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KORĖJOS karas
Pereitą savaitę staiga pa- 

skl.dusi žinia, jog Korėjoje 
būsią sustabdyti karo veiks
mai 30 dienu, pasirodė n turį 
jokio pagrindo ir buvo \ ašių 
gtone oficialiai paneigti Šiem 
gandam davė pagrindą vena 
neaiškiai suredeguota telegra 
mų agentūros Associated pres 
telegrama iš Korėjos-

JAV atsakingi politikai ir 
militariniai asmenys pareiškė, 
jog tol nebus nutraukti karo 
veiksmai, kol nebus pasirašy 
ta paliaubų sutartis. Tuo tar
pu karo veiksmai tebevyksta 
kaip žomėje, taip ir ore

I Korėjos frontą atvyko nau 
jas amerikiečių didelis krei
seris «Wisconsin», kuris m 
45.000 tonų talpos ir dabar 
pakeis iki šiol karo operaci
jose dalyvavusį kreiserį «New 
Jersey».

Paliaubų pasitarimai tebe
vysta toliau. Komunistų atsto 
vai sutiko su jadmirolo Joy 
reikalavimu, kad paliaubų me 
tu abiejų pusių karinės pajė
gos nebūtų didinamos ir kad 
abiejų pusių kariuomenės bú 
tų inspektuojamos ir fiskali- 
zuojamos Patys komunistai 
nori, jog šią kontrolę vykdy 
tų ne abiejų pusių mišrios, ko 
misijos, kaip siūlo amerikie
čiai, o vadinamųjų «neutra
lių kraštų» atstovai. Tuo tar
pu komunistai betgi nepaai

VISAME PASAULYJE
Vengrijoje nusileido 
Amerikos lėktuvas
Vienas JAV karo lėktuvas 

«C 47» buvo priverstas nusi
leisti Vengrijos teritorijoje. 
Vengrijos užsienių reikalų 
ministerija pranešė, jog lėktų 
vas skraidė virš Vengrijos te 
ritorijos 1,40 Įįval.

Lėktuvas Ir jo įgula randa 
si Vengrijos organų rankose, 
bet vengrai nedavė jokių ki
tų žinių.

iš Maskvos buvo pranešta. 
jog ’ėktuvas turėjo šnipams 
reikalingą aprangą ir turėjo 
tikslą parašutais nusileisti į 
Sovietų S gą ir populiacinius 
demokratijų kraštus pas šn:pus 
ir sabotažnikus.

JAV atstovo pareigas einas 
charge des affaires Budapeš
te lankėsi Vengrijos užsienių 
reikalų ministerijoje, kur rei 
kalavo tuojau paleisti lėktu
vo įgulos narius ir atiduoti 
patį lėktuvą, Vengrai dar ne 
davė atsakymo, ir dar kon
fliktas nėra užbaigtas.

Laikraščių pranešimais JAV 
vyriausybė yra nusistačiusi 
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škino, ką jie suprantą «neut
raliųjų kraštų» atstovais.

Kaip neoficialiai spėjama, 
komunistai yra nusistatę pri- 
slątyti rusus, kaipo Korėjos 
karo neutraliuosius asmenis. 
UNO kariuomenės atstovai 
patiekė šiaurės korej ečių ge 
nerolui Nam 11 21 klausimą 
dėl komunistų siūlomųjų pa
liaubų sąlygų! Nam 11 dar ne 
atsakė į šiuos klausimus.

Komunistų delegatai piieši 
naši UNO de’egatų reikalavi
mams, jog paliaubų metu ne
būtu statomi nauji aerodromai 
-lie tvirtina, jog amerikiečių 
reikalavimai turi tikslą stiklių 
dvti šiaurės Korėjos atstaty
mo darbus. Tail) pat komunis 
tai priešinasi ir pilnai karo 
pajėgų inspekcijai. Jie siūlo 
kontroliuoti tiktai tam tikrus 
kariuomenės transporto punk 
tus.

Kaip žinia, amerikiečiai ga 
Ii atvykti į Korėją tik per ne 
daugelį Korėjos transporto 
vietų, kurias komunistai kaip 
tik ir nori kontroliuoti, kai 
tuo tarpu komunistai turi be 
galę perėjimo punktų iš Kini 
jos į Korėją visu sausumos 
sienos pakraščiu. Ir kitais 
klausimais komunistų siūlo
mos sąlygos neturi jokių po
zityvių davinių ir vargu ar 
prives prie praktiškų išdavų 
bent jau artimu laiku.

griežtai reikalauti išduoti jai 
lėktuvą ir lakūnus ir yra pa
sirengusi griebtis aštrių prie 
monių šiuo klausimu.

EGIPTE TEBEVYKSTA SU
SI R.ÉV1IMA l TARP ANGLŲ 

IR EGIPTIEČIŲ

Praeitą savaitę Sueso uos
te įvyko naujas kariškas su
sirėmimas tarp egiptiečių po
licijos ir britų kareivių. Susi
šaudymo metu žuvo ir buvo 
sužeist 68 asmenys, iš kurių 
16 žuvusių ir visi sužeis
tieji egiptiečiai, o visi kiti - 
anglai. Sąrišyje su šiais įvy
kiais britų zonO' komendan
tas generolas Grdenaęre ma
tėsi su egiptiečių Sueso gu 
bernatoriumi, su kuriuo ture 
jo pasikalbėjimą Yra prane
šama, jog anglų generolas 
laikėsi labai «stipriai».

Spėjama, jog anglai patieks 
egiptiečiams ultimatumą, ar
ba egiptiečių policija įsipa
reigos palaikyti viešąją tvar 
ką Sueso mieste arba anglų 
kariuomenė pati pasiims tas 
pareigas.

Didžiosios Britanijos minis-

IV METAI

Poniai Carmelita Leme de Oliveira Garcez įteik ama mokyklos 
vardu gėlių bukietas Vila Zelinoje

Bendri mokyklos mokinių gimnastikos pratimai gruodžio 2 d.

'e r L pirmininkas Winstonas 
Churchilis sukako šiomis die 
nomis 77 metus. Šio amžiaus 
COurchilis bus bene pats se
niausias ministeris pirminin
kas.

Jis taip put vienintelis iš 
paskutiniojo karo vadų, kuris 
vėl sugrįžo į valdžią laisvų 
demokratiškų rinkimų keliu, 
kad vėl vadovautų Anglijai 
šiuo sunkiuoju metu, kada 
vėl gręsia pasauliui naujo 
karo šmėkla.

Baisi autobuso nelaimė
Au^liįoje

Šiomis dienomis Londono 
priemiestyje Chatham gatvė
je. kuri yra gana, siaura ir iš 
abiejų pusių apsupta aukšta 
tvora, žygiavo rikiuotės tvar
ka būrelis kariūnų, kurie grį 
žo iš sporto runlynių. §Staiga 
ta pačia gatve, kuri buvo dar 
be to blogai apšviesta, išnė
rė vietinio susisiekimo auto
busas, kuris tiesiog pataikė į 
rikiuotės vidurį 21 kariūnas 
pakliuvo po autobusų, kur žu 
vo baisia mirtimi. Išsigelbė
jo t'k rikiuotės paskutinės 
gretos.

Dv didesnė likimo ironija 
norėjo, kad nelaimingojo au
tobuso šoferis, kaip tik turė
jo sekančią dieną prisistaty

ti prefeituroje, kad gautų pa
sižymėjimo medalį už gerą 
tarnybą, išvažinėjęs 25 metus 
nepadaręs nei vienos katas
trofos.

Kiek Amerikoje 
bedarbių

JAV valstybės statistikos da 
pertamentas paskelbė, jog 
š/m lapkričio 10 d. buvo Ame 
rikoje 1.8 milijono bedarbių. 
Tas ska’čius yra 400 tukstan 
čių žmonių mažesnis negu 
tuo pačiu laiku 1950 metais.

Dirbančiųjų skaičius tą pat 
dieną visoje Amerikoje sieke

(Nukelta i 3 pusi )

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka

1



pusi. 2 MŪSŲ LIETUVA 1951 ra. gruodžio 8 d

Lietuviai Pasaulyje..'
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5-SIS LIETUVIŲ SĄJUNGOS 
SUVAŽIAVIMAS

Spalio 20-21 dienomis 
done, naujuose lietuvių
muose, įvyko penktasis Lietu 
vių Sąjungos suvažiavimas, 
aptaręs vienerių metų veiklą 
ir nustatęs gaires kitiems vie 
neriems metams.

Suvažiavimą atidaręs Sąjun 
gos pirmininkas M. Bajoiinas 
pasveikinęs suvažiavusius at
stovus ir svečius, pakvietė at 
sistojimu pagerbti mirusius 
narius ir krašte už laisvę žus 
tančius.

