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BBJ LASÍVA
Musų viltys ir tikėjimas į 

Lietuvos išlaisvinimą nėra tuš 
čios. Kad ateis išsilaisvinimo 
valanda, kada bus sulaužyta 
geležinė uždanga ir atidaryti 
keliai i išlaisvintą tėvynę, į 
kurią galėsime grįžti kiek vi e 
nas, nuolatiniam apsigyveni
mui ar tik apsilankymui, yra 
ne tik mums miela svajonė, 
bet realus patikrinimas iš tų 
žmonių, kurie šiandien savo 
rankose laiko tarptautinės po 
litikos vairą. Tik prisiminki
me Amerikos prezidento Ei- 
senliowerio ir 'užsienio reika 
lams ministério Foster. Dulles 
kalbas bei užsienio politikos 
programą. Joje pavergtų kraš 
tų išlaisvinimas labai ryškiai 
pabrėžtas. Žodžius seka veiks 
iridi Europos ir Azijos fron
tuose. Pavergtosios tautos, kar 
tu ir Lietuva, laisvės kovų 
f ro n te talkini n kais tu ri didžiau 
sias pasaulio galybes.

Prieš keletą metų padėtis 
buvo visiškai skirtinga. Mėsų 
vargų ir nelaimių pasaulis 
neįstengė ar nenorėjo supras 
ti. Nenorėjo girdėti mūsų 
skundų nei per spau 
dą. Raudonojo carp propagan 
distamsbuvo aklai tikima. 
Šiandien reikalai visai kitaip 
stovi Tiesa, tas pereinamasis 
laikotarpis daug atsiėjo ir dar 
atseina ir turto ir gyvybių 
aįųkų (Korėjos fronte). Šian
dien Lietuvos reikalams yra 
atviri didžiosios pasaulio 
spaudos puslapiai, o «Ameri
kos Balsas» kasdien per kele 
ta stočių kalba į pavergtą 
Lietuvą skatindamas nepames 
ti vilties būti išlaisvintiems iš 

raudonosios 
Kremliaus vergijos

Vaizdo pilnumui dar prisi 
minkime įvairius tarptautinius 
sambūris, kaip Laisvosios Eu 
ropos Komitetą, Vid. Europos 
krikščionių demokratų sąjun 
gą, tokią pat liberalų sąjungą 
socialistų internacionalą, Tarp 
tautinis komitetas krikščioniš 
kai kultūrai ginti ir t.t.. Visos 
šitos jėgos yra išsirikiavusios 
laisvės kovų fronte. Iš to vi 
so matome, kad tarptautinė 
padėtis yra mums palanki ir 
dirba mūsų naudai. Todėl ir 
visos viltys,, kad Lietuva bus 
laisva nėra tuščia svajonė, 
bet turi realų pagrindą.

Tačiau mums palankią tarp 
tautine padėtime neprivalome 
pasitenkinti. Prisiminkime 
tuos dainos žodžius, kad ne
vertas laisvės, kurs negina

Reikalingas advokatas byloms vesti?

Nieko nelaukdamas kreipkis į 

Advokatą Decio Farias
Raštinė: R. Santa Teresa, 28, Q-to and. salas 604 ir 605. 

(kampas Praça da Se) Fone: 35-8240 ir 32-0064
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Šį sekmadienį, vasario mėn. 15 p. 14;30 vai. visi į Lietu
vos Nepriklausomybės minėjimą.

Programoj: Momentui prytaikytas krlbas pasakys prof. 
Antanas Stonis ir prof. Andrė Franco Montoro (portugališkai).

Meniriėj programos daly dalyvaus L. K*. Bendruomėnės 
choras, solistai — K. Ambrozevičius ir V. Laurinaitis.

Minėjimo vieta — Liceu Coração de Jesus (saležiečių) 
salė, alameda Nothmanu 275. Ten, kur praėjusiais metais bu
vo suruoštas Vasario 16-tos minėjimas.

LIETUVA.
jos, už ją nekovoja. Mūsų di 
džioji pareiga, iš vienos pu
sės. remti darbu ir lėšomis, 
pavyzdžiui per Tautos Fondą, 
jėgas kovojančias už Lietu 
vos išlaisvinimą, o antra — 
išlaikyti gyvą lietuvių kalbą 
bei tradicijas čia išeivijoje, 
ypač priaugančioje kartoje. 
Pririšti jaunąją kartą prie lie 
tuviškos . visuomenės kultūri 
nio gyvenimo, kad netaptų 
lietuviškojo medžio nudžiūvo 
šia šaka ir nenukristų nuo 
lietuvių tautos kamieno ir kad 
savo darbu, gabumais, talen 
tais nenueitų svetimiems die 
varas tarnauti — privalo būti 
mūsų pats didysis rūpestis. 
Lietuvių veikėjų bei organiza 
cijų vadovybių pareiga yra 
daugiau į tai „dėmesio atkreip 
ti. Ir į Vasario 16 tos minėji
mą lauktina, kad senimas kar 
tu atvyktų su jaunimu. Prieš 
kiek laiko lankęsi pas mus 
svečiai iš Amerikos pastebėjo, 
kad dar j mūsų parenginius 
atvyksta nemaža jaunimo, ko 
jau pasigendama kaikuriose 
Š. Amerikos lietuvių kolonijo 
se. Deja, paskutiniu metu 
tenka pastebėti, kad nemaža 
jaunimo jau pradeda eiti ki 
tais keliais. Apsidairykime kol 
laikas iš kur ateina pavojai 
ir Vasario 16-tos proga pada 
rykime praktiškas išvadas.

Pasaulyje •
— Prezidentas Eisenhower 

atmetė Juliaus ir Ethel Rosen 
bergų, nuteistų del išdavimo 
komunistams atominės bombos 
paslapčių pasigailėjimo prašy 
mą. Mirties «bausmė bus ivyk 
dinta 16 vasario.

MASKVA NUTRAUKĖ DIPLO 
MATINIUS SANTYKIUS SU

ŽYDŲ VALSTYBE.

Vasario m. 13 d. Rusijos 
užsienio reikalų ministeris ' 
Višinskis pranešė Izraelio mi 
nisteriui Maskvoje, kad Rusi
ja su Izraelio valstybe nutrau 
kia diplomatinius santykius- 
Pasiuntinybės personalas kaip 
galint greičiau privalo apleis 
ti Rusijos teritoriją. Maskva 
sako, kad Televive įvykdytas 
atentatas prieš rusų pasiunti
nybę buvęs palicijai iš anks
to žinomas.

Kaunas. Laisvės statula, Lietuvos Nepriklausomibės simbolis, 
V. D. Kultūros Muziejaus sodnelyje.

— Anglijos vyriauyhės del 
stiprios opozicijos ir kitu vi
daus ir užsienio politikos sun 
kūmų pranešė, kad neatsisa
ko Jaltos sutarties.

— Politiniuose Vašingtono 
sluoksniuose kalbama, kad 
prez. Eisenhoweris kolkas nė 
ra pasiryžęs vykdinti Kinijos 
pakraščių blokados, Bet vie
ton to pasiūlys Jungtinių Tau 
tų Organizacijai nutraukti bet 
kokius prekybinius santykius 
su komunistine Kinija.
Kai del blokados, jūrų laivy
no ministeris admirolas Fech 
teler pareiškė, kad Amerikos 
laivynas gali jį įvykdinti.

Chang Cai-Checo pasiunti

16 Vasario oficialaus priėmimo
LIETUVOS KONSULATE nebus.

Kolonijos nariams, norintiems pareikšti, 
Tautos Šventės proga, savo sveikinimus, 

Konsulatas bus atdaras nuo 11 ligi 13 vai.
A. POLIŠAITIS

Lietuvos Konsulas

niai išvyko Pietų Korejon tar 
tis karo reikalais.

LENKIJOS IR ČEKOSLOVA
KIJOS PASIUNTINYBĖS 
ŠPIONAŽO CENTRAI BRAZI

LIJOJE.

Brazilijos senatorius Hamil 
ton Nogueira savo pasikalbę 
jime su spaudos atstovais pa 
lietė Brazilijos santykius su 
Rusijos satelitinėmis valsty
bėmis, pabrėždamas, kad Len 
kijos ir Čekoslovakijos pasiun 
tinybės yra pavojingi špiona
žo židiniaį. Senatorius mano, 
kad vyriausybė privalėtų nu
traukti santykius su šiomis 

valstybėmis, ir pripažinti anų 
kraštų vyriausybes nepriklau 
sančias nuo Maskvos.

Brazilijoje
— Brazilijos vyriausybė už 

vatą perka Anglijos sprausmi 
nių lėktuvų. Jau galutinai yra 
susitarta, kad Brazilijos vyri 
ausybė už 15 milijonų tonela 
dų vatos iš Anglijos gaus 70 
sprausminių (a jacto) lėktuvų. 
Vieno lėktuvo kaina siekia 
virš purtrečio milijono kru- 
zeirų. Pirmieji lėktuvai bus 
įteikti dar šį mėnesį. Dešimts 
Brazilijos pilotų ir 20 mekani 
kų išvyko Anglijon susipažin 
ti su lėktuvais.

