1

Jornal

Litua.no «NÇSSA LITUANIA»

d

DIREI ÒR, PROPRIETÁRIO RESPONSÁVEL

Dr. José Ferreira Carrato

LIETUVIŠKOS MINTIES
LAIKRAŠTIS

į

ADRESAS:
AV. ZELINA, 706 — C. POSTAL 371
SÀO PAULO
/

h
H
*

ATSKIRO NUMERIO KAINA
C R. $2,00

ji
įj

SAVAITINIS

NR: 321 (34)

SÃO PAULO

—

BRASIL

—

1955

M.

RUGPIÚTIS MEN.

16 metu nno antro pasau
linio karo pradžios

Šiandien
labai skaudžiai
jaučiame. Demokratinis pa
saulis, Amerika, Anglija. Pran
cūzija ir kiti gelbėdami žino
riją iš hitlerinės vergijos,
šimtus milijonų atidavė dar
žiauresnėn raudonojon vergi
jon.
is oks pasityčiojimas iš karų
už laisvę visa eilė valsty
bių nete o nepriklausomybes
o ištisos tautos yra planingai
raudonųjų budeliu žudomos.
Nuo l arelijos, oro Pabaltijį,
Lenkiją Čekoslovakiją, Balk 1
nūs, visur žvanga vergijos
pančiai ir priespauda viešpa
tauja Ne tik Europoj, bet ir
Azijoje.
Dalis Korėjos, Indokinijos
Kinija yra raudonųjų rankose
Milijonai žmonių išblaškyti ;š
savo gimtųjų namų po visus
pasaulio kontinentus Antro
jo pasaulinio karo balansas
labai žiaurus: Žiauresnis jau
nebegali būti.

O kas toliau?
Tie, kurie raudoniesiems
despotams leido užgrobti, ne
tik užgrobti, bet gražiu būdu
įteikė karui pasibaigus ištisas
teritorijas ir žmonių milijonus
šiandien graužia sau pirštus
ir neranda priemonių padėči
ai atstatyti. StaJnas labai
gražiai per savo agentus aps
tatė naivų Ruzveltą ir kitus.
Gavo ko norėjo. Dabar Stali
no įpėdiniams yra savrbu tik
išsilaikyti užimtose pozicijo
se ir virškinti, sumaišyti, iš-

VIII

METAI

L. K. BENDRUOMENĖS CHORO

CE£ ¥ A J - VA KA E A J
bus rugsėjo mėn. 24 d. Vila Zelinoj, gimnazijos salėje.
Programa bus įdomi ir įvairi, nes chorvedys kompozi
torius J Strolia pamokė naujų dainų. Pakviet mus ir
staliukus galima įsigyti pas visus choristus, Vila1
Zelinoj Vito bare, klebonijoje. Gros puikus or
kestras, bus skanus bufetas.

Iki pasimatymo 24 d. rugsėjo koncerte - vakare.

Karo kalti» inkai

Karo pasekmes

AGOSTO 27 D.

Jau senai laukiamas

Rugsėjo m. 1 d. sueina 16
metų nuo antrojo pasaulinio
karo pradžios. Hitlerinė Vokie
tija ankstybą rugsėjo m. 1 d.
dienos rytą įsiveržė į Lenki
jos teritoriją. Lenkija, dar
rusams davus smūgi iš rytų,
per 17 d. buvo okupuota ru
dojo ir raudonojo okupantų.
Karas plačiau įsiliepsnojo išė
jus proncúzams ir anglams
Lenkijos ginti.

1939 m. rugpjūčio m. 29 d.
buvo pasirašyta tarp hitleri
nės Vokietijos ir komunistinės
Rusijos nepuolimo sutartis.
Ją pasirašė iš Vokietijos pu
sės buvęs užsienio reikalų
tninisteris Ribentropp. p iš Ru
sijos
Molotov.
Sulig šios
Mitarties buvo Vokietijai pati
J rinta, kad karo atveju Busi
ja neis ginti Lenkijos. Gi
Rusija už lai gavo Pabaltijo
valstybes Dalį Lietuvos, Su
valkiją. vokiečiai buv® sau
rezervavę Tik vėliau sutiko
atiduoti rusams
Be-ibejo, kad šia hitlerinin
ku ir komunistų sutartimi ne
tikėjo ne patys ją pasiraštu
šieji Tiek ‘ okietija, tiek ir
Rusija ruošėsi slaptai karui.
‘ i sutartis t ii tik buvo apgau
< inėjimo priemonė t o metų
hi viršum laiko Vokietija už
puolė Rusiją.
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Rankinis, nešiojamasis atominis re. torius. Amerikos ka
riuomenės, kurio d;>l s gali būt pervežtos lėktuvu. Ši dirbtu
ve bus pastatyta. Fort Belvoir, Virginijos valstijoje. Smulk
menų nepaduodama, bet tik žinoma, kad su mažu kiekiu ku
ro, ši dirbtuvė galės veikti 18 mėnesiu.
Pieš nyje matyti, kaip rentomis sujungtas su elektros
mašina. Plieninė dėžė turi 36 pėdas diametre ir 64 pėdas
aukščio.
tautinti, sunaikinti užimtuosius šokimų. Mirusis prezidentas
kraštus Tam reikia laiko Vj Rio de Janeire buvo
agerb
ena die' ■ šimtus milijoi ų ne tas penkioms minutėms susta
išžudysi. Tos dideliu ir mažų bdžius darbą. Panašiai buvo
konfrenecijos yra ne kas ki pagerbtas ir kituose estaduo
ta, kaip tik lošimas laiku ir se Kaikur nedirbo moky
noras savo neva taikingais klos.
norais, dar kartą užmiedyti
Bendrai prez. mirties meti
vakariečių budrumą kad ga uės niekur neiššaukė inciden
lų izale past - ieji sutiktu su tų.
esan a padėtimi.
B • Amerikonai ir anglai Audru nuostoliai Amerikoje
ir i i susidariusios padėties
k Itininkai mato, jeigu komu
Praėjusios savaitės pahaigo
nistam> nebus aplaužyti ragai je Amerikoje siautė didžiulės
ir m skolini atstatyti į savo audros ir nepaprastai stiprūs
teritoriją, jiems patiems ne lietūs ypač palietę sritis osan
bus ramaus gyvenimo. Vie čias prie Atlanto tarp Bosto
na d'eną bus sukrėstas ir no ir New Yorko.
Londonas ir Vašingtonas.
Audros pasekmės yra se
Nors ir del pavergtų didie kančios: yra žuvę 180 žmonių.
ji niekados neitų kariauti,
bet vs dėlto. jau pats žmoga Materialiniai nuostol ai siekia
us nujautimas suko, kad taip keletą bilijonų dolerių Daug
nukentėjo ir industrija Pavyz
pasilikti negali. kain šiandien
džiui Connecticut valstijoj be
yra. Ir tikrai nepasiliks.
darbo liko 3t) .ii-iiiučių dar
bininkų, Rh-ide Ri hkI estade
Viltys i issihisviziima nėra 50 tūkstančiu darbininkų. Vi
soj eilej vietovių buvo sugri
dingusios.
auta mažesniu industrijų, kur
Nelaimėje esantieji, paverg bedarbiu skaičius siekia tūks
tieji, neprivalo nuleisti rankų. tančius.
Visur ir visuomet reikia kle
benti į pasaulio sąžinę, kad
Prez. Eisenhower sako:
mums padaryta skriauda, del
kurios mes patys visiškai ne NEIŠKEISIM ŽMOGAUS LA
same Kalti. būtų atitaisyta.
ISVĖS UŽ LEŠ1ENĖS
Lemiamiems momentums turi
LĖKŠTE.
me būt pasiruošę- Todėl vi
sos pastangos, kurios yra da
Prezidentas Eisenhower lan
tomos Lietuvos išlaisvinimui
at itinkamų veiksnių, kaip pa kydamas nukentėjusias nuo
vyzdžiui Vliko ir diplomatu audros vietas, rugpjūčio mėn.
mūsų privalo būt remiamos 24 d atvyko į Philadelfiją.
Laisvės aikštėje pasakė re
ir moraliai ir pinigine auka.
ikšmingą, liečiančią užsienio
Vieneri metai nuo Prez. politiką kalbą. Tai nebuvo
kalba tik sau, kad pakalbėti.
Amerikos prezidentas s a v o
Getulio Vargas mirties.
kalboje palietė
gyvybinius
tarptatinės
politikus
klausi
Rugpjūčio 24 d. suėjo me
mus.
tai kai tragiškai mirė prez.
Getulio VargaSi Didesniuose
Žinome, kad ateinančio «nė
miesteliuose ir miestuos buvo nėšio pradžioje Vak. Vokieti
sustiprinta policija. Buvo bi jos ministeris pirm-kas Kon
jomasi ta proga kokių nors rad Adenauer vyks Maskvon.
demonstracijų
bei riaušių. Netoli ir spaliaus mėnuo. ka
Policija bet kokias demostra da susirinks keturių didžių
cijas buvo uždraudusi. Visa užsienių - reikaliL_ ministerial
me krašte nebuvo jokių išsi tartis. Prezidentas kalUėldaLLMažvydo L--. Jioteka

