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VISAME PASAULYJE
Europa Vienybės
Keliu
Ši savaitė yra gausi svar
biais politiniais įvykiais. Va
sario mėn. 17 19 diet c ir is
Londone buvo susieini-ę Ame
rikos, Anglijos ir Prancūzijos
užsienių reikalų ministerial
svarstyti svarbių gyvenamo
momento klausimų, kuriuos
vėliau aptarė kartu su Fede
ralinės Vokietijos vyriausy
bės pirmininku Adenauer.
Svarbiausi Londono konfe
rencijos nutarimai yra še:
Duoti Vokietijai netiesiogi
nį balsą svarstant Atlanto
Pakto reikalus ir nuimti su
varžymus nuo vokiečių karo
pramonės. Vokietija, kaipo
Europos kariuomenės na r s.
turės savo žodį šiaurės Atlan
to organizacijoje visuomet,
kai jos reika'ai ten bus lie
čiami."
Tiesioginiai suvaržymai vo
kiečių karo pramonės bus pa
keisti netiesioginįais. būtent
per teikimą reikiamų medžią
gų ir pinigų per Europos ka
riuomenę, kai jį pradės veik
ti.
Prancūzija buvo priešinga
suvaržymų nuėmimui, nes bi
jo išaugsiančios vokiečių ka
rinė» galybės. Amerikonai ir
anglai, kad šią prancūzų b ii
mę nuslopinti pasižadėjo pil
dyti anksčiau padarytą nu
sprendimą, laikyti ir po Eu
ropos kariuomenės suorgani
zavimo, savo karines pajėgas
Europos žemyne. Tuo paža
du išblaškė prancūzų baimę.
Prancūzija ir Vokietija tu
ri visą eilę svarbių 'tarpusa
vio ginčų, pav. Sarro klausi
mas. Vokietijos ir Prancūzi
jos atstovai, Sch'.imanas ir
Adenaueris, abu krikščionių
demokratų partijos lyderiai,
susitarė, kad šis klausimas
nebus svarstomas keturių vai
stybių ministerių. bet tik Pa
ryžiaus ir Bonuos (vakarų Vo
kietijos) vyriausybių, tarpusa
Vy soręndžiamas ateityje.
Buvo sudaryta iš keturių
valstybių atstovų delegacija,
kuri persvarstys nuteistu ka
ro nusikaltėlių bylas Vokieti
joje.
'•'•L

Ekonõniné krizė
Argentinoje

priklausomybę. Netuiime s ko
lų - kalbėjo Peronas, - esa
me turtingas kraštas ir ti.ri
me žmonių dirbti.
Taip pat bus suvaržyta imi
gracija. Įsileis tik technikus
ir reikalingus darbininkus že
mės ūkiui. Argentina, anot
prezidento, nugalėtų
visus
sunkumus, jei pasisektų pa
didinti gamybą 2t %. Pataria
taupyti, nešvaistyti pinigų lo
Šimams. Bus kontroliuojamos
kainos, remiamas koperatyvų
organizavimas, mažinamas ira
portas, didinamas eksportas.
Mėsa, kurią argentiniečiai
«pasnikaudami» sutaupys, bus
parduodama užsienin. Nėra
abejonės, kad prie Argenti
nos krizės prisidėjo ne visai
draugiški santykiai su Ame
rika Bepigu savarankiškumus
rodyti tada, kai kišeniuje yra
pakankamai pinigo.

Bendruomeuės Choras Vasario 16 minėjime. Solo dainuoja K. Ambrozevičius, akmp. R. Sprogis

— Portugalija siūlys, kad
Ispanija būtų priimta į šiau
rės Atlanto tarybą.

tiesioginiu būdu, jau galės
dalyvauti šiaurės Atlanto tau
tų organizacijoje, ir tuo bū
-- Amerika paskyrė naują du prisidėti prie užkirtimo
Ispanijai ambasadorių Lin kelio komunistų agresijai.
Kitas svarbus klausimas,
coln Nac Veagh.
kuris turės būti išspręstas Li
sabonoje. ’tai ištirti, kiek ku
Prancūzijos vyriausybe
ri valstybė galės pinigais pri
sidėti
prie Europos gynimo,
laimėjo
žinoma nenuskriaudžiant sa
Prancūzijos vyriausybė lai vo krašto reikalų.
Kanados atstovas sveikini
mėjo parlamente keletą die
me
pasakė, kad šis susirinki
nų trukusius karštus ginčus
mas
turės nepaprastos reikš
Europos kariuomenės klausi
mės
ir privalės tapti pastovia
mu. Už Vyriausybės pasiūly
ir
galinga
pajėga taikos gy
mą balsavo 327, o prieš 287.
nimui,
progresui
ir žmonių
Toks parlamento nutarimas
gerbūviui.
buvo su dideliu pasitenkini
Portugalijos užsienių reika
mu sutiktas Londone ir Va
lų
ministecis apgailestavo,
šingtone, nes tai buvo svar
kad
nepasisekė lig šiol išsjbaus akmens atėmimas iš po
liuosuoti
sąmoningos
stra
kojų Londono konferencijai.
tegijos. kuri glūdi Ispanijos
nebuvime vakarų gynime. Jei
— Paleistas Irano parlamen pripažįstama, kad pusiasalis
tas, kuris nacionalizavo an yra reikalingas taikos reika
glų žibalą.
lui, tai privalome ^turėti drą
sos į klausimus žiūrėti gyve
— Korėjoje buvo matvti nimiškai.
skraidančios lėkštės. Karo va
Amerikos užsienių reikalų
dovybė veda tyrimus.
minis eris Dean Acheson sa
vo žodyje pareiškė, kad yra
— Amerikoj, Virginjos vai reikalinga suorganizuoti kari
st'joje, 25. km. aukštumoje nę pajėga, pakankamai stip
sprogo meteoritas.. Jo snrogi rią. kad priešas nedrįstų pul
mą p įjuto daugelis apylinkės ti. Tokia jėga yra reikalinga
su kokia galėtume pasiekti
miestų.
savo tikslus.
Susirinkime dalyvauja Grai
— Amerikos šiaurėje, ypač
kija
ir Turkija, kurios dar ne
Maine valstijoj siaučia dide
senai
buvo priimtos į Atlan
lės ousnys Lig š!ol jose žu
vo 37 keleiviai, o 1500 liki to Sąjungą.
mas kalnuotose apylinkėse
— Anglijoje vyrauja nuo
yra nežinomas.
monė, kad su Egiptu derybos
baigsis sėkmingai.

Prezidentas Peronas kalbo
je į tautą ragino gyventojus
taupyti, kad Argentina galėtų
atsispirti dabartiniam pasau
liniam krizini. Tarp kitų prie
monių patarė du kartu savai
tėję nevalgyti mėsos, stipriu
ti žemės ūkį. kad už parduo
tas gerybes galėtų gauti dau
giau svetimos valiutos apmo
Devintas Atlanto Tarybos
keti įvežamoms prekėms.
susirinkimas
pradėjo darbus
' Prez. Peronas pabrėžė, kad
vasario
20
d
pirmininkaujant
Argentinos išėmimas iš Mar
Kanados
ministerial
Lester
chal plano irgi prisidėjo prie
Pearson.
Portugalijos
parla
ekonominės krizės.
mento
rūmuose.
Taip pat nepageidauja įsi
Susitarimai Londone atida
leisti kraštan 'svetimų kraštų
kapitalo, nes jis suvaržo eko rė kelią tolimesnėms dery
nominę ir politinę krašto ne boms, ir Vokietija, nors ne-

Atlanto Tarybos susi
rinkimas Lisabonoje

DIDŽIAI GERBIAMIEJI,
Nuoširdžiai, dėkoju visiems
už sveikinimus ir linkėjimus
perduotus man ašmeniniai ar
raštu Vasario 16 dienos pro
ga.
Lietuves Konsulas
A. folišaitis

