
NR. 87 (9)

M Ú S U LIETUVA 
SAVAITINIS LIETUVIŠKOS MINTIES LAIKRAŠTIS 

Jornal Lituano «NOSSA LITUANIA»
DIRETOR PROPRIETÁRIO RESPONSÁVEL; 

DR. JOSÉ FERREIRA CA RR ATO

ADRESAS:
Avenida Zelina, 706 — Caixa Postal 371 

SÃO PAULO
Atskiro numerio kaina Cr.$ 2,00

SÃO PAULO — BRASIL, 1951 M. VASARIO MÉN. FEVEREIRO 24 D.

.,.iri£ILIÍAkjr A.TCAL
Paskutinėmis savaitėmis Vakarų Europoje komunistų 

partija pergyvena gilų krizį. Iš jos eilių bėga šimtais va
dai ir eiliniai nariai.

— Kodėl jie palieka kompartijos gretas?
Į klausimą atsakykime kitu klausimu: — Kodėl komu

nizmą kai kuriose kraštuose pasekė didelės žmonių masės?
Komunizmo pasisekimas glūdėjo sunkiose, po abiejų 

pasaulinių karų gyvenimo sąlygose ir puikiai organizuo- 
toj melo propagandoj, kuri svaigino nekritiškus protus, 
apglušino ausis, aptemdė akis. Žadėjo duonos ir darbo, ap 
rū pintiną ligoje ir senatvėje patikrino tikėjimo, žodžio, 
spaudos, susirinkimų ir kitas kultūringo žmogaus gyveni
mui reikalingas laisves.

Bet gyvenimo praktika parodė ką kitą. Vietoj laisvės 
darbo žmogui atnešė tokią vergiją, kokios istorija iki šiol 
nežino. Visos skelbtos laisvės buvo tik gudriai paruošta 
meškerė prnletarijatui žvejoti. Žmogus komunistinėje tvar
koje liko apiplėštas. Iš vargdienio žmogaus atimta papras
čiausia bakūžėlė, atimtas mažiausias žemės sklypelis. Gra
žiai klestėjusius sodybos, paverstos dvarais, gražinti - bau 
džiavos metai. Palikta teisė priklausyti tik vienai komu
nistų partijai, leidžiama spausdinti įr skaityti tik vienos 
komunistų partijos laikraščiai. Palikta laisvė tik komunis
tines idėjas skelbti ir tik į jas tikėti. Ir tas viskas, net ir 
svajojama pasaulinė revoliucija, yra pasukta imperialisti
nės Rusijos tarnybai, kaipo galutinam tikslui. Komunizmas 
šiandien yra nei daugiau, nei mažiau kaip tas Trojos ark
lys pažabotas raudonais pavadžiais. Maskva į kur nori, j 
ten traukia pavadžius.

Anapus geležinės uždangos buvo idealistų komunistų 
vyrų, kurie savo laiku buvo sužavėti jo idėjomis, už jį 
sėdėjo kalėjime, buvo ištremti. Raudonajai armijai “išlaisvi 
nūs” Lietuvą ir kitus kraštus nuo duonos ir laisvės, daug 
komunistų pamatę, kad viskas tempiama ant raudono im
perializmo kurpaliaus, nuleido galvas, susimąstė ir... pra
dėjo bėgti pro geležinę uždangą į laisvą pasaulį. Kiti gi, 
kaip pavyzdžiui K. Boruta, Jakubėnas, tapo ištremti Si
biran.

Jygoslavijos Tito “atskala”, Čekoslovakijos Clementis 
yra ryškiausi pavyzdžiai, nekalbant jau apie tūkstančius 
žemesnės kategorijos pabėgusių kompartijos narių.

Žinios, kelerių metų laikotarpyje, pasiekė ir vakarų 
pasaulį. Rimtesnieji komunistai žinias ir faktus pradėjo ver
tinti ir pamatė, kad tikrai gudriai užsukta komunizmo ma
šina, galutinėje sąskaitoje tarnauja tik Maskvos imperia
lizmui. Rimtas prancūzas, italas, anglas ar vokietis, nors 
ir komunistas, niekados nesutiks, kad jo tėvynė butų ak
lu įrankiu, parklupdytu prieš Maskvos despotus. Ir bėgi
mas iš komunistų partijos, šiandion daugumoje yra pa
grįstas atsisakymu ne komunistinių idėjų, bet nenoru ak
lai tarnauti raudonųjų Rusijos carų imperializmui. Tai ro
do faktas, kad Vakarų Europoje organizuojamos naujos 
komunistinės partijos nepriklausomai nuo Maskvos.

Tie faktai ir lietuviams komunistams privalėtų atida
ryti akis, kurie aklai vergauja Kremliaus despotams. Kad 
taip yra rodo pavyzdžiai. Pietų Amerikos lietuvių komu
nistų suvažiavimą ruošė ir globojo, Montevideo mieste, 
rusai. Po gudria propagandos skraiste, P. Amerikos lietu
vių kolonijose buvo renkami pinigai neva Lietuvoje mo
kyklai ar ligoninei statyti, Pietų Amerikos lietuvių vardu. 
Ir São Paulo kolonijoje surinkta virš šimto tūkstančių 
kruzeirų. Kuriam sietuvos kaime ar miestelyje ta mokyk
la pastatyta. Tepasako aukų rinkėjai ir žmonių mulkinto
jai. O antra, šiandien mokykla Lietuvoje yra rusinimo 
įrankis.

Visa tai. kas šiandien pasaulyje, ypač Lietuvoje vyks
ta, kur vergijos pančiais yra surakinta visa tauta, kur 
rusinimo darbas daug žiauriau yra vykdomas negu carų 
metais. Lietuvį komunistą privalėtų priversti susimąstyti 
apie savo užimtą poziciją. Ir jei nėra bailys, pasekti kitų 
savo idėjos draugų pavyzdį, šiapus ar anapus geležinės 
uždangos, atsisakant tarnauti Kremliaus imperializmui.

Kelias atgal dar atviras.

IV METAI

Vasario 16 minėjimo São Pauly, Vasario 18 d. konservatorijos salėje prezidiumas: 
iš dešinės: V. Grabauskas - L. K. J. S gos «Vytis« pirru-kas, M. Dantas - Liet. S-gos Baazili- 
joje pirm-kas, Latvijos konsulato atstovas Nikolai Ozolins, Al. Polišaitis - Lietuvos konsulas 
São Paulyje, p-lė Zaukus - Estijos konsulato atstovė, kun, P. Ragažinskas - Liet. Kat. Bond-

Įi’ruomenės pirm-kas ir F. Ambrozevičius Menininkų Klubo pirmininkas.

KORĖJOS KARAS
Korėjos karo fronte padė 

tis šios savaitės bėgyje po at 
kaklių kelias savaites užtru

kusių mūšių baigėsi stambia 
UNO sąjungininkų kariuome
nės pergale. Kaip žinia sau-

šio mėn. 11 d. skaitlingos ki 
niečių komunistų pajėgos pra 
dėjo plataus masto kontra
puolimą centriniame fronto 
ruože. Kiniečiai iš karto pa
siekė pažymėtinų laimėjimų: 
pralaužė frontą prie Wonju, 
išstūmė amerikiečius iš In- 
chono ir Seulo priemiesčių, 
pastatė į pavojų vakarinį 
amerikiečių fronto sparną, 
grąsindami perkirsti Wonju- 
Teagu estradą. Kiniečių karo 
technika, kuri jau gana gerai 
pažįstama UnO kariams, ne
bedavė tų nepaprastų vaisių, 
kaip ankstyvesnieji kiniečių 
puolimai. Tai kiniečių takti
kai amerikiečiai jau išrado 
ir specialų pavadinimą «hu
man sea», kas lietuviškai 
reikštų «žmonių jūra».

Tos taktikos padariniai ki
niečiams šį kartą buvo žiau
riai nuostolingi. Visos komu
nistų savižudiškos atakos bai 
gėsi labai dideliais kritusių 
skaičiąis, yra buvusi viena 
diena, kur karo koresponden 
tų pranešimais komunistai ne 
teko net 20.000 žmonių.

Vasario mėn. 19 d. aštunto 
sios armijos vadas gen. Rid
geway pranešė karo kores
pondentams, jog komunistų 
kontraofenzyva sutriuškinta 
ir kad priešo pajėgos nutrau 
kė sąlytį su UNÕ kariuome
ne, pabėgdamos. Darydamas 
šį pranešimą generolas paro
dė vieną didelę medinę ietį 
(pikę), kurią kiniečiai naudo
josi puldami amerikiečių šar 
vuotas dalis! ir kadangi šio
mis pikėmis buvo daugelis 
kiniečių ginkluoti, daroma 
išvada, kad kiniečiai turįgin 
klų trūkumą.

Tuo metu sąjungininkų jė
gos išsikėlė vėl iš naujo In- 
ehono uoste, amerikiečių tan 
kai peržengė per Han upę ša 
lia Seulo, kur komunistai ro 
do nežymų pasipriešinimą. 
Betgi šiaurinėje pusiasalid 
dalyje komunistai disponuoja 
dar stambiomis kariuomenės 
dalimis, kurios turi tikslą su
laikyti sąjungininkų žygiavi
mą pirmyn.

Diplomatinėje Korėjos ka

ro panoramoje tuo tarpu nie
ko pažymėtino nėra įvykę, 
jeigu nepaminėti paskutinių
jų Stalino «Pravdos» pareiš
kimų. Paklaustas apio Korė
ją Stalinas pareiškė, kad ka
ras baigsis amerikiečių pra
laimėjimu, kadangi korėjie
čiai ir «kiniečių savanoriai;, 
kariauja dėl idealo.

Kiek žinome, šis Korėjos 
komunistų idealas buvo pri
sijungi’ Pietų Korėja, o kinie 
čių savanorių idealas - už

gimti didžiąsias Korėjos ele^kt 
ros jėgaines, iš kur kinieč ai 
ima sau energiją Mandžiuri-r 
jos pramonei maitinti. Taigi/, 
komunistų «idealai» ganą 
praktiški!