mas turėjo
dėmesyje ir,
rusų varomą akciją pabaigti
šaltą kar- ir palikus visą pa
dėtį kaip dabar yra, milijonus
pavergiu, stengtis visiems
gražiai, kaip p .doriems kaimvrams, sugyventi.
Visais
trimis čia minėtais klausimais
prezidentas pasisakė.
\ai del Vokietijos pareiš
kė, kad negali sutikti su Vo
kietijos padalinimu, kuris yra priešingas geografinei, eko
nominei, etninei, kultūrinei
padėčiai. Šis pareiškimas yra kartu ir patvirtinimas Ade
nauerio politikos.
Nėra abejonės, kad spalia
us mėn. -usinnkus užsienio
reikalu keturių didžiųjų ministeriams, rusai mėgins "žmiršti pačius gyvybinius Eu
ropos reikalus, pavergtuosius
kraštus, n kalbės apie Fornio
zą, Afriką ir žinoma vaidins
didžiausius taikos apašt lūs.
Jie norės, kad tie kurie yra
po maskoliaus badu paminti
visiems amžiams pasiliktų
vergais.
Prez Eisenhower
apie tai pasakė, kad neišmai
nys žmogaus laisvės į |e- ?nės lėkštę. Nebus tikros tai
kos-kalbėjo prezidentas, kol
bus neteisingumas del kurio
daug tautų yra netekusios
laisvės, nebus tikro* taikos
pakol žmonių minios kęs
priespaudą Negalime sutikti
su veiksmais ir sprendimais,
kurie būtu neteisingi silpnės
n i e m s.
Negali būt taikos, nakol tai
ka bus vadinama darbatinės
padėties stabilizavimas No
ras taikos gali padiktuoti su
tartis ir įamžinti ateičiai da
barties neteisingumus, bet mes
šitokiu sutarčių nepasirašysi
me
Pasirašvdami prisiima
me ant savęs labai didelę ats
akomybę: prieš parvegtuosius
mes pasiimame pavergėjų at
sakomybę. Prieš istoriją paM
liktume at«akomingi iškeitę
žmogaus laisvę į lėkštę lešie
nės, netikros taikos.
Pasikeitimai ateis per jėgą
jei žmonės nesugebės ju tai
kiu būdu įgyvendinti.
Šią kalbą reikia laikyti drą
šia ir aiškia kalba šių dienų
įvykiuose. Taip ir mus pas
katinančia nenuleisti rankų ir
kovoti už išsilaisvinimą kar
tu su kitomis pavergtomis
tautomis.

PRANCŪZIJOS KOLONIJO
SE NERAMU

•

Jau kuris laikas Prancūzijos
kolonijose Afrikoje reiškia
si neramumai. Viriausybė yra

pasiryžusi taikiu būdu reika
lą sutvarkyti, žinoma darant
nuolaidu. Jei ir pavyktų lai
kinai apraminti, tai neilgam.
Kolonijos nori tapti nepriklau
somomis valstybėmis. Jei kur
ir trūktų politinio subrendi
mo, ta; jį pavauuoja agitacija
kurią veda suinteresuotieji.
Jų tarpe ir komunistai. Indija
išspruko prancūzams, išspru
ks ir Afrika.
KONGRESAS PRIES RUSI
JOS KIŠIMĄSI I P. AME
RIKOS GYVENIMĄ.
Šia sava te Ri<> de Janeire
vyk<> Antrasis Kongresas pri
eš Sovietų intervenciją j loiy
nų Ameriką. Kongrese buvo
patvirtinta Brazilijos atstovo
admirolo Peną Botto rezoliu
cija, sulig kurios lotynų Ame
rikos kraštai nutrauks (kurie
dar nėra nutraukę) diplomai!
nius ir komercinius santykius
suHusija. Su šia rezoliucija tik
dalis Argentinos delegacijos
nesutiko. Peru delegatas Eudoxio Radines kalbėdamas
prie rezoliucijos įrodinėjo,
kad visiškai nėra jokios nau
dos palaikyti
su Ru
sija diplomatinius ir komerci
nius santykius.
Tarp kitų svarstytų plenu
mo posėdyje patvirtinti šie
nutarimai: 1 - pasmerkimas
ma i k*izt::o. 2 - protesto rezo
liuc’jos prieš Sovietų interven
cija. 3 - priemonės kovoti su
komunizmo infiltracija tarp
jaunimo, 4 - suorganizavimas
visu prieškomunistinių orga
nizacijų Pietų Amerikoje.

UŽDRAUDĖ NEPADORIOS
LITERATŪROS PLAT INIMA.
Mažamečių teisėjas S. Pau
ly išleido potvarkį sulig ku
riuo visa eilė pornografinių
žurnalų uždraudžiama platin
ti ir esančius kioskuose yra
įsakyta konfiskuoti. Naujas
potvarkis liečia apie trisde
šimtį leidinių. Tarp jų yra
«O Governador», «Brasilidade», «Lei e Policia», Mignon
ir kiti.
Sakoma geriau vėliau, ne
gu niekada Jau senai tas sąš
lavynas turėjo būt pašalintas
iš kioskų.
— S Paulo vice-gubernatorius Porfirio da Paz pasirašė
dekretą leidžiantį vandens de
partamentui paimti paskolą
240 milijonų kurie bus panau
doti įrengimams, kad netrūk
tų S. Paulyje vandens.
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J. E. VYSK. V. BRIZGYS

Eucharistine Kristaus Atpirkėjo
Viešpatija Ir Jo Bažnyčia.
MUSŲ SANTYKIAI SU EU
CHARISTIJA. Čia tik trum
pais žodžiais paminėjau Eu
charistijos svarbą kuriant
Kristaus karalystę. Apie Eu
charistijos vaisius tiek indi vi
dui, tiek visos žmonijos gyve
nimui būtų galima pakalbėti
ilgai, plačiai, naudingai. Ta
čiau jau iš to, kas buvo pa
sakyta, ir mūsų prote ir gy
venime turi sekti tam tikros
praktiškos išvados, liečianči
os mūsų santykius su Eucha
ristija.
Kiekvienas turime brangių
žmonių, tačiau nieko nėra
brangesnio už Kristų Eucha
ristijoje. Turime daug reika
lų ir rūpesčių, tačiau pats
didžiausias reikalas — kad
mes patys ir kiti nenutoltume
nuo Kristaus Eucharistijoje.
Daug kam skiriame mūsų lai
ko ir dėmesio, o tačiau dau
giausia jo turi tekti Kristui
Eucharistijoje. Mums turi bū
ti laiko Eucharistiją dažnai
ir pamaldžiai priimti, o dar
dažniau pamaldžiai atlankyti
ar nors mintyje ją pagarbintiMūsų gyvenime yra daug ne
nuodėmingu ir leistinų malo
numu ir iš žmogaus nieks ne
reikalauja tiek askezes, kad
ne i (irtum jokio l ,mo emiš
ko malonumo. O tač-m ka
talikas turi siekti su Dievu
tiek susigyventi, tiek jį pamil
ti, kad didžiausias jo radonu
inas būtų susitikti su Kristu
mi Eucharistijoje. Tikintys
žmonės į daug ką yra namai
d s, o tačiau nedera būti pa*
maidesniu į ką nors kitą už
Kristų Eucharistijoje. 1'eisin
ga j ra manyti, kad visoks ki
tas pamaldumas turi vesti į
pamaldumą Kristui Eucharis
tijoje.
Minų meilė ir pamaldumas
Kristui Eucharistijoje nebūtų
nei pilni nei tikri, jeigu mums
visai nerūpėti!, kiek kiti žmo
nės Eucharistiją nožį.'ta. su
pranta, ją myli ir yra jai pa
maldūs ^k eisti žmonių tarpe
meilę Eucharistijai, reiškia
žmonėms parodyti ir paaiškin
ti. kokia didele meile Dievas
myli žmones, ta reiškia žmo
nių širdyse žadinti meilę Kris
tūi ir žmogaus žmogui.

KATALIKU BAŽNYČIOS RE
IKŠMĖ KURIANT EUCHA
RISTINE KRISTAUS KARA
LYSTE.

