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VISAME PASAULYJE
Argentine!© 
JukiíiMas» 
Nepavyki

Rugsėjo 28 d. Argent noje 
buvojsuruošLs sukilimas prieš 
dabartinę vyriausybę. Sukil:- 
mą ruošė ir sukilo karinome 
nė. Sukilime daugiausia da 
Jyvavo jūrininkai ir aviacija. 
Sukilimas nepavyko, nes di
desnė kariuomenės dalis ne
pritarė, arba prie to nebuvo 
paruošta.

Sukilimo organizatoriai ir 
vadai, beveik išimtinai kari
ninkai. daugumoje pabėgo 
Urugvajau

Prezidentas Peronas kalt;- 
na Ameriką, ypač buvusį Ame 
rikos ambasadorių Argent no 
je Braden Amerika šiuos kai 
tinimus atmetė.

Ko siekė sukilėliai? Sulig 
jų pareiškimais spurda', per
versmas turėjo tikslą nuver
sti diktatūros sostą ir patį d ik 
tatofių, - dabartinį prezidentų 
Peron, apginti demokratiją 
ir užkirsti kelią komunizmui.

Kad Argentinos komunistai 
palaiko diktatūrą matyti ir iš 
(komunistinės Rusi jos spaudos. 
Turi apie ruošta perversmą, 
be oficialių komentarų, nie- 
To daugiau nepasisako.

Po perversmo padaryta 
daug areštų tiek kariškių, 
tiek civilių, opozicijos tarpe. 
Sukilimo dalyviams bus tai
koma mirties bausmė ir nusa 
vintas turtas.

Sukilimas numalšintas. bet 
tas dar nereiškia, kad kraš
te viskas tvarkoje ir visi pa 
tenkinti. Ir šis bandymas ne- 
pirmas, kaip rodo diktatūrų 
istorija.

Tiesa, demokratija yra tra 
pus augalas. Jis nevisur gali 
klestėti. Demokratija yra re' 
kalinga, masių tam tikro poli 
tinio išauklėjimo, kad užkir
sti kebą domogogijai bei anar 
chijai.

kartais kai kuriuos kraš
tuos demokratinės laisvės tu 
ri būti suspenduotos. Bet to
kia padėtis nėra normali "ir 
negali visą laiką tęstis, Bet 
jau diktatorių yra tokia pri
gimtis, kad jie nustoja auto
kritikos, save pastato kažko
kių pusdievių vietoje, reika- 
Uudami aklo paklusnumo su 
Pkvidu įdomi spaudos, žodžio 
ir k'tis laisves.

Tuo pit keliu nuėjo ir da
bartinis Argentinos diktato
rius, kuris Argentinai ir daug 
pero yra. padaręs. Bet jau da 
’ ar pradeda kartoti bendras 
v;soms diktatūroms klaidas.

Žmonės turi savo nusista- 
tvmą. laisvo apsisprendimo, 
demokratinės santvarkos ša
lininkai negalėjo būti paten 

kinti sukurta valstybės san
tvarka. Rinkimų keliu nėra 
galimybės pakeisti santvar
kos, ne& jie nėra laisvi. To
dėl ir pasirinko ginkluotą su 
kilim;'.

Tas sukilimas yra plyšys 
diktatūroje, kuris ilgainiui 
tik didės, ir anksčiau ar vė
liau prives prie santvarkos 
pakeitimo.

Persijoj©
Paskutinieji anglu Persijos 

žibalo bendrovės technikai, 
taikingu būdu apleido Abada- 
no rafinarlįą, maždaug parą 
laiko anksčiau, prieš suei 
siant persų nustatytam ulti
matumo laikui.

Nežiūrint visų Anglijos pa
sirengimų, pasiunčia! t net ka 
ro I iivus netoli Persijos van 
denu, anglai nusileido persų 
reikalavimams neMgriebda - 
mi jokių jėgos priemonių.

Tas visas įvykis davė Chur 
chiliui progos pulti darluečių 
vyriausybę, kuri nesugebėjo 
si apginti anglu intere?ų. Mo 
risonas, dabartinis Anglijos 
užsienių reikalų ministeris 
pareiškė, jog ang’ai nenorė
ję pridėti karo prieš l’e’S’ją 
kaip Churchilis reikalaująs.

Atominės bombos 
sprogimas Sovietų

Sąjungoje
Baltųjų. Rimų sj ech h s ko 

munikatas pranešė, jog dar 
vienas naujas atominis spro
gimas įvyko Sovietų Sąjun
gos teritorijoje. Nežiūrint ru
sų tvirtinimų jog atominiai 
darbai vykdomi taikos reika
lam*. yra gaminamos atomi
nės bombos.

Toliau pareiškime yra pa
reiškiama, jog šis faktas kaip 
tik labai aiškiai rodo griež
tos tarptautinės atominės ener 
gijos darbų kontrolės reika
lą.

-- Argentinos spauda pra- 
dešė, kad vyriausioji karo 
taryba pasiūlys nubausti 15 
m kalėjimo bausme rugsėjo 
28 d. sukilimo vada genero
lą Menendez Tardymo davi 
niai yra perduoti prezidentui 
Peronui, vyriausiam ginkluo
tų pajėgų vadui,

Spėjama, kad Peronas pra 
šys mirties bausmės,

Prezidentas Peronas praei
tą savaitę paskelbė dekretą, 
suP'g kuriuo visi kariškiai 
įvelti į revoliuciją bus bau
džiami mirties bausme.

Parlamentas, kurio daugu-

IV METAI

Tėvynė — taip mielas kraštas, kurios aš netekau...

KORĖJOS karas
Po septynių dienų nuo įiei 

kimo paskutiniosios gen. Bid 
gvay notos komunist; i įteikė 
savo atsakymą.

Gen. Ridgway reikalavo 
perkelti pasitarimų vietą iš 
Kaesorg į kitą vietą, kur bū 
tų geresnės sąlygos išlaikyti 
neutralumui. Dar nežinomas 
atsakymo turinys, bet įspėja
ma, jog komunistų taip ilgai 
užtrauktas atsakymas dar ne 
duoda tiesioginio atsakymo į 
paskutiniuosius generolo pa
siūlymus.

Korėjos frontą tik ką a p 
lankė JAV kariuomenės Šta
bo viršininkas gen. Omar 
Bradley, kuris čia turėjo vi
sa eilę pasitarimu su Korėjos 
kam atsakomingais asmeni
mis

Kalbėdamas spaudos aUto 
vams gen Bradley pažymėti
na savo patvirtinimą, pagal 
kurį buvo pareikštas įsitikini 

mą sudaro prezidento Pero
no partijos nariai, dekretą pa 
tvirtino.

Pavaitos atomine bomba
Korėjoje

Vašingtono patikimuose 
sluoksniuose yra gandi;, kad 
deryboms su komunistam ga
lutinai nutrūkus UNO kuriuo 

mas baigti Korėjos karą UNO 
tauttj pergale.

Paskutinėmis dienomis bu
vo uždėta griežta cenzūra vi 
sums žinioms, kurios lietė Ko 
rėjos uarą. Ta cenzūra betgi 
turinti tik laikiną pobūdį. Jos 
tikslas esąs saugumo reika
las sąryšyje su naujais Įvy
kiais karo fronte, kurių pra
džia yra laikoma griežtoje 
paslaptyje.

UNO kariuomenės pajėgos 
šiuo metu randasi ofenzyvoje 
beveik visu frontu, ir vyksta 
stiprūs mūšiai, kurių parengi 
mui aviacija yra davusi ypa
tingai stiprius ugnies telki
niu* į priešo pozicijas.

Aviacijos žvalgybos žinio
mis vyksta didelis tiekimo 
transportas priešo užnugary
je Į fronto linijas.

Ir naktį ir dieną sąjungi
ninkų aviacija kovoja prieš 
šį transportą.

menė pavartos atominę bom
bą.

— Paskutiniame savo atsa 
kyme komuistai j gen. Rid
gway pasiūlymą deryboms pa 
sirinkti vietą ne Koe ong. bet 
Songhyon, atsakė neigiamai. 
Bet šis «Įsakymas dar neuž
daro kelio pasitarimams,

Songhon Ridgway siūlo, 
nes jis yra niekeno žemėje.

ORGANIZACIJŲ BEI PASKI
RŲ ASMENŲ DĖMESIUI

Kaip jau buvo šio laikraš
čio puslapiuose ankščiau ra
šyta, «Mūsų Lietuva» šiais me 
tais išleidžia prieš Naujus Mu 
lūs metraštį kalendorių, ku
rio pradžia jau spausdinama. 
Organizacijos norinčios ką 
nors patalpinti iš savo veiki
mo ar istorijos prašomos kaip 
galint greičiau prisiųsti me 
džiagą. Medžiaga prašoma 
įteikti bent ligi 10 d spalio 
mėnesio «Mūsų Lietuvos» re
dakcijom Taip pat ir biznie
riai, fabrikantai norintieji tal
pinti savo skelbimus, prašo
mi greičiau juos prisiųsti, kad 
metraštis numatytu laiku ga
lėtų išeit-.

jai. Pasiėmę mėsos jie ra
iniai išsiskirstė.

Policija bei kareiviai laikė 
si ramiai, Opozicija žmonėms 
dalina maistą, kad ilgiau ga
lėtų išlaikyti įtemptą padėti.