Savo ir min. B“ K. Balučio 
vardu sveikino pasiuntinybės 
patarėjas P. Balicdas, pažy
mėdamas, kad toks metinis 
suvažiavimas yra tartum pa
keliui kilometrinis stulpas, 
ties kuriuo sustojama, nubrau 
kiamas nuo kaktos kelionės 
prakaitas ir pasižiūrima at
gal, kiek čia kelio jau nuei
ta. Lietuvių Sąjunga yra daug 
nuveikusi, ir dirbusiems ir 
dirbantiems reiškiama padė
ka. Bet mūsų gretos mažėja, 
nors dąrbo toli gražu nema
žėja, vadinasi, sumažėjusioms 
eilėms reikia į darbą įdėti 
daugiau energijos. Negali bū
ti nė krislelio apatijos. Jei vi 
si įsijungsime j darbą ir žiū
rėsime tėvynės reikalų, vis
ką pajėgsime kantriai pakęs
ti, ir nebus ko išsigąsti, kad 
mūsų gretos sumažėjo.

Sąjungos pirmininkas M, 
Bąjorinas apžvelgia praeitų 
metų veiklą pažymėdamas, 
kad vis del to Lietuvių Sąjun 
gai teko dirbti vis nubyrant 
narių skaičiui, kurie išvažinė 
ja į kitus kraštus, Tai atsilie 
pia į darbą, nes narių mažėji 
mas reiškia ir lėšų mažėjimą.

Laikraščio klausimas visą 
laiką j ra kėlęs dideliu rūpės 
čių, nes nuolat tenka ieškoti 
jam lėšų. O laikraštis reika
lingas. Dėl finansinių sunku
mų buvo imtasi atatinkamu pa 
tvarkymų Gal bu o reikėję 
anksčiau ĮĮtai padaryt', bet 
kiekvienam reikalui ateina 
laikas. Buvo rūpintasi įsigyti 
namus, o dabar kyla savos 
spaustuvės klausimas, nes tik 
tuo būdu laikraštis atsistotų 
ant kojų. Rinkimo mašinoms 
reikėtų a’pie 1.000 svarų. Tad 
tektų iš narių prašyti bent po 
svarą. Jei per porą mėnesiu 
tokia suma būtų surinkta, lai 
kraštis jau būtų atsistojęs ant 
kolų.

Šiuo metu laikraščiu rūpi
nasi iš M. Bajorino. J. Sen
kaus ir B. Daunoro sudaryto 
ji redkcinė kolegija, kuri dir 
ba be atlyginimo. Laikraštis 
numato įsivesti naują skyrių.

Sąjunga baigė metus su 4 
apygardomis, 51 skyrium ir 
1943 nariais.

Lig šiol daug darbo parei
kalavo Lietuvių namai jų re
montas ir įrengimai Namų įsi 
gijimą lietuviai labai entu
ziastiškai rėmė. Namai turi 
dar skubių skolų. Namuose 
koncentruojasi lietuviu kultu 
rinis darbas. Šiuo metu Na
mams atstovauja Centro Val
dyba, bet, pirmininko many 
mu, būtu gerai net ir apygar 
d as įjungti.

Ateičiai - tie patys lietuvis 
ki uždaviniai, bet pirmoje ei
lėje rūpės sutvarkyti «Britani 
jos Lietuvį», o jei spaustuvė 
bus įsigyta - numatytina leis 
ti knygų, rūpintis kursų stei
gi m u. mokyklomis, darželiais, 
tobulinimosi kursais, koncer
tai < o prireikus padėti na
riams bėdoje.

apie apygardų' ir skyrių veik 
lą, Sporto sąjungos atstovas 
J Bružinskas nupasakojaspor 
to veiklą, o Tautos Fondo 
atstovybė apibudina T. Fon
do padėtį. Diskusijose kelia
mi nario mokesčio ir aukų T. 
Fondui rinkimo metodai ir ki 
tokie neaiškumėliai ir suma- 
nymėliai.

Tarpais keliant įvairius ak 
tualesnius klausimus, renka
ma nauja valdžia — Lietuvių 
Sąjungos centriniai oi ganai.

Sąjungos pirmininku išren
kamas M. Bijorinas, valdy- 
bon - kun. A. Kazlauskas,.

Gyviausios ’diskusijos kyla 
dėl «B. Lietuvio». Pirmias»ia 
leidžiama pasisakyti bu v «B. 
Lietuvio» redaktoriui K. Obe- 
lėhūi, kuris išdėstė savo pa
žiūras į laikraštį ir jo refor
mas. Jo darbas laikraštyje 
buvęs tik kultūrinis. Atremia 
jam per «B. Lietuvį» padary 
tus priekaištus.

Tuo reikalu pasisako dau
gelis atstovų ir Centro Val
dyba, bet po visų kalbų, iš- 
dėję kas buvo ant širdies, kai 
bėjusieji stengiami rasti pozi pril(. S; Žvmtinfe s. Inž. S. Sal

lSS Jg'gj1 T kauskas. 'inž. J. Vilčinskas, 
kandidatai - P. Bulaitis, S. 
Prapuolęnatė.

Tarybon - Be Var.kaia, J. 
Senkus, M. Kriaučionis, P. 
Duoba. V. Ignaitis.

Revizijos komisijon - J. Dir 
ginčius, K. Valteris, L. 
kauskas.

Garbės teisman - M. Moc
kus, T. Vidugiris, O. Kairiukš 
tienė, A. Pušauskąs, P. Kle- 
zas.

būti apolitinis, bei tas visiš
kas bešališkumas daro jį ne
gyvą, todėl siūloma palikti ji 
nepartinį, bet įsivesti tribūną 
kurioje būtų leidžiama pasi
kalbėti ir gyvesniais klausi
mais, net politiniais.

Antroji diena, prasidėjusi 
pamaldomis Londono lietuvių 
bažnyčioje, vėl gyvai vyksta 
salėje. Baigiami pranešimai. 
Kun. A. Kazlauskas praneša

K. Žu-

«Britanijos Lietuvis»

Rusai sukliudė Sibiro lietuvių
Selpinma

Prof. kan. J. Končius per 
eilę sekmadienių kalbėjo į 
Lietuvos žmones per Voice 
of America. Vienoj sa vo kal
boj pažymėjo, sužinojus apie 
baisius trėmimus į Sibirą:

« Liet u via i ka tai i k ų k un i gai 
jau 1940 m. įsteigė specialią 
komisiją į Sibirą išvežtiems 
pašalpą teikti. Tai komisijai 
man teko vadovauti per 4 me 
tus. Sukėlėme reikalingų lė
šų nelaimingiems lietuviams 
į komunizmo vergiją poteku- 
sius sušelpti.

«Jau tuomet Maskvos sovie 
tai mums kliudė pašalpą per 
siusti. Tod’l 1941 m. pervedė 
ine 10 000 doleriu Amerikos 
Raudonajam Kryžiui Vašing
tone, kad jis užpirktų vaistų 
ir kitų reikalingiausių dalykų 
ir persiųstų juos komunistų 
ištremtiems lietuviams. Ame- pildomo 
rikos Raudonasis Kryžius už 
10 000 dol. įvairių gerybių, 
ypač vaistų pasiuntė per Sve 
di ją, bet šioji siunta nepasie 
kė Lietuvos, nes sovietų ru
sai neleido jos persiusti trem 
tiniams.

Vėliau susikūrė BALFas, 
kurs įsijungė į National War 
Fund ir jau 1944m. iš to ton 
do BALFas gavo 350 000 dol. 
nuo karo nukentėjusiems lie
tuviams šelpti, o sekančiais 
metais gavo 550 000 dol. J ai 
labai daug padėjo gelbėti lie 
tuvius tremtinius.

Toliau kalbėdamas prof. 
Končius prisiminė savo kelio 
nę j Europą.

«Rusų sovietų atstovas prie 
UNNRA pranešė Maskvai apie 
mano kelfamę į Europą. Tuo
jau iš Kremliaus pasipylė k<ib 
legramos į Vašingtoną, Bary 
žiu jr Londoną, kad man lei
dimo neduotu, nes aš nustaty 
sias pabėgėlius "prieš alian- 
tus

Nežiūrint jų protestų, ga 
vau leidimus aplankyti Ame
rikos, britu ir prancūzų zono 
se Vokietijoje, Austrijoje ir 
Italijoje, lankyti rusų zonos 
neleido, nes jau tuomet buvo 
pastatyta geležinė uždanga, 
skirianti sovietus nuo vakarų 
Europos.

Vykstant okupuotas šalis,

man iš anksto buvo patarta, 
kad, jeigu negalėsiu nieko ge 
ro pasakyti apie sovietus sa
vo kalbose ir pasikalbėjimuo 
se, tai geriau nieko apie sc- 
vietus nekalbėt'. Lankydamas 
tremtinių stovyklas. nieko 
apie sovietus nepasakiau, nes 
nieko gero pasakyti negalė
jau».

