
NR. 88 (10)

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.S 2,00

SÃO PAULO — BRASIL, 1951 M. KOVO MÉN. MARÇO 3 D.

I

MOKSLO Metams Prasidėjus
Mokiniams grįžus j mokyklas, lietuvių tėvų yra pa

reiga ne tik bendrai sekti s;.vo vaikų mokymosi ir auk
lėjimosi pažanga m įkykloje, bet ypatingo dėmesio kreip
ti, kad jaunoji karta tarp visų mokslo dalykų, bent paten
kinamai pramoktų lietuviškai.

Į lietuvių kalbi reikia ypatingo dėmesio kreipti dėl 
to, kadangi ji nėra privaloma. Jos gali mokytis tik tas, 
kuris nori. Jau ir šių mokslo metų trumpa praktika paro
dė, kad tie mokiniai, kuriems tėvai palieka laisvę eiti ar
ba neiti, sulig savo noru. į lietuvių kalbos pamokas, dau
guma jų arba nereguliari ii lanko, arba visiškai nelanko. 
Todėl tėvų bendradarbiavimas yra būtinas. Tėvai su vai
kais namuose privalo kalbėti lietuviškai ir kontroliuoti, 
kad jie lankytų lietuvių kalbos pamokas.

Kita svarbi tėvų pareiga yra tai dalyvauti mokinių 
tėvų susirinkimuose. Mokykla yra tik šeimos talkininkė. 
Tiek pačiai mokyklai, tiek tėvams yra naudinga laikas nuo 
laiko susitikti ir pasitarti abi puses liečiančiais klausimais. 
Tai galima padaryti per mokinių tėvų susirinkimus.

Šiomis dienomis teko sutikti vieną šeimą atvykusią 
iš interioro į São Paulo jau su paaugusia jaunąja karta. 
Interio^e gyveno kelioliką metų tarp kitataučių. Tačiau 
mano nustebimui, visi vaikai gražiai kalba lietuviškai. Pa 
sirodo, kad lietuvių kalbą ir dvasią savo vaikams įkvėpė 
tėvai šeimoje kalbėdami tik lietuviškai ir skaitydami lie
tuviškus laikraščius. Tokių gražių pavyzdžių teko matyti 
ir daugiau, net iš 19 amžiaus pabaigos lietuvių atvykusių 
Brazilijon

Atsiminkime, jei nepasistengsime, kad priaugančioji 
lįetuviška karta išmoktų lietuvių kalbos, tai po keletos ar 
keliolikos metų neturėsime lietuviškų chorų, lietuviški laik
raščiai neturės skaitytojų, liksime vien tik sausa, nudžiū
vusia Lietuvos šaka.

Tėvai, jūsų rankose yra lietuvybės likimas!

KORĖJOS KARAS
-r.-Ji • ■

IV METAI

Lietuvos Atstovas Brazilijoje Dr. Frikas Meieris Rio de Janeiro lietuvaičių tarpe

Korėjos karo vystimosi ei
ga vis ryškinu įgauna ilgam 
laikui paruošto karo pobūdį, 
kuriam vesti JAV didina ir 
tvirtina savo disponuojamų 
karo pajėgų skaičių ir jėgą. 
Kiek galima spręsti iš spau
dos ir atsakingų asmenų pa
reiškimų, šiuo metu jau ne
besvarstoma mintis, kad Ko
rėja butų p‘likta komunis
tų malonei. Tą aplinkybę rei
kia pabrėžti, kadangi dar nė 
ra senas laikas, kada Ameri
kos spaupa ir kaikurie atsa
kingi politikos veikėjai tie
siog viešai yra reikalavę ati 
traukti iš Korėjos UNO karo 
dajėgas.

karo lankuose operacijos 
tebevyksta sąjungininkų to
liau -vystomos-ofenzyvos ženk 
le. Bemažko visuose svar 
blausiuose fronto ruožuose, 
sužlugus komunistų sausio 
mėn. didžiajam kontrapuoli
mui, taurės korėjiečiai ir ki 
niečiaš traukiasi j šiaurę, kur 
juos persekioja sąjungininkų 
kariuomenės. Hoengsongą 
amerikiečiai užėmė antrą kar 
tą ir i vakarus nuo šio mies 
to UNO trupės yra pažengu
sios apie 32 kilometrus į prie 
kj. Rytiniame pusiasalio šone 
sąjungininkų karo laivyno pa 
jėgos bombardavo visą eilę 

dienų Vonsano uostą, kur da 
bar išsikėlė pietų korėjiečiai 
į keletą salų, kurios randasi 
prieš šį uostą. Komunistų pa 
grindinės pajėgos yra kon
centruojamos šiaurės Korėjo
je, apie 30-40 km. už 38-osios 
paralė'ęs, kur yra rengiama 
gynimosi linija. Yra spėjama, 
kad iš či.i komunistai gali 
pradėti naują didelį kontra
puolimą prieš beslenkančias 
pirmyn UNO karo pajėgas.

JAV karo departamentas 
paskelbė vasario mėn 26 d. 
korėjiečių - kiniečių komu 
nistų karo nuostolius. Pagal 
šį pranešimą komunistai iki 
vasario 2 d. turėjo nuostolių 
- 624.000 kareivių Iš šio skai 
čiaus - 185 000 užmuštų ir su 
žeistų kiniečių, 242.000 šiau
rės korėjiečių. 40.000 - žuvu
sių nuo nelaimingų atsitikimų 
ir ligų ir 137.000 - karo be
laisvių.

Dėl Korėjos karo ateities 
svarbų pareiškimą padarė 
JAV kariuomenės štibo vir
šininkas gen. Lewton Collins. 
Jis pareiškė, kad UNO karo 
pajėgos pultų tiesiog Kiniją 
ir Mandžiuriją, jeigu komu
nistai pradėtų atakuoti avia
cija ir karo laivynu UNO ka 
ro pajėgas. Tas įspėjimas pa 
darytas visai tiesioginiais žo

džiais turi tikslą nurodyti, kad 
karas Korėjoje gali išsivysty 
ti visai nauja kryptimi. Iki 
šiol komunistai naudo josi Man 
džiurijos siena, kaipo nepa 
žeidžiama priedanga. Ta pri
vilegiją komunistai nėgalėtų 
pasinaudoti, jeigu aviacija ir 
karo laivai pultų UNO karino 
nenę, «Ir šiuo atveju», pareiš 
kė gen. Collins, «ÜNO karo 
aviacija intensyviai bombar
duotų pačią Kiniją F.r Man
džiuriją»,

Apie amerikiečių karo pa
jėgas kovojančias Korėjoje 
nesenai padarė pranešimą 
vyr. štabo viršininkas gene
rolas Omar Bradleys, kuris 
pasakė, kad šiuo metu laiko

BRAZILIJOS ŽINIOS
Rio Mėsininkai

Prisiųstame Respublikos 
Prezidentui pranešime apie 
mėsos prekybą Rio de Janei 
re yra nurodoma, kad 90% 
palieki mos vartotojams mė
sos eina per juodąją biržą. 
Yra padaryta apskaičiavimai, 
kad mėsos pirkliai tuo būdu 
per 1950 metus yra uždirbę, 
per 750 milijonų kruzeirų 
daugiau negu jie yra nurodę 
savo pareiškimuose.

TRŪKSTA KAPŲ

São Paulo kapinėse yra jau 
čiamas vietų trūkumas. Ne
žiūrint visų daromų priemo
nių, kapų vietų klausimas pa 
sidarė nelengva miesto prob 
lema Kaip atrodytų nepatikė 

Korėjos fronte 25(),000 karei- 
\ių. Tas praneštas skaičius 
žymiai prašoko visus * kitus 
ankstyvesnius skaičius apie 
menamą amerikiečių kariuo
menės skaičių Korėjoje, Be 
to, generolas pridėjo, kad bū 
šią siunčiama dar daugiau 
kariuomenės, kadangi dar ne 
visi amerikiečių daliniai yra 
pilnos sudėties.

Ir gen, L. Collins ir gen. 
O. Brodley pareiškimai aiš
kiai rodo, kad Korėjos karas 
darosi pirmos eilės karu, į 
kurį JAV meta tokias pajė
gas, kurios būtų pajėgios šį 
karą privesti prie norimos 
pa baigos.

tina, bet paskutiniais laikais 
buvo atsitikimų, kur kapinių 
vietos buvo parūpintos juo
dos biržos kainomis. Nauja
sis miesto prefeitas įsakė pra 
vesti griežtą tardymą ir už
kirsti kelią panašiems įvy
kiams.

ARGENTINOS KVIEČIAI
Pagal Brazilijos ir Argenti 

nos padarytą sutartį Brazili
ja įsiveš per šiuos metus iš 
Argentinos 1.550.000 tonų kvie 
čių. Iš šuo skaičiaus 700.000 
tonų turi būti įvežta dar prieš 
birželio męn.

