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VIII METAI

Vasario Sesioliktos Minėjimas
Vasario m. 13 d. Vila Želinoje buvo suruoštas L.K. Ben
druomnes choro. 11 vai.už
Lietuvos išlaisvinimą
kun.
J Šeškevičius atlaikė šv mi
šias ir pasakė momentui pri
taikinta pamokslą. L. K Ben
druomenės choras giedojo gies
mes.
Po piet trečią vai. gimna
zijos salėje buvo oficialioji
programos dalis.
Minėjimą
sveikinimo žodžiu
pradėjo
L. K.
Bendruomenes choro
pirmininkas K. Ausenka, pak
viesdamas garbės prezidium
an Lietuvos
konsulą
Al.
Polišaitį,
kun.
kleboną
P. R yažinską,
prof José
Ferreira Carrato, choro rė
mėjų atstovą K- Ambrozevičių, inž. J. Antanaitį, Liet.
S-gos Brazil! joj vicepirminink.
K. Bratkauską . Posėdžiui pir
mininkauti pakvietė kun .P.
Ragažinska. Pirmas sveikini
mo žodį tarė Lietuva konsu
las p. Al . Polišaitis, pageida
udamas daugiau vienybės bei
rolidarumo iš lietuviu.
Apie \ asario 16-tos prasmę
labai vaizdžiai ir įtikinančiai,
nekartodamas visiems jau ži
nomų faktų, kalbėjo Inž An
tanaitis. Susirinkusių susidėmėjima rodo, kad ir tas faktas,
kad kalba keletą kartų buvo
pertraukta plojimais.
Prof. José Ferreira Carra
to yra tikras žodžio meninin
kas Jo kalba, portugališkai,
žavėjo auditorija, kuri nekar
tą buvo pertraukta plojimais.
Minėjimo organizatoriai la
bai gerai padarė neperkrau
dami
programos kalbomis,
ypač tomis, kurių turinį jau
nuspėja pasirodžius kalbėto
jui. Tuomet nemaža susirinku
šių išeina parūkyti arba alų
čiu atsivėdinti. Šiuo kart ofi
dalioji dalis su sveikinimu
ir dviem kalkom - paskaitom
truko ne ką daugiau vienos
valandos.
Meninėj daly solistas K. Am
brozevičius sudainavo Tallat
Kelpšos «Ne margi sakalėliai»
ir A. Hermano «Karžygio dai
ną». Dainininkas, kaip visuo
met, taip ir šiuo kartu lietu
viškos auditorijos buvo šiltai
sutiktas, taip kad dar buvo
priverstas, gausiais plojimais,
dar vieną dainą. «Nakties sva
jone», sudainuoti.
Dainininkė Henriųueta Eh
ler į r tgramoj iš dviejų dainų
vieną. J. Strolios, «Ar tu ži
nai» dainavo lietuviškai. Išta
rimas nebuvo drąsus. Sveti
ma kalba dainuoti reikia prak
tikos. Bet iš šio dainavimo
matyti, k ;d dainininkė Henri
ųueta greit nesunkiai lietuviš
kas dainas dainuos. Antra dai
na 'uivo Alberto Costa, «Mė
ne ima mano tėvynėj
Choristė Ona Zagorskaitė
padeklamavo, teisingiau, pas
kaitė, kas sumažino eilėraščio
įspūdingumą, Brazdžionio «Aš
šaukiu tautą»
Su dideliu žingeidumu susi
rinkusieji laukė scenon išei
nant choro. Susidomėjimą kė
lė pirmas naujo chorvedžio
muziko J Strolios debiutas.

Scenan išėjo gražiai tauti
niais rūbais apsirengusios cho
ristės ir choristai. Publika
tiek choristus, tiek chorvedį
sutinka plojimais.
Pirn a daina buvo Čiurlionies «Šėriau žirgelį», toliau
J. Naujalio «Lietuvos grožy
bės», J. Strolios «Mes čia šok
sim ir dainuosim», V. Banai
čio «Viena linelius pasėjau»,
J. Strolios «Vai ir prijojau»
ir S. Šimkaus «Šaltyšius».
Taigi programa gana įvairi.
Jau iš pirmos dainos buvo
matyti, kad chorvedis laisvai
valdo chorą. Ko nori - piano
ar forte - išgauna. Klausyto
jams geriausiai patiko «Mes
čia šoksim», «Viena linelius
pasėjau» ir «Šaltyšius».
Nors tik mėnesi laiko tedir
bo su choru muzikas Mr<ma.
tačia jau labai iaučiama n- n
jojo maestro darbo na^e'mės
- balsu skambėjimas yra har
moningas, tarsena aiški.
L. R . Bendruomenės choras
yra padidėjęs vyriškais bal
sais. Lauktina daugiau jauni
mo stojant į vienintelio Bra
zilijoj lietuvių choro eiles.
Tautos šventė baigta cho
rui ir susirinkusisms sugie
dant tautos himną. Programa
visiems gražaus įspūdžio pa
liko.
— Moksleiviai ateitininkai
Tautos šventę minėjo vasario
13 d. po 8:30 vai. mištų. Pro
gramoj kalbėjo inž. M Iva
nauskas, buvo dainų ir muzi
kos numerių. Susirinkimui va
dovavo J. Tijūnėlis.
-a... ..
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Viršuj: Vasario 16 tos minėjimo praėjusį sekmadienį, 13 vasario prezidiumas, iš kairės deši
nėn: L. K. Bendruomenės choro pirm-kas K. Auseuka, kun. klebonas P. Ragažinskas, Ed.
Girčis, prof. José Ferreira Carrato (kalba) Lietuvos Konsulas S, Pauly Al. Polišaitis, choro
rėmėjų atstovas K. Ambrozevičius, Liet. S-gos Brazilijoj vice pirmininkas K. Bratkauskas,
inž. J. Antanaitis. Apačioje: L. K. Bendruomenės choras. Vidury maestras J. Strolia.

36 Tarptautinis

Eukaristi-

nis Kongresas
Lietuvių Sekcija.

RIO DE JANEIRO.
VASARIO 16 ASIAIS EUKARISTIN1AIS METAIS.

Šiemet Lietuvos Nepriklau
somybės paminėjimas Rio de
Janeiro mieste, galima šaky
ti, ėjo Eukaristinio Kongreso

Prezidento Eisenhowerio žmona plausto tortą 130 kilogramu,
krikščioniškojo jaunimo sąjungos 100 metų sukakties proga.
Lietuvos nacionalinė į
M.Mažvydo biblioteka

dvasia: taip bažnyčioj, taip
ir salėj.
Vasario 13 d., į sekmadienį
atkeltoj datoj, lietuviams pa
vestoj šv. Genovaitės bažny
čioj, buvo atlaikytos iškilmių
gos pamaldos, kuriose daly
vavo J. E. vyskupas Helder
Camara, Tarptautinio Eukaris
tinio Kongreso
Generalinis
sekretorius. Po visam, Jo Eks
celencija pasakė karštą pra
kalbą pasveikindamas susirin
kusius per lietuvių tautos kan
čias už tikėjimą ir atsparumą
nelygioj
kovoj, statydamas
tai įspėjančiu ir pamokinančiu
pavyzdžiu brazilams, kvietė
gyvai dalyvauti Tarptautinia
me Eukaristiniame Kongrese
su savo skirtinga kalba, bet
harmoningai susiliejančią į
bendros giesmės bei himno
akordą.
Pagaliau palaimino
vieną ir antrą vėliavą ir kar
tu visus susirinkusius.
Bažnytiniu Lietuvos Nepri
klausomybės paminėjimu ti
krai buvo galima pasidžiaug
ti nes jis buvo paruoštas ata
tinkamoj tos datos aukštumoj
Garbė ruošėjams: L. Kat Ben
druomenei, “ Dainavai” ir jau
najai Eukaristinio Kongreso
Sekcijai! Ačiū globėjui Lie
tuvos Ministrui ir visiems da
ly viams!
Pilietiniame paminėjime, ku
ris, tuoj po pamaldų, ėjo šv,
Cecilijos mokyklos salėje, ta
ip pat netrukos eukaristinės
nuotaikos, kurią sudarė Lietu
vių Sekcijos pirmininkas sa
vo plačiu pranešimu ir, pas
kiati, L. Pasiuntinybės sekre
torius. trumpai, bet ryškiai
pabrėždamas Eukaristinio ide
alo svarbą žmonijos bei tau
tų laisvei. Štai pirmojo paber
tos mintys, kurioms įvykdyti
pakviesti ne tik Rio, bet vi-

(pabaiga 6 pusi.)

