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Nepalūžkime..
Šiandien dar slinku prama

tyti Lietuvos išsilaisvinimo 
diena. Gal ji yra visai arti 
del mums šiandien nenumato
mų įvykių, o gal dar reiks 
laukti visos eilės metų. Bet 
viena yra aišku, kad Lietuva 
bus laisva. Istorija mums ro 
do, kad visos vergijos, dikta- - 
tūros vieną kartą griūva ne
sulaikomai. Jas pats bus ir 
su raudonąja Maskvos tiranija 
kuri šiandien šimtus milijonų 
yra supančiojusi vergijos pan 
ciais. Ir ji, anksčiau ar vėli 
au, kris. Istorijos Įvykių lo
gika jai nedarys jokios išim
ties. Paskutiniai Įvykiai Ru
sijoj jau rodo, kad tas didysis 
milžinas ant molinių kojų jau 
braška. Gyvenimo praktika 
rodo, kad neviskas eina sulig 
partijos planais. Toks stai
gus žmonių pakeitimas vyri
ausybėje rodo, kad kas nors 
tarp pačių diktatorių yra net 
varkoj.

Lietuvos Išlaisvinimo kova 
yra ilga. Jau penkioliktą 
kartą švenčiame Tautos šven 
tę svetimųjų okupuoti. Ilga 
kova vargina, mažiau ryžtin
gą atgrasina. Nevienas tam
pa abejingas tos kovos reika 
tingumui ir net pradeda abe
joti, ar kada nors bus išlais
vinta Lietuva.

Kaip kiekvienoj, taip ir Li 
etuvos laisvinimo kovoj, abe
jingumas, pametimas vilties 
pamatyti Lietuvą kada nors 
laisvą, yra labai pavojingas. 
Kas eina į frontą su mintimi 
pralaimėti, tas negali laimėti 
kovos. Tas pats ir su Lietu
vos išlaisvinimu. Mums visi
ems yra privalomas turėti kuo 
tvirčiausias Įsitikinimas, kad 
mūsų darbas bus apvainikuo
tas pergale, kad anksčiau ar 
vėliau visiems lietuviams bus 
laisvi keliai savon tėvynėn.

Šiandien mums reikalinga 
yra anų didvyrių, kritusių už 
Tėvynę, dvasia, kurie nieko 
nebodami ant Tėvynės aukuro 
sudėjo brangiausią savo tur- 
tą-gyvibę. Ta kovos ir au- 
kingumo dvasią privalome iš 
laikyti savo širdyse ligi Lietu 
vos išlaisvinimo. Šiandien 
Lietuva laukia iš savo sūnų 
išsiblaškiusių plačiame pašau 
ly nuovargio nežinančio ryž
tingo darbo ir ištesėjimo lais 
vės kovose.

Málenkavas pakeistas 
Bulganinn

Šios savaitės pradžia atne
šė didelių, nelauktų staigme
nų iš Maskvos. Stalino įpėdi 
nis Malenkovas, lyg koks avi 
nelis, prieš visą “sovietą” 
paskaitė pareiškimą, kad jis 
atsisatydina iš ministério pir
mininko vietos, nes jaučiasi 
nekompetentingas toms parei

Nežinomo Kareivio kapas Kaune, Karo Muziejaus 
sodnelyje.

o* n°, ms, ypač žemės ūkiui ats- 
Ttyti ir sunkiajai pramonei 
isvystyti. Nieko nuostabaus. 
Visi nepageidaujami ar nori
mi suliKviduoti prisipažįsta 
kaltais. Šią taktiką visas pa
saulis labai gerai žino.

Kodėl ftfolenkova atstatė?
Jau senai užsienio spauda 

rašė, kad tarp mongoliškų 
Maskvos diktatorių vyksta ty 
li, bet labai aštri kova del 
pirmenybių. Kaip žinome, 
viena tos tylios kovos auka 
buvo Berija. Dabar Malenko 
vas pakliuvo, Jis kaltinamas 
arba pats save kaltina, kad 
nesugebėjo tvarkyti krašto 
reikalų, ypač žemės ūkis yra 
subankrutavęs. Taip pat Ma- 
lenkovo sąskaiton nurašyti 
Maskvos nepasisekimai Vaka 
rų Europoj.

Amerikos
Atsakingi politiniai sluoks

niai sako, kad įvykę Rusijos 
vyriausybėj pakeitimai- yra 
nuosekli išvada iš nepasiten
kinimo vidaus ir užsienio po
litikoje.

Amerika savo politikos ne
keis. Stengsis Įgyvendinti tai
ką, tuo pačiu metu ginkluosis. 
Taip stengsis, kaip galint 
greičiau Vokietiją apginkluo
ti. Kokios tolimesnės bus pa 
sėkmės dabartinių permainų 
Kremlyje, kolkas sunku pra
matyti. Tiek viena aišku, kad 
dabar bus daugiau progų kil
ti diplomatiniams konfliktams 
ar net ginkluotam susirėmi
mui.
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Lietuvi, neužmiršk savo pareigos dalyvauti VASARIO ŠEŠIOLIK

TOS minėjime vasario 13 d. Vila Zelinoje - 11 vai pamaldos, 
15 valanda oficialioji dalis

Kokia te toiimesaė Mas-, 
kvos politika.

Didžiuoee politiniuose cen
truose jau yra susidariusi nuo 
n onė apie tolimesnę Markvos 
I olitiką.

Maskva grįžta prie staliniz 
mo, arba kitaip sakant vidaus 
ir užsienio politikoj sprendžia 
mą žodį turi komunistų parti
ja, praktiškai jos generalinis 
sekretorius Krutčev.

Londone manoma, kad nau 
ja užsienio politika Vakarų 
atžvilgiu bus kieta. Šitas už
sienio politikos pasikeitimas 
supuola su vidaus gyvenimo 
pasikeitimais. Tai rodo ir ka 
ringi Molotovo pareiškimai, 
kad rusai yra pralenkę Vaka 
rus atominių ginklų gamybo
je. Naujos vyriausybės nuo
taika yra daug karingesnės. 
Tais pareiškimais Molotovas 
nori pagąsdinti Vak. Vokie
tiją ir Prancūziją.

Mazsalas Žukovas

Pakviestas krašto apsaugos 
ministeriu vieton Bulganino. 
Gi Malenkovas pasi'iks minis 
terių kabineto vicepirmininku

Piie Formozos Klaidu

Karo pavojus praėjo. Kini 
jos nacionalistai iš Taiehen 
salų civilinius gyventojus ir 
kareivius perkėlė į kitas vie 
tas. Perkėlimą patruliavo A- 
merikos laivynas ir aviacija. 
Vienas lėktuvas buvo numuš
tas. Lakūnai išsgelbėjo.

Sulig paskutinio atsitrauki 
mo nacionalistų pozicjos eis 
maždaug 150 kilometrų nuo 
Kinijos kontinento.

— Praėjusią savaitę Ameri 
kos aviacija nukirto du rusų 
Migus (lėktuvus) Korėjos a- 
pylinkėse.

Siúlo Švedu delegacijai vyk 
ti i Vorkuta ir Pakaiti ji.

