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LIETUVI. ATLIK TAVU IPAIKIEISCĄ TĖVYNEI

IDA TV VA IIJ U AM A J
Vasario 16-tos minėjime vasario 17 d. 15 vai. ;

C legio Coração de Jesus (vienuolių saleziečių') teatro sa
lėje, alameda. L’oihmann, Campos Eiliseos rajone, progra
moj dalyvauji stipriausios kolonijos meno pajėgos ir ge
riausi kalbėtojai.

Broliai ir sesės lietuviai!
Jau dvyliktą kartą vasario 16 tąją turime minėti be 

nepriklausomybės savo tėvynėje. O astuoni metai, kai rau 
donasis tvanas žiauriai siaubia ten musų laukus ir nelei
džia kenčiantiems broliams sesėms net prisiminti to svar 
biausio naujosios Lietuvos gimimo akto. Šiandien dar nie
kas ir negali tiksliai nusakyti, kad i mes vėl galėsime pa
čioje tėvynėje laisvi švęsti tą didžiąją savo valstybės pri 
sikėlimo šventę.

Musų tikėjimas į savo ateiti tačiau nemažėja Mes ti
kime, mes išsiilgę laukiame tos dienos taip, kaip musų 
daugelis tikėjo ir laukė, kai antrą kart buvo 1944 m. pa
vergta. tėvynė, kai dalis Lietuvos vaikų virtume tremti
niais bastūnais. Gyvenome gyva viltimi greit sugrįžti at
gal. Tos vilties nenustojome iki pat dabar.

Išsiskirstėme ir išlaukėme pačius blogiausius ir ne
palankiausius metus, kai ką tik buvo nustoję žvangėti gin
klai. Tada j.ik buvo mums tokie nep lankūs laikai, jog 
dėstyti apie raudonojo imperializmo skriaudas, jo žiauru
mus, gyventojų deportavimus ir tt. reiškė tuojau tapti įtar
tinu žmogumi. Visur buvo įsiviešpatavęs «tylos sąmoks
las». Vyriausiasis L’etuvos Išlaisvinimo Komitetas turėjo 
padėti daug pastanga, kad nuskriaustos Lietuvos skaus
mingas šauksmas butų girdimas tų, kurie pradėjo tvarky
ti pokarinius laisvojo pasaulio santykius. Buvo daug ra
šyta, daug kalbėta, vis įtikinėta i>* vis kreiptas dėmesys j 
Pabaltijo tautų tragediją. Pagaliau apkurtusios ausys ėmė 
atsiverti.

O šiandien laikai jau visiškai pasikeitė. Visa eilė 
džiuginančių aplinkybių gali sustiprini' ir padrąsinti tikė
jimą silpnadvasių ir bemistojnnčiu viit'es. Įvyko mūsų nau
dai tarptautinės padėties pagerėjimas Lžteks priminti, kad 
JAV prezidentas niekuomet netuvo taip kalbėjęs, kaip 
kad jis prabilo kongrese šių metu pradžioj. 'I'aigi iš ma
žųjų tautų tragediiu ir jų žemiškųjų auka galingieji g- lu
ti įai baigė įsitikinti, kad «taika ne rbet kokia kaina, bet 
laika, paremta laisve ir teisingumu» (Trumanas), tėra 
šiandien galima nastačins stipria fizinę jėgą prieš smurtą 
ir klastą. Toji jėga šiandien paskubomis organizuojama.

Kai tarptautiniai horizontai mums labiau blaivosi ir 
jau pirmosios žaros veržiasi i dangų tos iš už kalnų pate
kėsiančios laisvės saulės, mūsuose dar labiau reikia t>usi- 
rikiavimo ir susiklausymo

Vasario 16 ii nrmš 34 metus buvo aktas, kuris pade
monstravo grupėmis diferencijuotos Veluviu tautos vieny
bę. Vasirio 16 tosios aktas suvedė krūvon Lietuvos Tary
bą, kuriai kabojo navojus žlugti. Tai buvo vienybės ir ben
dro sutartinio solidarumo d »rbo žygis. Tuo aktu Taryba 
suėjo vienybėm kai ėjo kalba apie aukščiausius tautinius 
idealus, ir laimėjo.

Ir 1944 m. vasario 16 Vyriausias Lietuvos išlaisvini
mo Komitetas, savo deklaracijoje tada apjungė visas gru
pes ir kovos sąjūdžius, s’eĮęė vieningo visų veiksnių dar
bo sunkiame Lietuvos laisv.himo kelyje. To jis tebesiekia

I ir šiandien. Mes tikime kad Lietuvos laisvinimo idėja, ' 
' kuri Vyriausiąjį Lietuvos šlaisvinimo Komitetą subūrė 

krūvon, bus anas pagr’nd1 < plieninis lankas, kuris an 
jungs drauge visus veiks. s.

Vasario 16 ji yra pr kiekvienam tautiečiui, ati
trūkus nuo savo kasdieny; ?, pažvelgti i savo vidų tauti
ne prasme, vis klausiantis, ką aš nuveikiau s ivo tautos 
vadavimo reikalu, ka aš p: lariau tiems k°nčiant'ems sa 

| vo tautiečiams padėti?» Štai Vyriausias Lietuvos Išlaisvi- 
I nimo Komitetas yra išsiun įėjęs praeitų metu gale atsi
šaukimus. ragindamas PL ienetus ir pavieniui kovoti 
prieš Maskvos ir jos agp . propaganda, kelti baisa už 
žūstančius ir naikinamus. Dalis tautiečiu t -čiau neatliko 
savo nedidelės pareigos — surašvti UNO nariams protes
tų prieš genocidą pavergtuose kraštuose, šitą pareigą at
likti nevėlu. Ir mes raginame vasario 16-tos šventėje pri-

Lietuvos Laisvės Paminklas Kaune

VISAME PASAULYJE
— Korėjos fronte šią sa

vaitę aviacija smarkiai bom 
bardavo komunistų strategi
nes vietoves.

Derybos paliaubų reikalu 
tebestovi vietoje. Abieju pu
siu reikalai yra tiek pašliję, 
kad susitarimam s nėra vii 
ties Bet iš kitos pusės vieni 
ir kiti vengia derybas visiš
kai nutraukti.

Taip ir laukiama kažkokių 
įvykių, kurie atidarytų kelią 
su«i painiojusiai tarptautinei 
politikai.

— Šiaurės korėjiečiai, ir 
Kinijos kareiviai, jeigu jie ne 
norės, karo belaisvių pasikei 
timo metu, nebus gražinti 
prievarta, bet įgalės pasilikti 
pietinėj Korėjoj, kurią kont
roliuoja Amerikos kariuome
nė Šiuo kart amerikonai jau 
nepakartos skaudžios klaidos

padarytos su Vlasovo armi
ja.

— Anglijos karalius Jurgis 
VI buvo palaidotas vasario 
mėn. 15 d. Laidotuvėse daly
vavo įvairių kraštų delega
cijos.

— Prancūzijos parlamente 
šiomis dienomis vyksta karš 
ti ginčai Europos kariuome
nės sudarymo ir Vokietijos 
apginklavimo klausimu Pran 
cūzija bijo Vokietijos apgink 
lavimo. Bet be ginkluotos Vo 
kietijos šiandien yra neįma
noma apginti vakarų Euro
pą.

Prancūzų politinės partijos 
neturi bendro nusistatymo. 
Aiškiai pasisakė už Pleven 
planą krašto apsaugos minis
ters G. Bidault, katalikų par 
tijos atstovas. Kiti gi vidaus

imti susirinkimuose atatinkamas rezoliucijas ir jas siunti
nėti UNO organizacijai. Pasaulis turi matyti, kad mes esa
me g^ vi, kad kovojame už savo teises, kad mes keliame 
savo balsą.

Ant Lietuvos išlaisvinimo aukuro pačias kilniausias 
aukas — Kraujo bei gyvybių aukas — gausiai tebededa. 
tėvynėje likusieji mūsų broliai ir sesės, gi mes, esantieji 
Idi.-vajame pasaulyje, lenkiame prieš juos gaivas ir tą jų 
įnašą privalome sustiprinti bent vieningu Lietuvos vada
vimo darbu ir gausia pinigine auka Tautos Fondui.

Vardan tos Lietuvos!
Vyriausias Lietuvos

Išlaisvinimo Komitetas

politikos sumetimais nepasa
ko savo nusistatymo, arba 
šio klausimo išsprendimą no 
ri palikti tolimesnei ateičiai.

