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S paliaus mėn. .11-14 d. Vila 
Zelinoje lankėsi Jo Ekscelen 
cija vyskupas Dom Antonio 
Alves Siqueira pastoracinės 
vizitus proga, kurią atliko Jo 
Eminencijos kardinolo — ar- 
kivyskkupo Dom Carlos Car
melo Motta vardu.

Šeštadienio vakare 18:30 
vai. sutiko garbingąjį svečią 
aikštėje prieš bažnyčią vietos 
parapijos kunigai, konsulas p. 
Polišaitis, organizacijų bei 
brolijų atstovai ir gausiai su
sirinkę parapijiečiai. Prie baž 
nyčios sveikinimo žodį para
pijiečių vardu pasakė Jonas 
Masys, o mokyklų ir gimna
zijos vardu — gimnazijos mo 
kine Viktorija Stankevičiūtė 
ir įteikė gražių rožių bukietą. 
Įeinant į bažnyčią L. K. Ben
druomenės choras įspūdingai 
sugiedojo Ecce Sacerdos. Po 
to io Ekscelencija pasakė pa 
mokslą. Pamaldos baigtos plai 
minimu Švenčiausiu Sakra
mentu.

Rytojaus dieną, sekmadienį 
7 vai. laikė mišias ir sakė 
pamokslus kitų, mišių metu. 
11 vai. mišių metu L. K. Ben 
druomenės choras, diriguo
jant maestrui Al. Ambrozai- 
čiui ir vargonais akompanuo 
jant seselei M. Marcelinai, ga 
lingai giedojo šv, Prančiskaus 
de Witt mišias. Svečiui Ben
druomenės choro giedojimas 
buvo didelė staigmena. Tokio 
choro nriemesčio par i pijuj 
nesitikėjo rasti. Šis choras 
gali būti katedros choru.

14:30 vai garbingasis gany 
tujas suteikė Sutvirtinimo sa
kramentą 316 žmonių. 17 vai. 
buvo procesija, po k kurios s ve 
čias pasakė pamosią.

Vizitos metu Jo Ekscelen
cija nesitenkina vien tik baž 
nyčia Jis lanko esančias pa
rapijoj įmones ir mokslo įs
taigas, bei ligonius.

Svečiui krito akin didelis 
skaičius parapijoj esančių mo 
kyklų. Mokinių skaičiumi ir 
tvarka, pirmą vietą užima se 
sėlių pranciškiečių mokyklos, 
vaikų darželis, gimnazija.

Joms aplankyti reikėjo išti 
sos dienos. Aplankytų moky
klų tarpe yra ir Liet. S gos 
Brazilijoj išalikoma mokykla 
Vila Beloje. Lankymosi metu 
buvo atvykęs sutikti svečio 
S-gos pirm kas M. Dantas ir 
valdybos narys J. Matelionis. 
Viztų metu svečias buvo lydi 
mas parapijos klebono kuo. p. 
Ragažinsko.

Pirmadienio vakare L K. 
Bendruomenės choras moky
klos patalpose svečiui suruo
šė meno programą išpildyda- 
mi religinės bei pasaulinės 
muzikus kurinius. Ekscęlenci 
ja dėkodamas pasakė reikš
mingu minčių apie muziką 
bei chorus. Pažymėtina, kad 
ir svečiui muzika yra arti 
širdies - yra buvęs seminari
jos choro dirigentu.

Antradienio vakarą, pasakė 
paskutinį atsisveikinimo pa
mokslą ir išvyko prie kitų 
darbų.

Iškilmių metu bažnyčia bu
vo gražiai papuošta. Vartai 

ir verandos stulpai apipinti 
gražiiais vainikais, kuriu py
nimu rūpinosi vyrai ir mote
rys, draugijų bei brolijų nari 
ai. Altorius gražiai išpuošė 
seselės pranciškietės. Žodžiu 
visų bendra talka ir darbu 
buvo padaryta viskas, kad J.E. 
iš Vila Zelinos Fšvaž’avo 
su gražiais įspūdžiais be> ori 
siminimais.

. o E see enc ja su nrocesija ly imas bažnyčion.

V. Stankevičiūtė sveikina mokinių vardu. Pryšaky — J. Masys sveikinęs parapijos vardu. 
Dešinėje — įteikiamas gėlių bukietas.

Garbiogasai svečias bažnyčioje meldžiasi ir mišių metu dalina Šv. Komuniją.

— Vakarų Vokietijoj išaiš
kinta, kad ruošto atentato 
prieš ministerį pirmininką 
Adėnauerį autoriai yra viena 
žydų teroristinė organizacija. 
Taip pat nustatyta, kad ji gau 
na ginklus iš anapus geleži
nės uždangos.

— Rusų delegaciją atvyku 
šią ONU posėdžius per New 
Yorko uostą pasitiko iš ana
pus geležinės uždangos karo 
tremtiniai nešdami prieškomu 
cistinius plakatus ir šaukda
mi: žmogžudžiai, žmogžudžiai! 
Kremliaus atstovai vyko į sa 
vo rezidenciją didelių polici
jos dalinių lydimi

— Rusai Šiaurės Korejon partijas pagrobti valdžią į 
pasiuntė 4400 karo lėktuvų, savo rankas. Kitaip sakant 
Taip pat 500- priešlėktuvinių Kremlius nuo minties užvaldy 
patrankų. pasaulį revoliucijos keliu

neatsisako. Visai yra nuose-
—' Korėjos fronte vyksta 

stiprūs susirėmimai. Laukia
ma karo išsiplėtimo visu iron 

tu Sąjungininkai įscenizavo 
išlipimą priešo užnugary, 
kas sujudino ir privertė per
grupavimą priešo pozicijų. 
Ta proga aviacija bombarda
vo priešo pozocijas.

— Anglija šiomis dienomis 
įteikė Pensijos premjerui 
Mossadegh notą, kuria pripa
žįsta Anglija žibalo naciona
lizavimą, bet nori, kad tarp 
tautinis Teisingumo Tribuno
las nuspręstų atlyginimo klau 
simą. Anglija, jei Mossadegh 
su jos reikalavimais nesutiks, 
Persijos žibalo pardavimą.

Paryžiaus Karo Tribūno 
l.-is paprašė, kad būtų atimtos 
neliečiamybės teisė iš komu
nistu nartigos generalinio 
sekretoriaus Duclos, kuris 
kartu yra ir parlamento ats
tovas.

— Kukoje sklinda gandai, 
kad ruošiamasi nuversti esa
mą vyriausybę, kuri paėmė 
krašto valdymą į savo rankas 
irgi perversmo keliu.

Užbaigiant komunistų 
partijos kongresą Maskvoje 
Stalinas pasakė kalbą, kurioje 
ragina kitų kraštų komunistų 

kli išvada, jei komunistų par 
tija įvairiuose kraštuose yra 
išimama iš įstatymų globos, 

taikomų politinėms partijoms. 
Stalinas dar kartą patvirtino, 
kad komunizmas yra demokra 
tinės tvarkos ir laisvės prie
šas. Todėl komunistams visu
ose kraštuose reikia taikinti 
tokius pat įstatymus, kokius 
jie taiko nekomunistams ana
pus geležinės uždangos.

— Italijos socialistų parti
joj vadovaujamoj Nenni ir 
palaikančioj ryšius su komu
nistais, įvyko skilimas. Dalis 
socialistų nori nutraukti ben
dradarbiavimą su komunistais. 
Šis skilimas pasireiškė nese
nai partijos atstovų įvykusia
me suvažiavime.

• - Rusija jaučia ekonominio 
karo pasekmes Trūksta daug 
žaliavos, kurią pirma gauda
vo iš vakarų Europos laisvų
jų kraštų.

— S Daliaus m. 14 d., netoli 
Portoalegre, S. Francisco de 
Paulo valsčiaus apylinkėje 
nukrito ir užsidegė kompani
jos Areovias Do Brnsil kelei
vinis lėktuvas. Lėktuve, kartu 
su jo įgula buvo 18 žmonių, 
iš kurių 14 žuvo, o 4 keleivi
ai liko gyvi.

