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— Argentinos Darbo Kon
federacijos būstinėje, k u r i 
peronistų įtakoje, po -biržė!jo 
16 sukilimo, kariuomenei pa
darius kratą, buvo rasta daug 
ginklu Lž 30 milijonu pezų. 
Ginklui yra gaminti Rusijoje. 
Tarp jų yra net priešlėktuvi
nių patrankų. Šie ginklai bu 
vo atvežti prieš keletą n ėne 

’šių nedideliais rusu laivais 
ir kontrabandos kel u įvežti 
kraštam

— Prez. Peronus. kaip 
Įvairūs dokumei tai rodo, no
ri atsipalaiduoti nuo p rtijos 
ir atsiremti kiek galint plmes 
niais visuomenės sluoksniais 
bei politinėmis part jom s, 
kažin ar jau nepervėlu?

Dideli saldai
Šią savaitę nusiaubė Pieti

nę Braziliją, Rio Grande do 
Sul bei Santa Catarina esta- 
-duose šaltis siekė ligi 14 laips 
nių šalčio, daug kur iškrito 
sniegas. Net São Paulyje kai 
kuriose miesto apylinkėse, 
aukštesnėse vietose buvo vie 
nas laipsnis šalčio.

Nuo šalčio ir šalnų labai 
nukentėjo kava daržovės ar 
kiti pasėliai. Pavyzdžiui dar 
žovių kaina S. Paulo rinkoje 
pasirodžius šalčams pakilo 
dvigubai. Tas pats su gėlė
mis

Daugiausia nukentėjo Š. Pa 
ranoje kava. Apytikriais 
daviniais šaltis sugadino tris 
šimtus milijonų kavos mede
lių Bendrai šiaurės Parana 
beveik kiekvienais metais yra 
paliečiama šalnų. Iš vienos 
pusės čia žemė labai derliu 
ga ir kava labai gerai auga, 
bet iŠ kitos pusės, kartais pu 
sę derliaus šalčiai sugadina

Daug mažesni nuostoliai pa 
daryti S. Paulo estade K o 1 
kas dar tikslių davinių nėra 
surinkta. Estadų vyriausybės 
ir Ban co do Brasil žada padė 
ti nū k entėjusiems nuo šalnų 
ūkiams.

— A d h c m a r d e Barrbš 
savo propagandoje skelbia, 
kad jei jis bus išrinktas pre
zidentu, Brazilijos ūkį pert
varkys iš pagrindų ■ bus sten 
giamasi padaryti, kad Brazi 
Įijos ūkis, šakas apimtų 
įvairia*. Dalai- kavos ir va
tos yra perteklius, kainos že 
mos, o kviečių ir kitų produ 
k,tų yra didelis trūkumas ir 
už tai turi išmesti užsienin 
daug pinigų.

VOKIETIJA - Š/m. rug
pjūčio 21/23 dienomis Vasario 
16 d. gimnazijoje šaukiamas 
Vokietijos LB pirmininkų ir 
seniūnų suvažiavimas Jame 
bus apsvarstyta visa eilė 
svariausių bendruomeninio 
gyvenimo reikalų.

Genevoje vyksta pasita
rimai tarp Amerikos ir komu 
nisiinės Kinijos atstovų dęl 
paliuosavimo Amerikos civili 
niii piliečių esančių kiniečių 
nelaisvėje. Iš esmės jau su
sitarė. trūksta tik kaikurias 
smulkmenas aptarti.

— Amerikonai veda dery-

São Paulo lietuviškas jaunimas su Lietuvos švento Kazimie
ro ir kitomis vėliavomis Rio de Janeiro miesto gatvėse Tarp 
tautinio Eucharistinio Kongreso metu. Šaligatviuos stovinti 

minia plojo ir šaukė: «Viva Lituania».

bas su komunistine Kinija ta 
ip pat del Formozos salos. 
Amer.’konai nori išsiderėti iš 
kiniečių, kad jie Formozos 
klausimą atsisakytus pręsti gin 
klu Už šią nuolaidą, atrodo, 
amei ikonai, komunistinę Kini 
ją su iktų jsilp sti į Jungtinių 
Tautu Organizaciją. Bet For 
moži s kiniečiai su šia

politika nesutinka. Jie 
grasina, jei komunistinė Kini 
ja bus priimta į Jungt. Orga
nizaciją, pasitraukti iš jos 

Amerikonai nori kiniečius 
įtikinėti, kad Formozos Kini
ja turi teisės būti nepriklau
soma valstybe, nes jos istori 
ja nėra Kinijos istorija.

— Jugoslavijos diktatorius 
Tito del buvusių nedraugingų 
Rusijos Jugoslavijos santykių 
Visą bėdą suvertė ant Stalino 
sprando.

— Politiniai stebėtojai tvir 
tina, kad Rusijos nuolaidumo 
politika yra pasekmė Rusijos 
vidaus gyvenimo sunkumų 
Rusija pergjvena ūkio krizę 
trūksta žaliavos, ypač geleži 
es, sunkiajai industrijai. nauji 
diktatoriai nejstenga taip kįe 
tai sukaustyti Rusijos liaudies 
kaip buvo prie Stalino.

U K. Bendruomenės choras koncerto metu Rio de Janeiro konservatorijos salėje. 
Diriguoja Komi ozitorius J. Strolia.

— Liepos m. 1 d. S. Pauly 
mirė garsusis kun. Roberto 
Saboia, 50 metų. Tai buvo di 
delio išsilavinimo ir nepapras 
to veiklumo kunigas jėzuitas. 
Jis suorganizavo prie katali
ku universiteto industrialinės 
inžinerijos falkutetą, ir eilę 
kitų draugijų- Leido ir reda 
gavo socialiniams klausim
ams nagrinėti žurnalą «Ser 
viço Social». Kaip vietinė 
spauda visai teisingai paste
bi, kad kun. R. Saboia paliko 
didelę spragą, kurią nfelegva 
bus užpildyti. Velionis yra 
aaug keliavęs. Aplankė Euro 
pą, pora kartų Š. Ameriką.

— Rugpjūčio m. 3 d. šalna 
daug nuostolių padarė Rio Cla 
ro ir Itatiba apylinkėse, kur 
temperatūra buvo nukritusi 
net ligi 7 laipsnių Celsijaus 
šalčio. Nukentėja pamidorų 
diržki. Iššalo apie 80 proven 
tų pamidorų. Kavos iššalo a 
pie 40 procentų. Nukentėjo 
ir ganyklos.

Rio Claro apylinkėse nuša 
lo 60 procentų kavos. Daug 
nukentėjo ir Jundiai apylin
kė. YįiŪč žiauriai buvo apli- 
ėstos ganyklos Atibaia nu
kentėjo bdl^ių ūkis. Jundiai 
apylinkė iš visų daugiausia

buvo paliesta. Nuostoliai hits 
kaiėiuojami 20 milijonų kni- 
zeirų. ...

Santos ir bendrai pamary 
šaltis palietė bananą ūkį. Da 
ug kur bananai nušalo.

— Buvęs gubernatorius Gar 
cez, socialdemokratų partijos 
pirmininkas S, Paulo estade 
vadovaus Juscelino Kubits- 
chek rinkiminei propagandai.