-- Pagal Valstybės kainų 
komisijos nutarimą nuo ko
vo mėn. 5 d! mandiokos mil
tų įmaišymas į kepamą duo

ną nebus daug au privaomas 
Duona gėlės būti kepama gry 
nų kviečių miltų.

Neramumai
Iš São Luiz pranešama, kad 

visuomenė neleido užimti gu 
bernatoriaus pareigų Eugenio 
Barros, kuris buvo išrinktas 
spalio mėnesį Visuomenė 
esanti pasipiktinusi neteisėtu 
jo išrinkimu. Opozicija tvirti
na, kad apygardos rinkimų 
tribunolas suklastojęs rinki
mų davinius^ r;

Riaušių metu buvo užmuš
ti septyni asmenys.

Federalinė vyriausybė įsa
kė arčiausiems kariuomenės 
daliniams vykti į nerimumų 
židinius ir at«tatyíi tvarką. 
Įtūžusi minia sudegino apy
gardos rinkimų tribunolo na
rių - teisėjų gyvenamuosius 
namus. Taip pat įsiveržė į 
«Diarto de São Luiz» dier- 
raščio spaustuvės patalpa*, 
sudaužė mašinas ir uždegė 
laikraštį. Provincijoje buvo 
sarengta visa eilė susirinki 
mų.

Reikia tikėtis, kadFederali 
nei vyriausybei padarius in
tervenciją tvarka bus greit 
atstatyta.

— Kainų komisija galutinai 
nustatė už juodos kavos puo 
dūką 40 centavų. Nesilaikan
tieji nustatytos kainos bus 
baudžiami.

— Brazilijos vyriausybė su 
IRO pasirašė sutartį, pagal 
kurią Braziliją priims 1951 
m. dar 5000 karo pabėgėlių, 
Tuo būdu Brazilijoje emigran 
tų skaičius sieks 30.000.

Lietuvos naciouuJinė 
M.Mažvydo biblioteka
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LIETUVOS Nepriklausomybės
Šventės Minėjimas

Vasario 16 diena Brazilijos 
sostinėje buvo paminėta dve
jais atvejais: penktadienį ir 
sekmadienį. Šventės dieną At 
stovybėje Dr. Friką Meierį 
oficialių vizitų metu aplankė 
Užsienių reikalų atstovas mi 
nisteris A. B. L. Castelo Bran 
co, Finansų ministro H. Lafe- 
rio atstovas Dr. Perreiva de 
Souza, Šiaurės Amerikos am
basadoriaus atstovas, Radio 
ministério de Educação direk 
torius Dr. Toude de Souza, 
Latvijos Ministeris P. Olinš 
ir sekretorius V. Tomson, Es 
tijos konsulas K. Ast, buv. 
Lietuvos konsulas Vienoje p. 
Kraus ir daug lietuvių kurių 
tarpe pažymėtini: kolonijos 
kapelionas kun. J. Janilionis, 
Pauiiukonienė padovanojusi 
didžiulę gėlių pintinę, Dr. Sav 
norienė, inž. J. Laskauskas, 
Ignas Dubauskas, Jonas Ma- 
laišks ir kiti.

10 n etų dlpl( n atimioLietuvių kolonija po vaišių, Colegio CTuseiio kitu e, kulias iškėlė 1 r. kr. Meier s sa' o 
darbo Brazilijoje sukakčiai paminėti

Visi linkėjo Lietuvai gero
vės ir lietuvių tautai laisvės, 
o taip pat sveikino Dr. Meierį, 
ryšium su jo diplomatinio dar 
bo Brazilijoje 10 metų sukak 
tuvėmis. Vakare per Švieti
mo Ministerijos radiją (17 vai.) 
buvo transliuojamas lietuviš
kos dainos ir muzikos pusva 
landis —- tą staigmeną pada
rė pati radiofono vadovybė, 
o 19 vai Lietuvos Atstovo žo 
dį paskaitė radio pranešėjas, 
po kurio kalbėjo lietuviškai 
Petras Babickas (jo kalbą pa 
telkiame atskirai).

14 vai. ‘dideles vaišes Dr. 
Meierio garbei iškėlė Dubaus 
kai j kurių namus susirinko 
per 50 lietuvių. Čia buvo 
graudžių prakalbų, sveikini
mų. dainų, atsiminimų.

Sekmadienį, vasario 18 d. 
iš ryto iškilmingas šv. Mišias 
atlaikė kun. J. Janilionis São 
Vicente a Paulo bažnyčioje, 
kur giedojo solistas ir choras 
— p. Možalskio vadovybėje. 
Bažnyčia buvo sklidina žmo
nių, kurie tuojau po pamaldų 
perėjo į Colegio Cruzeiro sa
lę, esančią kitoj gatvės pusėj, 
kur įvyko civilinio paminėji
mo iškilmingoji dalis. Puikiai 
dekoruotoje salėje už garbės 
prezidiumo stalo sėdint kolo
nijos atstovams: kun. Janilio- 
niui, U. Gaidienei. Lazaus
kienei. Zieziui, Dubauskui. 
Malaiškai, Saurusaičiui bei 
garbės svečiams. Latvijos mi 
nisteriųi Oliniui ir Estijos kon 
šului Ąstui, Dr. Meieris paša 

kė trumpą, giliai prasmingą, 
kalbą, kurios metu buvo pa
gerbti žuvę dėl Lietuvos lais 
vės ir mirę tremtiniai. Dr. Me 
ieris nušvietė šios šventės 
reikšmę ir kvietė visus lietu 
vius sujungtomis rankomis ir 
liepsnojančiomis širdimis dirb 
ti šviesesneiTėvynės ateičiai. 
Po to buvo perskaitytas Dip
lomatijos šefo e. Respublikos 
Prezidento pareigas ministé
rio Stasio Lozoraičio mani
festas, po kurio galingai sus
kambėjo Tautos Himnas. Bu
vo daug sveikinimų (Latvijos 
vardu kalbėjo min. Olinš, Es 
tijos — K. Àsí) ir dovanų Er. 
Meieriui. Visų pirma «Daina
vos» pirmininkas J. Malaiška 
įteikė Lietuvos Atstovui iš
kilmingą raštą, pranešanti, 
kad Dr. Meieris yra vienbal
siai išrinktas «Dainavos» Gar 
bes Pirmininku. Tą raštą pa
sirašė ne tik «Dainavos» vai 

dyba, ir nariai, bet veik visi 
salėje dalyvavę. Puikiai iš
drožtą menišką koplytėlę (R 
Glodenio darbas) įteikė Ignas 
Dubauskas savo ir artimųjų 
bičiulių vardu, tardamas svei 
kinimo žodį, kuriame pabrė
žė, Kokios nepaprastai dide
lės energijos ir pasiaukojimo 
reikia turėti Dr. Meieriui, at 
stovaujant okupuotą Tėvynę. 
Labai gražus vaizdas buvo, 
kai mažytė mergaitė (Malaiš- 
kų dukrelė) tarė iš tribūnos 
keletą sveikinamo žodžių ir 
įteikė Er Meieriui tautiškais 
raštais išaustą juostą. Dar di" 
desnė maloni staigmena bu 
vo Lietuvos Atstovui gauti 
senovišką, iš Lietuvos atvež
tą, sonoviško rašto drobinį 
rankšluostį, kurį su laimės lin 
kėjimais įteikė nuo savęs po 
nia Žvyronienė. Dr. Meieris 
gavo ir daugiau dovanų, bet 
jos buvo anksčiau atsiųstos At 
stovybėn: (Paminėtina Dr. 
Krauso auksinis estojo. Ba
bicko aliejum tapytas paveiks 
las, vaizduojantis Lietuvą ru 
denį ir kt.)

Po dovanų ir sveikinimų 
scenon išėjo choras, kuris 
įsijautęs ir gražia tarena pa
dainavo tris dainas: «Vai ūžė», 
«Karvelėli mėlynasis» (solo 
dalį O. Laskauskienė) ir «Už 
jurų mariu». Turint galvoje, 
kad visi choro dalyviai tik po 
sunkaus kąsdienmio darbo 
gili rinktis į "repeticijas, rei
kia stebėtis- jų pasišventimu 
ir V. Možalskio, kaip dirigen

to, sugebėjimu. Balsai skam
bėjo drąsiai disciplinuotai ir 
prasmingai. Tai džiugus reiš
kinys, ir butų labai gerai, kad 
pradėtas sunkusis darbas ne
būtų pertrauktas. Svetimtau
čiai buvę salėje, jn tarpe gen. 
Ciro de Rezende atstovas bu 
vo sužavėti dainomis ir po jų 
sekusių taut, šokiu Vyt. Stri
maičio vadovybėj - «Kalve
liu». Programą pravedė Petras 
Babickas, su Brandenburgu.

