1

g

Jornal

Lituano «NOSSA LITUANIA»

Ü

.DIRETOR PROPRIETÁRIO RESPONSÁVEL

H

Dr. José Ferreira Carrato

H SAVAITINIS LIETUVIŠKOS MINTIES
LAIKRAŠTIS
B
ADRESAS:
3 AV. ŽELI NA, 706 — C. POSTAL 371

H

SÃO PAULO

NR: 313 C 26 )

—

BRASIL

L. K. Bendruomenės Choro
Valdybos Pareiškimas.
1955 VI. 18 dienos «ŽINIOSE» keturi draugijų pirminiu
kai: Čiuvinskas Liet. S-gos
Brazilijoj, (Garbės pirminin
ku Liet. S-gos Brazilijoj yra
p. konsulas Al. Polisaitis), 2,
Bačelis «Lituania» pirm-kas,
J. Januškis Menininkų Klubo
ir Šatas «Vyčio», paskelbė kai
tinimo dekretą kun. kleb. P.
Ragažinskui del choro neda
lyvavimo jų organizuotame
birželio liūdnųjų įvykių pami
nėjime.
Pareiškiame, kad choras ve
ikia savarankiškai: turi demo
kratiniu būdu rinktą septynių
asmenų valdybą, 'l ai ji ir yra
atsakeminga už choro daly va
vimą ar nedalyvavimą, bet ne
kun kleb. Ragažinskas, kurs
yra tik choro garbės pirmi
ninkas. Kad choras tokią vai
*dybą turi, rodes, žinojo ir mi
nėjimo rengėjai, nes buvo at
siuntę savo atstovus tartis su
ja.
Žinia ame choro nedalyva
vimą skelbiama labai tenden
cingai. Choro valdyba rengė
jų atstovams pareiškė: «KAD
PROGRAMOJE SUTINKA D A
LYVAUTI, JEI BUS PAKEIS
TA MINĖJIMO DATA.»
Lygiai keistas yra antrasis
kaltinimas, kad kun Ragažins
kas yra kaltas «Del didelės
gėdos lietuviams brolių latvių
akyse».
i
Musų supratimu garbė ir
atsakomybė už «gėdą» prikla
ūso tiems, kurie pastatė ant
scenos 9 (niekuomet kartu ne
dainavusius) vyrus ir tai pa
vadino «Lietuvių
Kolonijos
Vyrų Choru»
Iš viso anų dekretą pasira
šiušių santykiai su choru yra
įdomūs: Choras rengė Vasa
rio 16 minėjimą Jie susirin
kę nutarė boikotuoti ir neda
lyvauti, net kaip privatūs as
menys. Po tokio «draugiško»
gesto vėl kviečia chorą
dalyvauti savo rengiamam mi
nėjime. Kai choras atsisako
kaip organizuotas vienetas da
lyvauti, tai spaudoje kartojasi
pakaltinimai chorui.
Jie patys per buvusio chor
vedžio Ambrozaičio išleistu
ves chorą visaip šmeižė, o po
to prašo dalyvauti programoje.
«Žinių» 352 numeryje tvirti
narna, kad daugelis jaunimo
nenori stoti į choro eiles.
Tas tvirtinimas, musų nuomo
ne, smarkiai prasilenkia su ti
esą. Kai pernai kelių organi
zacijų pastangomis buvo orga
nizuojamas «laisvas choras»,
nebuvo pajėgta suorganizuoti
net kvarteto ir teko «skolin
tis» dainininkų iš musų choro.
Ten pat chorui primetama,
kad jis tik kada-ne-kada vie
šai pasirodo scenoje. Tačiau
ir šitie reti pasirodymai tiek
iš choristų, tiek iš choro va
dovybės pareikalauja daug
laiko, jėgų ir pasišventimo,
padarom tiek, kiek sąlygos
leidžia ir pajėgiam. Įdomu,
kodėl anas «kritikas» nepasi-

genda anų organizącijų meni
nių pasirodymų, kurioms jau
keli metai iš eilės vadovauja
vis tie patys «didieji veikėjai»,
sugeba taip griežtai kitus mo
kyti ir smerkti.
Turint prieš akis anksčiau
paminėtą organizacijų pirmi
ninkų viešą apšmeižimą mu
sų garbės pirmininko, o taip
pat ignoravimą choro valdy
bos, pareiškiame visuomenei
kad kol toms organizacijoms
vadovaus kaltinimo aktą pasi
rašiusieji pirmininkai (Čiuvins
kas, Bačelis, Januškis, Šatas)
su tomis organizacijomis nu
traukiamas bet koks bendra
darbiavimas.

L.

K.

Bendruomenės Choro

Valdybos
Pirmininkas

-

K. Ausenka

Sekretorius - Al. Vinkšnaitis

PASAULIO
LIETUVIU
BENDRUOMENES SEI
MAS
Yra numatomas, dar šiais
metais apie spaliaus į, mėnesį
sušaukti Šiaurės Amerikoje.
Į šį seimą PLB kiekvienas
kraštas siunčia po vienų ats
tovą nuo tūkstančio narių.
Daugiausia atstpvų turės Ka
nados Lietuvių Bendruomenė
šešis. Net viršija Šiaurės
Ameriką, kuri turi teisės pa
siųti tik penkis atstovus.
Kanados Liet. Bendr. turi
20 tūkstančių narių o Š. Ame
tik 15 tūkstančių.
Trečioj vietoj eina Anglijos
ir Australijos Bendruomenės
turinčios po 10 tūkstančių
narių ir turinčios teisės pa
siųsti po keturis atstovus į
seimą. Vokietijos bendruomo
nė su 8.000 narių pasiųs tris
atstovus. Veneziiel'os, Argen
tinos Bendruomenės turinčios
po du tūkstančius narių turi
teisės deleguoti du atstovus.
Urugvajaus
bendruomenė
teturi tik 50 narių. Tai pati
mažiausia bendruomenė.
Brazilijoj, del veikiančių
krašte įstatymų oficialiai yra
negalima suorganizuoti Bendruomonės. Bendrai Brazili
jos įstatymai neleidžia veikti
organizacijoms turinčioms sa
vo centrus užsieny ję. Vienok
lietuvybės Išlaikymb Tarny
ba •veikianti prie VLIKo yra
atsiuntusi atsiklausimą, kaip
Brazilijos lietuviai galėtų da
lyvauti, nors neoficialiai, Pa
saulio Lietuvių Bendruome
nės
Seime.
Šiuo reikalu
laiškus gavo iš Lietuvybės Iš
laikymo Tarnybos p. konsu
las A. Polišaitis ir kun. P.
Ragažinskas.

ARGENTINOS VYRIAU
SYBÊJE
Vyksta

dideli

pasikeitimai.
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M. LIEPOS MÉN.

