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Kova dél
Vokietijos

Vakarų sąjungininkai, kar
tu su vakarinės Vokietijos vy 
riausybės galva Adenaueriu 
ruošia taikos projektą, kuris 
bus pasirašytas gegužės mė
nesio pirmoj pusėje. ,T.aip 
ateinančio mėnesio pradžio
je Vokietijos kariuomenė bus 
įtraukta į Europos kuriuome 
nę. Su taikos sutarties pasi
rašymu vakarų Vokietijoje 
baigsis ir okupacija. Vokieti
ja vėl taps pilnateise valsty
be.

Maskva į šią sutartį negali 
ramiai žiūrėti. Ji daro viską, 
taikos sutarties pasirašymą 
sutrukdyti. Bet jau per vėlu. 
Vakarų demokratijos žino ką 
reiškia Kremliaus diktatorių 
įvairūs pažadai. Ką: bedarytų 
Rusija, Vokietija greitu .laiku 
bus įjungta, su visa savo ka
rine pajėga. į vakarų demo
kratijų frontą.

— LONDONE s u S i r i nko 
Amerikos, Anglijos ir Pran
cūzijos diplomatai paruošti 
atsakymą į prieš kiek laiko 
Maskvos įteiktą notą Vokieti 
jos klausimu.

Pragyvenimo ‘ lygis 
Amerikos ir Rusijos 

darbininko

Amerikos valstybės depar
tamentas paskelbė statistikos 
davinius, remiantis darbo, 
kiek reikia laiko dirbti Rusi
joj ir Amerikoj, kad įsigyti 
tam tikras prekes.

Pavyzdžiui, kavos svarui 
(íibra) nusipirkti Amerikos 
darbininkas dirba 49 minutes, 
b Rusijos — 960 minučių. Mė 
sos svarui: Amerikoj —- 31 
minutę, Rusijoj — 132 minu
tes. Sviesto: Amerikoje — 
30 minučių. Rusijoj — 270. 
Duonos svaras: Amerikoj — 
6 minutės. Rusijoj — 14 mi
nučių. Cukraus svarui nusi
pirkti Amerikoj reikia dirbti 
eiliniam darbininkui 4 minu
tes, Austrijoj 29, Danijoj 5, 
Prancūzijoj 21, Vokietijoj 21, 
Italijoj 37, Rusijoj 110 minu
čių.

— Amerika šiuo metu turi 
156 milijonus 197 tūkstsnčius 
gyventojų.

— Amerikos demokratų 
partija dar vieną kandidatą 
pastatė į prezidentus, būtent, 
Averell Harriman.

■ —- Amerikos užsienio reika 
lų ministério Dean Acheson 
atvykimo diena Brazilijon 
dar nenumatyta. Tai priąlau- 
sys nuo jo kelionės Europon 
pasirašyti taikos sutarties su 
Vokietija.
— Šiomis dienomis kai ku

riuose kalėjimuose, Trenton
•s ■ ■' 4

N Y. ir Jackson Mich., vyks 
ta streikas — sukilimas. Pir
ui įjame tvarka jau atstatyta. 
Antrame 173 kaliniai Įsistipri
nę viename katėj’ąio sparne, 
paėmę kaipo įkaitus kelis ka 
Įėjimo tarnautojus, apsirūpi
nę maistu ir ginklais, kalėji
mo vadovybei stato sąlygas, 
kad būtų įvesti kaikurie pa
gerinimai. Derybos vyksta 
per telefoną. Kalėjimas ap
suptas yra 600 policininkų. 
Jei bus streikas malšinamas 
jėga, kaliniai grasina nužudy 
mu įkaitų.

Sprogdino atomine 
bomba

Balandžio mėn. 22 d. Ame
rikoje, Nevados valstijoj, Yuc 
cá apylinkėse, tyrimo tikslu, 
buvo susprogdinta atominė 
bomba. Tai buvo dvidešimts 
septintas bandymas, prade
dant 1945 metais, su atomine 
bomba. Šis sprogimas buvo 
stipresnis už buvusius.

Prie šio sprogimo dalyva
vo, manevrų tikslais, ir 15 
tūkstančių kariuomenės, kuri 
nuo sprogimo vietos stovėjo 
apie penkis kilometrus Bom 
ba buvo išmesta iš lėktuvo 
12 kilometrų aukštumo. Spro 
go nepasiekusi žemės, vieno 
kilometro dviejų šimtų metrų 
aukštumoje. Praslinkus 78 mi 
nutėms, sprogimo vieton nu
sileido parašiutininkai.

Šiuo kartu sprogimo žiū 
rėjo žurnalistai ir šiaip vi
suomenė, 15 kilometrų atstu
mo j e

Sprogstant bombai padan
gę nušvietė tartum žaibas, 
šviesa, daug kartų stipresnė 
už saulės šviesą, ir pasigir
do, didžiulis, lyg daugybės 
patrankų vienu šūviu trenks
mas. -

Sprogimas buvo rodomas 
per visas televizijos stotis ir 
filmuojamas

Atominės bombos sprogi
mo sukelti debesys apeis ap
link pasaulį porą kartų ir tik 
paskui išnyks.

— Ekvadore, sąryšyje su 
besiartinančiais rinkimais, po 
litinė padėtis yra įtempta. Už 
sieniuose buvo pasklidę gan 
dų, kad krašte vyksta per
versmas. Bijoma, kad ir Ek- 
vadoriųje, gali pasikartoti Bo 
livijos įvykiai. Pietų Ameri
koje diktatūrai dirva yra pa 
lanki.

— Korėjos fronte sąjungi
ninkų aviacija nuolat apšau
do priešo pozicijas. Prie de
rybų stalo jokios pažangos.

—• Prezidentas Trumanas 
leido pakelti plieno kainą. 
Vienai tcneladai pakelta trys 
doleriai, tai yra ketvirtadalis, 
ko reikalavo fabrikantai. Dar 
bininkams atlyginimas taip 
pat pakeltas.

— Gen Eisenhowerio gali

mybės būti išrinktam į prezi 
dentus didėja. Tai parodė 
balsavimo pasekmės dviejo
se didžiausiose valstijose, 
Pensylvanijoje ir New Yąr- 
ke.

Brazilijoje
— São Paulo estade, Bilac 

apylinkėje pradėjo siausti 
vaikų paralyžiaus epidemija 
Į ten yra nusiųsta iš São Pau 
lo medicinos pagelba ir gy
dytojai, specialistai.

— Santos uoste yra suvar 
žytas laivų lankymas sąryšy 
su kontrabanda išnešant is 
laivų įvairių prekių

— Komunistų valymas ka
riuomenės tarpe dar nesibai
gė. Yra suareštuotų ir aukš
tesnio rango kariškių. Daugu 
moj areštuoti yra iš aviacijos 
arba laivyno. Viso areštuotų 
skaičius siekia virš šimto.

— Buvęs São Paulo guber 
natorius Adhemar de Barros 
jau pradėjo savo asmens pro 
pagandą į prezidentus, nors
dar rinkimai bus tik 1954 m... Bão Paulo prefeitūrą. Sociali 
Viešoji nuomonė, kurios reiš progresistų atstovai prieš ta- 

smarkiai protestavo ir galopkėja yra laisva spauda šią 
propagandą smerkia, nes ji 
dar per anksti: Politikų dė 
mesį atitraukia nuo kūrybi
nio darbo ir paskandina par
tinėj propagandoj.

Bet Adhemar de Barros to 
nepaiso. Jis daro savo — ruo 
šia dirvą rinkimams važinė
damas po kraštą, supirkinė- 
kamas laikraščius, radio sto
tis. Propagandai pinigų nesi
gaili. Jo propaganda yra pla
ninga ir nuolatinė.

f ■'

— Federalinis Brazilijos 
parlamentas paskyrė tris mi
lijonus kruzeirų kovai su vai 
kų paralyžiumi São Paulo 
estade.

— Brazilijos futbolo rinkti 
nė praėjusį sekmadienį su
pliekusi Čili rinktinę 3x0 ta
po Pietų Amerikos nugalėto 
j'j. Paskutinių rungtynių į San 
tiago, Cilį buvo nuvykęs bu
vęs gubernatorius Adhemar 
de Barros, kaikurie redakto
riai ir deputatai.

♦
— Rto de Janeire vyksta 

abiejų Amerikų (interameri- 
cana) penktoji darbo konfe
rencija Konferencijos vieta 
— garsioji Quitandinha. Posė 
džių metu įyyksta konfliktų 
tarp įvairių delegacijų. Kai 
kurių kraštų atstovai vieton 
rimtų svarstymų papila pigios 
propagandos vandenėlio.

