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Buosldmes dalyvauti Tarp
tautiniame Eucharistiniame

Kongrese

36-tasis Tarptautinis Eucha 
rištinis Kongresas, kuris vyks 
gražioje Brazilijos sostinėje, 
Rio de Janeire, yra per daug 
reikšmingas įvykis, kad lietu 
viai jame nedalyvautų. Į ši 
kongresą atvyks didesni ar 
mažesni būriai katalikiškų 
kraštų atstovų iš visų konti
nentų. Todėl jau vien del lie 
tuvių ir Lietuvos vardo išgarsi 
nimo yra pareigos ruoštis ir 
dalyvauti.
Taip pat suvažiuos ir lietuvių 

iš Amerikos Kanados, Euro
pos, Argentinos, Urugvajaus 
ir kitų kraštų. Lietuvių gru
pei vadovaus atvykęs iš Ame 
rikos Ekscelencija vyskupas 
V. Brizgys. Taigi Rio de Ja 
neire bus proga susitikti su į 
vairių kraštų lietuviais.

São Paulyje yra didžiausia 
lietuvių kolonija gal būt viso 
je P Amerikoje. Todėl yra 
svarbu, kad S. Paulo lietuvi
ai butų tinkamai atstovaujami 
kongrese. Apie tai jau iš anks 
to reikia galvoti, planuoti. 
Beabejo vykstančių kongre- 
san skaičius priklausys nuo 
susisiekimo priemonių, auto
busų ar traukinių,ir nakvynių 
kainos. Jei nuvykimas ir 
grįžimas bus pigus, tai reikia 
tikėtis, kad iš S. Paulo vyks 
nemaža žmonių. Be to dar 
daug kas turi nuosavus auto
mobilius.

Maldininkų pervežimo rei
kalu rūpinasi São Paulo ar
kivyskupijos speciali komisi
ja. Nakvynių reikalas yra ti 
iiškių rankose.

Kongresas prasidės 17 d. 
liepos, ketvirtadienį. Beabe
jo tik nedidelė dalis visas die 
nas galės dalyvauti kongrese,. 
Daugumoje lietuviai yra su
rišti su fabrikų darbų, nebent 
iš anksto taip susitvarkytu, 
kad liepos men. galėtų gauti 
atostogas. Daugiausia' suva
žiuos šeštadieniui ir sekmadi 
eniui, liepos m. 20 ir 21 d. 
Reikia manyti, kad šiomis di 
enomis bus pačios didžiausios 
ir įspūdingiausios kongreso 
iškilmės. Lietuviai, kaip ir 
visų kitų tautų atstovai turės 
savo ir atskiras pamaldas bei 
susiėjimą.

Choro vykimas in corpore 
kongresan, bent porai dienų 
yra būtinas, nes tiek bažnyči 
oje, tiek susirinkime pratur
tins ir paįvairins programą.

Kadangi liepos m. yra atos 
togų metas, yra pageidautina 
kad ir didesnis skaičius moks 
leivijos nuvyktų, ypač ateiti
ninkai.

Laiko jai nėra per daug. 
Jau laikas pagalvoti kas ir 
kaip vyksime.

“M. . L.” plačiai informuos 
apie kongresą ir kaip į jį ru 
©štiš, nes yra kontakte su Rio 
de Janeiru, tiek čia su S. 
Paulo arkivyskuptjos atatin
kamomis komisijomis.

Jaltos Sutarties

Teksto paskelbimas praėju 
šią savaitę sukėlė didelio tru 
kšmo. Tikslas šių dokumentų 
paskelbimo, kaip politikai aiš 
kiną, yra sukompromituoti de
mokratų ir buvusio jų vado 
Ruzvelto užsienio politiką.

Bebabejo ir Maskvai buvo 
nemalonu, nes didžiausias ku- 
pčius Yaltoje buvo Stalinas. 
Trys didieji Yaltoje taip pasi 
elgė šimtais milijonų įvairių 
tautų gyventojais, kaip fazen 
dierius su kaboklais, nurody
damas kur kam gyventi ir 
kieka gali turėti žemes savo 
daržui.

Vokietijos padalinimas, Pa
baltijo pagrobimas yra vis tų 
nelaimingų suatarčių pasek 
mes, už kurias dabar brangiai 
apmoka ir amerikonai ir an
glai.

— Urugvajaus sostinėje, 
Montevideo mieste, sustreįka.- 
vo popieros industrijos 4000 
darbininkų. Prašo pakelti atly 
ginimą.

— Amerikos karo vadovy
bės žiniomis, komunistinė Ki
nija stiprinasi Formozos fron 
te, Taip pat komunistai skel
bia, kad Formoza ligi gegu
žės mėn. bus išlaisvinta.

— Rusija sulaikė aukso parda 
vimą vakarų valstybėms. Be 
veik visą nupirkdavo Anglija. 
Praėjusiais metais Anglija nu
pirko už 170 milijonų dolerių. 
Už auksą rusai pirkdavosi 
reikalingų maisto produktų.

— Bruksely, Belgijos kata
likai studentai demonstravo 
prieš vyriausybę už sumaži
nimą pašalpos katalikiškoms 
moklykloms. Belgijoj yra 8325 
katalikiškos moklylos, valdiš
kų - 8460. Katalikai reikalau
ja, kad mokyklinis teisingu
mas vyriausybės butų išlaiky 
tas.

— Kovo mėn. 23 d. Ameri
koje buvo susprogdinta naujo 
tipo atominė bomba. Pati bom 
ba, palyginamai yra maža, ga 
Ii būt nešama vieno kareivio 
ir be jokio sunkumo susprog 
dinama. Ji buvo susprogdinta 
po žeme.

— Santos uoste yra sulai 
kytos mašinos, foto aparatai 
ir daug kitos medžiagos pir
ktos Vokietijoje komunistini
am S. Pauly dienraščiui “No
ticias de Hoje”. Viso vertė 
jų siekia apie 60 milijonų 
kruzeirų. Visos mašinos ir 
aparatai yra paskutinis moks
lo žodis. Kaikurių foto apara
tų, pavyzdžiui fotografuoti van 
denyje, neturi net Brazilijos 
kariuomenė. Atatinkamos įs
taigos yra susidomėjusius ko
munistų pirkiniu ir tiria, ar 
tik tie moderniški aparatai 
nebus panaudoti špionažui- 
Taip pat tiria, kas apmokėjo

«Mūsų Lietuvos» atsakomasis 
redaktorius

Proj. José Ferreira Carrato

300-tasis Z/Musu Lietuvos" 

numeris

Šis “M-. L.” numeris yra 
3'Hi sis. Mūsų gyveniao sąly
gose tai jau nemažas laimėji 
mas.

Lietuviškai spaudai neleng 
va yra gyvuoti. Mes neturi
me milijonierių, kurie išmes 
tų iš idėjos stambesnes su 
mas laikraščiui. “Mūsų Lie 
tuva” išsilaiko iš tų nedide
lių aukų, sudedamu skaitytojų.

Laikraštis leidžiamas laikau 
tis didžiausio taupumo. Admi 
nistracija, redakcija, bendra
darbiai dirba be jokio atlygi 
nimo. Šia proga tariame nuo 
širdų padėkos žodį visiems 
rėmėjams, bendradarbiams, 
pinigais ar raštais parėmusi- 
ems laikraštį.

“Mūsų Lietuva” visą laiką 
buvo ištikima savo užsibrėž
tai linijai. Jos kelias pozity
vaus darbo kelias, skatinti 
kiekvieną gerą iniciatyvą.

tą milžinišką pinigų sumą- 
Kuklus laikraštis tų pinigų jo
kiu būdu negali sumokėti. 
Spėjama, kad buvo pridėtas 
Maskvos červoncas.

— Į S. Paulo atvyksta vo
kiečių artistai iš Vokietijos ir 
Austrijos ir S. Pauly pastatys 
keletą veikalų vokiečių kal
ba.

— Italijoj vienoj anglų ka
sykloj įvykus sprogimui žu
vo 24 angliakasiai ir 14 sužei 
dė.

— Prancūzijos parlamente 
prasidėjo diskusijos del Pary 
žiaus ir Londono sutarčių pa
tvirtinimo. Tikimasi, kad klau 
simas bus išspręstas ligi sek
madienio. Atrodo, kad šiuo 
kart sutartys bus patvirtintos, 
nes už jų patvirtinimą pasisa 
ko net degaulistai.

Rusai iš savo pusės gąsdi

ną Prancūziją nutraukimu ki 
tų sutarčių.

-- Havajų saloje šiomis die 
nomis įvyko viena didžiausių 
aviacijos nelaimių. Karo trans 
.partinis lėktuvas užsidegė ir 
jame žuvo 66 žmonės, beveik 
visi Amerikos kareiviai.

— Formozos vadas Chang 
Kai Shek spaudos atstovams 
pareiškė, kad Qiiemoy ir Mat 
su salos bus ginamos su ame 
rilconų ar be amerikonų pa
galbos.

— Rio de Janeire mirė bu 
vęs Brazilijos prezidentas Ar 
tur Bernardes. Vyriausybė 
paskelbė trijų dienų oficialų 
gedulą.

