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VI METAI

Baltijos kraštai privalo atgauti
tikra nepriklausomybe

Svarus Amerikos Užsienio Reikalų Ministé
rio pareisimas.

Kai pasibaigė konferencija 
Vašingtone, buvo reiškiama 
baimės, kad Vakarai, taikyda 
rniesi prie Sovietų «taikos ma 
nevrų», nesiryžtų leistis į de 
rybas bolševikams priimtina 
prasme, taigi pavergtųjų kraš 
tų sąskaita. Tą baimę išsklai 
dê JAV užs. reik, ministeris 
J. F. Dulles per rad:ją ir te
levizijos aparatus ir per viso 
pasaulio žinių agentūras pain 
formavo apie nusistatymą 
pavergtųjų Rytų Europos tau 
t atžvilgiu. O tasjj nusistaty
ti. s toks, kad pasisakoma už 
pavergtųjų kraštų iš bolševi
ku priespaudos išsilaisvinimą 
ii jose visiškos nepriklauso
mybės atstatymą. Dulles pa
reiškė: "Mes neužmiršome ir 
k tų Rytu Europos tautų, se
niau buvusių laisvų ir nepri
klausomų, o dabar Sov. Sąjun 
gos pavergtų. Tokie kraštai, 
I aip Čekoslovakija. Lenkija. 
\ engei ja, Bulgarija, Rumunija 
ir Pabaltijo valstybės, turi at 
g. uti savo tikrą nepriklauso
mybę, kuria jų tautos visai 
teisingai galėjo didžiuotis. Jos 
ti ri teisę turėti institucijas, 
kuriomis atsispindėtu jų pasi 
tikėjimas Dievu, tėvynės mei 
lė ir jų noras parodyti žmo
giškąją didybę. D. Britanijos 
ir Prancūzijos užs. ministerial 
su manimi visiškai sutiko, pa. 
reikšdami musų bendrą norą 
Rytų Europos kraštuose atsta 
lyti tikrąsias laisves», pareis 
k ė žodiškai JAV valstybes se 
bretonus, faktiškasis Jungti
nių Amerikos Valstybių poli 
tikos vairuotojas.

Amerikos Parlamentas 
SUDARĖ KOMISIJA IŠTIRTI 
PRIVERSTINĮ LIETUVOS. LA 
(VIJOS IR ESTIJOS Į SOV.

SĄJUNGĄ ĮJUNGIMĄ; , .

Gauta džiuginanti ^žinia iš 
’ ašingtono. kad J A V; atstovų 
i ūmai priėmė atst. Kersteno 
* asiūlytą rezoliucija Nr. 231. 
pagal kurią sudaroma speciali 
Komisija priverstiniam L/etu- 
vos, Latvijos ir Estijos ’jungi 
m ui į Sovietų Sąjungą ištirti,

Tai yra didelės ’.reikšmės 
nutarimas. Dėl jo sielojosi ne 
tik JAV lietuviai, kurie tūks 
ančiais laiškų ir ^telegramų 

kreipėsi į Vašingtoną, ragin
dami rezojiuociją priimti, bet 
n; viso pasau'io lietuviai, la 
i via i ir estai, nes toji komis!

Reikalingas advokatas byloms vesti?

Nieko nelaukdamas kreipkis Į
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DĖMESIO
Per choro vakarą, rūbinėj, per klaidą, buvo išduodant 
sukeistas kailinis moteriškas puspaltis. Kam teko šis 
puspaltis labai prašom jį atsimainyti vienuolyne.

L.K. Bendruomenės Choro Valdyba.

ja turės pr gos JAV ir visam 
l; šauliui atidaryti akis ir pa 
n dyti kokia klasta

ir prievarta 
Sovietai p t vergė Pabaltijo 
kraštus. Galima sau jsivaiz 
duoti, kad Sovietams šitas nu 
tarimas bus labai nemalonus. 
Bet užtat pavergtosios Pabal 

tijo tautos, o ypač lietuviai, 
kurie dėl to nutarimo daug 
pastangų padarė, gali laikyti 
tai dm t Ii u savo laimėjimu.

Kersteno rezoliucijos teks
tas tilps sekančiam «M.L.» nr.

Vyriausias So
vietas

komunistų parlamentas susi
rinko Maskvoje. Dienotvarkė 
je įrašyta svarstyti tik biudže 
to tvirtinimas ir tvirtinimas 
(netvirtinti negali) paskutinių 
vyriausio sovieto «prezidiu 
mo» nusprendimų. Beabejo, 
didžiausias nusprendimas, tai 
Berijos «sutvarkymas» Sovie 
tas susirenka ne spręsti, bei 
tik pakelti, sulig įsakymu.

Korėjoje Rusai nesutinka Italijoje
vyksta pasikeitimas karo be
laisviais. Politinė konferenci
ja Korėjos suvienijimo klau
simui spręsti pradės savo dar
bus spalio mėnesį.

Maskva atmetė
Amerikos, Anglijos ir Pran 

ciizijos pasiūlymą sušaukti ke 
tūrių didžiųjų užsienio reika
lų ministeriu pasitarimą. Ne
sutinka del dienotvarkės. Są 
jungininkai siūlo \ okietijos 
suvienijimo klausimą pirmoj

Šešupė ties Mariampole.

eilėj spręsti, o rusai nori ben
drai visus t u point nės poiiti- 
k‘os klausimus įrašyti dieno 
tvarkeli.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame visiems aukavusiems mūsų bufetui, 
taip pat visiems dirbusiems b ifete, tvarkdariams, bufe
to šeimininkams ir visiems rėmėjams, talkinusiems mums 

Labai atsiprašome visų svečių dėl mūsų klaidų, ku
rių negalėjom išvengti per šį pirmą musų vakarą naujoje 
salėje.

L.K. Bendruomenės Choro Valdyba.
V»

leis*i kontroliuoti rinkimų Ry
tų Vokietijoje ONU pa-kirtai 
komisijai, nes žino, kad dau
guma p sisakys prieš komu
nistus.