— Prez. Getulio Vargas yra 
pasakęs savo kalboje, kad jis 
stengsis, kad darbininkų pen 
sija (aposentadoria) būtų 
lygi algai.

— São Patilo miesto prefei 
turą planuoja įvairius prie
miesčius sujungti naujomis 
autobusų linijomis.

— Minas Gerais estade, 
Uberlaidijos mieste krautu
vės uždarė savo duris protes 
to ženklan už mojtesčius, ku 
rie imami valsčiaus kelių de 
partamento. Streikas vyksta 
jau trečią dieną.

— Žemesniems prefeitūros 
tarnautojams algos pakeltos 
tūkstančiu kruzeirų mėnesiui

— Susekta iš Argentinos į 
São Paulo baltųjų vergių pre 
kybą. Policija ėmėsi griežtų 
priemonių užkirsti kelią, gra 
žindama atgal «turistes»

— Brazilijos futbolo loši
mams kontraktuojami teisė
jai iš Anglijos, nes saviškiai 
dėl pinigo ar simpatijos neiš 
laiko bešališkumo.

— Trečiadienį São Paulo 
miesto savivaldybės atstovų 
tarpe posėdžio metu vos iš
vengta peštynių. Darbų tvar
koje atstovas Bruno Filho 
kalbėjo apie susisiekimo trū 
kūmus. Jam smarkias repli
kas metė Cesar Arruda Cas
tanho, krikščianių demokratų 
partijos atstovas, kaltindamas

taip įsikarščiavo, kad Miguel 
Sansoglo ryžosi kirsti kumš 
čiu savo oponentui. Kilo 
trukšmas. Neturint progos dėl 
kitų įsikišimo apsiboksuoti 
posėdžių salėjoj buvo girdėti 
balsų: «Palauk, aš tave pa
griebsiu gatvėje,»

Nėr ko stebėtis, kad futbo 
lo aikštėse viehaš kitam blauz 
das laužia; jei jau rinktiniai 
visuomenės atstovai posėdžių 
metu prieina prie peštynių.

' — Cimento fabrikui «Pe
rus» iškelta dar viena byla 
už pardavinėjimą cemento 
juodoje rinkoje.

Pasaulyje
— Saaro klausimas, oficia 

liu Adenauer pranešimu, bus 
iškeltas tarp Vokietijos ir 
Prancūzijos tik po taikos pa
sirašymo su sąjungininkais.

Vokietija yra priešinga, 
kad Saaro kraštas būt «sueu 
ropėjintas» be vokyčių atsi- 
klausimo.

— Rytų Vokietijos, rusų 
okupuotos, vyriausybė grąsi- 
na vakarų Vokietijai, jei ji 
pasirašys taikos sutartį su 
vakarų sąjungininkais ir įeis 
į Atlanto sąjungą, Vokietijos 
suvienijimas tebus galimas tik 
ginklu. Reiškia, komunistai 
puls vakarus. Bet šių gąsdi
nimų niekas nepaiso.

-— Romoje gegužės mėn. 
25 d. bus savivaldybių rinki
mai. Lig šiol miesto prefeitū- 
ra yra dešiniųjų partijų val
doma. Šių rinkimų metu ko
munistai eis išvieti su kai
riaisiais socialistais, kad lai

mėti daugumą atstovų. Deši- 
nėsės partijos irgi sudarė vie 
ną frontą. Tik į šį bloką ne 
neri priimti fašistinio nusista 
tymo partijų. Taip pat ir mo 
narkistų nenori, IŠ abiejų 
frontų varoma smarki propa
ganda.

— Amerikoje potvyniai dar 
tebegręsia miestams. Missou
ri upė kaikuriose vietose pa 
siekė 16 kilometrų platumo. 
Potvynių nuostoliai jau sie
kia virš 60 milijonų dolerių.

— Buvęs Amerikos amba
sadorius Argentinoj; Braden 
tvirtina, kad perversmas Bo
livijoj įvykdintaš su Perono 
pagelba.

Amerika 
pasiruosusi

Praėjusią savaitę Alaskoje, 
prie Beringo sąsiaurio, Sibi
ro pasienyje Amerikos sargy 
biniai pastebėjo dūmų kamno 
liūs ore. Kadangi tuo metu 
nė vienas lėktuvas iš ameri
konų aerodromų nebuvo pa
kilęs, tai-dūmų kamuolius tu 
rėjo palikti koks svetimas 
lėktuvas. Įvykis, komandos 
keliu, pasiekė Vašingtoną. 
Krašto apsaugos vadovybė 
davė įsakymą visoms kariuo 
menės dalims būti pasiruošu 
sioms kiekvieną momentą ka 
ro veiksmams, lygi įvykis bus 
išaiškintas.

Taip pat radarai, kuriais 
nustatyti visi Amerikos ir Ka 
hados rubežiai, pranešė besi 
artinančių lėktuvų per Atlan
tą Amerikos link. Žaibo grei 
tumu buvo duotas įsakymas 
Amerikos kovos lėktuvams 
skristi sutikti nežinomus lėk
tuvus. Visa Amerika buvo pa 
statyta ant kojų ir išgyveno 
nepaprastą, karo laukimo nuo 
taiką.

Įvykiai buvo išaiškinti. Pro 
Aleską buvo praskridęs pre 
kybinis lėktuvas. Toki pat 
pat lėktuvai skrido iš Euro
pos Amerikos link. Tik lakū
nai apie savo atskridimą ne 
painformavo laiku Amerikos 
atatinkamų įstaigų. Po to pa
rengties stovis karo bazėse 
buvo atšauktas.

Šis įvykis rodo ir pasauli 
nės politikos barometrą. Ame 
rikos vyriausybė prileidžia 
galimybę, kad vieną dieną ga 
Ii būti užpulta iŠ pasalų ir 
kad karo pavojus nėra praė- ( 
jęs. Taip pat pamatė Amerikos 
draugai ir priešai, kaip gerai 
yra suorganizuota karo maši
na ir kaip jautriai ir tobulai 
veikia.

Pearl Harbor istorija, kada 
Japonijos aviacija užtiko mie 
gančius Amerikos jūrininkus 
ir sudaužė laivynb, daugiau 
nepasikartos. Amerika pasi
ruošusi ir bet kurią . valandą 
gali smogti priešui mirtiną 
smūgį %

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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PIRMĄJĄ LIETUVIU DAI
LĖS IR LIAUDIES MENÓ

PARODĄ UŽDARIUS
São Paulo Lietuvių Meni

ninkų Klubo Valdyba, dėko
dama Sao Paulo Lietuvių Ko 
lonijai už jautrią paramą, 
tiek parodą ruošiant, tiek ją 
lankant penkiojikos dienų bė
gyje, skaito reikalingu supa 
žindinti visuomenę su paro
dos rengimo ataskaita.

Pirmoji Lietuvių Dailės, ir 
Liaudies Meno Paroda S. P. 
Lietuyių Menininkų Klubui 
kainavo Cr.$14.306,70. Iš pa
rodos gauta pajamų: už plati 
nimą katalogų, parduotus pa 
veikslus ir kitus eksponatus, 
paėmus 20% Menininkų Klu
bui, Cr $ 8.458,oo. Tuo būdu, 
Klubo iždui parodos įrengi
mas kainavo Cr.$ 5.848,70. 
Šis trūkumas buvo padeng
tas iš Menininkų Klubo kasos

Prieš pradedant parodą, 
Menininkų Klubo kasoj buvo 
Cr.$ 8.523.20. Ši suma buvo 
sudaryta iš Menininkų Klubo 
narių įnašų, suruošto vakaro 
pelno ir Klubo narių-rėmėjų 
aukų. Tuo būdu, po suruoš
tos parodos S. P. Lietuvių 
Menininkų Klubo kasoje liko 
Cr.$ 2.674,50.

Atsižvelgiant į didį tautinį 
kultūrinį Menininkų Klubo 
darbą, suruošiant Pirmąją 
Lietuvių Dailės ir Liaudies 
Meno Paroda São Kaulyje, 
Valdyba tikisi, kad lietuvių 
visuomenė ir toliau rems
S. P. Lietuvių Menininkų Klu 
bo veiklą.

S. P. Lietuvių Menininkų
Klubo Valdyba

PATAISA
Aiškumo dėliai, São Paulo 

Lietuvių Menininkų Klubo 
Valdyba praneša, kad Lietu

vių dailės ir liaudies meno 
parodos atidarymo proga ji 
jokio pobūvio nėra rengusi.