— Kai del kandidatų į Brà
szilij oprezidentus yra aiškus
tik vienas Tai Minas Gerais
gubernatorius Juscelino Kubi
tchek. Jį palaiko social-de
mokratai ir trabalistai.

— Eina derybos įstatyti kan
didatu į prezidentus vieną
paulistą. Tarp kandidatų mini
ma* uanio Quadros ir Garcez
Vice prezidentu eitų Juarez
'lavom. Bet tai tik projektai,
kurių šiuo metu yra labai
oaug.

— Šios savaitės pradžioje
buvo nemažas įtempimas kraš
to vyriausybėje del pakvieti
mo į teisingumo ministerius
Alexandre Marcondes Filho,
buvęs Getulio artimas drau
gas. Prieš ypač protestavo
ministerial kariškiai, aviaci
jos, laivyno ir žemės kariuo
menės.
— Prancūzijos vyriausybę
gal pasiseks dar šią savaitę
suorganizuoti ir gauti pasiti
kėjimą Christian Pineau.
— Malenkovui buvo para
šytas ir paskaitytas savęs ap
kaltinimo ir atsistatydinimo
dekretas.
— Maskvoj dar ir dabar ei
na tyli, bet aštri kova del pir
menyhjų.
— Žiniomis iš ’Rusijos, są
ryšyje su pasikeitimu vyriau
sybėje, vyksta areštai ir rita
si galvos nuo kaklų. Politiniai
stebėtojai mano, kad dar bus
staigmenų Kremliaus diktato
rių tarpe.
— Amerika yra į asiryžus
ginti Formozą, pakartoja Dui
les, užpuolimo atveju.
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MŪSŲ LIETUVA

Brangus broliai ir sesės pavergtoje tėvy
nėje Lietuvoje!
Pasinaudojant «Amerikos žinome, kad Jus ten plėšia,
Balso» palankumu, kalba į tremia ir kankina okupantas.
Jus iš Tolimos Pietų Ameri Tad, mes, kiekvieną progą,
kos Aleksandras Polišaitis, skelbiam pasaulini apie Jūsų
kaip Nepriklausomos Lietuvos didyjį skausmą. Be to,, mes
Konsulas São kaulyje, Brazi vieningai kiekvieną proga
lijoje.
kreipiamės į Laisvųjų Tautų
Pirmiausiai siunčiu Jums, vyriausybes, keldami Tarpiau
Brangus Tėvyniečiai, savo ir tiniuose forumuo.ss Lietuvos
visų Brazilijoje gyvenančių Laisvės bylą Mus atjaučia
lietuvių vardu-Vasario 16-tos visas laisvasis pasaulis. Su
dienos proga, širdingus svei mumis yra kartu visa kultu
kinimus ir linkėjimus.
ringoji žmonija. Mes kasdien
Jau penkioliktą kartą su įgyjame vis daugiau draugų
gedulu suspaustomis širdimis ir musų teises gina didieji pa
mes laisvojo pasaulio lietu šaulio politikos vairuotojai,
viai, minime mūsų Tautos nes jie įsitikino, kad bolševi
laisvės ir Nepriklausomybės kams imponuoja tik jėga ir
šventę — Šešioliktąją Vasa tik ja jie grindžia visas savo
rio. Mes, viso laisvojo pašau problemas.
Tad, kaip viso laisvojo pa
lio lietuviai, nors ir toli esą
saulio
lietuviai yra aktyviai
me nuo savo tėvų žemės ir
įsijungė
į kovą dėl savo kraš
tautos kamieno, bet kartu su
to
laisvės,
taip ir Brazilijos
Jumis išgyvename Jūsų kan
čias, Jūsų kovas, Jūsų nepa lietuviai savo organizacijose,
laužiamą ryžtą ir didžiąją vii spaudoje ir asmeniškame gy
tį į Laisvą Tėvynės ateitį. venime nei valandėlei nepa
Mes, žinome ir stebime Jūsų miršta savo Tėvynes nedalios.
pasiaukojimą, Jūsų rezistenci Brazilijos lietuviai, kaip ir ki
nę kovą, Jūsų nepalaužiamą tuose kraštuose, savo darbais
tikėjimą, kad klastingas ir ir aukomis vieningai remia
brutalus okupantas bus pri Tėvynės laisvinimo kovą. Ir
verstas pasitraukti iš lietuviš visi tiki, kad jau netoli ta iš
kų klonių ir Lietuva vėl at kilminga valanda, kada Lais
gaus savo suverenitetą. Mes vės Varpas vėl prabils Vytau
to Didžiojo Muziejuje. Tik
musų širdys virpa dėl Jūsų
kiekvieno ten likusiojo. Buki
te ištvermingi ir dėkite visas
pastangas išlikti. Aš kartoju:
stenkitės išlikti, nes žinau ir
jaučiu su giliausiu •’Skausmu,
kad daug spragų rasime su
grįžę. Daug brangių vardų
šaukiami jau neatsilieps!
Todėl, saugokite, broliai ir
sesės esantieji pavergtoje Tė
vynėje savo gyvybes ir ne
praraskite vilties, kad Jūsų
nekaltas kraujas paaukotas
ant Tėvynės laisvės aukuro duos mūsų tautai naują ir šv
iesų prisikėlimą, nes ir tam
šiaušia naktis praeina - pate
ka aušra. Tik būkite kantrūs,
ištvermingi, o svarbiausia vieningi. O mes, gyvenantieji
Aleksandras Polišaitis
(pabaiga 3 puM.)
Lietuvos Konsulas São Pauly

Sovietu režimo nemalonios paslaptys
Lietuvoje.
Be abejo, sovietinio režimo
Viešpačiams — Malenkovui,
Hhruščiovui, Žukovui etc —
yra nemalonu,' jei pavyksta
vieną kurią nors iš jų stropiai
• saugojamųjų paslapčių atiden
gti ir viešai paskelbti. Gi tik
, tiesiems budeliams net ir Lie
tavoje dėl to darosi baisu. Š.
1 m. spalio ir lapkričio mėn.
, mus vėl pasiekė iš LTSR žii nios, lyg žaibas tamsią naktį
• nušviečiančios dalį Lietuvos
Okupacijos paslapčių. Taigi,
kur dingsta tūkstančiai lietu
vių karių atsarginių?
Pradėsime nuo karinės prie
volės «matematikos», taiko
mos Lietuvoje ir kitose neru
siškose TSRS respublikose.
. Kaip žinoma, Sov. Sąjungoje,
nors ten ir veikia «Stalino
konstitucija», šiandien perda
žyta faktiškai į kolektyvinę
partijos konstituciją, kuri turi
garantuoti lygiasteises visoms
• TSRS tautybėms, praktikoje
rusai yra vyresnieji, o kiti i «.jaunieji» broliai. Aiškiau ta
rus, be socialinių «klasių»,
Sovietuose esama ir «brolišj kos vyresnybės klasių». Žino
. ma, rusams, kaip «vyresnėsės klasės broliams», partija
/ yra pavedusi valdymo ir pe

