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JAVONIS

dar Nevėlu...
UŽ TĖVYNĖS rubežių gyvenantiems lietuviams gy
venimas stato du uždavinius: išlaikyti lietuvybę ir kovoti
už Lietuvos išlaisvinimą. Vienas ir antras uždavinys yra
vienodai svarbus nuo kurio nei vienas susipratęs lietuvis
neturi teisės šalintis ar likti abejingu Šiuo metu paliesiu
priemones lietuvybei išlaikyti.
1. ŠEIMA. Koki tėvai, toki ir vaikai sako priežodis.
Pavyzdžiai rodo, kad tose šeimose, kur su vaikais kaloama lietuviškai, vaikai labai gražiai pramoksta lietuvių kal
bos. Bet ne visi tėvai šią savo pareigą atlieka Kai kurie
net nemokėdami svetimos kalbos’ su vaikais tekalba tik
svetima kalba. Tokių pavyzdžių rasime nemaža Reikia
tik stebėtis, kad tėvai kalbėdami gražia lietuvių kalba, o
vaikų neišmoko nė žodžio. Tai atsitinka vien dėl to’ kad
namuose jau nėra vietos lietuviškai kalbai.
2. LIETUVIŲ KALBOS PAMOKOS. Geresniam kalbos
pažinimui yra būtina lankyti lietuvių kalbos pamokas.
Šiandien pas mus, čia São Paulyje, neg ;lima skųstis, kad
nebūtų kur lietuviškai mokytis. Pačiuose didžitusiuose
lietuviais apgyventuose rajonuose yra lietuvių kalbos pa
mokos. Vila Zelinoje dar yra janučių choras. Tik reikia,
kad tas pamokas lietuviukai lankytų. Deja, ne visi tėvai
savo vaikus siunčia į lietuvių kalbos pamokas. Mokinių
skaičius galėtų būti tris, keturis kartus didesnis atsižvel
giant į lietuvių skaičių gyvenančių apylinkėse, kur yra
lietuvių kalbos pamokos mokyklose.
3. ORGANIZACIJOS. Jų pas mus yra pakankamai.
Jose rodos galėtų sutilpti visi lietuviai. São Paulo koloni
joje organizuotos lietuviškos visuomenės bus nedaugiau
kaip 25%. Dar tam tikras procentas bus prijaučiančių vie
nai ar kitai organizacijai. Gi kiti beveik nesiinteresuoja
kultūrinių veikimu, nebent tik atsilankydami į parengimus
ar pramogas.
4. SPAUDA. Yra galinga priemonė lietuviško susipra
timo ugdymui. Tik reikia, kad i kiekvieną lietuvišką šei
mą pareitų bent vienas lietuviškas laikraštis. O priaugan
čiai kartai, mokiniams yra leidžiamas specialus laikraš
tėlis «Eglutė»;. Svarbu jaunąją kartą pripratinti skaityti
lietuviška spaudą, nes kitaip, senesniajai kartai pasitrau
kus iš gyvenimo, susilikviduos ir lietuviška spauda.
5. BAŽNYČIA. Turime lietuviams, keliuose miesto
rajonose pamaldas su lietuviškai sakomais pamokslais,
giesmėmis. Tai yra viena iš galingų liatuvybės palaikymo
priemonių.

Privačiuose pasikalbėjimuose ir susirinkimuose ne
kartą iškeliami musų veikimo trukumai. Kad kultūrinis
veikimas neina taip, kaip turėtų eiti, to niekas negali už
ginčyti. Didesniam darbui, pavyzdžiui, kad ir lietuvių kul
tūros rūmų pastatymui, suburti žmones nėra lengva. Bet
iš kitos pusės matome ir džiuginančių reiškinių, pavyz
džiui, kaskart didesnį susidomėjimą Lietuvos laisvinimo
akcija, gausiu dalyvavimu įvairiuose minėjimuose, nuošir
džiu spaudos rėmimu ir tt.
Ne tik pas raus, bet ir pas kitus išeivius, tam tikras
nuošimtis nutrupa nuo tautos kamieno. Visų neišsaugosi
me. Vieni ir Lietuvoje lietuviški buvo tii< tiek, kad turėjo
lietuviškus pasus. Kiti aklai parsidavė Maskvos raudonų
jų imperialistų tarnybai. Vienus ir antrus reikia išbraukti
iš lietuviškos visuomenės gretų. Jie jau Lietuvai yra mi
rę. Bet dar yra daug gražaus ir sveiko elemento su ku
riuo galima platų kultūrinio darbo barą išvaryti.

— TEGYVUOJA ESTIJA!
ELAGU E ESTI!
Tema Iseseisvuse Aastapašvai
ESTIJOS NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS

S. m. vasario mėn. 24 die
ną Sãó Paulyje, Skandinavų
klube, buvo iškilmingai parai
nėta' Estijos Nepriklausomy
bės šventė. Minėjimą suren
gė São Paulo estų draugija

São Paulyje

«Uus Kodu», kuriai jau visą
eilę metų pirmininkauja taip
gi ir lietuvių paminėjimuose
dažnai matomas p. Victor
Muna, o ilgametė sekretorė
p. Helmy Kvarnstrom. Pami

M. KOVO MÉN. MARÇO 10D.

nėjimą pradėjo šis nenuilsta
mas draugijos veikėjas, paša
kyd imas momentuip rituikytą
kalbą. Vėliau kalbėjo Estijos
konsulas Dr. Ferdinand Sau
kas. kuris taipgi yra didelis
ir populiarus estų kolonijos
veikėjas kaip estų tarpe, taip
ir visuose kituose São Paulo
visuomenės shiogsnjuose.
Toliau programoje pasiro
dė ponia Lafti, kuri padekla
mavo iš estų tautos naciona
linio epo »Kalevipoeg». Muzikalinėie dalyje pasirodė es
tų kolonijos choras, vadavau
jamas
maestro Woldemar
Goetz, kuris padainavo kele
tą estų liaudies dainų. Choro
išpildytos dainos paliko klau
sytojams labai mapmų įspū
dį. Tai be abejonės, daininin
kų ir choro dirigento rūpes
tingo ir pasiryžusio
kieto
darbo nuopelnai. Trys tautiš
kais estų drabužiais pasipuo
šusios poros p>šoko tikrai
žavingų estiškų tautinių šo
kiu, kuriuos parengė p Lepisto.
Po muzikalinės dalies bu
vo parodyta filma, iš Stok
holme 1949 metais įvykusių
66 tautų gimnastikos varžybų

kuriose dalyvavo taipgi ir
estų sportininkai ir sportinin
kės. Tose didelėse varžybose
ypač pasižymėjo estų mer
gaitės, kurios iškovojo pirmą
ją vietą tarp visų tautų lais
vosios ritmikos šokių pasiro
dymu-se. Estų pasirodymas
tarp daugelio tautų ant ekra
no drobės,
iššaukė didelį
džiaugsmą ir žiūrovų entuz
iazmą.
Paminėjimo pradžioje buvo
visos publikos sugiedotas es
tų tautos himnas. Paminėjimo
salė buvo pilna šventiškai
nusiteikusiif São Paulo estų.
Prie kiti] garbės svečių pa
minėjime dalyvavo, pagerbda
mas Estijos Nepriklausomy
bės Dieną. Lietuvos konsulas
São Paulyje, p. Aleksandras
Polišaitis.
Estijos . Nepriklausomybės
šventės proga, mes trokšta
me ir linkime mūsų kaimyni
nei tautai, kad išsipildytų mū
sų bendrieji siekimai ir tiks
lai — būti] iškovota senosios
tėvynės laisvė, ir kad mūsų
tarpe, išeivijoje, juo daugiau
stiprėtu draugiški ir malonūs
santykiai ta’-p abiejų tautų
žmonių.
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kos sutartį, Amerikos karino
menė dar pasiliks Japonijoj e
ne kaipo okupacinė pajėga
bet kaipo apsaugos priemonė
prieš eventuali] sovietų už
puolimą.
BEDARBĖ VOKIETIJOJE

Vakarų Vokietijoje bedarpių skaičius pagal paskuti
nius davinius siekia 1 mil. ir
600.000 asmenų. Tas bedarbių
skaičius yra 158.000 žmonių
mažesnis negu praeitų metų
gale. Vakarų Vokietijoje gy
vena apie 44 milijonai gyven
tojų.

Atsistatė Prancūzijos
Kabinetas
f

Pareitą savaitę atsistatydi
no Prancūzijos ministerių ka
binetas, kuriam vadovavo Re
nė Pleven.
Vyksta sunkios derybos tarp
partijų del naujo kabineto
sudarymo. Iš paskutinių kan
didatų sudaryti naują valdžią
yra minimas socialistų parti
jos kandidatas Guy Mallet.