S. P. L. Menininkų Klubo 
Valdyba

ATITAISYMAS
1952 m. kovo 29 d. «Musų 

Lietuvos» 144/13 Nr. tilpu
siam Dr. E. Draugelio straips 
nyje «Musų Diena», įsiterpė 
mažas netikslumas suminint 
Menininkų Klubo vadovybę.

Pažymime, kad São Paulo 
Lietuvių Menininkų Klubo va 
dovybę sudaro: pirmininkas 
solistas Kazys Ambrazevičius, 
iždininkas dailininkas Anta
nas Kairys ir sekretorius re 
žisierius Alfonsas Žibąs. O 
gerb. konsulas A. Polišaitis 
tėra Klubo garbės narys ir 
buvusios Pirmosios Lietuvių 
Dailės ir Liaudies Meno pa
rodos globėju.

S. P. L. Menininkų Klubo 
Valdyba

PADĖKA
São Paulo Lietuvių Meni

ninkų Klubo Valdyba reiškia 
nuoširdžią padėką už prisidė 
jimą prie Pirmosios Lietuvių 
Dailės ir Liaudies Meno paro 
dos surengimo šiems asme 
nims:

1. Lietuvos Konsului p 
Aleksandrui Polišaičiui už pa 
rodos globojimą;

2. Kun. klebonui Pijui Ra- 
gažinskui, kuriam' priklauso 
ypatinga padėka, už pastan
gas ir parūpinimą nemoka
mai parodai Prestes Maia Gâ 
lerijos,

3. Liaudies Meno Komisi
jai: ponioms Eudokijai Poli 
šaitienei, Jadvygai Jokubai- 
tienei, Magdalenai Vinkšnai- 
tienei, Albinai Ambrazevičie

nei, Liudai Matulionienei, Ka 
rolei Pažėraitei ir Marijai Re 
naenčienei, o taip pat Alfon
sui Žibui. Be to, savanoriš
kai prisidėjusiai prie komisi
jos poniai Marijai Katafai.

4. Poniai Onai Stankevičie- 
net už staklių paskolinimą, 
ponams Žarkauskams iš Quin 
ta Paneiros ir poniai Veroni
kai Ružikienei už sustatymą 
staklių bei audimą parodos 
metu, p lei Jūratei Izokaity- 
tei už juostų audimą parodos 
metu, o taipogi poniai Ago
tai Ingaunienei už verpimą;

5. Panelėms Vladzei Januš 
kevičiutei, Joanai Lapieny- 
tei, Danielei Rnzgaitei, Anai 
Matelionytei, Emilijai ir Ele
nai šimonytėms ir poniai Ma
rijai Gurauskienei už budėji
mą parodoje bei tvarkymą;

6. Vykdomosios Komisijos 
nariams kun. Kazimierui Mi
liauskui, poniai Onai Zibie- 
nei. inž. Zenonui Bačeliui, p. 
Jonui Antanaičiui ir p. Hen
rikui Valavičiui.

7 Geros valios tautiečiams, 
padėjusioms sutvarkyti paro
dą: ponams Petrui Šimoniui,. 
Juozui Karpavičiui, Juozui 
Januškiui, Vytautui Aniuliui, 
Henrikui ir Gražvydui Re- 
menčiams, Kaziui Bacevi
čiui, Broniui Šukevičiui, Va
ciui Putvinskiui. Jonui Vala
vičiui, Robertui Ambrazevi
čiui ir p-lei Enfrazinai Kai
rytei;

8. Visiems taut’ečiams/ pri 
sidėiusiems prie parodos eks 
ponatais, patarimais ir t. t.

S. P. L. Menininkų Klubo 
Valdyba

Helikopterių transportas lėktuvu
Su adara burna, kaip kokia baidyklė, šis transporto lėktų 
vas «Glob Master» C 124, priklausantis Amerikos karo 
aviacijai. Lėktuvo «pilvan» sudedamos dalys helikopterio 

H-19, kurie gabenami į Korėjos frontą.

O K UP. LIETUVOJE
— CD «News Service»skel 

bia, kad Pisarevo pareiški
mu per N. Metus Vilniuje, 
Vilnius greit pasidarys visai 
rusiškas. Gatvės perkrikštija
mos rusu «karžygių» vardais, 
tas pat daroma su muziejais, 
bibliotekomis, teatrais, mo
kyklomis. Drauge didinamas 

kalėjimas, kuriame jau išsi
tenka 2,006 kalinių. Karce
riai ir tardomieji kambariai 
įrengiami tokie pat, kaip gar 
siajame Liubiankos kalėjime.

— Austrų spaudos žiniomis 
Vilniaus šv. Stanislavo kated 
ra rusų paversta šokių sale

Tai dabar atsitinka kartas nuo karto, kad 
kokiam drąsiam vyrui pavyksta išsiveržti iš kraš 
to, kuris užverstas žemėm ir užstatytas kryžium 
— kitaip mes negalim pavadinti mūsų vargšės 
tėvynės. Taip, ir šitasai, kuris čia minimas, atvy 
ko ne todėl, kad ieškojo savo paties išsigelbėji 
mo, bet kad turėjo atlikti žygį, prisidedantį prie 
mėginimo išgelbėti visus. Jūs jau žinote, kad 
apie tai atviriau yra pavojinga net užsiminti. Ir 
ne dėl šito apie jį kalbame, tačiau tai reikalin 
ga. kad nebūtų abejonės, nes tie iš anapus — 
nemoka meluoti, ir tai yra įvykę su jo paties 
motina.

Kad iš viso jis šitai pasakojo, buvo šitaip: 
šičia tremtyje, jis sutiko tikrą motinos brolį ir 
trumpą laiką pagyveno su jo šeima gražioj kal
nų stovykloj, netoli didelio miesto. Bet jis — jis 
stebėjosi — nesidomėjo tais dalykais, kurių jam 
iki šiol nebuvo tekę matyti, ir vargiai kada be 
prisieis: kalnų žėrėjimu saulėje, nei retais vai
siais, ir jis nesustojo niekada ties krautuvės lan 
gu, kad pasigerėtų brangiomis prekėmis.

Tačiau jis pasakė keletą kartų:
— Koks saldus turi būti jūsų miegas, jei 

jūs ilsitės kūnu ir dvasia ir žinote; kad rytą at
sibusite toje pačioje vietoje.

Ir jis kalbėjo: -
— Ar jūs įvertinat, kas yra atsikelti .rytme 

tį ir žinoti, ką darysi dieną, kad gali eiti į baž
nyčią, ar atsigulti pievoje,ar pusę dienos stove 
ti gatvėje — ir niekas už nugaros ar šono, pro 
durų plyšį, nei iš nematomos vietos nesaugos ta 
ve tykodamas.

Ar jus žinote, kas yra laisvė?
—- O, taip, visi kartojo, — argi mes dėlto 

esame atsidūrę čia, kad nemokėjom gyventi be 
laisvės?

Ir jis tikėjo jiems, tačiau daugelis dalykų, 
jo tremtinių brolių tarpe jam nepatiko, nors jis 
tylėjo.

Ir buvo taip, kad dėdės duktė, jauna, graži 
našlė, kartą ėmė aimanuoti, kad ji yra nelaimin
ga: ji turi draugą, turtingą amerikietį karį, kuris 
paimtų ją su savimi, tačiau jis negali pakęsti my 
Ūmosios vaiko, mažo berniuko iš pirmo vyro. Ir 
ji dabar nežinojo, kas padaryti, ir kur teisėtai 
ir padoriai padėti savo sūnų, kad pati galėtų gy 
venti laimėje ir turte.

Ir kai šito klausėsi jos pusbrolis, tas, kuris

NELĖ MAZALAITĖ

MOTINA
Iš naujai išleistos knygos 

«Gintariniai Vartai»

buvo atvykęs iš taip toli - jis išbalo ir jo ran 
kos drebėjo, ir labai tyliai jis pasakė:

— Jūs nožinote, kas yra tikra laisvė.
Ir tuomet jis papasakojo šitai, kas yra įvy

kę su jo motina, kuri yra išauginusi tris dukteris 
ir keturis sūnus, ir vienas buvo jos ypatingai 
mylimas. Jų visų mylimas, nes jie tikėjo, kad to 
kių, kaip jis. nedaug iš viso tegali būti pasauly. 
Žinoma., visa šita šeima siela ir kūnu priklausė 
tiems, kurie tyliai kovojo ir patvariai gynėsi 
prieš užpuolikus, tačiau jų geriausias jau nebe- 
gtlėjo laikytis namuose ir iš savo paslaptingos 
girios buveinės jis net neišdrįso pasirodyti ret
karčiais, kad neužtrauktų jiems nelaimės. Kaip 
jie nuolat galvojo apie jį, ir kaip motina jo ilgė 
josi — visi žinojo, tačiau visi tylėjo, nes mūsų 
žemė yra dabar tokia kiaura, kad per ją perma 
tomos ne tik paslaptys — ir žodžiai — sapnai 
ir mintys neturi sau vietos, kad nebūtų gaudo
mi.

