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Dvejopa Lietuviu Emi 
gracija iš Argentinos

Argentinos lietuvių tarpe 
yra pasireiškusi didelė teuden 
ei ja emigruoti į Jungtines A- 
merikos Valstybes. Nežiūrint 

. didelių suvaržymų bei,reika
lavimų ir ilgo laukimo, vis tik 
didelis Argentinos lietuvių 
skaičius yra pasiruošęs apleis 
ti Argentiną ir vykti į šiaurės 
Ameriką nuolatiniam apsigy
venimui. Pradedant šiuos me
tus j šiaurės Ameriką išvyko 
šie lietuviai: Baroniúnas (trem 
tinys) ir jo žmona Gurskytė 
(Argentinoje gimusi), Juozas 
Miselevičius (sen. emigr.) ir 
jo žmona Simonaitytė (Arg. 
gim), Stasys ir Monika Iva
nauskai (abu sen emigr.), An 
tonina Noreikienė su dukra 
(tr), Zenonas Krasauskas ir 
jo žmona Stasė Lukauskaitė 
(abu tr.), Aarpioskas (sen. emi 
gr), Regina Kuchtaitė (Arg. 
gim), Uršulė Kazlauskienė 
tremtinė. Ji yra buvusi ištrem 
ta i Sibįrą. Nuo jos kūno dar 
neišnyko mušimo žymės, ka
dangi jos vyras yra vilnietis, 
jai pasisekė pasiekti vakarų 
pasaulis dėl to, kad jos vyras 
įstojo į lenkų generolo Ander 
so kariuomenę Teko nugirsti, 
kad šiomis dienomis atėjo iš 
Vašingtono Emigracijos Depar 
tamento dešimčiai Argentinos 
lietuviams leidimas vykti 
nuolatiniam apsigyvenimui į 
Šiaurės Amerikos Valstybes. 
Vokiečių kvota iš Argentinos 
išvyko lietuvis tremtinys Kęs 
tutis Kaminskas.

Praeitų metų pabaigoje iš
vyko šie lietuviai: Galinaitis. 
Aug. Iešmantą ir Mockus (vi
si sen. emigr.), dr. Jonas Nar 
butas su žmona (abu tr), Aga 
ta Kudaba (sen. emigr ).

Laikinai buvo nuvykę i Šiau 
rėš Jungtines Amerikos Vals
tybes kun. Pranas Garšva, 
kun. dr. Pranas Brazys, sese
rys Anelė ir Aleksa dra Ger- 
velytės. Šimutis ir V Sruoga.

Į Kanadą išvykusių yra ma 
žiau. Dabartiniu laiku ruošia 
si vykti į Kanadą inž. Bene
diktas Baranauskas su šeima 
ir Viktoras Lesniauskas taip 
pat su šeima. Abiejų minėtų 
šeimų nariai yra tremtiniai.

Argentinos lietuvių emigra
cija gali pakrypti ir į kitą 
i usę Eina gandai, kad Sovie 
tų Rusija pavelysianti grįžti Į 
savo gimimo vietas trims 
tūkstančiams asmeniu. Rau
donieji sujudo. Labiausiai re- 
gstruo asi ir, galima sakyii. 
n iriai parduoda savo nuosa
vybe s lietuviai, ukrainiečiai 
ir baita-usiai. Siems raudonie 
siems re ketų palinkėti lai
mingos kelionės į «rojų», bet 
privalėtų neužmiršti, kad ke
lio atgal grįžti į Argentiną 
jau nebebus.

V. V.

Karaliaučiui 700 metų. Prieš 
700 m. buvo įkurta Karaliau 
čiaus pilis ir pradėjo augti 
miestas. Tačiau Karaliaučius 
Sovietų pavadintas Kalinin
gradu nematys jokių 700 me 
tų sukakties iškilmių. Šian-

vyks į Rio L. K. Bendruomenės choras. Vidury muz. J. Strolia.Liepos mėu.

dien Karaliaučiuje tebestųko 
buvusiojo karo griuvėsiai. So 
vietai mieste ir jo srityje lai 
ko stiprias karines įgulas. 
Kai Sovietų kariuomenė dau 
giau kaip prieš 10 metų ūžė 
mė Karaliaučių, jame dar 
buvo palikę apie 100.000 gy
ventojų. Žymi jų dalis vėli
au žuvo iš bado. Daug Kara 
liaučiaus ir jo srities gyven
tojų. bado verčiami, vyko į 
Lietuvą, kur juos pagalgydi- 
no dosnūs mūsų tautiečiai, 
Sovietų apiplėšiami" ir alina 
mi. Pastaraisiaiai metais vi 
sa eilė vokiečių, Lietuvoje 
radusių prieglobstį, pasiekė 
Vakarų Vokietiją ir papasa
kojo apie gyvenimo sąlygas 
Sovietų pavergtojo Lietuvoje.

— Lietuvių kultūriniai sai
tai su Karaliaučium nuo se
no buvo gana žymūs. Eilė 
Lietuvos mokslininkų iš Vil
niaus un to buvo kviečiami 
profesoriauti į Karaliaučiaus 
un tą. Nemaža lietuvių stu 
dentų yra lankę Karaliaučiaus 
universitetą, kurio žymusis 
profesorius, Emanuelis Kan
tas, taip pat kilęs iš Prūsų 
Lietuvos. Karaliaučiuje gy
veno nemaža lietuvių. Dar 
palyginti neseniai, maždaug 
prieš 50 metų, Karaliaučiuje 
vvkdavo pamaldos ir iietuviš 
kai.

— Žiniomis iš Karaliaučiaus 
(rusų vadinamo Kaliningradu) 
ten rinkoje nuolat lietuviškų 
maisto produktų: duonos, svies 
to, kiaušinių, sūrių ir kita. 
Atgabena juos Lietuvos kol- 
chozinfnkai iš Prūsu Lietu
vos. Suvalkų krašto. Tauragės 
ir kitų rajonų ir tarpininkai, 
kurie, produktus pardavę, per 
kasi Karaliaučiuje tokių pra
moninių gaminių, kurių savo 
gyvenamųjų vietų kooperaty 
vuose negauna.

— Lietuviškų produktų tie
kimas į Karaliaučių yra įdo
mus reiškinys keliais atžvil
giais. Pirmiausia tai rodo, 
kokia nenormali yra prekių 
apyvarta pačioje okup. Lie 
tuvoje, jei kolchozininkai ir 
jų tarpininkai nevengia toli
mo kelio į Karaliaučių, kad 
galėtų ten šį tą pirkti ir par 
duoti. Jei būtu kaip reikiant 
sutvarkytas prekybinis tin
klas Lietuvoje, nereikėtų 
žmonėms leistis į varginan
čia kelionę ligi Karaliaučius 
dėl vinių kilogramo ar ko pa 
šaus. Neprikl. Lietuvos lai
kai Lietūkis ir kiti koopera 
tyvai ir privatinės prekybos 

tinklas aprūpindavo gyvento
jus net tolimiauose Lietuvos 
užkampiuose. Sovietai valdo 
užgrobę kraštą jau tiek lai 
ko, o Lietuvos žmonės pro 
Kybartus ir Tauragę važiuo 
ja neti iki Karaliaučiau, kad 
galėtų savo produktą pakeis
ti į reikalingą pramoninį dai 
ktą a? uždirbti kokį rublį sa 
ve sunkiai kolchozinei padė
čiai palengvinti.

— Gautosiomis iš JAV ži 
i iomis, Amerikos Lietuvių 
T rybos vykdomasis komite- 
t; su LAI C direktore lanky
sis Vašingtone, kur tikisi Lie 
tavos laisvinimo reikalų pasi 
matyti su aukštaisiais adroi- 
nistracijo pareigūnais, o gal- 
net pačiu prezidentu arba mi 
nisteriu Dulles.

kručev pripažįsta Že
mės ŪKIO KRIZI RUSIJOJ

Maskvos spauda ir radio 
aštriai kritikuoja atsakomin- 
gtiosius už žemės ūkio politi 
ką. Birželio m. 17 d. «Prav
da» ir radio pranešė, kad ge 
neralinis komunistų partijos 
sekretorius Nikita Kručev įsa 
kė Pabaltijo žemdirbiams, kad 
taptų aktyviais kukurūzų ga 
mybos agentais.

Kručev kalbėdamas Rygo
je Pabaltijo žemdirbiams pa
reiškė, kad Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos kaimiečiai daug 
kalba apie komunistų partijos 
dekretą liečianti kukurūzų 
produkcijos reikalingumą, bet 
gi jų. I ukurūzų, nesėja.

