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Plačiajame
VOKIETIJA

KONRADAS ADENAUERlS, 
pirmasis pokarinės demokra
tinės Vokietijos respublikos 
kancleris (t y. ministeris pir 
mininkas) mirė balandžio 19 
dieną, sulaukęs 91 metų am
žiaus, ir tik prieš 4 metus pa 
sitraukęs iš kanclerio pa-

Išskyras komunistinę spau 
dą, visa kita pasaulio didžio 
ji spauda ir žymieji politikai 
bei valstybių vyrai pripažįs
ta, jog velionis buvo vienas 
pačių didžiausių ir žymiausių 
valstybininkų, kokie yra žino 
mi pasaulio istorijoje. Vokie 
tijos ir visos Europos istorijo 
je jis užims vieną iš garbiu 
glausiu vietų. Nenuostabu kad 
Vokietijos vyriausybė suuuo 
šė jam valstybines iškilmių- 

, giausias laidotuves ir kad į 
*'• jas suvažiavo ne tik kaimyni 

nių valstybių atstovybės, bet 
ir Š. Amerikos prezi’entas 
Lyndon Johnson nuskrido, ir 
Prancūzijos prezidentas de 
Gaulle, ir Anglijos Wilsonas.

Adenauerio politinių bei ad 
ministracinių gabumų didybė 
pasirodė tuo, kad jis griuvė
siais paverstą, didelės dalies 
savo teritorijos, kone visų žy 
mesnių fabrikų, gelžkelių ir 
kitų susisiekimo priemonių 
netekusią ir pasaulio tautų 
akyse visai paniekintą neap
kenčiamą Vokietiją per paly 
ginamai trumpą laiką iškėlė 
į pirmą vietą Europoje ir jai 
vėl laimėjo laisvojo pasaulio 
tautų pasitikėjimą ir pagarbą 
Tai apčiuopiamai parodo, ką 
gali padaryti vieno didžio 
ir pasiaukojusio žmogaus įta 
ka ne tik savo tautai, bet net 
jr jos priešams, Jo karsto aki 
vaizdoje reikia prašyti Vieš 
patį daugiau tokių vyrų vi 
soms valstybėms, o ypač liūd 
noje vergijoje • kenčiančiai 
Lietuvai.

Daugiau apie a a. Konradą 
Adenauerį tikimės parašyti 
kituose «Mūsų Lietuvos» nu 
meriuose.

NAUJORKAS, 
Š. AMERIKA.

Pagaliau įsileido iš Sovietų 
Sąjungos pabėgusią ir Ameri
kos globos paprašiusią dikta
toriaus Juozapo Stalino vie 
nintėlę dukterį Svetlaną. Į 
Naujorką ji atvyko balandžio 
21 dieną, Erodrome apspito 
ją žurnalistai. Maloniai šypso 
dama, ji trumpai paaiškino:

«Esu labai laiminga galėju 
si patekti į JAV. Atvykau čia 
jieškodama laisvės pasisakė 
kurios man nedavė mano tė 
vynėje Rusijoje, Nuo pat kū
dikystės buvau auklėjama ko

Pasaulyje
muniste ir tuo tikėjau, Bet 
pamažėle, baigdami ir įsigy 
darni daugiau patyrimo, mes 
pradėjome galvoti, ginčytis, 
argumentuoti, ir nebesekėme 
taip aklai tomis idėjomis, ku
rių buvome mokomi».

Tada Svetlana pasisakė tu 
rinti j? daugiau motyvų past 
šalinti iš Rusijos «ManelabaĮ 
pakeitė religija. Užaugau še1 
moję, kurioje niekada nebu
vo kalbama apie Dievą. Bet 
subrendo i p adėjau galvoti, 
jog nėra galima gyventi be 
Dievo širdyje. Šitokio supra 
timo pasiekiau pati per save. 
Niekas kitas man nepadėjo. 
O tai buvo didelė atmaina ma 
nyje Nuo tos akimirkos (ka
da suprato, jog yra Dievas 
Red ) svarbiausios komun'z- 
mo dogmos neteko man jo 
kios reikšmės».

aisty b ės nuosavybė

«Dėl mano pavardės buvau 
laikoma tartum valstybės nuo 
savybė Net ir mano sutuoktu 
vės su Indijos piliečiu buvo 
nulemtos komunistų partijos 
ir valdžios, udu su vyru nie 
kada negalėjom d augę ke
liauti aplankyti jo krašto, ar

Bažnyčia ir Pažanga
PAULIAUS VI ENCIKLIKOS TĘSINYS

VERTYBIŲ LAIPSNIAI

18 Paskirų žmonių ir ben 
druomenės ugdymasis patek
tų pavojun, jei būtų sumaišy 
ti vertybių laipsniai-skalė 
Teisėtas yra troškimas turėti 
tai, kas reika inga ir yra pa 
reiga darbuotis tai įsigyti 
«Kas nenori dirbti tas tene 
valgo-. Bet įsigijimas gerybių 
gali nuvesti j godumą, trokš 
ti kas kart vis daugiau ir dau 
giau turėti, ir į pagundą padi 
dinti savo paties galybę. Žmo 
nių šeimų, tautų šykštumas 
gdi apsėsti didžiuosius netur 
tėlius lygiai kaip ir- turtinguo 
sius, ir tiek vienuose tiek ki 
tuose sukelti uždusinantį ma 
terializmą

DVIAŠMENIS KARDAS

19 Tokiu būdu ko daugiau 
turėti negali būti paskutinis 
tikslas nei paskiro žmogaus, 
nei tautos Kiekvienas augi 
mas yra dviašmenis kardas. 
Jis yra reikalingas, kad žmo 
gus galėtų būti labiau žmo 
gus, bet uždaro jį tartum į ko 
kį kalėjimą tą pač.ą akimir 
ką kai tik tas daugiau turė 
ti yra paverčiamas aukščiau 
siu gėriu ir nebe'eidžia pa 
žvelgti į tolį, Tada sukietėja 
širdys užsidaro dvasios, žmo 
nės nebesusieina iš draugiš 

bet kurios kitos’ vietos už Ru 
sijos ribų».

Svetlana erodrome nedaug 
tekalbėjo, bet pažadėjo kitą 
savaitę su žurnalistais ir pla 
čiau išsikalbėti.

Yra žinoma, kad ji ateive 
žė parašiusi knygą apie savo 
tėvą Staliną, kurios neleido 
jai išleisti Sovietų Rusijoje- 
Knyga turėtų pasirodyti rinko 
je apie spalio mėnesį

Svetlana galės gyventi Ame 
rikoje kaip turistė keliauto
ja ne kaip politinė imigraa 
tė. Bet galėsianti gyventi taip 
ilgei, kaip pati norėsianti».

Stalino dukters pabėgimas 
iš komunistinės Rusijos, os 
atradimas Dievo ir jau tie ke 
Ii trumpi pareiškimai yra ne 
mažas smūgis bolševikų pui
kybei, o drauge parodo, jog 
ir žiauriausiose sąlygose Die 
vo malonė veikia ir laimi sau 
širdis ten. kur niekas to nesi 
tikėjo O tokių Dievo išsiilgu 
šių ir j ) jieškančių jaunų 
žmonių Sovietų Rusijoje yra 
labai daug Turim tikrų žinių 
kad net partijos nariai atvyks 
ta, pav , Lietuvon savo vai
kus pakrikš yti ar prie sakra 
mentų privesti katalikų baž 
nyčiose, nes nepasitiki rusų 
bažnyčios komunistų pripa
žįstamais popa».

kūmo, o tik dėl išskaičiavi
mų, kurie juos tuojau padaro 
priešais, nevieningais. Vien 
tiktai galybės siekimas virsta 
kliūtimi būti ir priešinasi ti
krajai d dybei. Tiek tautoms, 
tiek paskiriems žmonėms 
šykštumas y&a nepakankamo 
moralinio išsivystymo forma-

DIDESNIS ŽMOGIŠKUMAS
20 Jei pilnai pažangai iš 

vystyti yra reikalinga vis dau 
giau technikų, tai ta pati pa 
žanga reikalauja daugiau gi 
lių mąstytojų, kurie jieškotų 
naujo žmogiškumo ir įgalintų 
modernųjį žmogų rasti save 
patį, prisiimti aukštesniąsias 
meilės, drauging mo. maldos 
ir kontem. locijos vertybes 
Tada visoje pilnybėje bus ga 
Įima įgyvenanti pilną pažan 
gą, kuri tiek paskiram žmo 
gui, tiek visiems yra perėji
mas iš menkesnio žmogiško 
gyvenimo į žmoniškesnes jo 
sąlygas.

