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Prieš dvidešimts penkerius 
metus Stalinas, susihičiulia 
vęs su Hitleriu, smurtu pa 
glemžė Lietuvą ir kitas Pa 
balčio valstybes, ir pavertė 
jas savo kolonijomis. Šituo 
savo «didvyrišku žygiu prieš 

pasitikėjimas buvo dar labiau 
sustiprintas 1940 metų iiepok 
23 dienos Amerikos deklara
cijom, Atlanto Čarterio, Vai
tos pareiškimu jog Europos 
tautos po karo būsiančios lais 
vos, ir Amerikos iki šiandien

Plačiajame
Sov. Rusijos mokslininkams 

pasisekė taip švelniai nuleis
ti į mėnuli raki etą su įvai
riais instrumentais, kad tie 
nesugedo. Televizijos apara 
tas tuojau pradėjo fotografuo 
ti mėnulio paviršių ir siųsti 
paveikslus žemei. Tai tikrai 
yra labai didelis, pasaulinės 
istorijos reikšmės įvykis ir 
rusai mokslininkai tao gali la 
bai didžiuotis.

Šį kartą atsitiko rusams ne 
malonus dalykas Žemei siun 
čiamas mėnulio nuotraukas 
pagavo Anglijos Jodrell Bank 
radijinis teleskopas ir jas tuo 
jau padavė pasaulio spaudai 
Tokiu būdu pirmąsias menu 
iio nuotraukas visą parą anks 
čiau pamatė laisvasis vakarų 
pasaulis, o ne patys rusai

Š. AMERIKA Prezidentas 
Johnsonas praėjusi šeštadienį 
išskrido į Honolulu salas kur 
susitiks su Pietų Vietnamo 
Vyriausybės galva ir patarė 
jais, aptarti tolimesnę kovą 
su Š. Vietnamo komunistais, 
ir kuo bei kaip padėti tam 
kovų nuniokotam kraštui atsi 
statyti.

KUBA. Fidel Castro, Kubos 
diktatorius sma kiaušiai ir įžu 
liausiai pradėjo pulti komu 
nistinę Kiniją. Apkaltino ją, 
kad ji elgiantis bjauriaus už 
Amerikos kapitalistus, kad ji 
kenkianti komunizmui Kubo 
je ir P. Amerikoj-.

Pirmą kartą metų pradžio 
je jis kaltino komu Metinę Ki 
niją tik už tai, kad ji nepris 
tačiusi Kubai tiek ryžių, kiek 
buvo įsipareigojusi atsiųsti, 
už Castro nusiųstą cukrų Da 
bar dar karčiau išmetinėja 
kinams komunistams, kad tie 
išdrįsę atsiųsti Fidel Castro 
50 tonų propagandos lapelių, 
nors Castro su tuo nesutikęs. 
Tat Castro visu pietiečio ko
munisto iškalbingumu kinie^ 
čius brolius, kuriuos dar taip 
neseniai garbindamas kėlė į 
padanges, iškolioja, kad jie 
esą šantažistai, plėšikai, už 
puolikai, smaugėjai mažųjų 
tautų, veidmainiai, bailiai, ci
nikai, išdavikai, Ii I ibustinin- 
kai. kiršintojai ir 11...

Pastebėkite, jog Castro ko- 
lioja Kinijos komunistus bro 
liūs taip tik už tai, ką jis 
pats išdarinėja įvairiose P. 
Amerikos valstybėse.

Tose komunistinėse riete
nose. tikrasis laimėtojas yra 
Rusijos komunistai, kurie bu
vo benustoją savo įtakos į 
Castro Kuboje.

Pasaulyje
PRANCŪZIJA.

Paryžiun atvyko Vakarų Vo 
kietijos mimste-ris pirminiu 
kas su savo užsienio reikalų 
ministeriu Schroederiu bei bū 
riu patarėjų tartis su prez. 
de Gaulle įvairiais jeikalais. 
Atrodo, jog svarbiausia pasi 
tarimų dalis lies «Bendrąją 
Europos Rinką», kuriai pri- 
klauso 6 Europos kraštai, ir 
Prancūzija. De Gaulle iki 
šiol darė visokių kliūčių sta 
tė visokių reikalavimų, kurių 
kiti 5 kraštai negali priimti. 
Grasino net visiškai pasi 
traukti iš tos sąjungos Jei 
Vokietijos ministeriams pa
vyktų paveikti de Gaul e pa
keisti savo nuomonę ir nuošir 
džiai bendradarbiau’i. tai Eu 
ropa per melus kitus dar la
biau iškiltų ir finansiškai, ir 
ekonomiškai, ir politiškai

BRAZILIJA

Prez Castelo Branco išlei
do naują trečią institucinį ak 
tą, kuriuo nustatė, jog prezi
dento gubernatorių ’r vice- 
gubernatorių rinkimai bus ne
tiesioginiai, kad prezidentas 
bus renkamas spalio 3 d. (š 
m ), gubernatoriai gi rugsėjo 
3 d., o lapričio 15 d. federa- 
liniai ir estadų deputatai bei 
senatoriai.

NĖR ORO NEI VANDENS

Iš mėnulio atsiųstos so vie 
tų satelito nuotraukos foto
grafijos aiškiai parodo, jog 
ten nėra nei oro nei van 
dens. Dar neaišku, ar nieką 
da nėra buvę, ar tik dabar 
nebėra.

Devyniuose Estaduose Bra
zilijoje perėmė valdžią nau 
ji gubernatoriai, sausio 31 d. 
Jų didžioji dauguma, bent rin 
kimų metu nebuvo palanki 
dabartinei revoliucinei Caste 
lo Branco valdžiai Žymūs re 
voliucijos vyrai ypač kariš 
kiai, nenorėjo net leisti jiems 
užimti gubernatorių vietas 
Bet prez. Castelo Branco ne 
nusileido griežtuoliams, o lei 
do žmonių išrinktiems vyrams 
užimti .-avo postus. Toks jo 
elgesys, atrodo, gerai pavei 
kė bent kaikuriuos naujuosius 
gubernatorius kad tie jau 
prieš užimdami gubernatur„s 
pareiškė spaudai prisilaiky
sią revoliucijos užsibrėžtų 
idealų

Atgavus Lietuvos N-priklausomybę Kaune Karo M zie 
jaus sodely buvo pasatjti laisvės stovyla.

Šiandieną jį nugriauta — laisvės Lietuvoj nebėra..

DVIGUBAI DAUGIAU dabar 
išmiršta žmonių nuo plaučių 
vėžio Europoje ir Š Ameriko 
je bei Kanadoje, negu prieš 
1952 metus!

Kanadoje mirtingumas nuo 
plaučių vėžio per paskutinius 
10 pakilo 55 proc.; Š, Ameri 
koje net 60 proc,

Didesnis mirtingumas yra 
vyrų, tarp 65 ir 74 metų am
žiaus

Kodėl padidėjo mirtingu
mą- nuo plaučių vėžio? Šim
to procentų teisingo atsaky
mo niekas neturi. Bet specia 
li*tai gydytojai sa o, jog tai 
esą dėl dviejų svarbiausių 
priežasčių: viena — tai vis 
didesnis rūkymas; antra — 
tai labai užterštas miestų 
oras kurs yra pilnas visokių 
fabrikų ypač automobilių pa 
leidžiamų dūmų.

Ispanijos ir Amerikos kari 
nės vadovybės griežtai panei 
gė jog esanti sprogusi atcmi 
nė bomba prie Ispanijoskran 
tų Palomares provincija ne 
sami izoliuota ir iš jos gyven 
tojai ne.škeliami, kaiptafpra 
nešė poia Anglijos dienraščių 
ir iš jų pasigavo kita pašau 
lio spauda. Buvo leista lai 
kraštininkams aplankyti tas 
v:etas ir patiems įsitikinti, 
jog paskleisti gandai yra ne 
teisingi. Taip praneša didieji 
sostinių laikraščiai. 

silpnesnes tautas komunisti 
nė Rusija pradėjo savo ant 
plūdį į Vakarus ir nuėjo iki 
pat Berlyno Todėl šių dienų 
neramios pasaulio padėties 
daigai yra kaip tik tas Pabal 
čio tautų užgrobimas...

Ir kokią laimę toms tautoms 
atnešė «proletaro» geradariai? 
Nusavino visų tų tautų žmo 
nių turėtą tu»tą, suubagino, 
išnaudoja, įsteigė joms vergų 
stovyklas kur prievarta ver 
čia atlikti sunk'ausius darbus 
nežmoniškose sąlygose, panai 
kine pačias pagrindines žmo 
niškas teises ir laisves, rusi 
na. persekioja, žudo, tremia, 
suardydami net šeimas, vai 
kams net tėvus išplėšdami, 
Štai kuo atsižymi sovietų dar 
beliai O juk Rusijos komunis 
tai valdovai pasirašė Jungti 
nių Tautų deklaracijas, Atlan 
to Čarterį. Sutartį užgniaužti 
tautų bei rasių naik nimo nu 
sikaltimus, sutartį, pripažjs 
tanėią pagrindines žmogaus 
teises. Visas tas sutartis ji su 
laužė ir kasdien tebelaužo 
ir ji rūstinasi, ar bent vaidl 
na įsižeidusią, kai tik kas 
nors bando jiems tai į akis 
pasakyti. Ji nori, kad jos 
smaugiamos ir ryjamos tautos 
džiaugtųsi ir ją šlovintų!

