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Nuslopintas sukilimas Argen
tinoje - Daug sušaudė

jo 34 atstovus, o katalikų-32
Praėjusiuose rinkimuose abi
partijos buvo gavusios vieno
dą skaičių atstovą.

ma. Areštuotų yra keli túks
tančiai. Sukilimą ruošė, kaip
sako oficialūs valdžios prane
Šimai, peronistai su Perono
žinia, talkinami komunistų.
Peronas ir peronistai dar vis
nenurimsta, nori paimti kraš
to valdymą į savo rankas suki
limo keliu.
Nėra abejonės, kad peronis
tams laimėjus, daug daugiau
butų buvę sušaudymų negu
dabar.
Dabartinė Argentinos vyri
ausybė yra laikina, pastatyta
nesenai įvykdintos prieš Pe
roną revoliucijos- Ji turi pa
ruošti kelią kraštui į norma
lų gyvenimą per laisvus rin
kimus Vyriausybė yra paža
dėjusi leisti laisvus rinkimus.
Bet kada, tikrai nežinia. Mat
bijoma, žinant kad liaudyje
peronizmo įtaka dar didelė,
kad rinkimų keliu valdžion
negrįžtų peronistai. Kad ne
pasikartotų Brazilijos istorija
Kai buvo nušalintas Getulio
Vargas, tai jam artimos poli
tinės partijos laimėjo rinki
mus ir jį vėl išrinko prezi
dentu.
Xrgentinos gyvenimas yra
smarkia1 sukrėstas. Kelias į
taikų, ramų, pastovų politinį
ir ekonominį gyvenimą dar
bus nelengvas. Dar galima
laukti visokių sukrėtimų, Ar
gentiniečių gyslose teka karš
tas ispanų-raaurų kraujas.

— Brazilijos federalinė vy
riausybė biudžeto subalansa
vimui ir išvengimui paleisti
apyvarton naujų popierinių
pinigų, projektuoja užtraukti
penkiolikos bilijonų, kruzeirų naują vidaus paskolą.

Praėjusio šeštadienio naktį
į sekmadienį, birželio 9 d. į
10, Argentinos sostinėje ir
įvairiose provincijos vietovė
se peronistai talkinami ko
munistų, sukilo prieš dabartį
nę valdžią ir ginklu norėjo
ją nuversti Ištisą naktį Bue
nos Aires priemiesčiuose ir
kaikuriuose provincijos mies
tuose kovėsi sukilėliai su iš
tikima valdžiai kariuomene.
Vyriausybė, po kelių valau
du, buvo padėties šeimininkė
Dar prieš prasidedant sukili
mui vyriausybė jau žinojo
apie tai ir į strategines vie
tas pastatė kariuomenę Pra
sidėjus sukilimui tuoj buvo
paskelbtas karo stovis, Suki
limui malšinti vadovavo vice
prezidentas generolas Rojas,
nes prezidentas buvo išvykęs
provincijom Gen. Rojas pa
rodė stiprią, nesvyruojančią
ranką. Veikė greitai ir griež
tai. Sukilimo rengėjus paga
vę tuoj šaudydavo.
Kiek sušaudė, šiandien yra
sunku pasakyti, nes informa
Cijos iš pačios Argentinos
yra labai netikslios. Laikurie žinių šaltiniai teigia, kad
sušaudyta ligi 250, o vyriau
sybės pranešimai sako, kad
sušaudytųjų skaičius nesie
kiąs pilnai 50.
Birželio m. 13 d. karo sto
vį atšaukė ir pasmektiesiems
mirties bausmė nebus vykdo

Anglai apleido Egiptą.
Birželio mėn. 12 d. Egipto
teritoriją apleido paskutinis
Anglijos kareivi#. Ingiai Egip
to teritorijoje išbuvo 74 me
tus.
Anglai savo koją Egiptan
įkėlė 1822 metais, kada ten
buvo kilusi revoliucija. Jie
nuėjo ten «atstatyti tvarkos»
ir apsaugoti europiečius.
Spaliaus mėn. 1954 m. An
glijos užsienio reikalų ministeris su dabartiniu Egipto pre
zidentu pulkininku Nasser nu
statė tikslią datą kada anglai
turi palikti Egiptą, ką ir pada
iė šiomis dienomis.
Anuo metu Nilo upės slėnis
turėjo didelės strateginės rei
kšmės: saugojo kelią į Indi
jas, Sueso kanalų,. savo ran
koše turėjo Viduržemio jurą:
rytinę dalį kontroliavo iš Egip
to o vakarinę i| Gibraltaro
sąsiaurio. Taip pat ir Maltos
saloj yra anglų bazės. Alek
san® rijos ir Maltos uostuose
buvo didelės karo laivyno ba
zės. Egipto vyriausybės veiks
mus kontroliavo anglai, nes ■
kiekvienas miriištėris turėjo

—- Šiomis dienomis pasira
šyta nauja Brazilijos-Austrijos prekybos sutartis.

— Rio Grande do Sul esta
do sindikatai pasiuntė R^spu
blikos prezidentui telegramą
pranešdami, jei ligi 15 d. lie
pos nebus' paskelbtas naujas
salario minimo, visi estado
darbininkai pradės streikuoti
visi darbai bus sutrukdyti.

Opeiao^as Amerikos pre
zidentas
Praėjusios savaitės pabai
goje buvo operuotas Ameri
kos prezidentas Eisenhower
Gydytojų pranešimais prezi
dento sveikatos stovis yra pa
tenkinamas. Respublikonų par
tijos vadai tvirtina, kad prez.
Eisenhower galėsiąs kandida
iuotis į prezidentus.

- Graikijos vyriausybė Ki
oro
salos klausimą nori per
anglą patarėją, kurio nuomo
kelti į jungtines tautas. Anglai
nė buvo lemianti.
Bet pradžioje 20 amžiaus priešinasi. Kaip žinoma, an
prasideda egiptiečių studentų glai Kipro saloje imasi griež
tarpe tautinis sąjūdis reika tų priemonių graikų nu rami
Jaujant laisvės kraštui. 1914 nimui. Graikai iš savo pusės
metais anglai suteikia dau reikalauja, kad anglai pasi
giau laisvių egiptiečiams. Bet trauktų iš salos ir kad sala
1914 1918 metų karas vėl su būt prijungta prie Graikijos.
trukdo išsilaisvinimo eigą. Po
karo egiptiečiai vėl pradeda Adenane? tąsėsi su Dalies
kovą už išsilaisvinimą. Įvyks
ta stiprių susirėmimų su an
Šios savaitės pradžioje Va
glų kariuomene. Galų gale karų Vokietijos ministeris pir
1922 m. Anglija pripažįsta mininkas Konrad Adenauer
Egiptui nepriklausomybę Dėl
okupacijos pabaigos dar bu tarėsi Vašingtone su užsienio
vo tariamasi 1936 m. Bet an reikalų ministeriu Dulles.
Iš paskelbto bendro prane
tras pasaulinis karas vėl su
šimo
matyti kad buvo kalba
trukdo derybų eigą. Sulig
masi
del
santykių su Rusija
1947 m sutartimi anglų ka
apie
Vokietijos
suvienijimą.
riuomenė pasilieka tik Suezo
Valstybininkai
prie
o prie iš.
kanalo saugojimui. O dabar
vados,
kad
kol
Rusijos
vyri
ir iš ten išsikėlė.
Dabar del Egipto varžosi ausybė nesiims priemonių iš
Maskva ir vakarų valstybės. pildyti savo įsipareigojimams
Šiomis dienomis Lenkija Egip padaryti galą nenatūraliam
tui, žinoma su Maskvos nuro Vokietijos padalinimui, tol
dymu, įteikė ginklų. Egiptas bus sunku tikėti rusų paža
ir dabar yra jautri tarptauti dams ir įsipareigojimams.
nės politikos vieta.
Kai del rusų skelbiamo tai
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kaus sugyvenimo tarp valsty
bių, kad rusai savo tikrą nuo
širdumą turi parodyti tarpiau
tinių įsipareigojimų išpildyme
ir atsisakymo savo politiką
primesti kitiems kraštams.
Adenauer ir Dulles pasidži
augė
pasiektu susitarimu
su prancūzais del S a a r o
krašto.
Adenauer taip pat buvo pri
imtas, nors dar sergančio,
prezidento Eisenhoyverio. .
— Grupė Brazilijos parla
mentarų, vadovaujant Ivette
Vargas «vyriausio sovieto»
kvietimu lankėsi Rusijoje, už
truko 11 dienų.
— Respublikos prezidento
dekretu panaikintas ‘‘Liga da
Emancipação Nacional” vei
kimas. Ši organizacija buvo
grynai komunistinė organiza
cija pasislėpusi po skambiu
patriotiniu vardu.

