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Kardinolas F. Spellmanas Brazilijoje KORĖJOS karas Lai Dzivo Latvijas 
Neatkaribas At-

We extend a cordial welcome to His Emi
nence, Francis Cardinal'Spel liran, untiring 
defender of Christian, democratic ideals, 
on the occasion of his visit to the Land of 
the Southern Cross.

We, the Lithuanians in Brazil, turn to 
His Eminence at this time, in the name of 
the million of our parents, brothers and 
sisters who are innocently condemned to suf
fering and death in the wastelands of Rus
sia. Kindly transmit our petitions to the 
free peoples of the world, that the chains 
of slavery behind the iiron curtain be soon 
broken, and that the innocent sufferers 
may be permitted to enjoy the same sun of 
freedem and liberty that illumines the free 
peoples in the land of George Washington.

Kardinolas ,F. Spellmanas.

Sveikiname Jo Eminenciją Kardinolą Fran 
cis Spellmaną, nepalaužiamą krikščioniškų ir de 
mokratiškų idealų gynėją, atvykusį j i lėtų Kry
žiaus žemę.

Šia proga, mes lietuviai Brazilijoje, krei
piamės į Jūsų Eminenciją, vardu milijono musų 
tėvų, brolių ir seserų, be kaltės ištremtų j Rusi 
jos gilumas, pasmerktų sunaikinimui ir mirčiai 
Teikitės perduoti pcgelbos šauksmą j laisvojo 
pasaulio sąž nę, kad greičiau butų sutraukyti ver
gijos pančiai anapus geležinės uždangos ir ten 
užtekėtų tokia pat laisvės saulė, kokia šviečia 
Jurgio Vašingtono žemės gyventojams.

Lapkričio mėn. 20 25 dienomis lankosi Brazilijoj, ofi
cialus federalinė* ir são Paulo valstijos vyriausybių sve
čias New Yorko, vienos didžiausių pasauly arkivyskupijų, 
arkivyskupą s kardinolas Pranciškus Spellmanas.

New Yorko miestas ir uosias buvo ir yra vartai at
vykstantiems Amerikon Tie šimtai tūkstančių lietuvių, 
Įvairiais laikais patekusių Amerikon,atplaukė per didžiau
sią ne tik Amerikoje, bet ir pasaulyje New Yorko uostą.

Judriausioj miesto komercinėj daly, Dominick str. 
prieš 32 Hudsono upės prieplauką, stovi anų metų lietuvių 
išeivių religinis ir patriotinis paminklas — Aušros Vartų

UNO kariuomenės vyriau
sias štabas padarė praneši
mą, jog karo veiksmai nebus 
sumažinti arba nutraukti, kol 
nebus pasiektas pi irias pa
liaubų susitarimas. Tuo tar
po pasitarimai tebevyksta, 
bet vis dar neprieinama prie 
galutinių davinių.

Amerikiečiai įteikė komu
nistų paliaubų komisijai savo 
paliaubų planą, pagal kurį 
turėjo būti nutraukti karo 
veiksmai ir pr;.dėtos paliau
bos iki šių metų Kalėdų. Tą 
pasiūlymą labai palankiai pri 
ėmė komunistų atstovai, ku
rie pareiškė, jog jis yra ga
na artimas komunistų sąly
goms, Betgi iki šiol komunis 
tai dar nedavė savo atsaky
mo.

Vietoje duoti atsakymą ko 
munistai pasiūlė savo taikos 
planą, kuris buvo paskelbtas 
per komunistų Piongiang ra
dio ir po to įteiktas Paryžiu
je dabar vykstančioje UNO 
pi 1 nates konferencijoje.

Sulig paskutinių praneši
mų ligi K; ledų karo veiks
mai negalės būt sustabdyti, 
nes naujas komunistų pasiuly 
man užims kiek daugiau lai

ko ligi bus išstudijuotas ir 
duotas atsakymas.

Politiniai stebėtojai sako, 
kad komunistai, teisingiau 
Kreolus sul'g iš anksto nu
matytu planu, neturi jokio no 
ro karo veiksmu» sustabdyti.

Už tat. lyg toj dainoj be ga 
o, nepriima jokio susitarimo.

Egipte Neramumai
Suesc kanale zonoje vėl 

įvyko nauju kruvinų susirėmi 
mų tarp egiptiečių ir anglų 
kariuomenės dalinių.

Per paskutinius susirėmi
mus Ismailia mieste žuvo 11 
britų kareivių ir 12 egiptie
čių policininkų. Egiptiečiai 
įteikė vėl naują protesto no
tą kurioje kaltina Angliją 
dėl įvykusių susirėmimų ir 
reikalauja anglus išsikrausty 
ti iš Sueso kanalo.

— Iš Montreaįio praneša 
ma apie didelius šalčius Ka
nadoje. Bajion vieiovėje te m 
peratura krito iki 38 laipsnių 
nakties metu ir apie 30 diena.

parapijos bažnyčia, kurią dengia šiandien aplink pastaty
tų milžiniškų dangoraižių šešėliai. Tai viena pirmųjų lie
tuvių bįžnyČių Amerikoje. Nors čia lietuvių gil tris kart 
mažiau, kaip Chicagoje, bet New Yorkas yra ir didelis po
litinis centras. Arkivyskupo-kardinolo Spellmano i smeny- 
je, pavergtų tautu žmonės turi drąsų, be baimės riteri, sa
vo įtaka ir veikimu triuškinantį klastingą raudonosios hyd
ros galvą Jodė! mums, Brazilijoje gyvenantiems, New 
Yorko arkivyskupo kardinolo lankymasis šiame krašte, 
nors asmeniškai nepažįstamo, dvelkia artima giminyste.

Kardmolas F. Spellmanas turi 62 m. amžiaus, gimęs 
1889 m gegužės 4 d. Amerikoje. Mass, valstijoje, maža
me Wh tman miestelyje. Jo tėvas buvo savininkas nedide
lės m tįsto produktų krautuvės, kurioje, lankydamas mies 
to mokyklą, dirbdavo ir besimasis kardinolas Būdamas 
studentu atostogų metu dirbo prie laikraščio, šoferiu ir tt. 
Buvo didelis sporto mėgėjas, ypač beisbolo.

1907 m. įstojo į katalikiškąją Fordham New Yorke 
universitetą. Būdamas studentu aktyviai daivvavo studen
tų sambūriuose. Būdamas universitete pasiryžo būti kuni
gu Studijavo Romoje, kur 1916 m. buvo įšventintas kuni
gu. Grįžęs Amerikon dirbo parapijose ir Bostono kurijoje.

1925 m. kardinolas Pacelli pakvietė kun. Spellmaną 
V įtikau n prie užsienių reikalų tarnybos. Popiežiaus kal
bas versdavo anglų kalbon ir jas skaitydavo par Vatika
no radio.

1931 m. kada buvo įtempti Vatikano ir Mussolini san
tykiai tuomet inons. Spellmanas nunešė Paryžiun garsiąją 
popiežiaus encicliką prieš fašizmą ir iš ten ji buvo pa
skelbta pasauliui.

1932 m. paskiriamas Bostono vyskupu pageflbininku. 
1939 m. išrenkamas New Yorko arkivyskupu. New Yorke 
yra 450 parapijų, IfiOO kunigų, 400 katalikiškų mokyklų, 
daug vienuolynų, ligoninių, prieglaudų.

Tapęs arkivyskupu ėmėsi iniciatyvos statyti aukštes
nę kardinolo Hayes mokyklą, New Yorko mieste, kurioje 
mokosi 2600 vyrų.

1939 m. prasidėjus antram pasauliniam karui, buvo 
paskirtas vyriausiu Amerikos armijos kapelionu. Karo me
tu jo žinioje buvo 5370 karo kapelionų. 1942 m. pradėjo 
lankyti lėktuvu visus karo frontus.