— Dalis naujos avenidos, 
vadinamos Radial Leste, išei 
nančios iš Parque Dom Pe
dro II, iki rua Piratininga 
gatvės jau yra baigta ir rug
pjūčio m d. bus įteikta varto 
jimui. Prefeitas Lino de Mat 
•tos pareiškė, jei savivaldy 
bė patvirtins prašytas pinigu 
sumas, tai po metų laiko ši 
pati avenida pasieks per Pe
nha, V. Matilde, tuo būdu pa 
lengvindama susisiekimą.

— New Yorko kardinolas 
Spelman ir apie 400 maldintu 
kų, grįždami iš Eucharistinio 
Kongreso, liepos m. 3 d. ap 
lankė São Banio.

— Iš Rio Grande do Sul 
pranešama, kad šalnos vynuo 
gių ūkiui nepakenkė. Priešių 
j.ai, šiais metais laukiama la 
Lai gero vynuogių derliaus.

— Prancūzijos lėktuvas. 
S u p e r Costelation, firmos 
Air France, kelią tarp S Pa
ulo ir Montevideo perskrido 
per dvi valandas penkias de 
šimts aštuonias minutes. Lyg 
šiol nė vienas lėktuvas per 
tiek laikė nėra padaręs.

—• Komunistinė Kinija turin 
ti naują planą išspręsti For- 
ffiozos klausimui. Ji siūlo, 
kad per 10 metu Formoza 
kontroliuotų specialus komi
tetas iš Jungtinių Tautų, o po 
to leisti patiems gyventojams 
pasisakyti balsavimų keliu.

Lietuvos Trispalve Soc. 
Internacionalo Kongrese
Socialistų Internacionalo IV 

kongresas, posėdžiavęs š/m. 

liepos 12 16 d. d. Londone, 
didžiąją posėdžių dalį skyrė 
diskusijos aktualiaisiais klau 
simais. susijusiais su būsimo 
siomis Keturių Didžiūjų vals 
lybių derybomis Ženevoje.

Kongreso salė, kurioje bu
vo šii.-irinkę arti 4'0 tautų 
«oc. at-tovai, buvo papuošta 
dalyvaujančių tautu tautinė
mis vėliavomis Garbingoje 
vietoje, prie pat prezidiumo 
stalo, dalyviai pirmą kartą 
galėjo matyti Lietuvos trispal 
vę, taip pat estu ir latvių 
taut, vėliavas. Kongreso da
lyvių tarpe buvo visi žymie
ji pasaulio socialistai.

Tarp delegatų iš Sovietų 
pavergtųjų kraštų buvo Lietu 
vos Socialdemokratų Partijos 
atstovai: iš Vokietijos nuvy
kęs VLIKo narys J. Glemža 
ir D. Britanijos • inž. Vilčins 
kas.

— Vokietijos minisieris pir 
minkąs Konradas Adenauer 
Rusiją aplankys šio mėnesio 
pabaigoje arba kito pradžio
je. Pasikalbėjimuose bus pa 
liesti diplomatiniai, komerci
niai ir kultūriniai santykiai. 
Vokietijos sujungimo klausi
mai nebus svarstomi, nes dar 
nėra paruoštos dirvos.

— Kaip bolševikai mini su 
sovietinimo 15 metines. Bol 
ševikai ir jų kvislinginiai pa 
taikūnai stengiasi visokiais 
būdais įrodinėti, kad tik suso 
vietinta Lietuva «pražydusi 
negirdėtu istorijoje laimėji
mu*. Visi mūsų tautiečiai ge 
rai žino, kaip bolševikai klas 
loja tiesą ir tautos valią, jr 
dabar jie rengia visokias so 
denk tynęs «15 sioms Tarybų 
Lietuvos metinėms atžymėti», 
didžiulę dainų šventę, kur 
suvaryti per 30,000 daininin
kų ir šokėjų, aprengti tauti
niais drabužiais, turės vaiz
duoti džiaugsmą per jėgą ir 
dėkoti už jų pavergimą.

Sausra Kanadoje
Jau kelintas mėnesis trun

kanti Kanadoj sausra padarė 
didelių nuostolių. Vien tik 
Quebec ir Ontario provincija, 
se nuostoliai siekia virš šim
to milijono dolerių.

Javų derlius yra žemiau vi 
dutinio. ganyklos išdžiūvusios 
vaisiai ir vynuogės Ontario 
įlietuose sudžiūvo prieš su- 
bręstant. Gyvuliai jau pradėt 
šerti sausu šienu. Daug ūki
ninkų žiemos pradžioje bus 
priversti sumažinti gyvulius 
ir tuo pačiu sumažės pieno 
ir sviesto produkcija. Tūks 
tančiai . hektarų gražiausių 
miškų dega.

— Penkiolika studentų ir 
septyni policininkai buvo su 
žeisti Tucuman mieste, Argen 
finoje, susirėmime studentų 
su policija.

— Santos uoste, olandų lai 
ve «Aldabi» surasta didelė 
kontrabanda, apie 20 milijonų 
kruzeirų vertės. Daugumoj 
rašomos bei skaičiavimo ma- i 
šiuos ir panašūs daiktai *

Lietuvos nac salinė 
M.Mažvydo l . ilioteka
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Garbė ir pasididžiavimas 
kraštui' kuriame vyksta Tarp 
tautinis-Eucharistinis Kongre 
sas. Toji garbė šiais metais 
teko Brazilijai. Jos nuostabi 
ai gražioj sostinėje-Rio de 
Janeiro mieste, š/m. liepos 
m. 17/24 d. vyko 36 tasis 
Tarptautinis Eucharistinis Kon 
gretas. Tai dar tik antras 
toks kongresas Pietų Ameri
kos žemyne. Pirmas buvo 
Argentinoje 1934 m.

Tarptautinis kongresas, ne 
vienos kurios tautos. I šiuos 
kongresus suvažiuoja, su plati 
kia ir suskrenda visos tautos 
per didesnius ar mažesnius 
būrius atstovų, viešai pagar 
binti Eucharistinio Kristaus. 
Lietuva Turėjo nuolatiniame 
komitete tarptautiniams eu
charistiniams kongresams ru 
ošti savo atstovų, prelatų A- 
leks'andrą Grigaitį, kuris su
lig gautomis iš Lietuvos žini
omis jau yra miręs.

Nepriklaųsomoš Lietuvos 
gyvenimo metais į eucha risti 
nius kongresus vykdavo didės 
nės ar mažesnės delegacijos. 
Dabargi, geležinei uždangai 
atkirtus Lietuvą nuo laisvojo 
pasaulio, Lietuvą ir lietuvius 
atstovauja užsienyje gyveną 
lietuviai.

Šiais metais Lietuvą ir lie 
tuvius teko atstovauti Brazdi 
joje gyvenantiems lietuviams.

São Paulo lietuvių kolonija 
būdama žymiai didesnė ir pa 
jėgesnė už Rio de Janeiro, 
jautė pareigos šiame kongre 
se dalyvauti Iš São Paulo 
buvo nuvykę į Rio de Janei
ro apie 200
žmonių. Atrodytų, kad tai 
mažas skaičius. Bet turint dė 
mesy susisiekimo sunkumus, 
pav. jau prieš pusantro mėne 
siu susisiekimo priemonės bu 
vo užimtos, o be to ir nakvy 
nių brangumas, nuvykusjems 
vienai ar porai dienų reikia 
mokėti mažiausia už šešias, 
tai vis buvo labai rim
tos kliūtys, daug kam neleidu 
šios vykti kongresan

Organizuotai dalyvauti ruo 
šėsi Liet Kat. Bendruomenės 
chorar. Choro vedėjas kom
pozitorius .1 Strolia uoliai ru 
ošė religinės ir pasaulinės 
muzikos programą. C h o r o 
valdyba suko galvą kaip čia 
padaryti, kad tik didesnis ska 
ičius galėtu, nuvykti į Rio de 
Janeiro Choro iždui, ši keli 
ohė atsiejo apie 30 tūkstančių 
kruzeirų.