Vasanc lOji Jáo iPamy
Kiekvienais metais São Pau
lo lietuviai iškilmingai šven
čia Lietuvos Nepriklaųsomybes šventę, lą dieną visi gy
vena šventės i.uclaikoje. Su
dideliu smalsumu ieško laik
raščiuose žinučių apie Lietu,
va, sukinėja radio aparatus
ar neišgirs iš kur nors radio
bangomis lietuvišką žodį, pa
triotiaę dainą. Šiltas, malonus
jausmas glosto širdį pama
čius Lietuvos trispalvę ple
vėsuojančią prie Lietuvos kon
suloto. Tai simbolis laisvos
Lietuvos, kuri, jei ne šian
dien, tai rytoj vėl suplevėsuos
vergijos jungą numėlusioj Te
vyne j. Lietuviai gausiai ren
kasi melstis už Lietuvą ir už
ten pasilikusius savo artimuo
siųs.
Šventėme ir šiais , metais
džiaugsmo ir naujų pasiryži
mų š' entę. Ir šiais metais
ankstį rytą prie konsulato bu
vo iškelta trispalvė. Tik šven
tės nuotaiką aptemdė, p. A.
Polišaičio Lietuvos konsulo
nepriėmimas, norinčių jį, kaip
Lietuvos atstovą, pasveikinti.
Šiais metais ilgametė tradici
ja buvo sulaužyta. Atrodo,
k id šiuo Lietuvai 'lemiamuo
ju momentu priėmimas svei
kinimu, būtų padrąsinimu ir
paskatinimu ryžtingiau dirb
ti Lietuvos laisvinimo fronte.
Viskas būtu buvę tvarkoje,
jei spaudoje būtų buvę pra
nešta, kad tą dieną konsula
tas bus uždarytas. Vienas, ki
tas artimesnis gavo praneši
mas. kad nebus priėmimo.
Tokius pranešimus privalėjo
gauti orzaniziaejos, spauda,
visuomenės veikėjai.
Vasario mėn. 16 d, vakare.
Lietuvos Nepriklausomybės
šventę minėjo Liet. “S-gos
Brazilijoje Mokos mokyklos
mokiniai vedovaujami rašy
tojos Karolės Pažėraitės. Vi
la Anastazio mokykloj tokį
pat minėjimą suruošė 17 d.
prieš pietus.
Bendrą kolonijos minėjimą
rengė organizacijos: Liet. K.
Bendruomenė, Liet. Meninirt-

Lietuvos nacionalinė
M.Mažvydo biblioteka

kų Klubas ir Liet. Kultūrinė
ir Savišalpos Bendruomenė
«Liiuania» vasario 17 d.
Minėjimas prasidėjo pamal
domis 11 vai. Vila Zelinoje
lietuvių bažnyčioje, kurių me
tu giedojo Bendruomenės cho
ras.
Trečią valandą po pietų
lietuviškoji visuomenė rinko
si i Liceu Coraçao de Jesus
teatro erdvią, skambią ir puoš
nią salę, papuoštą Lietuvos
vėliavą ir Brazilijos herbu.
Šventę pracįėjo ĘL. K. Ben
druomenės pirmininkas kum
P. Ragažinskas kviesdamas
garbės prezidiumai! p. Al. Po
lišaitį, Lietuvos konsulą São
Pauly, «Mūsų Lietuvos» atsa
komąjį redaktorių ir didelį
lietuvių prietelių prof. J. Fer
reira Carrato, L. K. Bendruo
menės Choro pirmininką K.
Ausenką, Liet. Menininkų Klu
bo pirmininką K. Ambrozevi
Čių. «Liiuania» pirm-ką inž.
Z. Bačelį ir Liet. Sąjungos
Brazilijoje pirm-ką Marijų
Dantą.
Sveikinimo kalbas pasakė
p. konsulas A. Polišaitis ir
inž. Zenonas Bačelis.
Apie vasario 16 tą ir iš jos
išplaukiančias gyvenamuoju
momentu pareigas, kalbėjo
p Henrikas Valavičius. Kal
ba buvo puikiai paruošta, po
etiška, su giliu įsijautimu ir
pergyvenimu pasakyta, pa
vergianti klausytojus. Kai ko
kių nors iškilmių proga kal
bėtojai ruoš savo kalbas, vi
suomenė netik nevengs pasi
klausyti kalbų, bet jų ieškos.
Tuomet visuomenė nuobo
džiauja ir eina Ipypkių parū
kyti, kai kalbėtojas eidamas
kalbėti dar nežino ką sakys.
Portugališkai kalbėjo prof.
Jose Ferreira Carrato. Šis
lietuvių nuoširdus prietelius
klausytojus žavėjo ne tik sa
vo magiška žodžio galybe,
bet ir giliu mūsų istorijos pa
žinimu,“ios įvykiu aiškinimu
ir sugretinimu su dabartine
Lietuvos padėtimi.
(Nukelta į 3 pusi.)
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Lietuviai Pasaulyje...
«Margutis» steigia muzikos premija
«Margutis», norėdamas įsi
jungti savo įnašu į Pasaulio
Lietuvių Bendruomenę jos
tautinei dvasiai ir gyvybei pa
laikyti, paskatinant lietuvis
kos muzikos kūrybą, steigia
509 dolerių muzikos premiją
ir ją skiria šiomis konkurso
sąlygomis:

1. Už dvi jury komisijos
pripažintas geriausias dainas
skiriama 500 dolerių: J-ji pre
mija 300 dol. ir II-ji 20U dol.
2. Dainos turi būti origina
lios, lietuviškos Iminties, nie
kur nespausdintos ir nedai
nuotos, parašytos solo balsui.
3. Jury komisijai dainos
prisiunčiamos iki 1952 metų
lapkričio men. 30 d. Autorius
siunčiamą dainą pasirašo sla
pyvardžių. Atskirame voke
pažymi savo tikrą pavardę,
Vienas asmuo gali konkursui

Pasaulio Lietuviu
Bendruomenėj
Argentinoje
Prezidento Perono ir švie
timo ministério dekretu Dr.
Basanavičiaus vardo Lietu
vių Centrui suteiktos juridinės
asmens teisės.

— Televizijoj šoka lietuvė
B Jankauskaitė, gimusi Aly
taus apskrity.
Studijavusi Vokietijoj medi
ciną V. Malelaitė su pasižy
mėjimu baigė britų ligoninės
gailestingi) seserų mokyklą
ir iš jų ambasadoriaus žmo
nos iškilmingai gavo baigimo
pažymėjimą.
— Argentinoje veikia lietu
vių Rutkaus ir Mažeikos cir
kas «Katinas», kuriame taip
pat dirba dar kiti 6 lietuviai.
Bet paskiausiai Kordoboje iš
kritę ledai, padarė jam 100.
000 nuostolių.

Australijoje
Į AL B krašto valdybą iš
rinkti: J. Vaičaitis, K. Kemėžys, K. Kmitas, L. Bogužas.
ir V. Kazokas, re v. komisiją:
S. Grina, Ign. Pranulis ir V
Saudargienė, garbės teismą:
J. Kalvaitis. L Garbaliauskas,
A. Maželi-, Dr. Jansonas ir
P. Lukošiūnas. Suvažiavime
dalyvavo 45 atstovai, nors
Australijoje yra iš viso anie
8.000 lietuvių. Krašto valdy
bos būstinė palikta Sidnėjuj,
o kitas visuotinas suvažiavi
mas nutarta šaukti Adelaidė
je.
Australai šiltai sutiko šuva
žiavimo pasiųstus (be Lietu
vai - per AB, VLTKui, “diplo
matams etc.) sve’k'nimus Au
stralijos vyriausvbės ^galvai,
emigracijos ministerial ir VI k
torijos vvriausybės galvai.
Tautos Fondui surinkta 575
svarai, kurie laikomi spec,
sąskaitoj banke ’Didžiausias
Tautos Fondo rėmėjas yra
Adelaidės lietuviai. TF atsto
vybės pirmininkas yra J. Ka
lakonis.
Persiusti protesto pareiški
mus dėl Lietuvoje "vykdomo
genocido mielai padėjo taip
pat «Australijos Lietuvio» re
dakcija. Pats «A. L.» padidė
jo, pakeitė formatą, išleido
kalendorių.
— Melburne veikia keli di
desni meniniai vienetai iš ku
rių žymesnis A. Čelnos veda

patiekti ir daugiau dainų. Dai
nos turi būti perrašytos sve
tima ranka.
4. Konkurse gali dalyvauti
viso pasaulio lietuviai muzi
kai.
5. Premijuotos dainos lieka
«Margučio» nuosavybėje. Ne
premijuotos dainos grąžina
mos ^autoriams jų nurodytu
adresu.
6. Jury komisiją sudaro: pir
mininkas Antanas Olis, na
riai: Juoze Augustaitytė - Vai
čiūnienė, Stasys Baranaus
kas, Juzafina Daužvardienė,
Aleksandras Kučiūnus ir An
tanas Poems.
7. Dainos siunčiamos šiuo
adresu: Margutis - «Dainos
konkursui» 6755 S. Western
Avenue Chicago 36 111.
8 Jury komisija daro spren
dimą apioliutine balsų dangų
ma.