— Šiais metais Argentinoje 
laukiama labai gero kviečių 
derliaus.

— Žydų valstybės sostinėje, 
Telavive mieste buvo įvykdin 
tas atentatas prieš Rusijos pa 
siuntinybę. Buvo sužeisti trys 
asmenys. Tarp jų sovietų mi 
nisterio Pavlov Ivanovic Yers 
how žmona.

— Argentinos pasiuntinys 
Maskvoje Leopoldo Bravo bu 
vo priimtas Stalino. Pasikal
bėjimas truko. 45 minutes. Ši
am pasimatymui nepriduoda- 
ma didesnės politinės reikš
mės. Stalinas nori daugiau 
palankumo įsigyti Pietų Ame 
rikoje, ypač tuose kraštuose, 
kurie nepalankūs Š. Amerikai.

—- Penki Argentinos kariniu 
kai pabėgę iš kalėjimo atvy
kę Urugvajum paprašė prie
glaudos. Urugvajuje yra dau
giau, jau iš seniau pabėgusių 
kariškių ir politikų, kurie pa 
teko į prez. Perono nemalonę.

— Gen. Van Fleet aštuntos 
armijos vadas Korėjos fronte, 
perduodamas pareigas gene- 
rdlui Taylor, pareiškė, kad 
Korėjoje 1951 m. komunistai 
jau praktiškai buvo sumušti. 
Tai matydama Maskva per 
Maliką pasiūlė derybas. Priė
mimas Maliko pasiūlymų buvo 
didelė klaida.

ROSENBERGAI MIRS ELEK
TROS KĖDĖJ!

Po ypatingai rimtų studijų, 
USA prezidentas Eisenhowe 
ris, atmetė Rosenbergų malo 
nės prašymą ir to pačių dar 
kartą nuteisė juos mirti elek 
tros kėdėj. Bausmė bus įvyk
dyta Sing-Sing kalėjime prieš 
16 vasario. Liks du vaikai: 
berniukas 10 metų ir mergai 
tė 7 metų.

Valstybės Departamentas 
praneša: «Negalime nusileisti 
komunistų šantažui ir nekrei 
psime jokio dėmesio į komu 
nistinę propagandą užsienyje».

Pentagonas gi pabrėžia: «Tu 
rime bet kokia kaina saugoti 
mūsų atomines paslaptis. Ir 
tai bus geras pavyzdys vi
siems!»

j Lietuvos naçamdinè
|M.Mažvydo biblioteka
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VAJAKIIO JTIEJIlCLlirTCJI
Štai jau 35 kartą ateina Va 

sario 16-oji - Lietuvių Tautos 
šventė - Laisvės ir Nepriklau 
somybės šventė. Brangi tai 
diena mums visiems, ar tai 
likusiems kenčiančioje Tėvy
nėje, ar išsklaidytiems viso 
pasaulio kraštuose.

Su džiaugsmu ir gražiomis 
iškilmėmis mes švęsdavome 
ją laisvėje paminėdami tuos, 
kurie daugiausia pasidarbavo 
Lietuvos laisvei atgauti, lygiai 
kaip ir tuos didvyrius, kurie 
savo kraują ir gyvybę jai iš
kovoti paaukojo.

Kiekvienoje Lietuvos šven
tovėje pej iškilmingas pamal 
das tą dieną mes dėkodavo
me Aukščiausiajam už tą Lais 
vės malonę fr prašėme palai 
mos ateičiai: «Salvam fae rem 
publicam nostram Domine!»
Ir padėkos Tedeum himnas 
skambėjo lyg laidas, kad Die 
vas mus nepaliks be globos. 
Kiekvienas lietuvis katalikas 
bent širdies gilumoje reiškė 
savo viltį: «Tavyje, Viešpatie, 
turėjau vilties; tenebūsiu su 
gėdintas per amžius».

Švęsti tą dieną mes švęsi 
me ir šiemet, kad ir liūdėda 
mi. Vos dvidešimtį metų pasi 
džiaugė laisvės ir nepriklauso 
mybės palaima, mes vėl pate 
kome į pasaulio maišaties ver 
petą. Gražiai suklestėjusi mū 
sų Tėvynė dabar karo audros 
sunaikinta.Tarptautinės teisės 
garantijos ir sutartys, kaip be 
reikšmiai popieros lakštai, im 
perialistinių kaimynų liko pa 
niekintos ir sutremptos. Lietu 
vą vėl užplūdo agresyvaus, 
bedieviško’komunizmo hordos, 
nešdamos visiems ašaras, 
skurdą, persekiojimus ir kru 
viniausią terorą.

Rinktiniai Lietuvos sūnus 
ir dukterys, kaip beteisiai bau 
džiauninkai ar vergai, tūks
tančiais ir šimtais tūkstančių, 
nežmoniškiausiu būdu išplėšti 
iš gimtosios žemės ir ištrem
ti į begalines Sibiro ar kitų 
Sovietų valstybės pakraščių 
platybes, ar žuvo kelyje nuo 
bado ir troškulio.

Lygiai skaudus likimas išti 
ko ir likusius Lietuvoje. Žmo 
gui įgimtą nuosavybės teisę 
brutališkai paniekinus, lietu
viai neteko teisės į savo že 

mę, laisvę ir nuosavybę. Karo 
ugnies taip baisiai nuteriotą 
Lietuvą dar labiau sunaikino 
priverstinis akių nusavinimas 
ir valstybinių bei bendrų ūkių 
(sovchozų ir kolchozų) steigi 
mas. Badas ir skurdas lanko 
Lietuvos žemę.

Begėdiškiausias melas, ap 
gaulė, prievarta ir policinis 
režimas sukaustė listuvių dva 
šią. Lietuva įjungta į europie 
čių nepakenčiamą Rusijos sis 
temą, Lietuvos inteligentija, 
dvasiškiai ir vadovaujantys 
asmenys, kurie nesuskubo pa 
bėgti į saugesnius Vakarus, 
tuoj pateko visi į kalėjimus 
kančioms ir tortúroms. Kultu 
rinės organizacijos ir įstaigos 
sunaikintos, spauda, moky
klos, seminarijos, vienuolynai

Petronėlė Orintaitė

Lietuva
Tu — maža, o, skaisti ir trapi, 
Kaip žibuoklė melsva, 
Kaip gėlelė žaliam paupy — 
Mums iš tolo švieti ir kvepi, 
Mūsų žemė, šventa Lietuva!

Kad jau širdys parklupo tremty — 
Ir naktis viltyje...
Ak, erškėčiuose tyliai kenti — 
Tavo laimė — vergystė karti, 
Mūs žemelė ir mūs Baltija!

Daug dienų, valandų nusruvens — 
Amžinybės gili sietuva...
Nors nelieka akmens ant akmens, • 
Mūsų žemė dar amžius gyvens, 
Kaip gėlė vėl žaliuos Lietuva!

Mes pareisim prabočių keliais 
Iš dalios skurdinos...
Ir žibuoklė vėl žiedą paskleis. 
O palangės pakvips žolynais, 
Kai balandis baltai suplasnos...

O kaip kantriai šiandieną kenti 
Tu - maža, vargana...
Išbūdėk ir — tikėk nevilty: 
Atpirkimo diena jau arti...
—- Lietuva — mūs daina amžina!

MŪSŲ LIETUVA

uždaryti ir visur įvesta mate 
rialistinio komunizmo doktri
na. Lietuvių kalba nors oficia 
liai ir palikta, bet tik parodi 
jai ir propagandai.

Dar skaudesnis smūgis išti 
ko giliai tikinčių lietuvių šir
dis. Jų brangiausias turtas, 
katalikų tikėjimas, paskelbta 
tautos priešu ir rafinuočiau 
siomis priemonėmis puolamas, 
persekiojamas ir varžomas. 
Religijos mokj-mas paskelbta 
nusikaltimu ir jų dvasios va 
dai beteisiais piliečiais. Vys
kupai apkaltinti, suimti ar nu 
kankinti kalėjimuose. Lietu
vių šventovės, kurios nesunai 
kinta, apdėta didžiausiais mo 
kesčiais, jų lankymas suvar 
žyta ir apsunkinta taip, kaip 
nebuvo daroma net senais,
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barbarh laikais, Ir visa tai 
veidmainiškiausiai vadinama 
«tikėjimo laisve».

Senesnieji, dar prisimeną 
tokius baisius senojo carų re 
žimo laikus, negali matyti, ko 
kią baisią «pažangą» padarė 
žmonija. Persekiojo mus ir 
kankino senieji rusai, skelbda 
mi kovą lietuvių raštui bei ti 
kėjimui, kaip teisingai sako 
dainius: «Anei rašto, anei dru 
ko mums turėt neduoda. Te 
gul, sako, bus Lietuva ir tam 
si ir juoda», bet tokio bėgė 
diško cinizmo, tokio brutalu 
mo istorija save eigoje nieką 
da nepažino.

