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Liet. K. Bendruomenės Choras koncerto motu š. m. balandžio 14 d.

nu. Jame dalyvaudami pajunta grožio žavingumą ir tuo bū
du padidina savo kultūringumą.

Šiais laikais atbundant lietuviškumo sąmonei mūsiš
kių tarpe, dalyvavimą lietuviškame chore, kiekvienas tu
rintis balsą tautietis, turėtų laikyti pareiga ir garbe. Kiti 
gi, pagal išgales turėtų chorus paremti materiališkai sto 
darni j choro rėmėjus, ir morališkai - ragindami į cho
rus stoti dainininkais ir lankydami chorų parengimus ir 
koncertus.

Ši a proga ypatingai k iečiame atsiliepti į tos rūšies 
kreipimą i į visuomenę, kuriuo didžiausias ir pažangiau
sias Brazilijos lietuvių — Bendruomenės Choras — kvie
čia mieluosius tautiečius paremti tą gražų kultūrinį dar
bą, kurį šis choras su pasišventimu ir ištverme dirba jau 
per 15 metų, lietuviškumo labui, o jūsų pačių malonumui 
ir pasididžiavimui. Su visuomenės parama bus pasiekta 
didesni ir gražesni dainos meno laimėjimai. Su lietuviška 
daina išeivijoje te skamba galingai ir darniai mūsų tautos 
nemarumas!

RAZILIJOS ŽINIOS

MŪSŲ LIETUVA
SAVAITINIS LIETUVIŠKOS MINTIES LAIKRAŠTIS

Jornai Lituano «NOSSA LITUANIA»
DfRETCR PROPRIETÁRIO RESPONSÁVEL;

DR. JOSÉ E ERREI RA CARRATO
ADRESAS:

Avenida Zelina, 706 — Caixa Postai 371 
SÃO PAULO

Ats kiro numerio kaina Cr.$ 2,00

MET IIR DAINA
’ -•*£-. • . .'’"Ya’L.- -&3r.

LIETUVIAI yra dainingiausios pasaulyje šalies vaikai. 
Dainos medė Lietuviui yra tiesiog jo paties prigimties dalis

Lietuv s dainą išgirsta dar lopšyje būdamas, savo 
motutės su daina migdomis, guodžiam ts ir auginamas. Jis 
dainuoja linksmas, ar nuliūdęs; per dainą jis švelniai nu
sako savo širdies jausmus, net varguos nusiramina.

Daina lietuviui sudaro neatskiriamą jo esybės dalį. 
Musų dainos, būdamos nepaprastai gražios ir meliodingos, 
yra nuostabiai gražus Tr žavus lietuvių kalbos ir tautinės 
kultūros žiedas. Tą musų dainų grožį pastebėjo daugelis 
svetimų tautų mokslo ir tautotyros žmonių,ir anksčiau už 
mus pačius pagyrė jas ir išaukštino.

Lietuvos nepriklausomybės laikais buvo pradėta rink
ti žodžiai ir fonografuoti dainų meliodijas. Jau buvo su
rinkta apie 40.000 dainų, o gal dar apie tiek laukė savo 
eilės patekti į dainų rinkinį. Taigi, lietuvių tautos dainų 
lobynas buvo tiesiog milžiniškas!

Miisų dainąs yra labai brangus turtas ir tyrimų šalti
nis kalbos mokslui ir muzikos studijoms. Tų sryčių spe
cialistai musų dainoms atiduoda prideramą pagarbą.

Mums gi patiems lietuviška daina yra mūsų pačių šir
dies b tisas, mūsų sielos skambusis aidas ir gyvosios kal
bos puošni gėlė Dainuojamas žodis yra pačios Kalbos gai
vintojas, tai kalbai suteikiantis grožio ir skambumo. Gra
žios dainos žodžiai užburia, džiugina širdį ir sukelia mei
lę prie gimtosios kalbos. Tuo būdu, daina, kurią sukūrė, 
ir iš savo širdies išdainavo mūsų tautos protėviai, gal prieš 
daugelį amžių, dar šiandien gyvu aidu skamba iš musų lū
pų. kaip šventas ir nemirtingas senolių palikimas, tartum, 
pačios tautos nemarumo paminklas ir ženklas.

Del to yra mūsų pareiga ugdyti dainos meilę tiek 
vaikų tiek ir suaugusių tarpe, nes daina padeda išlaikyti 
gimtąją kalbą ir išmoko tą kalbą mylėti. Lietuviška dai 
na, būd ima tiek daug skirtinga nuo kitų tautų dainų, tiek 
žodžiais kiek ir savo meliodijomis. yra vis tiek artimes
nė mūsų širdžiai ir padeda pajusti lietuviškumo esmę ir jo 
musų prigimtyje slypintį tautinį skirtingumą.

Be to, lietuviška daina yra dėkingiausia priemonė 
reprezentuoti lietuvių tautinį meną. Tauta, kuri galėjo sa
vo liaudyje sukurti 40.000 dainų, arba gal net du kartu 
tiek! — turėjo būti ilgų amžių eigoje jau sukūrusi aukšta- 
vertę savo dvasios kultūrą. Ir šitas milžiniškas dainos me
no paminklas, kultūrinių požiūriu yra daug brangesnis už 
kitų tautų paliktas griuvėsių piramides!...

Lietuviai palieka dainoriais ir išeivijoje: gražiąsias 
savo dainas mėgsta visi, ir visi jomis žavisi, kai gražiai 
sudainuojama

Geriausia priemonė ugdyti ir tobulinti gražų daina
vimą, yra chorų organizavimas, jų rėmimas ir dalyvavi
mas juose. Čia Brazilijoje turime tris veikiančius lietuvių 
chorus: Rio de Janeire — «Dainavos», ir São Pantyje «Vy
čio» ir Šv. Juozapo R. K Bendruomenės choras.

Choruose dalyvaujantis jaunimas turi progos pasimo
kinti lietuvių kalbos ir jos gražiosios tarenos, išmokti su
siklausymo, ir susipažinti su aukštesniuoju dainavimo me

Tiradeates
Šį šeštadienį, balandžio 21 

d. yra tautinė Brizilijos šven 
tė. skirta Tiradentes á mini
mu i.

Prez. Getulio Vargas 68 m.
Balandžio mėn. 19 d. prezi 

deniui Getulio Vargas suėjo 
68 metai. Ta proga Brazilijos 
prezidentą pagerbė ir Ame
rika. Vakariniame New Yor
ke. N. Jersey valstybėje gra 
ži ir pliti avenida buvo pa
vadinta Getulio Vargas var
du. ■>

Komunistai Nerimsta
Brazilijos komunistai uo

liai vykdė Stalino įsakymus. 
Balandžio 18 d visuose di
desniuose miestuose buvo įsa 
kyta suruošti protesto demon 
stracijąs prieš Vašingtono 
konferencijos nutarimus. To
kia demonstracijã buvo nu- ; 
matyta suruošti ir São Pauly 
je prieš prefeitūros rūmus,

Lietuvos naciui ta line 
M.Mažvydo biblioteka 

rua Libero Badaro. Valstybės 
saugumas žinodamas, kad de 
monstracijų rengėjai yra ko
munistai ir tai daroma ■komu 
nizmo propagandai, minėtus 
mit ngus iš anksto uždraudė.

Nežiūrint uždraudimo, tre
čiadienį po piet, .vienur, ki
tur bandė susitelkti didesni 
Komunistų būriai. Daugiau drą 
sos parodė komunistai Praça 
Patriarca, kur pasipriešino ir 
saugumui atsisakydami išsis
kirstyti. Buvo suareštuota 31 
asmuo, kurių tarpe yra 6 sve 
tiinšaliai, kurie sulig valsty
bės saugumo įstatymais bus 
ištremti į savo kilmės kraš
tus. Buvo ir sužeistų.

Santos uostas
Santos uostas yra didžiau

sias komercinis uostas visoje 
Pietų Amerikoje. Čia kasdien 
atplaukia ir išplaukia į visus 
pasaulio kraštus dešimtys lai 
vų. Dabartinė krantinė yra 
per maža. Kartais laivams 
pri plaukimo prie krantinės 
tenka laukti net keletą 'die
nų, ąr net mėnesio, kaip yra

IV METAI

atsitikę karo metu.
To išvengti, tiek estado, 

tiek Federalinė valdž a imasi 
žygių, pailginti uosto kranti
nę. Darbai jau pradėti.

Taip pat yra ruošiamas pro 
jektas São Paulo ir Santos 
sujungti kanalu, kad tarp šių 
dviejų miestų prekių transpor 
tas būtų galimas laivais, nes 
dabartinės transporto priemo 
nės nėra pakankamos. Kana 
lo iškasimas pareikalaus mil 
žiniškos pinigų sumos. Ap
skaičiuojama, kad numato
mos išlaidos yra pateisina
mos.

Cukrus
Paskutiniu metu rinkoje 

yra trūkumas cukraus, ku
ris “pranyko” tik laikinai, 
spėjant, kad gal netolimoje 
ateityje bus pakeltos jo kai
nos. São Paolo vyriausybė, 
ka i nebūtų cukraus trūkumo, 
savo iniciatyva užsakė cuk
raus Brazilijos šiaurėje, ku
ris šiomis dienomis jau stve 
žarnas į Santos uostą. Iš čia 
bus atiduotas rink on ir ata
tinkamų pareigūnų bus pri
žiūrima, kad nepatektų juo
dos rinkos žmonėms.

— Brazilijai užmezgus san 
tykius su Vokietija, lig šiol 
Rio de Janeire veikė tik ge
neralinis konsulatas. Dabar 
jau yra susitarta paskirti pa
siuntinį Rio de Janeire ir Bon 
n oje.