Nelaimės priežastis blogas 
oras, ir netikslios informaci
jos. Lėktuvo vadovybė sulig 
gautomis informacijomis spė
jo, kad jau yra perskridę 
estado šiaurėje esantį kalny
ną ir jau įskridę į lygumas. 
Nelaimei, dar reikėjo pora 
minučių sklisti kalnynu ir 
lėktuvas leisdamasis žemyn, 
atsimušė į aukštus medžius, 
krito žemėn, sudužo ir užsi
degė. Gyvi liko tie keleiviai, 
kurie lėktuvui sudužus buvo 
išmesti laukan

— Rio de Janeire šią savai 
tę vyko Brazilijos vyskupų 
konferencija. Buvo svarstoma 
katalikų Bažnyčios Brazilijoje 
reikalai. Numatoma, kad Šiau 
rėš Amerikos vyskupu pavyz 
džiu bus įsteigta Tautinės Ge 
rovės Konferencija ir iš vys
kupų tarpo išrinkta jos vado
vybė.

Platesnis pranešimas bus 
pakelbtas baigus redaguoti 
konferencijos nutarimus.

— Buvęs S. Pauln guberna 
torius iš kelionės po Eurona 
grįžo praėjusi šeštadienį. São 
Pauly buvo trukšmingai sutik 
tas.

— Santos muitinėje Adhe- 
mas de Barros vardu iš An
glijos yra atėję 90 dėžių an
gliško wisky ir prančūziško 
šampano už 500 tūkstančių 
kruzefrų.

Siuntiniai bus apdėti mokes 
čiais.

— Tarptautinis Eucharisti
nis Kongresas įvyks Rio de 
Janeire 1955 m. liepos mėne
sį. Sudarytos įvairios komisi
jos paruošiamiesiems dar
bams.
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Pasikalbę imas su Lietuviu Fronto ir Lietuviu 
Vienybės Sąjūdžio atstovais

Prof. Zen. Ivinskiu
(Tąsa)

(b) Tiek VLIKo pirmininkas, 
tiek jo pareigas einąs Dr. P. 
Karvelis gerai žino, kas turi 
krašto rezistencijos įgalioji
mus užsienyje. Jie taip pat 
g^rai žino, kad dėl tam tikrų 
priežasčių jų bendradarbiavi 
mas su Vliku yra nutrūkęs 
ar beveik nutrukęs. Dar nėra, 
atėjęs laikas rezistencinėms 
detalėms skelbti.

(c) Jau senokai VLIKe 
reiškiasi netinkama linkmė: 
užuot tarnavus bendram kraš 
to laisvinimo reikalui, kreipti 
daug dėmesio į vienos ar ke 
lių grupių partinį interesą. Ši 
tendencija savo viršūnę pasie 
kė rugpiučio 3 dieną, kada 
VLIKo Vykdomoji Taryba - 
pagrindinis VLIKo veiklos or 
ganas - buvo sudaryta, išjun 
giant iš jos rezistencinės ko
vos grupes ><aip visuomenei 
dabar žinoma, ši taryba susi 
deda šiuo tarpu iš trijų poli
tinių partijų, kurios ne tik 
neatstovauja kovos organiza
cijoms, bet pasižymi savo bur 
žuaziniais konservaty vinimis 
polinkiais, būtent: iš tautinink. 
(p. Šidiškis), va 1st. liaudinin
kų (p. Žalkauskas) ir Ūkinin
kų Sąjungos (p. Karvelis) M. 
Brakas neatstovauja jokiai 
grupei: jis yra atėjęs specia
lia sutartimi ir pasilieka kiek 
vienoje Vykdomoje Taryboje, 
kol ši sutartis galioja (tarp 
kita ko, jis netrukus išvyksta 
į Ameriką su šeima): Šitokios 
tad Vykdomosios Tarybos suda 
rymas, be to ankstesnis ryšio 
netekimas su pirmuoju rėžis 
tenciniu organu Laikinąja 
Vyriausybe, atstūmimas kraš 
to įgaliotinių užsienyje, pada 
rė, kad VLIKas iš tikro nete
ko rezistencinio charakterio, 
kurio buvo turėjęs Lietuvoje.

(d) Kai kurie laicistinio ir 
net katalikiškojo bloko atsto-

ir L, Prapuoleniu
vai, paleidę gandus, neturin
čius absoliučiai jokio pagrin
do, apie rezistencijos veikė
jus (konkrečiai apie prof. 
Brazaitį ir L. Prapuolenį), pa 
rodė, kad jie griebiasi nemo
ralių politinės kovos priemo
nių politiniams savo priešinio 
kams nugalėti. Tai yra jau 
nepateisinama grynai politinė 
je institucijoje, bet tai yra 
tiesiog nepakenčiama rėžis 
tenciniame laisvinimo organe, 
kuriame pasitikėjimas savo 
bendradarbiais, jų garbės gy 
nimas, tarpusavio susigyveni
mas, reikalingos paslapties 
išlaikymas yra būtinos vaisin 
go darbo sąlygos. Deja, VLI
Kas nepajęgė šitų sąlygų su
kurti, Priešingai, Vliko dangų 
ma kaip tik nuėjo su tais, ku 
rie šiuos šmeištus laidė, nors 
patys jais, kaip iš privatinių 
pasikalbėjimų paaiškėjo, neti 
k ėjo, bet tik skelbė kaip 
priemenę diskredituoti nepa
tinkamiems žmonėms. Turime 
didžiai apgailestauti, kad šito 
kiems nešvariems metodams 
nusilenkė ir du krikščioniško 
jo bloko atstovai. O kai dėl 
rezistenciniam organui reika 
lingo paslapčių išlaikymo, tai 
jos iš VLIKo išėjusios buvo 
tiesiog valkiojamos spaudoje.

2. Kokios reikšmės Jūsų 
apsisprendimui iš VLlKo išs
toti turėjo prof. J. Brazaičio 
neišrinkimas į Vyktomaia Ta 
ryoą?

— Anaiptol ne pagrindinės, 
kaip tai skelbia, kai kuri span 
da ir kaip tai tvitina Dr. P. 
Karvelis.-Svarbiausios prie
žastys kai o tik buvo anksčiau 
suminėtos Prof Brazaičio 
neišrinkimas tik išryškino ne 
moralius metodus Vilk. Tatai 
tik parodė, kad VLIKas nieko 
nepaisydamas, ryžtasi žygiuo 
ii kitokiu keliu, negu jis yra 
žygiavęs Lietuvoje, kuriame 
jis grupines kombinacijas sta 
to aukščiau, negu faktinį lais 
vinimo darbą Lietuvių Fronto

išstojimo iš VLlKo klausimas 
buvo svarstomas žymiai anks 
čiau. Tačiau buvo vis dar 
manyta, kad bus galima neti
kusią VLlKo linkmę atitiesti. 
Tačiau Vykdomsibs Tarybos 
sudarymas iš buržuazinių par 
tijų ir sudarinėjimo metodai 
palaidojo bet kokią viltį. Grįž 
tant prie prof. Brazaičio, ten 
ka griežtai pasakyti, kad apie 
jį paleisti gandai yra grynas 
šmeižtas. Prof. Brazaitis ėjo 
tik tas VLIKe pareigas, kuri
os jam buvo pavestos; jas ėjo 
su VLlKo pirmininko žinia ir 
Tautos Fondo Valdytojo prie 
žiūroje, jokių kitokių reikalų 
jis neatlikinėjo kaip tik tuos, 
kuriuos dabar atlieka Dr. 
Karvelis ir Norkaitis. Šie 
šmeižtai nedaro garbės ju 
autoriams. Jie tik rodo, kad 

€NTAO, QUE TAL LHE AGRADARIA EXPERIMENTAR

Taip vykdomas penktas komunistų penkmečio planas. Žmoni 
jos istorijoj tokios vergijos nėra buvę.

mūsų politinė moralė iš tikro 
yra labai žema ir kad mes 
nesugebame su savo politini 
ais priešininkais džemtelme 
niškai kovoti, išsilaikydami 
dorovės ir žmoniškumo ribo
se. Prie šios moralės kėlimo 
neprisideda ir ta spauda, ku
ri prasimanytas insinuacijas 
su pasigardžiavimu skelbia.