S.EKTINAS1S IDEALAS
21. Menkesnės žmogiškojo 

gyvenimo sąlygos yra: stoka 
tų medžiaginių gerybių tiems, 
kurie negauna nė pragyveni
mo minimumo; stoka dorovi
nių gerybių tiems, kurie yra 
sužaloti savimylos. Menkes-

Sveikiname savo Mylimą Dvasios Vadą 
MSGR, PIJŲ RAGAŽINSKĄ,

V. Zelinos lietuvių parapijos kleboną Jo gimtadienio 
ir vardadienio progai

Linkime Jam geros sveikatos, gausios Visagalio palai 
mos — daug metų sėkmingai darbuotis mūsų parapijos 

ir lietuvių kolonijos labui,
Šv. Juozapo Vyrų Brolija

nės žmogiškos sąlygos yra 
tos, kurios kyla iš slegiančių 
visuomeninių susiskirstymų, 
atsiradusių dėl netikusio pa 
naudojimo jėga, dėl išnaudo 
jimo d i bininkų, ar dėl netei- 
s i n g ų kombinacijų- 
transakcijų.

Kitais žodžiais tariant: nuo 
savybės teise niekada negali 
ma naudotis nuskriaudžiant 
bendrąjį labą. Tokia yra tra 
dicinė Bažnyčios tėvų ir di
džiųjų teologų doktrina, «Su
sikirtus įsigytoms privačioms 
teisėms su pagrindiniais ben
druomenės reikalavimais, vai 
džiai tenka jieškoti sprendi
mo, dalyvaujant suinteresuo
tiems žmonėms bendruome
nės grupėms.

PAJAMŲ PANAUDOJIMAS

24. Bendras labas kartais 
reikalauja nusavinti kieno 
nors nuosavybę, Ar tai dėl 
jos didumo, ar t xi kad ji savi 
ninko nepakankamai naudoja 
ma, o gal visai nenaudojama, 
o kai dėl to kiti gyventojai 
kenčia skurdo; ar tai dėl ne 
mažos skriaudos krašto inte
resams, jei feaikurios nuosa 
vybės sukliudo bendrąją ge
rovę,

Santaryba įsakmiai ir ne
mažiau aiškiai priminė, jog 
pajamų panaudojimas nėra pa 
liKtas žmonių laisvam kapri
zui, kad turi būti apribota ea 
vimyliška spekuliacija. Nega
lima leisti, kad iš valstybinių 
išteklių nei darbo gausias pa 
jamas susikrovę piliečiai ge 
rą jų dalį perkeltų į užsie 
nius, vien tik savo asmeniš
kai naudai nė kiek ne-isielo 
darni dėl tokio elgesio pada
romos skriaudos savo pačių 
tėvynei.

INDUSTR!ALIZAC JA

25 Industrializacija yra rei 
kalinga ekonomiškai augti ir 
žmogiškai pažangai išvystyti, 
o drauge ji yra ir issivysty- 
mo ženklas bei veiksnys. Pa
sinaudodamas technika, savo 
inteligencija ir darbu, žmo 
gus pamažėle ištraukia iš 
gamios jos paslaptis ir geriau 
panaudoja jos saugomus lo 
bins Tuo pačiu metu žmo 
gus. aptvardydamas savo pa 
pročius, išvysto pomėgį tyri 
nėti išrasti, apskaičiuotai ri 
zikuoti, drąsiai užsimoti, im 
tis iniciatyvos ir jausti atsa 
komybę

LIBERALIŠKASIS KAPI
TALIZMAS

Prie žmoniškesnių gyveni 
mo sąlygų priklauso nusikra 
tymas skurdu. įsigijimas rei 
kalingų dalykų, nugalėjimas 
socialinių negerovių, praplėti 
mas žinojimo ir įsigijimas kul 

tūros
Prie žmoniškesnių sąlygų 

priklauso prisilaikymas netur 
to dvasios, bendradarbiavimas 
bendram labui sukurti, ir no 
rėjimas taikos.

Prie žmoniškesnių sąlygų 
priklauso pripažinimas aukš 
čiausių žmogaus vertybių ir 
Dievo, kaip visko šaltinio ir 
tikslo.

Pagaliau prie žmoniškesnio 
gyvenimo sąlygų priklauso 
Dievo dovana tikėjimas, žmo 
nių priimamas gera valia ir 
vienybė Kristaus meilėje, šau 
kiančioji visus dalyvauti, kaip 
vaikus, Gyvojo Dievo mūsų 
Tėvo gyvenime.

KOKIOS VEIKLOS IMTIS

26. Pažinti žemę ir ją užval 
dyti Jau pirmuose savo pus 
lapiuose šv. Raštas mokina, 
jog visi sutvėrimai yra žmo 
gui.

Jei žemė buvo sukurta kiek 
vienam teikti pragyvenimui 
neika ingų priemonių tai kiek 
vienas žmogus turi teisę r a s 
ti joje tai, kas įam yra reika 
linga. Neseniai įvykusioji Va 
tikano Santaryba teigia: «Die 
vas paskyrė žemę visoms tau 
toms. Visos kitos teisės net 
įimant nuosavybės bei laisvos 
prekybos teisės, turi paklusti 
šitai vyriausiai teisei Jos ne 
turi kliudyti, bet turi paleng 
vinti ją įgyvendinti. Yra svar 
bi ir skubi bendruomeninė 
(socialinė. Vert) pareiga su 
grąžinti visas gerybes jų pir 
mutiniam tikslui tarnauti,

NUOSAVYBĖ

27, «Jei kas, turėdamas šio 
pasaulio lobių ir, regėdamas 
stokojantį savo brolį uždary 
tų savo širdį, kaip galėtų bū 
ti jame Dievo meilė?» Yra ži 
noma, kaip aiškiai ir stipriai 
bažnyčių tėvai nušvietė pasi 
turinčiųjų pareigas vargą ken 
čiantiems. Šv. Ambrozijos sa 
ko: «Tu ne savo turto dalį 
duodi, duodamas vargšui; tu 
duodi tai, kas jam priklauso, 
nes tu pasiėmei tai, kas bu 
vo skirta visų naudai. Žemė 
buvo duota visiems, o ne tik 
tai turtingiesiems . Tuo yra 
pasakoma, jog privati nuosa 
vybė niekam neduoda besąly 
ginių ir absoliučių teisių Nė 
ra jokio pateisinimo pasilai
kyti tik savo vartosenai tuos 
dalykus, kurie atlieka nuo sa 
vo reikalų, kai kiti neturi 
nė to kas būtinai reikalinga.

Lietuvos nacionalinė | 
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KANADA.

Toronto Prisikėlimo parapi 
ja turi «Aušros» sporto klu 
bą. Jo mergaitės aukštojoje 
A klasėje išsikovojo visos On 
tario valstijos krepšinio čem
pionatą ir garbę atstovauti 
Ontario visos Kanados šimt
mečio krepšinio pirmenybė
se. Čempionių komandoje žai 
dė J. Klimaitė, N. Kėkštaitė, 
J. Simonaitytė, R. Bilkytė, 
V. Jurevičiūtė, B Starutytė 
ir M. Romanovaitė Apie šį 
lietuvaičių laimėjimą rašė di 
dieji Toronto dienraščiai.

(Darbininkas)
RED. PRIERAŠAS: Jau ke

letą kartų «Mūsų Lietuva» už 
siminė, ragino mūsų kolonijo 
se organizuoti jaunimo spor
to ratelius. Ir reikia stebėtis, 
tiek* paties jaunimo nesiinte- 
resavimu tokiu jaunatvišku 
dalyku, tiek ir senimo, buvu
sių sportininkų stoka iniciaty 
vos jaunimui išjudinti. Seni
mas Brazilijos visuomenei, 
spaudai, televivizijai nieku 
nebeužimponuos Bet geros 
jaunimo sporto komandos 
galėti išnešti lietuvių v»ardą 
j viešumą.

S. AMERIKA
NAUJORKAS,

Iškilo nauja žvaigždė. Ka
talikų Jaunimo Organizacijos 
metinėje šventėje pasirodė 
jaunieji talentai. Jų tarpe da 
lyvavo Astra Butkutė, padai

nuodama solo Savo dainavi 
mu ji laimėjo pirmą vietą. Ši 
gimnazijos studentė pasirodė 
turinti lengvą lirinį sopraną 
ir taip puikiai išdirbtą savo 
balsą kad gyvai priminė gar 
siosios Metropolitan operos 
artistes, Plė. Butkutė išrinkta 
atstovauti JAV Montrealio pa 
rodoje šiais metais, kur turės 
rungtis su talentais iŠ 80 pa 
saulto kraštų. Geros sėkmės' 
Astrai!

(Darbininkas)

MIAMI Florida Nore čia 
nemaža lietuvių, bet jie savo 
choro, nei lietuviškų pamal 
dų neturi. Gal dėl to, kad jų 
didžioji dauguma yra seni 
pensininkai Bet vasario 16 
proga jie išgyveno porą ma
lonių staigmenų

Viena: Miesto orkestro di 
rigentas, gavęs Lietuvos him 
no gaidas orkestrui, išmokė 
orkestrą ir tas jį pagrojo vie 
šame miesto koncerte vasa
rio 16 dieną Dar pridėjo lie 
tuvių kompozitorių «Pavasa
rio Aidai» ir «Lietuviška Rap 
sodija» Buvo iškelta lietuviš 
ka vėliava ir lietuviškos mu 
zikos klausėsi tūkstančiai a- 
merikiečių.