Visa eilė ministerių bus pa
keisti naujais žmonėmis. Taip
pat atsistatydino darbininkų
sindikatų geberalinis sekreto
rius
Vuletich.
Vyriausybė
pradėjo pasitarimus su šv.
Sosto nuncijumi del santykių
sutvarkymo tarp bažnyčios ir
valstybės. Tik dabar Pero
nas pamatė kad labai apsiga
vo pradėdamas kovą su kata
ūkais. Dabar yra priverstas
derėtis. Derybos truks ilgai,
nes katalikai stato visą eilę
reikalavimų nelabai patogių
Peronui, kaip pavyzdžių ga
rantuoti plebiscito propagan
dos laisvę ir kt,

PERONAS SVEIKINO
POPIEŽIŲ
Švento Petro šventės proga
Argentinos prezidentas Pero
nas pasiuntė sveikinimą Po
piežiui. Pats sveikinimes nė
ra jokia staigmena normaliu
ose santykiuose. Bet žinome
kad Peronas nesenai buvo
ekskomunikuotas, išskirtas iš
Bažnyčios ir dabar siunčia
telegramą, tai šis faktas ro
do. kad įvyko žymesnių pusi
keitimų peronistų politikoje.
*Sulig
politinių stebėtojų
tvirtinimu, vyriausybę keisti
reikalauja kariuomenė. Did
žiausi katalikų priešai yra
buvę vidaus ir Švietimo minis
teriai, abudu jau pasitraukę
iš pareigų.

. — Kardinolas Spellman po
Eucharistinio Kongreso aplan
kys Argentiną.

— Vyskupas V. Brizgys kar
tu su Čikagos kardinolu į Eu
charistinį Kongresą Rib de
Janeire išskris iš Čikagos ae
rodromo 12 d. liepos.

PASAULINIS
KONGRESAS
KY

TAIKOS
HELSIN

Trukęs 8 dienas baigėsi 29 d.
birželio
m. Sis kongresas
yra nei daugiau nei mažiau
kaip komunizmo ir rusų rau
donojo imperializmo propa
gandos įrankis Tai rodo jo
priimtos rezoliucijos, kurios
pasisako prieš Paryžiaus susartį, Vak. Vokietijos apgin
klavimą, Formozą nori atiduo
ti Kinijos komunistams ir t. t.,
bet nieko nekalba apie paver
gtų anapus geležinės uždan
gos esančių tautų išlaisvini
mą. Žodžiu kongresas taip
šoko, kaip iš Maskvos buvo
grojama.

— Beringo sąsiauryje, tarp
Alaskos ir Sibiro, rusų Migai
vėl nukirto vieną amerikonų
lėktuvą. Masirva atsiprašė.
RUOŠIASI STREIKUOTI

Didžiausio pasaulyje plieno
centro Pittsburgho mieste,
Amerikoje, darbininkai Strei
kininkai reikalauja valandai
pakelti atlyginimą 20 centų,
o fabrikantai tesutinka pridė
ti tik 10 centų. Jei nebus

Lietuvos nacy nalinė
M.Mažvydo l~,Mioteka
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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 bus gim
nazijos salėje, Vila Zelinoje. Pakvietimus reikia įsigy
ti iš anksto, nes prie įėjimo nebus galima gauti.
prieita prie susitarimo, tai
streikan išeis virš 600 tūks
tančių darbininkų.

BELGIJOS KATALIKAI
KOVOJA UZ SAVO TEI
SĖS.
Dabartinę Belgijos vyriau
sybę sudaro socialistai. Jie
išleido įstatymą sumažinantį
10 milijonų dolerių katalikų
mokyklų reikalams. Belgijoj
katalikiŠKų mokyklų yra dau
giau negu valdiškų. Katalikai
šitokiai vyriausybės politikai
priešinasi ir nori, kad nebūtų
pažeistas mokyklinis teisingu
mas, kitaip tariant, kad būtų,
atšauktas naujas įstatymas.
Katalikai savo nepasitenki
nimą pareiškė protesto eise
na į krašto sostinę kovo mė
nesį. Sostinėje įvyko susirėmi
mų tarp katalikų ir policijos.
Liepos mėn. 2 d. katalikai
ruošia protesto mitingą Liege
mieste. Socialistai iš savo pu
sės organizuoja irgi mitingą
ir eisenas. Bijomasi, kad atei
nantį šeštadienį, tarp katali
kų ir socialistų gali įvykti su
sirėmimų ir aukų. Nežiūrint
kaip sunki bebūtų kova, kata
likai nenurims. Jie kovos už
apsaugojimą demokratinių tei
šių ir mokyklinį teisingumą.
— Amerikos pasiuntinybė
Maskvoje suteikė vizas tryli
kai Rusijos agronomų, kurie
vyks Amerikon pasimokyti ku
kurūzus ir kiaules auginti.

BRAZILIJOJE
KOVA DEL

KANDIDATŪ
RŲ .

Savaitės ir mėnesiai, bėga
ir prezidento rinkimai jau
čia pat, o kandidatų reikalai
dar vis neaiškūs. Bet pasku
tiniu metu jau daug kas paai
škėjo. Pernambuco guberna
torius Etelvino Lins atsiėmė
savo kandidatūrą. Jį rėmė
UDN. Dabar udenistai yra pa
siryžę remti generolą Joarez
Tavora. Juscelino Kubichek
yra pasiryžęs eiti į rinkimus.
Adhemar de Barros nė negal
voja apie atsisakymą. Dau
giausia galimybių būti išrink
tiems yra Juarez Tavora (kri
kščionių demokratų kandida
tas) ir Adhemar de Barros
(progresistų kandidatas) tre
čia vieta teks Minas Gerais
kandidatui.

— Liepos mėn. 9 d. São
Paulo estade bus šventa. Tai
garsioji Nove d'e Julho, São
Paulo estado šventė.
Peru sostinėje, Lima mies
te nemaža m erginių buvo su
sižiedavusių per laiškus su
užsieny gyvenančiais vyrais.
Jos jiems nusiųsdavo pinigų
kelionės išlaidas apmokėt
Gavusieji pinigus daugiau
neatsiliepdavo ir taip viskas
baigdavosi.
;
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— Sovietu, gen. Michailo vo
vadovaujamas komitetas, ska
tin^s pabėgėlius «grįžti atga’
į tėvynę», savo akciją plečia
toliau. Komiteto laikraštyje
«Za Vozvrsščenije na rodinu».
Nr. 3, išleistame 1951) m. ge
gužės.mėn., įdėtas pranešim
as, kad šiam komitetui taria
mai dėkoja tam tikros veikė
jų grupės, kurios vykdančio
«didelį patriotinį darbą, plati
nančios komiteto
atsišauki
mus etc.» Muenchene, Mugsburge, Frankfurte, Ingolstate,
Hamburge. Rusijos tautoms
išlaisvinti koordinacinis cen
tras, reaguodamas į Michailovo komiteto veiklą, išleido ru
sų kalba leidinį «Už laisvąją
tėvynę», kuriame' atskleidžia
bolševikines provokacijas, so
vietinę informaciją tarp emi
grantų ir duoda pasakojimus
grįžusiųjų į Vakarus ar pabė
gūsių iš sovietinių darbo ver
gų stovyklų. Leidinyje taip
pat įdėtas buv Sovietų kari
ninku atviras laiškas Michai
lovui, Muenchene tuo reikalu
suruoštos spaudos konferen
cijos aprašymas, 1955 m. ba
landžio 29 d. priimtosios 700
pabėgėlių rezoliucijos ir kt.
— Bad Segeberge, Vak.
Vokietijoje, nuo širdies smū
gio mirė vet. gydytojas Er
nestas Nsumannas, žinomas
Klaipėdos krašto vokiečių na
cių byloje, kur buvo nubaus
tas 10 metų sunkių darbų ka
Įėjimo. Ir dabar vokietinin
kų spauda, rašydama apie jį
tą nuteisimą dar tebevadina
«teroriniu teismo sprendi
mu». ..
Klaipėdos krašto ^vokiečiai
po suvažiavimo š/m. birželio
5 d. Oldenburge birželio 12 d.
šaukia kitą suvažiavimą Belyne ir birželio 11 d. - Esser
ne.
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pusi. 2