rauklėjimo pareigas. Lygybės
nėra nė tarp «jaunesniųjų
brolių»: vieni, kaip ukrainie
čiai, jau gerokai «perauklėti»
ir išbarstyti po «plačiąją tė
vynę», gi kiti, kaip lietuviai,
latviai, estai, maldavai — dar
neišsivystę iš žemesniosios
kūdikystės klasės».
Tad nenuostabu, kad ir lie
tuviai, kurie pašaukiami at
likti karinės prievolės, yra
taip pat įskiriami į sovietišką
savotišką «politinę klasę».
Šioji klasė, patekusi į raudo
nosios armijos reples, stropiai
perkošiama atsiiojama, atren karna ir dar stropiau išmėto
ma po tolimiausias Sov. Sąjun
gos karines apygardas. Lietu
vos vyrai daugiausia siunčia
mi į Tol. Rytų šiaurės ir pie
tų (Kinijos pasienio) «vojokru
gus». LTSR naujokus į kari
nes apygardas skirsto raud.
armijos vyr. štabas. Gi skirs
to ir «atsijoja» pagal praneši
mus, gautus iš LTSR saugu
mo organų (MVD ir KGB) bei
karinės
(kontražvalgybos).
Tuo būdu vieni paskiriami į
karinius padalinius, o kiti —
į turinčius atlikti aunkiuos’us
karinius darbus vienetus. Šie
stato požeminius aerodromus,

Lietuviai!
Didelių nelaimių ir sunkių
visai lietuvių tautai vargų me
tu švęsime šių metų Vasario
16 tąją.
Kiekvienas lietuvis, tos die
nos belaukdamas, kad ir kur

1955 m. vasario 19 d«
Ona Sadauskaitė
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Žemės Sauja.
Žemės saują iš Tėvynės
aš bučiuoju.
Jai gyventi, jai dainuoti
neustoju.
Ir jaučiu aš savo sieloj
džiaugsmo šventę,
Kad turiu šia žemės saują, —
kam gyventi.

Toji meilė mane veda
skausmo puoton,
Bet be jos man būt tušti
šios žemės plotai.
Kad galėčiau aš paverst
šią žsmės saują
Į tą Kraštą, kur širdis
nuolat keliauja...

Prel. Mykolas Krupavičius
VLIKo ir VT pirmininkas

jis bebūtų, savo mintis ir sa
vo jausmus sieja su Tėvynės
reikalais. Vasario 16 ji buvo
ir tebėra mums visiems ne
paprastai brangi, nes tą die
ną buvo atverst s naujas la
pas musų tautos istorijoje.
1918 metais, besibaigiant Pir
majam Pasauliniam karui, lie
tuvių tauta Valstybės Tarybos
aktu paskelbė Nepriklauso
mos Lietuvos Valstybės atkú
rimą. Aukščiausiajam lemiant
šis žodis tapo kūnu. Daugiau
kaip po 100 žiauraus rusų
viešpatavimo metų Lietuva iš
silaisvino iš Maskvos pries
paudos ir įsijungė į laisvųjų
tautų šeimą
Antrajam Pasauliniam karui
įsiliepsnojant, Sovietų Sąjun
ga, sulaužydama visas sutar
tis ir pamindama po kojų vi
sus savo pažadus gerbti teisę
ir siekti taikaus sugyvenimo
su kaimyninėmis tautomis, jė

ga užgrobė Lietuvą. Žiauraus
komunizmo agresijos išdavo
je mes netekome laisvės ir
savos valstybės.
Sunkaus vargo, priespau
dos ir kančių metai slenka
vieni po kitų. Greit sueis 15
metų, kai klasta ir brutalia
jėga sovietiniai Maskvos im
perialistai yra iš musų išplė
šę musii Tėvynės laisvę ir ne
priklausomybę. Per metų me
tus eina žūtbūtinė kova dėl
lietuvių tautos likimo.
Sunkų okupanto jungą neš
damas, mūsų tautos kamienas
likęs Tėvynėje, laukia praš
vintant pasiilgtąją
laisvę.
Kraujo klanus liedamas, ne
suskaitomas gyvybes aukoda
mas, lietuvis Tėvynėje tęsia
lemtingą kovą su priešu. Tvir
ti dvasia, pilni nepalaužiamo
ryžto, gaivinami tikėjimo išsi
laisvinti, mūsų broliai ir se
sės Tėvynėje ištikimai gina
visa, kas lietuviška. Mūsų tau

tos kovos su okupantais yra
atkreipusios vis© pasaulio dė
mesį. Ne žodžiai, o žygiai kai
ba šiandieną, kaip lietuvis
brangina savo laisvę ir ją
gina.
Tūkstančių tūkstančiai ge
riaušių Lietuvos sūnų ir duk
terų, ištremti į tolimą Šiaurę
ir Rytus, kalinami Sovietų
priverčiamojo darbo stovyk
lose, yra pasiryžę verčiau
mirti, negu nusilenkti užgrobiko viešpatavimui. Grįžusie
ji iš sovietinio pragaro sve
timtaučiai gausiai liudija prieš
viso pasaulio sąžinę, kad so
vietinės
katorgos
pančiai
mūsų tautos dvasios nepalau
žė ir nepalauš. Lietuvis ir
Vorkutoje, ir Kamčatkoje
spindi visiems savo meile Tė
vynei ir savo giliu žmonišku
mu. Viltis greit išvysti savo
Tėvynę ir pamatyti ją vėl

tiesia strateginius geležinke
lius, kasa kanalus ir stato
naujas jūrų bazes - - daugiau
šia Tol. Rytuose: Magadano
- Čukocko srityse Atlikus
kariuę prievolę, deja, ne vi
si mūsų tautiečiai, kaip ir ki
ti «žemesnės klasės atsargi
niai», grįžta namo, į Lietuvą.
Dalis jų, ypač «gerai užsire
komandavę» komjaunuoliai ir
DOSAAF nariai, kviečiami
palikti armijoje. Gauna atžy
mėjimus ir greičiau keliami į
vyresniškumo laipsnį Jie ga
Ii vesti ir gauna, palyginti,
neblogas vietas. Lietuviai ir
iš viso pabaltiečiai karinės
tarnybos atlikti pirmoj eilėj
skiriami Vid. Azijon, į Chaba
rovsko sritį bei pietinį Kau
kazą. Pasitaiko, kad ne vie
nas mūsų tautiet's taip pat
«aplanko» Rytų Europos sáte
litinius kraštus. Likusieji Sta
lino režimo laikais būdavo
paleidžiami namo, išskyrus
naujokus, kaip politiškai ne
patikimus, paskirtus į darbo
vienetus. Tie, jei per tą laiką
nežuvo nuo sunkių darbų,
sunkaus gyvenimo, ligų etc.
turėjo «savanoriškai» toliau
pasilikti darbo vienetuose.
Kokiam laikui — to niekas
tikrai nežinojo. Sovietiniu žar
gonu jie vadinami kariniais
«bezsročnikais». Paprastai po
helerių metų tokie «bezsročnikai» veik visi patekdavo
tiesiog MVD žinion, kuri juos