Trumpai...
— Žymiausias Europos fi

nansų žinovas, buvęs trečio
jo reicho, Hitleriui valdant, 
finansų ministeriu Schaht, iš 
vyko į Paryžių, kur spėjama 
gaus Brazilijos konsulato vi
zą ir atvyks Brazilijon.

Jis čia būtų kaipo techniki 
nis patarėjas valdžiai finansi
niais klausimais.

— Greitu laiku pasirodys 
Vakarų Europoje penktasis 
internacionalas, bet nieko 
bendro neturintis su Stalinu. 
Tai busiąs tautinio pobūdžio 
komunizmas. Europoje paste
bimas noras komunistų tarpe 
atsiskirti nuo Kremliaus.

Komunistai Vakarų Europo 
je neatlaiko savo pozicijų. 
Pav. Anglijoje* 1945 m. komu 
nistai parlamentan pravedė 2 
atstovus, šiais metais nelai
mėjo nei vienos vietos.

Italijoje vyksta didelis skili 
mas kompartijoj ir perbėgi
mas į kitas politines grupes.

Belgijoje komunistai 1946 
m. pravedė parlamentan 23 
atstovus, 1949 tik 12. Olandi
joj 1946 m. komunistai buvo 
gavę 11% visų balsų, o šiais 
metais tik 6%.

Danijoje per paskutinius 
rinkimus komunistų Ibalsų 
skaičius sumažėjo tris kartus.

Kūrimas penktojo, prieš 
Kremlių nukreipto internacio 
Stalinui ir politbiurui sudaro 
daug rūpesčių.

— Argentinos prezidento 
Perono žmona stato kandida
tu į prezidentus 1953 m rin

kimuose savo vyrą. Eva Pe- 
ron yra prez. Perono parti
jos moterų skyriaus pjrmir 
ninkė.

— Ispanų spauda praneša, 
kad 1950 m. 1887 politiniai 
tremtiniai ispanai yra gavę 
leidimus grįžti savo tėvynėn.

Išviso 1950 m. vyriausybė 
suteikė 75.293 asmenims lei
dimą grįžti Ispanijon. Tai vis 
buvę politiniai emigrantai.

— Amerikoje, Oklahamos 
valstijoje plentų judėjimą kon 
troliuos lėktuvais, kurie skrai 
dys žemai ir pranešinės poli 
cijai apie nesilaikančius va
žiavimo taisyklių. .

— Amerikoja Šiais metais 
buspagaminta mažiau milijonu 
automobilių, nes plienas var
tojamas karo reikalams.

Taip pat nustatytos nau
jiems ir seniems automobi
liams kainos, kad išvengti spe 
kuliacijos.

— Amerikoje siaučia smar 
ki gripo epidemija. Vietomis 
fabrikai ir mokyklos užda
rytos.

Sąrišyje su gripo liga Bos
tono arkivyskupas dispensa- 
vo nuo pasnikų.

— Amerikoje atominė ener 
gija stengiamasi pritaikinti 
lėktuvų motorėlis.

Lietuvos naeiouitlinė 
M.Mažvydo biblioteka
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Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimą São Paulo lietu
viai šiais metais paminėjo ir 
atšventė nepaprastai iškilmin 
gai. Šventę paruošė vienin
gai visų São Paulo lietuvių 
organizacijų vadovai bei me
no pajėgos, o «Mūsų Lietuva» 
iš anksto tinkamai apie tai 
painformavo visuomenę.

São Paulo lietuviai ir svečiai Lietuvos Nepriklausomybės minėjime
1951 m. vasario mėn. 18 d. 

15 vai. São Paulo konserva
torijos salė, kurioje telpa 
virš 1000 asmenų, jau pusva 
landžiu prieš skirtąjį aiką 
buvo visiškai pilna.

Pirmose kėdžių eilė e ma
tėsi Latvijos ir Estijos konsu 
latų atstovai, ir aukštieji s ve 
čiai iš brazilų visuomenės tar 
po, nesenai atvykęs iš JAV 
misijonierius tėvas Bružikas, 
kun. P. Ragažinskas, kun. K. 
Miliauskas kun. V. Kavolis, 
lietuvaitės seselės pranciškie 
tės visumoje, o už jų gausi 
São Paulo lietuvių visuomenė.

Pagal nustatytą programa, 
kuri jau buvo ištisai paskelb 
ta dviejuose ankstyvesniuose 
«M. L » numeriuose, minėji
mą atidarė inž. Z. Bačelis.

Savo atidarymo kalboj su
gretino lietuvių tautos kan
čias Kremliaus vergijoje su 
kitas tautas istorijos bėgyje 
ištikusiomis nelaimėmis, ir pa 
brėžė viltį, jog tos nelaimės 
ir priespauda praeis ir Lietu
va vėl atgaus savo laisvę ir 
nepriklausomybę. Po to jis 
nakvietė Lietuvos konsulą 
São Paulyje p. Al. Polišaiti 
sudaryti garbės prezidiumą. Į 
garbės prezidiumą ponas kon 
sulas pakvietė kun. P. Raga- 
žinską, K. Ambrozevičių, Es
tijos ats-vę p-lę Zaukas ir 
Latvijos ats-vą p. N. Ozolins 
— L SB pirmininką p. D n- 
tą, r «Vyčio» pirm ką V. Gra 
bauską.

Lietuvos konsulas p. Al. Po 
lišaitis pasveikino visus susi
rinkusius ir palinkėjo visiems 
lietuviams neišsisklaidyti, bet 
būti vieningiems siekiant at
vaduoti musų tėvynę Lietu
vą. Nuo LSB sveikino pirmi
ninkas M. Dantas ir nubrėžė, 
jog mes nenorime Lietuvos 
«nuo Atlanto iki Didžiojo van 
denyno» raudonoje vergijoje, 
o norime turėt» ją savą ir 
laisva prie Baltijos ir Nemu
no savo tautinėse ribose! (Gau 
sus plojimai')

Po oficialiniu pasveikinimų 
prabilo portugališkai didelis 
lietuvių prietelis, «M. L.» at 
sakomingasis redaktorius nrof. 
Josė Ferreira Carrato. Žavin 
gaiš žodžiais jis atpasakojo 

Lietuvos istoriją, ir jos kovas 
ginant tą savitą ir nuostabaus 
žmoniškumo sklidiną dvasios 
kultūrą ir tautinius papročius. 
Jo mintys ir žodžiai įtiek daug 
širdies įdėjo į vaizdą apie mil 
sų tautos skausmo dydį, jog 
klausytojų akyse žibėjo ir 
džiaugsmas ir ašaros.

Kada jis kalbėdamas apie 

lietuvių kilmę taikliai, papras 
tai patvirtino, jog lietuviai nė 
ra nei slavai, lietuviai nėra 
nei germanai, o «lietuviai yra 
— tiktai lietuviai!», visa salė 
sudrebėjo nuo plojimų griaus 
tinio. São Paulo lietuviai iš 
prof. Fereirra Carrato lūpų 
gal pirmąjį kartą talentinga 
kalba išgirdo tariant, kaip ge 
rai mus pažįsta musų bičiu
liai brazilai ir kokia miela 
graži nuomonė apie mfisų tau 
tą buvo čia pasakyta.

Baigiant oficialinę iškilmių 
dalį p. Jonas Antanaitis kal
bėjo apie lietuvių tautos su
derintas pastangas vesti ko
vą už Nepriklausomybės at
gavimą. Padarė apžvalgą ir 
papasakojo kokias pajėgas 
ir kiek jų turime kaipo tau
ta laisvajame pasaulyje. Pami 
nėjo faktus iš mūsų kovų ir 
žygių diplomatinėje srityje 
per praeitus metus, apie mfi 
sų mokslo ir meno žmonių 
pasiekimus mokslo pažango
je ir kūryboje, musų kultūri
nį, ekonominį, spaudos ir vi-

BRAZILIJOS ŽINIOS
Nauji Etnigrantai

Iš Rio de Janeiro praneša
ma, kad Brazilijos valdžia yra 
sudariusi naują susitarimą 
su Tarptautine karo išvirin
tųjų organizacija, pagal kuri 
į Braziliją butų įvežta 5000 
naujų emigrantų, žemės ūkio 
ir pramonėsdarbininkų.

27 mil. kruzeirl
Recife miesto policija (Per 

nambuco valstijoje) užtiko 
stambios ninigų padirbėjų gau 
jos pėdsakus. Pas suimtus 
klastotojus viename rūsyje 
buvo konfiskuota 27 milijonai 
nauju padirbtą kruzeiru po 
100 00 banknotais. Pinigų fab 
rikantai dar nebuvo savo pi
nigu paskleidę į rinką, ka
dangi prekė dar buvo nevi
sai tobulai padirbta. 

suomeninį organizuotumą. Bai 
gė sveikinimu pasaulio lietu
viams ištęsėti kovoje už tau
tos laisvę ir Lietuvos nepri
klausomybę.

Karštą sveikinimą nuo JAV 
perdavė tėvas Bružikas, tikė 
damasis dar pasimatyti su São 
Paulo lietuviais jo misijų pro 
ga keliose miesto bažnyčiose.

Jei pakelta nuotaika pra
ėjo iškilmingoj» minėjimo da
lis, tai meninė dalis buvo tie 
siog žavinga. Tiek solistų, 
tiek choro daug dirbta ir pa 
sirengta is tikrųjų kaip pride 
ra išstojant didžiausioje mu
sų tautos šventėje Tebūnie 
jiems už tai garbė ir padėka!

