1

Jornal Lituano «NOSSA LITUANIA»

įį

DIRETOR PROPRIETÁRIO RESPONSÁVEL

=•

Dr. José Ferreira Carrato

:::

SAVAITINIS LIETUVIŠKOS MINTIES H
LAIKRAŠTIS
J
ADRESAS:
[[

SAO PAULO

NR: 369 ( 30 )

—

BRASiL

KA NUTARĖ PREZIDENTAI
< -

J

Liepos m. 21 ir 22 d.*Panamoje buvo susirinkę abiejų
Amerikų prez'dentai, viso 19.
Neatvyko tik du. Visus klau
simus, jau prieš preziden
tams atvykstant aptarė ir su
formulavo užsienio reikalų
ministerial. Prezidentams teli
ko tik pasirašyti ir oficialiai
paskelbti. Panamos kenferencijos nutarimus galima suskirstiti į bendro pobūdžio
principus, kova su<■ diktatūro
mis ir ekonominiai valstybių
santykiai.
Principinio pobūdžio pareiš
kime sakoma, kad žmogus
yra nelygstama vertybė ir
kad valstybė neturi teisės
žmogaus pavergti, bet prie
šingai, jam padėti, nes pašau
lyje pirma atsirado žmogus,
o valstybė daug vėliau. Ši
deklaracija yra nukreipta
prieš visokias diktatūras, kur
žmogus yra paverstas mažu
diktatūrinės mašinos rateliu,
be jokių teisių (pavyzdžiui
komunistiniuose kraštuose).
Labai ryškiai prezidentai
pasisakė bendrai prieš viso
kias diktatūras ir specialiai
prieš komunizmą, kuris gra
so visam laisvam pasauliui.
* Prezidentų komunikate sako
ma, jeigu kuris kraštas (Ame
rikose) būtų užpultas, ar grės
tų saugumui pavojus,
kitos
valstybės eis ginti.
Šis nutarimas yra specialiai
nukreiptas prieš komunizmą.
Taip yra nuM-iatyta pakelti
Amerikų ekonominį žmonių
gerbūvį, artimai visoms vals
tybėras bendradarbiauti eko
nominėje srityje. Tam tikslui
Amerikos prezidentas pasiū
lė sudaryti prezidentų atsto
vų komisiją, kuri pažiūrėtų
tinkamą gautų iš Amerikos
pinigų suvartojimą atskiruo
se kraštuose.
Amerikos prez. Ęisenhovver
priėmė atskirai audencijoje
Idekvienos valstybės prezi
dentą, kuri truko pusvalandi.
Vietoj kavos - gyvuliu ir
pieno ūkis.
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V. Sidzikauskas

Pavergtieji laukia konkrečiu veiksmu
Tarptautinė įvykių sklaida ir Lietuva

Panamos prezidentas Ricar
do M. Arias. Praėjusią ir šią
savaitę apie Panama daug
rašė ir rašo pasaulio spauda,
nes ten buvo~ susirinkę 19
prezidentu iš Šiaurės ir Pie
tų Amerikos kontinento
(USIS)

Brazi'i ja skolina

SÔO mi

lijonu doleriu
Brazilija savo pašlijusiems
piniginiams bei ekonomini
aras reikalams sutvarkyti 'ra
pasiuntusi Š. Amerikon dele
gaciją tartis dėl skolų mokė
jimo atidėjimo ir dėl naujos
paskolos būtiniems darbams.
Amerikos prezidentas Bra
zilijos prezidentui yra užtik
rinęs, kad Brazilijos reikalai
Vašingtone bus
palanki
ai išspręsti.
Taip pat pranešimai iš Va
šingtono sako, kad dėl senų
skolų ir dėl naujos paskolos
jau susitarta. Šiomis dienomis
tuo reikalu bus paskelbtas oficialus komunikatas.

— Dolerio kaina laisvoje
rinkoje krito nuo 83 ligi 72
kruzeiru. Kritimas išaiškina
mas
dolerių pareikala
Jau praėjųsiąęgę «M. L.» vimu.mažu
turi griežta ko
numeryje rašėme, kad ka va su Įtakos
kontrabanda
vos ūkis Paranoje yra krizė kontrabandistai daug Pirmiau
dolerių
je, Žiemos šalnos jau iš ei
supirkdavo.
lės kelinti metai duoda dide
liūs nuostolius. Kavos augin
— Yra numatyta leisti lais
tojai yra pasiryžę griebtis ki
vai
įvežti automobilius. rl ik
tų ūkio šakų. Londrino vals
bus
uždėtas didelis muitas.
čiaus žemių savininkai šiomis
Bet
visvien
automobiliai atsi
dienomis atatinkamoms vald
eis
tik
pusę
dabartinės kai
žios įstaigoms Rio de Janei
nos.
ro įteikė platų raštą* kad šio
je apylinkėje reikia keisti ka
— Egipto diktatūrinė vyri
vos ūkis į gyvulininkystę ir
pieno ūkį. Klimatas palankus ausybė prieš kurį laiką derė
žemė derlinga Prašo atatin josi su Amerika dei Assuã už
kainų įstaigų paramos įsigiji tvankos pastatymo. Bet po ko
jų pasimaišė Rusijos užsienio
mui geros veislės karvių.
Paranoje šalnos padažnėjo reikalų ministeris Čeplovas
del miškų iškirtimo ir pe’kių pažadėdamas egiptiečiams ir
pinigų ir viso ko jie tik trokš
nusai sinimo.
ta.
Diktatorius Nasser rusams
Ūkio šakos pakeitimas Bra
gražiai
šypsojosi. Egiptas tuo
zilijai išeis naudon, tiek mė
sai tiek pienui yra plati kraš norėjo pagązdinti amerikonus.
te rinka. Be to, kraštas ne Bet amerikonai ir anglai pa
bus įstatytas pavojun kritus sakė, jeigu Egiptas nori, už
kavos kainoms tarptautinėje tvankas tegul stato rusų kapi
talas. Dabar Egiptas nepato
rinkoje.

Dabartiniai tarptautiniai įvy
Idai patvirtino: 1) kad tarptau
tinės įtampos didžioji priežas
tis yra Europos padalinimas,
Kurį sukėlė Centro bei Rytų
Europos 9 valstybių sovieti
nis pavergimas ir Vokietijos
padalinimas. 2) kad Vokietijos
suvienijimas ir Sovietų domi
nuojaroų kraštų išlaisvinimas
yra tar usavy susiję dalykai,
sudarą du aspektu vienos ir
tos pačios europinės proble
mos, kilusios iš II-jo Pasauli
nio karo įvykių ir reikalau
jančios globalinio bei simultaninio sprendimo, 3) kad
Sov. Rusija pati viena savo
valia nėra kompetentinga
spręsti tarp Elbės, kuri suda
ro rytinę Europos laisvės šie
ną, ir tarp tikrosios Rusijos
vakarinių sienų esančiame
plote gyvenančių apie 100 mi
lijonų europiečių likimo, nes
U jo Pasaulinio karo didžiosi
os sąjungos vakariniai nariai
šią problemą sprendžiant turi
ir lygias teises ir lygią atsa
komybę su Sov. Sąjunga
Pavergtųjų Vidurio ir Rytų
Europos kraštų išlaisvlninas
...dabartinėmis tarptautinėmis
aplinkybėmis priklauso nuo
dviejų pagrindinių veiksnių:
1) nuo mūsų tautų ryžto at'■gauti laisvę ir 2) nuo didžių
jų galybių politikos Mes pa
siūkime pirmuoju veiksniu,
nors ir neįmanoma pramaty
ti. koks per ilgą laiką bus
komunistinės i n doktrina ei jos
poveikis ir kokios sąlygos
lems pavergtu krašto jauno
sios kaitos fizinį bei dvasinį
formavimąsi. Planuojant lais
vinimo politiką, ir laiko vei
ksnys reikia turėti akyse, -yra. pažymėjęs savo kalboje
Lietuvos delegacijos pirm. V.
Sidzikauskas BET seimo po
sėdyje 1956. VI.21.