be jokių ceremonijų sugrūs
davo į «speciagerius» — ir
tuo jų istorija pasibaigdavo.
Stalinui mirus, naujasis «ko
lektyvinis» režimas iki Berijos «išvalymo» daug iš šios
rūšies «bezsročnikų» amnes
tavo. Bet ir jiems buvo teduo
tas leidimas
«apsigyventi»
šiaurės. Uralo (Komi ASSR,
Neneckij N. O., Archangelskaja Oblast) ir Sibiro srityse.
Nuvertus Beriją ir pradėjus
propaguoti «plėšinių akciją»,
daug jų buvo sukrauta tiesiog
į traukinius ir kaip gyvuliai
nuvežti į šiaurės Kazachsta
no bei Altajaus plotus. Jie
nebuvo priskirti prie naujai
kuriamų sovchozų, bet pris
tatyti prie naujų kelių stepė
se statymo.
Vadinasi, lietuvių naujokų
«politinė klasė» nuo antro
sios -okupacijos metų skirsto
ma į 3 grupes: 1. komunisti
niai auklėtiniai, kaip patiki
mi, paliekami tarnauti kariuo
menėje. Tačiau jie su laiku
vis rusėja ir apgyvendinami
už LTSR ribų Pasitaiko, kad
po helerių metų jie komandi
ruojami į Lietuvą — GPU/SA
tarnybon (vyr. karinė-politinė
įstaiga). 2. Naujokai neparti
niai - eiliniai darbininkai ir
kolchozininkai, kaip neįtarti
«nacionalistais», gali grįžti
namo. 3. Politiškai įtartini
naujokai atlieka karinę prie
volę ne armijoje, bet darbo

vienetuose, tai — «bezročnikab>. Jie yra skirti išnaikinti.
O kokie gi tų grupių skai
čiai? Pirmoji grupė 1945 48
m. kasmet apėmė nuo 800 iki
l. 20 vyrų, 1949 53 m : 1.590 —
2 500 vyrų. Antroji grupė: 1945
- 1948 m. - daugiau kaip
38 000 vyrų, 1949 - 1953 m.
iki 30 000 vyrų (daugiau pa
liekama specializuotis dar 1 3 metams). Trečioji grupė:
1945 - 1948 m. iki 15 000 vy
rų ir daugiau. 1949 —- 1953
m. iki 10 000 — 12 000 vyrų.
Skaičiai sudaryti pagal LTSR
Karinių Kadrų skyriaus me
džiagą (1953 m. «GUK/SA po
Lit. SSR»). Skaičiai apima ne
tik lietuvius, bet taip pat len
kus, gudus ir kitus LTSR pi
liečius,
Kaip atrodo reikalai su LT
S R naujokais ir atsarginiais
1954 m.? Kai tik Sov. Sąjun
gos ko. centro komitetas pra
dėjo skatinti «plėšinių akciją»
— tuo pačiu buvo pradėti ma
siniai žmonių kilnojimai į Ur
alo. vid. Sibiro, Altajaus ir
Kazachstano naujuosius sov
chozus. Pradėta ir Lietuvoje
«atrinkinėti» savanoriai. Žino
ma, kad didelis skaičius Lie
tu vos valstiečių ir darbo žmo
nių verčiami jėga vykii į Ura
lo ir Altajaus sritis. Bet ne
daug kas žino, koks likimas
laukia Lietuvos atsarginių, ku
rie 1953/54 m. atlieka karinę
prievolę.
(B. d.}

(pabaiga 3 pusi.)

3

pusi. 3

1955 m. vasario 19 d-

MŪSŲ LIETUVA

(pabaiga iš 2 pusi.)

LIETUVIAI 1

laisvą šviečia ir stiprina juos
jų Golgotos kelyje.
Laisvame pasaulyje atsidū
rę, po visus žemynus išblaš
kyti. betgi tremties nedaliai
nepasiduodami, grumdamiesi
su tūkstančiais pavojų ištirpti
- svetimųjų juroje, mes suran
dame kelią sėkmingai jungtis
į lietuviškus vienetus ir, Tė
vynės meilės vedami, rungtis
su Lietuvos pavergėjais, svar
blausiu uždaviniu pasistatyda
mi laisvės ir nepriklausomy
bės atgavimą.
Fer geležines uždangas,
per kacetų spygliuotas užtva
ras, per žemynus ir vandeny
nūs Vasario 16-ji .apjungia
mus visus, kieno tik gyslose
teka lietuviškas kraujas ir
kieno širdys plaka Lietuvos
meile.
Budėdamas musų tautos ir
valstybės gyvybinių reikalų
sargyboje, Vyriausias Lietu
vos Išlaisvinimo Komitetas,
Nepriklausomybės šventę mi
nint, kreipiasi į viso pasaulio
lietuvius, kviesdamas išlaiky
ti ir sti minti broliškumo ry
šius, branginti visa, kas lietu
viška, kuo ryžtingiau dalyvau
ti Lietuvos laisvinimo darbe
ir iškilmingai atnaujinti šven
tą priesaiką nenuilstamai be
atvaugos kovoti, kol Lietu
vos nepriklausomybė ir lais
vė bus vėl laimėta.
1944 metų vasario 16-ją vie
ninga visų politinių partijų
ir kovos organizacijų dėklą
racija įbuvu įkurtas Vyriau
sias Lietuvos Išlaisvinimo !<o
mitetas.
Prasimušę į laisvąjį pašau
lj Lietuvos gynėjų partizanų
atstovai iškilmingai patvirti
no VLIKo įpareigojimus ats
tovauti mūsų tautai ir vals
tybei
Pereitų metų gegužės 1 die
ną musų politinės partijos ir
kovos organizacijos pakarto
jo, kad Vyriausiasis Lietuvos
Išlaisvinimo Komitetas turi
reikšti lietuvių tautos politi
nę valią. Ištikimas savo įsipa
reigojimams, Vyriausias Lie
tuvos Išlaisvinimo Komitetas,
demokratiškai tvarkydamasis,
savo uždaviniams atlikti yra
reikalingas visų lietuvių pa
ramos ir visiško pasitikėjimo.
Jis kreipiasi pirmon eilėn į
laisvąjame pasaulyje išsisklai
džiusius lietuvius duoti gražų
drausmingumo ir susiklausy
mo pavyzdį. VLIKas visu at
sakingumu įspėja mūsų tau
tiečius nepasiduoti jokiems
Šukiams, kad ir kokiais pa
triotiniais žodžiais jie butų
pridengti, jei jie veda į ne
santaiką, į musų susiskaldy
mą ir į vieningos vadovybės
sužlugdymą mūsų laisvinimo
darbe.
Kiekvienas jėgų skaldymas
šiandieną tegali pasitarnauti
tik musų mirtiniems priešam».
Nepasiduokime tad jokiems
vyliams, neteikime džiaugsmo
tiems, kurie laukia, kad ir
mūsų tautiečiai, kaip dažnai
emigracijaje esti, tarp savęs
susivaidytų ir paskęstų tuš
čioje. benrasmėje tarpusavio
kovoje. Žinokime, kad vieną
kartą pasėję nesantaikos sėk
lą ir suskaldę savąją visuo
menę, nuvertinę vyriausiąją
politinę vadovybę VLIKą. ne
tik nepadarome jokios pažan
gos ir nieko geresnio nesuku
riame, bet griauname visokį
tarpusavio pasitidėjimą, o kas
dar blogiau — nustojame vi
siškai pasitikėjimo tarp sveti
mųjų. Ardydami ir kasdamie
si patys po savo pagrindais
mes kertame tą medį, į kurį
norime atsiremti.
Nepaprastai sunk' mūsų tau
tautos padėtis įpareigoja

Už geležinės uždangos
Ką dangsto pasigyrimais?
Okup. Lietuvos įstaigose su
lindę rusai labai mėgsta pasi
girti ir pasigyrimais pasiro
dyti — kokie jie svarbūs so
vietinio režimo ramsčiai. Pa

sigyrimams jie panaudoja bet
kurią progą. Prieš kiek laiko
per Vilniaus radiją Nemuno
laivininkystės viršininkas Smi
movas pasigyrė, kad, girdi,
jo vadovaujami upeiviai 1954

Vytautas Kastytis

ŠAUKSMAS.
Tu atsiliepk į mano šauksmą,
Į sielos ilgesį tu atsiliepk,
Mes svetimiesiems niekad nevergausim,
Neliksim sūtemoj nakties!