GEN. MAC ARTHUR 
GRĮŽO

Paskutinių dienų politinius 
įvykius ir Korėjos karo eigą 
nustelbė sensacinga žinia apie 
generolo Mac Arthuro atlei
dimą. Istorinių kovų vadas 
šios savaitės pradžioj su ne
paprastomis iškilmėmis buvo 
išlydėtas iš tekančios saulės 
šalies sostinės - Tokio. Jį at 
sisveikinti atvyko net pats 
Japonijos imperatorius, ko 
niekad panašiose sąlygose 
nedarydavo Japonų tauta 
gen. Mac Arthur politika yra 
patenkinta ir jų tarpe įsigijo 
didelio pasitikėjimo

Su nemažesnėmis iškilmė 
mis buvo sutiktas Amerikoje. 
São Francisco miestas, Ka
lifornijoje, pirmas turėjo gar 
bės priimti Tolimųjų Rytų 
fronto nugalėtoją Iškilmės 
buvo taip didelės, kokių São 
Francisco miestas nebuvo 
matęs nuo karo pabaigos nu
galint Japoniją. Dešimtys tūk 
stančių žmonių palikę savo 
namus išsipylė į gatves pa 
gerbti vieno didžiausių karo 
vadų Amerikoje.

Generolas spaudai nedavė 
jokių aiškinimu. Jo garbei 
suruoštame priėmime, pareiš
kė. kad i politinį gyvenimą 
ne’s. «Mano politiką - pasa
kė generolas • trumpai gali
me išreikšti šiuo tundrų po
sakiu: - kad Dievas laimintų 
Ameriką.

Viena televizijos stotis nu 
filmavo visas iškilmes ir pa
siųs Stalinui pasižiūrėti.
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■aWI8IC JÁ VU J
«Mūsų Lietuva» džiaugdamasi savo tautiečių laimėji

mais ir pasisekimais pradė ta šį naujų skyrelį, kuriame 
duos reportažus apie jų patyrimus ir kelius, kuriais jie 
per savo asmeninį gyvenimų priėjo prie savo tikslų.

Gerb. Vytautas Petronis yra taip pat didelis lietuviš
kos kultūros ir kalbos mylėtojas, ir šio «Musų Lietuvos» 
Nr. ga/bės leidėjas.

Vytautas E>ėtrcnis
Prie Avenida Presidente 

Vargas, netoli centrinės sto
ties, Rio de Janeire, kuri iš 
tolo, atrodo kaip gulbė, * ir 
didžiulių Krašto apsaugos 
M jos rūmų, išliko siaurų gat 
vių labirintas, kuriame vos 
surandu Rua Costa Fereira. 
Įeinu į seną namą ir ilgo ko 
ridoriaųs gale matau keletą 
darbininkų, betriūsiančių prie 
spausdinimo mašinų. Gražios 
spalvuotos etiketės pramonės 
gaminiams, firmų adresai fla 
nelėje-akinių makštims, ban
kų čekiai, pakvietimai, sąs
kaitų blankai, vizitinės kor
telės ir daugelis kitų taiko
mo meno dirbinių - yra šios 
nedidelės, bet vertingos įs
taigos specialybė. Jš viršuti
nio aukšto nulipa maloniai 
šypsodamas Vytautas Petro
nis, šio darbštaus avilio ve
dėjas ir pusininkas.

Kai prieš porą valandų kai 
bėjau su juo telefonu, jis bu
vo suirzęs ir griežtai .atsisa
kė ką nors spaudai pasako
ti: «Aš nenortu jokios garbės! 
Esu mažas žmogelis. . Nenusi- 
pelniau pakliūti į laikraštį».. 
Po kelių minučių sėdime ma 
žame «botekine» ir girkšno- 
dami meneralinį vandenį per
sikeltame į tolimą praeitį. Ne 
trukus sužinau, kad Vytautas 
yra gimęs 1912 metais, vasa
rio mėnesį, (jo tėvas buvęs 
Balninkų vargonininkas,) tu
rįs tik vieną broli Česlovą, 
buv« mokes.čių inspektorių 
Lietuvoje, kur turėję ’4 ha že 
mės. Sužinau, kad jam tekę 
ganyti ir mokytis Kretingoje, 
Mažeikiuos ir Giedraičiuos.

, - Tačiau mano mintys bū 

davo visuomet toli, — ramiai 
dėsto Vytautas. — Mokslas 
nelabai sekės, broliui nusibo 
do mane nuolatos raginti, to
dėl sužinojęs apie mano no
rą iškeliauti pasaulio pama
tyti, ramia sąžine parūpino 
dokumentus ir pinigų ir išlei 
do į Braziliją į kurių ir aiva 
žiavau 1929 metais. Pirmi įs
pūdžiai São Pauly buvo gra
žūs, tačiau, kai po kelių die
nų palikęs be pinigų ėmiau 
šluoti grindis - visa ėmė ro 
dytis kitaip. Po poros metų 
atsidūriau Rio de Janeire be 
100 reisų! Tačiau gerų žmo
nių: Petro Jonušo; Jurgilo, 
Ramanausko ir Girnių šeimos 
padedamas - ne tik nepražu
vau, bet ėmiau vėl dirbti 
spaustuvėje įvairius darbus. 
Po kelių metų vėl netekau 
darbo. Tada pradėjau laido- 
kaut! ir g'rtuokliauti. Pradė
jau ilgėtis Lietuvos, - tačiau 
grįžti į ją nieko nelaimėjus 
nenorėjau. Tada mane ištiko 
nervų liga, kaipo paseka pa
laido gyvenimo. Dvejus me
tus kentėjau ligoninėje. Nei 
vienas daktaras namanė, kad 
aš atlaikysiu. Dėkui p. Jure- 
levičiutės nuoširdžiam rūpes
čiui - išgijau. Vėl ėmė sek
tis. Latvis Oto -milijonierius 
- davė man darbo savo spaus 
tuVėjė nelyginant vedėju. Pas 
kyrė gerą algą, o dar tiek už 
dirbdavau gamindamas iš po
pierių liekanų (kurias' man 
Oto leido naudoti) - užrašų 
knygutes. Sutaupęs kiek nu
sipirkau spausdinimo mašiną., 
nes spaustuvės darbas man 
labai patinka. Po keturių me 
tų tokio darbo Oto priėmė pu

MŪSŲ LIETUVA

šininką su kuriuo' nesutariau 
ir aš atsisakiau nuo darbo. 
Kartu su manimi išėjo taip 
pat ir du darbininkai; ir mes 
pradėjome dirbti savo maši
na. Tačiau nebuvo lengva: be 
užsakymų, be buto. Kartą su 
tinku Praną Ziezį: — Ar ne
reikia. tau sočio? — klausia 
jis. Taip man ir davė pusinin 
ką p. Perežo švogerį...

Vytautas Petronis.

Jei ne naujas sócio - gal ne
būčiau dalaikęs, o dabar, Die 
vui dėkui - viskas auga..

— Kas darbų prižiūri, kai 
pats nebūni spaustuvėje?

— Aš būnu visuomet! O jei 
išeinu, tai darbininkai patys 
viens kitą ragina. Mes labai 
gerai sugyvenami. Žiūrėk per 
dvidešimt vyrų, o1 labai retai 
keičiasi, nenori išeiti. Kiek ga 
Įima, duodame ir švenčių prie 
dų jiems, - nelaukdami jokiu 
įstatym ų. Radio groja, s pailstu 
vėje tyčia ir tai nė kiek ne
kliudo, dirbti. o atvirkščiai - 
priduoda energijos. Žinai ko- 
k i e braziliškai \ Ja u trū^:; Ė)u 
kai... , ''.’J..

'Žiūriu į šitą lietuvį «be 109 
reisų» pradėjusį-; sąyo gyveni 
ma svetimame krašte: kuris 
dabar pats remia visokeriopą 
kultu r i n į d a rbą,. s pa u d a ir ta u 
t n'us reikalus, kuris nemdrOr 
vi prisipažinti laidokąvęs ir 
gėręs, ir klausiu:
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L i et'U vi a i £)a ša u i y j e. •.
—Kovo mėn. 31 d. ir ba

landžio 1 2 dienomis vyko 
Confederation International 
Syndicaliste Christien konfe
rencija, Kartu su kitų 12 tau 
tų iš už geležinės uždangos, 
da’yvavo ir Lietuvos delega; 
cija: J. Navakięnė. J. Masių 
lis.ir p. Ežerskis.. ?

Be 63 tremtinių delegatų, 
konferencijon atvyko Pran
cūzijos darbo. : imigracijos, 
sveikatos ir statybos, .ministe 
rijų atstu,vai. Taip pat Austri 
jos, Olandijos, Belgijos :r |<i 
tų kraštų darbininkų atstovai.

Išklausyta įvairių praneši
mų, aptarta sunki tremtinių 
darbininkų padėtis; socialinė 
ir juridinė parama, profesi
niai klausimai..

Pareikštas protestas prieš 
priverstinus darbus. Pavyz
džiui anapus geležinės uždan 
gos, darbininkų išnaudojimą 
ir socialinį neteisingumą

Išrinkta nuolatine valdyba 
ir nustatyti tolimesnio veiki
mo planai.

Iš lietuvių konferencijoje 
pasižymėjo p. J. Navakienė. 
•Ii buvo išrinkta konferenci
jos prezidiuman vicepirmi
ninke, pirmininkavo sindika- 
linių klausimų komisijai ir 
išrinkta revizijos komis! j< n

— Ką darytum, jei turėtum 
n i i i j oną?

Pirkčiau sklypą žemės. Sta 
tyčiau viepus namus sau, o ki 
tus - lietuviams, kur būtu sa
lė, .knygynas, -sporto laukelis... 
O banke pinigu nelaikyčiau!

