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Pasaulio Lietuviu Bendruomenė
1935 m. Pasaulinio Lietuvių
Kongreso metu, buvo įsteigta
Pasaulio Lietuviu Sąjunga. Ši
Sąjungą turėjo apjungti visus
pasaulio lietuvius bei organi
zacijas. Jos tikslas buvo pade
ti išlaikyti lietuvybę išeivijo
je Buvo pradėtas leisti sąjun
gos mėnesinis žurnalas Pašau
lip Lietuviu. Centru pasirink
ta nepriklausomos Lietuvos
sostinė. Valdybon įėjo daugu
mas iš gyvenančių Lietuvoje.
Kadangi Lietuvoje tuo me
tu veikė Draugija Užsienio
Lietuviams Remti, tai Pasau
lio ietuvių Sąjungos veiki
mo dirva nebuvo plati. Atei
tyje PSL sąjunga bút perėmu
si visą Draugijos Užsienio Li
etuviams Remti veikimą
Bet po meto, kito Europos
padangę pradėjo dengt' besi
artinančio karo debesys. Len
kų ultimatumas, Klaipėdos okupàcija, o taip pat ir vidaus
politikos nesklandumas, atsili
enė ir į naujai sukurto* sajun
gos veikimą Dėmesys ir jė
gos privalėjo bút telkiamos
svarbesniems reikalams Oku
pacija ir karas, kartu su Jais
vės netekimu ir visi kiti plaJ
nai žuvo
Pasibaigus karui. Vakarų
Europoje. Vyriausias Lietuvos
Išlaisvinimo Komitetas, per
Lietuvybės Išlaikymo Tarny
bą, paruošė įstatus l’asaulid
Lietuvių Bendruomenei Sulig
įstatų naujai organizacijai ya
li priklausyti vj<sf pasaulio li
etuviai. kiekviename krašte
susiorganizuodami į krašto
bendruomenes Visų kraštų
bendruomenių atstovai išren
ka Pasaulio Lietuvių Bendru
omenės vadovaujamus orga
nus, kurie turi teisės kalbėti
visų pasaulio lietuviu vardu
Bendruomenė rūpinasi t i k
bendrais visiems lietuviams
reikalais pirmoj eilei lietuvy
bės išlaikymu išeivijoje Poli
tiniai, religiniai ir bendrai ideologiniai klausimai neįeina
programou. Paskum organ za
cijų veikimo netrukdo ir ne

pretendueja jų atstovauti. Jau
beveik visuose kraštuose yra
susiorganizavusios kraštų ben
druomenės, gal būt tik Brazi
liją išskiriant.
Geriau sekėsi Europoj ir
Kanadoj. Šiaurės Amerikoj
pradžia gana sunki. Renkant
vadovybę balsavimuose neda
lyvavo ne pilnų 7000 lietuvių
O vis dėlto Amerikon yra nu
vykęvirš 30 tūkstančių karo tr
emtinių Tremtinių turinčių tei
sę balsuoti balsavo tik apie
vieną trečdalį. Dar mažes
nis nuošimtis įsijungė seno
sios imigracijos lietuvių.
Š. Amerikas yra numatyta
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės sostine. Nežiūrint kur ir
koks yra pasisekimas, Lietu
vybės Išlaikymo Taryba ruošinsi šių metu pab • oj, o vė
liausimi ateinančių metu vasa
ra. sušaukti Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės Seimą Ameri
koje kyla klausimas, kas
atstovaus Brazilijos lietuvius?
l ig šiol minėtos bendruome
nės dnr neturime (čia reikia
skirti Liet. Kat. Bendruome
nę veikianča - kauly)
Dr EDraugei’* bene Pir
mas visame pasauly buvo su
organizavęs minėtos bendruo
menes skyrių .lundįai. Bet
viskas atsimušė į krašto įsta
tymus ir reikėjo susint' Yra
visa eilė a >linkvbi!i, kurios
sunkina
organizavimą. Ravyzdžiui čia gimusieji negali
būti svetimšaliu organizacijų
nariais. Tas nat ir su natųralizuotais O tokių lietuvių
turime nemaža.
Bet iš k'tos pusės Brazili
jos lietuviai vienokiu ar kito
kiu būdu turi būt atstovauja
mi pasaulio lietuvių suvažia
varnuose. T o reikalauja i r
mfisu pačių garbė.
O atstovavimu galime išs
pręsti nersvartstydami žzalinyhes krašto bendruomenei
steigti, o jei tai būt neįmano
ma, ieškoti kitų keliu jsijung
ti j bendra viso pasaulio lie
tuvių organizmą.

Brazilijos nepriklausomybei 133 metai
Rugsėjo mėn. 7 d. Brazilija
švęs 133 nepriklausomo gyve
nimo metus. Tai gražus ne
priklausomo gyvenimo metų
skaičius, kuris nebuvo pertra
ūktas jokios okupacijos.
Brazilija šiandien jau skai
toma jei ne prie pačių didžiųjų
tai bent prie didesnių pąsauulio galybių. Jos įtaka tarp
tautiniame gyvenime kasdien
didėja. Kraštas eina smarkiu
progreso tempu, ypač pasku
tiniais trisdešimts metų. Per
visą kraštą tiesiami moderniš
ki Keliai, geležinkeliai, pleči
amas mokyklų tinklas, miestų
statyba pati moderniškiausia.
Tai didelės ateities kraštas
Industrija dar labai ilgai tu
rės plačią rinką krašto vidu
je, nes gyventojų skaičius
sparčiai didėja, dabar jau si
ekiąs virš 50 milijonų.
Brazilijos ūkio pagrindas
eksportui, svetimai valiutai įsigyti, pirmoj eilėj yra kava.

Toliau eina vata, kakavas,
mineralai. Kava yra vadina
ma Brazilijos auksu.
Brazilijos ūkis daugumoj
atsiremdamas kava yra įstaty
tas nuolatiniam pavojui esant
nepastoviai kavos kainai. To
del dedamos pastangos, kad
šio vienašališkumo išvengti,
stengiantis plėsti įvairias ūki
ninkavimo šakas.
Finansiniai Brazilijos reika
lai nėra puikūs.
Užsienio
prekybos balansas yra pasyvus-mažiau parduodama, o da
ugiau perkama. Daugiausia
pinigų užsienin išmetama naf
tai pirkti. Antroj vietoj-kvi.e
Čiams. Prie didesnės inicia
tyvos tiek naftos, prie kvie,čių galima pasigaminti ir. pi;j
siauginti savo krašte. Gerų
norų netrūksta, bet jie nevisada yra paremti praktiškais,
realiais apskaičiaviamais. Pa
vyzdžiui Petrobras, kuriai yra pavestas monopolis eksploa

Brazilijos Nepri

klausomybės Pa
minklas São Pau

lo priemesty, Ipirangoj. Kur 1882
m.

rugsėjo 7 d.

paskelbta

buvo

nepriklausomybė.

taoti Brazilijos naftą, maža
ko gera galima tikėtis, nes
tai valdžios kompanija su vi
su charakteringu valdinėms
įstaigoms biurokratizmu. Naf
tos šaltiniams surasti ir atida
ryti reikia milžiniško kapita
lo ir sugebėjimo jį racionali
ai panaudoti. Be privačios
iniciatyvos ir svetimo kapita
lo tai yra neįmanoma.
Nepaisant g\ venamo momen
to sunkumų, Brazilija yra di
deliu galimybių kraštas Taip
pat svetingas kraštas kur la
isvai gali įsikurti kiekvienas
padorus ateivis Brazilijos ne
priklausomybės šventė yra
kartu ir lietuvių kaipo savo
antrosios tėvynės šventė.
— Australijoje. Sidney ae
rodrome atsitiko kažin ar ne
pirmą kart aviacijos istorijo
je įvykis Pakilo iš aerodro
mo lėktuvas be lakūno piloto
ir virš miesto vienas išskraidė tris valandas, kol laivyno
sprausminio lėktuvo buvo pa
šautas Įvykis yra šitoks Pi
lotas Anthony Trower ruošė
si skristi ir užvedė motorus.
Norėdamas kaikurias dal.'s
lėktuvo patikrinti išlipo iš
lėktuvo. Tuo metu kaip tik
gavęs motoras daugiau gazo
lino pradėjo lėktuvą žeme
bėgti ir taspakilo aukštyn. Pi
lotas, nespėjęs Įlipti lėktuvan,
bėgo į aero portą pranešti
kas atsitiko Radio stotys
žmonėms per tris valandas
nuolat pranešinėjo apie galimą., pavoju nes lėktuvas be pi
loto'skraidė rezidencijų rajo
nuošė Po trijų valandų skra
idymo ir baigiantis benzinui,
tas lėktuvas
pasuko jūrų
link ir 10 kilometrų nuo kran
to kito lėktuvo buvo numigtas.
— Čilės yyíiaaisybei parla
mentas suteiki ypatingus įga
liojimus likvidliotf streikus.

—- Vatikanas lietuvišką pro“
gramą dabar transliuoja 7
kartus per savaitė- Nors so
vietai transliacijas trukdo, bet'
ji Lietuvoje girdima. Įrengus
naują 1D0.-KW galingumo stotį
tikim as'i ',tu os tr u k dy m u s nuga
lėti. Naujoji stotis pradėsian
ti veikti ateinantį pavasarį.

