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Sustabdyti karo 
veiksmai Korėjoje

Pagal UNO kariuomenės ir 
komunistų Korėjos paliaubų 
derybų atstovų pasirašyta su
sitarimą nuo šio mėnesio 27 
dienos buvo sustabdyti karo 
veiksmai Korėjos frontu.

Tas laikas yra paskirtas, 
per kurį turi būti pasirašyta 
pati paliaubų sutartis. Dabar
tinis karo veiksmų sustabdy
mas betgi yra tik laikinas, 
ir pačiame susitarime yra ai 
škiai pasakyta, jog karo veik 
smai tikrai bus tik tada nu
traukti, kai bus galutinai pa
sirašyta paliaubų sutartis.

Dėl paliaubų sąlygų dery
bų atstovai dar nepriėjo prie 
pilno susitarimo, nors kaiku-

Antro lazdos galu
Tik ką Prahos radijas ofi

cialiai pranešė, jog Rudolfas 
Slanskis, čekų kompartijos 
buvęs generalinis sekretorius, 
vyriausybės vice prem eras 
ir komunistinio parlamento 
narys buvo atstatytas iš visų 
pareigų, apkaltintas kaipo 
valstybės priešas ir kapita
listų šnipas ir įkištas į kalė
jimą.

Rudolfas Slenskis yra bu
vęs vyriausias čekų komunis 
tų vadas, visiškas Maskvos 
žmogus ir. kas įdomiausia, 
svarbiausia* asmuo ir dauge
lio čekų komunistų priešų ne 
gailestingas valymo organiza 
torius. Svarbiausioji Slenskio 
auka yra buvęs Čekijos už
sienių reikalų ministeris Vla
dimiras Clementis, kuris prieš 
kiek laiko nuėjo į kalėjimą 
kaipo didčiausias «kapitalistų 
šuo». Tuo pačiu keliu šian
dien žengia dar naujas čekų 
«liaudies priešas»- Slanskis.

Šiuo metu Čekijoje pasilie
ka kaipo svarbiausias komu
nistų bosas Gotwaldas, gali
ma sakyti, be kokios konku
rencijos, bet kas gali žinoti, 
koks ir jo likimas gali būti. 
Slanskis gavo per galvą ta 
pačia lazda, kuria lupo ir žu 
dė daugelį kitų.

Arkivysku
po rtepinao 
paleidimas
Šią savaitę Jugoslavijos mar 

šąląs Tito pranešė, jog Jugos 
lavijos arkivyskupas Stepinac 
būsiąs išlaisvintas laike atei
nančio mėnesio.

Iš viso pasaulio buvo daro 

riais klausimais jau susitarė 
kaip pavyzdžiui, nustatyti ne 
utraPąją paliaubų zoną.

Nuo trečiadienio betgi Ko
rėjos karo laukuose faktiškai 
buvo sustabdyti. Karo veiks
mai pirmą sykį po 17 mėne
sių nuo Korėjos karo pra
džios sustojo.

Dar nežinia, ar šis karas 
pasibaigs, bet jis buvo labai 
žiaurus ir kainavo labai daug 
gyvybių, ir žiauriai sunaikino 
beveik ištisą Korėją Komu
nistų užpuolimas pirmą sykį 
buvo ginklu atremtas, nežiū
ria’ visu aukų, kurias reikė
jo pakloti.

ma daug spaudimo į Jugosla 
vijos valdžią, jog būtų išlais
vintas Jugoslavijos 7 milijo
nų katalikų vadas arkivysku
pas Stepinek. kurį Tito pa
siuntė keliolikai metų į kalė 
jinia, kaipo koloboratorių su 
nacių valdžia, dar tuo laiku, 
kai Tito buvo išvien su Mas
kva.

Arkivyskupas Stepinac da
bar eina 53 metus tr jau sė
di kalėjime 5 metus. Jau ke
li mėnesiai kaip Tito siūlo pa 
keisti Stepinacą, bet su sąly
ga. jos išvyktų iš Jugoslavi
jos, Visus šiuos pasiūlymus 
iki šiol betgi Vatikanas atme 
tė.

Perversmas Sirijoj
Sirijos sostinėj Bagdade lap 

kričio mėn. 28 d. kariuome
nė nuvertė naujai sudarytą 
vyriausybę ir kariuomenė kon 
troliuoja kraštą.i

Perversmo priežastis esan
ti paskutiniu metu pasireiš
kęs vyriausybės nepastovu
mas. Liaudies partija buvo 
linkusi monarchijom Vyriau
sybė siekusi susilpninti ka
riuomenę ir panaikinti kraš
to nepriklausomybę. Taip kai 
ba padėties šeimininkai.

— Brazilijos vyriausybė or 
ganizuos atskirą kariuomenės 
dalinį, kuris bus Jungtinių 
Tautų Organizacijos žinioje.

— paskutiniu metu smar
kiai pakilo vatos kainos.

— Yra projektuojama UNO 
kariuomenei statyti bazes 
Brazilijoje. Brazilijos pozici
jos karo metu yra didelės 
strateginės reikšmės.

Iš Jo Eminencijos kardinolo Spellmano vizito, praėjusį 
sekmadienį, Vila Zelinoje. Užbaigus pragramą svečias grįžta 
i? aikštės lydimas kun. klebono P. Ragažinsko ir seselės vir 
gikinkės M. Julijos.

— Grįžta aktyvion Brazili
jos kariuomenės tarnybon mar 
šąląs João Batista Mascara- 
uha.

— Lapkričio mėn. 27 d. Bra 
zilijoj ou\o minimas 1LL5 m. 
nepavykęs komunistų perver 
smas. Už kritusius ginant kraš 
to laisvę karius buvo atlaiky 
tos gedulingos pamaldos, ap
lankyti jų kapai. São Pauly 
tą dieną S. Bento bazilikoj 
pamokslą pasakė São Paulo 
arkivyskupas kardinolas Dom
Carlos Motta.

Tą įvykį, ypač Rio de Ja- 
neire, paminėjo ir komunis
tai išmėtydami kaikuriose 
miesto dalyse sprogstamos 
medžiagos, norėdami sukelti 
gyventojų tarpe paniką

— Pakeliui j Santos, prie 
stoties riesuguera projektuo
jama statyti antroji Volta Ro 
donda, kurį São Pauio indus
triją aprūpintų geležimi ir 
plienu,

— Santos u o s’o krantinė ne 
įstengia aptarnnuti atplaukiau 

čius laivus. Ir čia yra filos. 
Kaskien uoste matyti apie 20 
laivų, kurie laukia eilės pri
plaukti prie kranto.

Sąryšyje su Santos uoste su 
sigrūddimu, dedamos pastan
gos kaip galima greičiau pa
naudoti São Sabastião uostą.

— Pradėjus Santos - Itanh- 
aen autostrados statybą Praia 
Grande savininkai suintensy
vino žemės sklypų pardavinė 
jimą. Po poros metų ši auto
strada baigta statyti.

IŠ ANKSTO RUOŠKIS Į L. R. K. BENDRUOMENĖS 
CHORO 15 METŲ JUBILĖJINĮ
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kuris įvyks sausio mėn. 19 d.

Sociedade Ginástico Paulista. R. Couto Magalhães 280 
Pakvietimus galima įsigyti pas Bendruomenės choro 
valdybos narius, choristus, V. Zelinoje V. Tijūnėlio 
bare, klebonijoje ir Avenida São João 133, prieš di 
džiuosius pašto rūmus, Juozo Karpavičiaus siuvykloje

Dėkoja.

— Švietimo m i.isterija per 
tvarkė g»mn zijų programą, 
kuri lig šio! buvo perkrauta 
were kalingais dalykais.

