Debesys tirpo bežiūrint, dangus žydrėjo mėly toli nuo žmonių, niekeno nesudrumstoje tyloje ir ta, ji nusirišo skarelę nuo suprakaitavusios kaktos,
nai pilka spalva, ir pasaulis virpėdamas ašarų ra vienatvėje. Žiūrėdama į ją supančius medžius ji atidengdama prastą, rimtą kaimietišką veidą, ir iš
sose, sužibo — tviskėjo saulės spinduliuose.
stengėsi nieko negalvoti. Tačiau kažkur širdies gi pažiūros sakytum, — štai eina lietuvė moteris pa
Buvo pati darbymetė, ir kaimiečiui kiekviena lumoje spinksėjo nebylė viltis: gal laiškas nuo vy vargusi nuo darbų namon.
ro bus pašte, o gal jau persimainė kas nors?... Gal
diena buvo brangi.
Jai ir pačiai kartais taip atrodė. Ji galvojo,
Bet paskui ji prisiminė, jog jai dabar ištikrųjų vyras paims pas save. O gal ir taip ją pasiųs pas kad pušynas greitai pasibaigs ties šlaitu, paskui,
vistiek — ar bus gražūs orai ar lis — ji jau nebe jį?... atėjo jai netikėtai galvon mintis... — O kaip anojo pusėje šlaito, prasidės beržynėlis, šlaite šal
bus daugiau ūkininkė, nerinks derliaus, ir bendrai tada Marytė?... — pagalvojo ji baimingai apie duk tinėlis su sidabriniu, šaltu vandeniu kur galima at
visas jos gyvenimas iki mirties bus kitoks negu terį.
sigerti — «švento vandens».
anksčiau. Ir jos džiaugsmas pasikeitė į tą be palio
Moteris dėvėjo namų darbo čerkesinį, ilgą si
Pušynas sustojo ties stačiu daubos krantu. Iš
vos siurbiantį skausmą, kurį ji nešiojo savyje per joną ir tokios pat medžiagos senoviškosformos kik smėlėtų šlaito pakriaušių kyšojo šaknys, kaip bai
tuos nykiu» metus, kurį ji net sapne jautė...
liką; galva aprišta perkeline, išblukusia skarele, sybių letenos. Du milžinai medžiai iš vienos pusės,
Iki kaimo, kur ji gimė, augo, ištekėjo ir visą kojos basos. Iš po skarelės buvo matytis jau žilstą pušys iš kitos, o beržas sustingo virš prarajos, su
laiką ten išgyveno, beveik niekur nepasišalindama, plaukai, o veidas dar jaunas, tik pablyškęs, išbalęs, sipindami viršūnėmis, tartum, viens kito gailėdami,
beliko tik penki kilometrai. Vietos jau nuo pat vai kaip po ilgos ligos, ir akys visai prigesusios. Matė kad negriūtų bedugnėn.
kystės dienų jai buvo pažįstamos. Ji perėjo «Kau- si, jog jos savo laiku būta stiprios ir gražios — ir
Ji atsargiai nusileido į šlaito apačią. Čia bu
kakalnį», kuriuo gązdindavo vaikus, kad jie toli ne dar ne taip sena: — o dabar beliko tik vargo še vo drėgna ir vėsoka. Dangus viršuje atrodė tamses
nubėgtų nuo namų. Štai ir Rudmėsių miškelis, kur šėlis.
nis, ir gaubė šią vietą, tartum, didžiuliai šventyk
debesimis augo grybai — rudmėsės.
Ji priėjo palaukę už kurios jau buvo matyti los skliautai. Takelis vedė tiesiai į šaltinėlį, po se
Ji apdairiai žengė takeliu per miškelį, kur iš kaimelis. Senas, amžinas pušynas tą kaimą saugo nu vienišu beržu. Jau iš tolo buvo girdėti, kaip
tikrųjų, tarp medžių kelmų buvo pilna rudmėsių, net jo. ir jo niekas nekirto. Pušys jau senai nustojo au čiurleno vanduo. Pats šaltinėlis buvo visiškai ma
raudona — tiek daug jų ten kerojo. Ji rovė jas ir gusius, jų viršūnės pražilo, kamienai nelygiai sto- žiukas, ir sruveno jis iš po didelės akmeninės no
dėjo krepšelio, rinkdama kur gražesnės ir sveikes ruman pasidavė, žievės susproginėjo — sausgyslėm Ienos.
nes. Kiekvieną kartą jai besidžiaugiantlaimikiu. tas apsiraizgė, tartum senelių oda; nuo šakų karojo ža
Viršum šaltinėlio akmeninėje sienoje, nežinia
jos srūvančio ilgesio jausmas pamažu jos krūtinė li pluoštai, nelyginant, išsipynusios kasos.
kada ir keno ranka buvo iškalta niša, o joje galvą
je rimo, lyg praeinantis dantų skaudėjimas.
Kaimo vaikai mylėjo šį pušyną. Kiekvienais parėmęs rymojo rūpintojėlis. Jis buvo irgi iš ak
Eiti buvo minkšta, kojos primuštos kietam smė metais kūpsojo jame, tarp baltų samanų daugybė mens ištašytas.
(Bus daugiau)
lėtam kelyje, čia ilsėjosi minkštose samanose. Dabar grybų — baravykų, visuomet ištisomis šeimomis.
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masių permenkas tautinis su
sipratimas -- vergiškas pamė
girnas svetimybių. Ir šie trys
veiksniai yra pagrindiniai mū
sų vaikų nutautėjimui. Rete
nybė, kad iš tautiniai mišrių
vedybų susilauktumėm vaikų
mokančių lietuviškai. Mišrios
vedybos, kurių musų parapi
jose siekia iki 60%, yra tik
ras lietuvybės kapas.
Ekonomiškai prasigyvenu
sių lietuvių persikėlimas Į
šaunesnį priemiestį ir nuola
tinis ten jų apsigyvenimas pra
retina lietuvių bažnyčių, daž
niausiai stovinčių dirbtuvių
rajonuose, lankytojų eiles.
Neateinant lietuviams į sa
vas bažnyčias ir mokyklas,
klebonai yra priversti įsives
ti anglų kalba pamaldas ir
lietuvių vietas bažnyčiose ir
mokyklose užleisti kitatau
čiams. Tokiu būdu priaugan
čioji liatuvių karta pasijunta
kitataučių juroj ir laikui bė
gant užmiršta ne tik savo kai
bą, bet neretai ir kilmę.
Savo laiku Nepriklausoma
Lietuva labai mažai darė pas
tangų lietuvybę Amerikoje
išlaikyti.
„j.; L J;Ž.