Mieli Broliai ir Seserys, mū 
sų tėvai ir seneliai bei prose 
neliai toje daugiau kaip šimto 
metų kovoje nenusiminė ir ne 
pabūgo kančių ir vargo silpni, 
bemoksliai, bėteisiai. Jie drą 
šiai žvelgė į ateitį ir tikėjo: 
«Kad tu, gude, nesulauktum, 
ne taip, kaip tu nori, bus kaip 
Dievas duos! “Mūsų tėvų ir se 
nelių vienintelis ir galingiau
sias ginklas toje kovoje buvo 
tikėjimas ir ištikimybė savo 
šventajam tikėjimui ir katali 
kų Eklezijai. Jų krikščioniš
kos dorybės, teisingumas, pa 
siaukojimas, ištikimybė, drą 
sa ir meilė buvo tie šaltiniai 
iš kurių jie ėmėsi sau jėgų 
toje nelygioje kovoje. Ir jie 
iškovojo Lietuvai laisvę ir ne 
priklausomybę.

(Pabaiga 3 pusi.)

Karolė Pažėraitė 
v

Gedimino Žodis
Pirma geležis sutirps į vašką 
ir vanduo pavirs uola, negu 

[mes 
ištartą žodį atšauksime.

D. L. K. Gediminas

Kikilienė, priėjusi užtvertos 
mūrine siena D. P. stovyklos 
vartus, turėjo palaukti, kol 
praeis iš lauko darbų grįžtą 
kaliniai. Praėjo vyrų, pilkai 
apsirengusių, būrys. Atsekė 
ir moterys tokiais pat drabu
žiais, tokiom pat juodom rai
dėm ant pečių.

Kai ji savo nuvargusiomis 
akimis palydėjo paskutinius 
kalinius su kalėjimo sargais, 
peržengė vartelių slenkstį ir 
pakalbino sargybinį:

— Tai ką, Jonaiti, visokį 
vokišką brudą turi praleisti, 
ne tik tautiečius?

— Taigi, mamyte, ko susi
laukiau. Ramiai ariau pašešu 
py savo brangią žemelę ir nė 
dūmote nedūmojau, kad teks 
kalėjime gyventi, prie jo sar
gyba eiti.

— Matai, vaikeli, mus, trem 
tinius, pasaulio galiūnai laiko 
karo kaltininkais. Todėl mus 
visus suvarė į šį kalėjimą.

— Juokas juokais... Bet ne 
galiu užmiršti šių metų 16 Va 
sario dienos. Taigi... gimnazi 
jos bokštelyje plevėsuoja mū
sų tautiška vėliava, rikiuojasi 
mokyklos, organizacijos su 
vėliavom, šiaip žmonės... Iš
kilminga nuotaika. Bet ir skau 
du, kad mūsų brangią žeme
lę trypia burliokai. O čia, iš 
to pat kiemo išlenda pilkieji 
kriminalistai vokiečiai ir ty
čiojasi iš mūsų.
—-Kągi padarysi, tokia Dievo 
valia. Gal gi už mūsų nuodė
mes turime kentėti, - atsiduso 
moteris.

— Na, likit sveiki. Einu sa
vo Dalios pasižiūrėti, ką vei
kia.

— Jūsų dukrelė - mūsų sto 
vykios pasididžiavimas. Ji tu 
ri Dievo dovaną, - tarė vaiki 
nas. — Palaukit, mamyte, aš 
jai turiu kramtomosios gumos. 
Iškaulijau iš amerikonų. •

Jonaitis pasišaukė netoliese 
stovintį vyruką ir paprašė jo 
jam patarnauti.

— Tai džiaugsis Dalytė, — 
nudžiugo motina, priimdama 
iš vaikino dėžutę.

Kai moteris atidarė savo 

vargingo kambariuko duris, 
rado dukterį iš tamsios masės 
belipdančią vaiko galvą. Tik 
po pakartotino motinos ragini 
mo ji srėbtelėjo kiek sriubos. 
Paskui vėl jaunutė skulptorė 
dirbo ligi vėlaus vakaro. Kol, 
lipdomo vaiko veidas įgavo 
tinkamą išraišką. Bet ji dar 
nėjo‘gulti. Josios siela, kaip 
audros pažadinta jūra, nenore 
jo nurimti. Motina ją ragino 
eiti poilsio, bet ją buvo sunku 
atitraukti nuo kampinės dė
žes. Parėjo ir tėvas iš kaimo, 
iš kur parsinešė mainais už 
persiaurą, gautą iš IRO, švar 
ką, kiek produktų.

— Kokia tau nauda iš to, 
vaikuti? — barė jis dukterį. 
— Dirbsi, vargsi, ir niekas 
tau ačiū nepasakys O kai 
reiks stoti komisijon, tai ne
praleis tavęs dėl nesveikatos. 
Ir dėl tavęs turėsime likti V o 
kietijoje.

Mergaitė pasižiūrėjo į tėvą 
liūdnomis akimis ir sušnibždė 
jo:

— Argi mes tik sau tegyve 
nam, tėveli? Kiekvienas iš 
mūsų turi bent kiek prisidėti 
prie tos didžios kovos už Lie 
tuvos laisvę — Vieni ginklu, 
kiti pinigu, kas raštu ar kito 
kia kūryba, o aš savo figure 
lėmis... Bet aš jau einu gulti. 
Neburbėkit, mieliausieji. Dėl 
komisijos nesirūpinkit. Nejau 

amerikonai bus tokie žiaurūs 
ir paliks nesveikus dipukus 
Vokietijoj? Nemanau.

Ji dar kartą apžvelgė savo 
kūrinius. Štai knygnešis pil 
kais drabužiais, su paslaptin
ga rūsčia išraiška veide, lyg 
pavojus čiapac jį tykotų. O 
čia Vargo Mokykla. Toliau 
ūkininkas ilsisi, rūkydamas 
pypkę. Šalia jo grėbėjėlė ir 
šienpiovėlis. Už ju šokanti 
porele tautiškais drabužiais, 
o toliau piemenukas su birby 
ne.

Dalia nepatenkinta. Ji nore 
tų dar ką nepaprasta sukurti. 
Su neramia širdimi ji gula 
kieton viršutinėn lovon. Apa 
tinėje jau miega motina. Gre 
timojoje vartosi tėvas.

Užgesinusi šviesą, ji dar 
■žvilgterėjo per grotuotą lan
gutį laukan. Taip ilgesingai 
tos žvaigždės mirksi, - susis 
vajoje mergaitė. Persižegnojo 
ir palindo po šiurkščia antklo 
de.

* * *
Dalia keliauja tamsiomis 

Vilniaus gatvėmis. Priėjusi ka 
tedrą, stabtelėjo Pro adaras 
duris spinksėjo amžinoji Ugne 
lė. Mergaitė tyliais žingsniais 
iė jo vidun. Pustamsė bažnyčia 
buvo sklidina žmonių. Gedu
lingais drabužiais apsirengę, 
jie slinko nuo karsto prie 

karsto, kuriais buvo apstatyti 
pasieniai.

Priešais altorių, prie marmu 
ro pilioriaus, glaudėsi didin
gas sarkofagas. Ant antvožo 
gulėjo iš akmens nukalta sta 
tūla ritieriaus apranga.

— Čia ilsisi Didysis Lietu
vos Kunigaikštis Gediminas, 
— sušnibždėjo Daliai nepažįs 
tama vienuolė.

Mergaitė atsiklaupė prie 
sarkofago ir pradėjo melstis. 
Tačiau jos maldą trukdė atė 
jusi galvon mintis, kad Gedi
minas nepatogiai guli. Gali 
nuvargti. Jo galva pakreipta 
į šoną neatsirėmus pogalvės. 
Ūmai Daliai blykstelėjo drąsi 
mintis:

— Didysis Lietuvos Kuni' 
gaikšti Gediminai, pabusk, at 
gręžk į mane savo veidą. Pa 
busk!

Šiuos žodžius ji ištarė tik 
lūpomis, be garso. Lyg jos 
siela norėjo prabilti į miru
sio Lietuvos valdovo sielą.

Akmeninė sarkofago statu
la, atsirėmusi į grabo antvo
žą, nepatogioj padėty sustin
gusi, nepajudėjo. Mergaitės 
akyse pesirodė ašaros.

— Buvusiost galingos Lietu 
vos Kūrėjau, pabusk! Tu taip 
mylėjai savo kraštą, kėlei jo 
garbę, rūpinaisi jo gerove. Tu 
ne tik buvai drąsus, bet ir jau
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Ar šiandie mums, švenčiant 
Laisvės šventę, dera nusiminti 
ir nustoti vilties? Ar bedievis 
kasis komunizmas jau toks 
visagalis? Ar Dievo gailestin 
gumas ir malonė nebėra mums 
laidas ir pažadas naujos atei 
ties? Ar mes nebeturime ly 
giai to paties ginklo, kaip ir 
mūsų tėvai?

