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B^asaisii© lietuvių šBentS*rucmenés gwi>úíils
1. PLB yra ne draugija, bet tautinė bendruon erė. Į
draugijų rašosi nariu, kas nori. Į tautinę bend uomerę gi
priklauso kiekvienas lietuvis, nepaisant, kur jis gimė ir
kada gimė, nori būti bendruomenės nariu ar nenori, kalba
lietuviškai ar nebekalba, naudingas bendruomenei ar ža
lingas, bendruomenės garbė ar gėda, tik šį pasaulį išvy
dęs ir jau lipa į karstą. Bendruomenės pavyzdys — Lietu
vos vaisčius ar p rapija. Kaip parapijos narys — kiekvie
nas krikštytas krikščionis, kaip valsčiaus narys kiekvie
nas valsčiaus ribose gyvenąs Lietuvos pilietis — ar jis
katalikas ar evangelikas, ar jis jaunas ar senas, ar jis
dvarininkas < r ubagas; taip PLB narys yra kiekvienas
žmogus, kieno gyslose teka lietuviškasis kraujas, kas yra
lietuviškos kilmės, nors ir nematęs Lietuvos ir nenorįs jos
matyti.
PLB apima visus lietuvius, wdél ji yra visuotinė. Ka
dangi ji yra visuotinė, ji yra vienatinė šioj srityje. Tauti
nė Bendruomenė negali skirstytis pagal kraštą, kilmę, re
ligiją, lytį ir tt. Gali būti katalikų bendruomenė, evangeli
kų bendruomenė, profesinė bendruomenė ir tt. Bet tai bus
specifinių uždavinių bendruomenės. Tautinė bendruomenė
yra tik viena, kaip yra viena lietuvybė, Tautos bendruo^
menė apima visus specifinių tos tautos bendruomenių na
rius. Tiek vilniškių, tiek kauniškių, tiek suvalkiečių, tiek
klaipėdiečių lietuvybė yra ta pati. Todėl yra neieistina
lietuvių tautinę bendruomenę rūšiuoti pagal lietuvių kil
mės vietą. Nėra Mažosios Lietuvos lietuvybės, D. Lietuvos
lietuvybės, J. Amerikos V., D. Britanijos lietuvybės ir tt.
Viena lietuvybė yra, viena yra lietuvių tautinė bendruo
menė, vieni yra visuotiaiai bendruomenės organai.
2. PLB yra tokia, kokia yra pati lietuviškoji visuo
menė. Be ko kita ji yra lietuviška ir demokratiška. Tad
ir jos organai turi būti lietuviški ir demokratiški, demo
kratiški savo esme, savo struktūra ir savo metodais. Ka
dangi PLB yra lietuviška, tai ji turi visą lietuviškojo gyvenymo struktūrinį įvairumą, kuris reiškėsi Lietuvoj ir
kuris išeivijoje bei tremtyje reiškiasi. Kadangi PLB orga
nai yra demokratiški savo esme, bet ir savo metodais, to
dėl jie nekovoja su tuo struktūriniu įvairumu ir nestabdo
tų reiškinių, kurie jos vadovybei gal; nepatikti, bet kurie
patinka jos nariams ar jų daliai ir yra Lietuvai ir lietu
vių tautai naudingi ar bent nežalingi. PLB organai remia
kiekvieną gerą lietuvišką iniciatyvą, ar ji eitų iš katali
kų ar iš evangelikų, ar iš liaudininkų ar kitų lietuviškų
organizacijų ar asmenų. Juo ta iniciatyva gyvesnė, juo
stipresnę atsparą ir didesnio realaus svorio turi tautinėje
bendruomenėje, juo ji daugiau remtina iš PLB organų pu
sės. Bet tai nepaneigia teisės gyventi ir gauti proporcionalinės paramos aktingoms mažumoms.
PLB organų vadovybės dėl minėtų priežasčių neguli
reikštis savo partinėmis tendencijomis nei diktatūriniais
polinkiais. Jos gali būti partinių nuotaikų ir nusistatymų,
bet PLB veikloj gili būti tik lietuviškos ir demokratiškos
savo turiniu ir metodais.
3. PLB organai negali pasidaryti tos ar kitas partijos
ekspozitūra. Partijos su savo partiniais tikslais PLB orga
nuose neturi darbo. PLB tikslas - lietuvybė. Lietuvybė
yra bendras reikalas visoms lietuviškoms valstybinėms
partijoms. Nors vadovybėje ir būtų visokių partijų atstovų,
nes jos turi teisės dalyvauti PLB darbe, bet jie turės vie
ną kelią ir bendrą žodį savo bendram lietuviškam darbui
dirbti. Kas PLB organuose pamėgintų jos uždavinius siau
rinti ir vesti siaurą partinę politiką, PLB-nei kenksmingas.
Ne į PLB organų vadovybes paklius visų partijų žmonių,
bet dėl to PLB visuotinumas neigti nebūtų pagrindo. Par
tijoms reikštis galimybė pasiliks ta pati įsikūrus PLB, kaip
buvo ir prieš jos įsikūrimą. PLB organizacija yra antpartinė. Kas ateina j betkurią. PLB vadovybę, turi iškilti vir
šum savo partijos egoistinių reikalų.
(Iš Pasaulio Lietuvių Bendruomenės keliu)

BRAZILIJOS ŽINIOS
PCEZ. GETU UI O- VAPGAÍ
Sausio 31 d. naujasis Bra
zilijos prezidentas Dr. Getulio Vargas perėmė Brazilijos
valdžią. Naujojo prezidento
įvedimas buvo atliktas su di
delėmis iškilmėmis. Iš dauge

lio užsienio kraštų atvyko
specialios delegacijos daly
vauti šiose iškilmėse. O Rio
de Janeiro uoste buvo daug
karo laivų, kurie taipgi daly
vavo šiose iškilmėse. Iš JAV

atplaukė kreiseris « Albany»,
iš Anglijos - «HMS Suberb»
ir fregata «HMS Bigburry», iš
Peru - «Temente Ferro» ir
«Teniente Palacios», iš Čilės
- «Presidente Pinto».
JAV delegacijai vadovavo

Nelson Rockfeller, kuris yra
Brazilijoj lankęsis ir žinomas
kaipo Brazilijos ir Amerikos
ekonominių santykių išplėti
mo veikėjas. Be Amerikos
kraštų taipgi daugelis Euro
pos valstybių prisiuntė savo
delegacijas į šias iškilmės.

Prez. Getulio Vargas politika
Kokia bus prez. G. Vargas
politika matyti iš p- saky’os
kalbos perimant prezidento
pareigas ir iš suteikto žurna
listams pasikalbėjimo,
Savo kalboje jis stipriai pa
brėžė, kad jis nesusirifa su
jokia partija. Bu^o Jšr nktas
visos tautos.
Vyriausybę sudarė iš įvai
rių politinių partijų atstovų.
Darbiečiais ir progresistais
negalėjo pasitenkinti, nes jie
parlamente ir senate sudaro
tik trečdalį atstovų.
Naujame ministerių kabine
te, São Paulo valstijai tenka
dvi ministerijos: finansų ir
susisiekimo bei Banco do Bra
zil vadovybė. Finansų ministeriu pakviestas Horacio La
ter, (jo tėvas, žydas, yra ki
lęs,. jš Lietuvos, Želvos mieą- w

telio), susisiekimo - inž. Sou
za Lima ir Banco do Brasil
valdytoju - industrialas Ricar
do Jefet.
Pirmas prezidento rūpestis
būsiąs atpiginti pragyvenimą
ir bendrai pagerinti gyveni
mo sąlygas. Užsienio politiko
je, su Amerika jau yra nu
sistovėję draugiški ryšiai ir
jokių pakeitimų nenumatoma.
Seks sena, tradicinė politika
ir su kitomis kaimyninėmis
valstybėmis.
JAV spauda apie prez. G.
Vargas atsiliepia labai palan
kiai. Jį laiko gabiausiu pietų
Amerikos politiku ir admi
nistratoriumi. Tarp kitko už
sienio laikraščiai pastebi, kad
nauja vyriausybė eis socializacijos keliu, panašiai, kaip
Švedijoje.

0J.R1O-NITEROI TUNELIS

Nauju S. Paulo prefeitu’pa
kviestas Armando de Arru
da Pėreira.
Naujasis gubernatorius be
pasigailėjimo kovos su «bišio» lošimu, kol jis bus su
tvarkytas įstatymais. Daug
dėmesio kreips į žemės ūkį
ir valstijos elektrifikaciją.

Iš Rio pranešama, kad rau
j; sis Rio de Janeiro guber
natorius Amarai Peixoto yra
pareiškęs spaudos atstovams,
kad vienas iš jo svarbiausių
jų uždavinių būsiąs pravesti
ti neų tarp Rio ir Ninteroi
m esto dalies. Tas planas jau
daugelį metų yra Rio de Ja
neiro gyventojų svajonė.
S. PAULO GUBERNATORIUS
Naujasis São Paulo guber
natorius Lucas Nogueira Gar
sez sausio 31 d. perėmė val
džią. Sekretariatą sudarė iš
visai naujų žmonių, parinktų
iš įvairių politinių grupių.

Kova sn Gripu
Padaugėjo gripu susirgimų
skaičius ir São Paulo mieste.
Valstybės gubernatorius pa
reikalavo parlamentą paskir
ti Sveikatos Sekreiariatui 5
milijonus kruzeirų kovai prieš
besiplečiančio gripo epidemi
jos pavojų.

