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Tas jaunimas, kuris pabaigęs liaudies mokyklą, dėl 

vienokių ar kitokių priežasčių nepatrauks ilgesnio mokslo 
link, geriausia padarytų tuojau stodamas į įvairių amatų 
mokyklas, kuriose įgis įvairių specialybių ir stojęs darban, 
prasimuš lengviau prie geresnių, brangiau apmokamų dar
bų ir vietų darbo organizacijose.

Siuvyklose, tekstilės fabrikuose, statybose, medžio ap 
dirbime ir daugelyje kitų amatų, geriau pasiruošti tiems 
darbams specialinėse mokyklose, negu išmokti to amato 
stojant pagalbiniu darbininku ir dirbant už mažą atlygini
mą ilgus metus.

Ypatingą vietą užima mokslas «SENAI» mokyklose ir 
technikos amatų mokyklose. Ten paruošiami amatininkai 
metalo apdirbimo, elektros, telekomunikacijos srityse ir 
kitose šakose, taip jog praėję vienų kitų metų praktikos 
stažą fabrikuose, pagal žinias ir diplomą bus tinkami užim
ti busimųjų meisterių vietas. Suprantamas dalykas, jog to
kių vadovaujamų vietų užėmimas fabrikuose yra svarbus 
ir siektinas dalykas. Taigi, tiems kuriuos traukia patsai 
gyvasis darbas, reikia eiti juo, bet prieš tai į kelionę ge
rai pasiruošiant per atatinkamas parengiamąsias mokyklas.

Gabiesiems ir mėgstantiems labiau bendrąjį mokslą, 
įvertinus savo gabumus bei norą mokintis ir tėvelių pasi 
ryžimą pasiųsti juos mokslo link, reikia žinoti, jog prieš 
juos stovi du savotiški tojo mokslo barai: 4 metai gimna
zijos, 3 metai koledžio ir (dažniausia) dar 1 motai paruo
šiamojo kurso stojamiesiems egzaminams į universitetą.

Daug kas apsiriboja pirmaisiais keturiais metais. Už
baigus pirmąjį kursą kažin ko ypatingo moksleivis dar ne
bus pasiekęs, ir jausis lyg sustojęs pusiaukelyje. Bet ka
dangi be to pusiaukelio negali būti jokio kelio toliau, tai 
patartina juo didesniam jaunimo skaičiui tuos keturis me
tus kaip galima geriau praeiti. Daug kam atsiras po jo 
užbaigimo, noras pasimokyti dar toliau — ir tai butų pats 
didžiausis laimėjimas! Tiems kurie po tų keturių metų ne
benorėtų irtis toliau, keturmetis gimnazijos kursas bus ge
ras pagrindas prijungti kokį nors specialinį poros metų 
kursą iš sąskaitybos, komercinės korespondencijos, ir tin
kamai pasiruošti neblogoms, vidutinio atsakomingumo vie
toms kontorose, bankuose, firmose ir t.t.

Mergaitėms ypatingai patartina, per tą laiką ir atski 
ruošė kursuose ypatingai gerai išmokti anglų ir portugalų 
kalbas, stenografiją tomis abiejomis kalbomis ir prekybinę 
korespondenciją. Su tomis savybėmis yra atviras kelias į 
taip vadinama» sekretores, o tai yra ne tik geriausia ap
mokamos moterims tarnybos, bet atsakomingos pareigos, 
reikalaujančios daug supratimo, ir žinių kaip vedami viso
kie bizniai ir kaip traktuojami žmonės klijentai.

Berniukams naudinga praeiti sąskaitybos kursas, por
tugalų ir anglu kalba (abi labai gerai!), kaikuriems brai
žyba ar kuri kita papildomoji specialybė. Mokantiesiems 
anglų kalbą ir judresniems bus gerai prieinama pardavė
jo “vendedoriaus” tarnyba įvairiose importo firmose ir vie
tinėje pramonėje bei prekyboje. Tai labai daug galimybių 
žadanti profesija, nes vos pradėjusiam dirbti joje, atsklei
džia visas biznio paslaptis ir priemones, o tame darbe 
subrendusiam žmogui pasitaikys nekartą ir labai didelių 
progų!

Ypatingo dėmesio tenka skirti tai moksleivijai, kuri 
pasilieka tęsti mokslo koledžiuose. Juose sudėta tautos 
viltis, kad iš jų susilauksime sâvo jaunimo, kuris prasis
kverbs į aukštąjį mokslą universitetuose. Tačiau šiai moks 
leivijai tenka ir didžiausia atsakomybė, vertai ir tinkamai 
tokiam prasiskverbimui į universitetus pasiruošti.

Brazilijos universitetuose mokslas yra nemokamas, 
bet vietų skaičiui esant nedideliam, stojantieji turi išlai
kyti labai kietus stojamuosius egzaminus. Teko susipažinti 
su tokių egzaminų klausimais ir uždaviniais, ir reikia pa
sakyti, jog tik pirmieji koledžių mokiniai sugebės juos 
išspręsti ar atsakyti su gerais pažymėjimais. Net ir tie 
kandidatai, kurie patieks gerus sprendimus, bet su žemes
niu vidurkiu (media), turės užleisti vietas pirmūnams. Iš 
to seka griežta išvada, jog koledžio moksleivis turi dėti 
visas pastangas 5-ais, 6 ais ir 7 ais savo mokslo metais 
būti pirmųjų mokinių eilėse, siekti visomis jėgomis 100% 
žinojimo ir įvertinimo. Tai nėra tik ambicijos reikalas, bet 
sąlyga, kurią reikia atkakliai išpildyti ir pasiekti kuo aukš 
tesnį rekordą, kad tokiu kietu darbu įgytų žinių pagalba 
laimėtų paskutinę kovą pas universiteto duris! Reikia ži
noti, jog iš visų krašto koledžių vien tik pirmųjų mokinių- 
abiturijentų skaičius beveik pajėgia užpildyti laisvas vietas 
pirmajame kurse universitete. Likusiems, nors ir neblo
giems bet ne pirm finams, tenka apsisukti ir grįžti nuo var 
tų atgal. Taigi paskutinių trijų mokslo metų laike nieku- 
rrįet negalima užmiršti tų sąlygų, didelės atsakomybės prieš 
savo ateitį ir su ištverme, pasišventimu bei pasiryžimu dirb
ti kiek tik leidžia jėgos.

Tokio didžio darbo laukiame ir tikimės iš mūsų aukš- 
tasnės moksleivijos, jų pačių laimei ir musų tautos garbei.

E LT A yra įgaliota perduoti į 
sveikinimą iš pavergtosios Tėvynės: ? 

«LIETUVIŲ TAUTA IR LIETUVOS LAISVĖS KOVOS : 
SĄJŪDIS IŠ KRAUJU APLAISTYTŲ TĖVYNĖS LAUKŲ į 
NUOŠIRDŽIAI SVEIKINA VL1KĄ IR BENDROS LAISVĖS | 

KOVOS BROLIUS».

BRAZILIJOS ŽINIOS
Braz. Darbininkų algos vidurkis 1949 m.

Instituto de Aposentadoria 
e Pensões dos Industriarios 
paskelbė viename savo leidi
nyje statistikos davinius, koks 
buvo darbininkų uždarbio vi
durkis įvairiose estadų sosti
nėse 1949 metais. Apskaičia
vimo pagrindan yra paimtos 
tos algos, nuo kurių yra įma
nias pensijų mokestis. šis 
5% mokestis skaičiuojamas 
aukščiausiai iki 2000 kruzeirų 
algos. Iš žemiau paduodamų 
pavyzdžių matosi, kaip svy
ruoja algos vidurkis įvairiose 
krašto vietose:

Belėm — Cr® 597,00 — Cu
ritiba Cr® 911,00 — Rio de 
Janeiro Cr® 1.130,00 — Natai 
Cr®572,00 — Porto Alegre Cr® 
1.093,00 — Belo Horizonte Cr® 
843,00 — S. Paulo Cr®1.211,00.

Nupirko iu karo laivus.

Brazilijos valdžia jau nupir 
ko iš J.A. V-bių du karo lai
vus — kreiserius, kurie tar
naus Brazilijos jūros sienų 
apsaugai. Naujieji laivai pa
vadinti šiais vardais: «Almi
rante Tainandaré» ir «Almi
rante Barroso». Šiems laivams 
jau paskirti komendantai, ku
rie išvyko į Philadelfiją, kad 
perimtų juos į Brazilijos ko
mandą. Abu kreiseriai turi 
apie 182 metrus ilgio ir yra 
apie 10.000 tonų.

BRAZILIJOS MĖSOS GAMYBA.
Pagal UNESCO statistikos 

davinius Brazilija per vienus 
metus pagamino 1.866.000 to
nų mėsos: 1.262.000 tonų — 
jautienos, 438.800 tonų -- kiau 
lienos ir 53.000 — ožkienos.

įBulvių Importas.
Į Santos uostą įplaukė lai

vas «Atlantic Ocean», kuris 
atvežė iš Olandijos 33.400 mai
šus bulvių, bendro svorio — 
1.673 tonų. Atatinkamos val
džios įstaigos davė bulvių im

ir KORĖJOS KACO
Paskutinės savaitės karo įvy 

kių eigos apžvalga rodo, kad 
Korėjos fronte komunistų pa
jėgos yra pajėgesnės negu 
UNO ir amerikiečių ginamo
sios jėgos. Nuo didžiosios ki
niečių ofenzyvos pradžios pir 
mą sykį sąjungininkų kariuo

Tame pačiame leidinyje nu 
re doma, kiek darbininkas tu
rėjo dirbti valandų, kad už
dirbtų vieną kg. jautienos mė
sos pagal tų vietų ir to laiko 
kainas:

Manaus —- 3 vai. 53 min.,
R. de Janeiro — 1 vai. 55 min. 
Belo Horizonte —2 vai. 17 min. 
Belėm — 3 vai. 13 min., 
Curitiba — 2 vai. 7 min., 
Natai — 5 vai. 2 min., 
Porto Alegre — 1 vai. 39 min,
S. Paulo — 1 vai. 26 min.

Palyginti su kitomis pasau
lio vietomis 1 kg. jautienos 
kainavo:

Paryžius — 11 vai.
Milanas — 7 vai. 42 min., 
Montrealis — 2 vai. 51 min., 
New Yorkas — 2 vai. 24 min.

porteriams leidimus įvežti į 
Braziliją stambius bulvių kie
kius. Vietinių bulvių kaina la
bai pakilo, net iki 5,6 kruzei- 
rų už kg. Importuotos bulvės 
kainuoja žymiai mažiau.

BRAZILIJOS — BOLIVIJOS
GELEŽINKELIS.

