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VIII METAI

Antradienio nakti iškilmingai atidarytas Tarptautinis Eu v
charistiriis Kongresas, Dalyvaujant Šventojo Tėvo 

, Legatui ir milijoninei miniai tikinčiųjų.
Mieli svečiai S. Paulo lietuviu 

tarpe.
Genevoje Keturiu didžiųjų

sunkumuose.
konferencija

Tarptautinio Eucharistinio 
Kongreso proga, kas atvyks
ta į Rio de Janeiro, retas ku 
ris neaplanko ir São Paulo, 
kuris pasaulyje yra išgarsė
jęs savo nepaprastai greitu 
auginiu (neužilgo bus pats did 
žiausias miestas Pietų Ameri 
koje). Lietuviams maldinin
kams da'- ' ra viena priežas
tis aplankyti São Paulo mies 
tų, nes čia «ryvena gana gnu 

' J. E. vysk. V. Brizgį sutinkant S. Paulo aerodrome Con 
gOnhas Iš kairės dešinėn: K. Ausenka-L. K. Bendruomenės 
Choro pirmininkas, konsulas Al. Polišaitis, svečias J. E. vysk. 
V. Brizgys, kun. P. Ragažinskas ir kun. K. Miliauskas.

si lietuvių koLmija. lodei ir 
lietuviai .- tvy tįsieji į Rio de 
Janeiro į Euch i r ištinį Kongre 
są, savo programon įtraukia 
ir São Paulo.

Dar prieš kongresą S. Pau
lo aplanke aukšti svečiai iš 
Amerikos.

Prelatas Jonas Balkūnas iš 
Brook lyno vyskupijos Į S. Pa 
tilo atvyko' jau 11 d. liepos. 
Laiką panaudojo susipažinti 
su S. Paulo miestu ir lietuvi
ais Liepos m 16 d. atskri- 
d i; Čikaj <?.s o Ekscelencija 
v.v; K. V. Brizgys kartu su 
prelatu Ignu Al Savičiumi.

Congonhas aerodrome mie
lus svečius pasitiko lietuviai 
kunigai. Lietuvos konsulas 
Al. Polišaitis su ponia, orga
nizacijų atstovai, seselės pran 
e.iškietės ir šiaip būrys žmo
nių. Jo Ekscelenciją suspa- 
žindino su pasitikusiais kun. 
P Ragažinskas. Pasveikinimo 
žodį tarė ir gražiu geliu bu
kietą Įteikė Filhas de Maria 
draugijos atstovės: Br. Bude- 
nytė, .Aid. Nądolskytė ir M. 
Vyšniauskaitė.

Iš aeroporto J. E. ir prela
tai (Ignas Albavičius ir Jonas 
Balkūnas) vietinių, lietuvių 

kunigų ir organizacijų atsto
vų lydimi, nuvyko \ . Zelinon.

Valandėlę laiko svečiai pail 
sėję, 18 vai. iškilmingos pro 
cesijos lidymi >š seselių pran 
ciškiečių vienuolyno vyko 
bažnyčion.

L i . Bendruomenės chorui 
giedant «Ecce sacerdos mag
uos» Ekscelencija įeina baž
nyčion Klebonas kun. P. Ra 
uaz rinkas sveikina garbingą 

svečią lietuvių katalikų var 
du ir džiaugiami pirma kart 
sulaukę šioj lietuvių šventovė 
je lietuvį vyskupą Po pas 
veikinimo Jo Ekscelencija iš 
sakyklos pasakė Įdomų, rei
kšmingą pamokslą. I o pamo 
kslo buvo algieuoia Panelės 
Šv Litanija ir palaiminimas 
su Šv. Sakramentu.

Vakarienes metu. Iš kairės dešinėn: Prof. José Ferrei 
ra Carrato. kun. P. Ragažinskas, prelatas J. Balkūnas, J. E. 
vysk. Brizgys, prelatas I. Albavičius ir ujn, K. Miltąi^kas^

Lietuvos naci. Alinė 
M.MažvVdo..ioieka

J. E. vysk. V Brizjys Jil t Zelinoj, bažnyčioje pamaldų metu.

Liepos m. 17 d prieš vie 
nuoliktą valandą Ekscelenci
ja vėl su procesija buvo atly 
dėtis į bažnyčia, kur laikė 
šv. m šias. Mišių metu gie.lo 
jo L. K Bendruomenės cho- 
r s diriguojamas kompozito 
r aus Strolios ir vargonais 
akompanavo F. Girduuska*

Po piel, gimnazijos salėm 
buvo suruoštas Dariais ir 
Girėno - Išeivių Dienos minėji 
mas. Minėjime dalyvavo ir 
svečiai: Jo Ekscelencija ir 
i relatai. Posėdį pradėjo 
prof Antanas Stonis pakves 
damas garbės prezidiuman Jo 
Ukse, vyskupą Brizgi, konsu
lą AL Polišaitis. prelatą J. 
Balkoną, prel. Igną Albavičių 
kun kleboną P. Ragažinską, 
Dr EI Daugelį, L. K. Bend
ruomenės choro pirmininką 
K. Ausenka.

sekretoriavo, svečių < bas 

stenografavo Elena Šimonytė 
ir Emilija Šimonytė-Bendoiai 
tienė. Pirmas kalbėjo Lietu
vos konsulas p. Al. Polišaitis 
pasveikindamas svečius ir ke 
lėta minčių metė apie Darių 
ir Girėną Sveču- dar svei
kino katalikišk draugijų ats 
tovai: L K. Bendruomenės 
pirm kas K. Ausenka, L. K. 
Moterų Draugijos vardu L 
Katkienė, Kongregadų J. Pran 
ckevičius, Filhas de Maria- 
M. Vyšniauskaitė, ateitininkų 
sendraugių - Dr. EI. Drauge 
lis, moksleivių ateitininkų — 
J. Tijūnėlis. Už sveikinimus 
padėkojo J o Ekscelencija 
vysk. Brizgys. Taip pat nuo 
taikingą pasveikinimo žodį 
tarė prel. Albavičius.

Pagrindinę kalbą pasakė 
prel. J. Balkonas Pirmiausia 
pasveikino BALFo, ALTo, Ka 
talikų Federacijos ir Ateitinin 
kų Cenrto valdybos vardu.

Vėliau Įdomiai išvystė temą 
kad lietuviui yra privalu Įsi
jungti į Lietuvos laisvinimo 
darbą. (Paskaitų bei kalbu 
turiniai bus atskirai atspaus
dinti).

Su orei. J. Balkono kalba 
oficialioji dalis buvo baigta.

Toliau Liet. Kat. Bendruo
menės choras diri
guojamas kompozitoriaus J. 
Strolios sudainavo keletą pa
triotinio turinio damų. Minėji 
mas baigtas himnu.

Vakare. 19:30 vai. toj pat 
seselių prančiškiečių gimnazi 
jos salėje, svečiams pagerbti 
buvo suruošta vakarienė. Va 
karionės metu buvo pasakyta 
kalbų ir padainuota.