S IŠVAŽIUOJAM..,
' •/y* ■

Nors kongresas prasidėjo 
17 d. liepos, tačiau nedaug 
buvo tokių, kurie turėjo pro
gos visą savaitę praleisti kon 
grėsė. Beveik visi choristai 
dirba fabrikuose ar raštinėse. 
Išvažiuoti visai savaitei būtų 
neįmanoma ir kišenei... ska
udu. Nutarta praleisti • dvi 
darjįp dieni, penktadienį ir 
šėštadiėnį, žinoma prarandant 
teisę į sekmadienio atlygini
mą, o išvažiuoti ketvirtadinio 
liepos m. 2.1 d. naktį, apie 
10 vai nakties «Cometa». Au 
tobusų stotyje, av. Ypiran- 
ga 1051, buvo susirinkę keli
auninkai, kurių buvo 99, ir 
nemažas būrys atvykusių pa
lydėti, palinkėti laimingos ke 
lionės. 22:30 vai. P. Šimonis 
išvyksta pirmu autobusu su 
iš anksto nustatyta grupe. An 
trą autobusą, turbūt pačią 
trukšmingiausią publiką, tvar 
ko choro pirm kas K. Àusen 
ka. Trečiam autobusui, kun. 
P. Ragažinsko prižiūrimam 
liko pati rimčiausia publika: 
pagyvenusio amžiaus vyrai 
ir moterys, rimtų profesijų 

žmonės. Bet visur pakilusi 
nuotaika ir noras kuogreičiau 
pasiekti Rio de .Janeiro.

Išvažiuojam už miesto Nak 
ties tamsa neleidžia įž' elgti 
pakelės vaizdų. Autobusai le
kia 80/100 klm greičiu Ret
karčiais pasirodo pakelėje e- 
sančių miestų šviesos. Po po 
ros valandų kelionės autobu
sas sustoja Taubatė Kas ai 
kanas stiprinasi užkandžiais, 
ištroškęs kavute ar vande 
nimis. Apie 2 vai. ryto pra
važiuojame pro Brazilijos 
šventovę Aparecida do Norte. 
Ši vieta lietuviams jau yra ži 
noma Gal būt maža yra 
S. Pauly lietu viii nebuvusių 
šioje Dievo Motinus šventovė 
je. Į čia vyksta žmones pa
vieniai ir būriais. Jau nęyie 
ną kartą ir lietuviai buvo at
vykę prie Dievo Motinos'ko ; 
jų prašyti Lietuvai laisvės

Važiuodami toliau estrada 
Dutca pravažiuojame pro Bar 
ra Mansa ir Volta Redunda. 

Šios vietovės choristams yra 
palikusios gražiausių prisimi 
n imu.

Privažiavus Alto da Serra 
tolumoj pasirodo Rio de Ja
neiro šviesos.

RIO DE JANEIRE

«Cidade maravilhosa» - Bra 
zili.jos sostine pasiekėm jau 
brėkštant, apie 6 vai. ryto. 
Autobusų stotyje mus pasiti
ko Rio de Janeiro lietuviai 
kongaesui ruošti komiteto ats 
tovai Ed. Girčis irKL Martin

Algimantas Pag'gis

Tave Atsimenu
Atsimenu Tave dažnai, o senas Vilniaus mieste, 

[ Tavin svajonėse ir sapnuose grįžtu
Atsigulu j žemę šiltą,, šiltą
ir amžinai miegu, miegu. . .

Ir rodosi: širdis nepaprastai ramiai suplaktų.
(Jei būtų nors lašelyje gyva!)
Bet jos ramybės niekas nesuprastų, 
net mylimoji, per mirtį tapus artima.

Atsimenu aš, Vilniau, Tavo bokštus, 
į:, saulėleidį ir Tavo kalną vakarę, >

kai žaisdavom kariais, gyvenimu ir laime sotūs, 
tik buvom per maži, kad gintumėm l'ave.

A O bū tumėm Tave, kaip kūdikiai apgynę: 
iš sniego pastatytumėm aukštas pil’s.

J Prįkeltumėm iš dulkių Gediminą, 
kad laisvėje sroventų Vilnelė ir Neris! s: ;

São Paulo lietuviai Kongreso aikštėje liepos m. 24 I C.in.'istai ir ch iristės tautiniais drabužiai

MŪSŲ LIETUVA

Rosario bažnyčioje , pontifikalinių - mišių metu gieda 
L. K. Bendruomenės choras Diriguoja kompozitorius J. Stro- 
lia, vargonais akompanuoja F. GirdausKas.

kus ir pirmutinis lietuvis mal 
dininkas į Eucharistinį, kon
gresą kun. B Sugintas.

Kadangi ištisą naktį kelia
vome, tai pirmas rūpestis fl
uoras buvo kuogreičiau nuvyk 
ti į nakvynių vietas šiek tiek 
pailsėti ir nusiprausti.

Nakvynės buvo gautos iš 
kongreso komiteto, gana pa
togios ir švarios, tik kiek to 
lakai nuo kongreso aikštės, 
nes tramvajumi linguoti reikė 
davo bent valandą laiko

Nekartą, norint nepavėluoti 
reikėdavo naudotis automobi 
liais. Čia ateidavo talkon cho 
ro valdybos nariai bei choro 
rėmėjai, kaip K. \usenka. 
P Šimonis. Al. Boguslauskas. 
P'-of A Stonis ir kiti lipino 
kėdami taksiukus.

Pirmas choro pasirodymas 
buvo 22 d. liepos vakare ei

nant kryžiaus kelius. Prie k> 
ekvienos stacijos stovėjo vie 
na iš anapus geležim s uždan 
gos esančių tautų, susiskirsty
tų alfabetine tvarka. Lietu
vai. kartu su kitomis trimis 
Pabaltijo tautomis — Latvija 
ir Estija teko trečioji stacija. 
Stacijoms vadovavo J.E. vysk. 
Brizgys.

Prie Kiekvienos stacijos b i 
vo atskaitomos maldos port i 
galų kalba, o paskui pakart» 
jama tos tautos kalba, kuri 
stovėjo prie stacijos. Tik ne 
žinia per kieno neapdairumą 
nebuvo skaitoma lietuviškai 
nei malda, nei giedama gies
mė, kai tuo tarpu protestantai 
latviai ir skaitė ir giedojo sa 
va kalba. Taip pat ir estai. 
O vis dėlto visi lietuviai su 
susidomėjimu laukė kada
didžiulėje kongreso aikštėje 
pasigirs lietuvišKas žodis ir 
suskambės lietuviškos gięs paulaus ir kitu Tai rodė su 
mės aidai. sirinkusiu gausu* anlodismen

tai, prašymas kartoti. AuditąTyliosios Bažnyčios kryžia 
us keltai milijoninei miniai 
susirinkusiai kongreso aikštė 
je padarė nepaprasto įspūd
žio Karti tai pavergtosioms 
tautoms didelė propaganda, 
kurios už jokius pinigus ne
nusipirksi. ?