Lietuva, Latvija ir Estija 
ja per visą savo istorijos lai
kotarpį. kai tik galėjo laisvai 
tvarkytis, gyveno Vakarų Eu
ropos kultūra ir pasitikėjo 
Vakarų Europos parama. Tas 

dar nepripažinimu sovietų 
okupacijos ir it

Laisvės viltis šiandien tose 
tautose yra dar labiau kursto
ma ir palaikoma regint, kaip 
keletas dešimčių net puslanki 
oių tautų Afrikoje ir kitur 
gavo nepriklausomybes, nors 
dar nesugeba žmoniškai pe. 
čios save valdyti IŠitoks Airi 
kos tau ų išlaisvinimas yra 
didžiausias akibrokštas sovie 
tų Rusijai kuri po karo vie 
nintėlė, pavergė visą eilę 
kultūringų tautų!

Lietuva ir kitos Pabalčio 
tautos gana aiškiai ir ne vie 
ną karią pasisakė norinčios 
būti laisvos. Tai liudija ir 
tūkstančių jų partizanų krau 
jas bei kapai. Todėl Lietuvos' 
Nepriklausomybės paskelbi
mo proga mes.

Kaltiname Sovietų Sąjungą, 
kad ji padarė nusikalstamą 
kriminalą Paoalčio tautas < ku 
puodamaj

Mes reikalaujame sovietus 
tuojau ištraukti savo kariuo
menes ir visus k'tus nelietu
vius valdininkus iš užimtųjų 
k r ašių;

Mes įrašome la>>voj< į a 
taulio valdžias, vpač didžią
sias. gali gąsias vals ybes vi 
somis taikingomis priemonė
mis spausti sovietus grąžinti 
Pabalčio tautoms teisę pa 
čioms laisvai apsispręsti ir 
tvarkytis;

Mes Prašome, kad Jungtinių 
Tautų nukolouinimo komite 
tas nebedelsdamas vykdytų 
savo pareigą iškel i Sovietų 
Rusijos kolonizaciją Pabalčio 
tautose;

Mes šaukiamės viso pašau 
lio sąžinės suprasti visą dir*u 
mą tos neteisybės, kuri yra 
padaryta Pabalčio tautoms ir 
palaikyti visas dedamas pas 
tangas atstatyti tų tautų ne 
priklausomybę.

RENKAME PARAŠUS!

Jaunimo Metų centrinis ko 
mitetas kreipiasi į viso pašau 
lio lietuvių jaunimą kviesda 
mas jį talkon rinkti savo kraš 
tuose ir apylinkėse parašus, 
reikalaujančius Lietuvai ir vi 
sam Pabalčiui laisvės. Parašų 
rinkimas prasidės su Vasario 
16 minėjimu visame laisvaja 
me pasaulyje. Yra parengti 
specialūs parašams rinkti la 
pai. Jų bus galima g utį Nlo 
koje per Vasario 16 d. minė 
jimą, o vėliau pas Tėvus Jė 
zuitus, pas Jaunimo Metų ko 
misijos narius. Vėliau nuro 
dysim ir kitas v etas.

Pasirašyti turėtų visi lietu 
viai, seni ir jauni, kurie tebe 
myli savo tėvynę Lietuvą.

(pabaiga 6 pusi,
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2 pusi.

Pavergtos Lietuvos Vasarvietės
ST.

Palanga
Vhur tvaiką palaiko kuror 

to milicija Moterų pliaže vis 
ką tvarko milicininkės mote
rys. Anksti rytą jūroje man 
dytis neleidžiama. Visas pajū 
rio smė is kiekvieną vakarą 
suakėjamaa akėčiomis ir gra 
žiai' sulyginamas, Nuimamos 
ir takelio, vedančio j jūros 
tiltą, lentos ir smėlis suakė 
jamas Naktį visą pajūrį sau 
go kareivių sargybos. Rytą 
smėlis tikrinamas ir ieškoma 
jame pėdsakų O gal kas pa 
bėgo ar atbėgo? Ir taip kas
dien Partijai kiekvienam žings 
nyje vaidenasi šnipai, diver 
santai, išdavikai ir liaudies 
priešai. Tai liguista jų fanta
zija

Niekam neleidžiama su sa
va valtimi jūroje plaukioti. 
Sakoma, kad vienas pasidaręs 
motorinę valtį pabėgo Švedi 
jo n.

Leidžiama j pliažą ir mais 
to nusinešti Dažnai matyti, 
sėdi . usė smėlyje ir valgo 
duoną tik su raugintu agurku 
Bet vis tiek ji sėdi pliaže, 
maudosi, kaitinasi ir aisti Lie 
tuvos oru ir jūros druskomis 
savo sveikatą

PALANGOS BAŽNYČIA

Graži gotiko stiliaus Palan
gos bažnyčia pastatyta iš 
raudonų molinių plytų Klebo 
nas kun J. Šniukšta prižiū
rėjo šios bažnyč.os statybą, 
palaidu čia savo amželį, čia

RÚKIENÉ

mirė ir šventoriuje palaido
tas. Jam ant kapo pastatytas 
medinis kryžius, kuris jau bai 
gia pūti, o kapas apsodintas 
rūtomis.

Bažnyčios vidus labai gra
žus Prie bažnyčios gyvena 
du kunigai. Čia atvažiuoja iš 
visos Lietuvos kunigai pava
saroti. Pamaldos laikomos ry 
tais ir vakarais J pamaldas 
susirenka daug vasarotojų, 
nes čia yra mažiau pažįsta
mų veidų, tai ir saugiau Ku
nigai vasarotojai laiko pamal 
aas ir klauso išpažinčių.

Ateina bažnyčion pasidairy 
ti ir Sovietų vasarotojai. Jie 
visi nusiima kepures ir, rim
tai žiūrinėdami, pasidairo ir 
išeina.

Kartą atėjo bažnyčion pasi 
dairyti ir vienas «mūsiškis». 
Jis buvo tik su pižama ir jau 
laba laisvai ir nepagarbiai 
laikėsi. Tuojau susiorganiza 
vo būrys moterėlių, apžiojo 
jį ir pradėjo gnaibyti, pešioti 
tampyti. Tas bėgti bet ruoie 
rys jo greit nepahido. Sis 
pEisiains, kad šventnamiuose 
reikia elgtis padoriai ir pa 
garbiai kaip daro visi kultu 
tingi žmonės

Palangos špitolės trijų aukš 
tij namas yra nacionalizi olas 
ir paverstas valdiškais bu- 
tais, kurie žmonėms išnuomo 
jami

Bažnyčios bokšte yra senas 
didelis laikrodis Jis ir šian

MUSU LIETUVA 
dien eina labai tiksliai ir vi 
si pagfcl šį laikrodį tikrina 
laiką.

NIDA

Daug kas važiuoja vasaroti 
Nidon ir Juodkrantėn nes ten 
lengviau gauti kambarį Ge
riau palakius, kambario kam 
pą bu lova Seniau Kuršių Ne 
ringoje civilams lankytis bu 
vo draudžiama, dabar ten lei 
džiama laisvai važinėti Puda 
ryti planai Nidą pa versti dide 
liu miestu ir žymia vasarvie 
te Busimasis to miesto var 
das bus Neringa,

Dabar Nida dar primena 
žvejų kaimą. Bet jau pradeda 
po truputį augti. Jau atsira 
do ir valdiškų pas!atų krau 
tuvių ir.kino teatrų jūra su 
giliais krantais ta pa i- Plia 
žo smėlis puikus Tik laba1 

LIETUVOS GOTIKAS Vilniaus Šv. Onos Bažnyčia, ku 
rią Napolemas, jei būtų galėjęt, tai ant savo delno būtų ją 
perkėlęs į Paryžių.

gadina orą žuvų perdirbimo 
fabrikas.

Susisiekimas su Kuršių Ne 
ringą geras Daug žmonių va 
sa oti važiuoja ir Juodkran
tėn, Šis kaimelis nepasi
keitęs,

Iš Kauno j Klaipėdą Nemu
nu kursuoja gražus garlaiviu 
kas «Raketa» Prabangiai įreng 
tas. Kėdės minkštos, kaip čia 
autobusuose. Jis sustoja Nido 
je, Juodkrantėj ir Klaipėdoj. 
Čia irgi deug kas vasaroja. 
Palyginus su rusų vasarvietė 
eis tai ir Klaipėda yra geras 
kurortas

DRUSKININKAI

Puikus kurortas ir Druski 
n’nkei. Miestelis nedidelis, 
b t visas paskendęs žalumy
nuose ir milžiniškų medžių 
šešėliuose. Ši vasarvietė sto

19G6 m. vasario 10 d,
vi dviejų upių santakoje, nes 
čia Retnyčėlė įteka į Nemu
ną Per Nemuną pastatytas 
gražus tiltas. Čia pat yra ir 
mažas ežeriukas. — Drusko
ms. Druskininkuose baigiasi 
ir iš Lietuvos ateinąs geležiu 
kelis Nemunas daro gražų 
vingį Vasarvietę supa gražus 
ir sausas šilas Vieną sezoną 
čia vasarojau. Poilsio namai 
įrengti paprastuose mediniuo
se nameliuose. Yra daug va
saros kavinių ir valgyklų Vei 
kia ir kelios sanatorijos: «Vil
nį .s», «Dainava», «Tėvynė» ir 
kitos. Veikia ir gydomosios 
fizkultūros parkas su maudy 
mosi baseinu.