«Front International Contre Le Comunismo»
Tokiu vardu popieryje egz i s t u oja «internacionalinis
frontas», sutrumpintai save
vadinąs FICC. Jo «preziden
tas» yra jaunas lietu vie, gyve
nąs Prancūzijoje, To prezi
dento vardas lietuviams nieko
nesako, negirdėti, kad jis ko
kioje nors lietuvių veikloje
dalyvautų, priklausytų ben
druomenei ar kokiai kitai or
ganizacijai.
Tai tas pats asmuo, kuris
dar būdamas studentas, adjutantavo dabar jau mirusiam
kandidatui Gabriui į «valsty
bės prezidentus», Šveicarijo
je, iš kurio buvo gavęs pas
kyrimą «ministru pirmininku».
Apie «valdžios sudarymą», mi
nistras pirmininkas net buvo
pranešęs kai kuriom lietuvių
institucijom, tačiau nebuvo
suminėjęs nė vieno asmens,
sudarančio tą «valdžią».
Vėliau, jau kaip dipl. eko
nomistas — daktaras norėjo
gauti lėšų iš Marshalo plano.
Ir, pagaliau, nežinia kokiais
pagrindais, rinktas ar tiesiog
pasiskelbęs, prieš pusantrų
metų FICC «prezidentu». «Pre
zidentas» veikia savotiškai,
per «Krašto generalinius įga
liotinius», kuriuos parenka
taip pat savo nuožiūra. Kas
jie tokie, irgi paslaptis, kaip

♦» <»»

■»»

,

ir jų veikla IŠIMTI SUDARĖ
«GEN. ĮGALIOTINIS» BRAZI
LIJAI, O GAL IR NET VISAI
PIEM1!) AMERIKAI, išleidęs
abejotinos vertės knygą «Aš
kaltinu». Toje knygoje jis mi
nistram ir kitiem senesniem
ir žinomiem veikėjam deda {
burną žodžius, lyg jis būtų
buvęs tų pasikalbėjimų daly
vis, ar liudininkas, tuo tarpu
tų įvykių metu jaų^ dar nebu
vo pilnį 16 metų!
Kadangi FICC savo statuto
ir darbų niekur neskelbia,
tad susidaro įspūdis, kad tai
vieno asmens biznis. Gal tas
asmuo ir turi gerų intencijų,
bet tuo atveju jas vykdo nai
viai. Tenka būti atsargiems,
kol neturėsime daugiau žinių.
Iš viso, toks «Frontas» tai
nėra privatus vieno ar ir ke
lių asmenų darbas. Lietuviai
turi pakankamai organizacijų
kurias jie patys sukūrė, rinko,
ir per kurias jie kovoja už
Tėvynės išlaisvinimą. Teko
patirti, kad tas «prezidentas»
kreipėsi į kai kuriuos asme
nis ir čia, kviesdamas jo są
jūdžiui pinigus rinkti. Todėl
čia apie jį ir paaiškiname.

H. Kasperaitis
«Darbininkas» Nr. 35. 1955 m.
> <♦»

■»»*

«»»

*
J. V-tė
pį pagaminti apisiėmė inž. Jo
nas Abraitis.
Didesnei Dievo Ir Lietuvos
Pasirengimas parodai eina
pilnu
tempu. Rio de Janeire
Garbei
esant negausiai lietuviu, pa
36 to Tarptautinio Eucharis rinkti religinių eksponatų sun
tinio Kongreso Rio de Janei ku, tad Lietuviškoji Sekcija
ro metu (1955-VII-J 7-24) bus kreipėsi į São Paulo miesto
atidarytos įvairių tautų religi lietuvius. Tuo reikalu atvy
nės meno parodos. Rio lietu kęs į São Paulo P. Babickas,
viai, kurių tiek nedaugį {sidrą atsilankė pas bene seniausią
šiuo taip pat suruošti tokią pasaulyje lietuvį (115 metų
parodą «ad maiori gloriae amžiaus) dievdirbj Adomą
Dei et Lituaniae» Tam išrin Trumpį ir gavo parodai pas
kta Lietuviu Sekcija (pirm. • ji įdomia eksponatų: 2 metrų
kun. J Janilionis, vice pirm. aukščio Kristaus Valdovo sta
Dubauskas, geri sekr. kun. tūlą, Krisiu Nazarietį, Kristų
Feliksas Jokubauskas, izd. grabe (miniatura), Monstranci
Jonas Adomavičius). Parodą ją su Vyties Kryžiaus moty
apsiėmė globoti ir jos suren vais,
Baltąją Madoną
gimo geroką naštą užsikrauti (aliejinis paveikslas jo dukters
Lietuvos Pasiuntinybė ({galio p. Aleksandras Adukienės nu
tas ministeris dr. Frikas Meie osavybė) ir dar keletą gorelris ir pasiuntinybės sekreto jefų, paveikslų bei Mūką. Re
rius poetas Petras Babickas). ikia tikėtis, kad senelio diev
Parodos dekoravimo darbus dirbib, kuris dar ir dabar sa
bei religinį Lietuvos žemėta vo darbą tebedirba, darbai su

Jonas Valavičius

14-tsis birželio trėmimu paminėjimas
(Tąsa)
Kadangi, kas pakliūva po
ranka, nebuvo galima iš Lie
tuvos tremti, tai buvo reika
linga padaryti šitų žmonių
atranka. Pagal Maskvos pa
rėdymus. sovietų slaptoji po
licija NKVD pradėjo organi
žavimo darbą jau 1940 metų
vasarą. Po dešimt mėnesių
didžiausiu slaptumu buvo ruo
šiami paskirtų ištrėmimui lie
tuvių sąrašai. Po pirmos bol
ševikų okupacijos surastuose
dokumentuose, išaiškėjo, kad
buvo paruošti planai ištremti
iš Lietuvos maždaug 700.000
žmonių. Maskvos paduotomis
instrukcijomis į išvežamųjų
sąrašus turėjo būti įtraukti
be išimčių šie Lietuvos pilie
ėiai: visi buvusiųjų partijų
nariai, išskyrus komunistus
t. y. tautininkai, jaunalietu
viai valdemarininkai, liaudi
ninkai, krikščionys demokra
tai, Vilniaus vadavimo Sajnn
gos nariai, skautai, studentų
korporacijų nariai, Šiaulių
Sąjungos nariai sijonistai,
buvę policinkai, policijos tar

