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MOIKjTILC IL1NKX
Turbūt, jokia tauta pasaulyje nepadarė tokio didelio į 

šuolio į priekj mokslindama savo žmones, ką nuveikė Ne
priklausomoji Lietuva per dvidešimtį savo laisvės metų, i 
Lietuvos valstybė visą tautos ateitį vedė mokslo link! Moks- ! 
las yra galybė, ir mieloji tėvynė dėjo milžiniškas pastan
gas, norėdama visus savo vaikus apdalinti tos galybės jė- I 
ga ir apšviesti mokslo spinduliais. Tos švietimo pastangos ' 
buvo lietuvių, tėvų ir vaikų, gerai suprastos ir davė gau
sius vaisius. Išnyko neraštingumas, spauda pasiekė giliau
sius kaimo kampelius. Kaimo ūkininko vaikai, smulkių 
valdininkų ir net įstaigų sargų sūnūs ir dukros ištverdavo 
po aštuonetą metų pilnos gimnazijos kurse ir jų tėvai iš
tesėjo per tuos ilgus metus, juos palaikydami. Ten baigęs 
bendrąjį išsįlavinimą jaunimas užpildė Lietuvos Universi
teto auditorijas. Tauta susilygino su daugeliu ilgai laisvė- i 
je gyvenusių kraštų. Tapome pripažinti lygiais pirmųjų 
gretose!

Mokslo galybė yra mūsų ginklas kovoje už geresnę 
savo ateitį ir už Lietuvos laisvę. Pramatydama, kad aklos į 
jėgos sūkuriuose ir neteisingų karų ugnyje, tiktai mokslas ; 
mums kelius nušvies, — Lietuva pati dar vos atkūrusi sa- 1 
vo valstybę, pasirūpino gelbėti savo vaikus emigracijoje, 
steigdama jiems mokslo židinius.

Tos pagalbos dėka Brazilijos lietuviai São Paulyje 
gavo 6 pradžios mokyklas. Tai buvo, tarsi, vartų atidary
mas į švietimo vieškelį. Tuo keliu nužygiavo daugelio mū
sų tautiečių vaikai į geresnį gyvenimą. Jeigu daugelio 
mūsų tautiečių Brazilijoje vaikai šiandien jau pragyvena 
ne vien iš sunkaus darbo, bet jų galima sutikti pačiame 
miesto centre bankuose, kontorose, komercijoje ir brai
žyklose, tai vis ačiū tam laiku ir anksti suteiktam pradžios 
mokslui savo mokyklose, padėjusiam prasimušti į viduri
nį luomu darbo bare

Praėjusi» karas sugurino mūsų nuosavų mokyklų sis
temą. Daug kas žlugo, bet noras ir paprotys mokslinti sa
vo vaikus išliko gyvas. Tų norų p* pastangų dėka lietuviai 
ir jų vaikai yra užkopę gana aukštai. Malonu tuo reiški
niu pasidžiaugti, bet reikia priminti jog daug kelio liko 
nueiti, ir nauji uždaviniai dar Jaukia mūsų priekyje!

Brazilijos keturių metų gimnazija duoda tiktai api
bendrinančias žinias ir išsilavinimą. Su tuo kursu atviras 
kelias tik į raštinių bei kontorų tarnautojus, bet vargu kas 
ten nuolatinėje tarnyboje pasilikęs galės prasimušti į va 
dovaujamąsias vietas, dėl paprastos priežasties — per ma
ža metų mokintas!, per maža mokslo ir žinių įsigyta! Tiek 
čia, kaip ir Europoje, pilnas bendrojo išsilavinimo kursas 
reikalingas dar 3-4 metų, kas Brazilijoje pasiekiama lan
kant taip vadinamą koledžių (colegio). Tik po sėkmingai 
užbaigto koledžio kurso yra atviras kelias į Universitetus, 
į aukštąjį mokslą ir atatinkamas profesijas: advokatus, me
dikus, inžinierius ir 1.1.

Ypatingai jau Brazilijoje gimusiam lietuvių jaunimui 
visi keliai į aukštąjį mokslą yra atviri, nes jie juk Brazi
lijos piliečiai! Kol kas mums dar daug stinga savų žmo
nių baigusių aukštąjį mokslą Brazilijoje, ir studijuojančiu 
skaičius, berods, yra dar labai nedidelis. Todėl visų tėvų, 
kurių vaikai parodė didelių gabumų pradžios ir vidurinė 
se mokyklose, yra tiesioginė pareiga savo gabiuosius leis
ti žengti toliau, gana ilgu ir nelengvu, bet dėkingu ir gar
bingu, aukštojo mokslo keliu.

Šiuos klausimus tuks panagrinėti dar keletą kartų.

BRAZILUOS ŽINIOS
• Gruodžio mėn. 24 d. Es
trada de Ferro Leopoldina 
traukinys. Estado do Espirito 
Santo valstijoje, važiuodamas 
nakties metu iš Barão de Ma 
ná stoties, išėjo iš bėgių. Trati 
kinys vyko dideliu greičiu, 
kas ir sudarė katastrofos prie 
žastį Iš 13 vagonų 11 buvo 
sunaikinti; mirė 17 asmenų, 
ir sužeista virš 50 keleivių 
bei geležinkelio tarnautojų.
e Vėl nauja geležinkelio 
katastrofa įvyko linijoje. Prie 
São Francisco Xavier stoties 
susidūrė du priemiesčio trau 
kiniai. Kada traukiniai važia
vo dideliu greičiu, katastrofa 
padarė daug nuostolių, ir vi
sa eilė asmenų buvo sužeisti 
ir patalpinti ligoninėn.

SUIMTAS RUSŲ ŠNIPAS
Rio de Janeire buvo suareš 

tuotas rusų šnipas latvių kil
mės Janis Dravenieks, 37 m. 
amžiaus. Laikraščių praneši
mais, Dravenieks atvyko į 
Braziliją 1940 metais ir tar
naudamas kaipo braižytojas 
Belgo Mineira bendrovėj darė 
kartografinius ir fotografinius 
Brazilijos teritorijos planus.

Pirmą kartą suareštuotas 
1942 metais, kada bandė iš
vykti iš Brazilijos per Ama
zonės sritį, pabėgo iš polici
jos rankų. Vėliau lankėsi Rio 
de Janeire, kur dabar buvo 
suimtas.

Suimtasis, tardomas prisi
pažinęs tarnavęs šnipu Rusi
jos naudai.

Indėnų puolimai
Iš Para pranešama, kad vie 

tos laukiniai indėnai buvo už 
puolę vietovę Curua, kur gy
vena daugiausia gumos rinkė 
jai. Gumos rinkėjams pavyko 
atremti indėnų užpuolimą, ku 
ris paliko visdėlto daug žalos 
vietos gyventojams. Gumos 
rinkėjai kreipėsi į «Serviço 
de proteção aos Índios», pra 
šydami pagelbos, nes šiaip ne 
galėtų toliau dirbti toje vieto 
vėje. kadangi ir ateityje to
kių užpuolimų gali pasikar 
toti.