Dėl savo demokratiškų papročių kariškių buvo labai 
mėgiamas. Karui pasibaigus buvo pakeltas į kardinolus. 
1947 m įkūrė organizaciją kovai su vėžiu. Yra narys Kry 
žiaus žygio už laisvę. Dažnai taria savo įtakingą žodį 
prieš persekiojimus anapus geležinės uždangos.

Kardinolas F. Spellman yra viena žymiausių asmeny 
bių pasaulyje.

ceres Diena 18.
Novembris 1951 g!

Šių metų spalio, mėn. 18 d. 
Latvija švenčia 33-čiasias sa
vo nepriklausomybės paskel
bimo metines. Mūsų kaimynei 
ir brolių Jautai, kuri eina tą 
patį sunkų kelia, kaip ir mu
sų tėvynė, mes linkime švie
siausios ateities, — kad neuž 
trūktu perilgai ta valanda, kai 
bus sutriuškintas niekšinga
sis Maskvos mažųjų tautų žu- 
dimo darbas ir baisi sąskai- 
t • patiekta dabartiniams Krem 
liaus nusikaltėliams.

Latvių tautinės ir religinės 
organizacijos São Paulyje su 
rengė š/m lapkričio 17 d. sa
vo tautinės šventės iškilmin
gą paminėjimą, kuris įvyko 
São Paulo Conservatorio Dra 
mat'co - Musical salėje.

Paminėjimo programą pra
dėjo latvių sąjungos Brazilijo 
je pirmininkas Otto Lezdkalns 
kuris pasakė atidarymo kal
bą. Toliau kalbėjo Latvijos 
konsulas São Paulyje Gustaf 
Štai. Lietuvių vardu paminėji 
mo dalyvius pasveikino į pa
minėjimo iškilmes atvykęs 
Lietuvos konsulas São Pauly 
je A. Polišaitis.

Toliau sveikino latvių kolo 
nijos atstovai: N. Azolinš. ko 
ordinacinio komiteto pirminio 
kas ir pastoriai J. Lukašs ir 
J. Meksa.

Antroji programos dalis bu 
vo pašvęsta koncertui, kurio 
metu pasirodė Latvių S-gos 
Brazilijoje mišrus choras su 
daugeliu naujų jėgų. Chorui 
vadovauja maestro W. Goetz. 
Įspūdingai buvo išpildytos dvi 
momentui pritaikytos giesmės: 
J. Vitols «Šviesos pilis» ir A. 
Jurjans kantata «Tėvynė».

Kaipo nauja latvių solistė 
pasirodė soprano Elza Meksa, 
kuri nusipelnė ilgai užsitęsu
sių publikos plojimų. Akom- 
paniavo mums gerai pažįsta
ma Rita Sprogis.

Buvo dar pasakyta dekla
macijų, gražiai pritaikytų 
šventės progai. Paminėjimas 
buvo iškilmingai pagerbtas, 
sugiedant Brazilijos ir Latvi
jos tautinius himnus.

Nors latvių kolonija ir žy
miai mažesnė São Paulyje, 
bet bemažko visa konservato 
rijos salė buvo perpildyta at
vykusių svečių.

Baigiant norėtųsi pageidau 
ti, kad daugiau lietuvių lan
kytųsi į musų Pabaltės kaimy 
nų tautinius parengimus, ku
rių šį kartą buvo tikrai ne
daug.

— Škotijoje, Edinburge, įvy 
ko kongresas Britų Sąjungos 
Mokslinei pažangai ugdyti. 
Jame visa eilė kalbėt- jų pa
lietė religijos klausimą, pa
lankiai atsiliepdami apie dva 
sinių dalykų vertę ir tikėjimo 
reikalingumą.

1



pusi. 2 MŪSŲ LIETUVA 1951 m. lapkričio 24 d.

t a r t u v i a i
BRAZILIJOJE

Laimingas ateivis
Šio straipsnelio antraštė ga 

ii pasirodyti keista: daug kas 
iš musų svetimame krašte pa 
sigendame laimės, tačiau Kiek 
tai liečia musų tautietį, - ji 
yra teisinga. Jis gimė 1903 
metų kovo 3 d. Ukmergės ap 
skr. Klebintų dvare, kur jo 
tėvas, įžymus vietos lietuvių 
veikėjas ir knygnešes, buvo 
administratorium, o vėliau, 
nusipirkęs 60 ha žemės plo
tą, pradAjo savarankiškai ūki 
ninkauti. Tačiau Didysis b a 
ras visa išardė ir 1915 metų 
rudeny visa šeima atsidūrė

Inž. Kazys Audenis su žmona Rachele.

Maskvoje be motinos, kuri čia 
mirė nebeišvydusi savųjų, iš. 
skirtų pakely. Maskvoje būsi 
mas mūsų ateivis — Kazys 
įpusėja gimnazijos kursą. 1918 
metais grįžęs į Lietuvą ne
trukus įstoja į Kauno kunigų 
seminariją, kurią sėkmingai 
baigia, tačiau suabejojęs sa
vo, kaip būsimo ‘sielų vado 
vo tinkamumu, pasuka kita 
linkme Ir įstoja į Kauno Un - 
versiteto Technikos fakulte
tą. Čia taip pat nenurimsta, 
nes po poros metų jo smalsų 
protą ir vaizduotę ima vilioti 
keturios duiys: Australija. Ar 
gentina, Kanada ir Brazilija. 
Pirmoji - per toli, antroji at
rodo per civilizuota, irežioji 
per šalta... Belieka saulėtoji 
Brazilija į kurią jis atvyksta 
1929 m.

Siživėtas Rio de .Janeiro 
gražumo bei jo oro ir žmo
nių švelnumo, tačiau neturė
damas nė vieno pažįstamo, 
jis kreipiasi j pirmą kaimv- 
ną viešbutyje prie stalo, k!au 
sdamas apie darba Tasai pa 
taria kreiptis Į Light b-vę.

— E«i inžinierius? — klau
sia Light vedėjas.

— Ne. Tik pradėjau studi
juoti Kaune.

-- Nusimanai ką nors apie 
transformatorius? Ne? Na, vis 
tiek. Sumontuok štai ta.

Kazys šnirpščia ir pluša ke 
lias dienas ir sustato. Deja, 
kai paleidžiama elektros sro 
vė - visa perdegė. Vedėjui 
paaiškinus, kad reikia atatin 
karnas vielas izoliuoti, Kazys 
sumontuoja transformatorių vi 
sai gerai. Ir taip prasideda 
jo darbo kelias Light b-vėj 
su 170.00 kruzeirų atlyginimo 
j mėnesį... Dvidešimts su vir
šum metų Kazys dirba žia to 
lydžio kildamas tarnyboje ir 

besimokydamas laisvu nuo 
darbo laiku, šiandien Kazys 
turi inžinieriaus diplomą, ei
na vyr šefo pareigas ir jo 
mėnesinis atyginimas «iekia 
jau per 10.700.10!

Laimingas ate'vis vedė 
1934 m. Pats būdamas meniš
kos sielos, kurios polėkius iš 
reiškia, tapyba rado gyveny- 
nio draugę poetę rašytoją. Jo 
puošniame apartamente Copa 
o ibanoj yra per COd’deliųir 
gražiu jo darbo paveikslų, 
nors tapvti galei-, praduti tik 
prieš 4 metų. Iš to galima su 

prasti koks darbštus jis yra. 
Iš viso klystume manydami, 
kad jo kelias buvo rožėmis 
klotas ir šie visi gyvenimo 
laimėjimai «nukrito iš dan
gaus»». Ne. Tačiau visa nu
lėmė skaidrios asmenybės ga 
Ha, geras auklėjimas ir kuk
lumas.