Kukurūzų kriz's reiškia, a- 
not Kručev, kad Pabaltijo a- 
grikultūros vairuotojai netiki 
į kukurūzus ir kad kaimieči
ai nepasitiki akademiko Ly
senko auginimo metodais. Ti 
kiu — toliau sako Kručev — 
kad atėjo valanda eiti nuo 
žodžių prie darbų.

Kada pabaltiečiai nepasiti
ki kukurūzais, Kručev pasa
kė, kad juos j e nesistengia 
auginti kolchozuose...

«Pravda» 17 d. birželio aš
triai kritikuoja valdininkų bi 
urokratizmą ir nekompetingu 
mą žemės ūkio skritije.

Žodžiu žemės ūkis sovietų 
Rusijoj išgyvena didelį krizį.

ARGENTINOJE

Padėtis dar nėra aiški, nors 
ir Perono šalininkams pasise 
kė atsilaikyti prieš sukilėlius. 
Nors ir revoliucija nepavyko 
Peronas dar tebestovi vyriau 
bės pyšakyje, tačiau nebe 

tas pats Peronas, koks buvo 
orieš 16 birželio - sukilimą. 
Dabar Argentinos vyriausy
bės, likimas yra kariuomenės 
rankose. Ar Peronas bus pa 
liktas, priklauso nuo gene 
lų. Kaip politiniai stebėtojai 
mano, kad Peronas ir toliau 
pasiliks vyriausybės priekyje 
tačiau jau be diktatoriškų 
teisių. Ir progai pasitaikius 
pasitrauks iš vyriausybės. Pe 
rono politinė karjera jau bai 
gta. Katalikų persekiojimu 
jis pats sau sudavė lemiamą 
smūgį.

Nors Perono šailininkai kon 
troliuoja kraštą, tačiau júrU 
laivynas, nuo kadeto ligi ge
nerolų, dar nepasidavė ir 
laukia, kaip bus išnarpliota 
susipainiojusi Argentinos vi
daus politinė padėtis. Su su 
kiteliais skaitomasi. Dar pra 
eis keletą dienų ligi galutinai 
bus susi tarta, del vyriausybės. 
Kokia bebus vyriausybė, bet 
viena jau tikra, kad Argenti
nos diktatūro dingsta kartu 
su diktatoriumi.

JUNGTINIU TAUTU 
ORGANIZACIJA

Šią savaitę S. Francisco 
mieste. Amerikoje, kur ji ir 
gimė, švenčia savo gyvenimo 
dešimtmetį. Sukaktuvės atžy 
mimos d'džiųjų jos pravady- 
rių kalbomis. Kalbėjo Tru- 
manas, Molotivas ir kiti. Jun 
gtinių Tautų Organizacija ^e 
pateisino į ją sudėtų vilčių, 
kaip kad kadaise ir buvusi 
Tautu Sąjunga. «Veto» teisė 
paralizuoja visus jos darbus.

KODĖL NEPAVYKO SUKI 
LIMAS ARGENTINOJ.

Dabar jau yra žinoma daug 
smulkemenų apie ruoštą Ar 
gentinoj sukilimą prieš Pero
ną.

Pats sukilimas jau buvo or 
ganizuojaraas bent trejetą me 
tų. Sukilti ir nuversti dikta-

LIEPOS 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.

tūrą buvo numatyta šių metų 
kovo men. Bet del įvairių a 
p’inkybių buvo atidėliojamas. 
Pagaliau buvo nustatyta 22 d. 
birželio. Bet nežinia kaip Pe 
ronas pajuto, kad kas nors 
prieš ji daroma. Slaptoji po
licija pastebėjo kariuomenės 
vadų susitikimus tai vienur, 
tai kitur ir pradėjo įtarinėti, 
kad čia kas nors yra ruošia
ma. Peronas norėdamas įvy 
kiams užbėgti už akių, per 
spaudą ir radio pradėjo skelbt
kad katalikai ir radikalai ruo 
šia. perversmą, nors ta propa 
ganda niekas netikėjo. Pro
vokacijai Peronas įsakė para 
ošti laikrodinę bombą ir ją 
padėti peronistų sindikato bus 
tinėje, kur ji turėjo sprogti. 
Žinoma, bombai sprogus visą 
atsakomybė būt suversta ant 
katalikų ir liberalų pečių. Bet 
bombą policijoj be'gaminant. 
ji sprogo.

Panaši istorija su vėliavos 
sudeginimu. Vėliavos sudegi 
nimu kaltino katalikus. Bet 
šio įvykio istorija visai kita.

Sudeginti vėliavą įsakymas 
buvo duotas vidaus reikalų 
ministerijos aukštų valdinin
kų. Buvo pranešta policijai, 
kad žinotų kame reikalas su 
vėliavos deginimu Ir po De 
vintinių procesijos tikintiesi
ems išsiskirsčius, peronistai 
vėliavą sudegino ir pradėjo 
šaukti, kad tai katalikų dar
bas.

Sukilimo organizatoriai nu
matė, kad laukti 22 birželio 
nereikia, nes momentas esąs 
patogus sukilti.

Ir sukilo. Aviacija bombar 
davo prezidento ir kitus val
dinius pastatus. Jūrininkai 
(žygiavo j miestą. Prie suki 
limo, kaip buvo sutarta, ture 
jo prisidėti 17 dalinių pėsti
ninkų esančių Buenos Aires 
mieste. Bet šie paskutiniu 
momentu susvyravo ir palin
ko į Perono pusę. Taigi su
kilimo nepasisekimas įvyko 
del sausumos kariuomenės 
vadų neišpildžiusių savo žod 
žio.

Peronistų partija sindikatus 
norėjo paversti, kaip kad bu 
v® pas Hitlerį, smogikų būrį 
ais. kurie revoliucijos metu 
kovotų už savo vadą, prieš 
katapitalistus, karins, kaip y- 
ra išsireiškęs Peronas.

Kiekvieno diktatoriaus tie 
patys rūpesčiai ir tokia pat 
pabaiga.

— Buvęs Pernambuco gu
bernatorius Etelvino Lins, u 
denistų kandidatas į preziden 
tus, atsiėmė savo kandidatūrą. 
Dabar U D.N. rems J. Tavora.

Lietuvos nac1- falinė 
M.Mažvydo L Aioteka
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VLIKas Persitvarko.
«1955 m. birželio 6-7 d. d. 

Vlikas, išklausęs Vliko pirmi 
ninko pranešimo, aštuoniafs 
balsais nutarė:

1) Vliko pirmininkas ir Vy 
kdomoji Taryba atsistatydina.

2) Atsistatydinimas įteikia
mas, kai bus sudaryti toliau 
'minimi naujieji organai.

3) Vykdomoji Taryba su 
daroma iš 5 (penkių) asmenų 
pageidaujant įtraukti naujų 
žmonių kiek galint platesne 
bendradarbiavimo baze.

4) Naujieji organai sutaria
mi iki 1955 m. liepos mėn. 
galo.

Tolismenėje posėdžio eigo
je buvo nagrinėjami aktualus 
užsienio politikos klausimai 
svarstyti Lietuvos Rytų Sie
nų Studijų Komicijos reikalai 
Raudonojo Kryžiaus sudėtis 
ir Įvairus kiti akutalieji klau 
sirnai».

Toks yra viešai paskelbtas 
apie 1955 m. birželio 6 7 d d. 
įvykusį VLIKo posėdį komu
nikatas.

Š/m. birželio 6 d. įvykusia
me grupių pasitarime, daly
vaujant aštuonioms VLIKą 
sudarančioms grupėms buvo 
prieita prie vieningo nusista 
tymo, jog atsižvelgiant į šių 
dienų padėtį, būtina sudaryti 
kiek galint platesnį VLIKo 
bendradarbiavimo pagrindą, 
šiame pasitarime sutarta, 
kad principinės reikšmės rei 
kalai butų sprendžiami, kiek 
tat yra įmanoma, sutartinai.

VLIKo dauguma pareiškė 
savo norą, kad ji yra nusista 
čiusi dabartinę daugumą dar 
daugiau praplėsti. Turint gal 
voje Ūkininkų Partijos ir So 
cialdemokratų atstovų parei 
kštą pageidavimą, kad ir so 
cialdemokratai butų Įjungti į 
VLIKo vadovaujamąjį darbą, 
draugiškumo ir solidarumo 
principais prieita prie vieniu 
go nusistatymo - ieškoti ir 
svarstyti visus būdus, kurie 
prie to vestų. Yra sutarta, 
kad iki š/m. liepos mėn galo 
susisiekus su VLIKą sudarau 
čių grupių centrais. VLIKas 
susirinks primti natarimų. ku 
rie vestu prie šio bendradar 
biavimo įgyvendimo, pagrįsto 
kiek galint platesne baze.

