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Argentinoj padėtis rimtėja

Peronistų partijos kova pri 
eš katalikus Argentinoje Įga
una kaskart aštresnes formas. 
Ypač smarkus susikirtimas į- 
vyko'Devintinių dienoje Bue 
nos Aires mieste, krašto sosti 
nėję. Buvo šitaip.

Perono vyriausybė uždrau
dė visoje Argentinoje Devin
tinių dienoje ruošti procesi
jas gatvėse, kurios kasmet 
ten labai iškilmingos būdavo. 
Daugely bažnyčių jos buvo 
ruošiamos bažnyčios viduje. 
Taip Jjuvo nutarta padaryti ir 
Buenos Aires katedroje. Bet 
ir šiai tyliai religinei procesi 
jai peronistai pradėjo daryti 
kliūtis. Dvi. tris valandas 
prieš procesiją, kada žmonės 
iš visų priemiečių jau turėjo 
rinktis katedrom vyriausybė 
Įsakė sustabdyti visus autobu 
sus, tramvajus, bei traukinius 
vykstančius katedros link. Ne 
paisant to, katedron vis dėlto 
susirinko apie 50 tūkstančių 
tikinčiųjų. Religinėms apei
goms pasibaigus ir tikintiesi
ems išeinant iš katedros, pri 
eš katedros duris buvo susi
rinkusi grupė peronistų, kurie 
pradėjo katalikus provokuoti 
Įvairiais šūkiais nukreiptais 
prieš katalikų Įsitikinimus. 
Katalikai iš savo pusės irgi 
reagavo. Įvyko susirėmimas 
bei muštynės, kurias išsklai
dė policij-* ir ugniagesiai. Po 
licija nradėjo areštuoti Apie 
pusantro šimto žmonių sumi
šimo metu pasislėpė kardino
lo rūmuose Bet ir čia polici 
ja įsibrovė pradėjo daryti 
kratą ir vežti policijom Tuo 
metu kardinolo pirmininkas 
kuris pasipriešino prieš poli
cijos elgesį ir paprašė iš vy
riausybės areštuotiems garan 
tijų. Policija, be ten esančių 
žmonių areštų, iškratė visus 
kardinolo kambarius bei doku 
mentus ieškodama kompromi 
tuojančios medžiagos. Tokios 
kratos buvo padarytos pasku 
tiniu metu daugely _ Buenos 
Aires bei viso krašto katalikų 
bažnyčiose, klebonijose, kata 
ūkiškų organizacijų būstinėse.

Pačių peronistų iniciatyva, 
kaipo provokacija prieš kata 
likus, katedros aikštėje buvo 
sudeginta Argentinos vėliava. 
Prie šio fakto prisikabino ir 
vyriausybė ir partija. Buvo 
sušauktas peronistų mitingas, 
kuriame kalbėjo pats Peronas 
prieš katalikus. Įvairių inci
dentų įvyksta kasdien tiek 
sostinėje, tiek provincijoje. 
Peronas «atleido» iš pareigų 
vieną Buenos Aires vyskupą 
ir generalinį vikarą. Žinoma, 
tas Perono veiksmas yra nie 
kinis, nes Bažnyčia tvarkosi 
savais įstatymais. Žodžiu pa
dėtis Argentinoje yra įtempta 
ir dar neišspręsta. O jai atsta 
tyti Į normalią padėtį nebus 
lengva nes diktatūra jau 
per toli nuėjo. Nenorės grįž 
ti atgal, ar katalikai ir gins 
savo teises.

Peronas ištremia vyskupus

Birželio m. 1 d. iš Argen
tinos Perono policija ištrėmė 

Buenos Aires arkivyskupijos 
vyskupą pagelbininką ir ge
neralinį vikarą mons. Manuel 
Tato ir mons. Ramon Navoa. 
Jie buvo įkalinti ir paskui iš 
tremti. Į aerodromą lydėjo 
policijos šarvuoti automobili
ai apginkluoti kulkosvaidžia 
is. Policija juos suėmė ir 
net nedavė pasiimti dokumen 
tus bei drabužių. Išskrido į 
Romą.

Uždarė katalikiškas ergam 
zacijas.

Visoje Argentinoje uždary
tos katalikiškų organizacijų 
būstinės ir praktiškai sustatb 
dytas katalikišų organizacijų 
veikimas. Tūkstančiai katali 
kų yra areštuotų.

AMERIKOJE /

Vašingtone ir New Yorke 
įvyko svarbių politinių pasita 
rimų.

Į Vašingtoną buvo nuvykęs 
Vokietijos ministeris pirmi
ninkas Konrad Adenauer. 
Kalbėjosi su prezidentu Eise 
nhoweriu ir užsienio reikalų 
ministeriu Foster Dulles Pa
sikalbėjimų turinys buvo Vo
kietijos-Rusijos santykiu nus
tatymas sąryšyje su Adenau- 
rio pakvietimu Maskvon

Del važiavimo Maskvon jau 
yra paaiškėjusius šios aplin
kybės: pas Kremliaus raudo
nuosius diktat' rirs vyks tik 
po keturių «didžiųjų» konfe
rencijos.

Antra Vokietija jokiu būdu 
nesutiks likti neutralia valsty 
be kaip Austrija 'not Ade
nauerio, jei Vokietija atsisaky 
tų sąjungos su vakarais, tai 
greitu laiku taptų Maskvos 
satelitu. Vokietija neturi na
tūralios apsaugos. Ji yra Eu 
ropos centre. Vokietijai e- 
sant nuginkluotai, Europa gre 
it būt komunistų okupuota. 
Maskvai buvo svarbu, kad A 
denauer atvyktu prieš ketu
rių didžiųjų susitikimą Gene- 
voje liepos mėn. 18 d.

Užsienio spauda

Visa vienbalsiai sm> ikia 
Perono politiką už katalikų 
persekiojimą ir pranašauja 
greitą diktatūros .galą.

Smagu gamtos prieglobsty žaisti.

— Vėl kelia bylas prieš A- 
dhemar. Progresistai išstatė 
Adhemar de Barros kandida
tūrą Į prezidentus. Opozici
ja jo sukompromitavimui at
naujina nebaigtas bylas.

— Anglijoj geležinkeliečių 
streikas truko 18 dienų, jau 
baigėsi. Sustreikavo ir uostų 
darbininkai, bet jau baigiama 
tartis. Streikiai padarė daug 
kraštui nuostolių.

• PeiseHojims priežastys.

Viena iš persekiojimo prie 
žasčių buvo organizavimas 
katalikų darbininkų sindikatų. 
Šis žygis labai nepatiko pero 
nistams, nes jie matė sa
viems sindikatams pavojų. 
Katalikui savo sindikatus tu
ri Įvairiuos kraštuose Jų or
ganizavimo priežastis yra, 
kad katalikams nereikėtų 
priklausyti tiems sindikatams 
kuri yia Komunistų ar maso
nų Įtakoje. Nepaslaptis. kad 
šiandien peronistų darbinin
kų sindikatuose daug Įtakos 
turi komunistinis elementas. 
Ir Argentinos katalikų vado
vybė rado reikalo, kad už
kirsti komunizmo skverbimą
si į darbiu nkijos tarpą, orga 
nizuoti savus sindikatus.

Katalikai, kaip kiekvienas 
krašto pilieti'.-, turi teisės da
lyvauti pelitiniame gyvenime. 
Kataliku veikėjai matydami, 
kad turi pakankamai jėgų, 
nutarė Į politinį krašto gyve 
mą įsijungti per politinę par 
tiją, kurios programa pagrįs
ta krikščioniškais ir demokra 
tiškais principais. Katalikai 
politikoje dalyvauja savo ini 
ciatyva ir atsakomybe. Baž
nyčios vadovybė, bei katališ- 
kos akcijos organizacijos už 
tai neima jokios atsakomy
bės. Bet Peronas pradėjo 
šaukti, kunigai skverbiasi po 
litikon ir pradėjo persekioti 
ir varžyti katalikų teises.

