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JVIEiri.. DŽIAUGSMINGOSE VIELWLJ ŠVENTĖSE

Prisikėlimo Varpams 
GAUDŽIANT

SUSKAMBĖS sunkūs variniai varpai, iškilmingos oro- 
cesijos, nuaidės bažnyčių skliautais džiaugsmingas «Ale
liuja» skelbdamas didžiąją, Kristaus prisikėlimo, šventę. 
Prisikėlimas, tai lyg antspaudas, lyg vainikas patvirtinęs, 
apvainikavęs Jo šventąjį mokslą ir stebuklus. Tuščias, 
anot švento Povilo, būtų musų tikėjimas, jei Kristus nebū 
tų nugalėjęs mirties.

Velykos yra išsilaisvinimo šventė. Sename Įstatyme 
primena išėjimą iš Egipto vergijos. O Naujame — iš nuo
dėmės vergijos. Užtat atpirktosios žmonijos džiaugsmas 
yra daug didesnis.

Per nuodėmę pasaulis atkrito nuo Dievo ir buvo 
pasmerktas klajoti nežinojime. Kristus savo kančia, mir
timi ir prisikėlimu nutiesė tiltą per tą bedugnę, suvienijo 
atitrūkusią Žmoniją su Dievu ir Bažnyčiai pavedė šį die
viškojo atpirkimo planą vykdyti pasaulyje

Idėjos įgyvendinimas yra paremtas auka. Kuo kilnes
nė idėja, tuo reikalauja didesnės aukos Puolusios žmoni
jos Atpirkimas buvo pati kilniausia idėja, todėl pareikala
vo ir pačios didžiausios aukos — Dievo Sūnaus kančios ir 
mirties *

Ir pasaulyje dieviškosios idėjos realizavimas yra pa- 
refhtas auka. Visas Bažnyčios kelias nuo pirmųjų amžių 
iki musų laikų, yra nuolatinis žygis į Kalvarijos kalną 
ir nuolatinę Velykų rezurekciją. Bažnyčios istorija mums 
kalba iš vienos pusės apie krikščionių mirtį kolizejų are
nose, apie ugninius gyvų kūnų žibintus Nerono soduose, 
apie kitus naujų ir naujausių laikų, mūsų dienų šėtoniš
ką Kristaus moklo išpažinėjų persekiojimą anapus gele- 
žinės uždangos, persekiojimą pranešantį Nerono laikų 
žiaurumus, o iš kitos pusės matome nuolatinę Bažnyčios 
pergalę. Ten, kur šiandien Bažnyčia persekiojama., po ku
rio laiko, trukus geležinei uždangai, Bažnyčia triumfuos, 
nes kankinių kraujas yra n tuja krikščionių sėkla. Pirmų
jų krikščionių dvasia yra gyva ir mūsų dienose. Esame 
liudininkai, kad į altoriaus garbę keliami nauji musų am
žiaus šventieji, ir kankiniai.

Šiandien žmonija daug kur pergyvena Didžiojo Pen 
ktadienio kančias. Skausmo ir liūdesio dienas pergyvena 
ir mūsų tėvynė Lietuva. .Ii yra persekiojama ir žudoma. 
Lietuvoje šiandien nebegaudžia varpai, neskamba giesmių 
aidai, vieškeliais tikinčiųjų minios nesirenka į bažnyčias, 
nes jos arba sugriautos arba išniekintos, o kunigai nužu
dyti ar ištremti.

Idėjos, jei didžios, anot Maironio, nemiršta kaip žmo
nės. nors ir neina be skausmo, karionės. Išsaugojimas lie
tuviui brangiausių idėjų, tikėjimo ir tėvynės laisvės, pa
reikalavo ir dabar reikalauja daug ir brangių aukų. Anks
čiau ar vėliau prisikėlimo rytmečio spinduliai nušvies iš
kankintos tėvynės laukus ir bažnyčių varpai garsins Ve
lykų džiaugsmą.
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Aberturas de firmas
Encerramentos de firmas
Transferencias de firmas
Contrafos na Junta Comercial
Distratos na Junta Comercial
Escritas Fiscais
Escritas Comerciais

HORÁRIO das 8

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

,, acidentes

às 19 horas.

Korėjos Karas
Užėmus pietų Korėjos sos 

tinę Seulą, UNO kariuomenės 
ofenzyva tebevyksta visu fron 
tu toliau. Mūšiai jau nusikė
lė netoli nuo skiriamosios 
linijos tarp abiejų Korėjų, 
Komunistų pastangos sulaiky 
ti sąjungininkų slinkimą prie 
Hongchon, kur stiprios kinie 
čių pajėgos buvo įrengusios 
gynimosi pozicijas, nedavė 
rezultatų. Hongchon buvo už 
užimtas. Tuose mūšiuose pa
sižymėjo graikų ekspedicinio 
korpuso kariai, kurie užėmė 
komunistų pozicijas durtuvų 
atakomis.

Po Hongchong buvo užim
tas taipgi svarbus komunistų 
gynimosi punktas Chunchon, 
kuris randasi 24 km. į šiau
rės vakarus nuo Hongchon. 
Kiniečiai čia bandė 4 kartus 
kontratakuoti, bet be vaisiu.

Tokiu būdu bemažko visa 
pietų Korėja vėl atsiduria 
amerikiečių ir UNO kariuo
menės rankose. Nežiūrint kad 
komunistai neparodė dides
nių gynimosi pastangų, kiek 
jų jėgos dūtų leidusius, trauk 
damiesi anapus 38 paralelės, 
sąjungininkų žygiavimas šiau 
rėš kryptimi vyko betgi ga
na iš lėto. 8-osios amerikie
čiu armijos vadas gen. M. 
Ridgewey perspėjo savo ka
rius. jog artinasi pavasario 
lietingasis laikas, ir kad gali 
ma laukti naujų komunistų 
kontrapuolimų, kurie gali bū 
ti dar sunkesni, negu jau pa 
tirti. Ir iš tikro yra įspėjama, 
kad kiniečiai rengiasi dide
liems mūšiams už skiriamo
sios linijos, šiaurės Korėjoje. 
Ten yra rengiamos gynimo
si pozicijos: kasami apkasai, 
minuojami laukai ir tt.

Tuo tarpu sąjungininkų 
aviacija išvystė ypatingai 
stiprią veiklą. Dienos jau ei 
na ilgyn ir matomumo sąly
gos gerėja. Vien per vieną 
iš paskutiniųjų savaičių ame 
rikiečių lėktuvai padarė 6 100 
puolamųjų išskridimų.

Amerikiečių karo laivai su 
vėl į operacijas grįžusiu di
džiuoju kreiseriu «Missouri» 
tebetęsia Korėjos rytinio pa 
kraščio bombardavimą, ypač 
tas vietas, per kurias vyksta 
transporto tarnyba ir komu
nistų armijų tiekimas.
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Pirmą dieną Velykų prisikėlimo procesija ir mišios 
Vila Zelinos bažnyčioje prasidės 6:20 vai.

Dėmesio Jaunimas!
Nuo kovo mėn. 25 diends 

vėl prasideda, dėl gavėnios 
pertraukti, šokiai, kurie bus. 
kiekvieną sekmadienį nuo 
20 iki 24 vai. lietuvių mokyk 
los salėje, rua Lituania, 67.

Maloniai yra kviečiamas 
lietuvių jaunimas atsilankyti 
į šiuos šokius, kur be moder 
hiškos šokių muzikos yra gro 
jami ir lietuviški šokiai.

GERA PROGA 

nusipirkti kampinį namą su 
rūbų krautuve, Vila Macido- 
polis, netoli i pabaigos linijos 
Vila Alpinos autobusų, Rua 
Barone, 2. Teirautis apie są
lygas galima nurodytoje vietp 
jė. arba «M. L.»; Redakcijoje.

Kaina 65.000,00 kruzeirų.

PARSIDUODA NAMAS IR 
KRAUTUVĖ.

Parsiduoda namas su visais 
patogumais, naujai pastatytas 
geroj vietoj, ir kartu parsi
duoda krautuvė (Armazém de 
Secos e Molhados) su gera 
fregezija ir gerai įrengta.