Kas manytų neigiamai ir 
nustotų pasitikėjimo Dievo 
galybe ir malone, tas yra ne 
vertas tos laisvės,kuriai skam 
bėjo Laisvės varpas. Nevertas 
tos laisvės tas, kurs išsižada 
savo tikėjimo ir nuklysta į 
šunkelius sekdamas įvairiau
sias klaidas, kurs ardo ben
dro darbo vienybę ir savo as 
meniškus reikalus stato aukš 
čiau už viską.

Brangus Broliai ir Seserys 
Lietuviai! Vasario 16 ji šian
die mums primena musų pa
reigas ir musų uždavinius. 
Nenusiminkime ir nęnuhūski- 
me! Juk ir Šiandieną

«Dievas mums tvirtovė ir 
[stiprybė' 

Jis pasirodė ištikimas mūsų 
[padėjėjas varguose!

Todėl mes nesibijome, kad 
[ir žemė drebėtų 

ir kalnai griūtų į jūros vidų 
[rį>> (Ps 45,2 3) 

Susibiukime glaudžion tikė 
jimo vienybėn, pamirškime 
visas partines nesantaikas, au 
kokime savo jėgas ir išteklius 
tai garbingai kovai už Tėvy 
nę, už tėvų ir artimųjų ir už 
savo laisvę ir nepriklausomy 
bę, o visagalis Dievas nea
pleis mūsų ir dabarties var 
guose. Juk Jis mato visas tas 
kančias mūsų Tėvynėje, Jis 
girdi visas aimanas kąlėjimuo 
se ir prievartos darbų lage
riuose kenčiančių lietuvių, Jis 
kenčia su kenčiančiąT/įetuva. 
Jis mato taip pat ir tremtinių 
vargus skurdą ir visas jų pas 
tangas išlaikyti savo meilę 
Tėvynei ir Tikėjimui. Jis lai 
mina visus gerus sumanymus 
ir džiaugiasi ištikimybe; Jis 
tat išklausys gal ir greitai 
mūsų karštų maldų: «Nea
pleisk, Aukščiausias, mūsų ir 
brangios Tėvynės. 
Maloningas ir galingas per vi 

sas gadynes!»
Austrijos Tirolis, 
Zams, 1953.-I.-20.

Juozapas Skvireckas, 
Kauno Arkivysk. Metropolitas

— Šiandien Wehuerio stovy 
kla yra pati didžiausia Vokie 
tijoje. Joje yra per 400 mūsų 
tautiečių. Visi gyvena vaka 
ruošė. Nors barakai gražiai 
raudonai dažyti, bet viduje 
daug kur apirę, sukiužę. Žmo 
nės taip gyvena jau metų me 
tai, tegaudami iš vokiečių ne 
didutę pašalpą, iš kurios tega 
Įima vos išmisti. Darbų jokių 
nėra. Be to. kas baisiausia - 
tai. kad iš tų 400 jau 71 ser 
ga tbc. Nėra tinkamos nė kli 
matinės sąlygos. Tačiau, ne
paisant visų nepalankių aplin 
kybių, sugyvenama darniai, 
gražiai. Tenka tik stebėtis jų 
kantrumu ir optimizmu - žmo 
nės tikisi grįšią į Lietuvą ir 
laukia dar čia, Vokietijoje, 
pagerėsiant sunkias gyvenimo 
sąlygas.

Lietuvių reikalus tvarko ko 
mitetas. kurio oriešakyje sto 
vi p. Gečas. Prie lietuviu su 
organizavimo yra daug prisi
dėjęs V. Narbutas. Labai gerą 
įspūdį daro vargo mokykla, 
vedama mokyt. Atienės. Kraš 
to Valdybos pastangomis mo 
kyklėlė kasdien gauna pieno 
ir bandelių. Dvasiniais tikin 
čiųjų reikalais gražiai bendra 
darbiaudami rūpinasi kat. kun. 
S. Kaunas ir evang. kun. Ke 
leris.

Bernardas Brazdžionis

T r i m i t a s
Juodą vakarą, tamsų — girdžiu: 
Kažkur gaudžia pabudęs trimitas... 
Kaip daina tarp sidabro žvaigždžių; 
Kyla skambantis rytdienos rytas!

Ir pabunda pavargus širdis, 
ir širdis, kaip pavasario žemė, 
Pro kapus, pro nelaisvės grandis 
Saujom aukso saulėtekį semia.

Ir matau — milijonai minių 
Nuo pečių meta rūsčiąją naktį, 
Ir vergų, tremtinių, kalinių 
Širdys ima gyvenimu plakti.

Juodą vakarą, tamsų - girdžiu — 
Gaudžia laisvės ir saulės trimitas...
Kaip daina tarp sidabro žvaigždžių, 
Bunda Lietuvai rytdienos rytas!

MŪSŲ LIETUVA 1953 m. vasario 14 d.

Lietuvos Nepriklausomybės minėjimas Karo Muziejaus sodnelyje, .Kaune.

JAU L.U KAS ATNAUJIN
TI 1953 METAMS «Mūsų Lie
tuvos» prenumeratą. Laikraš
čio likimas yra skaitytojų 
rankose.

Dr. Jonas Basanavičius
Vasario mėn. 16 d. sueina 

27 m nuo Lietuvos Patriarko 
Dr. J. Basanavičius mirties 
Supažindinti su Basanavičiaus 
gyvenimu ir darbais, patiekia 
me «M. L.» skaitytojams Dr. 
EI. Draugelio paskaitą skaity 
tą Basanavičiaus 25 metų mir
ties sukaktuvėms paminėti. 
Red.

PRIEŠ 100 METŲ:

Šiandien mes minime Dr. 
J. Basanavičiaus 25 metų mir 
ties sukaktuves.

Kad ryškiau pažinti jo as 
meni ir tiksliau įvertinti jo nu 
veiktus darbus, privalome 
bent trumpai pažvelgti į jo 
gyvenamų mėtų sąlygas bei 
aplinkybes.

Trumpai tariant jos buvo 
baisios, niūrios, pasakytume 
— beviltiškos. Jos mažai kuo 
skyrėsi nuo šių dienų mūsų 
tėvynės tragiškos būklės: tie 
patys maskoliai buvo tėvynę 
pavergę, kaip ir dabar; ir 
anuomet buvo taikomos pana 
šios carų žandarų ir puslanki 
nių kazokų priemonės, kad 
mūsų tautą sunaikinti: už 
drausta spauda, mokyklos; vie 
ton mūsų kalbos brukama 

maskolių, vieton mūsų žodžių 
«graždanka». Net už malda 
knygę gręsė kalėjimas ir iš
trėmimas į Sibiro dykumas. 
Bažnyčios buvo uždarinėja
mos, verčiamos cerkvėmis. 
To meto neskaitlingi mūsų 
inteligentai buvo dvasiškiai, 
be mažų išimčių sulenkėję ir 
bičiuliavo su lenkais dvarinin 
kais. Vienas kita* svietiškis 
inteligentas, negalėdamas čia 
pat iėvyneje įsikurti, vyko į 
Rusiją, kur ištirpdavo slavų 
jūroje, pasisavindamas netik 
rusų kalbą, jų papročius ir 
sukurdamas rusų (mišrią) šei 
mą. Kitas net provoslavų tikę 
jimą priimdavo, žinoma del 
medžiaginių išskaičiavimų.

štai kokioje baisioje klaiku 
moję buvo marinama mūsų 
tauta. Jai jau kito vardo kai 
mynai nerado, kaip — cha 
mai, stabmeldžiai - pagonys 
ir tt.

Tačiau gerieji kaimynai 
apsiriko: tautos gajumo poten 
čialas buvo didelis: jug tai 
buvo Šventoji Lietuva, kur 
žmonės galvas guldė už tikė 
jimą, neišsižadėjo savo kal
bos bei nuostabių dainų, kur

(Tąsa 4 pusi.)

rus. Net sapnais tikėjai, ieš 
kodamas juose atsako, kaip 
aš. Savo sapną apie staugiau 
tį Panery geležinį vilką pa
vertei tikrove: įkūrei gražiau 
šią ir galingiausią Lietuvos 
miestą — Vilnių, kurį išgarsi 
nai po visą pasaulį. Pabusk, 
valdove! Tavo pabudimas man 
reikš, kad Lietuva dar nėra 
mirusi.

Sulig šiais jos žodžiais Ge
dimino statula pajudėjo. Jo 
griežtų bruožų veidas iš lėto 
pradėjo krypti Dalios link. 
Mergaitei net kvapą užėmė. 
Štai, šis iš akmens nukaltas 
veidas minkštėja, įgauna gy
vo žmogaus išraišką. Blakstie 
nai pajudėjo, ir valdovo pil
kos akys žvelgia rimtai į mer 
gaitę.'