— Paskutinėmis žiniomis, 
derybo- Korėjoje vėl atsidūrė 
mirties taške Mūšiai fronte 
ė ra sustabdyti. Ypač smar
kus mūšiai vyksta ore.

— Ateinančiais metais Ame 
rika eksportuos sintetinę ge 
mą dar nedideliame kiekyje.

— Gen. Eisenhower sako, 
kad užpuolimo metu kovotų 
su visa energija. Bet be V o 
k lelijos pagelbos kova būtų 
sunki, todėl Vokietijos apgin 
Įdavimo negalima vėlinti, nes 
Europa būt išstatyta dideliem 
javojam. l'e to. vėliau ir pati 
\ okietija statys didesnius rei 
katavimus, kurie gali būti ne 
pr i imtini p ra n c ū za m s.

— Potvynio padaryti nuos
toliai Italijoje siekia 20 bili
jonų lyrų. Bet šis apskaičia- 
viin-is dar nepilnas. Jis bus 
žymiai didesnis.

— Urugvajus pirko iš Ame 
tikos du karo laivus - naikin 
tuvus.

— Ketvirtadienio naktį siau 
tusi São Paulyje a dra, lietus 
su ledais, kaikuriuose prie
miesčiuose sugriovė namų, 
Yra aukų ir žmonėmis, už- 
mužtų ir sužeistų.

— Rusijoj dar yra iš karo 
metų puspenkto milijono vo
kiečių. Trys milijonai civilių 
ir pusantro milijono kariškių.

— Vakarų Vokietijos vi
daus reikalų ministeris Lehr 
per radiją pasakė kalbą, ku
rioje pareiškė, jog nė vienas 
vokiečių kareivis nebūsiąs 
duotas bendrai Vakarų gyny 
bai, kol Vokietija nebus pri
pažinta kaipo lygi visiška ka 
rino, politine ir ūkine pras
me su vakarų sąjungos kraš
tais.

r. M A LT
' CÕM lEiirrRIO. GELADO ÒU QUENTE ' Êfe 

f' AGRADA A TODA A GENTE

Tariame nuoširdų padėkos žodį visiems mums pareiš- 
kusiems skausmo valandoje užuojautos ir suraminimo, daly 
vavusiems A A. Veronikos laidotuvėse, ypač kun. klebonui 
P. Ragažinskui, kun. K. Miliauskui, kun V. Valevičiui, Ben
druomenės choristams, kaimynams bei pažįstamiems.
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Lietuviai Pasaulyje...
Vvsk. Paltarokas dar 

gyvas
Telegramų pranešimais, 

Maskvoje, «taikos šalininkų» 
metinėj konferencijoj, kurion 
yra susirinkę du tūkstančiai 
atstovų, atstovaujančių reli
gines organizacijas, sindika
tus, moterų organizacijas, ar 
tįstus, literatus, visos Sovie
tų Sąjungos, yra du katalikų 
vyskupai: Rygos vyskupas 
Strod ir Panevėžio vyskupas 
Kazimieras Paltarokas, jau 
virš 80 metų senelis.

Kodėl pasirinko vyskupą 
Paltaroką? Vyskupas Paltaro 
kas yra viena žymiausių Lie 
tuvos episkopato asmenybių, 
kuris, beabejo, visai ne savo 
noru ir valia, bet prievarta, 
yra nuvykęs Maskvon, arba 
iš kalėjimo ten nuvežtas, yra 
gera propagandos priemonė 
prieš užsienį. «Štai, žiūrėkit, 
net katalikų vyskupai eina 
išvien su mumis» rašys ir ka) 
bės Kremliaus propagandis
tai Suvažiavimo delegatų pa 
reiga yra labai lengva. Tik 
pasirašyti ant iš anksto komu 
nistų paruoštų nutarimų.plūs 
tančių vakarų demokrat'jas 
ir Vatikaną, O jei kas nepa
sirašytų, to parašas bus pa
rašytas.

Nepaslaptis, kad laikraš
čiuose skelbiami straipsniai 
tų vardu, kurie jų niekad nė
ra rašę ar skaitę. Sovietų Ru 
sijoj komunistinės propagan 
dos labui viskas yra galima.

Už kokią taiką kovoja Mas 
k vos konferencija? Už tokia 
taiką, kad pavergtas tautas ii 
giau galėtų laikyti vergijoj 
ir Kad daugiau jų gyventojų 
gulėtų išmarinti šaltame Sibi 
re ir koncentracijos stovyk
lose Kad gilėtų nušluoti nuo 
žemės paviršiaus Baltijos. 
Centrinės Europos ir kitus 
kulturingus kraštus. Tam rei 
kalinga taika, kad galėti; bū
ti įvykdytas Kaino darbas.

Už šitokią ’«taiką» Maskvoj 
susirinkę delegatai bus pri
versti pakelti, pr’eš savo įsi
tikinimą ir sąžinę, rankas. 
Už tokią «taiką» yra verčia
mas balsuoti senelis vysk u 
pas Paltarokas — didis Lietu 
vos patriotas.

Jau ne tie laikai, kada 
Kremliui pavykdavo savo 
kruvinas rankas paslėpti hnl 
tomis pirštinėmis nuo kultū
ringo pasaulio akių.

MENININKŲ KRYŽIAUS 
KELIAI

Lietuvaitės — išraiškos šo 
kio menininkės’ Elena k’epa- 
laitė ir Rimvydą Normantai- 
tė "sėkmingai demonstruoja 
pasirinktąjį mena no plačia 
ja Australija Paskutiniu metu 
koncertavo Canberroje (Au
straluos sostinėje).

Kalbamos pasirvžėlės lie
tuvaitės savo kelyje sutinka 
ir kaikuriii nusivylimų - dėl 
blogo susisiekimo Canberros 
apylinkėje. Ke pataitė su ben 
draminte ’’eidavo po šešias 
mylias į abu ealu, kad pa
siektų reikf. linges įstaigas: 
geriausioje vietos salėje per 
repeticijas ir koncertą sukru 
vino kojas. įsivarydamas į pa 
dus pašinų.

Veikalas Apie Lietuvos 
Valdovus.

Dr. J. Deveikė, gyvenenti 
Paryžiuje, paskutiniu metu

savo visą laiką pašvenčia 
moksliniam darbui. Net tri 
juose tarptautiniuose kongre 
suose skaitė paskaitas - pra
nešimus

Dabar ruošia veikalą — Mú 
sų Valdovai. Čia bus 32 Lie
tuvos kunigaikščių portretai 
ir jų charekteristikos. Sten
giasi surinkti galimai daugiau 
medžiagos ir ją perteikti su
trauktoje formoje.

— Rašatojas kan. M. Vait
kus, vienuolyno nuošalumoj 
turi daugiau laiko kūrybai. 
«Draugui» rašo atsiminimus 
apie arkiv, Karevičių. Jau 
atidavė spaustuvei savo eilė
raščių knygą «Vienatvė». Yra 
paruošta spaudai antra kny 
ga — «Atsimerkus», kuriai 
dar ieškomas leidėjas.

«Patrijos» leidyklai yra įtei 
kęs novelių rankraščius «Ma 
no bičiulis Rainys».

— Prof. Vaclovas Biržiška, 
gyvenantis JAV, rašo knygą 
apie Lietuvos rašytojus gyve 
nusius prieš spaudos draudi
mo laikotarpį. Knyga bus di
delio formato ir numatoma 
apie 3.000 puslapių Profeso
rius yra maždaug įpusėjęs sa 
vo darbą.