Teirautis ir daugiau infor
macijų Avenida Zelina n. 749 

Vila Zelina

Lietuvos naLouu'inė
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L I ETŲ VIA Ii E AT A U LT J IE
Vasario 16-tos Minėjimas

V. Vokietijoje
Vasario šešioliktoji buvo at 

švęsta iškilmingai su geromis 
viltimis ateičiai. Ta proga VL
IKas, diplomatai, ALT, įvairios 
organizacijos, Lietuvių Ben
druomenės Vadovybės yra ga 
vę daug sveikinimų ir padrą
sinimų, jog vedamoji dėl Kra 
što išlaisvinimo kova juo grei 
čiau būtų laimėta.

VLIKo ir V T pirmininkas 
M. Krupavičius buvo iškvies 
tas ir dalyvavo Vasario šešio
liktosios minėjimo iškilmėse 
Bamberge 11. 12 d. bei Diep- 
hulze ii. 16 d.

Reutlingene VLIKas suruo
šė tradicinį priėmimą Vasario 
šešioliktosios proga, kuriame 
dalyvavo ir atitinkamas kalbas 
pasakė: latvių, estų (rastu), 
ukrainiečių, US bei vokiečių 
vyr. atstovai.

Per Stuttgardo radiofoną II. 
16. d. priešpiet buvo transliuota 
p.W. Banaičio paruoštas pra
nešimas, o vakare - URT Vai 
dytojo prof. J. Brazaičio kal
ba ir transliacijos pirmu kart 
iš čionai buvo užbaigtos Lie
tuvos himnu.

Per Hamburgo, Madrido bei 
Vatikano radijus buvo taip 
pat duotos specialios Vasario 
16 minėjimui programos.

minėjimo išleido dar biulete
nį N r. 4, kuriame įdėjo El
tos perduotą iš pavergtos Lie 
tuvos sve'kinimą, VLIKo bei 
Tautos Fondo atsišaukimus 
ir samprotavimus vasario 16 
proga, kaip Lietuvos laisvini 
mo darbą butų galima dar 
daugiau centralizuoti ir akty 
vinti.

Stokholme leidžiamas «The 
Baltic Review» savo 212/213 
Nr. prisimindamas lietuvių 
nepriklausomybės šventę, pa 
reiškė tvirtą įsitikinimą, kad 
netolimoj ateity teisė vėl 
triumfuos ir Lietuva galės 
vėl įsijungti kaip lygus na
rys j laisvų tautų bendruo
menę!

Prancūzijoj
Vasario 16 d . minėjimą Pa

ryžiuje surengė Liet, šalpos 
dr-ja. Jame dalyvavo visi Pa
ryžiuje ir jo apylinkėse gy
veną lietuviai. Minėjimą pra
dėjo dr-jos pirmininkas tėvas 
K. Pvčkys, S. J. paskui žodį 
tarė e Lietuvos atstovo pa
reigas dr. St. Cačkis, prancū 
zų Lietuvos draugų vardu pa
sveikino prof. dr. G. Matorė, 
amerikiečių vardu - dr. Juš
kevičius, S J. gilinąs savo 
studijas Sorbonos un-te, ir ke 
lėta prisiminimų iš 1918-1919 
m. papasakojo p. E. Turaus
kas. Paskaitų, apie tautą bei 
tautybę skaitė gen. št. pulk. 
J. Lanskoronskis. Meninėj da 
ly pasirodė smeik. S. Užpuo- 
levičius, akompanuojamas 
Motelio, taip pat Sirtautaitė 
ir Petkevičaitė su dtklamaci 
jomis. Ta proga gauti sveiki
nimai iš estų i.- latvių koloni
jų. Vilniečių S-gos Chicago- 
je, provincijoje gyvenančių 
lietuvių legionininkų vardu iš 
Sidzi Bei Abeso (Afrikoj) etc. 
Tautos Fondui p. Murauskas 
prisiuntė 1 000 fr. Zaranka - 
500 fr. ir kt. Perskaičius VLIK 
at-išaukimą minėjimo dalyviai 
suaukojo dar 6.800 fr. Vasa
rio 16 proga sutarta pasiųsti 
pasveikinimą LDŠ p. Lozorai 
čiui ir per jį visiems diplotn. 
misijų šefams, VLIKo bei BA 
LFo pirmininkams ir ALTui.

Vasario 18 d. pamaldas už 
Lietuvą atlaikė tėvas K. Peč- 
kys. Liet. K at. Misijos direk
torius, o Union Interellice sa
lėje kviestiniams prancūzams 
Vasario 16 d. skaitė paskaitą 
p. Gabriel, buv. I-sis Prancūzi 
jos neprikl. pasiuntinys ir įga 
liot. ministeris Kaune. Joje iš 
lietuvių dalyvavo p. Turaus
kas ir dr St. Bačkis. kuris 
paskaitininkui padėkojo už 
gražius linkėjimus lietuvių 
tautai.

33 sukaktuves», ir antrąjį - 
apie žemės reformą. Straips
niai pailiustruoti 3 nuotrau
komis: Musų veiksnių delega 
cijos, priimtos šv. ’Tėvo au- 
dencijoj, žemės ūkio tyrimo 
stoties Alytuje ir lietuviško
jo pajūrio pavadinto «šiaurės 
Sachara».

Laikraštis plačiau apibudi
no VjJKo pirmininko veiklą 
ir jo nuoplnus savajam kraš 
tui, apžvelgia rezistencinių 
organų veikimą karo bei oku 
pacijų metais, ir pažymi, kad 
VLIKas sudarytas iš visų par 
tijų bei kovos organizacijų, 
vykdo parlamento funkcijas, 
o Vykdomoji Taryba vy
riausybės. palaikydami arti 
mą kontaktą su tebeveikian
čiomis užsienyje savojo kraš 
to diplomatinėmis misijomis 
ir rezistenciniu sąjūdžiu kraš 
to viduje.

Antrame straipsnyje ap
žvelgiami pasiekti Lietuvos 
žemės reformos laimėjimai 
ir jos socialinė pažanga ne
priklausomybės laikais. Ka
dangi žemės reforma šiuo 
metu aktuali taip pat Italijo
je, tai straipsnyje netiesiogi
niai nurodoma, ko galėtų 44 
milijonų italų tauta pasimo
kyti šioj srity iš mažesnės 
lietuvių tautos. Retai kada 
užsienio spaudoj pasirodo to 
kių nuoširdžių ir lietuviams, 
bei jų organizuotą veiklą 
tremtyje apjungiantiems veik 
sniams, palankių atsiliepimų.

Italų stambus dienraštis 
«11 Giornale d’Italia» savo 
vasario 17 d. laidoje įsidėjo 
min. St. Lozoraičio, Lietuvos 
diplomatijos šefo tremtyje 
nuotrauką ir nepriklausomy
bės šventės 33 metinių pro
ga jo paskelbto į viso pašau 
lio lietuvius atsišaukimo iš
trauką, kurioje reiškiama vii 
tis. jog okupanto padarytoji 
Lietuvai skriauda vėl bus ati 
taisyta ir Lietuva bus išlais
vinta.

Romoj leidžiamas «11 Mesa 
gero» savo vasario 16 d. lai
doj paskelbė žinią, jog vasa 
rio 16 Romoje buvo iškilmių kęs misijonjerius kun. VI. Mi 
gai paminėta Liet. šv. Kazi
miero Kolegijoje. Ta proga 
šv. Mišias už Lietuvą ceie- 
bravo kard. Pizzardo, didelis 
ir nuoširdus lietuvių tautos 
bičiulis.

Plačiau minimas iškilmes 
gražiai aprašė savo vasario 
17 d. laidoje italų krikščio 
nių demokratų dienraštis «II 
popolo». Taip pat labai gra
žiai paminėjo oficialus Vati
kano organas «Conservatore 
Romano», smulkiau atpasako 
damas ta proga pasakytąsias 
kalbas ir išvardydamas iškil
mėse dalyvavusius asmenis, 
tiek lietuvius, tiek diploma
tus, tiek kitų tautybių sve
čius ir italus, taip pat aukš
tus K. Bažnyčios dignitorius.

«11 Momento» savo 16 d. 
laidoj įsidėjo m in. St. Lozo
raičio nuotrauką ir ilgoką 
per 4 skiltis kursyvu surink
tą straipsnį apie lietuvių tau 
tos kančias sovietinėj oku
pacijoj.

Austrijojs
Liet. Bendruomenė Vasario 

16 proga išleido savo infor
macijų biuletinio Nr. 9 (45).