Priešų ausims buvo duota nugirsti, kad tas, 
kurio nėra namuose, yra nelaimingai žuvęs ke
lionėje, ir kaip tik dėlei šito niekas jiems neda
rė atskiro blogio. Bet vieną dieną jų namus už
plūdo milicija ir klausinėjo apie ju brolį, ir iš
krėtė kiekvieną kampą ir daiktą ir. kai jiems 
buvo pasakojama, kas ir visiems — atėjūnai ne
užginčijo, nei grąsė ginklu, bet išvykdami pasi 
ėmė motiną su savimi.

— Nebijokit. -- pasakė ji vaikams, — kur
gi jie dės mane, seną, silpną moterį, — aš ne
trūkus, grįšiu. ,

Ir kad jie buvo pratę klausyti jos visada 
— nors visi jau suaugę, ir net jauniausiás baigė 
piemens amžių — jie nuolankiai pakluso, bet vi 
sų jų rankos drebėjo ir veržėsi ginti savo moti
ną.

Ji buvo rami šioje prievartos kelionėje, 

taip atrodė tiems, kurie ją vežėsi, tačiau viduje 
ji drebėjo, kaip ir kiekvienas siaubo pagautas 
žmogus.

Tiktai pamaži ji aprimo, nes jos pirštai lai 
kė rožančių, ir ji tyliai judino lūpas maldoje.

Ne, jie nevežė jos į apskrities kalėjimą, 
nei liepė oake'iui sustoti prie medžio ir nesiren 
gė šaudyti, ir ji stačiai kankinosi dėl to neaišku 
mo, kad negalėjo suprasti jų ketinimų, kai pa
matė, kad jie suka į valsčiaus miesteli- Jie lė
tai važiavo gatvės grindiniu, jie nežiūrėjo į ją, 
kai važiuojant pro bažnyčią, ji plačiai persižeg 
nojo, o už šventoriaus vežimas sustojo, jai lie
pė išlipti ir eiti jų tarpe.

— Kaip jiems negėda. — galvojo ji išdidi 
ir pašai pinga, — visam būriui ginkluotų karei
vių, apsupus vesti seną moterį — pasaulis turė
tų sudrebėti iš pasipiktinimo, kokie j i e yra 
silpni.

Bet štai jie prasiskyrė: jie pasitraukė į ša 
lis, ir prieš pat save ant šventoriaus akmenų, 
kur stovi sustojančių vežimai, ant arklių mėšlo 
pamatė du gulinčius žmones. Du negyvi vyrai, 
mato ji, ir menas yra toks sumaigytas, tokia 
krūva kraujo ir drabužių skutų, jog jis pats sa
vęs nepažintų. Tačiau kitas! Ji junta kaip po 
sunkiu vilnoniu sijonu jos keliai linksta, ji ma
no. kad dabar turėtų būti labai išbalusi, nes tas, 
kuris guli gražus ir mirtyje, ramiu sveiku vein 
du — šitas yra jos širdies džiaugsmas ir sopulys, 
jos sūnus.

Ir dabar jos mintys yra be galo greitos. Ji 
galvoja: tave nušovė j nugarą, tave galbūt išda 
vė, nes kitaip jie tavęs nebūtų pagavę į save 
rankas, kad tu pats savo šventa mirtimi išduotu 
mei gyvuosius. Jūs mirštat, nepalikdami savo pa 
vidalo, kaip tas, kuris guli šalia savęs, ir ne 
dėl jo atvedė mane čia — jo namiškiai išliks ir 
patys taip pat nepažįstami. Bet budeliai laukia, 
kaip aš su šauksim, ištarsiu tavo vardą. Ir jei 
nespėjo nukankinti tavęs, kad šešis kitus tavo 
brolius ir seseris galėtų nukankinti.

Ji galvojo ir suprato viską, tačiau širdis bu 
vo stipresnė ji staugė: ■ - Tu čia guli vienas iš 
niekintas - kaip aš galiu nepasilikti pas tave. 
Vilkė pultųsi prie Savo vaiko pro medžiotojų 
šautuvus ir baili zuikienė nepasitrauktų nuo sa
vo zuikučio. Bejėgis paukštis drasko savo silp
nu snapu užpuolusius jo lizdą — ne, aš negaliu 
išsižadėti tavęs! Ar nenubaustų manęs Dievas,
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P. L. Katalikių Draugelytė-Galdikienė — pir 
mininkė, dr. V. Karvelienė —

sumet naujus klausimus: iš 
kur ir kas yra pasaulis, iš

GYVOJI DVASIA

Jaiunsa
Lietuvoje veikusi Lietu

vių Katalikių Organizacijų 
Sąjunga nuėjo didelį kelią.

Politiniai įvykiai ir II Pa
saulinis Karas iš pagrindu pa
keitė lietuvių katalikių gyve 
nimą,. sutrugdė jų veiklą ir 
daugumą privertė palikti Tė
vynę.

Atsidūrus tremtyje vėl at
kūrė Lietuvių Katalikių Or
ganizacijų Sąjungą — Vokie 
rijoje

Emigracijos banga, tačiau, 
dar labiau išblaškė lietuves 
po platųjį pasaulį. Per vargą, 
sielvartą ir kančią nepalūžo 
dvasia. Šalia ankstyvesniųjų 
ateivių jos ėmėsi 'tęsti savo 
katalikišką veiklą visose pa
saulio šalyse.

Plečiantis ir stiprėjant dar
bui, iškilo gyvas reikalas ap
jungti visas lietuvių katali
kių organizacijas. Ši mintis 
ypač ryškiai pasireiškė 1950 
metų Kanados lietuvių katali 
kių suvažiavime.

1951 metų gegužės mėn. 
Paryžiuje atgaivinta Lietuvių 
Katalikių Organizacijų Sąjun 
ga, kuri pasiryžo centralizuo 
ti visas pasaulio lietuves ka 
talikes-bei koordinuoti jų vei 
kimą, pasivadindama Pašau 
lio Lietuvių Katalikių Organi 
zacijų Sąjunga.

Šiandie Pasaulio Lietuvių 
Katalikių Organizacijų Sąjun 
ga jungia Argentinos, JAV, 
Kanados, Anglijos. Škotijos 
ir Australijos katalikių mote 
rų ir mergaičių organizaci
jas ir yra užsibrėžusi organi 
zuoti naujas..

Pasaulio Lietuvių Katalikių

Organizacijų Sąjunga ■ siekia: 
padėti palaikyti artimus san
tykius tarpe organizuotų ka
talikių ir informuotis katali
kėms moterims rūpimais klau 
rimais, nagrinėti religinius ir 
Katalikų Akcijai priklausau 
čius klausimus, išlaikyti lietu 
vių šeimose gyvą. tautinę 
orientaciją, tarpininkauti ir 
atstovauti tarptautinėse kata
likų organizacijose (Pasaulio 
Lietuvių Katalikių Organiza 
ei jų Sąjunga yra narė Pasau
lio katalikių Moterų Organi
zacijų Unijos), bei jų su važia 
vimuose, šaukti kongresus, 
organizuoti minėjimus, ruoš 
ti paskaitas, spausdinu' leidi 
nius Pasaulio Lietuvių Katali 
kių Organizacijų Sąjungos 
rūpimais klausimais, įsteigti 
stipendijų fondą.

Sąjungos tariamasis orga
nas yra Taryba, si sidedanti 
iš priklausančių organizacijų 
atstovių, skiriamų ar renka
mų nemažiau 2 metams. Kiek 
viena organizacija skiria vie 
ną atstovę. Organizacija, tu
rinti daugiau narių, gali nuo 
kiekvienų 500 narių turėti 
po vieną atstovę.

Valdyba sudaroma 2 me
tams 'karybos narių pasiūly
mu ar pritarimu. Valdyba, rei 
kalni esant, gali būti papildo 
ma kooptacijos keliu Valdy 
ba parengia kasine. Sąjungos 
veikimo planą, sudaro paja
mų ir išlaidų sąmatą ir iš
siuntinėja tarybos narėms sa 
vo veikimo apyskaita už pra 
ėjusius metus ir Revizijos 
Komisijos pranešimą

Dobartinę Pasaulio Lietu
vių Katalikių Organizacijų 
Sąjungos valdybą sudaro: M.

vicepirmininkė, dr. N. Braze 
naitė — sekretorė, B. Šlepe 
tytė Venskuvienė — valdy 
bos narė kultūriniams reika 
lams, S. Jakubauskaitė Pag- 
nier — iždininkė.

