
M Ú S U LIETUVA 
SAVAITINIS LIETUVIŠKOS MINTIES LAIKRAŠTIS 

Jornal Lituano «NOSSA LITUANIA»
DIRETOR PROPRIETÁRIO RESPONSÁVEL;

DH. JOSÉ FE HUE! RA CA KRATO

A D R E S A S;
Avenida Zelina, 706 — Caixa Postai 371 

SÃO PAULO

Atskiro numerio kaina Cr.$ 2,00

NR 81 (3) SÂO PAULO - BRASIL, 1951 M. SAUSIO MEN. JANEIRO 13 D. IV METAI

BRAZILIJOS ŽINIOS
L E! AS žmogus atsiras, kuris ^nenorėtų mokytis. Ir tie, 

kuriems.: patiems neteko laimės lankyti mokyklų, deda pas
tangas ir nori,, kad bent jo vaikai galėtų įgyti tą didelį 
turtą, kurio neteko pasiekti tėvams...

$ęt dažnai, nepaisant tėvų gerų norų, pasitaiko, kad 
vaikai,.nenori mokytis, ir gana! Ir tada tėvai galvoja — 
«Ką daryti? ko tą sūnelį (dukrelę) mokyti?...»

Ačiū Dievui, šiandien jau niekas nekelia klausimo, 
kad vaikams reikia baigti pradžios mokyklą! Kiekvie
nam jau pakankamai aišku, kad reikia mokėti skaityti ir 
pasirašyti. Atrodo, jau lyg visai negalimas dalykas, kad 
mieste gyvenantis žmogus neįkirstų raidžių. Žiūrėti j laik
raščiais apkrautus kioskus, matyti aibes įvairiausių plaka
tų ir propagandos žodžiais nurašytas sienas, ir jų neišskai
tyti — tai jau būtų tikrai tragiška...

Taigi, be jokių kalbų, siunčiame savo prieauglį į pra
džios mokyklas, kur jie išsivaduoja nuo neraštingumo. La
bai malonu, kai toks pirmųjų metų «studentas» parneša į 
namus gerus pažymius ir su garbės juostele būna perkel
tas kas metai į ankštesnę klasę.. Reikia dėti visas pastan 
gas, visas priemones, kad vaikai stengtųsi patekti į gerų
jų mokinių skaičių arba net į pirmųjų eiles. Reikia, kad 
vaikai mėgintų patys pasiekti geriausius rezultatus, kad 
padarytų savo vaikams džiaugsmo, o sau garbės, pasitikė
jimo savimi ir įprastų nuveikti daug, pasiekti viską... Tie 
pirmieji žingsniai nutiesia pamatus vaiko būdo auklėjime’. 
Todėl tėvai turi reikalauti iš savo vaikų nuo pat pradžios 
mokyklos, kad jie parneštų gerus pažymius, ir ragintų 
vaikus gerai paruoši) namukas. Tie reikalavimai, žinoma, 
t iri būti ne žiaurumą primesti, bet tėviškai (motiniškai) 
Įsąmoninti kaipo pareiga ir;vaiko' garbės reikalas.

Nereikia manyti, kad tik ypatingai gabūs vaikai pa
siekia gerus rezultatus Išmokimas dirbtą pamokas ruošti, 
kartoti dalyką daugelį kartų, tol ko! jis tampa supranta
mas - yra pats didžiausias'pasisekimo raktas ne tik mo
kykloje, bet ir vėliau subrendus ir išėjus į gyvenimą. Tie 
tėvai, kurie savo vaikams gali šia prasme padėti ir juos 
nukreipti tokia sąžiningo ir rūpestingo pamokų paruošimo 
linkme, pastatys savo vaikus ant kojų visam gyvenimui. 
Tai pati didžiausia vaikui ateities garantija, ir antros to
kios didelės progos visame žmogaus gyvenime daugiau 
jau nebepasitaikys!

Nors mes ir labai mylime savo mažuosius, dažnai už
jaučiame kai jie nusiskundžia savo «moksliniais» sunku
mais — neturime niekad palaikyti jų pusę, ir padėti peik
ti mokytojus, arba kaltinti juos už vadinamą «vaikų skriau
dimą» Kaip mes patys nesame šventieji, taip ir mūsų vai
kai nėra angelėliai, nors atrodytų labai, labai panašūs'. 
Kaip mums patiems, taip tr mūsų jauniesiems, tingėjimas 
dažnai pakiša koją. Mokykloje yra daug pagundų mokslą 
iškeisti į žaidimą.

Daug geriau negu užuojauta ir pūtimas į vieną dūdą 
bus, jeigu jums pavyks sukurstyti vaikuose užsispyrimą 
nepasiduoti, nepasisekimus ir apsileidimus pataisyti dides
nėmis pastangomis geriau mokytis. Tuo būdu vaikas iš
moks nugalėti nepasisekimus ir iš naujo atkovoti kas bu
vo prarasta, užleista ir neužbaigta.

Išmeskime iš galvos taip pat blogą paprotį šnekėti, 
būk tai čia mokyklos nepakankamai geros, mokslas neti
kęs, mokytojai tokie, anokie ir tt. Galite būti tikri, kad 
mūsų pirmamečiai studentai iki pat ketvirtųjų metų pabai 
gos ras mokykloje d uigian mokslo negu jie pajėgs gerai 
į linksmą galvelę susikrauti. Blogos ir nepagristos kalbos 
tik griauna pasitikėjimą mokslo įstaigoms ir išblaško pa
garbą ir meilę savę mokslo židiniui, kuris tokią didelę 
reikšmę;turi vaiko gyvenime.

Lietuviai tėvai! — Prašykite savo vaikus. įkalbinėki
te juos, raginkite ir skatinkite, kad jūsų vaikai gerai 
mokytųsi! Gerai užbaigta mokykla yrą didelis ir labai 
svarbus dalykas. Geras vaiko mokymasis yra ne tik tė
vams džiaugsmas ir laikinas pasididžiavimas. Jūsų vaikų 
kojelėmis, per mokyklos kiemą, žengia į ateitį visa mūsų 
tauta!

Kai jūsų gabūs ir darbštūs mažieji užbaigs tą bran
gią pradžios mokyklėlę ir per iškilmingą išleistuvių aktą 
gaus jos baigimo pažymėjimą — bus didelis džiaugsmas 
jūsų namuose. Tam džiugesiui praėjus, pas jus ateis klau 
'Šimas: «Ko reikia siekti toliau?...», nes jūsiškiui išeiti tie
siog į gyvenimą dar. rodos, būtų gerokai per anksti. y

Apie tai, KO MOKYTIS pasvarstysime kitą kartą

Cemento gamyba
Iš Rio de Janeiro praneša

ma, kad Brazilijos cemento 
gamyba per pirmuosius 1950 
m. mėnesius pasiekė 1.016.271 
tonų, kurios sudaro apie 311 
milijonų kruzeirų.

