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VISAME PASAULYJE
UŽDRAUDĖ «TAIKOS 

KONGRESĄ»

Kominformo pastangomis 
buvo planuojama, prieš kurį 
laiką suruošti Brazilijoj, Ame 
rikos kontinento «'Paikos kon 
gresą», kuris tikrenybėje yra 
ne kas kitas, kaip tik Mask
vos propagandos Įrankis ter
lioti laisvajam pasauliui ir 
varyti komunistinę propagan 
dą Brazilijos vyriausybė to
kiam kongresui nedavė leidi 
mo. Tuomet nutarė kongresą 
šaukti Urugvajuje, krašto sos 
tinėje Montevideo mieste, kur 
yra didelis Maskvos šnipų liz 
das. Tas kongresas turėjo 
prasidėti kovo 12 d. r

Demokratiška. Urugvajaus 
respublika, matydama, • kad 
tie «kongresai» siekia nugriau 
ti pačias demokratijas naudo 
jantis demokratijų teikiamo
mis laisvėmis, neanvė reika
lingo leidimo, ir «taikos kon 
gresas» neįvyko.

— Korėjoje derybos nara- 
ližuotos Pats gen. Ridgway 
nieka...gero nesitiki iš tų de
rybų.

Kremlius nori sutrukdyti 
Vokietijos apfinklavima
Po Lisabonos konferenci

jos, kurioj buvo nutarta Vo
kietijos apginklavimas ir jos 
armijos Įjungimas į Europos 
kariuomenę, ir po pasiseku
sių Vokietijoje vyriausybės 
naudai rinkimų. Kremlius iš 
ėjo su naujais p’anais ir na- 
šifilymais. Būtent siūlo «ketu 
riu didžiųjų» — Amerikos, An 
glijos. Prancūzuos ir Rusijos 
susirikkimą spręsti taikos su 
tarties ir Vokietijos suvieni
jimo klausima.

Rusai sutiktu, kad Vokieti
ja turėtų kariuomenę, reika
lingą krašto apsaugai. kar<. 
industriją, duoti pilną ekono 
minę laisvę ir tt

Beabejo, šių pasiūlymų va 
karų demokratijos nepriims, 
nes viena niekas šiandie jau 
nebetiki komunistu nuoširdu
mu ir gera, valia, ką jau ai
škiai rodo dervbos Korėjo
je. Antra, tuose įįoasiulymuo- 
še nieko nekalbama apie Vp 
kieti jos sienas rytuose, ku
rie yra rusų ir ių satelitų 
okupuoti. Taigi Š’s pasiūly
mas vokiečiam« yra neoriim 
tinas. Trečia, Vokietijos su
vienijimo Planą, per lai«vus 
rinkimus buvo pasiūliusi UNO 
Buvo siūloma sudaryti komi 
sija, ir jau buvo sudaryia, ku 
ri ištirtų laisvų rinkimu gali
mybes visose Vokietijos zo
nose. Tačiau rusai tos komi
sijos Į savo zoną neįsileido.

Taigi, galutinoje sąskaitoje 
Maskva nieko naujo nesiūlo. 
Ir ji žino, kad šis jos planas 
nepasiseks, tai bent norėtų 
kuriam laikui sutrukdyti Vo
kietijos apginklavimą. Tačiau 
šis šūvis pavėluotas.

— Praėjusį sekmadienį nu 
krito automobilis nuo Corco
vado. Jamu buvusieji trys ke 

leiviai prancūzai užsimušė, o 
šoferis liko gyvas, bet pabė
go. Automobilis nukrito 'voš 
10 metrų, užsikabineamas už 
pasitaikiusių medžių bei kitų 
kliūčių.

Kuboje nuversta vyriausybė
Pei \ < uita ruošė ir įvykdė 

gen. Fulgencio Batista. Jar. 
ketvirtą vyriausybę nuverčia 
šis kariškis. Jis buvo tik ei
linis viršila kariuomenėje, ge 
nerolo titulą gavo, kai nuver 
tė vyriausybę pirmu kart.

Esamasis parlamentas yra 
paleistas. Prezidentas Prio 
Socarras perversmo metu pa 
sislépó Meksikos pasiuntiny
bėje. Vėliau jam buvo leista 
iš krašto Išvažiuoti.

Ne visi patenkinti pervers 
mii. Generalinė dirbo konfe
rencija paskelbė streiką prieš 
naujų diktatūrą.

Aeroporto darbininkams 
streikuojant lėktuvų judėji
mas buvo sustabdytas.

Adenauer laimėjo 
rinkimus

Kovo 9 d. vyko rinkimai 
pietinėj vakarų Vokietijos da 
lyje. D lu pau d i b ilsų surin 
k<> krikščionių demokratų par 
tija, vadovaujama dabartinio 
kanclerio Konnd Adenauer. 
Gavo 36% visų balsų. Social 
demokratai 28. „pro c laisvieji 
dėmckrutai 18\.proc komu
nistai 4 procentus. Lig šiol 
valdė sudaryti koalicija iš 
krikščionių demokratų ir ląis 
vųjų demokratu partijos, ku
ri ir dabar provincijos parlą 
mente turės daugumą,.

Tie balsavimai parodė, kad 
vokiečių tauta pritaria vy
riausybės politikai.

SUVARŽĖ RUSŲ 
DIPLOMATUS

Prieš kurį laiką Kremlius 
išleido potvarkį, kad visi dip 
lo m atai be spec! lauš leidimo 
negali išvažiuoti toliau 40 ki 
lometrų už Maskvos

Į tokį svetimšalių dildoma- 
tu suvaržymą, valstybės pri- 
klausančios Atlanto organiz i 
c i jai tokius pat su va r žy m us 
uždėjo rusų diplomatams. Iš 
gyvenamų miestu norėdami 
išvažiuoti toban .40 km. luri 
prašyti gyvenamojo krašto 
vyrieusybės specialaus le di
rbo .

Eisenhhwer laimi
New Hampshire valstijos 

politinės partijos rinko kan
didatus į visuotinąjį partijų 
s u važi a v i m a.. I š re ' p u b 1 i ko n ų 
žymia dauguma išrinktas gen, 
Eisenhoweris, kuris nevedė 
jokios propagandos. Antroj 
vietoj Tapf. demokratai dau
giausia balsavo už Kefauer.

Trumanas liko antroje vie 
toje.

PRANCŪZIJOJ PINEY VY
RIAUSYBĖ NĖRA STIPRI

Ketvirtoji Prancūzijos res
publikoj, kuri skaitosi nuo ka 
ro pabaigos, Pinay sudaryto
ji vyriausybė yra aštuoniolik 
toji. Sudarytąją vyriausybę 
parlamentas patvirtino 293 
balsais prieš 101 (komunistų 
bloką). Nuo balsavimo susi
laikė socialistai ir degaulis- 
tai.

Žinant, kad parlamente yra 
626 atrtovai, o vyriausybė te 
surinko tik 293, jos padėtis 
yra labai netvirta ir amžius 
neilgas. 28 degaulistai, kurie 
praeitą kartą balsavo už nau 
ją vyriausybę, nuo balsavi
mo susilaikė.

Lietuvi, nepraleisk 
progos aplankyti 
lietuviu dailės ir tautodailės parodos, 
kuri bus atidaryta ateinanti pirmadie
ni kovo 17 d. 18 vai. Gal. Prestes Maia
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— Kovo mėn. 12 d. suėjo 
13 metų, kai popiežius Pijus 
XII valdo Katalikų Bažnyčią, 
Jo pontifikatas yrã vienas au 
dringiausių Bažnyčios istori
joje. Teko pergyventį antrą 
pasaulinį karą.

— Amerikoje Texas esta- 
de susidūrė ore dvi oro tvir 
tovės, Jose buvusieji 15 ka 
rių žuvo.

— Argentinoj pagamintas 
pirmas automobilis. Turi du 
cilinderius 23 H. P savo iš
vaizda panašus amerikoniš
kam Kaizer, greitumą gali iš 
vystyti iki 100 km. per valan 
dą.

Pakrikštytas politiniu var
du «Justicialistas». Varda- 
reiškiąs socialinę prez. Peros 
no programą.

• - Brazilija su Urugvajumi 
pasirašė svarbią prekybos su 
tartį, sulig kuria Brazilija 
pirks iš Urug* ajaus 40.000 to 
nų kviečių, 80.000 tonų kvie 
ąinių miltų ir 20.000 tonų šal
dytos mėsos.

Taip pat Brazilija turės pir 
menybę pirkti kviečius ar 
mėsą, kuri atliks nuo urug
vajiečių

— Autobusas su keleiviais 
iš São Paulo vykdamas į Bra 
zilijds šiaurę, Ceara stadą, pa 
keliui užsidegė. Nuo apde- 

gimo mirė virš 30 
keleivių ir apie 40 
sužeistų.

