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Liet. Kat. Moterų Draugijos 15 
metų j ūbi įėjus.

Ateinanti sekmadienį,liepos 
mėn. 26 d. L.K. Mot. Draugija 
São Kaulyje švenčia savo vei 
kimo 15 metų jubilėjų. Lietuvi i 
kolonijos gvvenime, kurios 
amžius dar nesiekia 30 metų 
jau yra nemažas laikotarpis.

Draugija buvo pašaukta gy 
veniman bendromis jėgomis 
lovoti už lietuvei motinai 
brangiausius idealus - lietuvy 
bę ir tikėjimą, šie du idelai, 
nelyginant ramsčiai, išlaikė 
Lietuvą gyvą, nesurusintą ir 
ne uprovoslavintą. carų oku
pacijos metais, ir dabartinės 
raudonosios komunistinės prie 
spaudos metu, į lietuvę kata 
likę motiną yra sudėtos di
džiosios viltys. Ji, lyg anoji 
v idilutė, kursto ir neleidžia 
išblėsti jaunose širdyse Die- 
v ir Tėvynės meilės lieps
noms. Kaip praeityje, taip ir 
cabar lietuviškumo nenugali- 
ii.< mis tv it: a ėn ir jia tę s s a 
manotos bakūžės, iš kurių išė 
jo knygnešiai, savanoriai ir 
ir mūsų dienų «miško broliai» 
kurie savo laisvės ir gyvybės 
kaina, veda nelygią išsilaisvini 
mo kovą kai T*us' laisva? Lie 
tava gražiausias ir didžiausias 
paminklas Lietuvoje turėtų bū 
ti pastatytas motinai.

Ir išeivijoje motinos parei
gos ir uždaviniai nė kiek nė
ra mažesni, Lietuvybės liki
mas yra motinų rankose Bet 
tai nelengva pareiga. Šis už
davinys daug lengviau ir sek 
mingiau g dfma atlikti bendro 
mis. organizuotomis jėgomis. 
Jaunimą norima kryptimi .ga
lima pakreipti tik per tėvus, 
ypač per.motinas. To del mo 
tinų organizuotumas yra pati 
didžioji šių dienų gyvenimo 
bútenybé Neturėtų rastis nė 
vienos lietuvės katalikės mo
tinos, kuri nepriklausytų or
ganizacijai. Čia ir yra lietu
viškumo gyvybės ar mirties 
klausimas. Šiandien tuščia 
svajonė yra gyvent izoliuo 
tais atsiskyrus nuo lietuviškos 
visuomenės, išlaikyti lietuviš 
ką dvasią šeimoje, ypač oriau 
gančioje kartoje. Lietuviškos 
dvasios pulsą tegalima pajus 
ta ir tą dvasią savyje, ugdy
ti, tik dalyvaujant lietuviško
je bendruomenėje.

Todėl sveikinant L K. Mote 
rų Draugiją jubilėjaus proga, 
pasigėrint nuveiktais darbais 
tenka palinkėti palaužti tą di 
delį visuomenės nepaslanku
mą ir abejingumą organizuo 
tan veikiman ir į savo eiles 
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suburti daugumą lietuvių mo 
terų gyvenančių Brazilijoje.

Sėkmingo darbo ir nepaluž 
ti dvasia kietame dirvone

Birželio mėn., rytinėje Berlyno dalyje, esančioje rusų oku
pacijoje, vokiečiai darbininkai prie Brandenburgo Vartų de
gina ęovietų raudoną vėliavą. Rusai paskelbė karo stovį ir 
tankais bei kitais ginklais, šaudydami į minią, skirstė de

monstrantus.

Korėjos fronte
dar tebeina mūšiai, nors bu
vo tikimasi, kad greitu laiku 
bus pasirašyta sutartis sustab 
dyti mūšius ir taikiu būdu iš 
spręsti korėjos reikalus. Pa 
čia didžiausia kliūtimi yra pie 
tų Korėjos reikalavimai bei 
r usistatymas busimi s sutar
ties atžvilgiu Būtent, pietų 
Korėjiečiai sutartie» nepasira 
šys. tik šešerių mėnesių lai- 
kotaroyje pasižada nepažeisti 
sutarties nuostatų. O per šį 
laikotarpį jau turi būt suvie
nyta Korėja ir iš Korėjos ati 
traukta Kinijos komunistų ka 
riuomenė. Tai nepadarius, pie 
tų korėjiečiai pasilieka sau 
teisę, jei bus reikalo, ginklu 
siekti Korėjos sujungimo. Taip 
P. Korėjos vyriausybė nori 
gauti iš Amerikos vyriausy
bės užtikrinimą, kad karo at
veju, Amerika bus jų sąjun 
gininkė. Atrodo, kad ir dau
giau dar yra neišaiškintų klau 

simų tarp Seūl ir Vašingtono 
nes, Amerikos užsienio reika 
lų ministeris Foster Dulles 
žada vykti pas Rhee į Seul 
ir suderinti abiejų kraštų po 
litikas sutartį pasirašius. Rei 
k irt laukti, kad ateinanti sa
vaitė iš Korėjos fronto atneš 
daugiau ir svaresnių naujienų.

Is Kremliaus
dar laukiama staigmenų. Ten 
viskas neina sulig numatyto 
piano. Liepos mėn. 27 d. bu
vo numatytas sušaukti «vyri
ausias sovietas» patvirtinti vy 
riàusybés ir partijos darbams, 
jų tarpe ir Berijo nuvertimą. 
Tačiau ir likusių tarpe eina 
tyli kova del pirmenybių. Be 
to, nori pašalinti iš visur Be
rijęs šalininkus ar įtariamus 
jam palankius asmenis.

Kaikurie rusų politikos žino 
vai spėja, kad net komunistų 
partijos vadovybėn gali būt 
pašaukti kariškiai - generolai, 
kurių dėka buvo pašalintas 
Berija. Šiaip ar taip karinome 
nės įtaka vidaus gyvenime 
paskutiniu metu labai sustiprė 
jò. Nebe pagrindo yra tvirti
nama, kad Kremliuj gali įsi
kurti kariškių diktatūra. Šian 
dien pramatyti Rusijos vidaus 
politikos vingius, kada viduje 
eina tam tikra evoliucija ir 
tylios kovos viršūnėse, yra 
sunku. Gal būt ir patys komi 
sarai nežino. Jų likimas labai 
netikras. Bet kurią valandą, 
vienas ar antras gali būt nu
siųstas pas Beriją už geleži
nių grotų.

Vakari Berlyne,
prie rusų zonos pardavinėja
mi maisto produktai kelis kar 
tus žemesnėmis kainomis kaip 

rusų zonoje. Daug vokiečių 
iš rusų zonos ateina pirkti, 
nes rusų zonoje yra didelis 
trūkumas prekių bei produk
tų. Rusai tuo nepatenkinti. Net 
vakariečiams jų kamandantas 
atsiuntė protesto notą pažy
mėdama», kad tas pardavinė
jimas yra nelegalus. Prieš 
kiek laiko Amerikos vyriausy 
be norėjo rusų zonon nusiųs
iu maisto produktų už 15 mi
lijonų doleriu. Rusai neįsilei 
do.

ITALIJOS
vyriausybė jau sudaryta. Mi- 
nisteris pirmininkas ir užsie 
nio reikalų ministeris De Gas 
i eri išdėstydamas naujos vy- 
’ i.sybės planą, reikalauja, 
i ad ginčytina teritorija, tarp 
i alijos ir Jugoslavijos but išs 
} ręsta.

Brazilijoje
Milton Eisenhower
kuris lanko Pietų Amerikos 
valstybes savo brolio prezi
dento vardu, trečiadienį po 
piet : tvyko i Rio de Janeiro. 
Jo kelionės tikslas yra susti
printi S. Amerikos ryšius su 
Pietų me tikos valstybėmis,
kas širo metu yra labai svar 
bu pačiai Amerikai, ypač tu
rint dėmesyje, kad yra nema 
ža jėgų, ypač iš komunistų 
pusės, kurie yra suinteresuo
ti Braziliją pavesti Amerikos 
priešu.

Aukšta» svečias aplankys 
ir São Paulo miestą bei estą 
da. kur turės progos pamaty 
t i industrijos bei žemės ūkio 
progresą. Aplankys Volta Re 
dunda, Rib. Preto ir kitas įžy 
mesnes vietoves.

Rio Grande do 
Sul šalčiai

Nuc pirmadienio Rio Gran
de do Sul siaučia stiprūs šal 
čiai, kurie rik paskutinėmis 
savaitės dienomis pradėjo 
kristi. Kaukriose vietose šal
tis siekė aštuonis laipsnius. 
Ta pati šalčių banga perėjo 
ir per Santa Catarina bei 
Paraná estadus.

Naujas Ambazado 
rius Vašingtone
Brazilijos ambazadorius Va 

šingtone Walter Moreira Sa
les atšauktas iš pareigų. Jį 
pakeitė Brazilijos atstovas 
prie Jungtinių Tautų Organi
zacijos João Carlos Muniz.

— Natijas Amerikos amba
zadorius prie Brazilijos vyri
ausybės Rio de Janeire James 
S. Kemper jau išvyko į pas
kyrimo vieetą.