Kaip praneša ELTAI oro 
paštu, suomių dienraštyje «Hel 
siugiu Sanomat» 1955.1.15 bu
vo paskelbta tokia žinia: «Da 
gens Nyheter nori, kad šve
dų seimo delegacija nuvyktų 
į Vorkutą iri Pabaltijį». Stoc 
kholmas, 1.14 (UP) Liberalų 
dienraštis «Dagens Nyheter» 
Stockholme penktadienį pasiū 
lė, kad Švedijos parlamentas 
turėtų pareikalauti teisės ap
lankyti Vorkutos anglies ka
syklas Sibire ir Pabaltijo vals 

tybes, prieš priimdamas pak
vietimą pasiųsti į Sovietus 
švedų parlamento delegaciją. 
Dienraščio pranešimu toks 
pakvietimas bus veikiai gau 
tas, jetgu tik Sovietai įsitikins 
gausią Šiuo reikalu teigiamą 
atsakymą. «Mes tikime, kad 
kas nors pasakys rusams, jog 
Švedijos parlamento sluogs- 
niams nėra įdomi tokia tradi 
cine kelionė po krašta, į ku
rios programą įeina tik vizi
tai po muziejus ir priėmimas 
Kremliuje, taip pat kelionės 
į ūkius ir ligonines», rašo lai 
kraštis. «Įdaut toks parla men 
to vizitas turėtų reikšmės, 
viena pagrindinė sąlyga yra 
ta, jog nuvykusieji turėtų tei 
sę laisvai važinėti po kraštą, 
pavz. kad jie turėtų progą 
susidaryti vaizdą, apie dabar
tinę padėtį Pabaltijo valstybė 
se - kur pabėgėliai Švedijo
je turi tūkstančius giminių —- 
ir nuvykti į Vorkutą Sibire».

Natija Paskola

Šią savaitė Brazilijos ban
kas užtraukė naują 75 milijo
nų dolerių paskolą Import- 
Export banko. Šie doleriai 
bus vartojami pirkimui ,'iš A- 
merikos būtiniausių prekių.

Kavos kainos

Amerikoje krito ligi 10 a- 
merikoniškų centų už svarą. 
Taip pat kainos krito ir Ka
nadoje. Kainų kritimo prie
žastis yra Kolumbijos kavos 
konkurencija. Kolumbiečiai pi 
giau parduoda negu Brazilija.

— Gazolino kaina jau pa
kelta. S. Pauly gazolino li
tras kainuoja keturi kruzeirai 
84 centavai.

- Nauja S. Paulo estado 
administracija, su gubernato
riumi Janio Quadros pryšaky 
je, paskelbė didelio taupymo 
programą. Taupyti verčia 
bloga finansų padėtis. . .

Prancūzijoje

Vyriausybės krizis dar neiš 
spręstas. Pinay nepavyko su 
daryti vyriausybės.

Du didžiausi Amerikos 
darbininku sindikatai

Õio ir AFL nutarė susijung 
ti. Pirmas turi 5 milijonus, 
o antras dešimtas milijonų.

Lietuvos nacionalinė j 
M..Mažvydo biblioteka
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LIETUVOS VALSTYBĖS TARYBOS NARIAI 1918 m. VASARIO 16 d. PASIRAŠĖ LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS PASKELBIMO AKTĄ. Viduryje sėdi 
Dr. Jonas Basanavičius (f), jo dešinėje Valstybės Tarybos pirm. buv. Valstybės Prezidentas Antanas Smetona (f), kun. K. Šaulys (f), inž. St. Kairys» 
Jonas Smilgevičius (f), kairėje: Narutavičius (f), vysk. J. Staugaitis (■}■), Dr. Jurgis Šaulys (j*), Jonas Vileišis (f), iš kair.es į dešinę stovi: K. Bizauskas 
(Sibire), J. Vailokaitis, D. Malinauskas (f), kun. V. Mironas (f), M. Biržiška, kun. Petrulis (f), S. Banaitis (f), O. Klimas (f), A. Stulginskis (f), J. Šernas (f) 

ir Pr. Dovidaitis (Sibire). Kryžiuku pažymėti yra jau mirę.

Halina Didžiulytė-Mošinskienė

Po savaja vėliava.
Šiandieną mano Tėvynės 

nukankintą veidą glosto žvar 
bús vasario vėjai ir džiūsta 
ašaros ledo gabaliukais kris
damos jai po kojomis. Tėvy 
ne! Kas papuoš Tave spalvuo 
tomis vėliavomis, kad Tu, taip 
didinga savo praeitimi, iškel- 
tumei žilstančią galvą ir ne
gęstančiomis akimis apžvelg
tume) savo užsnūdusius lau
kus, žaliuojančius miškus, am 
žiais ošiantį Baltijos plotą?...

Tokia tyla aplinkui! Veltui 
vėjas jieško trispalvės perbėg 
damas namų fasadais Jos ne 
bėra. Nebėra tų dienų, kada 
kiekvienas skubėjo, tik išau
šus, iškelti savo tėvynės vė
liavą prie namų durų. Nes vė 
liava - didingas nepriklauso
mybės simbolis, kuriai karei 
vis duoda ištikimybės priešai 
ką.

Metai slenka ir kiekvieną 
vasasio mėnesį ateina 16 ji 
diena, kurią kiekvienas lais 
vę mylintis lietuvis uždarė 
savo širdyje, uždarė nuo 1918- 
jų metų.

Prisimenu tuos Nepriklauso 
mos Lietuves minėjimus lais
voje tėvynėje. Jų buvo daug 
ir drauge taip maža... Menu 
dar ir tuos, kada mano myli
mame mieste dar buvo medi
niai šaligatviai, pabarstyti 
pelenais vasario mėnesio šal 
čiuose, kada tik keli mūriniai 
namai tepuošė miesto centrą, 
o aplinkui buvo sutupę medi 
niai nedidelių langų, skindėlių 
stogais... Tada 16 tosios išva
karėse miestas puošdavosi 
įvairaus dydžio, įvairių tonų 
trispalvėmis, o tarp dvigubų 
langų švietė įstatytos žvakės. 
Tai reiškė tokį kuklų, bet to
kį nuoširdų džiaugsmą žmo 
nių atsikvėpusių nuo Didžio 
jo Karo, nuo caristinės vergi 
jos ilgu metu. Orkestrai iškil 
mingai grojo maršus, žygia
vo kariuomenė, moksleiviai, 
gaisrininkų komanda, įvairios 
organizacijos, ir žvarbiame 
vėjuje šypsojosi visų veidai. 
Tėvynė pakėlusi laimingas 
akis žinojo, kad už genamų 
sunkių debesų slepiasi šviesi 
Saulė.

Laisvėje išbujojo Lietuva 
visu savo grožiu, savo gaju
mu. Miestų gatves padengė 
asfaltas, medinius namelius 
pakeitė puošnūs mūrai. Mo 

k y klos galingais švyturiais 
išsklaidė tamsą. Fabrikų sire 
nos šaukė į darbą, o žemoir 
bis arė, sėjo, pjovė laimina 
mas vyturio skaidraus čyre 
nimo. Kas metai vis iškilmin
giau buvo švenčiama neuž
mirštama diena. Lietuvos vai 
kai didžiavosi savo tėvyne ir 
ta dieną, kaip motinai buvo 
skiriama visa gražiausia, visa 
geriausia. Skambėjo orkestrai 
bažnyčiose galingai aidėjo 
padėkos himnai, mokyklų, te 
atrų, sąjungų salėse buvo sa 
komos gražiausios kalbos. 
Poetai kūrė odes, kalbėtojai 
negailėjo gražbilystės, daini
ninkai dainavo neišsenkamus 
josios motyvus. Kaip motinai 
nešė kiekvienas kokią beiš
manydamas dovaną ir dėjo 
po jos išvargusiomis kojomis. 
Kaip motiuą mylėjo kiekvie
nas savo Tėvynę, nes jos ga
lybėje buvo taip gera, taip 
saugu!..