Urugvajuje
Vasario 16 buvo ypač pla

čiai minima per radiją ir span 
doje. Valstybinis radijas CX 
57 spec, programą 
nepriklausomybei 
transliavo vasario 
dienomis po pusę 
o vasario 18 net visą 
dą. Lietuviška muzika, daino 
mis ir deklamacijomis įvairi
nant, apie Lietuvos praeitį 
ir dabartį ispaniškai kalbėjo 
min. dr. K. Graužinis. Urug
vajaus švietimo ministeris 
A. Gomez Haedo. didelis lie
tuviu bičiulis P. Martinez Ber 
setche. Apie lietuvišką kul
tūrą paskaitą skaitė K. Čibi
ras - Verax.

Visuomeninis minėjimas, 
gausiai lietuviams dalyvau
jant, įvyko vasario 17 d. Jį 
rengė Kultūros Draugija, ku 
rios vardu spaudoje paskelb 
tos rezoliucijos prieš sovieti
nę tironiją Lietuvoje. To pa
sisakymo mintys vedamai
siais straipsniais buvo komen 
tuoiamos dienraščių «El Dia», 
«El Diaro Espanpl» ir «Bien 
Publico».

Pamaldas už Tėvynę vasa
rio 16 laikė tik iš JAV atvy-

kalauskas, S. J.

ŠVEDIJOJE
Švedijos Liet. Bendruome 

nė vasariu 16 proga, be

iš visos italų spaudos, gal 
gražiausiai Vasario 16 prisi
minė italų «L’ora delia Azio- 
ne», ta proga įdėdama du 
straipsnius: «Lietuvių tauta g/W 
mini savo nepriklausomybės F W

Lietuvos 
paminėti 
16 ir 17 

valandos, 
valan-

dintą Laisvės Balsas, kuria
me skelbia, kad «Amerikos 
Balsas», norėdamas dar dau
giau prasiskverpti pro gele
žinę uždangą ir pagerbda
mas 33-ją Lietuvos Nepriklau 
somybės sukaktį, paskelbtą 
dar I jo p. kaao metais, pra
dėjo perdavinėti savo prog
ramą, taip pat lietuviškai. 
Tą nepriklausomybę panaiki
no Sovietai, tai buvo rezulta 
tas sus,tarimo su Hitleriu, 
aneksavę Lietuvą drauge su- 
kitomis 2 Pabaltijo valstybė
mis - Latvija ir Estija. Lietu 
viai, kuriems pavyko ištrūkti 
iš už geležinės uždangos pri 
side jo prie kitų Rytų Europos 
Sovietų pavergtų tautų atsto
vų tebevedamos kovos už sa 
vo laisvę. Naujosios «Ameri
kos Balso» programos įvedi
mas aiškiai rodo. - baigia sa 
vo past, has šis vienas iš įta 
kingiausių JAV dienraščių, 
jog mūsų vyriausybė tebepri 
pažįsta toliau Pabaltijo vals
tybių nepriklausomybę.

Panašių atsiliepimų ryš;u- 
mi su minimomis transliacijo 
mis įsidėjo taip pat daug ki
tų Amerikos ir kitų kraštų 
laikraščių.

Ghicagos «Sun Times» įsi
dėjęs lietuvių masinio susi
rinkimo nuotraukas pažymi, 
kad lietuviai iš naujo parei
kalavo. kad rusai pasitrauk
tų iš Lietuvos. Svarbiausi to 
masinio minėjimo kalbėtojai 
buvo senat. Dirksenas, mies
to burmistras Kennelley, Lie 
tuvos konsulas dr. P. Daudž- 
vardis, J. Brenza, A. Olis ir

dr, Grigaitis.
Lietuva reikalauja, kad Ru 

sija tučtuojau nutrauktų nai
kinimo darbą ir pasitrauktų 
iš Lietuvos. Prieš 10 metų 
JAV aiškiai ir tvirtai pasisa
kė už Lietuvos loisvę, šian
dien kiekviena laisva Šalis 
yra už laisvos Lietuvos atsta 
tymą. Specialios ta proga pa 
maldos buvo atlaikytos 12 
Chicagos lietuvių bažnyčių.

"Chicago Daily Tribune’, 
cituodama senat. Dirkseno 
žodžius, drauge su juo paste
bi, kad kol Lietuva bus pa
vergta rusų, negali būti jo
kios taikos, jokios pažangos, 
jokio krikščioniškosios pas
kirties įvykdymo pasaulyje. 
Prie jo prisideda ir "Chica
go Daily News” paaiškinda
mas. kad tiek Chicagos, tiek 
viso pasaulio lietuviams šie
metinė vasario 16 šventė ne 
buvo džiaugsminga, nes Lie
tuva šiandien yra prispausta- 
geležinės priešo rankos, kuri 
nori iš jos išspausti paskuti
nį kvapą. Kas gali drįsti neig 
ii. kad ji vėl neprisikels? — 
klausia dienraštis.

"Dayton Daily News” pas
kelbę, kad Daytono (Ohio) 
burmistras L W. Kokrei, pa 
gerbdamas Lietuvą vasario 
16 d. paskelbė Lietuvos Res- 
duklikos Diena.

Panašus minėjimai, prisi
minimai ir kenčiančios lietu
vių tautos pagerbimas jos ne 
priklausomybės 23 metinės 
sukakties proga buvo suruoš 
ti visose JAV, kur tik gyve
na lietuvių.

A. Niemojewski

KADO
Nebetoli buvo aušra. Sute

ma skubiai mažėjo. Lapai nu 
sidabruoti storu rasos sluogs 
nu, kabėjo ant medžių ir ry
tas buvo šaltas.

Kareiviai, saugą kapą, at
rėmė ietis prie uolų ir, suse

Saugojąs kareivis žiūrėjo 
į rytus ir pradėjo nekantrau
ti. Jis galvojo, kad viršinin
kai kartais randa nieku ne
išaiškinamų malonumų be 
tikslo varginti pavaldinius. 
Štai įsakė antrą naktį iš ei-

J.A. Valstybėse
Vasario 16 gražiai paminė

jo ne tik patys lietuviai, jų 
organizacijos ir spauda, bet 
taip pat daug kur ir ameri
kiečiai. Vienur jų pareigūnai 
paskelbė oficialiai «Lietuvos 
Nepriklausomybes dieną», ki 
tur atsiuntė lietuviams svei
kinimų, linkėjimų arba per 
spauda gražiai paminėjo lie
tuvius ir jų pagrobtą Tėvy
nę.

Amerikos Lietuvių Tarybą, 
be atsišaukimo ir sveikinimo, 
išleido anglų kalba leidinėlį 
pavadintą «Komunizmas žu
do tautas», kur atvaizduoti 
Sovietų žiaurumai Lietuvoje 
ir žymių amerikiečių atsilie
pimai apie lietuvių kalbą, že 
mę, Amerikos lietuvius ir 
etc. Didžiausią betgi staigme 
ną sudarė čia «Amerikos 
Balso» lietuviškos transliaci 
jos.

Vasario 16 d. «The New 
York Times» vedamųjų pus
lapyje įsidėjo straipsnį, pava

Užsakykite

dę žemėje, snaudė. Tik vie 
nam miegas nelipdė blakstie
nų. Jis abejingai žiurėjo 
prieš save, drebėjo nuo šal
čio ir garsiai žiovavo. Kiti 
palengva krito vis į gilesnį 
miegą, kuriame jie arba sap
navo, arba regėjo sapnus 
apie patogesnius patalus ir 
gerą valgį.

ak m e-

& s

lės saugoti, užverstą 
niu uolos landoje, kūną, ku
ris juk negali pabėgti ir ty
liai ilsis uolos gelmėje.

Dangus rytuose pradėjo 
kiek rausti, lyg nuo gaisro 
pašvaistės, kylančios iši už 
horizonto. Pilkumas padengė 
miegančių kareivių veidus. 
Keli sušnabždėjo, pakėlė gal 
vas, atmerkė akis, ir pažiurę 
ję j rytus, vėl krito į sapnus 
Nemiegąs kareivis pradėjo 
perbėgti mintimi kelius paša 
k ujimus, išsiplatinusius minio 
je, ir pranašaujančius, kas 
trečią dieną ankstį rytą atsi- 

| tiks... trečią dieną po palai
dojimo šio kūno į kapą, pada 
rytą uoloje. Kareivis pažiūrė 
jo į dangų, kuris iš balkšvo
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BRAZILIJOS ŽINIOS
; KAVA įSU ŠIAUDAIS

Pagal naujo gubernatoriaus 
parėdimą buvo patikrintos S. 
Paulo kavos deginimo (spra
ginamo) ir malimo jmonės.