Aukso gamyba
Brazilijoje aukso iškasimas 

yra padidėjęs palyginus su 
praeitų metų gamyba. Pagal 
Žemės Ūkio ministerijos pa
tiektus davinius Brazilija per 
pirmuosius 1950 metų 9 mė
nesius iškasė 3.301 kg. aukso, 
kurio vertė yra 114 milijonų 
kruzeirų. Tas aukso kiekis 
yra didesnis negu ankstyves
nių metų tokio pat laikotar
pio aukso gamybės dydis.

São PAULO ŠOFERIŲ 
REIKALU. VIMAI

Sao Paulo miesto taksi šo
feriai reikalauja pakelti tak- 

> šių važiavimo tarifus. Jie rei 
kalauja 40 centavų už 100 
metrų važiavimą arba 40 se 
kandžiu stovėjimą. Iki šiol 
40 centavų kainavo 135 met
rai kelionės arba 1 minutė 
laukimo. Be to, šoferiai nori,

If ftCEEJCJ g'AI <J

Korėjoje kovos vyksta prie Osan ir Suwon.
Į komunistų rankas krito Wonju miestas. Amerikiečiai 

perejo į priešpoiįus. UNO aviacija bombarduoja užnugarį!

Korėjos komunistų didžio 
ji ofeusyva jau daugiau kaip 
savaitė prasidėjusi, .galima 
sakyti, pakol kas žengia 'spar 
čiu žingsniu, pirmyn. Puola
mosios svarbiausios jėgos yra 
kiniečių divizijos ir, atrodo, 
kad pačių korėjiečių komu
nistų karo pajėgos yra pasi
dariusios visai nereikšmin
gos. UNO ir amerikiečių gy
nimosi pozicijos prieš Seulą 
jau per pirmąsias 24 valan
das keletoje vietų buvo pra
laužtos. Tokiu būdu amerikie 
čių pajėgos buvo priverstos 
skubiai trauktis į Korėjos pu 
siasalio pietus.

Pereitos savaitės ketvirta
dienį kiniečiai užėmė pietų 
Korėjos sostinę-Seulą, o se
kančią dieną buvo užimtas 
ir Inchono uostas, kuris yra 
vakariniame pajūryje ir šalia 
Seulo miesto; Per šį uostą 
pereitų metų spalio mėnesį 
sėkmingai buvo išlaipdintos 
gen. Mieli Arliui ro dalys, k u 
rios anuo laiku atkirto korė 
jiečių komunistų kariuomenę 
ir greitu Inkų buvo užėmu
sios bemažko visą Korėją.

Šiuo metu svarbiausios 
kautynės vyksta į pietus nuo 
Han upės, už kurios kiniečiai 
skverbiasi vis tol iau į pietus.

Reikią pastebėti kad ame
rikiečių karo Ivadovybė visai 
net nėsistehgė aštriau gintis 
Seulo fronto ruože. Tiek Seu 
las, tiek ir Inchono uostas, ga 
Įima sakyti, buvo perleis ei,ko 
m Knista ms1 ibeveik be kauty
nių. Kiniečių dalys ramiau
siai išlaukę Seulo priemies

kad būtų nustatytas 10 kru
zeirų kaipo mažiausias užmo 
kestis už trumpesnes kelio
nes. Nakties laiku šoferiai rei 
kalauja 20% priedo prie die
nos tarifų.

Nežiūrint į šoferių įrodinė
jimus, kad jų išlaidos yra la
bai padidėjusios, Brazilijos 
laikraščiai nepalankiai sutiko 
šiuos reikalavimus, kadangi 
skaitoma, kad šoferiai vis dar 
gerai uždirbą.

Brazilijos gyventojai
.Remiantis dar neužbaigtais 

gyventojų surašymo apskai
čiavimus Brazilijos gyvento
jų skaičius sieksiąs 51 milijo 
ną žmonių. Daugiausia gyven 
tojų turi São Paulo valstybė 
— 9 161.000, toliau eina Mi
nas — 7.720.000, Bahia — 4. 
920.000, Rio Grande do Sul 
4.207 000 ir Pernambuco — 
3.223.000 žmonių.

Eksportas 1350 metais
Iš Rio pranešama, kad 1950 

metais Brazilija išvežė į už
sienius prekių už 23.000 mi
lijonų kruzeirų. Iš šios sumos 
65% atitenka Brazilijos ka
vos eksportui.

čiuose, kol amerikonai išsi
kraustė, ir po to įžengė į 
miesto vidų.

Dabartiniu metu yra daug 
komentuajamas vadinamasis 
gen. Walkerio planas, kuris 
dar tik nesenai tragiškai žu
vo per automobilio katastro
fą. Pagal šį planą yra aiški
nama, kad amerikiečių galu
tinis gynimosi frontas bus su 
darytas prieš pietuose gulin
ti Pusano uostą, maždaug to
se vietose, kur ir karo pra
džioje pirmosios amerikiečių 
karo dalys ilgesnį laiką gynė 
si prieš žymiai stipresnes ko 
munistų pajėgas. Iš visų pra
nešimų gaunasi įspūdis, kad 
amerikiečių karo vadovybė 
visai nėra nustebinta gana 
greitu 8 osios armijos trauki
muos! į pietus. Yra tvirtina
ma, kad visa šitai vyksta pa
gal iš anksto padarytus nu
matymus, ir kad UNO ir JAV 
kariuomenės jokiu būdu ne
užleis visos Korėjos komu
nistams. Pagal paskutines ži
nias komunistai jau yra už
ėmę Wonju miestą, kuris ran 
dasi apie 88 km. į pietų ry
tus nuo Seulo, o tiesiog į 
pietus nuo Seulo apie 45 km. 
komunistų pajėgos yra pasie
kusios Osan miestą, kur šiuo 
metu randasi frontas.

Staigus komunistų žygis Ko 
rejoje yra be abejo kiniečių 
divizijų į Korėją padarinys.

Tuo būdu raudonoji Kinija 
aktyviai įsimaišė i Korėjos 
karą. Visi UNO ir Vakarų 
valstybių taikingi bandymai 
kad kiniečiai netęstų savo 

puolamųjų veiksmų, yra nu
ėję niekais.

Kadangi karas yra veda
mas UNO vardu, tai UNO teks 
ir toliau nuspręst', kaip Vaka 
rų pasaulis tu; i laikytis šio 
Kinijos užpuolimo atžvilgiu. 
Vis dar nepametamos viltys, 
kad UNO pavyks taikingu bū 
du priversti kiniečius sustoti.