3. Leiskite gi paklausti, ko
dėl anksčiau Jūs šitų visų 
VLlKo negerovių spaudoje 
nekėlėte?

— Todėl, kad mes laikė
mės garbingos taktikos pirma 
išmėginti visus būdus šias ne 
geroves išveisti iš vidaus, ne 
nešant jų viešumon. Mes ne
sutikom su.kai kurios spaudos 
taktika juodinti VLIKą nesiū 
lant jokių konkrečių pataisų. 
Mes mėginome teikti projektų 

pačiam VLIKūi. Dar 1951 m. 
pradžioje prof. J. Brazaitis, 
kaip VLlKo narys pateikė iš
tisą referatą, kaip VLIKas 
būtų atitiestas į tikrąsias vė
žes. Kaip išvada buvo sudary 
ta vad. VLlKo autoritetui kel 
ti ir Vykdomsios Tarybos dar 
bingumui stiprinti komisija 
Deja, du tos komisijos nariai, 
prisidėdami prie insinuacijų 
ir diskriminacijų, VLlKo auto 
ritėtą tik labiau susmukdė. 
Šiandien, kada VLIKas musų 
siūlymus yra atmetės ar nu
leidęs negirdomis, manome, 
kad paaiškinti visuomenei jau 
yra metas. Manome, kad šito 
kia taktika yra ir krikščioniš 
ka ir garbinga.

4. Kaip žiūrite į tolimesnę 
VLlKo ateiti?

- VLIKas šiandien reikalin 
gas didelių reformų. Aštuone 
ri emigracijos metai yra nu
dilinę jo kovingą pobūdį, pa
darę jį nebedarbingą, pakenkę 
jo autoritetui visuomenėje. 
Kad laisvinimo organas būtų 
atitiestas, jam reikia:

(a) asmeninės reformos - 
kad partijos ir kovos organi
zacijos į VLIKa siųstų visuo 
meniniam darbu; prityrusius 
ir pajėgius žmones:

(b) politinės reformos - kad 
būtų atstatytas aiškus ir nea 
bejotinas rezistencinis VLlKo 
charakteris ir kad jo visa 
veikla eitų laisvinimo kovos, 
o ne atskirų grupių ar bloku 
interesų linkme:

(c) moralinės reformos - 
kad būtų išveistos visokios 
diskriminacijos, šmeižtai ir 
kad butų atstatytas VLlKo 
narių tarpusavio pasitikėjimas 
ir solidarumas:

(d) ekonominės reformos - 
kad VLIKas konkrečiais ir 
regimais darbais pateisintų 
jam visuomenės sudedamas 
lėšas.

Jeigu-VŲlKas šias reformas 
įvykdys, jis sugrįš j senąją 
kovos vagą, kurią jis yra iš
varęs Lietuvoje, ir atgaus 
pasitikėjimą visuomenėje Be 
reformų bus tik kuriam laikui 
vegetacija. Nuo tų reformų 
priklausys ir tolimesnis mūsų 
nusistatymas Vliko atžvilgiu.

5. Kiek turi pagrindo sklei
Pabaiga 3 pusi.

J V Lietuvių Katalikų Dienos
(Tąsa)

7'as veiktų jaunimą. Refera 
to iškeltomis mintimis pasisa 
kė ir jas paryškino Zaranka, 
Barzdukas, Pieža, Kasevičie- 
nė, kn. Borevičius, S. J., vysk. 
Brizgys, Viliušis, Vainauskas, 
prel. Balkonas, prof. Vitkus, 
Šimutis, Grybas. Pabrėžtas 
reikalas turėti Federacijos 
centre specialų žmogų jauni
mo reikalams. Iškelta glau 
daus bendradarbiavimo rei
kalas tarp senosios ateivijos 
jaunimo ir ateitininkų bei 
skautų.

Šiame posėdyje buvo ir Fe 
deracijos Iždo Globėjų prane 
Šimas, pagal kurį Federacija 
nuo 31-ojo kongreso iki 32-ojo, 
per 2 metus turėjo $.6.888,88 
pajamų ir $5.172,93 išlaidų. 
Federacijos ižde yra $ 1.715,95. 
Atsiskaitymas vedamas tvar
kingai.

Po trečiojo posėdžio buvo 
Kongreso dalyviams iškilmin
gi pietūs, kuriuose dalyvavo 
ir Kongresą pasveikino Michi 
gano valstybės gubernato
riaus vardu jo atstovas U. S. 
distret attorney Ph. A. Hart. 
Pietų metu vysk. Brizgys per 
Amerikos Balsą tarė žodį į 
pavergtosios Lietuvos katali
kus, ALTo pir-kas L. Šimutis 
— į visus Lietuvius.

Ketvirtasis Kongreso posė
dis (rugs. 27 d. popiet) išklau 
sė sveikinimų žodžiu Federa 

cijos Chicagos apskrities var 
du (Kaminskienė), Chicagos 

'vyčių senjorų vardu (Sam e- 
nė), Motc-ų Sąjungos Chica
gos apskrities vardu (Kamins 
ki’enė), Patariamosios Lietuvių 
Grupės vardu -(Vaitiekūnai), 
moksleivių ateitininkų vardu 
(Viliušis). ir raštu bei te.legra 
momis iš kousulo Daužvar- 
džio, VLlKo vardu iš dr Kar
velio, iš Detroito Moterų Są
jungos, iš 109 LRKSA kuopos, 
iš Grand Rapids kunigų trem 
tinių, iš vyskupo Rancano ir 
Kanados Lietuvių Bendruome 
nės Windsoro Apylinkės. AL 
To pir-kas pranešė Kongresui 
apie ALTo darbus Lietuvos 
laisvinimui. Ų naują Federa
cijos Centro Valdybą Kongre 
sas išrinko kn. Albavičių, prel. 
Balkoną, prof. A. Damušį, 
prel. Jurą, kn. dr. Jušką. D. 
Kaminskienę, S. Piežą, L Ši 
mutį ir prof, B. Vitkų. Pagal 
mandatų komisijos pronešimą 
Kongrese dalyvavo 65 atsto
vai. Be atstovu Kongrese da 
Jyvavo gausus būrys svečių.

Pažymėtini šie kongreso nu 
tarimai:

(1) Federacijos veiklai sti
printi Kongresas įpareigojo 
Centro Valdybą daryti žygių, 
kad visose lietuvių parapijose 
būtų įsteigti Federacijos sky
riai, kad Centro Valdybos na 
riai ar atstovai lankytų sky
rius ir vietoj tikrintų veiklą 
kad būtų išplėstas akcijos fon 

das:
(2) Jaunimui organizuoti 

Kongresas prašo lietuvių pa
rapijas steigti jaunimo ramo
ves, ir imtis kitų patrauklių 
priemonių jaunimui suburti li
jo lietuvybei palaikyti bei ug 
dyti; Federacijos centre turėti 
specialų jaunimo reikalams 
žmogų;

(3) kongresas ragina visus 
lietuvius katalikus aktyviai 
dalyvauti Lietuvos laisvinimo 
kovoje,

(4) Kongresas teigiamai 
vertina jau atliktus Am Lietu 
vių Bendruomenės organiza
cijos sudarymo darbu ir pra 
šo LOKą organizacijos darbą 
paspartinti;

(5) BALFo reikalu Kongre 
sas ragina Amerikos lietuvius 
katalikus savo darbu ir auko 
mis remti BALFo veiklą;

(6) Spaudos reikalu Kongre 
sas, dėkodamas pranciško
nams, marionams jėzuitams, 
prel. Jurui ir kitoms organi
zacijoms bei asmenims už 
atsidėjimą spaudos reikalams, 
kviečia organizuoti spaudos 
platinimo agentūrų tinklą, ra 
gina katalikų visuomenę pre 
numeruoti “Aidus” bei ‘,Egln 
tę, kviečia palaikyti Liet. Kny 
gos Klubą,

(7) Kongresas kviečia Fede 
racijos Centro Vaidyba ir sky 
rius organizuoja katalikų ra
dijo valandas,

(8) Kongresas skatina J V 
lietuvius dar labiau remti Atei 
tininkų Federacijos veiklą,

(9) Kongresas ragina visus 

J V lietuvius katalikus gilintis 
į popieži enciklikas ir jų nu 
rodymus vykdyti.