Pakils vilnis ant marių,
Plačiai į lygų krantą išsilies,
Mažyčiai gabalėliai — blizgantis gintaras
Pabirs kaip ašara širdies.

Ir grįš prie brolio brolis,
Sesuo, duktė, sūnus pargrįš
Iš tolimiausio užmario nameliai,
Atvers į saulę langus ir duris.

Sutiks mama rožančium rankoj,
Kaip ilgesio gyva liepsna. Bučiuos,
Kalbės be žodžių -- širdimi, širdies užtenka,
Ir būsim mes savieji pas savus svečiuos...

Lietuvos vaizdelis.
mus eiti petys į petį vienu
bendru lietuvišku keliu.
Mūsų tautos Nepriklausomy
bės šventės diena tesuteikia
mums naujų jėgų iškęsti vi
sus mums suduodamus smū
gins, teapjungia į glaudžią
šeimą mus visus ir paskatina
užmiršti visa, kas mus skiria,
o ieškoti tai, kas mus jungia.
Mūsų pusėje yra teisė ir
teisybė. Mūsų laimėjimas tik
ras, jeigu tik mes patys jo
negriausime
Tad su drąsa ir narsa Lie
tuvos keliu.
Vardan tos Lietuvos vieny
bė težydi — ir šviesa, ir tie
sa mūs žingsnius telydi !
Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas.

(pabaiga iš 2 pusi.)
čia laisvame pasaulyje, pasi
žadame vieningai dirbti ir au
kotis dėl kilniųjų žmonijos
idealų, kad tiesa ir te'sė lai
mėtu. Kad smurtas ir vergi
ja būtų panaikinta. Kad lais
vė sugrįžtų į pavergtųjų na
mus!
Ir taip, baigdamas savo žo
di, aš dar karta, savo ir Bra
z lijoje gyvenančiųjų lietuvių
vardu, sveikinu Jus. broliai
ir sesės, pavergtoje Tėvynėje
prašau Jums Aukščiausiojo
palaimos ir ištesėjimo iki jau
nebetolimo laisvojo ryto, nes
laisvės rytojus jau švinta. Lie
tu-va bus laisva!

m. pirma laiko įvykdė krovį
nių pergabenimo planą Esą,
gabendami krovinius tais pa
čiais laivais, upeiviai 1954 m.
pustrečio karto daugiau kro
vinių pergabeno, kaip pernai.
Atseit krovinių pergabenta
daugiau dėl to, jog «vilkikų
įgulos naudojusios pažangų
laivų ir baidokų stūmimo bū
da». Kauno laivų remonto
dirbtuvę pelnai tiek pasižy
mėjusi, jog atlikusi darbi}
daugiau kaip už milijonu rub
lių.
Toliau nuo Kauno gyvenau
tioms toks pasigyrimas atro
do kaip tūkstančiai panašių
pasigyrimų, bet kauniečiams
— kaip ištisas prasimanomas.
Jie gerai žino, jog Nemuno
upeiviai 1954 m. daugiau kro
vinių pergabeno ne dėl to,
kad vilkikai naudojo Smirno
vo įsivaizduojamą laivų stū
mimo būdą, bet kad dėl lie
tingos vasaros Nemune buvo
daugiau vandens. Kai van
dens buvo daugiau, laivai re
čiau užeidavo ant seklumų
ir trumpiau ten ilsėdavosi,
kaip užpernai. Smirnovas, aiš
ku, nenori prisiminti, kaip
liūdnai pasibaigė jo giriamas
laivų stūmimas.
Kroviniu pergabenimo savi
kaina 1954 m. 6% tegalėjo su
mažėti tik dėl geresnio laivų
išnaudojimo. Nemuno trans
portas atpigo ne dėl komunis
tinės organizacijos, bet dėl
to, kad Nemune buvo daugiau
vandens. Visi tie dalykai ži
nom' kiekvienam lietuviui,
tik ne atsibastėliams Smirno

Aprodys tėtis neužsėta lauką,
Jaunystė mus kalnais ir kloniais išvedžios.
Priglausime prie žemės ausį — žemė šaukia
Palikit čia, namie, prie jos.

Ir tavo akys atsilieps į mano šauksmą,
Į sielos ilgesį jos atsilieps,
Krūtinė prie krūtinės glausis,
Širdis — prie mylinčios širdies!

vams Kauno laivų remonto
dirbtuvė 1954 m. nė vieno di
desnio darbo neailiko. Ji nep tjėgė baigti nė «Nidos» lai
vo, kurį Jau ištisą dešimtmeį laiko remontnoja. Drâugas
Smirnovas giriasi ne vien sa
vo, bet Kriukų ir kitos staty
klos laivų statybos darbais.
Tačiau Smirnovo planai, pasi
gyrimai veikla ir Nemune pla
ukiojančia 410 baidokų ir dididesnių vilkikų, kaip «Ždanovas», «Čkdlovas» , «Dzeržinskis» , yra išlaužti iš savo lainuMimu priskirti .ir plaukioja
nčio 5 tonų keliamojo pajėgu
ino krano, kuri* buvo pastaty
tas Kaune, išvežimą į Rusiją
Lietuvius nori organizuotai
išvežti į Rusiją. Lietuvoje
prieš kiek laiko įsteigta vadi
namojo organizuoto darbinin
ku telkin n«’valdyba‘. Ši valdy
ba yra tiesiognėje Maskvos
žinioje ir veikia, kaip ir kitos