— Brazilijos fede 
ralínio parlam e- to 
pirmininku yra iš 
rinktas Nereu Ra
mos, sociademok ra
tų atstovas iš Santa 
Caterina estado.

— Federaliniame 
Brazilijos parla men 
te eina akcija už 
greitesnį São Pau
lo miestui autonomi 
jos suteikimą. São 
Paulo mieštas skai 
tomas strategine vie 
to ve. Sulig krašto 
apsaugos nuostatais 
tokiuose miestuose 
prefeitai nerenkami 
liet skiriami. Pasku 
tiniu metu nemaža 
strateginės reikš
mės miestų gavo pil 
ną autonomiją. Už 
ją kovoja ir São 
Paulo. Gavus auto
nomiją bus visų tu 
rinčių teisę balsno 
Ii renkamas miesto 
prefeitas.

— Šį mėnesį į 
Santos uostą iš Ame 
rikos įvežta 18.890 
tonų kviečių.

— Spaudos pra
nešimu geležinkelio 
Central do Brazil li 
nijoje praeitais me 
tais įvairių ^rauki
nių nelaimių buvo 
apie 1.500.

Jų skaičiun įeina 
nukritimai nuo bė
giu, nors ir be žmo 
nių aukų, ar sužei
dimų.

— São Paulo es
tado parlamente 
projektas, sulig ku-J 
riuo mokyklomis rú 
pinsis ne estadas, 
bet valsčiai

— São Paulo gu
bernatoriaus susiti
kimui su respubli
kos prezidentu, Rio 
de Janeiro ir Minas 
Gerais gubernato
riais priduodama 
nepaprastos reikš
mes
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Kurstykime Lietuvybės Ugnele
ką rolė

Lietuva, Tėvynė mūsų, 
Tu didvyrių žemė...

Tokiais žodžiais pradeda 
Lietuvos Himną mūsų dainius 
Dr. Vincas Kudirka. Ir iš tik
ro, Lietuva nuo amžių ir d i- 
bar tebelaikoma didvyrių že
me. Grobuoniškos dvasios kai 
myrių — vokiečių, lenkų ir 
rusų — apsuj ta, ji visados 
turėjo būdėti, visada turėjo 
laikyti ginklus paruoštus sa
vo laisvei apginti. Senovėje 
nespėdavo užgęsti Lietuvių 
pilių bokštuose ugnys, praneš 
damos apie artėjantį nriešą. 
Lietuviai, pavojų užgrūdinti, 
linksmai pasveikindavo ko
vos trimitą. Jie mirties nebi
jodavo Tik daugiau kaip ma 
ro bijodavo nelaisvės. «L'etu 
vis niekam nevergaus:» — 
šaukdavo mūsų prabočiai, 
skaitlingesnio priešu apsupti. 
Matydami, kad teks pasiduo
ti, jie priešų akyse nusižudy 
davo ir net ’savo žmonas ir 
vaikus ietimi persmeigdavo, 
kad nepatektų priešams. Prie 
šai, įsiveržę Į pilį, terasdavo 
baigiančiu^ degti, ’didžiulio 
laužo ugnyje, nugalėtųjų la
vonus Tokius atsitikimus yra 
aprašę svetimų kraštu istori 
kai. Daugeliui yra žinomas 
pasakojimas apie Pilėnų ku
nigaikščio Margio ir jo įgu
los pasirinkimą tokios mirties 
bet ne vergo pančių pas kry 
žiuočius.

Vis dėlto, mūsų tautai, ca- 
ristinei Rusijai Lietuva už
grobus, teko net 123 metus 
vergauti Rusai ne tik lietu
vio kūną, bet ir dvasią nore 
jo pavergti, uždrausdami lie- 
tnv'škąją spaudą ir brukda 
mi lietuviams rusiškom rai 
dėm maldaknyges bei kitas 
knvgas. Ir taip palaipsniui 
jie norėjo lietuvius surusinti. 
Pet mūsų bočių didvyriškoji 
dvasia an-Pptol nesusmuko, 
naši priešindama m-i e vartai.
Už lietuviu kalba dangers na 
guldė savo kaulelius Sibiro 
taigose, -- daugelis neteko 
gvvvbės. Bet, juo didesnis bu 
va spaudimas tuo didesnis 
buvo pasipriešinimas ir tuo 
didesne liensna siilmmneda
vė didvyriškoji H- tiiwbès 
dvasia. Tr caras turėjo "nusi
leisti. Vėl leido spausdinti lie 
tuviškas knvgas.

Tąja lietuvybės liensna iš
saugojo ne miestas, bet lietu 
viška.s kaimas. Miesro gvven 
tojų daugumas buvo sulenkė 
ję. o šiaudinėje pastogėje ne 
nustojo degti amžinoji lietu
vybės ugnelė Ta šventa ag
ni. kaip kokios vaidilutės se 
novėje. išsaugojo, neleisda
mos jai užgęsti, musu garbin 
gos. atgrubusiam nuo sunkaus 
darbo rankom, močiutės sen 
galvėlės. Tos pat močiutės iš 
angino garbingus vyrus, ku
rie, rizikuodami savo gyvv- 
be. 1918 m. vasario 16 d Vii 
ninie, pasirašė Lietuvos Ne- 
nriklnusomvbės akta Tačiau 
tą nepriklausomvbe dar teko 
mum ginklu atkovoti žūtbūti
niuose muš’”ose nrieš rusus 
ir lenkus. Tik tada Lietuvos 
nenriklansomybe pripažino vi 
si kraštai, net Rusija. Lietu
va atkuto, iš nieko pasidarė 
kultūringa, susilygindama su 
kitomis kultūringomis tauto
mis o kai kurias net prašok 
dama.

Po 23 kūrybingų nenriklau 
somybės metu Lietuva vėl pa 
tenka Į grobuonių rankas. 
Vėl prasidėjo mūsų tautos 
galgota, kuri tebesitęsia ligi 
šiolei. Vvksta tikras mūsų 
tautas naikinimas. — kūno ir 
dvasins. Bo’šev’kai nutautini 
mn kelvie dar daugiau nažen 
gė už earn rusus Jie bruka 
ne tik rusų kalbą, bet ir kny

Pažėraitė

Rašytoja Karolė Pažėraitė

gas apie Stalino «rojų». Vėl 
didžiausias pavojus ne tik lie 
tuvybei, bet ir tikėjimui. Bet 
lietuvio ir lietuvės dvasia ne 
palaužiama Laisvės kovoto
jų Lietuvos miškuose tėra 
saujelė, palyginus su okupau 
tų kariuomene, bet jų gyslo
se teka tas pats Pilėnų pilies 
gynėjų kraujas. Jei priešas 
juos užklumpa, jie susispr- g 
dina paskutinėmis g’-anato-

PER MOKSLĄ SVIESESVĖN ATEITIM

Prasidėjus mokslo metams 
užsukau į seselių pranciškie 
čių vienuolyną Vila Ze'inoj 
pasiteirauti apie mokyklos 
mokinius ir kitus su mokyk
lų gyvenimu susiėjusius klau 
Rimus

Reikalingų informacijų ma 
lonėjo suteikti vienuolyno vir 
šininkė ir naujai Šiais metais 
įsteigtos gimnazijos direkto
rė seselė M. Julija.

— Koks judėjimas šiais me 
tais mokykloje?

— Šiais metais daugiau mo 
kin’ų įstojo į pirmą skyrių. 
Pirmas skyrius yra suskirs
tytas į penkias klases. Moky 
mo patogumu', bei darbo na
šumui į atskiras klases yra 
suskirstyti jaunesnio amžiaus 
ir m ižiau pažangūs moksle. 
Yra labai svarbu, pačioje pra 
džioje, kad mokinys gautij 
tvirtą pagrindą. Jei pradžio
je to nepaisoma, aukštesnių© 
se skvriuose suklu npa ir lie 
ka pakartoti antriems me
tams, — aiškino seselė M Ju 
Ii ja.

— Kiek mokinių turite Vi
la Zelinos mokykloje?

— Vaikų darželį lanko 94. 
Viso gi šiais metais užregis
truota virš 900. neįskaitant 
gimnazijos, kurios pirmoj kla 
sėj yra 73 mokiniai.

— Užsiminei apie gimnazi 
ją, — paklausiau šio naujo 
mokslo židinio direktorę. - 
Būt įdomu žinoti apie baigu
sių gimnazija diplomu vertę 
ir ar bus ankštesnis kursas 
ją baigusiems?