Kongresas nutarė pasveikin 
ti J V Prezidentą, Šv. Tėvą, 
Detroito kardinolą arkivysk. 
Mooney, Detroito merą, Michi 
gubernatorių, VLIKą, LOKą, 
arkivysk. Skvirecką, ALTą, 
vysk, Padolskį, prel. Krupavi 
čių, be to nutarė padėkoti 
Amerikos vyriausybei už Ame 
rikos Balso lietuvių sekcijos 
įsteigimą.

Kongreso paraštėje

Kongreso posėdžiams pasi
baigus, rugs. 27 d. vakare l'o 
lumbo Vyčių salėje įvyko kon 
gresinis koncertas, kuriame I. 
Motiekaitienė, akompanuoja
ma Kučiūno ir vyrų kvartetas 
akomponuojamas B. Budriūno 
sudainavo eilę tautinių ir ki
tų dainų Po koncerto buvo 
linksmai pasišokta.

Pati iškilmingoji Kongreso 
dalis įvyko rugs. 27 d Šv. 
Antano bažnyčioje 11 vai. 
buvo vysk. Brizgia po ntif i ka
linės mišios. Gražų pamoksią 
pasakė prel. Juras. Po pamal 
dų įvyko bendri Kongreso 
dalyviams pietūs ir 3 v. v. 
Kongreso pesėdžių salėje aka 
demija vysk. Valančiui pami
nėti. Dr. Kučas vaizdžiai nu
piešė vysk. Valančiaus vei
klai reikštis susidariusią Lie
tuvoje padėtį, primindamas 
Lietuvos galybės ir klestėjimo 
laikus ir Lietuvą užgriuvusią 
nelaimę Valančiaus laikais.

Į Akademiją atsilankė Michi- 
gano senatorius Blair Moody 
ir Oklahoma senatorius Mon- 
roney. Savo žodyje sen.Moody 
pabrėžė, kad sovietų paverg
tuosius kraštus gali išlaisvinti 
Amerikos karinė, politinė bei 
ūkinė jėga, bet kad tų kraštų 
išlaisvinimo kelias - nėra ka 
ro kelias. Kreipdamasis į 
pavergtąją Lietuvą (jo kalba 
buvo rekorduojama Amerikos 
Balso) sen. Moody drąsino 
būti tvirtais ir pareiškė, kad 
J V padarys viską, kad lietu
vių šventos viltys išsipildytų.

Prel Balkonas savo žodyje 
ragino tęsti Valančiaus dar-' 
bus, nes p idėtis dabar pana
ši j tą, kuri buvo Valančiaus; 
laikais. Valančius kovojo vž. 
lietuvybę ir katalikybę. Ta 
pati kova tenka ir mums šian 
dien. Turime remti Lietuvos 
vadavimo pastangas. Kas pi
nigu, kas darbu, bet visi.

Baigiamąją Kalbą pasakė, 
vysk. Brizgys, pabrėždamas 
lietuvių vieningumo reikalą. 
Neklauskime, kaip ir ką kas 
tiki, žiūrėkime tik žmogaus 
dorumo, teisingumo, garbingu 
mo. Ugdykime lietuvio meilę 
lietuviui. Ugdykime Valanči
aus tipo lietuvį. Akademija 
buvo baigta Lietuvos himnu. 
Apsilankė be Kongreso daly
vių ir gausiai detroitiškių lietu 
vių: dalyvavo per 400 žmonių.

Kongreso metu katalikų ak 
cijai buvo surinkta $.178. -, ir 
Akademijos metu - $ 704,55.'

(Pabaiga 4 pusi.)
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Žemes valdymas išlaisvintoje 
Lietuvoje.

Dr. Agr. V Manelis

(Tąsa)

Iš pirmo žvilgsnio gali stebin 
ti JAV ūkyje, kuris bendrai 
yra aukšto produktyvumo ir 
kapitalo atžvilgiu intensyviai 
tvarkomas, ūkininką šeimos 
ūkio palyginti stambus plotas. 
Šitokia padėtis yra išdava 
specifinių ūkininkavimo są
lygų JAV-se, būtent: a) labai 
aukšto mechanizacijos lygio 
žemės ūkyje, toli pralenkusio 
visus kitus kraštus; b) gamy
bos specializacijos (jos viena 
šališkumo) atskiruose liktuose. 
Šios sąlygos dominuoja JAV 
žemės ūkyje ir daugeliu atžvil 
gių suteikia jam specifinj po 
būdį. kurio anaiptol neįmano 
ma perkelti į kitus kraštus.

Pabaiga iš 2 pusi, 
džiamoskai kuriu politikierių, 
žinios kad LF ir Vienybes 
Sąjūdžio Lietuvoje visai nebu 
ve ir kad dabar jie visuo 
menėje neturi pritarimo?

— Kam malonu taip tikėti, 
tegul tiki, O kam svarbu fak 
tus žinoti, tam užteks prisi
minti Lietuuių Fronto ir^Lie
tuvių Vienybės Sąjūdžio Lie 
tuvoje leistą pogrindine span 
dą ir turės pats teisingą atsa 
kymą. O dėl visuomenės pri 
tarimo tremtyje, girtis neno
rime. o skųstis neturime kuo 
tegalime būti dėkingi jai.

6. Dar vienas klausimas - 
buvo kreiptasi specialiai i LF 
atstovą - ką žada dabar veik
ti Lietuvių Frontas, išėjės iš 
VLIKo?

— Lietuvių Frontas yra re 
zistencinės kovos organizacija 
kuri veikė prieš VLlKuf atsi 
randant Lietuvoje, paskui sa 
vo jėgas įjungė į VLIKą, da
bar vėl reiškiasi šalia VLIKo. 
Bet nuo pakitusios padėties 
darbas, nei jo uždaviniai nesi 
keičia, iki bus ištesėti įsipa
reigojimai, prisiimti kuriant 
organizaciją.

GAIRĖS ATEIČIAI

Imdami Lietuvos žemės ūkį, 
galim pastebėti, kad aukš
čiau pateikta ūkininko šeimos 
ūkio požymiu bendra charek 
teristika visiškai tinka ir Lie 
tuvos žemės ūkiui, tiktai sam 
protavimai del konkrečių ūkio 
dydžio ribų turėtų būti pagrįs 
ti Lietuvos žemės ūkio sąly
gomis. Šių sąlygų ir perspėk 
tyvų smulkesnė analizė išei
na iš šio straipsnio ribų bet 
pagrindinės prielaidos sekan
čios:

1) . Ateities L’etuvos žemės 
ūkį, imant atskirų ūkių atžvil
giu, vaiziiioj-imes ne vienaša 
liską (monokuitfirinj), bet he 
lerokultūrinj (įvairių šakų. 
Red), kuriame pagrindinės 
reikšmės turės laukų ūkio apė 
mingų produktų perleidimas 
per gyvulius, rinkai pateikiant 
koncentruotus gyvulinės kil
mės gaminius.

2) Žemės ūkio mechaniza
cija turės būti vienas iš pir 
maeilių rūpesčių Lietuvos že 
mės ūkyje, ir ją teks žymiai 
pastumti į priekį, lyginant su 
tuo, kas buvo atsiekta nepri 
klausomoje Lietuvoje.

