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Dvasios Pergalė
Lietuvių išeivija Brazilijoje, nuo imigracijos pradžios 

iki antrojo pasaulinio karo, pergyveno labai skurdžius įsi 
kūrimo metus. Vargas ir gyvenimo sunkumai prispaudė 
prie žemės ne vieną gerą sielą.

Atėjo antrasis pasaulinis karas, ir Tėvynė neteko 
laisvės ir nepriklausomybės. Lietuvoje prasidėjo tautos 
persekiojimas, ir kruviniausias kančių kelias visoje lietu
vių istorijoje.

Čia, Brazilijoje, joks tironas nepasikėsino naikinti 
bei skriausti lietuvių tautos, jos į laisvą,,} vakarų pasaulį 
išsikėlusių vaikų. Bet nepaisant tos laisvės ir saugumo, 
lietuvių giminei ir čia teko nukęsti skaudi ir žalinga skriau 
da. Tą nuoskaudą mums padarė ne svetimieji, o savi, tau
tos išgamos ir savanaudžiai pareigūnai be pareigos jausmo.

Išgamų darbas buvo nukreiptas sukelti visuomenės 
neapykantą prieš visa, kas lietuvius rišo prie jų religijos, 
kuri savo šventas š i knis yra giliai įleidusi į kiekvieno do
ro lietuvio sielą. Tikyba lietuviui — tai jo sielos akių 
šviesa, kuriomis jis mato dieviškąsias žmogaus širdies 
vertvbes.

Dalis lietuviškų pusinteligenčių, išperėti “žiežirbinin- 
kų” ir “aušrininkų”, kuriems viščiuko plunksneles raudo
nai nudažė marksizmo ir komunizmo dažalai, atvykę į 
Braz liją įsikinkė į bolševizmo vežimą ir pristeigė raudo
nųjų organizacijų, žvejojančių lietuvius darbininkus j rau
donąjį bučių. Tokis bučius buvo marksistinė organizacija 
“Rytas”, kelis kartus vėliau pakeitusi savo dangstom jį 
pavadinimu, ir kaiknrios “tarybinės” ceiulos, organizuo 
tos jau trumpai po karo pabaigos. Ten buvo lietuviams 
skiepijama neapykanta senoms, katalikiškoms tautos tra
dicijoms, ir kalamas į širdį tikėjimas, kad raudonoji, bar
bariškųjų kacapų diktatūra, pirmiausia sutryps visas nors 
ir švenčiausias dvasios vertybes, ir ant jų griuvėsių pas
tatys viso pasaulio dirbantiesiems naują “rojų”. Niekas 
tikrai negalėjo net pažadėti, kada to “rojaus” statyba pra
sidės, bet griovimo darbas buvo pradėtas ir atkakliai tę
siamas... Iš tėvų paveldėtųjų tradicijų niekinimas ir šir
dies nuodijimas buvo varomas iš metų į metus.

Antrą skaudžiausią smūgį lietuvio širdžiai, tuo metu 
kada Lietuvą apsėmė raudonasis tvanas, Brazilijoje mums 
smogė asmenys, pastatyti ginti tautinę gyvybę ir šviesti 
lietuvių vaikus. Po Lietuvos valstybės okupacijos, lietu
viai mokytojai São Paulyje metė darbą mokyklose, ir iš 
žudomos Tėvynės palikimo, pareikalavo sau asmeninių 
kompensacijų, neva pasiremdami Brazilijoje veikiančiais 
darbo įstatymais. Nesant kas jiems galėtų tokias kompen- 
sacijts sumokėti, (o «tarybų valdžia» nesusiprato algų 
jiems prisiųsti), musų švietėjų kolektyvas su «ramia» nors 
ir begėdiška sąžine pardavė brangiausius lietuviškos mo
kyklos rūmus São Paulyje.

Žiaurus likimas lėmė, kad švietėjais į Braziliją atvyk
tų savanaudžių kolektyvas kuris su tautos turtu drįso pa
sielgti taip, kaip anie romėnų kareiviai su Nukryžiuotojo 
kruvinu rūbu — sudraskė ir pasidalino.,. O laimės tos da
lybos neatnešė nei aniems Romos, nei šitiems musų be- 
širdžiams samdiniams. Nuoskauda, žaizda ir dėmė pasili
ko amžinai!

Raudonasis vėžys, savųjų neva pareigūnų beatodai- 
rus gobšumas’ papiktino protą ir sugėlė širdis nevienam 
tautiečiui. Tų nelaimingų pereitojo karo metų laiku, lie
tuviai São Paulyje buvo palikti savo likimui, be mokyklų, 
be spaudos, be švietėjų. Štai, kiek verta kairiapročių lais
vintoji! peršamoji kultūra, be religijos, be atsakomybės 
pareigingumo, ir kiek verti asmens išsiauklėję pagal tą 
palaidą mokslą. Jų parodytas pavyzdys įtikiną!

O tuo laiku, kada mokyklos ir klasių suolai buvo iš
parduoti, ir nutilo lietuvių kalbos pamokos apleisto
se mokyklose, lietuviškas žodis nenutilo tik vienoje, vie
nintelėje lietuvių vietovėje — o toji vieta buvo ir yra 
lietuvių katalikų bažnyčia Vila Zelinoje.

L’etuvių tauta yra ištikima Romos Bažnyčiai ir toji 
Bažnyčia nepalieka tos tautos vaikų nelaimėje. Tos uolos 
ant kurios stovi musų pačių šventovė, neapsėmė raudo
nasis tvanas, nors taškėsi ir puolė ją daug kartų. Ši šven
tovė išsaugojo sutemų metais lietuvišką maldos ir gies
mės žodį, gražų chorą ir lietuviškus pamokslus. Ji gynė 
geruosius, gražiausius lietuvių papročius ir dorovę, laukė 
ir visuomet tikėjo, jog dvasia nugalės, ir lietuviškoje sie
loje dar prasidės atgimimo šventė.

Ir toji atgimimo šventė atėjo. São Paulo lietuviai sa
vo elgesiu patvirtino tą dvasios pergalę, musų tautos šir
dy. Galima drąsiai tvirtinti, jog pereitais 1950 (Šventaisiais 
Metais) Brazilijos lietuviai grįžo į pilnutinį tautiškumą, ir 
išsivaduoja nuo raudonojo apsvaigimo.

Aplink Vila Zelinos lietuviškąją šventovę, susitelkė 
negausios bet pasišventusios tautai pajėgos, ir įkūrė, štai,

KORĖJOS KARAS
UNO kariuomenės daliniai 

jau užėmė visą pietų Korė
jų, ir jau dabar ateina pirmo 
sios žinios, kad amerikiečių 
ir visų kitų sąjungininkų gin 
kluotųjų pajėgų priešakinės 
žvalgybos ir patrulių dahs 
įvairiose vietose peržengė 
skiriamąją sieną nuo komu
nistinės Korėjos. •

Iki šiol komunistai niekur 
neparodė jokio rimtesnio pa 
sipriešinimo, bet yra spėja
ma, kad kiniečiai esą beren
gtą naują didelę kontraofen 
zyvą. Tam tikslui yra kon
centruojamos 4 kiniečių ka
riuomenės, kurios randasi 
70 km. į šiaurę nuo pietų Ko 
rėjos sienos. Komunistų pu
sėje taipgi pasirodė žymiai 
didesnis karo lėktuvų skai
čius. Tuo tarpu sąjungininkų 
karo laivynas vis dar lebe- 
bombarduoja pusiasalio rytų 
pakraštį ir svarbiausią Won- 
sano uostą.

Pastarąją savaitę pasklido 
pasaulio spaudoje nemaža 
pranešimų, kur yra kalbaųpa 
vėl apie būdus, kaip šis ka
ras galįs būti užbaigtas. Gal 
viena iš priežasčių kilti šioms 
kalboms kaip tik bus buvusi 
pasKutinioji gen. Mac Arthu 
ro kalba, kurią jis pasakė 
šio mėn. 24 d. padaręs vėl 
naują fronto apžiūrėjimą. Sa 
vo kalboje gen. Mac Auku
ras pareiškė, kad jis esąs pa

sirengęs tartis su komunistų 
kiniečių kariuomenės vadu, 
kad nutrauktų karo fveiks- 
mus. Šiokiu būdu galėtų būti 
sutartos paliaubos, ir palen
gvintos UNO pastangos už
baigti Korėjos karą be nerei 
kalingo didesnio kraujo pra
liejimo. Tą paliaubų pasiūly 
mą gen. Mac Arthur padarė 
ta pat proga betgi ž u rd ai iš
taros dar pranešdamas, kad 
jis įsakęs 8 osibs armijos va 
dui peržengti 38 paralelę, ka 
da tik bus patogu. Po to ge
nerolas perspėjo, kad jeigu 
UNO pakeistų savo sprendi
mą apriboti karą tik Korėjos 
žemėje, bet leistų išplėsti 
karo operacijas taipgi ir ki
niečių terinorijoje, Kinijos 
mil'tarinis sužlugimas būtų 
neišvengiamas.

Politiniai stebėtojai tvirtina, 
kad iš Mac Arthur kalbos ga 
Įima padaryti dvi išvadas: 
arba Korėjos karo pabaiga, 
arba tęsimas karo toliau, bet 
šiuo kartu išplečiant, karo ope 
racijas į pačią Kiniją, ypač 
Mandžiuriją. Sąryšy su visa 
tuo yra pranešama iš Londo 
no diplomatinių sluoksnių, 
kad UNO svarbiausios valsty 
bės, kurios dalyvauja kare 
pries komunistinę Korėją, 
rengiančios deklaraciją, kur 
kiniečiai bus kviečiami per
traukti karą, nurodant kad 
UNO kariuomenė yra pakan

kamai pajėgi neutralizuoti vi 
sas komunistų pastangas už
imti visą Korėją.

