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Mes Ir Músq Paroda
Štai jau baigiasi antroji 

I-sios Lietuvių Tautodailės ir 
Meno Parodos savaitė. Šį šeš 
tadienj ir sekmadienį, t.y. šio 
mėnesio 29 ir 3U dienos yra 
paskutinės parodos dienos. 
Paroda bus uždaryta ateinan 
tį pirmadienį. Jau daug lan
kytojų praėjo pro Galerijos 
Prestes Maia salės grindis, 
kiekvienas išsinešdamas ne
paprasti) įspūdžių iš tos šven 
tovės, kaip j i pavadino vie
nas svečias svečių knygoje, 
kur tiek daug sukrauta lietu
viško turto, kurio negalima 
įvertinti materialinių gerybių 
saiku. Ne tik mes, kurie šian 
die didžiuojamės lietuvio var 
du, būdami tos parodos šei
mininkai. bet ir daugelis bra
zilų ir kitų užsieniečių, net 
pravažiuojančių iš JAV -r 
Argentinos, paliko i-avo nara 
šus svečių knygoje, įrašyda
mi Įvairiausiomis kalbomis di 
didelio pasigerėjimo ir nuos
tabos žodžius apie musų kul
tūros lobius. Šio laikraščio 
skiltyse mes kad ir dalį pa
skelbsime tų atsiliepimų, ku
rie kiekvienam lietuviui yra 
garbės dokumentas

Virš šimto mūsų motinų ir 
moterų čia išdėjo savo bran 
gaus atminimo ranku darbo 
dalykų. Visa eile parodos or

Brazilijoje
PAKEITIMAI KARIUOMENĖS 

VADOVYBĖJE
Kaip jau yra žinoma, pra

ėjusią savaitę pirmos a py gar 
dos komandantas gen. Zeno- 
bio da Costn įteikė respubli
kos prezidentui atsistatydini
mo prašymą iš einamųjų pa 
reigų. Prezidentas buvo pra
šęs, kad dar persvarstytų sa
vo atsistatydinimo prašymą 
ir jį atsiimtų. Bet gen. Zeno- 
bio da Costa pasiliko prie sa 
vo nusistatymo. Respublikos 
prezidentas prašymą patenki 
no atleisdamas jį iš pareigų.

Atsistatydinimo priežas
tis buvo negalėjimas reikia
mai reaguoti prieš komunis
tų infiltraciją kariuomenėje. 
Jo vieton paskirtas gen. Fal- 
coniere da Cunha. 

ganizatorių ir dailių tautiš
kais drabužiais pasipuošusių 
lietuvaičių ištisas dienas pra 
būna parodoje, kad sutikti) 
svečius. Mūsų keletas daili
ninkų yra ištisas naktis dirbę, 
piešdami šios parodos meno 
paveikslus, nutraukdami bran 
gias poilsio valandas po die
nos fabriko ar namų darbo, 
patrakdami visą eilę sunkiai 
uždirbtų kontų. kad nupirktų 
savo paveikslams dažų ir tin 
kainų rėmų.

Mes, parodos lankytojai, 
tikrai pasijusime šios mūsų 
šventovės tikri šeimininkai, 
kai ją dar kartą aplankysi
me, pigerbdtini jos visus 
rengėjus ir darbininkus. Mes 
pisijusiire tikri jos dalyviai, 
kai įsigysime, kaip kas išga 
Ii, nors po vieną paveikslą, 
kad papuoštame savo namus 
nors vienu atsiminimu iš pir 
mosios parodos. Šis laikraš
tis nori ypat'ngai pagerbti 
tuos asmenis, kurie tokiu bu 
du ir savo namuose pratęs 
nors mažame kampelyje šios 
parodos atminimą, kartu pa
dėdami tiems žmonėms, ku
rie darė išlaidas Dėtuvių gar 
bes reikalui, visai nežinoda
mi. kas tas išlaidas atlygins.

Henrikas Valavičius

Taip pat pasitraukė ir kraš 
to apsaugos ministeris E<ti- 
lac Leal. Jį pavaduoti paskir 
tas generolas Espirito Santo 
Cardoso.

suareštavo
18 SARŽENTŲ

Sąryšyje su pradėtu kariuo 
menėje komunistų valymu 
pirmos apygardos daliniuose 
yra suareštuota 18 saržentų.

GENERALINIO ŠTAB0 
VIRŠININKO ŠOFERIS — 

KOMUNISTAS
Tarp suimtų komunistų sar

žentų yra ir Generalinio Šta 
bo viršininko gen. Gois Mon
teiro vienas šoferių, kurio už 
daviniu, kaip pats prisipažino 
per tardymą, buvo sekti šta
bo viršininko įvairius susiti
kimus bei pasikalbėjimus.

UŽDARĖ SARŽENTŲ 
KLUBĄ

Rio de Janeiro saržentai tu
rėjo klubą. Bet, kaip paaiškė 
jo, šis klubas buvo centras 
komunistinės propagandos.. 
Iš šio klubo buvo plečiama 
propaganda atskiruose kariuo 
menės daliniuose. Kariuome
nės vadovybė šį klubą už
darė.

Suskilo Brazilijos 
komunistai

Dalis Brazilijos komunistų 
partijos, su Josė Maria Cris- 
pim pryšakyje, atsisakė klau 
syti Kominformo ir sukūrė 
tautinę komunistų partiją. Car 
los Prestes vadina išleistame 
naujos partijos manifeste par 
tijos išdaviku. Prestes dar te 
beliko aklu Kremliaus vergu.

Nukris Kainos
Neužilgo laukiama visų pre 

kių kainų nukritimo. Ameri
koje kainos produktų ir įvai 
rių reikmenų nukrito. Kainų 
kritimo laukiama ir Kolumbi 
joje. Kolumbijos finansų mi
nisteris įspėjo prekybininkus 
ir industriaius, kad būtų la
bai atsargūs s-i importuoja 
momis prekėmis ir žaliava, 
nes nukritus kainoms greitu 
laiku, pirkėjai gali turėti di
delių nuostolių.

Sunku tikėti, kad Brazilijoj 
kainos kristų. Bet turint dė
mesyje, kad kainų kritimas 
pasaulinėje rinkoje reiškiasi, 
tai beabejo, ir Brazilijoj at
pigs prekės.

— São Paulo estade ant 
Parapanemos upės, prie Salto 
Grande bus statoma didelė 
elektros jėgainė, kuri kai
nuos 450 milijonų kruzefrų. 
Si jėgainė aptarnaus Alto So 
rocabana zoną ir dalį Parana 
estado.

DRĄSI IR DIDELĖ 
VAGYS l’Ė

Kovo mėn. 26 d. netoli Bos 
tono, Danvers miestely, Ame

Litru vi
Lietuvos nacionalinė 

M.Mažvydo biblioteka

Pasaulyje
— Italijos didžiuosiuose 

miestuose vyksta demonstra
cijos už Triesto teritorijos 
grąžinimą Italijai. Demonstra 
ei jas ruošia ir dalyvauja 
mokslus einantis jaunimas, 
diedlėj daly priklausantis ko
munistams ir fašistams.

Dabar laisvoji Trieste teri
torija yra valdoma anglų ir 
jugoslavų. Manifestacijų me
tu buvo nemaža suareštuotų. 
Gegužės mėn. yra numatyti 
balsavimai, kurių metu patys 
gyventojai pasisakys kam no 
ri priklausyti: Italijai ar Jugo 
slav i jai

— Prancūzų protektorate 
Tunisijoje neramu. Suareš
tuotas Tuniso ministeriš pir
mininkas ir trys ministerial. 
Vietoj policijos prancūzų, ka 
riuomenė palaiko tvarką. 
Kol kas ramu. Bijomasi fana 
tiku nacionalistų, kurie bet 
kuriuo momentu gali pradėti 
terorizuoti gyventojus.

— Austrijoj Rusijos kariuo 
menė turėjo didelius manev
rus, kuriuose dalyvavo moto
rizuotos dalys ir aviacija.