— Kompozitorius 1 Julius 
Gaidelis; gyvenantis Bostone 
ir dirbąs fabrike naktinėje 
pamainoje, atliekamu nuo dar 
bo laiku pradėjo rašyti nau
ją veikalą - sonatą smuikui 
su firtepionu. Laike keturių 
- penkių mėnesių kompozito
rius tikisi veikalą baigti.

— Julius Štarka, buvęs Kau 
no operos choro dirigentas, 
dabar gyveną Broklyne ir už 
ima vargonininko vietą vie
noje miesto parapijoje. Jo sfi 
nūs Danielius Gediminas ruo
šiasi išvykti į Vokietiją baig
ti pradėtas filosofijos, istori 
jos ir muzikos teorijos studi 
jas Freiburgo universitete, 

kur jau tremties laiku kele
rius metus studijavo.

— Vyt. Kastytis, Kanadoje, 
paruošė spaudai savo felijeto 
nų ir satyrų rinkinį. Leidžia 
«žiburių» leidykla.

— V. Ramono veikalą «Dul 
kės raudoname saulėleidyje» 
latvių rašytojas Em. Skuje- 
nieks verčia į latvių kalbą. 
Dirba intensyviai ir tikimasi, 
kad neužilgo pirmi lankai bus 
pradėti spausdinti.

Vertimą išleis latvių rašy
tojų, žurnalistų ir spaustuvi
ninkų sąjungos leidykla «Li
tera» Vokietijoje.

— Latvių spaudos draugi
jos Amerikoje valdyba (pir
mininkas rašyt, ir redakto
rius Olgerts Liepinis, nariai - 
Emilis Skujenieks ir Erikas 
Reisteris ir žurnalistai Janis 
Porietis ir Osvaldai Akmenti 
nis) baigia sudaryti tų latvių 
autorių beletristikos kūrinių 
sąraša. kurie būtu paeiliui 
verčiami lietuvių kalbon. tik
slu sistematiškai supažindinti 
lietuvių visuomenę su latvių 
literatūra.

Vertimai bus tilpinimi lie
tuviškoje perijodikoje ir, jei 
atsir is galimybių, išleidžiami 
atskirose knygose ir antolo
gijose.

Lietuviai pralenkė ita
lus, airius

Brocktono ir apylinkės lie 
tuviai ilgai atsimins tą paki
lią nu įtaiką, kuri buvo atida 
rant lietuvių skyrių Naujosios 
Anglijos pramonės ir žemės 
ūkio parodoje.

Parodos organizacinė komi 
sija, vadovaujama P. Višči
nio, suorganizavo visą paro
dą ir programos komisija, va 
dovaujama K. Jųrgeliiino. pra 
vedė programą per iškilmin
ga parodos atidarymą.

Reikia tiktai džiaugtis P. 
Višč'nio sumaniai paruoštu ir 

pravestu organizaciniu planu 
pakviečiant parodon dail. A. 
Tamošaitį, prof. Končių, E. 
Menį. Dėmesio verti taip pat 
V. Senintos medinės raižytos 
lėkštės, vytis, M. Nesaliaus 
laikrodis ir kiti medžio droži
niai.

Parodos komitetas šiuo kart 
išvengė (kas retai pasitaiko 
pramonės parodose) išstatyti 
menkaverčių, serijinės garny 
bos ar mėgėjų pagamintų ga
minių. Tuo būdu lietuvių ba
kūžė išsiskiria ne tik iš kai
myninių prancūzų, italų ir ai 
rių pavilijonų, bet ir iš visos 
parodos, kur dominuoja pra
monės ir mažų dirbtuvėlių 
serijomis gaminami, be sti 
liaus, be charakterio ir jokios 
meninės vertės neturintieji 
taikomosios dailės dirbiniai.

Parodą ir ioje išstati tos tau 
tinius drabužius oap'ldo la
bai oreinalús A. Tamošaičio 
keli odiniai ir tautinio orna
mento motyvais papuošti ran 
kinukai. Pr«.f. Končiaus me
džio drožiniuose yra daug iš
radingumo ir patriotinės nuo 
taikos

E. Manio mediniai kryže
liai skoningai sustilizuoti ir 
pasižymi *b«bai kruopščiu at
likimu.

Toksai lietuviu meno repre 
zentavima* parodoje, kurią 
aplanko an;e 3 0 tuksiančiu 
asmenų, tikrai yra vertas mu 
sų pasididžiavimo.

— Leidykla Walter Dorn, 
Bremene, Vokietijoje. Balti
jos universiteto prof. Z. Vi- 
teno (latvio) iniciatyva, pra
dėjo leisti seriją «Europos pro 
zos meisteriai». Kiekvienas to 
mas apima apie 300 pusi, ir 
jo kaina 5 7 markės.

Iki šiol išėjo tomai vokie
čiu, portugalų, F panų ir an
glų. Artimoje ateityje numa 
tyti išleisti » rancúzu, italu ir 
rusu tomai Ruošiamas Balti
jos autorių rinkinys, kuriame 
maždaug po 100 pusi, numa
tyta lietuviams, latviams ir 
estams.

— Lenkų laikraščiai Lon
done rašo, kad Lenkijos ko
munistų partija uždraudė pre 
numeruoti 47 laikraščius, lei
džiamus vakarų kraštuose.

Dabartiniu laiku vis dau
giau laikraščių išrašoma i š 
Rusijos. Draudžiama skaityti 
ne tik lenkų kalba leidžiami 
laikraščiai, bet taip pat ir ki 
tomis kalbomis. Sąraše yra 5 
lietuviški laikraščiai.

Šmeižti ir klaidinti tremti
niams leidžiamas bolševikų 
«Tėv. Balsas» «Britanijos Lie 
tuvio» redaktorių K. Obelė- 
ną išvadino «hitlerininku», «ne 
tik lietuvių tautos, bet ir an
glų aršiu priešu», B. Dauno
rą ir J. Senkų - «plunksnos 
banditu vadai?-» etc.

Jiems metamus kaltinimus 
ir šmeižtus remia vokiečių 
okupacijos metu B. Daunoro 
redaguoto] «Ateity» dirbusio 
buchalterijoj Z. Tėvelio paro 
dymais ir prasimanymais, kur 
tvirtinama, kad, esą, su «sa
vaitės» pelnu, algomis etc. į
Obelėno kišenę suplaukę «per 
miljioną markių». Esą «dori 
lietuviai keikę Obelėną, jo 
bendradarbius («Savaitės») 
Brazdžionį, F. Neveravičių ir 
kt.

Toliau kalbama apie su B. 
D. tariamai turėtą «Prisikėli
mo bažnyčioj popieriaus san 
dėl}» ir daug kitų nesąmonių. 
Taip pat cituojamas kalbiniu 
kės Iz. Matusevičiūtės «sun
kus gyvenimas Kanadoje», 
St. Vykinto kreipimąsi gelbė 
ti Kempteno sanatorijoj vai
kus.

Apie poetą K. Bradūną skei 
biama, kad, «jis neturėdamas 
iš ko pragyvent’, pardavinėja 
laikraščius».

Apie jaunimo kcrgrese Ber 
lyne dalyvavusius lietuvius 
net ilgiausiose skiltyse teuž- 
siminta tik porą žodžių, kad 
jie «sutirpo» Tarybų Sąjun
gos delegacijoj.

SOPAS PRONTAS
PRONTA5 EM 5 MINUTO5 

PALADAR CASEIRO

Spalių mėn. 28 d, Čikagos Švento Vardo Katedroje buvo lietuviškoji šven

toji valanda minint Mindaugo ir Lietuvos krikšto 700 metų sukaktį.