L;epos m. 18 d. J. E. vys
kupas V. Brizgys vizitavo 
Lietuvos konsulą, ir 13 vai.,

Eiichansthis Kongresasi
Rio de Janeire buvo pradė 

tas antradienio naktį su van
dens procesija, kada Šven 
čiausias Sakramentas laivu 
buvo atvežtas, karo laivams 
lydint iš Niteroi Į kongreso 
aikšte. Reginys buvo jaudian 
tis. Šviesų prožektoriai rai
žė dangų ir šviesose, tarsi 
dieną, skendo kongreso ir ki 
tos aikštės Iškilmėse dalyva 
vo Brazilijos vyriausybės na 
nai pryšaky su prezidentu, 
diplomatinis korpusas, aukšti 
bažnyčios dignatoriai iš įvai
rių kraštų, milijoninė tikiu 
čiųjų minia. Kongresas pra 
dėtas entuziastingoj nuotaikoj.

Genevos Konferencija
Kaip jaa pranešama, nieko 

nenutarus apie šeštadienį iš- 
sisk'rstys Išsiskirstys, neg 
susirinkusieji sunkiai susitarė 
apie ką kalbėtis. Vieni siū
lė iškelti salei tinių valstybių 
klausimą, kiti gi Formozos ir 
Kinijos įsileidimą į Jungines 
Tautas Vieni kitų pasiūly
mus atme'ė

Galop susitarė kalbėtis VO 
kieti jos suvienijimo klausimu- 
Bet ir čia nesusikalbama. 
Rusai tesutinka kalbėtis apie 
Vokietijos suvienijimą, jei va 
vakarai atsisakys Paryžiaus 
sutarties, bus paneikima, Šiau 
rėš Atlanto Sąjunga

Didiesiems nepajėgiant su
sitarti, tų pat valstybių užsie 
nio reikalų ministerial susi
rinko tartis.

Jų pasitarimo rezultatas bu 
vo tas, kad «didiesiems» pa
tarė kolkas Vokietijos klausi 
mą atidėti į šalį.

Kadangi Amerikos preziden 
tas Eisenhower sekmadienio 
naktį turi jau būti Vašingto
ne, tai ir pati konferencija Ii 
gi sekmadienio turi baigtis.

Jei kas iš šios konferenci
jos laimėjo, tai tik Šveicarija 
kuriai atvežė daug svetimos 
valiutos ir atminčiai išpirko 
nemaža įvairenybių.

— Čikagoj nukrito Braniff 
kompanijos lėktuvas ir užsi
degė. Žuvo 40 keleivių. Su 
žeista 20 sunkiai.

kartu su prel. Ignu Albaviči- 
um, išskrido Į Rio de Janeiro 
dalyvauti Tarptautiniame Eu
charistiniame Kongrese. Po 
ra valandų anksčiau išskrido 
į Rio ir prel. J. Balkūnas.
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Prof. Dr. 1 Ereto kalba per radio, atida
rant Kongresą Lietuvoje 1935 met.

Broliai ir Sesers Kristuje! 
Vos keli akimirksniai ir Bra 
zilikos varpai skelbs visai 
Lietuviai, kad Didysis Kon
greso Svečias įžengę į mūsų 
tarpą ir kad prasidėjo šven
tė, kuri savo grožiu 
yra pirmoji Lietuvos istorijo
je. Kas dar Vytauto Didžio
jo laikais buvo pradėta, šian 
dien džiuginančių gražumu 
atsiskleidžia prieš mūsų akys: 
visas kraštas išpažišta Kris
taus mokslą ir prisiekia išti
kimybę tiems idealams, už 
kuriuos kilnesnių dar niekas 
nėra skelbęs.

Mes turime ypatingą pagrin 
dą atnaujinti savo įžadus Kris 
taus, nes Jo įkūrta Bažnyčia 
ne tik kilnino mūsų sielas, 
bet ir apsaugojo mus nuo fi 
ziškos mirties. Pakanta ats
kleisti paskutinių dviejų šimt 
mečių istorijoje lapus, kad 
jsitikitume, kaip Katalikų Baž 
nyčia išaugoje tautą nuo pa
vojaus be pėdsakų dingti pra 
vošiu ir tuo pat rusų juroj.

Iš tikrųjų, kai rusai ir jų 
žandarai plieno lankais ap 
kaustė tautinį sąjūdį ir Sibiro 
speigas žudė veikėjus, tuo
met Katalikų Bažnyčias buvo 
paskutinė priebėga. Tose 
valandose be vilties, tuose 
metuose be ateities Bažny
čia šluoste ašaras ir gydė 
žaisdas. Tuomet švelni rez g 
nacija apgaubė sužeistuosius 
pasitikinčius savo motiniška 
globėja. Ir buvo kuo pasiti
kėti nes Jos laive plaukė am 
žinybė, t. y. ateitis

Nenuostabu, kad musų kata 
likybė pasidarė švelni, tyli, 
kenčianti. Jaudinantis jos 
ženklas yra tas Rūpintojėlis 
kuris, visose kryžkelėse pri
mindamas savo kančias, mo
kė tyliai kęsti. Jo himnas, 
tarsi, taip visų pamėgta psal 
mė — «Dievas mūsų prieglau 
ir stiprybe, veikiausioji pagal 
ba varguose».

Ir tikrai įvyko, kas tame 
vargo prispautųjų himne pa
rašyta, būtent, Dievas «trupi
na šaudykles, laužo ginklus 
ir skydus degina uginimi», 
nes pelenais pavirto rusų en 
gėjų galybė Tautą prisikėlė 
veržiaši į visas sritis, griebe 
Si darbų, apie kuriuos ligšiol 
nė svajote nesvajojo. Lietuva 
pavirto beskubančių, betrū- 
siančių skrusdėlynu. . .

Šiandien veikliosios krikš
čionybės gadynė. Dėl to toji 
pat religija, kuri vakar mus 
guodė, šiandien skatina, kuri 
kuri vakar ramino, dabar 
mus kursto. Ji lydi mus | 
viešąjį gyvenimą, kad pagrįs 
tumėm jį jos mokslu. Ji ra
gina mus persunkti Kristau» 
dvasia tautinį auklėjimą ir 
valstybinį darbą. Katalikybė 
šiandien išlaisvino per šimt
mečius išsaugotas jėgas. Ji 
trokšta mus matyti kurian
čius lietuviškomis formomis 
didingą krikščionišką kultū
rą.

Bet tam reikia galingai už 
simojančių ir kurti drįstan
čių. Tam reikia tikrų višž 
mogių, savy juntančių Dievy
bės galybę, O tasai kelias 
į dievišką didybę — Eucharis 
tijos kelias.

T i k nepurtykime galvos! 
Eucharistijos kelias tai nėra 
naivių mergužėlių, silpnava
lių moterėlių ar suvaikėjusių 
senių kelias. Juk susijungda 
mi su Dievybe, įsijungiame į 
begalinės jėgos srovę, kur- 
mus kelia, žadina kūrybišku 
mą ir mumyse iššaukia jėgų
kurių ligšiol nė juste nepaju 
tome.

Ir štai šiandien, kai tauta ir 
valstybė ir visas mūsų gyve- 

nimas alkte alksta kilnaus 
kūrybiškumo, Bažnyčia, reng 
dama I Tautinį Lietuvos Eu
charistinį Kongresą, šaukia 
mus prie gyvybės šaltinio. 
Šaukia ne vieną, ne kurią 
nors grupę, organizaziją ar 
luomą, o visus ik vienam, 
idant, nusipurtę nuliūdimą, at 
sitiestume ir būtumėm kūrė
jai Didžiojo Kūrėjo įkvėpti.

