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D. Karui baigiantis, krito pas 
kutinieji rudens lapai, Lietu
va susilaukė tų lemtingų die 
nų, tos valandos, kada pradė
jo įsikūnyti mūsų atgimimo 
dainiaus Maironio pranašingo 
nujautimo posmai:

O vienok Lietuva,
Juk atbus gi kada —
Neveltui ji tiek iškentėjo!...
Naujos valstybės sudary

mas o ypač jos atstatymas iš 
nebūties — patsai sunkiausias 
ir atsakomingiausias tautos 
uždavinys.

Lietuvos nepriklausomybės 
aktas paskelbtas 1918.II. 16 
buvo pats pirmasis žingsnis 
naujojo mūsų valstybinio gy
venimo kelyje. Svarbiausias 
gi Lietuvos valstybės kūry
bos darbas užvirė tiktai 1918 
m lapkričio mėnesyje.

Lapkričio 11 d. sudaromas 
pirmas Ministerių Kabinetas, 
o pirmas įsakymas Apsaugos 
Ministerijos išleidžiamas tik 
lapkričio 23 d. Si diena ir yra 
oficiali data, davusi juridinį 
pagrindą pradėti organizuoti 
Lietuvos Kariuomenę Ji yra 
ypač svarbi tolesnei Lietuvos 
atstatymo eigai Nes nesveria 
nieko tautos teisė, jeigu jos 
neparemia tautos kalavijas, 
todėl ir buvo 23 d. lapkričio 
įsteigta savo ginkluota pajė
ga ginti, saugoti ir auklėti 
savo Tėvynei

Iš visų pusių įvairių priešų 
apsupti turėjome gintis nes 
ryžomės savarankiškai gyven 
ti O juk šiais laikais teisę 
gražiais žodžiais neapsi
ginsi.

Reikėjo pradėti nuo adatos, 
reikėjo verbuoti kareivius, 
šaukti karininkus, išgauti mais 
to. ginklų ir kitų karinių reik 
menų O čia tuščias iždas; už 
gražias akis nieko nenupirk
si Bet, pasiryžę gyventi nu
galime ir šią kliūtį Augo sa 
vanorių pulkai, dažnai užmir
šę kas yra karštas valgis, šva 
rus patalas, geras apavas, šil
tas rūbas. O čia jau priešai 
iš visų pusių mus supę Pra 
sideda pirmieji mūsų ginkluo 
tų pajėgų susirėmimai, o su 
jais konsekventiškai atsiran
da ir žmonių aukos. Išaugo 
kapai: a.a. karininko Juoza
pavičiaus, kareivio Lukšio jr 
pareigūno Eimučio. Gėdulo 
šydu apsigaubė vos patekėju 
sios laisvos Lietuvospsaulė" 
bet pasiryžėlių vėsulas išblaš 
kė ir tuos rukus. Mes "jau 
turime pergalės ties Radvi 
liškiais ir išvejame iš Lietu 
vos bermontininkus; mes at

gauname savąsias žemes Lat 
vijos pasieny; kovas su len
kais mes vainikuojame Gie 
draičiais ir Širvintais. Tai 
gražus skaisčiai raudoni ru 
binai įpinti į mūsų pergalės 
diademą; jie, sakau, raudoni, 
nes sušlakstyti brangiu lietu 
vių patrijotų krauju.

Tiesa, pirmieji mūsų ka
riuomenės žygiai buvo be ga 
lo sunkūs, ir dabar mums ten 
ka stebėtis kaip pirmieji mū
sų kariuomenės savanoriai ne 
mokyti, blogai ginkluoti, api
plyšę, neapmundii uoti, bet 
tvirtai pasiryžę žūt būt savo 
tikslą pasiekti —- atliko to
kius darbus, prieš kuriuos 
mes su pagarba turime nu
lenkti savo galvas Tai buvo, 
didžiausio jėgų įtempimo, di
džiausio ir sunkiausio mūsij 
kariuomenės kruvinų žygių 
darbo laikai Daug gražaus ir 
garbingo pasiryžimo tada pa 
rodė Lietuvos visuomenė, ir 
daug aukų sudėjo ištikimi 
I ietuvos sūnūs savo Tėvynei 
atstatyti

Kovose už Lietuvos nepri
klausomybę karo lauke pa 
guldė savo galvas 40 kari 
ninku, 1249 kareiviai ir 67 
šauliai. Garbė jiems nes jie 
pasiaukojo ir žuvo, kad jų 
broliai gyventų laisvi.

Šią ją sukaktį minėdami mes 
lietuviai išsiblaškę po visą 
pasaulį turime neužmiršti jog 
mūsų brangi Tėvynė vėl pa 
vergta ir brutalinė jėga su
naikino jos šventą teisę, lais
vai gyventi. Bet nieko nėra 
amžino šiame pasaulyje. Bū 
kime pasiryžę ir pasiruošę 
išmušus valandai visomis sa. 
vo jėgomis ypač moraliai ir 
materialia’ padėti mūsų Tė
vynei vėl atgauti savo laisvę.

Tad brangi yra mums šioji 
šventė, nes per ją mes visi 
lietuviai dar glaudžiau suar
tėjame ypač su vargstanč ais 
pavergtoje mūsų Tėvynėje. 
Per ją mes atnaujiname tąją 
dvasiškąjį ryšį, kuris riša 
mus kiekvieną su ten esan
čiais mūsų broliais, tapusiais 
aukomis tos žiauriosios ver 
gijos Tegul tie prisiminimai 
sutelkia mus visus prie ben
drojo ir vieningo tautos dar
bo; taigi «Vardan tos Lietu
vos Vienybė težydi».

Garbė Tėvynės Kūrėjams, 
Savanoriams ir šauliams.

Savanoris Kūrėjas Kap. 
J. Čiuvinskas.

— Išrinktas S. Paulo guber 
natorius Adhemar de Barros 
per JAV išvyko Europon. Grįš 
prieš Kalėdas.

Tik ką susitvėrusios Lietuvos karininkai Pirmoj eilėj 
iš dešinės ketvirtas (Nr 9) matosi jaunas leitenantas Juozas 
Čiuvinska-. Vėliau Kapitonas ir dabartinis ilgametis L. S. 
Brazilijoj Pirmininkas.
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PASAULYJE
— AMERIKA nuėmė nuo 

Kubos blokadą Krušč'ovui pa 
sižadėjus duotus Kubai lėktų 
vus greitu laiku atsiimti Ta
čiau oro žvalgybos Amerika 
nesustabdė Jos: žvalgybiniai 
lėktuvai nuolat ra žo Kubos 
padangę Oro žvalgyba bus 
sustabdyta tada, kai kontro 
lės komisija nuvyks Kubon 
vietoje patikrinti, kad visos 
bazės yra sunaikintos ir karo 
lėktuvai bei kiti puolami gin
klai iš K bos teritorijos yra 
išvežti Taip pat Kuba turės 
pasižadėti, kad ji atsisako ko 
munistinę propagandą kituo
se kraštuose vesti.

- KOMUNISTINĖ KINIJA 
pranešė, kad ji sustabdys mū 
šius nepaskelbto karo fronte. 
Paliaubos truKSiančios ligi 1 
d. gruodžio. Jų metu bus ga
lima vesti taikos derybas. Ži
noma, Kinija norės pasilikti 
su užgrobtais Inuijos plotais.

São Paulo, 19 XT.1962
D G.
Mons P. Ragažinskui
Savaitraščio «Mūsų Lietuvos» Redaktoriui
Av. Zelina 515, SÃO PAULO

SPAUDAI:
Didžiai Gerbiamas Pone Redaktoriau,

Šiuo nuoširdžiai dėkoju lamstai ir «Mūsų Lietu
vai» už malonius sveikinimus ir linkėjimus mano septy 
aiasdešimts metų amžiaus ir keturiasdešimts metų kon- 
sularinio darbo sukaktuvių proga, o taipgi esu dėkingas 
ir Dr J. Basanavičiaus Mokyklos Globėjų Būreliui su 
p.p. P. Žarkausku bei mok. St. Kubiliūnu priešaky, už 
suruoštas š m. spalių mėn 27 d, ankščiau sumi
nėtiems mano jubilėjams paminėti, pagerbimo vaišes 
bei dalyvavusiems jose už atsilankymą ir sveikintojams 
už gražius prisiminimus bei linkėjimus.