— Š. m. rugsėjo 12/15 d. d.
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Jau senai laukiamas
L. K BENDRUOMENES CHORO

r O N C ĮE IK t a J - VA IK A e a\ j
bus rugsėju mėn 24 d. \ ila ,Zelinpi.f gimnazijos salėje
Programa bus įdomi ir įvairi, ne* chorvedys konipozi
torius J Strolia pamokė nauju dainų PakvietTnus ir
staliukus galima įsigyti pa visus choristus. Vila
Zelinoj Vito bare klebonijoje Gros puikus or
kestras, bus skanus bufetas

Iki pasimatymo 24 d. rugsėjo koncerte - vakare.

varge» kongresas, kuriame kšto rango kariškis sunkiai
bus itin plačiai nagrinėia.no* sužeista* mirė. Spėjama, kad
bolševizmo problemos, nušvi tai Perono Priešas.
esta jo esmė ir padariniai.
Gal but del šios padėties
Bus atstovagiamos veik visos Peronas nutarė nemiegoti, o
pavergtosios Europos tautos, veikti. Pasitaręs su peronis
savo liki nu įspėjančios lais tų partijos vadovybe ir darbi
vuosius Vakarus. Pranešimus ninku konfederacijos vadais,
darys visa eilė pasižymėjusių nutarė partijai ir darbininkų
veikėjų. Iš lietuvių referatą konfederacijai pasiųsti atsis
«Krikščionybės praktiškasis tadydinimo raštą
Kaip jau
vaidmuo ofenzyvinėje kovoje buvo iš anksto susitarta, pesu komunizmu» skaitys Inf. ronistai atmetė atsistatydini
Tarnybos valdytojas M Gelži mą ir protesto delei paskel
nis. Kongresas bus baigtas bė streiką, o trečiadienį ya
iškilminga akademija Į kon kare milžinišką mitingą, įta
gresą susirinkę atskirų tautų riame pats- l’erdnas grąsino
atstovai taip pat turės progą politiniams priešams, sakyda
pasvarstyti savąsias su kon mas. kad už vieno peronisto
greso pagrindinėmis tezėmis nužudymą, mirs penki priešai.
susijusias problemas.
Kad pateisinti drakoniškas
priemones prieš opoziciją, in
Politinis Perono manevras. scenizavo neva' ruošiamus su
kilimus ar atentatus šią ir
praeitą savaitę prieš vyriau
Rugpjūčio m. 31 d. Pietų sybę.
Amerikos radijai ir laikrašči
Argentinai teks išgyventi
ai paskelbė sensacigą žinią: tamsių dienų. Nežinia kaip ii
Peronas atsistatydina Didė gai truks diktatūros ir lais
lė buvo politinė staigmena. vės kova.
Bet tuot pat kiekvienas aky
- Šveicarų laikraščiai pas
lesnis politinis stebėjas pa
matė, kad čia yra gudrus po keibė Šveicarų-Lietuvįų i Pa
litinis diktatoriaus vaidinimas. galbos Komiteto atsišaukimą,
Jis norėjo ne atsisakyti', bet kuriuo šveicarai raginami pri
įsistiprinti.
imti Pabaltijo vaikus pas sa
Kas tikrai darosi, krašto vi ve atostogoms.
duje, tikrai nežinia. Sklinda
— Brazilijoj yra virš 350
įvairiausių gandų. Tarp jų
tūkstančių
automobilių. Dau
štai kas pasakojama.
giausia
yra
S. Paulo estade
Karo laivynas būk tai da
131
tūkstantis.
Po S. Paulo
vęs šiomis dienomis Peronui
eina
federaliųis
distriktas su
ultimatumą
reikalaudamas
86
tūkstančiais,
Rio Grande
atsistatydinti. To pasekmėje
do
Sul
su
37
tūkstančiais
au
Buenos Aires buvo susirinkę
tomobilių
ir
kt.
pirmosios pėstininkų divizijos
— Brazilijoj visi keturi kan
aukštieji karininkai. Susirin
kimas buvęs audringas. Buvo didatai į prezidentus lanko pro
pasikeista ne tik stipriais žo vinciją su mitingais. Dar yra
džiais, bet ir revolverio šū sunku numanyti kas laimės
viais. Pasekmėje venas au rinkimus.
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LIETUVIU BENDRUOMENĖS JAV-se
VEIKLA
Pasikalbėjimas su Stasiu Barzduku,
NAUJUOJU JAV LIETUVIU BENDRUOMENĖS VALDYBOS
PIRMININKU.
Neseniai New Yorke posėd
žiavusi pirmoji JAV LB Ta
ryba pirmuoju vaidybos pir
mininku visais balsais išrin
ko, pavesdama jam sudaryti
visą valdybą ir ją pristatyti
Tarybai tvirtinti, JAV lietuvių
kultūrininką Stasį Barzduką,
jau 3 metai iš eilės vis per
renkamą Clevelando apylin
kės pirmininku. Pačios didži
ausios visame pasaulyje lie
tuvių kolonijos bendruomeni
ne veikia gyvai domisi visų
kraštų lietuviai. Čia duoda
mas su naujuoju JAV LB
valdybos pii’mininku pasikal
bėjimas aktualiaisiais bendru
omeniniais reikalais:
-- Kaip vertinate, p. pirmi
tinke, Bendruomenės padėtį
Amerikoje?
— Bendruomenės Valdyba
iš LOKo paveldi apie 60 apy
linkiu ir 10 veikiančių apygar
du Taip pat yra įvykdyti Ta
rybos, vyriausiojo JAV Lietu
vių Bendruomenės organo,
rinkimai. Taigi organizacinis
Bendruomenės aparatas jau
yra užsuktas, pamatai Bend
ruomenės rūmams padėti.
Tačiau visas ligšiolines pas
tangas tegalime laikyti tik
gero darbo pradžia. Bendruo
menė Amerikoje dar nėra
virtusi tuo, kuo ji turėtų būti.
Ypačiai trys tėra silpnos Ben
druomenės vietos:
1) Bendruomenė dar nėra
tapusi visuomenine Amerikos
lietuvių organizacija, ir todėl
jos apylinkės vis tebedaro
naujos atskiros organizacijos,
o ne natūralios tikros bendru
omenės įspūdį,
2) Bendruomenė vis tebetu
rf per maža jai konkrečiai ir
nuoširdžiai dirbančių žmonių,
3) pagaliau Bendruomenės,
ypačiai centrinių jos organu,
piniginiai ištekliai yra daugi
au negu skurdūs.
— Kokios tad yra Bendruo
menės sunkumų priežastys-?
— Šios priežastys atvejų at
vejais jau buvo keliamos, tad
perą prasmės jų iš nauja kar
loti. Geriau tebūna leista
man klausimą kitu šonu pa
sukti: teatsako visi Bendruo-

KELIONĖS

menės skeptikai, ką jie gale
tų geresnio vietoj jos pasiū
lyti? Gyvenimas rodo, kad
ligšiolinės organizacijos lietu
vių gyvenimo formos lietuvy
bes išlaikyti juk nebepajėgia.
Tad kodėl efektyvesnės bei
vaisingesnės? Turėtume lai
kyti tiesiog išganinga bendru
omeninę mintį, siekiančią su
burti visus lietuvius ir skati
nančią bendromis jėgomis im
tis tautinių uždaviniu bei tiks
lų. Štai kodėl reikėtų gerai
visiems įsidėmėti buv. LOKo
pirm. prel. J. Balkūno pasta
bą dėl Bendruomenės reika
lingumo: jei tokie ALTas ir
BALFas yra sukurti tik laikini
ems specialiems uždaviniams,
tai Lietuvių Bendruomenė vi
sur ir visiems laikams auga
pačiai lietuvių tautai išlaikyti.
— Kokį įspūdį Jums darė
pirmasis Bendruomenės Tary
bos suvažiavimas New Yorke?
- Į tai man sunkiau atsa
kyti. nes pats taip pat buvau
aktyvus to suvažiavimo daly
vis. Visur ten. kur keliami
ir svarstomi jietuviški reika
lai, man visados malonu daly
vauti. O Taryba jiems ir sky
rė daugiausia dėmesio bei la
ike. Džiaugiuos, kad Taryboj
yra tikrai gražus kompeten
tingų ir patyrusių narių būrys

Praskrendame virš Teattle
dar Amerikoj ir maždaug už
pusvalandžio leidžiamės Van
couve rio aerodrome. Mane
pasitinka mano pažįstami p.
B. Baronas ir keletas draugų
kanadiečiu. Gerokai užtrun
kame policijoj, nes reikia
įvairius formalumus atlikti.
Bro muitinę praeinu labai
lengvai. Tik apklausinėje,
bet bagažo man netikrino.
Vancouverio aerodromo pas
tatai gana menki, bet pats
aerodromas labai didelis.
Važiuojame į miestą. Apsis
toja pas mano prietelių p.
Baroną. Susitikęs vėl seniai
ipatytus žmonės: jo žmoną,
motiną, du vaikučius ir net
jo seserį atvažiavusią į sve
čius iš Kolumbijos. Koks vis
dėlto pasaulis mažas!
Čia jaučiuosi kaip pas sa
ve namuose. Vėl kalbame
lietuviškai ir dalijamės ispūd
žiais. Jis čia labai gražiai
įsitaisęs, turi didelius namus

J. Augustaitytė-Vaičiūnienė

LINUŽIAI ŽYDI
Ar čia mergužės iš rūtų žvalgos?
Ar čia šilkiniai linužiai žydi?
O mėlynumas - net akys alpsta. . .
Rodos padanges žemėn kas lydi. . .

Jeigu neauštų mergužės drobių,
Čia ir linužiai nebežydętų. . .
Tuščioj palaukėj, prie viešo kelio,
Ilgu būt laukti dienų saulėtų. ..
Linužiai žydi, kaip gražios akys. . .
Ir apkabinsi ir pamyluosi. , .
Kai bus išaustos baltosios drobės,
Nuo savo piršto žiedužį duosi!

