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Jonas Antanaitis

NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS
Kaip kiekvienais metais, 

taip ir šio vasario 16-tąją die 
ną minime Lietuvos Nepri 
klausomybės paskelbimą, kai 
1918 metais, tuoj po pirmojo 
Didžiojo karo, buvo vėl at 
kurta nepriklausoma Lietu 
vos valstybė. Š' data tapo lie 
tuvių tautos didžiausia šventė 
tėvynėje ir išeivijoje. Tai iš 
tikrųjų nėra Lietuvos valsty 
bės Įkūrimo data, nes Lietu 
va buvo valstybė, jau galin 
gųjų kunigaikščių laikais, ir 
ilgus šimtmečius tauta naudo 
josi ne riklausomu gyvenimu.

Šešioliktoji vasario (1918) 
mums paliko simbolinės reikš 
mės, kadangi tą dieną buvo 
paskelbta pasauliui lietuvių 
valstybinės laisvės prisikėli 
mas. Tas istorinis faktas mus 
įtikino, kad kol yra gyva lie 
tuvių tauta, tol yra gyvas ir 
musų tautos laisvės jausmas, 
ir jie gali, bet kuriam palan 
kiam momentui atėjus, vėl iš 
naujo prisikelti

Tokia prasme, šiais nau 
jais moderniškos vergijos lai 
kais visa lietuvių tauta savo 
širdyje palaiko tą nemirtin 
gos vilties šviesą, kurią sklei 
džia šešioliktosios vasario pri 
siminimas. Tarp visų metų 
dienų, šią dieną musų minčių 
pasaulio skliaute žiba žadėto 
stos laisvės skaisti žvaigždė. 
Todėl ir turime palaikyti ši 
tą šviesią tradiciją, kuri tapo 
mūsų tautinių jausmų išraiš 
ka, musų valstybinio subren 
dlmo patvirtinimas, ir laisvės 
troškimo bei kovos už ją žen 
kle, veda mus visus senai ieŠ 
komosios vienybės link.

Viešu ir iškilmingu šešio
liktosios vasario paminėjimu, 
mes kas metai vis iš naujo 
patvirtiname sau ir pasauliui 
žmoniškumo pasitikėjimu pa
remtas viltis, kad teisybė nu 
galės, kad vėl nušvis laisvės 
diena. Tik, deja, laisvės susi 
grąžinimo datą nedraudžia
mai minėti tegali tik lietuvis 
išeivijoje, o tėvynėje tuo tal
pu viešpatauja tik skriauda 
ir naktis. Ten žiauri priespau 
da naikina mūsų tautos kū
ną ir žaloja sielą.

Deja, ir laisvėje gyvanan- 
čioji išeivija neišvengia savo 
pavojų. Laikas ir apie tai pa 
galvoti, neaplenkiant nei ne 
priklausomybės minėjimo pro 
gos. Dar geriau būtų, jeigu 
kaip tik tąja proga pasinau 
dodami, tuos reikalus pana 
grinėtume, paieškodami kelių 
ir priemonių, kaip tų negero 
vių išvengti ir joms atsispirti.

Mums gyvenantiems laisvė 
je gręsia nutautėjimas, nes 
mūsų jaunimas, o neretai ir 
senimas, nutolsta nuo lietuviš 
kūmo. Mus nepaprastai vei 
kia aplinka, svetima kalba, ir 

kitokio tipo kultūra Mus pri 
glaudęs kraštas yra labai 
mums palankus, jis nedaro 
pastangų mus pakeisti. Prie 
šingaf, kultūros lobyno panil 
dymui mes esame pageidauja 
mi toki koki esame, su viso 
mis mūsų tautiškomis žymė 
mis. su lietuviška kultūra, o 
ypatingai su mūsų tautiniu 
menu.

Bet mes patys laiko vė4ų 
glostomi, laisvės atokaitoje, 
dylame, tirpstame, garuojame. 
Prisitaikome prie naujo gyve 
nimo, pradedame riedėti visai 
nuo pradžios kitais keliais, 
paliekame savąją kultūrą, ku 
rią šimtmečiais protėviai kO 
rė, ir kuriai lygios sunku ras 
ti kitų kultūrų tarpe Lietuviš 
koji kultūra - tai visas praei 
tyje sutelktas patyrimas, kuri 
amžių srovėje mūsų tauta sa 
vo išmintimi atrinko ir jsisa 
vino. Lietuviškoji kultūra švie 
čia savo giliu žmoniškumu, 
grožio ir laisvės pamėgimu, 
švelniu darnumu išreiškiamais 
mene, ir protingu tikslumu 
pasakomais kalba.

Šios retos lietuviškumo sa 
vybės paskutiniais laikais ta 
po gilių studijų tikslu moks 
liniukų tarpe, tarp savų ir s ve 
timų. Ir klaiku pagalvojus, kad 
lietuviškumas išeivijoje tirps 
ta. Nuo to neišsigelbėsime 
vien tik kaltindami save ir 
vieni kitus. Jau bus vėlu, kai 
prarasime savo tautinį rūbą, 
ir likę pliki suprasime, koks 
jisai, tas rūbas buvo puikus!

Sunkumai išlaikyti lietuvy 
bę ateivių šeimoje kyla iš to, 
kad jiems patiems, kartais 
nesiseka suprasti savo tautiš 
kūmo esmė, kuri iš arti senie 
siems buvo savaime supran 
tama, bet jie nemokėjo per 
duoti savo vaikams, kad ta se 
noji kultūra, nėra persenusi, 
o gali būti tinkama lietuviui 
gyvenančiam bet kur pašau 
lyje, ir kasdien atsinaujinda 
m?, gali tęsti kultūrinių ver 
tybių kūrybą, mūsų pačiu gar 
bei ir žmonijos labui.
Reikia lietuvių vaikams Įdiegti 
pagarbą savo tėvams ir lietu 
viškai kilmei, kad jie nesidro 
vėtų savo gimdytojų, jei tie 
ir nrasti atrodo, jei ir vietos 
kalba netaisyklingai pakalba. 
Ir gamtoje juk taip yra, kad 
kelmas ir stuobris niekad nė 
ra toks žalias, kaip jo išleis 
tos atžalos, bet be kelmyno 
nėra atžalyno! ..

Ryškesnis ir brandesmis tau 
tiškumas tegali būti palaiko 
mas su blizgėjimu, tik ben 
druomenei visuomeniškai tarp 
savęs santykiaujant Tik tel 
kiniuose gali sužibėti mūsų 
sielos pilnybė Už tai telki 
mės dažniau į lietuviškus sam 
būrius, į susirinkimus. į švėn

PRANEŠIMAS

Šiuo pranešama, kad Vasario 16-tos proga, norintiems 
asmeniai aplankyti Lietuvos Konsulą, pastarasis mielai 
priims savo rezidencijoje, Alameda Gabriela Monteiro 
da Silva, 1020 nuo 17 ligi 19 vai

Girskų šeimai liūdinčiai, mylimam vyrui ir tėvui 
A.A. ANTANUI G1RCKUI, mirus, liūdesio valandoje 

nuoširdžiai užjaučia

Jonas Jakutis ir šeima.

Girskų šeimai, netekusiai brangaus šeimos nario 
vyro ir tėvo

A. A. ANTANO G1RCKAUS

Skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučia

Stasys Lapienis ir šeima.

Iš Girskų šeimos tarpo pašaukus amžinybėn mylimą 
vyrą ir tėvą

A.A. ANTANĄ GIRCKŲ

Ištiktu skausmu dalinasi ir nuoširdžiai užjaučia

JAKUTIS LAPIENIS & LTDA

— Dėl uostų darbininkų 
streiko, Amerikoje, Atlanto 
uostuose, stovi 150 keleivinių 
laivų.

tęs ir minėjimus. Bet atvyki 
me ne tik seni, savo atsimi 
nimus paliūliuoti, o atsiveski 
me savo jaunimą, kad jis kar 
tu su mumis išgyventų lietu 
viškas valandėles, jų prasmę 
suprastų ir prie jų priprasiu. 
Lietuviškumo esmė turi perei 
ti per širdį, jauna siela turi 
pajusti žavingumą, kuris sie
ja mus į bendrą lietuvišką 
šeimą, ir tie jausmai tada 
pririš jaunimą prie tautos ka 
mieno, nuo kurio jis nebeno
rės daugiau atkristi.

Tokių sąlygų iš viso, kar. 
tais negalima sudaryti šeimo 
je. Todėl siųskime savo vai 
kus į lietuviškas pamokas, į 
chorus, veskimės juos į pas 
kaitas, parengimus, o ypatin 
gai į iškilmingus paminėji
mus. Neatskirkime ir tų kurie 
silpnai lietuviškai bekalba. 
Jie vis vien šį tą supras, jau 
nimas mokės vieni kitiems pa 
aiškinti, o tie kurie buvo nu
tolę, supras iš kur jie kilę ir 
prie ko uriklauso Ten kur 
bus kada nors ruošiamos 16- 
tos vasario minėjimo iškil
mės. tegu būna kuo daugiau
sia ir čia gimusio lietuviško 
jaunimo.