ČEKU KOMUNISTU VALYMAS
VISAME

PASAULYJE

4 Konferencija
Kovo mėn. 5 d. Paryžiuje
prasidėjo Amerikos. Sovietų
S-gos, Anglijos ir Prancūzi
jos ministerių padėjėjų pa
rengiamoji konferencija. Tos
parengiamosios konferencijos
tikslas yra paruošti darbų
tvarką tų pačių valstybių už
slėnių reikalų ministerių kon
ferencijai, kuri tupėtų įvykti
vėliau ir svarstytų Europos
ir pasaulio įsitempusių poli
tikos santykių reikalus. Tai
konferencijai jau rengiamasi
ilgas laikas, ir jai sušaukti
sudarė didelę kliūtį Ameri
kos ir Rusijos priešingi nu
sistatymai, kokie klausimai
turės būti svarstomi. Rusai,
spyrėsi, kad būtų nagrinėja
mas tik Vokietijos neapginklavimo klausimas, kuris sta
tąs į pavojų pasaulio taiką,
o vakarų sąjungininkai reika
lavo, kad būti] svarstomi vi
si klausimai, kurie šiandien
sudaro taikos gręsmę.
Tai konferencijai priduoda
ma daug reikšmės, ir kai
kas mano, kad nuo jos rezul
tatų priklausys Europos ir vi
so pasaulio likimas.
Rusų ir vakaru sąjunginin
kų nuomonės betgi yra labai
priešingos. Rusų propaganda
tvirtina, kad taika priklausau
ti nuo Vakarų Vokietijos neitralizavimo ir nuo UNO ka
riuomenės atitraukimo iš to
limųjų Rytų. Tuo tarpu yaka
rų sąjungininkai tvirtina, kad
pavojų taikai sukėlė rusai,
patys ginkluodamiesi ?ir savo
satelitus ginkluodami ir be to
pradėdami komunistų išpro
vokuotus karus Korėjoje, In
dokinijoje, Birmanijoje ir Ma
lajuose.
L i et ii vos naciiįįual i n ė
M.Mažvydo biblioteka

Karsto kaukole
Berlyne buvo lydimas vie
nas karstas iš rusų zonos į
vakari] zoną tarp Lichterfel
de ir Telfonw. Ant zonos šie
nos pasirodė rusų saugumo
valdininkai ir liepė atidaryti
karstą, paskui iškratė kiše
nes, ieškodami proklemacijų
ir spekuliacijos prekių. Ir kai
nieko nebuvo surasta, pasi
piktinusi lydėtojų eisena ga
lėjo toliau žygiuoti.

Vatikanas

atsako

Nesenai Berlyne pasibaigu
šio «taikos» kongreso prezi
dentas F. Jolist Curie kreipė
si laišku į popiežių, prašyda
mas Romos paramos kongre
so nutarimams. Kaip žinia,
šis kongresas kaip ir visi kiti
yra komunistų organizuojami
ir tarnauja užsieniuose so vie
tų propagandos reikalams.
Vatikano valstybės pasekretorius davė atsakymą, kuria
me yra atsisakoma duoti pra
šomą paramą, kadangi šv.
Tėvas jau senai kovoja už
taiką, ir šis faktas dažnai bu
vo neigiamas tų žmonių, ku
rie save laiko kaip tik kovo
tojais už taiką.

Taika su Japonija
Japonijoje lankėsi preziden
to Trumano specialus amba
sadorius senatorius John Fos
ter Dulles vesti pasitarimų
su Japonijos valdžia dėl tai
kos sutarties pasirašymo. Par
vykęs į Ameriką J. F. Dulles
pareiškė, kad ši sutartis dar
būsianti šiais metais pasira
šyta. Pasirašius betgi ir tai

Čekosląvakijoje komunistų
partija erpyvena krizę taip
gi, panašiai kaip ir kituose
Europos kraštuose, o ypač Ita
lijoje. Partijos centro komite
tas padarė oficialų praneši
mą, pagal kurį visa eilė žy
mių partijos veikėjų yra iš
mesti iš partijos ir, žinoma,
jau sėdi «už grotų». Vlado
Clementis, buv. užsienių rei
kalų ministeris, Maria Svermo
va, centro komiteto vice-sek
retorė, Otto Sling, apygardos
partijos sekretorius, Loco No
vomesky, buv komunistų švie
timo ministeris, Gustav Husek, Slovakijos
komisaras
pirmininkas ir kiti.
Centro komiteto pranešime
yra sakoma, kad visi suimtie
ji jau «prisipažino» jog buvo
šnipai, išdavikai, tarnavo ame
rikiečių kapitalistams ir tt. o
Vlado Clementis apkaltintas
buvęs Trockis ir Judas Iskarijotas.
Be to, šių «didžiausių nusi
kaltėlių teismui pravesti atvy
ko iš pačios Maskvos proku
roras M. L. Feodoróvas net
su 20 komunistinių juristų.

Komunistę Nuostoliai
Dėka Marchallo plano su
teiktos pagelbos Europos kraš
tams, komunistų gretos įvai
riuose kraštuose patyrė gana
žymių nuostolių. JAV valsty
bės reikalų direktorius Ho
mer Byngton pareiškė, kad
komunistų partijos narių skai
čius krito nuo 30 iki 80%.
Pavyzdžiui Prancūzijos kom
partijos aktyvistų skaičius, iš
1.600.000 asmenų 1948 metais
dabar sumažėjo iki 800.001», o
Italijoje - iš 2:300.000 iki
1.500.000 asmenų, i^ Vakarų
Vokietijoje - iš 300.000 iki
200.000 kompartiečių.
— Kominformas įsakė ap
valyti Austrijos kom. partiją.
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Žmoniškumo sumetimais va
dovaudamosios, kelios vakakarų valstybės sutiko priimti
po tam tikrą kiekį tų DiPi; ėsa
učių IRO stovyklose Vokietijo
je ir Austrijoje, kurie priklau
so vad. «kietojo branduolio»
kategorijai, vadinasi senelių,
ligonių ir pabėgėlių, kurie ne
gali niekur išvykti kaip pap
rasti emigrantai. Minėtų val
stybių tarpe yra ir Olandija.
Pereitais metais jos priimtų
jų šios kategorijos DiPi tarpe,
buvo ir keliolika lietuvių. Iš
jų keletas yra apgyvendinta
šv. Baltramiejaus prieglaudoje
Astene (N Br.). Vienas jų,Anta
nas Mikulskis, kilęs iš xNevadėliškių kaimo, Vilkaviškio
apskr. pereitų metų gruodžio
iŠ d. laukė 100 metų amšiaus.
§io jo sukaktis Olandijoj bu
vo taip gražiai ir plačiai pa
žymėta, kaip jokio kito DiPi.
Iškilmėse dalyvavo Asteno
burmistras p. Ploegmakers’as
pasveikinęs sukaktuviniką gra
žiu žodžiu lietuviškai ir Olan
diškai. Be to, jį sveikino Olan
Arch. Rudokas iš tremties
atvyko Amerikon. Jis gyve
na Clevelande ir dirba vieno
je lėktuvų statymo firmo, e.
Nesenai jis parengė Clevelan
do lietuvių parapijai naujos
bažnyčios projektą. Rūmai
labai gražūs. Juose bus ne
tik bažnyčia, bet ir mokykla,
salė ir seselių vienuolių na
mai. Statyba kainuos apie
300.000 dolerių. Clevelando
parapijos klebonas kun. An
gelaitis nesigaili pastangų,
kad tokslietuvių kultūros ži
dinys būtų įkurtas.
Kenocha, Wis., lietuvaitė Li
dija Liagamerytė, gimnazijos
(highschool) paskutinės klasės
mokinė, dalyvavo 5-minučių
kalbos konkurse. Ji kalbėjo
apie Lietuvą ir Amerikos de
mokratiją. Mokinė Amerikon
atvyko prieš metus, dar jos
kalboje jaučiamas nešvarus
akcentas ir dėl to jai atiteko
tik trečioji premija.
Vinco Krėvės antroji dalis
kūrinio «Dangaus ir Žemės SQ
nūs» jau parašyta ir netrukus
bus spausdinama. V. Krėvė
imasi rašyti jau trečią kuri
nio dalį.
Dr. K. Vyšniauskas, atvy
kęs į Ameriką 1949 m. nese
nai išlaikė valstybinius egza
minus ir tuo būdu įsigijo gy
dytojo praktikos teises

Plačiai pasauly pasklidęs
Amerikos savaitinis žurnalas
«Time*-, norėdamas parodyti
kaip modernusis religinis me
nas dabar vaizduoja Kalėdas,
įdėjo šešių dailininkų paveiks
lų daugiaspalves reprodukci
jas. Tarp šešių modernių dai
liniukų, kuliuos žurnalas pa
rinko kaip šiems laikams bū
dingus, yra ir Vytauto Kasiu
lio paveikslo «Bėgimas į Egip
tą» reprodukcija. Straipsnyje
apie Kasiulį ir jo paveikslą
parašyta: «Vytautas Kasiulis,
lietuvis, prieš dvejus metus
atvykęs į Paryžių, mano, jog
joLpaveikslas «Bėgimas j Egip
tą» yra iš dalies jo tremties
įkvėptas. Dailininkas, būda
mas Romo» katalikas teigia,
kad Lietuva, kol į ją neatėjo
rusai, turėjo puikią religinio
meno tradiciją».

«The Observatore» įtakin

buvo priverstas tarnauti na
cių eilėse. Trupant vokiečių
galybei,
jis pabėgo į užsienį.
dijos R. K Misijos direkt. p.
1949
m.
atvyko
į Ameriką ir
Verkoeven’as, klebonas ir kt.
dabar
tarnauja
Dėdės
Šamo
Sveikintojams padėkojo Olan
—
kariuomenėj.
Laikraštis
dijoj gyvenančių lietuvių var
du p. Galkus gražia olandų rašo, kad Staričenka kalba
kalba, pareiškęs dėkingumą aštuoniomis kalbomis: lietuvis
olandams už jų kilniaširdišku x kai, latviškai, vokiškai, rusiš
mą ir pastangas mažinti tėvy kai, čekiškai, jugoslaviškai,
nės netekusių senelių sunkų lenkiškai ir angliškai. Dabar
mokosi japoniškai.
likimą.
Jubiliatas ta proga gavo pi
niginių ir daiktinių dovanų.
Algis Jurgėla, Kosto ir Ele
Įžymių sveikintojų buvo tiek
nos
Jurgėlų sūnus, pirmuoju
daug, kad netilpo didžiuliam
baigė
Jamaicos Higg School
kambary.
ir
gavo
Chicagos ųniversitteo
Jubiliato garbei Asteno
miesto dūdų orkestras, žygiuo pilną stipendiją tolimesniam
damas miesto gatvėmis grojo mokslui eiti. Jis mokslo bai
maršus. Olandų spauda šį at gimo iškilmėse savo klasės
sitikimą labai plačiai paminė vardu pasakė ir atsisveikini
jo, įdėdama atatinkamą apra mo su mokykla bei mokyto
jais kalbą.
šymą ir vaizdus.
Raštu jubiliatą pasveikino
p. Balutis, Lietuvos ministeris
Londone, kuris prieš karą bu
Dail. Zenonas Kolba gyve
vo Lietuvos ministeris Olan na Bavente, Prancūzijoje, dir
dijai. Be to, p. Balutis gra ba prancūzų meno įstaigose,
žiai padėkojo Asteno burmis užsiima dekoracijomis ir ku
trui už pareikštą musų tautie ria naujus paveikslas.
čiui dėmesį.