nautojai, kalėjimų prižiūrėto
jai, buvę caro ir kitų armijų
karininkai, buvę Lietuvos ar
mijos karininkai ir karo teis
mo nariai bei savanoriai, vi
si politiniai emigrantai, sve
timų firmų atstovai, svetimų
valstybių įstaigų tarnautojai,
asmenys gauną laiškus iš už
'sienio, esperantistai, filatelis
tai, visų ministerijų tarnauto
jai, Raudonojo Križiaus dar
bininkai, Lenkijos tremtiniai
įvairių religijų dvasininkai,
dvarininkai, pirkliai, bankiniu
kai, prekybininkai, įmonių
valdytojai, viešbučių ir resto
ranų laikytojai, stambesnieji
ūkininkai ir visi kurie naudo
josi samdomų darbu. Iš šito
sąrašo galima labai lengvai
suprasti, kad išvežimas ture
jo paliesti visą Lietuvių tau
tos svarbiausiąją ir stipriau
šiai susipratusią tautos dalį.
Vienu kartu keliasdešimt
tūkstančiu nieko nekaltų žmo
nių žiauriausiomis priemonė
mis kažkur išvežimas iš sa
vo tėvynės, yra nepaprastas
įvykis iš pagrindų sukrečiąs
kad ir ramiausią tautą. Tad

U 55 m. liepos

įdomins daugelį. Jo Kristaus,
jo Dievo Motinos ir šventųjų
veidai tikri lietuviški su kil
nia šventumo išraiška. Net
Brazilijos šventovės Apareci
dos Dievo Motina jo goreljefe turi lietuvės moters, susirū
pinuosios kasdienine duona,
išraišką.
Parodai sutiko duoti savo
darbus: dail. Vlada Stančikai
te-Aušros Vartų Madoną spe
cialiai parodai nutapyta, ir di
evdirbio Trumpio portretą (a
liej. darbai); dail. Mikalojus
Ivanauskas išdegintus medy
je kūrinius: Pavasario Mado
na, Kalvarija, Šv. Pranciškus
Šv. Kazimieras ir pora medi
nių lėkščių, dail. Antanas Na
viekas — du aliej. paveikslu
(\doração ir Koplyčia), med
žio skulptorius Vladas Dramontas — Aušros Vartų. Madoną-koplytėlę, Vilniaus her
bą, liet spinduliuotą kryžių
ir koplytėlę.
Daug religinių paveikslų pa
rodai pažadėjo p. p. Remenči
ai. Būtent: VI. Stančikaitės
darbo aliejiniai paveikslai, įsigyti buv. pirmojoj lietuvių
dailės ir liaudies meno paro
doj, Parugės Kryžius ir Ko
plytėlę Medyje, Jono Rimšos
aliej. paveikslas «Aimarų Ry
tinė Malda», VI. Vijeikio «Kry
žiu Šalis» ir Elenos Hermann
darbo reprodukcija Kristus.
Be to, ponia M. Remenčiene
duoda parodai audinių ir sa
vo darbo visą kolekciją juos
tų.
Inž. Jonas Antanaitis speci
aliai parodai iš dail Dramon
to nupirko Vytį ir Vilniaus
Madoną. Jo sūnus Nardis
pats padirbo parodai med
liet, kryžių ir pažadėjo visus
eksponatus surinkti, nuvežti
į Rio bei padėti prie techniš
ko parodos suruošimo.
„
Rankdarbių mokytoja ponia
Genė Teresevičienė davė pa
rodai savo darbo linine stal
tiesę.
Poetė Magdalena Vinkšnaitienė ir ponia Matulaitienė
paskolino parodai po liet, sa
vo darbo juostą.
Rašytoja Karolė Pažėraitė
duoda -- prof. Igno Končiaus
darbo koplytėlę-miniatūrą,
dail. Vi. Stančikaitės darbo
Madonos reprodukciją, dievdirbio Trumpio darbo religi
nes skulptūras «Kristaus nuė
mimas nuo Kryžiaus» ir Apa
recidos Dievo Motiną ir pora,
liet, audinių. Muzikas Jonas

Kaseliūnas — savo darbo iš
fanieros išpjaustytas snaiges,
tulpes, sodybą ir kt, kurie išs
tatyti VjĮa Beloj sekmadienio
popiečių lankytojų suruoštoj
parodoj.
Ponas Balys Adomavičius
pažadėjo duoti savo sunkve
žimį tiems eksponatams surink
ti ir nuvežti į Rio de Janeiro.
Krovinys nemažas, beveik
400 klg. svorio Ponas Remenčius pats pasisiūlė atvež
ti savo ir žmonos eksponatus
į parodą.
Iš Čikagos ponia J. Dauzvardienė atsiuntė gintaro ro
žančių parodoje išstatyti.
Rio de Janeire gauta šie
eksponatai: Argentinos dail.
Cesar Patrone darbo Mindau
go paveikslas, dr. Fr. Meierio
atsivežti iš Klaipėdos Rūpin
tojėlis ir Kryžius, inž. J. Abraičio darbo kryžius ir Lie
tuvos bažnyčių žemėlapis, iš
kan. Z. Ignatavičiaus gauta 10
įvairių reliacinių knygų, iš
inž. K. Audenio jo darbo ali
ej. pav. «Trijų Kryžių Kalnas
Vilniuje».
Be to, Lietuvos Pasiuntiny
bė, Brazilijoje paruošė paro
dai šiuos eksDonatus: Liet,
senovės kryžių ir koplytėlių
su detalėmis 16 paveikslų,
Liet, kryžių fotografijų gam
toje — 12, gamtovaizdžių su
kryžiais 5, medinių senoviškų
bažnyčių — 4. Rūpintojėlių,
madonų, šventųjų skulptūrų
foto — 13. Čiurlionies gateri
jos Kaune («u eksp.) foto - 2
(gauta iš min. K. Graužinio),
audinių su kryžiaus motyvais
—- 2, senovės raižin e atspau
dų — 9, senovės t «nybos ats
pandų - 2. Atsišau'imas pri
eš rusus 1831 (medžio raiži
nys). Vilniaus bažnyčių ir jos
detalių - 38, provincijos bei
Kauno bažnyčių ir jos deta
lių — 38, provincijos bei Ka
uno bažnyčių — 15, Liet, me
nininkų religinių kūrinių re
produkcijų — 36 (Darbai Či
urlionies, Jonyno. Mončiaus,
Pautieniaus. Varno, Rato, Pu
zir.p, Korsakienės, Valiaus,
Dobužinsko, Viesulo, Augiaus
Arbitblato, Kašubo, Kašubienės, Vaškio. Kolbos ir kt.
Dar laukiami: Žoromskio, Va
Ieškos. Varnelio ir kitų dar
bai iš USA. Aukščiau minėti
eksponatai yra foto ar repro
dukcijos.
Iš visa ko matyti, kad ši
rengiama paroda lietuviams
gėdos nepadarys. Reikia ti