— Philadelpijoje įsteigtas
Laisvas Lituanistikos Institu
tas. Instituto tikslas — ugdyti
ir puoselėti lietuvių kultūri
nes vertybes ir jas perduoti
plačiajai visuomenei. Institu
to pirmininku yra didelis lie
tuvių draugas ir lietuvių kal
bos žinovas Pennsylvanijos
universiteto profesorius d r.
A. Sennas, pavaduotojas dr.
A. Vasiliauskas. Institute dės
tomą lietuvių kalba, lietuvių
literatūra ir Lietuvos istorija.
Institute dėsto: dr. A. Sennas,
dr. 'A. Salys, lituanistas L.
Dambrauskas, dr. V. Krėvė,
dr. V. Maciūnas, dr. J. Puzi
nas ir dr. A. Vasiliauskas.
— Berlyno universitete dar
ir dabar tebedėstoma lietuvių
kalba, nes pripažįstama jos
didelė reikšmė kalbotyros at
žvilgiu. Šį lietuvių kalbos se

minarą lanko keliolika vokie
čių filosofų, bet lietuvių stu
dentų nėra.
— Apie 16 naujai atvyku
sių į Kanadą lietuvių jau nu
sipirko tabako ūkius. Lietu
viai Kanadoje yra žinomi kaip
geri ir darbštūs tabako augiu
tojai. Vien tik Ontario prov.
lietuvių tabako augintojų tur
tas vertinamas keletą milijo
nų dol.