gas anglų dienraštis savo skil
tyse pastaruoju metu daug
rašo apie Sovietų Sąjungos
oportunizmą ir jos ekspanciją. Laikraštis neužmiršta pa
brėžti, kad karas Korėjoje
yra senosios agresijos Lietu
voje, Latvijoje, Estijoje tąsa.
Laikraštis išreiškia viltį, kad
vienokiu ar kitokiu būdu so
vietų agresijai bus padarytas
galas.
€3
Britų spauda.yra daug san
tūresnė Pabaltijo kraštų, tai
gi ir Lietuvos atžvilgiu kaip,
sakysim, amerikiečių spauda,
nes ir britų politika sovietų
ir jos priklausomų kraštų at
žvilgiu turi kiek kitokį pobū
dį. Apie Pabaltijo kraštų oku
paciją britų spauda ilgokai
tylėjo, tačiau šiuo metu pra
deda dažniau užsiminti, kad
ir tik iliustracijos, kuria pa
rodoma sovietų agresija, dė
liai. Viena kas tenka pažymė
ti, tai kad šiuo metu laikraš
čiuose talpinami orientaciniai
žemėlapiai yra visiškai ob
jektyvūs: Lietuva, Latvija ir
Estija ryškiomis linijomis iš
skiriami iš Sovietų teritorijos,
visada pažymint, kad Pabalti
jo valstybės yra sovietų oku
puotos, ir Vilniaus kraštas pa
žymimas kaip Lietuvos teri
torijos dalis.

Labai plačiai JAV ir visa
me pasaulyje skaitomas ilius
truotas savaitraštis «News
week» 1951 m. sausio 8 d.
numeryje, rašydamas apie
Amerikos afeities politiką, 14
pusi, pabrėžė, kad gerai in
tonuotomis žiniomis Vašfngto
nas nesą linkęs daryti nuolai
dų sovietams ypatingai šiais
trimis punktais:
1. dėl Sovietų pasilikimo
Pabaltijo kraštuose,
2. Triesto statuto reikalu ir
3. dėl Vakarų Vokietijos.
l!b=

«The Army News», t išeinan
tis Ft. Devens, Mass, įdėjo
nuotrauką ir platų aprašymą
apie Juozapą A. Staričenką
kaipo kareivį jau ketvirtos
skirtingos kariuomenės. Gi
męs Alytuje ir ten baigęs
gimnaziją, jis iš pradžių tar
navo Lietuvos kariuomenėj.
Bolševikams okupavus Lietu
vą ir jos kariuomenę paver
tus Sov. Rusijos daliniu, jis
iš tos kariuomenė» pabėgo.
Vokiečiams užėmus Lietuvą,

Sausio 27 d. Detroite Masonic Temple įvyko tarptautinio
Instituto metinis balius, kur
buvo paminėta Detroito 250
metų įkūrimo sukaktis. Dulyva
voMichigano valstybės guber
natorius J Menan Williams,
visa eilė atsakingų pat eigūnų
ir daugiau kaip 1.000 asmenų.
Alfonsas Grinkevičius, il
gesnį laiką dirbęs Amerikos
konsulato įstaigoje Wentorte,
Vokieti joje, šiuo metu labai
sunkiai serga džiova. Prieš
Kalėdas padaryta sunki ope
racija abiejose plaučių pusė
se. Jaunas, labai gabus, daug
svetimų kalbų mokąs tautie
tis, gyvena labai sunkiose są
lygose.
Mokytojos M. Bulakienės
pasidarbavimu, Batgurste įs
teigta vakarinė lietuvių vai
kams mokykla, kuri veikia
per 5 vakarus savaitėje po
vieną valandą.
Mokytojauja M. Bulakienė.
Tai yra pirmoji lietuvių mo
kykla Australijoje.

Muzikui B. Jonušui atvykus
į Kolumbija, Medalliną, lietu
vių kolonijoj prasidėjo muziki
nis sąjūdis: nedidelei daininin
kų grupei susispietus, susida
rė mišrus choras, kuris per
keletą savaičių pasiekė gero
susidainavimo. Nepaisydamas
sa\ o silpnos sveikatos Z. B. Jo
nušas dirba su cnoru atsidavęs
užsidegęs ir įdomiai dainas
paaiškindamas sustiprina cho
ristuose meilę lietuviškai dai
nai ir muzikai.

Medallino lietuvis Mečys
Vencruskas iš pusės su vienu
kolumbiečiu atidarė Argenti
nos g-vėje maisto krautuvę
«Balti ca».
Elena Nasaitė ketvirtus me
tus pradėjo studijuoti Venezuelos gailestingųjų seserų
aukštojoj mokykloj. Už stro
pumą ir gabumą ji buvo ap
dovanota medaliu, kurį pats
Venezuelos prezidentas C.
Delgado prisegė.

Muz. V Dapšys jau treti
metai, kaip dirba savo srity
je Venezuelos simfoniniam
orkestre, kurio jis yra ir vie
nas steigėjų. Atliekamu lai

J1951 m. kovo 3 d.
ku dar dirba sostinės radijofono stotyse. Už savo sąlinin
gai ir vykusiai atliekamas pa
reigas vadovybės yra labai
vertinamas ir gauna §509 mė
nešinės algos.

Dailininkai Amanas ir Ana
stazija Tamošaičiai su savo au
dimo įmone persikėlė į Kana
doje kuriamą lietuvišką so
džių. Audimo įmonė turinti la
bai daug užsakymų.

A. Vaisiūnienė su pasižy
mėjimu atlikusi gailestingo
sios sesers praktiką, dabartį
niu laiku dirba garsaus Vene
zuelos universiteto profeso
riaus Trumpis vidaus ligų pri
vačioje ligoninėje Caracase
ir eina jo asmeninės asisten
tės - sekretorės pareigas.

K. Arlauskas Pietų Austra
lijos pirmenybėse laimėjo 2
vietą. Pirmenybėse dalyvavo
12 šachmatininkų ir lošta 9
ratai šveicarų sistema.
Pernai Arlauskas buvo Pie
tų Australijos pirmenybių nu
galėtojas.

gas, prieš porą metų gavęs
New Yorko valstybės gydyto
jo praktikos teises, sausio 15
atidarė savo kabinetą.

Rašytojas d r. Vydūnas Ka
lėdų švenčių metu lankėsi
Berlyne ir laikė keturias pas
kaitas. Tuo tarpu mirė jo pas
kutintoji sesuo, gyvenusi Ber
lyne. Po laidotuvių dr. Vydū
nas grįžo Detmoldan.
Rašytojas šiuo metu baigia
83 metus ir liko vienas iš vi
sos šeimos. Nežiūrint gilios
senatvės dar daug rašo...

Gediminas Galva (Galvanau
skas) Carson, Pirie, Scott and
Co. vadovybės pakviestas į
ūkio skyrių departamento sta
tistikos vedėju. Jis yra žino
mas ekonomistas, buvęs docen
tas Lietuvos Prekybos institu
te, valstybės taupomųjų kasu
valdytojas ir vadovavęs eilei
įmonių bei įstaigų. Tremtyje
buvo atsidėjęs spaudos darbui
buvo «Eitos» redaktorius ir
gausiausias politinės srities
publicistas. Atvykęs į Ameri
ką bendradarbiavo «Tėviškės
Žibu riains» ir kitiems laikraš
čiams.