Berlyne,
amerikonų zonoje, ameriko
nai d ilu a maisto pakietėlius 
rusų zo ios vokiečiams. Kas
dien išdalinama, šimtai tūks 
(ančių pąkielėiių. Rusai buvo 

bandę drausti, bet iš žmonių 
rusai susilaukė taip didelio 
pasipriešinimo, kad vėl leido 
eiti vakarų zonon. Amerika 
Berlyne išdalins maisto rusų 
zonos vokiečiams už 15 mili
jonų dolerių. 

baigiama išspręsti vyriausy
bės krizė. Ją sudarys Attilio 
Piccioni, krikščionių demo
kratų generalinis sekretorius. 
Ją parems ir dalyvaus libera 
lai, respublikonai. Dešinieji 
socialistai bei'sociai demokra 
tai, jei nebalsuos už, tai susi 
laikys nuo balsavimo. Tokiu 
būdu vyriausybė bus patvirtin 
ta parlamento. Buvęs ilgame 
tis premjeras De Gasper naa 
joj vyriausybėj užims užsie
nio reikalų ministério vietą..

• z

Foster Dulles
Amerikos užsienio politikos 

vairuotojas yra išvykęs "Pietų 
Korėj cm tartis su prezidentu 
Rhee del išlyginimo politikos 
bei tarpusavio pagalbossutar 
ties sudarymo.

Ir politrukams karsta
Sovietų Sąjungoj eina did© 

lė politrukų medžioklė. Kai 
sunku yra išaiškinti, kuris jų 
buvo nuverstojo Berijos pati 
ketinis, tai kliūva visiems. 
Jie aiškinami, tardomi, areš
tuojami ir juos ištinka toks 
pat likimas, kaip ir tuos, ku
riuos jie anksčiau įskųsdavo. 
Politrukų skaičius lig šiol bu 
vo labai didelis. Apkaičiuoja- 
ma, kad vien tik Lietuvoje 
valant armiją nuo politrukų. 
suimta tūkstančiai asmenų, o 
visoj Sovietų Sąjungoj — šim 
tai tūkstančių.

Brazilijoje
opozicinė spauda daug rašo 
apie ruošiamą vyriausybės 
perversmą. Kitais žodžiais ta 
riant apie diktatūros įvedimą 
paleidžiant parlamentą, sena
tą ir kitas demokratines ins
titucijas panaikinant. Šios ži-' 
nios iš oficialių sluoksnių bu 
vo paneigtos.

' — Brazilija pirko iš Argen 
linos cibulių po cr. 3,00 už 
kilogramą ir parduoda po 
cr. 6,00. Gi pačios Brazilijos 
užauginti cibuliai rinkoje kai 
riboja apie 20 kruzeirų.

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka

I
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Vėžiui cigarete glamonėjant
Jonas Adomavičius, M. D. Cook County Hospital Chicago, Ill.

GRUMTYNĖS SU VĖŽIU

Viena ryškesnių žmogaus 
kautynių yra jo grumtynės 
su... vėžiu. Tai žūtbūtinės, ne 
paprastai sunkios grumtynės. 
Žmogus tai kovai geriausias 
smegenis, puikiausias labora
torijas, didžiulius išteklius su 
mobilizavo, o vėžys vis dar 
šiandien kvatojas musų gyvy 
bes bešienaudamas. Jis mili
metras po milimetro kasdien 
mūsiškį gyvenimo siūlą trum 
pina ir pačiam pajėgume jį 
nukanda.

Nesiseka mums kovoj su 
vėžiu iš dalies ir todėl, kad 
mes liovėmės tauriais lietu
viais buvę. Mes graibomės po 
patamsj, neuždegdami rankoj 
turimo žibinto. Tik truputį 
sveiko lietuviško proto, bro
lau, ir vėžinė pabaisa mums 
keleriopai menkesnė bus. 

nelabojo lizdų plaučiuose. O 
kiek jų tarpe bus mūsų bro
lių, kiek lietuviškų ašarų bei 
vargo...

CIGARETE ĮSIKANDĘS 
N1EKADÈJAS

Šiandien žmonių draugai 
mokslininkai juodu ant balto 
įrodė, jog cigaretes rūką turi 
net tryliką kartų dažniau vė
žį plaučiuose nei nerūkantieji. 
O sunkus buvo kelias tyrinė
tojams, kol pasisekė tai nus
tatyti ir žmonėms paskelbti. 
Cigarečių fabrikantai piestu 
stojo Papirko kai kurias gu 
drias galvas ir anos prieš sa 
vą sąžinę pasisakė — paskel 
bė, kad pirmųjų tvirtinimas 
yra nesąmonė. Cigaretės,anot 
tų parsidavėlių, žmogaus plati 

čiams yra nelyginant gėlės 
darželiui — jos jį puošia, 
skanų kvapą aplink skleidžia, 
jokios- žalos nedarydamos. 
Amerikoje tokių parsidavėlių 
rašiniai vadinami -<Buter and 
Bread Articles» — atseit už 
kyšį parašyti. Tokiom pamaz 
gom užpilami šio krašto ne
moksliški žurnalai. Jų melas 
po kraštą aidu sklinda, kiti
ems nenusimanėliams tai pa
kartojant. Deja, ir lietuviški 
laikraščiai neretai iš tokių 
netiesą dvokiančių duobių 
purviną «medicinišką» vande 
nį semia, už tai ir jie medici 
niškomis nesąmonėmis nere
tai mirgėte mirga.

Anot tokių melagių, jų per 
šamosios cigaretės yra švel
niausios, geriausios: jos neer 
zina gerklės, nes neturi niko 
tino — atseit, tu perki ir ru
kai tik popierj. Tūkstančius 
dolerių delnan įspraudę artis 
tni bei sportininkui rodo jį 
besišypsantį su cigarete dan
tyse, kad tik tave lengviau 

apgautų, Ne viena firma kas 
met porą milijonų dolerių 
skelbimams išleidžia, kad tik 
iš tavęs pūzdrą padarytų. Mū 
siškis be lietuviško charakte 
rio labai greit anų kilposna 
patenka ir su kaupu aniems 
išlaidas grąžina, pats vėžio 
auka tapdams. '

BET KUR TAU!