— Policijos žiniomis S. Pau
ly yra pavojingas tarptauti
nis komunistų agentas, kuris
dangstosi dviem pavardėmis.
Tikimasi jį greitu laiku su
imti.
— Rusų krepšinio rinktinė
praėjusį sekmadienį Montevi
deo mieste atsirevanšavo ga
na stipriai, 91x61. Prieš tai
rusai urugvajiečiams buvo
pralaimėję 57x59. Rusų rink
tinėje lošia keturi lietuviai.

— Olandijos parlamento rin
kimuose darbo partija laimė
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— Šiomis dienomis prade
ta tiesti nauja, svarbi autoes
trada tarp Foz de Iguassu ir
Paragvajaus sostinės Assun
ção. Darbas bus baigtas per
14 mėnesių. Iš Paranagva uos
to (Paranos estade) ligi Pa
ragvajaus sostinės sunkveži
miu truks 52 valandos. Es
tai tu o jamas ir Curitiba - Foz
de Iguassu kelias.
Lietuva skėsta skurde

Kremliaus raudonųjų tironą
kalbos apie taikingą sugyve
nimą, Stalino nuvertinimą yra
nei daugiau nei mažiau kaip
gudriai paslėpta propaganda
tiek krašto viduje, tiek užsie
nio akims apdumti. Maskvos
tikslai ir uždaviniai, kaip jau
nekartą yra pastebėję šių die
nų žymiausi valstybės vyrai
liko tie patys. Tik prie jų
eina lankstesnėmis priemonė
mis.
Niekam nėra paslaptis, kad
Lietuvą ir kitus užgrobtus
kraštus maskoliai nori sunai
kinti Šio tikslo siekdami ma
siniai trėmė į tolimiausius Ru
sijos užkampius, į nežmoniš
klausias gyvenimo sąlygas,
kur badas buvo kasdieninis
gyvenimo palydovas. Nese
nai paskelbė, kad 18 mėne
sių laikotarpyje panaikins
priverčiamojo darbo stovy
klas Ir kur eis tremtiniai H
kę ne tik be pinigo ir drabužio
bet ir be sveikatos?
Daugeliui iš kalėjimų išleis
tų kalinių pati komunistinė
vyriausybe uždraudė grįžti
savan krãstan, priversdama
apsigyventi Sibire, Mongoli
joj, ar kur kitur. O antra,
kiti išėjusieji iš privečiamu
darbo stovyklų, netu i nė lė ų,
namon sugrįžti.
O ką ras namon sugrįžę?
Neras paliktų sodybų, namų.
Jie valdžios nusavinti, juose
svetimi gyvena, žemė prijung
(pabaiga 6 pusi.)
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LIETUVI, dâlyvauk si šeštadieni 19,30 vai. vakaro GEDULO DIENOS minėjime. Vieta: Instituto
Caetano Campos (tarp av. Ipiranga ir rua do Aruoche), Praça da Republica.
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Žmogus pirmesnis už valstybe
Popiežius Pijus XII prieš
porą savaičių vienoje specia
lioje audiencijoje užsiminė
apie privačias ir valdines
įmones. «Bažnyčia, — kalbė
jo popiežius, — visada rėmė
geros valios privatines įmo
nes ir niekada nesiliovė ir
nesiliaus priešintis kai kurių
valstybių pastangom suiimti į
savo rankas tai, kas valdžiai
nepriklauso». Tais žodžiais
popiežius pasisakė prieš toli
siekianti įmonių suvalstybini
mą arba vadinamąją sociali
zaciją
Žodžiu nepaminėjo
bolševizmo, bet galima buvo
suprasti, kad turėjo galvoje
' kolektyvinį ūkį Sovietų Rusi
joje, o taipgi ir kai kurių vals
tybių pastangas kuo daugiau
visokių įmonių suimti į vals
tybės kontrolės rankas. Po
piežius pažymėjo, kad tokia
sistema «varžo žmogaus Jais
vę, atima darbo džiaugsmą,
griauja šeimas, žlugdo patrio
tizmą ir naikina religines tra
dicijas». Plačiau nepasakojo
apie tas blogybes bet jas ga
įima lengvai suprasti.
—o—

Popiežius palietė amžinąją
problemą, kurį žmonių protus
vargino ir vargins, kol jie že
mėje begyvens, būtent: kaip
tvarkyti darbą ir turtą, kad
visi žmonės būtų aprūpinti,
patenkinti, neskriaudžiami ir
laisvi. Jei duosi visišką la;s
vę asmeniui, jis kraus turto
daugiau negu jam reikia,
spaus kitą žmogų ir jį išnau

dos. Jei paliksi visišką tais
vę valstybei, kad ji visa tvar
kytų, ji taip pat spaus, kaip
dabar yra Sovietų Rusijoje,
kur vergija pasidarė visuoti
nė. Nereikia ir sakyti, kaip
Rusijoje ir jos užimtuose
kraštuose varžoma žmogaus
laisvė, atimamas darbo džiau
gsmas, griaujamos šeimos,
naikinamos religinės tradici
j®s. Žmogus darbu prispaud
žiamas iki kančios ir mirties.
Visa tai atėjo dėl to, kaip
yra įspėjęs popiežius Leonas
XIII dar 1891 m , kad pasiti
keta «vaídmainingais žadiniais
kurie baigiasi.. per vėlyvu
apgailastavimu ir medžiagi
niais nuostoliais». Kiek Rusi
ja iš tos socialistinės tvarkos
turi nuostolių, niekas ir aps
kaityti negalėtų. Bet tai yra
įrodymas, kur veda visuoti
nai suvalstybintas ūkis, prieš
kurį popiežius Pijus XII ir
pasisakė. Kodėl valstybė to
nežmonišku keliu nueina?

—o —
Valstybė yra žmonėm, o
ne žmonės valstybei. Dar po
piežius Leonas XIII savo en
ciklikoje «Rerum novarum»
rašė: «Žmogus yra pirmesnis
už valstybę, todėl jo prigim
tis privalėjo turėti savo tei
sę gyvybei ir kūnui apsaugo
ti pirmiau negu atsirado bet
kokia valstybė». Pastangos
nžgniaužti betkokią privati
nę iniciatyvą ir nuosavybę
eina prieš žmogaus prigimtį.
Žmogus netenka noro dirbti,

LIETUVIŠKOS MUZIKOS PUSVALANDIS

«TĖVYNĖS GARSAI»
Radio stotis 9 de Julho 540 klc. 25 m. banga.
SEKMADIENIAIS 8:30 vai
Priimame komercinius skelbimus, siunčiame linkėjimus ir
pasveikinimus šeimyninių švenčių proga su plokštelėmis.
Siųsdami užsakymus pridėkite Cr.$ 300,00
Adresas caixa postai 403, São Paulo, arba telefonu
37-2265 nuo 9 10 vai. Darbo dienomis išskyrus šeštadienius

Aleks. Boguslauskas.
Pusvalandžio vedėjas

kai viskas yra ne jo, o «ben
druomenés». «Bendras arklys
visada yra liesas» — sako se
na lietuvių patarlė. Valsty
bė neturi imtis to, ką žmo
nės savo laisva valia gali pa
daryti ir dažnai geriau pada
ro, turėdami pasitenkinimo ir
džiaugsmo. Valstybės parei
ga tėra žiūrėti, kad nebūtų
išnaudojimo, skriaudos, o dali
giau teisingumo ir žmonišku
mo, bet ne jos reikalas kurti
savas įmones ten, kur jos ga
Ii būti privatinės. Toli einąs
suvalstybinimas, kurio siekia
socializmas, daro skriaudą ir
patiem žmonėm ir pačiai vals
tybei.
Popiežius XII tai dar kartą
priminė, pasisakydamas už
žmogaus laisvę ne liktai poli
tiniame gyvenime, bet ir ūki
niame, nes nuo pastarojo pri
klauso žmogaus išsilaikymas
žemėje.
Darb

1956 m. birželio 16 d
Vytautas Kastytis

Laiškas Lietuvai
Sveiki,
Laukai, namai ir girios,Už jus kadais mes savanoriais mirėm,
Dėl jūs ir vėl ištrėmime lietuvis kenčia...