Po to visi dalyviai buvo pa 
kviesti j kiemą vaišėms, ku
rias dr. Meieris iškėlė lietu
vių kolonijai ir garbės sve
čiams. Vaišės praėjo labai 
pakeltoj ir draugiškoj nuotai 
koj. Skambėjo dainos, nuošir
dus sveikinimai. Vaikučiai tu 
rėjo savo kampeli žaidimams 
ir gavo, pagal seną lietuviš
ką tradiciją, iš Dr. Meierio 
be užkandžio dar ir saldai
nių. Visą laiką iškilmes foto

grafavo keletą brazilų ir lie
tuvių fotografų. Per radiją sa 
kyląs kalbas j plokšteles įra 
šė p. Seikauskas, kuris taip 
pat įrašė choro dainas. Salė
je viešnia iš São Paulo (bu
vo keliolika paulistų) p. Al
dona Kovaitė platino su p. 
A. Dubauskiene naują pa
veiksluotą knygą apie Lietu
vą «Lituania Ilustrada», ku
rios buvo išpirkta per 2(4) 
egz.

Nepriklausomybės šventės 
proga Lietuvos Atstovą Dr. 
Me eq sveikino telegramomis 
ir raštais Respublikos Prezi
dentas Getulio Vargas, diplo 
matijos šefas ministeris Sta
sys Lozoraitis, Lietuvos mi
nisteris Pietų Amerikai Dr. 
Graužinis, Brazilijos užsienių 
reikalų ministeris João Ne
ves de FontOura, finansų mi
nistério H. Lafer atstovas, Mi 
nas Gerais gubernatorius Ku 
bitschek, Jungtinių Aameri- 
kos Valstybių. Kinijos, Aus
tralijos. Belgijos, Austrijos, 
Sirijos, Olandijos, veik visu 
Pietų Amerikos valstybių am 
basadoriai, iš kuriu išskirti
na ypatingai nuoširdžios Eq- 
uadoro bei Costaricos atsto
vų telegramos.

Tain pat sveikino Lietuvos 
konsulas Čikagoje Petras 
Daužvardis, kun. K. Miliaus
kas (iš São Paulo), PLB var
du Dr. Draugelis iš Jundiai, 
prof dir. Eugenio Leite Bor- 
ges. Pozitivistų Klubo vardu 
jo direktorius Venancio F.

Neiva ir kiti.'
Sostinės spauda skyrė daug 

palankaus dėmesio Lietuvos 
Nepriklausomybės sukaktu
vėms.

Būdingai pažymėjo «Corre
io da Manha», kad Lietuva, 
kaip ir Kit< s Baltijos valsty 
bės yra Rusijos imperializ
mo auka. Straipsny toliau ra 
šoma: «Visų šiandien išblaš
kytų pasaulyje lietuvių šir
dys — o daug jų sudaro mu
sų (brazilų) tarpe darbščią 

.koloniją — jaus šiandien gy
vą ir skausmingą savo tėvy
nės ilgesį. Mes linkime, . kad 
vergijos naktis greit baigtųsi 
ir įžymi lietuviu civilizacija 
grįžti} į savo tikrą kelią po 
laisvės ženklu».

«Jornal do Brasil» savo 
straipsny pažymėjo, kad nors 
daug kartų Lietuva buvo už
imta, tačiau ji nebuvo paverg 
ta. nes priešų brutali jėga vis 
atsimuša į nenugalimą lietu
viu dvasios stiprybę ir pat
riotizmą. Taip rodo istorijos 
faktai. Mes (brazilai) tai ži 
nodami, esame visiškai įsitiki 
nę, kad ši tauta greit atgaus 
visišką savo nepriklausomy
bę. Toliau laikraštis rašo: — 
«Mvms, kuriuos slegia nepa

kenčiamas įsibrovimas Į tau
tos rubežius ir visiškas lietu 
vii} tautos pavergimas — Lie 
tuva yra Nepriklausoma Val
stybė. Todol mes sveikiname 
jos garbingą Atstovą, prašy
dami jo teiktis perduoti savo 
drąsiai tautai broliškus brazi 
Jų tautos sveikinimus»

Visą sostinės spaudos laiky 
seną Nepriklausomybės šven 
tės proga vainikuoja A. B. I. 
(visos Brazilijos Spaudos Są 
jungos) pirmininko Herbert 
Moses sveikinimas, 'kuriame 
jis pažymi didelį spaudos dar 
buotojų džiaugsmą ryšy su Lie 
tavos Nepriklausomybės su
kaktuvėmis ir baigia šiais žo 
džiais:

«...rogo a V. Fxcia. aceitar 
e transmitir ao seu governo 
efusivos cumprimentos de fe
licitações e votos de prospe
ridade continua» (prašau pri 
imti ir perduoti savo vyriau
sybei didžiausius sveikinimus 
ir linkėjimus nuolatinės lai
mės ir gerovės).

Būdinga dar tai. kad iš
spausdinto) (oficialioje) prezi 
dento G. Vargas valdžios per 
ėmimo iškilmių programoje, 
Lietuvos Atstovas Dr. Frikas 
Meieris pažymėtas, kaip Mi 
nistro em Missão Especial, o 
“Tribune da Imprensa” vasa
rio 19 d. skyriuje “Preziden
tūros Naujienos” ofic. skel
bia: “Respublikos Preziden
tas per ministerį J. de Co

ėlho Lisboa, Prezidentūros 
Ceremonialo šefą, pasiuntė 
Lietuvos Atstovybei sveikini
mą ryšy su Lietuvos Nepri
klausomybės sukaktuvėmis. 
Užsienių Ministerijos diplo
matinio protokolo šefas Anto 
nio Borges Leal Castelo Bran 
co aplankė Lietuvos Atstovą 
perduodamas asmeniškai už
sienių reikalų ministro svei
kinimus”.

Bendrai Vasario 16 dienos 
šventės minėjimas Rio de Ja 
neire paliko visiems neišdil
domų įspūdžių ir sustiprino 
musų visų lūkesius dėl Lietu 
vos laisvės ir nepriktauso 
m y bės.

Arvydas

Petro Babicko Kalba
Petro Babicko žodis per 
Valstybinį Brazilijos Ra
diją — Radio Ministério 

de Educação (PRA2) 
1951. II. 16 d.

*
Malonūs radio klausytojai, 

sesės ir broliai lietuviai!
Pirmą sykį per Brazilijos 

valstybinį radiją girdite lietu 
viškai kalbant ir dar tokią 
reikšmingą — visų brangiau
sią mūsų tautai dieną — Va
sario 16! Kodėl mums teko ši 
garbė? Tai nuopelnas mūsų 
gimtosios kalbos, nuostabios 
lietuvių kalbos, apie kurią 
garsusis prancūzų mokslinin
kas Elisė Rečius yra para
šęs: — «Jei tautos vertė bū
tų sprendžiama pagal kalbos 
gražumą, lietuviai būtų pir
moje vietoje visų Europos 
tautų šeimynoje». Mūsų kal
bos senoviškumo ir gražumo 
paveikta radiofono vadovybė 
pakvietė mus prabilti radio 
oangomis, kad ne tik lietu
viai, bet ir Brazilijos žmonės 
galėtų jos pasiklausyti.

Pas- utis yra dabar mažy
tis. Akim rka ir radio bangos
lį aplekia. Lėktuvu vienos pa 
ros pakanka pasiekti Lietu
vą, o tačiau mes tik minti
mis į ją tegalime nuskristi. 
Mintimis mes, lietuviai, šian
dien išblaškyti visame pašau 
ly, esame vieningi, sudarome 
nedalomą vienetą pasaulio 
plėšikų nuskriaustą ir ken
čiantį, tačiau nenusimenantį 
ir kovojantį. Mūsų tėra 4-5 
milijonai visuose žemynuose. 

■Atrodo taip maža. Tačiau, 
anot M. Lietuvos patriarcho 
Martyno Jankaus “Jei ant 
didumo pareitų, karvė zuikį 
pralenktų”, žinoma, kad taip 
nf ra Atvirkščiai: lietuvių tau 
tos kūrybos ir proto gražiau
siu žvilgesiu ir mūsų kultū
ros žiedais kaišėsi kitos tau
tos. Visą eilę valdovų davė
me kaimynams, o kūrybos ga 
liūnų, kaip Čiurlionis, Mila
šius. vardai liks amžiams gy
vi žmonijos istorijoj. įimtus 
savo vaiku Lietuva davė pa
saulio civilizacijai, o šimtai 
tuksiančiu jų ‘padėjo galvas 
kovos lauke, gindami Vaka
ru Europą nuo totorių ant
plūdžio ir sulaikė vokiečių 
žygį i Rytus, sutriuškindami 
juos Žalgirio laukuose. Tuo 
pat drąsumu ir didvyriškumu 
žavi mus, esančius toli nuo 
tėvynės, mūsų broliai, kovo- 
iantieji pavergtoje Lietuvoje. 
Tebūnie jie pavyzdys mums. 
Kur būtume ir ką beveiktume, 
mūsų pirmasis tikslas tebūnie 
darbuotis šviesesnei tėvynės 
ir mūsų tautos ateičiai. Nei 
viena tauta nėra parodžiusi 
tiek gyvybės ir kovos dėl 
laisvės, kaip lietuvių tauta.
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Vasario 16 Rio de Janeire. Lietuvių kolonija su Lietuvos Atstovu Dr. Fr. Meieriu (vidury baltais drabužiais) po 
pamaldų São Vicente a Paulo bažnyčioje

