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Naturdizuoto Teises

Po Konferencijos,.,
Keturių «didžiųjų» konfe
rencija Gonevoje pasibaigė.
Dalyviai išvažiavo kas sau.
Dabar mėginama įvertinti tos
konferencijos rezultatai. Nors
apčiuopiamų rezultatų ir ne
matyti, tačiau oficialiniai ura
nešimai tvirtina, kad nėra už
sibaigusi visai be jokių pa
sekmių.
Rusų Bulganinas ir Kruševas 27-7 55 sugrįžo į Maskvą
kur buvo sutikti vyriausybės
ir diplomatinio korpuso narių
bet nei vienas nedavė spau
dai jokių informacijų.
Tuo tarpu spauda ir radio
pasiekė atsiliepimai apie tą
konferencija iš Wašingtono,
Londono, Paryžiaus ir Bonnos.
Iš tų atsiliepimu sužinome,
kad konferencija buvo priėju
Rio de Janeiro .mesto vaizdas, Tarptautinio Eucharistinio Kongreso metu buvo aplankę
si beveik prie visiško sugriu
virš 1 milijono maldininku iš visų laisvų kraštų.
vimo (dėl per didelio nuomo
nių skirtumo), ir prezidento
Eisenhowerio
pastangomis
konferencija. Amerikiečiai ta
— Sovietinė «Pravda», taip kinii valstybių.
Ryšium su Keturių Didžiųjų proga nori išderėti laisvę 51
buvo išvengta višisko subyrė pat jos vedamuosius persis
jimo.
pausdirię kiti’ kom laikrašči konferencija, galimais Vakarų JAV biu piliečiui, kurie yra
Pasikalbėjimai lietė daugi ai, tam jų ir «'Pesa«. ne, vie ir Rytų Tolimesniais pasitari kalinami k i n ų kalėjimuose.
ausia abieju Vokieti iu suvie- na proga užsipuola J A V vy mam ir vėlesnėmis derybomis Ko norės išsiderėti kom. kini
^nijimą, ir saugumo garanti jas. riausybę, o ypač Eisenhowe
JAV-se kai kurių politinius į ečiai, dar nėra\ žinoma, nes
Rusai dėl Vokietijos su vieni rį ir Dulles, kad jie, kalbėda vyki s sekančiu žmonių reiš jie nepranešė savo progra
jimo neturėjo jokiu konkre mi apie pavergtuos-ius Rylų kiama nuomonė, kad, esą, mos.
čių pasiūlymų, ir pirm šio ir Vidurio Europos kraštus, JAV vyriausybė turinti susi
klausimo išsprendimo siekia reikalauja ir jiems teisės iais dariusi planą, kaip ateityje
sau garantijų saugumo at/v 1 vai ir nevaržomai apsprę-ti galėtų būti sprendži ami terito Bulgarai nušovė žydu lėk
giu. Rusų kalbos buvo l e- savo likimą, nusistatant pati rimai Lenkijos ir Lietuvi,s
Suva.
veik tokios pat kaip per pra ems patinkamą valdymosi for klausimai. Kai kurių ameriki
eitąją Berlyno konferenciją, mą, ir tokius jų reikalavimus ečių politikų įsitikinimu, atei
Bulgaru priešlėktuvinė arti
tik kitais žodžiais ir nesigai vadina «kišimuos! į svetimų tyje daugiau “lenkų koridori lerija 27/7. nušovė žydų kele
lint šypsenų bei linksmo vei valstybių
vidaus reikalus». aus” nebebusią Tačiau len ivinį lėktuvą, keturių motorų
do Jų tikslas - viską palik- Štai kad ir š/m. birželio 15 d. kai taip pat neįstengs išlaiky «Constelation», kuris skrido
kti taip kaip yra višką atidė vedamajame «Pravda» aiškiai ii dabartinių vakarinių sienų. iš Londono į israelį su 57 ke
ti kitam kartui, vis vėliau ir pažymi: «Visiškai nepagrįsti Naujoji Lenkijos siena turėtų
vėliau.. Esminiai klausimai yra Dulleso nesykį kartoja eiti i vakarus nuo Vyslos, pa leiviais. Tas lėktuvas skridę
nebuvo išspręsti, o palikti mi samprotavimai, kad Vyri liekant Aukštąją Sileziją len ties Graikijos ir Bulgarijos
spręsti vėliau užsienio reika ausybių Vadovų pasitarimas kams, o Breslavo ir Štetino siena. Pašautas lėktuvas nu
lų ministeriams. Bet dėl to apsvarstytų tokius klausimus miestus su apylinkėmis
vo krito Bulgarijos pusėje. Visi
ką tie ministerial susirinkę kaip Rytų Europos šalių pro kiečiams. Už si uos apkarpy keleiviai žuvo!
turės spręsti, ir kokia eilė, blema» i r* «tarptautinio komu mus lenkai galėtu būti kom
taip pat nepavyko aiškiai su nizmo veiklos klausimais» .. pensuoti tam tikromis terito
Skėsta Argentinos Karo
sitarti Baigėsi tuo, kad an- Visiškai aišku, kad nėra jo rijomis Karaliaučiaus srityje.
Laivas
glai pakvietė Bulganiną ir kios «Rytų Europos šalių pro Lenkams galįs tekti Karaliau
Kruševą ateinantį pavasarį blemos»: šių šalių tautos nu čiaus miestas Esą, Sovietai,
Argentinos karo laivas
atlankyti Londoną, ir vėl pa vertė išnaudotoju viešpatavi- jei Vakarai juos kaip reikiant
«BDT
—12» skęsta ir šaukia sišnekėti.
ną. įkūrė savo gimtoje žemė paspaustų, galį padaryti dide
Kai Anglijos premjeras E- je liaudies demokratinę sant lių nuolaidų tiek Balkanuose, SOS (pavojaus signalas, šau
der.as tą naujieną paskelbė varką ir niekam neleis kištis tiek ir Pabaltijo valstybėse. kiantis gelbėti). Įgula turėjo
parlamente, atstovai labai į savo vidaus reikalus». Pana Tik jie norėtų pasilaikyti ten laivą apleistu
plojo. Anglijos užsienio rei šų atsakymą Eisenhoweriuí1 1939 m. išgautąsias karines
kalų ministeris MacMillan ra liepos 4 d paskelbė ir Chruš bazes.
Vyskupu Konferencija
do reikalinga tiems plojanti- čiovas.
eitis atstovams pasakyti vėsi
Pasibaigus 33-tam Eucharisti
VoHecias Vynaaskme
nančią kalbą, nurodydamas,
— Vokiečių pabėgėlių spaniam Kongresui R de Janeiro
kad dar yra, per anksti džia
Stabe
mieste, ten dalyvavusieji vys
ugtis besitikint jog viskas bus u d o j plačiau komentuojami
New
Yorke
leidžiamo
lenkų
kupai susirinko aptarti įvai
galima išrišti vien tik pasita
Paryžius, 27/7. Į Vyr. Šiaur. rius bažnyčią liečiančius klau
laikraščio «Nowy Swiat* pra
rimais ir derybomis. «Mus nešimai iš Paryžiaus, kad. e- At anto Apsigynimo Sąjun
simus. Pirmoje vietoje svars
spaudžia per didelis optimiz
są.
Vakarų
santarvininkai
lai
tyta kunigu štoką visoje pie
gos
Štaba
(NATO)
Paryžiuje,
mas, ir turime paruošti mūsų
ko
galimu,
jog
bent
šiaurinė
atvyko
dešimts
vokiečių
pul

tų Amerikoje. Taip pat buvo
nervus!» - užbaigė savo pers
pėjimą ministeris MacMillan. Rytprūsių dalis galinti būti kininkų, kurie užims tame vy paliesta tikybos persekiojimai
Vokiečių užsienio reikalų grąžinta apjungtai Vokietijai. riausiame štabe vokiečiams ir herezijos, kurie reikškini.
Šiuo metu Vokietija esanti pa skirtas komandos vietas ir ai yra žalingi bažnyčios gyve
ministeris von Brentano kai
bedamas apie Genevos konfe dalinta ne į dvi, bet į tris da atstovaus vakarų Vokietijos nimui. Buvę aptariamas pla
renciją, pasakė, kad «.. . ne lis, ir galimas dalykas, jog kariuomenės pajėgas.
nas kaip kovoti prieš tokius
Nuo šio momento oficialiai reiškinius ir ju pasekmes,
bus saugumo ir raidos į tai Sovietai per busimąją 4 kon
ką, kol Vokietijos ir Europos ferenciją Ženevoje galį sutik prasideda vokiečių ginklo da
klausimai nebus anksčiau išs ti su visų 3 Vokietijos dalių lyvavimas bendroje Europos
Austrija Galutinai Laiva!
pręsti. Vokietija nepriinssian sujungimu, nes toks pasiūly gynimo sąjungofe. Iš to ma
ti net ir laikino sprendimo, mas butų labai priimtinas vi tyti, kad apsigynimo reikalai
Prancūzija ratifikavo Aus
kuris remtųsi ant Vokietijos siems vokiečiams. Iš kitų vo eina pirmyn nesutrukdomi tu
trijos
valstybės sutartį ir to
ščiose
konferencijose
sakomų
kiečių
laikraščių
pasisakymų
suskaldymo,»
akto
documentus
įteikė Mask
išraitytų
kalbų.
paaiški,
kad
ir
vokiečiai
pa