Ir šypsojosi šviesus Tėvy- 
nės veidas papuoštas tūks
tančiais vienodų trispalvių, 
kuriomis linksmai pleveno va 
saris. Švytėjo prietemoje di
dingi pastatai pasipuošę tą 
vakarą lempučių girliandomis 
Skaidriai skambėjo Laisvės 
Varpas. Vakarinėse sutemose 
- sustingęs Nežinomo Karei
vio antkapis ir plona melsva 
dūmų gija, kaip gilus atodū
sis vyniojosi apie pilkus ak
menis, kildami į aukštybes su 
aidais iškilmingos maldos. O 
vėliau jis suspindėdavo že
myn bėgančiomis švieselėmis, 
kaip simbolis negęstančios 
meilės savąjai žemei. Ilgai 
dar, iki vidurnakčio, žaidė 
vėjuje trispalvės... Tėvynės 
motinos širdis džiaugsmu ne 
galėjo užmigti.

Dabar - viskas išnyko. Li
kimo lazdelės mostu atimta 
laisvė, atimtas džiaugsmas, 
atimta trispalvė. Tradicija su 
niekinta Sunkiai alsuoja Mo
tinos - Tėvynės krūtinė pa- 
jungėjo trypiama. Vasario 16- 
toji - kaip kiekviena diena. 
Tik jos vaikų mintys puošia 
ją šiandieną tūkstančiais vė
liavų, tik po svetimomis pa
dangėmis skamba jai skiria 
mi himnai pilni ilgesio, pilni 
širdgėlos. Nežinomo Kareivio 
dvasia klaidžioja vieniša, o

VASARIO
VASARIO 16 DIENA lietu

vių tautos gyvenime yra vie
nas didžiausių istorijos įvy
kių. Tą dieną 1918 metais Lie 
tuvos Taryba paskelbė: atsta 
tanti nepriklausomą, demo 
kratiniais pamatais sutvarky
tą, Lietuvos Valstybę su sos
tine Vilniuje ir tą valstybę 
atskiriant nuo visų valstybi
nių ryšių, kurie yra buvę su 
kitomis tautomis. Kitaip sa 
kant, nelaisvės pančių ilgai 
kankinta lietuvių tauta, per 
savo įgaliotos asmenis, 1918 
metais vasario mėn. 16 d. pa 
reiškė pasauliui norinti pati 
šeimyninkauti savo krašte, 
norinti įkurti savo valstybę.

Taip kad, 1918 m. vasario 
16 dieną liko atskleisti prieš 
lietuvių tautos akis, nepriklau 
somo nuo bent ko,* savaran
kiško valstybinio gyvenimo 
horizontai su plačiais laisvo 
skleidimosi galimumais. Tą 
dieną formaliai buvo nuplėšti 
pančiai, kas žinoma mūsų di 
diesiems kaimynams nepatiko. 
Todėl, jie laukė progos, iš 
naujo lietuvių tautą, paverg
ti. Ir štai, kilus 1939 metais 
karui Europoj, nidieji galiū
nai griebėsi pavergti silpnes
nius. Viena po kitos Europos 
mažesnės valstybės tapo už
grobtos. Taip, 1940 m. birže
lio mėn. ir Lietuva buvo So
vietų Rusijos okupuota. O ki
lus 1941 metais birželio mėn. 
karui tarp Sovietu Rusijos ir 
Vokietijos, pastaroji tais pa
čiais metais birželio mėn. 23 
d. užėmė Lietuvą, o 1944 me 
tais Sovietų Rusija antrą kar 
tą okupavo mūsų Tęvynę.

Taip kad, vėl apsiniaukė 
Lietuvos padangė, vėl lietu
vių tauta turi nešti svetimą 
jungą. Ir, šiandien, minėdami 
37 metų Lietuvos Nepriklau
somybės sukaktį, jau penkio
liktą kartą su gedulu suspaus 
tomis širdimis mes, laisvojo 
pasaulio lietuviai, minime mū 
sū Tautos laisvės ir Nepri
klausomybės pagniaužimą. 
Penkiolikti metai jau eina, 
kai raudonasis tvanas žiauriai 
siaubia ten mūsų laukus ir 
neleidžia kenčiantiems mūsų 

žvarbus vėjas švilpia jai lai
dotuvių maršą, neberasdamas 
linksmai plevėsuojančių vė
liavų.

16 DIENA.
broliams ir sesėms net prisi
minti to svarbiausio Lietuvos 
gimimo akto. Šiandien, dar 
niekas ir negali tiksliai pasa
kyti, kuomet, mes vėl .galėsi
me pačioje Tėvynėje laisvi 
š\ęsti - tą didžiąją mūsų vals 
tybės prisikėlimo šventę.

Bet, mūsų tikėjimas į savo 
ateitį tačiau nemažėja. Mes 
tikime, mes išsiilgę laukiame 
tos dienos, kada galėsime 
sugrįžti atgal. Tos vilties ne 
nustojame iki pat dabar. Be 
to, šiandien, jau nebe tie lai
kai. kaip seniau buvo, jie pa 
sikeitė. Visa eilė “džiuginan

Vytautas Kastytis

Horizontai švinta
Žeme, mano žeme, 
Rūtomis dabinta, 
Neviltim aptemę 
Horizontai švinta.

Išnešiojo rūką 
Rytmetiniai vėjai, 
Tavo votys trūko, 
Skausmas pasiliejo.

Neraudok, mergele, 
Sielvartėlio būto, 
Sužaliuos darželiuos 
Diemedžiai ir rūtos.

Rytmečio pagundos 
Tau — jaunyste !
Vieškelėliams dundant, 
Išvežioti grįžta.

Neparvešim turtų, 
Užkariauto gėrio, 
Tik širdy užkurtą 
Mažą kibirkštėlę.

Atsigaus ugnelė 
1? širdis pavargus, 
Mes tau savo dalią, 
Tau mes gilų vargą...

čių aplinkybių gali sustiprin
ti ir padrąsinti tikėjimą silpna 
dvasių ir benustojančių vil
ties. Įvyko mūsų naudai tarp 
tautinės padėties gagerėjiraas. 
O, taipgi, iš mažųjų tautų tra 
gėdiju ir jų žemižkųjų aukų 
galingieji baigė įsitikinti, kad 
«taika ne bet kokia kaina, 
bet taika, paremta laisve ir 
teisingumu», tėra šiandieną 
galimu pastačius stiprią fizi
nę jėgą prieš smurtą ir klas
tą. Toji jėga šiandien pasku
bomis organizuojama.

Kai tarptautiniai horizontą’ 
mums labjau blaivosi ir jau 
pirmosios žaros veržiasi į

(pabaiga 3 pusi)
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Vorkutos
Nemaža mūsų tautiečių iš

šaudyti vos prasidėjus 1941 
m. karui. Ką matė amerikie
tis Vorkutoje. Britų Rauterio 
agentūros pranešimu, paleis
tas iš Vorkutos darbo vergų 
stovyklos amerikietis J. H. 
Noble Berlyne laikraštinin
kams plačiau papasakojo apie 
gyvenimą Sibire ir darbo ver 
gų sukilimą Vorkutoje (suki
limas buvo bandytas Beriją 
likvidavus). Jo pareiškimu, 
apie 150 sukilėlių buvo sovie 
tinių sargybinių nukauti vie
toje, o keli šimtai sužeisti. 
Tik 29 stovvkloje buvo sušau 
dyta 100 ir šimtai sužeistų, 
iš kurių apie 60 vėliau mirė. 
Streike dalyvavę apie 80.000 
— 100.000 darbo vergų. Iš vi 
so Vorkutos srity esą 200-250 
stovyklų su kokiais 500.000 
suimtųjų. Jis pats buvo išlai
kytas rus.ų nelaisvėje apie 
10 metų Vorkutoje buvo var 
tojami visokių rūšių kankini
mai, kokias tik pasaulis žino 
ir kokių dar nežino. Pačioje 
Sov. Sąjungoje laikoma ame
rikiečių karių dar iš Korėjos 
karo. Britų «Daily Telegragh» 
(1955-1-13) pranešimu, Noble 
V. Berlyne taip pat papasa
kojo spaudos atstovams, kad 
Sovietų darbo stovyklose dar 
tebėra gyvi 8 lakūnai iš Ame 
rikos karo lėktuvo, kuris 1950 
m. balandžio m. buvo nušau
tas viršum Baltijos jūros. Kaip 
žinoma, prieš 5 metu* rusai 
sakė, kad iš pašauto lėktuvo 
jokių lakūnų jie nėra suėmę.