RAŠO AL. BOGUS LA USK AS

Bet apačioj nieko įdomaus
nėra: matosi t i k vandens iŠ
mestas molis ru smėliu ir ret
karčiais milžiniškų uolų ats
kalos. Jokios gyvybės žy
mės. Visi tie plot ii yra ne tp
gyvendinti ir apleisti
Tai
negyva žemė, V i s labiau
temsta... Pagaliau lėktuve
uždega šviesas i r garsiakal
bis praneša: «Rūkyti draudžia
ma, prisiriškit diržus:» Tas
rodo jog Lima čia pat. Nie
ko nesimato, nes apačioj sun
kūs balti debesys. Lėktuvas
vis smunka žemyn. Pagaliau
pamatome Limos šviesas ir
leidžiamės. Aerodromas la
bai didelis ir gražus. Visi kv
lame iš vietų ir einame į ae
rodromo pastatą Čia mums
patikrina dokumetus, bagažą
ir maždaug už 10 min mes
visi laisvi.
Visi valdininkai labai stebi
si mano lietuvišku užsienio
pasu, bet nieko man nesako.
Visi labai malonūs. Mane pa
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VLIKO Posėdis
Š/m. rugpjūčio 12 d. prasi
dėjo Vliko sesija, kuri, reda
guojant šį Eltoą numerį, dar
nebuvo baigta. Todėl šiuo
pranešame tik šios sesijos pir
mos dienos posėdžio rezulta
tus.
Kaip žinome, paskutinį kar
tą buvo nutarta praplėsti Vii
ko VT bendradarbiavimo ba
zę. Šiuo reikalu šiame posė
dyje buvo priimta tokia rezo
line ja: «Vilkas atsižvelgda
mas į tai, kad Vliko birželio
6 d. nutarimas, kuriuo bu o
nusistatyta praplėsti bendra
darbiavimo bazę įtraukiant
naujų jėgų, nėra įvykdomas
ir tuo vykdomųjų organų at
sistatydinimo motyvams atkri
tus, nutarė palikti seną pauė
tį: visus vykdomuosius orga
nus palikti tuos ačius».
Teigiamai buvo išspręstas
ir kitas mūsų visuomenę jiu
dinąs klausimas • \ lik.» nine
rikinė sesija. Dėl šios sesi
jos datos, vietos darbotvar
kės ir referatų pavesta Vliko
pirmininkui susitarti su Vilką
sudarančiųjų grupių atstovų
pasitarimo prezidiumu Į šią
sesiją iš Europos vyks \ liko
pirmininkas ir du VT nariai.
Ryšium su šia sesija yra pa

MARIJOS GARBEI
Marijos garbei altoriai dega...
Žemėj per ankšta skausmo krūtinei.
Marijos garbei kvepiantis oras,
Grįžtančios saulės gimnai auasiniai.

Marijos garbei mes, kaip drugeliai,
Nuo anksto ryto žemėj plasnojam
Ir, kaip aguonos saulėtą dieną,
Po tavo kojų gęstam iiepsnojam.

Krikščioniškoji religija ši
andien turi daug šakų, vie
nas nuo kitų atskilusių, nesu
tariančių ne tik kame nors
Marijos garbei melsvos akytės
mažesniame, bet net tikėjimo
Kūdikio mažo šviečia iš minios,
dogmo&e. Nesigilinant į kitus
Isčiuje žemės ir debesyse
dalykus, apie jas visas viena
reikia pasakyti, kad jau tik
Amžiais sukrautos akordų skrynios.
viena Katalikų Bažnyčia skle
idžia Eucharistijos pažinimą,
Marijos garbei visą pasaulį
jai meilę ir pamaldumą. Jei
Dievas sukūręs padovanojo.
gu dar kuri kita pasil eka šį
Kelionės kryžių tuo išmokino
žodį, tai to. ką čia vadiname
Mus panėšėti iki rytojo.
Eucharistija, jie nė neturi
nei nepripažįsta. Išimtis yra
Už tai Marijos garbei pasaulis,
t i k ortodoksų - schizmatikų
Kad Ji pasaulį nykų atšildė,
Bažnyčiai, kuri lig šiol Eucha
ristiją turėjo, tačiau beveik
Gęstančias širdis šiurpuliuos žemės
nieko nedaro skleisti jos pa
Savo skaisty bts gausiai pripildė.
žinimą, jai meilę, pamaldumą.
O dabartiniais laikais, kai į
Marijos garbei altoriai dega. ..
Ortodol-ų Bažnyčią įsibrau
Kupina erdvė gimnų šilkinių
na netikru vyskupų per Kom
Molinai
grožio plaukia bangomis
partijos Įtaką Rusijos Orto
Iš nukankintų mūsų krūtinių!
doksų Bažnyčiai, ir ta bažny
čia gali netekti kunigystės ir
----- -=*tuo pačiu Eucharistijos. Visos
kitos k ikščioniškomis hesiva
keistas ir Vliko statutas, kad
dinančios grupės, vietoje eu
formaliai
nebūtų tokiai sesi
charistinės meilės, kaip jie
jai
kliūčių.
Statuto § 4 pake
patys sako, ne mes. tik viena
istas ta prasme, kad į Vliko
me snt iria - neapkantoje Ka
posėdžius kiekviena Vliką su
talikų Bažnyčiai.
daranti grupė gali deleguoti
Iš čia pisakytn nors apyti
iki 3-jų atstu'ų Tačiau baisa
kriai galite s'iprasti. koks yvimuose kiekviena grupė te
ra Kataliku Bažnyčios vaidturi vieną balsą. Už dalyva
m C o kuriant euch <rištinę
vimą Vliko posėdžiuose atly
Kristaus karalystę, paremtą
ginimą gauna tik vienas ats
ta meile, apie kur ą čia pa
tovas.
Taip pat pakeistas
kartotinai kalbėjau; mede Di
Vliko
statuto
§ 17 Dabar,
evo žmogui, žmogaus Dievui
\
Ūkui
nutarus,
jo pirminin
ir žmogaus žmogui. Kai šian
kas
Vliko
sesiją
gali kviesti
dien tiek daug žmonių blaš
betkurioje valstybėje.
knsj netekę sau sielos rainy»
Turint galvoje, kad susior
bės, kai tokioje daugybėje še
gaivzavus
-IA? LB, suaktua
imu išblėso savųjų viens ki
įėjo
P
L
B
Seimo šaukimas,
tam meilė ir pagarba, kai ši
V
’
ikas
nutarė
šiam reikalui
andien visas pasaul s pasigen
sudaryti
iš
grupių
atstovų
da net natūralaus žmogišku
JAV-se Vyriausią LO1 ą. Šis
mo ir kilnumo, šaukia, Įieško
LOKas turės išstudijuoti sąly
i- no-anda tiesos, taikos, lagas ir galimai greičiau suša
i vė , ramybės tai Katalikų
ukti PLB seimą.
Bažnyčia į visokia ramybę
Šios Vliko sesijos darbot
rodo tikriausia ir trumpiausią
varkėje yra numatyta: VT
I. -lia per meilės vienybę su
Porto Rico universiteto vaizdas. San Juan priemiestyj® atskirų tarnybų pranešimai a
Dievu ir su žmonėmis per Di
•
Rio
Piedras.
Porto Rico vyriausybė išleidžia trisdešimts pro
evą esantį su mumis Eucha
(pabaiga 3 pusi.)
c.p?'
ų
savo
biudžeto
švietimui n- auklėjimui.
ristijoje.

KELIONES ĮSPŪDŽIAI
(Tąsa)

MŪSŲ LIETUVA

sitinka mūsų kompanijos ats
lovas Limoje ir mes tuoj pat
važiuojame į miestą.
LIMA. Aš truputį kitaip įsi
vaizdavau Limą: maniau, jog
tai tiktai vidutinio didumo
miestas ir kad čia nieko ge
ro nepamatysiu, bet mano lai
mei labai apsirikau. Cana
dian Pacific atstovybė randa
si pačiam miesto centre prieš
viešbutį kur aš asistojau.
Viešbutis «Crillon» yra pats
geriausias Limoj Jam gali
tik viešbutis «Bolívar? prilyg
ti, o visi kiti žymiai blogesni.
Aš gavau visą apartamentą
iš dviejų kambarių. Visuose
kambariuose veikia «ar condí
cionado». Kambariai vienai
dienai man kainavo tik 150
soles. (1 sol. - Cr$ 4,10) Bet
aš dėlto jaudinaus mažiausiai.
Mano visas išlaidas kelionėje
moka Canadian Pacific, o be
to kelionėje mums yra drau
džiama apsistoti antros klasės
viešbučiuose ar valgyti blogesniuose restoranuose, todėl
ir turėjau ne mano likimu su

tikti. Išėjau pasivaikščioti į
miestą. Lima nakties metu
labai gražiai atrodė. Rekla
mos yra žymiai gražesnės
negu São Paulyj Visas mies
tas nuo reklamų atrodė kaip
per karnavala. Šaligatviuose
ant laiptų papėdžių, sėdėjo
moterys iv pardavinėjo I v
kraičius. Gatvėse labai d mg
apiplyšusių žmonių Sustojau
prie kai kurių vitrinų ir ste
bėjau kainas. Maisto produk
tų kainos kiek aukštesnės ne
gu São Pauly, bet visa kita
maždaug taip pat Tik auto
mobiliai čia dvigubai pigesni
o šaldytuvai gerokai bran
gesni. Nors ir pavargęs mies
te išvaikščiojau virš valandos
laiko. Atsiguliau tik prieš
dvyliktą. (São Pauly tuo lai
ku jau buvo 2 vai. nakties).
Kitą dieną, atlikęs savo tar
nybinius reikalus, apvažiavau
visą miestą. Lima turi maž
daug apie 1.100,000 gyvento
jų i r y r a didelis i r gražus
miestas labai žalias ir labai
daug parkų - išvažiuoji iš vie
no, įvažiuoji j kitą. Autobu
sui ir bondės daug blogesnės
negu Sao Pauiy ir nudažytos
negražia pilka spalva Tokia
pat ir policininkų uniforma.