Šiomis dienomis bus iškil
mingai perduotas judėjimui 
naujas Brazilijos — Bolivijos 
geležinkelio ruožas. Šis nau
jas 470 km. ruožas tęsiasi tarp 
Corumbá ir EI Tinto Brazili
jos teritorijoje. Šis geležinke 
lis ateityje perkirs skersai vi
są Pietų Amerikos žemyną ir 
bus tiesioginis susisiekimas 
tarp Santos uosto Brazilijoje 
ir Ariccs uosto Chile.

BRAZILIJOS TABAKO 
GAMYBA.

1950 metų Brazilijos tabako 
gamyba pasiekė 106.373 tonų, 
kurios vertė yra 603 milijonai 
kruzeirų Daugiausia išaugin
ta tabako Bahijoje, toliau Rio 
Grande do Sul, Minas Geraes 
ir Paranoje.

menės įvykdė keletą priešpuo 
lių Wonju fronto ruože. Ko
vos dar tebevyksta ten, bet 
dar negalima pasakyti, kad 
kiniečių ofenzyva būtų bu
vusi sulaikyta. Iš Tokio pra
nešama, kad dar nėra nus
pręsta, ar UNO kariuomenė 

paliks Korėją ar pusiausalio 
pietuose laikys prieštiltį ir 
stengsis stabilizuoti gynimosi 
pozicijas. Pagal karo specia
listų nuomonę, jeigu UNO ka
riuomenė ir toliau laikysis 
Korėjoje, tai neišvengiamai 
teks bombarduoti Kiniją, t.y., 
kiniečių kariuomenės susitel
kimo vietas, aprūpinimo cen
trus ir tiekimo linijas. Visų 
šių klausimų nusprendimas 
priklauso šiuo metu daugiau 
nuo politinių priežasčių. Nors 
J. A. V-bių atsakomingieji po 
litikos vadovai vis dar tebe
tvirtina, kad Amerika neap
leis Korėjos, bet šie tvirtini
mai jau nėra taip stiprūs ir 
kategoriški. Įvairiomis progo
mis jau tenka užtikti spaudos 
komentarus, kur yra svarsto
mas Korėjos apleidimo klau
simas. Yra nurodoma, kad 
strateginiu požiūriu yra neį
manoma laikyti Korėjos fron
tą, nebombarduojant Korėjos 
užnugario — Mandžiurijos ir 
nepasiunčiant daugiau kariuo 
menės į pačią Korėją. Bet 
dar šiomis dienomis Truma- 
nas yra pareiškęs, kad J. A. 
V bės nebomborduos Kinijos 
teritorijos. Paskutinėmis žinio 
mis Amerika siunčia į Korėją 
tris divizijas, apie 60 tūkstan 
čių specialiai paruoštų karių.

Pačioje Ameriko
je vadinamieji izoliacionistai 
yra priešingi Amerikos karei 
vių siuntimui į Korėją Iš jų 
svarbiausias kalbėtojas sen. 
Robert Taft yra pareiškęs, 
kad yra geriau paskelbti karą 
Kinijoje, negu kariauti nepas 
kelbta karą Korėjoje prieš 
kiniečius. Anglija daro visas 
pastangas išvengti kare prieš 
Kiniją ir juo labiau nenorėtų 
tokiu būdu sukelti karo prieš 
Sovietų Sąjungą. Šiam karui 
pradėti pati Amerika yra dar 
labai reikalinga brangaus lai
ko kad bent į priekį pastū
mėtų tąją milžinišką ginkla
vimosi programą, kuri šiuo 
metu pradedama vykdyti.

Karo tikslai Korėjoje šiuo 
metu yra pasidarę neaiškūs, 
bet besivysiantieji tiek kinie
čių ofenzyvos pasisekimai, 
tiek politinių įvykių raida tu
rės neužtraukiant daug laiko 
atnešti aiškius sprendimus, ko 
kia bus tolimesnė šių įvykių 
eiga.

Kas kariauja Korėjoje.

UNO kariuomenės dalinius 
sudaro šios įvairių tautų ka
riškos dalys:

7 amerikiečių pėstininkų 
divizijos, 2 anglų pėstininkų 
brigados, 1 prancūzų ir 1 olan 
dų pėstininkų batelionas, Itur 
kų pėstininkų brigada, 1 aus
tralų pėstininkų pulkas, 8 pie 
tų korėjiečių divizijos, 1 Sia
mo batalionas ir 1 filipiniĮ pės 
tininktĮ dalinys. Aviacijoje be 
amerikiečių kariauja anglai, 
australai, pietų afrikiečiai, 
graikai ir pietų koriečiai. Ka 
ro laivyno veiksmuose daly
vauja laivai: anglų, Australi
jos, Kanados, N. Zelandijos, 
Prancūzijos ir Olandijos, Šve 
dija prisiuntė vieną laivą — 
ligoninę.

Lietuvos naęioualinė 
M.Mažvydo biblioteka
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KLAIPĖDA ŠIANDIEN
KAIP JAUČIASI REPATRI

JAVĘ KLAIPĖDIEČIAI

Kentėdami vargą visose ke 
t riose Vokietijos zonose, ma 
žiau kaip D. Lietuvos lietu
viai pažindami bolševikų oku 
paciją ir jos žiaurumus, Klai 
pėdos krašto lietuviai, paly
ginti, daug daugiau pasidavė 
bo š. propagandos įtakai. Pir 
miausia prievartos būdu buvo 
grąžinta į savo kilmės kraš
tą (tik ne į ūkius) daugelis 
rusų zonos lietuvių, o 1946 
— 1950 m. laikotarpyje ir iš 
kitų zonų grįžo keletas šim
tų. Tačiau repatrijavusieji ja- 
čiasi labai nesmagiai ir kele 
tas jau spėjo «atrepatrijuoti» 
atgal į vakarines zonas. Bėg 
tų atgal ir kiti — deja, sovie 
tų saugumo įstaigos jau spė
jo jais pasirūpinti.

Sugrįžusieji pasakoja, kad 
ru^ai visą laiką kelionėje ir 
įvairiuose per. lageriuose juos 
švietė politiškai, aiškino da
bartines gyvenimo sąlygas 
okupotoje Lietuvoje. Kai kur 
politrukų tarpe buvo ir lietu 
viškai kalbančių. Dar Bran
denburge žadėjo grįžusiems 
duoti po keletą šimtų rūbini, 
tačiau iš Liepojos gatvėje įsi 
kūrusio Lietuvių komiteto te
gavo po 20, gi šeimos po 100 
rb. neatsižvelgiant į vaikų 
skaičių. Beveik visi senieji 
gyventojai, kiek jų ten dar 
Klaipėdoje liko, kad ir labai 
interesavosi repatrijantais, 
vienok viešai vengė su jais 
kalbėti ir tik paslapčiomis 
viena kita mintimi pasidalijo. 
Jie labai stebisi, kai pamato 
iš V. Vokietijos sugrįžusį klai 
pėdietį, gi drąsesnis netgi su
šunka: «Tau gal galvoje ne
begera!»

PUSĖ MIESTO SUGRIAUTA
Raudonoji armija Klaipėdos 

miestą užėmė 1945 I. 28 d. 
Karo veiksmų eigoje, vokie
čiams smarkiai ginantiems, 
raudoniesiems puolant, buvo 
sugriauta apie 59% visų mies 
to ir uosto pastatų. Visiškai 
sugriautas jūrų prekybos uos

tas. elektros stotis, visos stam 
b'osios įmonės. Mažiau palies 
tas st >ties rajonus. Stoties; 
Simano, Dach ir šalutinės gat 
vės. Mažai sužalota Liepojos 
gat-ės kairioji pusė (žiūrint 
iš šiaurės i Dangę), tuo tar
pu kita pusė smarkiai sunai
kinta. Gerokai nukentėjo 
buvusi Aleksandro gatvė, 
abidvi Dangės upės pakran
tės Rajone tarp Biržos tilto 
iki Kulių vartų išliko apie 
45% namų. Visiškai pradingu 
si garsioji turgaus halė, gi iš 

Turgaus gatvėje buvusių na
mų nelikę nė pusės. Visa 
Turgaus aikštė iki Karolio 
tilto dabar aptverta aukšta 
lentų tvora, Kurios tarpuose 

«iškyla sargybų bokšteliai, Čia 
įruošti raud. armijos karinių 
medžiagų sandėliai Smarkiai 
sugriauta Griovių gatvė ir 
Smeltė. Klaipėdos miesto da
lis anapus žiemos uosto. Kan 
to gatvė ir priemiestis Vite 
sugriauti 50—60%.

Su Neringa nebėra jokio 
susisiekimo 'laivais. Ir anoje 
pusėje matosi daug sunaiki
nimų. Kariškais sumetimais 
civiliams uždrausta lankyti 
Kuršių Neringą.

Atstatymas labai menkas ir 
niekas šiuo reikalu nesirūpi
na. Ilgainiui į darbą paleisti 
keli fabrikai, kurie ir dirba 
daugiausia rusų karo ūkiui. 
Smarkiau dirba Lindenau lai 
vų statybos dirbtuvės, che
minis fabrikas «Union», dvi 
lentpjūvės, Tekstilės ir celu- 
lozės fabrikai. Tačiau ir šios 
gamybos įmonės labai skun
džiasi mašinų stoka, nes ka
ro metu sunaikintosios maši
nos nebuvo pakeistos naujo
mis.

Bene didžiausias pastatas 
kurį bolševikai pastatė Klai
pėdoje, yra paminklas raud. 
armijai Liepojos gatvėje. Pas 
tatas didžiulis, iš tašyto ak
mens, su milžiniška platfor
ma viršuje, ant kurios stovi 
dvi prieštankinės patrankos. 
Mieste pilna rusiškų plakatų, 
garsinančių bolševikų laimė
jimus.

KOLONIZACIJA IR -
DEPORTACIJOS

Paskutinio karo išdavoje 
Klaipėdos kraštas neteko daug 
savo gyventojų, kurie pasi
traukė į Vakarus. Pažymėti
na, kad tų pasitraukusiųjų 
tarpe daugiausia buvo vokie
čiai. Jų palikti ūkiai paimti 
valdžios žinion ir kolonizuoti 
iš dalies maskolišku, iš da
lies lietuvišku elementu. Į di
desnes vietoves, ypatingai 
Klaipėdą, atgabenta daug rū

sų kolonistų.
Nežiūrim to, kad 1949 me

tais viso Kl. krašto gyvento
jų skaičius tesiekia 46% 1939 
m. gyventojų skaičiaus. Pa
čiame Klaipėdos mieste teli
ko vos 1.3000 vokiečių. Vi
sos pradžios, vidurinėse, ama 
tų ir kt. mokyklose dėstoma 
rusiškai ir lietuviškai.