Lietuviai PAJAULYJE
• Amerikos Lietuvių Vyk
domasis Komitetas 1951. 1. 8

Ji amžius išlaikė nesuteptą 
sąžinę ir dorovę. Ji niekad 
negeidė ir nedarė pikto. Ka- 
daise priklaususios Lietuvai 
svetimų žemių gyventojai dar 
nesenai vadino save lietu
viais, prismindami humaniš
kiausi Lietuvos valdymą, kai 
Lietuvos sienos ėjo nuo Bal
tijos iki Juodųjų jūrų ir kai 
ji buvo galingiausia to meto 
imperija Europoj. Mums yra 
svetimas slavų gobšumas, kaip 
yra papiktinantis germanų 
išdidumas ir materializmas. 
Mus dar veikia tūkstančių me 
tų protėvių tradicija, protė
vių apie kuriuos prieš 2000 
metų Tacitas yra pasakęs: 
— žmoniškiausioji tauta. Mes 
esame paveikti mūsų nuosta
bios tėvynės grožio, kur kiek 
vienas kampelis apsuptas le
gendų ir padavimų, kur me
džiai turi šerdį, kaip lietuviai
- širdį... Mes paveikti tėvy

nės grožio, o jis gimdo gėrį, 
todėl tad lietuviai tokie atlai 
dús net priešams. Mūsų tau
ta ir prieš krikštą negarbino 
stabų, todėl, ir Vyskupas Ado 
mas iš Bremeno VIII a. pa
sakė: — ‘’Tiek dorybių turi 
lietuviai, kad atrodo jog ši 
tautayra tikrai krikščioniška”.

Lietuviai! Nuolatiniu budėji 
mu tautinės garbės sargybo
je; šventu tikėjimu Dievišką
ja išmintimi, darbštumu ir są 
žiningu darbu, savo pagarba 
mums prieglaudą davusių 
kraštų įstatymams, liepsno
jančia meile savos Tėvynei 
mes ir toliau laikykime žvil
gančioj aukštumoj lietuvių 
tautos vėliavą ir Lietuvos 
garbę. Linkiu Jums, sesės ir 
broliai, kantrybės ir ištver
mės išvakarėse didelių įvykių, 
po kurių nušvis laisvės saulė 
ir mūsų kenčiančiai Tėvynei.

Tegyvuoja nepriklausoma 
Lietuva! Tebūnie laiminga sve 
tingoji Braziliją! 

d. savo įteiktame Valstybės 
Sekretoriui rašte pareiškė, 
kad JAV lietuviai rėmė ir 
rems JAV pastangas sulaiky
ti komunizmo veržimąsi ir 
likviduoti jo agresijos pada
rinius ir kad neužtenka su
drausti komunistinį agresorių 
Azijoje, bet kad reikia likvi
duoti ir 1940 m. agresijos pa 
darinius, o i i etų vos v aisty-, 
bės išlaisvinimas turi būti 
įsakmiai įjungtas į Amerikos 
taikos ir 2-jo pasaulinio ka
ro politinio likvidavimo prog 
ramą.

• Žodžius turi sekti darbai. 
Šiais kritiškais metais ALT 
yra užsibrėžusi sukelti 100 000 
dolerių tai vadinamasis lais 
vės mobilizacijos vajus Atsi 
šaukimas, kurį vieni lietuvių 
laikraščiai įsidėjo anksčiau, 
kiti vasario 16 d. proga, bai
giamas šiais žodžiais: «Atidė 
ję į šalį visą tai, kas gali 
mus skirti, pajungę mūsų gru 
pines ir esmines ambicijas 
ir visų mustj valią vienam di 
džiam ir istoriniam uždavj. 
niui - Lietuvos valstybės iš- 
Iiisvinimui ir kryžiuojamos 
bei naikinamos lietuvių tau
tos išsaugojimui, 'ieningai 
spieskimės apie AL Tarybą 
ir su pasitikėjimu talkininko o 
ti VLIKui. Vienybės ir tauti
nio susidrausminimo ženkle 
laimėsime.»

• Prof..J. Kaminskas, Tau
tos Fondo valdytojas, Prancū 
zijos lietuviams, per 1950 m. 
2 jį 'pusmeti suaukojusiems 
ne 15.000 frankų, kaip kad 
jiems buvo nustatyta, bet 30. 
825 per buv. L. Š. D. pirmi
ninkę p. O. Bačkienę atsiun- 
siuntė nuoširdžią padėką.

Stambiausią 5X)00 fr.. auką 
įnešė gyv. Maroke inž. 'K. Pa 
bedinskas, paskui Caon sky
rius 5,700, Paryžius - 3.750, 
P. Paškevičius iš Bazelio - 
1000 etc.

• Į Belgijos LB krašto val-

dybosatsišaukimą, kad nariai 
įneštų kas mėnuo bent po 10
Ir. pirmasis atsiliepė p. Jaro- 
nis, sumokėdamas nario įna
šą iš anksto už 5 mėnesius. 
Jei taip visi atliktų savo pa
reigą, tuomet nereikėtų dury 
ti jokių rinkliavų Tautos Fon 
dui.

Zolderio ir Eisbeno apylin
kių lietuviai Kalėdų švenčių 
proga iš savo kuklaus uždar
bio pasiuntė ligoniams lietu
viams paketėlių į Vokietiją, 
tuo įrodydami, jog anglių dul 
kės nesutepė lietuviško soli
darumo jausmo.

• Šveicarijos LB išleido sa 
vo informacinį biuletenį «Švei 
čarijos Lietuvių Žinios», re
daguoja!) ą Dr. A. Geručio.

9 Daugiausia p. Daudžvar- 
dienės pažintimis ir rūpesčiu 
didžiulis Cbicagos dienraštis 
«Chicago Tribune» įsidėjo vi 
są puslapį, skirtą lietuviams. 
Jame 8 didžiulėmis nuotrau
komis pailiustruota, kaip lie
tuvaitės audžia tautodailės 
dirbinius ir verpia. Straips
nyje kalbama apie Chicago- 
je Įsikūrusius 9.000 lietuvių 
naujųjų ateivių ir jų nenu
trūkstamus ryšius su senąja 
tėvyne.

• Kanados vyriausybė, pa
siryžusi šiais metais priimti 
1561’00 naujų ateivių. Nuo va 
sario 1 d. pradėjo teikti pas 
kolas emigruojantiems iš D. 
Britanijos ir V. Europos jų 
kelionės išlaidoti s apmokėti. 
Emigrantas norįs gauti tokią 
paskolą, turi pasižadėti darb
daviui išdirbti vienus metus 
Kanadoje ir nepalikti darbo
vietės tol. kol grąžins Kana
dos vyriausybei gautąją pas
kolą Ji turi būti grąžinama 
per 2 metus. Paskolos reika
lu kreipiamasi į artimiausią 
Kanados konsulatą. Paskolai 
gauti yra 2 sąlygos: pasiža
dėti paskolą grąžinti ir tuoj 
pat įmokėti minimum 30 dol. 
transporto išlaidoms. Tiro pa
lengvinimu žada pasinaudoti

ir daug Belgijos lietuvių. 
Kaip praneša «G. šalis» Ka-
nados emigrac. biuras tiesiog 
lūžta nuo lankytojų - DP ir 
pačių belgų.

• Dr. K. Graužinis, Lietu
vos ministeris Pietų Ameri
kai, Argentinos LB Laik. Or 
ganiz. Komitetui nusiuntė svei 
kūlimą ir pareiškė padėką 
dėl visiško solidarumo ir pa
ramos VLIKui, Pasiuntiniams 
ir Amerikos Lietuvių Tarybai 
lietuvybės išlaikymo ir Tėvy 
nės išla svinimo darbe, reikš 
damasj^ viltį, jog netolimoj 
ateity vėl išvysime savo Tė
vynę laisvą.

• Brazilijos sostinėje — Rio 
de Janeire — simfoninio or
kestro - Orquestra Simfonica 
Brazileira - darbuojasi Lietu
vos operos orkestro muzikas 
Jonas Malaiška, kurio pastan 
gomis į tą orkestrą buvo at
kviesta iš tremties jau kele
tas lietuvių muzikų.

J. Malaiška ir toliau rūpina 
si lietuviais muzikais ir, kaip 
jis rašo: «kad muzikos ir me 
no pasaulyje tinkamai nu
skambėtų lietuvio vardas po 
visą Pietų Ameriką», jis ga
vo iš Rio de Janeiro simfoni 
nio orkestro vadovybės suti
kimą pakviesti 1951 metų se 
zone vadovauti tam orkestrui 
kuris koncertuos ne tik Bra
zilijoje, bet ir kitose Pietinės 
Amerikos sostinėse, žymųjį 
Lietuvos dirigentą Vytautą 
Marijošių, kuris dabar profe
soriauja Hartfordo, Conn, kon 
servatorijoje.