— Iš Japonijos leista įvež
ti Brazilijon reikalingų prekių 
už 13 milijonų dolerių.

Ryžiai is Urugva
jaus

Atatinkamos įstaigos leido 
įvežti iš Urugvajaus dešimts 
tūkstančių toneladų ryžių, po 
218 dolerių už toneladą. Tai 
yra didelis smūgis Brazilijos 
ryžių ūkiui. Rio Grande do 
Sul yra ryžių perteklius. Bet 
visi vis laukė kylant kainų ir 
nepardavė.

— Vyriausybė uždraudė dvi 
ems metams ryžių eksportą.

— Santos uoste baigėsi dar 
bininkų streikas.

— Plieno fabrikas Volta Re 
donda bus praplėstas. Perme 
tus pagamins milijoną tone
ladų plieno.

— Milton Eisenhower lėktų 
vu aplankė šalnos paliestus 
kavos laukus São Paulo ir 
Paranos estaduose.

\atikanas nepatvirtino 
gandus, sulig kuriais lenkų 
vyriausybė paleidusi iš kalė 
jimo 16 kunigų ir tris vienuo. 
les. neukijoj dabartiniu metu 
yra virš tūkstančio kunigų.

— Praėjusiais metais Bra
zilija importavo už 37 bilijo
nus 568 milijonus kruzeirų, o 
eksportavo už 26 bilijonus. 
Taigi praeitų metų Brazilijos 
užsienio prekybos balansas 
suvestas su 11 bilijonų 113 
milijonų nuostoliu.

— Užsieninių gėrimų pra
eitais metais importavo - už 
212 milijonų kruzeirų. Žuvies 
bacalhau iš Portugalijos Bra
zilija importavo už 425 mili
jonus kruzeirų.

— Šiais metais Brazilija 
jau importavo gazolino už 158 
milijonus dolerių.

— Šiomis dienomis Santa 
Catarina estade Lajes mieste 
šaltis siekė vienuolika laips
nių.

— Rugpiūčio m. 25 d. Bra
zilija aplankys Peru valsty
bės prezidentas Odria.

— Brazilija tvarko savo sko 
las su Anglija. Brazilija pra
šė išdėstyti keleriems metams 
Anglija siūlo tuoj pat sumo
kėti penktą dalį, o likusią iš
dėstyti ilgesniam laikui.

— Iš Korėjos pranešama, 
kad jau viskas yra paruošta 
paliaubų pasirašymui. Sutar
ties tekstai yra pasiųsti suin
teresuotoms valstybėms.

— Italijos monorchistai at
sisako paremti De Gasperri 
vyriausybę.

— Europoje sąjungininkų 
aviacija manevruoja, kur da
lyvauja 1800 lėktuvų, daugu
moj sprausminiai. 
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M. Krupavičius VLlKo pirmininkas 

«Liaudies Seimui» 13 metų.
Mieli Broliai ir Sesės,
Lietuvos pagrobimą bolše

vikai apvainikavo vadinamuo 
jų Liaudies Seimu kuris buvo 
«išrinktas» 1940 m. liepos 21 
d. Jis jiems buvo reikalingas 
laisvojo pasaulio buržujams 
apgauti. Kremlius yra sukty
bių ir melo neišsemiamas šal 
tinis. Jis pratęs savo šlykš 
čiausius veiksmus kilmingu 
rūbu apvilkti, ciniškas kalbas 
gražiais žodžiais ir patraukite 
mis idėjomis apkaišyti Reikė 
jo ir Lietuvos pavergimą bei 
katorginės vergijos įvedimą 
apgaubti gražia skraiste, kad 
bužuazinis pasaulis ir nesipik 
tintų, ir pagalbos rankos Lie 
tuvai nesugalvotų ištiesti. 
Tam tikslui Maskva yra Įve
dusi ir Liaudies Seimo šven 
tę. Tos šventės tikslas - įti 
kinti pasaulį, kad Maskva tik 
lietuvių tautos prašoma ją pri 
globė ir vergo pančiais apdo 
vanojo. Mes, kurie gyvenam 
laisvajame pasaulyje, tuos bo] 
ševikų kėslus ir melus žmo
nijai atskleidžiam. Mes iš 
skausmo sugeltos širdies gel
mių šaukiam ir šauksim: - Pa 
sauli, ne lietuviai ir,ne Lietu 
va tų bolševikiškų pančių mal 
davo. Ne lietuviai sprendė ta 
me seime, ne lietuvio ranka 
rašė rezoliuciją prisijungti 
prie Maskvos. Tame seime sé 
dėjo Maskvos enkavedistai ir 
jos klusnūs bernai. Per tą sei 
mą kalbėjo Maskvos komisa
rai, užsimaukšlinę lietuvišką 
kepurę. Malonės prašomoji re 
zoliucija buvo pagaminta 
Kremliaus melo ir apgaulės 
kalvėse. Ne lietuvių valia bu 
vo tame seime pareikšta. Lie 
tuvių ir šiandien pasiliko ne 
pajudinamai pastovi valia - 
Laisva Nepriklausoma Lietuva 
laisvųjų pasaulio valstybių 
šeimoje .Šiandien pasaulis jau 
nebe bolševikams, bet mums 
tiki. Pasaulis žino, kad ko Lie 
tuva susilaukė iš Maskvos 
šiandien, to sulilauks iš jos 
jis pats ryt. Tai yra laidas mft 
sų - viltims - Lietuva bus lais 
va.

Raudonieji maskoliai, švęs 
darni Liaudies Seimo šventę 
savo iradicinį trepaką šoka

Pral. Mykolas Krupavičius 
VLIKo pirmininkas

ir nori, kad su juo šoktų vi
sas laisvasis . pasaulis ir ura 
šauktų. To dar jiems maža. 
Jie nori, kad patys lietuviai 
ant savo kapu ir savo ašarų 
ir kraujo klanuose šoktų. Pra. 
gariški metodai ir šėtoniškos 
užmačios. Smauglys, prarijęs 
savo auką, ramiai ją virškina. 
Raudonasis gi smauglys, visą 
Lietuvos žemę prarijęs, iš 
džiaugsmo rujoja ir kitus - 
net savo auką - verčia rujas 
kelti. Bet .kantrus ir šaltas 
savo nelaimėse ir kančiose 
lietuvis atsako savo kietu-Ne, 
kad tu, gude, nesulauktum, 
nebus, kaip tu nori.

Bolševikų partijos centro 
komitetas, norėdama paverg
tuosius ir kryžiuojamus lietu 
vius apsvaiginti, paskelbė nau 
jų melų bangą. Jis pažadėjo 
lietuviams atskleisti plates
nius kelius, antra priminė 
apie sujungimą su Lietuvos 
kamienu tų lietuviškų žemių, 
kurios nepriklausomybės lai
kais kitų buvo valdomos, ir 
trečia, - pasigyrė sparčiu pra 
monės plėtimu. Jų teigimu, 
Lietuva jų dėka esanti pusiau 
pramonės ir pusiau žemės 
ūkio kraštas. Negudrūs masko 

liaus postringavimai. Jo sapa
liojimai ir mažo vaiko nesu
klaidins. Juodasis caras, visa 
daro, kad Lietuva butų mas
koliška ir kad nebekalbėtų 
joje lietuviška kalba. Štai dėl 
ko jie tiesia plačiuosius ke
lius. Tik tiesia ne vieniems 
lietuviams, bet ir maskoliams. 
Plačiuoju keliu greičiau iš- 
bugdins lietuvius į Rusijos 
taigas, o tuščią Lietuvą grei
čiau mongolais apyvendins. 
Štai kur tikra tų kelių prasmė 
ir uždaviniai. Ne kitam tiks
lui ir Lietuvos administracija 
skubama surusint. Skelbti apie 
administracijos sulietuvinimą 
—- akiplėšiškas melas. Juo 
nieks nepatikės. Toks pat me 
las ir vadinamasis lietuviškų 
žemių sujungimas. Tiesa, Vii 
nių Lietuvai prijungę, bet t k 
tam, kad tą pati Vilnių..-bet 
jau su visa Lietuva sau n risi 
jungtų. Bet ir čia. komedija 
ne visai ligi galo vaidinta Juk 
visa Mažoji Lietuva su Kara 
Lauciumi ir Tilže bolševiko 
sau pasisavinta Tain pat pa 
daryta su grynai lietuviško
mis žemėmis Švenčionių ir 
Gardino srityse. Pinsko-Sma 
Jėnų-Suvalku sritys paliktos 
nž Lietuvos sienų. Perdėm 
melas, ir dar pigios rūšies 
melas.