Kovė hz laisve

Argentinoje kata likti kova 
su diktatūra yra.- faktinai ko
va už krašto išlaisvinimą už- 
demokratiją už teise visiems 
piliečiams dalyvauti politinia 
me veikime, už laisvą spau
di. kuri šiandien Argentinoje 
yra tvarkoma policinėmis

Amerikos užsienio reikalų ministeris Foster Dulles ir 
prezidentas Eisenhower tariasi Baltuose Rūmuose.

priemonėmis.
Buvo sušauktas nepapras

tai parlamento posėdis. Įvy
ko trukšmas. Opozicija pas 
merkė vyriausybės žygius. 
Protesto ženklan opozicija 
pasitraukė iš posėdžių salės. 
Politiniai stebėtojai sako, kad 
prezidento ir kartu diktato 
riaus žvaiždė jau temsta. Pla 
čiosios masės kaskart aiškiau 
pamato tikrąsias katalikų 
persekiojimo priežastis irjtin 
giasi prie opozicijos. Reikia 
laukti, kad neužilgo po siu 
audrų kraštas vėl įeis į ramų 
ir laisvą gyvenimą.

Konferencija bei programos

Keturių didžiųjų konferen
cija susirinks be iš anksto 
nustatytos programos. Klau
simai kuriuos norėtų Įdėti 
programon vieni, nesutinka 
kita pusė. Pavyzdžiui Amen 
kos. Anglijos ir Prancūzijos 
atstovai nenori svarstyti ko
munistinės Kinijos į ÓNU įsi 
leidimo klausimą, gi Maskva 
atsako priimti darbotvarkėn 
satelinių kraštų svarstymą. 
Šitaip reikalams esant jau iš 
anksto šita konferecija yra 
pasmerkta nepasisekimui.

— Šią. savaitę doleris krito 
ligi 75 kruzeirų1 Bet vėl turi 
tendencijos kilti.

- Brazilijos politikai prile 
idžia, jei didesnės partijos ne 
susitars del prezidento rinki
mų, gali būt paskelbta kariš
ka diktatūra.

Įstatymas, kad būti išrink
tam prezidentu reikia gauti 
absoliutinę daugumą balsų, 
vargu bus paskelbtas prieš 

RUGPIÚÕIO M. 9 D. REZERVUOK DALYVAVIMUI 
L. K. BENDRUOMENĖS CHORO

Programoj bus Įdomūs artistiniai numeriai, kuriuos at
liks patys choristai. Gros puikus orkestras, bus skanus 
bufetas pačių choristų aptarnaujamas. Vakaras bu gim 
nazijos salėje, Vila Zelinoje. Pakvietimus reikia įsigy
ti iš anksto, nes prie įėjimo nebus galima gauti.

spalio mėnesio rinkimus.

— São Paulo estado agri
kultūros departamente susek 
tas penkių milijonų kruzeirų 
išeikvojimas. Kaltininkai pa 
slslėpė.

Uždarys "stebuklingas 
šventoves"

São Paulo policijai guber
natorius pasiuntė raštą pra
šantį uždaryti visą eilė neva 
stebuklingų vietovių. Tai bus 
padaryta su S. Paulo arkivys 
kopijos kardinolo žinia. Pas 
tebėta, kad žmonių religinius 
jausmus norima panaudoti 
grynai komerciniams tiks
lams. Bet tos «stebuklingos 
vietos» higienos atžvilgiu yra 
netvarkoje. Suvežti visokio 
mis ligomis sergantys ligoniai 
gali užkrėsti sveikuosis. Po 
liciją jai duotą įsakymą įvyk 
dins dar šią savaitę.

—- Brazilijos komunistai ma 
tydami, kad jų agitacija mies 
to darbininkų tarpe nėra taip 
sėkminga, kaip norėtų, komu 
nistinę propagandą plečia 
tarp lauko darbininkų. Komu 
nistai darbininkus organizuo
ja neva į laukų darbininkų 
sindikatus, bet faktinai yra 
komunistų partija Šiomis di 
enomis toks sindikatas buvo 
policijos uždarytas Franca 
mieste. Sindikatui priklausė 
virš tūkstančio žmonių. Kra
tos metu policija rado daug 
komunistinės propagandos 
medžiagos.

— Iš Austrijos pranešama 
kad smarkiai plečiasi vaikų 
paralyžius.

1



pusi. 2 MŪSŲ LIETUVA 1955 m. birželio 18 d.

Pabaltiečių Dienos 
Stuttgarte

Baltų Draugijos Lietuvių - 
Vokiečių Sekcijos sumanymu 
š/m. rugsėjo mėn. pabaigoje 
arba spalio mėn. pradžioje 
Stuttgarte rengiamos Pabalti
jo kultūros dienos su plačia 
programa.

Baltų Draugija, Stuttgarto 
radiofonui ir Vokietijos Insti 
tutui Santykiams su'Užsieniu 
Remti padedant, numato duoti 
radiofone pabaltiečių muzikos 
simfoninį koncertą, eilę kame 
rinės muzikos koncertų, cho
ro atliktų liaudies dainų, pas 
kaitų ir radio vaidinima.

Tomis dienomis Stuttgarte 
rengiamos pabaltiečių meno 
ir spaudos parodos. Meno 
parodoje rodoma pabaltiečių 
tapyba, grafika, plastika bei 
keramika liaudies meno dirbi 
niai, drožiniai, tautiniai dra
bužiai, audiniai ir mezginiai. 
Spaudos parodoje rodomos 
knygos, periodinė spauda žur 
nalai ir gal spalvuotos nuo
traukos.

Kultūrininkų suvažiavimuo
se ir radiofono programoje 
bus duota pabaltiečių literatu 
ros apžvalga, .verstinė pabal
tiečių lyrika, viename Stutt
garto radiofono linksmavaka 
ryje dalyvautu pabaltiečiai 
menininkai, tautinės grupės 
ir švabų pranešėjai. Tomis 
dienomis Stuttgarto radiofo
nas duotų pabaltiečių pamal
dų transliacijas, o mokykloms 
skiriamomis valandomis pas
kaitas Pabaltijo kultūros temo 
mis.

Gimnazijos sporto 
šventė

Gegužės t d. įvyko sporto 
ir lengvosios atletikos varžy
bos tarpe Gimnazijos žemes
niųjų klasių ir vokiečių pra
džios mokyklų komandų. Jau 
nieji abiejų tautų sportininkai 
susirinko Gimnazijos kieme 
ir iš čia bendroje rikiuotėje 
nužygiavo į sporto aikštę. 
Varžybų stebėti susirinko ne 
mažas žiūrovų būrys.

Ši sporto šventė buvo vals 
tybiniu mąstu pravedamų 
sportinių žaidimų grandis. 
Daugiausia taškų /55/ gavu
sieji bus pristatyti valstybės 
prezidentui Heussui ir bus jo 
apdovanoti bei atžymėti gar 
bės diplomais.

Šventėje buvo pravestos 
šios varžybos: šokimas į au 
gštį, sviedinio metimas į tolį, 

bėgimas trumpomis distancijo 
mis. Varžybose dalyvo abie 
jų tautų 12-14 m. amžiaus 
mokiniai ir mokinės. Futbo
lo rungtynes laimėjo vokie
čių pradžios mokykla santy
kiu 2:i/2:0/. Rungtynėms 
vadovavo Gimnazijos kūno 
kultūros mokytojas Gailius

Atskirose lengvosios atleti
kos šakose kaikurie Gimnazi 
jos mokiniai gerai pasižymė 
jo ir surinko nemaža taškų. 
Tenka paminėti: Kušneraity- 
tę. Gerdą, susirinkusią 54,5 
taškų, Bazėnaitę. Eriką, su
rink. 52,5 t., Janušaitytę. Irę 
ną-50,5 t.. Valdukaitį, Rudol 
fą--56 t., Čepulevičių, Bronių 
— 55 t. ir Eiduką, Helmutą — 
50,5.

— Stuttgarte gyvenąs me
no istorikas dr. P. Rėklaitis 
prieš kiek laiko, Baltų Institu 
to pavestas, parašė plačią 
studiją apie garsią Šv. Onos 
bažnyčią Vilniuje Šiuo me 
tu jis intensyviai renka med
žiagą iš meno istorijos Lietu 
vių enciklopedijai, rašo spun 
aai straipsnius ir kt. D r I’. 
Rėki itis aktyviai reiškiasi 
ir mūsų bendruomenės gyve
nime, kartas nuo karto skai
tydamas paskaitas, iškelda 
mas naudingų sumanymų ir 
atlikdamas kitus bendruome
nei naudingus pasitarnavimus.

— Rinkimų į Liet. Pasaulio 
Bendruomenės Š. Amerikoje 
Tarybą duomenis jau suvesti. 
Balsavimuose dalyvavo iš vi
so 6916 asmenų. Priimant 
dėmesin, kad bendruomenė 
JAV yra tik kūrimosi stadi
joje, tie duomenys gali būti 
vertinami, kaip patenkinami 
bet kartu parodo, kiek naujai 
išrinktieji bendruomenės or
ganai turės padirbėti, kad są 
moningai dalyvaujančių orga 
nizacijoje bendruomenės na
rių skaičių bent keliariopai 
padidintų.