Į mano klausimą, kada Ka
zys jautėsi laiminga^ pirmą 
sykį, jis atsakė: «Kai sužino
jau, kad laimingai j Lietuvą 
sugrįžo mano draugai po Di
džiojo karo» Šis altruistinis 
jausmas išliko gyvas jame ir 
dabar: Kazys nesenai pirko 
didelį žemės sklypą prie ju 
ros kur svajoja įrengti lietu
viams seneliams poilsio na
mus! «Liūdnasvetimame kraš 
te senatvė, ypač tiems, kurie 
neturi artimų» — sako Kazys 
kuris ir šiuo metu porą tūks
tančių išleidžia labdaros dar 
barns kas mėnesi. Jo žmona 
Rachel Portela nors laiko 
Lietuvą savo antrąja, tėvyne, 
taip p-<t dalyvauja ir Brazili
jos visuomenės gyvenime, 
ypač Legião De Boa Vonta
de, bei spaudoje A Cruz da 
Saudade poetė K. Pažėraitė 
išvertė į lietuvių kalbą. Po
nia Rachel Imri parašiusi ro
mana «Os Desgraçados», ku
riame narplioja nelaimėj atsi 
dūrusių žmonių problemas.

Ju duktė Gracia, nesenai 
įsigijo daktaro diplomą, ir 
dirba Santa Casa. Štai ir vi
sas mažytis laimingo ateivio 
gyvenimo vaizdelis. Kãs jis? 
Tai inžinierius Kazys Aude
nis, kukliausias Rio de Janei 
ro lietuvis, menininkas ir pa 
skaitininkas, spinduliuojantis 
saviems ir svetimiems lietu
višku būdu ir dorybėmis.

Petras Babickas

Lietuviai Lasauiyje...
BANDYMAI SUŠELPTI LIETUVOS ŽMONFS

Kalbėdamas per «Voice of 
America» prof. kan. J. Kon
čius suminėjo BALFo p :stan
gas sušelpti nuo karo nuken 
tėjusius Lietuvoje.

«-Jau 1945 m. pradžioje ieš
kojome kelių ir būdų gėry
bėms pasiųsti į Lietuvą. Nu
tarėme pirma pasiųsti specia 
lų delegatą i Lietuvą, kad pa 
tirtų, kas labiausiai žmonėms 
ten reikalinga.

Parinkome atstovu operos 
dainininkę Barb. Darlys, ma
nydami, kad sovietų genera
linis konsulas New Yorke to
kiai asmenybei nedarys kliu 
čių ir išduos vizą vykti j Lie 
tuvą. Gaila, sovietų konsulas 
New Yorke, Kise'ev, griežtai 
atsisakė duoti viza. Negavę 
nei leidimo iš sovietų tiesio
giniai siųsti šalpų j Lietuvą, 
buvome priversti 1945 m. ko
vo mėn. perduoti gerybes ru 
sų karo šalpos organizacijai 
New Yorke, kurie sutiko mū 
sų siuntą nukreipti į Lietuvą. 
Tuomet jiems įteikėn e medi
kamentų. kaip tii: penicilino, 
įvairių vitaminų ir t t. už 20. 
030 75 dol. drabužių ir avali
nės už 81.507 C0 dol Tokiu bū 
du tuomet pasiuntėme dau- 
g'au šimto tūkst ■ učių dolerių 
vertės gėrybių. Po kelių mė
nesiu b ūkėme žinių ar mūsų 
siunta pasiekė žmones Net ir 
metams praslinkus nieko ne

LIETUVIAI KRYŽIAUS ŽYGY 
UŽ LAISVE

Rochesterio centrinėse gat
vėse įvyko demonstracjos. 
Jas organizavo Cružade for 
Freedom komitetas, kad su
kėlus aukų Laisvosios Euro
pos Sąjūdžiui.

Iš visų demcnstraptų, akty
viausiai dalyvavo ir geriau
siai buvo pasiruošę, tai Roch 
esterio lietuviai Lietuviai ne 
šėsi prasmingus plakatus, bet 
ir didžiuliame sunkvežimyje, 
raudonai papuoštame ant kau
kuolių krūvos išvežė ir patį 
Stalina. Stalinas išdidžiai sė
dėjo ant savo pergal s aukij 
kaukuolių krūvos, dantyse 
pypkė, o kruvinomis ranko
mis visiems grasino botagu. 
Po in kojų du kaceto vergai 
surišti, priešais prie stulpo 
pririšta nukankinta Lietuva 
(lietuvaitė taut, rūbuose), kiek 
toliau suklupusios d'i taut, 
rūbuose mergaitės. Tai vis 
Stalino aukos. Ant sunkveži
mio šonu anglų kalba ryškūs 
užrašai: Stalinas nužudė 100. 
000 lietuvių, Stalinas tautų žu 
dikas ir t t.

Lietuviu gretos žygiavo 
tuoj pn kariuomenės atstovu, 
vedami karišl oorkest.ro. Prie 
šais buvo nešamos dvi didžiu 
lės Amerikos ir Lietuvos vė
liavos. Tuoj po jų žygiavo 
bendruomenės choristai, visi 
tautiniuose rūbuose Ypač vi-, 
sų dėmesį traukė moterį) įvai 
ria.spalviai liet rūbai.

Žinoma, nepaprastas ir pir
mas Rochesterio gatvėse įvy 
kis, tai Juozapas Stalinas sa
vo maršalo uniformoje, krūvi 
nose rankose botagu.

Lietuviai savo plakatuose 
buvo išrašę: Mes šaukiame 
Laisva iį pasaulį Lietuvai lais
vės. Naikink komunizmą, nes 
jis rytoj tave sunaikins ir kt. 
Panašius plakatus nešė ir uk 
rainieciai.

Šiose demonstracijose R.o- 

galėjome sužinoti, ar musų 
siunta pasiekė Lietuvą. Nežiū 
rint į lai, 1946 m pradžioje, 
vėl nutarėme pasiųsti medi
kamentų į savo seną brang’ą 
tėvynę. Pamėginome surasti 
naują kelią: pasiunČiant per 
Amerikos Raudonąjį Kryžių 
25,000 dol. vertės siuntą. Tuo 
met Amerikos Raudonasis Kry 
žius turėjo net savo atstovą 
Maskvoje, ir jie manė, kad 
jiems tarpininkaujant musų 
siunta pasieks Lietuvą. Pra
slinkus vėl metams raštu už
klausiau Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus apie musų siuntą ir 
prašiau suteikti bet kokių ži 
nių įrodančių, kad mūsų me
dikamentai buvo Lietuvoje iš 
dalinti. Deja, Amerikos Rau
donasis Kryžius pranešė, kad 
jiems nebuvo leista vykti į 
Lietuvą ir gėrybes turėjo per 
duoti sovietų raudonajam kry 
žiūi. Į kieno nasrus pakliuvo 
visos musų siūstos gėrybės 
ir medikamentai iki šiol ne
žinome. Dėl ko sovietų val
džia neįleidžia į Lietuvą nei 
tarptautinio nei Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus de'egato, 
nei kitų humanitarinių orga 
nizacijų bei spaudos atstovo? 
-lie slepia nuo žmonių ir viso 
pasaulio tas žudynes ir visas 
baisenybes jų padarytas ir to 
liau tęsiames lietuvių tautos 
išnaikinimui».

chesterio lietuviai parodė di 
delj vieningumą, nes lietuvių 
gretose žygiavo seni ir nau
jai atvykę 1 etuviai. Tai buvo 
tikras lietuviu vienybės pade 
monstrayimas.

Lituanistinė mokykla 
Brooklyne

Šeštad’eninė Maironio var
do mokykla Bionklyne prade 
jo naujuosius mokslo melus 
su rekordin u mokinių skai
čiumi, sąrašuose 140. o pe

Žiema Lietuvoje

reitais metais birželio mėn. 
mokėsi tik 82. Taigi dabar 
mokinių padaugėjo 64%. Kai 
kurios klasės padvigubėjo. 
Baigiamojoje klasėje yra 19, 
iš kurių 8 įstojo dabar.

