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Vasario 16-tos minėjimą vasario 17 d. 15 vai.
Colégio Coração de Jesus (vienuolių saleziečių) teatro sa
lėje, alameda N’othmann, Campos Eiliseos rajone, progra
moj dalyvauja stipriausios kolonijos meno pajėgos ir ge-

I riausi kalbėtojai.

kO RĖJOS karas
Mėnesiais nusitęsusios Korė 

jos karo paliaubų derybos kar 
tais darydavo įspūdi, jjogko
munistu laikysena siekia vien 
tik nutęsti derybas nenumaty 
tam laikui, visai nerodant jo 
kio noro prieiti p-ie bet ko
kio susitarimo. Netrūko iš 
vakarų valstybių rimtų per
spėjimų, jog tokios taktikos 
laikymasis siekia tik sustip
rinti komunistų karo pajėgas, 
kad jos., atėjus patogiam lai
kui, galėtų pradėti vėl nau
jus ir galingesnius ofenzyvos 
veiksmus.

Atrodo, jog derybos yra at 
sidūrusios mirties taške. Pa
gal 'naskutines žinias betgi 
kaikuriais klausimais staiga 
buvo prieita prie susitarimo, 
kas pagyvino derybų eigą ir 
duoda daugiau optimizmo to
limesniam derybų tęsimui. Ko 
munistai visai nelauktai suti
ko su UNA delegacijos rėika 
lavimu. jog grąžintieji belais 
viai nebegrįš į Korėjos karo

VISAME PASAULYJE
Egiptas ir Angliji pradės 

derybas

Po didelių riaušių Kairo 
mieste, kurios buvó nukreip
tos prieš ^anglus, bet . kurių 
metu nukentėjo daug preky
binių pastatų ir net buvo iš
plėšta krautuvių, karalius Fa 
rūkas pa k y rė nauja minis
ter! pirminmka Ali Maher, ku 
ris jau pirmosiomis valdymo 
dienomis pasirodė palankus 
pradėti naujas egiptiečių ir 
anglų dervbas dėl Sueso ka 
nalo gvr.ybos ir apsaugos rei 
kalų. Tuo tarpu vra-ieškoma 
būdu, kaip parengti deryboms 
palankias sąlygas. Tuo reika 
lu didžiųjų valstybių ambasa 
doriai Kaire turėjo pasikalbę 
jimus su Egipto premjeru Ali 
Maher.

SOVIETŲ S-GOS KARO 
IŠLAIDOS

UNO ekonominių reikalų ko 
misija apskaičiavo Sovietų 
S-gos karo biudžetą 1950 m. 
Pagal komisijos apskaičiavi
mus Sovietai išleido karo rei 
kalams 80 bilijonų dolerių, 
kas sudaro tris ketvirtis viso 

lauką. Be to komunistai atsi
sakė nuo savo reikalavimų 
užimti kaikurias salas vaka
riniame Korėjos pajūryje ša
lia 38 osios paralelės, kurias 
šiuo metu laiko užėmę UNO 
kariuomenės daliniai. Tuo tar 
pu betgi dar neišspręstas klau 
simas, kur UNO delegacija 
f.eikalauia. kad belaisviai bū 
tų. grąžinami remiantis jų si 
vanorišku apsisprendimu. Tai 
pat kad komunistai laikosi už 
sjsnyrę prieš amerikiečių rei 
kalavimą. jog paliaubų metu 
nebūtų statom: nauji aerodro 
m ai.

Nežiūrint šių klausimų, kur 
dar nėra pąsiekta susitarimo, 
komunistai pasiūlė, jog būtų 
sušaukta plenarinis abiejų de 
legacijų posėdis, kurio jau 
nebuvo nuo gruodžio mėne
sio 4 dienos. Tie komunistų 
pasiūlymai UNO delegacijos 
s’uolesniuose sukėlė tam tik
ro ontimizmo dėl tolimesnių 
derybų ateities. *

a p';- 
Sovietų S-gos biudžeto. 1040 
m. karo metu. ^Sovietai išlei
do 56 bilijonus. Tas palygini
mas rodo, kiek šiandien So 
vietai leidžia karo reikalams 
I a skelbiasi didžiausiais tai
kos apaštalais.

Tokio- aukštos išlaidos dar 
daugiau snmiž’na jau ir taip 
žemą kousumo prekių gamy
bos lygi.

— Iš Vatikano pranešama, 
kiek komunistai yra suareš
tavę vyskupų dvylikoje val
stybių kur jie šiandien Mask 
vo? kareivių pagelba laiko 
tuos kraštus pavergtus.

Iš viso Vatikanas išskaičiuo 
ja apie 100 vyskupų, kurie 
yra arba suareštuoti arba din 
gę (nužudvti) gištremti arba 
negali eiti savo pareigu Di
džiausias skaičius .persekioja 
mu vyskupų randasi Kinijoj, 
kur vra išvardinti 54 vysku
pai. Čekoslovakijoje 3 vysku 
pai neleidžiami eiti savo pa
reigų ir 3 - ištremti. Dancige 
- vienas vyskupas, Baltijos 
kraštuose - 2 vyskupai areš
tuoti, 2 - deportuoti ir 3 ap
saugoje. Rumunijoje - 9 vys 
k ūpai areštuoti, Pačioje Rusi 
joje 3 vyskupai jau 25 metai

«Laisvė apšviečia pasaulį»

Laisvės stovyla New Yor- 
ko uoste yra laisvės simbo
lis, kurią randa ten nuvyku 
šieji.

Šią stovylą Amerikai paau 
kojo prancūzų tauta. Ji buvo 
baigta statyti 1886 m. spalių 
28 d. Jos projektas yra gar
saus prancūzų skulptoriaus 
Augusto Bartholdi.

Statula turi 100 metrų aukš 
Čio. Joje yra atvaizduota mo 
teris išsiliuosavusi iš retežių, 
kurie sutraukyti g Ii prie jos 
kojų. Dešine ranka, iškelta 
virš galvos, laiko švyturį, kai 
rė j rail k o j 1 e n ta va i zd u o ja n ti 
Amerikos nepriklausomybės 
paskelbimą.

kaip yra areštuoti ir 5 depor 
tirpti Vengrijoje - 2 vyskupai 
areštuoti ir 1 mirė kalėjime

Sausio mėn. 25 d. Vila Zelinos parapijos bažnyčioj 
São Paulo vyskupas pagelbininkas Dom Paulo Rolim Loti 
reiro pašventino šv. Antano altorių ir atliko penkių sese
lių pranciškiečių, vienuolyno kandidačių, priėmimo apei
gas, bei įteikė vienuolės abitą.

Čia vienas apeigų momentas. Vyskupui asistuoja kun. 
K. Miliauskas, kun. A. Milius ir sesele viršininkė M. Julija. 

Lietuvos nacionaline
M.Mažvydo biblioteka

— UNO baigė savo darbus 
Paryžiuje. Vasario 5 d. pas
kutiniame susirinkime buvo 
nutarta atidėti diskusijas Ko
rėjos karo klausimu talimes- 
nei ateičiai, arba iki kol va
karų valstybės ras reikale 
imti« naujų ginklo priemonių 
prieš komunistus,

2. Patvirtintas Rusijos pa
siūlymas papildyti Žmogaus 
Teisių konvenciją įdedant jon 
straipsnį, kad «visos tautos 
turi teises į nepriklausomybę» 
Kinijos pasjūlyma parėmė lo 
tynų Amerikos atstovai. Tas 
pasiūlymas nepalankus visom 
valstybėm kurios turi koloni
jas.

Žmogaus Teisių Konvenci 
ja buvo papidyta Amerikos 
atstovo pasiūlymu apie civili 
nes, politines,; ekonomines ir 
kultūrines Jteiseš.