VLIKO PIRMININKAS
APIE VLIKO GRUPIU 

PASITARIMA.

— Kaip Tamsta vertini 
skelbiamą komunikate susita 
rimą?

— Taigiamai. Juo nuošir 
džiai patenkintas. Visą laiką 
atsidėjęs to siekiau. Įsibro 
vusios į VLIKo narių tarpą 
negeroves negalėjo teigiamai 
veikti ir į jo darbus. O jo 
darbai ir siekiamieji tikslai 
yra svarbiausi mums šiais 
laikais ir sąlygomis. Tos ne 
gerovės, suinteresuotos spau 
dos dar sutirštintos ir išmar 
gintos, buvo permestos į vi
suomenę ir ją tarpais per 
daug dilgino Tai skaičiau 
žalingu reiškiniu. Spėju, 
kad, šį sutarimą įvykdžius, 
visa tai atkris. Jo įvykdymu 
tikiu, nes neturiu pagrindo j- 
tarti. kad antroji susitarian
čiųjų pusė būtų turėjusi už
pakalinių minčių. Tikiu, kad 
jie nuoširdžiai'susitarė ir lo 
jaliai tą susitarimą vykdys. 
Jei jis įvyks, pasiliks dar 
vienas opus klausimas-santy 
kiai su St Lozoraičiu. Labai 
trokštu artimiausiu laiku to 
susitarimo ir su juo pasiekti.

— Ar šis susitarimas jau 
galutinai bagtas?

— Tai yra tik susitarimo 
dalis. Ją pavadinčiau tech
niškai organizacine dalimi. 
Aš, kaip VLIKo pirmininkas, 
nieko nelaukdams, tuoj po 
VLIKo posėdžio pradėjau su 
grupių atstovais pasitarimą 
sutarties klausimais. Antras 
jos etapas-grupių centrų pri
tarimas ir tais klausimais. Ir 
paskutinysis ■ bendradarbiavi
mo platforma. Ji, mano išira 
nymu, turėtų liesti tik prakti 
škuosius klausimus su kuriais 
naujiems laisvinimo organams 
teks darbe praktiškai susidur 
ti Principų grynai teorinio 
oobūdžio-bent šiuo tarpe-ne
reikėtų liesti, nes jais bus 
sunkiau susitarti ar bent tai 
reikalautų daugiau laiko O 
to laiko gaišti negalima. 
B e n d r a d a r b i a v i m o p ratio r m a 
yra. svarbus klausimas. Tik 
clara pacta amicos faciunt - 
tik aiški sutartis daro priete 
liūs, ir tik ji lengvina ir da
ro galimą bendradarbiavimą.

Tai Tamsta esi optimis
tas?

— Jei optimizmu Tams t

Tėviškės Dūmai
Tavo dūmai, tėviške, nekartus,
Ir nedegūs einančiam takai,
Ir ne vargas žydi tavo vartuos, 
Ir visi tau brangūs mes vaikai.

Gintarine saulė auksu šviečia,
Ir po debesėliais bus šviesu, 
Kai vėl grįšim iš visų pasviečių, 
Iš šios žemės kryžkelių visų.

Vėl tave mes ašarom nuplausim,
Vėl žydės prie kelio aviža,
Vėl tu būsi mums didžių didžiausia, 
Lino žiedo tėviškė maža.

Tavo dūmai, tėviške, mūs širdis, 
Tartum šiltos rankos - mus apsiaus, 
Tavo šulinys džiaugsmu pagirdys 
Po vargų vidurnakčio tamsaus.

27. 10. 44. Salzburg.

skaitai nenuleidimą rankų ir 
sunkiausiose aplinkybėse, tai 
ta prasme aš esu optimistas. 
Rankų niekad nenuleidžiu ir 
visada tikiu žmonių gerais 
norais. «Tačiau turiu pažymė 
ti, kaęl sunkumų prieš akis 
dar turim nemaža nugalėti. 
Jei nepavyks, kuo aš nenoriu 
tikėli, teks ieškoti kitos išei
ties. iširti VLIKui jokio pa
grindo nėra. Tačiau jei jo 
priešams tai pavyktu padary 
ti, tai būtų lietuviškajai bylai 
sunkiai atitaisomas smūgis. 
Tik visu vieningas ir sutarti
nas darbas tą darbą gali pa 
lengvinti ir greičiau privesti 
prie laimėjimo. (E.)

— Prieš dešimtį metų, bū
tent - 1945 m , amerikiečių 
trečiosios armijos daliniai u- 
žemė Dachau koncentracijos 
stovyklą Vokietijoje ir Išlais
vino joje laikytus politinius 
kalinius. Stovykloje buvo ras 
tos tiesiog krūvos žmonių la
vonu. Šiemet balandžio 24 d. 
buvo iškilmingai paminėtas

B. Brazdžionis

tas politinių kalinių išlaisvini 
mas. Per iškilmingas katali
kų, evangelikų .ir žydų pamąl 
das už 6 mil. asmenų, žuvusių 
nacių stovyklose, buvo pa
gerbti ne tik žuvusieji nuo 
nacių režimo, bet ir tie, kurie 
šiandien tebelaikomi bolševi
kinėse koncentracijos stovyk 
lose. Ta proga kalbas pasa
kė Bavarų minist. pirm, žy
mus socialdemokratų veikėjas 
Dr. Hoegneris, prikišdamas 
vokiečiams, ka i per greit už 
miršta nacių žiaurumus. Voki 
etijos nacionalsocialisti| kali
nių sąjungos pirmininkas H. J. 
Unger, kalbėjęs olandų var
du Baber ir visa eilė kitų. 
Kalbėtojų ne vienas reikala
vo neužmiršti dar didesnės ti 
ronijos aukų, laikomų sovieti 
nėse koncentracijos ir darbo 
vergų stovyklose politinių ka 
linių. Dachau koncentracijos 
stovykloje kalėjo ir paskiau 
buvo amerikiečių išlaisvinti 
visa eilė lietuvių: MLT prezi 
diumo pirmininkas E. Simona 

itis, kun. V. Pikturna, kum 
J. Paransevičius.

— Vokietijai atgavus suve
renumą, Vliko pirmininkas M. 
Krupavičius Vliko vardu pasi 
untė Vokietijos prezidentui 
Heussui sveikinimą, palinkė
damas, kad toks pat sėkmin
gumas ir toliau lydėtų Vokie 
tijos žygius ir prisidėtų prie 
visos Europos išlaisvinimo. 
Dabar į šį sveikinimą gautas 
atsakymas, kuriuo už linkėji 
mus pareikšta nuoširdi padė
ka.

— Vliko pirmininkas yra ê 
męsis žygių, kad prieš Ketu
rių Didžiųjų konferenciją Pa
ryžiuje įvyktų politinis pasita 
rimas, kuriame dalyvautų 
Vliko, diplomatų, Alto ir LLK 
atstovai Toks pasitarimas 
pasiūlytas Paryžiuje š/m. bir 
želio 25-26 d.

Pavergtųjų Tautų Seimo e- 
uropinės sesijos delegacijų 
nasitarimai numatomi š/m. 
birželio 28-29 d. d. Strasbur
ge.

—- Paskutinis Estijos minis 
teris Lietuvai Jaan Lattik pa 
darė vizitą Vliko ir VT pir
mininkams, taip pat Vykdomo 
sios Tarybos nariams. Drau
ge su juo Vliko būstinėje 
lankėsi Baltų Tarybos nariai 
min. K. Selters ir pulk. Jacob 
senas. Pasidalyta nuomonė
mis apie dabartinę Pabaltijo 
valstybių padėtį ir bendrą la 
isvinimo veiksnių darbą

— Estijos pasiuntinio Lietu 
vai J. Lattiko atsilankymo 
proga įvyko Baltų Tarybos 
posėdis, kuriame iš estų daly 
vavo min. K. Selteris, min., J. 
Lattikas ir pulk. Jacobsenas, 
iš latvių - min. R. Liepinš, 
o iš lietuvių — VT pirminin
kas K. Žalkauskas ir URT 
valdytojas Dr. P. Karvelis. 
Posėdis buvo skirtas įvertinti 
tarpti politinei padėčiai ir Pa 
vergtųjų Jungtinių Tautų sesi 
jai Strasburge. Nutarta, susi 
tarus su kitomis pavergtosio
mis tautomis, imtis iniciaty
vos, kad prie Europos Tary
bos Strasburge būtų sudary 
tas pastovus biuras pavergtų 
jų tautų interesams atstovauti.