— Gimnazija turi visas vai 
dinės gimnazijos teises. Joje 
išeinama oficiali švietimo mi 
nisterijos nustatyta progra 
ma ir yrą prižiūrima federa
linės vyriausybės inspekto 
rių

Kai dėl tolimesnių planų
— kalbėjo direktorė. - ma
nome įsteigti Escola Normai
- mokytojų seminariją. Bai 
gusiems gimnaziją seminari
joje dar tektų trejus 
metus mokytis. Ją baigę tu 
rėš rankose jau praktišką pro 
fesiją ir iš tos dienos jau ga 
Ii stoti darban. Mokyto jų B ra 
zilŲoje dar ilgai bus jaučia
mas trūkumas. Antra, moky

mis. Jų motinos pavergtojo
je i/e’uvoje ar Ribiro diky- 
nėse te bėk tiršto šventą lietu
vybės ugnelę ir mirdamos pa 
veda ją saugoti palikuonims. 
Garbė jiems!

Tas Lietuvos didvyrių lie
jamas kraujas šaukte šaukia 
mums, atsidūrusiems laisvuo
se kraštuose: «Nepamiršk,kad 
esi lietums, neleisk užgęsti 
savo namuose lietuvybės ug 
ne’e'!» Bet toji šventoji Ugne 
lė dt.ugel.vie lietuviškų na
mu Brazilijoje vos vos betu- 
sena nekurstoma. Mažieji lie 
tuviukai, nutautinimo dvasios 
pagauti, ne tik nenori nieko 
girdėti ap'e Lietuvą, bet ir 
nemoka lietuviškai kalbėti ir 
nesistengia tos garbingos kai 
bos išmokti. O juk ji dėsto
ma beveik visų kultūringų 
kraštu universitetuose. Kiek 
svetimtaučių teko pažinti, 
kurie puikiai kalba lietuviš
kai! Liūdna darosi žiūrint, 
kaip toji lietuvybės ugnelė 
daugelyje lietuviškų namų 
gęsta. Bet tenka tain pat ma 
loniai nustebti, kada atėję 
mokyklon čia gimę vaikai pa 
sisako gražia lietuvių kalba 
žiną anie rugiapiūtes ir kito 
kins gražins papročius Lietu 
voje. «0 kas jums tai papa
sakojo?» - klausiu. -- Mūsų 
mamytė, kai pare;na vakare 
iš darbo, mum papasakoja, 
— atsako berniukas, ir jo 
akys dega. Būk palaiminta 
Lietuve - Motina už lietuvy
bės ugnelės kurstymą savo 
šeimoje!

tojų seminarijoje mergaitės 
yra paruošiamos šeimyni
niam gyvenimui. Į universite 
tus prasiveržti pavyks, prie 
dabartinės jų santvarkos, tik 
labai gabiems.

Musu gimnazija yra klasinė. 
Baigus komercinį gimnazijos 
kursą, norint toliau mokytis, 
reikia laikyti egzaminai iš 
klasinio gimnazijos 1 urso. O 
su klasinės gimnazijos diplo
mu, norint komerciją studi
juoti reikia lankyti tik viene 
rius metus vadinamą curso 
basi co.

— O kada įeisite į naują, 
gimnazij; i statomą, arti vie
nuolyno, pastatą?

— Jei darbas vyks gerai, 
tai balandžio mėnesio pabai
goje jau busime naujose, pa 
togiose patalpose.

— Įdomu, koks nuošimtis 
įstojusiu gimnazijon yra lie 
tuviukų?

— Tikra: negaliu pasakyti, 
— aiškino seselė M. Julija — 
bet spėju, kad bus arti pusės 
visų mokinių.

— Km galėtumėt painformou 
ti lietuvių kalbos pamokų rei 
kalu?

— Lietuviu 'kalbos pamo
kos, kaip praėjusiais taip ir 
šiais metais bus tris kartus 
per savaitę. Lietuviai tėvai 
privalėtų daugiau prižiūrėti 
savo vaikus, kad jie lankytų 
pamokas ir dėl bet kokio 
reikalo jų nepraleistų. Daž
nas praleidinėjimas trukdo 
darbą ir mokytojai ir pamo
ki! nepr leidžiantiems moki
niams. Čia. kaip ir kitose pa 
mokose, turi būti tvarka ir 
drausmė. Už šias pamokas jo 
kio atskiro mokesčio nerei
kia mokėti.

— Kokių pageidavimu te- 
rėtumėt mokinių tėvams?

-- Tėvai turėtų prižiūrėti 
vaikus, kad jie paruoštų pa
mokas. Jei mokinys sako, l.ad 
mokytoja nieko neuždavė, tai 
nereikia tikėti. Kiekvieną 
dieną mokinys bent valandą, 
mažiausiai, privalo pasimoky 
ti. Žinoma, oirmo skyriaus 
mokiniui sunku valandą išsė
dėti prie knygos, Gali pusva 
landį pasimokyti, kiek pa

Lietuvius Pasaulyje...
— Kovo 1 d. Bostone mirė 

pre]. Dr. Kazys Urbonavičius 
sulaukęs 78 metus amžiaus. 
Su juo žengia Į kapus žymiau 
sias, šalia kuri. Miliuko, Ame 
likos lietuvių bendruomenės 
kultūrininkas ir spaudos dar
bininkas.

Velionis gimė 1874 m. sau 
šio 14 d. Šunskų parapijoje, 
Kiduliškių kaime. Mokslus 
ėjo Marijampolės gimnazijų 
je ir Seinų kunigų seminari 
joje, kunigo šventimus gavo 
1897 m. vasario 7 d.

Amerikon atvyko 1905 m. 
Pradžioje klebonavo Pensil
vanijoje, vėliau persikėle į 
Bostono arkivyskupiją, kur 
klebonavo Brookto.ie. Nor- 
woode ir S. Bostone. Pašlijus 
sveikatai iš klebiną p ireigų 
pasitraukė ir rezidento teisė 
mis gyveno prie šv. Petro ir 
Povilo piripijos S. Bostone. 
Vasaros metu persikeldavo j 
Marianpolio kolegijos ūkį.

Prelatas Urban ivičius buvo 
rašytojas — kultūrininkas. 
Šiemet būtų šventęs 60 metų 
literatūrinio darbo sukaktį. 
Jis buvo puetis, apysakų ra 
šytojas ir net gabus pubPcis 
tas. Ištisus metus yra reda
gavęs «Darbininką». Net vi
sai nesenai ten buvo galima 
rasti jo stprių publicistinių 
straipsnių. Savo raštus daž
ninusiai pasirašydavo Jono 
K mito slapy vardžiu Marian
polio kolegijoj s ivo laiku yra 
dėstęs lietuvių literatūrą.

1940 m. katino Vytauto Di- 
džicjo universitetas jam su
teikė garbės daktaro laipsnį, 
o 1947 m. 50 metų kunigystės 
jubiliejaus proga bažnyčia jį 
pagerbė suteikdama prelato 
titulą.

— JAV imasi vadovaujamo 
vaidmens pasaulyje ir kultu 
riniame bare. rl ai parodo kad 
ir New Yorke visą savaite po 
sėdžiavasi JAV tautinės Utie 
sco komisijos sušaukta konfe 
rencija, kurioj buvo atstovau 
jami ir lietuviai

t eniau 'rauti) Sąjungos su 
kurtame Tarptaut. intelektu
alinio bendradarbiavimo in
stitute Paryžiuj lietuviams 
atstovavo prof. M. Remeris ir 
Dr. Trimakas. Dabartinėj kon 
ferencijoj tarp 2 900 atstovų 
BALFo of cialiris atstovais 
dalyvavo prof. Končius irDr. 
Trimakas, svečių teisėmis vi 
cekons. V. Stašinskas, atsto
vavęs mi'i P. Žadeikiai. BA
LFo reikalų vedėjas P. Min
ko na s kaip spaudos atstovai 
Pat. T Jei. Grupės nariai J. 
Audėnas ir M. Tolišius.

20 komisijų išdiskutuoti ra 
dio, spaudos, teatro, meno, 
mokslo ir kiti reikalai. Unes 
co yra pasiryžusi išleisti - 
«Žmonijos kultūros ir mokslo 
istoriją», kuri užplanuota 6 to 
mų ir atseis anie 600 000 do
lerių. Tam tikslui angažuota 
per 1000 bendradarbių. I(e- 
dekcinės komisijos pirminin
ku pakviestas istorikas prof 

žaisti ir vėl mokytis.
Lankantiems gimnazija yra 

visas pusdienis. Taip pat rė
vai privalėtų prižiūrėti, kad 
vaikai nesivėlimų mokyklon.

Jau temo, lietutis krito, kai 
išėjau iš vienuolyno. Šioj vie 
toj prieš dešimts metų buvo 
tuščias laukas, futbolo aikš
tė, o dabar išaugo nauji pas
tatai: vienuolynas, vaikų dar
želis, mokykla, gimnazija... 
Tai nežinančio nuovargio se 
sėlių pranciškiečių darbo vai 
sius.