KORĖJOS KARAS
Korėjos karo vystimosi ei
goje bene svarbiausias praei
tos savaitės įvykis yra diplo
matijos srityje UNO 44 vals
tybių priimtoji rezoliucija, ku
ri pasmerkia Kiniją kaip užpuolikę prieš Korėją ir prieš
pačią UNO. Tos rezoliucijos
priėmimas be abejonės turės
svarbių pasekmių Korėjos ka
ro ateičiai.
JAV jau daugiau kaip sa
vaitė laiko buvo patiekusios
šios rezoliucijos projektą UNO
politinių reikalų komisijai,
ket pagaliau sausio 31 d. pa
siekė savo tikslą - rezoliuci
ja buvo nubalsuota. Nežiūrint
visų Sovietų Sąjungos šio
klausimo nutęsimo bandymų,
nežiūrint Anglijos neigiamo
nusistatymo prieš šį sprendi
mą ir nežiūrint Azijos valsty
bių bloko priešakyje su Indi

IV METAI

ma — pasmerkta. Nors priim
toji rezoliucija ir nenumato,
kokių baudžiamųjų priemo
nių ir kada UNO turės imtis,
bet šis nutarimas dėlto ne
nustoja savo reikšmės, kadan
gi kaip tik dabar neišvengia
mai turės būti svarstomas
klausimas, kas daryti su Ki
nija.
Didžioji UNO valstybių char
ta arba konstitucija turi aiš
kius paragrafus, kurie reika
lauja bausti užpuoliką netgi
iki paskelbiant jam bendrą
karą, kad būtų atstatyta tei
sė ir sugrąžinta taika. Sunku
dar šiandien pasakyti, Ko
kios šios priemonės bus pa
naudotos artimiausioje atei
tyje. Anglija yra priešininkė
betkokių baudžiamųjų prieš
Kiniją, bet ji buvo priešinin
kė ir Kiniją pasmerkiančio
nutarimo, o galų gale balsa
vo už pasmerkimą. JAV šiuo
nutarimu yra įrodžiusios, kad
nepalenkiamai, nežiūrint visų
užsienio ir vidaus kritikų, žy
giuoja aiškiai užsibrėžtos po
litikos kriptimi, kurią galima
būtų pavadinti «tvirtos ran
kos politika». Ta kryptimi
yra vairuojama taipgi ir pati
UNO. Neklysime, turbūt, jei
manysime, kad šios politikos
tikslas yra atbaidyti būsimą
užpuoliką nuo puolamųjų žy
gių arba, jeigu toks užpuoli
mas įvyktų, tuojau ir griežtai
reaguoti prieš.
UNO padarytąjį žygį bever
tinant, negalime praeiti pro
šalį vieno įvykio, kuris nors
ir atskirai paėmus nebūtų la
bai svarbus, bet įsitempusių
santykių prieš Kiniją akyvaiz
doje suvaidino ypatingą vaid
menį, netgi net paskubinda
mas Kinijos pasmerkimo ak
tą. Būtent trumpai prieš UNO
nusprendimą Kinija puolė vie
ną nežymią salą Tazeyong,
kuri priklauso prie Formozos
ir yra Čankaišeko valdoma.
Pasinaudodami tuo, kad 7 jū
rų eskadra, kuri turi saugoti
Formozos sąsiaurį, yra užim
ta Korėjos vandenyse, raudo
nieji kiniečiai išlaipdino savo
kariuomenę minimoje saloje,
kur jau įstiprino savo prie
tiltį ir kaunasi su tos salos
kiniečių nacionalistų įgula.
Pačios Korėjos karo lau
kuose nebuvo pranešta jokių
svarbesnių įvykių.

ja dėtų priešingų pastangų,
Kinija buvo pastatyta prieš
pasaulio teismą ir daugiau
negu reikalinga balsų daugu
lĮĮiilliilhilliilliilliilliilliilliilhilliilliilliilliilliithilliiIlHliiilliilliilliilliilliilliilhilliilliilliilliilliilliilhiIluniilliilliilliilliilliilliillilllillhilliilliilliilliilliĮni

AVENIDA ZELINA, 749 — VILA ZELINA — S. PAULO
Aberturas de firmas
Encerramentos de firmas
Transferencias de firmas
Contratos na Junta Comercial
Distratos na Junta Comercial
Escritas Fiscais
Escritas Comerciais

Contratos de locação
Cartas de Fiança
Requerimentos
Balanços
Alvards diversos
Seguros de Fogo e
,,
acidentes
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STASYS YLA

LIETUVIŠKASIS KRYŽIUS
PRIE Naručio ežero stovi
lietuviškasis kryžius. Tai ri
ba ženklinanti, kad čia lietu
vių gyvenama. Seniau, kai
Lietuva buvo po rusais, iš šio
kryžiaus pravažiuojantieji at
pažindavo, kur baigiasi mūsų
žemė ir prasideda Rusija. To
kių kryžių neturi joks kraš
tas: nei Latvija, nei Lenkija,
nei Prūsija, o Rusija iš viso
jų neturėjo. Tik musų Tėvy
nė pasidarė kryžių žemė, —
gražiausių visame pasaulyje.
Bėgdami nuo bolševikų lie
tuviai nespėjo pasiimti savų
jų kryžių. Tačiau tremtyje
jie dirbo juos tokius pat.
kaip Tėvynėje ir statėsi sto
vyklose, kabino bažnyčiose,
puošė jais laikinus savo bu
tus. Prasti žmonės ir žymus
dailininkai ėmėsi peilio ir dro
žinėjo mažus stalinius liau
dies kryžius, siuntė juos į vi
sus kraštus, kur buvo lietu
vių. Lietuviai negali gyventi
be savų kryžių, kur jie be
būtų. Net svetimtaučiai pirko
juos ir didžiavosi, kaip di
džiausia dovana. Lietuviška
sis kryžius padovanotas da
bartiniam popiežiui Pijui XII,
padovanotas ir keletai pašau
lio kardinolų, keliolikai vys
kupų. daugeliui žymių gene
rolų ir aukštų valdininkų. Šian
dien nebe naujiena mūsų kry
žiu rasti bet kuriame pasau
lio krašte pas svetimtautį žino
gų. Tų kryžių daug liks Vo
kietijoje, Austrijoje; jie sto
vės aikštėse, kybos bažnyčio
se, kur lietuviai meldėsi ir
primins mūsų tremtį ir didį
mūsų tikėjimą į «kryžių, kurs
gyvatą žadėjo».

Lietuviškas kryžius São
Paulyje, pastatytas pirmųjųlietuviškų misijų atminimui
1949 m. liepos mėn. 24 d. Vi
la Zelinos, lietuvių parapijos
šventoriuje.
Kryžių paaukojo broliai Juo
zas ir Jurgis Matelioniai, sa
vo mirusio brolio Serapino
atminčiai.

žadėjau Dievui, bet neturė
jau iš ko: viskas tau buvo rei
kalinga. Sūnau, jei aš mirčiau
nepastačiusi kryžiaus, tu už
mane...
Stato ir dabar lietuvis kry
žiu: iš Tėvynės ilgesio, iš mei
lės tam sodyboj paliktajam
Rūpintojėliui. Stato jis, nes
tiki į Dievą, mūsų tėvų Vieš
patį. Stato, nes be jo negali
gyventi!
Kryžius pasako visiems,
kas mes esame, kaip tas prie
Naručio uežero pastatytasis
pasakydavo, kur mūsų žemė.
Į mūsų namus ateis kitatau
čiai, sužinos iš kryžiaus, jog
mes lietuviai. O jeigu jie
klaus, ką jie reiškia, papasa
kosime tas 20 metų trukusias
kovas su caro rusais, drauda
siais mums juos statyti savo
žemėje. Jie rovė iš pakelių
kryžių dienomis, o mūsų tė
vai naktimis jį per naują sta
tė. Rusai įsitikino, kad mūsų
tikėjimo neišraus ir atšaukė
draudimą statyti kryžius. Ta
čiau jie provoslavino ir rusi
no mūsų tautą ir toliau. Reli
ginę kovą lietuviai tęsė 80
metų, ir ši kova išnešė ant
savo pečių tautinius mūsų
reikalus. Net «Aušros» laiku
ir vėliau, kai išaugo tautinis
susipratimas, religiniai kovos
ginklai prieš rusifikaciją vis
dar buvo stipriausi tautos ma
sėse...
Mes papasakosime kitatau
čiams apie dabar Tėvynėje
vykstančią žūtbūtinė kovą su
bolševizmu. Religija bolševi
kams yra opiumas, nes ji per
daug suaugusi su mūsų tau
tos dvasia. Viską jie galėjo
paimti į savo rankas: valsty
bes aparatą, mokyklas, orga
nizacijas, spaudą ir radiją, bet
bažnyčioje slypinčio tautinio
mūsų charakterio-jie nepajė
gė sunaikinti. Jis ten per gi
liai buvo paslėptas. Dėl to jie
ir nukreipė visus ginklus prieš
religiją ir bažnyčias. Beveik
visus vyskupus ir pusę kuni
gų jie areštavo, į Sibirą iš
siuntė, religijos mokymą ir
bažnytines santuokas uždrau
dė, maldos namus uždarė ar
ba nepakeliamais mokesčiais
apdėjo. «Bolševikai viską ga
li su mumis padaryti», kalbė
jo bu v Lietuvos ministeris
pirmininkas, Ernestas Galva
nauskas 1941 m. Berlyne,
«bet kol dar laikosi religija,
bažnyčios ir kunigai, mūsų
tauta nebus sunaikinta». Taip,
tada jie šito nepajėgė pada
ryti: nepajėgė sukliudyti, kad
bažnyčios nebūtų pripildytos,
kad jose nebūtų giedamos
tautinės religinės giesmės,
sakomi atviri ir drąsūs pa
mokslai. Tautos gyvybė stip
riai ruseno po bažnyčių skilau
tais» Tačiau dabar nadėt's na
sikeitė, nes Bažnyčia baigia
ma sunaikinti... Kova, tiesa,
yra tęsiama ir toliau ir ši ko
va taip pat surišta su religi
ja. Partizanų sąjūdis, kaip
tvirtino vienas nesenai iš Lie
tuvos atėjęs žmogus, yra be
veik religinis sąjūdis. Partiza
nu gali būti tiktai tikintis lie
tuvis. Kas vakaras partizanai
kalba rožančių; ju tarpe yra
nemaža kunigų. Ir jų giesmės
žodžiai kalba apie gilų tikė
jimą:

Kodėl lietuviai stato kry
žius? Vienas jaunas rašytojas,
Pranas Razminas, rašo: «Tė
vas stato kryžių kaip padėką
Dievui kad sūnus grįžo svei
kas iš karo: žmona vykdo pa
žadą, kad jos vyras nežuvo.
O neduok Dieve, pažado ne
ištesėti! Todėl motina kalba
savo sūnui:
Dievas neapleidžia smilgos
• —• Kai tu buvai mažas, sun
palaužtos
ki liga mums tave išplėšti no Ir benamio paukščio ištikto
rėjo. Prašiau Dievą ir jis grą
audros,
žino tau sveikatą. Dabar tu Neapleis ir mūsų tėviškės mie
užaugai, mokslus išėjai. Pri
los —

Čia Marijos žemė ir vaikai
mes jos.
Dideli lietuvių būriai pasi
traukė į Vakarus, o dabar jie
iškeliauja į įvairius kraštus.
Viską jie prarado, tačiau dar
turi didžiausią jėgą - tikėji
mą. Štai, 1949 m. rugsėjo mėn.
27 d. Belgijoje Liežo mieste
įvyko masinės eitynės gatvė
mis ir joms vadovavo pats
miesto burmistras. Iš kviestų
užsieniečių pasirodė tik lietu
viai. Lietuvaitės,' pasipuošu
sios tautiniais drabužiais, ne
šė gatvėmis prancūzų kalba
rašytą užrašą: «Krikščioniš
kas tikėjimas yra mūsų stip
rybė ištremtiems toli nuo Tė
vynės!».
Kad tikėjimas yra didžiau
sia lietuvių stiprybė, pastebė
jo ir ne vienas aukštas kita
tautis. Ir štai. Toronto kardi
nolas McGuigan, kalbėdamas
1947 m. vasario mėn. 16 d.
naujai į Kanadą atvykusioms
lietuviams, pasakė:
— Ir čia būdami nepamirš
kite Tėvynės Lietuvos, jos pa
pročių, jos kalbos ir ypač tė
vų tikėjimo. Patyrimas rodo,
kad tie iš seniau atvykę lie
tuviai, kurie liko ištikimi Lie
tavai, yra. kartu geri ir Kana
dos piliečiai. Ir priešingai,
kurie nelinki šiandien Lietu
vai laisvės (kardinolas turė
jo galvoj lietuvius komunis
tus — S. Y), tie nepasitenki
na ta laisve ir čionai... Nepa
mirškite savo močiutės išmo
kytos maldos ir tradicinio lie
tuvių religingumo...
Kardinolo žodžiuose slypi
neginčijama tiesa: tie. kurie
išsižada savo tėvų tikėjimo,
išsižada ir savo tautos. Dosto
jevskis šitai buvo pasakęs ry
sams: «Atejistas negali būti
rusas: atejistas tuoj pat liau
jasi būti rusu: kas nėra tik
rai tikintis, tas negali būti ru
Sâ-S ».
Kai kas gal pasakys: yra
mūsų tarpe netikinčių, kurie
vis dėlto yra geri lietuviai!
Bet ar jie visiški atejistai?
Ar jie netiki? Jie dar gyve
na tikėjimu, kuriuo juos mai
tino motina ir tėvas, jie dar
gyvai jaučia religija, gyven
dami tarp tikinčiųjų tautiečių.
Jeigu jie neišpildo.virų reli
gijos pareigų, jei kai kuo jie
netiki, tai vis dėlto jie dar
nėra praktiški atejistai. Bet
jeigu kartą jie tekiais pasi
darytų, nežinau, kas juos gi
liausiomis dvasios šaknimis
dar sietu su savąja tauta. Nė
ra netikinčiu tautu, o tik skir
tingai tikinčios. Mūsų tauta ti
ki ir meldžiasi kitaip, gieda
giesmes ir šventes švenčia ki
taip negu tie patys kitų kraš
tų krikščionys. Krikščionybė
suaugo su mūsų tautos dva
sios gelmėmis ir sukūrė sa
vitai tautiška dorinį charak
terį, nusnalvino tautinę mū
sų kultūrą. Atimk šiuos bruo
žus, ir mūsų kultūra daugiau
nebebus lietuviška.
(Iš Lietuva Brangi)
■i!! Prof. dr. Ramūnas Pap
lauskas ir šiemet dėsto Mon
trealio ir Octawos universite
tuose. Muo 1950 metų rudens
Ottawos universitete slavų
kalbas pradėjo dėstyti ir d r.
p. Ramūtienė - Paplauskienė.
Tai vieni pirmųjų mūsų tau
tiečių, gavusių Kanadoje moks
linį darbą.

1951 m. Vasario 3 d.

Lietuviai PAJAULYJE
:::! Čikagos miesto valdybo
je, Sanitary Districto pirmi
ninku išrinktas plačiai žino
mas lietuvis visuomenininkas
advokatas Antanas Olis. To
kio aukšto posto lietuvis pa
siekė pirmą kartą Chicagoje.
Panašių aukštų pareigų ir ki
tuose miestuose nėra pasie
kę.
Pažymėtina, kad nors A.
Olis yra jauniausias Sanitary
Eistricto narys, bet pirminin
ko pareigoms jis vienbalsiai
išrinktas.
Būdamas šiose pareigose
A. Olis neabejotinai sugebės
savo miesto gyventojams daug
gero padaryti. O taip pat ir
lietuviams bus didelė nauda
turint A. Olį tokiame žymia
me poste.
Lietuvių visuomenėje Anta
nas Olis jau seniai laikomas
didelėje pagarboje. Juk jis
yra ne tik Amerikos Lietuvių
Tarybos vicepirmininkas, bet
ir BALFo vicepirmininkas. O
taip pat A. Olis vadovauja
Amerikos Lietuvių Tautinei
Sąjungai, kurios yra neginčy
jamu autoritetu ir šios orga
nizacijos idėjinių pagrindų
kūrėju. A. Olio rūpesčiu bu
vo suorganizuotos lietuvių
meno parodos, taip pat jis
yra įkvėpėjas daugelio kitų
Amerikos plataus masto dar
bu.
A. Olį. šį postą jau užėmus
sveikino įvairių krypčių lie
tuvių spauda ir visuomeninės
organizacijos.
Kanadoje Toronte 19501951 akademiniais metais, auk
štojo mokslo institucijas lan
ko 17 mūsų tautiečių. Jie pa
siskirstę įvairiomis mokslo ša
komis šitaip: inžinerijos moks
lai - 6, humanitariniai moks
lai - 3, Meno Akademija - 3,
Karališkoji konservatorija ■
1, architektūra - 1, chemija 1, soc aliniai mokslai - 1, tei
šių mokslai 1.
Studijuojantieji lėšas moks
lui ir pragyvenimui užsidirba
patys: vasaros atostogų me
tu ir naktimis bei valando
mis tarp paskaitų. Studijuo
jančių materialinė būklė ap
verktina. Paaiškėjo, kad kai
kurie iš jų neturi iš ko pa
valgyti. Tas neigiamai atsilie
pia į studijų rezultatus. Ten
ka pasidžiaugti, iš kitos pu
sės, mūsų lietuviškosios vi
suomenės jaučiamu palankiu
nusistatymu akademinio jau
nimo s.ušelpimo atžvilgiu.

Čikagoje širdies priepuo
liu mirė žinomas Lietuvos uni
versitetų profesorius dr. Jo
nas Elvikis.
Dr. J. Pajaujis iš Ameri
kos persikėlė į tolimąją Alaską, kur profesoriauja Fair
banks universitete.

"« Žinomas lietuvis stipruo
lis - imtininkas Juozas Vinča
jau Amerikoje.
Čikagoje pirmasis Vinčos
pasirodymas įvyko pereitų
metų rugsėjo mėn. 6 d. Rain
bo arenoje. Po 6 min. ir 29
sek. Vinčos varžovas Bad
Boy Brown buvo nugalėtas.

!!!í Populiarus italų savait
raštis «L’Ora dell’Azione», ku
rį leidžia «Pro Deo» sąjūdis,
savo 42 nr. skiltyje, pavadin
toje, «Bažnyčia grandinėse»
patalpino straipsnį «Kataliky
bė Lietuvoje». Straipsnyje
sutrauktai duodama Lietuvos
bažnytinio gyvenimo apžval
ga bolševikinio rėžimo pries
paudoje, pradedant 1940 mt.
okupacija.
Italijos lietuviai pasiun
tė New Yorko gubernatoriui
Tomui Dewey padėkos laiš
ką už atvirą tiesos žodį, pa
sakytą Jungtinių Tautų atsto
vams priėmimo metu «Wal
dorf Astoria» viešbutyje, iš
keliant Sovietų vergijos žiau
ramus.
Nesenai yra gautas į 'šį
laišką atsakymas iš NewJYor
ko gubernatoriaus. Atsakyme
rašoma, kad gubernatorius la
bai įvertina šį lietuvių atsi
liepimą ir užtikrina savo drau
gišką palankumą lietuvių tau
tai.
:::: Bremeno vokiečių radio
vadovybei maloniai sutikus,
Lietuvos kariuomenės šven
tės proga, per Bremeno radi
ją buvo transliuojamas lietu
viškos muzikos koncertas.

:::: Vyrams, tarnavusiems len
kų kariuomenėje antrojo pa
saulinio karo metu, taikomos
specialios privilegijos imigra
cijai į Ameriką.- Lenkų ka
riuomenėje tarnavo ne mažas
skaičius lietuvių, kurių dalis
apsigyveno Anglijoje, o kiti
pareiškė noro atvykti apsigy
venti Amerikoje. BALFo pas
tangomis pavyko tokiems, iš
rūpinti garantijas ir, tikimasi
kad netrukus jie ir jų šeimos
atvyks į Ameriką.