Atrodo, kad tautiškai nesu
sipratusių, ar tokios mokyk
los milžiniškos reikšmės ne
suprantančių lietuvių tėvų ku 
rie savo vaikų į ją dar ne
siunčia, v ra belikę visai ne
daug - vos Keliolika šeimų. 
Tačiau tikimasi, kad ir jie ii 
gai nedels ir savo vaikučiams 
suteiks šią retą progą nors 
šeštadienį praleisti grynai lie 
tuviškoje mokykloje, kur jie 
mokosi, žaidžia, dainuoja ir 
draugauja su savo draugais 
lietuviais.

Šiais metai į mokyklą pa
kviesta eilė.nauju papildomų 
mokytojų: S Sužieuelis - Lie
tuvos istorijai, A, Dimavičius 
- lietuvių kalbai. \ . Jocienė- 
Prapuolenytė - auklėti ir mo 
kyti antrajam skyriui r kun. 
A. Račkauskas lietuviškiem 
poteriams mokyti.

Mokykla naudojasi Aprei
škimo parapijos klebono kun. 
Pakalnio dideliu prielanku nu 
•r parama. Jis pavedė pampi 
jinės mokyklos rūmus šešta
dieninės mokyklos pilnam p.t 
sinaudojimui.

— Illinos valstybiniame uni 
versitete. kuris yra nedide
liame Urbana mieste, šiais 
mokslo metais studijuoja 13 
lietuvių • 12 studentų vyrų ir 
studentė Aldona. Krikščiūnai
tė, kuri dabar rengiasi įnagis 
tro laipsniui.

° L B Amerikoje
Lapkričio mėn. 18 d. New 

Yorke įvyko Amerikos Pašau 
lio Lietuvių bendruomenės su 
važiavim is. Visi parengiamie 
ji darbai buvo atlikti

Nuo šios d enos JA V PLB 
pradėjo oficialiai veikti.

PRONTAS EM 5 MINUTOS
PALADAR CAS5HRO

SOPAS PRONTAS JJQ
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Potvyniai Italijoje
Upės Po slėnyje vanduo ap 

sėmė didelius žemės plotus. 
Dėl didelių liūčių išsiveržė

INDÚSTRIA ARTEFATOS de 
CIMENTO

VYTAUTAS SKRIPKA
Priimu Įvairius užsakymus 

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

Vila Zelina — São Paulo*

Geromis sąlygomis

Patogioje vietoje

Av. Zenitą 495
PARDUODAMAS

BARAS — BILIJARDAS
Smulkesnių informacijų ga

lima gauti vietoje.

Norėdamas surasti elegantiš
kų madų pavyzdžių paprašyk 

madų žurnalą «BAYERS» 
Adresu: A v. Rio Branco, 257 

14 and. sala 1415 
Rio de Janeiro 

iš krantų Po ir kaikurie Po 
upės intakai. Trys vidutinio 
dydžio miestai Rovigo, Adria 
ir Cavarzaro buvo vandens 
apsemti. Apie 160.000 gyven
tojų turėjo būti evakuoti iš 
savo gyvenamąjį} vietų. Yra 
aukų.

Ypač kritiška padėtis Pie- 
monto provincijoje Yra ap
skaičiuojama, jog potvyniai 
sunaikino apie 12.000 ha.

Gelbėjimo darbus vykdo ka 
riuomenė, kuriai talkininkau
ja Amerikos Viduržemio ju
ros karo laivyno jūrininkai. 
Potvynio zona yra paskelbta 
militarine zona ir pagal išlei 
stus kariuomenės Įsakymus 
už plėšykavimus yra numaty
ta vietoje mirties bausmė.

Amenkos zusiginkkvinio 
planas

Paryžiuje UNO visuotiname 
susirinkime yra svarstomas 
JAV nusiginklavimo planas, 
kurį patiekė JAV valstybės 
sekretorius Achesonas. Iš vi
sų blokų pirmoji pasisakė Če 
koslovakijos atstovė.

Ji atmetė arnerikie
kių planą ir pareikalavo, jog 
būtų priimtas rusu pianas, pa 
gal kurĮ yra reikalaujamas 
kaipo pirmas programos pun 
ktas - atominių ginklų panai
kinimas.

Dėl amerikiečių plano dar 
turi pasisakyti Višinskis, bet 
jau dabar vyrauja pesimistiš
ka nuomonė, jog ir iš šio pla 
no nieko neišeis.

São Paulo Cukraus 
Pramonė

Cukraus pramonė yra vie
na iš seniausių Brazilijos pra 
monių. Ji iš pradžių Įsikūrė 
Brazilijos šiaurėje, iš kur cuk 
rus buvo atvežamas į São 

Paulo valstybę. Kai Įvyko ka 
vos krizė, São Paulo žemės 
ūkis labiau susidomėjo cuk
rinių nendrių auginimu ir cuk 
raus gam} ba.

1925 metais buvo pagamin
ta vos virš 50.000 maišų cuk 
raus, o jau 1929 šis kiekis pa 
siekė bemažko 1 milijono mai 
šų.

1945 m. pakilo iki 2 ir 1944 
virš 3 milijonų, o 1947 buvo 
pagaminta 5 ir 1950 - 6,7 mi
lijonai maišų cukraus.

Iš viso Brazilijoje yra 329 
Cukraus fabrikai, iš kurių 84 
randasi São Paulo valstybė
je, 59 - Pernambuco ir 31 - 
Rio de Janeiro valstybėje.

JAPONŲ IMIGRANTAI ĮAMA
ZONĖS UPĖS SLĖNĮ

Japonijos buvęs finansų vi- 
ce-ministeris Tsukasa iVlyet- 
suka pranešė, jog Japonija 
yra gavusi Brazilijos prezi
dento Getulio \ argas sutiki
mą pravesti japonų imigraci
ją į Braziliją.

Pirmiausia yra numatoma 
atvežti 5.000 japonų šeimų, 
kurios bus apgyvendintos Amą 
zones upės slėny, kur turės 
auginti džiutą.

Džiutos pluoštas yra svar
bi tekstilės medžiaga, ir tiki 
masi, jog japonai ūkininkai 
galėtų išauginti tiek džiutos, 
kiek reikalinga padengti Bra 
zilijos ūkio reikalavimams.

Lietuvos sienų
Klausimas

Vargu rasime kitą tokią va- 
stybę pasaulyje, kurios sie
nos tiek daug kartų butų kei 
čiamos ir tiek daug kaUų Įvai 

riais ppžvilgfais būtų apiplė
šiama, kaip kad buvo Lietu
va. Ji ir šiandien tebėra sve
timųjų pavergte, apiplėšiama 
ir naikinama. Jos sienos di
desniųjų kaimynų buvo apkar 
pomos tiek iš rytų, tiek iš va 
karų, bandant atplėštų nuo 
Lietuvos žemių gyventojus nu 
tautinti. Šiuo metu bolševi
kai ir visai likviduoti lietuvių 
tautą yra užsimoję.

Bet, esame tikri, kad, kaip 
po visų skriaudų ir kančių 
praeityje, taip ir dabar musu 
tauta išliks gyva ir ji atsikels 
laisvam ir nepriklausomam 
gyvenimui. Šitam tikslui auko 
jasi Lietuvos pogrindis ir dir 
ba laisvuose kraštuose vei
kią Lietuvai laisvinti organai. 
Daug ir efektingai dirba ir 
Amerikos Lietuvių Taryba.

Tikint Lietuvos prisikėli
mui, neprivalome sėdėti ran
kas sudėję Turime rūpintis 
ir dabartinė jos būkle ir ruoš 
tis ateičiai.