14-tasis birželio trėmimu paminėjimas
Šiandien mes minime didži 

ausią mūsų tautos nelaimę. 
Sueina 14 metų nuo pirmo 
masinio lietuvių trėmimo iš 
savo gimtos žemės. Birželio 
mėnuo visados bus minimas 
kaip liūdniausias mėnuo lietu 
vių tauta’’. Tai Lietuvos geno
cido diena.

Genocidas yra gerai apgal 
votas moralinis ir fizinis tau
tų sunaikinimas bei žudimas. 
Genocidas — tai naujas žodis 
pradėtas vartoti visai nesenai 
nes šis nusikalei mas tai pat 
yra naujas ir praėjusių šimt
mečių istorijoje negirdėtas

Didžiausi genocido nusikal 
tėliai yra rusų komunizmo 
vadai Komunistinė sistema 
yra pagrįsta genocido varto
jimu ir tik jo pagalba Krem
liaus valdovai įstengia išlaiky
ti savo diktatūrinę valdžią. 
Pirmasis sovietų diktatorius 
Leninas savo knygos «Sočiui 
enie» 143 pusi rašo: «Jeigu 
ketvirtoji pasaulio dalis pa
taps komunistais, kitos trys 
dalys gali mirti, Ir, toliau . .» 
mes vartojame terorą, trigu
bą terorą, ir je:gu bus reika

Jonas Valavičius

Jonas Valavičius
19 birželio Gedulo Dienos mi 
nėjime V. Zelinoje skaitė čia 

spausdinama paskaitą.

linga, pridėsime dar daugiau 
teroro. Šituo tai principu 
yra pagrįsta visa sovietų sis- 
tema. Ir tiktai teroro, trigu
bo teroro pagalba visas sovi 

etinis aparatas išsilaikė iki 
šų dienų.

Mūsų tauta per amžius yra 
patyrusi daug didelių vargų, 
išgyvenusi daug skaudžių ne 
laimių, tačiau pačią skaudži
ausią nelaimę išgvveno 1941 
merų birželio mėnesio dieno
mis. Ką lietuvių tauta išken 
tėjo per tas dienas ir per to
limesnius rusų okupacijos me 
tus, palyginimui neįmanoma 
jos praeityje rasti pavyzdžio.

Kiekvienam lietuviui jau 
turi būti pakankamai aišku, 
kad bolševikai siekia mūsų 
tautos sunaikinimo Tam tiks 
lui jie naudoja daug priemo
nių, iš kurių, pati ra 
dikaliausia ir greičiausia, yra 
lietuvių tautos išblaškymas 
po mažai gyvenamus Rusijos 
plotus.

Gilinantis į šią žiaurią lietu 
vių tautos sunaikinimo prie
monę. kyla klausimas: kurie 
motyvai bolševikams ją padik 
tavo? Užtenka pasiskaityti 
Lenino ir Stalino veikalus, 
kurie aiškina tautinius klausi 
mus ir įsitikinsim, kad bolše
vizmo vadai, tautų, kaipo to
kių, nepripažįsta. Tauta jie 
pripažįsta vienintelį dalyką - 
jos gimtąją kalbą. Betgi pa
grindinį tautos bruožą - jos 

tautinę sąmonę, stengiasi vi
sais būdais sunaikinti. Tauta 
praradusi savo kalba dar ga
li išsilaikyti, bet netekusi sa
vo tautinės sąmonės, yra pas 
merkta neabejotinam žlugimui 
Visi mes labai gerai žinome 
airių tautą, kuri šimtmečių ko 
voje su anglais prarado savo 
gimtą kalbą, bet įstengusi 
išlaikyti tautinę sąmonę, išsi
kovojo visišką nepriklausomy 
bę.

Tat suprantama, kad bo’še- 
vikiniame režime labiausiai 
nukenčia tos tautos, kurios 
turi didesnę tautinę kultūrą 
ir stipresnę tautinę sąmonę. 
Bolševikai labai gerai supra
to smurtu užgrobė Lietuvą, 
kad didžiausia kliūtis Lietuvai 
sovietizuoti — tai stiprus lie
tuvių tautinis susipratimas 
ir per 20 su viršum metų pa 
siekti, palyginant gana dideli 
kultūriniai ir ekonominiai lai 
mėjimai Komunistų vadams 
buvo labai aišku, kad su sa
vo propagandą jie negalės 
išpildyti lietuvių tautinės są
monės ir laisvės troškimo, ir 
kad Į?iš lietuvių neįmanoma 
padaryti okupanto batus lai
žantį ir Kremliui dvasia ir 
kūnu atsidavusį sovietinį pili 
etį.

Kadangi tautos, nors ir ne
didelės, nei į kalėjimus sukiš 
ti, nei greitu laiku išžudyti, 
tai ir buvo griebtasi, jau ne- 
sykį praktikuotos priemonės, 
ją išblaškyti po Rusijos ma
žai gyvenamus plotus, ir blaš 
kyti taip, kad beblaškant kuo 
daugiausia žūtų. Tuo būdu 
mintis sunaikinti lietuvių tau 
tą, bolševikams buvo gyva 
nuo pat pirmųjų dienų, kai 
raudonoji armija okupavo Lt 
etuvą. O fąktas kad tautos 
naikinimas prasidėjo ne 1940 
metų vasarą, bet 1941 metų 
pavasarį, tai greičiausia tik 
todėl, kad rusai, norėdami ki 
ek palankiau nuteikti pasau
lio opiniją, pasiryžo suvaidin 
ti dvi komedijas: 1940 m. lie
pos 14-15 d. rinkimus i Lietu 
vos «liaudies seimą», ir 1941 
metų sausio 2 d. rinkimus į 
aukščiausiąją tarybą. Šitais 
sufalsifikuotais rinkimais bol
ševikai norėjo parodyti pasa
uliui, kad lietuvių liaudis pri 
tarianti budeliškienis bolševi 
kų darbams.

Dar 1940 m. liepos mėn. 
pradžioje, tuometinės vadina 
mosios liaudies vyriausybės 
galva, Justas Paleckis, vie
nam savo pažįstamam prasita 
ręs, kad ant plauko kabąs nu
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Gerb. p. Redaktoriau.

Jau ne vienas asmuo, šiek tiek pasipiktinęs, 
man pranešė, kad knyga «Aš Kaltinu...» yra propa
guojama ar peršama su pastaba, kad aš jos turi
niui pritariu. Deja, pats minėtos knygos autorius, 
nors asmeniškai palaiko su manim broliškus ryšius, 
gerai žino mano nuomonę apie «Aš Kaltinu. ..» 
I-jį tomą. Jis skaitė mano recenziją (kurios neke
tinau atiduoti spaudai — rašiau ją tik tam, kad jis 
pats žinotų kaip galvoju apie jo knygą). Todėl tie 
knygos pardavėjai, kurie minėtą knygą platina 
kaipo mano rekomenduotą, neteisingai pasielgė, 
greičiausia visai neatsiklausę knygos autoriaus. 
Na, kadangi šis faktas yra sukėlęs skandalą (papik 
tinimą) katalikų tarpe, esu dabar priverstas viešai 
paskelbti mano jau senai surašytą recenziją. Todėl 
gerb. p. Redaktoriau, jeigu yra galimybės, prašau 
ją įdėti į Tamstos redaguojamą laikraštį, karta su 
šiuo'trumpu įvadu.

v Reiškiu Tamstai pagarbą

Kun. Antanas Ausenka 
(Dom Estanislau, O. S B.).

Caixa postai 118. 
t São Paulo. Brasil.

«Aš Kaltinu...» — I tomas

Ona Sadauskaitė knygoje?

Autorius sakosi atliekąs sa 
vo pareigą tėvynei — kaip 
moka ir kaip sugeba. Neabe 
joju, Kad jo intencija tikrai 
tokia. Tačiau tuo dar nesa
kau, kad kiekvieno eilinio pi 
liečio pareiga būti savo tėvy 
nės valdovų, valstybės vyrų 

"ir ginkluotųjų 'pajėgų komen
dantų teisėju. Greičiausia vi 
si sutiksime, kad teisėjais ga 
Ii būti tik tam kvalifikuoti, ne 
mažai išsilavinę ir tinkamo a 
utoriteto įpareigoti žmonės. 
Bet kokie kiti teisėjai yra iš 
sišokėliai, svetimų sferų inva 
zoriai — todėl ir savo tiesio
ginių pareigų dezertyrai. O 
dezertyras neturi teisės kitą 
dezertyrą peikti. Taip nors 
atrodo.