Seselė M. Julija vienuolyno 
viršininkė ir gimnazijos 

direktorė

R. Turner su kuriuo Dr. Tri
makas aptarė lietuvių moks
lininkų bendradarbiavimo rei 
katą lietuvių skyriui parašy
ti. Panašūs santykiai su Unes 
co mezgami ir Europoje.

— LE Pat. Liet Grupė ti
ria sąlygas išleisti visai ei
lei išsamių studijų apie Lie
tuvą prieš karą ir jos dabar 
tinę padėtį, kurios eis infor
macine medžiaga apie mūsų 
kraštą.

Rūpinamasi išleisti anglų - 
lietuvių kalba trumpa enci
klopediją apie Lietuvą, jos 
teritorija, žemėlapį ir net va 
dovėbų, iš kurių galėtų mo
kytis išlaisvintos Lietuvos vai 
kai

Prof. D. Krivickas Vašing
tono bibliotekoj studijuoja 
Sov. Lietuvos įstatymus.

— Dešimtoji Europos Ta
rybos sesija šaukiama Pary
žiuje kovo 19 d. Pirmininkaus 
Švedijos už-ienių reikalų mi- 
nisteris Undenas Į sesiją sa 
vo stebėtojus siųs ir lietu
viai.

- 1951 m. Bogota (Kolum
bijoje) Ksavero universitete 
įgijo filosofijos daktaro laips 
nį kun. V. Mankeliūnas, ap
gindamas tezę «Prigimties fi
losofija ir prigimtieji moks
lai pagal Aristotelio — Tomo 
doktriną».

— Inž. Antanas Mikalaus
kas Valencia mieste Venezu 
eloje. baigia staivti naują 
dviejų aukštų nuosavą namą 
gražiausiame to miesto vilų 
rajone.

Jo pirktas prieš metus že
mės sklypas yra apsodintas 
Kalifornijos apelsinųmedžiais 
duodančiais vaisius per vi
sus metus.

— Prancūzijoje prof. Gal
dikas ir V. Kasiulis ruošiasi 
pavasario parodoms. Kasiu 
lienė audžia savo vyro pieš
tą paveiksią, kuris bus išsta 
tytas kūrinių parodoj.

— Kolumbijon dar ir dabar 
vienas kitas iš lietuvių va
žiuoja, bet įsikuria ne visi 
lygiai. Pietinėje Kolumbijoje 
yra tokiu, kurie, atvykę be 
cento kišenėje, jau 'neblogai 
įsitaisę, eina į biznius, perka 
sklypus ar nuomuoja ūkius, 
statosi namus etc. o kiti — 
vis tiek skursta.

— «Draugo» duomenimis 
JAV veikia 54 parapi jinės lie 
tuvių pradžios mokyklos, ku
riose mokosi 11,H0 mokinių, 
ir 10 aukštesnių mokyklų su 
1.187 mokiniais 42 kursai. 36 
vaikų darželiai ir kt. Iš viso 
lietuviu mokyklose yra 15 632 
mokiniai Lietuvių mokyklos 
valstybės iždui sutaupo per 4 
mil. dolerių.
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L ii IE T U V i A I
BRAZILIJOJE
Neuzsimirškim.

Demokratizmas laiduoja tau 
tinėms mažumoms teisę bur
tis į organizacijas. Tarptauti
nės chartos bei konvencijos 
tą teisę pabrėžia ir sustipri
na. Tik totalitariniai "režimai 
tą teisę neigia ir uzurpuoja. 
Pasitaiko tautinių mažumų 
atžvilgiu ir grynai demokra
tinės valstybėse totalitarinių 
tendencijų — varžyti tautines 
mažumas nedeklaruotais nuo 
statais. Todėl tautinėms ma
žumoms tenka šiuo atveju sa 
vo teises ginti. Išmintingi vai 
stybininkai supranta, kad vir 
škinimas tautinių mažumų 
griežtomis priemonėmis pilie 
čius žaloja. Jie supranta, kad 
kiekviena tautinė mažuma, 
be savosios kalbos turi dar 
ir savi papročius, savo tra
dicijas, savo kultūrinius pa
sireiškimus ir pagaliau savo 
skirtingą ’būdą. Jie puikiai 
supranta, kad tie piliečiai vi 
siškai atitrūkę nuo savųjų 
jaučiasi vieniši, svetimi, nie- 
keno nesuprasti ir pagaliau 
mažai kam bereikalingi- To 
dėl tokie vyrai netik nedrįs
ta tautinių mažumų teises nei 
gti, bet dargi skatina juos ta 
teise naudotis.

Mes lietuviai šiuo atveju 
išimčių nesudarome ir nesą 
me daugiau už kitas mažu
mas suvaržyti. Todėl nuosta
bu yra, kad mes ta teise daž 
nai nenorime pasinaudoti. 
Štai mes turime keletą lietu
viškų organizacijų, per ku
rias tą savo teisę galime vyk 
dyti. Deja, tomis organizaci
jomis mes mažai tesidomime, 
mažai prie jų dadamės ir 
mažai jas remiame. Yra Įpras 
ta tokius lietuvius vadinti ne 
susipratėliais. Bet jie patys 
tuo vardu nesi vadina, jie va 
dina save tikrais lietuviais, 
nes jeigu jia gimę lietuviais 
susiprastų esą nelietuviai, tai 
jie turėtų vadinti save išga
momis, o tokių lietu
vių tarpe pasitaiko gal tik 

Jprindys &
PARDUODA

PERES & 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. Ji -------------------------------- --------------------------------- 4g

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS.
balso grynumas, skambumas

Sprindys 8c Čia — Largo S. Jose 1.
Kaip niekur kitur, prieinamfausiomis kainomis.

Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui

TECELAGEM DE lINHO E ALGODÃO "BALTIÇA’’ 
TERESEVICIUS & BALOG LT DA.

Gamina staltieses ’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

vienas kitas. Tad visi lietu
viai, kurie vadina save lietu
viais yra tik užsimiršę ir už 
miršę savo teises ir pareigas. 
Atvirai kalbant, tokie lietu
viai gali būti priskirti prie 
augalinio tipo, tai yra prie to 
kio.tipo žmonių, kurio gyve
nimo tikslas yra tik materia
linis. be jokių dvasinių tiks
li- -Jll gyvenimo tikslas yra 
pilvas ir pinigas. Ypatingai 
tenka stebėtis tais, kurie yra 
išmokslinti, arba pamokyti, 
arba prasilavinę. Atrodo jie 
turėtų skirtis nuo augalų.tuo 
kad jie turi sielą ir smege
nis, kuriose bręsta mintys ir 
gimsta idėjos ir troškimai, 
oiandieninė lietuvių tautos Ii 
kimine tragedija, ypatingai tu 
retų kutenti jų sielas bei jau 
dinti protus, kad suprastų esą 
tautos delele, kuri bus atsa
kinga prieš pavergtuosius bro 
liūs ir prieš būsimąsias Kar
tas.

Kreipiamės į tuos, kurie 
dar girdi, kad drauge imtu
mės gydyti jau apkurtusius. 
Dėkimės Į tas organizacijas 
kurios mums patinka. Jei kas 
neranda vietos senesnėse lie 
tuvių organizacijose, arba jos 
yra «ne nagai dūšią», tad nau 
jai Įsisteigusi Savišalpos ir 
kultūros bendruomenė «Litu
ânia» turi tikslą burti visus 
lietuvius savišalpos, lietuviš
kosios kultūros bei lietuvy
bės tikslu-. Sekantis jos susi
rinkimas Įvyks š/m kovo mė 
nėšio 30 d. 12 vai. Vila Zeli- 
nos lietuvių mokyklos patal
pose

«Lituania» Valdyba

— L. K. Bendruomenės cho 
ro valdyba yra numačiusi su 
ruošti iškilą choristams ir cho 
ro rėmėjams balandžio mėn. 
27 d i Gn«rarfranca Pikni
kui vieta jau rezervuota.

— Pirmoji knyga šiais me- 

tais išėjusi Brazilijoje yra 
rašytojo Klemenso Jūros - 
«Taurioji Lietuvė - Ona Stak 
nienė», biografiniai bruožai. 
Viršelį iliustravo dail. Vlada 
Stančikaitė Abraitienė.