bijodamiesi galimų neramu
mų, NKVD paruošė išvežimo
operaciją labai slaptai ir jos
įvykdymas buvo atliekamas
su didžiausiu skubatumu.
Birželio mėnesio 14 dienos
anksti rytą, nakties tamsa pri
sidengę, po visus Lietuvos
miestus, kaimus ir tolimiau
sius kampelius, pasipylė sun
kvežimai su enkavedistais ir
vietiniais komunistais. Sunk
vežimiams sustojus miestuotuose prie namų, kaimuose
prie vienkiemių, prasidėjo
taip kruopščiai slepiama gar
šioji išvežimo operacija, ku
rios amžiais lietuvis neuž
mirš
Jau prieš kelias dienas vi
sose didesnėse gelenžinkelio
stotyse buvo pastatyti keisti
gyvuliniai vagonai su užkal
tais langais. Birželio 14-tos
dienos rytą paaiškėjo šių va
gonų nelemta paskirtis, kai
enkavedistai pradėjo į juos
grūsti dar gerai savo klai
kios padėties nesupratusių ir
ne visai iš miego prabudu
sius nekaltus žmones. Enka
vedistai, daugiausiai mongo
lai, arba kiti azijatiškų taute
lių atstovai su išvežamaisiais
elgėsi labai žiauriai. Kadan
gi nelaimingieji buvo staigiai
ir netikėtai užklupti, tai jie

išgązdinti ir verčiami ruoštis
į tolimą bei nežinomą kelio
nę, nežinojo ko griebtis, ką
su savim pasiimti Enkave
distai užuot padėję ar pata
rę, šlykščiai tyčiuodamiesi
ragindavo greičiau ruoštis ir
neretai dar skaudžiai primuš
davo. Vieni leido pasiimti
kiek daiktų, kitur išvežę žmo
nes, kuo ne taip, juos atrado
lovoje gulinčius.
Juridiškai ir net pagal so
vietinius įstatymus, daugumas
šių žmonių buvo visiškai ne
kalti. Kuo kalta yra žmona,
kad jos vyras buvo šaulys
ar kurios kitos bolševikams
nepatinkantis
organizacijas narys? Kuo
kalti del to jo seneliai tėvai?
Kuo kalti jo maži vaikeliai?
Bet bolševikams toks klausi
mas visai neegzistavo ir jie
veikė nesivadovaudami net
elementariškiausiais humaniš
kūmo dėsniais. Bolševikinis
budelis savo kruvinais batais
be atodairos žengė per Lietu
vą.
Graudžios scenos buvo iš
vežamuosius suimant, bet dar
graudesnės juos pakraunant
į prekinius vagonus Čia be
jokio pasigailėjimo, net nelei
džiant atsisveikint, vyrai bu
vo atskiriami nuo žmonų, vai
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kėtis, kad ne tik užsieniečiai
bet ir brazilai ją mielai lan
kys ir žavėsis jos originalu
mu, kaip žavėjos mūsų paro
domis São Paulyje.

Brazilija Meldėsi Uz Lietu
vos Jsvadavima
RIO DE JANEIRO - (L. P.
S. B.) Lietuvos okupacijos 15
metų liūdna sukaktis buvo
labai plačiai paminėta visoje
Brazilijoje. Tai Įvyko dėl
Rio de Janeiro arkivyskupo
kardinolo Dorn Jaime de Bar
ros Camara parėdymo skirti
š/m. birželio 19 dieną maldai
už Lietuvos išvadavimą iš
komunistų valdžios, už ištrem
tue į Sibirą priverstiniems
darbams lietuvius katalikus ir
kitų komunizmo kankinamų
tautu narius.
Deputatas Euripides Cardo
so de Menezes VI-19 d. kal
bėjo per Radio Nacional, o
jo kalbą pertlansliavo visos
Brazilijos didžiosios radijo
stotys, nušviesdams tragišką
lietuvių tautos būklę Sovietų
valdžioje Susijaudinęs kalbėjo
apie dešimtis tūkstančių ištre
mtųjųlietuvių, apie išniekintas
bažnyčias, apie kankinamus
kunigus, kurių veik tūkstantį
bolševikai ištrėmė į Sibirą.
«Šiandieną milijonai brazilų
- kalbėjo deputatas, - nuo
Amazonės ligi Argentinos ru
bežių siunčia maldas Aukš
čiausiajai^ už Lietuvos išva
davimą iš'bedieviško Makvos
bolševizmo. VI 19 didžiojoj
Rio de Janeiro spaudoje pasi
rodė straipsniai, pilni užuo»jautos lietuvių tautai, komen
tuoją arkivyskupo parėdymą.
Labiausia skaitomas sostinės
dienraštis JORNAL DO BRA
SIL kelių šimtų eilučių strai
psniui deda antraštę; Bažny
čia išklausė lietuvių balsą.
Ši diena yra skirta maldai už
Lietuvos ir kitų Makvos tiro
nų pavergtų kraštų išvadavi
mą «Straipsnis taip prade
damas: savo kankinamos Tė
vynės vardu ir išreikšdami
kitų bolševikų kankinamų
kraštų troškimą mūsų sosti
nės lietuviai kreipėsi su jau
dinančiu kraštu į kardinolą
Don Jaime Camara, kad jis
teiktųs paskirti VI 19 dieną
maldai Lietuvos ir kitų bolše
vikų pavergtų kraštų išlaisvi
nimo intencija. Iš to rašto, ku
(pabaiga 3 pusi.)

kai nuo savo tėvų. Be pas
kutinio pabučiavimo, pagla
monėjimo atsiskirti su savo
mylimaisiais, su kuriais mei
lės ir vargo saitais susietas
buvo bendras gyvenimas. Jei
gu graudu palikti savo myli
mą tėviškę, savo namus ir
ateities svojones, tai kas gi
gali aprašyti skausmą tų žmo
nių, kurie turėjo atsiskirti
nuo savo šeimų ir savo vai
kų, kad daugiau, gal but, nie
kad nebesusitikti. Išveža
miesiems dvelkė siaubingas
nujautinas, kad čia prasideda
ju nežmoniškai sunkus golgo
tos kelias į klaikią nežinomy
bę. Ką jautė ir ką galvojo
į vagonus kraunamieji, sun
ku yra žmogiškąja kalba ap
sakyti.
Šitaip bolševikinis budelis
aklai keršijo tūkstančiams
lietuvių kūdikių, moterų ir so
nelių kad lietuvis neįsileido
jo su purvinais batais į savo
laisvę, tiesą grožį pamėgu
sią sielą. Tūkstančiai lietu
vių nekaltų kūdikių, silpnų
moterų ir ligotų senelių, ke
lias dienas duso ir troško pra
šydami vandens aklinai uždą
rytuose vagonuose, iki visos
aukos buvo į juos sugrūstos.
(B. D.)
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(tąsa iš 2 pusi.)
rį kardinolas tėviškai išklau
sė pateikdami ^svarbiausias
vietas». Toliau straipsnyje,
remiantis lietuvių raštu, iš
dėstoma visas dabartinės Lie
tuvos būkles siaubas, plačiai
kalbama apie pirmuosius iš
vežimus ir dabartines klastin
gas bolševiku vartojamas lie
tuviams iš Tėvynės tremti
priemones, apie panaikintas
visas laisves, apie žalojimą
lietuvių jaunimo ir daugelį
kitų Maskvos bolševikų pra
gaištingų veiksmų, Panašiai
atsiliepė ir kiti dienraščiai.
VI - 19. 10 vai. J. E. Rio
arkivyskupas kardinolas Dom
Jaime de Barros Camara per
pildytoje lietuvių bažnyčioje
laikė mišias, į kurias suplūdo
ir apylinkės gyventojai. Ga
nytojas pasakė guodžiantį lie
tuviams pamokslą ir po iškil
mių ilgai šnekučiavosi su mi
nia Mišių metu giedojo Miesto
Operos solistai Mažeika ir
Citvaras «Pulkim ant keliu»,
o kitas giesmes lotyniškai
jiems giedoti talkininkavo 12
Operos Teatro choro dalyvių.
Mišių metu vienas kunigas
perskaitė portugalų kalba
maldą už Lietuva (iš AUŠROS
VARTŲ DIEVOŠ MOTINOS
pav. , išleisto trėmimų suka
kčiai atminti): Viešpatie, ku
ris sukūrei tautas ir įkvėpei
joms laisvės meilę maldauja
me Tavęs, gražink mūsų bro
liams katalikams lietuviams
ir jų Tėvynei laisvę. Savo