Saugumo Taryba ligi vasa 
rio 15. d. dar tebebus Pary
žiuje. Būsimiems .susirinki
mams nors nebuvo nuspręsta 
bet numatoma, kad bus New 
Yorke.

— Prieš porą savaičių sih 
darytai prancūzų vyriausybei 
vėl gręsja nąnja krizė, svar
stant atlygininio klausimą.

— Prancūzų valdomam Tu 
n>se dar nėra visai ramu. Sa 
botažo ir atentato veiksmų 
dar vis pasitaiko. Tuniso gy- 
veniojai prašo autonomijos 
Tuo reikalu Prancūzijos vy
riausybei yra įteiktas parei
škimas.

Graikija ir Turkija pakvies
tos Atlanto paktan

JAV senatas ratifikavo pro 
tokolą, pagal kurį Graikija ir 

^Turkija vra oficialiai kviečia 
mos įsijungti į Atlanto paktą. 

J Protokolo ratifikavimo pro 
"'ga užsienio reikalų komisijos

pirmininkas senatorius Cona- 
lly pareiškė, jog taika nega
linti būti išlaikyta, jeigu bus 
leidžiama, kad užpuolikas pa 
vergtų laisvas valstybes vie
ną po kilos. ;

— Prezidentas Trunianas 
sutiko būti kandidatu nau
jiems prezidento rinkimams.

— Vakarų Vokietijos vy
riausybė siūlo bendrus rinki
mus visoje Vokietijoje, taigi 
ir rusų zonoje. Tie rinkimai 
turėtų būti kontroliuojami 
UNO atstovų.

— Praėjusią savaitę buvo 
kilęs įtempimas tarp Vokieti 
jos ir Prancūzijos 'dėl Saaro 
krašto. Vokietija Sarro kraš 
tą laiko grynai vekišku ir 
nori, kad būtų grąžintas Vo
kietijai. Gi prancūzai nori 
sau pasilaikyti.

Tuo reikalu vakarų Vokie
tijos vyriausybės pirmininkas 
Adehaueris padarė stiprių pa 
reiškimų, kurie įstatė pavo
ju» Pleveno planą ir bendrai 
vakarų Europos saugumą. Vė 
liau duoti pareiškimai buvo 
atšaukti ir visa padėtis vėl 
atslūgo.

Č'a, matyt, amerikonai pa
darė abiem nusėm įtakos. 
Prancūzams priminė, kad jų 
teisės j Saaro kraštą nėra 
stiprios, o vokiečiams kad 
dabar šio klausvmo kėlimas 
“ra nevietoje.

Vakarų Vokietija oficialiai 
paprašė būti priimta į Atlan
to paktą.

Mirė Angilijos Karalius
Jurgis VI

Vasario 6 d. rytą savo laū 
ko rezistencijoj mirė 55 me
tu amžiaus Anglijos karalius 
Jurgis VI. ; ų:tyc

Velionis jau negalavo nuo 
praėjusių metų rugsėjo mėn. 
23 d. padarytos operacijos.

Anglijos imperijoj paskelb
tas gedulas, vėliavos nuleis
tos ligi pusės stiebo.

Jurgis VI sostan įžengė 
1936 m. kai jo brolis karalius 
Eduardas VIII norėdamas per 

—siskirli su savo žmona ir ves 
ti kitą, atsisakė karaliaus ka 
runos. Jo karaliavimo metu bu 
vo antrasis pasaulinis karas 
kuriame ir Anglija daug nu
kentėjo.

Sostą užims velionies duk
tė. 25 metų amžiaus, Elizabe 
te. kuri dabartiniu metu su 
savo vyru Afrikoje lankė An 
glijos kolonijas.

— P re z. Triumanas savo 
kalboje pasakė, kad pasaulis 
yra pusiaukelyje tarp taikos 
ir civilizacijos sunaikinimo. 
Jei vakarų apsiginklavimas 
pasiseks, galima tikėtis tai
kos atstatymo pasaulyje, jei 
nepavyktu» civilizacija gali 
būti sunaikinta,

1
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Lietuviai pasaulyje...
Romano konkursas

Romano konkursą 1951 m. kurį buvo paskelbęs dien
raštis «Draugai» laimėjo Jurgis Gliaudą, gaudamas 1000 do
lerių premiją už romaną «Namai Ant Smėlio», kuris dabar 
spausdinamas «Drauge» ir bus išleistas atskira knyga.

«DRAUGAS» SKELBIA NAUJĄ ROMANO KONKURSĄ

Vėl skiriama 1.000 dol. premija
MECENATAS -- ČIURLIONIO ANSAMBLIS

1. . Dienraštis «Draugas» nemažesnis, kaip apie.200 ro- 
skelbia naują lietuviško romą mano formato spausdintų pus. 
no konkursą. Paskutinė data lapių, 
konkursui skiriamo romano 
rankraščiu įteikti — 1952 m. 
lapkričio 1 d.

2. Geriausiam romanui ski
riama premija — tūkstantis 
dolerių..Premijos mecenat s 
— Čiurlionio Ansamblis. 1952 
m. balandžio mėn. 27 d. Chi- 
cagos Operos Namuose įvyks 
Čiurlionio Ansamblio koncer są, ten 
tas. iš kurio gauto pelno ški 
riama 1 000 dolerių premija 
lietuviškam romanui. Premi
jos organizatorius — «Drau
go» Bendradarbių Klubas.

3. Teisėjus premijuotinam 
romanui nustatyti parinks: 
du Rašytojų Draugija, du - 
«Draugas» ir vieną Čiurlio
nio ansamblis.

4. Romano siužetą pasiren
ka patys autoriai. ^Romanas 
turi būti parašytas mašinėle,

Venezuelos spauda apie Lietuva
VYSKUPO BRIZGIO MISIJA PIETŲ AMERIKOJE

Vykstantį į Pietų Ameriką 
religiniais reikalais vysk. V. 
Brizgį VLIK o vykdomoji ta
ryba įgaliojo aplankyti visą 
eilę Pietų Amerikos valsty
bių. prašydama, kad jis pain 
formuotų vyriausybes, spaudą 
ir visuomenę apie Lietuvos 
padėtį ir paprašytų paremti 
musų kovą už laisvę, o ypač 
Pietų Amerikos vyriausybes 
paprašyti paremti mūsų pas
tangas, kad į artimiausią UNO 
sesijos programą butų įrašy 
tas «Lietuvoje ir kituose bol 
ševikų pavergtuose kraštuo
se vykdomo, genocido klausi 
mas». Vyskupas V. Brizgys 
yra taip pat įgaliotas padėko 
ti lotynų Amerikos spaudai 
ir visuomenei už jų simpati
jas, l»gi šiol parodytas musų 
tautai. Ta proga Užsienių rei 
kalų [Tarnyba paruošė specia 
lią promemoriją, kurioje at
vaizduojama dabartinė Lietu 
vos padėtis, aprašomi ją at
stovaują veiksniai ir išryški
namos Lietuvos aspiracijos 
su jos šiandieniniais rūpes
čiais.

Dabar vyskupo V, Brizgio 
dėka lietu viii ir pavergtos 
rpūsų Tėvynės vardas vėl 
skamba Venezuelos spaudoj, 
o visi didieji sostines dien
raščiai k ai n «Universal». «Es
fera». «Le Religion» ir «Na
tional», ded* pirmuosiuose 
puslapiuose ir geriausiose 
vietose jo atvaizdą, nuotrau 
kas. k-'ip jis buvo sutiktas te 
n,7kš‘čs lietuvių bendruome
nės, su juo pasikalbėjimus 
apie dabartinį gyvenimą bol
ševikų pavergtoje Lietuvoje 
etc. Tai yra pirmasis Lietu
vos vyskupas, kuris lanko Ve 
nezuelos žemę.