— Jakob Malik rusų atsto
vas nusiginklavimo komisijoj 
pareiškė, kad Rusija nesutin
ka, kad Tarptautinis Raudona 
sis Kryžius vyktų Š. Korėjon 
ir Kinijon ištirti, ar tiesa yra, 
kad amerikonai išmetė bak
teriologines bombas nuo ku- 

rikoje, sustojo vežąs pinigus 
šarvuotas automobilis. Važia 
vusi sargyba ir šoferis užėjo 
į esantį pakelėje restoraną. 
Tuo metu automobilį užpuo
lė trys ginkluoti vyrai ir išė
mė 600 tūkstančių dolerių. 
Užpuolimas įvykdintas dienos 
metu. Plėšikai automobiliu 
pabėgo Policija seka.

Šitokio didelio apiplėšimo 
Amerikoje nėra buvę nuo 
1934 m., kada buvo išvogta 
427 tūkstančiai dolerių. 

atlankyk lietuvių meno ii tautodailės paroda. 
jBSi sekmadieni puskntinė diena. Pirmadieni paroda jau 

bus uždaroma

rių išsiplėtė ligos. Rusai vi
suomet toki: prasimano kalti 
nimus ir neleidžia kaltinama 
jam apsiginti.

— Žiniomis iš Rytų Vokie
tijos aukšti nacių pareigūnai 
užėmė atsakomingas valsty
bės vietas. Komunistai norė
dami prisimeilinti hitlerinin
kams ne tik jų nebaudžia už 
įvykdintus žiaurumus, bet 
dar aprūpina geromis tarny
bomis.

— Į rusų 10 d. kovo notą 
vakarų demokratijos atsakė, 
kad prie Vokietijos suvieniji 
mo galima prieiti laisvų bal
savimų keliu. Ar laisviems 
balsavimams yra sąlygos, — 
turi patikrinti UNO šiam tiks 
lui sudaryta komisija. Tą ko
misiją komunistai savo zonon 
atsisako įsileisti.

— Amerikos užsienio rei 
kalų ministério pareiškimu, 
joki rusų manevrai nesutruk
dys Vokietijos apginkluoti ir 
įtraukti į Š. Atlanto sąjungą.

— Vakarų Vokietijos minis 
teris pirm. Adenauer pareiš
kė, kad niekas kitas taip ne
pageidauja susitarimo su Ru 
sija kaip vokiečiai. Bet tik 
ne laisvės kaina,

— Ispanija šiuo metu turi 
28 milijonus gyventojų.

— Didžiausias Kanados 
miestas Montreal turi virš 
vieno milijono gyventojų.

— Popiežius priėmė Izrae
lio (žydų) valstybės užsienio 
reikaių minister} Moshe Shar 
ret. Audiencija buvo priva
taus pobūdžio ir truko 15 mi
nučių.

Tai buvo pirmas kartas po 
žydų valstybės įkūrimo, kad 
vyriausybės narys lanko po 
piežių. Šita vizitą buvo lai
koma «mandagumo vizitą».

Izraelio valstybė Vatikane 
neturi atstovo. Ši vizitą lai
koma parodymu gerų santy
kių su Popiežiumi.
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Kunigo
JUOZO JANILIONIO 

svarbieji gyvenimo 
bruožai

(Autobiografjja 60 metų am
žiaus sukaktuvių proga).

un. Juozas Janilionis,
Rio de Janeiro lietuvių 

kolonijos kapelionas.

Svarbiausiais savo gyveni
mo bruožais laikau: 1. gimi
mą ir šeimą, 2. vaikystę, 3. 
mokslą ir 4. kunigavimą.

1. GIMIMO DATA IR ŠEIMA
Rusiškoj metrikoj užrašyta: 

1892 m. kovo 19 d , Geidžiu.- 
nų sodžiuje, Biržų parapijos, 
gimė vaikas, kuriam krikšto 
duotas Juozapo vardas, My
kolo ir Benignos Subataitės 
Janilionių teisėtos moteris- 
tės sūnus.

Buvau devintas iš dvylikos 
vaikų, bet augom aštuoniese. 
Kiek dabar gyvų — nežinia, 
nes už «geležinės uždangos- 
pasiliko 5, kurių likimas ne
žinomas

Tėvas pasimirė 1916 m. 
sausio 15 d. eidamas 62 me
tus, o motina — 1939 m. 
gruodžio 27 d. sulaukusi 85 
metų. Dieve, duok jiem 
dangų!

2. VAIKYSTĖ
a. PIRMIEJI ATSIMINIMAI. 

— Kaip šiandie atsimenu tris 
žmogiškus pavydžius: vaiką 
su ilgu raudonu multaniniu 
žiponu, tai buvau aš pats -- 
Juziukas; simpatiška žila
barzdį senelį, kuris švelniai 
mane paglostydavo, — tai 
buvo «daktaras homeopatas» 
Pranciškus Cesevičius, gy
venęs ir gydęs mūsų namuo
se, vėliau pasimiręs Pašvi- 
ny; kitą tikrą daktara su 
juoda barzdele, pas kurį bu
vau nuvestas parodyti nuo 
danties gėlimo ištynusį žan
dą, — tai buvo daktaras Jo
nas Giedraitis, kuris tarp 
kitko manęs paklausė: ar aš 
pats kokiais nors vaistais ne 
sigydžiaii? atsakiau, kad taip: 
dėjau sniego prie 
žando ir man pasidarė ge
riau; — taip, tai taip, sako 
jis man, bet kada tu užaugsi 
ir mokslus pisi, tai tik ne
galvok būti daktaru. Taip ir 
atsitiko: gpras patarimas ne
nuėjo vėjais.

b. ABC. — Sąmonei pra
budus prasidėjo «mamos mo
kykla»: išmokau poterėlius, 
katekizmo ir su «disčipulką» 
išbadžiau pirmąjį «lemento 
rių», dar knygnešio Bielinio 
parneštą iš Prūsų. Po to bu 
vo pakviestos «daraktorius» 
ir reikėjo mokintis ne tik 
lietuviškai, bet ir rusiškai. 
Buvo įvestos smarkios disci
plinos: ”plega" šji kalade”. 
Su ”plega” gaudavo per del
nus tie, kurie neišmokdavo 
’’lekcijos”, o kaladę užner- 
davo ant kaklo, jei kas lietu 
Viškai prasitardavo rusiškų 
pamokų metu. Bet didžiausio 

strioko ir baimės b^p 
kai nugirsdavom, ‘ <. p 
žandarai: ak, tada žaibo 
greitumu prapuldavo knygos 
Po grindimis kišamos, o "stu
dentai’* šmukšt pro durele- 
ir bėgt pagūžomis patvo
riais!

c. PIRMOJI KOMUNIJA. — 
Vienu kartu kuo ne visi vai
kai susirgo «jadra»: namai 
virto ligonine. Vyresniesiems 
buvo parvežtas kunigėlis. 
Nors aš dar per mažas bu
vau, bet mama pasinaudoda
ma proga paprašė kunigėlį, 
kad ir mane "paspaviedotų”. 
Po išpažinties buvau pripa
žintas, kad galiu priimti ko
muniją: tai ir buvo mano Pir 
moji Komunija ligos patale. 
Gyvii atsimenu šią brangią 
mano gyvenimo dieną ir, po 
to, greitą pasikėlimą iš lo
vos. Kaž kaip man vėliau 
atrodė, kad tuo momentu ma 
no mamytė turėjo padaryti 
įžadus, mane Dievo tarnybai 
pavesti, atseit. į kunigus iš
leisti, nors ji pati niekados 
apie tai neprasitardavo, ta
čiau mano širdis jautė, kad 
nuo to laiko tarytum ji ver
pė savo sielos gilumoj nema
tomus siūlus, kuriais norėjo 
mane suristi su savo šven
tais įžadais.

d PIEMENŲ DIENOS. — 
Anksti pradėjau ganyti pasi
keisdamas su broliais. Paži
nau raliuotus ir nera’iuotus 
gyvulėlius ir žąsį) sunkiai 
nusaugojamus pulkus. — Kas 
gal apsakyti, kaip linksma 
ganyti...

