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Atminkime Tėvyne»—
Graikijos istorija liudija-, kad Mesinos miesto ir pro

vincijos gyventojai buvo karingesni už kitus. Tačiau, vie
name kare jie buvo užpulti daug skaitliogesnių priešų. 
Veltui jie rodė narsumo stebuklus ir liejo kraujo upes, 
buvo priversti pasiduoti priešams. Laisva ir narsi tauta ne
galėjo pakęsti svetimųjų jungo. Nelaimingo miesto ir ša
lies gyventojai išplaukė į svetimą Cicilijos žemę. Čia 
jiems teko patirti didžiausio vargo. Truko ir maisto ir pas
togės, o tėvynės ilgesys čiulpė gyvybės syvus. -Jų vaikams 
pavyko geriau įsikurti. Buvusio Zanklės miesto gyveniojų 
skaičius ir turtas padidėjo keleriopai. Atėjo gerbūvio die
nos. Apsigynimui pasistatė tvirtovę, gynusią ir miestą ir 
uostą. Jie buvo turtingi ir jokie pavojai jiems negręsė. 
Jų priešai manė, kad gerai ir patogiai gyvendami, užmir
šo savo tėvynę. Bet jų prisiminimo ir ilgesio senosiom tė
vynės neįstengė nuslopinti nei auksas, nei geri pirklių už
darbiai bei gyvenimo patogumai, Karta kariai perduoda- 
davo tėvynės meilę ir ilgesį. O kad mintis nė valandėlei 
nenukryptų nuo tos šalies, kur ilsėjosi jų protėvių kaulai, 
ir kad meilė butų taip tvirta, kaip akmuo, išeiviai didžiu
liuose pastatuose, bokštuose ir pylimuose įrašydavo šiuos 
įspūdingus žodžius:

«ATSIMINKIME SENĄJĄ TĖVYNĘ!»

Pagaliau vieną dieną pavergtieji graikai sukilo ir 
Graikija nutraukė vergijos pančius. Visame krašte sm-kam- 
bėjo didvyrių ir tėvynės garbei himnai. Bet nuo karo kraš
tas žiauriai nukentėjo. Miestai buvo sugriauti, o laukai 
virto dykumomis

Zanklės miesto gyventojai išgirdę, kad tėvynė laisva, 
metė pelningus darbus, namus ir grįžo į prieš daugelį me
tų paliktą tėvynę, į senąsias sodybas..’

Jie grįžo į mažiau derlingą kraštą į nualintus lau
kus, kur jų laukė nauji vargai, nedatekliai ir skurdas. Bet 
jie grįžo ten, kur visuomet buvo jų širdys.

Po ilgos kelionės, išlipę gimtosios žemės uostose, 
kniūpsti parpuolę ir apkabinę ją. kaip vaikai ilgai nesi
matę apkabina motiną, su ašaromis šaukė:

— Žeme gimdytoji, mes tavęs neužmiršome!

Toks pat kelias nuves ir mus tėvynėn Lietuvon.
Jei šiandien nerašome ant namų ir paminklų: «Atsi

minkime senąją tėvynę», tai tie žodžiai ugnies raidėmis 
privalo būti įrašyti jaunosios kartos širdyse, kad ji nieka
dos nenutrauktų dvasinių ryšių su savo tėvynę, su jos is
torija iš kultūra.

Lemiamieji įvykiai, kurie sudarys galimybės ir Lie
tuvai nusikiatyti kruvinų Kremliaus despotų jungo, kas 
dien vis artėja. Laisvas ir demokratiškas pasaulis negin
čija mums teisės į laisvę ir nepriklausomybę, bet priešin
gai, mus skatina. Musų reikalai ir kova, randa ne tik pa
lankumo, bet ir konkrečios paramos. Štai pavyzdžiui Va
sario 16 d. «Amerikos Balsas» pradėjo kasdienines trans
liacijas lietuvių kalba, kurias gali girdėti ir pavergtoje 
Lietuvoje pasilikusieji musų broliai.

Kovos trimitams sugaudus, musų broliai pasilikusieji 
tėvynėje, kelius į laisvę skins kraujo ir gyvybės kaina. 
Užfrontėje ir tolimuose užjūriuose esantieji tą kovą pri
valo remti materialia', nes pinigas yra ir bus reikalingas 
tiek diplomatinės kovos vedimui, tiek sunaikinto krašto 
atstatymui.

Prisiartino valanda, kada gražių žodžių tėvynės mei
lei bei patriotizmui įrodyti nebeužtenka, reikia darbo, ir 
aukos. Pavergtoji tėvynė laukia musų įnešant savo dalį.

KORĖJOS KARAS
Paskutinės savaitės karo 

įvykiai Korėjos fronte tebesi 
vystė UNO ir amerikiečių 
kariuomenės puolamųjii veiks 
mų ženkle.Centralinianie iron 
te sąjungininkų jėgos persi
kėlė per Hano upę. Sugriu
vus pagal Han upę besitęsian 
čiai komunistų gynimosi lini

jai, amerikiečių pajėgos pa
judėjo beveik visu ceutrali- 
niu frontu pirmyn, tuo tarpu 
nesutikdąmos rimto pasiorie- 
šinimo iš komunistų pusės.

Pagal iš 25-osios amerikie
čių divizijos duodamus, pra
nešimus, komunistai turėjo 
ypatingai didelių nuostolių 

kovose anapus Hano upės.
Žmonių nuostoliai yra skai 

torai iki vienos pilnos divizi
jos dydžio. Be to į sąjungi- 
runkų rankas pateko daug 
karo medžiagos, kurią prie
šas paliko bėgdamas pake
liui Seulo kryptimi. 8-osios 
armijos vadas gen. Ridgewey 
patvirtino, kalbėdamas spau
doj, kad vienam UNO kariuo
menės žuvusiam kareiviui 
atitenka 60 komunistų aukų. 
Sąjungininkų jėgos vakarinė 
je dalyje 14 kovo užėmė Seu
10 miestą ir iškėlė UNO vė
liavą ant parlamento rūmų. 
Komunistai apleido pietų Ko 
rėjos sostinę, Seulą, gerai a p 
griautą, be pasipriešinimo.

Rytinėje fronto dalyje 2 
ir 3-iasis šiaurės Korėjos ko 
munistų kariuomenės korpu
sas pasitraukė į šiaurę, už
leisdamas amerikiečių ir pie 
tų korėjiečių daliniams Ta- 
emi kalną ir Changpiong bei 
Soksari vietoves. Naujosios 
komunistų gynimosi pozicijos 
spėjama būsiančios prie Hong 

.chon upės, kuri randasi neto
11 nuo skiriamosios 38 osios 
paralelės tarp pietų ir šiau
rės Korėjos. Į čia jau yra at 
žygiavusi 1-oji amerikiečių 
kavalerijos divizija (kavale
rijos vardas yr i tik istorinis) 
taip pat 6 ji pietų korėjiečių

I3Ka\ZILIJA...
Tai Bent Vogė!.,.

São Paulo spauda plačiai 
rašo apie išeikvojimus CMTC 
(miesto susisiekimo kompani 
ja turinti savo žinioje auto
busus ir tramvajus, kurioj 
didžiausias akcininkas yra 
miesto prefeitura) kompanijų 
je. Nuostolių, sulig apskai
čiavimu, yra padaryta 200 
milijonų kruze ru. Vagystė 
buvo pradėta prieš porą me
tų.;

Kasdien buvo pavagiama 
apie tris šimtus tūkstančių 
kruzeirų.

Tardymai rodo, kad kumpa 
nijai nuostoliai buvo daromi 
parduodant ne kompanijos bi 
lietus keleiviams. Beabejo ši 
afera galima buvo įvykdyti

SPEKULIANTAI TREMIAMI

Pereitą savaitę yra prane
šama. iš Rio jau antras nuoty 
kis, kur yra taikoma ištrėmi 
mo bausmė užsieniečių pirk
liams, kurie nusižengė prieš 
visuomenės ūkio santvarkos 
įstatymus.

Dabar yra teisiamas iš Rio 
portugalas Agostinho Fran
cisco de Seuza, kuris turi 
ten maisto ir gėrimų krautu
vę, už neprisilaikymą nusta
tyti} kainų. Kaltinimo proce
sas yra vedamas pagal tau
tos ūkio apsaugos įstatymą, 
kuris numato tarpe bausmių 
ir užsieniečių ištrėmiau iš 
Brazilijos.

— Maranhão esta de jau ra

divizija ir 1-oji amerikiečių 
karo laivyno granadierių di 
vizija randasi nebetoli nuo 
šių naujųjų komunistų gyni
mosi linijų.

Sąjungininkų karo laivynas 
atakuoja be pertraukos dvi 
paras svarbų pusiasalio rytų 
pakrantėje esantį Vonsano 
miestą. Trumpai prieš tai 
amerikiečių kreiseris Man
chester padedamas kelių nai 
kintiivų bombardavo per ICO 
valandų Chongjin sritį’ apie 
80 km. nuo pietinės Sibiro 
sienos.

Pakol vyksta UNO kariuo
menės ofenzyva šiaurės kryp 
tirui, galima sakyti, visu iron 
tu, neturima žinių, kokie yra 
komunistų artimiausieji pla
nai. Gen. Mac Arthur yra pa- 
d-ręs perspėjimą, kad vėl 
nauja didelio masto komunis 
tų ofenzyva galinti prasidėti 
už kelių savaičių, t. y. kartu 
su pavasario pradžia. Dėl 
tos priežasties sąjungininkų 
puolamieji veiksmai yra vyk 
domi su dideliu atsargumu, 
kad išvengtų betkokių komu
nistų parengtų netikėtumų, 
arba kariškų sląstų.