Su gilia pagarba
A. Polišaitis

Konsulas

Kiniją vilioja derlingi Indijos 
kloniai ir gausūs naftos šalti
niai. Bet Indija tesutinka de
rybas pradėti tik kinams ap
leidus Indijos teri oriją. Atro
do, kad Indija antra Ispanija 
tapo.

— Austrijoje parlamento 
rinkimuose daug ausia balsų 
surinko krikščionys demokra 
tai. Antroj vietoj soeialdemo 
kratai. Komunistai nė vieno 
atstovo nepravedė.

— PRANCÚZ JOJE rinkimus 
laimėjo De Gaulle partija, ga 
vusi 32 procentus visų balsų. 
Apie tiek pat procentų susi
laikė nuo balsavimo. Po de- 
gaulisių daugiausia atstovų 
komunistai pravedė. Šių^rin- 
kimų metu komunistai bandė 
užmegsti ryšius su socialis
tais. Komunistai daugely vie 
tų palaikė socialistų atstovus. 
Jie siekia vadinamą liaudies 
frontą prieš De Gaulle vy
riausybę sudaryti.

Šį LIETUVOS KARIUOME
NĖS MINĖJIMO «M. L» NU
MERĮ IŠLEIDŽIA IR KLIŠES 
APMOKA LIETUVIŲ SĄJUN
GA BRAZILIJOJ.

— KREMLIUJE šiomis die
nomis posėdžiauja komunistų 
partijos centro komitetas. Po
sėdyje Kruščioves dar kartą 
suniekino Staliną. Tą pat pa
darė ir «Raudonoji Žvaigždė» 
armijos laikraštis, kritikuoda 
ma Stalino strategiją praėju
sio karo metu. Labai daug 
dėmesio partijos atstovai ski
ria žemės ūkio sunkumams 
išspręsti. Laukiama staigme 
nų ta prasme, kad bus nu
krypta nuo komunizmo ir pa
sukta kapitalizmo linkui. Kruš 
čiovas sako, kad gerais kapi
talistų pavyzdžiais pasinaudo 
ti galima.

— Tarp Sovietų Sąjungos 
ir Kinijos komunistų plyšys 
vis didėja. Komunistų suski
limas jau yra įvykęs faktas.

BRAZILIJOJE
— Finansų ministeris Mi» 

guel Calmon lapkričio mėn. 
21 d senate kalbėjo aje fi
nansinę Brazil, jos padėtį Anot 
ministério, krašto finansinė 
padėtis nėra gera. Ji kelia di 
delio susirūpinimo Ateinan
čių metų biudžetas numato
mas suvesti su daug dides
niais nedatekliais, negu šiais 
metais Santiago Dantas išvy
ko į JAV ieškoti dolerių kru- 
zeirui iš bėdos ištraukti Lai
kraščiai rašo, kad S. Dantas 
prašys bilijono dolerių Mili
jonų jau permaža.

— Spaliaus mėn 7 diena 
S. Paulo estade, trabalistų 
partijos sąrašu buvo išrinkti 
du komunistai į federalinį par 
lame utą, būtent Geraldo Ro 
drignes dos Santos ir Rio 
Bran o Parankos. Į estado 
parlamentą pateko šie kurnu 
nistai: Mario Schemberg, Ltt 
ciano Lepera, Rocha Mendes 
Luiz Tenorio de Lima, Ošval 
do Pereira Barbosa.

S. Paulo rinkiminis tribūno 
las minėtų komunistų kandi
datūras neregistravo. Jie pa
davė skundą Čia irgi pralai 
mėjo. Dar belieka viena ga
limybė, apeliuoti į Vyriausią 
Federalinį Tribunolą, prašyti 
«mandato de segurança». Ko
munistų advokatai mėgins įro 
dinėti, kad rinkimų kodekso 
58 paragrafas yra priešingas 
konstitucijai Čia pralaimėjus 
bus anuliuoti duoti balsai. Tra 
batistų nelaime pasinaudotų 
kitos partijos.
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n pusi,

Lietuvos Kariuomenės

Šis numeris yra skiriamas 
pagerbti mūsų garbingos Lie 
tuvos kariuomenės 44 metų 
sukakčiai. Bet jau ji pradėjo 
organizuotis Rusijoj 1917 m. 
kovo mėn;*36 d Petrapily, nes 
ten įvyko lietuvių karinių da 
linių, kurie tarnavo rusų ka
riuomenėje, susirinkimas, ku
riame vienu balsu buvo nu
tarta ir vielai spaudoje pa
garsinta, kas seka:

«Manydami, kad, susidarius 
dabartinėms politinėms aplin 
kybėms, reikalingas greitas 
ir energingas darbas, būtent 
— koncentravimas mūsų tau 
tos pajėgų, kurios garantuo
tų tolimesnį Lietuvos likimą. 
Manydami, kad tik remdamie 
si organizuota pajėga galime 
prieiti prie demokratinės Lie 
tuvos respublikos, pripažįsta 
me neatidėtinu darbu Lietu
vos legionų organizavimą.

Laikydami lietuvių legijo- 
nus kuriamos laisvos Lietu
vos tautinės armijos užuomaz 
ga, manome, kad lietuvių le
gionuose turėtų būti sukon
centruoti visi lietuviai kariai» 
tarnaujantieji įvairiose Rusi- 
josfarmijos dalyse, lenkų pul 
kuose ir kitų Rusijos tautų 
kariuomenės organizacijose.

Šiuo tikimės, kad armijos 
ir laivyno kareiviai ir aficie- 
riai atsilieps ir karštai tam 
darbui pritars*.

Pasirašė;
Pirmininkas: st L JanulionisJ 
Sekret: stud. B. Matulionis; 
Gydytojų atstovas: gyd. VI.

Nagevičius.
Tais pačiais metais pavasa 

rį gegužės 27 d. Petrapilyje 
įvyksta jau didesnio masto 
rusų armijoje esančių Lietu
vių Karių Suvažiavime, bet 
beveik vienu metu ten pat at 
sidaro ir Lietuvių atstovų Sei 
mas. Kariai siuntė delegatus 
į Seimą, ir tie karių delėga-

Organizavimo Pradžia

tai ragino Seimo atstovus, 
kad reikalautų Lietuvai Ne
priklausomybės.

Seime kilo ginčai. Vieni 
sakė, kad Lietuva dar nėra 
pribrendusi nepriklausomybei 
kiti įrodinėjo, kad Lietuvos 
nepriklausomybės klausimas 
esąs grynai Lietuvos gyven
tojų teisės reikalas, o ne Lie 
tuvos karo pabėgėlių

Tada įlipo į seimo tribūną 
karių delegatas gyd. VI. Na
gevičius ir savo energingoj 
kalboj išvadino zuikiais visus 
tuos, kurie kelia abejojimus 
ir sunkumus dėl Lietuvos Ne 
priklausomybės. Ta Vi. Nage
vičiaus kalba padarė didelio 
įspūdžio į Seimo narius ir už 
degė noru reikalauti, kad Lie 
tuva būtų nepriklausoma vale 
tybė su sostine Vilniumi.

MUSŲ LIETUVA

K. Žukas 
ĮSPŪDIS IŠ MUSŲ KA

RIUOMENĖS.

(Tai buvo 1919 m. Red) 
Grįždamas iš ministerijos pas 
savo gimines Rotušės Aikštė 
je, susitikau su savo svainiu 
Mockevičium, Šakių aps ūki 
ninku, buvusiu prie rusų gmi 
nos teisėju. Jis buvo iššauk
tas j Kauną ir gavo paskyri
mą taikos teisėju. Sustojova 
pažiūrėti, kaip aikštėje mūsų

Ši kalba davė dailininkui 
Adomui Varnui progos sukur 
ti sąmoj ngą politinį šaržą 
«Šalin, zuikiai», kurį čia ir 
dedame, kad pamatytume kaip 
VI. Nagevičius buvo užside
gę* iš-, auti Lietuvai Nepriklau 
somybę O jo ilgi nagai, ma
tyt, paimti dėl pavardės: Na- 
gius - Nagevičius.

1962 m. lapkričio 24 d

Lietuvos kariuomenės dalinys.

karininkai moko kareivius.
Kareiviai ir karininkai bu 

vo įvairiausiai apsitaisę, ge 
rokai apiplyšę, ir tik vienas 
ženklas rodė, kad jie priklau 
so kariuomenei — trikampis 
ant rankovės. Apsiginklavi
mas įvairus: čia buvo ir vo
kiški, Ir rusiški šautuvai, o 
net ir «berdenkos», (labai se 
ui rusų šautuvai).