Čia ne mergužes iš rūtų žvalgos:
Čia tik linužių akytės mirga. ..
Tu rovėjėlę gražią lankysi,
Pasibalnojęs baltkartį žirgą.

nai dirbti su vietinėmis drau
gijomis, klubais, chorais, vai
dintojų rateliais ir t t. Nes
tabdant vietinės iniciatyvos,
Bendruomenės Valdybai teks
žiūrėti, kad visų apylinkių ir
seniūnijų veikla būtų daugiau
nukreipta bendruomenmių už
davinių linkme.
Dėl apygardų - kai kurios
veikia gerai, turi atramą ir
savo buvimą visiškai pateisi
na. Tačiau, rodos, yra ir po
pierinių. Mano supratimu, apy
gardos turi būti tie adminis
traciniai Bendruomenės cen

AR ŽINAI, K AD. .. signalizacijos sistema, kurią vartoja kariuomenė, buvo indijonų išrasta.
. . . Graikų civilinio karo metu, vaikai pagrobti iš Graikijos ir nugabenti
Rumunijon 1948 m , buvo mokomi netikėti į prietarus - Dievą, bet į Leniuą vienitėlį dievą
ir Staliną jo pranašą.
. . . rašalas yra senas išradimas. Geros kokybės rašalas buvo egiptiečių
gaminamas prieš 4000 metų.

ĮSPŪDŽIAI

RAŠO AL. BOGUSLAUSKAS
( Tąsa )

lietuviškos kultūros ir švieti
mo klausimams. Dar pabrež
tina, kad Taryba visus iškilu
sius klausimus pajėgė svars
tyti rimtai, blaiviai ir konstru
ktyviai, Apgailėtinu reiškiniu
tenka laikyti tai, jog didelė
dalis Tarybos narių (9 iš 27)
daugiausia dėl kelionės sun
kumų pirmajame suvažiavime
dalyvauti negalėjo.
— Kas dabar daugiausia rū
pės Jums, kaip naujosios Ben
druomenės Valdybos pirminiu
kui?
— Didelė
Bendruomenės
veiklos našta, be ahejo, guls
ant Bendruomenės Valdybos
narių pečių, tad labai svarbu
^turėti pajėgią ir veiklią valdy
bą, taip pat turinčią ko didži
ausią Tarybos ir visos Benbruomenės pasitikėjimą Tai
yra vienas iš svarbiausių ši
os dienos mano rūpesčių. Dži
augiuos, kad šį reikalą seka
si gerai spręsti.
Toliau jau Bendruomenės
Valdybai teks galvoti apie
bendruomininio darbo plėti
mą. gilinimą ir sisteminimą.
Pagrindinis Bendruomenės
vienetas yra apylinkė ir ats
kirai veikianti seniūnija (ki
tos seniūnijos gali būti tam
tikra administracinė apylin
kės dalis). Juose telkiasi dau
gumas vietinių reikalų: 1 etuviškas švietimas ir bendrasis
^kultūrinis gyvenimas, morali
nės ir materialinės paramos
bei globos teikimas jos rei
kalingiesiems. finansinės ir
ekonominės atramos organi
zavimas lietuviškam gyveni
mui - apskritai lietuvybės gal
vinimas ir jai sąlygų sudary
mas. Svarbu, kad apylinkės
ir seniūnijos mokėti} sutarti

ir prie namų sodelį. Be abe
jonės turi ir automobilį. Ha
vakarieniaujam. Valgiai iš lie
tėviškos virtuvės repertuaro.
Skanu ir sotu. Po vakarie
nės pas juos atsilanko jau čia
seniai gyvenantis lietuvis p.
Miniotas. Jis čia turi kelias
lentpjūves ir pas jį dirba be
veik visi čia gyvenantieji lie
tuviai - apie 50 žmonių. P.
Miniotas labai kultūringas ir
įdomus žmogus. Vėliau bu
vome apsilankė jo namuose:
labai išiąjgingai gyvena ir
net pagal vietinį standartą,
galima pasakyti, gyvena link
susiniai.
Dvi dienas buvau C PA įs
taigoj.
Apžiūrėjau lėktuvų
patikrinimą, visus angarus,
dirbtuves. Susipažinau su ats
kirais raštinės skyriais ir iš
siaiškinau visas man reikalin
gas problemas Suradau dau
gybę naujų pažįstamų. Mūsų
visos įstaipos yra prie pat
aerodromo Čia yra taip pat
ir valgyklos, ir miegamieji
kambariai, mokyklos, paštas

bankas ir t. t.... Dauguma
tarnautojų užkandžiauja savo
valgykloje pradedant direkto
rium ir baigiant šlavėju Čia
niekas pietų nevalgo, nes dar
bas prasideda 8,30 ir baigiasi
16,30. Du kart geria kavą
su pienu iš didelių puodukų,
o per pietų laiką valgo «san
dwiches. Čia maistas nėra
brangus. Bet užtat mieste vi
sai. kitas vaizdas. Normaliai
be 2 dolerių neįmanoma pie
tus pavalgyti
Visi maisto
produktai, išskyrus vaisius ir
žuvis, yra labai brangūs. Maž
daug 2 3 kart brangesni ne
gu Brazilijoj. Ką nors nupir
kti čia irgi man neįmanoma.
Palyginus su kainomis S. Pau
ly, čia viskas labai brangu:
geri batai - 15 doleriu, megs
tinis - 20 dolerių, labai brangi
jautiena mėsa - 70-80 centų
svaras. Paukštiena kiek pi
gesnė. Darbininkai čia uždir
ba gerai - net iki 270 doleriu
per mėneęi. Darbas labai
sunkus, dauguma dirba lent
piūvėse arba prie laivų.
Vancouveris yra didelis
uostas. Miestas sudarytas iš
2 dalių: paties Vancouverio
ir šiaurės Vancouverio. Pie
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tuose yra dar Westminsteris,
kuris sudaro atskirą miestą
su 200 tūkst. gyventojų. Mies
tas nepaprastai gražus. Atro
do kaip didžiulis gražus so
das. Normaliai č i a namai
pastatyti ant nemažiau kaip
iOOO m. ir visi turi gražias
pievutes ir sodelius. Tvorų
čia nėra prieky namų. Auto
mobilius palieka prie namų
ir dažniausiai neždarytus. Nie
kas čia nesuinterezuoja auto
mobiliais - visi juos turi.
Automobilį galima nusipirk
ti net už 50 dolerių (maždaug
41 42 metų modeliai). Bet
nauji, pav. 1954 m., Chevrole
tas kainuoja 1 5 0 0 dolerių.
Duoda išsimokėjimui labai il
gam laikui. Visos gatvės as
faltuotos, plačios ir pilnos
įvairiausių signalų. Pėstieji
čia turi didžiausias privilegi
jas. Ten kur nėra signalų,
automobiliai sustoja kad pra
leisti pėsčiuosius. Jei kas
prasižengtų su ta taisykle,
gauna tuoj pat 25 dolerius
pabaudos. Uždrausta išmesti
cigaretę iš masinos gatvėn 10 dol. pabaudos. Čia nerei
kia policininko, užtenka jei
kitas pasižymės mašincs nu
meri. Visos gatvės nepapras

trai, kurie turi atlikti tam ti
krus specialius uždavinius.
Kad jie būtų pajėgesni, gal
turėtų būti didesni. Todėl iš
kyla reikalas peržiūrėti dabar
tines apygardų ribas. Valdy
bai bus labai svarbūs Šiuo
klausimu ir pačių apygardų
pasisakymai.
Bendruomeninei minčiai sk
leisti, populiarinti ir prigyoy
ti turėtų būti taip pat prakti
kuojami ir rajoniniai suvažia
vimai.
Į pačios Bendruomenės Vai
dybos rūpesčių sritį taip pat
turės jedi uždavinys surasti
konkrečių visai bendruome
nei siekimų. Dar per anksti
apie juos kalbėti. Bet vieną
sumanymą jau noriu ir čia
priminti - būtent Bendruume
nės Valdybai priklausytų ini
ciatyva organizuoti Amerikos
Lietuvių Kultūros Kongresą.
Taip pat Valdybai reikės įgy
vendinti ir Bendruomenės Ta
rybos nutarimus.
— Kokie tie Bendruomenės
Tarybos nutarimai?
— Jie liečia senuosius mū
su rūpesčius. Ana, kiek jau
mes esame prikalbėję bei pri
rašę Kultūros Fondo reikalu
ir kiek į jį vilčių sudėję! O
jo vis nebeturime. Mūsų var
go mokyklos dažnu atveju
(pabaiga

3 pusi.)

tai švarios. -Keliai automobi
liams atžymėti baltomis juos
tomis. Iliuminacija
nakties
metu pagrindinėse gatvės ne
blogesnė kaip New Yorko
ar Čhicagos gatvėse. Žmonės
visi gražiai apsirengę ir jo
kių išmaldi} prašytojų nema
tyti.
Situos visus reikalus
lengvai sutvarko policija.
Vancouveris turi labai arti
mus santykius su Orientu su Japonija ir Kinija. Jis yra
antras pasauly (pirmasis yra
São Francisco). Policija la
bai kovoja su kontrabandistais, bet kartais jie pasirodo
gudresni. Man ^besant Vancouvery susišovė slaptos po
licijos viršinininkas. Jisai kai
tino viešosios Vancouverio
policijos viršininką, jog jis5
užsiimąs opiumo bizniu. Ži
noma, tuoj iškėlė bylą ir jos
metu paaiškėjo visai kiti da
lykai. Pats kaltintojas buvo
labiausiai kaltas. . .
Vakar sekmadienis ir bu
vau lietuviškose pamaldose.
Mišias laikė vietos klebonas
bet vietinių lietuvių buvo vos
apie 20. Vien tik iš mūsų
namų buvo septyni. . . Susi
pažinau su vietos lietuviais.
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pusi 3