— Mūsų tautietis William
Balswick, policijos kapitonas,
kuris
vadovavo
Chicagos
«Sh )tlano Ya^d’ui», šiomis die
norais yra paskirtas kitam
svarbiam postui — vadovauti
E. Chicago Ave. rajono poli
cijai. Reikia pažymėti, kad
visos Chicagos miesto viršū
nės ir spauda žino, kad kap.
Balswick yra lietuvis, niekur
ir niekuomet neslepiąs savo
tautybės.
— Iš Vokietijos į Belgiją
išemigravo apie 800 lietuvių
vyrų. Tačiau dabar ši lietu
vių kolonija smarkiai tirpsta,
nes darbo sąlygos yra labai
sunkios. Visi dirba anglių ka
syklose, kur darbas yra la
bai sunkus ir pavojingas. Dar
bą pakeisti negalima, todėl
daugelis stengiasi susitaupyti
ir išvykti kur nors į užjūrius.
Daugelis grįžta į Vokietiją.
Lietuviai yra susiorganiza
vę į Belgijos Lietuvių Bend
ruomenę ir leidžia savo laik
raštį «Gimtoji šalis.

— Mėnesinis kultūros žur
nalas «Aidai» leidžiamas Pran
ciškonų šiaurinėje Amerikoje,
kasmet skirs po vieną 500 do
lerių premiją už specialios
komisijos gerinusiu pripažin
tą grožinės literatūros ir moks
lo veikalą. Pirma kartą pre
mija bus skiriama 1951 m.

— Romoje lankėsi 32 lietu
viai studentai ateitininkai, stu
dijuojantieji Vokietijoje. Spa
lio mėn 28 d. šv. Tėvas su
teiktoje audencijoje sveikino
iš tremties atvykusius lietu
vius studentus.
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ĮKURTA 1890 METAIS

Išpildo meniškai įvairius foto darbus. Specialybė padidini.. mams tamsiuose tonuose ir sepia, spalvinimai aliejiniais
dažais ir pastele.
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ALIO! ALIO! Vila Anastacio!
CASA KAROLIS STUOKA
Rua Martinho de Campos, 459. — Naujai Atsidarė
Visi bėga tekini
Jauni ir seni
Batus gaus visi
Kaina labai pigi!!!
įvairiu rūšių batai — vyrams, moterims ir
vaikams — fabriko kainomis
LIETUVIAMS NUOLAIDA!...

Prudentéje

Pacheco

Chaves,

Batai, skrybėlės, marškiniai, kaklaraiščiai, kojinės, lietsargiai,
Taip pat batukai moterims ir vaikams.
Viskas geriausios rūšies, patvaru, gražu ir pigu.

IŠ FABRIKO TIESIAI VARTOTOJUI.

INDUITUIA IE COMIEIRCIlt) IDIE
CAII.ÇAIDCJ MATELICNLT LTDA.
FABRIKAS IR RAŠTINĖ:

Rua Iavaés 71g

*

São Paulo

Rua São Caetano, 510

“VILA PRUDENTE’’

R. Capitão

VYRUS NUO GALVOS IKI KOJŲ

Rua São Caetano, S26

Norėdamas pasilinksminti ir maloniai laiką praleis
ti užeiki į

SALÃO RECREATIVO

APRENGIA

KRAUTUVĖS:

Empresa de Danças Ltda. “Vila Prudente”
Vila

J.FÃ. O JI O K €? IE

806

Groja puikus orkestras «Orquestra do Filinho».
Taip pat yra švariai įrengtas Bufetas, erdvi salė.

Savininkais yra mūsų tautietis JONAS GUDELEVICIUS
ir ANTONIO MASCARO

806 RUA CAPITÃO PACHECO CHAVES, 806

VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS
L I N D O Y A

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINTOJAI

IIEMaWJ CaWIRIIIEIEII ltda.
Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, kurio puikų veikimą į žmo
gaus sveikatą jau visi yra vienbalsiai pripažinę.
Pabandykite, įsitikinkite ir visados naudokite!
RUA DINO BUENO, 795 a 835
TELEFONES: 51-4019 e 51-2223

Caixa Postai 3967
SÃO PAULO
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JOSÉ ROBERTO LACAVA

Vasario 16
Vasario 16 minėjimo reika
lu gruodžio mėn. 27 d. buvo
sušaukti Lietuvos konsulo p.
Polišaičio organizacijų pirmi
ninkai pasitarimui, Į kurį at
vyko Liet. K. Bendruomenės
pirmininkas kun. P. Ragažius
kas, Menininkų Klubo p-kas
K. Ambrozevičius, Liet. S-gos
pirmininkas M. Dantas, Savi
šalpos, Kultūrinės Bendruome
nes «Lietuva» p-kas inž. Z.
Bačelis. Organizacijų pirmi
ninkai pasisakė už bendrą
Lietuvos Nepriklausomybės
minėjimą.
Kadangi Vasario 16 išpuola
penktadieni, tai minėjimas
nutarta ruošti artimiausi sek
madieni, vasario mėn. 18 d.
15 vai.