Viskas priklauso nuo to, 
kiek Mao Tse Tung ir kinie
čiai bus linkę priimti tokias 
paliaubas. Antra vertus neži 
nia, kokius įsakymus bus ga 
vę iš Maskvos, kuri esmėje 
yra atsakinga už visus Korė 
jos karo įvykius kaipo tiesio 
ginė šių įvykių rengėja, nors 
save oficialiai laikydama ne
utralia.

Kokią taktiką paims komu 
nistai, paaiškės artimiausioje 
ateityje, kadangi karo opera 
cijos nėra pertrauktos ir jos 
tęsiamos į šiaurės Korėją, 
nelaukiant komunistų atsaky 
mo. Galima betgi ’sakyti, kad 
tuo tarpu dar nesimato jokių 
ženklų, kurie rodytų kinieč'ų 
komunistų geros valios žen
klus. nežiūrint baisių nuosto
lių ir žmonių aukų, kurių pa 
tyrė vadinamieji «kiniečių sa 
vąnoriai», kurie buvo pasiųs 
ti į Korėją.

Kovo mėn. 26 d. Sovietų 
telegramų agentūra Tass pra 
neša iš Kinijos, jog kiniečių 
liaudies vyriausybė apspren
dė savo svarbiausius penkis 
uždavinius. Be kito ko, tarp 
tų svarbiausių uždavinių, ku 
rie čia šiuo metu gali būti 
įdomus, figūruoja «amerikie
čių išvyjimas iš Korėjos». To 
kie pasisakymai mažai duo
da vitties, kad kinija pakeis
tų savo politiką ypač prieš 
Sovietų valią, o šiuo atveju 
Korėjos karo dar didesnis 
suliepsnojimas darosi vis di
desnė galimybė.

šitą «Musų Lietuvą», pasiryžusios ginti lietuvių tautos gy
vybingumą. Tauta turi išlikti gyva bet kur pasauylyje, su 
savo kalba, su savo Dievu ir su savo viltimis į tautos ne
marumą. Juk ne šmirti, bet geriau gyventi išvykome į lais
vąjį Dievo pasaulį!

Mes žinome, jog ėjome jūsų lietuviškos širdies trokš
tamais keliais, jog kovojame už išlikimą kaipo tauta sve
čiuose kraštuose. Nuolat kalbėjome ir kalbėsime apie jū
sų gyvąsias viltis, apie Tėvynės laisvę ir apie gražųjį 
lietuviškąjį žmogų, pilnutinį savo asmenybėje, su kalba, 
daina, papročiais, su sava religija, giesmėmis ir apeigo
mis, ir su visiška drąsi tokiu pasirodyti viešumoje, ko
kiais buvo jo tėvai ir tėvų tėvai... Jeigu kokie nors nu- 
blokeliai ir tvirtinti}, jog mūsų šalis esanti «Tarybų Lie
tuva», — netikėkite! Mūsų gimtinė yra Lietuva Tėvynė! 
Jeigu kas perrašydamas dabarties kovotojų žadinančias 
tautą kalbas, vadintų jas kalbomis... «prie lietuvybės ka
po»... Netikėkite! Tai mūsų duobkasių krankliai. Sodinki
me ąžuolą prie savo namų, ir tikėkime ilgu mūsų tautos 
amžiumi.

Didžiosios tautinės šventės proga, per Lietuvos ne
priklausomybės minėjimą 16 Vasario, šiais metais São 
Paulyje ir Rio de Janeire salėse netilpo žmonės. São Pau
lyje per misijas, kurias vedė tėvas kun. J. Bružikas, Vila 
Zelinos bažnyčioje ir apylinkėse visiems nepakako vie
tos. Per Velykas, Didįjį Penktadienį ir iki Prisikėlimo, ly
giai kaip senojoje Tėvynėje šalvenančia naktį, minios 
lankėsi bažnyčioje, nebetilpdamos net šventoriuje. Žmo
nės vėl laiko garbe aplankyti savo bažnyčią. Tauta tiki 
į savo Tėvynės prsisikėlimą, ir Kristaus prisikėlimo šven
čių metu tai pabrėžia.

Įverkę dienų vargus, lietuviai vėl grįžta prie didžių 
dvasios vertybių ir pradeda branginti tėvų tradicijas. O 
tai rodo, kad raudonligės šiltinė jau praėjo.

Augame ir gausėjame. Kiekviena šeima auklėja nau
ją atžalyną. Ir kada prireikė auklėjimui tvirtos atramos, 
lietuviškoji išeivija, pasižvalgius! ir šen ir ten, pamatė, 
jog grynojo stiprybės vandens Šaltinis sruvena iš po tau
tinio ir religinio susipratimo uolos!

Visų šių faktų ir įvykių akyvaizdoje, galime pasi
džiaugti dvasios pergale, ir pamėgimu tų didžiųjų verty
bių, kurios gyvenime jokiais turtais nenuperkamos. Tokia 
buvo lietuvių tauta, ir mes tokiais turime būti!

MASKVA
«nacionalizavo»

Amerikos laivus...
Praėjusio karo metu JAV 

paskolino Sovietų Sąjungai 
670 įvairių karo laivų pagal 
vadinamą nuomos ir pasko
los įstatymą. Nuo pat karo 
pabaigos .Amerikos vyriausy 
bė daro pastangų atgauti iš 
rusų paskelbtuosius laivus, 
bet vis rusai išsisukinėdavo, 
nukeldami klausimą tolimes- 
nėn ateitim Paskutiniais mė
nesiais amerikiečiai aštriai 
prispyrė rusus dėl laivų su
grąžinimo. Į amerikiečių rei
kalavimus Sovietai atsakė 
oficialia nota, kur pareiškė, 
kad Sovietų vvriausybė «nu 
tarė negrąžinti» kalbamųjų 
laivų, kadangi amerikiečiai 
neišpildę savo nažado juos 
parduoti, o be to, kad tie lai 
vai bendrai nesą Amerikai 
reikalingi

Toks atviras ir tiesioginis 
atsisakymas mokėti savo sko 
las be savo akiplėšiškumo 
dargi aiškiai rodo, kaip ger
bia Sovietų S-ga savo tarp
tautines prievoles.

Kaip nuo savo piliečių vis 
ką nacionalizavo, taip prade 
da «nacionalizuoti» ir nuo 
svetimų valstybių.

L i et 11 vos n aętoua line 
M.Mažvydo biblioteka
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Pavergtoje Lietuvoje
Nauji Trėmimai Lietuvoje

Berlin (BAIK)- Nuo praeitų 
metų lapkričio 30 dienos. Šiau 
lių ir Klaipėdos ” sričių” 39- 
se rajonuose įvestas ’’išimties 
stovis”.

MGB ir kiti «saugumo» or 
ganai ir kompartijos padali
niai gavo ypatingas teises, ne
va tiksiu apsisaugoti nuo «kol- 
ūkiųsabotavimoir pažeidimo». 
Formaliai imant, LKP/b CK 
gavo V K P/ b įgaliojimus lap
kričio 18 d posėdy Vilniuje. 
Po to, «Sovietskaja Litva», 
«Tiesa», ir Vilniaus radiofo
nas pradėjo sistemingą agita
ciją prieš «buožių ir kitų 
«sabotuotojų» veiklą. Greta 
garsinamos veiklos ėmė veik
ti partijos sekretu rialas. Nuo 
š. m. sausio 1 d., Lietuvos 
KP/b rajonų sekretariatuose 
sudarytos «valytojų» komisi
jos.
Tuoj oo to komisaro Variako- 
jo Kolūkių Statybos Įstaiga 
pradėjo skubiai surašinėti gy
venamuosius ir ūkio pastatus 
kolūkiuose ir kitur kurie pir
moje eilėje turėsią būti nu
griauti prieš gegužės 1 d. ir 
sujungti j «gigantus» arba 
«agrogorodus»., kokie jau nuo 
pernai rudens kuriami Ukrai
noje ir Baltgudioje.

— Sovietų Rusijos penk
mečio planui įvykdyti turės 
dideles aukas .sudėti ir Lietu 
vos žmonės. Oficialiais ir po 
grindžio ryšiais surinkti davi 
niai sako, kad agitacija ei 11 
šūkiu: — daugiau duonos ir 
daugiau darbo rankų.

Lietuvos kompartijos 8 je 
konferencijoje, kuri įvyk") 
Vilniuje 1950 m lapkričio 17 
-19 d. jos vyriausias lietuviš
kas šefas Sniečkus ir jo mas 
koliški viršininkai Moskovin 
ir Kapralov aiškiai pasakė, 
kad iš Lietuvos reikės paim
ti daug darbo jėgiį naujame 
penkmečio plane numatytiems 
Volgos ir Turkmėnijos kana
lams kasti, o pačioje Lietu
voje reikės pertvarkyti kol
chozus pagal Chruščovo in
strukciją.

Komunistai buvo įspėti, 
kad toms operacijoms pra 
vesti reikės ir politinių ope
racijų, kas paprastai reiškia 
areštai ir trėmimai «savano
riškam» darbui j «giminingas 
respublikas».

— Volgos ir Turkmėnijos 
kanalus manoma padaryti per 
7 metus ir darbams pravesti 
Lietuva turės duoti kelis šim 
tus darbo brigadų. Taigi Lie
tuvos žmonės turės "savano
riškai” vykti į Turkmėnijos 
dykumas, vadinamas "bado 
stepės”, ir į Rytų Rusiją. Nu
matoma, kad bent 100.000 
Lietuvos jaunų vyrų ir mote 
rų turės atsisveikinti su savo 
kraštu.