Pereitais metais daugiau 
kai 1.650 buvusių vokiečių 
karo belaisvių grįžo i Vokie
tiją iš rytinio bloko valstybių. 
Iš jų apie 1 200 buvo grąžinti 
iš Šov Sąjungos. Šiek tiek 
grįžta ir dabar.

DR. J. SCHOLMERIS APIE 
MŪSŲ TAUTIEČIUS ir akty
viąją rezistenciją. Iš Vorku
tos paleistas gasižymėjęs vo
kiečių gydytojas Dr. J. Schol 
meris savo veikale «Mirusie
ji vėl grįžta atgal» ir savo 
atsiminimuose nekartą prisi
mena taip pat tenai sutiktuo
sius musų tautiečius. Apie 
juos Scholmeris kalba su sim 
patija ir žmonišku įsijautimu 
į jų likimą. Kai kurie jo atsi 
minimuose sužymėtieji faktai 
yra jau paskelbti mūsų spau
doje. Čia prie jų teprideda
mas vienas kitas būdingesnis 
dalykėlis. Scholmeris savo 
atsiminimuose mini masines 
lietuvių, latvių ir estų depor 
racijas ir jų gyvenimo sąly
gas darbo vergų stovyklose. 
Netenka nė aiškinri, jog tos 
sąlygos yra nežmoniškos. Tik 
tai kai kuriems pavyksta šiek 
tiek jas pagerinti. Taip pvz. 
jis mini, kad valgyklos šefas 
viename Verkutos lageryje 
yra lietuvis Savaime supran 
tama, jis kiek galėdamas pa
deda savo tautiečiams, suran 
klodamas maisto nuoliekas, 
kad tie nemirtų iš bado. Lie
tuviai su kitais pabaltiečiais 
yra sudarę tam tikrus tauti
nius vienetus, kurie kiek ga
lėdami visur padeda savie
siems.

Neužmiršti taip pat lietuviai 
partizanai ir jų kietos kovos 
su f kupantais. kur nė iš vie
nos pusės nebūtą jokio pasi
gailėjimo. Net ir darbo ver
gų stovyklose, kaip paniški iš 
tų ^Scholmerio pasipasakoji
mų, mūsų tautiečiai neužmirš 
ta savojo krašlo aktualiųjų 
problemų, sielojasi Mažosios 
Lietuvos ir Vilniaus krašto 
reikalais. Lietuviai, Scholmę- 
rio pareiškimu, dėl Vilniaus 
galėtų sukilti kaip vienas ir 
eiti į karą su visa Lenkija, 
kuri, jo įsitikinimu, tą pat pa 
darytų su Lietuva Prisimena 
ma tain pat Uracho istorija, 
žąsys ir kt. Nurodoma, kad 
lietuviškoji žąsis yra Vorkuto

Pragare Į
je tapusi tiesiog politikes sim 
boliu, rodančiu kadaise klės 
tėjusią Lietuvos gerovę. Ir 
dabar briganininkai, rėkdami 
ant nenorinčių ar nesugeban
čių reikalaujamu sparčiu dirb 
ti lietuvių, paprastai pastebi: 
«Žąsis valgyti tai mokėjote, 
bet dirbti tai nenorite». Lie

Karo Muziejaus sodnelyje.

tuviai, kaip ir kiti pabaltie- 
čiai, nesileidžia net ir bolše
vikų smurtininkams mušami. 
Toks jų laisvės pamėgimas 
okupantams imponuoja. Schol 
meris, pavaizduodamas šį da 
lyką vienu budingu pavyzdžiu 
pažymi, kad vienas iš dau
giausia gerbiamų mūsų tau
tiečių visoje Vorkutos stovyk 
loję yra vadinamas «Rankos 
Šonu». Tai yra mažas, liesas 
ir pažiūrėti nieko ypatingo 
savy neturįs žmogelis. Vieną 
dieną jis buvo priskirtas prie 
medininkų brigados. Ši briga 
da, kaip ir kiti medžio krovė 
jai, turi dirbti dieną naktį vi
sokiame ore ir esaut didžiau 
siam šalčiui, nes vagonai ne
gali riedėti tušti. Čia nepa
kenčiama taip pat nė mažiau 
šio delsimo Tačiau viną nak 
tį, kai lauke termometras ro
dė 50 laipsnių šalčio, «Ran
kos Šonas» atsisakė siaučiant 
sniego pūgai krauti iš vago
no medžius. Brigadininkas 
pradėjo jį plūsti ir, norėda
mas pavaryti į darbą, nutvė
rė už rankovės. Tačiau «Ran 
kos Šonas» taip jam movė sa 
vo rankos šonu į pakaklę, 
kad tas išilgas išsitiesė ant 
žemės: Po kiek laiko atsipei
kėjęs. brigadininkas pranešė 
rusui dešimtininkui, kad mi
nimasis lietuvis ne tik atsisa
kė dirbti, bet dar jį sumušė. 
Dešimtininkas, apžiūrėjęs iš 
visų pusių «Rankos Šoną», 
vėl ramiausiai užėmusi vietą 
prie krosnies, jam ir sako: 
«Juk šita žmogaus pusė nega 
Ii tavęs sumušti Kiek jūs iš 
viso žmonių mušėte brigadi
ninką?» Tačiau įže;stas «Ran 
kos Šonas» jam atkirto, kad 
jei dešimtininkas norįs, tai 
ir pats galįs būti partiestas 
ant žemės. Tas iš tokio gąsdi 

nimo tik nusijuokė ir išsive
dė «Rankos Šoną» laukan. 
Brigada nustojo dirbusi, no
rėdama pažiūrėti, kas iš tos 
visos komedijos išeis.' Nusi
traukęs savo «bušlatą», dešim 
tininkas klausia «Rankos Šo 
ną»: «Ką man iš tavęs pada
ryti?» — Ką nori», — atker
ta «Rankos Šonas». Tada de
šimtininkas čiupo jį už pečių. 
Kas paskum dėjosi — vyko

žaibo greitumu Susikirtimo 
rezultatas buvo tas, jog de
šimtininkas liko be sąmonės 
gulėti ant žemės ir atsipeikė
jo vos po gero valandos ket
virčio. Tačiau tas įvykis ne
paprastai pakėlė «Rankos Šo
no» garbę: nuo tos dienos jam 
visi jautė nepaprastai didelę 
pagarbą. Kai reikdavo iškrau 
ti vagonus, tai jį visuomet 
paskirdavo kitų darbų. Jei 
lauke siausdavo audra, jis ga 
ledavo ramiausiai ką nors 
dirbti viduje. Štai kokiais me 
todais mokantieji «džiu-džitšu» 
gali ginti savo ir savųjų tau
tiečių garbę.

