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KORĖJOS karas
Jau kiek taiko nutrukusios 

oro kautvnės vėl buvo atnau 
jintos pastarosiomis dieno
mis. Įvyko visa eilė trumpų 
oro mušiu tarp amerikiečių 
ir rusų naikintuvų. Amerikie 
čių bombonešiai bombarduo
ja raudonųjų tiekimo I in i j s.

Žemės kariuomenės daliniu 
veiksmai tuo tarpu ribojasi 
patrulių kautynėmis.

Pam Mun Jone tebevyksta 
paliaubų darybos. Jau yri su 
sitarta dėl visos eilės būst- 
mųjtj paliaubų sąlygų. Šiuo

VISAME PASAULYJE
Atlanto palto 

konferencija
Šiomis dienomis vyko Por

tugalijos sostinėje Lisabono
je Atlanto pakto organizaci
jos visumos konferencija. 
Konferencija truko vos ke
lias dienas ir pasibaigė, sek 
mingai išsprendus ir priėmus 
visus pasiūlytus svarstyti 
klausimus.

Tarpe svarstomųjų klausi
mų svarbiausia vietą užima 
Vakąril Vokietijos Įjungimas 
j Atlanto pakto gynybos sis
temą, nustatymas lėšų, kurias 
turi paskirti pakto nariai gin 
klavimosi reikalams ir arti
miausios karinės priemonės 
kurias pakto organizacija dar 
šiais metais turės Įvykdyti.

Kaip žinia, Atlanto pakto 
bendrųjų karo najėgn vadas 
yra JAV generolas Eisenho- 
weris. Jis pareiškė per kon
ferencijos darbus, jog Sovie
tų užpuolimo ant vakarų Eu

metu yra deramasi dėl vadi
namosios neutraliųjų komisi
jos, kuri turėsianti peržiūrė
ti paliaubų vykdymo sąlygas. 
Komunistai reikalauja, jog 
Sovietų S-ga taipgi butų Įt
raukta. kaip neutralioji šalis 
j tokią kontrolės komisiją. 
Tuo tarpu UNO delegacija 
\ ra griežtai nusistačiusi prieš 
Rusijos Įtraukimą Į šią komi 
siją. Del kitų šios komisijos 
nariu parinkimo jau susitar
ta. Joje dalyvaus Lenkija. Če 
koslovakija, Šveicarija, Šve
dija ir Norvegija.

ropos pavouis vis dar tebesi 
tę«ia. Toliui Eisenboweris 
p reikal.'vo iš skubiausių dar 
bu stalyti visą eilę naujų oro 
b--«zių vakarų Europos kraš
tuose. kurios tarnaus pirmo
je eilėje sąjungininku strafe 
ginės aviacijos reikalams.

Vakarų Vokietija buvo pri 
imta i bendrą karo pajėgu su 
dėtj. Buvo pareikalauta, kad 
vokiečiai Įjungtų 12 divizijų 
j bendrą Europos kariuome
nę. Europos valstybės turės 
1952-54 metų laikotarpyje na 
pildomai pakto ginklavimosi 
reikalams išleisti 1.193 milijo 
nūs dolerių.

Toliau buvo nutarta, kad 
dar šiais metais turi būti pa 
statvta į aktyvią tarnybą 50 
divizijų, 4.(100 lėk tuvų ir stip 
rios karo laivyno pajėgos; 
šios visos karo pajėgos pri
klausys generolo Eisenhowe 
rio valdžiai.

Anglijos atomine bomba
Per užsienių politikos deba

/d m n H c r anuos

Prof. José Ferreira Carrato

«Musų Lietuvos» atsakoma 
jį redaktorių, nuoš rdų lietu
vių prietelių, spaudoje ir per 
radio garsinantį Lietuvos ir 
lietuvių vardą, jo gimtadie
nio, kovo 1 d , proga, nuošir 
džiai sveikina «Mūsų Lietu
ve»-» redakcinė kolegija, ad
ministracija. bendradarbi;.] ir 
ArteGraficj «Lituania*.

tus Churchilis pareiškė par
lamente, jog Anglija jau p.T 
gaminusi atominę bombą dar 
darbiečių vyriausybės laika;s 
tik šis faktas buvęs laikomas 
paslaptyje. Dabar Angliję ren 
giasi daryti pirmuosius ban
dymus, kuriuos vykdys Aus
tralijoje specialiai numatyto
se dykumose.

JAV plieno gamyba
1951 metais JAV plieno ga 

myba pasiekė dar iki šiol ne’ 
pasiekto aukščio. Buvo paga 
minta 105 milijonai tonų plie 
no ir geležies.

Kad būtų galima palyginti, 
reikia pris minti, jog Sovietų 
S-ga pagamina per metus 
apie 30-40 milijonų tonų piie 
no. ir tik kartu su visij kitų 
Europos valstybių gamyba 
bendras Europos metinis ge
ležies gamybos kiekis prilyg 
sta Amerikos praeitaisiais 
metais pasiektajam gamybos 
dydžiui.

Ultimatumas
Komunistams

Nesibaigiančios Korėjoje 
derybos pagaliau visiems įku 
rėjo. Nepaslaptis, kad dery
bas komunistai tyčiomis del
sia. Tai naudinga jų tiks
lams. UNO atstovai buvo kan 
trūs, laukė ilgai susitarimo, 
o to laukiamo susitari
mo kaip nėra, taip nėra. Pa 
galiau ir UNO delegacija pri 
trūko kantrybės ir pasiuntė 
komunistams griežtą notą, 
reikalavimą, kurį galima va
dinti ultimatumu.

Sąjungininkai komunistams 
pranešė, kad jie tik tuos be
laisvius gražins, kurie to pa 
lys norės. Kas nenorės grįž 
ti pas komunistus galės likti 
sąjungininkų zonoje. Antras 
galutinis ir nepakeičiamas 
sąjungininkų nusistatymas, 
kad Rusija negali Įeiti neut- 
ralion komisijom kuri kont
roliuoti} nusiginklavimą. To
limesnė derybų eiga prikirti» 
so nuo komunistų: ar jie su 
tiks su sąjungininkų reikala
vimu. ar ne Priešingu atve 
ju, gali būti visiškai nutrauk 
tos derybos ir Korėjos Įvy
kiai gali atnešti didelių netj 
kėtumų.

Komunistai Pietų 
Amerikoje

Šiaurės Amerikos spauda 

rašo, kad Maskva paskutiniu 
metu kreipia ypatingo dėme
sio į komunistinę propagan
dą Pietų Amerikoje.

Tam reikalui siunčia agen 
tus iš Europos ar kitų kraštų 
(vietiniais nepasitiki, nes jie 
nepateisimo Į juos sudėtų vii 
čių). Komunistų agentu tiks
las yra Įlysti Į dešiniąsias po 
litines partijas, tėn šnipinėti 
ir daryti visokias provokaci
jas, kad suskaldyti ar bent 
susilpninti pačias partijas.

K i kuriuose kraštuose ko
munistai yra Įsiskverbę “Į li
beralų ir konservatorių par
tijas. Komunistų agentai yra 
paruošti Įvairių profesijų žmo 
nes: gydytojai, advokatai, in
žinieriai etc.

Propagandos židiniai būtų 
Brazilijoj ir Venezueloj. Ve
nezuela yra svarbi žibąlo 
šaltiniais, o Brazilija aerod
romai, kas yra labai svarbu 
karo metu.

— Amerika, Anglija ir Pran 
cuzija kviečia Rusiją svars
tyti taikos sutarties pasirašy 
mą su Austrija.

Pasibaigė Karnavalas
šie s savaitės pradžioje pa

sibaigė karnavalas. Kaip dau 
gelis stebėtojų praneša, kar
navalas šiais metais buvęs 
daug silpnesnis ypač São Pau 
lyje. Tiesa, karnavalui sukliu 
dė ir nepalankus oras.

Mažesnis karnavalo pasise 
kimas taipgi pasireiškė ma
žesniu nelaimių skaičiumi 
per karnavalo dienas. Rio 
de Janeiro mieste greitosios 
pagelbos tarnyba per 4 kar
navalo dienas aptarnavo 1561 
nuo nelaimingų atsitikimų nu 
kentėjusį asmenį, tuo tarpu 
kai pernai metais nelaimin
gų atsitikimų skaičius palie
tė 2 402 asmenis.

São Paulyje nukentėjusių 
skaičius siekė 704 asmenis.