Antra; Miesto centro bažny 
čioje vargonininkas Steponą 
vičius išmokino amerikiečius 
«Pulkim ant kelių», «Marija 
Marija* ir po mišių užtraukė 
«Lietuva, tėvynė mūsų*. Daug 
kas lietuvių šluostėsi ašaras.

Kitataučiai mielai aukojasi

São Paulo miesto Katedros bokštai.

ir randa galimu išmokti lietu 
viškas giesmes bei dainas, 
kai šimtai mūsų jaunimo tei
sinasi: «nemoku lietuviškai» 
ir nesi jungia į c h irus. Gali, 
ma gražiai lietuviškai dainuo 
ti ir nemokam lietuviškai kai 
bėti. Tik reikia meilės dainai, 
savo kultūrai ir senolių pali
kimui.

LOS ANGELES. Šitame Ka
lifornijos mieste parapijos 
choras kovo 5 d, atšventė 25 
metų sukaktį Jį pradėjo p. 
B. Starkienė, o dabar jau ei 
lę metų jam diriguoja kompo 
zitorius Bronius Budriūnas- 
Choras yra labai aukšto me 
ninio lygio

Š. AMERIKOS lietuvių jau 
nimas keletoje ko onijų suren 
gė ir pravedė šaunius Vasa 
rio 16 minėjimus, kurie pati 
ko ir vyresniajai kartai.

BOSTONAS
Bostono ateitininkai paminė 

jo a a prof Stasio Šalkaus
kio 25 mebų mirties sukaktį, 
Prof. Šalkauskis buvo viena 
pačių tauriausių ir šviesiau 
šių mūsų tautos asmenybių.

PAVERGTOJE LIETUVOJE

Mirė kovo 17 Kauno Medi 
cinos Instituto normalinės 
anatomijos katedros vedėjas 
docentas Arturas Jurgutis, 58 
metų amžiaus.

(E)

VILNIUS. Lazdynų priemies 
tis numatytas paversti stam

ALEKSAS KALINAUSKAS
Advokatas

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai)

Rezidencija; Raštinė:
R. Joaquim Piza, 204 

Tel. 31 2548
15 de Novembro, 244 

4.0-Sala 19- Tel. 37-0324 
no 14,00 iki 18,00 vai.

JAKUTIS & LAPIENIS LTDA- 
RUA COSTA BARROS, 352 

TEL. 63-3285 - VILA ALPINA
Turi įvairiausių statybos medžiagų, geležinių daik

tų, indų bei d a bo įrankių.
Lietuviai pirkim pas lietuvius I

bia naujamiesčiu, kur būsią 
apgyvendinta apie 100 tūks
tančių žmonių. Todėl jau pla 
nuojama statyti daugelio aukš 
tų namus, mokyklas. Butai bū 
šią aukštesni už iki šiol sta 
tomus, todėl ir patogesni gy 
venti. Sienose būsiančios 
įrengtos spintos skalbiama 
mašinai, dulkių siurbliams.

(Ė)

Konsulo Patirtis Brazilijoje
DR. PETRAS MAČIULIS

(Tęsinys)

BENDROS PASTABOS APIE 
EMIGRACIJĄ

Nuo antros XIX to amžiaus 
pusės, kai carisfcinė Rusija 
pradėjo «medžioti» nepasise
kusio 1863 jų metų sukilimo 
dalyvius ir stūgautuosius trė 
mė į tolimąjį Sibirą, kas tik 
galėdamas traukė per «žalią
ją» sieną į Prūsus, o iš te
nai — už jūrių marių.

Tos pirmosios emigracijos 
niekas Lietuvoje nelaikė sa
vanoriška. Rusiškoji grėsmė 
prievarta būti apgyvendin
tiems kur nors už Uralo kal
nų, pradžioje ragino tik dar
bui pajėgiausius vyrus bėgti 
užsienin Bet kur užsienin? 
Daugis, žinoma, galvojo pa
tekti Amerikon, bet pasitai
kydavo ir pakeliui į A menką 
sustoti, kai ir tokioje Anglijo 
je. Kaikurie «pakeliui nubyrė 
ję» Anglijoje ir pasiliko, kiti 
gi, kiek susitaupę pinigo, vy 
ko į Kanadą, o treti pasiekė 

net tolimąją Australiją. Bet 
daugumas Amerikon vykusių 
jų jon ir pateko.

LAIŠKAI IR DOLERIAI

Po metų kitų, kurie suge 
bėjo prisitaikyti prie svetimo 
krašto darbo ir gyvenimo są 
lygų, rašė laiškus į namus, 
atsiųsdavo po kelis ar kelioli 
ka dolerių saviškiams; čia gi 
juos keičiant, dvigubai gauda 
vo rublių. Jei kuris norėdavo 
atsikviesti savo giminę arba 
kviesdavosi gražiąją lyti, pri 
dėdavo ir savo «portigrapiją*. 
Gavusieji beveik nebeatpažin 
davo savo vaikų ar pažįsta 
mų, pasipuošusių juodu dra 
bužiu, su skrybėle ant galvos 
ir su laikrodžio retežėliu per 
visą krūtinę. Tai daugelį pa 
skatindavo emigruoti, nes nie 
kam neateidavo mintis, kad 
ir tie drabužiai ir skrybėlė 
bei laikrodžio retežėlis būda 
vo dažno fotografo tam kar 
tui paskolinti apsivilkti, kad 
«krajuje» gražiau atrodytų.

IKI TOLIMIAUSIŲ 
PAKRAŠČIŲ!

Argentinon tarnybos reika 
la s nuvykęs 1930 m. praižio 
je patyriau, kad ir tenai būta 
«anosios ateivijos» atstovų 
net ir tokioje prerijų srity 
kaip Argentinos Patagonija! 
Žinovai man papasakojo apiė 
tris šeimas, atvykusias čia 
nuo Šeduvos, kurios, auginda 
mos po kelis tūkstančius avių, 
Buenos Aires pirkliams vienu 
metu pakuodavusios vilnų 
už 3 — 4 šimtus tūkstančių, o 
1930 m už dolerį jie mokėjo 
tik 2,4 pezo Tai buvo pini 
gas, ne juokai!

Nepasitaikė proga sutikti 
lietuvį iš Patagonijos, bet vie 
nas vietinis «veteranas» J 
Jokūbauskas pasipasakojo, 
kaip jis po 24 m buvimo Lon 
done atsikraustė Argentinon. 
Jis sakėsi vykęs su kitais lie 
tuviais Amerikon, bet laivui 
sustojus anglų uoste. įsigeidęs 
pamatyti Londoną Čia jis pir 
mą kartą pamatė požeminį 
traukinį, kunn patekti buvo 
reikalingas dviejų pensų bi 
lietelis. Kartą patekęs į tokį 

traukinėlį, galėjai juo visą 
dieną važinėti neiš ipdamas 
Traukinio palydovas jį teiš 
kraustė iš vagono tik trauki 
niui sustojus nakčiai Tada 
jis susigriebė, kad jo laivas 
jau išplaukė iš uosto, o pini 
go pas jį naujai laivakortei 
nebeužteko, taip ir pasiliko 
Londone. Žmonių padedamas 
šiaip taip susirado darbo, o 
vėliau, kalbos pramokęs, ga
vo viešbučio sargo vietą Po 
20 metų, gerokai susitaupęs 
pinigo, atsikraustė į Buenos 
Aires, bet čia jam nesisekė.

SMĖLYNŲ GROŽIO 
NEUŽTEKO

Žmonės iš Lietuvos emigruo 
davo į užsienius d»ėl įvairiu 
priežasčių. Taip pvz iš Dzū
kijos smėlynų, iš Vilniaus 
krašto, iš gražiųjų Aukštaiti 
jos paežerių ir Žemaitijos e- 
migruodavo, tikėdamiesi sve 
tur geriau įsikurti, nes turi
mą žemę suskaldžius pusva
lakiais trečdalis ir t, t, nei 
naujos šeimos sukurti, nei so 
tesnio valgio išsitekti, — žo 
džiu ateities viltys siaurutės-

Kas kita buvo Suvalkų kraš 

te, kur tebeveikė vadiname^ 
sis Napoleono teisynas, pagal 
kurį ūkius skaldyti buvo drau 
džiama? Tėvai savo ūkį nota 
riniu keliu užrašydavo vyriau 
siajam sūnui, sau užsirašyda
mi «išimtin», augštaitiškai ta
riant ordinariją Gavęs iš tė«J 
vų ūkUyyresnysis brolis ves 
davo žiponą ir iš jos atsineš
tinės dalies privalėdavo ki
tiems šeimos nariams «pamo
kėti», Nesvarbu, jei dėl tokių 
pamokėjimų paveldėjusiam 
tekdavo skolintis pinigo.