Diplomatijos fronte Korė
jos karo reikalu praeitos -a- 
vaitės laikotarpyje neįvyko 
jokių svarbesnių pažymėtinų 
įvykių.

tiek su žemesnių, tiek su 
aukštesniųjų, ar net pačių 
kompanijas valdininkų gžinia. 
Kas yra tikrieji šios aferos 
kaltininkai dar nėra paskelb 
ta

Laikas nuo laiko pasigirsta 
balsų, kad kompanijo norin
ti pakelti bilietų kainą, nes 
neišsiverčianti, net gręsiąs 
net bonkrotas. Atidengus šią 
gudriai organizuotą \agystę 
aiškėja kodėl kompanijos pi
niginiai reikalai yra pašliję.

São Paulo visuomenė su ne 
kantrumu laukia paskelbiant 
kas yra tie aferistai ir juos 
atiduodant į teisingumo ran
kas.

mu. Išrinktam gubernatoriui 
Eugenio de Barros pasitrau
kus iš pareigų ir jo vieta už 
ėmus opozicijos atstovui Ce- 
žar Aboud, baigėsi ir visi ne 
ramumai ir streikai.

Politines Jėgos
Dabartinis Brazilijos prezi 

dentas Getulio Vargas laimė
jo rinkimus toli palikdamas 
kitus kandidatus, nes buvo tra 
balistų partijos kandidatas. 
Nors trabalistai prezidento 
rinkimus laimėjo su didele 
persvara, bet atstovų teišrin- 
ko 51.

Trabalistai eidami iš vien 
su progresistais (POP) Fede 
ratiniame parlamente nesuda 

ro nei trečdalio. O socialde 
mokratai. nors jų kandiuatas 
į prezidentus liko trečioj vie 
toj, parlamente turi daugumą 
atstovų, trečdalį senatorių ir 
17 gubernatorių.

Respublikos prezidentas 
beabejo negali remtis mažu
ma darbiečiais ir progresis
tais, bet socialdemokratais. 
Socialdemokratų centro ko
miteto pirmininku yra komen 
dantas Amarai Peixoto, da
bartinio prezidento žentas, 
kuris pritaria ir remia Getu
lio Vargas politiką. Trabalis 
tai jaučia, kad jų vaidmuo 
nėra reikšmingas ir todėl vi 
duje yra nepasitenkinimas 
ir partija pergyvena krizį,

UDN pasiryžusi neiti į val
džia, kid turėtų laisvas ran
ka» vyriausybės darbus kri
tikuoti. Jų kritika žada būti 
pozityvi, kūrybinė.

Vyriausybės
Programa

Kovo mėn. 15 d. pradėjo 
dardą Brazilijos parlamentas 
ir senatas, kurie buvo išrink 
ti praeitų metų spalio 3 d.

Susirenkant naujam parla
mentui ir senatui, naujos vy 
riausybės programinę kalbą 
pasakė respublikos preziden 
tas Getulio Vargas. Ta pro
ga •prez. palietė pačias jaut 
niausiąs Brazilijos prablemas, 
kurios reikalauja neatidėlio
jant išsprendimo,

Numatytiems darbams at
likti, pabrėžė pradžioj savo 
kalbos prezidentas, yra rei
kalingas artimas bendradar
biavimas tiek įstatymų leidė
jų, senato ir parlamento tiek 
ir vykdytojų - vyriausybės.

Toliau palietė pragyveni
mo brangumą, kuris yra arti 
nai surištas su finansine kraš 
to krize ir didėliu deficitu 
valstybės ižde, gamybos ska
tinimą ir tt.

— Į gandus, kad UNO ka
riuomenė Korėjoje pasiekus 
38 paralelę jos neperžengs, 
Vašingtonas pranešė, kad tai 
netiesa.

Gen. Mac Arthur sako, kad 
sustoti prie kurios nors įsi
vaizduojamos linijos šiame 
manevriniame kare yra ne
įmanoma.

Sąjungininkai jau daugiau 
nebegyvena iliuzijomis. Pa
čio Stalino pareiškimu, kad 
imperialistų pajėgos turi bū
ti sunaikintos ir išvytos iš 
Korėjos, nereiškia jokių de
rybų ir nepateisina sustabdy 
mų prie 38 paralelės.

— Barcelonos mieste dar
bininkų streikas baigėsi, Visi 
grįžo prie darbų, Kataluni- 
joj pradėjo 50 tūkstančių dar 
bininkų streikus, protestuo
dami prieš pragyvenimo bran 
gumą.
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IJGANYMC SLeėJfyj
Moderniškas gyvenimas turi 

daug opių ir greitai išspęsti- 
nų problemų. Jis dairosi ir 
ieško normų, ieško pirmavaiz 
džių, pagal kuriuos galėtų 
tinkamai išspręsti tą ar kitų 
klausimą, sutvarkyti tą ar ki 
tą gyvenimo sritį. Daugelis, 
visiškai neišmanydami moder 
niškosios kultūros negalavi
mų, šiam reikalui pasiūlo nau 
jausią pasaulėžiūrą. Bet jie 
užmiršta, kad paskutiniai lai
kai iškelia vis daugiau jos 
negalės įrodymų. Juk ar vi- 
dualizmas savo mokslu apie 
šventą ir neliečiamą nuosa
vybės teisę sulaikė nors vie
ną vagį nuo vagystės? Ar so 
cializmo teorijos apie liau
dies būkles pagerinimą sulai 
kė nors vieną išnaudotoją 
nuo išnaudojimo? Ar gudrūs 
medicinos išvedžiojimai apie 
lytinių jėgų reikalingumą su 
laikė nors vieną ištvirkėlį 
nuo paleistuvystės? Ar išgy
dė moderniškoji pasalėžiura 
nors vieną sielos paralitiką, 
kurio dvasia nevaldo nė vie
no sąnario? Ar grąžino mo
derniško pesimizmo apimtam 
regėjimą? Ar prikėlė motinai 
dvasiai mirusį josios sūnų 
džiaugsmą, be kurio visos 
šventės šiandien virsta gedu 
lo procesijomis į purvi
nus senųjų idealų kapus? Ne. 
Ji viso to nepadarė ir nepa
darys.

Todėl mes statome konkre 
tų klausimą. Kuo pagaliau re 
miasi individualybė, šeimyni
nė ir visuomeninė kultūra? 
kuriuo būdu galima pasiekti 
vidaus laimę, sielos džiaugs
mą ir sąžinės ramybę? Kokia 
jėga gali apvalyti ir palenkti 
vieno principo valdžiai ne
tvarkingus žmogaus prigim
ties gaivalus? Kas turi tikros 
galios tinkamai sureguliuoti 
visuomeninį žmonių sugyveni 
mą? Kokios dorovinės jėgos 
reikia atsverti moderniškos 
civilizacijos pavojams? Ar 
visą tai padarys moderniško
ji pasaulėžiūra, būdama pati 
šito chaoso priežastis? Anaip 
tol. Čia reikia, galybės, kuri 
iškiltų aukščiau prigimtojo 
gyvenimo kuri turėtų jėgos 
atpalaiduoti blogi ir suorga
nizuoti pakrikusį gyvenimą. 
Tai padaryti gali tik k r i k š 
č i o ny b ė Krikščionybė iš
spręs socialinį klausimą, nes 
ji turi kojų plovimo pavyzdį. 
Krikščionybė prikels nupuo 
tusią šeimą nes ji turi Kris
taus ir Bažnyčios susivieniji
mo paslaptį. Krikščionybė nu 
rodys kelią į visuomeninį su 
gyvenimą, nes ji turi šventų
jų bendradarbiavimą. Joje ras 
išaiškinimą ir išsprendimą 
visi gyvenimo klausimai.

Senovės pasaulis šaukėsi 
išganymo. Bet senovė jau to 
Ii. Palikime istoriją teisti is
torijai. Mes pažiūrėkime į sa 
vo laikus. Visa žmonija pasi
ilgusi Dievo. Š'and'en mes ži 
nome Išganytojo vardą ir ži
nome išganymo kelią. Tai 
Kryžius «Šiuo ženklu 
nugalėsi». Konstantino perga 
lė yra krikščionybės laimėji 
mų simbolis. Nuo to laiko, 
kada gėdingos mirties medis 
per Kalvarijos Auką tapo iš- 
ginymo ženklu, eina Kryžius 
per pasaulį visus laisvinda
mas iš blogio vergijos, nešda 
mas ne tik religini, bet ir kul 
tūrinį atpirkimą. Vaduojančiu 
simboliu jis kyla šiandien ne 
tik ant Romos Kapitoliaus, 
bet ir prastutės Afrikos neg
ro palapinės. Tai į jį šaukia 
si moderniškoji žmonija. Tai 
jo ilgisi suskilusi, išsiblaškiu
si ir išdidžios civilizacijos ap 
nuoginta moderniškoji siela.