— Kitas skleidžiamas Lie
tuvoje šūkis yra — daugiau 
duonos! ■— Tai reiškia mažų 
kolchozų sujungimas i dide
lius. Planas tam darbui Įvyk 
dyti yra išdėstytas garsioje 
Chruščovo instrukcijoje. Juo 
siekiama ne daugiau duonos 
žmonėms, bet daugiau grūdų 
valstybės sandėliams, nes di
delius kolchozus lengviau pri 
žiūrėti ir visas grūdus iš jų 
atimti.

Lietuvos tautinis ūkis bus 
sugriautas iki pamatu ir pa 
tys pamatai — lietuviškos so 
dybos — bus sunaikinti. Vien 
kiemiai ir kaimai pranyks, 
visi gyvenamieji ir ūkio tro
besiai bus sugriauti ir nuo 
1951 m. liepos i d. bus pra

prieš liepos 1 d. numatoma 
sujungti 800 kolūkių Klaipėdos 
ir Šiaulių «oblastyse». Dviejų 
metų eigoje turį būti apjungti 
du trečdaliai Lietuvos kolūkių. 
Vilniaus oblastis numatoma 
«sugigantinti» ligi š m. liepos 
mėnesio. Vienkart, nepaisant 
vykdomų reformų ir su tuo 
susijusių nuostolių, Maskvos 
«gosplanas» reikalauja, kad 
Lietuva nuo 1952 m duotų 
30% daugiau grūdų nei 1950 
metais.

Iš viso, atrodo, kad senoj: 
kolchozų rūšis naikinama ir 
visi paverčiami į milžiniškus 
«sovchozus» nelyginamai mais 
to fabrikus, pilnai mechani
zuotus, ir su «darbininkų sto
vyklomis», vietoje gvvenamų 
butų.

Be to, nuo gruodžio mėn. 
Lietuvoje pradėjo vis daž
niau reikštis «Osoboje Sovies 
čanije» komisijos prie visų 
rajoninių MVD skyrių. Jų tiks 
las bus parūpinti 100.000 dar
bininkų - kalinių, reikalingų 
naujam Stalino penkmečio 
planui, ir Volgos bei Turkme 
nijos kanalams statyti. Sau
sio 15 d. jau suimti 7.000 as
menų, vasario mėn. išvežami 
20.000.

dėto® statyti milžiniškos sto
vyklos, kuriose kiekvieno 
kolchozo baudžiauninko 'šei
ma gaus po kampą kokiame 
daržinės pobūdžio dideliame 
name. Tokios stovyklos ja i 
pradėtos statyti Baltgudijoje 
ir Ukrainoje ir vadinamos - 
agrogradais.

Maskvos “Gosplanas” jau 
atsiuntė į Lietuvą savo įga
liotinį Aleksejų Petrovą, ku
rio įstaiga yra Vilniuje ir va 
dinasi “valstybės planas”. 
Lietuviai ją vadina naikini
mo planas. Jos uždavinys yra 
išnaudoti Lietuvos ūkį ir dar 
bo jėgą Sovietu ūkiškam ir 
kariškam potencija Lili padi
dinti. Jai tuos uždavinius įvyk 
dyti padeda maskolių valdo
ma Lietuvos kampartija, Agit 
propas, MVD ir MGB pries
paudos organai.

ELTA PRANEŠA

Į pasiteiravimus, ar VLJKui 
yra žinoma naujai steigiama 
organizacija «Lietuvos rezis
tencijos santarvė» (LRS), ar 
ji yra kuriama VLIK ui prita
riant, ir kas ją kuria, ELTA 
yra įpareigota paaiškinti:

2. Taip, apie «Lietuvos re
zistencijos santarvę» VLIKas 
turi žinių. Bet jos steigėjai 
dėl tos organizacijos nėra 
nei tarusi su VLIKu, nei jo 
informavę.

2. LRS steigėjų tarpe yra 
daugelis tų pačių asmenų, ku 
rie anksčiau buvo organiza
vę VLAK ir BDPS delega
tu ra s.

3. Bet kurią skyrium varo 
mą ir nesuderintą veiklą Lie 
tuvos laisvinimo srityje - tai 
gi ir “Lietuvos rezistencijos 
santarvės” • tenka laikyti Lie 
tuvos reikalui nepageidauja
mų jėgų skaldymu.

— Prof. K. Pakšto pastan
gomis PiRsburghe įsteigtas 
Vidurio Europos Federacijos 
Klubas, kurio antrame susi
rinkime dalyvavo lietuvių, es 
tų, ukrainiečių, slovakų, ven
grų atstovai. Ruošiamas klu
bo statutas. Klubo valdybai 
vadovauja jo steigėjas.

MŪSŲ LIETUVA

Lietuviai Pasaulyje...
Gabrijada

Sausio 3-4 dienomis trijose 
Montevideo dienraščiuose pa 
sirodė atsišaukimas į viso pa 
šaulio lietuvius, paprašytas 
«M. Gintauto, kovojančios 
Lietuvos provizorinio prezi
dento egzilyje». Netrukus 
«Nervio» laikraštyje Nr. 31 
išspausdintas Lietuvos pasiun 
tinybės paaiškinimas, kas yra 
M. Gintautas ir jo atstovas P. 
Šacikauskas. Ir čia paaiškė
ja, kad p. atstovas už savo 
įgaliotoją p. Gabrį ir aisišau 
kimus jo vardu komplikuoja. 
Tikriau, plagijuoja. Tik šiuo 
kartu nuplagijavo ne Vera- 
zą, kai[) anksčiau, bet Finau 
di, ‘Italijos prezidento, atsi
šaukimą į viso pasaulio ita
lus, vietoj italų įstatydamas 
lietuvius. Kas tiko preziden
tui, kodėl turi netikti «provi
zoriniam prezidentui».

Kada šitas p. Šacikausko 
plagiatas buvo išvilktas viešu 
mon. jis griebėsi naujos ak
cijos. Išsiuntinėjo redakci
joms ir radio stotims šapiro
grafuotus raštus, kuriuose ai 
škina, kad Lietuvos pasiunti
nybė es nti fašistinė ^diktatū
rinė, jos žmonės esą naciai 
fašistą’, jie atstovaują «nu
versto kraujuoto diktatoriaus 
Antano Smetonos vyriausy
bei». Prie šio rašto pridėjo 
dar ir nuorašus įgaiiojimo, 
pasirašyto Tautino ir Gintau
to, iš 1949 1. 29. adresuoto 
Urugvajaus prezidentui. Tuo 
dar nesitenkindamas, redak
cijoms, kurios ji buvo palie
tosios. išsiuntinėjo grąsinan- 
čius laiškus.

Kas buvo ir yra šacikaus- 
kas, buvo minėta spaudoje. 
Bet kad j;s eina išdavikiškais 
keliais ir kenkia Lietuvai bei 
lietuviams, kaltas pirmoj ei
lėj tas, kuris pasirinko kaip 
tik tokį įrankį tenkinti savo 
liguistom ambicijom, priden
gtum skambiu «kovojančios 
Lietuvos provizorinio prezi- 
oento egzilvje» vardu.

ELTA

LIETUVOS VAIZDŲ 
ALBUMAS

Fotografas - menininkas 
Vytautas Augustinas yra atsi 
vežęs iš Lietuvos šiomis są
lygomis neįkainuojamą turtą 
— didelį Lietuvos vaizdų rin 
kinį. Lietuvos gamta, Lietu
vos naujieji pastatai, liaudies 
kūrinių nuotraukos, Lietuvos 
istorinių įvykių vaizdai ir 
grynai meniniai V. Augusti
no etiudai, — štai to rinkinio 
temos.

Dabar V. Augustinas sura
do patriotą lietuviu kultūros 
rėmėją, kuris apsiėmė išleis 
ti žymesniuosius jo pagamin 
tus vaizdus, Didelio formato 
albume tilps anie 100 rinkti
nių vaizdų. Albumą ža-’ama 
išspausdinti gerame popiery- 
je ir gražiais viršeliais.

Tai bus vertingas ir labai 
reikalingas leidinys. Albu
mas tiks ir kiekvienam lietu 
vi u i, kuris nenori savo gimti 
nės pamiršti ir bus tinkama 
dovana, svetimtaučiams dova 
noti, jei kas nors iš mūsų 
norės juos supažindinti su 
Lietuvos grožiu.

Laisvės Nbbilizacips Vajus
Amerikos Lietuvių Taryba 

vykdydama Laisvės Mobiliza 
cijos Vajų, siekia:

1. Lietuvos laisvinimo dar
bams sukelti 100.000 dol

2. Įgyvendinti idėją, kad, 
pastovioms pajamoms Lietu
vos laisvinimo akcijai patik
rinti, visi sąmoningi tautie
čiai apsidėtų nuolatiniais re

guliariais mokesčiais.
3. Dar labiau išplėsti Ame 

rikos Lietuvių Tarybos veik
lą visame krašte, organizuo
jant ALT skyrius, kur jų dar 
nėra, ir įtraukiant į darbą 
daugiau draugijų ir paskirų 
asmenų.

i. Kiek galima plačiau pa
skleisti Lietuvos laisvės idė
ją amerikiečių visuomenėje 
per spaudą, asmeniniais kon 
taktais ir kitais galimais bū
dais, gauti valdžios žmonių 
ir įtakingų asmenų paramą 
Lietuvai.