(pabaiga iš 2 pusi.)

dirba ne tik be vodovėlių,
bet joms nebeturime net pro
gramų. Pasirodo nemaža lei
dinių, be kurių galėtume ne
sunkiai apsieiti, o nėra kam
platesniu mastu rūpintis ma
žųjų jaunimo skaitiniais. Daug
kalbame apie savo mokslo,
meno ir kultūros skatinimą,
palaikymą ir skleidimą, ta
čiau vis nebeturime organų
kurie tuo kompetentingai rū
pintųsi. Tiesa, džiaugiamės
ir didžiuojamės šviesiais pri
vačios iniciatyvos pavyzdži
ais, bet kartu matome, kad
jų nebepakanka. Todėl tik
su Bendruomenės vardu sie
jamas visų šių reikalų nori
mas išsprendimas: į Bendruo
menę sutelktos lietuvių ma
sės pagaliau turi sudaryti re
alią visų mūsų tautinių reika
lų atramą. Šiems reikalams
spręsti ir vykdyti, Bendruo
menės Tarybos nutarimu, tu
rėš būti suorganizuoti specia
lūs organai - Kutūros Fondas
ir atitinkamos tarybos. Taip
pat pačioj Bendruomenės Vai
dyboj, be tradicinių pirminiu
ko, vicepirmininko, sekreto
riaus ir iždininko pareigų,
įvedami dar specialūs postai:
vienam jos nariui pavedama
rūpintis ypačiai liet, švietimo
reikalais, kitam - apskritai
kutūrimais.
— Čia išvardytos tik šešių
Valdybos narių pareigos, o
buvo skelbiama, kad Valdybą
bus sudaryta iš septynių as
menų Koks tad darbas bus
pavestas tam septintajam na
r i ui?
— Tikrai, Valdyboje numa
lyti 7 nariai. Tam septinta
jam skiriama taip at labai
svarbi sritis. Štai nuolat skun
džiamasi, kad kultui- niai mti
sų laimėjimai tėra maža paša
uly tepnžistami Toliau įvai
riuose leidiniuose randame
ne tik nepilnas žinias bet
dažnai dar iškreiptas ir ten
dencingas Ligi šiol vėl ne
turėjome organo, kuris rūoiu
tusi kultūrine mūsų informa
cija ir kovotų su duomenų
iškraipymu Daugelis savo
■viltis ir čia dėjo j Bendruo
menę. Ji ryžtasi imtis inicia
ty vos šiai spragai užtaisyti,
todėl jos Valdyboj atsiranda
specialus postas. Šio nario už
davinys bus suorgan’zuoti
tam tikrą kultūrinės informa
cijos Komisiją (arba biurą)
ar bent teikti paramą jau esamiems informaciniams leidi
niams (simpatingą įspūdį pvz.

daro Lietuvių Studentų Są
jungos anglų kalba leidžia
mas «Lituanos»).
— Su kokia nuotaika prade
date darbą?
- Apie savo nuotaiką ko
mažiausiai tegalvoju. Sunku
mus gerai pažįstu ir esu prie
jų jau pripratęs. Tikiu ben
druomenine idėja, kuriai dir
bu. Turėsiu bendradarbių ir
talkininkų. Stiprina ir guod
žia pareikštas pasitikėjimas.
Rankų nuleisti neleidžia pa
ties reikalo svarbumas ir am
žiais parodytas mūsų tautos
gyvastingumas.
Šia proga nuoširdžiai kvie
čiu visus Amerikos lietuvius
telktis į Bendruomenę ir sa
vo sugebėjimu, darbu, pašiau
kojimn arba nors kasmetiniu
tautinio solidarumo įnašu rem
ti jos siekimus. To reikalau
ja laisvos ir nepriklausomos
Lietuvos ateitis, tai būtina
lietuvių tautos gyvybei ir iš
likimui. Lietuviais esame
mes gimę, lietuviais turime
:r būt!

MOTINA ALOYZA
Vila Beloje •
Pereitas sekmadienis Vila
Beloje buvo įdomus tuo, kad
popiečiai pateikė tėvų ir vai
kų programą skiriamą Moti
nos Aloyzos, Vyriausios Pran
ciškiečių Seselių Viršininkės
iš Pitsburgo, pagerbimui.
Motina Aloyza atvyko į po
pietį su savo palydove sese
le Regina ir su Seselių Pran
ciškiečių Vila Celinoje Virši
ninke sesele Julija bei sese
lėmis Kristina ir Locija.
Programą pradėjo Juozukas
Bliuius, padeklamuodamas jo
mamytės išmokytą eilėraštį
«T'ndi rindi riuška». o jo se
sutė Milda padeklamavo eil.
Siuntė mane motinėle» Po to
Rimgaudas Jūra padeklamavo
savo tėvo poeto Klemenso Jū
ros kūrinį «Lietuva»,
Liaudies daininiūkės-tautosakininkės Rozalija Pavilioni
enė. Domicėlė Katinienė ir
Ona Kamarauskienė padaina
vo keletą senoviškų dainų,
kaip «Linksma Lietuvoj» i r
«Yra šalis».
Toliau Irutė Skurkevičiutė,
gimusi ir augusi Brazilijoje,
padeklamavo Vytės Nemunė
lio eilėraštį «Lietuvai Tėvy
nei» Albinas Se’.iokas ir Pet
ras Makuška, abu gimę ir au
g ę Brazilijoje, padainavo
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Jurgis Baltrušaitis

«Tarp putinų, tarp balų» iš
vaidinimo «Leiskit į Tėvynę».
Šie, lygiai kaip ir I. Skurkevičiutė, suįdomino publiką pu
ikia taisyklinga lietuviška ta
rena. Tai jų tėvų nuopelnas
bei dėka jų paklusnumo nesi
gėdinant viešose vietose savo
tarpe kalbėtis lietuviškai.
Paskui pasirodė mažytė Ju
lytė Krutulytė su Asta Vinkš
naityte ir drąsiai sudainavo
lapės «ariją» i š vaidinimo
«Namelis». Po to susidarė ne
mažas vaikų popiečių dalyvių
būrelis ir pašoko «Oi tu ieva»
«Pučia Vėjas», «Oi tu karve
lėli» ir kt. lietuviškus rateli
us. Matydamas vaikų nesu
valdomą norą šokti prisistatė
su armonika Jonas Kazlaus
kas ir gyvai grodamas įtrau
kė vaikus į «suktinį» ir «no
riu miego».
Programą užbaigė Birutė
Čermerkaitė, padeklamavusi
savo krikšto mamytės pamo
kintą eilėraštį «Kas nepakla
uso». Be to, mok. M. Vinkšnaitienės lietuvių kalbos pa
mokų lankytojos pašoko «Či‘
gonėlį».
Ir tada Motina Aloyza tarė
nuoširdų lietuvišką žodį į su
sirinkusiuosius, kuriuo ji išre
iškė pageidavimą, kad Brazi
lijos lietuviai spinduliuotų li
etuvybe ir būtų geri katalikai.
Jos kalba įtraukta fonografo
juosiop.
Po to Popiečių vedėjas
mok. J. Kaseliūnas, kuris pra
vedė popiečio programą, itei
kė
nuo popiečių dalyvių
Motinai Aloyzai kuklų pri
biminimą, iš faneros išpjaus
tyta, liet, sodybą ir kryžių,
o jos palydovei seselei Regi
nai lietuviškas snaiges.
Ta pat proga mok. Magd
Vinkšnaitienė įteikė Motinai
Aloyzai, liet, juostų dirbimo
kursų vardu juostelę. ‘
Brangios viešnios iš Ame
rikos motinos Aloyzos nuošir
durnas taip paveikė popiečio
dalyvius, kad jai pasiūlius
publikai (virš 200 asmenų) už

MOTINA ŽEME
Motina žemė, kryžiais nustatyta!
Įžiebė amžiai amžiams tavo rytą
Amžių pusnynus tvėrei tu, žiemkentė,
Kai tavo pilį amžių vargas rentė. . .

Menu iš tavo ašaroto veido,
Kad daugsyk tavo saulė nusileido
Žinau, kad tu, išvargus dieną, rymai,
Kaip klaikūs, močia, tavo atminimai.. .
Dengė, ką tavo rankos kaupė, laistė,
Kryžiuočių laužo kruvina pašvaistė
Pikti totoriai tavo klėtis griovė
Ir veržės gudas į tavo šventovę...

Ir daug kas, daug kas, ką tu sėjai kūlė
Ir vertė gerbti svetimą krivulę
Ir matė tavo drebules ir uosiai,
Kad tu vergijos pantį rūsčiai juosei. .,

Bet tavo aušros aušo pamažėle
Ir tavo saulės takas neapžėlė,
Nes tvirtos viltys guodė širdį drąsią.
Pergalės dienai auklėdamos dvasią.
Todėl, kol girios aidas tebegaudžia,
Užtraukęs dainą skambią, kad ir graudžią,
Būties palaimos kantriai lauk, žemaiti,
Ir krauk, kaip krovei savo vargo kraitį. ..