B'Tivoas 
Naujienos

GINTARINIAI VARTAI, Ne 
lės Mazalaitčs. Išleido 
LKSD Knygos Klubas Chi
cago), 1952 m S p a u d ė 
«Draugo» spaustuvė.

Nelė Mazalaitė priklauso 
tiems rašytojams, kurių raš
tus pradėjus skaityti nešino 
rt knygos paleisti iš rankų, 
jos neperskaičius. Kas yra 
autorė ir koki jos raštai, skai 
tančioji visuomenė labai ge 
ra i žino iš pirmiau išėjusių 
knygų.

Gintariniai vartai, legendi
nio pobūdžio pasakojimų rm 
kinys Ir ne tik legendinio. 
Kai kurie pasakojimai yra 
paimti realūs įvykiai, iš šių 
dienų gyvenimo, tremtyje ar 
tėvynėje, ir apvilkti gražiu 
stiliumi Kad skaitytojui būtų 
progos susidatyti vaizdą ra
šytojos Mazalaitės stiliaus, 
nuotaikų, gyvenimo vertini
mo. šiame «Mūsų Lietuvos» 
numery spausdiname vieną 
jos apysaką «Motina».

KAS ŽIŪRI IR NEMATO?
V. Gutavskas S. J. Viršelis 
ir vinjetės, dail. VI. Vijei- 
kio. Išleido* jėzuitai Kaina 
1 dol. 94 psí.

Knyga savo turiniu yra 
apologetinė-filosofinė, liečian 
ti pačius svarbiausius ir vi-

kur atsirado blogis bei skaus 
mas, tikroji gyvenimo pras
mė ir kiti žmogui neduodą 
ramybės klausimai.

Šių klausimų nagrinėjamo
ji forma yra pasirinkta dialo
gų forma, paprasta, ir eili
niam skaitytojui suprantamu 
stiliumi aiškinam) didieji gy 
veninio klausimai. Ši knyga 
Ára didelis indelis į lietuvių 
religinę literatūrą.

Šie klausimai šiandien yra 
aktualus ir jais daug kalba
ma, diskutuojama susirinki
muose ir spaudote. Linkėtina 
autoriui ir kitus I laimimus to 
kia pat forma bei stilium iš
kelti, ka jie būt suprantami 
platiems visuomenės sluoks
niams.

Kun. Dr. J. Vaitkevičius.
Mąstymai kiekvienai metų 
dienai Išleido kun. Pr. Ju
ras.

Ši knyga yra rinkinys kun. 
dr. J. Vaitkevičiaus straips
nių bei pamokslų, aiškinan
čių Evangeliją ar šiaip atski 
rus Kristaus gyvenimo įvy
kius.

Linkėtina ši knyga skaityti 
daugiau ir mažiau apsipaži- 
nusiems su katekizmu. Pirmi 
papildys savo žinias, antrieji 
ras atsakymą į rūpimus klau 
simus.

LIET. S-GA BRAZILIJOJ
RUA LÍTUANIA, 67 — MOÕCA

RUOŠIA BALANDŽIO 26 D.

VAK AIRA-IFE f TI VAL A
Programoj bus laisvos rungtynės ir boksas. 

Dalyvauja garsūs kolonijos imtininkai.
Lietuviškas bufetas -- šokiai iki 4 vai. ryto. 

Pakviet mai gaunami pas nari s.
Prie įėjimo bus parduodami bilietai.

Be to, pakvietimai gaunami pas Vytą Tijūnėlį, bare 
Vila Zelinoje.

kad nemėginčiau sugraudenti tų, kurie taipgi 
yra motinų gimdyti, ar gi jie neatiduos man ta
ve palaiduoti? Kokią naudą jie beturės iš lavo
no, o mano vaike, mano vaike!

Buvo gal praėję kelios minutės, žinojo ji 
protu, tačiau jai atrodė, tarytum ji čia stovi nuo 
savo vestuvių, tarytum ji čia pagimdė savo sū
nų ir išstovėjo iki pat jo mirties. Ir dabar ji pa 
juto tokį begalinį ilgesį, tokį skausmą ir neišsa
komą troškimą paglostyti mirusįjį, nušluostyti jo 
kruvinas rankas — ji ouvo užmiršusi visą kit
ką. Ji pajudino koją žengti ir tuojau sustingo: 
ji pamatė, staigiai pamatė, kad prie jo sūnaus 
ant žemės atsisėdo moteris. Švelniai, kaip tik ji 
pati būtų galėjusi, atėjusioji pakėlė jo galvą ir 
pasidėjo ant kelių. Jos rankos apėmė mirusiojo 
kaktą, ir toji meiliai nusviro ant moters peties

Ir taip ji buvo paleista, ir kad niekas iš sa 
vųjų nebuvo išdavikas — šita šeima išliko nepa 
liesta. Bent iki šio laiko. Ir, kad jie vieni žino
jo tiesą, jie dar labiau savo širdyse pasidarė 

‘ pilni tikėjimo. Ir jų meilė motinai buvo begali- 
I nė, tarsi ji juos dar kartą pagimdo, ir jie jautė, 

kad kiekvienas iš jų savo sieloje turi brolio ka
pą. brolio, kurio palaidojimo vietos jie negalėje 

; sužinoti, kaip ir daugelio šventųjų kankinių. Ir 
jie jautė, kokią pareigą turi jie motinai už ana 
auką ir kokią pareigą savo žemei, dėl kurios 
tos aukos vyksta.

Kai jis baigė savo pasakojimą, tas, kur bu 
'o atėjęs iš toli -- jis karčiai pasakė:

— Ir tie. kurie miega ir gyvena laisvėje, 
tie, kurie be prievartos parduoda savo kalbą, 
širdį ir pareigas — ką žino jie, kas yra laisvė.

ir savo širdimi ji prisiglaudė prie nužudytojo 
krūtinės žaizdos.

Sustingusi stovėjo motina ir žiūrėjo ir da
bar pajuto, net nesižvalgydama, kad tai ką ji 
mato, mato tiktai pati viena. Ir žino, jog nejun
ta pavvdo tai, kuri drąsiai globoja jos sūnų — 
jai atrodo, kad tai yra jos pačios motina. Ir, kai 
ji vis žiūrėjo taip, ji matė, kad moteris į savo 
glėbį paėmė ir tą, kuris, buvo tiktai kruvina ma 
sė — ir jie ten abu ilsėjosi, kaip dvyniai bro
liai. Ir motina pajuto begilinę ramybę ir jėgą 
savyje. Ji su nuolanknmu galvojo apie paveiks i 
lą šioje bažnyčioje, kur Dievo Motina laiko ant 
kelių Nukryžiuotąjį Sūnų — ir juto, kaip jėga 
augo joje, tarsi ji ant savo rankų galėjo pakelti 
ir pridengti kitus šešis vaikus.

Ir ji atgręžė akis į tuos, kurie stovėjo ap
linkui ją ir plėšromis akimis stebėjo, lyg laukda 
mi ženklo.

— Jūs tykote Judo pabučiavimo, —- sakė 
ji sau mintyje, ir paskui pasakė garsiai:

— Kodėl sustojome čia? Veskite, kur turite 
mane vesti.

Ir jie taip buvo paveikii jos tikro ramumo, 
ir taip įtikinti, kad, nors ir mėgino reikalauti 
prisipažinimo, jog čia guli jos sūnus — jie pa
tys netikėjo savo žodžiais.

— Aš regiu du nužudytus žmones, — paša 
kė ji ramiai. Ir kai jie žiūrėjo į jos veidą, net 
ir šitie negalėjo užsipulti tos moters, jie negalė
jo tikėti, kad motina būtų tokia ištverminga ir 
kaip nors neišsiduotų. Net ir jie negalėjo tikėti.