— Vaje! — atsiduso Dalia, 
— Lietuva dar gyva... Bet pa 
sakyk man, valdove, ar ji bus 
laisva?

Gedimino lūpos sukrutėjo 
ir teištarė vieną žodį:

— Bus.
Tačiau mergaitė tebeklūpo 

jo prie kunigaikščio sarkofa
go. Jos širdis tebebuvo nėra 
mi.

— Bet kada, pasakyk, val
dove?

Gedimino veidas pasidarė 
rūstus. Ir jis griežtu balsu 
sušuko:

— Kažin kada dar ji bus 

laisva, o tu iš anksto rūpinies.
— Dieve, nejau aš tos lai

mingos dienos nesulauksiu? 
— sudejavo Dalia.

ir vėl ji maldaujančiai žiūri 
į rūstų kunigaikščio veidą. 
Neiškenčia ir vėl prabyla be 
garse kalba:

— Nerūstauk ant manęs, 
valdove. Nepyk, kad tave pri 
žadinau. Tu taip nepatogiai gu 
Įėjai. Būtum nugulėjęs spran
dą, jei bučiau aš tavęs nepri 
kėlusi. Nejau tau neberūpi 
Lietuva, nejau tau neberūpi 
tavo palikuonių likimas? Ne
jau tavęs nejaudina kovojan
tieji, žūstantieji miškuose Lie 
tu vos sūnūs? Argi tavęs ne
graudina kalėjimuose, toli
mam Sibire kankinamų tavo 
ainių dejavimas? Argi tu bū
tum toks beširdis? Pasakyk 
man tik vieną ir paskutinį 
žodį: kada mūsų kraštas bus 
laisvas? Tik tą vieną, vienin
telį žodelį, Valdove.

Gediminas žvilgterėjo į mer 
gaitę šypsodamasis.

— Po 6 metų, — teištarė, 
pasiraivė, patogiai atsigulė ir 
užmigo.

Mergaitės širdis šokinėjo iš 
džiaugsmo. Ji pasimeldė už 
kunigaikščio sielą. Pakilusi, 
dar kartą žvilgterėjo į statu
lą. Gedimino suakmenėjęs vei 
das ramiai šypsojos.

* * *

— Mamyte, - žadino motiną 
pabudusi Dalia.

— Kas atsitiko? — sušuko 
abu tėvai, pašokę iš lovų. — 
Ar atvažiavo kratos daryti?
— susirūpino jie. prisiminę 
turį kambary vokiško sviesto 
ir šviežios mėsos.

Mergaitė sumišo.
— Jūs nesijuokit iš manęs. 

Bet aš jum pasakysiu naujie 
ną 1955 metais Lietuva bus 
laisva.

— Kas tau tą naujieną pa
sakė? Bene žiurkė pašnibž
dėjo? — nepiktai tyčiojosi tė 
vas, besirengdamas.

— Ne žiurkė, tėveli, man 
tai pasakė. Aš tą žodį išga
vau iš paties Didžiojo Lietu
vos Kunigaikščio Gedimino.

Ir ji nupasakojo tėvams sa 
vo sapną.

Tėvas išklausęs, tarė rimtu 
balsu:

— Gražus tavo sapnas. Bet 
sapnas, kaip dūmas. Netikėk 
juo, mergaite. Daug buvo pri 
pranašauta, o Lietuvoj, kaip 
buvo, taip ir paliko vergija.

— O betgi gera turėti vil
tį, - susimąstė motina. — Ką 
gali žinoti, gal tas Dalytės 
sapnas Dievo paženklintas?

— Na, jau žinoma, žinoma,
— juokėsi tėvas nepiktai.

O jaunoji menininkė su už
sidegimu sėdos prie stalo. Po 
kelių dienų ant kampinės dė

žes pasirodė naujas kūrinys: 
besikeliantis iš karsto D. L. 
Kunigaikštis Gediminas.

* * *
Lietuvių stovyklos suruoštą 

parodą lankė ne tik dipukai. 
Ją taip pat pagerbė miesto 
komendantas amerikonas su 
tik atskridusią iš New Yorko 
žmona. Svečių tarpe dar bu
vo matyti keletas Amerikos 
karių ir aukštų vokiečių pa
reigūnų.

Svetimtaučiai stebėjosi lie
tuvių sumanumu, gabumu. Vo 
kiečiai kraipė galvas, žiūrė
dami į lietuvio pavyzdingos 
sodybos modelį. Moterys gė
rėjosi margais audiniais, smal 
šiai apžiūrinėjo stakles, rate
lį, stovykloj pasiūtus batus. 
O senukas profesorius sustojo 
prie keisto paveikslo. Sudžiū 
vęs ąžuolo lapas ir grumstas 
žemės po stiklu...

— Tai Lietuvos ąžuolo la
pas ir mūsų šventos žemės 
žiupsnelis, — paaiškino senu 
kui vokiečiui tautiškais drabu 
žiais apsirengusi lietuvaitė.

— Kokia pavydėtina tėvy
nės meilė glūdi tuose žmonė 
se, — sumurmėjo profesorius.

Amerikonai atkreipė dėme
sį į sukonstruotus stovykloje 
radio aparatus; įrankius. O 
komendanto žmona sušuko:

— Kokios įdomios lėlės!

— Aleiskit, Mrs., bet tai nė 
ra lėlės, — mandagiai paaiš
kino jai anglų kalba jaunas 
inžinierius. — Kiekviena figų 
relė turi veido ir judesio iš
raišką. Jos visos gyvena, pa
rodo tam tikrą momentą iš 
lietusių gyvenimo. Be to, gal 
poniai bus įdomu sužinoti, kad 
jos padarytos iš amerikoniš
kos kramtomosios gumos.

Ir jis nustebusiai komendan 
tienei ir kitiems svečiams pa 
aiškino, kaip tos figūrėlės da 
romos. Ta proga jis pasiūlė 
aukštai viešniai pasirinkti ko 
kią stovylėlę atminimui. Ji 
labai nudžiugo, ir pasirinko 
šokančią porą, tautiškais dra 
bužiais aprengtą.

— Ją nusivešiu Amerikon 
ir parodysiu savo draugams. 
Tai bus gardaus juoko! Pama 
nykit, iš kramtomosios gu
mos!..

— Ne tik prajuokins, — pa 
taisė žmoną / komendantas, - 
bet ir primins visiems jūsų 
garbingo krašto neteisėtą pa 
grobimą.

Kitiems amerikonams taip 
pat buvo pasiūlyta figūrėlės 
atminimui.

Dalia, iš tolo sekdama, pas 
tebėjo, kad jos širdies vaikai 
išgrobstyti. Kada visi išsiskirs 
tė, ji prisiartino prie staliuko 
su figūrėlėmis ir pamatė savo 
paskutinį kūrinį be dovanos
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didvyrės motinos prie ratelio 
mokė savo vaikučius lietuviš 
ko rašto, knygnešiai per sie
ną nešė kontrabandą — lietu 
višką spaudą (niekur negirdė 
ta kitur pasaulyje), visa tai 
lyg žarijėlės rusenančios pe 
lenuose, turėjo pagaliau kada 
nors suliepsnoti, įsikurti di
desne ugnimi: turėjo tokioje 
tautoje iškilti pasiryžėliai, ko 
votojai, šviesūs idealistai, pra 
našai bei vadai.

Taip prieš 100 metų Sūda- 
vijoje, Ožkabalių km., 1851 
m. lapkričio m. 22 d. gimė 
Jonukas kuris vėliau tapo vie 
nu ryškiausių tautos vadų — 
patriarku, jo tad mirties su
kaktį šiandien mes čia ir mi 
nime.

VADU REIKŠMĖ

Mes savo gyvenime jau ma 
témé nemaža asmenų, kurie 
iuo ar kitu būdu priverčia 
juos garbinti vadais, priver 
čia ant visų stulpų ir tvorų 
kabinti jų atvaizdus, kurie 
lyg pamišimo ekstazėje kar
tais sušunka: vienas Dievas 
danguje, o jis — vadas žemė 
je. O paneigus ir Dievą, to 
ks vadas lieka vienas visatos 
beribėje. Turiu čia mintyje 
rusų carus, Hitlerį ir dar kai 
ką io šių dienų.

Bet aš norių kalbėti visai 
apie kitokius vadus, apie va
dus kurie nesisiúlo nesiperša 
tokiais, kurie del savo darbų 
pranašumo, del pasiaukojimo 
saviesiems, del savo idealiz
mo savųjų būna iškeliami, 
išaukštinami vadais.