Nustatyta, jog asmuo kelio- 
liką metų rūkydamas 12-29 ei 
garečių kasdien, pasikviečia 
vėžį plaučiuosna pasisvečiuo 
ti. Prisideda čia dar automo
bilių gazai, dulkės darbovie
tėse bei gatvėse, ir žmogelis 
kandidatu perankstyvu kapi
nėse lieka. Nebūtų jau taip 
bloga su dulkėms įmonėse, 

jei visokie vargšo žmogaus 
išnaudotojai kenksmingus dū
mus savuose fabrikuose sut
varkytų. Bet kur tau! Vien 
Chicagoje pabaudoms už net 
varką su dulkėmis jie per me 
tus $237,416 sumoka. O kiek 
fabrikantai darbininko plau
čiams pakenkia, orą užnuody 
darni, kol juos sanitarinis kon 
trolierius sugauna! O kiek 
dar tokių, kurių niekas nesu 
tvarko — doleriais užpiltos 
kontrolierių akys anų šelmys 
čių neįžiūri.

TILTAS TARP PLAUČIU IR 
VĖŽIO

Darbininkui nesvarbu,” jog 
mokslininkai dar nežino,’ ko

ri 
(Pabaiga 4 pusi.)

PLAUČIU VĖŽYS

Imkim kad ir plaučių vėžį. 
Jis į vieną didesnių šiandie 
ninių žmogaus nelaimių išau 
go.. Jis į pačią' dažniausią vė 
žio rūšį pas vyrus išklestėjo. 
O tasai jo klestėjimas su be
saikiu rūkymu ranka rankon 
eina. 1912 metais šiam .krašte 
galėjai vos 347 atsitikimus to 
kio vėžio surasti. Jis retai 
pas mus svečiavos ne vien 
dėl to, kad mes jo atpažinti 
nemokėjom, kad mažiau vyrų 
turėjom, bet ir todėl, kad tik 
46 kulkas-cigaretes galvai per 
metus fabrikantai tada paga
mindavo. Dabar anie dykapel 
niai žudyme išsitobulino 
užkinkę radiją, televiziją, žur
nalus ir visas prieš juos misi 
lenkiančias jėgas. Jie sugeba 
dabartinei galvai kasmet po 
2000 cigarečių parduoti. To
dėl ir vėžys plaučiuose pasis 
pardė — per paskutinį dešimt 
mėtį, net skrandinį vėžį pra
lenkęs, iki 16000 metinių sa
vų auįkų čia priskaito. Jei ir 

• toliau' mes leisim vėžiui eiga 
retę glamonėjant mus graužti, 
jei vis, cigaretei tarpininką u 
jant, vėžiui patalą savuose 
plaučiuose taip stropiai ruo
šini. tai pradedant 1970 metus 
47000 amerikiečių bus paties 
$a ant menčių kasmet dėl ano

Pakistano ambasadorius tarp aukštų Amerikos valdininkų 
žiūri kviečių pavyzdžius, kuriuos (milijoną toneladų) Ameri
ka pasiunčia Pakistanui, nes Pakistane paskutinius dvejus 

metus, del sausros, derlius buvo labai prastas.

Ona Sadauskaitė.

MIŠKO BINTAI.
Burtų burtai miške. 
Tai ne pasaka, ne. 
Sakos perlais gražiai išdabintos...
Taip vilioja inane 
miško medžių gelmė, 
kai sniegas ten žvaigždėmis krinta.

Burtų miško taku 
vienui viena ęinu. 
Jau man mirė tamsus liūdesys.
Žemė, pievos, miškai, 
jau balti visiškai, 
užkerės, kai tik saulė sušvis.

Taip norėčiau nors tos, 
sidabru žibančios, 
žalios eglės šakelę nuskinti, 
parsinešt į namus, 
kad pradžiugintų mus, 
kad nuskaidrintų liūdnąją mintį.

Baltos snaigės miškų, 
jums dainelę seku.
Baitas sniegas — tai jūsų jaunystė.
Tik žibėt sidabru, 
ar anksti, ar vėlu, - 
miško burtai žibučiais jus vysto.

Jurgis Jankus

PAMINKLAS
(Iš novelių rinkinio «Pirmasis Rūpestis»)

Petras Dačioliškis išlipo iš 
automobilio, atsargiai paėmė ' 
j rankas sunkoką ryšelį ir 
pravėrė vartelius į seną tė
viškės sodą. Kiek sykių pra
bėgdamas čia užsukdavo, jam 
tie tiršti pavėsiai pakvipdavo 
vaikyste, ir kai tuoj už vartė 
lių pasitiko broliai, jį nusmel 
kė aštrus jausmas, lyg tuos 
vyrus mato iš viso pirmą 
sykį. Jis net ir per tėvo laido 
tuves nebuvo jų tokių paste
bėjęs.

Dabar jie visi penki buvo 
tokie platūs ir keturkampiai. 
Ir kalbą pradėjo taip pat pa
prastai, kaip tada, kai vasarą 
išeidavo į Pjaunį ir versdavo 
pradalges. Jis buvo mažiausi 
as ir turėjo labai spausti, kad 
neatsiliktų ir nebūtų Jaunikliu 
vadinamas. Nors ir neatsiliko, 
bet kitaip nebuvo vadinamas, 
kaip Dačioliškių Jaunikliu. Ir 
su sykiu, kai vyriausias bro
lis Simanas paėmė iš rankų 
ryšulį, kniktelėjo į širdį tas 
senas ir juokingas Dačioliškių 
Jauniklis.

Nuo to jį patį suėmė juokas.

Jis norėtų ir dabar sužinoti, 
ar kaimynai jį taip tebevadi
na. Jį, prekybos banko direk 
torių. Ir jis, stabterėjęs vidu
ry žole apžėlusio takučio, gai
šiai nusijuokia ir pasako.

—. Se, mielas sode, Dačio
liškių Janiklis vėl pas tave?

Paskum, grįžtelėjęs į brolius, 
paklausia:

— Ar jie ir dabar to vardo 
neužmiršo?

Broliai žvilgterėjo vienas į 
kitą ir taip oàt nusišypsojo, 
lyg lūkuriuodami, kuris pirma 
sis pasiryš.

— Taip, jie taip tebevadina, 
- atsakė Simas.