Autorius reikalauja, kad Li 
etuva butų priešinusis tiek 
Vokietijai (Klaipėpos užėmi
mo metu), kiek ir Rusijai su 
ginklu rankoje — kad butų 
parodžiusi, sakysim, nors trum 
pa ir tik simbolinę ginkluotą 
rezistenciją. Taip kad niekas 
negalėtų sakyti, kad Lietuva 
laisva valia pasidavė rusams 
—- ir todėl visai nestebėtinas 

- dalykas, kad vėliau lietuviai 
savo šalį net prijungę esą 
prie Rusijos teritorijos.

Manau kad, jeigu Lietuva 
būtų pasipriešinusi Vokietijai 
dėl Klaipėdos, greičiausia na 
ciai butų pasilikę Lietuvą sau 
-- ir klausimas dėl ginkluotos 
rezistencijos Rusams butų vi 
sai beprasmiškas. Bet kadan 
gi Lietuvos valstybei pasiro
dė sveikiau prarasti vieną 
pirštą (ar ranką) negu pačią 
gyvybę — ginkluotas, nors 
tik simbolinis, pasipriešinimas 
rusams buvo galimas. Ir, ži
noma, dabar visai kitaip žiū
rėtų į I ietuvą ir lietuvius ti
ek komunistai, tiek antikomu 
nistai. Čia, stebint išoriniai, 
galime sutikti su autoriaus 
nuomone -Bet gi praktikoje 
toks pasielgimas gal butų at
nešęs dar skurdesnį likimą 
musų tautai. To negalima ga 
rantuoti — bet buvo galima 
laukti. Mat, nors būtumėm ir 

tarimas bent penkiasdešimt 
tūkstančių lietuvių inteligentų 
ištremti į Sovietų Sąjungą. 
Tačiau marionetinės vyriausy 
bės nariai tą gandą ūginčyjo 
kaip antisovietinj ir skleidžia 
mą liaudies priešų, Ir tik vė 
liau paaiškėjo, kad tas gandas 
buvo gryniausia tiesa, bet da 
ug kartų baisesnė ir žiaures
nė negu bet kas ją tuomet 
butų galėjęs įsivaizduoti.

(B. D.) 

didžiausi patrijotai, privalome 
sutikti, kad Lietuvos armija 
nebūtų galėjusi per ilgai išsi 
laikyti puolama iš trijų pusių 
milžiniškos ir žymiai geriau 
ginklais parengtos raudonos! 
os armijos. Miestai, o gal 
net ir miesteliai bei kaimai 
butų likę subombarduoti. Ta 
igi, galima spėti, kad per ke 
lėtą valandų šimtas ar šimtai 
tūkstančių civilių gyventojų 
būtų žuvę. Be to, armijos da 
liniai, po tokio «simbolinio» 
pasipriešinimo, būtų patekę į 
karo nelaisvę ir jie butų susi 
laukę to, kas atsitiko vokie
čių. italų ir lenkų armijų ka 
ro belaisviams patekusiems į 
rusų nagus. Kadangi autorius 
reikalauja net visuotinos mo 
bilizacijos šiai simbolinei re
zistencijai. tai apie 300 000 li 
etuvių vyrų būtų patekę į Si 
birą ar kur Kitur. Briskaitant 
dar per bombardavimus žuvu 
sius civilius ir suimtųjų gimi 
nes — nes jie, sulyg komunis 
tų logika, yra poteneiaiiniai 
rėžimo priešai — ir turint o- 
menyje, kad po visuotinos 
mobilizacijos didesnė- Lietu
vos šeimų dalis butų turėjusi 
nors po vieną narį karinome 
nėję (taigi: «nusikaltėlį», iš
tremtą į Sibirą ar pan.) -- pri 
eisime prie to, kad rusai bū 
tų įvykdę mūsų tautos geno
cidą daug greičiau ir su ra 
mesne sąžine, nes galėtų sa
kyti, kad tai «karo pasėkos».

Nežinau ar V.ip galvojo ir 
Lietuvos valstybės vyrai ir 
ginkluotų pajėgų vadai. Bet 
taip jie galėjo galvoti, ir tu 
omet butų galima sutikti su 
ji; elgesiu, būtent nusileisti 
rusams kiek galima, kolei dar 
yra nors truputis geresnės vii 
ties. Todėl bešališkai, objek 
tyviai galvojant rodosi, kad 
negalima būvusius Lietuvos 
vairuotojus vadinti išgamomis 
ir kitais giliai įžeidžiančiais 
žodžiais, kurie vien tik paro
do autoriaus nekultūringumą 
ir gal net dar ką piktesnio! 
Kiek blogos valios yra teigi
me, kad buvę Lietuvos vadai 
savo veiksmus ir sprendimus 
darė žiūrėdami ne i tėvynės 
gerovę, bet tik dėl «judos 
grašio»! Nejaugi autorius tu 
ri viršgamtinių jėgų kuriomis 
regi kas dedasi kitų sielose? 
Nà, to pasėkoje, autorius nu
žengia net iki paskutinio vai 
katos rungo su bjauriais keiks 
mais ir prakeikimais.

Tikiu, kad čia randasi pa
grindinė autoriaus klaida ir 
stambus dorovei nusižengi
mas.

Taigi, negalėdami žmonių 
sąžinės įžiūrėti — nežinome

Geri tu taure
Geri gyvenimo tu taurę, 
Geri tu ją senai, senai. ..
Ją tokią karčią, tokią biaurią, 
Ir pilką tartum pelenai.

Geri gyvenimo tu taurę 
Ne vyno, brangaus vyno, ne! 
Lemties tu iškankintą, žiaurią 
Matai save taurės dugne.

Gana, taurė, vistiek pilna!
Jau mano lupos jos neblies.
Jieškoti bėgsiu tekina
Kitos naujos karčios taurės. . .

kaip galvojo musų tėvynės 
tuometiniai vadovai. Bet ki 
daugi buvo galima žiūrėti i 
ateitį dvipusiskai — kaip jau 
minėjau -- pats neturiu tei
sės nė išteisinti ir nė apkai
tinti minėtų vadovų. Na, bur 
navoti ir keiktis, padoriam 
žmogui niekuomet neleistina.

Autorius, rods, perdaug ne 
apsigalvojo — arba nors ne
apgalvojo visų hipotezių. Ka 
daugi ginkluoto pasipriešini
mo prieš vokiečius ir prieš 
rusus (ypač prieš šiuos pasku 
tiniuosius) nebuvo — tai jau 
ir baigta. Kaip tik dėl to vi 
si buvę Lietuvos valstybės 
vyrai (gal šiek tiek pateisi
nant prezidentą A. Smetoną 
— pusi. 46, 61 ir kitur) yra. 
išgamos, šiaudadūsiai ir pan. 
Taip ogi autoriaus logika irgi 
keistoka. Daugelyje vietų sa
kosi labai mylįs tėvynę Lie
tuvą -- taigi, patrijotas Ki
tose vietose tvirtina, kad ki 
ekvieno tikro lietuvio pareiga 
buvo stoti į partizanų-eiles 
(pusi. 42). o ne bėgti į užsie
nius. Deja, pats autorius, iš

Karo Muziejaus sodnel s.

girdęs kad rusai vėl atsikra
ustė į Lietuvą išdūmė į Voki 
etiją. . (pusi. 228 229 rodosi, 
kad nori šį savo «dezertyra
vimą» pateisinti tuo, .kad ne
išbėgo. o buvo išvežtas. . .) 
Rašydamas apie išvežimus ar 
išvažiavimus (?) į Rusiją ir 
pabėgimus Į laisvę, taip išsi- 
reiškia: «Tauta vi,s daugiau 
valosi. Ir vis tyresnis lieka 
jos branduolys. Nors mažėja 
gretos, bet auga ryžtas Įsi
sukęs uraganas vienus išpus 
tė į Rytus, kitus — į Vaka
rus .» (pusi. 145). Deja, tas 
«uraganas» išpustė ir patį au 
torių nejaugi ir to reikalą 
vo tautos higiena?