Prez. T.iumanas yra pareiš 
kęs, kad JAV tik tada Kini
ją bombarduos, jei UNO pa
darys tokį sprendimą. Nedaug 
vilties, kad UNO pavyks dip
lomatišku keliu privesti prie 
paliaubų; priešingu atveja Ki
nija turės būti pripažinta kai
po užpuolike ir UNO priešas. 
Ta aplinkybė galėtų duoti 
Sovietų S-gai progą irgi ak
tyviai paremti Kiniją, kas ga 
lėtų vesti prie bendro karo. 
Ar Sovietai skaitosi su šia 
galimybe, nežinia, bet sovie
tų kariuomenės judėjimas Ki 
nijoje ir Mandžiurijoje, kaip 
paskutinės žinios praneša, 
kalba už šią prielaidą.
■ 1 .. .......................... 1 1 1 ..........- L1 - . "J! ■J-L-WM

Amerikos tankai
Iš Vašingtono pranešama, 

kad JAV valdžia yra davusi 
milžiniškų tankų gamybos už 
sakymus savo kariuomenei. 
Naujieji tankai būsią 75 tonų 
svorio ir busią pajėgūs sunai 
kinti bet kokius iki šiol žino
mus kitų tautų tankus.

RUSIJOS MOBILIZACIJA
Sausio mėn. 8 d. per Mask

vos radio buvo perspėtos ir 
pagrasintos Vakarų valstybės, 
kad Rusija yra pasirengusi 
pradėti savo sausumos, jūros 
ir oro jėgų mobilizaciją, kad 
atremtų Vakarų apginklavi
mo pasirengimus.

Tame pačiame pranešime 
Maskvos radijas kreipėsi į 
viso pasaulio darbininkus, kad 
jie visais būdais boikotuotų 
amerikiečių, anglų ir prancū 
zų ginklavimosi darbus.

Tito kalba
Kalbedames «United Press» 

atstovui Tito pareiškė, kad 
pasaulio padėtis esanti labai 
kritiška. Keikią daryti viskas, 
išskyrus tik kapituliaciją, kad 
būtų galima išlaikyti taiką. 
Korėjos padėtis yra nepagy
doma, ir geriau, jei ją UNO 
kariuomenė paliktų, kadangi 
jos strateginė vertė bereikš
mė.

Jugoslavija turi 600.090 ka
reivių po ginklu, k inde kiek
vienu metu yra pasirengę at
remti bet kokį užpuolimą.

TRUMANO PRANEŠIMAS
Sausio mėn. prez. Truma- 

nas perdavę parlamentui sa
vo metinį pranešimą. Jame 
sakoma, kad JAV yra pasi
rengusios, jeigu reiks, k ariau 
ti už laisvės ir teisybės ide
alus. Pagal patiektą darbų 
programą yra numatyta vi
daus fronte laikyti sumobili
zuotų tris su puse milijono 
kareivių.
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Ka Maciau Ir Patyriau 
Australijoje

Rašo: A. GAULIA

(Tąsa iš 80 Nr.)

Ten, kur prieš porą metų 
dar beveik nieko nebuvo, da
bar jau yra nutiestos naujos 
gatvės. V Įsoje Australijoje yra 
baisus butų trūkumas, ir yra 
lengviau nusipirkti žemės plo 
tą, kuri Australijoje yra pa
lyginamai nebrangi, ir pasis
tatyti namelius, negu gauti 
šeimai butą išnuomuoti.

Adelaidės lietuvių kolonija, 
kaip ir Sydnejuje, yra didelė 
ir vis dar didėja. Dabar ten 
priskaitoma apie 1000 lietu
vių, ir matosi, kad ateityje 
ten susiburs didžiausias Aus
tralijos lietuvių centras. Ade
laidės lietuviai atrodo taip pat 
ir daug veiklesni, turi daug 
meninių pajėgų, kurių net ki
tos kolonijos pasiskolina sa
vo parengimams.

Adelaidėje eina stiprus lie
tuviškas laikraštis «Australi
jos Lietuvis*-, sumaniai reda
guojamas visų žinomo Jurgio 
Glušausko, ir per trumpą lai
ką yra nuveikęs didelį spau
dos darbą. Kol kas turima 
daug rūpesčių su laikraščio 
spausdinimu, bet dedamos pas 
tangos įsigyti nuosavą spaus
tuvę, kurioje galima būtų span 
sdinti laikraštis ir knygos, ku 
rių dabar tenka parsisiųs
dinti iš Vokietijos ir Ameri
kos.

Adelaidėje tebuvau vos 10 
dienų, todėl galėjau aplanky
ti ir susipažinti tik su nedide 
liu lietuviškų šeimų skaičiu
mi. Ten pat gyvena nemažas 
skaičius vokiečių, kurie čia 
jau senai atvyko ir spėjo ge
rai įsigyventi. Dar daugiau 
vokiečių gyvena Australijos 
vakaruose Perth’o mieste.

Pasigrožėjęs Adelaide ir 
praleidęs 7 mėnesius Austra
lijoje, atsisveikinau su tuo 

ypatingu žemynu, ir pasukau 
Brazilijos link, iki kurios ban 
gavo tūkstančiais kilometrų 
du baisūs vandenynai, Indijos 
ir Atlanto.

Kol pasiekiau Rio de Janei 
ro, pasitaikė nemaža asmeniš 
kų nuotykių. Laivas, kuriuo 
grįžau, buvo prekinis ir sus
todavo daugelyje uostų. Dau
giausia įvairumų tenka pama 
tyti Durbane, rytų Afrikos 
uoste, kur sustojome įkrauti 
anglių Brazilijai, ir išstovėjo 
me ten 10i dienų.

Bestovint mums Durbane 
apsilankė laive Norvegijos 
konsulas ir sukvietęs jūrinin 
kus kapitono kajutėm prane
šė jiems apie karą Korėjoje, 
apie UNO karinių pajėgų siun 
timą, ir kad Norvegija, kaipo 
UNO narys pasiuntė keletą 
transporto laivų. (Norvegija 
turi trečią iš eilės gausumo 
laivyną). Po konsulo praneši
mo, jūrininkai ilgai kalbėjosi 
apie vykimą į Korėją, o kai- 
kurie jų net norėjo stoti sa
vanoriais į kariuomenę. Ta
me, anksčiau buvusiame vo
kiečių. laive buvo 50 norvegų 
jūrininkų. Nors šiaip niekur 
pasaulyje netrūksta, komunis
tų, bet šių norveuų tarpe ne
buvo nei vieno komunistuo
jančio. Visi jurininkai laikė 
tą rėžimą pavojingu ne tik 
jų tautai, bet ir visam pašau 
ii ui.