Retai teko matyti šviesos sig
nalus gatvėse stovi policiniu
kai. Visi apsivilkę su paltais
ir odinėm pirštinėm. Pagal
vojau - jiems turi būt: labai
karšta, bet paskum sužinojau
jog čia dabar žiemos metas
ir visuomet čia būna maž
daug tik anie 10° C Be to
čia jauči ma d ilelė įtaka šal
tosios H nibolto <:ovės, kuri
iš Pacif co nri rieja prie Li
mos. Žmonės čia niekad ne
vartoja lietsargio nors visą
laiką atrodo jog tuojau lis.
Limoje Ivja tiktai 4 arba 5
kart į metus ir tai nėra lie
tus bet tiktai «garôa».
Visam Limos mieste daug
gražių namų, bet daugumoj
visi senos statybos. Dango
raižių yra vos keletas. Že
me č i ą netinka dangorai
žiams statyti - apačioj visur
traukiantis smėlis. Todėl ir
visas miestas yra žemas.
Kaip jau ankščiau minėjau,
labai daug parkų ir kiekvie
nam iš jų gražios stovylos
ir paminklai.
Miesto centre viskas gero
kai brangu. Palyginus s u
São Paulo kainom, čia gali
ma pirkti tiktai sidabro išdir

binius, arba lamo kailius.
Tas viskas čia pigiau tris af
ba keturius kartus.
Pietavau geriausiam Limos
restorane, vieninteliam 2 au
kštų name. Pietūs kainavo
tik 250,00 solų (virš 1.000,00
eruz )
O mes vis skundžiamės jog
Sãn Pauly viskas brangu.
Galbūt tikrai be reikalo. Dar
bininkai čia uždirba apie
1000,00 solų.
Vakare. 21,15 išskridau į
Mexico City ir toliau į Van
couver! (Canada). Dar turiu
iki Kanados 20 vai skridimo.
O paskui į Japoniją...
IŠ PERU Į KANADĄ

Iš Peru sostinės Limos lėk
tuvas išskrido lygiai 21,15 v.
Prieš išskrendant turėjau pa
sikalbėjimą su reporteriais,
kurie mane nufotografavo ir
pažadėjo atsiųsti fotografijas
ir laikraščius. Žinoma visa
tai labai naudinga mūsų kom
panijos propagandai. Pas
kum dar mane išlydėjokeletas
naujų pažįstamų japonų su
kuriais dar prieš kelionę pa
ragavom truputį «wisky». Bet
jau laikas į lėktuvą. Mūsų
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Karolé Pažėraitė

36-tasis Tarptautinis Eucharistinis Kongre
sas Brazilijoje

MŪSŲ LIETUVA
mis. krautuvių vitrinos (net
žydų), specialiai religinėmis
temomis dekoruotos, publika
šventiškai nusiteikusi, į sve
timtaučius žiūri su pagarba,
ypatingai į apsirengusius tau
tiškais drabužiais. Net seny
vi žmonės, inteligentiškais ve
idais, su pagarba palenkia
galvą, sutikę gatvėje mūsų
tautos atstoves tautiškais rū
bais Ir kai lietuvės atsako
šypsena, tai ypatingai mote
rys nuoširdžiai džiaugiasi ir
jaunimas šaukia «Viva Lituâ
nia» Net rimti aukšto rango
uvaš'šldai sustabdo ir pasigė
ri mūsų kukliais ir skoninga
is tautiškais drabužiais
Kougi eso aikštė je susirin
ko jūra žmonių Ši. aikštė spe
cialiai latí, tii<s|. > .paruošta.
Dar ones kelis mėnesius čia
buv<» jura, o d . u , į- su piltas
pylimas, jūra, nusium-la toliau.
Vadinas, atkovotas iš vande
nyno gerokas žemės plotas.
Suolai alaus bravoro Antarc
tica s aukoti. Jie po l^pngre
s o bus atiduoti biedniems
žmonėms namams pasistaty
ti. O tų biedniokų, ypač juo
džių, pilni miesto pakraščiai.
Tai tamsus, visokiais burtais
užsiimąs gaivalas. Policijai
buvo navesta juos saugoti
Virš paminklinio altoriaus
plevėsavo Vatikano vėliava
Mes, lietuviai, vėl gavom ge
ras vietas atsisėsti Pradėjo
temti. Lyg ore pakybusi, švi
etė visa iliuminuota Glorijos
bažnyčia kalne. Tai įniki f >ji stebūkliugosios Aparecidos

1955 m. rugpjūtis 27 d

Jurgis Kastytis Gliaudą
I»

■

Imigranto Elegija
Bėga mūsų laivas į didžiulį uostą,
uostą iškaišytą milžinais namais,
Ir sūrus lašelis rieda man per skruostą
ko tu, vandenyne, ko tu dar taškais?

APARECIDOS DIEVO MOTI nolų buvo 20.
NOS PAGERBIMAS
Kai visi, dalyvavusieji pro
cesijoje, jiems paskirtose vie
Prieš pradedant eucharisti tose susėdo, 16,30 vai. pasiro
Švilpia mūsų laivas - sveikina krantinę.
nj kongresą, liepos 17 dieną dė paskendę gėlese sidabrini
Juokias laivo žmonės - keliui pabaiga.
buvo pagerbta Brazilijos Glo ai neštuvai (tautinis santuariO mintis, kaip durklas, kaip šalna ledinė
bėja Apreiškimo Dievo Moti umas), kuriuose São Kaulo ar
na. Ryšium su šia iškilme kivyskupas kardinolas Carlos
veria mano širdį sopuliu staiga.
buvo suruošta procesija, kuri de Carmelo Motta laikė apglė
oje dalyvavo įvairių tautų bęs stebuklingąją Aparecidos
Šioj šaly beribėj, šiam žmonių smiltyne,
maldininkai su savo tautine Dievo Motinos statulėlę, at
ar nepasimesim, kaip menka smiltis,
mis ir bažnytinėmis vėdavo vežtą iš Aparecidos, speciali
žemė nematyta, žemė ne tėvynė,
mis bei trans parentais, o taip ai 'į kongresą. Pasitiko ją
gęsta, miršta sieloj grįžtančio viltis.
pat įvairios vietinės religinės Rio de Janeiro arkivyskupas
ir civilinės organizacijos ui kardinolas D. Jaime de Bar
etuviai neše trispalvę ir Šv ros Camara, jo padėjėjas ar
Nebaisu man vargti, nebaisu pelnyti
Kazimiero vėliavą, o taip pat kivyskupas D. Helder Cama
skurdų duonos kąsnį samdinio vargais
transparentą su užrašu «Prieš ra ir vyskupas Josė Tavora.
lyg rudens lapeliai, vėtrų išblaškyti,
taip didį Sakramentą» Mums Tuo metu publika plojo ran
tapom agasferiais, valkatom, vergais...
praeinant pro abipus gatvės kom ir šaukė: «Viva Nossa
susigrūdusią minią, prilaiko Senhora Aparecida», o Mari
Bet baisu, kai metai sunkūs, begaliniai
mą policininkų špalieriaus, jos organizacijos mergaitės,
brazilai entuziastiškai šaukė: baltai apsirengusios, mojavo
prasiirs virš mūsų eisena rūsčia
«Viva Lituania » Pasirodo, kad savo baltais vualiais. Iš tolo
mano vaikas mielas, garbanos lininės,
kad brazilai jau geroka; mus atrodė, lyg plasnojo sparnais
tars man: mano tėve, man tėvynė čia!
pažįsta. Tai pašei-a Rio de Ja balti balandžiai. Buvo gieda
neiro lietuviu pravestos pro mos giesmės Dievo Motinos
pagandos per radiją ir bažny garbei ir Eucharistinio Kon
čias liūdnų Birželio sukaktu greso Himnas, kuris buvo gi
vių proga (tikintiesiems buvo edamas Kiekvienam suėjime.
dalinami paveikslėliai su Auš
Kada Dievo Motinos statu
ros Vartų Die'o Motinos pa lėlė buvo pastatyta, ant ai tori
Apie 8 vai. vakaro iš lėto
Dievo Motinos buveinė. Ta
veikslu ir maldele už Lietu aus, tarė žodi Espirito San
kopė
aukštyn vysku
vą).
rytum skleisdamas rankom rū pai ir laiptais
tos estado vyskupas D. Josė
kardinolai. Jie užėmė
Ėjom apie valandą, kol pa Joaquim Goncalves, paaiškin
kus. sveikino minią, iš tolo vietas abipus altoriaus. Ypa
siekėm Kongreso aikštę, ir damas apie Braz'lijos patromatomas. Korkovado ristus. tingai iškilmingai buvo sutin
visą laiką girdėjom nuoširdų nę Aparecidos Dievo Mot'ną,
kami ka'dinuiai. Atvyko ir
šaukimą «Viva Litiiama» Mes kuri buvo žveju sužvejota
Brazilijos Prezidentas Café
atsilygindami, šaukėm «Viva Paraibos upėje. Ji turi juoda
Filho. Pranešėjas aiškino pu
Brasil» Procesiją lydėjo ra veidą. Pracūzijos kardinolas
blikai apie kiekvieną ir tai
diio pranešėjo balsas ir or Gollier su Dievo Motinos sta
publikai dirigavo, liepdamas
kestr s. -lokių maldų bei gies tūla palaimino minia.
šaukti «Viva», ploti ar giedo
miu nebn'o gird--' -lau ten
ti.
Kai visi dvasiškiai susirin
ĮVAIRIOS
PARODOS
ka prie to čia. priprasti Vi
ko, -jvyko Šv Tėvo Legatas
sa laimė, kad nebuvo leista
Ryšium su euchar kongre
karei mias Alofsi Masella.
jokiu rakietu j orą leisti, kas
yra m i prasta pr- ce-' ui metu. su buvo Rijoje atidarytos ke
i B.. D )
Kongreso aikštėje lietuvių lios parodos: Brazilų religinio
grupei buvo pareikšta didelė meno. Braziliškų katalikiškų
pagarba.. Mes buvom pasodin knygų. Misijų. Popiežiaus mo
t pirmose vietose priešais neto ir bulių, Bažnytinių paš
(pabaiga iš 2 pusi.)
improvizuotą paminklinį alto to ženklų, Madonų, Vokiečių
riti, virš kurio plevėsavo Va- religinio meno ir knygų paro
pie atliktus ir numatomus at
t'kano ve’mva. pe to, urane dos ir Lietuvių religinio meno
likti tarnybų darbus, 1955 m.
šėjas, mum praeinant pro al paroda Pastarąją esu atski
11
pusmečio sąmata. 1954 m.
torių, ypatingai gražiai abimi rai aprašiusi.
U
pusmečio
sąmatos vykdy
dino Lietuva ir musų tąutos
mo
apyskaita
kontrolės komi
kančias, ir paskui dar savo
KONGRESO ATIDARYMAS
sijos pranešimai, Tautos Fon
kalboje porą kartų paminėjo
do apyskaita ir kiti klausimai.
Lietu' ą.
Liepos 19 diena buvo ypa
Apie
juos plačiau pranešime
Abinus altoriaus buvo suse tingai iškilminga, nes tą die
kituose
Eltos numeriuose.
Birmanijos miuistpns pirmininkas U Nu, sa\o
iovar
dę aukštieji dvas’škįai. Iš to ną Kongreso Aikštėj įvyko
Pažymėtina, kad į posėdži
lo raudonavo ju rūbai. Vysku Eucharistinio Kongreso atida du įteikia čekį prez Eis.enhovreriui, kaipo padėką Amerikai
us
neatvyko LLKS ir LTS
už
Birmanijos
išvadavima
antrojo
pasaulinio
karo
metu
iš
ryma
si
pų bene susirinko 300. kardi
atstovai
Japonų
okupacijos.
M
:
estas
padabintas
vėliavo
nolu 6. Po poros dienu kardi