Kraštas, Kur Visi Bai 
mėje Gyvena

Sovietų Sąjungoje niekas 
pagrindiniai nepasikeitė. Ne 
ramumai ir nepasitenkinimai 
klesti ir toliau. Gruzinų prin 
cesė Irene Mdivani, jau kuris 
laikas gyvenanti išeivijoje, 
bet turint slaptus ryšius su 
gimtuoju kraštu, teigia, jog 
Gruzijoje antsovietinis žmo
nių nusistatymas vis labiau 
reiškiasi, didėja. Jos žodži 
ais, tas pats labai būdinga ir 
kitoms nerusiškoms sovietų 
tautoms. Visi nepatenkinti 
sustiprėjusią rusinimo banga 
ir rusų kišimu į pirmąsias 
vietas. Gruzijoje aktyviai vei 
kia ir patriotų vadovaujamas 
pogrindis. Ryšys palaikomas 
per Turkiją, o gruzinų kovo 
tojai jau užmezgę santykius 
su antikomunistais Ukrainoje 
Armėnijoje, Azerbeidane ir 
Turkestane.

Sovietams tuos reiškinius 
nebus lengva užtušuoti. Ne
padės nė ūkininkų ar studen 
tų studijų kelionės pasikeiti
mas su amerikiečiais. Ko pa 
galinu galima laukti iš tokio 
mosto? Jei JAV siųs į Rusi
ją savo ūkininkus ir studen
tus pasižvalgyti, tai tie ir bus 
tokiais, kokie yra, bet kokia 
nauda bus iš tų sovietų «ūki 
ninku» ir «studentų», kurie 
juk bus tik paprasčiausi so
vietinio špionažo atstovai. 
Tokiame ženkle tegalima lau 
kti tų «draugiškumo» kelio 
nių. Bet nė kiek negeresnė 
padėtis ir kitose srityse Švei 
caras laikraištininkas Haras 
Tuetsch. d< bar skaitąs žurna 
listikos paskaitas Wayne uni 
versitete, Detroite, savo klau 
sytojams anądien apibūdino 
spaudos darbuotojų gyvenimą 
anapus geležinės uždangos. 
Jam teko neseniai gyventi 
raudonojoje Vengrijoje, Če 
koslovakijoje ir rytiniame 
Berline, atstovaujant šveica 
rų laikraštį «Neue Zuericher 
Zeitung didžiausia laikraštinio 
ko problema anapus yra ti
krų, autentiškų žinių gavi
mas. Tokios visos pastangos 
dažniausiai gali baigtis pa
prasčiausiu apkaltinimu šnipi 
nėjant.
Užsienio laikraštininkai apgy 

vendinami valdiniuose namuo 
se, kur visi, patarnautojai se

Ar žinai, kad... Alaskoje, prie Fort Tukon, prie 40 C laispniu šalčio vietiniai 
eina medžioti.

Komunistinėj Kinijoj darbininkų «rojus».
Septinta pasaulio javų dalis yra kviečiais užsėta.

MOŠŲ LIETUVA 1955 m. liepos 22 d.

Kotrina Grigaitytė

Vakaras Baltijoj
Per Baltijos ve'dą 
saulė nuriodėjo.
Skliaustaos tulpės skleidžias, 
žydi orchidėjos

Į juoda vualį 
tyliai pušys gabstos, 
svyra kasos žalios, 
sidabru ataustos.

Danguj žvaigždės renkas, 
Aukso togos girgžda, 
ir jauties toks menkas 
kaip tas kopų žvigždas. . .

(iš eil. rink. «Paslaptis»)

—«4» ♦» 4» 4» 4» »» 4» 4» 4» 4» 4» ♦» 4» 4

ka. žvalgo, žvalgosi po korės 
pondenciją, registruoja asme 
ninius susitikimus, pasikalbę 
jimus, klausosi telefono pašne 
kesius. Nekartą jam kalbant 
telefonu galėjęs aiškiai girdė 
ti monitorgo mašinos veikimą. 
Telefonu kalbant su savo lai 
kraščiu bendrine vokiečių 
kalba, paprastai niekas neper 
traukia, bet jei tik pokalbis 
vedamas šveicarų vokiečių 
tarme, pasikalbėjimą tuoj nu 
traukia, nes galvoja, kad čia 
esama kokio slapto susitarto 

kodo. Atsiminimui Tuetsch ir 
dabar turi slaptą mikrofoną, 
kurį jis išardė išvykdamas iš 
savo kambario Prahoje. Ma 
žiausiai rizikos, tai sekti in 
formaciją, kurią patiekia pa 
tys valdantieji savosios span 
uos puslapiuose. Kartais ge 
rais šaltiniais būna asmeniniai 
kontaktai, pažintys, bet čia 
jau reikia būti itin atsargiais 
kad neįklampinus niekuo ne 
kaltų asmenų.

Pavergtųjų tautų piliečiai 
negali nė kiek atviriau prasi

gyventojai 

tarti užsieniečiui, nes už ta 
tuoj gresia apkaltinimas špio 
nažu. Po to jau seka visos 
kitos nemalonios apkaltinama 
jam išvados.

Ir taip laiko ratas sukasi. 
Kremlius, Maskva. Praha, Bu 
dapeštas, Vilnius, Ryga ar 
Varšuva, visų tas pats šablo
nas, visur nepasitikėjimas 
viena® kitu, savisaugos jaus
mo stoka. Dreba ne lik ma 
lenkovai, Žukovai, peleckiai 
bet su jais gyventi baimėje 
priverstas ir eilinis lenkas, 
čekas, estas, bulgar is, ar lie 
tuvis.

«Drg.» Al. Gimanta»

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 mąistu ir be 
maisto. Privažiavimas automo 
biliu labai patogus, gatvė 
naujai išgrįsta.
Adresas: Rua Godofredo Fra
ga, 173 — Jose Menino

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

— LAPOS lietuviams prane 
šame, kad Lapos lietuviai ga 
Ii atsiimti laikraščius St. Sal-
džio krautuvėje, Rua Clemen 
te Alvares, 137.
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Lietuvos kolūkiai pasi
ruošė pavasario sėjai

SAVIEJI PARSIDAVĖLIAI SPAUDŽIA DAUGIAU NET UŽ 
CHRUŠČIOVĄ

Kaip

(E) Raudonieji Lietuvos o- 
k u pantai 1954 m. negalėjo pa 
sigirti jokiais ypatingesniais 
sukolukinto žemės ūkio lai
mėjimais Priešingai, visa e 
ilė žemės ūkio šakų planų 
buvo «sužlugdyta», nors tie 
planai, palyginus su Neprikl. 
Lietuvos žemės ūkio gamyba 
buvo nustatyti gana kuklūs. 
Spauda nuolat kritikavo ir 
kėlė aikštėn įvairius trūkumus 
kolchozuose ir sovchozuose. 
Net ir patys aukščiausieji pla 
nuotojai turėjo pripažinti sa
vo fiaską. Lietuvor kp ck 
sekretorius M. Šumauskas sa 
vo straipnyje «Pagerinti dar
bą su kolūkių vadovaujanči
ais kadrais» 1955 m sausio 
26 d. «Tiesoje» rašė; «... O 
pas mus grūdinių kultūrų 
derlingumas kyla labai lėtai 
ir dar tebėra nepatenkinamas. 
Geriau dirbdami, mes galėtu
me turėti maždaug dvigubai 
didesnį derlingumą. Tai pat 
tvirtina, pirmaujančiuose kolū 
kiuose metai iš metų gauna
mi rezultatai Rimtai atsilie
ka paširų bare. Blogai išna 
udajamos esamos didžiulės 
galimybės pašarų gamybai di 
dinti gerinant pievas ir gany 
klas. Neįvykdomi silosinių 
kultūrų, daugiamečių žolių ir 
šakniavaisių sėjos pianai. La 
bai didelis mūsų kolūkių dar 
bo trūkumas yra taip pat tai 
kad 1954 m. nebuvo įvykdy
tas žiemkenčių sėjos ir rude 
ninio arimo planas».