0 Paskutinės savaitės laiko 
tarpyje aukštai pakilo tempe 
ratu ra, kuri turi tendencijos 
pastoviai laikytis. Rio de Ja
neire buvo užregistruota — 
aukščiausia temperatūra 39.2° 
C ir žemiausia 25°C šilumos. 
São Paulyje pačiu karščiau

ii IWREJOJ KAK©
Vieton žuvusio jeeookaUs 

trofoje gen Walton Walkerio 
naujuoju 8-osios amerikiečių 
armijos Korėjoje vadu pas
kirtas gen. Matiheus Ridge- 
wai, kuris iš JAV bių jau iš
vyko į Korėjos frontą Perim
damas naująsias paregas. ge 
nerolas pareiškė, kad jis ko
manduosiąs savo dalinius ne 
trauktis atgal, bet žygiuoti 
pirmyn.

— Iš Tokio pranešama, kad 
gen. Mack Arthuras gavo spe 
cialias instrukcijas iš UNO ir 
Amerikos valdžios, kad laiky 
tų UNO karo pajėgomis gina
mą frontą pagal pietų Korė
jos šiaurinę sieną, kuri, kaip 
žinia, eina pagal taip jau daž
nai minimą 38 geografinės 
platumos paralelę. Duotas gen. 
Mach Arthurui įsakymas pas
kelbtas tuo laiku, kai kinie
čių komunistų divizijos daro 
paskutiniuosius pasirengimus 
didžiajai ofensyvai prieš pie
tų Korėją, kuri kaip tik šio
mis dienomis prasidėjo.

Amerikos Aukos Korėjoje
Gruodžio mėn. 28 d. Vals 

tybės Apsaugos Dapartamen- 
tas pranešė karo aukų davi
nius Korėjoje, kurie siekia 
38.325 žmonių skaičių. Iš jų 
tarpo: 5.742 žuvo kautynėse,

VISAME PASAULYJE
PASIBAIGĖ ŠVENTIEJI 

METAI

Gruodžio mėn. 24 d. pasi
baigė šv. Melai. Tą dieną iš 
ryto šv. Petro bazilikoje Ro
moje įvyko iškilmingas šv. 
Metų užbaigimas. Šventasis 
Tėvas Pijus XII padėjo pir
mąsias plytas šventųjų vartų 
angoje, tuo bųdu užmūryda
mas tuos vartus, kurie vėl 
25 metus bus uždaryti iki se
kančio jubiliejaus. Kaip žinia, 
šieji vartai sp diūelėipis i§-

Lietuvos naęiuiiulinė 
M.Mažvydo biblioteka 

siu dienos metu turmometras 
rodė apie 33SC šilumos patai 
pų viduje. Iš Rto de Janeiro 
pranešama, kad jau du asme 
nys yra mirę nuo saulės smū 
gio. *

BRAZILIJA PERKA DU 
KARO LAIVUS

Jau kuris laikas, kai Bra 
zilijos vyriausybė tarėsi su 
JAV valdžia pirkti Brazilijos 
karo laivynui du kreiseriu. 
Paskutiniu laiku iš Vašingto
no pranešama, kad šios de
rybos yra jau beveik užbaig 
tos, taip kad netrukus galima 
laukti, kad du amerikiečių 
kreiseriai atplauks į Brazili
jos vandenis.

0 Iš Rio pranešama, kad 
autostrada «Presidente Dut
ra» sausio mėn. 19 d. bus iš
kilmingai perduota viešajam 
judėjimui.

27.012 — sužeistų ir 5.571 — 
dingusių be žinios. Iš sužeis
tųjų vėliau mirė ligoninėse 
684 asmenys.

Drasidéjo Komunistų 
Ofenzyva

Iš šešių Lin Piao armijų dvi 
jau įsiveržė į pietų Korėjos 
teritoriją ir užėmė du mies
tus Kaesong ir Chuwon, ku
riuos amerikiečių 8-osios ar
mijos priešakiniai daliniai iš 
anksto apleido. Laukiama, 
kad sausio mėn. pirmosiomis 
savaitėmis prasidės didysis 
puolimas prieš pietų Korėjos 
sostinę Seulą. Tam mūšiui ko 
munistai disponuoja 250.000 
•žmonių, kurių priešakiniai da 
liuiai jau yra įžygiavę įį pie
tų Korėją ir randasi apie 35 
km. atstu nuo Seulo. Ofenzy
voje dalyvauja išimtinai ki
niečiai, h apie Korėjos komu 
nistus beveik nieko negirdėti.

Gen Mach Arthuro ginamo 
sios pajėgos turi uždavinį iš
laikyti frontą pietų Korėjos 
teritorijoje. Tas uždavinys, 
imant dėmesin kiniečių žy
miai skait'ingesnes divizijas, 
gali ribotis dviejų prietilčių: 
Seulo ir Puzano išlaikymu, į 
kurių ginamąjį plotą yra įsi
jungę sąjungininkų karo lai
vyno pajėgos.

kilmėmis buvo atidaryti 1950 
m. pradžioje.

Šventųjų vartų uždarymo 
ceremonija buvo įvykdyta, 
dalyvaujant valdžios atsto
vams, diplomatams ir didelei 
tikinčiųjų miniai. Pijus XII 
lydimas kardinolų pašventino 
plytas, smėlį ir kalkes; vėliau 
atsiklaupė ant šventojo slenks 
čio padėjo tris sluogsmus kai 
kių ant pamato sakydamas 
šiuos žodžius: «Tikėjime ir 
galybėje mūsų Viešpats Jė
zus Kristus, gyvojo Dievo Sū

nus... Tu esi Petras... ir ant 
šios uolos aš pastatysiu savo 
bažnyčią..»

Pasibaigus iškilmėms popie 
žius davė palaiminimą susi
rinkusiai miniai, kuri ilgai dar 
kėlė ovacijas ir šaukė svei
kinimus, kol pamažu popie
žius jai dingo iš akių.

TITO KALTINA RUSIJA

Gruodžio mėn. 28 d. Tito 
pasakė kalbą Jugoslavijos 
parlamentui, patiekdamas vals 
tybės biudžetą 1951 metams. 
Paliesdamas užsienio politi
kos klausimus, maršalas Tito 
pareiškė, kad nuo 1948 metų 
birželio mėn. t. y. nuo datos, 
kada Jugoslavija nutraukė 
santykius su kominformu, Ju 
goslavijos kaimynai, Rusijos 
satelitai: Vengrija, Rumunija, 
Bulgarija ir Albanija yra iš- 
provakavę 1.397 pasienio in
cidentus. Toliau Tito pranešė, 
kad Sovietų S-ga, kuri šian
dien yra geriausia apginkluo 
ta pasaulio galybė. naudoja 
savo užsienio politiką, kad grą 
siutų savo kaimynams, ypač 
Jugoslavijai. «Reikia būti be
pročiu» pasakė Tito «kad bū 
tu galima Rusijos ir jos sate 
litu užpuolimo kėslais abe
joti!»JAV KARIUOMENĖ JAPONIJOJ?