Sroviškai paėmus, krikščio 
nys pravedė 17 atstovų tauti 
ninkai—7 atstovus, ’iaudiniu 
kai —1 atstovą, ūkininkų par 
tija—1 atstovą ir 1 atstovas, 
prie kurio nė viena srovė 
neprisipažįsta.

ZUVE LIETUVIAI
KARIAI

Yra gauta smulkesnių ži
nių, kokiomis aplinkybėmis 
praėjusio karo metu žu
vo žemiau išvardinti lietuviai 
kariai:

1) Aschibergas, Adolfas,

21- 5-1926,
2) Cirulis, Edgars, 12-2-1914,
3) Czernewicz, Wenzel,-

22- 5-1924,
4) Jukeus, Kasimir, 6-2 1923
5) Juzėnas, Alfonsas, 

2-12-1923,
6) Karmanski, Waclaw, 

23 4-1923,
7) Krenstul, Stanislaus, 

24-4-1923.
8) Lygeitra, Vaclav, 

22 6-1923.
9) Mielus, Juozas, 26-12-1927
10) Mickevičius, Edvardas, 

1 7-1923,
11) Na jus, Peter, 3-12-1927
12) Navarauskas, Stasys, 

27 1-1919,
13) Paskevicz, Viktors, 

7-5-1921,
14) Pumputis, Adomas, 

14 5 1917.
Artimieji arba šiaip suinte 

resuoti amenys prašome krei 
plis į PLB Vokietijos Krašto 
Valdybą adresu: Litauisches 
Zentralkomitee, (17a) wein 
heim) Bergstr., Postfach 233.

— Lietuviai kratosi politine 
literatūra. Lietuva — viena 
iš jaunesniųjų ir dar kaip re 
ikiant «neperauklėtų* respu
blikų. Tad visasąjunginis 
TSRS komunistų partijos cen 
tro komitetas Maskvoje jau 
nuo pat antrosios Lietuvos o

Nepasotinama ranka. Viską, ką žemdirbys uždirba, tu
ri atiduoti komunistinei valdžiai. Toks linkimas ūkininko 
anapus geležinės uždangos.

Uršulė Gudienis

Artojėlis Ir Vyturėlis
Saulei tekant atsikėlęs,
Eina arti artojėlis.
Aria molį aria smėlį 
Ir išgiršta vyturėlį.

Dievo garbei jis dainuoja, 
Čiulba, ulba tralaluoja.
Į padangę pasikėlęs, 
Virpa, juda mažutėlis.

K

Knisa žemę tas artojas.
Purvas dengiai jojo Kojas.
Priekyj šlama beržynėlis.
Virš jo gieda vyturėlis.

Taip jau laikas sutvarkytas: 
Čia tik temsta, čia jau rytas. 
Paukščiai gieda visą dieną. 
Jis sau vienas po rugieną.

kupacijos 1944 m. pradžios 
pradėjo Lietuvai, kaip ir ki
toms dviem Pabaltijo respu
blikoms, skirti nepaprastai di 
delį politinės literatūros kie
kį. Jau 1946 m. Vilniuje bū
vu sudaryta speciali vertėjų 
grupė, turinti šimtus knygų 

ir brošiūrų greičiausiu laiku 
iš rusų kalbos išversti į lietu 
vių kalbą.

— 1955 m. kovo 11 d. LTSR 
teritorijoje buvo sugauti La s- 
vosios Europos Komiteto iš 
Vak. Europos pasiųsti Lenki
jon balionai su buv. lenku 
saugumo žymaus valdininko 
J. Swiatlo sensacingais paša 
kojiniais,atspaustais brošiūros 
pavidalu ir atidengiančiais 
lenkų žvalgybos užkulisius. 
Brošiūrėlės buvo sugautos 
Kretingos ir Širvintų rajonuo 
se. iš kitų rajonų duomenys 
laukiami. Kretingoje apie su 
gautus balionus agitatorių bri 
gadą įspėjo kultūrinės-švieti- 
mo propagandos vedėjas Va- 
lišauskas, artimas įvairių jsta 
igų bendradarbis. Kiti jį ta
ria esant lenkų kilmės. Šir
vintose, spėjama, porą balionų 
surado kolchozininkai. Pas
kum pasklido gandai apie «a 
merikiečių parašiuntininkus». 
Milicija ir DOSAAF daliniai 
ištisas savaites laiko medžio
jo balionus pievose ir mišku 
ose.

Iš Kretingos ir Širvintų bu 
vo pranešta apie nepaprastą 
sovietinių karinių lėktuvų ju
dėjimą Lenkijos ir Rytprūsių 
ruože.

Kaip atrodo Klaipėda.
(Tašą)

Šiuo metu Klaipėdoj jau nė 
ra taip, kaip buvo pokario 
metais, kada dar Lietuvoje ir 
Klaipėdos krašte įvairių ma
isto produktų buvo žymiai da 
ugiau negu Rytprūsiuose. Da 
bar jau ir ten, kaip ir visoje 
Sov. Sąjungoje, maisto krizė 
aštriai juntama. Šia žiemą 
Klaipėdoje buvo neįmanoma 
gauti maisto produktų nesto
vint eilėje. Kūčių naktį į 
pirmąją Kalėdų dieną jos vie 
nas pažįstamas, norėdamas 
gauti duonos, atsistojo į eilę 
iš ryto 3 vai., jį pakeitė 6 
vai. pati Biaskowitz. sandėlis 
buvo atidarytas tik 9 vai -ir 
tik 10 vai tegavo ji du duo 
nos kepaliukus už 3 rublius. 
Kiekvienam asmeniui tebuvo 
išduodama tik už tris rublius 
duonos, bet ne daugiau. 'Taip 
prie duonos tenka išstovėti 
visuomet po 2 3 vai. Stoka ir 
kitų maisto produktų, ypač 
cukraus. Krautuvėse už cu

kraus kg. tenka mokėti 9,50 
rb., o juodojoj rinkoj jis par 
duodamas po 25 rb. Kai par 
•Javinėjamas sviestas, tai ten
ka eilėje išstovėti mažiausia 
4 5 vai, ir tai tegalima gauti 
vos svarą. Sviesto kg kaštu 
oja 27,80 rb.. o laisvoje rinko 
je už jį tenka mokėti 36 38 
rb. Nors ten jis ir prastesnis 
bet tuoj pat išparduodamas. 
Už kiaušinių dešimtį tenka 
mokėti vasarą 5,60 rb , jucdo 
joj rinkoj - nuo 7 8 rb., o ži 
emą dvigubai. Turgai Klaipė 
doj vyksta paprastai trečiadi 
eolais ir šeštadieniais, tik da 
bar jau kitoje vietoje ir yra 
kur kas skurdesni. Veikia ir 
juodoji birža, nors spekulian 
tams, kai sugaunami, skiria
mos didelės bausmės. Tačiau 
ir tos jų neatbaido nuo savo 
jo «biznio». Spekuliantai at
gabena iš Rygos siuvinėjamų 
jų siūlų, adatų, visokiu pries
konių. Kainos tokios: už ge
resnes kojines tenka mokėti 
32 rb., paprastas — 16 rb. 

Metras geresnės šilko medži
agos, su gėlytėmis, kaštuoja 
120 140 rub. Gatava suknelė 
560-660 rub., pora sportinių 
batų su guminiais padais 120- 
130 rb., geresnių 350-400 rb. 
Ypač brangūs tekstilės gami
niai. Turguje pigesnės nei 
sandėliuose nebent tik silkės, 
o šiaip, palyginti, brangios 
net ir žuvys. Už siunčiamus 
į kraštą iš kitur siuntinikus 
tenka mokėti nepaprastai di
delius muitus (nors iš Berly
no siunčiant esti tam tikrų pa 
lengvinimų). Pvz. pati Blas- 
kowitz kartą, gavusi siuntini! 
ką su baltiniais, pora kojinių 
ir plytele šokolado, turėjo su 
mokėti visą savo mėnesinį at 
lyginimą — 158 rub. Tiek ši 
aurės Rytprūsius, tiek Klaipė 
dos kraštą rusai stengiasi su 
prąmoninti. Karaliaučiuje. 
Tilžėje, Ragainėje ir Klaipė
doje ciliuliozės fabrikai vei 
kia toliau, taip pat laivų sta
tyklos, tekstilės fabrikai, lent 
piūvės. Klaipėda, Karaliauči 
us ir Tilžė sudaro darbininkų 
miestų vaizdą. Kai fabrikams 
pritrūksta popiermalkių, tai 

pvz. šią žiemą celiuliozės fa
briko darbininkai iš Klaipėdos 
turėjo patys vyktį į Sov. Są
jungą prisikirsti reikalingos 
medienos. Klaipėdos uoste 
laivų judėjimas toli gražu nė 
ra toks didelis, kaip giriasi 
sovietinė propaganda. Pati 
uosto zona iš miesto pusės 
pietuose iki šiaurės atitverta 
aukšta tvora ir apvesta mūru 
saugojama sargybinių. Rusai 
įtaisė porą naujų kapinių - 
vieną pietuose, mieste, prie 
Smeltės, o kitą šiaurėje, į 
Melneragės pusę. 1953-1954 
m. žiemą mieste siautė nedi
delės gaujos, kurios ypač to
mis dienomis, kai būdavo iš 
mokami pinigai, užpuldinėda
vo praeivius ir, juos išvilkę 
nekartą plikus, paleisdavo. 
Pastarąją šiemą užpuldinėji
mai kiek sumažėjo.