PONTIF1KALIMÊS M I Š I O S 
ROSARIO BAŽNYČIOJE.

Liepos m. 23 d 10 vai. Ro 
sario bažnyčioje J.E.v' skanus 
Brizgys ląikė pontifiką lines 
mišias, kurių metu giedojo 
Liet Kai. Bendruomenės cho 
ras diriguojant maestrui kum 
poz toriui J. Sttoiiai ir vargo 
nais akompanuojant F Gir 
dauskui. kuris tik tam reika
lui ir atvyko į Rio de Janei 
ro. Giedojo keturiais halsais 
šv. prynčiškaus de Witt mi 
šias, kurios baigėsi apie 1.1:30 
vai Po mišių choristai sku
tėjo į nakvynių vietas apsi

1955 m. .rugpjūtis 6 d.

rengti tautiniais drabužiais, 
nes 14 vai, konservartorijos 
salėje programoje buvo nu 
matytas religinės ir paselinęs 
muzikos koncertas.

KONCERTAS

Vieta parinkta labai puiki. 
Rio de Janeiro miesto kon
servatorijos auditorija, pačia 
me miesto centre. Pati salė 
didžiulė, talpinanti virš 1000 
klausytojų, akustika labai 
gera net prie durų geriausiai 
girdimi visi pianissimo niuan 
sai, mikrofonai gerai paskirs 
tyti, didžiuliai, Brazilijoj ne 
patys didžiausi, tai bent bran 
ginusi, vargonai.

Nuotaiką kiek sugadino, kad 
atėjus laikui jau rinktis sa- 
lėn, salė dar buvo rasta uždą 
ryta ir patiems paplistam», 
reikėjo ieškoti, kad kas alra 
kintų ir dar salėje ir sceno 
je rankioti ponierins, kurių 
buvo apstu. Dar nemalonės 
nė chorvedžiui ir choristams 
buvo staigmena, kad nebus 
galima vartoti tų garsiųjų var 
gonų. O pirmai progamos da 
liai - religinei muzikai tai bu 
vo būtinai Choristai išėjo 
scenon susinervavę, nes visos 
repeticijos, pasinio Šimas kon 
certui buvo su vargonais 
Scenoje esantis pianas ne tik 
nepadėjo, bet dar gadino, nes 
buvo atsiderinęs ir choristus 
mušdavo iš tono Visai kas 
kita būt buvę su vargonais 
Užklupti meno komisijos na
riai teisinosi kad jie tik prieš 
pusvalandį kocertui praside 
dant sužinoję kad esą meno 
komisijos nariai.

Kur kas geriau, teisingai 
sakant visai gerai vyko an
troji dalis, įvairios lietuvių 
autorių dairios kaip C Snsnaus 
ko, J. Stro'ios, Ž’le'ičiaus, 

rija koncertų klausė su dide
liu dėmėsiu Ji buvo labai 
įvairi. Čia buvo atvykę mú 
su mieli svečiai iš Š. Ameri
kos. Čili. Veneznelos. Argen
tinos Romos, įvairiu tautybių 
kongreso dalyvių. Salėje bu 
vo virš 700 žmonių. Šis kon 
certas buvo nemaža Lietuvai 
ir lietuviams propaganda.

Į KALNUS Į VIRŠŪNES.

Koncertui pasibaigus buvb 
suorganizuota keturiais auto 
bosais ekskursija į Corcova 
do kaina prie garsios Kris 
taus statulos bei kitas miesto 
apylinkės. Trys autobusai 
numatytą programą įvykd* 
sulig plano Ketvirtasis gi jau 
nuvažiavęs gerą kelio galą 
«railso» Fnant į kalną, ir bu 
vo priverstas grįžti miestin 
garažan Todėl ir numatyt >s 
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pusi. 3

J. E. VYSK. V. BRIZGYS

Eucharistinė Kristaus Atpirkėjo 
Viešpatija Ir Jo Bažnyčia.

Kaikurių mums gerai pažįs 
tarnų didžiųjų augalu sėkle
lės yra labai mažos. Net keis 
ta, kad iš tokios menkutės ir 
žemėje supūvančios sėklelės 
išauga milžinai medžiai ir gy 
vena šimtmečius. Kokia antai 
yra mažytė sėklelė beržo, 
nesą didesnė liepos. Ir šian 
dien sveikos ir žalios Califor 
nijos kalnų sekvojos Kristaus 
laikais buvo jau išgyvenusios 
po 2 3 tūkstančius metų, Šian 
dien dar žaliuoją kaikurie Li 
bano kedrai Kristaus laikais 
jau teikė pavėsį. O ir tos 
pasakiškos sekvojos ir tie 
kedrai išdygę iš menkutės 
sėklelės. Stebimės tų med
žių milžinų grožiu, tik perma 
žai pagalvojame, kas ta gyvy 
b.ė'; kuri iš menko grūdelio 
anuos milžinus išaugino ii' 
lig šiol-palaiko.

Nedaugiau galvojame apie 
kitą tos pačios srities įdomų 
dalyką. Medžiagos žemėje; 
augalė; medyje/gy vyje, žmo 
guje' yra tos pačios; > Kodėl 
■Vienur jos guli be \ybės; 
kitur'ta pati medžiaga lampã 
gy v u ku n u i r tų kú n ų- au galo 
gyvio, žmogaus;;.gyvybė -yįą 
.vienoda, nors jų visų kūnai, 
susideda iš tos pačios medžią 
gos. Šios paslapties lig šiol 
nesuprato Joks žmogaus moks 
Jas. Patys būdami gyvi ir 
matydami aplink save tiek 
daug ir tiek skirtingų gyyyr 
bių tuo klausimu beveik nie
ko negalvojame

Tos pačios .medžiagos priė 
dangoje savo ’tarpe turime 
dar vieną gyvybę aukštes--' 
nę už mūsų žmogišką gyvy
bę. Tikime, kad medžiagoj 
priedangoje Euch irstijojė 
yra Kristus su vis i Savo d e 
viška prigimtim. Ši mintis ir 
šis žodis buvo kai kam kietai 
pat pradžioje kaikam jis ir 
šiandien atrodo kietas, kietas 
ne vienam net iš tu, kurie 
tikėjo ir tiki, jog žmogaus, 
kūne gyveno Kristus. Z no-- 
nės lengvai tai tikėtų, jeigu- 
Eucharistijoje matytų kok.ų 
nors žmogaus akiai neįprastų 
ženklų. Yra įvykę su Eucha-. 
ristija stebuklų, bet jų buvo 
nedaug, senokai, kurioje 
nors vienoje vietoje, tad žmo 
nės juos yra beveik pamiršę.: 
O vėl, jeigu kas nors neįpras 
to kasdien vyktų, su tuo apsi 
prastume, kaip esame apsipra 
tę su mūsų pačių ir su;, viso
kia kita gyvybe, nors žmo
gaus proto,, ir nesuprasta. J.ei 
gu kam atrodytų, kad butų lą 
bai įdomu, jeigu Eųcharistijo 
je matytume, kokių nors žmo 
gjškos gyvybės .ženklų, tai 
prisiminkime, kad žmogaus 
gyvybė .-nėra tobuliausia iš 
tų, kokios yra. ar gali būti. 
Reikia daleisti, kad ir kituos 
dangaus kūnuos yra gyvybė 
ir kad kitur ji gali būti aukš 
tesnė už žemės žmogaus gyvy 
bę, i kad yra angelų gyvybė, 
su kuria žmogaus gyvybės 
mums nėra kaip palyginti, ir 
yra, Dievo gyvybė, ku.ii yra 
visokios kitos gyvybės prad 
žia ir šaltinis, bet ji nėra pa 
naši nei į medžio nei į. žmo 
gaus gyvybe. Užtat nebūkime 
linkę manyti ar sakyti, kad 
Eucharistijoje nematome gy 
vybes. Sakykime, kad Eucha 
ristijjAjė nematome žmogiškos 
gyvybės, bet kartais pajėgia- 

(Tąsa iš 2 pusi)

programos nebuvo galima iš 
pildyti, Be to jau buvo apie 
8:30 vai. vakaro ir jau reikė 
jo skubėti kongreso aikštėn.