Grįžkime dabar 60—70 me
tų atgal. Lietuvos pramonėje 
ir amatuose nebuvo pilnų 
20 000 darbininkų, o ir dides
ni miestai in miesteliai prigu
žėję visokiausio plauko ir tau 
tybės žmonių — nebeįlysi. 
Tad gavusieji savo dalį daž
niausia lengva širdimi vykdą s 
vo į užjūrius — Amerikon.

Taip vadinami politiniai (ne 
patikimi rusų žandare akyse) 
emigruodavo retai ir ne šim
tais. Prieš ir po rusų-japonų 
karo (1902—4) sparčiai emi
gravo mūsų gražiausias jauni 
mas, nes niekas nenorėjo tar 
Mauti rusų kariuomenėje.
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MUSŲ LIETUVA

Viena iš daugeliu gotiško stiliaus Vilniaus bažnyčių

Nuoširdus Atsišaukimas
PETRAS PAKALNIS

Daug yra žmonių rašančių apie ekonomines šių dienų 
negeroves, apie didėjanti žmonių skaičių ir bado bei skur 
do pavojų. Nemažai yra politikų ir sociologų nurodančių po 
litines skurdo pasekmes ir pabrėžiančių būtinų reformų rei 
kalą. Yra taip pat žemės ūkio ir pramonės specialistų, tunin 
čių įvairių pasiūlymų ir patarimų, kaip pagerinti vieno ar 
kito krašto ekonominę padėtį. Tačiau nei vienas iš jų neiš 
nagrinėjo taip aiškiai tiksliai ir objektyviai ekonominių ne
gerovių priežastis ir pasekmes, kaip popiežius Paulius VI 
paskutinėje savo enciklikoje, vaidu «Tautų Ugdymas». Jau da 
bar galima tvirtinti kad šis popiežiaus dokumentas padarys 
nemažesni įspūdį už Jono XXIII encikliką «Taika Žemėje».

Norint išdėstyti visas naujos enciklikos mintis, reikėtų 
rašyti ne vieną straipsnį, bet keletą didesnių stadijų apie is 
torinę ekonomijos raidą, apie įvairias ūkio sistemas apie 
klasių ir tautų kovas ir pau. Kiekviena tauta turėjo ir turi 
savo problemų, kurių popiežius negali ir nenori smulkiai su 
minėti. Tačiau jis paliečia tų problemų šaknis ir pažvelgęs 
kas dedasi pasaulyje, teisingai sako, kad pasaulis serga.

KOKIA LIGA?

Popiežius išskaičiuoja ne 
vieną, bet daugelį ligų: turtin 
gųjų gobšumą, tautinį egoiz 
mą, politinį nesubrendimą, 
neokolonializmą, arba tarpiau 
tinio kapitalo imperializmą ir 
pan. Nors ligų ir skurdo yra 
nemaža, bet jis nenuleidžia 
rankų ir sako, kad bendromis 
visų tautų pastangomis gali 
ma pašalinti visas negeroves. 
Jis duoda keletą praktiškų 
ir konkrečių pasiūlymų, ku

Senieji ateiviai S Ameriko 
je teigia, kad iki pirmojo pa 
saulinio karo, atseit 1914 m., 
per 50 metų Amerikon atvy
kusių lietuvių galėjęs būti ge 
ras pusimilijonis(?) Statist! 
niais duomenimis, žinoma, nie 
kas to nepatvirtins, o ir tokia 
statistika nebūtų tiksli, kadan 
gi ateivių didžiuma būdavo 
įtraukiama Rusijos skiltinj 
nors retas kuris teturėjo ru
sišką pasą.

EMIGRACIJA IŠ NEPRI
KLAUSOMOS LIETUVOS.

Vyresnio amžiaus žmonės 
dar gerai primena tuos lai 
kus, kai 1914 — 1915 m. vyko 
Lietuvos žemėse pirmos di
džiosios rusų su vokiečiais 
grumtynės Mūsų žaliukas jaa 
nimas pasitraukti į Vakarus 
nebegalėjo, nos vokiečių ar 
mija žygiavo Lietuvos link iš 
Vakarų? Todėl visi kurie 1915 
m. nebestojo į rusų mobiliza 
cijos punktus, tegalėjo trauk 
,is pačion Rusijon. Spėjama, 

riuos geros valios žmonės ga 
Ii įgyvendinti.

VISI BROLIAI - PADĖTI

Visų pirma jis pabrėžia 
krikščionišką mintį, kad visi 
žmonės yra b oliai ir privalo 
viens kitam padėti Kaip Jo 
nas XXIII, taip ir Paulius VI 
sako, Kad bendromis visų žmo 
nių jėgomis galima pašalinti 
skurdo ir bado pavojų ir 
džiaugtis šių laikų kultūros 
vaisiais. Bet, norėdami pasiek 

kad pasitraukusių j Rusiją 
žmonių vyrų ir moterų su 
vaikais galėjo būti apie 200. 
0£X), o kad tokiame skaičiuje 
galėjo rastis koks desėtkas 
tūkstančių šaukiamo amžiaus 
lietuvių jaunuolių, gal netek
tų ginčytis. Tiktai šiandie nie 
kas nebepasakys, kiek jų ru
sai aptiko ir «susėmė» į mo 
bilizacijos punktus,

Sunkiausi Lietuvai buvo vo 
kiečių okupacijos metai (1915 
-1919) Ko pits karas ugni
mi nesunaikino, vokiečiai su 
sišlavė paskutinius likučius. 
Be to, Lietuva neteko ir sa 
vo žmonių, išvežtų karo ir 
įvairiems kitiems darbams.

Kai Lie uvos vyriausybė 
1919 m. pradžioje pašaukė lie 
tuvius stoti į Lietuvos kariuo 
menę savanoriais, prigužėjo 
jų ne vienas tūkstantis. Buvo 
kiemų, tš kurių išėjo visi vy 
rai; kitas ūkininkas, kuris sū 
naus neturėjo, davė savo ge
riausią arklį, pabalnotą ar pa 
kinkytą, aukojo maistą. «Ir 

ti šį tikslą turime atsisakyti 
egoizmo rasizmo, perdėto na 
cionaiizujo. noro gyventi iš 
svetimo prakaito, politinės 
bei ekonominės prievartos ir 
kapitalizmo bei komunizmo 
klaidų Įsteigę bendrą fondą 
atsilikusių tautų ugdymui ir 
padėdami joms žmonėmis ir 
žiniomis, mes galime pakelti 
medžiaginę j jų gerovę ir už 
tikrinti šviesesnę ateitį Popie 
žius nenori nuvertinti atskirų 
valstybių, norinčių padėti ku
riai nors tautai Bet jis sako, 
kad tų pastangų neužtenka. 
Tik bendras visų tautų susirū 
pinimas gali duoti gerų rezui 
taių i odei jis dar kartą pa 
brėžia tarptautinio autoriteto 
reikalą Jis konkrečiai nuro
do iš kokių šaltin ų galma su 
daryti bendrą fondą ir primyg 
tinai prašo visų tautų pradėti 
plataus maštabo pokalbį apie 
tarptautines ekonomijos pro
blemas.

išėjo visi keturi».. sako A 
Miškinis apie savanorius išė 
judus iš vieno kiemo ..

Savanoriais išėjo varyti prie 
šų iš ietuvos, ne vien tiktai 
ūkininkaičiai, bet ir bežemiai 
ir darbininkai Grįžusiom iš 
kovų laukų pažadė a duoti že 
mės iš Žemės Fondo kuris 
susidarė iš nusavintų, vadina
mų majoratrnių dvarų, cari
nės vyria* sybės išdalintų jų 
didžponiams-pavergėjams.

TESĖTAS PAŽADAS

1922 m pavasarį šiš paža
das buvo tesėtas - išleistas 
žemės reformos įstatymas pa 
gal kurį žemė buvo dalinama 
savanoriams bežemiams ir 
mažažemiams Ik' 1940 m bu 
vo sukurta virš 30 000 nauja
kurių ūkių!