!!!: Lietuvos Filharmonijos
mišriojo choro vedėjas komp. :::: Prieš kurį laiką iš Kini
Br. Budriūnas Detroite suor jos ir Mandžiurijos būrelis lie
tuvių tremtinių laikinai buvo
ganizavo didelį chorą.
apgyvendinti Filipinų salose,
Skulptorius Moneys, ga kur BALFas juos kiek galė
vęs stipendiją, atvyko į Pary damas šelpė ir rūpinosi. DaFilipinuose nebėra nei vieno
žiu gilinti žinių.
lietuvio, visi išemigravo.
Philadelphijos lietuviai
steigia teatrą, kuriam vesti iš PIRIEMIIJA
rinko valdybą.

K CHANUI J

■■■■ Muzikas Juozas Gaubas.
buvęs Vilniaus konservatori
jos vizedirektorius, atvyko į
JAV ir apsigyveno Dorehestery.

"" Vatikano radijas lapkri
čio 22 d. vakare, paminėjo
Lietuvos kariuomenės šven
tę. Programoje buvo duoda
mos lietuvių tautinės dainos
iš plokštelių kurias įdainavo
Argentinos lietuvių šv. Ceci
lijos choras, diriguojamas
Vaclovo Rymavičiaus, pianu
pritariant Andriui Kuprevičiui.
Buvo ir deklamacijos.

«Draugo« korespondentų
klubo iniciatyva, Čiurlionio
vardo ansamblis sutiko Čika
goje 1951 m. balandžio mėn.
29 d. operos rūmuose duoti
koncertą, kurio pelnas ski
riamas premijuoti geriausią
romaną.
Romanas turi būti parašy
tas mašinėle, nemažesnis kaip
200 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.
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Piety Amerikos Žaliavos
.

. ■ ■

•

y.:

Pietų Amerikos valstybėse
randasi visa eilė pramonei
reikalingų žaliavų. Tų žalia
vų išgavimas ir sunaudojimas
gamybos reikalams pasidarė
ypatingai labai svarbus, kai
Amerikos pramonė pradėjo
pilnu tempiii]>dirbti karo rei
kalams. O be to, kituose kraš
tuose esantieji tų pačių žalia
vų šaltiniai galėtų būti nu
kirsti, jeigu prasidėtų karo
veiksmai, jau nekalbant apie
tai, kad bet kokių medžiagų,
kurios būtų karo reikalams
svarbios, tiekimas iŠ Rusijos
ir jos dominuojamų kraštų
jau ir dabar beveik yra nu
trūkęs, pav. manganas iš Ru
sijos.
Visos pramonės žaliavos,
kurios reikalingos karo rei
kalams, dėl jų reikšmės dar
gi yra vadinamos strateginės
žaliavos .
Suprantamas dalykas, ko
kios svarbios įtakos pramo
nė dabar yra įgijusi moder
niško karo pasirengimams ir
paties karo vedimui. Visai
tat nenuostabu, jog JAV-bės
yra ypatingai susidomėjusios
pietų Amerikos strateginėmis
žaliavomis, kad galėtų jas pa
naudoti savo dabar pradėtos
karo produkcijos reikalams.
Šių metų kovo mėnesį
yra šaukiama Amerikos vals
tybių konferencija, kur vie
nas iš svarbiausiųjų numaty
tų svarstyti klausimų kaip
tik ir bus pietų Amerikos stra
tegintų žaliavų gamyba ir pa
skirstymas.
\
Kokios gi svarbiausios šios
žaliavos yra gaminamos šia
me žemyne? Bene svarbiau
sias iš spalvuotųjų metalų —
varis yra randamas Čilėje,
kur jo yra gana turtingi klo
dai. 1949 m. Čilė eksportavo
410.0P0 tonų vario rūdos ir
390.000 tonų gryno vario. Bo
Ii vijoje yra. didelės cino at
sargos. Cinas ateidavo iš Ma
lajų valstybių Azijoje, iš kur
jo parsigabenimas karo atve
jų gali būti sutrukdytas. Cin

*
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ko ir švino yra nemažos ka
syklos Bėru valstybėje, ku
rių reikšmė yra didelė, ka
dangi šių metalų yra stoka
Amerikos rinkose. Peru yra
be to didžiausias vanadiumo
gamintojas Vanadiumas yra
būtinai reikalingas aukštosios
kokybės plienu gamybai. Bra
zilijayra turtinga bok s i to klo
dais, iš kurių gaminamas aliu
minijus, be kurio negalima
epsieiti karo lėktuvų gamybo
je. Be to, Brazilija turi man
gano rūdos, kuri yra būtina
geležies gamyboje. 1849 m.
Brazilija iškasė 150.000 tonų
šio vertingo metalo, kurio
iki šiol didžiausias tiekėjas
Amerikos pramonėj yra bu
vusi pati Sovietų Sąjunga.
Vertingųjų plienu gamybai
reikalingas volframo metalas
yra randamas Bolivijoje.
Didžiausios pasaulio gele
žies rūdos atsargos randasi
Brazilijoje. Jų kiekis yra
skaičiuojamas iki 25 milijar
dų tonų. Venezuela taip pat
turi žymius geležies rūdos
kiekius. Vos prieš metus su
rasti Cerro Bolivar geležies
rūdos klodai pasižymi vos ne
visiškai chemiškai gryna ge
ležimi.
Argentina yra vienas iš svar
blausiųjų vilnų gamintojų.
1949 m. Argentina pagamino
230.000 tonų vilnos, kuri yra
taipgi svarbi strateginė ža
liava.
Pietų Amerikos valstybės
yra užėmusios svarbią vietą
naftos produktų gamyboje.
Venezuela 1949 m. pagamino
70 milijonų tonų naftos. Boli
vija ir Argentina jau pagami
na taipgi reikšmingus kie
kius šiojo svarbiausiojo ku
ro. Brazilijos naftos pramo
nė dar nėra išvystyta, nors
spėjama, kad Brazilijos naf
tos rezervai yra dideli, bet
iki šiol naftos šaltinių išnau
dojimas nėra toli pažengęs.
Pietų Amerikos kaučuko
(gumos) gamyba yra smar
kiai nukritusi. 1949 m. ji pa

— Giminių jis čia neturi, — tęsė toliau F.ed(24) ka. — Kiek man žinoma vienas jo brolis
gyvena Amerikoje, o jaunesnė sesuo ir ki
tas brolis Brazilijoje, rodos, São Paulo mieste. Tik
rai pasakyti negaliu.
— Kiek jūs turite jaunių savo rajone, kuriais
visu šimtu nuošimčiu galima būtų pasitikėti?
— Sąrašuose turime apie dvidešimt, bet iš
jų į aktyvistų — spartuolių eiles įtraukta tik de
šimts. Visi jie yra rusai - sentikiai. Jais tik ir ga
lima pasitikėti... — paaiškino Fedka
— Mokykloje, kur mokosi Barkaus brolis,
jaunių - pionierių ratelis veikia?
— Taip! Pionierių ratelis veikia . dar Agapo
suorganizuotas buvo...
— Kas yra pionierių pirmūnas?
— Mano brolis Vanka, — atsakė su pasidižiavimu Fedka, pakeldamas galvą.
— Gali jį čia pakviesti?
— Kodėl ne. Galiu! Aš tuoj paskambinsiu į
valsčių. Jis gyvena pas vaikomo pirmininką. Už
valandos bus čia. Dviračiu tuoj atlėks...
— Gerai! Dabar jūs eikit ir iškvieskit čia sa
vo brolį, - paliepė Kazarakis.
— Klausau! - atsakė Fedka ir apsisukęs
ant kulnų išėjo vykdyti paliepimą.
★

Atvykusis Fedkos brolis Vanka. buvo kokių
penkiolikos metų vaikėzas. Kazarakis jį smulkiai
išklausinėjęs, liepė sekti Barkaus brolį, taip, kad
tas nepastebėtų kad yra sekamas. Pastebėjus ką
nors įtartino - tuoj pranešti.
Kitą dieną, po pamokų, Algiukas eidamas na

H

siekė 27.000 tonų. Yra daro
mi žygiai pakelii šią gamy
bą.
Pietų Amerikos anglies at
sargos yra menkos, o ir pati
iškasama anglis yra žemos
vertės.

BRAZILIJOS GELEŽIES
EKSPORTAS

J IP A U ID A <•« «
Pasaulio Lietuvių mokslo,
literatūros, meno ir visuome
ninio gyvenimo mėnesinis žur
n al as