Čikagos arkivyskupas kardinolas Stritch tarė lietuviams žodį angliškai,

o vyskupas Brizgys pasakė pamokslą lietuviškai.
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Erdvės Tyrimas Mirga Marga...
Dr. V. Literskis

Mūsų žemę supa atmosfera, 
kurios aukštieji sluoksniai 
dabar darosi prienami moks
lui. Jungtinės Amerikos Val
stybės sudarė milžinišką er
dvės tyrimo programą ir ją 
vykdo jau nuo 1946 metų. Er 
dvė tiriama mokslo ir prakti 
kos sumetimais. Bandymai su 
raketomis dabar daromi Whi
te Sands dykumoje, Naujojo
je Meksikoje. Kiekvienas ra
ketos paleidimas kaštuoja 
maždaug pusę milijono dole
rių;

Milžiniška rakieta dabar pa 
kyla 180 km. (mylia turi 1,6 
km.) tuo tarpu balionai, aprū
pinti lengvais aparatais, lig 
šiol tepasiekdavo 32 km. au
kštį. Raketos leidžiamos ver 
tikaline kryptimi. Pirmiaus,a 
raketai suteikiamas tam tik
ras pagreitėjimas, kurio mak 
simamas pasiekiamas 30 km. 
aukštyje. Raketos motoras, 
kurio galingumas 600.000 PS, 
dirbdamas tik vieną minutę 
sunaudoja 10 tonų alkoholio 
ir skysto deguonies. Raketai 
suteikiamas 5.000 km. greitis 
per valandą, o po toji skren 
da kaip išmestas akmuo. Oro 
tankumas 30 km. aukštyje la
bai mažas, taip kad raketa 
beveik beorėje erdvėje. Auš 
tai raketa nuo vertikalinės 
krypties nutolsta ir tuo bu d u 
ji nukrypsta maždaug 50 km. 
atstume nuo paleidimo vietos. 
Bendras raketos skridimo lai 
kas trunka 6-7 minules. Ore 
ji pradeda daryti neteisiklin- 
gus sukimosi judesius.

Raketa susiduria su žeme 

didesniu negu 3.000 km. grei
čiu. Žinoma, visi aparatai bú 
tų sunaikinti. Bet dabar tech 
nika taip išvystyta, kad grįž
tanti raketa tam tikro sprogi 
mo dėka sutinka didesnį oro 
pasipriešinimą kuris sumaži
na raketos kritimo greitį, ir 
visi matavimų aparatai išlie
ka sveiki. Trumpų bangų siųs 
tuvo pagelba tam tikri tyrinę 
jimų duomenys gali būti per
duodami raketai dar skren
dant erdvėje. >

Oro temperatūra, remiantis 
tyrinėjimų duomenimis, krin 
ta. Maždaug 30 km. aukštyje 
oro temeratúra pasiekia 50-70 
laips. C. šalčio. Charekterin- 
ga, kad ekvatoriuje šitam au 
kšty. oro temperatūra yra dar 
žemesnė. Aukščiau 30 km. 
oras darosi šiltesnis, ir 50 
km. aukštyje nustatyta 20 
laipsnių C. šilumos. Tarp 50 
ir 70 km. oro temperatūra vėl 
krinta, pasiekdama 70 laips. 
C. šalčio. Aukščiau 80 kmj 
oro temperatūra vėl smarkiai 
kyla. 120 km. aukštyje oras 
turi 50 laips. C. šilumos. Vir
šum 120 km. oro temperatu
ra dar nėra išmatuota.

Dabar klausimas, kodėl 30- 
50 km. aukštyje oro tempe
ratūra pakyla. Oro temperatú 
ros pakilimo priežastimi yra 
ozonas, kurį iš deguonio ga
mina ultravioletiniai saulės 
spinduliai Ozonas daugumą 
ultravioletinių spindulių ab
sorbuoja. tuo búdu jų energija 
virsta šiluma.

(Nukelta į 4 pusi.)

Ten gerai kur musų nėra!
Enkavedistas varo į kalėji

mą sugautą, norėjusį į abėgti 
užsienin «liaudies priešą».

— Na, draugas, — sako jam 
draugiškai enkavedistas, — pa 
sakyk koks tave velnias nešė 
per sieną?

— Norėjau užsienin... — nu 
siminęs sako žmogelis.

— Da, da! Ten gerai, kur 
mūsų nėra; — pamokinančiai 
sako enkavedistas.

— Aš kaip tik ir norėjau 
ten kur jūsų nėra...

Rusų zonoje, Vokietijoje, 
įmonių sargyboms yra įvesti 
specialūs kursai, kur moko
ma, kaip apsaugoti įmones 
nuo sabotažininkų ir partiza
nų.

— Ką padarytumėte, jei 
staiga fabriko rajone pama
tytumėt iš kažin kur atsirado 
sius amerikiečių kareivius? 
— klausia kursu vedėjas.

Tyla.
— Na. draugas, — pirštu 

rodydamas užklausia arčiau
siai sėdinčio vyro, — ką tuo 
atveju pats darytum?

— Ach, Dieve, aš rasčiau 
ką daryti, bet. ką jūs darytu
mėt, kas būt su jurais? — nu 
š'. itęc pastatė klausimą už
klaustasis.

INDÚSTRIA ARTEFATOS de 

CIMENTO
VY771 UTAS' SKRIPKA

Priimu įvairius užsakymus 
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, U.

Vila Zelina — São Paulo'

Norėdamas surasti elegantišk 
kų madų pavyzdžių paprašyti 

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

14 and. sala 1415 
Rio de Janeiro

REIKALINGI DARBININKAI ŠALTAM ORE DIRBTI 
Kreiptis į 

RUA DA MOÓCA, 1.362.
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J. L. Galinskas Ltda.
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Geromis sąlygomis
Patogioje vietoje

Av. Zenina 495
PARDUODAMAS

BARAS — BILIJARDAS
Smulkesnių informacijų ga

lima gauti vietoje.

Reta proga!
Pigia kaina - geromis są

lygomis - su didele fregezija
Parduodamas Baras
Av. Zelina 518

Tartis ten pat vietoje.

Petronėlė Orintaitė

A ID AT A
Ištisą savaitę žvengė žirgai Drūtulio sodybo

je, o šunes, kaip dviėigiai veršiai, storais baisais 
skalambijo, kad net varpai virpėjo.

Gi per pačią sueigą — jau svečiai kieme ne
tilpo, ir nevienas kaimynas apnakvino blizgančią 
bričką, šilkinėm skarom plasdančią.

Šaunios tai buvo vestuvės, kaip ir pritiko 
tikram šimtamargiui, dargi kaimavietės kelme be- 
sikerojančiam.

Pajauniai pakelėmis vaikams barstė saldai
nius ir riešutus, o jaunos pamergės visiems šipso- 
josi ir širdis kuteno. Dainos sklido per visą kai
mą, kad net seniai bedančiai jaunas dienas prisi
minė. Ypač žvilgsnio ir žodžio verta atrodė jau
namartė Teresė. Skaisti ir apskrita, kaip vyninis 
obuoliukas, stambiai suvingiuotom kasom ant vir
šugalvio, dangiška suknele iki žemės, baltu š.vdu 
apsigaubusi — ši nuotaka atrodė tartum iš alto
riaus paveikslo traukta.

— Tik kad - ne iš mus parapijos, —- pagai
lestavo viena pašalinė žiopsotoja.

Kai jaunavedžiai už stalo sėdėjo ir, pokylio 
pilnumu apsvaigę, beveik laiko tėkmės nebejautė, 
storosios gaspadinės prie kupinų lėkščių sotinosi, 
viską iš eilės ragaudamos ir girdamos, — jauni
mas abiejuos namo galuos polkas trypė ir sukti
nius trenkė arba dainomis vėdinosi.