Lietuvos Valstybės Tarybos Nariai 1918 m. Vasario 16 d. pasirašę Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo aktą: Viduryje sėdi Dr. J. Basanavičius, jo d<- 
šinėje Antanas Smetona, kun. K. Šaulys, inž. St. Kairys, Jonas Smilgevičius, kairėje: Narutavičius, vysk. J. Stangai is, Dr. Jurgis Šaulys, Jonas Vileišis. Iš 
kairės dešinė.) stovi: K. Bizauskas. J. Vailokaitis, D. Malinauskas, kun. V. Mironas, M. Biržiška, kun. Petrulis, S. Banaitis, P. Klimas, A. Stulginskis, J.

Šernas ir Pr. Dovydaitis.
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E>as Menininkų Klubo Lietuviai Pasaulyje...
pirm-ka p. Kaži Ambrazevičių LIETUVOS KANKINYS VYSK. VINCENTAS BOR1SEVIČ1US

Duris man atidarė manda
gus 4 metų berniukas, įdo
mus savarankiškumo išraiš 
ka vaikiškam veidelyje.

— Ar namie tėvelis? — pa 
klausiau.

Ir tuoj išgirdau pono Ka
zio Ambrazevičiaus balsą:

— Albina, men:ninkė atė
jo. Šustelk vandens į pupe- 

. les.

Kazys Ambrazevičius 
Menininkų Kiubo pirmininkas

— Kuri menininkė? — atsi 
liepė ponia Ambrazevičienė. - 
A. tai jus, labai malonu. — 
šiltai nusijuokė šeimininkė, 
su manim besisveikindama. 
Čia pat prisistatė ir kiti du 
vyresnieji šeimininkų sūnus, 
linksmi, sveiki, gražiai nuau 
gę berniukai

Kada susėdome jaukioje 
svetainėje, kur stovėjo ir nfa 
ninas, taip reikalingas s< lis 
tui šeimininkui, tariau:

— Pone pirmininke, kol dar 
nesusirinko tautodailės komi 
sija nosėdžio. norėčiau su ju 
mis pasikalbėti. Man įdomu, 
kas jums įkvėpė mintį ruošti 
dailės ir liaudies meno paro
dą?

Ponas Ambrazevičius sul
tingai nusijuokė.

— Iš tikro, tai vra drąsus 
žygis Juk mūsų klubas tetu
ri 10 nariu. Bet mes visi ryž 
tingi žmonės. Prieš metus. 
Menininku Klubui besistei
giant, į mus buvo gana skep 
tiškai žiūrėta. Mūsų klubo 
statute vra. numatyta, kad lie 
tuvių kolonijoj kultūrinei ve;k 
lai pagyvinti mes ruošime 
koncertus, parodas Ir tt. Na, 
ir atrodo, kad savo nasižadė 
jimą tęsėjom. Suruošėm vie
ną koncertą, pernai ėmėmės 
iniciatyvos, kad būtų suruoš
tas platesnio masto 16 vasa
rio minėjimas São Paulo m’es 
to centre. Na, ir ta šventė na 
vyko. Paskui aktvviai prisidė 
jome nrie Pabaltės tautų su
rengtos Gedulo Dienos mi
nėjimo miesto teatre, o da
bar ruošiam parodą. Visuo 
menė gana greitai musu nas 
tangas įvertino. ir daugelis 
prisidėjo prie mūsų, kaipo na 
riai - rėmėjai.

— Kodėl jūs šią parodą va 
dinate istorine?

— Berods sukanka 25 m 3 
tai. kai lietuviai atsikraustė 
į São Pauli ir dar tokios na- 
rodns lig šiol nėra buvę. To
dėl mes šios parodos ruoši
mą laikome istoriniu įvykiu 
Ši busimoji lietuvių dailės ir 
liaudies meno paroda nėra 
daroma pasipelnymo tikslais, 
— ji turi g'lesnį, grynai pat- 
rijotiška tikslą — Lietuvos 
garbę bei prisidėjimą per me 
ną prie daromų žygių Lietu

vai išlaisvinti. Mes išstatysim 
šioje parodoje ne tik indivi
dualinės mūsų daiininkų kū
rybos paveikslus, bet ir paro 
dysim lietuvių liaudies meną, 
kuris parodo tautos, kaipo to 
kios, įgimtą kultūringumą. 
Mūsų liaudies meno audinių 
raštai yra labai seni Jie to
kie pat buvo jau Lietuvoj 
žalvario amžiuje. Tai mes ži 
nome iš archeologinių iškasė 
nų. Daugumas parodos ekspo 
nitų vaizduoja Lietuvos gim 
tą ir buitį, o taipogi gabių 
lietuvių rankomis meniškai
- estetiškai padarytus namų 
apyvokos daiktus, audinius ir 
kita.

— Ar turit talkininkų, ar 
visa kuo tenka patiems rū 
pintis.

— Turim pasigirti, kad lie
tuvių visuomenė šiltai pri
ėmė mūsų sumanymą, ir atsi 
rado d tug savanorių, kurie 
visas savo jėgas skiria tam 
kilniam tikslui. Pirmas toks 
savanoris yra Katalikų Ben
druomenės pirmininkas gerb. 
kun. Pijus Ragažins'ęas Jo ne 
nuilstamomis pastangomis g; u 
ta veltui Prestes Maia galeri 
ji parodai.

— Kokie jūsų santykiai su 
visomis lietuviškomis organi 
cazi jomis?

— Menininkų Klubas, kai
po nepolitinė organizacija, 
palaiko ko glaudžiausius san 
tykius su visomis organizici 
jonrs. Mes prisidedam saio 
darbu prie jų parengimų, o 
jos mum padeda. Ranka ra» - 
ką m zg -j i. Būs’mojf p <roda 
nėra v:en Menininkų Klubo 
reikalas. Tai yra visos Brazi 
lijos lietuvių tautiškas gar
bės reikalas, tikriau sakant, 
t y. visų mūsų gyvybiškas 
reikalas, kaip jau sak’au.per 
meną prisidėti nrie daromų 
žygių L'etuval išla’svinti. Ir 
tai. turim su pasididžiavimu 
pasakyti, puikiai supranta vi 
si Brazilijos lietuviai. ’Ne tik 
organizacijų vadr vauja Tieji 
asmenys, ne tik spaudos žmo 
nės. bet ir pavieniai asmenys 
aukoja save tam kilniam tik 
slui Net graudu, kai išgirsti 
iš kokio senelio ar senelės 
tokius žodž’iis: «Lietuvai ir 
lietuvybei viską atiduosiu», 
arba kai jaunuolio akys suži 
ba tariant: «Šiai parodai su
rengti gabu paaukoti porą 
d irbo dienu, ir. jei reiks, dir 
bs:u ir nakt'mis». Paveikslu 
parodon nasišovė atsiųsti n^t 
iš tolimu Brazilijos pasviečių. 
Na, ir ateina ryšulėbai su dvy 
likanyčiais rankšluoščiais ar 
aštuonyčiais kilimais. Galėsit 
pamatyti narodo;e ir ratelį 
bei senoviškas stakles,

— Ir jū-, none pirmininke, 
su ponia daug darbuojatės ry 
šium su paroda - - pastebėjau.
— Juk tamsta rūpinies ne t;k 
or auizaciniais reikalais, bet 
ir abu su ponia važinėjai rin 
kdami eksponatus.

Šeimininkas nusišypsojo:
-- Mes tą pat galėtume pa 

sakyt», ką nasakė senelis Iimn 
nis Vila Anas'aziioje: «Dėl 
liebrvvbės, jei reiks, viską 
i t u sim»

— Ką dar norėtumėt pasa
kyti subadai?

— Aš norėčiau padėkoti 
gerb. L’etnvos konsului n. A. 
Polišaičiui ir noniai Polišai- 
tienei. mūsų klubo garbės na 
riams už malonu sut’k'mą 
mūsų paroda globoti bei suti 
kimą įe'ti i konvsijas paro
dai rengti: O taipogi esu dė
kingas visoms organizacijoms 
gyvai prisidedančioms rrie 
mūsų tautiško darbo ir vi 
siems tautiečiams, prisidėju- 
sfems bei nrisided »ntiems dar 
bu ar eksponatais prie paro
dos rengimo.

Pamačius raudonarmiečių 
dahuius, antrukart įsibrovu
sius į Lietuvą, visiems dva
siškiams buvo aišku, jog bu
deliai jau atėjo Beliko klau
simas, kada, kur ir kaip rei
kės žūti, Kristų liudijant.