Vokiečių pabėgėlių savai
traštis «Volksbote» š/m. ba
landžio 23 d. numeryje pas 
kelbė emerio Dietricho pra 
nešimą, ką vienas Vokietijos 
rytų zonos jūrininkas, š/m. 
pavasarį lankęsis taip pat 
Klaipėdoje, yra ten matęs. 

Jau pereitais metais Sovietų 
zonos prekybinio laivyno kai 
kurie laivai buvo aplankę Pa 
baltijo uostus. Jo pareiški
mu, Klaipėdos dar pusė tebė 
ra neatstatyta. Janiškiuose 
vokiečiai jūrininkai turėję pro 
gą išsišnekėti su Klaipėdos 
«naujaisiais piliečiais». Tai 
daugiausia žmonės is Rusijos 
gilumos, kurie paprastai nie
ko nesipasakoja apie savo 
gyvenimą, bet Kiekviena pro 
ga plūsta lietuvius. Jų pare
iškimu, lietuviai labai nenoro 
mis dirbą, sabotuoja ir elgiasi 
su jais «agresiviai». Ir šių 
«naujųjų» piliečių pareiškimu 
vokiečių krašte belikę «tik 
labai nedaug». Rusai daugia 
usia dirbą kai o specialistai 
arba agronomai. Viena lietu 
vė kr gininkė papasakojo, 
kad dabar į Klaipėdos kraštą 
jau galima gauti ir vokiškų 
knygų iš sovietinės zonos.

Jūrininkų pareiškimu, baž' 
nytinis gyvenimas Klaipėdoje 
esąs labai suvaržytas. Visur 
matyti antireliginių plakatų. 
Iš keturių buvusių didelių 
Klaipėdos bažnyčių visiškai
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MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ SPAUDOS STALAS turi sekančias knygas;
Šventasis Raštas (N. Testamentas) Arkyviskupo J. Skvirecko vertimas 75 cr.
Kan. F. Bartkus Būk Mums Malonus (maldaknygė) 100 cr.
Stasys Yla Vardan Dievo (mald. vaik.) 65 er.

Katekizmas 25 cr.
Feleksas Bartkus Dievas ir žmogus (tikėjimo tiesos) 250 cr.
J. Vaitkevičius Gyvoji Dvasia (mąstymai) 4 tomai 1000 cr.
A. Maceina Didysis Inkvizitorius (fil studija) 100 cr.

Episkopato Direktivos 20 cr.
Lituania 100 cr.

V. Jonikas Pakeleiviai 40 cr.
V. Čižiūnas Tautinis Auklėjimas šeimoje 80 cr.
P. Andriušis Vabalų Vestuvės (Vaikų skaitymai) 25 cr.
P. Tarulis Žirgeliai padebesiais (eilės) 20 cr.
T. Toht Jaunuolio Religija (knyga kiekvienam jaunuoliui) 50 cr.

t Jaunuolio Būdas « « « , 50 cr.
Jaunuolio Kovos « « « 50 cr.
Jaunuolio Mokslas 50 cr.

M. Pečkauskaitė Mergaitės Kelias (knyga mergaitėms) 50 cr.
H. Shilingen Tu Ir Ji (mergaitėms ir berniukams) 100 cr.
Maironis Pavasario Balsai 1 130 cr.
Lama ' Angelai 25 cr.
Ramonas Dulkės raudonam saulelaidy (romanas) 150 cr.
Gliaudą Gęstanti saulė (novelė) 100 cr.
N. Mazalaftė Gintariniai Vartai (legendos) 100 cr.
Lansbergeris Kelionė (romanas) 125 cr.
Balys Lietuviškos Pasakos 125 c r.

Lietuvių Poezijos Antologija 300 cr.
Aleksa Marijos Žodis Fatimoje 50 cr.
Gliaudą Namai Ant Smėlio (romanas) 100 cr.
Kolupaila Nemunas (aprašymas) 125 cr.
Gliaudą Ora Pro Nobis (romanas) 200 c r.
Daumantas Partizanai už Geležinės Uždangos 125 cr.
Jurkus Pavasaris Prie Varduvos 125 c r.
Gaučys Pietų Kryžiaus Padangėje (Lotynų Amerikos noveles) 225 c r.
Jonkus Pirmasis Rūpestis (noveles) 100 c r.
Mazalaitė Saulės Takas 175 cr.
Pa pini Popiežiaus Celestino Laiškai Žmonėms 100 cr.
Žitkevičius Saulutė Debesėliuose (eilės) 75 cr.
Nagys Saulės Laikrodžiai 50 cr.
Sheen Sūnus Palaidūnas (fil. studija) ln0 cr.
Matulaitis Šventųjų Gyvenimai 150 cr.
Gervidas Už Spigliuotų Vielų 115 cr.
Grincevičius Vidurnakčio Vargonai (neįtikėtinos istorijos) 75 c r.
Bagdonavičius Žmonijos Likimas (religinė studija) 175 cr.
Vaitkus Aukso Ruduo (eilės) 75 cr.
Kralikauskas Urviniai žmonės 140 c r.
Tiruolis Kelionė (eilės) 75 cr.
Džiugas Kiškučio Vardinės 75 c r.
Lukaševičius Likimo žaislas (romanas) 125 cr.

Spaudos Stalas veikia kiekvieną sekmadienį prie Z.elinos Bažnyčios

A. P. Bagdonas

Viešpaties žingsniai
Tarp triukšmo, ūžesio minios, 
Tarp keršto ir pagiežos 
Aš tolumoj žingsnius girdžiu, 
Nuvargusius bejėgius.

O kelias kietas akmenų
, Ir medžio svoris slegia, 

Veide Jo sielvartą regiu, 
O jėgos jau išsekę.

■ ■ - - /
Dar vakar, Viešpatie, minias
Tu laiminai, penėjai, 
Ir meilės puoton jas nuvest 
Širdim, ne lūpon pažadėjai.

Akliesiems šviesą grąžinai, 
Gyventi mirusius prikėlei,
Kad džiaugsmas šviestų amžinai 
Net ir mažiausiai gėlei.

Tačiau šiandien tamsybių galios 
Ištroškę kraujo ir mirties;
O Tu tylus, išbalęs
Už savo budelius meldies.

Plauks metai, lyg upėmis laivai, 
O minios gims ir. . . žus.
Tik Tu vis tais pačiais keliais 
Eini numirt už mus.

ŽMONIŲ VERGIJA.

PREMJERA «BALLET IV 
CENTENÁRIO».

Š. m. birželio mėn. 6 d. 
«Sant’Ana» teatre buvo pas
tatytas pirmą kart baletas 
«Ballet IV Centenário», į ku
rį. São Paulo Miesto 400 Me
tų Sukaktuvėms paminėti Ko 
misijai kviečiant, atvyko Eks
celencija Ponas Dr. Janio 
Quadros-São Paulo Guberna 
torius su ponia bei jo arti
maisiais padėjėjais São Paulo 
Konsulų Korpusas, jų tarpe 
ir Lietuvos Konsulas A. Poli 
šaitis su Ponia ir kiti kvies
tieji. Be to, į baletą atisilan 
kė, beveik, visa rinktoji pau 
lįstų visuomenė. Publikos 
prisirinko pilnas teatras bei 
gražiai buvo pravestas bale
tas, o jo rengėjai ir dalyviai 
susilaukė gausių aplosdismen 
tų.-

Turkijos ambasadorius Erkin ir prez. Eisenhower pasi
rašo «Atomo del taikos» dalyvavimo programoje.