Tačiau buvo ir vargelio: 
ak, ta tarba su vagone at- 
bružydavo šlaunis, neretai 
ant kruvinai suskilusių kojų 
galėjai ropes sėti, o ”usto- 
vo”. kad jį kur kelmai, try- 
linkai suvytas botagas, vieną 
syk taip perdrožė skersai, 
kad ir mirsiu neužmiršiu, 
tiesa, buvau kaltas, kam 
"ruskais" žodžiais gyvulėlius 
bariau. — Piemenėlis varg
dienėlis...

e. PUSBERNIO DARBAI. - 
Negi prisisamdysi visą la'ką 
šeimynos 35 "desentinų" že
mei apdirbti ir negi ponai
čiais auginsi vaikus. Man ten 
ka būti pusberniu ir tai. tik 
vasaros atostogų metu. Išmo 
kati arti, akėti ir rugius 
pjauti; šieno pjauti neišmo
kau: kaž kodėl dalgės galas 
į žemę įlįsdavo?

O kaip malonu būdavo 
naktygonėn joti! Paleidi ark
lius pievoje: vienus supan
čioji paprastais nuobraukų 
pančiais, kitiems uždedi ge
ležinius, kad arkliavagis iš 
po pat akių nenujotu.

(Daugiau bus)

A. Kairys

Vytauto Didžiojo
Universitetui 3€ metų

Li t vbs valstybės vyrai ir 
lietuvių tauta visais laikais 
suprato mokslo reikšmę vi
suomeniniam ir kultūriniam 
tautos gyvenime. Jau 1579 
Vilniuje įsteigiama augštoji 
mokykla. Tas universitetas 
suvaidino labai didelį vaid
menį mūsų krašto kultūrai 
ir tautiniam susipratimui. Ja
me mokėsi visa eilė žymių 
mokslo vyrų, poetų, rašytojų, 
mūsų tautos žadintojų ir kul- 
tūrintojų. Užtenka tiK prisi- 
min i Daukantą, JMickevičių, 
Pošką, Lelevelį ir eilę kitų 
mūsų tautinio atgimimo, 
mokslo ir kultūros pionierių.

Žlugus Lietuves ir Lenki
jos valstybėms Vilniaus uni
versitetas 1831 m. buvo rusų 
valdžios uždarytas, moksli
ninkai ir studentai išskirsty
ti, turtai išdalinti tuo laiku 
veikusiems Rusijos universi
tetams. Tokiu būdu lietuvių 
tauta beveik ištisą šimtmetį 
buvo be augštosios mokyk
los ir jos sūnus turėjo moks 
lo jieškoti Rusijos arba Va
karų Europos universitetuose.

LIETUVOS UNIVERSITETO 
P1RMTA KŪNAS

Dar esant Lietuvoje vokie
čių okupacinei valdžiai Vals 
tybės Taryba Vilniuje 1918 
m. lapkričio mėn. ėmėsi 
svarstyti statytą atkurti Vil
niaus universitetą. Deja, 1918 
m. gruodžio mėn. 31 d. ir 
1919 m, sausis mėn. 1 d. len 
kų kariuomenė, pasitraukus 
vokiečių okupacinei valdžiai, 
užėmė Vilnių ir Lietuvos vy
riausybė turėjo pasitraukti. 
1919 metai yra sunkių kovų 
metai. Liejantis lietuvių krau 
jui frontuose Lietuves vy
riausybė, ir tuo metu nors ir 
negausi inteligentija, neuž
miršta ir universiteto steigi 
mo klausimo. 1920 m. vasa
rio mėn. įsteigiami Ankštieji 
Lietuvos Kursai, t. y. Lietu
vos universiteto pirmtakūnas.

1920 m. gegužės mėn. 15 
dieną susirenka Lietuvos 
Steigiamasis Seimas. Tarpe 
visos eilės labai opus musų 
gimstančiai valstybei klausi
mų jisai svarsto ir universi
teto steigimo reikalą. Seime 
statuto svarstymui kiek užsi
tęsus, ministeriu kabinetas, 
nebelaukdamas statuto svars 
tymo baigimo, savo posėdyje 
nutarė atidaryti universitetą.

Autoportretas

UNIVERSITETO 
ĮSTEIGIMAS

Taip 1922 ra. vasario mėn. 
16 d. pirmųjų universiteto 
rūmų didžiojoj salėj dalyvau 
jaut valstybės prezidentui 
Aleksandrui Stulginskiu, mi 
nisteriui pirmininkui Ernes
tui Galvanauskui ir švietimo 
ministeriui P. Juodakiu! iš
kilmingai buvo atidarytas Lie 
tuvos Universitetas. Pirmuo
ju Lietuvos Universiteto rėk 
toriu m buvo paskirtas prof. 
Jonas Šimkus.

1930 Vytauto Didžiojo jubi
liejiniais melais Lietuvos Uni 
versitetas buvo pavadintas 
Vytauto Didžiojo Universitetu

OKUPACIJŲ METU
Pirmosios rusų komunistų 

okupacijos metu V. D. Uni
versitetas buvo vėl pertvar
kytas. Buvo uždarytas Teoio 
gijos-FilosOfijos fakultetas. Į 
visų fakultetų mokslo progra 
mas buvo įvestas marksiz 
mo leninizmo dėstymas ir 
pats universitetas pavadintas 
Kauno Universitetu. Bolševi
kų planas buvo universitetą 
likviduoti ir iš fakultetų pa
daryti atskirus institutus Ta
čiau jie to padaryti nespėjo.

1941 m. Sovietų Sąjungos 
okupantus iš Lietuvos išvi
jus Liet iv. s Laik n >ji Vy
riausybė universitetui vėl 
grąžina Vytauto Didžiojo var 
dą. universiteto autonomiją, 
atidaro Teologijos, Filosofijos 
ir Technologijos fakultetus.

Vokiečių okupacijos metu 
labai sunkiomis sąlygomis 
universitetas savo darbą tę
sė iki 1943 m. kovo mėn, 
kuomet vokiečių okupacinė 
valdžia universitetą uždarė, 
keletą profesorių išvežė į 
koncentracijos stovyklas. Ta
čiau universiteto mokomasis 
personalas ir studentai, ne
žiūrint didelių pavojų, savo 
darbą tęsė slaptai iki pat 
antrosios bolševikų okupa
cijos.

Musų Diena
Kovo 17 d., š. m., vienoje 

geriausių S. Paulo galerijoje 
(Prestes Maia) buvo atidary 
ta lietuvių dailės ir tautodai
lės paroda. Ji tęsis ligi ko
vo 31 d Įėjimas laisvas nuo 
14 iki 22 vai. Nusiperkama 
tik katalogas, bet ir jo kai
na nenustatyta: kiekvienas 
moka pag-l savo išgalių ir. 
tau 11 hi o s a s i p ra. t i m o.