Apibudindamas BALFo veik 
lą kan. Končius kalbėjo:

«Iš viso BALFas . yra pa ’ 
siuntęs 2.633.434 sVąrų drabu 
žiu, maisto ir vįM.ų ’- ‘ 
vi a m s Europoje šięšk-1 p t i •Ša
lia to, 2.250 lieinvią študeiTų 
gavo stipendijas,. iš: jų apie 
2.100 buvo \ okietjojė ir Au 
Sirijuje ir apie 150 kituose 
kraštuose.

Seneliai, ligoniai, invalidai 
ir vaikučiai gavo iš mūsų pa

• maisto, vitaminų, 
vaistų ir kitų daiktų ir pro
duktų.

Iš viso BALFas tremtiniams 
išdalino daugiau trijų milijo
nų dolerių vertės įvairių gė
rybių».

SOPAS PRONTAS 1
PRONTAS EM 5 .MINUTO' '

■ PALADAR ' CASEIRO

ryti grupes nemažiau 3 tūk- nazijos mokytojam, teko pu
stančių narių, kurias atstovau kviesti keletas naujų. Jau at- 
tų jų išrinkti atstovai. Tary 
ba išrinktų iš savo tarpo 5 
asmenų prezidiumą ir prezi
diumo pirmininką.

Techniškam darbui vykdy
ti numatoma laikyti reikalų 
vedėją. Tremtinių tarybai bus 
pavesta rūpintis ekonomi- 

teisiniais

vyko ir dirba dr. J. Sakalau
skas, K. Motgabis. J. Jurkai- 
tis. P. Knopfmueleraitė, P. Pet 
kevičius.

— Nuo š/m rugsėjo mėn. 
Memingene pradžios mokyklo 

....... ............... je dirba trys mokytojai, D.nia.s, socialiniais, tasima.s įuivvdas. N. Juškienė r T. 
be; kullunniais tremumų. rei ' Demélukíené ir kepei ones 
Kala,s-. kun. S. Lišauskas.

Tai mokyklai iš PLB valdy 
bos kasos lig šiol išmokėta 
720 DM ir vadovėlių bei 
mosios medžiagos išsiu 
260 DM.

— Remiantis š/m liepos 15 
d. i rašto Tarybos nutarimu, 
P L B Vokietijos krašto valdy 
ba padidinama iki 5 narių, pa 
kviečiant par du kandidatus, 
būtent: Adolfą Venslauską ir 
Alfonsą .Mažeiką.

— >-/m spalio mėn. 4 d. pa 
tvirti r tas kultūros tarybos sta 
tūtas Kultūros taryba bus pa 
tariamasis organas krašto ta 
rybai sprendžiant kultūrinio 
darbo klausimus. Be to, kul
tūros taryba rūpinsis kultūros 
darbuotojų rėmimu ir skatins 
kultūrinę veiklą.

— VLB Vokietijos krašto 
valdybos knygų leidykla gau 
na plačią autonomiją. Turės 
atskirą atskaitomybę, kasą ir 
buhalteriją. Tik numatomoms 
leisti knygoms leidykla turės 
gauti vaidybos pritarimą. Gry 
nas leidyklos pelnas, pasibai
gus metams, turės būti įne
šamas į valdybos kasą

IŠ VARGO MOKYKLAS 
BUITIES

Vasario 16 gimnazijos ben
drabutis paverčiamas į Lietu 
vių tremtinių vaikų nemuš, 
kuriuose gyvens ne tik moks 
leiviai, bet ir pradžios mokyk 
los amžiaus vaikai, atvykę iš 
tų vietovių, kur neveikia lie 
tuviškos' švietimo įstaigos.' 

. Kiekvienai tremtinių šeimai 
.išsiuntinėti atatinkamo turinio 

pranešimai, raginantieji pasi
naudoti šia proga. Šiuo metu 
bendrabutyje yra 10 pradžios 
mokyklos mokinių, kurie lan
ko Diepcholzo lietuviškų pra 
džios mokyklą. Tas skaičius 
nuolatos kyla.

Lietuviai Vokietijoje
Prieš kurį laiką JAV zonos 

tautybių ryšininkai prie IRO 
įsteigė centrinę tautinių komi 
tetų iarybą, «Central Council 
of nacional Bunmittees For 
Alien Refugees in Germany». 
Pabaltiečių iniciatyva, vado
vaujant lietuviams, savo lai
kų buvo pasiūlyta pakeisti 
steigę jų siūlomą tos tarybos 
statutą ir iš viso nuodugniau 
išnagrinėti tremtinių atstovy
bės steigimo klausimą.

Tatai padaryta š/m rugsė
jo mėn 29 d. Hoexteryje. Nu 
matyta sudaryti taryba į ku
rią įeitų po vieną atstovą nuo 
3,000 tremtinių ligi pirmųjų 
9.000. Virš 9 000 - po 1 atsto 
vą nuo 19000 tremtinių. Ta
ryba būtų sudaryta iš 30 at
stovų (jų tarpe - 3 lietuviai, 
3 latviai, 4 ukrainiečiai, 7 
lenkai ir ti.).

Mažosioms grupėms numa
tyta pasiūlyti blokotis ir suda

— Vasario 16 gimnazijos 
moksleiviai - skautai dalyva
vusieji tarptautinėje skautų 
Jammboree’j Austrijoj, pada 
rė nememtą reklamą mūsų 
gimnazijai. Svetimtaučių susi 
domėjimas buvo nemažas. 
Štai vienas Kalkutas gimna
zijos direktorius, kurs buvo 
atvykęs su savo gimnazijos 
skautais, pasižadėjo palaikyti 
nuolatinius ryšius. O vienas 
Belgijos (Bruegge) gimnazi
jos direktorius - skautas pasi 
žadėjo kuo galėdamas mūsų 
gimnaziją paremti.

rašo
tJ už

- Lietuvių tremtinių 
kyklų tinklas Vokietijoje la 
bai išplėstas. Pasitikėtą

mo-

'1SO 
pasaulio lietuvių vieninga-pa.- 
rama šiam bendrąjam lieui- • 
viskam reikalui. Tiesa, Vasa-T 
rio 16 gimnaziją štai jau an
truosius metus išlaikyti įsten 
giame. Aukojama daugiausia 
gimnazijai, bet kitoms mokyk 
toms beveik nieko negauna 
ma. Tenka todėl skirti dalį 
bendruomenės įmokamų mo
kesčių. Šiems tolydžio mažė
jant, kyla rūpestis, iš kur gau 
ti lėšų. Turime vilties, kad 
už šiomis dienomįs 'išleidžia
mus Motinos Mokyklos ženk
lelius gausime šiek tiek paja 
mų, kurios įgalins mus išlai
kyti vargo mokyklas Vokieti 
joje.

POGRINDŽIO ŠAUKLIAI

Prieš kurį laiką prasiskver 
bė į vakarus vienos mirštan
čios tautos — lietuvių šauks 
mas, bet kas jį išgirdo? Tą 
kreipimąsi į Pijų XII Romoje 
nešė, kaip Edzard Schper, 
pats lietuvių kančių liūdinin 
kas. pastebi, «pogrindžio ar
ini još1 siuntiniai Ūnt sa vų kū- 
nų pro kiečiausį visų geleži 
nių ūži varų, kuris skiria Lie
tuvą nuo vakarų pasaulio. Ke 
turi iš tų pasiuntinių užmokė 
jo savo gyvybe ir tik dviem 
pavyko šį baisų dokumentą 
atgabenti į vietą».

Autorius straipsnyje paduo 
da įspūdingas lietuvių rašto 
popiežiui ištraukas, toliau skil 
tyje pavadintoje «Prieš de
šimt metu». Plačiai aprašo 
sovietų viešpatavimą Lietuvo 
je ir skilti užbaigia:

«Daugiabokščiai Lietuvos 
miestai yra mirusių bažnyčių 
vietovės, laukiančios atgimi
mo su visu kraštu ir su dar' 
išlikusia gyva lietuvių tautos 
dalimi».

Toliau kalbėdamas specia
liai religinio persekiojimo te 

Ynomis, straipsnį baigia:
«1951 m. sausio mėn. sena

torius A. Smith Amerikos pre 
zidentų rūmuose pacitavo žu 
vusio ukrainiečių partizanų

16 gim- vado Cuprinkos žodžius «Šio 
Vokieti -ie kovoja prieš bolševizmą 

vieneto ias tikrai nesate vieni», Tai 
buvo pavienio žmogaus bal
sas. Ar jis prasiskverps įlais 
vojo pasaulio sąmonę ir ar 
palenks jo mintis.

— Nebūtų Vasario 
nazijos - neturėtume 
joje nė vieno skautų 
Taigi, kas remia gimnaziją - 
tas tuo pačiu paremia ir vie
nintelį stiprų, darbštų ir dar 
niai veikiantį Aušros tuntą 
su skaitlinga berniukų skau
tų draugovė, nemaža skaučių 
draugovė, skautų vyčių bure 
liu ir vilkiukų buriu.