Tuo reikalu dabar vedami 
pasitarimai. Orkestro darbo 
sezonas jau atidaromas š. m. 
kovo mėn. 3 d.

• Šiemet Austrijoj įvyks 
pasaulinė skautų jamboree 
(suvažiavimas). Lietuviai skau 
tai Amerikoj taip pat ruošia
si į tą jamboree. Kad lietu
viai skautai įstengtų jon nu
vykti, organizuojamas jambo 
ree fondas, kurį remia visi 
lietuvių skautų vienetai.

1951 m. kovo 3 d.

9 Kalifornijos lietuviai įsi- 
> areigojo globoti Vokietijos 
lietuvių, Diepholze, septintą
ją klasę.

9 Ciurlioniečių dešimtmečio 
sukakties koncerte Cleveian- 
de, O. be meninės progra
mos buvo ir kalbų. A; Augus 
tinavičienė gražiai apibudino 
ansamblio nuveiktus darbus.

9 Vytautas Bielajus paruo
šė anglų kalba studiją apie 
tautinius šokius «The Dance 
of Lithuania». Daugiau kaip 
59 lietuviškų šokių ir žu i aų 
yra aprašyti ir iliustruoti Ko 
berto Trėonio. Knyga netru
kus išeis iš spaudos.

9 Venezueloj Vytautas Du
bauskas yra įrengęs didelę 
stalių dirbtuvę, kurioj nema
žai gauna užsakymų ir iš baž 
nyčių. Jo dirbtuvėje yra pa
darytos ir Valencijos kated
ros puošnios durys, kurios sa 

. vo gražiais ir meniškais iš- 
drožinėjimais patraukia kiek 
vieno praeivio akį.

9 Sausio 27 d. raudonųjų 
«Laisvės» šėrininkų suvažia
vimo proga New Yorko anti
komunistinė lietuvių akcija 
suorganizavo piketą, kurio 
metu buvo nešiojami įvairiau 
si plakatai bei šūkiai prieš 
Sovietų Rusiją ir bimbininkus. 
Taip pat būvu dalinami lape 
liai, kuriose buvo paaiškinta, 
kodėl tas piketas vykdomas.

Piketo žvaigždė buvo «enka 
vedistas iš Maskvos», kuris 
prašmatnia enkavedisto uni
forma apsirengęs, atvykstan
čius bimbininkus kvietė - 
spiauti į kapitalistinę Ameri
ką ir čia pat užsirašyti vyk
ti į'■rojų. - Bet nė vienas bim 
bininkas neišdrįso į tą “lai
mės šalį” užsirašyti, ir ‘’en
kavedisto” storos užrašų kny 
gos puslapiai liko visiškai 
tušti.

Po daugelio ankstesnių pi- 
kėtų «Laisvės» rėmėjų skai
čius matomai mažėja. Tai aiš 
kini matyti ir iš jos skelbimų 
puslapio. Į šį suvažiavimą pi
keto metu atvyko vos apie 30 
pačių atkakliausių raudonų
jų fanatikų.

• Naujajam Bostono šachma 
tų meisteriui Kaziui Škėmai, 
sausio 8 d. buvo įteikta dide 
lė pereinamoji dovana, kurio 
je"įrašyti Bostono šachmatų 
meisteriai nuo 1940 metų.

Bostono čempijonai: 1945 
m. Milton Kagan, 1946 ir 1948 
- Gerhard Katz, 1947 - Har
low Daily. 1949 Povilas Taut- 
vaiša ir 1950 - Kazys Škėma.

9 Dr. J. Pikūnas, nesenai 
atvykęs iš tremties, pakvies
tas j Detroito universitetą 
dėstyti psichologiją.

9 Petrui K.ontautui, kaip 
Bostono B kl. čempijonui bu 
vo įteikta pereinamoji dova
na - graži stovyla Lietuviams 
atiteko abi Bostono šachma
tų pereinamosios dovanos.

9 Lietuvių tautosaka plačiai 
atstovaujama naujoje ameri
kiečių tautosakos enciklope
dijoje. Antrame tome yra aš- 
tuoni dideli dviejų skilčių 
puslapiai (627 iki 634) apie 
lietuvių tautosaką, liaudies 
dainas ir mitologiją. Medžia
gą enciklopedijai parengę dr. 
J. Balys, kuris taip pat para 
šė ir apie latvių, estų, suo
mių ir kitų finiškų tautų tau- 
tosakas.

9 Argentinos lietuvių kata
likų savaitraštis «Laikas» pa
minėjo savo vienerių metų 
sukaktį. Metinių proga buvo 
suruoštas didelis - laikraščio 
garbės leidėjų, rėmėjų, ben
dradarbių ir bičiulių, balius. 
Laiko redaktorius - dr. Brazys.
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LIETUVA E ITALE) J
Kitados Lietuva labai daug galėjo, 
Iš visų keturių šalių atsišliejo 
Ir paveikus gudus po kojom pamynė, 
Ir maskolius vainoj kaip gvazdikus skynė, 
Visi gudai urnai po jos sparnais glaudės, 
Kas atliko skyrium, tas nemažai graudės.

Vieną kartą ranka kunigaikščio tvirto 
Broman miesto Maskvos aštria šoble kirto, 
Už tatai, kad Maskva donės nuo mus geidė, 
Sudredėjo visa ir dovanas davė, 
Kad lietuviai Maskvos mūrų nedaužytų 
Ir maskolių šalies ragan nevarytų.

Kad žinojęs butų, ką dabar veiks anys, 
Bút A girdas visiems vietelę pramanęs 
Ir subrukęs visus už kalnų Uraliaus 
arba laikęs butų be laisvės karaliaus, 
Bet matydamas juos, kad niekam netikę, 
Kad nuskurdę visi, v siškai nuplikę, 
nenorėjo nagų dėl niekų sutrint', 
Ir daleido Maskvai tykiai s<ju gyventi, 
E matai — anys nuimt. kuo įsimokėjo: 
Jungą dirbtą dėl jų ant musų uždėjo.

Gudų pusė tada po Lietuva buvo, 
visi gudų šaly — visi sostai griuvo. 
Visi gudai valdžion Lietuvės tekėjo, 
Mūsų laisvę visi draug su mumis mylėjo.

VISAME PASAULYJE
Pabėgo Austrijon
Iš Vienos pranešama, kad i 

Austriją pabėgo Vasilyj Sa- 
požnikovas, žinomo sovietų 
generolo ir karo planavimo 
ir ūkio komisijos nario sū
nus. Pabėgėlis atgabeno įvai
rių dokumentų apie sovietų 
karui rengimosi planus.

Jis pareiškė, kad rusų ka
ro planai iki antrojo pasauli
nio karo daugiausia yra bu
vę gynimosi pobūdžio,, o da 
bartiniai kreipia svarbiausią

A. Baranauskas

dėmesį į puolamąsias ope
racijas.

METROPOLITAS NIKOLA 
APIE AMERIKIEČIUS

Bevykstančiame šiuo metu 
vadiname «taikos kongrese» 
dalyvauja kaipo Sovietų at
stovas Maskvos metropolitas 
Nikola. Metropolitas pasirodė 
kalbėtojų tribūnoje apsiren
gęs ilga juoda sutana, ant gal 
vos užsidėjęs tradicinę kepu 
rę padengtą baltu šilku ir pa 

puoštą kaspinais. Po ilga bar 
zda pakabietas didelis aukso 
kryžius. Kalbėdamas kongre 
se metropolitas papasakojo 
visą eilę dar negirdėtų karo 
baisybių, kurias vykdą ame
rikiečių kariai prieš kiniečių 
savanorius ir Korėjos komu
nistus. Taip amerikiečiai elek 
tra žudo, prievartauja masi
niai moteris, nupiaustydami 
krūtis, žudo vaikus, kuriuos 
sumindo su batais, o malo
niausias amerikiečių užsiėmi 
mas esąs išbadyti karo be
laisviams akis. Tų žiaurybių 
išpasakojimui metropolitas 
kalbėjo visą pusę valandos.

MACK ARTHURAS ĮSPĖJA
Mack Arthuras pasiuntė ka 

ro veteranų kongresui Ame
rikoje sveikinimą, kur tarp 
kitko pareiškė, kad amerikie 
čiai neturį nerūpestingai lai
kytis, tvirtindami, kad Azija 
yra toli. Komunistų planai 
užvaldyti pasaulį turi būti Azi 
joje paversti niekais. Priešių 
gu atveju komunistai užvaldy 
tų visą Aziją ir parengtų ibio 
rijoje be pavyzdžio karo ma 
šiną pulti Europą ir Ameri
ką.'