— Ir visi?
— Na, ne visi. — tęsė tas 

pats, — bet neužmiršta.
Visi nusijuokė. Petras pade 

jo kumštį ant pasvirusio obels 
liemens ir lyg pats sau pra
tarė:

- Jauniklis! Aš jiems Jau
niklis! - ir vėl nusijuokė.

Ne, dėl to jam pikta nebu
vo. Jis .juokėsi, žiūrėjo į blyš 
kią, melsvomis gyslomio nu- 
rizgusią kumštį ir nerado ką 

dar pasakyti.
Pasijuto nebesąs studentas, 

kai galvomis eidavo po šieną 
su Jonu ir Vincu Bet ir jie
du nebe tie. Jiedu jau seniai 
susikūrė sau šeimas ir nabar 
visiškai rimtai stovi ant laku 
čio. Ir Baltramiejus su Kaziu 
jau žilstelėję.

— Sėskim čia kur nors. Va, 
gal ten prie avilio. Rodos, 
tuščias?

— Paskui tėvą nusekė. — 
atsakė Simas ir atsiduso tyliu 
ir virpančiu atsidūsėjimu.

Jie visi žinojo, ko čia susi 
rinko, ir nė vienas nerado 
žodžio pradėti.

Susėdo tylūs ir tik retkar
čiais, persimesdavo žodžiu ki 
tu visai apie kitus reikalus.

Pagaliau Petras ištiesė ran 
ką į ryšulį ir pasakė:

Aš jums čia nųriu paro
dyti. Jūs nesupyksite, kad ne 
pasitariau, bet bus galima dar 
ir pakeisti. Pažiūrėkite ir pa- 
sakykykite kiekvienas savo 
nuomonę.

— Ar tai paminklas? — pa 
klausė Simas. .

— Paminklas. Kaip čia jums 
pasakius. Tai modelis. Vienas 
dailininkas jį nulipdė. - kal
bėjo Petras, rūpestingai išvy 
modamas ryšelį. -- Žinoma, 
ant kapo statys ne tą, bet ti 
kro didumo, o gal ir dar di

desnį. Žiūrėkit, kaip gyvas. 
Aš jam daviau visų fotografi 
jas ir darbą pats prižiūrėjau.

Broliai gerą valandą žiūrė 
jo. Taip, čia tikrai stovėjo jis, 
jų tėvas, ir jie visi. Jis - ryž 
tingu, kiek susimąsčiusiu vei 
du ant s ragilo pasirėmęs, o 
jie susispietę aplink, .jauni ir 
nerūpestingi, lyg laikas būtų 
pasuktas dideliu ratu atgal

-- kad kitur Kur, bet Kapuo 
se. Nė kryžiaus 'nėra, — pa
reiškė savo abejonę Kazys.

— Ogi va! - parodė Petras.
Tėvo marškiniai ant krūti

nės buvo atlapi, ir galėjai ma 
tyti rąžančių su kryželiu ir 
škapLer us.

Ir vėl broliai gėrėjosi nuos 
tabiu skulptoriaus kūriniu. 
Jie storais darbo pirštais lie 
tė tėvą ir save Paskum Si
mas prašneko:

— Gražus daiktas butų. Vi 
sus kapus nušviestų, bet aš 
jaučiu, kad nieko neišeis. 
Daug gražiu daiktų žmonėse 
yra. bet ka darysi, kad reikia 
apsieiti be jų.

— Kodėl? — staiga pertrau 
kė Petras

Toji mintis, tas nuostabus 
kūrinys, kilo jo galvoj tada, 
kai gavo telegramą, apie tėvo 
mirtį ir. metęs daugybę reika. 
lų. pilnas susij iudinimo skubi 
no į laidotuves. Ir dabar...

— Mes neturime tiek pini
gų, - trumpai ir kietai parė 
mė Simas, o kiti broliai, smili 
kūs mažažemiai, pritarė jam 
linksėdami galvomis. O, jie 
turėjo daug vargti ir rūpintis, 
kol tą truputėlį ūžvargo, ir 
niekas kitas už juos pačius 
negali prisakyti, kiek jie iš 
gali. Tik Vincas, kuriam brp 
lis nupirko visą ūkį, nelinkie 
rėjo Jis valandėlę pamąstė 
ir paklausė:

— O kiek viskas atseitų? 
Petras pagalvojo. Jis aesiti 

kėjo, kad broliai nuo to pra
dės.

- Kiek? — nutęsė. — Sun 
ku pasakyti. Bet ar tas svar
bu? Aš tik norėjau pažiūrėti, 
ar paminklas jums patiks. O 
pinigai? Argi mes ne vieną 
tėvą teturėjom?

Tu negali pasakyti, kad 
mes jo nemylėjem, - įsiter
pė Baltramiejus. jis tą p us 
gerai žino. Bet aš žinau, jog 
tėvas man šakikočio nepagai 
lėtų sužinojęs, kad dėl namin 
klo viską vėjais paleidau Jis 
ir mirdamas pasakė: «Išmonių 
jokių nedarykit Geriausia bus 
jei jūs savo vaikais taip rū
pinsitės. kaip aš jumis rūpi
nausi». Tų žodžiu aš neužmir 
šių. nenoriu. k->d juos ir mano 
vaikai užmirštų. - baigė Bal
tramiejus. (B. D.)
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Rio Lietuviai
LIETUVIŠKA RADIO PRO

GRAMA

Lietuviškos tikybiniai kultu 
rinės radio programos trans
liavimas eina normaliai kas 
trečiadieniais 18 35 vai. per 
Radio '''era Cruz - R.P.E. 2, 
kuriai vadovauja gerb. kolo
nijos kapelionas kun.

Juozas Jani- 
lionis Tik vieną mėnesi per 
«força maior* buvo padaryta 
pertrauka, kadangi tuo laiko 
iarpiu Radio stotis buvo užim 
ta vientik N.S. da Fatima pro 
gramos transliavimu.