mas «Aido" choras, Petrašiū
no vadovaujama tautinių šo
kių trupė, D. Nasvytytės - Ga
briolavičienės vedama išrai
škos šokių grupė, pastatęs
«Jūratę ir Kąstytį» Kardeliukienės jaunimo teatras ir kt.
• - Pirmasis «Šviesos» sam
būrio Australijos atstovų su
važiavimas įvyko Melburne.
Nutarta taip pat šelpti ligo
nius Vokietijoje, sudaryti stu
dijų fondą etc.

— Po pietų vandenyną j; u
antri metai plaukioja Dagio
ir A. Rinkevičiaus jolė «Re
gina». kurios ir įgulą sudaro
vieni lietuviai Ateity tikisi
geriau susiorganizuoti ir ten
įsikūrę lietuviai būriuotojai.

16-toj i Vasario Mokoje
Lietuvių Sąjunga Brazilijo
je šiais metais atgaivino prieš
Karinę tradiciją, suruošdania
16 vasario minėjimą savo iš
laikomose mokyklose. Šį kar
tą Lietuvos Neprikl lasomybės šventė buvo atšvęs a Dr.
Gįsiinavičiaus vardo pradžios
mokykloje, Vila A ia* .az'j >j,
kurią suruošė mok. Stasys
Kubiliūnas, ir Dr Virco Ku
dirkos vardo mokykloje, Mo
koje, kurią suruoš? mok ra
šytoja K. Pažėrait? su i uziku Liudu Ralicku
Nors ir reklamos kai > ir
nebuvo, bet Dariaus ir Girė
no salė Mokoje buvo minutė
lė Tautos šventės m’nėjimą
atidarė scenos
pranešėjas
LŠB valdybos narys Br. St m
kev čitis, sveikindamas susir n’tusius ir kviesdamas Lie
tuvos konsulą p. Al Polišaitį tarti žodį Gerb. konsulas
turiningoje kalboje nupa.-ako
jo šios šventės reikšmę, nu
šviesdamas dabartinę tragiš
ką okumintos Lietuvos padė
IĮ. lietuvių kovas už Tėvynės
laisvę, ir pabrėžė, kad Lietu
va dar reikalinga naujų ko
votojų . gynėjų. Todėl, esą,
reikia tą kovos dvasią skienvt’ ir mažiesiems lietuviu
kams namuose bei mokyklo.
je. kad iš jų išaugtų nauji
gynėjai. Ypatingai svarbu,
kad jaunoj; karta mokėtu lie
tuvių kalbą, kuri yra glau

džiausias ryšis su sena Tėvy
ne. Tad paskatino tėvus pa
raginti vaikus lankyti lietu
vių kalbos pamokas.
Meniška programa prasiJė
jo Brazilijos Himnu, kurį su
giedojo jaunučių choras, ve
damas muziko L. Raiicko. Po
to buvo padainuotos 5 l et.
patriotinės dainos.
Nijolė Pupienytė artistiškai
padeki itnavo e lėzaščius «Tė
vynė> ir «Gimtinė». Jaudinau
čiai pasirodė mažieji Rikar
das ir Mirna Brazauskai. Ele
na Sinkevičiūtė ir Edvardas
Vinkšnaitis su vaikiškais ei
lėraščiais ir 4 metų Asta Vin
kšnaitytė, tautiškais drabu
žiais aprengta, sudainavusi
«Pučia vėjai». Taip pat dar
nadeklamavo keletą eilėraš
čiu Aldona Kaškev ičiutė ir
Genė Ratautaitė. Jonė Naru
šytė. kaip visuomet, švelniai
padainavo solo «Žydi margos
gėlės» ir «Saulutė Raudona»,
o taip pat su sesute Danute
sudainavo duetą «Kukavo ve
gutė» ir ^Vasaros laktys. Jo
ana Bratkauskas vykusiai pa
grojo pianu «Tėvynės šven
tė» ir «Besišypsantis Ange
las». O Algirdas Kazlauskas
nuotaikingai pagrojo akorde
onu lietuvišką popuri. Minėji
mas buvo apvainikuotas Tau
tos Himnu, kuri sugiedojo ma
žieji ir žiūrovai.
J. V tė

Tautodailė Parodon!
(Rinkimo įspūdžiai)

Jau artinasi 16-ta kovo —
paroda čia pat. Sugalvojau
aplankyti Vila Anastazijos lie
tuvius,
Nuvažiavusi pirmiausia krei
piaųsi
prie p. Izokaitienės,
Ispanijoje
kaipo gyventojos, prašydama
Didžiulis Salamancos žur nurodyti, kur lietuviu gyve
nalas «Inclinable» paskutinia nama. Užėjom pas kaimynę,
me gruodžio numeryje įsidė kuri tucjau nurodė p. Ružins
jo Mincevičiaus rūpesčiu 500 kienę, buvusią audėją iš Lie
eilučių straipsnį, kuriame duo tu vos
dama daug medžiagos apie
Priėjus prie vartelių tuoj
dabartinę padėtį L'atuvoje matėsi darbščios lietuvės kie
bei visa eilė sovietinių doku mukas, pilnas prisūdytas gė
mentų vertimų, liečiančių ten lių. Pati šeimininkė išklausiu
Bažnyčios ^persekiojimus, Is si kokiu reikalu jdėjom, ma
panų visuomenėje šis ^traips loniai pakvietė įe’ti. ir pra
nis sukėlė didelį ‘susidomėji dėjo rodyti savo austų audi
mą, ir redakcija yra gavusi nių iš Lietuvos. Nuoširdi lie
visą eilę laiškų, reiškiančių tuvė audėja , traukdama rank
užuojautą lietuvių tautai' ir šluoščius ir staltieses, giliai
drauge užtikrinimą, kad Lie sudėstytus stalčiuje, susijaud;
tuva ispanų širdyse užima misi ir gyvendama prisimini
svarbią vietą.
mais pasakojo, rodydama į
raštą rankšluostyje, kaip naš
laite jauna būdama išmoko
austi, Nesu gebėdama ’suverti
j nytis kraštuotus rankšhiošDaug rašoma apie filmų čius, net sapnuodavo nakčia,
artistą G. Tautkų, filmose ži jog ateidavo j pagelb} pritv
nomą Mayon vardu, 'kuris rusins audėjos, išaiškindamas
1938 m. šoko Kaune ir l-'alan padarytas klaidas. Čia pat at
goj, per šokj pateko j filmą, sibudusi, šokdavo iš lovos,
pasirodydamas
«Mėlynojoj užsižiebdavo žibintuvą ir sės
rapsodijoj», «Dainoje lyjant» davo prie staklių. Namiškiai,
ir kt. Dabar dalyvauja kiek pajutę Agotėlę naktį dirban
vienoje Warner Bros stato čią. apsibarė Neklausė nieko
taisė susilenkusi padarytas
mo) f ilmo j.
klaidas nytyse. Ryte nepap
— Bostone išleistas naujas rastas džiaugsmas, Jraštas iš
savaitraštis «Rytas», kurį re pildytas, rodo sesutėms - jau
daguoja kuo. E. Petrelevičius, išmokau austi aštuonyčius.
o jo padėjėjas - A. Kemė- Ponia Ružinskienė savo ran
ka austus rankšluoščius pas
žys
kolino parodai. Sutiko nuves
ti nas savo pažįstamus, kur
— «Times» dienraštis įsidė turi ratelį verpti.
jo lietuvaitės Kilmonytės nuo
Užėjom pas p p, Konstanci
trauką, pažymėdamas, kad ji ją ir Praną Ingaunius, kurie
buvo iš 200 dalyvių išrinkta geri draugai n Ružinskienės
su kitomis šešiomis gražiau net iš Lietuvos. Išsiaiškinę
siomis, o ji - «atstovauja Lie kokiu reikalu užėjome, p
tu vai».
Konstancija tuoj artinosi prie
vyro, kuris gretimam kamba
— Pr. Naujokaičio redaguo ry sėdėdamas rūkė. Prašė
jamas vaikų laikraštis «Eglu nuimti rateli, bet p. Igaunis
tė» sėkmingai baigė antruo ramiai sėdėjo ir nė žodelio,
sius metus ir žada dar dau nei jokio ženklo kad nenoro
giau tobulėti, i
;
dė. jog pasitarnaus žmonos