Taip pat ir A. Sniečkus. 
Lietuvos kp ck pirmasis se 
kretorius, partijos aktyvo su 
'ažiavime Vilniuje pareiškė 
(«Tiesa» Nr. 47 1955 m. vasa 
rio 25 d.): «. . .Tuo tarpu grū 
dinių kultūrų derlius mūsų 
respublikoje tebėra žemas. 
To priežastis yra ta, kad ko
jūkai smirkiai užvilkina grū- 
dinių kultūrų sėją, nuėmimą 
ir ypač kūlimą. Praeitais me 
tais iki rugpjūčio 10 d dau
guma varpinių kultūrų jau vi 
siškai subrendo, o nuimta jų 
buvo iki to laiko tik 48% Vi 
en dėl derliaus nuėmimo už- 
vilkinimo respublikos kolūki
ai neteko dešimtis tūkstančių 
tonų grūdų»

Todėl nu nuo praėjusio r u 
d ?ns par J jos ir tarybiniams 
pareigūnams ir kolūkių vado 
vams nuolat buvo kalama, 
kad jų aukščiausia «patrinti 
nė» pareiga yra pašalinti pa 
sireiškusins trūkumus ir ūžti 
k nti 1935 m. didelį žemės 
úxio produkcijos pakėlimą 
P žiūrėkime tad dabar, kaip 
e n i paruošiamieji darbai tai 
d džiajai «patriotinei» parei
gai įvykdyti.

Partijos patvarkymu svarbi 
ausias kolūkių uždavinys žie 
mos periode buvo laiku supil 
Ii sėklos fondus ir tinkamai 
paruošti sėklą pavasario sė
jai. Pagal Lietuvos TSR Že 
mės ūkio ministerijos prane 
Šimus sėklų fondų supylimas 
vyko šitaip:

1) Grūdinių ir ankštinių kul 
tūru ir vienamečių žolių sėk 
los buvo supilta: iki 1954 XII 
31 — 42.2% nustatyto plane 
kiekio, 1955.1.10 - 46,9%, 1955 
J.20 - 53,1%, 1955.1.31 - 60,8% 
1955 II JO - 65.7%, 1955.11.20 
69.0%. 19551128 - 71,0% 
1955 III 10 72.2%. 1955 111-20
- 72.8%. 1955 III 31 - 73.4%. 
2) Kviečių sėklos buvo supil 
ta iki 1955 J 10 - 48.3% nusta 
tvto nlane kiekio. 1955-1-51. 
5%, 1955 I 31 - 55,4%, 1955 11 
-10 - 60.2%. 1955 11-20- 63,5% 
1955 1128 65 2% 1953 u»
- 66,1%. 1955-III 20 - 66,5% 

1955 III-31 67,1%. 3) Viena 
mečiu žolių sėklos buvo su 
pilta iki 1955-1-10 - 4,78% 
nustatyto plane kiekio, 1955-1 
-20 - 7,13%, 1955-1-31 - 9,5%, 
1955 11-10 - 12.7%, 1955-1120 
- 14,2%, 1955-H-28 - 15,8

Rio de Janeire, Lietuvių grupė su savo vėliava Brazilijos 
Jaunimo šventėje Maracanã stadione

1955 111-20 17 4%, 1955 111-31 
- 18,3% 4) Daugiamečių ž<> 
lių sėklos buvo supilta iki
1954- XII 31 - 10,2% nustatyto
plane kiekio, 1955 I 10 10.
9,%, 19o5 I 20 12.0%, 1955
-1 31 - 13 9%. 1955-1 10 15.
9%. 195511 20 - 17.6%, 1955
II 28 - 20,7% 1955 III 10 

219%, 1955 11120 23,3°/,
1955 H! 31 25,3%. 5) Linų
sėklos buvo supilta iki 1954- 
XII 31 - 52,8% nustatyto pla
ne kiekio. 1955 1-10 - 54.4%, 
1955 I 20 ■ 56,3%. 1955 1 31 - 
28,7%. 1955 II 10 ■ 60,5%, 
1955 II 20 - 62.2%. 1955 1128

63,0%, - 1955 Iii-10 64,5*/o 
1955 III-31 - 65,1°/O 6) Bulvių 
sėklos buvo supilta iki -1954 
-XI'-31 66,9%, nustatyto nla 
ne kiekio. 1955 1 10 66.9%
1955- 1 20 - 67.0%, 1955 I- - 
67,0%.

Po 1955 m kovo mėn 31 d. 
pranešimai apie sėklų fondų 
supylimo eigą daugiau nebu 
vo skelbiami Greičiausiai 
galutinis plano įvykdymo nuo 
šiintis supilant sėklų fondus 
ir nebuvo aukštenis, kaip ko 
v o m ė n. 3 1 d., o bulvėms, 
kaip sausio mėn 31 d. Kad 
taip tikrai buvo, rodo dar ir 
ta aplinkybė, jog kovo mene 
šio bėgyje, pagal paskutiniuo 
sius Žemės ūkio ministerijos 
pranešimus supilti tik labai 

Anapus geležinės uždangos

maži sėklos kiekiai: grūdinių 
ir ankštinių kultūrų sėklos 
tik 2,4% plane numatyto kie 
kio, kviečių sėklos 1,9%, 
vienamečių žolių sėklos 
2,5%< daugiamečių žolių sė
klos — 4,6%, linų sėklos - 
2.1% ir bulvių sėklos (sausio 
mėn.) tik 0.1»/o (!). Tad pa
vasario sėjai atėjus, kolūki
ams vidutiniškai trūko 1/4 
reikiamo grūdinių ir ankšti
nių kultūrų sėklos kiekio, 
1/3 kiviečių sėklos, 4/5 (!) 
vienamečių žolių sėklos, 3/4 
(!) daugiamečių žolių sėklos

1/3 sėmenų ir 1/3 reikiamo 
b Ivių sėklos kiekio. Šį sėk 
los trukumą dalimi gulima 
paaiškinti tuo -,ad kolūkiai 
turėjo dideliu nuostoliu dėl 
labai užvilkintų praėjusiu me 
tu derliaus k ü I m <» darbų 
(1955 m sausio mėn. 10 d. 
dar buvo neiškulta 24,4"/o 
praėjusių metu derliaus!) Sa
kysim. «Sovietskaja Litwa» 
š/m. vasario 24 d laidoje ra 
šo; «Kolūkyje «Tarybinis lau 
kas» Ukmergės rajono, iki 
šiol neiškulti javai nuo 350 
ha ploto. Tas sutrukdė laiku 
supilti sėklos fondus ir užbai 
gti ūkinius metus». Panašiai 
rašo ir «Tiesa» straipsny «Ne 
jaučiant atsakomybės» šių 
metų kovo mėn. 20 d.: 
«.. . Pirmosios vagos» kolū
kis turėjo visas galimybes 
laiku iškulti derlių ir supilti 
sėklą. Kolūkyje be priekaiš 
tu dirba MTS sudėtinga MK- 
1100 kuliamoji, yra pakanka
mai nuosavų arklinių kulia
mųjų Tuo tarpu čia dar li
ko nekultas derlius nuo 120 
ha. Sėklos kolūkyje supilta 
vos 17o/o reikalingų kiekio».