JAV-bių valdžia įteikė New 
Yorke Sovietų S-gos atstovui 
Malikui notą, kur pranešė sa
vo nusistatymą, jog JAV lai
kys savo kariuomenę Japoni
joje neribotam laikui. Tuo pa 
čiu metu notoje yra pareikš
ta, kad Amerika iš anksto at 
mes Rusijos veto sudarymui 
taikos sutarties su Japonija, 
esant tokioms sąlygoms. Pa
gal tą pačią notą JAV valdžia 
atmetė Rusijos ankstyvesnį 
protestą, pagal kurį Sovietai 
apkaltino Ameriką, jog ji ren 
giantis sudaryti atskirą taikos 
sutartį su Japonija ir įsteigti 
nuolatines karo bazes Japoni 
jos teriiorijoje.

60.000 Pabėgėlių 
Berlyne

Pagal statistikos davinius 
per 1950 metus 60.000 vokie
čių iš rusų zonos perbėgo į 
Berlyno vakarų valstybių sek 
torius prašydami prieglaudos. 
Iš šio skaičiaus 26.7C0 buvo 
pripažinti kaipo politiniai ka
liniai, likusieji negalėjo įrody 
ti, kad pabėgo iš rusų zonos 
dėl politinių motivų. 1949 m. 
šios rūšies pabėgėlių skai
čius buvo dar didesnis.

Krito SEULAS
Maždaug apie 300.000 kinie 

čių komunistų puolė pietų Ko 
rėjos sostinę Seulą. Rytų pak 
raščiu j pietūs šį puolimą pa 
rėme mongolų kavalerija. 8 
amerikiečių armijos daliniai, 
sausio 4 dieną pasitraukė iš 
Seulo palikdami jį kiniečių 
komunistams, paskendusį gaiš 
ruošė ir dūmuose.

1
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Ka Maciau Ir Patyriau v
Australijoje

Rašo: A. GAULIA

(Tąsa iš 79 Nr.)
Tokiuose barakuose stovi 

lovos 15-ai vyrų, ir ten nėra 
nei tekančio vandens, nei nu 
simaudymo įrengimų, nei iš
viečių. Geriamo vandens ir 
nusiprausti reikia eiti j bend
ras prausyklas purvinais ta
kais. Laimė jei nelyja, bet 
per mano tarnybos vieną mė
nesį tris savaites lijo be per- 
stojimo, kaip iš kibiro, taip 
jog patvindė ištisas miesto 
dalis. Tada be kosulio neišsi
versi, o purvo tai gal tik lo
voje nėra. Barakas tampa pa
našus į kiaulių tvartą.

Sydnejuje man teko susi
pažinti iš arti ir su emigran
tų priėmimo stovyklomis, ku
rių viena stovėjo apie 500 
metrų nuo vieškelio. Barakas 
susideda iš kabinų tik dviem 
žmonėm, pastatyti tarp pur
vo ir žolių, Šeimynos ten nie 
kuomet negali gyventi kartu;, 
net ir vyras su žmona be vai 
kų negauna gyventi vienos 
palapinės; moterys ten atskir 
tos nuo vyrų, vaikai nuo tė
vų.

Kai palyginau su anglų imi 
grantų priėmimo stovykla 
Canberroje. kur kartą netikė 
tai buvau pakliuvęs, ieškoda 
mas bene rasiu lietuvių, — 
skirtumas milžiniškas. Anglai 
atvykę jau rado namelius, 
pastatytus su kaminais ir kros 
nimis (nes žiemą ten pakan
kamai šalta), aplink namukus 
maži darželiai, o svarbesnės 
gatvės net asfaltuotos — at
rodo tikras miestelis. Be to, 
anglų jokie kontraktai neriša.

DP emigrantai išdalinti po 
palapines, per kurias vėjas 
ūžauja, atskirti nuo savo kai 
mynų, braido po purvą, ir tu 
ri valandą laiko keliauti trau 

kiniu iki pasiekia miestą, ir 
darbovietėse priskirti prie 
pačių sunkiausių ir bjauriau
sių darbų. Ne iš vieno lupų 
teko išgirsti tokie žodžiai: 
«Tos Australijos visas geru
mas yra tas, kad čia galima 
sočiai pavalgyti. Jei netas, 
tai jau geriau grįžti į Vokie
tiją»-

Čia aš radau panašumo su 
Afrikos negrų gyvenimu. Kaip 
ten juodžiai, taip Australijoje 
naujieji imigrantai priversti 
dirbti prie kelių tiesimo, sta
tybose, griovius kasti" miškus 
kirsti, cukrines nendres ka
poti ir tt. Kaip Afrikoje neg
rams, taip Australijoj darbi
ninkams ateiviams išmokami 
patys mažiausi atlyginimai. 
Tik didelis darbininkų truku
mas dar verčia šiek tiek ir 
su jais skaitytis, kad baigę 
kontraktą nepasitrauktų iš 
darbo, pakelia jiems kokiu 
svaru ar pussvariu atlygini
mą ir duoda viršvalandžių 
dirbti. Kaip Afrikoje, taip ir 
Australijoje, yra įsigyvenusi 
pažiūra, kad šie naujieji dar
bininkai ir neverti geresnio 
darbo. Jiems visai nerupi, 
kad šių žmonių tarpe yra žy
mių intelektualų, gerų inži
nierių, gydytojų, muzikų, dai
lininkų, profesorių, 1 iteratų ir 
technikų. Nors pačių austra
lų universitetai, technika, ko
mercija. statyba, menas, mu
zika ir tt. yra toli atsilikę 
nuo Europos ir Amerikos kraš 
tų, o kaikuriose srityse net 
nuo Brazilijos atstumas pasi
vyti svyruoja tarp 20 iki 30 
metų, australai į nieką rekrei 
pia dėmesio. Visiems tik at
vykusioms intelektualams į 
laisvąsias prafesijas durys 
uždarytos:

Pirma žmogus turi išmokti 

kalbos, paskui priimti Austra
lijos pilietybę, pereiti iš nau
jo visus reikalaujamus metus 
universitete, įsigyti diplomą, 
įstoti į Unijas, ir tik tada ga
li pradėti dirbti savo profesi
joje. Gi reikia nepamiršti, kad 
ten dauguma šių naujų atei
vių su profesijomis įsigyto
mis Europoje, jau suaugę, pus 
amžiai ar dar senesni žmo
nės.

Štai dėl ko pradėjau ruoš
tis atgal į Braziliją, nes įsi
tikinau, kad Australijoj netu
rėsiu jokios ateities.

ADELAIDĖ IR VĖL., AFRIKA
Norvegų laivas, kuriuo su

sikombinavau grįžti vėl at
gal Brazilijon, išstovėjo tris 
dienas Sydnejuje virš numa
tyto laiko. Tas įvyko dėl lie
taus, nes lietui lijant austra
lų darbininkas neturi teisės 
dirbti. Laivų krovėjų unija 
draudžia laivus krauti lijant 
nors darbininkai norėtų ir su 
tiktų dirbti.

Iš Australijos į Pietų Ame 
riką normaliu būdu laivokar- 
tė kainuoja 250 sv. bet aš, pa 
sinaudodamas Brazilijos mi
nistério rekomendacija ir kon 
šulo pasirūpinimu, gavau tą 
pačią laivokartę tik už 50 sv. 
Tikru keleiviu mane įrašė tik 
nuo Afrikos. Daug padėjo man 
ir simpatingas laivo kapitonas. 
Kadangi iš Syd nejaus laivas 
turėjo užsukti į Melbourną, 
prastovėti ten dar vieną sa
vaitę, tai kapitonas man pa
tarė sėsti į laivą tik Adelai
dėje. Tokiu bildu padirbėjau 
dar vieną savaitę ir nuskri
dau lėktuvu į pietinės Austrą 
lijos sostinę — Adelaidę. Tai 
vienas iš didesniųjų Austra
lijos miestų, su žymia pramo 
ne ir komercija.