Todėl, priverkus žemės ašaruvę,
Atpildo saulės būk tikra, lietuve
Nevysta tavo rūtos ir jurginiai
Ir tvarūs tavo kryžiai ąžuoliniai!
traukti lietuvišką sutartinę ir
jai pradėjus, visi, kaip vie
nas, dainavo.
Į galą vaikams pasiūlius,
visi užtraukė Motinos Aloy
zos garbei «Ilgiausių Metų».
Pažymėtina, kad vaikų nuo
širdus linksmumas taip išjudi
no suaugusiuosius, kad jie
neiškentė ir, prieš skirstantis
pasileido šokti lietuviškas

polkutės ir valsus, linksmai
grojant dviem armonikomis
Juozui Budreikai ir Jonui
Kazlausku!
Tarp atsilankiusiųjų į šias
pagerbtuvės buvo kun. B. Su
gintas iš Amerikos su p. La
pienių ir p. J. Matelioniu, kun.
J. Šeškevičius, p. Buitvydas

(pabaiga 4 pūsi.

Anapus geležinės uždangos
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Čia yra taip pat ir seniau ir nuo 60 et. iki 3 dol. bet nie
vėliau atvažiavusių, bet visi kad žmonių netrūksta.
maždaug taikoj gyvena. Jie
Stanley parkas nepaprastai
turi savo Lietuvių Bendruo didelis ir jame yra {variausių
menę ir per vasario mėn 16 augalų, medžių ir taip pat
d. paminėjimą suvažiuoja apie yra zoologijos sodas. Yra ir
100 žmonių. Kartais suren
braziliškų beždžionių ir pau
gia gegužines.
kščių. Mačiau čia jūros liū
Po pietų buvau pačioje gra tus, pingvinus, flamengus, be
žiausioje Vancouverio dalyje brus. . . kiekvienam gyviui
- Hanley Parke Šis parkas pagal jo kraštą klimatas ir
prisišliejęs prie miesto ir pri įrengimai: pingvinai maudosi
žiūrimas valdžios. Čia žmo šaltam vendeny, o apačioj
nės rengia gegužines, yra matyti ledas. Beždzioniukės
įrengtos didelės virtuvės ir iš Brazilijos turi šildytą pa
net yra įvairių indu. Yra talpą Bet kai aš buvau jos
daug suoliukų ir stalų specia bėgiojo laisvai visur, nes die
liai gegužinėms Įėjimas lais nos buvo šiltesnės negu São
vas. Kas sekmadienį vasa Pąuly.
ros metu
čia būna
ne
Aplinkui Stanley parką yra
mokami koncertai po 2 vai. tik 17 mylių: čia yra gražūs
Vienas 15 vai , o kitas 21 vai. indėnų darbo mediniai išdro
Popietiniam koncerte ir man žinėti stulpai su įvairiausio
teko dalyvauti. Programoje mis baisiomis figūromis ir
dalyvavo Vancouverio radia- kaukėmis. Jie išdaryti įvai
fono orkestras ir radio ir te riausiomis ryškiomis spalvo
levizijos artistai. Daugumoj mis. Jų tikslas atbaidyti visas
buvo populiari muzika, klau piktas dvas. nuo mirusiųjų. Au
sytojų buvo apie 2.500, bet kštis siekia net iki 20 m juos
dar buvo labai daug vietos vadina «Totem poles» ir prie
sėdėti. Kai lyja koncertas jų turistai dažnai mėgsta fo
neįvyksta. Kasdieną vakare tografuotis. Parke netrūksta
toj pačioj vietoj būna moka nei dešrelių, nei ledų parda
mi koncertai. Bilietų kainos vinetojų. Puikūs pieniški le

dai kamuoja 5 et.
Vancouverio klimatas labai
mažai buna šaltas. Čia rožės
žydi bent po keletą kartų į
metus. Žiemos čia kaip ir
nėra. Į klimatą nepaprastai
didelę įtaką daro šiltoji vandenymo srovė, kuri Vancou
verio klimatą paverčia į am
žiną vasarą. Saulėtų dienų
per metus č i a būna apie
200, o kitu laiku būna nema
žiau lietaus.
Šiandieną jau pirmadienisNeturiu ką veikti įstaigojBuvau japonų konsulate ir vi
zą gausiu tik ryloj. Su ma
no lietuvišku pasu turėjau
daug sunkumų gauti vizą.
Konsulatas turėjo telegrafuoti
i Tokyo ir gauti vyriausybės
sutikimą. Sužinojau jog ryt ga
usiu vizą ir jau trečiadienį tu
rėsiu atsisveikinti su Vancou
veriu. Vakare 18 vai sėsiu į
lėktuvą ir per 20 vai. būsiu
Tokyo. Bus tik vienas nusi
leidimas kaž kur Ramiojo
vandenyno saloje. Bet tai ki
tą kartą parašysiu iš Tokyo.
Dar norėčiau pridurti kele
tą pastabų apie gyvenimą
Vancouvery ir Kanadoj Van

couvery gyvena apie 15.000
kiniečių. Jie sudaro visai ats
kirą rajoną beveik miesto
centre. Jų kvartalas maždaug
4 gatves ir tenai įėjus susida
ro įspūdis lyg būtum Kinijoj.
Visos krautuvių iškabos išra
šytos kinietiškom raidėm ir
papuošimai taipogi jų stilių
je. Beveik visur matosi tik
tai kinietiški veidai. Kur ne
kur matosi baltaodžiai praei
viai. bet gana retai. Šite ki
niečiai čia gyvena ir varo
biznį Šitoje miesto dalyje
yra patys geriausi miesto res
toranai. Teisingiau pasakius
- čia gaminami patys skaniau
si valgiai visam Vancouvery.
Sekmadienio vakare čia apsi
silankiau ir aš su keletą drau
gų. Iš viso mes buvom šešie
se; trys moterys ir trys vyrai.
Užėjom į patį garsiausi kiaie
tišką restoraną “MING’S».
Restoranas dvieju aukštų, ne
paprastai ištaigingai įrengtas:
gražus netiesioginis apšvieti
mas, didžiulės kinietiškos va
zos ir visur puikūs kilimai.
Prie stalo kiekvienas gavome
valgių sąrašus, b et nuo jų
niekas gudresnis nepasidarė.
Viskas buvo parašyta angliš

kai ir kinietiškai, bet valgių
pavadinimai mums visiems
buvo
visiškai svetimi.
Tarpu savęs pasitarę paprašėm vakarienę. Maždaug po
penkių minučių mums pradė
jo nešti įvairiausius valgius.
Gavom aštuonius patiekalus
kurie viens už kitą buvo ska
nesni, bet ir iki šiolei aš ne
galiu pasakyti iš ko jie buvo
pagaminti. Suvalgėm viską ir
pabaigai gavom žalios jeinie
tiškos arbatos. Man ir arba
ta patiko, bet kiti jos paraga
vę nebegėrė^ Užmokėjom
kiekvienas tik po du dolerius
ką aš paskaičiau labai pigiai
Keletą žodžių apie maudy
mosi sąlygas Vancouvery. Čia
vasaros mets oras yra nepa
prastai palankus ir žmonės
maudosi api 6 mėnesius. Mau
dyklių yra aplink visą mies
tą ir jas galima išngvai pa
siekti autobusais. Žmonės
pradeda rinktis tuoj pat po
dešimtos. Vanduo čia visuo
met gerokai šaltas, nes dau
guma vandens nubėgo nuo
kalnų kuriuose ir vasaros me
tu yra sniego.
(B. D.)
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Karolė Pažėraitė

36-tasis Tarptautinis Eucharistinis Kongre
sas Brazilijoje

1955 m. rugsėjis

sudėtinis Lietuvos įgalioto Mi
nisterio Dr. Friko Meierio ir
Lietuvių Sekcijos Pirmininko
kun. J. Janilionio pastarojo
bute liepos 21 d 17 vai. Čia
jaukiai praleidom laiką su
vyskupu V. Brizgiu ir kitais
dvasiškiais bei veikėjais iš
kitu kraštu ir Rio de Janeiro
rinktiniais lietuviais. Vaišes
skoningai paruošė ponia Ste
fanija Kazlauskienė. Aš atvy
kau su savo laikinais šeimi
ninkais ponais Sofija ir Pra
nu Dutkais, kurie mane prig
įaudė kongreso metu ir glo
bojo, kaip artimiausią giminę.
Iš São Paulo priėmime dar
buvo: Pranciškiečių Seselių
Viršininkė sesuo Julija, su pa
lydovem inž. Jonas Antanaitis
su žmona ir p. Balys Adoma
vičius su žmona. Labai gai-