Pastaruoju laiku pastebime 
lietuviškos programos pakitę 
jimą ta prasme, kad pagrindi 
nė pašnekesio tema perduoda 
ma dviem kalbom: portugališ 
Kai ir lietuviškai; tatai pada
ryta dėlto, kad buvo pastebė 
ta, jog vietiniai brazilai mie
lai klausosi šios programos 
ir pareiškė noro pilniau su
prasti jos turinį; dabar jie pa 
tenkinti suprasdami, o mes 
plačiau išgarsindami lietuvio 
vardą. Parinktos temos p-išne 
kesiams pilnai pateisina šita 
atmainą ar teisingiau pasa
kius'. papildymą. Štai tos/te
mos, kurios pastaruoju laiku 
buvo gvildenamos:

‘ 1. LIETUVOS GEDULO DIE 
NA - Dia de Luto da Lituânia, 

.kurioj buvo pakeltas protesto 
;balsas prieš brutalį Lietuvos 
pavergimą ir tautos naikini
mą - genocidą; buvo pacifuo 
ti Latvijos Ministro Dr. Olinšo 
ta proga paskelbti žodžiai vie 
tos spaudoj /gailu, kad mūsų 
p. M.ini«tro žodžių nebuvo!/, 
buvo padarytos ištraukos iš 
ankstyvesniojo partizanų laiš 
ko Šventajam Tėvui.

2. ŠVEN l'OJO TĖVO DIENA
Dia do Papa, kurioj buvo 

nušviesti istoriniai Lietuvos 
Santykiai su Šventuoju Sostu. 
pradedant karaliaus Mindaugo * 
krikštu ir baigiant Lietuvos 
Bažnytinės Provincijos isie'gi 
iriu naujausiais Lietuvos Ne
priklausomybės laika is.

3 LIETUVOS TIKYBINĖ M‘ 
Si.i A. kurio ii atliko istorijos 
b e g y j e i r d a b t r atlieka 
savo pavergiame krašte r pla 
Čiame pasaulyje

4. SS. Panelės Marijos šve 
kovės Lietuvoje ■ plačiau neš 
viesta. Aušros V'ąrtai su Šilu 
va.

5. IŠEIVIU DIEN’.-V . Dia do 
Emigrante Lituano -. jos rei
kšmė surišta su Dariaus ir G,i. 
rėno vardais, kurie įamžino 
savo didvyrišką žygi ir paliko 
estamento žodžius.

Kaip matome, visos šios kai 
bamosips temos, ir ypač, ku
rios supuola su reikšmingai* 
paminėjimais, pravartu ne 
tik mums patiems panagrinėti, 
bet kartu ir brazilus supažin . I 
dinti su lietuvių tautos kilniais 
tikybiniai kultūriniais sieki
mais.

Be pagrindinių pašnekėsiu 
temų gvildenimo, lietuviškoj I 
programoj dar duodama fol- , 
klorinės muzikos ir daromi 
pranešimai kurie liečia, tiky- i 
biniai kultūrinę kolonijos vei i 
klą.

Girdėti, kad nuo rugpiučio 
pradžios bus pradėtas įdomus, 
pašnekėsiu ciklas iš gyveni
mo Sovietų okupuotoj Lietu 
voj. Lietuviškos programos 
transliavimas eina kas trečia
dienį 18.35 Vai per Radio Ve 
ra Cruz.

Radio K or.

tikybines iškilmės
. ■

Paminėtina viena tikybinė 1

iškilmė, kurioj Rio lietuviai 
organizuotai dalyvavo: tai bu 
vo Maracanã stadijone iškil
mingos pamaldos prie N S, dą 
Fatima stebuklingosios stovi 
los; čia plevėsavo Lietuvos 
vėliava, kartu su kitų paverg 
tųjų tautų vėliavomis; ir pa
čios pamaldos. Mišios buvo 
aukojamos už tas tautas. Ne 
vienas dalyvis nepamiršo per 
visą savo gyvenimą grandijo 
ziško iškilmių vaizdo, o lietu 
vis suspaustos širdies skaus 
mo.

Gražu prisimint musu Lietuvos laukus.

Tai buvo gegužės 16 d. Da 
lyvavo 3 lietu vi;,i kunigui: vie 
nas prie altoriaus, o kiti, du 
prie, vėliavos. «Dainavos» pir 
mininkas atnešė ir visa laika 
rankose Dičkė Lietuvos tris 
paivę, tautiškais rnhiiD pis; 
puošusios mergaitė- stovėjo 
greta, kaikurie t-iucečiui bu
vo minios nunešti j nežinomas 

VIC-MALTEMA
PRODUTO DA CIA. PROGRESSO NACIONAL

VIC-MALTEMA
O alimento dos campeões

VIC-MALTEMA é vendido em latas de 2.500 gramas, 500 gr. 
e 250 gramas.

. - Frio, Quente ou Gelado Sempre Vic-Maltema -

vietas, o di 1-omatų sėdynėse 
nė vieno lietuvio nebuvo.

BAŽNYTINĖS 1ŠKILMÉS.

Rio lietuviai neturėdami sa 
yo bažnyčios neturi nei pas
tovios vietos pamaldoms, nei 
nuolatinių pamaldų, o kada 
jas turi, tai dažniausiai suriš 
tas su vienokia, ar kitokia iš 
kilme, ar kurio nors riebesnio 
intencija. Štai tos - iškilmės, 
kurios pastaruoju laiku įvyko:

1 S AMINĖSE buvo atlai
kytos pamaldos šv Genovaitės 
bažn\ èinie /São Cristóvão jas 
lai gert. kun. Feliksas Jako
bą u s k a s.

Rosario bažn.

2 GEDUI.O DIENĄ Mišias 
ai-kaii.ė kun. F Jakubauskas 
ir pamokslą pasakė kun. J.

Janilioms. Pamaldos buvo už 
prašytos LK. su «Dainava».

3; ŠV. TĖVO DIENĄ Rovą 
Mišias atgiedojo kub. F. Jaku 
banskas, o kun. J. Janilionio 
pamokslui beliko 3 minutės 
Kadangi «por fórça maior» tu 
rėjo išsinešdinti su savo .pa
ra oi jonais.