Gentys garbstė nuotaką, saldžiai kalbino ir 
jos šilkus glostė, nors ji, lyg sapnu užburta, ma
ža ka girdėjo, o dar mažiau į klausimus atsaki
nėjo. Žvitresnieji vyrukai ją net ir pašokti nekar
tą išvedė.

Kaimynų moteriškos — žentinės, užkurinės 
ar marčios — tik iš tolo į ją stebelijo ir] pusbal 
siu tarėsi, kokia čia jom nauja draugė Dievo duo 
ta busianti. Rūpėjo, ar bus prielanki ar gal nupui
kusi, darbšti ar apsileidėlė, duosni ar šykštaujanti.

— Gali ir nosį pariesti - agi turi iš ko! Šito
kius kraičius atbildino, grynus tūkstančius pasno- 
torą paklojo!

— Na, na! Jei tik statysis per aukštai, tuoj 
ant šakės pakelsim. Juk tai ne mus škė — iš ki
tos parapijos. Turės labai laikytis, kad į drau

gystę priimtume.
— Žinoma. O butų galėję Drūtulių Jonas iš 

savo kaimo paimti merginą... Štai, kad ir Agnė — 
nuo mažumės pažįstami. Arba Cecilę — tokia skai
staveidė, tokia dainininkė.

— Ê, k d apsipranta su saviškėm, tai — per
niek laiko. Iš toliau — vis lyg brangesnė.

— Na, bet ir graži šita!
— Nuotakos drabužiais kiekviena graži.

Kai pagaliau praūžė vestuvinė» linksmybės, 
pro vartus išbirbė vystančiom gėlėm apkaišytos 
bričkos, nustojo skalambiję veršiniai šimtamargio 
šunes — vėl Vilkiškio kaimas grįžo prie pilko 
pirmadienio.

Dar nevienam galva ilgai nuo vaišių gėrimų 
ar gal nuo muzikos ir dainų sopėjo. Ne vienam 
jaunuoliui dar sužeista širdis tvinkčiojo, kad šo
kinama pamergė buvo perdaug meiliai šypsoju- 
sis. ,

O smailakių kaiminučių žvairi žvilgsniai da- 
bar nuolat krypo link tos sodybos, kur buvo par
vežta jaunamartė iš kitos parapijos.

Visom knietėjo patirti, kas ji per paukštelis, 
kokiom plunksnom kaišysis ir kokiu balseliu čiul
bės...

Ypatingai nerimastavo artimiausio kaimyno 
Žvingailos moterija.' vos ketvirtą dešimtmetį pra
dėjusi marti, jauniklė šeimininko sesuo Ruzė, o 
labiausiai — pati senoji močia, nors apžilusi, bet 
stambi ir narsi tararaila, geros širdies, bet ir aš
traus liežuvio moteriškė.

Ir kaip joms neknietės^ kaip nekirbins smal
sumo, jeigu iš jų kiemo ligi drūtiliškio — nosies 

.tiesumu einant, vos šiašiasdešimt sieksnių, kitaip 
sakant, vyriškų žingsnių tebuvo.

O jų sodai nuo senovės jau buvo susilieję į 
draugę, ir ties tvora aviečių krūmai neišskirtinai 
abejiem lygiai priklausė. Ir ta tvora — tik dėl 
formos stryksojo.

Štai d :bar ta Žvingailos sijonų trijukė nuolat 
ir žvilgčioja į Drutulio sodybos pusę ir iš tolo 
viską j atmintį traukia: kada ta jaunamartė ir su 
kokiais trúsais per kiemą praeina, kokia skepe
tėle šviečia, su kuo kaip kalbasi...

Pagaliau pabosta joms taip iš tolo tylomis

smaguriauti — jos laukia diena iš dienos, kad ji 
čia, jų kieme, pasirodytų. Pačios jau ten ar de
šimts kartų buvo nulėkusios — duonos skolintis 
ar ančių ieškotis... "~-

Ak ta Terese, ta marti iš svetimos parapijos 
lig šiol didžiuojasi ir neranda reikalo su kaimy
nėlėmis pasibičiuliauti. Argi tai gražu?

Todėl pamažu ima jų širdyse rinktis aitrius 
nuosėdos, tvenkiasi, tartum nuodai - rodos, ne
geras debesis nugulė tų sodybų tarpe.

- Ne tokios kaimynėlės buvome verti... Pati 
gailėsis vėliau... — jau su pagieža siurbtelia senė 
Žvingailienė ir liesa nosim kinkuoja.

— Didelio čia daikto, — dar išdidžiau perta 
ria marti. — Juk nevisoms galvoms lygiai Dievas 
smegenų išteko!

— Visai jau netokia graži, kaip išsyk pasiro
dė, — susiramina jaunoji Ruzė. — Krėsna, kaip 
antis, o dar sustorės, apsens, tai liks — kelmo 
kupstas, daugiau nieko Nėra ko čia didžiuotis.

Tikrai jau perilgai ta Teresė nesusiprato 
Žvingailos kieme pasirodyti. Bet žinoma, reikėjo 
ir naujuose namuose marčiai apsiprasti, su viskuo 
susipažinti, reikėjo ir jaunavedės dienomis pasi
džiaugti. O ir nedrąsu buvo į kaimynus išeiti — 
visiškai svetimame kaime.

Bet todėl Žvingailų moterų širdyse nuodai vis 
gausiau telkėsi, plėtėsi ir kilo, lyg užrauktos mie
lės.

Vieną dieną Drutulio piemuo tapo smarkiai 
išbartas, senės Žvingaiiienės visu balsu išbūbny- 
tas, kam, kaip nevidonas, avių neišganąs.

Gi kai rudoji kukuočė daigų darželyje pasi
painiojo — tu pondie, su kokių triukšmu turėjo 
būti marčios išguita! Ir vis taip rėkauta, kad ana
pus tvoros kas nors išgirstų...

— Turi gi ji pajusti, kad mes čia senesni 
gyventojai.. Jei nenori kaimjnautis, tai ir mes 
viską atkepsim, kaip svetimam.

O kai iš anos pusės vėjas putė ir durnų kva
pą kieman nešė, tai šitosios, nosis suraukusios, 
raukėsi ir burnojo.

— Tie Drútuliai turbūt, pernykščiom paku
lom kūrena. . Smirda, kaip šeško durpės... Tyčia 
mums uždumia...

Ir taįp veik kasdien jau Drūtulio žmonėms 
ar gyvuliams už ką nors kliuvo ir vis didesnis 
barnis darėsi. Tik niekas nesuprato, kodėl anks-
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Pranas Vaičaitis

Gaila!
Gaila tų dienų Jaunųjų, 
Kurios praslinko be naudos, 
Gaila debesų drėgnųjų, 
Kurie negrįš jau atgalios.

y

Gaila darbo ir troškimo, 
Kurie užgriūva, kaip matai, 
Gaila to užsidegimo, 
Kuris atšąla, kaip ledai.

Gaila meilės, nors tikriausios, 
Kuri išnyksta, kaipo sniegs, 
Gaila kalbos, nors geriausios, 
Kurios nenor klausyti nieks.

Gaila paukščių nekaltųjų, 
Kuriuos gal vanags sudraskyt, 
Gaila ašarų karčiųjų, 
Kurių negal nieks sustabdyt.

Gailo motinos vargingos, 
Kuriai atseina elgetaut, 
Gaila žemės nelaimingos, 
Kuriai sutingo vaiks tarnaut.

Ir už šimto kokių metų 
Pasakyki mūs vaikams, 
Kad mes vargą vargt papratę, 
Jau pasidavėm vargams.