Pirmasis, kurį ištiko bude
lio ranka, buvo Telšių vysku 
pas Vincentas Borisevičius.

1944 metais su bolševikų 
daliniais grįžęs iš Rusijos, at 
vyko į Telšius ir komunistų 
«ministeris» Gedvilą. Jis pa
reiškė: «Vieną dalyką tikrai 
įvykdysiu - sunaikinsiu Tel
šių vyskupą».

Telšių ordinaras girdėjo 
šiuos žodžius, bet nepabūgo. 
Jis tęsė savo pareigą: sakė 
katedroje pamokslus, kalbė
jo apie kančios prasmę, važi 
nėjo po parapijas, teikė su
tvirtintą ir vėl kalbėjo sa
vo žemaičiams apie ištikimy 
bę Dievui.

1946 m. vasario pradžioje 
atvyko NKVD, jį suėmė ir iš 
vežė | Vilnių. Po keletos sa 
valčių prasidėjo uždaras teis 
mas. Vykkupas sėdėjo kalti
namųjų suole. Kaltinimas bu 
vo vienas: esi «Liaudies prie 
šas».

Vyskupui buvo leista pasi
kviesti liudininkų. Teismo sa 
lė.e sėdėjo būrys žydų, ku
riuos savo gyvybe rizikuoda 
mas, vyskupas išgelbėjo nuo 
naciu kulkos. Jie trumpai te 
pareiškė: «Jis mus globojo 
vokiečių okupacijos metais». 
Raudonasis teisėjas dirbtinai 
nusišypsojo: «Ką reiškia šie

Priėmimas Lietuvos pasiuntinybėje
Vasario 16 d. gražiai pa 

puoštame Pasiuntinybės būs
te oficialių v žilų metu sve- 
či ims buvo patiekta taurė 
šampano. Pirmasis aivyko ini 
nis te ris J. de Coelho Lisboa, 
» l ezideniūros Ceremonialo 
iefas, kuris min. Meierį vizi 
t loti atvyko iš Petropolio, 
kur dabar vasaroja preziden 
įas Getulio Vargas. Vėliau — 
Užsienių M-jos (Itamarati) 
diplomatinis instruktorius A. 
B L. Castelio Brauco, tauti
nės Čekoslovakijos ministe
ris Jau ReLs, Latvijos įga
liotas ministeris P. Olinš ir• 
pasiuntinybės sekretorius dr.
Rusinš, JAV ambasados sek
retorė ir «Amerikos Balso» - 
radio atstovė Brazilijoje p. 
Valda Menezes, viena įžymiau 
šių sostinės žurnal sčių, kon 
sulas Krauss ir kt.

Iš lietuvių visuomenės pa
žymėtina: kolonijos kapelio
nas kun. Janilionis, L. K. Ben 
druomenės pirmininkas Jonas 
Adamavičius, «Dainavos» Są 
jungos delegacija pirminin
kas St Kumpis, vize-pirm-kas 
Ignas Dubauskas ir D. Stri- 
ma lyte - kuri įteikė min. Me 
ieriui didžiulę rožių pintinę. 
Ministerį Meierį vizitavo inž. 
Gluodeuis su ponia ir sūnum, 
Dr. S. Savnorienė, p. Paukš- 
taitis, A Gaulia, Ed. Girčys, 
Sr. Quedes bei Cardoso ir 
kiti.

Sveikinimo žodžius atsiun-

— Prašom vakarienės, — 
pakvietė maloni šeimininkė 
prie stalo, apkrauto skaniais 
1 etuviškais patiekalais. Bra
ziliškų pupelių nebuvo, r.ors 
ir p. Ambrazevičius liepė, 
pagal I razilišką priežodį, ne 
prašytam svečiui įėjus. Sus
ieiti vandens puodan, kad už 
tektų visiems.

Koresp. 

draugų žodžiai. Drg. Gedvi
lą mums tvirtino, kad pilietis 
Borisevičius yra buržuazinių 
cacionalistų vadas»,

Po trumpos pertraukos bu
vo paskelbas skelbimas, «...nu 
teistas mirti.»

«Teismo» procedūros me
tu vysk. V. Borisevičius bu
vo kiek įsitempęs. Jis trum
pai kartojo: «Aš nekaltas». 
Dabar, kai buvo paskelbtas 
sprendimas, jis, atrodė visai 
ramus. Teisėjas jautėsi laimė 
jęs. Jis ėmė tyčiotis: «Tai 
matai, pilieti Borisevičiau. 
Anksčiau gerai gzvenai ir bu 
vai visų gerbiamas. Manei, 
esąs galingas. Dabar pama 
tei kad tavo galybė niekai. 
Mes laimėtojai!»

Iš kaltinamųjų suolo pasi
girdo tvirtas vyskupo âtsaky 
mrs: «Tiesa, šiandien jūs esą 
te nugalėtoj h. Tačiau ateitis 
yra Dievo rankose. Kristus 
neapleidžia savo tarnų net 
m’rties valandą!»

Sprukdami pro duris, žyde 
liaj liudininkai baimingai žvil 
ųio o vienas į kitą: «Tas žmo 
gus tikrai nebijo įnirti».

Grūbūs milicininkai nusive 
dė vyskupą į Lukiškio kalėji 
mą. Vėliau vysk. Ramanaus
kas, kankinio pagelbininkas, 
atvyko i Vilnių teirautis apie 
s vo viršininko likim i. Ru
sas, teismo viršininkas atsa
kęs: «Pilietis Borisevičius nu 
teistas sušaudyti. Tik iš Lu
kiškio dar negavau praneši
mo, ar sprendim s įvykdy
tas».

tė Tfirkijos ambasadorius, Va 
karų Vokieíijos ambasado
rius Fritz Otlilens, ABI - vi 
sos Brazil jos laikrašt ninką 
S g >s pirmininkas Herbert 
Moses savo ir visų Brazili
jos laikraštininku vardu, mi
nisteris Jose Linhares, aukš 
čiausio Tribunolo nirminin- 
kas, Terezopolio Rotary klu 
bo pirmininkas Ulycse Sou
to. Brazilijos Radiotelegrafi- 
jos Bendrovė «Radiobras» ir 
k i ti.

Telegramom s min. Me*erį 
sveikino: Apaštališkas ?,’unci 
jus. JAV ambasadorius, Au
strijos įgaliotas ministeris ir 
ambasadoriai: Belgiios. Clr- 
li. Peru, Ecuador. Etiopijos, 
Panamos.

Vaišės Lietuvių Kolonijai 
Pas Dubauskus

Vnsar’o 16 d. Lietuvos Ne
priklausomybės karų savano 
ris Ignas Dubauskas ir jo 
žmona Anelė surengė vaišes 
Rio lietuvių kolonijai, kurio
se dalyvavo ministeris Meie- 
ris. E. ir St. Kumpiai, adv. 
Petraitis, inž. A. Mošinskis 
su žmona, dip. inž. Laskaus- 
kas su šeima, inž. Steikūnas 
su sūnum, inž. Pranckevičius 
su žmona, ats. Itn. Pauliuko- 
nis su šeima, V. Radzevičius 
su žmona, sport. Girčys. J. 
Jūraitis, Vyt. Staškus - visi 
su šeimomis ir būrys jauni
mo: broliai Gailiai, Jeseliū- 
nas, Abraitis, Bendoraitis, Pe 
lanis, Šiugžda. Martinkus ir 
kiti - viso per 50 asmenų, la 
blausiai pasireiškiančių kolo 
nijos veikime ir kituose Hie
nose. Buvo atsiminimų, pra
kalbų. sveikinimų, «Ilgiausių 
metų» ir dainų Svečiai skir 
stėsi tik ankstyvą rytą, apta 
rę daug dalykų ir pasiryžę 
sustiprinti kultūrinę veiklą, 
kad tuo aktingiau prisidėtų 
prie kovos dėl Lietuvos ne
priklausomybės atgavimo

Bendrai, tenka pabrėžti, 

kad vasario 16 dienos minėj! 
mas Rio de Janeire praėjo 
labai vykusiai, sutelkiant vi
sas mintis pavergtai Tėvynei. 
Jokių rinkliavų nebuvo. Minė 
jimo dalyviai salėjo buvo pa 
puošti tautiniais trispalvės 
ženklais, kuriuos minėjimo 
išvakarėse pagamino p. Du- 
bauskienė, Zina Laskauskie- 
nė bei Gražina Pauliukonytė. 
Didžiulę rožių pintinę, kuri 
puošė stalą minėjimo metu, 
po iškilmių p. M. Gaulienė 
nuneše į bažnyčią ir padėjo 
po Panelės Švenčiausios ko
jų, kas labii sujaudino ne 
tik lietuvius, bet ir bažnyčios 
šeimininkes - vienuoles.

