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VAJAKIi© 16-CJÍ
Šią Vasario Šešioliktąją švenčiame kitaip negu aną

sias, laisvės laikais. Ją kitaip švenčiame jau vienuoliktąjį 
kartą. Švenčiame be Lietuvos nepriklausomybės ir tautos 
laisvės. Šią vasario 16-ąją švenčiame ne savo žemelėje, 
ne savo pastogėse, vieniši, išblaškjti, išskirstyti, nesupran
tami, prarymotorais rankomis ir pražiūrėtomis akimis, su
geltomis širdimis ir.su nuolatiniu klausimu lupose — kada 
gi, Viešpatie, kada baigsis mūsų kančios ir kada vėl grį
sime į savo laisvą Lietuvėlę, į savo apleistuosius name
lius. Dar sunkiau ją švenčia mūsų broliai ir sesės, kurie 
pasiliko savo gimtoj šalelėj. Jie ją švenčia savo tautiečių 
ir savo pačių kraujo ir ašarų klanuose; vietoj linksmos 
dainos klausosi širdį veriančių skausmų, dejonių; juos sle
gia sunki priešo apgaulė, priespauda, tokia, kokios pasau
lis nėra matęs. Jie švenčia žiūrėdami į kryžiuojamąją tau
tą, tuštinamą tėvynę ir lietuviškų galvų mažinimą. O ta
čiau ir šiose sąlygose mes švenčiame Vasario 16-ąją. Ko
dėl? Ogi todėl, kad ji yra mūsų tautinė velykinė, kad mes 
tą dieną perkratome savo tautinę sąžinę ir patikriname, 
ar mes dar einame Lietuvos keliu, ar jau išsukome į sve
timuosius klystkelius, ar mes dar gyvename savu lietuviš 
kuoju gyvenimu, ar jau pasijuntame be lietuviškosios ga
lios ir siekimų. Ar mes visa atiduodame Lietuvai ir sau 
pasiliekame tik xai, kas nuo jos atlieka, ar atvirkščiai — 
jai duodame tik tai, kas nuo mūsų atlieka. Tose 
sąlygose Vasario 16-oji — tai pasitikrinimo, apgailėjimo, 
pasiryžimo, pasitaisymo ir susistiprinimo šventė. Ji mums 
ir dabar kaip buvusi nepalaužiamoms jėgoms kovai'už tė- 
.vynės laisvę įsigyti, sunkioms kliūtims nugalėti, didžius 
vargus nepalūžus pakelti, bandomoms viltims gaivinti, vi
suomet jaunai ir tyrai lietuviškai sąžinei išlaikyti ir did
vyriškam kovingumui palaikyti ir stiprinti neišsemiamas 
šaltinis. Vasario 16 oji mums ir dabar tautinio apsivalymo, 
sustiprinimo ir jsirikiavimo į geriausių Lietuvos vaikų kie 
to plieno rikes, kovojančias už savo tėvynės laisvę ir sa
vo tautiečių garbę ir gerovę. Tad švęskime ją taip, kad 
iš to daugiausia laimėtų Lietuva*švęskime ir Dievo pagel- 
bos paprašę ir savo visas jėgas ir išteklius be jokių re
zervų ir be jokių gudragalviavimų tėvynei pavedę.

Kova sunki ir žūtbūtinė. Kova ne vien tik Lietuvos 
su raudonuoju priešu, bet ir visos žmonijos. Visos jos li
kimas bus sprendžiamas kartu. Žmonija pasaulio raudoną
jį priešą jau pažino ir pradeda imtis reikiamų priemonių 
su juo kovoti. Dangus niaukiasi. Juodi debesys telkiasi 
ir ties mūsų galvomis, bet po tais debesimis šviesi saulu
tė ir gerojo rytojaus viltys slypi. Visas pasaulis tai didžia
jai ir žūtbūtinei kovai rikiuoja visas savo jėgas ir joms 
visoms paskiria vieną vadą. Mes turėsime kovoti bendra
me fronte iš vien su visa žmonija, bet kovosime kaip Lie
tuva, todėl pirmiausia patys turime savo jėgas suburti ir 
išrikiuoti su viena vyriausiąja vadovybe priešaky. Ta vy
riausioji vadovybė yra — Vyriausias Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas. Jis stojo į Lietuvos laisvinimo darbi visos 
politiniai organizuotos visuomenės pavedamas ir laimina 
mas. Jį tokiu pripažino tremties ir emigracinė visuomenė, 
su juo kaipo tokiu, kad ir be oficialaus pripažinimo, skai
tosi kitų valstybių vyriausybės, bet kas svarbiausia — jį 
tokiu ir tai vienintėliu užsieniuose, pripažino ir patvirtino 
Lietuvoje susikūręs vyriausias krašto rezistenciją apjun
giąs organas. Tad telktis anie Vyriausią Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetą, pasiduoti jo vadovybei ir autoritetui — 
kiekvieno lietuvio pareiga! Kova prieš VLIką, jo darbi} 
trukdymas — kenkimas Lietuvos reikalams. Visos lietuviš
kos jėgos užsieniuose darniai išrikiuotos kovai už Lietu
vos laisvę Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto va
dovybėje. Apsijungę ir apsivieniję politinėje srityje, tą pa
ti turime atlikti ir kitose srityse. Turima galvoje Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė. Ji turės suvaidinti tokį pagelbinį 
vaidmenį Lietuvos laisvinimo darbe, kokio, jokia jėga ne
atliks. Ir pavojui atsidūrusiai užsieniuose lietuvybei tik 
PLB galės teikti reikiamos pagelbos ir apsaugos. Darbas 
eina į pabaigą. Reikia tikėti, kad po Vasario 16-osios tau
tinio atsinaujinimo ir susistiprinimo visos kliūtys ir abejo
nės PLB reikalu, kur jų yra atsiradusių, atkris ir netru
kus galėsime džiaugtis Pasaulio Lietuvių Seimo susilaukę.

Kova brangus dalykas. Vieni žmonės, kad ir geriau
siai išrikiuoti nelaimės be pinigo. Mes šioj srity esame 
liūdnoj padėtyj, liūdnesnėj negu kiti mūsų likimo draugai 
ir kaimynai. Pinigais apsirūpinimo bare kovai už laisvę 
mums dar daug pasiliko padaryti Mūsų broliai ir seserys 
pasilikę Lietuvoje savo tėvynės laisvei aukoja Savo tur
tą, savo šeimos narius, savo sveikatą ir kraują bei gyvas
tis.-Jiems nėra nieko brangesnio už Lietuvą ir jos laisvę. 
Ar galima tolygų aukingumą konstatuoti ir lietuvių gyve, 
nančių laisvės kraštuose? Ne vieta ir ne laikas čia kelti 
tuos klausimus. Puvėsio grybelis pradeda apsėst daugelio

mūsų sąžines. Ar daug yra tokių, kurie Lietu 
vos reikalams paaukotų bent savaitės uždarbį 
metam? Ar visi aukoja bent dienos uždarbį? Ko
kį nuošimtį aukoja Lietuvos reikalams lie kurie 
pasinešė į turtėjimą? Tautos Fondas badauja. 
Pajamos netikros. Be tikrų pajamų negalimas 
planingas ir Lietuvos laisvinimo darbas. Dėl pi
nigų trūkumo negalima, padaryti ir to, kas gali 
ma padaryti Daugelis musų pačių ir norime ma 
tyti išlaisvintą Lietuvą ir kliudome tą darbą sa
vo nusikalstamu -'šykštumu» Lietuvos reikalams. 
Mes esame ne to ar kito krašto naujakuriai, bet 
su keleivio lazda keliauninkai į savo tėvynę Lie
tuvą. Jei kur kad ir ilgesniam laikui apsistoja
me. tai tik pasiganyti ir pasilsėti. Niekam ne
valia nutrupėt nuo tos lietuviškos visumos, kuri 
turi grįžti į savo tėvų žemę. Mūsų šventa parei
ga parnešt savo tėvynei gausių jai reikalin
giausių lauktuvių. Tarp jų turi užimti labai svar
bią vietą gyvoji lietuviškoji jėga. Lietuvon turi
me grįžti ne tik tie ir tokie, kurie kokiais esa
me iš jos išvykę, bet žymiai vertingesni ir skait- 
tingesni. Istorijoj žinomi patriotai ragino savo 
tėvynei iš nelaimių vaduoti žmonas ir vaikus 
įkeisti, mes bent savo palinkimus į tai, be ko 
galima gyventi, atmeskim vardan tos Lietuvos. 
Mes bent Lietuvai pirmą vietą užleiskim ne tik 
širdyje ir liežuviuose, bet ir savo išlaidu sąma
tose ir piniginėse Didžiosios Vasario 16-osios 
šventės proga patys sau pasisakykime kiek ligi 
šiol esame paaukoję Tėvynės laisvei ginti ir pa- 
siklauskime, ką į tai pasakys mūsų lietuviško
sios sąžinės.

Mūsų aukos bus ne tik mūsų pareigos tė
vynei atlikimas, ir sąžinės reikalavimo patenki
nimas. bet bus moralinis pasas įžengti į laisvąja 
tėvų žemelę, bus įgaliojimas ir teisė mindžioti 
tą žemelę, kuri dar garuos tų mūsų brolių krau 
ju, kurie jį praliejo už savo tėvynės laisvę. Ko
kia teise ir kokia drąsa galėsi, lietuvi ryžtis 
grįžti į tėvynę, jei jos laisvės reikalams auko
jai tik tuos trupinius, kurie nubyrėjo nuo tavo 
stalo?