Vis dažniau minint ir ryti
vai.
Tuo
būdu
nuo 27-7-55
reikalausiu
sričių
į
šiaurę
nių Vokietijos kaimynų klau
jau
įgyja
galios
toji
sutartis,
nuo
Karaliaučiaus,
juo
labiau
simą, galime turėti vilties,
JAV-Lom. Kinijos Koafe- ir Austrija tampa visiškai
kad
i
r
amerikiečiai
tokiems
kad artinasi lemiamoji valan
laisva!
„
lencija
da, kada ir mums taip rūpi jų reikalavimams pritariu. Tuo
Svetimos
karuomenės
pasi
būdu
tarp
Vokietijos
ir
Lietu
mas Pabaltijo likimas susila
vos
butų
sudarytos
tiesioginės
Sekantį
pirmadienį.
1
/
8
.,
trauks
iš
Austrijos,
jų
tarpe
uks savo išsprendimo. Tači
au iki to, atrodo, dar ilgas sienos - Lietuva nebūtų iš vi Genevoje prasidės J . Am. ir JAV-ių daliniai, apie 5000
sų pusią apsupta tik bolševi- V-bių ir komunistinės Kinijos vyrų, persikels į Italiją.
kelias.. .
Lietuvos nac inline
M.Mažvydo l -oiioteka

Naturalizuotais
vadiname
svetimšalius priėmusius Brazi
lijos pilietybe. Toki nauji pi
lieciai turi beveik tas pačias
teises, kaip ir brazilai gimu
sieji šiame krašte. Bet dėl
to «beveik» kyla kartais gin
čai. Kada naujai naturalizuo
tas Brazilijos pilietis Isaac
Izecksohn norėjo būti kandi
datų į Camara Distrito Fede
ral (estado seimelis), tai Vy
riausias Rinkimų Tribunolas
jo kandidatūrą išbraukė iš
PST kandidatų sarašo, moty
vuodamas. kad jis nesąs gi
męs brazilas. Partido Social
Trabalhista (PST) ir jos kan
didatas apeliavo į Vyriausią
Federalinį Tribunolą Minis
teris Ribeiro da Costa refera
vo šią bylą Vyriausiame Federaliniame Tribunole, ir nu
rodė. kad Brazilijos konstitu
cija reikalauja, kad būtu gi- •
mes brazilas tik kandidatas į
valstybės prezidentus, į vice
prezidentus. į senatorius ir į
atstovus (deputado) į Federa
linį Parlamentą VjSas kitas
pareigas, kurios nėra išskir
tos ir išvardintos pačioj©
konstitucijoje, naturalizuo tas
pilietis gali užimti arba būti
j jas kandidatų, lygiai kaip
ir gimęs brazilu.
Vyriausias Federalinis Tri
bunolas priėmė šitokį išaiški
nimą, ir jį patvirtino Taigi,
naturalizuotieji Brazilijos pili
ečiai turi teisę dalyvauti Bra
zilijos politiniame gyvenime
ir būti renkami į estadų ats
tovus bei veriadorius.

5000 krazeirn
Neužilgo bus išleisti nauji
popieriniai pinigai - 5000 k r u
zeirų • viename lape. Iki šiol
stambiausias popierinis pini
gas buvo 1000 kruzeirų, bet
dabar slystant prie inflacijoá
to jau neužtenka, ir reikėjo
išleisti stambesnį vienetą.

ARGENTINA
Sprogo viena padegamoji
bomba Aliança Libertadora
Nacionalista partijos bute
Buenos Airese, ir dvi padega
mosios bombos Cordoboje
Confederação
Universitária
būstinėje. Prasideda teroras
ir iki susitaikymo dar toli

KELIONĖS VELTUI
São Paulo miesto autobusai
kaikuriems asmenims duoda
nemokamus važinėjimus mies
to autobusais, ir tokių leng
vatų mėnesinė vertė yra ligi
12 milijonų kruzeirų! Kadan
gi CMTC yra arti bankroto,
prašo asmenis turinčius nemo
karnai važinėti, savo gera va
lia susimokėti už kelionės,
kad pagelbėtų tai įstaigai su
durti galus su galais

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

1955 m.
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J. E. VYSK. BRIZÜIO KALBA.

J. E. Vysk. Brizgio žodis i tėvus.
(Ši kalba buvo pasakyta J.
Ekcelencijos lankymosi pro
ga Sanpaulyje š/m. liepos
mėn. 17 dieną per Y. Belos
sekmadienių popiečių vedė
ją)
Mieli lietuviškų šeimų tėve
liai, vaikeliai ir suaugęs jau
nime!
Viena šeima, kaip jau žino
te, buvo vadinama šventąją,
tai: Jėzaus Marijos ir Juoza
po šeima. Tačiau šeima, iš
viso, yra toks Dievo ir pri
gimties kūrinys, kur kiekvie
na iš jų turi būti šeima. To
dėl kiekviena šeima atsiekia
savo tikslo ir atlieka savo
paskirtį, ji yra šventa. Tai
yra taip todėl, kad šeimos
paskyrimas nuo Dievo yra
labai šventas ir augštas. Ji
yra betarpė Dievo valios vyk
dytoja ir tėvai yra, tarsi. Die
vo tarpininkai jaunųjų gyvy
bių kūrime. Ji turi perduo
ti ir pagrindinį žinojimą. Ša
lia šeimos, tiesa, yra dar ir
bažnyčia, yra žmonių susikul
ia mokykla, tačiau jos nėra
nei aukštesnės, nei svarbes
nės už šeimą.
Šeima yra betarpis Dievo
kūrinys ž nogui užauginti jf
iam išauklėti. Todėl ne kur
kitur, o tik šeimoje žmogus
turi išmokti pagrindinių daly
kų, kas liečia Dievą, žmogų,
valstybę, kas liečia savo tau
tą ir pagrindinius, žmogui gy
venti ir vadovauti, dalykus.
Bažnyčia ir mokykla yra tik
šeimos pageloininkai. Todėl
šeima klysta, kuri mano kad
jų vaikus turi bažnyčia ir
mokykla visko išmokyti. Ne.
Didžiausi ir pirmieji mokyto
jai yra tik patys tėvai. Tai
gi jie turi pasirūpinti tą pa
reigą gerai atlikti. Apie tai
šiandien yra reikalo kalbėti
nes daugelis tėvų, kaip paty
rimas parodo, užmiršta savo
pareigą šeimoje savo pačių
vaikus mokyti religijos: mo
kyti maldų, auklėti religinėje
dvasioje, visa tai palikdami
ar tai bažnyč ai, ar tai moky
klai Taip pat yra šeimų, Ku
ries savo vaikų patrijotinį au
klėjimą palieka tik mokyklai.
Jeigu lietuvybės neatlaikys
šeima, tai jokia kita jėga jos
neatlaikys, šeimoje vaikai tu
ri būii mokomi pažinti savo
tėvų žemės kraštą, branginti
savo tautą. Imkime kalbą.
Galima užaugusiam vaikui iš
mokti savos ir svetimos kal
bos ir kitais keliais. Juk mes
kiekvienas svetimų kalbų ne
šeimoje išmokome, het kitur.
Tačiau
maži
vaikai Savo
kalbą tikrai pamirš ir jos rei
kiamai neįvertins paskui užaugę, jeigu savo šeimoje iš
mokome, bet kitur. Tačiau
maži vaikai savo kalbą tikrai
pamirš ir j o s reikiamai neį
vertins paskui užaugę, jeigu
savo šeimoje jie nebus moko
mi kalbėti lietuviškai ir ne
bus šeimoje kalbamasi lietu
viškai. Patirtis rodo, pav. A
merikoje ir Kanadoje) pas
jus aš nežinau kaip yra, dar
visai Brazilijos nepažįstu), yra pirmos kartos gimusių lie
tuvių, kurie silpnai lietuviš
kai kalba. Kodėl taip? Tai
todėl, kaip šeimoj nebuvo ži
orima lietuvių kalbos. O Ąmėrikoje yra jau antros ir
trečios kartos lietuvių, kurie
gimę ir augę toli nuo lietuvis
kų parapijų, nelankę jokios
lietuviškos mokyklos, o kalba
gražiai lietuviškai. Iš jų tar
po yra. kai kurie net žinomi
lietuvių veikėjai. Jų lietuvy
be išlaikė šeima. Jų šeimose
buvo kalbama lietuviškai, Ir
jeigu jums tenka sutikti, pa
vyzdžiui, tas lietuvaites vienu