Tačiau antra vertus, realiai 
vertindami geografinę Lietu
vos padėtį ir ūkinę struktūrą, 
nemanome, kad Lietuvos že
mės ūkyje bus galima įvyk- 
dinti iki tokio laipsnio žemės 
ūkio mechanizaciją, kokia yra 
aukštos industrializacijos 
kraštuose. Mechanizacijos sri 
tyje šalia techninės dalies la 
bai žymų vaidmenį turi eko 
nomine reikalo pusė. Jeigu 
techniniu požiūriu eilė žemės 
ūkio mechanizacijos klausimų 
jau dabartiniu metu yra labai 
gerai ir pilnai išspręsti, tai 
to negalima būtų pasakyti 
apie ekonominę to paties rei 
kalo pusę (apsimokėjimo klau 
simas). Žemės ūkio mašinų 
bei įrankių ir varomosios jė
gos klausimas ekonominiu po 

žiūriu tenka perkelti į kainų 
sritį, kur. iš vienos pusės, rei 
kšmingu faktoriumi yra mo
kamos kainos už mechaniza
cijos priemones, o iš kitos 
pusės - gaunamos kainos už 
parduodamus žemės ūkio ga 
minias. Iš šito taško žiūrint, 
išrodo, kad pavyzdžiui traukia 
mosios darbo jėjos atžvilgiu 
Lietuvos žemės ūkyje, šalia 
didėjančios traktoriaus reikš 
mės, arklys vis dėlto, dar ilgo 
ką laiką turės žymų vaidme 
nj.

3). Lietuvos žemės ūkis dar 
ilgą laiką intensyvus galės 
būti pirmon eilėn ne tiek ka 
pitalo kiek darbo atšvilgiu. 
(Priešinga padėtis yra pvz. 
JAV).

Išeinant iš čia suminėtų ben 
drų prielaidų ir aukščiau 
pateiktų ūkininko šeimos ūkio 
budingų požymių, pageidauja 
mis šios rūšies ūkio dyais 
Lietuvos sąlygose autoriaus 
manymu tektų laikyti apie 20 
■30 ha, esant vidutinės koky
bės žemei ir neblogai ūkio 
padėčiai rinkos bei susisieki
mo atžvilgiu. Pagal žemės ko 
kybę (iš dalies pagal žemės 
naudojimą) ir pagal ūkio pa
dėtį aukščiau pažymėta ben 
dra pobūdžio orientacinė nor 
ma tektų atatinkamai keisti.

Briedžiai prie Kuršių marių.

Optimalaus dydžio ūkininko 
šeimos ūkiai tenka laikyti ypač 
pageidautini išlaisvintoje Lie
tuvoje Reikėtų galimai dau
giau tokių ūkių turėti. Tačiau 
pertvarkant žemės valdymą, 
griežtos reformos šioj srity
je negalės būti. Teks sutikti 
su faktu, kad laisvai ir demo 
kratiškai besitvarkančiame 
krašte bus įvairaus dydžio 
ūkių - ir smulkesnių ir stam
besnių negu minėta optimali- 
nė norma ypač pageidaujama 
ūkininkų šeimo ūkiams. Ma 
žesni ūkiai negu minėta opti- 
malinė norma iš esmės vistiek 
tenka laikyti ūkininkų šeimos 
ūkiais. Didesni ūkiai, jų dydžio 
ribai palaipsniui kylant, išei
na iš ūkininku šeimos ūkiu 
kategorijos, pasidarydami tik 
tai ūkininkų ūkiai, bet jau 
nebe ūkininkų šeimos ūkiai.

Klausimas, ar reikia užbrėž 
ti tam tikras minimalines ir 
maksimalines ribas ūkių dy
džiui? Ar gal šitas reikalas 
gali būti paliktas laisvai nu
sistatyti pagal pačių gyveni
mo įvykių raidą?

Mūsų principinį nusistatvmą 
ūkių dydžio klausimu lemia 
ūkiniai ir socialiniai bendro
sios krašto gerovės motyvai. 
Šie motyvai, kaip pamatysime, 
reikalauja ūkių dydžiui tam 
tikras ribas nustatyti.

Svarstant minimalinę ūkių 
dydžio ribą, tenka išeiti pir. 
mon eilėn iš ūkinių motyvų 
kurie lemia, kad ūkiai žemiau 
tam tikro dydžio darosi nuos 
tolingi. Tatai nepageidaujama 
ir nepateisinama nei grynai 
privačiu nei visuomeniniu 
požiūriu.

Maksimalines ūkių dydžio 
ribos, reikalu ūkiniai motyvai 
aiškaus atsakymo neduoda, 
bet čia išryškėja socialinio 
- visuomeninio pobūdio moty 
vai, kuriais tenka vadovautis 
nustatant maksimalinę ūkių 
dydžio ribą.

Žemiau pateikiami sampro 
tavimai del minimalios priva 
čių ūkių dydžio ribos, išeinant 
iš ūkinių motyvų:

B. d.

VLIKo Vykdomosios Tary
bos pirmininkas p. K. Žalkaus 
kas rašo kun. P. Ragažinskui 
kad Liet. Fronto ir Vienybės 
Sąjūdžio atstovų išėjimą iš 
VLIKo labai apgailestauja, 
nes tuo jis ardo vienybę lais 
vinimo kovoje, viešai rodo 
savo nepaklusnumą demokra 
tinęs santvarkos pagrindini
ams dėsniams.

Taip pat patikrina, kad 
Elta neskelbs tendencingų 
žinių.

— Darbo Federacija vieton 
Dr. J. Griniaus VLIKan pasi
untė J. Kairį.

Dr. Jonas Grinius apsigy 
veno Strasburge. Dirba Lais
vosios Europos Kolegijoj ir 
globoja lietuvius studentus.

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

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

ŽILASIS DAILIDĖ. Giedrus žiemos rytas.

Netoli kaimo buvo didelis ežeras Jonukas vasarą dažnai bė
giojo ant jo kranto; jis mėgdavo žiūrėti, kaip vilnys plauna smėlio 
krantus, kaip žuvys vandenyj nardo, kaip baltos ežero žuvėdros 
skraidžioja ant vandens paviršiaus. Anapus ežero juodavo didelis 
senas tamsus miškas. Jonukas labai norėjo pasiekti tą mišką, nes 
jam rodėsi, kad ten neapsakomai gražu ir linksma.

Palauk, Jonuk, - sakė jam tėvas. - palauk, ateis žilas dailidė,"per 
upes ir ežerus pradės tiltus statyji, jis ir per mūsų ežerą nuties 
tiltą; tuomet, pasikinkę arkliuką, nuvažuosiva anon pusėn malku, 
parsivežti.

— Tėveli, kas per dailidė? — klausė Jonukas.
— Gudrus ir galingas tas dailidė, nors pražilęs, kaip balandė

lis. Be medžio, kirvio ir grąžto stato jis puikius plačius, stiprius ir. 
gražius tiltus. Mūsų dailidės jokiu būdu jam prilygti negalėtų.

Jonukas labai nustebo, nuolatos lankės ant ežero kranto, geis
damas pamatyti galingąjį dailidę.

Praslinko daug laiko, bet dailidės, vis nėra ir nėra. Žiemai 
atėjus tėvelis nusivedė savo sūnų mokyklon.

Jonukas taip mokslą pamėgo, kad visiškai buvo užmiršęs apie 
žiląjį dailidę. Tuo tarpu jau buvo atėjęs dailidė ir pastatęs tiltus.

— Ar nori, važiuosiva per tiltą miškan, — tarė vieną kartą 
tėvas.

Jonukas net pašoko nudžiugęs. Išvažiavo juodu rogėmis. Daug 
sniego buvo prisnigta, kelias puikus, juodbėrėlis bėgo saikiai. Pri
važiavo ežerą, bet tilto vis nematyti, toliau važiavo ledu.

-- Ar matai, Jonuk, kokį mums tiltą pastatė žilasai dailidė: 
koks platus, koks stiprus!

Dabar tik suprato Jonukas, kad tėvelis galingu dailide šaltąją 
žiemą vadino. r,..r

Mėlynas dangužis, 
balti debesėliai, 
sidabruoti medžiai, 
deimanto lapeliai.

štai apliejo žemę 
rausva šviesa ryte — 
ir gamta nudžiugo, 
ir laukai nušvito.

Vos skaisti saulutė 
spėjo patekėti — 
visas baltas laukas 
pradeda žibėti.

Gramatika

DAIKTAVARDIS - žodis, kuris 
reiškia daikto vardą, vadiname daik 
tavardžiu. Daiktavardžiai gali but 
bendriniai ir tikriniai.