Viso pasaulio lietuviai skau 
tai turėtų visomis išgalėmis 
prisidėti prie mūsų vieninte
lės gimnazijos išlaikymo. Tai

— Nepalaužus Pabalti jos
tautų kolekti vizaci ją, Pabalti 
jo kraštai nusėjami sovietų 
rusų kolonijomis. Daugumas 
«šių rusų» yra mongolai ar
ba kiniečiai. Moterys nrievar 

....................._t,___ ____ ta sutuokiamos su jais. Nežiū 
būtų tikrai didelis gerasis dar rmt šių priemonių ir tautų fi 
helis! zinio naikinimo, aršus pasi

priešinimas nesiliauja.

LĖLIO

— Pedagogų Tarybos nuta" 
rimu nuo š/m spalio mėn. įve 
damas mergaitėms kulinarijos 
dalykų mokymas. Dėsto p. Pet 
kevičienė kuri kartu vadovau 
ja ir bendrabučio virtuvę.

Netrukus namų ruošos kur 
sąs bus papildytas audimo, 
siuvimo ir mezgimo kursu.

— Išemigravus net 5 gim-

— Lietuvos miškuose vaka 
rai turi savo tikruosius sąjun 
gininkus. Jeigu Sovietų Rusi 
ja turėtu kariauti, tai savo už 
nugaryte ji turės laikyti dide 
les jėgas, kad apsaugotų tran 
sporto kelius. ^*7
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virš 61 milijono asmenų, kas 
sudaro 60.000 prieauglio, pa
lyginus su praeitais metais.

Nereikia pamiršti, jog tam 
tikrą bedarbių dalį sudaro 
žmonės, kurie savo valia nei 
na dirbti, kadangi gyvena iš 
sutaupytų pinigų.

Adenaueris lankosi 
Anglijoje

Pirmą sykį per 20 metų Vo 
kietijos ministeris pirminin
kas apsilankė Londone. Jis 
buvo priimtas Anglijos minis 
terio pirmininko Churchilio 
ir turėjo pasikalbėjimus su 
įvairiais Anglijos atsakingais 
pareigūnais.

Adenauerio atsilankymo tik 
slas Londone yra gauti juo 
daugiau teisiij Vokietijai pa
čiai tvarkytis jos vidaus rei
kaluose. Vokietija šiomis są
lygomis aktyviai įsijungs į Va 
karų Europos sąjungą kovon 
prieš bolševizmą.

Kada Adenaueris atvyko į 
Churchilio tarnybos būstą Do 
wning Street 10, komunistai 
parengė demonstracijas, išmė 
tydami proklomacijas, kurio
se buvo parašyta: «Važiuok 
namo Herr Adenauer, Heil 
Hitler!*

SUGAVO GUDRŲ RAŠOMŲ 
MAŠINĖLIŲ VAGĮ

São Paulo policijai galų ga 
le po ilgų pastangų pateko j 
rankas gudrus rašomųjų ir ki 
tų biuro mašinėlių vagis, ku
ris São Paulyje jau du metai 
vertėsi šiuo pelningu darbu.

Pagautasis vagis, tūlas Fau 
sto Nogueira, lankydamasis 
biuruose pietų pertraukų me 
tui kai pasilieka saugoti tik 

sargai arba šiaip koks jauna 
metis tarnautojas. Čia Fausto 
pranešdavo, jog atvykęs su
taisyti mašinėles. Didesniam 
efektui sukelti skambindavo 
telefonu savo tariamajam ge 
renčiui, teiraudamasis, kiek 
laiko užtruks pataisymas ir 
tt.

Tuo būdu jis apvogė dau
gelį biurų. Policija ilgą laiką 
nieko negalėjo susekti, kadan 
gi visos vagystės buvo vykdo 
mos be jokios prievartos pa
vartojimo, pačioje dienos švie 
soje.

Pradėjus policijai sekti ge
riausius nakties lokalus, kur 
daugiausia pinigų išleidžia tie 
kurie kaip tik nedirba, pavy 
ko susekti taip pat ir gudrų
jį mašinėlių vagį.

KIEK GALI UŽDIRBTI MO
KESČIU FISKALAS

Kaip praneša «A Gazeta» 
finansų ministeris patiekė at 
stovų rūmams mokesčių fiska 
lų rąrašą, kurie yra turėję 
daugiausia pajamų iš uždeda
mų baudų per 1949-1950 m. 
periodą.

Pirmasis sąraše figūruoja 
tūlas inspektorius Candido 
Coldas, kuris turėjo apie 800. 
000 kruzeirų pajamų, neskai
tant neužbaigtų procesų, ku 
rie buvo pradėti prieš šį pe- 
rijodą. Kartu su savo alga 
mėnesinis ątlyginimas suda
rė apie 40 000 kruzeirų per 
mėnesį.

ŠIURPIAUSIAS DOKUMEN-
■ TAS APIE SOV1ET1 NE 

TIKROVE
Vokiečių «Heute» ir visa ei 

lė kitų žurnalu patiekė žemė 
lapį vaizduojantį sovietinių 
kacetų imperija. Ji yra tokio 
dydžio kaip vakarų Europa.

Duomenys buvo surinkti iš 
14 000 ienkų karių, priesaika 
patvirtinusių savo pareiški
mus. Jie, papildyti kilų buv 
sovietų kacetininkų pareiški
mais ir parodymais, amerikie 
čių prof. Sąjungų ir AFL įtei 
kti UNO ūkio ir soc. tarybai,

Laisvasis pasaulis ligi šiol 
dar neturėjo tokio šiurpaus 
dokumento, pastebi tie, kuris 
taip išsamiai pavaizduotų tų 
darbo vergų stovyklų apimtį, 
istoriją, metodus, tikslus ir 
uždavinius.

Tose Gulago darbo vergų 
stovyklose lėta mirtimi, išse
kinti iki krautų, miršta 14 mi 
lijonų žmonių, kuriuos nuolat 
pakeičia nauji deportotieji. 
Vidutinis jų metinis mirtingu
mas siekia 12%.

Net pačios grandioziškiau- 
sios statybos vykdomos tų 
darbo vergų. Tuo būdu sovie 
tinė valstybė ne tik tunka, 
bėt ir mirtimi naikina taip 
pat savo priešus. Ant jų kau
lų statomi sovietinio imperia
lizmo rūmai.

HiUJ ARM'J4
Vienas Švedijos laivininkas 

praneša smulkesnes žinias 
apie šmėklų armiją Vilniaus 
miškuose. Laivininkas organi 
zavo du medikamentų trans
portus į P.-baltijo pajūrį, ku
rie buvo nerimti partizanų 
įgaliotinio ir apmokėti auksu.

Armijai vadovauja vienas 
generolas ir ją sudaro lietu
viai, latviai, raudonosios ar
mijos dezertyrai ir buvę vo
kiečių kariai. Jos skaičius ne 
nusakomas, bet laivininko nuo 
nione; kad iš jos būtu galima 
sudaryti bent kelis pulkus..Ii 
apginklaota lengvais ir sun 
kiais ginklais, turinti šarvuo
čius ir transporto mašinas, 
kurioms degalus tiekia raudo 

nosios armijos sandėliai, kar 
tas nuo karto partizanų api
plėšiami. Jų uniformos esan
čios daugiausia lietuviškos. 
Susisiekiama signalais ir tele 
fonu.

INDÚSTRIA ARTEFATOS de 
CIMENTO

VYTAUTAS SKRIPKA
Priimu įvairius užsakymus 

įvairių išdirbinių iš cimento, 
kaip skalbimui tankes, šuli
niams uimentiniai dangčiai, 
gėlėms indus, cimentinius 
vamzdžius, balaustrus, ir kitus 
įvairius šios rūšies išdirbinius 
Darbas skubus ir pigus. 
Adresas: Rua Paulistano, tl.

Vila Zelina — São Paulo1

REIKALINGI DARBININKAI ŠALTAM ORE DIRBTI 
Kreiptis į

RUA DA MOÓCA, 1 362.
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REIKIA BALDŲ? KREIPKIS Į TAUTIEČIO 
J. L. Galinskas Ltda.

j BALDŲ SANDĖLĮ. g
A V. DU. GIACAGLJNI, 71-C — V. ALPINA.

lSn|ll||ll||ll||ll||ll||ll||IIUII||ll||ll»ll||ll|lll||ll||l‘HII||lll|lllllHPI|IHNHIIIi|llWllllll|lll|IIIW.Ã|ll|ll||ll||ll||ll||HI|l||||llill|inUHIIIIIIHIIIUIII|ll'l|ll||lãj

Geromis sąlygomis

Patogioje vietoje

Av. Zelina 435
PARDUODAMAS

BARAS — BILIJARDAS
Smulkesnių informacijų ga

lima gauti vietoje.
■■N■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■«■■■■■■■■■■■■•■■■■•«  ■■■■■■■■■■■■■•■■■■■■■■■■«■■■■■■■■■■■■■■■■na anai

Reta proga!
Pigia kaina - geromis są

lygomis - su didele fregezija

Parduodamas Baras
A v. Želi na 518

Tartis ten pat vietoje.