(B. D) 

me pajusti ten esant kitokią 
gyvybę, kurios mes nemoka
me net tinkamu žodžiu pava 
dinti. O kurie tikime istori
niam faktui, kad Kristus gyve 
no žmogaus kūne, pagalvoki
me, kad duona, vanduo, vy
nas. kurie mums atrodo ne
gyvi dalvkai, tampa gyvu kū 
nu, kai juos suvalgome, išge 
riame. Jeigu žmogus galėjo 
būti žmogaus kūne, kurs yra 
maitinamas, palaikomas ir au 
ginamas duona ir panašiai da 
lykais, tai koks yra Dievui 
skirtumas būti duonos ir vy
no išvaizdoje? Kristaus pasi 
likimo Eucharistijoje tikslas

: Iš'.J. E vyskupo V. Brizgiu sutikimo aeroporte Congo
nhas. l. Iš kaires dešinėn:- Oiia a i.senkienė su dukrele, sese
lės pbanciškietės: M. Beatrice ir M. Karolina, K Ambrozevi- 
ėius su sūnum Wilium, Jo Ekscel. V. Brizgys ir K. Ausenka.

■ ...
yra ne kękie nors žmogaus 
akiai' nepaprasti dalykai, o 
žmogaus sielote reikalai. Jis 
todėl pateibėnKa pats, kas ge
riau jo tikslui tinka, visai ne 
šiteirūPdamas,' kaip geriau 
patiktų žmogaus žingeidumui. 
' Kodėl Kristus su žmbnė 
mis matomu būdu pasiliko ne 
kitoj'* fbrmoj. o taip kaip jis 
yra šv. Eųcharistijo;? Kristus 
a tėjon už žmones ne lik nu
mirti o pdšilikti visada su 
žmonėmis jiems prieinamu 
būdu Jeigu Dievas butų pa 
sitenkinęs tik vienkartiniu 
veiksmu žmonių gimtąją nuo 
dėmę atleisti, tai jis būtų 
long v ai" pasirinkęs kitą būdų 
o nė žmogišką mirtį. Tačiau 
jis gyveno žmcgilus gyvenimu 
mirė žmogaus mirtimi ir iš 
numirusių atsikėlė, kad pūro 
džius, kokia yra žmogaus že 
miško gyvenimo eiga, užbai 
ga ir kas seka'toliau. Jis no 
įėjo aną savo meilės auką 
žmogui nuolatos kartoti neiš 
dangaus, o pasilikęs žmonių 
tarpe, per tą auką tęsti toliau 
žmonių išganymo darbą. Jei 
gu Dievas nusprendė ateiti 
matomu būdu į žmonių tarpą 
tai tas jo sprendimas turėjo 
būti nę vienam momentui, ne 
vienai generacijai, ne vieno 
krašto žmonėms, o visti 1 a i- 
kų ir visos žemės žmonėms, 
nes žmonės visur ir visada 
yra tokie pat Dievo vaikai, 
kaip tie prieš du tūkstančiu 
metų gyvenę Palestinoje Atė 
jęs visti žmonių išganimui į 
žmonių tarpą Dievas rad» tin 
kamu pasilikti visada ir vi
sur, kur tik bus žmogus, kad 
jis galėtų būti su jais ir juo
se ir jie jame kokiu nors 
žmogui jaučiamu būdu, kad 
per tai visi galėtų būti viena 
su juo ir savo tarpe, kad per 
tą ryšį žmonių su Dievu ir 
žmonių vienų su kitais susi 
kurtų tai, kas šiandien vadi
nama Kristaus karalystė. Tik 
Dievo, ne žmonių protas ga

MŪSŲ LIETUVA
/ ■ ■ , 

tėjo surasti toki būdą pasilik 
ti Dievui su žmonėmis, kokiu 
yra Eucharistija... Ką mes ga
lėtume tinkamesnio ir papras 
tesmo sugalvoti? Duonos pa 
vidale Kristaus žmogiškas kū 
nas tampa dalimi mūsų kūno. 
Išvaizda žmogaus akiai pa 
prasta duonos gabalėlis, vyno 
kėli lašai, žmogus nebijo tai 
į save priimti. Gi tuo tarpu 
pats turinys ir reikšmė bėga 
liniai. Teisingai sakome, kad 
per Eucharistiją mes turime 
Dievą ne šalia savęs, o savy 
je. Dar arčiau viens kito bū 
ti jau yra net negalima Šei
mos brolių ir seserų artimu
mas yra tame, kad esame i- 
šauginti tos pačios motinos 
krauju. Tos pačios motinos 
vaikai užtat ir vadinami kra
ujo broliais. Krikščionių pri 
iminėjančių Eucharistija arti 

m urnas yra toks pat, nes prii 
įname to paties Kristaus Kū
ną ir Kraują

Karolė Pažėraitė

Lietuviu religinio me
no paroda Rio de Ja

neiro.
36 to Tarptautinio Eucharis 

tinto Kongreso proga Rio de 
Janeire buvo atidarytos ke
lios religinės parodos, būtent, 
Brazilų bažnytinio meno, ka
talikiškų knygų, misijų, Mado 
nu. Vokiečių religinio nerio 
ir knygų ir i opiežiaus n one 
tų bei bulių parodos. ’ Be to. 
iš 16 tautų, atsidūrusių treni 
ty, iš anapus geležinės uždari 
gos, tik lietuviai įstengė su
ruošti. talkos būdu, lietuvių 
religinę parodą. Rijoje esant 
mažai saujelei lietuvių \ e- 
tos pajėgomis nebūtų galimy
bes tokia paroda suruošti. 
Tad atėjo į talką São Paulo 
lietuviai, kurių eksponatai 
užima didesnę parodos dali-

Nuvykus į minų pmodą, 
teko maloniai nustebti. Paro 
dos vadovo poeto Petro Ba
bicko dėka, eksponatai sko
ningai estetiškai sudėli< ti bei 
sukabinti. Pačiam centre, ant 
rugiagėlių spalvos drapiruo
tės-, kuria puošia iš krašto li 
e'uviško ornamento juostos, 
įraukia visų dėmesį Aušros 
Vartų Dievo Motinos paveiks 
las, specialiai šiai parodai 
dail. Vlados Stanči kaitės nu 
tapytas bei paaukotas Prie 
to paveikslo ilgiausiai publi 
ka sustoja. Daugelis moterų 
nereižegnoja ir pasimeldžia 
ir net paaukoja pinigų, mes
dami medinėn meniškon dail. 
Ivanausko darbo lėkštėm ku-
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Jurgis Baltrušaitis

-- ■ Ryto Giesmė
Sužiro rytas, auksu juostas...
Jau žemė žybčioja šilkais
Ir kaista, kaip jaunuolės skruostas, 
O greit visa, kaip rožė, kais. . .