ėktvve šį karta nebuvo daug
keleiviu. Pirmoje klasėje mū
su buvo tik 13. o turistinėj
tik 11. Kelionę pradėjom
kaip paprastai. Pasirodė už
tašas: Prisiveržt diržus, nerū
kyt». Lėktuvas smarkiai bė
ga ir mes už keletos sekund
žiu jau esame ore. Perx porą
minučių jau galima vaikščio
ti lėktuve, bet nėra kada.
Mūsų patarnautojas praneša,
jog po pusės valandos bus
vakarienė, o prieš tai paro
do ir paaiškina visiems kelei
viame kaip naudotis gelbėjimose prietaisais įkritus į van
deni Mat lėktuvas skrenda
iš Limos į Mexico beveik vi
są laiką virš vandens, žino
ma, todėl ir neprošalį visiems
išmokti niaukti. Ateina vaka
rienės laikas. Mergaitės pa
ruošia staliukus kiekvienam
keleiviui paklausia ką norėsi
me «apetitui atidaryti», Žino
ma, daugelis keleivių nėra la
bai alkani, nes dar tiktai de
šimt valandų nakties ir dau
gumas iš jų vakarieniavo ae
roporto bufete Aš esu tru
putį alkanas. Bet po aperityvų
apetitas smarkiai pagerėja.
Nė kiek nesijaučia, jog esa

me lėktuve. Dabar jis pana
šus daugiau į gerą restorana.
Visi valgiai labai skanūs: iš
pradžių gauname šaltus užkan
džius, o paskum valgome šil
tą vakarienę. Su šaltais už
kandžiais kiekvienas gali pa
si rinkti balto vyno kiek nori
ir kokio nori, o prie šiltų raudono vyno. Visi keleiviai
gerokai linksmi ir nuotaika
lėktuve labai gera. Lėktuvo
kapitonas praneša: «Skrenda
me 6 km. aukšty. Oras nu
matytas visai kelionei labai
geras!»
Už gero pusvalandžio po va
kar enės, visi taisosi miegoti.
Pro lėktuvo langus nėra ko
dairytis, skrendame virš de
besų, o viršuj matosi tamsus
dangus ir žvaigždės. Aš ren
giuosi irgi miegoti. Lėktuvo
sėdynės labai minkštos ir pla
čios, bet mano ūgiui kiek
pertrumpos atsigulti Lėktu
vo mergaitė paruošia man pa
talą per dvi sėdynes ir aš
bandau užmigti. Užgęsta vi
ses šviesos Lėktuvas lieka
beveik patamsy. Nežiūrint
visų mano pastangų, aš neuž
migau Atsikėliau ir nuėjau į
virtuvę. Susipažinau su abe

josi lėktuvo mergaitėm, vie
na iš jų labai gerai kalbėjo
vokiškai.
Kilme šveicarė.
Mūsų kompanijoj jau dirba
11 metų. Nedidelė mergaitė
ir sveria tik 45 kg. Kita - me
ksikietė, skrido tik pirmą kar
tą ir dabar jau sėdi pavargo
si. Plepėjom visą naktį. Iš
ryto aš pastebėjau, jog jau
uaug geriau kalbų angliškai.
1 abai malonios ir geros pamo
I os. ..
Į Meksiką atsridom 5.30
vai. i š ryto. Čia per visą
naktį lijo ir visas aerodro
mas buvo šlapias. Perėję
per policiją, galėjom išeiti
pasivaikščioti po aerodromo
sales. Pastatai labai dideli ir
nepaprastai gerai įrengti. Žy
miai geriau negu Limoj arba
São Pauly.
Prieš aštuonias vėl sėdame
į lėktuvą Pirma klasė pus
tuštė ir aš užėmiau geresnę
vietą. Mūsų tik 5 keleiviai.
Turistinėj klasėj 12 keleivių.
Išskridus iš Meksikos lėktuvas
kiek pasiūbuoja, nes vėl arti
naši lietus. Bet’už kokio pus
valandžio visi debesys prany
ksta ir apačioj galima įžiūrė
ti gražiai sutvarkytus laukus

■'

namus, kelius ir net geležin
kelius miniaturoie
Dabar
skrendame i Vancouver}, va
karų Kanadoj. Skrisime apie
10 vai Atsukame vėl lakrodį.
Jau trečia kartą: São Paulo
Lima 2 va! Lima - Mexico
1 vai. Mexico — Vancouver
2 vai. Jau mano laikrodis at
silieka nuo São Paulo 5 vai.
Pusryčių valgyt dar neno
riu Paprašau mergaičių man
atnešti vėl au. Jaučiuosi šiek
tiek pavargęs. Einu dabar
nusiskųsti ir nusiprausti. Tik
po 9 valgau pusryčius pats
vienas: vaisių sultys, šaldyta
lašiša su daržovėm. Paskum
geriu kavą. Valgiai labai
skanūs ir geri, bet kava nela
bai kokia Mes geriame žy
miai geresnę São Pauly. Lėk
tuvo patarnautojos vėl nau
jos. Abi kanadietės - Rairoun
da ir Helena. Jos abi labai
didelės specialistės ir moka
įtikti keleiviams. P o pųsry
čių aš rašau laiškus į visas
pasaulio puses kame turiu
pažįstamų. Iki pietų paraši
au 5, o po pietų — du. Pada
viau mergaitėms ir jos išleis.
Mokėti nieko nereikia - vis
kas Kompanijos sąskaiton.

;

'

.