Šia proga tenka pažymėti, 
kad ir supilta sėkla toli gra
žu nevisuomet aukštos koky 
bės. kad dėl netinkamo sė 
klos laikymo dalys jos suge
do, Į ką, žinoma, kolchozų

Gimtosios žemės ilgesys
Koks gyvas tu, koks didelis ir koks sunkus, 
Gimtosios žemės ilgesy.
Užliejęs saulę ir kaitra visus takus, 
Suspaudęs širdį, lyg rudens naktis tamsi.

Tu ateini iš pat piliakalnių širdies, 
Iš pačio šiaudinio šventų tėvų namų, - 
Ir nematau aš pro tavę kitos žvaigždės, 
Ir nežinau kitų, taip žudančių skausmų. . ,

Greičiau nei spindulys radaro danguje,
Giliau nei šachtų suodini urvai,
Švelniau nei nailono švelniausioji gija, 
Ir įkyriau negu šešėlis visame kely buvai. . .

Ir be tavęs aš lyg be duonos kasdieninės,
Ir be tavęs, taruturn žemė be lietaus, 
Ir be tavęs aš lyk be šaukiančios tėvynės 
Ant žemės vieškelio plataus.

Kaip motina gera, tu surenki visus išsklidusius 
[vaikus

Ir kaip patėvis piktas tu negrjžtančiam esi, 
Kai sieloj pabundi toks didelis ir toks sunkus, 
Gimtosios žemės ilgesy.

(iš eil. rink. «Didžioji Kryžkelė»)

duodamuose Žemės ūkio mi
nisterijai pranešimuose neat
sižvelgta. Aukščiau minėta
me straipsnyje toliau konsta
tuojama: «. .. Ypač blogi rei 
kalai su sėklos fondų sudary 
mu sudarymu yra «Nemuno» 
kolūkyje. Čia kūlimas jau 
užbaigtas, o sėklos supilta 
vos 15,9% reikalingo kiekio. 
Ir tų pačių saugojimas neužti 
krintąs Sėkla laikoma net 
14 vietų, prileidžiamas jos 
grobstavimas. Dėl sandėlinin 
ko Kunigausko nerūpestingu
mo sugedo 800 kg žirnių sė
klos. nes ji buvo neperkasa
ma ir nevėdinama «Nemu
no» kolūkiui trūksta 80 tonų 
vasarinių grūdinių kultūrų 
sėklos, nemaža bulvių. 
.. . «Stalino keliu» kolūkis 
pagal ataskaitą grūdinių kul
tūrų sėklos supylimo planą 
įvykdė 100%. Bet kokia jos 
kokybė? Avižų, miežių sė
kla užteršta įvairiomis pikt
žolėmis, tačiau ji nevaloma. 
. .. Rajone padėtis bloga ne 
tik su grūdinių kultūrų sėkla. 
Ne vienas kolūkis nėra apsi 
rūpinęs bulvių linų bei dau
giamečių žolių sėkla. Turi 
ma sėkla blogai saugojama. 
«Artojo» kolūkyje dėl antros 
brigades brigadininko Venz- 
lausko kaltės sušalo daugiau 
kaip 6 tonos bulvių sėklos. 
«Gegužės Pirmosios* artelėje 
nuo 32 ha iškulta daugiame 
čių ir vienamečių žolių sėkla 
guli nevalyta ir genda».

Arba štai kovo mėn. 29 d. 
«Tiesa» rašo: «Nepatenkina
mai rajone (Jonavos - Red.) 
vyksta pasiruošimas pavasa 
rio sėjai. Dauguma kolūkių 
dar nesupylė nė trečdalio sė 
klos. Antai, Vorošilovo var

Bern. Brazdžionis

do kolūkyje pagal planą rei
kia turėti 1.060 centnerių sė
klos, o kolūkyje yra vós 7 
centneriai. Ne kiek geresni 
reikalai ir kituose kolūkiuo
se».

Tokia padėtis vertė ir pa
čius partijos šulus įvairiomis 
progomis pareikšti savo susi 
rūpinimą dėl pavasario sėjos, 
«Lietuvos TSR minist. pirmi
ninkas» M. Gedvilas Vilniaus 
zonos kolūkių pirmininkų ir 
žemės ūkio specialistų pasita 
rime pareiškė («Tiesa», 1955 
metų balandžio mėn 8 d): 
«. . . Ypatingai svarbi sekinio 
go sėjos atlikimo sąlyga yra 
kiekvieno kolūkio apsirūpini 
mas aukštos kokybės sėkla, 
'l'ačiau ir šioje srityje ne vis 
kas gerai. Vasarinių kultū 
rų sėklos supylimo planas 
dar neįvykdytas. Smarkiai- 
atsilieka Pabradės, Zarasų, 
Ignalinos. Nemenčinės ir Nan 
josios Vilnios rajonų kolūki
ai».

Tokiame pat Šiaulių zonos 
pasitarime Lietuvos kp ck 
sekretorius Šumauskas pasą 
kė «Tiesa, 1955 m. balandžio 
mėn. 7 d ): «... Svarbiausia 
sėkmingo atlikimo sąlygą yra 
apsirūpinimas pakankamu 
kiekiu aukštos kokybės sė 
klos. Tuo tarpu, patikrinus 
daugelį kolūkių, paaiškėjo, 
kad iki šiol neskiriama rei
kiamo dėmesio sėklos supyti 
mui ir jos paruošimui pavasa 
rio sėjai. Ypač nepatenki 
narna padėtis supilant sėklą 
yra Raseinių, Mažeikių, Tyni 
vėnų ir Akmenės rajonuose. 
Kai kuriose respublikos kolū 
kiuose pasitaikė sėklos iššvais 
tymo bei jos grobstymo faktų. 
Eilėje rajonų dar daug sėklos 
nepatikrino žymios dalies sė 
klos daugumo».
«TSRS Paruoštų ministerijos 
įgaliotinis Lietuvos TSR» L. 
Kareckas rašė («Tiesa», 1955 
m. balandžio 16 d.): «... Bul 
vių pasėlių plotai kolūkiuose 
šiemet išplečiami. Tačiau ei 
lės rajonų kolūkiuose trūksta 
bulvių sėklos».