Kremlius
tebedominuoja
tarptautinę sceną Su Stalino
pasitraukimu tarptautinė pa
dėtis, atspindėdama vadina
mos «naujosios» Sovietų užsi
enio politikos judrumą, pasi
darė srovi. Dabartinės tarp
tautinės padėties pagrindiniai
bruožai yra 1) tarptautinės
politikos svorio centro dėl
Sovietų machinacijų pasistū
mėjimas iš Centro bei Rytų
Europos į Viduržemio jūros
sritį ir 2) Stalino «nuvainika
vimas».
Nors jau daugiau kaip tre
ji metai sakako nuo Stalino
mirties, bet pasaulis dar ne
mato jokiu pataisų Stalino im
perialist'niiios boloniniuose
užkariavimuose
Vienas iš
Stalino ir jo pagalbininkų
didžiųjų tarptautinių nusikal
timų buvo ir tebėra Sovietų
Sąjungos agresija prieš Lietu
vą ir kitas Pabaltijo valsty
bės ir jų prievartinis prijun
girnas prie Sov Sąjungos.
Teisybė, pastaruoju metu įvai
riuose Europos laikraščiuose
pasirodo žinių, kad Lietuva
ir jos kaimynai pabaltiečiai
bus atjungti nuo Sov. Sąjun
gos Esą, ta prasme atitinka
mas sprendimas buvęs pada
rytas k p XX kongreso metu
Maskvoje. Tie 1940 m, rug
piflčio 3, 5, 6. vadinamieji
«inkorporacijos aktai», kuri
ais Aukščiausiasis Sovietas
tariasi suvereninę Lietuvą,
Latviją, Estiją pavertęs so vie
tinėmis socialistinėmis respu
klikomis, yra ne kas kitas,
kaip vienas iš tarpsnių Sov.
Sąjungos prieš Pabaltijo vals
tybes tęstinės agresijos, pra
dėtos 1939.VIII 23 Stalino-Hi
tlerio slapto susitarimo pasira
symu. Lietuvių tautai, taip
pat ir didžiajai daugumai lais
vojo pasaulio valstybių tas
«inkorporacijos» aktas yra
niekinis.
Tarptautinės teisės požiū
riu Lietuva tebėra nepriklau
soma suvereninė valstybė,
tik jos suverenumo vykdymas

IX

METAI

savoj teritorijoj dėl Sovietų
agresijos ir ją sekusios kari
nės okupacijos yra sukliudy
tas.
Jei dabartinė Kremliaus ko
lektyvinė diktatūra nutartų
aną neteisėtą ir niekinį veiks
mą.anuliuoti, tatai, nors ir
tik formaliai, atitaisytų vieną
iš didžiųjų Stalino nusikalti
mų. Jei Kremlius eventua
liai tatai darytų, darytų ne
Lietuvos nepriklausomybei ir
laisvei atstatyti, bet savų in
teresų labui. Lietuvių tauta
ir jos reprezentantai laisva
jame pasaulyje nesiliaus ko
voję draugėje su visom kitom
sovietinės agresijos aukomis
prieš Sovietų imperializmą
bei kolonializmą, kol Sovie
tų pavergtuose kraštuose ne
bus atstatyta nepriklausomy
bė bei laisvė.
(B. D)

...... ——---------Jaunimas išvežamas
pagal plana

Vilniaus radijas 1956. VII. 1
pranešė, kad «savanorių į Ka
zachstano statybą buvo pa
rinkta žymiai daugiau, negu
numatyta plane». Ta pačia
proga papeiktos tos komjau
nimo organizacijos, kurios
«jaunuolius į statybas rinko
be iniciatyvos ir be komjau
nuoliško ryžtingumo». Atsi
eit - neįvykdė reikalaujamo
plano, apie kurį dabar bolše
vikai jau ir oficialiai patys
pripažįsta Vilniaus radijas
todėl išbarė Kauno komjau
nimo vadovybę, kad ten «iki
šiol buvo atrinkta labai ne
daug», o ypač Alytaus, nes
tame rajone «iki šiol neparinktâs nė vienas jaunuolis».
Todėl klausiama: «Nejaugi
Alytuje nėr jaunimo?» Į Pav
lodaro aliuminiaus kombinato
statyba ir tiesti geležinkelio
magistralės Kazachstano ste
pėse taip pat pasiųstas» pir
masis transportas. Pirmoji
«planinė duoklė» j ten - apie
gioj padėty: skurdžiai rusai
500 žmonių.
negali duoti reikalingų pini
Lietuvos jaunimo tariamųjų
gu. o amerikonai su anglais
«savanorių» atrinkimas pagal
irgi nepuola glėbin.
planą į ste es ir statybas
vyksta toliau Nemažas skai
čius parenkami taip pat stu
dentų ir moksleivių, siunčia
mu porai mėnesių net į Ka
zachstaną «padėti suimti der
liaus», tarytum nebūtų darbo
pačioje tėvynėje Verbuoja
miesiems skelbiama, kad jau
noji karta turi savo «šauni
ais darbais parodyti, kaip rei
kia mylėti tėvynę ir partiją»
t, y. dirbti taip, kaip yra dir
bę ankstesnieji komjaunuo
liai pionieriai, kurie yra pas
tatę Komsomolską prie Amu
ro, «33 mil. ha dirvonų paver
tę vešliomis javų jūromis» etc.
Siunčiamieji į «plėšinines
žemes padėti nuimti derli
aus», kaip dabar aiški, turės
dirbti apie du mėnesius ir gy
venti p<alapinėse. Bolševiki
Dail. Antano Kairio paveikslas - naturmortas kuris As nėje spaudoje ir per radijus
sociação Paulista de Belas Artes XV-je Meao Parodoje, įvy dabar giriama, kokios bus
kusioje Prestes Maia Galerijoje, birželio 23 d. Vyr. Dailinin «geros gyvenimo sąlygos... pa
kų Jury Komisijos buvo premijuotas Mens&o Honrosa (gar lapinėse», tartum tai būtų tik
ekskursija.
Elta.
bės) premija. Paveikslą įsigijo p.p. Remenčiai.
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kur tik pasirodė «revkomai».
J. Augustaitytė - Vaičiūnienė
Iš pasikalbėjimo su dvaro
darbininkais iš tų vietų, kur
veikė tokie «revkomai», aiš
kurie jas baigė. Vadinasi, vy kiai buvo matyti, kad darbi
rai gerokai išprusę, visa sa ninkai žiūri į sovietų valdžią,
Kai vakaras ateina, plaukus pasileidęs,
vo galva, išsilavinimu prane kaipo į naujų ponų valdžią,
Ir tavo kryžius toks skaistus iškyla tarpe bokštų keturių,
šė jie nedasimokėlį Vinca tik dab r bernai bus baudži
Vėl noriu klaupti prieš Tavo aukos altorių,
Kapsuką ir Staliną. Be šių aunininkai ne pas senuosius
Bet nėr širdy maldos, nei žodžių lūpose nebeturiu.
vyrų likimo nušvjetin o kru dvarininkus, o pas buožes ir
vinoje komunistų istorijoj su panašų elementą, susispietu
sidaro didelė spraga komu sį revkomuos». (Žiūr. «Komu
Tiktai jaučiu — švytuoklė muša
nistų partijos, «visų jos nuo naras» 1922 m. Nr. 6).
Nuo vieno krašto netiesos iki kitam...
pelnų» sužymėjime ir su^ida
Ir neša vėjai tamsiai pilką rūką
Aiškiai ir tvirtai pasakyta.
ro nepilnas rusifikacijos dar
Ir
mums ir Tau, kankinamasis krašte, nekaltam.
Ta
Z.
Aleksos
nuomonė
galio
bo vaizdas...
i
Komunistuose kai vien* ky ja ir nūdienėj pavergtojoj Lie
Ir niekas neina Tavęs išvaduoti,
la. kiti turi griūti. Kai Zigmo tuvoj. ne pačių Lietuvos dar
bo
žmonių
nūnai
yra
įgyven