«b

Užniūniuok jiems dainą liūdną, 
Kaip per tave vėjas pūs 
Apie protėvius, jų būdą, 
Apie kančią, vargą mūs,

Kaip skaudus dėl tavęs kirtis, 
Ką tau kirs vaikų vaikai:
Taip dėl mūs y r skaudžios virvės, 
Ką surišo mus vargai».

Vysk. A. Baranauskas

Giedu dainele
Giedu dainelę, savo giesmelę 
Apie rūpesčius vargelius 
Lietuvos krašto, ne taip iš rašto,
Giedu senųjų žodelius.

Žmonės laimingi buvo turtingi, 
Niekur nebuvo vergiją.

Vieni didžiūnai buvo galiūnai
Ant vyresniųjų išrinkt),
O kiti saldžios klausė jų valdžios, 
Visi mažiukais vadinti.

Pranas Vaičaitis

ŠJ PAVASARI
Šį pavasarį derlingą 
Ąžuolaitį sodinau, 
Ir sau vienas nelaimingas 
Tokią daina dainavau:

«Auki, ąžuole, šakoki, 
Auki ik pačių dausu!
Mūs anūkams pasakoki 
Apie vargą bočių jų.

Kalnat ant kalnų, o ant tų kalnų 
Kalnai ir maži kalneliai: 
Tenai Lietuva per amžius buvo, 
Kaip sako musų seneliai.

Ten miškai snaudė, ten meškas gaudė 
Kasdien lietuviai iš seno, 
Ūžė, braškėjo medžiai nuo vėjo 
Ten, kur lietuviai gyveno.

Ant piliakalnių, ant smėliakalnių 
Ąžuolai šventi kerojo, 
Ir tie dievaičiai, kuriuos žemaičiai, 
Kuriuos lietuviai turėjo.

Ir labai buvo plati Lietuva, 
Daug ana žemių įgijo,

SOPAS PRONTAS
PRONTAS EM 5 MINUTOS 

PALADAR CASEIRO HELIO

KUR SAPNŲ GROŽYBĖ

Kur sapnų grožybė, 
Kur svajonės tos? — 
Nieks nebevilioja 
Jau širdies šaltos.

Nieks nebevilioja 
Tik daina gaili, 
Iš krutinės plaukia 
Ten toli, toli.

Kur sapnų grožybė, 
Kurgi laimė toj? — 
Nesužibo nūdien, 
Gal sužibs rytoj?

Čiau tokių ginčų nebuvo girdėta, nors irgi — piemens kiau 
les nužiopsodavo ir vištos visur palaidžiaudavo.

Nežinia prie kokių raguotumų dar būtų preita toliau, 
jei per trumpą laiką buvo gerokai susižodžiuota. u širdy
se —• usnių ir dagių pridaiginta.

Bet štai vienadien jaunamartė Teresė peržingsniuoja 
savo sodą ir veria vartelius į kaimyno pusę... Štai, ji siau
ru takeliu jau kiūtina į Žvingailos kiemą...

O ten pro langą kažkurį tuoj pastebi naujieną, ir vi
som trim tartum žadą užima — toks smalsumas padega 
kraują...

— Jijė ateina... Lėtai, apsidairydama... Pirmąsyk...
— Pažiūrėsim, ką sakys...
Įkniumba kiekviena į savo trūsą ir dedasi nieko ne

žinančios.
— Garbė Jėzui Kristų... — pasigirsta tylus svetimas 

balsas, ir skaisti apvalainė moteris sustoja prie slenksčio.
— Per amžius... — atsako visos, o senoji prideda: — 

Prašom tolyn.
Drūtelienė paeina porą žingsnių, stabteli vydury as

los — taip nejauku pirmąkart svetimoj troboj. Bet tuoj vėl 
susiėmusi drąsos, nueina visas apsveikindama.

Paprašyta sėstis visai nesididžiuoja. Ir tuoj paprastai, 
draugiškai ima kalbėti:

— Vis nebuvo laiko, o seniai rengiausi su artimiau
siais kaimynais susipažinti...

— Kad visiems to laiko striuka... — palaiko šneką 
senoji močia.

— O čia — beveik vienoje sodyboje gyvename...
— Taip jau nuo senovės likę — dviejų brolių kiemai.
—• Man taip sunku iš pat pradžių, — vėl lyg teisinosi 

lyg atsiprašinėja viešnia, — viskas nauja, viskas svetima, 
kol apsiprasiu...

Jos žodžiai tokie nuoširdūs, be jokio išdidumo ir taip 
moteriškai švelnūs.

Ir kažkaip netikėtai ima atsileisti anas įtempimas, 
kad net nuostabu, kaip — staiga darosi visoms lengva ir 
miela šnekėtis.

— Ak, aš jau žinau, — patvirtino Žvingalių marti, at
siminimais pasigraudindama. — Kai atėjau šičia, nors ir 
ne iš toli, bet - vis ne tėviškė... Visi kampai nepažįstami, 
O kol viską į galvą iš naujo įsidedi - ir klėty, ir tvarte, 
ir kluone viskas kitaip stovi. Todėl viskas išsyk nesise
ka - lyg adbulom rankom dirbi. O kiti iš tavęs tik juo
kiasi...

Erdvės Tyrimas
(Atkelta iš 3 pusi.)

Į žemę ozonas praleidžia 
ultravioletinius spindulius tik 
tam tikro bangų ilgio.

Šiltasis oro sluoksnis 80- 
120 km. aukštyje radiotechni 
koje turi didelę reikšmę. Ul
travioletiniai saulės spindu
liai, dar trumpesnių bangų 
negu tie, kuriuos absorbuoja

azono degonis, 80-120 km. au 
kštyje joanizuoja atomus, ki
taip sakant, uuo kiekvieno 
atomų atskleidžiami elektro
nai. Oras pavirsta elektros 
laidininku ir tam tikrais at
žvilgiais veikia kaip veidro
dis. Kiti jonosferiniai sluoks
niai yra dar didesniame au
kštyje. Jų reikšmė *labai di
delė Radijo bangos, susidū
rusios su jonosferiniais šluok 
sniais, reflektuoja, todėl jų 
dėka radijo bangos su maža 
energija dabar pasiekia kiek

Gerą valandėlę pabuvojusi, Teresė pakilo namo. Iš
eidama paprašė paskolinti stambiąja adatą. Mat, senio tė
tučio skrandos rankovė prairusi, ji norinti užtaisyti, o vi
sos jos adatos per plonos.

Smulkmenėlė ta adata, kaip ir kiti niekai, kuriais nuo
lat kaimynės skolinėjosi - degtukai, pipirai, siūlai, ritės 
skietai ir panašus dalykai.

Bet šį kart ta adata, kurios skolintis turėjo ateiti Te
resė ir, kuria paskui buvo susiūta tėtučio senos skraudos 
rankovė, buvo kaip tikras stebūklas — ji netikėtai grąži
no bičiulystę abiejiems namams.

Žvingailos moterys išleido Teresę ne tik per kiemą, 
bet marti atlydėjo net iki tvorelės, kuri skiria abidvi so
dybas, ir prie vartelių sunku buvo juodviem atsisveikinti 
— taip dar norėjosi nuo širdies pasišnekėti.

Dabar ta trijukė vėl garbsto Drutulių jaunamartę: kad 
jauna, kad graži ir pažmoninga, o dar ir turtinga.

Jei įbėga paršas ar veršis į nesavą javą, žvingailiš- 
kiai jau be jokio pykčio paveja anos sodybos linkui, o pa 
sitaikiusiam kuriam šeimyniškiui dar pajuokauja:.