K. D. T.

— VLIKo ir VT pirminin
kas M. Krupavičius pasiuntė 
telegrafiškai užuojautą Angli 
jos karalienei Elzbietai II jai 
dėl karaliaus Jurgio VI mir
ties ir atskira telegrama pa
sveikino naująją karalienę.

— Vasario 16 d. proga per 
bavarų ir LE radiofonus Mu- 
enhcene, karinį amerikiečių 
siųstuvą Stuttgarte, šiaurės 
Vokietijos ir kitus radijus 
duodami apie Lietuvą ir jos 
laisvinimo akciją pareiškimai 
per kuriuos žodį tarė VLIKo 
ir VT tarybos nariai ir kiti 
lietuvių veikėjai.

Vasario 16 d. proga VLIKas 
darė tradicinį priėmimą Reut 
lingene, į kurį taip pat buvo 
pakviesti amerikiečių, pran
cūzų. vokiečių, latvių ir estų 
atstovai.

Vokiečių radiofonai vasa
rio 16 d. taip paminėjo: Stut 
tgarfro stotis vakario 15 d. 
(nenktadienj) transliavo Z. 
Ivinskio kalbą ir lietuvišką 
muziką. Vasario 16 d. kari 
nis Stuttgarto siųstuvas, davė 
savo pranešėjo kalbą ir Čiur 
lionio ansamblio dainų pynę. 
Radio Free Europe vasario 
16 d. davė vengriškai, čekiš
kai ir slovakiškai pranešimą 
apie Lietuvą ir lietuviškų liau 
dies dainų (iš plokštelių) kon 
certą. Bayerishher Rundfunk 
Muencliene vasario 16 d. se
rijoj davė interview. Hambur 
go, Kulno ir kt. radiofonai va 
sario 17 d taip pat paminėjo 
dėl programes susitarę su 
P L B Vokietijos krašto valdy 
ba.

— ALTas jau pradėjo šie
metini laisvės vaju 100 000 
dol Lietuvos laisvinimo dar 
hams surinkti. Tuo reikalu 
drauge su A LTu taip pat pa 
skelbtas ir VLIKo atsišauki
mas į JAV lietuvius.

— Gautomis iš Amerikos 
žiniomis, Lietuvos nepriklau 
somybės šventės proga ALTo 
atstovus su lietuviu delegaci 
ja priims svartūs amerikie
čių veiksniai Vašingtone.

— Vasario 16 akto signata 
ras prof K. Šaulys savo 80 
metų sukakties proga gavo 
iš viso pasaulio lietuvių daug 
sveikinimų. Ryšium su sukak 
timi buvo pakviestas kalbėti 
į Lugano radio stotį ir tarė 
savo samprotavimus apie pi- 
T etinės sąž nes kvotimą.

— Pereitą vasarą iš Lietu
vos per Švediją prasiveržę 
lietuviai žvejai, atvykę į JAV 
ten pradeda lankyti Rtambes 
nes lietuvių kolonijas. Pir
miausia jie dalyvaus vasario 
16 d.:: suruoštuose pagrindi
niuose minėjimuose NewJYor 
ke ir Čikagoje.

— Prof Brazaitis Ameriko
je pakviestas pagrindiniu pra 
nešėju į ALTo Čikagoje tuo 
šiamą vasario 16 d. minėjimą 
ir pasakė kelias viešas kal
bas.
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IL II ETŲ VIA II 
BRAZILIJOJE

Padėka.
Už gražų kultūrinį žygį, — 

neįkainuojamą dovaną Rio 
visuomenei — koncertui, įvy 
kušiam 9. 2. 1952. Rio de Ja 
neire, programos parengimą 
ir puikų išpildymą, nuošir
džiausiai dėkojame São Pau 
lo L. K. Bendruomenės vado 
vybei ir meninėms pajėgoms:

3. Ištisoms šeimoms vyk
džiusioms parengimo darbus, 
nežiūrint savų reikalų, poil
sio, nei nuovargio. Taipgi at 
skiriems asmenims, dirbu
siems, nepaisant jokių sunku 
mų, nei kliūčių.

4. Maloniai dėkojame U.N.E. 
administracijai, leidusiai mum 
pasinaudoti sale.

>5. Ačiū D. G. «Dainavos»

valdybai ir visiems asmenims 
bei įstaigoms už paskolintus 
indus, baldus ir kitus reikme 
nis.

6. Nuoširdžiai dėkojame vi 
siems suteikusiems paramą 
pinigais, fantais loterijai, mai 
sto gaminiais bei gėrimais:

7. Ačiū visiems dalyvavu
siems svečių sutikime, koncer 
te ir išleistuvėse.

Už visus nesklandumus,ku 
rie jei pasitaikė, tai ne iš blo 
gos valios, — atsiprašome!

L. K. Bendruomenės 
Vadovybė

Rio de Janeiro.

los patalpose šaukiamas vi
suotinas Vila Anastazijos Mo 
kyklos Rėmėjų Būreljo susi
rinkimas. Darbotvarkėje nu
matyta valdybos ir revizijos 
komisijos rinkimas, ataskaiti 
nis praėjusių metu, veiklos 
pranešimas, einamieji reika
lai ir tt.

Kviečiami atsilankyti ir no 
Tintieji įstoti į narių - rėmė
jų eiles.

MRB Valdyba

tarp savęs puikiai kalbasi lie 
tuviškai ir gatvės «kultūros» 
ne pasisavino.

Pas mūsų tautiečius gyve
nančius Jardim Impendenci- 

'ja yra nemažas solidarumas, 
kaip pav, talkiškai vienas ki 
tam padeda statybose.

Iš senosios imigracijos čia 
gyvena marijampolietis Ado
mas Kujavas, prekybininkas 
su šeima. Turi didelę krau
tuvę.

1. L. K. Bendruomenės pir
mininkui kleb. kun. Pijui Ra- 
gažinskui.

2. Solistui K. Ambrazevičiui

v

Vasario 16-j i Vila Anastazijoj

«MŪSŲ LIETUVOS» 
prenumeratoriai 1952 m.
Garbės prenumeratoriai:

Leonas VarnauskasCr.$500,00
Jonas Jakutis 500,(0
Stasys Lapienis 500,00
Pranas Galins k as 50,0.00

Prenumeratoriai rėmėjai:
3. Choro pirmininkui K. Au 

senkai.
4 Maestrui p. Al. Ambro- 

zaičiui.
5. Akomp: p. Ritai Sprogis.
6. Mieliems choristams ir 

choristėms.
7. Tautiškų šokių vad. J. 

Ambrozaitienei.
8. Šokėjams ir šokėjoms.
9. Orkestrantams, ir

10. Visiems svečiams — ek 
skursijos dalyviams pagyvi
nusiems koncertą savo daly
vavimu.

Jūsų pastangos ir atliktas 
žygis rijiečių nebus užmirštas.

Taip pat nuoširdžiausią 
ačiū reiškiame ir mūsų.

1. Atstovybės: J. E. įgalio
tam min. Dr. Fr. Meieriui už 
paramą ir malonų dalyvavi
mą koncerte. P. P. Babickui 
už patarimus, dalyvavimą ir 
vadovavimą ekskursijai po 
miestą.

2. D. G. musų dvasios va 
dui kun. J. Janilioniui įdėju
siam visą energiją ir pas 
tangas koncerto parengimui, 
per tai atlikusiam sunkiau
sius darbus, kurių kiti ne
įstengėme.

Lietuvių S-gos Brazilijoje 
rūpesčiu ir vietos Mokyklos 
Rėmėjų Būrelio iniciatyva 
Dr. J. Basanavičiaus vardo 
mokykloje vasario mėn. 17 
d. buvo suruoštas Lietuvos 
nepriklausomybės minėjimas, 
į kurį daugiausia atsilankė 
vietinės kolonijos lietuviai.