Leidinyje kalbama tik apie 
vienos šeimos, vieno asmens 
gyvenimą - Oną St knienę - 
Vaškevičiutę. - apie tą vie
ną iš daugelio tauriųjų lietu
vaičių ir lietuvių motinų gi
musių Jurgio Vašingtono tu r 
tingoje žemėje, šalia “didžių
jų pasaulio miestų, bet savo 
dvasioj skrupulingai išsaugo
jusiai lietuvišką, iš tėvų iš
moktą kalbą, papročius, nuo
širdumą. Velionė nebuvo po
litikė, ar visuomenės veikė
ja, rašytoja. Jos • gyvenimas 
buvo pilkas, kasdieniškas, bet 
kartu įprasmintas aukštes 
niais tikėjimo ir Lietuvos mei 
lės spinduliais.

Knyga įdomi yra dar tuo, 
kad už jvykių ir žmonių ma
tome anų dienų, nors ir ke
liais bruožais, nupieštą foną, 
Lietuvoj ir Amerikoj Įvairiais, 
laikotarpiais.

Knygos ekzempliorių skai
čius išleistas labai mažas Ro 
dos rinkoje pardavimui nė 
nėra.

SESELIŲ PRANCIŠKIFČIU 
VIENUOLYNUI 30 M.

Kovo mėn. 12 d. suėjo 30 
metų nuo seselių pranciškie- 
čių vienuolyno įsteigimo'. Ši 
vienuolyną gvveniman iššau
kė reikalas lietuviškose pa
rapijose mokytoju. Seselių 
pranciškiečių vedamas mo
kyklas Amerikoje lanko apie 
5,000 mokinių. Pitsburghe. mo 
tiniškame name turi mergai 
čių akademiją. Mt Vernon. 
Illinois valstijoje turi ligoni
nę, *

Seselės pranciškietęs Bra

Industria e Comercio de Calçados

SPECIALYBĖ BATŲ: vyrams, moterims,
panelėms, futbolistams, vaikams...

Rua Javaes, 719 - São Paulo

Madeiras do Brasil

zilijon atvykcr 1938 m. rug
pjūčio mėn. 27 d.

Į Mokslus Einantį Jaunimą 
Ir Tėvus

Praėjusių metų pabaigoje 
buvo padaryta organizacijos 
užuomazga lietuvių katalikų 
moksleivių, besimokančių gim 
nazijoj, kaledze ir kitose pa
našiose mokyklose Pradžia 
yra graži. Naujas sambūris 
turi apie 20 narių. Su šiuo 
skaičiumi negalima pasiten
kinti. Lietuvių moksleivių šian 
dien yra daug. Vien ,tik Vila 
Zelinoj į šašelių pranciškie
čių gimnazijos pirmą klasę iš 
laikė egzaminus apie 30 lie
tuviukų. O kur įvairios kitos 
mokyklos milijoniniame JSão 
Paulo mieste. Kiekvienoj jų 
rasime lietuvį moksleivi ar 
studentą.

Lietuvybės likimas šiame 
krašte ir pats jaunosios kar
tos pasiruošimas ateities gy
venimui, ne vien tik savo pro 
fesijoj. bet visuomeninei ir 
kultūrinei veiklai, reikalauja 
organizuotos mokslus einan
čio jaunimo veiklos. Tuo rei
kalu bus išsiuntinėti kvieti
mai. Jei kas jų negautu, pra
šomi patys prisiųsti savo su 
tikimą

Informacijų galima gauti 
pas kun. P: Ragažinską Vila 
Žolinoje.

Laiškams adresas: Caixa 
Postal, 4118 - São Paulo.

Sveikiname Juozus
Šv. Juozapo šventės proga 

nuoširdžiai sveikiname Juo
zus: Matelionį, «M. L.» steigė 
ją, Karpavičių, Masiulį, Bau
žį, Skorupskį, Gaigalą, Juod- 
gudį ir kitus Juozus «M. L.» 
prietelius.

— Misijonierius tėvas Bru- 
žikas nuo kovo 4 iki 16 d. 
Porto Alegre vedė lietuviams 
misijas, bei lankė jų namus.

MIRĖ
Kovo 3 d. mirė Bronislo

vas Pranckevičius iš Qinta 
das Painetras §

Anelė Januškienė iš Casa 
Verde.

— Kovo mėn. 7 d. Vila Ze 
linoj mirė Liudvikas Mešku- 
tis 69 m. amžiaus, kilęs iš 
Vilniaus krašto.

Pašto Dėšutė

Alb. Markevičiui, Ant. Laz 
dauskui, J. Švėgždai. V. But
kevičiui, St. Malinavičiui. A. 
Nadolskytei, J. Bortkevičie- 
nei, H. Valavičiui.

— Niekada nėra vėlu užsi
sakyti kultūros žurnalą «Ai
dus»,

mokslus einančiam jauni
mui žuanalą - «Ateitį» 

ir
mažiesiems specialiai leidžia 

mą «Eglutę». ‘
«Mūsų Lietuva» visiems mie 

lai patarpininkaus.

— Dr. Eliziejus Draugelis 
šiomis dienomis persikėlė iš 
Jundiai Į São Paulo nuolati
niam apsigyvenimui.

— Šį sekmadienį kovo 16. 
d. 11 .vai. Agua Raza ir apy
linkės lietuviams1 bus pamal
dos statomoj par. bažnyčioj.

Kelias į Lietuvos laisvę tik 
per Tautos Fondą.

Vyriausias Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas, kuris vado 
vauja Lietuvos laisvinimo 
frontui, primena, kad tavo au 
ka, ne tik reikalinga, bet ir 
privaloma. Lietuvos laisvė 
didysis gvvenamojo momento 
visų lietuvių uždavinys.

Lietuvi,
Ar jau įsigijai 1952 metų 
Kalendorių —■ Metraštį? 

Įsigyti galima «Mūsų Lietu 
vos» Redakcijoj av. Želina 

706. ir kioskuose

Puiki proga nusipirkti

Mėsine
Tik už penkiasdešims tūks 

tančių (Cr, 50.100) kruzeirų 
ir su mėnesine nuoma Cr,§ 

1.500,
Praça São Josę Nr. 2 

Vila Zelina

BBBBUiaBiaiaBaaaa.f ■■BDiat»aa(«ji»4ii<iCEUiBr«

Geromis sąlygomis
Patogioje vietoje

Av. Zelina 495
PARDUODAMAS

BARAS — BILIJARDAS
Smulkesnių informacijų ga

lima gauti vietoje.
BB8BB8BBBB8B»a8aB8aBaaBaaaa«se*aaaaar.Bneaaei<Bnea  
■BiiaiiiiiaiiniiiBaaaiiaait■ ■■■■■ t •■■nai »■«■■■•■

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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j| REIKIA BALDŲ? KREIPKIS Į TAUTIEČIO 

j J. L. Galinskas Ltda.
I1 */

.4 V. DR. GIACAGLTNI, 71-C — V. ALPINA.
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PRAÇA SÃO JOSÉ, 1 — V. ZELINA S. PAULO

VISUOMET RASI SAVO SEIMOS ŽIDINIUI 
NAUJANYB1Ų

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų, 

įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių- 

fogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t. t..
Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA 

1ŠS1MOKĖJI.MUI.

Prie pat autobuso Nr. 93 sustojimo vietos

II MEKANIKOS DIRBTUVE
Gaminami įvairiausių braižinių vitražai, 

vieliniai tinklai tinkavimui ir tvoroms, 
angų stiklų apsaugos, užtvaros, geležinės 
lurys ir vartai, banguotos skardos durys 
pagal mastą.

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

išsimokėtinai.
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JONAS VAINAUSKAS & FILHOS '
Telefonas (recados) 3-0710

Rua 12 N.o-39 — Vila Zelina 
Avenida Zelina N.o 714 — (fundos) 
Caixa Paštai 4118 — São Paute
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RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 275 — 7 AND. — SALA 73 
TEL. 34-7482 - SÃO PAULO

'|l»Ulllli:illli:llllll»>llllllilllllllllllllllli:illllllli:illllllllllllLllllllllhlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUlllllllhllUlllllillll!lllllllll ’llllllllllllll'lllllllli;illillllllllllllll!llirilll:iUi:Mū*llllldllM»>:il4

ĮKURTA 1890 M ."TAIS
Išpildo meniškai įvairius foto darbus. Specialybė padidini

mams tamsiuose tonuose ir sepia, spalvin’mai aliejiniais 
dažais ir pastele.

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

MŪSŲ LIETI; VA

E A POSSIBILIDADE 
DE GANHAR 

UMA LINDA BICICLETA

0V0

VIC MALTEMA — SABOROSO E NUTRITIVO

PRODUTO 
100% 
NACIONAL

produto da COMPANHIA PROGPS5SO NACIONAL - Rua Joré Paulino, 717 - Fone 51-7277 - São Paulo

mhkmhhhmhhbnm-------------

Saúde/

Dísposipão

E 
CORRESPONDE

150 
GRS. 

de 
LEITE

Kadi© SJãrbttIVé ir Laboratorio

ALGIRDAS B D iŠ IK A
RUA BENJAMIN CONSTANT, 103 — São Caetano do Sul

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

1$ KABIUKO TIESIAI VARTOTOJUI.