Pati Adelaidė išsistačiusi 
sausumoje toliau nuo juros, 
bet ji turi savo uostą Port 
Adelaide. Uostas už keleto 
metų visiškai susijungs su 
Adelaidės miestu, ypatingai 
kai pastaruoju metu gausi atei 
vija tarp miesto ir uosto per
kasi sklypus ir statosi namus.

(Bus daugiau)

Lietuviai LAJA LILYJE
— Jaunas kompozitorius V. 

Kerbelis Argentinoje išleido 
lietuvių liaudies dainų rinki
nį pritaikintą fortepionui. Rin 
kinys vadinasi: «Lietuvių Liau 
dies Dainos jauniems pianis
tams». Rinkinyje telpa 32 vi
siems žinomos liaudies dai
nos pritaikintos besimokan
tiems skambinti. Prie gaidų 
taip pat atspaustos ir dainos.

Rirkn’o leidėjas yra K. De 
veikis-Pi pi ras.

Komp. V, Kerbelis mokėsi 
kompozicijos pas prof. Gruo
dį, karo audrų nublokštas į 
Italiją, Romoje tęsė savo stu 
dijas pas žymų italų maestro 
Garofolo.

Komp. V. Kerbelio dainų 
rinkinys yra labai vertingas 
leidinys išeivijoje.

— Didžiosios Britanijos lie 
tuviai bendromis jėgomis įsi
gijo savo nuosa\us namus 
Londone. Tie Lietuvių Namai 
bus Did. Britanijos lietuvybės 
tvirtovė iš kurios plis visas 
Anglijos lietuvių kultūrinis 
ir organizacinis gyvenimas.

Naujuose Lietuvių Namuose 
jau įsikūrė savaitraštis «Brita 
nijos Lietuvis» ir D. Britani
jos Lietuvių S-gos centras. 
Tuose namuose galės pasilsė 
ti ir pasistiprinti iš kitų Bri
tanijos dalių į Londoną atvyks 
tantieji lietuviai, juose taip 
pat tilps klubas, valgykla, bus 
daroma priėmimai, parodos 
ir tt.

Tai įrodo, kad tvirtas pasi- 
rjžiinas ir tautinis susiprati
mas nugali visas kliūtis ir at 
lieka didelius darbus.

— Kanadoje Montreal mies 
te lietuvių organizacijų sam
būris ba;gia pasiruošiminį or
ganizavimo darba ir greitu 
laiku pradės Montrealio Lie 
tuviu Namų statybą. Tai bus 
dar vienas gražus kultūros 
židinys Kanados lietuvių ko
lonijoje.

Namų statybos suorganiza
vimui daug pastangų padėjo 
J. Lekvickas.

Namų projektą paruošė inž. 
Antanas Kizys.

— Šiaurės Amerikoje lietu
vis Jonas Breuža laimėjo Cook 
County iždininko vietą, surink 
damas 994.373 balsus. Jo var
žovas G. D. Kelis gavo 42.000 
balsų mažiau.

— Dail. A. Valeška Čikago 
je atidarė bažnytinio meno 
studiją. Jis gulės atlikti baž
nyčių dekoravimo darbus.

— Kolumbijoje pradėtas 
leisti lietuviškas laikraštis 
«Kolumbijos Lietuvis». Jį re
daguoja kun. M. Tamošiūnas.

— Dr Alseikienė—Gimbu
tienė parengė spaudai leidinį 
«Lietuvių Kryžiai». Leidinys 
turi apie 200 iliustracijų.

— Prof. Al. Mačiūnas dabar 
profesoriauja City Cellege of 
New York ir dėsto tą patį da 
lyką, kaip ir Kauno ųniversi 
tete — Elektrinės pavaros 
pramonėje.

— Komp. V. K. Banaitis iš 
leido 3-čią sąsiuvinį liaudies 
dainų, harmonizuotų chorui. 
Netrukus išeisiąs ir 4-tas są
siuvinis. Trečiąjį sąsiuvinį ga 
Įima gauti pas autorių adre
su: V. K. Banaitis, c. o. Kar
pius, 310 Chauniey St Brook
lyn, N. Y. USA.

-- Australijos stalo teniso 
pirmenybėse, suruoštose Bris 
banėj, jaunių (junior) pavie
nių rungtynėse lietuvaitė A. 
Snarskytė laimėjo pirmąją 
vietą, nugalėdama Queenslan 
derio lošėją Miss V. Bruuner. 
Brisbanės spauda įdėjo jos 
nuotrauką ir aprašymą. A. 
Snarskytė yra atvykus iš trem 
ties.

— Inž. Jonas Jasiukaitis ku 
ris Lietuvoje pastatė Veteri
narijos Akademiją, ir Univer 
siteto klinikas, dabar dirba 
vienoje firmoje Čikagojo.

Moteris puolė ant kelių, persižegnojo, o 
(20) paskui pasilenkus prie čiurlenančios van

dens srovės, pradėjo gerti, atsigaivindama 
šaltu, kaip ledas, švariu vandeniu. Šaltinėlis vie
tos gyventojų buvo laikomas šventu. Jai rodėsi, 
kad ji gėrė pačią gyvybės srovę, tekančią iš už
burtų žemės gelmių, kur didel’s šaltis ir didelė 
paslaptis. Pats vandens čiurlenimas tamsiame Šal
tinėlyje pripildydavo ją kažkokio nesuprantamo 
baimės jausmo.

Jai atrodė, tartum, murmėjo kažkas po že
mėmis, kurčiai ir paslaptingai. Ji gėrė lyg atlik
dama kokias apeigas ir palaipsniui jos sielo 
je vėl gimė pažįstamas vilties ir ramybės jausmas.

Atsigėrus nusišluostė rankove lūpas, pakėlė 
akis prie rūpintojėlio, ir pradėjo melstis.

Taip jau buvo žmonių įprasta, jei kam ko 
reikėjo, tai tiesiai ir kreipdavosi į šį rūpintojėli, 
prašydami ko reikalinga. Ir dabar ji prašė, kad 
iš ne stų Dievo Sūnus pas savo Tėvą pašalinti ne
laimę. užgriuvusią visą Lietuvą, kad tėvai grįžtų 
pas vaikus — vyrai pas žmonas.. Nuo vaikystės 
pas ją buvo miglotas vaizdas apie Dievą Tėvą 
— įsivaizdavo Jį teisingą ir rūstų, bet jis stovė
jo kažkur užu Sūnaus, Jo-motinos ir šventųjų tar
pininkų Pas patį Dievą esą nedera kreiptis tie
siog. Dievo Sūnus, Jo Motina ir visi šventieji, pa
gal jos supratimą ir buvo tie ryšininkai tarp žmo
nių ir Dievo ir per juos geriausia būsią kreiptis 
su reikliu*... kad užtartų pas Viešpatį

O dabar viskas suiro ir šeimininkas, saky
tum, nebematė jo sodyboje netvarkos ir trūkumų.