Kaip matosi, žmonės nie
kaip negali išgyvendinti ver
gijos:
Pavyzdžiui, Orantarijoje (Ka
nadoje) vergija buvo panai
kinta 1793 metais kiekvienam 
kuris buvo, atgabentas į pro
vinciją, bet vergija vis dar 
tęsėsi tiems, kurie jau buvo 
išsamdyii savo ponams. 1833 
metais buv® priimtas aktas 
britų parlamento, kuris vie
nus metus vėliau pradėjo vei 
kti ir kuris panaikino vergiją 
visiškai visoje britų imperijo 
je, apimant, žinoma, ir visą 
Kanadą.

Jungtinės Amerikos Valsty 
bes panaikino vergiją 1865 
metais. Prancūzija-1848 m., 
Olandija-1863 m., Brazilija - 
1888 m. ir Caristinė Rusija 
1863 m. Bet, komunistai ją 
vėl Įvedė savo pasaulio daly 
je 1918 metais.

atomine

Mokslininkai
1965 metų Amerikoje visa

pramonė bus varoma atomi
nių jėgainių. Tačiau Kyla 
rimta problema: kas daryti 
su atominiais pelenais, kurie 
kenksmingi žmonių sveikatai. 
Apskaičiuojama, kad iki 1980 
metų tokių pelenų butų apie 
105.000 tonų.

GELTONAS IR BALTAS 
LIETUS.

Toyohashi, Japonijoje, š/m. 
balandžio mėn. iškrito gelto- 
tonas lietus, kuris sukėlė ne
mažai baimės vietos gyvento 
jų tarpe. Vėliau paaiškėjo 
kad tai būta pušų žiedų mil
telių.

Be to, beveik, tuo pačiu 
laiku Osakoje, Kyoto ir Kobe 
taip pat Japonijoj, iškrito 
baltas, panašus į pieną, lietus, 
bavyje turėjo mažą nuošimtį 
radio aktyvumo.-

JĖGAINĖ

mano.-kad iki

nesugriautų tėra palikusi tik 
viena. Kova su bažnyčiomis 
Sov. Lietuvoje yra labai aš
tri. Įdomu vokiečiams jūri
ninkams buvę ir tai, kad mi
este kai kuriose vietose buvo 
iškabinti raginimai, kad «nau 
jieji piliečiai» mokytųsi lietu 
viškai. Tačiau šie sakėsi nė 
nemaną to daryti.

Karaliaučiaus srityje. Euro 
pos Rytų ir Vidurio kraštų 
pabėgėliai, taip pat iš kraštų 
ištremtieji vokiečiai neseniai 
minėjo 10 m. sukaktį, kai jie 
dėl bolševikinės okupacijos 
turėjo palikti tėvų žemę. Vo 
kiečių pabėgėlių laikraštis 
«Volksbote» Nr. 15/1955 apra 
šo, kaip prieš 10 metų buvo 
bolševikų užimtas Karaliauči
us ir kaip dabar atrodo vad. 
«Kaliningrado sritis». Neseni 
ai iš Heiligenbeil šiaurės Ryt 
prfisiuose pabėgęs ukrainietis 
per laisvojo Berlyno siųstuvą

taip apibūdino tą visą sritį: 
tai apsauginių bokštų, iki dan 
tų ginkluotų sargybinių ir spy 
gliuotų vielų kraštas. Kali
ningrado sričiai tenka trys 
atstovai į RSFSR nuo K arai i 
aučiaus miesto ir po vieną - 
Baltiskio, Sovietsko ir Oernia 
chovskio rinkiminių apygardų 

' tikriau — Piliavos. Tilžės ir 
Įsruties. Tačiau klystų, kas 
manytų, kad Karaliaučiaus 
sritis turinti 900 000 gyvento
jų, kaip pagol tą atstovavimą 
tektų laukti. Net ir Iškaičius 
Rytprūsiuose laikomas visas 
sovietines įgulas tiek jų nesu 
sidarytų. Pernai išleistame 
sovietiniame ūkio vadovėlyje 
apie «Kaliningrado provinci
ją» buvo rašoma, kad ji esan 
ti paversta «viena iš stipriau 
šių tvirtovių Europoje» ir su
daro toli i priekį išsikišusi 
karinį sovietų bastioną jų gy 
nybos sistemoje prieš Vaka

rus. Prieš kiek laiko TSRS 
karo laivyno min. adm. Juma 
ševas, apžiūrėjęs Piliavos u: 
ostą. taip pat jį pavadino la
bai svarbia sovietine karo la 
i vyno baze prieš «Vakarų im 
perialistų grėsmę» Panašių 
pareiškimų yra ir daugiau'.

«Volksbote» rašo, kad tam 
Kaliningrado kariniam bastio 
nui vadovauja gen. Gorbato
vas, atstovaująs Kaliningradui 
Aukščiausioje Taryboje Mask 
voje visagalis partijos vado
vas Ščerbakovas ir 17 rajonų 
sekretorių. Švedų spauda, ra 
šydama apie sovietinius įtvir 
tinimus tarp Aistmarių ir Kur 
šių Neringos, pastebėjo, kad 
tik viename 70 km ilgio Sem 
bų gintarinio pajūrio ruože 
esą įtaisyta 11 radarų ir V 
ginklo stočių, Piliavos kana
las buvo gerokai pagilintas, o 
Klaipėdos uostas paverstas di 
dele povandeninių laivų stoti

mi, apsaugota tinklais. Įsruty 
je įtaisyta moderniška bandy 
mo stotys raketiniams gink
lams. Be visos eilės sovieti
niams naujokams skirtų kare 
ivinių, taip pat yra įruoštos 
specialios apmokime vietovės 
karininkams kr puskarininki
ams iš «liaudies demokratijų» 
kraštų. Toj visoj sovietinėj 
karinėj sistemoj Karaliaučius 
užima ypatingą vietą.

Sovietų spauda skelbia, 
kad «Karaliaučiaus srityje» 
esą 66 sovchózai, 212 'kolcho 
zų, 67 MTS ir 70 žvejybos ko 
lektyvų. Tačiau visur Rytprū 
siuose, lygiai, kaip Pabaltijo 
kraštuose, siaučia tiesiog pa
niška šnipų ir visokių agentų 
baimė. Ne tik tam tikros Bal 
tijos jūros vietovės, bet ir vi 
sas Lenkijos pasienis dieną 
naktį saugojamas karinių da
linių ar MVD sargybinių. 
Nors gyventojai tegali tik

kalti «išdirbio normas», valgy 
ti (jei turi ką) ir miegoti, 
tuo tarpu nuo Piliavos iki Til 
žės, nuo Gumbinės iki Heili
genbeil, kaip pažymi «Volks
bote», per kiekvieną bolševi
kinę šventę skamba maršų 
muzika ir aidi Gorbatovo di
vizijų žingsniai.

Kiti vokiečių laikraščiai nu 
rodo, kad Kuršių pamariais 
esą įkurdinta nemaža žvejų 
nuo Astrachanės, prie Pilia
vos - turkmėnų, o apie Įsru 
tį — Volgos totorių. Įsruty, 
Piliavoj, Gumbinėj ir Tilžėj 
beveik visi namai sekvestru© 
ti rusų. Juose daug kur įkur 
dinti rusai kariai ir apsaugi
niai.

Taip apie Klaipėdos miestą 
ir Rytprūsių šiaurinę sritį ra 
šoma šiuose vokiečių pabėgę 
lių laikraščiuose.
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JAPONU REPATRIAN
TAI.

Grįžę iš Rusijos japonų 
repatriantai sako, kad nauja
sis Bulganino režimas esąs 
daug griežtesnis už Malen
kov o režimą. Sovietų Rusijos 
gyventojai mano, kad grįš 
bado ir skurdo laikai.