Minėjimą atidarė MRB pir
mininkus Petras Zaikauskas 
paprašydamas lietuviškų pa
mokų lankytojus sugiedoti 
Brazilijos Himną. Tuojau po 
Himno buvo pakviesti į pre
zidiumą LSB vice pirminin
kas p. Žilinskas, savanorių 
kūrėjų atstovas p. VI. Kazlau 
skas 'r mok. St. Kubiliūnas. 
Prezidiumo dalyviai, kiekvie 
nas atskirai, pasveikino susi 
rinkusius minėjimo dalyvius 
karštais žodžiais ir pareiškė 
viltį, kad ir ateityje lietuviai 
neapipelės išeivijos pelėsiais 
bet bus vieningi ir kartu sieks 
vieno tikslo — Lietuvos ne 
priklausomybės atgavimo. Pa 
gerbdami tuos, kurie žuvo už 
Lietuvos laisvę, susirinkusie 
ji susikaupia atsistodami vje 
nai minutei. Oficialioji dalis 
baigiama turininga mok. St 
Kubiliūno paskaita kurios pra 
džioje jis supažindina minė
jimo dalyvius su priklausomy 
bės ir nepriklausomybės są
voką, o paskui, praskleidžia 
kelis mūsų istorijos lapus pa

Sprindys & Čia
SIŪLO

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS.
balso grynumas, skambumas

lygindamas nepriklausomą 
Liétuvos gyvenimą su sveti
mųjų jungu ir priespauda, 
kaip pavyzdį šioms dviem sa 
vokom išspręsti.

Menišką programos dalį at 
liko lietuviškų pamokų lanky 
tojai vadovaudami mok. St. 
Kubiliūno. Ypatingai gražiai 
buvo, pavaizduotas spaudos 
draudimo laikotarpis gyvaja
me paveiksle kur močiutė ap 
si rengusi tautiškais rūbais, 
prie ratelio sėdėdama moki
na savo dukrelę skaityti, o 
iš. kitos pusės, pražilęs sene 
lis, knygnešys, dalina vaiku
čiams knygas. Taip pat gra
žiai atrodė ir antras gyvasis 
paveikslas «Atgimstančioj! 
Lietuva».

Patriotinius eilėraščius, pri 
taikintus vasario 16 minėji
mui, pasakė: Elena Mizeravi 
čiūtė, Valerija Orkytė, Mari
na Sikorskytė, Vanda Ambra 
žiūnaitė, Jadzė Patinskaitė, 
Armando Jonaitis, Gražina 
Kubiliūnaitė, Janina Žarkaus 
kaitė ir Vytas Petraitis.

Tu pačių vaikų chorelis, 
papildytas dar keliomis mer
gaitėmis, gana vykusiai su
dainavo ketvertą lietuviškų 
dainelių. Minėjimas buvo pa
baigtas Lietuvos Himnu, ku
rį sugiedojo mažieji ir minė
jimo dalyviai.

Reikia sveikinti Lietuvių 
Sąjungą Brazilijoje, 'kad ji 
ruošdama tokius minėjimus 
savo išlaikomose mokyklose, 
stiprina lietuvių išeivių dva
sią ir skatina priaugantį jau
nimą įsitraukti į lietuvišką 
kultūrinį darbą.

.Susirinkimas

S/ir kovo mėn. 9 d 15 vai, 
Dr. J. Basanavičiaus mokyk-

Povilas Povilonis Cr.$ 300,00 
Vytautas Tijūnėlis 300.00
Kostas Kasčionis 200,00
Antanas Greibus 150,00
Vincas Kušeliauskas 150,00
Mykolas Vaidotas 150,00
Monika Černiauskas 100,00
Maria Slautas 100.00
Kazys Jurgelevičius 100,00
Kazys Musteikis 100.00
Pranas Valiulis 100,00
Antanas Jočys 100,00
Vaclovas Kontautas 1.00,00
Magd. Vjnkšnaitienė 100,00

Prenumeralor’ai:
G. Zazirskas I pusm. Cr.$40.00 
Vladas Steponaitis 75.00
Apolinaras Jočys 75,00
Jurgis Juzėnas 75 00
Zenonas Bačelis 75.00
Feliksas Čemarka 75,00
Jonas Kamarauskas 75,00
Povilas Aleknavičius 75,00

Dėmesio!
Iš JAV gauta didelis kie 

kis įvairių knygų — knygos 
daugiausia, jaunimui, mokslo 
vadovėliai ir šiaip visokie pa 
siskaitymai suaugusiems.

Knygų dalis yra išleista 
dar «Aušros» laikais, kurios 
ypatingai yra retenybė ir įdo 
mios.

Kreiptis: M. Laupinaitis, 
Rua Espraiado Nr. 17 

Vila Želi na

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

Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui

I I
TECELAGEM DE lINHO E ALGODAO "BALTICA” j 

TERESEVICIUS & BĄLOG LTDA.
Gamina staltieses lino Belga Įvairaus didžio, medžiaga j 
vyriškiems ir moteriškiems kostiumams. Lovatieses med Į 
vilnės ir šilko (Raion). Priima užsakymus. Parduodama j 

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

São Paulo f

Liaudies Meno Komisijos
ATSIŠAUKIMAS

Brangios tautietės! Labai 
prašom dar kartą peržiūrėti 
savo kraitines skrynias Lau 
kiam parodon ligi 5kovodau 
giau lietuviškų audinių ir ki
tokių darbelių Jūsų mielų ran 
kelių.

Komisija

— Jardim Tmpendencija yra 
apsigyvenusių ir lietuvių. Jų 
tarpe ir Albinas Derenčius 
su žmona, sūnum ir dukte
rim. atvykęs prieš kelis me
tus iš tremties. Jis nusipirko 
sklypą ir pasistatė namą iš 
kelių kambariu, kurie jau bai 
gti įrengti. Derenčius dirba 
prie statybos darbų.

Nors jų vaikai ir maži, bet

DĖMESIO!
įsisteigė nauja

Oficina Gervinąs
Atlieka bendrai visokios 

rūšies mechanikos įrengimus, 
elektros įvedima, bei kitus 
darbus.

Kreiptis kasdien po 17 vai. 
o šeštadieniais ir sekmadie
niais nno 8 vai. ryto.

Darbas greitas ir 
garantuotas,

Adresas: Rua Rio Feio, 9-11 
(kampas Av. Zelina), S. Paulo

Ar jau turi «Mūsų Lietu
vos» išleistą šiems metams 

Kalendorių—Metraštį?
Jei ne, tai nieko ne’aukda 

mas jį gali įsigyti «Mūsų Lie 
tuvos» administracijoje, Vila 
Zelinoje ir pas platintojus ir 
tik už Cr. 15.

Reikalinga
Verpėja ir audėja 

rankomis
Gerai apmokama

Kreiptis adresu: Rua Belą 
Cintra 489, netoli rua Augusta 

Arba telefonu: Fabrikan 
34-9937, raštinei» 34 5928.

Madeiras do Brasil

PERES & PRANAS LTDA.
Importação •— Exportação

Raštinė: - Av. Churchill, 94 - 11.o and. - sala 1110 
Rio de Janeiro - Fones: 52-0229 e 32-626*5 

Em Minas Gerais:
Peres & Cia. Ltda. - Leopoldina - R. Providencia, 71 

Jother Peres de Resende - São Pedro dos Ferros 
Amadeu Cesar Machado - Nanuque, Minas.

Geromis sąlygomis
Patogioje vietoje

Av. Zelina 495
PARDUODAMAS

BARAS - BILIJARDAS
Smulkesnių informacijų ga

lima gauti vietoje.

Reta proga!
Pigia kaina - geromis są

lygomis - su didele fregezija
Parduodamas Baras

AV. PAIS DE BARROS, 55

Tartis ten pat vietoje. -
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KEIKIA BALDŲ? KREIPKIS Į TAUTIEČIO
J. L. Galinskas Ltda.
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Norėdamas, nusipirkti savo prieteliams dovanų, 
vardinių ar kitomis progomis, nusipirkti gražią, 
skrybėlę, batus ir Įvairius kitus reikmenis nau

dingus ir reikalingus sau pačiam ir savo namams 
kreipkis į CASA SPR1NDYS & ČIA. Čia didžiausias 

pasirinkimas prieinamiausiomis kainomis.

Prie pat autobuso Nr. 93 .sustojimo vietos.