Sudužus «Titaniku!», ir dau 

geliui keleivių negalint pa
tekti į gelbėjimosi valtis, nes 
jų buvo per maža pasiimta, 
kai artinosi paskutinė valan
dos, ir laivas buvo beveik pa 
sinėręs. orkestras, ligi kelių 
stovėdamas vandeny, užgrie
žė seną giesmę: «Dieve, prie 
Tavęs artinamės». Taip yra 
yra ir dabar. Enropos kultū
ra važiavo ant išdidaus Tita
niko ir Titanikas sudužo. Šian 
dien skamba signaliniai var 
pai, aptemusią padangę raižo 
pagalbos šauksmas, vi>i puo
la gelbėti, kas dar galima iš
gelbėti. Bet vienintelė pagal 
ba yra toje giesmėje: «Dieve, 
prie Tavęs artinamės». Josios 
šiandien niekas negriežia Bet 
ji tyliai skamba visų moder
niškos kultūros suviliotų ir 
apviltų širdyse. Jie iškentė di 
delį bandymą, nes buvo nuto 
lę nuo gyvojo vandens šalti
nių, išsikasė išdžiuvusius štili 
nius, kurie negalėjo numalšin 
ti begalinio Tiesos troškulio. 
Šiandien ji artinasi prie Kry-

Lietuviai
Pietų AMERIKA

Kolumbijoje tėra vos 300- 
400 lietuvių, kurie susispietę 
Bogotoje ir Medelline. Medei 
line įsikūrė Lietuvių Bendruo 
menės skyrius. Įsikūrimo są
lygos nėra lengvos. Daugelis 
dirba tik už butą ir maistą. 
Socialinės apdraudos ir prie 
žiūros nėra.

— Tremtiniai teisininkai V. 
Akelis ir H. Janašis Venezu- 
eioje dirba tekstilės dirbtuvė 
se ir už gerą pareigų atliki
mą pakelti į aukštesnes vie
tas. Jie dabar yra skyrių ve 
dėjai.

Vokietijoje, Seedorfe, anks 
čiau buvo daug lietuvių, da
bar liko tik 73 žmonės. Kitų 
tautybių tremtinių yra dar 
1.100 žmonių. V si gyvena iš 
bedarbio pašalpų, nes darbo 
neįmanoma gauti Senuose 
barakuose gyvendami žmo
nės, ypatingai žiemos metu, 
labai skursta. Blogiausia, kad 
nėra lėšų kurui pirkti. Iš vi
sų pasilikusių tik 16 turi vil
ties išemigruoti. Kitų padėtis 
yra beviltiška.

— Vakarų Vokietijoje PLB 
vadovybė kreipėsi į vyriau 
sybę Bonnoje, kad Lietuvoje 
konsulų išduotus užsienio pa 
sus pripažintų ir visus asine 
nis turinčius tuos pasus lai
kytų Lietuvos piliečiais.

J.A.V.
1951 m. gegužės 6 d. New 

Yorke įvyks lietuviška Pava
sario dainų šventė - koncer- 
tis. Tokio didelio masto mu
zikos vakaro dar niekuomet 
nė^a ouve New Yorke, nes 
šiame koncerte dalyvauja žy 
miausieji muzikos ir dainos 
menininkai, Amerikos lietu
viai ir atvykusieji ištremties.

Koncertas įvyks didžiausio- 
’ je miesto salėje, kurioje tel 
pa apie 5 000 žmonių. Seniau 
šioje puikioje salėje buvo 
Manhattan opera.

Netrukus bus pranešta pla 
čiau apie koncerto dalyvius 
ir programą.

E. C. São Jose pirmoji komanda: stovi iš kairės dešinėn: Renato, Sordi, Juozas, Mingo, 
Petras, Nhõ, leros, Baia, Kiškis, Sagui, Bichinho, Rapa

žiaus, kaip prie paskutinės 
išganymo vilties. Dangiau 
jiems nebeliko kur eiti. Mo 
derniškojo žmogaus kelias tu 
ri baigtis krikščionybe.

Pasaulyje
Koncertas rengiamas daini 

ninko Alekso Vasiliausko ini 
ciaty va.

— Chicagiečių labai mėgs 
tamos Margučio radio prog
ramos pasiekė įsidėmėtino 
skaičiaus - 800 valandų T”ą 
programą įsteigė velionis 
Antanas Vanagaitis. Dabar 
šią radio programą veda K. 
J. Deveikis, Petras Linkus 
ir dailininkas Vladas Vijei- 
kis. Margučio programą dau 
ginusia remia adv. Antanas 
Oils, Antanas Lapinskas, Juo 
zas Bačiūnas, d r. Stepas Bie 
žis ir kt.

— Jonas Gricius, pašauk
tas į JAV kariuomenę, atsi
dūrė Korėjoje ir iš ten rašo: 
«Man tenka gyventi palapinė
je, kuri pridengia nuo lietaus 
ir sniego. Mano vadas leido 
pisi naudoti jo rezidencija. 
Nors jis ir pulkininkas, bet 
jo rezidencinės patalpos yra 
tvarte. Nėra nei langų, nei 
durų, nei grindų, bet turime 
žvakių ir pasišviečiame dar
bo metu »

— Nesenai iš Europos atvy 
kęs lietuvis dr. J. Kamaraus 
kas dirbo interim St. Bernard 
ligoninėje. Naktimis jis ruošė 
si egzaminams gydytojo šia
me krašte teisėms gauti. Bet 
prieš keletą mėnesių jis tų 
egzaminų neišlaikė. Ta aplin 
kybė taip paveikė į dr J. Ka 
marauską, kad jis susirgo ir 
buvo draugų išsiųstas i sana
toriją Indianoje.

Sužinojęs, kad visi svetim
šaliai turi registruotis dr. Ka 
marauskas kaž kodėl įsivaiz
davo, kad prasidės svetimša
lių deportacijos. Jo nervai ne 
išlaikė ir jis, parašęs atsis
veikinimo laišką savo žmo
nai, nusižudė.

Kanadoje
Montrealio St. Brendens 

mokyklą, kurioje pamokos dės 
tomos anglų kalba, lanko 
virs 30 lietuvių mokinių. KieK 
vieną trečiadienį jie turi ti
kybos pamoka lietuvių kalba. 
Tikybą dėsto lietuvis pran
ciškonas.

Ukrainiečių vaikams tiky
ba dėstoma jų gimtąja kalba.

Montrealyje muzikas A. Pie 
čina suorganizavo 5 asmenų 
orkestrą, kuris groja vielinių 
lietuvių parengimuose.

— Sveikintinas Hamiltono, 
įvairių srovių pasitarimas su 
derinti kultūrinę veiklą.-Pasi 
tarime buvo pasiekta vienin
gumo, kuris žada ateityje įvai 
rių politinių krypčių lietuvių 
taikų sugyvenimą.

— Toronte, steigiama lie
tuviška radio valanda. Lietu
viška radio programa bus 
transliuojama šeštadieniais 
tarp 2 ir 3 valandos.

— Toronto lietuvių parapi
joje pasiektas vedybų rekor
das. Nuo Kalėdų p rmos die
nos ir naujų metų čia susi
tuokė 15 porų.

— Toronto lietuvių parapi 
joj praėjusiais metais sutuok 
ta 110 porų, iš kurių tik 9 
mišrios, o visos likusios - gry 
nai lietuviškos. Parapijoje pa 
laikomos ir tautinės bei lietu 
vių katalikiškosios tradicijos 
- Vasario 16 minėjimas, bend 
ros kūčios. Motinos dienos 
minėjimas ir kt.

— Toronte Mažosios Lietu
vos bičiulių draugijos pada
ryta rūbų rinkliava davė ne
blogus rezultatus. Surinkta 
nemažai ne tik rūbu bet ir 
šiek tiek pinigų. Dalis tų rū
bų išsiunčiama individualiai 
kartu su maistu, kuriems pa 
pal turimus sąrašus tas reika 
linga, o likusieji rūbai ren
giamasi išsiųsti visi kartu.

Dabar draugijai didžiausią 
rūpestį sudaro parūpinimas 
maisto paketėliais. Tam tiks
lui nemažai patalkininkavo 
Toronto lietuviškos krautu
vės ir restoranai paaukodami 
beveik po paketėlį.

Australija
Sydnejaus mieste, sureng

tas didelis koncertas - litera 
taros vakaras. Dalyvavo Dau 
guvietytė, dainininkai, šokių 
ansamblis ir rašytojas Pulgis 
Andriušis, kurio ištraukos iš 
«Sudiev Kvietkeli» turėjo di 
delf pasisekimą.

— Be jau Adelaidėje įkur
tos lietuviškos spaustuvės pra 
ėjusių metų gale p. Baužė 
ėmėsi organizuoti antrąją lie 
tuvišką spaustuvę Sydney.

— Australijos vyriausybė 
nustatė naujas įvažiuoti į 
Australiją taisykles. Anksčiau 
pakako, kad vienas šeimos 
narys būtų darbingas, dabar 
reikalaujama, kad 50% visų 

šeimos narių būtų tikrai dar
bingi.

— Sydnejnj ėjusis Lietuvių 
katalikų draugijos mėnesinis 
laikraštis sustojo ir prisijun
gė prie «Mūsų Pastogės».

Česlovo Sasnausko 
kūryba

Šiomis dienomis išėjo iš 
spaudos — didelė 136 pus 
lapių gaidų knyga, apimanti 
žymiausius Č. Sasnausko ku
rinius: Lietuviška Muzika, Re 
quiem ir visa eilė kitų veika 
lų.

Tą svarbų ir reikšmingą 
leidinj savo lėšomis išleido 
kun. L. Voiciekauskas, Har
rison N. J. lietuvių parapijos 
klebonas. Veikalus surinko 
ir redagavo komp. J. Žilevi
čius, viršelį piešė žinomas 
menininkas Teofilius Petrai
tis. Veikalas atrodo liuksusi
niai.

Leidėjas savo žodyje štai 
ką sako:

■‘Mes esame dar -nepriėję 
to laipsnio, kas buvo Sas
nausko asmenybėje, kada ca 
ras laikė sukaustęs Lietuvą 
geležiniais retežiais, jis, gy
vendamas netoli paties caro 
rūmu, drąsiai paleido šūkį: 
- Vyrai ko miegate, jau lai
kas į kovą! -

Ateinančios kartos įstengs 
vertinti tokį galiūną, ir tam 
tikslui yra leidžiami jo veika 
lai, sunkiai surankioti, kad 
nežūtų”.