— Svečią, kad ir gyvulį, reikia puikiau paėsdint!.. 
arba: — Geriau, kad jūsų veršis į musų dobilus įpuolė, ne 
gu kad būtą į ežerą įkritęs, ar ne tiesa.

O žiloji močia, sykį kaimyno žąsis iš saviškės pievos 
išginusi, taip pasakė pačiam Drutulių Jonui:

Šitokiais dalykais, turbūt Dievas mus išbando: ar mes 
mokam mylėti artimą kaip patį savę ir ar musų širdys nė
ra pririštos daugiau prie žemės negu prie dangaus dalykų.

PABAIGA

vieną žemės kampą Jonosfe 
riniai sluoksniai radijos ban
gas sulaiko, atmuša, kad jos 
nedingtų erdvėje.

Astrofizikams ypatingai svar 
bus saulės spektras, kurio pil 
no žemės paviršiuje negali
ma stebėti, kadangi tam tik
ro bangų ilgio spindulius oro 
atmosfera absorbuoja. Rake
tų pagelba dabar nustatyta, 
kad saulė ultravioletinių spin 
dūlių siunčia mažiau, kaip 
lig šiol buvo manoma.

Kosminiai spinduliai dabar 
sudaro rimtą mokslo objek
tą. Kosminių spindulių tyrinę 
jimuose raketų ^pagelba da
bar gaunami nauji faktai ir 
problemos. Raketomis nusta
tyta, kaip atrodo saulės spin 
dūlių spektras viršum atmos
feros.

Aukščiausias aukštis dabar 
pasiekiamas dvifazėmis «Bum 
per» raketomis. Raketos V2 
viršūnėje pritvirtinama maža 
WAC Corporal raketa, kuri 
V2 raketai pasiekus aukščiau 
šią tašką, nuo jos atsiskiria 
ir savų degalų pagelba įgyja 
9.000 km. greitį per valandą. 
Šita rakieta pasiekia 400 km. 
aukštį.

V2 raketas ateityje pakeis 
paprastesnes Aerobee, Viking 
ir Venus raketos. Tomis ra
ketomis bus galima nustatyti 
žemės magneto lauką, tirti 
kosminius spindulius ir kito
kius atradimus daryti.

Žinoma, apie šių tyrinėji
mų reikšmę oriniam susisie
kimui netenka nė kalbėti.
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MEKANIKOS DIRBTUVĖ
Gaminami įvairiausių braižinių vitražai, 

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

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

išsimokėtinai.

KfcESrNUHAS ltm
Rio de JaneiroRIM BARÃO DE ITAPETININGA, 275 — 7 AnD. — SALA 73 

g TEL. 34-7482 — SÀO PAULO 8
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MARTINS & ŠIMKUS

S3AR e CAFE d© CCVC
55 A V E N I D A P A I S D E B A R R O S 55

JONAS VARNAUSKAS & FILHOS
Telefonas (recados) 3-0710

Rua 12 No 39 - Vila
Avenida Zelina N.o 714 — (lundos)
Caixa Postai 4118 — São Paulo
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Galima gauti pačių naujausių ir įvairiausių rūšių

o oO 9,

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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I MPORTAÇÃO — EXPORTAÇÃO

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

Em Minas Gerais:

Peres & Ca. Ltda. — Leopoldina — R. Providencia, 71 
Jother Peres de Resende — São Pedro dos Ferros 
Amadeu Cesar Machado — Nanuque, Minas
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JAC J€ICCIE
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 VARTOTOJUI.

SOPAS PRONTĄS Tjri f/S
PRONTAS EM 5 MINUTOS / jfji Jį į® I INDDJTD1A IE CCMIEIKCID DIE 

CAILÇAIDOJ /HATELICISIF LTDA.

ii

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

Fone 35-3260

FABRIKAS IR RAŠTINĖ:
☆ Rua Javaés 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 SÀO CAETANO, 447 -TEL. 4-5576 - SÂO PAULO

ALIO! ALIO! Vila Anastacio!
CASA KAROLIS STUOKA

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

Kaina labai pigi!!!
įvairiu rūšių batai — vyrams, moterims ir 

vaikams —fabriko kainomis.
LIETUVIAMS NUOLAIDA!...

VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS 

L I N D O Y A

M

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINTOJAI

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

dos naudokite!
RUA DINO BUENO, 795 a 835 Caixa Postai 3967 
TELEFONES: 51-4019 e 51-2223 S Ã O PAULO ^*£vcs. >03 - C*ni^**
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Gubernatorius lanky
sis V. Zelinoje.

Ateinantį sekmadienį, gruo
džio mėn. 2 d. São Paulo gu 
bernatorius Dr. Lucas Noguei 
ra Garcez atvyks Vila Zeli- 
non dalyvauti seselių pranciš 
kiečių gimnazijos dedikacinio 
akmens p< šventinime ir moks 
lo metų užbaigimo programo
je. Visa programa vyks rua 
Campos Novos prie statomi} 
gimnazijos rūmų.

Programos pradžia 15 vai. 
Visuomenė kviečiama gausiai 
dalyvauti.

DAR NEVĖLU LAIMĖTI POL 
TRONA-CAMA.

Praėjusį sekmadienį del blo 
go oro kermošiaus užbaigime 
dalyvavo maža žmonių. Todėl 
ir numatyta rifą buvo nukel
ta į sekantį sekmadienį, gruo 
džio mėn. 2 d., tuoj po mo
kyklos programos užbaigimo 
toj pat vietoj.

Norintieji išmėginti savo lai 
mę dar gali gniti pirkti rifų 
ir laimėti naują poltrona-ca- 
ma.

Aukos Klebonijos
Statybai

V. Valevičių Mo- 
lietuviai au

Kazimieras 
ir Motiejus

Per kun. 
oca gyvenantieji 
koįo:

Po C r.$ 500,00: 
Ambrozevičius 
Kalinauskas.

Po Cr $ 100,00: Jonas Va
lentą, Ona 'alentienė, Anup
ras Kindurys.

Po Cr. $ 50,00: Jurgis Mali
nauskas.

Po Cr $30,00: Jonas Šimkip 
nas, Mykolas Musteikis, Seve
rija iMusnickienė, Stefanija 
Scewecyk, Alfonsas Bernotas.

Po Cr.$25,00: Simas Kuzmic 
k as.

Po Cr.$20.00: Pranciška Gu
doms, Kazimieras Kaveckas. 
Motiejus Jakubavičius, Anta
nas Bikelis, Juozas Riauba, 
Leonas Kalinauskas, Jonas 
Sabasevič'us, Adomas Miliaus 
kas, Gilbertas Bašinskas, An
tanas Bašinskas, Jacentas Bu 
čys, Bronius Juodzevičius.

Po Cr.$10,00: Morta Drague
vič, Vladas Kacevičius, Albi- p. Juozas Juraitissu

DadlO Dirbtuvė ir Laboratorio
---------  . -..... -------------------------------- '■ — 11 ' — 11 .......... .

A IL© I ID ID A J II ID 11 IDA '
RUA BENJAMIN CONSTANT, 103 — São Caetano do Sul

Už

nas Janušaitis, Teofilis Paške 
vičius, Adolfas Bašinskas, Ka 
zys Vasiliauskas, Kazys Juo
dzevičius, Juozas Dailidevi- 
čius

Po Cr.$5,00: Antanas Naru
šis, Antanas Terla.

Viso surinkta Cr.$1.855,00 
Iš praeito nr. Cr.$2.892.00

Viso C r $4.747,00 
aukas nuoširdžiai dėkoju 

Kun. P. Ragažinskas 
Klebonas.