PRAÇA >ÀO JOSÉ, 1 — V. ZELINA
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MEKANIKOS DIRBTUVE

& FILHOS

Produto da COMPANHIA PROGPFSSO NACIONAL - Rua José Paulino, 717 - Fone 51-7277 - São Paulo

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 
riaušių tipų. Daromi įvairiu 

-X dydžių grąžtai žemei gręž
ti. Pardavimas grynam ir 

išsimokėtinai.
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RUA BARAO DE ITAPETININGA, 275 — 7 AND. — SALA 73 
TEL. 34-7482 - SÃO PAULC

JOKIAS VMHâUSKâS
Telefonus (recados) 3-0710

Rua 12 N.o 39 - Vila Zelina 
Avenida Zelina No 714 — (fundas) 
Caixa Postal 4118 — São Paulo

u 11

ĮKURTA 1890 METAIS
Išpildo meniškai įvairius foto darbus. Specialybė padidini

mams tamsiuose tonuose ir sepia, spalvinimai aliejiniais 
dažais ir pastele.

ARTHUR SCHMIDT
Priimami pakvietimai Į namus — Senų portretų reprodukcijos
RUA SÃO CAETANO, 447 —TEL. 4-5576 - SÃO PAULO

3H<1€ÍÍC> iDgrtotUVé ir Laboratorio

A IL € I! K D A J IIDII E A
RUA BENJAMIN CONSTANT, 103 — São Caetano do Sut

SKUBIAI REIKALINGI į me 
kanikos dirbtuvę šaltkalviai - 
(sereleiro) atlyginimas geras 
kreiptis: Av. Zelina, 714 - fun 
dos.
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o a j
JÃC JOIPBIE

APRENGIA VYRUS NUO GALVOS IKI KOJŲ

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

Viskas geriausios rūšies, patvaru, gražu ir pigu.

IŠ FABRIKO TIESIAI VÁRTOTO.JUI.

INDEUTEIA E COMERCIO DÉ
CAI.ÇADOjT MATELIO^U LTDA.
KRAUTUVĖS: FABRIKAS IR RAŠTINĖ:

Rua São Caetano. 526 * Rua Javaés 719
Rua aão Caetans. >10

Fone 35-3260 São Paulo
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VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS 
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ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINTOJAI

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

dos naudokite!

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

Caixa Postai 3967
SÃO PAULO ,,,_____~
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Gražina Tulauskaitė

Kelione
Tarp uolų šaukei tu.vienas — 
Neatsiliepc kalnai.
Kur keliauja liūdnos dienos, 
Kur susios — nebežinai.

Prie Dunojaus pasitiko 
Nepažįstamas ruduo. 
Ir ne klevo lapai krito, 
Kai, širdie, ėmei raudot.

Kai raudojai be tėvynės 
Tu po svetimu dangum, 
Degė žvaigždės ten auksinės, 
O nerodė kelio mum.

Kai lapeliai ramunėlių 
Snigo Alpėse andai.
Zalcacho krantais lydėjo 
Vienumoj tave rukai.

Tik rūkai ir mintys sunkios, 
Ir sapnai, kad grįžtum vis...
Nerimas į širdį sunkės, 
Dužo vis vilties vilnis.

Ilgėsys aptvindė sielą, 
Dega vis žaizda gyva, 
Bet iš karo kelsies, miela, 
Kankinė tu. Lietuva.

P. Vaičiūnas

AUŠROS SŪNUMS

Sustingo lietuvis, pabalo kaip drobė:
Kuo garbins jis Dievą, kaip kels jis tėvynę?
Maskolis jam knygą iš rankų pagrobė, 
Maskolis jam gimtąjį žodį užgynė.

Visoj Lietuvoj tartum šermenų ūpas:
Mirtis arba grotai už gimtąjį raštą!
Visa Lietuva — kaip ties kryžium priklupus 
Jos gedulo skausmui nei galo, nei krašto.

Ir atskrenda lapas, krauju išrašytas, 
Kaip Nojaus balandis, iš Prūsų net krašto 
Ir sako lietuviškai: — is hiš d-ir juras rytas! 
Numesit nuo rankų granu iii i ų jus naštą!

Vai kas čia per balsas? Kaip dvasią jis kelia! 
Vai, broliai lietuviai, užgrūdinkit širdis! 
Aušra jums nurodys išganymo kelią, 
Jos varpas vėl laisvės troškimais nugirdys.

Ir tamsiąją naktį, pelkynus išbraidęs, 
Drąsus knygnešys atkeliauja į pirkią — 
Ir šviečia kaip žvaigždės lietuviškos raidės, 
Ir džiaugiasi širdys, už džiaugsmą jas pirkę.

— Tėveli, mamyte, štai Aukso Altorius! — 
Nudžiugus mergaitė maldaknygę varto.
— O Štai ir broliukui gražus lementomis...
— Paslėpkitknjgas, raudonasiúliai prievartų

Vos skubo paslėpti jie brangųjį turtą —
Ir caro ginkluoti tarnai įsilaužė.

- Kur kuygos? Sakykit! Ar ausys apkurto?
— Ko norit, beširdžiai, mus laisvę palaužę?

Išėjo žandarai, kardais jiems pagrasę,
— Nerado!... O laimė!... Dar būtų pakorę...
— Ak, Viešpatie, stiprink mums vergiamą

(dvasią...
Ir skaito suklaupę jie Aukso Altorių?

Aistis

TĖVIŠKĖS ŽEMELĖ

Įkandin, vis seka, it šešėlis —
Lyg šešėlis tamsi, slepianti mintis, 
Kad užgynė, lyg vartus užkėlė. 
Į tėvynė grįžti nedraugai pikti...

O sugrįžti noras nuolatos didėja, 
Ir tolydžio smelkiasi į mus, 
Lyg žolynų kvapą nuolat neša vėjas 
<. imtąją žemelę ir tėvų namus.

Tartum juodas varnas nusileist tykotų 
Iškapot akelių, tįsant paliktam, 
Taip ir virš gimiiuės mylimųjų plotų 
Suka juodos mintys Lietuvos vaikam.

Teka Nemunėlis ašaroms pasruvęs, 
Ir šilai dūsuoja aimana gilia, 
Tik negali atsidust lietuvis 
Anei pasiskųsti kruvina dalia..

O pilka šilainė, o gelti smėlynai, 
Prakaitu pasotint jūsų negali...
Kodėl nedalinga, o brangi tėvyne, 
Mums tavoji meilė yra taip meili...

Nepajėgs išplėšti iš Krutinės, 
Nebent tik išplėštų su pačia širdim — 
Nepakeis mums niekas mylimos tėvynės 
Tai dėl to ir niekas jos mums neatims.

Jie išeis — nualinę kaip skėrės, 
Nenumirs - ji kaip žolynas atsities, 
Ir užgis šios žaizdos gilios atsivėrę, 
Mums išėjus iš vergijos ir nakties.

Maironis

Gyvatos pradėdami rytmetį šviesų, 
liek daug padarysią tikėjos!...
Bet žmonės jų siekį ir aukštą iritiesų 
Sulankstė, kaip siūlą verpėjos.
Kur jųjų draugai, tiek iš ryto žadėję?
Ar skursta paskendę varguos,
Ar linksminas, puotų stiklus pamylėję, 
Ar šala Sibir r snieguos?
Jaunuomenė musų, gražiausia viltis, 
Maskolių mokyklose žūva,
Nes mokslo šventyklose niurkso naktis, 
Kurioje ji doriškai pūva.
Po visą Europą visur atgimimas, 
Tiktai Lietuva — nelaiminga!
Maskolių nežmoniškas užsikirtimas 
Suvaržė ją pančiais vargingą. 
Ją žudo liga, o gydyklos užgintos: 
Nuodus vien tegalima gerti!
Švenčiausios ir teisės ir tiesos pamintos, 
Vien leista žaizdas jai atverti.
Užginta jai prosenių šventas liežuvis: 
Jei uždrausta mokslas ir raštas:
Net motinos vardą užmiršo lietuvis 
Ir jam Lietuva — ne jo kraštas!... 
Iš vargo jis bėga j svetimą šalį 
lr plaukia Atlanto marias:
Ne auksas jį traukia: mylėti jis gali 
Tik savo žaliąsias girias.

Karui Prasidėjus...
(Iš Vinco Ramono romano «Kryžiai».

Apie vidurnaktį Kreivėnienė pakėlė vyrą.
— Zigmai, klausyk - šaudo.
Kreivėnas įsiklausė. Iš tikro kažin kur buvo 

girdėti šūviai ir lėktuvų ūžimas Paskubom apsi
rengė. Segiotis pabaigė kieme.

Marijampolės pnsėj po dangų slankiojo pro
žektoriaus šviesa. Paslankiojo ir vėl užgęso.