Kokį darė įspūdį Sasnaus
ko veikalai iš serijos Lietu 
viška Muzika tų laikų kiaušy 
tojams prieš 40 metų, sunku 
įsivaizduoti. Galimas dalykas 
ir dabar, kai tie veikalai bus 
lengva gauti knygynuoso, ne 
mažai apsnūdusių pažadins 
prie tautinės veiklos. Ypatin 
gai jo nemirtingoji kantata 
‘.Vyrai”, kurios kažin kodėl 
taip Nepriklausomoje Lietu
voje muzikos vadovybė taip 
šykštėjosi švenčių proga daž 
niau patiekti vietoje svetim
taučiu kūrybos arba miniatu- 
riškų įvairių kantatėlių.

Šiais metais sukanka 50 
metų kai Sasnauskas su žy
miuoju poetu M. Gustaičiu 
pradėjo tą kantatą rašyti ir 
40 metų nuo jos išspausdini
mo.

Rinkinio kaina 3,50 dol. Su 
krauta pas J. Žilevičių, 166 
Park Place, Elizabeth, N. J.
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Nepriklausomybės ir Laisvės KAINA...
Plačioji lietuvių visuomenė 

dažnai tegirdėdavo, o musų 
veikėjai, rašytojai ir net kar
tais istorikai tebeskelbdavo 
daugiau tiktai politinę - kabinę 
tinę Lietuvos Neprikausomy 
bės atgavimo istoriją. Tuo tar
pu gi visi, o ypač Nepriklau
somybės kovų dalyviai, žino
me, kad Lietuvos laisvė buvo 

Laisvės Statula, Lietuvos Nepriklausomybės simbolis, V. 1). 
Karo Muziejaus sodnelyje,Kaune.

atėjusi karo laukais, kurie 
‘vėliau p’garsėjo kautynių da
tomis. Tuose laukuose tik po 
kelerių metų buvo pastatyta 
paminklų, didingų kryžių ir 
mažų baltųjų kryželių.

Pagilini), Nežinomojo karei 
vio Kanas Vytauto Didžiojo 
Karo Muziejaus sodelyje, Kau 
ne, simboliškai liudijo tautai, 
kokiu 'būdu buvo iškovota 
Vasario 16 ją paskelbtoji Lietu 
vos Nepriklausomybė. Gen. 
Nagius - Nagevičius per eilę 
metų rengė tą kapą: surinko 
tikrai nežinomojo, karo lauke 
žuvusio kario palaikus, surinko 
taip pat žymiųjų kautynių lau
kų akmenis, sucimentavo juos 
(tuos nebylius kautynių liudyto 
jus) į kuklų paminklą, Lietuviš 
kuoju kryžiumi viršūnėje. 
Taip buvo sukurtas lietuviško 
jo dėkingumo ir pagarbos 
kultas mūsų žuvusiems dėl 
laisvės. Įspūdingos vak irinės 
apeigos Karo Muziejaus sodely 
je kiekvieną vakarą jaudinda 
vo susirinkusiųjų minias,savuo 
sius ir svečiųjų šalių atstovus. 
Anoji ši įbuojaneio karo inva
lidų maršo eisena prie pamin
klo žuvusiems — kasdie išris 
kindavo gyviesiams kraujo 
įrašą paminkle «žuvusiems 
už Lietuvon laisvę», kurie 
bylojo: «Mes žuvome, kad jūs 
laisvi gyventumėt»...
Deja, ypač pirmąjį nepriklau
somo gyvenimo dešimtmeti, 
mūsų rašytojai, poetai ir laikra 
štininkai nedaug tesigilino į 
tuos Nežinomojo Kareivio Ka 
po įrašus, nesidomėjo, kas tie 
vienkojai, sušaudytomis ranko 
mis vyrai, tie naujųjų laikų 
vaidilos, tie gyvieji Nepriklau
somybės Akto įgyvendinimo 
paminklai... .Taigų visa tai 
būtų giliai ižgyvenę, jeigu 
būtų įžvelgę tos karžygiškos 
realybes didybę plačiau negu 
kasdieninė minia, mūsų rašy
tojai būtų tikrai sukūrę ištisą 
eilę poemų, romanų, apysakų 

apie lietuvių kovas 1919 1920 
metais. Tuo tarpu tiktai ant 
pirštų suskaitomi kuriniai pa Ii 
ko nemarūs mumyse ligi šios 
dienos. Kazys Binkis 1920 m. 
sukūrė jumoristinę «Kareivio 
gromata iš apkasų» ir po visą 
lietuviškąjį pasaulį plačiai nuai 
dėjusį «Geležinio Vilko mar
šą», kurį Stasys Šimkus paver 

tė visų mėgiamąja daina.«Pači 
fistų» rašytojų akyse tauti
niams reikalams jautrus Bin
kis buvo «militaristas», kuris 
lenkų pavojaus metu buvo 
savanoriu įstojęs į 3 jį dragū
nų Geležinio Vilko pulką. Ir 
pats kompozitorius St. Šimkus 
tą karinį maršą sukūrė po to, 
kai drauge su Kipru Petraus
ku ir Sodeika savanoriu įsto
jo į Lietuvos kariuomenę. Pas
kiau komp. Antanas Vaičiūnas 
patiekė šiurpulingą giesmę 
«Kovoje jus žuvot, mieli drąu 
gai», kurią jis skyrė Klaipė
dos atvadavimo žygy žuvo- 
siems šauliams.

Todėl ir suprantama kodėl 
plačioji visuomenė daugiau 
težinojo tik politinę istoriją 
ir kovą dėl laisvės, po kurios 
kraštas turėjo progos atsista
tyti, žmonės galėjo laisvai g-y 
venti, kurti tautinę kultūrą ir 
ja gaivintis. Bet ne visi bu
vo įsisąmoninę, jog ginkluoti 
Lietuvos vyrų pulkai turėjo 
net dvejus metus skersai ir 
išilgai savo krašto žygiuoti, 
tarškančių įkaitusių priešo kul 
kosvaidžių lizdus pulti, griaus 
mingas patrankas atakuoti, ir 
tik tokiais veiksmais stumti 
rusų, bermontininkų :r lenkų 
divizijas iš savo krašto, ligi 
įstengė istorinio Nepriklauso
mybės Akto «rėmus» tvirtai 
įsmeigti Lietuvos valstybės 
sienose.

Po prievartinės «taikos» su 
lenkais ir po bendrojo patik
rinimo, tie mūsų pulkai pasi
gedo net 2527 savo vyrų:

1 kautynėse žuvo 40 kari
ninkų, 1292 kareiviai ir 67 
šauliai — viso žuvo 1401.

2. dingo be žinios 16 kari
ninkų ir 813 kareivių — viso 
829.

Be to, kautynėse buvo su
žeista 93 karininkai, 2438 ka
reiviai ir 146 šauliai — viso 
2677. Iš jų keliolika jau nebe 
matė malonios lietuviškos sau 

lės. Ir, berods, apie 155 jų 
su remontais, lazdomis ir me 
dinėmis kojomis slankiojo po 
mūsų išlaisvintąją žemę*, ne
sigailėdami savo aukos.

Tie karo invalidai su pus
trečio tūkstančio kitų vyrų, 
savo krauju pasirašė, o kita

BRAZILIJOS ŽINIOS
Gumss Gamyba

Brazilijos gumos gamyba 
bus skatinama ir naujosios 
vyriausybės, kaip jau yra bu 
vę laikraščiuose pranešta po 
pastarųjų prezidento rinkimų. 
Gumos gamyba pradėjo kilti 
jau nuo paskutiniojo karo pir 
inųjų metų, kai šios žaliavos 
svarba ypatingai padidėjo, 
kad aprūpintų Amerikos ka
ro pramonę, kuri tuo laiku 
negalėjo įsivežti šio produk
to iš Azijos kraštų, patekusių 
į japonų valdžią Pagamintos 
Brazilijoje gumos vertė per 
pastaruosius metus didėja pa 
gal sekančius skaičius:

1941 m. milijonų kruz. 166 
1943 .. 397
1945 ,. 446
1947 1 137
1949 „ 1.766
1950,, 2.150

Skaitant šiuos skaičius, ne 
reikia pamiršti, kad gumos 
kainos taip pat gerokai paid 
lo per pastaruosius 10 metų.

Turi Laukti
Mirties

Visi Brazilijos laikraščiai 
plačiai aprašo apie tragišką 
gydytojo Napaleão Rodrigues 
Laureano ligą, iš kurios nė
ra jokio išsigelbėjimo.

Kalbamas gydytojas susir
go 1950 m. liepos mėnesį žan 
di kaulio vėžiu, kuris nėra 
dažnai pasitaikanti forma šios 
baisios ligos. Gydėsi įvairio
mis priemonėmis, bet nei vie 
na nepagelbėjo. Vėliau buvo 
padaryta operacija, po kurios 
ligonis pagerėjo,, ir nustojo 
skausmai. Bet Ui būva tik 
laikinai, liga vėl atsinaujino. 
Savo draugų medikų padeda 
mas Laureano išvyksta į New 
Yorko Memorial Hospital ligo 
ninę, geriausią ligoninę kovo 
je prieš vėžį. Bet čia negali 
pradėti amerikiečių išbandy
tų gydymo būdų, kadangi li
ga jau įsisenėjusi - jau per 
vėlu. Ir šiomis dienomis dak 
taras Laureano grįžo lėktu
vu j Braziliją, be vilties, ame 
rikiečiai daktarai jam prane 
šė, kad jis gyvensiąs tik ne- 
daugelj savaičių.