VAIKAI ŠAUKIASI 
PAGELBOS

Tremtyje Stp. Vykintas 
rašo:

«Nesenai teko aplankyti 
Kempteno vaikų džiovininkų 
sanatoriją. Joje gydosi 11 lie 
tuviukų. Jų amžius nuo 12 
metų — 5 berniukai, 1 mer
gaitė, nuo 3-5 m. — 2 ber
niukai, 4 mergaitės, nuo 6-14 
m. — 1 berniukas, 1 mergai
tė. Jie yra labai apleisti ap
rangos atžvilgiu. Jiems stin
ga batukų, kambarinių šliu
rių, kojinių, rūbų. Be abejo, 
suaugusiems reikia knygelių 
ir «Eglutės». O kaip jie džiaug 
tusi saldumynų gavę. Todėl 
visų geros širdies lietuvių 
dėmesį tenukreipia šis adre
sas: Mr. Ing. Ringys (13b) 
Kempten, Children DP sana
torium, Alemanha.

Tikimės, kad ir Brazilijoje 
atsiras geraširdžių ir kilnios 
dvasios lietuvių, kurie parems 
mūsų ligonius vaikučius, varg 
stančius tremtyje.

— «Dainavos» ansamblis, 
gražiai reiškęsis Vokietijoje 
ir dabar atsidūręs Chicagoje 
š. m. sausio 27 d. turėjo pir
mą koncertą su dideliu pasi
sekimu. Čikaga dar nėra tu
rėjusi tokio gausaus ir stip
raus choro. Chorui diriguoja 
muz. St. Sodeika. Ansam
blio valdybos pirm, yra Al. 
Dztrvonas, jam vadovavęs 
dar Vokietijoje.

— Lietuvių inžinierių Ame 
rikoje yra keli šimtai. Dau
gumas jų dirba savo specia- 

-lybės darbą - kaip inžinie
riai. Bet kita jų dalis yra pro 
fesoriai Amerikos universite 
tuose. Profesoriauja: prof. J. 
Čiurlys, prof. Kolupaila., prof. 
Gabrys, prof. Mačiūnas, inž. 
Labanauskas, inž. Jurskis, 
inž. Damušis ir kt.

— A. Landsbergeris para
šė novelę «Chesnut Hair» ku 
rią išspausdino didelis Ame- 
rikos'žurnalas Voice. A- Lands 
Bergeris yra nesenai atvykęs 
iš Europos.

— Broklyno-Bostono lietu
vių šachmatininkų rungtynės 
numatomos surengti šių me
tų kovo mėnesį Tai bus pir
mos tarnmie^tinės lietuvių 
šachmatininkij rungtynės Ame 
rikoje.

— Ray Ragelis, Northwes
tern universiteto studentas 
yra vienas geriausių krepši
ninku Big Ten, kurį sudarė 
10 vidurvakariniu valstybių 
universitetų krepšinių rinkti
nės, tarpe geriausių krepši
ninkų Ragelio vardas stovi 
pirmose vietose.

— Sausio mėn. 14 d. Pūčio 
svetainėje įvyko Čikagoje ir 
jos apylinkėse gyvenančių 
lietuvių futbolninkų bei fut
bolo mėgėjų susirinkimas, ku 
riame dalyvavo virš 20 šios
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šakos sportininkų. Susirinku 
šieji, išklau.-ę vieno iš futbo 
listų organizatoriaus - E. Ven 
giausko pranešimo, vienbal
siai nutarė įsteigti bendrą 
Čikagos lietuvių futbolo vie
nuolikę. į kurią įsijungs visų 
3 čia veikiančių sporto klu
bų futbolistaf.

Lėšų sukėlimui yra nutar
ta suruošti sportininkų vaka
rą, iš kurio gautos pajamos 
bus skiriamos futbolo koman 
dos iždam Taip pat nutarta 
kreiptis ir į lietuvius biznie
rius bei šiaip sportu besido
minčią visuomenę, kuri rei
kia tikėtis futbolistus gausiai 
parems.

Įsisteigusios futbolo koman 
dos, kurią susirinkimas nuta
rė pavadinti «Lituanicos» var 
du valdybą sudaro: Vengiaus 
kas, Kriaučiūnas, Baltramo- 
naitis, Numgaudas ir Edv. Šu 
laitis.

Naujoji Zelandija
Į N. Zelandiją atvyko dar 

29 lietuviai. Maždaug prieš 
16 mėnosių atvyko į Naująją 
Zelandiją pirmasis DP tran
sport s’ atgabenęs ir 179 lie 
tuvius-tremtinius Dabartiniu 
metu ten pribuvo ir antrasis 
laivas su 1000 tremtinių, jų 
tarpe 29 lietuviai.

Naujojoje Zelandijoje sau
jelė išsklaidytų lietuvių orga 
n zuojasi į bendruomenę Ten 
veikia N. Zelandijos Lietuvių 
D ja, kurios pirmininku yra 
agr. dr A Butkus.

Venezuela
J. Baranauskas iš Valenci- 

jos, kaip jis pasakoja, stebuk 
lingu būdu išliko gyyas. Pil
nu cemento pakrautu sunk
vežimiu, kurį vairavo vieti
nis šoferis, stabdžiams suge
dus, nuvažiauo į pakriaušę. 
Sunkvežis kelis kartus vertė 
si, bet jis su šoferiu nežinia 
kaip per duris buvo išmesti 
ir nei kiek nesusižeidė.

— L. Šulcas La Conception 
miestelvje dirba Shell ben
drovėj kaipo garo katilų spe 
cialistas. Jo sūnus lanku val
stybinį universitetą, dvi duk
terys šiemet baigia gailestin 
gųjų seserų aukštąją mokyk 
lą, o kitos dvi - dar pradžios 
mokykloje.

EUlROIPA
A. Galkus gyvena Olandi

joje ir rūpinasi ten negausiu 
musų tautiečių organizavimo 
reikalais.

— Vyt. Jodeika, lietuvis 
jaunuolis, sėkmingai eina 
mokslus vienoje jėzuitų kole 
gijoje Vokietijoje.

— Šveicarijos T B valdyba 
išleido savo informacinį biu- 
letinį «Šveicarijos lietuvių ži 
nios». redaguojamą Dr. A. 
Geručio.

— Žiniomis iš Romos, vysk. 
V. Podolskis Pontifikalinės 
Aukštųjų mokyklų kongrega
cijos pakviestas Romos lietu 
vių šv. Kazimiero kalegijos 
rektorium.

Prel. L. Ttilabo perima ko
legijos vicedirektoriaus pa
reigas.

Vysk. Podolskis kovo 9 d. 
galutinai išvyksti iš Vokieti
jos į Romą perimti savo nau 
jųjų pareigų.
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Visame Pasaulyje
EISENHOWERIO BIOGRAFI

JA KOMUNISTIŠKAI
Gen. Dwight Eisenhoweris 

yra paskirtas visų Atlanto 
paktui priklausančių valsty
bių bendros kariuomenės vy 
riausias vadas, tas pats Ei
senhoweris, kuris komanda
vo amerikiečių kariuomenei, 
kuri užėmė Afriką ir įvykdė 
Europos invaziją, užėmė Pran 
cūziją ir sutriuškiūo vokiečių 
vakarų frontą. Tais laikais 
Paryžiaus komunistų laikraš
tis «L’Humanite», kai Eisenh
oweris įžengė į amerikiečių 
išvaduotą Paryžių, jį pasvei
kino šiais žodžiais: «Įžymu
sis pergalės kalvis».

Dabar kai Eisenhoweris lan 
kėši Paryžiuje savo naujų pa 
reigų reikalais, komunistai 
iškabino milžiniškus plakatus, 
kur Eisenhoweris buvo liepia 
mas grįžti į Ameriką ir vadi 
namas «pergalės uzurpato
rius ir vokiečių generolas».

Vienas prancūzų komunis
tų žurnalas ta proga parašė 
Eisenohowerio biografiją, ku 
rią verta pasiskaityti, kadan 
gi gerai pavaizduoja, kaip 
komunistai rašo istoriją. Tai
gi minėtas žurnalas šitaip 
nušviečia Eisenhowerio gyve 
nimą.

«Eisenhoweris yra tipiškas 
generolas biurokratas, turi 
instingtyvią pagarbą, kaip 
kiekvienas amerikonas, visa 
tam, kas yra karališka. Visa 
da mini Dievo vardą savo 
įsakymuose, yra savo elge
siuose saugojamas «Ameri
kos padorumo ligos». Kaipo 
karys savo gyvenime Eisen
howeris yra buvęs tris kar
tus sužeistas ir keturis kar
tus pašautas. Visi sužeidimai 
ir šūviai pataikė į kojas, ir 
būtent: viena kartą dar vai
kas būdamas žaisdamas fut
bolą įspyrė į akmenį, o kitą 
kartą gerai nepataikė į beei
nanti traukinį. Šūviai buvo 
paleisti Italijoje Casertoje, 
karo metu, kai į generolo 
kambarį Įsibrovė didelė pelė».

Čia ir baigiasi Eisenhowe 
rio biografija. Komunistinis 
žurnalas užmiršo be dauge
lio kitų dalykų tik vieną smul 
kmeną, kâip tik už tos pelės 
mirtį, Sovietų S-gos vyriau
sybė tais pačiais metais apdo 
vanojo gen. Eisenhowerí au
kščiausiu sovietų "Pergalės” 
ordenu, kuris papuoštas brili 
jantais ir rubinais ir kurio 
medžiagos vertė siekia — 
100.000 dolerių.

Perono Bomba
Šio mėn. 24 d Argentinos 

prezidentas Peronas pranešė 
sensacingą žinią, jog Argen 
tina jau turinti taipgi atomi
nę bombą.