Regiu — raudoni skausmo pančiai
Ant gintarinio mano žemės veido,
Tekėjo saulė ir be laiko nusileido,
Nakties tamsumui atiduodama laukus.
Kur Tu, mus kryžkelių medinis Sarge,
Šalikelėj budėjimui ir mastymui iškeltas,
Ar Tavo kruvini pečiai pasaulio kaltę,
Kaltų ir nekaltųjų aimanas atlaikė?
Senų piliakalnių nuskurusios pašlaitės,
Ar jūs išsaugojot nesudrumstą senolių miegą,
Ar beišleisit mums iš žemės naują diegą
Laukams, namams ir girioms, vasarai prikelt?

O jūs, lietuviški keliai, jūs vargo vieškelėliai
Kiek tremtinių procesijų jumis giedodamos išėjo!
Ar beatneš kada visų šalių atšiaurūs vėjai
Tas kraujo dulkes mūsų Lietuvon tėvynėn?

— Vokietija. LB Vokietijos
krašto valdyba per Sekmines
Vasario 16 d gimnazijoje su
ruošė «kultūros dienas». Pro
gramoje dalyvavo solistė M.
Panse Simaniukštytė, F. Stro
lia (smuikas), K. Motgabis
(viola), F. Strolios vadovauja
mas lietuvių kuopų prie ame
rikiečių armijos choras ir M.
Budriūno diriguojamas Mem
mingeno choras «Darna» Per
literatūros vakarą praneši
mus arba savo kūrybą skaitė
Dr. A. Rukša, Dr. J. Grinius
ir A. Venclauskas, gimnazijos

Ar dar ilgam uždėtą skausmo žymę
Plukdys ir Nemunas, Nevėžis ir Dubysa?
O Viešpatie, kaip nūdiena be laisvės mums įgriso
Ir kaip įskaudo be namų diena!...

Dail. A. Kairys nuosavoje dirbtuvėje - studijoje
atlieka įvairius meno ir propagandinius užsakymus:
portretai aliej. ir akvarel dažais iš natūros arba iš fo
to, komerc. ir industr meno piešiniai skelbimams, kata
logams - prospektams, folhetams, pageidaujant kartu
ir klišės ir spaustuvės darbas, stendų projektai industr.
parodoms, adresai - sveikinimai: užrašai ir kainos vitri
noms, dekoracijos ir salių taut, stiliuje išpuošimas. Apar
to duoda tapybos, paišybos ir komercinio propagandos
meno pamokas.
Dirbtuvėje - studijoje didelis pasirinkimas alie'jin ir akvarel. tapybos paveikslų ir textiles meno pie
šinių įvairaus žanro ir labai pigiomis kainomis.
Kreiptis: Rua Marquez de itü. 69 ( irmas namas
iš kairės išeinant iš praça da Republica) nuo 2 - 6 vai.
vak. arba telef. visą dieną 37-9886.
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Zenonas Ivinskis

Kovoje Dėl Laisvės
ŠEŠIOS SAVAITĖS

Praėjo jau 15 metų nuo to
reikšmingo fakto, kai Levas
Prapuolenis per Kauno radijofoną 1941 birželio 23 ry
tą pusiau dešimtos paskelbė
lietuvių tautai seniai lauktą
naujieną: ' '
«Raudonieji budeliai, žiau
riai kankinę mūsų kraštą...
šiuo metu siaubo apimti ne
tvarkingai bėga... Artėja vi
sų Lietuvos žemių išvadavi
mo valanda... Broliai lietuvi
ai!.. Imkitės ginklo... Tegy
vuoja laisva nepriklausoma
Lietuva!»
Tame pat atsišaukime, ku
ris per visą birželio 23 buvo
kartojamas, buvo paskelbta
ir Lietuvos Laikinosios Vyri
ausybės (toliau: LLV) sudėtis
Vyriausybę paskelbti, pe
rimti valdžios įstaigas į vy
riausybės rankas, kad atėję
vokiečiai jau rastų ne sovie
tinius okupantus, bet nepri
klausomos Lietuvos organus,
buvo vienas iš pigrindinių
sukilimo tikslų. Dėl to rengi

ant sukilimo planus, buvo
kuo slapčiausiai planuojama
ir vyriausybės sudėtis. Dar
balandžio pradžioje viename
iš pasitarimų teko dalyvauti
ir man. Jame jau buvo mini
mos pavardės asmenų, kurie
turėjo po sukilimo perimti
kuo skubiausiai ministerijas.
Per gegužės mėn. ministerių
sudėtis buvo galutinai paruoš
ta. Kaikurie iš numatytų į
ministerius negyveno Kaune
arba dėl birželio deportacijų
nebeteko ryšio Tad kaikurie
apie savo dalyvavimą vyriau
sybėje tesužinojo tik iš radijo.
Dar ir po 14 metų negali
ma visapusiškai - istoriškai
kalbėti apie aną vyriausybę.
Iš dalies dėl to, kad daug sus
lėptų originalių ir svarbių do
kumentų šiuo metu yra ne
prieinami - o jų teko prisi
rinkti kelis luobus, teko taip
pat kasdien užrašinėti apie
įvairius kontaktus, santykius
su vokiečiais, svarbesnius epizodus iš kabineto veiklos.

Nuo atviro pavaizdavimo ver
čia susilaikyti ir tas faktas,
kad kaikurių svarbių asme
nų veiklos ne tik negalima
dar liesti, bet būtų neprotin
ga minėti ir jų pavardes. To
ji žiauri realybė betgi nekliu
do perduoti dalį tų atsimini
mų, kurie atskleidž’a vyriau
sybės veiklą, jos santykius
su visuomene ir su nauju oku pantu.

ne imta leisti kolaborantinės
dvasios
dienraštis
«Ateitis» vietoj «Į Laisvę».
Tad nuo 1943 m. pradžios «Į
Laisvę» buvo jau Lietuvių
Fronto atgaivintas pogrindy
je. Paskutinis mane pasiekęs
«Į Laisvę» ur. yra 1944-6-20
(Nr. 34). Tremtyje jis buvo
atnaujintas 1948 m., pakeiči
ant rotatorinį biuletenį «Ma
žąjį Židinį»...

DAR TIK Į LAISVE

VYRIAUSYBĖ «LOPOSI»

Kai pirmadienį birželio 23
per radiją buvo paskelbta vy
riausybė, jos nariai dar nega
lėjo susirinkti. Sovietų kari
uomenės daliniai, kad ir pa
krikę, dar švaistėsi po mies
tą, visur poškėjo šūviai, o ma
sė bėgo Ukmergės plentu.
Pirmas pranešimas per ra
diją užtiko J. Ambrazevičių
ir mane berengiant rankraš
čius naujam laikraščiui. Jam
čia buvo duotas simbolinis
vardas — «Į Laisvę». Buvo
jaučiama, kad laisvė dar ne
atėjo. Dar tik pakeliui į ją.
Tad tik tuo vardu buvo pa
leistas laikraštis. Tuo vardu
jis ėjo visus 1941 metus. Bet
mažėjo laisvės viltys, ir Kau