Pertraukos metu priėjau 

K. Grigaitytė

Dalo Daina
Kaip daina, tolumon nuskambėjus, 
mūsų dienos negrįš atgalios...
Aidą jų nusinešdamas vėjas, 
vis toliau už^kalnų tekartos...

Kaip sapnuoti nūn sapną tą gražų, 
kai krūtinėj jaunatvės ugnis.
Jei krauju žemės veidą nudažė, 
atžalynuose švaistos mirtis.

Kai bučiuoji man virpančią ranką, 
belydėdams žieduotu keliu, 
pro grūmojančią ugnį patrankų 
tavo žodžių išgirst negaliu.

Kaip daina tolumon nuskambėjus, 
mūsų dienos negrįž atgajos.
Nė balandis, už jūrų viešėjęs, 
neatneš mums šakelės žalios...

prie vieno karininko ir pa
klausiau, kodėl apmokymas 
toks vienodas, kodėl karei
viai mokomi tik vaikščieti ir 
koją laikyti. Karininkas atsa
kė, kad komendatūros kuopos 
ruošiamos Vasario 16 d. pa
radui.

Aplink aikštę stovėjo dide
lė minia žmonių. Pasibaigus 
atskirų kuopų mokymui, kaž-

(nukelta į 3 pusi.)

Lietuvos Ūkio Katastrofos Pradžia
(1940 - VI - 15 — 1940 - VIII - 25)

ALBERTAS TARULIS

(tąsa)

Be abejo, žemės reformos 
department© direk orius ne
galėjo paskelbti savo projek
to. Reikia manyti, kad tokią, 
palyginti, švelnią žemės re
formą iš pradžių aptarė to 
projekto rengėjai Vėliau že
mės reforma pasirodė esanti 
visai kitaip suprojektuota. To 
dėl negalutinio projekto pa 

z 
skelbimas buvo per anksty
vas ir susilaukė tokios smar
kios reakcijos. Juo labiau, 
kad spaudoje tuo metu buvo 
diskutuojama apie tokias že
mės normas, kurios visai ati
tiko vėlyvesnį įstatymą (pav. 
VILI «Lietuvos Aido» Nr. 308 
siūlymas neduoti mažesnių 
sklypųikaip 10 ha ir palikti 
ne daugiau kaip 30-40 ha).

Kad nuramintų kaime kilu 
sį susirūpinimą, «Ūkininko 
Patarėjuje», redaguojamame 
žinomos komunistų veikėjos 

M. Meškauskienės,’paėmusios 
į savo rankas ir žemės refor 
mos departmentą, VII 4 buvo 
rašoma: «Ūkininkai, valstie
čiai! Pikčiausi prasimanymai 
ir netiesa, kad žemė bus 
atimta. Žemė tų. kurie ją dir
ba, kurie iš jos gyvena, ne 
tik nebus paliesta, bet dide
lės masės smulkių valstiečių 
ir bežemių dar jos gaus. Bus 
išdalinta žemė tik iš tų ponų 
ir dvarininkų, kurie žemės 
niekad nedirbo ir nedirba, ku 
rie žemę įsigijo neteisėtu bū
du, kurie ją supirkinėjo, pa
sinaudodami sunkia ūkininkų 
būkle. Niekas nemano ir ne
ruošia be atodairos plėšyti 
taip» pat bažnytinių, klebonijų 
bei vienuolynų žemių».

Štai kokių reikėjo griebtis 
išsisukinėjimų, einant į rinki
mus su šūkiu: Žemė lieka 
valstiečių nuosavybėje! Žino
ma, tie išsisukinėjimai ūkinin 
kų neįtikino ir suirutė žemės 

ūkyje vis didėjo. Žemės ūkio 
darbininkai masiškai metė sa 
vo darbdavius ir plūdo į mies 
tus. Kur varstė, prašydami 
darbo, įvairių įstaigų duris ir 
veržėsi į viešuosius darbus, 
arba nieko neveikė, laukdami 
kol jie bus aprūpinti žeme. 
Tai dėjosi per pačią darby- 
metę.

Nesulaikomai plito kalbos 
apie laukiamą ūkininkų vary
mą į kolektyvinius ūkius Su 
visu tuo turėjo kovoti ir vi
sas propagandos aparatas.

Darbo Lietuvos Sąjungos 
VII.10 atsišaukime «Į Laisvo
sios Lietuvos Respublikos dar 
bininkus ir darbininkes, vals
tiečius ir valstietes, karius ir 
darbo inteligentus — visus 
darbo žmones» ram narna: 
«Valstiečiai ir valstietės’ Ne
klausykite mūsų liaudies prie 
šų skleidžiamų gandų, nepa
grįstų gąsdinimų, esą liau
dies vyriausybė versianti jus 
kurti kolchozus ir persekio
sianti tikinčiuosius. Tai yra 
pikti prasimanymai ir šmeiž
tas*. K

Opų ūkininkų baimės ir ne 

pasitikėjimo reikalą palietė 
VI 1.11 «darbininkų ir valstie
čių susartinimo» mitinge J. 
Paleckis. “Valstiečiai, laukų 
darbininkai, ūkininkai, — kai 
bėjo jis, — jums jau ne kar 
tą yra sakyta vyriausybės ir 
per spaudą skelbta — Čia dar 
kartą galiu patikrinti; būkite 
pilni pasitikėjimo, dirbkite sa 
vo žemę, kuri jums priklau
so — niekas iš jūsų jos nea
tims. Visos reformos žemės 
ūkio srityje bus pravedamos 
su atsargumú, apgalvotai, kad 
niekas nenukentėtų,,.

Po poros dienų (VI! 14), kai 
/ bedamas per radiją, žemės 

ūkio ministeris M. Mickis pri 
dėjo; «Tie, kurie žemę dirba 
savo rankomis, gali būti vi
siškai ramūs ir su viltimi žiū
rėti į ateitį. Niekas nemano 
tokių ūkininkų žemės nė vie 
nos pėdos paliesti. Niekas ne 
siruošia versti ūkininkus dė
tis į kolchozus»,

Tai buvo pasakyta jau per 
pačius rinkimus, kada vis dar 
buvo reikalo ■ pataikauti ūki 
ninkams, kad jie, neatsargiais 
busimųjų planų aiškinimais ar 

net radikalių reformų reika
lavimais, nebūtų atbaidyti nuo 
rinkimų Jų šimtaprocentinio 
dalyvavimo rinkimuose buvo 
siekiama grynai propagandi
niais sumetimais — gauses
nis ar mažiau g usus dalyva 
vimas vis tiek negalėjo turėti 
kokios nors įtakos.

Mitingais, susirinkimais ir 
rezoliucijomis atitinkamai pa 
ruošus dirvą, VJ| 21 susirin
ko Liaudies Seimas Tą pa
čią dieną priimtoji «Lietuvos 
įstojimo į Sovietų Socialist! 
nių Respublikų Sąjungą de
klaracija» nežadėjo ūkininkui 
nieko gera Deklaracijoje bū 
vo pasakyta: Klausydamas va 
lios liaudies, nuvertusios se 
nąjį priespaudos ir neteisės 
režimą, Liaudies Seimas nu
tarė: prašyti Sovietų Socialis 
tinių Respublikų Sąjungos 
Aukščiausiąjį Sovietą priimti 
Lietuvos Sovietų Socialistinę 
Respubliką j Sovietų Socialis 
tiekių Respublikų Sąjungos są 
statą sąjungine respublika 
tais pačiais pagrindais, kuriais 
įeina j SSRS Ukrainos, Gūdi 
jos ir kitos sąjunginės respu 
bliKos-. (B D.)
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3 pusi.

Lietuvos kariuomenės lėktuvai.

(atkelta iš 2 pusi) 

koks karininkas įsakė suves 
ti kareivius į vieną vietą ir 
žygiuoti su daina Vienas ka
rininkų sultingu baritonu už
dainavo:

Išėjo tė ėvelis į mišką, 
Išėjo motinėlė į mišką...
Netoli mūsų stovėjo kažko 

kia kaimo moterėlė ir visą 
laiką žiūrėjo į kareivius. Kai 
jie sustojo ir daina nutilo, mo 
terėlės nervai neišlaikė. Ji 
atsiklaupė gatvėje veidu į se 
minarijos bokšo paveikslą ir 
garsiai prabilo:

- Vai Dievulėli mano, Pa
nele Švenčiausia! Vai ir gra
žūs tie mūsų maskoliai!.. Žiū 
riu — ogi mano svainių aša
ros, kaip žirniai, rieda per 
skruostus.