Kad bolševikai galvoja ar 

Sovietų tankai rytų Berlyno gatvėse sklaido darbininkų demonstracijas, kurie dalyvavo 
prieškomunistinėje demonstracijoje. Apie 100 tūkstančių darbininkų protestavo ir streikavo 

prieš sovietų santvarkos žiaurumus.

net ir mėgina pramonę plėsti 
Lietuvoje, galima patikėt. Bet 
ir tai ne lietuvio džiaugsmui 
ir gerovei. Bolševiko pramo- 
mės Įmonė Lietuvoj yra prie 
monė greičiau apiplėšti Lietu 
vą ir ją nualint galutinai. Bol 
ševikiška. pramonės Įmonė 
tai, kad jo sunkvežimis, pri
važiavęs prie lietuvio sody
bos, Į kuri sumetę visą jo 
mantą ir sugrubę gyventojus 
išdangina nesugrąžinamai į 
Rusiją. Pramonės Įmonė“ Lie
tuvai - sėkminga priemonė iš 
čiul.pt darbininko jėgas, sunau 
doti lietuvio pagamintas med
žiagas, o pagamintus gami
nius išgabeni į Maskolių žemę. 
Štai ką neša Lietuvai bolše
vikiniai pažadai, paskelbti Sei 
mo sukakties proga. Ir kitaip 
būti negali. Bolševikas y : 
prigimties plėšikas. Jis vL- 
da ir visur plėšia, bet niek d 
ir niekur neduoda. Iš Lietu vi > 
jis išplėšė miškus, kilnojamą 
jį turtą, pinigus, pramonės ga 
rainius^ tauto.s. laisvę, plėšia 
tautos sąžinę ir religiją, krau 
ją ir gyvybę - visa, ką tik 
pasiekia jo kruvinoji ranka. 
Tiesa, jis atnešė Lietuvai ir 
bolševikinių dovanų - bolše
vikiniu naikinamųjų stovyklų, 
kalėjimų, vergijos pančiu, ne 
nuilstamą mirti, skurdą, badą, 
ašaras ir maskoliškų utėlių.

Tešoka padūkęs maskolius 
savo trepaką Liaudies Seimo 
sukakties šventėj. Mums, Lie 
tuviai, ta diena - gilaus liūde 
šio diena, bet kartu ir tvirtų 
pasiryžimų ištesėti kovoj už 
laisvę ligi laimėjimo. Šarvuo 
kirnės, mieli Broliai ir Sesės, 
plieno kietumo ištverme ir 
kantrybe bei išmintimi kovo
ti su mažiausiais lietuvių gy
vybių ir kraujo nuostoliais. 
Kovodami už tautos gyvybė< 
išlaikymą ir jos kultūros bei 
papročių apsaugojimą,. . žen- 
kim Savo dienos keliu, tikėda 
mi tvirtai, kad per vargus ir 
skausmus įžengsim vėl į lais 
vą ir laimingą Lietuvą: Die
vas duotų greičiau.

Gintaro
Visą naktį siaubė audra. 

Žvejai džiaugėsi, kad niekas 
nebuvo išplaukęs į jūrą. Jie 
sėdėjo savo mažutėse trobe
lėse, užsidarę langus ir užeis 
klendę duris, ir klausėsi kaip 
šniokščia jūra, ir bangos dau 
žosi į krantą.

— Kažin, - kalbėjosi vai
kai, turbūt ir musų smėlio pi 
lį vėjas bus išgriovęs.

— Ką jūsų pilis! - nusijuokė 
žvejys-, .- jūs nė vienos kopos 
rytoj nebepažinsit!

Vaikai užmigo ir sapnavo 
dideles varines dūdas, grojau 
čias karaliaus sutikimui - toks 
smarkus buvo vėjas ir taip 
gražiai jis grojo kamine. Se
nieji gi ilgai dar sėdėjo ir 
spėliojo, ar kitų pakrantės 
kaimų vyrai nebus išplaukę 
jūron kiekvienas gi turėjo 
brolį, svainį ar draugą, ir vi 
siems rūpėjo jų likimas. Bet 
pagaliau ir jie sumigo.

Paryčiui audra nutilo. Ji 
taip staiga pasibaigė, ir vėjas 
tartum išsigandęs bausmės 
už savo sujauktą pajūri, pa
sislėpė už didžiausios kopos, 
ir užsnūdo. Na, gi ir pavar
gęs jis buvo!

Anksti rytą i pakrantę atė
ję žvejai tikrai turėjo ko nūs 
tebti - senosios kopos buvo

Teta Rūta 

Pasaka- ■ - 

išdraikytos ir supustos naujo 
se, vietose, visas smė’is rai
buliavo smulkiom 'bangelėm, 
tartum koks burtininkas mitų 
mostelėjęs lazdele ir sušting 
dęs jūros paviršių. Pačiame 
jūros pakrašty, vandeny ir 
ant kranto, buvo prinešta dau 
gybė jūros kerčių ir žolių.

- Vaikai bėkit šen prie 
kranto! - pašaukė vienas žve 
jys. Ir pačiu laiku. Nes vaikai 
tuo tarpu jau buvô suradę au ■ 
gščiausią kopą - tokios augš : 
tos jau seniai pajūryje nebu
vo buvę - ir ėmė slidinėti jos 
stačiuoju šlaitu žemyn, tary
tum rogėmis! O gi už kopos 
miegojo vėjas! Kaip lengvai 
vaikai galėjo jį pažadi utį, o 
jis ir vėl būtų pradėjęs siausti

Bet žvejui pašaukus, vaikai 
visi nubėgo prie kranto, nes 
jie visi, buvo labai geri vai
kai ir klausė vyresniųjų.

— Na, vaikai, pažiūrėsim, 
ką mums jūra ir vėjas šią
nakt dovanų atnešė, - pasakė 
žvejys.

Vaikai iš karto suprato, 
apie kokias dovanas žvejys 
kalba, nes juk jie visi buvo 
žvejų vaikai, gimę ir augę 
pajūry, ir jie tuoj pasilenkė 
prie juodų ir jūros dumblu 
kvepiančių žolių ir ėmė ieš

koti. gintaru.
Jie rinko smulkius gintare 

litis, kurie blizgėjo tartum 
sustingusios saulės ašaros, ir ■ 
krovė juos Į kišenes. Kartais 
jie atrasd vo tamsesnį gaba
liuką. kuris atrodė kaip me
dus - tiesiog norėjusi jį palai 
žyli. Vaikai linksmai šūkavo 
ir rodė savo rudinius vieni ki 
tiems. Jie rasdavo ir didelių 
gabalų, bet jų nedėjo į kiše 
naites, o nešdavo kiekvienas 
savo tėveliui ar mamytei.

Žiūrėkit, vaikai, ką aš ra
dau! sušuko staiga. Jūratė.

Visi pribėgo prie jos ir 
smalsiai žiūrėjo Į jos delnu- 
ką, kuriame gulėjo didžiulis 
gintaras. Jis visas buvo tar
tum kevalu aptrauktas ir ne
permatomas. Tik vienas šo
nas buvo nuskeltas, ir pro jį, 
kaip pro langą, vaikai pama 
tė skruzdėlytę. Atrodė, kad 
ji uždaryta į spindinčia stikli 
nę dėžutę ir tuoj pradės be 
gioti. Jos liestukai buvo išties 
ti pirmyn, tartum ji abejojo, 
kurion pusėn dabar pasukti 
Ji atrodė pasimetusi ir išsigan 
dusi.

— Žiūrėk, tėtė, kokia ma
žutė graži skruzdėlytė. - ta'‘ė 
Jūratė, - ji tikriausiai dar vi 
sai jaunutė.

— Ji gal ir jaunutė, vaike
li, bet ji tikrai senesnė net 
už Adamonio senelę, kuri s 
n ekiu- jaunos neatsimena.

■ Tai kaip. tėte, ji gali bū 
ti jauna ir sena. - nustebusi 
paklausė Jūratė, - ir kaip ji 
pakliuvo į tą gintaru?

— Kai eisi gulti, vaikuti, 
pasidėk tą gintarą po pagal 
ve, ir jis tau papasakos savo 
pasaką. ■ atsakė tėvas ir pa
silenkė vėl prie kerpių.

Jūratė visa. (Peną galvojo 
apie mažąją skruzdėlytę ir 
tiesiog negalėjo sulaukti va
karo, kada reikės eit gulti, -ii 
visą dieną žiūrėjo Į saulę 
ir stebėjosi koji taip ilgai ne 
nusileidžia.

Pagaliau vakaras atėjo. Jū 
rate atsigulė ir pasidėjusi gin 
tarą su skruzdėlyte po p'ie- 
galviu, per pati vidurį, už 
migo.

Jūratė sapnavo. Rodos, eina 
ji per didelį raiška. Aplinkui 
vien, tik pušys ir pušys. Sau 
lė kaitina, ir Jūratei net gal 
va svaigsta nuo pušų kvapo. 
O samanos tokios žalios ir 
minkštos. Jūratė krenta Į jas 
kaip į pūkus. Ji guli aukštiel 
ninka ir mato: pušies kamie
nu skuba maža skruzdėlyte. 
Ji dar visai neprityrusi, gal 
būt ji pirmą kartą išėjo iš 
skruzdėlyno, ir ji baisiai 
sunku keliauti suskirdusia 
tošimi. Bet skruzdėlytė ne iš 
tu, kurie išsigąsta kliūčių. Ji 
pasiryžo surasti ką nors ypa 
tingai gera savo skruzdėly
nui, ir dabar atydžiai dairosi 

auliukui Štai ten ji pamatė 
kažkokį geltoną daiktą, peili

pušį prie kamieno. Tai 
tik sakų gurvuolas. jau seniau 
nuvarvėjęs, ir sus. lęs. bet 
skruzdėlytė to nežino. Jai 
atrodo, kad ten turi būti ne
paprastas skanėstas, kuriuo 
džiaugsis visas skruzdėlių 
mieštas. Gal būt net ‘medus. . 
Kai ji prieina arty n, ji aiškiai 
mato, kad tai nę medus, bet 
smalsumo pagauta kopia gel 
tonoje gurvuoliu paviršium 
Jis truputį slidus, bet kaip 
skaniai kvepia. Jau čia pat 
ir jo viršūnė. Ji dar drėgna, 
dar ne visiškai nudžiovus. Ji 
limpa! Skruzdėlytė, nieko blo 
nenujausdama žengia ant jos 
ir... sustoja. Kas gi čia? Kaip 
ji čia įklimpo? Ir nebegali 
eiti nė pirmyn.--nė atgal. Ji 
atsargiai ištiesia lieštukus ir 
tyrinėja kaip išsisukti iš tos 
bėdos. Vargšė skruzdėlytė ne 
mato, kad dar baisesnis, ūki

amas jai skirtas. Iš viršaus, 
pušies kamienu pamažu slen 
ka didžiulis gelsvų sakų la
šas. Jis slenka baisiai pama
žu. bet galų gale jis pasieks 
skrazdėlytę.