Tik birželio 24 rytą telefo
nais susisiekus ir sutarus vie
tą, pasieniais, pasisaugodami
nuo atsitiktinų kulkų, rinko
si LL vyriausybės nariai pir
mojo posėdžio. Jis įvyko Do
nelaičio gatvėje, buv. Leono
XIII fondo namuose, kur ankš
čiau buvo «XX amžiaus», pas
kui «Tarybų Lietuvos» redak
cija. Posėdžiavo vos keli vy
riausybės nariai. Pats miiisteris pirmininkas, užs. reika
lų ministeris ir krašto apsau
gos ministeris nebuvo galė
ję atvykti iš Berlyno. Buvo
žinia, kad du kiti jau niekad
neatvyks. Kiti dar buvo toje
Lietuvos dalyje, kuri tebebu
vo bolševikų rankose. Bet

mokinės deklamavo, be to L
Skeivalienės vadovaujamos
pašoko tautinių šokių. Gimna
zijos būste buvo išstatyti ke
liolika Petravičiaus, Krivic
ko, Mikšio ir Viesulo darbų,
LB Memmingeno apylinkės
pirm. kun. Bunga parodė «Lie
tuvą paveiksluose»», be to,
buvo pavaizduotas lietuvių
stovyklinis gyvenimas ir kt.
Kultūros dienos buvo gausiai
lankomos. Kultūros dienas
pradėjo ir baigdamas palinkę
jo visiems dar daugiau skleis
ti lietuviškąją kuliųrą dabar
einąs LB krašto valdybos pir
mininko pareigas E. Simonai
tis.

laukti nebebuvo galima. Rei
kėjo pastatyti vokiečius prieš
įvykusį faktą, kad jie ateitų
ne į sovietinę, o į laisvą Lie
tuvą, kurios įstaigos yra jau
Lietuvos vyriausybės rankose.
Apie min. pirmininką ne
buvo jokios tikslesnės infor
macijos. Tik viltys, kad jis
atvyks. Je pareigų iš čia su
sirinkusių niekas nenorėjo
prisiimti. Padėtį tada gelbė
jo J. Ambrazevičius, švieti
mo ministeris, pasižadėdamas
eiti pirmininko pareigas, iki
jis atvyks. Buvo manoma, kad
tai trijų keturių dienų klau- 7
simas. Realybė pasirodė skau
desnė. Vokiečiai jo neišlei
do. Kai tai paaiškėjo, švieti
mo ministeris norėjo nusi
kratyti prisiimtomis ministé
rio pirmininko pareigomis po
rą kartų, kitiems jas piršda- ■
maa. Bet niekas nesutiko.
Tą pat dieną reikiant mi
nisterijas perimti, reikėjo ko
optuoti naujtį ministerių, ku
rie nebuvo paskelbti per ra
diją. Atsimenu, tiesiai iš ka
lėjimo ištrūkęs atėjo į LL
vyriausybės patalpas pk. J.
Narakas. Einąs min. pirm, pa
reigas tuo pirmu susitikimu
pristojo prie Narako, kad su-
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bei pasitikėjimo dvasią ir
vadovautis demokratybės
principais politiniame dar
be, ypač tautos laisvinime,
2) skleisti sugyvenimo dvasią
musų visuomenėje, kvieči
Clevelando Lietuvių Demo
gdama Lietuvos Nepriklau
ant visų įsitikinimų žmones
kratinės Grupės, apsvarsčiu
somybės Fondą ir Lietuvos
vienas kitą suprasti ir|gerbti
sios mūsų politikos, ypač tau
Nepriklausomybės Talką, at 3) veikti mūsų viešąją opini
tos laisvinimo klausimus, kou
skiri šios grupės veikėjai
ją. kad būtų gerbiamos vy
savo nuolatine, negatyvia,
statuoja:
riausios tautos laisvinimo
vieša kritika niekina Vyri
1) šiuo metu, kai musų tėvy
institucijos — Vyriausiasis
ausiąjį Lietuvos Išlaisvini
nė pavergta, visos laisvaja
Lietuvos Išlaisvinimo Komi
mo Komitetą ir žemina jau
me pasaulyje gyvenančių
tetas ir taip pat dideliųnuo
vadovaujančius bei ji pa
lietuvių politinės jėgos turi
pelnų tautos laisvinimo darbe
laikančius
asmenis,
būti sutelktos tautai išva
turinti Amerikos Lietuvių
4) akivaizdoje šių tektų būti
duoti,
Taryba, kad tautos laisvini
na visų demokratinių gru
mo darbe būtų laikomasi
2) tautos laisvinimo darbas
pių
suderinta
veikla
tauti
drausmės ir vienybės,
gali būti sėkmingas tiktai
nei
vienybei
stiprinti
ir
ko
atkreipia
visuomenės dėmėsi:
jį dirbant visiems vieningai,
voti
su
visais
mus
skaldan
1) kad tautos laisvinimo dar
3) Lietuvos laisvinimo gyvy
čiais reiškiniais,
bui vadovauja Vyriausiasis
bines jėgas dabar suskaldė
Lietuvos Išlaisvinimo Komi
viena politinė grupė, prade pasiryžta:
tetas
(VLIK-as), reiškiąs
jusi separatinę veiklų, įstei 1) ugdyti tarpusavio vienybės
musų kovojančios tautos
politinę valią.
2) kad svarbus tautos laisvi
nimo veiksnys yra ir užsie
Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrinės
nyje veikiančios Lietuvos
Radio Programos
Pasiuntinybės, kurių ben
dradarbiavimas su Vyriau
Iš Radio Nove de Julbo, kiekvieną sekmadieni nuo
siuoji) Lietuvos Išlaisvini
14 ligi 14:30 vai., banga 540 klc.
mo Komitetu, kaip su kovo
Lietuviškas žodis radio bangomis tol bus girdimas, Kol
jančios tautos valios reiš
jį rems susipratę lietuviai.
kėju, yra būtinas tautos lais
vinimo kovos sėkmingumui
Radijui paramą galima įteikti finansinės komisijos na
ir
efektyvumui patikrinti,
riams asmeniškai arba siunčiant per naštą finansų ko
3)
kad
Vyriausiajam. Lietuvos
misijos iždininko p. Petro Šimonio, ar kun. P. RagažinsIšlaisvinimo
Komitetui, Ame
ko vardu šiuo adresu: caixa postai 4118, São Paulo.
rikos Lietuvių Tarybai, o
taip oat ir Lietuvos Pasiun
tinybėms priklauso lietuvis
kasios visuomenės pagarba
ir visokeriopa parama,
Clevelando Lietuvių De
Savininkas VLADAS JASIULIONIS
mokratinės Grupės kviečia vi
są lietuvių visuomenę šio pa
Puikiai pagaminti valgiai, didelis pasirinkimas užkandžių ir reiškimo mintis svarstyti ir
visokių, vietinių ir užsieninių gėrimų. Patogus kampelis pra atskirose vietovėse organi
leisti šventes ir savaitgalius.
zuotai prisidėti prie jų įgy
Bar Jurubatuba galima pasiekti iš S. Paulo važiuojant vendinimo.
via Anchieta, ligi pirmojo, po kairei pusei ežerėlio, kur yra
restaurante Estoril, pervažiavus tiltą sukti po kairei, kaip
CLEVELANDO LIETUVIŲ
matyti iš čia pridedamo plano. Patogi vieta ir pikninkams.
DEMOKRATINĖS GRUPĖS:

Clevelando Lietuviu Demokratiniu Grupiu
Pareiškimas

Restoranas Jurubatuba

Lietuviu Krikščionių Demo
kratų Clevelando Skyrius,
Lietuvos Valstiečių Liaudį
ninku Sąjungos Clevelando
Ku ipa,

Lietuvos Socialdemkr Užs.
Delegatúros Atostovai Cle
velande,
Lietuvių Vienybės Sąjūdžio
Cleveland© Skyrius,

Darbo Federacija
land©. .

Cleve

1956 m. birželio 16 d.

Algimantas Pagėgis

Husu Žingsniai
Nuo Nemuno iki Atlanto skamba musų žingsniai —
tautos skaudžiam likimui pasmerktos.
Nuo Fauno iki Sibiro ir Kazakstano
benamių vieniši kapai rymos.

Nuo rytmečio aušros iki žvaigždės vakarės
mes veltui ieškome šviesos!
Ir saulė mums vidurdienį užtemo,
ir nesušilti mums prie svetimojo židinio liepsnos.
Ar dar ilgai klajosim po pasaulį,
tartum turtingi elgetos keliuos?
Ar dar ilgai mes šauksime ir žadinsim,
Kažką vidur nakties gūdžios?
Ir kas per duobkasiai surinks mus kaulus
nuo Niujorko, Melburno ir Maskvos?
Kas eis ieškoti mus po Alpių kalnus,
kai vėjas ten, ir audros vien kvatos?