O nūdien:
Aš sapnavau: štai teka Nemunas pro Kauną, 
Kaip mūsų skausmas didelis, platus, 
prie Veliuonos beginkliai partizanai kaunas 
ir gina jo krantus.

B. Brazdžionis

— Ką, Augustina', graudu 
—• paklausiau

— Kurgi nebus graudu! Ne 
jaugi mes iš tikrųjų nepri 
klausomai gyvensime? Kokia 
laimė! Nejaugi mes esame 
laisv;? Kokia didelė laimė!

Patiekus tas istorines iširau 
kas iš Kovų už Lietuvos lais
vę, norime mūsų maloniems 
skaitytojams priminti, kad ne 
turtas ir pasitenkinimas savo 
asmeniškais pasisekimais gra 
žins mūsų kenčiančiai tėvy
nei laisvę, bet auka ir savęs 
išsižadėjimas, pagrįstas tvir
tu pasiryžimu visomis jėgo
mis grhžinti Gedimino pilies 
bokštui mūsų brangią tris 
palvę!

H. Mošinskienė

MISŲ LIETUVA

St. Santvaras

Kareivio lais kas motinai
Lá k'J

Rašau Jum, Motin, ankstų rytą,
Kai valandai aprimo pragaro ugnis — 
Nenoriu rodyti Jum širdį sudraskytą
Ir nesvarbu, ar teko naktį man sumerki akis.

Vadai neleidžia, poilsio sunku man gauti — 
Ir širdžiai liūdna ir ilgu, ilgu...
Gaiviam šešėly noriu atsigauti.
Gyvam vaizde bandau atrast jėgų...

Bet verkiančią regiu aš Jus prie vartų, 
Kaip dieną tą, kada ėjau karam..
Kad nors žodelį man dabar pratartum,
Kad ant galvos padėtum ranką man!...

Saldesnio žodžio nieks neatnešė į žemę, 
Ir kas geresnė man už Jus? Ak. kas?
Kaip liepa stovi ten, o dangus taip aptemę — 
Audra nudraskė žydinčias šakas!...

O Motin, Motin, Motinėle, 
Kokin pasaulin atvedei mane?... 
Kai kitą kartą kils karai įšėlę — 
Apginki vargšą vaiką savo krūtine! ..

— Lietuvos kariuomenė 
XVH amž buvo dvejopa: sam 
dytinė ir pašauktinė. Samdy
tinė kariuomenė buvo nuola
tinė. ir jai vadovavo lauko et- 
manas. Pašauktinė būdavo su 
daroma, kai kildavo karas ir 
jai vadovaudavo didysis arba 
žemės etmonas.

Pašauktinę kariuomenę su
darė bajorai Jie atsivesdavo 
su savim pagal turimąjį vals 
tiečių skaičių dar kitų karių, 
daugiausia valstiečių.

1962 m lapkričio 24 

ORGANIZUOJANT LIETUVo" 
KARIUOMFNĘ

(Atsišaukimas į savanorius)

LIETUVOS VYRAI,
Į SAVANORIUS !

Šiuomi šaukiu visus, nelau 
kiant mobilizacijos, stoti į sa 
vanoriu eiles.

Lenkijos valdžia, negalėda 
ma viešai Lietuvos užpulti, 
atskyrė dalį lenkų kariuonie 
nės ir pavedė ją generolui 
Želigovskiui, kad paglemžtų 
Lietuvą. Tos lenkų gaujos 
užgrobė mūsų sostinę Vilnių 
ir per mūsų brolių kraują 
brenda gilyn Lietuvon, neša 
mums vargo pančius, klanus 
kraujo ir ašarų. Mūsų kaimų 
ir miestelių gaisrai kruvina 
pašvaiste žymi jų kelią.

Vyrai 1 Ar mes sėdėsime na 
mie rankas sudėję ir žiūrėsi
me, kaip lenkai grobia mūsų 
turtą, žudo mūsų brolius...

VISI PRIE GINKLO!
KAS GALIT.

Ištrauka iš majoro Škirpos 
atsišaukimo.

Iš vokiečių atimtas bombonešis ir Lietuvos kareiviai.

Per Kova I Garbe...
(LIETUVOS KARIUOMENEI ATM'NTI) 

Kovon, draugai! Kuris suklupo... 
Šimtų šimtai už jį kovos.
Pirmyn! Kaip maldą šnibžda lūpos 
Brangiausią vardą Lietuvos.

S Nėris
«Karo veiksmams sustojus, 

daugeliui tremtinių iš Rusijos 
grįžus namo, 1918 m. rudenį 
visoje Lietuvoje imiąsi orga
nizuoti gyvenimas — ūkio, 
švietimo ir kt. srityse Bet 
kaip ir laikinoji vyriausybė, 
taip ir pavieniai veikėjai bu
vo suvaržyti. Nė lėšų, nė ka 
riuomenės, nė susisiekimo 
priemonių — visKas dar oku
panto rank< se O čia nauji 
debesys jau rinkosi horizon
te. Vokietijoje vyko revoliu
cija, kaizeris pašalintas, ir 
musų krašte okupacinę val
džią perėmė vokiečių karei
vių tarybos. Atvirai veikė ko
munistai — agitavo mitinguo
se, laukė ateinant bolševikų 
iš Rusijos Lygiagreta lenkai 
tebereiškė pretenzijų Lietuvą ; 
prisijungti.

Mūsų jauni vyrai, buvę ka 
riai, nekantraudami veržėsi 
kurti kariuomenę, bet oku
pantai vis neleido. Vis dėlto 
1918 m spalio 16 d. susibu
ria pirmieji savanoriai, jau 
prie Tarybos rūmų Vilniuje 
stovi sargybiniai LAPKRIČIO 
M. 23 D. Vyriausybės įsaky

mas nulkininkui J. Galvydžiui 
Bykauskui I-jam pėstininkų 
pulkui steigti davė pradžią 
Lietuvos kariuomenei Pulki
ninkas Kubilius skiriamas ge
neralinio štabo viršininku. Bet 
gi tai buvo dar tik kariuome
nės užuomazga. Gruodžio nr 
būklė atrodė beviltiška. Vo
kiečiai vis neleido mūsiš
kiams organizuotis, o trauk
damiesi iš Lietuvos, teritori
ją užleisdavo iš rytų besiver 
žiančioms išalkusioms bolše
vikų gaujoms

1918 m. gruodžio m 27 d. 
ministeris M Šleževičius ry
žosi išleisti j Lietuvos pilie
čius l’epsniagą atsišaukimą:

«. Vokiečių kariuomenei at 
•įtraukiant, jau įsibrovė Lie
tuvon svetimoji Ruiijos ka
riuomenė. Ji eina, atimdama 
iš mūsų gyventojų duoną, gy
vulius, mantą. Jos palydovai 
— badas, gaisrų pašvaistės, 
kraujo ir ašarų upeliai

Tad ginkime Lietuvą! Paro- 
dvkime, kad esame verti am 
žiais kovotos laisvės, šiandien 
Lietuvos likimas mūsų pačių

rankose. »
Vyriausybės atsišaukimas 

padarė didžiausio įspūdžio vi 
sotus lieiuviškoms širdims. Iš 
tikrųjų jauni vyrai «būrių bū
riais ėjo iš kaimų, viensėdi
jų, miestų ir ėjo su savo gin
klais — čia iš vokiečių pirk 
tais, čia jų pamestais ar slap 
ta iš Rusijos atvežtais — ėjo 
iš visų Lietuvos kraštų lais
vės ir Tėvynės ginti» — įstai 
gose, mokyklose (savanoriais 
išėjo ne tik mokytojai, bet ir 
vyresniųjų klasių mokiniai) 
pasiliko beveik vien moterys 
ir seniai, paliegėliai.