Liet. Kat. Bendruomenės 
Choro maestro, klarneto vir
tuozas, muzikas Aleksandras 
Arnbrozaitis pagrojo solo il
gą ir puikią «Fantaziją» iš 
operos «Rigoleto», išpildyda- 
mas visą ją mintinai su tokiu 
talentu, koki tenka išgirsti 
tik pasaulinio masto koncer
tuose arba tų koncertų plokš 
telėse. Mūši} publika išklau
sė ji. susižavėjimo užburta, 
gilioj ir pagarbioj tyloj. Su 
lygiu pasisekimu ir menišku 
tobulumu praskambėjo Fr. 
Scbuberto trio “Piemenėlis 
ant kalvos" kurį išpildė so
listai: Ona Žibienė, sopranas, 
Al. Arnbrozaitis. klarnetu, ir 
Rita Sprogis, piano. Šis kūri
nys. reikalaująs didelės muzi

Policija prie Altoriaus
Belo Horizonte mieste įvy

ko nemalonus nuotykis su 
viena jaunavedžių pora, ku
rie jau buvo bemažko prie 
altoriaus, bet staiga pasirodė 
du policijos valdininkąi ir jau 
najam patiekė arešto raštą, 
mandagiai prašydami eiti kar 
tu su jais Kai jaunasis neno 
rėjo šiam kvietimui pasiduoti 
jis ’buvo paimtas į «Radio 
Patrulha» ir nuvežtas į poli 
ei ją. Ten buvo jaunajam pa 
reikšta, kad ji^buvo suareš
tuotas pairai savo tėvo nrašy 
mą. kadangi jis turįs kitą su 
žadėt i nę.

Kol jaunasis buvo laikomas 
policijoje, apsivylusi jaunoji 
turėjo grįžti namo. Čia ji pa 
ėmė keletą miego piliulių, no 
rėdama nusižudyti, bet laimei 
tik gerai išsimiegojo. 

kalinės technikos ir išpildy
mo, buvo elegantiškai leng
vai ir skambiai atliktas, tiek 
dainininkės solistės, tiek abie 
jų instrumentalistų.

Baritonas V. Laurinaitis 
švelniai išpildė solo “Užmigo 
žemė” Č. Sasnausko, “Mergų 
žėlė miela” St. Šimkaus ir su 
sopranu J. Joteikaite St. Šim 
kaus duetą “Aš užsivilkčiau 
čigono rūbą”. J. Joteikaite 
dar padainavo “Pradalgiuos” 
A. Kačanausko ir “Canto de 
Saudades” de Alberto Costa.

O. Žibienė antru kart sce
noje buvo sutikta aplodis
mentus ir nuotaikingai sūdai 

navo A. Kačanausko “Gedu
lą”, Alberto Costa “Serena
dą” ir V. Kuprevičiaus “Lak
štingalos geismę”.

Dramatinis tenoras K. Am- 
brozevičius nuotaikingai ir 
pakilusia nuotaika padainavo 
“Oi kas” St. Šimkaus ir “Ma
no sieloj šiandien šventė” 
Talat-Kelpšos, šia pastarąja 
daina tiesiog išsakydamas, iš 
dainuodamas susirinkusiųjų 
jausmus. Gausūs plojimai iš
reiškė publikos padėką vi
siems solistams ir akompani- 
jatorei.

Liet. K. Bendruomenės cho 
ras, diriguojamas maestro Al. 
A m br o za i či o, i šsi r i k i u o dam as 
scenoje, tautiniais rūbais pa
sipuošęs. sukėlė akims pasi
grožėjimo ir sužavėjo klausą 
puikiu programos dainų iš
pildymu. Choras taip darniai 
ir įspūdingai dainavo, kaip 
dar niekuomet nuo. savo įsis- 
teigimo. Po vieną dainą su
dainavo vyrai ir moterys at
skirai. Mišrusis choras pasi 
rodė didingai šešiabalsėje J.

UŽDARYTA LIGONINĖ

Prieš kelias dienas São Pau 
lo policija uždarė Aclimação 
rajone esančią ligoninę, kur 
pagal padarytus pranešimus 
ir pravestus tardymus buvo 
nustatyta, kad buvo daromos 
abortų operacijos. Daktarai 
ir slaugės turės atsakyti teis
me.

Radio Registracija

São Paulo Pašto ir Telegra 
fo Valdyba praneša, kad ra
dio aparatų savininkai, kurie 
gyvena gatvėse, kur nėra iš 
nešiojamas paštas, turi savo 
radio registracija atlikti Val
dybos rúmuoso. Avenida São 
João, antrame aukšte. Chefia 
de Linhas e Insthalaçoes. Už 
registravínio terminas be pa
baudos iki kovo mėn. 31 die 
nos.

Žilevičiaus “Anoj pusėj eže
ro”, o kitos dainos, kaip pav. 
“Apynėlis”, “Stikliukėlis”, 
“Miškų Gėlė" ir “Jūreivių 
Maršas”, tiesiog laukia grava 
vimo į plokšteles.

Garbės verta ir apsilankiu 
šioji São Paulo lietuvių visuo 
menė. Šiais metais publikos 
pavyzdinga elgsena, puošnu
mas, gyvas atsiliepimas į šir
dį paliečiančias mintis ir žo
džius, o ypatingai tyli, rami 
laikysena programos išpildy
mo metu, ir milžiniška kant
rybė bei ištvermė karštyje iš 
būti ištisas tris valandas, iš
kalbingai liūdija, jog lietuviš 
ka širdis gyva visų krūtinė
se ir toje širdyje dega mei
lė motinai Tėvynei.

Kyla mintis jog sekančiais 
metais teks pasiieškoti erd
vesnių salių, ir yra vilties, 
gal jau São Paulo miesto te
atro didžiulėse patalpose. O 
kol vėl suplauksime, kaip van 
denys sriaunūs, pareikšti sá- 
vo meilę Lietuvai, per šiuos 
metus nepraleiskime progos 
pasišvęsti ir veikti jos išlais 
vinimo labui.

Lietuvos Nepri
klausomybės Mi

nėjimas
TELEVIZIJOJE
Lietuvos Nepriklausomybės 

minėjimo aktas, Alf. Žibo pas 
tangomis, buvo nufilmuotas 
ir per São Paulo televizijos 
siųstuvą 20 d. vasario š. m. 
21 vai. buvo parodytas visuo 
menei.

Ta pati apžvalginė filma 
ateinančią savaitę bus pasiųs 
ta į Rio de Janeiro ir bus pa 
rodyta ten maždaug savaitės 
viduryje. Apžvolga užvardin
ta - “IndependenOija da Litu 
ania”.

Už tos apžvalgos įjungimą 
į televizijos programą taria
me ačiū tos programos re
daktoriui p. Ruy Rezende.

77 policininkai
Vien tik sausio mėn. pagal 

amerikiečių pranešimus per
bėgo į vakarų Berlyną 77 vo 
kiečių policininkai, kurie bu 
vo Sovietų tarnyboje. Sovie
tų Berlyno okupotoje zonoje 
per pastaruosius 8 mėnesius 
tokių perbėgusių policininkų 
skaičius sudaro 603 asmenis.

JUGOSLAVIJA PAVOJUJE

Paskutinėmis dienomis la
bai daug pasirodė pasautio 
spaudoje žinių apie galimą 
Jugoslavijos užpuolimą šių 
metų pavasario pradžioje. Ju 
goslaviją užpultų jos kaimy
nai: Bulgariją, Rumunija. Če
koslovakija pagal Maskvos 
nurodymus. Kartu su šiomis 
žiniomis prabilo ir patsai 
Jugoslavijos diktatsrius Tito, 
kuris šis mėn. 17 d. sakyda
mas kalbą perspėjo Rusiją 
ir jos satelitus, kad Jugosla
vijos užpuolimas duotų pra
džią visuotinajam karui ir 
ir kad jis ruošiasi atremii bet 
kokį užpuolimą.

Pirmasis Pietų Amerikos 
kraštas, kuris siunčia karei
viu į Korėją, yra Kolumbija. 
Kolumbijos ambasadorius Va 
šingtone pranešė, kad pirma 
sis kolumbiečių kariuomenės 
kontingentas iš 1080 žmonių 
išvyksta kovo mėn. 1 d. ko- 
lumbiečiu karo fregata «Ad- 
miranle Padilla» taipgi išplau 
kia į Korėją, kur prisijungs 
prie UNO karo laivyno.
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Maironis

Pirmyn Į Kova
Pirmyn į kovą už .tėvynę, 
Už brangią žemę Lietuvos!
Garbė tėvams, kurie ją gynė 
Ir kas už ateitį kovos!

Už mūsų žemę numylėtą 
Ųž bočių - milžinų kapus, 
Nž brangų varda paveldėtą, 
Kursai garsus pasauly bus. 
Palaimink, Viešpatie galingas, 
Lietuvių pastangas teisingas.

Pirmyn, gi vyrai už tėvynę
Už brangią žemę Lietuvos 
Ją bočių bočiai amžiais gynė 
Už ją ir jų vaikai kovos. 
Pastiprink, didis Dieve, mus 
Atremti prįešo puolimus.

Kur senas miestas Gedimino. 
Kur eina Nemunas platus, 
Kur musų Vytį priešai žino, 
Kas drįs užpulti tuos kraštus? 
Palaimink. Viešpatie galingas 
Atremti audras pragaištingas

VISAME PASAULYJE

Stalino 
pasikalbfijinaš
Jau bemažko dveji metai, 

kaip Stalinas paskutinį karta 
yra davęs spaudai pareiški
mą. Ir šio men. 16 d. Prav- 
doje pasirodė naujas Stalino 
pasikalbėjimas su «Pravdos” 
korespondentu.

Kadangi tokie pasikalbėji
mai yra reti ir patys “pasi
kalbėjimai” iš anksto Polit- 
biuro yra pažodžiui sukalba
mi, pasaulio spauda paskyrė 
nemaža dėmesio. Stalinas sa 
vo atsakymuose puolė Angli

jos ministerį pirmininką už 
Anglijos ginklavimosi planus, 
puolė UNO už “begėdišką Ki 
nijos pasmerkimą", puolė Pi e 
tų Amerikos kiautus, kurie 
trokštą karo, kau galėtų bran 
giai parduoti savo prekes. Pa 
saulinis karas galės būti iš 
vengtas, jeigu visos tautos 
paims į savo rankas taikos 
gynimo reikalą. Korėjos karą 
amerikiečiai pralaimėsią, ku
rio kaltininkai jie patys esą.