JORGE

Rua São Caetano, 526
Fone 35-3260

MATELION1S
KRAUTUVĖS:

* ■ ’ Rua São Caetano, 510

São Paulo
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VIENINTELIAI ATSTOVAI 
GARSIOJO VAN'DEMS 

L I N D O Y A

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINTOJAI

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

dos naudokite 1 .

1RHÀCÍ CAIK(21 ĮEIKII iTM.

RUA DINO BUENO, 795 a 835 Caixa Postai 3967 
TELEFONES: 51-4019 e 51-2223 S Ã O PAULO
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B. Rutkūnas

Meilė
Tu, mano Lietuva — 
Skaistaveidės upės — 
Įalšavau tave, 
Dar lopšiui supant.

Gintarų ir dainų 
Ir pasakų viešnage.
Tavim aš gyvenu, 
Tave tik akys regi.

Išplėšė man tave 
Padangė svetimoji — 
Tu su krauju g.yva 
Savin aušrinėm moji.

Žemčiūginė šalie 
Gėlėtų juostų, 
Viena tu tegali 
Priglaust, paguosti.

J. Aistis

VORKSLA

Vai daug vandens tavimi, Nemune, tekėjo, 
Vai daug dar ašarų karčių tekės, 
Tavimi, Lietuva, vis niekas netikėjo, 
Tavimi niekas netikės.

Atanešė teutonas tau kadaise kryžių, 
Ir Dievo žodžiu pridengtas klastas, 
Tu vis buvai ant vieškelio, ant kelio

- (didžio, 
Tu vis — nenuoramų tauta.

Ir ėjo priešai, ir jie tavo kūną mindė: 
Tekėjo kraujas upėm, ne lašais, 
Ak, tu tašyk savo veidą sopulingą 
Aukštai iškėlusi nešei.

Tu šiandien lygiai priešų apsupta, 
(varguole, 

Kantri širdie, po pilka rudine!
Tai andai tu Europą nuo mongolų 
Apgynei nuoga krūtine.

J. Augustaitytė - Vaičiūnienė

NAKTIS ANT NEMUNO

Naktis ant Nemuno sustojo, 
Atplaukus mėlyna giria.
Beržuos dar supasi daina artojo 
Ir miršta vėjo pradalgių bare.

Tuojau išplauks žvejai į vagą 
Ir trauks sidabro žuveles.
Pakrantėms kuklus žiburėliai dega, 
Viliodami blankias žveigždes.

O kaip ramu ten būdavo rymoti, 
kaip laisva, gera ir graudu!
Klausai, ką kalba stuobriai samanoti, 
Kaip šaukia kažin kas vardu.

Baskai matai, kaip gęsta žiburėliai, 
Ištrauks šilkų tinklus žvejai, 
Rankas į aukštį pakylėjai
Ir prie krūtinės minkštas sutemas 

(glaudei.

Su lapais rasos kalba,
Ir su blakstienoms ašara gyva,
Ir pajutai, kaip, ant peties padėjus galvą, 
Po žygių ilsis Lietuva.

O Nemunas banguoja, skuba, 
Į Baltija didingas ir ramus... 
Pro vyšnių sodo baltą rūbą. 
Pro rymančias sodybas ir žvejų namus.

Kazys Bradūnas

Svetimoji duona

Man svetimą duoną valgant, 
Kąsnį baisiai nuryti sunku, 
Kai aš ją, kaip šventąją algą. 
Ne iš žemės - iš rankų imu.

Ir akyse vis vakaro vaizdas — 
Saulė leidžias... sodyba... kerčia... 
Krosnies dūmai dar palube sklaidos, 
Kvepia duona, šilta ir šviežia...

O dabar man svetimą valgant, 
Kąsnį baisiai nuryti sunku. 
Kai aš jį, kaip šventąją alga, 
Ne iš žemės — iš rankų imu.

P. Printaitė

Pilkas Vyturėlis

Vos žiemkenčio daigas, rytą pasikėlę, 
Iš po sniego saulėm, bailiai sužaliuos — 
Grįš melsvon padangėn pilkas vyturėlis 
Iš tolimo krašto — linkui Lietuvos...

Tyliai vyturiuodams. leisis mūsų žemėn — 
Ak, basom kojelėm ant vagos drėgnos...
Nieko jis neras ten, nieko, kur gyveno — 
Anei šiaudo galo, anei samanos...

Šalta bus ant dirvos, ant arimo juodo — 
Kietos kovo naktys, vėjai darganos,.. 
Mažas vyturęlis ant ledinio gruodo...
Nieks jo nesušildys, niekas neapklos...

Ir pakils padangėn pilkas vyturėlis — 
Tai giesmė gražiausia sodžiuj Lietuvos! 
Bus Velykų rytas, Kristus prisikėlęs — 
Jam žiemkenčio javas šviesiai sužaliuos...

Ilgesiu vis grįžtau j tėvynę juodą — 
Sudraskyti sodžiui, miestai pelenuos... 
Gal ir mes nerasim nei aguonos grūdo, 
Nei baltų varpelių svirno sąsparos...

Ir tiktai griuvėsiuos — karo kapinynuos 
Gedulo legendą gluosniai beliuguos... 
Klaupiasi ant kelių kruvina tėvynė — 
Dieve, laiški grįžti kad ir pelenuos...

Miestai - Vaiduokliai
Įvairiose dalyse Jungtinių Amerikos Vals

tybių, ypatingai kasyklų rajonuose, yra taip va
dinamieji «miestai vaiduokliai», kuriuose kažkada 
virė gyvenimas, bet kuriuos vėliau žmonės ap
leido. Ten nebėra gyventoji}, bet liko šimtai na
mų, gatvių ir iškabos.

Paskutinioji visuotinė gyventojų itgisiiacija 
primena apie tokius kaip: Dogles - Arkanso val
stybėje, Ofir - Kolorado ir Merkur - Juto. Šiai 
trumpa istorija tų trijų miestų - vaiduoklių.

Dogles randasi Arkanso upės pakraštyje. Kaž 
kada tai buvo turtinga farmerių sodyba. Dėka nuo 
latinių upės potvynių, ją supančios žemės yra la
bai derlingos, 'račiau tie potvyniai ir pražudė tą 
miestą. Vieno tokio potvynio metu, miestas buvo 
visiškai užpiltas ir dar dabar miesto didžioji ’ d i- 
lis — ežeras. Farmeriai persikėlė į saugesnes vie
tas. Tačiau vardas Dogleso liko ir registracijos 
ankietoj skyriuje «gyventojų skaičius», randasi 
skaičius «1».

Ištikrųjų Deglose liko vienui vienas "anksty
vesniųjų gyventojų senelis Li Uitni. Naujam eže
rui atsiradus Li Uitni tuo pasinaudojo ir metęs 
žemdirbystę, griebėsi ž vininkystės. Jis pasistatė 
namuką aukštesnėje vietoje, gaudo žuvis ir par
duoda jas apylinkės farmeriams.

Antras apleistas miestas Ofiras — Kolorado, 
randasi centre gausių turtingų rūdos kasyklų, kur 
buvo kasamas sidabras, auksas, švinas ir cinkas. 
Tačiau rūda išseko ir gyventojai išsikraustė. Vi
siškai tušti namai palaipsniui griūva, griūva krau
tuvės, viešbučiai, restoranai ir mėsos krautuvės.

Ofiro gatvės apaugo vešlia žole, tačiau mies
to vandentiekis iki šiol pilnoj tvarkoj.

Gyventojų skaičius pagal registracijos davi
nius lygiai dvigubas, kaip Doglese: čia yra 2 gy
ventojai. Vienas iš «miesto» gyventojų — Nelli 
Tatom dabar yra apie 80 metų Ji apsigyveno Ofi- 
re 1898 metais, kada mieste buvo apie 1000 gy
ventojų. Papročiai tų laikų kasyklų miesto buvo 
labai primityvūs ir kada Nelli Tatom vaikai pa
augo, ji juos perkėlė į kitą vietą «nes Ofire ne
galima buvo išmokti jokio amato»,

Tačiau visi jos giminės išmirė ir 8 metai at

gal ji nutarė grįžti į Plirą, kur liko jos namai. 
Neiti grįžusi atnaujino pastatą ir liko čia gyyenti 
iki savo gyvenimo pabaigos

Kitas Ofiro gyventojas Džimi Nolis atvyko 
čia prieš 25 metus, kada Ofiras dar nebuvo vi
siškai ištuštėjęs. Pradžioj jis dirbo, kaip mulų kro 
vikas. Tačiau uždarbis smarkiai krito ir Džimi 
ėmė supirkinėti labai atpigusius miesto sklypus 
ir naujų kasyklų planus. 3U-jų metų krizė visiš
kai sunaikino miestą. Tačiau Džimi pripratęs prie 
vietovės liko čia, nekreipdamas dėmesio į nieką 
ir tikėdamas Ofiro ateitimi.