Kalbėdamas Casa Rosada 
rūmuose Peronas pareiškė, 
kad š. m. vasario 16 d. ato
minės energijos fabrikuose 
Huemel saloje, buvo įvykdy
tas atominės energijos naliuo 
savimo bandymas, technikos 
koutroliojamuose sąlygose. 
Atominės energijos atpalaida 
vimas esąs įvykdytas nauju 
būdu, užsienyje nežinomu, 
kuris yra daug pigesnis, ir 
kuriems nereikalingas urani- 
jus 235, kuriam pagaminti, 
kaip žinia, yra reikalingi mil 
žiniški įrengimai. Išradimo 
darbams vadovavo austrų fi
zikas Richteris; kuris ten pa 
darė platesnį pranešimą Tas 
Perono paskelbimas buvo su 
tiktas su dideliu skepticizmu 
įvairių kraštu mokslininku, 
kur labai abejojama tokio iš
radimo galimybe. Yra spėja
ma. kad šis teatrališkas pra
nešimas yra taikomas su 

tikslu duoti gerų naujienų už 
sieniui, kur taip daug nema
lonumų sudarė «La Prensos» 
nuotykis, u be to šis įvykis 
rišasi su ateinančiais Argen
tinoj rinkimais.

Rusų ginklávimasis
Sovietų karo biudžetas sie

kia 24 bilijonus dolerių, bet 
į šią sumą neįeina 15 milijo
nų vergų darbas, kurie dirba 
gyvendami lageriuose. Biu
džeto suma sudaro apie 20% 
visų valstybės pajamų.

Vienas rusas kareivis gau
na per mėnesį 7 dolerius, 
kai tuo tarpu amerikietis ka
reivis gauna 75 dolerius. Tuos 
pranešimus padarė Amerikos 
radijas «Voice of America».

«La Prensa»
Į Urugvajų atvyko «La 

Prensa» direktorius Gainza 
Pez, prieš kurį Argentinos 
įstaigos yra išdavusios arešto 
įsakymą.

Laikraštis jau du mėnesiai 
kaip ^uždarytas, ir dabar par 
lamentas paskyrė komisiją, 
kuri turi perimti šį laikraštį 
į valdžios rankas.

Konferencija
Šią savaitę buvo Vašingto

ne atidaryta 4 o ji Amerikos 
valstybių konferencija. Toje 
konferencijoje dalyvauja 21 
Amerikos valstybė.

Įžanginę atidarymo kalbą 
pasakė Amerikos preziden
tas Trumanas, kuriam atsakė 
Brazilijos užsienių reikalų 
ministeris João Neves da Fan 
toura Prez. Trumanas pareiš 
kė, kad ^Amerikos valstybės 
susirinko pasitarti, įkaip pa
naudoti bendrą jėgą kovoje 
už laisvę visame pasaulyje. 
Ta kova turinti būti veda
ma dėl išlaisvinimo taipgi 
visų tautų, kurios yra Krem
liaus pavergtos. Brazilijos už. 
sienių reikalų ministeris pa
lygino sovietų pavojų su na
cinės Vokietijos pavojumi.

Abiejų kalbose Sovietų Są 
jungos vyriausybė buvo ap
kaltinta, jog stato pasaulio 
taiką į pavojų savo kitų tau
tų užvaidymo nepasotinamu 
noru.

Trys komisijos vykdys kon 
ferencijos darbus: politinio ir 
militarinio bendradarbiavimo, 
vidaus saugumo ir ekonomi
nė komisija.

Amerika, kaip iš preziden
to Trumano kalbos spėjama 
yra pasiryžusi apginkluoti 
Pietų Ameriką ir turi norą 
užmegsti tamprius ryšius tarp 
vyriausių Amerikos valstybių 
kariuomenių štabų.

Vykstančioje Vašingtone 
konferencijoje buvo įneštas 
svarstymui projektas, kad 
kiekviena respublika paruoš
tų ir apginkluotų kariuome
nės dalinių, kurie bet kuriuo 
momentu galėtų stoti ginti 
vakarų žemyno, arba paremti 
UNO nutarimus ginklu.

Tam pasiūlymui pritaria 
visi atstovai, išskiriant Argen 
tinos. Argentina yra priešin
ga tokios kariuomenės, kuri 
paklustų UNO, organizavimui. Išradėjas yra jugoslavas, • saidai

Perono atstovas pareiškė, 
kad Argentinos ginkluotos 
pajėgos buvo suorganizuotos 
savo apsigynimui ir niekam 
daugiau.

Argentinos nepalankų nu
sistatymą konferencijos at
žvilgiu rodo ir tas faktas, kad 
Buenos Aires mieste leidžia 
komunistams /ruošti demon
stracijas nukreiptas prieš Va 
šingtono konferenciją.
f Argentina ir praeito karo 
metu išsiskyrė iš bendros P. 
Amerikos politikos. Ji nieku 
neprisidėjo kovoje prieš hit- 
lerizmą, tik ieškojo sau pel
no.^Būsimo karo metu irgi 
atrodo tos pat politikos no
rėtų laikytis. Argentiniečiai 
nori naudotis visų kitų krau
jo ir gyvybės kaina iškovota 
laisve.

Jeigu visi kiti kraštai kris 
tų į komunizmo nagus, Argen 
tinos neišgelbės jokia kariuo

BRAZILUOS ŽINIOS
Sausra

Sausra tebesilaiko Brazili
jos šiaurinėse valstybėse. Ne 
maža sausros paliestų gyven 
tojų, išsigandę bado, aplei
džia savo sodybas ir leidžiasi 
į nežinomą kelią ieškoti ge
resnių gyvenimo sąlygų.

Ceara valstybėje Campos 
Sales mieste, 700 tokių emi
grantų kreipėsi į miesto pre
fektą prašydami pagelbos,jie 
pradėjo grąsinįi išplėšti mies 
to krautuves ir valdžios įstai 
gas. Panašus Įvykis pasikar
tojo Patos mieste Pa raiboje, 
kur 400 išalkusių keliautojų 
užpuolė ir išplėšė vietos tur 
gų. Policija vos sulaikė nuo 
miesto Krautuvių išplėšimi».

CEMENTAS
Iš Rio pranešama, kad fe

deralinė valdžia rengianti pla 
ną. pagal kurį bus koutroliuo 
jamas cemento paskirstymas 
visose Brazilijos valstybėse.

Truiiwai
Pasaulio gyventojų skai

čius, sulig statistikos davi 
niais, per paskutinius 30 me
tų padidėjo 544 milijonais. Vi 
sp pasaulio gyventojų skai
čius dabar siekia du bilijonus 
ir 378 milijonus. Sulig konti
nentus gyventojai skirstomi: 
P. ir šiąnrės Amerikoje — 
321 milijonas. Europoje — 
593 mil. Afrikoje — 198 mil. 
Azijoje — 1254 mil. Okeani
joj ■— 12 milijonų.

Gyventojų tankumas viena 
me kvadratiniame kilometre: 
Amerikoje imant ir Kanadą 
- 8 gyv. Azijoje - nuo 47 iki 
10c gyv. Europoje, išskiriant 
Sovietų Rusiją, vienam kvad 
ratiniam km. tenka nuo 22 
iki 28 gyventojų

— Dabar Chicagoje gyve
nantis gydytojas dr. Estavão 
Durovic atrado vaistus prieš 
vėžio ligą, vadinamus «kre- 
biozen». Tie vaistai greitu lai 
ku bus pradėti gaminti pla
čiu mastu, kad būtų visiems 
prieinami.

menė ar diktatoriai.
Prezidentui Peronui linku

siam į diktatūrą negali pa
tikti Vašingtono konferencija 
kur susirinkę tariasi demo
kratiškų kraštų atstovai, ir 
kur nepalankiai yra sutinka
mas Argentinos žygiavimas 
diktatūros Jlink.

NEVYKSTA 
KOLEKTYVIZACIA

Iš Budapešto Vengrijoje 
laikraščiai praneša, kad ven
grų komunistų vyriausybė pa 
dariusi daug nuolaidų ūkiniu 
karas. Jau metai kaip pradė
tas žemės ūkio kolchozini- 
mas yra sustabdomas, ir ūki 
ninkams vėl leidžiama lais
vai parduoti savo gaminius. 
Pagal kolchozinę sistemą ūki 
ninkai viską turi atiduoti į 
valstybės aruodą už kainą, 
kurią valdžia nustato.

Ta priemonė ypač bus taiko 
ma iš užsienio įsivežtam ce
mentui.

GELEŽIS
São Paulo industrijai trūks 

ta geležies ir plieno; Didžiau 
sias fabrikas plieno ir gele
žies gamybos yra Volta Re
donda. Bet ji visų pareikala
vimų nespėja patenkinti.

Vien São Paulo fabrikai su 
vartoja 50% visos Volta Ro- 
donda gamybos. Artimoje atef 
tyje numatoma žymiai padi
dinti Volta Rodonda produk
ciją.

CUKRUS
São Paulo estade yra trū

kumas cukraus. Bet jo per
teklius yra šiauriniuose estą 
dose. Visas sunkumas — trū
kumas transporto priemonių.

Kad nepritrūktų cukraus 
vyriausybė yra nusistačiusi 
panaudoti net lėktuvus.

Vienas žymiausių Indijos 
fakirų, Rao, kuris 72 valan
das išbūna užkastas žemėje, 

—----------------------------- —_— tūkstantinei miniai stebint,
Neadelhi mieste, parodė žmo 
gaus valios jėgą. Jis prarijo 
tuziną patefono adatų, nusi
plovė rankas aside, ir išgėrė 
cinko kalio mišinio. Jokio 
ženklo jo kūne nepaliko šie

47 metų amžiaus. Savo išradi 
mo niekam 'neišdavė, bet jų 
nuorašą padėjo bankan, kad 
po jo mirties vaistų gamybą 
galėtų tęsti jo brolis.