Neigiamas prancūzų parla 
manto pasisakymas prieš Ple 
ven planą, Europos karinome 
nę bei Vokietijos apginklavi 
mą, gali įnešti laikino ne
sklandumo, bet lemiamos rei 
kšmės neturės. Europos ka
riuomenė bus organizuojama 
ir Vokjetija ginkluojama, nes 
priešingu atveju vakarų pa
šau! s būt pasmerktus žuvi
mui. To reikalauja nuosekli 
įvykių eiga

— Pasaulio spauda ir ži
nių agentūros skelbia žinias 
apie žydų persekiojimą ana 
pus geležinės uždangos. Pas
kutiniu metu daug žydų suim 
ta Čekoslovakijoj, Rumuni
joj.

Šiandien žydai rėkia. Bet 
ar j.e jau pamiršo, kad į Pa 
baltįjį įžygiavusią raudonąją 
armiją jie sutiko su gėlėmis 
ir dainomis, kai tuo metu vi 
sas kraštas skendo liūdesy ir 
ašarose.

— Žydai Palestinoje Kalė
dų metu sunaikino Ikri kai
mą, kuris buvo ’katalikų ap
gyventas.

— Amerikiečiai kandidatų 
i prezidentus ieško iš kariš
kių tarpo. Rimčiausia kandi
datūra yra generolo Eisenho 
verio, kurį palaiko didžiau
sias Amerikoj dienraštis «New 
York Times».

— Egiptas ir Anglija kilu
sius nesusipratimus stengiasi 
išrišti taikos keliu. Daugiau 
incidentų Egipte jau nesikar 
to ja.

— Būvės Kolumbijos res
publikos prezidentas Dr. Car 
los Lozano vasario 13 d, nu
sižudė palysdamas po trauki 
nio ratais. Nusižudymo prie
žastis - nervų pakrikimas.

— Kanada veda derybas 
dėl karo bazių, aerodromų, 
Prancūzijoje, Kanados ir Ame 
rikos kariuomenėms.

— Katyno žudynės, Smo
lensko miškuose, ’’kur komu
nistai nužudė 10 tūkstančių 
lenkų karininkų, vėl kelia
mos aikštėn. Amerikos parla 
mento tardymo komisija tuo 
reikalu apklausinėje puikiniu 
ką Vii et, kuris 1943 m. yra 
matęs nužudytų lavonus vie
tele ir nufotografavo. Jo pa
aiškinimu, šių žudynių vyk
dytojai yra rusai

— Šeštadieni, prancūzų par 
lamentas balsuos vyriausy
bės pasitikėjimo klausimą są 
ryšyje su užsienio poitika.

— Brazilijos vyriausybė 
neleido sušaukti komunistų 
ruošiamo kongreso už taiką.

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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Pasikalbėjimas su dail. Antanu Kairiu
Kol pasiekiau iš Vila Zeli- 

nos dail. Antano Kairio gy
venvietę São Paulo miesto 
centre, mine gerokai perlijo. 
Mat, kaip paprastai Brazilijo
je vasarą, «kuolais» lijo Ra
dau dailininko žmoną betai
kančią suknelę klijentei. Čia 
pat dirbo trys padėjėjos Po
nia Kairienė, kaip visuomet, 
pilna energijos, linksmai soti 
ko mane aprūpindama sau
sais batais ir pavaišindama 
karšta kava. Greit parėjo iš 
darbo ir pats dailininkas ir 
jų žavi devyniolikametė dūk 
relė, dirbanti raštinėje.

Dailininkas Antanas Kairys

Aš tuoj prie reikalo:
— Prašyčiau poną dailinin 

ką pasisakyti apie savo gy 
venimą, pradedant nuo gimi
mo dienos ligi dabartinio gy
venimo Brazilijoje?

— Gerai, bet tik trumpais 
bruožais, — sutiko p. Kairys. 
— Gimiau 1903 m. birželio 
26 d. Rokiškyje. Mano tėvas 
visą savo amžių tiesioginiai 
tarnavo Dievui, nes 49 metus 
išbuvo prie Rokiškio bažny
čios zakrastijonu. Pradžios 
mokyklą baigiau 1914 m. Ro 
kišky. Ten pat lankiau gimna 
ziją, bet nebaigiau Iš šeštos 
klasės 1922 m. įstojau j Pai
šybos Kursus, Kaune, kurie 
vėliau persiorganizavo į Me
no Mokyklą, ir ją baigiau 
1927 m. Buvau stipendiatas 
ir iš šalies uždirbdavau piešda 
mas. Baigęs Meno Mokyklą 
buvau begalinąs stipendiją gi 
lint: studijas Romoje, bet mi- 
nisterių kabineto krizė pasi
šalinus Voldemarui, visus ma 
no pianus suardė. Turėjau ei 
ti dirbti ministerijon braižyto 
ju. Šalia to dirbau meno sri
tyje. Iš žymesniu mano dar
bų galiu paminėti, Karo Mu
ziejaus užsakyta, paveikslą 
«Žvalgai bažnvčios bokšte", 
kuris kabo Vytauto Didžiojo 
muziejųie. Po to Krašto Ap
saugos Ministerija man užsa
kė Vytauto Didžioio portre
tą. Taipogi žemė<? lik'o minis 
terija man užsakė norą dide 
liu paveikslu, kuriu vienas 
«Žemės Ūkis Lietuvoj» tarp
tautinėj parodoj, Paryžiuje 
buvo premijuotas Grand Prix 
diplomu. Užsieniu Reikalu Mi 
nisterijai nupiešiau istorinį 
žemėlan'. kuris buvo išstaty
tas tarptautinėj narodoj. Čika 
goj. Kūrijai prašant, padariau 
Lietuvos žemėlani ru visom 
bažnyčiom Tas žemėlapis bu 
vo išstatytas tarptautinėj baž
nytinėj narodoj Vatikane, Ro 
moję. Vokiečiu okupacijos 
metu atsidūriau kaipo «sava 
noris» Vienoje. Austrijoje 
kur dirbau sunkų darbą karo 
pramonėje Be to, ir morališ
kai kentėjau, nes buvau at 
skirtas nuo šeimos, p taipogi 
dėl savo raštiško pasižadėji

mo, vokiečiams reikalaujant, 
nepiešti. Amerikonams užė
jus, pradėjau piešti gatvėje, 
Tai davė progos kiek uždirb 
ti. Mano klijientai buvo ame 
rikonai. Ir čia mane pastebė
jo vienas karininkas, liepda
mas sėstis jo džipan, paimti 
daiktus iš namų ir persikrau
styti pas juos į kareivines. Aš 
atsakiau, kad visa, ką turiu, 
yra su manim. Na, ir mano 
gyvenimas pakrypo geron 
pusėn. Gavau kariškus dra
bužius, visą išlaikymą, kamba 
rį ir dažų. Turėjau piešti ka
rių portretus. Nupiešiau virš

100 portretų, Su tuo ameriko 
nų karių daliniu bekeliauda
mas, atsidūriau Vokietijoje, 
kur, mano laimei, sus radau 
savo žmoną ir dukrelę. Apsi 
gyvenau Augsburgo DP sto
vykloje, iš kur greit įstojau 
dirbti amerikonų darbo sargy 
bos kuopon. Ten tarnavau ligi 
1949 m. pabaigos, t. y. ligi iŠ 
važiavimo Brazilijon. Čia p ra 
džia buvo labai sunki. Dabar 
gi šiaip taip verčiimės. nes 
dirbam visi’ Aš dirbu fabril-e, 
kaipo medžiagų projektų pie 
šėjas.

— Kas paskatino Tamstą 
siekti dailės meno?

— Pirmu akstinu buvo di
dingas grožis, nuo mažų die
nų stebimas, Rokiškio bizny 
čioj. Mano akys ryte rydavo 
tu >s šventųjų paveikslus bei 
statulas ir gotiškus vitražus. 
O paskui mane paveikė pai
šybos mokytojo dail. Vieno
žinskio paraginimas.

— Ar dalyvavotsu savo pa 
veikslais dailės parodose?