Nežiūrint šios beviltiškos 
savo būklės, daktaras Lau
reano yra pasiryžęs paskuti
nes savo savaites pašvęsti 
kovai prieš vėžį. Jis yra da
vęs pranešimų spaudos atsto 
vams ir daktarams apie vė
žio ligos pasireiškimo ypaty
bes. Jis yra pasiryžęs aplan
kyti visus svarbiausius Bra
zilijos miestus su paskaito
mis sergančių vėžiu naudai.

Dr. Laureano yra vedęs ir 
turi vieną dukrelę. Jo žmona 
visur jį lydi ir taipgi yra pas 
kyrusi savo gyvenimą kovai 
prieš vėžį.

To narsaus žmogaus pavyz 
dys sukėlė daug nuostabos 
ir pagarbos visoje Brazilijos 
spaudoje,

GATVIŲ VALKATOS
São Paulo policija pradėjo 

energingą akciją prieš įvai
rius po gatves besivalkiojan- 

pora tūkstančių vyrų, pasili
kusių po baltaisiais kryžiais, 
savo gyvybės aukos antspau 
du patvirtino Lietuvos Nepri
klausomybės Aktą, ligi šis 
tikrai įsigaliojo.

«Karys»

čius vyrus, kurie nieko ne
veikia ir užkabinėja* moteris. 
Pereito šeštadienio naktį Braz 
rajone policija sulaikė net 
72 tokios rūšies valkatas.

Lietus Ceara
Ceara valstijoje Brazilijos 

šiaurėje lietus turi labai di-

EISENHOWER1O 
PAREIŠKIMAS

pagal vienos amerikiečių 
telegramų agentūros praneši
mą gen. Eisenboweris prieš 
savo išvykimą į Europą darė 
pareiškimą, JAV senato už
sienių reikalų komisijai prie 
uždarų dorų. Tarne pareiški
me jis pasakąs savo nuomo
nę apie atominės bombos pa 
naudojimą. Jis, kaipo vyriau
sias Atlanto Pakto kariuome
nės vadas, tuojau pat panau
dotų atominę bombą, jei ka
ras prasidėtų ir jei ^atominės 
bombos pavartojimas būtų nau 
dingas.

Toliau gen. Eisenhoweris 
pareiškė savo nuomonę, kad 
karas dar nesąs taip arti. Ru 
sai būtų pamišę, jei pultų da 
bar pat, kadangi rusai neturi 
galimybės greitu karu laimė
ti, o pradėję ilgą nualinimo 
kelią pasauliniu maštabu pra 
laimėtų prieš JAV.

A V r La Prensa
Žymaus nepriklausomo ar 

gentinų laikraščio uždarymas 
vis daugiau sukelia pasaulio 
spaudoje balsų prieš Perono 
diktatūršką valdžią Argenti
noje.

JAV valstybės departamen 
to pasekretorius Pietų Ame 
rikos reikalams E. Milleris. 
k ris dabar nesenai lankėsi 
pačioje Argentinoje, grįžęs į 
Vašingtoną, pasikalbėjime su 
spaudos atstovais pareiškė, 
kad «La Prensa» uždarymas 
kenkiąs Amerikos ir Argen
tinos santykiams, kadangi ap 
riboja Amerikos valdžios pas 
langas pilnai darbuotis gerų 
santykių su Argentina išvys- 
timui. Su Šio laikraščio kon
fliktu yra susiejamas ir kitas 
faktas, būtent, kad iki šiol 
nėra pasirašyta draugystės, 
prekybos ir laivininkystės su 
tartis su JAV, kurios tekstas 
jau seniau yra paruoštas.

Religijas Persekiojimas

Čekoslovakijoje vyksta Ka 
talikų bažnyčios persekioji
mas. Be ankstyvesnių kuni
gų ir vyskupų areštų bei teis 
mų paskutinėmis dienomis 
patsai Pragos arkivyskupas 
Beran buvo nubaustas pinigi 
ne bausme ir iš Prahos iš
tremtas, bet nežinia į kur.

Arkivyskupas Beran yra 
pasauliui žinomas, kaip ypa
tingai narsi asmenybė. Jis ir 
vokiečių laikais nenusileido 

dėlės reikšmės, nes kartais 
išbūna ilgi laiko periodai be 
lietaus, ir taip užėjusi saus
ra sunaikina visus pasėlius 
Laikraščiai praneša, kad kaip 
tik, paskutinės savaitės bėgy 
je, Ceara keliose vietose li
jo. Tas įvykis sukėlė tokį di 
delį džiaugsmą žmonėse, kad 
buvo perpildytos bažnyčios, 
kur žmonės dėkojo Dievui už 
lietaus dovaną.

PAKRANČIŲ 
LAIVININKYSTE

Kad pagerintų pakrančių 
laivininkystę tarp svarbiau
sių Brazilijos uostų, respubli 
kos prezidentas pasirašė dek 
retą, pagal kurį ateityje bus 
leidžiama ir užsienio laiviniu 
kystės kompanijoms važinėti 
tarp Brazilijos uostų ir vyk
dyti vidaus transporto tarny
bą.

nacių religijos priespaudai, 
už ką išsėdėjo 4 metus Da
chau koncentracijos lagery
je. Net čekų komunistai ne
drįso tiesioginiai suareštuoti 
ir apkalt'nti vyskupą, kad jis 
esąs fašistas, kaip tai papras 
tai yra daroma su visais ki
tais nepatogiais asmenimis.

Amerikiečių UP telegramų 
agentūros pranešimu, 4 kata 
likų vyskupai Prahoje pada
rė priesaikos pranešimą dėl 
savo lojalumo čekų komunis 
tų valdžiai: Dar nėra aiškių 
žinių, kaip ši priesaika bnvo 
išgauta.

Bevinas atsistatydino
Anglijos užsienių reikalų 

ministeris Ernestas Bevinas 
šiomis dienomis atsistatydino 
iš pareigų dėl sveikatos prie 
žasčių. Jis kaip tik suėjo 70 
metų amžiaus. Bevinas betgi 
paliks britų kabineto narys, 
kaipo valstybės antspaudo 
saugotojas. Tos pareigos ne
sudaro daug darbo. Naujasis 
užsienių reikalų ministeris 
paskirtas H. Morrisonas.

NAUJAS «IŠDAVIKAS»
Čekoslovakijoje komunistai 

suėmė dar vieną “išdaviką” 
gen. Reicin, kuris buvo iki 
šiol krašto apsaugos vicemi- 
nisteris.

Gen. Reicin karo metu bu
vo pabėgęs į Sovietų Sąjun
gą ir kovojo fronte prieš vo 
kiečius kartu su raudonąja 
armija. Jis apkaltintas kaipo 
Clementis sėbras, kuris dar 
tik nesenai irgi buvo suim
tas.

Nauja Bomba

Iš Tokio JAV karo aviaci
jos štabo pranešama, kad 
amerikiečių karo lėktuvai jau 
nuo praeitų metų rugpiūčR) 
mėnesio, pavartojo Korėjos 
kare naują 6 tonų bombą, ku 
ries lėkimo kryptis yra kont- 
roliuofama radio pagelba.

Ta bomba yra 6 metrų il
gio ir buvo mesta į stambius 
taikinius, ypač tiltus.

Visus taikinius ši bomba 
sunaikino su dideliu tikslu
mu.

— Brazilija iš Amerikos 
Exporto-Importo banko gauna 
30 milijonų dolerių paskolos. 
Pinigai bus sunaudoti kasi 
mui mangano metalo Co
rumbá apylinkėje.
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Kudirka

MAMEJIIIEMj
Jei audra ištikus versti} stulpą vieną 
Iš tų, kurie prilaiko jūsų namo sieną, 
Namas negrius — iš baimės jūs neišlakstykit, 
Tik vieton ano stulpo tą pačią dieną 

Tuoj kitą statykit!

Jeigu žiltų nuo rankos priešo ar likimo 
Viens tų, kur augiu garbę, dvasią jus kilimo. 
Rimkit — tegul jus širdis drąsoms neatstoja, 
Tiktai, ką anas darė vyrs pasišventimo, 

Tegul kits kartoja.

Lietuva mano! priešui ant tavęs įnirtus 
Privalai hidra tapti ta, kuriai nukirtus 
Galvą, tuoj kelios galvos vieton jos išdygsta, 
Išliksi tik hidra gyvumo pavirtus, 

Nors priešas nestygsta!

Anglijos UetwviaL..
Šeimininkių vargai ir vaikų 

mokslas

Apie juos papasakojo p. 
Br. D-ienė iš Coventrio. Ji tu 
ri didoką šeimą: vyras ir 4 
dukros: 5, 9, 12 ir 17 metų. 
Vyriausioji dirba ir mokosi 
vakarais vietiniam Techni
kos College. Jauniausios dvi 
lanko parapinę pradinę mo
kyklą, o dvyiikametė katali
kių seselių vedamą college’ą, 
mūsiškai gimnaziją.

Pati p. D-ienė niekur nedir 
ba: jai užtenka darbo namie. 
Virimas, skalbimas, lopymas 
ir adymas, buto valymas. Jie 
turi pirkę namą, vieną kam
barį kitiems nuomuoja.

Įdomu buvo jūsų korespon 
deniui pasiteirauti, kaip gyve 
na tokia nemaža šeima ir 
suveda savo biudžetą.

«Valgiui išeina į savaitę 6 
svarai Pienas ir duona, ku
riuos kas rytą pristato į na
mus ir už kuriuos moku kar 
tą į savaitę, išema 1 svaras. 
Racijonuotas maistas: mėsa. 

sviestas, taukai, sūris, beko
nas, cukrus, kiaušiniai, arba
ta — kiti 2 svarai. Kitas ne- 
racijonuotas maistas, kaip 
kava, miltai, kruopos, žuvis 
ir kt. — vėl 1 svaras. Bulvės, 
daržovės ir vaisiai — per 1 
svarą. Dujos ir elektra į sa
vaitę 6/6. Muilas, skalbimo 
milteliai daugiau kaip 3 ši
lingai.»