Lietuvos Parodos bendradarbiai su Konsulu A. Polišaičiu ir Spaudos Kongreso Atstovu 
K. Čibiru priešaky parodoj.

(iš kairės į dešinę: K. Ambrozevicius, J. Čiuvinskas, V. Putvinskas, J. Januškis, J. Karpavi
čius, V. Dramontas, Konsulas A. Polišaitis, K. Bacevičius. Ą. Kučinskas, Spaudos Kongreso 

Atstovas K. Čibiras, Jose Matelionis, A. Tamašauskas, Br, Šukevičius ir A. Dutkus).

Bern. Brazdžionis

Tenai Pažaislio bokštai
Tenai Pažaislio bokštai 

kaip pasaka balti, 
Tenai laukai ramunėm 

ir svėrėm apsnigti...

Ten du jauni šermukšniai 
gale gimtų namų,

Ten sunkios kekės svyra 
serbentų raudonų...

Ten ąžuolai šauks grįžti, 
ten kvies tėvų kapai, 

Skambės švento Antano
parapijos varpai... .. 1

(pabaiga iš 2 pusi.)

dangų, mums reikalinga dar 
didesnio susirikiavimo ir susi 
klausymo. Ne«, gana vergauti! 
Lietuvis nevergaus! Jis nesi
gailės aukų vergijos pančiams 
nutraukti, nes žino, kad ne
priklausoma valstybė tautai 
yra milžiniško svorio reiški
nys. Jis taip pat žino, kad 
valstybė yra vienas svarbiau 
siu tautos gyvenimo reiškinių 
ir kad kitų organizacijų tarpe 
ji yra vyriausioji tautos arga 
nizacija, patikrindama tautai 
išorinę nepriklausomybę, su
teikia jai progos būti šeiray 
nįnku savam krašte, gyventi 
ir kurtis taip, kaip ji išmano 
ir nori. Jis taip-gi supranta, 
Kad visos tautos jėgos, kaip 
dvasinęs, protinės, moralinės, 
net ir fizinės gali tinkamai 
išsiskleisti bei ištobulėti tik 
per nepriklausomą valstybę. 
Todėl, visas jo dėmesis yra 
kreipiamas į tai, kad atstaty
ti savo politinę nepriklauso
mybę.

Bet, negana tautai turėti 
valstybę, tą aukščiausią orga 
nizaciją, reikia turėti valsty
bę paremta tvirtais pamatais- 
tai bus vienas svarbiausių 
atsistatančios Lietuvos užda
vinių, kurio tinkamai neišs- 
prendę, nesukūrę tokios vals 
tybės, kuri pajėgtų atsispirti 
gręsiančiam pavojui ir nekar 
totų praeity padarytų klaidų, 
gero nebus O tie pamatai te 
bus tik tauta. Jūk tik pagal
vok, kas atlaikė lietuvių tau
tą, ar kokie bajorai, ar po
m i, ne-ji vienui viena likusi 
sunkiausius laikus išgyveno, 
išliko gyva! Tad, savo tauta 
mes turime paremti, valstybę. 
Tuo būdu, naujosios Lietuvos 
Valstybės pamatu turi būti 
lietuvių tauta, nes ji tik vie-

ną savo sūnų ir dukrų krūti
ne. atrems priešą. Bet, tai dar 
ne visa. Reikia, kad ji tam 
būtų paruošta, kad ji būtų 
valstybiniame gyvenime, ne 
pasyvus stebėtojas, o sąme 
ningas valstybės kūrėjas. Tad 
reikia, kad visa mūsų tauta 
įgytų politinę sąmonę, kad ji 
pajustų, kad ne tik ji valsty
bėje, bet ir valstybė jos šrr 
dyje gyvena, tuomet valstybė 
tikrai pasirems tauta. Vadina 
si, kad valstybė tikrai pasi
remtų tautą, išauklėti, reikia 
ją paruošti gyvenimui, o ypač 
gyvenant svetur. Jog kiekvie 
nam turi būti aišku, kokį 
svarbų vaidmenį mūsų išeivi
jos priaugančioji karta turės 
suvaidinti mūsų šalies nepri
klausomybei atgauti, jos že 
mėms sujungti ir iš viso mū
sų tautai išsilaikyti. Sukruski 
me visi, kas tik kuo galime, 
padėti mūsų jaunajai kartai. 
Jog, kraujuose paplūdusi mū 
su brangioji tėvų žemė reika 
lauja iš mūsų atlikti savo pa
reigą. Tad, bent VASARIO 16 
DIENĄ metas butų visuome
nės veikėjams, politikams ir 
nepolitikams pasižiūrėti i sa-. 
ve, padaryti sąžinės apžvalgą 
ir kas nuveikta šitoj dirvoj. 
Jūk, šiandien, prieš mus sto 
vi vienas iš sunkiausių uždą 
vinių atstatyti ir sukurii ne, 
tik tai nepriklausomą Lietu
vos valstybę, bet ir stipriai 
valstybę. ;

A. Polišaitis.
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VASARIO 16. - MALDOS DIENA 
UŽ TĖVYNE

Lietuvoje Vasario 16-tąją 
buvome pratę švęsti kaip 
triumfo ir pergalės dieną; ir 
tai visiškai prasmingai. Tauta 
džiaugėsi nusikračiusi dau 
giau kaip šimtmetį slėgnsį 
Svetimųjų juugą. Žygiavo sa 
vos kariuomenės paradai, prie 
jų jungėsi savų mokyklų ir 
organizacijų jaunimas Plėvė 
savo vėliavos, gaudė trimitai. 
Kaimas ir miestas skambėjo 
dainomis.

Kai vėl į Tėvynę įsibrovė 
svetimieji, mes šitos dienos 
nepamiršome, nors priešas 
buvo įsakęs tai padaryti, tik 
Vasario 16 prasmė pasikeitė. 
Dabar ji pasidarė tylaus susi 
kaupimo, gilaus susimąstymo 
ir nuoširdžios maldos diena. 
Šia prasme ir šiandien Lietu 
voje Vasario 16 yra švenčia 
ma. Laisvam pasaulyje kai 
kas buvo bandęs ją paversti 
pasilinksminimų diena, bet 
nerado pritarimo. Taurių lie 
tuvių ji bus švenčiama susi 
kaupimo ženkle tol, kol tauta 
atgaus išplėštą laisvę. Švęski 
me tad ir mes ją, kaip mal 
dos ir susimąstymo dieną. 
Siúskime karštą Dangų šie 
kiančią maldą už Tėvynę, už 
kankinamus - ir kalinamus, 
persekiojamus ir ištremtuo
sius, ir po visą pasaulį pas
klidusius brolius lietuvius. 
Melskime ištvermės palaimos 
ir laisvės. Atsiminkime, kad 
Viešpačiui patinka iš tyros 
Sielos kylanti malda. Gailes

čiu ir atgailos sakramentu 
nuplaukime savo kaltes ir ti
kėkime, kad nepaniekins Die 
vas nusižeminusios ir sutrin
tos širdies maldos.