COMLEITĖFRIO, GELADO OU QUENTEsR^?-e'<r. į- 
gMĄ^AGRADA Ã TOP^gfeGEUT^J

Petronėlė O fintai tė

Marti Is Miesto
— Puiki moteris ta Pečiulienė, — gėrėdavosi 

kaimynės. — Tik viena kibė, kad - iš miesto. — 
pridėdavo dažnai ne viena.

Visam Pavandupio kaime nė su balana neras
tam kitos tokios Hnksmatauškės moteriškės.

O didysis stebūklas buvo tas, kad ši, prieš 
trejus metus iš Vilkaviškio parvesta šviesaplaukė 
ne tik visus kaimynus ir svečius nuo širdies my
lėjo ir kiekvienu žmogum žavėjosi, bgt niekad nė 
vieno už akių neapkalbėjo, nieko nepasmerkė, 
nieko nepakaltino.

— Auksą, ne žmouą tas Pačiuliukas gavo, — 
su pavydu tardavo gudragalvės. kurios visų ap
linkinių nuodėmėles atmintyje, lyg ant siūlo pote
rėlius susivėrusios, kasdien vis iš naujo per * »te- 
ria idavo - Jullukui nė rojui nebus geriau... Š to
kia puiki jaunamartė... Taigi, kas tai per moteriš
kė, jeigu ant jos nieko negali išrasti!

Balandžio popietė. Nijolė - taip romantiškai 
pakrikštyta ši gėlė iš miesto - sėdi grįčioje ties 
langu. Jos svajingas žvilgsnis slysta pro baitą dar
žo tvorą, pro riešutynų krūmus, pro kaštanų sta- 
garotas šakas tolyn, tolyn. .

Mato ji kaimynų sodybas, šiaudinius ir čerpi- 
nius stogus, dirvonuojančias laukų užuoganas ir 
jau želmenimis pasikėlusius žemkenčius...

Bet visame apylinkės platume ir horizonto 
įvairume - ji neišvysta jokio žmogaus.

Teina vyras. Jo švarko pečiai truputį šiaud
galiais apsivėlę - matyt, kluone ar tvartuose trū- 
sęs. Pilkšvą kepurę kabina ant gembės ir sėdasi.

— Juliuk, — atsigręžia į jį žmona ir liūdnu 
žvilgterėjimu meta kažkokį tylų priekaištą

Jis pajunta ir skundo gaidą jos balse. Tai 
nėra nauja - juk senai žino Nijolės keistą nerimas
tį. Ir tai jam daug skaudžiau, negu būtų aiškūs 
priekaištai, net plūdimai ar kumščių smūgiai. Ta
da jis žinotų ką daryti, o dabar - bejėgis.

«Taigi, o visi giria, kad mudu per daug gerai 

sugyvenava, kad mūsų namuose - laimė medumi 
ir pienu teka...»

— Ką norėtum, mieloji, — taria jis nereika
lingus žodžius ir iš anksto žino, kad nieko iš to 
nebus.

— Juliuk... aš bijau... aš susirgsiu, jeigu ši
taip visą gyvenimą... Juk matai., nuobodu nežmo
niškai... — sielvartingai išsako ji savo skausmą.

— Gavėnia dabar, tai ką tu nori, — bando 
juokauti vyras.

— Ak, visai ne tai... Jau treti metai... Ir aš 
pastebėjau, kad pas jus, kaime, visada amžina 
gavėnia... Visos valandos, ir dienos, ir metai - vie
nas ir tas pats nuobodulys, — priekaištinga š\ p- 
sena žvelgia ji į Julių, o, akys jau beveik ašarų 
pilnos.

Bet Nijolė tuoj valdosi ir net pyksta ant sa
vęs už tą keistą nerimo ligą, nes ji myli vyrą ir 
nori būti šalia jo laiminga.

-- O man kaip tik atbulai atrodo, — švelniai 
dėsto vyras. - Čia ūkyje, darbas ir viskas taip 
įvairu, nuolat vis nauja, kad - nė nepalyginti su 
miestu. Štai, pavasariop tvėrėme naują tvorą, pa 
liai svirną nukirtome senąjį gluosnį, prie šulinio 
padarėme naujus vartelius... Atsigaivino kiemas ir 

smagiau tapo... Kai-paleidžiame girdyti gyvulius 
- žiūrėk, ėriukų pulkas kiekvieną pavasarį vis ki
toks, vis įvairesnis. Simet, štai, sartas kumeliuką» 
šokinėja, dar vieno laukiame - tas, turbūt, bus 
juodbėris... Veršiukai žalmargiai... Na, ar tai ne 
nauja? Ar tai nuobodu?

Moteris tyli ir klausosi - visomis jėgomis sten 
giasi įtikėti vyro žodžiams.

— O laukuose irgi kasdien, — tęsia kalbą Jn 
liūs, — vis kas nors ypatingo... Rugučiai jau kyla 
ir banguoja... Vasarojų tuoj sėsim, gelsvi daigu- 
čiai pasipils - ir vis kasdien didyn, vis spalvą kei
čia, stiebus plačiau keroja, paskui - jau varpas 
skleidžia... Įsižiūrėk į pievas, kai ima atželti: kas 
kart vis naujos žolės, vis savotiški žiedai - tai 
pienės geltonuoja, tai snaudalės rausta, tai vėd
rynai sublizga, katiliukai kankaliuoja...

Truputį abu patyli, iū rodosi gera. ramu. Bet 
jos sielvartas netoks menkas, kad keliais žodžiais 
galėtų išblaškyti.

— Mielas, Juliuk, aš nesiginčiju. . Man gražu 
mūsų kieme... Ir laukai aplinkui - tikras stebūk
las... Bet suprask - žmonių nėra... Mūsų šeimyniš

kių - vos šešetas asmenų, ir tai - šu senule ir pie
menuku. Per dienų dienas tie palys veidai... O jau 
mintys, kalbos - beveik Kiekvienas iš anksto ži
nom, ką kuris pasakys!

Ir ji dabar galvoja apie tą Laisvės gatvę mies 
te, kur per dieną ne penki, ne dešimts, o gal šim
tas ir daugiau žmonių praeina... Sutinki pažįstamų 
ir nepažįstamų... Vieną prakalbini, į kitą tik pasi
žiūri, bet jau - širdis tampa soti, kažkokio kupino 
gyvenimo pilna.

Ogi šičia - duris Ir langus pražiūri, kiauromis 
valandomis į kelio kryžkelę prastebiliji, net kak- 
t< raukšlėmis susiringuoja nuo įtempto žvilgsnio 
ir - vis jokio žmogaus...

- Norisi su kuo nors pakalbėti, — pridūrė 
ji balsu. — Kai per dieną eini tą trūsą virtuvėje, 
po tvartus - bent vakarop būtų gera atsigaivinti 
kuo nors.su žmogum nauja žodį šnektelti.

Vėl ji masto apie savo jaunuoliškų dienų pa
vakares ten, Vilkaujos mieste. Paauglės mergai
tės išsprūsdavo iš ankštų kambarėlių būtinai kas 
vakaras - pereiti kartą per gatvę. Po dvi, po tris 
susistvėrusios, krykšdamos, trepnodavo per tiltą, 
vis aplink apsidairydamos, į visus prašaleivius 
pasispoksodamos - ir sukdavo apie šventorių. Nuo 
žalumynų gatvės - vėl atgal, na, gal dar vieną ir
- «lyg ’’yt».

Irtas sykį praėjimas gatve, vien prasilen
kiant su daugybe pažįstamų ir nepažįstamų veidų- 
lyg koks balzamas gaivino jaunų mergaičių gyve
nimo smalsumą ir tenkino i-įgesį. Tas jausmas - 
dien pabūti žmonės, pamatyti daug veidų, aplin
kui išgirsti kalbant taip būtina, kaip ir valgyti, 
miegoti, ar ką nors dirbti.

- Tu gali ir su manim daugiau kalbėtis, jei 
tau trūksta pasižmonėjimo, — lėtai svarsto vyras.
— Gi dabar tu tik žiūri į vartus, į vieškelį ir - be 
reikalo džiūsti...

Nijolė linksmai nusijuokia ir pasižiūri į jį, 
kaip j kūdikį:

— Koks tu juokingas, Juliuk! Juk tu - mano 
vyras. Ką mudu galiva kalbėtis, kad jau seniai - 
viskas iškalbėta. Aš tave ir tu mane - žinovą, kaip 
savo delną... O gyvenime - vis reikia naujų veidų, 
vis nematyto pasaulio. . Ėičia, kaime, jautiesi kaip 
paukštis narve. Būtų ir miela, ir gražu, i? gera, 
tik nejauti gyvenimo srovės... Net laikas, rodosi, 
sustojęs!...
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Ir Kas Do Naktis! Maironis NORS VĖTROS ŪŽIA APID MUS

Ir kas do naktis! Dega žvaigždės aukštai. 
Temirkčioja tartum akutės: 
Iš užgirio pilnatis mėnuo antai 
Įspindo j langą gričiutės.