Dr. Tadas Savickas, chirur

BRAZILIJOS ŽINIOS
didžiausias pelno nuošimtis
tenka tarpininkams tarp ga
mintojo ir vartotojo. Gamin
tojui yra mažai mokama, o
iš vartotojo imama brangiai.
Tarpininkai, stambūs urmi
Kovo mėn. 2 d. kalbėjo per ninkai, praktiškai turi maisto
radiją prezidentas
Getulio supirkinėjimo monopolį. Ko
Vargas. Savo kalboje prezi kias nori, tokias kainas nu
dentas nurodė sunkią Brazdi stato. Gamintojas dėl trūku
jos finansų padėtį, kurią ture mo susisiekimo priemonių,
jo perimti užimdamas Brazi transporto brangumo ir laiku
lijos valdžią. Valstybės biu nepristatymo, ypač geležin
džetas nuo 1949 iki 1950 me keliais. miestan, ir dar dėl ki
tu esąs suvestas su dideliu tu apsunkinimų iš valdžios
9.300 milijonų kruzeirų defi pusės, negali pats savo gami
citu. Kadangi biudžeto difici- nius atvežti miestan ir juos
tai buvo dengiami nauju pini tiesiog vartotojui parduoti.
gų emisija, kruzeiro vertė kri
Tačiau dabartinė vyriausy
to žemyn. Naujų pinigų emi bė, kuri rinkiminės kompani
sijos veikimas esąs panašus jos metu buvo, prižadėjusi
į bombos su gaištuko degtu- pirmoj eilėj atpiginti pragyve
vu veikimą: pragaištingi reiš nimą ir pakelti atlyginimą,
kiniai tik vėliau ir nelauktai jau daro konkrečių žygių.
pasireiškia.
Pavyzdžiui jau nustatytos
Toliau prezidentas kalbėjo žuvų kainos, kurių artinantis
apie vedamas derybas su JAV Velykoms, ypač didžiąją sa
dėl eksporto išplėtimo ir ka vaitę, daug išperkama. Polici
vos kainos. Be to, buvo pa ja yra įpareigota stropiai pri
liestas gumos gamybos klau žiūrėti kad kainos nebūtų ke
simas: valdžia darysianti pas liamos, São Paulo vyriausy
tangas pakelti gumos gamy bė yra numačiusi, jei rinko
bą Kad palengvintų dirban je būtų žuvų trūkumas, tai
čiųjų pragyvenimo sąlygas, specialūs lėktuvai pristatysią
prezidentas įsakė peržiūrėti jų net iš Rio Grande do Sul.
minimalinių darbų algų pakė
Taip pat yra numatyta prie
limo klausimą.
monių ir kitiems produktams
atpiginti. Maisto produktų au
gintojai ir gamintojai galės
Vasaios laikas
be mokesčių atvežti savo pro
Kovo mėn. 31 d. pasibaigs dūktus ir parduoti pačiam var
«vasaros laikas», ir laikro totojui. Bus stengiamasi' kad
džiai vėl bus pasukti vieną traukiniai pirmoj vietoj į
miestus pakrautų maisto pro
valandą atgal.
duktus.
Reikia tikėtis, kad šios vy
GYVENTOJŲ SURAŠYMAS
riausybės priemonės atpigins
Brazilijos gyventojų visuo produktus Stambūs urminin
tinis surašymas buvo įvykdy kai irgi bus valdžios pareigi)
tas praeitų metų liepos mėn, nų kontrol’uojami, kad laiky
1 d. Dabar pranešama iš Rio tųsi nustatytos kainos. Darbi
de Janeiro, kad pagal baigia ninkai ir žemesnieji valdi
mus surašymo apskaičiavimo ninkai, kurių atlyginimas toli
davinius, Brazilijos gyvento gražu nėra proporcingas pra
jų skaičius jau siekiąs apie gyvenimo brangumui šį vyriaasybės žygį sveikina.
52 milijonus asmenų.
Daugelio žemės darbininkų
bėgimas j miestus yra pasek
mė dar sunkesnių gyvenimo
sąlygų negu mieste. Atlygini
São Paulo gubernatorius mas dar žemesnis, o/nragyvė
Lucas Nogueira Garcez su nimo kaina ta pati, ir kažku
savo bendradarbiais svarsto rios prekės dar brangesnės
priemones atpiginti maisto kaip mieste, o kaikurie mies
produktams. Kaip yra žinoma, te gyvenančių patogumai vi-

Prezidento
kalba

Maisto Produktai
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MŪSŲ LIETUVA

pusi. 3

AMERIKOS BALSAS” LIETUVIŠKAI...

1851 m kovo 10 d

- KORĖJOS KARAS

IMK

Amerikos Balso (Voice, of America)tarptautiniu trans iacijų viršininkas p. Foy
D Koilier įteikia 1951 m. Vasario 16 d. pirmosios lietuviškosios transliacijos į Lietuvą
programą Lietuvos Ministrui J. A. Valstybėse p. Povilui Žadeikiui

New York. N. Y.
1951 m.
vasario 16 d. -Voice of Ame
rica pradėjo kasdieninę pen
kiolikos minuėiųtransliacijos
programą lietuviškai į Lietu•’ Pa proga Lietuvos minist
ras JAV Povilas Zadeikis, ly
dimas vicekonsulo Aniceto

lioja iš žemes ūkio į mies
tus.
Gi iš kito* pusės, ypač pra
ėjusio karo metu, išaugo iš
spekuliacijos palyginamai per
didelis skaičius milijonierių.
Socialinių reformų reikalas
. . ir. darbo klasės ir vidurinės
ųklasės valdininkijos pragyve
’ nimo pagerinimas yra būtibūti
nas ir neatidėliojamas.

Katostrofa

Ku
. «Central do Brazil» linijoje
praeitą (savaitę vėl įvyko sun
ki geležinkelio nelaimė: vie
nas traukinys užvažiavo ant
kito. Aukų skaičius Siekia 4
užmuštus ir 92 sužeistus. Au
kom» geležinkelio valdyba iš.
mokės kompensacijos. Vienas
garvežio mašinistas yra poli
cijos ieškomas, kadangi del
jo kaltės įvyko nelaimė.

Dar Neramu.
Maranhão eštade padėtis
vis nėra normali. Sostinėje ir
kituose miestuose vyksta strėi
kai ir vieši susirinkimai nu
kreipti prieš išrinkta gūberna
torių Eugenio Barros. Siun
čiama daugiau kariuomenės.
Visos manifestacijos vyksta
ramiai, be išsišokimų. Fede
ralinė vyriausybė dar nėra
padarius: intervencijos.
Politiniai sluoksniai yra įsi
tikinę, kad intervencija yra
neišvengiama. Opožic ja jokiu
būdu nesutinka derėtis ir bėo
dradarbiauti su išrinktu guber
nátoriura.
•
KATALIKŲMOKSLININKŲ
SUVAŽIAVIMAS
São Pąulyję, šį mėnesį nuo
16 iki 24 d. susirinks katali
kų mokslininkai iš visos Bra
zilijos. Darbų tyąrkeje yrą nu
matytos trys viešos p įskaitos
miesto bibliotekoje ir įvairios
paskaitos kitais
aktualiais
klausimais katalikų universi
teto filosofijos fakulteto pa
talpose.

Simučio, vizitavo tarptauti pirmininko Leonardo Šimu
nių transliacijų skyriaus vir čio, Amerikos Lietuvių Tary
šininką Foy D. Kohler, ku bos geri. Sekretoriaus Dr. Pi
rio jis buvo pakviestas iš jaus Grigaičio ir Vyr. .Lietu
klausyti pirmąją transliaciją vos išlaisvinimo Komiteto pir
ir įteikė jam tos transliacijos mininko monsinjoro Mykolo
programą.
1
Krupavičiaus,
Po radio ekskursijos į Lie
Transliacijos lietuviškai hio
tuvą, laike priešpiečiu ITaza damos iš New Yorko kasdien
kotelyje, ministras Žadeikis 11 valandą ryto ir Lietuvoje
padėkojo visiems Voice of girdimos 7 valandą vakare.
Amerika pareigūnams ir Vi Transliacijos siunčiamos to
siems tiems, kurie vienu ar kiomis bangomis (kilocycles):
kitu būdu prisidėjo prie to
21.650. 21.580. 21,570: 2s,550.
reikšmingo fakto, kad šian 17,780. 15.230. 9,540. 7.250.
dien. minint Lietuvos Nepri 6,140. 6,080’ 11,630. 11.780.
klausomybės paskelbimo 33- 9,7o0. 9,615.
čią sukaktį, Amerikos Balsas
prabilo lietuviškai. Lietuvos
LG K.
ministras tarp kitko pasakė,
kad jis klausydamas Ameri
kos Balso lietuviškai per pen
kioliką minučių nepastebėjo
— Belgijoje privaloma kajokios klaidos, todėl jis ma 1 ro tarnyba prailginta nuo 12
nąs, kad šituo tiesos įrankiu iki 24 mėnesių.
pavyks prasiskverpti pro gele
žinę uždangą ir pasiekti lie
— «General Motors» auto
tuvių ausis anoj pusėj tos už mobilių gamybos kompanija
tvaros. Be to, jis pareiškė, Amerikoje, praėjusiai* me
kad vartojant šį tiesos įrankį tais gavo gryno pelno 834
bus patarnauta žmoniškumui milijonus 44 tūkstančius ir 39
ir laisvės grąžinimui lietuvių dolerius. . ...
tautai, kurios ji neteko per
Tokio pelno kompaniįja ne
kaimyno agresiją; tokiu bū- vienais metais nebuvo tarėju
du šiuomi bus prisidėta prie si.
atėjimo taikos, kuri galimą
įgyvendinti teise ir teisingu— Genevoje, Italijoje su
mų ir sugrąžinus neprikišu- sektas slaptas ginklų sandėsomybę Lietuvai, kurios ji ne lys, kuriame rasta 3 sunkieji kulkosvaidžiai, 50 dėžių šo
tėko ne iš savo kaltės.
Į Lietuvos ministro žodžius; vinių, ir 5 dėžės granatų, vi
atsiliepė Amerikos Balso ve so 4 tonų svorio.
dėjas išreikšdamas viltį, kap
— Vokiečiai karininkai tvir
Lietuvai yra lemta susilaukti
tina, kad rusai nėra pasirentikrosios laisvės.
Priešpiečiuose
dalyvavo> gę žaibiniam karui. Keturių
tarptautinių transliacijų virši mėnesių laikotarpyje jie ga
ninkas Foy D. Kohler, valsty lėtų suorganizuoti 500 divizi
bės Dapertamento Vašingto jų. Bet ši kariuomenė nega
ne Pabaltijo reikalų skyriaus lės išvystyti žaibinio karo,
viršininkas Dr. Harold C. Ve- nes ją sutiks vakarų sujungi
deler, Amerikos Balso šiau ninku aviacija.
rės Europos skyriaus virši
— Laikraštis «La Prensa»,
ninkas Robert A. Bauer, tarp
tautinių transliacijų operaci Buenos Aires mieste ne tik
jų skyriaus viršininkas Alfred beišeina, bet jo direktorius
___
_ __ departamen Alberto Gainza yra traukia
Puhan.
valstybės
-to Vašingtone visuomeninių mas teisman kaipo nusikaltė
reikalų rytų Europos-skyriaus
lis prieš valstybės saugumą.
valdininkas Joseph Kólarek,
Visi užsienių laikraščiai, apie
šį įvykį daug rašo kaltinda
Vaclovas Sidzikauskas, pulk.
ma diktątarišką Argentinos
Kazys Grinius, Povilas Laba
nauskas, Juozas Bolevičįus, vyriausybę. Spėjamą, kad
ir Lietuvos vicekonsulai Nėw «Le Prensa» daugiau nebe
Yorke Vytautas Stačinskas išeis.
ir Anicetas Simutis.
— Vakarų sąjungininkai pa
Lietuvos Nepriklausomybės
sukaktuvių minėjimo antroje keitė Vokietijos okupacijos
dalyje, vasario 17 d. buvo per statutą. Bonnos vyriausybei
duoti per Amerikos Balsą šių suteikta teisė organizuoti užgerbiamų asmenų žodžiai: Lie sienių
reikalų ministeriją,
tuvos Užsieninės Diplomata, keistis diplomatiniais atsto
jęs Šefo Stasio Lozoraičio, v a.is su draugiškomis valstyAmęrikos Lietuvių Tarybos bėmis ir tt.