Kaip praneša mūsų specia 
lūs bendradarbis, vyskupas 
V. Brizgys j Venezuelos sos
tinės Caracas aerodromą Mai 
quetijoj, esančioj 20 mylių at 
stu ?už miesto, atskrido, iš 
JAV lėktuvu. Jau iš vakaro 
visi didieji sostinės dienraš
čiai to proga plačiąją krašto

5 Kūrinius siųsti adresu: 
R įmano konkurso komisija, 
«Draugas», 2334 'So, Oakley 
Aye.. Chicago 8 Ill.

6. Sprendimo bešališkumui 
patikrinti autoriai turi pasira 
šyti slapyvardžiu, o atskira
me uždarame voke pažymėti 
savo tikrąją pavardę ir adre

i pat įrašant romano 
antraštę ir pasirinktą slapy
vardį 7

7. Tūkstančio, dolerių pre
miją gavęs autorius be papil
domo honoraro romano pir
mosios laidos teises perlei
džia «Draugo» Bendradarbių 
Klubui, įskaitant ir teisę span 
sdinti «Drauge» ir išleisti at
skiru leidiniu Premijos ne
laimėję autoriai spausuinmo 
są'ygas nuspręs abipusiu 
sitarimu.

su-

visuomenę supažindino su 
Lietuva ir laukiamo svečio 
asmenybe Ten: jau jo iš anks 
to laukė Veūėzuelos PLB 
bendruomenių.jCėntro valdy
bų ir CaracazJskyriaus atsto 
vai, skautai ir skautės lietu
vės apsirengusios tautiniais 
drabužiais ir veik visi Cara 
caz lietuviai,v turintieji auto
mobilius. IŠ Caracaz atvykęs 
specialus ‘muitinės valdinin
kas ypač greit sutvarkė visus 
formalumus. Paskum visa ma 
šinų eilė pasikėlė į 1 km. nu 
kštyje esančią .sostinę, kur 
puošniame Venezuelos Pon 
teone svečias padėjo. Vene 
zuelos lietuvių.bendruomenės 
vardu prie Bolivaro kapo vai 
niką. Paskum La Vegos baž
nyčioje atlaikė;.pamaldas lie
tuviams, savo pirmąsias Pie
tų Amerikos žemyne.

Tą pačią dieną keleto? dien 
raščių korespondentai turėjo 
pasikalbėjimą, kuriuo- pas
kum plačiai p; garsino per 
spaudos puslapius, nunasako 
darni Ganytojo misija ir ken
čiančios Lietuvos vargus. Sau 
šio 4-6 d. turėjo vietos lietu
viams religines .konferenci
jas, net iki "ll vai. nakties 
pats klausydamas išpažinčių. 
Per Tris Karaiius^atlaikė iš
kilmingas pamaldas, suteikė 
sutvirtinimo sakramentą ir 
dalyvavo jo garbei Caracaz 
bendruomenėj suruoštame po 
būvyje, kurio meįu buvo dali 
narnos kalėdiąės-sdnvanos lie 
tuviu vaikams. Venezuelos 
prezidento > žmona atsiuntė 
lietuviu k arus ,;4?d ę ž e s žaislų, 
o svečiui pasveikinti — savo 
sekretorę.

Vyskupas Brizgvs padarė 
visą eilę oficialių vizitų, tarp 
jų nuncijui mons. Lombardi, 
Caracaz arkivyskupui, kuris 
jį pakvietė pietų, ir kt. Atei
ty jis numato aplankyti ir kai 
kuriuos žymesniuosius val
džios pareigomis Lietuviams 
tolimesnėse kolonijose vizi
tuoti viena lėktuvų bendrovė 
paskyrė keletą bilietų.

Anglijos mipįsteris pirmininkas Winston Churhcil’is 
sausio mėn. lankėsi Amerikoje ir turėjo visą eilę pasita
rimų su prezidentu Trumanu.

Čia matome prezidentą Trumaną ir W. Churchilį lai
ve «Williansburg».

LasikalbėJimas Tu (fail.
Vlada Jtancikaite — 

Abraitienė —-—
• ; - . . • ■- V

Besiartinant pirmajai istori 
nei lietuvių dailės ir liaudies 
meno parodai São Kaulyje, 
susidomėjau, ką ve I fa ir kaip 
jaučiasi musu dailininkai VIa 
da Stančikaitė — Abraitienė 
ir Antinas Kairys Manyčiau, 
kad ir lietuvių visuomenei 
įdomu su šiais dailininkais, 
dalyvaujančiais parodoje, ar
timiau susipažinti.

Pirmiausia aplankiau ponią 
Vladą Stančikaitę — Abrai- 
tienę. Radau ją sėdinčią prie 
pradėto piešti (paveikslo. Jau 
buvau besiruošianti dailininkę 
palikti, atsiprašydama už su
trukdymą, bet ji, meiliai n 
sušypsojusi, pareiškė:

— Nieko, nieko, prašau. 
Juk aš esu ne tik dailininkė, 
bet ir žmona, o taipogi 2 vai 
kų motina. Visus "namų ruo
šos ir vaikų auklėjimo dar
bus turiu pati atlikti. Dabar 
gi laikas pasirūpinti pietumis. 
Ta proga galime ir pasikal
bėti.

— Kaip ponia Įgali tas vi
sas pareigas suderinti, kad 
menas nenukentėtu? Juk tiek 
daug turite paveikslų sukū
rusi!

Ir iš tikro, ne tik sienos 
nukabinėtos grafikos ir tapy
bos darbais,, bet ir pasieniai 
apstatyti paveikslais. Jau ke 
lėtą kartų Įvairiomis progo 
mis gęrb 'dailininkė man ro
dė savo paveikslus. Kiekvie
ną kartą tas jos sukurtas 
skambančių "spalvų pasaulis 
mane burte užburdavo.

-r- Taip, siekiant aukščiau
siojo grožio meno ir darnu
mo šeimyniškam gyvenime, 
negali visa siela atsiduoti me 
nui ar šeimai. Norint abi pa 
reigas suderinti, tenka labai 
daug dirbti. Bet negaliu skūs 
tis savo likimu. Išgyvenu au
kščiausią gėrį kurdama. Tu

Lietuvių Mėgėjų Orkestras š/m vasario 9 d. Lietuvių 
Kat. Bendruomenės koncerte Rio de Janeire gros šokiam.

riu tikrą gyvenimo draugą, 
esu laiminga savo šeimoje, 
— nuoširdžiai pasisakė daili 
niūkė, švytėdama išvidiniu 
džiaugsmu.

— Todėl ir tos gėlės Jūsų 
natiurmorte sidabro „skambu 
čiais skamba, todėl Jūsų La u 
kų Madona parugėj t. i p šve) 
eiai šypso, glausdama Kūdi
kėlį, ir to didingo vaidilos 
žvilgsnis, žvelgiantis į pra
ėjusius amžius, yra amžinai 
jaunas, o jo šypsnis toks tė
viškas, atleidžiantis. — neiš
kentusi, čiapat pareiškiau sa 
vo nuomonę.