Klaipėdos krašto gyvento
jus kiekvienais metais lydė
davo, D. Lietuvoje jau seniau 
žinomos, deportacijų b ngos. 
Pirmoji didžiulė deportacija 

čia buvo įvykdyta 1946 m. 
kurią vėliau sekė kitos. Visi 
gaudymo būdai mums jau ge
rai žinomi'ir bolševikai nieko 
naujo šioje srityje nobeišra- 
do. Kiekvienam tremiamajam 
leisdavo pasiimti tiek ranki
nio bagažo, kiek jis galėjo 
panešti. Nelaimingojo galvi
jai, baldai ir kitas turtas pa
imamas valstybei. Suimtieji 
vežami kai kur autovežimiais 
kitur (kaimuose) arkliniais 
vežimais, stipriai saugomi mi 
licijos ir MVD. Trėmimo mo
tyvai nesakomi. Tik pasiekę 
pačias ištrėmimo vielas jie 
patirdavo, kad čia turės ken
tėti nuo 5 iki 25 metų.

Paskutinės trėmimo akci
jos metu, apie kurią daugiau 
žinių suteikia grįžę repatri- 
jantai ir «memellanderių» 
spauda, buvo iš Klaipėdos 
miesto ir apskrities išvežta 
9 suimtųjų vagonai, iš Šilutės 
— 7, iš Pagėgių 8 prekiniai 
vagonai. Turint galvoje, kad 
rusų prekiniai vagonai yra 
didesni už vartojamus V. Eu
ropoje, paskutiniuoju trans
portu buvo išvežta apie 1.200 
asmenų. Didžiausia tremia
mųjų dalis tekusi vokiečiams, 
bet jų tarpe buvę ir nemažai 
lietuvių. Stotyse suimtieji la
bai stropiai saugojami. Dau
gelis jaunų vyrų betgi pabė
gę iš savo namų, pakeliui ar 
ištrūkę stotyse! Kurie jų ne
krito nuo bolševikų sargybi
nių kulkų, padidino Lietuvos 
partizanų skaičių.

Tremiami ir seneliai. Taip 
netoli Šilutės buvo suimti 82 
m. vyras ir jo žmona 81 m. 
amžiaus, jau dvejus metus 
išgulėjusi ligos patale. Senu
tė numirė dar Šilutės stotyje, 
tuo tarpu kai senelis dar pa
jėgė pasiekti Sibirą.

Kiekviena miesto gatvė tu
ri rusą komendantą, kuris re 
gistruoja gyventojus; prie kar 
totekų sėdi. MVD-istai.

SKURDUS VAIZDAS 
KLAIPĖDOS KRAŠTE

Važiuojant traukiniu perka 

mas bilietas, kuriame parašy
tas vagono numeris. Taigi ga 
Ii važiuoti tik paskiriame va 
gone. Kiekvienas vagonas tu 
ri savo konduktorę, kuri kon 
troliuoja bilietus Nežiūrint to, 
daug kas važiuoja «zuikiais», 
dažniausia ant tiltelių ar pri
sikabinę po vagonais. Stoties 
personalas tai pakenčia tylė
damas Stočių pastatai iabai 
skurdūs ir nepaprastai blogai 
atrodo. Daugelis langų dar ne 
turi stiklų ir yra lentelėmis 
apkalti. Niekur nematyti tvo

rų — jos nuimtos ir sukuren 
tos. Daugelis sklypų, ?ūkių ap 
leisti, nedirbami. Sunaikintos 
gelež. stotys dabar atstato
mos labai primityviškos. Bė
giai apaugę žolėmis. Sritis 
larp priekuIės — Kukoraičių 
mažai karo paliestos. Šilutės 
apylinkėse jau daug blogiau. 
Visur matosi prb ersti dideli 
Lietuvos miško kiekiai, kurie 
vežami iš krašto. Prie jų dir 
ba ūkininkai, prievarta suva
ryti. Keliaujant traukiniu nuo 
lat girdėti trys kalbos: lietu
vių, rusų, vokiečių. Stočių 
pastatuose ramu, nėra triukš-

Lietuviai I WÁUI YJE
Paryžiaus lietuvių moterų 

veikėja 
Magdalena Draugelytė — 

GALDIKIENĖ

Apdovanota aukštu Vatika
no pažymėjimu kryžiumi «Už 
Bažnyčią ir Popiežių». Ta pro 
ga Lietuvos vyskupai tremty
je pasveikino ją tokiu laišku:

Mums praneša iš Vatikano 
Segretaria di Stato, kad Šven 
tasis Tėvas, atsakydamas į 
Lietuvos Vyskupų tremtyje 
kreipimąsi, už Tamstos nuo
pelnus Katalikų Bažnyčiai 

mūsų tautoje, yra at
žymėjęs Tamstą «Už 
Bažnyčią ir Popiežių» 
(Pro Ecolesia et Pon
tífice) kryžiumi.

Kartu su kitais lie
tuviais katalikais džiau 
giamiesi šia žinia, 
Tamstą nuoširdžiai 
sveikiname, reiškiame 
pagarbą už visus Jū
sų nuopelnus mūsų tau 
tai stiprinant joje Kris 
taus dvasią, o ypatin
gai už Jūsų nuopelnus 
besidarbuojant su Lie 
tuvos katalikėmis mo
terimis, ir linkime Die 
vo palaimos ilgiausius 
metus nenuilstamai dar 
buotis Kristaus kara
lystės įgyvendinimui 
žmonijoje, o ypatingai 
mūsų brangioje tau
toje.?

Su gilia Tamstai 
pagarba

Vyskupas Vincentas 
Brizgys

Kauno Arkivyskupo Auxilaras 
Vysk. Vincentas Padolskis 

Vilkaviškio vysk. Koadiutor.
1950 m. lapkričio 23 d.

Be to. Popiežius Pijus XII 
už nuopelnus Kataliku Baž
nyčiai apdovanojo garbės or 
denais dar šiuos lietuvių ka
talikų veikėjus:

Dr. Stasį RAČKĮ. Lietuvos 
įgaliotą minister! Trancnzijo 
je, «Eques Sūneli Gregorii 

mo, stinga klijentų. Bufetų tar 
nautojos daugiausia rusės, 
kalba tik rusiškai. Rusai su 
visais tekalba tik rusiškai. 
90% viso geležinkelių ir sto
čių personalo rusai. Namaža 
dalis krašto gyventojų išvary 
ti iš savo namų, kad užleis
tų juos rusams. Jei kas gyve 
na savo nuosavo namelio kam 
pelyje, tas turi mokėti nuo
mą Daugelis vokiečių namų 
savininkų išvaryti iš savo gy 
venamųjų patal pų ir patai pin 
ti į specialiai jiems pastaty
tus barakus. Iš viso, krašto 
vaizdas labai skurdus, pasi
keitęs.

Magni clasissis civilis» orde- 
nu.

Dr. Ona LA BAN AUSI AITE, 
nenuilstančią Lietuvių Kata
likų jaunimo «Pavasario» Są 
jungos organizatorę, pasišven 
tusią lietuvių katalikiškos 
spaudos apaštalę, «Pro Ece- 
lencia et Pontífice» ordenu.

Joną MATULIONĮ, Lietuvos 
Nepriklausomybės kovų sa
vanorį, uolų lietuvių katali
kų veikėją, dabartinį Lietu
vių Bendruomenės Anglijoje 
pi.imininką. Commenda Sanč- 
ti Grogorii Magni, ordenu.

☆ Amerikos lietuvis Bruno 
Vežota baigia pagaminti jie- 
tuvišką garsinę filmą. Tas di 
dėlių pasiryžimų lietuvis bai 
gia įgyvendinti tokį sunkų ir 
didelių išlaidų reikalaujantį 
darbą grynai savo asmenine 
iniciatyva.

Parinktas Binkio veikalas 
«Generalinė Repeticija» St. 
Pilka iš šio veikalo paruošė 
scenarijų ir pavadino «Mažo
jo žmogaus gyvenimas». Ta 
pirmoji lietuviška filma už
ims beveik pusantros valan
dos laiko ekrane.

Filmoje sutelkti Lietuvos 
teatro artistai: Alfas Brinką. 
— Irena Niviuskaitė, — Vy 
tautas Valiukas. Aktorių su 
rolėmis bus išviso 50.

Filma yra dirbama Chica- 
goje. Reikia pažymėti, su ko 
kiti pasišventimu vaidintojai 
dirba šios filmos pastatyme. 
Grįžę vėlai vakare iš darbo 
skuba j filmos gamybos stu
diją, kur išdirba iki antros 
valandos nakties. Tai tikrai 
pasiaukojantis pasišventimas 
lietuviškam menui.

★ Solistas Jonas Butėnas, 16 
metų dainavęs Lietuvos ope
roje atvyko į Chicagą ir ati
darė dainavimo studiją. J. Bu 
tėnas dainavimo meną studi
javo Italijoje. Keliais atvejais 
lankėsi įvairiose lietuvių ’ko
lonijose Amerikoje su kon
certais. Yra įdainavęs apie 
150 plokštelių. Jo vienas gar 
sesniųjų mokinių yra St. Ba
ranauskas.

☆ Lietuvių tautinių šokių 
grupė, suorganizuota ir veda 
ma Liucijos Zalkienės, gavo 
kvietimą pildyti programą 
Palm Springs indėnų ir mek
sikiečiu didžiulėje šventėje, 
kurią jau kelinti metai suor
ganizuoja ktin. R. Klumbys, 
indėnų rezervato parapijos 
klebonas. Į šią šventę atvyks 
ta nemaža Hollywoodo artis
tų. kurie kaip tik šiuo metu 
atostogauja šiltame — Palm 
Springs.

1950 m. spalių mėn. 31 d. 
vakarų Vokietijoje mirė vie
nas iš seniausių Lietuvos tei 
sininkų Balys Dirmantas. Bai 
gęs teisės mokslus Rusijoje, 
bolševikų buvo vienus metus 
kankintas Smolensko kalėji
me, iš kurio buvo išleistas 
tik Lietuvos rūpesčiu.
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Ukrainos Partizanai Sveikina
LIETUVIUS

ABN-Korespondenz Muen- 
chene, N r. 12, 1950 m. gruo
džio mėnesį paskelbė origi
nalią nuotrauką vieno pr. me 
tų viduryje už anapus gele- 
nės uždangos nelegalioje spau 
stuvėje atspausdinto atsišau
kimo, kurį išleido ir išplatino 
Ukrainos laisvės kovotojai. 
Dokumento turinys lietuviška 
me vertime toks:

Laisvė tautoms ir žmonėms!

★ 90% I.ietuvos ūkininkų 
suvaryti į kolchozus.

☆ 1950 m. gruodžio 17 d. ei 
nant LTSR aukšč. tarybos 
įsaku, Lietuvoje buvo praves 
ti dar vieni rinkimai — į vie 
tines darbo žmonių deputatų 
tarybas. Ta proga bolševikų 
spauda smarkiai kritikuoja 
Anglijos, JAV, Prancūzijos ir 
buv. «buržuazinės Lietuvos» 
rinkimų sistemą. Ir šie rinki
mai buvo pravesti įprasta te
roro sistema.