Tų Stalino pareiškimų tiks
las, kaip spėjama, galįs būti 
parengti dirvą Rusijos pasi
traukimui iš UNO. arba sus
tiprinti Rusijos paramą korė
jiečiu komunistams, arba klai 
dinti pasaulio nuomonę kal
bomis apie taiką, ir Sovietų 

Sąjungos taikingus planus, 
rengiantis naujiems užpuo
limams.

UŽ PASAULIO TAIKĄ..;

Komunistinė Rusija savo 
imperialistiniams tikslams nu 
slėpti bando pridengti savo 
banditišką veidą ir kruvinas 
rankas, taikos skraiste.

Negalėdama savo propagan 
dai panaudoti J. T. Organiza 
ciją, politbiuro parėdymu kO 
munistai Berlyne sušaukė va 
dinamą “Pasaulio taikos tary 
bą už laiką". Tame suvažia
vime dalyvavo įvairių kraštų 
atstovai, kaip ir kitose “tai
kos” konferencijose, taip ir 
šioje, be koliojimo ir mela
gysčių laisvojo ir demokrati
nio pasaulio adresu, daugiau 
nieko nebuvo kalbama.

Italų komunistas Pietro Ne- 
nni, atidarydamas susirinki
mą pasakė, kad UNO yra tik 
grynas propagandinis įrankis 
Amerikos ir Anglijos ranko
se

Nori, kad UNO atšauktų 
savo nusprendimą, apkalti
nanti Kiniją Korėjos užpuoli
ke, pasmerktų Atlanto paktą 
ir tt. Žodžiu, vadinamoji tai
kos taryba susirinkusi Berly
ne. Maskvai globojant, taria 
ir nubalsuoja taip, kaip Stall 
nas nori.

UNO susirinkimuose būna 
nuomonių skirtumų, o Berly
ne visi nutarimai priimami 
vienbalsiai.

Gins Fermoza
Viceadmirolas Arthur D. 

Stryble lėktuvu atvyko į Tai 
pę tartis su Čiankąišeku apie 
Formozos gynimą. Jei komu
nistai puls Fo"mozą, Ameri
kos aviacija ir laivynas ją 
gins. Puolimui patogiausias 
laikas yra pavasari, todėl da 
bar visokiems netikėtumams 
ir ruošiamasi.

— Niekuomet nebuvome 
taip sunkioje padėtyje, kaip 
dabar. — pasakė masonų su
važiavime prez. Trumanas.

Mirga Marga...
Vengrijos komunistų vadai 

bijosi, kad vakarietiški šokiai 
gali nustumti jaunimą į kapi 
talistiškus papročius, ir sun
kiai paveikti jaunuolių komu 
nistinį susipratimą. Tam klau 
simui nagrinėti vengrų žurua 
las “Liaudies kultūra” pasky 
rė atskirą staipsnį.

Straipsnyje rašoma, kad ga 
Įima šokti valsą arba polką, 
nes šie šokiai nėra pavojin
gi komunizmo stiprėjimui, ta
čiau būtų daug geriau, jei 
jaunimas daupiau laiko skir
tų “Kapitalo’, skaitymui ir 
bendrai geriau išstudijuotų 
“Trumpą Itomunistų partijos 
istorijos kursą (b)”(Ilgas kur 
sas vis dar neparašytas). Bet 
swing, samba, rumba, conga, 
tango ir kiti panašūs šokiai 
yra tarsi amerikonų kapita
listų ir išnaudotoji} puolamie
ji ginklai išgalvoti kultūros 
ir komunizmo progreso sunai 
kinimui.

Pats demokratiškiausias šo 
kis būtų, jei vengrai apsivilk 
tų rusiškais marškiniais ir 
šoktų su plaktuku rankoje.

Pierre Becard, pusiau ak
las laikrodžių taisytojas Pran 
cūzijoje, šiomis dienomis la 
blausiai pasižymėjo savo ama 
tu. pataisydamas 1706 metų 
laikrodį kurį Versailes rū
mams yra padovanojęs Pran 
cūzijos karalius Liudvikas 
XIV. Laikrodis vėl eina.

Vienam apgavikui, kuris 
Čikagoje tarpe lengvatikių 
pardavinėjo akcijas aukso 
kasyklų, pavyko surinkti net 
272 000 iš 40 žmonių, jų tar 
pe daugiau moterų, jau prisi 
pažino pirkę akcijas. Kiti ne 
nori pasisakyti, nes gėda pa 
sirodyti tokiu žiopliu.

Apgavikas suimtas.

Prieš kaimo smūklę Bulga
rijoje stovi vežimas. Vežimo 
savininkas kažką tvarko ark 

lio pakinktuose. Kaimyninio 
kaimo ūkininkas stovi greta 
ir žiūri. Jis apžiūri arklį, po 
kelių minučių prieina prie 
ūkininko, vis dar užimto sa
vo arkliu.

— Ar tai jūs esate šio ar
klio ponas? — klausia jis.

Pastarasis apsidairo atsar
giai, bet dar tebebijo ir lie
ka ištikimas “liaudies demo
kratijos” principams.

— Aš nesu ponas, aš esu 
draugas.

— Taip? Tada jus esate 
šio arklio draugas? —- vėl 
klausia kaimynas.

Amerikietis žiuri nustebęs 
į naują dangoraižį, iškilusį iš 
Varšuvos griuvėsių.

— Žinoma, tai yra? aukš
čiausias pastatas, kokį jus 
dabar turite Lenkijoje, sa 
ko jis savo draugui lenkui.

Tas papurtė galvą ir pa
sakė: ’ . “

— Visai ne. Jūs turėtumėt 
nors kartą apžiūrėti mūsų 
slaptosios policijos būstinę. 
Nuo jos stogo jūs matysit iki 
Sibiro.

i .

Princas da Ligne pasakoja, 
kad Kazanovo, kuris save va 
dino Chevaliier de Seingalt; 
buvo pristatytas kaizeriui 
Juozapui. Kaizeris pasakė:

— Aš niekinu žmones, per 
kančius titulus.

Kazanovas atsakė, klausi
mu: ., .

- O kaip vertinate tuos., 
kurie titulus parduoda.

Kartą Liudvikas XV paklau 
sė savo dvariškį kiek jis tu
ri sūnų.

— keturis, — atsakė jis.
Vėliau jis to paties tarno 

paklausė tą pūtį, 11* atsakė:
-- Šešis, sire!
Karalius atsiminė, jog tas 

tarnas buvo sakęs kitaip ir 
užsipuolė tarną, kad tas me
luojąs.

— Aš bijau, kad jūsų dide 
nybei nusibos vienodas atsa
kymas, — atsakė tarnas. 1

Šuo pastebėjęs, kad Ginutis žiūri j jį puo- 
(27) lė prie jo ir džiaugdamasis, vizgindamas 

uodegą, ėmė laižyti gulinčiojo veidą. Tai 
buvo senio Kerniaus ištikimasis šunytis Margiu
kas. Ginutis buvo jį radęs vienišą prie Kerniaus 
trobelės ir pasiėmė su savim į mišką.

Šuniukas matydamas, kad Ginutis vis guli be 
judesio toje pačioje vietoje, ėmė tampyti danti
mis rankovę, ragindamas savo šeimininką atsikel
ti. Ginutis atsirėmęs kairiosios rankos alkūne, ban
dė atsisėsti, bet nepajėgė to padaryti ir vėl Je 
juodamas liko gulėti, toje pačioje vietoje.

Margiukas supratęs, kad Ginutis pats negali 
atsikelti nei eiti toliau, pradėjo sukiotis aplink ne
žinodamas ką daryti.

Paskui apsisukęs šoko į krantą ir pasinėrė 
krūmuose. Po kiek laiko pasigirdo vėl šuniuko 
cypimas ir viršum pakriaušes kieno tai žingsniai 
ir tylūs balsai. Nukrito iš viršaus pora akmenukų 
ir Ginutis pakėlęs galvą pamatė leidžiantis že 
myn prie jo Bankų ir Mykoliuką. Jis dar pamėgi
no savo jėgomis atsikelti, norėjo kažką pasakyti, 
bet akyse pasidarė tamsu ir jis vėl nieko nebe
jautė.

★

Budintis enkavedistas pabeldė j Kazarakio 
miegamojo duris. Jokio atsakymo. Jis pabeldė dar 
kartą.

— Įeikit. pasigirdo iš vidaus.
Kazarakis gulėjo ant sofos miegamojo kam

bario kampe. Patrynęs akis jis atsisėdo.
— Kas atsitiko? - paklausė jis užsegdamas 

palaidinę.
— Parvežė tris areštuotus: vieną moterį ir 

du vyrus, — atsakė budintis.
— Tegul nuveda juos į raštinę, aš tuoj"atei- 

siu, — paliepė Kazarakis.
Po penkių minučių Kazarakis įėjo raštinėn, 

kur prieš tai jis tardė Ginutį. Raštinėje veidais į 
sieną surištomis užpakalyje rankomis stovėjo mo
teris ir du vyrai.

— Moterį ir vaikiną išveskit, -- paliepė Ka
zarakis.

Kada enkavedistas išvedė Algiuką ir jo se
serį, Kazarakis priėjęs arčiau prie veidu į sieną 
stovinčio vyro riktelėjo:

— Atsisuk!
Vyras pasisuko veidu tiesiog į stovintį prie

šais jį Kazarakj. Didvyriška krūtinė, ištempdama 
marškinius, storas kaklas, lygus veidas liudijo, kad 
areštuotasis dar nebuvo patyręs NKVD rusių žiau
rumų:

— Sėsk! — įsakė Kazarakis pirštu rodyda
mas į viduryje kambario stovintį suoliuką.

Vyras tylėdamas atsisėdo tiesiai priešais lan
gą. Jo žvilgsnis buvo, tartum, sustingęs.

Kazarakio rankoje pasirodė guminė lazda, 
primenanti vandentiekio vamzdi.