-- Bėk. skruzdėlyte, bėk! - 
šaukia Jūratė, bet skruzdėly
tė jos nesupranta, o gal net 
ir negirdi. Ir baisusis lašas 
pamažu užliejau skruzdėlytę. 
Jos liestukai nustoja judėję,
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Is Vasario 16 gimnazi 
jos veikias

VI. GIMNAZIJOS VAIDMUO 
LIETUVIŲ BENDRUOMENĖJE

. Moksleivių organizacijos.
Gimnazijoje veikia ateitinin 

kų kuopos, evangelikų jauni 
mo rateliai,, o skautų PL'SS 
«Aušros» Tunto emigracijos 
mėtų praretėjusius ' eilės vėl 
užpildomos. Įsteigus gimnazijų 
DLK * Vytauto Didžiojo»- d ve 
fe yra 21 skautas ir sesių «Ju 
rates» d-vėje 11 skaučių, tai
gi Turite iJ Viso'32 skautai ir 
skautės. Laikui, bėgant, steigia 
mas oro skautų būrelis,, jaun. 
skautų «Algirdo» d-vė, jaun. 
skautų - vyčių; «.Margio» bure 
lis ir kit. Skautu ir skaučių 
Skaičius Tunte • 1951 m-; 58, 
Į952. m. ,89, o ,šiais metais jau 
138. '■

. Ateitininkai -gimnazijoje su
sibūrė trijose grupėse į Vys. 
Lupo ÍVlotiejaus Valančiaus 
ate i tin ink ii kuo.pą, kurŲįsteig 
taikun.. kapeliono. P. Girči.aus 
iniciatyva Kum Girčiui išvy
kus, kuopos "dvasios vadas yra 
kun. kapelionas dr. A. Paške 
vičius. Moksleivių ateitininkų 
susirinkimuose skaitomi refe 
ratai, žymesnių rašytojų kuri 
niai, deklamuojami eilėraščiai 
Nepamirštama paminėti žymes 
ni Lietuvos istorijos Įvykiai 
bei jos žymesnieji asmenys, 
kaip Maironio, Vysk. M. Valan 
čiaus metinės sukaktuvės ir 
pan Ateitininkų kuopai, kuri 
os narių yra 50, vadovauja T. 
Sakalauskaitė ir J. Stankaitis. 
Kuopos globėjas - ateitinin
kas sendraugis dr. Ed.Seika.

Evangelikų .Jaunimo Būrelis 
nėra organizacija ta prasme, 
kad ji veiktų pagal įstatus ir 
kokius nuostatus, nors jis yra 
užregist’-uotas Pabaltiečių Kri 
kščioniu Studentų Jaunimo 
Skyriuje. Ratelio sueigos da
romos kas sekmadienį. Jose 
nagrinėjam ts evangelijos teks 
tas, skaitomi Įvairiais klausi
mais referatai, giedamos gies 
mė< ir pan. Veiklos paįvairi
nimui (i.ir irai. Jaunimo Ratelio 
vakarai, per kuriuos dainuo 
jamos liaudies dainelės, žaid 
žiami lietuviški žaidimai ir 
kita. Ratelio narių yra 35.

Skautai Diepholz’e leidžią 
neperiodinį Tunto laikraštį 
«Gairelė», o evangelikų jauni > 
mu leidžiamas laikraštėlis, 
iliustruotas «Jaunimo R iteiis».

Moksleivių pasirodymai.

Gimnazijos -moksleiviai ir 
jų organizacijos- visokiomis 
progomis viešais pasirody
mais garsina lietuvių- vardą, 
o dalyvaudami lietuviškuose 
parengimuose, suteikia jiems 
iškilmingumo, patys įprasda
mi vertinti ir gerbti lietuviš
kas minėjimų ■ tradicijas, jų 
vertę ir svarbą.

Be minėto moksleivių spėk 
taklio anglų kalba, jie paskai 
drina savo ir šokių grupės 
koncertais senelių buitį nėto- 
l’moje Varel’io senelių prie
glaudoje, Savo dalyvavimu 
Vydūno laidotuvėse, atiduodą 
paskutinę pagarbą šiam kilni 
am lietuviui, Kariuomenės, ir 
Motinos Dienos minėjimuose, 
Nepriklausomybės švenčių ir 
BJ .eželio 14 minėjimuose daly 
vaųja eisenose, vainikų pade 
ji me ir. pan.

1951 m J reprezentacinis 
s k ; i u t ų v i e n e t a. s d a 1 y v a u j au j a 
BDP par.uošiamoje •Jamboree 
stovykloje .Pidįnge. ir pačioje 
Jąmbpręė stovykloje Bad Ischi 
Austrijoje, kur stovyklą įren- 
gią lietuviškai, su lietuvišku 
kryžium, odiniu Lietuvos že
mėlapiu, su nukankintų.ir iš
tremtų lietuvių skaičiais ir da 
tomis ir gana turtinga lietu
višką parodėle.

Berlyno darbininkai rusų tankus «sveikina» akmenimis ir 
plytgaliais Leipcigo aikštėje. Berlyniečiai nenori' .daugiau 

’• matyti sovietiškojo «rojaus».

Lietuviai skautai palaiko gy 
vus ryšius su vokiečių skau
tais, pasirodo su savo choru 
ir šokėjų grupe jų sueigose 
Bremen’e, sudaro Vokiečių 
skautų sąjungoje savarankiš
ka grupę, aplankomi augštų 
vokiečių skautų pareigūnų ir 
jaunesniųjų vokiečių skautų, 
kurie Tunto veikla susižavėję 
at.važiuoja pasiląyįnti skauty < 
bėję. Du Tunto skautai vyks 
ta kartu su Bręmęn’o «Wíkin 
go » d ve į Ei u ksem bu rga ir 
te u dalyvauja kartu su anglų 
ir olandų skautais tarptauti
nėje stovykloje 1952. VIII. 
9 20 d. d., du Skautai - vyčiai 
padaro lietuvybės išlaikymo 
keliotię po'šidurėš Vokietiją, 
beveik tuo pat metu du skau 
tai padaro kelionę į Romą. 
Tunto skautai ir! skautės sto
vyklauja Langeoog saloje su 
vokiečių evangelikų jaunimu.

1952 m. vasarą įrengiama 
didžioji skautų vasaros stovy 
kla «Tau Tėvyne» prie Rhe- 
den miestelio, kuriai pasibai
gti-, ' vadai lieka vadovauti 
neorganizuoto lietuvių jauni
mo stovyklai. Bendrai tą va- 
serą sto- yl lavo per 150 lietu
vių. Šią vasarą rengiamos to 
kios stovyklos trijose Vokie
tijos vietovėse ir tikimasi, 
kad jos sutrauks poilsiui ir 
lietuvybės išlaikymui apie 400

Benys Rutkūnas

Dai na ap ie Klevą
Kvepia oras. Saulė. Vėjas 
perpučia kiaurai.
Sodo klevo klevužėlio 
rausta pumpurai. .

— Vai ko, kleve klevužėli, 
įstabiai kaišais,
ko Sula šaltūnė varva 
kruvinais lašais?

Ar žiemužės pustas sniegas 
šaldė šakeles, , .■.
ar tau gaila vėtrų laužto 
brc'io pakelės?

— Nei žiemužės pūstas sniegas 
šaldė šakeles, 
nei man gaila vėtrų laužto 
brolio pakelės.

Tik man gaila bernužėlių 
kraujo nemunuos, 
it baltųjų dobilėlių, 
pakirstų šalnos------

1947 m.

lietuvių vaikučių. Nemažas 
gimnazijos moksleivių būrelis 
gauna progos pasisvečiuoti 
kelias savaites Anglijoje. Jau 
čia suminėtos stovyklos, išvy 
kos ir moksleivių skautų daly 
vavimas įvairiuose svetimųjų 
parengimuose rodo, kad lietu 
vių jaunimui atveriamos du
rys ir į platųjį pasaulį, tiems 
jaunuoliams, kurie, nesant gim 
nazijos, tegalėtų gyveti skur
dų beviltišką ir demoralizuo
jantį pabėgėlių stovyklų gyve 
nimą.