prašymui. Petkai paaiškinom
jog ratelis įeikalingas ne as
meninams tikslams, bet pa
rodai. tai tuoj pašoko nuo kė
dės ir sako: «Dėl Lietuvos vis
ką padarysiu, už lietuvybę
net gyvybę ir turtą reikalui
esant galiu atiduoti»! Pasišau
kė sūnelį Julių į pagelbą. ku
ris gražiai lietuviškai kalba.
Nuėmė, apžiūrėjo ir pažadė
jo sutvarkyti ligi parodos.
Pranus Ingaunis būdamas sta
liūs, jau ne viena ratelį yra
padaręs Brazilijoje P. Ingau
nis — yra iš Utenos anskriVes. atvažiavęs Brazili
jon prieš 22 metus. Toj pa
čioj firmoj j n dirba 19 me
tų staliaus darbą. Yra didelis
patriotas, nuoširdus ir vaišin
gas lietuvis.
Toj paČ'oj gatvėj gyvena
n. Kazlauskai. Pamatę ryšu
lius rankose, tuoj suprato ko
esame atėję Pas pp. Kazlau
skus radom gražių ekspona
tų. kurie buvo jau išstatyti
tremtyje, lageriuose. A. Kaz
lauskienė supratusi parodos
reikšmę tuoj maloniai atrin
ko savo rankdarbius ir iš Lie
tuvos atvežtas antk’odes ir
paskolino parodai. Dukrelė
Gražina taip pat nris'dėjo
ir įteikė pirmojo darbo meez
tas raštuotas pirštinaites P.
Kazlauskas turi atsivežęs iš
Lietuvos įdomių dalykėliu,
kuriuos prižadėjo perduoti vė
liau. A. Kazlauskienė nuvedė
pas savo kaimynę p. Agotą
Petraitiene
P. Petraitienė. būdama kuk
kli lietuvė, iš pradžių atsikal
binėjo, jog ji nieko neturinti
gražaus, ką galėtų duoti i pa
rodą. Bet po ilgesnio pasikal
bėjfmo parodė gana įdomių
ir vertingu audimu. Rankšluoščiai dar močiutės žičkų
galais nuausti kurie tur- apie
120 metu Tail, nat įdomia ant
klodę spalvotais raštais nuau
sta.
Kadangi pradėjo temti tai
mudvi su p. Izokaitiene 'grį
žom i namus. I ur radom at
neštus dar kelis eksponatus
p. Ramanauskienės ir p. Tva

nauskienės. Jūratė Izokaitytė nors jaunutė ir moksleivė
bet jau moka austi juostas,
kurios reikalauja didelės kan
trybės, atydumo ir darbštu
mo. Juosta tai ypatingai gra
žus lietuvaitės rankdarbis, ku
rį mums paliko mūsų močiu
tės. Patarčiau
kiekvienai,
ypatingai jaunajai kartai, ku
ri laiko save lietuvaite - iš
mokti tokį gražų ir uadicingą Lietuvos motinų paliktą
rankdarbi. Jūratė paskolino
kelias juostas ir kaklaraiš
čius.
Lankydama Vila Anastazio
lietuvius, bu v;; u labai suža
vėta jų lietuvišku nuoširdu
mu ir stengimosi padėti1 kiek
v eras tam darbui Vedė kai
mynas pas kaimyną, žadėjo
teirautis v;enas nuo kito ir
sekanti kartą aplankius su
teikti ži ias.
Musu lietuvė pasižymėjusi
darbštun u. kuklumu ir nuo
širdumu. stengiasi surasti 1 ą
nors atvežtą iš Lietuvos Pa
sirodo, jog mūsų lietuvė bran
gina, saugoja, ir slepia, lyg
relikvija, tą atvežtą turtą.
Nes ja: b.ivo padovanota iš
važiuojant mamytės ar mo
čiutės, kuris ilgus motus gu
lėjo išmargintose brolio jai
pado vanotoseskryniose. Daug
marg nių yra pačių išausta,
kurie jai primeną pergyvent s tėviškėje dienas ir stak
les, kurios buvo seklyčioje
prie lango pastatytos, už ku
rio lys ęlėj žydėjo rūtos ar
lelijos. Pro tą langą plačiai
matė tuos tėviškės laukus,
kuriuose ji bėginėjo pieme
nėle būdama. Taip papras
tas mūsų akimis žiūrint aštuonytis rankšluostis ar įvai
riaspalvis kilimas, atvežtam
iš Lietuvos, Brazilijoje gyve
nančiai lietuvei yra brangus..
Bet ji tą savo brangenybę,
giliai slepiamą stalčiuje ar
spintoje malonini paskol na
parodai. Nes ji supranta ta u
tinio meno narodos reikšmę!
Mimų motinos ir moterys
ypatingai ‘urėtų susidomėti
tąja rengi: ma paroda, kaip
čia kelios aolankytčš šeimos
jau ir parodė, kadangi mūsų
tautoda’lės dalykas kaip tik
dauginusia ir atvaizduoja iriu
su merginu *ir motipu meno
ir grožio naiautima,'darbštu
mo ir kantrvbę. kai nuo pap
rasto lino pluošto iki audek
lo yra Sukuriami visu nuėsta
bos ir pasigėrėjimo verti kū
riniai.
Mar’ja Renenčienė

Min. dr. Fr. Meierio
kalba
J. F. Dr Friko Meierio. Lie
tuvos [galioto Ministério Bra
zilijoje, kalba, perduota per
Amerikos Balso radiją 1952
m. 11. 16 d. pavergtai Lietu
vai ir pasaulio lietuviams:
■

‘

..

.

■ , i

Broliai ir Seserys,
Kalbu iums iš Brazilijos
sostinės Rio de Janeiro kur
gyvenu jau 12 metų' ir esu
Lietuvos atstovas prie Brazi
lijos vvriausybės. Dvylika me
tu aš nemačiau Lietuvos, dėl
to dabar man ’širdis stipriai
plaka, kalbant jums. Jums
atrodo, kad Brazilija yra ne
pasiekiamai toli, tačiau man
ir visiems šio krašto lietu
viams jus ir jūsų kančios yra
visuomet nrie pačios širdies.
Aš esu klaipėdiškis. Mano
mylima Klaipėdą ir nuosta
bią mūsų Gintaro pakrantę
nuo R’o de Janeiro miesto
skira tik Atlantas, tas pats
v-indenynas, kuri nugalėjo
l'etuviai Darius ir Girėnas.
Čia pu savo trispalvę mes mi
n;me vasario 16, minime jus,
brangūs tautiečiai, minime Tė
vynę ir ilgimės jos. Mana?^
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MŪSŲ LIETUVA

1952 m, vasario 23 d.