Smarkiai tvinksėjo širdis.
Vėl trenksmas.
Šviesi juosta lyg viltis nušvietė dangų.
Kreivėnas patrynė rankas. Jis šyp oįosi tai 

šviesai, lėktuvų užimui, visam miegančiam kai
mui, visai šitai birželio nakčiai.

Lėktuvų ūžimas pamažu nutilo, šviesos juos
ta dingo.

Tyliai ramiai šlamėjo klevo lapai juodoj 
nakty.

Paryčiu parėjo Albinas.
— Tu namie, paleido?
— Pabėgau. Tegul juos anas ir jų tvirtoves 

kartu. Jau vakar bėgo. kas tik drūtas Suuodė 
Šiandien sutikau žmonių iš Marijampolės. Bėga. 
Šiąnakt vokiečių lėktuvai sugriovė kelis namus.

Pasisėmusi kibirą vandens, Barbora stovėjo 
prie šulinio ir klausėsi Albino pasakojimų.

— Ko stovi, kaip suparčiuota? — nusijuokė 
Kreivėnas. — Virk pusryčius geram vyzui. Ma
tai, kad alkanas parėjo, tvirtovę pastatęs.

Sodo patvoriu skubėjo Motiejus.
— Pas Giružį, nusijuokė Kreivėnas, rodyda

mas pirštu. Atsistojęs pas tvorą, žiūrėjo, kur jis 
nueis.

— Taip, kurgi daugiau eis. Pagelbos, patari
mų. išgelbės tave Giružis, lauk!

Apie priešpiečius pietų pusėj suūžė lėktuvai.
— Eikit, žiūrėt! — šuktelėjo Kreivėnas kieme.
Visi šoko iš trobos.
Lėktuvai nuskrido ant Marijampolės. Ten iš

kilo stulpai dūmų, pasigirdo trenksmas, ir netru
kus sužibo ugnys.

Kreivėnas pabėgėjo už sodo, vėl sugrįžt -♦ 
kiemą, sukinėjosi, dairėsi, nerado vietos. Įbėgęs 

trobon, užsilipo ant aukšto ir atidarė galinį lan
gą. Pro medžių lapus menkai buvo galima ma
tyti

— Kas naujo? — šūktelėjo Motiejui, grįžtan
čiam patvoriu.

Motiejus pakreipė galvą ir. nieko neatsakęs 
peršoko per griovį.

Albinas įsilipo į gluosnį. Barbora nubėgo pas 
Grūštus.

Laukuose mykė negirdytos ir neperkeltes 
kirvėų žtrly žvegi nertos kiaulės.

Iš Marijampolės dūmai kilo vis aukščiau ir 
aukščiau į dangų.

Uždaręs langą, Kreivėnas vėl išbėgo į kiemą.
— Eik į kapines. — pasiūlė žmona. — Nuo 

tokio kalniuko matysi geriau.
Kreivėnas paklausė. Ant aukštos kapinių tvo 

ros jau stovėjo Grūštas ir, atsirėmęs į liepą, žiū 
rėjo, kaip dega miestas.

Pažvelgęs į Grūštą, Kreivėnas nustebo, kad 
nejaučia jokio nnsmagumo nė baimės prieš šitą 
žmogų, nė mažiausios neapykantos. Tai degančio 
miesto dūmai, lyg kokia uždanga paslėpė visus 
karčius jausmus, visus melus. Lyg kito, naujo gy
venimo viltis žibėjo tos liepsnos. Lyg visas pašau 
lis, lyg visi žmonės — viskas, viskas turės būti 
nauja. O kas buvo — taip menka dabar...

-- Ir aš ateinu į teatrą! — linksmai šūktelė
jo jis.

Užsirangęs ant akmeninės tvoros, jis pasiry
žo ir atkišo Grūštui ranką. Grūžtas pasisveikino 
ramiai ir nustebusiomis akimis žiūrėjo į dūmus.

— Išrūkys šitą vagių ir žmogžudžių gaują!
— Kažin, ar visas miestas taip ir sudegs?
— Vis šis tas liks, — nusprendė Kreivėnas.
— O aš užvakar nuvežiau pjaunamąją maši

ną pataisyti. Po mašinos dabar..
- Eik jau, eik, seni. Apie mašiną dabar gal

voja. Šitas karas mums kaip lietus perdžiūvusiai 
žemei. Lietuva vėl sužaliuos.

— Sužaliuos... Taigi priminėt. Nesusitikda- 
vom, tai nė nepasakiau Mūsų ąžuolas vėl atspro- 
go, — nusišypsojo senis.

Kreivėnas užsimerkė. Jis bijojo pakrūtėti, bi 
jojo vėl atsimerkti, kad nereiktų pažvelgti į Grūš
tą. Tas ramus, visai taikingas Grūšto balsas jo 
širdį pripildė gėdos ir kartu nesuprantamo tylaus 
džiaugsmo. Jis suprato, kad kad šitie įvykiai, ku

rie viską, viską, nustelbia, padės jam žengti dar 
žingsnį toliau — padės ieškoti jau aiškaus susi
taikymo.

Paupiu protekiniais skubėjo Giružis. Jis bu 
vo sušilęs ir uždusęs. Eidamas vis žvilgčiojo į de
besis dūmų. Per lieptą bėgte perbėgo, o kiemely
je šūktelėjo motinai:

— Dėk į krepšį marškinius! Lašinių neuž
miršk!

Įbėgęs į klėtį iš po lovos išsitraukė geres
nius batus.

— Kur tu rengiesi?
— Matai? — parodė į dūmų debesis. — Trau

kiamės. Truputį pasitrauksi m, o paskui sugrįšim 
parodyti šit'em Hitlerio bernam. Tegu dabar ap
sidžiaugia, bet įneš žinosim, kurie iš džiausmo li
pa ant stogų. Kreivėnas, mačiau, ant kapinių tvo
ros, lyg koks maršalas, stovi

— Tu išbėgsi, vaikei, o aš?
— Kas tave ims? Kam tu reikalinga? Nė Krei

vėnui tavęs neneik. O kadaise buvai reikalinga...
— Kas tau užėjo? Girtas tu, ar ką? O gal ir 

teisybė, ką žmonės šneka? Gal ir teisybė, kad 
tiek žmonių suėdei

— Tylėk, tu... Manai, kad aš nieko nežinau? 
Visą gyvenimą man melavai. Manai, kad aš ir 
stipdamas nieko nežinosiu? Nebijok pažįstu savo 
mielą tėvų, prakeiktą buožę, kuris mano gyveni
mą suėdė, mane visą parkuotą, purvais apkretu- 
sį paleido į svietą. Dar mėginsi ginti jį? Tą, kuris 
tave su glėbiu paleido, o vedė kitą? Kas tu buvai 
per visą gyvenim i? Ogi merga su vaiku! Visą gy 
venimą vaikščiojai skarelę ant akių užsitraukus 
A aš? Kas aš? Kas? Ir už akių ir net į akis — 
mergos vaikas? Net ir Magdutė... Taip, taip Ty
lėk, sakau, nes ir taip širdis krauju verda. Ir da
bar, kada radau tą... tą tyrą šaltinėlį, tai dar tr 
tą prispiovė Primelavo jai, mergįnai. Jau ir šitos 
jam prireikė! Ir kaip tokį gyvulį dar žemė nešio
ja! Bet ne. Palauk tu, niekše. Aš dar sugrįšiu tau. 
Gerklę tau perkąsiu, bet tu jos nepaimsi. Už vis
ką bus atlyginta. Dėk, ką sakiau! Užteks tų tavo 
ašarų,

Išbalusi, drebančiom rankom Giružienė su
siruošė sūnui krepšį. Sūnus pasispaudę jį po pa
žaste ir, nusisukdamas į duris pratarė:

(Bus daugiau)
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M . LIETUVOS nacionalinė 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

50 METŲ JUBILÉJUS

, Kovo mėn. 4 d. Kazys Šal- 
tys, savininkas «Fabrica de 
Tamancos», gyvenantis rua 
Cuiabá, 688, Àlto da Mooca 
švenčia 50 metų amžiaus ju- 
bilėjų. Jubilijatas yra kilęs 
Degučių valsč., Ežerėnų apskr 
Brazilijon atvyko 1928 m. ge
gužės m. 25 d.