Ir vėl jai rodėsi, kad galų gale Viešpats tu
rės išklausyti visų prašymų, turės pamatyti visas 
neteisybes ir viską gražinti po senovei...

Ir tik dabar ji aiškiai ir su visu baisumu su
prato, ko ji anksčiau nebuvo supratusi, kada iš

vedė vyrą ir sūnų, kada pagrobė dukterį ir iš 
gimtosios pastogės varė laukan — netikėjo, ne
pajėgė tikėti: kad viskas buvo teisybė — suprato 
pirmąjį kartą Ji suprato dabar visiškai aiškiai 
ir neatmainomai, kad niekas daugiau atgal nesu
grįš, nebus kaip anksčiau, kad visos viltys — vien 
tik savęs apgaudinėjimas.

Senasai gyvenimas praėjo nesugrįžtamai, ir 
jeigu anksčiau čia globojo Dievas, tai turbūt jis 
nusigręžė nuo žmonių, nuo visos žemės, nes nau
jieji žmonės jo neieškojo, o bėgo nuo Dievo. Nau
jųjų žmonių širdis dabar valdė pavydas, kerštas, 
neapykanta ir baisioji tuštuma. Jie buvo praradę 
žmogaus gyvenimo patį svarbiausia grūdą -- ti
kėjimą į Gerą, ir užgesinę artimo meilės žiežir
bą. Be tų dalykų negalėjo būti jokio gyvenimo, 
tiktai neviltis, kančios ir tamsybė. Ir šio baisaus 
praradimo žmonės nepastebėdavo, ar tiknuduoda- 
vo kad nepastebi. Ir jai vėl rodėsi, gal Viešpats 
kantriai lauks, kol žmonės patys supras nuo ko 
sąmoningai pasitraukė, ką patys iš savo širdžių 
yra išmetę ir paniekinę, kol žmonės patys pradės 
ieškoti, be ko gyvenimas yra neįmanomas.

O gal tas Dievas, į kurį ji tikėjo, buvo rūs
tus, griežtas, baisus ir teisingas, už viską atlygi
nantis ir nieko nedovanojantis — žiauriai už nuo
dėmes baudžiantis?... Minčių nesuvaldydama ji pa
bučiavo šaltą žemę, persižegnojo, ir atsikėlus pra
dėjo kopti stačiu takeliu krantan.

Beržynas, per kurį ji ėjo, iš palengvo dažė
si auksiniai geltonomis spalvomis. Vietomis pra
simušdavo švelniai plunksnuoti žali šermukšnių la
pai, o iš po jų raudonos uogų kekės; iš tolo ro
dėsi, kad paukščių būriai plačiai išskleidę spar
nus sukasi virš raudonų gėlių.

Ir buvo toks nepaprastas, senai pažįstamas 
ir liūdnas mirštančios gamtos grožis — ir jos 

širdis skausmingai krūptelėjo nuo gundančio no
ro mirti kartu su gamta.

O už beržyno išsitiesė platūs kaimo laukai. 
Seniau tuo metu nuo jų buvo baigiama nuimti 
paskutinis vasarojaus derlius, ir prasidėdavo bul
viakasis.

Šiandien išėjus iš beržyno ji pamatė dar ne
pjautus rugius. Rugiai buvo menki, perdžiūvę, 
šiaudai lūžo, susisuko ir sugulė į visas puses.

Kaimas tuoj po Pirmo Pasaulinio karo buvo 
išsiskirstęs į vienkiemius. Senoje kaimo sodybvie
tėje buvo likęs jų kiemas ir dar keli kiti. Ūki
ninkai naujose sodybose pasistatė gražius, gon
tais arba čerpėmis dengtus trobesius, užveisė so
dus, prisiaugino gražių veislinių gyvulių...

Nors žmonės tvarkėsi ir ūkininkavo naujo
viškai, tačiau šeimose, namuose tekėjo tas pats 
nuo amžių užsilikusis patriachalinis gyvenimas 
— pasiliko tie patys papročiai, būdai ir apeigos, 
jie liko nesužaloti, neiškreipti, kaip buvę senų 
senovėje.

Toks buvo jos mažasis pasaulis, kur prabėgo 
jos laimingiausi metai...

O dabar, tas tylus kampelis, kur žmonės taip 
ramiai ir laimingai gyveno, virto neišpasakytų 
kančių vieta, kokios tik dėjosi žemėje «vardan 
būsimos žmonijos, laimės».

Beveik v’sus to didžiulio kaimo senus gyven
tojus ištrėmė, išžudė, kiti patys išbėgiojo, o jų 
vieton šimtus naujų atgabeno, pačių įvairiausių 
tautų ir rasių.

Buvo atvaryti rusai nuo Maskvos, chacholai 
nuo Volynės, kazokai iš Dono, čermišai, mordvia- 
nai ir kažkokie visiškai laukiniai azijatai, prisi
dengusios odomis klajoklių giminės, nesuprantan- 
tieji nei rusiškai nei lietuviškai.

Plynas, kietai numintas takas raitėsi per lau
kus tiesiai į kaimą, kur buvo jos namai. Moteris 
ėjo taku toliau. Jai prisiminė, kad seniau tuo lai
ku, kada baigdavosi derliaus nuėmimas, kada ūki
ninkai surinkdavo kloįimuosna paskutinius pėdus, 
šeimininkės kepdavo pyragus, vyrai gamindavo 
alų, kad būtų kuo sočiau pavalgydinti, pagirdyti, 
paskut'nį kartą samdytus pjovėjus; bernai ir mer
ginos dainuodavo, šokdavo iki pat ryto...

Ji ėjo galvodama apie praeitį, pilną laimin
gų atsiminimų, tartum, ištikrųjų būtų tekėjusios 
tos senos dienos. (Bus daugiau)
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“Osservatore Romano” Apie Lietuva
«L* Osservatore Romano» 

lapkr. 9 d. įdejo^šį straipsnį 
vardu «šv. Marija dangun pa 
imtoji ir Lietuva».

Kai Romos varpai visam ka 
talikų pasauliui praneš didėlį 
džiaugsmą (gaudium magnum) 
— šv. Marijos dangun paėmi
mo dogmos paskelbimą, bus 
tamsu ir gili tyla ateistiško 
komunizmo pavergtoje Lietu
voje. Tačiau, jei apgriautų 
arba uždarytų bažnyčių var
pai privalo ten tylėti, tai lie
tuvių pasilikusių Lietuvoj ar 
išbarstytų Sibiro miškuose ir 
Kazakstano tundrose, širdyse 
atsilieps dar stipresnis ir gy
vesnis didingas atbalsis, nes 
lietuviai katalikai myli Mari
ją, vadinamą paimtaja į dan
gų, nuo pat pirmojo ženklo 
katalikų tikėjimo, kuris buvo 
įvestas Lietuvoj XIV š. gale.