«Kitos išlaidos taip pat ne
mažos: už namą ^skolos mo
kame 5.8. sv. į mėnesį. Mo
kesčių susidaro 2 svarai mė
nesiui. Už baldus, kurie pa
imti išsimokėjimui — 21. ši
lingas į savaitę. Už anglį ten 
ka mokėti 1 svarą į mėnesį.

Taigi tik stambiai paskai
čiavus išlaidų susidaro 9 ava 
rai. O kur dar visokios smulk 
menos. Kur vaikų batai ir jų 
taisymas?»

«0 su pajamomis reikalai 
toki: vyras vidutiniai į savai
tę uždirba 7 svarus. Duktė 
gauna tik 2 svaru, kurie be
veik jai išeina apsirengimui. 
Dar gaunu 15 šilingų už iš- 

nuomuojamą kambarį.
Taigi, matot, deficitas aiš

kus.»
«Minėjote, kad viena duk

tė mokosi pas seseles colle
ge. Kiek mokslas atsieina? 
Rodos, tai privati mokykla?»

«Taip, tai privati katalikiš
ka mokykla. Iš pradžių atro
dė, kad brangiai nekainuos, 
bet užtenka tik įkelti koją, Į 
trimestrą už mokslą reikia 
mokėti 12.27. o sv. Kadangi 
mokykla ne pačiam mieste, 
tai piėius mokykloje ir važi
nėjimas savaitei kainuoja ly
giai 10 šilingų. Uniforma jau 
kainavo 25 svarus ir dar ne- 
galas. Knygos, kurias pirko 
senas, atsiėjo 5 svarai. Žo
džiu, į metus visa tai atsieis 
100 svarų, iš kur paimti? Už 
metų, kitų į mokslą reiktų 
leisti ir antrąją dukterį. Bet 
aišku, kad neįstengsime. Co 
ventry jau yra 5, vadinami, 
gimnazistai, visi jie mokosi 
privačiai ir visų tėvai krapš
to pakaušius, kas bus toliau. 
Aišku, kad šiame krašte mok 
slas yra brangus ir darbinin
kų luomui, kuriame mes visi 
lietuviai esame, jis neprieina 
mas. Musų pastangos išmoky 
ti vaikus, turbūt’ baigsis liud 
nai. Po metų kitų, greičiau
sia jie visi turės eiti į fabri
kus, užsidirbdami sau juodos 
duonos kąsnį. O apie mokslus 
tesvajoja kitų kraštų lietuviai, 
kur yra palankesnės sąlygos. 
Liūdna būklė, bet taip yra.»

Jūsų korespondentas, lan
kęs viengungius, bevaikes 
šeimas, buvo susidaręs opti- 
mistiškesnį vaizdą apie lietu 
vių gyvenimą Anglijoje. Atsi 
lankius didesnėse šeimose ir 
pradėjus teirautis kaip joms 
sekasi, atsivertė kitas lapas. 
Sunkus jr beviltis lapas. Iš
kilo nauja problema ir dėl 
besimokančio aukštesnėse mo 
kyklose lietuviško jaunimo. 
Lietuviai, senu papratimu, 
kiek galėdami stengiasi savo 
vaikus išmokslinti, nes tik to 
kios pastangos prikėlė mūsų 
Tautą, šiandien jie susiduria 
su nenugalimomis kliūtimis. 
Ar joms nugalėti yra vienų jų 
reikalas? Į šį klausimą tėvai, 

žinoma, atsakymo neduoda, 
nors gal ir galėtų šį tą su- 
gestijonuoti.

«Kaip yra su apsirengimu? 
Ar įstengiate sudėvimus dra
bužius pakeisti naujais?

«Ir čia problema. Kol kas 
dar tarime iš seniau. Mergai-

Lietaviai T aut1! 
Festivalyje

Clevelando Tautinio meno 
organizacijos «The Cleveland 
Press» pastangomis, sausio 27 
ir 28 dienomis buvo surengta 
antroji spalvinga 30 tautų 
šventė Clevelando muzikos 
salėje, kurioje dalyvavo per 
900 dainininkų ir šokėjų tau
tiniuose drabužiuose.

Iš lietuvių pusės šeštadie
niniame pasirodyme dalyva
vo «Čiurlionio» ansamblis, iš 
pildydamas: «Skamba, skam
ba kankliai», «Tykiai, tykiai 
Nemunėlis teka», «Palaukėj» 
ir «Kalvelį». Tautinių šokių 
grupė našoko «Blezdingėlė» 
ir «Malūną».

Sekmadieniniuose dvejuose 
pasirodymuose lietuvius re
prezentavo Vyčiai su gyvai
siais paveikslais vaizduojan
čiais Lietuvos istoriją:!, knyg 
nėšy s ir vargo mokykla, 2. 
nepriklausomo gyvenimo ar
tojas ir besimokinąs bei be- 
žaidžiąs jaunimas, 3. Lietuva 
surakinta grandimis ir žuvęs 
partizanas, 4. Amerikos ir Lie 
tuvos laisvės statulos. Vyčiam 
gyvuosius paveikslus paruo
šė Miss Lillian Toris ir J. Da 
mušienė.

Programos žiūrėjo per 6.000 
asmenų.

DIDŽIOJI LITERATŪROS 
ŠVENTĖ BALANDŽIO 15 D.

Lietuvių Rašytojų Draugi
jos sudarytoji komisija geriau 
šiai knygai išrinkti jau darbą 
pradėjo, skaitydama ir lygin
dama visas 1949-1950 metais 
pasirodžiusias knygas. Varžy 
bose lygiomis teisėmis daly

tės dėvi viena kitos: pagal 
įpėdinystę. Bet kai baigsime, 
nežinau ką darysime. Viskas 
dėvisi, o sudėvėtiems drabu
žiams pakeisti reikajingi sva 
rai, kurių nėra Iš dabartinio 
biudžeto nieko naujo nupirk
ti negalima.» 

vau ja poezija ir proza. Komi
sijos pripažinta geriausia kny 
ga laimės didžiąją tradicinę. 
Rašytojų Draugijos premiją 
500 dolerių.

Laimėjusiam autoriui knyga 
bus Įteikta Chicagoje balan
džio 15 d. ta proga įvykstan
čioje didžiulėje literatūros 
šventėje, kurią, lygiai kaip ir 
laimėtoją, pagerbs dalyvauda 
mi ligšioliniai pokariniai šios 
premijos laimėtojai, būtent: 
Bernardas Brazdžionis (1946), 
Faustas Kirša (1947) ir Jur
gis Jankus (1948). Tos šven
tės organizatorius Lietuvių Ra 
šytojų Draugija lai dienai 
jau paėmė vieną išdidžiau
sių ir gražiausių Chicagos sa 
lių. Ta proga Chicagon šuva 
žiuos lietuviai iš visos Ameri 
kosir dalyvaus minimoje šven 
tėję.

Lietuviai Laimėjo
Detroite sausio 27 d, įvy

ko Tarptautinio Instituto me
tinis balius, kur buvo pagerb 
ta Detroito 250 m. įkūrimo 
sukaktis. Dalyvavo Michigan 
Valstijos gubernatorius J Men 
nan William, visa eilė kitų at 
sakingų pareigūnų ir daugiau 
1000 žmonių.

Meninę programą atliko įvai 
rių tautų atstovai. Lietuvių 
skautų tautinių šokių grupė, 
vadovaujama G. Zaganevičie- 
nės, labai gražiai pašoko 
«Malūną» laimėdami pirmąja 
vietą.

Po programos mūsiškiai bu 
vo pakviesti čekų dalyvauti 
kovo 25 d. prezidento Maza- 
ryko mirties sukaktuvių pa
gerbime ir Amerikos Raudo
nojo Kryžiaus ruošiamame 
Detroito miesto minėjime.

Tačiau yra ir tokių, prieš kurių dvasios 
(30) didybę, mes turime žemai nusilenkti. Nėra 

reikalinga visuotina kosminė katastrofa, 
kuri sunaikintų žmoniją.

Protingoji Dievo valia kančių keliais veda 
žmoniją į gerą ir moko kovoti už geruosius ide
alus. Rusijos žmonės, kaip juos mokė Tolstojus, 
nesipriešina piktam. Jie tingūs grumtis už žmo
niškumo reise*, bet lengvai patikėjo Lenino suve- 
džiojantiems pažadams tik už tai, kad komunizmas 
leido kiekvienam išlieti kaip tinkamam savo tul
žį, neapykantą ir pagiežą prieš savo artimą. Ko
munizmas vėliau tą tulžį išpylė, pirmiausia ant Ru
sijos žmonių, juos išniekino ir pavergė. Nužmo
gintos mniibš bus pasiųstos užkariauti likusiojo 
laisvojo pasaulio ir žus kovoje prieš nenugalimą
ją laisvės dvasią, ir milžinišką jos galybę. Kas 
išliks — turės grįžti per kančias žmoniškumo link!

— Netikiu kad taip būtų... Jeigu iš tikrųjų 
viskas būtų pagal Dievo valią' tai kaip jis gali 
leisti, kad žmonės taip darytų, kaip dabar?...

— Prieš keletą minučių jūs pati kalbėjot, kad 
vienu tik kojos judėsiu g dėtumėt sunaikinti skruz
dėlyną. Kodėl jūs to uepadarot?

—• Tai visai būtų be reikalo, neprotinga, be 
to, man gaila.skruzdelių.