Kažkurios dirbtuvės buvo 
vietoj užtiktos spraginant ka 
vą su šiaudais. Pasitvirtinus 
šiam negirdėtam nusikaltimui 
apie kurį betgi búdava kal
bama ir spėliojama, minėtos 
dirbtuvės buvo tuojau pat už 

. darytos ir jų savininkai bus 
teisiami.

São Paulo yra pasaulio ka 
vos miestas, o kokią kavą 
geria, São Paulo gyventojai?

Sausros k Maras
Iš Piaui valstybės (Brazili

jos šiaurėje) yra pranešama, 
jog jau keli mėnesiai besitę
sianti sausra, yra padariusi 
didelių nuostolių galvijų ūkiui. 
Kartu su sausros iššauktais 
nuostoliais yra pranešama 
dar baisesnė žinia, kad gal
vijų kaimenėse esanti pasi
rodžiusi maro epidemija. Že
mės ūkio ministerija jau grie 
besi atatinkamų priemonių, 
užkirsti kelią šios epidemi
jos plitimui.

PlienoGamybs
Brazilijos plieno gamyba 

metai iš metų didėjaį Apie 
šios svarbios pramonės augi
mo skaičius iš Rio yra pra- 
tešama,

1939 pagaminta tukst. t. 114
1940 m. 141
1941 155
1944 200
1946 340
1948 483
1949 615

Kavos Kaina
Kavos degintojų sindikatas 

pasidarė žalsvai ružavas ir 
palengva pasikeitė į karmi
ną. Paskui jis pažiūrėjo į ak 
menį, uždarantį įėjimą į ka
pą. Viduj viešpatavo tyla.

Neprotinga, tamsi minia 
tauškia, pati nežino ką. Tą 
akmenį pristūmė šeši žmo
nės, taigi kaipgi jį galėtų at 
stumti vienas nukankintas 
žmogus, antrą, dieną gulįs ka 
pe, sustingęs ir skarose.

Bet rytuose dangus .staiga 
sušvito nuo iš apačios einan 
čių spindulių puokštų, ir tuo 
pačiu laiku kareiviui pasiro 
dė, kad kažkoks mažas bilde 
sys pasigirdo uolos gelmėje. 
Bet greit jis truss rami no, nes 
akmuo nesijudino. Kareivis 
nugrįžo, galvą į rytus, bet pa 
pasirėmęs uolos, klausė, r r 
jis neišgirs antrą kartą brakš 
telėjimo uolos gelmėje. Šal
tis ėjo nuo uolos. Atsitiktinai 
jis pakėlė akis į dangų ir su 
drebėjo, rytai švytėjo t tip, 
tarsi, jie būtų sušvytėjo au
ksine šviesa. Kareivį sujudi 
no baimė, jis atšoko nuo uo
los ir pažvelgė į miegančius 
draugus. Bet. jis pamatė nu
leistas iki kelių galvas, pa
remtas ant rankų, miegan
čias ir ramias. Jis pažiūrėjo 
į kapą. Akmuo jau matėsi 
kaip dieną. Kareivis nugrįžo 
galvą į rytus, ir turėjo už
merkti akis nuo apakinoačins 
šviesos. Jis pradėjo kalenti 
dantimis; jį perbėgo drebu
lys.

Minia kalbėjo, kad jis ap- 
spiandytas, nuplaktas, sužeis 
tas dygliais, prikaltas prie 
medžio, įdėtas į kapą ir už- 

pranešė spaudai, kad kavos 
kaina mažmenų prekyboje 
bus sumažinta. Iki šiol kaina 
vęs vienas kg. už 35 kruzei- 
ius kainuosiąs ateityje 33 
kruzeirus.

Tas kainų nužeminimas la 
bai sveikintinas, kadangi be
veik visų maisto produktų 
kainos yra kilusios tik į vir
šų.

BUS ATLEISTI MAŠINISTAI

Iš Rio pranešama, kad gele 
žinkelio Central do Brazil 
direktorius pulk. Eurico de 
Souza Gomes išleido įsaky
mą, pagal kurį nustatoma at 
leisti garvežių mašinistus ku 
rie prasižengtų prieš judėji
mo taisykles nepaisydami su 
sisiekimo signalų, Taipgi ta
me pat įsakyme yra liepia 
ma duoti tiems tardymams 
pirmenybę, kur būtų nagrinė 
jami šios rūšies nusikaltimai.

Kaip žinia, Central do Bra 
sil geležinkelyje įvyksta daug 
susisiekimo nelaimių ir ma
tomai norima sumažinti jų 
skaičių.

Katastrofa
Vėl įvyko nauja katastrofa 

Central do Brasil linijoje. Be 
reitą penktadienį prie stoties 
Nilopolis, susidūrė du tranki 
nihi. Pagal pirmuosius praiie 
Šimus žuvo 1 asmuo ir 12 sun 
kiai sužeistų. Vieno trauki
nio mašinistas yra tas pats, 
kuris buvo nesenai įvykusios 
dar didesnės katastrofos ant 
tos pačios geležinkelio lini
jos prie stoties Meiyer kalti
ninkas

BALDAI PER LANGĄ

Pereitą penktadienį São 
Paulo centre 1) Jose de Bar 
ros gatvėje iš vieno namo 
trečio aukšto buto buvo per 
langą, išmesta visa eilė bal- 

verstas akmeniu, yra gyvas 
ir bus gyvas, ir kad nėra pa 
kankamai gilaus kapo ir pa- 
k«, damai didelio akmens, ku 
ris jam už verstų išėjimą. Nors 
minia yra tamsi, bet viršinin 
kái turi mokytus protus, Ta
čiau kodėl jie įsakė saugoti 
kapą? Ar jų mokyti protai ti 
ki. kad galėtų atsilikti tai, 
apie ką minia kalbėjo? Kam 
tikėti ir kam netikėti, jėi m o 
kyli žmonės taip elgias, tar
si, jie apsidraustų nuo netikė 
tinų įvykių.

Tą valandėlę kareivis pajų 
to ant rankos, dengiančios 
veidą, šilimą, spindinčią iš 
rytų. Jis šoko prie draugų ir 
pradėjo juos kratyti Bet ka
reiviškas miegas greit nepra. 
eina. Didžiulė baimė sujudi
no kareivį. Kažkoks triukš
mas ir skambėjimas, paskui, 
tarsi, kurčias, ilgas griaus
mas. Jis užsidengė galvą ap 
siaustu ir neteko sąmonės. 
Jam atrodė, kad žemė sudre 
bėjo ir kelios figūros prabė
go Pro jį.

Staiga jis pajuto kažkeno 
delną, kuris švelniai palietė 
jo ranką. Aplink viešpatavo 
tyla. Jis nusidengė galvą. Sau 
lė liejo šviesą ant žemės ir 
jos spinduliai krito į tamsią 
kapo landą. Akmuo buvo nu 
ristas. Aplinkui gulėjo mie
ga kareiviai- Kažkokia šviesi 
moteriška figūra palietė del
nu jo ranką ir, palengdama 
prie jo pilna susirūpinimo vei 
dą, negarsiai paklausė, su aša 
romis balse:

— Ar tu nematei, kareivi, 
kur Jis nuėjo? 

dų į gatvę. Tas įvykis, gali
ma sakyti, dar negirdėto šiaip 
gaua turtingoje policijos kio 
nikoje. kaltininkė pasirodė 
viena moteris, gyvenusi mi 
nėtame bute, kuri staiga iš
ėjo iš proto.

7 vai. ryto staiga į gatvę 
iš trečio aukšto pradėjo lėk
ti Įvairūs baldai; viena sofa 
pataikė į gatvėje stovėjusį 
automobilį, kurį gerokai ap
lamdė. Laimei nebuvo žmo
nių aukų, nors tuojau atsira
do žingeiduolių minia. Atvy
kusi policija, suėmė pamišu
sią moterį, kurios dabar bus 
tiriamas sveikatos psichinis 
stovis.

ÉOFERIU UNIFORMOS

Santa Catarinos sostinėje 
valstijos susisiekimo poli
cija išleido patvarkymą, pa
gal kurį visi taksi šoferiai 
privalo nešioti nustatytą uni
formą, kurią dargi turi šva
riai užlaikyti. Bet šoferiams 
nepatiko policijos parėdymas. 
Girdėtis, kad São Paulo susi 
siekimo policija norinti įves
ti irgi šoferiams uniformas, 
nuo kurių šoferiai rengiasi 
gintis visomis jėgomis.

Banco do Estado
Aukščiausias São Paulo 

dangoraižis pastaivlas aukš
čiausioje miesto vietoje yra. 
Banco do Estado pastatas.