☆ Lenkų katalikų spauda 
tremtyje praneša, esą pasta
ruoju metu Lietuvos ir Latvi 
jos įvairiose vietovėse iškis, 
mingai buvusios deginamos 
lietuviškos ir latviškos kny
gos. Jau prieš kiek laiko bol 
ševikų partinės bei progagan 
dinės įstaigos sudarė drau
džiamųjų knygų sąrašus, į 
kuriuos įėjo beveik visos ge 
rosios knygos, išleistos Nepri 
klausomoje Lietuvoje. Už
draustos lietuviškos knygos 
buvo išrinktos ne tiktai iš mo 
kyklų ir kitų bibliotekų, bet 
ir privatūs asmenys jas tu
rėjo sunešti į komunistų na-- 
tijos paskirtas tokių knygų 
surinkimo vietas. Deginimų 
metu labai nukentėjusi Lietu 
vos religinė literatūra.

★ Dar tik šiuo met i Lietu
voje esanti atstatoma karo 

Lietuviai, Latviai, Estai!

Mes nuoširdžiai sveikina
nt s Jūsų karžygiška kovą 
prieš rusiškuosius bolševikiš
kus okupantus. Ir Ukrainoje 
vedama atkakli kova už lais
vę! Stiprinkite ryšius su Uk
rainos laisvės judėjimu! Tegy 
vuoja priešbolševikinių tautų 
blokas! Į mūsų atsišaukimą 
mes lauksime atsakymo.

Ukrainiečiai sukilėliai 

metu sunaikinta Virbalio ge
ležinkelių stotis. Kadangi bol 
ševikai neturi lėšų pasisam
dyti darbininkus, statybos dar 
bai atliekami talkos būdu, su 
varant gyventojus iš Kybar
tų ir kitų apylinkių.

- ,i. iVLIKo delegacija — Bra
zaitis, Kaminskas, Karvelis pr. 
mt. gruodžio mėn. lankėsi Bo 
nnoje, kur sumezgė ryšius su 
parlamento svarbiųjų frakci
jų asmenimis.

★ VLIKo Lietuvybės išlai
kymo tarnyba šiomis dieno
mis išleido naują knygutę 
«Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės Keliu», kurioje patiek 
tas nemažas pluoštas medžią 
gos PLB ir lietuvybės išlaiky 
mo reikalais. Knygutė 78 pusi. 
Jau išsiuntinėta PLB LOK- 
ams, kraštų valdyboms ir PLB 
veikėjams JAV-bėse. Nors 
atspausdintas labai ribotas 
skaičius, bet jeigu kas inte- 
resuotųsi, dar galėtu minėtą 
leidinėlį užsisakyti Eltoje.

★ VT spausdina brošiūrą an 
g1 u kalboje, kurioje surinkti 
v <i VLIKo memorandumai, 
įteikti JTO genocido reikalu.

★ Italu katalikų enciklope
dija pažadėjo įdėti straipsnį 
apie lietuvių katalikų litera
tūrą ir meną. 

s= VLIKo bendradarbio V. 
Mincevičiaus pastangomis ita 
lų'«L’Ora dell’Azione» pr.m. 
lapkričio mėn. 18 d. įsidėjo 
platų straipsnį apie Bažnyčios 
padėtį Lietuvoje.

Giovani Papini parašė 
straipsnį apie žinomą mūsų 
poetą Baltrušaitį. Jį išpausdi 
no «II Massagero di Roma» 
pr. mt. lapkričio 12 d.

VLIKo nariai J. Kavaliū 
nas su šeima ir V. Vaitiekū
nas šiomis dienomis išvyko j 
JAV-bes. Pirmąjį pavaduoja 
A. Mažiulis, antrąjį — J. Gri 
nius.

=- Pastaruoju metu vietos 
vokiečių administracija pra
dėjo daryti kai kuriuos sun
kumus VLIKo nariams bei 
bendradarbiams gyvenamųjų 
patalpų atžvilgiu.

šš Prof. Z. Ivinskis, Vatika
no archyvuose randa daug 
medžiagos Lietuvos istorijai. 
Buvo manęs per metus baig
ti archyvo tyrinėjimus, dabar 
pasirodo, kad ir trijų metų 
neužteks. Profeso.ius, šalia 
mokslinio darbo, gyvai reiš
kiasi visuomeninėje Romos 
lietuvių veikloje.

== Urugvajuje dauguma pa
doresniųjų lietuvių viešai at
šaukė savo parašus, kuriais 
jie buvo pareiškę norą, kad 
Lietuvą valdytų bolševikai. 
Nebenai, net buvęs didelis ko 
munistas, Balys Žuklys savo 
parašą viešai atšaukė.

Preitų metų lapkričio 
mėn. 19 d. įvyko Milwaukee 
Tautų Festivalis (Holiday Folk 
Fair) Tame festivalyje pasi
rodė su savo tautiniais šo
kiais virš 30 tautų, kurių tar 
pe buvo pakviesta ir Izoldos 
Ralienės vedama tautinių šo
kių grupė.

Ta šokių grupė jau ne pir
mą kartą pasirodo Amerikos 
visuomenei. Birželio mėn. 18 
d. šoko televyzijos stotyje, 
rugsėjo mėn. buvo pakviesta 

šokti Chicago» Parodoje, spa 
lio 22 n. šoko respublikonų 
partijos bankete, be to daly
vauja ir įvairiuose lietuvių pa 
rengimuose:

Minėta grupė susideda imti 
nai iš tremtinių. Nežiūrint ne 
patogių sąlygų, nes visi šoke 
jai dirba ir turi važinėti į re
peticijas iš tolimų vietų, bet 
jaunimas nenustoja pasiryži
mo, negaili savo energijos 
nei laiko, dirba kultūrinį dar 
bą ir garsina lietuvių vardą.

Poetas Paulius Stelingis 
ispanų kalbą ir literatūrą šie 
met studijuoja net dvejuose 
Santiago universitetuose: kata 
likų ir valdžios.

Leidykla Navarre, Pary
žiuje, gruodžio mėn. išleido 
Milašiaus kūrinių antologiją, 
kurią spaudai paruošė pran
cūzų rašytojai J. Casson ir 
Pr. Miomandre, artimi Mila
šiaus draugai. Leidinys bus 
papuoštas Milašiaus paveiks
lu, piešiu dail. Bilio ir bus 
duota keletas puslapių foto
statinių kopijų Milašiaus rank 
raščio.

Prancūzijoje yra žinomi 
du lietuviai amerikiečiai, ku 
rie nors Amerikoj gimę ir 
augę, tačiau lietuviškai labai 
gražiai kalba. Tai kun. Dr. 
Jeskevičius, kurs tobulinasi 
savo studijose, ir Aukštakal- 
nytė Austin, kuri lanko kon
servatoriją. Abu yra įsijungę 
į LSD Studentų Sekcijos veik 
lą.

== Lietuvos Vyčių Algirdo 
kuopos S. Bostone Lietuvos 
reikalų komisija pernai, Lie
tuvos Nepriklausomybės rei
kalais yra parašiusi anglų 
spaudai, vyriausybės nariams, 
profesoriams, rašytojams ir 
kitiems žymiems asmenims 
15.000 laiškų.

== Kun. Antanas Tranavi 
čius mokytojauja vienoje sa
leziečių įstaigoje Lisabonoje, 
Portugalijoje.

šš Pasaulio Lietuvių Bend

ruomenės laikinasis komite
tas Montevidio, pastarame po 
s ėdyje nutarė protestuoti prieš 
Montevidio veikiančius penk
tosios kolonos rėmėjus ir kai 
kuriuos jų viešai demaskuoti.

PREMIJA
ROMAN U lt

«Draugo« koresnondentų 
klubo iniciatyva, Čiurlionio 
vardo ansamblis sutiko Čika
goje 1951 m. balandžio mėn. 
59 d. operos rūmuose duoti 
koncertą, kurio pelnas ski
riamas premijuoti geriausią 
romaną.įj

Romanas turi būti parašy
tas mašinėle, nemažesnis kaip 
2U0 puslapių ir patiektas juri 
komisijai ligi 1951 m. spalio 
mėn. 1 dienos.

Pelnas, gautas už išplatintą 
atspausdintą romaną, skiria
mas nuolatinei 1000 dolerių 
premijai sekantiems metams. 

Ilhlllf Lietuviai krepšininkai vis 
garsėja. Krepšininkas Butvi
lą yra pripažintas geriausiu 
krepšininku visoje Venezu- 
eloje ir pakviestas žaisti į 
valstybės rinktinę.

š® Zenonas Puzinauskas Ro 
senheime (Pietų Vokietijoje) 
Sporto šventėje įvykusiose 
lengvosios atletikos varžybo
se pelnė tris pirmąsias vie
tas: Disko metime 45,21 m, 
rutulio stūmime 14,47 m. ir 
ieties metime su 52,50 m.

š® Žinomas lietuvis šachma 
tų meisteris P. Vaitonis, On
tario šachmatų pirmenybėse 
laimėjo čempijonatą.

Apie P. Vaitonio laimėtą 
titulą angliški laikraščiai pra 
nešė pažymėdami, kad tai lie 
tavis tremtinys, Kanadon at
vykęs 1948 m. ir dirbąs Ha
miltono siūlų fabrike.

== Chicagos miesto šachma 
tų pirmenybėse, Lietuvių spor 
to klubo «Grandies Šachma
tininkai turėjo pirmąjį susiti
kimą su «Metro» šachmatų 
klubu ir laimėjo 6:0.

Tas ąžuolas priminė jai prae'tį. nes jo 
(22) vaizdas tampriai buvo surištas su kaimo 

gyvenimu — jau seneliai vaikystėje matė 
jį tokį, koks jis buvo šiandieną. Nešdavo į kaili
nes karstą, po juo sustodavo atsikvėpti Po juo 
atsisveikindavo su liūdinčiais ir išsiskirstydavo, o 
jis saugojo jų skausmą ir jųjų mirusiuosius.

Kadaise žmonės tas kapines papuošė apso
dindami aplink tankioje eilėje beržais ir klevais. 
Medžiai išaugo, išsišakojo, sudarydami tartum, 
g\vą sieną, saugojančią ramybę amžino žmonių 
poilsio vietoje.

Dabar kapinių vartai gulėjo numesti toliau 
prie kelelio, tvora vietomis išardyta, sulūžusi. Vi 
sur kapinėse buvo matyti pėdsakai, kad čia bu
tą laisvai vaikščiojančių gyvuliu. Krintantieji me
džių lapai, tartum, norėdami pridengti tuos naujų 
žmonių apsileidimus ir kapinių išniekinimo pėd 
sakus užklojo viską įvairiaspalviu kilimu, ataus
tu mirštančiomis spalvomis. Dabar čia nieko, nei 
žmonių, nei gyvulių nesimatė — viešpatavo pir
mykštė raminanti tyla, glaudėsi vienas prie kito 
kryžiai, ramiai sau augo jaunos pušaitės ir berže
liai, o tarp jų ištiesti voratinklių tinklai saulės 
spindulinose blizgėjo pilkai sidabrine spalva. Be 
priežiūros kapinėse kai kurie kryžiai palinko, ar
ba gulėjo išvirtę, žemė susmuko j duobes, kaulai 
mėtėsi žemėje — anksčiau šito jokiu būdu niekas 
nebūtu leidęs.