Šių metų Vasario 16-osios šūkis — VISA 
LIETUVAI — ir pinigas ir gyvybė, jei ji to pa
reikalaus.

Tad į darbą, į darbą, kaip Dievas įsakė ir 
Uždegė meile sau krūtines
Į kovą stokim milžinais. (Maironis)

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas

J. AISTIS

E^aziúrékit
Pažiūrėkit, mieli broliai. į supiltus 
Kritusių sukilėlių kapus.
Kur jie savo kūnais grindė tiltus, 
Versdami gyvenimo sukruvintus lapus...

Pažiūrėkit, mieli broliai, į tremtinių 
Eisenas per tundras ir stepes — 
Mylimos ir nelaimingos mūs tėvynės 
Gyvą širdį gniaužiančias reples. ,

Pažiūrėkit, mieli broliai, jos sodybų
Ugnimi sulygintų ten su žeme, —
Vis tai ji ir vis ant medžio kryžiaus kybo 
Darganų ir vėtrų šiurpulingam ūžime.

Pažiūrėkit, mieli broliai, jos gajumo, u 
Trykštančio iš mėlynų akių —-
Jos kančių, jos sielvarto ir to liūdnumo
Dei vis dūstančių svajonių,amžinai lakių.

Pažiūrėkit, mieli broliai, ir tikėkit
Jos krūtinėj rusinčia svaja.
Pažiūrėkit, mieli broliai, pažiūrėkit 
Ir tikėkit, ir tikėkit amžinai su ja.

Lietuvos naęii*ualinė 
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Lietuves Atstovybės Riode Janeiro
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Trumpa Biografija
Lietuvos Atstovas Rio de 

Janeire Dr. Frikas Meieris 
yra gimęs iš tėvo vokiečio ir 
motinos - prancūzės Klaipė
dos mieste 1893 metais, liepos 
mėn. 16 d. kur išėjo pradžios

Dr. FRIKAS MEIERIS
Lietuvos Atstovas Brazilijoje 

ir vidurinius mokslus. Aukš
tuosius mokslus studijavo Hei 
delbergo, Miincheno ir Stras- 
burgo universitetuose, kur 
baigė du fakultetu —- teisių 
ir filosofijos. Už parašytas di 
sertacijas «Kultyvuotų žemių 
mokesčiai» ir «Baudžiamosios 
teisės filosofija Prancūzijos 
revoliucijos metu», kurias ap 
gynė aukščiausiu Įvertinimo 
laipsniu — magna com lau
das, — Dr. Meieris gavo tei
sių ir filosofijos daktaro ti
tulus.

Ištarnavęs vertėju Saarbrii- 
ke daugiau kaip metus, jis bu 
vo pakviestas į Manheimo 
Aukštąją Prekybos Mokyklą 
profesoriaus asistentu. 1920 
metais Dr. Meieris grįžta į 
gimtąją Klaipėdą ir ima dirb 
Ii Krašto Prekybos ir Pramo
nės Rūmuose sindik.i. Po su
kilimo jis, tip jau ir seniau 
kovojęs dėl lietuvių teisiu, de 
legacijos nariu vyksta kartu 
su Martynu Jankum, - Mažo
sios Lietuvos Patriarku, - ir 
kitais keliais klaipėdiečiais į 
Paryžių ir Ženevą Klaipėdos 
krašto statuto reikalu. 1935 
m. gubernatorius Budrys, dab. 
Generalinis Konsulas New 
Yorke, pakviečia Dr. Meierį 
Klaipėdos Gubernatūros ju
riskonsultu. Šiose pareigose 
Dr. F Meieris išbuvo per 10 
metų laimėdamas keletą la
bai svarbių Lietuvai bylų, 
ypač gerą kiekį milijonų litu 
iškovodamas Stocholme by
loje su Tilžės geležinkelių 
v ba. Išėjęs teisių mokslus Vo 
kietijoje, puikiai pažindamas 
vokiečių psichologiją Dr. Me 
ieris buvo nepamainomas ko 
voje prieš Klaipėdos kr. D-jos 
ir vokiečių pretenzijas. 1424 
m. įvyk’s Generaliniame Vo
kietijos Konsulate Klaipėdo
je, kada Dr. Meieris puotos 
metu viešai užprotestavo 
prieš Vokietijos konsulo tos 
tą «už Klaipėdos grįžimą prie 
Vokietijos» visiems laikams 
liks atmintinas lietuvių pat
riotų sąmonėje.

Keletą metų prieš II pašau 
linį karą Dr. M. buvo pakvies 
tas Klaipėdos Žemės Banko 
juri konsultu ir per 10 metų 
buvo Ispanijos konsulu Klai
pėdoje Gubernatoriaus Mer
kio pageidavimu Dr. Meieris 
1938 metaisevyksta j Pietų 
Amerika ekonominėms studi
joms: išvystyti prekių tiesio 
giniam apsimainymui tarp Lie 
tu vos ir P. Amerikos. Aplan
ko Argentiną, Urugvajų, Bra 

ziliją, kurioje bebūnant kyla 
karas. 1941 metais pravažiuo 
damas į JAV Lietuvos Prezi
dentas Antanas Smetona, ku
ris buvo oficialiai Brazilijos 
valdžios sutiktas ir pagerbtas, 
paskiria Dr, F. Meierį Lietu
vos Atstovu Brazilijai, (galio 
to Ministério P. Amerikai Dr. 
K. Graužinio pasiūlymu.

Tas pareigas Dr. F. Meie
ris eina ir dabar visų myli
mas ir respeituojamas. Dėl 
savo aukšto kultūringumo, kil 
nių būdo savybių, humaniš
kumo ir altruizmo Dr. Meie
ris turi daug draugų Brazili
jos vyriausybės bei visuome
nės tarpe ir gerų bičiulių akre 
diluotu Brazilijoje svetimų 
valstybių ministerių tarpe, kas 
daug gelbsti Lietuvos bylos 
gynimui.

Pasikalbėjimas su Lietuvos Atstovu
Ryšium su 10 metų Dr. F. 

Meierio diplomatinio darbo 
Brazilijoje sukaktuvėmis Jū
sų korespondentas aplankė 
Lietuvos Atstovą ir pateikė 
keletą klausimų:

-- Per visą Tamstos, kaipo 
Atstovo, laiką koks įvykis 
labiausia Jus paveikė?

—- Buvo jų ’nemažai, tačiau 
labiausia atsimenu mano ko
vą dėl vieno lietuvio DP iš
gelbėjimo. Jis buvo išduotas 
Brazilijos valdžiai kaip «ka
ro nusikaltėlis» ir pasmerk
tas mirti. Kadangi minimas 
pilietis tebuvo tik auka Vo
kieti joó ir Rusijos machinaci 
jų, mes įvairiausiais būdais 
stengėmės sutrukdyti sprendi 
mo vykdymą. Tame reikale 
man daug padėjo Dubauskai 
ir Pauliukoniai ir, pagaliau, 
minimas jaunuolis buvo pa- 
liuosuotns. Liūdniausia tai, 
kad jisai tikėjosi kenčiąs už 
kokį nors krnn’nalą, o ne už 
kariavimą prieš alijantus. Da 
bar tas jaunuolis gyvena São 
Pauly je. tač a u atrodo patri
kusiais nervais

Vėl gi labai jaudinaus, kai 
atvyko pirmieji DP į Gėlių 
salą. Pirmose jiems pamaldo

Prieš 10 metų. Istorinė nuotrauka iš Lietuvos Prezidento Smetonos 
lankymosi Rio de Janeire, kur jis buvo oficiališkai sutiktas ir pagerbtas 
Brazilijos vyriausybės bei tautiečių. Šios viešnagės metu Prezidentas 
Smetona paskyrė Dr. Friką Meierį Lietuvos Atstovu Brazilijai.

Nuotraukoje iš kairės į dešinę: Dr, Fr. Meieris, Ignas Dubauskas, 
Pranas Ziezis, Jonas Saurusaitis, Ministeris Dr. K. Graužinis, Preziden- 

. tas Antanas Smetona ir kun. J. Janilionis.
(Foto K. Vosyliaus. L Dubausko nuosavybė)
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Dr. Meieris laisvai kalba ir 
rašo angliškai, prancūziškai, 
vokiškai, portugališkai, ispa
niškai ir, žinoma, lietuviškai. 
Yra parašęs daug straipsnių 
■ studijų sietuvos ir užsienio 
spaudoje ekonominiais klausi 
mais. Dr. Meieris yra vedęs 
p. Valentinaitę - Heinę, girnų 
šią Kaune. Jų santuoka įvy
ko Karaliaučiaus R. Katalikų 
bažnyčioje 1921 metais. Dr. 
Meieris.taip ir jo žmona yra 
giliai tikimieji ir praktikuoją 
katalikai.

10 meti} diplomatinio darbo 
Brazilijoje proga mes nuošir
džiai sveikiname brangųjį 
Lietuvos atstovą Dr. .Meierį 
ir linkime visokeriopo pasise 
kimo sunkioje kovoje dėl mū 
sų Tėvynės laisvės ir laimin
gos ateities.

se, kurdas aBaikė kun. Jani- 
lionis, giedant «Marija, Mari
ja...» niekas nesidrovėjome 
ašarų..