Pranešimas, kad komunis
tai pradėjo kontrapuolimą ne
pasitvirtino.
Iniciatyvą vis
dar tebeturi UNO kariuome
nė.
Kovo mėn. 7 d. amarikiečių kariuomenė perėjo Han
upę. Persikėlimui kelią pa
ruošė stiprus artilerijos ir
aviacijos bambardavimas prie
šo pozicijų. Išsikėlė 25 km.
į vakarus nuo pietų Korėjos
sostinės Seul miesto. Karo
stebėtojai spėja, kad šis išsi
kėlimas turi tikslo apsupti
lanku Seūl miestą, kurį labai
atkakliai komunistai gina.
UNO kariuomenė keliose
vietose pažengus pirmyn, ko
inunistai pradėjo pulti. Sąjun
gininkai keliose vietose pasi
traukė. Komunistai puola ma
siūlai. Žmonių skaičiumi nori
pr,.laužti pozicijas. Bandymai
prasiveržti buvo atremti.
Generolus' Mac Arthur vėl
lankėsi fronte, kur ir uayė
pasikalbėjimą karo korespon
deniams UNO ginkluotų, pajų
gi) vyriausias vadas pareiškė
laikraštininkams, kad karo
eiga vyksta patenkinamai.
Visos trys ginklų rūšys savo
takt’škus uždavinius suderina,
ir Įvykdo. Strateginis planas
pasilieka nepakeistas, pasi
rinkta karo veiksmų vieta
priešui yra nepatogi, nes yra
toli nuo savo bazių, sąjungininkų aviacijai ir laivynui su
daro patogių galimybių nai
kinti priešą. Tas karas yra
nuolatinis naikinimo karas
priešo jėgų. Mums einant pir
myn į šiaurę, priešo pozici
ja nuolat gerėja, nes arõiáu
savo buzių, o sąjungininkų
blogėja, nes tolsta nuo savo
bazių ir mažėja galimybės
kario aviacijai bombarduoti

priešą. Turint dėmesyje, kad
priešas nesumažins tiekimo
frontai! nei žmonių nei gink
lų, o iš antros pusės UNO ka.
riuomenės
neųžtektin urnas
trukdys išvystyti sąjunginin
kams reikiamą puolimą fron
te, karo frontas prieis prie
mirties taško. Bet toks žengi
mas pirmyn bus naudingas
priešui daugiau negu mums
patiems.
Toliau gen,. Mac Arthur
pranešė, kad sulig turimomis
žiniomis priešas ruošiasi Ki
nijos teritorijoje
masiniam
puolimui ateinantį, pavasarį.
. Tol i m e s n i s K o r e j o s įvyki ų
sprendimas nėra gen. Mac Ar
thur kompetencijoje. Tai pri
klauso Vašingtonui ir UNO.
Amerikos vyriausybės sluogsniuose ir plačioje visuomenė
je gen. Mac Arthnro nusista
tymas randa vis daugiau pri
tarimo. Visi mato, kad prie
dabartinių sąlygų, turima dėmesyję UNO ginkluotų pajėgų
skaičių Korėjoje ir nebombardavimą Mandžiurijos, iš
kur priešui ateina talkon nau
jos divizijos karių, ginklai,
maistas, karas turėtų ilgai
tęstis.
Išeities suradimas iš susida
riusios padėties jaa nėra gen.
Mac Arthuro kompetencijoje.
Ar Korėjoje įvyks taika, ar
iš šio karo užsiliepsnos pa
saulinis gaisras, šiandien sun
ku pramatyti. Tai parodys
ateitis.
UNO kariuomenės puoli
mas nustebino
komunistus.
Sulig pranešimu pirmą puoli
mo dieną priešas neteko 11
tūkstančių karių.
Iniciatyva fronte yra sąjun
gininkų kariuomenės ranko •
se.

Trumpai
— Amerikos senatas nuta
rė, kad Amerika prie ginklo
gali laikyti ligi 4 milijonų
vyrų.

jai arba Čili- krepšinio rung
tynėse Brazilija pralaimėjo
prieš šiaurės Ameriką rezul
tatu 72:42.

— Osúar Collazo, kuris pra
ėjusių m. lapkričio 1 d. kėsi
nosi nužudyti prezidentą Tru
maną, pasmerktas mirti elek
tros kėdėje.

— Kinijos komunistai kas
kart didesnius karių dali
nius koncentruoja Indokinijos
pasienyje.
/
— Suskilo ir Portugalijos
komunistai. Vieni palaiko Sta
liną, o kiti Tito. Atsiskyrėliai
laikysis marksistinės pasau
lėžiūros, bet-vykdys politiką
laisvos Portugalijos, nepri
klausančios nuo Rusijos.

— Yra patvirtintas nutari
mas siųsti 4 amerikiečių ka
riuomenės divizijas į Europą.

— Užsienyje plito gandai,
kad Brazilijos pinigai bus nu
vertinti. Brazilijos finansų mi
nisteris pareiškė, kad ši ži
nia neturi nė mažiausio pa
grindo.
— Brazilijos prezidentas
pasirašė dekretą, pagal kurį
vienas italų tautybės asmuo
yra ištremiamas iš Brazilijos.
Minimas pilietis yra Keletą
kartų uusižengęs prieš Brazi
lijos įstatymus versdamąsis
prekių spekuliacija.

— Kovo 7 d. Teherane bu
vo įvykdytas atentatas prieš
Persijos ministerį pirmininką
generolą Ali Kazmara. Žudi
kas, iš profesijos stalius, pa
sitiko ministerį pirmininką,
begrįžtantį iš religinių apei
gų, ir paleido tris šūvius, nuo
kuriu ministeris mirė tuoj
pat. Žudikas priklauso vienai
sektantų grupei, kuri reika
lauja, kad Persijos naftos šal
tiniai butų nacionalizuoti-

— Vykstančioje Buenos Ai
res abiejų Amerikos sporto
Olimpijadoj sulig laimėtų taš
kų pirmą vietą užima Argen
tina, antrą -šiaurės Ameri
ka, trečia vieta teks Brazili-

— Generolas Eisenhoweris
pranešė savo generalinio šta
bo sudėtį. Į Atlanto Pakto
bendrosios kariuomenės vy
riausiąjį štabą gen. Eisenho
weris paskyrė trįs anglų aukš
tus karininkus, du prancūzus,
vieną italą ir vieną ameri
kietį. Tuo tarpu betgi dar ne
buvo pranešta, kas bus pa
ties gen Eisenhowerio pava
duotojas.

— Iš Frankfurto praneša
ma, kad tam tikros prancūzų
okupacinės kariuomenės da
lys yra perkeliamos į ameri
kiečių zoną, kad sustiprintų
pasienio punktus su Sovietų
zona ir su Čekoslovakija.
Į šias vietas netolimoje atei
tyje bus siunčiama ir daugiau
kariuomenės. Tų sustiprinimų
tikslas ginti Elbės upės lini
ją, kur turėtų būti sulaikytas
pirmasis Sovietų puolimas,
jeigu įvyktų karas.

—ESMMEIS— ------------
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Kačinskas ta proga baigia Popiežius su džiausmu sutiko
rašyti mišriam chorui mišias. delegaciją ir įgaliojo Kulmo
«M.L.» skaitytojams ir bus vyskupą Henriką karūnuoti
įdomu susipažinti su Mindau Mindaugą karaliumi. Popie
gu ir jo meto Lietuva. Čia pa žiaus sutikimas buvo duotas
naudota medžiaga yra paimta 1251 "m. liepos mėn. 16 d. bet
iš Dr. Šapokos «Lietuvos Is komūnacija įvyko tik po dvie
jų metų, 1253 metais.
torija».
Mindaugas bandė staiga iš

Vaičaitis

YRA ŠALĮ8
Yra šalis, kur upės teka
Linksmai tarp girių ūžiančių,
Ir meiliai tarpu savęs šneka
Prie giesmininkų vieversių.
Ten prakaitas aplieja žmones
Prie vasaros sunkių darbų
Ir prastas parėdas marškonis
Apdengia sąnarius visų
Bet tave meiliai pavaišina,
Kaip tik nueisi į svečius, —
Tave ten myli, valgydina,
Kiek tiktai leidžia išteklius.
Ir grakščios tos šalies merginos
Ten žydi vis konopuikiau...
Šalis ta LIETUVA vadinas,
Bet aš -- neilgai ten buvau.
Atsimenu, kada į guolį
Saulutę prašo vakarai,
Ir gieda lietuviai, varguoliai,
Nes pabaigti dienos darbai...
Kaip tąsyk mergos veidą skaistų
Prie rūtų lenkia kvepiančių,
Dainuodamos jas meiliai laisto,
Lelijų skinas žydinčių...
Atsimenu, kai vakars šiltas
Po vasaros kaitrios dienos
Ir oras, ramumu išpiltas,
Nenoroms traukia prie dainos...
Kaip tąsyk varpas sunkiai gaudžia
Ir užgirdėt toli, toli...
Senai jau paukščiai medžiuos snaudžia,
Bet pats užmigti negali...
Kaip upės vandens mintys teka,
Idėjos reiškiasi galvoj,
Gamta su tavim, rodos, šneka:
«Gražu, gražu mūs Lietuvoj»...
O, Tėviške! koks mielas kraštas,
Kurio taip netekau ūmai, —
To neišreikš nė vienas raštas.
Tą pasakys vieni jausmai.