Kai kur vietoje kryžių prie naujai supiltų ka
pų stovėjo stulpai, prie kurių buvo prikaltos rau
donai dažytos penkiakampės žvaigždės iš skardos.

Ir moteris žiūrėdama j tuos stulpus pajuto, 
tartum, baimę, tartum, gailestį už tuos, kurie po 
jais gulėjo...

Atėjus prie kryžiaus po kuriuo buvo palai
dota jos motina ir jauniausias sūnus, ji puolė ant 
žemės apkabindama motinos kapą ir skausmingai 
i audodama.

Ji skundėsi gulinčiai kapuose motinai savo 
vargu ir.Yvisą jos šeimą užgriuvusiomis nelaimė
mis. Ir iš tikrųjų ji galėjo tik suirusiems pasiskųsti 
ir laukti jų užuojautos, nes artimųjų, kurie ją su
prasti) ir jos nelaimėje padėti galėtų, ji gyvųjų 
tarpe jau neturėjo.

Paskui truputį nusiraminus, atsisėdo ant su- 
pi’t> kapo krašto, išėmė iš krepšelio mazgelį, ku 
riame buvo gabalas duonos, svogūnų laiškų ir 
druskos.

Vis, tartum, sapnuodama ji atsilaužė gabalė
lį duonos paėmė svogūnų laiškų, pabarstė drus
ka ir ėmė valgyti pamažu, neskubėdama, sunkiai 
kramtydama išdžiuvusia burna.

Kelionėje ji pavargo ir kai tik atsisėdo, pa
juto visame kūne sunkumą ir reikalą į ką nors at
siremti, priglausti galvą. Ji atsilošė prie šalia čia 
pit augusio klevelio. Medelis šnarėjo džiūstan- 
čiais lapais, tartum, kas jį būtų iš lengvo drebinęs.

Kartais tyliai krisdavo atskiri lapai, pamažu 
sukdamiesi ir drebėdami ore, kaip pašauti paukš
čiai. Minkšti rudens saulės vakariniai spinduliai 
prasimušantieji pro medžių šakas, tyla ir krintan
tieji lapai nejučiomis ramino nelaimingos moters 
neaprėpiamą sopulį. Ją apniko miegas. Bet sau
lė savo žėruojančiu kraštu pasiekė medžių viršū
nes ir ji nenorėdama sutemoje likti viena kapinė
se, atsikėlė eiti

Bet staiga, kitoje pusėje kapinių, už tvoros, 
ji išgirdo kalbančiųjų balsus. Moteris sustojo ir 
klausėsi...

— Kažin kiek ji gali sverti? — klausinėjo 
pirn as balsas.

— Atsiganiusi, bus daugiau dviejų centnerių 
grynos mėsos, — atsakė antrasis balsas.

— Nieko nesakė vaikomas, kai nunešei jam 
pasirašyti popierį? — vėl paklausė pirmasis balsas.

— Aš su juo prieš tai susitariau. Reikia jam 
dalį mėsos nunešti. Nepatepsi, nevažiuosi. — pa
aiškino antras.

Išėjusi iš kapinių ji pamatė du vyru einan
čiu keleliu pro alksnyną, kuris buvo prie pelkių 
ir kuriame seniau buvo užkasami kritę gyvuliai. 
Jie varėsi karvę.

Vyrus ji tuoj pažino: vienas buvo Marfos vy
ras — «Griška pijokėlis». o kitas «Gavrilka pii- 
kablauzdis», kurį todėl taip pravardžiavo, kad iki 
šešiolikos metų ganydamas gyvulius vaikščiojo 
vien tik su marškiniais.

Dabar tas Gavrilka «plikablauzdis», šitame 
kaime buvo kolchozo pirmininkas ir vietos kom
partijos ratelio sekretorius.

Karvė buvo palšai marga ir rodos jai maty
ta. — Ar ne «margė»? — pamanė moteris.

Paspartinus žingsnius, beveik bėgdama, pa
sivijusi pamatė, kad tai iš tikrųjų buvo jos «mar
gė»'

— Margė! - šūktelėjo moteris ir puolė prie 
karvės...

Karvė pasuko galvą, pažiūrėjo į šaukiančią 
ją vardu ir staiga pasidavus atgal sumykė, ma
tyt, pažino »avo buvusią šeimininkę...

— Kur varot karvę nakčiai?! — paklausė 
moteris.

— Kur, kur?... -- su pašaipa pakartojo Ga
vrilka «plikablauzdis». — Nematai pati, visa par
kais apkrėsta... visas karves apkrėtė. Reikia už
kasti. Nu... tu ko dabar staugti pradėjai? - ir jis 
stūmė moterį visa jėga botkočiu krūtinėn. — Buo
žės išpera! Lauk iš mano kolchozo, kad tavęs čia 
nei kvapo nebūtų! Veltėdė!... — ir jie pasuko nuo 
kelio varydami karvę taku einančiu tiesiai į alks
nyną.

Parpuolus nuo smūgio ir nepajėgdama atsi
kelti, ji gulėjo žemėje karčiai verkdama.

Varoma karvė, tartum, nujausdama savo galą,
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VISAME PASAULYJE

aKILaVJIKA
Alaska, kaip žinia, yra JAV 

priklausanti autonominė sri
tis (neturi pilnų valstybės tei 
šių) ir randasi už Kanados 
pačioje Amerikos kontinento 
šiaurėje. Alaska per Beringo 
sąsiauri susisiekia su Azijos 
Rusija, dėlto jos strateginė 
padėtis yra pasidariusi labai 
svarbi, busimojo karo atveju. 
Alaską amerikiečiai nupirko 
pereito šimtmečio viduryje 
iš Rusijos už 5 milijonus do
lerių. Vėliau Alaska pagarsé 
jo aukso kasyklomis.

Dabar Sovietų Sąjunga nir 
šta dėl Alaskos, kaltindama, 
kad ji tarnaujanti Amerikos 
karo pasirengimams prieš Ru 
siją. Paskutiniu metu Mask
va pradėjo propagandą, per 
radio, eskimų kalba, kuri yra 
skiriama Alaskos vietos gy
ventojams. Eskimai yra se
nieji Alaskos ir kitų Arkti
kos sričių gyventojai.

VOKIEČIŲ GENEROLAI
Pirmą kartą po paskutinio

jo karo susitiko vokiečių ge
nerolai, kaipo Vakarinės Vo
kietijos atstovai, derybų su 
Vakarų sąjungininkais.. Pasi
kalbėjimų tikslas yra nusta
tyti, kaip Vokietija galėtų įsi 
jungti ir dalyvauti Vakarų Eu 
ropos apgynimo sistemoje. 
Pasitarimai prasidėjo sausio 
mėn. 10 d. ir vyksta Peters- 
berge.

Iš vokiečių pusės dalyvau
ja gen. Speidel, gen. Housin- 
ger ir pulk. Kielmannsegg.

Karinė tarnyba JAV
Pagal veikiančius įstatymus 

iki 1952 mėtų liepos mėn. 9 
d. JAV karinei prievolei yra 
šaukiami 18 ir 19 metų nau
jokai 19 mėnesių tarnybai.

Krašto apsaugos ministeris 
gen. Marchall pareikalavo se 
natą pratęsti karo tarnybą 
iki 27 mėnestų.

3 Vyskupai
3 čekoslovakij vyskupai Če 

koslovakijoje yra teisiami ko 
munistų Bratislavos tribunolo. 
Yra kalinami šie kankiniai 
vyskupai: Jan Vojtassek, Spis 
vyskupas, Michal Buzalka — 
Bratistavos vyskupas ir Pa
vel Gojdic — Presavo grai
kų apeigų vyskupas.

Visi trys vyskupai kaltina
mi «išdavimu» ir kaipo «Vati 
kano bei imperialistų agen
tai».

Partizanų veikla
Nors bolševikams ir buvo 

pavykę suduoti Ukrainos lais 
vės kovotojams smarkų smū
gį, nužudant vieną didžiausių 
jų vadų — generolą Tarasą 
Cuprynką (nuo 1943 m. jis 
buvo išrinktas Ukrainos suki
limo armijos UPA vadu), ta
čiau iš anapus geležinės už
dangos ateinančios žinios pra 
neša, kad laisvės kova dėlto 
netik nesumažėjo, bet kai kur 
dar suaktyvėjo.

Lygiagrečiai su partizanų 
veikla auga ir pasyvi krašto 
rezistencija, ^nukreipta prieš 
bolševikiškas bei didrusiškas 
tendencijas Ukrainos atžvil
giu.

Pagrindinis ukrainiečių lais 
vės judėjimo tikslas yra ap
saugoti tautą nuo rusų tero
ro ir medžiagiško apiplėšimo. 
Nelegalios, priešbolševikinės 
organizacijos plačių gyven
tojų sluoksnių stipriai remia 
mos. Maskva taip pat visada 
rodo stiprų dėmesį Ukrainai, 
nesenai netgi «dovanodama» 
ukrainiečių tautai naują «tau 
tinį himną», vėliavą ir val
stybės ženklą, kurių šių visų 
dalykų tauta labai nekenčia. 
Ypatingai budriai MVD seka
ma vakarinė (buvusi lenkų 
valdžioje) Ukrainos dalis.

Čia pravesta labai daug 
«valymo»akcijų. Visa tai bet 
gi nepalaužė laisvos ukrainie 
čių dvasios.

úkininkH sukilimai 
RUMUNIJOJE

Bukarešte leidžiamas rumu 
nų komunistų laikraštis «Nau 
jasis kelias» (vokiečių kal
ba) rašo, kad šiuo metu Ru
munijoje jau yra įsteigta 934 
kolchozai ir tai esąs tikriau
sias bolševikų laimėjimo lai
das. Mus pasiekia tačiau ki
tos informacijos: Rumunijos 
komunistinė vyriausybė, so
vietų įsakymu,vykdydama su 
kolchozinimą, susitiko su di
deliais sunkumais — ūkinin
kų sukilimais.

Daugelyje kaimų ūkininkai 
išvijo valdžios ir komunistų 
partijos atstovus, gi tuos, ku 
rie buvo atkaklesni ir prieši
nosi ūkininkams, net nužudė.

Sukilimai persimetė iš vie
no kaimo į kitą. Vyriausybė 
tuojau ėmėsi saugumo prie
monių ir praktiškai dabar ten 
veikia sustiprintas apsaugos 
stovis.