Jeigu musų valstybės kūri 
mosi bei klestėjimo amžiuje 
tokiais vadais laikomi kara
lius Mindaugas, Did. Kunigai 
kštis Vytautas arba Kęstutis, 
tat netekus politinės nepri
klausomybės vadai turėjo atsi 
rasti kitoje dirvoje, turėjo 
jie išsikristalizuoti iš kitokių 
elementų. Ir jie atsirado. Atsi
rado iš mūsų lietuviškos tau 
tiškos kultūros elementų, iš 
tautos genijaus kanklėmis 
skambinančio, musų dainas 
dainuojančio, raudas raudan
čio. Savo minties pavaizdavi 
mui, aš noriu priminti gerbia 
miems nesenai meno parodo 
je São Pauly matytą didelį, 
begalo reikšmingą mūsų me 
nininkès Stančikaitės — Abrai 
tienės teptuko kūrinį. Jis lig 
šiol mano vaizduotėje ryškiai 
įsispaudęs: po plačiu, galingu 
ąžuolu sėdi tipiškas Lietuvos 
kanklininkas pilnas jėgos i" 
dvasios pakilimo. Paiešais jį 
stovi mažiukas berniukas. 
Kanklininko sužavėtas prade 
da kurti melodijas, pūsdamas 
švilpyniukę, kad ir iš karklo 
žievės nusuktą. Juo ir jo mu 
zika gėrisi šalia stovinti ma 
ža lietuvaitė Gražesnio atvaiz 
davimo mūsų garbingos praei 
ties ir nusakymo ateities aš 
negaliu surasti.

Man rodos to berniuko var 
das turėtų būti Jonukas. Tas 
Jonukas, kurį šiandien mes 
susirinkę pagerbti. Jeigu prisi 
minti ir kitus musų atgimstan 
čios tautos vadus, kaip Kudir 
ka, Maironis, ark. Matulevi
čius, tai turėsime pastebėti 
vieną jiems bendrą bruožą - 

lapelio.
— Tik tu man bepalikai, G e 

diminai, — sušnibždėjo mer
gaitė. - Tegu anos visos figų 
rėlės plaukia per Atlantą ir 
anapus vandenyno kalba apie 
pavergtą Lietuvą. O tu, Lietu 
vos Kūrėjau, lieki su manim, 
kad visuomet man primintum 
duotąjį pažadą. Savo ištarto 
žodžio tu niekad neatšaukda
vai. Nesvarbu, kad tavo žodis 
buvo pasakytas sapne. Aš tau 
tikiu, nors ir tie ilgieji lauki
mo metai man prailgs. 

idealizmą, pasišventimą savai 
idėjai, tautos gerovės staty
mą aukščiau savo asmens.

Tad buvo ir Dr. Basanavi
čius, mūsų tautos vadas. La
bai reta kur pasaulyje atsi
tinka, kad tauta laisva valia, 
vien pagarbos arba dėkingu
mo vedama, savo vadams, dar 
gyviem esant statytu savo pa 
minkius. Bet mūsuose taip 
buvo. Tegul Dr. J. Basanavi 
čiaus paminklas buvo tik ku
klus granito biustas, musų at 
sikúrusios tautos Ramovėje - 
Karo Muzejaus sodelyje pas
tatytas, tačiau buvo ir svares 
nių paminklų: aš turiu dėme
syje jo vardu pavadintas mú- 
sų įstaigas, mokyklas, ligoni
nes, draugijas.

SVARBESNIEJI J. B. GYVE
NIMO MOMENTAI.

Grįžtant prie Dr. J. B. svar 
besniųjų gyvenimo momentų, 
tenka pastebėti, kad pradžios 
mokslą jis kaip tik ir gavo 
pas kaimo daraktorius, kurie 
be pradžios žinių bus jam 
įdiegę ir didelę tautos meilę. 
8 metų Jonukas įstojo į Mari 
jampolės apkrities mokyklą, 
kuri vėliau tapo garsiąja 
Marijampolės gimnazija. Kaip 
priprasta tų laikų tėvams, ir 
Jonuką baigusį 4 klases tėvas 
vertė stoti į kunigų seminari
ją. Tačiau jis neturėdamas pa 
šaukimo atsisakė ir žinoma 
be tėvų paramos, tęsė moks
lą toliau, besiversdamas kaip 
korepetitorius pamokomis. 
Jau gimnazijoje jis susitiko 
su žino
mais lietuvių patriotais, kaip 
P. Kriaučiūnas, kurie turėjo 
didelės tautiškam subrendimui 
įtakos.

Baigęs gimnaziją 1873 m. 
įstojo į Maskvos universiteto 
filologijos fakultetą, kurį po 
vienerių metų pakeitė medici 
nos fakultetu. Nors baigęs me 
dicinos fakultetą gavo gydyto 
jo diplomą ir vertėsi medici
nos praktika, tačiau istorija 
su filologija bei archeologija, 
visą jo gyvenimą buvo jo dar 
bu palydovės, nes visą gyve- 
kimą jis studijavo ir rašė Lie 
tuvos istorijos klausimais, kar 
tais kaip romantikas patrio
tas net nuklysdamas nuo rea 
lių faktų, arba taip juos atvaiz 
duodamas, kad vis labiau, vis 
aukščiau iškėlus savo numy
lėtos pavergtos tėvynės didy 
bę, grožį bei garbę. Turiu 
omenyje jo studijas išvesti 
lietuvių tautos kilmę iš trakų 
- graikų tautų. Tačiau nežiū
rint šitų silpnų .pusių, jo dar 
bai berenkant medžiagą Lie
tuvos kultūros bei istorijos, jo 
du tomai «Ožkabalių dainų» 
jo septyni tomai «Vėlinių bei 
velnių» ir kitokių pasakų, jo 
tautosakos rinkiniai šitoje ne 
judintoje dirvoje jį iškėlė kai 
po rimtą pionierių mokslininką

Dar bestudijuodamas Mask 
vos universitete jis suėjo į 
kontaktą su kitais lietuviais 
studentais veikėjais ir prade 
jo aktyviai reikštis tautinėje 
veikloje. Tai beabejo neliko 
nepastebėta budrių žandarų. 
Jis, kaip ir visi kiti lietuviai 
inteligentai, buvo stropiai se
kamas. Tokiose sąlygose tek 
davo nuolat persekiojamam 
grįžti į savo gimtinę, būti su
imtam. ar net ištremtam kur 
į Rusijos gilumą arba Sibirą. 
Arba atsisakius tautiškos, vei 
klos beviltiškai paskęsti slavų 
jūroje, žinoma pasiekiant me
džiaginės gėrovės. Panašių pa 
vyzdžių, deja, mes turime į 
valias.

Tačiau Dr. J. B. pasirinko 
politinio tremtinio kelią, atseit 
tapo DP, kaip šiandien to
kius pasiryžėlius vadina: jis 
slaptai išvyko į vakarų Euro 
pą, kur apkeliavęs Austriją, 
Vengriją, Šveicariją, Vokieti 
ją ir Čekiją, galutinai apsisco 
jęs Bulgarijoje išgyveno 25
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— «Miško broliai» — partizanai ruošiasi žygiui.

Norintieji, Santos kurorte 
praleisti trumpesnį ar ilgesnį 
laiką, prašome apsistoti pas 
STEPONAIČIUS. Čia galima 
pigesne kaina gauti kamba
rius ir pagal lietuvišką skonį 
pritaikytą maistą.

Adresas: Jose Menino, g-vė 
Godo Fredofraga, 173 nr. Bon 
dės: 2, 3, 14, 22, 32.

metus, pasiekęs savo specia
lybėje žymių lajmėjimų, nes- 
buvo karaliaus Ferdinando 
gydytojom. Lankydamas vaka 
rų Europos valstybes, jis vi- 
sumei prieš akis turėjo savo 
pagrindinį uždavimį - biblio
tekose bei arkyvuose surink
ti kuo daugiau medžiagos 
apie savo tėvynę.

«AUŠRA» IR KITI JO DAR
BAI.

Besisielodamas tėvynės rei 
kalais, berinkdamas medžia
gą lietuvių tautos kilmei išaiš 
kinti, jis neapsiribojo tik se
nove. Jam rūpėjo ir degamiė 
ji momento klausimai. Ir nu
manydamas spaudos reikšmę, 
jis susitaręs su neskaitlingais 
lietuviais veikėjais, sukūrė 
pirmą lietuvišką laikraštį 
«Aušrą».

Tai buvo jo siela, jo idėjų 
reiškėjas, bei įkūnytojas. Daž 
niausią kuone vienas užpildy 
davo jos puslapius. Nors lai
kraštis gyvavo tik apie 3 me 
tus, bet ir per tą trumpą lai
ką jo įtaka buvo didele: subū 
rė bendram darbui lietuvius 
inteligentus, iškėlė gražią tau 
tos praeitį, pažadino savigar 
bos jausmą ir pasiryžimą tė
vynei darbuotis, nes pasirodė, 
kad galingieji okupantai nėra 
nenugalimi. Tai įdiegė drąsos, 
ir po «Aušros», iškilo visa ei 
lė įvairių laikraščių, kaip 
«Apšvieta», «Varpas», «Apž
valga», «Tėvynės Sargas» ir 
kiti.