? Žinau, kad iš visų sportų 
Vytautas labiausia mėgsta au
tomobilių.lenktynes, tačiau jo 
kuklumas neleidžia net pagal 
voti automobilį pi;kits:; ■ ?? 
gNoriu surasti savo,broli 
Česlovą -buvo ątsisve'kįnrtnt 
jo: p a skėtiniai ž o d ž i a i,; ;• -r-. j a u 
kelinti metai neturiu apie ji 
jokių žinių.?; ;■■■■•-

Ti k i m e, k a d Vy ta u ta s b,r oi į 
suras ir jįnkime Jam. pasiseki 
mo gražiame jo darbe.

■ ---- —

OKUPANTO KOVA SU 
«AMERIKOS BALSU»

Jau vasario 15 d. okupuo
toje Lietuvoje prasidėjo agi
tacija prieš lietuviškąsias Ame 
rikos Balso transliacijas. Ji 
buvo perduota per «radijo 
mazgus» ir nukreipta prieš 
amerikiečius, kurie norį ra
mius Lietuvos gyventojus 
įtraukti į karą. Panašaus tūri 
nio agitacija buvo pakartota 
per įuoš pūčius «mazgus« va 
sario 16 ir 17 xi.

Ryšium su šiomis translia
cijomis komunistų partijos 
CK išleido nurodymus vieti
niams partijos komitetams, 
kaip turi elgtis naujai besusi 
darančios būklės atveju. Ne
trukus partijos komitetų sek 
retorini sušaukė partinio ak
tyvumo ir agitatorių pasitari
mus, kuriuose aiškino būdus, 
kaip reikia kovoti su «impe
rialistine agitacija. Vėliau bū 
vo suruošta visa eilė mitingų 
darbininkams ir kolchoznin*- 
kams. kurių metu agitatoriai 
kaltino amerikiečius, kad jie 
nori išprovokuoti karą, su
griauti tarybinės Lietuvos gy 
venimą, atimti nuo motinų 
vaikus, atskirti žmonas nuo 
vyrip vyrus nuo žmonų ir iš
vežti j vergų stovyklas, kur 
jie bus verčiami dirbti tol, 
kol jie netekę jėgų mirs, kaip 
mėsės nuo ligų ir bado. Va
dinasi, gąsdina juos tom pa
čiom baisybėm, kurias patys 
bolševikai naudoja.’

Vilniaus milicijos viršinin
kas Šostakovskis įsakė kon
fiskuoti parduotuvėse irdirb 
tūvėse esančias radijo priim
tuvų dalis? lempas, rites', ba
terijas 4r kita. " ? -

Gedvilas, okupantu pa'staty 
fasis premjeras vienoje kal
bų, kūri buvo perduota1’' ir 
per' <<radi jo’- mazgus», ūžšfefifb 
radiją kíáiisanéiüosjús išyad'i 
no svetimų valstybių šnipais 
ir išdavikais. ' ' ' ’

Daugumas gyvęntojųapip 
iietu.v’škas;. Amerikos Balso 
transliacijas patyrė- per ska
biai ruošiamus mitingus.

Viešnagė Interiors;
(Iš Petro Babicko knygos «BRAZILIJA»)

.Šiltą lapkričio vakarą mane į stotį palydi: 
Edmundas, sūnus Igno Dubausko, Lietuvos kariup 
menės savanorio, jau per 20 metų gyvenančio 
Brazilijoje ir neblogai staliaus amatu besiverčian
čio. Edmundo motina, dar jauna, išsilavinusi mo
teris, kurios didžiausias troškimas — perteikti čia 
gimusiems vaikams gerąsias lietuviškas tradici
jas, kartu neįžeidžiant ir vietinių papročių. Pagal 
Brazilijoje veikiantį įstatymą «juz loci» čia gimu
sieji svetimšalių vaikai automatiškai laikomi Bra
zilijos piliečiais. Ne taip kaip Lietuvoje, kur pi
lietybę nulemia kraujo įstatymas — «juz sangvi».

Dubauskų namaj dar nesenai buvo pilni, kaip 
avilys,; nes juose buvo prisiglaudę keletą» DP, 
šviesi, Ráuliukoniu šeima, jaunų tremtinių purai- 
čių šeima ir šių eilučių autorius. Dažnas tuos na
mus vadina «Mažoji Lietuva», Tiesa, vietos juose 
nepėrdaugiausia, bet už tai vaišingumo ir svetin
gumo — erdvės nematuotos!

Edmundas gražiai kalba lietuviškai :r prašo 
manęs būtinai atvežti iš interioro. mūsų namų «zoo
logijos sodui» papildyti -- beždžionėlę, papūga, 
(vieną didelę jau turime!) ir jauną onsinką. Tnž. 
Abraitis, kurio kviečiamas važiuoju, taip pat yra 
gyvenęs jų namuose, todėl tad Edmundas pasilie
ka kupinas vilčių.

Naktis labai tvanki. Veik nesumerkiu akių. 
Rytą ima smarkiai lyti. Vietos, kuriomis dabar 
važiuoju, labai turtingos gamtos vaizlais. Kalnai 
apaugę vešlia atogrąžų augmenija, upės ir upe
liai, dažnai su tyškančiais baltasroviais vanden 
puoliais; siauri tarpekliai ir kiaurakalniai, nedide
li miestai, ir švaručiai sklidini gėlių ūkiai. Gyve
nama nemana europiečių (italų, lenku ir kt ). Gi
rios e žyd i milžinai . me d žiai: g e 1 tonai, ra u d. >n ai. 
violetiniai.'. Dabar šiose platumose prasideda pa- 
vasaris — viskas šviežia ir sodru, o kiek dar vė
liau, prieš Kalėdas, Brazilija atrodo — žydintis 
sodas.

Campos’e. jau nebelyja. Gatvėse ir stoties 
aikštėje telkšo valkos. Matau,kai prie vienos jų? 
štai prieina driskius. Nusižiovauja,: - pasi’enkia ir 
pasėmęs rieškučiomis vandens ima skalauti bur
ną, o paskum ir nusiprausia. Nesistebiu tuo. Ne
kartą jau mačiau Rio de Janeire ir kitur darbi
ninkų, kurie šalia rašomojo kotelio bei pieštuko, 
nešiojasi ir dantims šepetuką.

Lėtai slenkame pro cukrinių nendrių lauką, 
kuriame dirba dvylika vyrų. Jie atrodo tokie ma
žyčiai prie nendrių, siekiančių per keturis metrus.

Už lauko ant kalnelio — medis visiškai be 
lapų, bet jo didžiulė ir vešli nuo žiedų gausos ke
purė žėri, kaip auksinė. Matau namelį, kuriame 
už lango įžiūriu jauną baltaveidę moterį, meiliai 
apkabinusią savo juodaveidį vyrą. Trobelės šva
rios ir jaukios. Darželiuose pilna baltų lelijų (co
po de leite — pieno stiklinė), pilnavidurių kleve
lių žiedų, įvairiausių spalvų, bei šiaip gėlių, gra
žiai papuošiančių lūšneles, kurių taip pat apstu. 
Prie dailaus, kaip žaislelis, miestelio Muqui jau 
esame pakilę-ligi 614 metrų. Augmenija čia kiek 
kitokia: gausti paparčių, sabambajų ir Sidabriniais 
lapais baūba. Oras gaivinančiai vėsus. Nuo šio 
miestelio pradedame po truputį leistis žemyn. Trau
kinys dažnai stoviniuoja. Prie mūsų langu priei
na po du. tris, o kartais daugiau pavargėlių, pra
šydami išmaldos. Stotelės mažutės, bet> kavos, vai
sių (mangų, camarinu, oranžų) apstu. Vaisių ypa
tingai daug siūlo vaikai, bėgiodami aplink vago
nus. Juos lydi piktas policininko žvilgsnis. Trau
kinio sutikti ateina ir šunes, nors neatrodo.' kad 
jie būtų labai išbadėję, o kiaūlės — veik riebios, 
taip pat ir ožkos. Viena jų lengvai įšoko į mūsų 
vagono aikštelę ir ėmė godžiai ėsti keleiviu jai 
pasiūlytas bananų žieves. . Bet vos tik traukinys 
pradėjo judėti —- tiek ją ir tematêml

Vakarė vėl pradeda lynoti. Nors nemalonu 
kada lašai tyška ant kaktos, bet taip geriau negu 
staigios kibirkštys, ar akinančios dulkės.

Atsibundu miesto centre ūešbučio kambary, 
kurio adresą vakar man nut ; Viktorijos stoty- .. 
je kažkuris pareigūnas. Jis nepatarė pasilikti ne
toli stotjes esančiuose nakvynės namuose, nes, gir
di, užsieniečiams juose nėra jau taip smagu ir sau

gu. Žinoma, esu dėkingas jam už patarimus, bet 
pykstu už tai, kad jis mane taip greit pažino esant; 
užsienietį. Jau penketą? metų, kad ir su pertrau á 
komis, esu Brazilijoje ir tariuos mokąs vietinę, 
kalbą. Pažvelgiu pro langą. Lietaus debesys slen-; 
ka viršum miesto stogų. sųpdamLąnt kalno sto. 
vinčia mūro bažnyčią. O čia pat po langu, ant 
priešingo pąmo stogo, išskėtę sparnus džiovinasi 
trejetas didelių urubū Pa baidau juos, tačiau jie .fi
nei kiek nesijaudina. Nemėgstu šių mirties paukš-j; 
čių, gat del to, kad jie nuolat man primena vaį-i;, 
kystėje matytą Stabrausko paveikslą, vaizduojant p 
tį sukaustytą mergaitę r— Lietuva, apsuptą šių go-< 
džių padarų.. Brazilijoje urubū niekas nenaikiną, 
nes žmonėse paplitusi nuomonė, kad šie tingūs - 
maitos mėgėjai yra geriausi nešvarumų naikinto-' 
jai. Spaudą -ir specialistai, atvirkščląi. tvirtina, kad į 
urubū. skleidžia maro bakterijas, kitas ligas. L

Gatvėje.įsėdu į pirnją pasitaikiusią bondę, j 
kuri pasuka į pakrantę vėliau į turgų ir Sustoja f 
veik užmiesty. Pasirodžiusios saulės spinduliuose 
visa atrodo.labai linksmai.