- Kaip jau žinome São Pau 
lo gubernatorius Lucas Gar- 
cez paskelbė negailestingą 
kovą «Jogo de bicho» (vaba 
lėliais). Lošimo įstrigo» uždą 
rytos. Nesilaikantieji guberna 
toriaus dekreto atsidūrė už 
geležinių grotų.

Bet spauda praneša, kad 
kartais policija per didelį uo
lumą konfiskuodavo ir daik
tus nieko bendro neturinčius 
su «Bicho», kaip pav. rašo
mosios mašinėlės ir kt. Agen 
cijų savininkai kreipėsi į teis 
mą ir teismas pripažino, kad 
konfiskuoti daiktai turi būti 
grąžinti.

Įdomu, kas bus toliau. Lig 
šiol vis laimėdavo 'bicho» sa 
vininkai, nors tas jiems kai
nuodavo milijonus.

Dabartinis gubernatorius 

yra kietas — nedaro jokių 
nuolaidų nė už pinigus.

Lenkai Partizanai
Rytų Vokietijos Sovietų zo 

nos valdžia pasiuntė gimimo 
dienos proga, kaip dovaną, 
maršalui Stalinui «draugys
tės traukinį» iš 13 labai ištai 
kingų vagonų, kurie buvo pa 
gaminti Rytų Vokietijos fabri 
kuose. Traukinys buvo išsiųs 
tas iš Berlyno ir per Lenki
ją turėjo pasiekti Rusiją ir 
Maskvą.

Kai traukinys pravažiavo 
Varšuvą, maždaug už 16 kilo 
metrų, traukinį užpuolė 25 
ginkluoti lenkų partizanai. Įsi 
veržę partizanai supjaustė va 
gonų odinius fotelius, sutrupi 
no sienų papuošimus, išdaužė 
veidrodžius ir langus ir nie
ko nedarydami traukinio per 
sonalui, liepė, kad traukinys 
toliau važiuotų. Brest Litovs- 
ke traukinys betgi buvo sus
tabdytas ir sovietų karininkų 
įsakymu grąžintas į Frank
furt am Oder, Traukinio pa
lydovai buvo įpareigoti nieko 
nepasakoti. Bet šiomis dieno 
mis lokomotyvo pečkurys 
perbėgo į Vakarų Vokietiją, 
kur pranešė spaudai savo pa 
ties išgyvenimus su šiuo, trau 
kiniu.

Pasiaukojimas
Muelheim katalikų parapi

jos klebonas Augustinas Flo- 
ssdorf, kuris nacių buvo nu
teistas miities bausme ir iš
buvo kalinamas koncentraci
jos stovykloje 7 metus, įtei
kė raštą vyriausiam Ameri-_ 
kos komisarui Vokietijoj pa
reikšdamas norą eiti į kartu
ves vietoje nuteistųjų mir
ti landsbergiečių kalinių, ku
rių malonės prašymas buvo 
atmestas ir mirties sprendi
mas nebuvo persvarstomas. 
Jis savo rašte atmeta kaltini 
mą, kad visi kandidatai mir
čiai buvę nacionalistai, pri

mena priešingosios pusės pa
darytus, bet nenubaustus, ne
išsivaizduojamus žiaurumus, 
kaip tai: aliantų naikintuvų 
užpuolimus ant moterų ir vai 
kų, ° ypač vieną sekmadienį 
- kurį jis vadina «kraujo sek 
madieniu» - įvykdytą nusikal 
timą Aussige, kai kūdikiai 
buvo šaudomi bei mėtomi į 
Eibes upę.

-- Prancūzijoje įvyko vy
riausybės krizis. Naują minis 
trų kabinetą organizuoja Bi- 
dault.

— Maskva priėmė «ketu
rių didžiųjų» pasiūlytą konfe 
renėijos laiką ir programą.

— Paskutinėmis žiniomis 
buvęs Čekoslovakijos komu
nistinės vyriausybės Užsienių 
Reikalų ministeris ir patekęs 
Maskvos nemalonėn, ne už
sienin pabėgo, bet pačios 
Maskvos agentų areštuotas 
ir nukankintas kaip liaudies 
priešas.'

— Generolas Eisenhoweris 
nelauktai atvyko Londonan, 
kur tarėsi su aukštąją karo 
vadovybe.

Brazilijos krašto gynimo 
ministeris generolas Estilac 
Leal kviečiamas Amerikos 
prezidento Trumano vyksta į 
Vašingtoną.

— Korėjoje gresia būti su
naikintai 98 tūkstančių komu 
nistų kariuomenei.

5.

— Ne, jis ne bailys, - galvojo Kazarakis 
(28) už stalo. — Jų visų tokia veislė. Prakeik

ta tauta. Kitos tokios užsispyrusius rasės, 
turbūt, visame pasaulyje nerasi. Bailiai tokiuose 
atsitikimuose visai kitaip elgiasi...

— Kur yra jo asmens byal? — paklausė Ka
zarakis kreipdamasis į NKVD punkto vedėją.

— Štai čia ant stalo, — atsakė tas paduoda
mas papkę su popieriais.

Kazarakis ėmė vartyti papkėje esančius la
pus, godžiai užsitraukdamas cigaretės durną.

— Kur tu buvai pereitų metų gruodžio 
nesį? — paklausė Kazarakis suimtąjį.

— Vokietijoj.
— Kokiam mieste?
— Badene.
— Ką tu ten veikei?
— Dirbau fabrike.
— Kokiame?
— I. G. • Farben.
— Kas buvo tavu meisteris?
— Vokietis, pavardės neprisimenu.
— Meluoji, tu balandėli, meluoji! Mes žino

me, kad tu gyvenai DP lageryje ir nieko nedirbai.
— Nemeluoju.
— Tylėk! Keno įsakymu grįžai Lietuvon ir 

Su kokiais uždaviniais?
— Pats savo noru grįžau.
— Dar mėginsi meluoti, aš tave čia pat nu

dėsiu. Algiukas tavo žmonos brolis?
— Taip.
— Gyvena pas tave?
— Taip. '

Kazarakio veidas vėl. tartum, ugnis paraudo
navo. Jis pašoko ir vienu šuolin atsidūrė prie lar
don ojo. Vėl pasipylė lazdos smūgiai. Jis mušė 
suimtąjį per galvą, veidą, per ausis, per rankas 
ir pilvą.

Pagaliau Kazarakis pats visiškai nusilpęs, 
sunkiai kvėpuodamas vėl atsisėdo už stalo.

— Uždarykit jį j rūsį! Atveskit moterį, — pa
liepė Kazarakis prie durti stovinčiam seržantui.

Netrukus kambariu įstūmė moterį. Ji galėjo 
būti dvidešimts keturių metų. Ji buvo graži: auk
sinio lino spalvos plaukai, didelės, tamsiai mėly
nos akys, daili figura. Tai buvo Rimtenio žmona, 
Barkaus ir Algiuko sesuo. Ji drebėjo.

-- Algiukas tavo brolis? — paklausė Kaza
rakis. ' ,

— Taip!
— Iš kur jis gavo šiuos vaistus? — vėl klau

sinėjo Kazarakis, rodydamas ant stalo stovinčią 
dėžutę.

— Aš nieko nežinau. Pirmą kart girdžiu.
— Sakyk teisybę, bus blogai.
— Aš nemeluoju.
Kur dabar yra tavo brolis Barkus?
— Kiek žinau, Vilniuje tarnauja.
— Sakai, Vilniuje tarnaują? Tai reiškia 

žinai, kad jis su Lūšiu susidėjo?
— Nieko nežinau...
— Meluoji!
— Sakau teisybę.
— Meluoji, tu lietuviška gyvatė!...
— Moters akyse pasirodė ašaros: Ji 

kartą savo gyvenime išgirdo jai taikomus
— Tu jam įdavei šią dėžutę šu vaistais, kad vedisto keiksmažodžius, 

perduotų partizanams?
— Nieko apie tai nežinau. Pirmą kart girdžiu

— Rimtenis sunkiai atsakinėjo. Kraujas pripildė 
jo burną ir kliudė kalbėti. ’ ' ; plaukus.

mė-

— Neverk, mano brangioji... Viskam šiame 
pasauly ateina galas. Geriau pasakyk man kur yra’ 
Barkus ir iš kur tavo brolis Algiukas gavo vais
tus... .

Moteris tylėjo.
— Klausyk! Nors tu ir jauna ir graži, bet 

jeigu tu man neatsakinėsi į klausimus, aš tau iš- 
mušiu tuos tavo gražius baltus dantis, • - pasakęs 
tai Kazarakis palietė pirštais moters lūpas.

— Paskutinį kartą tave įspėju... Kur yra 
Barkus?

Moteris tylėjo , ' ’
Kazarakis kumščiu sudavė jai per dantis. Ji 

susvyravo, bet atsilaikė ant kojų. Kazarakis smo
gė jai antrą kartą: Moteris griuvo ant grindų.