Lietuva Mindaugo m.

700m- MINDAUGO Krikštui
Šių metų pradžioje sueina
700 metų kai buvo apkrikšty
tas Didysis Lietuvos Kuni
gaikštis ir pirmasis karalius
Mindaugas. Lietuvos kultūri
nio Instituto iniciatyva ši su
kaktis plačiau yra minima

1951 m. kovo 10 d.

Š. Amerikoje. Tam tikslui nu
matoma išleisti istorinę stu
diją apie Mindaugą ir jo me
to Lietuvą. Atskirose koloni
jose yra ruošiami minėjimai.
Numatyta ir platesnio mąsot
minėjimai. Kompozitori us H.

sietuvos valstybė buvo įkur
ta ne viena diena. Ji buvo
kuriama ilgai ir palaipsniui.
Valstybei susikurti padėjo nuo
. latinis reikalas kariauti, gi
nantis nuo priešų ar juos puo
lant. Karas negalėjo apsieiti
be vadų. Jie pradžioje buvo
renkami iš pačių vadų tarpo
Po pavykusio žygio vadas
dažnai pasilaikydavo valdžią
ir taikos metu. Ilgainiui kuni
gaikščių skaičius mažėjo. Min
daugas buvo pirmas kuris pa
šalino visus kitus kunigaikš
čius ir liko vienas valdovas
visame krašte.
Tiksliai kada buvo suvieny
ta Lietuva nėra žtnoma, bet
spėjama, kad dar pries 1236
metus, nes tuo metu Voluinės
kunigaikštis jau derėjosi su
Mindaugu, kaip su visos Lie
tuvos valdovu.
Išlaikyti suvienytą Lietuvą
Mindaugui nebuvo lengva, nes
priešų pakankamai buvo tiek
krašto viduje, tiek užsienyje.
Nekartą pirmi ir antri sųsita
re norėjo pašalinti Mindaugą.
Didžiausias Mindaugo prie
šas buvo kryžiuočių ordinas
Mindaugas pasiūlė ordinui
taiką. Pasiūlymas buvo pri
imtas, bet tik su sąlyga, kad
patsai Mindaugas priimtų krikš
tą ir visą Lietuvą apkrikšty
tų. Ir 1251 m. pradžioje Min
daugas su visais savo arti
maisiais buvo pakrikštytas.
Ordinas jam padėjo net su
valdyti jo priešus.
Po krikšto Mindaugas kar
tu su ordino magistru pašinu
tė į Romą pasiuntinius pa
reikšti ištikimybės popiežiui
ir prašyti jo globos. Kartu
buvo prašoma suteikti Min
daugui karališkąją karūną.'

kelti savo sukurtą valstybę
ir pastatyti ją kaip lygią, gre
ta kitų Europos valstybių. Bet
vėliau pasirodė, kad šis jo
bandymas buvo per anktyvas,
nes sukurtos valstybės auto
ritetas viduje buvo silpnas ir
jis pats nuo vidaus priešų
1263 m. žuvo.

1920 m. kovo 27 d. Pietų
Australijos stepėse, 11 ka nau
jųjų australų (jų, tarpe 6 lietu
vius) netikėtas stovyklos gaiš
ras pavertė padegėliais, be
dokumentų, sutaupų, vien dar
bo rūbuose.
Kadangi kalbamas gaisras
įvyko dėl valdžios pareigūnų
kaltės, nukentėjusieji reika
lavo nuostolių atlyginimo. Ta
čiau jų asmeniškos pastangos
iki šiol buvo bergždžios. Pasku
tiniu laiku jų bylą gina advoka
tas australas, kuris tikisi ją
laimėti.

dykla išleido William L. Láu
rence veikalą — «The Heli
Bomb».
Autorius yra «New York'
Times» mokslų skyriaus vedė
jas. Jis imtinai susipažinęs
su visa atomines energijos
tyrinėjimtį pažanga nuo pat
pradžios. Tas vienas gabiau
sių žurnalistų, šalia savo moks
linių žinių sugeba paprastais
žodžiais išreikšti painiausias
problemas ir moka skirti pas
lapties ribas.
Laurence yra gimęs Salan
tuose, Žemaitijoje, 1880 m.
kovo 7 d. Jo tėvai buvo Lip
manas ir Sara Preusaitė, ku
Chicagoje doktorato laipsnį rie emigravo Amerikon 1965
įsigijo dar vienas lietuvis m. Patsai Laurence ėjo muks
tremtinys Ferdinandas- Vytau lūs Harvardo ir Bostono uni
tas Kaunackis. Jis yra kilęs versitetuose ir Bespncon uni
iš Žemaitijos, iš garsios gy versitete, Prancūzijoje. Jis
dytojų šeimos. Medicinos mok yra studijavęs teisę, filosofi
sius baigė Lietuvoje. I Ame ją, mediciną, inžineriją, avia
riką atvažiavo 1949 metų sau ciją ir tt. buvęs instruktorium,
šio mėn. Ir čia sugebėjo per dramaturgu, vertėju, kariu ir
trumpą laiką išlaikyti sunkius tt. Dabar jis kasdien rt
egzaminus ir įgyti visas Ame straipsnius NY Times iš įvai
rikos gydytojo teises ir dakta rių mokslų srities, ir yra pri
pažintas kaipo žymiausias
ro laipsnį.
mokslų interpretatorius».
“ ' .
Oi
Yenezueloje Caracaso apy
Australijos Warrgamboje gy
linkės lietuvių susirinkime
pirm. L. Drangauskas iškėlė veną vyrai lietuviai, vauovau
sumanymą kad būtų pastaty jant p. Briedžiui, sudarė chlo
tos patalpos vargo mokyklai rą, kuris koncerte labai gra
ir vaikų darželiui. Sumany žiai pasirodė. Todėl Austra
mas vienbalsiai priimtas ir lijos laikraštis «Penrith Press»
patalpos numatoma statyti Altą susižavėjęs lietuviu vyrų dai
Vista rajone, kur daugiausia navimu, parašė, kad lietuviai
gyvena lietuvių šeimų. P. Son dainuoja taip gerai, kaip Do
gaila mielai sutiko užleisti sa no kazokai.
vo žemės sklypą, o darželio
vedėja ir kiti žadėjo priside
Prof. Mykolas Biržiška pa
ti aukomis ir talka.
rašęs knygą «Tremtinio galvo
jimai apie savo tautą», kr '
(LAIC). Alfred A. Knopf lei jieškanti leidėjo.
1’7

^1»
— Užteks, —pasakė Kazarakis ir, priėjęs
(29) vėl prie Algiuko paklausė: — Dabar pa
sakysi iš kur gavai vaistus?
Algiukas nieko neatsakė.
Vėl pradėjo Švilpti plienas, skrosdamas orą
ir palikdamas Algiuko nugaroje tamsiai mėlynus
randus. Algiukas nuo skausmo raitėsi visu kūnu,
bet sukandęs dantis atkakliai tylėjo.’
Jo oda nuo smūgių vietomis pradėjo trūkti,
ir tamsios kraujo srovelės ėmė tekėti per apnuo
gintus pečius.
— Sakyk, o ne tai liepsiu užplakti! — visiš
kai išeidamas iš kantrybės sustaugė Kazarakis.
Berniukas pirmąjį kartą sustenėjo, bet neat
sakė nei žodžio.
Aš su juo pakalbėsiu kitaip, — pasakęs
tai Kazarakis pradėjo knistis rašomojo stalo stal
čiuje. Suradęs seną, surūdijusią, didelę popieriams
siūti adatą, priėjo prie ant suolo paguldyto Algiu
ko ir liepė pastatyti jį ant kojų.
i
Kazar'akid suėmė tardomojo rankos pirštus
ip kietai suspaudęs ėmė po nagais varyti adatą.
Stambus, kruvino prakaito lašai pasirodė ant
suimtojo kaktos. Jis, tartum, drugio krečiamas
drėbėjo visu kūnu, bet sukandęs dantis tylėjo
Kazarakis badė iš eilės visus, kankinamojo
rštus.
Algiukas jautė neapsakomą skausmą. Jis su
kaupęs paskutiniąsias valios jėgas, mintyse kar
tojo vieną ir tą patį — «mirsiu, bet neišduosiii».
Didelės ašaros ritosi per jo veidą,.
Jo burna buvo pusiau pravertą, sakytum, jam ,
trūko oro. keliai drebėjo ir^akyse pradėjo rody
tis įvairiaspalviai ugnies ratai. Galva pasviro ii*
jis būtų griuvęs ant grindų, jei jo nelaikytų en
kavedistai.

Kazarakis pamatęs, kad Algiukas jau be sąmonės, ir nieko nejaučia, liepė jį įmesti rūšim
kuriame jau buvo jo sesuo ir švogeris.
Kazarakis irgi jautėsi ne tik pavargęs, bet vi
siškai nusilpęs.
. .. Jis liepė
. seržantui...k išstatyti
... sargy....
bas o pats nuėjo atsigulti. Visą dieną ir vakarą
Kazarakis nesikėlė iš lovos. Šūvio ugnies nude*
gintas jo veidas paraudonavo ir ištino, ir jis silp*
nai galėjo įžiūrėti tiek viena akimi.