tėviška meile ir globa pa
guosk lietuvius katalikus,
bedievių komunistų priversti
no darbo stovyklose kenčian
čius dėl Tavo švento Vardo
garbės ir dėl savo laisvės.
Suteik jiegų išdraskytoms šei
morns. Suteik anžiną šviesą
žuvusiems su Išganytojo var
du lūpose. Švenčiausioji Bra
ziliįos Globėja, neleisk, kad
Vardas Tado Dieviško Sūnaus
būtų išguitas iš lietuvių šird
žių ir kad katalikų tikėjimas
būtų sugriautas krašte, kuris
nuo amžių vadinamas Marijos
Žeme. Amen. (300 dienų
atlaidų. Pas. Jaime Cardeal
Camara, Rio de Janeiro Ar
kivyskupas).
Tokių AUŠROS VARTŲ
MOTINOS paveikslėlių prad
žioje buvo išspaudinta 50.000.
Dabar, kada jie bus dalinami
visose Brazilijos bažnyčiose,
o taip pat kariuomenėje bei
darbininku
sluogsniuose,
spausdinama dar 100 000. Pa
maldose dalyvavo Lietuvos
min. Meieris, keturi liet, ku
nigai, liet, kolonija ir Lietu
vos draugai. Visa buvo pa
rengta telktinėmis Pasiuntiny
bes, organizacijų, paskirų
patriotų jiegomis. '

didžioj ABI (Brazilijos žurna
listų s gos) salėj, į kurį susi
rinko pabaltiečiai. Lietuvos
draugai brazilai, lenkų, ukrai
niečių ir kitų kaimymų atsto
vai. Europa Livre nariai, per
20 Šv. Juozapo kunigų semi
narijos auklėtinių, keletas aristokratų bei diplomatų ir
gausus būrys jaunuomenės, viso per 400 asmenų. Milži
niškų Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos tautinių vėliavų scenos
fone, pridengtų gedulo šydu,
už juoda gelumbe apdengto
stalo, papuošto baltomis leli
jomis. susėdo Gedulo Dienos
minėjimo prezidiumas: Latvi
jos min. Olinš, senatorius Ha
milton Nogueira, Dr. Alfredo
Rusims, pirmininkavęs, buv.
Čekoslovakijos Ministeris Bra
zilijai J. Reisser, Lietuvos
ministeris Meieris, Ėstijcs kon
sulas Kari Ast. Minėjimas
pradėtas lygiai 19 vai. pirmi
ninkaujančio Dr. Rusins įva
dus žodžiu, apibūdinančių šios
dienos reikšmę ne tik Pabaltijos tautoms, bet ir visam

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

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

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

— L. Sąjunga Br. praneša
visuomenės žiniai, kad yra '
galima išsinuomoti bet kurios
mokyklos salė, kaip tai: ves
tuvėms, krikštynoms, vardadi
eniams arba kitokiems pobū
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.
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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 šalaesančių sklypų.
ViaAnchieta - nauja autoestrada eina skersai Vila
Suarão. Taip pat yra ir geležinkelio stotis
Daugiau informacijų «Mūsų Lietuvos redakcijoje

Of-.
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REIKIA BALDŲ? KREIPKIS Į TAUTIEČIO

Lietuvos ir Latvijos Pasiun
tinybės bei Estijos Kon«u’atas
1955 VI. 19 surengė bendrai
Baltijos Valstybių okupacijos
ir trėmimų į Sibirą minėjimą

JARDIM DAS LAVRAS,
«
buvusioj fazendoj Lavras, vos už 9 kilometrų nuo Ribei
rão Pires, prie Ouro Fino, arba už 16 nuo Suzano mies
to. Sklypai įvairaus didumo, žemė tinkama daržinikystei — chacara. Kreiptis vietoj pas savininką Balį Paber
žį, arba Vila Zelinoj pas Vitą Tijūnėlį. Iš miesto eina
autobusai Guro Fino pro pat minėtą nuosavybę.

Kiekvieną sekmadieni prie
bažnyčios pas spaudos platin
to ją B. Šimkų galima gauti
nusipirkti naujausių lietuviš
kų knygų, maldaknygių bei
laikraščių.

(B. D)
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Gedulo diena Rio de^Janeire