■
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Kartais pasižiūriu per lėktu
vo langą: nieko įdomaus, nes
skrendame per Texas. Čia
beveik visur dykumos ir nesi
mato jokios gyvybės. Neįdo
mu. Laike pietų skrendame
virš Salt Lake City. Ežeras
labai ilgas. Virš jo skridom
apie 1 vai, laiko, tai yra
maždaug apie 460 km. Van
duo jame labai sūrus ir turi
daugiau druskos negu Mir
ties jūra. Čia nėra jokios
gyvybės - nei žuvų, nei kito
kių gyvių. Salt Lake City
miestas yra gerokai didelis,
jie, matyti, verčiasi druskos
pramone, nes visi ežero pa
kraščiai nukloti storais drus
kos klodais. O kai kuriose
įlankose iš viso vandens nė
ra, likusi tik druska. Viskas
atrodo lyg būtų sniegu nu
klota. Po to iškrendame |
įdomesmę sritį. Prasideda
kalnai, ežerėliai ir miškai.
Dar iki Vancouverio apie 2
vai. skridimo. Vaizdai labai
gražūs ir visi keleiviai labai
susidomėję. Kai kurie net fo
tografuoja^Netoli nuo Van
couverio jau skrendame tarp
kalnų.
[B. D.]
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Kaip Sovietai Laikosi Sudarytoju Sutarčių Ir
Įsipareigojimu
. Sudarytosios sutartys
Metai
1925 Pasirašyta Tundjos Sov. Sąjungos nepuoli
mo sutartis

TSRS šios sutarties atsisakė
1954 m.

1926

Afganistano - Sov. Są
jungos nepuolino sutar
tis

1940 m. TSRS privertė Afga
nistaną perleisti jai kai kurias
pasienio sritis

1926

Lietuvos - Sov. Sąjun
gos nepuolimo sutartis

TSRS Lietuvą 1940m. užgrobė
ir jėga įjungė i Sov. Sąjungą

1927

Irano Sovietų neutralu
mo sutartis

Tačiau TSRS Antrajam kurui
pasibaigus atsisakė atitraukti
savo kariuomenę iš Irano.

1929

TSRS iškilmingai pas
merkė karą, tam efek
tui sustiprinti pasira
šydama atitinkamą pro
tokolą su Estija, Latvi
ja, Lenkija ir Rumuni
ja

1939 m. TSRS prisijungia Ry
tinę Lenkiją, o 1940 m. užgro
Iii Estiją ir Latviją.

■

*

1932

Suomijos TSRS nepuo
limo sutartis

1932

Pasirašoma LenkųTSRS nepuolimo sutar
tis

1932

Estijos TSRS nenuolim<> sutartis

1936

Tarp TSRS ir Kraštu
lines Mongolijos pas
kelbiama draugiškoUio ir savitarp. pagal
bos su’art s

1936

rl SRS tampa komiteto
nesikišu Į Ispanijos vi
daus civ. karą nariu

1937

Kinų-TSRS nepuolimo
sutartis

1939

Estų-Sovietu draugiš
kumo ir savitarpinės
pagalbos sutartis

1939

Paskelbiama Latvijos
TSRS draugiškumo
ir savitarpinės pagal,
bos sutartis

1939

Paskelbiama Lietuvos
TSRS draugiškumo ir
savitarpinės pagalbos
sutartis

(941

Jugoslavijos TSRS ne
puolimo sutartis

1942

Paskelbiama tarp - TS
RS ir lenkų vyriausy
bės Londone santarvė

1942

Anglų Irano TSRS san
tarvė

1943

TSRS paskelbia esant
likviduotą Kominterną

1943

Skelbiama Čekų-TSRS
draugiškumo ir savi
tarpinės pagalbos su
tartis

1945

Kinijos-TSRS santarvė

1945

Lenkų-Sovietų santar
vė

1946

Sovietai skelbia Jungt.
Tautose teturj tik tai
kių tikslų, kuriuos dės
to Vyšinskis, Gromy
ko, Malikas

Kas Iš Jų Beliko

Ar žinai, kad... 1. Didžiausi pasaulio vyrai gyvena prie Baltojo Nylo upės versmių.
Jų aukštis yra 2 metrai 10 cmt., nekartą ir daugiau.
2. Klausimas, kas išrado pirmą lėktuvą, buvo nuspręsta anapus geležinės uždangos.
Bukarešto radio pranešė, kad jį išrado rumunų inžinierius Traian Wuia. Rusai sako, kad
jų inž. Aleksander Mozhaizky.
3. Žmogaus vaizdas, kurį matome mėnulyje, arba tamsios vietos yra pasekmė stiprios
srovės atmosferos, palietosios mėnulį jo formavimosi pradžioje.

suprantamas. Vėliau belais
vis paaiškino savo gyvenimo
eigą ir jo kilmę.
— Aš esu iš paties Sibiro,
A. GINTNERIS, Chicago. III.
— sako kareivis. — Musų ka
imas buvo labai didelis, kaip
TSRS 1939 m. užpuola Suomiją
Žinome, kad Muravjovas į sėdėjo kalėjime ir tūkstančiai ir visi kaimai Ru-ijoje Atro
Lietuvą buvo atsiustas caro buvo ištremt į Sibirą, kurių dė. kaip koks miestelis! su s
Aleksandro JI, 1863 metų su dauguma jau nebegrįžo Į sa bažnyčia, krautuvėmis ir mo
1939 m. TSRS užpuola Lenkiją kilimui malšinti ir paskirtas vo tėvynę - Lietuvą
kykla Mokykla ankščiau-bu
Vilniaus general gubernatori
vo lietuviška Kaime gyveno
umi. Jisai tarėja tris pagrin LIETUVIU PĖDSAKAI SIBI apie 70b lietuvių kilmės gy
dinius uždavinius: numalšinti
RO LAUKUOSE
ventoju. kurie buvo pasilikę
T^RS 1940 m. prisijungia
sukilimą ir iškarti visus, kas
iš
tremties dienu į Sib rą. Da
ti ja.
tik priešinsis rusų valdžiai,
Paskutinio karo metu uate b-.o- jau auga ketvirta karta,
surusinti Iietį!vių tautą, uždrą ko į nelaisvę ietiivoje vie
Tačiau ta sutarti Sovietą' pa udžiant jai lietuvišką spaudą nas sovietų karo belaisvis. bet dar moka lietuviškai kal
naudoja i Kr Mongolija infil ir pavergti jos žemę, padary Jisai buvo paskirtas ūkio dar bėli. daugelis įu verčiasi žem
ės ūkio darbu, u'e sudaro visą
triioti savo agentus 1945 m. ii tikrąja Rusija ir sunravos
bams kaime l’ai buvo neto I "lehoza.
Kr Mongolija «savo noru jšsi lavinti Lietuvos katalikus. li Garliava- telaisvis [uoiai:
žada» bet kokios autonomijos. Žodžiu, kad Lietuvos vardo pradėjo kalbeli lietuviškai.
CARO LAIKAI. PALYGIMUS
nebūtų daugiau ir girdėti.
Nustebo šeimininką
•• i- t SU SOVIETŲ SAN IV ARKA
Tais pačiais metais TSRS si
Todėl jisai viešai korė su jiu\ nai. Tiesa, ta j<>
\ iška
unčia ispanu komunistams gin kilėlius Lukiškių aikštėje A- kalba, buvo I ibti I mžyia ir
Mano tėvai, kaip jie pa
klos ir karo medžiagą.
pie .pusantro šimto /adonių pilna senovišku žodžių, net ii tys pasakoja, gyveno gerai. prarado savo gyvybes šimtai kra lietuviška ir turinys -e i sako ka re \ 'S l ai b u v o
1945 m Sovietai apiplėšia
caro
lak
is.
Jie
Sibire
buvo
M.■indžiurijos pramonę
gimę ir pripratę prie vietos
sąlygų. Turėjo pakankamai
T-RS 1940 u. įvykdo Estijos
žemės gyvuliu, javų ir kitų
aneksiją
turtu. Jie mažai ką atsiminė
iš savo tė u apie Lietuvą.
Tačiau
iš nokino kalbėti lie
1940 m. TSRS prisijungia Lat
tuviškai,
nes visas k a mas ta
viją
ip kalbėjo ir turėjome moky
kią. Ž' noma. jei jie dabar
čia pasirodvtų jú-u kaime, tai
būtų didelis skiriamas tarp
.1940 m. TSRS jėga prisijun
kalbos h papročiu, vienok
gia Lietuvą.
jie save laiko lietuviais ir vą
ikus stengiasi išmokyti nors
lietuviškai kalbėti. Dabar pa
sikeitė laikai Turėjome sovi
TSRS, praėjus mėnesiui laiko
etų valdžios santvarką ir įs
nuo sutarties pasirašymo, nu
teigę
kaimo žemės kooper *y
trauki dipl. santykius su Ju
vus, kuriuos vadiname kolcho
goslavija.
žais. Ūkininkai nustojo sava
TSRS tą susitarimą sulaužo
rankiškame ir Laisvės. Aš jau
1942 m., remdama marioneti
užaugau naujoje gadynėje ir
■ kurt 189O m-tais
nę Liublino vyriausybę
nieko nea'simenu apie caro
Išpildo meniškai įvairius foto darbus. Specialybė padidini laikus ir gyvenine sąlygas.
mams tamsiuose tonuose ir senia. spalvinimai aliejiniais
TSRS šią santarvę pažeidžia
dažais ir pastele.
atsisakydama, atitraukti Antra
APIE GRĮŽIMĄ Į TĖVYNE
jam karui pasibaigus sevieti
ARTHUR
SCHMIDT
nius dalinius.
— Pirmiausiai, kad revoliu
eijos laiku, negalėjome nie
1947 m TSRS paskelbia esant Priimami oakvietimai i namus — Senu portretu reprodukcijos kur pajudėti, — sako karei
ši U A
SÀO CAblhhv
- -r.
“L.
~ -v ~SÃO PAU» O
įkurtą Kaminformą.
vis. — Nebuvo jokių susisie
kimo priemonių ir saugumo
1948 m įvykdomas TSRS re
kelyje. Tuomet nieko tanai
miamas valstybės perversmas
nežinojome apie tai. kad čia
Čekoslovakija pavertęs sovie jame pasaulyje iš jo sna dos ir radiju. Jie tiktai parodo, ko atsistato laisva/Lietuva.. \pie
line marionete.
galima tikėtis ir iš galimų Ženevoje su Sovietais susitarimų. tai nerašė jokia sovietų span
Pavergtosios tautos, tarp jų ir mūsoji, kritusi viena iš pirmų da. Vėliau sužinojome, bet
Sudarę šią santarvę su Kini jų sovietinio imperializmo aukų, savo likimu įspėja laisvąjį tuomet jau neleido musų iš
jos nacionaline vyriausybe, pasaulį, kad nesiduotų Sovietų apgaunamas, bet hutų vienin važiuoti. Be to, daugelis bū
Sovietai tuo pačiu metu gin gas ir kietas bekovodamas už sav > saugumą ir pavergtųjų tų ir nevažiavę, nes čia ture
kluoja kinų komunistus.
(pabaiga 6 pusi.)
išlaisvinimą. x