Atidarymo iškilmės buvo 
įspūdingos: dalyvavo mūsų 
pasiuntinybės Rio deleguo- 
atstovas rašytojas P. Babic
kas, konsulas A Polišait's, 
kl. P. Ragažinskas (jo dėka

A. Kairys

V. Stancikaitė-
Abraitienė — Portretas

buvo išrūpinta parodai [nemo 
karnai patalpos), S. Paulo Gu 
bernatorus su savo palydo
vais, žurnalistais ir daug 
šiaip žymių bei garbingų sve 
čfų. Palikdamas meno bei 
tautodailės parodą specialis 
tams įvertinti, iš esmės, aš 
apsiribosiu tik savo bei lan
kytojų įspūdžių. ; konstatavi
mu, bei tos parodos reikšme 
politiniai t:.uliniu žvilgsniu, 
ir reprezentacija. Lankytojų 
gausumas (nežiūrint ir nepa 
togaus laiko), lankytojų ne 
vien tik saviškių, bet ir kitų 
tautų vieningas susižavėji
mas paroda tegul bus savo
tišku atpildu tiek dailinin
kams bei tautodailės meni
ninkams, tiek šio kilnaus, 
gražaus bei puikiai mūsų 
šindie kenčiančią tėvynę 
reprezentuojančio darbo su 
mahviojams bei vykdytojams 
Todėl tegul bus leidžiama 
man tarti lietuvišką ačiū Lie 
tubtų Menininkų klubui ir jo 
vadovybei — kons. A. Poli- 
šaičiui, K. Ambrozevičiui, A. 
Žibui, A. Kairiui, vykd. kom. 
kleb. P. Ragažinskui, kun. K 
Miliauskui, M. Daniai, O. Ži- 
bienei, inž. Z. Bačeliui, K. 
Ambrozevičiui. J. Antanai 
čiui. H. Valavičiui, VI. Stan- 
čikaitei Abraitienei ir K. Pa
žėraitei; ir musų tautodailės 
— tos amžinos, savotiškos, 
skirtingos nuo visų kitų pa
saulio tautų tautos dvasios 
bei kultūros re škėjoms ;r 
(Ugdytojoms - E. Polišaitie- 
nei. J. Jokuba’tienei, M. 
VinkŠnaitienei. A. Amb^oze- 
vičienei. L, Matulionienei. K. 
Pažėraitei, M. Remenčienei 
ir A Žibui.

Nežinau, ar bus atspausd n 
tas parodos katalogas lietu
viai kalba, nes man teko įsi
gyti tik portugalų kalba, bet 
jį aš randu Ubai vykusiai su 
redaguotą Kad supažindinti 
publika su lietuvių menu 
trumpai bei vykusiai per
žvelgta musų buitis Baltijos 
pajūryje, išryškinant ypatin
gai musų liaudies meną — 
fnedžo drožinius ir lino: dro
bes bei spalvų subtilų lietu
višką darnumą juostose: ir ...

(Nukelta į 3 psl. )

V. Vokietijos vaizdelis

2



pusi.3 MŪSŲ LIETUVA 1952 m, kovo 29 d.

Mūsų Diena
(Atkelta iš 2 psl.)

... kilimuose. Visa tai paro 
dos autoriai pašvęsdami ne- 
mirtingajai mūsų tėvynei, 
taip pat subtiliai primena ki
tiems, kad ji dabar kenčia 
kruviną rusų bolševikų vergi 
jn-'

Taigi tuomi labai sumaniai 
ir vykusiai mūsų meno atsto 
vai Brazilijoje atliko ir antrą 
begalo svarbų uždavinį kreip 
darni pasau’io dėmesį į kru
viną dramą, kuri vyksta už 
geležinės uždangos Baltijos 
kraštuose.

Kadangi S. Paulio Guberna 
torius net 2 kartus apėjo pa
rodos salę, reikia spėlioti, 
kad ir jam ji patiko. Bet ir 
yra kuo gėrėtis: paimkime, 
pavyzdžiui, V. Stančikaitės- 
Abraitienės paveikslą «Seno
vės kanklininkas». Tik įsižiū 
rėkite į tą žilą-žilutėlį senelį, 
kuris kaip koks ramus, gilus 
mintytojas su viltimi žiuri į 
mažiuką berniuką dar bepra 
dedantį reikštis mene - be
švilpiantį švilpyne, greičiau 
šiai išsukta iš gluosnio ar 
karklo šakutės. Šalia sėdi to 
kia pat mažiukė lietuvaitė, 
kuri sužavėta savo draugo 
«muzika». Jog tai mūsų gar 
binga praeitis ir daug žadan
ti ateitis!. Aš paklausiau pa 
rodos Globėjo, kiek įkainuo
tas tas paveikslas? Jis leng
vai nusišypsojęs atsakė: 
20,000 cr.

— Labai gaila, kad šian
die tiek pinigų aš neturiu, 
bet jeigu kas pasirūpintų va 
jum surinkti reikiamus pini
gus, kad nupirkus tą paveiks 
lą pakabinti Tautos Namuo
se (kurių, tiesa, dar S. Pau- 
lyje taip pat nėra), tai aš 
mielai prisidėčiau. Arba visą 
seriją tos pat meninės stili
zuotų mūsų pasakų: jog tai 
šedevrai, kurių kitur niekuo
met neaptiksi.

Kiek šita menininkė reiš
kiasi lietuviškai, tiek kitas 
taip pa-t didelio masto tapyto 
jas A. Kairys atidavė duoklę 
naujai tėvynei — Brazilijai, 
jos peisažus atkurdamas.

Jprindys & Čia

Gražiu darbu bei tautinė
mis kompozicijomis labai pa 
trauklus dail. M. Ivanauskas, 
jo medžio drožiniai. *

B ivo ir demonstravo savo 
meną audėjėlė, čia pat aus
dama keturnyčius, ir grakš
čios, tautiškais rūbais pasi
puošusios lietuvaitės beausda 
mos juostas, bet ką čia viską 
ir išpasakosi. Visi turime eiti 
šitos lietuviškos parodos pa
žiūrėti: vieni; kad gauti tau
tiško dvasiai peno, kiti, — 
kad prisiminti tą, ko neteko 
ir dėl ko turi dirbti ir kovoti.

Šitoji meno paroda yra is
torinė, nes po 25 metų koloni 
jos gyvavimo yra tokia dide
lė, graži, vykusi ir... pirmu
tinė.

Dr- E. Draugelis

LIETUVOS ĮGALIOTO 
MINISTÉRIO BRAZILIJOJE

DR. FRIKO MEIERJO 
ŽODIS S. PAULO LIETUVIŲ 

MENININKŲ KLUBO 
VALDYBAI

São Paulo Lietuvių Me
nininkų Klubo Valdybai už 
kilnius darbus Tėvynės ir 
Meno bare šią knygą su pa
dėka ir nuoširdžia pagarba 
siunčia Dr. Frikas Meieris, 
Lietuvos Įgaliotas Ministeris. 
Rio de Janeiro, 1952 m. III. 
17 d., Meno Pąrodos proga.

SUSIRINKIMAS
Savišalpos ir Kultūros Ben 

druomenė Lituania šaukia vi 
suotiną susirinkimą valdybai 
perrinkti, kuris įvyks šių me 
tų kovo mėn. 30 d. 12 vai., 
Vila Zelinos parapijos mo
kyklos salėje.

Valdyba

DIDŽIULĖ CHORO RĖMĖJŲ 
GEGUŽINĖ!

Bendruomenės Choras, no
rėdamas labiau suartėti ir su 
sipažinti su Choro Rėmėjais, 
rengia šią Rėmėjų ir Choris
tų gegužinę. Bus vykstama į 
Guarapirangą prie Sant Amą 
ro ežero specialiais autobu
sais.

Gegužinė bus balandžio 

mėn. 27 d. Programoje bus 
įvairių pramogų, komiškas 
sportas, kuriame galės daly
vauti vyrai ir moterys, ir tu
rės progos laimėli gražių 
premijų Be to, bus tradici
nės futbolo rungtynės 

TENORAI x BOSAI.
Po to bus pasilinksminimas 
specialiame salione, grojant 
linksmam gegužinės orkes
trui.

Kelionės sąlygas praneši
me vėliau. Netrukus išsiunti- 
nėsime visiems Choro Rėmė
jams anketas su įvairiais 
klausimais. Nuo Jūsų šitų at 
sakymų. Gerb Choro Rėmė
jai, labai daug pareis mūsų 
gegužinės pasisekimas.

Choro Valdyba
— Šukys Algirdas įstojo 

į Choro Rėmėjų eiles.