Šarmotas rytys nebeblaško sniegų, 
Tik kvapą užimdamas spaudžia, 
Ar pirštais gudriais ant gričiutės langų, 
Žvaigždelėmis verpalų audžia.

O taip nesenai vertė pusnį žiemys,
Ir kaukė kaip liūtas užklydęs,
Iš girios pagrįždams kraupus įnamys, 
Žegnojos jo rūstį išvydęs. <

Bet priešais — rytys ir žiemys atsargus, 
Giliai įsikasęs į sniegą, 
Per sieksnį į žemę suleido nagus 
Ir tartum lokys sau bemiega.

Gražumas dangaus! Tarp žvaigždių įsikirtų 
Septyni antai šienpioviai
Aukščiau dar šviesiau Grigo ratai apvirtę 
Antkelio išgrįsto blaiviai.

O kelias žvaigždžių milijonais nušviestas, 
Kur žiuri vis žydros akelės,
Kaip juosta per apvalų dangų ištiestas — 
Tai paukšžių vadinamas kelias.

Aplinkui nė balso! Tiktai vargdieniai, — 
Bekyšo iš pusnių eglytės.
Tik kartais nuo beržo šarmos garbiniai 
Nukrinta, kaip lapas nuvytęs.

Tik pusnys aplinkui ir žvilga ir spindi, 
Tik spengia kaskarta skaudžiau,:. 
Girdėtis!... Iš tolo lyg skambalas dindi, 
Ir rodos kaskart arčiau.

SOPAS PRONTAS
PRONTAS EM 5 MINUTOS

PALADAR CASEIRO

MIŠKAS ŪŽIA

Miškas ūžia, verdia, gaudžia, 
Vėjas žalią medį laužo: 
Nuliūdimas širdį spaudžia, 
Lyg kad replėmis ją gniaužo.

Girios tamsios, jūs galingos. 
Kur išnykote plačiausios? 
Dienos praeities garsingos, 
Kur pradingote brangiausios?

Miškas verkia didžiagirių, 
Baisus kirviai jas išskynė, 
Verkia Lietuva didvyrių, 
Jų neprikelia tėvynė.

Kas mums praeitį grąžintų, 
Ir jos garsą, ir jos galią?’ 
Kas tuos kaulus atgaivintų, 
Kur po žemėmis išbalę?

Tu girele, tu žalioji,
Tu, kurią laikai išgriovė!
Tu, lietuvi, kurs vaitoji,
Jūs užmirštumėt senovę!

Bet tas šaltas šiaurės vėjas, 
Blaško žmones ir girelę 
Ir daužydamas užėjęs, 
Mus iš miego kelte kelia:

Mainos rūbai margo svieto, 
Silpnas kelia, tvirtas griūva! 
Nebijokim vargo kieto, 
Juk be jo galiūnai pūva!

Atsibus tėvynės sunūs,. 
Didžią praeitį atminę, 
Pagimdys vargai galiūnus,. 
Ugnimi uždegs krūtinę!

Nors vėtros ūžia apie mus, 
Tu, drauge, būk ramus, 
Jei tarpe mūs vienybė bus, 
Nieks mūsų nepražus.

^Nebaisios mums yr audros tos, 
Kariai mes amžių įgulos, 
Mūs ateitis — tikrai, 
Į darbą, ei, draugai!

Tėvynė mūs, jei dora bus, 
Per amžius nepražus, 
Darbais sulauksim palaimos, 
Nors būsime kapuos.

Drąsa, vienybė, išmintis, 
Visus mūs priešus išblaškys, 
Drauguži, ei, drąsiai. 
Kelk vėliavą aukštai!

Pirmyn, pirmyn, jauni draugai, 
Saulėti mus takai!
Geriau mums karžygiu numirt, 
Neg Judo grašį imt.

Kas surakini gal dvasią mūs, 
Jei mūsų širdys skaisčios bus? 
Į saulę, ei. draugai, 
Pakilkim kaip arai!

HELIO
Jaunas vyras nuleidžia galvą ir skaudžiai sučiaupia 

lūpas. Jis bejėgis prieš tą baisią ligą - ilgesį žmonių, kas
dien vis naujų žmonių... Tai miestietiška liga, kurios kai
me jokiu būdu nepagydisi. x

Jau tuoj po vestuvių Julius pastebėjo, kad jo Nijolė 
be galo mėgsta svečius ir brangina kiekvieną ateivį, pro 
vartus pasirodantį. Jos ir veidas tada nušvinta, ir akys gy
vos, ir žodžiai sraunūs...

Bet vos užeina diena, kita, trečia, kad joks keleivis 
neužsuka į kiemą Nijolė nutyla, apsiniaukia ir apgęstajos 
žvilgsnis... Net ima skųstis galvos skaudėjimu - stačiai 
sirgte serga kažkokia keista nostalgija..

Tuo tarpu kažkas šeimininką šuktelia į kiemą, ir Ni
jolė vėl - viena ties langu. .

Paskiau sėdasi toliau, lyg visiškai nusivylusi, sune
ria pirštus ties juosmeniu ir - ima liguistai linguoti galvą.

— Jokio žmogaus, jokio žmogaus, — dūsauja jos 
mintys.

Staiga suloja šuo. Nijolė instinktyviai pakelia kaktą. 
Akyse tuojau užsižiebia nauja liepsnelė. Tik rankos dar 
tebesunertos. Bet krūtinė jau įkvepia naują gomulą oro.

Priemenioj - pasigirsta medinių klumpių žingsniai. Bu
ka lazda badikuoja lentines grindis.

Taip,-tai šlubasis Jonis, puskurtis įy pusaklis elgeta.
Iš senumo jis jau tarytum į drevės kiautą pavirtęs, 

ir veidas lyg gluosnio žėvė, rievėmis suaižėjęs. Visas sto
muo - lyg nevykusio paveikslo drožlinis žmogėnas.

— Tegul bus pagarbintas.,,
— Per amžių amžius. .
Jonis drebinsi prie pat durų ant suolelio galo, deda 

asloje apytuštį krepšį ir - ima pusbalsiu poteriauti.
Nijolė įdėmiai stebi jo drabužį - neaiškios formos ir 

spalvos, netinkamais lopais apsunkintą. Jei įdomu žiūrėti 
į jo apavą, prakiurusį pakraščiais, šlapią ir dumbliną. Pa
tinka net jo lazda, brėžiais išmarginta.

Baigus poterius, prasideda pokalbis.
Jonis menkai girdi ir dažnai tik žiopso bedantę bur

na. Bet Nijolė vistiek maloniai jį kalbina toliau. Klausinė
ja iš kur einąs, kur nakvojęs, ką gero girdėjęs..

-- Gerai, kad pas mus užsukai, — dėkoja ji Joniui ir 
eina atnešti šio to. Į krepšį įkiša gerą lašinių plaštaką, o 
ant stalo deda duonos, sūrio, dešros...

— Ko norėsi išgert - gal saldaus pienučio? Ar gal 
šiltos sriubos? — teiraujasi, kaip brangiausio svečio, ir 
prašo dar imti, dar užkąsti.

Ir kai senis elgeta, sotus ir širdingai pakalbintas, vėl 
išeina pro duris pusbalsiu poteriaudamas, šėimininkė iš
lydi jį ligi vartelių ir - kviečia vėl neužmiršti, atsilankyti.

Apie normalias ir nenormalias lupas

Taip jau yra, kad žmonės 
kalba apie tai, ko jie nesu
pranta, nežino ar ko jiems 
trūksta. Jau tūkstančius me
tų buvo ir dabar tebėra neiš 
semiama tema apie Dievą, 
meilę, sielą, moteris ir tt.

Bet yra dalykų, apie ku
riuos daugiau ar mažiau žino 
tam tikrų specialybių žmo
nės, o kiti visai jokio suprati 
mo apie tai neturi. Nekalbė
sim apie atomus, televizorius, 
kosminius spindulius etc. o 
tik pasvarstysim tokį kasdie
nišką ir visiems matomą da
lyką kaip lūpas.

Jei sutiktus gatvėje žmo
nes paklaustume kam reika
lingos lūpos, tai, manau, gan 
tume labai skirtingus atsaky
mus. O medikas aptartų šį 
reikalą maždaug taip: lūpos - 
tai dvi mėsingos t. y. suside
dančios iš raumenų, jungia
mojo audinio, riebalų beikrau 
jagyslių ir nervų rezginio rau 
kšlės, apsupančios burna. Jų 
išorė padengta oda, o vidus

- gleivine, o tarp jų yra rau 
donos spalvos pereinamoji da 
lis, kurią liaudis ir poetai va 
dina lūpomis. Iš tikrųjų tai tė 
ra maža lūpų dalis.