Sienų klausimu rūpinasi VB 
kas. Juo susirūpino ir Ameri
kos Lietuvių Taryba, kuri, 
kooperuojant Lietuvių Profe
sorių Draugijai, sudarė Lietu 
\os s enų klausimui studijuo
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ti ir medžiagai rinkti komisi
ją iš prof. K. Pakšto, prof. 
Ivinskio. Dr. Joniko, prof. Pu 
žino, prof. Krivicko ir prof. 
G. Galvos.

Tos komisijos narių daugu
mas susirinko posėdžiui drau 
ge su ALT vykdomoja komi
teto nariais ir nutarė sienų 
klausimo studijų darbą pas
partinti. Prof. K. Pakštui bu
vo pavesta rūpintis (drauge 
su kitais ekspertais) tinkamo 
Lietuvos žemėlapio paruošimu

Debesėliai, debesėliai...
KAROLĖ PAŽĖRAITĖ

(Tąsa iš praeito Nr.)

— Nusiramink, mažas vabalėli, glamonėjo ji 
vaiką. — Plaštakėlė, kaip ir mes, trokštame lais
vės. Tegu ji gyvena laisva ir laiminga. Jos toks 
trumpas amžius
—■■ Aš ją būčiau tuoj paleidęs. Aš tik norėjau ją 
truputi paturėti, — papūtęs lūpites, nenusileido 
berniukas.

— Verčiau priskinkite judu daug daug gė
lių, — tarė Milė, paleisdama vaiką ant apžėlusio 
tako su užsimerkusiomis auksinėmis snaudalėmis.

Vaikai pagyvėjo ir metėsi Į pievą. O Milė, 
nukorusi kojas į griovį, tingiai stebėjo krypstan
čių į vakarus saulę, kyšantį iš po medžįų bažny
čios bokštą, virš knrio nardė sidabriniai balan
džiai. Anapus rūgiu lauko ganėsi karvės. Taip ra
mu, taip gera šiame Dievo kampelyje.

— Teta, ar jau gana? — prižadino ją iš už
uomaršties Valiūtės balsas,

— Gana, galit grįžti, — atsiliepė.
Vaikai, juokdamiesi, numetė gėles jai antke

lių Ir sutūpė šalia jos ant vėsios, švelnios žolės.
.Norit, nupinsiu judviem po va’niką?

• — Ir sau, ir sau, teta, nusipink, — šaukė Va
liūtė, ir jos akys juokės,

— Vainikėlis žalių rūtų oi, oi, oi
Kad Lietuva laisva būtų ojojojojoj, — už

traukė Milė kažkur girdėtą dainą.
Saulė jau artėja prie raustančio debesio, pa- 

kybusio virš kažkieno sodo. Vainikai nupinti. Visi 
trys, padabinę galvas vainikais, linksmai dainuo
dami, traukė Į namus.

— Nešė vištą, nešė vištą;
Į Šakius pas vargamistrą,
Už tą vištą prašė timpą,
O ta višta beveik stimpa, — vis kartojo vai

kai tik ką išmoktą dainą.
Prie vartų juos pasitiko Daumantai. Jų vei

dai buvo nustebė. «Liėtuva žūsta. Virš mnsų visų 

kabo Demoklo kardas O tu dainuoji» sakyte sa
kė abieju akys.

Bet Justinas tuoj nusišypsojo tardamas:
— Kokios jūs moterys lengvabūdės. Kaip 

lengva jum gyventi.
Milė kiek sumišo ir tuoj atsikirto:
— Nejau turime gyvi į grabą lysti? Aš tikiu 

Lietuvos prisikėlimu ir gražia mūsų ateitimi.
Daumantienė ją apkabino:
— Miliute, kad tu pas mus liktum, tai mes 

gal taip pat užsikrėtume Uvo optimizmu.
— Deja, negaliu, Nenoriu aš jiems, tiems pra

keiktiems okupantams tarnauti, bet turiu. Jei išei
čiau iš tarnybos, tai jūs manęs nebematytumėt.

Milę prižadino paukščiai, linksmu klyksmu 
-Sveikinantieji patekančią aušrą. Ji skubiai apsi
rengė ir nusileido žemyn. Visi namiškiai, išskyrus 
vaikus, jau buvo atsikėlę. Pusryčiai garavo’? ant 
stalo. Milė ant greitųjų užvalgė ir atsisveikino su 
visais namiškiais.

Senutė ją palydėjo iki vartelių. O Dauman
tai dar lydėjo ją rasotu skardžiaus takeliu ligi 
pusiaukelės, nuo kurios jau buvo matyti krantinė. 
Nuo pat senovės aukuro lig; paskutinio skardžiaus 
krūmokšnio Milę lydėjo lakštingalų giesmė. Jai 
rodėsi, kad vis ta pati lakštingala šokinėja nuo 
medžio ant krūmo ir suokia ją vydamasi, norėda 
ma kažką pasakyti. Gaivus jausmas ją pagavo. Ir 
Daumantų akyse sužibo vilties kibirkštėlė. Atsis
veikino, lyg skirtųsi trumpam. Saulė telindo iš po 
debesio raudona raudona.

☆

Neužilgo prasidėjo siaubo dienos. Po visą 
Lietuvą svyrinėjo mėlynkepuriai čekistai. Vežimai 
su vilties netekusiais žmonėmis dardėjo vieške
liais ir miestų gatvėmis. Jaunus, senus, sveikus, 
ligotus, vos gimusius vaikus pakrovė į vagonus, 
užkalė ir nuvežė Rytų vergovėn. Raudonasis val
dovas buvo pasišovęs visa lietuvių tautą sunai
kinti. Bet jam sutrukdė vakarų gruobonis. Taip, 
prasidėjo karas, bet daugeliui tūkstančių pasmer
ktų žmonių buvo jau per vėlu. O rudajam oku
pantui dar parankiau, daugiau erdvės.

Daumantų šeimą, kaip ir dauguma kitų, rau 
donieji pastvėrė pirmą vežimo naktį. Paltuose pa
nemunės rūmuose beliko senutė Daumantienė, su 
jounium sūnum ir dukrele

Milė ilgai uesirįžo senutės atlankyti, Tik ki
tą vasarą ji vėl kopė vingiuotu taku į kalną. Be 
noro, be džiaugsmo.

Senutę Daumantienę ji užtiko darže raškan
čią juodas serbentas.

— Miliute, širdele, matai, kokia mano senat
vė - be užvadėlio, be meilaus žodelio. — pasiti
ko ji viešnią verkdama.

Mergina ja apkabinusi, stengėsi nuraminti.
— Palaukim, mamyte. Jie turi dar sugrįžti. 

Vokiečiai eina pirmyn. Jie nugalės rusus ir išva
duos mūsų žmones iš vergijos, — kalbėjo ji, pati 
tuo nebetikėdama, nes rudieji okupantai ruošė nau
ją vergiją

— Taigi, taigi. — senutė nusišluostė prijuos
te ašaras. — Ir aš sakau, kad jie sugrįš. Eiva. pa
rodysiu, kaip aš jų laukiu.

Ji apvedžiojo viešnią per visus kambarius. 
Viskas palikta, kaip buvo. Milė jautėsi juose, lyg 
po laidotuvių. Paskui senutė atidarė spintos duris 
valgomajam ir parodė jai podus su uogėnom ir 
kitokiom gerybėm,

— Ne tik nejudinu, jųjų palikto, bet, kiek ga
lėdama, dar pridedu. Nė vieno daiktelio neleidžiu 
Jonukui ar Magdutei paimti. Lyg kiti vaikai ne 
mano būtų.

— O kaip jų raudonieji neišvežė? — paklau
sė Milė. __

— Jonukas per langą iššoko, o Mogdutės na
mie nebuvo. Taip ir išsislapstė ligi karo.