Durbane taip nat pasitaikė 
graži proga padaryti iškila į 
Afrikos vidų (interiorą). Mat. 
tame mieste yra nemaža nor 
vegų kolonija, kuri savo tau 
tiečiams suorganizavo ekskur 
siją susipažinti su tikrųjų Af- 
rikonų gyvenimu. Autobuso 
šoferis visur aiškino ap!e 
Afrikos kolonizaciją, anie 
jos istorinę praeitį ir apie jos 
tikrųjų savininkų gyvenimą.'

Durbanas yra anglų kolo
nizacijos rožė Pielų Afrikoje, 
nors ir čia olandai, ten pažįs 
tami kaipo «boers», nemažai 
savo rankas yra pridėję Bet 
boerų čia nėra daug ir nesi
mato. kaip Cape Towne, gat
vių užrašų dvejom kalbom. 
Čia taip pat. mažai girdėjau 
kalbant «africaens» tai yra 
mišiniu iš olandų ir vietos 
juodaodžių kalbų.

Durbano miestas yra provin
cijos sostinė, turi nemažą ko 
inercinį judėjimą, bet svar
biausia jo reikšmė glūdi jo 
geografinėje padėtyje. Visi 
laivai, visokių tautybių plau
kiantieji į rytus ar j vakarus 
apie Afriką sustoja Durbane. 
Man ten būnant per dieną už
plaukdavo apie 13 laivų po 
anglų, amerikiečių, norvegų, 
švedų, italų, prancūzų, grai
kų, portugaių, olandų, danų, 
turkų, argentiniečių ir net ja
ponų vėliavomis. Kartais čia 
pasirodo ir Brazilijos laivai.

Baltasis žmogus čia pasiro 
dė pirmą kartą 1497 metais, 
kada Vasco de Gama, portu 
galu admirolas Kalėdų dieną 
įplaukė j Durbano jtanką. Nuo 
tada paliko ir šios provinci
jos pavadinimas — Natai — 
o paties ' urbano vardas anks 
čiau irgi buvo Port Natai.

Šiandien Durbanas turi 
apie 400.000 gyventojų. Juo
daodžių ir indusų čia matosi 
na per daug, o miestas gy
venamas daugiausia europie
čių. bei nemenko skaičiaus 
amerikonų. Gal dėl to Durba 
nas žymiai skiriasi nuo kitų 
angliškųjų kolonijų stiliaus. 
Čia pilna didelių dangoraižių 
ko nesutiksite pvz. Australi
joje. Gal už tai durbaniečiai 
didžiuojasi vadindami savo 
miestą pietų Afrikos «New 
Yorku».

Kaip visur pietų Afrikoje 
europiečiai negyvena už mies 
to ribų, kas būtu šiandien dar 
pavojinga, nes apylinkėse gy 
veną juodžiai zulu. yra dar 
galima sakyti visai laukiniai. 
Valdžia į jų gyvenimą beveik 
nesikiša, tik neleidžia jų gi
minėms tarp saves kariauti. 
Mieste jiems tvarkyti yra jų 

kilmės zulu policininkai. Tie 
zulu dar jebegy vena labai pri 
mityviškai, pagal savo tradi
cijas, mažose šiaudais deng
tose pirkiose, kurios ratu su
burtos į apskritą kaimą, ku
rio viduryje yra maža aikšte 
lė. Toje aikštelėje jų giminės 
karaliukas arba vadas daro 
susirinkimus ir skelbia savo 
pranešimus. Tas vadas turi 
tiek žmonų, kiek jo turtas 
leidžia nusipirkti... — aiškino 
mums šoferis. Sako, tarp zu
lu yra dar vienas toks kara
lius, kuris turi 200 žmonų; ma 
žesnieji pasitenkina su 50 
žmonų, o kiti vadai laiko tik 
po 10 žmonų, bet toki jau ir 
vadai iš jų... visai maži va
dukai! Pagal zulų paprotį, mo 
terys dirba žemę ir pragyve 
nimui sėja kukurūzų, mandio 
kų, augina daržoves. Vyrai 
eina dirbti į miestą. Daugu
moje tai vis jauni vyrai, ir 
pasipuošimui turi įsivėrę ko
kių metalinių puošmenų į no 
sis, į ausis ir net į apatinę 
lūpą, o ant kojų ir rankų už
simovę apyrankes.

Pagal zulų papročius visa
da mergina išsirenka sau vy
rą, o išrinktasis jaunikaitis 
neturi jokios teisės nuo jau
nosios atsisakyti. Jeigu ji jau 
visiškai nepatinka, tai jaunuo 
lis turi bėgti iš tėvo namų, 
nes už atsisakymą tuoktis su 
įsimylėjusia mergina yra žiau 
riai baudžiamas. Bet kai su
tinka vesti, taip pat turi trauk 
ti į miestą, j farmą, ar į ka
syklas, kad uždirbtų tiek pi
nigo, kiek jaunosios tė'as pa 
reikalaus už dukterį. Zulu pa 
pročiai visada reikalauja, kad 
moteris būtų nupirkta iš da
lies jie dėl to savanoriškai 
priversti eiti į pačius sunkiau 
sius darbus, lengvesnieji dar 
bai užimti indusų, o vadovau 
jamos vietos visos europiečių 
rankose. * 

Arti Durbano zulų gyvento 
jai turi paskirtą jiems žemės
plotą, kur europiečiai nesiki
ša, Tie dirvonai ir kalnai di
desnę metų dalį stovi saulės 
nudeginti, ir, tur būt, mažai 
kas ten teauga. Vis gi zulų 
šeimynos užsiaugina ten tru- 

pūtį javų bei daržovių, o kai 
kur matosi ir ožkų. Jų val
gis yra labai prastas ir men 
kas apsirengimas. Dauguma 
vaikšto pusiau nuogi, tik apa 
tinė kūno dalis kokiu skarma 
lu ar gyvulio oda pridengta, 
o kojos visų basos. Jų pra 
gyvenimo reikalavimai labai 
maži.

Po 10 dienų mūsų laivas 
suodinas kaip anglys, kurių 
buvo pilnai prikrautas, pali
ko Durbaną. Po 5 dienų ke
lionės pasiekėme Gerosios 
Vilties kyšulį ir pastovėję vie 
ną dieną Cape Towne išplau 
kerne į Rio de Janeiro. Links 
mas ir laimingas, po 11 die
nų kelionės pasiekiau šį mies 
tą.

Plaukiant skersai Atlantą aš 
savaime atsidūriau visų jūri
ninkų dėmesio centre. Turė
jau iš anksto aiškinti ir išpa
sakoti jiems apie visas Rio 
de Janeiro grožybes, apie 
Brazilijos didumą, jos mies
tus, gyventojus ir tt Jie ma
ne įsiprašė, kad atplaukus į 
Rio juos nuvesčiau į Coį aca 
baną, Pao de Aęucar (Cukra- 
kalnin), Corcovado ir kitur.