Prie parko vartų f to vi M 
Melnikaitės paminklas. Tai 
gana masyvus skulptoriaus R. 
Antinio kūrinys. Stovi kariš
koj uniformoj vienplaukė mer 
ga Kojos apautos auliniais 
batais. Liaudis jos tėviškėj 
nepripažįsta jai jokio did'vy 
riškume. Žuvo, nes buvo pa 
siruošusi kiius žudyti Vis tiek 
vieną kartą virs nuo pjedes
talų kruvini komunistiniai sta 
bai ir dievaičiai.

Druskininkų kurortas turi 
du mineralinius šaltinius Vie
nas iš jų yra grožio šaltinis. 
Jo vandenio gerti negalima. 
Šio šaltinio vandeniu žmonės 
tik prausiasi, nes jis gydo 
odos ligas ir spuogus Antras 
šaltinis yra būdelėje. Iš vie 
no krano bėga šiltas minera 
linis vanduo, iš antro — šal
tas. Žmonės geria tą vande
nį kurį gydytojas rekomen 
duoja, Prieš pietus čia susi
daro jau gana didoka ligonių 
eilutė Šis vanduo gydo virš 
kinimo ligas

Vasarodama Druskininkuo 
se dažnai nueidavau į kapi 
nes pasivaikščioti ir pasikiau 
syti ką paminklai šneka. Daug 
paminklų su lietuviškomis pa 
vardėmis.

Turguje kalbėjausi su lietu 
vėm kaimo moterėlėm Jos 
pasakojo, kad Druskininkų

(Nukelta į 5 pusi)
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— Bus. jau gal i ešimt me 
tų, o gal ir daugiau, — ėmė 
pasakoti dėlė, papsėdamas 
pypkę. — Atsirado irys smar 
kūs vyrukai. Net nepasakys u 
kuriam paviete Visur jie mal 
Sėsi. Šiandien čia, o po sa 
vaitės, klausyk, apie Šiaulius 
jų būta. Dar po savaitės išgir 
si žmones kalbant, kad Gird 
vinis. Šaikus ir Ruginis jau 
apie Haseinius poną nuplakę, 
Kiti vėl pasakoja — apie Uk
mergę juos matę Girdėjo apie 
juos ir Žemaičiai

— Poną nuplakę? — lyg 
gerai nenugirdęs, klausė Vin 
cas

— Taigi, kad poną, - pa 
tvirtino dėdė — Dėl to jie ir 
garsūs pasidarė Jei ponas 
kur nors perdaug piktas žmo 
nes nekaltai kotavoja žiūrėk 

kurią naktį ir apspis Girdvi- 
nis, Saikus ir Ruginis su sa
vo vyrukais rūmus, suriš po 
ną atskaitys jam dekretą pa 
guldys ant žemės Ir įkrės tiek 
rykščių ir bizūnų, kiek jis 
mėgdavo krėstbsavo bandžiau 
ninKams. Kartais dar ir pini
gų išreikalaudavo.

— Ot, kad taip Skrodskiui!
— sušuko Vincas, trindamas 
rankas

— Ponas — tai ne mužikas
— kalbėjo toliau dėdė. — Ne 
ponui tiek rykščių pakelti. 
Būdavo, kad nuplaktas ir dū 
šią Dievui atiduoda.

Petrui rūpėjo daugiau suži 
noti, kas jie per vieni buvo 
tie trys drąsuoliai — bern i? 
Bet dėdė nieko tikro apie 
juos pasakyti negalėjo.

— Sako, buvę iš baudžiau
ninkų, bet išsipirkę ir net tur 

tingi pasidarę Jiems patiems 
sako nieko nereikėję. Būtų 
gražiai gyvenę, ir visko jiems 
būtų užtekę Bet pagailę, mat 
jiems neką tų žmon ų, tai ir 
sumanę ponus pamokyti Kur 
tu čia pamokysi ponus, kad 
su jais valdžia — policija ir 
vaiskas, — baigė dėdė, krės 
dams iš pypkės pelenus

— Tai kaip išėjo tiems vy 
rūkams? - parūpo Petrui

— Kaip išėjo sakai? blogai 
išėjo Apsupo juos ir jų būrį 
policija su vaisku, kas pabė
go, kas ne o jie visi trys pa 
kliuvo, nabagai. Nuvežė juos 
sako, surakinę į Kauną, teisė 
kaip žmogžudžius, vieni sako 
—- sušaudė kiti sako — pa
korė. Ar ne tas pats galas .. 
— baigė dėdė i. įsikišo pyp
kę į kišenių — ženklas, kad 
kalbos šį vakarą baigtos,

Bet Petrą regimai sujaudi
no tas pasakojimas apie bau. 
džhuninkų užtarėjus

— Dėde ir dabar tokių pa
sitaiko — bandė jis pratęsti 
tą kalbą — Girdėjau pasako 
jant, kad Žemaitijoje atsira

dęs toks Blinda Jis taip pat 
su savo razbaininkais plėšia 
ponus, iš turtuolių atima, o 
va: gšarns atiduoda

Girdėjau, — patvirtino 
dėdė. — Žmonės, sako jį va
dina svieto lygintoju Kad jis 
prieš ponus eina, tai gerai. 
Per daug jau nori apžergti 
ponai! Bet visus kur tu čia 
sulyginsi! Nelygu galva, nely 
gu turtas Ne kiekvienam» ir 
Dievas padeda. Blogai baigs 
ir Blinda. Kulka krūtinėn ar
ba kilpa ant kaklo,

Dėdė pakilo nuo suolo, 
rengdamasis išeiti, bet staiga 
nauja mintis, matyti, a.ėjo 
jam į galvą. Jis apžvelgė abu 
brolius ir, tarsi neroromis, 
paklausė:

— Judu pažįstate tą Pra 
naitį?

— Kur nepažinsim! Gi mat, 
iš gretimo kaimo. Dažnai su 
sitikdavom, draugai buvom 
nuo mažų dienų.

— Na. na, žiūrėkit, — nu 
mykė dėdė. — Kad tik į ko 
kią bėdą neįkliūtumėt... Jei 
gu jau ir šiandien atsiranda 

tok ų drąsuoliu, tai galime 
visko sulaukti, — mįslingai 
sampro avo dėdė.

Jam jau ne kartą buvo ki 
lęs įtarimas, kad ne iš gero 
Petras atsibastė čia į Lydiš
kos ir pas jį bernauja Dabar 
štai ir antras staiga atsiradoj 
ir iš akių matyti, kad šis taip 
pat su kokiu nepaprastu rei
kalu. Bet buvo jau vėlus lai 
kas, dėdienė pasiūlė rytdienai 
atidėti tolimesnes šnekas, o 
dabar eiti gulti.

Petras vedėsi brolį j darži
nę ant šieno. Suvirtę greta 
vienas kito, pradėjo šnekėtis 
Paklausinėjęs apie tėvus, se
seris ir kaimynus, Petras pa
galiau išdrįso ištarti klausi
mą, kuris nuo pat pasimaty
mo su broliu neišėjo iš gal
vos, kurio tačiau neturėjo jė 
gų pasakyti

— O kaipgi Katrė?
Vincas valandžiukę patylė

jo ir, apsimetęs abejingas, at 
sakė:

— Nieko, sveika.
— Bet kur ji? Ką veikia? 

Namie?
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Vasario 16 Prasmė
LIETUVOJE šitą šaltą ir giliai -miege paskendusią dieną 

švęsdavome pilni džiaugsmo, dvasios pakilimo kupini gražių 
pasiryžimų dirbti Tėvynei. Šiandien, tragedijos gelmėse 
džiaugsmo pajusti neįstengiame, o mūsų dvasia lyg pašauta’’ 
paukštis padrikus Bet kol iš'aikysiroe senuosius pasiryžt, 
mus, kur begyventumėm būsime žmonės savo ietoje.

Gaila. Pasiryžėliai visur mažėja . Kiek daug jau ų ir 
šventų širdžių sudegę troškimuose, kad Tėvynė būtų laisva 
Daug idealų tremties vargas ir išeivio darbas nualino.

Bet vargas niekuomet nevargstamas be prasmės ir krau 
jas paprastai, neliejamas veltui Jis kaip žemėje mirštantis 
grūdas neša gausių vaisių.

Visiems laisvojo pasaulio lietuviams už laisvę mirusių
jų krauju patvirtintas testamentas yra šis: Kovoti už Tėvy 
nę ir už Kristaus karalystę Tai du kilniausieji žmogaus idea 
lai — laikinasis ir amžinasis — tampa vienu, tuo pačiu ko 
vos tikslu. Todėl ir Vasario 16 tos laisvės šventės prasmė 
negali būti kitokia, o tik kova.

AR KOVOJAME?

Retas kuris drįs manyti pa 
kankamai kovojąs Kas išdrį 
sim pasigirti, kad mes tiek 
aukų dedam ant laisvės alto
riaus, tiek ryžto parodome, 
kiek žaliųjų miškų Lietuvos 
paifemnai? O vis dėlto ir ar
timo meilės pareiga ir broliš 
kūmas reikalautų pasidalinti 
kiek galima lygiau kovos 
sunkumais.

Deja, ne tik jais nesidalina 
me, bet ne retas mūsų visai 
neremiame kovojančios Lietu 
vos reikalų. O reikėtų kad 
dėl Lietuvos būtų kovojama 
visur, kur bent vienas lietu 
vis gyvena Dabar gi, net ir 
lietuviškose kolonijose tik ten 
šis tas Lietuvai padaroma, 
kur atsiranda vienas kitas 

ypatingas pasiryžėlis. Kiliems 
— nei šilta nei šalta . yg 
sakytų: Kas man darbo, jei 
mano broliai ir seserys kovo 
je, kaip rudenio lapai krinta- 
Svarbu, kad tik man būtų 
gere< .