— Štai, matote, jūs pati sakote, kad sunaiki
nimas būtu beprasmiškas ir neprotingas darbas, 
o Dievas juk yra protinga esybė.

Jo tikslas ne naikinti žmoniją, bet nata.syti... 
Jūs sakote, kad jums irgi gaila skruzdėlių, o juk 
jie tik maži gyvūnėliai, kurių jūs nesutvėrėt, o 
gal. tik šiandien pirmą kartą atkreipei dėmesį. O 
iš Dievo jūs reikalaujat, kad jis sunaikintų tobu
liausi savo kūrinį -- žmogų? Aš beveik manyčiau, 
kad jūs kalbate taip, todėl jog jūs neturite vaikų. 

Jeigu jūs būtumėt motina, jeigu jūs, pavyzdžiui, 
duotumėt gyvybę vienam iš tų, kurių sunaikinimo 
taip karštai iš Dievo reikalaujat, tai aš esu Įsiti
kinęs. kad šito nepasakytumėt.. —

Pasakęs tai daktaras nutilo.
Tylėjo ir Rauda.
— Taip; aš buvau neteisinga. Sutinku su jū

sų nuomone, -- prabilo po ilgo tylėjimo Rauda, ir 
norėjo tęsti toliau, bet... tuo momentu tarp medžių 
pasirodė Lūšis ir pamatęs daktarą paskubomis jį 
pašaukė: ,

— Daktare, greičiau čia, atnešė Ginutį per
šautą!

Rauda ir daktaras greitai pašokę bėgte nu
bėgo paskui Lūšį, kur po medžiais ant ištiestos 
antklodės gulėjo Ginutis.

— Kaip? —- paklausė Lūšis daktaro, kai tas 
suteikęs sužeistajam pirmąją pagelbą atsistojo.

— Pats sužeidimas nėra gyvybei, pavojingas. 
Tik didelis kraujo nubėgimas komplikuoja padėti 
ir sužeistasis galį neatlaikyti. Reikalinga kraujo 
transfūzija... - pasakęs tai daktaras Ramūnas r,u- 
ėjo prie šaltinėlio rankų nusiplauti.

Kada daktaras nusiplovęs rankas ėjo į slėp
tuvę prie jo prisiartino Rauda ir pasakė:

— Aš girdėjau, ką jūs pasakėt mano broliui. 
Paimkite mano kraujo kiek reikalinga išgelbėti 
Ginutį.

Daktaras giliai nužiūrėjęs Raudai į akis su
prato. kad ginčvli su ją būtų bergždžia.

Po pusės vnlandos, partizanų gydytojas, skur
džiose ir nepapr-str-se sąlygose padarė kraujo 
transfūziją.

Sužeistasis po operacijos už keletos minučių 
atgavo sąmonę ir pradėjo kalbėli.

.Iš jo pasakojimo buvo sužinota visa, kas 

prieš tai su juo buvo atsitikę.
Partizanų vadas Lūšis greitomis pasitaręs 

su skyrių vadais nutarė Barkūnų dvare apsistoju
sią enkavedistų bandą sunaikinti dar šią naktį.

Mykoliukui su keletą vyrų buvo duotas už
davinys pasekti kas dienos metu dedasi dvare ir 
apylinkėje.

☆ '

Tą pačią dieną po pietų Mykoliukas parve
dė Lūšio stovyklon, su užmautu maišu ant galvos, 
vieną pagautąjį kuomjaunuoli - tai buvo Fedkos 
brolis Vankr. Mykoliukas jį pagavo, kada tasai lė
kė su Kazarakio pranešimu į Derevnios kaimą 
pas vietos kom-ratelįo sekretorių, rusą Plutovą.

Iš surasto pas Vanką Kazarakio raštiško pra
nešimo Platovui, paaiškėjo, kad Kazarakis buvo 
įsakęs pakelti ant kojų pabėgusio partizano gau
dyti ne tik visus suaugusius komunistus, bet taip 
pat ir visą apylinkėje esantį jaunimą, įpintą į ko
munistų maro tinklą - taip vadinamus: jaunučius, 
jaunius ir pionierius.

Tardomas Van k a išpasakojo viską su mažiau 
siomis smulkmenomis, kas atsitiko su Barkaus 
broliu Algiuku, jo seserimi ir švogeriu.

Baisioji žinia, kurią Bankus išgirdo iš tardo
mojo Vankos, tartum, griausmas paveikė šį fizi
niai ir dvasiniai nepalaužiamą milžiną. Spazma 
suspaudė jo gerklę, o ant kaktos pasirodė šalto 
prakaito lašai.

Bankus pajuto, kad žemė iš po jo kojų dings
ta ir kad neparpultų, jis nejučiomis atsirėmė į 
medžio kamieną. Jam būnant Vilniuje, NKVD liz
de, jis ne tik iš tų pačių enkavedistų girdėjo, kad 
Kazarakis yra vienas žiauriausių budelių, bet ir 
pats savo akimis matė ji tardant suimtuosius. To
dėl ir visiškai tikėjo Vankos žodžiams.-.

-- Dabar mums būtinai reiks pulti .Barkūnų 
dvare esančius budelius ne vien tik, kad juos su
naikintume, bet mes dar turime atimti iš jų ir iš
vaduoti suimtuosius, — pasakė partizanų, vadas 
raišis, kreipdamasis į aplink jį stovinčius būrių 
vadus.

(Bus daugiau) L
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I MARTINS & ŠIMKUS
■■

ii BAC e CAFE d© PCVC
■■■■

Į! 55 AVENIDA PAIS DE BARROS, 55
"•S '

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

išsimokėtinai.

JONAS VARNAUSKAS
Telefonas (recados) 3-0710

Rua 12 No 39 — Vila Zelina 
Avenida Ze'.ina N.o 714 — (fundos) 
Caixa Postal 4118 — São Paulo

MEKANIKOS DIRBTUVE
Gaminami Įvairiausių braižinių vitražai, 

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

& FILHOS
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g RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 275 — 7 AND. — SALA 73 
g TEL, 34-7482 — SÃO PAULO g
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MŪSŲ LIETUVA

Ar jau aplankei CASA SPRINDYS 8c CiA.
PRAÇA SÃO JOSÉ, 1 — S. PAULO — VILA ZELINA

MADEIRAS DO BRASIL

M&EXJMUHAS ltm.
. IMPORTAÇÃO—EXPORTAÇÃO

Escritório: - Av, Churchill, 94 — 11.° and. - sala 1110 — Rio de Janeiro 
Fones: 52-9229 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

Kur galima gauti pačių naujausių ir įvairiausių rūšių pre J ų 
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( °- V

vitrolų. Čia taip pat yra radio laboratorija įrengta pagal nau
jausius teknikos reikalavimus, vedama prityrusių specialistų, 

atlieka visus taisymo ir reformavimo darbus.
Prie pat autobuso Nr. 93 sustojimo vietos.
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APRENGIA VYRUS NUO GALVOS IKI KOJŲ

Batai, skrybėlės, marškiniai, kaklaraiščiai, kojinės, lietsargiai,

Foto-S t ūdija “BERNARDO”
~ ĮKURTA 1890 M TAIS

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

dažais ir pastele.

ARTHUR SCHMIDT
Priimami pakvietimai j namus — Senų portretų reprodukcijos 
RUA SÃO CAETANO, 447 -TEL. 4-5576 — SÃO PAULO

ALIO! ALIO! Vila Anastacio!
CASA KAROLIS STUOKA

Rua Martinho de Campos, 459. — Naujai Atsidarė 
Visi bėga tekini

Jauni ir seni
Batus gaus visi

Kaina labai pigi!!!
įvairių rūšių batai — vyrams, moterims ir 

vaikams — fabriko kainomis.
LIETUVIAMS NUOLAIDA!...

Taip pat batukai moterims ir vaikams. 
Viskas geriausios rūšies, patvaru, gražu ir pigu.

1$ FABRIKO TIESIAI VARTOTOJUI.

1NITIJJTTTA E COMIEKCIO IDE
CAEÇADDE MATE E16 ©N IIJ LTDA.

KRAUTUVĖS: FABRIKAS IR RASTINĖ:
Rua São Caetano. 526 * Rua Javaés ?]g

Rua São Caetano, 510 São Paulo
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VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS

L I N D O Y A

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINTOJAI

Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, kurio 
puikų veikimą j žmogaus sveikatą jau visi yra vien
balsiai pripažinę. Pabandykite, įsitikinkite ir visa

dos naudokite!
RUA DINO BUENO, 795 a 835 Caixa Postai 3967 
TELEFONES: 51-4019 e 51-2223 SÃO PAULO
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— Naujojo Brazilijos Prezi
dento Getulio Vargas valdžios 
perėmimo iškilmėse Rio de 
Janeiro m. sausio mėn. 31 d. 
kuriose 53 valstybės buvo 
atstovaujamos specialių am
basadorių ar pasiuntinių, Lie
tuvos Charge d’Affaires Bra
zilijoje Dr. F. Meieris, gavęs 
iŠ Diplomatijos Šefo S. Lozo
raičio atitinkamus įgaliojimus 
atstovo Lietuvai kaip ministe 
ris specialioj misijoj. Šie įga
liojimai buvo notifikuoti Bra
zilijos užsienių reikalų minis 
teriui ir jų pagrindu Dr. Fr. 
Meieris buvo priimtas Prezi
dento Vargo ir šiaip dalyva
vo iškilmėse paminėtu titulu, 
lygiomis teisėmis su kitu vals 
tybių specialiais atstovais.

— Mėgėjų orkestro nariams 
pranešame, kad susirinkimas 
ir pamokos bus tik po Vely
kų pirmąjį sekmadienį, balau 
džio mėn. 1 d. Vila Zelinoje 
15 vai.