Anglų kalba jau man dabar 
nesudarė jokių sunkumų. Ant 
rosios mano kelionės pabai
goje jau nebereikėjo pirštais 
susirodinėti, kaip teko gelbė 
tis pirmą kartą išlipus Afri- 
kon ar pasiekus Melbourną. 
pirmosiomis mano gyvenimo 
dienomis Australijoje.

Čia vėl viskas artima ir 
miela bei pažįstama, o jau
čiuosi kaip ir tėvynę pasie
kęs, užmiršdamas jog jau 
net antrą kartą emigruoju, ir 
vis į tą pačią Braziliją!

Antanas Gaulia 
Rio 18. 12. 1950

Bet ji užsimiršo tik vienam momentui ir, 
(21) sakytum, atsibudusi paklausė pati save — 

nejaugi visa tai tik praeityje?. . Ir netikė
jo, nenorėjo tikėti; toks buvo joje didelis prie že
mės traukimas, — toks galingas žemės šauksmas. 
Tas prie žemės traukimas ir jos kraujun įaugusi 
žemės darbų ir laiko tekėjimo tvarka buvo už vis
ką galingesnė: kada sėja pereina į javą, javas į 
piūtį, jiūtis į kūlimą, viskas buvo taip išmintingai 
išmatuota, taip paprastai ir aiškiai sutvarkyta.

Bailiai dairydamosi aplink ji pastebėjo, kad 
visos sodybos vienkiemiuose sunaikintos, trobesiai 
sugriauti, tik rąstų krūvos jų vietoje guli, sodai 
iškirsti, gyvenamieji namai perkelti vėl į seną kai
mo vietą ir sustatyti pagal naują tvarką, lyg ba
rakai koncentracijos stovyklose. Ten dabar įsistei 
gė kolchozus, kur apgyvendinti nauji žmonės, ne
lietuviai.

Ji matė kiek daug ariamos žemės — ištisi 
plotai dar nuo pernai metų liko neapsėti — sto
vėjo dirvonais ir vėl ji save klausė: — Dieve 
tu mano, nejaugi viskas praėjo? Kas gi Čia dabar 
yra?...

Anapus rugių lauko ji pamatė žmones, plau
nant rūgins; — kiti jau nuplautus piskubomdėjo 
į vežimus ir vežė kūgin vidury lauko. Seniau grū ■ 
dus ir šiaudus saugodavo klojimuose, dabar kito
kia tvarka —- viskas atbulai, viskas aukštyn kojo
mis apsivertė. Toliau, raudonomis skarelėmis ant 
galvų moterys kasė bulves. Jos buvo ireri nepažįs
tamos, girdėjo, iš miestų, iš Rusijos atvežė nau
jiems kolcbozninkams talkininkauti, būk tai savo 
noru sutikusios čia važiuoti bulvių kasti.

Dieve padėk,—pasakė pagal paprotį praei
dama pro šalį.

Bobos pakėlė galvas, nesuprasdamos lietuviš
kai nežinojo ką tai reiškia ir ko iš jų šita mote
ris nori. Kada viena paaiškino ką ji pasakė, bo
bos pradėjo juoktis.

Ji jau priprato, kad paminėjus Dievo vardą, 
žmonės tylėjo, tyčiojosi, juokėsi, arba piktai rė
kė. . Ji ramiai ėjo toliau ir minutėlei pagalvojo, 
negalėdama suprasti, kam reikalinga buvo ištrem
ti visus lietuvius ir jų vieton atvaryti iš fabrikų 
darbininkes, nemokančias net bulvių kasti, jau ne
kalbant apie kitus lauko darbus, ir ar ne visas 
vargas šiandieną tik todėl, kad kažinkas visiškai 
kvailai pradėjo šeimininkauti?... Bet ji nebuvo pri
pratusi apie tokius dalykus galvoti, todėl savo 
minties negalėjo nuvesti iki galo.

Visą savo gyvenimą ji buvo pratusi priklus- 
ti kitų valiai ir protui — iš pradžių tėvams, 
paskui vyrui ir net vaikams, o svarbiausia, tai ne
liečiamai — nepakeičiamai tvarkai, ačiū kuriai 
anksčiau buvo aišku ką ir kada reikėjo dirbti, ar 
ten buvo vasara, ruduo ar žiema. O šis išmintin
gasis tvarkdarys buvo vardu Dievas — taip moki
no kunigas mokykloje. — ir pažino ji savo gerąjį 
Dievą, visagalinčiu ir išmintingu viso gyvenimo 
šeimininku, o žemę jo ūkiu, kurį jis labai tvar
kingai valdė ir visuomet visur matė ir žinojo ko 
trūksta... O dabar?...

Kurmis perbėgo per taką, moteris apsidairė 
ir išgirdo, kad ją kas šaukia vardu:

-- Kur eini, Joniene?
Tai buvo ruskė iš gretimo kaimo Marfa, kuri 

su atvykusiomis bobomis kasė bulves ir joms bu
vo paaiškinusi ką reiškia rusiškai «Dieve padėk». 
Marfos vyras anksčiau buvo padienis darbininkas, 
dengė stogus, mūrino krosnis, apylinkėje buvo 

žinomas kaipo didelis girtuoklis ir visi jį vadino 
Griška «pijokèlis».

— Dieve padėk, - vėl pasakė ji.
— Dėkui Joniene, dėkui, — atsakė Marfa. — 

Kur taip keliauji? Kur buvai? — paklausė ji vie
nu kartu.

Ir nelaukdama kol jai atsakys tęsė toliau, — 
sumenkėjai, išdžiūvai kaip pagalys. Vis graužiesi! 
Neverta, neverta! niekur gyvenimo nėra, viskas 
aukštyn kojom apvirto, viskas žūna, visur vargas...

Ir Marfa, kaip ir kiekviena moteris, pradėjo 
skųstis savo bėdomis, kurios jai pačiai buvo arti 
prie širdies, visiškai užmiršusi apie susitikimą su 
pažįstama, apie svetimą vargą...

Moteris ir pati nelaukė nuo Marfos jokios 
užuojautos, netgi jos žodžiuose girdėjo veidmai
nystę. piktą džiugesį ir priekaištą už praeitąjį ger
būvį, nors anksčiau ji Mariai, kurios vyras visą 
uždarbį pragerdavo, padėdavo maistu ir pinigais. 
Dabar gi toji pati Marfa buvo apgyvendinta jos 
patogiuose namuose.

Ji norėjo pasiskųsti Mariai savo dalia, norė
jo pasiprašyti nakvynėn, nes valsčiuje pas sargą 
jai uždraudė daugiau rodytis, bet žodžiai užsprin
go jos gerklėje... Ji nepajėgė ištarti prašymo, kad 
Marfa leistų jos pačios namuose nors bent vieną 
naktį prisiglausti.