Iš Rio pranešama, kad Bra
zilija eksportuojanti geležį
štangomis į JAV. Tokiu bū
du Brazilija yra antrasis kraš
AII E) AII
tas po Čilės, kuris eksportuo
ja geležį.
AIDŲ prenumeratos kaina
Jau yra pasiųsta 11.200 to metams:
nų geležies į Ameriką ir ar
JAV-bėse ir Pietų Ameriko
timu laiku vėl turi būti pa je —- 5 dol.
siųsta 8 000 tonų.
Kanadoje — 5.50 dol. (kanadiški 6 dol.).
Kituose kraštuose — 6 dol.
Pav oj i n gas gai s r as
Atskiras numeris JAV —
50
c. kitur 55 c.
Šio mėn. 26 d. Santos uos
Admistracijos
Aidai,
te prie Barnabė salos nžside Kennebunk Port,adresas:
Maine
USA.
gė po Amerikos vėliava plan
kiąs tanklaivis «Cerro Gor
Brazilijoje užsisakyti gali
do», kuris savo tankuose tu
ma V. Zelinoj per kun. Pijų
tėjo apie 7.000 tonų benzino Ragažinską, Čaixa postai 4118.
ir alyvos.
, .;
Laivas iškraunant išliejo
nemažai benzino ant vandens,
Brangiausia dovana tėvų
kuris užsidegė, kai pro šalį savo
vaikams yra užprenume
praplaukė vienas uosto vilki ravimas
vienintelio pasaulyje
kas. Laivas pakliuvo tarp vaikų mėnesinio
žurnalo
grasinančių liepsnų ir užside
gė. Atvykę ugniagesiai gesi
no su pavojumi gyvybei ke
Eglutės
lias valandas užsidegusį lai
vą, kol pagaliau pavyko nu
Jaunučiai skaitydami «Eg
galėti gaisrą.
lutę»
geriau pramoks gražio
Nors laivas nuo. ugnies ge sios lietuvių
kalbos ir išmoks
rokai nukentėjo, bet tankuo mylėti Lietuvą.
se bees s benzinas buvo nuo
Redaguoja žinomas poetas,
usnies išsaugotas. Gaisras rašytojas
Bern. Brazdžionis.
Santos gyventojams sukėlė
daug susirūpinimo, kadangi
milžiniškas benzino kiekis,
gaisrui besiaučiant, galėjo už pasivėlavus atvykti ligoninės
sidegti ir sprogti, sukeldamas greitosios pagelbos automobi
tuo būdu neapskaičiuojamų liui, kurio ji paprašė savo
aukų ir nuostolių.
kaimynų išbėgusi į gatvę, ne
besulaukė kada ją išveš ir
čia pat ant gatvės šaligatvio,
Pagimdė ant gatvės
apsupta žmonių gimdė. Kai
Pereitą penktadienį Rio de kas iš esančių jai pagelbėjo
Janeire įvyko nepaprastas, ir tik gerokai vėliau buvo
bet kartu ir liūdnas įvykis. nuvežta su naujagimių į ligo
Viena neturtinga moteris, ninę.

mo, nenuėjo kaip paprastai į plytinę vedančiu ke
liu, bet priėjęs tiltą pasuko dešinėn taku pagal
upelį. Slėpdamasis už krūmų paskui jį sekė Van
ka. Jis selino užpakalyje gana atokiai, nepaleis
damas Algiuko iš akių.
Algiukas paėjęs porą kilometrų pagal upelį,
vėl pasuko dešinėn. Jis ėjo melioracijos griovio
kraštu, kuris buvo pravestas upelin iš nusausėtų
pelkių. Taip paėjęs apie penkioliką minučių, Al
giukas peršoko į kairiąją griovio pusę ir dingo
krūmokšniuose. Vanka, kad nepamestų Algiuko iš
akių pasileido bėgčiomis - jis buvo basas.
Vankai pavyko; jis vėl pamatė Algiuką, kaip
tas pasilenkęs netoli didelio ąžuolo, kažką paki
šo po akmeniu. Pataisęs eglaitės šakas, kuriomis
akmuo buvo pridengtas, Algiukas pasuko atgal.
Kad Algiukas jo nepastebėtų, Vanka krito
ant žemės ir atsigulė tarp viksvų, po karklynais.
Ir kada Algiukas grįždamas nuėjo taip toli, kad
negalėjo Vankos atgal atsisukęs pastebėti, tas at
sistojo, priėjo prie akmens, praskleidęs eglėšakius. pakišo ranką po akmeniu esantin įdubiman
ir ištraukė iš ten suvyniotą nedidelę dėžutę.
Jis vėl padėjo atgal paketėlį taip, kaip jis
buvo Algiuko padėtas, ir pataisė eglėšakius. kiek
palaukęs apsidairė ir pasileido bėgti Merkio upės
link.
Nepraslinkus valandai laiko, Vanka jau smul
kiai raportavo Kazarakiui apie pastebėtą reikalą.
— Sakai, pakptėlį palikai taip, kaip jis bu^vo padėtas?
klausė Kazarakis Vankos.
- Taip yra! Palikau taip, kaip jis buvo pa
dėtas. Gal negerai padariau? — patvirtinęs dar
paabejojo Vanka.
— Labai gerai! Taip ir reikėjo padaryti! Mo-

Leidžia Lietuvių Kultūros
Institutas.
Metams kaina 3.5 dol.
Adresas: Eglutė, P. O. Boxi
22. Montello Station, Broekton 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: Žvaigžoė, 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.

Spaudos kaina
Iš Rio pranešama, kad laik
raščių leidėjų sindikatas yra
nutaręs 'pakelti laikraščių
kainas iki vieno kruzeiro.
Kaipo priežastis yra nuro
doma pakilusi popierio ir ki
tų reikalingų medžiagų kaina.

lodec! — pagyrė Kazarakis. — Dabar še, išgerk,
už gerą tarnybą, — pasakė jis paduodamas Van
kai stiklinę vodkos.
Po to kazarakis pradaręs duris liepė budin
čiam enkavedistui pašaukti seržantą.
Seržantui atėjus Kazarakis kreipėsi į jį:
— Klausyk seržante, draugas Ivanas paro
dys kur partizanų ryšininkas paslėpė paketą. Jūs
paimsite keturis žmones, ginkluotus, granatomis ir
automatais. Išdėstysit juos taip, kad atėjęs pasi
imti paketo galėtų būti užpultas staiga, nenau
dojant ginklo. Jeigu jis net suspėtų pavartoti ginkklą ir iš mūsų pusės net aukų būtų, tas nesvarbu.
Vistiek jį turi pristatyti man gyvą. Supratai?
— Man jūsų įsakymas, drauge kapitone, vi
sai aiškus. Tačiau, leiskite padaryti vieną pasta
bą, — atsakė seržantas.
- - Sakyk!
— Keturi žmonės, man atrodo, bus per maža,
nes paketo pasiimti gali ateiti ir daugiau, nebūti
nai vienas.
— Gali pasiimti dar keletą vyrų. Jeigu atei
tų daugiau, tai vienas iš jų būtinai turės patekti
į mūsų rankas gyvas. Aišku?! — sutiko su ser
žanio išvedžiojimais Kazarakis. — Dabar jūs, drau
gas Ivanas, — tęsė jis toliau pasisukęs į Vanką,
eikite kartu su seržantu ir parodysit tą vietą, kur
yra paslėptas paketas... Eikite kiek galima pri
dengta vieta, kad jus kartais kas nors ,iš anksto
neiššaiškintų. Už valandos bus visiškai tamsu. Ga
lite tuojaus pasiruošti ir keliauti, — žiūrėdamas į
laikrodį paaiškino Kazarakis.
Seržantui išslapstyti savo sėbrus tankumyne
ir pasiruošti užpuolimui nebuvo sunku. Bet liko
dar vienas klausimas, kad šiąnakt pasiimti pake
to gali ir neateiti. Tada reikėtų laukti sekančias
naktis. Toks buvo Kazarakio įsakymas.
Tačiau, po poros valandų laukimo, nuo pel
kių pusės, takelyje pasigirdo tylūs žingsniai. Prie
ąžuolo sustojo tamsus šešėlis. Tas šešėlis pasto
vėjo, pasiklausė, o paskui žengęs porą žingsnių,
atsiklaupė prie akmens.
Tuo momentu iš visų pusių ant klūpančio
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įvertindamas latvių meno pa
rodėlę, k.-ipo vienintelę savo
turiningumu. Po to p. L Rudzitis skaitė trumpą paskai
tėlę .<Latvių kultūra laiko be
gyje» ir A. Skujine Rasa ilgą
referatą apie latviu rašytoją
Karlį Skalbą.
Toliau sekė deklamacijos
išpildytos Mėtos Laipinieces
ir Dzidros Adomsones. Latvių
mišrus choras išpildė keletą
dainų, solo padainavo Alek
sandras Glinskis ir pianu
skambino Rūta Kruze.

Laukų Ramunė

IDU l\A D N AVAILAl
Laukinės muzikos aiduos supas miestai,
O ir žmonės — tarytum vaiduokliai,
Atidavę tuštybei gausią duoklę,
Skuba karnavalo eisenas ištiesti...
Pilnos gatvės kaukių, ir salė kiekviena
Tiktai kaukių — be žmogaus, be sielos..,
Kai išblėsta naktis siutimo, aistros,
Pravirksta iš gėdos išaušus diena! - -

Šitą gražiai pavykusį lat
vių kultūros paminėjimą ata
tinkama kalba užbaigė Latvi
jos įgaliotas ministeris prie
Brazilijos vyriausybės p. dr.
P. Olinš, kuris ta proga ^bu
vo specialiai atvykęs iš Rio
de Janeiro.

— Argentinoje išeinantis di
džiausiąs ispanų kalba dien
raštis «La Prensa», dėl laik
raščių pardavėjų sindikato
streiko, atsisakymo jį parda
vinėti jau septinta diena ne
Sveikiname brolius latvius, pasirodo. Minėtas sindikatas
taip gražiai atstovaujančius yra vyriausybės rankose var
Baltijos tėvynę plačiame pa tojamas prieš dienraštį, uorė
saulyje ir linkime stiprėti vie damas sustabdyti jo leidimą.
Viso laisvojo pasaulio spau
nybėje, sėkmingai kovojant
da smerkia šį žygį.
už gimtinės laisvę.

Kinija — puolike

Toli šiaurėj žinau kitą karnavalą, - - Kur tiktai mintys laisvai tenuklysta...
Kur brolis tikro brolio nepažįsta,
Žmonės kaukes niekad nusiimt negali! - -

VISAME PASAULYJE
Italijos komunistai

Laukinė muzika visuos radiofonuos!
Ir pagal ją — naktų naktis čia šoktų!...
O ten... rankom surištom už grotų
Šaukiasi tiktai.. vandens ir... duonos

Italijos komunistų ptr ija per
gyvena didelį krizį, nes šio
mis dienomis iš partijos išsto
jo du parlamento atstovai,
Valdo Magnani ir Aldo Cucchi.
Visa eilė ir kitų žymių vei
kėjų ruošiasi apleisti partijos
gretas.
Humberto Musco, Beneven
to Tcomunistų federacijos <sek
retorius nesutinka su komu
nistų politika dėl krašto gyni
mo karo atveju. Jis yra už
mezgęs ryšius su minėtais
dviem parlamentarais.