— Politiniai stebėtojai tvir 
tina, kad Egipto kariuome
nės karininkų dalis yra ko

i

Ollenhauer išvyko Vašingtonan
Ollenhauer yra Vakarų Vo 

kietijos socialdemokratų oar- 
tijos vadas ir įtakingas politi 
kas. Socialdemokratai, po 
krikščionių demokratų yra 
didžiausia ir stipriausia parti 
ja kuri yra Konrad Adenauer 
vyriausybei opozicijoje.

Šios partijos užsienio poli
tikos linija nesutampa su kri 
ksčionių demokratų linija. So 
ciaidemokratai yra priešingi 
Vokietijos dalyvavimui Šiau 
rėš Atlanto Sąjungoje. Jie 
stovi tik už Europos sąjunga 
kurios tikslam priemonės nė 
ra aiškiai apibrėžti. Kitais 
keliais jie siekia ir Vokieti
jos suvienijimo ne per Jung
tinių Tautų Organizaciją, bet 
per abiejų, Vakarų ir Rytų 
Vokietijų vyriausybių tiesio
gines derybas.
Žinoma, dažnai opozicinė par 
tija kitaip kalba, kadangi yra 
opozicijoje, bet kai pavyksta 
įkopti vyriausybėn, tai dažnai 
grįžtama prie kritikuotos vy
riausybės.

Vak. Vokietijoje rugsėjo 
mėnesį bus rinkimai. Krikš
čionys demokratai jau daug 
metų valdo. Konrad Adenauer 

munistuojanti, arba komunis
tams palanki. Šių karininkų 
įtakoje dabartinis Egipto pre
zidentas diktatorius Nasser. 
Radio stotis ir nemaža eko
nominių organizacijų kontro 
liuoja komunistams palankūs 
žmonės.

Konrad Adenauer apie Bul- 
ganino laiska

Vak, Vokietijos ministeris 
pirmininkas Konrad Adenau
er komentuodamas jam nese 
nai .Bulganino prisiųstą laišką 
pareiškė: «Mes nesame užpuo 
likai, neturime jokios intenci 
jos ką nors pulti, ypač musų 
draugus sąjungininkus.

Šitame laiške yra punktų 
kuriuos diskutuoti gal būt ga 
Įima Tarp kitų esminių punk 
tų rašoma apie santykius dvie 
jų Vokietijų». Nėra dviejų Vo 
kietijos valstybių. Vadinamo
ji Demokratinė Vokietijos Res 
publika nėra valstybė, bet pa 
gal visas tarptautinės teisės 
sąvokas, yra tik tai Vokieti 
jos sritis, rusų okupuota, Vo 
kietijos tauta nuoširdžiai dži 
augsis matydama rusus ro 
dant gerą valią. Tuomet daug 
sunkumų būtų lengviau išly
ginami.

— Sulig statistikos davinių 
Amerika šiuo metu turi 17Ó 
milijonų giventojų. Ten kas 8 
sekundės gimsta vienas ameri 
konas, o kas 21 skdė. miršta 
žmogus. Po 10 metų Amerika 
pasieks 200 milijonų gyventojų 

nors ir prikėlė Vokietiją iš 
griuvėsių ir savo geležine 
ranka pastatė j didžiųjų vals 
tybių eiles, tačiau nevisi tai 
įvertina, ir kaip praprastai, 
per daugelį valdymo metų, 
atsiranda ir opozicija. Kai 
kas spėlioja, kad būsimurse 
rinkimuose krikščionys demo 
kratai gali pralošti. Jų vie
ta tektų socialdemokratams, 
kurie užsienio politiką galėtų 
pasukti visai kita kryptimi. 
Beabejo, kad šitokia galimy
bė rūpi ir Vašingtonui. Jei 
iširtų Šiaurės Atlanto Sąjun
gą, tai Vašingtonui ir Londo
nui būt didelis rūpestis.

Turint šitas galimybes gal
voje, Vašingtono politikai pa 
sikvietė Vakarų Vokietijos 
socialdemokratų vadą Oilen- 
hauer pasikalbėti. Jis šiuo 
metu yra Amerikoje. Jau pa 
ts Ollenhauer, nuvykimo fak
tas rodo, kad yra suinteresuo 
tas palaikyti santykius su A- 
merika. Užsienio politikos 1« 
niią dažnai pakeičia nenuma 
tyti įvykiai. Todėl ir Vokie
tijos socialdemokratų politi
kai gali turėti įtakos dar ne
numatyti įvykiai.

Lietuvi, dalyvauk Lietuvos Nepriklausomybės šventėje 
Vasario 17 d. Vila Zelinoje.
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Helina Didžiulytė Mošinskienė

I' kur mes einame?...
■ Štai ir vėl sutinkame Vasa

rio 16 tą dieną, musų džiaug
smo ir pasididžiavimo dieną 
Dabar ji mums liko, kaip mú 
sų tautos išsilaisvinimo sim
bolis, išsilaisvinimo prieš 39 
metus!

Kas mūsų galėtų laisvu no
ru išsižadėti laisvės? Ar ras
tųsi bent vienas, kuris ją pa 
aukotų? Ne. O jei taip, tai bū 
tų išimtis.

Džiaugiasi širdis, kai mato
me tarp daugelio tautų vėlia
vų iškeltą mūsų kuklią tris
palvę Pietų vėjuje ji taip 
laisvai plevena visomis savo 
■varsomis! Ir tai reiškia, kad 
čia, Brazilijoje, mes turimę 
laisvę, turime teisę viešai iš
kabinti savo laisvės simbolį, 
gerbti savo papročius, turim 
teisę kalbėti savo kalba. Bet 
štai čia tenka sustoti ir sun
kiai atsikvėpti, kad susidūrus 
su gyvenimo tikrove tani kar 
čius žodžius: mes nemokame 
išnaudoti savo laisvės, nemo
kame jos pagerbti. Žinoma, į 
tai gali daug kas atsišaukti 
ir pasakyti: «Tai tik prieka
bių ieškojimas.» Ne. Tai nė
ra priekabių ieškojimas, o tik 
šauksmas j visus laisvę my
linčius tikruosius lietuvius

Man teko du metus dėstyti 
lietuvių kalbą kun J. Šeške
vičiaus suorganizuotoje mo 
kykloje V. Zelinoj Mokyklon 
vidutiniai įsirašo 150 mokinių 
iš jų apie 20 yra gimnazijo 
je. Mokslas yra nemokamas 
ir mokytojai dirba be atlygi
nimo. Tuo tarpu ir pradžios 
mokyklose ir gimnazijoj yra 
didelis nuošimtis mokinių liet 
aviškomis pavardėmis, kurie 
nenori nieko bendro turėti su 
lietuviškąja mokykla. Kodėl? 
Juk jų tėvai daugumoje atva 
žiavę iš Nepriklausomos Lie
tuvos ir savo tarpe kalba lie 
tuviškai, net ir su kaimynė
mis ar kaimynais, tik kažko
dėl su vaikais stengiamasi 
kalbėti su baisiu portugališ
ku žargonu, neturinčiu nieko 
bendro su tikrąja portugalu 
kaiba. Tėvai ištikimai lanko 
lietuviškas pamaldas, kiek iš 
galėdami remia lietuviškus 
parengimus, bet kur jų vai
kai? Kodėl jie lieka atstumti 
nuo tos jiems suteiktos Die
vo malonės būti lietuviais ir 
kalbėti savo tėvų kalba?