— Tyrinėji langą? Ne, «brolyti», iš čia jau 
daugiau nei tu nei kitas nepabėgs. Stok! bal
sas Kazarakio skambėjo tartum, peilis įraukia
mas per stiklą. - Prieik prie lango!

Vyras paklausė įsakymo!
■ - Pažiūrėk. — ienai į soda,., gali bėgti kur 

tavo akys veda, — pasakė Kazarakis atidaryda
mas langą.

Vyras pažiūrėjo pro langą. Ten stovėjo du 
enkavedistai su automatais. .

— Tu spiauk į juos! Tave vistiek aš liepsiu 
sušaudyti! šok, jei nori, pro langą. Tau nėra ko 

bijoti! — švokštė Kazarakis gardžiuodamasis pas
merktojo koneveikimu.

— Bailys tu, štai ką aš tau pasakysiu. Aš tau 
duodu garbės žodį, kad tave aš vistiek liepsiu su
šaudyti. Ir nejaugi pas tave nėra pakankamai drą
sos, pasiryžti bėgti. Jeigu tu "čia pasiliksi, žūsi 
tikriausiai. Na, šok per langą kol dar nevėlu. Bi
jai! O dar šnipas!.., Ech, tu, parsidavėlio kailis! 
Sėskis į savo vietą Už kiek grašių tu save par
davei smetonininkams.

Vyras tylėjo.
— Turbūt, tu niekad muštas nebuvai. Sakyk! 

Už kiek skatikų pasamdaė smetonininkai?
— Aš niekuomet savęs niekam nepardavinė

jau.
— Meluoji niekše! Aš turiu žinių, kad tu par

sidavei užsienyje pasislępūsiems smetonininkams, 
taip, kaip parsiduoda palaidūnės.

— Tai neteisybė, — atsakė areštuotasis. .
— Jeigu tu dar kartą man ką nors panašaus 

atsakysi, aš nuo tavęs odą nulupsiu! Girdi?!
Vyras tylėjo.
I azarakis priėjo prie jo ir pakratė prieš jo 

akis rankoje laikomą guminę lazdą.:
— Tu man nesilaūžyk, o ne tai aš tave... — 

sušnypštė Kazarakis ir užsimojo lazda.
Vyras užmerkė akis ir sukando dantis. Gumi

nės lazdos smūgis suimtojo veide paliko raudoną 
pėdsaką, vietomis varvėjo kraujas. Antras, tre
čias, ketvirtas smūgis...

Kazarakis suimtąjį mušė be atsikvėpimo.
— Aš iš tavęs išmušiu tavo lietuvišką užsis

pyrimą. Girdi, motina tavo, tris kart tokia...
Po penkių minučių tokio «darbo», Kazaaakis 

numetęs lazdą atsisėdo už stalo. Jo rankos, kurio
mis jis stengėsi iš portsigaro išimti cigaretę, dre
bėjo lūpų kampuose stovėjo putos.

Suimtojo veidas pavirto į beformę, kruviną 
masę Plonomis srovelėmis tekėjo kraujas, lašė
damas ant krūtinės, suolo ir grindų...

Suimtasis buvo Barkaus švogeris Rimtenis. 
Jis sėdėjo, tartum, suakmenėjęs. Kraujo užpiltos 
akys nieko nematė. Nei vienas muskulas nekrus
telėjo jo veide, nei vienas skausmo garsas neišsi- 
veržė iš jo krūtinės.

(Bus daugiau)
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? Uėtuviai C
1951 metų gegulės mėn. 6 

d. New Yorke įvyksta lietu
viška Pavasario Dainų šven
tė - korcertas. Tokio didelio 
masto muzikos meno vakaro 
dar jUėrą buvę ne tik New 
Yorke, bet ir iš viso, nes šia
me koncerte dalyvauja žy
miausieji lietuvių muzikos ir 
dainos menininkai, Amerikos 
lietuviai ir atvykusieji iš trem 
ties.

Koncertas įvyks Manhattan 
Center salėje, 34th St. ir Sth 
Ave. New Yorke - didžiausio 
je miesto salėje, kurioje tel
pa apie 5 000 žmonių. Seniau 1 
šioji puiki salė bnvo Manhat
tan Operos namai.

Koncertas rengiamas daini
ninko Alekso Vasiliausko ini 
ciatyva.

Strasburge Įvyko krikšč. 
internacionalo jaunių suva
žiavimas. Lietuvą atstovavo 
Paryžiaus studentė Vensku- 
vienė - Šlepetytė.

Lapkričio 30 d. New Yor
ke buvo uždaryta amerikie
čių skulptoriaus William Zo- 
rach paroda. Jis yra gimęs 
Lietuvoje, Jurbarke. Viena 
jo statula yra New Yorko Ra 
dio City.

SS

Dabartiniu metu New Yor
ke vaidina garsus anglų ak
torius John Gielgud. Jis yra 
kilęs iš lietuvių Gelgaudų gi
minės. Jo protėviai prieš šim 
tą su viršum metų išvyko iš 
Lietuvos.

Henrikas Radauskas netru
kus išleidžią savo poezijos 
knygą.

Jurgis Jankus yra atidavęs 
spaudai romaną «Šešėliai».

Pr. Gaidamavičiaus knyga 
«Jšb'okštasis žmogus» spaus
dinama Vokietijoje.

Pradėtas spausdinti Al. Ba
rono novelių rinkinys «Žvaigž 
dės ir vėjai». Spausdinamas 
Vokietijoje.

Dr. Z. Ivinskis parašė ilges 
nę studiją apie vyskupą Mer 
kelį Giedraitį. Čia jis panau
dojo ir naują medžiagą, ku
rią rado Romos archyvuose. 
Jo studija netrukus pradeda
ma spausdinti «Aiduose».

Dr. A. Maceina, kuris gy
vena Freiburge, vasaros me
tu parašė naują didėlį veika
lą - studiją apie Solovjovo 
antikristą. Knygą pavadinta 
«Niekšybės paslaptis» ir turės 
maždaug 300 pusi, ar daugiau. 
Dr. A. Maceinos anksčiau pa 
rašyta «Jobo drama» jau spaus 
dinama, o jo «Didysis Inkvi
zitorius» leidžiamas vokiečių 
kalba.

Juozas Girnius nesenai bai 
gė rašyti platų veikalą, nag
rinėjantį vokiečių egzisten
cializmo filosofą Jaspersą.

.Smuikininkas Izidorius Va- 
syliunas atvykęs Kolumbijon 
j Medelliną miestą gruodžio 
14 davė koncertą «Belles Ar
tes» salėje.

Vietos spauda įsidėjo straips 
nį apie mūsų’menininką prof. 
I. Yasyliūną, gerai jį įvertin
dama.

Brijunas, Bridgeporto lietu 
vis, gražaus kimo sudėjimo 
atletas, yra kandidatas j «Mr. 
America». Dabar eina rinki
mai ir. anglų laikraščiai deda 
Brijūno nuotraukas.

Elena Šimkūnaitė su pagy
rimu baigus gimnaziją įstojo 
Į Buenos Aires universitetą 
chemijos - farmacijos fakul
tetam

Dr. VI. Šulma, atlikęs medi 
cinos praktiką, Regina Sask, 
nesenai McGill universitete 
išlaikė medicinos egzaminus. 
Tuo būdu jis sulaužė «mitą», 
kad Montrealio universitetai 
naujai atvykusių medikų ne
praleidžia, rašo «Tėviškės Ži
buriai».

Lietuvių radio valandėlės 
Argentinoje vedėjas Zeferi- 
nas gauna daug laiškų iš tos 
valandėlės klausytojų argen
tiniečių, kurie prašo prisiųsti 
jiems naujausią C. Vęrax (K. 
Čibiro) knygą ispanų kalba 
apie Lietuvą, pavadintą: «Diez 
Anos de Martírio», (Dešimts 
kankinystės metų). Rimtas 
Argentinos žurnalas “Crité
rio” 1950 m. spalio 26 šitaip 
apie ją rašo:

Tas lietuvis rašytojas, ku
ris su taip dokumentuotu atsi 
dėjimu pasišventė parodyti 
katastrofą, kurią. į jo kraštą 
atnešė komunistu okupacija, 
patiekia dabar kita knygą, 
trumpą puslapių atžvilgiu, ta
čiau labai svarią savo turiniu, 
kuriame atskleidžiamas stali 
niškojo totalitarizmo siautėji
mas Lietuvoje. Knygoje dau
gybė gal net per daug įspū
dingų fotografijų, kurios pa
vaizduoja metodus, vartoja
mus menkiausiems opozicijos 
poreiškiams pavergtoje 'tau
toje sunaikinti ir yra baisus 
kaltinimas melo ir makiave- 
ližmo, kuris glūdi kiekvieno 
totalitarizmo esmėje ir kurį 
dabartinė Ruso jos valdžia pa
naudojo pavergti tautai, kuri, 
nežiūrint visko, nėra mirusi, 
nes ją palaiko jos dvasia”.

Nesenai Romoje ekonomi
nius mokslūs baigė J. Gai
lius, gaudamas daktaro laips 
nį už mokslinį darbą «Pinigi
nė infliacija, kai p karo finan
sų priemonė».

J. Gailius yra gimęs 1920 
m, Kretingos apsk. Būdamas 
Italijoje, iš pradžių ekonomi
nius mokslus studijavo Pizos 
universitete, bet 1948 m. per 
sikėlė į Romą ir, BALFo pa
remtas, tęsė studijas kol pa
galiau jas gražiai užbaigė.

Gerai mokėdamas italų kai 
bą, jis vedė sėkmingą propa
gandą Lietuvos naudai savo 
kolegų svetimtaučių ir -profe
sorių tarpe, o lietuviams pa
bėgėliams tarpininkavo pas 
italus. Jis su kitais studen
tais paruošė lietuvių r italų 
kalbos žodyną, kurį šapiro
grafuotai išleido tėvai Sale
ziečiai.