oles atvysiąs iš Amerikos, ar
juras kada teks nuvykti Ame
rikon, tai pasiteiraukite jų
kur jos išmoko lietuviškai.
Kas jų lietuvybę ir kalbą at
laikė? 'Jums atsakys, kad tik
tėvai šeimoje. Jiems buvo
neleidžiama šeimoje kitaip
kalbėti, kaip tik lietuviškai.
O mokykla juos išmokė an
glų kalbos.
Bendrai paėmus, kiekviena
kalba yra turtas. Gyvenimo
praktikoje, todėl, didelio skir
tuino nėra, ar kalba yra ma
žos, ar didelės tautos. Atsi
tinka, kad gyvenime didelės
ir mažos tautos, ar didelės
tautos abi kalbos vienodai bú
na reikalingos. Jus, kune at

imami ir ne lietuviai: kirų ta
utybių karininkai ir eiliniai.
Taigi matote, tokios didelės
valstybės aukšti žmonės, toli
nuo Lietuvos supranta, reika
lą mokytis tokios mažos tau
tos kalbos. Kodėl jie tai su •
pranta, kad reikia šio krašto
istorijos ir kalbos pasimokyti
kodėl mes to turėtumėm ne
suprasti? Užtat, mano mieli
lietuviai, atsiminkite savo na
turaliąją pareigą, ir savo vai
kų nenuskriauskite. Jeigu
jus savo vaikams šeimoje ne
duosite tautines lietuviškos
dvasios, nemokysite jų lietu
vių kalbos, jeigu jūsų namuo
se lietuvių kalba nebus kas
dieninė, tai jus nusikalsite sa
vo vaikams. Per jūsų nesu
pratimą, ar per jūsų nepaisy
mą, vaikai neišmoks vieno
d i yko, kurį šeimoje be sunk mų, nejučiomis, galėtų iš

Dr. Konrad Adenauer, vokietijps ministeris pirmininkas, Va
šingtone sveikina nrez. Eisenhower. Vidury John Foster Dul
les ir James B. Conant Amerikos Ambasadorius Bonoje.
vykote iš dabartinės ,tremtip<.
atsiminkite Amerikos karei
vių likimą Vokieti i<> e, arba,
geriau pa'akius, kai jie pir
mą kartą išlipo į Europos
krantus Tie. kurie mokėjo
Europos kalbų, tie vis! buvo
išimti iš fronto linijų ir buvo
pastatyti komendantūrose, bei
UNRROS įstaigose vertėjais
ir t. t ir t. t. Jiems neteko
muštis ankasuose ir žūti nuo
kulkų. Taigi jų gyvybę iš
gelbėjo jų gimtoji kalba, ku
rią jie vartojo šeimoje. Kita
ip sakant, ju gyvybę išgelbė
jo jų tėvai, kurie neleido sa
vo vaikui užmiršti gimtosios
kalbos. O žmogui šiandien,
kada pasaulis darosi toks ma
žas, visokia kalba yra reika
linga, ypač, keliaujant. Ir
jūs, gal to nežinote, bet Ame
rikos valdžios pastangomis y
ra kariuomenėje įvestos lie
tuviškos pamokos, kur karei
vius mokina lietuvių kalbos,
lietuves istorijos, geografijos
ir daug kitu dalykų. Aš neži
nau kiek tokių vietų, kur ka
reivius mokina lietuviškų da
lyku, būtų nėr visą Amerikos
kraštą, bet man teko užtikti
jau keturias tokias vietas. Ir
j tas pamokas (mokvklas) pri

mokti, kas ne tik patrijotiniu
atžvilgiu, bet ir šiaip ateityje
jiems būtu didele nauda ir
vertė. Tą mes matome iš
praktikos.
Taigi, mielieji, visame pa
saulyje, ir čia Brazilijoje gė
r i m ė s šeimos pagelbininkų
pastangomis Kokią auką lituvybei ir jūsų vaikučių ben
dram auklėjimui sudeda jūsų
mokytojai Jie turi iš savo
juodo darbo daugelis, kaip
pavyzdžiui merikoje ir Ka
nadoje, pelnytis sau kasdieni
nį pragyvenimą, v savo lais
vą laiką paskiria ne kokioms
pramogoms, ne kam kitam,
bet atsižada poilsio ir gražiai
atlieka savo mokytojo pašau
kimo pareigas, rūpinasi pade
ti jūsų vaikučiams, kad jie
neužsimirštų, kas jie yra pa
tys ir neprarastų tų natūralių
vertybių, kurios, kiekvienam
iš mūsų, yra brangios. Jeigu
jie tai daro, tai mes žiūrime
į juos su pagarba ir dėkingu
mu už jų savo aukšto pašau
kimo supratimą ir už jų pa
sišventimą, bet juru pareiga,
mieli tėvai, vaikų atžvilgiu y
ra daug didesnė, negu ju.
Todėl jūs turite būti ne t’k
savo vaikams," bet ir tiems

liepos
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Bern. Brazdžionis

O NEMUNE...
O, Nemune, tavęs pasilgo mūsų
Pavargę akys ir liūdna širdis.
Pavargę akys žvelgia Kauno pusėn,
Širdis neranda tėviškės žvaigždės.
Po debesim ji mirga visą naktį,
Po debesim ji gal mirgės ir lauks,
Kol Dievo rykštė vargo žemę plakti
Ir upės sielvarto tekėt paliaus.
O, Viešpatie, kam Tavo žvilgsniai budi
Dangaus žvaigždynuose ir skruzdėlės takuos?
Tavęs teprašom tik aguonos grūdo:
Tėvynės žemės ir širdžių taikos.