— Brazilija vandens ener
gija yra ketvirtoj pasauly 
vietoj: Pirmas tris vietas už
ima Rusija, Amerika ir Kana 
da.

— Rrazilas sportininkas 
Ademar Ferreira da Silva, 
pastatė naują pasaulinį tri- 
šuolio rekordą, nušokdamas 
16 metrų ir 1 cm.

Pasaulinis rekordas yra 16 
metrų.

SOPAS PRONTAS
PRONTAS EM 5 MINUTOS

PALADAR CASEIRO

MINIA ĮSIVERŽĖ
SKERDRKLON

Maranhão estado sostinėje 
São Luiz, apie 1000 žmonių 
įsiveržė skerdyklon tuo me
tu, kai buvo užmušami galvi

— Prieš keturis mėnesius 
Brazilija buvo sulaikiusi ka
kavos pardavimą dėl kainų 
kritimo. Dabar vėl duotas Jei 
dimas kakavos eksportui.

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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Lietuviai Lasaulyje...
Atgaivinsime ar 

palaidosime
Ryšium su lietuvybės išlai 

kymo ir ugdymo reikalu Ame 
rikoje, dabar labai gyvai span 
doje svarstoma ir Mariano po 
ly esančių lietuviški} švieti
mo institucijų reikalas- Kaip 
žinoma, Marianopoly lietuvių 
kolegija įsteigta tėvų marijo 
nų lietuviškam jaunimui mo
kyti ir auklėti, paskutiniu me 
tu lietuvių mokinių vos kele 
tą teturėjo, visi kiti kitatau
čiai, šiemet sueina 25 gyvavi 
mo metai. Ji daug padariusi 
per tuos metus.

Lietuvių tautos šauksmas

Musų gyvenamu laikotar
piu eina žūtbūtinė kova už 
lietuv ų ‘autos gyvybę, už 
Lietuvos laisvę. Lietuva ir vi 
si anoj geležinės uždangos 
pusėje esą lietuviai beatodąi 
riniai n tikinami. Jų karžygiš 
ka laikysena ir nepalaužiama 
kova d )l laisvės stebina visą 
pasaulį. Šioj geležinės uždan 
gos pusėj esą lietuviai yrą 
tvirčiausiai susitelkę Jungti
nėse Amerikos Valstybėse. Ir 
sąlygos čia yra geresnės, ne 
gu kitur. Todėl šiems Ameri 
koje gyven intiem-; lietuviams 
ir atsakomybės daugiau ati
tenka.

Jie ne vienu atžvilgiu turi 
galimybės padaryti tai, apie 
ką gal kiti nei svajoti nega
li. Imkim, kad ir turėti savą 
lietuvišką vidurinę mokyklą, 
o taip pat ir aukštesniąją mo 
kyklą berniukams. Kur gi jos 
gilėtų būti kitur, jei ne Ame 
rikoje?

Ir tokios mokyklos buvo 
tėvų marijonų įkurtos Maria- 
nopoly, jos veikė ir dar da
bar veikia ir šiemet Švenčia 
savo 25 metų su kak tį Be t da 
bar jos yra tokioje padėtyje, 
kad jeigu nebus padaryta pla 
čių ir drąsių žygių jų tolimes 
nio išlaikymo reikalu, cai ga
limas dalykas, kad trumpu lai 
ku mes jų visai neteksime. 
Jos dėl mokinių stokos turės 
užsidaryti, nors tėvai marijo 
nai jų išlaikvmui daro visą, 
ka tik jie pajėgia. Ir nejaugi 
tai turė'ų įvykti tuo metu. 
ka: į Amerikos lietuvių gyve 
ni na naujai įsiliejo dar apie 
20 000 lietuvių tremtinių, o jn 
tarpe didelis nuošimtis inteli 
genių?

O Marianopolis graži lietu
viška pozicija. Kai į ji paten 
ki, ši’dis džiaugsmu šokinė
ja - gražūs pastatai, didelis 
žavus parkas, stambus ūkis. 
Tai pozicija, apie lurią gali
ma tik svajoti. Koks nuosta
biai gražus galėtų čia klėstė 
ti lietuvių tauto* židinys! Tai 
šviesos ir musą tautos gyvy 
bės šaltinis! Abejoju, ar kur 
nors kitur tokį dalyką jsteng 
tume turėt'.

Tai kas gi daryti, kad tas 
židinys butų, kad jis klestė
tų? Pirma sąlyga, kad į čia 
iš visos Amerikos, o gal net 
ir iš toliau, plauktų lietuviai 
mokin’a5, studentai Šiandien 
Amerikoj yra 124 lietuviškos 
parapijos. Jeigu kiekviena pa 
rapiia duotų bent po vieną 
mokinį, tai jau butų 124 mo
kiniai. Ar tai galima padary
ti? Aišku, kad jeigu bus tik 
tikro noro, tai bus ir padary 
ta' Bet argi tik tiek Amerikos 
lietuvių visuomenė mokinių 
galėtų duoti? Į tai jau patys 
skaitytojai duokit atsakymą. 
Sudarius pakankamą mokinių 
kieki mokyklai egzistuoti, vi 

SOPAS PRONTAS
PRONTAS EM 5 MINUTOS 

PALADAR CASEIRO

sos kitos problemos jau len
gviau spręstųsi Ir sužydėtų 
Marianapolis ir visa mūsų 
kenčianti tauta tuo didžiai 
džiaugtųsi.

«D.»

70 METŲ KAIP MIRĖ 
LAUR. IVINSKIS

Vienas iš pirmųjų redakto
rių lietuviškųjų kalendorių 
ir jų leidėjas (1846 m.) buvo 
Laurynas Ivinskis. Jis gimė 
Pakievyje 1808 m. Pradėjo 
leisti kalendorius dar prieš 
spaudos draudimą, bet nenu
stojo ir maskoliams lietuviš
ką spaudą uždraudus.

Jis lietuviškai liaudžiai pa
rūpino taip populiarias kny
gutės, kaip «Genovaitė», «Bo 
leslovas». Rašė iš gamtos 
mokstų srities, rinko lietuviš
ką tautosaką, tvarkė medžią 
gą lietuviai kalbos žodymui, 
netgi rašė ir eilėraščius.

Mirė 1881 m. liepos mėn. 29 
d. Pakievyje.

Lietuviai Australijoje
— Australijoje, Lietuvių 

kultūros fondo suvažiavime 
(birželio 30 d. Melbourne) į 
nauja L.K.F. valdybą išrinkti: 
prof. Raulinaitis, dr. I Kau
nas, dail. V. Simankevičius, 
J. Kalpokas ir Matulionytė, 
kandidntai: D. Giedrytė.

Į revizijos komisiją išrink
ta: I). Bartkevičiūtė. A’ockus, 
Kandidatai: Zdanavičius ir 
Bartkus.

Fondo ateities gairės: įs
teigti Australijoje didesniuo
se lietuviu susibūrimo cent 
ruošė savo skyrius ir per 
juos skatinti lietuvių senos 
dvasinės kultūros visakerio- 
pą ugdymą per suburtas vie
tos mokslines ir, menines pa 
jėgas.

— Elena Kepalaitė, išraiš
kos šokio menininkė apsigy
veno Sydnejuje. Ji čia įsijun 
gė i Bodenwieserio išraiškos 
šokių mokyklą.

Jos pirmasis koncertas Syd 
nejuje įvyko rugpjūčio 11 d. 
Sydnejaus konservatorijos sa 
•ėję.

— T. Pagodinaitė, Kauno 
valst Teatro biięrina. sydne 
jiškių «juodadarbiškas» die
nas praskaidrino gražiai pa
vykusiu koncertu (liepos 22 
d.) jame pašokdama garsiąją 
Sicilijos tarantellą ir kitus 
jos pačios naujai parengtus 
šokius.

Be to, jos baleto mokyklos 
auklėtinių ansamblis, sudary
tas iš baltiečių jaunimo atža
lyno, parengtas sunkiose vie
tos sąlygose, išpildė Čaikov
skio vieno veiksmo «gėlių šo 
kj>> ir atskirus, solo nume
rals (turkų šokį, Chopeno vai 
są ir kt.).

Muzikalinėje programos da 
lyje akordeonistas p. Kiveris 
pagrojo keletą klasinių ir 
charekteringų dalykų. Prog
ramą paįvairino ir keli pa
kviesti kitataučiai tremties 
likimo bendrai - menininkai.

— Mokytojos Ramanauskie 
nė ir Zakarevičienė pasiža
dėjo vadovauti jaunimo teat
rui, steigiamam Sydneju'i.

— Jurgis Savickis, nors ir 
labai sunkiomis sąlygomis, 
šiuo metu rašo didesnį vei-

Pavergtoje Lietuvoje
«Tiesa» Nr. 143 rašo:
«Marijampolės rajoninis k ny 

gynas per visą savo egzista
vimo laiką nesuorganizavo 
nei vienos skaitytojų konfe
rencijos, neapsvarstė nei vie 
nos knygos. Visiškai nesuor
ganizuotas knygų platinimo 
tiktas. Užmirštos ir tokios 
svarbios knygų propagavimo 
priemonės, kaip rekomenduo 
jamų knygų sąrašai...