O anie nelaimingieji aukštai miegojo ir čia 
pat; po langais, stovėjo su atkištais šautuvais mon 
golai. Taigi, taigi... O, štai, šitoj dėžutėj anūkė
lių šokoladas. Tas pats, kuri tu andai atvežei 
jiems. Tai bus džiaugsmo anūkėliams, kada jie, 
balandėliai, alkani, apdriskę sugrįš namo. Juk jo
kių saldymunų, nė cukraus dabar negausi. Viską 
surija tie fricai.

«Pode, ar tas šokoladas ligi rytojaus nesu 
gęs?» — prisimena Milė krikštasūnio žodžius ir 
jo nekaltas akis, žvelgiančias su tokiu^ pasitikėji
mu Į pasaulį.

...«Nebūdit viendieniai», - pasigirdo jai Za-
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Jonas Andrius - Vištelis.

Regėjimas
Op, op. Kas ten? Nemunėli, 
Ar tu mane šauki?
Ar. tik tylų vandenėlį.
Pluškendams sau plauki?

\ .ÀÍ--

Ar tu mano dvasios girdi 
Graudulingą raudą,
Ir jauti, kaip skaudžiai širdį. 
Krūtinėj man skauda. —

Iš didžiausio nuliūdimo
Ir kančių daugybės, 
Dėl tėviškės sunykimo 
Garbės iv didybės?

Aš girdėjau, dvasioj tavo, 
Bylos slapti žodžiai, 
Viduj Vilnių susiūbavo, 
Graudžiai ir nuobodžiai.

Ir jūs, karžygiški tėvai, 
Mūsų garbingiausi?

Apsireikškit mums senuose,
Paveiksluose kūno,
Senoj stovėj nors sapnuose, 
Tarp trenksmų Perkūno.

Mes, jūs vaikai, alpstam, vystam, 
Kaip nustelbtas diegas, 
Viens po kito nuolat Inykstam, 
Kaip sapnas, kaip sniegas.

Atitolinkit nuo mūs vartų, 
Pragaro baisybę!
Traukit iš mirties sielvartų, 
Įkvėpkit tvirtybę!

Ak, jau nykst, kaip sapnas blaivus, 
Tamsoj matyms čielas,
Baisings, skaudus, vienok gaivus, 
Ir saldus ir mielas.

Ar gal liūdnt balsai traukia 
Dvasių tėvų mūsų, 
Užmiršta - ar dievai šaukia 
Lietuvos ir prūsų?

Kur jūs dingot, seni dievai, 
Visų galingiausi,

Kelkis, kelkis
Kelkis, kelkis, mielas drauge, 
Nusiprausk burnelę, 
Jau užrašė tave jauną 
Joti į karužę.

Ankstį rytą, atsikėlęs, 
Nusiprausk burnelę, 
Ir si) liūdna širdužėlę 
Renkis į karele.

Velyk būčiau, motinėle,
Aš visai negimęs, 
Nei už svetimą tėvynę 
Savo kraują liejęs.

Velyk būčiau su broleliais 
Lankoj šieną piovęs, 
O ne ten su japonais, 
Taip smarkiai kariavęs.

Likit sveikos, lygios lankos,
Ir žalios pievelės,
Gal jau daugiau negaląsiu 
Aš tarp jūs dalgelių.

Palaistyk!t vynu kelią, 
Kad jis nedulkėtų, 
Suraminkit motinėlę, 
Kad gailiai nevergtų.

Kad ir laistė vynu kelią, 
Bet jisai dulkėjo, 
Nors ramino motinėlę, 
Bet ji gailiai verkė.

Ir sustatė vieną eilę 
Garsių armotėlių, 
Ir sustatė antrą eilę, 
Lietuvos brolelių.

Dūzgė kulkos, kaip bitelės.
Pro mūsų šalelę,
Krito kūnai, kaip miglelė, 
Lietuvos brolelių.

Oi tu, sakai, sakalėli, 
Tu gudrus paukšteli, 
Parnešk kaulus nors ir plaukus 
Į Lietuvos šalį.

Parnešk mano tetužėliui,
Nors vieną kaulelį, 
O senajai motinėlei 
Nors kraujo lašelį.

Parnašk mano seserėliai 
Aukselio žiedelį, 
O mylimai mergužėlei,

• Nors meilų žodelį.

SOPAS PRONTAS JJĘT JQ
PRONTAS EM 5 MINUTOS 

„ PALADAR CASEIRO

belės balsas. Tie žodžiai tai yra gili lietuvių tautos išmin
tis. perduota iš kartos į kartą. Lietuviai taupė, ruošė’ kū
rė gražią ateitį. Ir visa tai sugriovė vienas grobonis, o da
bar baigia naikinti kitas. Ne tik materialės ir dvasinės ge
rybės jiem parupo. Jie nori sunaikinti visą tautą.

— Žinai, aš tave paguldysiu Valiūtės kambary, — ta
rė senutė vakare. Matyt, tuo ji norėjo savo viešnią pa 
gerbti.

— Aš galiu ir kabinete ant minkštasuolio atsigulti, 
— priešiaravo Milė, nenorėdama šventovėmis virtusių se
nutei kambarių liesti.

— Ne, ne, gulk Valiūtės lovon, gal prisisapnuos, — 
nenusileido Daumantienė.

Milė atidarė išvežtos mergaitės kambario duris. Atsi
sėdo ant ąžuolinės lovos ir įsižiūrėjo į priešais kabantį 
mergaitės portretą.

— Tu dabar gyveni, vargšele, drauge su tėvais ir 
broliuku iš mėšlo sudrėbtoj lūšnoj. Tokius namus tegali 
sau pasistatyti tremtiniai Altajuje. Gal nė muilo’nusiprau- 
ti neturi. Ir badas žiūri jum visiem į akis. . Už ką, už ką, 
jūs turit kentėti? Už ką mūsų tautai toks sunkus bandy
mas? — kalbėjo mergina.

...«Debesėliai, debesėliai...» — suskambu jai ausyse 
vaikiškas balsas.

*
Ryta, viešnią išlydėdama, senutė jai pašnibždėjo:
— Žinai ką, Miliute, tik nesakyk niekam. Aš turiu pa

sislėpusi auksinį pinigą. Kai grįš mano mylimiaušieji, pa
statydinsiu priešais namus gražų, gražų kryžių su Rūpin
tojėliu.

Ir senutės akys nušvito, lyg ji būtų išvydusi savo ar
timuosius sugrįžtančius ir pastatytą kryžių.

★

Ilgai dar laukė senutė iš Sibiro grįžtančiųjų. 
Įsimaišė kitos jėgos. Karo laimė apsivertė. Vokiečiai pa
suko atgai. Vėl azijatai užplūdo Lietuvą ir, kaip išsiver
žusio ugniakalnio lava, ėjo toliau, viską naikindama. Mi
lė pabėgo į vakarus.

Kažin, senute, ar beteks tau statyti Dievo garbei kry
žių? Kol anie, išvežtieji, sugrįš, gal jau tave, nuvargusią, 
priglaus Lietvrvos žemelė.

G A LA J

Pasaulis Išprotėja
Komplikuotos modernaus gy 

venimo sąlygos eikvoja žmo
gaus psichinę energiją labiau 
negu bet kuriais laikais, to
dėl kas kart vis daugiau žmo 
nių pergyvena-konfliktus ir 
atsiduri? problemose, iŠ ku
rių jie patys neberanda išei
ties. Didelis psichinės energi 
jos išeikvojimas veda prie 
žmogaus sielos galių, kaip an
tai: atminties, valios ir kt. su 
silpnėjimo, o vėliau - prie jų 
desorientacijos arba išprotė
jimo.