Be abejonės, kunigaikštis

Vytautas, kuris įjungė Lietu
vą į krikščionišką šeimą, Že
maičių vyskupijos Lietuvoj ir 
Vladimiro - -Lucko Ukrainoje 
ir daugelio parapijinių bažny 
čių kūrėjas, paaukojo jų di
desnę dalį šv. P. Marijai dan 
gun paimtajai. Jis pats, tik 
naujai pakrikštytas, turėjo di
delį pamaldumą šv. Marijai. 
Jis turėjo gražų paveikslą, 
kurį, manoma, gavo Romoje, i 
Laikė jį ir gausiuose mūšiuo ' 
se kovodamas su totoriais, ku i 
rie grasė užslopinti krikščio 
niško tikėjimo švelnią lieps
nelę plačioje Lietuvos kuni
gaikštijoje. Totorių užpuoli
mas buvo atmuštas ir Vytau
tas, dėkingumo ženklan, dan
giškai Karalienei, pastatė ke
letą bažnyčių ir vienuolynų 
pranciškonams Pamaldumas 
šv. Marijai, įdiegtas lietuvių

(Nukelta į 4 pusi.)

Ar jau aplankei CASA SPRINDYS & ČIA.
PRAÇA SAO JOSÉ, 1 — S. PAULO — VILA ZELINA

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 Nr. 93 sustojimo vietos

kur galima gauti

MŪSŲ LIETUVA Pusi. 3
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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.

---------------  Specializuota informacija veltui ! ----------—— 
Sausio mėnesį: parduodu 4 retilineas ir 2 «Overlock»
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itm.
IMPORTAÇÃO — EXPORTAÇÃO

Escritório: - Av, Churchill, 94 — 11.° and. - sala 1110 — Rio de Janeiro 
Fones: 52-0229 32-6265

Em Minas Gerais:

ĮKURTA 1890 METAIS

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

dažais ir pastele.
ARTHUR SCHMIDT

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

Peres & Ca. Ltda. — Leopoldina — R. Providencia, 71 
Jother Peres de Resende — São Pedro dos Ferros 
Amadeu Cesar Machado — Nanuaue, Minas

■■Baaaaa ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■

ALIO! ALIO! Vila Anastacio!
CASA KAROLIS STUOKA

Rua Mąrtinho de Campos, 459. — Naujai Atsidarė
. , Ą_. Visi bėga tekini

Jauni ir seni
Batus gaus visi

' Kaina labai pigi!!!
įvairiu rūšių batai — vyrams, moterims ir

vaikams —fabriko kainomis
LIETUVIAMS NUOLAIDA!...

APRENGIA VYRUS NUO GALVOS IKI KOJŲ

Batai, skrybėlės, marškiniai, kaklaraiščiai, kojinės, lietsargiai, 
Taip pat batukai moterims ir vaikams.

Viskas geriausios rūšies, patvaru, gražu ir pigu.

1$ FABRIKO

iniwtma
CAILÇAIDCJT
KRAUTUVĖS:

Rua São Caetano, 526

TIESIAI VARTOTOJUI.

E €CMEKCIO IDE 
MATELIS©!^ S J LTDA.

FABRIKAS IR RAŠTINĖ:
* Rua Javaės 719

Empresa de Danças Ltda. “Vila Prudente”
Norėdamas pasilinksminti ir maloniai laiką praleis

ti užeiki į
SALÃO RECREATIVO “VILA PRUDENTE’’
Vila Prudentéje R. Capitão Pacheco Chaves, 806

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

Savininkais yra mūsų tautietis JONAS GUDHLEVICIUS 
ir ANTONIO MASCARO

806 RUA CAPITÃO PACHECO CHAVES, 806

Rua São Caetano. 510 São Paulo
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VIENINTELIAI ATSTOVAI
G ARSIOJO VANDENS 

L I N D O Y A

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINTOJAI

IKMÃOJ CADDIIEDI ™
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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Pusi. 4

Misijos Lietuviam 
Katalikams , u

Gauta žinia iš misijonie- 
riaus kun. J. Bružiko, dabar 
gyvenančio Amerikoje, kad 
Gavėnios pradžioje atvyks į 
São Paulo lietuviams katali
kams misijų vesti.

Pirmą Gavėnios savaitę mi 
sijos bus Vila Anastacio lie
tuviams; antrą — Parque das 
Nações, Santa Teresinha, Utin 
gos ir apylinkių lietuviams; 
trečią — Casa Verde lietu
viams, ketvirtą — Bom Reti
ro ir miesto centre gyvenan
tiems: penktą ir šeštą — Vi
la Zelinoje.

Žinant, kad misijonierius 
tėvas Bružikas S. J. yra gar
sus pamokslininkas, su dide
liu pasisekimu vedęs misijas 
Lietuvoje, Amerikoje, Vokie

«OSSERVATORE ROMANO» 
APIE LIETUVĄ

(Atkelta iš 3 pusi.) 

tautai, padarė tai, kad Lietu
va pelnė Marijos Žemės var
dą.

Kunigaikštijos sostinėje — 
Vilniuje šv. P. Marija pasirin 
ko savo Gailestingumo sostą 
kuklios miesto koplyčios var
iuose, panašiai, kaip ir Vytau 
to žemėse Trakuose, kur jo 
pastatytoje bažnyčioje šv. Ma 
rijos paveikslas iki musų lai 
kų skleidžia malones.

Dangun Paimtosios šventė 
— rugpiųčio 15 d. yra viena 
iškilmingiausių liturginio me
to švenčių. Gražus šv. Jono 
Damaskiečio aprašymas, kili* 
kalbama apie gėles, kurios 
buvo rastos kape, kuriame 
buvo palaidotas šv, Mergelės 
Marijos šventas kūnas, būda
vo minimas šią dieną gražių 
gėlių pašventinimu bažnyčio
se, kurių kvapas primena ti
kintiems lietuviams šv. Mari 
jos dangišką skleidžiamų ma
lonių kvapsnį. Tos gėlės, pa
laimintos bažnyčiose, Dangun 
Paėmimo šventėje, būdavo rū 
pestingai saugojamos namuo 
se po Marijos paveikslu iki 
sekančių metų.

Marijos paveikias apskritai 
kaip Murillo kopija, yra be
veik būtinas katalikų namo 
papuošimas. Prie šio paveiks 
lo papuošto gėlėmis, bendrai 
«Gegužės mėnesio šv. Mari
ja»- vadinamo, kiekvieną Ma 
rijai skirto mėnesio vakarą, 
susirinkdavo pamaldžios lie
tuvių šeimos kalbėti arba gie 
doti šv. Mergelės Marijos li
taniją.

Lietuva, drauge su kitais 
katalikų kraštais, dalyvavo vi 
suotiname Bažnyčios sutari
me, kuriuo prašė Dangun Pa
ėmimo dogmos paskelbimą, 
tarpininkaujant J. E. vysk. M. 
Reiniui, Vilkaviškio vyskupo 
pagelblninkui, kuris 1934 m 
pasiuntė šv. Tėvui prašymą.

Šiandien, kai katalikų lietu 
vi u balsas yra pragaro jėgų 
užčiauptas, pamaldumas sv. 
Mergelei Marijai dar labiau 
yra intensyvus ir gyvas šir
dyse. Marija, dangaus ir že
mės Karalienė ir vienintele 
viltis bei vienintelė paguoda 
šiandieniniame suspaudime, 
bet taip pat laidas šviesios 
ateities ir laisvės, kurioje nu
skambės iš naujo giliai tikin 
čiųjų giesme Paimtajai Mari
jai bažnyčios ir lietuvių na
muose dangiškai jų Motinai.