1 ’ats. k n y gy n as y ra m a ža m 
kambarėly, kurio vienintelis 
langas užkrautas knygomis. 
Knygyno stogas prakiuręs, 
ir lyjant vanduo bėga tiesiog 
ant sukrautų knygų. Platini
mu nesidomi Ir kitos rajono 
organizacijos. Štai rajono var 
totojų koperatyvu sąjunga 
privalėjo priimti iš knygyno 
išplatinimui įvairios literatū
ros už 4.0G0 rublių Tačiau 
iki šiol nepaimta nė viena 
knyga. Kąip neatsakoraingai 
žiūri vartotojų koperatyvu 
sąjunga į šį svarbų reikalą, 
rodo ir tai, kad šiais Inetai; 
koperatyvuose teparduota 

kalą. Be to, parengė vokiš
kai vertimą savo romano «že 
mė dega»,' kurio lietviškąjį 
originalą dar šiais metais iš
leidžia Vokietijoje J. Rimei- 
kio vadovaujama «Ventos» 
leidykla.

— J. Augystaitytė-Vaičiū
nienė, paruošė nan:a savo ei 
lėraščių rinkinį «Žaigždėtos 
naktys».

Nauja Žemes Reforma
Lietuvoje ......

Lietuvos ūkio atstatymo stu 
dijų pasirodė su nauja studi
ja: Žemės reformos gairės». 
Prof. dr. V. Manelis paruošęs 
čia labai rūpestingą rašinį, 
praeities apžvalgą ir ateities 
darbų planą.

Nupasakojama valakų re
forma. baudžiavos panaikini
mas, žemės reforma nepri
klausomoje Letuvoje. bo'še- 
vikinė žemės reforma, padė 
tis vokiečių okupacijoje ir 
po jos. Dėstomi faktai ir pa
vaizduojama statistinėmis ži
niomis.

Davęs kritiškas pastabas 
dėl buvusių reformų prof. V. 
Manelis, su specialisto paty
rimu, stengiasi nustatyti būsi 
mosios žemės reformo* gai
res Apžvelgiant į žemės 
ūkio sąlygas Lietuvoje (žmo
nių skaičių ūkyje, gyvulių 
darho jėga, ūkio mechaniza
cijos galimumus ir ūkio sody 
bos bei trobėsių reikalavimus) 
prof Manelis prieina išvados 
kad atkurtoje Lietuvoje pra
vedant naują žemės reformą, 
ūkiai neturėtų būti smulkes
ni kaip 8-25 ha (priklausomai 
nuo to, ar žemė pirmos ar 
trečios rūšies) ir neturėtų pa 
likti stambesni kaip 50 80 ha 
priklauso nuo žemės rūšies. 
Labiausiai pageidaujami ūkiai 
bū ų 20 30 ha.

P.ofesorius pramato, kad 
galės būti bandymų ir kitais 
tikslais, ir valstybinių ūkių, 
bet pagrinde Lietuva turė bū 
ti privačios žemės nuosavy
bės kraštas. Už nusavinamą 
žeme t"rés būti atlyginama 
pagal krašto ūkines sąlygas 
ir iše'nant iš bendrąją visuo 

knygų už 150 rublių.
Tuo pasisakymu «Tiesa» 

dar kartą patvirtino «Draugo» 
ankstyvesnes išvadas, kad 
sovietų leidžiamų knygų lie- 
tuyiai neskaito ir jomis šlyk 
štisi.

Priviso VilkH
Iš vis platesniu mastu vyk 

domos vilkų naikinimo akci
jos, matome, kad pokariniais 
metais Lietuvoje priviso ga
na daug vilkų, ir tiek, kad 
jau sudarytos vilkų naikini
mo ir sekimo brigados, ku
rioms vadovauja medžiotojų 
draugija (rusai ir aukštieji 
partijos pareigūnai).

Tos vilkų naikinimo briga
dos per šių metu sausio - ko 
vo mėnesius sunaikino dau 
gian kaip 100 vilkų.

Praeitais metais sunaikin
ta, Alytaus apskrityje — 37 
vilkai, Šiaulių — 26, Varėnos 
23, Zarasų — 22, Rokiškio — 
22.

meninių interesų. Įstatymas 
turės normuoti ir paveldėji
mo klausimą, kad ūkiai nebū 
tų per daug susmulkinti.

Studija verta dėmesio. Chi 
kagoje ją galima gauti pas 
prof. S. Dirmantą 4241 So. Ma 
piewood Chicago 32 III.

¥

— Lietuvių poezijas anto
logija, į kurią surinkti lietu
vių poetai nuo pačių pirmuti 
nių ligi mūsų dienų, jau pra
dėta spausdinti Chicagoje.Ją 
paruošė J. Aistis ir Vaičiu
laitis.

ė- Vincas Krėvė, kuri ląi- 
ką sirgęs, pasveiko ir vėl pra 
dėjo darbą Pensilvanijos uni 
versitete.

— Bernardas Brazdžmnis 
ruošia didelę ^lietuvių bele
tristikos antologiją nuo Valau 
čiaus laikų iki mūsų paskuti
nių autorių

— Dr, Jonas Grinius para
šė naują dramą. Jis gyvena 
Vokietijoje.

— Dr. J Jonikas, «Naujie
nose» pradėjo spausdint iš
traukas iš savo mokslini vei 
kalo «Lietuvių kalbos istori
jos».

— Vincas Kazokas, kuris 
gyvena Australijoje, yra pa
ruošęs spaudai pirmąją savo 
poezijos knygą.

Australijoje taip pat bvgia 
ma spausdinti naujas Pulgio 
Andriušio kūrinys.

— P. Stelingis, naujosios 
kartos poetas, gyvena Čilės 
valstybėje, pietų Amerikoje, 
ir Santiago universitete stu
dijuoja ispanų literatūrą.

— Julija Švabaitė-Gylienė, 
kurios eilėraščių pasirodo pe 
riodinėje spaudoje, tikisi iš 
Australijos persikelti į Ame
riką.

Paskutiniu metu ji rašo vie 
ną poezijos veikalą

- M. Bavarskas, ligšiol rei 
škęsis poezijoje, pradėjo ra
šyti romaną.

— P. Gaučys yra paruošęs 
ispanų novelių rinkinį. Kny
ga netrukus bus pradėta span 
sdinti.

— Vlacfas Šlaitas išleidžia 
raują eilėraščių rinkinį. Kny 

ga spausdinama Anglijoje. 

kur autorius gyvena.

— Henrikas Nagys spaudai 
atidavė naują savo poezijos 
rinkinį «Saulės laikrodžiai». 
H. Nagys gyvena Montrealio 
mieste, Kanadoje.

— Č. Grincevičius baigė 
ruošti spaudai novelių ir le
gendų rinkinį.

— Skulptorius Petras Vaš- 
kys, atvykęs iš Italijos, jau 
spėjo gražiai pasireikšti su 
savo darbais. Kai kurie jo 
darbai bus išstatyti Philadel- 
phijoje, International Institu
to parodoje. Be to, keli dar
bai priimti į keliaujančią po 
miestus parodą.

Menininkas turi savo studi
ją khiladelphijoje.

Mirė Lietuviu 
Bičiulis

Rugpjūčio 15 d Princeton, 
N. J. mirė prof. Harold Ben
der, sulaukęs 69 m. amžiaus, 
ir išprofesoriavęs tame uni
versitete 41 metus. 17 metų 
jis* buvo rytū kalbų ir litera
tures fakulteto dekanas. Jis 
buvo taip pat vyriausias et- 
mologaš antros «Webster’s 
International Dictionary» lai
dos. Su savo štabu yra išty
ręs 550.000 žodžių kilmę, stu 
dijavęs buvo Karaliaučiaus 
universitete.

Kaip kalbininkas buvo pa
milęs lietuvių kalbą ir tauta. 
Parašė, o universiteias išlei
do, «Lithuanian Etymological 
index». Tuo reikalu susiraši
nėjo su prof. Buga.

Kai prof. Buga parašė ilgą 
to jo veikalo recenziją - kri
tiką ir pasiuntė jam korektu 
ros kopijas, tai velionis (1021 
m.) persiuntė Pranui Galiniuį 
tuo laiku dar lankiusiam Bos 
ton LáfônJJHlght ^School; da
bar filosofijos daktaras, tą K.' 
Būgos mokslinį straipsnį iš
versti į anglų kalbą.

Tuo vertimu įsiteikęs, Pra
nas Galinis vėliau turėjo pro 
gos lankyti Princetono uni
versitetą ir ten įsigyti chemi 
jos magistro laipsnį. Jis daž
nai lankėsi profesoriaus na
muose.

Taip pat velionies globoja
mas Jonas Rimavičius - Ray 
mond turėjp progos įsigyti 
Princetone filosofijos dakta
ro laipsnį. (Rimavičius yra 
dėstęs kalbas Columbijos, Ma 
rianapolio ir kitose kolegijo
se Dabar jau miręs).

Prof Bender savo privačia 
me knygyne turėjo turtingą 
lietuvišką skyrių su gausia 
lituanistihe medžiaga.

Po pirmojo pasaulinio ka
ro, Lietuvai kovojant dėl sa
vo nepriklausomybės, prof. 
Bender paruošė peticiją, ku
rioje buvo nurodyta, kad Lie 
tuva turi būti atkurta. Para
šų jis surinko keliasdešims 
žymių profesorių ir pateikė 
savo buvusiam kolegai Prin
cetone, o tuo laiku Amerikos 
prezidentui Wopdrow Wilso- 
nui.