KODĖL NEKOVOJAMĄ

Paskutiniojo karo metu Ame 
rikos kariuomenėje pasirodė 
liga, kurią gydytojai pavadi
no «combattatigue», t y ko* 
vos nuovargis Liga pasireikš 
davo tuo, kad karys, nebūda 
mas nei sužeistas, nei ligotas 
tapdavo netinkamas karui- 
Pirma jis daug ir narsiai ko 
vojo, Dabar nors fiziniai ate 
parus, jis jaučiasi nebegalįs 
kovoti. Jaučiasi pavargęs, iš 
sisėmęs.

Ligą ištyrę gydytojai rado 
tris priežastis Pirmoji tai ne 
pasitikėjimas kovos draugais. 
Antroji tai blogas vadovavi
mas ir dėl to kilęs eilinio ka 
reivię nepasitikėjimas savo 
generolais, kariniukais Tre 
čia ir svarbiausioji priežastis 
tai nežinojimas už ką kovo 
jama.

KODĖL MES NEKOVINGI?

Daugelio mūsų išeivių ne 
kovingumo priežastis yra pa 
minėta trečioji — nebemato 
kovos tikslo Mano, kad ne 
beverta kovoti už Lietuvos 
laisvę, kad vistiek milžino 
komunistų imperijo-s nenuga- 
lėsiin.

Iš čia kyla neviltis ir nusi 
minimas. Sako išeivis; «Šių 
nelaimių Lietuva nebepergy- 
vens, ji neišliks gyva. Tad 
leiskime vaikams nutautėti 
Kam juos bemokyti lietuvis 
kai, kam pratinti prie lietuviš 
ko rašto Kuo greičiau subra 
žilės tuo geriau. Jei žinočiau 
kid bus galima grįžti Lietu 
von tai išsimokėtų kovoti ir 
stengtis Dabar . nebeišsi- 
moka

Antra pagunda — sivaiau 
diškumas ir savimyla Lietu 
vis kurio širdis jau tapo ne
jautri ne tik tėvų žemės va’ 
gui, ir artimo nelaimei, ir Die 
vo balsui, šia pagunda leng 
vai sugundomas Savo vaikus 
jis moko -Vaikeli kraujuje 
daug vargo Užmiršk, kas bu 

Kauno Karo Muziejaus rumai statyti laisvos Lietuvos laikais

vo tavo tėvai ir kuo tu pats 
esi. asidaryk šio krašto žmo 
g imi — būsi laimingesnis. 
Kvailas, kas dirba, nieko ne 
užsidirbdamas;.

Savo mintimis ima panašėti 
ir mūsų naujieji ateiviai. «Lie 
tuva jie sak®, beveik visą lai 
ką gyvena kovos tragediją- 
Kitos tautos laimingesnės Ko 
dėl ir aš su jomis ne aliu i.ū 
ti laimingesnis?» Tai ir pasi
stengia žmogus nutraukti ry
šius su visu tuo, kas yra lie 
tuviška. kas savo. Ir leidžia 
nutau imo srovei nešti visą 
šeimą. «Bus ar nebus galima 
- nusprendžia — ištiek ne 
begrįšiu».

P ie šios savanaudžių kla 
sės reikia priskirti ir tuos, 
kurie nieko negalvoja, o tik 
girtuokliauja ir paleistuvauja. 
Tie žmonės gyvena vien sa 
vo kūnui. Visi pastebim kad 
nemaža lietuvių ir šiems pri
klauso

AR TIKRAI NiiB RA UŽ 
KĄ KOVO I?

Kas pažįsta Lietuvos istori
ją tas žino kad lietuviai jau 
ne vieną kartą buvo palaido 
ti ne tik svetimųjų, o ir sa 
vųjų. Narbutas baigęs rašyti 
garbingąją Lietuvos istoriją, 
skausmo ženklan sulaužęs su 
vo plunksną baigta su Lietu
va Daugiau nebus ko rišyti! 
O žiūrėk, po jo, tiek naujų 
ne a mrų išgyvenusi Lietuva 
visgi išsikovojo laistę.

Sakoma, jog dabartinė Lie
tuvos nelaimė neturinti sau 
lygios Kažin! Tuk buvo laikų 
kada ne tik lenkėjimas vokie 
tėjimas rusėjimas ir karai ją 
naikino bet ir marai prisidė 
jo O tauta nežuvo. Dėl nu
tautėjimo praradusi savo švie 
suomenę, persekiojama dėl 
religijos, gimtosios kalbos ir 
rašto, ji įstengė sukurti savi- 
tą kultūrą Jos literatūra gėri 
s> svetimieji, jos dainas ver
čia į savas kalbas. Jos meną 
vertina kultūringos tautos. Lie 
tuva yra gaivi ir gaji. Ji ko
vose užgrūdinta O, per anks 
ti ją palaidoti!

Tie. kurie dabar kovoja Lie 
tuvoje verti yra pasitikėjimo. 
Šiandien tur m daugiau pagrin 
do šviesiai vilčiai negu se
niau. su ja kovoja visas de
mokratiškas pasaulis. Netikė
ti, kad Lietuva atgaus laisvę, 
tai reiškia nebetikėti visų 
laisvų tautų laimėjimu. Nusi 
kratykim nekovingumo!

LIETUVIŲ KOVA - DIEVO 
KOVA.

lietuvių tautos kova yra 
drauge ir Dievo kova. Lietu
va yra dalis Kristaus įsteigto 
šio Bažnyčios ’odė! ji yra 
da w Mietinio Kristaus Kūno. 
T-'dėl mūsų priešas yra drau
ge ir Kristaus priešas. Ir jis 
tuo >>< t didž uojasi. Bet mes 
žinome Kristus nugalės visus 
si'-o pHešus Ir kas eina iš 
vieno su Kristumi, tas išeis 
drauge su Juo kaip nugalė
tojas

Kiekvienas ievo nustaty
tas tva kos ardymas ir elge
sys prieš i o valią žaloja pa
tį žmogų r tautas. Todėl ir 
tie kurie išsiž <iu savo tėvy 
nės ir kalbos i.eišsisuka be 
nuostolių sau ir savo vai ams 
Juk Dievas, liepdamas mylėti 
savo tėvus, tuo pačiu liepia 
mylėti ir savo tėvynę.

KOKIE NUOSTOLIAI

Ko nustoja lietuviai pasi 
traukdami iš lietuviško gyve 
nimo atsisakydami savo tė
vų kalbos ir papročių?

Jie užmirš a. kad tikroji 
žmogaus laimė yra ne pilnas 
pilvas, ne brangūs drabužiai, 

(pabaiga 4 pusi)

— Tai... ne namie.. — vėl 
patylėjęs prakošė Vincas.

Staiga Petras pasivertė į 
brolį ir taip įsikibo ranka jam 

petį, kad tas net krūpte 
Įėjo

— Ar tu man pasakysi pa
galiau, kur Katrė? Pas 
Skrodskį?!

— Ko tu siunti? — atsikL- 
to Vincas — Na, pas Skrods
kį. Nesuės jos Skrodskis, Gy 
va ir sveika.

Petras, paleidęs brolį, krito 
aukštielninkas ir nieko neat
sakė Tada Vincas ėmė paša 
koti viską, kaip buvo. Kaip 
Pšemickis prikalbinęs tėvą, 
kaip tėvas privertęs Katrytę 
eiti į dvarą, stačiai varyte iš 
varęs ir pats ją nuvežęs į tą 
tarnybą.

— Bet tu nenusimink,. — ra 
mino brolį Vincas. — Kątrę 
as neseniai mačiau. Nieko 

blogo jai neatsitiko Panelė 
ją globoja Sakiau, kad vyk
siu pas dėdę, Prašė viską tau 
papasakoti Ir Kad tu nesirū 
pintum. Ir kad jos nepamirš 
turn

‘ amino kaip mokėjo Vin 
cas brolį bet Petras maža jo 
klausė Jam įstrigo tik viena 
mintis kad Katrytė dvare, 
pas Skrodskį Ji-5 gerai atsi. 
minė tą sceną kieme kai po 
nas pirmą sykį pamatė Katry 
tą ir stučiai ryte rijo ją aki 
mis Ir kaip jis įtūžo kai Pe 
tras pastojo j;, m kelią! Dėl 
nedorų Skrodskio ketinimų 
Petrui nebuvo jokios abejo ■ 
nės Ir štai dabar Katrytė jo 
naguose! Kas ji dabar?Dvaio 
šliurė?... Vai, kam ji nepasi 
priešino tėvui, nepabėgo čion 
pas jį? Jis būtų ją kaip nors 
aprūpinęs.

Juodžiausios mintys, blo

giausi įtarimai apniko Petrą 
ir nedavė nurimti nė valandė 
lei Vincas jau knarkė jsika 
sęs į šieaą bet jei ir nebūtų 
miegojęs ką iš jo daugiau be 
išginsi? Nebegalėdamas nūs 
tygti vietoje, Petras atsikėlė 
nulipo nuo šieno ir, išėjęs lau 
kan, pasuKo j sodą Galėjo 
būti pats vidurnaktis Tik pa 
čioje šiaurėje blankiai raudo 
navo nespėjanti užgesti sau 
lėlydžio žara. Iš rytų traukė 
vėsus vėjelis. Joks garsas ne 
drumstė tos trumpos vasaros 
nakties ramybės

Petras atsirėmė nugara į 
augantį prie vartelių beržą ir 
taip pasiliko bestovįs, įsižiū 
rėjęa j to į, bet nieko nema
tydamas Kiek laiko jis ten 
išstovėjo nė pats nežinojo. 
Kai atsipeikėjo, dangus rau 
donavo jau rytų šone, Berže 
sučirškė paukščiukas, bet ir 

vėl dar nutilo. Petras pajuto 
kad jam šalta. Jis grįžo dar 
žinėn, įsirausė į šieną ir kie 
tai užmigo.