Lyg putlios vėliavos ir raiščiai,
Jau skęsta debesiai ugny - 
Jų rikė blizga skaisčiai, skaisčiai 
Ir taip maldingai iškilni. . .

Šlaite, pakilęs bokštais, švyti
Migla, kaip smilkalas kvapus 
Stok, vargše, pamainas laikyti 
Už žemės žiedus ir lapus. . .

Tu ne laiku ir veltui rymai 
Tverk žagrę džiugulio ranka, 
Nes tavo aukuras - arimai, 
O tavo prakaitas - auka.

Paryžius, 1942.

ri anaiptol nebuvo tam tiks 
lui padėta? Tačiatij- kada bu 
ve’ á(įsižiūrėta, jaii^buVo per 
vėl’-i Negalima Brazilų tau
tos jaūšrrtų užgauti Tie vo 
tatyviniai pinigai bm? pan iū
rint! Dievo garbei. !i i

Aukštieji dVasiški&i išsireiš 
kė. su pasigėrėjimu Žiūrint į 
Stan'ciKaitėte sukurtą Aušros 
Vartų Dievo Motiną, kad ši 
Madona kelia žmogų aukštyn 
nesinori nuo Jos atsitraukti. 
Kai kas atkreipia dėmesį į 
liūdną Jos’lūpų išraišką, ku
rią.: švento -įkvėpimo pagauta 
Stauskaitė įkūnijo paveiksle. 
Tada j.-ie-;:gauna atsaką, jog 
Lietuvos-Globėja dabar liūdi, 
kad Lietuva - Marijos- žemė 
bolševikų okupuota. ,c

Abipus to centrinio» s un
dinėje paveikslo kaboukoply- 
tėlės su Dievo Motinos droži 
niu. Vjlnįaus ir-Lietuvos h,e r 
bai (VI, Dramnnto darbai), 
Kančia (Trumpio). Mindaugo 
po lietas, pieštas argentinie
čių dailininko, o ant pjedesta 
lų rymo Rūpintojėliai ir iš ša 
lių — Lietuvos ir Šv Kazimi 
cm vėliavos. Nuo Dievo Mo 
tinos paveikslo krenta juodas 
krepas ant grabelio su Kris-" 
turn ( Trumpio darbas). Šalia 
ant to pat pjedestalo, trys ve 
lia vėlės: Lietuvos, Vatikano 
ir Brazilijos.

Buvo ir daugiau dail,. Stan 
čikaitės aliejinių darbų! kurie 
prieš keletą metų jau buvo 
išstatyti pirmojoj lietuvių me 
no parodoj São Pauly je. bet 
jie ir čia sulošė savo kilnų 
vaidmenį, ne tik kaip aukštos 
vertės meno kuriniai, bet ir 
kaip vaizduojantieji religinį 
Lietuvos veidą. Buvo ir nau 
jas jos paveikslas-kum pozici
ja, vaizduojantis dievdirbį A

Congonhas aerodrome J. E. Vysk. Brizgioj atskridus į 
S. Paulo. Iš kairės: M. Tamaliūnas, K. Ausenka, kleb. kun. 
Pijus Ragažinskas, J. E. Vysk. Brizgys ir São Paulo lietuvių 

konsulas Aleksandras Polišaitis.

domą Trumpį prie darbo ir 
savo kūrinių, o gilumoj pave 
ikslo baltuoja įspūdinga Kris 
taus, nešančio kryžių, vizija. 
Tačiau žiūmyas nespėja. įsi gi 
Įloti į menišką pa veikslo, vęr 
tę. nes čia pat jį parbloškia 
sensacija Adomo Trumpio 
biografija. 115 metų uievdir- 
bis tebegyvena ir tebedirba! 
Čia pat — Brazilijoje, l’o to
kio’«saulės smūgio» žiūrovai 
net korespondentai nebemato 
Štančikaitės paveikslo, o vien 
Trumpį, jo 2 metru aukščio 
Kristų Valdovą, jo Kristų Na 
žarietį. kukliai stovintį nišo
je, jo medinius bareljefus bei 
najvviškus aliejinius darbus 
kuriuos žiu i-o vai bando pris 
kirti prie XI ar XV amžiaus 
kūrybos, o jo Baltąją Mado
na prilyginu prie Picasso dar 
bų.

Daugelis nori Trumpį atlan 
kyti, bet Babickas neduoda 
adreso, norėdamas apsaugoti 
senuką nuo minios, nes ji 
yra linkusi kurti stebūklavie 
les. Jis. jį apstojusioms mo 
t’erins, paaiškina, kad Trum
pis nieko neprisileidžias, tik 
kardinolus ir vyskupus. Tin 
jo žodžiai moteris dar dau
giau suintriguoja, bet ir nura 
mina. Tik kai kuriems lankyto 
,'ams duodamas įo adresas.

Dar kas visus nustebino, tai 
į v a i rū s k ry ž i a i. Mediniai kre
žiai (Dramonto, J. Abraičio, 
Nardžio Antanaičio darbo ir 
vienas didžiulis, įdomus, neži 
nomo dailininko), koplytėlė - 
miniatiūra L Končiaus, koply 
lėlės Stančikaitės ptveiksluo 
se, kryžiai Vijeikio ir Aude
nio paveiksluose, ir įvairių 
kryžių nuotraukos. Nuotrau
kų išstatyta nemaža, nę tik 

(Tąsa 4 pusi.)
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Madeiras do Brasil

Raštinė: Rua dòMéxico

Rua Javaés, 719 São Paulo

MEKANIKOS DIRBTUVE

A V È NID A D R .G IACAG L INIĮ 34-G

Rastines Darbai

LTDA

SKAITYK IR PLATINK
«MŪSŲ LIETUVA»

AGUĄ,. 
activa poHI

VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS

■1 I N D G Y A

Importação — Exportação’

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

Darbininkams patarimai veltui, .7 ; .
■' V' . , i .
Galima kreiptis šiomis valandomis nuo 10 iki 12 vai 

ir nuo 16,36 iki 19 vai.

ftui Ribertó Simonsen, 13 -- 3.® —- salas 306, - 310 
(Senoji rua do Carmo ir kampas P-ęa Clovis Beviíaqua) 

São Paulo

Gaminami žibintu vai i vai 
rišusių tipų. Daromi Įvąirii 
dydžių .grąžtai žemei gręž 
ti. Pardavimas grynais ii 

išsimokėtinai.

Nori, kad «Mūšų Lietu 
Vàí» būtų lietuviškojo gyveni
mo veidrodis?

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

Gaminami įvairiausių braižinių vitražai* 
Vieliniai tinklai tinkavimui ir tvoroms, 
langų stiklų apsaugos, užtvaros, geležinės 
durys ir vartai, banguotos skardos durys 
pagal mąstją.L .

— LAPOS lietuviams prune 
šame, kad Lapos lietuviui ga 
Ii atsiimti laikraščius; St. Sal
džio krautuvėje. Rua Clemėn 
te Alvąres, 137.