Angariečio — Aleksos vardas
Nors dūmai dangun kyla kruvinos auKes.
atstatomas kaip buvusio ko dinta sovietinė santvarka, bet
Užgrūdintas lietuvis aria savo tėvų žemę...
munistų partijos gero sūnaus, ją atnešė savo durtuvais rau
Matau
jį jo namų gelmėj, matau laukuos.
savaime iškyla toks nejaukus donoji okupacinė armija, iš
komunistams klausimas: na, Rusijos atplūdusi. Valdžios
Norėtum šauktis Dievo, tokio didelio ir gero.
o Kaip daibar bus su Lietu viršūnėse, komunistų laktose
Bet Jis paliko ir nebegina užmiršęs mus, —
vos kp centro komiteto isto ir Aukščiausiame Soviete su
tūpė,
šiltą
lizdą
susikrovė
vi
rijos instituto direktoriai5 ir
Taip kaip Jeruzalės SaLamono bažnyčią gynė —
to instituto bendradarbių liki sokie parėjūnai, Lietuvos žino
Vertelgas vaikė, gerbdams tėvo amžinus namus.
nėms nežinomi atėjūnai, «pemu?
Draugas Šarmaitis kartu su rekulščikai». pataikūnai irki
Ir Tu. kaip ta Jeruzalės Saliamono bažnyčia,
kitais savo bendradarbiais y- ti panašūs niekadėjai. Tikrai
Tiek kartų griautas, ir šiandieną skriaudžiamas esi
ra «įrodęs», kad 1919 — 20 m. dabar baudžiaunininkais yra
Perki kančia Tu savo sunkią dalią,
Lietuvoj sukilo darbininkai, darbininkai, o ponų vieloj at
sisėdo
visokių
Smerdiakovų,
Ir laisvėn surištas rankas tiesi.
valstiečiai, norėdami įgyven
dinti Lietuvbj .sovietinę san Kruglodūrovų, Merzavcevų ir
tvarką, bet «anglų arnerikie kitų Vince Kudirkos aprašy
Kai vakaras ateina, sutemas paskleidęs,
čių interventai» tą revoliuci tų viršininkų sūnėnai, jų gi
Tu iškyli viršum gilių naktų ir teisių sutremptų ..
ją užgnianžė ir Lietuvos prie minaičiai: Lietuvos žmogus
O aš einu Tavęs iš tolo pasitikti,
šakyje pastatė «baržų izijos jų nustumtas paskutinėn vie
Ir kryžiaus panėšėt buities stačiu krantu.
valdžią» Gi Zigmas Angarie ton, kas jų gyvi dar išliko,
tis — Aleksa savo rastuose o kiti Sibiran mirti išgabenti.
ne vieną karta, o kelis yra
To paties 1922 «Komunaro»
pasisakęs ir Įrodęs, kad tada Nr. 7, psl. 198, Zigmas Alek
Lietuvoj sukilimo nebūta. To sa rašė: «Reikia stačiai pasa
raudonoji aim ja iš Dvinsko kyti, 1919 m. pradžioj Lietu
žygiavo Lietuvon, kurdama vos kaime darbininkuose so
«revkomus» ir steigė sovieti vietų valdžios vardas labai
nę tvarKą. O apie tuos «rev žemai stovėjo. Tame daug
komus Aleksa buvo tokios kalti buvo mūsų «revkomai»
nuomonės:
ir «sovietai». Tai puikiausia landžiu mėn. 1919 m. Lauko
«Sovietų valdžios autorite buvo matyti antrame lauko darbirrnkai tame suvažiavi Okupuotoje Lietuvoje jau
tas negalėjo pakilti visur. darbininkų suvažiavime ba
me žiūrėjo į sovietų valdžią, lankėsi užsienio žurnalistai
kaip į savo priešų valdžią,
Vilniaus radijo pranešimais
kaipo į bagočių valdžią» Jei pastaruoju
metu
Lietuvoje
LIETUVIŠKOS MUZIKOS PUSVALANDIS
dabar pavergtos Lietuvos ko
lankėsi
Anglijos,
Italijos,
munistai sušauktų kolchozų
žemdirbius, tikrai įsitikintų, Prancūzijos, Švedijos ir Bel
gijos laikraštininkai, akredi
kad iki šiol lauko darbininkų tuoti Maskvoje Šie laikrašti
pažiūra į Sovietų valdžią vi ninkai buvę apsilankę Kaune,
Radio stotis 9 de Julho 540 klc. 25 m. banga.
sai nepasikeitė, o antraip •
kitose Lietuvos vietovėse, ge
SEKMADIENIAIS 8:30 vai.
tie įsitikinimai dar labiau su gužės pirmosios paradą ir
tvirtėjo. Susovietintos Lietu
Priimame komercinius skelbimus, siunčiame linkėjimus ir
«darbo žmonių demonstraci
vos žemdirbiams toji valdžia jas» žiūrėję Vilniuje, taip
pasveikinimus šeimyninių švenčių proga su plokštelėmis
visai svetima, iš kitur atneš
pat kalbėjęsi su įmonių dar
Siųsdami užsakymus pridėkite Cr S 300,00
ta ir nieko gero jiems neda bininkais ir kolchozininkais.
Adresas caixa postai 403, São Paulo, arba telefonu
vė, be skurdo. Tai. anot ko
Smulkesnių žinių neduoda
37 2265 nuo 9 10 vai. Darbo dienomis išskyrus šeštadienius
munistų, ką jie «buržuazijos ma, kuriose įmonėse tie lai
valdymo» metais Lietuvoj tu kraštininkai lankęsi ir kuriuo
Aleks Boguslauskas.
rėjo, dabar pasiliko jiems tik se kolchozuose. Tačiau neten
nepasiekiama svajonė.., ( I. V.) ka abejoti, kad apsilankiu
Pusvalandžio vedėjas
Elta
(pabaiga 3 pusi.)

Pavergtoje Tėvynėje.
Zigmą Angarietį - Aleksą
rehabilitavus. E. Žurnalas
«Komunistas» Nr. 4/1956 m.
pasisako, kad «Berijos gauja
nukankino ištikimąjį i omunistų partijos sūnų Zigmą Angarie
t
Aleksą».
Čia prašosi tokios mintys:
Z. Aleksą «Berijos gaujai»
turėjo kas nors pakišti, įs
kųsti • tad «kp istorikai»^tą
bylą turėtų iš pagrindų išna
grinėti ir Z. Aleksos nužudy
mo kaltininkus tikroj šviesoj
parodyti; tuomet, be Stalino,
nubluks ir dabar aukštai pa
kylėti kai kurių lietuvių ko
munistų vardai. Kartu • kaip
dabar bus su Vinco Kapsuko
«kuriamu» idolu, nes tuodu
vyrai visą laiką gyveno ir
dirbo labai nesutikdami.
Z. Aleksa rimtais faktais
įrodė, kad Vincas Kapsukas
yra daug žalos pridaręs kom.
partijai Užtenka tik pavarty
ti 1926 m. žurnalo «Komunis
tas» puslapius - ten gausu, to
kios medžiagos, kuri nusako
Kapsuką buvus didelį vėja
vaikį, nuotaikos veikėją, bet
ne nuosakų komunistą, gerą
Lenino mokinį Del nešališku
mo tenka pastebėti, kad Z. A
leksa tikrai tiek savo veiki
mu. tiek savo raštais buvo
nuosakus, nesusvyravęs ir ne
suabejojęs Lenino mokinys,
rusifikatorių talkininkas. Bū
tų visai Komunistiškai teisiu
ga, jei V. Kapsuko vietoj at
sistotų Z. Aleksa
O kaip bus su kitais? Z Aleksa jau rehabilituotas. o
kaip bus su kitais komunis
tais, kartu su Aleksa dirbu
siais ir kartu su juo ar anks
čiau arba kiek vėliau pačiu
komunistų nužudytais, kaip
štai: buvusiu Lietuvos kp cen
tro komiteto nariu, komunis
tų laikraščių redaktorium ir
jų s naudos bendradarbiu Jo
nu Šepečiu, mok.vtoju Jakše
vičium, rašytoju Zigmu Valai
čiu - Paprūsiu, dailininku
skulptorium Palavinsku. ka
riais Putna ir Uborevičium,
ekonomistu, spaudos bendra
darbiu, raud. armijos archive
tvarkytoju R. Rasiku, teisi
ninku ir teisės spaudos ben
dradarbiu Pašukaniu ir ki
tais — ar jie taip nat bus re
habilituoti? Visi šitie vyrai,
kaip ir Z. Aleksa, buvo bai
gę aukštąsias mokyklas, kiti
jų mokėsi-aukštesnėse ir kai