Nepaisant nesiliaujančių įžū 
iių vokiečių trukdymų, vyriau 
sybė energingai organizavo 
karo jėgas, vedė su vokie- 
či is kiečiausias derybas dėl 
ginklų bei turto perdavimo 
ir kt Pagaliau 1919 m. sausio 
11 d, vokiečiai pasitraukė iš 
Kauno Pirmasis to miesto ko 
mejadantas J. Mikuckis kieta 
ranka sutvarkė miestą. Kūrė
si administracijos aparatas, 
milicija, karininkai K. Škirpa 
Ladyga, Variakojis ir kt. for
mavo pirmuosius savanorių 
j u’kus. Partizanų būriai orga 
nizavosi visame krašte, gin
dami gyventojus nuo vokie
čių, nuo iš Vokietijos grįž- 
tanęjų miškuose besislapstan 
čiųkaro belaisvių («plenčikų») 
plėšimų, bandydami spirtis už 
griūvantiems bolševikams Par

/ 
tiza reiškėsi Alytuje. Ma 
rijampolėje. Panevėžy, Tel
šiuose ir kt.

O čia jau sausio mėn. 5 6 
d bolševikai užėmė Vilnių. 
Visa rytų Lietuva tapo bolše 
vikų grobiu, jau jie Šiauliuo
se, jau pasiekė Telšius, gra
sino Kaunui. Alytui .. Čia pat 
Kaune iš vokiečio kareivio 
komunisto rankos žūsta lietu 
vis sargybinis Pranas Eimu
tis, prie “Metropolio,, viešbu
čio saugojęs į Lietuvą atvy
kusią augštąją Santarvės mi
siją..

Tuo tarpu vokiečiai pri
versti daryti nuolaidas ir dar 
mūsų krašto neapleidę, paju
tę savo šaliai pavojų iš bol
ševikų, padėjo juos atmušti 
nuo Sėdos ir Mažeikių.

1919 m. kovo mėn. Laikino 
ji Vyriausybė paskelbė karo 
būvį ir pirmąjį naujokų šau
kimą. Savanoriams buvo ža
dėta žemės nuosavybės. Mū
sų kariai tada nepaprastai pa 
sigedo tų karinių dalinių, ku 
rie buvo dar Rusijoje suorga 
nizuoti — Vitebsko. Smolens
ko, Rovno batalijonų,. raitelių 
eskadrono Valke — bolševi
kų valdžia jų neišleido su tur 
tu ir ginklais į Lietuvą, o Vy
tauto Didžiojo vardo batalijo- 
nas tebevargęs Sibire 1919 
m. lapkričio mėn. buvo likvi
duotas, 5 karininkai ir 3 ka
reiviai nukankinti, kardais su 

kapoti. Kad ir menkai gin
kluoti mūsų savanoriai tikru 
heroizmu puolė, stabdė bol
ševikus Dar vasario mėn lai 
mėdami kautynes ties Kėdai
niais n teko pirmojo kareivio 
- POVILO LUKŠIO, o kovo
se prie Alytaus — pirmojo 
karininko — JUOZAPAVI
ČIAUS. Kovo mėn. bolševikai 
buvo pavaryti nuo Jėzno, Kre 
kenavos, balandžio mėn. mū
sų kariuomenė buvo bepasie
kianti Vilnių, bet čia atskubę 
jo lenkai su savo vadu J. Pil
sudskiu prsigrobė mūsų sos
tinę su visa pietine Lietuvos 
dalimi. Gegužės mėn iš bol
ševikų išvaduotas Panevėžys, 
Ukmergė, rugpjūčio mėn Za
rasai; mūsų kariai jau atkak
liai kovoja latvių žemėje, 
prie Daugpilio, Kalkūnų 1919 
metais rudenį jau mūsų žemė 
je bolševikų nebeliko Mask
voje netrukus prasidėjo tai
kos derybos. Tačiau dar teko 
išvyti bermontininkus, kurie' 
dar tebesilaikė Kurše ir už
lieję dalį Žemaitijos, užėmė 
Šiaulius.

Naujai susidariusiame fron 
te mūsų kariai puikiai pasi
rodė. Po eilės susidūrimų ir 
tris dienas trukusių kautynių 
ties Radviliškiu, bęrmontinin 
kai buvo sumušti, ir šis svar 
bus geležinkelio mazgas mū
siškių paimtas. Taip 1920 m.

(pabaiga 4 pusi.)
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Ateitininku Nepaprastoji Konferencija 
New Yorke

1963 gegužės 

j 1. NEPAPRASTOSIOS KONFE 
RENGI JOS PRAEITYJE

Ateitininkai praeityje yra 
rinkęsi penkmečių kongresam 
ir nepaprastosiom konferenci 
jom. Nepaprastosios konferen 
cijos yra net ankstesnės už 
kongresus. Pirmoji tokia kon 
fereneija, vadinama didžiąja, 
įvyko 1917 birželio 2—13 Ru 
sijoje, Voroneže. Tada pirmą 
jį kartą ateitininkai išėjo į 
viešumą, pasibaigus caristinės 
priespaudos la kam. Voronežo 
konferencija sprendė ateiti
ninkų glaudesnio susiorgani- 
zavimo, principų išryškinimo 
ir visuomeninio veikimo bei 
taktikos reikalus Vėliau tie 
klausimai buvo sprendžiami 
1920 ir 1925 metų kongresuo
se Kaune Antroji nepapras
toji konferencija, vadinama 
reorganizacine, buvo sušauk
ta Palangoje 1927 liepos 15 20. 
Šios konferencijos prireikė 
naujai organizacijos santvar
kai ir St. Šalkauskio susiste
mintai ateitininkų ideologijai 
priimti. Nepriklausomoje Lie 
tuvoje daugiau nepaprastųjų 
konferencijų nebuvo; jas nts 
tėjo 1930 metų kongresas Kau 
ne ir 1935 — Telšiuose. Vilnių 
je šauktas 1940 metų kongre
sas bo:ševikų okupacijos bu
vo nutrauk as ir ligi karo pa 
baigos nei Lietuvoje nei už
sienyje didesnių ateitininkų 
suvažiavimų neįvyko Trečio 
ji nepaprastoji konferencija 
įvyko Vokietijoje 1947 birže
lio 22 24, plaukiant Reino upe, 
ir netrukus daugumai ateiti
ninkų išplaukus į Amerikos 
žemyną. Reino konferencija 
sutelkė į didesnį būrį karo 
išblaškytus ateitininkus ir prof 
dr. Antano Maceinos paskaita 
nušvietė ateitininkų siekimus 
tremtyje. Jungtinėse Ameri 
kos Valstybėse ketvirtoji ne
paprastoji konferencija, jvy 
kusi Rochesteryje, 1951 rugsė 
jo 1 2, atkūrė ateitininkų or 
ganizaciją pagal priimtą Pa 
langoje santvarką ir ideologi 
ją. Chicagoje susirinkęs 1954

(pabaiga iš 3 pusi.)

pražioję Lie.uva nusikratė ir 
šiuo priešu. Visa Lietuva 
džiaugėsi, kad pagaliau pra
sidės ramus taikos gyveni
mas».
(Ištrauka iš V. Daugirdaitės- 

Sruogienės «Kovos dėl
Nepriklausomybės»)

30 — birželio 2

metų kongresas priėmė AF 
konstituciją, pritaikytą nau 
jom gyvenimo sąlygom, ir ap 
tarė ateitininkų uždavinius 
rezistencinėje lietuvių tautos 
kovoje. Šeštasis kongresas 
Chica oje I960 metais iškil 
mingai minėjo ateitininkų vei 
klos 50 metų sukaktį.

Nepaprastos konferencijos, 
kaip matome. įsiterpia tarp 
kongresų tokiu metu, kada 
iškyla svarbūs klausimai, rei 
kalingi formalaus sprendimo. 
AF konstitucija numato, kad 
tokiais atvejais nepaprastajai 
konferencijai taikomi kongre 
sų kv.etimo ir darbo nuosta 
tai.

2. KAM ŠIUO METU ŠAUKIA 
MA NEPAPRASTOJI KONFE

RENCIJA?