LSB moterų narių ir 
kandidačių žiniai

LSB rengiamo vakaro rei
kalams aptarti, nuolankiai 
kviečiamos S-gos narės ir 
kandidatės atvykti į susirinki 
mą, kuris įvyks š. m. balan
džio mėn. 6 d. 15 vai. rua Li 
tuania, 67, Moka.

LSB narių žiniai
Šiuo pranešama, kad narių 

knygutės jau gatavos. Todėl 
nariai yra prašomi, artimiau
siu laiku, S-gos 2-jam sekre 
toriui p. Br. Stankevičiui įmo 
kėli po 20 kruzeirų už kny
gutę ir įteiktį P° 2 savo foto 
graf'jas (3x4) didžio.
Nauji Lietuvių Sąjungos Bra 

zilijoje nariai-kandidatai
Zarkauskienė Adelė, Kubi 

liunienė Eugenija, Vrubliaus-

Industria e Comercio de Calçados

DADCDDJ 
ATIDARYMAI

Dėl techniškų kliūčių pir
mam puslapy po kliše nega

ilint patalpinti paaiškinimo, 
perkėlėme į 3 pusi.

Kas gero 
Kanadoje

M. J. iš Hamiltono rašo:
«Ši žiema buvo sunki ir 

šalčiais ir nedarbu. Nemažai 
naujai atvykusių iš Europos 
buvo priversti išvykti j miš - 
kus uždarbiauti. Kiti, ypač 
senesnieji, skursdami laukia 
pavasario darbų. Tuo tarpu 
šaltis dar tebekrečia. Staty
bos darbai, prie kurių man 
teko dirbti iš rudens, buvo 
sustoję visą žiemą. Numato
ma tik pu Velykų, orams at
šilus, jie prasidės. Tada vėl 
turėsiu gerą uždarbį gauda
mas po 300 dolerių į mėnesį. 
Tačiau pragyvenimai žymiai 
pabrango ir butų kainos pa
kilo. Mes su šeima laimėjom 
užpirkdami didesnius namus, 
kuriuos patys atremontavom 
ir dabar turim iš jų pelno.

Tuo tarpu tiek. Parašysiu 
daugiąu, kai pavasaris prasi 
šieps laukų žiedais ir miesto 
fabrikų kaminai pradės rūk
ti naujais darbais».

kas Antanas. Kaminskas Bro 
nius. Tyla Jonas, Paškevičai 
tė Ana. Zagorskaitė Ona, 
Ambrozevičius Stasys, Her
manas Arthur Gustav ir na
rys rėmėjas Garszka Jorge.

Viršuj vidury: Gubernato
rius atriša juostą atidaryda
mas parodą.

Kairėj: p Konsulas Al. Po- 
lišaitis, Gubernatorius, dr. 
Franchini Netto ir kiti sve
čiai žiūri parodoj įšstatytus 
eksponatus

Pirmas iš kairės Meninin
kų Klubo sekret. A. Žibąs.

Dešinėje — aukštieji sve
čiai stebi medžio raižinius.

Apačioj: p M. Remenčienei 
vadovaujant rodoma lankyto 
jams, kaip mezgamos lietu
viškos juostos, verpiami li
nai, audžiami įvairianyčiai au 
diniai.

Vidury* Gubernatorius su 
ponia, lydimi kun. P. Raga- 
žinsko, gėrisi parodos ekspo 
natais, paskutinis — p. Car
melita Garcez, gubernato
riaus žmona, ir seselė M. 
Marcelina kalba meniškomis 
temomis.

Padėka
Didžiai Gerbiamam 

Lietuvių Menininkų Klubo 
Pirmininkui

São Paulo. s

Rio Lietuvių Katalikų 
Bendruomenė įvertindama Jū 
sų įdėtas pastangas dėl me
no parodos rengimo ir su
prasdama šito istorinio žygio 
svarbą ir kartu nuoširdžiai 
pritardama, sveikina Jus ir 
prašo perduoti geriausio pa
sisekimo linkėjimus bran
giems dailininkams ir vi
siems prisidėjusiems prie pa 
rodos rengimo: eksponatais, 
darbais ar patarimais.

Mes. kiek sąlygos leis, mie 
lai aplankysime parodą ir dė 
sime pastangų, kad netolimo 
je ateityje galėtumėm gėrė
tis pas save.

Prašom priimti mūsų aukš
tos pagarbos pareiškimą.

(Pas)
Kun. J. Janilionis ir

J. Abraitis,
Rio de Janeiro Lietuvių Ka
talikų Bendruomenės Dva
sios Vadas ir einąs pirminin
ko pareigas.

PARDUODA

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS.
balso grynumas, skambumas

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

Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui

TECELAGEM «DE LlNHO E ALGODÃO "BALTICA"
TERESEVICIUS & BALOG LT D A.

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

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

Rua Javaės, 719 -- São Paulo 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, 50.000) kruzeirų 
ir su mėnesine nuoma Cr,$ 

1.500.
Praça São Josę Nr. 2 

Vila Zelina

Madeiras do Brasil

PERES & PRANAS L.TDA.
Importação — Exportação

Raštinė: - Av. Churchill, 94 - 11.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.

Reta proga!
Pigia kaina - geromis są

lygomis - su didele fregezija
Parduodamas Baras

AV. PAIS DE BARROS, 55

Tartis ten pat vietoje.
•■■■■•••■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■lt»»
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REIKIA BALDŲ? KREIPKIS Į TAUTIEČIO
J. L. Galinskas Lida.

BALDŲ SANDĖLĮ.
A V. DR. GIACAGLINI, 71-C — V. ALPINA.
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'i!11,1ilii VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI !tf!
W NAUJANYB1Ų iĮĮ!
i»1 nu"" n 1 -1 . - 1-1 XX- i - - - L 'll'
iih Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų, į»:

'ii' įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių- IÜI
II’ llll•m D . i-ii inu togonų, siuvamų mašinų, radio, plokšteliu ir t. t.. m,
'Iii i;:;
i'iii Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA i||i
llll 1ŠSIM0KĖJIMUI. I|‘l
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MEKAN1K0S DIRBTUVE
Gaminami įvairiausių braižinių vitražai, 

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

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

JONAS VARNAUSKAS & FILHOS
Telefonas (recados) 3-0710

Vila Z e 1 i a

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

išsimokėtinai.

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

Foto-Studija “BERNARDO”
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

Pror’ito COMPANHIA PROGP'SSO NACIONAL - Rua Jaié Paulina, 717 - Fona 51-7277- São Paulo

Radio Dirbtuvė ar Laboratorio

A ILGI C DAT IID 9 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$ EABK1K0 TIESIAI VARTOTOJUI.

JORGE MATELIONIS
KRAUTUVĖS:

Rua São Caetano, 526 Rua São Caetano, 510
Fone 35-3260 São Paulo

twmiww'uiwuluiiuiiiiuiiiiiiiiiiiiiliijniiiiiirTFtiiniiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiitiiiiiil'niiiiHiiiiniiiiiiiiiiiii'.iI'.iiiiiBiiiiHiilufltiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilIliiiiHiiiiunHHiiitinuiluiiinituiiin'iiiiiiifii'uiiHiiiiiiiiiiiiiniiniiiiiiiuiiiiMinniiiiiiiiip

VIENINTELIAI ATSTOVAI 
GARSIOJO VANDENS 

L I N D O Y A

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINTOJAI

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

dos naudokite!