Panašios žinios apie ūki
ninkų neramumus ateina ir 
iš Vengrijos, Slovakijos, Len 
kijos ir iš kitų kraštų ana
pus geležinės uždangos, kur 
tik sovietai pradeda vykdyti 
žemės ūkio sukolchozinimą.

Nubausti Komunistai
Generolo Eisenhowerio at

vykimo į Europą proga, Pa
ryžiuje komunistai surengė 
protesto mitingą. Mitinge da
lyvavo ir kaikurie vaidinin
kai. kurie buvo išėję iš savo 
tarnybų tomis valandomis. 
Prancūzijos ministerių kabi
netas padarė nutarimą, sus
penduoti visus valdininkus, 
kurie deltos priežasties ne
buvo darbe. Toliau kabinetas 
nutarė ištremti iš Prancūzi
jos visus tuos užsieniečius, 
kurie dalyvavo komunistų de 
monstracijoje.
— Iš Vašingtono pranešama, 
kad JAV-bės yra nusistačiu- 
sios sudaryti atskirą laikos 
sutartį su Japonija, be Sovietų 
dalyvavimo, bet su Anglijos 
ir Prancūzijos pritarimu. Tuo 
reikalu į Japoniją išvyksta 
John Foster Dulles.

Henrikas Naays.
V

Žeme praradęs žemdirbys.
O žeme, aš girdžiu, kaip tu verki po mano kojom — 
tavo akis užklojo kietas grindinio akmuo, 
tavo krūtinę slegia miestų milijonai, 
ir žaizdos, prakirstos ligi širdies, tau kūną kloja, 
ir tavo drumstas kraujas trykšta bokštuos purvinuos.
Kaip sielvartingai tu po mano kojom raudi !
Kaip plaka tavo mirštanti juoda širdis! — 
Ją geležis, akmuo ją prislėgė taip skaudžiui, 
man rodos, kad ir mano širdį akmenys labiau vis spaudžia, 
ir ji pirmųjų paukščių grįžtant jaii nebegirdės.

O, taip norėtųsi į lygumas plačias dar grįžti, 
ir brist per žolę šlamančią, ir naktimis klausytis, 
kaip skrenda vėjas, lenkdamas medžius...
Ir ramų vakarą pro langą žemės kvapas sklistų, 
ir j juodąsias ąžuolų viršūnes žvaigždės kristų, 
tarytum, kibirkštys iš didelių laužų...

O žemė mylima, kaip raudi tu po miestais, — 
po grindiniu, po plieno ratais, no akmens namais... 
Norėčiau grįžti į tave, ir tavo juodą veidą liesti, 
o tu turėtum vilnyti javais prieš saulės šviesą, 
ir mūsų pilkas pirkeles nešioti amžinai.

Nepavyko Sustabdyti 
karo'KORĖJOJE

Jungtinių Tautų Organiza
cija dėjo visas pastangas, kad 
sustabdytų kovą Korėjoje ir 
visus ginčytinus klausimus iš 
spręsti taikos keliu. Komu
nistinė Kinija atsakė, kad su 
UNO politinės komisijos pa
siūlymu, sustabdyti mūšius 
ir tartis, nesutinka. Kiniečiai 
sutiktų tartis jei: 1. Iš Korė
jos būtų atitraukta UNO ka
riuomenė dar prieš derybas,
2. kad Amerika atitrauktų sa 
vo kariuomenę iš Formozos,
3. kad suinteresuotos valsty
bės susirinktų tartis specia
liai Korėjos ir bendrai Toli
mųjų Rytų klausimais, taip 
pat, kad komunistinė Kinija 
būtų priimta į UNO, 4. Kon 
ferencija turėtų būti Kinijoj.

Šitas atsakymas Amerikai 
yra nepriimtinas, pareiškė 

Amerikos užsienio reikalų de 
partamento sekretorius Ache
son.

Londono politiniuose sluoks 
niuose Kinijos atsakymas irgi 
padarė blogo įspūdžio, nes 
anglai pamatė, kad nėra jo
kių vilčių susitarti. UNO poli 
tinęs komisijos pirmininkas, 
Kolumbijos atstovas Roberto 
Urdeneta Arbeaez pareiškė, 
kad Kinijai nesutinkant sus
tabdyti mūšių, ji yra skaitoma 
kaip valstybė užpuolike. Ban 
dė atidaryti duris deryboms, 
bet nepavyko.

Dabar . UNO nelieka nieko 
kito, kaip tik pavartoti griez 
tas ekonomines ir diploma i- 
nes sankcijas prieš Kini ą, 
nutraukiant net diplomatinius 
santykius.

vis pasukdavo savo galvą ir žiūrėjo į gulinčią 
žemėje savo šeimininkę gailiai mykdama. Ir toks 
buvo pažįstamas moteriai karvės mykimas, taip 
primenantis tas nesugrįžtamas dienas, kada būda
vo ji su kibiru vakarais eidavo melžti į laukus, 
o «margė» pamačius ją iš tolo sveikindavo malo
niu mykimu.

— Galas! Viskas baigta, — pagalvojo ji ir 
jai pasirodė, kad ji skęsta nepermatomoje tamsu
moje.

Taip liko ji gulėti veidu į žemę, nualpusį ir 
be jokio judesio. Atėjo naktis. Aukštai padangė
mis gailiai klykdamos traukė į pietus gervės.

Vėjas iš šono nešė pūvančių grūdų kvapą, 
kuris ėjo dar nuo pereitais metais neiškultų javų 
k įgių, s įkrautų galulauky...

☆

Keliu, kuris ėjo per kapines, leisdamasis pa
kalnėn, važiavo automobilis su užgesintomis švie
somis ir nuimtu gazu Jau buvo tamsi rudens nak
tis, nykiai apšviesta žvaigždžių. Staiga vairuotojas 
užveržė visus stabdžius. Automobilis sustojo. Vi
dury kelio, po pat automobilio ratais, gulėjo kaž
koks Onsus daiktas, tartum, žmogus.

Vairuotojas, pasukęs galvą, tarė užpakalyje 
sėdinčiam: — Išlipk ir pažiūrėk, kas ten guli ant 
kelio.

Užpakalyje sėdintysis iššokęs iš automobilio 
priėjo arti prie gulinčio ant kelio daikto pasilen
kęs pažiūrėjo ir pranešė: - - čia kažkokia mote
ris guli.

— Ar gyva?
— Nematau patamsyje . ..
— Še, pašviesk — pasakė prie vairo sėdin

tysis, iškišęs pro automobilio langelį ranką, ku
rioje laikė elektrinį švyturiuką.

Pirmasis paėmęs žiburį pašvietė gulėjusios 
ant kelio moters veidan, ir nebaisiai šūktelėjo:

— Jonienė, Marytes motina! Rodos, dar gyva...
— Kokiu būdu ji čia atsirado?., paklausė 

prie vairo sėdėjęs vyras išlipdamas iš automobi
lio. — Joniene!.. Joniene... kas tau yra? Ar sergi? 
—- kalbino jis moterį, kilstelėjęs jos galvą nuo 
žemės.

Moteris pravėrus akis sustenėjo ir silpnu 
balsu prabilo:

—- Kas jūs? Kam aš jums reikalinga? Man 
labai silpna... Duokit vandens...

— Neškim ją automobilin. Ji buvo apalpusi. 
Negalim jos čia taip palikti ant kelio... -- pasakė 
vyras vairavęs automobilį ir pakėlęs, tartum, plun
ksną nuo; žemės, dejuojančią moterį pasodino ją 
šoferio kabinoje. — Paduok degtinės. Yra ten če
modane, užpakaly..., — paliepė jis savo draugui.

Ir ištikrųjų, degtinė greit padėjo... Moteris 
po poros gurkšnių visiškai atgavo sąmonę, ir pa
žino Bąrkų ir Mykoliuką papasakojo jiems viską: 
kaip grįždama iš Vilniaus užėjo į kapines, kaip 
matė ganyklą, «plikablauzdį» ir Marfos vyrą va
rančius piauti jos «margę»...

— Ar jie grįžo, ar dar tebėra prie pelkių. 
Nepastebėjai? — paklausė Barkus moterį.

— Negaliu pasakyti. Po to kai jis mane par
mušė ant žemės, aš daugiau nieko nebepamenu. 
Būčiau, turbūt, taip ir mirus, kad nebūtumėt ma
nęs čia suradę. Taip man silpna buvo... atsakė 
.paklaustoji.

— Mykoliukai, aš pavažiuosiu su automobi
liu po medžiais, o tu nubėk ir pažiūrėk, ar jie 
ten dar triūsiasi, — pasakė Barkus kažką sugal
vojęs.

Mykoliukui to du kart nereikėjo kartoti; užsi 
metęs ant pečių automatą ir įsikišęs dvi granatas 
kišeniun, jis greitai tyliais žingsniais pasileido 
prie pelkių Kai Mykoliukas prisiartino prie egly
nėlio, jis pastebėjo, kad Gavrilka ir Marfos vyras, 
pasišviesdami žibaline liktarna jau baigė doroti 
karvės mėsą kraudami ją į maišus ir kalbėdamie 
si tarp savęs.

Jis pasislėpė už krūmų ir klausėsi...
— Nenunešim tiek mėsos dviese... Reikalinga 

bus eiti namo ir parsigabenti arklį su vežimu. — 
kalbėjo Gavrilka.

— Gerai. Tai aš eisiu arklio, o tu palauksi 
čia, — pasakė Marfos vyras.

— Ne, geriau eisime abu. Reikės paimti kas
tuvą, kaulus ir liekanas užkasti..; — pridėjo anas 
— galim eiti abu, vistiek. Tik maišus su mėsa pa 
trauki m po eglaitėmis.

Kai maišai buvo paslėpti, Marfos vyras krei

pėsi į savo sėbrą: — Klausyk Gavrylka, aš nu jau
čiu, kad su ta boba bus bėdos. Ji pažino savo kar 
vę, ir dibar išplepės po visą valsčių, kad karvė 
buvo sveika ir kad mes ją... nugnybome...

Velnias ją čia atnešė, kaip tik tuo laiku...
— Apie tai ir aš pagalvojau. Negerai..., — pri 

tarė Gavrylka «bekelnis».
- Dar gali padegti namą... Žinai iš keršto, 

kad ne ji ten šeimininkė. Rytoj, jei ji čia dar su- 
kiosis, nugabenkim ją pas NKVD viršininką, kad 
jis ją sutvarkytų, — pasiūlė Marfos vyras.

— Visai puikiai tavo sugalvota. Bet žinai ką 
mes padarykim. Tai bus geriausias būdas mums, 
iš bėdos išlįsti. Vienu, kartu du dalyku sutvarky
sim — ir bobos nusikratysim ir kūgių reikalas 
bus tvarkoje.