Rytojaus dieną pažadino jį 
Vinca-s. Saulės spinduliai 
skverbėsi pro durų ir skliau
tų plyšius, pakraigėje čirškė 
žvirbliai, kieme karkė vištos, 
giedojo gaidžiai.

Vincas atsisėdo, nusikratė 
šapus ir prakalbino Petrą, 
dabar jau savo reikalu:

— Petrai, aš d r tau nesą 
kiau, ko čia atsiradau Tėvas 
ir mes visi bėdoj Baigiam 
duoną O iki naujų rugių dar 
visas mėnuo Tai tėvas ir at 
siuntė pc.8 dėdę Galgi sušelps 
iki to laiko ar bent paskolins 
pūrą kitą Jis gi turtingas.

— Turtingas, bet ne mums! 
— piktai atsiliepė Petras. — 

Grūdų jis turi Už pinigą mie 
lai parduotų Grūdai dabar 
brangūs Ketina į Pa evėžį 
vežtti. Ten sako, vaisko esą 
ir b-angiai moką. Tik jau su
šelpti - vargu ar sušelps

— Tai kaip čia dabar bus? 
— susirūpino Vincas Grįž 
ti tuščiomis rankomis? Ką tė 
vas pasakys?

— Bandyk prašyti. Ir aš 
pritarsiu.

Po pusryčio dėdė ir dėdie
nė, Jurgis ir Elzė ėmė ruoš 
lis į bažnyčia. Kai dėdė, atsi 
sėdęs ant prieklėčio, avėsi 
batus, Vincas priėjo, pabučia 
vo jam ranką ir pradėjo sa 
kyti savo reikalą. Dėdė iš 
klausė, pasikasė pakaušį ir 
užuot atsakęs Vincui, pats 
ėmė skųstis.

(B, D)
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PASAULIO LIETUVIU JAUNIMO META!

vei yra nepaprastai didelė ir 
gili. Lietuviai buvo sukūrę di 
dėlę ir galingą valstybę. Jos 
žemės 14 - 15 amžiuje ėjo nuo 
Baltijos iki Juodųjų jūrų Ta
da Lietuva buvo garsi visoje 
Europoje Bet ir priešų ture 
jo daug Per ilgus šimtmečius 
laisvę begindami, lietuviai pa 
tyrė ir išgyveno sunkių laikų. 
Bet jos laisvės troškimo nejs 
tengė paglemžti nei geležimi 
šarvuoti vokiečiai, nei rusai, 
nei lenkai, nes mūsų senoliai 
tą laisvę labai brangino.

Ar nereikėjo ypatingos mei 
lės laisvei ir savam kraštui

1918 M VASARIO 16 D. AKTAS

■ LIETUVOS TARYBA SĄVO POSĖDYJE VASARIO 16 
D. 1918 M IENŲ BALSU NUTARĖ KREIPTIS Į RUSIJOS, 
VOKIETIJOS IR KITŲ VALSTYBIŲ VYRIAUSYBES ŠIUO 
PAREIŠKIMU:

L'ETUVOS TARYBA, KAIPO VIENINTELĖ LIETUVIŲ 
TAUTOS ATSTOVYBĖ, REMDAMOS PRIPAŽINTA TAUTŲ 
APSI SPRENDI MO’TEISE IR LIETUVIŲ VILNIAUS KONFEREN 
GIJOS NUTARIMU RUGSĖJO M. 18-23 D 1917 M., SKELBIA 
ATSTATANTI NEPRIKLAUSOMĄ, DEMOKRATINIAIS PAMA 
TAIS SUTVARKYTĄ LIETUVOS VALSTYBĘ SU SOSTINE 
VILNIUJE IR TĄ VALSTYBĘ ATSKIRI ANTI NUO VISŲ VALS 
TYBINIŲ RYŠIŲ, KURIE YRA BUVĘ SU KITOMIS TAUTOMIS.

DRAUGE LIETUVOS TARYBA PAREIŠKIA, KAD LIETU 
VOS VALSTYBĖS PAMATUS IR JOS SANTYKIUS SU KITO- 
MIS VALSTYBĖMIS PRIVALO GALUTINAI NUSTATYTI KIEK 
GALIMA GREIČIAU SUŠAUKTAS STEIGIAMASIS SEIMAS, 
DEMOKRAT NIU HUDU VISŲ JOS GYVENTOJŲ IŠRINKTAS. 
VILNIUJE, - 1918. H 16

(pabaiga iš 3 pusi)

ne ištaigingi namai, o turtin 
ga dvasia. Apleisdami dvasią 
jie užkerta kelią sau ir savo 
vaikams j tikrą žmogaus lai
mę, nes užaugina vaikus be 
idealų. Jaunimas gi be idealų 
yra ne tik pats nelaimingas, 
bet yra našta ir šeimai ir tau 
tai ir valstybei Kas atierau 
kia lietuviškąjį jaunimą nuo 
to kelio, kuriuo eina kovojan 
ti Lietuva už savo ir už Baž
nyčios laisvę, tas lobai rizi 
kuoja, kad toks jaunimas ims 
laimės jieškoti vaikščiodamas 
keliais kurie veda nuo kar- 
či t nps iki bordelio ir atgal. 
Iš tokių ne vienas pratęs sa
vo kelią ki b protuamio

Koks būtų laimėjimas išug- 
dant mūsų jaunime kr.kščio 
niškuo-ius nesavanaudiškumo 
ir meilės idealus! Mylėti ne 
Dinigą. ne že us patogumus, 
o didvyriškai kovojančią ir 
už žmoniškumą bei laisvę be 
siaukojančią savo tėvynę

Visi didžios os mūsų moky
tojos Madjos Pečkauskaitės 
raštai yra persunkti žmoniš
kumo ir vargstančiųjų meilės 
dvasia Pati buvo kilusi iš su 
lenkėjusios bajorų šeimos, at 
sisakė geresnio gyvenimo, 
kad galėtų būti lietuvaitė ir 
padėti skriaudžiamai, niekina 
mai, nekaltai frantai Ji nėjo 
nors būtų galėjus eiti, su nu 
tautiníojais ir patogumų me 
džiotojais, bet stojo prieš juos 
kovoti Kovojo net su pačiais 

garbingiausiais žmonėmis: su 
dvarininkais ir su nutautu
siais kunigais Dėl to ją ger 

.biame.
Niekas tenedrįsta pravar 

džiuoti pagonimis tų lietuvių, 
kurie myli savo Tėvynę ir tos 
meilės niekur nesigėdi. Ir 
Kristus mylėjo savo tėvynę ir 
dėl jai gresiančių nelaimių 
verkė Mūsų Tėvynė šiandien 
1 ibiai verta meilės, negu ka
da nors anksčiau, nes ji Ko
voja ir kenčia už švenčiau 
sius dalykus, už laisvę ir 
Dievą

MŪSŲ KOVA SVETUR

Mūsų svetur gyvenančių, 
kova skiriasi nuo kovos pa 
čioje Tėvynėje, Bet ji ne ma 
žiau svarbi Ir ji yra ta pati. 
Ir Lietuvoje ir čia turim k o 
voti, kad tauta iš
liktų! Todėl, kiekvienas 
lietuvis, kur jis bebūtų, visų 
pirma rūpinasi išsilaikyti lie 
tuvis pats, ir išlaikyti lietuvis 
ką savo šeimą Todėl jis b'■an 
gina ir prisilaiko lietuviškų 
gyvenimo papročių ir kalbos

Kaikuriuose kraštuose turi 
me daug vargo su nacistiškai 
nusistačiusiomis valdžiomis. 
Brazilijoje ir Š. Amerikoje, 
kur valdžios palieka žmonėms 
visą laisvę, daugiausiai sun
kenybių kyla iš pačių lietu
viškų bendruomenių, kartais 
iš pačios jų š rdies: iš šei 
mos ir mokyklos Čia mes 
pergyvename panašų laiko ar

Vasario šešioliktoji
PO visą Lietuvą po visą 
Dangun trispalvės žydrios kilo. 
Dainavo Nemunas. Dubysa 
Lasvos tėvynės džiaugsmą gilų.

Žygiavo gretos savanorių, 
Karių pulkai paraduos ėjo..
Kai linko keliai prie altorių —
Laimingą tėviškę regėjom

Prie kapo savo brolio — 1 ario 
Trimitam gaudžiant kaupėm ryžtą: 
Valio Šešiolikta Vasario! — 
Vergijos dienos tenegrįžta!

Per visą Lietuvą per visą 
Gaili sauda šiandien nuplaukia. 
Vaitoja Nemuaos, Dubysa., 
Kovon! Kovon! — tėvynė šaukia.