Kartą gavau pranešimą iš 
Kalinių Globos D-jos, kad Ilha 
Grande jų vizitatorius neti
kėtai surado lietuvį, jau kele 
tą metų sėdintį be teismo. 
Polizijos v-kas ir Teisingi mo 
M-ja, man atsakė užklausiu 
radiograma salą: Iš ten atsi
liepė: «jokio lietuvio nėra». 
Pakartotinai pareikalavus iš
tirti - surado. Žmogus buvo 
pagautas S. Pauly už elgeta
vimą ir... užmirštas. Išliuoga- 
vęs - pasiunčiau į S. Paulį. 
Taip pat teko aprėdyti ir pa 
siųsti į S. Paulį pusnuogį tau 
dėtį, atvykusį iš Amazonos, 
su nukirstu rankos plaštakų 
Vis tai liūdniausi mūsų pilie
čių ir mano išgyvenimai. Ta 
čian nėra blogo be gero. Tie 
įvykiai įgalino mane įsteigti 
prie Atstovybės konsularinį 
skyrių.

- Ar santykiai su Brazili
jos valdžia yra geri?

- Jie negali būti blogi po 
tokio Brazilijos pisielgimo 
kaip pripažinimo Lietuvos pa 
siuntinybės Brazilijoje, kada 

jau mūsų Valstybės teritori
ja buvo priešo užimta. Ir Bra. 
zilijos visuomenės susidomė
jimas yra didelis. Gauname 
daug laiškų, kuriuose įvairių 
sluoksnių žmonės prašo lite
ratūros apie mūsų Tėvynę ir 
šiaip informacijų. Lietuva bu 
vo pakviesta dalyvauti Mik
robiologijos Kongrese (atst. 
Dr. Savnorienė ir aš), Goyaz 
Bandeirantes pakvietė į 'Tarp 
tautinę jų šventę, deja, nega 
Įėjome dalyvauti, nes neturė
jome reikalingų eksponatų. 
Yra net tokių, kurie kviečia 
atsiųsti patarėjus į jų 3 uriz- 
mo Biurą - ekskursijoms į 
Lietuvą organizuoti! Tai ga
na rimtai bendrovei teko pa
aiškinti dab. Lietuvos būklę. 
Matydamas, kaip reikalingi 
informacijos sostinės gyven
tojai, išleidau porą knygų por 
tugalų kalba: «Lituania Iliust 
rada» ir «O Baltica».

— Ar yra spaudos reika
lams skirtų lėšų?

— Nėra. Ką bekalbėti apie 
lėšas knygoms, jei esamomis 
sąlygomis man nė alga nemo 
kaina. Gaunamų reprezenta
cijai lėšų toli gražu neužten
ka paprastiems kasdieninams 
reikalams: raštinei, telegra
moms. nuomai, Tai, žinoma, 
kliudo tinkamai reprezentuo
ti Lietuvą, tačiau nėra esmin 
ga. Ateity knygų leidimą ža
dėjo paremti lietuviai: inž. 
Audenis, « ainavos» S-ga kt.

— Ar sostinės spauda ob- 
jektingai nušviečia Lietuvos 
reikalus?

— Veik visuomet objektin- 
gai ir gana palankiai. Buvo 
incidentas su «Correio de Ma 
nhã», tačiau pasikalbėjus su 
to rimto dienraščio savininku 
P. Bitencourt ir išaiškinus 
priešų klastingą ir organizuo
tą propagandą tame laikrašty 
buvo išspausdintas ilgas ma
no straipsnis «Lietuva kovoje 
prieš nacizmą». Visa tai kilo 
dėl vieno latvio, prie kurio 
buvo sąmoningai priplaktos 
ir išplūstos visos trys Pabal
tijo valstybės. Stiprumas ir 
nemoralumas tos propagap 
dos, žinant kurios tautos žmo 
nių ji buvo suorganizuota mus 
nenustebino, tik dar kartą su 
stiprino mūsų budrumą.

- Koks buvo Tamstos visa 
me gyvenime laimingiausias 
įvykis?

— Mano vestuvės.
— O liūdniausias?
— Sūnaus mirtis. Jis žuvę 

1943 metais, birželio 23 die
ną, kovoje prieš nacius, kaip

1951 m. Vasario 17 d.

ALEKSANDRAS POLIŠAiTIS 
Lietuvos konsulas S. Pauly je 

Vasario 16 osios dienos mi 
nėjimo iškilmėse sveikins ir 
pasakys kalbą São Paulo lie 
tuvių visuomenei.

Išritu aviacijos lakūnas, sava 
noris.

— Kokios, Pone Atstove, 
esate nuomonės apie lietuvių 
koloniją Brazilijoje?

- Galiu kalbėti tik apie 
sostinės lietuvius, nes juos 
labiausia pažįstu. Bendrai, vie 
tiniai lietuviai labai jautrūs 
tautos ir valstybės reikalams 
ir darbuojasi šviesesnei Tė
vynės ateičiai kiek jų jėgos 
ir laikas leidžia. Kas be tol 
Yra mažyčių išimčių, tačiau 
tai neesminga. Negaliu nesi
džiaugti São Paulo lietuvių 
kultūriniu veiklumu ir ekono 
miniu stiprėjimu, tačiau ir Jūs 
išimčių turite.

Prašau, perduokite mano 
sveikinimus visiems lietu
viams Jūsų padangėje. Taip 
pat linkiu plėstis ir tobulėti 
liet, spaudai.

— Kaip Tamstą žiūrite į ar 
tėjantį karo pavojų?

— Ar bus karas ir kada jis 
bus - nesu pranašas, kad ga 
lėčiau atsakyti, tačiau viena 
turi būti visiems aišku mū
sų ateitis yra tik dalelė di
džiulės problemos ar liks 
Europa laisva? Tai išspręs ne 
vienas žmogus ir ne tik poli 
tikai, o tautos, kurios sujung
tomis moralės ir teisės jėgo
mis nusikratys ta kruvina 
šmėkla, kuri dabar gresia, vi 
sam civilizuotam pasauliui. 
Pabrėžiu, tai daugiau priklau 
so nuo tautų, o ne nuo poli
tikų. Begyvendamas turėjau 
progos pažinti daug įvairių 
tautų, tačiau niekur neradau 
tokios, kuri būdama nedidelė 
savo narių skaičiumi, būtų 
tokia didinga savo istorija ir 
dorovingumu, kaip lietuvių 
tauta. Didžiuojuos ir esu lai
mingas galėdamas būti tos 
tautos Valstybės atstovu ir 
esu tikras, kad greit jai nu
švies laisvės saulė.

Arvydas Tavas

VYČIO ir TAUTINĖS VĖLIA
VOS VARTOJIMAS

Pastebėt», kad mūsų valsty 
bės herbas — Vytis tremty
je žalojamas. Dėl to primena 
ma tremtinių organizacijoms 
ir visuomenei, o ypač Vyčio 
leidėjams, kad Vytis yra nu- 
statytas konstitucija ir įstaty 
mais (Valstybės ženklas — bal 
tas Vytis raudoname dugne). 
Taip pat įstatymais nustatyta 
jo vartojimo tvarka. Be kem 
petetingų organų patvarky
mo niekam nederatautosbran 
geny b's - Vyčio keisti ar sa 
votfškai jį stilizuoti.

VI.IKo Vykdomoji Taryba 
kartotinai primena tremtinių 
organizacijoms ir Vyčio lei
dėjams. kad pagal veikian
čius įstatymus Lietuvoje Vy
tis galėjo būti vartojama:

1. valstybinėje vėliavoje,
/
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LIETUVOS DIPLOMTIJOS
ŠEFO ATJI JA U IS IMA J

. Vasario 16 d. Proga
Lietuvos Nepriklausomybės 

šventė yra ne tik praeities is 
torinio įvykio minėjimas, bet 
taip pat gyvos tikrovės prisi
minimas, tos, būtent, tikrovės, 
kad Lietuvių tauta yra NEPA
KEIČIAMAI PRISIRIŠUSI Prie 
NEPRIKLAUSOMYBĖS ir dėl 
to LIETUVOS VA. STYBÉ 
TEBEEGZISTUOJA teisiniai 
ir moraliniai. Lietuvos valscy 
bes atstatymas, paskelbtas mū 
sų sostinėje Vilniuje, buvo 
tautos suvereninių teisių bei 
valios išreiškimas ir daugelio 
kartų kovos už lietuvybę ap
vainikavimas. Visa, kas buvo 
padaryta laisvai Lietuvai ap
ginti, išlaikyti, tobulinti, buvo 
liaudies ir jos vaikų inteli
gentų gilaus patriotizmo, di
džių aukų ir sunkaus darbo 
padarinys. Sovietų Sąjungai 
įsiveržus į mūsų kraštą ir ji 
okupavus, tauta nepasidavė 
nei bolševikų propagandos 
viliojimams, nei barbariškam 
terorui: priešinasi kriminali
niam okupantui ir visados šie 
kia atstatyti savo laisvą vals 
tybę, kurioje ji vėl valdys jai 
priklausančias suverenines 
teises. Tą laikysena yra s va r 
blausia priežastis, kad civili
zuotas pasaulis nepri
pažįsta vadina
mojo Lietuvos j j u n 
g i m o į Sovietų Sąjungą. 
Ta laikysena parodo, jog tau 
ta krašte yra gyva ir savo 
dvasioje Nepriklau
soma.