— Nekalbėkim apie tai, — 
kukliai nutraukė mane ponia 
Abraitienė. Matyt, buvo susi
jaudinusi, Bet aš vėl ja aki
plėšiškai užpuoliau, prašyda
ma duoti kiek autobiografinių 
žinių. Ponia dailininkė Jneno- 
romią pradėjo pasakoti:

— Gimiau 1911 m. gegužės 
20 d. Šiaulių apskr. Radvįliš- 
kio m. Mano tėvelis buvo ge 
ložinkelio tarnautojas. Pra
džios mokyklą baigiau 1922 
m. tarne pat miestelyje. Gim
naziją lankiau Kaune. Ja bai 
gusi, metus ^dėsčiau audimą 
praktikoje Dailės darbų mo
kykloje. Gimnazijos mokslus 
eiti ir toliau studijuoti davė 
lėšas tėvas ir, giminaitė Dr. 
Norvaišienė,- pas kurią ir gy
venau Kaune. 1932 m. įstojau 
į Meno Mokyklą. Kaune, ku
rią baigiau 1938 m. VI ąja ka
tegorija su laipsniu «labai ge 
rai» ir premijuotu diplominiu 
darbu. Specialiais dalykais 
buvau, pasirinkusi dekoratyvi 
nę tapybą ir grafiką. Grafiką 
studijavau pas prof. V. K Jo 
nyną. o dekoratyvinę tapyba 
pas dail. St. Ųšinskį. Nuo IV 
kurso jau iliustravau knygas 
ir gauda-au kitikių užsaky
mų, tad nebuvau reikalinga 

piniginės paramos. Beje, tu
riu pasakyti, kad nuo Il-ro 
kurso ligi galo studijų gauda
vau kas menesį iš Valstybės 
50 litų stipendijos. Esu iš vi
so iliustravusi apie 30 vaikų 
literatūros knygų. 1938 m.: iš
vykau į. Paryžių savo studijų 
gilinti,Jir ten išbuvau iki ka
ro pradžios Tremtyje — Vo
kietijoje, Goss Hesepo D. P. 
stovykloje, 1946 m. Detmol- 
do švietimo Įgaliotinio buvau 
paskirta Meno Studijos, švie
timo Įgaliotinio apribotos, di
rektore, ir dėsčiau piešimą, 
pritaikomąją kompoziciją ir 
skulptūrą. Kitiems studijoje 
dėstomiems dalykams buvo 
paskirti dar du dailininkai. 
Tose pareigose išbuvau ligi 
1948 m. t. y. ligi emigracijos 
Brazi'ijon. Esu dalyvavusi ei 
lėj dailės parodų su savo gra 
fika ir tapyba Lietuvoje ir 
Vokietijoje. Vokiečių okupa
cijos metų Lietuvoje , buvau 
paruošusi apie 209 kūrnių in 
vidualinei parodai, bet mano 
svajonė neįsikūnijo. Ir tie ma 
no dvasios kūdikiai paliko už 
geležinės uždangos.

Dailininkė Vladu Stapčikaitė 
r Abraitienė.

■ ' ’ s*’-.:.-. : Z-..... ■
— Karpąs katino ponią pieš 

tį? r— ąųęidomėjau..
— Meno Mokykla, kaip ma 

no gyvenimo švyturys, man 
vaidenosi dar pradžios mo
kykloj,, Ta^švyturį, prisipažin 
siu, mankparodė mano moky 
tojas dailininkas Kazanavi- 
čius O. paskui, gimnazijoj, 
Kaune;-piešimo mokytojas: 
dailininkas Antanas Tamošai 
tis mane prie to švyturio pri 
Vedė.^-M : ?/:■-•- . v..

— GjSfiOigaiėčiau sužinoti, 
kokia diėna Llūsų gyvenime, 
buvo laimingiausia?

Dailininkės akys sužibo....-
— Tai'■buvo ta dieną, ka

da išlaikiau konkursinius eg-t 
zamlnūs į Meno Mokyklą

— Ar labai laukiate, ponia 
dailininke, šios istorinės pa
rodos São; Kaulyje?

— Kai p-artistas trokšta pa 
sireikšti-. scenoje, kaip rašyto 
jas džiati-gįąsi išleidęs viešu 
mon savo knygą, taip ir dai
lininkas laukia parodos, ku
rioj galės pasirodyti visuome 
nei su savo dvasios kūriniais. 
Ne tik asmeniškai to trokštu, 
bet ir būsiu laiminga, galėda 
ma savo kukliu menišku in
dėliu prisidėti prie lietuviš
kos kultūros lobyno ir, kaipo 
lietuvė menininkė, tikiuosi sa 
vo kūriniais priminti šio kraš 
to šeiminiąkams brazilams, 
mus prigįąudusiems, mūsų 
kenčiančią pavergtą Lietuvą.

Padėkojusi poniai doilinin- 
kei už malonų pasikalbėjimą, 
nuvykau pas dailininką p. An 
taną Kairį. Bet apie jį kitą 
kartą. ; .

;» ‘ ■ ■<!»& <

Koresp.
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BRAZILIJOJE
«MŪSŲ LIETUVOS» 

PRENUMERATORIAI 1952 m.
Jonas Mažeika Cr. $ 200,00
Vladas Kazlauskas 100,00

Garbės prenumeratoriai:
Kazys Bratkaaskas Cr.® 500,00
Antanas Brusokas .- 500.00

Prenumeratoriai rėmėjai:
Mečius Vasiliauskas Cr.$200,00 
Kan. Prof. Zenonas

Ignatavičius 
Karolis Stuoka 
Jonas Gudelevičius 
Prof. Antanas Stonis 
Juozas Ciuvinskas 
Anatolija Jakutienė : 
Juozas Karpavičius 
Vladas Pocius 
Motiejus Tarnaiiūnas 
Vladas Izokaitis 
Juozas Žarnauskas 
Antanas Tamašauskas 
Bronius Ražukas 
Antanas Savukynas 
Juozas Grigas 
Vincas Vyšniauskas 
Anelė Jankauskienė 
Jonas Vaicekauskas 
Andrius Verbiejus 
Antanas Šiaučiulis • 
Vincas Grabauskas 

pren. į Kanadą 
Viktoras Vaitkevičius 
Marcelinas Šukys 
Antanas Raslanas 
Petras Siniauskas

Prenumeratoriai:
Pranas Mūrininkas Cr.® 75,00 
Klemensas Šiaučiulis 75,00 
Juozas Matelionis pren.

į JAV
D. Balvočius

100,00 
75,00

200,00 . 
300,00 
300,00 
200,00 
100,00 
120,00 
100,00 
200,00 
150,00 
150,00 
100 00 
150,00 
200.00 
200,00 
200,00 
150,00 
140,00 
100,00 
100,00 
100,00

PRANEŠIMAS
9

Pirmajai lietuvių dailės ir 
. liaudies' meno parodai São 

Paulyje rengti komisiją pa
kartotinai praneša, kad tau
todailės eksponatams surinkti 
veikia sekantys punktai:

Al. Polišaitis, rua Jaguari- 
be 477 ^Lietuvos konsulatas).

K. Ambrozevičius, Rua Cu 
rupacė 108. Mooca. (Meniniu 
kų klubo pirm-kas).

M. Remenčienė, Praça Car 
los Gomes 180, (netoli Praça 
da Sé)

Mg. Vinkšnaitienė, Rua Rio 
Feio 11, V1 i Zelina (netoli 
bažnyčios).

Siunčiant paštu tiek tauto
dailę, tiek paveikslus iš toli
mesnių Brazilijos vietovių, 
prašome naudotis tik šiais ad 
resais:

Kons. Al. Polišaitis (paro-

249 - A. São Paulo.
Kun. P. Ragažinskas, Caixa 

Postai 411S, São Paulo.
Taip pat primename, kad 

paveikslams nei kiekis nei . 
formatas nėra nustatyta. Dau 
giau dėmesio kreipti į koky
bę. Be to, parodos komisija 
pasilieka sau atrinkimo teisę.

Parodai pasibaigus, paštu 
atsiųstuosius paveikslus ar 
tautodailės išdirbinius nega
lintiems atsiimti parodos ren
gimo komisija išsiuntinės at
gal, bet pačių autorių lėšo
mis. Todėl siunčiant visa'tai 
reikia aiškiai pažymėti.