Turbūt nedaug kam žino 
ma, kad Žemės Fondas susi 
darė iš 7 tūpsiančių dvarų pa 
imtos žemės paliekant savi
ninkams po 80 ha, be sody 
bos, dirbamos žemės lauką

ŽINO, KĄ KALBA

Kas šiek tiek nusimano a- 
pie tarptautinę politinę ir eko 
nominę padėtį ir atydžiai skai 
to tą istorinį popiežiaus raš
tą tas turi prinažinti, kad Pau 
1 us VI žino, apie ką jis kal
ba, Jis ras enciklikoje nedvj. 
prasmiškų aliuzijų apie Pietų 
Amerikos ekonominę stagna 
ciją, apie įvairius JAV perte
klius, apie ekonominių ben
druomenių naudą apie Afri
kos tautų skundą, kad jų ža
liavų kainos nuolatos krinta, 
ir daug kitų dalykų kuriuos 
kapitalistai ir komunistai sten 
giasi užtušuoti. Tačiau kiek 
vienas garbingas ir neaklas 
žmogus turės pripažinti, kad 
popiežius turėjo drąsos paro 
dyti atvirai, nuoširdžiai ir iš 
samiai pagrindines klaicias, 
nuo kurių mes visi kenčiame. 
Ga> atsiras žmonių, turinčių 
kitokių neblogų ir praktiškų 

pasirinktinai
Jau 1919 m buvo sudaryta 

Vyriausioji Žemės Reformai 
Paruošti Komisija iš J. Tūbe 
lio, M. Krupavičiaus ir A 
Rimkos, Jos uždavinys buvo 
surinkti duomenis, koks susi 
darys fondas ir nusavintos že 
mės bei kiek atsiras norinčių 
jos gauti. Lygiagrečiai buvo 
renkami duomenys apie karo 
metu Lietuvos gyventojams 
padarytus nuostolius Pame 
nu, kad galutinė suma siekė 
keliolika milijonų vokiečių 
markių, 1919 m. dar nevisai 
beverčių!

Stambesnės pramonės įmo. 
nių miestuo.-e anuomet Lietu
voje buvo labai nedaug. Kau 
ne ir Šiauliuose buvo tris ke 
turis didesnius fabrikus ir ei 
lė mažesnių Panevėžys ture 
jo keturis stambesnius malū
nus, didelį mielių fabriką ir 
spirito varyklą, Jie viso Lie
tuvos žmonlių prieauglio ne
galėjo suimti.

(Bus daugiau)
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pasiūlymų, kaip pašalinti vie 
na ar kitą ekonomijos nege 
rovę, Bet popiežiui Pauliui 
VI reikia pripažinti tą dideli 
nuopelną, kad jis užvedė kal
bą apie skaudžias ir deginau 
čias problemas ir kad jis, į- 
steigęs tarptautinę «Taikos ir 
teisingumo Komisiją», nori tą 
problemą ir toliau gvildenti. 
Grubių, pastovių ir šlykščių 
neteisingumų niekas nebeno 
ri toleruoti Pasaulis, kaip sa 
ko šv. Ambroziejus, «yra su 
tvertas visiems, o ne vien 
turtingiems».

REAKCIJOS

Perskaičius tą encikliką, ne 
sunku buvo atspėti, kad gry
no kraujo kapitalistai atmes 
popiežiaus raštą ir toliau gie 
dos seną giesmę apie ekoro 
minę laisvę, privačios nuoga- 
vybės neliečiamybę ir> tauti 
nes bei tarptautines rinkas, 
kuriose išsilygina žmonių in 
teresai, Aklieji kapitalistai 
jau pavadino tą popiežiaus 
encikliką «atšildytu marksiz
mu», o garsusis jų atstovas 
JAV žydas Hans Morgentau 
tvirtina, kad turtingosios ten
tos neturi jokios moralinės 
pareigos padėti neturtingo
sioms

Nesunku buvo taip pat nu
matyti, kad komunistai pagirs 
kaikurias enciklikos dab’s ir 
nutylės tai kur trumpai bet 
aiškiai iškeliamos jų klaidos. 
Taip jie ir pasielgė. Tačiau 
reikia pasidžiaugti, kad di
džioji Europos ir Amerikos 
spaudos dalis labai teigiama 
įvertino šiltą, žmon šką ir at 
virą Pauliaus VL atsišaukimą 
ir jam visa širdimi pritarė. 
Vienas JAV nekatalikų lai- 
kraštis taip atsiliepė: «Mes 
galima užmerkti akis ir ne 
matyti pasaulio reikalų. Mes 
galime leisti, kad jau ir taip 
pavojinga praraja tarp turtin 
gųjų ir beturčių didėtų tol, 
kol sprogimas bus neišvengia 
mas. Bet mes galime pasis 
tengti pašalinti ekonomines 
negeroves ir socialinį netek 
slogumą todėl, kad jos tikrai 
yra negerovės ir turi būti pa 
šalintos».

Nelygus turto padalinimas, 
bedarbių, skurdžių ir beraš
čių masės, ir panašūs reiški
niai nėra antraeilis dalykas, 
kurį būtų galima ignoruoti. 
Tie faktai yra mūsų amžiaus 
gėda, nepaisant, kuo mes sa 
ve laikytumėm Todėl reikia 
tikėtis, kad visi, kuriems rū 
pi taika ir teisingumas, aty
džiai studijuos popiežiaus atsi 
šaukimą ir imsis konkretaus 
darbo. Pauliaus VI iškeltos 
problemos liečia ne tik atski 
rų tautų finansus, bet jų;ų 
garbę bei išmintį. Šių laikų 
ekonominės negerovės nevir 
šija mūsų pajėgų ir per ke 
liolika metų gali būti pašalio 
tos, Žmonijai netrūksta nei 
erdvės, nei kapitalo. Rašyda 
mas encikliką apie «Tautų 
Ugdymą», popiežius norėjo 
pažadinti tas pačias krikščio 
niškas energijas, kurios am 
žiu bėgyje jau tiek kartų iš 
sprendė pa m šias problemas.

3



4 pus) M Utį LIETI. VA

MÚSU JĖGOS, MÚSU ŽINIOS, LAISVAI LIETUVAI TĖVYNEI

' Jaunimo žodis Tėvams
Taip mes drįstame į Jus kreiptis, tvirtai tikėdami, —
kad Jūsų lūpose ir jūsų pastogėje dar yra gyvas iš 

gimtosios šalies atsineštas lietuvių kaibos žodis, — tasai ver 
ting ausias dvasios spindulio ryšis, per erdvę ir laiką juu 
giantis ius pačius su jūsų tėvais ir seneliais, rišantis artimų* 
jų širdis ir visus tautos narius į vieną gretą istorijos kelio
nėje,

kad jūsų sieloje dar neužgeso jūsų pačių lietuviškosios 
vaikystės dienų atsiminimai, — su laukto pavasario džiaugs
mas, nerūpestingos vasaros atgaiva, gelstančių rudens lapų 
šnerėjimu jūsų tėvų soduose ir musų tautos liaudies dainų 
ilgesys;

kad jūsų akyse dar neužtemo toli palikusios Lietuvos 
peizažas, — jos vandenų žydris, jos žemės žaliavimas jos pa 
kelėse verkiančių gluosnių ir beržų šiūravimas, išlydėjusių 
Jus gal į paskutinę negrįžtamą kelionę;

kad jūsų mintyse vienatvės ir tylos valandą dar vis pr! 
sikelia tie, kurie kovojo dėl lietuviško spausdinto žodžio dėl 
valstybės ir tautos atgimimo, kurie mirė kalėjimuose, neiš 
sižadėdami idėjos, žuvo karo laukuose gindami nepriklauso 
mybės palaimą, susisprogdino partizanų apkasuose, palikda 
mi mums gyvą laisvės viltį ir neišsižadamai šventą pareigą;

Mes tikime, kad visa tai, kas jūsų sieloje dar iki šios 
dienos gyvena, kas sudaro dar jūsų lietuviškų vertybių lobį 
jūs nuoširdžiai trokštate palikti ir savo vaikams, kaip kiek 
viena tauta, trokšdama amžinei šioje žemėje būti, karta kar 
ton skrupulingai įdiegia savo dvasios gyvybę, be kurios ir 
gyvas gimtosios žemės akmuo dar kartą numirtų

Todėl mes, patsai lietuviškasis jaunimas, Jaunimo Me. 
tams įprasminti karštai kreipiamės jūsų, savo ir visos tautos 
labui prašydamij —
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DĖMESIO KOLEGIJŲ 

GIMNAZIJŲ R DIRBANTY
SIS JAUNIME!

Gyveni, mokinies, darbuo
jies moderniškame pasaulyje. 
Teisingai juo didžiuojies, nes 
modernusis pasaulis turi daug 
gerų dalykų tu esi jo dalis 
ir tu jį kuri

Bet ar tu kada pagalvojai, 
ką tas modernusis pasaulis 
padarė su žmogum ir ką jis 
nori padaryti su tavim ir iš 
tavęs?

Ar tu manai, kad modernu 
sis pasaulis žmogų išaukšti 
na, ar jį nužemina? Ar jį iš
laisvina ar pavergia?

Laukiame TAVO nuomonės 
pirmose S. Paulo lietuviško 
se jaunimo tokio pobūdžio dis 
kusijose gegužės mėn. 14 d. 
15 valandą, rua Lituania, 67, 
Mooca

Diskusijų temą pristatys T. 
Jonas Kidykas, S, J.

kad per įvertinimo stoką ar sąmoningai nepaliktumėte 
nė vieno savo vaiko be lietuviško žodžio, be lietuviškos min 
ties ir širdies svetimoje aplinkoje pamesto;

kad nepaliktumėte jo be lietuviškosios mokyklos, kuri 
perteikia jam tėvų gimtosios šalies paž nimą, jos kultūros 
įjungia jį į lietuviško jaunimo bičšulystę ir stengiasi jį už 
degti Didžiųjų L etuvių istorinių žygių pavyzdžiu;

kad tuo pačiu nepaliktumėte jo ir be lietuviškojo tėvų 
meilės jausmo, kad neatitolintumėte jo nuo savo širdie8) ką 
galite pervėlai patirti varge ir senatvėje.