šią vasarą pradės veikti 
steigiamoji jūrų skautų «Lyd
žių» valtis. Dalis skautų ren
giasi Vokietijos rajono vasa
ros stovyklai Steyerberge,ren 
giasi pravesti tris neorgani
zuoto lietuvių jaunimo stovy
klas. Du oro skautai rengiasi 
vykti į BDP sklandymo moky 
klą. Skautų vyčių «Margio» bu 
rėlis rengiasi vykti į pasauli 
nę skautų - vyčių stovyklą 
Kanderstege, Šveicarijoje. Du 
skautai' ruošiasi kelionei į Ita 
liją, dū į Thrancūziją. BDP Sy 
kei-'tuntas’ -kviečia' vieną skil 
tį į :vasaros stovyklą kartu su 
yv.edų skautais.

Moksleivių sportas.

Gimnazijos gyvavimo prad
žioje neturima nei pakanka
mai sporto įrankių, nei spor
tinių batukų bei rūbų. Tos vi 
sos spragos pamažu, užpildo
mos ir prieinama prie siste- 
matinės sporto veiklos, jau 
dabar davusios gražių vaisių 
ii pagarsinusios Lietuvių Va
sario 16 Gimnaziją vokiečių 
spaudoje, su entuziazmu kal
bančioje apie «audringus aplo 
dismentus lietuviams krepšį 
ninkams», apie «nenugalimus 
Diepholzo Lietuvių Gimnazijos 
krepšininkus» ir panašiai.

ji visa sustingsta tartum nuoš 
taboje

Pamažu atvarva dar vienas 
laš is, ir dar, ir dar. i Saulė 
juos išdžiovina, ir skaidrus 
mažosios skruzdėlytės kars
tas spindi jos spinduliuose.

Staiga sapnas pasikeičia. 
Jūratė pavirsta maža, žvaigž
dele ir, pasikabinusi ant mė 
nulio rago, supasi ir išdykau 
ją. Karts nuo karto ji žvilgte 
ria į žemę ir primerkia vie
ną akutę. Bet iš žemės nela
bai kas žiuri/ į jos mirkčioji
mus, nes žemėje vyksta bai
sūs dalykai. • .

Visa žemė dreba. Griūna 
kalnai, didžiulės uolos traiški 
na...visą ką. tik pagąudamos. 
Jos’ išverčia ištisus miškus, b 
pakilęs vėjąą^šimtametes pu 
šis nešioja lyg šiaudus. Vis
kas maišosi. Žemė raukšlėja- 
si, įdumba buvęs miškas, neti 
ketai susiverčia nauji kalnai. 
Vanduo užlieja susidariusius 
klonius. Atsiranda naujos ju
ros, .ežerai. Naujos upės, pra 
sigraužia sau kelius.

Žvaigždutė.supasi ant mė
nulio rago ir stebi kaip išti 
sais šimtmečiais kinta ir kin 
ta žemės veidas Nėra kąlen . 
doriaus ant mėnulio, bet žyai 

gždutė - Jūratė ir b,ę 
kalendoriaus žino, kad daug 
šimtu metų prabėga, kol • že
mė nustoja keitusis, ir jos pa
viršiuje atsiranda trobelės su 
rūkstančiais kaminais, laukus' 
dirbančiais, medžiojančiais ir 
žvejojančiais žmonėmis ir pa 
jury žaidžiančiais vaikais.
. Žvaigždutė ištiesia vieną iii 
gą ilgą spinduliuką - iki pat 
juros dugno. Jai taip norisi 
pamatyti, kas gi ten. Daug 
suvų priplaukia pro spinduliu 
ką ir daug nematytų sutvėri
mų. Kartais užkliūva spindu
liukas už paskendusio laivo, 
kuris dabar ramiai guli dugne. 
Spinduliukas lipa per didžiu
les uolas ir kyštelia snapą į 
gilius urvus - toks nelygus

- yra jūros dugnas. Staiga jis 
užkliūva už kažko pažįstamo. 
Geltonas akmuo guli, jūros 
dugne ir spindulio paliestas 
visas sužvilga.

Kur aš tave mačiau? - 
galvoja spinduliukas ir atsi
mena: tai gi tas pats šakų 

.. gurvuo.las, kuris . užliejo var 
g š ę - s k r u z d ė 1 y t ę a n u o m e t, k a i 
. urate buvo gražiajame pušy 
ne 'Tikrai, ir„skruzdėlytė jo 
viduj tebėra'. Jis dabar visai 
į akmenį pavirtęs, ir tošis, 

prie kurios jis buvo prilipęs, 
jau seniai supuvo.

' Tii. turbūt, vienintelė iš 
viso skruzdėlyno išlikai iki 
šių dienų, - sako Jūratė s kr u z 
dės, bet skruzdė nieko nea
tsako;.-- ,

Tuo. tarpų kyla,vėjas, jūros 
1 angos ima šiauštis, jų kete- 
i oš putoja ir ūžia.

— Mėnuli, mėnuli, nejaugi 
pvėl žemė ims maišytis? - 
klausia žvaigždutė. ‘

- Ne, kvailute, čia tik pa 
prasta audra, - atsako menu 
lis, - reikia truputį vandenis 
sujudinti, jūros dtigną prava
lyti - per daug jau piktžolių 
į ri žėlė...

Bangos rauna piktžoles iš 
jūros- dugno ir neša į krantą. 
Kartų su piktžolėm jos išneša 
daugybę .geldelių ir smulkių 
žiivų ir juros vėžiukų. Jos pa 
gauna ir puikųjį spindintį giri 
tarą su skruzdėle, ir sviedžia 
jį ant kranto..
Paryčiui audra nurimo. Menu 
lis ėmė blėsti, ir žvaigždutė 
išsigando, kad ji gali nukristi.

—- JA š gėri a11 s k r i si u že m y n 
sudiev, Mėnuli! šūktelėjo 
? vai gidų te. J į susirado patį 
gražiausią namelį pajūry ir, 
pamačiusi atdarą langą, su

plasnojo spindulėliais ir iškri 
do tiesiai vidun. Ji pliūpte
lėjo į minkšta: minkštą -patalą 
tartum debesėlį ir... pabudo,.

Prie- lovos stovėjo mama ir 
juokėsi-:

Kur gi tu buvai, dukruže, 
kad menuliui «sudiev» šaukei?

•Jūratė pakišo ranką po prie 
g-Iviu ir ištraukė gintarą su 
skruzdėlyte.

— Aš klausiausi gintaro pa 
sakos, mama, - atsakė ji.
Adelaidė (Australija), 1951.

— Nancy Mielinis, padariu
si atominio reaktoriaus mode 
lį. kurs buvo išstatytas Moks 
lo ir Pramonės Muzėjuje Chi 
cagoje, laimėjo stipendiją Illi 
nois Technologijos Institute. 
Jos sesuo Joana yra vyriau
sio patalogo sekretorė vieno
je iš pirmaujančių Chicagos 
ligoninių.

— P’ Abelkis dabar rašo 
rbmaną «Piršlybos», kur Že
maičių Kalvarijos atlaidų fone 
bus vaizduojamas lietuvių 
knygnešių darbas. Romanas 
bus istorinis, bus pavaizduoti, 

tikraisiais vardais,J* Žemaičių 
Kalvarijos knygnešiai. P. 
Abelkis persikėlė gyventi į 
nauja vietą: 349 W. 108 PI., 
Chicago 28,111.

- Dr. P. V, Raulinaitis, gy 
venąs Australijoje, baigia sut 
varkyti spaudai paruoštą savo 
knygą «Lietuvių tautos suve
renumas». - . -.. ..

VAISTAS PRIEŠ KRAUJO 
SPAUDIMĄ

Clevelando klinikų gydyto
jas dr. R. I). Taylor praneša, 
kad sudarytas naujas vaistas 
— apresolinas, kur numuša 
augštą kraujo spaudimą. Iš 
karto tie vaistai kiek pavei
kia kitas kūno dalis — atsi
randa galvos skausmai, blaks 
tienų patinimas, vėmimas, ta
čiau po keletos savaičių dau 
guma tų reiškinių išnyksta 
arba kitais vaistais galimi' pa 
šalinti. *

SKAITYK IR PLATINK 
«MŪSŲ ■ LIETUVA»
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DARYSIS ŠILČIAU

Šhio metu žmonija su varto 
ja apie 2 bilionų tonų anglių 
ir žibalo per metus. Drauge 
su durnais ir suodžiais j orą 
pakyla apie 6 bilional tonų 
anglies dvideginio (CO2). Fi
zikas G. N. Plass atkreipia 
dėmėsi, kad mūsų Žemė den 
giasi kaskart tirštesniu tuo 
anglies dvideginio sluogsniu, 
kurs lengvai praleidžia šiltuo 
sius saulės spindulius, bet 
kurs sulaiko ilgesnių bangų 
šiluminius spindulius, einan
čius nuo Žemės. Mokslininkas 
yra tos nuomonės, kad dėlto 
kas 100 metų Žemės tempera 
tūros vidurkis kils po 1.5 laip 
snį Fahrenheit© Po daugelio 
tūkstančių metų augalai ir 
lengvai bejudančios juros su
kersiančios didįjį anglies dvi 
deginio perteklių, bet artimes 
niu laikotarpiu Žemės tempe 
ratúra pamažu kils.