Pas mane užeina viena be
raštė lietuvė moteris, kuriai 
rašo giminės iš Lietuvos Aš 
perskaitau jai laiškus, už ją

rašau atsakymus, tuo tarpu ji 
turi raštingus vaikus, bet jie 
nei žodžio nemoka lietuviš
kai ir todėl negali atsakyti 
savo pusbroliams gyvenan
tiems Lietuvoje. Ir aš jai tai 
atleidžiu, nes ji būdama be
raštė, neturi prasiskleidusio 
žinių horizonto ir to susipra
timo. kurį galėtų jkvėpti sa
vo vaikams Liūdniau darosi, 
kai atėjus į kokį lietuvišką 
parengimą scenoje matai vis 
ką lietuvišką: vaidinama lie
tuviškai. šokama tautiniai šo 
kiai, dainuojamos liaudies dai 
nos. bet tik scenos ribose, 
salėje gi visur šnypščia, Vo 
ce, voce, voce... 'J as pat Jau 
nimo Šventėje. Lietuviškos 
Mokyklos Eglutėje, Ateitinin
kų pobūviuose Ir publika ro 
dos tik tada susipranta, kai 
vakaro rengėjas surinka nuo 
scenos «puxa vida»! tik tada 

Karo Muziejaus sodnelyje.

visi pasistiepę klausosi..:
Turime gražų būrį choris 

tų, kvintetą, kvartetą, bet be 
dainos, nei vieno žodžio lie 
tuviškai savo tarpe. O dar ne 
jauku darosi, kai «mergaitės 
pasipuošusios tautiniais rū 
bais čiauškia tik portugališ 
kai! Sakykite, nejaugi mesta 
pome tik «Pa’hacais», kurie 
uždėję kaukę kalba lietuviš 
kai, kad palinksminti publi 
ką? Darosi šiurpu. Š.urpu ma 
tant bais ą tikrovę, kurioje 
mūsų brol-iai žūsta Sibiro tun 
drose, miršta džiova, paliegę 
rašo laiške: «Ką mes galime 
Jums pasiųsti iš Sibiro gilu 
mos? Mūsų siuntinys, tai gi
lūs Jums jausmai, išreikšti 
paprastais žodžiais gimtosios 
kalbos, kuri mums brangesnė 
už didžiausius turtus»... Argi 
įsisąmoninus šiuos žodžius 
neturėtų kiekvienas mūsų nu 
leisti galvą ir susimąstyti, 
koks abėjingas«ir tuščias ir 
bevertis lieka jo vaikas išsi
žadėjęs savos kalbos, ir kaip 
išdrįs jis kada nors pažvelg-

A Tyruolis

Vytauto Didžiojo Karūnai
Mes Vytauto Didžiojo garbingai karūnai 
Prisiekiam budėti vardan Lietuvos.
Nors priešas marina, tėvynė nežūna, 
Jai spindi skaidrioji varsa vėliavos.

Karūną, ir vytį, ir vėliavą kilnią 
Apvaizdos išgelbėti mes pašaukti. 
Nors miršta trankydamos valtį mūs vilnys, 
Po audros spindės mums vėl saulė skaisti.

Kai priešas mums šventą karūną pagrobė, 
Nukalsim vėl ją Gedimino kalne: 
Didžioji Apvaizda tėvynę mūs globia 
Diena po kančios maloningai šaunia.

ti į akis broliui iškentėjusiam 
šėtonišką enkavedistų sauva
liavimą? Nenoromis pradedi 
galvoti, kad mūsų trispalvė 
laisvai plavendama pavėjuj 
ant Viaduto d\) Châ, S Paulo 
centre, tėra tik priedanga, 
tuščias noras pasirodyti.

Ir šiandieną, kai vėl susi
rinksime minėti mūsų Tautos 
ir Valstybės buvusią Nepri
klausomybę, salėje bus daug 
žmonių. Bus ir vienas kitas 
svetimtautis, kuris nuoširdži
ai atjausdamas savo naivia 
širdimi mūsų didžią skriaudą 
ateis mus pagerbti, bet kiek 
iš susirinkusiųjų pajus tikrai 
nuoširdų skausmą, liūdėsi ir 
ilgesį gimtųjų laukų?... Kaip 
visada rasis tokių, kurie pa
sakys: «Ak, tie lietuviški pa
rengimai tokie neįdomūs! 
Tiek tuščių kalbų! Tiek dul
kių ant grindų... Kokie bai
sūs tualetai! Jokio džentel
meniškumo!... Va, rusų ar vo 
kiečių klube visai kas kita. 
«Taip, ten kas kita, nes ten 
susitinka milijonų tautų ats 
lovai». Čia gi mes lietuviai, 
galime duoti tiktai ką pajė
giame. O jei mūsų pajėgos 
silpnos, tai kas kaltas? Ta
čiau jei neteksime ir to ką 
šiandieną turime, tai išviso 
nustosime egzistuoti.

Vietoj prūekaištų, reikia dau 
giau aktyvumo. Kiekvieno lie 
tuvio pareiga atiduoti savo, 
kad ir kuklią duoklę: finansi 
niai ir moraliniai remti kiek
vieną teigiamą tautiniai kul
tūrinį veikimą, remti lietuviš

Maskva reaguoja
Kaip jau iš anksto buvo ga 

Įima laukti, kad Kremlius ne 
beliks abejingas Amerikos 
planams arabų kraštuose. Re 
akcija jau pasirodė Užsienio 
reikalų ministeris Čepilovas 
įteikė Amerikos, Anglijos ir 
Prancūzijos ambazadoriams 
pareiškimą-notą dėl Viduri
nių Rytų padėties. Rusija no
ri, kaip rašoma notoje, suma
žinti įtempimą Rytuose. Tam 
tikslui pasiekti ji siūlo štai 
ką:

.1) Palaikymas taikos ir iš
sprendimas ginčytinų klausi
mų turi būt siekiamas taikio
mis priemonėmis. 2) Nesikė
sinti į šio krašto valstybių ne 
priklausomybę, nesikišti į jų 
vidaus reikalus. 3) Vengti vi
sa, kas galėtų šias tautas į-

Pabaiga 3 pusi

kus radijo pusvalandžius, lie
tuviškas mokyklas, organiza
cijas, Bažnyčią, įsteigti Lie
tuvių Bendruomenę ir neleis
ti augančiai kartai užmiršti 
lietuvių kalbos ir papročiu.

Įrūdykime, kol nevėlu, kad 
mes esame lietuviškai užsis
pyrę, kad mes tikrai egzistue 
jame ir tada pasaulis supras, 
kad Lietuva turi teisę būti 
la’sva, nes lietuviai to reika 
lauja ir reikalaus, kad išlik
tų mūsų maža bet nepalau
žiama saujelė!

Pirmieji rinkimai i «Liaudies 
Seimą».

Lietuvoje už keliolikos die
nų bus rinkimai į «respubli
kas seimą» ir į «vyriausią so 
vietą». Lietuvius komunistų 
partija verčia balsuoti ir rink 
ti net visai nelietuvius, kaip 
Bulganina, Molotovą ir kitus 
panašius.

Čia paduodame ištraukas iš 
buvusio Liaudies Seimo na
rio, Dr. A Garmaus, straips
nio «Lietuvos įjungimas į SS 
SR - Maskvos diktatas» (Lie 
tuvos Archyvas, 1952 ra.) 
Skaitytojui bus aiškus kon
trastas, palyginus su ankš
čiau įvykusiais rinkimais Ne 
priklausomoje Lietuvoje.

1940 m. liepos m. 5 d . t. y. 
20 dieną po bolševikų invazi
jos, buvo paskelbti vadinamo 
jo Liaudies Seimo rinkimai. 

•Jiems pasirengti tebuvo tik 9 
dienos, nes patys rinkimai tu 
rėjo įvykti liepos m 14 d. 
Aišku, kad bet kuriems tik
riems rinkimams pasirengti 

per toki trumpą laiką neįma
noma. bet bolševikams tokie 
rinkimai įvykdyti vieni nie
kai Tai iš tikrųjų tik šlykš
ti rinkimų parodija. Per juos 
visuomenei neduodama jo
kios teisės, jokios iniciaty
vos. Kandidatus parenka pati 
komunistų partija ir jų skai
čius esti lygiai toks, nė vie
nu ne daugiau ir ne vienu 
ne mažiau, kiek reikia išrink 
ti atstovų. Tai buvo pirmieji 
pas mus tarybiniai rinkimai 
ir todėl iš pradžių daugumui 
vis dar buvo neaišku, kaip 
jie praktiškai bus įvykdyti 
Tačiau gre;tai viskas paaiš
kėjo. Per vieną naktį staiga 
iš kažkur atsirado kažkokia 
«Lietuvos Darbo Sąjunga», 
kuri vienintelė turėjo teisę, 
statyti kandidatus. Kas ta «Lie 
tuvos DarbtFSąjungą» sudarė, 
kada ji įsisteigė, kokie jos 
veikimo tikslai - apie tai Lie 
tuvos visuomenė visai nieko 

nežinojo Šita fiktyvi vienos 
savaitės laikotarpiui paskelb
toji sąjunga taip pat labai 
šlykštus ir bolševiku taktikai 
charakteringas triukas. Mat 
dar nenorėdami atvirai paro
dyti savo veido, Lietuvos ko 
munistai stengėsi pasislėpti 
už skraistės šios fiktyvios, 
nekaltu vardu pavadintos są
jungos.

Visa Lietuvos teritorija bu 
vo suskirstyta į 8 rinkimines 
apygardas: Kauno, Alytaus, 
Marijampolės, Ukmergės, -Pa
nevėžio, Šiaulių, Telšių ir Vii 
niaus. Pagal gyventojų skai
čių. visoje Lietuvoje turėjo 
būti išrinkti 79 Liaudies Sei
mo atstovai. Lygiai tokį pat 
skaičių fiktyvioji «Lietuvos 
Darbo Sąjunga» ir išstatė. 
Kiekvienos apygardos kandi
datus rūpestingai parinko ko 
munistų partija Nė kiek ne
buvo atsižvelgta, ar kas tuos 
kandidatus toje apygardoje, 
kurioje bus renkami, pažįsta 
ar žino, kokie jie žmonės, ar 
ne. Pavz , kandidatai, gyveną 
Kaune, buvo išstatyti dauge
lyje provincijos rinkiminių 

apygardų Renkamųjų amžius, 
tautybė, išsimokslinimas labai 
skyrėsi.