Vertė kun. J. Sakevlčius.

eSAZlLHC
tijoje, Anglijoje, Belgijoje pa 
sistenkimė kuogausiausiai da 
lyvauti, nes nežinia kada pas 
kui turėsime progos sulaukti 
misijonieriaus.

Patys ruoškimės ir kitus ra 
ginkime dalyvauti Misijose.

• «Tėviškės Žiburiai» rašo, 
kad Vasario 16 proga daili
ninkė VI. Staačikaitė —Abrai- 
tienė ruošiąsi platesnio mas
to parodai. Kiek yra žinoma, 
Vasario 16 nebus nė vieno 
lietuvio dailininko parodos, 
bet daug vėliau.

Nauji Metai
Maujų Metų sutikimą Mo

kos mokyklos salėje buvo 
surengę Liet. Sąjunga Brazi
lijoje.

Vila Zelinoje Bendruomenės 
choras, K. Ausenkos namuo 
se, Naujus Metus sutiko gie
dant Lietuvos Himną.

Musų kūrespondentas pra
neša, kad ir Vila Matilde gy
venantieji lietuviai, p. Keršu- 
lių savo namuose suruoštose 
vaišėse gražioje lietuviškoje 
nuotaikoje, dainoms skambant 
pasitiko 1951 metus. Svečių 
ir jaunimo buvo ne tik iš'vie 
tinės vilos, bet ir iš tolimes
nių São Paulo apylinkių.

Svečiai dėkingi p. Keršu- 
liams už taip malonias vai
šes.

Pas p. Juciu tuip pat buvo 
gražios vaišės Naujų Metų 
dienoje.

9 Kolonijos kultūriniame gy 
venime 1951 m. kaipo naujie 
na pažymėtina «Mūsų Lietu
vos» vieton dvisavaitinio, iš
ėjimas kas savaitė.

Taip put laukiama, ką nau
jo įneš nauja organizacija — 
Savišalpinė, kultūrinė Bend
ruomenė «Lietuva».

Tarpusavio organizacijų san 
tykiai yra korektiški. Pavyz
džiui Vasario 16 minėjimą ruo 
šia visos organizacijos bend
rai.

Trumpai
— Graikijoje uždrausta ko- 

munisliuė propaganda.

— Maskva šiais metais su
aktyvino propagandą arabų 
tautų tarpe. Tam tikslui lei
džia arabų kalba laikraštį.

— Čekoslovakijos komunis 
tai nepatenkinti Maskvos po 
litika. Čekoslovakija gali nu
eiti Tito pėdomis.

— Rusija reikalauja, kad ry 
tų Vokietija ligi sausiu mėn. 
30 d. sumobilizuotų 25 tūks
tančius darbininkų Dono ir 
Volgos kanalui kasti.

— Popiežius audiencijoj pri 
ėmė arabų Lygos sekretorių 
Azzam Pachą. Tas įvykis su
kėlė gandų apie sudarymą ka 
talikų ir Muzulmonų prieško- 
munistinio fronto, Tačiau spė 
jama. kad Popiežius tarėsi gy 
ventojų vietų klausimu. Bend 
rai paskutiniu metu santykiai 
Katalikų Bažnyčios ir Muzul
monų yra sušvelnėję.

— Amerikos tiekimo komi
sijos pirmininkas John Small 
pranešė, kad priimta nutari
mas, skubiai padidinti na
tūralinės gumos gamybą Bra
zilijoje. Tokiu būdu Brazili
ja prisideda prie Amerikos

MŪSŲ LIETUVA

• Pirmą Kalėdų dieną Moko 
je buvo suruošta vaikams eg 
lutė. Pragramoj buvo dekla
macijos — deklamavo lietu
vių kalbos pamokų lankyto
jai ir jaunesnieji skautai, — 
jaunučių choras vadovauja
mas p. L. Ralicko pagiedojo 
Kalėdinių giesmių. Programa 
baigta sugiedant Lietuvės 
Himną.

Programą tvarkė bei pra
nešinėjo skautų veikėjai Ant. 
Rudys ir Ana Matelionytė.

• Švenčių metu S. Paulo ap 
lankė iš Rio de Janeiro inž. 
J. Abraitis, Dubauskienė — 
kuri visą mėnesį svečiuosis 
pa's savo gimines, — preky- 
binkas J. Valaitis ir Ant. Gau 
lia «M.L» bendradarbis ra
šąs savo įspūdžius iš Austra
lijos gyvenimo.

Rio de Janeiro
@ Jose Genevičlus apsivedė 
su vieno turtingo Rio preky
bininko duktė.imi.

• Kazį Višnį, seną «jūros 
vilką» lapkričio 7 d. Rio po
licija rado praça Maúa guliu 
ti ant akmeninio suolo, deja, 
jau mirusi.

Jis ilgą laiką dirbo Norve
gijos laivyne prie mašinų. K i 
ro metu laivas, kuriame jis 
dirbo, plaukiojo po Anglijos 
vėliava ir 1944 jis atvyko į 
Rio uostą. Laivo kapitonas 
buvo įsakęs jūreiviams grįžti 
į laivą 2 vai. ryto, bet Višnis 
užtruko mieste susirikęs ke
letą draugų ir apie laivą at
siminė tik tada, kuomet tas 
jau buvo keletas mylių nuo 
uosto.

Mokėdemas keletą kalbų ir 
turėdamas pažinčių su kitais 
jūrininkais, jis išgyveno Bra
zilijoje 6 metus. Pažįstami jū 
rininkai duodavo jam keletą 
dolerių, taip jis ir vertėsi.

Vyšnis gimė 1892 m. Sere
džiaus vals. Kauno apsk. Pa
laidotas Gaju kapinėse Rio.

iš Visur
milžiniško ūkio ir pramoeės 
mobilizacijos plano, akyvaiz 
doje tarptautinės padėties. 
Tas bendras abiejų valstybių 
nutarimas siekia bendrai pa
didinti natūralinės gumos pro 
dukciją ir sudaryti atsargas 
mažiausia penkiems karo me 
tams. Amazonija vėl atgis.

— Pranešama, kad Ameri
kos kariuomenei yra statomi 
tankai 75 tonų plataus kalibro 
patrankomis. Šis naujas tan 
kas triuškina visus didžiausius 
tankus lig šiol pastatytus.

— Brazilijos federalinio par 
lamento finansų komisija ka
ro reikalams paskyrė 75 mi
lijonus kruzeirų.

— Rio de Janeiro aerodro
me buvo sulaikytas grįžtantis 
iš taikos kongreso Varšuvo
je. Brazilijos komunistų atsto 
vas inž. Fernando Santana. 
Pas jį rado kompromituojan
čios literatūros, planų kelti 
Brazilijoj «nuolatinę revoliu
ciją».

— Dabartiniu metu Europo
je didžiausia kariuomenė yra 
Ispanijos. Vakarų sąjunginin
kai Ispanijos kariuomenę ruo 
šiasi apginkluoti pačiais mo- 
derniškiausiais ginklais.