VAKARO PROGRAMA
II

Bokso. Rungtynės
Antonio de Almeida x Benedicto da Silva

Izidorio Lopes x Vidal Rocha 
Marcelino Silva x Milton Rosa 
Emidio Raido x Petras Kalinauskas

Illi
Laisvos Imtynės

Kian (65 kg.) x Karasco (85 kg.) 
Japonas Paraguaietis

JorgeM assara (100 kg.) x Bolis Adamavicius (90 kg.) 
Turkas Lietuvis

Stepas Zickus (140 kg.) x Sarkis (120 kg) 
(Gigante de Memel) Lietuvis Siras

II li II
ŠOKIAI IKI 4 VAL. RYTO'

GR1EŽ ORKESTRAS VA! OVAUJAMAS ANT. GOLSKIO

............... ....
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Kunigo 
JUOZO JANILIONIO 

svarbieji gyvenimo 
bruožai

(Autobiografija 60 metų am
žiaus sukaktuvių proga).

(Tąsa iš Nr. 147)
4. KUNIGAVIMAS

Savo 37 metų kunigavimą 
galiu padalinti dviem perio
dais: 11 metų Lietuvoje ir 26 
metai užsieniuose. Pastoracija 
buvo surišta su parapija, mo 
kykla, spauda ir katalikiška 
akcija. Štai bendri bruožai.

a. LIETUVOJE. — Kunigu 
buvau įšventintas 1915 m. bir 
želio 29 d. tolimuose Lietu
vos Rytuose — Drukšėje. Pri 
miciją atlaikiau liepos 13 d., 
Biržų parap. bažnyčioje ir 
sekundiciją (antrąsias Mišias) 
gimtinės koplyčioje. Per pa
čias iškilmes užplūdo rusų 
kariuomenė, besitraukdama 
nuo vokiečių spaudimo. Pa
ruoštos vaišės taip ir suiro: 
svečiai skubiai išvažinėjo, o 
kazokėliai alų, vyną išgėrė. 
Baisūs vagys!

Kartu su rusu kariuomene 
pasitraukiau į Rytus, pasiek
damas Vydžius. Čia suradau 
vysk. Karevičių, iš kurio ga 
vau rekomendacijos laišką 
pas Rimšės kleboną. Pagyve 
nęs trejetą mėnesių ir sulau 
kęs vokiečių okupacijos, pasi 
traukiau atga] į tėviškę.

Geidžiūnai faktinai buvo 
mano pirmoji pastoracijos 
vieta. Nors sakoma, kad «ne 
pranašas savo tėvynėje», bet 
man teko juo būti. Čia sukū
riau Biržų parapijos filiją, pa 
didindamas bažnytėlę, užves- 
damas naujas kapines, 15 ha 
ūkį, suorganizuodamas chorą 
ir įsteigdamas 4 pradžios mo 
kyklas.

Pradžioj daviau rodą su vo 
kiečiais okupantais, o vėliau 
jie man kaulu gerklėj atsisto 
jo. Sykį buvo paskelbta apy 
linkės karvių rekvizicija: su 
vedė apie 400 galvų, susėdo 
komisija ir aš tarp jų; reikė
jo man patarti iš ko galima 
paimti be didelės skriaudos. 
Bet jau buvo arti sąrašo ga 
las ir dar nė viena karvė ne 
paimta. Pagaliau, iš paskuti
niųjų rekvizavo 3. bet ir tas 
grąžino laike mano jiems pa 
ruoštų pietų. Antras atsitiki
mas toks: antrais okupacijos 
metais buvo labai šlapia va
sara: žiemkenčiai prigėrė ir 
vasarojus paliko nepasėtas. 
Nebuvo sėklos ir naujai ru
dens sėjai. Vokiečiai ir šiuo 
syk padėjo: buvo geras žmo
gus «Wirschafts Oficier», ku 

Jprindys & Čia
P' A R D U O D A

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS, 
balso grynumas, skambumas

Sprindys & Čia — Largo S. Jose 1.
— Kaif^niekur kitur, prieinamiausiumjs kainomis.
Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui

ris, man prašant, paskolino 
300 centnerių rugių sėklai. 
Vėliau šios paskolos niekas 
ir nebegrąžino.

Bet buvo ir kita medalio 
pusė: tai slaptoji policija - 
«Geheim Polizei», su visu 
tinklu išverstaskurių lietuvių 
šnipų Aišku, aš jiems nepati 
kau, taip kaip ir jie man. Sy 
kį, kai vienas toks Kučins
kas pasikorė, tai neturėjau 
«bėdos», bet kai vėliau «plie 
nikai», išlindę iš miško, nušo 
vė Pilkauską, tada prasidėjo 
nemalonumai iš keršto, kam 
aš to kalės vaiko nepalaido
jau bažnytinėmis apeigomis. 
Buvau tąsytas po policiją, 
protokoluotas, mačiau ten 
žiauriausių įbauginančių vaiz 
dų ir, pagaliau, užgirdau 
sprendimą — išsiųsti mane 
į koncentracijos lagerį. Bet 
neišsiuntė kiti prieteliai su
laikė sprendimą, kol patys iš 
sikraustę iš Lietuvos. Daug 
dar būtų ko pasakyti, bet 
tam reikėtų naujos knygos 
lapą pradėti.

Biržai buvo antroji kunigą 
vimo vieta, tos pačios gimti
nės parapija — motina. Čia 
buvau «Saulės» gimnazijos 
kūrėju ir faktinu jos vedėju 
bei kapelionu. Aplinkui vei
kė ta pati vokiška atmosfera. 
Buvau patekęs į komendantu 
ros nemalonę dėl dviejų pa- 
kaltinimų: kam aš pereida
vau į antrą gatvės pusę pa
matęs vokiečių «apicierius» 
šokinėjant per stulpelius ir 
kam aš nepriėmiau į gimna
ziją palaidūnės Varnytės, ku 
ri, braziliškai tariant, buvo 
paties komendanto «amante». 
Jau buvo beruGŠiamas antras 
ištrėmimo aktas, bet ir šiuo 
syk pasisekė išsinarpliuoti 
dėka kitoms «matronoms», ku 
rios privertė vokiečių įgujos 
kapelioną užtarti. Šis typas 
manęs ir nemėgo, taip kaip 
ir aš jo. Bažnyčioje, kas sek 
madienį, ska'tydavo viena ir 
tą pačią Evangeliją apie gai
lestingą samarietį, paaiškinda 
roas, kad tas samarietis bu 
vęs vokiečių prototypas.

Gimnazijos personalo tarpe 
buvo du vokiečiai: pastorius 
Miuleris ir inspektorius Lem 
le. Pirmasis buvo labai pado
rus žmogus: jis mokėjo lietu 
viškai, rūpino evangelikų-re- 
formatu reikalus, tik už vie 
ną daiktą negalėjo jam refor 
matai dovanoti, kam'jis įve
dė katalikišką komuniją, at
seit, komunikantų pavydalą. 
Užtat vieną kartą jis mus -- 
katalikus — gimnazijos per
sonals «subambizíno». Didžia 
jame Penktadienį pasikvietė 

.vakarieniauti Radom stalą 
apdętą dešromis ir kitokiais 
mėsiškais valgiais. Na, ir vai 
gėm palikdami šį «casus The
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ologiae Moralia» aukštes
niems moralistams išspręsti.

Antrasis buvo karštakošis. 
Miuleris jį pravadino «serči- 
ku» ir neapsiriko. Mat, sykį 
»įsikliopino» į pradžios mo
kyklos mokytoją Varekojytę, 
tačiau ši nebuvo jam ištiki
ma. Sykį jis nužiūrėjo per 
langą, jau vidunaktį, kad jo 
mylimoji glamonėjasi su kitu 
fedfebeliu. Iš pagiežos ėmė 
ir pakyšo «serčiką» į stogą. 
Ne cik namai supleškėjo, bet 
pusė Dirvonų gatvės virto pe 
lenais.

Panevėžys. - Pabaigoj 1918 
m. esu perkeliamas į Panevė 
žį. prie šv. Stanislavo bažny 
čios. Klebonavo kun. Jonas 
Macejauskas, bažnytinės d va 
sios žmogus, bet labai baikš
tus: eidamas gulti užsirakin
davo «ant devynių zomkų». 
Bene vieną tik mėnesį teko 
pakunigauti Panevėžy. Ga
vau iš Laikinosios Lietuvos 
Vyriausybės Švietimo Minis
terijos raštą, su Kauno vys
kupo aprobata, grįžti atgal Į 
Biržus užimti mokyklų (galio 
tinio vietą. Bet neilgai teko 
šias pareigas eiti: artinasi 
bolševikai, susidarė raudonų
jų revoliucijonierių komite
tas su Binkių ir Ješmanta 
priešaky, kurie sukvietė mo
kytojų susirinkimą, smarkiai 
išpliekdami mums kailį. Ypač 
teko reformatu kunigui Jaku 
bėnui, išprovokuodami jį pa
pasakoti apie pasaulinės noli 
tikos padėtį. Visi L. Vyriau
sybė* oficialūs asmenys spru 
kome į Vilnių.