turi juodą veidą, nes bažny
čia daugiausia lankoma juod
Jis, aukštų dvasiškių lydi-, žiu. Nežiūrint į tai bažnyčia
mas po baldakimu, buvo ap jauki.
Mūsų mišiose susirinkdavo
sirengęs iškilminga Capa Mag
na. z.rtinantis jam prie alto nemaža lietuvių, ypatingai iš
riaus, choras sugiedojo «Ecce kitur atvykusių. Šv. Rožanči
Sacerdos Magnus». Dvasiški aus bažnyčioje laikė mišias
ai sutiko jį suklaupę ant ke musų vyskupas Vincentas
lių ir palydėjo jį į baltąjį sos Brizgys. Pamaldose dalyvau
tą, o patys užėmė vietas abi davo musų kunigai, atvykę
pus altoriaus. Legatas priė iš kitų kraštų lietuviai veikė
jęs altorių, atsiklaupė ir pa jai, būtent, prelatai J. Balko
bučiavo kryžių. Paskui savo nas, J. Albavičius, L. Tulaba,
soste jis pasimeldė ir paskai Motina Aloiza, kun. Kardaustė lotynų kalba pontifikalinę kas, kun. Dr. Juška, kun. But
jo paskyrimo Legatu bulę.
Tos bulės visi klausėsi stove
dami. Paskui ji buvo išvers
ta portugalų kalbon Šia savo
bule Šv. Tėvas sveikino bei
laimino kongresą ir jo daly
vius Ta bulė buvo paskaity
ta bažnytiniu stiliumi, kaip
skaitomas mišiolas.
Kalbėjo Rio de Janeiro kar
dinolas ir Odessos patriarkas
Jose da Costa Nunes' Tarpta
utinių Eucharistinių Ko gresų Komiteto Pirmininkas; apie Eucharistiją. Po to moks
leiviai sugiedojo Rio de Ja
neiro patrono Šv. Sebastijono
anti noną, o Legatas atkalbė
jo Šv. Sebastijono malda ir su
teikė visiems pontifikalinį pa
laiminimą. Grižes į savo sos
tą Šv. Tėvo Legatas laukė
atvežant jura Šv Sakramen
to. Apie 10 vai vakaro at
vyko jura procesija iš Nite
rói. atveždama didingą a ūksi
nę monstranciją, 2 metrų su
puse anksčio, visą nusagsty
tą brangakmeniais, surinktais
iš įvairių kraštų. Tarp didži
ulių brangakmenių joje yra
pusės kilogramo svorio topa
zas. Po kongreso ši mons
trancija buvo, pastatyta Šv. O
nos bažnyčioje, Rio de Janei
re, kur diena naktį išstatytas
Albumas, kuris turi fac similes originalių dokumentų, 21
tikintiesiem Šv. Sakramentas.
Amerikos respublikos. Š. Amerikos 1770 ir Panamos 19U3,
Šią monstranciją su Šv. Sa nepriklausomybių paskelbimo aktus,
kramentu atvežė submarinu rican Union. Tai pirmas šios rūšies buvo išleistas Pan Ame
leidinys, sulig surinkta
«G rajau», kurį lydėjo kelias Dr. Javier Malagon medžiaga.
dešimt laivų ir keli šimtai pa
la, kad jame negalėjo daly
lydovų. Keliaujant, dangus
buvo apšviestai įvairiaspalvė kus. kun. B. Sugintas, misijo vauti mūsų choras bei jo rė
mis šviesomis bei bengalinė nierius kun. A. Perkamas, mėjai, kurie tik kitą dieną
mis ugnimis, Priyežus prie kun. Pr. Gavėnas, advok. Sta atvyko iš São Paulo.
altoriaus, prožektoriai sudarė sys Pieza ir kiti. Taipogi at
ATVYKO CHORAS
vaivorykštės spalvų arką, ju vykdavo mūsų įgaliotas minis
Liepos 22 d atvyko autobu
teris Brazilijai Dr Frikas Me
osiančią visą altorių. Švenci ieris ar pasiuntinybės sekre saiš iš São Paulo choras iš
8Ü asmenų, lydimas kun. kle
ausias buvo lydimas Kardino torius Petras Babickas.
bono Pijaus Ragažinsko, prof.
lo Augusto Alvaro da Silva,
'A. Stonio ir kitų choro rėmė
episkopalinės tautinių eucha
PRIĖMIMAS PAS KUN.
ju. Jie vakare, pasipuošę fa
ristinių kongresų komisijos
J. JANIL1ONĮ
utiškais drabužiais, graž'ai
pirmininko.
Priėmimas buvo suruoštas pasirodė Kryžiaus Keliuose.
Laiminant maldininkus šiąja monstrancija, publika bu
vo paprašyta atsiklaupti, bet
ne visi pakluso. Pagiedojus
eucharistinio kongreso him
ną, j orą pakilo sprogdamos
rak i e tos.

(tąsa)

^MIŠIOS KONGRESO METU

Kiekvieną dieną naktį kimi
gai klausė išnažinčių visose
bažnyčiose, primityviškiąusiu
būdu ant kėdės prie grotelių
prie Įėjimo, zokrjstijose ir
net aikštėse Pamaldos buvo
laikomos ne tik brazilams,
bet ir atskirai kiekvienai tau
tai jom paskirtose tam reika
lui bažnyčiose. Net esperan
tist’ ms buvo paskirtos atski
ros pamaldos. Ne tik pagal
Romos Kataliku ritualą, bet
ir pagal maronitu ir bizanti
nį ritualą buvo laikomos pa
maldos Per kongreso laika
buvo išdalinta 3 000 000 šv.
ostijų. Lietuviams buvo duo
ta naudotis Šv. Rožančiaus
bažnyčia, kurios didžiajame
altoriuje stovi Šv Benedikto
statula.
a. Šv. Benediktas

F o t o - S t u d i j a “B E R N A R D 0”
ĮKURTA 1890 METAIS

Išpildo meniškai įvairius (foto darbus. Specialybė padidini
mams tamsiuose tonuose ir sepia, spalvinimai aliejiniais
dažais ir pastele.
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Labai buvo Įspūdinga, kada
choristai vyrai, kaip tikri ka
riai, žengė su savo vėliavo
mis taku tiesiai prie altoriaus.
Publika šaukė «Viva Lituania»
Paskui juos pasirodė ir mer
gaitės tautiškais drabužiais,
kuriais jos nustelbė kitas tau
tas, nes rimtesnio, kuklesnio
ir meniškesnio kostiumo jokia
tauta neturi.

Ukraina ir Viet-Nam). min1
tautiškus tautų apdarus, ir
kad kiekviena tauta pasimel
dė savo kalb?1, tik į galą bu
vusi sukalbėta malda portuga
lų kalba, skiriama kankinami
ems dvasiškiams ir tikintis! ■
ems.
(B. D.)

TYLIOSIOS BAŽNYČIOS
PASIRODYMAS

— Melburno lietuvių kat.
parapija numato įsigyti para
pijos namus, kuriuose gyvens
lietuviai kunigai. Juose taip
pat bus vykdomi lietuviški
kultūriniai parengimai. Varo
ma tam reikalui akcija ir jan
surinkta nemaža pinigų. Rei
kia tikėtis, kad neužilgo Mel
burno liet, katalikai turės sa
vo nuosavus namus.

22 ro ir 25-to liepos dalis
vakarinės programos, Eucha
ristinio Kongreso proga, bu
vo skiriama Tyliajai Bažnyči
ai, krikščionių tikėjimo per
sekiojamuose kraštuose simbuliui. Tai Tyliajai Bažnyči
ai buvo celebruojamus miši
os, daromos konferencijos to
talitarinių kraštu netoleracijai pasvarstyti. Kaipo pavyz
džiai, buvo minimi
Perono
valdžios smurtas katalikų atž
vilgių Argentinoje, kur degi
namos bažnyčios, kankinami
ir kalinami kunigai. Toliau
spaudoje minima «Jugoslavija,
kur Tito kalino arkivyskupą
Aloyza Stepinac, taip pat Ven
grija, iš kur po ilgo kalinimo
kardinolao Midszenty, ištrem
tas, apsigyveno Romoje, na
ir žinoma, bolševikų pagrob
tieji ir kankinamieji kraštai
(anie bolševikus Žurnalas
Manchete nė žodžio neužsi
mena).
Tyliajai
Bažnyčiai
pagerbti Kongreso ai
kštėje buvo einami Kryžiaus
Keliai. Iš viso buvo 14 kry
žių stacijų.
Kiekvienas kry
žius simbolizavo viena tautą,
Lietuvai drauge su Latvija ir
Estija buvo paskirtas trečia
sis kryžius iš eilės. Čia, mum
lietuviam buvo didelė garbė,
nes stacijas vedė vysk Vin
centas Brizgys. Š i a proga
kiekviena tauta pasirodė su
savo giesmėmis ir savo kal
ba poteriais. Dėl įvykusio
nesusipratimo, po latvių gie
dojimo mikrofonas buvo nu
neštas prie sekančios staci
jos. Tad lietuviam neteko
čia pasireikšti. Tik tiek, kad
kun. J. Janilionis gavo pakai
beti portugališkai apie Lietu
vos kančias, ir kad mūsų cho
ristai gražiai atrodė su tautiš
kais rubais.
Apie Kryžiaus Kelius buvo
daug rašoma Brazilų spaudo
je. Štai ištraukos:
«Diário da Noite» 23/8 na
merye str. «Šimtas milijonų
kankinių, kuriuos simbolizuo
ja 14 kryžių» rašo a 4e bolše
vikų okupuotos tautas, tarp
kurių iškelia Lietuvos kanči
as, lietuvių katalikiškumą ir
keletą žodžių apie Vysk Briz
gį. Jis mini jo kalbos, pra
dedant Kryžiaus Kelius, žodži
us: «Niekad nesitikėjom, 20
tam šimtmety turėsim išgy
venti Kryžiaus Kelių kančias
ir čia jas priminti». Tol au
minima, kad 400 tūkstančių
lietuvių deportuota į Sibirą,
kurių tarpe daug nukankinta
dvasiškių ir kitų.
»Correio da Manhã» 23/VII
straipsnyje «Tyliosios Bažny
čios Kryžiaus Keliai» rašo:
«Jaudinanti vakarykščia religi
nė ceremonija. Eucharistinio
Kongreso šventimo kulmina
cinis punktas įvyko vakar,
būtent, Kryžiaus Keliai Tylio
sios Bažnyčios garbei. Jiems
vadovavo lietuvis vyskupas
Vincentas Brizgys. dalyvau
jant įvairiems kardinolams,
vyskupams, aukštiems parei
gūnams, kariškiams ir miniai
užpildžiusiai Kongreso aik
štę». Toliau aprašo, kurios
tautos, materializmo persekio
jamos, dalyvauja Kryžiaus Ke
liuose (Kinija, Rytų Vokietija,
Lietuva. Latvija, Estija, Bul
garija, Kroatija, Vengrija, Al
banija .Lenkija, Rumunija, Ru
sija, Korėja, Čekoslovakija,

■ -įį.----------

— Melburno ateitininkai
sendraugiai ir moksl. ateitinin
kai kiek anksčiau apsidėjo
vienos dienos uždarbio auka
Tautos Fondui. Pasižadėjimą
visi išlaikė ir tokiu būdu Ta
utos Fondui surinkta 74/10.