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,

laisvę mylinčiam pasauliui.
Pagrindinis minėjimo kalbėto
jas Prof. Nogueira išsamioj
sklidinoj gilių minčių kalboje,
analizavo bolševikų revoliuci
jos kilmę ir jos pasėkas ne
tik Rusijos kaimynams, bet
ir visam pasauliui. «Mes did
žiuojamės turėdami savo tar
pe baltiečius ir nuoširdžiai
atjaučiame jų kančias, - kal
bėjo senatorius, - mes, brazi
lai, neturintieji savo rasės, o
tik tautą, kuriai yra svetima
neap vy kauta, todėl ir aš esu
jūsų žmogus, o jūsų kančios
- mūsų kančios». Savo 40
minučių kalba prof. Nogueira
baigė įsitikinimu, kad Mask
vos diktatūra grius, nes visi
suirimo ženklai jau aiškiai
matyti, tada vėl Baltijos vals
tybės bus laisvos ir laimingos.
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MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ SPAUDOS STALAS turi sekančias knygas:
75 cr
Šventasis Raštas
(N. Testamentas) Arkyviskupo J. Skvirecko vertimas
1(H) C r..
Būk Mums Malonus
(maldaknygė)
Kati. F Bartkus
Vardan Dievo
65 c r
(mald. vaik.)
Stasys Yla
Katekizmas
25 e r.
250 c r.
Dievas ir žmogus
Feleksas Bartkus
(tikėjimo tiesos)
1000 cr.
Gyvoji Dvasia
(mąstymai) 4 tomai
J. Vaitkevičius
Didysis
Inkvizitorius
100 cr.
(fil. studija)
A. Maceina
20 cr.
Episkopato Direktivos
100 cr.
Lituania
40 c r.
Pakeleiviai
V. Jonikas
JO c r.
V. Čižiūnus
Tautinis Auklėjimas šeimoje
25 cr.
Vabalų Vestuvės
(Vaikų skaitymai)
P. Andriušis
2q c r.
Žirgeliai padebesiais
(eilės)
P. Tarutis
50 cr.
(knyga kiekvienam jaunuoliui)
Jaunuolio Religija
T. Toht
«
«
«
50 c r.
Jaunuolio Būdas
«
«
«
50 c r.
Jaunuolio Kovos
«
«
«
50 c r.
Jaunuolio Mokslas
50 c r.
M. Pečkauskaitė
Mergaitės Kelias
(knyga mergaitėms)
'.
100 c r.
Tu Ir Ji
(mergaitėms ir berniukams)
H. Shilingen
130 c r.
Pavasario Balsai
Maironis
25 cr.
Angelai
Lama
150 cr.
Dulkės raudonam saulelaidy (romanas)
Ramonas
100 cr.
Gęstanti saulė (novelė)
Gliaudą
100 cr.
(legendos)
Gintariniai Vartai
N. Mazalaitė
125 cr.
Kelionė
Lansbergeris
(romanas)
125 cr.
Lietuviškos Pasakos
Balys
300 cr.
Lietuvių Poezijos Antologija
50 c r.
Marijos Žodis Fatimoje
Aleksa
100 cr.
(romanas)
Namai Ant Smėlio
Gliaudą
125 cr.
Nemunas
(aprašymas)
Kolupaila
200 cr.
(romanas)
Ora Pro Nobis
Gliaudą
125 c r.
Partizanai už Geležinės Uždangos
Daumantas
125 cr.
F’avasaris Prie Varduvos
Jurkus
225 cr.
Pietų Kryžiaus Padangėje (Lotynų Amerikos noveles)
Gaučys
100 cr.
(noveles)
Pirmasis Rūpestis
Jankus
175 cr.
Saulės Takas
Mazalaitė
100 cr.
Popiežiaus Celestino Laiškai Žmonėms
Papini
75 cr.
(eilės)
Saulutė Debesėliuose
Žitkevičius
50
cr.
Saulės
Laikrodžiai
Nagvs
100
cr.
(fil.
studija)
Sūnus
Palaidūnas
Sheen
150 cr.
Šventųjų Gyvenimai
Matulaitis
115 cr.
Už Spigliuotų Vielų
Gervidas
75 cr.
(neįtikėtinos istorijos)
Vidurnakčio Vargonai
Grincevičius
175
cr.
(religinė
studija)
Žmonijos
Likimas
Bagdonavičius
75
cr.
(eilės)
Vaitkus
Aukso Ruduo
140 cr.
Urviniai žmonės
Kralikauskas
75 c r.
(eilės)
Kelionė
Tiruolis
75
c r.
Kiškučio
Vardinės
Džiugas
125
cr.
(romanas)
Lukaševičius
Likimo žaislas
Spaudos Stalas veikia kiekvieną sekmadienį prie Zelinos Bažnyčios
i
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Juozapo mokykloje, liepos
mėn. 3 d. 15 vai. Pakvietimai
jau išsiuntinėti.
Laikinoji Organizacinė
Valdyba

AV. ZELINA, 706

—

CAlXA POSTAL,

KURSŲ REIKALU

371 — SÃO PAULO

grama bus paskelbta sekanči
ame «M. L.» nr.

Šį penktadienį, liepos mėn.
1 d., 5 vai. p. p. prasidės ju
— Šį šeštadienį, 2 d. liepos
ostų audimo ir kitų rankdar yra šaukiama L. K. Moterų
bių kursai Mokoje - rua Litu Draugijos, Vyrų Brolijos, L.
ania, 67,
K. Bendruomenės choro, Mal
Kursuose, šalia praktiškų dos Apaštalavimo, Moksleivių
darbų, bus nagrinėjamos šios Ateitininkų, kongregadų ir Fi
temos: lietuvių liaudies me lhas de Maria valdybų pasita
nas, lietuvaičių kraitis, lietu rimas sudaryti J. E. vysk.
vių moterų ir mergaičių tauti Brizgio priėmimui programą.
niai rūbai, lietuviškos vestu Pasitarimas vyks mokyklos
vės ir kiti mūsų tautos papro patalpose.
čiai.
Kviečiu visas mergaites ir
— Stalelius ir pakvietimus
moteris, kurioms leidžia sąly
į
L.
K. Bendruomenės choro
gos, kursais pasinaudoti.
vakarą, įvyksiantį' 9 d. liepos
Mg. Vinkšnaitienė
kitą šeštadienį galima gauti
kursų vedėja
Vyto Tijūnėlio bare ir pas
choristus.
— Į Tarpatautinį Eucharis
tinį Kongresą iš S. Paulo yra
— Senosios, devynioliktojo
pasiruošę vykti apie 300 lie šimtmečio lietuvių imigraci
tuvių. Ju tarpe L. K. Bendru jos Brazilijon, atstovų galima
omenės choras su 68 choris užtikti tai vienur, tai kitų.
tais. Didžiausia ekskursija Vienas iš senosios likučių
vyks kartu su choru, trimis yra Šeškevičius 61 m. amži
Cometa autobusais, liepos m. aus gimęs ir augęs Jacarei
21 d. naktį. Vyktų žymiai mieste. Jo tėvai iš Lietuvos
daugiau, bet yra sunkumų su v ra iš Mariam polės, Šunskų
susisiekimo priemonėmis ir ar Kazlų Rūdos apylinkių.
nakvynėmis.
Brazilijon atvyko Šeškevičių,
— Kun. B. Sugintas, apie šeima 1888 m B. Šeškevičius
šešerius metus dirbęs S. Paulo tvirtina, kad 19 šimtmečio pa
lietuvių kolonijoje, šią savai baigoj Brazilijoj atvyko apie
tę atvyko į Rio de Janeiro 800 lietuvių šfeimų. Veik vi
dalyvauti kongrese. Aplankys si nuvyko P. Brazilijon, Šeške
vičiai pasiliko S. Paulo apy
ir S. Pauly savo prietelius.
linkėje, nes vienas šeimos
- J. E. vysk. V. Brizgys, narių buvo susirgęs. ■
atvykęs 16 d. liepos j S. Paulo
tars pasveikinimo žodį Brazi LIETUIŲ JAUNIMO ORGAN!
lijos lietuviams 16 d. liepos
ZaTORIŲ. DĖMESIUI.!.
per radio stotis Nove de Ju
Pranešame, kad susirinki
lho ir Excelsior. Tikslesnė
valanda ir kita priėmimo pro mas įvyks V; Zelinoje šv.
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— L. K. Bendruomenės
choro Jonai ir Petrai suruo
šė šaunias Jonines - Petrines
pas P. Šimonį. Dalyvavo gau
sus būrys jaunimo. Jonai su
Petrais susirinkusius pavaisi
no, Taip pat smagiai pasišo
ko. Pobūvio metu skanbėjo
dainos. Dalyvavo ir artimų
choro prietelių. Šimonių pa
talpose jau nebe pirma tokia
pramoga jaunimui suruošta.
— Radio Gazeta buvusiam
L. K. Bendruomenės chovedžiui Al. Ambrozačiui kelia
bylą už sulaužymą kontrakto
Al. Ambrozaitis išvyko Kana
don nepranešęs orkestro vavybei. Šitoks Al. Ambrozaičio elegesys pastatė į nemalanią padėtį jį rekomendavu
sius tiek iš brazilų, tiek iš
lietuvių.