Ar jau įsigijai rašytojos K. Pažėraitės idomų roma- 
Nusidėjelė» ir jos novelių rinkini «Didvyriu Žemė»? Jej 
nieko nelaukdamas kreipkis j Musų Lietuvos» redakciją

REIKIA BALDŲ? KREIPKIS į TAUTIEČIO 
J. L. GąlinsKas Ltda.

salą 904

Rio de Janeiro - Fd'nė: 32-9294
’ O ' .'■?? S:.':”/- ■ •' ‘i"'

VILA ALPINA 
k::

•Statybos medžiagos sandėlis ir Įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo Įrankių 
krautuvė tiktai pas

Artinantis maudymosi šezo 
nui ir esant laisvų kambarių 
kviečiame visus atvykstan
čius i Santos poilsini apsisto 
ti pas Steponaičius. Galima 
gauti kambarį su maistu ir be 
maisto Privažiavimas auiomo 
biliu kibai patogus, gatvė 
naujai išgrįsta.
Adresas: Rua Godofrędo Kra
gą, 17Š — Jose Menino

feira nikio RtWNrv 705 A 335 poste1 7Q«7
TELEFONES t 3L4O19 e 51^2223 J í Ó P A (J L Q

Líódova: vanduo yra senai žinbmaė gėrimas, kurio 
puiku veikimą i žmogaas sveikatą jau visi yra vien
balsiai pripažinę. Pabandykite. Įsitikinkite g ir viša- 

dos naudokite!

Kiekvieną sekmadieni prie 
bažnyčios pas spaudos plųtin 
toją B. Šimkų galima gauti 
nusipirkti naujausių lietuviš
kų knygų, malda knygių bei 
laikraščių. .

SPECIALYBĖ BATU: vVramšomotė'rimš■ ' ' ■ v- ' •: "Jv-iiLi-T jr-f V
panelėms, fūtbolistams,/vaikams;..

B AL T)s j Ų , SANDĖLĮ, ų 
AV DR. 'GÍACAGLÍNI. 71-C — V. ALPINA

LEONAS VARNAUSKAS
Telefonas (recados/ :i-<i7(i7 

Rua || N.c 3 9 - .V 
Avenida Zelihá N.o, 714 
Caixa P o k t ai 411 “Š,

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/-A
- GAMINIU PLATINI OI Al

į l a Z €? 1 i n a 
—. (Tundos)

S'a ”0 Pa uT.b

COMPANHIA UNIÁO DOS REFINA0ORES

ETA CAFĖZINHO BDM!

■?r; ri . •

- ■ i

C‘ «> , 1

4



AV. ZELINA, 70S CAlXA POSTAL, 371 — SÃO PAULO

— AL Boguslauskas rug
pjūčio m. 1 d. išskrido Kana 
don, o iš ten Japonijon Ke
lionėje užtruks apie tris sa
vaites. Palydėti į Cumbica 
aerodroma buvo nuvykę arti 
mieji prieteliai. Kelionės įs
pūdžius parašys «Mūsų Lietu 
vai».

kė turiningas kalbas. Vi-ų jų 
kalbos bus atspaustos «.VIūsų 
Lietuvoj».

LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

— Birželio m. 5 d. Belo 
Horizonte buvo sunkiai sužeis 
tas trimis peilio smūgiais 
Aleksandras Misiūnas, kurio 
šeima gyvena Vila Beloję. 
Alteias gatvėje 8 nr. Mirė 8 
d. birželio. Nužudė jį įnamis 
kurio šeima gyvena jo narnuo 
se V, Betoje, su juo Kartu iš
vykęs dirbti į Belo Horizonte 
Artimieji anie nelaime sužino 
jo tik po šešių savaičių. Ve
lionis buvo 30 metu amžiaus 
vedęs, paliko žmoną Jadvyga 
ir du mažus vaikučius.

— Dievdirbj Adomų Taumpį 
gyv. Quarta Paradoje. aplan
kė «Tribuna da imprensa» 
korespondentas, jį nufotogra
favo su proanūke ir jį apra
še laikraštyje.

- R u g pi n č i b m : 15 "d. i 5 
vai. Vytauto Didžiojo moky- 
loje V. Beloje pradėsime 
juostų audimo ir kirų rankdar 
bių kursus. Suinteresuoti at 
vykite, arba praneškite man 
koks laikas būtų patogiausi
as. Mokti M. Vinkšiiaitienė.

— Šių metų Rugpjūčio 20 
dieną, šeštadienį 8 vai. vaka 
ro. Mokos lietuvių mokyklos 
salėje ruošiama buvusiam il
gamečiai lietuvių Kolonijos 
kapelionui Kun B. 
pagerbti vakarienę.
ji šioje vakarienėje dalyvauti 
gali užsirašyti, iki rugpjūčio 
mėn. 15 dienos: Mokos, Vila 
Belos ir \ 
kyklose « 
ir pas p. J, Karpavičių, 
São João (Prieš paštą).

Kaina Cr$ 120,00 nuo 
mens.

Žymus Vasco da Gama klu
bo futbolistas Pinga savo se
niems pažįstamiems: K. Ausėti 
kai, B. Šukevičiūi, J. Bagdžiui, 
V. Narbučiui a poodinėj o klu
bo Įrengimus. • '

Visą dieną svečius vežiojo 
K. Ambrazevičius.

Vakare visi svečiai vakari 
eniavo pas p. Ambrozevičius 
Mokoje.

—. Liepos m. 27 d. L. K. 
Bendruomenės choras surno. 
šė kuklų atsisveikinimą su 
J. E. vyskupu Brizgiu. Ta 
proga Ekscelencija pasakė į- 
domių minčių apie dainos me 
ną ir reikšmę. Choristai pa
dainavo dainų. Porą valandų 
laiko praėjo gražioj nuotai
koje.

— Petronėlė Simanavičiūtė 
- Sinkevičienė. gyvenat! Čile 
Santiago mieste, paieško sa
vo tėvų, jos žiniomis gyve
nančių São Paulo m ete.

Jos motina. Marija Simana 
vičiūte buvo ištekėjusi už Si 
manavičiaus. Petronėlė yra 
šių abiejų duktė. . ■

Mirus pirmam vyrui ištėkė 
jo už Jono Balyno dar Lietu 
voje.

Jonas
tų, gimęs
Liėtiiyos išvažiavos į Brazili
ją 1929 m. Duktė Petronėlė 
buvo susigursi pasiliko Lietu 
voje. Dabar yra ištekėjusi už 
Mykolo Skurkevičiaus ir gyve 
na Čilėje: Caiapó 558/819, 
Santiago Čile.

— Šią savaitę į São Paulo 
atvyko Motina M. Aloiza ir 
seselė M. Regina iš Pittsbur- 
go, aplankyti čia dirbančių 
seselių pranciškiečių. Moti
nos M. Aloizos rūpesčiu se
selės pranciškietės atvyko į 
São Paulo.

-- Visos foto nuotraukos 
tilpusios šiame «M. L.» nume 
rvie; yra St. Maželio. Norin
tieji užsisakyti fotografijų pra 
šomi kreiptis į «Mūsų Lietu
vą- av Zelina 706, darbo va
landomis

PAIEŠKOMI

Sugintai
Norintie

'An as ta oi jos mo
žiui;!» redakcijoje 

A v.

as

— Jaunimo "Šventės Akade 
mijoję kalbės neseniai iš Šia 
orinės Amerikos atvvkusi vi? 
ęšnia MOTINA ALOIZA.