Nepaprastosios konferenci
jos reikalas buvo jau pribren 
dęs prieš trejetą metų, bet 
jubiliejinė sukaktis, kuriai bu 
vo norima ypatingai susitelkti 
ir iškilmingai atšvęsti 19o0 
metų kongresu Chicagoje, ne 
leido tinkamai pasiruoš i ir 
iškilmingam kongrese kelti 
statutinių ir organizacinių 
klausimų, korių sprendimui 
reikalinga pravesti formalūs 
atstovų rinkimai. Per pasta 
ruosius dvejus metus, o ypač 
paskutiniuosius Federacijos 
vado ir valdybos rinkimus, 
iškilo reikalas persvarstyti 
dabartinę AF konstituciją, pa 
daryti ją lankstesnę, labinu 
pritaikytą dabartinėm veiki 
mo aplinkybėm. Yra taip pat 
gyvas reikalas giliau pažvelg 
ti į ateitininkų veiklos formas, 
būdus ir priemones; apsvars 
tyti gyvenamos aplinkos reiš 
kinius ir tendencijas, kurios 
turi nemažos įtakos jaunes 
nės ateitininkų kartos nusitei 
kimui ir nusistatymui; apspręs 
ti lietuviškojo ugdymosi, le 
zistencinės lietuvių kovos ir 
katalikiškos akcijos naujus 
pagrindus. Yra taip pat eilė 
organizacinių klausimų; sąjun 
gų bei atskirų vienetų autono 
miškumo ir ryšio, glaudesnio 
bendradarbiavimo, atsakomy 
bės supradmo, organizacinio 
pareigingumo, santykių su ki 
tomis organizacijomis.

Graži Ilha Belos Prieplauka.

B. Brazdžionis

Kareivio pasaka
Ant upės kranto jie sėdėjo trys;
Šuva, piemuo ir sužeistas karys.

— P’rma iš daugelio diena tokia rami,— 
Ne lūpom tarė jis. ne žodžiais,—širdimi.
— Aš prasimušęs tris kartus esu 
Pro ugnį artilerijos ir apkasu. 
Pro partizanų kerštą ir kn tas
Pro sprogtančias ėktuvų b mbas, granatas. 
Pro kūnus kritusių karštoj kovoj draugų 
(Dabar jie miesra amžinu miegu) 
Ir pro likimo valandas sunkias 
Gyvybės kaip išganymo šaukiąs.

Kai po kovos ilgėjaus vakare, 
Kaskart arčiau alsavo man giria, 
Tėvų laukai kvepėjo medumi 
Ir pievos ūžė kaip giesmė graudi. 
Ir pro aliarmų pavogtus sapnus 
Vaidenos metų žaidž'antis sūnus, 
Žmona, namai ir pasakos jaunys...

Ir prie jų kojų sprogo sviedinys.

— Jaunimo namų statybai 
paremti loterija atrodo turės 
gerą pasisekimą, nes premi
jos labai vertingos 200.000 ver 
tės TV aparatas ir 90,000 ver 
tės dujinis pečius (Fogão de 
gas). Kai, ki rie platintojai 
jau išpardavė savo bilietų 
knygeles.

— Ateitininkai Kalėdų pro
ga rengs savo nariams ir tė
veliams še mynifcką Eglutę su 
programa Programą išpildys 
jaunučiai ir moksleiviai.

— Šį sekmadienį po pietų 
moksleiviai turės žaidimų 
popietį.

- PIRK JAUNIMO NAMŲ 
LOTERIJOS BILIETĄ, parem 
si statybą ir turėsi progos lai 
mėti labai vertingas premijas.

— Nežiūrint visų sunkumų 
jaunimo namų statyba stumia 
si į priekį Šią savaitę yra 
tvarkomos lubos, užsakyti 
langai, sekančią savaitę tiki
masi pradėti tinkavimas iš vi 
daus Visi, kurie dar iki šiol 
neaukojo jaunimo namų sta
tybai, prašomi prisidėti savo 
auka

— Jaunučių;-ir jaunesniųjų 
moksleivių susirinkimas ir re 
peticija bus šeštadienį 4 va

- NAUJUS METUS ŠIEMET 
VISI SUTIKSIME JAUNIMO 
NAMŲ STATYBOS FONDO 
RENGIAMAM NAUJŲ METŲ 
SUTIKIME VILA ZELINOS 
GIMNAZIJOS SALĖJE.

landa p p.
Vyresniųjų moksleivių tau 

tinių šokių repetic jos prade
dant šiuo sekmadioniu bus 
po choro repeticijos.

— Praėjusį sekma denį atei 
tininkų susirinkime Julija 
Kraujclytė skaitė referatą 
apie kompozitorių Šopeną Ir 
praktiškai supažindino klau 
sytojus su Šopeno muzika 
paskambindama jo kūrinių, 
pagrodama keletą plokštelių 
Kun J Šeškevičius kalbėjo 
apie Bažnyčią Valdyba pada 
rė savo pranešimus Susirin 
kimui baigiantis buvo pasvei 
kinti visi nariai, kurie šį mė
nesį švenčia gimtadienį.

— Jau platinami pakvieti
mai į NAUJŲ METŲ SUTIKI 
MA. Pakvietimų galima gauti; 
klebonijoje — pas Dėdę Juo 
zą, pas Šimonius Rui Barão 
do Pirai 67, Mariją Vyšniatis 
kaitę Rua Ibitirama 705, Ma 
riją Kindurienę rua Rio dás 
Pedras 72, Izabelę Seliokienę 
rua Quarema 105, Genoveva 
Polevicz r. Marchai Malet 339. 
Niną Vorošilaitę rua Tamua- 
nas 250, Osvaldą Švitrą rua 
Barão de Tramandai 19 - V 
Alpina, Juozą Matelionį rúa 
Itai 26 Casa Verde, Oną Ma- 
telionytę rua 24 de Maio 35 
18 andar cj. 1814. telefonas 
35 5424, Danielę Ruzgaitę rua 
Ciulames 656, Kvaraciejus rua 
Manoel On ha 575, V Libane 
sa. Magdaleną Vinkšnaitieuę 
rua Barão do Pirai 367,. Beto 
t-«kvietimų galima gauti pas 
ateitininkrs, L K,B. choristus, 
koneregadus, Filhas de Maria 
ir Cruz de Malta klubo narius
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FABRICA DE MALHAS.
Petras Šukys y v

gamina meniškus ir stiprius megstinukus, rūbelius nau
jagimiams ir kit. T
Rua Jundiapeba, 45, Fone : 63-4258 Vila Zelma^arti R.

Ibjtirama ir A v. Zelina). į

ALEKSAS KALINAUSKAS
Advokatas

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.

Residencia:
R. Joaquim Piza, 204

Raštinė:
R. 15 de Novembro, 244 
4.0 - Sala 7-Tel. 37-0324 

no 14,00 iki 18,00 vai.
Lietuvi

Klausyk ir remk ■
LIETUVIŠKA PROGRAMA

kuri yra transliuojama kiekvieną sekmadienį, 
14 vai. per RADIO NOVE DE JULHO, trumpomis 31 
metro bangomis.

Patarimus, aukas siųsti šiuo adresu. Mons. P. Ra- 
gažinskas, caixa Postai 4118. São Paulo.

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA 
LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadienį: 
Parque das Nações 1® vai.
Casa Verde, 17,15 vai.

. • i

Antrą :
Jaçana klierikų kopi. 7,45 vai.

Bom Retire, 10 vai.
Utinga 18,00 vai.,

Trečią:

MALONI ŽINIĄ LIETUVIAMS
LIETUVĖ ADVOKATĖ IRENE GRITÉNAS DUODA NEMO
KAMAI JURIDINES INFORMACIJAS SAVO TAUTIEČIAMS

IRENE GRITÉNAS
Advogada

ESCRITÓRIO RESIDÊNCIA
Praça da Sé, 323 - 10 ■ d 101)102 Rua Coelho Neto. 281

Fone 33-9951 Fone: 63-3697, V. Prudente PRANAS & CIA. LTDA.

Escritório Contábil Vila Zelína S/C Uda.
(REGISTRADO NO C.R.C.)

RAPIDEZ — HONESTIDADE — PREÇOS MODICOS
Horário: das 8 às 19 hor,as

Aberturas de firmas - Encerramentos de firmas - Transferências 
de firmas - Contratos na Junta Comercial - Dislratos na junta Co 
merera\ - Registros de firmas na Junta Comercial - Escritas com 
contabilidade em geral - Escritas fiscais cm geral - Contratos de 
locações - Cartas de fiança - Segurus de fogo - Seguros de aciden

tes - Requerimentos em geral - Defesas e recursos
PRAÇA SÃO JOSE DOS CAMPOS, 8 - SALAS I E2- 

FONE: 63-6005 - VILA ZULINA - SÃO PAULO

.............................................U ' ---------- ------------—-

Gera kokybė, pigiau kaip kitur, greitas įteikimas, 
mandagus patarnavimas tiktai

INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLÁSTICOS 
“PAVILONIS”

Rua Prof. Gustavo P. de Andrade, 884 - 902, caixa 
posta] 4118 - Vila Zelina, Tél 63-4130 São Paulo.