15—7—44.

mieliems mūsų mokytojams Pavyzdžiui, kalbėkime apie
pavyzdžiu. Jūsų elgesys turi žydus. Čia nėra jokia paslap
juos padrąsinti. Ne jus jiems tis, jog, sakysim, Didžioji Bri
turite būti parama, bet jie tu tanija, Jungtinės Amerikos
ri būti jums parama, jūsų Valstybės, galima sakyti, yra
darbe ir jūsų pareigose. žydų valdomos. Ir šiandien
Užtat atkreipkite dėmesį į visa tarptautinė politika, dide
savo vaikučių likimą, tautinį lėj dalyj. yra žydų rankose.
ir religinį likimą.
Kodėl? Todėl, kad ta tauta iš
Kalbu ir apie religinį liki visų tautinių grupių, kurios
mą, nes žmogui praktikos gy šiandien yra pasaulyje, yra
venime, nėra didesnės nelai \mokyčiausia. Per mokslą jie
mės, kaip netekti apreikštos! moka paimti į savo rankas ir
os religijos kelių, ypatingai turtus, pasaulinę politiKą ir,
jaunam žmogui. Be jos jau bendrai, pasąulio vadovavimą.
nas žmogus yra. tarsi, paleis Jr mes, lietuviai, nieku kitų
tas į džiungles. Gerai, jei jis pasaulio nenustebinsime ir ja
ten vien tik paklystų, tai jis m e neužsirekomenduosime,
pats, arba kas nors parodytų nei savo skaičiumi, nei savo
jam kelią sugrįžti. Bet jį ten
dažnai visokie kirminai užpu politine galybe, bet mes gali
ola, suėda jo jauną gyvį ir me užsirekomenduoti savo
jis lieka be naudos sau ir k i dvasiniu turtu mokslu. Taigi
tems. Toks žmouiis despera tiek, bendrai, mūsų tautos
cijoje labai liūdivn turi užba vardui, tiek jūsų asmeniškai
igti savo dienas. Užtat rūpiu įtakai pasaulyje ir tiek jūsų
gerbūviui, Mokslas yra didži
kitės jais dabar.
ausias dalykas Patys matoie
Rūpinkitės ne tiktai lietuvis iš praktikos. Žmogus
be
kai krikščionišku savo vaike
lių auklėjimu, bet ir bendrai mokslo paprastai, sau gyveni
viskuo. Viena iš didžiausių mą turi skinti juodo, sunkaus
vertybių pasaulyje yra moks darbo keliu. Mokslo turinči
las. kuris skaitomas prie že am žmogui yra kitokį kel ai
miškųjų. Ne turtas, ne pra atviri į gyvenimą. Jis, bet
mogos, ne kiti dalykai, bet kur atsidūręs pasaulyje, leng
mokslas. Jūs didesnio turto viau susiorientuoja, greičiau
neturite už savo vaikus, o įsikuria, greičiau sau žemiško
jūs, vaikeliai, didesnio turto gyvenimo kelius suranda. Tai
neturite už savo tėvus. Ir šitie, mano mieli, trys dalykai.
Krikščioniškas auklėjimas,
užtat vieni Kitus turite vertis
arba
religinis auklėjimas, tau
ti. Vaikeliai, savo tėvų pas
tinis
auklėjimas
mokslo sieki
tangas įvertinkite, o jus, tė-'
mas
tegul
būna
pagrindiniai
vai, viską aukokite, kad jūsų
dalykaijūsų
šeimyniniame
gy
vaikai kuo didesnio mokslo
venime.
Ir
tėvai,
ir
vaikai,
atsiektų. Siekit mokslo, bran
ginkit mokslą
Kai turėsi ir jaunimas tai supraskite,
mokslą, tai gyvenimas bus tai įvertinkite ir bendromis
jūsų rankose. Atsiminkite, ne jėgomis to siekite. Kiti mū
pramuštgalviai, ne turtuoliai sų tautos atstovai, mokytojai,
pasaulį valdo, o mokslininkai. bažnyčia jums visada padės.
Kodėl šiandien kai kuriose Bei jūs turite būti pirmieji,
valstybėse, kai kurios tauty kad ne mokytojai ir svetimi
bės. kurios .skaičiumi nėra di žmonės jus ragintų rūpintis
dėlės, yra taip labai įtakingos. savo vaikais, bet jūs patys,
jais rūpindamiesi, jieškokite
sau pagelbininkų. Tai toUe
turi būti mūsų santykiai. Ir
aš jums, mano mieli lietuviai
čia Brazilijoje gyvenantiems,
linkiu, kad per šeimą, ne per
ką kitą, jūsų jaunoji karta augtų dora, augtų tikinti, aug
tų lietuviškai susipratusi, aug
tų šviesi. Dievas jums tegul
padeda!

Ar žinai kad .. Slogą jau žinojo ir primityvūs žmonės, ir per paskutinius 2000 metų su
ja kovoja.
Nė vienas sovietų Rusijos parlamento atstovas, per visą komunistų valdymo laiką nėra
pakėlęs rankos prieš kokį nors vyriausybės projektą... Visada pritaria, nes priešingu atveju grę
šia sulikvidavimas. Aisopo pasakos jau buvo žinomos 300 met. anksčiau negu buvo surašytos.

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

3

pusi. 4

MŪSŲ LIETUVA

sas laisvasis pasaulis. Anks
čiau ir vėliau jį išgirs ir jam
kitų radiofonų, taip pat įvai turės pasiduoti taip pat komu
rių spaudos agentūrų atstovai Rištiniai tironai
kurie kasdien pranešinėjo aLietuvos delegacijos pirmi
pie posėdžių eigą, juose vy ninkas V. Sizdikauskas savo
kusias diskusijas ir priimtąsi kalboje per radiją plačiau
as rezoliucijas. Apie sesiją nušvietė pastangas apjungti
plačiai informavo vietiniai Europą ir apjungtosios Euro
prancūzų dienraščiai «Le No pos orptnus — ministerių ta
u vėl Alsacien», «Les Dernie- rybą ir patariamąjį Europos
res Nouvelles D’Aisace» ir susirinkimą. Nusakęs Lietu
kita prancūzų spauda. Ją ta vos delegacijos sudėtį atski
ip pat atžymėjo paryžinė spa rų jos narių einamąsias pa
ūda, vokiečių, šveicarų ir kt reigas bei dirbamąjį darbą,
kraštų žinių tarnybos. Per išryškino, kokie uždaviniai
radiją j pavergtąjį kraštą lie atiteko PJT europinei sesijai
tuviškai kalbas pasakė P J T Strasburge. Visa žmonija, o
pirmininkas latvis Dr. V. Ma ypač šimtas milijonų paverg
sens, VT pirmininkas K. Žal- tųjų europiečių, kaip pažy
kauskas, LLK pirmininkas V. mėjo savo kalboje Lietuvos
Sidzikauskas ir URT vald. delegacijos pirmininkas, krei
Dr. P. Karvelis, pasidžiaugda pia savo akis j Ženevos kon
mi lietuvių pastangomis lais fenrenciją, drauge dėdami į
vinimo bąruose ir nušviesda- ją ir savo išlaisvinimo viltis.
tni PJT šeinio sesijos Stras- Pavergtųjų Tautų atstovai,
burge darbus. Tiek albanus gindami jos reikalus laisvaja
tiek bulgarus, tiek estus, lie me pasaulyje, pabrėžia, kad
tuvius, latvius, vengrus, ru ir proto, širdimi jie eina iš
munus, lenkus ir čekolova vien su kenčiančiais jų kraš
kus, kaip pažymėjo savo kai tais. Ir lietuviai iš savo pusės
boję j Lietuvą VT pirminin daro ir darys visa, kas yra
kas K. Žalkauskas, jungią jų tik erai ima, jog pavergtosios
gimtųjų kraštų didžioji nelai lietuvių tautos teisės būtu ap
mė, kančios, vargas ir pries gintos ir jos balsas išgirstas.
pauda, kurias atnėše komunis
tinis režimas. Bet visi tikisi
jog ateis laikas, kada paverg
IR GYVULIAI MĖGSTA
tieji vėl bus laisvi ir galės
įsijungti į laisvųjų tautų ben
ISSIGERTL . .
druomenę. Europoje neturi
būti pavergtų tautų. Europa
Štai keli šitos srities paty
pasaulio ir civilizacijos lopšys
rimai.
turi būti vieninga ir laisva.
‘Laisva Europos tautų beudruo
Prancūzijoje vieno ūkininko
menė turi pakeisti komunisti bernas, supykęs ant savo šei
nę nelaisvę ir prievarta. Šiam mininko, sumanė atkeršyti
tikslui vieningai siekti turi jam ir nugirdė arklius raudo
būti sujungtos v sos mūsų jė nu vynu. Girti arkliai buvo
gos. Visi už vieną, vienas už toki linksmi, kad net tvartą
visus — toks yra pavergtųjų sudaužė.
Michigan valstijoj veršis ži
Europos tautų organizacijos
šūkis. Pavergtųjų tautų bal emą įkrito į ežerą. Ūkinin
sas šaukiąs grąžinti jų kra kas jį ištraukė ir, norėdamas
štams nepriklausomybę, yra jį sušildyti, įpylė jam į ger
šimto milijonų pavergtųjų eu klę degtinės. Veršis nenud
ropiečių balsas. Ta balsą gir vėsė, jis tapo «alkoholikas»,
di ir jam karštai pritaria vi nuolat sekė šeimininką mal-
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Ar žiniai kad... Ištroškusieji kupranugariai patys suranda už kelių šimtų kilometrų
Saharoj dykumoje vandens šaltinius. Per kelias minutes išgeria iki 100 litrų vandens.
Nikita Krušcev, generalinis komunistų partijos sekretorius skundžiasi pasenusiais kuku
rūzų sodinimo metodais, kuriais penimos kiaulės.
Pianistas Paderevskis su abiem rankomis per sekundę paliečia pianu 120 gaidų, arba
vienu pirštu per sekundę dešimtis gaidų.
daudamas degiinės . .
ko ją suviliojus degtinės bu
Illinois valstijoj automobilių teliu. Kai ji išgėrė visą bute
vairuotojai kartą buvo įspė lį, nesunku jau buvo ją paga
ti, kad keliuose klaidžioja gir uti.
tos karvės. Mat, jos ėdė nu
Pietų Af ikoj ūkininkas bu
kritusius, j a u pernokusius, vo patrauktas teismo atsako
obuolius kurie pradėjo rūgti mybėn, nes jis pavogė 100
ir turėjo alkoholio, karvės, butelių konjako. Paklaustas,
juos ėsdamos, pasigėrė ir kur jis padėjo tą konjaką tei
linksmos laisvai keliais žygia siamasis atsakė, kad jis jo
vo, į nieką nekreipdamos dė pylė į vištoms duodamą lesa
mesio.
lą ir kad jo 10 10 vistų dėjusi
Vokietijoje iš cirko pabėgo os po 108 kiaušinius daugiau
beždžionė ir pagauti tepavy negu anksčiau.