— Maskva reaguodama, pri
eš Vokietijos apginklavimą, 
paskelbė,’ kad visų satelitinių 
kraštų, Rusijopžinoj esančių, 
kariuomenė bus vienoj vado
vybėj.

Rusija su satelitiniais kraš 
tais gali sumobilizuoti laike 
3() dienų 400 divizijų.

Dabar Rytų Vokietijoje R u 
sija laiko 25 divizijas. Jų tar 
pe 18 divizijų šarvuotų. Ki
tuos okupuotuose kraštuose 
dar stovi 60 divizijų.

Nauji įsaftos šaltiniai P. 
âmêdknje

Šia savaitę Brazilijos spau 
da rašo apie surastas naftos 
versmes Amazonas eatade. 
Rašoma, kad nafta labai gau 
šiai veržiasi iš žemės. Kiek 
tikrai ten tos naftos yra, gali 
pasakyti tik ekspertai. Išjos 
esą galima gauti 80 nuošim
čių gazolinos.

Nesenai buvo spaudoj rašy 
ta. kad dideli naftos šaltiniai 
surasti ir Argentinoj.

— Kolumbijoje, Ortega apy 
linkėsi kairiųjų suagituoti te
roristai nužudė 43 asmenis.-

—■ Rytu, komunistų okupuo 
toj, Vokietijoj jaučiamas dide 
lis maisto trūkumas, ypač 
cukraus, mėsos.

— Nemažą staigmeną šukė 
lė pabėgimas j Vakarų Voki
etiją rusų pulkininko Lysikov 
sūnaus, Valery Lysikov 17 
metų amžiaus. Rusų koman- 
dantas Berlyne įteikė ameri
konams protesto notą už su
teikimą pabėgusio pulkininko 
šonui globos. Nori, kad jis 
būt gražinamas. Amerikonai 
atsaisakė išduoti pabėgėlį. 
Valery Lysikov tarp kitko pa 
pasakojo, kad Rusijos studen 
tijos tarpe yra apsčiai prieko 
monistinės propagandos, atsi
šaukimų.

— Argentinoje įsigalėjus di 
vorso įstatymui, tik 23 d. ko 
vo Buenos Aires teismuose 
buvo užvesta 200 bylų išsis

kyrimui gauti.

— Peronas dar tebetęsia 
kovą prieš katalikiškas moky 
klas. Ieško visikių priekabių 
kad tik kaip nors jas sukom 
promituoti.

— Londono mieste prezi
dento Ruzvelto garbei pasta
tytam paminkle, kažkeno bu
vo įrašytas užrašas kompro
mituojąs Ruzveltą. To para
šo nėra galima ištrinti. Rei 
kės nugriauti visą paminklą.

—- Londono spauda pakar
totinai rašo, kad Churchill i- 
šeis politinio gvvenimo. Ta
čiau pats Churchill tas žinias 
nepatvirtino. Bet spauda vis 
tvirtina, kad jis savo politinį 
veikimą baigs.

— Didžiausia New Yorko 
miesto gyventojų dalis 47,6 
procentai yra katalikų tiKy- 
bos, 26 procentai žydų, 22 
procentai protestantų ir liku
sieji priklauso įvairioms ki
toms religijoms.

New York šiandien yra did 
žiausias pasauly miestas.

— Suomių laivas “Aruba” 
apie kurį spauda daug rašė 
grįšta atgal, nepasiekęs tiks
lo. nenuvežęs komunistinei 
Kinijai strateginių medžiagų. 
Tas medžiagas nupirko ame
rikonai ir perkrovė į savo la 
ivus.

— Rusijoi tebevyksta valy
mas. Šiomis dienomis paša^- 
lintas kultūros ministeris irgi 
už “nesugebėjimą” vadovauti.

— Argentinos prezidentas 
Peron priėmė Buenos Aires 
kardinolą. Apie pasikalbėji
mų turinį nebuvo paskelbta 
jokio pranešimo. Aišku, kad 
kalbėjosi katalikus lieeianči 
ais klausimais.

— Šią savaitę S. Pauly su 
siekimas autobusaie pakilo 50 
centavų.

— Brazilijos sostinės iškeli 
mu iš Rio de Janeiro į Goiaz 
estadą daromi rimti žygiai. 
Viena amerikoniška kompani 
ja buvo pakviesta ištirti vietą 
kur geriau tiktų. Būsima fe
deralinė sostinė užims tūks
tantį kvadratinių kilometrų.

Be to prie sostinės darbus 
pridėti keturi tūkstančiai kva 
dratinių kilometrh žemės.

— Generolas Franco ruošia 
si Ispanijai gražinti monar
chiją.

Kalbėdamas apie santykius 
su Rusija pareiškė, kad karo 
atveju su Rusija Ispanija eis 
sunaikinti komunizmo.
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Kaip gyvena lietuviai
Urugvajuje?

Tai labai dažnas klausimas, 
kurį tenka girdėti atvvkus iš 
Urugvajus Brazilijon, žinoma, 
atsakyti pilnai į tą klausimą 
būtų per ilgasy dalykas. Šia 
proga gal tik paminėsime k e 
ietą São Paulo lietuviams įdo 
mesnių dalykų

Ar daug Urugvajuje lietu
vių?

Pagal valdžios įvažiavusių
jų kraštan sąrašus būtų apie 
10.000 lietuvių Bet tarp jų 
yra gana daug žydų, kurie 
buvo tapę Lietuvos piliečiais, 
o taip pat nemaža lietuvių vėl 
išvyko į kitus kraštus. Taip, 
kad dabar galėtų būti tik apie 
5 ar 6 tūkstančius didelių ir 
mažų lietuvių. Deja, kai ku
rie iš jų nebeskaito savęs lie 
tuviais, nekalba ir nemokina 
vaikų lietuviškai, ypatingai 
tie, kurie sudarė mišrias su 
vietiniais šeimas. Yra Urug
vajuje nemaža dar labiau ap
gailėtinų lietuvių, tai Tėvy
nės išdavikai susidėję su Lie 
tavos okupantu. Jie save skai 
to Sovietų Rusijos piliečiais, 
niekina viską kas lietuviška, 
garbina ir giria kas rusiška ir 
komunistiška. Už tai, kad jų 
Tėvynė Lietuva buvo kadaise 
neturtinga, negalėjo duoti- 
jiems turtų ir patogaus gyve
nimo, jie paniekino šią savo 
Motiną, drabsto ją šiandien 
purvais ir šmeižtais, garbin
dami tuos, kurie pavergė ir 
žudo jų tikrus brolius ir sese 
ris.

Ar jau pasistatė lietuviai 
savo bažnyčią?

Taip, Urugvajaus lietuviai 
jau turi grynai lietuvių pini
gais pastatytą nedidelę bet 
gražią bažnyčią, parapijos sa 
lę, kleboniją ir sporto aikštes. 
Lėšas šios bažnyčios ir namų 
statybai daugiausiai surinko 
tarp viso pasaulio lietuvių vi 
siems pažįstamas misijonie- 
rius T. Jonas Br ūži kas S. J. 
Netoli lietuvių bažnyčios yra 
dar kiti lietuviški namai ■ tai 
Urugvajaus Lietuvių Kultūros 
Draugijos nuosavos patalpos. 
Tai irgi gražus lietuviškas 
centras, kur susirenka visi 
pairi jotai švęsti įvairias savo 
šventes ir pasilinksminti. Tie 
du tikrai lietuviški židiniai 
apjungia dabar visus Urugva 
jaus lietuvius patrijotus ir su 
kelia didelę baimę raudonie
siems Lietuvos išdavikams, 
kurie už tai dūksta ir piktais 
šmeižtais bei melagystėmis 
stengiasi visaip pakenkti tik
ram lietuviškam darbui. Jie 
patys savo laikraštyje prisi
pažįsta, kau ..Tytyr jiems atė
jo sunkios dienos

Kiek ten žmonės uždirba?
Uždarbis yra. labai įvairus. 

Priklauso nuo specialybės, 
nuo laiko kiek dirbo, taip 
kaip ir kiekviename krašte. 
Paprastas darbininkas uždir
ba maždaug apie 8 urugvajiš 
kus pezus. Specialistai, žino
ma uždirba daugiau, kiti net 
dvigubai, bet pradedantieji 
dirbti ir mažiau, apie 6 pezus, 
per dieną. Vienas urugvajiš- 
ka& pezas keičiant vertas 
maždaug 20 kruzeirų Lauras 
tame viešbutyje pragyvenimas 
dienai kainuoja 6 pezai. kitur 
daugiau. Jau ilgas laikas ne
dirba du didieji mėsos apdir
bimo fabrikai, todėl jaučiama 
bendra krizė, ypač pabrango 
mėsa. Geros mėsos kilos kai
nuoja net >Li 2 pezų. Vyriškus 
batus galima gauti už 10 pe
zų. bet geresni kainuoja net 
25 ar 30 pezų. Bet šsain ben
drui žmo lės gyvena neblogai. 
Darbų d tr galima rasit, nors 
kartais jau tenka kiek paieš
koti. Jeigu eini gatve, ir paly 
gini žmones Montevideo mies 

te ir Brazilijoje, tai Urugva
juje žmonės lyg ir geriau, gra 
žiaū atrodo Mažiau juodukų 
ir geriau apsirengę. Bet iš 
kitos pusės atrodo, kad Urug 
vajuje daug mažiau tėra la
bai turtingų, milijonierių žmo 
nių. Ten daugiausiai žmonių 
priklauso vidutinei klasei.