SVORIO NUMETIMO PRIE
MONĖS

Dr. F. H. Krusen žurnale 
«The Journal oi American 
Medicai Association» rašo, 
kad visokios turkiškos, garo 
ir kitokios vonios tikrumoj 
nepadeda žmogui numesti svo 
rio. Išprakaitavęs žmogus lai 
kinai darosi lengvesnis, bet 
ir vėl greit svoris aisipildo. 
Ne ka tegelbsti ir masažai, 
diržų nešiojimas, elektrinės 
vibracijos. Taigi čia neturi 
vertės nei įvairios piliulės, 
laksatyvai, saldainių ėmimas 
prieš valgį. Ir mankšta čia 
neturi lemiamos reikšmės. 
Žmogui reikėtų 48 kartus jkop 
ti į Washington© paminklinį 
stulpą (55b pėdų), kad jis pra 
rastų vieną svarą savo rieba 
lų. Vienintelis tikras kelias 
numesti svorį — mažiau val
gyti-

— Prof. dr. Antanas Paplaus 
kas- Ramūnas parašė studiją 
apie fizinį auklėjimą kaip da 
lį pilnutinio asmenybės ugdy
mo. Studija pavadinta: «L’e- 
ducation physique dans le de 
veloppment integrai de la per 
sonalite». Ji įdėta vedamuoju 
universiteto žurnale «Revue 
de rUniversite d’ Otavva». Au 
torius, pasisakęs prieš kaikur 
pastebimą tendenciją fizinį 
auklėjimą plėsti nepaisant dva 
ainių galių ugdymo, primena, 
kad krikščionybė visada sten 
gėsi išlaikyti auklėjimo pusi 
ausvyrą, net ir viduramžinis, 
neužmiršdama fizinio auklė
jimo. Tą tvirtinimą paremia 
citafėmis iš šv. Tomo ir kito 
mis. Toliau autorius peržvel
gia moderniąsias fizinio auklė 
jimo sroves: koncentravimu 
sis į žaidimus, poilsį, rekrea 
ciją, — koncentravimasis į 
fizinę kultūrą ir gimnastiką,
— koncentravimasis į sportą,
— ketvirta, koncentravimasis 
į sveikatos reikalus. Iškelda
mas kas gero kiekvienoje sro

MO S U LIETUVA

Gražus laisvos Lietuvos beržinėlis

Kotryna Grigaitytė

MAGDALENA
Aš bučiuoju Tavo rūbo Kraštą, 
aš suklupus Magdalena prie Tavęs.
Ak, nuimki nuodėmės tą naštą
Ir kaip kūdikį į saulę mane vesk.

Neužstos mana širdis Tau kelio, 
o baltasis sapne rudenio ankstyvo! 
Tavo žvilgsny obelys žydėti kelias 
ir juodoj nakty man skleidžiasi alyvos.

Jei sutepsiu lūpom baltą rūbą, — 
ašarų liepsna Išdegins tas dėmes.
Kaip žiedan drugeliai, dienos mano skuba, 
kaip bitutės medų skubina sunešt...

Taip giliai, giliai širdin įkritus 
nemirtinga ašara spindėsiu aš.
Bokštuose varpai prikels Tave kas rytą, 
o kasnakt svajingos akys Magdalenos 
tik prieš aušrą Tau sapnuos užges.

1950 m.

vėje, autorius primena reika
lą drauge ugdyti krikščioniš
kąjį riteriškumą, dvasios kul
tūrą. Straipsnio tęsinys bus 
kitame žurnalo numeryje. Au 
torius stebina savo gilia eru
dicija ir dideliu darbštumu

- panaudota nuostabiai daug 
šaltinių.

Išradėjai ir psicholo
gija

Beruošdami naujų mašinų, 
naujų išradimų planus moksli 
niūkei turi susiįdurti su žmo
gaus galimybe j.iis pasinaudo

••iwaana eaaaaa4»«*a»avaaa«aB»a»waa««aa«aa««ãa8e«wa«««»aaa*aa«*aa«^aMSa«aaao««aa«aeaa«aaeaaM««aaeaKvava*a« <•«« -■««• «táawaaaa««•• «a»«i

| Suatyb neižiig>s sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei d irbo įrankių 
t krautuvė tiktai pas

AVENIDA DR. GIACAGLINI, 34-C VILA ALPINA
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įdėliai. liepos 25 d.

ti, ką ištiria psichologai. Pvz 
DC-4 lėktuvo Ipilotas turėtų 
sekti 650 įvairiausių rodyklių 
Tai Jam būtų neįmanoma, ir 
šiam reikalui pastatomas spe 
cialus žmogus. Karo |metu 
lėktuve 3-29 buvo įruoštos 
labai tiksliai šaudančios pat* 
rankelės Tačiau pasirodė, 
kad vidutiniškas šaudytojas 
negalėjo taip tiksliai šaudyti 
Kulkos skrodė orą, rečiau 
bepataikydamos į norimą tai
kinį. Pertvarkyta taip, kad 
patrankėlės nebešaudė taip 
tiksliai, šoviniai apėmė pla 
tesnį lauką ir, pasirodė, kad 
atsirado daugiau galimybių 
pataikyti Lėktuvuose buvo 
geras dalykas įrengti kreivus 
priešakinius langus, kurie ge 
riau skyrė orą, tačiau paaiš
kėjo, kad lenkti stiklai iškrei 
nia vaizdą ir lakūnui sudaro 
sunkumų, ypač nusileisti. Vie 
nu metu pilotai ėmė skųstis, 
kad nemato įvairių rodyklių 
įrankių. Buvo įrankiai pertai
syti, aiškiau įruošti, vistiek 
nematė. Paskiau pastebėta, 
kad pro pilotų akis eina ven
tiliacijos srovė, kuri išdžiovi
na jų akių skysčiu- ir apsun
kina matymą. Pakeitus venti
liacijos srovės kryptį, pagerė 
jo matomumas.

TELEVIZIJOS KOPLYČIA.

Bostone, Mass., bus pasta 
tyta speciali, vadinamoji, te
levizijos koplyčia, iš kurios 
bus transliuojamos per televi 
ziją šv. mišios bei kita religi 
nė programa. Ta koplyčia tu 
res ir savo specialias televi
zijos kameras bei kitus reikia 
mus įrengimus.

VAŽINĖJANTI TEISĖJAI

Nustatyta, kad Austrijos jū 
dėjimo teismų teisėjai, pirma 
turi patys turėti leidimą vairuo 
ti automobilį, o tik tada lei
džiama jiems spręsti 'judėji
mo reikalų bylas.

ŽUVYS IR MUZIKA

Iš Nassau, Bahamų salų,pra 
nešama, kad ten buvo daromi 
po vandeniu bandymai su žu 
vimis, tiriant jų klausą. Pasi
rodė, kad muziką žuvys jau
čia, ir, kas įdomiausia, stam 
biosios žuvys geriau reagavo 
į Brahmsą, gi mažosios džiau 
gėsi džazo garsais.

’ «■ a

REIKIA BALDŲ? KREIPKIS Į TAUTIEČIO
J. L. GalinsKas Ltda.

t

• BALDŲ SANDĖLĮ.
A V. DR. GIACAGLINI, 71-C — V. ALPINA.

■»» «00 -»» +» ♦» ♦» 00 o» <0 4» 40 ♦» ♦

Madeiras do Brasil
PERES & PRANAS LTDA.

j- Importação - Exportação
Raštinė: - Av. Churchill, 94 - "l.o and. - sala 1110

5 Rio de Janeiro - Fones: 52-0229 e 32-6265
s Em Minas Gerais:
I Peres & Cia. Ltda. - Leopoldina - R. Providencia, 71
! Jother Peres de Resende - São Pedro dos Ferros 

Amadeu Cesar Machado - Nanuque, Minas
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Nori patogioj, gražioj vietoj, pamary — Praia Grande 
įsigytŲžemės sklypą?

* Neužmiršk apsilankyti Suarão.

Ten yra elektra visose gatvėse įvestas vanduo. Yra viešbu 
tis, restoranas bažnyčia, mokykla. O svarbiausia, kad prie 
visų šių pagerinimų kaina pusiau mažesnė, negu kitų šalia 
esančių sklypų.

ViaAnchiela — nauja autoestr ida eina skersai Vila 
Suarão. Taip pat yra ir geležinkelio stotis

Daugiau informacijų «Mūsų Lietuvos redakcijoje 
■* '
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Industria e Comercio de Calçados

TOBULIAUSIAS Rua Javaés, 719 São Paulo SKAITYK IR PLATINK
«MŪSŲ LIETUVA»

RADIO VITROLAS.
balso grynumas, skambumas

Kaip niekur kitur, prieinamiausiomis kainomis.
Parduodama patogiomis sąlvgomis ir išsimokėjimui

/priridys & Čia
PARDUODA

Nori, kad «Musų Lietu
va» butų lietuviškojo gyveni
mo veidrodis?