Daiktavardžiai, kurie reiškia 
vienos rūšies daiktų bendrą vardą, 
vadinasi bendriniai, (upė, gaidys, vai 
kai, tėvyne).

Daiktavardžiai, kurie reiškia 
vieną kui į daiktą, išskiriamą iš kitų 
panašių į jį daiktų, vadinasi tikriniai. 
(Lietuva, Ona)

(Išrašykit, tikrinius daiktavar
džius pabraukit vienu brūkšneliu, 
bendrinius — dviem.)

Visu didžiausioji Lietuvos upė - 
Nemunas. Visu didžiausias mūsų kraš 

Mirga lyg auksinės 
drebančios ugnelės 
tarpu balto sniego 
žėrinčios žvaigždelės.

Ant plonų šakelių 
šerkšnu aprėdytų 
striuoksi smegenėlės 
visą mielą rytą,

garsiai krankia varnos, 
šarkos šokinėja, 
net ir rusvas žvirblis 
skardžiai sučiauškėjo.

to miestas — Vilnius. Ant Nemuno, 
kur įteka Nėris, stovi antras mūsų 
didžiausias miestas — Kaunas. Šešu 
pe graži upė. Petras, Vfoco tėvas 
buvo Amerikoje. Seniau mes iš Til
žės gabendavomės knygas. Į Nemu
ną teka kuone visos Lietuvos dides
nės upės: Neris, Nevėžis, Dubysa, 
Šešupė...
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Iš Lietuvių S-gos Brazilijoje 
‘ gyvenimo:

Is Vykdomosios Tarybos Pirmininko
K. Zaikausko, pranešimo VLIKui.

aukštas Svečias lsb mo
KYKLOJE.

MOTERŲ SEKLYČIA.

Jo Ekscelencija Vyskupas 
Dom Antonio Alves Siqueira 
vizituodamas Šv. Juozapo R. 
— Kat. parapiją Vila Zelino- 
je lankė taip-gi įmones ir mo 
kyklas, esančias parapijos ry 
bose. Tą progą, Jo Ekscelen 
cija, lydimas p. Klebono Kun. 
P. Ragažinsko, teikėsi atšilau 
kyti ir į LSB išlaikomą D. L. 
K. Vytauto vardo lietuvių pra 
džios mokyklą, kur buvo mo
kinių, ir mokytojos, priešaky 
su LSB pirmininku p. Mario 
Dantų bei valdybos nariu p. 
José Matelioniu, gražiai pasi 
tiktas.

NAUJŲ NARIŲ - KANDIDA
TU PRIĖMIMAS.

Lietuvių Sąjungos Brazilijo 
je, įvykusiame š. m. spalių 
mėu. 10 d., valdybos posėdyje 
liko priimti nariais - kandi
datais, žemiau išvardinti asme 
nys:

1. Janina Postátni,
2. Marija Ambrozevičiutė — 

Katafai,
3 Benediktas Barčys,
4. Vacys Putvinskis,
5. Marė Bumblis,
6. Petras Steponaitis,
7. Elena Vidmantas, 

Antanas Nizevičius, 
Bronislava Rauličkis, 
Veronika Nizevičius, 
Ona Grajauskas ir 
Alfonsas Pupelis.

8.
9.

10.
11.
12.

PADĖKA.

Lietuvių Sąjungos Brazilijo 
je valdyba šiuo dėkoja p. Jo 
sė Matelioniui ir jo orkestro 
dalyviams už dalyvavimą 
S gos š. m. rugsėjo mėn. 21 d. 
suruoštoje Jurubatuboje gegu 
žinėje bei už nemokamai pa
linksminimą jos dalyvių lietu
viška muzika. —

Paraginimas
Lietuvių Sąjungos Brazilijo 

je Knygynui, Mokoje, jau ku
ris laikas, kaip negrąžina 
pasiskolintų knygų šie asme
nys:

1) Anizetas Našys, Rua Co 
lumbia Nr. 877, Parpue 
Nações,

2) Juozas Jucius, Rua Al
ves Machado 13, Vila 
dente,

3) Vladas Tiškus, Rua Ro- 
damontes 116, Vila Zelina,

4) Alfonsas Petkevičius,
5) Kostas Meškauskas, La

pa.
Malonėkit knygas grąžinti, 

nes kiti tautiečiai negauna 
jų pasiskaityti.

Knygininke
Danutė Saukaitė

(Pabaiga iš 2 pusi.)

das

Pru-

Kongreso Rengimo Komisi
ja, ypatingai jos pir-kė Pau- 
razienė turėjo pakelti daug 
darbo ir rūpesčio, kad suda
rytų tikrai jaukią Kongresui 
aplinką. Jiems priklauso visų 
JV lietuvių katalikų nuoširdus 
dėkingumas.

Vt. Vt.

SKAITYK IR PLATINK 
«MÜSU LIETUVĄ»

Be to, .aukščiau minimame 
valdybos posėdyje, nutarta 
prie Lietuvių Sąjungos Brazi
lijoje buveinės, Rua Lituania, 
67, Moóca, įsteigti MOTERŲ 
SEKLYČIĄ bei ją tvarkyti ir 
prižiūrėti paskirta komisija iš 
triejų asmenų: pp. J. Jakubai 
tienės — komisijos pirminin
kė, U. Balkevičienės — skre 
tore ir A. Ambrozevičienės — 
iždininkė. —

REMONTAS BAIGTAS.

LSB išlaikomos D. L. K. Vy 
tauto vardo lietuvių pradžios 
mokyklos Vila Beloje rumai, 
kaip iš vidaus, taip ir iš oro 
pusės jau baigti atremontuoti.

PAJEŠKOJIMAS

Andrius Dzeventauskas, gy
venantis Š. Amerikoje pajieš- 
ko savo sesers AMILKA DZF- 
VENTAUSKAS ištekėjusios 
už Raymundo Conea (ar Cor
rea).

Žinantieji josios adresą 
ar apie jos likimą prašoma 
pranešti kun. K. Miliauskui, 
gyv. rua Jau 46, Vila Zelina.

VlJKo š. m. rugsėjo mėn. 
23 d. posėdvje naujasis Vyk
domosios Tarybos Pirminin
kas, K. Žalkauskas, VLIKe 
išdėstė Vykd. Tarybos veik
los gaires ir darbo planus.

Padėkojęs už jam ir kitiems 
Vykd. Tarybos nariams iš
reikštą pasitikėjimą, Vykd. 
Tarybos Pirmininkas pabrėžė, 
kad sėkmingesnei veiklai už 
Lietuvos laisvę yra reikalin
ga lietuviškų, Lietuvos laisvi 
nimo darbą dirbančių, veiks
nių konsolidacija, jų veiklos 
derinimas ir stiprinimas. To
dėl Vykd. Tarybos vienas iš 
pirmųjų darbų bus jau seniau 
numatytos veiksnių konferen
cijos paruošimas. Vykd. Tary 
bos Pirmininkas pareiškė vil
tį, kad lietuvių politiniai su- 

•sigrupavimai stiprins lietuviš 
kąją visuomenę jungiančius 
pradus ir šalins ją skaldan
čias ir vienybę ardančias jė 
gas. Vykd. Tarybos Pirminin
kas pareiškė:

“Ak vaizdoje didžiosios ne 
laimės, ištikusios musų tėvų 
žemę, tarpusavio ginčai ir rie 
tenos, siekiai ir ambicijos, 
eikvojimas jėgų ardančiam, 
o ne konstruktyviam darbui 
yra tikra nuodėmė prieš mū
sų kenčiančius brolius i- se
seris Lietuvoje:"

Paliesdamas VLIKo ir 
Vykd. Tarybos bendradarbia
vimo su Lietuvos D ptomatais 
būtinumą ir reikalingumą visų 
lietuvių tėvynės išlaisvinimo 
labui dėti * visas pastangas, 
kad tas bendradarbiavimas 
būtų sklandus ir simbolizuotų 
lietuvių vieningumą kovoje 
už to paties - tiek VLIKo, 
tiek Lietuvos Diplomatijos - 
siekiamo tikslo Įvykdymą. 
Vykd. Tarybos Pirmininkas

šitaip apibūdino VLIKo ir Lie 
tuvos Diplomatijos santykius:

“VLIKas ir diplomatai sie
kia to paties tikslo. Tačiau 
VLIKas ir Diplomatai yra 
skirtingos prigimties. VLIKas 
yra revoliucinis — rezistenci 
nis organas, atstovaujantis už 
savo laisvę kovojančiai Lietu 
vai. Lietuvos Diplomatai gi re 
miasi suvereninės Lietuvos 
Respublikos valstybinio tęsti
numo dėsniu. Todėl vieni ki
tiems nėrasubordinuotini. Lais 
viniino kovos baras toks pla 
tus, jog tiek VLIKo, tiek Lie 
tuvos Diplomatijos laukia be
galybė darbų, kurie bus tik

tada sėkmingi, jei jie bus su 
derinti ir vykdomi vieningai".