Normalių lūpų formą, didį 
ir spalvą (tiksliau atspalvį) 
nulemia rasinės, lytinės ir in 
dividualinės žmonių savybės. 
Lūpų raudonumas trumpai 
sakant pareina nuo persišvie 
čiančio per odą kraujo. Pažy 
mėtina, kad raudonoji ' lūpų 
dalis neturi plaukų, taukinių 
ir prakaito liaukučių, kaip 
kad paprastoji oda. Naujagi 
mių lūpos turi mažyčių kar
pučių eilutes, kurios padeda 
žindymui. Vėliau pranyksta. 
Lūpos turi labai jautrų lytėji 
mo jausmą. Tai gal vienas iš 
motyvų, kad naudojamos bu- 
čiavimuisi... Nenormalumai ga 
Ii būti įgimti ir įgyti, arba, ži 
noma, abu kartu.

Lūpų vėžys (ypač pypkės 
«cibuko» vietoje)ir sifilis yra 
gana dažnas. Sifilis lūpose su 
tinkamas visose trijose stadi-

Grįžtantį nuo malkinės su plaktuku rankoje vyrą Ni
jolė pasitinka krykšdama, gerai nusiteikusi. Pačiupusi už 
rankovės ji linksmai čiulba:

— Juliųk, matei, buvo tas Jonis Koks Įdomus senu
kas! Norėjau išklaust kiek metų, tur būt, nė pats nesižino. 
O veidas - kaip durpė, sugveręs! Matytum, kramto visai 
be dantų! ;

— Tu juo taip džiaugiesi? — beveik erzindamas, lyg 
į mažą vaiką taria vyras.

— O kaipgi! - atvirai patvirtina moteris. — Ar tai 
ne malonumas, kad ši diena ne tokia tuščia, nekasdieniš
ka - vis dėl to aplankė šioks toką svečias! Iš tikro - įdo
mus senukas ta§ šlubasis Jonis!

jose.
Nenormaliai ir atstuinančiai 

storos lūpos būna sergant kai 
kuriomis hormoninių liaukų 
ligomis, o taip pat lūpų užde 
girnų atvejais.

Drebančios lūpos būna nėr 
vų ligoms sergantiems ir alko 
holikams. Tamsiai raudo
nos lūpos ir skaisčiai raudo
ni skruostai būna dėl širdies 
kairės pusės vožtuvų susiau
rėjimų ir ti.

Prie nenormaliausių lūpų 
tenka priskirti dažytas lūpas, 
nes jos yra sąmoningai terlio 
jamos.

Sveiku ir gaspadorišku pro 
tu galvojantieji žmonės dažo 
daiktus tik kai juos nori ap
saugoti nuo gedimo (puvimo, 
rūdijimo), kai natūraliai jie 
yra negražūs ar kai nori pir 
kėją apgauti -1, y. seną šiam 
šta iškišti už gerą. Protingas 
žmogus nedažo ne tik deiman 
tų ir kitų vertingų brangak
menių, bet net aukso, sidabro 
ar marmuro, nes dažnai su
mažintų jų vertę.

Nežinia, kaip senai moterys 
dažo lūpas. Plaukų raitymas 
žinomas jau prieš keletą tūk 
stančių metų. Lūpų dažymo 
mada gali būti dar senesnė, 
nes jos technika paprastesnė, 
lengvesnė. Laukiniai žmonės 
dažo ne tik lūpas ir veidą, bet 
ir visą kūną. Afūsų laikų mo
terys, aišku, daug aukščiau 
stovi už laukines, nes jos da 
žo «tik» lūpas, veidą, plaukus 
ir nagus. Logiškai galvojant, 
lūpų dažymą turėjo pradėti 
labai negražių lūpų, ar minkš 
tų smegenų savininkė.

(Iš «B. L.»
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MARTINS & SIMKUS
LA! e CAFE do PCVC
55 AVENIDA PAIS DE BARROS, 55

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

JONAS VARNAUSKAS
Telefonas (recados) 3-0710

Rua -12 N.o 39 —Vila Zelina 
Avenida Zelina N.o 714 — (fundos) 
Caixa Postal 4118 — São Paulo

MEKANIKOS DIRBTUVE

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

išsimokėtinai.

& FILHOS

RUA BARÃO DE 1TAPETININGA, 275 — 7 AND. — SALA 73 g
TEL. 34-7482 — SÀO PAULO g
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Galima gauti pačių naujausių ir įvairiausių rūšių 
prekių. Čia gali pirkti batų, skry 
bėlių, elektros gaminių. Didelis 
pasirinkrinkimas radijo aparatų, 
radijo vitrolų. Taip pat turi ir 
naujausių plokštelių. Čia yra

radio laboratorija įrengta pagal naujau 
sius teknikos reikalavimus, vedama 
prityrusių specialistų, atlieka visus 

taisymo ir reformavimo darbus.
Prie pat autobuso Nr. 93 

sustojimo vietos

PRAÇA SÃO JOSÉ, 1 — S. PAULO V. ZELINA
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SOPAS PRONTAS ŲFI 
PRONTAS EM 5 MINUTOS O įį I
B --'T ■■■■ ■■

11 11

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

IMI

ALIO! ALIO! Vila Anastacio!
CASA KAROLIS STUOKA

Rua Martinho de Campos, 459. — Naujai Atsidarė 
Visi bėga tekini — Jauni ir seni — Balus gaus visi 

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

vaikams — fabriko kainomis.
LIETUVIAMS NUOLAIDA!...

Rio de Janeiro

UM
IMPORTAÇÃO — EXPORTAÇÃO

Escritório: - Av, Churchill, 94 — 11.° and. - sala 1110 
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

iii'Hi'iiii .i tiiiiiii.iiiiiiiiii iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiii!iiiiiii!iiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:  uuuuui niiiiir.iii'iii'iniiiti'iiiuiiiir uuuuuii !iiuiiuiiuiiuiiiiM’tinii:iiiiuiiiiiniiniii>iwiiH’iii'inuininiHi hiuhuiiuiiuimiiiiiniiiuimiiiiii»

_ CA JA J 
JÃ C JI C C C E

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.

inddjeddiia

KRAUTUVĖS:
Rua São Caetano, 526
Rua São Caetano, 510

Fone 35-3260

IE CDMIEDCIID DIE 
MAT E LIID NII JT LTDA.

FABRIKAS IR RAŠTINĖ:

Rua Javaės 719
São Paulo
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RUA DINO BUENO, 795 a 835 
TELEFONES: 51-4019 e 51-2223

VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS 

L I N D O Y A

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.
GAMINIŲ PLATINTOJAI

IIKMAOjf CAKKIEKI ™
AGūA,„

ACTIVA POTI*5

Caixa Postai 3967 
SÃO PAULO

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

dos naudokite 1
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DRAZILIUCe

PAREMKIME LIETUVIŠKĄ 
SPAUDĄ.

MOKYKLOS ŠVENTĖ VILA 
ZELINOJE.

Gruodžio mèn. 2 d. seselės 
pranciškietės suruošė mokyk 
los šventę, į kurią buvo pak
viestas ir atsilankė São Pau
lo gubernatorius prof. Lucas 
Nogueira Garcez su ponia 
Carmelita Garcez.

Programoj buvo dainos, ben 
dri ir atskirų klasių gimnasti 
kos bei plastikos pratimai. 
Poniai Carmelita Garcez mo
kyklos vardu buvo įteiktas gė 
lių bukietas. Aukštus svečius 
mokyklos mokinių vardu svei 
kino ketvirto skyriaus moki
nė Viktorija Stankevičiūtė. 
Gubernatorius dešimčiai ge
riausių mokinių įteikė mokyk 
los baigimo diplomus Dar kai 
bėjo São Paulo estado parla
mento atstovas Alfredo Farah 
Į sveikinimus dienos garbėm 
svečias, gubernatorius, atsakė 
pasigerėdamas gražia, mokyk 
la ir seselių darbu.

Po programos buvo pašven 
tintas gimnazijos kertinis ak
muo. Gimnazija pradės veikti 
ateinančiais mokslo metais, 
kovo mėn. Vila Zelinosirapy 
linkių gyventojams bus dide
lis patogumas, nes nereiks 
važinėti miestan, kas yra su
rišta su laiko gaišinimu ir iš
laidomis.

Žmonių buvo prisirinkę daug 
ne tik V. Zelinos, bet ir iš ki 
tų miesto dalių.

Aukos Klebonijos 
Statybai

Per kun. V. Valevičių Agua 
Raza gyvenantieji lietuviai au 
kojo:

Po Cr $ 100.00 - Mikalkenas 
Ignas, Pauksnis Pranas, Špu 
ras Stasys, Tervydis Stasys.