RUA DINO BUENO, 795 a 835 Caixa Postai 3967 
TELEFONES: 51-4019 e 51-2223 SÃO PAULO
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Lietuviškieji Tremties
Uždaviniai

Kai savo metu poetas ir 
kalbininkas Sauerweiaas — 
Girėnas dainavo:

Lietuviais esame mes gimę, 
Lietuviais norime ir būt;
Tą garbę gavome užgimę
Ir jai neturim leist pražūt”, 

tai jis norėjo tuo nurodyti 
mums tris d dykus: 1. musų 
turimą tautybę, 2. pireigą 
ja išlaikyti ir 3 pavojų jai 
sunykti. Tiesa, Saurweinas 
skyrė savo giesmę Prūsų lie
tuviams, kuriems nacionalis
tinė Vokietijas politika darė
si vis grėsmingesnė. Tačiau 
cituotasis poėmis tinki šiuo 
metu ir mums, tremtiniams. 
Ir mes, kaip ano meto Gum
binės, Stalupėnų, Tilžės ar 
Klaipėdos lietuviai, esame 
apsupti galingų svetimų jė
gų, norinčių mus padaryti 
naujais amerikiečiais, nau
jais australiečiais, naujais 
kanadiečiais, naujais kolum- 
biečiais ir t.t, ne tik ištiki
mais šių kraštų įstatymams, 
kas savaime suprantama, bet 
sykiu ir pilnais jų dvasios 
bei kuliúres. Tremtis yra ko
vos metas; kovos už išsilai 
kyiną visokeriopa prasme: 
invidualine, susikuriant pra
gyvenimo sąlygas; tautine, 
atsispiriant svetimų įtakų 
grėsmei; žmogiškąja, nepa- 
lūžtant savo pasaulėžiūroje 
bei dorovėje. Visais šiais "at 
žvilgiais mes turime būti 
narsūs ir kovą laimėti, jeigu 
nenorime prarasti to. ką mė
ginome gelbėti, bėgdami iš 
Tėvynės. Pabėgti nėra did
vyriška. Pabėgėlis gali pasi
teisinti tik tuo, jeigu jo pa 
bėgimas iš tikro yra Tėvy
nei vertingas šitaip mes vi
si manėme, palikdami gimtą
jį kraštą. Žinodami, kad bol
ševikai naikina žmones tie 
siog fiziškai, mes pasitrau
kėme į Vakarus, tikėdamiesi 
išlaikyti bent dalį lietuviškų
jų jėgų ateičiai. Šis tad pa
grindas kaip tik ir atperka 
pabėgėlių nedidvyriškumą.

Užtat dabar ir reikia šias 
lietuviškąsias jėgas išlaikyti. 
Sakydami ’’lietuviškosios jė
gos", turime galvoje ne tik 
lietuvius menininkus, moks
lininkus, politikus, kunigus, 
beit visus lietuvius Kiekvie
nas pabėgėlis yra lietuviško
ji jėga ateičiai: ir darbinin

kas, aptarnaudamas fabrike 
mašiną, nes jis įgyja patyri
mo, kurį parsineš Lietuvon; 
ir prekybininkas, atidaręs 
krautuvę ar įsteigęs bendro 
vę, nes jis mezga ryšius, 
kaip labai reikalingus būsi
mai Lietuvos prekybai; ir 
ypač motina, supdama savo 
kūdikį, nes ji diegia jam Lie
tuvos meilės ir aukos dva
sios, būtinos ateities atstaty
mui. Visi esame lietuviško
sios jėgos, todėl visi turime 
išsilaikyti. Tai yra didysis 
tremties uždavinys. Tėvynė 
je jis buvo atliekamas savai
me: pats kraštas ir jo gyve 
nimas ten mus išlaikė. Ta
čiau tremtyje šis savaimin 
gumas dingsta. Tremtyje lie 
tėviškieji uždaviniai turi bū
ti atliekami sąmoningai. Rei
kalinga tad ties jais valan
dėlę sabtelėti ir juos pamąs
tyti.

1. LIETUVIAIS ESAME 
MES GIMĘ

Šiais žodžiais Saurweinas 
išreiškia mūsų tautybės at 
siradimą. Lietuviais esame 
todėl, kad jais gimėme. Pati 
prigimtis mus tokius padarė. 
Lietuviškieji tėvai davė mums 
lietuviškąjį mąstymo bei jau 
timo būdą, lietuviškąją kai 
bą, lietuviškuosius papročius, 
žaidimus, dainas, pasakas, 
meną, mokslą. Tiesa, dange 
lis šių dalykų savo turiniu 
yra bendri visiems žmonėms. 
Tačiau savo išraiška, savo 
regimais pavidalais yra jie 
lietmiški, nes aną bendrą 
turinį mes apvilkome labai 
savotiška lietuviškąja forma, 
{spausdami jam savos ši r 
širdies ir savos dvasios bruo
žų Vienas tik kūninis gimi
mas žmogaus lietuviu dar 
nepadaro. Pamestinukas, iš
augintas kokioje nors 'dana
jiškoje ar argentiniškoje šei
moje. nebus lietuvis, nors 
gyslose ir tekės lietuviškas 
kraujas. Kaip kraujas aps 
kritai nepadaro žmogaus, 
taip lygiai jis vienas nepa 
daro nė lietuvio. Lietuviais 
reikia gimti, bet ne tik iš 
motinos — moters, bet iš mo 
tinos — tautos, kuri reiškia 
si visa savo istorija ir visa 
savo kultūra; reikia gimti iš 
tautinės dvasios, teikiančios 
mums lietuviškųjų vertybių 

kalbos, poezijos, filosofijos, 
visuomenės ir religijos pavi
dalais.

Todėl giedodami «Lietu
viais esame mes gimę», vi
sados turime atsiminti, kad 
mumyse gyvena visa mūsų 
tauta: su savo kūnu ir krau
ju, su savo kultūra ir istori
ja. Lietuvis nešioja savyje 
Lietuvą. Jis yra regimas Tė
vynės bei Tautos ženklas, 
jos apraiška, jos paveikslas 
ir atspindys. Būdami savame 
krašte, mes buvom© su savo 
tauta taip ankštai suaugę, 
jog net nejautėme esą kito
kie, negu kiti žmonės. Bet 
užteko iškelti koją už savo 
sienų, ir tuojau pastebėjo
me, kad mes ir kalbame ki
taip, ir mąstome kitaip, ir 
sprendžiame kitaip, ir elgia
mės kitaip, ir gyvename ki
taip. Ne tik mes susidomėjo 
me svetima aplinka ir sveti
mais žmonėmis, bet ir sveti
mieji sužiuro į mus. Mūsų 
tautybė virto jiems kasdieni
nio stebėjimo objektu. Mes 
išuešėme savo tautą už jos 
sienų ir pastatėme ją prieš 
viso pasaulio akis. Mes vir
tume savotiškais Lietuvos at
stovais — gerais ar blogais 
pagal mūsų pačiu buvimą ir 
elgimąsi. Šiuo atžvilgiu trem 
tis yra didelės reikšmės da 
lykas. iš vienos pusės ji pa 
aštrina tautinę mūsų sąmonę, 
nes visur ir visados ji ver 
čia mus jaustis lietuviais. Iš 
kitos ji atidaro Tautai duris 
į pasaulį. Tremtiniai yra til 
tas tarp savo tautos ir sveti 
mųjh. Jokia, net ir suma 
niausią, kultūrinė propagan 
da nepaskleidžia tautinių ver 
tybių tiek plačiai, kiek trem 
tiniai, išsiskirstę po visą pa 
šaulį. Bet kaip tik todėl nė 
vienas tremtinys nėra tiktai 
privatinis asmuo. Jis visados 
yra Lietuvos pasiuntinys, jos 
reiškėjas ir jos simbolis Jis 
yra pirmasis vadovėlis, iš 
kurio svetimieji semia žinių 
apie mūsų Tėvvsę. Lietuviais 
esame mes gimę ne tam, 
kad savo lietuviškumą pa 
slėptume savo širdyje, bet 
kad parodytume jį pasauliui, 
kad per mus mčsų Tauta įsi 
jungtų į visuotinę pasaulio 
tautų bendruomenę. Būti lie 
tuviu tremtyje reiškia žymiai 
daugiau, negu Tėvynėje. 
Tremties lietuviškumas yra 
didesnė ir sunkesnė pareiga, 
nes ji reikalauja stiprios ir 
ryškios lietuviškosios sąmo 
nės. Ji reik liauja lietuviško 
jo reiškimosi visame gyveni 
mo plote.