Konstatavęs liūdną faktą, 
kad iki šiol reikalingo vienin 
gurno ne visur ir ne visada 
pasiekta, Vykd. Tarybos Pir
mininkas apgailestavo vienos 
iki šiol VLIKe atstovaujamos 
grupės išėjimą iš VLIKo su
dėties.

Naujai sudarytosios Vykd. 
Tarybos darbas bus sėkmin
gas ir našus tik tuomet, jei 
jos nariai sudarys ne įvairių 
politinių grupių palaidą sam
būrį, bet tvirtą politinį jungi
nį. kurio narius jungs meilė 
Lietuvai ir laisvinimo darbo 
atsakomybės bendrumas.

Po’ to Vykd. Tarybos Pirmi 
ninkas VLIKui pateikė atski 
rų Vykd. Tarybos tarnybų pa 
ruoštus darbo planus.

Anastazijon! Anastazijon!! Anastazijon!!
Š. m. lapkričio mėn. 8 d. 20 vai. V. Anastazijos Dr. 
J. Basanavičiaus vardo Mokyklos Rėmėjų Būrelis vie

tos lietuvių mokykloje, ruošia linksmą

s:

su programa. Bus suvaidinta 4 veiksmų komedija 
«PONaS DAUGANORIS». Po programos šokiai iki 
4 vai. ryto. Gros puikus orkestras. Vakarą globoja 
LSB. Pakvietimai gaunami pas MRB lio narius ir va
karo metu prie įėjimo. Atsilankę į vakarą paremsi- 

te lietuvišką kultūros židinį!
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Metalo išdirbinių «Industria Strazdas»
atlieka įvairius geležies bei metalo išdirbinius, kaip 
šaltkalvystės, galvaniza vimo ugnimi, liejimas, varžtų 

bei kablių dokalkom^ eternitm ir brazilitui.

Fabrikas: Rua Feliciano Bicudo, 28 - Skersgatvis iš 
Rua Ibitirama V. Prudente. nu

Industria e Comercio de Calçados

LYDA

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

Rua Javaės, 719

Raštinė: Rua do Carmo, 138-3.° S/306 - Fone 33-3865 
São Paulo
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Rastinės Darbai ir Teisiniai Patarimai
Natūralizacija, inventoriaus surašymas, išieškojimas 
skolų, persiskyrimai (desquites) nuomininkų išvary
mas, kriminalinė ir darbo teisė.

Darbininkams patarimai veltui.
Galima kreiptis šiomis valandomis nuo 10 iki 12 vai. 

ir nuo 16,30 iki 19 vai.

Ru i R iberto Simonsen, 13 -- 3° — salas 306 • 310 
(Senoji rua do Carmo ir kampas P-ęa Clovis Bevilaqua) 

São Paulo

■m 
nu 
UH 
llll nu 
nu nu 
nu nu 
nu nu 
nu UH

nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu nuSão Paulo

Jprindys & Čia
PARDUODA

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS.
balso grynumas, skambumas

Sprindys 8c Cia — Largo S. Jose 1.
Kaip niekur kitur, prieinamiausiomis kainomis.

Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui

Madeiras do Brasil
PERES & PRANAS LTDA.

Importação —- Exportação 
Raštinė: - Av. Churchill, 94 - 11.o and. - sala 1110 

Rio de Janeiro - Fones: 52-0229 e 32-6265
Em Minas Gerais:

Peres & Cia. Ltda. - Leopoldina - R. Providencia, 71 
Jothėr Peres de Resende - São Pedro dos Ferros

Amadeu Cesar’ Machado - Nanuque, Minas

4



1952 m. spalio 18 d. MŪSŲ LIETUVA

MEKANIKOS DIRBTUVE
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MO JORGE

Gaminanti įvairiausių braižinių vitražai, 
etiniai ’«ūkiai tinkavimui ir tvoroms, 

>ngų sti! : susaugos, užtvaros, geležinės 
f u rys ir tai. bu 'guotos skardos durys
>agal n.

VIC-MÀLTEMA sudėtin įeina Malte, dėlto ją 
vartoja čempijonai, ■

VI C-M ALTE M A tinkamas visiems žmogaus 
amžiams laikotarpiams.

Ji yra Progresso Nacional Kompanijos gaminys.

Adresas; R. José Paulino, 717 - Tel. 51-7277 - S. Paulo

& FILHOS APRENGIA vyrus nuo galvos iki kojų

JORGE MATELIONIS
KRAUTUVĖS:

I
I 
I

Rua São Caetano, 510
São Paulo

( larni žibintuvai j vai 
ria.i-ių tipų. Daromi įvairių 
dyažių grąžtai žemei gręž
ti. Pardavimas grynais ir 

išsimokėtinai.

II115 O J f 115115IIE115II ltda,

VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS

L I N D O Y A

RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 275 — 7 AND. — SALA 73 
TEL. 34-7482 — SÃO PAULO

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINTOJAI

JONAS VARNAUSKAS
Telefonas (recados) 3-0710

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

g- 
i I s’ s 
i 1 g 
I 
i 
I

ĮKURTA 1890 METAIS
Išpildo meniškai įvairius foto darbus. Specialybė padidini

mams tamsiuose tonuose ir sepia, spalvinimai aliejiniais 
dažais ir pastele.

A R T H U R SCHMIDT
Priimami pakvietimai į namus — Senų portretų reprodukcijos 
RUA SÃO CAETANO, 447 —TEL. 4-5576 — SÃO PAULO
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Pūsi. S

Batai, skrybėlės, marškiniai, kaklaraiščiai, kojinės, lietsargiai. - 
Taip pat batukai moterims ir vaikams.

Viskas geriausios rūšies, patvaru, gražu ir pigu.
IŠ FABRIKO TIESIAI VARTOTOJUI.

Rua São Caetano, 526
Fone 35-3260

^^tS.iOJ-CAnv'-

Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, kurio 
puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau visi yra vien
balsiai pripažinę. Pabandykite, įsitikinkite ir visa

dos naudokite!
RUA DINO BUENO, 795 a 835 Caixa Postai 3967 
TELEFONES: 51-4019 e 51-2223 SÃO PAULO
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GRAŽINKITE LOTERIJOS 
BILIETU KNYGUTES.

Kitą šeštadienį spaliaus mė 
nėšio 25 d. sulig federalinės 
loterijos įvyks šaldytuvo lo
terija.

Paėmusieji bilietų knygeles 
prašome kaip galint greičiau 
jas išparduoti ir gražinti pini 
gus.

Neatsiskaičiusieji laiku, ne 
galės dalyvauti loterijoje Be
liko tik keliolika dienų Sukrus 
kime, kad daugiau galėtume 
išparduoti ir daugiaus lėšų 
klebonijos statybai sukelti.

Naujas kultūrinis laimėjimas 
Liet. Kat. Bendruomenės 

choro.

Liet. Kat. Bendruomenės 
choras jau nekartą yra žavė
jęs ne tik savuosius, bet ir 
svetimuosius, įvairių švenčių 
bei minėjimų proga, žavinga 
lietuviška daina. Ne karta 
mūsų draugai kitataučiai, ku
rie klausėsi musu choro dai
navimo, nors ir nesuprasdami 
žodžių, bet iš melodijos atjaus 
darni dainos dvasią ir turinį, 
kartojo šių eilučių rašytojui: 
kaip graži, gili ir turininga 
yra lietuvio siela.