raidėm, tinka senesnio am
žiaus žmonėms.
— Birželio m. 29 d. Quinta
das Paneiras mirė Antanas
Obuolevičhis 54 m amžiaus,
kilęs iš Kauno. Paliko nuliū
dusią žmoną Genę. Palaido
tas S. Caetano kapuose.
— Birželio m. 28 d. mirė
Ona Jankienė, kitados gyve
nusi V. Zelinoje. Velionė bu
vo sulaukusi 79 m. amžiaus.
Palaidota Araçá kapuose.
Septintos dienos mišios - egze
kvijos bus d. 5 d. liepos 8
vai. V Zelinoje.

— Magilų šeimą praneša,
kad už A. A. Jono Magilo vė
lę mišios bus 6 d. liepos 8
vai. V. Zelinoje. Giminės ir
pažįstami kviečiami atvykii į
pamaldas.
-— Ateinantį
Sekmadienį
Bom Retire po lietuviškų pa
maldų, norintieji galės gauti
įvairių lietuviškų maldaknygių
ATSIŲSTA PAMINTÉ

BAŽNYČIOMS DARBAMS
AUKOJO:
Po Cr.S 1.305,00. Firma^Super Test Lida. (Juodelio-Zalu
bos).
Po Cr$ 1.009,00. Veronika
Bukienė.
Po Cr.$ 500,00: Marija Rat
kevičienė ir Marija Šimkūnienė.
Po Cr.$ 350,00. Al. Nanarto
nis.
Po Cr.S 250,00. • Vacius Na
narto n is
Po Cr $ 200,00 - Rapolas Sa
viekas, J. Rauba, J. Juodelis,
Juzefą Kalvaitienė.
Po Cr.$ 100,00 - K. Terlec
kas, Ivoškienė, AL Sadauskas,
Kalenda ir Ana Juzumienė.
Už aukas nuoširdžiai dėkoju
kun. P. Ragažinskas
klebonas
— Šis &M. L.» nr. del Pet
rinių švenčių išėjo 4 pusi.

— Moksleivių Ateitininkų
Spaudos Stalas gavo malda
knygių «Ramybės Šaltinis»,
Maldaknygės yra stambiom

Alės Rūtas TRUMPA DIENA
premijuotas romanas, Lietuviš
kos Knygos Klubo leidinys,
1955 m., kaina 4 doleriai.

Aloyzo Barono SODAS UŽ
HORIZONTO, romanas Lietu
viškos Knygos Klubo leidinys
1955 m, Čikagoje. Kaina ne
pažymėta.
Mykolo Vaitakaus Aukso
Ruduo, eilėraščių rinkinys.
Išleido Lietuviškos Knygos
Klubas Čikagoje. Kaina nepa
žymėta.
.
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P A I E Š K O

1. Juliaus Baliukyno, gyve
nusio Rua Laguna 81, Sacomã
S Paulo,
2. Igno Jaruševičiaus, kurio
tėvas Juozas gyvena Refinadora Paulista, Usina Tamoyo,
L. Paulista. Jų paieško Fr.
Bernatovičius gyvenantis Amerikoje.
J. Tvardauskas (Tvardovs-

teisinis patarėjas prie advokato
RUY DE MELO PEREIRA

Praça São Josér 8 Sal. 1 e 2 - V. Zelina - S. Paulo
Contratos de locação
Aberturas de firmas
Cartas de Fiança
Encerramentos dė firmas
Transferencias de firmas
Requerimentos
Contrat. na Junta Comercial Balanços
Dis^at. na Junta Comercial Alvarás diversos
Seguros de) Fogo e
Escritas Fiscais
Seguros de acidentes
Escritas Comerciais
HORÁRIO das 8 às 19 horas.

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
.
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.Baltistas
tò|nica Etária Popular
“įSšo Jludas llCadeu”
DIRETOR: Dr. Augusto Ribeiro Leite
Praça Sâo José, 8 - salas 3 e 5

PRAÇA SÂO JOSÉ, 1

-

V. ZELINA — S. PAULO

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI
NAUJANYBIŲ

Vila Zelina

DIURNA E

NOTURNA

įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių-

Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA
<
\
ISSIMOKEJIMUI. ■
Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.

M
ase»

Kastutė Didžiutė Jusiene iš
Palsodės kaimo, Utenos Àpskr. gyvenanti Urugvajuje,
Montividėo, Molinos de Raffo
109, pajieško:
1) EIzos 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.

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 .

NEJAUGI. . .
Moterys sumaišo viską. Kai
jas įsileidi į savo gyvenimą,
pastebi, kad moterys vairuo
ja į vieną pusę, o pats į kitą!

Bernard Shaw
Visa prekyba gyvenimo li
uksusais yra įgyvendinta ir
palaikoma moterų reikalavi
mų.
— Tolstoi

\

Tokia jau moterų prigimtis,
. . . nemylėti, kai mes mylime
jas. ir mylėti, kai mes jų ne
mylime.
— Cervantes

— L Sąjungos ruošiamuo
se parengimuose, Mokos .no
kyklos salėje, dežuruojančių
nuo 19 iki 24 valandos, narių
sąrašas:
Liepos mėn.

3 dieną: l/Jonas Širvidas,
2/Danutė Sauka ir 3/Motiejus
Tamaliunas.
JO dieną: 1/Petras Žarkaus
kas, 2/Adele Žarkauskas ir
3/Antanas Dutkus.
17 dieną: 1/Jorge Matelionis, 2/Onutė Zagorskis ir 3/
Petras Kalinauskas.
24 dieną: 1/Anianas Tama
šauskas’, 2/Danielė Ruzgaitė
ir 3/Vytautas Saukas.
31 dieną: 1/Petras Blaževi
čius, 2/Jonas Chorociejus ir
3/Jadvyga Jokūbaitis.
J. Čiuvinskas.
L. Sąjungos Valdybos
Pirmininkas.

— 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.

Dentaduras — Pontes — Extrações — Obturações

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų,
fogonų, siuvamų mašinų,, radio, plokštelių ir t. t..

Žinantieji prašomi pranešti
kun. J. Šeškevičiui.
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ALBERTAS PAVILAVIČIUS

Registrado no C, R. C. sob o n.® 551

ki) kilęs iš Zarasų.

DARDUDDAMA
pijstituvéje «Volga» (V. Prudente, Rua Ibitirama, 1972)
augštos kokybės, pigiom kainom

«vodka», whisky ir likeriai.

gėrimai: konjakas,

PARDUODAMAS GAZOLINO
POSTAS

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