O jeigu esate dėl kurių nepalankių, bet įveikiamų aplin 
kybių pamiršę šią svarbiausiąją pareigą, o drauge ir sun 
klausiąją atsakomybę, mes, vėl patsai lietuviškasis jaunimas 
norime jums priminti, kad musų .giliausiu įsitikinimu, —

O Poder da Oração
por ROSELY CERVIN1

Só conhece o poder da ora 
ção quem desconhece as 
grandies amarguras.

A oração é a nossa ala 
vanca.

Quando o fardo do viver 
pesa como chumbo sôbre a 
alma quase asfixiada, quan
do o círculo de ferrados dis- 
saoores se estreita, envolven 
do a, tocando a, parecendo 
prestes a niquiiá-la o ho- 
mem prosta se e volve um 
olhar para Deus...

As frazes que mais tradu
zem o pensamento atribula
do rompem lhe dos lábios .

E, eperanças percorrem-lhe 
as veias; na escuridão que o 
rodeia esboça-se um alvor 
tênue, tinge de rosa o hori 
zonte; é um alvorecer.

E o homem levanta se revi
gorado, atira se à luta, derru 
ba obstáculos, vence, triunfa.

jokio materialinio turto gau 
sybė ar žėrėjimas neatperka 
to nusidėjimo kurį sąmonin
gai ar per apsileidimą pada
rome, už savo materialines ge 
rybes ir patogumą parduoda
mi politšnėje tremtyje nutautę 
jimui savo ir savo pavergtos 
tautos vaikus,

Mes viltingai laukiame kad 
jus nenumosite ranka į šį mū 
sų draugišką priminimą ar 
prašymą ir mūsų rūpestį.

Tad ligi pasimatymo su jū
sų jaunuoju atžalynu lietuviš 
koje mokykloje

Kaip malonu lietuviškai šir 
džiai skaityti šitokį Bostono 
lietuviškojo jaunimo atsišau
kimą į tėvus, tūpusį š m, Dir 
voje (I. 13 2 pusi.) Tikriau- 
s’ai dar turim panašiai jau

čiančio ir galvojančio jauni
mo ir Brazilijoje. Atsiliepk, 
jaunime, ir tu! Pasirodyk te 
besąs gyvas. Tavo tylėjimas 
verčia galvoti kad esi miręs, 
o tai juk NETIESA!

Kiek to gyvo lietuviško jau 
nimo pasirodys gegužės mėn. 
antrą sekmadienį, Mookoje 
15 valandą?

J- K.

Começa a Luta 
por ADONIS FlLHO

Qual Minerva armada para a guerra
Pegue a juventude a espada 
Olha o Céu. enfrente os ventos 
E clame com bravura: LIBERDACE!
Jovem! Ergue te da inércia.
Empunha a bandeira pátria
Žilvitis, Ateitis, vamos a luta,
Não tememos horrores nem metralha!
Quando vivos seguiremos da luta o itinerário.
Se mortos rolaremos juntos na mortalha
É preferível o gélido túmulo
A qnente escravidão do fracasso.
É soãda a hora e ouve se a voz,
Voz fatídica?...
Não importa!
De onde vem?.. Pouco importa!
O importante é travar batalha
Na pagina de livros, na coluna de jornais,
Em púlpitos sagrados,
No alto dos tribunais.
Veja Africa que ressurge.
É derrubada a tirania
Será implantada a fraternidade
Nova civilização ergue se do escombro
É Lázaro que acorda de novo
É um verme que se faz rei.
Poeta, sábio, estudante ou braçal.
Deus não distingue quem trabalha
E a justa causa se consagra.
Todos são seus filhos.
Feitos do mesmo barro
Aquecidos pelo mesme sol.

VYTAUTAS PAS 
KRYŽIUOČIUS

Simas Sužiedėlis

Lenkų giminaičiai mozūrai 
gyveno netoli Lietuvos už di. 
dėlių ir pelkėtų Sūduvos miš
kų. Į jų šalį, dar gyvam esant 
Kęstučiui, buvo nutekėjusi jo 
dukrelė Danutė. Išeidama į 
Mozūrus, buvo pakrikštyta 
Onos vardu

Vytautas slaptais keliais nu 
siskubino į savo svainį. Ten 
tikėjosi rasti paramos kovai 
su Jogaila. Bet patyrė visai 
ką kita Vytauto sesuo gal ir 
norėjo padėti broliui atgauti 
tėvo žemes, bet jos vyras ne 
pritarė. Jis bijojo, kad pas
kui nereikėtų Vytautui grąžin 
ti tų žemių kurias buvo pasi
grobęs iš Kęstučio, kai šis 
paskutinį kartą ėjo ginti Tra
kų. Vytautui ir Tautvylai, ku 
ris taip pat atbėgo į Mozūrus 
Jonušis pasiūlė po miestelį ir 
pareikalavo apsikrikštyti. Tau 
tvyla tuo pasitenkino: jis ap
sikrikštijo ir pasiliko gyventi 
Mozūruose.

(Bus daugiau)
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Pirmyn, pirmyn trimitai šaukia.

Keliaujam su
MISIJOS LUGANO 

APYLINKĖJE

Šioj apylinkėj {vyko trečio
sios mano misijos. Pirmos bu 
vo 1951 m , kai tik atvykau į 
f. Ameriką? antrosios lygiai 
Prieš 10 metų - 1957 — ir 
trečiosios dabar, atvelykio 
sekmadieniu pradedant iki an 
trojo po Velykų Maciau nuo 
trauką pirmųjų misijų prieš 
16 metų, -dina žmonių, lyg 
Lietuvoj atlaiduose. Dabargi 
vos pripildė pusę Santo Cris 
to bažnyčios. Senesnieji išmi 
rė, jaunimas nepripranta prie 
lietuviškų pamaldų, o naujų 
ateivių iš Lietuvos nėra. Ir 
tai, ačiū Dievui, kad nors 
tiek prisirinko

I moterims skirtą pamoks 
lą prisirinko beveik visa 
joms skirta bažnyčios pusė. 
Vyrų mažiau, daugelis gal 
nebuvo grįžę iš darbo, kiti 
(jaunimas) mokosi vakarais). 

Pirmutinę misijų dieną — 
sekmadienį iš ryto pradėjo ly 
noti ir valandą prieš pamoks 
lą pasipylė kaip iš kibiro, Pa 
maldoms pasibaigus nustojo. 
Lyg tyčia, kad sustabdytų 
žmones. Vistiek, kurie buvo

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

** jo r i j a9’
Mokina kirpimo siuvimo, madų mode 
lių braižybos ir pritaikomojo meno.

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas 
valdiškiems egzaminams (habilitação) 

Mokykla turi visas valdiškas teises yra regis
truota «Departamento do Ensino Profissional»

Pamokos vyksta vakarais
- Užsirašyti pas mokyklos direktorę Sofiją Misiukaitę - 
------  Rua da Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro ------

Metalúrgica ARPRA LIDA.
METALÚRGICA - FABRICAÇÃO DE PEÇAS 

PARA AUTOMÓVEIS
ESTAMPOS, PEÇAS ESTAMPADAS E FERRAMENTAS

Praça Padre Lourenço Barendes. 243 — Quinta das 
Paneiras — V. Prudente

Caixa Postal 371 — São Paulo

Tėvu Bružiku
pasiryžę tie ir atėjo, kad ir 
per lietų.

Ačiū Aukščiausiajam, misi 
jos pasisekė, pagal mano pa
tyrimą aukštame laipsnyje. 
Dalis neatliko savo velykinės 
kataliko pareigos, bet negali 
ma norėti visiško laimėjimo...

Ačiū Dievui ir už nelaimę, 
kuri mane ištiko paskutinę 
šeimų lankymo dieną, šašta 
dienį prieš misijas Mat, se 
nas ir nerangus, kaip kritau 
vienoj šeimoj, kad ir nenugir 
dytas, bet lyg vabalas, nema 
tydamas kur sėdu. Kaip duo 
siu visu sunkumu į kėdės 
kampą, taip ir pasipylė žari
jos akyse, Visą savaitę išgu 
Įėjau lovoje, tik šiaip taip 
per ska išmuš iššliauždavau 
iš lovos ryto ir vakaro pa 
mokslams ir mišioms Po t0 
vėl tuojau į lovą Radlografi- 
ja neparodė lūžimų, tik smar 
kiai sumuštas šonas Aukojau 
tą savo kančią, jungdamas 
ją su Kristaus kančia ir pra 
šydamas gausių Dievo malo 
nių dalyvavusiems misijose ir 
taip pat nedalyvavusiems tau 
tiečiams

Pas utinį sekmadienį daugy 
bė priėmė Šv. Komuniją, net 

ištisos šeimos, su vaikučiais. 
Gražu graudu ir malonu!