Viena šios paslapties prie
žasčių yra, kad receptas ne 
patektų į komunistų rankas, 
prieš kuriuos išradėjas karo 
metu yra kariavęs, priklausy 
damas Mikolaičiko partiza
nams.

Amerikoje 70% šeimų turi 
nuosavą automobilį.

— Anglija į Persijos įlanką 
pasiuntė karo laivų, kurių 
tikslas apginti Anglijos inte 
re«us ir turtą Persijoje.

— Į Braganęos miestą at
plaukė maža valtis su pen
kiais asmenimis. Du iš jų yra 
estai ir trys lietuviai, pabė
gę nuo komunistų.

Dar nėra gauti tų atplauko 
šiųjų vardai ir pavardės. Bra 
zilijos valdžia pasiuntė spe
cialų delegatą išaiškinti rei
kalui.

Mirga Marga...
Visi karaliai siunčia dova

nas Irano šachui ir jo nau
jajai žmonai, — neatsilieka 
ir Stalinas.

Ir jis tiems karališkiems 
jaunavedžiams pasiuntė dova 
nu. ir dar kokių dovanų!

Šachui — stalą, papuoštą 
juodais deimantais, o jo žmo 
nai — 150.000 dolerių ^vertės 
kailinius.

Miela ir malonu — visų dar 
bo žmonių tėvas ir išnaudo
jamo proletariato užtarėjas, 
nori draugauti ir dovanomis 
prisilaižyti prie iurtais perte 
kusio Irano valdovo.

Tai tau ir darbo žmonių 
vadas...

Prie Vokietijos zoninės šie 
nos stovi sargyboj amerikie
tis ir sovietų kareivis. Ameri 
kietis pasižiūri į laikrodį ir 
sako:

-- Dar 15 minučių ir mane 
pakeis, ačiū Dievui!

Raudonarmietis bako:
— Dar 15 minučių ir mane 

pakeis, ačiū Stalinui!
Amerikietis nustebęs sako:
— Tai keista šitaip sakyti. 

Ką tamstą sakytum, jei Stali
nas numirtų?

— Ačiū Dievui! — atsakė 
ruselis.

Berlyne tarp kitų yra paša 
kojaraas šitoks anekdotas:

Vienas berlynietis sutikęs 
kitą klausia:

— Jei dabar kiltų karas, ke 
no pusėj, rusų ar amerikonų 
tu kariautum?

— Žinoma rusų, nes aš no 
riu būti karo belaisvėj Ame
rikoje, o ne Sibire.

Škotijoje berniukas nukri
to į traktoriaus traukiamą 
rišamą mašiną. Laimingai — 
jis iškrito visiškai nesužalo
tas, surištas į avižų pėdą.

pavojingi nuodai.

Viena neištekėjusi veikėja 
nenorėdama, kad jos metus 
kas žinotų, savo -'gimtadienio 
proga pasiuntė sveikinimus 
savo pažįstamiems, prašyda
ma jos nesveikinti 55 metų 
sukakties proga.

Viename maskių baliuje Vo 
kiotijoje už geriausią maskę 
premija laimėjo 79 metų bo
butė, kuri buvo apsirengusi 
futbolistu

Naujų metų naktį prancūzė 
Leve! pagimdė dvynukus, ku 
rie turi labai skirtingas gi
mimo datas: vienas gimė 1950 
m. gruodžio 31 d. 23.55 vai. 
o antras 8 minutėm vėliau - 
1951 metais sausio |mèn. 1 d.
0.03 vai.
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Vienožinskio

LIETUVA

Vilkas ir siuvėjas

Kur Prapuolė Tas Kelelis?
Kur prapuolė tas kelelis, 
Kur pro kryžių ėjo 
Kur paliko ta seselė, 
Kuri man mylėjo?

Jau tas kelias užutvertas, 
Daržas padarytas, 
Ir ašarų daug išgerta, • 
Sesuo išvaryta...

Eisiu, eisiu — tuos nameliuos, 
Kur ana gyveno — 
Pažiūrėsiu, be berasiu 
Jos brolį, nors vieną

O gal gyvą dar be rasi u, 
Seną motinėlę,
Ku; i norint kiek patiešys; 
Pasakys dukrele.

fr nuėjau per laukelius,
Pro žalias gireles, 
Dūsaudamas, vaitodamas, 
Liedams ašarėles...

Oi nelaimė, ką aš matau?
Širdį ver, kaip ylai 
Numylėto.? mano vietoj 
Gyvena barzdyla.

Nebėr jos brolio nê vieno, 
Visi išvaryti, 
Ir senutei motinėlei, 
Vartai uždaryti...

Oi, motute motinėle, 
Kur tavo dukrelė?
Gal kukuoja kur Samaroj 
Kaipo gegužėlė.

Ėjo siuvėjas per mišką ir 
susitiko alkaną vilką. Vilkas 
jam tarė:

— Dabar gulk, aš tave su
ėsiu!

Oi, Dievuliau, kad galėčiau 
Kaip paukščiai skraidyti, 
Lėkčiau per dienas nakteles 
Meilės aplankyti.

Siuvėjas pradėjo atsipraši
nėti ir įkalbinėti, kad jis į 
vilko pilvą nepareisiąs. Vil
kas liepe paimti matą ir pa
matuoti, ar pareis, ar ne.

Siuvėjas išsiėmė matą ir 
ėmė matuoti. Beraatuodamas 
kapt ir nutvėrė vilką už uo
degos. Apsivyniojo apie ran
ką, išsitraukė iš užančio pro 
są ir ėmė duoti juo vilkui 
per nugarą, per šonus ir kur 
tik pakliuvo. Vilkas kaukė, 
staugė, šokinėjo, bet niekaip 
ištrūkti negalėjo. Matydamas, 
kad šitaip gali ir galas tuoj 
prisieiti, pradėjo vilkas pra
šytis siuvėjo, sakydamas.

— Palauk, susimildamas, 
nebebaik manęs mušti; jeigu 
tau mano uodega reikalinga, 
tai pasiimk sau ją, o mane 
paleisk gyvą, aš tau nieko 
nebedarysiu!...

Siuvėjas pasiėmė žirkles, 
čekšt nukirpo vilkui uodegą 
ir paleido jį.

Vilkas nubėgo į girią, bai
siai sustaugė ir sušaukė vil
kų tarybą. Subėgo vilkų dide 
lė daugybė. Šitas vilkas biz
nis apsakė, kaip jį siuvėjas 
apjuokė, primušė ir uodegą 
nupjovė. Visi vilkai sutarė 
vienu balsu bėgti, pavyti siu
vėją ir sudraskyti. Pasileido 
visi bėgti paskui jį.

Pajuto siuvėjas, kad atūžia 
pulkas vilkų kaip debesis, ir 

mato, kad nebėr kas daryti, 
tuojau greituoju įlipo į eglę. 
Subėgo vilkai pas eglę ir ta
rias, kaip reikia nuimti siu
vėjas nuo eglės. Vienas vil
kas ir sako:

— Palauk, mes jį nubosi
me; Stok tu, beuodegi, į apa 
cią, o mes vėl sulipsiu? ant 
viens kito ir pasieksim

Siuvėjas, tą išgirdęs, labai

Lietuvoje yra paprotys Didįjį Šeštadienį 
marginti kiaušinius - margučius. Švenčių 
metu susiėję vaikai bando, kieno margu

tis bus stipresnis, nesuduš.

1951 m. kovo 31 d.

persigando ir matydamas, 
kaip vilkai lipa ant viens ki 
to ir jau visiškai nebetoli, tuoj 
pagriebs jį už kojų, suriko:

-- Nu, lipkit, lipkit! Kam 
teks tai teks, o jau šitam be
uodegiu! tai teks!...

Beuodegis, kaip tik išgirdo, 
tuoj šoko iš apačios, ir visi 
vilkai nuburbėjo žemėn. Per 
pusę vilkų užsimušė, o kiti į 
girią išbėgiojo.

Siuvėjas nulipo nuo eglės 
ir laimingai nuėjo savo ke
liu.

Sunkios, ąžuolinės durys be bildesio atsi- 
(32) darė, ir per jas į miegamąjį ant gabi pirš 

tų, tyliai įslinko, žalsvoje prieblandoje į 
milžiną panašus vyras. Jis, lygiai taip pat tyliai 
uždaręs paskui save duris, priėjo prie lovos, ant 
kurios jau beveik užmigęs gulėjo enkavedistas.

— Kazarakis! — pusbalsiai pašaukė vardu en 
kavedistą ties lova stovintis vyras.

Pastarasis, pusiau sapne išgirdęs šaukiant jį 
vardu, pakėlęs galvą nuo pagalvių pažiūrėjo į ties 
lova stovintį vyrą, o paskui dar vis nesusivokda
mas kas yra. greitai apsivertęs atsisėdo ant lovos.

— Kazarakis! — vis tuo pačiu tyliu ir nieko 
gero nežadančiu dusliu balsu, antrą kart pašaukė 
jį ties lova stovintis vyras.

Enkavedistas patrynė delnu akis. Jam atro
dė kad jis sapnuoja... Staiga jis išsiblaivėjo ir su
prato, kad priešais jį ne sapne, bet tikrovėje sto
vi žmogus su pistoletu rankoje, kurio vamzdį jis 
matė prieš pat savo nosį. Ir jis pažino šį vyrą...

— B»! .. Ba.. ark! -- išsiveržė iš enkavedisto 
gerklės, bet jis nespėjo užbaigti žodžio, nes vy
ras griebęs jį už gerklės kaip šliužą iškėlė vie
nu mostu iš lovos pastatė priešais save ant grindų.