SVEIKINIMAI 
IR EDA rC IIJ AII!

Švančių proga linkiu jum 
mieli tautiečiai ir toliau taip 
sėkmingai varyti lietuvybės 
barą pirmyn. Šitas lietuviš
kas žiburėlis Zelinoj yra la
bai reikalingas, jis vaidina di 
delį vaidmenį. Todėl Naujų 
Metų proga noriu palįnkėti 
visiems «Musų Lietuvos» lei
dėjams ir bendradarbiams iš 
tvermės ir kantrybės.

Jau mums brėkšta aušra 
rytuose žadanti išlaisvinti mū 
sų brangią tėvynę — Lietu
vą. Jūs dabar kovadami už 
lietuvišką žodį, už savos tau 
tos tortus, meną, muziką, gi 
lėsite drąsiai grįžti tėvynėn 
ir užsisrekomenduoti kaipo 
tautos pionieriai užjūriuose.

Geriausios kloties ii- pasi
sekimo visuose jūsų darbuo
se linkėdamas pasilieku jūsų.

J. Stankūnas 
USA

★ Kalėdų švenčių ir Naujų
jų Metų proga linkiu «Mūsų 
Lietuvai» laikraščiui spartaus 
augimo ir jo redaktoriams b°i 
bendradarbiams sveikatos, pa 
susekimo ir laimės.

Per «Mūsų Lietuvą» j Lais 
vą ir Nepriklausomą LIETU- 

. VĄ!
J. Zabrockis 

Mairinque

«Mūsų Lietuva» Redakc ia 
ir Administracija už gau us 
sveikinimus ir linkėjimus nuo 
širdžiai dėkoja.

ô Gruodžio mėn- 31 d. Vila 
Zelinos bažnyčioje sumainė 
žiedus Florijonas Fladas su 
Ona Pangonyte ir Bronius 
Martinaitis su Aleksandra Irę 
ne Minkevičiūte.

• Jau kelintas mėnuo Bra
zilijoj gyveną lietuviai negau 
na laiškų iš lietuves. 'Masko
liai bijo kad neprasiskverb
tų jokia žinia iš anapus ge
ležinės uždangos apie sovie
tiškąjį «rojų».

PAIEŠKO

Vytautas PETRONIS paieš
ko savo brolio Česlovo Pet-
ronio, prieš karą buvusio Kre 
tingos akcizo revizoriumi. Jis 
yra vedęs mokytoją Jadvygą 
Empacheraitę.

• Ljetuviams tėvams prime 
narna, kad užrašytų savo vai 
kus, mokyklinio amžiaus, į 
jaūnūčių chorą.

Užrašyti galima pas klebo
ną kun. P. Ragažinską.

• 1950 lapkričio 25 d. sek
madienį Vila Belos mokyklo
je pamiršau knygą «Skauty- 
bė mergaitėms». Radusi pra
šau gražinti, atlyginsiu.

Ant. Rudys

NEUŽMIRŠKIME GRAŽIŲJŲ 
LIAUDIES DAINŲ.

Nesenai pasirodė Vytauto 
Kerbelio, «Lietuvių liaudies 
dainos»,pritaikintos skambinti 
fortepionu, kartu su kiekvie 
nos dainos žodžiais.

Kaina Šiaur. Amerikoj 2 do 
leriai, kituose kontinentuose 
1 doleris. Greičiausiai (oro 
paštu) įsigyti galima pas patį 
autorių: Vytautas Kerbelis, Virrey 
Melo 1940, Buenos Aires, 
Argentina.

1951

Mirga

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO B1BLIOTI

Nobelio Taikos premija kas 
met išmokama tais pinigais 
kuriuos jis uždirbo pardavi
nėdamas dinamitą ir kitas 
sprogstamas medžiagas. Gali
me tikėtis, kad už kokių 10 
metų turėsime Atominės Bom 
bos Taikos premiją.

Didelės firmos direktorius 
ieškojo naujos sekretorės. No 
rėdamas išsirinkti pačią nu
maniausią, paprašė savo drau 
gą psichologą apklausinėti 
atvykusias kandidates.

Psichologas apkiausinėjo 3 
kandidates tuo pačiu metu ir 
pabaigoje užklausė: «Kiek 
bus du ir du?» «Keturi», — 
buvo pirmas atsakymas. Ant
roji mergina pagalvojus tarė: 
«Galėtų būti 22». Trečioji at
sakė: «Gali būti 4 ir gali bū
ti 22».

Kandidatėms išėjus, psicho
logas atsisuko patenkintas į 
direktorių: «Tai štai ką reiš
kia prsichologija! Pirmoji da
vė tikrąjį atsakymą. Antroji 
suabejojo. Trečioji norėjo bū 
ti gudresnė už pirmąsias. Pui 
ku, kurią jūs pasirinkot?

Direktorius ilgai negalvojo: 
«Aš pasirinkau tą aukštą blon 
dinę su mėlynomis akimis».

Vienas anglas išgalvojo ge 
niaių būdą Anglijos pašliju
siam biudžetui atstatyti. Jis 
pasiūlė vyriausybei suvežti 
visus vyrus ant vienos salos 
o moteris ant kitos... ir tada 
užsiėminėti pervežinėjimo 
bizniu.

Mersedes mieste, Kaliforni
joje. vienoje ligoninėje kilo 
nemažas gaisras, kuris pavy
ko laiku užgesinti. Po tyrinė
jimo išaiškėjo: kad gaisras 
prasidėjo dėl varštams vešžtii 
rakto, kuris buvo paliktas ant 
elektros laidų. Raktą palikė 
darbininkai, įvedę toje ligo
ninėje automatišką gaisro ge 
sinimo sistemą.

Iš Westminsterio abadijos 
Londone, kur yra vainikuoja
mi Anglijos karaliai, Kalėdų 
naktį buvo pavogtas vadina
mas «karūnacijos sosto ak
muo», kuris yra vienas iš se
niausių tos abadijos dalykų. 
Tas akmuo 1297 m. buvo at
vežtas iš Škotijos į ’Westmin 
sterį. Prie šio akmens buvo 
bent keliolika Anglijos kara 
lių apvainikuota. Nežiūrint 
visų policijos pastangų ir vie 
šosios Anglijos nuomonės su
sijaudinimo dar nepavyko nie 
ko nustatyti, kur akmuo būtų 
dingęs.Akmuo šiaip jau be 
istorinės reikšmės jokios nau 
dos neturi.

Neperdaug senai Uragvajaus 
pezo vertė buvo pakelta 10% 
tuo būdu pakeliant pezo kur
są prieš kitas valiutas JlPagal 
spaudos pranešimus, žinoma, 
kad panašūs pasirengimai yra 
daromi ir Meksikoje, kur pe
zo vertė trumpu laiku turė
sianti būti pakelta 15%.

Dėmesio!'
Spaustuvei reikalingas ber 

niukas, Kreiptis darbo valau 
domis nuo 8 iki 18 vai. .adre 
su Av. Zeiina 706.

Sąjungininkų atstovai tarė
si su vokiečių generolaisApie 
Europos gynimą.

— Santos uosto muitinės pa 
jamos pereitais metai pasie
kė 2. 081.279.577 kr, sumą.
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