Po C i $50,00 - Špuras Lon 
ginas. Medis Petras, Adukas 
Petras, Martinaitis Bronius, 
Plantas Anelė, Sabutis Juozas

Po Cr$30,00- Stelmokas Juo 
zas, Navarauskas Juozas.

Po Cr$20.00 - Kvieskas Ado 
mas, Bagdonas Klemensas, 
Povilavičius Kastantinas, In
driūnas Jonas, Greičius Juo
zas, Stelmokas Jurg’s.

Po Cr$10,( 0 - Leita Pranas, 
Vijūnas Ignas, Juknevičius 
Ignas, Grigaliūnienė Zosė.

Po Cr$5,00 - Urenckienė Elz 
bieta.

Peslienė iš Casa Verde Cr. 
$20,00

Bajarūnas iš Vila Zelinos 
Cr$200,00.

Viso surinkta Cr.$1.145,00
Iš praeito nr. Cr.$4.747.00

Viso Čr $5 892,00 
aukas nuoširdžiai dėkoju 

Kun. P. Ragažinskas 
Klebonas.

Už

DAR NEVĖLU LAIMĖTI POL 
TRONA-CAMA.

SVEIKINIMAS LIETUVIAMS.

Šventėje dalyvavo ir p. Al. 
Polišaitis, Lietuvos konsulas 
São Pauly. Gubernatorius p. 
konsulo prašė perduoti darbš 
čiai ir kultūringai lietuvių ko 
lonijai jo sveikinimus.

— Iškilmės buvo p. Alf. Ži
bo filmuojamos televizijai ir 
rodomos praėjusį pirmadienį. 
Turintieji televizijos aparatus 
turėjo progos pamatyti nema 
žą šventės programos dalį

Praėjusį sekmadienį del vai
kų šventės ir įteikimo i”.’ 
mų skelbta «M. L » 
rifą neįvyko. Todėl 
ir numatyta rifą bu 
vo nukelta į sekantį 
sekmadienį, gruo
džio mėn. 9 d , 10 v.

Norintieji išmėgin 
ti savo laimę dar ga 
Ii gauti pirkti rifų 
ir laimėti naują pol 
trona-cama.

Padėka.
Lietuvių Sąjungos Brazilijo

je Valdyba reiškia padėką už 
nuoširdų prisidėjimą prie su
ruošimo Jaunučių Vakaro 
1951-11 3, Mokoje, šiems as
menims: L. S. B. Garbės Pir
mininkui konsului Aleksan
drui Polišaičiui už pasakytą 
kalbą, mok. Kardei Pažėrai
tei, Marijai Vagnerytei, muzi
kui Liudui Ralickui ir L. S. B. 
valdybos nariui Pranui Ma- 
žiečiui už paruošimą vakaro 
bei prisidėjimą prie progra
mos išpildymo; maestrui Al. 
Ambrozaičiui už partitūros ba 
letui paruošimą; dailininkui X 
už lietuvišką kryžių ir plaš
takių sparnus; ponioms Verai 
Bratkauskienei ir Marijai Ma
caitienei už prisidėjimą prie 
kostiumų paruošimo; poniai 
Onai Stankevičienei už bufe 
to vedimą, ir visiems kitiems 
prisidėjusiems prie vakaro 
suruošimo O taipogi S-ga dė 
koja visiems jauniems artis
tams gražiai pasirbdžiusiems 
scenoje.

Artinasi Nauji Metai. Su Nau 
ja’s Metais reikia atnaujinti 
ir «Musų Lietuvos» prenume
rata Laikraštis išsilaiko skai
tytojų sumokama prenumera 
ta ir aukomis. Lietuvių supran
tančių spaudos reikšmę ir ją 
paremiančių savo aukomis tu 
rime gražų būrį. Tik jų dėka 
«M. L.» gali išsilaikyti.

Laikraščio išlaikymo parei
ga neprivalo užgulti tik ant 
pasiaukojusios visuomenės da 
lies. Kiekvieno lietuvio šven
ta pareiga palaikyti spaudą. 
Visi labai gerai žino, kad span 
da. ne vien tik neduoda jokio 
pelno, bet nuostolius Spaudos 
išlaikymo našta turi lygiai ant 
visų pečių remtis. Tuomet ji 
bus lengva išlaikyti.

Kiekvieną lietuvišką šeimą 
privalo lankyti lietuviškas lai 
kraštis Laikraštis yra ryšys,

grandis jungiąs lietuvį su tė
vyne, su pasaulyje išsisklai
džiusiais lietuviais. Skaityti 
laikraštį reiškia matyti ir pa
justi Lietuvos ir lietuvių ko
vas ir kančias, laimėjimus, pa 
žangą.

Negali but lietuvio be lie
tuviško laikraščio. Laikraščio 
tiražas yra visuomenės kultū
ringumo ir susipratimo termo 
metras.

Prieš karą Lietuvoje buvo 
laimėjęs premiją pasakis, kai 
tik laukinis laikraščių neskai
to. Lietuvis nėra laukinis ir 
tikiu ės, kad savo paregą 
spaudai sąžiningai atliks.

SKAITYK IR PLA-
TINK «M. LIETUVA»

IŠ ANKSTO RUOŠKIS Į L. R. K. BENDRUOMENĖS 
CHORO 15 METŲ JUBILĖ-UNĮ

r € C £ IKTA-VA £ A K A
kuris įvyks sausio mėn. 19 d.

Sociedade Ginástico Paulista. R. Couto Magalhães 280 
Pakvietimus galima įsigyti pas Bendruomenės choro 
valdybos narius, choristus, V. Zelinoje V. Tijūnėlio 
bare, klebonijoje ir Avenida São João 133, prieš di 
džiuosius pašto rūmus, Juozo Karpavičiaus siuvykloje

L. S. B. Valdyba.

PARDUODAMA ŪKIS
(Sitio) iš 8 alkierių 6 kl. nuo 
Piedade ant kelio S. Paulo Pa 
rana. Gyvenamas namas vais 
medžių ir Cr$15 000.C0 vertės 
eukaliptų. Del smulkesnių in
formacijų kreiptis: Piedade 

Rua Coronel Pereira, 52

•o»-

TECELAGEM DE LlNHO E ALGODÃO "BALTICA” 
TERESEVICIUS & BALOG LT DA.

Gamina staltieses lino Belga įvairaus didžio, medžiaga 
vyriškiems ir moteriškiems kostiumams. Lovatieses med 
vilnės ir šilko (Raion). Priima užsakymus. Parduodama 

vietoje fabriko kaina, lietuviams didelė nuolaida.
São Caetano do Sul — Travessa São Francisco, 202 

São Paulo
diplo-

— SPAUDA taipgi paminė
jo. Pirmadienio, gruodžio mėn. 
3 d. dienraštis «Folha da Tar 
de« ir 5 d. «A Gazeta» įdėjo 
šventės aprašymą su nuotrau 
komis.

REDAKCIJOJ YRA LAIŠKAI:
H. Lasinskas, J. Markevi

čius, Jonas Silickas, Jonas 
Jurauskas. Ant. Lasdauskas.

Kermošiaus darbi
ninkų dėmesiui.
— Visus dirbusius 

kermošiuje kviečiu 
šį sekmadienį trečią 
valandą po piet su
sirinkti seselių vie
nuolyno kieman. Bus 
padaryta kermošiaus 
apyskaita.
Kun. P. Ragažinskas 

Klebonas.

K2adlO Dirbtuve ir Laboratorio
AILeiSIRIDAJ i£ll£A

RUA BENJAMIN CONSTANT, 103 São Caetano do Sul
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IRMÁOS

BAUŽYS
Registrado no C.R.C. sob o n o 551

AVENIDA ZELINA, 749 — VILA ZELINA — S. PAULO
Aberturas de firmas 
Encerramentos de firmas 
Transferencias de firmas 
Contrafos na Junta Comercial 
Distrçtos na Junta Comercial 
Escritas Fiscais 
Escritas Comerciais

HORÁRIO dos 8

Contratos de locação g
Cartas de Fiança g
Requerimentos š
Balanços g
Alvards diversos =
Seguros de Fogo e • g
Seguros de acidentes g

às 19 horas. g
ÈHIIllIflIllHllilll i||li||li||1illlll|li|lll||ll||llílli||lll|líl|Jl||li||lillli||li||li||li|M Hllfl

INDUSTRIA METALÚRGICA "INDOB" LIDA.
Rua Benjamim Constant, 122 8.° andar salas 801/2 Fone 33-3867 S. Paulo

• Fabricação de Carros tanques para transporte de combustíveis

• Tanques subterrâneos para gasolina, oleo, etc.
• Turbinas Hidro-eletricas para diversas capacidades

• Bombas, baldes e carrinhos para oleo e graxa
• Parafusos e ganchos especiais para telhados de cimento amianto

• Ganchos e pinos para išoladores
• Niples de 112" a 4" cônicos e paralelos.

„O/, Com p«m
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