4. IŠEIVIU DIENĄ pamaldos 
buvo užprašytos p. Klemo 
Martmkaus. Mišias atgiedojo 

kun. F Jakubauskas giedant 
Miesto Teatro chorui, pernoks 
lą pasakė kun J. Janilionis, 
per kuri k io mažas inciden
tas bažnyčioje. Vienas kitas 
brazilas pradėjo kelti nerimą 
del «vokiško» pamokslo: gir
di, Brazilijos Konstitucija to 
neleidžiami Ta; jau antras 
toks atsitikimas, kuris neska

niai atsiraugia.
Kada dabar bus pamaldos 

dur radio nepaskelbė: matyt 
laukiama kokio riebuko, ar 
pramogėlės. Nereikėtų pra
leisti «Dia do Papai», del ku
rios šventimo rugpiučioyl6 d. 
(São Joaquim) «Globo» varo 
smarkią propagandą.

PILIETINĖS IŠKILMĖS.

Tik Gedulo Dienos proga 
buvo įvykęs pilietinis paminė 
jimas tuoj po pamaldų Rosa- 
rijos bažnyčios salėje Kaip 
bažnyčioj, taip ir salėj buvo 
mažas skaičius dalyvių, ta
čiau reikšmingas: trijų Pabal
tos valstybių diplomatai susi
rinko «incorpore».

Paminėjimas buvo trumpas, 
bet turiningas: atstovai paša 
kė gražias kalbas, p. Gaulienė 
jautriai prabilo, «Dainavos» 
choras Dienos iškilmei pritai 
kintų turiniu ir tonu padaina 
vo ir trijų tautų vardu buvo 
priimtas telegramos tekstas 
Amerikos Suv. V. Prezidentui 
Eisenhoweriui. Kartu galima 
pasidžiaugti, kad atsakymas į 
šią telegramą taip pat jau 
yra gautas.

Paminėjimas buvo geras ir 
gražus, bet galėjo ir privalė
jo būti daug geriau organizuo 
tas su žymiai platesne propa 
ganda. i

♦ ,

DELEGACIJA PAS MILTON
E1SENI-1AUERĮ.

Tik ką Milton Eisenhaueriuj 
atvykus į Rio ir apsistojus 
Palace Hotel, pirmieji atvyko 
jį pasveikinti lietuviai. Buvo 
sudaryta nors paskubomis, 
bet rimta delegacija, kurion 
inėjo abiejų organizacijų pir 
mininkai: L K-Bendruomenės 
p. Jonas Adamavičius ir «Dal 
navos» p. Klemas Martinkusj 
be to, kolonijos kapelionas 
kun. Juozas Janilionis nuo 
bažnytinės jerarkijos, kanau
ninkas Zenonas Ignatavičius 
- surašyto memorandumo - • 
laiško redaktorius, p. Jonas 
Petraitis - advokatas - vertė 
jas ir p-lė Gražina Pauliuko' 
nytė - su raudonu rožių bu-* 
kietu.

Nors delegacijai ilgokai te 
ko pa'auktj prieškambaryje, 
iš kurio ji toliau ir nenužen
gė, bet savo uždavinį atliko 
įteikdama laišką su bukietu 
stačiai į rankas.

SMULKIOS ŽINIOS y

— «Dainavos» šokių balius, 
įvyksta rugpiučio 1 d. 9 valų 
vak. rua Almirante Barroso, 1.

— Viešnios iš São Paulio 
ponia Kazlauskienė su dukra 
lankėsi Rio: čia turi motiną 
Prilipienę ir seserį Azbarienę,

— Svečias iš Argentinos 
Jonas Pinkevičius lankėsi pas 
pp. Adamavičius.

— P. Petras Babickas, rašy ‘ 
tojas, poetas ir L. Pasiuntiny; 
bės raštininkas persikėlė gy 
venti Estado do Rio Gramai 
cho mieste; ten pąsibudavojo 
namą. į

L
— Tuzinas Onų minėjo saj 

vo varduves praeitą sekma
dienį: kaikurios turėjo gražių, 
svečių.

— Ponia Lopes - Dumbraus* 
kaitė daugiau mėnesio išgulė
jusi ligoninėje ir po rimtos 
operacijos jau baigia sveikti. >

• i
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(Tąsa iš 2 pusi.) 

kios medžiagos, cigaretės dū 
me esančios, vėžį prišaukia 

ar tai bus nikotinas, anglies 
viendeginis, vienas ar kitas 
aldehydas -- furfurolas, ar 
glycerinas, medinis spiritas, 
arsenikas, pyridinas, hvdrocya 
nine rukštis ar pagaliau sma 
la. Užtenka mūsų žmogui ži
noti, kad cigaretė yra tarpi
ninkė tarp mūsų plaučių ir 
vėžio.

Įdomu pasekti, kaip suktas 
priešas mums giliau duobę 
kasa. Gydytojams kas kart 
daugiau darbininkams tabokos 
žalą aiškinant, žmonių susipra 
timui kylant, turėjo užsidary 
ti kramtomos tabokos fabrikai, 
baigia jau nykt ir žižiavoja- 
masis tabakas. Gydytojams 
nesiliaujant atakuoti cigaretę, 
kaip intimią vėžio draugę, fa 
brikantai pamatė, kad čia ne 
juokai — pavojus jų kišenei 
yra. Jie nemano taip lengvai 
pasiduoti. Na, ir pradėjo, par 
sidavėlių gudragalvių padecia 
mi, pūsti naujus durnus žmo
nių akysna. Tabako fabrikan
tai nori nutildyti balsus sąži
ningų gydytojų,iškeliančių pa 
sibaisėtiną padažnėjimą plau 
čių vėžio atsitikimų cigaretes 
berūkant. Fabrikantai su pa
kalikais skelbia, kad ne tabo 
ka vėžį į plaučius atvilioja, 
bet... higroskopinė medžiaga 
,— glycerinas degąs tai daro. 
Mat, cigaretes paruošiant, var 
tojama vandenį pritraukiantį 
higroskopinė medžiaga — gly 
cerinas. Jis palaiko . taboką 
cigaretėje visad «šviežią», ne 
perdžiūvusią. Degąs glyceri
nas su taboka pagamina erzi 
nančias — nuodingas substan 
cijas. Kai kurie fabrikantai, 
tai ištyrę su triušiais ir ban
dę su žmogumi, pradėjo eiga 
retes gaminti ne su glyceri 
nu, bet su dietrylene glycol 
priemaiša: girdį, ji mažiau er 
zina žmogaus kūną. Kad tai 
ne tiesa, užtenka prisiminti 
praktiką Kauno klinikose.'Ten 
kas met prisistatydavo po 8-10 
pypkorių su apatinės lūpos 
vėžiu, o jie jokio glycerino, 
ruošdami savą taboką, nevar 
todavo. O kokių dar dūmų 
anie vargšo žmogaus išnaudo
tojai prasimanys silpnavali
ams apdumti! Tai j vatą neį
vyniotas įrodymas, jog retai 
kas darbininkui žmogui pade 
da orientuotis. Veik niekas 
jam dėl cigarečių gresiančio 
pavojas neišaiškina. Lietuvis 
šiuo atveju yra laimingesnis 
— jis pats sugeba išnaudotų
jų kėslus išnarplioti. Tauraus 
lietuvio pavyzdy^ mus moko 
prideramai pasielgti.
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Iš pirmojo pasaulinio karo griūvėsiu prisikėlusi Lietuva pasipuošė gražiais pastatais, dabar mongoliškų komunistų okupuota