Lietuvos vyriausybė yra ap 
dovanojusi velionį Gedimino 
ordinu.

Kainos Lietuvoje
Paskutinėmis žiniomis, Lie 

tuvoje įvairių dalykų kainos: 
duonos 1 kg. - 1/2 - 2 rubl. 
o kartais pasiekia, ligi 5 rub. 
10 kiaušinių - 9 rb. 1 kg. la
šinių - 20 rb. sviesto • 40-50, 
degtinės litras - apie 50 rb. 
suknelė - 300 rb. vyriška ei
lutė - 1000 rb. 1 kw. elekiros 
- 80 kapeikų. Fabriko darbi
ninko mėnesinis atlyginimas 
300-400 rublių.
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Ar Galima Kelionė J Mėnuli?
Dar ne. bet greit bus gali

ma. Berlyne organizuojama 
bendrovė, kurios nariai 1965 
metais pasiryžę keliauti į mė 
nulį. Kodėl ne? -Juk įvairiems 
išradimams ateina atatinka
mas laikas. Lėktuvai, radijas, 
filmos, televizija, radaras ir 
tt. Tiems visiems išradimams 
reikalingos fiziškai - techni
kinės galimybės.

Max Valies; tirolietis, 1918 
metais š’ą galimybę iš dalies 
jau bandė. Nežiūrint savo la
bui jauno amžiaus, jis buvo 
Austrijos aviacijos grupės ka 
rininkas - technikas. Tada jo 
raketinio lėktuvo projektas 
buvo išjuoktas. 1923 metais 
pasirodė Hermano Obertho 
knyga «Raketa į planetų pa
saulį». Oberth buvo Teoreti
kas. Valies pažvmėjo, kad ne 
užtenka sukonstruoti raketą 
vien tik popieryje, bet. kaip 
ir kiekvieną išradimą, reikia 
techniškai tobulinti, einant 
žingsnis po žingsnio, iki jo vi 
siško išsivystymo. Tai liečia 
tiek techniškąją, tiek finansi 
nę išradimo pusę Kitain ne
atsirastą finansuotojo, kuris 
paremtų raketos į mėniPi pro 
jektą.

Raketa Nr. 1

Reklamos tikslu jis pagami 
no Opel-raketą Nr. 1. kurią, 
1928 m. vasara iššovė. Rake
ta išvystė greitį - 10^ km. 
per 8 sek.

1930 metais Max Valies, be. 
taisydamas raketos kevalą 
susižeidė. Tada buvo apšauk 
tas fanatiku. Po to rusai ati 
darė Maskvoje tarptautine ra 
ketu paroda ir nuo to laiko 
apie raketas niekas nebekal
ba.

Tuo tarnu Duesen lėktyvai 
ir V ginklai tapo žiauri re
alybė. v-2 yra ne kas kitas, 
kaip rafinuotai sukonstruktuo 
ta alkoholio raketa. Atominės 
energijos atradimas leidžia 
tikėtis naujos raketinės me
džiagos, kuri bus daug stip 
resnė už iki šiol buvusias.

Galime tikėtis, kad kad mū 
su karta susilauks pirmos ra
ketos iššovimo į mėnulį.

Kaip toli iki Mėnulio?

Arčiausiai jis būna už 238. 
857 myliu. To atstumo nuga
lėjimas priklauso nuo grei
čio. Koks turi būti greitis, 
kad raketa pa jėgtą atsiskirti 
nuo žemės? Žemė laiko stip 
riame savo glėbyje visa, kas 
jai priklauso. Tiksliai iššauta 
rakieta nelėks tiesiai pirmyn, 
nes žemės traukos jėga ją 
tr oiks atgal. Žinoma su pra- 
'Kniu greičiu 8.000 metru per 
sekundę raketa taip greit ne 
sileis žemyn, nes dėl apva
lins žemės formos raketa na 
sidarytu mažu mėnuliu, besi
sukančiu anlink žemę. Padi
dinus pradžios greiti, raketos 
kreivoji pasiektą elipsę. O 
prie 11.800 metru per sekun
dę gautume nnreholę, kur 
kreivosios galai nebesueitą: 
raketa nugalėtų žemės trau
ką ir daugiau nebesugrįžtą. 
Ta greitį pasiekti, aišku, nė
ra lengva.

Kelionė į Mėnulį per 9 
valandas

Ar. žmogus gali tokį greitį 
išlaikyti? Ar mes nekeliauja
me kartu su žemės rutuliu 
aplink saulę beveik 30 km.

per sekundę? Mes to nepas
tebime. Ne pats greitis yra 
pavojingas, bet greičio paki
tėjimas, kurį mes jaučiame; 
Greičio pakitėjimas prispaus- 
tų mus prie raketos kevalo 
sienos. Koks būtų tasai span 
dimas? Daugiausiai 4 kart di- 
< < snis už musą svorį.

Šūvis į mėnulį neturi įvyk
ti iš patrandos, kaip svajojo 
■ ules Verne, bet turime pra
dėti kilti palaipsniui. Tai ga
lima pasiekti raketos pagel- 
ba. Apskaičiuojama, kad per 
9 nepilnas valandas galėtų 
pasiekti mėnulį.
Raketa turės nugalėti ne tik 
savo svorį, bet ir oro pasi
priešinimą. Oro retėjimas tol 
stant nuo žemės paviršiaus 
padėtų raketai greit pasiekti 
beorę erdvę. Ar toje erdvė
je galėtų raketa veikti? Ar 
nebūtu jinai reikalinga oro 
atsispirti? Mokslįninkai ap
skaičiuoja, kad ypatingų sun 
kurnu nesusidarytų.

Kaip veikia raketa?

Kaip veikia raketa gali 
mums pavaizduoti kad ir šis 
pavyzdys. Vidury ežero yra 
akmenų pripildytas laivelis. 
Žmogus ima akmenis vieną 
po kito ir juos meta per už
pakalinę laivelio dalį į van
denį. Išmesdamas akmenį 
žmogus stumia laivelį į prie
kį. Tas pats yra su raketa 
Metamieji «akmenys» būtų 
dujų dalelės, kurios nepap
rastu spaudimu išmetamos 
lauk. Kiekviena dalelės masė 
yra labai maža, bet dalelių 
skaičius begaliniai didejis.

Kas dėl oro nebuvimu, tai 
žinotina, kad oro balisnas ir 
lėktuvas yra reikalingi oro, 
raketai gi oras yra kliūtis

Mėnulis lėkdamas aplink že 
mę, visada ta pačia puse yra 
atsisukęs į mus.

Žmonės dar nematė kitos 
mėnulio pusės. Ar tai nėra 
pakankamas pagrindas ten 
nuvykti? Gal ir ateis tas lai
kas, kada žmonės suras bū
dą aplankyti mėnulį. O mū
sų ainiai gal pasieks Marsą, 
Venerą, kas gali žinoti?

Sprogo amunicijos fabrikas
Iš Rio pranešama, jog Bra 

zilijos kariuomenės amunici
jos fabrikas «Estrela» Minas 
Gerais estade smarkiai nu- 
keniėjo nuo keletos sprogimų 
kurie įvyko spalių 1 d. 15 v. 
40 min.

Sprogimas įvyko, kai buvo 
gaminamas juodasis parakas. 
Buvo sunaikintos keturios dir 
btuvės, 11 skyrių ir viena am 
bolatorija. 11 asmenų žuvo 
ir 40 yra sužeistų. Dar nėra 
nustatytą, kokios buvo katas 
trofos priežastas.

— Anglija šiais metais pa
didino savo medvilnės impor 
tą bemažko dvigubai. Per pir 
muosius aštuonis 1951 m. mė 
nesiūs Brazilija pardavė An
glijai medvilnės už 21 mil i jo 
ną anglų svarų, o 1950 m. per 
ta patį leikotarpį tik už 11 
milijonų.

Didžiausi Anglijos medvil
nės tiekėjai yra Aigiplas, Su
danas ir Pietų Amerika.

Iš Pietų Amerikos stambiau 
sias tiekėjas yra Brazilija, o 
antroj vietoj • Perų.

Nepraleiskite puikios progos įsigyti nuosavybe

vos už 4 klm. nuo São Viceute miesto VILA TUP1RY.
Parduodama ilgam išsimokėjimui. Vieta aukšta, tuoj bus pro Cubatão Via Anchieta 

sujungta su São Paulo.
Vanduo iš artezinio šulinio, elektros apšvietimas garantuojamas kontrakte.

Vasarojimui ideali vieta.
Daugiau informacijų galima gauti «Mūsų Lietuvos» redakcijoj

AVENIDA ZELINA, 706 — VILA ZELINA
ir kompanijos raštinėje

RUA CONSELHEIRO CRISPINIANO, 97 - 6 AUKŠTAS
SÃO PAULO

LIET VIAI SOVIETINĖSE 
DEMONSTRACIJOSE

BERLYNE

Tarp Berlyne vadinamų de 
monstrantų «už taiką» drauge 
su kitų 16 sovietinių respub
likų atstovais pražygiavo kaip 
SSSR grupė ir lietuvių atsto
vai, tom reikalui atvežti į Ber 
lyną. Tačiau su jais sueiti į 
artimesnį kontaktą niekam iš 
Berlyne gyvenančių lietuvių 
nepavyko, nors iš demonstra n 
tų apie 1 milijoną, neklausy
dami komunistų įspėjimu, ap
lankė vakarų Berlyną ir susi 
pažino su jo laisvėmis

Visas kongresas, nors ir 
šaukias taikos šūkiais, iš tik
ro buvo pravestas su su di
džiausiu kariniu pasiruošimu 
ir karine bolševikiška propa
ganda.