Visi šie kandidatai buvo iš 
statyti pagal vieną ir tą patį 
šabloną. Kiekvienoje apygar 
doje buvo surengti mitingai, 
kuriuose po trafaretinių ir jau 
spėjusių įgrįsti kalbų, komu
nistų partijos atstovas atsisto 
jęs su lapelių rankoje paskai 
tydavo pavardes asmenų, ku 
riuos jis «Lietuvos Darbo Są
jungos» vardu siūląs kandida 
tais į Liaudies Seimą. Tos pa 
vardės buvo gautos iš Kau
no, komunistų partijos centro 
komiteto. Niekas neturėjo tei 
sės organizuotai siūlyti kitų 
kandidatų. Valstiečiai liaudį 
ninkai buvo bandę susirink
ti ir aptarti kandidatų sąra
šą, jį išstatyti, bet už tokį su 
sirinkimą jie skaudžiai nuken 
tėjo: nekurie jų buvo areštuoti 
ir išsėdėjo kalėjime iki Vo 
kietijos SSSR karo pradžios. 
Jei kas per tokius mitingus 
išdrįsdavo paminėti kokią 
naują pavardę, tai komunis 
tai jį apšaukdavo «liaudies 
priešu».

Taigi, tokie yra bolševisti- 
nėje santvarkoje tie «demo
kratiškiausi» pasauly rinki
mai Iš tikrųjų, tai labai šlykš 
ti su bolševikiniu cinizmu pra 
vedama komedija, kur apie 
bet kokią rinkėjų ir renkamų 
jų laisvą valią negali būti nei 
kalbos. Toje santvarkoje žmo 
gus yra nepaprastai nupigin
tas, paverstas paprastu todėl 
juo, kaip ir daiktu, ir operuo 
jama, visai nežiūrint ir ne- 
klausiant nei jo valios, nei 
noro.

Kartu bolševikai naudojo 
visokiausias masinimo priemo 
nes ir negailėjo pažadų. Be
žemiams ir mažažemiams jie 
skelbė, kad vad. Seimas jiem 
duosiąs žemės, darbininkams, 
kad žymiai būsianti pagerin
ta jų būklė, kad jie būsią iš
vaduoti iš kapitalistų jungo, 
žemesniems tarnautojams,kad 
busiančios pagerintos jų dar
bo sąlygos ir pakeltas atlygi
nimas ir t t. Bet neapsiėjo ir 
be grąsinimų. Norėdami gra
sinimu įspūdį padidinti, jie 
prieš pat rinkimus įvedė pir
mus areštus. Tai turėjo paro-
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traukti į regionalines karo 
sąjungas, kuriose dalyvautų 
didžiosios valstybės. 4) Panai 
kinti karo bazes svetimose 
valstybėse, iš ten atitraukiant 
ginkluotas jėgas ir taip pat 
pasitraukti iš Rytų kraštų 5) 
žadėti Azijos tautoms stiprė
ti ekonomiškai vengiant dary 
ti j tų kraštų vidaus gyveni
mą.

Nesunku yra pramatyti, kad 
šie siūlymai negalės būti pri
imti vakarų, valstybių. Mask
va reikalauja iš kitų nesikiš
ti į kitų valstybių vidaus rei 
kalns. O ką ji padarė su Pa
balti ju, Lenkija, Vengrija ir 
kitais kraštais.

Čia nieko daugiau nesieikia 
ma, kaip tik susilpninti Eise- 
nhowerio planą Viduriniams 
Rytams.

— Rusijos ministeris pirmi
ninkas Bulganinas pasiuntė 
Vakarų Vokietijos ministeri- 
ui pirmininkui Konrad Ade
nauer laišką siūlydamas ar
čiau bendradarbiauti Maskvai 
ir Vokietijai. Rašo ir apie Vo 
kietijos sujungimą, bet su vie 
ra sąlyga, kad Vokietija pa
sitrauktų iš Šiaurės Atlanto 
Sąjungos, Rusai ieško rdyšių, 
kad kaip nors galėtų suskal
dyti Vakarų valstybių vieny
bę.

Vyriausias Sovietas patvir
tino Maskvos politiką Vengri 
joje. Rusų armija atlikusi sa 
vo pareigą, sulaužė bekylan
tį fašizmą •

— Vyriausias Sovietas pa
tvirtino Maskvos koegzisten
cijos politiką su kapitalizmu. 
Anot Kremliaus komisarų, ko 
munizmas ir kapitalizmas ga 
Ii bendradarbiauti ir išvengti 
Laro. Komunistai mano, kad 
koegzistencijos politika leng 
viau pavyks įsibrauki! į ki
tus kraštus. Šios politikos nuo 
širdumu niekas nebetiki. Mas 
Kva, Kaip siėkė, taip ir tebe
siekia tų pačių tikslų, tik kei 
čia priemones.

—• Lenkijos vyriausybė nu 
vertino savo pinigą zlotą Len 
kų finansistų komisija vyks 
ta Amerikon tartis paskolos 
reikalais.

dyti,. kad su bolševikai juo
kų nėra, jie moka savo prie
šus čiupti ir kartu prieš rin 
kimus apsaugoti nuo jiems ne 
pageidautinos įtakos. Buvo su 
imta ir į kalėjimus sukišta 
šimtai niekuo nekaltų lietuvių 
veikėjų, buvusių aukštesnių
jų valdininkų ir kt.

Rinkiminės ir balsų skai
čiavimo komisijos buvo suda 
rytos iš komunistų partijos 
rūpestingai parinktų paklus
nių jai asmenų, kurie moka 
klausytis ir tylėti Bolševi
kai vis dėlto nebuvo tikri, 
kad rinkimai pasiseks taip, 
kaip jie troško. Reikėjo būti 
atsargiems ir, reikalui esant, 
padidinti balsų skaičių, arba 
juos skaičiuoti taip, kaip ko 
muuistų partija įsakys. Ir 
tikrųjų, daugelyje vietų bal 
suotojų skaičius buvo visai 
mažas, kai kur, nežiūrint prie 
vaitos ir grasinimu, jie siekė 
ne 90%, kaip skelbė prapa 
gunda, o buvo 15-16%. Tai 
patvirtino ir pats J. Paleckis 
lentiniame pasikalbėjime. Bal 
šovusieji dažnai metė tuščius 
vokus arba, vietoje kandida 
tų pavardžių, įdėdavo iš «Lie 
tuvos Aido» iškirpę pensiniu 
ką Melchiorą putelę. Rinkimų 
komisijos pridėdavo į urnas 
balsų tiek, kiek reikėjo.

Vis dėlto balsuotoju skaiči 
us buvo mažas, nors tikslios 
jo statistikos neįmanoma pa

MŪSŲ LIETUVa

Karo Muziejaus sodnelyje, Nežinomo kareivio kapas.

-- Amerikos mokslininkai 
yra išradę dirbtiną deimantą, 
kuris daug kietesnis už natų 
ralų.

— Amerikoje Šiaurės At
lanto uosiuose pradėjo strei 
ką 45 tūkstančiai uostų dar 
biuinkų Kovoja už atlygini
mo pakėĮimą.

tiekti. Provincijose buvo su 
mobilizuoti visi sunkvežimiai 
ir kitokios susiekimo priemo 
nės, kuriomis tolimesnių kai 
mų gyventojai buvo vežami į 
rinkimų apylinkes Tačiau ir 
tai mažai tepadėjo. Niekas 
netikėjo oficialiais bolševikų 
pranešimais, nes vis labiau 
buvo įsitikinta, kad jie parem 
ti vien melu ir klastojimu1

Tai buvo išrinktas pirma
sis «Liaudies Seimas». Gar 
bingas Lietuvos visuomenės 
darbuotojas, šiandiena švie 
sos atminties a a. Dr. A. Gar 
mus, taip baigia savo straips 
nį: «Visas Liaudies Seimas te 
buvo tik Seimo parodija. Kaip 
smurtu ir apgavystėmis buvo 
sudarytas, taip lygiai tik te-

iš roro spaudžiamas jis forma 
liai atliko bolševikų norimus 
darbus. Liaudies Seimas nėjo 
kiu būdu nėra išreiškęs lietu 
vių tautos valios. Jis tegalė 
jo išreikšti tik keliolikos šim 
tų Lietuvos komunistų ir Mas 
kvos viešpačių valią. Tam 
tikslui juk ir tebuvo jis «iš 
rinktas». Tai buvo «seimas», 
bet ne lietuvių seimas».