Prasidėjo mušimo orgija. Kazarakis atsistojo 
batu ant moters veido, paskui laukiniame pasiuti
me pradėjo šokinėti ant jos krūtinės. '

Iš; moters burnos išsiveržė kraujas. Ji gulėjo 
be gyvybės ženklo. Kazarakis įsakė ją pašalinti 
ir uždaryti tame pačiame rūsyje, kur buvo jos 
vyras.

Kazarakis liepė atvesti enkavedistams Algiu
ką, o pats nuėjęs į miegamąjį, prisipylė stiklinę 
degtinės, išgėrė ir vėl sugrįžo į raštinę.

Netrukus du enkavedistai įvedė surištą Al
giuką. Pagal ūgį ir fizinį išsivystymą, jam galima 
buvo duoti aštuonioliką metų, tačiau visiškai dar 
vaikiškas veidas rodė, kad jis daug jaunesnis.

Algiukas pamatęs ant stalo stovinčią dėžutę, 
kurią jis buvo paslėpęs po akmeniu, suprato viską.

— Mane susekė, pagalvojo jis.
Nei baimės, nei išsiblaškymo pas jį nesima

tė. Didelės, plieno «palvos akys žiūrėjo drąsiai, 
net iššaukiančiai.

— Kas tau davė tą dėžutę su vaistais, kurią 
ne- buvai padėjęs po akmeniu? — paklausė Kaza-

- pasakęs

pirmą 
euka-

— Tu man meluoji! Tu viską žinai... i .
Moteris tylėjo.
Kazarakis priėjo prie moters ir paglostė jos: 

atikus. ; " ** •• . ’ TjcąT

rakis.
— Iš kur gavau tai man tik vienam žinoti, 

— atrėžė Algiukas. ...
Kazarakis net išsižiojo išgirdęs tokį atsaky

mą iš vaikino. ...
— Dubinovas, paplak jį gerokai! Paskui aš 

su juo kalbėsiu! — riktelėjo Kazarakis.
Akimirksniu’enkavedistai nutraukė nuo Algiu

ko švarką ir marškinius, parvertė aut stalo kniupš 
čią ir plieninis šautuvui valyti kaištis sušvilpė 
ore. plakdamas saulėj nudegintus, raumeningus 

įvaikino pečius. . (B. d.)
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MEKANIKOS DIRBTUVE
Gaminami įvairiausių braižinių vitražai, 

vieliniai tinklai tinkavimui ir tvoroms, 
langų stiklų apsaugos, užtvaros; geležinės 
durys ir vartai, banguotos skardos durys 
pagal mąstą.

X

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 3 9. — Vila Zelina
Avenida Zelina N.o 714 — (fundos)

; Caixa Postai‘4118 — São Paulo

& FILHOS
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RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 275 — 7 AND. — SALA 73 
į JTEL. 34-7482 — SÃC PAULC

MŪSŲ LIETUVA Pusi. 5

Ar jau aplankei CASA SPRINDYS 8c ČIA.
PRAÇA SÀO 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 

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.

o o

vitroių. Čia taip

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.
ARTHUR SCHMIDT

Priimami pakvietimai į namus — Senų portretų reprodukcijos 
RUA SÃO CAETANO, 447 —TEL. 4-557 6 — SÃO PAULO

immbmumkesummuhm:

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!...

MADEIRAS DO BRASIL

I MPORTAÇÃO — EXPORTAÇÃO

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

Em Minas Gerais:

Peres & Ca. Ltda. — Leopoldina — R. Providencia, 71
Jother Peres de Resende —- São Pedro dos Ferros
Amadeu Cesar Machado — Nanuque, Minas ■ ■
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- CAJAJ 
JÃ€ JCIKGI

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. 

ÍS FABRIKO TIESIAI VARTOTOJUI.

I.NDEJEIDIIA E COMERCIO IDE 
CALCADOjT MATEEIIONIjT LTDA.
KRAUTUVĖS: FABRIKAS IR RAŠTINĖ:

Ruo São Caetano, S26 * Rua javaės 719

Rua São Caet.anc. 510 • São Paulo
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VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS

LIN DO Y A

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINTOJAI

IIDMaWJ CA K KIIEIRII ltda.
Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, kurio puikų veikimą į žmo

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

RUA DINO BUENO, 795 a 835 Caixa Postai 3967
TELEFONES : 51-4019 e 51-2223 - S Ã O PAULO
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Pusi. 6 MŪSŲ LIETUVA

Į A LpQJtfi)Įgfá
LIETUVOS NACIONALINĖ 

MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEK.

BBAZILIW
Mokinių tėvų susirinki

mas
šaukiamas šį sekmadienį, ko 
vo mėn. 4 d. 3 vai. po piet 
Vila Zelinos mokyklos patal
pose. Tėvai dalyvaukite, nes 
bus renkamas tėvų komitetas 
ir tariami kiti svarbūs reika
lai, kaip pavyzdžiui lietuvių 
kalbos vadovėlio leidimas 
ir kt.

— Suorganizuotas mėgėjų 
orkestras São Jose, ateinantį 
sekmadienį 15 vai. susirinks 
repeticijoms Vila Zeliuoje, 
mokyklos patalpose.

it. : • ’' ‘

— Ihž. H. Mošinskis vado
vauja statybos darbams vie
no fabriko netoli São Paulo 
Praeitą sekmadienį buvo at
vykęs į São Paulo aplankyti 
savo prietelių.

— Vasario mėn. 23 d. Vila 
Betoje mirė Vincas Davidavi- 
čiųs 65 m. amžiaus. Paliko 
liūdesy žmoną, sūnų ir 4 ište
kėjusias dukteris.

jTCORTAJ
Kitados pagarsėjęs sporto 

klubas E. C. São Jose de V. 
Zelina, nuo 1948 m. buvo be
veik sustabdęs savo veikimą, 
Buvusieji klubo vadai ir na
riai, nutarė atgaivinti klubo 
veikimą, kuris yra buvęs vi
sos apylinkės pasididžiavimas.

Kovo mėn. 11 d. ruošia spor 
to festivalą savoje aikštėje, 
Pradžia 13 vai. su sekančia 
programa:

Pirmame lęšime susitiks 
Juvenil São José x Juv. Ame 
rica. Antrame lošime pirma 
komanda Juv. São Josė x Juv. 
America. Trečiame lošime 
antra komanda E. C. São Jose 
x Democrático do Ypiranga 
Ketvirtame lošime pirma ko
manda Sao José x Democrá
tico do Ypiranga.

Kovo mėn. 18 d , E. C. São 
Jose, savo aikštėje susitiks 
su garsiuoju União Vasco da 
Gama da Moóca.

.Rungtynių pradžia 13 vai. 
Paskutinis, pats įdomiausias 
lošimas prasidės 17 vai.

E. Ç. São Jose būstinė, raš 
tinė yra Av. Zelina, 721.

RIO —S. PAULO FUTBOLO
# TURNYRAS

S. Paulo Pacaembu stadio 
ne ir Rio de Janeire Maraca 

, na stadione, kuris yra pats 
didžiau si as s tad i on a s pasauly 
je, vyksta tarp šių dviejų di 
džiausiu Brazilijos miestų fu t 
bolo turnyras, kur dalyvauja 
pačios geriausios futbolo ko
mandos.
• Pirmo rato turnyras baigė
si sekančiais rezultatais įvar
čiais: Pacaembu stadione 
Çorintians Paulista 1
;:’‘'x
Bangu 1
Palmeiras 2

h x
S. Paulo 0

Rio de Janeire: Flamengo 5 
■ . 1 x

Portuguesa Desp. 2
Vasco 1

x
America 1

Antrojo rato turnyro daviniai
Pacaembu: Portuguesa Desp. 4

X.x
America . . 2
Palmeiras 7

x“
Flamengo 1
Maracanã: Çorintians Paul. 4 

x
Vasco da Gama 3
Bangu , 4

x
S. Paulo * 1

Šį šeštadienį Pacaembu sta 
dione susitiks Çorintians Pau
lista su Portuguesa de Desp. 
Sekmadienį — S. Paulo su 
Vasco da Gama.

Rio de Janeire. Šeštadienį 
Flamengo x Baugu. Sekmadie 
nį — Palmeiras x America.

Sulig praloštų taškų skai
čiumi klubai stovi šioje eilėje.