Jonas Minelga

pį į frą, kai lenkinimas ietu 
voje čiulpė pačius geriausius 
mūsų tautos gyvybės syvus — 
smegenis ir ši dis! Neleiskim 
savo tarpe pasikartosi tai gė 
dai! Gana mums būti kitų tau 
tų trąšomis I Gana • kriaudžiant 
savuosius tenkinti kitus! Lie 
tuviais gimėme, lietuviais ir 
pasili-kime! Nedarykime gėdos 
Dievui kurs mus lie.uviais su 
tvėrė Lietuv.u būti yra tokia 
pat garbė, kaip kovoti už tie 
są, kaip yra garbinga būti
Dievo vaiku Kristaus b.oku, 
sese

Nuo mūsų lietuviškumo sve 
tur, ypač Brazilijoje ir Š Ame 
rikoje gf rokai priklausys Lie 
tuvos ateitis. Jei po pirmojo 
didžiojo galėjom išsikovoti 
laisvę tai todėl, kad mums la 
bai daug pa ėjo Amerikos lie 
tuvių patriotiškumas. Netoli 
moję ateityje, svetimuose kraš 
tuose, tai ir Brazilijoje, gyve 
nančių lietuvių parama Lietu 
vai bus dar labiau reikalinga 
Jai padėti reikės gal labiau 
žmonėmis, negu pinigais. Bet 
kas bepadės, jei mes būsim 
ištirpę svetimose jūrose?

Tat Va ario 16 toji teprime 
na mums laikytis savo ir ko 
voti už savo lietuvišką krau 
ją. už lietuvišką kalbą, už lie 
tuviškus papročius, už lietu 
vio laisvę Kovoti visiems iš 
vieno, o ne vienas su kitu 
«Tas laisvės nevertas, kas 
negina jos!»

K Vabalkšnis

Lietu vis ko sis Braziluos

Jaunime I

Kiekvienas žmogus myli 
laisvę, jos siekia ja džiaugia 
si ir brangina Taip pat ir 
kiekviena tusipratusi tauta 
trokšta laisvės, nori gyvuoti 
savo nepriklausomu gyveni 
mu. Mili onai žmogių istorijos 
bėgyje padėjo savo gyvybes 
už laisvę,

Lietuvių tautos meilė lais 

GALERIA D? ARTE PROCURA

Uma das mais importantes GALERIAS DE ARTE do 
(país procura material para ser exposto na SEMANA LI 

TUANA, a realizar se em Julho de 1966.
Aceitam se quadros, trabalhos de esculttíra (em ma 

= deira mármore, etc), arte fotográfica, trabalhos ma 
B nuais, tudo emf m, que representam motivos lituanos.

(Dá se preferencia a artistas lituanos ou descen 
dentes de lituanos
Favor preencher formulário abaixo e remete lo à 

| PADRES JESUÍTAS, Rua Lituânia, 67, Moóca, São Pau- 
| lo, 13, Capital

| N o m e.._.................... —........................................ .................. .....

| Trabalho apresentado...................................................... ..........

| Endereço para possível entrevista.........................................

Providenciar foto, com breve biografia, para im- 
J pressão de pequeno livro dos expositores,

NOTA.- A Exposição terá caráter puramente filan- 
c tropico-cultural, não sendo nada cobrado do artista e 
| proibindo o a negociar os trabalhos durante a Expo- 
= sições.

♦» ■>» —■ <•» oo ■

ypatingo didvyriškumo, kai 
carinė Rusija laikė pavergu 
si Lietuvą? Kai tą mūsų tau 
tos laisvės troškimą slopino 
labai žiauriomis priemonėmis? 
Net už lietuvišką spausdintą 
maldaknygę tremdavo Sibiran 
ir kišo kalėjimuosna?

Kova už laisvę buvo ilga 
ir sunki. Bet 1918 m. vasario 
16 ją laimėjome LIETUVA 
Laisva! Laisva, kaip buvo vy 
tauto Didžiojo ir kitų kuni
gaikščių laikais

Prasidėjo Lietuvos atstaty
mo ir tvarkymosi darbai. Lie
tuva pradėjo iš naujo augti 
ir gražėti. Daugėjo mokyklos, 
kilo švietimas ir pramonė. 
Suklestėjo menai. Atsirado 
įvairių dirbtuvių ir fabrikų. 
Akmenimis grįstas gatves pra 
dėjo pakeisti asfaltas, Lietu 
vos išvaizda pasikeitė. Lietu
va savo nepriklausomybės me 
tais padarė nuostabią pa. 
žangą.

Deja vos 22 metus pasi
džiaugus savo laisve, tas pats 
rusas, tik dabar bolševikas, 
vėl uždėjo jai vergijos pan 
čius ir vėl lietuvis kovoja už 
savo tautos laisvę, ir vėl jis 
nepasiduoda prispaudėjui. Jei 
mes, kur tik gyvename, ne- 
prarasim vilties ir nepavarg- 
sim kovoje, tai Lietuva vėl 
bus laisva.

Minėdami Vasario Šešiolik 
tąją Brazilijoje, turime pasi 
ryžti neužmiršti savo brolių 
ir sesių, velkančių sunkų jun

(pabaiga 5 pusi,)
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pusi 5

(Atkelta iš 2 pusi ) 

apylinkėse yra daug lietuviš 
kų kaimų. Juose daug žmo
nių nemoka kitaip šnekėti, 
kaip tik lietuviškai.

Miestelyje" yra gražių, se
noviškos statybos rūmų, Ma 
tyti, kad jie statyti turtingų 
žmonių. Prie kai kurių namų 
yra klombai ir fontanėliai. Ma 
tyti pristatyta vaikiškų statu
lėlių Sakoma, kad vienas tur
tingas dvarininkas labai my
lėjęs vaikus Vienas jo vai
kas tragiškai žuvęs. Žuvusia
jam prisiminti jis visur prista 
tęs vaikiškų paminklėlių.

Mačiau čia ir M. K. Čiurlio 
nio namelį. Iš galo du langai, 
ant stogo du kaminai. Apkal 
tas lentomis ir gotais deng 
tas. Priekyje auga dideli me
džiai.

Dauguma vasarotojų — ru
sai. Tuose poilsio namuose, 
kuriuose buvau apsistojusi, 
buvo beveik visi rusai Žaidi
mai ir vakarinės programos 
būna tik rusiškos. Krautuvių 
personalas — vieni rusai.

Su viena vasarotojų ekskur 
sija buvau nuvažiavus į Gar
diną. Apvaikščiojau krautu 
ves ir turgų. Nusipirkau sifo 
ną, švirkštų ir adatų vaistams 
leisti. Šių prekių Kaune ne 
buvo Gardino krautuvės tur 
tingos televizijos ir radijo pn 
imtuvais ir baldais

Metalúrgica ARPRA LTDA.
METALÚRGICA - FABRICAÇÃO DE PEÇAS 

PARA AUTOMÓVEIS *
ESTAMPOS, PEÇAS ÊSTAMPADAS E FERRAMENTAS

Praça Padre Lourenço Barendes, 243 — Quinta das 
Paneiras — V. Prudente 

Caixa Postal 371 — São Paulo

BIRŠTONAS

Birštonas yra garsus savo 
mineraliniais šaltiniais ir pur 
▼o voaiomis.ĮŠi vasarvietė yra 
labai išaugusi. Iš Kauno Birš 
tonan kas valandą eina auto
busai. Namai Birštone labai 
brangūs

Lietuvoje yra ir daugiau 
gražių ir patogių kurortinių 
vietų Didelė ir graži vasar 
vietė — Zarasai Čia visada 
vasaroja daug studentų Daug 
privažiuoja ir rusų iš Lenin
grado. Zarasai atstatyti. Visur 
vyrauja mūrinė statyba.

Dabar įrengta vasarvietė ir 
Ignalinoje Ši vietovė yra bu 
vusiam Švenčionių apskrity, 
je, Dauguma vasarotojų pri
važiuoja su kelialapiais Va
saroja ir privatūs vasaroto 
jai Miestelis mažas, tai vasa 
rotojus daugiausia maitina ap 
linkiniai kaimai Čia moterys 
kiaušinius, sviestą k sūrius 
atneša parduoti net ir iš toli 
mų Rakėnų jakėnų, Tolime 
nų ir kitų kaimų. Vasarotojai 
gerai moka, kaip Vilniuje

Dabar Ignalina yra rajono 
centras.

Vilnius turi savas vasarvie 
tęs Valakumpiuose ir Pane 
riuose Kaunas turi Klebonrš- 
ky. Panemunėje, Lampėdžiuo 
se ir Kačerginėje

Su Maironiu šaukiu: «Gra
ži tu mano brangi, Tėvynė!» 
Bet labai skaudu kai tavo 
skaistus veidas kruvinas ir 
rankos retežiais surakintos..

(pabaiga iš 4 pusi )

ir jie, savo tėvų ir senolių 
gą Lietuvoje. Mylėkim, kaip 
kraštą, gilia meile- Ga;vin- 
kim neužgesinamą jos il
gesį Jos kalba; dainos ir 
giesmės teskamba mūsų šir
dyse ir lūpose, O kur tik 
gauname progą, ten skelb 
kime pasauliui, kad Lietu
va vėl nori būti laisva, kad 
ji to yra labai neapsakomai 
verta, kad tos laisvės jai 
reikalauja žmoniškumas, įgim 
tas teisingumas.