Ar jau įsigijai rašytojos K. Pažėraitės idomų roma
na «Nusidėjėlė» ir jos novelių rinkini «Didvyriu Žemė»? Jej
ne - nieko nelaukdamas kreipkis i Musų Lietuvos» redakciją
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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
tis, restoranas bažnyčia, mokykla. O svarbiausia, kad prie
visų šių pagerinimų kaina pusiau mažesnė, negu kitų šalaesančių 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.

Prancūzijoje dariusieji ban
dymus eu girtomis katėmis
patyrė, kad girtos jos nesija
udina net tada, kada pelė tą
so jų ūsus...
Kitoj Prancūzijos vietoj 0kininkas, nuėjęs j savo vyno
sandėlį, ant žemės pastebėjo
lyg gumos vamzdį, bet geriau
pažiūrėjęs pamatė, kad tai
buvo visiškai nusigėrusi gy
vatė.
New Yorke vienas smukli
ninkas laikė papūgą ir įpra
tino ją gerti alų. Kartą įsi
linksminusi papūga išdaužė
butelius ir padarė kelis šim
tus dolerių nuostoliu.
Vašingtone šeškiuko savi
ninkė, gyvulių gydytojo patar
ta, persišaldžiusį šeškiuką gy
dė gogoliu-mogoliu, kuriame
buvo įpilta degtinės. Šeškiukui degtinė, matyti, taip pati
ko, kad jis vėliau atsisakyda
vo gerti pieną, jei jame ne
būdavo nors kiek įpilta deg
tinės.
Nespjauna to «dangiško» gė
rimėlio nei drambliai, nei šu
nes. nei kiti gyvuliai ir para
gavę jo elgiasi taip pat «laís
vai» kaip ii žino ės. . .
Suvalkijoje vienas ūkinin
kas darė slyvinę ir po to tas
slyvas, prisigėrusias spirito,
išmetė laukan. Žąsys jas ra
do ir sulėse, o sulesusios ta
i p pasigėrė, kad pradėjo dūk
ti ir išskrido į laukus. Ten
jos visai apsvaigo. Ūkininkas
jas rado «negyvas». Surinkęs
parsinešė namo ir pradėjo
pešti. Kitas jau visai nupešė
kai žąsys, išsipagiriojusios,
pradėjo atsibusti ir nuogos
ar pusnuogės kelti gvoltą.. .

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
BALDŲ

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,

SANDĖLI.

A V DR. “GIACAGL1NI, 71-C

—

V. ALPINA.

JARDIM DAS LAVRAS,
I buvusioj fazendoj Lavras, vos už 9 kilometrų nuo Ribei
rūo Pires, prie Guro Fino, arba už 16 nuo Suzano mies
to. Sklypai įvairaus didumo, žemė tinkama daržinikys
tei — chacara. Kreiptis vietoj pas savininką Balį Paber
žį, arba Vila Zelinoj pas Vitą Tijūnėlį. Iš miesto eina
autobusai Guro Fino pro pat minėtą nuosavybę.
Anapus geležinės uždangos.
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— Kun. M. Tamošiūno pas
tangomis nuo š/m. liepos pra
džios Kolumbijoje pradėjo
veikti lietuviška radijo valan
dėlė. Šios valandėlės progra
ma transliuojama pėr Medellino valstybinę radijo stotį.