Įdomu, kad jo tikėjimas yra pateisinamas. 
2>Tesenai stambi kalnų pramonės kompanija supir
ko visas nuosavybes parduodamas mieste.

Of ras randasi tarpkviejų didelių darbų, vyk
domų minėtos kompanijos ir ji nusprendė pasta
tyti savo personalui mieste būstines 200 žmonių, 
Ofiras, atrodo, atgims ir Džimi tikisi praturtėti.

Trečias «miestas - vaiduoklis» — Merkur’as, 
randasi netoli Afiro - gretimoje valstybėje Juta, 
Tai buvo irgi kasyklų miestukas.

60:faisiais praeito šimtmečio metais, ameri
kiečių armijos kareiviai vykdydami telegrafijos 
darbus užtikę sidabro rūdą Kaip paprastai radosi 
tuojau «savininkai», makleriai, atsirado «saliúnai» 
ir išaugo miestukas. Bet po dvidešimties metų, 
kasyklos davusios sidabro už milijoną dolerių - 
išseko ir miestelis ištuštėjo taip lygiai, kaip at
sirado

Porai metų praėjus vienas kalnietis bavaras, 
rado netoliese kitą sidabro rūdos šaltinį ir Mer- 
kure vėl atgijo gyvenimas. 1896 metais čia buvo 
apie 6000 gyventojų ir buvo pravestas net gele
žinkelis. Tačiau rūda išsisėmė greitai, o miestą 
sunaikino giisras ir jis tapo vėl «vaiduoklis». Eg
zistuojant Merkimo miestui, jo apylinkėse buvo iš
gauta už 20 milij >nų dolerių brangiųjų metalų.

Dabar iš šio miesto teliko keletą sugriuvusių 
pastatų. Tačiau senoliai, vyras ir žmona, Krein 
gyvena gerame ir patogiame name. Turistams 
lankantiems Merkarą jie pasakoja, kad registra
cijos biuras padarė klaidą nurodydamas, kad gy 
ventojų skaičius yra «trys». Registratoriai per 
klaidą įrašė, ir jų anūką, kuris tuo metu buvo at
vykęs pas juos paviešėti.

Dogles, Ofiras tr Merkimas dar palyginamai 
apgyventi, nes suvedus bendrą registreciją yra 

nurodyta miestų tokio tipo, kurių gyventojų skai
čius kadaise buvo skaitomas tūkstančiais, dabar- 
gi pažymėtas nuliu.

Halina Didžiulytė - Mošinskienė

— Kaip ir anksčiau, taip ir šiemet įkomųnis- 
tai prieš vasario 16 okupuotoje Lietuvoje sustip
rino sekimą, tačiau, kaip ir seniau, tiek Vilniuje, 
ypač Rasų kapinėse ir prie Gedimino pilies, tiek 
Kaune, Šiauliuose ir kitur buvo išmėtyta prieš 
okupantus atsišaukimų, įspėjimų, primintos gyven
tojams Nepriklausomybės metinės ir jos reikšmė. 
Ir šiemet taip pat kas galėdamas klausėsi radio 
transliacijų per AB, iš Vatikano, Paryžiaus ir ki
tur, nors dėl to rizika dar daugiau padidėjo.

— Londone įvykusią Europos Sąjūdžio kon
ferencijų komunistai tiek per radio, tiek per spau 
dą pradėjo biauriausiai dergti. Išplūsti veikėjai 
ne tik lietuviškai ir rusiškai, bet (ypač smarkiai 
juos išdergė Varšuvos radijas, išvadindamas «Ju 
dų kongresu», drauge skelbdamas, kad jie gauna 
vis didėjančią iš anglosaksų paramą, pasisakė už 
apginklavimą etc. Europos tremtinių vis didėjan
tis vieningumas ir jiems teikiama Vakarų parama 
komunistus tiesiog siutina.

— Italijos K. Vyrų Akcijos centrinis pirmi
ninkas Dr. A. Maltarella savo atsiųstame per VLI 
Ką lietuvių tautai sveikinimo žodyje pažymi, kad 
Italijos katalikų akcijos vyrų vienybė siunčia sa 
vo krikščioniškus linkėjimus 34 tose nepriklauso
mybės metinėse. Visų narių vardu reiškia supra
timo ir solidarumo jausmus visai lietuvių tautai, 
velkančiai nežmonišką politinį jungą, tiems 600,009 
ištremtų ir kalėjimuose uždarytų lietuvių, savo 
laisvos tėvynės pasiilgusiems tremtiniams.- ____

«Būkite pasveikinti kankinių žiedai: jūsų 
kraujas yra derlinga krikščionių sėkla», pažymi 
tame rašte Dr. Maltarella. «Jums Lietuva nemirs. 
Visas pasaulis žiūri, su nuostaba ir nemažesne 
viltimi seka veikimą, kurį vysto VLIKas, siekda
mas išlaikyti gyvą tautiškumo jausmą, padarytį 
visų lietuvių valia veiklią, kuri kovotų su Tėvy
nės pavergėjais dėl jos nepriklausomybės.
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MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

JAU ATIDAROMA 
PARODAI

Kovo mėn 17 d. 18 vai. Ga 
leria Prestes Maia įvyks pir
mosios lietuvių dailės ir liau
dies meno parodos atidary
mas. Atidarymo iškilmėse su
tiko dalyvauti S. Paulo guber 
natorius inž. Dr. Lucas Noguei 
ra Garcez ir visa eilė kitų 
aukštų tiek pasaulinės tiek 
bažnytinės valdžios atstovų.

Į parodos atidarymą laukia 
ma atvykst; nt iš Rio de Ja
neiro ietuvos įgalioto minis
tério Dr. Friko Meierio ir vi
so būrio ten gyvenančių lie
tuvių.

Turint visa tai prieš akis, 
reikia tikėtis, kad parodos 
atidarymas bus tikrai iškilmin 
gas ir Brazilijos lietuvių gy
venime jaudinantis momentas 
Kovo 17 d. bus mūsų koloni
jos istorinė diena !

L etuviai! Mūsų tautinė sa- 
v garba iš mūsų reikalauja 
šioje parodoje bus skaitlin
giausiai daiyvaukit! Stendi
ni-s atvykti į parodos atida
rymą. o jei aplinkybės neleis 
lankykime ją vėliau. Paroda 
b is atidaryta kasdien, ir sek
madieniais. nuo 13 iki 22 vai. 
Įėjimas nemokamas, tiktai pa 
čių lankyto jų patogumui, t. y. 
geresnei orientacijai parodoj, 
bus pasiūloma įsigyti katalo
gas. kuris tekainuos keletą 
kruzeirų. Paskui tas katalo
gas ilgai primins kiekvienam 
parodą lankiusiam šį didelį 
mū ų kultūros laimėjimą išei
vijoje.

Šioje parodoje pamatysime 
mūsų žymiųjų dailininkų pa
veikslus ir kruopščiųjų lietu
viu gražiausius tautodailės iš 
dirbinius

Tad visi j parodą!
Rengimo Komisija.

Oficina de Modelos 

para fundição e 

Marcenaria*

Įvairiausi modeliai ma 
šitių lydinimui!

BALKONAI. VITRI
NOS IR KOMERCINIŲ 
ĮSTAIGŲ ĮRENGIMAI!

VISI KITI MEDŽIO 
DARBAI!

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

BRAIŽY'I OJAS — 
MODELIS l'AS

PETRAS ŠIMONIS

A.fA JUOZAS JASIULIONIS

Juozas Jasiulionis 82 m. 
amžiaus gyv. Quinta dos Pai- 
neiros, mirė kovo m. 3 d.

Paliko nuliūdime žmoną Ur 
šulę ir sūnus: Valdemarą ir 
Petrą 'l iek velionis, tiek visa 
Jasiulionių šeima yra nuošir
dūs lietuvybės ir jos kultūri
nio darbo rėmėjai.

— Lietuvių S-ga Brazilijoj 
praneša, kad Gavėnios metu 
Mokoj nebus šokių. Prasidės 
Velykų pirmą dieną.