Marfa ištraukė kastuvą ir išvertė bulves. Vaiz
das šio veiksmo buvo tiek priprastas, tiek pažįs
tamas; kad jai tiesiog užėjo noras imti pačiai tas 
bulves kasti. Ji tiesiog vos susivaldė nepaėmus 
kastuvo iš Marfos rankų ir nepradėjus kasti...

— Dieve padėk, tau Marfa. — pasakė ji ir 
pradėjo eiti vėl tuo pačiu takeliu.

— Sudiev, — atsakė toji ir norėjo pridėti, — 
užeik vakare pas mane, — tačiau neišdrįso, nes 
už priglaudimą buožės, gręsė ištrėmimas Sibiran.

Už pusės kilometro nuo kaimo moteris pa
suko kairėn, keliu vedančiu tiesiai į kapines, esan
čias atokiau smėlėtoj kalvoj netoli eglynėlio. Bu
vo gerokai po vidurdienio, saulutė palinko i vaka
rus. Baigėsi šilta rudens diena.

Vidury kapinių stovėjo milžiniškas senas 
ąžuolas Tas medis buvo nepaprast u aukštas, drū
tas ir plačiai išsišakojęs.

(Bus daugiau)
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Lietuviai PAJALLYJE
0 Iš Anglijos į Argentiną iš 
vyko Stasys ir Margarita Ka
valiauskai. Stasys Kavaliaus
kas buvo Halifaxo Did. Brita 
nijos Lietuvių S 'jungos pir
mininkas. Dirbdamas teksti
lės fabrike paprastu darbinio 
ku šis energingas vyras su
gebėjo vadovauti vietos lietu 
vių skyriui, suorganizavo spor 
tininkus, chorą, tautinių šokių 
grupę ir dar baigė už akių 
dėstomą inžineriją ir gavo 
diplomą.
8 Jau pranešta oficialiai, 
kad radio stotis «Voice of 
Amerika» pradės duoti trans
liacijas lietuvių kalboje. Tran 
sliacijos prasidės nuo vasa
rio 15 dienos.
@ Amerikos teismas nutarė 
ištremti Lietuvon komunistiš
ko laikraščio redaktorių And 
Tiulį, tačiau, nauaodamasis 
įvairiomis demokratinėmis 
lengvatomis jisai dar vis Ame 
rikoje. Tur but užuodžia ko
kie pyragai jo laukia Stalino 
rojuje. Valgyti amerikonišką 
duoną ir girti komunizmą jam 
labai patiko, tačiau dabar ne 
nori apleisti kapitalistinės 
Amerikos ir Važiuoti ten, kur 
kitiems siūlė/
g Iš Paryžiaus į Kanadą, 
Montreal}, nuvyko inž.Juozas 
Bulota. Jį komandiravo viena 
Prancūzijos firma, kurioje jis 
dirbo laboratorinį, išradimams 
skirtą darbą. Inž. J. Bulota 
jau Paryžiuje yra padaręs ir 
užpatentavęs keletą išradimų. 
Montrealy jis tęs toliau savo 
išradiminį darbą tos pačios 
firmos fabrikuose.

• Dail. Kazimieras Žeroms- 
kis veda dekoratyvinio meno 
katedrą Kolumbijos sostinės 
Bagotos universitete Javeria- 
na. Lapkričio mėn. Bagotos 
Nacionalinės bibliotekos pa
talpose jis buvo suruošęs sa
va darbų parodą, kuri sukėlė 
susidomėjimą ir gerą lietu
vio dailininko įvertinimą.
• Anglijoje lietuviško krep
šinio vardą garsina stipri krep 
šinio komanda «Kovas». Pe
reitų metų gruodžio mėn. 2 
d. po jaudinančių rungtynių 
Kovas nugalėjo stipriausią 
savo varžovą «Burtonwoods 
Bullets» • - amerikiečių laku 
nų k-dą. Rungtynių rezulta 
tas 46:43. Tuo savo laimėjimu 
«Kovas» prasiskyrė kelių į 
Anglijos krepšinio pirmeny
bių finalą Galime tikėtis, kad 
lietuviai šiais metais laimės 
Anglijos krepšinio pirmeny
bes. Komandą sudaro: Staba- 
činskas, Glatkauskas, Balei- 
ša, Tamoliūnas, Butkus, Pu
žauskas, IPuzinas.
0 Laimutė Grigaliūnaitė Ba 
gotoje stalo teniso rungtynė
se laimėjo pirmąją vietą, nu
galėdama geriausius miesto 
žaidėjus.
• Vincas Ramonas, laimėjęs 
premiją už savo romaną «Kry 
žiai», paruošė spaudai nau
ją romaną «Dulkės raudonam 
saulėleidy».
@ Dr. J. Gintyla, elektrote- 
rapijos specialistas, turėjęs 
savo ligoninę Kaune, su visa 
šeima pasiekęs Buenos Aires 
jau turi atsidaręs kabinetą ir 
sėkmingai verčiasi.

MŪSŲ LIETUVA

MADEIRAS DO BRASIL

Ar jau aplankei CASA SPRINDYS 8c 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

vitroių. 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
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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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I MPORTAÇÃO — EXPORTAÇÃO

Escritorio: - Av, Churchill, 94 — 11.o and. - sala JUO — Rio de Janeiro 
Fones: 52-0229 32-6265

Em Minas Gerdts:

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

CAJAJ 
JÃ€ JORGE

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.

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
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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!...

IŠ FABRIKO TIESIAI VARTOTOJUI.

INDDJTDIA £ CC/HEDCIC DIE
CAI.ÇADCJ AiATELICNID LTDA.
KRAUTUVES: FABRIKAS IR RAŠTINĖ:

Ruo São Caetano, 526 * Rua Javaél 7]9

Rua São Caetano, 510 São Paulo
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VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS

L I N D O Y A

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINTOJAI

I! 115 /Mk Ã C JF /K 115115 Ii IE IÍ5 ii 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 Caixa Postai 3967
TELEFONES: 51-4019 e 51-2223 SÃO PAULO
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MŪSŲ LIETUVA

VASARIO 16
Tinkamai pasiruošti Vasa

rio 16 minėjimo šventei, Lie
tuvos konsulate 5 d. sausio 
įvyko antras iš eilės organi
zacijų pirmininkų, meno ir 
visuomenės atstovų pasitari
mas.

Pasitarimas praėjo sklan
džiai ir darbingoje nuotaiko
je. Kadangi šiais metais Lie
tuvos Nepriklausomybės šven 
tė išpuola penktadienį, tai vi
sų patogumui, nutarta patį 
paminėjimą nukelti į arti
miausią sekmadienį, vasario 
18 d. 15 vai. susirenkant São 
Paulo konservatorijos salėje, 
Avenida São João, (priešais 
Pašto Rūmus).