panašios valdybos, prie vad
«Ministerių Tarybos». Iki šio
meto Maskva jau sugebėjo
pristeigti apstybę įvairiausių
valdybų, veikiančių Lietuvoje
prie Ministerių Tarybos, kuri
yra klusnus Maskvos tarnas.
Zagotzerno, MTS, Zagotskot,
Glavmiasolsbvt,
Glavtabak,
Glavugol, Glavikstiltorg, Glavubvtrog ir eilė kitų siekia
Lietuvą ūkiškai apiplėšti ir
gyventojus nuskurdinti. Nau
joji vadinamojo «organizuoto
darbininkų telkimo» valdyba
turi dar kitą tikslą. Jos uždą
vinvs — ne gėrybes iš Lietu
vos vogti ir Rusijon išvežti,
bet lietuvius pajungti Lenin
grado, Svordlovsko, Molotovo
miestuose, Karelijos-Suomijos
krašte, Kirovo ir Vologdos
srityse miškams kirsti.
Iki meto atsirado kai kurių
pramuštgalvių, kurie «savano
riais» išvyko vergų darbams
ten, kur patys rusai nenori
dirbti. Šiandieną toks išveži
mas organizuojamas Maskvos
patvarkymu — per jos pačios
sukurtą įstaigą. Anksčiau mi
nėtieji savanoriai, paragavę
vergų duonos, stengėsi kuo
greičiausiai grįžti į savo kraš
tą. Jie bėgo iš darboviečių
nes iš žadėto didelio atlygini
mo negali nusipirkti net. pa
kankamai maisto. O apie gy
venimo sąlygas nėra ko nė
kalbėti. Organizuoto tokių dar
bininkų telkimo valdyba ima
si priemonių, kad kartą pate
kę ver.gų darbams nesumany
tu grįžti nors ir į rusų api
plėštą savąjį kraštą. iMaskvinė įstaiga vilioja lietuvius pa
šalpomis, dienpinigiais, nemo
karna kelione ir tariamai geru pragyvenimu. Ten, esą,
būsią parūpintos patalpos ir
net patalynė. Apie rusų suge
bėjimą sukurti’ darbininkams
pragyvenimą — jau visi žino.
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Lietuvos Parodos São
Paulyje uždarymas.
Ir taip, prasidėjusios pr. m.
rugpjūčio mėn. 21 d. São Pau
lo Miesto 400 Metų Sukaktu
vių Paminėjimo proga Tarp
tautinės Parodos São Paulyje,
kurioje su savo eksponatais
dalyvavo viso 28 valstybės,
būtent: Austrija, Belgija, Boli
vija, Kanada, Danija, JAV.,
Prancūzija, Anglija, Indjja,
Italija, Jugoslavija, Lietuva,
Latvija, Estija, Libano, Japo
nija, Olandija,
Portugalija,
Maltos Ordenas, Dominikonų
Respublika, Sirija, Švedija,
Šveicarija, Šventasis Sostas,
Čekoslovakija,
Urugvajus,
Vokietija ir Venezuela, š.m.
vasario mėn. 13d 11 vai. daly
vaujant São Paulo Prefeitui
p. Wiliam Salem, Gubernato
riaus Atstovui Generolui Honorato Pradel,
São Paulo
Miesto 400 Metų Sukaktuvių
minėjimo Pirmininkui d. Gui
lherme de Almeidai, São Paulo
Konsulų Korpusui - ju turpe
IrLietUAOs Konsului A.Polišaičiui, dalyvavusiųjų parodoj
valstybių parodu komisarams
bei šiąipa įvarių įstaigų atsto
vams, plačiajai panūstų ir li
etuviams įvyko, aukščiau pa
minėtos parodos, tikriau saka
nt
parodų, uždarymas bei
dalyvavusiųjų parodoj valsty
bių, vėliavų nuleidimas. Tai
buvo momentas, kurio manau
daugelis ilgai nepamirš, o yp
ač, Miomt asistavę prie vėli
avų brazilu skautai, griežiant
Brazilijos Himnui, ėmė tykiai
žemyn leisti vėliavas. Štai,

jos jau ir nuleistos. ONU
vėliava perduodama São Pa
ulo Prefeitui apsaugai, o .da
lyvavusiųjų valstybių parodoj
vėliavos, perduodamos São
Paulo Miesto 400 Metų Suka
ktuvių Minėjjamo Komisijai.
Be to, kalbama proga, buvo
pasakyta keltas kalbų bei
tuo ir baigia Parodos uždary-

kiame grandioziniame mašta
be, kaip ši kartą. Jog nerei
kia pamiršti, kad šioms iškil
mėms išleista pasakiškos su
mos ir parodai tapo pastaty
tas didžiausias atskiras mies
tas, kuris ir liks ant visados
bei kurio aikštėmis, gatvėmis,
gėlynais, gojaliais, ežerais su
plaukiojančįais laiveliais bei

Nori patogioj, gražioj vietoj}'‘pãttiáry — Praia ’Grande
įsigyti žemės sklypą?
bi

Prezidentai Eisenhower ir vice-prezidentas Niscon
parlamento Rūmuose.

mo ceremonija. Bet,'aktyviai
dalyvavusiųjų
Parodoj, tai
dar ilgam pasiliks atminčiai,
nes tai ištikrųjų buvo kas tai
nepaprasto, kitaip sakant, tai
buvo Pasaulio Tautų Paradas
kuris labai retai pasitaiko to

Neužmiršk apsilankyti Suarão.
Ten yra elektra visose gatvėse įvestas vanduo! Yra vi.ešbu"
tis, restoranas bažnyčia, mokykla. O svarbiausia,‘kad prievisų šių pagerinimų kaina pusiau Mažesnė, ne£ū kiių šala-,
esančių sklypų.
, „
o.t
ViaAnchieta — nauja autoestradii;eiua skersai Vila
Suarão. Taip pat yra ir geležinkelio stotis
Oi
Daugiau informacijų «Mūsų Lietuvos redakcijoje '

randa tuščiame sklype portfe
lį, kuriame yra 150 sv'arų šter (
lingu. Ji nuneša portfelį J pa,
ties vàrgingiausio juondono '
kvąrtaLo Limehouse, policiją.
Kotyiisąras jai pasako: «Kalė
dų senelis tau atsiligins.^o—«Kalėdų senelis niekada .pas
mus nesilanko, mes esamai'
perdaug n ę turtingi.» Sujaudių .
tas policijos valdfininkas-■ nu
taria pakviestr ją į kasmet
ruošiamą vaikams ,tiąlį.ų% Ta
da, ppępgaitė graų.džįąi;.prayir,/'
ksta. «Aš neturiu sukųęlės,.-.
kad galėčiau ;ten; ni’eiti»L są ,
j*' Sekančia " dieną visa
1,isns>,’.,i»i»v.11ii^ "^Londono spauda paskelbė šią istoriją.ir visi anglai, pusry
čiųmetų, pajuto, kaip jų pirš .
H. Didžiulytė-Mošin.sk ehė.
tuose ipaugo stebuklinga bųr.v
■■tininkiu lazdelė. 3 j !.vf
ij'j

na «Nusidėjėlė» ir jos novelių rinkini «Didvyriu Žemė»? Jej
ne - nieko nelaukdamas kreipkis į Mūsų Lietuvos» redakciją

>

pasakiško grožio fontanais ir
iliuminacijomis São Paulo gy
ventojai - iš kartos į kartą
galės gėrėtis.
Be to, nepamirština, kad
kalbama Paroda tęsėsi beveik
ištysus 6 mėnesius ir ją ap
lankė 3.983 642 asmenys, ku
riems išdalyta didžiausi skai
čiai informacinės medžiagos
ir apie
'
Lietuvą taip gi virš
tni
llll

Nežinoma motina pasiuntė
J
an
ė;t.iei lOOOL-s v Stėjiip^yj.
Vieno vargingo šloyęjo dūk
da,Ųgfąjj
/ kajp,„šė§J simtąf.ąs- .L
tė ir jautrios širdies milicijos
::
.metui,
ąųdąrė
Wę, kad ųj,eikli
komisaras Kalėdų išvakarėse^
’
jai
12
báTíniu
sukb'ėlių’ 3U po
parašė bendrai, moderlųą ver
rų batukų, 12 rankinukų, če
siją žinomos pasakos «Pelenė» kių, svyruojančių tarp 10 šiDekoracijos gali būti iš Diken itngų jr,.100 svarų. Net paštai so arba Chaplino: Londono turėjo Ątidaryti specialius sky 1
dokai ir ūkanos. Janette Chi riuš, kad išsiuųtjūeii perlaidas "
les, trylikos metu amžiaus,
. '
,
i
M.
Janette, kurios molina yranti
mirusi, nuv-ezė', pūfkiii '“'Rollsu
ilhilliilliilliiliiilliiiiiilhilliiiliilhilhiiiiilli iiimiulliiiliiiiiiiii iliiiiliiiliiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiilliilliiliiilliiiliiiiiiiiiilliiiiiiiiiriliiih
pas kirpėją ir siuvėją! ó^Milísvy
utį
REIKIA BALDŲ? KREIPKIS Į TAUTIEČIO
cirkaš padovanojo jai- «Beienès» karieta įkinkytą Ketu- j
J. L. GalinsKas Ltda.
riais ponnėy, kuria ji važiavo'- ',
vargingomis ’kvartalo gatvė-r
dimš' į policijos' 'Suruošia Val
akams balių, o Skurdi ■ minia
ją .lydėjo' šūkiu «leiaíinina
tave Dievas!*? ’'‘1
£

Geriausias būdas sutaupyti šiais nepastoviais laikais yra
dėti pinigą į nejudamą nuosavybę. Ilgai sau galvos
nesukdamas įsigyk PIGIA KAINA, vos Cr$ 20,00 už me
trą žemės, ILGAM ISSIMOKĖJIMUI, dešimt pro
centų įmokant užperkant, patogioj ir gražioj vietoj,

Sudarytas komitetas, kuris
rūpinsis turtu .Janettes, vakar
jbuyuai.os.vargdienėj, šiandien
milijonierės.$ •

Versta'iš «Pari» McLích».