bėgėlių. Eisenhowerío pasiū ' ėti AT prezidiumas atmetė lytieji 10 pakeitimų dabarti ir tada teismo sprendimas bu
niam JAV emigracijosjįVeL vo-'įvykdytas. Tačiau žmo
kiančiam įstatymui palengvin nėms vis tiek neaišku, ar jie
ti svarstomi JAV kongrese. tikrai vertėsi kitų užpuldinė
Lietuvių emigracija taip pat jimu, ar tik jiems buvo už tai
pagyvėjo.
bolševikinių teisminių organų
Belgijos, Olandijos ir Link suversta kaltė.
— Klapėdos krašto vokieti semburgo valstybės yra savo
ninku organas «Memeler tarpe susitarusios leisti tuose
— Laisvajame paša utyje ve
apsigyvenusiems il ia Tarpparlamentinė Sajun
Dampfboot» savo 1955 m. bir kraštuose
želio 29 d. numeryje smar tremtiniams judėti tarp tų ša ga, kurioje” dalyvauja įvairių
kiai užpuolė E. Simonaitį lių be vizų. Tik tai turi būti laisvųjų tautų parlamentų ats
dėl jo pernykštės kelionės į atžymėta jų užs. pasuose.
tovai. Dabar į.tą Sąjungą pa
Ameriką ir Kanadą, taip pat
reiškė norą įstoti ir Sovietai
dėl jo veikios Vl.ike ir Mažo
tarytum jų «Aukščiausioji Ta
sios Lietuvos Taryboje «MD»
ryba» ar «Tautybių Taryba»
— «LTSR AT prezidiumo galėtų atstoti nors ir šešelį
rašo, kad, girdi, Klaipėdos
Kraštas esąs vokiečių teritori įsaku», pasirašytu š/m liepos laisvųjų kraštų parlamentų.
jos dalis, kad Vokietijos ir 1 d., «likviduoti» Druskininkų Š/m. birželio 29 d. Maskvoje
Lietuvos sudarytąja sutartimi Panemunės, Smėliu ir Žiež buvo sukviestas Sov. Sąjun
Atitinkamai
(Klaipėdai gražinti į Vokieti marių rajonai
nutarta
pakeisti
ir
komunisti gos «A T deputatų» pasitari
ją) «tik buvusi atitaisyta pa
mas, kuriame skelbiama daly
darytoji skriauda (vokiečia nės LTSR konstitucijos 14§. vans «133 deputatus»
Per
ms), o dėl to neįteikė savo Minimieji rajonai išskirstyti pasitarimą buvo nuspręsta su
protesto nė viena Klaipėdos tarp kitu rajonų. Tuo būdu daryti.Sov Sąjungos «nacio
konvenciją pasirašiusioji sig- okup Lietuvoj iš 87 buvusių nalinę parlamentinę grupę».
tąrinė valstybė», kad lietuviu rajonų beliko tik 83.
Jos laikinojo biuro pirmininku
kurstymas «amžinai nesibai
išrinktas Šatilovas, pavaduoto
— Visur, kur tik yra Įsiga jais-Kišeliovas i r sukvietęs
gia» etc Drauge reiškiamas
nepasitenkinimas, kad net lėjęs bolševikinis režimas, le pasitarimą Jasnovas. Vilnia
praėjus dešimčiai metų n».o kia galvos. Lekia jos ir okun
us radijas š/m. birželio 30 d.
karo pabaigos vis tebespaus Lietuvoje. Š/m. birželio 8 d. paskelbė, kad atstovais i
dinamos vokiečių knygos, že «Tiesoje» ir kituose bolševj
Tarpparlamentinės Sąjungos
kiniuose laikraščiuose buvo tarybą išrinkti «deputatai Mimėlapiai ir atlasai, kur Klai
pėpos kraštas (pagal 1937 m. paskelbtas pranešimas, kád chailovas ir Paleckis». Laiki
status? ) vis neatžymimas kaip «LTSR Aukščiausio Teismo najam biurui pavesta praneš
vokiečiu valstybės teritorija. sprendimas» įvykdytas apkal ti Tarpparlamentinės Sąjun
aip pat ir paskiausiame tintiems i r nuteistiems u ž gos žiniai apie «TS nacionali
«MD» numer (13/1955), nors «bandit’zma» Felikso sūnui nės parlamentinės grupės su
ir įsidėj s jau anksčiau E. Jonui Matulaičiui Labukui ir • arymą ir apie jos įstojimą į
skelbtą kai kurių vokiečių Antano sūnui Vaclovui Kriau Tarpparlamentinę Sąjungą.
karo belaisviu pažada, kad čiūnui. Jų kaltinamajame ak
verčiau tegu jie užsnrings, te buvn pasakyta, kad 1954
AUSTRALIJĄ
negu užmirs, kiek lietuviai m. rųgpiūčio 4 d miške prie
Kalniuos
kaimo
buvo
rastas
yra jiems padėję, atstodami
— Lietuviams, kurie daly
jii Raud ’Kryžių, vėl «nagęr Kauno takso motorų parko vaus tarptautiniame skautų
liiamas» E Simonaitis. Mons- šoferio Klimeneco lavonas, o va d Pan Pacific sąskrydyje,
tavičips ir k i t i Jie «prisi- tų pačiu meti; rūgščio 22 d. ju parodėlei Inf. Tarnyba iš
m nii Dr Lietžo kalboje, pa netoli Vilijampolės rajono Pe siuntė pluoštą informac lite
ša k vto e per Klaipėdos kr. Janiu kaimo — šaunamuoju ratūros svetimomis kalbomis.
vokieči
su važia vima š/m. gi n k 1 u nužudytas IJšackas. ALB krašto valdybos pirmi
liepos 3 d Hambiirge Per Juos nužudžius buvo apkaltin ninku vietoj pasitraukusio L.
ankštesni Klaipėdos kr. 'Okie ii minimieji kauniškiai. Vie Karvelio išrinktas V. Skrinsčių suvažiavimą Oldenbu'ge šai paskelbtame pranešime ka, vicepirmininkais V. Simjų dalyvavo apie 700. Suva sakoma, kad i i e, gyvendami niškis ir V. Doniela, sekret.
žiavime Essene pagrindinę Kauno mieste, «nedirbo visu© St. Pačėsa, ižd. S. Grina, na
menei naudingo darbo ir. tu
kalbą pasakė R Meyeris.
rėdami pistoletus hpi suomiš riais M. Petronis ir Pr. Nagys.
kus peilius, sistemingai wk- Šiemet sueina 30 metų, dé plėšimus». 1954 m. rugni
— Melburne skulpt. T. Zi
k i d dėlis lietuviu bičiulis ūčio 4 d. jie Kaune nusisam karas suruošė savo darbų pa
suomis Dr Ràgnar Oeller bu dę taksį, valdoma šoferio Ii rodą, kuria atidarė vvr. un-to
'o paskirtas Lietuvos garbės meneeo, ir užmiesty jį nužu lėkt. Dr. W. D. Falk. Parodo
konsulu Helsinkyje. Dr. Oel dę. o paskum apiplėšę. Pana je buvo išstatyti 25 piešiniai
leris yra gražiai išmokęs lie šių būdu vėliau nužudę ir au ir 14 skulptūrų. T Zikaras,
tuvių kalba ir dar šiandien tomašinos «Moskvič» savinin sėkmingai dalyvaudamas aus
g žiai kalba ir rašo lietuviš ką Ušacką «LTSR Aukščia tralų dailės parodose, tuo bū
kai. Sukaktuvininkas v i s ą usiasis Teismas» juos nubau du garsina lietuviu vardą Jo
laiką buvo ir tebėra karštąs dė «aukščiausiąja bausme — iška'tos figūros prje Nežino
m iisų tautos reikalų gynėjas sušaudyti». Prašymą pasigai mojo Kareivio paminklo puo
ir garsintojas, parašęs daugy
be straipsnių ir žinių apie
- «»» ■»»
-♦» o» ■»»
■»» « ►
•»»
<»--♦
mūs i tėvynę. Dr. Oelleris
b vo išrinktas suomių lietų
Kotryna Grigaitytė
jų susiartinimo draugijos vic pirmininku. 1952 m. suorga
nižavo pirmąją Suomijos lai
kraštininkų ekskursiją į Lie
tu a, kurią ir pats dažnai
Ir paklydo jaunos dieno®
aplankydavo. Jis tarp kitų
«
melsvų akių plotuos.
sáVò štūflljų stąipsnių yra
Tusias, tiesias mano kelias
paskelbęs apie Basanavičių
Lietuvos mokyklas, Lietuvos
tarp sapnų miglotų.. .
vkdovą turistams suomiškai,
išvertęs visą eilę lietuviu ra
Rymo ilgesys po langu,
šytojų kūrinių į švedų kalbą
soduos šnara x ė jas.
etč. 1ÍÍ4Õ m. Stockholme bu
Supa žalią uosio Šaką,
vo išleista jo išversta lietu
lino žiedus sėja.
vių rašytojų antalogija «Litauika noveller». 1940 m. dėl
Lietuvos okupacijos Liete vos
Kur einu ir kur sustoju,—
gen. konsulatas Suomijoje bu
melsvo lino laukas
vo priverstas užsidaryti. Nuo
Ir padangėj debesėliai
1950 m. Dr R. Oelleris eina
melsvom burėm plauko.
Pakistano garbės konsulo Šuo
mijoje pareigas.

MANO KFLIAS

— Gautosiomis iš JAV Ži?
niomis, JAV prezidentas ėmė
si reikalingų žygių, kad pabė
gėliams į JAV įsileisti (219.000
pabėgėlių, iš jų 5.000 hašlap
čių šalia reguliarių kvotų) įs
tatymas nebebūtų toliau taip
vilkinamas, kaip lig Šiol. Neį
matomą papildomai paskir
ti 2 transatlantiniai laivai,
kurie atliktų per Atlantą 10
kelionių ir dar šiemet atga
bentų į JAV apie 12.000 pa
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PJT Seimo Europinė Sesija Strasburge
KREIPIASI Į 4 KONFERENCIJĄ ŽENEVO F, KAD BŪTŲ
IŠLAISVINTI PAVERGTIEJI RYTŲ IR VIDURIO EUROPOS
KRAŠTĄ,!
Š/m. liepos 1 - 5 d. u. Si'">s
burge buvo susirinkusi poseu
žiu Pavergtųjų Jungtiniu Ta
utų (PJT) europinė sės ja.
Joje 9 Europos kraštams ir
įvairioms tarptautinėms orga
nizacijoms bei sąjūdžiams ats
tovavo 42 delegatai. Lietuvos
delegaciją sudarė jos pirmi
ninkas V. Sidzikauskas ir na
riai Dr. P. Karvelis, E. Simo
naitis ir K. Žalkauskas. Po
sėdžiuose, kaip NEI atstovas,
iš lietuvių dalyvavo ir aktin
gai reiškėsi dar E Turauskas.
Posėdžiai v y k o Strasburgo
Prekybos Rūmuose. Tarp po
sėdžių dalyvių buvo visa eilė
pasižymėjusių politikų ir vi
suomenės veikėjų, tarp jų
buv Lenkijos premjeras Mikolajczykas. buv rumunų užs.
reik, ministerial Gafenco ir
Visoianu. Čekoslovakų • min.
Ripka ir Osusky, buv. bnlga-