Muz. A. Kučiūnas dapardir 
ba Čikagos Cosmopolitan 
School of Music dirigento T. 
Haunikenen asistentu ir veda 
operos klasę:

Chicago j Filatelistų Draugi
ja «Lietuva» ruošias prie sa
vo penktos Lietuvos pašto 
ženklų parodos; kuri 1951 m. 
bus balandžio mėn. 7 ir 8 d. 
Gage Park Fieldhouse, prie 
55-tos ir Western Ave. ir kar 
tu bus paminėta penkių me-

, ANGLIJOS
PAS LEAM1NGTONO VYRUS;

Leamington as žinomas viso 
je Anglijoje, kaip kurortinis 
miestas^; Jame pramonės ma
žai ir proletariato taip pat. 
Tai pasiturinčiųjų miestas. 
Gatvės plačios; daug, parkų 
švarus.

Lietuvių stovykla ne pačia 
me mieste. Reikia pravažiuo 
ti miestą, išvažiuoti į laukus 
už 3 mylių pamatai vidury 
laukų pilkus trobesius. Tai bu 
vusi vokiečių karo belaisvių 
stovykla. Tik vielų tvoros nė 
ra. Iš gražaus miestelio atvy 
kus, ji sudaro niūrų ir širdį 
slegiantį įspūdį. Trobesiai - 
paprasti barakėliai, net ir lu
bų nėra. Jų statyba - pati pri 
mityviausia, neatspari nei šal 
čiams, nei vėjui. Gera uždan 
ga tik nuo lietaus. O saulei 
kepinant, lubos įkaista, kaip 
reikiant.

Čia įgyveną apie 50 vyrų 
lietuvių Kitų tautybių ir nė 
ra. Taigi, stovykla grynai lie 
tuviška. Prieš metus joje bu
vo apie 90 lietuvių, Tačiau 
daugelis persikėlė kitur gy
venti.

Pirmutinis stovyklos trobe
sys - kaip gera šuns būda, 
tai p. Bielinio buveinė. Jis 
Čia vertėjas, raštininkas, ir, 
pagaliau, kaip visi kiti, dar
bininkas.

Darbo sąlygos savotiškos. 
Man jos priminė bolševikų įs 
teigtas Lietuvoje traktorių sto 
tis. Valsčiuj vienoj vietoj įs
teigia tokią stotį, priveža trak 
torių, o apylinkės ūkininkai 
(kol jie būna prieškolchozi- 
nė era) reikalui esant, gali 
reikalauti ir gauti reikalingą 
traktorių vienai ar kelioms 
dienoms. Gali gauti, jei tų 
traktorių yra ir jie yra tvar
koje. Tai šičia tų traktorių 
pareigas eina mūsų vyrai. Jie 
suskirstyti vienu j vietoj ir a py 
linkės ūkininkai, per stovyk
los komendantą, kuris visuo
met yra anglas, gali reikalai! 
ti reikalingų darbininkų skai
čių vienai ar kelioms die
noms. Pasitaiko ir tokių, ku
rie reikalauja lyg ir nuolati
nių 2 3 mėnesiame. Tokie dar 
bininkai dirba pavieniui. Tuo 
tarpų, pirmieji važinėja grupė 
nils'Tai yra savotiškos tal
kos,tik ne kaimynų, o iŠ sto 
vykios gamamos.

Darbo diena stovykloje vie 
rioda tiek vasarą tiek žiemą. 
Keliamas! 6 vai. Pusryčiai - 
6 30, o 7 valanda važiuojama 
į darbus. Vieni važiuoja dvi
račiais, kiti - sunkvežimiu, 
Ligi 9 mylių tolumo — dar 
bovietės pasiekiamos tik dvi
račiais. Darbininkas darbovie 
tėj, jei ji yra ne toliau kaip 
4 mylios, turi būti 7.30. Jei 
darbovietė toliau, turi joj bū
ti 8 vai. už tą pusvalandį: jam 
mokama.
’'Sunkvežimis dengtas, viduj 
yrą suolai. Juo vežami darbi 

tų draugijos sukaktis. Parodo 
je bus retų pašto ženklų kom 
plektų. Bus ir pašto ženklų 
komplektai, išleisti per pirmą 
ją bolševikinę okupaciją ir 
vokiečių okupaciją. Taip pat 
ir tremtyje stovyklų ir Raud. 
Kryžiaus ir skyrių išleisti paš 
to ženklų įvairūs komplektai. 
Nariai bus apdovanoti išstatę 
geresnius ir vertingesnius 
komplektus.

Filatelistų draugija «Lietu
va» jau 4 parodas buvo suren 
gus. Draugijai priklauso virš 
60 narių. Ji palaiko labai gra 
žius santykius su kitataučių 
tokiomis pat organizacijomis.

Dėka lietuviams filatelis- . 
tams kitataučiai gauna teisin 
gų žinių api e lietu vi us ir Lie 
tuvą. , J

LIETUVIAI
ninkai pakeliui išlaipinami. 
Darbas prasideda 8 vai. bet 
atlyginimo atžvilgiu skaitoma 
nuo 7.30 vai.

Darbo diena pusdevintds 
valandos. Dirbama iki 5 vai 
vakaro, su vai. pertrauka pie 
turns. 10 vai. (bet ne visur) 
daromą 15 minučių pertrau
ka priešpiečiams. Kai kur da 
romą pertrauka ir 3 vii. ar
batai išgerti. Bet šiaip dirba
ma be jokių pertraukų ir sus 
toj imu.

Taigi, 5 vai. darbai baigti 
ir vėl tomis pačiomis priemo 
nėmis važiuojama namo. Jei 
kelionė trunka ilgiau kaip pus 
valandį, tai už sekantį pusva 
landį atlyginama.

18.30 - pietus. (» gulti - ka 
da kas nori.

Darbo laikas pilnai išnau
dojamas. Net parūkyti nedaro 
ma pertrauka. Tokio intensy
vumo Lietuvoje nebuvo. Nors 
Lietuvoje dirbdavo, smarkiau 
ir su didesniu tempu, bet su 
pertraukomis. Čia gi visą lai 
ką turi judėti. Visuose dar
buose yra sistema. Ir visur 
normos. Kur tik įmanoma 
įvesti akordus, tai be to jau 
ir neapseisi. Čia dirbama dau 
giausia mašinomis, o darbi 
ninkas yra tik pagelbmė prie 
menė. Mašina savo padaro, o 
darbininkas turi tik pribaigti. 
Pav. bulvių kasimas. Kasama 
tik mašinomis. Darbininkas 
tik surenka bulves. Gauna 
vienas žmogus 20-30 jardų ii 
gį ir per 6-10 min. turi surink 
ti, kad kai atvažiuos mašina, 
turi būti švaru. Ir taip visur.

Anglijoje žemės darbai dir 
barni ištisus metus. Žemė ne
sušąlą todėl ir darbininkai 
reikalingi visą laika. Ligi K a 
ledų eina bulviakasys ir cuk
rinių runkelių nuėmimą5. Vė 
liau - kūlimas. Baigus mėšla
vežį, prasideda gyvatvorių 
kapojimas: Kur yra drenažas 
(o jis visur yra), jei reikia, 
žiemos metu remontuojamas, 
Taigi, darbo netrūksta

Lyginti šio krašto žemės 
ūkį su Lietuvos ūkiu yra sun 
ku, nes klimatinės ir materia 
lines sąlygos skirtingos. Čia 
ūkininkauti geras biznis. Bet 
tos romantikos ir meilės, ku
rią galėjai pastebėti kiekvie
name žingsny pas Lietuvos 
ūkininką, Anglijoje neužtiksi. 
Daugumas ūkių yra grynai 
komerciniai, t. y. išsispecili- 
zavę atskiromis šakomis ir 
kitu dalyku nesidomi.

Ūkiai labai mechanizuoti 
ir motorizuoti. Beveik visi ūki 
ninkai turi automobilius. Ypač 
pokariniais laikais ūkis pada 
rė smarkią pažangą, gauda- 
mas iš valdžios didelę para
mą įvairių primokėjimų pavy 
dalu. Bendrai paėmus, ūk ui 
parama iš šalies yra labai di 
dėlė.

Pavyzdžiui vienas eilinis 
200 akrų (5 akrai - 2 ha) ūkis 
turi: 2 traktorius, kuriais aria, 
akėja, plauna ir ketta, veža, 
turi įvairias priekabas: sėja
mos mašinos - įvairioms sėk
loms ir trąšoms, bulvių kasi
mo mašina, įvairūs elevato
riai,: pay. šienui iškrauti ir 
pan. kombainas samdomas. 
Jis kerta, kulia, arpuoja ir į 
maišus supila.

Yra elektra naudojama švie 
sai ir jėgai ir visa eilė mažės 
nių mašinų. Elektrą turi ma
žiausia 50% ūkininkų.

Kas turi bent 13 karvių, 
tam jau užsimoka turėti kar
vėms melžti mašina.

Lietuvoje buvo susidariusi 
nuomonė, kad melžimo maši
na gadindavo spenius ir teš
menį, girdi, pamelžus kurį lai 
ką tokia mašina, pienas imda 
vo pats tekėti. Tačiau ši nuo 
monė nepasitvirtino, bent kiek 
mes esame patyrę.

Karvės melžimas mašina 
trunka 3-4 minutes. Vienas 
melžėjas gali melžti iš karto 
3 karves. O melžiant rankoj 

I mis, vienai karvei išmelžt- 
reikia vidutiniai 20 minučių. 
Taigi, 40 karvių reikti] 6 mel 
žėjų, kurios būtų užimtos kas 
dien 4 5 valandas.

Toks ūkis Lietuvoje - 80 ha 
reikalaudavo, mažiausia 4 ber 
nu ir 4 mergų. Čia apsieina 
per pus mažesniu darbinin
kų skaičiumi.

Arklių galima iš viso ne
skaityti. Didesniuose ūkiuose 
jie yra smulki pagelbinė jė
ga: Maždaug pusė ūkių arklių 
visiškai nelaiko. Čia arkliai 
laikomi daugiau jojimui, kaip 
darbui.