- O, taip, sietuvoje, kaipo 
dailininkų sąjungos narys, da 
lyvavau visose parodose. Čia 
São Paklyje. taip pat esu da 
lyvavęs dviejuose parodose. 
Ėsu São Paulo dailininkų są
jungos aktyvus narys. Dėka 
to, galiu dalyvauti be juri ko 
misijos visose parodose, o tai 
pogi galiu naudotis. ral a dien, 
nemokamai, prabangiai įreng 
ta studija su gyvais mode
liais.

— Ar daug paveikslų ma
not išstatyti šioje lietuvių dai 
lės parodoje?

— Tik 54 paveikslus. Ir tie 
patys veik visi yra nupiešti 
Vokietijoje, tarnaujant ame
rikonu sargybų kuopoj. Mano 
kūriniai liko Lietuvoj. įruoš
toj Panemunėj studijoj. Čia 
São Paulyje. neturiu sąlygų 
kurti. Tiesa, turiu pasakyti, 
kad čia teko nupiešti dekorą 
cijas, režisoriaus Alfonso Ži
bo pastatytiems veikalams 
«Sudrumsta Ramybe» ir «Ame 
rika Pirtyje».

— Kuri diena Tamstos gy
venime buvo laimingiausia?

Dailininkas žvilgterėjo į be 
sisukančią čiapat dukrelę ir. 

tėviškai nusišypsojęs, tarė:
— Tai yra ta diena, kada 

mano dukrelė ėjo prie pirmos 
Komunijos. Po to prasidėjo 
karas ir visos nelaimės.

— Ar labai laukiat paro
dos?

— Žinoma, labai laukiu. No 
riu pasirodyti su savo kūri
niais. Be to, tikiuos, kad dalį 
paveikslų galėsiu parduoti, 
ir tai sudarys man sąlygas 
dirbti dailės kūrybos srityje.

Padėkojusi p. Kairiui už su 
teiktas žinias apie save, jau

Lietuviai Lasauiyie...
- VLIKo 1952. 1. 31. rezo

liucija. Išklausęs posėdyje 
padarytų pareiškimų i r turė
damas galvoje reikalingumą 
suintensyvinti bei suderinti 
Lietuvos laisvinimo veiklą, 
VLIKas nutarė eiti prie gru
pių konsolidacijos VLIKe, su 
stiprinant VLIKo veiksmingu
mą, reprezentatyv u i ą ir dai - 
bingumą, pertvarkant Vykdo
mąją Tarybą ir siekiant visų 
aktualiųjų klausimų išsprendi 
mo.

— Sausio 30 - vasario 1 d. 
VLIKo posėdžiuose svarstyta 
sąmata, apyskaitos ir kt. Iš
klausyta pranešimų pie ben 
drą pasaulinę padėtį, LE Pat. 
Liet. Grupės pirmininko V. 
Sidzikausko pranešimo apie 
veiksnių veiklą Amerikoje, 
delegacijos iš Ėuiopos Sąjū
džio konferencijos Londone 
informacijos etc.

— Kaip gautieji iš dauge
lio vietų pranešimai rodo, šie 
met visur vasario 16 d. ruo
šiasi minėti v si lietuviai be 
pažiūrų ir įsitikinimų skirtu 
mo iškilmingai ir su atsidėji 
mu. Tam tikslui ruošiamos 
transliacijos per radio, pas
kaitos, pasirodymai su tauti
niais šokiais ir dainomis ir 
etc.

Vokietijoje per Laisvosios 
Europos radio M u enche n e va 
sario 16 d. proga bus duoti 
3 kalbomis (čekų, slovakų ir 
vengrų) pranešimai apie Lie 
tuvą, o paskiau bus duotas 
su atatinkamais paaiškinimais 
iš l'etuviškų plokštelių lietu
viškos dainos ir muzikos kon 
cert«s. Rytojaus dieną kon 
cert s bus dar pakartotas, 
kad visi norintieji galėtų jo 
išklausyti.

Taip pat padarytą žygių, 
jog ir American Forces Net
work (amerikiečių karinis 
siųstuvas, kuris transliuoja iš 
visos eilės vietų, kur tik Eu
ropoje stovi amerikiečiu ka
rių) duotų anglu kalba prane 
Šimą apie vasario 16 d. reik 
šmę su lietuviška muzika.

Kaip jau buvo minėta, iš 
vokiečių radijofonų ta dieną 
bus taip pat transliuojan a 
atitinkama programa. Vokie
čių vyriausybės informacijos 
ir spaudos tarnyba yra pa
reiškusi susidomėjimo Lietu
vos klausimu ir savo biulete
niuose vasario 16 d. pasiža
dėjo painformuoti apie " tos 
dienos reikšmę.

Minimoji įstaiga taip pat pa 
laiko su mūsų veiksniais nuo 
širdžius santykius.

— VLIKo ir VT narys prof. 
J. Kaminskas vasario mėn. 
grįžta atgal į Vokietiją toliau 
eiti senųjų pareigų. Ameriko 
je jis ypač rūpinosi laisvini
mo bare jėgų konsolidavimu 
ir p»ties darbo koordinavimo 
reikalais, taip pat laisvinimo 
akcijai lėšų organizavimu. Lie 
tuviai architektai ir inžinie
riai jį išsirinko savo garbės 
na riu.

— Iš JAV gautomis žinio
mis, EI. Ruzveltienė, kuri da

buvau bemaniusi keliauti na
mo, kai jis tarė:

— Mums pakeliui. Turiu 
keliauti į Moką pas meninin
kų klubo pirmininką p K. Am 
brozevičių į posėdį

Reikia tikėtis, kad busimąją 
lietuviu da'lės bei. liaudies 
meno parodą lietuvių visuo
menė pagerbs kuo skaitlin
giausiu jon atsilankymu ir 
lietuvių butų sienas papuoš 
tautiečių dailininkų paveiks
lai.

Koresp.

ly vau j a Jung t inėse Tautose 
kaip JAV delegacijos narė, 
po šios sesijos iš politinės ir 
viešosios veiklos numato vi
sai pasitraukti.

— Kaip pranešama iš Ame 
rikos, nesenai Vaš n .tone 
Al,To vykdomąjį komitetą pri 
ėmė vienas iš Amerikos už
sienių reikalų viceministerių. 
Audienciją dauginusia paruoš 
ta M. Kižytės pažinčių su au 
kštais Amerikos pareigūnais 
ir kongreso nariais dėka. Pu
sę valandos trūkęs Lieiuvos 
laisvinimo reikalais pasikalbę 
jimas praėjo ypač draugiška 
nuotaika.

ALTo vadovybė to žygio a 
siektais rezi Itatais laoai pa
tenkinta ir jam skiria didelę 
svarbą. Tatai, netenka abejo
ti, susilauks taip pat dėkingo 
atgarsio tiek pačiame krašte, 
tiek lietuvių visuomenėje už
sienyje

Vajaus reikalu ALTas išlei 
do į Amerikos I etinius atsi
šaukimą ir pridėjo lėšų lai- 
s\inimo daibui telkimo akci 
ją. Rūpinamasi, kad numaty
tos. os kvotos būtų 100% iš
pildytos.

— Amerikiečių žurnalistas 
L. Schweilzeris iš pasikalbė
jimo su VLIKo pirminjnku M. 
Krupavičium pa skelbė spau
dos agentūros Int News Sei- 
vice laikraščiuose 700 žodžių 
pirmąjį straipsni apie Lietu
vos laisvinimo darbus. Tame 
straipsnyje plačiau paliestos 
deportacijos iš Lietuvos, at
kreipiant dėmesį, kad į Sibi
rą yra išvežta visa eilė JAV 
piliečių (p. Čarneckienė ir 
kt).

—- Partizanų karininko Dau 
manto j arašyti «Partizanai 
už geležinės uždangos» jau 
išversti į prancūzų kalbą ir 
bus veikiai pradėti spausdin
ti. Jau taip pat pradedami 
versti ir į vokiečių kalbą Ro
mano «Kryžiai», vokiečiu kai 
ba vertimas pasirodys apie 
kovo mėnesį. ;

— Prie spausdintos anglų 
kalba informacijos apie Lie
tuvą daug prisideda ALTo 
leidžiamas «Lithuanian Biule 
tin» Nebent norėtųsi, kad jis 
juo dažniau rodytųsi.