Ta pat proga raginame vi
sus, kas tik turi šiai parodai 
tinkamų eksponatų, nedel
siant juos paruošti ir įteikti 
ar pasiųsti aukščiau nurody
tais adresais.

Parodos rengimo komisija

«Mūsų Lietuva» gavo iš Pa 
šaulio Lietuvių Bendruomenės 
Gautingo apylinkės, Vokieti
joje, Komiteto sekantį laišką:

150,00
100,00
100,00
150,00
150,00 dos globėjas). Caixa Postai

DĖMESIO! , DĖMESIO!
Prieinama kaina, geromis sąlygomis 

PARDUODAMA modeniškai įrengta

Mėsinė
Kreiptis MEČISLOVO bare, Largo São Jose, Nr. 3

Gerbiamoji Administracija!
Visų Gauting’o sanatorijoje 

besigydančių lietuvių vardu 
giliausiai dėkojame už laik
raščio siuntinėjimą. Vieninte 
liai kurie mūsų neužmiršo ir 
teisingai suprato sunkią mu
sų būklę, tai mieli spaudos 
darbuotojai, nors ir patys, 
kiek mums žiuoma, neperge 
riausiai versdamiesi Užsipre 
numeruoti mes negalime, bet 
labai prašytume nenutraukti 
miėlą laikraštį ir toliau siun
tinėti. Kadangi panaikinus P. 
Vokietijos kitas sanatorijas 
ir visus ligonis atkėlus j Gau 
ting’ą, tarp kurių buvo ir mū 
sų tautiečių, todėl Gauting’o 
sanatorijoj lietuvių 
pasiekė 8Ó, tad vie
nas egz. kol perei
na per tiek rankų, 
labai ilgai trunka 
ir nusidėvi. Jei Tam " 
stoms būtų įmano

skaičius

Visi į V. Anastaziją!
Dr. J. Basanavičiaus vardo MRB-lis š/m 

•vasario mėn. 9 d. rua Camacam 625, rengia šei
myninį vakarą Bus suvaidinta A Tarazanio 2-jų 
veiksmų linksmą komediją

Meilės Eleksyras
Pradžia 20 vai. Po vaidinimo šokiai iki 4 vai.

Pakvietimus galima iš anksto įsigyti pas 
MRB-lio narius arba V. Anastazijos lietuvių mo
kykloje. MRB-lio Valdyba

ma, mes labai prašytume siun 
tinėti nors po du egz. tuo pa 
čiu adresu.

Šia proga, visų čia besigy 
daačių lietuvių vardų, reiškia 
me nuoširdžiausią padėką ir 
prašome priimti mūsų sveiki 
nimus šv. Kalėdų ir Naujų Me 
.tų proga, visokeriopų pasek
mių ir geresnės aieities lin
kėjimus.

A. Kairys, J. Valeikienė, Wa 
ruszyla, F. Stopka, Wendel Bo 
gar, Auguste Ermonat: V. Po 
Ciiis, Al. Grabauskas, K. Pa
žėraitė, Danutė Borikevičiu- 
tė, H. Valavičius, H. Guzikau 
skas. '

Minėtus laiškus prašoma at 
siimti klebonijoje.

«Mūsų Lietuva» turėdama 
dėmesyje sunkią ligonių eko 
nominę padėtį, siuntinės ir to 
liau veltui po 3 ekzemplio- 
rius kiekvieno numerio.

LAIŠKAI

Bal. Bukota, Pr. Dovydaitis,

Geromis sąlygomis
Patogioje vietoje

Av. Zelina 495
PARDÜODAMAS

BARAS — BILIJARDAS
Smulkesnių informacijų ga

lima gauti vietoje.

n::::::»ui

Reta proga!
Pigia kaina - geromis są

lygomis - su didelę fregezija

Parduodamas Baras

AV. PAIS DE BARROS, 55

Tartis ten pat vietoje.

SKUBIAI REIKALINGI į me 
kauikos dirbtuvę šaltkalviai - 
(sereleiro) atlyginimas geras 
kreiptis: Av. Zelina, 714 - f u n 
dos.

Tautiečiai Norėdami pra
leisti atostogas ar trumpai 
poilsi Santose prašom kreip
tis pas Steponaičius, kur ga
lima gauti kambarį ir valgį 
pagal lietuvišką skonį ir.dar 
pigesne kaina negu kitur. Iki 
juros 5 min. ėjimas. Adresas: 
Rua Godofredo Frada 173.

José Menino

Saude/

E A POSSIBILIDADE 
DE GANHAR 

UMA LINDA BICICLETA

Parduodamas BARAS
Vila Žolinoje

Av. Zelina 167, Dėl sąlygų 
eirautis vietoje. Gera vieta 
krautuvei.

EMBALAGENS 
PARA LÂMPADAS
PAPEL ONDULADO 
para uso em laboratórios 
e perfumarias.
Papel em bobinas 
impresso para uso diversos.

SEPEL
Indústria de Embalagens de Papel
R. Alfredo Maia,’ 5GO — S. Pauío

ovo

VIC MALTEMA — SABOROSO E NUTRITIVO

Produto da COMPANHIA PROGPFSSO NACIONAL • Rua Joié Paulino, 717 - Fono 51-7277 - São Paulo

PRODUTO 
100% 
NACIONAL

150
GRS.

LEITE

Sprindys & Cia
SIŪLO

Aledroa

E 
CORRESPONDE

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS.
biilso grynumas, skambumas

Sprindys & Čia — Largo S. Jose 1.
Kaip niekur kitur, prieinamiausiomis kainomis.

Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui

TECELAGEMjDE UNHO E ALGODÃO "BALTICA’’
TERESE VI CI US & BALOG LT DA.

Gamina staltieses lino Belga įvairaus didžio, medžiaga 
vyriškiem^ 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
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KEIKIA BALDŲ? KREIPKIS ( TAUTIEČIO

BALDŲ S A N D É L Į.
.4 1’. DU. GIACAGLINl, 71-0 — V. ALPINA.

1|iri|ll||li||i,l|li||itin,!!U||l !lli||l'lll l|ll||IHIIl||ll«lll|ll||li||il||ll||ll||lt||ll||li||li||ll||llWI||U||ll||ll||ll||lli|ll||ll|imi1WlH1l||ilUilllllllllllillllllll

CASA SPRINDYS & ČIA.
---------J----------------------------------- - -----------------------------------------------------------------------——

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 teknikbs reikalavimus, vedama, 
prityrusių specialistų, atlieka visus 

taisymo ir reformavimo darbus.
Prie pat autobuso Nr. 93 

sustojimo vietos.
PRAÇA SÃO JOSÉ. 1 - S. PAULO — V. ZELINĄ

NIEK AN IKOS DIRBTUVE
Gaminami įvairiausių braižinių vitražai, 

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

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

išsimokėtinai.

JONAS VARNAUSKAS & FILHOS
Telefonas (recados) 3-0710

Rua 12 N.o 39 — Vila Želi na 
Avenida Zelina N.o 714 — (fundus) 
Caixa Postal 41Í8 — São Pa uja

...
...

...
...

...
...

..
...

...
...

...
...

...
...

.

RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 275 — 7 AND. — SALA 73
TEL. 34-7482 — SÃO PAULO j

Liiiniiii:ii»aiiiKiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiii:iiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiuiiiii^

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

MADEIRAS DO BRASIL

koíã.
v I M P O R T A Ç Ã O — E X P O R T A Ç Ã O

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

Em Minas Gerais: -

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

milini ,l|ii||ii||iiiiii|iii|iiiiiii||ituiiiHi||iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiHli'iiniir||iii iiiuiiiiii»iiiiiiiiiiiniiiiiiii|j’i!iii!iiii iiiiiiiiiiii iiiiiiiiiniiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiHiillitlli’iiiiiBiiirm'iiiiiiiiiiiiiii ■,i,ih,iiiihi'iiuiiiiihihi|1»iiiiiiii

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.