Kaip atrodo kraštas ir kli
matas?

Urugvajus - labai gražus 
kraštas. Gal taip atrodo labiau 
dėl to, kad jis nedidelis ir 
lengviau galima visas gražias 
vietas pamatyti. Turi labai 
gražių maudymosi pliažų, gra 
žiu kalniukų, miškų, upių ir 
ežerų. Krašte jau labai daug 
gerų kelių. O mieste ir prie
miesčiuose beveik jau nebėra 
negrįstų gatvių. Klimatas ten 
lietuviams gana palankus ir 
sveikas. Nėra nei labai karšta 
nei labai šalta. Tik yra drėg
nokas, nes prie jūros ir todėl 
žmonės jaučia reumatizmą. 
Gaila, kad Urugvajus labai to 
li nno São Paulo, šiaip būtų 
galima ten gražiai atostogas 
praleisti. Nors kainuotų nepi
giai dėl pinigų skirtumo. Uru 
gvauečiai labai laukia brazi- 
liečių turistų. Tego girdėti, 
kad kiekvienam įvažiuojan
čiam automobiliu, Urugvajaus 
konsulatas suteikia veltui 200 
litrų naftos. Kelionė orlaiviu 
į abu galu tarp Motevideo ir 
São Paulo kainuoja maždaug 
6000 kruzeirų.

Nesenai atvykęs.

Tarėsi egzšln atdovai
VT pirmininkas K. Žukaus

kas ir URT valdytojas Dr. P. 
Karvelis Muenchene turėjo 
informacinį pasikalbėjimą su 
Rusijos tautų koordinacinio 
komiteto atstovais. Pasitarime 
dalyvavo iš senosios emigran
tų kartos Melgunovo grupėm 
patikėtinis Michailovskis, iš 
naujųjų - prof. Kurganovas, o 
iš naujausių - rmlk. Antono
vas. Buvo pasike’sfa nuomonė 
mis apie kovos s:i bolševizmu 
priemon ‘-s ir būdus bei gali
mybes derinti žygius prieš 
bendra priešą. 'Pa proga Dr- 
P Karvelis pasveikino Mueri 
chene vykusias ukrainiečių 
studijų dienas tautiniu klausi
mu Sovietų Sąjungoje.Ir abiejų 
pusių buvo pareikšta pageida 
vimas, kad artimoj ateity bū
tų sukviestas Baltų Tarybos 
ir ukrainiečių politinių veiksn- 
iųinformacinis pasitarimas. VT

aidina «Lietuviškas vestuves »

MŪSŲ LIETUVA

Per metus iš vienos musės gali priveisti apie penki milijardai musių.
Teisė balsuoti Graikijoj jau buvo prieš 2400 metų.
Valgoma žuvis (bacalhau) per sezoną gali pridėti nuspenkto milijono kiaušinių. Jei iš vi 
su kiaušinių išsivystytų žuvys, tai Atlantas knibždėte knibždėtų nuo šių žuyų.

pirm. K. Žalkausk-s Muenche 
ne taip pat aplankė TSRS 
Tyrimo Institutą, kuris apjun
gia apie 70 mokslininkų, tiri
ančių įvairiausias sovietikos 
problemas, ir turi 22.000 tomų 
įvairiais komunizmo klausi
mais biblioteką, vieną iš geri 
ausiu tos rūšies visame pasau
lyje. Institutui vadovauja ame 
rik prof. Frederiksen.

Š. m. kovo 6 d. rumunų 
koordinacinio centro ir vokie 
čių Liaudies Sąjūdžio Taikai 
ir Laisvei Ginti buvo sušauk
tas Stuttgarte protesto susirin 
kimas, kuriame pasisakyta, ko 
galima laukti iš tariamos “ko
egzistencijos” su bolševizmu. 
Jame Baltų Tarybos vardu 
kalbą pasakė Dr P. Karvelis. 
Per protesto susirinkimą ru
munų, baltų rusų ir kt. tautų 
atstovai įspėjo laisvuosius Va 
karus, kad juos ištiks toks pat 
likimas, jei jie kaip reikiant 
neįžvelgs bolševizmo pavo
jaus. Spaudos konferencijoje 
dalyvavo visa eilė pasižymė
jusių politikų ir laikraštinin
kų.

25 M. Kaip Hebehsrime
J. JaMonskio'

JONAS MIŠKINIS

Atrodo, kad dar neseniai 
mateme Kaune. Laisvės-alėjo 
je, specialiu vežimėliu veža
ma į universitetą ligos iškan 
Kintą, giliai susimąsčiusį prof 
doną Jablonskį. Tai nepa
prastas buvo pasiryžėlis, ku
ris nebodamas savo sunkios 
ligos, sėdėdamas vežimėly u- 
niversiteto auditorijoje, stu
dentų .apsuptas, skaitydavo 
jėms turiningas ir vaizdžias 
paskaitas, plačiai nušviesda
mas kaip reikia mylėti gim
tąją savo kalbą ir kaip kiek
vienas lietuvis privalo ją ge
rai mokėti ne tik žodžiu, bet 
ir raštu.

Jau 25 metai, kai mirė di

Julija Švabaitė

Apie Tėvynė.
Mes dainuoti pasiryžę, 
O tėvynėj skausmas želia 
Ir viršūnėj žalio miško 
Tik juodi juodi vualiai...

Mes nuo Dievo nusigrjžom 
Ir už meilę taures keliam. 
O berželiui žalio miško 
Širdį ir rankas taip gelia...

Čia visur tik džiaugsmas trykšta 
Ir seselių krinta kasos 
O keliu pro žalią mišką 
Klevo karstuos brolius neša..

dysis mūsų kalbos mokytojas 
ir ugdytojas Jonas Jablons
kis, kitaip tariant Rygiškių 
Jonas, daug nusipelnęs visuo 
meninkas ir žymus pedago
gas Kad ir mirė jis, bet jo 
kūrybiškos idėjos ir lietuvių 
kalbos meilė mūsų tautai bus 
amžiais gyvos.

Jonas Jablonskis gimė I860 
m. gruodžio mėn. 31 d., Kubi 
lių kaime, Naumiesčio valse., 
Suvalkijos žemėje, paprūsėj. 
Pradžios mokslą išėjo Naumi 
esty, gimnaziją Marijampolėj. 
Lietuvos nepriklausomybės 
metu ta gimnazija buvo pava 
dinta Rygiškių Jono vardu. 
Augštąjį mokslą išėjo Rusijo 
je. Maskvos universitete bai 
gė filologijos ir literatūros 
skyrių. Kadangi studentauda 
mas buvo aktyvus veikėjas, 
tai universitetą baigęs ilgai 
negalėjo gauti darbo mokyk 
lose ir dėlto buvo priverstas 
privačiai uždarbiauti. Tačiau 
po didelių pastangų vargais 
negalais pavyko jam gauti 
mokytojo vietą Mintaujos gim 
nazijoje, vėliau perkeltas bu
vo į Taliną. Čia jis ėmė ak 
tyviai reikštis visuomeninėj 
veikloj. Caro maskoliai išši
fravo. kad Jonas Jablonskis 
bendradarbiauja draudžiamoj 
lietuvių spaudoj, tai jį švieti
mo vadovybė iš mokytojo pa 
reigų atleido ir po to jis bu
vo ištremtas į Pskovą. Grį
žęs iš ištrėmimo, kaikurį lai 
ką gyveno Šiauliuose, o grą
žinus Lietuvai spaudą, išsikė 
lė Vilniun, ten dirbo mokyto
jo. laikraštininko ir knygų 
leidimo darbą. Po 1905 me
tų įvykių jis buvo paskirtas 
Panevėžio mokytojų serninari 
jos lietuvių kalbos mokytoju. 
Čia jis iš pirmų dienų semi
narijos auklėtiniams lietuvi
ams ėmė skiepyti lietuvybės 
idėjas ir tėvynės meilę. To
dėl ir čionai neteko jam ilgai 
mokytojauti, Greit buvo nu
keltas į Brestą, o. vėliau į

1955 m. kevo 26 d.

Gardiną.
Pirmajam Pasauliniam ka

rui prasidėjus atsidūrė Vely- 
žos miestelyj, Vitebsko guber 
nijoje, o po metų persikėlė į 
Voronežą, kur M. Yčo vardo 
gimnazijoje dėstė lotynų ir 
lietuvių kalbas. Čia bemoky- 
tojaudamas paruošė «Vargo 
Mokyklą» ir chrestomatiją, 
kurioje įrašė tokį molto:

— Maža garbė svetimomis 
kalbomis kalbėti, didi gėda — 
savosios gerai nemokėli.

O toliau jis rašė taip:
— Kalboje tauta pasisako, 

kas esanti, ko ji verta. Tau
tos kalboje yra išdėstyta visa 
jos prigimtis — istorija, būdo 
ypatybės, siela, dvasia.