Vėl atgaivintos lietuviškos 
pamaldos V Lugano lietu 
viams. Tuo tarpu ne pas se 
seles, bet Santo Cristo bažny 
čioje, kiekvieną pirmą mene 
šio sekmadienį, 5 30 vai va 
kare

Užbaigai šio religinio ben 
dravimo su lietuviais buvau 
pakviestas į Lietuvių Centrą 
V Lugano «asado* pietums. 
Koks geras, sveikas valgis! 
Susirinko apie 50 tik kviestų 
asmenų, Besivaišinant bešne 
kučiuojant atsisveikinome 
gal ant visadoš. Nežinia ar 
senatvė man beįeis dar kada 
pasimatyti su luganiečiais Pa 
kalbė,us apie lietuvybės rei
kalą ne vienam graudi ašarė 
lė nuriedėjo per skruostą

Oi, prašiau visų kad lanky-

PIGI IR GERA KOKYBĖ!

Česlovas Jakiunas
Parduoda ilgam išsimokėjimui raštinėms, krautuvėms^ 

ir kitiems tikslams rašomas, skaičiavimo, kasos 
registravimo mašinas (registradoras), su fabriko 

garantija vieniems metams.
Raštinė: Rua Newton Prado, 686, Tel. 52 2289, S. Paulo 

Tautiečiams didelė nuolaida.

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas^ 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų*

SIUVYKLOJE LAURO
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294 Į 

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui 

teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

Lindoya vanduo yra jenai žinomas gėrimas 
Kurio puikų veiK.me į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
sitikinkite ir visados naudokite!

Rua* Dino Bueno, 795 a 835 
Telefones: £51-4019 e 51-22^3

Caixa Postai 3967 SÃO PAULO
O H * * «•........................_ • » ’ ■ • fâ » s ai » a ••

įSIDEMĖTINl ADRESAI 
LIETUVOS ATSTOVYBES 
URUGUAY, MONTEVIDEO;

p. Anatol. Grišonas, Ciudad 
de Paris 5836, Tel. 50-2180. 
Veikia kasdien prieš piet

LIETUVIŲ BAŽNYČIA VILA 
ZELiNA.- Rua Inacio ir Av 
Zelina, Mons. Pio Ragažins 
kas, Tel. 63-5975.

Šv. Juozapo Vyrų Brolijos- 
Pirmininkas p. Juozas Mate- 
lionis, Rua Tatai, 150 — Casa 
Verde, Tel. 51 4011,

tų lietuviškas pamaldas! Jei
gu kam ir religija ne prie 
širdies, bet lietuvybė tegul 
suveda visus į krūvą. Kaip 
gražu, kai bažnyčia skamba 
nuo lietuviškų giesmių, pa
mokslo o ir nuo mūšių, ku
rios laikomos grynai lietuvis 
kai. Vietinis Klebonas sakė, 
kad galės būti atBKiros lietu
viškos mišios, kol jose daly
vaus panašus tikinčiųjų skai
čius, kaip dalyvaudavo misi
jose. Jeigu labai sumažės 
teks sujungti su mišiomis, ku 
rios laikomos 10 vai. vieti
niams.

Oi, lietuviai, laikykitės, ne
pasiduokit, pripildykit bažny
čią vien lietuviais! Tai feinka 
visiems kraštams, kur yra lie 
tuvių.

Jonas Bružikas, S. J.

FILOSOFO LOGIKA

Batsiuvys paklausė filo» 
s fą:

Ar tu pats naudojies tais 
patarimais, kuriuos duodi ki
tiems?

— Ne, — atšovė filosofas, 
— Argi tu nešioji visus batus, 
kuriuos pasiuvi?

pusi 5

TĖVAI JĖZUITAI: Rua Li- 
tuania, 67, Mooka — TeL 
92-2263,

LIETUVIŲ SĄJUNGA BRA
ZILIJOJ — Pirmininkas p. 
Aleksandras Dumblis, Rua 
Gen. Fonseca Teles, 600, 
Tel. 8-6423.

Iždininkas p, J URGE GARš 
KA, Rua Oratorio, 3093, 
Alto da Mooca.

LIETUVIŲ KALBOS 
PAMOKOS S. PAULY:

V. ANASTACIO, Rua Gama- 
can, 625 —- trečiadieniais 
18,30 vai.

MOOCA, Rua Lituania, 67. 
šeštadieniais 14 vai.

LIETUVIAMS PAMALDOS
LAIKOMOS

V. Zelina parapijoje kasdie 
ną ir kiekvieną sekmadieni 
kaip iki šiol.

Mooca r. Lituania, 67 Lietu 
vių Namų koplyčioje:

Sekmadieniais ir šventadie 
niais 8,00 ir 17,00 vai.. Darbo 
dienomis 7 ir 7,30 vai., arba 
atskirai susitarus dėl laikoj 
kai turimos metinės ar 7 d 
mišios:

Išpažintys čia klausomo» 
kasdieną prieš mišias,

Pirmą mėnesio sekmadieni 
Parque das Nações 10 vali 
Casa Verde, 17,15 vai;
Antrą :

Jaçana klierikų kopi. 8,18 vai 
Bom Retire, 10 vai: 
Utinga 18,00 vai.,

Trečią:
Agua Rasa 8,15 val.-j
Moinho Velho 11 vai.;
Lapa 16 vai.,
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai.j 
Vila Bonilha 10,30 vai. 
V. Prudente 18 vai.

RIO DE JANEIRO

'Lietuvių radio valandėlė 
«A voz da Lituania» yra tram 
liuojama KETVIRTADIENIAIS 
18 vai. 40 min.

SKAITYKITE IB
PLATINKITE VIE
NINTELI PIETŲ AMERIKOS 

SAVAITRAŠTI < M Ü S Ų 
LIETUVA».
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MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

RUA LITUÂNIA, 67 — MOÓCA — SÃO PAULO, 13

TRYS MOTINOS DIENOS MINĖJIMAI

Gegužės mėn. bus trys Mo 
tinos Dienos minėjimai:

Pirmą sekmadienį, gegužės 
7 dieną minėjimą rengia Želi 
noje «Žilvitis- drauge su lie 
tuvių kalbos mokykla bei L. 
K. Bendruomenės choru.

11 vai. šv. Mišios Zelinos 
bažnyčioje už gyvas ir mirų 
sias motinėles. Kviečiami visi 
vaikai drauge su motinomis 
eiti prie Dievo Stalo

16 valandą. S. Miguel Arean 
jo gimnazijos salėje, rua Cam

pos Novos, Zelinoje meninė programos dalis. Ją išpildys žil 
vitiečiai, lietuvių kalbos mokyklos mokiniai ir ^Lietuvių Ka 
talikų Bendruomenės choras.

Visi maloniai kviečiami dalyvauti įėjimas nemokamas.
DĖMESIO! DĖMESIO! Kad šitame minėjime galėtų daly 

vauti ko daugiau jaunimo, Mookoje skelbtosios jaunimo dis 
kusijos nukeliamos į gegužės 14 dieną

Red,

Antrasis Motinos Dienos minėjimas bus Vita Anastacio 
gegužės 14 dieną Šitame minėjime bus ir jaunųjų talentų 
meno parodėlė

Tretysis minėjimas bus gegužės 28 d paskutinį mėnesio 
sekmadienį Mookoje 15 vai Rengia lietuvių kalbos mokykla.

Msgr, P. Ragažinskas buvo 
skaudžiai užsigavęs ranką. 
Šiomis dienomis išvyko į 10 
dienų S. Paulo kunigų susirin 
kiną. Vila Zelinos lietuvių pa 
rapijoj klebono pareigas eina 
tuo molu Dr. Kun. Antanas 
Milius.

V. Zelinos lietuvių parapija 
įsigijo naują Willis-Perua 
(automobilį) kurią baigti mo 
kėd įsirašė laisva valia dau 
gelis parapijiečių.

Šv. Juozapo Vyrų Brolija 
minės savo veiklos—darbo 
26 sias metų sukaktuves ge 
gūžės 21 dieną. Po bažnyti 
nių apeigų (šv Mišių) rengia 
šaunią j žavingą Jurubatuba

Atende-se com hora marcada 
Horário - das 14 as 20 horas 
>abado das 9 as 12 horas

DR. JONAS NICIPORCIUKAS
Cirurgião Dentista

p/ Universidade de São Paulo 
RAIOS X

Consultorio: Rua Capí Pacheco Chaves, 1206, lo andar, 
Apto2, Vila Prudente, Tel. 63 5352

Comercio e Industria de Guarda Chuvas
VICENTE VICTOR BANYS

Rua Coelho Barradas, 104, V. Zelina 
Vendas por atacado e a varejo.

SUPER MERCADO VILA BELA LTDA.