— Taip!... Barkus!... draugas Kazarakis, tik
rai esu aš... nelauktas susitikimas, ką? —- vis lai
kydamas už gerklės prakošė tasai pro dantis.

— Ką su manimi nori padaryti? — paklausė 
Kazarakis išverstomis akimis žiūrėdamas į Barkų.

— Visų pirma, jei tu mėginsi nors cypteli, 
aš tave pasmaugsiu kaip gyvatę, — pasakė’ Bar
kus, spustelėdamas pirštais Kazarakio gerklę.

— Pasigailėjimo... — vos pagaudamas orą 
prašnypštė Kazarakis. — Padarysiu ką- liepsi, tik 
paleisk gyvą, nesmauk...

Barkus vis laikydamas už sprando enkave

distą, liepė jam apsivilkti kelnes, palaidinę ir ap
siauti batus. Kada visatai buvo padaryta, jis pri
ėjo prie lango ir elektrinio žiburėlio tamsiai mė
lyna šviesa davė Mykoliūkui stovinčiam lauke, 
vietoje dingusio sargybinio, ženklą,

Mykoliukas pamatęs sutartihį ženklą supra
to, kad viskas vyksta pagal iš anksto numatytą 
planą. Žiburėlio mėlynos spalvos ženklą paste
bėjo ir Lūšis, netoliese laukiantis su vyrais įvy
kių eigos.

Dabar liko įvykdyti kita plano dalis, kurioje 
jau turėjo netrukus pradėti veikti visi puolimo 
dalyviai.

Lūšis pakartojo jau iš anksto visiems žino
mą įsakymą, ir liepė pasiruošti vykdymui, užimant 
savo vietas. Vyrai grupelėmis, susiskirstė išsau
gojant visišką atsargumą, ir ėmė slinkti apsupda
mi iš visų pusių dvaro pastatus ir parką. ’

Tuo momentu Barkus paaiškino Kazarakiui, 
ko jis iš jo nori:

-- Klausyk! Dabar tu su manim išeisi i ko
ridorių, ten sustosim prie laiptų taip, kad iš apa
čios aš nebūčiau matomas. Tada tu pašauksi ser
žantą ir liepsi jiim visus būrio enkavedistus ir 
komjaunuolius išrikiuoti priešais dvaro gonkas. 
Pasakysi jam, kad vyksite tuojaus atlikti vieną 
svarbų uždavinį.

Po to Barkus Kažąrakį išvedęs į koridorių, 
pastatė prie praėjimo tarpdurio, o pats pasislėpė 
už kampo ir liepė tam šaukti seržantą.

“ Seržantas!!! - riktelėjo Kazarakis.
Apačioje suburzdėjo, pasigirdo skubūs žings

niai ir sustojęs žemai prie laiptų seržantas atsi
liepė. -

— Klausau, draugas kapitone! Ką įsakysite?
— Kazarakis vienam momentui sudvejojo, 

tartum, būtų prarijęs karšto vandens gurkšnį Bet 
pajutęs į savo šoną Barkaus rankoje laikomo pis-' 
tolėto bakstelėjimą, Įsakė:

— Prikelk visus žmonės ir išrikiuok ant te
rasos, ties gonkomis.: Vyksime medžioklėn.

-- Klausau. Lauko sargybas irgi nuimti? — - 
paklausė seržantas iš apačios.

Kazarakis nežinojo ką, atsakyti... ii jis krus
telėjo galvą Barkaus pusėn.

— Nuimti! — šnipštelėjo Barkus.
— Nuimti! — pakartojo Kazarakis.
Seržantus stuktelèjçb kulnimis atrėkė «klau

sau!» ir dingo vykdyti įsakymą.
Barkus stovėdamas su Kazarakiu viršuje gir

dėjo seržanto įsakymus, šokančių iš miego enka
vedistų keiksmus, stumdomų ir mėtomų daiktų 
bildesį.

O po to jau lauke seržantas sukomandavo:
— Lygiuok! Ramiai! Iš eilės, skai čiuok!
— Viens, du. trys!... — ir taip iki paskutinio 

girdėjosi skaičiuojamųjų' balsai.
— Trūksta vieno žmogaus! Puskarininkis, 

ko trūksta akyvaiždoje? — rėkė seržaetas;
— Ivanovo nėra!
— Kur jis?
— Buvo sargyboje!
— Pašaukti!
— Nėra jo ir ten!
— Paieškok, kur jis! Aš einu pranešti kapi

tonui! — pasakė seržantas.
Kada seržantas sugrįžęs su pranešimu pa

mėtė Kązarakį stovintį toje pačioje vietoje, jam 
pasirodė keista. Tačiau jis išsitempęs ir pridėjęs 
ranką prie matiko pradėjo raportuoti...

— Eikš čia į viršų! — įsakė Kazarakis, per
traukdamas seržantą.

Ir kada tas jau buvo užlipęs viršum pasigir
do kitas įsakymas:

— Rankas aukštyn. Eikit abu pirmyn į mie
gamąjį — paliepė Barkus.

Seržantas net ir nepagalvojęs priešintis pa
klusniai pakėlęs rankas sekė paskui savo virši
ninką.

— Gulk ant žemės! Ištiesk rankas į priekį, 
— įsakė Barkus miegamajame. <

(Bus daugiau)
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MARTINS & ŠIMKUS

S3AS5 e CAFfc dc rCVC
55 AVENIDA PAIS DE BARROS,

NEKANTROS DIRBTUVE

& FILHOS

Pardavimas grynais ir 
išsimokė'.inai.

Gaminami įvairiausių braižinių vitražai, 
vieliniai tinklai tinkavimui ir tvoroms, 
langų stiklų apsaugos, užtvaros, gelež nės 
durys ir vartai, banguotos skardos durys 
pagal mąstą. .......

Gaminami žibintuvai Įvai
riausių tipų. Daromi Įvairių 
dydžių grąžtai žemei gręž
ti

DMAS VAOAUSKAS
Telefonas (recados) 3-0710

Rua 12 No 39 —- Vila Ze.lina 
Avenida Ze.ina N.o 714 — (fundos) 
Caixa Postal 4118 —São Paulo
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RUA BARÃO DE I fAPETININGA, 275 — 7 AND. — SALA 73
TEL. 34-7482 — SÃO PAULO g
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Ar jau aplankei CASA SPRINDYS CiA.
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MADEIRAS DO BRASIL

i.™.
I MPORTAÇÃO — EXPORTAÇÃO

Escritorio: - Av, Churchill, 94 — 11.° 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

PRAÇA SÃO JOSÉ, 1 - S. PAULO — VILA ZELINA

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

vitrolų. Čia taip pat yra radio laboratorija Įrengta pagal nau- 
j tusius teknikos reikalavimus, vedama prityrusių specialistų, 

atlieka visus taisymo ir reformavimo darbus.
Prie pat autobuso Nr. 93 sustojimo vietos.

ĮKURTA 1890 MATAIS

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

dažais ir pastele.

ARTHUR S.CHMIDT

Priimami pakvietimai į namus-• Senų portretų reprodukcijos 
RUA SÃO CAETANO, 4 47 -TEL. 4-5575 — SÃO PAULO
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APRENGIA VYRUS NUO GALVOS IKI KOJŲ

Batai, skrybėlės, marškiniai, kaklaraiščiai, kojinės, lietsargiai,
Taip pat batukai moterims ir vaikams. 

Viskas geriausios rūšies,, patvaru, gražu ir pigu.

1$ FABRIKO TIESIAI VARTOTOJUI.

INDIJJTKIIA E CCMEIKCEC IDE
CALÇA1DCJ MATELICMI/ LTDa.

KRAUTUVĖS: FABRIKAS IR RAŠTINĖ:
Rua São Caetano, 526 * Rua Iavaės 71g

Rua São Caetano, 510 São Paulo
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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
LI EI U V IA M S NUOLAIDA!...

VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS

L I N D O Y A
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ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINTOJAI

ICAUCI CAKRIEK1I ™«.
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 S Ã O P A U L O

__ _.A.aBBBB8«3WBSa«a«aaBaBafl»BBBąflBB8e»aWSeBaaB>BBaB8BBB«aBB*BBBaaaaiWBM«BBB*WBBBBa*IBWBBaB8aBBBBBBBBaaBBSBBHlBBaBBBB«BB»BBSaaaaaBa«aMaBBBBaBaB>BaB<MBBa”J"J"i8B8aa8BB8»8wa.dB8asaB a .«a aaa aaaaaaa »■■■ •««•■■«a •■■■i*<Biai««»iiiia4«B«i*ai«BiNiii«iiiaaaaaiaiaaaiiaiBaKiiaajaBiiiaiiíi«iiiaiiiaaaaa1iiaiBiaBBisiin>ai
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tu. Ypač yra įsispėcializavę 
Pizza á Napolitana ir feijoa
da ir kitų valgių gaminime. 
Galima ir iš anksto užsisaky
ti skambinant telefonu 3-1028.

RIO DE JANEIRO.

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

— Kun. K. Miliauską “M.L.” 
Administratorių sugriebė gri
pe coreana. “Mušu Lietuvos” 
Štabas linki greit pasveikti.

SVEČIAS IŠ TOLI.

VYRŲ BROLIJOS DEŠIMTME 
TIS.