— Kaip tai? Nesuprantu?
— Labai paprastai. Tie kūgiai visai sudygo 

ir iš jų nieko neprikulsi. O kas atsakys? Visa bė
da kris ant mudviejų, kai atvažiuos reviziją da
ryti, kodėl valdžiai neatidavėm pyliavos ir suras 
nekultus javus. Kas tada, manai paglostys? Gal 
pasiaiškinsi, kad mašinos negavom iš MTS?

—• Tai kaip dabar daryti?
— Štai kas: reikės tuos kūgius paryčiui pa

degti. Aš tuoj nuvyksiu pas NKVD ir pranešiu, kad 
ji tuos kūgius padegė, nes iš vakaro apie kaimą 
sukinėjosi.

O tu paliūdysi... Na, o, kad tą bobą ir likvi
duos, tai suk ją velniai... Kaip tu manai? — išdės 
tęs savo planą paklausė Gavrylka.

—- Ką čia daug manyti. Taip ir padarykim. 
Tada nors ji ir mėgintų ką nors apie karvę kal
bėti — jos niekas neklausys ir nepatikės..., — pri 
tarė Marfos vyras.

Padarę nutarimą abudu nuėjo kaiman arklio 
ir vežimo.

Tuo tarpu Mykoliukas bėgte sugrįžo pas Bar 
kų ir papasakojo ką buvo girdėjęs. Barkus va
landžiukę pagalvojęs paklausė:

— Toli nuo čia tie maišai?
— Netoli. Bet jeigu pavažiuoti trupučiuką 

vieškeliu, tai visai arti prie vietos būtume.
— Gerai. Stok ant pakojos ir pasakysi kur 

reikia sustoti. — Barkus atleido stabdžius. Auto
mobilis krustelėjo ir pradėjo riedėti. (B. d.)
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Pasaulio Lietuvių mokslo, 
literatūros, meno ir visuome
ninio gyvenimo mėnesinis žur 
n al as

AIDAI
AIDŲ prenumeratos kaina 

metams:
JAV-bėse ir Pietų Ameriko 

je — 5 dol.
Kanadoje — 5.50 dol. (ka- 

nadiški 6 dol.).
Kituose kraštuose — 6 dol.
Atskiras numeris JAV — 

50 c. kitur 55 c.
Ac’mistracijos adresas: Aidai, 

Kennebunk Port, Maine USA.
Brazilijoje užsisakyti gali

ma V. Zelinoj per kun. Pijų 
Ragažinską, Caixa postai 4118.

Brangiausia dovana tėvų 
savo vaikams yra užprenume 
ravimas vienintelio pasaulyje 

' vaikų mėnesinio žurnalo

Eglutės
Jaunučiai skaitydami «Eg

lutę» geriau pramoks gražio
sios lietuvių kalbos ir išmoks 
mylėti Lietuvą.

Redaguoja žinomas poetas, 
rašytojas Bern. Brazdžionis.

Leidžia Lietuvių Kultūros 
Institutas.

Metams kaina 3.5 dol.
Adresas: Eglutė, P. O. Box 

22. Montello Station, Broek- 
ton 68 Mass. USA.

Mėnesinis, gausiai iliustruo 
tas, religinis - patriotinis žur 
nalas

ŠV. PRANCIŠKAUS
VARPELIS

Metams kaina 2 dol.
Adresas: Franciscan Fathers 

Kennebunk Port, Maine USA

Religinio turinio, gausiai 
iliustruotas, mėnesinis žurna
las

ŽVAIGŽDĖ

Metams kaina 2 dol.
Adresas: Žvaigždė, 488 E. 

Seventh St. So. Boston 27, 
Mass, USA.

P. S. Visus šiuos leidinius, 
Brazilijoje, galima užsiprenu 
meruoti pas. kun. P. Raga- 
žinską, arba sekmadieniais 
įsigyti prie bažnyčios Zelinoj.

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 Nr. 93 sustojimo vietos

Uliilhilhilliilhilhilliilliilliilliilliilliilhilliilliilliilli:lliilhilliilliilhillKlliilliilhilli!lliilliHliilliilliilliilli:iliilliilhiliiilliiliiiiliiii!niiiHlliilliilliilliilli

Kas nori pirkti MEZGIMO MASINAS
rėtilineas, 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»

■ ■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■aaaa BaBaBBBBBBaBBBBBBBaaBBBBB ■■■■■■■■■■»■■■■■

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

■ «■■•■■■•■■■•■■«««■B M ■
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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!!!
įvairių rūšių batai — vyrams, moterims ir 

vaikams — fabriko kainomis, 
LIETUVIAMS NUOLAIDA!...

ÀVi f JY i ; !'

MŪSŲ LIETUVA Pusi. 5

MADEIRAS DO BRASIL

EX»-NtA«AS tTM.
I IMPORTAÇÃO — EXPORTAÇÃO

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

Em Minas Gerais:

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

MMBiim4himmitnHttHn>dhHiitihitiiHiiiiiiiihuiiiHiiiiuUiiiiiiHiiiiiiiiiiui>iiHitiit!iiiiiiih4iidkHtHtiiiniiihiiiitiiiiMHihi(*tfniHttfi<miiibmHmmirtiiiHiiiiiifiiiiiiitiiiihrihU})miiiiiiiiiiiiiiiiiiihUHtnHUiiih>Ui*m«iiiifUii<iiitii

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.

IŠ FABRIKO TIESIAI VARTOTOJUI.

ÍNDDJTDIA IE COMEDCIO IDE
ÇAÍ.ÇADOJ A4ATELIDNIE LTDA.
KRAUTUVĖS: FABRIKAS IR RAŠTINĖ:

Rua São Caetano, 526 * Rua Javaés 719

Rua São Caetano, 510 São Paulo

HHWwwuw'wuruiiiiiiuiiiiiiniiiiiimimHiiiiwiiii<iiiiiiiuinii!tniin!iiiiiuiiiiiiuiuiiHiiuinHiiiiiiiiiiiiitiiii»iiiihiiiuiiiiiiiiiiiniinHiiitiiiiiiiiiiHiiiiiiiii]iiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiitiiiiuiiiiiiiiiuiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiim»

VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS

L I N D O Y A

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINTOJAI

II IRMÃO J CAIRIRIIIEIRII ltda,
Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, kurio puikų veikimą į žmo

gaus sveikatą jau visi yra vienbalsiai pripažinę. 
Pabandykite, įsitikinkite ir visados naudokite!

;RŪA DINO BUENO, 795 a 835 Caixa Postai 3967
TELEFONES: 51-4019 e 51-2223 SÃO PAULO
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LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

Pusi. 6

Rio de Janeiro LIETUVIAI, DALYVAUKIME VASA-
KALĖDŲ EGLUTĖ

Gerai pavykus vakaras — 
eglutė. Vakaro pradžioje ko
lonijos kapelionas kun. J. Ja- 
nilionis pašventino bendrą vai 
šių stalą ir sulaužė Kalėdinę 
plotkelę. Po to buvo sugiedo 
ta Kalėdinė giesmė ’ir valdy
bos atstovui V. Strimaičiui 
kviečiant, visi pradėjo vai
šintis susėdę už gražiai pa
puošto stalo. Bepuotaujant, 
kolonijos mažieji sulaukė :r 
Kalėdų Senio su dideliu krep 
šių dovanų. Visi mažieji (ne
žiūrint kad ir didieji pripuo
lė prie Kalėdų Senio maišo), 
padeklamavę, bei padainavę 
gavo savo dovanas.

Ta proga «Dainavos» valdy 
ba nuoširdžiai dėkoja aukas 
rinkusioms ponioms, pas bra 
žilus, p. U. Gaulienei, p-lei 
Tumąnytei ir p. O. Strimaitie 
nei, (reikia pastebėti kad yra 
žmonių kurie padeda savo pa 
siaukojimu, darbu). Už gra
žiai paruoštą stalą ir skonin
gus užkandžius, stalo šeimi
ninkėms: p. Petraitienei ir p. 
Saurusaitienei.

Taip pat valdyba dėkoja 
p. Dutkui už paaukotą mais
tą, Vladui Turčinskui už 5 
dėžes «Coca Cola», p. L. Ado 
mavičiui už gražią Eglutę bei 
p. B. Malaiškienei, kuri pa
siuvo Kalėdų Seniui rūbus ir 
jį vykusiai nugrimavo.

Bendrai valdyba yra labai 
dėkinga visiems prisidėju- 
siėmš darbu, daiktinėmis bei 
piniginėmis aukomis prie va
karo parengimo, jame daly
vavimo, bei jo pasisekimo.

«Dainavos» Valdyba

“DAINAVA4’ LIETUVOS 
GARBĖS SARGYBOJE
1950 m, gruodžio mėn. 20 

d. «A Noticia» laikraščio nu
meryje buvo užtikta žinutė 
su fotografija ir pavarde Ja
nis Dravenick — lituano, kai 
po rusų šnipas ir tt.

Aišku, tokia piliulė buvo 
per karti ir «Dainavos» pir
mininkas Jonas Malaiška įtei
kė protesto raštą minėtam 
laikraščio redaktoriui, kad 
minimas pilietis tai nėra joks 
lietuvis ir prašoma tą klaidą 
atitaisyti.

«A Noticia» netik kad klai
dos neatitaisė, bet dar sausio 
3 d. buvo įdėta brolių Henry 
ir Mike Friedma fotografijos 
su prierašu, kad tai esą lietu 
viai, kurie pasinaudodami bra 
žilų sentimentais, išeikvojo 
Aklųjų Instituto dideles su
mas pinigų. Ta žinutė dar til 
po «O Globo» laikraštyje. Vėl 
buvo parašytas atitinkamas 
protesto raštas minėtiems laik 
raščiams, su paaiškinimu, dėl 
minėtų «lietuvių» tautybės. 
Ir šį penktadienį, sausio 4 d. 
vakare, per radio «Globo» 
buvo 3 kartus pakartotas ati
taisymas, dėl minėtų asmenų 
tautybės nelietuviškumo.

— Sausio mėn. 21 d, 3 vai. 
po piet, Rua Lituania 67, šau 
kiamas vyrs. skautų «Xavan- 
tes» sueiga. Dalyvavimas bū
tinas.

RIO 16 MINĖJIME
Anapus geležinės uždangos 

pasilikusieji mūsų broliai ir 
seserys savo gyvybėmis ir 
krauju skina į laisvę kelius. 
Trisdešimts penki tūkstančiai 
rinktinio jaunimo, savo mirti
mi nelygioj kovoj su okupan
tu liudija savo ištikimybę Lie 
tuvai, kartu žvelgia į mus, 
laisvame pasaulyje gyvenan
čius, ką esame padarę ir ką 
darome Lietuvos išlaisvinimui

Mūsų pirmoji pareiga yra 
belsti į pasaulio sąžinę, kad 
atitaisytų Lietuvai padarytą 
skriaudą. Turint tai dėmesyje, 
šiais metais S. Paulo lietuvių 
organizacijų pirmininkai nu
tarė Vasario 16 minėjiman 
kviesti vietinės vyriausybės 
atstovus bei politikus, konsu- 
larinį korpusą, žurra istus. 
Neturint nuosavų didesnių ir 
tinkamų patalpų išnuomuota 
S. Paulo Konservatorijos salė 
Av. São João, 269 (prieš di
džiuosius pašto rūmus).