Paskutinis numeris turi daug 
vertingos medžiagos. Pirmoj 
vietoj įdėti E. J. Ha r rišo n o 
buvusio britų vicekonsulo Kau 
ne ir ELTOS korespondento 
Londone, samprotavimai apie 
dabartinę Lietuvos situaciją 
ir smarkūs priekaištai, kad 
ypač britai tiek maža padė
jo šiai, anot jo žodžių «mano 
paties matytą tiesiog nuostv- 
bią pažangą visose gyveni
mo srityse padariusiai dainų 
ir pasakų tautai». Jis sakosi 
tiesiog jaučias gėdą ypač dėl 
britu pripažinimo de facto 
Lietuvos okupacijos, kuriam 
nesunku ateity virsti ir de ju 
re pripažinimu. "Todėl, pasisa. 
kydamas prieš tokią Lietuvai 
skriaudą, su malonumu ėmė
si versti į anglu kalbą parti
zanų karininko Daumanto par 

tizanus, kurių leidiny duoda 
visą ištrauką pokalbio apie 
atominę bombą, taip pat per 
žiūrėjo K. Palėkio «Genoci
do» angliškąjį leidimą.

Toliau smulkiai į prašoma, 
kaip ALTu pastangomis buvo 
išimtas iš UNO darbotvarkės 
Lietuvos pogrindžiui pragai
štingus tarptautinio baudžia
mojo kodekso pakeitimo pro 
jektas, duotas genocido reika 
Iii D. Achesonui įteikto ben
dro, memorandumo tekstas ir 
smulki įvairiu Lietuvos gyve 
nimo charakteristika, sudary 
ta iš ten ištrūkusių žmonių 
pasakojimų, kitais keliais gau 
namų žinių ir komunistinės 
spaudos atsiliepimų. Juose 
yra apsčiai dar niekur ne
skelbtu duomenų, kuriais ga
lės pasinaudoti ir svetimieji. 
Tokie lediniai turėtų būti 
ypač p'iič ai paskleisti tarp 
įtakingų amerikiečių ir an
gliškai kalbančios visuome
nės

SIŪLO ROOSEVLLT1ENEI 
PAČIAI IŠGYVENU BOLŠE

VIK INE PRIEVARTĄ

Kaip amerikiečių spauda 
praneša, sugrįžusi į Ameriką 
E Rooseveltienė, New Yorko 
aerodrome žurnalistų paklau 
si a. ar JAV delegacija mano 
d-ryti kokių nors žygių dėl 
sovietų vykdomo pavergtuo
se europiniuose kraštuose gi 
nocido, atsakė, jog bet koKs 
žygis būtų bevertis, nes ne
są jrodynų. kad sovietai 
yra tikrai p darę jiems inkri 
minuojamus nusikaltimus.

Dėl tokio ms atsakym \ at 
spausto dit žiojoj Amer ikos 
spaudoj, nustebo ne vienas 
net ir iš pačių amerikiečių 
laikraštininkų, o tremtinių ir 
mažumų spaudoj pasipylė dėl 
to griežčiausių protestų, įro
dinėjančių, jog ir Višinskis 
negalėjęs geriau atsakyti.

Ėgzilinių veiksnių politikai- 
drauge reiškia nustebima, kaip 
ji iš viso gab ne tik taip kai 
bėti, bet ir būti Amerikos de 
legacijoje, kada cho pačiu 
meni milijonai ištremtųjų ken 
čia ir žūsta priverčiamųjų 
darbų stovyklose Sovietu Ru 
sijoje, taip pat nuolatos eina 
nauji transportai j Sibirą.

Ne vienas pastebi, kad to
kiems kalbėtojams kaip Ro- 
osevėicienė, pirma reiktų pa
tiems išgyventi visą Sovietų 
siaubą ir prievartavimus, o 
paskui tepamėgintų taip kal
bėti.

Nuo kitų bendrų žygių tuo 
reikalu neatsilieka ir mūsų 
tautiečiai. Jau VLIKo vado
vybės paskelbtas Paryžiuj at 
sišaukimas sukėlė platų at
garsį, o tokie pareiškimai, 
kaip minimasis Ronsveltienės 
visų akciją turi dar daugiau 
padid’mi.

ALT tuo re kalu paruošė 
memorandumą, reikalingu žy 
gių imasi ir La’svosios Euro
pos patariamoji lietuvių gru
pė. Yra šiuo metu renkami 
reikalingi efektyvūs įrodymai 
akivaizdžiai paneigiantieji pa 
našius pareiškimus, kurie vi
siems tremtiniams juo skau- 
desni, jei yra pareikšti tokio 
žmoga us.

Ypač smarkiai ją puola bal 
tų ir ukrainiečių spauda.

Žinias apie vykdamas de
portacijas skelbia net toli
miausiu kraštų laikraščiai, 
pav. Naujosios Zelandijos 
«The Press» atspausdino iš 
Washingtono gautą pranešimą 
apie ištremtus 8 milijonus eu 
ropiečių. deja, tik viena Ro- 
osvellienė to nemato, nors, 
anot laikraščio, tatai tvirtina 
net pats buv. Amerikos pasek 
retorius J. Grew.

Bot jau ateiną mus džiugi
nančios žinioR. kad F1 Roos- 
veltienė pasitrauks iš politi
nės ir viešosios veiklos, tuoj 
po šios sesijos.
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Ví»

Erelių Viešnagė
Vasario mên. 8, 9 ir 10 die 

uomis Rio de J tneire vi^šė-. 
jo S&o Paulo L. K. Bendruo
menės* Choras (per 40 asm.) 
tautinių šokių ir «kaimo mu 
zikantų» būrelis ir dar per 100 
šio meno ansamblio palydo
vų - tautiečių. Choras atvyko 
dviem dideliais autobusais, 
kiti - nuosavais automobi
liais, o pora - net lėktuvu, 
spec, koncertui. Tokio dide
lio masto paulistų iškila į 
de Janeiro yra pirmoji, todėl 
nors tikraisiais svečių šeimi 
ninkais buvo sostinės L. K. 
Bendruomenės vadovybė kun. 
J. Janilionis bei p. Jonas Ada 
mavičius, tačiau visi lietuviai 
be tikybos ir partijos pažiū
rų skirtumo, su dideliu nuo
širdumu mielus svečius suti
ko. Todėl, tat, didžiulė U.N.E, 
salė koncerto (Festival Litu- 
ano) metu buvo perpildyta. 
NoTš veik pusė klausytojų bu 
vo svetimtaučiai: brazilai, če 
kai, estai, latviai, prancūzai 
suomiai etc. tačiau visur vy
ravo lietuviška nuotaika. Jau 
vien salės papuošimas, o ypač 
priešcenis. kur kabojo didžiu 
lė tautinė vėliava ir Vilniaus, 
Kauno bei Klaipėdos miestų 
ženklai bei kanklės (inž Ab- 
raičio darbas) - sujungė įvai
riatautę auditoriją vienon šei 
mon.

Skirtą valandą salės gale 
São Paulo B-nės Choras, kar 
štais plojimais sutiktas, išsi
rikiavo ir p. Boguslauskas ta 
rė žodį, paaiškindamas, kad 

DĖMESIO! DĖMESIO!
Prieinama kaina, geromis sąlygomis 

PARDUODAMA modeniškai įrengta

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

Produto da COMPANHIA PROGPÇSSO NACIONAL - Rua Jo«ú Paulino, 717 - Fone 51-7277 - São Paulo

choro viešnagės tikslas «per 
tautinę dainą prisiminti Lie
tuvą ir prisidėti prie jos iš
vadavimo». Suskamba «Malda 
už Tėvynę» (Dambrausko) 
graudžiai, prasmingai ir ga 
liūgai. «Kur bėga Šešupė» 
perkelia klausytojus į paverg 
tą tėvynę. Po šios dainos iš
eina solistas Ambrozevičius 
ir taria sveikinimo žodį São 
Paulo lietuvių visuomenės 
vardu Lietuvos atstovui mi- 
nisteriui Meieriui ir įteikia 
jam puošnų São Paulo Lietu
vių Menininkų Klubo adresą 
Dr. Meierio pakėlimo Įgalio
tu Ministeriu proga. Choras, 
visai publikai sustojus, galin 
gai sudainuoja Ilgiausių Me
tų!... Pakelta nuotaika progra 
ma vyksta toliau ir skamba 
svajinga «Miškų gėlė» (Šve 
do), labai senoviška šienpio- 
vių «Valiok, dalgeli», bei 
«Anoj pusėj ežero» - nepap
rastai techniškai sunki ir įvai 
ri. Tačiau ji, kaip ir visos ki 
tos choro lengvai nugalimos 
su dideliu įsijautimu ir subte 
lumu. Plojimų audroje baigia 
ma pirmoji dalis. Dabar jau 
visi yra įsitikinę, kad choras 
nors ne iš profesonalų, tačiau 
yra didelė sąmoningą meniš 
ka jėga, kurios dalyviai ne 
tik žino, kas yra dainavimo 
technika, bet dar daugiau - į 
technikini laimėjimą įdeda da 
lį savo lietuviškos sielos. - to 
dėl tad jų menas taip veikė 
klausytojus Technika, neabe 
jotinai, yra maestro Ambro- 

zaičio - choro 'dirigento - nuo 
pelnus, visa kita - lietuviškos 
prigimties bei idealizmo ir pa 
sišventimo bruožas.