JARDIM DAS LAVRAS,
buvusioj fazendoj Lavras, vos už 9 kilometrų nuo Ribei
rão Pires, prie Ouro Fino, arba Už 16 nuo Sazano mies
to. Sklypai įvairaus didumo, žemė tinkama daržinikys
tei — chacara. Kreiptis vietoj pau savininką Balį Paber
žį, arba Vila Zelinoj pas Vitą Tijūnėlį, iš miesto eina
autobusai O^ro Fino p-ro pat minėtą nuosavybę.

A V. DR.

BALDŲ
GlA< AKLINI, 71-C

k. ALPI N 4.

gite
be
Madeiras do Brasil

& PRANAS LTDA.

Importação — Exportação
Raštinė:- Av. Churchill, 94 - 11.o and. - sala 1110
Rio de Janeiro - Fones: 52 0229 e 32-6265
Em Minas Gerais:
Peres & Cia. Ltda. - Leopoldina - R. Providencia, 71
Jother Peres de Resende - São Pedro dos Feros
Amadeu Cesar Machado - Nanuque, Minas

B
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20.000 egzempliorių, specialiai
tam tikslui išleistos, brošiūros
tai šį tą reiškia. Bendrai, sa
vo organizuotumu, didžiu bei
impozantiškumu S. Paulo Mies
to 400 metų sukaktuvių niinė
jimas prašoko daugelį panašią
pasaulinio mąsto parengimų,
o dalyvavusiųjų valstybių - jų
tarpe ir Lietuvos vardas nus
kambėjo per visą pauaulį. Ko
ir siekiama buvo, norint įro
dyti pasauliui, kad Lietuva
nežuvo - ji yra ir bus.

Ar jau įsigijai rašytojos K. Pažėraitės idomų roma

PERES
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Juodbėriai gtlvas aukštyn...
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MŪSŲ

1955 m. vasario 19 d.

Jprindys &. Čia

pusi. 5

LIETUVA

Industria e Comercio de Calçados

PARDUODA

Nori, kad «Mūsų Lietu
va» būtų lietuviškojo gyveni
mo veidrodis?
— Bendradarbiauk joje
pranešdamas visas naujienas
iš savo apylinkės, miesto ar
interior©.

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

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS.

Rua Javaés, 719

balso grynumas, skambumas

SKAITYK IR PLATINK
«MŪSŲ LIETUVA»

São Paulo

Sprindys & Čia — Largo S. Jose 1.
Kaip niekur kitur, prieinamiausiomis kainomis.
Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui

ãil

Illi
HU
Illi
Uli
Illi
mi

Rastinės Darbai ir Teisiniai Patarimai
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Natūralizacija, inventoriaus surašymas, išieškojimas
skolų, persiskyrimai (desquites) nuomininkų išvary
mas, kriminalinė ir darbo teisė.
Darbininkams patarimai veltui.
Galima kreiptis šiomis valandomis nuo 10 iki 12 vai.
ir nuo 16,30 iki 19 vai.
-
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Rua Roberto Simonsen, 13 -- 3.° — salas 306 - 310
(Senoji rua do Carmo ir kampas P-ęa Clovis Bevilaqua)
São Paulo
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MEKANIKOS DIRBTUVE

-i

Gaminami įvairiausių braižinių vitražai,
vieliniai tinklai tinkavimui ir tvoroms,
langų stiklų apsaugos, užtvaros, geležinės
durys ir vartai, banguotos skardos durys
pagal mąstą.
Gaminami žibintuvai įvai
riausių tipų. Daromi įvairių
dydžių grąžtai žemei gręž
ti. Pardavimas grynais ir
išsimokėtinai.

JARDIM RIVIERA
Santo Amaro apylinkėje - nuosta
baus grožio gamta sveikas klimatas, tik už
18 klm. nuo Praça da Sé, geras kelias, tarp
dviejų pžerų. Puiki proga dabar įsigyti žemės
sklypą su mažu įnešimu ir ilgalaikiu išsimokėjimu
— 100 mėnesių.
Reikalingi} informacijų gauti tik pas vienintelį įgalio
tinį šias žemes pardavinėti mūsų tautietį Kaži Kmiliauskį, rua
Benjamin Constante 23, 1-o andar sala 6. Fone: 34-5914. šiokiadie
niais iki 17 vai. Sekamdieniais ir šventėmis 8-9 vai. ryto.
Suinteresuotus nuveža ir parveža. Iš Santo Amaro eina autobu.
sai Jardim Riviera. Iš Socorro galima nuplaukti laiveliais.

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

LEONAS VARNAÜSKAS
Telefonas (recados) 3-0707

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

••••• •<<'
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AVENIDA DR. GIACAGLINI, 34-0

VILA ALPINA

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

VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS
L I N D O Y A
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Išpildo meniškai įvairius foto darbus. Specialybė padidini
mams' tamsiuose tonuose ir sepia, spalvinimai aliejiniais
dažais ir pastele.

Priimami pakvietimai į namus — Senų portretų reprodukcijos
SÃO

CAETANO,

447

—TEL.

4-5576

GAMINIŲ PLATINI OJAI

I IK AA A© J ©A. IK I© II l&_ I© II

ĮKURTA 1890 METAIS

RUA

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

- SÂO

PAULO

L
AGUA
^O ACllVA POP»

Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, kurio
puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau visi yra vien
balsiai pripažinę. Pabandykite, įsitikinkite ir visa- dos naudokite!
on a niMQ rttfmOj 705 a 835
TELEFONES 2 5M019 e 51*2223

ÇIrtivn Pnstcjl 3OR7

SÃO PAULO

wm

LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

6

linoj mirė Jurgis Obelienis,
62 m. amžiaus, kilęs iš Vilki
jos. Paliko nuliūdusią žmoną,
tris dukteris, sūnų. Palaidotas
Vila Mariana kapuose.

Sėkmingai sulaukusią ir atšve
gimtadienį MONIKĄ DEVEIKIENE

sveikina ir linki sveikatos ir laimės.

BAŽNYČIOS DARBAMS
AV.

ZELINA,

706

—

CAlXA POSTAL,

371 — SÃO PAULO

DĖMESIO!

16 Vasario Minėjimas
1955 metų vasario mėn. 27
d. 3 vai. Įvyks São Paulo Lie
tuvių Kolonijos 16 vasario mi
Dėjimas, rengiamas šių orga
nizacijų:
1/ Lietuvių Sąjungos Brazi
lijoje;
2/ Lietuvių-Brazilų Kulturi
nio Bendradarbiavimo Klubo;
3/ Lietuvių Savišalpos ir
Kultūros Bendruomenės “Lituania”.
Minėjimas bus Lietuvių Na
muose, Mookoje, Rua Lituania, 67.
Minėjimo programoje daly
vauti jau pakviesta Lietuvių
Kolonijos kúribinio žodžio me
nininkai, dainininkai, muzikai
ir k t.
Lietuviškoji visuomenė kvi
ečiama visu rimtumu įsijaus
ti į 16 VASARIO šventės svar
bumą bei reikšmę ir gausiau
Šiai dalyvauti minėjime. Traginga musų Tėvynės būklė,
jos kančios, brolių ir se*ių
sielvartai, jau penkiolika me
tų besitestančioje vergovėje,
mus įpareigoja užmiršti visus
asmeniškus rūpesčius visiems
vieningai susibūrus - pagerb
ti Tėvynės Nepriklausomybės
paskelbimą, kad su stiprėjau
čia viltimi ir augančiu ryžtu
sulauktume Naujo Lietuvos
prisikėlimo.
Todėl - visi 27 d. vasario
vieningai įrūdykime, kad mes
tebesame nepraradę lietuviš
ko jautrumo. Įrodykime. kad
musų
širdyse
tebeliepsnoja Tėvynės meilės ugnelė,
kurią gyvenimo audros nieku
omet neužgesins.