Čia yra didžiausias pasirinkimas, dideliais ir ma
žesniais kiekiais, įvairiausių rūšių ir spalvų guzikų ir 
lietsargiams dalių.

Madeiras em gerai

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Pone: 52 0229 
Endereço Telegráfico: «CABIUNA»

Rio de Janeiro
Serraria < I T A * — Serra dos Aimorés — Município de 

Nanque - Estado de Minas Gerais

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

■“ferijA”
Mokina kirpimo siuvimo, madų mode 
lių braižybos ir pritaikomojo meno,

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas
valdiškiems egzaminams (habilitação)

Mokykla turi visas valdiškas teises yra regis
truota «Departamento do Ensino Profissional»

Pamokos vyksta vakarais
- Užsirašyti pas mokyklos direktorę Sofiją Misiukaitę - 
------  Rua da Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro ------

Agua Rasa 8 vai.,
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa 16 vai.,
Ketvirtą’:
Vila Guilhermine 17 vai.
Paskutinį:"
Vila Anastacio 8,30 vai.,

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS 
TRANSLIACIJOS

(Lietuvos laiku)

VATIKANO RADIJAS

Kasdien 20,15 iki 20,50 vai;
Sekmadieniais 10,30 iki 11 

vai. 19, 25; 31 ir 196 metrų 
bangomis.

RIO DE JANEIRO

Lietuvių radio valandėlė 
«A voz da Lituania» yra trans 
liuojama SEKMADIENIAIS 
7 vai. 15 min.

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVIČ1US 
Rua Inhagapi, 47 V. Zelina 
(prasideda iš A v Zelina, 595)

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

'SIUVYKLOJE LAURO
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294 

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

VIENINTELIAI ATSTOVAI G ARSIOJOtgV ANDENS L J N D O Y A

IRMÂCJ CARKIERI m,
indoyt viaii> yre a^ai žinomas gėrimas

kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, B iTfhiK
Įsitikinkite ir visados naudokite! M i gj ji

Rua Dino Bueno, 795 a 835
Telefones: 51-4019 e 51-2223

Caixa Postai 3967 — SÃO PAULO

Casa Sprindys & Čia.
PÇA. S. JOSÉ dos CAMPOS, 1 - V. ZELINA - TEL. 63-5915 

Geležies išdirbiniai ir dažai viskas elektros 
įrengimui namu reikmens ir žaislai, įvairiausios do
vanos visoms progoms.

EJCBITORIC CCNTABIL

NA/CIMENTO
Irmãos Nascimento

RE«. O.R.C. »P. Rro 1.4R4

Atlieka firmų atidarymus, perleidimus, komercines 
ir industrialines apyskaitas, sutvarko dokumen

tus, sudaro sutartis surašo prašymus ir ki
tos rūšies darbus atlieka.

Juridinis Departamentas — Nejudomo turto pardavimas
Av. Zelina, 831 — Vila Zelina — Tel. 63-7140 - S. Paulo

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

i

i!

I 1
$i

L RUA COSTA BARROS, 34-C TEL. 63-3285 V(LA ALPINA*

l$
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BRANGUS TAUTIETI, ATSI
MINK. KAD SAVAITRAŠTIS 
«MÚSU LIETUVA» YRA VIE
NINTELIS LIETUVIŠKAS LAI 
KRAŠTIS BRAZILIJOJE. TAI P 
PAT ŽINOK, KAD JIS YRA 
TAVO IŠTIKIMAS DRAUGAS, 
PATARĖJAS IR GYNĖJAS. TO 
DĖL KIEKVIENAS SĄMONIN 
GAS LIETUVIS SKAITO, PLA 
TINA IR PRENUMERUOJA 

«MŪSŲ LIETUVĄ».

Prenumeratoriai rėmėjai su 
mokėję pó 1 000 kruzeirų:

Antanas Karašauskas, Sta
sys Rinkevičius, P Juodis, V. 
Damkauskas, B. Vasiliauskas

- LIET. BENDRUOMENĖS 
TARYBOS IR VALDYBOS na
rių, organizacijų valdybų ats- 
tovų pasitarimas šaukiamas 
gruodžio mėn. 2 d. 15 vai. 
apsvarstyti Šiems klausimams:

1. Brazilijos Lietuvių Ben
druomenės reorganizacija,

2. São Paulo lietuvių daly
vavimo klausimas Antrame 
Pietų Amerikos Lietuvių Kon- 
grėsė,

3. Trečiojo Pietų Amerikos 
Lietuvių Kongreso S. Pauljie 
organizavimo klausimas,

4. Vasario 16 tos minėjimas. 
Susirinkimo — posėdžio da

lyv ai dienotvarkę galės pa
pildyti.

Susirinkimo vieta — V. Ze 
linos mokyklos patalpose.

Prel. P. Ragažinskas 
Brazilijos Liet, Bendruomenės 

Pirmininkas.

— LIET. KAT. BENDRUO
MENĖS CHORO metinė šven 
tė lapkričio mėn. 18 d praė
jo šauniai. Plačiau apie šven 

LIETUVIS ADVOKATAS
Albertas Pavilavicius

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku

mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai. 
Av. Liberdade, 47 - 9.oAndvr Res.:$R. Fernando Falcão, 35 
Fones: 37-0395 - 35-5650 ■ 33 6011 São Paulo

PRANEŠIMAS

Lankydamiesi Romoje, Italijoje, apsistokite naujai 
įrengtuose Liet. Šv. Kazimiero Kolegijos svečių namuose:

«.VILLA LITUAN IA* 
Piazza Asti 25 (Via Casalmonferrato 33. Tel. 78.90.33. 78.00.14) 

ROMA — ITALIA.
Rasite jaukią auliuką, sveiką maistą ir neperdetą kainą. 

Pageidaujama, kad dėl apsistojimo laiko būtų 
susitarta iš anksto.

KOLEGIJOS VADOVYBĖ.
' r.i į .

Visiems linkime laimingos kelionės. Bet kartais 
visaip atsitihka.., tenka sulamdytiTautomobilis, ar moto
ras sustoja veikęs. Tokiais atvejais kviečiame pasinaudoti 
mūsų gerų specialistų, mandagiu ir pigiu patarnavimu:

AUTO MECANIÇA E FUNILARIA VI NA DEL M AR 
kurios savininkais yra Jonas Razulevičius ir Andrius

Balčiūnas, Rua Donatarios, 49, Mooca — São Paulo
! Fone: 93-4486 (recados).

Lietuviškas žodis, daina ir muzika aidi 
tropikų padangėje iš 

RADIO CLUBE SANTO ANDRĖ 
ilgomis, 1495 kilociklų bangomis, 

kiekvieną sekmadienį devintą 21) val. vakaro.
Per radijo galima pasveikinti gimtadienio, vardadienio, i 

j^ptuvių ir kitomis progomis.
Radijui laišSB siųsti šiuo adresu: caixa postai 4118,

São Paulo. Fone: 63-5975. I

tę bus sekančios savaitės lai 
krašty.

— LAIŠKAI.- Pr. Zagorskie 
nei, I. Didžiulytei, V. Kutkai, 
Angelinai Verbitskui. H. Juod 
valkienei, J. Jodeliui, J, Auta 
naičiui, J Juzėnui A Vaido
tui, M. Mačaitienei, N. Satkū 
nui, F. Slavickaite, H. Šimo
nytei, K. Bacevičiui, V. Vaikš 
norienei, Br. L. Matelionis, 
M, Slautienei, A. Lazdauskui.

PAIEŠKOMI:

1. Gumlauskas Karolius, gim, 
1918 m. Telšių apskr.,

2. Gumlauskienė Maria, gi
mus 1895 m. Telšių apskr.,

3 Ganušauskas Pranas,
4. Ganušauskaitė Klara ir 

Elena,
5 Kuklia Ganušauskaitė Ma 

ria, i A .
6. Makulavičius Aleksan

dras, gim. 1880 1888, sūnus 
Motiejaus,

7. Mankutė Adlerienė Štasė 
gim. 1924 m., duktė Juozo,

8. Milaševičienė,
9. Pakalnišis Benediktas, 

gim. 1921 m.,
10. Petkevičius Petras, gim. 