Plaukia mintys link Sibiro... link Korėjos...
Čia lig apalpimo šoka per naktis!
O ten... vien aimanavimai ir mirtis...
Kur Lygybės, kur Laisvės idėjos?!

1951 m. São Paulo

UNO pasmerkė komunisti
nės Kinijos agresijos žygius
prieš Korėją ir ją paskelbė
Gubernatoriaus 'pranešimu užpuolike. Prieš balsavo Ru
esąs tai komunistų darbas. sija su visais savo satelitais
Tiltas griuvo apie 3 vai. ry ir Indija su Birmania, sudary
to, kada per jį važiavo veži darni vos 7 balsus. 8 valstybių
mai. Tiltas statytas 1949 m. atstovai susilaikė nuo balsa
ir reformuotas praėjusiais me vimo. 44 atstovai balsavo už
tais. Pastatymas atsiėjo 5 mi pasmerkimą.
lijonus dolerių.
Dieną anksčiau įvykę gaiš — Spėjama, kad komunisti
rai taip pat laikomi komunis nei Kinijai taikant numatytas
tų sabotažo veiksmais.
sankcijas, Čiankaišekui bus
duotas leidimas pradėti puo
— JAV valstybės gynėjas limą prieš komunistinę Kini
Me Grata davė Įsakymą suim ją. Kinijoje yra daug nacio
ti New Yorke daug komunis nalistų partizanų, kurie bū
tuojančių kiniečių. New Yor- sią apginkluoti amerikonų
ko kiniečių kolonija yra di ginklais.
dele dalimi komunistinė.

• í.; v. ‘

Latvių Kultūros Diena
28 d. sausio men’ š. m. Es
cola Caetano Campos patal
pose, São Paulyje, latvių ko
lonija suruošė savo tautos
meno parodėlę, paskaitas ir
muzikalinę programą.
Paroda užėmė visą salės
priemenę, kur buvo išdėliota
liaudies dirbiniai, juostos, au
diniai, raižiniai ir {deginimai
medyje. Buvo gana daug kny
gų, iliustruotų leidinių apie
Latviją ir nemaža meniškai
išleistos turistinės medžia
gos. Keletas paveikslų ant
sienų, latviškų popierinių ir
metalinių pinigų kolekcija, ir
latvių tremtyje pasklidimo

pasaulio žemėlapis gražiai re
prezentavo latvių sielos skri
dimą tautos meno sparnais,
ir tautinės gyvybės plasno
jimą.
Latvių tautos mene ir rank
darbiuose jaučiamas tas pat
nuoširdumas ir kūrybinis švel
numas, kurio pilnas ir lietu
vių menas. Visur matosi tie
patys raštai, derinimas ir mo
tyvai. Viskas labai gyva, ar
tima, broliška!...
Po parodos apžiūrėjimo,
Latvijos garbės konsulas S.
Paulyje, p. Gustav Štai, atida
rė meninę dalį, gražiai api
budindamas kultūros esmę, ir

metėsi iš krūmų iššokę enkavedistai. Užvirė žūt
būtinė kova, tarp užpultojo ir užpuolikų. Krito
šūvis. Vienas iš užpuolikų susigriebę» už rankos
keikdamasis atšoko atgal
Bet kitiems užpuolikams, naudojantis savo
fizinės jėgos persvara, pavyko užpultąjį nugalėti.
Užpultasis buvo partizanas Ginutis, senio Kerniaus
sūnėnas. Enkavedistai jį nugalėję užlaužė rankas
užpakalin, surišo ir nusivedė su savim. Paketėlį
iš po akmens ištraukęs pasiėmė neštis seržantas.
— Vasilji, tau smarkiai kliuvo? Gali pats ei
ti? — kiek paėjus paklausė seržantas.
— Delnas peršautas, aprišau nosine. Nieko
baisaus, — atsakė paklaustasis.
— Gerai, kad pilvan tau nepataikė, — paste
bėjo seržantas.
— Jis būtų ir daugiau šaudęs, jei aš nebū
čiau jam griebęs tiesiai už rankos, — paaiškino
tas.
— Nieko, jis paskui už viską atsiims. Pirma
jį turim pristatyti sveiką ir gyvą kapitonui
pri
dūrė seržantas.
☆
— Jeigu man pavyks pagauti nors vieną par
tizaną, tai aš sugebėsiu iš jo išspausti parodymą,
kokiu bud u galima būtų pagauti Lūšį, - galvojo
sau Kazarakis, pats vienas sėdėdamas prie rašo
mojo stalo, buvusios dvaro bibliotekos kambary
je. — Tada, be abejonės, ^ogamas įvertintų m-»ne
kitaip ir Petrovas už nesugebėjimą gautų per ke
purę. O NKVD vado vieta ne kam kitam, bet man
atitektų, — tęsė jis toliau savo išvedžiojimus..
Sieninis laikrodis išmušė dvyliktą valandą.
Buvo pusiaunaktis. Kieme pasigirdo žingsniai ir
kelių žmonių balsai.
— Turbūt sugrįžo?... — pamanė Kazarakis
atsistodamas.
Tuo tarpu pabeldė į duris.
— Įeikit! — pasakė jis.
Įėjo budintis enkavedistas ir pranešė, kad
sugrįžo seržantas su žmonėmis, atsi vesdami kartu
pagautąjį partizaną.
' J
— Puiku! Aš tuoj ateisiu. Tegul palaukia, —
paliepė Kazarakis, apsijuosdamas diržą.

pat paleistas laisvėn buvęs
generolas Hans Speidel.

— Milane viename fabrike — Peru sostinėje buvo už
susektas komunistų ginklų registruotas žemės drebėji
sandėlis. Suimti penki darbi mas.
ninkai, kurie prisipažino pri
klausą komunistų partijai.
-- Aukštasis Amerikos ko
misaras Vokietijai peržiūrė
— Prancūcijos komunistai jo kai kurių nuteistų vokie
vadovauja Vietminh sukilė čių karo nusikaltėliu bylas.
liams.
Vieniems sumažino baus
mes, kitu» išleido laisvėn. Iš
— Belgijos vyriausybė už laisvintųjų tarpe yra didžiau
draudė komunistams per ra sias Vokietijos plieno fabri
diją transliuoti politinio po kantas Alfred Krupp Von Bo
būdžio kalbas.
hlen und Halle, kuris buvo
nuteistas 12 metų kalėjimo.
Maip pat gražinti jo šeimai
konfiskuoti turtai.
Buvusiam aviacijos marša
Rytinėje dalyje, Qubeco
provincijoje, sausio mėn. 31 lui Erhard Milck pasmerktam
d. buvo susprogdintas Ponte iki gyvos galvos kalėti, baus
mė sumažinia 15 metų. Taip
Duplesis tiltas.

KANADOJE

Sargybinis kaukštelėjęs kulnimis apsisuko ir
dingo koridoriuje. Kazarakis, nulipęs žemyn, pa
šaukė seržantą ir nuėjo su juo tiesiog į dvaro
raštinę, kuri buvo apatiniame aukšte, kitame rū
mų gale.
s— Na, pasakyk man balandėli, kaip tap pa
vyko taip puikiai pagauti tą paukštį,-- kreipėsi
Kazarakis draugiškai į seržantą, išimdamas iš spin
tos butelį degtinės. — Imk, išgerk! — pridėjo jis
pripildamas pilną stiklinę. Seržantas užvertė stik
linę, gurkštelėjo kelis kartus, pastatė tuščią ant
stalo, ir apsilaižęs ėmė pasakoti...
Kada seržantas užbaigė raportą, Kazarakis
padėkojęs jam už pavesto uždavinio atlikimą
įsakė:
— Atveskit man jį čia!
Netrukus keturių enkavedistų lydim ’s, rašti
nės kambariu įėjo Ginutis. Jo rankos bu u užsuk
tos užpakalin ir surištos:
— Sėskis! pasakė Kazarakis rodydamas Ginučiui ranka priešais stalą stovinčią kėdę.
- Ginutis nieko neatsakęs liko stovėti kaip"
stovėjęs.
— Sėskis! dar kartą pakartojo Kazarakis.
— Nesuprantu ko iš manęs reikalauji, — at
sakė Ginutis, nuduodamas, kad rusiškai nesu
prantąs.
— Pašauk Fiodorą! — įsakė Kazarakis:
Vienas enkavedistas išėjo pro duris ir tuojau
sugrįžo su Fedka.
— Pasakyk jam lietuviškai, tegu atsisėda.
Ginutis padėkojo, bet neatsisėdo.
— Na, kaip sau nori. Gali stovėti jei tau pa
tinka,— pastebėjo Kazarakis, ir valandėlę pagal
vojęs liepė enkavedistams išeiti. Liko tik jis, Ge
nutis ir Fedka.
— Jūs, turbūt, ir pats žinot kas jūsų laukia?
— pradėjo Kazarakis ir tęsė toliau. - Jūs būsit
sušaudytas už priklausymą ginkluotajai kontra re
voliucinei organizacijai.
Pasakęs tai, Kazarakis liepė tai Fedkai iš
versti į lietuvių kalbą, atydžiai stebėdamas Ginu
sio veido išraišką, matyt, norėjo sužinoti kokį įs
pūdį padarys jo žodžiai jaunuoliui.
Ginutis truputį pabalo, bet neatsakė nei žo
džio, o Kazarakis kalbėjo toliau: — Dabar jun s

Truman-Plėvė
konferencija
Keletai dienų į Vašingtoną
buvo nuvykęs pasitarti su
prez. Trumanu Prancūzijos
vyriausybės galva, ministeris
pirmininkas Plėvė. Oficialiai
pranešama, kad susitarta vi
sais rūpimais klausimais tiek
tolimuose Rytuose, tiek Euro
poje. Reikia spėti, kad pran
cūzai buvo įtikinami, kad jie
nesipriešintų prieš Vokieti
jos apginklavimą.
Pagal susitarimą bus pas
partintas ginklų siuntimas
prancūzams Europon bei Indokinijon.