Daoar banko direktorija 
pradėjo leisti viešajai publi
kai kasdien nuo 16,30 vai. 
iki 18 vai. apsilaukvti aukš
tajame bokšte, iš kur mato
si nepaprastas, visą S. Paulį 
apimantis vaizdas.

Banco do Estado pastatas 
randasi ant Praça Antonio 
Prado aikštės.

Radio «Laisva Rusija»
Londone pradėjo veikti ra

dio stotis «Laisva Rusija», ku 
ri duoda savo pranešimus 
rusų kalba. Pradėdama savo 
pirmuosius siuntimus «Lais
vos Rusijos» kalbėtojas šau
kė rusų tautą sukilti prieš 
Stalino diktatūrą.

Vos penki metai praėjo 
nuo karo pabaigos, o jau An 
glijos sostinėje pradėjo veik 
ti atvirai antisovietinė stotis, 
kurios pranešimai bus pana
šūs, kaip kad vokiečių Var
šuvos arba suomių Finlandi- 
jos stoties buvusieji praneši
ltai karo metu.

VISAME PASAULYJE
Geriau Amerikos 

kalėjimas
Dabar JAV teisiamas ato

minių paslapčių šnipas Dė
viu Greenglas, kuris praneši 
nėdavo Sovietams karo me
tu, pareiškė savo teismo me 
tu, kad jam rusai siūlė ir su
darė sąlygas slaptai pabėgti 
iš Amerikos per Meksiką į 
Čekoslovakiją, tarpininkau
jant Meksikos rusų Ambasa
dos tarnautojams. Bet jis jau 
nebenorėjo patekti į “rojų’- 
ir sutiko geriau eiti į kalėji
mą Amerikoje negu kad va
žiuoti už geležinės uždangos.

Konferencija
Jau dvi savaites tęsiasi Pa 

ryžiuje 4 valstybių: JAV So 
vietų sąjungos, Anglijos ir 
Prancūzijos užsienių reikalų 
ministęrių padėjėjų konferen 
ei ja. kurios tikslas nustatyti 
darbų tvarką tų pačių val
stybių m nisieriu vėliau įvyk
stančiai konferencijai, kuri 
turėtų svarstyti, kaip pašaliu 
ti įtemptus santykius tarp di 
džiųjų valstybių.

Per dvi savaites nusiirau- 
kurias derybas, dar ^nepriei
to nei prie vieno darbų tvar 
kos punkto, kuriam būtų dilo 
tas bendras pritarimas. V aka 
rų valstybės neri svarstyti 
visus klausimus, kurie gręsia 
taikai, tuo tarpu rusai nori 
kalbėti tik apie Vodietijos 
neitralizavimą.

Tą rusų siekimą aiški: i pa. 
brėžė Grorniko, kalbėdamas 
12 ajame susirinkime, kur 
jis pareiškė, kad Vakarą Vo 
kietijos. apginklavimas suar
dytų taiką. Dabartiniu metu, 
kai vakarų valstybės rengia 
si Vokietiją įtraukti į Atlan 
to Pakto gynimosi sistemą, 
sovietų laikysena Paryžiuje 
yra laikoma kaipo pro pa gan 
dus manevras ardyti Vakarų 
planus, nedarant jokių Sovie 
tų politikos nuolaidų.

Parsija nacionalizavo mafia
Persijos parlamentas pri

ėmė nutarimą, pagal kurį 
yra nacionalizuojama anglų 
žibalo kompanija Anglo—Ira 
nian oil Company, kuri eks- 
ploruoja turtingus Persijos 
naftos šaltinius Ta kompani
ja betgi turi sutartį su Persi 

jus valdžia iki 1993 metų.
Anglijos vyriausybė kreipė 

si į Persijos vyriausybę, siú 
lydama derybas. Persų tauti
nio fronto partija, pravedusi 
anglų kompanijos nacionali
zavimo įstatymą, dabar kelta 
reikalavimus nacionalizuoti 
taip pat ir amerikiečių kitą 
kompaniją, kuri traukia naf
tą Bahreino saloje, kini rau
dasi Persų įlankoje.

Kadangi Persijok naftos šal 
tiniai yra labai turtingi ir iki 
šiol buvo anglų ir amerikie
čių kontrolėje, šie nacionali
zacijos nutarimai Vakaruose 
yra sekami su dideliu susirū 
pioimu, kad persų šaltiniai 
nepatektų į Sovietų įtaką’ k u 
rie visada reiškė pretenzijų 
į šiuos šaltinius.

ŠUMANO PLANAS

Kovo 19 d. Paryžiuje 6 Eu 
ropos valstvbės pasirašė va
dinamąjį Šumano planą.

Devyni mėnesiai ’kaip bu
vo vedamos derybos dėl šio 
plano tarp Prancūzijos, Vo
kietijos, Belgijoo, Olandijos 
ir Luksemburgo. Pagal šį'pla 
ną yra sujungiamos šių val
stybių geležies ir anglies ga 
myba Į vieną sąjungą, kurios 
priešaky stovės bendra virš- 
tautinė vadovybė.

Tą planą palaikė amerikie 
čiai, bet jį atmetė ir yra jam 
priešingi anglai.

«La Prensa»
Argentinoje dar vis tebesi

tęsia laikraščio «La Prensa» 
byla, kuriam uždarvti prez. 
Peronas imasi visų priemo
nių. Nesenai buvo specialiai 
sušauktas parlamentas, kur 
peronistų dauguma nubalsa
vo paskirti parlamentarinę 
tardvmo komisiją, kurios prie 
žiūroje galėtų laikraštis to
liau cirkuliuoti. ‘Tokiu būdu 
iki šiol buvęs nepriklausomas 
laikraštis patektų į tiesiogi
nę Perono kontrolę.

Daugelis pasaulio laikraš
čių protestuoja prieš šį Pero 
no diktatūros žygį.

— Jugoslavijos valdžia pra 
nešė, kad 47 bulgarai peržen 
gė Jugoslavijos sieną, pabėg 
darni į Jugoslaviją. Paskutinė 
mis d:enomis bulgarų pabėgo 
Bu skaičius išaugo iki .150 
asmenį].
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Bernardas Brazdžionis

Trimitas
Juodą vakarą, tamsų — girdžiu — 
kažkur gaudžia pabudęs trimitas, 
Kaip daina tarp sidabro žvaigždių, 
Kaip skambantis rytdienos rytas.

Ir matai — milijonai minių 
Nuo pečių meta rūsčiąja naktį, 
Jr tremtinių, vergų, kalinių 
Širdys ima gyvenimu plakti.

Juodą vakarą, tamsų — girdžiu — 
Gaudžia laisvės ir saulės trimitas, 
Kaip daina tarp sidabro žvaigždių, 
Bunda Lietuvai rytdienos rytas.

ŪEISJIROIPaK
— Lietuvių gimnazijon Diep 

holze. Vokietijoje, stoja ne
maža klaipėdiečių vaikų. Jie 
dabar sudaro beveik pusę vi 
sų mokinių.

— Edvardas Pašaitis, stu
dentas, pirmininkauja tarpiau 
tinei studentų sąjungai Vokie 
tijoje, ICESO. Vokietijoje šiuo 
metu dar studijuoja 3.5Oo stu 
dentų tremtinių.

— Didelis lietuvių bičiulis, 
latvių vyskupas Juozapas Ran 
cenas, kalbąs lietuviškai’ jau 
perėjo visas komisijas ir emi 
grnoja iš Vokietijos į Ameri
ką.

— Prelatas K. Šaulys, vie
nas iš 3 tremtyje esančių Va 
sario 16 d. paskelbto Lietu
vos Nepriklausomybės akto 
signatarų, gyvena Lugane, 
Šveicarijoje. 1949 metais pre 
lato kunigystės au sinei su
kakčiai paminėti, Amerikoj 

buvo išleista įdomi mono
grafija.

— A. Igoris pereitų metų 
gale Zueriche atidarė gastro 
nomijos prekių krautuvę ir 
skoningai įrengtą kavinę. Be 
to, jis dar šio miesto centre tu 
ri kepyklą. Jis yra žymiau
sias Šveicarijos lietuvių vers 
liniukas.

— Pereitais metais Danijos 
lietuviai, susirinkę Kopenha
goje, įsteigė PLB Danijos 
krašto komitetą. Bendruome
nes tikslus vaizdingai apibu 
dino p. Martynas Brakas. Da 
nijos Liet. Bend, centro adre 
sas: M. Brakas, Rosengaard- 
svej 7, Sorgenfri — Lyngby.