— URUGVAJUS. Mirė 
Lietuvos bičiulis. Po sunkios 
operacijos Montevidejuje mi
rė vienas įžymiausių ir nuo
širdžiausių Lietuvos bičiulių 
rašytojas ir profesorius Vic
tor Dotti. Savo ideologija 
jis buvo artimas liberaliniam 
dienraščiui «EI Dia», per ku
rio puslapius perleido vertin 
gą antikomunistinį veikalą 
«Žmogaus agonija» (La ago
nia del Nombre. Examen de 
la Rusia Soviética). Šioje 
puikiu stiliumi ir didžio lais 
vės kovotojo dvasia parašyto 
je 330 pusi, knygoje Vitor 
Dotti Lietuvos dabartinei ne
laimei pavaizduoti ištisais

puslapiais citavo C. Veraxo 
raštus. Abu autoriai asmeni
niai bičiuliai. Prof V. Dotti 
nekartą ugningai gynė Lietu 
vą savo paskaitomis bei pra
kalbomis Vasario 16, birželio 
15 ir kitomis progomis per 
radiją ir masiniuose antikomu 
nistinuose aktuose. Jo arti
miesiems nuoširdžią užuojau
tą pareiškė Lietuvos min. Dr. 
K. Graužinis ir spaudos atta
che K- Čibiras —Verax.

■Maa»am
Kiekvieną sekmadieni prie 

bažnyčios pas spaudos platin 
toją B. Šimkų galima gauti 
nusipirkti naujausių lietuviš
kų knygų, maldaknygių bei 
laikraščių.

«M. L.» PRENUMERATO
RIAMS primename pinigus 
siųsti šiuo adresu:
Pe. P. Ragažinskas, Caixa 
postai 4118 S. Paulo.

S

Magdalena Vinkšnaitienė

A t é j o siaubas...
Vasaros dienos rūsčiai aptemo. . .
Širdis krūtinėj krūpčiojo, blaškės. , . 
Atėjo siaubas Lietuvos žemėn 
Toks baisus — krauju apsitaškęs.

Ir sustingo nerimas žmonių veiduose. 
Piemenėliui nutruko dainelė 
Kam pasiskųsi, kam pasiguos!?
Jau sulaužė pakelėj smuikelį.

Plaukia Nemunas dūsaudamas link marių, 
Bangos neša senutės sielvartą:
Už ką jos sūnų artoją išvarė. . .
Už ką jai dienos taip sūriai apkarto. . .

Ir ramunė sukniubo prie kelio 
Po sunkia aitrių dulkių našta 
Kažkur rauda našlaičiai vaikeliai-' 
Nuo jų motina žiauriai atplėšta.

Kai sviro sunkus žiedai pinavijų, 
Nusiėmė vyšnios savo žiedą baltą. 
Tūkstančius brolių iš namų išvijo 
Vergijon — į Sibirą Šaltą.

kintuosius, išvežtuosius į Sibi 
rą, laikomus kalėjimuose ir 
bolševikų jungą velkančius 
tautiečius. Vėliau ruošiamuo
se viešuose minėjimuose pri 
imamos rezoliucijos, protes
to pareiškimai ir atsišaukimai 
į laisvojo pasaulio valstybių 
vyrus, parlamentus, vyriausy 
bes, atkreipiant jų dėmesį į 
padėtį pavergtose tėvynėse 
ir apeliuojant į laisvojo paša 
ulio sąžinę, kad padarytų vi
sa, kiek tat nuo jo priklauso 
idant pavergtosioms tautoms 
juo greičiau išauštų laisvės 
aušra ir jos pačios galėtų dži 
augtis atstatytosiomis nepri
klausomybėmis. Šiemet nori 
ma su šiais minėjimais dar 
plačiau išeiti į svetimuosius 
ir juos supažindinti su paverg 
tųjų likimu.

PAIEŠKO

1. Juliaus Baliukyno, gyve
nusio Rua Laguna 81, Sacomã 
S Paulo.

Ar jau 'įsigijai rašytojos K. Pažėraitės idomų roma

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

Per Lietuvą eina vasara vėliai 
Ir ant pilko dirvono sustoja 
Ir klausia ją vieniši vyturėliai: 
Kada gi sugrįš čia artojas?

2. Igno Jaruševičiaus, kurio 
tėvas Juozas gyvena Refina- 
dora Paulista, Usina Tamoyo, 
L. Paulista. Jų paieško Fr. 
Bernatovičius gyvenentis A- 
merikoje.

— Petronės Kašėtaitės-Bal 
Šilinienės ir-sūnų: Petro, Al
fonso, -Jono ir Vlado, nuvež
tų 1926 m. iš Amerikos į Bra 
ziliją (nuvežė jų tėvas Jonas 
Balšiunassu pamote, ir juos 
palikę grižo į Ameriką), paji 
eško Rozalija Dabruvalskienė 
gyvenanti Amerikoje.

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

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

Daugiau informacijų «Musų Lietuvos redakcijoje

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 ISSlMOKÈJlMUl, dešimt pro 

centų įmokant užperkant, patogioj ir gražioj vietoj,
JARDIM DAS LAVRAS,

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

autobusai Ouro Fino pro pat minėtą nuosavybę.

— Pavergtųjų Jungtinių Ta 
utų Seimo europinė sesija 
šaukiama Strasburge ir ten 
posėdžiaus nuo birželio 30 iki 
liepos 5 dienos. Be posėdžių, 
bus taip pat suruošta konfe
rencija spaudai ir priėmimas 
Europos Tarybos patariamojo 
seimo pilnaties nariams.

— JAV-se gyvenančių mūsų 
tautiečių Klovo ir Šnapščio 
įsteigtai premijai skirti už te 
mą «Lietuvių pastangos Rytų 
ir Vakarų bažnyčioms sujung 
ti» sudaryta jury komisija iš 
LIT valdytojo K. Žalkausko, 
Šviet. komisijos prie LDT 
pirm. Dr. A. Bukšo& ir prof. 
Dr. A. Maceinos. Kaip jau 
buvo pranešta, ’•ašiniai šiai 
premijai gauti siųstini iki 1956 
m. gruodžio mėti. 31 d. šiuo 
adresu: Lietuvybės Išlaikymo 
Tarnyba, Konkurso Komisija, 
14b) l.e itlingen, Gartenstr. 5.

— Baltu Tarybos nariai su 
sitiko Stultgarte su ukranie- 
čių veikėjais ir ta proga apta 
rė politinę situaciją, drauge 
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REIKIA BALDŲ? KREIPKIS Į TAUTIEČIO 
J. L. GalhsKas Ltda.

pasidalindami reikalingomis 
informacijomis. Iš lietuvių 
pusės šiame eiliniame pasita 
rime dalyvavo VT pirminin
kas K. Zaikauskas ir URT 
valdytojas Dr. P Karvelis, iš 
latvių ■ min. R Liepinš ir es 
tų - pulk. Jakobsenas, o iš 
ukrainiečių - Ukrainiečių Ta 
utinės Tarybos (RADOS) vice 
pirm. Dovgal ir užsienio rei
kalų pūde vas D. Andnevski. 
Apie pasitarimą plačiai savo 
leidiniuose painformavo ukra 
iniečių informacinis biuras, 
esąs Muenchene, pažymėda
mas, kad pasitarimas praėjo 
labai nuoširdžia dvasia.

— Birželio mėnesio depor
tacijos ir tragiškieji įvykiai 
numatomi ir šiemet plačiai 
paminėti mūsų tautiečių visa 
me laisvajame pasaulyje. La 
isvinimo veiksniai kviečia tu 
os minėjimus ruošti kur ga
lint drauge su pabaltiečiais ir 
ir kitų pavergtųjų tautų ats
tovais. Per minėjimus numa
toma suruošti iškilmingos pa 
maldos, pagerbiant bolševikų 
teroro aukas ir visus nukan-

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

— L. Sąjungos Br. Narių 
Žiniai. Sąjungos Valdyba pra 
šo visus narius pasirūpinti 
apmokėti nario mokestį, ypač 
atsilikusius už 1954 metus, nes 
einant Sąjungos įstatais nei 
vienas narys negali atsilikti 
su nario mokesčiu daugiau 
kaip 6 mėnesius.

Apsimokantiems iš anksto 
už visu s metus suteikiama 
nuolaida Apsimokėti galima 
kiekvieną penktadienį Sąjun- > 
gos būstinėje Rua Lituania, 67 
Mokoje, nuo 20 vai. iki 22 
vai. vakaro.

SĄJUNGOS VALDYBA.

— L. Sąjunga Br. praneša 
visuomenės žiniai, kad yra 
galima išsinuomoti bet kurios 
mokyklos salė, kaip tai: ves
tuvėms, krikštynoms, vardadi 
eniams arba kitokiems pobu- 
viams Užinteresuoti asmenys 
prašomi kreiptis į mokyklų 
prižiūrėtojas arba tiesioginiai 
į Sąjungos Valdybą kiekvie
na penktadienį. Mokos moky 
klos patalpose, Rua Lituania, 
67, nuo 20 iki 22 valandos.

mnsB
MIELI LIETUVIAI!