L II IE T U VIIA I
BRAZILIJOJE
(Atkelta iš 1 pusi.)
Lietuva šiandien tokių drau
gų, šiuo ypatingai nelaimės
metu yra labai reikalinga,
Prof. Carrato plačiai gar-i na
Lietuvos vardą. Jis lietuvių
chorą kviečia dainuoti per
radio, per radio kiekviena
proga primena Lietuvą ir lie
tuvius. Tai daro r.e dėl pini
go ar ordenų. Kitados Lietu
vos vyriausybės ordenais ap
dovanotus, retai matome sa
vo tarpe. Gal dalinai kalti
liesieji metai...
Bendrai šiais metais visi
kalbėtojai buvo be priekaiš
tų. Dalyvavo latvių organiza
cijų atstovai’

jūs taip pat atsimenate mus,
kaip ir savo artimuosius, iš
blaškytus pasaulyje ar ken
čiančius Sibire. Mūsų ilgesys
yra vienodas: laukiame laisvės dienos! Nesu pranašas,
bet matau, kad toji diena ar
tėja. Laisvasis pasaulis galu
tinai jungiasi ir pasiryžęs
nugalėti kruviną priešą, pa
vergusį mūsų Tėvynę ir pu
sę Europos.
Mes gauname žinių apie
jūsų baisų gyvenimą ir jas
papasakojame visiems. 'Daug
nuoširdžių draugų čia turi Lie
tuvą. Vienas aukštas Brazili
jos valdžios pareigūnas, Fran
eilini Netto, prieš karą buvęs
Lietuvoje, išspausdino
čia
knygą apie mūsų Tėvynę, ku
rios vardas: «Lietuva - Šiau
rės Auksas». Joje brazilas la
bai teisingai rašo: «Lietuviai
visais laikais parodė nuosta
biai stiprią valią ištverti ir
laimėti, ir su didele drąsa ir
energija visuomet pasiekda
vo to, kas kitiems atrodė ste
buklas». Todėl aš linkiu jums
tik kantrybės. Savo kovoje
esate ne vieni. Išlaikykite gim
tąją kalbą, savo tikėjimą, tau
tiškus papročius ir sulauksi
me tos dienos, kada vėl tris
palvė plevesuos Vilniuje Kau
ne, Klaipėdoje ir visur, kur
bus gyva lietuvių tauta.
Italijos mieste Romoj Lie
tuvos Diplomatijos šefis. ministeris Lozoraitis, prieš pen
ketą metų pasakė vienam
tremtiniui: «Lietuvos likimą
spręs tie mūsų broliai, kurie
kovoja Tėvynėje, kurie paš
ventino jos žemę savo krau
ju...» Mes tikime jums, bro
liai! Mes apgailime kiekvieną
mirtį. Tesaugo Dievas kiek
vieną jūsų žingsnį ir tepriartina laisvės valandą!
Kaip Lietuvos ministeris
Brazilijoje sveikinu jus, bro
liai ir seserys, šio krašto Jie
tuvių vireu ir meldžiu Dievo
pagelbos, kad jūsų kančios
pasibaigtų.
Vilties ir kantrybės! Lietu
vių Tauta nežus!

Lietuva vėl |bus nepriklau
soma,
Iki pasimatant.

tonas V. Laurinaitis sultingu
ir stipriu balsu dainuoja Gu
davičiaus «Leiskit į tėvynę»,
Šimkaus «Oi kas», ir iš ope
ros «Faustas» Valentino ari
ją, Kiekvieną kartą kai išgir
štame dainuojant V. Laurinai
tj, jaučiame didelę pažanga.
Po oficialiosios dalies buvo
Solistė O. Žibienė, kurią
išpidyta Įvairi, gerai paruoš jau ilgoką laiką koncertų lan
ta meninė programa. Sceno k;\ tojai neturėjo progos gir
je išsirikiuoja bendruomenės dėti dainuojant, sudainavo A.
choras skoningai tautiniais Kačanausko «Vai gražu», Ma
rubais pasipuošęs ir dirigen noel de Ponce «Estrellita» ir
tui AI. Ambrazaičiu: diriguo
ariją iš operos «Madame But
jaut su giliu Įsijautimu gie terfly». Balsas stiprus ir be
da J. Dambrausko «Maldą už sunkumo dainuoja stiprius
Tėvyne». Po to išeina sce- kūrinius.
non H. Valavičius, primena
Solistas K. Ambrozevičius
žuvusius ir dabar žūstančius sudainavo «Mano gimtinė» ir
nelygioj kovoj su okupantu. St. Šimkaus «Kur bakūžė sa
Jiems pagerbti prašo visų mi manota». Klausytojams gau
nėjimo dalyvių atsistoti, o siai plojant dar padainavo
choras tuo metu gieda VI. «Ten, kur Nemunas banguo
Paulausko Libera me Domi ja».
ne. Salėje didžiausia rimtis,
Po solistų išeina scenon
susikaupimas ir gili pagarba Bendruomenės choras apvai
sudėjusiems ant tėvynės au nikuoti minėjimą sudainuoda
Anglijos premieras W. Churchill Amerikos parlamente
kuro ir laisvę ir gyvybę. Pa mas taip visų mėgiamą ir
našioj nuotaikoj dainuojamas kiekvieną kart prašomą kar
M. Petrausko «Neverki pas
Kapą». Solo partiją dainuoja toti V. Paulausko «Jūreivių pusėj ežeri». Iškilmės baigia
maršą», J. Strolios «Valiok mos chorui vadovaujant ir
solistas K. Ambrozevičius.
kartu
Antrąją meninės progra dalgeli». Sasnausko «Kur bė minėjimo dalyviams
DĖMESIO!
giedant
Lietuvos
Himną
Ga
mos dalį atliko solistai. Bari ga Šešupė», Žilevičiaus »Anoj
lingai nuaidi: «Vardan tos,
įsisteigė nauja
Lietuvos, vienybė težydi. Pa
kilusio] nuotaikoj skirštomaOficina Gervinąs
si
į namus.
Dėmesio!
Dėmesio!
Atlieka bendrai visokios
Programa, oficialioji ir me
rūšies
mechanikos įrengimus,
niškoji dalis, buvo kruopš
elektros
įvedimu, bei kitus
čiai paruošta ir energingai
darbus.
pravesta, todėl ir susirinku
Kreiptis kasdien po 17 vai.
sių nevargino.
o šeštadieniais ir sekmadie
niais nuo 8 vai. ryto.
DĖMESIO!
Darbas greitas ir
Savišalpos ir Kultūros Ben
garanto.ita-,
įvyks vasario 23, 24, 25 ir 26 d. d.
druomenè «Lituania» šaukia
Adresas: Rua Rio Feio, 9-11
visuotiną susirinkimą š/m va
(kampas
Av. Zelina), S. Paulo
Pradžia 23, 24, 25 ir 26 d. d. nuo 21 vai. iki 4 vai.
sario 24 d. 12 vai. Vila Zeliryto, o 24,26 d. šokiai bus ir po piet nuo 14 iki 16 vai.
nos mokyklos patalpoje. Bus
renkama nauja valdyba ir
svarstomi kiti reikalai.
Rua Lituania 67. (Mokoje).
Valdyba

KV

r aiena
avilaj
Lietuviams!!!

Reikalinga

DĖMESIO!
DĖMESIO!
Prieinama kaina, geromis sąlygomis
PARDUODAMA modeniškai įrengta

Mėsinė

Ar jau turi «Mūsų Lietu
vos» išleistą šiems metams
Kalendorių--Metraštį?
Jei ne, tai nieko nelaukda
mas jį gali įsigyti «Mūsų Lie
tuvos» administracijoje, Vila
Zelinoje ir pas platintojus ir
tik už Cr 15.

Kreiptis MEČISLOVO bare, Largo São Jose, Nr. 3

Geromis sąlygomis

Verpėja [ir audėja
rankomis
Gerai apmokama
Kreiptis adresu: Rua Belą
Cintra 489, netoli rua Augusta
Arba telefonu: Fabrikai!
34-9937, raštinėn 34-5928.
bbbbbbbsaaBKaw*aaaai>««HBaa«■■aaaacec.abbb
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Reta proga!

Patogioje vietoje

Jprinciys &
SI L L O

Pigia kaina - geromis są
lygomis - su didele fregezija

Av. Zelina 495
PARDUODAMAS

Parduodamas Baras

BARAS - BILIJARDAS
Smulkesnių informacijų ga
lima gauti vietoje.

AV.

PAIS DE BARROS, 55

Tartis ten put vietoje.