LIETUVIŠKAME SIBIRE

1947 m. komunistai pagrobia
valdžią Lenkijoje, paversdami
nepriklausomą valstybę Sovie
tų satelitu. .

TSRS vykdo Berlyno vakari
nių sektorių blokadą ir net
diplomatiniais kanalais remia
agresiją Graikijoje, Kimijoje
Indokinijoje ir Šiaurės Korė
joje.
Šiuos duomenis, ko verti Sovietų pažadai laikytis pasi
rašytųjų sutarčių ir iškilmingai sutartų tarptautinių Įsiparei
gojimų, rasime skelbiamus ir komentuojamus visame laisva

Anapus geležinės uždangos

5

1955 m. rugpjūtis 27, d.

MOŠŲ LIETUVA

pusi 5
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KEIKTA BALDŲ? KREIPKIS Į

I

J. L GalinsKas Ltda.

MIELI LIETUVIAI!

I

Artinantis maudymosi sezo
nui ir esant laisvų kambarių
kviečiame visus atvykstan
čius i Santos poi lsiui apsis t o
Ii pas Steponaičius. Galima
gauti kambarį su maistu ir tie
maisto. Privažiavimas autonm
biliu labai patogus, gatvę
'naujai išgrįsta.
Adresas: Rua Godofred.o Fra
ga, 173 — Jose Menmo

BALDŲ
iA<A‘ ! /A/.

4 1
'll*

TAUTIEČIO

aaA

Kiekvieną sekmadienį prie
bažnyčios pa* spaudo- pi nn
tojų B. Šimkų ualima gauti
nusipirkti naujausių .lietuvis,
kų knygų, maldaknygii bri
laikraščių.

SANDĖLĮ.
‘ •

7/;
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— LAPOS lietuviams prune
šame, kad Lapos lietuviai ga
Ii atsiimti laikraščius St. Sal
dž.io krautuvėje, Rua Clemen
te Alvares, 137.

COMPANHIA UNIÃO DOS REFINADORES
O T A I S K A N I KAVA

Industria e Comercio de Calçados

SKAITYK IR PLATINK
«MŪSŲ LIETUVA»

Madeiras ao Brasil

PRANAS & ČIA. LTDA.

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

Rua javaes, 7B

--

Importação — Exportação

São Paulo

Raštinė: Rua do México, 9l) - 9.o ■ sala 904

Rio de Janeiro - Fone: 32 9294

0■■ MEKANIKOS DIRBTUVE
«
Gaminami įvairiausių braiž.nių vitražai,
H vieliniai tinklai tinkavimui u- tvoroms,
iš langų stiklų apsaugos, užtvaros, geležinės
•š durys ir vartai, banguotos skardos durys

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

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

o
o
o
o
Ó
o
Õ
o

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

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

’ SOMAS VÃOAUSKAS
Telefonas Irecados) 3-0707

Ruq -12 N o 39 — Vila Zelina
Avenida Zelina N.o 714 — (fundos)
Caixa Postal 4 IT 8 — São Paulo

•. .

Nori būti žemės savininku?
AVENIDA DR. GIACAGLINI, 34-C

i 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 sifili

Vlh.MMh.LlAl ATSIUVAI
GARSIOJO VANDENS
L 1 N D O Y A

Jmobiliaiia Alto do Guaporé Ltda.
Cuiabá, Mato Grosso >- Centralinė raštinė: Cx. Postai 98
Painformuojame ir per laiškus.

VILA ALPINA

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINI OJAI

IRMÃ©/ CaWKÍEKÍ m.

ALBERTAS PAVILAV1ČIUS
teisinis patarėjas prie advokato
RUY D E MELO PEREIRA
atlieka visus teisinio J pobūdžio darbus, kaip Įvairių
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, dokumen
tų Atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.
Raštinė: Rua Senador Feijo, 176 5-and. sala 520
Rezidencija: Rua Itaqueri, 431 São Pardo

—

Limuoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, kurio
puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau visi yra vien
balsiai pripažinę. Pabandykite. Įsitikinkite ir visa
dos naudokite!
DTia niNC) RTTFWn, TOR n «35
Prwtol 3Q«7
TELEFONES! 5MO19 e 51*2223
85’
anti

RCtt«88B

SÃOPAULO
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korespandento susižavėjimą
mudviejų tautiškais kostiumą
is ir jos audiniais bei juosto
mis, padovanojo jam savo dar
bo juostą, tada dėkingas ko
respondentas ją nufotografa
vo prie Kristaus Valdovo sta
tūlos ir įdėjo nuotrauką į tą
pat laikraštį ir išgyrė jos au
dinius.» - Čia autorė prasilen
kė su tiesa:
1 - Kaip korespondentas at
vyko į mūsų parodą, tuo mo
mentu. p. Karolės Pažėraitės
parodoje visai nebuvo. Tiktai
rašytojas P. Babickas ir aš
priėmėme vizituotus ir aiškino
me apie parodą.
2 - Vienas vizitantas su ni
ekuo nekalbėjęs, greitu žvilg
snių permetęs akimis expona
tus, apsitojo prie Trumpio
darbo Kristaus Valdovo statu
los ir staiga paprašė mane,
kaip budėtoją, atsistoti šalia.
Pajutęs mano nenuovoką ar
patsai dasiprotėjęs, man pri
sistatė kaipo «Tribuna da Im
prensa» korespondentas ir iš
traukė savo dokumentus, lik
tada jam paprašius atsistojau
prie Kristaus Valdovo statu
los ir jis liepė čia pat stevin
čiam savo fotografui nufoto
grafuoti.
Aiškiai suprantama, kad to
laikraščio korespondentui rū
pėjo mūsų parodos karektin
gesnieji eksponatai, o ne tas
ar kitas asmuo ar dovana —
mano juosta, kuria autorė pa
minėjo, nes jis tos juostos
dar ir nebuvo gavęs nei jos
matęs, tad nebuo kuo nei pa
rodyti dėkingumo.
3 - Tuoj po nufotografaVimo
atsipra’šiau korespondento ir
bėgau susirasti Kongreso Gar
Lės Prezidiumo narį rašytoją
P Babicką, kuriam pristačiau
Korespondentą, kuriam išsa
miai buvo nušviestas parodos
turinys Aš vėl vrižau prie
s vo darbo. Po kiek laiko
pastebėjau kad koresponden
tas lg i domisi rašytojo P.
Babicko f’iformacij
f r už
sirašo j sąsiuvinį '’ris'miniai ,

uskas, Ant. Badauskas. VI.
Liutkevičius, K. Talalis ir
Alb Bagdonavičius.
Už aukas nuoširdžiai dėkoju
kun. P.Ragažinskas
klebonas

dėmesio tėvams ir
ĄV.