— Diet. Kat. Moterų Drau
gijos užprašytos egzekvijos 
už A. A. Draugijos narę Ve
roniką Masienę bus atlaikytos 
ateinantį pirmadienį,; gruodžio 
mėn. 3 d. 7 vai. Vila Zeiinoj 
lietuvių bažnyčioj.

— KULTŪROS ir SAVIŠAL 
POS BENDRUOMENĖS «LI
TUÂNIA» narių susirinkimas 
šaukiamas kitą sekmadienį, 
gruodžio 9 d. tuoj po sumos, 
mokyklos patalpose Vila Ze
linoje.

Rio de Janeiro Lietu
viai.

Iš L. K. Bendruomenės vei
kimo.

Lapkričio 25 d. įvyko L. K 
Bendruomenės narių susirin
kimas nuolatinėje būstinėje 
av. Marčhal Floriano, 207. Pi r 
mininkaujant inž. p. Jonui Ab 
raičiui ir sekretoriaujant p. 
Vytautui Strimaičiui buvo su
daryti vykdomieji 
organai ir aptarti 
kaikurie einamieji 
reikalai.

Komitetai) tapo iš 
rinkti Šie asr. ens: 
p. Jonas Adamaxi- 
čius pirmininku; inž 
p. Jonas Abraitis vi 
ce-pirmininku; p. Vy . 
tautas Strimaitis rei 
kalu vedėjų, p-lė Lu 
cė Dutkaitė sekreto 
re, p. Antanas Gir
nius iždininku; ponia 
Ona Žvironienė su p. 
Stasiu Dutkum s o c. 
globos bei labdaryi 
bės globėjais; ponia 
Bronislava Mala'š- 
kienė su p. Jonu Ma 
laiška ir p Telesfo
ru Mažeika kultūros 
bei meno vedėjais;

MŪSŲ LIETUVA

Bronium Žvironu maršalkomis 
ir p. Kazys Gaulia su p. Ste
pu Steikunu knygininku ir ar 
kivininku.

Revizijos Komisijon inėjo: 
pp. inž. Rikardas Pr nckevi- 
čius, Vytautas Petronis ir An
tanas Gaulia.

Dvasios Vado pareigas laik 
pasiėmė eiti kolonijos kape
lionas kun. Juozas Janilionis.

Garbės nariais buvo priim
ti: ponia Uršulė Gaul enė. p. 
Jonas Saurusaitis ir p. Pranas 
Ziezis.

Be to, numatyti du garbės 
pirmininkai, kurių sánkcijona 
vimas paliktas kitam susirin
kimui.

Einamaisiais reikalais buvo 
išklausytas pirm, p J. Adama 
vičiaus pranešimas apie jo 
pasitarimus su San Paulio L. 
K. Bendruomenės pirmininku 
ir choro vedėju del sąnpau- 
liškių choro apsilankymo Va
sario 16 d. iškilmėms; nusi
tarta ineiti į tiesioginį kon
taktą.

Sekantis susirinkimas įvyks 
toj pačioj vietoj, gruodžio 9 
d. 16 vai.

DEL BENDRUOMENĖS NA
RIO MOKESNIO.

Buvo paleista Randų, kurie 
pasiekė net užsienio lietuvių 
spaudą, buk L. K. Bendruon e 
nen įstoti reikalinga 100U kru 
zeirų. Tai visai ne tiesa. Tik 
ro-nario mokesnis yra 5 kruz. 
mėnesiui, o macenatų, arba 
amžinųjų narių, - 1000 kruz. K o r.

(T

INDUSTRIA METALÚRGICA "INDOB" LTDA.
Rua Benjamim Constant, 122 8.° andar salas 801/2 Fone 33-3867 S. Paidc

® Fabricação de Carros tanques para transporte de con bustiveis

• Tanques subterrâneos para gasolina, oleo, etc.
• Turbinas Hidro-eletricas para diversas capacidades
• Bombas, baldes e carrinhos para oleo e graxa
• Parafusos e ganchos especiais para telhados de cimento amianto
• Ganchos e pinos para isoladores
• Niples de 1/2'' a 4" cônicos e paralelos.

A |A. Veronika Masienė

Neabejotinai, kad Bendruome 
nė savo veikimui Kukamai iš
plėsti reikalinga narių mace
natų, bet tuo pačiu neuždaro 
durų nė vienam, kuriam sąly 
gos neleidžia juo būti. Tat 5 
kruzeirai pilnateisiam nariui, 
o 1000 tam, kuris gali ir nori.

KALĖDINIS APLANKYMAS.

• Nuo gruodžio pradžios ka
pelionas kun. J. Janilionis pra 
dės lankyti Rio lietuvių šei
mas Bus palydimas L. K. Ben 
drūomenės Komiteto įgalioto 
nario, kuris ta proga priimi
nės naujus narius bei įnašus 
Nekatalikai taip pat nebus ap 
lenkti, nes jie yra parodę ne 
mažo palankumo bendram lie 
tėviškam darbui. Kartu su vi 
su tuo, bus pravesta, kiek 
galima, tikslesnė lietuvių sta
tiška.

191
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LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

Lapkričio mėn. 22 d Vila 
Žolinos ir apylinkės lietuvius 
nusiaubė liūdna, netikėta žinia 
kad staigiai, be ligos, išsisky
rė iš šio pasaulio Veronika 
Masienė palikdama giliam liti 
desy savo vyrą Jurgį, dukre
lę Aldoną ir sūnų Joną. Ve
lionė Amerikoje turi brolį Jo 
ną Beržielyte, gyvenantį Broo 
klyne, N Y.

A. A. Veronika Masienė - 
Beržietė yra gimusi 26 d. bir 
želio 1902 m. Leliūnų parapi
joj, Aknistėlio kaime. Brazi
lijon atvyko 1929 m. Apsisto
jo Mokoje, o vėliau Vila Ze- 
imo e, kur gražiai ir patogiai 
įsikūrė.

Kaip visi Masių šeimos na
riai, taip velionė Veronika 
uoliai dalyvavo lietuvių orga
nizaciniame gyvenime Buvo 
Liet. Kat. Bendruomenės, Liet. 
Moterį) Draugijos, Maldos Ap- 
ašlalavinio narė. Uoliai rėmė 
lietuvšiką spaudą ir kitokį kul 
tūrinį pasireiškimą. Jos mir
tis - didelis nuostolis organi
zuota; kolonijai Ją ištiko toks 
pat tragiškas likimas, kaip 
daugelį kitų - mylėjo ir bran 
gino savo tėvynę, bet teko bū 
ti palaidotai po svetimu dan
gumi ir ant jos karsto buvo 
užberta atogrąžų krašto že
mė, São Caetano do Sul ka
puose.

Ilsėkis Viešpatyje.

• - Lapkričio mėn. 20 d, Vi
la Lucijuj mirė .lulė Patins- 
kienė 76 rn. amžiaus. Mirė šir 
dies liga. Kilusi iš Pivašiūnų 
parapijos .

Palaidota A raça kapuose. 
Paliko nuliūdime sūnų Juozą, 
marčią ir tris anūkes,

funnii iiiiiHiIiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiciniiiiiiiMiiiiiii iiiKiiiiiiiiniiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiidiuitiiiiiiiiiiniin

Reg:ftrado no C.R.C, sob o n° 551

I AVENIDA ZELINA, 749 — VILA ZELINA — S. PAULO

Aberturas de firmas 
Encerramentos de firmas 
Transferencias de firmas 
Contrafos na Junta Comercial 
Di strofos na Junta Comerciai 
Escritas Fiscais 
Escritas Comerciais

Contratos de locação 
Cartas de Fiança 
Requerimentos 
Balanços
Alvarás diversos 
Seguros de Fogo e 
Seguros de acidentes

HORÁRIO das 8 às 19 horas.
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