IŠ FABRIKO TIESIAI VARTOTOJUI.

IN ELI JT £8 A E CCHECCIC IDE 
CAI.ÇAECJ MATELIONÍJ LTDA.
KRAUTUVĖS: FABRIKAS IR RAŠTINĖ:

Rua São Caetano. 526 * Rua Jo„aės 7|9 ’
kug Sao Caetano, b 10

Fone 35-3260 , São Paulo

t|l»IIHWWI|>lt|lll||ll||ll||H||ll||il||ll||H||/lí|ll|l.iTI l||li||lli|ll||'l||ll||ll||ll||ll||lt||ll||ll||ll||ll||ll||ll||ll||ll||H|lll|hl|ll>l|ll||il!|ll||ll|ianU||U||ll||lll|Hiill||ll||lt||ll||ll||ll||ll||ll||ll||ll||lt||ll||ll||IIHII||ll||ll||ll|llt||ll||||||||||||l||l|||||||l||||||l

VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS 

L I N D O Y A

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINTOJAI

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

dos naudokite!
RUA DINO BUENO, 795 a 835 Caixa Postai 3967 
TELEFONES: 51-4019 e 51-2223 S Ã O PAULO
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T’.J. Kruminas

Frontui Artėjant f
Vienodai blizga lygtis bėgiai, ų?
Ir„ širdį skaudaį tai p — y ės, vos. , \ 1 - 
Tamsiai žali miškai/prabėga — '
Ir aš tolyn h nÇ^^os? / 

sF f •
Duslus dundėjimas subyrą | X 
Širdy, lyg rušyjė/ša|jtam. f. 
Fronte patr^nkk klauso vyro, 
Kad šratas vyrų mirtų ten.

•a-:. •j •• • ‘

Tren ęs n aí atfcIií^^úíi k , >;
Vagonai dreba ir^namai,
O, gal but, sverktnsim netrūkus, 
Mes šį dundėjimą linksmai. r t

Ir, gal būt, skrybėlę pakelsim, 
Ir gal gretoj bus žengt žavu — 
Ir pro patrankų rūstų baisą 
Nueisim žemėn mes tėvų . ? ,

? -t/'* ’ *« -' 5 -•

- ‘3tl
Todėl tai skausmas nenusėda, 
Ir širdis suverkia — vos, vos 
Nes laikas artina išlėto
Mane prie mano-Lietuvos.

__ :__i_._ Jiil..:..

Ã Jonas Ait tis

Gėlės
i'-... Šią prietėmątylią, šią prietemą ramią
-. Žydėkite, gyvos,„spalvingosios, kvapios 

Ir nuostabios gėres, ant vienišo kapo 
Ir puoškit jaunystę priglaudusią žemę.

F’ '■ g/'. •*. .

Nieks jūąų neskins čia, žydėkite ramios 
Ir nuostábios-géíés ant vienišo kapo — 
Nepražydusį žiedą priglaudusios žemės 
Nebūkite maldos ir smilkalo kvapas!

Čia šypsos ir liūdi, čia miršta ir gema, 
Jaunystė ir gėlės, spalvingos ir kvapios, 
Õ gėlės, žydėkit ant vienišo kapo
Šią prietėmą tylią, šią prietėmą ramią!

Jonas A s t iš
•• . ÂÍ i

' Largo
■' ■-" O skaisti ir tyra, it prašilusį Įgylą 

Prasigraužus linksma vandenėlio srovė, 
Įsilieja širdin ir atgavusi žadą,? Į 
Vėversėlio giesmė virpuliuoja erdvėj...

Mums atsiveria akys, akiračiai platūs 
Nusidažo šviesiom, nematytom varsom. 
Ir mes jaučiame plakančią visą visata, — 
Kaip ji verda ir plaukia gyslom visom.

O jaunystėj kiekvienas ta srovę pajunta 
Ir svaiginasi, džiaugsi? o ir laimės kančia - 
Nei pavasary ledas krantuose, atšunta 
Abuojamas ir blaškos troškimų erčia...

Tada bus viskas gražu, tada visikas pras- 
" ' (minga —

Mes gyvenam ir jaučiam pilnai ir giliai: : 
Rodos, žvaigždėmis:lyja,, rodos, žiedlapiai 

(sninga, 
Rodos, žydim ir spindim visais spinduliais.

■ •_ ■ .. i. t- / ’■ ■ ’y

Mūsų širdys ir akys, visa mūs esybė, 
Suliepsnoja .Ir. dega didinga ugnis, 
Jog mhityše prabyla visatos platybė 
Ir nei putą mus neša iškėlus vilnis...

-A- Jonas Kuosa / leksandriškis

KRYŽKELĖ

Atėjai pasaulin nuogas,
Ir išeisi taip iš jo.
Šauksies artimą? Gal žmogų?
O gal brolį? Kas iš to?

Ar neveltui žemėj šauksi — 
Nieks čia šauksmo negirdės... 
Ieškai išmaldos (ne aukso), 
Ieškai artimo, širdies.:.

Gal kaip aras kalne gūžtą 
Ginsi širdį atkakliai, 
Bet širdis trapi — ji dūžta. 
Kaip Venecijos stiklai.

,r. J. I < Á) fca$ liks sudužus’Širdžiai,' 
O kas liks pasauly, čia? 
Lūpos troškuliu suskirdę?

’ Mirs troškimai, mirs Kančia!

... p kaip, ilgesio netekęs, 
J^f^mbgųš žemėje gyvens? 
.’/F išmistos į naktį akys 

v'Nęnųris mirties akmens!

Spausi ašarą, o galią...
.. Gal ir ašara nukris?

.••‘i y5 i’“- Taip numirs pirmoji meilė — 
Liks pilkoji moteris.

V-..-.į -

Gruodžio 15 d. UNO paskelbė Libijos, bu
vusios Italijos kolonijos, nepriklausomybę. Jos 
karaliumi išrinktas Idriss Es Senusai, kuris ne
užilgo užims sostą.

Kadag: pavergta Lietuva bus išlaisvinta? 
Reikalaukime, kad UNO tartu žodį pavergtų tau 
tų rėikalū.

Niekur Nesikraustysiu!
(Iš J. Švaisto knygos «Paskutinį kartą tave klausiu»)

Šimkūnų namai irgi jau buvo sukilę. Moterys 
judriai šniukštinėjo, įsitraukusios.į kasdieninę ir 
nebaigiamą savo ruošą. Tik pats šeimininkaš šian
die jokio rimtesnio darbo nebuvo suplanavęs, to
dėl ilgėliau tvarsėsi lovoj. Po visų apsigalvojimų 
ir neramių minčių jau buvo besirengiąs vėl užeiti 
pas Nakus ir pastūmėti vakarop dar vieną sunkią 
dieną, belaukdamas kitų — šviesesnių.

Kieme ūmai ir labai piktai sulojo didelis gau
ruotas šuo, kurio kilmėje kelios veislės žymu bu
vo. Tą padarą Šinkūnas buvo pasirinkęs todėl, kad 
labai pikti, stiprūs ir pikti sargai buvo jo atsira
dimo kaltininkai. Svarbiausia jis nekentė elgetų, 
žydų ir policininkų. Savos apylinkės žmones nuo
saikiai aplodavo, tarytum tik įspėdamas namiškius. 
Dabar rišamoji grandinė su trenksu žvangėjo, o 
jis pats nžsismaugdamas šuoliavo pirmyn.