Romoje, sausio 13 d. spe
cialioj audencijoj pas šv. Tė 
vą lankėsi lietuvių šv. Metų 
komitetas ir Įteikė popiežiui 
adresą su dvasinių gėlių vai 
nikų.

— Rašytojui Fabijonui Ne- 

veravičiui, kuris dabar gyve 
na Anglijoje, sukako 50 m.

J..A. V.
— Žurnalistas Vilainis-Šid- 

lauskas, Čhicagoje atidarė 
knygyną, kur, be knygų, pa 
tarnaujama ir laikraščius už 
siprenumetuoti.

— Dailininkas K Žoroms- 
kis iš Bogotos, Kolumbijoje, 
atvyko į Chicagą. Kolumbi- 
bijoje jis išgyveno 9 mene 
sius, profesoriavo Javeriana 
universitete, kur dėstė pieši
mą ir tapybą Prieš tai jis 
trejus metus gyveno Madri
de, Ispanijoj. Dailininkas dau 
giau mėgsta tapybą aliejiniais 
dažais.

— Solistė Antanina Dam
brauskaitė. gyvenanti Chica- 
goje, ruošiasi eilei koncertų 
po lietuvių kolonijas. Vasa
rio 16 d. proga ji dainavo 
Čhicagoje, o po to Miami, 
Floridoje.

— Du lietuvių futbolo ko
mandos žaidėjai, Vvtaut is Ka 
lašinskas ir Albinas Gražys 
yra kviečiami į New Yorko 
futbolo rinktinę, kuri šiuo 
metu ruošiasi rungtynėms su 
Frankfurto Eintracht.

— Laisvoji Europa» radio 
siųstuvo lietuviškųjų translia 
cijų reikalams sudaromas ko 
mitetas iš 4 pagrindinių gru
pių JAV atstovų ir jau apta
riama jo programa.

— Algirdas Kačanauskas, 
jaunas, gabus muzikas ir chor 
vedys, žinomo lietuviu kom
pozitoriaus sūnus, atyyko iš 
tremties ir apsistojo Naujar- 
ke pas gimines. Tremtyje jis 
buvo «Sietyno» ansamblio va 
do vu.

Mirga Marga...
American Medicai Associa 

tion žiniomis, JAV yra dau
giausia gydytojų ir ten vie
nas gydytojas tenka 260 žmo 
nių. Kituose kraštuose vienas 
gydytojas tenka: D. Britani
joj — 870, Islandijoj — 890, 
Danijoj 950, Kanadoj ir N. Ze 
landijoj — po 970, Australi
joj, Švedijoj, Šveicarijoj. Is
panijoj, Norvegijoj ir Olandi 
joj — po 1.100. Luksembur- 
ge — 1.500, Čekoslovakijoj
— 3.300, Prancūzijoj — 1.400, 
Suomijoj — 2.200, P. Afrikoj
— 2.400, Egipte — 4.200, Ki
nijoj vienas gydytojas tenka 
net 25.000 gyventojų.

Danijoje labai mėgiamas 
futbolas. Krašte turinčiam 4 
milijonus gyventojų, yra 4.000 
futbolo klubų.

— Kodėl Dievas sutvėrė 
moterį paskutiniąją?

— Todėl, kad netrukdytų 
pasaulio tvėrimo darbų.

Kai antropologai Vengrijo
je išnasė senuose amžiuose 
ten palaidotos kažkokios įžy 
mybės mumiją ir negalėjo 
nustatyti kieno ji galėtų bū
ti, ir kaip ji pateko į Vengri 
ją, staiga iš Maskvos buvo 
gauta skubota telegrama, ku 
rioje Kremlius reikalavo: «Dė 
ti visas pastangas įrodyti, 
kad kad mūrija yra Čingis
chano, (Gengia Khano), toks 
atradimas žymiai prisidės 
prie Sovietų mokslo presti
žo».

Ir tikrai, nieko netrukus, 
Vengrijos antropologijos in
stitutas pasiuntė Kremliui pra 
nešimą, kad mumija tikrai 
yra Čingischano.

— Kaip jūs tai patyrėte?
— Kremlius patenkintas pa
klausė vengrų.

— Tai labai lengva. Mes 
bylą perdavėme slaptajai po 
licijai ir mumija pati prisi
pažino — buvo vengrų atsa
kymas.

Ralph Milliard, 18 metų, iš 
Shernburn, Minu, kirsdamas 
maišą per neatsargumą įki
šo ranką į mašiną. Per pus
valandį jis šaukėsi pagelbos. 
Netekęs vilties, jis šiaip taip 
kita ranka pasiekė kišenėj 
turimą peilį ir juo nupjovė 
per riešą ranką. Po ta dar 
pajėgė pareiti namo ir čia 
apalpo.

Nuvežus ligoninėn gydyto
jai turėjo pataisvti rankos 
amputaciją ir tuo būdu išgel 
bėjo jaunuolio gyvybę.

Iš 33 JAV prezidentų, 23 
buvo advokatai.

J. H. Fremlin, fizikos profe 
sorius J Birminghan universi
tete Anglijoj teigia, kad per 
20.000 metų atomo bombos 
negalės sunaikinti pasaulio, 
nors Amerika ir Rusija pa
švęstų visas savo protines 
jėgas ir išteklius tai destruk 
cijai.

Himalajų kalnai, patys aukš 
čiausi pasaulyje, geologų spė 
jimais po paskutinio žemes 
drebėjimo Indijoje, Assam 
srity, atrodo kiek paaukštėję. 
Žemės drebėjimo pasėkoje 
apylinkėje žemės klodai kiek 
nusilenkę žemyn, o aukščiau 
sias pasaulio kalnas per pas 
kutinį dešimtmetį paaugęs 
apie 77 metrus.

Ar upės dega? Savaime su 
prantama upės vanduo negali 
degti. Bet, pavyzdžiui, plačio 
sios Ohio upės srovė kai ka 
da būna užteršta aliejum ku 
ris dažnai užsidega ir ta upė 
liepsnoja šimtus mylių.

Leiskite man, tamsta vade, pasakyti sa- 
(31) vo nuomonę. Aš galima sakyt', Barkūnų 

dvarą pažįstu kaip savo kišenę, ir jau tu
riu sugalvojęs puolimo planą, — prabilo Mykoliu
kas kreipdamasis į Lūšį.

— Šakyk, Mykoliuk, ką tu turi sugalvojęs, 
— sutiko Lūšis.

Mykoliukas, paėmęs pagaliuką, greitai ant • 
žemės nubraižė dvaro trobesių išdėstymą, parką, 
sodą ir kelius. Po to jis smulkiai nupasakojo, kaip 
jis sugalvojęs puolimą..

— Gerai, turiu tau Mykoliukai pripažinti, kad 
ir pats Napoleonas, būdamas tavo vietoje, geriau 
nesugalvotų!... O jūs, vyrai, ką pasakysit? — pa
klausė Lūšis kreipdamasis į kitus.

Visi pažiūrėjo į Barkų vis dar tebestovintį 
prie medžio, laukdami jo nuomonės.

— Tamsta vade, leiskite man paimti 30 vy
rų, tuos kurie sutiks eiti kartu savo noru - tiek 
mūsų ir užteks, kad nepaspruktų nei vienas gy
vas enkavedistas, — pasakė Barkus prieidamas 
arčiau prie Lūšio

— Tuo atveju, Barkau, aš ne tik sutinku duo
ti trisdešimts vyrų, bet ir pats savo noru eisiu su 
jumis, — atsakė Lūšis pažiūrėjęs jam tiesiai i 
akis, ir dar pridėjo: — Aš manau, kad tarpe mū
sų brolių partizanų neatsirastų nei vieno, kuris 
atsisakytų eiti kartu su mumis.

— Apie tai netenka net ir minėti. Dabar turi
me smulkiai aptarti dar kartą Mykolinko patiektą 
puolimo planą ir pasiskirstyti pareigomis. at
siliepė vienas iš Jjūrio vadų.

Po valandos laiko Mykoliuko Barkūnų dvaro 
puolimo sumanymas buvo apsvarstytas dar kar
tą iki pat mažiausių smulkmenų, visų vienbalsiai 
priimtas, pasiskirstant pareigas puolimo uždavi
nį įvykdyti.
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Barkunų dvaro parkas buvo paskendęs nak- 
tieb tamsoje. Protarpiais prašniokščiantis rudens 
vėjas kratė medžių viršūnes ir barstė i varganą 
naktį čaižantį lietų. Dvaro rūmų miegamasis kam
barys buvo paskendęs prieblandoje.