Tai yra tikrovė, kuri sutei
kia pagrindą ir prasmę mu
sų, užsieny esančių laikyse
nai. Ji uždeda mums prievo
lę visa širdimi, išmintimi ir 
išgalėmis rūpintis krašto lais 
ve ir jo interesų gynimu. Ją 
privalome turėti prieš akis 
ir saugotis, kad Lietuva ne
virstų mums lyg tolimu atsi
minimu, formaliu obalsiu, bet 
butų gyva ir artima tiek mu
sų privačiame gyvenime, tiek 
viešoje veikloje. Eilė metų, 
daug kilometrų, ir durtuvų 
siena skiria mus nuo Tėvy
nės. Daug rūpesčių, nusivyi - 
mų, vargo tenka pakelti trėm 

metaliniuose ir popieriniuose 
piniguose, taip pat įvairiose 
valstybės vertybiniuose popie 
riuose,

2. valstybės įstaigų kerti 
niuose štampuose ir antspau- 
dose,

3. savivaldybių įstaigų ker 
tiniuose štampuose ir anspau 
duose (savivaldybos, kurios 
turėjo savo herbus, kertiniuo 
se štampuose ir antspauduo
se paprastai vartoja savus),

4. kitos organizacijos tega
lėjo vartoti Vytį x tik atskiru 
leidimu, taip pat kitokiems 
reikalams (ženkleliuose, at
vaizduose ir kitur) Vytis ga
lėjo būti panaudotas tik su 
kompetetingų įstaigų leidimu,

Esant tremtyje dera Vyčio 
gaminimo ir jo vartojimo nuos 
tatų. laikytis. Atitinkamai pri
taikant veikiančius nuostatus 
tremties sąlygoms nustatoma: 
f 1 Vytis gaminamas atmuš
to monetose Vyčio pavyz
džiu,

2. Vytis gali būti vartoja
mas kertiniuose štampuose 
ir antspauduose valstybinio 
bei savivaldybinių pobūdžio 
įstaigų bei organizacijų ir

3. Lietuvos tautinė vėliava 
yra įstatymu nustatytų spal
vų: raudona, žalia, geltona 
(skaitant spalvas iš apačios - 
viršun).

tiniams, išblaškytiems sveti
muose kraštuos. Tokiomis ap 
linkybėmis neretai gali atsi
rasti pavojaus nutautėti. Jam

STASYS LOZORAITIS
Lietuvos Diplomatijos Šėlas

užbėgti už akių yra vyriau
sios priemonės: Saugoti mė
sų kalbą šeimoj, bažnyčioj ir, 
kiek tik galima mokykloj, bū r 
tis į lietuviškas organizacijas 
ir, galop, Lietuvos bei lietu
vybės dalykais elgtis taip, 
lyg būtume apleidę kraštą 
prieš mėnesi ir už mėnesio 
turėtume grįžti!

Kada mes grįšime, to dar 
nežinome, bet esame tikri, 
kad grįšime, kad Lietuva bus 
laisva, nes vis aiškiau mato
me kaip lėtai skleidžiasi na u 
jas istorijos lapas Pranyksta 
.pragaištingos iliuzijos, kad So 
vietų Sąjunga galinti su de
mokratinėmis valstybėmis tai 
kingai sugyventi. Jungtinių 
Tautų Organizacijos ginkluo
ta intervencija Korėjai ginti 
yra naujos veiklaus pasiprie
šinimo sovietų egresijoms pn 
litikos ženklas. Tai politikai 
vykdyti mobilizuojamos mil
žiniškos, neišsemiamos pašau 
lio - pirmoje eilėje Ameri
kos - kariškos ir ūkinės prie 
monės. Pasaulis su lungtinė- 
mis Amerikos Valstybėmis 
priešaky ginkluojasi atremti 
mirtinam pavojui, kuri ilgai
niui sovietai jam sudarytu. 
Vis aiškiau suprantama, kad 
sovietų viešpatavimas rytinė
je Europos dalyje nesuderina 
m is su Vakarų Europos sau
gumu. Sovietų pavergtų tau
tų pasiryžimas nusikratyti pri 
mestu joms jungu pradeda 
įgyti tarptautinės politikos 
veiksnio reikšmę. Sovietų Są
junga, milžinas molinėm ko
jom, vis daugiau izoliuoja
ma kraujo ir ašarų jūroje, 
kurioje tą valstybę pastatė 
jos nežmoniški valdovai, su
sitepę didžiausiais istorijoje 
karo ir taikos nusikaltimais.

Šitaip, pamažu, bet pasto
viai, tarptautinė padėtis kei
čiasi. susidaro palankesnės 
sąlygos kovai už Lietuvos ne 
priklausomybės atstatymą, už 
tautos laisvę laisvai ir derno 
kratiniai tvarkytis savo vals
tybėje, apjungiančioje visas 
lietuviškas - Didžiosios ir Ma 
žosios Lietuvos - žemes apie 
mūsų sostinę Vilnių. Tas tiks 
las bns pasiektas mūsų brp- 
lių ir seserų pasiaukojimu 
krašte.

Jų pavyzdys tesujungia mus 
užsieny į vieningą, veiklią 
visuomenę, laisvą nuo asme
nų ir grupių egoizmiį ar prie 
šingumų įtakos ir pagrįsta so 
lidarumu ir savitarpiu susi
pratimu.

Stasys Lozoraitis 
Lietuvos Diplomatijas Šefas

Lietii Via! r A JA U LT J ii
• Kolumbijoje, Medelįno lie 
tuvių chorą veda muz. Z. Jo 
nušas. Choras kartais kvie
čiamas Kolumbijos įstaigų 
koncertuoti.

Labai gražiai choras pasi
rodė Kariuomenės šventės 
dienoje per radio «La voz de 
Antioquida», kuris lietuviams 
davė visą pusvalandį. Choras 
lydimas radiofono simfoninio 
orkestro, diriguojamas Z. Jo
nušo, išpildė Lietuvos Himną 
ir eilę kitų dainų. B. Čypie- 
nė padainavo solo lietuviškų 
dainų. Lietuvių chorui talki
no radiofono artistai, ispanų 
kalba informavę klausytojus 
apie Lietuvą ir lietuvius.

Gruodžio 3 d. choras buvo 
pakviestas giedoti per mi
šias tekstilės fabriko «Colte- 
jer» koplyčioje. Choras reli
gines giesmes atliko fypatin- 
gai įkvėptai ir estetingai. Me 
dellino muzikos gyvenime va 
dovaujantis pianistas ir diri
gentas prof. Pietro Mashero- 
ni, dalyvavęs tose pamaldo
se, chorą sveikino, išreikšda 
mas savo susižavėjimą ir pa 
sakė: «Jūs esate geriausias 
choras Medelline».

© Dainininkė Polyna išskri
do į Paryžių gastrolėms, iš 
kur vyks į Ispaniją, kur ji 
pakviesta dainuoti Barcelono 
je rengiamame Wagnerio Fes 
tivalyje.

• Italijoje pradėjo eiti ne
periodinis «Saleziečių Bal
sas», kuris atstoja prieš ka-

BRAZILIJOS ŽINIOS
Indėnai ir balteji

Pranešama iš Xavantina, 
jog 800 indėnų, šavančių gi
minės susitiko su toje vieto
toje bedirbančia Xingu-Tapa- 
jos ekspedicija. Raudonieji 
Jaukinai atyyko į ekspedici
jos stovykla taikingu nusitei 
kimu.

Toji indėnų giminė gyve
na Rio das Martės upės sri
tyje ir pirmą kartą taikingai 
susitinka su baltųjų ekspedi
cija. Tos giminės indėnai yra

VISAME PASAULYJE
Vokietijos komunistai

Iš Vakarų Vokietijos sosti
nės Bonn yra gaunamos ži
nios, kad vokiečių federali
nė valdžia yra rengianti įs
tatymą, pagal kurį būsianti 
uždaryta komunistų partija 
visoje Vakarų Vokietijoje.

Italijos kompartija
Italijos komunistų partija, 

viena iš stipriausių Europos 
komunistų partija, paskutinė
mis dienomis pateko j neleng 
vą krizę. Italijos komunistų 
partija yra legali ir veikia 
viešai

Maždaug vienos savaitės 
laikotarpyje iš partijos, pada 
vę viešus pareiškimus, išsto
jo visa eilė svarbių veikėjų: 
du parlamento atstovai komu 
nistai Cucchi ir Magnani, pa 
garsėjusius komunistų tvirto
vės Reggio Emilia komunis
tų vadas Ricardo Cocconi, 
Italijos partizanų sąjungos 
garbės pirmininkas Vitorio 
Pellizzi, Bolonijos profeso
rius Sarti Vignoli, Vlice Bel- 
colle prefektas Giuseppe Ru 
sco ir Mo n tai to di Castro pre 
fektas Francesco Serafinelli. 

rą ėjusias «Saleziečių Žinias». 
Laikraščio redaktorium yra 
kuo. J. Teliauskas. S D B, prof, 
saleziečių kunigų seminarijos 
Bollengene, ku’- taip pat va
dovauja centrinei lietuvių sa 
leziečių veiklai.

• Ateinmčiais metais Aus
tralijoj organizuojama kilno
jamoji meno dirbinių paroda, 
kurioje bus ir lietuvių sky
rius. Lietuvių skyrių šioje pa 
rodoje tvarko dail. J. Bistri- 
kas.