Karvės laikomos dvejopu 
tikslu - pienui ir mėsai.

Ūkininkavimas skiriasi nuo 
Lietuvos ūkininkavime. Lietu 
vos ūkininkas viską pats ga
mindavosi. Svarbiausias jo 
ūkio tikslas buvo išmaitinti 
ir aprengti ūky gyvenančiuo 
sius. Tik produktų likučius 
ūkininkas parduodavo, pirk
davo jis nedaug ir tik tai, 
ko ūkis negali pateikti. Lie
tuvos ūkininkui būtų gėda 
pirkti duoną ar mėsą, o čia 
priešingai. Ką ūkininkas ga
mina, jis viską ir parduoda, 
o kas jam reikalinga, viską 
perka. Kaimyninė krautuvė 
jį. kaip ir jo darbininką, vis
kuo aprūpina.

Ūkių pastatai, palyginus su 
Lietuvos ūkio pastatais, bied 
ni. O kluonų iš viso nėra. 
Tvartai tik kiaulėms ir prie
augliu4. Avys ištisus metus 
ganosi aukuose: Mėsiniai gy 
valiai taip pat. Melžiamos 
karvės, maždaug vieną mene 
sį praleidžia naktį pastogėj. 
Vienintėlis trobesys, tai gyve 
namas namas. Namai visur 
yra mūriniai ir 2 aukštų. Me 
dinių neteko matyti, nors šiau 
dinių stogų dar matosi nema
žai.

B. Zaikienės vedama lietu
viu tautinių šokių grupė jau 
keletą kartų dalyvavo tarp
tautiniuose parengimuose Los 
Angeles.

«Tėviškės Žiburiams» pas
kelbus laikraščio platinimo 
vajų, iš visur pradėjo plaukti 
prenumeratos. Metiniams laik 
raščio prenumeratoriams nu
matomas gražus kišeninis ka 
tenderius,

«Laisvoji Lietuva» Kana
dos voluemasiainkų dvisavai 
tinis laikraštis, paskutiniuoju 
laiku pradėtas spausdinti ma 
žo žurnalo formate ir išeina 
vieną karta į mėnesį. Laik
raščio sumažinimas aiškina
mas dėl labai mažo prenume 
ra torių skaičiaus.

«Liaudies Balsas», Kanados 
lietuvių komunisių oficiozas, 
šiuo laiku netenka1 labai daug: 
nuolatinių skaitytojų. Priežas 
tis, daugelio manymu, kad 
Kanados slaptoji policija pra 
dėjo registruoti visus «L. B.» 
skaitytojus.

Komp. J. Žilevičiaus pa
ruoštas ir kun. L Vaiciekaus 
ko lėšomis atspausdintas kom 
pozitoriaus Č. Sasnausko mu 
zikos veikalų rinkinys jau iš 
ėjo iš spaudos.

Augsburgo tremtinių stovyk 
loję nusižudė Juozas Adomai 
tis, Lietuvos kariuomenės ka 
pitonas, dėl negalėjimo išemi 
griioti. Jį kažkoks niekšas ap 
Šmeižė ir jis neteko globos.
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Gaminami įvairiausių braižinių vitražai, 
■: vieliniai tinklai tinkavimui ir tvoroms, 
« langų stiklų apsaugos, užtvaros, geležinės 
:| durys ir vartai, banguotos skardos durys

Gaminami žibintuvai įvai
riausių tipų. Daromi įvairių 
dydžių grąžtai žemei gręž
ti. Pardavimas grynais ir 

išsimokėtinai.

JONAS VARNAUSKAS
Telefonas (recados) 3-0710 ::

Rua 12 N.o 39 — Vila Zelina jj 
Avenida Zelina N.o 714 — (fundos) Ęš 
Caixa Postai 4118 — São Paulo h'
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MADEIRAS DO BRASIL

Ar jau aplankei CASA SPRINDYS & ČIA.
•’ PRAÇA SÃO JOSÉ, 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.

Foto-S t ūdija “BERNARDO”
ĮKURTA 1890 METAIS

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

dažais ir pastele.

A R T H U R S C H M I D T
Priimami pakvietimai į namus — Senų portretų reprodukcijos 
RUA SÃO CAETANO, 447 —TEL.. 4-5576 — SÃO PAULO

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!...

HftEX sMAMS ltm.
I MPORTAÇÃO — EXPORTAÇÃO

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

Em Minas Gerais:

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

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.

INDEI JOTE IIA £ CCA4ECCIC IDE 
CaMjÇADOJ MATEILIIDMIIJ LTDA.

KRAUTUVĖS: FABRIKAS IR RAŠTINĖ:
Rua São Caetano. 526 *. Rua javaės 719

Rua São Caetano, 510 São Paulo
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VIENINTELIAI ATSTOVAI 
GARSIOJO VANDENS 

L I N D O Y A

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

• GAMINIŲ PLATINTOJAI

IIIEMaWJ CAIEIRIIĮEIKI! ltda.
Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, kurio puikų veikimą į žmo

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

RUA DINO BUENO, 795 a 835 Caixa Postal<967
TELEFONES: 51-4019 e 51-2223 S Ã O P A U L O
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Kviečiame choran.
L. K. Bendruomenės choras 

pradės ruoštis Velykų šven
tėms ir vakarui-koncertui, ku 
ris įvyks balandžiu mėn. 14 d. 
rua Coutho Magalhães salėje. 
Choras kreipiasi į lietuvišką
jį jaunimą mėgstantį dainą ir 
kviečią į savo eiles. Reikalin 
gų informacijų galima gauti 
pas choro valdybą, maestro 
A. Ambrozaitį, kleboną ir pas 
choristus. Repeticijos būna 
antradienių ir ketvirtadienių 
vakarais ir sekmadieniais po 
sumos. Lietuva yra dainų ša
lis. Lietuviai būdami svetimuo 
se kraštuose negali leisti, kad 
nustotų skambėjusi lietuviška 
giesmė ir daina. To reikalau
ja mūsų garbė. Daina yra vie 
nas iš brangiausių kultūrinių 
turtų, kuriais galima didžiuo
tis prieš kitus.

Taip pat yra numatyta suor
ganizuoti tautinių šokių mėgę 
jų grupė. Tautinių šokių mo
kytis ir juos Šokti gali ir ne- 
choristai. Tautinių šokių gru
pė veiks choro valdybos ži
nioje.

— Šį sekmadienį, vasario m 
25 d. Bendruomenės choras 
važiuoja į Santos. Važiuos au
tobusais. Iš V. Zelinos išvyks 
5 vai. ryto. Mišios voksian
tiems į Santos bus 4.30 Vila 
Zelinos bažnyčioje. Po mišių 
prie pat bažnyčios lauks au
tobusai.

— Jaunučių choro repetici 
jos būna pirmadieniais ir ket 
virtadieniais nuo 6 ligi 7 vai. 
vakaro, mokyklos patalpose.

- LIET. K AT. MOTERŲ 
Draugijos ir Maldos Apaštala 
vimo Draugijos susirinkimas 
šaukiamas šį sekmadienį, va
sario mėn. 25 d. 3 vai. po 
piet, mokyklos patalpose.

— MOKINIŲ TĖVŲ SUSI
RINKIMAS šaukiamas 4 d. ko 

. vo mėn. 15 vai. Tėvai, kurių 
vaikai lanko mokyklą prašo
mi dalyvauti, nes bus svarsto 
mi svarbūs reikalai liečiantie 
ji mokyklą ir renkamas tėvų 
komitetas.

São José futbolistai 
atgaivina veikimą.

Prieš 12 metų kun. P. Ra- 
gažinsko ir K. Ausenkos ini
ciatyva prie Bendruomenės 
buvo suorganizuota stipri fut
bolo komanda, kuri savo lai
ku buvo Ypirangos sublygos 
nugalėtoja. Tai buvo viena iš 
stipriausių São Paulyje futbo 
lo mėgėjų komanda. Vėliau, 
prisitaikant prie krašto išleis 
tų įstatymų, persiorganizavo 
į savarankišką sporto organi
zaciją Veikimas susilpnėjo ir 
visai sustojo netekus sporto 
aikštė5;. V. Zelinos futbolo 
runftylės buvo mėgiamiausia 
ir bev ;ik vienintele pramoga 
sekmadieniais. Sekmadieniais 
prie aikštės susirinkdavo u'iks 
tančiai žmonių, pasižiūrėti lo
šimo. Nenuostabu, kad jau ku 
ris laikas yra keliamas klau
simas vėl atgaivinti São José 
sporto komandą. Jau yra pa
daryti ir konkretūs žygiai. 
Ieškoma išnuomotibūstineipa

talpos. Jau yra ir numatytos 
pirmos rungtynės, kurios bus 
4 d. kovo po piet. O 11 d. ko 
vo bus suruoštas festivalas. 
Sveikiname iniciatorius, nes 
šį sporto šaka įneš daugiau 
gyvumo į V. Zelinos gyveni
mą.

— Lietuvos Nepriklausomy
bės minėjimo šventėje lietu
vius sveikino Latvijos ats-vas 
Nikolai Ozalins ir Estijos ats
tovė p-lė ZauKas.

PAIEŠKOMI:

1. Cikaitis Juozas, kilęs iš 
Stolaukelio km., Vilkaviškio 
apskr..

2. Sakalauskas Kazys, kilęs 
iš Daugšiagirės km., Pakuonio 
valse, ir

3. Valiukas Juozas, kilęs iš 
Kauno.
Atsiliepti Lietuvos Konsulatan 

R. Jaguaribe, 477. S. Paulo

PAIEŠKO

Veronika Zakarauskaitė - 
Štarkienė paieško Jono Zaka 
rausko. gyvenusio S: Pauly, 
rua Jose Paulino 772.

Kazimiera Širvydytė - Vai 
tekūnienė - savo brolio Jono 
Sirvydo, gini. 1901 m. nuo Tau 
ragės.