Be grynai istoriškų - archeo 
logiškų straipsnių, J. B. savo 
plunksną kreipė į publicistiką, 
kovodamas su paplitusia len
kinimo banga Lietuvoje

Ištarnavęs Bulgarijoje pen
siją ir medžiaginiai įsitvirtinęs 
atrodė, galėjo ten ir baigti 
savo gyvenimo dienas. Tači
au ne vado būdui tai tiko. 
Prasidėjo Rusijoje .1904 - 5 
metais revoliuciniai bruzdė
jimai. Dr. Basanavičius slap
tai, nes negavo leidimo, par
vyko į Vilnių, kur su kitais 
veikėjais pradėjo revoliucini 
tėvynės išlaisvinimą. To pase 
koje valsčiuose kūrėsi revo
liuciniai komitetai, buvo šali
nami rusų pastatyti seniūnai, 
mokytojai. Miestų aikštėse 
įvykdavo mitingai, kuriuose 
buvo kartojami veik tie pa
tys šūkiai: laisvės lietuvių tau 
tai, Šalin iš krašto obrusitė- 
liai ir žandarai su žemskiais. 
Lietuviai nori patys tvarkytis, 
turėti savo spaudą, savo mo
kyklas!

Revoliucijai įsisiūbavus, sui 
rute pasinaudojo ir destrukty
vūs elementai: prasidėjo mo 
kyklų. valsčių ir kitų įstaigų 
apilėšimai.

Atsirado taip vadinami gli 
tiniečiai, kurie pradėjo lygiu 
ti turtingus su neturtingais.

Buvo ir žmonių aukų. Aiškė 
jo, kad einama netikru keliu. 
Ir J. B. su kitais veikėjais su 
šaukia Vilniaus Seimą ir jam 
piminikauja.

B. D.

NAUJOS LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS!

Bendruomenės choras platina naujai įdainuotas plokšteles:
1) “Jūreivių Maršas” ir “Baltos Gėlės”,
2) “Svajonės” — Tango ir “Polka”
3) “Malda už Tėvynę” ir “Kur Bėga Šešupė”.

Turime ir seniau įdainuotų plokštelių. Plokštelių galima gaut 
pas visus mūsų choristus pas choro pirmininką Kaz. Ausenką 
(V. Zelina, Rua Rio Feio 2), nariams rėmėjams pas Petrą Ši
monį (V. Zelina, Rua Vendą Nova 46) ir mieste pas Juozą 
Karpavičių — siuvykloje, Avenida São João, prieš Paštą.

Choro Valdyba.

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

HORÁRIO das

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

8 òs 19 horas.

Madeiras do Brasil

PERES & PRANAS LTDA
į Importação — Exportação
į Raštinė: - Av. Churchill, 94 - 11.o and. - sala 1110 ?
■ Rio de Janeiro - Fones: 52-0229 e 32-6265 »
j Em Minas Gerais: =
Į Peres & Cia. Ltda. - Leopoldina - R. Providencia, 71 I 
Į Jother Peres de Resende - São Pedro dos Ferros !

Amadeu Cesar Machado - Nanuque. Minas
I  - _ 7
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==
Metalo Išdirbinių «Industria Strazdas» I 

| atlieka įvairius geležies bei metalo išdirbinius, kaip | 
| šaltkalvystės, galvanizavimo ugnimi, liejimas, varžtų g 
j bei kablių dokalkoms eternitui ir brazilitui. g 

3 Fabrikas: Rua Feliciano Bicudo, 28 - Skersgatvis iš g 
| Rua Ibitirama V. Prudente. g
| Raštinė: Rua do Carmo, 138 - 3.° S/306 - Fone 33-3865 g 
3 São Paulo i
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Jprindys & Cia
'' PARDUODA

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS.
balso grynumas, skambumas

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

Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui
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Rastinės Darbai ir Teisiniai Patarimai
Natūralizacija, inventoriaus surašymas, išieškojimas 
skolų, persiskyrimai (desquites) nuomininkų išvary
mas, kriminalinė ir darbo teisė.

Darbininkams patarimai veltui.
Galima kreiptis šiomis valandomis nuo 10 iki 12 vai. 

ir nuo 16,30 iki 19 vai.

Rua Roberto Simonsen, 13 -- 3.° — salas 306 - 310 
(Senoji rua do Cąrmo ir kampas P-ęa Clovis Bevilaqua) 

São Paulo

MEKANIKOS DIRBTUVE
Gaminami įvairiausių braižinių vitražai, 

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

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

išsimokėtinai.

JONAS VARNAUSKAS & FILHOS
) Telefonas (recados) 3-0710

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

'''ilillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllinilllllllllllllllllllllllllllHHIIIIIIItlllllllllllUIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli'

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
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MŪSŲ LIETUVA

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

Pusi. &

Nori, kad «Musų Lietu
va» butų lietuviškojo gyveni
mo veidrodis?

— Bendradarbiauk joje 
pranešdamas visas naujienas 
iš savo apylinkės, miesto ar 
interior©.

SKAITYK IR PLATINK 
«MŪSŲ LIETUVA»

Rua Javaes, 719 São Paulo

JARDIM RIVIERA
Santo Amaro apylinkėje - nuėsta- 7

baus grožio gamta sveikas klimatas, tik už \\ (
18 klm. nuo Praça da Sé, geras kelias, tarp 
dviejų pžerų. Puiki oroga dabar įsigyti žemės //
sklypą su mažu įnešimu ir ilgalaikiu išsimokėjimu
— 100 mėnesių » 5 \\

Reikalingų informacijų gauti tik pas vienintelį įgalio- 
tinį šias žemes pardavinėti mūsų, tautietį Kozį Kmiliausk\, rua > 
Benjamin Constante 23, 1-o andar sala 6. Fone: 34-5914. šiokiadie
niais iki 17 vai. Sekamdieniais ir šventėmis 8-9 vai. ryto.

Suinteresuotus nuveža ir parveža. Iš Santo Amaro eina autobu 
sai Jardim Riviera. Iš Socorro galima nuplaukti laiveliais.
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'CzK.jfAjT 
JÀO JCKGIE

APRENGIA vyrus nuo galvos iki kojų

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

Viskas geriausios rūšies, patvaru, gražu ir pigu. 

IŠ FABRIKO TIESIAI VARTOTOJUI.

JORGE MATELIONIS
KRAUTUVĖS:

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

VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS 

L I N D O Y A

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINTOJAI

IIIRMÃCJ CAIRO! IEOI
Lindoya vandup 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 S Ã O PAULO
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— Petras Brasas iš Kana
dos rašo, kad nuvyko laimiu 
gai ir Kanados gyvenimu yra 
patenkintas.

— Kun. V. Valevičius nuvy 
kęs Amerikon į Grand Rapids 
Mich, vyskupiją yra paskirtas 
darbuotis tarp ispaniškai kai 
bančių katalikų, meksikiečių, 
kurie Amerikon atvyksta se
zoniniams darbams,

— Vasario m. 15 d. Agua 
Raza lietuviams bus pamal
dos vietos parapijos bažnyčioj 
11 vai.

, I 7

— Vasario m. 4 d. mirė Sta 
sys Šlikta 45 m. amžiaus, ilgo 
ką laiką sirgęs vėžio liga. Pa 
liko nuliūdusius žmoną ir du 
sūnų.

Velionis buvo savininkas 
siuvyklos Estan.

■MOKSLO METŲ PRADŽIA.

Pranešame, kad seselių pran 
čiskiečių pradžios mokykloj 
bei vaikų daržely pamokos 
prasidės vasario m. 19 d..

Gimnazijos mokiniai praši- 
mi susirinkti 24 d. vasario. 
Mašinraščio ir anglų kalbos 
pamokos prasidės tik po 1 d. 
kovo.

- Lietuvių Sąjunga Brazili 
joje nuo š. m. Vasario 1 d. 
pakvietė mokytojauti D.L.K. 
Vytauto Didžiojo vardo pra
džios mokyklon, Viloje Beto
je, lietuvę Genę Jurčiukony- 
tę, baigusią pr. m. gruodžio 
mėn, Escola Normai - moky
tojų seminariją. .

Rio de Janeiro
L. K. BENDRUOMENĖS IR 

SĄJUNGOS «DAINAVA» val
dybos bendrame posėdyje nu 
tarė iškilmingai paminėti LIE 
TUVOS NEPRIKLAUSOMY
BĖS paskelbimo dieną. Minė 
jimas įvyks Vasario mėn. 16 
dieną sdkančia tvarka:

1 - 10, 30 vai. Iškilmingos 
MIŠIOS su pritaikintu pamoks 
lu Rosario bažnyčioje, esqui 
na da rua do Beco do Rosa
rio e rua Uruguaiana. Mišių 
metu giedos «DAINAVOS» 
choras.