Tu išvedei į tolimą kelionę —
neklausėme: «Kodėl?» ir nei: «Už ką?»
Su kruvina širdim prisiėmėm karionę,
kad butų su Tavim, o Viešpatie, taika!

Jei neori midi vėžiu,

nerūkyk.
Chicagoje kalbėjo Ameri
kos Kovai Su Vėžiu statisti
nių tyrinėjimų direktorius E.
Cu&Įey Hammond. Jis prane
šė, kad praeitais metais JAVse nuo plaučių vėžio mirė
22.000 vyrų ir 5 000 moterų,
iš jų apie 16.000 buvo vyrės
ni kaip 50 metų amžiaus.
Tarp mirusių vėžio liga neru
kančių — labai mažai. Tas
mokslininkas pabrėžė, kad
nuo 1952 metų yra stebima
188.078 žmonių rūkymo įpro
čiai ir jų mirtingumas. Tie ste
bimi žmonės yra tarp 50 ir 69
m. amžiaus. Aiškiai nustaty
ta kad cigarečių rūkytojas
turi žymiai didesnę riziką
susirgti plaučių vėžiu.

Clevelandas,

diją buvo paskelbtas tos mi
nisterijos vadovu. Vietoje ne
atvykusio finansų ministério
J. Matulionio — įprašytas tas
pareigas eiti St. Lūšys, kuris
čia buvo prisistatęs ir kuris
paskiau buvo toje ministerijo
je viceministeriu. Panašiai
buv® pakviestas į teisingumo
ministerius M. Mackevičius.
Tą pat dieną buvo sudarytas
štabas, kuris toliau vadovau
tų kariniams veiksim ms va
lant ar kovojant su bolševi
kais — gen. St. Pundzevičius
gen M. Rėklaitis, pulk dr.
J. Vėbra, paskirtas Kauno ko
mendantu pulk. J. Bobelis.
Jau vėliau ir formaliau buvo
pakviestas į sveikatos minis
terius dr Vencius, susisieki
mo A. Novickis, ir viceministeriai: K. Germanas — susi
siekimo. J. Rainys -- švieti
mo, J Venclova - žemės ū
kio, Pr. Padalskis — preky
bos J. Mikaila — pramonės,
V. Švinas — komunalinio ū
kio, pulk. Grudzinskas —
maisto tiekimo valdytojas, J.
Senkus — informacijos direk
torius, taip pat Kauno burmis

tru paskirtas K Palčiauskas.
Ministeriu skaičius
buvo
išplėstas tiek, kiek tų minis
terijų reikėjo perimti Taip
buvo papildyta ir palopytas
l.\ komplektas.
Birželio 26 vyriausybė iš
Leono XIII namu persikėlė
į buv. Taupomųjų kasų rūmus,
priešais teatrą, kur buvo «LT
SR» komisarų tarybos rezi
dencija. Ministério pirmininko
pareigas einančiam J. Ambra
zevičiui teko M Gedvilos ka
binetas, iš kurio bėgdamas
komisarų tarybos pirminin
kas nebuvo spėjęs nasiimti
nė partijos bilieto. Šabmais
pirmininkaujančio buvo kan
celiarijos viršininko (dr, V.
Viliamo) kambarys. Kitame
pirmininkaujančio šone buvo
posėdžių salė, kur ministeriu
kabinetas posėdžiavo kasdien
ne tik popiečiais, bet dažnai
ir priešpietinėmis valandomis.

LLV ŠAUKIASI Į VISUOME
NE

Jau birželio 25 LLV pas
kelbė atsišaukimą j tautą

Pakvietimų galima gauti
pas šiuos asmenis: kun. J.
Šeškevičių, p. M. Remenčienę
p. A. Boguslauską, p. Vinkš
naitienę, p. J. Baužį, sen. He
Iena Silva Teixeira, Moniką
Kleiziene ir Vito Bare.

— Erazmas myli taiką dau
giau už kryžių — pasakė Liu
teris. Ir iš tikro, yra žmonių,
kurie palinksta į taiką vien
iš silpnybės Ne taika, bet tie
sa yra augščiausioji gėrybė.
Ir jos kaina neprivalu dar ve
ngti susiskaldymo ir konfliktų.

F. Foersteris

1956 m. gegužės mėn. 2 d.

tiktų perimti vidaus reikalų
ministeriją. Pulkininkas pra
dėjo aiškintis, kad permaža
turįs administracinio patyri
mo: bet jis jau matęs gatvė
je jau laisvą pulk. J. Šlepetį,
kuriam administracija savas
reikalas. «Susiraskite pulk,
Šlepetį ir susitarkite, katras
perimsite darbą», ragino pir
mininkaujantis. Po poros va
landų prisistatė abudu pulki
ninkai, abudu išdžiovintais
veidais, nukirptais plaukais.
Juodu jau susitarę: pulk. Šle
petys bus ministeris, antras
pulkininkas pavaduotojas.
Tą pat dieną tiesiai iš ka
lėjimo j LL vyriausybės pa
talpas atsvyravo su neišnyks
tančiu iš veido šypsniu ir d r.
Pranas Dielininkaitis Iš čia
buvo duotas įsakymas pas
kelbti per radiją jo ir eilės
kitų išsilaisvinusių kalinių
pavardes, kad jų giminės,
kurie dar neturėjo progos su
sisiekti su laisvaisiais, patir
tų gerą naujieną. Dielininkaitis turėjo perimti darbo mi
nisteriją, iki galės atvykti
dr. J. Pajaujis, kuris per ra

•— Norintieji dalyvauti ku
nigo klebono Jubiliejiniame
Bankiete privalo pakvietimus
įsigyti iki birželio mėn. 17 d.
Vėliau
pakvietimai nebus
platinami.

Jame skaitome:
«Nepriklausomosios Lietu
vos valstybė jau atstatyta...
Raudonosios Lietuvos istorija
jau baigta, ir jos puslapį už
vereiam kaip klaikų košma
rišką sapną».
Sunku šiandien gyvai per
duoti, su kokiu nuostabiu dva
sios pakilimu, su kokiu dide
liu širdies palengvėjimu skai
tė anuo metu lietuvis šiuos
žodžius, nes jie buvo paimti
lyg iš jo paties pergyvenimų,
kai dar jam nuo veido nebu
vo išnykęs masinių deportaci
jų siaubo šešėlis... Kitas nau
jas žodis į visuomenę, kai
birželio 26 pavakare buvo
laidojamos apie 80 partizanų
aukų Kauno kapuose. Tarp
raudančių motinų ir žmonų,
bei visos minios, kuriai laido
jami buvo nepažįstami, • bet
broliai, vyriausybės atstovo
J. Ambrazevičiaus kalba bu
vo ištisas himnas lietuvių pa
triotizmui...
«Kokia stipri tėvynės mei
lė jau yra išaugusi jos vaikų
širdyse, kad ištisi būriai, šim
tai — tūkstančiai savo noru

ryžtasi mirti, bet ne vergau
ti».
Per radiją girdimam tokiam
žodžiui visa Lietuva tegalėjo
pritarti, nes visoje Lietuvoje
gausiai pridygę partizanų ka
pai skelbė akivaizdų tautos
karžygiškumą.
Entuziazmas ėjo per kraš
tą. Įvairūs kolektyvai, įstai
gos, įmonės, inteligentai, dar
bininkai, ūkininkai džiaugėsi
išsivadavimu iš vergijos, Svei
kinimai vyriausybei ėjo de
šimtimis iš įvairiausių vietų.
Reikėjo tiesiog jaudintis, skai
tant ant «pergamento» ar ko
kio kitokio provincijos krau
tuvėje surasto popieriaus gra
žiai išrašytus ir išpieštus svei
kin m > ekstus,po kuriais buvo
šimtai pavardžių, dažnai rū
pestingai darbo rankų išvin
giuotomis raidėmis. Kai tele
grafas ir telefonas iš viso tik
karo reikalams teveikė, tokie
sveikinimai būdavt pristatomi
savomis priemonėmis — mo
tociklais, dviračiais, arkliais
ir pėsčiomis, ir jų susidarė
stora byla.
B. D.
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skyrius jaunimui. Redaguoja Redakcinė Komisija: Regina Levickaitė, Leonardas Mitrulis, ir Algis Žibąs
RaStus siusti — «Jaunystės Aiduli», Caixa Postai 4118 — São Paulo.
>