S. Jonynienė

ĮSIDĖMĖTINI ADRESAI

LIETUVOS ATSTOVYBES

RIO DE JANEIRO: Dr Eri
kas Meieris, Rua Mexico. 98 
sala 708 veikia antradieniais 
— penkt nuo 10 iki 13 vai:

S. PAULO: R.Dom José de 
Barros, 168 sala 53, Fel 
32 0960 Veikia kasdien po 
piet

URUGUAY, MONTEVIDEO; 
p. Anatol Grišonas, Ciudąd 
de Paris 5836. Tel. 50 2180. 
Veikia kasdien prieš piet

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

** JT O IF.18 J A”
Mokina kirpimo siuvimo, madų mode 
iių braižybos ir pritaikomojo meno.

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas
valdiškiems egzaminams (habilitação)

Mokykla turi visas valdiškas teises yra regis
truota «Departamento do Ensino Profissional»

Pamokos vyksta vakarais
- Užsirašyti pas mokyklos direktorę Sofiją Misiukaitę - '
------  Rua da Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro -------

LIETUVIŲ BAŽNYČIA VILA 
ZELl'NA; Rua Inacio ir Av 
Zeliba. Mons. Pio Ragažins- 
kas, Tel 63-5975.

TĖVAI ÉZUITAI: Rua Li
tuania, 67, Mooka — Tel. 
92-2263.

LIETUVIŲ SĄJUNGA BRA
ZILIJOJ — Pirmininkas p, 
Aleksandras Bumblis, Rua 
Gen. Fonseca Teles, 606, 
Tel 8 6423.

Iždininkas p. JJRGE GARŠ 
KA, Rua Oratorio, 3095, 
Alto da Mooca.

LIETUVIŲ KALBOS 
PAMOKOS S. PAULY:

V. ANASTACIO, Rua Gama 
can, 625 — trečiadieniais 
18,30 vai.

MOOCA, Rua Lituania, 67 
šeštadieniais 14 vai.

V. ZEL1NA, pradžios moky
klos mokiniams, Šv. Juozapo 
mokykloj, — ant-a lieniais ir 
ketvirtadieniais 11 30 vai; 
Gimnazijos mokiniams São 
Miguel gimnazijoj — ketvir
tadieniais 12 15 vai

JŪSŲ PAGALBA REI KALIN 
GA BAIGTI ĮRENGTI MO 
OKOS KIEMĄ, IR MAŽA AU 
KA BUS DĖKINGAI PRIIMA 
MA

LIETUVIAMS PAMALDOS 
LAIKOMOS

V Zelina parapijoje kasdie 
ną ir kiekvieną sekmadienį 
kaip iki šiol

Mooca r. Lituania, 67 Lietu 
vių Namų koplyčioje:

Sekmadieniais ir šventadie 
niais 8 00 ir 17,00 vai. Darbe 
dienomis 7 ir 7,30 vai., arba 
atskirai susitarus dėl laiko 
kai turimos metinės ar 7 d 
mišios.

išpažintys čia klausomos 
kasdieną prieš mišias,

Pirmą mėnesio sekmadieni 
Parque das Nações 1§ v&L 
Casa Verde, 17,15 vai. 
Antrą :

Jaçana klierikų kopi 8.15 vai.
Bom Retire, 10 vai, 
Utinga 18,00 vai.

Trečią■
Agua Rasa 8,15 vai,, 
Moinho Velho 11 vai. 
Lapa If vai , 
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai,, 
Vila Bonilha 10 vai. 
•J Prudente 18 vai.

L ETUVIŠKŲ PROGRAMOS 
TRANSLIACIJOS 

(Lietuvos laiku) 

VATIKANO RADIJAS

Kasdien 20,15 iki 20,50 vai
Sekmadieniais 10,30 iki 11 

vai 19, 25; 31 ir 196 metrr 

bangomis.

aleksas Kalinauskas
Advokatas

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 
lylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai;

Residencia: Raštinė:
R. Joaquim Piza, 204 R. 15 de Novembro. 244

Tel. 31-2548 4.0 -Sala 19- Tel. 37-0324
no 14,00 ik! 18,00 vol.

Česlovas Jakiunas

PIGI IR GERA KOKYBĖJ

Parduoda ilgam išsimokėjimui raštinėms, krautuvėms 
ir kitiems tikslams rašomas, skaičiavimo, kasos 
registravimo mašinas (registradoras), su fabriko 

garantija vieniems metams.
Raštinė: Rua Newton Prado, 686, Tel. 52 2289, S. Paulo 

Tautiečiams didelė nuolaida.

RIO DE JANEIRO

Lietuvių radio valandėlė 
«A voz da Lituania» yra tran« 
liuojama KETVIRTADIENIAIS 
18 vai. 40 min.

SKAITYKITE i E

PLATINKITE VIE

NINTELI PIETŲ AMERIKOS

Máquinas Texteis Santa Clara Ltda. 
MÁQUINAS E ACESSÓRIOS TEXTEIS 

FUNDIÇÃO DE FERRO E ALUMÍNIO

Caixa Postal, 2093 - Tel. 63-7340

Fábrica e Escritório;

Rua Domingos Afonso, 50 — Vila Santa Clara
V. Prudente — S. Paulo

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

SIUVYKLOJE LAURO
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294 

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui 

teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ
LIETUVA».

JAKUTIS & LAPIENIS LTDA.
RUA COSTA BARROS, 3õf

TEL. 63-3285 — VILA ALPINA
Turi įvairiausių statybos medžiagų, geležinių daik

tų, indų bei darbo įrankių.
Lietuviai pirkim pas lietuvius 1

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L1NDOYA

lilFMAOJ CARRiFRI lBi,
Lindoya vanduo yra danai žinomas gėrimas 
Kurio puikų veiK.mfi Į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
sitikinkite ir visados naudokite I

Rua Dino Bueno, 785 a 835 
Telefones: 51-4019 e 51-2223

«»ss
Caixa Postal 3967 SÃO PAULO
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JONAS SILVESTRAS 
ŠERMUKŠNIS

Silvestro ir Onos Šermukš
nių sūnus Jonas vasario 8 d. 
švenbė savo gimtadienį Jo
nas baigęs Antarktikos gim
naziją ir technikumą, studija
vo inžineriją. Jos nebaigęs, 
pradėjo dirbti automobilių fa
brike Volkswagen Čia dirba 
jau penki metai, užima atsa 
kingą vietą ir fabriko direk 
torių yra gerbiamas ir verti 
namas

Jono sesuo Marija yra da 
bartinio S Ouetano prefekto 
Walter Braido žmona
Jonas mėgsta kelia ti. Sivo 

automobiliu yra aplankęs re 
tik įvairias tolim s ir įdomės 
ne< Brazilijos vietoves bet 
buvo nuvažiavęs net į Uru 
guajų ir Argentiną.

Jonas aktyviai dalyvauja 
V. Zelinos lietuvių parapijos 
gyvenime. Yra buvęs tos pa
rapijos v arijos Ko-.gregaci 
jos pirmininkas. Nežiūrint sa 
vo jauno amžiaus dabar yra 
išrinktas V Zelinos Lietuvių 
Parapijos Bažnytinio Komite
to Piruininkas - pirmutinis 
pirmininkas.

Bažnytinis komitetas, J. S. 
Šermukšnio vadovaujamaspra 
dėjo vykdyti didžiulį lietuvių 
bažnyčios atnaujinimo ir re 
formų darbą.

Ateinantį pirmadienį, 14 d. 
vasario sueina 30 dienų kai 
mirė advokatas V. Ausenka. 
Velionies šeima kviečia gi 
mines ir draugus j 30 tos die 
nos mišias egzekvijas, kūrios 
bus atlaikytos 14 d vasario
19 30 vai. ’- ila Zelinoje,

Makuševičių šeima prane
ša, kad už jų giminaitės An 
toninos mirusios Lietuvoje, 
mėtinės mišio-i egzekvijos bus 
Vilą Zeiinoj 18 d vasario 7 
vai,., ryto, į kurias pažįstamus 
ir ^raugus kviečia atvykti.

JAU 30 METŲ

Vasario 16 d sueis 39 me 
tų, kai buvo pašventinta pir 
moji Pietų Amerikos lietuvių 
bažnyčia São Paulo mieste 
Vila- Zelinos priemiestyje Sta 

tybos iniciatoriai kun. B. Su 
gintas ir konsulos Mačiulis 
gyvena JAV. Šios sukakties 
proga 16 d vasario 20 vai 
bus atlaikytos padėk' s mišios 
už visus geradarius, kurie 
rėmė ir remia bažnyčios rei 
kalus. Kartu bus meldžkmi 
si ir už Lietuvą, jos nepri 
klausomybės paskelbiu,o su 
kakties proga Lietuviai kata 
likai kviečiami gausiai atet 
nantj trečiadienį dalyvauti 
šventose mišiose.

ATEITININKŲ kuopos nau. 
joji valdyba, susirinkusi posė 
džiui vasario mėn. 3 d. pasi 
skirstė savo tarpe pareigomis 
sekančiai: Romualdas Guiga
— pirm., Asta Vinkšnaitytė
— vicepirm, ir koresponden 
tė; Leokadija Aleknav.čiūtė
— sekretorė; Vilma Šimonytė
— iždininkė ir kuopos turto 
globėja; Stasys Kilčiauskas
— meno reikalų vedėjas.

Šiame Pirmame valdybos 
posėdy svarstėme kaip pagy 
vinti ateitininkų veikimą. Nu 
tarėme artimiausioj ateity 
kreiptis į visą eilę vyresnių 
ju asmea , prašant ju?s pa 
dėti įvairiose darbo srityse. 
Tikimės, k.d mūsų kvietimu 
vyresnieji neatmes.