Vaikų parodėlės "atidarymo
data V. Beloje iš vasario 27
dienos nukeliama į kovo mėu.
6 dieną. Kadangi prieš tai nu
matytu laiku įvyks Vasario
16-tosios minėjimas Mookoje.
T. K. pirmininkas.

SUSIRINKIMAI

t'

- Šį sekmadienį 4 vai. po
piet šaukiamas Vila Zel noj
mokyklos patalpose L. K. Mo
terų Draugijos ir Maldos apaš
talavimo susirinkimai.

— Vasario Šešioliktos mi
nėjime praėjusį sekmadienį
iš Rio de Janeiro dalyvavo
Ed. Girčis. Taip pat S. Caeta
no klebonas kun. K. Miliaus
kas.
— Šią savaitę S. Pauly lan
kėsi Tarptautinio Eucharisti
nio Kongreso reikalais iš Rio
de Janeiro, lietuvių sekcijos
pirmininkas, kun J. Janilionis.

— Seselių pranciškiečių
gimnazijoje mokslas prasidės
kovo 1 d.

Artimieji.

šią savaitę aukojo:
Jakaičių šeima du tūkstan
čių kruzeirų, vienai stacijai
apmokėti
Kat. Stripeikienė, B. V.,
Elzbieta Lašinskienė aukojo
po tūkstantį kruzeirų. Jonas
Senuta, Kl. Valavičienė auko
jo po penkis šimtus kruzeirų.
Petras Stokna - keturis šim
tus kruzeirų. Kazys Tarleckas
760 kr. (apmokėjo du metru)
Kostas Ališauskas ir Stasys
Našlėnas • po 380 kruzeirų.
Visiems už aukas nuošir
džiai dėkoju. Prašau ir kitų
neužmiršti atiduoti savo skir
tą dalį bažnyčios darbams.
Ypač nuo ateinančios savai
tės bus daugiau išlaidų, nes
daugiau darbininkų dirbs.
Kun. P. Ragažinskas
Klebonas

Sve i k i n a m e

MOTIEJŲ TAMALIUNĄ, vieną «M. L.» steigėjų,

vardadienio proga, ir linkime sveikatos ir laimės.

«Mūsų Lietuva».
(pabaiga iš 1 pusi.)

sos Brazilijos lietuviai: pašau
liečiat ir kunigai.
1. Dvasiniai paruošti ir pa
siruošti dar prieš Kongresą:
per pritaikintas pamaldas ir
dvasinius pratimus/rekolokci
jas, misijas, maldininkų kelio
nes: labai pageidautina Į Aparecidą/.
2. Aktyviai dalyvauti pačia
me Kongrese: pamaldose,
konferencijose ir SS. Sakra
«M. L.» PRENUMER KO mento
adoracijose savoje baž
RIAMS primename pinigus nicioje ir visuose viešuose
siųsti šiuo adresu:
aktuose Kongreso aikštėj ar
Pe. P. Ragažinskas, Caixa kur kitur pagal isanksto nus
postai 4118 S. Paulo.
tatytos ir paskelbtos tvarkos.
3. Įsitaisyti 4 gražias šilki
Laiškai
nes vėliauvias / Eukaristinio
Kongreso, Lietuvos, Brazilijos
Ant. Lazdauskui, J. Bag- ir
Šventojo Sosto/ir suruošti
džiui, Jedvygai Bortkevičie- pašventinimo iškilmes / gali
nei (iš Lietuvos), J. Bliujui. me pasidžiaugti, kad 2 vėlia
H. Matuzonytei, KI. Valavičie vos atskirų asmenų jau yra
pažadėtos/.
nei.

— Seselė M. Julija, seselių
pranciškiečių Brazilijoje vir
šininkė, vasario m 15 d. grį
žo iš trumpu atostogų Ameri
koje.

4. Suruošti bažnytinius kosi
certus salėj ar bažnyčioj ir
per radio (vieną prieš ir an
trą per Kongresą.
5. Paruošti lietuvišką paro
dą Kongresą metu.
6. Išleisti maldininkų vado
vėlį - VADE MECUM - su
maldomis, giesmėmis, progra
ma ir kitais naudingais pata
rimais (Leidinys brangus: bus
paremtas komerciniais skelbi
mais: visi nėgocijantai pasis
kelbkite).
7. Leisti biuletinius, arba
reguliariai informuoti katali
kiškąją spaudą.
8. Pastatyti atsiminimo kry
žiu prie šv. Genovaitės baž
nyčios.
9. Panaudoti 'progą išgauti
iš Prefekto aikštės ar gatvės
pavadinimą Lietuvos vardu.
10. Rinkti aukas pirmininko
ir iždininko pasirašytais lapais
iš savųjų ir prietelingų sveti
mųjų, sugalvoti kitus pajamų
šaltinius, nes pinigų reikia ir
daug reikia.

LIETUVIAI PIRMIEJI.

Tarptautinio
Eukaristinio
Kongreso Vyriausias Komite
tas pranešė, kad pirmasis vys
kūpąs užsirašęs dalyvauti
Kongrese yra lietuvis: vysku
pas Vincentas Brizgys.

— Šį šeštadienį V. Zelinoje
bus šliūbas Emilijos Mackonytės su Massimo Della Rosa,
Mildos Šlanšinskaitės su Ma
noel Abrantes.

— Lietuviai pirmieji sušilau
kė Tarpt. Eukaristinio Kon
greso Generalinio Sekretoria
us J. E vyskupo Helder Ca
mara oficialaus vizito, kuris
įvyko per Lietuvos Nepriklau
somybės paminėjimo bažnyti
nes iškilmes š. m. vasario 13
d, šv. Genovaitės bažnyčioje.

— Vasario m. 16 d., V. Pau

— Ar busime pirmieji pa
čiame Kongrese? Busime,
jei tik norėsime ir vieningai
dirbsime.
yyyyyyyyyyyyyyvyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
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Praça São José, 8 Sal. 1 e 2 - V. Zelina - S. Paulo
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Aberturas de firmas
Encerramentos de firmas
Transferencias de firmas
Cor.trat. na Junta Comercial
Dis^at. na Junta Comercial
Escritas Fiscais
Escritas Comerciais
HORÁRIO das 8

g

MIELI .LIETUVIAI!

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

Brazilijos kakao medžiai: Paskutiniu metu kakao eksportą8
kiek sumažėjo. Greitu laiku tikimasi surasti naujų rinkų ir
padidinti eksportą.
f ----------- ———

PRAÇA SÃO JOSÉ; 1

-

V. ZELINA — S. PAULO

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI
NAUJANYBIŲ

.............. -———------------------------------ \

Bemistas

a

Clínica Dentária Popular

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų,

įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečiųfogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t. t..
Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA
ISSIMOKEJIMUI.

Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.

um

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

“J5ão Judas «ata”
DIRETOR: Dr. Augusto Ribeiro Leite
Praça Sâo José, 8 - salas 3 e 5

Vila Zelina
Dentaduras — Pontes — Extrações — Obturações

DIURNA

E

NOTURNA

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

RETA PROGA!

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