Nepilni statistikos daviniai 
rodo, kad psichiniai nenorma 
lių žmonhi skaičius JAV-se 
artėja prie 2 milijonų. Čia psi 
chinės ligoninės priima kas 
met po 150.000 asmenų, susir 
gūsių vien schizophremia, Ne 
geriau yra ir Europoj: kai ku 
rie Šveicarijos kantonai, val
stybinės statistikos duomeni
mis, turi po 5% psichinių li
gonių.

Paryžiuje esantis bepročių 
miestas - St. Anne Hopital - 
auga proporcingai greičiau 
negu pats Paryžiaus miestas.

GALIMA MATUOTI 
1NTELIGANCIJĄ

Jau prieš eilę metų buvo 
tvirtinama, kad psichologai 
gali matuoti inteligenciją tuo 
pačiu tikslumu, kaip inžinie
riai - elektrą. Ir štai konsta
tuojama, kad inteligencijos 
trūkumas ne tik bepročių ei
lėse, bei neretai ir tų asmenų 

kurie randasi visuomenės vi- 
riausybės ir valstybės viršū
nės politikoj, diplomatijoj, vy 
riausybėse yra vienas iš di 
džiausiu mūsų šimtmečio ne
laimių kaltininkų. O inteligen 
ciją žmogui įkvėpti niekas 
negali, - tai Dievo dovana.

Intelektualinio reiškimosi 
bazė yra smegenys. Kūdykis 
užgimdamas į pasaulį atsine
šu į pasaulį tam tikrą ribotą 
smegenų celių skaičių. Jos 
vystosi, didėja savo ’apimtimi, 
bet naujų niekuomet nebeat
siranda. Kultūros reiškiniai, 
kaip auklėjimas, mokslas, fi- 
losotija išplečia jas šiek tiek 
daugiau, tačiau jų skaičius 
palieka per visą amžių tas 
pats. Pažvelgus į bet kurią gy 
venimo sritį galima tvirtinti, 
kad daugeliui trūksta išmin
ties, proto.

BOLŠEVIKU PRIEMONĖS PRI
SIPAŽINIMAMS” IŠGAUTI

Labai dažnai girdime, kaip 
už geležinės uždangos vykdo 
muose teismuose kaltinamieji 
visi be jokio skirtumo «prisi
pažįsta» prie jų, tikriau sa
kant, jiems primestų nusikal
timų, Kartais net sunku įsi
vaizduoti, kad tai darytų svei 
ko proto žmonės. Deja, tas 
kartojasi ir net tvirčiausios 
valios ir įsitikinimų asmenys 
reikalauja sau neužsipelnytos 
bausmės.

Dėl to buvo visokiausių spė 
liojimų. Bet štai galų gale vie 
nas italų žurnalistas gavo pro 
gos tą sužinoti. Tą paskelbęs 

spaudoj sukėlė Maskvoje bruz 
desį, kaip ir dėl kiekvienos 
bolševikams į akis pakištos 
tiesos apie jų pragarišką vei 
klą.

To žurnalisto tvirtinimu, 
kas yra tikėtina, kiekvienas 
kaltinamasis padaro prisipa
žinimą prie visai jam nežino 
mo nusikaltimo tik gavęs 
«Meskalino» dozę. Tą vaistą 
išrado didžiausio chemijos 
fabriko Leningrade direkto
rius inž. Borisas Sermiono- 
vas. Jis kelionėje po centra- 
linę Aziją, lankydamas noma 
dų genties gyventojus Uzbe
kistane, sužinojo, kad jie iš 
jaunų aguonos daigų pagami 
na vaistą, kuris turi savotišką 
veikimą į žmogaus valią. Tuo 
susidomėjęs Sermionovas at
sivežė kelioliką svarų tų vai 
stų į Leningradą ir darė ban 
dymus, kol jam pasisekė iš 
jų izoliuoti alkoloidą. Pąda 
ręs mišinį su laudanumu, jis 
gavo tą vaistą, kuriam davė 
«Meskalin» vardą ir kuris vei 
kia tiesiog į žmogaus nervų 
centrą; žmogus nustoja kon 
traliavęs savo valią ir sako 
tai, kas iš jo yra reikalauja 
ma. Tie vaistai duodami su 
valgiu ar išvirkščiant.

Taip tų vaistų pagelba, bol 
ševikai gali lengvai likviduo 
ti jiems nepatinkamus asme
nis. kartu jų viešus teismus 
panaudojant propagandai ir 
savo masių įbauginimui. Jiem 
net žiauriausios priemonės 
nėra nusikaltimas, jei tik tas 
tarnauja komunizmo tikslam.

«Draugas»
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JONAS VARNAUSKAS

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

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

išsimokėtinai.

MifcES&MAHAS itm

RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 275 — 7 AND. — SALA 73 
TEL. 34-7482 — SÃO PAULC

MARTINS & SIMKUS
BAK e CUT. do PCVC
55 AVENIDA PAIS DE BARROS,

MEKANIKOS DIRBTUVE

& FILHOS
Telefonas (recados) 3-0710

Rua 12 N.o 39 — Vila Zeli 
Avenida Zelina N.o 714 — (fundes) 
Caixa Postal 4118 — São Paulo
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Galima gauti pačių naujausių ir įvairiausių rūšių
prekių. Čia gali pirkti batų, skry 
bėlių, elektros gaminių. Didelis 
pasirinkrinkimas radijo aparatų, 
radijo vitrolų. Taip pat turi ir 
naujausių plokštelių. Čia yra

radio laboratorija įrengta pagal naujau 
sius teknikos reikalavimus, vedama, 
prityrusių specialistų, atlieka visus 

taisymo ir reformavimo darbus.
Prie pat autobuso Nr. 93 

sustojimo vietos

PRAÇA SÃO JOSÉ, 1 — S. PAULO V. ZELINA
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l MPORTAÇÃO — 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 Cesar Machado — Nanuque, Minas
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CAjíAjJ' 
jàc j'ocer

APRENGIA VYRUS NUO GALVOS IKI KOJŲ

Batai, skrybėlės, marškiniai, kaklaraiščiai, kojinės, lietsargiai, 
Taip pat batukai moterims ir vaikams.

Viskas geriausios rūšies, patvaru, gražu ir pigu.

IŠ FABRIKO TIESIAI VARTO T.MUI.

sopas PRONTAS HEIirO
PRONTAS EM 5 MINUTOS .> M A

paladarcaseircT ’A. m

u J J

KRAUTUVĖS:
Rua São Caetano, 526
Rua São Caetano, 510

Fone 35-3260

E CCMEECIO IDE 
/HATE L i E) IS IE LTDA.

FABRIKAS IR RAŠTINĖ:
☆ Rua Javaes 719

São Paulo

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

ALIO! ALIO! Vila Anastacio!
CASA KAROLIS STUOKA

Rua Martinho de Campos, 459. — Naujai Atsidarė 
Visi bėga tekini — Jauni ir seni —Batus gaus visi 

Naina labai pigi!!!
įvairiu rūšių batai -- vyrams, moterims ir 

vaikams — fabriko kainomis.
LIET L V1AMS NUOLAIDA!...

VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS

L I N D O Y A

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

dos naudokite!m
n VA POM

RUA DINO BUENO, 795 a 835 
TELEFONES: 51-4019 e 51-2223

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINTOJAI

IIKMaVOJ CAICKUIEKII «

3967

vien- 
visa-

Caixa Postai
SÃO PAULO *tvcs. 1<H - CAHjk’
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čių kompanijų.
Užpildymas blankų ir užsi- 

rašymas pas privačias asme
nis, dar nėra jokia garantija, 
kad pateks Kanadon.

— Kazys Norkaitis kilęs iš 
Jurbarko, dabar gyveuantis

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEK

Brazilijoj, paieško savo gymi 
nių ar pažįstamu. Laiškus ra
šyti Caixa postai 371 3. Paulo.

— Lapkričio 18 d. Konser
vatorijos salėje São Paulo lat 
vių kolonija minėjo savo ne
priklausomybės šventę.