Ilgai stoviu prie vandens, grožėdamasis J 
žydriais -.tolumos kalnais, kurju papėdėse, nelygi 
nant ėriukų būrelis muistosi keli debesėliai. Pri- ■■ 
eina vyras aus'vilkęs pižama. Klausiu jo apie skly - 
pų kaipąs (Reikia kaip nors inrasminti mano vizi
tą čia!). Žmogus pasirodo, labai malonus, bet ne 
ką pats težino, todėl pakviečia į boto kiną (kar- 
čiamėlę), kurioj taip pat nieko nelaimime. ?

— Nesuprantu. — pyksta mano palydovas, 
— kaip tokie tamsūs žmonės Braziliją užkariavo? 
Tie portugalai!.. Matai, senhor, jie jūsų nepažįsta, 
tai bijo informuoti... Na. bet nę visi čia tokie!

Ir tikrai, gatvėje užkalbintas nįlįetis su di- ; 
džiausiu malonumu išnąsakoia, ką žino:- 

Atsisveikinant su .nalyd'pvii; pasisakome pa
vardes.-Jis nemažas vald’ninkąs šiame mieste.

Vėl ima niauktis. Tvanku ir šilta. Skubu į 
centrą- nes reikia šį tą pirkti: filmą, žibintuvui ba
teriją etc:, Keistą, — -sostinė (Espirito; Santo val
stybė*5), o mano nelaimei, niekur negabu gauti rei
kiamų prekių, nors štai krautuvės lūžta nuo įvai
riausių gėrybių. Kainos veik kaip Rio. tik orchi
dėjos čia labai pigios. Pagaliau randu bateriją,
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KOREJOSKARÃS
Naujas UNO ir JAV vyr. ka 

riuomenės vadas Korėjos fron 
te gen. Ridgway vos savaitė 
laiko kaip perėmė Mac Ar
thur© pareigas. Savaime su
prantama, kad dar būtų anks 
ti ką nors spėti, kokių parsek 
mių šis vyriausios komandos 
pakeitimas turės Korėjos ka 
ro eigai, o taipgi ir JAV po 
litikos krypčiai Tolimuose Ry 
tuose. Prez. Trumanas, kalbė 
damas netrukus po įsakymo, 
pagal kurį atšaukė gen. Mae 
Arthurą pabrėžė, kad vx r. 
kariuomenės vado pakeitimas 
jokiu būdu nekeičia JAV po 
litikos Korėjos atžvilgiu Ame 
rikiečiai kariausią '• orejoje 
ir toliau, bet kiekvieną pro 
gą ir taikos pasiūlymą, kaip 
užbaigti Korėjos karą, mielai 
svarstysią.

Tuo tarpu gen. Mac Arthur 
pradėjo savo kelionę į JAV, 
kur yra sutinkamas su di
džiausiomis iškilmėmis. Atstu 
vų rūmai ir senatas pakvietė 
generolą pasakyti kalbą bend 
raine posėdyje. Niekas neabe 
jojo, kad Mac Arthuras gins 
savo karines pažiūras prieš 
JAV kongresą. Ir iš tikro pe 
reitą ketvirtadienį pasakyto 
je kalboje generolas trumpai 
pabrėžė svarbiausius Korėjos 
karo siūlomus punktus:

1. ekonominė Kinijos blo
kada,

2 Kinijos jūros pakrančių 
blokada,

3. lėktuvų žvalgyba virš 
Mandžiurijos ir Kinijos teri
torijos,

4. Čankaišeko kariuomenės 
panaudojimas.

Paskutinių dienų bėgyje 
laikraščių puslapiuose pasiro 
dė nauji šiaurės Korėjos vy
riausybės taikos pasiūlymai. 
Galima būtų manyti, kad šie 
ji pasiūlymai vaizduoja lyg ir 
komunistų atsakymą į pasku
tiniąją Trumano kalbą, kur 
JAV prezidentas dar kartą 
patvirtino savo norą taikin
gai užbaigti karą. Komunistų 
taikos sąlygos, kaip lengva 
iš jų turinio spręsti, labai yra 
toli nuo visų tų minčių, ku

rias Trumanas yra pareiškęs 
savo kalboje. Šios sąlygos, 
galima drąsiai tvirtinti, yra 
tiesioginis Vakarų valstybių 
iššaukimas arba propagandos 
medžiaga, kurios tikslas nu
slėpti pasaulinio komunizmo 
agresijos užmačias, kurių šių 
dienų auka yra pati Korėja. 
Kadangi šios sąlygos, kaip 
visiems gerai žinoma, yra 
surašytos Maskvoje, jos taip 
gi pavaizduoja kas kartą vis 
daugiau pavojingas sovietų 
žaidimo taisykles, vedant ko 
monizmo puolamąją kovą 
prieš Vakarų pasaulį. Korė
jos komunistinė vyriausybė 
patiekė UNO sekančias tai 
kos sąlygas:

1. pasmerkti JAV kaipo 
Korėjos užpuolikę,

2. atšaukti visas užsienio 
karo pajėgas iš Korėjos.

3. Korėjos klausimą turi 
svarstyti UNO saugumo tary
ba, į kurią būtų priimta ko
munistinė linija.

4. JAV apleistų Formozos 
salą ir

5. JAV neturi paremti ar 
kištis į Indokinijos komunis 
tų kovą prieš prancūzus.

JAV valstybės departameu 
to kalbėtojas pereitą ketvir 
tadienį oficialiai atmetė šias 
komunistų taikos pretenzijas, 
kadangi iš jų nematyti nei 
mažiausio geros valios ženk 
lo užmegzti santykius su va
karų pasauliu Korėjos karo 
užbaigimo reikalu

Korėjos karo fronte ameri
kiečių ir UNO kariuomenės 
tebetęsia puolamuosius yeiks 
mus prieš komunistų pajėgas 
šiaurės Korėjos teritorijoje, 
kur jau yra pažengusios apie 
30-40 kilometrų į šiaurę nuo 
skiriamosios tarp abiejų Ko 
rėjų sienos. Jau nemaža lai
ko laukiamoji kiniečių komu 
nistų didžioji pavasario ofen 
zyva dar vis neprasidėjo. Sa 
vo žygį pirmyn sąjungininkų 
pajėgos vykdo iš lėto ir su 
dideliu atsargumu, norėda
mos išvengti bet kokių neti
kėtumų, kuriuos gali praves
ti komunistai, kurie, kaip yra

MŪSŲ LIETUVA

spėjama, šiaurės Korėjo je yra 
sukoncentravę iki 600.000 ka 
reivių.

Paskutinėmis dienomis UNO 
kariuomenės daliniai tiesiogi 
niu puolimu užėmė didelę 
Hwachon hidro elektros jė
gainę. Prieš savaitę laiko ko 
munistai čia atidarė 8 van
dens užtvankos vartus, n’orė 
darni užtvenkti amerikiečių 
kelią, bet šis žygis nedavė re 
zultatų.

Iš atskirų iki Šiol kiniečių 
ginamų frontą vietų komunis 
tai staiga pasitraukė, kaikur 
tokiu būdu nutraukdami sąly
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VISAME PASAULYJE
Karas kiekvienu 

momentu
Naujas JAV Tolimųjų Ry

tų kariuomenės vadas gen. 
Mathew Rídgwey, kuris pa
keitė gen. Mac Arthurą, lan
kydamas vieną naujai atvy
kusią amerikiečių diviziją j 
Japoniją. 320 km. nuo Tokio, 
pareiškė, jog atvykę kariai 
turi būti pasirengę kariauti. 
«Mes esame prieš karo pavo 
jų, kuris kilų tautų gali būti 
pradėtas prieš mus kiekvie
ną valandą», pasakė pažo
džiui generolas.

Gen. Mac Ar
thur Kalbėjo
Balandžio 19 d. gen. Mac 

Arthur atvykęs į Vašingtoną 
pasakė visų laukiamą kalbą 
atstovų rūmuose.

Generolas, anot jo pasako
jimo, baigdamas savo karje
rą. kalbėjo be piktumo, ar 
keršto, tiktai duodamas kai 
kuriuos patarimus iš savo il
go, 52 metų kariškos tarny
bos patyrimo.

Ta patirtis leidžia tvirtinti, 
kad Azija yra Europos vartai. 
Bet taip pat yra teisinga, kad 
Europa yra Azijos vartai. 

tį su priešu. Amerikiečiai da 
bar lėtai artinasi prie Ghor- 
von ir Kumwa jungiamosios 
linijos, kuri, yra manoma, bus 
naujoji komunistų gynimosi 
linija. Už šios linijos taipgi 
randasi ir pagrindiniai komu 
nistų kariuomenės sutelkimo 
junginiai.

Karo laivyno lėktuvai iš sa 
vo lėktuvnešių bazių bo m bar 
davo krante esantį Hamhung 
uostą, kuris yra nukentėjęs 
tiek, jog kol nepataisytas nė 
ra tinkamas laivininkystei ir 
tuo būdu komunistams nenau 
dingas.

Klausimo statymas pasirink 
ti Europą ar Aziją yra nega 
limas, nes pavojus yra visuo 
tinis.

Palikti laisvas rankas prie 
šui rytuose, tuo pačiu jis yr i 
drąsinamas ir stiprinamas Eu 
ropoję. Kaip priešas grąsina 
visame pasaulyje, lygiai rei
kia visur į grasinimus atsa
kyti.

barlinė padėtis Korėjoje 
negali ilgai trukti, nes būtų 
be tikslo žmonių aukos ir tur 
to eikvojimas. Generolas šiuo 
reikalu rekomenduoja:

1. paskelbti Kinijai ekono
minę blokadą,

2 visiškai užblokuoti Kini
jos uostus,

3. leisti aviacijai žvalgybos 
tikslais skraidyti Mandžiūri- 
jos teritorijoje. Reikalui 
esant panaudoti kiniečių na
cionalistų kariuomenę. Nieką 
dos neprileisti, kad komunis
tai paimtų Formozą.