«Músu Lietuvos» redaktorių, Kunigą Piju Ragazinska, maloniai priglaudusi savo redaguojamame
laikraštyje jaunimo skyrių, sveikiname 25 metu kunigystės ir 20 metu darbo Brazilijoje sukakties proga, linkim ilgiausiu metu ir meldžiam Viešpaties
palaimos visiems jo darbams.
“Jaunystės Aido Redakcija”
1952 metų gruodžio mėnesį
pirmieji ateitininkai davė pa
sižadėjimą ir gavo ateitinin
ko ženkliuką.
Pamažu jaunimo tėvai pa
matė, kad tok is gražus ir pu i
kiai vadovaujama a ei' ninku
veikimas gali tik i naudą jau
niesiems išeiti, ir pradėjo gan
siau leisti savo atžalyną į ateitininkų eiles.
Dabar kada artėja klebono
kun. Pijaus Ragažinsko 25 ių
metų kunigystės ir 2() ties me
tų jo darbo Brazilijoje sukak
tis, tebūnie man leista ji nuo
širdžiai pagerbti visų ateiti
ninku vardu, jam padėkoti už
jo darbą, pastangas ir mums
suteiktą dvasinę globą, ir pa
linkėti ilgiausių metų ir ge
ros sveikatos.

Vyresnieji Vilkaviškio «Žiburio» Gimnazijos moksleiviai
Antroje eilėje ketvirtas iš kairės Pijus Ragažin-kas, paskutinėje eilėje vidury kun. Aleksandras Arminas
(šį rudenį taip pat švęs 25 kunigystės sukaktį) nuotraukoje
taip pat yra dabartinis «Aidų redaktorius Antanas Vaičiulaitis
ir vasario 16 gimnazijos Direktorius p. Literskis.
attolini likai.

Nardis Antanaitis

São Paulo Moksleiviu Ateitininku įsteigėjas
Kun. Pijus Ragažinskas
Musų lietuviškoji visuome
klos uždavinius, pavedant vi
nė jau ne vieną kartą turėjo sus mūsų darbus Dievui ir
progos pasigėrėti savojo jau Tėvynei.
nimo gražiais viešais pasiro
Kaipo pirmutinis mūsų d va
dyrnais, kuris yra susibūręs į sios vadas, klebonas kun. Pi
São Paulo Moksleivių Ateiti jus Ragažinskas surinko ne
didelį São Paulo mokslus ei
ninkų Kuopą.
Šio jaunimo tėvai, draugai nančiujų lietuviuki; būrelį su
ir svečiai dažnai pasidžiau kuriais pasita-ęš j s ir Įstei
gia gražiais parengimais, mi gė pirmąja São Paulo Ateiti
riejimais arba vaidinimais, ninku Kuopą. Tos kuopos
kuriuos surengia ateitininkai, pirmasis visuotinis susirinki
jais papuošdami lietuviškojo mas įvyko 5 10 1951, kuri die
gyvenimo svarbesnius mo na ir reikėtų skaityti ateiti
mentus, pagal savo pajėgumą ninku įsteigimo data.
prisidėdami prie musų kultu
Kadangi mes tada dar ne
ros kėlimo.
turėjome jokios organizaci
Bet visi dar gerai atsime nės veiklos patyrimo, kun.
name. kad prieš ketverius Pijus Ragažinskas nesigailė
metus buvo viskas kitaip. Tas jo nei savo laiko, nei pastari
pats jaunimas augo kas sau •gų mums padėti, ir kiekvie
paskirai, neturėjo bendru vi nam naujam susirinkimui pa
sus jungiančių tikslų, ir ji ruošdavo naujų paskaitėlių,
ems gręsė išsisklaidymo pa rūpindamasis mūsų dvasiniu
vojus. Gal daug kas regėjo to auklėjimu.
kį-pavojų, bet niekas neatėjo
Šalia ideologinio ugdymo,
pagalbon, su ryškiomis prie jis nepamiršo nei mūsų kas
menėmis, kaip butų buvę ga dieniškojo gyvenimo, steng
Įima tą mūsų gražųjį jauni damasis jį paįvairinti, kad da
mą. surinkti ir sutelkti.
lyvavimas ateitininkų organi
Mūsų laimei, kun. Pijus Ra zacijoje jaunimui būtų taip
gažinskas suprato mūsų jau pat ir malonus. Atostogų me
nimo reikalus geriau negu tu jis parūpino mums iškilą
kas kitas, ir turėjo patirties į Suarão vasarvietę prie At
kaip mus surinkti krūvon, ir lanto vandenyno, kurių pirmo
kokias gaires pastatyti mūsų ji įvyko 24 1-1952 m Po to
sambūrio vidaus sugyvenimui šios iškilos tapo kasmetine
ir viešajai veiklai. Jis pats tradicija, įvykstanti kasmet
jaunas moksleivis būdamas sausio mėnesį, kur kartu su
dalyvavo Lietuvos Ateitinin moksleiviais vyksta net ir jų
ku Sąjungoje, ir, ačiū Dievui tėvai?
galėjo
mums duoti dar \ Maždaug po metų laiko nuo
bo krypti, įdomius naujos vei ateitininkų kuopos .įsteigimo

ŽINIOS
Kadangi šis «J.A.» nu
meris jau paskutinis prieš .24
b;rželio, todėl jį skiriame ju
biliatei kun Pijui Ragažinskui pagerbti. Dėl šios prie
žasties negalėjome patalpinti
į šį numerį p. Deveikytės
straipsnį laipinsime kitam
už dėlsimą autorę atsiprašom.
— Moksleivių ateitininkų
vardu sveikinti Š. Paulo atei
liniuku steigėją kun. kleb. Pi
jų Ragažinską jo jubiliejaus
proga kuopos valdyba išrin
ko Augustą Zalubą
— Jaunimo šventė šiemet
bus rugpjūčio 5 dieną. Visas
lietuviškas jaunimas kviečia
mas šią dieną iš anksto sku
ti šventei.
— «Atžalyno» pastatymui
darbas jau pradėtas, skaito
mas veikalas, perrašinėjamos
rolės ir daromi kiti oarengi
mai netrukus bus baigtas su
formuoti artistų kolektyvas
ir pradėtos repeticijos. Pati
pagrindinė darbo dalis teks
atlikti per atostogas, kai mo
kiniai bus laisvesni. Veikalą
stato moksleiviai ateitininkai,
režisuoja p. Eduardas Vasi
liauskas

— P. Julius Guiga su moks’eiviais rengia naują tauti
nį šokį «Žiogelį». Pirmas pa
si rodymas bus per Šv. Joną,
klebono jubiliejaus proga.

į:

Garsiosios «Gamtos draugo ekskursijos. Viršutinė-senosios Zapyškio bažnyčios šventoriuje kalba prof. Pranas Do
vydaitis tų ekskursijų organizatorius, širdis ir siela (apačio
je moksleiviai ant Veliuonos piliakalnio). Veliuonoje pagal
padavimą yra žuvęs didysis Lietuvos kunigaikštis Gediminas
Mūsų jubiliatas «gamtos draugo» ekskursijose dalyvavo, kaip
jaunas kunigas. Tuo laiko jis vikaravo Liudvinave ir dirbo
su Marijampolės ateitininkais.

— Ateinantį sekmadienį po
9 vai pamaldų Moksleivių
Ateitininkų kuopos susirinki
mas. Prašomi dalyvauti visi
nariai. Bus svarstoma svar
būs klausimai. Jaunesniųjų
būrelio susirinkimas šeštadi®
nyje 3 vai. p. p. ramovėje.