ATSIŠAUKIMAS Į LIETUVIS

KĄ JAUNIMĄ

Spaudžiama ir persekioja, 
ma, kaip mažytė kibirkštėlė 
pelenuose, uždarame inde, ji 
vis dar žėri. Kiek yra tokių, 
kurie laukia, kad ji greičiau 
užgęstą. - l ai p rašė anais 
laikais apie persekiojimą lie

Laisvės statula, Lietuvos Nepriklausomybės simbolis.

jei nori núti ištikimas dieviš
kajam Mokytojui Kristui ir 
myli tėvų šalį Lietuvą mes 
kviečiame Tave. Kviečiame 
bendron talkon Į ko'-ą už ide 
alus. (Neišsigąsk, jei sunkiau 
kalbi lietuviškai. Bendri lie
tuviški susibūrimai Tau duos 
progos geriau išmokti). Savo 
susirinkimus mes skelbiame 
spaudoje. Ateik ir Tu! Sujung 
tos rankos suteiks stiprybės. 
Bendromis jėgomis mes su- 
kursim ugnį, kuri šildys ne 
tik mus pačius, bet ir visus 
kitus, kurie lietuviškos šilu
mos ilgisi.

Atsimink, esi laukiamas.
Moksleiviai Ateitininkai

— Melburne įvyko pirmasis 
Australijos lietuvių katalikų 
suvažiavimas. Dalyvavo rink
tieji kat. organizacijų atsto
vai, lietuviai kapelionai ir 
kat. veikėjai. Suvažiavimas 
aptarė visą eilę specifinių 
Kai Akcijos uždavinių ir 
klausimų. Suvažiavimo metu 
išrinkta Australijos Lietuvi j 
Katalikų Federacijos Valdy
ba, kuri suvažiavimo nutari
mus Įvykdys Australijos Lie
tuvių katalikų gyvenime. Fe 
deracijos Valdybos būstinė 
dviem metams palieka Mel
burne.

— L). Britanija. Socialistų 
Un>ja ruošia anglų k. leidinį 
apie visus Sovietų pavergtuo 
sius kraštus. Lietuvis inž. J. 
Vilčinskas paprašytas paruoš 
ti apžvalgą apie šio meto po 
litinę padėtį Lietuvoje.

namasi taip pat sustigriuti lie 
tuvių propagandą tarp sveti 
mųjų ypač kultūrinėmis prie 
monėmis. Metama mintis, kad 
reiktų leistis į platesnius ho 
rizontus, ieškant draugų tarp 
amerikiečių, kurie pasisteng 
tų Lietuvos ir lietuvių reiks 
lūs kaip reikiant suprasti ir 
visados juos paremti. Šioj 
srity gražios iniciatyvos yra 
parodę kad ir studentai, leis 
darni anglų k. informacinį lei 
dinį «Lituanus». Ateityje no 
rimu sutelkti dar daugiau do 
kumentacinės bei archyvinės 
medžiagos, Į kurią įeitų įvai 
rių amerikiečių pareigūnų 
pasisakymai Lietuvą liečian 
čiais klausimais, panašaus po 
būdžio straipsniai spaustoje 
etc. «Lituanui» dali. V. K. Jo 
nynas pasižadėjo parašyti 
apie lietuvių įnašą į pasaulio 
meną, J. Mekas atsiuntė an 
glišką poemą, A. Landsbergis 
parašė apie lietuvių literatū 
rą pokariniais metais etc. 
Talkon pats pasisiūlė ameri 
kietis anglų k stilistas ir pa 
deda kiti, kuriems gyvai rūpi 
lietuvių tautos reikalai.

— Lietuvių spauda skelbia, 
kad Lenkijoje yra nemaža 
mūsų tautiečiiĮ, kuriems ska
tinama kuo galint padėti. JAV 
visa eilė lietuvių gydytojų pa 
šaukti atlikti karinės tarny
bos ir paskirstyti tarp JAV 
karinės aviacijos, laivyno ir 
pėstininkų.

Ar jau įsigijai rašytojos K. Pažėraitės idomų roma

na «Nusidėjėlė» ir jos novelių rinkini «Didvyriu Zemê»? Jej 

ne - nieko nelaukdamas kreipkis į Mūsų Lietuvos» redakciją

Geriausias būdas sutaupyti šiais nepastoviais laikais yra 
dėti pinigą į nejudamą nuosavybę. Ilgai sau galvos 
nesukdamas Įsigyk PIGIA KAINA, vos Cr$ 20,00 už me 
trą žemės, ILGAM ISSlMOKĖJlMUl, dešimt pro 

centų įmokant užperkant, patogioj ir gražioj vietoj,

JARDIM DAS LAVRAS,
buvusioj fazendoj Lavras, vos už 9 kilometrų nuo Ribei 
rão Pires, prie Ouro Fino, arba už 16 nuo Suzano mies 
to. Sklypai įvairaus didumo, žemė tinkama daržinikys 
tei — chacara. Kreiptis vietoj pas savininką Bali Paber 
žį, arba Vila Zelinoj pas Vitą Tijūnėlį. Iš miesto eina 

autobusai O’^ro Fino pro pat minėtą nuosavybę.

iuvių spaudą Marija Pečkaus 
kaitė, ta didžioji mūsų jauni
mo auklėtoja.

Tačiau ta kibirkštėlė įsižie 
bė, sudegino ją dusinusį ir 
įsiliepsnojo į didelį gaisra.

Mes likime, kad ir šiandien 
lietuviško jaunimo širdyse 
dar dega daug aukšteanių šie 
kimų ir tėvynės medės kibir 
kštėlių. Tik jos pasiskirsčiu- 
sios, išsibarščiusios, svetimos 
aplinkos gesinamos, mažai 
šviečia ir šildo. Reikia jas 
surinkti, pagaivinti ir iš šitų 
mažų kibirkštėlių šviesus lau 
žas

Lietuvi Jaunuoli, Jaunuole,

— Jungt. Amerikos Valsty 
bės. JAV prasidėjo gyva ak 
cija išrinkti bendruomenės 
tarybą. Rūpinamasi, kad juo 
daugiau lietuvių iš anksto įsi 
rašytų balsuoti, priimami kan 
didatii sąrašai, patvirtintos ta 
rybos’ rinkimams organizuoti 
įvairių kolonijų rinkiminės 
komisijos ir kt.

— Clevelando Kultūros Fon 
das nori ateitoje ;kiek net- 
tvarkyti savo veikla ’r. ie’da 
mas į vietos lietuviu LB su 
dėtį, tapti visos JAV LB K ui 
tūros Fondo minties įkvėpėju, 
skelbėju ir vykdytoju. Rūpi

Madeiras do Brasil

Nori patogioj, gražioj vietoj, pamary — Praia Grande 
Įsigyti žemės sklypą?

Neužmiršk apsilankyti Suarão.

Ten yra elektra visose gatvėse įvestas vanduo. Yra viešbu 
tis, restoranas bažnyčia, mokykla. O svarbiausia, kad prie 
visų šių pagerinimų kaina pusiau mažesnė, negu kitų šala- 
esančių sklypų.

ViaAnchieta — nauja autoestrada eina skersai Vila 
Suarão. Taip pat yra ir geležinkelio stotis

Daugiau informacijų «Mūsų Lietuvos redakcijoje

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 - São Pedro dos Feros
Amadeu Cesar Machado - Nanuque, Minas
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REIKIA BALDŲ? KREIPKIS Į TAUTIEČIO
J. L. GalinsKas Ltda.

BALDŲ SANDĖLĮ.
AV. DR. GlACAGLINl, 71-C — V. ALPINA.
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Jprimflys & Čia Industria e Comercio de Calçados
PARDUODA

TOBULIAUSIAS

Rastinės Darbai ir Teisiniai Patarimai

JARDIM RIVIERA
Santo Amaro

MEKANIKOS DIRBTUVE
Gaminami įvairiausių braižinių vitražai, 

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

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

São Paulo

lfi=S 
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Nori, kad «Musų Lietu 
va» būtų lietuviškojo gyveni
mo veidrodis?