Be to, dar parašė “Mūsų 
žodynėlį”. Sugrįžęs i Lietu
vą, po pirmo Pasaupnio ka
ro, buvo švietimo ministerijos 
tarėja ir Vytauto Didžiojo u- 
niversiteto profesoriumi.

Jonas Jablonskis yra para
šęs “Lietuvių kalbos gramati 
ką”, “Lietuvių kalbos sintak
sę” ir paruošęs didžiulį gy
vos kalbos žodyną. Be to, jis 
rašė lietuvių kalbos ir kitokį 
ais reikalais daugybę straips 
nių, kuriuos švietimo ministe 
rija išleido penkiais tomais 
bendru Jono Jablonskio raš
tų pavadinimu. Šie jo raštai 
yra didelis indėlis lietuvių 
tautai. Be visa to, Jonas Ja 
blonskis yra atlikęs daug ba- 
vyzdingų vertimų iš kitų kai 
bų ir daug yra taisęs lietuvių 
rašytojų veikalų kalbą.

Jono Jablonskio, kaipo ra
šomosios ir bendrinės kalbos 
mokytojo bei ugdytojo, nuo
pelnai lietuvių tautai yra mil 
žininški. Jis padėjo mūsų 
rašomosios ir bendrinės kal
bos pamatus, kuriais Lietuvos 
laisvės metu buvo grindžia
mas visas Lietuvos švietimas'

Nalaboji mirtis jį iš gyvųjų 
tarpo išplėšė 1930 m. vasario 
mėnesio 21 d. Taigi šiemet 
kaip tik sukanka 25 metai.
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Brazilija pasiekė 1955 metu pirmasis 
«AIDU» numeris.

Mėnesinis kultūros žurna
las šiuo numeriu «Aidai» pra 
dėjo šeštuosius metus su nau 
ju pasiryžimu tęsti savo kul
tūrinę misiją.

Numeris pradedamas Jono 
Aisčio straipsniu: «Kelios pas 
tabos dėl Lietuvos atstatymo». 
Autorius vaizdžiai ir realiai 
nusako dabartinę lietuvio kul 
tūrininko padėtį ir okupanto 
kėslus sustabdyti musų kultū 
ros raidą. Kadangi menininkai 
komunistų yra paversti ver
gais ir maurais, o jų darbai: 
melas ir menkystė, tai grįžę 
mes nerasime didele dalimi 
ne tik gamtovaizdžio - senų 
kaimų ar vienkiemių, bet ne 
rasime jau ir to lietuvio, kurį 
palikome. Todėl autorius siū
lo, pirmoje vietoje atkreipti 
dėmesį, kokį žmogų rasime 
Lietuvoje ir kas šia prasme 
jau šiandie ruoština.

Toliau seka Jono Balio 
«Dainų kraitis iš tėvynės». 
Čia dedamas pluoštas — (22) 
būdingų mūsų liaudies dainų. 
Ta nedidelė atranka, kaip pas 
tebi Aidų Red., jau vaizdžiai 
parodo, koks didelis kultūri
nis lobis slepiasi mūsų daino 
se, kurias reikia ir mums pa
tiems pažinti, ir kitataučiams 
parodyti.

Antanas Maceina «Šv. Pijaus 
X pasiuntinybė». Mūsų filoso
fijos daktaras A. Maceina su
pažindina šiuo giliu ir. kritiš
ku straipsniu su įstorine po
piežių, kaip Kristaus vietinin
kų, eiga. Plačiau išryškina po 
piežiaus šv. Pijaus X antgam
tinę pasiuntinybę mūsų laikais 
kuri reiškiasi asmenybės šven

Liūdnas Finalas
Lapkričio mėnuo okupuotos 

Lietuvos žemės ūkyje - tai bu 
vo ištisa virtinė nenuveiktų 
darbų ir “sužlugdytų” planų. 
Kai kuriais atžvilgiais sovie
tų nepasisekimai žemės ūkio 
srityje buvo netgi didesni, 
kaip tai anksčiau galima bu
vo numatyti. Iki lapkričio mė
nesio galo nė vienoje žemės 
ūkio šakoje planas nebuvo 
įvykdytas ir vargu ar buvęs 
iš viso įvykdytas, išskyrus gal 
tik valstybinį grūdų pristaty 
mo planą pastarieji planai juk 
ir didžiausio badmečio metu 
Sovietų Sąjungoje būdavo įvy 
kdomi. Daugumą lauko darbų 
teko nutraukti dėl šalčių, ku
rie užėjo pareitų metų lapkri 
čio mėn. antroje pusėje (lap
kričio mėn 19 d. Lietuvoje 
buvo 0 - 5 laipsnių šalčio). 
Kad derliaus nuėmimo ir kitų 
žemės ūkio darbų padėtis bu
vo liūdna, pripažino ir sovie
tinė Lietuvos spauda: štai 
1954 m. lapkričio mėn 6 d. 
“Tiesa” rašė “... Aišku, kad 
tie laimėjimai kolūkiniame 
kaime galėjo ir turėjo būti 
didesni. Lietinga šių metų va 
sara daugelyje mūsų respubli 
kos kolūkių padarė didelės 
žalos. Bet ne tiek gamta čia 
kalta, kiek stoka kai kur dar 
organizuotumo”.

Toji pati “Tiesa” 1954 m. 

Anapus geležinės uždangos
tos istorijai jų ligšiolimė vei
kla. Tikėkime, kad kai tai bus

tumu, skleidžiant Evangeliją. 
Čia parodomas popiežiaus 
Pijaus X gyvenimo šventumas, 
socialumas ir pajėgumas įgy
vendinti Bažnyčios misiją per 
tarnybos ir asmenybės šventu 
mus. Šis straipsnis yra reko
menduotinas visiems, kuriems 
rūpi gilesnis Katalikų Baž
nyčios supratimas. Kiekvieno 
inteligento pareiga istorines 
žinias imti iš tiesioginių ir 
neklaidinančių šaltinių.

Kazys Bradūnas (poezija), 
Jurgis Jankus (novelė), Zeno 
nas Ivinskis straipsnis apie 
atbundančius tautos žygius ir 
veikėjus (Prof. Mykolo Biržiš 
kos «Lietuvių tautos kelias»). 
Literatūra (Prof. J. Nadleris 
ir jo naujausioji literatūros is 
torija). Knygos ir žurnalai, 
(Jeronimas Cicėnas: Vilnius 
tarp audrų, Algirdas Lands
bergis: Kelionė, Jonas K. Ka
rys: Nepriklausomybės Lietu
vos pinigai.) Mokslas (Ameri
kos viduramžių akademija). 
Visuomeninis gyvenimas K. 
Mockus. (Į artimąją praeitį 
žvelgiant: veiklos galimybės, 
politinės nuotaikos, bendruo
menės veikla, švietimas, spau 
da, profesinės organizacijos 
lietuviškas teatras, įvairios 
ūkinės organizacijos, karitaty 
vinė veikla, žvilgsnis į ateitį) 
Įvykiai. Numeris ilustruotas 
A. Valeškos A. Marčiulionio, 
A. G. Santagata, K. Varnelio, 
A. Kašubienės, T. Zikaro, Č. 
Janušo ir E. Šidlaitės - Docie 
nės darbų reprodukcijomis.

Papartis

*
gruodžio mėn. 10 d vedama
jame “Gerinti darbą su kolū
kiniais kadrais” konstatavo: 
“.;.Dėl šių priežasčių nema
ža respublikos kolūkių šiemet 
labai pavėluotai nuėmė derlių, 
neįvykdė žiemkenčių sėjos 
bei rudeninio arimo piano, žy 
miai atsiliko vykdydami grū
dų, bulvių ir kitų žemes ūkio 
produktų paruošų ir supirki
mo planą”. Pažiūrėkime, ką 
rodo pačių sovietų grafikai.

Grūdinių kultūrų lapkričio 
mėnesio bėgyje buvo iškulta: 
iki 54.10. 30 40,9% derliaus 
„ 54. 11 .5 - 43,2% „
„ 54. 11. 10 - 44,8% 
„ 54.11.16 - 46,7% 
„ 54.11 20 - 49,1% 
„ 54.11.25-51.5% 
„ 54.11.30 - 54,2%
Taigi per visą lapkričio 

mėnesį buvo iškulta tik 13.3% 
javų ir kitų grūdinių kultūrų 
derliaus, mažiau negu spalio 
mėnesį. Jei tokiu sparčiu bus 
kuliama ir toliau, tai kūlimo 
darbai gali būti baigti geriau
siu atveju kovo mėn. viduryje. 
Tad ir kyla klausimas, ar ne
teks greit tuščius šiaudus 
kulti: javai daug kur guli po 
plynu dangum ir genda.

Kad šiais metais nėra dide
lio javu pertekliaus, rodo ir 
tas faktas, kad seniai jiu pra
ėjo visi plane numatyti terrai 
nai, o grūdu paruošų pristatv 
mas dar nebaigtas. Ir vyko

Ar žinai., kad giliausia vieta žmogaus pasiekta žemėje yra 20 tūkstančių 521 pėda — a 
Wyoming naftos šaltiniai Amerikoje, truputį daugiau negu šeši kilometrai.