ZELINA,

706

—

CAlXA POSTAL,

— Rugpjūčio mén 27 d. su
eina 17 metų nuo seselių
prančiškiečių atvykimo į Vi
la Zelina.
— Moinho Velho lietuviai
šį šeštadienį ruošia kun. B.
Sugintui pagerbimo vakarie
nę. Moinho Velho lietuvių
vadu, vargo mokyklosqkürèju ir išlaikytojų yra vaistiniu
kas J. Lukoševičius.
— Svečias kun. B. Sugintas
alsinančią savaitę numato
v/kti provincijon aplankyti
kun Kiviliaus, kuris klebonau
ja Assis vyskupijoje.

— AL Bogulauskas iš ke
lionės Kanadon ir Japonijon
irįžo praeita pirmadienį. K e

(pabaiga iš 4 pusi)
jo savo turtą ir Kitą kilnoja
mą nuosavybę. Mes gyven
dami tolimame Sibire nieko
nežinojome ir apie lietuvių
konsulatą, kuris, sakote, bu
vo Maskvoje D^bar jeigu
paliksiu gyvas t><> šito karo,
tai grįžęs namo į Sibirą, pa
sakysiu visam kaimui, kad aš
buvau tikroje jūsų tėvų šaly
je, kuri randasi Lietuvoje apie Kauna ir Nemuno upę A
pie jūsų gražų kraštą, gerus
ir vaišingus žmones, kurie
manimi rūpinosi, kaip savo
šeimos nariu ir rūpinosi na
gerinti mano, kain Karo belą
jsvia dienas už keletas tūks
tančiu kilometru, nuo mano
gimtojo Sibiro krašto..
bti
pé sovietų karo belaisvis Li
etuve ie
«Draugas»

371 — SÃO PAULO

lionės įspūdžiai spausdinami
«M. L.»
- L. K. Bendruomenės cho
ras rugsėjo mén. 24 d. Vila
Zelinoje, gimnazijos salėje,
ruošia koncertą - vasarą.

—
Praėjusį
sekmadienį
Nap.
Godliauskas suruošė
«šopsą». statoman namui sto
go uždengimo proga, kur s
yra statomas Ibitirama gatvė
je. Pora valandų praslinko
jaukioj nuotaikoj besivaišnant alučiu ir užkandžiais.
— Šį sekmadiedi pusiautri
čios valandos po piet V. Zelinoj, gimnazijos salėje bus
įdomi mokyklos mokinių pro
gruma paminėti seselių pran
ciškių 17 metų darbuotę V.
Zelinoje Įėjimas laisvas.

1

Šį sekmadienį V. Belos po
piečius aplankys Seselių Pran
ciškiečių Vienuolyno Viršinin
kė motina Aloyza iš Ameri
kos kuri nori susipažinti su
mūsų kolonijos lietuvišku gy
venimu
Motina Aloyza yra didelė
patriotė -lietuvė, kuri prieš
daugelį metų paskyrė Brazili
jon dabartines lietuvaites vie
nuoles lietuviškam darbui
mūsų kolonijoje.
Visuomenė prašoma gausiai
dalyvauti, nes to pageidauja
motina Aloyza,
Pradžia, kaip ir visuomet,
15 vai. mokyklos patalpose.
Programa prasidės kinu ir
baigsis lietuviškais šokiais,
žaidimais, dainomis ir t, t.

Popiečių vedėjas
-- Lietus atėjo š pietinės
Brazilijos Pa ra no j ir Santa
Catarina jau prieš pora dienų
pradėjo lyti.

- Smiliaus mėn. 22 yra nu
matytas suruošti «Mūsų Lietu
vos» vakaras, tisus <M. L»
skaitytojus jau iš aukšto kvie
čiame 22 d. spalinus rezervuo
ti ruošiamam laikraščio nau
dai vakarui.

— Argentinoj išeinantis sa
vaitraštis «Laikas» tikisi, kad
tiek argentinams. tiek svetim
Saliams bus suteita daugiau
galimybės uasireikšti.

Spaliuos mėnesį, šešta
dieniais ir sekmadiniais yra
numatytas suruošti kermošius.

GERBIAMAI «MÜSU LIE
TUVOS» REDAKCIJAI

BtŽNYČlOMS DARBAMS
AUKOJO:

Po Cr$ 1000.00 - Elena Ši
ir Povilas Dirsė.
Po Cr$ 500,00 - V. TrojecKas ir Ieva Stankevičienė.
’o Cr8> 250 00 - Uršulė Ra
monytė

u elienė
Po Cr.$

200,00 - Marija Pet-av čl^"ė ir St. Skorupskis.
Po Crí 100,00 St. Mikala

«Musų . lėtu os» š/m. rūg
imiem ’u tį 20 d nr. 320 (33)
3 pusi. p. Karote Pažėraite,
aprašydama lietuvių religinio
meno nurodą Rio de Janeire
prasilenkė su tiesa, kurią pra
šau atitai>> it
P. Karolė Pažėraitė tarp
kitko savo «traipnyje paminė
jo: «. . Rea.enčienė išgirdusi

Parduodama

•IMSOHMBM MSM

pkAÇA SÃU JOSE,

VAIKAMS!

kad dar turiu viena juostele,

kurią įteikiau paaiškindama,
kad tai yra seniau 'as lietu

Rūbu Krautuvė

Krautuvėje yra šie -kyria': .
Gatavų rūbų vyrams ir moterims, medžiagų
kazimiras, linas ir tropical, baltiniu. Patu, skrybėlių ir čemoda
nų, laikrodžių ir aukso puošmenų Krautuvė geriausioj
vietoj. Braz rajone, prie pat -imies do Norte ir Braz,
RUA CaVaLHE RO N.o 62 Kaina prieinama: pusę iš
karto įnešti o kitą pusę ilgam išsimokėjimui. Tartis vie
toj su p. Antonio.

V. ZELINA — S. PAULO

ŠEIMOS ŽIDINIUI
NAUJANYBIŲ

VISUOMET RASI SAVO

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų,

LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO B1BLIOTEK.

jam paaiškl
rodoje deW
o aš vėl
būrį.

M. Remenčienė
São Paulo
1955 Rugpiūčio mėn. 24 d.
— Atsistatydino Argentinos
užsienio reikalų ministeris
Jeronimo Remorino, Numato
ma, kad ir kiti ministerial at
sistatydins Argentinoj pade
tis dar nenusistovėjo. Katali
kai dar persekiojami Perse
klojamieji neturi priemonių
apsiginti, nes nėra žodžio, ra
dio, spaudos laisvės.

— São Palo futbolo rinkti
nė lošė šios savaitės antradie
nį Mootevidėo rinktine, A bu
lošimus laimėjo paulistai
(1x0)

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 nai> enas
iš savo apylinkės, miesto ar
interio ro.
■■ ««■■a ■■<»■■■ •■*».
■■»■«»■■■■■■
■•«■■■
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PARDUODAMAS GAZOLINO
POSTAS
Geroje vietoje, am kampo
rua Ibitirama ir A v Zelina.
Kartu parduodami reikalingi
įrankiai automobil ų bei sunk
vežimių patikrin mui bei pa
taisymui. Teirautis, bei reiua
lingoms informacijoms gauti
kreiptis adresu: rua Ibitirama
905, V. Prudente

Bmwwoa
SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZE\ IČIUS
Rua Inhagapi N ° 9
Antiga Rua Seis - V. Zelina

įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių-

©turistas

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

Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA
ISSIMOKEJIMU1.
R

Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.

Clínica Dentária Popular
“^ãD Judas Tatai”

B
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DIRETOR: Dr. Augusto Rioeiro Leite
Praça Sâo José, 8 - salas 3 e 5.

Vila Zelina

»
Dentaduras — Pontės — Extrações — Obturações

DIURNA

j

IRMÃOS BAUŽYS

3E

Registrado no C. R; C. sob o ri.o 55i

í

Pra£a São José, 8 Sal. 1 e 2 - V. Zelina - S. Paulo
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Aberturas de firmas
Encerramentos de firmas
Transferencias de firmas
Contraí na Junta Comercial
Dis4rat. na Junta Comercial
Escritas Fiscais
Escritas Comerciais
HORÁRIO das 8

t

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

nu ::i

Garsus fotografas Gilucas is Kauno
:: turi geriausias dekoracijas vestuvėms ir pirmai ko
munijai:

atidaryta

kasdien

nuo

13

IKI

18 VAL

SEKMADIENIAIS IR ŠVENTADIENIAIS NUO 10 IKI 18 VAL

AVENIDA ZELINA 654
_

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

1OOO - METU!!!
Brangūs Tautiečiai - Brangi
os Tautietės. Kas iš Jūsų no
ri gyventi 1000 - Metų ir už
3. mėn. ilgiausiai po vienų
metų vėl Jauna-s, būti ir am
žinos jaunystės už 1000 kruzeirų paslaptį žinoti, krepkitės šiuo adresu:
VILA ZELINA
RUA ĮNAGIO .63 (gale)
(Rua Inacio prasideda prie
bažnyčios)
Krėpkitės tik trečiadieniais
ir penktadieniais nuo 12 iki .
18 vai.
R. Levickas