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS,
balso grynumas, skambumas

Sprindys & Čia — Largo S. Jose 1.
Kaip niekur kitur, prieinamiausiomis kainomis.
Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui

KREIPIMASIS Į V. BELOS
LIETUVIUS.
Brangūs Tautįęčiąi! Malo
niai prašau Jus paraginti sa
vo vaikučius pasimokinti gar
bingos lietuvių kalbos, kuri
bus dėstoma D. L. Kun. Vy
tauto vardo mokykloje antra
dieniais ir penktadieniais
vai. Pamokas pradedu š. m.
Vasario 19 d.

Mok. rašytoja K. Pažėraitė.

TECELAGEM DE lINHO E ALGODÃO "BALTICA’’
TEltESEVICIUS & E A LOG LTDA.
Gamina staP.ieses lino Belga įvairaus didžio, medžiaga
vyriškiems ir moteriškiems kostiumams. Lovatieses med
vilnės ir šilko (Raion). Priima užsakymus. Parduodama
vietoje fabriko kaina, lietuviams didelė nuolaida
São Caetano do Sul — Travessa São Francisco, 202
São Paulo

Madeiras do Brasil

PERES 8c PRANAS LTDA.
Importação — Exportação
Raštinė: - Av. Churchill, 94 - ll.o and. - sala 1110
Rio de Janeiro. - Fones: 52-0229 e 32-6265
Em Minas Gerais:
Peres & Cia. Ltda - Leopoldina - R. Providencia. 71
Jother Peres de Resende - São Pedro dos Ferros
Amadeu Cesar Machado - Nanuque. Minas.
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1952 m. vasario 16 d.
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KEIKIA BALDŲ? KREIPKIS Į TAUTIEČIO

J

J. L. Galinskas Ltda.
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CASA SPRINDYS à CIA.
Galima gauti pačių naujausių ir įvairiausių rūšių
prekių. Čia gali pirkti batų, skry
bėlių, elektros gaminių. Didelis
pasirinkrinkim; s radijo aparatų,
radijo-vitrolų. Taip pat turi ir
naujausių plokštelių. Čia yra
radio laboratorija įrengta pagal naujau
sius teknikos reikalavimus, ved ma
prityrusių specialistų, atlieka visus
taisymo ir reformavimo darbus.
Prie pat autobuso Nr. 93
sustojimo vietos
PRAÇA SAO JOSÉ. 1 — S. PAULO

—

V. ZELINA
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Produto da COMPANHIA PROCESSO NACIONAL ■ Rua José Paulino, 717 - Fono 51-7277» São Paulo

MEKANIKOS DIRBTUVE

ĮRadiC Dirbtlivė šr

Gaminami įvairiausių braižinių vitražai,
vieliniai tinklai tinkavimui ir tvoroms,
langų stiklų apsaugos, užtvaros, geležinis
durys ir vartai, banguotos skardos durys
pagal mąstą.
Gaminami žibintuvai įvai
riausių tipų. Daromi įvairių
dydžių grąžtai žemei gręž
ti. Pardavimas grynais ir
išsimokėtinai.

A LCII ID ID A J
RUA BENJAMIN CONSTANT, 103

Laboratorio

II ID II IK A
—

SKUBIAI REIKALINGI į me
kanikos dirbtuvę šaltkalviai (sereleiro) atlyginimas geras
kreiptis: Av. Želina, 714 - fun
dos.

São Caetano do Sul
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JONAS VARNAUSKAS & FILHOS
Telefonas (recados) 3-0710

CAJAJ
JÃC JODCE
aprengia vyrus nuo galvos iki kojų

Rua 12 N.o 39 — Vila Zelina
Avenida Zeiina N o 714
(iunacs)

Batai, skrybėlės, marškiniai, kaklaraiščiai, kojinės, lietsargiai,
Taip pat batukai moterims ir vaikams.
Viskas geriausios rūšies, patvaru, gražu ir pigu.
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iŠ FABRIKO TIESIAI VARTOTOJUI.
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FABRIKAS IR RAŠTINĖ:

KRAUTUVĖS:
Rua São Caetano, 526
Rua São Caetano, 510
Fone 35-3260

*

Rua Javaés 719
São Paulo
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RUABARÂO DE ITAPETININGA, 275 — 7 AND. — SALA 73
TEL

-

34-7482

SÀO PaULC
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F o t o - S t u d i j a "BERNARDO”
ĮKURTA 1890 METAIS

Išpildo meniškai įvairius foto darbus. Specialybė padidini
mams tamsiuose tonuose ir sepia, spalvinimai aliejiniais
dažais ir pastele.
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Lindoya vanduo yra senai žinon as gėrimas, kurio
puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, įsitikinkite ir visados naudokite!
RUA DINO BUENO, 795 a 835
TELEFONES: 51-4019 e 51-2223
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Faustas Kiršu

AŠ PALIKAU

Aš palikau statytą namą
Su aukštu baltu kryžium pakelėj.
Ten giminė jau šimtmečius gyveno,
Kai kraujas dings, ten amžiai kaupsis veL

Nebus manęs iš daugelio iš mūsų,
Bet ten lankysis giminių dvasia.
Ir palikuonis. Saulėn kreipdams ūsą,
Gal prisimins, kas žemę vertė čia.

MjMĮj

Taip laikas bėga...' Dienos tos kaip katės
Su vakaru pasislepia medin.
Ausys langinės, dūzgiančios klegatės,
Dar primena, kaip vėtros dūko tenl

Dabar matau aš viską kaip prieš mirtį:
Skardžius, upes, pelkynus ir.miškus.
Dirvas, dirvonus ir prieš saulę svirtį,
Ir blezdingų pašiūrėje vaikus.
Kaip
Kaip
Kaip
Taip

motina keliauja į bažnyčią,
tėvas svirną sveikina raktu.
ten šeima linksmai juokauja grįčioj, —
būdavo, dabar matau, matau...

Pavasarį ilgai žydėjo ievos...
Visi vaizdai dabar tokie šventi.
Gal šventesni negu šventoriuj Dievas,
Nes viskas kinta, net vargai kiti.
Matau: mamytė atnešė man duonos,
«Ganyk, vaikei, užaugsi, būsi vyrs!»
Pavakary į rūką drimba kluonas,
Bus pieno daug. Mamytė glostys, girs...

O Viešpatie, kaip kitos šiandie dienos:
Ne kūnas vaikšto, tik blanki vėlė.
Pikti veidai, gai po sočios skerdienos,
Nulaužė baltą kryžių pakelėj.

Klusia žingsniai čia be tako,
.Juodis rūpestis veiduos.
bet Kriokliai slapta mums sako:
«Jums pavasaris dainuos:
Nepaklysite kalnynuos,
Pūgos jus neužpustys
Ir neras čia vcl atklydus
Ragana rudens naktis»-

Jungtinių Tautų Organizacija savo susirin
kime sausio mėn. 8 d. Paryžiuje, patv.rtino 50
balsų dangum i naujas saugumo priemones. Tik
komunistinis blokas buvo prieš ngas Nutarime
prašoma visų tautų bendradarbiavimo tam tikrai
UNO dispozicijai pavedant atatinkamus kariuo
menės dalinius.
Komunistinių kraštų atstovams vadovavo
Andrė Višinskis (apatinė nuotrauka kairėj).

Gražina Tulauskaitė

Po Svetimu Dangum
Kaip skubus kalnų šaltinis
Pailsėti nesustos,
Jieškom tolimuos pusnynuos
Aukso saulės Lietuvos.