—' Bendradarbiauk joje 
pranešdamas visas naujienas 
iš savo apylinkės, miesto ar 
interioro

LT DA

i
Illl 
IIP. .
Illl 
IIP 
Illl 
IIP
Illl 
IIP 
Illl 
IIP
Illl 
IIP
IIP 
IIP 
Illl 
III
IIP 
nu. 
nn 
nn 
nn 
mi 
nn 
up 
ihi 
IIP 
Uli 
IIP 
|Ę==š

Rastinės Darbai ir Teisiniai Patarimai
Natūralizacija, inventoriaus surašymas, išieškojimas 
skolų, persiskyrimai (desquites) nuomininkų išvary
mas, kriminalinė ir darbo teisė.

Darbininkams patarimai veltui.
Galima kreiptis šiomis valandomis nuo 10 iki 12 vai. 

ir nuo 16,30 iki 19 vai.

Ru i Roberto Simonsen. 13 -- 3 ° — salas 306 ■ 3l0 
(Senoji ruą do Carmo ir kampas P çá Clovis Bevilaqua) 

São Paulo
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MEKANIKOS DIRBTUVE
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.
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MATELIONISJORGE
KRAUTUVĖS:

☆

LEONAS VARNAUSKAS
Telefonas (recados) 3-0707

Rua 12 N.o 39 — Vila Zelina 
Avenida Zeliná N.o 714 — (fundos) 
Caixa Postal 4118 — São Paulo

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINI OJAImainai7

U f J

VIENINTELIAI ATSTOVAI 
GARSIOJO VANDENS 

L I N D O Y A

RUA BARAO DE 1TAPETININGA, 275 — 7 AND. — SALA 73 
| TEL. 34-7482 — SÃO PAULO
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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

ĮSI 

u i AJA bE BATŲ: vyrams, moterims, 
panelėms, futbolistams, vaikams...

JARDIM RIVIERA

M

Santo Amaro apylinkėje - nuosta
baus grožio gamta sveikas klimatas, lik už 
18 klm. nuo Praça, da Sé, geras kelias, tarp 
dviejų ^žerų. Puiki uroga dabar įsigyti žemės 
sklypą su mažu Įnešimu ir ilgalaikiu išsimokėjimu 
— 106 mėnesių

Reikalingų informacijų gauti tik pas vienintelį įgalio
tinį šias žemes pardavinėti musų tautietį Kazį Kmiliauskį, rua 
Benjamin Constante 23, 1-o andar sala 6. Fone: 34-5914. Šiokiadie
niais iki 17 vai. Sekarndieniais ir šventėmis 8-9 vai. ryto.

Suinteresuotus nuveža ir parveža. Iš Santo Amaro eina autobu. 
sąi Jardim Riviera. Is Socorro galima nuplaukti laiveliais.

•CAjF A J f 
J AC' JCIPGIE

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.

1$ FABRIKO TIESIAI VARTOTOJUI.

Rua São Caetano, 526
Fone 35-32.60

Rua São Caetano, 510
São Paulo

N
RUA DINO BUENO, 795 a 835 Caixa Postai 3967 
TELEFONES: 51-4019 e 51-2223 SÃO PAULO

JIS1AÍÍ CAKKIEKI
Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, kurio 
puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau visi yra vien
balsiai pripažinę. Pabandykite, įsitikinkite ir visa

dos naudokite!
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AV. ZELINA, 706 — CAIXA POSTAL, 371 — SÃO PAULO

DARIAUS IR GIRĖNO
f IŠEIVIŲ DIENOS

minėjimas buvo praėjusį sek 
madienį, liepos mėn. 19 d., Mo 
koje, Liet. S-gos Brazilijoje 
patalpose, Minėjimą pradėjo 
trumpu žodžiu Al. Boguslaus 
kas. Bendruomenės chorai su 
dainavo Brazilijos himną Die 
nai pritaikintą apie Darių ir 
Girėną, ir išeivių dienos pras 
mę skaitė inž. Augustas Šilius. 
Paskaita buvo gyva, įdomi, 
pamarginta prisiminimais apie 
Darių, kuris buvo paskaitinin 
ko Karo Mokyklos Kaune 
mokslo draugas.

Meninę programą išpildė so 
listai ir L. K. Bendruomenės 
jaunučių ir jaunimo chorai 
vadovaujant dirigentui Al. Am 
brozaičiui.

Jaunučių choras sudainavo 
St Šimkaus «Darius ir Girė
nas» «Gíetu dainelę» ir audito 
rijai gausiai plojant dar sūdai 
nava «Tipu-tapo».

Nijolė Pupienytė jautriai de 
klamavo K. Binkio «Lituanica», 
ir K. Inčiūros «Drąsumo le
genda».

Dainininkas V. Tatarūnas 
padainavo St. Šimkaus «Ko 
vėjai pučia», ir Fr. Chopin 
«Ruduo». V. Tatarūnas audito 
rijos buvo šiltai sutiktas ir 
mėgiamas, jo lyrinis tenoras.

Solistas V. Laurinaitis, išla
vintu,-sodriu, stipriu baritonu, 
aiškia tarsena įspūdingai su
dainavo J. Gudavičiaus «Leis

JUOZAS ŠLIKTA - DaUG ŽA
DANTIS SPORTININKas

«A Gazeta Esoortiva« liepos 
m. 17 d rašo anie gimnasti
kos bei lengvosios atletikos 
kampionatą tarp žymiųjų São 
Paulo sporto klubu, kurį buvo 
suorganizavusi Federação Pau 
1 -ta <le G n tstic t. Buvo malo 
ui šia -meni minėtame sporto 
laikra*ųvje skaityti, kad vyrų 
gimnastikos nugalėtoju, surin 
kęs daugiausia taškų, 81,5, 
yra jaunas lietuviukas Juozas 
Šlikta, susipratusių lietuvių

Šliktų sū 
nūs, priklausantis Ginástico 
Paulista klubui. Šis laimeji 
mas hebe pirmas. Dar būda
mas jaunių klube irgi yra iš 
sikovojęs pirmąją vietą.

«Gazeta Esportiva» apie J. 
Šliktą rašo: «individualiai, tarp 
visų jaunuolių laimėjo Juozas 
šlikta, kuris mums aliko ge 
liausią įspūdį. Mums atrodo, 
kad iš jo galima tikėtis gero 
sportininko, kuris tikriausiai 
yra viena didžiausių vilčių atei 
čiai šioj sporto šakoje».

Šliktų šeima dabar gyvena 
gražiose Santa Ana apylinkė 
sé, Voluntários da Pai ria 4641, 
naujai pastatytame dviejų au 
kštų name. Ilgą laiką gyveno 
mieste, São Caetano gavtéje, 
kur turi namą ir laikė siuvy
klą, kurią paskutiniu metu iš 
nuomavo.

Sportininkas .J Šlikta moko 
si koledžiume ir yra geras 
mokinys. Jo brolis Aloyzas 
yra baigęs koledžių ir ruošia, 
si egzaminams į teknikos fa
kultetą.

Šliktų šeima yra'susipratu 
šių lietuvių katalikų šeima. 
Abudu sūnūs, gražiai lietuviš 

kit į Tėvynę», Tall at - Kelp
šos «Liepė tėvelis* ir A. Kača 
nausko «Mano gimtinė».

V. Laurinaitis drąsiai gali 
šalia stoti pačių gerųjų daini 
ninku

Solistas K. Ambrozevičius, 
su giliu įsijautimu ir ekspre
sija, palydint Bendruomenės 
chorui sudainavo M Petraus
ko «Neverkit pas kapą*.

L. K. Bendruomenės chpro 
programoj buvo V. Jančiaus 
«Rami naktis», Aleksio «Mes 
grįšim ten». «Rami naktis» bu 
vo pirmą kart dainuojama. 
Kvartetas iš El. Matuzonytės, 
VI. žalkauskaitės, V. Tatarū- 
no ir Al. Boguslausko, daina
vo drąsiai, su įsijautimu. «Ra 
mi naktis» savo stiliumi yra 
didelis paįvairinimas turtingo 
choro repertuaro.

«Mes grįšim» ten turėjo būt 
kartojamas susirinkusiems rei 
kalaujant gausiais plojimais.

Minėjimas baigtas Lietuvos 
himnu, kuri dainavo choras 
ir visa auditorija, diriguojant 
maestrui Al. Ambrozaičiui.

Tautos himno garsų ir gra 
žiu prisiminimų, atsinaujinę 
dvasioje susirinkusieji skirstė 
si į namus, prisimindami dai- 
nos žodžius... «grįšim,^grįšim, 
Tėvyne, tau dar mes nežūsim» ?

Minėjimas buvo ruoštas vi
sų organizacijų.

kai kalba. Tai yra įrodymas, 
kad norint galima šeimoje iš 
laikyti sava kalba.

BENDRUOMENĖS CHORO 
PRANEŠIMAS.

Lietuviškos bažnyčios re
montui yra rengiamas š. m. 
rugpjūčio 1 d. vakaras - kon
certas. surinkti kuo daugiau 
aukų, šiam taip svarbiam rei
kalui, yra mūsų visų lietuvių, 
uždavinys. Todėl, Bendruome 
nės Choras organizuoja — 
SUDĖTINĮ BUFETĄ. Kiekvie
ną lietuvį, kur jis begyventų, 
prašome prie to prisidėt’. Pro 
duktus prašome siusti į Vilą 
Zeliną, Rua Rio Feto Nr. 2, 
pas Choro pirmininką Kazi
mierą Ausenką. šios Jūsų au 
kos turi būti įteiktos nevėliau 

' kaip iki ateinančio šeštadie
nio 12 vai . t. y. iki tos die
nos kada įvyks vakaras Taip 
pat kviečiame visus dalyvauti.