Po trumpos pertraukos so
listas K. Ambrozevičius labai 
įsijautęs padainuoja Iris dai
nas: «Palaukė.!» (Stankūno), 
«Dūdele» (Šimkaus) ir «Sta 
sys» (Vanagaičio). Visos šios 
meilės dainos atatinkamai in 
terpretuojamos, pasiekia klau 
sytojų-širdis, ypač «Stasys*, 
kurio graudžią meilės istori
ją, tur būt nevianas klausyto 
jas yra asmeniškai išgyvenęs.

Solisto balsas - švelnus bei 
vietomis galingas tenoras, pa 
gauna klausytojus už širdies, 
todėl bisui solistas dar padai
nuoja «Kur bakūžė samano
ta», - lengvai banguodamas 
tarp pianissimo ir fortissimo. 
Reikia stebėtis Ambrozevi- 
čiaus ne tik plačia balso ska 
la, bet ir menišku 'įsijautimu 
į kurinio atlikimą. Visa tai 
dar labiau sukelia solistui pa 
garbos, turint galvoje, kad 
jis. kaip ir visi šios meno 
šventės dalyviai, yra mėgėjas.

Trečioje programos dalyje 
choras iš karto pavergia §vi 
sus labai senoviška žemaičių 
daina «Pempei» tarmiškai. 
Klausytojai priverčia ja pa
kartoti. «Stikliukélis» taip pat 
turi didžiausio pasisekimo... 
bei energingi du maršai, ku
rių tarpe ypatingai išsiskiria 
«Jūreivių» (Paulausko). Jei 
liaudies dainose choras rodo 
tikrą tautinę išraišką -ir nuo
taiką tas nėra nuostabu, tu
rint galvoje jo lietuvišką su
dėtį bei idealizmą, tačiau ope 
ru fragmentuose: «Cavalería 
Riisticana» (Mascagni) bei Fan 
sto op. Dunojaus valse, kur 
tempas yra painus ir labai 
įvairus, suderintas su solo par 
tijomis (Ambrozevičius) bei 
piano (jei tą «grabą» galima 
vadinti pianu) - p. Rita S pro 
gis, - įtarpais, - pasiekti to
kios tikros išraiškos bei di
namikos yra tikrai didelio 
darbo ir muzikinės kultūros 

laimėjimas. Tai liečia ir Strau 
so valsą - Žydrusis Dunojus.

Šie operų fragmentai ne vie 
ną klausytoją tikrai nustebino 
savo brandumu ir priminė Kati 
no Valstybinę operą. Niekas 
dabar neabejoja, kad S. Paulo 
L. K Bendruomenės choras 
tikrai įvykdys savo svajonę, 
pastatydamas visą opera. Tai 
būtų jau tarptautinio masto lai 
mėjimas šiame krašte ir mes 
iš visos- širdies linkime, kad 
tai įvyktų artimiausiu laiku.

Suglaudus šias padrikas min 
tis prašosi išvada: Choras yra 
stiprus, vienalytis junginys, 
jaunas, elegantiškas pažiūrėti 
(ypač mergelės, kurios atro
dė, kaip tikros lelijėlės) ir 
skambus bei aukštą! meniškas 
ir drausmingas. Choro tarena, 
ypač tai svarbu pabrėžti, ži
nant, kad didžioji jo dalyvių 
dalis yra gimusi Brazilijoje, 
- puiki, įsijautimas į pildomo 
jo kurinio dvasią be priekaiš 
tų - visa tai verčia mus pa
garbiai nulenkti galvą prieš 
šį jauną kolektyvą, savo pa
sišventimu bei menu keliantį 
visuomenę į idealo ankštybes 
į grožio pasaulį. įprasminda
ma žmonių kasdienę kovą dėl 
būties, amžino meno šypsena.

Po dainų p Jadvygos Am- 
brozaitienės vadovaujama tau 
tinių šokėjų grupė pašoko Ku 
bilą, Kenurinę, Lenciūgėlį bei 
Kalvelį. Šie senoviški liaudies 
šokiai, kurti gamtoje, pamiš
kėj, - atlikti salėj, be dekorą 
ei jų ir prožektorių (nes sce
nos nebuvo) yra labai sunku 
Tačiau jie nepaprastai visiems 
patiko, ypač Lenciūgėlis, ku
ris yra tikra pantomima, la
ba’ ryškai p. J Valavičiaus 
ir jo keturių draugių atlikta. 
Turint galvoje, kad šokėjai 
yra ir choro dalyviai - jiems 
teko sunkus uždavinys dvigu 
bai pavargti, tačiau pelnytai 
laimėjo plojimus už tokį vy
kusį senovės vaizdo atkūrimą 
ir tautiškuose drabužiuose bu 
vo justi etnografinė tikrovė 
ir šokėjų mostuose bei dina
mikoje tautinis būdas bei dva 
šia. Vadovė p. Ambrozaitienė 
gavo rožių puokštę.

Programai pasibaigus žodį 
tarė kuą. Janilionis padėko
damas S: Paulo L. K. Bend
ruomenės pirm. kun. Pijui Ra 
gažinskui, choro pirm. Kaziui 
Ausenkai. dirigentui maestro 

Ambrozaičiui, solistui K. Am 
brozevičiui bei visiems susi
rinkusiems. Savo kalboje jis 
reiškė padėką ir Brazilijos 
vyriausybei bei tautai, kurios 
svetingoje žemėje lietuviai 
gali jaustis laisvai ir saugiai, 
Išvardinti asmenys buvo pa
lydėti plojimais ir ypač stip
riai klausytojai reagavo pami 
nėjus prezidento Getulio Var 
gas vardą. Po to, «kaimo or
kestrui» grojant vyko šokiai 
ligi pat ryto. Veikė turtingas 
bufetas. Loterijos bilietai visi 
buvo išgrobstyti. Rengėjai ne 
migę keletą naktų, žodžių - 
tikrovė, kuri neišvengiama.

Kitą dieną (sekmpdienį, va 
sario 10 d.) Vincento a Pau
lo bažnyčioje kun. P. Raga- 
žinskas atlaikė mišias tfr pa
sakė prasmingą pamokslą.Pau 
listų choras giedojo keturiais 
baisais Arenso mišias, o so
listas Ambrozevičius nepap
rastu stiprumu ir įsijautimu 
giedojo Stradelli kompozici
joje «Viešpatie».tTokių pamal ’ 
dų Rio lietuviai jau senai nė 
ra turėję. Pamaldose dalyva
vo ir min. Dr. Meieris.

Po bažnyčios iškilmių pan
ūstai grįžo į Rio Bendr. ūus 
tinę, kur buvo atsisveikinimo 
užkandžiai. Skambėjo dainos 
o paskui buvo ir pašokta, kas 
įrodė, kad šimtus kilometrų 
nugalėti jaunimui nieko ne
reiškia, nes niekas, atrodo 
nesijautė pavargęs. Vakare 
didžiulės Rio lietuvių palyde 
tas choras ir paulista i išva
žiavo. palikdami mūsų širdy
je, mintyje ir kalboje. Šitos 
paulistų viešnagės mes ilgai 
neužmiršim. Lauksime ir ki
tais metais mielų brolių kul
tūrininkų. Ačiū už suteiktus 
šventiškus išgyvenimus ir už 
atgaivintą viltį. Jūsų atvyki
mas ir. triumfas Rio de Janei 
re ryškiai parodo, ką gali nu 
veikti lietuviai vienybėje ir 
pasiryžę. Garbė tad jums, da 
vusiems mums neužmirštamų 
valandų ir dvasios peno, ir 
garbė rengėjams bei taikiniu 
karos.- savo pasiaukojimu at- 
llkusiems tai, kas atrooė ne
įvykdoma.