Be to nutarėme šio mėn 
19 d 19 vaL šaukti kuopos 
susirinkimą, po kurio numa 
tėme pasilinksminimą kuria 
me galės dalyvauti visas lie 
tuviškas jaunimas iš. arti ir 
toli

A. V.

«MŪ:Ų LIETUVOS» 
PRENUMERATORIAI

Uršulė Bendoraitis 20 (00 cr.
Po 11 000 cr. Ona Rimidis, 

Jonas Gružauskas
iz Narkevičius 8 000 cr.
Antanas Zaluba 6 000 cr.
Po 5 000 cr.: Adelė Misiū

nienė, Povilas Kriaučiūnas, 
Motiejus Sejūnas, Jonas Bajo 
rinas, Simas Balvočius, Anta 
nas Skrebys, Kazys Rimkevi 
čius. Miguel Charoff, Vincas 
Banys, O. Chabonas.

«UŽ DIEVĄ IR TĖVYNE» - MALDOS DIENA

Šv. Juozapo Vyrų Brolija švęsdama Lietuvių Baž
nyčios pašventinimo 30 metų sukaktį ir 25 metus nuo 

savo įkur.mo, organizuoja
Š V E N T K E L I O N Ę

į Aparecida do Norte, kovo mėn. 6 dieną Šventkelionei 
vadovauja Liet Bažnyčios klebonas prel. P Ragažinskas. 
Crganizac. turinčios daugiau narių gali gauti atskirą oni 
busą. Visais reikalais prašome kreiptis į Brolijos pirmi
ninką Juozą Matelionį. Kelionės bilietai gaunami: Casa 
Verde pas brolius Matelionius, Rua latai, 150 ir Rua Vi 
chy, 204, Vila Prudente Motiejus Tamaliūnas, R Agosti 

į nho Latari, 346, Vila Zelina Lietuvių klebon joje ir pas 
j tos Brolijos valdybos narius.

Jei norite prieš Gavėnią pasilinksminti, tai atvykite j 
Dr J. Basanavičiaus mokyklos Globėjų ruošiamą 

š m. vasario 12 d. 20 vai
VAKARĄ - KONCERTĄ

kuris įvyks to paties vardo mokyklos salėje.
Rua Camacan, 625, V Anastazijoje.

Programą atliks «Aušros» choras
Šokiams gros geras orkestras

Pakvietimus ir staliukus iš anksto galima užsisakyti pas
Valdybos narius ir pas J Karpavičių (prieš centr paštą)

VALDYBA

St Lapienis smarkiai sužei 
dė savo ranką bepjaudamas 
lentą. Pamažu sveiksta na
muose

Sausio 12 d. gimė Rogerio, 
ZenaidoS Petraitytės ir Anta 
no Valančiaus ketv rtesis sū 
nūs Sausio 15 d gimė duktė 
Valei Povilavičiūtei ir Alton 
sui Juozui Kancelsk ui Irę 
nei Bačiulytei ir Robertui Sta 
siulevičiui gimė sūnus

Laimingiems tėvams linki 
me gausios Visagalio palai' 
mos,

Vasario 5 d mirė Vincas 
Stankevičius, 63 metų am 
žiaus, palaidotas Araçá kapi 
nėse. Liūdinti liko žmona, 
duktė du sūnūs, marčios, žen 
tas ir anūkai.

SONIA REGINA, E«rutės ir 
Jono Bagdžių jaunesnioji du 
krelė, gavo diplomą sausio 
29 d. Regina baigė komerci
nę gimnaziją «José de An 
chieta» vila Prudente, Kartu 
su ja baigė tą pačią gimnazi
ją Petras Eile Jčius

Yra atvykęs į S Paulį iš 
New Yorko Jonas Gružaus 
kas — kilęs iš Kauno, kuris 
apsistojo pas savo gimine po 
nūs Majus. P, Gružauskas tu 
ri čia S. Pauly ir savo dėdę 
motinos brolį, Viktorą Šalną, 
kurį norėtų aplankyti, bet ne 
turi jo adreso. Kas žino, kur 
p Šalna gyvena, prašome 
pranešti «M L,» redakcijai.

VASARIO 16 PROGRAMĄ 
IŠPILDYS:

Kazys Taleikis
Milda Jodelytė
Eduardo Tamošiūnas 
Stasys Kilčiauskas 
Vincas Bilevičius 
Ričardas Braslauskas 
Pio Butrimavičius
Asta Vinkšnaitytė

Aldona Butrimavičiūtė
Mirna Brasiauskaitė
Žilvičio Vaikai,

NORI SUSIRAŠINĖTI

Mr PETRAS VAICEKAUS 
KA^ gyvenąs Š Amerikoje, 
norėtų susirašinėti su Brazili 
jos lietuvaitėmis. Esąs baigęs 
universitetą, dabar dirbąs in 
žinieriaus darbą ir nevedęs 
Jo adresas yra:

Mr Petras Vaicek; uskas 
2735 West 69-ih f treet 
Chicago, Illinois 60629. EUA

VASARIO 16 TOSIOS Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo proga, jaunimas nori ją ypatingai atžymėti 
Jaunimo Metuose, prisimindamas savo tautos garbingą 
praeitį, bei jos garsiuosius vadus.

Tuo tikslu rengia Minėjimą, kuris įvyks Lietuvių 
Sąjungos namuose, Dr Vinco Kudirkos rūmuose, Rua 
Lituania, 67, vasario 13 d. 16 vai.

Tame Minėjime dalyvauti jaunimas kviečia ne tik 
jaunus, bet ir vyresnio amžiaus, mūsų veteranus lietuvius

Albertas Sfcočkus gavo liūd 
ną žinią kad Lietuvoje mirė 
jo motina

Toje gilioje liūdesio valan 
doje reiškiame jam gilią 
užuojautą

Išėjo antras Sąjunga—Alian 
ęa numeris, gaunamas pas 
LSB Valdybos narius ir įvai
rius platintojus. Jame randa 
ma tvirtinimas, kad .nepasi 
sekus iki šiol po daug darytų 
pastangų, susitarti su Tėvais 
Jėzuitais dėlei nelegalaus kon 
trakto panaikinimo, kas lie 
čia Mokos pastatus, šiomis 
dienomis anuliavimo byla jau 
atsidūrė Apygardos teisme 
Turiu pranešti, kad LSB Vai 
dyba nevedė jokių derybų jos 
vardu su lietuviais T. Jėzui 
tais,

Net LS‘B Valdyba nesiteikė 
atsakyti j liet T. Jėzuitų pro 
vincijolo laišką rašytą gegu 
žės mėn. l?65 m

Kontraktas yra padvetas į 
teismą vasario 3 d tas tiesa. 
Tą painformavo pats teismas 
vasario 8 d.

T, Jonas Giedrys, S J.

S. Paulyje vieši kun. Juo 
zas Čekavičius, kilęs nuo Gar 
liavos. Jis daug kentėjo nuo 
rusų okupacijos laikais. Bu

PARDUODAMA geram stovy dinamo mašina su di 
zeliniu m< toru (Gerador) 3 K V,A., 6,5 H. P.

Kreiptis — Petras Baranauskas, rua 22 de Agosto, 
555, V. Belą Vista, Cachoeirinha.

ATSKIRO NUMERIO
KAINA 100
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(pabaiga iš 1 pusi)

Galima prašyti pasirašyti ir 
nelietuvius. Juo daugiau pa
rašų surinksim, juo geriau.

Parašų rinkimo laikas baig 
sis gegužės 15 dieną. Juos 
reiks grąžinti Centriniam Jau 
nimo Metų Komitetui birželio 
1 dieną. Visi parašų lapai bus 
įrišti į kietus viršelius, kny
gų formon, kiekvieno krašto 
parašai atskiroje knygoje Pa 
šaulio Lietuvių Jaunimo Kon
gresas Čikagoje priims rezo
liuciją, reikalaudamas JT iš 
laisvinti Lietuvą ir prie jos 
pridės tuos mūsų parašus. No 
rimą surinkti bent 100 000 pa 
rašų. Bet juo daugiau juo 
gei iau.

S Paulo lietuviškasis jauni 
mas ėmėsi iniciatyvos tuos 
parašus rinkti. Tenebūna mū 
sų tarpe nė vieno lietuvio, 
kurs atsisakyti pasirašyti ir 
jiems padėti parašus rinkti,

AMERIKOS VICEPREZ1DEN
TAS KELIAUJA PAS

KOMUNISTUS

Honoluluose įvykusioje kon 
ferencijoje su P. Vietnamo 
min, pirmininku ir kitais va 
dininkais, Š. Amerikos prezi 
dentas išsiuntė vicepreziden 
tą Humprey pas Š. Vietnamo 
komunistus kalbėtis dėl karo 
paliaubų ir taikos.

Ameriko neatsisako toliau 
kariauti Bet ji nori išbandyti 
visas priemones taikai pasiek 
ir sustabdyti komunistų verži 
mąsi į laisvąją Aziją.

vo su T Bružiku tame pačia 
me kalėjime. Dabartiniu me 
tu gyvena ir dirba vienoj 
New Yorko parapijoj. Kun. 
Čekevičius yra labai žmonių 
mėgiamas. Jis yra ne tik pui 
kus kunigas ir geras kalbėto 
jas, bet ir geras, malonus ir 
mielas lietuvis.

LIETUVIAMS NUOLAIDĄ!
užsisakant gerus batus pas 

JONĄ PETRIKĄ 
jo paties batų krautuvėje. 

Rua B de Itapetininga, 262, 
4.0 and, sala 406, Tel, 35-8873.
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