Kai del santykių su vyriau 
sybe pareiškė, kad jo sam
protavimai visuomet būdavo 
patvirtinti Baltųjų Rūmų. Jo 
atleidimas buvo pasekmė už
sienio spaudimo. Generolas 
nepataria Karejon siųsti Ame 
rikos kariuomenės^bet panau 
doti pačius kiniečius.

Atstovų Rūmai gen. Mac 
Arthuro kalbą palydėjo griaus 
mingais plojimais.

1951 m. balandžio 21 d

Mirga Marga...
Žmona sako supykusi sa

vo vyrui:
— Tu tikras asilas, tik trūk 

sta tau dar ragų.
Betgi asilas ragų neturi, — 

ginasi vyrukas.
— Tai reiškia, kad jau tau 

daugiau nieko netrūksta.

Vienam prekybininkui Win 
sen'e (Vokietijoje) buvo pa
vogta didelė suma pinigų.

Kadangi prekybininkas apie 
savo nelaimę paskelbė laik
raščiuose, vagys iš ‘ pasigai
lėjimo” grąžino 200 markių 
atgal.

Stalinas pasišaukė pas sa
ve tris žymiuosius sovietų la 
kūnus ir pasakė: «Ameriko
nai kaskart greičiau skraido 
aplink žemę. Jau laikas ir 
mums parodyti ką mes gali
me. Pradėkit tad skristi ap
link pasaulį. Kuris iš jūsų pir 
mas tai įvykdys, bus paskir
tas aviacijos maršalu.

Du-lakūnai tuojau pasiryžo 
sumušti amerikonų rekordą, 
o tretysis tylėjo.

— O tu, drauge? - klausia 
jo Stalinas, — ar nenori pasi 
ž; mėti? į,

Lakūnas iškilmingai pa? 
reiškė:

— Drauge, Staline! Pažan
giųjų saule! Kam aš dar tūriu 
skristi aplink pasaulį? Juk 
tu esi mano pasaulis ir saulė 
skaisčiausia.

Taip ji* atsakė ir Stalino 
buvo paskirtas aviacijos mar 
šąlu.
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bet įdėjus į vidų - neveikia. Taisome ją visi, ypač 
broliai, krautuvės savininkai (jų didžiulės parduo
tuvės vardas: Keturi broliai) Pagaliau mano ran
kose ji užsidega.. Broliai džiaugiasi, lyg gerą biz
nį padarę, o aš, išėjęs, stebiuosi ir neatsistebiu. 
Del kelių kruzeirų keturi žmonės užmiršo tai, kad 
jie — milijonieriai ir gaišo bent dešimtį minučių. 
Biznis? Ne! Tai buvo mandagumas.

Vakare užėjau į kino teatrą Salėje sėdi se
nukas labai jau lietuvišku veidu. Nutariau užkal
binti, bene būsiąs tautietis. Jis pasisako esąs len 
kas (pavardė Dūda!), jau senai čia gyvenąs, lai
kąs viešbutėlį, pelno gaunąs nemažai, nes dar ir 
ūkį Colatinos turįs Mums bešnekant atėjo ir jo 
FŪnus, jaunas, žvalus vaikinas, matyti gerą biznį 
padaręs, nes, čia pat, be ceremonijų, perdavė tė
vui krūvą šimtinių. Sūnus taip pat labai optimis
tiškai kalba apie didelius pelnus iš ūkio, ypač 
sodinant kakao, kurio diegų, veik dykai patiekian
ti valdžia, auginimas nesudėtingas, o medeliai vai
sių duoda jau į šeštus metus.

Po filrnos jiedu pavaišino mane kava ir il
gai pasakojo apie dalinamas žemes netoli Linha
res, kur esą galima įsigyti 25 ha už 500 kruzeirų! 
Prisiminiau ten dirbusio inžinieriaus Paškausko 
pasakojimus apie tas žemes. Ima pagunda ten da
bar nuvažiuoti, nes visai nebetoli, bet kad lietu
viai, kaip pakerėti, nemėgsta įsigyti čia žemių, o 
mano — gringo — įsitikinimu, ateity daug pasi
keitimų įvyks pasaulio žemėlapyje, o Brazilija žy
giuos į priekį, tolydžio darydama pažangą viso
se srityse, o ypačiai kad jos milžiniški žemės 
gelmių turtai vos pradėt’ naudoti, tuo tarpu kai 
kituose kraštuose - įpusėti ar baigiasi...

Stebiuosi Brazilijos pažanga! Su tiek maža 
gyventojų, tiek padaryti, reikia ne t’k energijos, 
gabumo, patvarumo, atkaklumo, bet ir kūrybinės 
meilės. Tiesa, dar daug ko trūksta, kai lyginame 
ją su Europą, bet lygindami ir reikalaudami ne
turime užmiršti, kaip jauna yra ši tauta ir valsty
bė. Juo labiau tenka pažinti jos praeitį ir istori
ją, pastebiu joje daug kilnumo, ypač santykiuose 
su kaimyninėmis valstybėmis. Brazilija leido Urug

vajui kartu tvarkyti ir naudoti jos didžiulį eže
rą Mirim, panaikino skolą Paragvajaus respubli
kai, suteikė atkirstai nuo vandenyno Bolivijai 
laisvą zoną Santos uoste, pasiėmė didžiausią iš
laidų ir technikos įrengimų dalį statyboje trans
kontinentinio geležinkelio (via Corumba), jungian
čio Atlantą su Ramiuoju vandenynu, etc.

★

Saulė teka. Nors traukinys ateis tik po sep
tynių, bet pasiėmęs lagaminą einu į stotį. Kranti
nėje negras siūlo plaukti laiveliu, tvirtindamas jog 
vandeniu stotis pasiekiama greičiau, nes arčiau.

Valtis čiuožia veik be trūkčiojimų. Yrėjo 
veidas rūpesčiu išvagotas. «Kaip sekasi gyventi?» 
— «Neblogai» — «Uždarbis?» — «Menkas.. Šei
myna didelė - septynetas vaikų. Keleivių maža. 
Visi samdo automobilius Visi skuba. Kur? Patys 
nežino»

Yrėjas darosi kalbesnis, net nušvinta, kai 
jam palinkiu būti turtingu, o kai išlipdamas klau
siu, kiek mokėti, jis šypsodamas sako: «Kiek po 
no valia, bet po vieną milą ant kiekvieno vaiko 
galvos išeis?»

— Išeis, — patvirtinu aš, įsprausdamas į jo 
ranką dešimtinę, — dar ir tau ant pingos liks.

— Zinai, senhor, negeriu. Nenoriu Dievo rūs
tinti. Labai ačiū!

Visą dieną keliauju Rio Doce pakrante Go
vernador Valadares miestelio link, kurį ir pasie
kiu saulei leidžiantis. Teks nakvoti, nes į Naque 
traukinys išeina tik rytą. Gatvės pilnos žmonių. 
Rėkia radio garsiakalbiai. Dulkių debesis sukelia 
pravažiuoją vežimai, daugumoje ant dviejų ratų.

«Minas Gerais — auksinė širdis geležinėje 
krūtinėje» — prisimenu prancūzų inžinieriaus H. 
Gorceix žodžius, .tiksliai apibudinančius nepapras
tą šio krašto turtingumą. Tačiau iš vietinių gir
džiu ką kitą:

— Nenorėčiau gyventi Gov. Valadores, — 
pasakoja ūkininkas, su kuriuo kartu užėjom iš
gerti pieno..—Dabar čia, palyginti, ramu... No, 

senhor, aš nekalbu apie šių garsiakalbių rėkimą, 
bet apie «bum-bum!» Dar tik prieš keletą metų, 
būdavo, kai sargai valydavo gatves, vis. porą nu
šautų iššluodavo. Aplinkui visur kalnuose aukso 
gyslos. Tik surask ir i ink. Taigi, čia suvažiuoja 
pasilinksminti vagabundai, staiga p. aturtéjüsieji, 
nes aukso ir tų spalvotų (brangiųjų) akmenų Čia 
tiek ir tiek! Bėda su tokiais, kurių kišenės pilnos, 
<• galvoj — nieko. Jei bent tik konjako kiek. . Na, 
ir pyškinasi!

Vaikštau gatvėmis, kurios išvestos tiesios ir 
yra jau keletas išgrįstų. Kaip ir visur interiore, 
taip ir čia, - tie. . panelių namai.

Pasukęs priešinga kryptimi, atsiduriu prie 
Rio Doce kranto Kadangi jau gatvėse dega žibu
riai, tai tuojau pamatau kažkokias žvilgančias 
kaip stiklas, krūvas. Tai žėrutis. Pasiimu keletą 
jo nemažų lapų, atminimui ir viešbuty, beplauda
mas nuo jų dulkes, surandu įstrigusį raudoną be
rilą. Tai jau trečias brangus akmuo, kurį randu 
Pietų Amerikoje! Šį pasilaikysiu sau, o anuos, 
ametisus, jau padovanojau dviem žaviom lietuvai
tėm: Buenos Airėse ir Chicagoje.

☆

Švinta. Judame Naque link, vis Rio Doce pa
krante. Jei ne geltonas vanduo, upė savo ramu 
mu ir krantais, būtų panaši į Nemuną, ypač kai 
kuriose vietose. Bet... čia daug akmenų slenksčių 
ir jauarė —- tai jau nebe Nemunas.
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Gyvuliai Miške
(Pasaka)

Buvo senis ir senė ir tųrė 
jo juodu veršj, aviną, kiaulę, 
žąsiną ir gaidį. Kartą senis 
sako senei:

— Žinai, mes neturime ką 
valgyti, tai rytoj papjausime 
veršį.