(Daugiau bus)

SKAITYK IR PLATINK
«MŪSŲ LIETUVĄ»

Industria e Comercio de Calçados

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

Rua Javaes, 719 -- São Paulo

Madeiras do Brasil
PERES & PRANAS LTDA.

Importação — Exportação 
Raštinė: - Av. Churchill, 94 < 11.o and. - sala 1110

Rio de Janeiro - Fones: 52-0229 e 32-6265
Em Minas Gerais: • ,

Peres & Cia. Ltda. - Leopoldina - R. Providencia, 71 
Jother Peres de Resende - Šao Pedro dos. Ferros 

Amadeu Cesar Machado - Nanuque, Minas.

Jos
ir

nesidazė...
DR. E. DRAUGELIS

Jos nedažė nei lūpų, nei 
nagų nepoliravo. Jų meilus 
veidas buvo pablyškęs, raukš 
lėtas, tik ne nuo pudros. Jų 
rankos kietos, šiurkščios nuo 
nesibaigiamų-darbų. Ne kar
tą ir «negražus» jų veidas, 
bet visuomet švytėjo viduji
ne skaistybės šviesa.

Taip atrodė mūsų mamos, 
tetos bei dėdienės.

Tai buvo prieš pusšimtį 
metų...

Nors nedaug metų praslin
ko, tačiau atrodo, kad seniai, 
labai seniai tai buvo.

Ir tuomet mūsų gyvenimas 
buvo kietas: be laisvės, be 
šviesos. Vilkome svetimą jun 
gą, kaip ir nūdien. Tačiau 
tai mūsų mamų neišgąsdino: 
jos ir kasdienį darbą dirbda
mos, ratelį besukdamos, mus 
mokė gimtosios kalbos, die
gė tautos meilę, mus burte 
užbūrė lietuviškomis pasako 
mis bei dainomis. Mokė pote 
relių, mokė kaip gerąjį Die
vulį pažinti ir Jam paklusti.

Ir įvyko stebuklai: jų išūg 
dytos dukros bei sūnūs vėl 
atkūrė savita nepriklausoma 
valstybę, prikėlė Lietuvą.

Ak, nevisada mes savo ma 
mų klausydavome: ne kartą 
savo išdaigų sūkuryje par- 
krisdavorue. skaudžiai užsi- 
gaudami ir nosis susikruvin
dami.

Tačiau atlaidžios jos, tos 
mamos būdavo ir skubėdavo 
mums į pagelbą, ašarėles nu 
braukdavo.

— Tai jau kiškelį pagavai?

1952 m. balandžio 26 d

Atsargiau, vaikeli! Aš gi sa
kiau...

Ir mes dar pro ašaras juok 
davomės, kad «kiškelis» iš
trūko...

Tai buvo seniai, labai se
niai.

Mūsų gerosios motulės, te
tos ir dėdienės bei podės se 
niai jau mirė. Ir lietuviški 
kryžiai ant jų kapų baisaus 
priešo jau sunaikinti.

Tačiau jų meilūs raukšlėti 
veidai ir dabar nukreipti į 
mus. Jų gailestingos, pilnos 
rūpesčio akys žiūri į mus,— 
gyvenimo lamdomus, vargina 
mus ir ne kartą sukniubusius 
ant kietų gyvenimo akmenų.

— Mielosios mamos! Ir nūn 
mūsų neapleiskite! Melskite 
gerąjį Dievulį, kad mūsų pa
sigailėtų ir duotų jėgų ištver 
ti iki galo.

Negaliu įsivaizduoti, kokia 
pabaisa ir išsigimėliu tampa 
sūnus ar dukra, kuomet ne
klauso ir niekina savo moti
ną. Juk tai tokia disharmoni 
ja ir laužymas dangaus bei 
žemės įstatymų, kad sunku 
apie tai ir kalbėti.

Ir dangus džiaugsmu švyti, 
kuomet vaikai eina tėvų do
rais keliais.

Kas nemyli motinos, tas ne 
gali būti nei geru žmogum, 
nei pavyzdingu tautos ben
druomenės nariu.

Artinasi gegužės »mėnuo, 
kuomet mes paprastai prisi
mename savo motinas. Duok 
Dieve, kad jas mes neišleis 
tume iš akių ne tik per šį 
mėnesį, bet ir visą gyveni
mą.

Reikalinga
Verpėja ir audėja 

rankomis.
Gerai apmokama.
Kreiptis adresu:

Rua Belą Cintrą 488, 
netoli rua Augusta

Arba telefonu — 34-9937.

Lietuvi,
Ar jau įsigijai 1952 metų 
Kalendorių — Metraštį?

Įsigyti galima «Músu Lietu 
vos» Redakcijoj av. Zelina 

706. ir kioskuose.

Puiki proga nusipirkti

Mėsine
Tik už penkiasdešims tūks 

(ančių . (Cr, 50 000) kruzeirų 
ir su mėnesine nuoma CrJ 

1 500.
Praça São Jose Nr. 

Vila Zelina

Reta proga!
Pigia kaina - geromis są

lygomis • su didelė fregezija

Parduodamas Baras

AV. PAIS DE BARROS, 55

Tartis ten pat vietoje.
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KEIKIA BALDŲ? KREIPKIS Į TAUTIEČIO 
Galinskas Lida.

BALDŲ SANDĖLĮ.
DU. GIAGAGLINI, 71-C — V. ALPINA.
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Pro^ufo da COM^NHIA PROG»rSSO NACIONAL .Rua José Paulino. 717 - Fone 51-7277 - São Paulo

MEKANIKOS DIRBTUVE

JONAS VARNAUSKAS & FILHOS
Telefonas (recados) 3-0710

Rua' 12 N.o 39 — Vila Želi n a 
Avenida Zelina N.o 714 — (fundos) 
Caixa Postal 4118 — São Paulo

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

išsimokėtinai.

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

.. .............. . ............................................................................................................................................................. lihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^

| RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 275 — 7 AND. — SALA 73 .
| TEL. 34-7482 — SÃO PAULO
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. ĮKURTA 1890 METAIS
Išpildo meniškai įvairius foto darbus. Specialybė padidini

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

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

■ ■ ■ . ■ ■ . . . ■ - * . < •

____
. • SKUBIAI REIKALINGI į meIZOOIt) ID tl IT O ft 11! $3 1ST Laboratorio kanikos dirbtuvę šaltkalviai -

: ~----- — (sereleiro) atlyginimas geras
ÀL6ICDÀf I ID II IDA kreiptis: Av. Zelina, 714 - fun

CIO o.
RUA BENJAMIN CONSTANT, 103 — São Caetano do Sul 
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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, gražti ir pigu.

1$ FABRIKO TIESIAI VARTOTOJUI.

JORGE

Rua São Caetano, 526
Fone 35-3260

MATELIONIS
KRAUTUVĖS:

Rua São Caetano, 510

VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS 

L I N D O Y A

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINTOJAI

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

dos naudokite!
. t t ' '

RUA DINO BUENO, 795 a 835 Caixa Postai 3967 
TELEFONES: 51-4019 e 51-2223 S Ã O P A U L O

LTDA.
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LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

įstojo: Juozas Grigaitis, Jo- paskutiniu, metu pragyveni- 
nas Povilavičins, Ignas Juk- mo sąlygos pasunkėjo. Pini- 
nęvičius, lazys Zdanevičius' go vertė nukrito, viskas pa- 
Jurgis Jonušą, Adomas Ka- brango, o uždarbiai nepakilo 
raška, Juozas Čepėnas, Ignas Kad šeimos galėtų pragy- 
Vijūnas, Vincas Laukaitis, vėriti, kad ir nedidelės, yra 
Juozas Navarauskas. būtina ir moterims dirbti.

Motinos Dienos 
Minėjimas

bus 4 d. gegužės su sekan
čia programa:

7 vai. motinų intencija šv 
mišios ir bendra Šv. Komuni
ja.

Po piet trečią vai. mokyk
los patalpose ruošiama moti 
noms pagerbti programa, ku
rią atliks seselių pranciškie- 
čių mokyklos lietuvių kalbos 
klasių mokiniai ir Bendruo
menės choras. Visos motinos 
kviečiamos dalyvauti jūsų pa 
gerbimui suruoštoj šventėj.

Patogumo dėlei išpažintį 
prašomos atlikti iš vakaro 
šeštadienį.

Motinos dieną sūnus ir dūk 
terys prisisega kravo gėlę — 
jei motina mirus -- baltą, 
o jei gyva — raudoną. Tokia 
pat gėlė prisegama ir moti
nai.