RUDUO..
(tąsa)
• ■

Ir vėl jos balta ranka tie
sia kažką tėvui, Uršulytei
margą šilkinę skarelę, pieme
nėliui puikius baltus marški
nėlius su kieta apykakle, o
jam, Stasiui knygą! Šeši to
mai Europos Kultūros Istori
jos! Šiuos tomus perskaitęs,
daug ką suprasi, sako ji. Ji
vis kartodavo, kad Stasys tu' ri tapti žymiu Lietuvos žmo
gumi. Pati Julytė degė noru
būti naudinga savo kraštui.
Jos svajonė buvo išmokti sve
timas kalbas ir pasakoti pa
sauliui apie gražiąją Lietuvą.
Julytė!.. Ji tokia gležna.
Spindi didelės mėlynos akys,
rausvos susijaudinimo dėmės
jos skruostuose kaista ir ji
šypsosi, ilgais pirštais nu
braukdama garbaną užkritu
sią ant kaktos... Motina glos
to jos pečius, tėvas nerangi
ai prieina ir lenkiasi prie il
gų pirštų. Julytė atšoksta.
Staiga ji prisiglaudžia prie

Einu Pasitikt
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apie jo branduolį, Nebėra Ju
lytės. Kur ji? Kas duotų atsakymą?
.6

Didelis vežimas pilnas su
kresnos tėvo figūros ir bučių
oja jo skruostui, jo kaktą, jo kaupu nuimto derliaus. Pačia
ūsus. Ji juokiasi skardžiai me viršuje Stasys ir dėdė
juokiasi. Štai ją pagauna Sta Motiejus. Paskui juos seka
sys ir nebepaleidžia Jis tar antras vežimas, ten Uršulytė
šo jos šviesius plaukus, lai ir Jonas su tėvu. Stasys lai
ko jos liekną liemenį, o jos ko vadeles. Jam labai malo
besijuokiančios lupos paliečia nu valdyti arklius Jis visa
Stasio smakrą, ir ji sukasi, da juos valdydavo, kai važi
sukasi šaukdama: «Atostogos! uodavo su Julyte bažnyčion.
Atostogos!... Tėvų namuose Julytės nebėr., o gal?... gal
šventė!
dar Julytė kažkur yra? Kur?
— Atostogos, atostogos... pi Kur? Atminimai nenori Sta
auna peilis kopūsto galva. sio paleisti.
Julytės nebėra Julytės juo
— Na, ir surinkom gerą
kas mirė per paskutines Ve derlių, taria dėdė Motiejus.
lykas. Kai atėjo vasara July Dievas gailestingas, neturim
tė nebegrįžo.
laisvės, bet turim derlių.
Julija Gimbutaitė ištremta
— Turim der'ių, bet netu
j Sibirą. Už ką? Ar ilgam? rim Julytės. O vienok Die
Nežinia. Jos studentiška ke vas gailestingas, sakai. Jo
puraitė guli gilia;' skrynioje ranka gal globoja ją, tarė
motinos paslėptą, balto šilko jaunuolio lūpos
skarytėje įvyniota, gailiom aNeturim jos, Staseli, bet tu
šarom apverkta.
rim tave. Jau tokia Dievo va
Stasys kirto sunkias, gergž lia. Julytė buvo perdaug ge
dančias galvas, o mintys gal ra visiems. Julytė buvo, - ir
voje sukėsi lygiai taip pat, čia lūžę dėdės balsas. Jis la
kaip kopūsto lapai klostosi bai paskubomis uždegė užgę

susią pypkę. Stasio žvilgsnys
paklydo tolimoj erdvėj, lyg
ieškodamas atsakymo.
Kelias tęsėsi. Lengva riste
le bėgo arkliai, palikę gum
buotus dirvonus. Stasys nuti
lo susigūžęs savyje. Užpaka
ly dardėjo tėvas su savo tal
kininkais. Stasys girdėjo jų,
balsus, arklių prunkštimą ir
staiga jam rodėsi, jis veža
ne kopūstus, bet, štai Julytę
grįžtančią iš Kauno. Julytę
seserį
Vienodai bildėjo arklių pa
sagos asfaltuotame plente, vie
nodai slinko rudens vaizdai.
Kažkodėl arkliai sulėtino žin
genį, veik sustojo. Stasys Ii
aukšterėjo botagu.
— Palauk, pasuk, - tarė ra
miai dėdė Motiejus, belaisvių
vora.
— Belaisvių? - tarsi prabų
dęs pakartojo Stasys.
Jie ėjo artyn, pliki ir pašiū
rę Apžėlusių veidų negalima
buvo atskirti nuo apiplyšusių
sermėgų. Jie šliaužė artyn.
Arkliai linguodami galvomis
sustojo pagriovy. Minia slin
ko vilkdama kojas, kurios
atrodė panašios į baisias šiuo
tas. Pilkų žmonių minia, be

valė, alkanà, mirštanti.
Pirmosios eilės praėjo. Nu
linkę sprandai ir šiurpuliu
gas šiur, šiur, šiur kiaurų pa
dų .Stasys žiūrėjo plačiomis,
baikščiomis, akimis į būtybes,
kurios galėjo būti jo metų.
Dėdė nusisukęs rūkė pypkę.
Arkliai abejingai snaudė. '
Staiga Stasio ausis pasiekė
šnabždesys: «Valgyt kapusta.»
Šnabždesys tarsi nuodai pa
siekė patį smegenų centrą.
«Valgyt kopusia» Štai ilgi
pirštai nubraukia garbaną ir
juokas panašus į verksmą.
Gal Julytė ten kažkur Sibire
irgi prašo; «Valgyt, valgyt.»
Ir ji jau išmoko tuos žodžius
svetima kalba, o jos pamėlę
nuo šalčio pirštai nebesugra
balioja nei to kąsnio, kurį
jai paduoda.
— Ehe, nusijuokė dėdė Mo
tiejus, žiūrėdamas piktai iš
po kepurės stogelio, mūsiš
kiai, jūsų išginti irgi ten mirš
ta badu. Stipkite, prakeikti,
už juos mūsų kraujo nugėrę!
«Valgyt,» skamba Stasio
ausyse. Jis mato vėl Julytę
Ji labai išblyškusi, jos akys

(pabaiga 3 pusi.)
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šiem laikraštininkam tebuvo
sudarytos sąlygos apsilanky
ti vadinamuosiuose pirmau
jančiuose bei milionieriuose
kolchozuose, kurių Lietuvoje
tėra visai nežymus skaičius,
nesiekiąs nė šimtinės.
Negalėjo susidaryti vaizdo

Suprantama, kad apsilankiu
šieji laikraštininkai negalėjo
sudaryti pilno vaizdo gyveni
mo Lietuvoje, turėję progos
apsilankyti ten, kur jie vado
vų buvo pristatyti.
Visai kitą vaizdą butų galé
ję laikraštininkai sudaryti tuo
atveju, jei jiems butų buvu
sios sudarytos sąlygos apsi
lankyti ir atsilikusiuose kol
chozuose, kurių žymiai dau
giau, negu vadinamųjų kol
chozų milionierių. Tuo atve
ju laikraštininkai butų galė
ję įžvelgti gyvenimo sąlygas
kolchoze dirbančiojo. Taip
pat ir įmonėse dirbantieji to
Ii gražu gauna ne vienodą at
lyginimą. Jei laikraštininkams
butų buvę progos apsilanky
ti Lietuvos provincijoje vei
kiančiose įmonėse — jie bú
tų susidarę visai kitą vaizdą,
negu kad apsilankę gereles
nius atlyginimus dirbantie
siems mokamose Įmonėse, ku
rfose dirba didžiuma specfa
listų.
Šia proga prisiminti Sovie
tų atstovų pareiškimai laikraš
t ninkams, ankstesniais me
tais norėjusiems apsilankyti
1 abaltijo valstybėse, Lietuve
je, Latvijoje ir Estijoje. Ta‘ da laikraštininkams buvo pa
reikšta, jog dėl santykių nenusistovėjimo apsilankymas
negalimas.
Tik šiais metais pirmu at
veju grupė Maskvoje reziduo
jančių laikraštininkų turėjo
progos pirmą kartą apsilan
kvti Lietuvoje Vargu ar šie
tinas šitas apsilankymas su
kai kurioje spaudoje pasiro
dančiais spėliojimais apie
Maskvos politikos kurso nau
ją kreivąją Bene tikslinges
nis būtų spėjimas, jog lig šiol
♦» +» ♦»
dega priešmirtiniu karščiu,
apkepusios lupos prašo. Ir
šiai kažkas iš kažkur meta
jai kepalėli juodos žemėtos
duonos. Julytė jį griebia, ji
šypsosi ir išnyksta jos akyse
priešmirtinis spindėjimas.
Stasys apsidairo Į jį įsisiur
bęs jauno uniformuoto sargy
binio plieninis žvilgsnis, pil
nas piktos pajuokos. Jis at'ai
ko žvilgsnį lengvai nusišypso
damas. Jis jaučia, kaip šal
tas vėjas kedena jo plaukus
ir jo širdį užplūsta nep-įpras
ta drąsa, nepaprastas sti .ru
mas visame kūne Jis atsisto
ja, bet Dievas gailestingas»
sminga širdin Griebęs kopus
to galvą, meta vieną, antrą
trečią. Staiga trenksmas A
kyse tamsu, spaudžia gerklę,
norisi kažką išspjauti. Viskas
susisuka viepan verpetan •
baigta.
— Jėzau, Marija! sušunka
dėdė Motiejus. Jis griebia
sverdintį Stasį.
-- Po perkūnais, prakeik
tas lietuvis! keikia įžūliai Fa
vąja kalba uniformuotas jau
nuolis.
Susigūžę belaisviai bėga
pasigavę kopūsto lapą, bar
gybinis žaibuodamas žvėriš
komis akutėmis grasina dar
rūkstančiu šautuvu.
Stasio ranka atleidžia vade
les. Jis minkštai sugniūžta
ant kopūstų vežimo, garba
nos išsidriekia, o iš šono sun
kiasi garuojanti srovė nuda
žydama pilkai žalsvas kopus
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bolševikai laisvųjų šalių lai
kraštininkų neįsileido dėl to,
kad jie dar vis buvo įsitiki
nimo, jog gyventojai nebuvo
pakankamai
«perauklėti».
Taip pat dar vis buvo skaito
masi su «nacionalizmo» liku
čiais, kurių su šaknimis išro
vimas įvairiomis progomis bu
vo primenamas tiek Snieč
kaus, tiek Gedvilo bei Palec
kio.
Kad galėtų per filtrus perleisti