belieka tik viena ir paskutinė proga išgelbėti sa
vo gyvybę parodykite žemėlapyje kur ir kaip
yra išsidėstęs Lūšio štabas. Smulkiai paaiškinki
te kokiu būdu galima jį apsupti ir sunaikinti. O
kada Lūšis ir jo banda bus sunaikinti, aš jums už
pasitarnavimą neliksiu skolingas. Sudarysiu sąly
gas, kad galėtumėt pabėgti. Aišku?
Ginutis tylėjo. Jo apsiniaukęs. susigraudinęs
veidas bylojo apie gilią vidujinę kovą ir pasiry
žimą žūti už savuosius. Jis žiūrėjo virš Kazarakio nuskusto pakaušio į didžiulį veidrodį, kurio
seniau čia nebuvo ir kurį Fedka, likęs dvaro val
dovu, liepė atnešti ir pastatyti kampe.
— Ko tyli? Kalbėk!
Tokiuose momentuose brangi kiekviena se
kundė. Ji nusprendžia viso gyvenimo, likimą. Gi
nutis galvojo jaudindamasis ir spręsdamas. Jis no
rėjo pulti priešais sėdintį Kazarakį, o paskui šok
ti per langą. Arba palikus Kazarakį ramybėje
mestis tiesiai pro langą. Veidrodyje jis matė viąą
kambarį - Kazarakio pečius, riebų sprandą, šalia
jo gulintį ant kėdės automatą. Čia pat pečiais į
sieną atsirėmusį stovintį Fedka.
- Taip, jeigu turėčiau laisvas rankas... bet
dabar.. — jis pamėgino virvių stiprumą įtempda
mas muskulus. Nenutrauksiu, — paaiškėjo jam
- Sakyk, kitaip aš pradėsiu iš tavęs traukti
žodžius su bizūno pagelba, — jau nervuodamasis
įspėjo Kazarakis.
Ginučio akys sustojo ties veidrodyje matomu
Fedka ir kažką pastebėjęs nusprendė, tartum, nu
budęs jis pažiūrėjo Kazarakiui į akis ir prabilo:
Aš jūsų pasiūlymo priimti negaliu. Atsisakau!
— Ką?... ką tokio pasakei? —- isteriškai rik
telėjo įsiutintas Ginučio tono.
Ginutis nei kiek nesumišęs, tvirtai žiūrėda
mas Kazarakiui į akis, tylėjo.
— Aš įsakysiu tave tuč tuojau pakarti, kaip
šunį! — taškydamasis seilėmis ir grąsindamas
kumščiais bliovė Kazarakis.
-■ Pakarti jūs mane galit, bei .priversti ma
ne padaryti tai, ko aš nenoriu, pas jus nėra prie
monių, — atsakė Ginutis pabrėždamas kiekvieną
žodį.

(Bus daugiau)
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MEKANIKOS DIRBTUVĖ
Gaminami įvairiausių braižinių vitražai,
vieliniai tinklai tinkavimui ir tvoroms,
langų stiklų apsaugos, užtvaros, geležinės
durys ir vartai, banguotos skardos durys
pagal mąstą.
Gaminami žibintuvai įvai
riausių tipų. Daromi įvairių
dydžių grąžtai žemei gręž
ti. Pardavimas grynais ir
išsimokėtinai.

JONAS VARNAUSKAS & FILE OS
Telefonas (recados) 3-0710

Rua 12 N.o 39 — Vila Zelina
Avenida Zelina N.o 714 — (fundos)
Caixa Postal 4118 — São Paulo
IKSI
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MADEIRAS DO

BRASIL

HfcEJLWtANAS utim.
I MPORTAÇÃO — EXPORTAÇÃO
RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 275 — 7 AND. — SALA 73
TEL. 34-7482 — SÃO PAULO
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Escritorio: - Av,

Churchill,

94 — 11.° and. - sala
Fones: 52-0229 32-6265

1110 — Rio de Janeiro

Em Minas Gerais:

Ar jau aplankei CASA SPRINDYS & CIA.

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

PRAÇA SÀO JOSÉ, 1 — S. PAULO — VILA ZELINA

fKur 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 naujauslus teknikos reikalavimus, vedama prityrusių specialistų,
atlieka visus taisymo ir reformavimo darbus.
Prie pat autobuso Nr. 93 sustojimo vietos.

APRENGIA VYRUS NUO GALVOS IKI KOJŲ
Batai, skrybėlės, marškiniai, kaklaraiščiai, kojinės, lietsargiai,
Taip pat batukai moterims ir vaikams.
Viskas geriausios rūšies, patvaru, gražu ir pigu.

1$ FABRIKO TIESIAI VARTOTOJUI.

INIDILJTICIIA E COMEICCIC IDE
CAIIjÇAIDCuf MATEILICIMIIJ LTDA.

ĮKURTA 1890 METAIS

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

SCHMIDT

FABRIKAS IR RAŠTINĖ:

KRAUTUVĖS:
Rua São Caetano, 526

☆

Rua javaés 719

Rua São Caetano, 510

São Paulo

Priimami pakvietimai į namus — Senų portretų reprodukcijos
RUA

SÃO

CAETANO,

447

—TEL.

4-5576

— SÃO

PAULO

VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS
L I N D O Y A

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!...

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.
GAMINIŲ PLATINTOJAI

IIEMÃCJ CAEIRIIIEIRI

ltda.

Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, kurio puikų veikimą į žmo
gaus sveikatą jau visi yra vienbalsiai pripažinę.
Pąbandykite, įsitikinkite įr visados naudokite J
RUA DINO BUENO, 795 a 835
TELEFONES: 51-4019 e 51-2223

Caixa Postai 3967
SÃO PAULO
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^BBAŽILI3Č1
RIO DE JANEIRO
A. f A.

EVA BERNATAVIČ1ENĖ

Rio de Janeiro Lietuvių ko
lonija liūdi prie naujai supil
to taurios tautietės kapo.
Š. m. sausio mėn. 20 d. 1,30
vai. ryto atsiskyrė su šiuo pa
sauliu Eva Narmontaitė - Bernatavičienė, sulaukusi vos 57
metų amžiaus .Paliko giliame
liūdesy vyrą Klemensą ir 5
dukteris, kurių 3 ištekėjusios
Antaniuą už pramoninko Jono
Saurusaičio, Feliciją už siu
vėjo Stanislavo Tudrio ir OI
gą už teisininko Dr. Sebastião
Geraldo de Souza Renha, ir
netekėjusias Genovaitę ir Ve
roniką.
Velionė Lietuvoje buvo ki
lusi iš Papilės miestelio. Bra
zilijon su vyru ir trimis ma
žais vaikučiais atvyko 1926
metais. Čia gi begyvenant su
silaukė dar trejetos dukrelių.
Jos tauraus ir tvirto žemaitiš
ko būdo šios šalies papročiai
bei įtaka nesužavėjo ir nepa
laužė. Vaikučius išauklėjo
darbščius lietuviškoj ir krikš
čioniškoj dvasioj Jos dukte
rys kolonijos minėjimų paren
gimuose bei pramogose savo
sultingais balsais bei šokių
menu užima pirmąsias vietas.
Nepaprastai varginančios,
šiame klimate gyvenimo są
lygos, pradžioje sunkus dar
bas fazendoje, vėliau mieste
skurdus nedateklių gyvenimas
besirūpinant tokia skaitlinga
šeima, jos sveikatą pakirto
pačiame jėga žydėjime. Gi
1945 metais mirus vieninteliai
sūnui Pranui, kurį ji taip ne
paprastai mylėjo, jos širdis
galutinai sušlubavo Nuo to
laiko iki pat jos mirties gy
veno ligonio dienas, rūpestin
giausioj šeimos ir gydytojų
priežiūroj.
Žinia apie velionės mirtį
kolonijoje pasklido žaibo grei
tumu. Tą pačią dieną palydė
ti ją į amžinojo poilsio vietą,
São Francisco Xavier kapines,
susirinko beveik visi Rio lie
tuviai, ir nemažas būrys iš
draugų bra i ų tarpo. Į kapi
nes lydėjo virš 40 automobi
lių vilkstinė. Ant jos kapo su
sukrauta virš 20 gyvų gėlių
vainikų bei puokščių nuo jos
artimųjų ir draugų. Tikybines
apeigas atliko ir paskutinį
atsisveikinimo žodį kapinėse
tarė Kan. Juozas Janilionis.
Tebūnie Tau lengva, bran
gi tautiete, ši amžinai žaliuo
janti ir žydinti Brazilijos že
melė.
St. Jaseliūnas.

Dėmesio!
Spaustuvei reikalingas ber

niukas. Kreiptis darbo valan

domis nuo 8 iki 18 vai: adresu
Av. Zelina 706.

Susiorganizavo mėgė
jų orkestras.
Sausio 28 d. Vila Zelinoj
įvyko steigiamasis orkestro
mėgėjų susirinkimas. Susirin
kimą pradėjo ir pirmininkavo
Mot. Tamaliūnas, o sekreto
riauti pakvietė Joną Masį.
Susirinkusieji muzikos mėgė
jai nutarė organizuoti orkes
trą. Darbams vesti ir tvarky
ti išrinkta valdyba kurion įė
jo: Jouzas Matei.onis pirm.,
Bronius Guiga vice-pirmininkas,Monas Masys sekretorius
Juozas Vaikšnoras iždininkas,
Motiejus Tamaliūnas ūkio rei
kali) vedėjas, bei administra
torius.
Orkestrą mokyti sutiko mu
zikas Al. Àmbrozaitis. Šį sek
madienį, vasario mėn. 4 d. 3
vai. po piet vėl susirinks na
riai pirmiesiems bandymams.
Norintieji dalyvauti orkes
tre prašomi atvykti susirinkiman, kur gaus reikalingų in
formacijų.