Bet gal didžiausias autori
aus nelogiškumas tikras iš
koneveiktiems Lietuvos bude 
liarns patarnavimas, yra toks 
(pusi. 87): Komunistu «svarbi 
•dusias pirmutinis darbas su 
niekinti viską, ka^ Petin iš- 
kaL. . . iškelti viešumon buvu 
siu valstybės vyri; ydas, silp 
nybes ir klaidas». Na, o ką 
gi autorius daro šioje savo

Jeigu kritikuotume autorių 
taip «bešališkai», kaip jis kri 
tikuoja ir mėšlu apverčia bu 
vusius Lietuvos vairuotojus, 
tai reikėtų apie jį taip pasa
kyti: «Autorius yra gabus ko 
munistų agentas. Prisideng
damas antikomunistiniu sky
du • t. y. iškoneveikdamas 
komunizmą - varo pirmyn 
svarbiausiąjį pirmutinį komu
nistų uždavinį». Bet esu ti 
kras, kad jis nekomunistas.

Nors autorius sakosi «neša 
liškai įvykius vertinantis lietu 
vis» (pusi. 129), tą savo «ne
šališkumą»- objektyvumą - ge 
rai įrodo «suteikdamas» Lie
tuvos vyriausybei tokį spren
dimą: 

- «Už krašto laisvę tekovo 
ja kvailiai» (pusi. 25).

Žiūrint iš tikybos ir doro
vės (moralės) pusės - ši kny 
ga labai peiktina. Sakysiu 
net, kad save gerbiąs asmuo 
ioĮ;ios knygos skaityti negali. 
Jau pats stilius yra toks ci
niškas, kartais net deginau 
čiai ciniškai, kad žmogus
net susigėdini ją beskaityda
mas. Neteisingumas, dauge
lyje vietų, akiplėšiškas. Pa
vyzdžiui: Lietuvos vyriausy
bės svarbiausias rūpestis: 
Dzinguliukų kalimas «įžymių
jų» tautiečių krūtinėm» (pusi. 
26). valstybės vyrai: «bestu
buriai gyviai ir dekoruotos 
iškamšos» (pusi. 47), «menku 
tės kurmių sielelės» (pusi 59) 
ir pan. Prancūzijos premjeras 
Daladier yra «šiaudadūšis, 
žmogiška iškamša» (pusi. 47). 
Nežinia kodėl ir jam teko į 
kailį! Gen P. Plechavičius, 
pulkininkai Urbonas, Birentas 
ir kiti, asmeniškai iškonevei- 
kiami - net be jokių vertin
gesnių įrodymų.

Be viso to, dar apsčiai įvai 
rių «prakeikimų» (pusi. 46, 
52, 53 ir daugelyje kitų vie
tų) - Kas rodw autoriaus kul- 
turiškumo laipsnį. Taipogi 
autoriui yra neatleidžiamų 
«griekų» (pusi. 31) jis apšmei 
žia net patį Popiežių karto
ti mas plačiai antikatalikų 
v: rtojamą sakini (neteisinga) 
pusi. 37).

Tiesa, komunistai irgi gau
na puikiai į kaili. Bet čia 
nėra nieko naujo, išskyrus 
gal tik kalbos toną kuris ly
gus «švariajai» sovietų «špy- 
kerių» kalbai, kuomet jie ko 
m e n t u o j.a"« k a p i t a 1 i s t u s ». N a u j o 
nieko šioje knygoje nerasi 
me - viskas jau aprašyta 
įvairiose knygose, laikraščiu 
ose ir žurnaluose - net reti 
pavyzdžiai, vienas ar kitas 
minimas dalykas turi būti 
išskirtas - tačiau šie «faktai» 
laikytini tikra fantazija, nes 
autorius nesako iš kur juos 
paėmęs, o pats žinoti viską 
negali (pusi. 60, 61, 62, ir 63).

Taigi, sulyg mano nuomo
ne, «Aš kaltinu. . .»:

1.) IŠ DOROVĖS PUSĖS: 
NELEISTINA SKAITYTI.

2) iŠ TAUTYBĖS PUSĖS: 
KOMUNISTAMS GALI PA
TA RNANTI. BET TIK JIEMS.

3) IŠ KŪRYBINĖS PUSĖS: 
NIEKO NAUJO.

4) UŽSIENYJE GYMUSIE- 
MS ARBA IŠ LIETUVOS IŠ V 
YKUSIEMS DAR VAIKYSTĖS 
METU LIETUVIAMS «AŠ 
KALTINU...» SUDARYS TAIP 
BLOGĄ VAIZDĄ APIE SAVO 
TĖVYNĘ LIETUVĄ - KURIĄ 
VALDĖ TOKIE «BJAURŪS 
NIEKŠAI», KAD JIE GĖDIN
KIS SAVES LIETUVIAIS PRI 
PAŽINTI.
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pusi. 4

— Vilko VT Inf. Tarnyba 
paprašyta buv. Steigiamojo 
Seimo atstovų, vokiečių kal
ba atspausdintąjį Steigiamojo 
Seimo narių 35 metų St. Sei 
mo sukakčiai atžymėti atsi 
šaukimą išsiuntinėjo Vak. 
Vokietijos federalinio parla
mento nariams ir Fed. Parla
mento Tarybai (Bundesratui), 
vyriausybei, atskirų kraštų 
parlamentų nariams, spaudai, 
žemesniems veikėjams ir kt. 
Išsiuntinėta iš viso vokiečių 
kalba apie 1.400 atsišaukimo 
egzempliorių. Prancūzų kal
ba atsišaukimai išsiuntinėti 
prancūzų parlamento na
riams, senatoriams, Paryžiu
je reziduojantiems svetimųjų 
kraštų spaudos attachėms, 
prancūzų spaudai, žymesni
ems veikėjams, taip pat tie
siai arba per ryšininkus bei 
gų parlamento nariams ir 
svarbesniesiems veikėjams, 
iš viso apie 1.700 egz. Atitin 
kami atsišaukimo kiekiai pa
siųsti taip austrų, šveicarų. 
Luksemburgo, Skandinavų 
kraštų ir kitiems laisvojo pa 

Ar jau įsigijai rašytojos K. Pažėraitės idomų roma- 

, na «Nusidėjėlė» ir jos novelių rinkini «Didvyriu Žemė»? Jej 

ne - nieko nelaukdamas kreipkis į Mūsų Lietuvos» redakciją

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

Neužmiršk apsilankyti Suarão.

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

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

Daugiau informacijų «Musų Lietuvos redakcijoje

šaulio parlamentarams. Atsi
šaukime primenama Lietuvos 
St. Seimo sukaktis, žymiau
sieji jo darbai ir apeliuojama 
į laisvojo pasaulio parlamen
tarus, kad jie iš savo pusės 
padėtą Lietuvai vėl’ atgauti 
savo nepriklausomybę.

St. Seimo sukaktį plačiai 
paminėjo lietuviškosios radijo 
valandėlės ir laikraščiai. Kai 
kurie iš jų pacitavo A. Stul
ginskio, išrinkto St. Seimo 
pirmininku, pasakytąją per 
atidarymą kalbą, kad Lietu
vos St. Šeimas, reikšdamas 
Lietuvos žmonių valią, prokla 
mavo esant atstatytą Nepri
klausomos Lietuvos Valstybę 
kaip demokratinę respubliką 
etnografinėmis sienomis ir 
laisvą nuo valstybinių ryšių 
kurie yra kada nors buvę su 
kitomis valstybėmis. A. Šme 
tona, atidaręs St. Seimą kaip 
Valstybės Tarybos išrinktasis 
prezidentas, savo kalboje pa 
reiškė: St. Seimo atidarymo 
diena yra Lietuvai visų pra
kilniausia. Ši diena garbin
ga musų Tėvynei. Lietuva

MŪSŲ LIETUVA 

nūdien įstengė apsisprendimo 
teise pastatyti priešaky savo 
tautos, savo visuomenės gri
ežtą valią.

Per St. Seimo minėjimus 
buvo taip pat išryškintas fak 
tas, kad Sovietai niekad Lie
tuvai neatidavė 10.000 dešim
tinių miško, kurį turėjo atidų 
oti pagal Taikos sutartį, ne
gražino nei Lietuvos Metri
kos etc.

— Buv. Lietuvos Steigiamo 
jo Seimo narių atsišaukimas 
į laisvojo pasaulio parlamen
tarus, kad kuo galėdami ir 
jie prisidėtų iš savo pusės 
prie Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo, siuntinėjamas 
toliau. Be anksčiau skelbtų
jų, atsišaukimai Europoje pa 
siųsti dar Olandijos. Danijos, 
Švedijos ir Norvegijos parla
mentų nariams. Į Pietų ir Vi 
dūrio Amerikos kraštus jų 
parlamentarams pasiųsta per 
1.300 egzempliorių.

iin=tNiilliiimihiihHhillitflMlhiihiiiHiiKiiitih iiihIIhHiiIIkIIuIIi iHMlhimilltHlMlliimilhilliilliilliilliiiliilliilhilliillullulliilliilhilliilliilliilliiHiilh

Reikia baldų? kreipkis į tautiečio 
J. L. GalinsKas Ltda.

baldų sandėlį.
A V DU. ]G1ACAGLINI, 71-C — V. ALPINA.