Kad sulaikyti perbėgimus iš rusų zonos laisvan pasaulin, sovietų sargybos yra taip išsta 
tytos. kad vienas kitą galėtų matyti.

Nauji mokslo tyrinėjimai parodė, kad 98 procentai žmogaus kūno yra pakeičiami kasmet. 
Yra atmesta teorija, kad kūnas pasikeičia kas septinti metai.

jis labai sunkiai. Štai:
iki 54 11.5 buvo jvykdita 83,3% 
grūdų paruošų ir pristatymo 
plano iki 54.11.10 buvo įvyk- 
83,3% grūdų paruošų ir pris
tatymo plano iki 54 11.15 bu
vo įvykdyta 92,7% grūdų pa- 
paruošų ir pristatymo plano.

Lapkričio mėn. 15 d. iš 87 
rajonų tik 27 rajonai tebuvo 
įvykdę planą Po lapkričio 
mėn. 15 d TSRS Paruošų Mi 
misterijos įgaliotinis apie įvyk 
dymo padėtį atskiruose rajo
nuose daugiau nebepranešinė 
jo. Tik iš atskirų “ekstra 
pranešimų” galima buvo nus
tatyti, kad iki lapkričio mėn, 
25 d. planą įvykdė 66 rajo
nai. Sprendžiant iš ikišioli- 
nės eigos, iki gruodžio pabai 
gos sovietai turėjo visą savo 
duoklę iš Lietuvos išplėšti.

Pranešimai apie bulvių der 
liaus nuėmimą, kurie sudaro
mi pagal tai, nuo kurios plo 
to dalies bulvės nuimtos, ne
duoda, kaip jau buvo minėta 
pilno vaizdo apie patį bulvių 
derlių. Galima juk rinkti ir 
supuvusias ar apšalusias bul 
ves. Tai, kad jas vėliau teks 
išmesti, nė kiek netrukdo 
kolchozų valdyboms praneši
nėti ministerijai, kad įvykdy
ta t»ek ir tiek procentu derli 
aus nuėmimo plano. Vėlyvas 
bulviakasis jau savaime kėlė 
abejones dėl bulvių kol ybės 
Didelių nuotoliu dar susida 
rė dėl prasto bulvių sandėli 
vimo. Lapkričio mėn. 5 d 
“Tiesa” rašė: “ . . . Daugelyje 
kolūkių supiltos į kaupus bul 
vės jau pradėjo gesti - pūti. 
Dalis bulvių dar yra laukuo
se ir gali sušalti. Pilant į 
kaupus purvinas, puvinių ap
krėstas bei apšalusias bulves 
jų nuostoliai siekia 30 ir da
ugiau procentų".

Dar vienas įrodymas, kad 
tenka, skaitytis su dideliais 
bulvių derliaus nuostoliais, y 
ra labai atsilikęs bulvių pa- * 
ruošų vykdymas. Kolūkių 
valdyboms ne kartą buvo dėl 
to daryta priekaištų. Štai 
“Tiesa” savo lapkričio mėn. 
13 d. vedamajame •'Artimiau 
siomis dienomis įvykdyti že
mės ūkio produktų paruošas” 
konstatavo: “ .. Didelį nerimą 
kelia bulvių paruošų eiga.

J. Augustaitytė-Vaičiūnienė

'O A VIENU A
Vargonai gaudžia mirtį ir prisikėlimą...
Mirtis... prisikėlimas Dievui kojas apkabino. 
Juo aukštesni kalnai, juo erdvė mėlynesnė, 
Ir. plazdanti širdis sudegusių dienų nežino.

Kas bus su mūsų žemėn Metais vainikuotais, 
Jei kryžius ištiestųjų Dievui rankų laukia?!
Kad akys gęstančios iš nauja praregėtų, 
Jas spalvos minorinės klosto, džiugina ir niaukia.

O nežinia, kiek dar vinių sulįs į širdį...
Kieno naktis lig teismo laukiamo ilgiausia.
Raudonas purpuras varvės į karštą smėlį...
Kieno čia kaltės? Akmens vienas kito bailiai klausia.

Kieno čia pėdas žemės šaltos lupos skaito?
Toli vieta, kur žemę dangus pabučiavo.
O čia skausmai greiti, kaip kvieslio žirgas...
Ir varpos jau subrendę žydinčioj© javo.

O, Viešpatie! Oi, ne, mums p drąsu Tave minėti...
Nulenkę galvas einam prie t apėdės kalno, 
Kur gėduloje džiaugsmas žemę guodžia. 
Kur jis aušras dalina mums iš kruvnojo delno.
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Lietuviu Spauda Pasisako Laisvinimo
Problemomis

SMERKIAMAS SKALDYMAS1S IR NEPAGRĮSTI ALTO - 
VLlKo PUOLIMAI

Pastaruoju metu laisvojo 
pasaulio lietuvių spauda pla
čiai pasisako Lietuvos laisvi
nimo problemomis, VLlKo būs 
tinęs, jo reformų, stiprinimo, 
nepagrįsto ALT - VLlKo puo
limo, naujųjų fondų ir kt. rei
kalais.

Daugiasia pasaulyje skaito
mas lietuvių dienr. “DRAU
GAS” Nr. 32/1955 taip skelbė: 
“... lietuvių vienybė nesugri
auta, ir jos niekas nesugriaus, 
nors (am griovimo darbui ir 
pačią Maskvą pasikviestų į 
raiką. VLIKas ir ALTas ir to
liau ves kovą dėl Lietuvos
išlaisvinimo, turėdami visos 
patriotinės lietuvių visuome
nės ir moralinę, ir materiali
nę paramą”.

Vysk. V. Brizgis savo strai 
psnyje “Vasario 16 • sios švi 
soje” tame pačiame “Draugo” 
dienraštyje pabrėžė: “... iš da 
dartinės mūsų nelaimės laikų 
liko epochiniai šviesūs moty
vai. kurie pašaukė darbui 
ALTą, VLIKą, BALFą. Liko 
kaip šviesus atsiminimas tau-

reikalinga, tos institucijos ir 
toliau iš visuomenės sulauks 
tiek paramos, kiek jos reiks 
sėkmingai jų veiklai. Jų vei
klos atjautimas kiekvieno lie 
tuvio šyrdyje turi ne mažėti, 
o didėti. Jau laikas anų insti
tucijų veiklai teikti paramos 
darbų ir lėšomis nors tiek, 
kiek skiriama pramogoms. O 
jau seniai laikas liautis mė
čius akmenis ant kelio jų vei 
klai, seniai laikas liautis kurs
čius lietuvius tų institucijų 
neremti • neaukoti ALTui ar 
Tautos Fondui. Tiesa, taip be 
sielgiančių per daug nėra, iš
darbų matome, kad visuomenė 
jų per daug nepaiso, būtų per 
daug juos laikyti Lietuvos pa 
vergėjo draugais, bet ne per 
daug už juos atsidusti: Lietu
va, atleisk jiems, nes jie ne
žino, ką daro”.

Pasižymėjęs JAV lietuvių 
veikėjas ALT narys ir Lietu
viu Prekybos Rūmų pirminiu 
kas inž. Antanas Rudis, nese 
niai vėl vienu balsu perrink
tas Rūmų pirmininku, “Drau-

(pabaiga 4 pusi.)
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ŠVENTOJO RAŠTO PARODA
São Paulo Istorijos ir Geo

grafijos Institute, BENJAMIN 
CONSTANT gatvė, 15S nr., 
prie Praça da Sé - netoli nau 
josios Katedros, atidaryta Šv 
Rašto knygų paroda.

Tarp daugelio retų egzem
pliorių ir atspausdintų sveti
momis kalbomis šventraščių 
randame, taip pat, kuklų lie
tuvišką Kauno Arkivyskupo 
Metropolito Juozapo Skvire
cko Naująjį Mūsų Viešpaties 
Jėzaus Kristaus Testamento 
vertimą. Be knygų, parodoje 
matome archeologines iškasė 
nas, šventraščių iliustracinius 
paveikslus ir nekurias Šven
tosios Žemės nuotraukas, že
mėlapius ir maketus, Įdomu 
matyti Kristaus laikų pinigą- 
denarą, kuris minimas šv. 
Rašte. “Atiduokite tat, kas 
ciesoriaus, ciesoriui ir, kas 
Dievo, Dievui.” (Mat. 21)

Parodą surengė Šv. Rašto 
Studijų Lyga, laiminant ir 
tvirtinant Jo Eminenc. S. Pa
ulo Arkivyskupui Kardinolui 
Motta, ir garbės nariui Excel 
Švietimo Ministrui Fonui Dr. 
Cândido Motta Filho.

Parodą aplankyti rekomen
duotina ypatingai mokslus ei 
nančiam jaunimui. Įėjimas 
nemokamas.