• Prieš dvejus metus Aus
tralijoje pradėtas leisti lietu
vių laikraštis «Mūsų Pastogė»

išleido savo šimtinį nume
rį-

• Tremtyje susiorganizavo 
«Aušrinės» kvartetas, kuris 
Bremeno katedroje įgiedojo 
5 kalėdines giesmes į magne 
tofonines plokšteles. Tos plokš 
telės buvo demonstruojamos 
Kalėdų švenčių metu per 
radio.'

• Feliksas Krikštopaitis, su 
žeistas karo fronte Korėjoje 
parvežtas į Čikagą.

Prieš metus jis buvo su mo 
tina, sesute ir broliu atvykęs 
iš tremties. Motina labai su
sirūpinusi jo sveikata, bet 
džiaugiasi, kad nors išliko 
gyvas.

pažįstami kaip labiausiai nu
sistatę prie bet kokius santv 
kius su civilizuotų pasauliu, 
ir be to yra žiaurūs.

Skiepijimas
São Paulo pradžios mokyk 

lose visi naujai įregistruoti 
vaikai valdžios sveikatos įs
taigų skiepijami nuo raupų.

Skiepijimas yra daromas 
pagal įstatyminius nuostatus 
kiekvienais metais visose pra 
džios mskyklose.

Bemažko visi šie komu
nistų vadai savo pareiškimuo 
se pasmerkė Maskvos užsie 
nių pavergimo politiką ir ita 
lų komunistų vergiškumą vi
siems Maskvos įsakymams.

Atominės granatos
Amerikos kariuomenės sta 

bo viršininkas gen. Lewton 
Collins pareiškė spaudos at
stovams, kad artimu laiku 
amerikiečių artilerija turė
sianti atominius sviedinius, 
kuriais galėsianti apšaudyti 
priešo pozicijas.

Be to, vėlesnei ateičiai yra 
numatytos atominės rakietos, 
kurios turėsiančios atominės 
energijos krovinį ir galėsian 
čios būti nuo žemės iššauna
mos

ŠALTIS JAV

Per JAV perėjo didelė šal 
čio banga, nuo kurios per 
vieną savaitę mirė 349 asm e 
nys. Temperatūra buvo kritu 
si žemiau 30 laipsnių šalčio.

Tremtiniai
IRO (Tarptautinė pabėgėlių 

organizacija( vyr. valdyba 
Muenchene paskelbė statisti 
kos davinius, kiek dar yra 
pabėgėlių svetimtaučių vaka 
riuėje Vokietijoje. Ragaišiuos 
davinius šiuo metu dar esa- 
211.632 užsieniečiai pabėgė
liai. Iš jų 50.439 asmenys gy 
vena IRO stovyklose, 60.448 
- vokiečių pabėgėlių stovyk
lose ir 100.745 gyvena priva
čiai.

ŽURNALISTU PROTESTAS
São Pau o ir Rio de Janei 

ro žurnalistai pareiškė soli
darumą «La Prensa» leidė
jams.

Kaip žinome, «La Prensa» 
laikraštis išeinantis Būenos 
Aires nepataikauja Argenti
nos prezidento Perono dikta
tūrinių tendencijų režimui. 
Už tai prezidentas Peronas 
sudarė sąlygas, jo žinioj esan 
čių sindikatų pagelba, kad 
«La Prensa» negalėtų išeiti.

Prieš spaudos laisvės su
varžymą Argentinoje taip pat 
protestavo ir Amerikos laik
raščiai bei žurnalistai.

Medicinos
Naujienos

Naujieji vaistai’Sulfona, Cor 
t’sona ir Aureomicina, randa 
vis platesnį pritaikymą sun
kioms, iki šiol nepagydo
moms ligoms nugalėti. Pasku 
tiniais pranešimais ir klinikų 
praktikos įrodymais, su pagai 
ba --

Sulfonos pavyko pagydyti 
l’gonius sergančius lepra. Jau 
Brazilijos leprazoriumuose 
apie 9Ó ligonių pagydyti nuo 
lepros ir išleisti į laisvę, kaip 
nebeužkrečiami ir nebepavo
jingi kitiems.

Cortisona panaudota sėk
mingai gydyti deformuojamąjį 
reumatizmą, kuris iškraipo 
ir susu kiną kaulus ir sąna
rius juo sergančiam. Cortiso 
na, kuri iki šiol naudojama 
tik įšvirkštimo formoje (in- 
žekcijos), dabar gali būti įtei 
k lama per burną. Geri rezul 
tatai pasiekti taip pat kombi
nuojant C mtisoną kartu su 
kitais iki šiol vartotais vais
tais, kaip insulinas ir kt.

Aureomicina. pasirodė labai 
gerai veikianti prieš amebas. 
Kaip žinoma, ypatingai tropi
kuose yra labai drug žmonių 
sergančių vidurių kirminais, 
kurių smulkioji rūšis, vadina 
mosios amebos labai žalingos 
organizmui ir labai sunkiai 
įveikiamos. Pagal paskutinius 
bandymus gydyti nuo amebų 
vartojant aureomiciną, ligo
nis suvartojęs 20 gramų šitų 
'žaistų per 10 dienų išsivada 
vo nuo tų įkyrių parazitų.

Aureomicina yra antibioti- 
nis vaistas (prieš smulkią gy 
viją) ir, matyt, valo vidurių 
florą, naikindamas kartu bak 
terijas ir amebas.

MĖSINĖ (Aęougue)

Parsiduoda gerai įrengta, 
su didele freguezija ir geroj 
vietoj mėsinė (aęougue) Vila 
Zelinoje. Yra gyvenamas bu
tas. Darosi kontraktas ir 
daugeliui metų. Nuoma pigi. 
Parduoda ar keičia į namą. 
Teirautis Av. Zelina, 749 - Vi
la Zelina. — São Paulo

PAIEŠKO

Veronika Zakarauskaitė - 
Štarkienė paieško Jono Zaka 
rausko. gyvenusio S. Pauly, 
rua Jose Paulino 772.

Kazimiera Širvydytė - Vai 
tekūnienė - savo Krolio Jono 
Sirvydo, gim. 1901 m. nuo Tau 
ragės.
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K. Grigai tytė

PARTIZANUI
Mano kraujo broli, 
Broli tvirtabtidi, 
Tavo lopšį supo 
Laisvės Varpo dūžiai.
Ir tavo jaunystė 
Laisve vien alsavo, 
Tai dėl tu ryžtiesi 
Mirt tik savo žemėj.

Girios juk ne kartą 
Priglaudė lietuvį, 
Kai jis amžių bėgy 
Kovėsi už būvi.
Kai roudoni skėriai 
Kraštą mūs užplūdo, 
Mini iš jų rankos. 
Tai ne tavo būdui.

Pro pušaitę žalią 
Eglę augalotą, 
Spausdama šaltą plieną 
Jų šimtus paklosi.
Ak, žinau gerai aš. 
Pačią ’paskutinę 
Tu tikrai paliksi 
Pats sau į krūtinę.

O šiandien tą kovą 
Tegu Dievss remia, 
Taip ryžtingai ginant 
Savo šventą žemę.

KORĖJOS KARAS
Korėjos karo lauke paskuti 

nės savaitės laikotarpyje žy
miai sustiprėjo kovos veiks
mai. Pralaimėję mūšį iki Han 
upės komunistai pradėjo štai 
ga platesnio masto priešpuo- 
lį, kuris yra nukreiptas tarp 
amerikiečių 8-osio& armijos, 
kuri laikosi Seulo priemies
čiuose ir dešimtojo korpuso, 
kuris žengia centriniame fron 
te link 38-osios paralelės. 5 
kiniečių armijos korpusai 
(trys kiniečių ir du korėjie
čių) pradėjo šią ofenzyvą, su 
laikydami 10 amerikiečių kor

puso žygiavimą, ir privertė 
tam tikrus sąjungininkų dali
nius trauktis. Komunistams 
pavyko padaryti prasilaužimą 
prie Wonju, šis prasilaužimas 
stato į pavojų auto estradą 
tarp Seulo ir Taegu ir tuo 
būdu sąjungininku pajėgas 
vakarinėje pusiabalio dalyje. 
O čia amerikiečiai vėl atsi
ėmė Inchono uostą ir tebelai 
ko savo rankose Seulo pra
monės priemiestį Yongdungpo 
ir aerodromą Kimpo.

Tebevyksta sunkios kovos, 
kurių metu sąjungininkų ka

riuomenės vykdo taipgi prieš 
puolius, tuo būdu atstumda- 
mos komunistus atgal iš po 
pirmųjų kontraofenzyvos lai
mėjimų.

Prancūzų telegramų agentu 
ros žiniomis iš Londono yra 
pranešama, kad Sovietai suda 
rę nauja sutartį su kinais. Pa 
gal šią sutartį Sovietai teiksią 
kinams ginklų korėjos karui, 
o taip pat įvesią 300.1 00 ru
sų kariuomenės į Mandžiuri- 
ją. Iš pačios Maskvos buvo 
padarytas tik pranešimas, kad 
pagal naują sutartį Sovietai 
perleidžia visą eilę Mandžiu- 
rijos fabrikų kinams, kurie 
kaipo japonų turtas buvo ru
sų valdomi.

Plieno Pramonė
Anglijos parlamentas pri

ėmė geležies ir plienu pra
monės nacionalizavimo įsta
tymą. Įstatymas buvo priim
tas vos dešimties darbiečių 
partijos balsų dauguma.