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

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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Natūralizacija, inventoriaus surašymas, išieškojimas 
skolų, persiskyrimai (desųuites) 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.
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Gaminami žibintuvai įvai
riausių tipų. Daromi įvairių 
dydžių grąžtai žemei gręž
ti. Pardavimas grynais ir 

išsimokėtinai.
Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų beirdarbo įrankių 

krautuvė tiktai pas

rusuiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinni: ..................................................................................i..... m..............

I RM AC J CACCIICCII wm.ĮKURTA 1890 METAIS

VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS 

L I N D O Y A

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

dos naudokite!

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINTOJAI

LEONAS VARNAUSKAS
Telefonas (recados) 3-0707

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

i

RUA BARAO DE ITAPETININGA, 2773 — 4 AND. — SALA 2 
TEL. 34-7482 — SÀO PAULO

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 
AUA SÃO CAETANO, 447 —TEL. 4-5576 - SÂO PAULO 

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

Rua Javaés, 719 São Paulo SKAITYK IR PLATINK
«MŪSŲ LETUVA»

apylinkėje - nuosta
baus grožio gamta sveikas klimatas, tik už 
18 klm. nuo Praça da Sé, geras kelias, tarp 
dviejų ežerų. Puiki proga dabar įsigyti žemės 
sklypą su mažu įnešimu ir ilgalaikiu išsimokėjimu 
— 100 mėnesių.

Reikalingų informacijų gauti tik pas vienintelį įgalio
tinį šias žemes pardavinėti mūsų tautietį Kaz\ 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.

į:4i'

AVENIDA DR. GIACAGLINI, 34-0

.....

VILA ALPINA

PITA DINO RUKMOj 7QR a 
TELEFONES j 51=4019 e 51=2223

Poat.01
SÃQPAULO f’Lã. toj

■ SCI
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AV. ZELINA, 706 — CAlXA POSTAL, 371 — SÃO PAULO

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

LIETUVI, NEUŽMIRŠK SAVO 
PAREIGOS DALYVAUTI Va
sario 16 minėjime šį sekma
dienį Vila. Zelinoje. Progra
moj: 11 vai. pamaldos už Lie 
tuvos išlaisvinimą, 15 vai. 
gimnazijos salėje oficialioji 
ir meninė dalis. Meninėj pro
gramoj dalyvauja solistas K. 
Ambrozevičius, dainininkė H. 
Ehlers, L. K. Bendruomenės 
choras vadovaujant muziku 
J. Stroliai. Momentui pritai
kintas kalbas pasakys inž. J. 
Antanaitis lietuviškai, prof. 
José Ferreira Carrato - por
tugališkai.

VASARIO 16 RADIO BAN
GOMIS.

Vasario 16 d. «Radio 9 de 
Julho», kurios direktoriumi 
yra musų prietelius prof. Jo
se Ferreira Carrato, trans
liuos Lietuvos Nepriklausomy 
bės šventei pritaikintą prog
ramą, nuo 20:30 ligi 21 vai..

Radio savo programą trans 
liuoja dvejopomis bangomis - 
a. vidutiniško ilgumo 540 ki- 
lociklų, (arti Pan-Americana 
stoties) ir trumpomis bango
mis - banga 31 mts-9530 kilo 
ciklu.
. Taip p_at dar tariamasi ir 
su «Radio Gazeta» del 16 Va
sario programos.

— Vasario men. 16 d. 2 
vai. p. p. V. Belos Vytauto 
Didžioja mokykloje mokytoja 
Mg. Vinkšnaitienė rengia Lie 
tuvos Nepriklausomybės pa
minėjimą lietuviams vaikams 
ir jaunimu?. Kviečia atsilanky 
ti, kas galės, ir suaugusius.

^illiilliiiiiiiiHiiiilUilliilhilliiIlHlIiilliilliilliilhilliilliilliilliilIiilli illiilliilhiIlHlIalIlilliilliilhilliilliilhilliilliiiliilliiIltilliilhilliilliUliilliilh'lliilligl

Registrado no C. I

Í Praga São José, 8 Sal. 1
I Aberturas de firmas 
f Encerramentos de firmas 
j Transferencias de firmas 
g Contrat. na Junta Comercial 
f Dis^at. na Junta Comercial 
g Escritas Fiscais 
| Eseritas Comerciais
Í HORÁRIO das

PRAÇA SÃO JOSÉ; 1 - V. ZELINA — S. PAULO

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 
NAUJANYBIŲ

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų, 

įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių- 

fogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t. t..
||j Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA ®B ISSIMOKEJIMUT. B3 B

Prie pat autobuso Nr. 93 sustojimo vietos. .gf

PRANEŠIMAS.

Šiuo pranešu, kad VASA
RIO 16 Dienos progą oficia
laus priėnimo Konsulate ne
bus. Bet, norintiems asme
niškai patiekti savo sveikini
mus, Konsulatas bus tą dieną 
atidarytas nuo 11 iki 13 vai.

A. Polišaitis
Lietuvos Konsulas

LIETUVIŲ BAŽNYČIA
VILA ZELINOJE

Bus gražiausia iš visos a- 
pylinkės bažnyčių, nes jos re 
montą bei dekoravimą remia 
visi geros Valios lietuviai ka
talikai, savo auKomis. Štai 
aukotojų sąrašas:

Centralinį, Panelės Šv. ap
sireiškimo paveikslą Šiluvoje 
aukoja Tamaliūnų šeima, de
šimts tūkstančių kruzeirų.

Šį paveikslą dail Ant. Navi 
ckas jau pradėjo piešti.

Ambrozevičiu ir Antanačių 
šeimos paukojo po penkis 
tūkstančius kruzeirų dviems 
paveikslams lubose. Navickų 
Bratkauskų ir Petraičių šei 
mos aukoja po tris tūkstan
čius kruzeirų paveikslams lu 
bose,

Baužių šeima aukoja penkis 
tūkstančių kruzeirų sv. Anta
no, prie to pat vardo altori
aus, paveikslui.

Pavilonių šeima aukoja de
šimts tūkstančių kruzeirų,

Aušros Vartų paveikslui, 
prie Panelėe švenč. altorius.

Jonas Paukštis aukoja du 
tuksiančius kruzeirų, apmoka 
vienos stacijos išlaidas.

P. Narbutis aukoja dešimts 
metrų (metras kai nuoja 380 
kruzeirų) bažnyčios darbams.

Ų C. sob o n.o 551 =

2 - V. Zelina - S. Paulo į 
Contratos de locação |

Cartas de Fiança |
Requerimentos g
Balanços g
Alvarás diversos g
Seguros de Fogo e g
Seguros de acidentes g
às 19 horas. =

Liūdo Benderaičio ir Emilijos Šimonytės jungtuvės sausio 
29 d. V. Zelinoje. Šliūbą duoda kun. Klebonas P. Ragažinskas

Po tųkstantį kruzeirų auko 
jo Simas Balvočius, Jonas Si 
liekas, Juozas Rimkevičius.

Penkis šimtus: I L.
Po šimtą kruzeirų: Ona La 

sinskienė, Paulina Musteikie
nė, Muštaitienė. J. Karalienė 
c r. 26 00.