Kiekvieną sekmadienį 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 n 
postai 4118 S Paulo.

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

MMMHnHi

1955 m. biržeio 25 d.

PAIEŠKO

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

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

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

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

ehhbhhih
MIELI LIETUVIAI!

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

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

centų įmokant užperkant, patogioj ir gražioj vietoj,

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

autobusai Guro Fino pro pat minėtą nuosavybę.

Madeiras do Brasil

PRANAS & CIA. LTDA.
Importação — Exportação

Raštinė:- Rua do’ México, 90 - 9.o - sala 904

Rio de Janeiro - Fone: 32-9294

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

Episkopato Direktivos / 20 cr.
Lituania 100 cr.

V. Jonikas Pakeleiviai 40 cr.
V. Čižiūnus Tautinis Auklėjimas šeimoje * 60 cr.
P. Andriušis Vabalų Vestuvės (Vaikų skaitymai) 25 cr.
P. Tarutis Žirgeliai padebesiais (eilės) 2q cr.
T. Toht Jaunuolio Religija (knyga kiekvienam jaunuoliui) 50 cr.

Jaunuolio Būdas « « « 50 cr.
Jaunuolio Kovos « « « 50 c r.
Jaunuolio Mokslas « « « 50 c r.

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

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

Spaudos Stalas veikia kiekvieną sekmadienį prie Zelinos Bažnyčios
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pusi. 5

—

Jprindys & Čia Industria e Comercio de Calçados
PARDUODA

SPECIALYBĖ BATŲ: vyrams, moterims.

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

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

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS.
[balso grynumas, skambumas

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

Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui

panelėms, futbolistams, vaikams...

Rua Javaes, 713 - São Paulo SKAITYK IR PLATINK
«MŪSŲ LIETUVA»

ill! Rastinės Darbai ir Teisiniai Patarimai ;;;;
Natūralizacija, inventoriaus surašymas, išieškojimas llil 
skolų, persiskyrimai (desųuites) nuomininkų išvary- iii* 

|||| mas, kriminalinė ir darbo teisė. Iill
J"1 Darbininkams patarimai veltui. ffi
mi nu
ijjj Galima kreiptis šiomis valandomis nuo 10 iki 12 vai. Įj}J 
jjji ir nuo 16,30 iki 19 vai.
nu ""
JĮ" Rua Riberto Simonsen, 13 -- 3.° — salas 306 • 3l0 'III 
J'1,1 (Senoji rua do Carmo ir kampas P-ęa Clovis Bevilaqua) III' 
!!|! São Paulo Iii'

LEONAS VARNAUSKAS
Telefonas (recados) 3-0707

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

MEKANIKOS DIRBTUVE

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

išsimokėtinai.

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

JARDIM RIVIERA

'pMfagį,

Santo Amaro apylinkėje - nucsta- \C|I
baus grožio gamta sveikas klimatas, tik už \\ \
18 klm. nuo Praça da Sé, geras kelias, tarp \\y/
dviejų ežerų. Puiki proga dabar įsigyti žemės 'Z\\ žy 
sklypą su mažu įnešimu ir ilgalaikiu išsimokėjimu
— 100 mėnesių. \\

Reikalingų informacijų gauti tik pas vienintelį igalio- 
tini šias žemes pardavinėti mūsų tautietį Kaz\ 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.

■ Hm

iiiiiiiiiiiiiiiii||uiii;(iiiiiii||iiiiiiiiiiiiitiiiiiiii||iųiii||iiiiii||ii|pi||ii||ii||:ų|ii||ii||ii||iiiiniini|im;iiiiiii:iiiiiiiiiiiiiiiii|iiiiiiiiiii|| i|iii|iniini;iiiiiiiiH||Hiiiiipi||ii||i'lliiiiii|iii||ii||Hiiii!iiiiiiiiii'ii»lliiili |iiiiimiliiHi'iii‘iiii!ti'iii|iii'!ii,i>

AVENIDA DR. GIACAGLINI, 34-C — VILA ALPINA

VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS 

L I N D O.Y A

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.
GAMINIŲ PLĄTIN1OJAI

ĮKURTA 1890 METAIS

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

dažais ir pastele.

ARTHUR SCHMIDT

Priimami oakvietimai i namus — Senu portretu reprodukcijos 
RUA SÀO CAETANO, 447 —TEL. 4-5570 - SÃO O /\ U • O

tuiUMxxiait įsam ■ ■mwjidci< _>«

1 Id /MkÃ. 'O jF €/ A. Id Id i r id II LTDA,
Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, kurio 
puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau visi yra vien- / 
balsiai pripažinę. Pabandykite, įsitikinkite ir visa- | 

dos naudokite! 1
DTTS DINTi RTTPMOlj 7Q.R ą «35 O*™. Posto 1 «««7
TO_EFONHSi 51*4019 e 51*2223 S Ã O PAULO
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AV. ZELINA, 706 — CAlXA POSTAL, 371 — SÃO PAULO

— GEDULO DIENOS Minė 
jimas Vila Zelinoje buvo 19 
d birželio, 11 vai. buvo pa
maldos už pavergtą Lietuvą, 
kurias laikė ir momentui pri 
taikintą pamokslą pasakė kun. 
J. Šeškevičius. 17 vai. gim
nazijos salėje buvo minėjimas 
su menine programa. Minėji 
mą pradėjo L. K. Bendruo
menės pirmininkas kun. P. 
Ragažinskas. Įdomią, kruopš
čiai paruoštą paskaitą apie 
Lietuvos nelaimių dienas ska 
itė Jonas Valavičius. (Ji spa 
udinama «M. L.» atskirai). Al. 
Vinkšnaitis perskaitė gautą iš 
Tautos 'Fondo atsišaukimą, 
kuriame laisvojo pasaulio lie 
tuviai kviečiami materialiai 
remti Lietuvos laisvinimo ak 
ciją. Parodyti, kad S. Paulo 
lietuviai yra jautrūs Lietuvos 
laisvinimo kovai, šia proga 
buvo įteiktas Lietuvio Pasas 
L. K. Bendruomenės chorui, 
Liet. Kat. Moterų 'Draugijai, 
Vyrų Brolijai ir Moksleiviams 
ateitininkams. Ta proga. Ta 
utos Fondo vardu žodį tarė 
kun. P. Ragažinskas.

Meninę dalį pradedant, ku
rią išpildė L. K. Bendruome
nės choras diriguojant kompo 
zitoriui J. Stroliai, žuvusieji, 
už Lietuvos laisvę buvo pa
gerbti sugiedant Paulausko 
Libera, kurią choras sugiedo 
jo su giliu įsijautimu. Nema 
žiau įspūdingai skambėjo La
isvės daina. Susirinkusieji 
entuziastingu plojimu prašė 
kartoti. Nuotaikingai skambė
jo ir Kur bėga Šešupė, ypač 
paskutinė jos dalis Neapleisk 
Aukščiausia. Minėjimas, ku
ris buvo suruoštas L. K. Ben 
druomenės choro iniciatyva,

Regi»trado no C. R. C. sob o n.o 55t =

f Praça São José, 8 Sal. 1 e 2 - V. Zelina - S. Paulo g
| Aberturas de firmas
| Encerramentos de firmas 
f Transferencias de firmas
I Contraí, na Junta Comercial 
f Dis^at. na Junta Comercial 
f Escritas Fiscais 
| Escritas Comerciais 

HORÁRIO das 8 às 19 horas. =

•aMHMHM nraniMi H ■ jgg
g Casa ^príndgs & Cia. |
j PRAÇA SÃO JOSÉ; 1 - V. ZELINA — S. PAULO ||

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 
NAUJANYBIŲ

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų, 

įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių- 
fogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir -t. t..

Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA
ISS1 MOKĖJIMUI.

Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.

buvo baigtas Lietuvos himnu.
Šis minėjimas reikia laiky 

ti pavyzdžiu kitiems minėji 
maras: neperilgas, vos pusan 
tros valandos, gerai paruoštas 
nenuvargino susirinkusių.

LIETUVIU MOKSLEIVIŲ OR
GANIZATORIŲ DĖMESIUI!
Ateinantis susirinkimas į- 

vyks liepos mėn. pradžioje. 
Bus išsiuntinėti pakvietimai, 
taip pat paskelbsime laikrašty.