Aukšti svečiai lanky
sis Vila Zelinoje.
Šį sekmidienį, lapkričio 

mėn. 25 d. 10 vai. ryto aplan 
kys Vila Zelinos parapijoj esan 
tj seselių pranciškiečių \ ienuo 
lyną bei mokyklą Jo Eminen 
cija New Yorko kardinolas 
Francis Spellman. Norintieji 
pamatyti aukštą svečią prašo 
mi r nktis prieš 10 vai. ker 
mėšlai.s aikštėn, šalia stato 
mos gimnazijos.Apsilankymas 
p. A. Žibo bus filmuojamas te 
levizijai.

— Gruodžio mėn. 2 d. kitą 
sekmadieni, 15 vai. Vila Zeli- 
non atvyks São Paulo estado 
gubernatorius Dr. Luca* Xogn i a 
Garcez dalyvauti gim azijos de 
dikacinio akmens p įšventini
me ir užbaigime mokslo me
tų. Iškilmės irgi bus filmuo
jamos televizijai.

Gražiajame Rio de Janeire p. K. ir A. Ambrazevičiai tarp 
Rio lietuvių rašytojo P. Babicko ir inž. J. Ątraičio.

Po Cr $21,00: Vincas Mise 
vičius.

Po Cr $10.00: Pov. Urbonas
Po Cr $5,00: Dom. Barkaus

kas, Pr. .Kavaliauskas, Ant. 
Vaškevičius.

Viso surinkta Cr.$1.110,00
Iš praeito nr. Cr.$1.782,00

Viso Čr $2 892,00
Už aukas nuoširdžiai dėkoju

NORINČIŲ KaNADOG VYK
TI ŽINIAI

«Mūsų Lietuva» norėdama 
tiksliai atsakyti į gautus už
klausimus apie galimybę pa
tekti Kanadon, tuo reikalu 
kreipėsi į Kanados konsulatą.

Konsulatas painformavo se
kančiai:

H

iŠ

ii

Musiį Bendradarbiui

mirus jo mielai motutei liūdesio valandoje 
nuoširdžiai užjaučia n-e.

Lietuvos» Redakcinė KoUgija ir 
A dryinistracija.

Bendruomenės Choristams
Aldonai Musytei ir Jonui Masiui, 
mirus jų brangiai motutei, skausmo valan
doje prašome priimti nuoširdų užuojautos 

pareiškimą.

Bendruomenės Choro Valdyba ir 
Choristai.

- TAUTOS FONDO Komi
tetas bus užregistruotas ata- 
tinkam se valdžios įstaigose. 
Niekas negali pateisi ”ti savo 
nedalyvavimą nelegalumo 
skraiste.

R SI K A LIN GA S IR K U LT LIROS 
FONDAS

Visose kolonijose, Amerikoj 
Australijoj ir kitur yra suor- 
gmizuoti kultūros fondai, ku
rie remia kultūrinį darbą vie 
toj, kaii) knygų, vadovėlių lei 
dimą. du' da studentams sti
pendijas ir t. t . Toks fondas 
ir pas mus yra reikalingis, 
nes kiekvienas turi savo ats
kirą paskirtį ir lodei abudu 
yra remtini.

Kun. P. Ragažinskas 
Klebonas.

Sekančiame «M. L » nr. bus 
skelbiamos aukos surinktos 
Mokos apylinkėje.

MOTERYSTĖS LUOMAN RUO 
SlASI

Vincas Jušinskas s;i Birute 
Guatauskaite.

Cosmo Garjullo su Elvira 
SadzeviČiute.

— São Paulo Pre

1. Gavusieji iš Kanados dar 
bo sutartį bei buto garantiją, f 
konsulate vizą gauna, be jo- į 
kių sunkumų. Kelionę lėktu
vu ligi L anados apsimoka pats 
imigrantas.

2 Neturintieji darbe sutar
čių privalo turėti susitaupę 
40 tūkstančiu kruzeirų ir ap
simokėti kelione.

3. Apie veltui vežimą miš
ko darbams konsulatas netu
ri jokiu informacijų nei iš sa 
vo vyri itisybės, nei iš priva- i

ŠEŠ PADIENIAIS ir SEKMADIENIAIS visi V. ZELINON

i E. E S2 M O È Ii U .
rua Campos Novos, buvusioje futbolo aikštėje. Ten 
rasi skanius užkandžius, alutį, lietuviškai padainuosi, 
p įsiklausysi gražios muzikos! Ir dar gali išbandyti 
savo laimę. Šį sekmadienį kermošiuje linksmins lie

tuvių mėgėjų orkestras.

Aukos Klebonijos 
Statybai

Per kun. V. Valevičių Mo
inho Velho lietuviai paauko
jo: Vaistininkas J. Lukoševi 
čius C r $500.00.

Po Cr $100,00 - Ant. Andri
jauskas. Ant. Kučinskas, Bo
leslovas 'rūbelis.

Po Cr $50,00 Pov. Butvydas 
St. Flygel’s, Juozas Vengrys.

Po Čr $30.00: Kaz. Toleikis, 
Bol. Krasauskas, J. Zembic-

feituros kultūros de 
partamentas painfor 
mavo kun P. Raga- 
žinską, kad jo pra
šymas -• leisti Pres 
tęs Maia galerijoj 
suruošti lietuvių dai 
lininkų kūriniu - ir 
tautodailės parodą, 
yra išspręstas palan 
kiai.

-- Larr’čio mėn. 
22 d. staigiai nore 
Veronika Misenė. 
P; liko dideliam nu
liūdime vyra Jurgį 
Masį. sūnų Joną ir 
dukrelę Aldoną.

Reda k ci in j yra 
Laiškų:

Ant. Andriuškevi-

R--
į Rua Benjamim Constant, 122 8.° andai' salas 801/2 Fore 33-38zj7 S. Pcu Ic

INDUSTRIA METALÚRGICA "INDOB" LTDA.

r- ■ ’««r «■■■■•■■»»« BB» ■■■■■aaniiaaar«iiniEa!3W(CQ«ii ibi rzMtinaaRiiiüas-Raaiina'■*-! ■» ~ -j ■> r r- a « aario bw cb ■■ iiikiiiitaos *!<«■■■*■■«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ gata assa 
•x: aaaa e laKiBEaiaaQiagiaaaaciia* aaaaaDBa«anaaaua «aaaaaaa :saa «es ;i»« .wasíBaiaspa ■«aaaaaaiKtatB waaaaaaaaK aaaaaaBBaaBBaana oaas assa

Fabricação de Carros tanques para transporte de con.bustivėis 
Tanques subterrâneos para gasolina, oleo, etc.
Turbinas Hidro-eletricas para diversas capacidades

Bombas, baldes e carrinhos para oleo e giaxa
Parafusos e ganchos especiais paia telhaoos de cimento amianto
Ganchos e pinos para isoladoies
Niples de l/2" a 4 ' cônicos e paralelos.

kas. čiui, Ant.Lasdanskui

Cadie Dirbtuvė jr Laboratorio
A Edi R ID A Jf IIDIEA

RUA BENJAMIN CONSTANT, 103 — São Caetano do Sul
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Reg'štrado no C.R.C. sob o n o 551

AVENIDA ZELINA, 749 — VILA ZELINA — S. PAULO
Aberturas de firmos
Encerramentos de firmas 
Transferencias de firmas 
Contrafos na Junta Comercial 
Distratos na Junta Comercial
Escritas giscais 
Escritar Comerciais

HORÁRIO das

Contratos de .ocução 
Caitas de Fiança 
l equerimentos 
B lianços 
Alvarás diversos 
Seguros de Fogo e
Seguros de acidentes

8 à.s 19 horas.

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

SOPAS
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PRONTAS EM 5 MINUTOS
PALADAR CASEIRO
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