J. Skorupskis aukojo dviem 
metrams - Cr. 760.00.

Atskiros šeimos gali paau
koti stacijų apmokėjimui. Vie 
nos stacijos kaina yra du 
tūkstančiai kruzeirų

Imant metrais., atskiriant 
lubas, yra viso tūkstantis me 
trų. Įskaikant altorių atnau
jinimą, stacijas, paveikslus, 
durų perdažymą viso susida
ro truksiantis metrų ir vieno 
metro kaina yra 380.00 kru- 
zeirų

Reiškia reikia tūkstanties 
žmonių, kurių kiekvienas pa
aukotų po 38Ò kruzeirų, kad 
visos bažnyčios dekoravimo 
išlaidos būto apmokėtos, 'ri
kiuosi, kad tiek paskiri asine 
nys, ar šeimos, sulig savo iš
galių prisidės prie bažnyčios 
papuošimo. Argi nebus šir
džiai miela, kad įėjęs bažny
čion tuoj čia tau primins Ši
luvą, Aušros Vartus, Kryžių 
kalną.

Ir tolimesnių apylinkių lie 
tuviai prašomi prisidėti savo 
aukomis, tiek mieste gyvenan 
tisji, tiek provincijoje. Aukas 
siųsti klebono vardu, šiuo a i 
resu: Pe. P. Ragažinskas, cai 
xa postai 4118, S. Paulo. V. 
Zelinos bažnyčia bus -lietuvis 
ko duosnumo ir gyvo tikėji
mo paminklas. Dail. Ant. Na
vickas, kuris kruopščiai ir są 
žiningai vykdo darbus, kur 
tik galima įpins lietuviško me 
no motyvus.

Liepos mė >. susilauksime 
svečių, lietuvių iš Amerikos, 
Kanados, Urugvajaus. Argen
tinos. Mūsų garbė reikalaują, 
kad galėtume, parodyti, gra
žią, puošnią, menišką, kaip 
gėlę, bažnyčią.

Visiems už aukas nuošir- ■ 
džiai dėkoju.

Kun. P. Ragažinskas 
Klebonas

— Reikalingas skubiai ge
ras stuque lustro specialistas

Bentistas
Clínica Dentária Popular

“^ão Judas <adtu”
DIRETOR: Dr. Augusto Ribeiro Leite 

Praça Sâo José, 8 - salas 3 e 5 
Vila Zelina

Dentaduras — Pontes — Extrações — Obturações
• DIURNA E NOTURNA

Kreiptis V. Zelinoje kleboni
jom

— Ateitininku susirinkimas 
šaukiamas šį sekmadienį tuoj 
po 8:30 vai. mišių Vila Zelino 
je Susirinkimai! kviečiami vi 
si lietuviai moksleiviai.

— Agua Raza lietuviams 
pamaldos bus sekantį sekma 
dieni, vasario mėn 20 d. N. S. 
de Lourdes parapijos bažny 
čioj, 11 vai.. Agua Raza ir 
apylinkės lietuviai kviečiami 
dalyvauti pamaldose.

— Vila anastacio lietuviams 
pamaldos bus paskutinį mene 
šio sekmadienį.

— ŠĮ šeštadieni V. Zelinoj 
išpažinčių bus klausoma 4 ir 
7 vai. vakaro.

—- Senatorių Mercondes Fi
lho respublikos prezidentas 
kviečia į teisngumo raįniste- 
rius.

— S. Paulo miesto krikšči
onių demokratų partijos sky
rius į prefeitus kandidatu sta 
to deputatą ir partijos gene
ralinį sekretorių prof. Dr. An 
d ré Frančo Monto ro. Dr. Fran 
co Monto r o yra pažįstamas ir 
lietuviams, nes'1953 m. Vasa
rio 16 minėjime pasakė įspū
dingą kalbą.

— Rusija pavartos visų rū
šių moderniausius ginklus jei 
ji bus užpulta, pasakė gen. 
Koniev.

— Gen. Raštikis parašė dvi 
prisiminimų knygas, kuriose 
yra daug svarbios reikšmin
gos istorinės medžiagos iš ne 
tolimos praeities Knygą leid
žia “Lietuvių Dienų” leidėjas 
A. Skirius. Knyga jau spa
usdinama.

— Vliko Delegatas, š. m. 
sausio mėn. būvyje lankyda
masis Vokiečių užsienio rel
ių ministerijoje, su atsakinga 
jis vokiečių pareigūnais ture 
jo progą kalbėtis aktualiais 
ietuvių-vokiečių santykių rei- 

reikalai 
paliečiam^ 
raus' su 
politikais.

— Šiuo metu Čikagos un-te 
renkama informacijos reika
lams medžiaga apie Rytų Eu 
ropos kraštus, tarp jų ir apie 
Lietuvą. Ypatingas dėmesys 
kreipiamas į dabartines sąly
gas Sovietų okupuotose vals
tybėse. Surinktąja medžiaga 
norima kiek galint tiksliau 
nušviesti Lietuvos padėtį bei 
dabartines joje ekonomines, 
politines ir socialines gyveni 
mo sąlygas. Universitetas 
šiuo reikalu kreipėsi į Vliko 
Inf. Tarnybą, ■ prašydamas pa 
dėti jam šią medžiagą parū
pinti.

— Vyriausias sovietas su
teikė visoms respublikoms tei 
sę turėti krašto apsaugos ir 
užsienio reikalų ministerijas. 
Taigi ir Lietuva turės minė 
tas ministerijas. Žinoma vis 
kas tvarkoma iš Maskvos.

—- Reutlingane Lietuvos Lai 
svinirno Talkos reikalais įvy 
ko URT sukviestas pasitari 
mas, kuriame dalyvavo D. 
Britanijos LB pirmininkas M- 
Bajorinas ir V.okietijos krašto 
valdybos pirmininkas inž. Pr. 
Zunde. Buvo aptariami arti 
miausi taikos darbai.

— JAV Kongreso Bibliote
ka Vašingtone renka sovieti
nių radijų sekimo biuletenius. 
Komplikuojami estų, latvių 
ir Inf. Tarnybos teikiami lie
tuviškieji Radijo Sekimo Sto
ties paruošti pranešimai. Su 
rinktoji medžiaga bibliotekoje 
analizuojama ir skelbiama 
anglų k. see. leidiniuose, ku
rie išleidžiami kas mėnesis.

YYyYYYYYYYYYYYY YYYYVY YA'VYYN'YYYYVY YYV

MIELI LIETUVIAI! '

Artinantis maudymosi sezo 
nui ir esant laisvų kambarių 
kviečiame visus atvykstan
čius i Santos poilsiui apsisto 
ti pas Steponaičius. Galima 
gauti kambarį su maistu ir be 
maisto. Privažiavimas automo 
biliu labai patogus, gatvė 
naujai išgrįsta.
Adresas: Rua Godofredo Fra
ga, 173 — Jose Menino

Kiekvieną sekmadienį prie 
bažnyčios pas spaudos platin 
toją B. Šimkų galima gauti 
nusipirkti naujausių lietuviš
kų knygų bei laikraščių.

mYVYYYYYYYYYYYYYYYYYVYYYYYYYVYYVYYaaaaaa.v^aaaaaaaaaaaaaaaaaaaAaaaa

RETA PROGA!

Išsinomuoja namas su dide 
lia krautuve (5x9, 50m) tris 
kambariai, virtuvė, gera vieta 
del maisto produktu krautuves 
Netoli Seselių mokyklos. Tei 
rautis Rua Rodamonte, 21 ar 
P-ęa S. Jose, 8 s/1 2.

- VILA BELOJE «Mūsų 
Lietuvą» galima gauti Kaz
lausko restorane, Verbenas ir
Saudades gatvių kampas.

PARDUODAMAS

Gerai įrengtas Baras Restora
nas, Pastelaria, Sorvetaria ir 
kt. Kaina visiems prieinama. 
Largo São José, 3 - V. Zelina
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