- Tėvai, išeik! Girdi kaip draskosi Liūtas...
Šeimininkė, nesuprantamo nerimo apimta, pri

bėgo prie miegamojo kambario, kur tebegulėjos 
jos vyras.

— Einu, einu! — už durų pasigirdo skubus 
trepukojimas ir toks pat nerimas: — Jau čia tik
rai kas nors negera...

Kieme Šinkūnas išvydo būrelį ginkluotų vy
rų, kurie skubėjo prie jo. Iš tolo/beartėdamas pa 
klausė Mitiugin’as:

— Tu šeimininkas?
— Taip, aš.J
— Tuojau surink savo žmones ir maršsu mu

mis į vidų!
Prasidėjo įprastas apklausinėjimas:
— Šinkūnas Jonas, 47 metų...
— Šinkūnienė Agnieška, 44 metų...
— Šinkūnaitė Rozalija, 21 metų...
— Šinkūnaitė Danutė, 19 metų...
— Šinkūnas Rapolas, 72 metų...
— Šinkūnas Algirdas. 23 metų.., Tavo sūnus 

taip?
• • •- Vardu jis Algirdus, tikrai...

Išgirdęs savo sūnaus vardą, iš pradžių tęvas 

krūptelėjo, bet tuojau maloni šilta srovė atgaivino 
jį visą. Pasąmonėje aiškiai blykstelėjo: «Vadinasi 
jis nesugautas dar, jei klausiama».

— Ko tyli? Atsakyk, kur tavo sūnus? — pik
tai persikreipė Mitiugino veidas.

— Kad, pone, atsiprašau, drauge...
— Aš tau nei ponas nei draugas, supranti? 

Tik vykdytojas.
— Gerai Tamsta vykdytojau, tikrai niekas 

iš mūsų nežino, kur jis dabar būtų...
— Meluoji,, šunie prakeiktas!
— Ne, nemeluoju, ponuli, atsi...
— O iš kur jis maitinamas? O kas visokias 

šlykščiausias práklamacijas skleidžia ir pakeliui 
ant stulpų lipdo, ką?

iMitiugin’as smaigė, kaip durklais, savo aš
triais giliai taikomais žvilgsniais.

— Nieko, ničnieko nežinau!
Rankomis ir visais judesiais gynėsi, Šinkū

nas. Jo akyse toks tvirtas atsispindėjo nusistaty
mas, jog, rodos, net mirštamai kankinamas gintų
si nežinąs.

Mitiugin’as tarytum atslūgo įir pasigardžioda- 
mas bloškė lemtingą frazę

— Nežinai ir nereikia. Bet ūžtai atsakysit vi
si ir tučtuojau būsit suimti ir ištremti į tolimus 
Sibiro k-aštus.

Šinkūnas automatiškai pašoko ir mėgino pro
testuoti dėl tokios negirdėtos atsakomybės.

— Juk Algirdas jau suaugęs vyras, atsargos 
karininkas, studentas... Na kaipgi dabar mes visi? 
Ir už ką? Argi ir šitas ligotas ir viena koja jau 
grabe bestovįs senis? — parodė j savo tėvą, su
kumpusį ant lazdos ir dusulio smaugiamą.

— Taip, visi! Tokie darbo žmonių įstatymai!
— Vaje, vaje... Niekad, pasauly negirdėta dar 

kad butų tokie įstatymai.
Mitiugin’as išdidžiai pasitempė ir, kaip tik

ras diktatorius sušuko:
— Ne pasaulis mums, bet mes visam pašau 

liui rašome ir diktuojame įstatymus! Baigtą! Per 
pusvalandį pasiruošti ir pasikrauti. Gyviau!

Ir Šinkūnas ir visa šeima pakrikę stovėjo ir 
vis dar negalėjo suprasti, kas čia: tikrenybė ar 
koks nelemtas kliedėjimas.

Namuose visu smarkumu buvo daroma kra
ta. Stropiai ieškojo bet kokių Algirdo veikimo 
pėdsakų Mitiugin’as skubiai tvarkė reikiamus do

kumentus. Staiga jis pakėlė galvą ir paklausė:
— O kam gi pavesi savo namų ir ūkio prie

žiūrą.
Šimkūnas abejingai numojo ranka
— Ar beverta dėl tokių menkniekių gaišti...
— Kaip tai menkniekiai! — pašoko Mitiugin’ 

as. — Toks ūkis, kaip jūsų, yra svarbus ekonomi
nis faktorius. Turi kas nors juo pasirūpinti.

, —. Kas rūpinusi mumis, manau, pasirūpins ir 
ūkiu, kerštingu užsispyrimu atsakinėjo Šinkū
nas.

Mitiugin’as nuolaidžiai praleido aiškiai pas
tebėtą šiurkštumą. Jis rūpinosi įvykdyti instruk
cijos punktus

- Teisingai pasakyta. Be abejo, Komisarų 
Taryba turi savo planų ir dėl ūkio, bet šiandie, 
ryt turi būti atsakingus asmuo kuris...

— Ką tu, tėvai, iš proto išėjai? — įsiterpė 
Šinkūnienė. — Mes tai mes, bet kuo gi kalti gal
vijai ir visi kiti gyvulėliai. Tokios gražios tely
čios, namie augintos... Nagi ir kumelaitė... Basi 
kvieskim Paliepį Igną - jis tikrai neatsisakys.

— Tegul sau kviečia, jei jiems reikia, — te- 
bekerštavo šeimininkas.

Senasai Šinkūnas ilgai klausėsi, kraipė gal
vą, retkarčiais pakeldavo savo prigesusias murk- 
sinčias akis Pagaliau jo dirgsniai nebeišlaikė.

— Tai ką čia tas maskolius daro dabar? No
ri mus visus sugubyti. Argi vėl atėjo polščižnos 
metai, kai mūsų žmones į Sibirą grūdo, o iš ten 
burliokus sodino. .Jau aš tai iš čia niekur nesikrau- 
štysin... Verčiau regu č a padaro man galą, bent 
šventojoj mūsų žemėj kaulai pailsės...

— Niekur nesikraustysiu!
Senis Rapolas dúsó, visas drebėjo ir iš pas

kutiniųjų savo Jėgų daužė kriukiu į grindis.
— Girdi tu, maskoliau? Niekur!...
Mitiugin’as, darydamas sa; o ir nepakeldamas 

akių nuo bylos, ramiai pasakė:
— Nūraminkit ir sutvarkykit tą išprotėjusį 

senį. ' .
Rapolas sunkiai ir ilgai u?gi .ošėjo, visas 

trūkčiojo, rietėsi į krūvą ir niekaip nebegalėjo 
atgauti kvapo. Pirmosios prišoko dukraitės, su
griebė jį už pažastų ir pasodino į krėslą, pasodi
nusios guodė ir rūpinosi padėti.

(Pabaiga sekančiame Nr.)
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Vasario 9 - 10 ir 11 dienomis

Vasario 16-tos minė
jimas

ruošiamas 17 d. vasario, sek
madienį su sekanči. progra
ma: 11 vai. Vila Zelinos baž 
nyčioj pamaldos už Lietuvą. 
Trečia valandą po piet iškil
mingas minėjimas saleziečių 
gimnazijos (colégio Coração 
de Jesus) salėje, kuri yri ne 
toli Sorocabano stoties alame 
da Nothmann, Campos Eli- 
seus rajone.

Šią vietą galima pasiekti 
bonJe Barafunda iš Largo 
São Bento, Casa Verde auto
busu 74, bondémis Jaragiia ir 
Casa Verde, išlipant Silva 
Pinto gatvėje. Taip pat netoli 
ir iš Duque de Caxias važiuo 

x jant Duque de Caxias bonde. 
Iš Vila Anastacio, Santo An
drė galima vykti traukiniu li
gi Luz stoties.