Petras Babickas

Jprindys & Čia
SIŪLO

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS.
balso grynumas, skambumas

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

Parduodama patogiomis- sąlygomis ir išsimokėjimui

TECELAGEM DE LlNHO E ALGODÃO "BALTICA”
TERESE VICIUS & BALOG LT D A.

1 Gamina staltieses lino Belga įvairaūs didžio, medžiaga
Į vyriškiems ir moteriškiems kostiumams. Lovatieses med 

vilnės ir šilko (Raion). Priima užsakymus. Parduodama 
vietoje fabriko kaina, lietuviams didelė nuolaida.

São Caetano do Sul — Travessa São Francisco, 202 
São Paulo f

i
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REIKIA BALDŲ? KREIPKIS Į TAUTIEČIO
J. L. Galinskas Ltda.

BALDŲ SANDELĮ.
A V. DR. GIACA.GLINI, 71-C — V. ALPINA.
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Galima gauti pačių naujausių ir Įvairiausių rūšių

o o
O Ç,

prekių. Čia gali pirkti batų, skry 
bėlių, elektros'gaminių. Didelis 
pasirinkrinkimas radijo aparatų, 
radijo vitrolų. Taip pat turi ir 
naujausių plokštelių. Čia yra

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

taisymo ir reformavimo darbus 
Prie pat autobuso Nr. 93 

sustojimo vietos
PRAÇA SÃO JOSÉ, 1 — S. PAULO V. ZELINA
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MEKANIKOS 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 VARNAVSKAS & FIIHOS
Telefonas (recados) 3-0710

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

anos

RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 275 — 7 AND. — SALA 73
• TEL. 34-7432 — SÃO PAULO • |
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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 S

I IMPORTAÇÃO - EXPORTAÇÃO

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

Em Minas Gerais:

Peres & Ca. Ltda. — Leopoldina — R. Providencia, 71
Jother Peres de Resende — São Pedro dos Ferros
Amadeu Cesar Machado — Nanuque, Minas
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APRENGIA VYRUS NUO GALVOS IKI KOJŲ
— . i ■

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

Viskas geriausios rūšies, patvaru, gražu ir pigu.

1$ FABRIKO TIESIAI VARTOTOJUI.

INDUJTRIA-E COA4EKCIO DÉ, 
CAI.ÇADOJ Ãi AT E ILION U im.

FABRIKAS IR RAŠTINĖ:
Rua Javaės 719

\ v São Paulo

KRAUTUVES:
’•‘-Rua São Caetano, 526

Rua São Caetano, 510
Fone 35-32SO

WWWWUIIi1lii|liyil<lll!||ll|lil||li||li||iq|ii||iwi||li||li|ili||ii||li||il||ii||li||llI|il||il||l<IIHIiii||iiilii||i'!iiiliii|iill|iiuii||ii||!iilli!lilillill!i||i:||ii||:i||ii||ii||iiUlllllllHI||li||ilI|it|i:i|^

VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS

L I N D O Y A

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.
GAMINIŲ PLATINTOJAI

I1RMÃCJ CAIPKIÉKI LTDA.

Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, kurio 
puiki] 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 SÃO PAULO
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pusi. 5 MŪSŲ LIETUVA 1052 m. vasario 16 d.
Magdalena Vinkšaaitienė

BERŽŲ ILGESYS

Iškeliavau į tolimas šalis, 
Supaus ant vandenynu plačių, 
O tas tėviškės ilgesys 
Vis grūzdo manyje — jaučiu.

O beržai... Žali, žali berželiai, 
Su raiba gegute šokose!
Įaugo j gyvenimo kelią — 
Atminimuos jie ir sapnuose.

Kai motutei naktim akys merkės, 
Tai lopšinę ošė man beržai...
Pareini iš kur — šakomis lenkės -- 
Tartum džiaugės, kad vėl sugrįžai.

Išėjau. Ir negaliu sugrįžti:
Tiek daug klampynių ant to kelio!... 
Nešuos tik ilgesį nemirštantį 
Beržų, kur rymo prie upelio. - -

Ak, veltui klaidžioja mano akys — 
Neužmatau čia niekur beržų.
Tiktai palmės suplyšusiais lapais 
Stebi mane žvilgsniu išdidžiu.

O palmės tos tokios išlepintos, 
Nevarvina, kaip beržai, sulos. 
Jas tropikų saule nukepintos, 
Aš — dukra šiaurės tolimos.

Ir naktim, sapnuos, matau aš... beržus! 
Baisioj kančioj ašaros varva - - 
Rudens vėtros rankas jųjų laužo, 
Jie... meldžias suklaupę į purvą.

Ir nuolatos man beržai vaidenas 
Draskomi, keačianiys, sulinkę...
Ir vis tas atsiskyrimas menas: 
Aš — nulaužta beržo šaka! - - -

Bet... ateis pavasaris beržynan! 
Sielvartai su upėm nutekės!
Išdžius lūgai ir visos klampynės 
Vėliai beržų sula varvės!

Ir pakvipo žali, žali berželiai! 
Vėl šakose gegutė kvatos! 
Tada rasiu ir aš į ten kelią - 
Atsigerti pavargus sulos-----

São Paulo, 19ol m.

Bernardas Brazdžionis

AŠ ČIA — GYVA

Ieškojau tėviškės tamsioj naktyj, it kapas:
— Kur tu, tėvyne, kur tu. Lietuva?
Ar plaka dar skausme širdis sukepus.^ 
Ar tu gyva, ar negyva?

Iškėliau, šaukdamas, rankas į dangų juodą
— Kur tu. tėvyne, kur tu, Lietuva?
Ir kai parpuoliau, bėgdamas per gruodą 
Atsakė man: — Aš čia - gyva.

Aš čia - gyva, — po kojų tarė žemė. 
Aš čia - gyva, súnau, ar nematai? 
Aš čia - gyva, — palinkę ir sutemę 
Atsiliepe dangaus skliautai.

Aš čia - gyva. — Dubysa subangavo.
Aš čia " gyva, — jai pritarė krantuos, 
Aš čta - gyva, — kaip aidas sudejavo 
Daina paguojose aukštuos.

Ėjau klupau iš pirkios į pirkelę,
— Kur tu, tėvyne, kur tu, Lietuva?
Tik balsas tas man rodė tamsų kelią: 
Aš čia - gyva, aš čia - gyva.

Kaip skausmo ašaros, mirgėjo žiburėliai...
— Ar tu tenai, ar tu ten, Lietuva?
Ir iš tamsos, ir iš nakties, ir iš šešėlių 
Atsiliepė: — Aš čia - gyva

Bernardas Brazdžionis

Tolimas Kaimas
Ne pasakų tolimas kaimas 
Paskendo migloj pamažu — 
Tėviškės liūdnas atšlaimas... 
O buvo ten, buvo gražu!

Klegėjo pavasario gandras, 
Ant musų kaštano aukštai. 
Žydėjo kaimynų levandros 
Ir kvapūs alyvų žiedai.

! Ak, spaudžia krutinę ir plėšo, 
Tos lankos, ta žemės daina — 
O gai jau, o gal negalėsiu 
Sugrįžti! —

Kaip vasaros saulė — 
Sugrįžt ■ -
Kaip sugrįžta diena...

O gal tie pagojai žalieji 
Jau niekad manes nesulauks. 
Kur buinús tilvikai suėję 
Per vasarą klykaus ir šauks...

Gal ežero gimto Širvenos 
Pakrančių balti ajarai 
Šlamės per visas mienesienas: 
Ne viskas, ne viskas gerai...

Ne pasakų tolimas kaimas 
Paskendo migloj pamažu — 
Tėviškės liūdnas atšlaimas... 
O buvo ten, taip gražu!

Bernardas Brazdžionis

MANO PROTĖVIŲ ŽEMĖ

Tu viena mano laimės ir džiaugsmo sapnuos, 
Tu viena mano kryžkelių vingiuos liūdnuos, 
Tu viena mano saulė rytojaus dienos, 

Mano protėvių žemė.

Atsiminimuose lankos ramunių baltų, 
Senos pilys prie Nemano seno krantų, 
Baltija — ir aukštaičių pagojai — tai tu, 

Mano protėvių žemė.