Vieta pasirinkta konserva
torijos salėav. São João, prieš
centralinj paštą. Į minėjimą
numatyta kviesti konsularinis
korpusas, vyriausybės atsto
vai, žurnalistai, kurie turės
gražios progos susipažinti su
8- Paulo lietuvių kolonija ir
su dabartine Lietuvos padė
timi. Mums yra svarbu kuo
daugiau Lietuvai laimėti drau
gų. kurie Venn ar kitu būdu
paremtų lietuvių žygius ko
voje už savo Tėvynės išlais
vinimą.
Minėjimo programa bus iš
dviejų daliu: oficialiosios ir
meninės. Tiksli programa bus
paskelbta po sekančio organi
zaciju pirmininkų pasitarimo,
kuris bus sausio mėn. 5 d.

Onos ir Jurgio Matelionių sūnus, gyvenančių
rua Sao Caetano 526, gruodžio mėn. baigė pradžios
mokyklos kursą pirmuoju mokiniu, gaudamas aukso
medalį. Mokėsi Ginásio Paulista mokykloje.,Pradžios
mokyklos kursu nepasitenkins, sieks aukštesnio
mokslo. Nors mokykloje ir nėra lietuvių kalbos, bet
namuose su tėveliais kalba lietuviškai. ,

«MúsU Lietuvos» Prenumeratoriai...
RIO DE JANEIRE
Numerio leidėjai:
Vytautas Petronis Cr. 1.000.00
Stasys Kumpis
500.00
Bronius Pilas
500 00
Vaclovas Radzevičius 500.00
Inž. Kazys Audenis
500.00
Garbės prenumeratoriai:
Polikarpo Lebedeff Cr. 300.00
Klemensas Martinkus 300.00
Jonas Malaiška
300.00
Antanas Girnius
300.00

Prenumeratoriai, aukotojai:
Pranas Ziezis
Cr. 200.00 ir
aukų skelbimo formoj 1.200.00
Ignas Dubauskas
2.00 00
Juozas Juraitis
2.00.00
Inž. Antanas Abraitis 1.00 00
Vytautas Strimaitis
150.00
Aleksandras Špinkus
80.00
Stasys Dutkus
150.00
Pranas Dutkus
150.00
Uršulė Gaulienė
100.00
jnž. Juozas Laskauskas 200,00

Jonas Adamavičius
20000
Julius Žala
150.00
Jonas Žaidys
100.0')
Romas Broniušas
10o 0 *
Juozas Asbaras
100 00
Stanislovas Strimaitis 200.(0
ir už 1950 p renine ratą 75 00
Prenumeratoriai:
Stasys Jazoliūnas Cr. 75 00
Jonas Saurusaitis
75.00
Juozas Meškauskas
75.00
Aleksandras Augis
75,00
Klemensas BernataviČiuš75.00
Mykolas Janilioni?
75.00
Alfonsas Pauliukonis
75.00
Inž. Petras Slėnis Cr. 75.00

Pusei metų
Jonas Petraitis
Stasys Savnoris

Cr. 40.00
40.00

SÃO PAULYJE

- Prenumeratoriai ir aukos:
Jurgis Masys
Cr. 150:00
Kazys Auseuka
150.00

Amerikiečių mokslo žurna
las ‘Bulletin of Atomic Scien
tist” paskelbė straipsnį apie
atominę energiją. Straipsnyje
išaiškina, kad jau galima pa
daryti hidrogeninę bombą, ku
ri galėtų sunaikinti mūsų var
gšą žemės rutulį. Tokios bom
bos kaina tik 40 bilijonų do
lerių. Išvada labai aiški — ga
lime sulaukti pasaulio galo
ankščiau negu pats Dievas
numatė...