Todėl minėdami Lietuvos 
Ne priklausomybės’39 ją sukak 
tį nelenkime galvas prieš lais 
vai išrinktąjį pirmąjį Nepri 
klausomos Lietuvos Seimą ir 
jo darbuotojus, nes jie reiškė 
mūsų tautos valią!

NEPRIKLAUSOMYBĖS MI
NĖJIMĄ b

(pabaiga iš 1 pusi.)

Nepriklausomybės idėją ge 
riausia. sutvirtinsime, jei kiek 
vienas lietuvis jaus savo as
mens priklausomybę savo tau 
tai. Mes turėtume būti nepri 
klausomi ir minties pasauly
je. kadangi rpūsų kultūros lai 
psnis yra pakankamai aukš
tas, mūsų dorovės samprata 
užnaigta ir išryškintas, mūsų 
žmoniškumo jausmas taurus 
ir visiems teisingas.

Bet mes turime apie tai iš
girsti arba pasiskaityti. Visos 
tos mintys, kurios jau rodos 
perėjusios per mūsų plotą, ir 
jausmai kurie nekartą šildė 
širdį, laukia pranašo, šiais 
laikais rašytojo, kalbėtojo ar
ba poeto, kuris juos žodžiais 
išreikštų, į sakinius suglaus
tų, ir tuo būdu duotų mums 
patvirtinimą, kai yra ir kaip 
turi būti. Tokius žmonės Die 
vas visoms tautoms negausiai 
dalina. Todėl išmokime ku
klumo, ir pasiklausykime jų, 
pasiskaitykime jų raštus ir 
sekime savąją spaudą, nes 
kito kelio nėra, kurie gale 
galėtume visi susitikti Išmes

MĖNESINĮ KULTŪROS ŽURNALĄ

"AIDAI*
galima užsisakyti už 160 eruz. pas

1) Kun. Ant. Ausenką, (Dom Estanislau) São Bento 
vienuolynas.

2) “Mūsų Lietuva” Kleb. Kun. P. Ragažlnską ir 
Bronių Šukevičių Vila Zelinoj.

3) Betarpiai — Inž. M. Ivanauską.

Vincas Jonikas

KOVOS DAINA
Šalis po kraujo tvano 
Rymojo liūdesy, — 
Išėjom partizanais 
Paguosti jos visi.

Kantrybės tau. tėvyne 
O pergalė arti — ;
Kovoj atsigaivinę 
Mes budime tvirti!

Mirtis visiems už pančius, 
Už ašaras, kapus!
Krauju jie susipančios 
Ir pelkėse supus.

Galingą laisvės minti 
Sodybos paežy 
Neįstengia sutrinti 
Tironų geležis.

Jie puola vis kaip žvėrys, 
Įsiutinti badu,
Nors kliūtis ir užtvėrė .
Mus ryžtas išdidus

Mes juokiamės iš baimės 
Ir priešo pastangų, — 
Kautynes lydi laime 
Po nuosavu dangum

Tik ne akis už akį, — 
Už vieną gest šimtai 
Privalo, kaip įsakė 
Likimas nelemtai.

Kieti ginklai nudilsią 
Po mūšių suktinius, 
Kol duoklę tą atpūstom 
Ugnim j krūtine!-.

Nežinome nelaisvės, 
Kad niekintų teismai, — 
Laukus krauju palaistę 
Numirštame laisvai.

Ne. niekas partizanų
Šal ies neužvaldys, 
Kol jos vardu gyvenam 
Ir laisvė ko! saldi!

kime iš galvos neretai girdi 
mą tuščią pasididžiavimą, 
kad... «tai ir aš senai žinojau»., 
o to vieton raskime pritarimo 
žodį, juo labiau, jeigu išgirs 
tos mintys atatinka jūsų nuo
monę. Tai reiškia kad jau 
galvojame vieningai, ir mas
tome apie bendrą reikalą Te 
gu tas reikalas būna lietuvis 
kūmo išlaikymas, ir kova už 
Tėvynės laisvę.

Ta kova už Tėvynės laisvę 
gali tęstis šiandien dar nesu
vokiamą laiko tarpą. Kiek tas 
beužtruktų. mes turime ištesė 
ti, saugodami savo tautos iš 
laikymą, o ypatingai čia, 
išeivijoje.

NeprarasKime 
savo kultūros, kuri yra tėvy
nės duotas kraitis, nes be kul 
tūros net turtingas žmogus, 
jaučiasi dideliu skurdžiumi, 
ir po turtų įsigijimo stengiasi 
už juos «nusipirkti» ir kultū
ros, bet nepažindamas kultū
rinių vertybių, dažniausia per 
moka ir nusiperka šiukšlyną. 
Mat, kultūra būdama amžių

1957 m. vasario 16 d.

patirties palikimas, negali bū 
ti padaryta industriniu būdu.

Be to, šia proga tebūnie 
atiduota garbė visiems tiems 
lietuviams, kurie lanko tauti
nes šventės, minėjimus ir iš
kilmės. Jie yra tie pirmūnai 
visų mūsų tautiečių tarpe, ir 
duoda gyvą pavyzdį tųjų vai 
kams, kurie patys aptingo dė 
tis prie aktyvaus lietuvišku
mo veiklos, ir pasyviai atsis
kyrė nuo savo tautos Neretai 
vienok atsitinka, kad net to
kių tautiečių atžalynas, savo 
jaunystės energijos stumia
mas. randa santykį su akty
viųjų lietuvių susipratusiais 
vaikais, ir gali grįžti į lietuviš 
kūmo kelią. Tokis atsiverti
mas mums pilnai užmokėtų 
ir atvėsusiųjų nubyrėjimą, ir 
nepraleiškime progos suartin 
ti tuos, kurie dėl nesusivoki
mo ar kitų sąlygų dairosi ap 
link. Ačiū visiems tiems, ku 
rie savo gražiu pavyzdžiu 
gerbia ir išlaiko savo kilmę 
ir vardą!

Ateitis turi būti mūsų. Lai 
kai keičiasi, nors ir ne taip 
kaip mes įsivaizduojame. Lai 
kas yra Dievo valioje, o jo 
teisingumas negali žmogaus 
apvilti, jeigu lauksime ir ti 
kėsimės. Laisvės rytas nuš
vis ir mūsų tautai, ir Lietuva 
vėl bus laisva ir nepriklauso 
ma. Istorija kartojasi. Ir dar 
niekad amžių bėgyje nei vie 
na tiranija neišliko pastovi. 
Tai, tartum, Babelio bokštas, 
statomas ant vergų kaulų, 
bet ateina diena, kad jis pra 
deda aižėti, skilti, byrėti ir 
griūti, po savo griuvėsiais pa 
laidodamas žmonijos engėjus. 
Iki tos dienos!
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Vasario
Brangiausia lietuvių diena 

visuose metuose yra šešio
likta vasario. Ji primena 
mums visas Lietuvos laisvės 
kovas, ji simbolizuoja mums 
ir visus Lietuvos laisvės lai
mėjimus 22 metus išbuvo la
isva atgimusi Lietuva. Iškil
mingai būdavo švenčiama še 
šiolikta vasario Neprikl. Lie
tuvos metais. Frie visų na
mų vėliavos, bažnyčiose pa 
maldos, šaukiami susirinki
mai, skaitomos paskaitos, va> 
dinarai veikalai, dainuoja cho 
rai ir dainininkai, deklamuo 
ja mokiniai ir jaunimas, škai 
to savo kūrinius poetai ir ra 
šytojai, rengiamos eisenos. 
Vakarais didieji namai, tea
tras, mokyklos iluminuota.

Tai būdavo džiaugsmo ir 
laimėjimų išraiškos diena. Bet 
huvo ir ko džiaugtis. Lietu
va, ilgus amžius svetimųjų 
slėgta ir kankinta, karo su
griauta, kas metai vėl augo 
ir klestėjo. Viskas buvo sa
va. lietuviška. Lietuviškas ra 
dijas, laikraščiai, teatras, bi 
bliotekos. gimnazijos aukšto 
stos mokyklos. Mokykloms ir

Dangus Griūva
Landžiojo katinas po kopūs 

tų daržą, o neseniai buvo ly
ta, kopūstlapiai- pilni vandens 
ir labai sunkūs. Užkliudė ka 
tinas su uodega vieną kopūs 
tlapj, kopūstlapis — triokšt, 
katinui ant uodegos piept ir 
užkrito!

Persigando katinas ir šoko 
bėgli «Jau dabar tikrai dan
gus griūva»! pamanė jis. Ir 
bėga kuria, kiek tik kojos lei 
džia. Susitinka lapę

— Lape snape, bėkim lė
kim - dangus griūva!

— Karia patin, kas tau sakė?
— Man ant uodegos galo 

užgriuvo!
Persigando lapė ir ėmė 

bėgti Bėga, bėga - susitinka 
vilką. Lapė šaukia:

— Vilke pilke, bėkim lė
kim - dangus griūvą!