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

MĖSINĖ (Aęougue)

Parsiduoda gerai įrengta 
su didele 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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MOTIEJŲ T A M A L I U N Ą 
nuoširdų lietuviškos kultūros rėmėją vardinių proga

i
sveikina

«Mūsų Lietuva» ir Arte-Grafica Lituania Ltda.

IRMÀOS

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

HORÁRIO das

«MUSŲ LIETUVOS»
PRENUMERATORIAI

Numerio leidėjai:

Viktoras Petravičius CrS5C0,00

Prenumeratoriai rėmėjai:

Pranas Ramanauskas 150,00
Juozas Masiulis 100,00
Stasys Lapienis 130,00
Jurgis Maciulevičius 150,00

Prenumeratoriai:

Apolinaras Jočys 75,00
Terese Davolyte 75,00
Marijonas Jagučanskis 75,00 
Vladas Zizas 75,00

Į VISUS VISAME PASAULY
JE LIETUVIŠKŲ KNYGŲ AU
TORIUS, LEl ĖJ: S, LAI
KRAŠČIŲ IR B1ULETINIU 

RED*AKTORIUS.

Po šio Karo Romoje įsteig
ta Lietuvių Sv. Kazimie.ro Ko 
legija gražiai tarpsta. Tuo ga 
Įėjo įsitikinti visi, kurie šven 
taisiais Metais ar kita proga 
lankėsi Kolegijoje. Šiuo metu 
ji yra vienintelė Europoje, o 
gal ir visame pasaulyje, gry
nai lietuvių kultūrinė, dvasi
nė ir tautinė įstaiga.

Tačiau daugelis joje apsi
lankiusiųjų pasigesdavo gau
sesnių lietuviškų leidinių. Jų 
manymu, Lietuvių Šv. Kazi
miero Kolegijoje, kaip centre 
turėtų būti visi lietuviški lei
diniai: knygos. laikraščiai etc., 
po šio karo išleisti Europoje, 
Amerikoje ir kitose pasaulio 
dalyse. Kolegijos Vadovybė 
tam širdingai pritardama, de
ja, neturi lėšų visiems lietu
viškiems leidiniams, knygoms, 
laikraščiams etc. užsakyti. To 
dėl yra priversta k.eiptis į 
Jus, lietuviškos spaudos Mylė 
tojus: rašytojus, leidėjus, re
daktorius, prašydama Kolegi
jai siuntinėti savo turimų ar 
leisimu leidiniu po vieną eg
zempliorių. Prašoma siųsti šiuo 
adresu: Collegia l.ituano San Ca- 
simiro, Via Kasalmonferrato 20, 
linma — Kalia.

Šia proga širdingai dėkoja
me iki šiol siuntusiems savo
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BAUŽYS

Contratos cie locação 
Cartas de Fiança 
Requerimentos 
B :lanços 
Alvarás diversos 
Seguros de Fogo e 

,, acidentes

8 às 19 horas. 

leidinius.
Visi lietuviški laikraščiai 

prašomi šį atsišaukimą persi
spausdinti.
Liet. Šv. Kazimiero Kolegijos 

Romoje Vadovybė.

Vasario 16 proga
Lietuvos konsulą São Pauly 
A. Pohšaitį sveikino vietos 
valdžios atstovai, svetimų vals 
tybių konsulai ir vietinės lie
tuvių kolonijos veikėjai.

Rio de Janeiie - Brazilijos 
sostinėje.

— Vasario 16 d. Lietuvos 
atstovybėje, Lietuvos atstovą 
Dr. Friką Meierį, oficialių vi
zitų metu, aplankė Užsienių 
Reikalų Ministerijos atstovas, 
ministeris A. B. L. Castelo 
Branco, Finansų Ministério H. 
Lafero atstovas Dr. Pereira 
de Souza, Šiaurės Amerikos 
ambasadoriaus atstovas, Minis 
terio d e Educação direktorius 
Dr. Toude de Souza, Latvijos 
Estijos ir kitų valstybių atsto 
vai.

Vasario mėn. 18 d. Dr. F. 
Meieris minėjo diplomatinės 
tarnybos Brazilijoje dešimtine 
tį. Smulkų ir įdomų reporta
žą apie tai talpinsime sekan
čiame «M. L.» numeryje nes 
redakcija reikalingą medžia
gą", de! pašto kaltės, negavo. 
Laiškas oro paštu ir registruo 
tas išsiųstas 20 d. vasario o į 
redakcijos rankas pateko tik 
23, kada jau buvo baigtas re
daguoti šis «M. L » nr.

LIETUVIŠKA DAINA RADIO 
BANGOMIS.

Bendruomenės choras vasa
rio mėn. 25 d. yra pakviestas 
studentų valandoje. 9 —10 vai. 
ryto dainuoti per radio Excel
sior. Kadangi tą dieną choras 
turi išvažiavimą į Santos, ra-

BRANGUS TAUTIEČIAI,
Atvykęs į Braziliją praves

ti brangiems savo Tautie
čiams Gavėnios ir Šventųjų 
Metų jubiliejines Misijas.

Gyvename didžiųjų Dievo 
bausmių laikotarpį, bet dar 
didesnės bausmės artinasi, pa 
gal Marijos žodžius, pasaky
tus piemenėliams 1917 metais 
Fatimoj. Del to Kristaus Vie
tininkas, dabartinis Popiežius 
Pijus XII, šiais šventaisiais 
metais šaukia visus prie at
gailos. Dar Dievas yra per
prašomas. Sodomos ir Gomo- 
ros net už didžiausias nuodė
mės nebūtų baudęs, jeigu nors 
dalis tų miestų gyventojų bū
tų paklausę Dievo baiso ir 
darę atgailą, bet jie nenorėjo 
ir del to pražuvo.

Vienas žmogus gali labai 
Dievą perprašyti ir tūkstan
čius išgelbėti, bet taip pat vie 
nas žmogus gali tūkstančius 
pražudyti, kaip sakoma, už 
vieną Dievas ir šimtus baudžia.

Dabar Lietuvoje kenčia ne 
vienas už mūsų čia daromus 
prasikaltimus, bet tūkstančiai. 
Kaip skaudu, kad jie nebega
li nė į bažnyčią nueiti, nors 
ir labai norėtų, o kaip tik gal 
už mūsų ne vieno apsileidi
mus, nes mes, kurie galime, 
nenorime.

Aš nuts, būdamas bolševikų 
kalėjime, kaip norėjau pasi
naudoti Sakramentais irMišio 
mis. bet negalėjau. O dabar 
ten, Lietuvoj, mūsų broliai ir 

vauti, bet įdainuos plokšteles, 
kurias transliuos 25 d. vasa
rio per radio Excelsior tarp 
9-10 vai. ryto.

KNYGA APIE BRAZILIJĄ 
LIETUVIŲ KALBA.

Rašytojas Petras Babickas 
gyvenantis Rio de Janeire pa 
rašė knygą «Brazilija», kuri 
šiomis dienomis baigta spaus 
dinti. Šiandien nauja knyga 
yra retas, bet labai mielas 
svečias. Reikia sveikinti rašy
toją P. Babicką už drąsą iš
leisti knygą, kada gyvename 
knygai labaŲsunkius laikus.

Žinant, kad autorius rašo 
vaizdžiai ir įdomiai, reikia ti
kėtis, kad ir ši knygą turės 
didelio pasisekimo, ypač no
rintiems plačiau susipažinti 
su Brazilijos gyvenimu. Vė
liau talpinkime platesnę recen 
ziją. Leidinys yra gausiai įlius 
truotas.

— VILA ANASTACIO lietu 
viai yra dėkingi misijonieriui 
Tėvui J. Bružikui S J. už taip 
įdomias ir įspūdingas misijas, 
kurias užbaigė praėjusio sek 
madienio rytą.

Misijų metų buvo suruoštos 
pamaldos už Lietuvą ir žuvu
sius kovoje už Lietuvos Lais
vę. Vila Anastacio ir apylin
kės lietuviai labai gausiai lan 
kėši misijose. Daugumas atli
ko išpažintį ir priėmė šv. Ko 
muniją. Paskutinę misijų die
ną buvo šeimų Komunija.

Šį sekmadienį misijos bai
giasi Santa rJ eresinha parapi
jos bažnyčioje. O vakare 8 
vai. prasidės Casa Verde ir 
apylinkės lietuviams misijos 
N. S. das Dores bažnyčioje.

sesutės labai jieško kunigo, 
bet ir mirdami neprisišaukia, 
Tuo tarpu mes, dar ačiū Die 
viii, ir misijų galime išklausy 
ti. Del to skubinkimės patys 
atvykti į misijas ir būtinai ki
tus paraginkime. Aš Jums pa 
pasakosiu,, daug baisių daly-* 
kų iš kalėjimo pergyvenimų 
ir daug-dąug įdomių istorijų 
iš pravestų misijų, kurių jau 
spėjau duoti įvairiuose kraš
tuose: Lietuvoj, Šiaurės Ame
rikoj, Anglijoj, Danijoj, Vokie 
tijoj, Austrijoj, Belgijoj, Švei
carijoj, Italijoj ir Airijoj arti 
800.

Casa Verde misijos prasi
deda 25 d. 8 vai N. S. das 
Dores parapijos bažnyčioj.

— Šv. Juozapo bažnyčioje, 
Vila Zelinoje. 4 d. kovo mė
nesį 1951, 6 vai. vak. mote
rims o 11 d. kovo vyrams

Pirmieji pamokslai bus la
bai svarbūs ir pagrindiniai, 
kadangi nuo pirmųjų pamoks
lų priklausys visas misijų pa
sisekimas. Del to malonėkite 
visi j juos atvykti. Užrakinki
te duris ir ateikite. O tuo tar 
pu melskimės už misijų pasi
sekimą. nes be Dievo pagel
bės ir Marijos užtarymo mes 
nieko negalime. Nemalonu
mus del karšto oro irgi pa
kęskime atgailos dvasioje.

Jūsų misijonierius 
Jėzuitas Jonas Brūži kas S. J.
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