-- Australų Meno Draugi
jos suruoštoje parodoje daly
vavo su 3 darbais E. kepalai
tė. (Skulptorius T. Zikaras
su paskutine savo darbų pa
roda gražiai įvertintas taip
pat australų.) Sunkiosios pra
monės Kelly ir Luis įmonės
direkcija paskyrė inž. A. Ga
siūną mechanikos skyriaus
vyr. inžinierium. Studijas jis
buvo pradėjęs V. D. Universi
tete, o jas baigė Šveicarijoje.
— Pirmąjį lietuvišką laido
tuvių biurą Australijoje suo.r
ganizavo Butkus, Žygienė ir
Co. Tokia lietuvių iniciatvva
patenkinti ir australai. NSW
priimtas įstatymas, kuriuo le
idžiama europiečiams ateivi
ams ir be pakartotinų studi
jų verstis gydytojo praktika,
tereikia išlaikyti egzaminus,
ši lengvatą palies ir visą ei
lę lietuvių gydytojų Australi
joje.
- Pasaulio lietuvių kongre
sas. Prieš dvidešimts metų
ruspiūčio 11 17 d. d. Kaune
įvyko pirmas pasaulio lietu
vių kongresas. Jame dalyva
vo iš šių kraštų atvykusieji
lietuvių atstovai: Anglijos, Š1
aurės ir Pietų Amerikos, Aus
trali jos. Austrijos, Belgijos,
Prancūzijos, Italijos, Vokieti
jos, Madžūrijos, Kinijos ir kt.
Viso buvo per šimtą atstovų.
Jų tarpe iš «Jungtinių Ameri
kos Valstybių net trys komu
nistai, kurių tarpe kilęs nuo
Vilkaviškio Akelaitis. Jis jau
miręs, todėl jo pavardę sumi
nim, nes pas kitus tuos buvu
sius komunistus komunizmas
jau seniai išgaravo Vienas to
kių tuomet tiesiai iš Lietuvos
nuvyko pasidairyti po SSSR.
Ten ką matė, ką patyrė, taip
jį paveikė, kad parvykęs į
Jungtines Amerikos Valstybes
greitu laiku nusikratė komu
nizmu.
Pasaulio lietuvių kongresas
buvo nutaręs įkurti pasaulio
lietuvių sąjungą. Deja, karas
tą sumanymą sutrukdė. Da
bar toji mintis PLB formoj įgyvendinama.

(pabaiga iš 3 pusi.)

Senojo Malūno vargo moky
klos atstovas, mokytojos J.
Valeikienė, Kazlauskienė, Gu
davičienė ir Magd. Vinkšnai
tienė, «Lituanijos« org. pir
mininkas Inž. Z. Bačelis, Tė
vų Komiteto pirmininkas P.
Makuška ir kiti.
Dalyvis
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MIELI LIETUVIAI!
Artinantis maudymosi sez«
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 autom»
biliu labai
patogus, gatvė
naujai išgrįsta.
Adresas: Rua Godofredo Fra
ga, 173 — Jose Menino

BALDŲ
ÁV DP.

GIACAGL1N1,

SANDĖLĮ.
71-C

—

V. ALPINA.

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

COMPAHHIA UNIÃO DOS REF1NADQRES
O

TAI

SKANI

Kiekvieną sekmadieni prie
bažnyčios pas spaudos plati n
toją B. Šimkų galima gauti
nusipirkti naujausių lietuviš
kų knygų, maldaknygių bei
laikraščių.

KAVA

Industria e Comercio de Calçados

SKAITYK IR PLATINK
«MŪSŲ LIETUVA»

Madeiras do Brasil

PRANAS & CIA. LTDA.

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

Rua Javaės, 719

-

Importação — Exportação
sRaštinė: Rua do México, 9U - 9.o - sala 904

São Paulo

Rio de Janeiro - Fone: 32 9294

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.

Ar jau įsigijai rašytojos K. Pažėraitės idomų roma
na «Nusidéjelé» ir jos novelių rinkini «Didvyriu Žemė»? Jej
ne - nieko nelaukdamas kreipkis į Musų Lietuvos» redakciją
1111

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

|
s

Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių
krautuvė tiktai pas

o
b
b
b
b

J Ak UTIS & LAPIENIS LTDA.

LEONAS VARNAUSKAS
Telefonas (recados) 3-0707

Zelina
Rua 12 N.o 39 - V
(fundos)
Avenida Zelina N.o 714
Caixa Postai 4118 — São Paulo

Nori būti žemes 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 siūlo
■$

. i< '

► ♦:.
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Imobiliaiia Alto do Guaporé Lida.
Cuiabá, Mato Grosso - Centralinė raštinė: Cx. Postal 98
Painformuojame ir per laiškus.

VIENINTELlÁl ATSTOVAI

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GARSIOJO VANDENS
L I N D O Y A

GAMINIŲ PLATINI OJAI

IIII2MÃOJ CAKRIEKI ™
ALBERTAS PAVILAV1ČIUS
teisinis patarėjas prie advokato
RUY DĖ MELO PEREIRA
atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, dokumen
tq atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.
Raštinė: Rua Sen dor Feijo, 176 5-and. sala 520
Rezidencija: Rua . aęįueri, 431 São Paulo

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

RUA DINO BVFNQj 795 a 335
TELEFONES» 81=4019 e 51=2223

Posto1
SÃO PAULO

LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

6

AV. ZELINA, 706 —

CAlXA POSTAL,

371 — SÃO PAULO

— Šį šeštadienį Vila Zeli

perkeltą 12 d. spaliaus mene
šio. Todėl 7 d. rugsėjo jokių
Adolfas Stankevičius su He pamaldų N. S. Aparecida gar
lena Constantino, Povilas Liti bei nebus.
tanskas su Ana Rakauskaite.
Kitą šeštadienį Paladi jus Ar
— Iš Amerikos siunčiant Li
ėki povas su Maria Pratašė vi- etnvan giminėms pakietus
čiūte.
maisto ar drabužių, reikia ti
ek muito rusų konsulate ap
— Dail. Ant Navickas šią mokėti, kiek kainuoja pats
eavaitę baigė dekoruoti Auš daiktas.
ros Vartų Dievo Motinos paveikslą, kurį paaukojo p. E.
— Praėjusį sekmadienį, 28
Pavilionienė. Sekančią sava d. rugpiūčio Vila Zelinoj gim
itę pradės darbą presbiterijoj. nazijos salėje buvo suruošta
Šv. Antano paveikslas, Bau seselių mokyklų mokinių pro
žių šeimos auka, taip gi ba grama paminėti 17 metų nuo
igtas piešti.
seselių atvykimo į Braziliją.
Programa buvo atlikta portu
—• Grupė asmenų tiria ga gališkai ir lietuviškai. Paren
limybes Praia Grande įsigyti gimė dalyvavo ir Motina M A
didesnį žemes sklypą ir pas loyza. kuri 1938 m. būdama
tatyti namus, kurie tiktų atos vienuolyno viršininke, dėjo
togavfmui. Jais galėtų naudo pastangas, kad kaip galint
tie ir lietuviškas organizuotas greičiau seselės pranciškiejaunimas stovyklavimui. At tės galėtų vvkti Brazilijon.
rodo, kad sumanymni įgyven Todėl pačiai Motinai viršinin
dinti nėra nenugalimų kliū kei yra dabar labai džiugu
matyti, kad įdėtas darbas ir
čių
viltys nežuvo. Seselės Vila
— Stasys Našlėnas, 73 m. Zeliną praturtino pastatais:
amžiaus, kilęs iš Tauragnų vienuolynu, gimnazijos sale,
parapijos, mirė 30 d. rugpjū gimnazijos patalpomis, pasta
čio Vila Zelinoje. Palaidotas tytomis ir statomomis, jau ne
Quarta Parada kapuose. Nu kalbant anie kultūrinę ir reli
ginę veikla mokyklose ir už
liūdime paliko žmoną Rozali mokyklų.
jų atvy
ja, dukteris: Bronę Rudokie kimas buvoYpatingai
svarbus,
ka
nę, Oną Stanelienę, Jadvygą rui prasidėjus, dalis kai
buvusių
Narkūnienę, Vandą Stevanke lietuvišku mokyklų sustabdė
vičienę. Septintos dienos mi ar žymiai sumažino savo dar
šios-egzekvijos bus Vila Želi bą.
Seselių dėka Vija Zelino
noje, 5 d. rugsėjo, 8 vai.
je yra gimnazija, kuria nau
dojasi plačių apylinkių jauno
— Ateinantį trečiadienį, Bra j i karta. Pasėtas grūdas,
tilijos nepriklausomybės pas nors ir kietoj dirvoj, neša ga
kelbimo diena. Bažnytinė ūsu vaisių.
šventė Nossa Senhora Apare
— Šį sekmadienį Bom Reti
«ida nu) pereitų mėtų yra
noj sumainys žiedus: Algirdas