Lietuviai Londono Konferencijoj
Londone sausio 20-25 d. įvykusioj Europos
Sąjūdžio Centro ir Rytų Europos konferencijoj
Lietuva buvo oficialiai atstovaujama drauge su ki
tais Centro ir Rytų Europos kraštais. Lietuvių de
legacijos sąstatas atžymėtas Dr. S. Btčkio kalbo
je, kuri duota skyrium. Lietuvos delegacijai pir
mininkauti \ LIKo buvo pakviestas Lietuvos pa
siuntinys Londone min. B K. BiLilis. tičiau kon
ferencijos metu jis buvo išvykęs pasilsėti ir da
lyvavo tik paskutiniam posėdy sausio 24 d. konfe
rencijos darbuose. Vietoj min. Balučio dalyvavo
pasiuntinybės L tndone pat trejas V. Balickas. Lie
tuvos delegacijos vardu pirmą konferencijos die
ną plenumo posėdy kalbėjo V. Sidzikauskas. Lie
tuvos delegatai konferencijoje pasiskirstė taip,
' LIKo politinės komisijos pirmininkas Dr. P. Kar
velis dalyvavo nariu žemės ūkio komisijoj, rezo
liucijų komisijoj - Dr. S A B tekis, kuris konfe
rencijos metu turėj» progą nrabilti per rad'ja lie
tuvių kalba paskelbdamas tė ynėje pasitikusiems
konferencijos nutarimus ir sustiprindamas jų iš
laisvinimo viltis. Kultūrinėje ir švietimo komisijo
se dalyvavo prof. J. Baltrušaitis, ekonominėje doc. M. Brakas ir V. Balickas, socialinėje - doc.
M. Brakas ir Dr. Bačkis, jaunimo - St. Prapuolenytė; Be to. konferencijoj kaip liberalų gen. par
tijos sekretorius dalyvavo ir prof. St Žymantas.
Mūsų visų atstovų dalyvavimas komisijose
huvo aktyvus, o V Sidzikausko paskyrimas jau
nimo komisijos pirmininku sudarė mūsų delega
cijai ypatingą pagarbą. Lietuviai konferenc’jos
dalyviai taip pat dalyvavo visoj eilėj lietuvių pa
sitarimų ir susirinkimų, informuodami apie vei
ksnių veiklą ir Lietuvos išlaisvinimo darbą.
Kitų kraštų delegacijose dalyvavo pirmaeilės
asmenybės. Latvių delegacijos vardu labai akty
viai reiškėsi Latvijos pasiuntinys Loupone mm.
Zarinš, Kalninš, min. Zelmanis, Čakstė. buvęs Lat
vijos pasiuntinybės Lietuvoje sekretorius Masens
ir kt iš estų dalyvavo A. Rei, min. Varma. Kint,
Rand. Lenkų delegacija buvo ypač gausinga; jos
priešaky buvo grafas Račinskis. kaip žaliojo in
ternacionalo atstovas dalyvavo Mikolaičikas ir kt.
rumunų - Gafencu, čekų - Ripka, bulgarų Dimit

rovas, Petkovas, vengrų - mons. Varga ir kt. Da
lyvavo net ir jugoslavų atstovai. Iš laisvųjų val
stybių dalyvavo Anglijos vyriausybės vardu svei
kinęs mini-teris H. Macmillan, liberalų šulas Da
vies, konservatorių ir darbo partijų atstovai ir vi
sa eilė žymių anglų politikų. Mitinge anglų vardu
kalbą pasakė R. Ccurcliilis. Konferencijai pirmi
ninkavo Amery, E. S. Vidurio ir Rytą Europos ko
misijos pirmininkas yra E. Beddiagton Behrens.
Konferencija svarstė pavergtų tautų reika
lus. Apie jos reikšmę ir darbus rašė ne tik pačią
britų, bet ta:p pat amerikiečių, prancūzių, vokie
čių šveicarų ir kt. pasaulinės spaudos organai
Konferencija pareiškė pasauliui, jog Europa su
daro vieną nedalomą vienetą, kur kiekvienai tau
tai turi būti pripažinta laisvė pačiai apspręsti $a
vo likimą ir gyventi nepriklausomai. Konferenci
ja kategoriškai atmetė tvirtinimą, kad jie yra ka
ro kurstytojai, priešingai - laisvės gynėjai, kaip
kad pažymi šveicarų «Die Tat».
Tačiau ne rusų tautos pačioj Sovietų Sąjun
goj buvo išskirtos, dėl to ukrainiečių tautinė ta
ryba ir kitos egz'linės organizacijos pareiškė
griežtą protestą. Konferencija baigta priimant vi
sų komisijų pateiktas rezoliucijas.
Baigus darbo konferenciją, didžiausioje Lon
dono «Albert Hall» salėje įvyko įspūdingas mitin
gas, kuriame dalyvavo keliolika lakstančių žmo
nių, Chnrchilio žentas Duncan Sandys ir kur taip
pat gražiai pasireiškė lietuviai. Britų premjero
sūnus R. Churccilis iškilmingai pareiškė, kad nie
kas negalvoja apie karą. Tačiau taika yra neda
loma. ir antrojo Muencheno daugiau nebus, UNO
turi priversti Sovietų Sąrangą, kad iš okupuotų
kraštų pasitrauktų.
Ši konferencija yra tikrai žymiai didesnės
reikšmės, negu daugelis išsyk buvo manę, kai ku
rie jai skiria tiesiog epochinę reikšmę. Pirmą
kartą anglų ir kitu tautų atsakingi asmens parei
škė, kad jokio susitarimo musų ir kitų pavergtų
tautų tautu sąskaita nebus. Tuo būdu visą laiką
viršum Lietuvos kabėjusį pavojų Europoje reikia
laikyti nukritusiu.
Svarbiausi vadai buvo, kaip pažymi «Die
Tat», maj. Beddtngtsn-Behrens, kuris yra vedęs
rusų princesę Ireną Obolensky ir Dr. J Rotingeris, kuris yra kovojęs prieš Pilsudskio diktatūrą
ir artimai bendradarbiavęs veik su visais britų

min. pirmininkais. Jo informacijomis nekartą pa
sinaudojo ir Churchilis. Konferencija konst; tavo,
kad su Sovtetų Sąjunga negali būti pasiekia jo
kios pastovios taikos, kol yra pavergta Rytų Eu
ropa, Ryšium su tai» pasisakymais «Daily Herald»
darbo partijos organas, net pastatė klausimą: «kiek
toli Chnrchilio vyriausybė mano per savo pasita
rimus su Sovietų Sąjunga eiti, besirūpindama at
statyti nepriklausomybę kraštų už geležinės už
dangos, tarp jų ir Pabaltijo valstybių: Lietuvos,
Latvijos ir Estijos, kurios buvo taip pat oficialiai
konferencijoj atstovaujamos.
Panašiai pasisako, iškeldami minimosios kon
ferencijos reikšmę, ir visa eilė kitų įtakingų pa
saulinių spaudos organų, laikydami tai pavergtųjų
tautų išlaisvinimo dideliu žingsniu į priekį. Be
JA', pavergtosioms tautoms jų kovoje dėl lais
vės daugiau ima padėti ir pati Europa.

-- Kaip Sovietai atsakė į «Collier’s» planus?
Sovietai atsakydami į amerikiečių «Collier’s» (pla
nus, kaip ateityje Sovietų Sąjungoj turės būti su
triuškintas komunizmas, per «Ogoniok» skiltis at
spaude žemėlapį, vaizduojantį, kaip visas Vakarų
pasaulis parausta, o Vašingtone vietoj žvaigždė
tos vėliavos plevėsuoja raudona su kūju ir pjau
tuvu.
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SEKMADIENĮ IR PIRMADIENĮ

Vasario 23 - 24 ir 25 dienomis
Vietos Kronika

DĖMESIO!