Tiktai ant spintukės, stovinčios prie senoviš
kos lovos, minkštai, iš po žalio gaubto švietė, ma
ža, naktinė spinkselė.

Apraišiota galva, sndėjęs po sprandu rankas, 
ant lovos gulėjo NKVD kapitonas Kazarakis, ir 
užsimąstęs žiūrėjo į lubas, papuoštas šaudančiais 
iš lankų amūrais ir arabeskomis.

Jau praėjo beveik valanda, kai jis nusiren
gė iralsigulė, bet niekaip negalėjo užmigti. Ne tiek 
jį kankino apsvilintas veidas ir žaizda pakaušy
je, kiek jam nedavė ramybės viena ir ta pati 
įkyri, nenuvejama mintis:

— «Kas bus, kai apie visa kas atsitiko, su. 
žinos Šogamas?...

Vietoje įsivaizduojamii laurų už Lūšio sunai
kinimą, jo, laukė lėta mirtis Sibiro vergų darbuo
se arba mirtinas šūvis NKVD rūsiuose, nes Šoga
mas šiokiu ar tokiu būdu lieps jį vistiek sunai
kinti.

Tiesa, jam dar liko maža vilties kibirkštėlė 
atsigriebti - išsigelbėti iš mirties nagų Taip, pas
kutinė išeitis, tai mėginti dar kartą surasti Lūšį, 
sueiti su jo vadovaujamais partizanais į kontaktą, 
pradėti mūšį, šauktis paramos ir juos sunaikinti. 
Vistiek, jei jis. Kazarakis, dar nori gyvent!, jis 
turi tai padaryti betkokiu būdu, bet kokia kaina. 
Kitos išeities nėra. _

Tačiau, nežiūrint į visas jo dėtas pastangas, 
praėjusioji diena nedavė jokių pasekmių. Suimta
sis Barkaus brolis Algiukas, sesuo ir švogeris 
Rimtenis tardymo metu nepasakė nieko. Išvaryti 
po visą apylinkę vietos komunistai ir komjaunuo
liai parnešė žinių, kurios viena kitai prieštara

vo ir iš jų nieko tikra nustatyti jis negalėjo. O 
vienas iš pačių ištikimiausių ir gabiausių seklių, 
jaunius Vanka, žuvusio Fedkos brolis, visai ne
grįžo... — Kur jis galėtų dingti? — uždavė sau 
klausimą Kazarakis. — Turbūt, sugrįš ryt anksti. 
Gal jis parneš tikslesnių davinių .. — galvojo to
liau jis.

Pagaliau sieninis laikrodis «gegutė» greti
mam kambary pradėjo «kukuoti» dvyliktą valan
dą. Kazarakis pasijuto visai nusilpęs, jis apsiver
tė lovoje veidu į sieną, stengdamasis užmigti.

Tuo tarpu vaikščiojantis lauke sargybinis, 
su p-;kištu po pažaste automatu, sustojo ir pakė
lęs galvą pradėjo klausytis laikrodžio «gegutės» 
kukavimo, skaityoamas kelint valandą «išku
kuos»... — D.tr valanda liko kol mane pakeis, — 
pagalvojo sargybinis. Ir su paskutiniu «kuku» sar
gybinis dingo atbulas už medžio, dar greičiau ne
gu laikrodžio gegutė langelyje spyruoklės trau
kiama.

Po valandėlės vėl pasirodė sargybinis iš užu 
medžių. Jis dėvėjo tą pačią milinę, kepurę ir tą 
patį automatą laikė paruoštą šūviui.

Bet su sargybiniu buvo dar vienas, kuris 
priėjęs prie į stogą atremtų kopėčių pradėjo jo
mis greitai ir mikliai lipti aukštyn, o paskui din
go ant stogo esančiame lange.

Vyras, kuris įlindo per langelį atsidūrė rū
mų pastogėje. Jis buvo apsiavęs vien tik kojinė
mis. Išėmęs iš kišenės elektrinį žiburėlį jis žyb
telėjo tamsiai mėlyna šviesa pastogėn, priėjo prie 
laiptų, ir pažiūrėjęs per angą pradėjo leistis že
myn.

Stovinčiam iš koridoriaus pusės prie miega
mojo durį} sargybiniui - mongolui pasigirdo, kad 
kaž kas kitame koridoriaus gale sugirgždėjo.

Jis ištempęs ausis ėmė klausytis. Bet vėl vi
sur buvo glūdi, tyla. Net jam kažkaip pasidarė ne 
ramu, ir jis kaukšindamas batais nuėjo pažiūrėti, 
kas ten galėtų būti.

Vos tik mongolas spėjo susilyginti su niša, 
kurioje stovėjo laiptai, kaip kažkieno ranka grie
bė jį už gerklės ir tuo pačiu metu kitos rankos 
sugniaužta kumštis, lyg smėlio maišas, užkrito 
ant jo galvos. Be jokio garso ir triukšmo mongo
las, nespėjęs nei cyptelėti, išniro iŠ šio pasaulio 
vienos sekundės probėgoje. Tos pačios rankos 
palaikė mongolą iškeltą už gerklės ore, ir paso
dino jį ant grindų prie laiptų. (B. d.)

4



1951 m. Kovo 24 d.
■asKitaaaiaaiBBtiiBiiiKi*iiatui«ai:atitaaiBaaKaitiiaaBaitRtitaaaaiii ■■■■>■■«
aiiiaiaaiaBBiBaaaaaBBBaaaaBtaumaaaaBBaaiaaaaaaaaaMaBaaBBaaaaaaaiaiaigaaaamajaaaaaaBKiaiiaBaiiaaa

H ĖS

II MARTINS & ŠIMKUS II
BB KB
BB BB
EI aa

i CAR e CAFE do RCVC II
BB ' ' BB
SS - BB
BB. . . . ' aa

H 55 AVENIDA PAIS D “E B A R R O S , 55 ĮĮ
l: ' ŠŠ

M EK AN I KOS DIRBTUVE
Gaminami įvairiausių braižinių vitražai, 

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

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

išsimokėtinai.

JONAS VÁRNAUSKAS & FILHOS
Telefonas (recados) 3-0710

R u a 12 No 39 — Vila Z e 1 i n a
Avenida Zeiina N.o 714 — (fundos) 
Caixa Postal 4118 — São Paulo
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MADEIRAS DO BRASIL

Ar jau aplankei CASA SPRINDYS & CIA.
PRAÇA SÀO JOSÉ. 1 — S. PAULO — VILA ZELINA

IMPORTAÇÃO — EXPORTAÇÃO

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

Em Minas Gerais:

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

Kur galima gauti

vitrolų. Čia taip

pačių naujausių ir įvairiausių rūšių prekių 
Čia gali pirkti batų, skrybėlių, elektros 
gaminių, statybos medžiagos, ir visko, 
kas reikalinga Jums ir Jūsų namams. Čia 
pirksi pigiau ir geresnės rūšies prekę. 
Didelis pasirinkimas radijo aparatų, radijo 

pat yra radio laboratorija įrengta pagal nau
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jausius teknikos reikalavimus, vedama prityrusių specialistų, 
atlieka visus taisymo ir reformavimo darbus

Prie pat autobuso Nr. 93 sustojimo vietos.

APRENGIA VYRUS NUO GALVOS IKI KOJŲ

Batai, skrybėlės, marškiniai, kaklaraiščiai, kojinės, lietsargiai, 
l ai p pat batukai moterims ir vaikams.

Viskas geriausios rūšies, patvaru, gražu ir pigu.

TIESIAI VARTOTOJUI.

IE CC/HEKCIC DIE
MATELIONIJ LTDA.

FABRIKAS IR RAŠTINĖ:
Rua Javaés 719

São Paulo

ĮKURTA 1890 METAIS

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

d ižais ir pastele.

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

INDUJrtKIIA
CAIIjÇAIDOJ
KRAUTUVĖS:

Rua São Caetano, 526

Rua São Caetano, 510

VIENINTE IAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS

. L I N D O Y A

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINTOJAI
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ALIO! ALIO! Vila Anastacio!
CASA KAROLIS STUOKA

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

Jauni ir seni
Batus gaus visi

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

vaikams — fabriko kainomis. 
LIETUVIAMS NUOLAIDA!...