Mišių metu prie Komunijos 
motinos kartu eina su dukte
rimis ir sūnumis.

Šiais metais motinos diena 
supuola kartu su šv. Monikos, 
motinų globėjos švente.

— Balandžio mėn. 21 d. 
Tautos Fondo valdyba t arėsi 
Lietuvio Paso vajaus reikalu. 
Gyvename momentą, kuris ga 
li būti sprendžiamasis Lietu 
vos likimui. Todėl iš anksto 
visomis galimybėmis privalo
me ruoštis, kad istorinę Lie 
tuvai valandą, būtume pasi
ruošę įnešti savo dalį į Lietu
vos išlaisvinimo kovas.

— Liet. Kat. Bendruome
nės choro narių rėmėjų skai

čius didėja. Šiomis dienomis 
į choro narių rėmėjų eiles įs 
tojo: Viktoras Petravičius, 
Marijus Dantas, Bronius Stan
kevičius, Stasys Zacharka, 
Bronė Volkiene, Ona Adama 
vičienė.

—- L. K. Bendruomenės 
choras ruošia naują pasauli
nį ir religinį repertuarą. Nu 
matyta už kokių trijų mėne
sių pasiatyti Dubois kantatą 
«Septyni Krsitaus žodžiai-. 
Taip pat pradėjo ruošti nau 
jas šv. Pranciškaus, Witt, mi 
šias.

Naujiems choristams dabar 
gera proga įstoti choran, nes 
pradedama mokytis naujas re 
pertuaras.

— Šį sekmadienį vykstan
tieji į Bendruomenės choro 
rėmėjų pikniką mišiose daly
vauja 7 vai. Po mišių tiesiog 
autobusan ir piknikam

— Balandžio mėn. 18 d. Vi 
la Zelinęj mirė Adomas Rise 
vičius, 68 m. amžiaus, kilęs 
iš Kauno. Paliko du sūnus, 
dukterį, žmoną.

— Balandžio mėn. 18 d 
Mana stoties apylinkėse ras
tas numiręs Julius Marčins- 
kas. 40 m. amžiaus. Kilęs iš 
Merkinės.

— Balandžio mėn. 16 dieną 
Quinta dos Paineiras mirė 
Marija Bortkevičienė, 47 m. 
amžiaus, kilusi iš Šančių. Pali 
ko du sūnų.

■— Ona Citavičienė balan
džio mėn. 28 d. išvyksta ke-

liems mėnesiams Amerikon 
pasišvečiuoti pas savo sese
rį gyvenančią Brocktone 
Mass... ■ .

— Kųn. Al. Arminas. ’ Ve- 
nancijus Ališas, Piracaia kle 
bonas, po dešimties metų in
tensyvaus darbo, paėmė ilges 
nes atostogas. Dabar yra ap 
sistojęs netoli Itapecirica vie 
nuolyne, kur ir kapelionauja.

Atostogas panaudos kúrybi 
niam darbui, baigs tvarkyti 
naujai paruoštą spaudai poe 
zijos knygą «Cascata Crista 
liną» ir daugiau bendradar
biaus spaudoje.

«MŪSŲ LIETUVOS» 
PRENUMERATORIAI

Garbės prenumeratoriai

Juozas Bendžius Cr. 500,oo
Pranas Remeikis 500,oo
Leonas Sisla 425,oo
Stasys Šlikta 500,oo
Vladas Eidrigevičius 500,oo
Petras Žarkauskas 500,oo

Brolija ruošiasi greitu lai
ku atidaryti nariams klubą, — Kanadoje yra didelė be 
kur galės sasirinkti ir liuos darbe. Daug bedarbių išvy- 
laikį praleisti. Organizuoja 
mas ir šaškių turnyras.

Kanadoje yra didelė be

TEN GERA, KUR MŪSŲ 
NĖRA

— Iš Argentinos rašo, kad

ko į ūkius uždarbiauti, ypač 
viengungiai. Šeimoms kraus 
tytis iš vienos vietos kiton 
yra sunkiau.

— Kanados Pasaulio Ltetu 
vių Bendruomenė įstatė sąra
šus vykdomiesiems organams 
rinkti.

Dr. E. Draugelis
Vidaus ir nervų ligų specialistas, 

baigęs Maskvos Universitetą 1914 m,
MEDICINOS ANALIZU LABORATORIJA

daromi ligų analizai — kraujo, šlapumo, išmatų, skreplių, 
tulžies (figado), nustatymas ankstyvojo nėštumo, kraujo 

grupės, džiovos, sifilio, gonorėjos, etc.
R. Barão de Itapetininga, 139 - 2.0. Valandos: 9-12 15-18 

Telefonas — 34-0038
Residência: Indianopoíis Av. Iracema, 42
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S Registrado no C.R.C. sob o n.o 551 ==

| AVENIDA ZELINA, 749 — VILA ZELINA —- S. PAULO | 

g Aberturas de firmas
g Encerramentos de firmas
Š Transferencias de firmas
g Contrafòs na Junta Comercial
= Distratos na Junta Comercial
g Escritas Fiscais
= Escritas Comerciais
J HORÁRIO das 8
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Contratos de locação 
Cartas de Fiança 
Requerimentos 
Balanços 
Alvards diversos 
Seguros de Fogo e 
Seguros de acidentes 

às 19 horas.

Oficina de Modelos 
para fundição e 

Marcenaria’

PETRAS ŠIMONIS
BRAIŽYTOJAS - 

.MODELIST A S 
įvairiausi modeliai ma 

šinų lydinimui!
BALKONAI. VITRI
NOS IR KOMERCINIŲ 
ĮSTAIGŲ ĮRENGIMAI!

VISI KITI MEDŽIO 
DARBAI!

São Paulo, -Vila Zelina 
Rua Venda Nova, 46 

Recados Telef. 3-O71O

Prenumeratoriai rėmėjai

Kazys Matuzònis Cr. 300,oo 
Balys Rimkus 300,oo
Konstantas Uckus 300,oo 
Stasys Vansevičius 200,oo 
Česlovas Jakiūnas auka lOO.oo 
Eugenija Tarasovienė 100,oo 
Edvardas Pažėra 100,oo 
Eliziejus Draugelis 75,oo 
Kazys Aškinis 100,oo
Jonas Kasellūnas push?. 40,oo

— Iš Rio de Janeiro atei
nančią savaitę išvyksta Ame 
rikon nuolatiniam apsigyve
nimui Lastauskų šeima.

— Jau galutinai paaiškėjo, 
kad Kanadon yeltui niekas 
n e v e š. Norintieji i ten 
nuvykti turi išpildyti įstaty
mais numatytus formalumus 
ir apsimokęti kelionę.

— Inž. Volkas iš Australi
jos ruošiasi grįžti Brazilijon.

— Kazimieras ir Veronika 
Bacevičiai 3 d. gegužės švęs 
sidabrinį vedybinio gyvenimo 
jubiiėjų.

— Balandžio m. 22 d. Vila 
Zelinos bažnyčioje apsivedė 
Jonas Senuta su Elena Paukš 
tiene.

—. Šv. Juozapo Vyrų Broli- 
jon nariais praėjusią savaitę

PRANEŠAME SKAITYTOJAMS

kad šalia žibalo r e f i n a r i j o s 
Capuava-Maua «Jardim Maua», tik už Cr,$.. 
25,000,00, įmokant Cr.$245,oo be nuošimčių. Apy 

linkės vertė yra nepaprasta.

«Jardim Maua» jau turi 100 namų, kurie iški
lo diena po dienos ir tris sandėlius, bažnyčią ir 
t. t. Ieškok «Jardim Maua» rąštinės prieš Maua 
geležinkelio stotį, kur tarnautojai interesantus 
patarnaus kiekvieną dieną, šventadieniais ir tau 

i tinių švenčių dienomis. Priemiesčio traukiniai 
eina kas pusvalandis.

IMOBILIÁRIA ALUGADORA PAULISTA LTDA.

Rua São Bento 45 - sobreloja.

Nuvykę į Santos, Praia Jose Menino 
neužmiršk pasinaudoti šeimyniniu
Pensionu «Sete de Setembro»

:: Virtuvė pirmos rūšies. Užkandžiai duodami
j* bet kuriuo metu

Pensiono savininkas LILIAN KOTCHENKÕ

H RUA SANTA CATARINA, 22 - SANTOS JOSÉ MENINO „
H FONE 4-3570
u» .■ ■ / ::

VILA ALPINAAVENIDA DR. GIACAGLINI, 34-C

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