— Gerai! — sako senė.
Išgirdo tai veršis, išmušė 

ragais tvarto duris ir pabėgo 
miškan.

Kitą dieną senis vėl sako:
— Veršis pabėgo, tai plau

sime aviną.
— Gerai! — sako senė.
Išgirdo avinas ir jis išbėgo 

miškan. Trečią dieną tas pats 
atsitiko su kiaule, ketvirtą 
dieną - su žąsinu, penktą 
— su gaidžiu. -- visi išėjo į 
mišką ir jame dingo. Po 
kiek laiko veršis sutiko avi
ną ir sako jam:

— Ateina žiema, bus šal
čiai, tai pasistatykime trobe
lę

— Ot, kvailys* — sako avi 
nas. — Kam man trobelė, kad 
aš tariu tokius kailinius.

Veršis sutiko kiaulę Ir jai 
taip pat pasiūlė kartu pasis 
tatyti trobelę žiemai. Kiaulė 
jam atsakė:

— Aš giliai ’įsiknisiu į snie 
gą ir nesušalsiu. Nereikia 
man trobelės.

Vėlini veršis sutiko žąsiną 
su gaidžiu ir jiems taip pat 
siūlė pasistatyti žiemai trobe
lę. Bet žąsinas ir gaidys at

sakė, kad jiedu nebijo šalčių, 
nes ten daug pūkų. Taigi 
veršis vienas pasistatė trobe 
lę — ir gyvena.

Atėjo, žiema. Sniego duug 
prikrito. Atėjo ir dideli šal
čiai. Avinui, kiaulei, žąsinui 
ir gaidžiui pasidarė šalta. Avi 
nas pirmas atėjo pas veršį ir 
sako:

— Man, veršeli, baisiai šal
tą, priimk mane pas save gy 
venti.

— Ne! — atsakė veršis. — 
Tu nonorejai padėti statyti 
trobelės, tai aš tavęs nepri
imsiu.

— Kad nepriimsi, tai. aš ra 
gaiš išmuštu tavo langus.

Išsigando veršis ir priėmė 
aviną.

Kitą dieną atėjo kiaulė ir 
taip pat pasiprašė priimti ir 
ją trobelėm

— Ne! — atsakė veršis. — 
Tu nenorėjai padėti statyti 
trobelės, tai aš tavęs nepri 
imsiu.

Bet pagązdintas veršis pri
ėmė ir kiaulę.

Trečią dieną atėjo žąsinas
— Man baisiai šalta, priimk 

mane, veršeli, pas save gy
venti.

— Ne! — atsakė veršis. — 
Kad tu nenorėjai...

— Tai tu toks! — sušnypš 
tė žąsinas. — Palauk, aš iš 
tavo trobelės sienų visas sa 
manas išgnaibysiu, tai ir tu
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sušalsi.
Išsigando veršis, priėmė ir 

žąsiną.
Ketvirtą dieną atėjo nulei

dęs uodegą ir gaidys. Ir jis 
pasiprašė:

— Leisk, veršeli, mane sa
vo trobelėn, man labai šalta.

— Ne! - atsakė veršis. — 
Tu vasarą nenorėjai man pa
dėti...

Dar nepabaigė veršis kal
bėti, o gaidys kad suriko:•

— Tai tu toks! Aš tuojau 
užlipęs nuo lubų visą molį 
nukapstysiu, tai ir tu sušalsi!

Išsigando veršis, priėmė ir 
gaidį. Ir gyvena penkiese 
vienoje trobelėje.

Kartą gaidys išėjo miškan 
malkų parsinešti. Gržę s na
mo, pamiršo duris uždaryti. 
Vilkas, radęs atidarytas du
ris, įėjo vidun. Išsigando tro
belės gyventojai. Kiaulė pra 
dėjo aplink bėginėti ir vis 
«kriu-kriu-kriu! kriu-kriu- 
kriu!» Gaidys užšoko ant kar 
ties ir «kųda-ka-ką! kuda-ka- 
ka!» Žąsinas palindo pakros- 
nėn ir visai nutilo. Tik ver
šis ir avinas šoko prie vilko 
su ragais. Išsigando ir vilkas 
ir. ilgai nelaukdamas, išbėgo 
iš trobelės. Bebėgdamas susi 
tiko laputę, kuri ėjo prie tro 
belės gaidžio pâsigauti.

— O. ten neik! — sako vil
kas. Ten labai baisu, ten vie 
nas už antrą smarkesnis.

— Negali būti! —- atsakė 
lapė.

— Taip, kūmute, taip! Vie
nas aplink bėginėja ir- rėkia 
«kur kūlė! kur kūlė!» Antrus 
šaukia «paduok pakarsiu! >a 
duok pakarsiu!» O kiti du su 
šakėmis ant galvos tik taiko 
smeigti... Neik, kūmute, ne .k!

Išsigando ir lapė ir nubė
go kartu su vilku miškan.

Taip trobelės gyventoj t i 
laimingai praleido žiemą miš 
k e.

Žmogus ir Varlės
(Pazaka)

Kartą žmogelis nuvedė karvę į turgų ir ją ten par
davė už septynis dolerius. Einant namo, šalia tvenkinio, 
girdėti buvo varlių kurkimas: «Ketur, ketur!»

— Ką jos čia šneka — galvoja žmogelis. — aš pa
ėmiau septynis dolerius, o nė keturis.

Priėjęs prie vandens sušuko:
— O, jūs, kvailos! Septyni doleriai, o ne keturi.
O varlės vis sako: «Ketur, keturi»
— Kad jau netikite, aš jums suskaitysiu.
Išėmė iš kišeniaus ir suskaitė visus septynis dole

rius. Bet varlės ir toliau traukė savo giesmę: «Ketur, ke
tur».’ Supyko žmogelis ir metė pinigus balon, sakydamas:

— Jeigu netikite manimi, tai skaitykite pačios.
Numetęs pinigus, atsistojo prie kranto ir ėmė laukti, 

kol varlės suskaitys ir jam sugrąžins. Bet varlės vis tik 
kurkė. «Ketur, ketur!», o pinigų negrąžino. Žmogelis ilgai 
dar stovėjo, pagaliau sutemo ir turėjo eiti namo be pi
nigų;

Jis vėl norėjo bėgti iš kabinos, bet iški- 
(35 šęs galvą pro kabiuos išmuštą langą pa

matė pakelės medžiuose daugybę juodvarnių, o 
kaikurie dar tebesisuko ore ratu ir. taikėsi nusi
leisti į pusryčių vietą, antrą sykį..

Seržantui vėl pasigirdo Mykoliuko žodžiai: 
«...išles jie tau akis ir smegenis... Važiuok ir ne
sustok!...»

Jis pasikrapštė apie vairą, paspaudė starterį 
ir motoras vėl pradėjo dirbti, o mašina riedėti 
pirmyn, vis greičiau ir greičiau. Seržantas pama
žu aprimo ir vėl atgavo žadą. Tik jis jokiu būdu 
negalėjo suvaldyti dabar savo minčių, ir pradėjo 
kalbėti pats su savimi. Taip besikalbėdamas jis 
privažiavo ir Vilniaus miestą. Įsukęs į pirmąją 
grįsto kelio dalį, jis prispaudė signalo stauglį. ir 
sunkvežimis kaukdamas ir staugdamas lėkė siau
bo namų link.

Pamatęs NKVD rūmų kiemo vartus, seržan
tas pasuko į juos tuo pačiu greičiu, ir uždainavo: 
«Trys tankistai... trys linksi linksmi broleliai...»

Vienas sargybinis, stovėjęs vartų lauko pusė
je suriko šoferiui: —- Stok! — Tačiau mašina ne
mažindama greičio kaukdama lėkė i vartus, vai
ruojama išprotėjusio seržanto.

Kiemo viduje, anapus vartų vaikščiojęs sar
gybinis pakėlė savo automatą ir kai mašina pri
artėjo nesustodama per dešimtį metrų iki vartų 
paleido į važiuojantį vieną šūvių seriją. Nors šū
viai ir kliudė šoferį, bet jau buvo vėlu jį sulaiky
ti. Sunkvežimis smogė į vartus, išlaužė juos, po 
jais parbl^kšdamas patį sargybini, įsirito | kiemą 
jr sustojo ties pačiu sargybos bustu. Išbėgo sar
gybos viršininkas ir jo kareiviai, ir prišokę prie 
sukniubusio seržanto jį klausė, «kas atsitiko?».

— Mes grįžome.. — dar pratarė seržantas, ir 

sustingo.
«Siaubo namuose» kilo panika ir sumišimas. 

Pats Petrovus pravedė kvotą ir patikrinimą. Pas 
seržantą buvo atrastas kelionės įsakymas, ir už 
klijuotas vokas Petrovui ir Šogamui. Atplėšus tą 
voką buvo rastas toks Kazarakio pranešimas:

«Mirtis visur prieš mus - išvien su partizanais.
Nė mums prieš juos kovoti! - Kazarakis»
Patikrinus parašą rasta, jog jis tikrai paties 

Kazarakio ranka rašytas. Petrovas suprato, j og 
tiedu rašteliai buvo paties Kazarakio parašyti, kai 
jo būrys jau buvo ištisai žuvęs, o jis pats dar ta
da tebebuvo gyvas. Nors seržantas dabar taip pat 
buvo negyvas, ir jô apklausinėti nebuvo galima, 
Petrovas nusprendė, kad . Kazarakis turėjo būti 
«išdavikas» Tuose miškuose jau ir ankščiau din
go daug svarbių NKVD pareigūnų, bet niekad 
NKVD nebuvo dar gavusi tokio žiauraus smūgio... 
net su pakvitavimu!