Demonstrantai nešė tran- 
sperąntus su tokiais įrašais, 
kaip kad «žmogžudy Eisen- 
howeri, keliauk atgal ir pasi 
imk drauge ir Adenauerį», 
etc.

Demonstracijose dalyvavo 
ir apie 35.000 jaunimu iš va
karinių Vekietijos zonų. Po 
tų visų pasiruošimu tikimasi 
didesnės šnipų vaikins tarp 
vakarinių zonų ir net tremti
niu išplėtimo.

Užsienio laikraščiai pažymi

jog čia ypač sėkmingai rei
škiasi visos lenkų įstaigos, 
įtraukiant į darbą net Šope
no dra ūdiją ir kai kuriuos 
tremtinius.

Tiek demonstrantai, tie Ry 
tų Berlyno gyventojai ypač 
klausosi Berlyne veikiančio 
laisvojo RIAL radijo praneši 
mų. Minimoji stotis savo klau 
sytojus taip pat specialiai su 
pažindino su Pabaltijo kriš- 
tu tremtinių gyvenimu. Prane 
šime apie lietuvius buvo už
akcentuoti Amerikos lietuvių 
nuopelnai kultūriniame ir lie 
tuvybės išlaikymo darbe.

Naujas gen. Ridgway 
Pasiūlymas

UNO ginkluotų jėgų vadas 
gen. Ridgway, komunistams 
padarė naują pasiūlymą, pa
likdamas laisvę nusirinkti pa 
gitariniams vietą «niekeno že 
mėje».

— Anglijos karaliaus spa
lio 5 d aktu paleistas anglą 
parlamentas. Nauji rinkimai 
paskirti spalio 28 d.

— Persija pasitrauks iš Sau 
gurno Tarybos, jei ši svar
stys Anglijos skundą prieš 
Persiją.

— Komunistai kontraata- 
kuodami sulaikė UNO karino 
menės puolimus.

SIŪLO PERKELTI ESTAEO 
SOSTINE

São Carlos miesto vereado 
riai atsiuntė São Paulo guber 
natoriui pasiūlymą iškelti iš 
São Paulo estado sostinę į 
Itabė, esantį tarp São Carlos 
ir Araraquára. Tą pasiūlymą 
rėmė kilų kraštų pavyzdžiu. 
Administracija iš ten gale 
si nti geriau tvarkyti estado 
reikalus.

Ir klimatas pastovesnis, pro 
vincijai atneštų daugiau pro
greso.

Pažymėtina, kad netoli nuo 
siūlomos viatos turi savo gra 
žios ūkius, už 20 km. lietu 
viai Deveikis, Balčiūnas. Pau 
kštys ir kt.

— Iš Rio Grande do Sul 
pranešama, kad šiam estadui 
gręsia gafaniotų - skėrių pa
vojus, kurie užskridę sunaiki 
na didžiausius derliaus plo
tus.

AUTOBSAS Ir SUNKVEŽIMIS 
LIEPSNOSE

Ketvirtadienio vakarą apie 
9 vai. 19 kilometre Vila An
chieta autobusas važiuoją» į 
Santos, sudavė į priekyje sto 
vijusį sunkvežimį.

Sutrenkimas bu vo tokssmar 
kus, kad pervertė sunkveži
mį, o autobuso motoras spro 
go ir užsidegė.

Autobuso šoferis mirė vie

Mirga Marga...
-- Kadangi «vyne gludi tie 

sa», todėl Lueth miesto bur
mistras (Vokietijoje) įnešė 
projektą, kad pradedant po
sėdį, pirmoj eilėj, kiekvie
nam posėdžio dalyviui būtų 
pastatomas butelis vyno, ku
ris turi būti išgertas posėdžio 
metu.

— Nesenai visas Holywood 
buvo nepaprastai susirūpinęs 
apie Gary Cooper šeimyninį 
gyvenimą.

Gary Cooper yra jau 22 me 
tai kaip vedęs (Holywood re 
kordas), todėl, kuomet jo žmo 
na staiga su savo 16 metų 
dukterim Maria, išvyko į New 
Yorką, pasklido įvairiausių 
gaudų.

Pagaliau visus gandus iš- \ 
blaškė patys Cooperlai, ofi
cialiai pranešdami, jog jie su 
sitaikė, ir abelnai jie niekuo 
met negalvoję apie persisky 
rimą.

»Man, kaipo katalikei», pas 
tebėjo Ccperio žmona, «jo
kio persiskyrimo nėra, bet 
kiekvienoje šeimoje pasitai
ko nesusipratimų, todėl yra 
pravartu pasiimti vedybines 
atostogos».

— Gen. Eisenoweris pasi
rodo neturi jokios moterų bai 
mes* nes jis savo patikėti
niams Anglijoje ir Prancūzi
joje surasti jam vieną mote
rį šoferę ir sekretorę

Praėjusio karo metu gene
rolas savo privatiniu šoferiu 
turėjo vieną anglę - Kay Som 
mersby, kuri po karo para
šė knygą «Eisenower was my 
Boss», kuri buvo plačiai skai 
tomą.

Toje knygoje ji rašo, kad 
generolas visuomet buvo man 
dagus ir «net piršto prie jos 
nepridėjęs». Bet tai nieko ne 
sudaro jam ieškotis kitors 
moters šoferės.

toj, sužeistų buvo 21. Iš jų 
vienas nuvežus ligoninėn mi 
rė.

Tęs nelaimės kaltininkas 
yra Força Publica sunkveži
mis, kuris važiavo į São Ber 
nardo Campo, bet per neapsi 
žiūrėjimą pravažiavęs kelis 
desėtkus metrų pro kelią, 
kuris eina į São Bernardo, 
atbulas bandė grįžti. Tuo pat 
metu važiavo užpakaly kelei 
vinis autobusas, kuris nespė
jęs sustabdyti, atsimušė į sun 
kvežimį ir įvyko nelaimė.

Lietuvoje Griežta 
Laiškų Cenzūra
Berlynas Rugpjūčio 9 d.— 

Liepos mėn. Lietuvoje įvesta 
griežtesnė žmonių susižinoji
mo prižiūra. Kadangi žmonės 
žino apie laiškų cenzūravimą 
tai, matydami, ėmė plačiai 
naudotis laiškų perdavimu 
per rankas. Dabar toks laiš
kų siuntinėjimas yra uždraus 
tas. Kad žmonės uždraudimą 
vykdytų, milicija dažnai su
stabdo žmones keliuose ir 
krato ieškodama laišku. Pa- 
kra-omi ir traukiniais važiuo 
jantieji.

Por paštą siunčiami laiškai 
turi turėti siuntėjo pavardę 
ir adresą. Už įsakymo nepil 
dymą MVD tardomi ir bau
džiami.

Rašą laiškus į užsienį: turi 
užsiregistruoti komunistų par 
ti jos sękretarijutuose. -Jei kas 
išsiųs laišką į užsienį pirma 
neužsiregistravęs, tą pačią 
naktį susilauks kratos ir tar
dymo.
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Stanevičius

ŽMOGUS IR LIŪTAS

Po žaliąsias girias vaikščiojo žmogus, 
Ir tenai jį liūtas sutiko smarkus.

Abudu nemaži: viens giriu ponas,
O antras — laukų ir kaimų valdovas. 

Tarp tokių, kaip sako, meilės nerasi — 
Tą tiesą ir dabar galim suprasti.

Nesą žmogus liūtą kaip tik pažino,
Tuojau iš piktumo velniu pavadino,

O kirviu, su kuriuo medžius kapojo, 
Metė j liūtą ir pažeidė koją.

Po kiek metų (taip jiems Dievas priliko)
Tas pats liūtas ir žmogus vėl susitiko. 

Tuomet liūtas: «Žinok tat, o žmogau galingas, .
Piktesnis yr už kirtį žodis neteisingas, 

Užmiršau žaizdos skausmą, kad ir daug kentėjau, 
O tą piktą žodį, kurį nuo tavęs girdėjau,

Pakol mirsiu —
Neužmiršiu».

Stanevičius

. AITVARAI
Prie sriaunios upės, pagal ąžuolyną seną, 

Vienkiemy daugel metų žemaitis gyveno. 
Nebuvo ten aplinkui nė jokio kaimyno.

Kurio būtų taip didi ir grąži šeimyna: 
Pilni tvartai galvijų, javai netelp klėty — 
Nerasi laimingesnio visame pasviety.
Buvo garsas aplinkui, ir visi žinojo, 

Jog namus to žemaičio aitvaras dabojo. 
Kaip jis lakstė patrobiais, ne vienas tai matė 
Ir nutūpęs ant stogo, ką parnešęs kratė. 
Juk ir stogų žirgeliai nuspardyti buvo, 
Ir artimiems kaimynams šiens ir javai žuvo. 
Ant to garso pas žmogų atėjęs urėdas,

«Ar tu», sako, «neturi įgėdos
Aitvarą pas save laikyti —
Kaimynams iškadą daryti!»