— Šį ketvirtadieni V. Be
los mokyklos popietę aplan
kė kun. Benediktas Sugintas 
iš Čikago ir pasakė j susirinku 
sius tėvus ir vaikus (kurių 
buvo anie 200) uždegantį žo
dį. O pereitą ketvirtadienį 
popietę buvo aplankę milijo
nierius kun Antanas Perka
mas iš-. Vęnezuelos i.r PiVps- 
Gudelevičius M. I. C. iš-.-Ar- 
gentines, kurie taip pat paša

■ — Prof. A. Storis ir n: E. 
Antanaitienė bus ateitininkų 
vėliavos kūmai.

kalnyno bei Santos miesto

. bajungos ibrazi

■W^CIERTAJ - BALIU J
(Mokos mokyklos rumose)

m Rugpiučij-Agosto 6 diena
Progrd'irfojė* į:ddrn'bš':koncertihiąi’ 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.

1 - Juozas Pelakauskas, anks 
čiau gyvenęs R. Canindė 113 
São Paulo,
2 - Alfonsas ir Vladas Devei 
kiai,
3 • Jonas Daksnys iš Valdo
nių km.,
4 - Mykolas ir Karolis Rai
kai iš Saločių miestelio,
5 - Klementas, Antanina ir 
Kazimieras Valantoniai iš Pa 
liepiu km.

Paieškomieji ar apie juos 
žinantieji prašomi atsiliepti 
šį šeštadienį liepos 6 d. per 
L. S. B. parengimą Mokoje 
ar per «Mūsų Lietuvos Re
dakciją»

Paieško Pijus Gudelevičius 
atvyaęs iš Argentinos.

Av? lida Zelina, 65 I-
— J. E. vysk. V. Brizgys 

26 d liepos aplankė lietuvius 1 
kunigus klebonus, kun. K-. Mi 
liauką S. Caetane. kun. V. Ką 
vo'į, Šauta Teresinhą klebo
ną ir kun A. Arminą klebė
ti a u ja.n tį M a i i á. Ta i p E k s c e • 
lencija buvo .nJyykęš pnsižiū 
rėti gražaus Alto da Serra

Jau atidaryta garsaus fotograPo Giluco 

iš Kauno. > " ' , , '

Foto.AtDarbas tobulas ir greitas. ;

...
V. ZELINA — S. PAULO 

w r .. ... j .. . .. V L -i i l G ‘ ■ A..:.
B' -O. Vl^ÇQMET. RASI 'SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI ' 
M .. .. .. A- .yĄ* .. NAUJANYB1Ų ' / į ’

įgg G.ęlęžlps Reikmenų, dažų, lėkščių, ai u minių- indų, 
fBF įvairių" daiktų doyanoms, įvairiausios rūšies pečių-

fogonų, ąiųvamų mašinų, radia, plokštelių ir t. t..? 
tl! .:. Visa tai galima gauti UŽ -PINIGUS ARBA 
W’’į.. — ISSIMOKEJIMUL

. Prie pat autobuso Nr. 93 šuštojinio vietos.

B PRAÇA são. JÕSÉ. 1
5-v á___ -

IS

M
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IRMÃOS BAUŽYS
ts.;,

*

Aberturas de firmas 
Encerramentos de firmas 
Transferencias de firmas 
Contrai, na Junta Comercial

Registrado no C. R. C. sob o n.oi55l

Praça São José, 8 Sal. I e 2 - V. Želina • S. Paulo
Contrąsbs de locação 
Cartašįde Fiança 
Requerimentos 
Balandos 
Alvarás diversos 
Seguros de Fogo e 
Seguros de acidentes

Dis"'-at. na Junta Comercial
Escritas Fiscais
Escritas Comerciais.

HORÁRIO das 8 às 19 horas.

Nori būti žemės savininku 7 įjįfu .
Mato Grosso estadas tai duoda geriausios progos.

Oja lengvai . gali įsigyti daržus arba ūkius. Įsigyk
. šiandien, nes rytoj žemės> vertė jau bus daug’dtdesnė.

Prašymus žemei įsigyti reikia .rašyti 'tebt'ado valdžiai.
■JgM ž t ■; Šitai Tamstai si Oi/' ç ' -
■s. 1 ' * " ' ' zl

Jmobiliana Alto do Guaporê Lida.
Cuiabá,’ Mato Grosso - Cehtralinė Rištinė; Cx , Postai 98 

' " t Painformiiojaiife i|:;-j^i-^laiškus.
.  ..-• , - .'į- ’ --cyx? U  . . ■ -1.

•V r.

j. ii.j ■ ..........................................■■i1'" . ..........

y'" AĮ)BER^A<8 PAVILAViÔIUS :
teisjnisr, patarėjas prie, advokato •

RUY DE MELO «PEREIRA .
i -- r ’ . > • . ,

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairią 
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, dokumen 
tų atitaisyma.s, nuomininkų išmetimas ir kili darbai. „ 
Raštinė: Rua .Š.enądoF'Feijo? 5-and. sala 520/ - 
Rezidencija: Riia Itáqueri, 431 São Paulo . "y 

'' ’ 'r- f ' ■.

Į k - % •
• « t * ! ' • i - • » •■■••iir — ...t,, :- •- - - - - - - —- ■ ■ ' -^į'-Ts

Bcntistas i' 

RftMį® Clínica Dentária Popiriai 
“<São Sudas 'Catícu” 

DIRETOR? Dr. Augusto Ribeiro Leite 
Praça Sâo José, 8 - salas 3 e 5 

- .'.y . Vila Zelina . < ’ <•.: :

Dentadura^ — Pontes — Extrações — Obturaęoeą
“DfU R N Ã E NOTU R N A ^ ? ’

JAUNIMO ŠVENTĘ

Šį sekmadienį Moksleiviai 
A t e it i»i n k a i k v i e č i ar- -v i s u s (j a 
tinus ir senus) Vila Zelinon, į 
JAUNIMO ŠVENTĖ. - À/ 

PROGRAMA "

9 vai Ateitininkų vėliavos 
pašventinimus, šv. Mišios ir 
bendra jaunimo Komunija 
15 vai - Iškilmingas posėdis' 
ir meninė dalis (gimnazijos 
salėje) . ‘j /' ■/ ■■-.«-

Men i neje dalyje bus sa vai 
dinta Gustaičio «Sekminių Va 
inikas» praturtintas 'tautiniai» 
šokiais ir dainomis, jį j/ . ' ;-

Po meninės dalies • linksV. 
mavakaris. “■ ; \

— Eucharistinio Kongrę^Or, 
metu RiO d e Jan e i re buvo, 
lietuvių kunigų, dalyyaiijm-' 
čių kongrese,' susirinkimas.į 
Pirmininkavo J. Ę vyVkį; 
V. Brizgys. Buvo "'ta r lame s,t- 
aktualiais lietuviams kaia‘Fu 
karas reikalais.

i— iKun. K. M i I i a u s k/a si 
São Caetano do Sul klebonas^ 
šią savaitę persikėlė į šv An; 
tano vienuolyną, S. Paulov 
mieste. Porai mėnesių tšvyV. 
kO į S. Sebastião sveikatos 
taisyti.

- Šį sekmadienį 10 vai. 
Bom Retiro lietuviams buš 
pamaldos šv. Eduardo parapi 
jos, rua dos Italianos, bažny
čioje Mišias laikys ir pa
mokslą sakys svečias iš Ame 
rikes kun. B Sugintas.

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVIČIUS 

Rua Inhagapi N.° 9
Antiga Rua Sei» - V. Zelina

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