— Lape snape, kas tau sa
kė?

— Katinas patinas.
- Katin patin, kas tau sa

kė?
— Man ant uodegos galo 

užgriuvo!
Persigando vilkas ir bėga 

drauge. Bėga, bėga - susitin
ka lokį. Vilkas šaukia:

— Loky tauky. bėkim lė
kim - dangus griūva!

— Vilke pilke, kas tau sa
kė?

— Lapė snape.
— Lape snaue, kas tau sa

kė?
— Katinas patinas.
— Katin patin, kas tau sa

kė?
— Man ant uodegos galo 

užgriuvo!
Persigando lokys ir taip 

pat ėmė bėgti. Bėgi, bėgo vi 
si drauge ir subėgo į girią. 
Girioje rado tuščią trobą ir 
suėjo į vidų. Visi buvo išal
kę. Lapė sako:

— Prisirinkim žolių ir pa- 
kvieskim briedi, o kai ateis, 
šoksim ir papjausim. . -

Visi sutarė ir išėjo žoliau
ti Prisižoliavo, prisižoliavo, 
o paskui siunčia lapę, kad 
eitų pakviesti briedžio.

Lapė susirado briedį ir sa-

✓ .

Šventė
gimnazijoms pastatyti nauji, 
gražūs, erdvūs moderniški rū 
ruai. Moks’as prieinamas vi
siems. Mokinių ir studentų 
tūkstančiai Mokosi maži, mo 
kosi suaugę - lanko specia 
lias mokyklas. Išaugo sava Ii 
teratūra, menas, mokslas. 
Kiekvienas ūkininkas baigęs 
pradžios mokykla, o dažnai 
ir ūkio mokyklų ar kursus. 
Visi šviečiasi ir lavinasi sa 
vose organizacijose. Džiau 
giasi tie, kurie kėlė iJetuvą 
iš miego, o dabar sulaukė 
jos ryto Ne veltui švito « \uš 
ra», budino «Varpas», ne vel
tui slapta juos nešė knygne
šiai, ne veltui laisvės kovo
se žuvo savanoriai.

Šiandieną tą šventę minim 
su liūdesiu ir skausmu. Vėl 
17 metu Lietuva neša vergi
jos pančius. Daug kam atim
ta gimtoji žemė iš po kojų. 
Bet Lietuvos dvasiniai laimė
jimai nebus atimti. Vasario 
šešiolikta visus Lietuvius jun 
gia'vienam tikslui. Lietuvos 
laisvei. Laisvei ir Lietuvai 
augam ir mes

(Iš «Eglutės»)

ko jam:
— Briedeli, briedeli. mes 

žalių žolelių prisirinkom, 
minkštų lapelių prisiskabėm 
— prašom pasivaišinti. Ateik, 
nesididžiuok.

Briedis buvo neišdidus — 
tuojau ėmė ir pasižadėjo

Õ lapė pirma jo parbėgo į 
trobą ir pranešė, kad briedis 
ateisiąs.

Dabar visi greit pasislėpė, 
katinas užšoko ant krosnies, 
lapė pasilinko po šluota, vil
kas išsitiesė pe suolu, lokys 
įsirioglino į krosnį. Ir susita
rė: kai tik briedis įeis į vi
dų. visi šoks ant jo ir paris

Ir štai briedis jau čia, O 
kaip buvo susitarę, taip jie 
visi ir puolė ant jo Bet lo
kys, lįsdamas iš krosnies, nu

Lietuvns Sostinė Vilnius. Čia buvo paskelbta Lietuvos nepriklausomybė

MŪSŲ LIETUVA

Zig. Gavelis

Vakaras Tėvynės parugėje
Dainų garsai laukuos nuaidi, 
Pjovėjai grįžta iš laukų,
Ir aukso spindulius žvaigždutės svaido 
iš atvirų dangaus langų...

Į pievas krenta rūko gijos,
Žiedų taurelės skęsta lyg pūkuos, 
Tyliai užmiega plačios girios 
Ir paukščiai medžiuose tankiuos.

O taip gaivu, gaivu ir gera
Prie šaltinė! o parugėj:
Jauti, kaip sunkios varpos šnara — 
Ir gyvą duoną čia regi...

Ir tau krūtinę, tartum, kelia, 
Ir lengva, lengva darosi alsuot, 
Nepajunti, kaip priklaupi ant kelių 
Gimtosios žemės pabučiuot.

garkaulį perlūžo, vilkas, be 
sisprausdamas iš pasuolės, 
šonkaulius susilaužė, lapė, lįs 
dama iš po šluotos, akis išsi 
badė, katinas, šokdamas nuo 
krosnies, kojas išsisuko.

O briedis ko radęs, priėdę, 
nuėjęs į upelį, vaauens atsi
gėrė ir sotus nuėjo gulti.

«TĖVYNĖS GARSAI»
VIENINTELIS LIETUVIŠKOS MUZIKOS PUSVALANDIS 

GIRDIMAS VISOJ PIETŲ AMERIKOJ!

SEKMADIENIAIS 10:15 v M. (vėliau bus nuo 10 vai.) 
per Radio Difusora SãoPauiO PRF3 960 KC. ZYB7-49 m. 
ZYB9 19 m.

Priimame komercinius skelbimus ir pasveikinimus su 
plokštelėmis!

Vadovauja “Tėvynės Garsai” Kalektyvas
Adresas: Caixa Postai 403 - Telef. 37 2265.

Atitaiso Stalino «klaidas»

Vyriausias Sovietas nutarė, 
kad penkios sovietų tautinės 
mažūinos, ištremtos iš sa
vo gimtųjų kraštų 1943 44 me 
tais, gali grįžti atgal Šis nu 
tarimas liečia kalmukus, čer 
kęsus, balakrus ir kitus. De 
krėtė nėra paminėti nė Kry 
mo totoriai, nei Volgos vokie 
čiai Nieko neužsimenama nė 
apie Pabaltijo tremtinius.

1957 m. vasario 16 d

LIETU V1ŠK A M OI Y K L A T A L 
KINÍNKAUS PARAPIJOS VA

KARUI

V. Zelinos mokyklos moki 
iriai panaudodami savo atos 
togas rengiasi parapijos vi
karo programai. P mok. Va 
leikienė jaunuosius šokėjus 
mokina «Kalvelį», p. mok. K>n 
darienė rengia dainas. Pašino 
dys mokyklos chorelis, due 
tas ir «ąžuolų» -kvintetas.

Vakaras įvyks kovo 3 dieną.

Jonas Minelga

KAS KRAŠTĄ VADUOS

Daug amžių tėvynę.
Mūs protėviai gynė

< Tada Lietuva
Gyveno laisva.

Apgriuvusios pilys 
Šiandieną nutilę. 
Karžygiai kapuos, - 
Kas kraštą vaduos?

Kai sveikas užaugsiu, 
Už tėviškę trauksiu 
Kovon. Viens-du trys - 
Šalin kraugerys!

Tratės šautuvėliai
Atgimusi vėliai 
Pradžiugs Lietuva, 
Pakilus laisva.

Ir žaizdai vergijos
Jau amžiams užgijus. ' 
Skambės pamary 
Daina nemari!
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Pirkimas pirkimui nelygus.
Reikia žinoti kur pirkti.

Jeigu reikia statybai medžiagos, 

indų ir kitu reikmenų prieinamomis 

kainomis, tai kreipkis Į sandėlį.

LAPIENIS & JAKUTIS LTDA.
Av. Sapopemba 18-A — Vila Celeste

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

Saugiausia pinigams vieta yra

BANCO MOREIRA SALES S/A.
Jo skyrius yra ir Vila Zelinoje, Av. Zelina 970 

Daug lietuvių čia atidarė einamąsias sąskaitas. Čia ga 
Įima apmokėti mokesčius, už šviesą ir kitas pinigines 

operacijas atlikti.

Industria e Comercia de Calcados

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

Rua Javais, 626 - Sã® Paulo

PRAÇA SÃO JOSÉ; 1 - V. ZELINA — S. PAULO 
Telefone 63 5915

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.

Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA
ISSIMOKEJIMUI.

t..

Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.

išiiiiiitiiiiiHiiniiiitttiniitniiiiiiiiifliiiiiHiiiiiiiiiiiiihiiiHiiitnniMiiiiti.m iiuiiiutį ni miiiiitiiiiMmiuii mnn in m> ui tu m ui m ui ui =? 

I ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZE.LINA» I 

! IRMÃOS BAUŽYS i 

■== Regietrafio no C. R. C. eob o n.o 55! =f

f Pęa. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S. Paulo g 
š Telefone 63-6005 |

| Aberturas de firmas 
g Encerramentos de firmas 
| Transferencias de firmas 
g Contrat. na Junta Comercial 
| Diskai. na Junta Comercial 
į Escritas Fiscais 
g Es-critas Comerciais 
Í HORÁRIO das 8
tm >ii m mini »iiiiHiimuiiiiiiiiiii>iBiiiiiiniinmjus nin»iiRi»n«wiinui’ui«iiHUi'ni'ni'«ikihwih'.iknnttaiiinHiiipinnu>ui)ų»iinmnt»ntig

Contratos de locação 
Cartas de Fiança 
Requerimentos 
Balanços
Alvarás diversos
Seguros de Fogo e 
Seguros de acidentes 
às 19 horas.

PRANAS & ČIA. LTDA.
Madeiras em gerai

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Fone: 52-0229
Endereço Telegráfico: «CABIUNA» 

Rio de Janeiro
Serraria «ITA» — Serra dos Aimorés — Município de 

Nanque - Estado de Minas Gerais

Kiekvieną sekmadienį prie 
bažnyčios pas spaudos platin 
t o j ą galima gauti 
nusipirkti naujausių lietuviš
kų knygų, maldaknygių bei 
laikraščių.

— L/APOS lietuviams prane 
šame, kad Lapos lietuviai ga 
Ii atsiimti laikraščius St. Sal
džio krautuvėje, Rua Clemen 
te Alvares, 137.

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

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

Statybos medžiagos sandėlis ir Įvairiu geležiniu daiktu, indu bei darbo Įrankiu Ž

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L I N D O Y A

II115 AaI Ã. O jf A115115 i 1115 i hm
Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, 
kurio puikų veikimą Į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visados naudokite!

Rua Dino Bueno. 795 a 835 
Telefones: 51 4019 e 51-2223

Caixa Postai 3967 S Ã O PAULO

Cervejaria Columbia J. A.
Šalčio karščio metu sveikiausia

juodas bet s anus.
Arba alus COLUMBIA: Pilsen extra, 
Strassburg, buteliais ir pusbuteliais. 
Mėgstantiems: Guaraná, Gazoza Colum
bia ir Agua Tonica.

Centralinė Raštinė ir sandėlys: 
Compinas: Rua Andrade Neves, 103 

Fone: 3-935 e 3-936
Skyriai: S. Paulo — Al. Dino Bueno,

yra gerti alus MOSSORO.

702 - Fone: 51-4485
Santos - Rua General Camara, 292 Fone: 25 636
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LIETUVOS NEPRIKLAUSO
MYBĖS MINĖJIMAS

Šį sekmadienį, vasario m. 
17 d. bus Vila Zelinoje su šia 
programą: 11 vai. šv. mišios 
už Lietuvos išlaisvinimą, ku
rias laikys Jo Ekscelencija 
Dom Antonio Ferreira Mace
do, S Paulo arkivyskupijos 
vyskupas pagalbininkas.

15 vai, gimnazijos salėje o- 
ficialioji dalis ir meninė pro 
grams. Oficialioje dalyje kal
bės p. Al. Polišaitis, Lietuvos 
konsulas S. Pauly, apie 16 va 
sario kalbės H. Valavičius lie 
tuviškai ir Deputadas prof. 
Andrė Franco Montoro portu 
gališkai. Meninėj programoj 
dalyvauja L. K Bendruome
nės choras, solistai. Lietuviai 
iš visų S. Paulo apylinkių 
kviečiami gausiai dalyvauti.

— Šį sekmadienį Agua Ra 
za lietuviams pamaldų nebus. 
Visi prašomi atvykti Zelinon 
11 vai ir dalyvauti pamaldo 
se už Lietuvą.

— Praėjusį sekmadienį Vi
la Zelinoje lietuvių bažnyčio 
je buvo pašventinti šeši nau
ji vitražai. Trijų iš jų funda 
toriais buvo: L. K. Bendruo
menės choras (šv. Cecilijos), 
Vyrų Brolija, (šv. Juozapo).'" 
Gremio S. Miguel (šv. Myko
lo). Ta proga kūmai dar su
dėjo aukų tiems langamš, k u 
,rie nebuvo apmokėti. Vieno 
lango-vitražo kai yra Cr.® . . 
20.900,09 Ta proga kūmai su 
dėjo auku: Vincas Subačius ■ 
Cr.® 6 000,00, Po Cr.® 1.000,00: 
Ant. Pavilonis, J. Tatarunas 
(Filho) J. Lukoševičius, J. 
Baužys, Juozas Matelionis, J. 
Teixeira, N. Stasiulionis. Po 
Cr S 500,00: K. Musteikis, J. 
Tatarunas, J. Bratkauskas, 
Po Cr S 200,00: P. Pavilonis, 
O. Sinkevičienė, Br. Šukevi- 
čius. Po Cr.® 100,00: G. Redl , 
B. Rimkus, M. Tamaliūnas. 
Visiems už aukas nuoširdus 
ačiū.

Escritório Contábil “Nascimento”
irmãos Nascimento

REG. C. R. C. SP. Nro 1.484

Atlieka firmų atidarymus, perleidimus, komercines 
ir industrialines apyskaitas, sutvarko dokumen

tus, sudaro sutartis surašo prašymus ir ki- 
tios rūšies darbus atlieka.

Av. Zelina, 831 — Vila Zelina — Tel. 63-2767 - S. Paulo

Siuntiniai i Lietuva ir i Sibirą
Siunčiame įvairiausias medžiagas, avalynę, megstinius 

ir vaistus į Lietuvą ir į Sibirą!
Siuntiniai iš. Amerikos Brazilijos Anglijos siunčiami per 
CENTRAL PARCEL SERVICE, INC , kuri pilnai siunti
nius apdraudžia ir sumoka visus muitus. Gavėjas nie
ko nemoka! Pristatymas garantuotas!

Siuntiniai pasiekia Lietuvą per 6 8 savaites! 
REIKALAUKITE KAINORAŠČIŲ!

I
 Kreipkitės bet kurio metu t

Jonas Valavičius
Rua Padre Benedito de Camargo, 698, 
Penha, São Paulo.
Aleksandras Boguslauskas
Rua Frei Antonio de Guadalupe, 14, Vila Zelina 

Arba rašykite Caixa postal 403 São Paulo

Vasario m. 9 d. Vila Zeli
noje mirė Antanas Girckus, 
51 m. amžiaus, kilęs iš Any
kščių. Palaidotas S. Caetano 
kapuose dalyvaujant gausiai 
pažįstamiems, giminėms, drau 
gams, kurių turėjo nemaža. 
Paliko nuliūdime žmoną Ge
nę, sūnus: Augustą ir Rober
tą. Septintos dienos mišios 
bus šį šeštadienį, 16 d, vasa
rio 8:30 vai.

— Vasario mėn 7 d. Vila 
Prudentėje mirė Jurgis Tu
mas. 57 m amžiaus, kilęs iš 
Traupio parapijos. Buvo ne 
vedęs ir giminių Brazilijoje 
neturėjo. Vila Beloje šią sa 
vaitę mirė Mykolas Kublickas 
0'5 m amžiaus. Paliko žmoną 
Veroniką, dukteris: Ziną ir 
Veroniką.

S. PAULO LIETUVIŲ KUL
TŪRINIS RADIO PROGRA
MOS vadovybė šaukia finan
sų programos komisijos ir vi 
sų lietuvių, suinteresuotų ra 
dio programa, susirinkimą š. 
m. vasario m. 24 d. 15 vai. 
Vila Zelinoje. Finansinės ko
misijos nariai prašomi atsis
kaityti ligi susirinkimo su ko 
misijos iždininku P. Šimoniu, 
kad per susirinkimą but gali 
ma duoti tikslią apyskaitą.

— Pradžios mokyklose mo
kslas prasidės 18 d. vasario.

LAIŠKAI

P. Zagorskienei, J.. Baužiui, 
H. Remenčiui, Br. Aiškinie- 
nei, R. Mockui, A. Mizerienei 
Z. Masiulieneí, M. KJišytei, P. 
Mačiuliu!, Rehienõiams, Jonui 
Šiaučiuliui, J. Seliokui, Pr. 
Lukoševičiui, O. JRutkauskai 
tei, D. Katinienei, Alb. Vii 
kauskui, A. Lazdauskui, A. 
Kairiui.

ATEITININKAMS

Šį sekmadienį po 9 vai. šv. 
Mišių šv. Juozapo Mokykloje 
įvyks kuopos susirinkimas. 
Bus renkama nauja valdyba. 
Visiems nariams dalyvavimas 
būtinas.

— Šeštadienį 8,30 vai. V. 
Zelinos bažnyčioje bus atlai
kytos septintos dienos šv. Mi 
šios už ateitininkų tėvų komi 
teto nario ir musų idėjos br<ų 
lio Roberto tėvelio a. a. An
tano Girskius vėlę. Visi atei
tininkai prašomi atvykti pa
simelsti už velionį.

— Sekanti ateitininkų cho
ro repeticija bus pirmadienį. 
Tautinių šokių antradieni. A- 
kordeonų orkestro trečiadie
nį.