šia australu karių šventovę
Melburne Naujai statomam
Physical Education Centre
rūmams Melburno un-tui pa
ruošti geriausią skulptūrų pro
jektą iš viso buvo pakviesti
tik 3 dailininkai, tarp jų — ir
T. Zikaras.
— Melburne gavęs inž. di
plomą A. Kabaila pakviestas
lektorium į Melburno aukštą
ją technikos mokyklą. Dės
t\s pritaik. mechaniką, staty
binę braižybą ir kt. Ateinan
čiais metais Melburne bus pa
šaulio olimpinės žaidynės.
Jose jau dabar įsiregistravo
per 30 įvairių tautybių krep
šinio komandų. Australų ko
mandoj dalyvaus ir lietuvis
Ignatavičius iš Adelaides, ku
riam lygaus krepšininko Aus
tralijoje nėra.

rų parlamento pirmininkas, c
dabar Valstiečių luternaciona
lo gen. sekret. Dr Dimitrovas
krikščionių Demokratų Inter
nacionalo vyku kom. pirm.
Dr. Prochazka ir visa eilė ki
tų. Tarp dal\viU buvo ypač
d 'Ug buv diplomatų.
Sesiją iškilmingai atidarė
Dr V. Masens, pažymėdamas
kad jei Europa nori toliau gy
v uoli, lai negali palikti paverg
tų 100 mil. europiečių. Todėl
pavergtu-n neįtikėdami kitų
europinė u ir i įsvojo pasau
lio solidarumu, ir deda į juos
savo viltis. Bi»v. Vengrijos
am basa do riu c Parv/.iuje P. Auer nurodė kad niekas negal
voja pavergtąsias Rytų Euro
pos tautas išvaduoti jėga, o
ir jų vadai, grįžę j išlaisvin
tus Kraštus, nemano juose at
statyti senųjų dvarininkų rėži
mų. Tačiau pavergtieji nori*
kad galėtų palys laisvai praves
ti Jungtinių Tautų kontrolėje
laisvus rinkimus ir pasirinkti
tokią&valdymosi formą, kokia
jiems patinku. Pasveikinę»
sesiją Strasburgo burmistre
vardu senatorius Radius pa
linkėjo, kad artimiausioje atei
tyje 9 Rytų Europos paverg
tųjų kraštų vėliavos plėve
suolų šalia 15 kitų laisvųjų
Europos kraštų, sudarančių
Europos Tarybą. Deputatas
Kiock, kaip Elzaso NEI pir
mininkas, pabrėžė, kad su pa
vergtasiaįs eina drauge ir vi
sos tauriosios dvasinės pajė
gos. Strasburgo vyskupo var
du PJT Seime pasveikinęs
prel. Neppel pareiškė Baž
nyčios solidarumą su persekiojamaisias,
pabrėždamas,
kad daug ne lik tikinčiųjų,
bet ir vyskupo pavergtuose
kraštuose yra kritę komuriisnio
persekiojimo aukomis.
Prie jų linkėjimo prisidėjo ir
izraelitų didysis rabinas A.
Deutsch, pastebėjęs, kad žydų
tauta pati gerai pažįsta viso
kius persekiojimus, todėl ge
rai atjaučia ir kitų persekio
jamųjų varguą. Sveikinimu»
raštu atsiuntė Kinijos amba
sadorius Paryžiuje Užsienyje
esančių Lietuvos diplomatų
vardu min. S. Lozoraitis.

Posėdžių sekti buvo atvy
kę Amerikos Balso, Laisves!
os Europos, Rias Berlyne ir

Anapus geležinės uždangos

(tąsa 4 pusi.)

1955 m.

pusi. 5

MŪSŲ LIETUVA
4

liepos 30 d.

Jpklndys & Čia.

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

Industria e Comercio de Calçados

PARDUODA

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

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS.

Rua Javaės, 71$

-

SKAITYK IR PLATINK

Sãs Paulo

«MŪSŲ

[balso grynumas, skambumas

LIETUVA»

Sprindys & Čia — Largo S. Jose 1.
Kaip niekur kitur, prieinamiausiomis kainomis.
Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui

1fl£DA
Rastinės Darbai ir Teisiniai Patarimai mi®

ĮnĮ
•i»
Illi

Hit

Natūralizacija, inventoriaus surašymas, išieškojimas
skolų, persiskyrimai (desquites) nuomininkų išvarymas, kriminalinė ir darbo teisė.
Darbininkams patarimai veltui.
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Riberto Simonsen, 13 -- 3° — salas 306 - 310
(Senoji rua do Carine ir kampas Pęa Clovis Bevilaqua)
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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.

JARDIM RIVIERA
Santo Amaro apylinkėje - nuosta
baus grožio gamta sveikas klimatus, tik už
18 klm. nuo Praça da Sé, geras kelias, tarp
dviejų ežerų. Puiki moga dabar įsigyti žemės
sklypą su mažu įnešimu ir ilgalaikiu išsimokėjimu
— 100 mėnesių.
Reikalingų informacijų gauti tik pas vieninteli įgalio
tinį šias žemes pardavinėti musų tautietį Kaz\ Kmiliausk}
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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Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių
krautuvė tiktai pas

LEO^S VARNAUSKAS
Telefonas (recados) 3-0707 _

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

st?
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lt®

AVENIDA DR. GIACAGLINI, 34-C

VILA ALPINA
is;

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
SÃO

CAETANO,

447

—TEL.

4-5576

GAMINIŲ PLATINTOJAI

iirma1€J

ĮKURTA 1890 METAIS

RUA

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS
LINDO Y A

I

-

SÃO

PAULO

'•«o-activa

pact

Cawoíietoi

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

mun

rurnd, tos

a 335

FONES í 51-4019 e 5D2223
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SÃO PAULO
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«Sekminių vainiką» Kadangi
moksleiviai gerai užsire
komendavo Motinos Dienos
minėjimu, tai manoma, kad ir
šj kartą publikos susirinks
gausiai.

L. Sąjungos 'Brazi

IWNCEETAjf - BALI

ZELINA,

706

—

CAlXA POSTAL,

LIETUVIAI 36-TAME TARP
TAUTINIAME EUCHARISTI
NIAME KONGRESE
Liepos m. 17-24 d. įvykusia
me 36-me Tarptautiniame Eu
charistiniame Kongrese pasi
reiškė labai gražiai. Labai
gausiai buvo lankoma lietu
vių religinio meno paroda,
lietuviams pasirodžius eiseno
,je ar ’kongreso aikštėje su
Lietuvos vėliava, visuomet
susilaukdavo gausių ovacijų.
Lietuvių sekcijos vadovo Jo
Ekscelencijos vyskupo Brizgio vardas kongreso tribūnos
dažnai buvo minimas, kad tai
yra vyskupas iš krašto ana
pus geležinės uždangos Ne
mažo dėmesio susilaukė ir
L. K. Bendruomenės choro
koncertas. Ypatingai vjsuo
menės dėmesį atkreipė Ben
druomenės choristai daliyvau
darni procesijoje bei kituose
pasirodymuose apsirengę tau
tiniais drabužiais.
Lietuvių, bent po vieną Ats
tovą dalyvavo iš įvairių kraš
tų:
Argentinos, Čili, Venezuelos
Italijos, Š Amerika.
Kaip jau ir buvo galima
laukti, gausiausiai dalyvavo S.
Paulo lietuviai. O iš jų L. K.
Bendruomenės choras, nežiū
rint. kad jis buvo gana toli
apgyvendintas, bet j visus pa
sirodymus atvykdavo punktua
liai
Kongresui
paminėti bus
skirtas sekantis «M. L.» nume
ris su įdomesnėmis kongreso
nuotraukomis ir aprašymais.

371 — SÃO PAULO

Rugpiučio - Agosto 6 diena
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J. Čiuvinskas
L. Sąjungos Valdybos
Pirmininkas

— Liepos mėn. 22 d. inž.
Algirdas Mošinskis^ grįžo lėk
tuvu iš Europos į São Paulo
aplankęs svarbiausius ėhemi
nės industrijos centrus Belgi
joje. Prancūzijoje, Italijoje ir
Vokietijoje.
Inž. Ã. Mošinskis veda sta
tybą ir montažą didžiausio
Pietų
Amerikos sunkiosios
chemijos produktų ir platikos
fabriko São Paulo estade.