1. Palmeiras \ 0
2. Bangu ir Çorintians P. 1
3. Flamengo ir Portuguesa 2
4. America ir Vasco da G. 3
5. São Paulo 4.
Per šį turnyrą už bilietus 

yra gauta trys milijonai, dvi
dešimts vienas tūkstantis pen 
ki šimtai kruzėirų

«MŪSŲ LIETUVOS»
prenumeratoriai

Numerio leidėjai:

Dr. Juozas Lukoševičius 
Cr$500,00

Garbės prenumeratoriai:

Kun J. Janilionis 375,00
Petras Burba 300,00

Prenumeratoriai rėmėjai:

Antanas Karšulls 100,00
Karolis Čepukas 100,00
Juozas Vaitkevičius 100,00
Stasys Krygelis 100,00
Juozas Vengrys 150,00
Povilas Buivydas 100,(0
Balys Tūbelis 200,00
Kazys Maciulevičius 200,00
Kazys 'Palaikis 200.00
Julius Baliokynas .100,00
Ernestas Rubliauskas 100,60

Prenumeratoriai:

Jonas Jarmalavičius 75,00
Juozas Vilčinskas 50,00
Vincas Misevičius 75,00
Jonas Zemlickas 75,00
Vincas Mamonas 75,00

iMiilĮiilliilliilIiilliiĮliilliĮlIiilhiHliUnlhil^

AVENIDA ZELINA, 749 — VILA ZELINA — S. PAULO

Aberturas de firmas 
Encerramentos de firmas 
Transferencias de firmas 
Contrafcs na Junta Comercial

■ Distratos na Junta Comerciai 
Escritas Fiscais
Escritas Comerciais

HORÁRIO das

Contratos de locação 
Caitas de Fiança 
Requerimentos 
Balanços ■ " 
Alvarás diversos 
Seguras ,dę,.Fo.go e 

■ < acidentes

8 ãs 19 horas.
iiiiiiiiui>tiiiii. ;iiuiiuntiii«HiiiiiiiiiiiMiiiiuiHniiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiHiiiii«iiHiiiiíiniiniiiiiiniiiiiiíiIiiiiiiiniiiiiiiiBiiiiiiiiiiniiiiiitiiiiiiiiiiiiiiniiii=

P Al E Š K O M I:

L 6ikaitis Juozas, kilęs iŠ 
Stolaukeliò km., Vilkaviškio 
apskr..

2. Sakalauskas Kazys, kilęs 
iš Daugšiagirės km:, Pakuonio 
vaisė, ir

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

R. Jaguaribe, 477. S. Paulo

paieško

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

Kazimiera Širvy d y te Vai 
tekūnienė - savo brolio Jono 
Sirvydo, gim. 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.

Paieško giminės gyvenan
tieji Amerikoje MON1K OS K A 
ŠELJ ONYTĖS gyvenusios Bom 
Retire.

Laiškai
A. Masiuliui, E Bazilevski, 

V. įStąudei. A. Vitkimui, J. Li- 
tavičiui, A. Sakalauskaitei, 
Aid. Valavičiūtei, J. Guigai, 
L. Krivickui, lug. Tšrasevi- 
čienei.

• MĖSINĖ (Aęougue)

Parsiduoda gerai įrengta 
su didele freguezija ir geroj 
vietoj mėsinė (aęougue) Vila 

, Zėlinoje. 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

GERA PROGA

nusipirkti kampinį namą su 
rūbų krautuve, Vila Macido- 
polis, netoli pabaigos linijos 
Vila Alpiuos autobusų, Rua 
Bsrore, 2. Teirautis apie są
lygas galima nurodytoje vieto 
je, arba «M. L.» Redakcijoje.
■■■■■«•■«■■■■■■•■■■■■■■v■ ■•■■■■■■■■■■■•■o •••••»••
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Kovo men. 4 d. yra šv. Ka 
zimiero, Lietuvos globėjo die 
na. Savu tarpe turime eilę 
«ML.» artimų bičiulių, priete 
lių bei rėmėjų turinčių Kazi
miero vardą kaip pavyzdžiui: 
Auserike, Ambrozevičius, Na 
ruševičius, Matuzonis, Bace
vičius. Jurgelevičius, Baužys 
ir kiti.

Viseins Kazimierams lioki- 
me linksmų vardinių.

Misijos

Šio sekmadienio rytą bai
giasi Casa Verde. Žmonės iš 
plačių apylinkių įspūdingus 
misijonieriaus pamokslus lan 
ko labai uoliai.

/Mt IIK C zK /Mk z^. IK t? zK
Pasikalbėjimas tarp dviejų 

Sovietų piliečių vienoje Mas
kvos gatvėje:

Pirmas rusas: “Kaip galvoji, 
kokios tautybės buvo Adomas 
ir Ieva?”

Antras rusas: ’’Kvailas tu! 
Nėra jokios abejonės, kad 
Adomas ir Ieva buvo šimta
procentiniai Sovietų piliečiai 
—- nieko neturėjo apsivilkti 
tik figos lapą, nieko neturėjo 
valgyti tik vieną obuolį ir abu 
gyveno rojuje!”

Stalinas inspekcijonavo vie 
ną didelį Maskvos beprotna- . 
mį. Visi ligonys buvo sušauk 
ti į salę ir pagal instrukcijas 
vienbalsiai šaukė, — “Tegy
vuoja musų brangus tėvas ir 
vadas, draugas Stalinas!” Ta
čiau, vienas vyras, stovįs nuo 
šaliai, tylėjo Tuoj pat prie jo 
prisistatė NKVD agentas.

— Kodėl, draugas, nesvei
kini mėsų mylimą vadą Sta
liną?

— Kadangi aš, — atsakė 
vyras. — aš nesu beprotis, aš 
esu tik šio beprotnamio pri
žiūrėto jas”.

Parėjus vyrui įgėrusiam na 
mo, žmona nutarė jį pagąs
dinti ir, apsisiautusi paklode, 
pradėjo vaidinti baidyklę.

— Kas tu esi? — sušuko 
vyras.

— Velnias! — atsakė žmo
na.

— Velnias?! Na, tai labai 
malonu, galim eiti išgerti, — 
atsakė gandinamasis, — juk 
aš esu vedęs tavo seserį.

Viena prancūzų firma pa
gal specialų užsakymą paga
mino savotišką automobilį, 
kurio ne lik sienų, bet ir lan 
gų .neperšauna šautuvas. Šis 
liuksusinis limuzinas sveria 
3 tonas, kaštuoja 4 milijonus 
frankų, o užsakytas Prancū
zijos komunistų vado M. The- 
rezo.

Automobilių nelaimės Ame
rikoje yra žuvę daugiau žmo
nių, negu keruose, kuriuose 
ši šalis dalyvavo nuo automo 
bilių gamybos pradžios. Nuo 
to laiko, kai amerikiečiai pra 
dėjo važinėti automobiliais,

KazimierąBratkauską «Mu 
sų Lietuvos» Redakcinės b a 
legijos narį vardinių progą 
n u o ši rd žiai sveikiname.

«Musų Lietuvos» 
Redakcinė Kolegija

Tai rodo Casa Verde lietu 
vių katalikų religinį supra
timą.

VILA ZĖLINOJE, moterims 
misijos prasidės šį sekmadie
nį, 6 vai. vakaro. Vyrams ki
tą sekmadienį — kovo mėn 
H d.

automobilių nelaimėse yra 
žuvę 950,00(' žmonių.

Amerikietis mokslininkas 
Wilmon Menard susekė báso 
mis kojomis ugnyje vaikščio
jimo paslaptį. Jis išaiškino, 
kad tai nėra nei apgavystė 
nei «juodoji .magija,» o tik 
pasitikėjimo dalykas. Mūsų 
kūnas turįs ypatingai pajėgią 
aušinimo sistemą ir odos slip 
nas šilumos laidumas suteikiąs 
pakankamą izoliaciją žygiuo
jant per karštus daiktus. Pats 
mokslininkas perėjęs apie 30 
pėdų ilgumo iki raudonumo 
įkaitintus akmenis ir nęnude- 
gė kojų.

Tačiau, nežiūrint tvirto pa
sitikėjimo savimi ir mokslu, 
šis mokslininkas neišdrįso 
paskui «magiką» nuogu pilvu 
šliaužti per įkaitintą krosnį.

- Vyrų neištikimybės bei 
moterų suvedžiojimų skaičiui 
sumažinti, viena anglė siūlo 
išleisti įstatymą, kad vedu- 
siems vyrams ant dešinės ran 
kos smiliaus būtų ištatuiruo
tas žiedas. Jungtuvinio žiedo 
nepakanka, nes klastingi tipe 
liai, vietoj nešioję jį ant pirš 
to, kiša į kišenę ir taip «apsi 
maskavę» dailirasi prie sutik 
tų moterų, sukdami joms gal
vas, o jos nežino, su kuo turi 
reikalą.

Nenumatytas atominių spin 
dūlių žmogaus kūno veikimas 
apstulbino atomo tyrinėtojus 
kurie tikėjosi naudoją visas 
reikalingas apsaugos priemo
nes. Mažiausia 12 jaunų ame
rikiečių mokslininkų dirbusių 
prie ciklotrono (atomams skal 
dyti mašinos), apako, nes jų 
akių lęšiukai susidrumstė. 
Visiems reikalinga rimta opę 
racija. Lęšiuko susidrumsti- 
mas įvyko dėl jo sužalojimo 
neutronais, kurie prasiveržė 
pro storus apsaugos skydus.
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