Ateitininkų Steigėją Šv. Povilo Mieste
kun kleb. Pijų Ragažinską

■■

Garbingo Jubiliejaus Proga
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Nuoširdžiai sveikina
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Moksleiviai Ateitininkai

??

Kazys Bradūnas
ANT kalno gluosnys,
Po kalnu vanduo.
O tu gluosni, tu medeli,
Jau arti ruduo.
Ant kalno kapai,
Tolumon takai.
O tu broli, tu broleli,
Ką pasirinkai?

Netoli namų
Po gluosniu ramuSupa vėjai viršūnėlę,
Migdo ošimu.
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1956 m. birželio 16 d.

MŪSŲ

pusi, o

LIETUVA

MIELI LIETUVIAI!

Pirkimas pirkimui nelygus.

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

Reikia žinoti kur pirkti.

Jeigu reikia statybai medžiagos,

indų ir kitų reikmenų prieinamomis
kainomis, tai kreipkis į sandėlį.

LAPIENIS & JAKUTIS LTDA.

boss

Av. Sapopemba 18-A

Vila Celeste

—

Kiekvieną sekmadienį prie
bažnyčios pas spaudos platin
t o j ą galima gauti
nusipirkti naujausių -lietuviš
kų knygų, maldaknygių bei
laikraščių.

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

'M»eai3i)t3aBtai5«iHCt<xacaiB«iBBK69iaaai!in*aiBE0i«>ra*ai»a
i ts sek sb b b n m ■* ■ ■ ■ e *•■ ■■ <s bb o n Bhii g ic u v c ** k* *

SKANI KAVA

Industria e Comercio de Calçados

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

Madeiras do Brasil

PRANAS & CIA. LTDA.
«

Importação — Exportação

Raštinė: Rua do México, 90 - 9.o - sala 904
Rio de Janeiro - Fone: 32-9294

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

Rua Javaės, 626

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

São Paulo

AVENIDA DR. GIACAGLI-NI, 34-C

ĮKURTA 1890 METAIS

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

SCHMIDT

Priimami pakvietiniai į namus — Senų portretu reprodukcijos
RUA

SÃO

CAETANO,

447

—TEL.

4-5576

-

SÃO

PAULO

Nori būti žemės savininku?
Mato Grosso estadas tai duoda geriausios progos.
Čia lengvai gali įsigyti daržus arba ūkius. Įsigyk
šiandien, nes rytoj žemės vertė jau bus daug didesnė.
Prašymus žemei įsigyti reikia rašyti ebtado valdžiai.
Šitai Tamstai siūlo

Imobiliaria Alio do Guaporé Ltda.
Cuiabá, Mato Grosso - Centralinė raštinė: Cx. Postal 98
Painformuojame ir per laiškus.

ALBERTAS PAVILAVIČIUS
teisinis patarėjas prie advokato
RUY DE MELO PEREIRA

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių
bylų vedimas, invėntarijų sudarymas, deskitis, dokumen
tų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.
Raštinė: Rua Sęnador Feijo, 176 5-and. sala 521Ų
Rezidencija: Ruà Itaqueri, 431 São Paulo

VIENINTELIAI ATSTOVAI

—

GARSIOJO

VANDENS

VILA ALPINA

\

LINDO! J

«KMÀCJ CAIKRIfKI

LTDA.

Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas,
kurio puikų veikimą įižmogaus sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite,
įsitikinkite ir visados naudokite!
Rua Dino Bueno, 795 a 835
Telefones: 51-4019 e 51-2223

'

Caixa Postai 3967

S Ã O PAULO

Cervejaria Columbia J. A.
Šalčio ir karščio metu sveikiausia yra gerti alus MOSSORO,
juodas bet s anuš.
Arba alus COLUMBIA: Pilsen extra,
Strassburg, buteliais ir pusbuteliais.
Mėgstantiems: Guaraná, Gazoza Colum
bia ir Agua Tonica.
X
Centralinė Raštinė ir sandėlys:
Compinas: Rua Andrade Neves, 103
Fone: 3-935 e 3 936
Skyriai: S. Paulo -- Al. Dino Bueno, 702 - Fone: 51-4485
Santos - Rua GeneraL Camara, 292 Fone: 25-636

^^^v;dcsêllseteka
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SENSACIJA!!!
Birželio mėn. 30 d. neoraleísk pregos atsilankyti
į DIDŽIULĮ “FESTIVAL À CAIPIRA” kurį ruošia Grê
mio São Miguei, Vila Zeliuoj, gimnazijos salėje, Rua
Campos Novos, 19. Pradžio 20 vai. Programoj !‘Show”
šokiai ir kitos įvairenybės, gros “ORQUESTRA TROPI
CAL”. Pakvietimus įsigyti, staliukus, užsisakyti, galima
“Musų Lietuvos” redakcijoj ir rua Campos Novos, 19.
<■ — Sekantis «Musų Lietu
vos» numeris bus skirtas lai
kraščio redaktoriaus ir lietu
vių klebono kun. Pijaus RAGAŽINSKO veikalai atžymė
ti, jo 25 metų kunigystės ir
20 metų darbo Brazilijoje pro
ga. Raštus siusti iš anksto
kun. J. Šeškevičiui Caixa
postai 4118, S. Paulo.
— Norintieji kun. klebono
jubiliejaus proga tarti sveiki
nimo žodį kurios nors draugi
jos vardu ar asmeniškai iki
birželio 17 praneša raštu ar
žodžiu kun. J. Šeškevičiui.
Sveikinimai exprontu nebus
primanai.

kienė, Ona Pranskevičienė,
Maria Aparecida Souma, Ire
na Didžiulis, I. Neuberg, Ele
na Rinkus.

— Moterų Draugijos ir Mal
dos Apaštalavimo susirinki
mas sekmadienį 4 vai. po
pietų.
L. K. BENDRUOMENĖS CHO
RO KONCERTAS

Birželio mėn. 9 d. L. K.
Bendruomenės choras suren
gė senai laukiamą koncertą
vakarą. Programoje buvo so
lo dainos, piano ir choras.
Solo dainavo H. Ehlers, F.
Mignon «Kai gėlės pražysta»,
D. Auber «Šypsinio daina» ir
DRAUGIJŲ SUSIRINKIMĄ
Legenda iš operos «Lakine»
Šį sekmadienį 14 vai. 30 Dainininkė nebe naujokė, pu
min. Šv. Juozapo mokykloje blikai gerai pažįstama, šimpa
šaukiamas visų draugijų val tiškai sutinkama, tikrai pajė
dybų ir komitetų susirinkimas. gi dainininkė sugebanti įsi
Bus svarstomi klebono jubi jausti ir interpretuoti.
Pianu skambino R. Stepo
liejaus parengiamieji darbai.
naitytė Čaikovskio Troiką ir
FANTU IR AUKU KERMO F. Mendelson Bartholdy .Med
žioklės dainą. R. Steponaity
ŠIUI RINKĖJU
tė, jei neonines piano studijų
galima laukti stiprios pianis
sąrašo papildymas:
Anelė Sinkevičienė, Veroni tės. Ji priklauso tai pianistų
ka Juškienė, Elizbieta Orans- rūšiai, kurie ne tik gerą* tek-

Dr. JOAQUIM
PACIFICO JUNIOR
Dantų chirurgas

Dentadurų ir judamų aparatų spe
cialistas.

Priėmimo valandos kasdien: nuo 8 ligi 11 vai.,
ir nuo 17 ligi 21 vai.
Konsultorija yra Vila Žolinoje, Avenida Zelina, 752
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ESCRITÓRIO «VILA ZELINA»

IRMÃOS BAUZÍS
Registrado no C; R. C. sob o n.o 55!