Ir net tada, kai pavasario 
sėja jau buvo buvo prasidėjo 
si, Lieuvos kp ck pirmasis

(tąsa 4 pusi.)
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(tąsa iš 3 pusi.)

jo pripažinti («Tiesa», 1955 Ar Jau įsigijai rašytojos K. Pažėraitės įdomų romą- 
m. balandžio 30 d): «... Ne-
gana to, kai kurie eilės rajo na «Nusidéjelé» ir jos novelių rinkini «Didvyriu Zemê*? Jej 
nų kolūkiai iki šiol neapsirū
pino reikiamu grūdinių kultu ne - nieko nelaukdamas kreipkis į Musų Lietuvos» redakciją
rų, linų, bulvių daugiamečių 
žolių sėklos kiekiu. Eilėje 
vietų nepatenkinamai organi
zuotas sėklos valymas bei 
jos privedimas iki sėjos kon
dicijų, o taip pat nekondici- 
nės sėklos pakeitimas j kon- 
dicinę sėklą».

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

Ar yra kokia galimybė, 
kad kolūkiai dar pačiu 
paskutiniu momentu galėjo 
apsirūpinti trūkstama sėkla? 
Visos aplinkybės kalba už 
tai. kad su tokia galimy 
be vargu galima būtų skaity 
tis. Sakysime, svarbiausi pą 
garinių kultūrų sėklų tiekėjai 
buvo laikomi žolių sėkliniu 
kystės kolūkiai. Tačiau š/m. 
sausio mėn. 13 d. «Tiesoje» 
skaitome: «.. . Didelį nerimą 
kelia taip pat susidariusi pa
dėtis visoje eilėje žolių sėkli

Neužmiršk apsilankyti Suarão.

Ten yra elektra visose gatvėse įvestas vanduo. Yra viešbu 
tis, 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

ninkystės kolūkių. Tokie žo 
lių sėklininkystės kolūkiai, 
kaip Dotnuvos rajono «Auš 
ra», Vievis rajono «Stalino 
keliu», kurie nuėmė žymius 
žolių sėklų plotus, tame tar 
pe ir selekcinių rusių, iki 
šiol nebaigė kulti šių kultūrų 
nesupylė sėklos fondų ir ne
pardavė valstybei nė vieno 
kilogramo žolių sėklos»

Tą pat patvirtino vėliau ir 
J. Laurinaitis, «Lietuvos TSR 
ministro pirmininko pavaduo
tojas» («Tiesa», 1955 m. balau 
džio 27 d.): «. . . 1954 m žolių 
sėklos paruošimas sėkliniu 
kystės ūkiuose buvo sužlug 
dytas. Joniškio rajono «Rau 
donosios žvaigždės»; Raseinių 
rajono «Komjaunimo žings 
niu», Šeduvos rajono Mičiūri 
no vardo ir kiti sėklininkys

1955 m. liepos 22 d

Šv. tieno'a tės bažnyčia — Rio lietuviams skirta.

tės kolūkiai žolių sėklos pris 
tatymo plano neįvykdė ir net 
patys sau neužsiaugino sėklos 
šių metų Rėjai».

Taigi sėklininkystės fermos 
kolūkiams negalėjo daugiau 
sėklų parūpinti. Kad kolūki 
ai ir iš kitur jos negalėjo ti 
kėtis, pripažino ir pats J. Lau 
rinaitis («Tiesa», 1955 m. ba

landžio 27 d.): «...Kolūkių 
ir tarybinių ūkių vadovai ne 
turi laukti kad kas nors iš 
kur nors jiems duos daugia 
mečių žolių sėklų».

(Bus daugiau)

BALDŲ SANDĖLĮ.
A V. DR. ‘GIACAGL1N1, 71-C — V. ALPINA.

Madeiras do Brasil

PRANAS & CIA. LTDA.
Importação — Exportação

Raštinė:- Rua do México, 90 - 9.o - sala 904

. Rio de Janeiro - Fone: 32-9294

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 
Irão Pires, prie Ouro Fino, arba tž 16 nuo Suzano mies 

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

autobusai Ouro Fino pro pat minėtą nuosavybę.

MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ SPAUDOS STALAS turi sekančias knygas:
Šventasis Raštas (N. Testamentas) Arkyviskupo J. Skvirecko vertimas 75 cr.
Kan. F. Bartkus Būk Mums Malonus (maldaknygė) 100 c r.
Stasys Yla Vardan Dievo (mald. vaik.) 65 er.

Katekizmas 25 cr.
Feleksas Bartkus Dievas ir žmogus (tikėjimo tiesos) 250 c r.
J. Vaitkevičius . Gyvoji Dvasia (mąstymai) 4 tomai 1000 cr.
A. Maceina Didysis Inkvizitorius (fil. studija) 1qO cr.

Episkopato Direktivos 20 er.
Lituania 100 cr.

V. Jonikas Pakeleiviai 40 cr.
V. Čižiūnus Tautinis Auklėjimas šeimoje 30 c r,
P. Andriušis Vabalų Vestuvės (Vaikų skaitymai) 25 cr.
P. Tarulis Žirgeliai padebesiais (eilės) 2o cr<
T. Toht Jaunuolio Religija (knyga kiekvienam jaunuoliui) 50 cr.

Jaunuolio Būdas « « « 50 c r.
Jaunuolio Kovos e « « 50 cr.
Jaunuolio Mokslas « « « . 50 cr

M. Pečkauskaitė Mergaitės Kelias (knyga mergaitėms) 50 Ct.
H. Shilingen Tu Ir Ji (mergaitėms ir berniukams) 100 cr.
Maironis Pavasario Balsai 130 cr.
Lama Angelai ;. 25 cr.
Ramonas Dulkės raudonam saulelaidy (romanas) 150 cr
Gliaudą Gęstanti saulė (novelė) 100 cr.
N. Mazalaitė Gintariniai Vartai (legendos) 100 c r.
Lansbergeris Kelionė (romanas) 125 cr.
Balys Lietuviškos Pasakos 125 e r.

. ‘ . 'i, .7 • ; Lietuvių Poezijos Antologija 300 er.
Aleksa Marijos Žodis Fatimoje 50 cr;
Gliaudą Namai Ant Smėlio (romanas) 100 cr.
Kolupaila Nemunas (aprašymas) 125 cr.
Gliaudą Ora Pro Nobis (romanas) , 200 cr.
Daumantas Partizanai už Geležinės Uždangos 125 cr.
Jurkus Pavasaris Prie Varduvos . 125 cr.
Gaučys Pietų Kryžiaus Padangėje (Lotynų Amerikos noveles) 225 c r.
Jankus Pirmasis Rūpestis (noveles) 100 cr.
Mazalaitė Saulės Takas 175 cr.
Papini Popiežiaus Celestino Laiškai Žmonėms 100 cr.
Žitkevičius Saulutė Debesėliuose (eilės) 75 cr.
Nagvs Saulės Laikrodžiai 50 cr.
Sheen Sūnus Palaidūnas (fil. studija) 100 cr.
Matulaitis Šventųjų Gyvenimai 150 cr.
Gervidas Už Špigliuotų Vielų 115 er.
Grincevičius Vidurnakčio Vargonai (neįtikėtinos istorijos) 75 cr.
Bagdonavičius Žmonijos Likimas (religinė studija) 175 cr.
Vaitkus , Aukso Ruduo (eilės) 75 cr.
Kralikauskas Urviniai žmonės 140 c r, ~
Tiruolis Kelionė (eilės) 75 cr.
Džiugas Kiškučio Vardinės " 75 ori-
Lukaševičius Likimo žaislas (romanas) 125 er.