2 - PILIETINIS AKTAS - 
kuris įvyks tuoj pat po mišių 
greta esančioj bažnyčios salė 
je. Programą išpildys daina
viškiai.

— Lietuvių Sąjungos «DAI 
NAVA» Pirmininkas p. Jonas 
Malaiška sunkiai susirgo inks 
tų liga. Nuoširdžiai linkime 
greitai pasveikti.

- Lietuvos Nepriklausomy 
bėš 35 metų sukaktuvių minė 
jimas Rio de Janeiro Radiofo 
ne Roquete Pinto (PRD5) KLC 
1409.

1953 m. vasario mėn. 18 die 
ną 22,30 vai. Rio de Janeiro 
miesto savivaldybės Radio Ro 
quete Pinto skiria pusės va
landos programą Lietuvos Ne 
priklausomybės sukaktuvėms 
paminėti, kurios metu bus per 
duotas žodžio ir lietuviškos 
muzikos montažas, parengtas 
Luiz Emery Trindade, Lietu
vos Pasiuntinybei Rio de Ja
neiro talkininkaujant Pereitais 
metais per šią stotį 12.16 d. 
buvo transliuota laba; gražus 
Lietuvos vaizdų montažas, ir 
stoties vadovybė gavo daug 
padėkos laiškų iš lietuviųklau 
sytojų. Radiofono adresas:

Radio Roquete Pinto. Alm, 
Barroso, 81. Rio de Janeiro 
Telefonas: 42-23-42.

Teko patirti, kad ir Švieti
mo M-jos Radiofonas (Radio 
Ministério da Educação, PR A2, 
800 KLC) taip pat rengia pro 
gramą, skirtą Lietuvos šven
tei.

GRAŽUS MENININKU VAKA 
RAS.

Praeitą šeštadienį S. Paulo 
lietuviai vėl turėjo progos 
kultūringai praleisti -aiką. Ma 
ža organizacija sugebėjo esu 
rengti didelį vakarą, kuris 
pasižymėjo gera tvarka, rink 
tiniais svečiais, puikia progra 
ma, malonia ir jaukia lietuviš 
ka aplinkuma.

Programą pradėjo’ pavėlin
tai p. Magdelena Vinkšnaitie- 
nė. Poetė deklamavo iš savo 
kūrybos su giliu įsijautimu ir 
pavergė publiką. Pageidautina 
tuos jos skaitytus posmus pa 
matyti mūsų spaudoje.

Toliau programoj buvo dvi 
pianistės: Elvira Kiįčiauskaitė 
ir Neringa. Bačelytė. Abidvi 
jaunosios pianistės, dar pra
dedančios, su laiku bus dide
lė pagalba ruošiant tautines 
šventes ir koncertus.

Kaip ir visumet, publika to 
liau žavėjo mūsų solistai - 
Kazimieras Ambrozevičiiis - 
tenoras ir Vaclovas Laurinai 
tis - baritonas. Apie juos abu 
du nereikia daug rašyti, ten
ka tik užjausti tiems, kurie 
negalėjo būti šiame vakare. 
Abudu daininkai buvo palydė 
ti karštais plojimais ir buvo 
paprašyti padainuoti dar virš 
programos.

Programoje buvo ir gražių 
baleto numerių. Baleto vedė
ja - p. Rūta Bagdonaitė, dar 
visai jauna ir gabi balerina. Ji 
su savo draugais Įdomiai paį 

vairino programą. Tai yra vi 
sai naujas žanras mūsų vaka 
ruošė.

Silpniausia vakaro pusė - or 
kestras. Menininkai galėjo 
kiek meniškesnį orkestrą nu 
samdyti. Tik visa laimė, kad 
bent į pabaigą pradėjo taisy
tis ir pagrojo nemažai lietu 
viškų šokių. Reiktų vakarų 
rengėjams orkestrus įpareigo 
ti, kad ir pradžioje daugiau 
lietuvių mėgiamų šokių grotų.

Bendrai šis menininkų pobū 
vis buvo šaunus ir linkėtina 
daugiau tokių vakarų sureng 
ti.

Koresp.

— Savišalpos ir Kultūros 
Bendruomenės «Lituania» me 
no sekcija vadovauja Bro
niaus Guigos ruošiasi suakty 
vinti veikimą. Po Velykų grei 
tu laiku numatoma pastatyti 
vakaras.

— Praėjusią savaitę iš Ka; 
nados tarnybos reikalais atvy 
ko j São Paulo p. Petras Ba
ronas su žmona. São Pauly 
žada užtrukti apie tris savai
tes. Apsistojo Hotel Exelsior.

— Vasario 16 proga, «M.L » 
redakcijos iniciatyva, straips 
nius apie Lietuvą pasižadėjo 
talpinti São Paulo dienraščiai 
«Diário de São Paulo» 15 d. 
vasario ir «A Gazeta» — va
sario 16.

MOKSLEIVIŲ SUSIRINKIMAS

L. K. Moksleiviai Ateitinin
kai šaukia narių susirinkimą: 
ši sekmadienį 15 o. vasario 
tuoj po 8:30 vai mišių Vila 
Zelinoje. mokyklos patalpose. 
Susirinkimo programoj bus 
paminėta Vasario 16. Įdomią 
paskaitą lituanistikos klausi 
mais skaitys p. jnž. J. Anta
naitis Lietuviai moksleiviai 
kviečiami ir iš tolimėssiu apy 
linkių: Mokos, Vila Anastácio 
ir kitų. Bus įdomi ir meninė 
programa.

IŠVAŽIAVIMAS PAJŪRIN.

Vasario mėn. 22 d. L. K. 
Vyrų Broliją ruošia, išvažiavi 
mą pamario Iš Vila Želinos 
numatoma išvykti apie 5 vai. 
ryto ir grįžti iš Santos 18 vai.

Bilieto kaina Cr.S 60.00.
Bilietus galima įsigyti pas 

Brolijos pirmininką Petra 
Narbutį. Povilą Pavilonį. «Mu 
su Lietuvos» redakcijoj, klebo 
nijoj Norintieji dalyvauti iš 
anksto įsigykite bilietus, nes 
reikia žinoti kiek autobusų 
reikės užsakyti.

P. Al. Polišaitis, Lietuvos Kon 
sulas São Pauly, sekmadienį 
Vasario 16 minėjime pasakys 
sveikinimo kalbą.

Vasario m*. 8 d. įvykusia 
me visuotiname Liet. Meniniu 
kų klubo susirinkime išrinkta 
šiems metams valdyba šiame 
sąstate: Juozas Januškis pir
mininkas, Marija Remenčienė- 
vicepirmininkė, S. Katafai - 
sekretorius, inž. Vincas Abraf 
tis iždininkas.

Klubą iš visų krizių išvedė 
ir įstatė į normalias darbo vė 
žes, pirmasis pirmininkas K. 
Ambrozevičius, virš dviejų me 
tų vadovavęs klubui.

Nors ir valdybon neįėjo, 
bet klubo veikime aktyviai 
dalyvaus.

Koresp.

Lietuvi, atlik savo patriotine pa 
reiga - dalyvauk ši sekmadieni 

Vasario 16 minėjime.

LAIŠKAI

Kaziui Raugalui, Z. Levic
kaitei, J. Davidavičienef, Pr. 
Stungriui, S t. Kamantai! skaitei, 
K. Vaičiūnui, Tony Kairiuim, 
Miss Rimšaitei.

— Lietuvos ministeris prie 
Šventojo Sosto padarė vizitus 
naujiems kardinolams, kuriuos 
Jo Šventybė Popiežius Pijus 
XII paskyrė sausio mėnesio 
12 dienos slaptoje konsistori
joje-

Nauji kardinolai A Ottavia 
ni ir F. Borgoncini Duca 
atsiuntė Diplomatijos Šefui S. 
Lozoraičiui širdingus raštus, 
dėkodami už jo pateiktus 
jiems sveikinimus.

— Prof. Žymanto pranešimu 
Liberalų Internacionalo vyk
domasis komitetas gyvai do
misi padėtimi už geležinės už
dangos ir paprašė Egzil. Li
beralų Komitetą paruošti tuo 
klausimu rimtą pranešimą, ku 
ris galėtų būti Liberalų Inter 
nacionalo' pateiktas atitinka
moms užsienių reikalų minis
terijoms. pirmoj eilėj - JAV- 
ių Valstybės Departamentui.

-- Iš Italjįos pranešama, 
kad per krikščioeių demokra 
tų įgaliotinį Romoje Lietuvos 
krikščionis demokratus ir jų 
vadovybę N. Metų proga svei 
kino Italijos ministeris pirmi
ninkas ir užsienio raikalu mi 
nisteris de Gasperis, vidaus 
reikalų min. Scelba ir min. 
Gonolla.
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