PETRAS V. BAREIŠIS ir SESUO turi įvairiausių 
prekių pasirinkimo krautuvę, Super Mercado V; Bela 
Rua das Giestas, 923,

Čia jie patarnauja savo pirkėjams su tokiu pat nuo 
širdumu, pasišventimu ir teisingumu kaip per lg metų 
turguose (com a barraca de cereais)

Prekės pristatomos į namus V. Bela, V. Zelina ir 
V. Alpina nepakeliant prekių kainos už tą patarnavimą.

Petro Bareišio namų telefonas: 63—5723.

Didž Gerb. S Paulo lietuvių Kolonijos Dvasios Vadą 
MSGR PIJŲ RAGAŽINSKĄ 

sveikiname gimtadienio ir vardadienio sukaktuvių pro
ga ir linkime Jam ištvermės sunkenybėse, geros svei

katos bei gausios Visagalio palaimos Jo kilniems 
užsimojimams bei darbams!

«Mūsų Lietuvos» Redakcija
Administracija ir Spaustuvės Personalas

SVARBI ŽINIA VISIEMS LIETUVIAMS

Baigiant 1 tikraštį rinkti gautos informacijos, jog vasa
rio 13 Anglijos premjero Wilsono ir Sovietų Rusijos pasi a 
šytas susitarimo pareiškimas nėra toks nekaltas, kaip buųo 
manoma ir aiškinama Yra didelis pavojus, kad britai gali 
pripaž nti visas tris Pabaltijo valstybes kaip de jure prikiau 
sančias Rusijai ir pasiimti jų auksą ir kitus Indėlius. Todėl 
tučtuojau lietuviai, latviai ir estai turime ir pavieniai ir drau 
gijomis protestuoti Kaip? Siųsti laiškus ir Brazilijoje arti; 
miausiams Anglijos konsulai ir jos Ambasadoriui prie Jungt1 
nių Tautų Naujorke Be to yra rengiama didelė Pabaltójo tau 
tų bendra vieša demonstracija gegužės 15 d prie Anglijo® 
Konsulato S, Paulyje. Reiktų tokią demonstraciją surengti ir 
Rio de Janeire ir kur tik yra lietuvių bei anglų konsulatai. 
Protestų laiškų ir telegramų nuorašus prašome atsiųsti tuo 
tarpu «Mūsų Lietuvos redakcijai o ji persiųs juos į Naujor 
ką centriniam Pabaltiečių Apeliacijos į Jungtines Tautas ko 
misijai Naujorke

Jau sudarytas bendras estų, latvių ir lietuvių komite
tas demonstracijai ruošti Ji turi būti kuo skaitlingiausia. 
Gali dalyvauti ir brazilai mūsų draugai Taip pat jie gali ra 
šyti laiškus telegramas. Reikia pasirūpinti, kad apie tai pa 
rašytų aidžioj! Brazilijos, .ypač S. Paulo spauda Demonstra 
cija, greičiausiai pateks ir j televiziją, Tik turim greičiau ge 
sai susiorganizuoti ir kultūringai pasirodyti Daugiau parašy 
rim kituose «Mūsų Lietuvos» numeriuose

parką—represą, kur bus įdo
mi programa su įvairiais žai 
dimais ir vertingomis premi 
jomis. Gros lietuviška muzi
ka Bilietai gaunami iš anka 
to C. Verde A. Stankūnas, R. 
Arpui, 8, Juoaas Matelionis, 
rua Jatai 150 ir Jurgis Mate 
lionis, rua Vichy. 204 V. Ze 
linoje pas Vytą Zaikauską ir 
Juozą Baužį ir pas kitus tos 
Brolijos narius. Vyrų Brolija 
kviečia visus savo draugus 
ir rėmėjus dalyvauti šioje 
ekskursijoje Smulkesnės in
formacijos galima gauti pas 
tos Brolijos Pirmininką Juo
zą Matelionį, tel 51 4011,

Ponia Navicki.nė ir plė. 
Gražina Gudavičiūtė praėjusį 
šeštadieiį išskrido Į I SA. Po 
nia Navickienė ten aplankys 
savo gimines, e panelė Graži 
na dirba lėktuvų kompanijoj 
sekretore,

Vladas Zaluba pamažu 
sveiksta Sta, Casa ligoninė 
je sveikatos egzaminams iš 
bus visą mėnesį.

ATSTOVAVO LIETUVIUS
KATALIKUS

Balandžio 16 d São Paulo 
lenkai atidengė mieste painiu 
klą savo tautos krikšto tūks
tančiui me ų p.-m!nėii Pamin 
klą šventė E Em. Cardūnolas 
A. Rossi, dalyvaujant J Eksc 
gubernatoriui Abreu Sodrė, 
miesto prefektui ir daugybei 
kitų aukštų valdžios ir bažny 
čios pareigūnų I iškilmes bu 
vo pakviesti ir lietuviai kata 
likai. Juos atstovavo Zelinos

Visi gražiai pasilinksminsite, pasižiūrėsite puikios pro 
gramos. smagiai pasišoksite ir susitiksite senai matytus 
draugus, jei atsilankysite į V. Anastazijos Jaunimo 3 ąjį

SUKAKTUVINĮ VAKARĄ
kuris įvyks š. m. balandžio mėn. 29 d, 20 30 vai. Dr. J 

Basanavičiaus vardo mokyklos pata pose
Rua Camacan, 625, V, Anastacio

Kviečiame jaunus ir senus, plonus ir storus, aukštus 
ir žemus, visus linksmus — ne niūrius! Iki pasimatymo 

mūsų vakare!

Valdyba

DR; ANTONIO SI A U L Y S
C. R. M 10 647

Cirurgião da Santa Casa de São Paulo 
Medico da Cruzada Pro-Infancia

Especialista em Obstetrícia pela Maternidade de S. Paulo
Clinica de Adultos e Crianças — Moléstias de Senhoras 

Partos — Operações
Horário: Das 12 as 14 e das 19 as 21- horas

Jonsultorio e Residência RUA DOS TRILHOS, 1576 
Mooca, Fone 92-3991

ATSKIRO NUMERIO

KAINA O;15

lietuvių katalikų parapijos ko 
miteto pirmininkas p, Petras 
Šimonis su mūsų tautine vė 
liąva, lydima keletos mergai 
čiu tautiniuose rūbuose.

Paminklą pašventinus pasi
rašytas pergamine išrašytas 
dokumentas, paskui įmūrytas 
į paminklą. Už lietuvius kata 
likus pasirašė p. Petras Šimo 
nis, vadovavęs lietuvių gru
pei.

Lenkų krikšto paminklas 
pastatytas Polonia. Austria ir 
Dinamark gatvių sankryžoje

Koresp

EKSKURSIJA Į CAMPOS 
DE JORDÃO

Liet. Kat. Bendruomenės 
Choras rengia ekskursiją į 
Campos do Jordão balandžio 
29—30 ir gegužės 1 d. Bus 
vykstama specialiais autobu* 
sais. Choras yra pakviestas 
dalyvauti miesto sukaktuvių 
iškilmėse Norintieji vykti kar 
tu su choru prašomi kreiptis 
į chor valdybos narius dėl 
smulkesnių informacijų.

V. ANASTACIO

Albertas Penkauskas šaū 
niai atšventė savo 2O tąjį gim 
tadienį Vila Anastacio lietu 
vių mokykloje praėjusį šešta 
dieni. Albertas Penkauskas 
buvo V, Anastacio «Librai» jau 
nimo pirmininkas, dabar eina 
vicepirmininko fpareigas, Jis 
taip pat įeina i komisiją, ku 
ri Msgr. P Ragažinsko vado 
vaujama «rengia ateinančių 
metų jaunimo stovyklą.

«M L.» PRENUM-ERATORIAI

Vi. Steponaitis 15 00 ncr.
Po 7,00 ncr..- Ant. Zaluba 

Motiejus Sejūnas ir Eleonora 
Eidrigevičienė,

RIO DE JANEIRO

I Rio de Janeiro atvyko iš 
Romos Msgr. Z Ignatavičius, 
kuris lankosi čia kaipo Vice 
Postulatorius vienos seselės 
Kot inietės beatifikacijos rei
kalais. Msgr. Ignatavičius yra 
pas jas ir apsistojęs: R. Ma
cedo Sobrinho 21, ap. 219, 
Casa de saude de S, José, 
kur bus iki birželio mėn. ža
da aplankyti ir S. Paulo lie 
tuvius

Motinos dienos minėjimas 
Rio de Janeire bus gegužės 
14 (Meną, kartu ir pagerbi
mas Msgn Z. Ignatavičiui, ku 
ris daug metų darbavosi lietu 
vių tarpe ir visų buvo labai 
mėgdamas ir gerbiamas; Suin 
teresuotieji ta švente gali 
gauti tikslesnes informacijas 
pas kolonijos kapelioną, kun, 
Juozą Janilionį, tel. 25 5548.

P. Petrusė Petrauskienė, 
paslydusi, nusilaužė koją. Gy 
dosi namie, Niteroi;
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