L. Sąjungos Va
karas.

L. Sąjunga Brazilijoje ruo
šia š. m. gegužės mėn. 7 d.

grandiozini sporto vakarą, ku 
ris ketina būti labai įdomus 
ir įvairus, tad ruoškitės visi 
į šį linksmą Sąjungos vaka
rą. Pažymėtina, kad šis vaka 
ras įvyks jau ant dabar sūdė 
tu naujo parketo kuris yra iš 
specialaus medžio «ypé». Tai 
gi šokti šioje salėje bus dau 
giau negu malonumas, tai tik 
ras sapnas, nejaugi gali išdrįs 
ti, bet kas, nuo šio malonaus 
sapno atsisakyti? Bilietu prie 
įėjimo nebus pardavinėjama, 
tad pakvietimus galima bus 
gauti pas visus Sąjungos na
rius. Bukite pasiruošę apsiru 
pinti pakvietimais, kad nepa
silikti nesapnavus.

L. Sąjungos Šokiu Vakarai

Jau baigiama sudėti Mokos 
mokyklos salėje grindis iš 
specialaus medžio «ypé» tai 
bus tikras džiaugsmo atsitiki 
mas mūsų jaunimui, nes tuo- 
jaus po Velykų prasidės vėl 
sekmadieniniai šokiai kurie 
tęsis, kaip paprastai, nuo 20 
iki 23 vai. kiekvieną sekma
dienį, pirmas toks šokių vaka 
ras įvyks balandžio mėn. 10 d.

SUSIRINKIMAI

Š. m. kovo mėn. 27 d. 15 
vai. (punktualiai) Sąjungos 
būstinėje, Mokos mokykloje, 
L. Sąjungos iniciatyva ir pir 
mo susirinkimo dalyvių prita 
rimu, yra šaukiamas antras 
organizacijų pirmininkų bei 
jų įgaliotinių, spaudos atstovų, 
dvasiškių, mokytojų ir šiaip 
visuomenės veikėju susirinki

XXXVI TARPTAUTINIS EUKARISTINIS KONGRESAS
Lietuvių Sekcija

VEIKIMO APŽVALGA.

1 Organizacija
1955 m. sausio 17 d. Jo E- 

minencija Kardinolas Dom 
Jaime de Barros Câmara

mas, pasitarimui labai opiais 
kolonijos reikalais.
S-gos Valdybos Pirmininkas.

- Lietuvių Sąjungos Brazi
lijoje Valdyba š m. balandžio 
mėn 3 d. 15 vai, Rua Litna- 
nia, 67, Mooca, šaukia visuo
tinį Sąjungos narių extra or 
dinarinį susirinkimą Tačiau, 
aukščiau paminėtam laikui, 
nesusirinkus reikiamo skai 
čiaus narių, tą pačią dieną 
15 vai. 30 min. šaukiamas ki
tas visuotinis narių susirinki 
mas, kuris bus laikomas tei
sėtu, prie bent kurio susirin 
kusių narių skaičiaus

Susirinkimo dienotvarkė:
1) Susirinkimo atidarymas,
2) Prezidiumo rinkimas,
3) Vakaro reikalas ir
4) Bėgamieji reikalai.

Sąjungos Valdyba.

pakvietė kun. Juozą Janilio- 
nį kartu su kitų tautų atsto
vais pasitarti del sudarymo 
tautinių sekcijų prie 36 Tarp 
tautinio Eukaristinio Kongre
so. Sausio 27 d. Lietuvių 
Sekcija jau buvo įregistruo
ta su sekančiu, sąstatu: Val
dybos pirmininkas kun Juo 
zas Janilionis, vice pirminin
kas p. Ignas Dubauskas, ge
neralinis sekretorius kun Fe 
liksas Jokubauskas ir iždiniu 
kas p. Jonas Adamavičius, 
garbės prezidiuman pakviesti: 
J-E. vyskupas Vincentas Briz 
gys, Lietuvos Ministras Dr. 
Frikas Mejeris ir k. sudary
tos 7 Komisijos: spaudos ir 
propagandos, nakvinių, studi
jų, muzikos ir meno, finansų, 
moterų ir mergaičių ir kitati
kių, įkurti Komitetai provinci 
jose: São Paulo, Niterói, Ca
xias, Curitiba ir Porto Alegre. 
Pilnas asmenų išvardinimas 
bus paskelbta Maldininko Va 
dove - “VADE MECUM”, ku
ris jau ruošiamas spaudai.

2. Bažnyčia.
J. Em. Kardinolas pavedė 

lietuvių dvasios reikalams šv

Ar jau įsigijai rašytojos K. Pažėraitės idomq roma

na «Nusidėjėlė» ir jos novelių rinkini «Didvyriu Žemė»? Jej 

ne - nieko nelaukdamas kreipkis į Musų Lietuvos» redakciją

PRIE MOKSLEIVIŲ ATEITININKU SPAUDOS PLATINIMO 
STALO /Vila Zelina/ GALIMA UŽSISAK1T1 ŠIE 

LAIKRAŠČIAI

Genovaitės bažnyčia, ties São 
Cristovão gatvės nr. 1000, ku 
rioj laikomos pamaldos kasse- 
kmadienį.

Bažnytėlė tvarkoma, taiso
ma: viename lange jau įdėti 
vitražai ir netrukus bus at
likti kiti būtinai reikalingi pa 
taisymai. .

3. Iškilmės.
Vasario 13 d. įvyko Lietu

vos Nepriklausomybės pami 
nėjimas, kuris praėjo Eukaris 
tinio Kongreso dvasioj: baž
nyčioj dalyvavo ir gražų žo
dį pratarė J. E. vyskupas 
Dom Helder Câmara, Vyriau
siojo Komiteto Generalinis 
Sekretorius, salėj - platų pra 
nešimą padarė Sekcijos pir
mininkas.

Kovo 6 d. buvo atšvęstas 
šv. Kazimieras prie išstaty
tos šventojo relikvijos. Po 
visam, įvykusiame susirinki 
me buvo priimtas “Atsišauki 
mas į Brazilijos ir kitų kras 
tų lietuvius."

4 Propaganda ir spauda.
a/ Informacinės žinios nuo 

latos tiekiamos per lietuviš
ką periodinę spaudą: Mūsų 
Lietuva” ir “Žinios”, o taip 
pat per vietos spaudą ir ra
dio tarpininkaujant Generali
niam Sekretorijatui,

b/ pažymėtinas Lietuvos 
Ministro Dr. Fr. Mejerio kar
tu su sekcijos pirmininku ap 
silankymas pas Generalinį 
Sekretorių J. E vyskupą Hel 
der Camara, kuriam ta proga 
įteikta dovana-knyga “Lituâ
nia”, ir toks pat apsilankymas 
pas Apaštališko Sosto Nuncijų 
kuris įprašytas patarpininkau
ti del Šventojo Tėvo palaimini 
mo su autografu, (B. D.)

I
 Geriausias būdas sutaupyti šiais nepastoviais laikais yra 

dėti pinigą į nejudamą nuosavybę. Ilgai sau galvos 
nesukdamas įsigyk PIGIA KAINA, vos Cr$ 20,00 už me 
trą žemės, ILGAM ISSlMOKĖJlMUl, dešimt pro 

’ centų įmokant užperkant, patogioj ir gražioj vietoj,

JARDIM DAS LAVRAS,buvusioj fazendoj Lavras, vos už 9 kilometrų nuo Ribei 
j rão Pires, prie Ouro Fino, arba už 16 nuo Suzano mies 

to. Sklypai įvairaus didumo, žemė tinkama daržinikys 
tei — chacara. Kreiptis vietoj pao savininką Balį Paber 
žį, arba Vila Zelinoj pas Vitą Tijūnėlį. Iš miesto eina

autobusai O'^ro Fino pro pat minėtą nuosavybę.

“ATEITIS” mėnesinis žurnalas jaunimui kaina
“AIDAI” mėnesinis žurnalas
“DRAUGAS” dienraštis
“Darbininkas” dukart savaitėje
“Laikas” savaitraštis
“Lietuvių Dienos” ilustruotas mėnesinis ”
“Laiškai Lietuviams” mėnesinis”
“Mūsų Lietuva“ savaitraštis
“Eglutė” mėnesinis vaikams
“Skautų Aidas” mėnesinis jaunimui
“Saleziečiu Balsas” /kas trys mėn/
“Žvaigždė” mėnesinis

Laikraščių prenumeratos primamos iki kovo

metams 120 c r.
240 cr-
400 cr.
240 cr.
120 cr.
200 cr.

80 cr.
100 cr.

” 120 cr.
120 cr.
40 cr.

” 80 cr.

menesio 20 d.

Madeiras do Brasil
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Nori patogioj, gražioj vietoj, pamary — Praia Grande 
įsigyti žemės sklypą?

Neužmiršk apsilankyti Suarão.

Ten yra elektra visose gatvėse įvestas vanduo. Yra viešbu 
tiš, restoranas bažnyčia, mokykla. O svarbiausia, kad prie 
visų šių pagerinimų kaina pusiau mažesnė, negu kitų šala- 
esančių sklypų.

ViaAnchieta — nauja autoestrada eina skersai Vila 
Suarão. Taip pat yra ir geležinkelio stotis

Daugiau informacijų «Mūsų Lietuvos redakcijoje
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REIKIA BALDŲ? KREIPKIS Į TAUTIEČIO
J. L. GalinsKas Ltda.