Lienos m. 28 d. iš Rio de
Janeiro atvyko į S. Pau y už
truks ilgesnį laiką. Norintie
ji, kad svečias apsilankytų į
namus, prašomi iš anksto su
sitarti del dienos ir valandos.

- Rugpjūčio 7 Moksleiviai
Ateitininkai vaidins Gustačio

- Kun. Jonas Kardaiiskas
gyvenantis Čilėje kartu su

l'RMOJI VAIKU KOMUNIJA

Šj se madienį per devintos

Šį sekmadienį 5 vai po pie
tų Šv. Juozapo mokykloje
šaukiamas ateitininkų tėvų
susirinkimas. Visi tėvai ir
mamytės prašomi dalyvaut..

valandos pamaldas bus lietu
vių vaikų Pirmoji Šventa Ko
muilija. Po pamaldų Šv. Juo
zapo mokykloje bus trumpa , — L. Sąjungos ruošiamuo
programa vaikams.
se, Mokos mokyklos salėje,
dežuruojančių, Rugpiučio
VISI Į JAUNIMO ŠVENTĘ mėn. 6 d. nuo 19 vai. iki 4
vai. ryto ir kitomis dienomis
Š/m. rugpjūčio 7 dieną nuo 19 iki 24 valandos, narių
Moksleiviai Ateitininkai kvie sąrašas:
čia visus ypač jaunuosios į
Rugpiučio mėn.
Vila Zelina
6 dieną: 1) Jonas Sirvydas,
JAUNIMO ŠVENTĖN
9 vai Ateitininkų vėliavos 2) Motiejus Tamoliunas, 3) An
pašventinimos, šv. Mišios ir tanas Tamašauskas. 4) Al.
bendra Komunija (Išpažinties Dumblys, 5) Jose Matelion s,
bus klausoma ir iš vakaro) 6) Petras Žarkauskas, 7) Pe
3 vai. po pietų (gimnazijos tras Blaževičius, 8) St, Vance
vičins, 9) S. J a k i u n a s ir
salėje)
10) Mokyt. Kubiiiunas.
AKADEMIJA IR MENI M Ė
7 dieną: 1) Jorge MatelioDALIS
nis. .2) Danutė Sauka ir S) Pe
Bus suvaidinta Gustaičio tras Kalinauskas.
14 dieną: 1) Petras Žąrkaus
«Sekminių Vainikas» pratur
tintas tautiniais šakiais ir da kas, 2) Adele Žarkauskas ir
inomis.
3) Daniele Ruzgas.
1
Įėjimas į vaidinimą jauni . 21 dieną: 1) Petras Blaževi
mui laisvas iš vyresniųjų bus čius, 2) Jonas Chorociejus ir
prašoma laisva auka šventės 3) Ona Zagorskis.
28 dieną: 1) Jadvyga Jokū
išlaidoms padengti.
Po vaidinimo bus linksma- baitis, 2) Albina Ambrozevičius ir 3) Jose Matelionis.
vakaris.
•7

KUN. B. SUGINTAS

S

Programoje įdomus koncertiniai numeriai ir
kitos įvairenybės.
Puikus orkestras gros iki 4 vai. ryto.
Nepraleiskite progos gražiai pasilinksminti. Pakvie ::
::
timus ir staliukus prašoma įsigyti iš anksto, nes prie
įėjimo bilietai nebus pardavinėjami.

Bendruomenės chorui atvyko
į S. Paulo susipažinti s u
S. Paulo lietuvių gyvenimu.
Svečias antradienį grįžo at,Tal i Rio, o iš ten lėktuvų i
Člę.

- J. E. VYSK. BRIZGYS
ir prelatai: Ignas Albavičius,
Vladas Tulaba, liepos m. 28
d., iš Congonhas aeroporto,
palydėti lietuvių kunigų, kun.
P Ragažinsko, kun. K. Miliaus
ko, kun. J. Šeškevičiaus, kun
Vlado Mikalausko, kun Dr
Milaus, seselių pranci «ki e* i u
Lietuvos konsulo Al l'olišaičio. Remenčių ir kitų, išskri
do į Montevideo.

— Venezuelos lietuvių ka
pelionas kun. Ant Perkamas
nuo pirmadienio ligi ketvirti
dienio lankėsi S. PauĮy. Kun.
Ant. Perkamas 20 metu vi
misijonieriavęs Kinijoj, gerai
pažįsta l inijos papročiu^ ir
kalbą.
— Šią sakaitę S. Pmly lan
kosi, pakeliui 'š Rio de Janei
ro savaitraščio «Laikas» išei
nančio Buenos Aires, atsto
vas bei korespondentas, Pra
nas Gudelevičius.

— Sumainyti žiedus ruošia
si: Vladas Bukauskas 'su Joa
na Nanartonyte. Povilas Lititanskas su Ána Rakauskaite,
Algirdas Stankevičius Su He
lena Constantino.
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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 estado valdžiai.
Šitai Tamstai siūlA

mMlOS BAUŽYS
—

Imobiliária Alto do (taapoié Ltda.

Registrado no C. R; C. sob o n.o 55»

I

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

Į

Aberturas de firmas
Encerramentos de firmas
Transferencias de firmas
Contrat. na Junta Comerciai
Pis^at. na Junta Comercial
Escritas Fiscais
Escritas Comerciais
HORÁRIO das 8

g

Contratos de locação
Cartas de Fiança
Requerimentos
Balanços
Alvarás diversos
Seguros de Fogo e
Seguros de acidentes
às 19 horas.

Cuiabá, Mato Grosso - Centralinė raštinė: Cx. Postal 98
Painformuojame ir per laiškus.

teisinis patarėjas prie advokato
RUY DE MELO PEREIRA

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

Baltistas

PRAÇA SÃO JOSÉ, 1 - V. ZELINA — S. PAULO
VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI
NAUJANYB1Ų

Clínica Dentária Popular
“^ão Judas Cadcu”

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų,
įvairių daiktų dovanoms, Įvairiausios rūšies pečių-

DIRETOR: Dr. Augusto Ribeiro Leite

fogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t. t..

M

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVIČ1US
Rua Inhagapi N.° 9
Antiga Rua Seis - V. Zelina

IŠNUOMUOJAMAS
Atskiras
kambarys vien
gungiams, Rua Joaquim Lo
pes Figueiredo, 3, tr vessą
Tobias Barreto, 4 a Parada.

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

- Parduodamas geras skly
pas žemės (330 kv. metrų)
Vila Zelinoj; geroj vietoj, rua
Monteiro Soares Filho (bu vii
šioj penktoj gatvė) greta nr.
105. Kaina 500 kruzeirų vie
enas metras. Teirautis šiuo
adresu: Rua Venda Nova 157
pas Balį Rimkų.
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PARDUODAMAS GAZOLINO
POSTAS
Geroje vietojo, 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: rua Ibitirama
905, V. Prudente.
s

IŠS1MUOMUOJA
Du namai kiekvienas po du
kambarius didele virtuve ir
koridorium į vonia, įvestas
vanduo ir kiti patogumai.
Rua das Heras, 649 ir 649 A
Tartis: Rua Rio do Peixe, 57.

Praça São José, 8 - salas 3 e 5

Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA
ISSIMOKEJIMUI.
Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.

Pranešame, kad susirinki
mas’įvyks liepos mėn. 31 d.
15 vai. šv. Juozapo mokykloje
Vila Zelinoje. Pakvietimai iš
siuntinėti.
Laikinoje organizacinė
Valdyba.

ALBERTAS PAVILAVIČIUS
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LIETUVIŲ JAUNIMO ORGA
NIZATORIŲ DĖMĖSIU!

■■■■MB

IiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiwiiuiwitiiiHiwiiiiiiimitiHKWiiiiiHuiiiiiiiiwiiimiHiiHiiiiiiitiiiiiiHiiiwtiiiiiiiiw^!

Vila Zelina
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Dentaduras — Pontes — Extrações —• Obturações

DIURNA

H

(Mokos mokyklos rumose)

ATEITININKŲ TĖVŲ
SUSIRINKIMAS
AV.

LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

E

NOTURNA

«M. L.»
PRENUMERATORIAMS primename pinigus
siųsti šiuo ad<resu:
Pe. P. Ragažinskas, Caixa
postai 4118 - S Paulo.