Atsakė žmogus dvasioj juokdamosi savo:
«Mano aitvarai neapgavo
Nė vieno
Kaimyno,

O daugiems daug gero padarė.»
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...Ai man... tu geriau žinai... bet aš čia nie
(59) ko nesuprantu. Tie žmones tau padeda 

nuo giltinės išsisukti, o tu juos net negy
vus dar liepi sumalti ir pelenus išbarstyti. Nu, ir 
kam to reikia? — smalsiai žiūrėdamas į Staliną 
kalbėjo Moišė.

— Tai ko čia nesuprasti. Moiše! Ar manai, 
kad aš turiu taip palikti, kad po mano mirties is
torikai turėtų tyrinėti ir abejotų, kuris lavonas 
yra tikro, ir kuris netikro Stalino? Rusijos žmonių 
sąmonėje neturi būti vietos abejojimams Jie turi 
tikėti, kad yra tik vienas Stalino asmuo, tik vie
nas vardas, ir tik tam vienam vardui gali ir turi 
priklausyti garbė. Pats gali suprasti, jog negali 
taip būti, kad visuose sovietų miestuose, kaimuo
se ir kareivinėse, visur, kur tik stovi Stalino pa 
minklai, dabar arba po mano mirties, prie tu pa
minklų stovėdami tyčiotųsi, sakydami: «tai kurio 
iš tų penkių «Stalinų» paminklas čia stovi?...» Tai
gi, t'e antrininkai yra tik mano šešėlis. Pagal ma
no norą, kada kaip man patinka, pasirodau sovie
tų liaudžiai kartais aš pats, o kartais parodau lik 
savo šešėlį. Moiše. tu juk esi inteligentas ir kul
tūringas žmogus - tu turi suprasti, kad šešėlis 
neturi savytos egzistencijos. Jei nėra objekto, tai 
negali būti nei jo šešėlio! Suprantama filosofija, 
sovietiška... aišku? — išėjo į lankas Stalino reto
rika.

— Labai aišku! Oi. Josif Visarianovič, koks 
tu didelis gudruolis! Žmogus nei negali visko su
imti į galvą, ką tu sakai, - gyrė žentą, ir lygino 
savo barzdą senis Moišė. Jis dar truputį pagalvo
jo, pridėjo pirštą prie savo nosies galo, o paskui 
tuo pačiu pirštu rodydamas į Staliną pasakė:

- Bet tavo «nul-depozite» dar paliko trys še
šėliai. ir jie visi kaip reik gyvi! Tai kaip čia bus?

— Moiše, aš matau, kad tavo galva ir ištiki
mybe galiu pasitikėti. Jei man kas atsitiktų, ir aš

Ant to žodžio urėdas tarė:
«Parodyk tu man aitvarus savo».

Tuojau žmogus urėdą už rankos pagavo
Ir vedė į paklėtį,
Kur buvo žagrės, dalgiai ir kirviai sudėti, 

«Šitai», sako, «aitvarai, kurie viską gero 
Gyvenime daro,»

Julius Anusevičius

O Metai, Metai

O metai, metai! Dyvais taip bagoti, 
Krauju permirkę ir dūmais aprūkę, 
Bet širdys, dūšio trokšt negal perstoti, 
Kad antri toki ateity netrūkę.

Kad širdies brolių ugnys neužgęstų, 
Bet dar didesnę malone liepsnotų, 
Dėl savo sodžių ir dėl savo miestų, 
Dėl kaulų brolių girioj palaidotų...

Lai anų kraujo lašelis kiekvienas 
Tūkstantis širdžių atvangoj stiprina, 
Kad nebaidytų pilių tvirtos sienos, 
Balsas armotų ir švilpimas švino.

1868 m.

Julius Anusevičius

Galvijai Namo

Karvės priėdę jau gerai per dieną. 
Pilnuos induos nešė namuos pieną. 
Vadovė pirma, nebsukdama iš tako, 
Ragus pastačius, didžiuodamos kako; 
ir kitos nuo jos netoli atliko, 
Eina krūvomis, kaip joms patiko.
Žingšniai po mieros, tik kartais teliukas 
Pašokinėti iš kelio dar sukas.
Jaučiai su bergždėras dailioms susižino, 
Ar kur ketvirto sulaukė žolyno.

nebūčiau daugiau gyvas - mano atminimo įamži
nimui jau numatyta tvarka, ir paruošta atatinka
ma instrukcija. Mano asmeninio saugumo virši
ninkui yra duotas parėdymas visus likusius ma
no antrininkus likviduoti ir pelenus paskandinti. 
Tu gausi įgaliojimą prižiūrėti, kad tas įsakymas 
būtų įvykdytas. Prižadi!? — paklausė Stalinas 
Moišę.

— Nu, kas reikia - tai reikia! Bet Josifai, juk aš 
esu d mg senesnis ir už tave, ir aš turi būti, an
ksčiau už jus visus eisiu pasiganyti po velėna, 
jeigu tu ir manęs neliepsi sudeginti.. — sau kal
bėjo Moišė.

— Trauk velniai, mes nukalbėjom per daug 
į šalį — staiga kitaip pasuko Stalinas.

— Moiše, aš turėjau ką kita galvoj. Mums 
reikia būti pasiruošusiems, kol esame gyvi, laiky
tis iš vien. Jeigu kada taip atsitiktų, kad aš ne
galėčiau būti Kremliuje, ir atsirastų reikalas man 
pasirodyti, tu pasitark su Roza ir Lazeriu, pasi
šaukite draugą Omayevą, ir pasiųskite kur reikia, 
atatinkamai paruoštą mano «šešėlį». Tik neduoki
te jam susitikti ir neleiskite kalbėti. Už nepasise
kimą - atsakote bendrai! — davė savo įgaliojimus 
Stalinas.

— Tu, kai reikės, gali ir nebūti. O mes, kai 
reikės, padarysime sovietą ir bus. tvarkoj. — pa
tvirtino senis yirvšė.

Nuo to laiko Moišė lyg ir tapo to «zerų de
pozito» globėjas ir Omayev’as apie tai buvo pa 
informuotas paties Stalino. Formos išlaikymu ir 
dresūra ir toliau rūpinosi Omayev’as, užsitarnavęs 
«Sovkino» artistas...

Nors senis Moišė tą paskyrimą laikė už di
delę garbę, bet kol Stalinas buvo sveikas, ir pats 
tvarkė savo reikalus, Moišei praktiškai niekur ne
teko įgytosios galios pavartoti. Šiaip sau, dėl smal
sumo ir pramogos, Moišė nueidavo prie «šešėlių» 

Ir ožkos maišos po galvijų kojų, 
Jos «negalvijai». ir aš taip rukuoju. 
Kartais ožkelis, šokdamas prieš kitą, 
Susilauk, kad jį piemuo pavarytų.

A
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Skyniau, skyniau

Skyniau, skyniau skynimėlį 
Per žalią girelę, 
Taisiau, taisiau vieškelėlį 
Į margą dvarelį.

Tam dvarely prie motutės 
Auga dukružėlė, 
Jinai viena be sesučių, 
Kaip ir saulužėlė.

Prisiskynus žalių rūtų, 
Vainikėlį pina.
Apdainuodama Birutę
Širdį sau ramina,

Skyniau, skyniau skynimėlį 
Per žalią girelę, 
Taisiau, taisiau vieškelėlį 
Į margą dvarelį.

Bet sulaukus rudenėlio, 
Pašaukė į karą, 
Nepataisiau vieškelėlio 
Į margą dvarelį.

Leidos skaisti saulužėlė, 
Bučiavo gojelį, 
Gailiai verkė mergužėlė, 
Išleidus bernelį.

Už kalnelių, už aukštųjų, 
Didis karas buvo, 
Toj šalelėj svetimųjų 
Bernalis pražuvo.

■a

kamerų durų, ir pro specialinę stebėjimo akį du
ryse, žiūrėdavo į jų repeticijas, kai juos mokin
davo Omayev’as.

Po tokių pasižiūrėjimų nuėjęs pas Rozą, Moi
šė jai pasakodavo:

— Oi, Roza, kad jie čia visi trys sueitų, 11 
nei nežinotum kuriam iš jų pulti ant kaklo.,

— Aš tuoj atskirčiau - moteriai širdis pasa
ko — aiškinosi tėvui Roza.

— Gal tik su širdim - bet su akim, tai viens 
kaip kits, Visi kaip .Joskė... tai man vienodumas!...

— Vaigšeliai... gaila, gaila, kad juos visus 
kada nors reikės sudeginti ir sumalti — reiškė 
savo užuojautą Roza.

Tuo tarpu atėjo nenumatytas įvykis su Sta
lino guzu kaktoje (po rungtynių su Šogamo vai
duokliu), ir jo staigus išvežimas vasarvietėn, prie 
Juodosios juros. O sekantį rytą turėjo įvykti rin
kimai į Aukščiausiąją Tarybą. Buvo įprasta, kad 
Stalinas eidavo ir pats asmeniškai prie urnų, ir 
įmesdavo balsą už savo kandidatūrą.