Klemensas Šukys
20°.00
Antanas Stankevičius 200.00
Ieva Kutkienė
100.00
Natalija Jakutienė
100.00
Aleksandras Petkevičius 75.00
Prenumeratos į užsienį:
Alfonsas Pauliukonis į Aus
traliją
Cr: 100.00
Klemensas Martinkus į Egi p
tą
Cr. 100.00
Stasys Kumpis į Kolumbiją
Cr. 100.00
Vincas Grabauskas į Kanadą
Cr. 100.00

Anelė Pelčienė

paaukojo
Cr. 10
Menininkų Klubo São Pan
tyje Valdybos auka Cr. 100.01»
RIR DE JANEIRO LIETU
VIAI IR SPAUDOS REIKALAI

«Musų L’et'ivos» atstovas
spaudos reikalais lankėsi pas
Rio de Janeire gyvenančius
musų tautiečius, su džiaugs
mu konstantuoja ten gyvenau
čių lietuvių aukštą kultūrin
gumą, gilią tautinę sąmonę ir
tikrą lietuviškos minties spau
dos vertinimą. Tai įrodo pre
numeratų skaičius ir aukų
gausumas bei didumas. Ne
atsirado nei vieno, kurs atlan
kytas namuose ar sutiktas
pripuolamai, butų neužsiprenumėravęs, neaukojęs ar nerodęs susidomėjimo vieninte
liu Brazilijoj lietuviškos min
ties laikraščiu «Mūsų Lietu
va».
Rio de Janeiro lietuviai pa
geidauja, kad nevestume tau
tinę vienybę ^ardančio* laik
raštinės polemikos bei nerei
kalingų ginčų Galime užtik
rinti, kad «Mūsų Lietuva» ir
.toliau išlaikys savo tvirtą nu
sistatymą — kovoti ųž lietu
vio teises., dėl Laisvos Lietu
vos. informuoti Brazilijos lie
tuvius ir žadinti mūsų brolių
tautinę sąmonę, išvengiant be
reikalingų ginčų, ir politika
vimų.
«Mūsų Lietuvos» Redakci
ja ir Administracija Rio de
Janeiro lietuviams reiškia pa
garbą už aukštą kultūringu
mą ir gausias aukas, atsipra
šo, kad atstovas negalėjo vi
sų aplankyti. Be to, visus
neatlankytuosius.ir neužsipr Y
numeravusius «Mūsų Lietu
vos», prašom pasiųsti savo
adresus, kad galėtume siunti
nėti «Mūsų Lietuvą» nuo pir
mojo numerio
Red. ir Adm.

LAIŠKAI REDAKCIJAI

Gerbiamas Redaktoriau, pri
siunčiu Cr 150.00 uz «M įsų
Lietuvos» prenumeratą ir n i >
širdžiai dėkoju už siuntinėji
mą laikraščio.
Taip pat siunčia Cr. 75.00
už «Mūsų Lietuvos» prenume
ratą 1951 m mano kaimynas
Kazimieras Mitkus.
Mes su džiaugsmu sutinka
me «Mūsų Lietuvos» praneši
mą. kad nuo Naujų Metų laik
raštis išeis kas savaitę, nes
pas mus vienintelis lietuviš
kas šviesos žiburėlis, yra lie
tuviškas laikraštis.
Naujų Metų proga linkiu
«Mūsų Lįetuvai» pasklisti po
platųjį pasaulį ;ir aplankyti
kiekvieną lietuvį. O «Mūsų
Lietuvos» leidėjams bei re
daktoriams ir toliau nenuils
tamai dirbti lietuviškos kultū
ros bei švietimo darbe.
Su pagarba
Paulas Daunoras