PERES & PRANAS LTD A.
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

Jother Peres de Resende - São Pedro dos Feros
Amadeu Cesar Machado - Nanuque, Minas

(pabaiga iš 3 pusi) 
go” dienraštyje Nr. 34/1955 
plačiai iš esmės pasisako 
VLIKo reikalais. Pats iš arti 
susipažinęs su VLIKo veikla 
ir isštudijavęs jo būstinės 
klausimą, taip pat
visus VLIKui, jo įstaigoms ir 
žmonėms vienos srovės vie
šai reiškiamus kaltinimus, sa 
vo staipsnyje “Lietuvos lais
vinimo darbai Europoje” pa
brėžia, kab VLIKas yra mūsų 
kovos už Lietuvos išlaisvini
mą simbolis Lietuvos išlais
vinimas yra ne vieno kurio 
nors asmens reikalas, bet vi
sos lietuvių tautos, ir Lietu
vos laisvinimo akcijai vado
vauti turi būti pavesta ne vie 
nam žmogui, nors ir kažin ko 
kį titulą jis turėtų. Lietuvių 
tautos laisvinimo pastangos 
natūraliai susibūrė apie VLI
Ką, bet ne apie vieną kokį 
nors asmenį, ar tai būtų bu
vęs prezidentas, arba koks 
k'tas jo įgaliotinis. Amerikos 
lietuviai sveikino VLIKą, kai 
jis buvo įkurtas, sveikina ir 
remia jo pastangas taip pat 
dabar, nes, inž. A. Rudžio pa 
reiškimu, “prieš 10 metų auk 
štais idealais ir principais su 
kurtas VLIKas yra vertas vi
sų lietuvių paramos. Išgyve
nęs sunkius okupacijos laikus, 
karo metą, tremtį VLIKas ir 
šiandien palieka vienintelė 
lietuvių kovos organizacija, 
kurie simbolizuoja lietuvių tau 
tos pasiryžimą atstatyti lais 
vę ir nepriklausomybę. Man 
nesuprantamos pastangos tų 
asmenų ar grupių, - rašo A. 
Rudis, - kurios siekia suardy
ti VLIKą, mažinti jo reikšmę. 
Dar ^mažiau suprantamos tos 
asmenų grupės, kurios prad
žioje, kuriant VLIKą, buvo įsi 
traukusios į jo darbą, priėmu 
sios jo principus, o vėliau tų 
principų išsižadėjo, pasitrau
kė ir bando kurti kitokias or
ganizacijas. Man neaišku, ko
dėl jie mano, kad naujai kitu 
vardu įkurta organizacija bus 
tobulesnė už VdIKo organiza 
ciją?”.
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Jprindys & Cia
PARDUODA

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS.
balso grynumas, skambumas

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

Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui

Rastinės Darbai ir Teisiniai Patarimai
Ull 
Hll 
ffli 
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UU 
nu 
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un 
un 
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UU 
Ull 
Ull

Natūralizacija, inventoriaus surašymas, išieškojimas 
skolų, persiskyrimai (desquites) nuomininkų išvary
mas, kriminalinė ir darbo teisė.

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

ir nuo 16,30 iki 19 vai.

Rua Roberto Simonsen, 13 -- 3.° — salas 306 - 310 
(Senoji rua do Carmo ir kampas P-ęa Clovis Bevilaqua) 

São Paulo

MEKANIKOS DIRBTUVE
Gaminami įvairiausių braižinių vitražai, 

vieliniai tinklai tinkavimui ir tvoroms, 
langų stiklų apsaugos, užtvaros, geležinės 
durys ir vartai, banguotos skardos durys 
pagal mąstą.

Gaminami žibintuvai įvai
riausių tipų. Daromi įvairių 
dydžių grąžtai žemei gręž
ti. Pardavimas grynais ir 

išsimokėtinai.

LEONAS ORNAUSKAS
Telefonas (recados) 3-0707

Rua 12 N.o 39 — Vila Zelina 
Avenida Zelina N.o 714 — (fundos) 
Caixa Postal 4118 — São Paulo
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RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 2773 — 4 AND. — SALA 2 |
TEL. 34-7482 — SÃO PAULO |

I I

ĮKURTA 1890 METAIS

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

dažais ir pastele.

ARTHUR SCHMIDT
Priimami oakvietimai į namus — Senų portretu reprodukcijos 
RUA SÂO CAETANO. 447 —TEL. 4-5L7G - SÃO PAULO

a«UL.a^jLari2rui'aawir.»ju.
■ ■■ ■■■■■g b b ■■■■•« \ lOwyiCBB ■■■*■■■■■■■■■■■>■■■ aww»» w n w pž * - aa»»flit»BBBB9»it»>iaB»a»üBr»tas«ie<si

Industria e Comercio de Calçados

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

Nori, kad «Musų Lietu 
va» butų lietuviškojo gyveni
mo veidrodis?

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

Rua Javaes, 719 - Saa Paulo SKAITYK IR PLATINK
«MŪSŲ LIETUVA»

JARDIM RIVIERA
Santo Amaro apylinkėje - nuėsta- T Nk|/

baus grožio gamta sveikas klimatas, tik už \\
18 klm. nuo Praça da Sé, geras kelias, tarp
dviejų ežerų. Puiki proga dabar įsigyti žemės //
sklypą su mažu įnešimu ir ilgalaikiu išsimokėjimu
— 100 mėnesių. \\

Reikalingų informacijų gauti tik pas vienintelį įgalio- <(
tinį šias žemes pardavinėti musų tautietį Kaz\ Kmiliausk\, rua N 
Benjamin Constante 23, 1-o andar sala 6. Fone; 34-5914. Šiokiadie
niais iki 17 vai. Sekamdieniais ir šventėmis 8-9 vai. ryto.

Suinteresuotus nuveža ir parveža. Iš Santo Amaro eina autobu 
sai Jardim Riviera. Iš Socorro galima nuplaukti laiveliais.
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VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS

L I N D O Y A

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINI OJAI

CAKKIfKI
-r, o ~ A-.

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

dos naudokite!

DTTC- niKTQ RTTF.MQ, 7Q.B a Pr^tcU
TELEFONES 3 5M019 e 51=2223 S Ã O PAULO
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MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEK

TĖVŲ DĖMESIUI!

Sekmadienį, t. y. balandžio 
3 dieną, 14 vai. Vila Belos 
mokyklos patalpose įvyks su 
rašymas ’.berniukų ir mergai
čių, norinčių išmokti rankdar 
bių.

Siuvinėjimo staltiesių ir po- 
galvelių ir megztukų mezgimo 
įvairiais raštais .’šmokys p. Ge 
nė Teresevičienė. Pjaustinėji
mo is faneros ir kitų darbų 
berniukus išmokys popiečių 
vedėjas.

Popiečių Vedėjas

Paroda Vila Betoje
6 kovo buvo atidaryta Vy

tauto Didžiojo vardo mokyklos 
rūmuose, Vila Beloje, 

sekmadienio popie 
čių lankytojų darbų parodėlė 
ir dabar kas sekmadienį nuo 
15 vai. ligi 18 vai. galima ją 
atlankyti ir pamatyti įvairus 
darbeliai lietuviškais raštais, 
lietuviška sodyba, ūkio įran
kiai ir t. t.

Brangūs Tėveliai, prašome 
šion pąrodon atsilankyti, ir 
atsivesti vaikučius ir paskui 
kas sekmadienį jon lankytis. 
Mergaitės čia išmoks gražių 
rankdarbių išsiuvinėti, o ber
niukai įvairių pjaustinėjimų 
ir kitų darbų. Be to, visi iš 
moks naujų gražių lietuviškų 
dainų ir žaidimų. Įėjimas ir 
mokslas nemokamas.

Kitą kartą paskelbsime da
lyvaujančių parodėlėje sąrašą

Popiečių Vedėjas

- MOINHO VELHO Lietu
vių Vargo Mokyklos Vadovo 
vaistininko Juozo Lukoševi
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IRMOS BMWS
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Registrado no C. R. C. sob o n.o 55'

São José, 8 Sal. 1 e 2 - V. Zelina - S. Paulo

e

f

Praça
Aberturas de firmas 
Encerramentos de firmas 
Transferencias de firmas 
Contrat. na Junta Comercial 
Dis'-'-at. na Junta Comercial 
Escritas Fiscais 
Escritas Comerciais

HORÁRIO das 

Contratos de locação |
Cartas de Fiança g
Requerimentos g
Balanços į
Alvarás diversos |
Seguros de Fogo e =
Seguros de acidentes =
às 19 horas. = 
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I Casa ^príndgs fc Cia. I
B -2 g
® PRAÇA SÃO JOSÉ, 1 - V. ZELINA - S. PAULO

B VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI H
tlj NAUJANYBIU H

f Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų, 

įvairių daiktu dovanoms, įvairiausios rūšies pečiu-
S ' ‘ Sfogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t. t..
@ Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA
® ISS1 MOKĖJIMUI. W
«■ v.-'': - If

Prie pat autobuso Nr. 93 sustojimo vietos.
s . ®

čiaus organizuojamoji
TĖVŲ KALBOS POPIETĖ, 

dėl salės grindų remonto, nu
kelta į BALANDŽIO mėn. 24 d.