★

Aplinkui viešpatavo mirtina tylą, retkarčiais
pertraukiama genio stuksenimo, kažkur pačioje
šimtametinės pušies viršūnėje. Kiek atokiau nuo
partizanų slėpynės, ant samanomis apaugusio kel
mo, sėdėjo partizanų gydytojas Ramūnas.
— Apie ką jūs taip giliai užsisvajojot? — iš
girdo jis nelauktai ir pakėlęs galvą pamatė einan
čią artyn Raudą.
— Gal gailitės, daktare, kad sugrįžot iš ana
pus geležinės uždangos? — vėl užklausė Rauda.
—- Taip', gailėtis ir galvoti apie tai, kas jau
Įvyko, nėra laiko, o štai, apie ateitį nenoromis
pradedi galvoti. Mano asmeniškas likimas manęs
ypatingai nejaudina, bet dėl visos mūsų lietuvių
tautos likimo aš labai nerimauju: kokia ateitis lau
kia visos mūsų izęnties? Arba ateis laiku iš kur
nors pagelba, arba... Dievas žino.. — daktaras Ra
mūnas nebaigė 4«v) minties, kuri jį, mą,tomai gązdino, ir vėl nutilo.
Rauda nieko neatsakiusi irgi atsisėdo ant ša
limais esančio kelmo, ir ėmė atydžiai stebėti pa
gal jos kojas šen ir ten bėgiojančias skruzdėles.
Vienos iš jų skubėjo į skruzdėlyną, nešda
mos sunkias naštas, kitos greitai bėgiojo pirmyn

ir atgal, o trečios visu smarkumu atakavo kirmi
ną, kuris raitėsi nuo skausmo, stengdamasis išsi
laisvinti nuo iš visų pusių jį apnikusių, mažų bet
atkaklių priešų...
/ .
— Pažiūrėkit į juos, čia irgi gyvenimas... Gy
venimas su jo amžina, kieta kova už bnyį, - pa
sakė Rauda ir pridėjo rodydama j skruzdėles: —
Užtenka man tik koja užminti ir visi jie, kaip nu
galėtojai taip ir nugalėtieji, gerieji ir piktieji taptų sutriuškinti vienu mano kojos judesiu.
Neprimena jums tai žmonių gyvenimo? Kar
tais aš gailiuos, kad nėra jėgos, kuri vienu tik
judesiu galėtų visus mus sunaikinti. Ir ištikrųjų,
žmonija jau senai užsipelnė būti nutrinta be pėd
sakų nuo žemės paviršiaus, nes mes, žmonės.
eaųg kartų esame blogesni už tuos gyvūnus. Jie
savo kietoje kovoje už būvį vadovaujasi vien tik
gamtos jiems duotu instinktu, o mes, žmonės - iš
naudojame savo protą, kaip apgauti, ir sunaikinti
savo artimą, daugel kartų be jokio gyvybinio rei
kalo, be materialinės naudos, o tiktai patenkinti
savigarbos užgaidas, arba kitą kokią nusikalsta
mąją-aistrą.
,r;
„ . ■
Ir visą tai žmonės daro visiškai sąmoningai,
jų neveda savisaugos instinktas, bet nusikaltimo
pomėgiai ir palinkimai. Žmonių : kova tarp saves
nėra prigimtas būtinumas, o tik nepasotinamo pa
vydo ir gobšumo padarinys. Todėl ir mes, rajų
rytinių gaujų apiplėšti, esame šiandien tokioje
tragiškoje būklėje, turime kovoti žūtbūtinę kovą
už paskutines Dievo duotas laisvės’valandas, žalio
miško prieglobstyje.
Pažvelkime, štai, nors ir į priešus bolševikus.
Pasiklausysi jų ir .rodosi, kad, vietoje žiaurios'
klasių kovos, jie žmonijai neša taiką ir laimę. O
praktikoje kas išeina? Ne, aš ištikrųjų gailiuos,
kad neįvyksta kokia nors kosminė katastrofa, per
kuria žūtų visa žmonija ir visas pasaulis.
-- Jūsų lūpomis kalba perdaug didelis apsi
vylimas gyvenimu Pažiūrėkite aplink - kokia gra
ži ir turtinga gamtą! Kuo ji kalta, kad dauguma
žmonių nemoka naudotis jos gėrybėmis ir grožiu.
Žmor iją jūs irgi perdaug jau žiauriai teisiat, o
svarbiausia, paviršutiniškai. Tiesa, daugelio žmo
nių elgesys yra žemas ir atstumiantis.

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

JONAS VARNAUSKAS & FMOS
Telefonas (recados) 3-0710

Run 12 No 39 — V i a selina
Avenida. Zelina N.o 714 — (fundos)
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I MPORTAÇÃO — EXPORTAÇÃO
RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 275 — 7 AND. — SALA 73
TEL. 34-7482 — SÀO PAULO
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Escritório: - Av,

Churchill,
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Ar jau aplankei CASA SPRiNDYS 8c CiA
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
vitroių. Čia taip pat yra radio laboratorija Įrengta pagal nau
jausius teknikos reikalavimus, vedama prityrusių specialistų,
atlieka visus taisymo ir reformavimo darbus
Prie pat autobuso Nr. 93 sustojimo vietos.

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

1110 — Rio de Janeiro

Em M i n a s G er d i s :

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

71
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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.

INDDJTDIIA IE CDMEDCÍD DE
CAI.ÇADCJ MATlįEILIIDMIlJf*LTDA.

ĮKURTA 1890 METAIS

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

ARTHUR

SCHMIDT

FABRIKAS IR RAŠTINĖ:

KRAUTUVĖS:
Rua São Caelano, 526

Rua javaės 719

*

Rua São Caetano, 510

São Paulo

Priimami pakvietimai Į namus — Senų portretų reprodukcijos
R.U A

SÃO

CAETANO,

447

—TEL.

4-5576

—

SÃO

PAULO

VIENINTELIAI ATSTOVAI
G A R SIO J O V A N D EN S
L I N D O Y A

ALIO! ALIO! Vila Anastacio!
CASA KAROLIS STUOKA
Rua Martinho de Campos, 459. — hįaujai Atsidarė
Visi bėga tekini
Jauni ir seni
Batus gaus visi
Kaina labai pigi!!!
įvairiu rūšių batai — vyrams, moterims ir
vaikams — fabriko kainomis.
LIETUVIAMS NUOLAIDA!...
■NbuaiiiiikatKcaaastiaaaiiMiGiiitd
I ■ ■ ■■ ■■■ ■ ■ M ■■■■• M ■ >1 ■ n B * ■ a ■ ai* ■(<■ ■ ■ I

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.~ -

GAMINIŲ PLATINTOJAI

1K/HÀCJ CA IR IRISE IR II ™
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
TELEFONES: 51-4019 e 51-2223

•
Caixa Postai 3967
S ÃO PAUL O
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PADĖKA

Iš Liet. S-gos Brazili
joje gyvenimo
ŽALINGI POKRYPIAI.

Dr. Erikas Meisris

Lietuvos Atstovas Brazilijoje

Liet. Atstovo Brazilijo

je Dr. Friko Meierio
PADĖKA
Reiškiu nuoširdžią padėką
visiems, prisidėjusiems prie
Vasario 16 d. sukaktuvių mi
nėjimo pasisekimo. Ypatinga
padėka priklauso p. Petraitie
nei, p. Saurusaitienei ir jos
talkininkėms p. Ziezienei, p.
Oi. Tudre, p. Petrauskienei,
p. Saurusaitienei už pagalbą
vaišes lietuvių kolonijai ruo
šiant; minėjimo programos da
:ly iams: chorui ir jo dirigen
tui V. Možalskiui, organizato
riui Martinkui, akompaniato
riui Žoržui, tautiškų šokių šo
•kėjams ir vadovui V. Strimai
čiui, solistams ir deklamato
riams. Visiems sveikinusiems
. telegramomis ir raštais (J. E.
;Dr. K. Graužiniu], Lietuvos
(Įgaliotam Ministrui Pietų Ame
r koje, Petrui Danžvardžiui,
Lietuvos Konsului Chicagoje,
Dr.Draugeliui ir Jundiai P.L.B.
skyriui, Kun. K Miliauskui,
São Paulo, Jonui Našliūnui,
Chicagoje ir kt.) Garbės Pre
zidiumo nariams: Kun. Janilioniui, U. Gaidienei, Ig. Du
bauskui. Pr. Zieziui. O. Las
kauskienei. J. Molaiškai, J.
Saurusaičiui, bei Prezidiumo
garbės svečiams: Latvijos Mi
nistrui P. Olins, Estijos kon
sului K. Ast. Negaliu čia dar
kartą nepadėkoti už puikias
dovanas, priminusias man Tė
vynę: — p. Dubauskui su bi
čiuliais, Pauliukonenei, Žvyronienei, «Dainavos» sąjungai
konsolui Kr,aus, p. Malaiškytei ir kt.
Dėkoju liet spaudai ir ypa
tingai «Mūsų Lietuvai», sky
rusiai nuoširdaus dėmesio Lie
tuvos Pasiuntinybei Brazilijo
je ir man asmeniškai. Lietu
vių kolonijos nariams už ap
silankymą ir linkėjimus nuo
širdūs ačiū. Tegu Vasario 16
diena ir toliau vienyja mus
visus darbui ir kūrybai — Tė
vynės laisvei ir laimei!
Dr. Erikas Mėieris,

Lietuvos Atstovas Brazilijoje.

Rio de Janeiro, 1951-11-24.