—. Juozas Lukoševičius, gy 
venantis rua Reno, 15 Moinho 
Velho, praneša ir kviečia gi- 
menes ir pažįstamus, kad už 
jo tėvų Jono ir Petronėlės 
Lukoševičių vėles egzekvijos 
bus atlaikytos Vila Zelinos 
bažnyčioje kovo mėn. 28 d. 
8 vai. ryto.

— Misijų pabaiga bus šį 
sekmadienį, kovo mėn. 18 d. 
Vila Zelinoje 11 vai. sumos 
metu. Kviečiami ir kitų apy
linkių lietuviai atvykti.

— Bom Retiro lietuvių dê 
mėsini. Del susidėjusių aplin
kybių Gavėnios metu šios apy 
linkės lietuviams nebuvo ga
limybės suruošti misijų.

Tačiau misijonierius jėzui
tas kun. J. Bružikas. jei ap
linkybės nesutrukdys, žada 
grįžti Brazilijon liepos mėne
sį Bom Retiro ir kai kurių 
apylinkių lietuviams vesti mi 
sijas.

DIDŽIOSIOS SAVAITĖS PA
MALDŲ TVARKA

Vila Zelinoje.

Didįjį Ketvirtadienį pamal
dų pradžia 8 vai. ryto.

Didįjį Penktadienį — 7:30, 
Didįjį Šeštadienį — 7 vai. 
Didžiojo Šeštadienio vakare 

mišparai ir pamokslas bus 9
vai..

Kaip visais, taip ir šiais me 
tais bažnyčia bus atdara per 
naktį Didįjį Ketvirtadienį,Penk 
tadienį ir Šeštadienį.

Ketvirtadienio naktį budės 
moterys, penktadienio — vy
rai ir šeštadienio — visi ti
kintieji bendrai.

Did. šeštadienio naktį bus 
klausoma išpažinčių.

Prisikėlimo procesija, pir
mą dieną Velykų prasidės 
6:30 vai.

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.

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

<©J IP A U
Pasaulio Lietuvių mokslo, 

literatūros, meno ir visuome
ninio gyvenimo mėnesinis žur 
nalas

AIDAI
AIDŲ prenumeratos kaina 

metams:
JAV-bėse ir Pietų Ameriko 

je — 5 dol.
Kanadoje — 5.50 dol (ka- 

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

50 c. kitur 55 c.
Admistracijos adresas: Aidai, 

Kennebunk Port, Maine USA.

Brazilijoje užsisakyti gali
ma V. Zelinoj per kun. Pijų 
Ragažinską, Caixa postal 4118.

Brangiausia dovana tėvų 
savo vaikams yra užprenume 
ravimas vienintelio pasaulyje 
vaikų mėnesinio žurnalo

Eglutės
Jaunučiai skaitydami «Eg

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

Redaguoja žinomas poetas, 
rašytojas Bern. Brazdžionis.

JAU IŠ ANKSTO RUOŠKITĖS Į BENDRUOMENĖS CHORO 

r©NCIEKTĄ-VA\.l\AKĄ 
kuris bus balandžio mėn. 14 d. Sociedade Paulista de Ginastica,

Rua Couto Magalhães, 280 Salėje
Programoje dainuos vyrų ir mergaičių chorai, bus šokami tautiniai šokiai ir 

kiti įdomūs, linksmi programos numeriai.

Gros puikus Orkestras
Pakvietimus jau iš anksto įsigykite, taip pat rezervuokite sau ir staliukus, 

nes prie įėjimo nebus galimą gauti.
Pakvietimus galima gauti pas Bendruomenės choristus.

— Liet. Katalikių Moterų 
Draugijos ir Maldos Apašta
lavimo narių susirinkimas šau 
kiamas šį sekmadienį 4 vai. 
po piet mokyklos patalpose.

PARSIDUODA NAMAS IR 
KRAUTUVĖ.

Parsiduoda namas su visais 
patogumais, naujai pastatytas 
geroj vietoj, ir kartu parsi
duoda krautuvė (Armazem de 
Secos e Molhados) su gera 
fregezija ir gerai įrengta. 
'.“-Teirautis ir daugiau infor
macijų Avenida Zelina n. 749 

Vila Zelina.

P A
Leidžia Lietuvių Kultūros 

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

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

Mėnesinis, gausiai iliustruo 
tas, religinis — patriotinis žur 
nalas

ŠV. PRANCIŠKAUS
VARPELIS

Metams kaina 2 dol.
Adresas: Franciscan Fathers 

Kennebunk Port. Maine USA.

Religinio turinio, gausiai 
iliustruotas, mėnesinis žurna
las

ŽVAIGŽDĖ

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

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

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

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA
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f JUOZĄ MATULIONĮ, laikraščio «Mūsų Lietuva* ir | 
g spaustuvės «Arte-Grafica Lituania Ltda.» steigėją nuo- f 
g nuoširdžiai sveikina Vardinių proga |

«Musų Lietuva» ir Arte Grafica Lituania Ltda.» = 
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jdodtajf
SĖKMINGA PRADŽIA

Praėjusį sekmadienį, kovo 
mėn 11 d. E. C. São José de 
Vila Zelina atnaujindamas sa 
vo veikimą po ilgesnės per
traukos, suruošė futbolo tęsti 
valą

Pirma ir antra komandos f 
susitiko su stipriu ir discipli
nuotu klubu Democrático de 
Ypiranga. Tiek antra, tiek pir 
ma komanda liko nugalėtojais 
rezultatu 6 : 2 ir 1 : 0.

Pirmą komandą sudarė dau 
gumoje jau anais metais pa
sižymėję žaidėjai, kaip Mingo 
Bichinho, Juozas Krumzlys, 
Petras Pūras, Pranas Dilys, 
Baia. Iš naujų jėgų puolime 
žiūrovų dėmesį atkreipė, dau 
ginusia įvarčių įkirsdamas 
Petras Matuzonis. Vikriai vai 
do kamuolį ir Algirdas Juš- 
kėnas.

Įvarčius įvarė P. Matuzonis 
3, Petras Puras 1, Baia - 1 ir 
Pranas Dilys - 1.

Pirma komanda žaidė šia
me sąstate:

Mingo
Bichinho ir Juozas Krumzlys 
Sordi - Petras Puras - leros 
Algirdas Juškėnas - Baia - 
P. Matuzonis - Nhõ - Sagui 
(P. Dilys).

Šį sekmadienį, kovo mėn. 
18 d. savo aikštėje susitiks 
su garsiuoju Mokos Vasco da 
Gama. E. C. S. Jose jau turi 
savo garbingą praeitį. Tiki
mės, kad ir ateityje šis spor
to klubas gražiu žaidimu ir 
disciplina bus Vila Zelinos 
garbe ir pasididžiavimu.

E. C. São Jose būstinė, raš 
tinė yra Av. Zelina, 721.
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Abertui as de firmas 
Encerramentos de firmas 
Transferencias de firmas 
Contrafos na Junta Comercial 
Distratos na Junta Comercial 
Escritas Fiscais 
Escritas Comerciais

g AVENIDA ZELINA, 749 — VILA ZELINA — S. PAULO f

Contratos de locação g
Cartas de Fiança §
Requerimentos’ g
Balanços g .
Alvarás diversos . =
Seguros de Fogo e . . -

,, acidentes g

= HORÁRIO das 8 às 19 horas. g
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Mirga Marga...
“Proletarinės” Sov. Rusijos 

delegacijos JTO galva Višins 
kis į posėdžius pradėjo važi
nėti nauju luksusiniu Cadilac 
automobiliu. Ant kairiojo prie 
šakinio automobilio sparno 
pritaisyta lazdelė. Kai Višins
kis įlipa j tą limoziną, subė
gę tarnai ant lazdelės pririša 
Sov. Rusijos vėliavėlę, kad 
visi matytų, jog čia važiuoja 
Rusijos “proletaras”.

Tarybiniai mokslininkai pas 
tebėjo, kad nesėjamos piktžo 
lės geriau auga, kaip sėjami 
javai, ir juos nustelbia. Dėl 
to tarybinė vyriausybė liepia 
dabar kolchozams atbulai da
ryti — sėti piktžoles, o javams 
leisti nesėtiems augti. Tuomet 
ne piktžolės javus, bet javai 
piktžoles nustelbs.

“Kak dieta, tavarišč?”
Maskvoje paprastai sveiki

namasi, klausiant vienas kito 
“Kak diela? (kaip reikalai?)!’ 
Į tai bendrai atsakoma: “Daug 
geriau, ačiū! Blogiau nei va
kar, bet daug geriau nei ry
toj”.

Iš Italijos išsiųsti du savo
tiški siuntiniai - vienas į Va
šingtoną, antrasis į Maskvą. 
Juos išsiuntė vienas Turino 
siuvėjas, pasiuvęs Trumanųi 
ir Stalinui po švarkelį, išpuoš 
tus taikos balandėliais ir aly
vos šakelėmis. Reikia tikėtis, 
jog tie švarkeliai bus tinka
mo dydžio abiem.

— Į Bendruomenės choro 
vakarą pakvietimų galima gau 
ti pas choristus ir V. Tijūnė
lio restorane, Largo São Josė 
V. Zelina, čia pat galima už
sisakyti ir staleliai.

nu mi >m
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GERA PROGA

nusipirkti kampinį namą su 
rūbij krautuve, Vila Macido- 
polis, netoli pabaigos linijos 
Vila Alpinos autobusų, Rua 
Barore, 2. Teirautis apie są
lygas galima nurodytoje vieto 
je, arba «M. L.» Redakcijoje.
Kaina 65.000,00 tūkstančiai.
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