Vydūno Paminklo 
Ir Rastų Reikalu.

BRANGŪS TAUTIEČIAI!

Paskutinė Vydūno valia bu 
vo ilsėt’s tėvu žemoje, kurią 
jis taip mylėjo ir Kuriai sky 
rė pačius gražino jus savo kū 
rybinės dvasios žiedus. Tačiau 
kol Lietuvių tauta galės jį m 
laidoti išlaisvintoj tėvynėj, jis 
turi laikinai ilsėtis savo dabar 
tiniame kape Detmoldc.

Mes, žemiau pasirašiusieji, 
būdami tikri, kad tremtiniai ir 
užsienio lietuviai norės pager 
bti šio Didžiojo Lietuvio at

Benys Rutkūnas

Noriu prabilti į sutiktą žmogų 
paprastu meilės žodžiu, 
pasaulį regėti tikrovėje nuogą, 
veidą toliųjų žvaigždžių.

Ir išsakyt’ sielvartą, laimę 
žodžiais keliais.
eit per gyvenimą atvira sielą 
mažojo brolio keliais.

Širdį įžvelgti - gyvąją versmę 
ilgesio slapto, tylaus;
ir išlukštenti budėjimo prasmę 
budinčio žemėj žmogaus.

IIIIIIIOhílllilIllHlilliiiliilliilliillliHiillillhlIuill.HIlllhllh IHilIllUltlll IlHllhllllIlMlIlh lliHIl.lltillilHltlll ilf.llhdlllUirti•.« !ll

Nori patogioj, gražioj vietoj, pamary -- Praia Grande 
įsigyti žemės sklypą?

Neužmiršk apsilankyti Suarão.

minti. esame pasiryžę pastaty 
ti jam Vokietijoje tinkamą ant 
kapį ir išleisti jo parinktus 
raštus. Todėl kreipiamės šiuo 
atsišaukunu i visus tautiečius 
kuriems yra brangus Vydūnas 
ir jo atminimàs. kviesdami pri 
sidėti prie jo kapo pagražini 
mo ir raštu išleidimo kukliu 
- kiekvieno pagal išgales 
įnašu. Aukotojai būs skelbia
mi spaudoje.

B. Babrauskas
S. Lozoraitis 
E Simonaitis 
M. Krupavičius 
V. Sidzikauskas 
L. Simutis
K. Zaikauskas

iiiiiiiHiti'.i illi iUiIlh-Hiilli n HliilHlliiUiillirtliilliilliilli Hum UulIrilHlliiliiilliilti inaiiilliilliilhiihiihilhilhilhiliiiiliilhilliilhilltūu  uith

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

i ra n kiu

AVENIDA DR. GIACAGLINI, 34-C

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

Maaeiras do Brasil

PĖRĖS & PRANAS LTDA.
Importação — Exportação

Raštinė: - A v. Churchill. 94 - U.o and. - sals
Rio de Janeiro - Fones: 52-0229 e 32 6265

Em Minas Gerais:
Bere-i A Čia. Ltda. - Leopoldina - K. ITovidem’i
Jother Beres de Resende - Sã<» Bedro dos Fer

Amadeu Cesar Machado - Nanuqiie Minas

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 šalai 
esančių sklypų.

ViaAnchieta - nauja autoestrada eina skersai Vila 
Suarão. Taip pat yra ir geležinkelio stotis.

Daugiau informacijų «Mūsų Lietuvos redakcijoje
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J p r i n d y s & Čia Industria e Comercio de Calçados
F A R D U 0 D A

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS.

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

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

balso, grynumas, skambumas
Sprindys & Čia — Largo S. Jose 1.
Kaip niekur kitur, prieinami-tusiumis kuinomis.' 

Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimūi

™ Rastinės Darbai ir Teisiniai Patarimai III!nu . nn
"" ... -° "" Hll Nat ralizacija. inventoriaus surašymas, išieškojimas |"| 
I’ll skolų, persiskyrimai (desquites) nuomininku išvary- ||"| 
iii! mas, kriminalinė ir darbo teisė. -
Illi Darbininka<nst patarimai veltui. > .
mi nu
JĮjĮ Galima kreiptis šiomis valandomis nuo lt) iki 12 vai. '»}

. ir nuo 16,30 iki 19 vai. Įj|j
1 • . i iiu

j., Put R tberto Simonsen, 13 -- 3° — salas 366 • 310 |”Į 
Iii (Senoji rua do Carmo ir kampas P ęa Clovis Beviláqua) ][}! 
nil São Paulo HI,
mi nu
|l|l s
IS=§ ŠS = = =2 == == :§=. == == =='3S s= s= ,á= š=.s=.== =2 =2 == == =£

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

ti.

Rua 12 N.° 39 — Vila Zeliria 
Avenida Zelina N.o 714 — (lundus) 
Caixa Postal 4118 — Sdo Paulo

Gaminami žibintuvai 
riaušių tipų. Daromi įvairių 
dydžių grąžtai žemei gręž-

Pardavimas grynais ir 
išsimokėtinai.