BOM RETIRO, CASA VERDE 
IR APYLINKIŲ LIETUVIAMS

Sekančiu lietuvišku namai 
.dų. (Šv Ed nardo Bažnyčioje 
kovo 3 d. 10 vai.) g edos Par 
que das Nações lietuvių baž
nytinis choras. Tuoj po pa
maldų salėje po bažnyčia į- 
vyks lietuviškos mokyklos a- 
tidarymas. Ten pat bus gali
ma užsirašyti Į mokykla. Me
ninę susirinkimo dalį -atliks 
Tautų parko lietuviškų pamo 
kų lankytojai suvaidindami 
vieno veiksmo vaizdelį: «Jo
nuko Liga».

Visi jauni ir seni kviečia
mi dalyvauti pamaldose ir a- 
tidarime.

— Bom Retiro lietuviškoje 
mokykloje sutiko dirbti p. 
mok. S. Bakšys ir p. St. Re- 
menčius Mokyklai patalpos 
gautos Šv. Jono Bosco Kole
gijoje prie N S. Auxiliadora 
bažnyčios. Dėl pamoku laiko 
bus susitarta su lankytojais. 
Visi lietuvių vaikai ir jauni
mas kviečiami mokyklą lan
kyti. Mokslas nemokamas. *

S. PAULO LIETUVIUKŲ 
AKORDEONISTU ORKES

TRAS

Jau pradėjo savo bendras 
repeticijas. Orkestrui vado
vauja Žanetė Paukštytė. Iki 
šiol orkestras turi 12 jaunų 
akordeonistų. Visi S. Paulo 
jaunieji akordeonistai kviečia 
mi į orkestrą įsijungti. Sekan 
ti repeticija bus Vila Zelino
je šv. Juozapo mokykloje a- 
teinantį trečiadienį (20 vasa
rio) Pirmas1 orkestro pasiro
dymas bus per parapijos va-. 
karą kovo 3 dieną.

— Klebonijos pašventini
mas numatomas kovo 3 tuoj 
po sumos Tą pačią dieną 4 
vai. p. p. rengiamas kleboni
jos įrengimo naudai šaunus 
vakaras, «Blynų Balius».

— P. G. Teresevičienė, p. 
Nadolskienė ir p. Lašinskienė 
parapijos vakare rūpinsis pa
vaišinti svečius skaniais Už
gavėnių blynais. Bufeto ko
misiją sudaro ponios Mažę- 
lienė, Zakarevičienė, Šermuk 
šnienė, Palivanienė ir Vosy- 
lienė.

Įsigykit pakvietimą į vaka
rą, ir tuo paremsit kleboni
jos statybą.

— Loterijos bilietų platinto 
jai prašomi paskubėti su at
siskaitymu.
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Žinios iš Rio de 
Janeiro

IŠEIS R10 LIETUVIU 
METRĄ ST1S

Kun. J. Janilionis jau yra 
baigęs suredaguoti Rio lietu 
vių Metraštį ir šiomis dieno 
mis ketina atiduoti spaustu 
vėn surinkti. Atspausdinimas 
užsitęs apie mėnesį laiko. 
Bus įdomus savo turiniu ir 
forma. Sudarys storoką knygą 
iš pusantro šimto puslapių 
smulkaus šrifto su 60 70 iltis 
fracijų Šio. Metraščio reikalu 
šiomis dienomis lankėsi Apa 
recidoj ir S. Pauly.

Kun. J. Janilionio sveikata 
neperstipriausia Praeitais me 
tais po ilgesnės ligos pasi
reiškė diabete (cukrinė liga), 
kuri jį ir dabar nuolatos var 
gina, kadangi tos ligos išgy
dymui dar vaistai nesurasti. 
Be to, ir amželis: ne jauniu 
bet senyn, nes kovo 19 d. su 
eis lygiai 65 rudenėliai.

LIETUVOS NEPR1KLAUSO- 
•, MYBĖS PAMINĖJIMAS

Lietuvos Nepriklausomybės 
paminėjimui tuo tarpu yra 
numatytos tik bažnytinės iš
kilmės. kurioms ir pakvieti
mai atspausdinti. Iš jų sužino 
me. kad Religinės Iškilmės 
įvyks Vasario 17 d. 10 vai. 
šv Genovaitės bažnyčioje, 
globojamos Lietuvos Pasiunti 
nybės ir L. K. šv. Kazimiero 
B rėš programą sudarys: 1. 
šv. Mišios, kurias atlaikys J. 
E. vyskupas Pedro Massa, 2. 
36 Tarpt. Eukaristinio Kongre 
so Atsiminimo bronzinės len 
tos pašventinimas ir atidary 
mas, kurią yra paruošusi a- 
nuometinė Lietuvių Sekcija 
kun. Juozo Janilionies vado 
vaujama.

— Rio de Janeiro liet, tė
vų vaikų būrelis, drauge su 
kn. Ignatavičiumi buvo išvy
kę į Brolių Maristų vilą esan 
čia prie Mendez miestelio.

Pabuvo keletą dienų Vilos 
šeimininkai priėmė labai svje 
tingai Visą laiką rūpinosi ir 
globojo

Iš savo prisės berniukai, 
geru elgesiu, gražiai pasiro
dė. Per trumpą laiką jie ka 
žin ko neišmoko, tačiau jau
nose širdyse liko tam tikrų 
simpatijų tautai, kuriai jų tė
vai priklauso.

Kiekvienas protaująs lietu
vis katalikas lengvai supran
ta tokių iškylų svarbą savo 
vaikų religiniam ir tautiniam 
auklėjimui. Jos ruošiamos

LIETUVOS NACIONALINĖ 
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tų jausti pareigą prašyti jas 
organizuoti.

— Rio de Janeiro lier ko
lonija paaukojo Vengrijos naš 
laičiams remti Cr.® 1.000,00

— Keletas lietuvių artimo 
je ateityje išvyksta į Š. Ame 
riką. Prieš tai išvykę, apie 
gyvenimą ir uždarbius USA 
krašte atsiliepia gerai.

Keleivis.

— Tarp Brazilijos ir A * 
rikos vyriausybių, vyksta pa 
sitarimas, kaip geriau apsau 
goti Brazilijos šiaurę karo at 
veju. Siaurinė ’ Brazilija, yra 
didelis strateginis punktas. 
Yra numatyta čia įtaisyti ii 
go spindulio radare tinklą, 
Netoli Maceio miesto bus pas 
tatyta karo reikalams tarpine 
komunikacijos stotis, tarp A 
merikos, Europos, Tolini jų 
Rytų.

RUSAI BIJO KARO

Įvykiai Egipte parodė, k id 
rusai dar nėra pasiruošę ka 
rui Visi tie tūkstančiai sava, 
norių, kurie jau buvo pasiru 
ošę skristi Egiptan ir už E 
giptą kariauti, prancūzams i c 
anglams įsiveržus į Suęsą, ne 
pasirodė, Kai Eisęnh ) v 
paskelbė, kad jis gin hi 
gins nuo komunizmo arabu 
kraštus, Kremliaus diktatoriai 
išėjo «koegzistencijos» politi 
kori. Rusai gerai žino, kad jie 
yra iš visų pusių apsupti ir 
kad karą laimėti nėra jokio 
tikrumo.

PARDUODAMAS patogioj, 
komercinėj vietoj žemės skly 
pas, Praia Grande, Suarão 
miestely, prie pat bažnyčios. 
Sklypo plotas: 10x25. Elektra 
ir vanduo jau įvestas. Smul
kesnių informacijų pas E. Rub 
liauską rua Tamuanas, 35, V. 
Zelina.

PARDUODAMA SIUVYKLA:

Trys motorizuotos mašinos, 
patogi patalpa darbui. Teirau 
tis vietoje:

Rua Campos Novos, 118 
Vila Zelina,
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SIUVĖJAS

POVILAS AMBROZEVIČIUS
Rua Inhagapi, 9 - V. Zelina 
(prasideda iš Av. Zelina, 595)

PARSIDUODA SIUVAMA 
mašina «Singer» su motoru, 
(industrial) smulkesnių infor 
macijų galima gauti vietoj 
Praça do Estádio, 16 — Paca 
embu, arba telefonu 51-9308.

Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrinės 
Radio Programos

Iš Radio Nove de Julho, kiekvieną sekmadienį nuo 
9,30 ligi 10:00 vai., banga 540 klc.

Lietuviškas žodis radio bangomis tol bus girdimas, kol 
jį rems susipratę lietuviai.

Radijui paramą galima įteikti finansinės komisijos na
riams asmeniškai arba siunčiant per paštą finansų ko
misijos iždininko p. Petro Šimonio, ar kun. P. Ragažins- 

ko vardu šiuo adresu: caixa postai 4118, São Paulo.

SKAITYK IR PLATINK 
“MŪSŲ LIETUVA”
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