*
Tą pat dieną, partizanams sugrįžus į savo 

buveinę, Kazarakis buvo atiduotas Partizanų Bri
gados Karo Lauko Teismui.

Viši laisvi nuo pareigų vyrai susirinko prie 
vado slėptuvės, nedidelėje aikštelėje po ąžuolu.

Partizanai sustojo ratu apiink aišielę suda
rydami gyvatvorę.

Mykoliukas atvaręs Kazarakį pastatė jį vi
dur aikštelės. Atėjo Lūšis. Jis pats asmeniškai 
norėjo padaryti Kazarakio viešąjį tardymą.

— Jūs, Kazarakis, esate pastatytas prieš par
tizanų teismą - už ką, manau, nėra reikalo man 
aiškinti: ir be to visiškai aišku. Aš nutariau, prieš 
atiduodant patį teisman, viešai ištardyti. Tas tar

dymas atskirai jūsų asmens nelies, nes ir tas šio
se sąlygose visiškai nereikalinga Tačiau aš pa
darysiu keletą klausimų liečiančių visą NKVD or
ganizaciją. Ir jūs, kaipo tos organizacijos aukš
tesnio rango atstovas, atsakysit tiksliai, išdėsty
damas mums visą teisybę ką jūs žinot. Meluoti 
ir išsisukinėti pačiam nėra jokio tikslo. Tai . ma
nau savaime jums aišku. Žinote kaip esate pasi
elgęs su mūsų žmonėmis, ir jūsų sąskaita yra la
bai sunki, - - pasakė Lūšis.

Kazarakis apsidairė aplink. Jis visų veiduo
se matė sausus sukietėjusius bruožus; kieti plienį 
niai žvilgsniai buvo nukreipti į jį. -- Taip, jokios 
malonės, jokio pasigailėjimo man čia nerasti, — 
pagalvojo jis. — Bet ar man ne vistiek, ar Šoga' 
raas su manim padarys gala ar jie? Šie turi pa
grindą mane teisti ir... bet Š (gamas... už ką?... — 
skaldėsi mintys Kazarakio galvoje. Jį visą iki pas
kutinės smegenų ląstelės apėmė rezignacija.

— Klauskit mane. Aš esu pasiruošęs, gal pir
mąjį kartu savo gyvenime, sakyti teisybę, tikrą 
teisybę, — atsakė Kazarakis ramiu balsu, kuria
me girdėjosi, kad jam jau viskas vis tas pats...

— Kas yra NKVD? — pastatė pirmąjį klau
simą Kazarakiui Lūšis.

— Komunistų partijos režimas organizuoja . 
sau, kaipo atramą, kadrus «besąlyginai atsidavu
sius» tarnus, tampriai surišančiuš savo asmeninį 
likimą, su tuo režimu. Jums, turbūt, žinoma, kad 
Romos cezariai turėjo pretorianus, turkų sultonai
- jančarus, Hitleris - gestapininkus. Pas Staliną 
toj vietoj yra «čekistai», «enkavedistai», arba 
kaip juos paprastai liaudis vadina «gepeušnikai»,
— visai ramiu balsu, nesinervuodamas ir apsvar
stydamas kiekvieną žodį atsakinėjo visiškai atvi- ; 
rai ir be baimės Kazarakis į Lūšio statomus klau
simus.

Ir iš tikrųjų, jis dabar neturėjo ko bijoti - • 
Šogamo ranka gyvo jo negalėjo pasiekti. Iš kitos į 
pusės, jis, būdamas partizanų rankose, žinojo sa~ : 
vo galą Pasigailėjimo jis nelaukė. Tai buvo jau 
aišku. Tačiau tie žmonės vietoje jam keršyti, kan
kinti, elgėsi visai kitaip, negu jis pats ir visi jo ; 
buvę NKVD bendradarbiai būtų elgesį tokiu at
veju. - •-.■ ■■; K . . i-

(Bus daugiau)

4



1951 m. balandžio 21 d.

”18

MARTINS & SIMKUS
BAR ę CAfE d© PCVCJ
55 A V E N I D Ã P A I S D E BARROS,

EI

MEKANIKOS DIRBTUVĖ
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 VARNAUSKAS & FILHOS
Telefonas (recados) 3-0710

Rua 12 N.O' 39 — Vila Zelina 
Avenida Zelina N.o 714 — (fundos) 
Caixa Postal 4118 — São Paulo
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f RU A BARÃO DE ITAPETI Nl N GA, 275 — 7 AND. — SAL A 73 g 
J TEL. 34-7482 — SÃO PAULO f 
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MADEIRAS DO BRASIL

Ar jau aplankei CASA SPRINDYS & C!A.
PRAÇA SÃO JOSÉ, 1 — S. PAULO — VILA ZELINA

Kur galima gauti

G O

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-vitrolų. Čia taip
jauslūs teknikės reikalavimus, vedama prityrusių specialistų, 

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

attli-iaba u •>
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Foto-Studija “BERNARDO”
ĮKURTA 1890 METAIS

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

dažais ir pastele.

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

ALIO! ALIO! Vila Anastacio!
GASA KAROLIS STUOKA

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

Jauni ir seni
Batus gaus visi

Kaina labai pigi!!!
įvairiu rūšių batai -r- vyrams, moterims ir 

vaikams - fabriko kainomis
LIE TUVIAMS NUOLAIDA!...
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I MPORTAÇÃO — EXPORTAÇÃO

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

Em Minas Gerais:

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

APRENGIA VYRUS NUO GALVOS IKI KOJŲ

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

V iskas geriausios rūšies, patvaru, gražu ir pigu.

1$ FABRIKO TIESIAI VARTOTOJUI.

INDtJjfTtólA E COMECCIC IDE 
CAO.ÇADOjf MATIEILW^IIJ tTDA.

KRAUTUVĖS: FABRIKAS IR RAŠTINĖ:
Ruo São Caetano, 526 * • Rua Įavais 719

Ruq São Caetano, 510 São Paulo
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VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS 

L I N D O Y A

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.
GAMINIŲ PLATINTOJAI

CAIRO IEIRII LTDAH RMÁCJ
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
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— São Paulo priemiestyje 
Ferras de Vasconcellos vienuo 
liai kunigai (SS.CC.) olandai 
turi mižąja seminariją, kurio
je mokosi ir keletas lietuviukų 
Pavyzdžiui iš Itaqueros Kliu- 
kų sūnus, iš Vila Japonėsa 
Buzūnų du sūnus ir kt.. taip kad 
nemažą seminarijos mokinių 
skaičių sudaro lietuviai.

KELIASI Į PRIEMIESČIUS.

Imigracijos pradžioje beveik 
visi lietuviai apsigyvendavo 
arti Luz stoties, Bom Retiro, 
Canindė, Pary ir Mokos apy
linkėse. Bet šios miesto dalys 
yra labai tirštai apgyventos, 
todėl buvo ir yra didelis sun
kumas rasti išsinuomuoti na
mų ar kambarių. Nemaža lie 
tuvių gyveno pradžioje skie
puose, kur būdavo trūkumas 
ir oro ir saulės šviesos. Čia 
įsigyti nuosavybę yra gana 
brangu. Po kurio laiko lietu
viai pradėjo ieškoti patoges
nių gyvenimo sąlygų, tolimes 
niuose priemiesčiuose nusi
pirkdami išsimokėjimui žemės 
sklypus ir pasistatydami pra 
džioje, kad ir labai neturtingą 
nuosavą namelį. Didžiausias 
skaičius susitelkęs lietuvių 
Vila Zelinoje, kai ten pradėjo 
statyti nuosavą bažnyčią ir 
V. Beloje buvo pastatyta sava 
mokykla. Ir šiandien šioj apy 
linkėj yra daugiau lietuvių, 
negu kituose priemiesčiuose.

Toliau eina Vila Anastacio, 
kur lietuvius sutraukė ten 
esančios Armour skerdyklos. 
Trečioj vietoj yra Casa Verde, 
toliau Parque das Nações Utin 
ga ir kitos apylinkės

Paskutiniais metais lietuviai 
daugumoj ansigyveno Vila Ze- 
linos, Prudentės, Vila Ema ir 
Ųtingos bei Parque d.ts Nações 
apylinkėse. Kitados gausiai 
apgyventame Bom Retire, Mo
koje šiandien lietuvių jau nebe 
daug likę.

Viena tenka pageidauti iš 
išsikeliančių į naujas \ietas, 
kad stengtųsi apsigyventi kiek 
galint arčiau savos bažnyčios 
bei mokyklų ir kad nenutrau
ktų ryšiųsulietuvišku veikimu.

BENDRUOMENES CHORO 
K NCERTAS

Balandžio mėn. 14 d Socie
dade Paulista de Ginastica 
salėje, rua Coutho Magalhães 
280, Bendruomenės choras 
suruošė koncertą - vakarą.

Jei šiaip pramogų - vakarų, 
daugumoje pelno, bet ne meno 
tikslais, ruošiamų netrūksta, 
tai koncertai daug rečiau su

llliilhilliilliilhilliilliilliillillliilhilhilli ilhilliilhillnlli i||ii||iiiiii!liilliilliilliilliilliilliillillliilliilliilliillillliilliilliilliilhillnllnliilllillhilliilhilliilliilliilliil!iilliill'iilit!lull)i|liilhill>illnlliilliilliilliilli’llnllniliilliilliilli

(Prie pask. sustojimo vietos autobuso 3 3 Quarta p rada)

Savininkas VILA IDA# ID OCH U JÍ

Įvairaus didumo padidinti portretai — spalvuoti! Foto ant porcelano, antkapiams. 
Meniškos, gražios foto nuotraukos! Greitas ir sąžiningas darbas!