Ir bitelių dūzgimas baltam avily’
Ir piliakalnių, alkų ramybė tyli,
Ir žiema, kaip mirties baltas takas, gili 

Mano protėvių žemėj.

Nenumirs po piktojo gruodo ledais, 
Nesukniubs po sielvarto upės krantais, 
Puoškis, puoškis pavasario jauno žiedais, 

Lietuva, mano protėvių žeme!

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

(Tąsa iš praeito Nr.)

— Nusiramink, tėvuli . Mes tavęs ir ten ne- 
apleisime. Viskas Dievo valioj. Juk tu pats taip 
mus mokei...

Duryse pasirodė Paliepis, milicininko pakvies
tas. Klaikus vaizdas, pirmą sykį gyvenime mato
mas, pritrenkė jį ir supareližavo ant slenksčio. 
Jis neteko nei žodžįų, nei judesių. Už stalo vyres
nysis, pasieniais ir prie durų automatiški, besie
liai, mongoliškais veidais sargybiniai. Viskas iš
draskyta, sujaukta. Nam škiai, kaip kapinėse, bum- 
siant žemei ant mylimo ir brangaus žmogaus ka
po Moterys kukčiojo. Nenuvaldomos ašaros sū
riai griaužė jų veidą ir rankas.

Šinkūnienė, išvydusi Paliepį, skenduolės vil
tim įsikibo į jį ir maldavo.

— Buk geras, kaimynėli... Nors tu neapleisk 
musų...

Mitiuginas oficialiai paklausė ir užrašė:
«Paliepis Ignas, Petro sūnus. 52 metų, to pat 

bažnytkaimio ūkininkas, pasižada globoti išvežtos 
Š.nkūnų šeimos namas, ūkį ir elgtis pagal visus 
Volkomo nurodymus».

— Dabar pasirašyk, — parodo pirštu specia
liam blanke.

— O tu, Šinkūnai, parašyk jam [atskirą įga
liojimą, kad jis visai teisėtai yra globėjas.

— Gal, pone vykdytojau, ir parašytumėt. Juk 
geriau išmanai, kaip čia reikia. Savo gera valia 
aš niekam nepavedu irneduodu! — ryžtingai skam
bėjo Šinkūno žodžiai.

Ir šį kartą Mitiugin’as nusileido. Jis rengėsi 
paskutiniojo akto įžangai - šeimos galvos atskyri
mui nuo kitų šeimos narių.

Visa ši operacija turėjo būti sumaniai ir la
bai apgaulingai pravesta, kad nebūtų bent kiek 
aiškiau suprasta ir kad nekiltų didelis triukšmas, 
pagaliau net susirėmimas. Šitokie nurodymai bu
vo gauti sulig išvežimo instrukcija. Todėl Mitiu
ginas visai ramiai, tarytum draugiškai įspėjo:

— Patarčiau vyrams sava daiktus krautis į 

atskiras dėžes ar ryšulius, nes stotyje, prieš so
dinant į vagonus, bus padarytas sanitarinis patik- 
rimmas. Vienur tikrins vyrus, kitur moteris ir 
vaikus. Gali būti, kad iš pradinės stoties ir į va
gonus bus sodinama skyrium, bet tai nereiškia, 
kad vėliau nesuseisit į vieną vietą.

Kad to niekad nebus, jis puikiausiai žinujo, 
nes juodu ant balto buvo surašyta ir aukščiausio
jo komisaro pasirašyta Nukrypimai nuo plano 
galimi kur nors kitur, bet tik ne pasmerktųjų at
žvilgiu. Del išvežamųjų aiškiai buvo pasakyta: «di 
dėlė dalis šeimos galvų turi būti areštuota ir už
daryta į specialias stovyklas, c jų šeimos vyksta 
apsigyventi į specialiai numatytas tolimas sritis». 
Bet ^Mitiugin’as melavo lygiai taip pat įtikinamai, 
kaip gryniausią teisybę sakydamas.

Tą pat valandėlę prisistatė jam Lupeika:
—- Viskas sutvarkyta!
— Gerai... Aš jau beveik laukiau.
Mitiugin’ui su savo darbuotojais išėjus, Šin

kūnų namuose, be jų pačių, likosi dar keli sargy
biniai ir Paliepis, kuriam leista buvo išklausyti 
ūkininko pageidavimų ir nurodymų.

Šinkūnas šiek ttiek buvo atlyžęs. Jis nuošir
džiai tarėsi su kaimynu, kaip ir kas reikėtų pa
daryti, kad sveikiau ir naudingiau būtų jo ūkiui. 
Šinkūnienė rūpinosi maistu kelionei. Dukterys tu
rėjo parinkti ir sutvarkyti kitus daiktus.

— Matai, Ignai, — samprotavo ir dėstė Šin
kūnas: — teks nusamdyti nuolatinius darbininkus, 
o darbymečiu - padienius. Už dabartinius pinigus 
gerų darbininkų negi gausi, o antra vertus, iš kur 
tų pinigų sudarysi, kai taip mizernai mokama už 
valdžiai statomus gyvulius, grūdus ir visa kita... 
Teks verstis ir suktis to pat ūkio dalykais. Na, 
juk ir Algirdas patars. Aš tikras, kad jis retkar
čiais čia pasirodys, jei, neduok Dieve, įkliūtų...

— Et, Jonai, — beviltiškai numojo ranka Pa
liepis: — tu kalbi ir rūpinies, tarytum atsarginių 
pakartojimui išvykdamas.

— Na, o tu kaip galvoji? — su dideliu susi
domėjimu pasižiūrėjo į kaimyną.

— Mano išmanymu, visa tai komedijos - ir 
ta globa ir tie įgaliojimai...

— Na kodėl?
— Ryt tas pats ir man gali atsitikti.
— Nebijok, visų neišveš!
— Tai ne paguoda. Tegu ir neišveš, bet nei 

man nei tau savo ūkiais tikrai nebeteks rūpintis. 
Juk šitaip negi paliktų, jei kitaip nebūtų jų su
galvota.

— Na o judvi ko čia dabar draskotės ir 
žliumbiat! — sudraudė Šinkūnas savo dukteris: — 
Ašaros ir bergždžias savęs kankinimas - kvailiau
si dalykai. Daugiau skriaudos negu naudos.

— Kad, tėveli, viskas taip miela ir visko taip 
gaila... — lyg maldaudama, lyg pasiguosdama at
siliepė Danutė.

— Bent jau tu susilaikytum: esi. mokytesnė, 
tad turėtum ir protingesnė būti. Dėk, kas reika
lingiausia. ir viskas.

— Ne tai... Nesupratai, tėveli. Aš ne apie 
daiktus galvoju. Tuščia jų: nebus šitų, bus kiti. 
Bet, kad siela draskoma, kad jos visos pasiimti 
negalima... Lieka laukai, miškas, žmonės, dangus. 
Kiek čia visur gyvenimo, džiaugsmo ir didelių 
vilčių. O ten... baisu, baisu, tėveli... baisu!...

Danutė suklyko ir susmuko ant krovinių sta
tinės, abiem rankom susėmusi galvą. Tėvas švel
niai apglobė ir jautriai glostė.

— Nusiramink, vaikelį, ir turėk vilties. Be 
jos nė vienos dienos negyventumėm ir nebūtume 
to viso turėję, ką dabar prarandam. Su viltim ir 
darbu vai susigrąžinsim. Ne pirmiena mums į Si
birą keliauti ir nenaujiena iš ten sugrįžti. Keliai 
praminti...

Danutė staiga pašoko, išsitiesė visu ūgiu ir 
beveik isteriškai ėmė šaukti:

— Taip! Jie ėjo, bet žinojo ir už ką. O mes 
- tu, mama, aš, Rozalija ir kiti - už ką einam? 
Už ką dabar visi eina?! — jos kumščiai ir balsas 
šiupulingai drebėjo.

Tėvas valandėlę pagalvojo, atsiduso ir ra
miai pasakė:

— Nagi už tą patį, vaikeli... Tik už tą patį... 
Kad lietuviai, kad myli savo tėvų žemę, kad nori 
savaibingi ir laisvi gyventi...

PABAIGA

5



Pusi. 6 MŪSŲ LIETUVA

QDAZILI3O
DĖKOJAME VISIEMS RIO 

LIETUVIAMS!