Lietuvių Sąjunga Brazilijo
je, kurią sunkiai buvo prislė
gę praėjusio karo suvaržymai
ir vos nesugniuždino Bandei
rantes likvidatorių savanaudis
ko pasielgimo pasekmės, nuo
pirmųjų pokario metų iki šių
metų pradžios, buvo beprade
danti atsigauti. Dėka darnaus
bendradarbiavimo ir susiklau
symo tarpe LSB globėjo, Lie
tuvos konsulo p. Al. Polišaičio ir buvusiųjų valdybų, są
moninga ir lietuviškai tautinė
Sąjungos veikla vėl buvo lai
mėjusi lietuvių visuomenės
pasitikėjimą ir baigė nusikra
tyti kartais dar atsimenamo,
«bandeirantininkų» vardo.
Jos geri norai skatino visos
São Paulo lietuvių kolonijos
gerą sugyvenimą ir gražiai
derinosi į visų lietuviškų or
ganizacijų bendradarbiavimą.
Bendri parengimai. Įvairus pa
minėjimai jungė visus susipra
tusius lietuvius i bendrą šei
mą. Pokariniais laikais LSB
įrodė, kaip ji turi elgtis ir ko
kiems tikslams ta organizaci
ja yra skirta. Į pačią Sąjun
gą per tą laiką įstojo nema
žas skaičius padorių ir rimtų
naujų narių, prisilaikant sta
tute numatytos priėmimo tvar
kos.
Į valdybas buvo išrinkti veik
lūs žmonės, o kaikurie iš jų
tiesiog, galima sakyti, su pa
sišventimu labai daug dirbo
Sąjungos labui. Jie, neatsiž
velgdami net į savo asmeniš
kus reiklius, praleisdavo die
nas ir .naktis aptarnaudami
L*SB parengimus, platindami
pakvietimus, rinkdami aukas,
prižiūrėdami bendrą tvarką iš
saugodami LSB nuo įvairių
išnaudotojų. To pasekmėje
Sąjunga sutvarkė savo finan
sinius reikalus, išbrido iš sko
lų, ir net sndarė mažą per
teklių kasoje. Buvo aptvarky
ta mokslo reikalai mokyklose
ir pastatų užlaikymas bei re
montai.
Besiartinant 1951 m. sausio
mėn. 7 d. LSB valdybos per
rinkimai, buvo vilčių, jog LSB
taip gražiai sustiprėjusi ir įgi
jusi visuomenės pasitikėjimą,
tęs ir toliau tą taip gražiai
pradėtę darbingumo tradiciją,
augu, stiprės ir bus vieninga.
Reikalai tačiau pakrypo nu
sistebėjimo link, kai LSB glo
bėjo apsilankymų pėdomis
įkandin atėjo žinios, įog jis
organizuojąs LSB naujosios
1951 metų valdybos rinkimus,
taip kad per rinkimus būtų
išvengta visų tų veikliųjų na
rių-darbininkų. LSB labui pa
dirbėjusieji nariai, supranta
ma, turėjo užtarnautos teisės
į poilsį ir džiaugiasi jį gavę
Iš šalies žiūrinčiam, tačiau
be atodairos, be įvertinimo ir
be gero žodžio Už atliktą dar
bą tų žmonių «išorganizavojimas», nuolaidžiais žodžiais
kalbant, rodo gero elgesio sto
ką. Bet ten kur takto stinga,
jo nėra — o kai nėra, neįdė
si — reikia atleisti ir neimti
į galvą.
Deja, sunkiau užmiršti gerb.
Globėjo persistengimo pasek-

mės. Norėdamas padidinti sau
pritariančiųjų skaičių, jis Įtrau
ke į LSB narius asmenis, ku
rie net neišbąivo kandidatais
numatyto laiko. Tokie «žali»
sąjungiečiai ne tik buvo įsi
leisti susirinkiman, bet buvo
išrinkti net į valdybą gana
atsakomingoms pareigoms.
Nesuprantama taip pat, ko
dėl susirinkimo pirmininkas,
pravedė susirinkime priimti
pereitų metų apyskaitą prieš
revizijos akto skaitymą. Argi
taip galima, ir tai yra tvar
koje?.. Berašant lentoje kan
didatų į valdyba pavardes, nu
matytųjų pavardės buvo ra
šomos aiškiai, o nenorimų ne
įskaitomai... Tai irgi labai
naudinga ir nauja rinkiminė
technika!
Bet visų staigmenų geriau
sia pasisekusia reikia laikyti
pakviesti posėdžiui sekreto
riauti vieną veiklų tarybinės
minties šalininką. Solidarizuo
damas generalinei linijai,
kviestinis sekretorius pasiūlė
priimti susirinkime tokį nuta
rimą:
uždrausti naujai val
dyba' pasirašyti rezoliucijas,
memorandumus, deklaracijas
ir kitokius nutarimus, liečian
čius ir skatinančius politinę
kovą už Lietuvos išlaisvi
nimą..?’
Į klausimą, kodėl jis apie
tokius pasirašymus iš viso da
bar kalbąs, kviestinis sekre
torius pareiškė, kad jis tokių
parašų esąs matęs pas Lietu
vos konsulą! Kad tokių para
šų Lietuvos konsulate galėtų
būti, mes tikime, ir galvoja
me jog taip reikia. Bet kad
tarybiniams veikėjams tie do
kamentai butų laisvai priei
nami ir net viešai jų užpro
testuoti — lai kiekvienas sau
pagalvoja, kaip tokį “stebuk
lą” pavadinti?!... Išvados su
laiku pačios ateis!
Visi džiaugiamės, jei grįž
ta kuris raudonosios propar
gandos suklaidintas tautietis,
supratęs apgaulę atsisako eiti
prieš Tėvynę. Bet įki kur riu
krypomę. jei asmenys drįstą
pareikšti taryb n; «Veto». da
romi LSB garbės svečiais, se
kretoriais, parašų apžiūrėtojais ..?
Apgailėtina, kad per sunkų
darbą ir ilgą laiką pasiektus
rezultatus visai nediplomati
nis žaidimas gręsia sužlugdy
ti, atitraukdamas visuomenės
pasitikėjimą, dar taip nesenai
atkovotą.
Narys.

PRENUMERATORIAI
Vasario 16-osios Dienos Mi
nėjimo Rengimo Komisija dė
Prenumeratoriai rėmėjai:
koja solistams, chorvedžiui,
choristams, bei vienokiu ar A. Mani u šis
Cr. 150,00
kitokiu būdu prisidėjusiems Juozas Vasiliauskas
100,00
Jurgis
Sliesoraitis
75,00
prie surengimo minėjimo ir
bendrai visiems į jį atsilan
kiusiems.
BENDRUOMENS CHORO
Komisija
RĖMĖJAI

CCOKTAC
Šį sekmadienį ruošia spor
to festivalą savoje aikštėje,
Pradžia 13 vai. su sekančia
programa:
Pirmame lošime susitiks
Juvenil São José x Juv. Ame
rica. Antrame lošime pirma
komanda Juv. São José x Juv.
America. Trečiame lošime
antra komanda E. C. São Jose
x Democrático do Ypiranga.
Ketvirtame lošime pirma ko
manda São Jose 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. C. São Jose būstinė, raš
tinė yra Av. Zelina, 721.

GERA PROGA

nusipirkti kampinį namą sų
rūbų krautuve, Vila Macidopolis, netoli pabaigos linijos
Vila Alpinos autobusų, Rua
Barore, 2. Teirautis apie są
lygas galima nurodytoje vieto
je. arba «M. L.» Redakcijoje.
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Albina Mickevičienė
Antanas Povilionis
Juozas Baužys
Adelė Godliauskienė
Juozas Bendžius
Kazys Paukštys
Elena Pupelienė
Alio Bruno
Juozas Juodgudis
Ernestas Rubliauskas
"

s

Rėmėjai choro išdan moka
kas mėnuo Cr. 20 ir naudo
jasi visomis choRisco teisėmis.

Dėmesio!
«M. L,» Redakcijoje randa
si Andrejaus Kavaliausko,
gimusio Alytaus apsk. Lietu
vos Užsienio Pasas.
Tuo reikalu prašome kreip
tis į «M. L.» Redakciją Av.
Zelina 706. São Paulo.

Rekolekcijos Vyrams
Vila Zelinoje prasideda šį
sekmadienį kovo 11 d. 7 yal.
vakaro.
Ir iŠ tolimesdių apylinkių
vyrai kviečiami gausiai daly
vauti.
Vytautas PETRONIS paieš
ko savo brolio Česlovo Pet
ronio, prieš karą buvusio Kre
tingos akcizo revizoriumi. Jis
yra vedęs mokytoją Jadvygą
Empacheraitę.
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AVENIDA ZELINA, 749 — VILA ZELINA — S. PAULO
Aberturas de firmas
Encerramentos de firmas
Transferencias de firmas
Contrafcs na Junta Comercial
Pistratos na Junta Comercial
Escritas Fiscais
Escritas Comerciais.

Contratos de locação
Cartas de Fiança
Requerimentos
Balanços
Alvarás diversos
Seguros de Fogo e
,,
aciderttes

HORÁRIO das 8 às 19 horas.
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JAU IŠ ANKSTO RUOŠKITĖS Į BENDRUOMENĖS CHORO

įj

rCNCIECTĄ» VALAKĄ

|
BB

kuris bus balandžio mėn. 14 d. Sociedade Paulista de Ginastica,

■a
MB

Rua Couto Magalhães, 280 Salėje
MB

Programoje dainuos vyrų ir mergaičių chorai, bus šokami tautiniai šokiai ir
kiti įdomūs, linksmi programos numeriai.

Gros pulkus Orkestras
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Pakvietimus jau iš ankšto įsigykite, taip pat rezervuokite sau ir staliukus,
nes prie įėjimo nebus galima gauti.
Pakvietimus galima gauti pas Bendruomenės choristus,
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KREIPTIS:
- KAZIMIERAS MILIAUSKAS
.

CAIXA IPCjFTAIL 3711

ir visais kitais Administraciniais reikalais!
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