Oficialioje dalyje prakalbos

• Vasario 16 d. sueina 15 
metų, kai buvo pašventinta 
pirmoji Pietų Amerikoje lie
tuvių bažnyčia, Sao Paulo 
mieste, Vila Zelinoje. Mūsų 
kolonijos gyvenimo reikšmin 
gas jubiliejus.

Buvusio bažnyčios statybos 
komiteto nariai yra kviečia
mi užeiti klebonijon, kad bū
tų galima surukti istorinė 
medžiaga apie bažnvčios sta 
tybą. Taip pat turintieji iš 
anų metų kokių nors šventi
nimo iškilmių nutraukų, foto 
grafijų, prašomi jas paskoliu 
ti. Jos bus panaudotos klišių 
padarymui ir grąžintos.

• Motiejaus Tamaliūno n i 
ciatyva yra organizuojamas 
lietuviškas orkestras, kuriam 
vadovauti sutiko muz. A. Am 
brozaitis.

Suinteresuotieji prašomi 
kreiptis į Mot. Tamaliūną, A. 
Ambrozaitį ir «M.L.» Redak
cijoje.

IPIUKMIIIKAjT
Grandiozinis^piknikas į San 

tos, kurį organizuoja «Aleg
ria» jaunimas, įvyks vasario 
mėn. 25 d.

Bus specialūs autobusai, 
kurie iš Vila Zelinos São Jo
se aikštės išvyks 5 vai. ryto.

Suinteresuotieji ekskursija 
prašomi iš anksto nusipirkti 
bilietus, kuriuos galima įsi
gyti pas «Alegrijos» narius, 
ir «Mūsų Lietuvos» Redakci
joje.

Kaina 50 kruzeirų.

MĖSINĖ (Aęougne)

Parsiduoda gerai įrengta, 
su didelę freguezija ir geroj 
vietoj mėsinė (aęougue) Vila 
Zelinoje. Yra gyvenamas bu
tas. Darosi kontraktas ir 
daugeliui metų. Nuoma pigi. 
Teirautis Av. Zelina, 479 - Vi
la Zelina. — São Paulo 

bus lietuvių ir portugalų kal
bomis. Kalbėtojais yra pakvies 
ti: «Musų Lietuvos» atsakoma 
sis redaktorius prof. José Fer 
reira Carrato kalbės portu
gališkai ir Jonas Antanaitis - 
lietuviškai. Taip pat sveikins 
ir iš garbės prezidiuman pa
kviestų svečių.

Meninėje programoje daly 
vaus dainininkai: K. Ambroze 
vičius, V. Laurinaitis, O. Ži- 
bienė ir J. Joteikaitė. Klarne 
tu pagros A. Ambrozaitis. Ben 
druomenės choras, vadovau
jant maestrui A. Ambrozaičiui 
padainuos kelias įdomias dai 
nas.

Kadangi Vasario 16 šiais 
metais yra penktadienį, darbo 
dieną, minėjimas nukeliamas 
į sekantį sekmadienį, vasario 
18 d. 15 vai..

Vila Zelinos lietuvių bažny 
čioje 18 vasario, 11 vai. bus 
pamaldos už Lietuvą į kurias 
vra kviečiami São Paulyje 
gyveną lietuviai.

• Praeito šeštadienio, sau
sio mėn. 13 d. vakare pas p. 
Steponaičius, Al. Barão Rio 
Branco, 897, įvyko linksmos 
vaišės ir jaunimo pasilinksmi 
nimas.

Vakaras buvo praleistas 
gražiai skambančiomis daino 
mis ir linksmais šokiais.

P.p. Steponaičiams už vai
šes svečiai dėkoja.

J. M.

"MusH Lietuvos" 
Prenumeratoriai:

Garbės prenumeratoriai: 
Balys Adamavičius CTS300,00
Konstantas Uckus 300,00
Prenumeratoriai ir rėmėjai: 

Stasys Žutautas Cr$200,00 
Juozapas Vaičiūnas 200,00 
Maria Slauta 200,00
Anicetas Vikonis 150,00 
Vincas Kuseliauskas 150,00 
Petras Brasas 150.00
Jonas Aukštakalnis 100,00 
Augustinas Žemaitaitis 100,00 
Kazys Kaulinis 100,00
Kazys Musteikis 100,00 
Juozas Juodgudis 100,00 
ir prenumerata į Kanada 100,00 
Inž. Algirdas Idika auka 75,00 
Inž. Stasys Linkevičius 100,00 
Vincas Kukučionis 100,00
Juozas Seliokas 100,00 
Rev. Agostino Sabas 100,00 
Bal. Andriuškevičius 100,00 
Povilas Dirsė 100,00

Prenumeratoriai:
Juozas Skurkevičius 75,00 
Inž. Zenonas Bačelis 75,00 
Marijonas Valeika 75,00 
Adomas Butavičius 75,00 
Ignas Slobšinskas 75,00 
Jurgis Malinauskas 75,00 
Jonas Ušeckas 75,00
Alfonsas Vidmantas 75,00 
Antanas Bražinskas 75,00 
Vladas Svolkinas 75,00 
Stasys Vancevičius 75,00 
Antanas Praibus 75,00
Monika Černiauskiene 75,00 
Antanas Juočys 75.00
Vladas Zaluba 75.00

BARAS IR KRAUTUVĖ 
«ALGIRDAS»

Š. m. sausio mėn. 13 dieną 
įvyko naujo baro ir krautu- 
tuvės «Algirdas» įkurtuvės, 
p. Algirdas Gurauskas, prieš 
tris metus atvykęs j Braziliją 
po ilgų pastangų ir seno pa
siryžimo vedinas atidarė sa
vo vardo krautuvę Ipifango- 
je, Rua Costa Aguiar Nr. 214 
Į įkurtuvių ir pašventinimo iš 
kilmes susirinko nemažas bi
čiulių būrelis, kuris palinkėjo 
naujajam komersantui geros 
sekinės.

p. A. Gurauskas nuo pat 
pradžių S. Paulyje dirbo ir 
dar tebedirba vienoje anglų 
firmoje kaipo buhalteris — 
revizorius.

Namuose kartu su žmona 
augina 2 smarkius sūnus, kar 
tu gyvena ir p. Gurausko mo 
tina. Pradėti naują prekybą 
p. Gurauskui daug radėjo jo 
pusbrolis p. Boris Černoruc- 
ki, jau nuo seniau Brazilijoje 
gyvenąs.
• Magihj šeima kviečia gi
mines ir pažįstamus ateinan
tį antradienį, sausio 23 d. 7 
vai. atvykti į metines egze
kvijas už a.a. Ievos Magilie- 
nės vėlę, Vila Zelinos bažny 
čioje.
• Chemikas prof. A Stonis, 
gyvenąs São Paulyje, yra pa 
daręs vertingą išradimą teks 
tilės išdirbimo srityje.

Dėmesio!
Spaustuvei reikalingas ber 

niukas. Kreiptis darbo valan 
domis nuo 8 iki 18 vai. adresu 
Av. Zelina 706.

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.)

PAIEŠKO
Vytautas PETRONIS paieš

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

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.

MirgOSTpr
Vokiečių laikraštyje nese

nai pasirodė toks skelbimas: 
«Naujų Metų išvakarėse su 
šiuo pasauliu atsiskyrė mūsų 
mylima motina ir senelė L. 
K. batsiuvio našlė. 81 m. am
žiaus. —- Dėkingi vaikai.

Jeigu užsienietis iššaukia 
Rumunijos telefono centrinę, 
norėdamas užregistruoti pasi 
kalbėjimą, jis išgirsta: «Togy 
vuoja rumunų liaudies resoub 
lika! Kokį numerį pageidau
jate?

Žydė savo sūnų lietuviškai 
išmokė. Cambridge, Mass., 
gyvenanti Emily Freeman iš 
Lietuvos į Ameriką yra atvy
kusi prieš pirmąjį" pasaulinį 
karą. Ji ne tik nepamiršo lie 
tuvių kalbos, bet ir savo sūnų 
išmokė lietuviškai kalbėti. 
“Nesu Lietuvoj buvęs, tačiau 
mano mama apie Lietuvą man 
visą laiką daug pasakoja. 
Kaip aš galiu savo tėvų kraš 
to kalbos nemokėti ir to kraš 
to nepažinti?”, pareiškęs jau
nas Charles Freeman.

Nesenai mirė amerikietis 
Thomas J. Williams, civilinio 
karo veteranas, sulaukęs 1C8 
m. amžiaus. Frieš 80 metų 
gydytojai jau jam buvo kons 
tatavę mirtį nuo kare gautų 
žaizdų.

Advokatas sėdėjo savo biu 
re. Įėjusi jauna moteris pa
reiškė norinti išsiskirti su sa 
vo vyru.

— Dėl ko?
— Aš tikiu, jis yra man ne 

ištikimas.
— Iš ko sprendžiat?
— O, Aš netikiu, kad jis 

yra mano vaiko tėvas.

Laikrodininkas Quay 1949 
metų rugsėjo mėn. 9 d. padė
jo laiko bombą į lėktuvą, ku
riuo skrido 22 ašmenys ir 
Quay žmona Rita. Nusikaltė
lis laikrodininkas tuo būdu 
norėjo gauti draudimo premi 
ją už savo žmonos gyvybę. 
Lėktuvas nukrito, ir visi ke
leiviai žuvo. Kanados teismas 
nuteisė Quay miriop už nusi
kaltimą, galbūt be pavyzdžio 
nusikaltimų istorijoje. Mirties 
sprendimas pakariant buvo 
įvykdytos Bordeaux kalėjime 
Kanadoje.

Vengras kompozitorius pa
rašė dainą ir užvardino «Jū
sų bučkis man nuodai». Ko
munistams nepatiko. girdi, 
toks pavadinimas esąs vaka
rietiškas. Vargšas kompozito 
rius turėjęs rašyti viešą alsi 
prašymą, atgailauti už klai
das. Po to jis savo dainą už 
vardino «Mes abu dirbame 
prie staklių dėl didelies atei 
ties».

Jeigu jūs norėsite supažin- 
dyti savo draugą su 18-kos 
metų mergaite, ji pirmiausia 
paklaus: «Kaip jis atrodo, ar 
gražus?» 22-jų metų moteris 
paklaus: «Kas jis toks, ar įdo 
mus?» 27 nių metų gražuolė 
norės sužinoti «Ką jis turi, 
ar ir automobilį?» 35-kh| me
tų panelė sušuks: «Kur jis 
yra!?»
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