Artinantis maudymosi sezo 
nui ir esant laisvų kambarių 
kviečiame visus atvykstan
čius i Santos poilsiui apsisto 
ti pas Steponaičius. Galima 
gauti kambarį su maistu ir be 
maisto. Privažiavimas autom© 
biliu labai patogus, gatvė 
naujai išgrįsta.
Adresas: Rua Godofredo Fra
ga, 173 — Jose Menino
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1955 m. birž i o 18 d. MŪSŲ LIETUVA

Jprindys & Čia Industria e Comercio de Calçados
PARDUODA

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS.
fbalso grynumas, skambumas

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

Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui

JIKIELEIMAJ
Jeigu nori gyventi, daugiau kaip tūkstanti metų, ir 

vėl būti kaip devyniolikos metų, tai gali per vienus-il- 
giausiai penkių metų laikotarpį - tuo Jaunuoliu - Jaunu 
ole, tapti. Tai yru tikra tiesa ir įvykęs faktas. Tai nė 
ra apgaulė, bet ateities 'dienų tikrovė.

Virš aprašytas atsijauninimo ir labai ilgo gyvenimo. 
Receptas: kainuoja, šiais metais - šimtas-tūkstančių kru 
zeiru, 1956. Kainuos dvigubai. 1957 trigubai, ir etc.

Suinteresuoti Jaunystės sugražinimu-labaL ilgu beri
biu gyvenimu - skubiai, rašykit sekančių adresu:

São Paulo. Capital
Caixa Postai, 1025
R. Levickas. Brasil

Pastaba: Asmeniškas apsilankymas nebūtinas.

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

Raa Javaės, 719 São Paulo

Nori, kad «Mūsų Lietu 
va» būtų lietuviškojo gyveni
mo veidrodis?

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

SKAITYK IR PLATINK
«MŪSŲ LIETUVA»

■ ■■■■ •■■■ j==. ~ onna ■ ■Bta x==. ■»» —— «nno sk. nncia .==. — — H«»r
£!■■■■—— ■■■■'==* ■WMM — — ■ *>«■ ~=r ■■■■ •«««« ■■■■ “=T MUHM ■==• ■ M U B — K tS 31 r.l mSZs

MEKANIKOS DIRBTUVE

LEONAS VARNAUSOS
Telefonas (recados) 3-0707

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

Pardavimas grynais ir 
išsimokėtinai.

Gaminami žibintuvai įvai
riausių tipų. Daromi įvairių 
dydžių grąžtai žemei gręž
ti.

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

JARDIM RIVIÉRA
Santo Amaro apylinkėje - nncsta- \x-X

baus grožio gamta sveikas klimatas, tik už XX / k
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. \\

Reikalingų informacijų gauti tik pas vienintelį įgalio- 
tini šias žemes pardavinėti mūsų tautietį Kazį KmiliauslĄ, rua X 
Benjamin Constante 23, 1-o andar sala 6. Fone: 34-5914. Šiokiadie
niais iki 17 vai. Sekamdieniais ir šventėmis 8-9 vai. ryto.

Suinteresuotus nuveža ir parveža. Iš Santo Amaro eina autobu 
sai Jardim Riviera. Iš Socorro galima nuplaukti laiveliais.
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| RUA BARÃO DE ITAPETINiNGA, 2773 — 4 AND. — SALA 2 j 
TEL. 34-7482 — SÀO PAULO

Í Į
. ................................ . VIENINTELIAI ATSTOVAI

GARSIOJO VANDENS
L I N D O Y A

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINI OJAI■■■■■■■■*»=>■■ ■■■■■■■■■■■■■■■•■ n■■■■■■•■ «aa» a*mu VMNBaamb an■>.&■■■
>■■■ ««■■■■■■■■■■■■■■■■■■■aaaoanaaaMaauaacaaBnaat*»- v anne nv « »n iitnMiia ■ m

ĮKURTA 1890 METAIS

Išpildo meniškai įvairius foto darbus. Specialybė padidini
mams tamsiuose tonuose ir sepia, spalvinimai aliejiniais 

dažais ir pastele.

ARTHUR SCHMIDT

Priimami oakvietimai į namus — Senų portretu reprodukcijos
KUA SÀO CAETANO, 447 —TEL. 4-5576 - SÃO PAUIO

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

dos naudokite 1

IEMÀCÍ CARMEKli

DlTfi DINO RTTT?Wn( 7QR Q ^35 O4’" Posto’ 5?Q«7

T.LEFOMPSj 51-4019 e 51=2223 S Ã OPA U L O
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LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

i

AV. ZELINA, 706 — CÀIXA POSTAL, 371 — SÃO PAULO

GEDULO DIENOS MINĖJIMAS

São Paulyje bus šį sekma
dienį su šia programa:

11 vai. Vila Zelinoj pamal
dos už pavergtą Lietuvą.

.17 vai. (penktą vai. po piet) 
gimnazijos salėje bus įdomi 
momentui pritaikinta paskai- 
ta-kalba, kurią pasakys Jonas 
Valavičius. L. K. Bendruome 
nes choras, vadovaujamas 
kompozitoriaus J. Strolios iš
pildys meninę programą. Vi 
suomenė kviečiama dalyvauti 
tiek bažnyčioje, tiek salėje.

LIET. K AT. MOTERŲ 
DRAUGIJOS

Susirinkimas šaukiamas šį 
sekmadienį trečią vai. po piet. 
Narės prašomos dalyvauti, 
nes bus svarstomi svarbūs rei 
kai ai.

RIO DE JANEIRE

Lietuvos Ig. Ministeris Dr. 
Fr. Meieris, Latvijos Ig., Mi
nisteris P Olins, Estijos kon
sulas K. Ast maloniai kviečia 
visus Lietuvius ir Lietuvos 
draugus atvykti 1955 m. birže 
Jio mėn. 19 d. 7 vai. vak. į 
ABI salę, 9 aukštą (netoli Te 
atro Municipal) kur įvyks iš
kilmingas

PABALTIJO TAUTŲ GEDU
LO DIENOS MINĖJIMAS.

Kalbės buvęs senatorius 
Dr. Hamilton Nogueira ir Bal 
tijos valstybių atstovai.

Solistas Al. Glinskis padai
nuos lietuviškai latviškai ir 
estiškai bei portugališkai.

Tą pat dieną 10 vai. ryto

Sta. Genoveva bažnyčioj (S. 
Cristovão), Rio de Janeiro 
kardinolas arkivyskupas Dom 
Jaime Camara atlaikys lietu
viams iškilmingas šv. mišias. 
Dalyvaus Teatro Municipal 
choras.

SENŲ KNYGŲ IŠPARDAVI
MAS

Sekmadienį prie Bažnyčios 
moksleiviai ateitininkai pla
tins senas knygas, žurnalus 
brošiūras. Sųrinktiejj pinigai 
bus naudojami lietuviško jau 
nimo reikalams. Tikimasi, 
kad visuomenė bus duosni.

— Motinos Dienos minėji
mo nuotraukas galima užsisa 
kyti prie M. At-kų Spaudos 
stalo.

PIRMOJI KOMUNIJA LIETU
VIŲ VAIKAMS

Atostogų metų, tai yra liepos 
mėn. bus rengiami vaikai 
prie Pirmos Komunijos lietu
viškai- Registruotis prašoma 
pas seselę Kristiną šv. Juo
zapo Mokykloje priešpietinė
mis valandomis iki birželio 
mėn 30.

LIETUVIŠKA MOKYKLA.

Atostogų metų veiks lietu
vių kalbos kursai jaunimui, 
kurs neturėjo progos mokytis 
lietuviškai mokslo metu Už
siregistruoti pas seselę Kris
tiną arba kun. J. Šeškevičių.

PAVYSD1NGI LIETUVIŠKOS 
MOKYKLOS LANKYTOJAI.

Tėvams išsiųsti pranešimai

Prieš Peroną sukilo juru laivynas ir aviacija.
Revoliucija nepavyko, nes buvo susitarta, kad pirmą bom

bą išmetus ant prezidento rūmų, jūrininkai privalėjo įžygiu
oti miestan. Bet pasivėlino ir Perono ištikimosios karinome 
nės dalys išgelbėjo Perono vyriausybę.

Buenos Aires mieste dega kardinolo rūmai ir trys baž
nyčios.

Urugvajun nuskrido 35 sukilėlių lėktuvai ir nuplaukė du 
karo laivai Jūrininkai internuoti, o lėktuvai ir laivai bus 
gražinti Argentinos vyriausybei.