Gegužės mėn. pradžioje šv. 
Juozapo Vyrų Brolija minės 
savo darbo dešimtmetį. Vyrų 
Brolija išaugo kaipo šaka iš 
Liet. Kat. šv. Juozapo Ben
druomenės. Bend.uomenė yra 
seniausia iš visų kolonijoje 
veikiančių organizacijų įsteig 
ta pirmojo S. Paulo lietuvių 
kolonijos kapeliono kun. Je
ronimo Valaičio, 1928 m. ir 
apimanti visus lietuvius kata
likus. Veikimo sėkmingumo 
dėliai moterys susiorganizavo 
I Liet. Kat. Moterų Draugiją, 
o vyrai — į Vyrų Broliją. 
Bendruomenė dar turi nuo 
1937 m. pradžios veikiantį, be 
jokių pertraukų, chorą, kuris 
dabartiniu metu yra vieninte
lis kolonijoje. Brolijos veiki
mas daugiausia reiškiasi reli
ginėje - tautinėje srityje, pa
laikant gražius lietuviškus re 
Ilginius papročius, remiant 
parapijos bei mokyklos dar
bą. Šio straipsnio tikslas nė 
ra duoti dešimtmečio veiki
mo apyskaita, tai padarys sa
vo laiku Brolijos vadovybė, 
bet tik priminti ir paskatinti 
lietuvius katalikus vyrus, kad 
jie susidėmėti) Bendruomenės 
ir Brolijos veikimu ir tie, ku 
rie nėra nariais, prisirašytų.

São Paulo lietuvių kultūri
nis pajėgumas yra priklauso
mas nuo organizuotumo. Lie
tuviams katalikams nėra pras 
mės ir reikalo blaškytis po 
bet kokias neva neutralias, 
kas praktikoje yra neįmano
ma, organizacijas, turint sa
vas jau su gražiomis tradici
jomis ir istorija, kolonijos gy
venime. Bt'itų pageidautina, 
kad Bendruomenės skyriai su 
siorganizuotų visuose prie
miesčiuose, kur tik yr i lietu
vių katalikų, o ypač kur sek 
madienia’s laikomos lietu
viams katalikams pamaldos.

Šį sekmadienį, balandžio 
mėn. 1 d., tuoj po sumos šau 
kiamas Vyrų Brolijos narių 
ir prijaučiančių susirinkimas, 
kuriame bus aptartas ir dešimt

mečio minėjimo programa. Na 
riai ir visi, kam rūpi lietuvių 
katalikų kultūrinė veikla, kvie 
čiami atsilankyti. Darbo dirva 
didelė. Bet kokiai iniciatyvai 
pasireikšti laukas kuoplačiau 
sias. Visi pastebimi mūsų gy
venimo trūkumai tegalimi pa
šalinti ne kalbomis bet realiu 
darbu.

— Velykų švenčių metu 
šiais metais nepaprastai daug 
žmonių dalyvavo Vila Zelinoj 
Prisikėlimo procesijoje ir pa
maldose. Netalpino nei baž
nyčia, nei šventorius susirin
kusių. Čia lietuvius sutraukia 
sava bažnyčia, papročiai, taip 
miela ir artima lietuvio Vely 
kų giesmė. Bendruomenės 
choras galingai giedojo, diri
guojant maestro A. Ambrozai 
čiui Linksmą dieną procesi
jos metu, ir mišias. Bažnyčia 
buvo gražiai seselių pranciš 
kiečių gėlėmis išpuošta

Dėmesio!
«M. L » Redakcijoje randa

si Andrejaus Kavaliausko, 
gimusio Alytaus apsk. Lietu
vos Užsienio Pasas.

Tuo reikalu prašome kreip 
tis į «M. L.» Redakciją A v. 
Zelina 7C6. São Paulo

— Kovo mėn. 25 d. Vila Ze 
linoj mirė Aleksandra Anku- 
davičienė 76 m. amžiaus, ki
lusi iš Jonavos. Paliko dūktą 
rį Stasę ir sūnus Juozą ir 
Adolfą.

— Makuškų šeima, gyvenau 
ti V. Beloje prašo ir kviečia 
atsilankyti gimines ir pažįsta 
mus į egzekvijas balandžio 
mėn. 2 d. 7 vai. ryto Vila Ze 
linoje, kurios bus atlaikytos 
už tėvų ir giminių vėles.

«Dainavos» Valdyba prane
ša: “Ryšium su Vasario 16 die 
nos minėjimo metu įvykusiais 
nesklandumais, 'Dainavos» vai 
dyba reikšdama protestą atsis 
tatydino visuotiniame Sąjun
gos narių ir kolonijos asme
nų susirinkime, įvykusiame 
1951 m. kovo mėn. 4 d.. Las 
Salėtų bažnyčios salėje, rua 
Catumbi, 78.

«Dainavos» buvęs pirminin
kas J. Malaiška.

Sekretorius V. Strimaitis”.

GERA PROGA

nusipirkti kampinį namą su 
rūbų 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 kruzeirų.

LIETUVIAI PROGRESUOJA

Česlovas - Cezaris Šimonis 
kuris turi praça Liberdade 
pensioną, šią savaitę miesto 
centre, rua Wenceslau Braz, 
142 nupirko, švariai įrengtą 
valgyklą «Cantina Modelo». 
Čia galima gauti pietų ir va
karienės ir šiaip užkąsti bet 
kuriuo dienos ar nakties me-

SUSIRINKIMAS

Balandžio 22 d. 3 vai. po 
piet, šaukiamas visuotinas 
Liet. S-gos Brazilijoj narių su 
sirinkimas, nariai kviečiami 
dalyvauti su žmonomis.

Valdyba.

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

M ARI J A POLMANIENĖ, gyv 
Oldenburg (Oldb), Lager Sand 
platz, Alemanha (Vokietija) 
paieško Antaną Če-ioni, sūn. 
Motiejaus, emigravusį į Bra
ziliją iš Kauno 1925 metais ir 
gyvenusį São Paulyje.

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

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

PARDUODAMA KRAUTUVĖ 
(Secos e molhados) 

Vila Oratorio, Aveaida A 
Nr. 1180, geromis sąlygomis. 
Smulkesnių informacijų gali

ma gauti vietoje.

PARDUODAMAS
BARAS - SALS1CHARIA 

Vila Zelinoj.
Av, Zelina, 167 — prie bai
giamo statyti kino (cinema). 
Del sąlygų teirautis vietoje.

— Vila Anastacio lietu
viams pranešama, kad kun. 
K. Miliauskui susirgus, šį sek 
madienį, balandžio mėn 1 d. 
pamaldų nebus.

Didįjį Ketvirtadienį ir Penk 
tadienį São Paulyje lankėsi 
Eu. Girčys grįždamas iš Bra
zilijos šiaurės, kur tarnybos 
reikalais svečias praleido apie 
pora mėnesių laiko. Apsilan
kydamas «M. L » redakcijoje 
svečias papasakojo apie šiau 
rinės Brazilijos gyvenimą, bei 
papročius ir anų, mums ma
žai pažįstamų kraštų, įdomy
bes.

Ed. Girčys bendradarbiau
ja P. ir Š. Amerikos lietuvių 
spaudoje.

Nors Brazilijon atvyko te
turėdamas 12 metų, tačiau 
gražiai vartoja lietuvių kalbą 
Taipgi laisvai vartoja anglų, 
ispanų kalbas.

— Seselės pranciškietės rū 
pinasi nuo ateinančių metų 
Vila Zelinoje įsteigti gimna
ziją. Dabar šių apylinkių mo
kiniai turi vykti toli miestan 
mokytis, nes arti gimnazijų 
nėra.

— Muzikas J. Stankūnas per 
sikėlė iš Pittsburgh į Maha- 
noy Pa., kur eina vargoninko 
pareigas.

— Vyčiai ruošiasi pastaty
ti operetę «Kamiakrėtis ir Ma 
lūniniukas». Režisuoja A. Ži
bąs, dainas moko «Vyčio» 
chorvedis F. Girdauskas.

PAŠTO DĖŽUTĖ

Dail. A. Kairiui, A. Masiu- 
liui, Ant. Kairiui. Aid. Nadols 
kis, V. Kirvaičiui, Jer. Bliu- 
jui, J. Silickui, A. Andriuške
vičiui, Vai. Bukotai, Alb. De- 
renčiui, Ignui Labuckui, Elvi- 
rai Bazilevski.
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Dėmesio Jaunimui!
Nuo kovo mėn. 25 dienos 

vėl pr isideda, 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 
niškos šokių muzikos yra gro 
jami ir lietuviški šokiai.

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

PRINCEZA
. ~ A V E N I D Â >ATyA R:.O y R A M p S ,

(Prie pask. sustojimo vietos autobuso 33 Quarta parada)

S ÂQ-PA U LO -

Savininkas V ILA IID A J f IP C i U Jf
Įvairaus didumo padidinti portretai — spalvuoti! Foto ant porcelano, antkapiams. 

Meniškos, gražios foto nuotraukos! Greitas ir sąžiningas darbas!
Lietuviams pigiausios kainos!

i giiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'iiiiiiiilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiii^

^ilhilIrlhilliilliilliilliilliilliilhilliilliiliiilliilhilliilliUliilliilliilliilliilliilliilliilliilhilliilhilliilliilliilhilliilliilliiIlHlhilliilliilliilliilliilhilliilhilliilli?

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

,, acidentes

ãs 19 hords.
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JAU IŠ ANKSTO RUOŠKITĖS Į BENDRUOMENĖS CHORO

IR© N € E ETĄ-VARA R Ą
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 galima gauti.
Pakvietimus galima gauti pas Bendruomenės choristus.

| AVENIDA ZELINA, 749 — VILA ZELINA — S. PAULO |

Š Aberturas de firmas
ijji Encerramentos de firmas
s Transferencias de firmas
= Contrafos na Junta Comercial
g Distratos na Junta Comercial
š Escritas Fiscais
g Escritas Comerciais

f HORÁRIO das 8
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