Bendruomenės Choras ir vi 
s.' ekskuisijos dalyviai yra su 
žavėti Rio lietuvių vaišingu
mu ir gražiu priėmimu. Ypa
tingai esame dėkingi Didž. 
gerb. kun. Janilioniui, Ben
druomenės pirm. J. Adamavi- 
čiui ir p. P. Babickui už pui
kų vadovavimą ekskursijai. 
Bendruomenės Choras dėko
ja ministeriui dr. F. Meieriui 
už dovanėles, dėkoja taip pat 
visiems koncerto klausyto
jams už šiltą ir nuoširdų mū 
sų išpildytų dainų priėmimą. 
Esame sužavėti Rio lietuvi? is! 
Ateityje pasistengsime vėl su 
rasti progą ir Jus aplankyti 
su nauju repertuaru!

Bendruomenės Choros ir 
ekskursijos dalyviai.

— Dailininkas JONAS RIM 
ŠA dar tebegyvena Rio de 
Janeire. Lapkričio mėnesį 
1951 m. buvo surengęs Copa
cabana Palace savo paveiks
lų parodą, kurią globojo Boli 
vijos ambasada. Paroda turė- 
jo didelį pasisekimą ir keli 
dali. Jono Rimšos kuriniai 
buvo parduoti net į J. A. V.

Pats dailininkas šiuo metu 
dirba keletą naujų paveikslų 
aliejiniais dažais i r akvarele 
Jaučiasi geroj svei katoj ir tu 
ri noro skverbtis pirmyn sa-

vo mene. Yra kviečiamas grįž 
ti atgal į Boliviją, kur jo lau 
kia didelis naujas darbas vals 
tybei.

Dėl naujų parodų tuo tarpu 
neturįs jokių projektų, nes 
jau esąs ir pabodęs k’ajuno 
dailininko gyvenimas.

Pabaigoje vasario mėnesio 
žada atvykti dar į São Paulį. 
Siunčia sveikinimų lietuvių 
kolonijai ir visiems bičiuliams.

— Lietuvių Sąjunga Brazi
lijoje š. m. balandžio mėn. 26 
d., rua Lituania, 67, Mokoje, 
rengia vakarą su programa 
ir šokiais.

— Lietuvių Sąjungos Bra
zilijoje išlaikomų mokyklų vi 
zitatoriu (inspektorių) Valdy
bos š. m. vasario mėn. 8 d. 
nutarimu, vieton p. K. Brat- 
kauskio, pakviestas p. kap. 
J Ciuvinskas.

— Sąjungos ^Valdybos nuta 
rimu, artimiausiu buku, bus 
suruošta jos nariams ir pri
jaučiantiems ekskursiją į S. 
Paulo apylinkes.

KREIPIMASIS Į V. BELOS 
LIETUVIUS.

Brangus Tautiečiai! Malo
niai prašau Jus paraginti sa
vo vaikučius pasimokinti gar 
bingos lietuvių kalbos, kuri

. i
Oficina de Modeles 

para fundição e 

Marcenaria’

PETRAS ŠIMONIS
BRAIŽYTOJAS — I 

MODELI ST A S

Įvairiausi modeliai ma 
šinų lydioimui!

BALKONAI, VITRI
NOS IR KOMERCINIŲ 
ĮSTAIGŲ ĮRENGIMAI!

VISI KITI MEDŽIO 
DARBAI!

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

bus dėstoma D. L. Kun. Vy
tauto vardo mokykloje antra
dieniais ir Penktadieniais 16 
vai. Pamokas pradedu š. m. 
Vasario 19 d.
Mok. rašytoja K. Pažėraitė.

NAUJI BENDRUOMENĖS 
CHORO RĖMĖJAI:

Sipavičius Kęstutis 
Pavilonis Elena 
Bačiūlyte Maria

«MŪSŲ LIETUVOS» 
PRENUMERATORIAI 1952 m.

Vieno Numerio Leidėjai:

Inž. Algirdas Mošinskis
CrJ 11.100,00

Garbės prenumeratoriai:

Klemas Martinkus Cr$500,C0 
Jonas Šimkevičius 500,00
Pranas Ziez s 500.(0
Agne Jurgutis 500,00

Prenumeratoriai rėmėjai:

Aleksandra Varniene Vaitke
vičius CrJ300,( 0
Jonas Adamavičius BOO,00
Jonas Malaiška 300.00
Jonas Šileris 300.00
Adomas Naruševičius 300,00
Antai as Girnius 250.00
Jonas Petraitis 250.0Ü
Leonas Adamavičius 250.00
Ignas Dubauskas 200,00
Pranas Butkus 200,00
Juozas Juraites 200,00
«Lietuvos Pasiuntinybe» Rio 
de Janeiro 200.00
Inž Jonas Abraitis 200,00
Juozas Miliauskas 200.00
Vytautas Strimaitis 200,00
Stasys Dutkus 150,00
«Dainava» 150,00
Jonas Saurusaitis 150,00
Stasys Savnoris 150,00
Aleksandras Suveizda 150,00

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA—_=—4 Į

KINAS «ŽELI NA»
ŠEŠTADIENĮ SEKMADIENĮ IR PIRMADIENĮ H

Vasario 16 - 17 ir 18 dienomis H
1 ietos Kronika ü

Trapalhadas do Haroldo
TÃO PERTO DO CORAÇÃO ĮĮ

PRADŽIA 19,50

Antradienį ir trečiadienį

Vietos Kronika
Caminho do Sul

O Demonio da Noite
Proibido até 18 anos
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:į Nuvykę į Santos, Praia Jose Menino
jį: neužmiršk pasinaudoti šeimyniniu

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

bet kuriuo metu w
Pensiono savininkas LILIAN KOTCHENKO

b a.

Š: RUA SANTA CATARINA, 22 - SANTOS JOSÉ MENINO «
H FONE 4-3570 »
■ ■ BB

Alfonsas Pauliukonis 150.00 
Kazys Gaulia 150,00
Juozas Valaitis 150.C0
Jonas Žaidys 150 00
Jonas Pelauius 100,00
Inž. Juozas Las’diskas 100,(0 
Stefanija Kazlauskas 100 00 
Bronius Žvironas 100,00 
Jonas Bendoraitis 100.00 
Vaclovas Radzevičius 109,00 
Aleksas Špinkus 100,00 
Valdemar Sadauskas 100,00 
Jonas Dragūnas 100,00 
Elena Petrauskaite 100,00 
Inž. Richardas Pranckevičius

CrJIOO.OO
Prenumeratoriai:

Jonas Muraška (Angį.) 150,00

Ketvirtadienį ir penktadienį

Vietos Kronika
Roseana

A Carne e a A Ima
Proibido até 10 anos

Stasys Jaseliunas Cr.$75,00 
Petronėle Petrauskiene 75,00 
Klemensas Bernatavičius75,00 
Albertas Šiukšta 75,00

— Vasario mėn. 23 d. Vila 
Zelinos bažnyčioj 16,30 su
mainys žiedus João Turone 
su Birute Prelgauskaite. Prel 
gauskai gyvena Quinta das 
Paineiras Rua 9 Nr. 51.

— Vasario mėn. 11 d. Vila 
Zelinoj mirė Leonora Kava
liauskaitė 20 metų amžiaus. 
Spėjama, kad mirė nuo sme
genų uždegimo.

— Šį sekmadienį Agua Raza 
ir apylinkės lietuviams bus 
pamaldos 11 vai

Uadic Dirbtuvė Ir Laboratorio

AILeilRIDAJ II ID II r A
RUA BENJAMIN CONSTANT, 103 — São Caetano do Sul

■■■■■■■■■■■■n

Registrado no C.R.C. sob © n ° 551

AVENIDA ZELINA, 749 — VILA ZELINA — S. PAULO

Aberturas de firmas 
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 
Seguros de acidentes

HORÁRIO das 8 às 19 horas.
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INDUSTRIA METALÚRGICA "INDO3" LTDA.
j ’ '

j Rua Benjamim Constant, 122 8.° andar salas 801/2 Fone 33-3867 S. Paulo

• Fabricação de Carros tanques para transporte de combustíveis

• Tanques subterrâneos para gasolina, olèo, etc.
• Turbinas Hidro-eletricas para diversas capacidades
• Bombas, baldes e carrinhos para oleo e graxa

• Parafusos e ganchos especiais para telhados de cimento amianto

B Ganchos e pinos para isoladores
iples de 1Į2" a 4" cônicos e paralelos.
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