Maloni staigmena visiems 
lietuviams ir didelė propagan 
da.Lietuvai buvo, kai šios sa 
vaitės ketvirtadienio vakarą 
L. K. Bendruomenės choras 
puikiu dainavimu ir gražia 
išvaizda pasirodė VT - canal 
5. televizijos stotyje. Kiekvie 
nam lietuviui glostė širdį kai 
musų dainų bernužėliai ir 
mergužėlės, maestro Al. Am- 
brozaičio vadovaujami atidarė 
dainų skrynelę irradio bango 
mis paleido į valelę. Televi
zijos pranešėjas nuolat karto 
jo, kad čia dainuoja São Pau 
lo Liet. Kat. Bendruomenės 
choras...

Už tat Bendruomenės cho
rui ir jo vadovybei gili padė 
ka. Šia Droga noriu priminti, 
visiems besigerintiems ir besi 
d id žiu o ja n tiems vieninteliu 
Brazilijoj lietuvių choru, kad 
vien tik gražių linkėjimų ir 
pasigėrėjimo jausmų išreiški
mo neužtenka. Choras reika
lingas yra konkrečios para
mos. Pirmoj eilėj tėvai priva 
lo, vardan lietuvybės ir Lie
tuvos, jaunąją kartą siųsti, 
raginti dalyvauti chore.

Antra paremti materialiai. 
Prieš šį koncertą per televi
ziją, choro vadovybė buvo 
atsišaukusi per spaudą į lie
tuvius industrialus ir preky
bininkus, kad šią progą panau 
dotų savo firmų garsinimui ir 
choro parėmimui, nes gautos

TsraülocI
pajamos eina choro iždan. 
Deja, koncerto metu nebuvo 
nė vieno skelbimėlio. Tai 
ženklas, kad kultūriniais rei
kalais nedaug sau galvos 
kvaršinama. Reik tikėtis, kad 
kitu kartu bus' daugiau jau
trumo saviėšfeihs.

Af A Pranas Pakalnis

IR VĖL NAUJAS KAPAS.

Spaliaus mėn. 11 d. Vila Ze 
linos varpai pranešė apylin
kės gyventojams liūdną žinią: 
vėžio ligos pakąstas, aprupin 
tas šventais sakramentais, 
atsiskyrė iš gyvųjų tarpo, 52 
m. amžiaus Pranas Pakalnis, 
susipratęs lietuvis katalikas, 
pavyzdingas šeimos tėvas, pa 
likdamas skausme savo žmo
ną Malviną, tris sūnelius, bro 
li Silva, seseris: Oną Tylienę 
ir Teklę Kizeliauskienę.

Velionis yra kilęs iš Link
menų parapijos, Petkiiniškių 
vienkiemio.

Brazilijon atvyko 1927 m. 
Čia ir sukūrė šeimos židinį 
su Malvina Banyte.

Deja, dar per anksti negai 
lestinga liga atėmė iš šio pa 
šaulio, Pr. Pakalnio asmenyje 
šeima neteko pavyzdingo tėvo, 
o lietuvių kolonija - smsipra 
tusįo, darbštaus, pavyzdingo 
lietuvio kataliko.
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PRAÇA SÃO JOSÉ, 1 - V. ZELINA — S. PAULO-

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 
NAUJANYBIŲ

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, rduminių indų, 

įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pėčių- 

fogonų, siuvami) mašinų, radio, plokštelių ir t. t..
Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA 

ISSIMOKĖJIMUI.

Prie pat autobuso Nr. 93 sustojimo vietos

MŪSŲ LIETUVA

Už A. A. Prano Pakalnio 
vėlę bus atlaikytos septintos 
dienos mišios šį šeštadienį Vi 
la Želinoje 7 vai.

BENDRUOMENĖS CHORO 
EKSKURSANTU Į SANTOS 

DĖMESIUI

Vykstančių^pikinikan į San 
tos pranešame, kad mišios 
bus atlaikytos 5:15. Prašomi 
nesivėliritiy nes mišios prasi
dės ponktualiai.

Išvažiuos iš largo São José 
6 vai. ryto.

Pasivėlavusių nebus laukia 
ma nė vienos minutės.

KNYGŲ NAUJIENOS

Yra gauta iš Amerikos Hen 
riko Nagio poezijos knyga 
«Saulės laikrodžiai». Kaina 
C r. 20.00. Norintieji šią litera 
turus naujieną įsigyti prašo
mi kreiptis į kun. P. Raga- 
žinską.

— Prof. Ant. Stonis su šei
ma šiomis dienomis persikėlė 
į nuosavą namą, arti darbovie 
tės. São Miguel Paulista. Dir 
ba Nitrochimica fabriko labo 
ratorijoje.

PAIEŠKO

Otto Lakneris gyvenantis 
Amerikoje: E 281 str.

So. Boston Mas. USA, paieš 
ko savo brolio Rudolfo Lak- 
nerio, kilusios iš Vilkviškio 
apskr, Žaliosios valsč.. Brazi 
lijon atvykusio 1927 m. ir ligi 
1939 m. gyvenusio São Paulo 
mieste. ;■<

— K z. Ma tūžo n is, ilgą laiką 
turėjęs mėsinę Vila Želinoje, 
uždarė, o patalpas išnuomavo
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taip pat mėnesinei, kurioj bus 
ne tik žalios, bet ir įvairių ki 
tų rūšių mėsos.

— Ed. Girčis, grįždamas iš 
Belo — Horizonte į Rio, ke
lioms valandoms buvo susto
jas São .Pauly aplankyti savo 
prietelių.

— J Eksc. vysk. Dom Anto 
nio Alves Siqueira, Vila Želi 
nos parapijos vizitacijos metu, 
aplankė, kiek laikas leido ir 
kaikurias lietuvių įmones, bū 
tent St. Meliono, rua Ibitira- 
ma, J. L. Varnausko, rua Do
ze ir P. Šimonio, rua Venda 
Nova 46. Ta proga garbingas 
svečias pašventino kryžių, 
kurį savininkas pakabino savo 
dirbtuvėje.

— Greitu laiku numatomas 
nusavinti žemės sklypai, ku 
rie prieš pora metų buvo 
pirkti iš Vila Zelinos Žemės 
kompanijos savininko.

Vila Zelinos už cinemos 
São Paulo prefctura yra nu
mačiusi pastatyti mokyklą ir 
vaikams žaidimo aikštelę
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Aberturas de firmas 
Encerramentos de firmas 
Transferencias de firmas 
Contraias na Junta Comercial 
Distratos na Junta Comercial 
Escritas Fiscais
Escritas Comerciais

HORÁRIO da

Contratos dę tocaçãc
Cartas de Fiança
Requerimentos
Balanços 
Alvarás diversos . I;
Seguros de Fogo e
Seguros de acidentes

s 8 às 19 horas.
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REIKIA BALDŲ? KREIPKIS Į TAUTIEČIO 
J. L. Galinskas Ltda.

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

' j •' ... -‘■Į
; V P K
Rięj de JarR^^fflffW^uunso 
kaippionato.

į A 'f
4- St Glaveckas pasisvečia 

vęs*pas tėvus Rio de Janeiro, 
grįžo į darbovietę, Miami Flo.

—Ant. ir Anelė Dutkaiporos 
savaičių atostogas., praleisti 
išvyko pas savo gimines į 
Rio ?dę Janeiro.

— Teko patirti, kad Lietu
vių Menininkų Klubas persior 
ganizuoja. Reorganizacijos 
darbas ligi šio mėnesio pabai 
gos bus baigtas. Veikimas žy 
miai bus praplėstas. Klubui 
vadovauja žinomas kolonijai 
dainininkas K. Ambrozevičius. 
Daugiau informacijų apie nau 
jus menininkų planus, valdy 
ba pažadėjo painformuoti kiek 
vėliau.

PARDUODAMA MĖSINĖ

V. Zelinoj - rua 9, Nr. 6. 
Kaina Cr $. 40.000,00.
Informacijos: Av. Zelina 851.
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