Casa ^prindys & Čia.
PRAÇA SÃO JOSÉ, 1 - V. ZELINA — S. PAULO

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI
NAUJANYBIŲ

ro if apylinkės lietuviams 10 nęs nepastebėti. Mano būvivai. bus pamaldos Šv. Eduaf mą salėje patvirtina ir Tribu
do parapijos (rua dos Italia na da Impr. korespondentas
ką turėjo pastebėti ponia Re
nos) bažnyčioje.
menčienė skaitydama to lai
kraščio
iškarpą, kurią aš jai
— Šį sekmadienj, tuoj po
sumos, Vila Zelinoj šaukia perleidau, ir kurioje minima
mas Vyrų Brolijos narių susi «as senhoras em trajes litua
nos». O juk tik mudvi su po
rinkimas.
nia R. tebuvom tą diena pa
rodoje tautiškais drabužiais
— Vila Zelinoj, kiekvieną apsirengusios
mėnesio pirmadienį laikomos
K. Pažėraitėj
mišios j Said. Jėzaus Širdį,
prie įstatyto šv. Sakramento
7 vai. ryto ir 8 vai. vakaro.
BAŽNYČIOS DARBAMS
Kviečiami ir toliau gyvenan
A U K O JO:
tieji lietuviai.
Kazys ir Ona Ausenkai
- Prekybininkas Edvardas Pa Cr.S 800,00
žėra šachmatų varžybose did
Po Cr $ 500,00: Kz. ir An.
žiausiame Caieiras klube šia Matuzoniai, Magd. Karąškieis metais laimėjo čempijono nė ir Ant. Tamašauskas (iš
vardą. Be to, jisai yra kito V. Anastacio)
mažesnio klubo pirmininkas, Už aukas nuoširdžiai dėkoju
taip pat yra čempijonas.
Ateinančią savaitę pradės da
giau žmonių dirbti, nes nori
DĖL PONIOS M. REMENČIE me, kad ligi Visų švenčių
NĖS ATITAISYMO
būt pabaigta, reikės daugiau
ir išmokėti už darbą. Todėl
Pereitam «Musų Lietuvos» prašau, kurie dar nėra auko
numeryje pastebėjau ilgoką ję bažnyčios darbams, nieko
p. Remenčienes laišką «M. nelaukiant savo auką prisius
L.» Redakcijai, kuriame ji ti, nes visus aplankyti yra
tvirtina, kad aš, apie savo sunku.
str. «Lietuviai Religinio Me
kun. P. Ragažinskas
no Paroda Rio de Janeiro»,
aprašydama Tribuna da Im
klebonas
prensa korespondentų vizitą
parodoje, prasilenkiau su tie
LIETUVIŲ IMIGRACIJAI
sa. Turiu prisipažinti, kad
BRAZILU OM 30 METŲ
mane labai nustebimo keistas
ponios Remenčienes reagavi
Gruodžio mėn. sueis 30 me
mas į mano posakį, kad Tri tų nuo išlipimo pirmųjų lietu
buna da Imprensa korespon viii emigrantų Santos uoste,
dentui susižavėjus mudviejų po pirmojo pasaulinio karo.
taut kostiumais ir ponios Re Šia imigracija galima skaity
menčienes audiniais bei juos ti antrąją, nes pirmi lietuviai
tomis, ji jam padovanojo sa atvyko
Brazilijon dar devy
vo darbo1 juostą, o jis dėkin nioliktame
apie
gas ja nufotografavo ir t. t. 1880 metus. šimtmetyje,
Jų
pėdsakus
ran
Kaip tik tai yra " gražus ir dame vienur kitur S. Paulo
garbingas penios Remenčie- apylinkėje ir kiek daugiau
nės žestas, tokiu būdų propa Rio Grande do Sul estade.
guoti mūsų tautodailęAntroji pokarinė emigracija
O dėl ponios M. Remenčie buvo daug gausingesnė. Sulig
nės pareiškimo, kad tuo mo kolonizacijos ir imigracijos
mentu manęs parodoj nebu departamento daviniais, Bra
vo, turiu nenoromis pabrėžti zilijon yra įvažiavę 45 tūks(tik šis jos pareiškimas mane tančioi lietuviu, teisingiau su
privertė laikraštyje atsiliepti) lietuviškais pasais Lietuvos pi
kad tuo metu parodoje buvau liečiu Imant tautybių atžvil
pro mane prėjo Trib. da Im giu lietuvių Brazilijon atvyko
prensa korespondentai ir lai daug mažiau, nes jų tarpe yra
kinai ant mano stalo pasidė nemažas nuošimtis Lietuvos
jo savo foto - aparatą. Kas žydų, rusų, vokiečių.
salėje vyko mačiau ir p. Re
Šią sukaktį reiktų kaip nors
menčienės fotografavimo me atžymėti,
nes tai yra svarbūs
tu stovėjau arti koresponden
to, priešais ponią Remenčie įvykis. Netaip senai italai pa
nę. Tai matė ir kiti sanpau našias sukaktis labai iškilmių
liškiai. Mane stebina, kaip po gai paminėjo. Ir mums reik
nia Remenčienė galėjo ma- tų atžymėti į istorijos lapus,

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų,

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

Krautuvėje yra šie skyriai:
Gatavų rūbų vyrams ir moterims, medžiagų — kazimiras, linas ir tropical, baltinių, batų, skrybėlių ir čemoda
nų, laikrodžių ir aukso puošmenų Krautuvė geriausioj
vietoj, Braz rajone, prie pat stoties do Norte ir Braz,
RUA CAVALHEIRO N.o 62 Kaina prieinama: pusę iš
karto įnešti, o kitą pusę ilgam išsimokėjimui. Tartis vie
toj su p. Antonio.

Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.
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Clínica Dentária Popular
“^ão JJudas lEaflra”

IRMÃOS BAUŽYS
Regietrado no C. R; C. aob o n.o 5S>
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Praça São José, 8 Sal. 1 e 2 - V. Zelina - S. Paulo
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Aberturas de firmas
Encerramentos de firmas
Transferencias de firmas
Contrat. na Junta Comercial
Dis^at. na Junta Comercial
Escritas Fiscais
Escritas Comerciais
HORÁRIO das 8

J

1

-

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

.. .. ..

*

Ant. Dutkui. Straipsnį «Žvįl
ganiai į lietuvišką darbą», ga
rome. Talpinsime sekančia
me «M. L.» numeryje. Laukia
me daugiau.
— Rugsėjo m. 27 d Moin
ho Velho lietuvių suruoštoje
' vakarienėje pagerbti kun. B.
Sugintu! dalyvavo Mel. Laupi
naitis, Kl. Jura, J. Čiuvinskas
S. Bakšys, kunigai: VI. Mika
______
_____ ...______
_
lauskas,z Gavėnas,
J. Šeškevičius, konsulas Al. Pojišaitis^
Remenčiai, J Matelionis, J.
Vigelis ir kt. Vaišių metu
pasakyta kalbų ir padainuota.
-

- J -v;— .- —? - ---; -- -

j

— Kun V. Gavėnas šiomis
dienomis išvyksta atgal 1 tali
jon. Brazilijoj praleido$pora
mėnesių pas savo brolius, ku
rių vienas gyvena Rio”iGrande do Sul, Paulo Bento.
— Yra dar neužimtų staci
jų. Šeimos ar pavieni asme
nys. kurie nori paaukoti baž
nyčiai vieną staciją (jos kai
na du tūkstančiai kr.) prašo
mi kreiptis į kleboną.
LIETUVIŲ JAUNIMO ORGA
NIZATORIŲ DĖMĖSIU!

Pranešame, kad susirinki
mas įvyks rugpjūčio mėn.
28 d. Í5 vai. šv. Juozapo mo
kyklos patalpose V. Zelinoje.
Maloniai prašome dalyvauti.
Laikinoji Organizacinė
Valdyba.

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

PaRDŲODAMAS GAZOLINO

POSTAS
Geroje vietoje, ant kampo
rua Ibitirama ir Av. Zelina
Kartu parduodami reikalingi
įrankiai automobilių bei suok
vežimių patikrinimui bei pa
taisymui. Teirautis, bei rėika
lingoms informacijoms gauti
kreiptis adresu: rua Ibitirama
905, V. Prudente.

©cntístas

E •

ã

REDAKCIJA ATSAKO:

Rúbu Krautuvė

Parduodama

įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių-

kol da
as iš p
si sunkumus, lietuvių įnašą į
šio krašto ekonominį ir kultū
rinį gyvenimą. Reikėtų išleis
ti Brazilijoj gyvenančių lietu
vių istoriją. Jos išleidimas tu
retų būti nesunkus, nes jos
išleidimą mūsų industrialái if
biznieriai galėtų finansuoti.
Teko patirti, kad žurnalis
tas Ant. Dutkus jau parašęs
istoriją. Tik ieško leidėjų.
Kaip ten bebūtų, 30 mėtų imigracijos sukaktį reikia kuo
nors atžymėti.

DIRETOR: Dr< Augusto Ribeiro Leite
Praça Sâo José, 8 - salas 3 e 5
Vila Zelina

Dentaduras — Pontes — Extrações — Obturações

DIURNA

E

NOTURNA

SIUVĖJAS

POVILAS AMBROZEVIČ1US
Rua Inhagapi N.* 9
Antiga Rua Seia - V. Zelina
<«••••*.
«M, L.»

PRENUMERATO

; RIAMS t primename pinigus
siųsti šiuo adresu: , ,
Pe. P. Ragažinskas, Çaíxa
postai 4118 - -S Paulo. .