1920 m., v '
11 Puttinas Marta, gim. 1899 

m., Tauragėje,
12. Raulinailis Vincas,
13 Raulinaitis Eva,
14. Roskutis Stanislavas, gim 

1912 m. Tauragės apskr.,
15. Rutkauskienė ELsabeth, 

gim. 1905 m ,
16. Rutkauskas Gediminas, 

Kęstutis, Julia ir Aldona,
17. Stankus Stasys, gim.

1917 m.,
18. Šidlauskas Romualdas,

DĖKOJA

Mūsų brangiam vyrui j tėvui

A. A. SEBASTIÃO DE ALMEIDA 
mirus, visiems pareiškusiems liūdesio valandoje nuošir
džios užuojautos, dalyvavusiems laidotuvėse, septintos 
dienos šv mišiose nuoširdžiai dėkojame.

Ypatingai dėkojame velionies ir mūsų prieteliams 
lietuviams, su kuriais taip artimai buvo susidraugavęs, 
o ypač Mons P. Ragažinskui ir Seselėms Praneiškie- 
tėms

Šia proga ta:p pat primename, kád trisdešim
tos dienos šv. mišios bus V. Zelinos parapijos bažny
čioje. 13 d. gruodžio, 19,45 vai. (7,45 vai. vakare), į ku
rias visus mūsų draugus bei prietelius kviečiame atsi 
lankyti.

Ema ir Anacleto de Almeida

gim. 1919 m , sūnus Juozo,
19. Švelnis Jonas, gim. 1925 

m , sūnus Prano ir
20 Švedas Edmundas.
Ieškomieji arba apie juos 

žinantieji, prašomi atsiliepti: 
Sr. Consul A. Polišaitis, Rua 
Dom José de Barros, 168, 5.o 
and., Caixa Postal 7249, São 
Paulo.

— Lietuvos Konsulas p. A. 
Polišaitis spalių mėn. 30 d. 
dalyvavo Konsulų Korpuso 
pietuose, suruoštuose Skandi 
navų Klube, Rua Nestor Pes
tana, 189;

v Ą
S m. spalių mėn 10 d svei 

kino Kinijos Gen. Konsulą 
São Pau yje Tautinės Šventės 
proga ir

Š m. lapkričio mėn. 3 d. 
sveikino Panamos Konsulą 
São Paulyje . autinės Šventės 
proga.

DĖMESIO!

Lietuvos Konsulo p. A Polišaičio, jo 70 metų am
žiaus ir 40 metų diplomatinės tarnybos sukakties pami 
nėjimui bei įamžinimui, išleidžiamas specialus, gausiai 
iliustruotas, kadaise ėjusio, lietuviškos minties savait
raščio «LIETUVIO» numeris. Šis «Lietuvio» numeris nu 
matoma išleisti dar šį, Lapkričio mėnesį. Jis bus par
duodamas Luz stoties, prie Centralinio pašto ir Vila 
Zelinos (prie autobusų sustojimo «ponto inicial» laikraš 
čių kioskuose. Provincijoje gyvenantieji lietuviai šitą 
•Lietuvio’ numerį gali užsisakyti laiškais, prisiunčiant 
piniginę perlaidą vienam numeriui nemažiau, kaip Cr $ 
50,00 ir luksusiniam ant kreidinio popieriaus, išleistam 
numeriui, nemažiau kaip Cr $200.00.

Šį «Lietuvio» numerį redaguoja ir išleidžia «Mūsų 
Lietuvos» bendradarbis žurnalistas Stasys Vancevičius 
Du šio «Lietuvio» numerio puslapiai bus pašvęsti Rio 
de Janeiro lietuvių kolonijos lietuviškos veiklos apra
šymui Pinigines perlaidas ir laiškus siųsti, šiuo adresu. 
STASYS VANCEVIČIUS, arba tiesiog “LIETUVIS,, CaL 
xa Postai 1764, SÁO PAULO - BRASIL.

RIO DE JANEIRO ŽINIOS

LIGONIŲ ŠEIMOS

Dumbrauskų šeimoj. Nova 
Iguaçu, šeimyninkė Konstan
cija Dambrauskienė ligos pa
guldyta lovoj sunkiai serga 
Vyras Juozapas, jau 80 metus 
baigdamas, taip pat silpnai 
besilaiko ant kojų. Sūnus Jo
nas, statybininkas - meistras, 
nesenai palaidojęs jauna žmo 
ną, kurios gyvybę pakirto ve 
žys, dar neatsipeikėjo iš po 
skaudaus smūgio.

Kita morališkai suvargusi 
šeima tai Adolfo ir Pranciš
kos Galavičių, gyvenančių 
Rio rua Ca ete, 17. Jis jau 
senyvas ir nebeprimato, o 
ž i.ona psichiškai paarusi. Gy 
vena abu vieni du ir kaip iš 
mano, taip save gano.

Abi geros šeimos, bet pri
trauktos senatvėj.- verta juos 
aplankyti ir paguosti.

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

Spalio 26 d. atnešdamas 
prieš metus susituokusei po
relei —- Lucei Dutkaitei ir 
Aristoteliui Lima — gražią 
sveiką dukrele kuri ketinama 
pakrikštyti Ana-Lucia vardu.

Malonu pasveikinti jaunus 
tėvus šia linksma proga ir 
palinkėti mažytei sveikai ir 
drūtai augti.

PAMALDOS UŽ SIBIRO 
TREMTINE

Lapkričio 11 d. buvo atlai
kytos gedulingos pamaldos 
už buv. Sibiro tremtinę a. a 
Matildą Venckienę, pasimiru
sią rugsėjo 5 d. Palangoje, ku 
rias užprašė jos sesutė Ste
fanija Kazlauskienė.

Velionei teko pergyventi 
žiauri komunistinio režimo su 
kurta gyvenimo drama: visa 
šeima; ji, vyras, keturi sūnūs 
dvi dukterys, visi ištremti į 
Sibirą Ir už ką? Kad turėjo 
vidutinišką ūkį ir gražiai ūki 
ninkavo? Kad Dievą mylėjo?. 
Pc penkerių ir daugiau metų 
katorgos sugrįžo visi, nors ne 
vienu laiku. Apsigyveno Pa 
langoj ir ten savo triusu pra 
dėjo kuru naują gyvenimą. Į 
savo ūkį nebegalėjo sugrįžti, 
nes jis jau buvo «kuolų» prie 
maigstytas ir kolūkiu pava 
dintas

Reiškiame gilios užuo au
tos p. Stefanijai Kazlauskie
nei ir per ją visai nuliūdu
siai Venckų šeimai.

DAINININKAS MAŽEIKA IŠEI
NA Į PENSIJĄ

Telesforas Mažeika, Rio 
Miesto Teatro Choro daininin 
kas, šiais metais turi atosto 
gas ir po jų, jau nebegrįž į 
Teatrą, nes bus «aposentuo- 
tas ».

Šiemet jis važinėjo su Liri 
ne Trupe gastroliuodamas po 
įvairius Pietų ir Vidurio Ame 
rikos kraštus.

Nereikėtų, berods, ir primin 
ti, kad p. Mažeika, būdamas 
lietuvis patrijotas ir turįs nuo 
pelnų lietuvių vietinėj koloni 
joj, dabar laisvesnis nuo pa
reigų, galėtų dažniau pasiro
dyti su lietuviška giesmę bej 
daina.

Laukiame.

LIETUVIŲ KALĖDINIS
LANKYMAS

Kapelionas kun J. Janilio- 
nis džiaugiasi pastiprėjęs svei 
kati ir ketina netrūkus pra 
dėti lankyti savo parapijie 
čius su Kalėdų sveikinimais.

4» 4» 4* 4» 4* *1» 4* 4» 4* 4* 4* 4* 4» •

PAIEŠKOJIMAS

Antanas Bernataitis. gyve
nantis Kanadoje pajieško sa
vo pusbrolio Jono Dragunskio 
atvykusio j Brazilija 1926 1927 
metais, Jis pats arba apie jį. 
žinantieji prašoma pranešti, 
šiuo antrašu: Rua Franca Car 
valho, 58 (alto da Mooca) arba 
Caixa Postal 3814 — S. Paulo.

s- ■■ . • :_■■■ ■ .• m, . •

— VILA ZELINOS LIET©

VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975
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