Iš anksto nuoširdžiai dėko
jame!
Jūsų Bendruomenės Choras.

BAŽNYČIAI AUKOJO

Stasys Meilūnas Cr. 2000,00 
Po Cr. 500,0o: Pranas Šukys, 
Kazimieras Ambrozevičius, J. 
V., 
Juozas Šlikta C r. 400,00 
Po Cr. 200,00: Jurgis Kižys, 
Jakubaitis, Kazys Tijūnas, 
Pranas Valiulis, Pr. Satkūnas 
J. Kalvaitienė
Po Cr. 150.00: Kasinevičius- 
M. Valeika, Ant Stokna, 
Po Cr. 100,00: Mot. Leita, St. 
Kižys, J. Skurkevičius, Mela- 
nas, J. Kalenda. Adele Šlap- 
šinskienė, Karolė Pažėraitė, 
Br. Kazlauskas. Autose Rad-

JAU IŠ ANKSTO RUOŠKIS Į

• L. K. BENDRUOMENĖS CHORO

rCNCiEKTA - VAIKaWA
Kuris įvyks rugpjūčio mėn. 1 d. 20 vai. 

Vila Zelinoje, gimnazijos salėje 
Programoj bus naujų gražių dainų, puiki muzika, skanūs 

užkandžiai, alutis.
Pakvietimus įsigyk iš anksto ir užsisakyk staliuką. 

Pakvietimų galima gauti pas choristus ir klebonijoje.

zevičienė, Marija Garmienė, 
J. M., Anelė Galinskienė, Abi 
lio
Po Cr. 50: M. Radzevičienė, 
M. Kilotaitienė, Swiv, Jonas 
Juzumas, Adolfas Šerėnas, 
Quinti Cavani, Kunigienė, He 
Iena Teixeira.
Sajevičiutė 40 cr.
Po Cr. 30,00: Jadv. N irkunie- 
né, John Kepura

Po cr. 20.: Jastromski, V. 
Bussotti, João Mendo, Ant. 
Satkūnas,
Po Cr. 10.: Valentin Antonias 
si, Paulino Mendo, Alfredo 
Castanha
Už aukas nuoširdžiai dėkoju

Kun. P. Ragažinskas 
Klebonas

— Bažnyčios stogas jau 
baigtas remontuoti. Laukiama 
inžnieriaus planų vidaus: pilio 
rių ir lubų reformai.

Ateinančią savaitę bus grin 
džiamas šąli gatvis prie šven 
toriaus.

Šį sekmadienį Liet. Kat. Mo 
terų Draugija švenčia 15 me

Jei sergi, ar nori patikrinti sveikatą, nevažiuok mies- 
an, bet kreipkis į čia VILA ZELINOJ atidariusį koa 

sultoriją, 1

Dr. Mario Ranieri

vaikų, suaugusių ir moterų ligų specialistą

Priėmimo valandos: pirmadieniais, trečiadieniais ir penk 
tadieniais nuo 8 iki 11 - 16,30 iki 20 vai.

Šeštadieniais nuo 15 iki 17 vai. ir sekmad. nuo 9iki 11 vai.

Praça São José, 8 sala 6 ir 7 — Vila Zelina (Baužio name) .
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PRAÇA SÁO JOSÉ, 1 - V. ZELINA — S. PAULO

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 
NAUJANYB1Ų

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų, 

įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių- 

t’ogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t.
Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA 
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Prie pat autobuso Nr. 93 sustojimo vietos
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PRAÇA SÃO JOSÉ.8 SAL.1 E 2 - V. ZELINA - S. PAULO

l R M A O S

Aberturas de firmas 
Encerramentos de firmas 
Transferencias de firmas 
Contrafos na Junta Comercia 
Distratos na Junta Comercial 
Escritas Fiscais 
Escritas Comerciais

HORÁRIO das 
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às 19 horas.
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tų veikimo sukaktį. Draugijos 
intencija bus atlaikyto 11 vai. 
mišios. Po mišių, gimnazijos 
salėje bus bendras užkandis, 
susirinkimas ir įdomi meninė 
programa. Norinčios dalyvau
ti šventėje privalo iš anksto 
pas valdybos norius užsirašyti.

—- Liepos mėn. 26 šv. Onos 
šventė. Šia proga «M.L.» svei 
kiną Onas bendrabarbes, rė
mėjas bei skaitytojas Pav. 
skaitytojai dažnai skaito lai
kraštyje Onos Sadauskaitės 
ėileraščius, «M.L.» uoliai re
mia Ona Ausenkienė, Zagors 
kaitė, Tijunelienė, Guigienė,- 
Tamaliūnienė ir kitos.

KNYGŲ NAUJIENOS.

Australijos Lietuvis išleido 
antrą laidą rašytojos Karolės 
Pažėraitės apaysakos «Nusi
dėjėlė». Pačios apysakos-roma 
no įvertinimą vėliau talpinsi
me. Tačiau skaitytojams gali 
me priminti, kad ši knyga Lie' 
tuvoje.

Švietimo Ministerijos, Kny-
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Contratos de locação 
Cartas de Fiança 
Requerimentos 
Balanços
Alvards diversos 
Seguros de Fogo e 
Seguros de acidentes 
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gų Tikrinimo Komisijos buvo 
pripažinta tinkama visų moky 
klų knygynams. Autorė yra 
gavusi ribotą skaičių egzem
pliorių. Norintieji įsigyti minė 
tą knygą gali kreiptis į pačią 
autorę arba į «Mūsų Lietuvos» 
redakciją.

— Seselė M. Julija, seselių 
Pranciškiečių viršininkė Bra
zilijoje, šią savaitę dalyvavo 
katalikiško auklėjimo kon
grese Rio de Janeire.

— Neužilgo Kanadon išvyks 
Švėgždų šeima. Jų namą nu
pirko Ant. Čipas.

— Skautų veikimas smar
kiai apsnūdo. Buvusieji vadai, 
sako, neturį laiko aktyviau 
veikime reikštis.

•

- Bažnyčios remonto reika 
lame leidžiama loterijon tur
kiška nauja lova su čiužiniu. 
Bilieto kaina 10 kruzeirų. Ją 
paaukojo Vladas Zarakauskas 
turintis Rio de Janeire Čiuži
nių fabriką «Universal».

"h

— Prekybininkas Pranaš iu 
kys pirko nuosavybę - na ią 
esantį av. Zelina. 706.

— Moterystės luoman r • «- 
šiasi Pranas Gervei tuskat • i 
Albina Buzaite.

-- Teko patirti. Kad spali iŠ 
mėn. L. K. Bendruomenės cho 
ras pastatys įdomų veikalą 
«Dvylika brolių juodvarniais 
laksčiusių».

-- Moksleiviai ateitininkai 
irgi ieško veikalo \ ildinimiii.

-- Praia Grande nem a 
lietuvių turi užsipirkę žemės 
sklypų.

BRAZILIJOS PARALAMEN- 
TARO BALSAS PRIEŠ BOL- 

ŠEVIŠKIŠKĄ VERGIJĄ.

Šio mėnesio pradžioje Bra
zilijos Atstovų Rūmose pakė 
lė balsą Pernambuco atstovas 
mrgs Dr. Arruda Camara, si 
ryšyje prieš vykdomus šaudy 
mus Vokietijos darbininku ri 
sų zonoje, Brazilijos demokra 
tiškos sąžinės vardu (Jornal 
do Brasil 4.7, 1953).

Kalbėtojas primena, kaip 
apgaulingai sovietiški repre
zentantai reklamuoja laisvę, 
dengdamiesi demokratija ir 
gyventoji) įstikinimų bei teisių 
gerbimu. 'Tad kamgi, klausia 
kalbėtojas, laikomos kariuo
menės užimtuose kraštuose ir 
dar siunčiamos ištisos divizi
jos malšinimui gyventojų, k i 
rie nepakęsdami priespaudos, 
sukyla prieš komunizmą.

Raudonajai hienai neužteko 
ir neiržtek žmonių kraujo, p ra 
dedant pačia revoliucija Rusi 
joje, kur vieu Kranštate nužu 
dė 13 tūkstančių jūrininkų. 
Vėliau Katyno ir kitų užimtų 
kraštų žudynės. Kalbėtojas 
protestavo prieš persekioji
mus anapus geležinės uždan
gos ir priminė, kad jau laikas 
yra išlaisvinti pavergtuosius.

Džiugu, kad kas kart vis 
daugiau balsų pasigirsta prieš 
20 amžiaus vergiją ir už pa
vergtųjų išlaisvinimą

IŠNUOMOJAMAS KAM BA
RY SSU BALDAIS vienam 
asmenui, rua Silva Bueno, 884 
(bonde Fabrica). Informacijos 
vietoj su Mykolu. Kaina prięi 
narna.

GERAS UŽDARBIS! Reika
lingas kelnių siuvėjas. Kreip
tis: Rua Rio das Pedras n. 6, 
sobrado. Vila Zelina.
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