Pagrindines kalbas minėji
me pasakys Henrikas Valavi 
čius lietuviškai ir prof. Jose 
Ferreira Carrato portugališ
kai.

Meninę programos dalį iš
pildys Liet. Kat. Bendruome 
nes choras ir solistą! - K. Am 
brozevičius, G. Žibfenė, .1. Jo 
te'kaitė ir V. Laurinaitis. Minė 
jiraa organ z loja Liet K. Ben 
druomenLie uvių Me liniukų 
Klubas, Kultūros ir Savišalpos 
Bendruomenė «Lituania».

Rio Lietuviai
Metinės pamaldos Rosario 

bažnyčioje. Sausio 21 d. bu
vo atlaikytos metinės pamal
dos už a. a. -levą Bernatavi- 
čienę. Per Mišias ir Libera 
giedojo Teatro Municipal gies 
mininkai drauge su mūsų tau 
liečiu Te'esforu Mažeika. Da
lyvavo gražus būrys artimųjų 
ir prielelių.

Po pamaldų buvo dar aplan 
kytas kapas: čia buvo uždė
tas raudonomis rožėmis išpin 
tas krežius, pašvęstas kapas 
ir atkalbėtos maldos.

P. Bernatavičių skaitlinga 
šeima pasižymi savo religin
gumu ir tautiškumu ir labai 
visų gerbiama.

— Lietuvių menininkų dai
lės ir tautodailės parodai pa
siruošimas eina visu smarku
mu. Tikimasi surinkti nemaža 
ir tautodailės eksj onatų Dai
lininkas Kasper >vit ius gyve 
nantis Belo Horizonte taip pat 
atsiųs savo kūrinių parodom

— Vasario mėn 17 d. Vila 
Anastazijos lietuvių MRB-Iis 
Dr. -Jono Basanavičiaus vardo 
kultūros Rūmuose, rua C ima 
can 625, ruošia Vasario 16 d. 
minėjimą su menine progra
ma. kurią atliks lietuvių kal
bos pamokų lankytojai. Minė 
jimo pradžia 10,30 vai., tuo-

Oficina del Modelos 
para fundição e 

Marcenaria*

PETRASSIMONIS
BRAIŽYTOJAS — 

MODELISTAS■ ■ ■' ■’ • ' .»*• • ■ 
Įvairiausi modeliai ma 

šinų lydinimui!

BALKONAI, VITRI
NOS IR KOMERCINIŲ 
ĮSTAIGŲ ĮRENGIMAI! 

VISI KITI .MEDŽIO 
DARBAI!

São Paulo, Vila Zelina 
Rua Vendą Nova, 46 
Recados Telef. 3-0710

jaus po pamaldų. Apylinkės 
lietuviai kviečiami kuo skai 
tlingiausiai dalyvauti šiamemi 
n ėjime ir tuo būdu parodyti 
savo tikrą lietuvišką.susipra
timą. N ' --

MRB-lio Valdyba

VAŽIUOJAM.....

Liet. Kat. Bendruomenės 
choro ekskursija autobusais 
į Rio de Janeiro išvyksta 
penktadienio rytą 6 vai. iš 
Vila Zelinos. Be keturių au
tobusų dar važiuos nemaža 
ir privačiais automobiliais. 
Kaikurie jau išvažiuos ketvir
tadienį, o kiti, negalėdami pa 
likti darbų, atvyks tik šešta
dienį koncertan.

Apie 9,30 vai. pasiekus Bra 
zilijos šventovę - Aparėti ą. 
bus atlaikytos mišios, kinių 
metu giedos Bendruomenės 
choias. Maldų intencija — 
Lietuvos išlaisvinimas Po pa 
maldų ir po pietų choras 
trauks į Rio de Janeiro, o at 
vykusieji tik į A p. recidą, čia 
pasiliks ligi pavakarės ir pas 
kui grįž atgal j São Paulo. Iš 
Rio de Janeiro bus išvyksta
ma atgal sekmadienį apie 6 
vai. São Paulį pasieks apie 
pusiaunaktį. Ekski rsija bus 
filmuojama.

— 16 Vasario 19 vai., Dr. 
Vinco Kudirkos vardo mokyk 
los salėje, Mooca, rua Litua- 
nia 67, lietuvių k. pamokų 
lankytojai - mokiniai ruošia 
Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimą su meniška progra
ma.

— Sumainyti žiedus ruošia
si Ona Dirsyte su Stefan Co
rdon. Vestuvės bus 23 vasa
rio.

Šią savaitę SESI ligoni

Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių 
krautuvė tiktai pas

VILA ALPINAAVENIDA DR. GIACAGLINI, 34-C

Vietos Kronika

Cenderela
Super desenho

ILHA DAS FOCAS 
PRADŽIA 19,50

Antradienį ir trečiadienį Ketvirtadienį ir penktadienį

Vietos Kronika Vietos Kronika

Herói por acaw Cavalo 13

Renegados do Oeste Verde Passional

2!! Jį
?• Nuvykę į Santos, Praia Jose Menino

neužmiršk pasinaudoti šeimyniniu

Pensionu «Sete de Setembro»
■■
:: Virtuvė pirmos rūšies. Užkandžiai duodami ::

bet kuriuo metu jį
II ■■

Pensiono savininkas LILIAN KOTCHENKO■■ ■■■■ -
ji RUA SANTA CATARINA, 22 - SANTOS JOSÉ MENINO jį
H FONE 4-3570
■■ ■■

nėj Ipirangoj buvo padaryta 
oporacija Viktorui Tatarunui 
Bendruomenės choro valdy
bos nariui ir «M. L.» skaityto 
jui. Linkime greit susveikti ir 
grįžti savųjų tarpan.

— Paieško Uršulė Petraitie 
nė gyvenanti Amerikoj, savo 
sesers Genovaitės Juodelytės 
ištekėjusios už Paršelio.

EKSKURSANTŲ Į RIO DĖ
MESIUI

Ketvirtadienio rytą Rio de 
Janeiro kolonijos kape'tonas 
kun. J. Janilionis skambi.. 
Bendruomenės pirm. kun. P. 

Ragažihskui pranešdamas,kad 
Rio lietuviai jau laukia pau- 
listų atvykstant.

Nuvykus sustojimo vieta ir 
informacijų punktas yra Rio 
Liet. Kat. Bendruomenės bus 
tinėj, rodos šeštas aukštas, 
av. Marchai Floriano 207. Šioj 
vietoj apie 4 vai. po piet penk 
tadienį Rio lietuviai sutiks S. 
Paulo Bendruomenės chorą- 
Jei kartais būstinė būt užda
ryta, vėliau nuvykusieji infor 
macijų gali kreiptis į koloni
jos kapelioną telefonu: 25 5499

Radi® Dirbtuvė ir Laboratorio

AILDIIIDIDAJi II ID II r A
São Caetano do SulRUA BENJAMIN CONSTANT, 103
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AVENIDA
Registrado no C.R.C. sob o n o 55i

ZELINA, 749 — VILA ZELINA — S.VPAULO

Aberturas de firmas 
Encerramentos dę fumas 
Transferencias dé firn.as 
Contrafcs na Junta Comercial 
Distratos na Junta Comercial 
Escritas Fiscais 
Escritas Comerciais

HORÁRIO da 8s

Contratos de locação 
Cartas de Fiança ,,' . .
Fequerimentos \ ~
B .lenços 
Alvarás diversos .
Seguros de Fogo e į- , 
Seguros de acidentes

ãs 19 horas. Br ■ B
iiu m iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiii|iriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'iii'iiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii|iii|iii|iiiinii^lii|iiiiiuiiiiiiiiiii

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

• Ganchos e pinos para isoladores
• Niples de 1/2" a 4" cônicos e paralelos.

an .anto
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