— L. K. J. Sąjungos «Vytis»
valdybon šiais metais išrinko:
V. Grabauską, V. Sauką, K.
Trobą, J. Joteikaitę, H. Kli
mą ir A. Ralicką. «Vyčių»
chorui vadovauja maestro F.
Girdauskas. -'Vytis» dainos ir
vaidybos srityje yra didelę
vagą išvaręs kolonijos kultū
riniame gyvenime.
— Sausio mėn. 28 d. Ben
druomenės choras išrinko nau
ją valdybą, kurion įėjo: K.
Ausenka, A. Boguslauskas, P.
Šimonis, J. Valavičius ir V.
Tatarūnas Revizijos komisi
jom Al. Vinkšnaitis, Ant. Jušinskas ir Košt. Amilevičius.
Susirinkimas, išklausęs val
dybos pranešimą apie praėju
šių metų veikimą, konstatavo,
kad nė vienais metais reika
lai taip gerai ir tvarkingai
nebuvo vedami, kaip praėju
sių metų valdybos. Todėl ne
nuostabu, kad beveik visi vai
dybos nariai šiais metais vėl
buvo išrinkti. Bendruomenės
choras yra vieningas ir draus
mingas vienetas.
Dabar choras, vadovaujant
maestrui A. Ambrazaičiui uo
liai ruošias Vasario 16 minė
jimui, kuris įvyks vasario mėn
18 d. konservatorijos salėje.

Vasario 16 minėjimo
reikalu.
Sausio mėn. 31 d. buvo su
sirinkę Lietuvos 'konsulatan
visų S. Pauly veikiančių lie
tuvių organizacijų pirmininkai
Pasitarimui pirmininkavo p.
Al. Polišaitis Lietuvos konsu
las S. Panly. Aptarta visa mi
nėjimo, oficialioji ir meninė
programa.

Ligi minėjimo beliko vos
pora savaičių. Kievieno susi
pratusi© lietuvio yra pareiga
dalyvauti minėjime ir kičus
raginti į jį atvykti.

— Henrikas Nadoiskis, Jo
no ir Adelės Nadolskių sūnus,
praetais metais baigęs mažą
seminariją, sausio mėn. 26 dįstojo į S. Paulo arkivyskupi
jos didžią seminariją Ypirangoje, į filozofijos skyrių.
— Algirdas Bortkevičius,
Edmundo ir Juzės Bortkevičių sūnus, gyvenančių Vila
Beloje, vasario mėn. 1 d. iš
vyko į S. Roque, į mažąją S.
Paulo arkivyskupijos semina
riją. Bortkevičiai prieš trejus
metus yra atvykę iš tremties.

— PROF. ANT. STONIS, sau
šio mėn. 31 d. su šeima išvy
ko į Paraną valstiją tarnybos
reikalais. Prof. A. Stonis yra
chemikas pritaikęs eukaliptų
celulozę šilko gamybai. Lig
šiol buvo manoma, kad euka
liptų pluoštas yra netinkamas
šilko gamybai Šis išradimas
turi didelės reikšmės Brazili
jos ūkiui, nes lig šiol visa ce
luloza yra įvežama iš užsie
nio. Tam reikalui iš Brazili
jos išplaukia užsienin kas
met šimtai milijonų o kartais
apie milijardą kruzeirų.

Vila

Anastacio
tuviams.

Lie

MISIJOS prasidės kitą šeš
tadienį, vasario mėn. 10 d.
Misijas ves atvykęs iš Ame
rikos misijonierius jėzuitas
Tėvas J. Bružikas. Tiksli va
landa bus pranešta šį sekma
dienį pamaldų metu ir kitos
savaitės «M. L.» laikraštyje.
Į Vila Anastacio prašomi
atsilankyti Lapos ir apylinkių
lietuviai.
Misijonierius Tėvas J. Bruzikas S. J. atvyksta š. m. 5 d.
į Rio de Janeiro laivu «Bra
zil». Pabuvęs pora dienų Rio
de Janeire atvyks į São Paulo
ir pradės misijas Vila Anas
tacio lietuviams. Su juo kartu
vyksta j Urugvajų misijonie
rius tėvas J. Mikalauskas.

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.

KARNAVALAS --------—LI ET u va AM / ji:
Įvyks vasario mėn. 3, 4, 5, 6 dienomis, lietuvių mo
kyklos salėje, Rua Lituania 67.
Šokiai bus kasdien nuo 22 iki 4 vai. ryto, o 4 d. (sek
madienį) ir 6 d. (antradienį) — šokiai bus ir po piet, nuo
14 iki 18 vai.
Be populiarios karnavalo muzikos, bus grojami ir
lietuviški šokiai.
Galima užsisakyti staliukus vietoje.

Rengėjai

L. R. K. Šv. Juozapo Ben
druomenės Choro Maestrui p.
A. Ambrozaičiui, solistui p.
K. Ambrozevičiui su Ponia ir
visiems mieliems Choristamsėms, didžiu lietuvišku nuošir
dumu talkinusiems atlaidų ir
bažnyčios šventinimo iškilmių
proga, gilų lietuvišką dėkui
taria
visuomet Jūsų

Kun. Aleksandras Venancijus
A rminas.
Piracaia, 25 sausio 1951.

Dėkoja
Jonas Gudelevičius kas met
nudažo šventoriaus tvorą-mūrą ir visus trejus vartus vel
tui. šią savaitę baigė perda
žyti šventoriaus tvorą ir var
tus. Už taip gražią auką dar
bą tariu nuoširdų ačiū.

Kun. P. Ragažinskas
Klebonas
— Sausio mėn. Vila Zelinos
lietuvių bažnyčioje buvo šliū
bas Felikso Danieliaus su Ge
ne Tumanaite. Vaišės buvo
jaunosios tėvų namuose.

— Lietuviai tėvai, siųskite
savo vaikus į jaunučių choią.
Pamokos buna antradieniais
ir penktadieniais trečią vai.
po piet.

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 upelis 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.)

MĖSINĖ (Aęougue)
Parsiduoda gerai įrengta,
su didelę freguezija ir geroj
vietoj mėsinė (aęougue) Vila
Zelinoje. Yra gyvenamas bu
tas. Darosi
kontraktas ir
daugeliui metų. Nuoma pigi.
Parduoda ar keičia į namą.
Teirautis Av. Zelina, 749 - Vi
la Zelina. — São Paulo
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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
įeriai, kituose kontinentuose
1 doleris. Greičiausiai (oro
paštu) įsigyti galima pas patį
autorių: Vytautas Kerbelis, Virrey
Melo 1940, Buenos Aires,
Argentina.

Mirga Marga...
Čekoslovakijos profesinių
sąjungų laikraštyje «Prace»
nesenai tilpo tokia žinutė:
«Kas praeina pro šią laikro
džių krautuvę tikrai gali pa
sidžiaugti ir pasigėrėti. Lan
ge išstatyti laikrodžiai yra iš
Sovietų Sąjungos, jų fabriko
pavadinimas yra «Pergalė».
Ir tikrai, juk šitie sovietiški
laikrodžiai mums primena di
džiąją komunizmo pergalę kapitalizmo nugalėjimą. Juk
šitie sovietiški laikrodžiai ma
tuoja didžiojo Stalino gadynę.
Jeigu kam laikrodžio ir ne
reikia, vis tiek į juos pažiū
rėjus darosi šilta ir linksma
ant širdies». (O mums tai pri
mena, kad rusai, atėję į Lie
tuvą, išgrobstė visus laikro
džius iš krautuvių ir neretas
kišenėje nešiojos Lietuvoj su
medžiotą žadintuvą).

Dr. Betram Kraus, Arizonos
universiteto entropologaš. ne
senai paskelbė įdomią studi
ją, kurioje išaiškina, kad žmo
gaus kūnas neturi tendencijos
didėti, kaip anksčiau buvo
manyta, bet amžiams bėgant
žmogus darosi vis mažesnis.
Jis pranašauja, jog už vieno
milijono meti] žmogus bus tik
GO cm. aukštumo. Reiškia būsimasis žmogus bus dviem
trečdaliais mažesnis už XX-to
amžiaus žmogų. Dr Kraus ir
gi tvirtina, kad žmogaus gal
va sumažėsianti taip pat. Tai
labai mus džiuginančios nau
jienos! Jau dabar mes galime
pramatyti koks bus pigus pra
gyvenimas už milijono metų:
žmogus daug mažiau suvalgys,
statys daug mažesnius namus,
eilutei pasisiūti reikės tik vie
no metro medžiagos, vieną
cigaretę rūkys tris kartus,
automobilius galės vartoti vįe
toj autobusų, trumpai, gyveni
mas pagerės mažiausiai tris
kartus. O kai kasinėdami su
ras XX jo amžiaus žmogaus
kaulus, archeologai be abejo
nes paskelbs, kad tai esąs
priešistorinis beždžionės ske
letas!?

Thomas Aiva Edison daly
vavo jo garbei suruoštuose
pietuose. Pietų metu kalbėto
jas išpasakojo visus jo išra
dimus, o ypatingai ilgai nag
rinėdamas kalbamosios maši
nos išradimą. Kalbėtojui nu
tilus, atsistojo jau senyvas
išradėjas ir švelniai atsakė:
«Aš labai dėkoju gerbiamam
kalbėtojui už jo malonias pas
tabas, bet aš turin atitaisyti
vieną netikslumą, kurį jūs pa
darėte. Ne aš — Dievas išra
do pirmą kalbančią mašiną.
Aš išradau pirmąją kalbančią
mašiną, kurią galima uždary
ti, kada noii.

LIETUVI, NEUŽMIRŠK SA

VO PAREIGOS DALYVAUTI
VASARIO 16 MINĖJIME VA

PAIEŠKO

SARIO MĖN. 18 D. 3 VAL.

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

PO PIET, KONSERVATORI

JOS SALĖJE A V. SÃO JOÃO
269. (Prieš didžiuosius pašto

rūmus).
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