Peronas ekskomunikuotas.
Iš Vatikano oficialai pranešama, kad Argentinos prezi

dentas Peron už katalikų persekiojimą yra ekskomunikuotas 
tai yra išskirtas iš Ka alikų Bažnyčios.

Taip pat ekskomunikuoti ir Perono bendradarbiai.

— Grįžusieji į Vakarus kai 
kurie iš buvusiųjų karo be
laisvių ir civilių internuotojų 
yra parnešę žinių taip pat 
apie daugelį Sibire ar kitose 
darbo vergų stovyklose suti 
ktųjų mūsų tautiečių. Nu paša 
kojama. už ką į Sibirą buvo 
ištremtas operos solistas Ku- 
<" gis, kaip ten atsidūrė bu v. 
Aušros gimnazijos mokiniai, 
bolševikų užtikti Vakario 19 
d. giedant Lietuvos himną, ir 
kt. Gautosiomis žiniomis, leis 
ta grįžti iš Vorkutos Į Lietu
vą jėzuitui tėvui A. Bieliū
nui, išbuvusiam joje apie 10 
metų. Galimas dalykas, kad 
būsiąs grąžintas ir tėvas J. 
Paukštys.
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IRMÃOS BÃUZTS
■= Registrado no C. R. C. sob o n.o 551 E-

j Praça São José, 8 Sal, 1 e 2 - V. Zelina - S. Paulo į
Aberturas de firmas 
Encerramentoš de firmas 
Transferencias de firmas 
Contrat. na Junta Comercial 
DisTat. na Junta Comercial

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

Escritas Fiscais
Escritas Comerciais

HORÁRIO das 8 às 19 horas.

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 
NAUJANYBIŲ

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų,
įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečiu- ®

fogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t. t.. ||
Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA

ISSIMOKEJIMUI. W

Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos. • 
M w

liudija, kad nemaža dalis lie
tuviškos moklyklos mokinių 
pamokas lankė pavyzdinga:,.

1 oliausi pasirodė: Aderna
ras Lapienis, Rikardas Petrai 
tis, Julija, Kraujalytė, Tania 
Masiulytė Karolis Leonavičius 
(nepraleidę nė vienos pamo
kos), Albertas Tijūnėlis, Rū
ta Karanauskaitė, Birutė'Če- 
marte, Antanas Petrovas, Pe. 
tras Makukška, Aloizas Faria 
Emilija Bartaš Kaitė, Nijolė 
Vinkšnaitytė, Antanas Bartš- 
ka
(praleidę tik po vieną pamo
ką.)

— Šią savaitę S. Pauly lan 
kėši Tarptautinio Eucharisti
nio Kongreso Lietuvių sekci
jos pirmininkas kun. J. Jani- 
lionis kongreso reikalais.

PAIEŠKOMAS

J. Tvardauskas (Tvardovs- 
ki) kilęs iš Zarasų.

Žinantieji prašomi pranešti 
kun. J. Šeškevičiui.

— «M. L.» išnešiotojas Vila 
Zelinoje Kremensas Musteikis 
susirgo ir paguldytas ligoni
nėn. Linkime greit susveikti 
Kl. Musteikis mokosi seselių 
pranciškiečių gimnazijoje.

DĖMESIO

Organizuojami juostų audi
mo ir kitų rankdarbių kursai 
lietuvaitėms. Kursai vyks 
Mokoje- Lietuvių Namuose. 
(Rua Lituania 67). Juos pra 
ves lietuvių liaudies meno ži 
nove, mokytoja Magdalena 
Vinkšnaitienė. Užkursus mok 
peti nereikės.
' Kursai prasidės liepos m. 1 

d. 5 vai. p. p. (Vėliau, pasita 
rus su kursaatėmis, laikas 
bus pakeistas).

Lietuvaitės, nepraleiskite 
retos progos pažinti gražųjį 
mena. Juo papuoškite savo 
namus, rūbus ir t. t. Ištoli ir 
artivisos į kursus.

Liet. S-gos Valdyba.

BAŽNYČIOMS DARBAMS 
AUKOJO:

Kazys Gataveckas 1000 cr. 
Antanas Maniušis « «
Anastazija Skiotienė 500 cr. 
Marcinkevičienė 380 cr.
Po 200 cr.: Aleks., Grigalių 

šeima, L. Šlapelienė, K. Kas 
čionis. B Kazlauskienė.

Po 100 cr.: Roza Bėglieri, 
K. Merkys, A. Popic, Otavio 
Ipolito.
Už aukas nuoširdžiai dėkoju 

kun. P. Ragažinskas 
klebonas .

PARDUODAMAS GAZOLINO 
/POSTAS

Geroje vietoje, ant kampo 
rua Ibitirama ir Av. Zelina. 
Kartu parduodami reikalingi 
įrankiai automobilių bei sunk 
vežimių pati.krinimui bei pa
taisymui. Teirautis, bei reika 
lingėms informacijoms gauti 
kreiptis adresu: rua Ibitirama 
905, V. Prudente.

P A J 1 E Š K O :

' Kastutė Didžiutė Jusiene iš 
Palsodės kaimo, Utenos Aps
kr. gyvenanti Urugvajuje, 
Montividėo, Molinos de Raffo 
109, pajieško:

1) Ėlzos Juytės ir jos gimi 
nių, kilusios iš Žemaitiškių 
kaimo, Utenos apskr, kuri 
laiką gyvenusios Brazilijoj, 
São Paulo, ma. Apiakas 77.

2) savo dėdės Begausko
Antano iš Ryliškių kaimo, 
Utenos apskr. a

— Liet. Kat. Bendruomenės 
choras, vadovaujant kompozi 
toriui J. Stroliai uoliai ruoši
asi koncertui Tarptautinio Eu 
charistinio Kongreso metu 
Rio de Janeire.

LAIŠKAI

Anelei Ambrazevičienei, 
VI Baziliauskui, Jurgiui Re' 
pečkai, Juozui Skorupskiui 
Elenai Vazgauskaitei.

- Dail. Ant. Navickas šio
mis dienomis pradeda piešti 
lietuvių bažnyčioje Aušros 
Vartų Dievo Motinos paveiks 
lą.

— Inž. P. Baltėna su žmo
na ištiko nelaimė. Prie neuž 
daryto gazo pečiuko uždegus 
degtuką smarkokai apdegė. 
Gidosi ligoninėje.

— Daug politinių pabėgėlių 
iš Argentinos atvyko Urugva 
jun.

KINAS VAIKAMS IR TĖ
VAMS

Vila Belos sekmadienio po 
piečių sąskaiton yra gauna
mos kultūrinės ir auklėjančio 
turinio filmus, kurios rodomos 
kiekvieną savaitę ketvirtadie 
niais nuo 18 vai. (t. y 6 vai. 
vakaro). Ir sekmadieniais po 
piečių metų kurie vyksta nuo 
15 vai. ligi 18 vai. Paaiškini
mai lietuvių kalboje. Groja 
liet, plokštelių muzika Įėji
mas laisvas visiems

Popiečių vedėjas

ALBERTAS PAVILAVIČIUS 
teisinis patarėjas prie advokato 

RUY DE MELO PEREIRA

atlieka, visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, dokumen 
tų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.
Raštinė: Rua Senador Feijo, 176 5-and. sala 520 
Rezidencija: Rua Itaqueri, 431 São Paulo

Z DIRETOR:

Z—------------------ -----—----- ---------------- —------- -------------------- ------------ \

©cntistas
Clínica Dentária Popular

“<São Juilas VCadcu”
Dr. Augusto Ribeiro Leite 

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

Dentaduras — Pontes — Extrações — Obturações
DIURNA E NOTURNA

NEPRALEISK PROGOS!

Vila Alpinoje geromis sąly
gomis parsiduoda namas su 
sklypu: del smulkesniu infor
macijų kreiptis į Pr. São Jo
se, 4 —T-'ila Zelinoje.

— Parduodamas geras skly 
pas žemės (330 kv. metrų) 
Vila Zelinoj, geroj vietoj, rua 
Monteiro Soares Filho (buvu 
šioj penktoj gatvė) greto nr. 
105. Kaina 500 kruzeirų vie 
enas metras. Teirautis šiuo 
adresu: Rua Venda Nova 157 
pas Balį Rimkų.

NEPRALEISK PUIKIOS PRO

GOS

Nupirkti skubiai parduoda
mos krautuvės, su gerais pir 
kėjais, geroj vietoj, rua Itaca 
rambi, 13 (buvusi travessa 
Rio do Peixe). Daugiau infor 
macijų vietoje.
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