rio da Educação (Brazilijos
švietimo M-jos) bei radijo sto
Visi Savanoriai Kūrėjai, Vy tys skyrė Lietuvos nepriklau
ties Kryžiaus Kavalieriai, ma somybės šventei pagerbti ati
Joniai prašomi atsiliepti orga tinkamą programą, kurios me
nizaciniu mus liečiančiu rei tu buvo transliuota min. Meie
kalu.
rio kalba portugališkai bei
Rašyti šiuo adresu: Alek gimusios Brazilijoje lietuvai
sandras IJetkevičius, Caixa tės Gražinos Pauliukonytės
Postai 371 — S. Paulo.
sveikinimo žodis Tėvynei ir
lietuviškos dainos. Gražina
PADĖKA
pasakė savo kalbą taisyklin
ga lietuviu kalba ir labai nuo
Visiems geriesiems tautie širdžiai įsijautusi, o paskum
čiams — maloniems piete diktorius paskaitė tos pátrio
liams, atjautusiems, apdova tiškos kalbos vertimą portu
nojusiems ir lankiusiems ligo gališkai. Ypatingai nuotaikin
ninėje bei namuose, širdingai gą Lietuvos vaizdą pate’kė
dėkoju. Ypatingai tariu ačiū Prefeituros radiofmas, pnbrė
p.p. Julijai ir Juozu.' Skisti- žes. kad š'a programa (per
mams, Onai Danielienei, Juo oficiališka miesto stotį), neri
zu; ir Jonui Mačiulaičiams, me pagerbti Lietuvą. Kalbėto
Petrui ir Antanui Makuškams jas meniškais vaizdais apibū
inž. Z. Bače’iui, A. Kazlaus dino mūsų tėvynės gamtą,
kui, Ad. Butavičiui ir visiems tautos būdą, jos kančias, gė
kitiems.
rėdamasis lietuvių ištverme
Klemensas Jūra.
bei humaniškumu. Tačiau vy
riaųsias motyvas jo kalboje
1952 vasario 15 d.
buvo nusistebėjimas, kad lie
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVEN tuviai ir dabartiniame varge
dainuoja. Visas vaizdas buvo
TE RIO DE JANEIRE.
išpintas lietuviškomis mrlodi
Gruodžio.
Vieningai ir rūpestingai Rio jomis (Visur tvla
Tėviškėle.
Miškų
gėlė.
Vėlia
de Janeiro lietuviai paminė
jo 34 metų Lietuvos Nepri vos iškeltos plakas etc.). Lie
klausomybės sukaktį, vado tuviai, klausė tos programos
vaujami «Dainavos» S-gos ir susijaudinę ir vėliau skambi
L. K. Bendruomenės pareigu no stočiai, reikšdami nadėka
nų: Dubausko, Abraičio, Kum iš ten gaudami sveikinimu
pio bei Jaseliūno, Lietuvos Nepriklausomybės šventės p o
Pasiuntinybei globojant. Cen ga. Visą šiai programai me
trinės iškilmes buvo nukeltos džiagą ir plokšteles suteikė
į sekmadieni, tačiau Vasario Lietuvos Pasiuntinybė, tik per
16 d. net trys radio stotys pa Amerikos Balso «radiju kai
gerbė Lietuva. 16 vai. (V. Eu bėti atėjo pakvietimas stačiai
ropos laiku), iš Amerikos bu iš Vashingtono.»
Vasario 16 d. iškilmės sek
vo perduota okupuotai Lietu
vai bei pasaulio lietuviams madienį (II 17) prasidėjo pa
Dr. Fr. Meierio, Lietuvos Įga maldomis. Jas atlaikė kun.
lioto Ministro Brazilijoje, svei Janilionis, skambant l etuviškinimas (Ministério kalbą de kom giesmėm, kurias giedo
dama atskirai). Radio Ministe jo «Dainavos» jaunimas. Pa

maldose dalyvavo Lietuvos
ir Latvijos ministerial. Salėje
prie bažnyčios įvyko pilieti
uis Šventės minėjimas, kurį
atidarė Dainavos S-gos pirm
St. Kumpis, pakviesdamas min
Meierį tarti žodi. L'etuvos
atstovas savo kalboje pabrė
žė, kad tarpt;,utinė padėtis,
duoda didelės vilties sėkmin
gai pabaigti kovą dėl laisvės
kurios visi lietuviai yia tal
kininkai, tačiau tik idealistai
dėl jos guldo galvas. Tuos
pasišventėlius, neprikbtusomy
bes karų savanorius. Klaipė
dos sukilimo kovotojus, bei
1941 ir šių dienų laisvės ka
rius. žūstančius ir žuvusius
dėl Lietuvos laisvės, min Me
ier s kvietė pagerbti at įsto
ji't. Po trumpos tylos visa
s iU giedojo Marija, Marija..
Baigdamas savo kalbą, min.
Meieris atpasakojo tuos žo
džius. kuriuos jis pasiuntė Lie
tavai per «Amerikos BMso»
ra-i ą. Nuskambėjus Tautos
Himnui sveikinimo žodį tarė
Latvijos įgaliotas ministeris
P. Olinš, o po jo turininga
paskaitą pateikė Antanas Gau
lia. peržvalgęs ilgą lietuvių
tautos gyvavimo laikotarpį
su laimėjimais ir kentėjimais
A. Gau lia paskaitą baigė p ras
m i ngu pažadu, kad jaunuo
menė. pasimokiusi iš praei
ties kovotojų žygių, kurie Lie
tu va atkūrė, mokės įvykdyti
i" dabar jų testamentą. Su
ilgesio dainos «Leiskit į Tė
vynę» žodžiais, kurią sudai
navo visi susirinkusieji, mi
nėjimas buvo baigtas. Braz
džionio eilėraščio «sietuvos
laukai» posmu, kuriuos me
niškai perteikė klausytojams
Danguolė Strimaitytė.
Rio de Janeiro spauda sky
rė šventei daug dėmesio, skel
bdama minėjimo smulkia pro
gramą, bei sve:kii dama Lie-
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PRADŽIA 19,50
Antradienį ir trečiadienį

Ketvirtadienį ir penktadienį

Vielos Kronika
Sonhando de Olhos Aberto
Bandido Mascarado
Antradieni matinée e soiree

Vietos Kronika
Bufalo Bill Volta a GalopaiAs mulheres sabem demais
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Nuvykę Į Santo Praia Jose Menino
neužmiršk pasinaudoti šeimyniniu

Pensionu «Sete de Setembro»
(III

Virtuvė pirmos rūšies. Užkandžiai duodami
bet kuriuo metu
Pensiono savininkas LILIAN KOTCHENKO
RUA SANTA CATARINA, 22 FONE

SANTOS JOSÉ MENINO

4-3570

nu

tuvos atstovą. Gražiai atsilie
pė ir «Jornal do Brasil», vie
nas iš labiausiai skaitomų sos
tinės dienraščių:
«Šiandie yra kilnios ir drą
sios Baltijos tautos — Lietu
vos nepriklausomybės šventė
Ji šiandie yra sovietų impe
rialistų okupuota ir laikoma
vergijoje. Visa s būdais nori
ma išplėšti iš jos istorines ir
visuomenines tradicijas. Lie
tuva yra negailestingai kan
kinama, kaip tai įrodo visi
dokumentai, plačiai paskleis
ti lietuviu, gyven nčiu vžsie
niuose, kurie savo širdyse iš
laikė savo persekiojamai tė
vynei didelę me lę ir ilgesį

bei įsitikinimą, kad ji vėl at
gaus savo laisvę ir nepriklau
somybę. Lietuvos ministeriui
Dr. Frikui Meieriui, apie kurį
šiandie jungiasi visi Rio lie
tuviai, siunčiame sa'O sveiki
nimus ir nuoširdžius linkėji
mus, kad jo atstovaujamoji
valstybė juo greičiau įžengtų
į laisvų tautų šeimą». Iš kitu
sostinės dienraščių pažymėti
ni: «Correio da Manhã», «O
Globo», «Diário de Noticias»,
«Jornal do Comércio» ir kt.
gražiai atsiliepę apie Lietuvą.
-X——----- Sá- -----

Oficina de Model is

para fundição e
Marcenaria*

PETRAS ŠIMONIS
BRAIŽYTOJAS
MO DELIST A S
Įvairiausi modeliai ma
šiitų lydinimui!
BALKONAI, VITRI
NOS IR KOMERCINIŲ
ĮSTAIGŲ ĮRENGIMAI!
VISI

KITI MEDŽIO
DARBAI!

São Paulo, Vila Zelina
Rua Venda Nova, 4ô
Recados Telef. 3-0710
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INDUSTRIA METALÚRGICA "INDO3" LTDA.
Rua Benjamim Constant, 122 8.° andar salas 801/2 Fone 33-S867 S. Paulo
• Fabricação de Carros tanques para transporte de combustíveis
• Tanques subterrâneos para gasolina, oleo, etc.
• Turbinas Hidro-eleiricas para diversas capacidades
• Bombas, baldes e carrinhos para oleo e graxa

•
Reg strado m C.R C. sob o n o 551

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

Contratos de locação
Cartas de Fiança
Requerimentos
Balanços
Alvards diversos
Seguros de Fogo e
Seguros de acidentes

HORÁRIO das 8 às 19 horas.
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Parafusos e ganchos especiais para telhados de cimento amianto

.