«HBrenEMM

‘‘Ar galėtumėt atspėti mano
amžių?“ viena poniutė už
klausė garsųjį rašytoją Ber
nard Shaw “Jei spręsti pa
gal j įsų puikius dantis — 18
, metų; pasižiūrėjus į gelsvus
Sūnus Geraldo La cava ir plaukus — 19 metų; gi iš jū
Stanislovos Šimkaitės—Laça sų bendros išvaizdos sakyčiau
va gruodžio mėn. 8 d. priėmė — 14 metų! Poniutė pakilo
kaip ant mielių ir užklausė
pirmą kart šv. Komuniją.
dar, sykį:
“Bet kiek jūs man priskai
čiuojate ištikrųjų?” “Tai juk
LIETUVIŲ MENININKŲ
labai paprasta — atšovė Ber
KLUBO VALDYBA
nard Show. Reikia tik suskai
čiuoti: 18, 19 ir 14. Išviso 51
Sveikina «Musų Lietuvą» metai
”.
pasiryžusią lankyti skaityto
jus savaitraščiu. Redakcinei
kolegijai ir leidėjams linkime
— Pirmąjį laikraštį išleido
ryžtingos ištvermės tauriame Julius Cezaris. Jo «Romos
lietuviško darbo bare.
Dienraštis» buvo padarytas iš
Ta proga prašome priimti medinių lentelių padengtų gip
nuo mūsų kuklią auką.
su. ’Rašoma buvo juodomis
raidėmis.
LMK Valdyba
Lenteles iškabindavo viešo
je vietoje ir kas norėjo pasi
-- 1951 metais numatytą skaityti. turėjo mokėti tam
suruošti lietuvių dailininkų tikrą pinigų sumą.
parodą. Meno Klubo valdybai
Kažin ar už tuos pinigus
prašant, sutiko globoti Lietu jis galėjo apmokėti redakto
vos konsulas São Paulyje p. riui?.
A. Polišaitis.

— Gruodžio mėn. 24 d. 9
vai. ryto, Bendruomenės Cho
ras per radio Exelsior, studen
tams skirtoje5 valandoje,' Kū
čių dienos proga, giedojo Ka
ledines, giesmės.
Pranešinėjo «M.; L.» atsako
masis redaktorius prof. J. Fer
r e i ra C ar rato. Visi, k-.s tu
rėjo rądio aparatus, kl- ušėsi
lietuviškų giesmių.
— feendruomenės choras
Naujus Metus sutiks choro
pirmininko K. Ausei<knsą na
muose. Beveik visi choro po
būviai šiais ir praėjusiais me
tais yra buvę K. Ausenkos
namuose.

Maskvos tvirtinimu rusų
mokslininkai išrado viską; ra
dio aparatus,, telegrafą,1 lėktų
vą, povandeninius laivus, dėg
tukus, atominę bombą ir tt.
Dabar jau skelbia, i<ad gar
vėžį išrado ne an gi a. s
Stefensdnas, bet kažkoks ru
sas Kluglodanov. Rusai išra
dę garvežį nežinojo ką sų
juo veikti, tačiau nenusiminė
— pasiuntė šnipus į Ameri
ką ir sužinojo, kad su juo ga
Įima traukti vagonai.

Sovietų karinė valdžia Ber
lyne yra labai susirūpinusi,
nes nežinomi piktadariai įsibriovė j komunistinės propa
gandos rūmus ir išvogė ryti
— Vytautas Petronis paieš nės Vokietijos 1951 metų rin
ko savo brolio Česlovo Pet kimų rezultatus. Sovietai bi
ronio, prieš karą buvusio Kre josi, kad tie liaudies priešai
tingus akcizo revizoriumi. Jis nepaskelbtų, Maskvoj patvir
yra vedęs mokytoją Jadvygą tintų, rezultatų dar rinkimams
neprasidėjus.
Empacheraitę.

Ar jau aplankei CASA SPRINDYS & ČIA.
PRAÇA SAO JOSE, 1 — S. PAULO — VILA ZELINA
Kur galima gauti pačių naujausių ir įvairiausių rūšių prekių
Čia gali pirkti batų, skrybėlių, elektros
gaminių, statybos medžiagos, ir visko,
kas reikalinga Jums ir Jūsų namams. Čia
pirksi pigiau ir geresnės rūšies prekę.
Didelis pasirinkimas radijo aparatų, radijo
vitrolų. Čia taip pat yra radio laboratorija įrengta pagal nau
jausius teknikos reikalavimus, vedama prityrusių specialistų,
atlieka visus taisymo ir reformavimo darbus.
Prie pat autobuso N-r. 93 sustojimo vietos.
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Kas nori pirkti MEZGIMO MASINAS
retilineas, rankines arba varomas suspaustu oru, siuvamą
sias, «Overlock», tinklams mėgsti mašinas, ir bet kokias
tekstilės arba pramonės mašinas, importuotas arba esančias
vietoje, kreipkitės į
JONĄ ANTANAITĮ
laišku: São Paulo - C. Postai 371 — Telefonu-2-4569.
—------------- Specializuotą informacija veltui ! - --------------Sausio mėnesį: parduodu 4 retilineas ir 2 «Overlock»