A. JASMANTAS

Amerikos Prezidentas H. Trumanas, apačioj iš kairės, 
vasario mėn. 12 d. dalyvauja 16-to Amerikos prezidento 
Abraham Lincolno 143 gimtadienio minėjime, kuris buvo 

Wašingtone prie Lincoln paminklo.
Kada prie paminklo padėjo gyvų gėlių vainikus prezidentas 

ir įvairios organizacijos, daugelis prisiminė garbingojo 
prezidento žodžius:

Kovokime, kad užbaigtume darbą, kuiį dirbame... daryti 
visa, kad atsiekti teisingą ir pastovią taiką mūsų ir tautų tarpe.

Gydytojai ir slaugės daugelio kraštų mokosi kovoti su vaikų ligomis Tarptautiniame Vaiko 
Centre Paryžiuje. Šis centras išlaikomas UNO tarptautinio fondo. Tarptautinis Vaiko 
Centras artimai bendradarbiauja su Pasauline Sveikatos Organizacija. Tiktai tautų iš ana
pus "geležinės uždangos” atstovų čia nėra. Mokslas kursuose trunka 5 mėnesius. Studen
tai privalo dalyvauti pamokose ir praktikos darbuose. Ypatingo dėmesio kreipiama į skau
džią vaikų ligą polimielite. — Fotografijos kairėje viena Saaro krašto slaugė moko vaiką 

vaikščioti po polimielite ligos atakos.

Partizano Pasikalbėjimas 
Su Lietuva 

r

Mano upės, mano kloniai ir kalneliai,
Mano pievos ir pagojai ir miškai.
Mano miestai, mano vienkiemių nameliai,
Mano raistų neišeinami takai,

Mano Pyvesa ir Mūša, mano Kruoja,
Mano Džiugas, mano, Punia, Šatrija, 
Kur melu, kančia iš skausmo vos alsuojant 
Po tėvynės išdavikų vergija, —

Jūs, kalneliai, ar pakilsit lig padangių, 
Kad sukluptų priešas bėgdamas iš čia, 
Jūs. upeliai, klonių kloniuos išsirangę, 
Ar nevirsit upe didele, plačia?

Jūs, miškai, ar žingsnių jų nepaskandinsit 
Amžinojoj mūsų girių glūdumoj, 
Iš sodybų ar nekilsite nė žingsnio
Jūs, seni mieli tėvų namai, —

Kai dangun pakils bombonešiai plieniniai 
Ir baisių patrankų šūviai kai sugaus 
Arba mirčiai arba kovai paskutinei 
Už gyvenimą išniekinto žmogaus?..

Ką jūs, miestai? Ką jūs, kaimai ir viensėdžiai?
— Priešą vysime kaip vienas mes visi,
Ar naktis bus tarium juodas tulpės žiedas, 
Ar diena bus sidabrinė ir šviesi.

Ką jūs, upės? Mes numesim savo tiltus.
— Būsim siena mes! — atsiliepė kalnai.
O jūs raistai? — Mes pakrantėje pakilsim, 
O gelmėj — gelmėn nugrimsim amžinai.

Amžinai nugrims vergijos skausmo metai, 
Išnešti ant kruvinų pečių, kaip varpas gaus 
J.iodą naktį nuo dangaus skliautų numetus 
Jūsų saulė — laisvė žemės ir dangaus.

5



Busi.6 MŪSŲ LIETUVA

BRAZILIW

LIETUVOS NACIONALINĖ 
h MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEK,

Geras lietuvis - 
pavyzdys kitam 

lietuviui
Visados man suteikdavo 

džiaugsmo tos lietuviškos šei 
mos, kuriose dar neužgęso 
lietuvybė, lietuviškos tradici
jos, lietuvių kalba. Nutautėji
mo liga stipriai išsiplėtė mū
sų tautiečių tarpe, ypatingai 
jaunesniojoję kartoje, tuo bu 
du praretindama ir taip ne
gausingas lietuvių eiles. To
dėl, suprantama, jei sutinki 
tokį jaunesniosios kartos at
stovą, kuris visa širdimi prie 
lietuviško kamieno, prie lie
tuvių kalbos — pajunti savo
tišką džiaugsmą ir pasididžia 
vimą tokiu lietuviu. Kaip tik 
man ir teko aplankyti tokius 
lietuvius V. Anastazijoje, tai 
Vincą ir Oną Patinskus «Mū
sų Lietuvos» skaitytojus ir 
rėmėjus

Tik įėjęs į kiemą išgirdau 
dviejų "mergaičių krykštavi
mą. Pradžioje pamaniau, kad 
jiedvi kalbasi portugališkai, 
bet tuojaus susigriebiau išgir 
dęs mūsų gimtąją kalbą Pir
mas jspūdis neblogas!

Įėjęs į vidų radau ir pa
čius šeimininkus —■ Vincą ir 
Oną Patinskus, o taip pat ir 
daugiau svečių. Nuotaika ne
bloga — tarp savęs kalbasi 
lietuviškai ir nesigraibsto sve 
timos kalbos žodžių. Nutai
kęs patogesnę progą atsisė
dau šalia šeimininko ir pra
dėjau savo misiją.

— Norėčiau «Mūsų Lietu
vos» skaitytojams patiekti 
šiek tiek žinių apie Tamstos 
asmenį, manau, kad neatsisa 
kyšite?

— Ką jau Jūs čia apie ma 
ne rašysite, juk yra daug

garbingesnių lietuvių, apie 
kuriuos galite ką nors įdo 
mesnio parašyti, — pradėjo 
išsisukinėti šeimininkas.

— Taip, yra! Bet Tamsta 
taip pat nemažiau garbingas, 
nes kaip matau esate susi
pratęs lietuvis ir mokote sa
vo šeimoje išlaikyti lietuviš
ką dvasią ir kalbą. Apie to
kius mes ir norime rašyti, 
bad būtumėte pavyzdžiu ki
tiems mūsų tautiečiams.

• - Jei jau taip spiriate, ga 
liu šį tą papasakoti:

— Gimiau 1914 m. rugsėjo 
23 d. Plasapnikų km., Butri
monių v., Alytaus apš. maža
žemio ūkininko šeimoje. 1927 
m. su tėvais atvvkau į Brazi
liją. Čia vėl patekome prie 
žemės ūkio darbų fazendose. 
Daug vargo ir skurdo teko 
patirti mums visiems, kad 
galu gale atsikėlėme į São 
Pauli Gavęs darbą «Armónr» 
skerdykloje tuojau įsijungiau 
ir į lietuvių visuomeninį gy
venimą, įstodamas į «Lituâ
nia» sporto klubą irdalyvau 
damas visuose sportiniuose 
bei kituose parengimuose ar 
rungtynėse 1940 m. apsive
džiau su Ona Pinkauskaite. 
taip pat lietuvaite, kilusią iš 
Laukštos vnkm., Gelvonių v., 
Ukmergės ap. Nors ”Ar 
mour” skerdykloje jau buvau 
pakilęs iki prižiūrėtojo lains 
nio. bet po vedybų šį darbą 
mečiau ir pradėjau savisto
viai dirbti dailydės-rangovo 
darbą.

Kokiu būdu dar Tamsta 
Išlaikei savo gimtąją kalną, 
jei į Braziliją atvažiavote tik 
12 ar 13 metų?

— Pirmiausia tai reiki ' dė 
koti tėvams, kurie griežtai 
prižiūrėdavo, kad namuose 
kalbėtume lietuviškai, paskui 
lietuviškoms organizacijom* 
ir lietuvei žmonai, su kuria, 
visada kalbamės lietuviškai

Aberturas de firmas 
Encerramentos de firmas 
Transferencias de firmas 
Contrates na Junta Comercial 
Distratcs na Junta Comercial 
Escritas Fiscais 
Escritas Comerciais

HORÁRIO das 8

Contratos cie . occição 
Cartas de Fiança 
Requerimentos
B ilanços 
Alvarás diversos 
Seguros de Fogo e
Seguros de acidentes

às 19 horas.
iiii:iiii|imiiiiiiiiiiiiiiuiii|iiiiiiiiiinii'íii lininiui tiiiiii iiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiii:iiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiíiiiBiiiiiimiriii!iiiiiii'iiiiiiiiiii'iiiiiiiiiiviiniiiw>iii -

ir kuri yra lyg lietuviškos 
šeimos ugnelė, — pridūrė, 
meiliai žvilgtelėjęs į žmoną, 
namų šeimininkas.