Kadangi Stalino Maskvoje nebuvo, o jo iš
vyka nebuvo pranešta per spaudą, žmonės buvo, 
suvaryti laukti Stalino atvykstant balsuoti, ir tam 
sutikimui ruošėsi

Šį kartą padėlį labai gražiai, ir duotų įgalia- 
vimų ribose, išsprendė Moišė ir Omayev’as. Se
kantį rytą jiedu pasiuntė paruoštą antrininką «O- 
2», ir šis nuvykus rinkimų metu įmetė balsavimo 
kortelę už «didįjį draugą Staliną».

Suprantama, kad vakarų spaudoje paskelb
tos žinios, kad «draugas Stalinas» pats už save 
balsuoja, buvo gryna neteisybė, Koba pats nebal
savo, bet jo balsavimo teisė ir kortelė nenuėjo 
niekais.

Sovietų spauda labai gražiai aprašė Stalino 
atvykimą prie urnų ir jo pagelbą išrinkti liaudžiai 
geresnę vyriausybę. Iliustracijos rodė, kaip «Sta
linas» ima ir įmeta balsavimo vokelį už patį ge
riausią komunistų „partijos kandidatą.

Sovietų spaudos ir propagandos įstaiga, kuri 
kontroliuoja iliustracijų tarnybą,“buvo labai stropi, 
ir laiku apsižiūrėjo. Jie pastebėję, kad balsavu
siojo «Stalino» bruožai vis tik, gerai analizuojant, 
skiriasi nuo Kobos veido bruožų, pasikvietė Oma- 
yev’ą ir padarė posėdį, kaip šiuo atveju pasielgti 
su fotografijomis ir savaitinės kino kronikos nuo 
traukomis. (Bus daugiau)

4
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BAR e CARE d© PCVO

Pardavimas grynais ir 
išsimokėtinai.

■a

55 A V E N I D A PA IS DE BARROS

Gaminami įvairiausių braižinių vitražai, 
vieliniai tinklai tinkavimui ir tvoroms, 
langų stiklų apsaugos, užtvaros, geležinės 
durys ir vartai, banguotos skardos durys 
pagal mąstą.

Gaminami žibintuvai įvai
riausių tipij. Daromi įvairių 
dydžių grąžtai žemei gręž
ti.

vtm.
Rio de JaneiroRUA BARÃO DE ITAPETI NI NGA, 275 — 7 AND. — SALA 73 . g

TEL. 34-7482 — SÃO PAULO Į
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‘MARTINS & SIMKUSL

MEKANIKOS DIRBTUVE

JONAS VARNAUSKAS
Telefonas (recados) 3-0710

Rua 12 N.o 39 — Vila Zelina 
Avenida Zelina N o 714 — (iundos) 
Caixa Postai 4118 — Sao-Paulo.

& FILHOS

illiilhillifllitlhilliilhilliilliilliilhilliilliilliilli illiilliilliillidliilliilliilliilliilliilhilhillrilliilliilliilli illi illiilliilliilliilliilliilliilliilhilliJliillitlhilliilliilli

Ar jau aplankei CASA SPRINDYS 8c ČIA
PRAÇA SÃQ JOSÉ, 1 — S. PAULO — VILA ZELINA 

Kur galima gautii pačių naujausių ir Įvairiausių rūšių prekių 
Čia gali p’rkti batų, skrybėlių, elektros 
gaminių, statybos medžiagos, ir visko, 
kas reikalinga Jums ir Jūsų namams. Čia 
pirksi pigiau ir geresnės rūšies prekę. 
Didelis pasirinkimas radijo aparatų, radijo 

pat yra radio laboratorija įrengta pagal nau-vitrolų. Čia taip
jauslus teknikos reikalavimus, vedama prityrusių specialistų, 

atlieka visus taisymo ir reformavimo darbus.
Prie pat autobuso Nr. 93 sustojimo vietos

r/lj

J,

I M PORTAÇÃO — EXPORTAÇÃO

Escritorio: - Av, Churchill, 94 — 11.o and. - sala 1110 
Fones: 52-0229 32-6265 

Em Minas Gerais:

Pėrės & Ca. Ltda. — Leopoldina — R. Providencia, 71 
Jother Peres de Resende — São Pedro dos Ferros 
Amadeu César Machado — Nahuque, Minas
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APRENGIA VYRUS NUO GALVOS IKI KOJŲ
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paladar CASEIRO » L. " ”
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Batai, skrybėlės, marškiniai, kaklaraiščiai, kojinės, lietsargiai, 
Taip pat batukai moterims ir vaikams.

Viskas geriausios rūšies, patvaru, gražu ir pigu.

IŠ FABRIKO TIESIAI VARTOTOJUI.

INDUXTRIA E CCMIEKCIIC IDE 
CAEÇAIDÍM MATELICNIJ LTDA.

ĮKURTA 1890 METAIS
Išpildo meniškai įvairius foto darbus. Specialybė padidini

mams tamsiuose tonuose ir sepia, spalvinimai aliejiniais 
dažais ir pastele.

ARTHUR SCHMIDT
Priimami pakvietimai į namus — Senų portretų reprodukcijos 
RUA SÃO CAETANO, 447 —TEL. 4-5576 - SÃO PAULO

KRAUTUVĖS:
Rua São Caetano, 526.

Rua São Caetano, 510

☆

FABRIKAS IR RAŠTINĖ:

Rua Javaės 719
São Paulo

VIENINTELIAI ATSTOVAI
G ALSIOJO VANDENS - 

L I N D O Y A

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINTOJAI

ALIO! ALIO! Vila Anastacio!
CASA KAROLIS STUOKA

Rua Martinho de Campos, 459. — Naujai Atsidarė 
Visi bėga tekini

•Jauni ir seni
Batus gaus visi

Kaina labai pigi!!’ 
įvairiu rėšiu batai — vyrams, moterims ir 

vaikams — fabriko kainomis. 
LIETUVIAMS NUOLAIDA!.,.

■ IRMaWJ jęA^KIIIEIČII ltda

M
Of l

RUA DINO BUENO, 795 a 835 Caixa Postai 3967 
TELEFONES: 51-4019 e 5'1-2223 ' S Ã OP A U L O

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

dos naudokite! \ "

( ’03 - CAHP‘h^S
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—- Ruošiamai São Pauly ge 
nocido parodai prašoma me
džiagos, fotografijomis ar do
kumentais iš komunistų oku
pacijos Lietuvoje.

Medžiagą galima įteikti Lie 
tavos konsului São Pąuly p. 
A. PoliŠaįčiui, arba kun. kle
bonui P. Ragažinskui.

MAŽA SKAITO KNYGŲ.

Liet. S-ga Brazilijoje savo 
patalpose Mokoje turi nema
žą knygyną, arti 2000 įvairaus 
turinio knygų. Šiandien lietu
viška knyga yra brangus tur
tas. Tačiau nevisi tą turtą 
įvertina. Mokoje esančiu lie
tuvišku knygynu naudojasi vos 
vienas kitas desėtkas žmonių 
Tai liūdnas reiškinys. Lietu
va yra knygnešių žemė sūdė 
jusi labai gausias kovoje už 
spaudos laisvę aukas. «Jau 
vien tik sudėtų aukų daugy
bė už spaudos laisvę, anot 
prof. Šalįtauskio įpareigoja 
mus domėtis ir pamilti lietu
višką knygą.

— Lietuvių menininkų klu
bo pirmininkas K. Ambraze
vičius su žmona ateinančią 
savaitę, atostogų proga, vyks 
j Rio de Janeiro. Ta proga 
užmegs artimesnius santykius 
su Rio lietuviais ir gal sume
džios ekspomtų ruošiamai 
dailininkų parodai.

— Tautinių šokių grupė, 
kurią sudaro Bendruomenės 
choristai ir choristės, p. J. 
Ambrozaitienės vadovybėje, 
uoliai ruošiasi. Bendruomenės 
choro koncertui, kurio proga 
pademonstruos susirinkusiai 
kviestinei visuomenei lietu
viškus šokius.

PAMATYSIME RADIO IR GIR 
KO ARTISTUS.

Šį sekmadienį, ruošiamame 
kermošiuje Vila Zelinos para 
pijos buvusioj futbolo aikštė
je, rua Campos Novos, prie 
avenida Zelina, 7 vai vakaro 
išpildys įdomią programą ra
dio ir cirko artistai. 

sieros dirbams atliksi reika
linga šį šeštadienį talka. Vy
rai, ypač staliai ir elektricis- 
tai, kurie šį šeštadienį nedirb
tų, prašome talkon nuo ryto, 
arba nuo pietų. Jo daugiau 
bus talkininkų, tuo greičiau 
ir lengviau darbai bus pada 
ryti

— «Mūsų Lietuvos» redak
cinės kolegijos narys p. H. 
Valavičius ketvirtadienį grį 
žo iš Rio de Janeiro, kur ap
lankė Lietuvos pasiuntinį Dr. 
F. Meierį ir savo prietelius 
bei pažįstamus.

GERA VALIA VISKĄ NUGA
LI.

Bendruomenės choro kai- 
kuriemš choristams gyvenan
tiems mieste, ar kituose mies 
to rajonuose, yra nelengva 
atvykti į repeticijas Vila Ze- 
linon. Tačiau gera valia, mei 
lė lietuvišką! dainai ir kultū
rai visus sunkumus nugali. 
Bendruomenės chore yra cho 
ristų iš Casa Verde, Saldžiii- 
naitė, iš Bom Retiro O Mate 
lionyté, Teresa, J. Karpavi
čius, iš Mokos A. Faškaus 
kaitė, J.. Gaigalas, iš V Pru
dentes A. Šepetauskienė.