Konservatorių partija jau 
senai kovojo visais būdais 
prieš šio įstatymo priėmimą, 
bet darbiečių Atlee vadovau
jamai vyriausybei pavyko šį 
įstatymą galutinai pravesti. 
Jis įsigalios vasario mėn. 15 
d. Tokiu būdu Anglija šalia 
anglies, transporto, elektros 
energijos pramonės ir sveika 
tos tarnybos, kurios jau yra 
nacionalizuotos, stambioji plie 
no pramonė irgi atsiduria tie 
stoginėse valdžios rankose.

Pabėgo Clementis
Žymus čekoslovakų komu

nistas Vlado Clementis, bu
vęs komunistinis užsienių rei 
kalų mfnisteris, o paskutiniu 
laiku Valstybės Banko direk
torius. staiga dingo kartu su 
savo žmona iš savo buto Pra 
goję. Yra manoma, kad Cle
mentis yra pabėgęs į užsienį.

Maždaug prieš metus laiko 
Clementis buvo pašalintas iš 
užs. reikalų m- jos už «klaidas».

Mirga Marga...
Vieno Švedijos miesto bur

mistras turėjo daug piniginių 
sunkumų, nes miestiečiai mo 
kėjo su labai dideliais pavė
lavimais. Ypač mokesčių mo 
kėjimu nesirūpino turtingieji 
ir labiau žinomieji miesto gy 
ventojai. Tačiau miesto virši 
mnkas sugebėjo išspęsti keb 
lią padėtį labai paprastu bū
du. Visame mieste buvo iška 
bintas burmistro pranešimas, 
kad visi gyventojai, atsilikę 
mokesčių mokėjime, galės ap 
mokėti tuos mokesčius šluo
dami tam tikrą laiką miesto 
gatves.

Visi mokesčiai buvo užmo
kėti per 72 valandas.

Belfaste, šiaurės Airijoje, 
vienas 11 metų džentelmenas 
pasirodė turįs gerą moralės 
supratimą. Prieš keletą savai 
čių jis įėjo į vieno kino sa 
lę ir metė į sceną namų dar
bo bombą, tuo norėdamas pa 
rodyti savo pasipiktinimą vie 
na net per daug pikantiška 
scena.

Reikalas atsidūrė pas ma
žamečių teisėją, kuris prieš 
paskirdamas piniginę baudą 
tėvams, paklausė vienuolika
metį, ką jis galvoją apie tą 
filmą.

— Nešvarus šlamštas, — at 
sakė berniukas.

Teisėjas išteisino mažąjį 
nusikaltėlį.

Švedijoje mirė 88 m. am
žiaus P. Karlsson, kuri kiek 
laiko buvo medicinos dėme
sio centru.

1875 m. Karolina Karlsson 
dar jauna mergaitė, jausda
ma nuovargį, atsigulė lovon 
ir atbudo tik 1905 m. po 33 
į mirtį panašaus miego metų. 
Nuostabiausia jog ji per tuos 
33 miego metus neužmiršo nie 
ko ir atsiminė viską ką ji bu 
vo mokykloje išmokusi.

Taip pat garsi buvo «Ame
rikos mieganti gražuolė» ste 
notipistė Pairicia Maguire von 

Chicago. Ji vieną vasario mė 
nešiu 1932 m. dieną, grįžo na 
mo nervuota ir pavargusi ir 
nenorėdama nė valgyti atsi
gulė lovon. Kadangi ji iš mie 
go negalėjo pabusti buvo pa 
kviesti žymiausieji daktarai, 
kurie išbandė visas priemo
nes miegančią! gražuolei pri 
kelti. Tačiau Patricia miego
jo toliau ir buvo dirbtinu bū
du maitinama. 1936 m. rug
pjūčio mėn. 15 d. ji pirmą 
kartą atvėrė akis, bet nepa
sakė nė žodžio ir po keletos 
minučių vėl užmigo. Dakta
rai jau norėjo operacijos pa- 
gelba ją prikelti, bet nespėjo 
ir ši graži mergaitė mirė 1937 
metais susirgusi plaučių už
degimų. Į jos karstą buvo 
sudėta apie 10.000 meilės laiš 
kų kurie jai buvo prisiųsti iš 
viso pasaulio kraštų.

Stachanoviečiii Sovietų Są
jungoj yra laikomas tas, ku
ris važiuodamas dviračiu su 
užpakaliniu ratu užvažiuoja 
ant priekinio rato.

Vienas vyras Eastbourne, 
Anglijoje, policijos sulaikytas 
pasipasakojo, kad jisai nors 
būdamas viešbučio gėrimų 
rūsio užvaizdą, per 17 metų 
neišgėrė tnei vieno stiklelio 
nė jam priklausančio gėrimo. 
Tačiau susipažino su vieni 
moterimi ir drauge su ja pa 
vogė ir sugėrė 4.337 buteliu j 
alaus, 75 butelius degtinės, 
60 butelių kilų svaiginamų 
gėrimų.

Teisingai lotynai sakydav > 
— vynas ir moterys išveda 
iš kelio ir išmintinguosius.:.

Garsusis VokietijosTkansle- 
ris Birmarkas, sukėlęs tris 
Vokietijos karus su jos kai
mynais— austrais, danais ir 
1870 m. su prancūzais — sa
kydavo, kad trimis atvejais 
žmonės daugiausia meluoja: 
karo metu, per s rinkimus į 
parlamentą ir - grįžę iš me
džioklės medžiotojai.

Automatą jis pakabino per kairįjį petį, nes 
(26) jo dešinysis pasidarė tartum svetimas: 

neskaudėjo bet užtirpo...
Pridėjęs pirštus prie lūpų pajuto sūroką sko

nį ir suprato: - kraujas!... Piktoji enkavedisto ku
li pka tamsoje jį pavijo... Galvoje ūžė. tartum, kas 
būgnan būtų mušęs... Ausyse keistai cypė... Bet 
jis ėjo vis pirmyn ir pirmyn, pagal Merkio vande
nis aukštupiu.

Taip paėjęs smarkiu žingsniu apie porą ki
lometrų jis pasiekė Merkio brastą. Ginutis pajuko 
į vandenį ir ėmė bristi į kitą upės krantą!0 Vidu
ryje upės vanduo siekė pažastes. Jam pasidarė 
šalta. Priešais buvo stati pakriaušė, reikėjo paeiti 
vandeniu dar kiek, kad galima butų išlipti kran
tam

Sumirkęs šaltame vandenyje ant žaizdos su
krekėjas kraujas, atidarė kulipkos suplėšytus krau
jo takus ir ėmė smarkiau sunktis. Partizano jė- 
uos kartu su bėgančiu krauju kas sekundė .silpt. 
Jam pasidarė silpna, ėmė šaltis kratyti. Q

Reikėjo pasilsėti. — Toliau neištversiu... Ne, 
reikia išlaikyti! Mano pareiga perspėti brolius par
tizanus.. Algiukui gręsia pavojus... Suims! Nukan
kins .. Jeigu...

Jis padarė dar keletą žingsnių. Kojos nusil
pusios nenorėjo klausyti, ir kliuvo už akmenų. Dar 
žingsnis, ir jis suklupo ant kelių vandenyje. Bur- 
non patenka vandens, jis užspringsta.

— Paskęsiu... — pralėkė mintis per galvą. 
— Ištvermės. Turiu išlaikyti iki galo... — maišėsi 
mintys partizano galvoje. Jis sukaupia paskutines 
jėgas, svyruodamas pasikelia ir sugriebęs kairią- ‘ 
ja ranka ties vandeniu pasvirusią karklo šaką, pa- 
sitraftkia arčiau stačiosios pakriaušes. Bet vėl su- 
klumpa ir griūna no palinkusiu ties vandeni!' kark

lynu. į kurio šaką buvo nusitvėręs; instiktyviai su
kaupęs likusias jėgas, pasitraukia dar šiek tiek 
aukštyn.

Jau vanduo burnos nesiekia. — Dar nors tru
pučiuką, ten prie pat karklyno šaknų vandens 
nėra. Pasilsėsiu ir vėl galėsiu eiti... — sumirga 
prieš jo akis. Jis dar kartą pasikelia, dar vienas 
judesys pirmyn ir atsigula aukštielninkas jau sau
soje vietoje ant išdžiuvusių la.pt,.

Sužeistas petys nustojo skaudėjęs. Darosi 
šilta, net tvanku. Ginutis mėgino praskleisti pa
laidinę, kad būtų lengviau kvėpuoti... Tačiau ran
kos neklauso, neišsitiesia., jis jau nieko nejaučia. 
Per dešinės partizano rankos pirštus almakrauias.

Raudoni l <šai tyliai krenta į vandenį, išsi
driekia plona rausva juostele ir tolsta nuo kran
to. Merkys ją paima ir neša per plačiuosius Lie
tuvos laukus.

Tas jaunas drąsus lietuvis ne tik neišsigan
do čekisto gąsdinimo būti pakartu, nepasidavė 
niekšiškam gundymui už gyvybės kainą išduoti 
savo draugus, bet stojo su pavergėjais neiygion 
kovon. Jis iš anksto žinojo, kad toje kovoje nuga
lėti yra labai mažai galimybių. Tačiau jis ne tik 
pats ištrūko iš budelių nagų, bet dargi nuskynė 
keletą tėvynės engėjų.