Praça São José, 8 Sal. 1 e 2 - V. Zelina - S. Paulo
Aberturas de firmas
Contratos de locação
Encerramentos de firmas
Cartas de Fiança
Transferencias de firmas
Requerimentos
Cont,rat. na Junta Comercial Balanços
Diskai. na Junta Comercial Alvarás diversos
Seguros de Fogo ė
Escritas Fiscais
Escritas Comerciais
Seguros de acidentes
HORÁRIO das 8 às 19 horas.

niką parode, bet ir įdeda šir
dios į išpildomą veikalą.
Choras, diriguojamas kom
pozitoriaus J. Strolios, nuotai
kingai sudainavo penkias dai
nas: Aleksio - Ginkim šalį
Lietuvos, Gaidelio - daininkų
maršą, Šimkaus - Lietuviais
esame mes gimę.
Sudainavo visai, geriau ne
gu buvo laukiama. Balsų pro
parcija buvo gera. Solo par
tiją dainavo V. Tatar ūnas.
Dainavime jaučiama žymios
pažangos.
Tvarka koncerto - vakaro
metu buvo pavyzdinga. Or
kestras buvo geras. Žmonių
buvo pilnutėlė gimnazijos sa
lė.
— Kun. V. Kavolis, S. Teresinha parapijos klebonas
kviečia L. K. Bendruomenės
chorą koncertuoti šio mėne
sio pabaigoj, arba kito prad
žioje.

- Šį sekmadienį, 17 d. bir
želio Agua Raza lietuviams
bus pamaldos vietinėje para
pijos bažnyčioje 8 vai. ryto.

— Vjia Anastacio lietuvi
ams nranešame, kad paskuti
nį šio mėnesio sekmadienį,
24 d. birželio, pamaldų nebus.
Visi kviečiami atvykti Vila
Zelinon į kun klebono P. .Ra
gažinsko sidabrinio jubiliė
jaus iškilmės.
— Š. Amerikoje gyvenantis
V Augulis paieško Izokaičių
šeimos gyvenančios S. Pauly.

— Praėjusį šeštadienį -Vi
la Žolinoje sumainė žiedus
Pranas Sarnauskas su Vanda
Čeponyte.
— Juozas Žemaitis su savo
žmona Terese Paukštyte išvy
ko Š Amerikon, į E Lansing
Mich, pagilinti studijų į Ad
ministration and Biznis Spool.
Išvyko kaipo Fundação Getulio Vargas stipendiatas.

— Jurgis Masys pabaigoje
šio mėnesio ruošiasi išvykti
Kanadon bei Amerikon aplan
kyti savo dukrelę Aldoną bei
gimines.

— Šeštadienį, birželio m.
16 d. Gedulo Dienos minėji
mo programoje iš lietuvių
pusės dalyvaus: solistai K.
Ambrazevičius, V. Laurinai
tis ir L. K. Bendruomenės
choras. Minėjimas bus Insti
tuto Caetano de Campos sa
Įėję, Praça da Republica.
— Sekmadienį, 17 d. birže
lio 18 vai., Vila Zelinoje, sese
Jių mokyklos ir gimnazija ruo
šia įdomią kun. P. Ragažius
kui, jo 25 metų kunigystės
sukaktie proga, pagerbimo
programą. Įėjimui reikalinga
iš anksto įsigyti pakvietimai.

(pabaiga iš l pusi)

ta prie kolchozų.
Komunistinė
vyriausybė
taip smaugia kolchozų gyveų
tojus, norėdama kuo daugiau
išplėsti gėry bių raudoniesiems
carams, darbininkams toli gra
žu nelieka numatytas kiekis
javų už darbą kolchoze. Kol
chozi darbininkams stinga ir
duonos ir drabužio Ką gi be
darys grįžęs tremtinys, ypač
jėi jis yra be sveikatos? Kas
jam duos duonos kąsnį, pasto
gę? Nevienas ir iš paleistųjų
apsisprenžfa pasilikti kur
nors Rusijoj, kad tik apsgin
ti nuo bado.
Komunistinė rusu vyriausy
bė sąmoningai alina Lietuvos
kraštą stumia gyventojus į di
dėlį medžiaginį skurdą, kad
jie nebeištverdami paliktų
gimtąjį kraštą ir eitų .kur
nors Sibiran apsigyventi ir
plėšinių «įsisavinti»: Visiems
šiokiems «niónierams» vyri
ausybė žada didelę paramą.
Kah> matome. Lietuvos nai
kinimas.nors ir kitokiomis prie

Jo skyrius yra ir Vila Zelinoje, Av. Zelina 970
Daug lietuvių čia atidarė einamąsias sąskaitas. Čia ga
Įima apmokėti mokesčius, už šviesą ir kitas pinigines
operacijas atlikti.

Vytaliano Guerriero

-

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
ISSIMOKEJIMUI.
Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.

Sukakties Paminėjime

Pasirengimo Tridienis
Pamokslai birželio 14 ir 15
dienomis (ketvirtadienį ir
penktadienį) vakarais 7 vai.
30 min.
Penktadienį 16 d. (šeštadienį)
vakare 6 vai. (specialiai jau
nimui) Šv. mišios visomis die
nomis rytais 7 vai.
Tridienį praves kun. Jonas
Kardauskas

JUBILIEJUS
Birželio 24 dieną

11 vai. Iškilmingos Šv.
Mišios dalyvaujant J. E.
Vyskupui Dom Antonio Si
queira Alves
Lietuviškai pamokslą sa
kys kun. Juozas Janilionis
Visi prašomi šią dieną Jubiliantą prisiminti savo maldo
se ir ta intenciją priimti šv.
Komuniją.
14 vai. Iškilmingas Aktas
su sveikinimais ir menine pro
grama V. Zelinos gimnazijos
salėje.
20 vai. (ten pat) Pagerbimo
Vakariene (bankietas).
Jiibilėjui Rengti Komitetas

BANCO MOREIRA SALES S/A.

Specialistas vyriškų ir moteriškų rūbų. Siuva išsimokėjimui, per penkis kartus.
Pasirinkimas įvairios medžiagos, taip pat baltinių
PRAÇA SÃO JOSÉ; 1

MALONIAI KVIEČIAME DA
LYVAUTI KUN. KLEB. PI
JAUS RAGAŽINSKO 25 ME
TU KUNIGYSTĖS IR 20 MET
DARBO BRAZILIJOJE

Saugiausia pinigams vieta yra

SIUVYKLA “GUERRIERO”

ai

monėmi
andien.
tabdytas?
O Maskvos propaganda da
bartinį gyvenimą labai švie
siomis spalvomis nušviečia.
Yra tokių, kad ir patiki ir sa
ko, kad šiandien anapus ge
ležinės uždangos jau kitaip
negu prie Stalino. Naiviųjų
galvojimas ir kalba. Mes, ku
rių tėvynė yra pavergta ir
žudoma, privalome, belsti į
pasaulio sąžinę, parodyti gy
veninio realybę ir pavojų
Maskvos suktos politikos lais
vajam pasauliui. Gedulo die
na kaip tik yra graži proga
prabilti į pasaul

Rua Inhagapi, 7 - (pirmiau Rua 6) - V. Zelina - S. Paulo

Escritório 10EÃ1 d® tatabilidade

João Tatarunas
CONTADOR

Priimame knygrašybos darbus visuose miesto rajonuose.
Legalizuojam dokumentus naujom firmom ir bendrovėm.
Paruošiam įvairaus pobūdžio kontraktus ir jų pasikeiti
mus. Tautiečiams kurie nori įsisteigti, prekyboj ar pra
monėj, duosim visas reikalingas informacijas.
Rua Taquari, 19 — s/4 “ (Eiq. R. da Moóca)

Nori, kad «Musų Lietu
va» butų lietuviškojo gyveni
mo veidrodis?
— Bendradarbiauk joje
pranešdamas visas naujienas
iš savo apylinkės, miesto ar
interioro.
yni tiasxar

. PAIEŠKOJIMAS
Antanas Kareiva, Petronė
lės Genotaitėš ir Antano sū
nus, kilęs iš Kalnėnų kaimo,
Telšių apskrities, atvykęs po
paskutinio karo į Argentina,
paieško savo brolio Petro Ka
reivos, gyvenančio nuo 1927
metų São Patilo mieste. Pats
paieškomasis.ar apie jį ži
nantieji mąlonėkite pranešti
šiuo adresu: A. Kareiva, Men
doza 2280, Avellaneda, Bue
nos Aires, Argentina.
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S I U. V É JAS

POVILAS AMBROZEVIČIUS
Rua Inhagapi, 9 - V. Zelina
(prasideda iš Av. Zelina, 595)