«MŪSŲ LIETUVOS» 

prenumeratoriai 1932 m.
Garbės prenumeratoriai:

Viktoras Petravičius Cr$500,00
Antanas Šimbelis 500,00

Prenumeratoriai rėmėjai:
Bruna Paškevičienė 385.00
Kazys Ausenka 300.00
Stepas Adamenas 300,00
Jonas Pukinskas 300,00
Juozas Baltrūnas 300,00

Antanas Maniušis 300.00 
Juozas Baužys 300.00
Kazys Galeckas 200,00
Pranas Šimkus 200,00
Kazys Musteikis auka 100.00 
AntanasAndriuškevičiuslOO, 0 
Kazys Bacevičius 100.(10
Juozas Niaura 100,C0

MOoCOS IR VILOS BELOS 
LIETUVIAMS PRANEŠIMAS.

Dr. Vinco Kudirkos vardo 
mokykloje, Mokoje, ir D. L. 
K. Vytauto vardo mokykloje. 
Mokoje,. Viloje Beloje, dėsto
ma lietuvių kalba šiomis die
nomis:

Mokoje — pirmadieniais ir 
ketvirtadieniais 16,30 vai. ir 
Viloje Beloje -- antradieniais 
ir penktadieniais 15 vai. Už 
lietuvių kalbos pamokas mo
kėti nereikia. Tačiau moki
nių šiose pamokose abiejose 
mokyklose labai maža. Lietu
vių Sąjunga Brazilijoje, kuri 
šias mokyklas išlaiko, dar ti
kisi, kad lietuviai, suprasda
mi save pareigą Lietuvai ir 
lietuvybei, atsiųs savo vaiku
čius pasimokytigimtosioss kai 
bos. Jie išmoks ne tik skaity 
ti ir rašyti lietuviškai, bet ir 
visokių žaidimų, šokių bei dai 
nų. Tėveliams bus malonu 
pamatyti savo vaikučius sce
noje per įvairius parengimus 
kurie yra ruošiami mokyklo
se.

Ir aš, šių mokyklų mokyto
ja, trokštu pamatyti daugiau 
suoluose susėdusių mielų lie
tuviukų.

Rašyt, mok. K. Pažėraitė.

— Pirmosios Eetuvių dailės 
ir liaudies meno parodos São 
Paulyje. kurios atidarymas tu 
ri įvykti š. m. kovo mėn. 17 
d. 18 vai., jos globėjas Kon
sulas A. Polišaitis pasiuntė 
pakvietimą į jos atidarymą 
Jo Ekscelencijai Ponui juietu 
vos Nepaprastam Pasiuntiniui 
ir Įgaliotam Ministrui Pietų 
Amerikai, Dr. K. Graužiniu!.

Rio de Janeiro lietu
viai

Šv. Kazimie^o šventė.

L Katalikų Bendruomenė 
kovo 9 d. suruošė savo Glo 
bėjo šv. Kazimiero šventę, ku 
ri sus’dėjo iš pamaldų bažuy 
čioj ir susirinkimo salėje.

Pamaldas atlaikė kolonijos 
kapelionas kun. Juozas Jani- 
lionis šv Vincento ir Paulo 
bažnytėlėj per kurias giedo 
jo L. K. B nės jaunimas; pa
mokslas buvo pritaikintas šven 
tei iškeliant gyvosios tikėji
mo dvasios reikalą ypač jau 

nimui. Per Mišias buvo įsta
tyta šv. Kazimiero relikviją 
gražiame relikvijoriuje, kurį 
nupirko ir padovanojo pp. 
Ona Žvironienė ir Stefanija 
Kazlauskienė.

Po visam, kuo ne visi pa
maldų dalyviai susirinko L.K. 
B nes patalpose. Čia buvo pa 
ruoštos vaišės pagerbti kolo
nijos Kazimierams ir B-nės 
darbuotojau.s. Gražiai pasi- 
linksni'nta prie pūtuojančio 
vynelio ir alučio su užkandė
lėmis.; pasakyta prakalbų -- 
sveikinimų su pasižadinimais 
g\vai veikti lietuviškoj kata
likiškoj dirvoj. Ilgesnė ir įdo 
mi kalt a buvo L.K. B nės vi
ce-; irm ninko inž. p. J. Abrai 
čio, kurioj nupasakota paties 
gyvai matytą, šv. Kazimiero 
k irstą ir kitas Lietuvos Sos 
tinės Vilniaus įdomybes; sole 
nizantan s ir kitiems veikė
jams daug kartų pagiedota 
«Ilgiausių n etų» o iškilmių 
pabaigoj 'Marija, Marija...»

METINĖS SU KAJŲ V ĖS.

P-lė Lucė Dutkytė, L. K. 
B nės sekretorė, kovo 9 d 
vakare, savo tėvelių namuose 
gražiai atšventė savo jaunys
tės 22 metelių sukaktuves. Po 
kilyje dalyvavo giminės, kolo 
nijvs kapelionas, lietuviška- 
sai jaunimas ir daug daug vie 
tinių mokslo ir darbo drau
gių. Pasilinksminta iki pat vi 
dunakčio.

Ilgiausių ir vaisingiausių 
metų!

P A K VI ESI' I EK S K UR SI J O N.

Lietuvos Ministeris Dr. Fr.

Nuvykę i Santos, Praia Jose Menino 
neužmiršk

Pensionu
pasinaudoti šeimyniniu 

«Sete de Setembro»
Virtuvė pirmos rūšies. Užkandžiai duodami 

bet kuriuo metu
Pensiono savininkas LILIAN KOTCHENKO

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

PRANEŠAM E S K A 1 T Y l1 O J A M S 
kad šalia žibalo rajinarijos Cirpvava Mará (EFSJ), «Jardim 
Maud», pradeda naują žemės sklypų pardavimą, nes pirma 
sis j tu išp irdu )t ts. Geriausius sklypus gali pirkti tik už 
Cr$25.0G0,00 pradžioj įnešant Cr$500.00, išsimokėjimui 100 mė
nesių. Mėnesinis mokestis Cr$245,CU be nuošimčių. Pažymė
tina, kad 8 dienų laikotarpyje ir be propagandos jau parduo 
ta 81 lotas. Esame įsitikinę, kad apylinkė «Jardim Mauá» tu
rės didžiausią vertę visais laikais atsižvelgiant į industrijos 
vystymąsi ir rafinarijos pastatymą. Niekas neprivalo prames 
ti šios progos. .

«Jardim Mana» jau turi 100 namų, kurie iškilo diena po 
dienos ir tris sandėlius, bažnyčią ir 1.1. Ieškok «Jardim Mauá» 
raštinės prieš Mauá geležinkelio stotį, kur tarnautojai inte
resantus patarnaus kiekvieną dieną, šventadieniais ir tautinių 
švenčių dienomis. I riemiosčio traukiniai eina kas pusvalandis.

IMOBILIÁRIA ALUGADORA PAULISTA LTDA.
Rua São Bento 45-sobreloja.

Meieris yra ■ 
tuvių kolonM^ 
ir ypač jauniro^^^FiK^^miii» 
apsilankyti jo rezidencijoj Te 
rezopoly kovo 30 d. Šį pakvie 
timą perdavė per L. K. Ben
druomenės susėjimą «Daina
vos» vicepirmininkas p. Ig. 
Dubauskas ir L. K. B-nės pir 
mininkas p. Adamavičius. Pa 
kvietimas sutiktas dideliu en
tuziazmu, ypač kad pati ke
lionė labai įdomi pravažiuo
jant žavingas vietas, o, be to, 
visiems labai gerai žinomas 
p. Ministro malonus nusitei
kimas ir svetingumas.

Kelionė numatoma trauki
niu išvykstant iš Rio 10 vai. 
ir atgal iš Terezopolio 16 vai.

VYRŲ BROLIJOS PIKNIKAS.

Į Vyrų Brolijos pikniką pas 
kutinę užsirašymo diena yra' 
ateinantis pirmadienis.

Piknikas bus kovo 23 d.
Išvažiuos ryte 5,30, Mišios 

pikniko dalyviams bus atlai
kyto 5 vai.

Iš Santos bus grįžtama 6 
vai. vakaro.

— Jaunučių Choro suorga
nizavimu bei mokymo reika
lu tariamasi su Bendruome
nės choro maestro AL Ambro 
žalčiu.

Jaunučių choras bus globo 
jamas Bendruomenės choro 
valdybos.

Į šį chorą kviečiami pra
džios mokyklos vyresnių sky 
rių ir gimnazijos amžiaus mo 
kiniai.

Tėvai, raginkite jaunąją kar 
tą dalyvauti chore.

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

BAUŽYS
Registrado no C.R.C. sob o n o 551

AVENIDA ZELINA, 749 — VILA ZELINA — S. PAULO

Aberturas de firmas 
Encerramentos de firmas 
Transferencias de firmas 
Contraias na Junta Comercial 
Distratos na Junta Comercial 
Escritas Fiscais 
Escritas Comerciais

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

AVENIDA DR. GIACAGLINI, 34-0 — VILA ALPINAHORÁRIO das 8 às 19 horas.
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