Laikinoji Organizacinė 
Valdyba

VILA BELOJE
Liepos mėnesyje Vila Belos 

Vytauto Didžiojo mokykloje 
lietuvių kalbos pamokos vyks 
prieš pietus 10 12 vai. šiomis 
dienomis: pirmadieniais, an
tradieniais, trečiadieniais ir 
ketvirtadieniais.

Apylinkės lietuviai tėvai, 
paraginkite savo vaikus, kad 
jie per atostogas pasinaudotų 
šiomis pamokomis ir noliai į 
jas lankytųsi.

Liet, kalbos mokytoja

L. SĄJUNGOS VAKARAS

Š/m. rugpiučio mėn 6 d. 
L. Sąjunga Mokos mokyklos 
salėje ruošia šeimyninį balių 
- koncertą su įdomia, dar ne 
matyta, programa ir puikiam 
orkestrui grojant galima bus 
linksmintis iki 4 vai. ryto. Bi 
lietų prie įėjimo nebus par 
davinėjama, tad prašoma ap
sirūpinti iš anksto: staliukais 
ir bilietais kurie jau gaunami 
pas Sąjungos narius, mokyto 
jus Vila Beloje ir Vila Anas

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

tacijoje ir Sąjungos būstinėje 
Mokoje.

L. Sąjungos Valdyba.

— L. Sąjungos ruošiamuo
se p&renginauose, Mokos :no 
kyklos salėje, dežuruojančių 
nuo 19 iki 24 valandos, narių 
sąrašas:

Liepos mėn.
3 dieną: 1/Jonas Širvidas, 

2/Danutė Sauka ir 3/Motiejus 
Tamaliunas.

10 dieną: j/Petras Žarkaus 
kas, 2/Adele Žarkauskas ir 
3/Antanas Dutkus.

17 dieną: l/.Iorge Matelio- 
nis, 2/Onutė Zagorskis ir 3/ 
Petras Kalinauskas.

24 dieną: 1/Antanas Tama
šauskas, 2/Danielė Ruzgaitė 
ir 3/Vytautas Saukas.

31 dieną: 1/Petras Blazevi 
čius. 2/Jonas Chorociejus ir 
3/Jadvyga Jokūbaitis.

J. Čiuvinskas.
L. Sąjungos Valdybos 

Pirmininkas.

PONUI SÃO PAULO GUBER 
NATOR1UI ÍR JO PONIAI 

PAGERBTI VAKARIENĖ.

Š/m. birželio mėn. 15 d. 
«Esplanados» Hotelio patalpo 
se S.Paulo Konsulų Korpusas 
suruošė Jo Ekecelencijai Po 
nui S. Paulo Gubernatoriui 
Dr. Janio Quadro ir jo Poniai 
pagerbti vakarienę, kurioje, 
be kviestųjų, dalyvavo visas 
Konsulų Korpusas jų tarpe ir 
Lietuvos Konsulas A. Polišai 
tis.

Sveikinimo žodį tarė p. 
Prancūzijos Generalinis Kon
sulas Visconde Paul le Man
tier de Lėhėlec Į tai, deko 
damas, atsakė Ponas Guber
natorius bei pabriežė Konsu
lų Korpuso nuopelnus Estado 
gyvenime.-

BIRŽELIO 14-TOS MINĖJIMO 
ATGARSIAI.

Birželio 14-tos minėjime, 
kuris įvyko š. m. birželio 
mėn. 11 d. S. Benio vienuoly 
no salėje be kitų dalyvavo ir 
vietos Parlamento - Assem 
bleia Legislativa - atstovas 
p. Dr. Guilherme de Oliveira 
Gomes, kuris susipažinęs su 
Pabaltijo Valstybėms padary 
ta skriauda, šį reikalą birže
lio mėn. 14 d iškėlė Parla 
mente bei kalbėdamas apie 
Sovietų Rusijos okupaciją Pa 
baltijos Kraštų 15-kos metų 
sukaktį, pareiškė:

«Os Balticos, residentes no 
Brasil, vivendo conosco e 
gozando de toda a liberdade 
e garantias da vida civiliza

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

Bemistas 
Clínica Dentária Popular 

“£ão Judas <adeu”
DIRETOR: Dr. Augusto Ribeiro Leite 

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

Dentaduras — Pontes — Extrações — Obturações 
DIURNA E NOTURNA

Povilas Ambrozevičius
M. L. prenumeratorius ir biči 
ulis birželio m. 17 d išplaukė 
Argentinon bei Urugvajum 
Aplankys ten savo gimines ir 
mėnesį laiko paatostogaus.

da, apelam para o Governo 
e para o povo brasileiro, no 
sentido de que se mánteham 
vigilantes, atentando para os 
perigos da penetração comu 
nista no seio das nações ci
vilizadas.

Ao ensejo do transcurso 
do 15° aniversário da inva
são dos Paizes Balticos pelas 
forças soviéticas, juntamos 
os protestos do Partido Demo 
crata Cristão e o nosso aos 
protestos levantados pelas 
colonias letã e lituàna de 
São Paulo, contra a escravi- 
zação de povos que têm sa
grado direito de viver livres 
e de gozar do unico regime 
compatível com a dignidade 
e respeito à pessoa humana- 
a Democracia.»

— Kompozitorius J. Strolia 
su visu atsidėjimu ir energi
ja ruošia L. K. Bendruome
nės chorą koncertui Rio de 
Janeire, liepos m. 23 d. Tarp 
tautino Eucharistinio Kongre 
so metu.

Akompanuoti vargonais yra 
pakviestas p. F. Girdauskas. 
Koncertas bus Rio Janeiro 
konservatorijos salėje, rua 
do Passeio.

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. Už kursus mo 
keti nereikės

Kursai prasidės liepos m. 1 
d. 5 vai. p. p. (Vėliau, pasita

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

rus 
bus

Lietuvaitės, nepraleiskite 
retos progos pažinti mūsų 
meną. Juo papuoškite savo 
namus, rūbus ir t. t. Iš toli ir 
arti visos į kursus.

Liet. S-gos Valdyba.

BAŽNYČIOMS DARBAMS 
AUKOJO:

Po Cr.$ 1000,00:
Bogulauskų šeima, Jonas 

Gudelevičius, Ignas Verbic
kas, Vincas Šrubša. Vincas Su 
bačius ir Alt. Statkevičius.

Po Cr.$ 500,00:
Petras Jakaitis, Napoleonas 

Statkevičius, Vincas Bileviči- 
us, Pranas Lukoševičius, Sta
sys Jakaitis ir Bronius Aja- 
uskas.

Po Cr.$ 400,00:
Pranas Dutkus, Leitų šeima.
Po Cr.$ 200,00:
Stasys Našlėnas, Br. Klišis, 

K. Musteikis, tíom. Sakalaus
kienė, Konst. Stankevičienė, 
Eloi Singali, K. Rimkevičius, 
V. Vankevičius, Pr. Masiulis, 
Ur. Griešienė.

Po Cr.S 100,00:
Petras Galeckas, Viktors 

Žemantauskas, Izid. Narkevį 
čius. J. Pranuškevičins, J. Ki 
žys, St. Kižys, R. Lunskis, K. 
Stakėnas ir K. Vaičiūnas.
Už aukas nuoširdžiai dėkoju

Šiame sąraše jau yra anks 
čiau davusių stambesnes au 
kas, kaip St. Jakaitis, Mustei 
kis ir kt.

kun. P. Ragažinskas 
klebonas

— Birželio m. 16 d. Viloj 
São João (Vila Ema) mirė 
Veronika Rastauskienė, 46 m. 
amžiaus, kilusi iš Kauno. Pa 
liko nuliūdusį vyrą Adolfą 
ir du nedidelius sūnelius.

— Birželio m. 18 d. Utin- 
goje mirė Elena Mališauskie
nė, 69 m. amžiaus. Nuliūdi
me paliko keturis sūnus, ku
rių trys jau vedę.

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

KINAS VAIKAMS IR TĖ
VAMS

Vila Belos sekmadienio po 
piečių sąskaiton yra gauna
mos kultūrinės ir auklėjančio 
turinio filmos, 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

— PARSIDUODA sklypas 
žemės (1000 kv. metrų) į dvi 
gatves, kaina Cr$150,00 už mt. 
ant Rua Zuzana, Jardim In
dependência, smulkesnių in
formacijų Rua Rio do Peixe, IS 
Vila Zelina.

PARDUODAMAS GAZOLINO 
POSTAS

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