KAZYS ŠALTYS

Brazilijoj sukūrė šeimos ži 
dini ves dam is Stefaniją Ja- 
naudytę. Nuo pat atvykimo, 
visą laiką, gyvena Mokoje, 
kur dabar ir turi «Fabrica de 
Tamancos». Biznis vyksta ge 
rai. Dukrelė Olga dirba dien
raščio «Estado de São Paulo» 
kontrolės skyriuje.

Jubilijatas ir visa šeima yra 
susipratę lietuviai. Yra «Mūsų 
Lietuvos» skaitytojai ir rė
mėjai. t

Prie visų sveikinimų ir lin

kėjimų 50 metų jubilėjaus ir 
vardinių proga «Musų Lietu
va» prašu priimti jos sveiki
nimus savo nuoširdžiam bi
čiuliui.

— Praėjusį šeštadienį ap
lankė Vila Prudentėje Mot. 
Tarnai iuną liet, mėgėjų orkes 
tro nariai pasveikinti vardi
nių proga, šeimininkas sve
čius gražiai pavaišino, o sve
čiai pagrojo lietuviškos mu
zikos. Balindžio mėn. 19 d. 
Tam liūnų namuose skambės 
muzika ir dainos. Bus vestu
vės jų dukrelės Aldonos.

SVEIKINAME KAZIMIERUS.

Kovo mėn. 4 d. yra Lietu
vos gi’bėjo šv. Kazimiero 
šventė. Ta proga sveikiname 
Kazimierus «M. L.» bičiulius, 
prietelius, rėmėjus, skaitvlo- 
jus: Kuo. Mjliauską «.Mūsų 
Lietuvos» administratorių, in
dustria lą Naruševičių. Liet. 
Menininkų Klubo pjrm-ką Ąm 
brozevičių Liet. Kat. Bendruo 
menės'choro pirm-ką Ansęri 
ką, Bratkauska, Bacevičių, 
Matuzonį. Baužį, Šaltį. Paukš
tį ir Jurgelevičių.

— Vasario m 23 d São 
Caetano parapijos bažnyčių 
je buvo šliuba^ Onos Dirsy
tės sii Stefan Corolon. Vila 
Zelinos bažnyčioje - Bi utės 
Prialgauskaitės su João Tu- 
rone. Vestuvės buvo ja >• o- 
sios tėvų namuose Quinta da 
Paineira rua 9 nr. 5.

— Industrial ų Mel'finų šei
ma praleidusi atostogas Ar
gentinoje grįžo į São Paulo.

SUSIRINKIMAI.

Šį sekmadienį trečią vai. 

po piet šaukiamas Švento 
Juozapo Vyrų Brolijos narių 
susirinkimas Vila Zolinoj, mo 
kyklos patalpose Nariams da 
lyvavimas privalomas.

Taip pat šį sekmadienį 
bus Bendruomenės choro su
sirinkimas naujai valdybai iš 
rinktu .. .

— Lietuvių dailininkų kfiri 
nių ir tautodailės parodai ruo* 
šiamasi visu smarkumu. Val
dyba ir komisijos dirba die
nomis ir naktimis. Rio de Ja
neiro parodos reikalu sietu
vos pasiuntinybė kreipėsi į 
ten esanč as organizacijas, 
Katalikų Bendruomenę ir «Dai 
navą», kad eksponatais prisi
dėtų nrie parodos surengimo, 
nes šį paroda atstovaus ne- 
vien tik dailininkus, bet visus 
BU zįįijoj gyvenančiais lietu
vius, lietuviškąjį meną. Iš 
prpMncijoje gyvenančių past 
padėjusių prisiųsti eksponatų, 
í&pçpdp.s rengėjai prašo kaip 
^’aHnegreičiau nesiųsti, nes 
re* k i aí s ū dą ryįi k a taip ga s; i r 
kili ^paruošiamieji dą^bai.iš
likti.

— Parodon Menininkų Klu
bas pakvietė Lietuvos Įgalio
tą Minister] Dr. Meierį.

RIO DE JANEIRE
— Klemensas Bernatavičius 

buvo sunkiai susirgęs širdies 
liga. Atsisveikinimo su san- 
piiiįiškiais dieną gavo pirmą 
priepuolį ir buvo nugabentas 
į Pronto Socorro, vėliau bu
vo paguldytas ligoninėj São 
Victor ir čia pabuvęs kelias 
d enas pastiprėjo. KĮemą.nsąs 
Bernatavičius yra L K. Ben
druomenės garbės narys.

— Vincas Barisev'čiiis išė
jo iš Casa do Portugal ligo-

:yyy:

KINAS «ŽELI NA»
ŠEŠTADIENĮ SEKMADIENĮ IR PIRMADIENĮ

Kovo 1 2 ir 3 dienomis H

Vietos Kronika i;

Tarzan na Terra Selvagem ||
DEPOIS DA TORMENTA

PRADŽIA 19,50 į

Antradienį ir trečiadienį Ketvirtadienį ir penktadienį H

Vietos Kronika Ü
A lomeita da Saudade 
Entfego-me a Voce

Nuvykę į Santos, Praia Jose Menino 
neužmiršk pasinaudoti šeimyniniu

Pensionu «Sete de Setembro»
Virtuvė pirmi.s rūšies. Užkandžiai duodami 

bet kuriuo metu
Pensiono savininkas LILIAN KOTCHENKO

RUA SANTA CATARINA, 22 - SANTOS JOSÉ MENINO
FONE 4-3570

nines: ten jam buvo padaryta 
žarnų operacija Ligonis stip 
rėja savo namuose. V. Bari- 
sęvičius yra geriausias stalius 
meistras, kuris viename bal
dų fabrike vadovauja dviem 
šimtam darbininkų.

■ - Poniai Rachel Audenie- 
nei padaryta viduriu operaci 
ja k-panų ligoninėj. Ligonė 
jau parvežta namuosna, bet 
jos sveikata dar labai silpna. 
Prie ligonės nuolatos budi 
duktė medikė ir Drė. Sauna- 
rienė.

— Vasario 27 d. įvyko po
sėdis pabaigti Vakaro atskai

Mulher da Cidade
7 Portas do Destino

:aaa:

tomybę ir paruošti šv. Kazi
miero iškilmių programą kuri 
įvyks kovo 9 d.

— Kan. Z. Ignatavičius, Be 
lo Horizonto Kunigų Semina- 
lijos Profesorius yra pakvies 
tas pravesti Gavėnios rekoletc 
cijas Rio lietuviams. Rekolek 
ei jų dienos bus praneštos vė
liau.

— Kiln. J. Janilionis, Rio lie 
tuvių kapelionas, minės savo 
60 metų sukaktuves ir kartu 
varduves kovo 19 d. Tą die
ną bus Mišios Rosario bažny
čioje 10 vai. ir po to sveiki
nimai.

Oficina de Modelos 

perą fundição e 

Marcenaria!

PETRAS ŠIMONIS
BR MŽYTOJAS - 

MODEL1STAS

Įv iii iausi modeliai ma 
šiuiĮ lydinimui!

BALKONAI. VITRI
NOS IR KOMERCINIŲ 
ĮSTAIGŲ ĮRENGIMAI! 

VISI KITI MEDŽIO 
DARBAI!

São Pau'o, Vila Zelina 
Rua Venda Nova, 46 
Recados Telef. 3-0710

illi,lhilliilliilliilhilhilliilliilhilliilliilliilliilliiniilliilliilliilliilhilliilliilhilliilliilliilliilliilliilhilliilhilliilliilliilhilliilliilhilhiiliilliilh

Regietrado no C.R C sob o n o 551

AVENIDA ZELINA, 749 — VILA ZELINA — S. PAULO

Aberturas de firmas 
Encerramentos de fumas 
Transferencias de firmas 
Contrafcs na Junta Comercial 
Distratos na Junta Comei ciai 
Espritas Fiscais.
Escritas Comerciais

Contratos de locação 
Cartas de Fiança 
1 equerin entos 
Balanços ' 
Alvards diversos 
Seguros de Fogo e 
Eeguros de acidentes

HORÁRIO das 8 ds 19 horas.
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Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių 
krautuvė tiktai pas ::

JAKUTIS & L APIE N I s LIDA- I

n.
"e "Benjamim Constant, 122 8.° andar salas 801/2 Fone 33-3867 S, Paule

INDUSTRIA METALÚRGICA "INDOB" LTDA.

• Fabricação de Carros tanques para transporte de combustíveis

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

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

• Ganchos e pinos para isoladores •
• Niples de l/2" o 4” cônicos e paralelos
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