Salė jau užsakyta Į pami
nėjimą bus pakviesti valdžios

MUZIKOS POPIETIS

Šį sekmadienį Vila Zelinoj 
15 vai rengiamas įdomus mu 
zikos popietis. Programoje: 
solo dainos, poezija, piano ir 
Bendruomenes Choras.

Maloniai kviečiame visus 
lietuviškus dainos ir muzikos 
mylėtojus gausiai atsilankyti.

Choro Valdyba

Reta Proga!
Piedadėje parduodamas ūkis 

susidedąs iš 4 5 alkierių, gy* 
venamo namo 6x8 ir 5 kam
barių, 22 vaismedžių ir daug 
eukaliptų. Per vidurį ūkio te 
ka upeiis ir didelis Curityba 
kelias. (Kaina 45.000.oo kr.)

Teirautis pas P. Lapinską, 
Rua Caronel Ferreira 52.
(Arba Wartemano bare) 

Piedade Ėst. São Paulo
(Nuo S. Paulo 190 km.)

.V: 
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PAIEŠKO

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

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

Ant. Rudys
■■■■•■■ viriX! ■■■■■■■■■■ S*bbb !■■■*■■!■! ■■■•£!■ ■■

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 Kęrbęlis, Virrey 
Melo 1940, Buenos Aires, 
Argentina.

-jNaasaaBBaaaaaaflSBBBBSBflBBaaBBBaaaBBaasnaBaaaeBBB 
MBwaiBBBsaaaaBaBBBsaaasBBBBaasBBa aasnaaawwaaB

—■ JAV ginybos sekreto
rius gen, Marshall reikalauja 
privalomos 27 mėn. kaso tar
nybos vyram suėjusiems 18 m. 

atstovai, diplomatinio korpu
so nariai, ir spauda. Mūsų 
lietuviškoji visuomenė kvie
čiama ko skaitlingiausiai da
lyvauti iškilmėse. Įėjimas vi
siems laisvas, ir asmeninių 
pakvietimų nebus.

Numatyta graži ir turinin
ga iškilmių programa, susi
dedanti iš Nepriklausomybės 
minėjimo aktų ir meniškosios 
dalies, su solo ir chorų dai
nomis. Apie pačią programą 
bus paskelbta vėliau.

Tikimasi, kad j visų lietu
viškų organizacijų darniai 
vykdomą pasiruošimą lietu
vių visuomenė gausiai atsi
lankys, parodyti savo tauti
nę vienybę ir patriotiškumą.

«M.L.» PRENUMERATORIAI

Kazys Bratkauskas Cr. 150
Kazys Matuzonis 150
Vytas Tijūnėlis 150
Juozas Baužys, 100
Irene Čipas 100
Algirdas Idika 75
Liudas Ralickas 75
Feliksas Čemarka 100
ir pren tą į Prancūziją 100
Gabrielius Zazirskas Cr. 40

IPAJITIRAlÍJIKjr IIJ rOREJOJ
Chicagos dienraštis «Daily 

News» savo korespondento iš 
Korėjos fronto Keyes Beech 
pranešimu, paskelbė naujie
ną kad JTO kariuomenė iš 
Korėjos būsianti perkelta į 
Japoniją. Atitraukiami būsią 
visi JAV kariai, 6000 anglų, 
5000 turkų, ir atskiros gru- 
gės australų, graikų, olandų, 
filipinų, prancūzų ir šiaulie
čių. Taip pat būsią perkelta 
i Japoniją 100,000 pietieįų ko 
rejiečių, kurie sudarys brah 
duolį «Išlaisvinimo karinome: 
nės», ir bus panaudota táíh 
tikslui, kada prireiks.

Pasitraukiančioji kariuome 
nė esanti geroje tvarkoje ir 
galėtų stoti į kovą, jeigu gau 
tų įsakymą. Bet Mack Arthur 
skaitąs neprasmingu dalyku 
tęsti karą prieš Kinijos ma

Rusų trupės Kinijoje
Iš anglų kolonijos Hong- 

Kong. Kinijoje, pranešama, 
kad į Kinijos miestus yra pa 
siųstos rusų kariuomenės da 
lys. Pagal šiuos pranešimus 
visos Sovietų dalys yra aprū 
pintos moderniškais ginklais 
ir motorizuotos.

Į Šanchajų atvyko daug ru 
sų medicinos personalo.

Fordo palikimas
Mirusio automobilių fabri

kanto Henry Fordo turtas, su 
mokėjus palaikų mokesčius 
sudaro virš 80 milijonų dole
rių. Pagal testamentą iš šios 
sumos yra paskirta 37 milijo 
nai Fordo vardo Labdarybės 
įstaigai, po 13 milijonų Fordo 
anūkams, o likutis — testa
mento vykdytojams,

Gen. DE GAULLE KALBA
Prancūzų pasip. iešinimo

IRENE ČIPAS

Antano ir Anos Čipų dukre 
lė; gruodžio mėn. 23 d. 1950 
m. baigė Escola Técnica de 
Comercio «Alvares Pentea
do».

Irena sekdama savo tėve
lių pavyzdžiu, nors ir gimusi 
Brazilijoje, yra susipratusi 
lietuvaitė ir gražiai kalba 
lietuviškai.

Jurgis Juzėnas Cr. $ 100
Petras Steponaitis 40
Juozas Karpavičius 1^0
Vacys Putvinskas 100 

ses ir erdvės plotus. Mac Ar 
thuras rekomenduojąs tęsti 
karą prieš Kiniją iš oro ir 
jūrų blokados, ardant visus 
susisiekimo kelius. Tuo pat 
metu galėtų prasidėti kinų na 
cionalistų išsikėlimas į žemy 
ną, kurie dabar yra Formo- 
zoje.

Oficialiai sakoma, jog dar 
nieko apie tokį pasiruošimą 
nesą žinoma, bet atsižvel
giant į esamą padėtį ir skai 
čiaus nelygybę, atrodo, kad 
tai turėtų būti vienintelė iš
eitis, tuo labiau, kad tuo pa
čiu metu gauta žinių, jog ru
sai turi paruošę 300.000 ka
riuomenės pulti amerikonų 
Alaską. Tam reikalui rusai 
Sibiran esą sutraukę 15 divi
zijų, kurias komanduoja mar 
Salas Malinovskis.

vadas prieš vokiečius gen de 
Gaulle sausio mėn. 8 d. pa
sakė kalbą, Nimes ‘ mieste, 
kur kalbėdamas apie karo pa 
vojų pareiškė, kad Europa 
gali būti priešų sutriuškinta. 
De Gaulle reikalavo sudaryti 
naują stiprią Prancūzijos vai 
džią priešaky kartu su juo 
pačiu, ir kad amerikonai gin
tų Europą.