Yra šeimų, iš kurių daly
vauja chore net trys choris 
tai. Pav., Šimonių šeima Vila 
Zelinoje. Pati šeimos galva - 
Petras Šimonis yra vienas pa 
čių pirmųjų choristų. Jau ku
ris laikas pradėjo lankyti ir 
dvi dukrelės - Emilija ir Ele
na. Atrodo, kad dalyvavimas 
organizacijose ar chore yra 
galimas prie įvairiausių aplin 
kybių, jei tik yra geros valios 
bei noro dirbti kultūrinį dar
bą Lietuvos ir lietuvių var
dui garsinti. 

tuviams, kad šio mėnesio pir
mą sekmadienį, 7 d. bus įpras 
tu laiku ir tvarka.

Taip pat ta dieną lietuvių 
pamaldose žada dalyvauti ir 
gubernatoriaus ceremonijų še 
tas Dr. Franchiiii Netto. Lietu 
viai, jūsų garbė ir pareiga rei 
kalauja gausiai dalyvauti pa
maldose.

LIETUVIŲ SAVIŠALPOS IR 
KULTŪROS BENDRUOMENĖ 

«LITUANIA»

Š. m. spalių mėn. 7 dieną, 
tuoj pat m pamaldų V. Zeli
nos pa-’inūns mokyklos salė
je, Lie'uvin Savišalpos ir Kul 
tūros Bendruomenė «Lituania» 
šaukia visuotiną susirinkimą. 
Kviečiame visus buvusius sa
višalpos kasos narius ir visus 
lietuvius. .

Valdyba.

- VYRŲ BROLIJOS susi
rinkimas šaukiamas šį sekma 
dienį 3 vai, po piet Vila Ze
linos mokyklos patalpose.

— Agua Raza lietuviams 
numatoma, vieną kartą per 
mėne>į įvesti pamaldas, tre
čią mėnesio sekmadienį, pa
rt pi jos bažnyčioje.

LIETUVIŠKAS PENSION A S
DONA OLGA

Duoda maistą. Išnuomoja 
kambarius su pavieniomis lo
vomis.
Rua Ribeiro de Lima, 661 - 

1-as aukštas - Bom Retiro.

PARDUODAMA KRAUTUVĖ

SPALIO MÉN. 6 diena i 
i 

Vila Zelinoje, rua Campos Novos, buvusioje futbolo i 
aikštėje prasideda didelis j

r E K M C i 18 U J i į 
kuriame bus linksma muzika, dainos, skanūs užkan
džiai, vertinga loterija. j

Spalių mėn. 7 d vakare kermošiuje programą iš 1 
pildys radio ir cirko artistai. Visų apylinkių lietuviai į 
kvočiami gausiai dalyvauti Pelnas skiriamas kle |

honiinA statvbai

REIKIA BALDŲ? KREIPKIS 
Į TAUTIEČIO

J. L Galinskas Ltda.
A V. DR. GIACAGLINI, 71-0 

V. ALPINA.

BALDŲ S .A N D Ė L Į.

^illiilhilliilliilhilliilliillitlhiIiiilliilliilliilliiIlHlliilliilliilliilliilliilliiiliilliilliilliilliilliilliilliilliilhilliilliilhlliilliilliilliilliilliilhilliilhilliilliHliiliiĮĮĮ!

1 Iš anksto jau ruoškis i Liet. Kat. šv.
I Juozapo Bendruomenės I

j €IH€IP© r©^€EII2TA I
| kuris bus spalių mėn. 2o d. J
| Cine São Francisco - Rua Riachuelo g
5 Kadangi koncertas bus dienos metu, jame galės da- J 
j lyvauti ir tolimesnių apylinkių lietuviai bei nepilna- g. 
= mečiai. Programoje bus tautiniai šokiai. g
I Pakvietimus reikia įsigyti iš anksto pas Bendruome- g- 
g nės Valdybą, choristus «Mūsų Lietuvos» redakcijoj ir g 
g klebonijoj. g
Š!iiii|iiijjįĮįiiitiiiiiniiii|ii!|iiiiiitiiii|ii iiriiii|ii iimn num lininiu inmi mj m iiiiiu-iiniiiiiiiiiiiwm iiii|iriiHiniii<iii hi iiiiiiniiii|iii|iiiiii< ■

INDÚSTRIA ARTEFATOS : 
CIMENTO

VYTAUTAS SKRIPKA
Priimu įvairius užsakymo ;. 

įvairių išdirbinių iš cimento, 
kaip skalbimui tankes, šuli
niams cimentiniai dangčiai, 
gėlėms indus, cimentinius 
vamzdžius, balaustrus, ir kitus 
Įvairius šios rūšies išdirbinius 
Darbas skubus ir pigus. 
Adresas: Rua Paulistano, 11.

Vila Zelina — São Paulo.

PRAŠOME TALKON.

Kermošiaus ptrengiamie-

Vila Anastacio lietuviams 
pamaldos nebus pertrauktos. 
Pranešamu Vila Anastacio lie

Abertuias de firmas 
Encerramentos ae firmas 
Transferencias de firmas 
Contrafos na Junta Comercial 
Distratos na Junta Comerciai 
Escritas Fiscais
Escritas Comerciais

HORÁRIO da

Contratos de. locação 
Cartas de Fiança 
Requerimentos
B. rlanços
Alvarás diversos
Seguros de Fogo e 
Seguros de acidentes

(Secos e molhados)

Vila Oratorio, Avenida A 
Nr. 1180, geromis sąlygomis. 
Smulkesnių informacijų sali

ma gauti vietoje.

Dėmesio!
Iš USA yra gauta vertingų 

knygų išleisti} dar Nepriklau
somoj Lietuvoj ir k. t. įvairios 
Istorijos, vadovėliai, pradžios 
mokykloms, knvgos-sakalėlis. 
(Esmaičio) romanai. įvairios 
muzikos gaidos su dainomis, 
jų tarpe ir p. Vyt. Kerbelio 
Lietuviškos muzikos gaidų al
bumas.

Kreiptis: M. Laupinaitis 
Rua Espraiada, 17 - V. Zelina

■ ■ ■ ■ ■■si / s:
:■ Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių dai- «

ktų, indų bei darbo įrankių krautuvė tiktai pas

JAKUTIS & LAPIENIS LTDA- |
■ c ■■

na

AVENIDA DR. GIACAGLINI, 34-C
■ • ' 1.1
«« OB

j* Vila Alpinėje, arti autobusu stoties. ■;

Čia gausi geresnę medžiagą ir pigiau mokėsi.
hh — — •»■■=.«■■■ .=:«■■■ —— .=■■■■=. ■— j=aaoc=x .=■■■■=. — —■■■■=. —■■■■=. —■■■» į?
‘II* ~—QWBB —— -=■»■■=* —litui- —aattczr -=■■■■=? —1111— ■=■■■■=? —1131~ — ■««■ —

V v

Naujos Lietuviškos Plokštelės
Bendruomenės Choro Valdyba praneša, kad jau galima 

gauti, neseniai įdainuotas lietuviškas plokšteles.
Įdainuotos dvi plokštelės su sekančiomis dainomis: 1. 

«Gaudžia trimitai», M. Petrausko ir «Vėliavos iškeltos», M. 
Strolio, įdainuota vyrų choro. 2. «Tėviškėlė» B. Budriūno

s 8 às 19 horas.

ijjj .................................................................... .

V. ANASTAZIJOS DR. J. BASANAVIČIAUS vardo 
L/R B-lis š. m. spalio mėn. 6 d. 20 v. v. ruošia linksmą 

VAKARA,
kurio pelnas bus skiriamas mokyklos remontui ir lie
tuviškųjų pamokų išlaikymui. Vietos jaunimas suvai

dins «Tėvas jau leido» 2-jų veiksmų komediją.
Visi São Paulo tautiečiai kviečiami atsilankyti į šį 

vakarą ir paremti V. Anastazijos lietuvių kultūrinį 
darbą

Šį vakarą sutiko globoti L. S. B Valdyba.
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GERA PROGA 
nusipirkti namą su krautuve. 
Vila Zelinoj, Avenida Zelina, 
691 - 693. (prie pat largo).

Teirautis del smulkesnių in 
formacijų vietoje.

įdain mergaičių choro ir «Miškų gėlė» J. Švedo įdain. miš
raus choro.

Norintieji šias plokšteles įsigyti, prašomi kreiptis pas 
kun. kleboną P. Ragažinską, pas choro pirmininką K. Ausen- 
ką Rua Rio Feio, 2 — Vila Zelina (visai netoli Largo S. Jo 
sė) arba pas choro narius.

Visi choro nariai rėmėjai plokšteles gauna pusiau pa
piginta kaina: Kreiptis pas Choro iždininką p. P. Šimonį Rua 
Venda Nova, 46 — V. Zelina.

SOPAS PRONTAS
PRONTAS EM 5 MINUTOS 

PALADAR CASEIRO HELIO

w SPALIO 6 D. PRASIDEDA KERMOŠIUS-w
Visų A p y I i n k i ų L i etų v i a i Kviečiami Gausiai Dalyvauti
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