Spaudos Stalas veikia kiekvieną sekmadienį prie Zelinos Bažnyčios
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< .<ntiticiys & Čia Industria e Comercio de Calçados

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

Rua Javaės, 719 - São Paulo

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

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

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS.
|balso grynumas, skambumas

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

Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui

= š==== == == == == =ą == == == = === =.= == == == == == == == == == ši(||| _ _ . __________----------------------------------------------- i(i)

NU illl

į!!: Rastinės Darbai ir Teisiniai Patarimai ji» 
•m nu
ilh nu

m Natūralizacija, inventoriaus surašymas, išieškojimas liii 
"l| skolų, persiskyrimai (desquites) nuomininkų išvary- ii'i 
JJĮĮ mas, kriminalinė ir darbo teisė. Ilil
į"1 Darbininkams patarimai veltui. I||!
"II 1111
|Į}j Galima kreiptis šiomis valandomis nuo 10 iki 12 vai. '}jj 
|{{j ir nuo 16.30 iki 19 vai. ĮĮĮ1
mi ■ < ■ ; ■
|t'|Į Rua Roberto Simonsen, 13 -- 3.° — salas 306 - 310 l'ii

(Senoji rua do Carmo ir kampas P-ça Clovis Bevilaqua) lįli 
J11,1 São Paulo 'li,1,
'.ii' nu
nu __ mi

== 5É =~ == == == == == == == == == == == == == == == == == == == =211

Í1 MEKANIKOS DIRBTUVE

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

išsimokėtinai.

LEONAS VARNAÜSKAS
Telefonas (recados) 3-0707

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

Gaminami įvairiausių braižinių vitražai, 
H vieliniai tinklai tinkavimui ir tvoroms, 
■j langų stiklų apsaugos, užtvaros,“ geležinės 
jš durys ir vartai, banguotos skardos durys 
Jj pagal mąstą.

^'u'nirJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllUlVIII)illllHIIIIIIHIIIIIIIIIItlllllllllllHllllllllllllllllllllllllllllllllli::!IIIIIIĮIIIIIIIIIIIIIIIIIII.illlllllimillllllllllllllillllllllllllHlinilllHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII||||||l

RUA BARÃO DE ITAPET1NINGA, 2773 — 4 AND. — SALA 2 
TEL. 34-7482 — SÃO PAULO

I
Ã>iiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiHiiiiiiiuiii:niiiHiniiiiiiiiiiii)iiiiiiuuiiiHiiiiHiuiiiiiiiiiiiuHiniiHiiiiiniiiiiiii>uiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiniNiiiHiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiniiMiiKiHiiiuiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiinnitiiiiii

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. 4-5576 - SÃO PAULO

(Bn»Matana*iiBfiiik"T«BaanaiiaaBi»*«iiHuaaaHiRacvB&saikiBHaiiBniiiaaa>aaaBin>acuLi:&izaBctitBC«i;kah
• »v*»BM»B«»»*«»tiia«B aae>BaBBaaBaw»aajBBBnaBMaa8»aat>ąaaaaBWBaweaaaBaaBaBBBBaBBwa8BBBB»ww cwoMaaa>aurf

SKAITYK IR PLATINK
«MŪSŲ LIETUVA»

JARDIM RIVIERA
Santo Amaro apylinkėje - nuėsta- T. nvJL

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

Reikalingų informacijų gauti tik pas vienintelį įgalio- \< 
tinį šias žemes pardavinėti mūsų tautietį Kazį KmiliauskĄ, rua 
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.

i||iilli,lliilli<ll"lll-tlli||iinii||iinii||li||ii||li||ii|)ii||i:||il||ii||ii||ii||ii||ii||| IHii||ii||ll||ii||ii||iliin||ii||ii||li|||l||ii||li||it||ii||iiv i||ii||ii||ii|;ii||ii||ii||i'iiii||ii|iii|iriiii||ii||ii||iiiiiiii:i|iiiiiiiiii'iiiHii'l|i'iiiilHi|liiHi'iii'ii"ll,l,'i

VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS

L I N D O Y A

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINI OJAI

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

dos naudokite!

li IIP/MkÃOJf' 'CzL IÍ2IÍQ Ii t dl ltm

Qn,i’rz'i. Posto1 .^Q«7
SÃO PAULO

on a nrun RiTP.Nrų 705 a 335 
TEilFONESi 51^4019 e 51-2223
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VAŽIUOJAME Į RIO DE 
JANEIRO.

Ketvirtadienio vakare, lie
pos m. 21 d. L. K. Bendruo 
menės choras, apie 70 choris 
tų, išvyksta į Tarptautinį 36-tą 
Eucharistini kongresą. Kartu 
su choru vyKs ir šiaip dar 
žmonių. Išvykimo vieta - Av. 
Ypiranga 1051. Bus vyksta 
raa trimis «Cometa» autobu
sais. Pirmas, kuriam vada 
vaus Petras Šimonis išvažiuos 
10:30 vai., antras, K. Ausenkos 
vadovaujamas išvažiuos ii 
vai ir trečias-kun. P. Raga- 
žinsko prižiūrimas, išvyks 
11:30 vai. nakties Eskursijos 
dalyviai prašomi bent pusę 
valandos susirinkti prieš išvy 
kstant autobusui, kad būt ga 
įima laiku sudėti bagažai. 
Autobusas išeis punktualiai 
numatytu laiku, nesivėluoda- 
mas nė vienos minutės. Pa
sivėlavusieji turės likti namuo 
se.

Ligi stoties nuvykti nebus 
bendro autobuso. Kiekvienas 
vyksta savomis priemonėmis.

— Svečiai iš Amerikos 
J. E vysk. V. Brizgys, prela 
tas J Balkhnas ir prelatas
I. Albavičius pirmadienį išvy 
ko į Rio de Janeiro į Eucha
ristinį Kongresą.

•I. E. vysk. V. Brizgys yra 
numatęs dar pora dienų atei
nančia savaitę sugrįžti į 
S. Paulo. Taip pat ir prela
tas Albavičius. Gi prelatas
J. Balkonas 25 d. liepos išs
krenda į Montevideo.

— Liepos m. 25 d «Real» 
lėktuvų į S. Paulo atskris Ve 
nezuelos lietuvių kapelionas 

Kun. Antanas P e r k u m a s . 
S. Pauly pasisvečiuos tris ke 
turias dienas.

— Liepos m 28 d autobusu 
«Cometa» iš Rio de Janeiro 
apie 17 vai. atvyks kun. 
B Sugintas aplankyti s a v o^ 
senų pažįstamų.

— Liepos m. 19 laivu «Bia 
zil», kartu su Amerikos mal
dininkais į Rio de Janeiro at 
vyko seselių pranciškiečių 
vienuolyno atstovės kongre- 
san — Motina M. Aloyza ir 
sesele M. Regina.

— Kongresan yra atvykęs 
Amerikos lietuvių katal’kų 
veikėjas ir vienas dienraščio 
Herald American (Čikagoje) 
redaktorių, p. Stasys Pieža.

LIETUVIU JAUNIMO ORGA
NIZATORIŲ DĖMĖSIU!

Pranešame, kad susirinki
mas įvyks liepos mėn. 31 d. 
1 vai. šv Juozapo mokykloje 

„Vila Zelinoje. Pakvietimai iš 
siuntinėti.