Jugoslavija ir 
Graikija

Naujai paskirtas jugoslavų 
pasiuntinys Graikijai Atėnuo 
se pareiškė, kad Jugoslavija 
kariautų kartu su Graikija, 
jei pastarąją užpultų komu
nistai.

Gen. Eisenhoweris
'Sausio 8 d. į Paryžių atvy

ko gen. Eisenhoweris, kuris 
yra paskirtas Atlanto Pakto

V. BELOS MOKYKLA

Šiais metais Lietuvių S-ga 
Brazilijoje atidarė mokyklą 
Vila Belojė. Bus mokoma lie 
tuvių kalbos. Norima surinkti 
didesnis skaičius mokinių .lie
tuvių, todėl prašome tėvų ne 
atidėliojant registruoti vaikus.

Registracija vyksta kasdien 
nuo 10 iki 12 vai. V. Belos 
mokykloje.

NAUJA VALDYBA

1951 m. sausio mėn. 7 d. 
15 va], įvyko metinis Lietu
vių Sąjungos Brazilijoje susi 
rinkimas, Rua Lituania, 67. 
Susirinkime dalyvavo 32 na
riai ir keli svečiai, kuriame 
buvo išrinkta nauja S-gos Vai 
dyba 1951 metams.

Valdybon išrinkta:
Mario Dantas — pirmininkas, 
Bronius Stankevičius — vice
pirmininkas, Stasys Vancevi
čius -- 1-mas sekretorius, 
Alfonsas Kublickas — 2-sis 
sekretorius, Pranaitis — iždi 
ninkas ir Jonas Sirvydas — 
ūkio vedėjas.

Į revizijos komisiją įeina:
Aleksandras Bumblis, Bal

kevičius ir Juozas Mateiio- 
nis.

Narys

Misijos Lietuviams 
Katalikams

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
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.

narių bendrosios kariuome
nės vyriausiu vadu.

Gen. Eisenhoweris šio karo 
metu vadovavo sąjungininkų 
kariuomenėms, kurios išsikė
lė Afrikoje, vėliau padarė in 
vaziją Europon ir užėmė Vo
kietiją.

Prancūzija jau perdavė pir 
muosius kariuomenės dali
nius kuriems vadovaus gen. 
Eisenhoweris.

KRITIKUOJA TRUMANĄ

Amerikos valdžios opozici
jos vadas respublikonų sena
torius Robert Taft sausio 5 
d. dieną pasakė svarbią kai 
bą, kur aštriai kritikavo Tru 
mano politiką. Taftas pareiš
kė, kad europiečiai turėtų pa 
tys dėti pastangas, kad apsi
gintų nuo Rusijos grebiamo 
užpuolimo. Amerika turėtų 
duoti pirmenybę sukurti ga
lingas jūrų ir oro laivyno pa 
jėgas negu mobilizuoti sausu 
mos kariuomenę, kuri turėtų 
kovoti už Amerikos ribų.

Dėl Korėjos karo, esą ge
riau paskelbti karą Kinijai, 
negu dalyvauti neskelbtame 
kare.

PINIGUS UŽ «MŪSŲ LIETUVOS» PRENUMERATĄ 
PRAŠOME SIUSTI IR VISAIS KITAIS ADMINISTRACINIAIS 
reikalais kreiptis: — Kazimieras Miliauskas Caixa Postal 371.

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

Amerika yra garsi visokiais 
streikais ir kartais labai ori 
ginaliais. Brazilija šį kartą 
tur būt pralenkė ir Amari ką.

Kaip žinome, fcBišio» loši
mas yra uždraustas, nors ir 
visur viešai lošiama. Rio de 
Janeiro mieste policija vis 
dėlto kartais pričiumpa ir su 
ima šito lošimo agentus. Ir 
štai šiomis dienomis Rio de 
Janeire «Bišio» agentai pas
kelbė 24 valandų streiką, pro 
testuodami priaš policiją, ku 
ri suėmė keletą jų draugų.

Mes galėtume palinkėti, kad 
jie pratęstų tą savo streiką 
visam laikui ir nebetrauktų 
kartais paskutinių centavų iš 
neturtingų ir naivių žmonių. 
Reikia tik stebėtis šituo «Bi
cheiros» akiplėšiškumu, ku
rie, protestuodami prieš p o- 
1 i c i j ą, sustabdo savo ne
legalų ir policijos draudžia
mą veikimą, Keista, nepátiké 
tina, bet — tiesa.

Į vieną New Yorko knygy
ną užėjęs sau žmogus — pa
prašė jam parduoti įdomiau
sią fantastiškų aprašymų kny 
gą. Pardavėjas pagalvojo ir, 
kiek paieškojęs, išėmė iš len 
tynos brošiūrėlę ir padavė ją 
maloniam klijentui. Ir, žinote, 
kokia ten knyga buvo? — Gi, 
Stalino konstitucija.,.

Vienas užsienio korespon
dentas sutiko italų darbinin
ką, su kastuvu ant pečių grįž 
tantį iš darbo. «Kiek dienų 
tenka dirbti į savaitę?» pa
klausė jis darbininko. «Tik 
dvi,» atsakė šis. «Puiku» sako 
korespondentas. «O kiek tekį 
tų dirbti, jei valdytų sociališ 
tai?» — «Na.» galvoja darbi
ninkas, «gal kokias tris.» — 
«O jei valtlžią paimtų komu
nistai?» — «Tada tai septynias 
dienas ir naktis!» nedvejoda 
mas atsakė darbininkas. «Tik 
rail» nustebo laikraštininkas. 
«O koks jūsų darbas?» — «Aš 
esu duobkasys.»

Viena jaunavedžių pora Lon 
done, gavusi iš fotografo ves 
tuvines nuotraukas, savo nūs 
tebimui turėjo kąnstatuoti. 
kad jaunoji visose fotografi 
jose buvo nuoga.

Mįslės paslaptis: jaunoji bu 
vo apsirengusi iš nylono siū
tais drabužiais, kurie stipraus 
apšvietimo atveju esti perma 
tomi ir foto plokštelės emul
sija jiems lieka nejautri.

Kasdien iš Paryžiaus išei
nąs Maskvos link «Orient-Ex 
pres» traukinys bendrovei su 
kelia nepaprastų rūpesčių, 
nes nuo 1945 m. rugsėjo mė
nesio ji jau prarado 180 res- 
toraninių ir miegamųjų vago
nų (2 milijardų frankų vertės) 
kuriuos negrįžtamai pa-siskoli 
no Maskva. Tačiau, nesenai 
bendrovė rado puikią išeitį: 
ji pastatė linijon 7 senus len 
tiniua vagonus, kuriefbe o- 
kių trukdymų laimingai su
grįžta.

Dėmesio!
Spaustuvei reikalingas ber 

niukas, Kreiptis darbo valan 
domis nuo 8 iki 18 vai. .adre 
su Av. Zelina 706.
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