Vykdytais trėmimais grei
čiausiai okupantas jau tikisi
priešiškai nusiteikusį elemen
tą bus palaužęs. Taip pat jis
gali būti priėjės prielaidų,
jog tie trėmimai nuolatiniai
gyventojų suiminėjimai ir ka
linimai atitinkamai bus pavei
kę trėmimų ir suėmimų išven
gūsius, kurie gali būti jau
tiek «perauklėti» kad apsilan
kiusiam svetimšaliui jau ven
gia ištarti komunistams nepa
geidaujamą žodį.
Į kolchozus jungimo, vyk
(lyto prievartinėmis priemo
nėmis, procesas, o taip pat jį
lydėjęs visiškas ūkio suiri
mas pastaraisiais metais bent
išoriniu požiūriu kiek užtu
šuotas Jau randasi, kad ir
palyginti nedaug, tačiau rau
dasi kolchozų, kurie j«u ga
lima svetimšaliui parodyti.
Šitie motyvai bene bus pa
grindiniai, įgalinusieji okupan
tą j Lietuvą Įsileisti užsienio
spaudos atstovų, tačiau iš re
ziduojančių Maskvoje tarpo,
kad jų pranešimus bei ispū
džius apsilankius Lietuvoje
galėtų per savo filtrus per
leisti Maskvos cenzūra, pas
tatyta akredituotų laikrašti
ninkų išsiunčiamos medžia
gos kontrolei.
Įdomu bus pamatyti apsilan
kiusių laikraštininkų oraneši
mus. Iš tų pranešimų jau bus
galima susidaryti vaizdą, ar
tie laikraštininkai turėjo pro
gos bent kiek plačiau ir išsa
miau žvilgterti į gyvenimo są
lygas Lietuvoje, ar turėjo ten
kintls vien tik pristatytų vado
vų vykdoma režisūra.
«♦» ■»»

+»

tų galvas. Jo veido spalva da
rosi žalsvai gelsva, lūpos
skausmingai susičiaupia.

.7.

Minių minios susirinko prie
Kauno Katedros, kur buvo iš
statyti 17-kos metų gimuazis
to Stasio Gimbuto palaikai.
Alpstanti motina, neįšneka
mas tėvas, virpantys giminės
ir minia. Minia atstovaujanti
visą tautą, stovėjo ties kars
tu jaunos atžalos. Ilga, ilga
e ena r usitęsė laidotuvės
nuo Katedros iki kapinių. Tai
buvo tyli demonstracija Tuo
momentu minia nebijojo tini
formuoto kareivio šūvio ji
buvo nepalaužiamai bendros
širdgėlos sujungta.
Vėjas siautėjo vaikydamas
debesis. Jie slinko viena ne
permatoma mase virš liū lesy
susigūžusio miesto, virš ištuš
tėjusių laukų
Tamsa šliaužė j Gimbutų
trobas, Liūdnai staugė vieni
šas Sargis žiūrėdamas į pras
krendančių varnų pulką. Su
sitraukęs piemenėlis varė
galvijus tvartan. Abėjingai
lingavo raguotus galvos, gai
liai verkė avytė.
Trobos langeliai, tarsi pla
čios juodos akys bylojo, kad
viduje mirė džiaugsmas. Ten
apsigyveno pilkas ruduo, ne
praskaidrinamai pilkas, už
gniaužęs viską, kas dar pri
minė praeinančios vasaros
džiaugsmą

e

Ramiojo vandenyno pietuose. Ifalik salos gyventojai atsisako valgyti tubaroną žuvį
milžiną), tikėdamiesi, kad ir tubaronas tuo pat jiems atsilygins..
Istorija rodo, kad nė viena tauta laisva valia nepriėmė komunizmo. Kraštai esantieji
Sovietų Sąjungoj, buvo prievarta prijungti.
1889 metais, amerikonas James J. Corbett, pasaulinis bokso nuualėtojas, buvo ir pir
masis kino artistas. Thomas D. Edison filmavo (oirmą kartą) rungtynes, kuriose dalyvavo
Corbett.
(USIS)

Vytautas Kastytis

Mano Tauta Laisvėj
Kaip bičių avilys
Darbymečio metu
Tauta, žydėt pakilusi,
Taip garsiai dūzgia!
Į tolimiausias užmarių šalis
Išleido eikliakojus vyčius
Ir lauks, kol su garbe namo sugrįš,
Apgarsinę žydėjimą tautos.
Nuo Nemuno, Neries,
Nuo Baltijos krantų,
Plentais ir vieškeliais
Į darbą vyrai traukia.

iškeltos vėliavos viltim spindės,
Iš akmenų šventovės kelsis,
Bus saulės, džiaugsmo ir širdies
Erdviuos naujakurio namuos!
Pavasario žiedais,
Nevystančia svaja
Merginos, laime krykščiančios,
Darbymečio dienas dabina.

Ir svetimi pasigrožėt sueis:
— Kieno tie miestai nematyti
Baltų bažnyčių bokštais pakiliais?
— Tai mūs varge atgijusi buitis!

Tai viskas viskas mūs:
Ir žemė, ir giria, .
Ir tos išartos lygumos,
Kur Dievo dovanas brandina.
Ir tas peisažinis dangus,
Ir debesėliai tie, giedra nušvitę,
Tai viskas, viskas, viskas mūs
Tarsi viena lietuviška širdis!

Rio de Janeiro
Vizitas Užsienių Reikalu
Ministeriuf

Atvykus iš J. A. Valstybių
Vidurinės Europos Krikščio
niu Demokratu S-gos delega
cija liepos m. 16 d. buvo pri
imta Brazilijos
Kancelerio

ambasadoriaue José Carlos
de Macedo Soares. 1 Itamara
ty rūmus delegacijos narius
Dr. Antaną Trimaką (Lietu
va). Dr. Tibor Horaoy (Ven
grija), prof- Adolfą Prochaska (Čekoslovakija) palydėjo
Lietuvos atstovas Brazilijai
ministeris Meieris, deputatas
monsenhoras Arruda Camara
ir kanauninkas Ignatavičius.

Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrinės
Radio Programos
Iš Radio Nove de Julho, kiekvieną sekmadienį nuo
14 ligi 14:30 vai., banga 540 klc.
Lietuviškas žodis radio bangomis tol bus girdimas, kol
jį rems susipratę lietuviai.
Radijui paramą galima įteikti finansinės komisijos na
riams asmeniškai arba siunčiant per paštą finansų ko
misijos iždininko p. Petro Šimonio, ar kun. P. Ragažinsko vardu šiuo adresu: caixa postal 4118, São Paulo.