Ginutis buvo dar gyvas — jis tik apalpo.

☆

Kada enkavedistai Kazarakį ištraukė iš po 
stato, pasirodė, kad jis už Fedką buvo laiminges
nis. Kulipka jam nubrėžė tik viršugalvio odą, pa
lietė pakaušio kaulą ir jo neprakirtusi nuslydo.

Visa Kazarakio dešinė veido pusė ir akis bu
vo nusvilinta šūvio ugnim ir dūmais. Jis enkave- 

vedisto sanitaro gaivinamas greitai atsigavo.
Iš pradžių jis nieko negalėjo matyti nes akys 

buvo pilnos pripurkštos parako, bet jis greit su
prato kas atsitiko. Jis ne tik suprato, bet su visu 
baisumu pajuto tos tikrovės šiurpumą. — Dabar 
mano karjerai atėjo galas.. Ar tik karjerai? Čia 
if gyvybės klausimas. . šogamas tokio žioplumo 
dovanai nepraleis... — Staiga jo galvoje kilo klau
simas:

— Kur tas banditas?!... — subliovė Kazarakis 
pašokdamas nuo kėdės.

— Paspruko — atsakė vienas iš enkavedistų.
— Aprišk man žaizdą! — įsakė Kazarakis 

sanitarui, ir kol sanitaras aprišinėjo jo galvą, Ka
zarakis ėmė svarstyti, kas daryti toliau.

Kada sanitaras užbaigė, jis nuėjo tiesiai prie 
telefono ir liepė sujungti su NKVD punkto virši
ninku.

Tam atsiliepus, Kazarakis jam pasakė:
— Kalba kapitonas Kazarakis!
— Klausau!
— Ar pažįsti Barkaus brolį Algiuką?
— Taip!
— Žinai kur gyvena?
• - Taip!
— Tuč tuojau paimk keletą ginkluotų vyrų, 

nuvyk pas jį į namus ir suimk visus, ką su juo 
kartu atrasi . Daryk taip, kad kuo mažiausiai su
keltam triukšmo ir įtarimo, ir nedelsiant visus pri
statyk pas manėj Barkūnų dvarą. Aišku! Supratai?

— Klausau! Aišku! Supratau! — atsakė NKVD 
punkto vedėjas.

Kazarakis padėjo telefono ragelį ir nulipo 
žemyn, pažiūrėti kas yra su Fedka.Tas gulėjo ant 
grindų toje pačioje vietoje, o ant jo skersai užgriū 
vęs kitas enkavedisto lavonas. Abu buvo jau sus
tingę.

☆

Kiek ilgai Ginutis taip gulėto apalpęs, jis pa
sakyti negalėtų. Kai vėl atgavo sąmonę, jis išgir
do virš galvos keistą kieno tai lyg urzgimą. Pra
vėręs akts,. tartum, per miglas pamatė ties jo gal
va stovinti šunį, kuris nervingai dairėsi į visas 
puses, gailiai cypdamas.

(Bus daugiau)
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rMEKANIKOS DIRBTUVE
Gaminami įvairiausių braižinių vitražai, 

i vieliniai tinklai tinkavimui ir tvoroms, r ‘
i langų stiklų apsaugos, užtvaros, geležinės 
i durys ir vartai, banguotos skardos durys 
i pagal mąstą.
i 'KrF Gaminami žibintuvai įyąi- . cfR 

■ gi- riaušių tipų. Daromi įvairių VI
/M dydžių grąžtai žemei gręž- U

ti. Pardavimas grynais ir 
//fh X išsimokėtinai.

& FILHOSJONAS VARNAUSKAS
Telefonas (recados) 3-0710

Rua .12 N.o .3 9 — Vila Zelina 
Avenida Zelina N.° 714 — (fundos) 
Caixa Postal 4118 — São Paulo
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MADEIRAS DO BRASIL

į' RUA BARÃO DE 1TAPETININGA, 275 — 7 AND. — SALA 73 g 
§ TEL. 34-7482 — SÃO PAULO g 
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Ar jau aplankei CASA SPRINDYS & CIA.
PRAÇA SÀO JOSÉ, 1 — S. PAULO — VILA ZELINA

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

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

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

ĮKURTA 1890 METAIS

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

dažais ir pastele.

A R T H U R S C H M I D T
Priimami pakvietimai į namus — Senų portretų reprodukcijos
RUA SÃO CAETANO, 447 — TEL. 4-5576 — SÃO PAULO

wm.
I IMPORTAÇÃO — EXPORTAÇÃO

Escritório: - Av, Churchill, 94 —- 11.° and. - sala 1110 — Rio de Janeiro 
Fones: 52-0229 32-6265 1

Em Minas Gerais:

Peres & Cd. Ltda. — Leopoldina —■ R. Providencia, 71 g' į
J other Peres de Resende — São Pedro. dos Ferros
Amadeu Cesar Machado — Nanúque, Minas . ,
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CAJAJ ■■ ■
JÃO J C KG E

APRENGIA VYRUS NUO GALVOS IK! KOJŲ

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

Viskas geriausios rūšies, patvaru, gražu ir pigu.

1$ FABRIKO TIESIAI VARTOTOJUI.

INDIJXTKIA E ©©MERCI© IDE
C A Ii. Ç A ID ©C MAT EL I © NIJ LTDA.

KRAUTUVĖS: FABRIKAS IR RAŠTINĖ:
Rua SSo Caetano, 526 ** Rua Javaės 7]9

Rua São Caetanc. 510 • - São Paulo
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VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO V AN DEN S

L I .N D O Y A

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.
* GAMINIŲ PLATINTOJAI'

ALIO! ALIO! Vila Anastacio!
CASA KAROLIS STUOKA

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

Jauni ir seni
Batus gaus visi

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

.? i vaikams

IIKMACJ CARRIER! ™

moterims ir 
- fabriko kainomis. 

LIETUVIAMS NUOLAIDA!...

JM
Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, kurio puikų veikimą į žmo

gaus sveikatą jau visi yra vienbalsiai pripažinę. 
Pabandykite, įsitikinkite ir visados naudokite!

' RUA DINO BUENO, 795. a 835
TELEFONES: 51-4019 e 51-2223

Caixa Postal 3967
SÃO PAULO
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Vasario 16 Šventės 
programa.

Vasario mėn. 18 d. 11 vai. 
Vila Zelinoje lietuvių bažny
čioje bus atlaikytos mišios už 
Lietuvos išlaisvinimą. Pamal
dų metu giedos Bendruome
nės choras diriguojamas ma- 
est.o A. Ambrazaičio.

Pilietinis minėjimas, oficia
lioji ir meninė programa bus 
15 vai. Konservatorijos salė
je av. S. João, 269.

Teko patirti, kad Tautos 
šventėje lietuviška visuome
nė ruošiasi labai gausiai da
lyvauti. Yra pakviesti taip pat 
vyriausybės atstovai, konsu- 
larinis korpusas, spaudos ats
tovai.

Programos dalyviai minėji
mui ruošiasi su visu rimtumu 
Bendruomenės choras net ke 
turis kartus savaitėje renkasi 
repeticijoms.

Atskirų kvietimų, išskiriant 
vyriausybės atstovams, knn- 
sularinio korpuso nariams, 
žurnalistams bei kaikuriems 
lietuvių draugams kitatau
čiams, nesiunčiama. Kiekvie
no snsipratusio lietuvio parei 
ga, be jokių kvietimu daly
vauti Vasario 16 minėjime.

Mokinių tėvų susirin
kimas.

Mokinių tėvų susirinkimas 
Įvyko vasario mėn. 18 d. Vi
la Zelinoj mokyklos patai po 
se. Susirinkimą atidarė ir jam 
pirmininkavo kun P. Raga- 
žinskas.

Susirinkusiems tėvams bu
vo pranešta apie lietuviu kai 
bos pamokas ir paprašyta, 
kad laiku užrašytų norinčius 
mokytis lietuviškai. Mokslo 
metai prasidėjo 15 d. vasario 
taip pat tą dieną prasidėjo ir 
lietuvių kalbos pamokos.

Svarstyta ir lietuvių kalbos 
vadovėlių klausimas. Kitados 
gauti iš Lietuvos jau susine- 
šiojo, o naujų nėr iš kur gau 
ti. Buvo pasiūlyta dėti pastan
gų išleisti vietoje Mokyklos 
vedėjai seselei M. Julijai pri
minus, kad lietuviško vadovė 
lio išleidimu rūpinamasi ir 
Amerikoje, nutarta susižinoti 
su leidėjais. Ir jei greitu lai
ku būt išleistas, geriau pirkti 
iš Amerikos, o ne leisti vieto 
je Su Amerika turi būt susi
žinota ligi sekančio tėvų su
sirinkimo. kuris bus kovo mėn. 
4 d. 3 vai. po piet., taip pat 
numatyta kitame susirinkime 
išrinkti tėvų komitetas.

— Jaunučių choras jau tre 
čia savaitė kai pradėjo dar
bą. Susirenka apie 4Ó moki
nių. Muz. A. Ambrozaitis sa
ko, kad yra geru balsų ir bus 
galima suorganizuoti geras 
mažųjų choras.

— Neatsilieka nė mėgėjų 
orkestras. Pratybose dalyvau
ja 15 orkestrantų. Orkestro 
progresu daug ir nuoširdžiai 
rūpinasi orkestro pirm-kas J. 
Matelionis ir reikalų vedėjas 
Mot. Tarnai ifinas.