Lietuviams pigiausios kainos!

ruošiami. Lengvą komidijėlę Pertraukų metu pilnais są-

j AVENIDA ZĖLINA, 749 — VILA ZELINA — S. PAULO |
Aberturas de firmas 
Encerramentos de .firmas 
Transferencias de firmas 
Contratos na Junta Comercial 
Distratos na, Junta Comercial 
Escritas Fiscais 
Escritas Comerciais

HORÁRIO das

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

,, acidentes

8 às 19 horas.

su pustuziniu artistų galima 
paruošti per vienąkitą savaitę. 
Kas kita su koncertu, ypač 
norint duoti naują ir gerai 
paruoštą repertuarą. Reikia 
bent kelių mėnesių laiko in
tensyvaus darbo. Be to, São 
Paulo lietuvių kolonijoj turime 
tik vieną Bendruomenės cho
rą. Už tat ir koncertai nėra 
dažni bet lietuviškos visuo
menės labai laukiami ir gau
siai lankomi, ką parodė ir 
praeitasis šeštadienis. Dainos 
mėgėjų prisirinko pilnutėlė 
salė.

Pirmąją programos dalį su
darė mergaičių ir vyrų cho
rai ir tautiniai šokiai. Mergai
čių sudainuota «Tėviškėlė», 
taip pat ir antroj daly kvar
tetas, «Aš augau pas tėveli», 
klausytojų dėmesį pavergė 
nuoširdžiu išpildymu ir savo 
turinio artimumu lietuvio dvą 
šiai.

Vyrų chorui dainuojant au
dringiausiai plojo Račiūno 
«Karui»

Reikia stebėtis, kad tautinių 
šokių ansamblis vadovaujant 
p. Jadvygai Ambrėzaitienei, 
per trumpą laiką stipriai pa
ruošė lietuvišką popurį, šustą 
ir kubilą ir be jokių «susimai
šymų» šauniai pašoko. Tauti
niai šokiai yra didelis paren
gimų papuošimas.

Antroji programos dalis bu
vo pradėta mergaičių kvartetu 
sudainuojant St. Šimkaus «Aš 
augau pas tėvelį».

Po to pirmą kart lietuviškai 
visuomenei pasirodė piano 
studentė Eug. Saldžiūnaitė su
dainuodama Alberto Costa se
renada.

Koncerto pabaiga buvo ap-? 
vainikuota mišraus choro dai
nomis, Strolio Valiok, dalgeli; 
J. Karoso stikliukėlį, J. Žilevi-i 
čiaus anoj pusėj ežero, Janu- 
šio Pempei ir VI. Paulausko 
Jūreivių maršas.
Kaip dainos buvo sudainuotos 
parodė audringi neperstojanti 
klausytojų, plojimai prašant 
kartoti kiekvieną dainą. Ypač 
didingai abu kartu skambėjo 
Anoj pusėj ežero Tai yra tiek 
choro maestro Al. Ambrozai- 
č o, tiek choristų ryžties ir 
darbo pasekmė. Porą .paskuti
nių savaičių, repeticijos būda 
vo beveik kiekvieną vakarą. 
Bet šis pasiaukojimas visuome 
nės buvo suprastas ir įvertin
tas.

Viso vakaro tvarka buvo 
pavyzdinga. Senesni sėdėjo 
prie staliukų vaišindamiesi van 
denimis, ir alučiu, o jaunimas 
linksmai pasišoko.

mojaus anekdotais linksmino 
St. Linkevičius.

KNYGŲ NAUJIENOS

Praėjusį mėnesį knygų rin
koje pasirodė rašytojo Petro 
Babicko knyga «Brazilija». 
Kaip knygos viršelyje užrašy
ta, «Garnio» rinkykloj surin
kta, Arte Grafika Lituania 
Ltda. spaustuvėje spausdinta. 
Išleido Lietuvos Pasiuntinybės 
Rio de Janeire Spaudos Biu
ras. Knyga turi 140 puslapių.

Rašytojas P. Babickas nėra 
reikalingas rekomendacijos. 
Apie jo pajėgumą kaipo poetą 
ir beletrii-tą, skaitančioji visiip 
menė Lietuvoje ir tremtyje 
žino iš išleistų knygų.

“Brazilija” yraįspūdžių, pa
tirtų keliaujant iš Europos, pro 
Afriką Brazilijon, ir pačioje 
Brazilijoje, rinkinys.

Autorius paduoda labai su
glaustai žinių apie Braziliją 
joje gyvenančius lietuvius, 
miestuose ir pro vincijoje, apie 
miesto darbininkus ir gyve
nančius ūkyje, Brazilijos pa
pročius, aprašo keliones ke
liais ir upėmis. Turinys su
skirstytas — Įžangos žodis, 
tarp Dakaro ir Rio, Miestas- 
pasaka, Pirmoji kelionė į 
Sao Paulo, Paran<»je, Žemė ir 
žmonės. Mato Grosso, Viešna 
gė interfere, Naque, Porto da 
Pedra, Žalios dienos, Brazi
lijos vaizdai.

Knyga dėl lengvo ir vaiz
dingo stiliaus yra prieinama 
skaityti betkokio išsilavinimo 
skaitytojui Ji įdomi tiek Bra-

- zilijoj, tiek kituose kraštuose 
‘ gvven intiems pasiskaityti, nes
- Brazilija yra didelis. įvairus, 

įdomus kraštas.- kurį daugu
mas tegali pažinti tik iš knygų.

Knyga yra gausiai iliustruo
ta. ’Brazilija” šiandien negau 
šioje knygų rinkoje yra di
delis indėlis lietuviškoje lite
ratūroje.

Šio nr. «M.L.» atkarpojeskai 
tytojas ras iš naujai išleistos 
knygos ištrauką «Viešnagė in- 
teriore».

riiKacisa 1 tíKn • • • • aaivwiis

PAIEŠKO

Liuda Matelionienė gyve
nanti São Paulyje. Rua da 
Graça 415, ieško Bronės Ky- 
mantienėš gyvenančios Bra
zilijoje. :i

Petras ir Emilra Burbai «M. 
L.» garbės prenumeratoriai.

Petras Burba yra gimęs 
1909 m. Debeikių valse., Uk
mergės apskr., Giriaukos vien 
kiemyje. Į Braziliją atvyko 
1927 m. kartu su savo tėvais. 
Pradžioje, kaip ir daugeliui 
kitų teko dirbti fazendose.

Brolis Antanas gyvena V. 
Lucia, o seklio Teofilė kartu 
su Petru. Emilija Burbienė - 
Leskaitė, kilusi iš Panevėžio 
apskr. Brazilijon atvyko kar
tu su savo motina 1934 m.

Burbai dabar gyvena Vila 
Bandeirantes, rua Budapest 
36, turi didelius nuosavus na
mus ir augina du sūnūs: Jo
ną ir Robertą.

P A I E Š K O
Jurgis Matikonis paieško 

savo dėdės Vincento Matiko- 
nio gyvenusio Š. Amerikoje 
606 Camden ave., Burlington 
N. J., ir prieš kiek laiko at 
vykusio Brazilijon ir galimai 
apsigyvenusio São Paulyje. 
Dėdės arba apie jį žinančių 
pašau pranešti šiuo adresu: 
Snr. Jurgis Matikonis: Caixa 
Postai 74 Cambará.: Vila Aū 
rora - Ėst. do Paraná.
PARDUÒD AMA KRAUTUVĖ 

(Seco* e molhados) 
Vila Oratorio, Avenida A 

Nr. 1180, geromis sąlygomis; 
Smulkesnių informacijų gali

ma gauti vietoje. •

«MUSŲ LIETUVOS» PRENU
MERATORIAI:

Garbės prenumeratoriai:
Antanas Zoluba Cr$300,00

Prenumeratoriai rėmėjai:
A. Maniušis Cr$150,00
Ipolitas Baranauskas 150,00 
Apolonija Latvėnaitė 150,00 
Kazys Janulevičius 150,00 
Jonas Gudelevičius 100,00 
Pranas Skvarnavičius 100,00 
Napoleonas Puodžius 100,00 
Jonas Kojelavičius 100,00 
Viktoras Andriulis 100,00 
Stasys Jočys 100,00
Vincas Urniežius 100,00 
Julius Guiga 100,00

Prenumeratoriai:
Dr. EI. Draugelis 75,00
E. Girčys pren. į Austrai. 100,00 
Petras Klemka 75,00
Balys Kazlauskas 75,00
Karolis Idankas 40,00
Jonas Aleksiejus 75,00
Bronius Urbanavičius 75,00

JAU VEIKIA LIETUVIŲ MĖ
GĖJŲ OR \ESTRAS “S.JOSÊ"

Šis mėgėjų orkestras jau 
galutinai susiorganizavęs ak
tyviai veikia. Maestro p. Am 
brozaitis, kuris sutiko būti or 
kestro vedėju, mokys . naujai 
pradedančius groti. Pirmos pa 
mokos bus šį sekmadienį, 22 
d. 3 vai. p. p. seselių mokyk 
los patalpose. Tat visi orkes
tro nariai prašomi dalyvauti.

Taip pat kviečiame vjsus 
mėgstančius muzikąriak Įg- 
to'.i į Mėgėjų Orkestrą ir pa
sinaudoti šią gera proga iš
mokti muzikos. ’ i; •

Orkestro Valdyba.

M i r E .
Antanas Kąrdišauskas 85 

m. amžiaus iš Šančių balau 
džio mėn. 13 d. mirė .Hospi
tal Samaritano ligoninėje., Pa
liko dukterį Aną Juozavienę 
ir sūnų Boleslovą. : ū J I

— Balandžio mėn. 15 d. mi
rė Povilas Cvirka, 47 na.-am
žiaus, buvo nevedęs,

— Balandžio mėn. 15 d. V. 
Alpinoję mirė Vincas Seda- 
vjčius 75 amžiaus, kilęs iš 
Knytjškiu.km. Ukmergės vaįsč 
Paliko tris sūnus ir tris duk
terį». . .'■■■■
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