Delegacija išdėstė Brazilijos
Užs Reikalu ministeriui pa
dėtį už Geležinės Uždangos.
Vėliau delegacija Glorijos vi
ešbuty priėmė spaudos atsto
vus. Kitą dieną visi Rio lai
kraščiai plačiai aprašė sunkią
pavergtųjų tautų būklę rusų
okupacijoj
Dr Trimakas tris dienas
paviešėjęs Rio ir suėjęs su
lietuviais išskrido į Panama
VII 17 d
Lietuviška mokykla

Katalikų b nes ir Dainavos
s-gos pirmininko kan. Z Igną
tavičius pastangomis įsteigta
ir jau antras menuo veikia
Rio de Janeiro lietuviška mo
kykla, kurioje mokosi 15 vai
kų. Be kanauninko dėsto
dar J. Petraitis (anglu k.) ir
inž. Jonas Abraitis - Liet, kai
ha ir geografija. Kadangi mo
kykion (kuri veikia tik šešta
dieniais - vakarais) vaikus
palydi tėvai ir ateina šiaip
asmenų, tai rodomos filmos
laikomos paskaitos etc. Mo
kykla turi didelio pasisekimo
Mokyklos mecenatais yra Dr.
Meieris, Pranas Ziezis ir Vy
tautas Petronis.
— Minint Gedulo Dieną Rio
kan Z. Ignatavičius parūpino
20 000 paveikslėlių su Kris
tum, nešančiu kryžių ir para
šu portugalų kalbu: Pasaulio
Išganytojau išvaduok Lietu ą’
Jų pritrukus, dabar spauscn
narna dar 20 00d. Paveikslė
liai platinami bažnyčiose, ka
reivinese, fabrikuose, laivyne
ir aviacijoj.
— .Mirė VU.14 Klemas Ber
notavičius, vienas seniausių
Rio lietuvių, veiklus visuome
nes ir lietuvių bažnyčios vei
kėjas, palikęs dideliam Hude
sy visus lietuvius. Paskui ve
lionies karsią sekė daugiau
šimto automobilių.

— Dokumentiniu Pasaulio
fotografijų Paroda, Kolumbi
jos žurnalisto Julio E Casili
mas suorganizuota, kuri su
didžiuliu pasisekimu buvo pe
reitąis metais atidaryta Rio
de Janeiro, dabar keliauja po
Brazilijos estadu sostines. Iš
Pabaliijos parodoje dalyvau
ja tik Lietuva, Lietuvos Pasi
untinybė suteikė parodos or
ganizatoriui 40 gražiausių Lie
tuvos vaizdu. VIII 7 56 Paro
da atidaroma Belém (Pará).
— Pirmoji Lietuvos Archi
tektūros Paroda, inž. Myk.
Ivanausko (S. Paulo) organi
zuojama bus atidaryta metu
pabaigoje São Pauly. Nese
niai parodos reikalais Inž. Iva

(pabaiga 6 pusi.)
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ŠVENTĖJE

t

— Šiemetinė lietuviško jau
nimo šventė įvyks Vila Zelinoje Rugpjūčio 5 dieną. 9 vai.
Šv. Mišios ir bendra komuni
ja. Tuoj po mišių gimnazijos
salėje Agapė (pusryčiai jau
nimui, 3 vai. p.p ten pat iš
kilmingas posėdis. Meninėje
dalyje «Atžalynas» vakare pa
silinksminimas Moksleiviams
dalyvavimas nemokamas. Vy
resnieji į popietinę programą
prašomi įsigyti pakvietimus.
Visi turintieji tautinius rū
bus šventėj dalyvauja su jais.

— Ateitininkų tėvų susirin
kimas įvyko praėjusį sekma
dienį. Tėvai kaip ir pernai
pažadėjo talkinti organizuoti
jaunimo šventę. Buvo išrink
ta Agapei ruošti komisija. Vy
riausia šeimininkė bus p. Bilevičienė. Šeimininkės į ra
šo, kad mamytes savo pro
duktus (paruoštus stalui) ir
indus pasistengtų pasiųsti į
salę šeštadienio popietyje.

Jaunimo gretos
auga ir tankėja
— Pernykštėje jaunimo
šventėje be Zeliniečių didės
niu būriu dalyvavo tik Moin
ho Velho jaunimas, nes kito
se vietose dar nebūvi/ susior
ganizavęs Šiemet jau orga
nizuotai atvyks a-nimas ir
iš Parque das Nações, iš \ ila Anastazijos, ir iš Bom Re
tiro.
Seno Malūno jaunimas susi
būręs apie savo \ argo Mok y
klą, Tautų parke renkasi tau
tinių šokiu ir dainų bei gie
dojimo repeticijoms, nekar
tą jau pasirodė viešai už sa
va vilos ribų, taip pat gieda
per vietos lietuvių pamaldas
vila Anastazijoje prieš kurį
laiką buvo sušauktas vietos
lietuviu jaunimas buvo išrin
kęs laikiną valdybą. Praėji!
sį sekmadienį jie persiorgani
zavo pagal «Kultūros Klubo»
įstatus ir išrinko naują val
dybą. Bom Retire darbas
pradėtas taip pat ueperseniausia, bet jau parodyta graži
os iniciatyvos. Jau turi savo
valdybą, buvo sušaukę kele
tą pasitarimų, suorganizavo
bendrą pasilinksminimą, kurs
įvyko p. p. Žvirblių bute Pa
silinksminiman susirinko, ne
tik jaunimas, bet ir vyresnie
je: Netolimoje ateityje jie
žada rengti didesnę progra
mą. Visi šie vienetai yra
pažadėję dalyvauti Jaunimo
Šventėje. Čia sutitiks visti
vilų jaunimas, susipažins, kar
tu praleis keletą valandų ir
užmegs ryšius ateities ben
dradarbiavimui
-- Kan. Ignatavičius, gruo
džio mėnesi organizuoja va
saros stovyklą Rio de danei,
ro lietuviukams.

— Laimutis ir Romas Do
vydaičiai pasinaudodami atos
togų metu patys fnusiaudė
puikias lietuviškas juostas
savo tautiniams kostiumams.
— M. A. Kuopos valdyba i
kandidatų egzaminų komisija
pakvietė: Dėdę Juozą, p.) M.
Vinkšnaitienę, L Šimonytę,‘A.
Žibą ir J. Tijūnėlį.

Nepraleiskite progos
pamatyti «Atžalyną».
— Ši graži Kazio Binkio
penkių veiksmų pijesė [bus
pastatyta Vila Zelinos Gimna
zijos salėje 5 d. Rugpjūčio
1b vai. Pasakojama, kad au
torius parašęs veikalą paša
k ė: «Parašiau piešę jaunimui
m o 16 iki 60 metų.» Tikrai
veikalas žavi jauną ir sena.

Brazilijoje ji s bus statomas
pirmą kartą Nepamytyti «At
žalyno» būtu kultūrinė nuode
mė.
Pakvietimųį veikalą galima
gauti mieste pas p M. Remen
čienę, Bom Retire pas p
Žvirblį (Rua Salimois 132) ir
kitus valdybos narius, Senam
Malūne pas K Deveikytę,
Parque das Nações pas Bort
kevičiūtes, Vila Anastácio
pas p. St. Kubiliūną ir Vyt
Duniką, Lapoję pas Leon ą
Meškauską. São I ajetano pas
Stasiuką Ruulušaitį, Zelinoje:
Šukių krautuvėje, Valeikų
kepykloje, pas p. Boguslaus
kienę. p. Vinkšnaitienę. p.
Dovydaitį, p 1 aseliūnienę, p
Teresevičienę, p. Kindurienę,
J. Tijūnėlį, Zalubą, p. Jurge
levičienę, 1. Šimony.ę. J. Br.it
kauskaitę. p. Zabielienę ir pas
visus moksleivius ateitininkus.