IIRMÀOjT CA IR IR I EIK I ltda.
Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, kurio 
puikų veikimą į 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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LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

Kovo mėn. 18 d., misijas užbaigiant, Vila Zelinos šventoriuje, prie misijų kryžiaus misjjonierius jėzuitas kun J. Bružikas sako São Paulo 
lietuviams pamokslą.

DŽIUGINANTIS REIŠ) 1NYS.

Paskutiniu metu pastebėta 
kad lietu v ai tėvai kreipia dau 
giau dėmesio j savo vaikų lie 
tuvių kalbos mokymą. Tai ro 
do kasdien didėjantis moki
nių skaičius lietuvių kalbos 
pamokose Net tie tėvai siun
čia savo vaikus, kurie tarpu 
savy namuose kalba nelietu 
viškai ir kurių vaikai nemo
ka nė žodžio lietuviškai.

Šeimos, kur p:rmmu tėvai 
kalbėdami su vaikais tevarto- 
jo tik kurią nors svetimą kai 
bą, dabar grįžta prie lietuvių 
kalbos.

Tai vis rodo kas kart didė
jantį lietuvių tautinį susipra
timą.

MOTERYSTĖS LUOMAN RUO

ŠI A SI.

Eduardas Peleckis su Vera 
Reszecki. Šliubas bus kovo 
mėn. 31 d. 18 vai. V. Zelinos 
bažnyčioje.

Juozas Žalandauskas su El
vira Bazilievski. Sumainys žie 
dus gegužės 5 d. 17 vai. Vi
la Zelinos bažnyčioje.

— Kovo mėn. 10 d. Máta- 
razzo ligoninėje po operaci
jos mirė Konstantinas Matelio 
nis. Laidojimo reikalais ir iš
laidomis pasirūpino velionies 
giminaitis Juozas Matelionis. 
Velionis paliko nuliūdusią dūk 
terį ir žmoną. Palaidotas Arą 
ęa kapuose.

MARIJA POLMANIENĖ, gyv 
Oldenburg (Oldb), Lager Sand 
platz, Alemanha (Vokietija) 
paieško Antaną Česioni, sún. 
Motiejaus, emigravusį į Bra
ziliją iš Kauno 1925 metai? ir 
gyvenusį São Paulyje.

Žinantieji Čcsionio adresą 
maloniai prašomi pranešti p. 
Polmanienei į Vokietiją, arba 
painformuoti Lietuvos pasiun 
tinybę Rio de Janeire.

— Juozas Lukoševičius, gy 
venantis ruaReno, 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.

ĮSPŪDINGAS MISIJŲ UŽBAI
GIMAS.

Penkias savaites São Paulo 
lietuvių kolonijoj įvairiuose 
priemiesčiuose trukusios nrsi- 
jos, \ erbų sekmadienį buvo 
įspūdingai užbaigtos, São Pau
lo lietuvių centre, Vila Žoli
noje.

7 vai. ryto Vila Zelinoj lie
tuvių bažnyčia, kaip per di
džiausias šventes buvo pilna 
žmonių susirinkusių ir iš to
limesnių apylinkių Mišių me
tu buvo šeimų Komunija, 'rė
vai ir vaikai kartu ėjo prie 
šv. Komunijos. Mišių mėtų mi 
sijonierius jėzuitas kun. J. Bru 
žikas pasakė ugningą api-' tė 
vų ir vaikų pareigas, pamoks
lą. Po mišių buvo atnaujinti 
krikšto įžadai ir suteikti at
laidai.

Per sumą, žmonių buvo pil 
na ir bažnyčia ir šventorius, 
nes daug iš kiti) priemiesčių 
atvyko į misijų užbaigimą. 
Po sumos paskutinis jaudinan
tis misijonieriaus pamokslas 
ir procesija prie misijų kry 
žiaus šventoriuje, kuris prieš 
porą metų buvo pastatytas 
pirmųjų lietuviški} misijų at
minčiai.

Čia misijonierius, misijų kry 
žiaus akivaizdoje kviečia vi
sus esančius užmiršti nesusi
pratimus užgaviraus ir sugra
žinti į šeimas ramybę ir mei 
lę. Baigiant Bendruomenės 
choras gieda «Kryžiau medi», 
o susirinkusieji bučiuoja kry
žių. Šių metų Gavėnios misi
jos buvo dvasinio atsinaujimo 
metas. Į misijas visuose prie
miesčiuose lietuviai katalikai 
tiek moterys, tiek vyrai gau
siai lankėsi ir ėjo prie šv. 
Sakramentų. Visus žavėjo ir 
įtikino psichologiški, šių die
nų žmogui pritaikinti pamoks 
lai.

Misijų metų buvo sutvarky
ta apie 15 moterysčių.

Laikas ir kitos aplinkybės 
neleido visuose gausiau lie
tuviais apgyventuose priemies 
čiuose pravesti misijų. Misijo
nierius, kuris 19 d. kovo išvy
ko į Montevideo, pasižadėjo 
į São Paulo sugrįžti liepos 
mėn. ir vesti misijas ten, kur 
jų nebuvo, pirmoj eilėj Bom 
Retiro lietuviams.

— Į Bendruomenės choro 
vakarą pakvietimų galima gau 

ti pas choristus ir V. Tijūnė
lio restorane, Largo São José 
V. Zelina, čia pat galima už
sisakyti ir staleliai.

jipciptaj ;
UNIÃO VASCO DA GAMA X 

E. C SAO JOSÉ.
Kovo mėn. 18 d. E. C. São 

Josė susitiko su Mokos União 
Vasco da Gama. Antrųjų ko
mandų lošimas baigėsi 2 : 1 
zeliniečių naudai.

Pirmųjų — komandų svečių 
naudai 2 : 1.

Lošimo iniciatyva beveik 
visą laiką buvo svečių rauko 
se. Ypač dažnai prasiveržda
vo kairysis sparnas ir suda
rydavo rimtų pavojų zelinie
čių vartams. Nežiūrint svečių 
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ę- PRINCEZA
AėVrĘ N'l D A L.V ÀR O- R A M O S , 116 0 SAO PAULO

(Prie pask. sustojimo vietos autobuso 33 Quarta parada)

Savininkas VIL A ID A J IP 'O 'C II D J f
Įvairaus didumo padidinti portretai — spalvuoti! Foto ant porcelano, antkapiams. 

Meniškos, gražios foto nuotraukos! Greitas ir sąžiningas darbas!
Lietuviams pigiausios kainos!
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JAU IŠ ANKSTO RUOŠKITĖS Į BENDRUOMENĖS CHORO

IIW N C IE IRTĄ-V A IR AIRĄ 
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 Grkestras
Pakvietimus jau iš anksto įsigykite, taip pat rezervuokite sau ir staliukus, 

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

geresnės kombinacijos, pirmą 
jį įvartį įkirto zeliniečiai —- 
Algirdas Juškėnas, pabaudos 
smūgį, pro sudarytą mokiečių 
apsaugos linija, pasiųsdamas 
j dešinį vartų kampą.

Svečių abudu įvarčiai buvo 
įmušti pripuolamai. Pirmasis 
vartininko Mingo buvo sugau 
tas, bet jam kritus žemėn ka 
muolys išslydo iš rankų ir įsi 
rito į vartus.

Antram įvarčiui panaudojo 
momentą, kada gynime buvo 
likęs tik vienas bekas, kuris 
priešo linijos lengvai buvo 
apeitas ir be sunkumų prives 
tas prie vartų kamuolys pa
siųstas į tinklą.

Iš S. José pirmos komandos 
be priekaišto lošė vartininkas 
Mingo, kuris kelis kartus tik

&

rai pavojingus kirčius atlaikė. 
Gynime J. Krumzlys drąsiai 
ir sumaniai likviduodavo prie 
šo puolimus. Petras Puras, 
kaip visuomet, taip ir šiuo 
kartu buvo nepakeičiamas 
centro alfas. Linijoj sukurda
vo pavojingu momentų P. Ma- 
tuzonis, A. Juškėnas, Pr. Di
lys, Baia.

Silpnesnės vietos buvo kai
rysis bekas, kraštiniai alfai.

Turint dėmesyje Vasco da 
Gama aukštos klasės lošimą, 
zeliniečiai palyginamai laikė
si stipriai. Individualiai São 
José komanda turi labai ge
rai valdančių futbolą. Tik rei 
kia daugiau treniruotis ir po 
kiek laiko São José piluoj 
formoj, galįs mėginti savo jė 
gas su bet kokia komanda.
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