— Bendruomenės choro rs 
m ė jais yra:

1. Adomas Bučinskas,

Prof. J esė Ferreira Carr ato «Mūsų 
Lietuvos» atsakomasis redakto
rius skaitys apie Lietuvą pas 

kaitą portugališkai.

2. Henrikas Valavičius,
3. Broniu- Guiga,
4. Juozas Švėgžda.
5 Vytas Tijūnėlis,
6. Jonas Antanaitis,
7. Juozas Aukštakalnis,
8 Antanas Budys,
9. Vitas Butkevičius.

10. Motiejus T: m diūnas,
11. Jurgis Matelionis, .
12. Juozas Matelionis,
13. Kazys Bratkauskas
14. Klemensas Šukys,
15. Bronius Šukevičius,
16 Ona Ausenkienė,
17. Kazimieras Matuzonis,
18. Kazys Bacevičius,
Rėmėjai, mokėdami kas įnė 

nuo nustatytą mokestį, turi 
tas pačias teises, j įvairias 
pramogas ir piknikus, kaip ir 
cho r st."i.

Norintieji tapti choro rėmė
jais prašome kreiptis į choro 
valdybą.

MUMS RAŠO IŠ Belo Ho
rizonto «M. L » skaitytojas Jo
nas Keseliiinas: “Džiaugiuosi, 
kad «Musų Lietuva» pradėjo 
lankyti mane kas savaitę. Atei 
tyje, kai pagerės mano mate
rialinė padėtis, tikiuosi, kad 
neatsisakysiu, kad ir nuo kuk 
lios aukos lietuviškam žodžiui 
«Mūsų Lietuvos» laikraščiui.

Aš linkiu «Musų Lietuvai», 
kad 1951 m. ji išjudintų Pašau 
lio Lietuvių Bendruomenės 
įkūrimą Brazilijoje, nes kitaip 
pavėluosime, nežiūrint, kad 
jau pavėluota. Linkiu visuo
met kelti spaudoje lietuvių 
kalbos reikšmę sau ir savo 
vaikams ir įrodinėti, kad tik 
tinginiai mokslą nešioja ant 
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Aberiuras de firma?
Encerramentos de firmas 
Transferencias de firmas 
Contrafos na Junta Comercial 
Distratos na Junta Comercial 
Escritas Fiscais 
Escritas Comerciais

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

,, , acidentes

HORÁRIO das 8 òs 19 hóras.
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savo pečių, nežiūrint jau net 
toli pirmyn iŠ to einančias 
pasėkas”. Su pagarba: 

Jonas Kaseliúnas.
J. Kaseliúnas taip gi yra 

užsisakęs iš Amerikos «Ai
dus», «Eglutę» ir «Šv. Pran 
ciškaus Varpelį».

Dar nori užsisakyti «Žvai
gždę». Jei taip visi lietu
viai suprastų spaudos reikš 
mę, tai lietuviškai spaudai 
nebūtų tokios sunkios die
nos.

J. Kaseliúnas groja Belo 
Horizonte municipaliniame, 
savivaldybės orkestre.Prieš 
trejus metus atvyko iš trem 
ties.

MIRĖ.

— Vasario mėn 10 d. dar 
hovietėj, betaisant sunkve
žimį, per neatsargumą, bu
vo nutrenktas elektros sro 
vės Vytautas Jucevičius, 
41 m. amžiaus, kilęs iš Žąs 
lių parapijos. Paliko nuliu 

dusią žmona ir dvi mažame
tes dukreles.

— Vasario mėn 10 d. mirė 
Pranas Juchnevičius, 71 m. 
amžiaus, kilęs iš Ežerėnų. 
Brazilijon buvo atvykęs vie
nas. Šeima buvo pasilikusi 
Lietuvoje.

A.fA. Vaclovas Bražinskas

— Vasario mėn. 10 d. San-
ta Casa ligoninėje mirė Vac 
lovas Bražinskas, 49 m. am
žiaus, sirgo širdies liga Gim 
tinė-Trakai. Paliko nuliūdusią 
žmoną ir tris dukreles.

— Vasario 11 d. Vila Zeli
noje mirė Petras Kažanaus- 
kas 79 m. Kilęs iš Siesikų pa
rapijos. Paliko skausme žmo
ną, 2 sūnus, ir dukterį.

Ekzekvijos už A. A. Petro 
Kažanausko vėlę bus Vila Ze 
linos bažnyčioj 19 d. vasario 
m 7 vai. Kadangi velionis bu 
vo šv. Juozapo Brolijos narys, 
tai Brolija užsakė mišias 25 
d. vasario m. 7 vai.. Nariai 
prašomi dalyvauti.

Jonas Antanaitis, Vasario 16 mi
nėjime skaitys paskaitą

PAŠTO DĖŽUTĖ

VI. Karaškai, Kl. Šukiui, Br 
Martinaičiui. J. Valeikienei,J. 
Murauskui, V. Staudei, J. Am 
brozevičiui. A.Masiuliui, Apa 
recidai Sakalauskaitei, J. Gui 
gai, J. Litvaičiui, St. Maiina- 
vičiui, Jonui Sakalauskui, E. 
Bendoraitienei, Ant. Lazaus
kui, Onai Rudzionienei, Leo
nui Krivickui, Henrikui Guzi- 
kauskui, Z. Levickienei.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS — VASARIO 
16-OSIOS DIENOS MINĖJIMO IŠKILMIŲ, ĮVYKSTANČIŲ 1951 
M. VASARIO MĖN. 18 D. 15 V AL. KONSERVATORIJOS SA

LĖJE, A V. SÃO JOAO, 269

IPIRC'CIPAMA
I. Oficialioji dalis.

1. Minėjimo atidarymas — Inž. Z. Bačelis,
2 Garbės prezidiumo kvietimas. , ,
3. Brazilijos Himnas.
4. Lietuvos Konsulo São Paulyje A. Polišaičio kalba.
5. Garbės prezidiumo narių sveikinimai.
6. Lietuvių Sąjungos Brazilijoje pirm. Mario Danto kalba
7. Paskaita apie Lietuvą brazilų kalboje — skaito «Mūsų 

Lietuvos» atsak. redakt. Prof. José Ferreira Carrato ir
8. Paskaita apie Lietuvą lietuvių kalba — skaito Jonas 

Antanaitis.
(Pertrauka — 10 min.)

II. Meniškoji dalis
1. “Fantasia” iš operos “Rigoletto” — G. Verdi,

išpildo muzikas Aleksandras Ambrozaitis.
2. “Piemenėlis ant kalvos” — F. Schuberto,
išpildo solistai: O Žibienė, R. Sprogis ir A. Ambrozaitis
3. Užmigo žemė” — Č. Sasnausko ir “Mergužėlė brangi” 

St. Šimkaus,
dainuoja solistas V. Laurinaitis

4 “Pradalgiuos” — A. Kačanausko ir “Canto de Sauda
des” — Alberto Costa,

dainuoja solistė J. Joteikaitė.
5. “Gedulas” — M. Kačanausko, “Serenada” — Alberto 

Costa ir “Lakštingalos giesmė” - muzika V. Kuprevičiaus
dainuoja solistė O. Žibienė.

6. “Oi kas” — St. Šimkaus ir “Mano sieloj šiandien šven
tė” — Tallat-Kelpšos,

dainuoja solistas K. Ambrozevičius. 
Akompanuoja p-lė Rita Sprogis.

(Pertrauka — 5 min.) *
7. L. K. Šv. Jouzapo Bendruomenės choras, vadovauja

mas muz. A. Ambrozaičio padainuos:
a) Vyrų choras:

‘Karas” — A. Račiūno.
b) Mišrus choras:

“Anoj pusėj ežero” — J. Žilevičiaus,
“Apynėlis” — J. Gaubo,
“Nudavė dukrelę” — J. Štarkaus,
“Miškų gėlė” — J. Švedo,
“Stikliukėlis” — J. Karoso ir - ' .
“Jūreivių maršas” — VI. Paulausko.

8. Lietuvos Himnas.
Pabaiga

São Paulo Liet. Organiz. Minėjimo . ..
Komisija.

Lietuvos Konsulatas São Paulyje 
praneša, kad VASARIO 16 d. 
proga sveikinimams Konsula- 
t ts būs atidarytas nuo 11-13 
valandos.

PAIEŠKOMI:.

1. Čikaitis Juozas, kilęs iš 
Stolaukelio km., Vilkaviškio 
apskr..

2. Sakalauskas Kazys, kilęs 
iš Daugšiagirės km., Pakuonio 
valse, ir

3. Valiukas Juozas, kilęs iš 
Kauno.
Atsiliepti Lietuvos Konsulatan

R. Jaguaribe, 477. S. Paulo

MISIJOS
Šį sekmadienį vakare 8 vai. 

prasidės Santa Teresinha, kur 
klebonauja kun. V. Kavolis, 
Santa Teresinha, Utingos ir 
Parque das Nações, apylinkė
se gyvenantiems lietuviams 
katalikams.

Vasario mėn. 25 d. 8 vai. 
prasidės misijos Casa Verde, 
Vila Peruchi ir Freguezia d’O 
lietuviams.

Lietuviai katalikai nepra 
le skite progos pasinaudoti mi 
sijonieriaus dvasiniu patarna
vimu — visi iki vieno daly
vaukite misijose.
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