L

«ATŽALYNO» VEIKĖJAI
Keraitis
—
Keraitienė
—
—
Petras Keraitis
—
Jasius Šiaučiukas
Tijūnas
—
Žiogas
—
—
Žiogienė
—
Direktorius
Inspektorius
—
Istorikas
—
—
Psichologas
—
—
Fizikas
—
—
Gamtininke
—
—
Geografė
—
—
Gimnatiskos mokytojas
Senis
—
—
Pliuškienė
Čigonė
—
Gediminas Barzdžius —
Šura
—
—
Andrušis
—
—
Juzė .
—
—-

p. J, Guiga
Audra Antanaitytė
Algimantas Žibąs
Antanas Tyla
p. Vikšnaitis
p. E. Vasiliauskas
Nijolė Vinkšnaitė
p. Bagdžius
Leonardas Mitrulis
p Blujus
Robertas Girskus
Beržas Gudavičius
Irena Adomavičiūtė
B. L Jurgelevičiūtė
Juozas Tijūnėlis
p. Tumas
Danutė Bartkevičiūtė
Giedrė Valeikaitytė
Mindaugas Gurauskas
Albertas Pavilonis
Vincas Bilevičius
Augustas Zaluba

«Sekminių vainikas»

PRANEŠIMAS ATEITININ
KAMS

— Šio numerio nuotraukos
iš pernykštės jaunimo šventės.

Šį sekmadienį tuoj po de
vintos valandos pamaldų visi
ateitininkai renkasi giedoji
mo ir tautinių šokių repetici
jai į švento Juozapo mokyk
lą. Dalyvavimas būtinas. Y
pač svarbu, kad netrūktų nė
vieno, kuris yra dalyvavęs,
kurioj nors tautinių šokių gru
pėje.
Ateitininkai kandidatai, ku
rie šiemet duos ateitininkiš
ką pasižadėjimą ir šventės
metu norės gauti ženkliuką
sekmadienį pirmą valandą ren
kasi egzaminams ramovėm

— -Jaunimo šventės atmini
mui, bus išleistos gražios pro
gramus.

Kiekvienas narys mažiau
šiai penkias dienas prieš
šventę praneša valdybai arba
Dėdei Juozui, ar «Agapéje»
dąlyvaus abudu jo tėveliai
ir pristato sąrašą moksleivių,
kuriuos jis pakvietė i šventę

Motiejus
—
Eduardas Norkus
Tarnaitė
—Julija Jurgelevičiūtė
Aldona
—
Irena Šimonytė
Marytė
—
Julija Šimonytė
Mergaitės: -Joana Satkūnaitė, Dalia Valeikaitė, Joana
Bratkauskaitė.
Gimnazistai: Konstantinas Kalnaitis, Nilas Danielius, Vik
toras Kiliotaitis, Juozas Tatarūnas, Vytautas Pavilonis,
Vytautas Navickas, Pranas Satkūnas.
Veikalą režisuoja p. Eduardas Vasiliauskas

Pažadas Tarnauti Dievui ir Tėvynei
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1956 m. liepos -28 d.

ETA CAFEZINHO BOM!

pusi 5

LIETUVA

Pirkimas pirkimui nelygus.
Reikia žinoti kur pirkti.

Jeigu reikia statybai medžiagos,

indų ir kitu reikmenų prieinarpomis
kainomis, tai kreipkis į sandėlį.

LAPIENIS & JAKUTIS LTDA.
Vila Celeste

Av. Sapopemba 18-A

TAI

SKANI

Artinantis maudymosi sezo
n ui 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

Kiekvieną sekmadien) 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.

C0KPÁNHM UN!ÃODOSRrnNAnORW
O

MIELI LIETUVIAI!

KAVA

Industria e Comercio de Calçados
Madeiras do Brasil

PRANAS & CIA. LTDA.
Importação — Exportação

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

Raštinė: Rua do México, 99 - 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, indu bei darbo įrankių
krautuvė tiktai nas

São Paulo
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RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 2773 — 4 AND. — SALA 2
TEL. 34-7482 — SÃO PAULO
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PRAÇA SÃO JOSÉ, 1 - V. ZELINA — S. PAULO

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI
NAUJANYB1Ų

AVENIDA DR. GIACAGLINI, 34-C
VIENINTELIAI

M
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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
ISSIMOKEJIMU1.

VILA ALPINA

l!l

ATSTOVAI

GARSIOJO

VANDENS

LINDOYA

IIJHACÍ CAKIRIERI
L ÁGÜA _
I**3 ACTIVA POM*®
MM

ltd.

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

Prie pat autebuso Nr.-93 sustojimo vietos.

Caixa Postal 3967

SÃO

PAULO
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ESCRITÓRIO «VILA ZELINA»

|

IRMÃOS BAUZIS

!

Rtfiatrado no C. R. C. sob o n.© 551
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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
Contrat. na Junta Comercial Balanços
Dis^at. na Junta Comercial Alvarás diversos
Escritas Fiscais
Seguros de Fogo e
Escritas Comerciais
Seguros de acidentes
HORÁRIO das 8 às 19 horas.

... ......................................................................................................
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Cervejaria Columbia J. A
Šalčio ir karščio metu sveikiausia yra gerti alus MOSSORO,
juodas bet s anus.
Arba alus COLUMBIA: Pilsen extra,
Strassburg, buteliais ir pusbuteliais.
Mėgstantiems: Guaraná, Gazoza Colum
bia ir Agua Tonica.
Cent^alinė Raštinė ir sandėlys:
Compinas: Rua Andrade Neves, 103
Feną: 3-935 e 3 936
Skyriai: S. Paulo — AL Dino Bueno, 702 - Fone: 51-4485
Santos - Rua General Camara, 292 Fone: 25 636
is;

LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

6

Zigmui. Vincui Abramavičiui,
Bučioniui, Viktorui Tatarūnui.

W.

ZELINA,

706

—

CAlXA POSTAL,

PRANEŠIMAS
Lietuviškas Kultūrinis Radi
jo Pusvalandis praneša, kad
priimami įvairūs įmonių skel
bimai lietuvių ir portugalų
kalbomis. Taipogi priimami
sveikinimai įvairiomis progo
mis. Sveikinimai ir skelbimai
pristatomi drauge su mokes
čiu nevėliau ketvirtadienio Į
V. Zelinos Klebonija kun. P.
Ragažinskui.
Skambinti galima šiais tele
fonais: P Šimoniui (recados)
63-2477, Inž.
Z. Bačeliui
61 5767, Vaistininkui J. Luko
ševičiui 63-1575.
— Bendruomenės choras šį
šeštadienį dainuos sukaktuvi
nėj 500 m vengrų šventėj.
Kartu programoj dalyvauja
žymūs Budapešto operos dai
Liniukai, pianistas ir smuiki
ninkas. Įėjimas visiems lais
vas.
Minėjimas bus Caetano de
Campos gimnazijos salėj, Pra
ça da Republica.

— Š. m. liepos mėnesio 22
d. Dr J Basanavičius moky
kloję, Vila Anastazijoje, įvy
ko Liet. Brazil Kultúr. Bendr.
Klhbo visuotinas narių susi
rinkimas. kuriame dalyvavo
virš trisdešimts teisėtų narių.
Buvo svarstomi aktualūs or
ganizaciją liečianti klasiniai
ir naujos vadovybės rinkimai.
Į naują klubo valdybą išrink
ti šie asmenys: Pirmin. Wice
Sale Losasso. Vice-pirm. Al
gimantas Krupelis, sekret Al
girdas Grigas, ižd Juozas Ka
lauskas. ūkio ved Antanas
Rebikauskas. Revizijos komi
sija: Vytautas Dunikas, .Juo
zas Januškis ir Marija Remenčienė.
Susirinkimas praėjo gražio
je ir nuoširdžioje nuotaikoje.»
Naujoji valdyba užsimojusi
didesniems darbams, kuriuos
mano sėkmingai atlikti anastaziečių jaunimui padedant.
LIETUVIU SĄJUNGOS BRA
ZILIJOJE NARIŲ DĖMESIUI.