— 0 dabar Tamsta jau ne
dalyvauji jokioje lietuviško
je organizacijoje? — neišken 
čiau nepasiteiravęs.

— Visos didesnės lietuviš
kos organizacijos yra susi- 
spietusios V. Zelinoje ar Mo 
koje, todėl prie jų prtsidėti 
man sunku, nes kaip matote, 
be savo darbo, turiu ir barą, 
tai liuoslaikiu reikia ir žmo
nai pacėti. Pasitenkinu V. 
Anastazijos lietuvių MRB-liu, 
kurio nariu esu nuo pat to 
būrelio įsisteigimo.

Į kambarį įbėgo dvi 
šviesiaplaukes mergytės, tai 
p. Patinskų dukrelė*: Jadvy
ga 8 metų ir Janina 3 m. 
Abi. kaip jau aukščiau minė
jau. labai gražiai kalba lietu 
viškai. Vyresnieji nuo'a' daly 
vauja Įvairiu lietuvišku mi
nėjimu programose ir lanko 
lietuviu kalbos pamokas

Pasidžiaugęs ir iki soties 
prisikalbė’ę* su vaikais ir tė 
vais lietuviškai, atsisveikinau 
su visais palinkėdamas, kad 
lietuvybės ugnelė ir toliau 
šildytų šiuos namus.

Stenlis

Rio Lietuviai
PADĖKA

Visiems maloniai mane 
sveikinusiems Vardiniu bei 
60 metu amžiaus sukaktuvių 
proga, ir ypač šv. Juozapo 
pamaldų dalyviams, tariu nuo 
širdų ačiū ir Dieve laimink 
Jus.

Kun Juozas Janilionis

ŠV. JUOZAPO ŠVENTĖ
Šv. Juozapo diena, nors ir 

nešventė, bet tarp Rio lietu
vių ji praėjo pakiliu ūpu, ka
dangi nemažai atsirado Juo
zų. kurie vienaip ar kitaip 
ją minėjo.

Ypatingai gražus paminėji
mas buvo kun. Juozo Manilio 
nio, kuris tą pačią dieną su
silaukė 60 metų amžiaus 
Pats solenizartas atlaikė iš- 
kilmngas Mišias Rozarijos 
bažnyčioje, per kurias giedo 
jo Teatro Municipal giesmi
ninkai. musų tautiečio Teles
foro Mažeikos tam reikalui 
pakviesti Buvo susirinkęs 
gražus lietuviu būrys, kurie 
po pamaldų pareiškė savo 
geriausius linkėjimus. L K. 
Bendruomenės vardu buvo 
įteikta dovana.

Teko girdėti, kad soleni- 
zantas gavo nemažai pasvei
kinimų laiškais ir telegramo

mis ne tik iš tolimesnių Bra
zilijos vietų, bet ir iš užsie
nio.

Ilgiausių metų visiems Juo 
zapams!

B. N.

REKOLEKCIJOS RIO 
L ETUVIAMS

Rio de Janeiro Kardinolo 
sutikimu yra pakviestas re
kolekcijas vesti lietuviams 
gerb. kanauninkas Z. Ignata 
vičįus, Belo Horizonto Kuni
gų Seminarijos profesorius. 
Šių rekolekcijų tikslas bus 
pasiruošti Velykinei išpažin
čiai ir Komunijai.

Rekolekcijos bus neilgos 
ir konferencijų valandos pri
taikintos, kad visi galėtų po 
darbo atšilau!'yti. Jos eis se- 
kanč:a tvarka:

1 Balandžio 4 d. 20 vai. — 
Konferencijos,

2. Balandžio 5 d. 18 vai.— 
Konferencijos ir tą patį vaka 
ra nuo 17 vai. išpažinčių 
klausimas.

3 Balandžio 6 d. (Verbų

sekm.) 10 g
mokslu ir
prieš pamaldas dar bus klau
soma išpažinčių.

Rekolekcijos eis šv. Vin
cento iš Paul-o bažnyčioje 
(Uv, Mem de Ša, 271).

Kviečiami visi lietuviai ka 
talikai lankytis į šias reko
lekcijas ir pasinaudoti jų iš 
ganingais vaisiais.

VELYKŲ IŠKILMĖS
L. K. Bendruomenė) ruo 

šia Velykų iškilmes sekančia 
tvarka:

10 vai. -- Mišios su pa 
mokslu ir giedojimais šv. Vin 
cento bažnyčioje — av. Mem 
de Sa. 271.'

15 vai. — Velykų balius 
vaikams ir pasižmonėjimas 
suaugusiems L. K. Bendruo 
menės būstinėje — Av. Mare 
chal Floriano, 207.

Kviečia visus lietuvius, o 
ypač tėvus su vaikučiais, ma 
Joniai dalyvauti šios didžio 
sios krikščionybės šventės 
minėjime.

L. K. B-nės Vadovybė
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LIET. S-GA BRAZILIJOJ 
RUA LirUANIA, 67 — MOÕCA 

RUOŠIA BALANDŽIO 26 D.

VA LA IR A- r E f TII VA LA
V v.

Programoj bus laisvos rungtynės ir boksas. 
Dalyvauja garsūs kolonijos imtininkai.

Lietuviškas bufetas -- šokiai iki 4 vai. ryto.
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Nuvykę Į Santos, Praia Jose Menino 
neužmiršk pasinaudoti šeimyniniu

;; Pensionu «Sete de Setembro»
SS j»

p Virtuvė pirmos rūšies. Užkandžiai duodami ss 
iš bet kuriuo metu ' =
■ ■■

?S Pensiono savininkas LILIAN KOTCHENKO
r s ■■

an ' '••
RUA SANTA CATARINA, 22 - SANTOS JOSE MENINO ??

MILIJONIERIAIS
visi tapo, kurie paskutiniais metais pirko žemes São Paulo 
priem lesčiuose. Pasek šituo pavyzdžiu ir pirk šiandien žemės 
sklypą zonoje, kuri turi didelę ateitį, ir turės vertę visais 
laikais: šalia Rafenaria de Petroleo, Capuava - «Jardim Mauá» 
parduodamas naujas žemės plotas. Naujoj daly geriausi 
sklypai parduodami Cr. 25.000 oo. įnešant 500 kruzeirų ir 
kas mėnuo mokant tik po Gr. 245.000, be nuošimčių per 100 
mėnesių. Per 8 dienas be jokios propagandos buvo pard uo

tą 81 lotas
« Jardim Mana» jau turi 100 n imu, kurie iškilo diena po 

dienos ir tris sandėlius, bažnyčią irt.t. Ieškok «Jardim Mauá» 
raštinės prieš M.niá geležinkelio stotį, kur tarnautojai inte
resantus patarnaus kiekvieną dieną, šventadieniais ir tautinių 
švenčių dienomis. Priemiesčio traukiniai eina kas pusvalandis.

IMOBILIÁRIA ALUGADORA PAULISTA LTDA.
Rua São Bento 45-sotreloja.i

Oficina de Modelos 1

para fandição e .j
Marcenaria' |

PETRAS ŠIMONIS j
BRAIŽYTOJAS — í 

MODELISTAS

Įvairiausi modeliai ma 
šinų lydinimui!

BALKONAI. V IT R!
NOS IR KOMERCINIU
ĮSTAIGŲ ĮRENGIMAI!

VISI KITI MEDŽIO 
DARBAI!

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