Juozas Šlikta

LIETUVIAI SIEKIA AUKŠTO 
JO MOKSLO.

Brazilijoje nelengva patek
ti į universitetą, ypač į medi 
cinos ir technikos fakultetus. 
Kandidatų buna keletą šimtų, 
o priima tik kelis desėtkus. 
Reikia laikyti konkursinius 
egzaminus. Atrenkami patys 
gabiausieji Šiais metais į 
medicinos fakulieta, Escola 
Paulista da Medicina, laikė 
egzaminus ir Juozas Šlikta, 
Juozo Šliktos ir Emilijos Am- 
brozevičiūtės sūnus.

Viso laikančių buvo 470, o 
vietų tik 80. Tarp tų 80 išla 
ikiusių yra Juozas Šlikta, 
konkurse laimėjęs trečiąją vi 
etą. Studentas Juozas dar
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yra jaunas, 19 metų jaunuolis 
prie savo gabumų pridėjęs 
daug darbo, gražiai užsirėkė 
mendavo moksle. Linkime 
sėkmingai baigti medicinos fa 
kultetą ir parodyti, kad lietu 
vių tauta yra ir gabi ir darbš 
ti sugebanti prasimušti į aukš 
tojo mokslo viršūnes.

Aloizas Šlikta jau antri me 
tai universitete techniką stu
dijuoja. Broliams Juozui ir 
Aloyzui Šliktams linkime sek 
mingai baigti aukštąjį mokslą 
ir įsijungti į lietuvių kultūrinį 
darbą.

— Pranas Kandratas, stam
bus lietuvis nlininkas-fazendi 
erius, turi šiaurinėj Para
nojų, prie Congoinhas mieste 
lio 500 alkierių derlingos že
mės ūkį. Kadangi kavos kai 
uos dabar yra aukštos, tai pa 
grindinė šaka yra kava. Yra 
pasodinta apie 150 tūkstan
čių kavos medelių.

Čia matome šeimininką sa
vo ūkyje tarp kavynų. Šiais 
metais kavos derliaus bus ge 
ras.

Pranas Kandratas

Ten pat netoli turi gražų 
kavos ūkį, apie 100 tūkstan
čių medelių. A. Vilkas. Yra 
ir daugiau Š. Paranoje lietu
vių jau gerai įsikūrusių ar 
besikuriančių žemės ūkyje. 
“M. L ” atstovas juos neužil
go aplankys ir aprašys.

- Praėjusią savaitę keli
oms dienoms aplankyti namiš 
kių buvo parvykęs iš Niteroi 
kun. M. Valiukevičius. Atgal 
grįždamas išsivežė ir savo se 
mis tėvus, kurie Niteroi pa 
bus kiek ilgiau.

■- Šiais metais, ypač gegu 
žės mėnesį, bus daugiau ves
tuvių kaip kitais metais.

BAŽNYČIOS DARBAMS

praėjusią ir išą savaitę au
ti. ó jo:

Petras Šimonis 5000 kr. Ver.
Bakienė, Vyrų Brolija po 4000 
k r.
Ver. Bacevičienė 2000 kr. (vie 
nai stacijai)

Motiejus Kalinauskas, Juozas 

Bemistas
Clínica Dentária Popular 

“J5âo Sudas <atoi”
DIRETOR: Dr. Augusto Ribeiro Leite 

Praça Sâo José, 8 - salas 3 e 5 

Vila Zelina

Dentaduras — Pontes — Extrações — Obturações
DIURNA E NOTURNA

Šliktas, inž P. Balionas, St. ir 
Al. Skorupskiai po 1000 kr.

J. Klišys, J. Sambarowski, 
K. M. Kazys Rimkevičius, Ur
šulė Augelevičienė, Nik. la- 
buckas, Ignas labuckas, Teklė 
Kizieliauskienė, Elz. Čeriau 
kienė, M. Dabašinskienė. M.S. 
po 500 kruzeirų.

Ona Valiūnienė 400 kr.
Ant. Stankevičius Ur. Ra- 

gažinskienė 300 kr.
Z. Kazeniauskienė, EI. Kli- 

gienė po 100 kr.
Wéndel Bogar 200 kr.
Už aukas nuširdžiai dėkoju. 

Su šių aukų pagalba galime 
tęsti bažnyčios darbus.

K u n. P. Ragažinskas 
Klebonas

— Misijos V Zelinoj prasi
deda šį sekmadienį persiima.

Vila Anastacio - Verbų sek 
madienio vakare.

— Reikalinga tarnaitė šei
mininkė, lietuvė.

Kreiptis Rua das Eras, 2 
arba į “M. L.” redakciją.

NEPRALEISK PROGOS!

Av. Zelina, 709. Jonas Vigelis 
parduoda batų krautuvę su 
gyvenamu namu. Teirautis 
vietoj bet kurią valandą.

LAIŠKAI
Jonui Savickui, A. Pumpu

čiui, Onai Zalinkevičiutei, Irę 
nei Adomavičiūtei, Jadvvgai 
Bortkevitch, S. Žalepugai.

— Liet. Kat. Moterų Drau
gijos susirinkimas šį sekmadi 
enį pusian ketvirtos valandos.

RIO DE JANEIRO
DVASINIS PASIRUOŠIMAS

Rekolekcijos Rio lietuviams 
įvyks balandžio 7 ir 8 dd. 
/D. Penktadienį ir Šeštadienį/ 
su bendra Komunija per Ve
lykas: joms vadovaus gerb. 
kan. Z. Ignatavičius. Konfe 
rencijos eis rytais 8 vai. ir 
po piet 4 vąl. Pasinaudokite 
atlikti Velykinę ir tinkamai 
pasiruošti Eukaristiniam Kon 
grės.n.

KITOS IŠKILMĖS BEI PASI
RUOŠIMAI

a/ Šv. Jurgio atladai baland 
žio 24 Mišios su pamokslu pp. 
Dubauskų tradicine intencija.

b/ Motinos Dienos minėji
mas gegužės 8 d.

c/ Dievo Kūno procesija 
birželio 19 d.

PASTABA: Vėliavų šventi
nimo ir Kryžiaus Paminklo a 
tidarymo iškilmės dar nenu
matytos.

VADE-MECUM
Paremkite maldininko vado 

vo išleidimą sveikinimų skel 
bimais. ypač prekybininkai 
ir profesionalai. Gali kiekvi 
enas tatai padaryti ir savo 

vardą įamžg 
pas vei ki n i ml 
T A R PT A U
NĮ KONGRESĄ - ir padetisa 
vo vardą: šiems trumpiems 
sveikinimams priimamos lais 
vos aukos, o firmų skelbėjai 
moka po Cr$ 1000,00 už pus
lapį, Cr$ 500,00 už pusę ir 
Cr$ 250,00 už ketvirdalį.

Pirmieji maldininkai - Iš 
J. E. vyskupo V Brizgio gan 
tas laiškas, kuriame praneša, 
kad atvyksta į Kongresą gerb. 
pral. I. Albavičiaus palydimas, 
kiti lietuviai vyksią su savo 
vyskupijų grupėmis.

Mūsų ligonys. - Gerb. 
kun. F. Jokubauskas susirgo 
plaučių uždegimu: guli Hos
pital Ordem 3a. S. F. Peniten 
cia - Conde Bomfim, 1033. - 
Dieve duok greičiau pasveikti.

Vardinės su mėtinėmis. - 
Sv. Juozrpo diena, kovo 19, 
kun Juozas Janilionis šventė 
savo Vardo dieną ir 63 me
tų amžiaus sukaktuves: 10 vai. 
Rosario bažnyčioj laikė Mi 
šias ir ten pat priiminėjo pas 
veikinimus.

«M. L.. PRENUMERATO- 
RIAMS primename pinigus 
siųsti šiuo adresu:
Pe. P. Ragažinskas, Caixa 
postal 4118 S. Paulo.

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

Kiekvieną sekmadienį prie 
bažnyčios pas spaudos platin 
toją B. Šimkų galima gauti 
nusipirkti naujausių lietuviš
kų knygų bei laikraščių.

- VILA BELOJE «Mūsų 
Lietuvą» galima gauti Kaz
lausko restorane, Verbenas ir 
Saudades, gatvių kampas.

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY>C(YYYYYYYYYYYYY

MIELI LIETUVIAI!

Artinantis maudymosi sezo 
nui ir esant laisvų kambarių 
kviečiame visus atvykstan
čius i Santos poilsiui apsisto 
ti pas Steponaičius. Galima 
gauti kambarį su maistu ir be 
maisto. Privažiavimas automo 
biliu labai patogus, gatvė 
naujai išgrįsta.

Adresas: Rua Godofredo Fra
ga, 173 — Jose Menino

■HOMMi
RETA PROGA!

Išsinomuoja namas su dide 
lia krautuve (5x9, 50m) tris 
kambariai, virtuvė, gera vieta 
del maisto produktu krautuves 
Netoli Seselių mokyklos. Tei 
rautis Rua Rodamonte, 21 ar 
P-ęa S. Jose, 8 s/1 2.
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