Lietuvių Sąjungos Brazili
joje Valdyba šiuo praneša,
kad š/m. rugpjūčio mėn. 5 d.
16 vai. Rua Lituania 67 Moóca yra šaukiamas visuotinas
narių susirinkimas su sekan
čia dienotvarkė:
1) Susirinkimo atidarymas,
2) Prezidiumo rinkimas.
3) Praeito susirinkimo pro
tokolo skaitymas,
4) S-gos Pirmininko prane
šimas,
5) Įstatų pakeitimo K-jos
pranešimas ir
6) Įvairius bėgamieji S-goš
reikalai.,■
Visi LSB nariai privalo ge
rai įsigilinti į S-gos įstatus
Capit. 4 paragr. unico ir Capit. 6 paragraf. 26, 27 ir 27.
LSB Valdyba

LIETUVIAMS MOTORIS
TAMS (ŠOFERIAMS) PA
GERBTI VAKARAS-BALIÜS
Lietuvių Sąjunga Brazilijo
je yra numačiusi š/m. rugsė
jo mėn. 15 dieną suruošti sa
vo patalpose Rua Lituania, 67
(Moóca) vakarą-baliu lietuvi
ams motoristams (šoferiams)

— Seselė M. Gabriela, pran
ciškietė,
praėjusį mėnesį
Prtisburgo universitete įsigi
jo gamtos mokslų daktarės
laipsnį. Parašytas mokslinis
darbas paremtas bijologiniais
eksperimentais su augalais
tyrinėjant vėžio ligą Tezę
apgynė sėkmingai Kiek anks
čiau naujoji daktarė įsigijo

371 — SÃO PAULO

profisionalams ir mėgėjams
pagerbti. Yra numatyta labai
įvairi ir įdomi programa, lie
tuviai motoristai turės gerą
progą susitikti su savo kolė
gomis ir linksmai praleisti
šeimyniškoje nuotaikoje laiką.

nausko lankėsi Rio de Janei
ro Paroda kelia didelio su
sidomėjimo.
KAZIMIERAS BACEVIČIUS

Parque das Nações lietu
vių iniciatyva yra ruošiamas
piknikas ekskursija į São Bar
nardo Parque Municipal š m.
rugsėjo mėn 7 d. Kviečiami
visi São Paulo lietuviai šia
me piknike dalyvauti, kur ga
lės linksmai praleisti laiką
ir susitikti su savo pažįsta
maisiais

Kazimierui Bacevičiui lie
pos m. 26 d. suėjo 50 metų
amžiaus Jubilijatas nuo pat
atvykimo Brazilijon įsitraukė
į lietuvių organizacinį gyve
nimą ir lig šiol dienos savo
darbu ar aukomis paremia
kiekvieną naudingą darbą.
Linkime ilgiausių ir laimin
gų metų.

Parque das Nações lituanis
tikos kursai.

Teko patirti, kad ParqtMe
das Nações lietuviai yra nu
matę suruošti savo vaikams
lituanistikos kursus, kur bus
dėstoma lietuvių kalbą, isto
rija ir geografija. Lituanisti
kos kursai vyks buv. Mairo
nio mokykloje kas šeštadie
nis. Norintieji lankyti kursus
prašomi užsirašyti pas pp.
Bu ragus ir Pukenius - Sto.
Andrė.

KERMOŠIAUS PAJAMOS
Liepos 14 ir 15 Cr $ 26.200,00
ir 21 ir 22 Cr$ 19 000,00
Šį sekmadienį paskutinė
kermošiaus diena, bus leidžia
ma daug ir vertingų daiktų.

— Lietuvių Kat. Mot. Drau
gijos mišios, šventos Onos
šventės proga, bus šį sekma
dienį 9 vai...
— Vera Petrauskienė, kuri
su vyru buvo iš Lietuvos 1948
m. išvežta į Sibirą, paieško

savo brolio Boriso Popoff.^at
vykusio Brazilijon 1930. Ži
nantieji
prašomi
pranešti
«Mūsų Lietuviai», arba Lietu
vos Pasiuntinybei Rio de Ja
neiro, Av. Erazina Braga, 277
sala 608.

— Vienas iš išvykusių į
anapus geležinės uždangos, į
komunistinį «rojų», rašo, kad
ir paskutines kelnes parduotų
ir grįžtų atgal Brazilijon, jei
tik būt galima išvažiuoti. De
ja, geležinė uždanga pakyla
tik įvažiuojantiems, o grįž
ti atgal nėra jokios vilties.
— Vila Anastacio lietuvi
ams pamaldos bus šį sekma
dienį įprastu laiku parapijos
bažnyčioj.

LAIŠKAI:
J. Bliujui, V. Skripkai, St.
Ambrozevičiūtei, P. Šimoniui,
Paulinai Stanienei, l*z. Seliokienei, T Mickevičienei, J.
Selink ui, Al Grambauskui, P.

PAIEŠKOJIMAS
Sesuo iš Kauno Helena Citavičaitė paieško brolio Jono
Citavičiaus, atvykusio į Bra
ziliją 1926 m. gyvenusio ilga
laika Rio de Janeire. Jis pats
arba apie ji žinantieji pra
šom atsiliepti šio adresu Cai
xa Postai 371.
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(pabaiga iš 3 pusi.)

PIKNIKAS Į SÃO BERNAR
DO PARQUE MUNICIPAL.

chemijos
lų magisb

Vaiku ir darbininku stovykla

Artėjant karščiams rūpina
masi surengti Rio oe Janeiro
kunigų seminarijos ūky prie
Petropolio (kalnuose) vasaros
stovyklą lietuvių vaikučiams
ir senesniems darbininkams.

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

RETA PROGA

Parsiduoda
kampinis na
mas Av. Zelina ir Dr Rober
— Brazilijos Lietuviu mu to Feijo, 1 du kambariai vir
ziejus — Iš atsakingų parei tuvė banheiro ir vienas kam
gūnų gautas tvirtas pažadas barys kieme, su baldais. In
kad bus suteikta patalpa rrg. formacijos vietoje
Lietuviu muziejui. Kaip jau
buvo skelbta muziejaus pagrin
da sudaro A. Trumpio (šimtą
mečio dievdirbio) stovyklos
SIUVĖJAS
ir drožiniai, bei buv. Religi
nio meno parodos eksponatu POVILAS AMBROZEVIČIUS
dalis.
Rua Inhagapi, 9 - V. Zelina
(prasideda iš Av. Zelina, 595)
Kalėdiniai sveikinimai
lietuviškai

Lietuvos Pasiuntinybe ap
lanke Thomas d’Amato, fir
mos Sena Rival atstovas, pra
šydamas parengti lietuviu
kalba tekstą kalėdiniams ir
Nauju metų sveikinamas, k u
riuos f rma pasiryžus dar ši
ais metais išleisti

JONAS GILEVIČIUS
Statybos konstruktorius
Rua Caragata, 4 - Imfrim
São Paulo

Saugiausia pinigams vieta yra

BANCO MOREIRA SALES S/A.
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.
t

SIUVYKLA “GUERRIERO”

Vytaliano Guerriercr
'

DALYVAUKIT KERMOŠIUJE, TURĖSIT PROGOS MALONIAI
praleisti laiką ir paremsit naujos
KLEBONIJOS STATYBĄ
Kermošius vyksta visais liepos mėnesio šeštadieniais ir
sekmadieniais.
Šių metų -kermošius praturtintas naujais barakais
ir daugeliu vertingų fantų. Apsilankę kermošiuje turėsit
progos išbandyti. savo laimę, susitikti su iš toliau atvykusiais
lietuviais ir padėsite statyti parapijos namus.
Šį šeštadienį ir sekmadienį bus kepami «šoraskai»

Praça São José dos Campos, 8 sal. 6 - 7
Vila Zelina - São Paulo

1

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

Escriiório IDEAL de Contabilidade
João Tatarunas
CONTADOR

Imobiliaria Vila Zelina

■ :■

Specialistas vyriškų ir moteriškų rūbų. «Siuva išsimokė
jimui, per penkis kartus.
Pasirinkimas įvairios medžiagos, taip pat baltinių

'

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 reikaliagas informacijas.
■r-

Rua Taquari, 19 — s/4 “ (Esq. R. da Moóca)

Gero biznio agentas

Snr. Stefan
Žemės sklypai, namai ilgam išsimokėjimui be nuošimčiu
prieš darant bent koki bizni pirma apsilankykite pasitart
Puikus sklypai prie Via Anchetos be entrados

DĖMESIO!!!
Š. M. liepos mėn. 21 d. 20 vai. V. Anastazijos Moky
klos Rėmėjų Būrelis ruošia linksmą

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 Zelinoje, Avenida Zelina, 752

vakara;:..
kuris įvyks Dr. J. Basanavičiaus vardo Lietuvių Kultū
ros Rūmuose, ruaCamacam, 625.
Programoje: »KAS BAILYS?» 2-ių veiksmų komedija.
Po programos šokiai ir žaidimai iki 4 vai. ryto gro
jant puikiam orkestrui.
Pakvietimus ir staliukus galima iš anksto užsisakyti
pas Būrelio Valdybos narius ir Juozą Karpavičių, A. S.
João 233, nesi prie įėjimo nebus galima jų įsigyti.
M.R.B-lo Valdyba