Laikinoje organizacinė 
Valdyba.

— Šiomis dienomis kun. dr. 
A. Juška atvyko į Pietų Ame 
riką. Čia jis išbus apie mė 
nesį laiko. Aplankys beveik 
visas valstybes. Pasaulio Lie 
tuvių Archyvo vadovybė, pa- 
sinaudodamą šia reta proga, 
kun. dr. A. Jušką ipraše ir 
įgaliojo pagyvinti istorinės 
medžiagos rinkimo darbą Pit 
tų Amerikoje. Tad tų kraštų 
(kuriuos jis atlankys) lietuvių 
vienuolynai, parapijos. įstai

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

L. K. Bendruomenės choras su maestru kompozitoriumi J. Strolia vyksta į Rio de Janeiro 
Koncertuoti

gos. įmonės, organizacijos ir 
net pavieni asmenys prašomi 
su juo susitikti ir aptarti is 
tarinės medžiagos rinkimą, 
per-iuntimą ir kitus rūpimus 
klausimus Išspręsti.

Vibcentas Liulevičius, 
PLA Direktorius

— Anicetas Satkūnas mirė 
liepos m. 16 d. . Velionis te
turėjo 55 m. amžiaus. Gyve 
no Útinga. Kilęs iš Skiemo
nių parapijos. Brazilijon at 
vyko 1929 m. Palaidotas Ca 
milopo kapuose. Paliko nu
liūdusią žmoną ir dvi dukre
les: Janutę ir Aldutę.

— Didžiai gerbiamam misi 
jonieriui Tėvui VI. Mikalaus
kui už pravedimą Moinho Ve 
Iho lietuviams misijų , ir už 
atkreipimą malonaus dėmesio 
į mūsų Vargo Mokyklą, nuo
širdžiai dėkojame.

Moinho Velho Lietuviai.

— LTž suteiktą mums gali
mybę dalyvauti J. E. vysk.

Greitu laiku Vila Zelinoje, Av. Zelina, 654 J /
bus atidaryta garsaus fotografo Giluco 

iš Kauno.

Foto Atelier. Darbas tobulas ir greitas.

Visiems mums pareįškusiems nuoširdžios užuojautas.

dalyvavusiems mūsų brangaus tėvo

AfA. Longino Gaigalo laidotuvėse, dėkojame.

. Gaigalų šeima.

V. Brizgiai ir kitiems šve 
čiams suruoštoje pagerbimo 
vakarienėje š/m. liepos m. 
.17 d. Vila Zelinoje. gimnazi 
jos salėje ir mums parodytą 
dėmesį, vakarienės rengėjams 
nuoširdžiai dėkojame.

Lietuviai studentai iš 
Moinho Velho.

— Siuvėjas Povilas Ambro 
zevičius liepos m. 20 d. grį 
žo iš atostogų, kurias pralei 
do Argentinoje bei Urugvajų 
je. Ta proga aplankė savo gi 
minės ir pažįstamus. Dabar 
vėl praneša, savo klientams 
kad pradeda dirbti.

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

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

IŠNUOMUOJAMAS
Atskiras kambarys vien

gungiams, Rua Joaquim Lo
pes Figueiredo, 3, ir vessa 
Tobias Barreto, 4.a Parada.

KINAS VAIKAMS IR TĖ
VAMS

Vila Belos sekmadienio po 
piečių sąskaiton yra gauna
mos kultūrinės ir auklėjančio 
turinio filmos. kurios rodomos 
kiekvieną savaitę ketvirtadie 
niais nuo 18 vai. (i y 6 vai. 
vakaro). Ir sekmadieniais po 
piečiu metu kurie vyksta nuo 
15 vai. ligi 18 vai. Paaiškini
mai lietuvių kalboje. Groja 
liet, plokštelių muzika -Įėji 
mas laisvas visiem-'.

Popiečių vedėjas
tin miliniui iiiiiiiiiiiiIIiiIIiiIIihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiihiiiiiiiiiii iiiiiiiiiihiiiiiii'.iiiiiiiiiiiitiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiihiihmiiitiiiiitiiiiiiimiiniiii'.iii>miii:i;iiiiiii

Registrado no C. R. sob o n.° 55’

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

Nori būti žemės savininku?
Mato Grosso estadas tai- duoda geriausios progos. 

Čia lengvai gali įsigyti daržus arba ūkius. Įsigyk 
šiandien, nes rytoj žemės vertė jau bus daug didesnė.

Prašymus žemei įsigyti reikia rašyti e&tado valdžiai. 
Šitai Tamstai siūl^

Imobiliária Alio do Guaporé Ltda.
Cuiabá, Mato Grosso - Centralinė raštinė: Cx. Postal 98 

Painformuojame ir per laiškus.

— Parduodamas geras skly 
pas žemės (330 kv metrų) 
Vila Zelinoj, geroj vietoj, rua 
Monteiro Soares Filho (buvu 
šioj penktoj gatvė) greta nr. 
105. Kaina 500 kruzeirų vie 
enas metras. Teirautis šiuo 
adresu: Rua Venda Nova 157 
pas Balį Rimkų.

Aberturas de firmas 
Encerramentos de firmas 
Transferencias de firmas 
Contrai, na Junta Comercial 
Dis^at. na Junta Comercial 
Escritas Fiscais 
Escritas Comerciais

Contratos de locação 
Cartas de Fiança 
Requerimentos 
Balanços
Alvarás diversos 
Seguros de Fogo e 
Seguros de acidentes

HORÁRIO das 8 às 19 horas.
=íiiiiiiiiili'iiiiiiii|iii||ii||ii||iiiiiiiiiii|imiiiiiiiiiiiyiiiii|iiiiiiiiiiiitiwiiHtiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiwiiiiiiiiiiiii|jiiiiimiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iimiiiiiiiiiiiii^

B ' A S

ALBERTAS PAVILAVIČIUS 
teisinis patarėjas prie advokato 

RUY DE MELO PEREIRA

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip Įvairių 
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, dokumen 
tų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.
Raštinė: Rua Senador Feijo. 176 5-and. sala 520 
Rezidencija: Rua Itaqueri, 431 São Paulo

PRAÇA SÃO JOSÉ, 1 - V. ZELINA — S. PAULO

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 
NAUJANYBIŲ

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, alumihiu indų, 

įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių- 

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

ISSIMOKEJIMUI.

Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.

® cntistns 
Clínica Dentária Topu lar 

“£ão Sudas TEadru”
DIRETOR: Dr. Augusto Ribeiro Leite 

Praça São José, 8 - salas 3 e 5 
Vila Zelina 

Dentaduras — Pontes — Extrações — Obturações 
DIURNA E NOTURNA

PARDUODAMAS GAZOLINO 
POSTAS

Geroje vietoje, ant kampo 
rua Ibitirama ir Av. Zelina. 
Kartu parduodami reikalingi 
įrankiai automobilių bei sunk 
vežimių patikrinimui bei pa- > 
taisymui. Teirautis, bei reika 
lingoms informacijoms gauti 
kreiptis adresu: riia Ibitirama 
905, V. Prudente.

raBMBHn
Kiekvieną sekmadienį prie 

bažnyčios pas spaudos platin 
toją B. Šimkų galima gauti 
nusipirkti naujausių lietuviš
kų knygų, maldaknygių bei 
laikraščių.
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