M EK AN I KOS JHRBTÜVE

LEONAS VARNAUSKAS

| RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 275 — 7 AND. — SALA 73
| TEL. 34-7482 — SÂO PAULO
= s
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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 
RWA SÃO CAETANO. 447 —TEL. 4.-5576 — SÃO PAULO

SPECIALYBĖ BATŲ: vyrams, moterims, 
panelėms, futbolistams, vaikams...

j Raa Javaės, 719 - São Paulo
SKAITYK IR PLATINK

«MÜSU LIETUVA

Lįcįtį

JARDIM RIVIERA
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klimatas, tik už
tarp 

dabar įsigyti žemės

Santo Amaro apylinkėje - nuosta
baus grožio gamta, sveikas 
1<S kini, nuo Praça da Sé, geras kelias, 
dviejų ‘-‘žerti. Puiki proga 
sklypą su mažu Įnešimu ir ilgalaikiu išsimokėjimu 
— 100 mėnesių

Reikalingų informacijų gauti tik pas vienintelį Įgaro- 
t t'į šias žemės pardavinėti musų tautieti Kuzi kmiliauskį, rua 
Benjamin Constante 23, 1-o andar sala G. Fone: 34 5914. Šiokiadie 
niais iki 17 vai. Sekamoieniais ir šventėmis 8 9 vai. ryto.

Suinteresuotus nuveža ir parveža. Iš Santo Amaro eina aut >bu. 
sai Jardim Riviera. Iš Socorro galima nuplaukti laiveliais.
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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.

1S FABRIKO TIESIAI VARTOTOJUI.

JORGE

Rua São Caetano 526
Fone 35-3260

F4
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MATELIONIS
KRAUTUVĖS:

Rua São Caetano, 510
São Paulo

a:
VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS 

L I N D O -Y A

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/Á.
GAMINIŲ PLATINTOJAI

II KAA/lkOjF 115 KII IE IR II ltda

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

Caixa Postai 3967
SÃO PAULO

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 — SAC PAUi_O

LIETUVOS NACIONALI 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLI

ŠIS TAS APIE PASKUTINĮ 
L.K. BENDRUOMENĖS CHO
RO KONCERTĄ - VAKARĄ.

Nauja gimnazijos salė - pil 
na publikos šventadieniškai 
nusiteikusios, pasipuošusios. 
Prieš akis scena, į kurią nu
kreiptas visų dėmesys. Visi 
laukia choro pasirodymo, to

■ mielo choro, ku”is savo skam 
biomis dainomis jau daug sy 
kių mus visus žavėjo.

C Negirdimais žingsniais išei 
na į sceną baltomis, balinė 
mis suknelėmis pasipuošusios 
choristės, besišypašančios, ža 
vinčios savo jauna, nuotaika. 
Už jų pasirodo vyrai ■ cho
ristai, sudarydami malonų kon 
trastą savo rimta išvaizda, 
tamsiais kostiumais.

Suskambo toną paduodantys 
akordai, suskambo daina. Bet 
šį kartą, toji dama labai sky 
rėsi nuo iki šiol girdėtų to pa 
ties choro koncerto dainų. 
Truko šį vakarą susidainavi- 
mo, įsijautimo ir disciplinos. 
Pakenčiamai sudainuota «Pa
sisėjau žalią rūtą». «Karvelė-

■ lis» Sasnausko daina senai 
jau žinoma, tačiau savo švel
niu lyrizmu visada maloni 
klausytojui. S Ipnai būva at
likta solo partija. Choras te- 
dainavo pirmą posmą ir, ro
dos, skubėjo jį užbaigti, nes 
turbūt, sekantieji nebuvo pa
ruošti. Automatiškai nuskam
bėjo «Mes grįšim ten» - Alek 
šio ir «Šypsenos krioklys» — 
F. Lozano.

Neliko jokio įspūdžio ir iš
klausius kvarteto «Rami nak
tis», nors balsų medžiaga ne
bloga.

Kažkada «ana efektingai 
to paties choro dainuotas 
«Žydrusis Dunojus» J.Strau 
sso, veikalas reikalaujantis 
ypatingo melodingumo, buvo 
atliktas paviršutiniškai, be 
nuotaikos, be frazeologijos, 
ištęstomis pauzėmis ir ausį 
rėžiančiu stakato. Tą patį ga
lima pritaikinti ir «Cavalaria. 
Rusticana» - Mascagni. Ypa
tingai teko stebėtis akompa- 
niatore, kuri buvo visai nepa 
si ruošusi.

Solistė - nors ir kultūringa 
dainininkė, het balselis per 
silpnas ir be jokio efekto din 
go didelėje salėje, perpildyto 
je publika.

Šį kartą teko pajusti per 
mažą choro pasiruošimą kon
certui, nors dalyvių skaičius 
nemažas ir balsų nestinga. 
Taipogi pageidautina paįvai
rinti programą naujesnėmis 
dainomis.

Tačiau vienas nepavykęs 
koncertas nenuvertina L. K. 
Bendruomenės choro, kuris 
yra ir liks lietuviškumo bran 
duoliti. Tenka tikrai pasidžiau 
gti, kad bent kelis kart į me
tus yra progos praleisti vaku 
rą lietuviškoj aplinkumoj, pa
siklausyti dainų. Dėkingi esa
me rengėjams, kurie neoalau 
žiama energija ir nuoširdžiu 
atsidavimu organizuoja kon
certus. O lietuviškam chorui 
linkime stiprėti, tobulėti ir 
džiuginti mus toli likusios Tė 
vyhės aidais.

■ Svečias.

Redakcijos Pastaba. Redak
cija tik dalinai sutinka su Sve 
Čio vertinimu. Vertinimo mas 
tas gali būt dvejopas: prote 
sionalų ir mėgėjų. Bendruo

menės choras yra * n ę* i'O.’e- 
sionaių, bet mėgėjų c : » n. 
Iš korespondencijos ro lo, 
kad «Pasisėjau žal ą rūt » 
buvo pakenčiamai su la’nir»-. t 
o visa kita - silpnai. Tačiau 
nevisi yra tokios nuomonės. 
Jei jau «Pasisėjau žalią rūta» 
buvo patenkinamai sudainuo
ta, tai «Mes grįšim ten», ir 
Žydrasis Dunojus», išskiriant 
pianistę ir vienoj vietoj («Prie 
Švarcvaldo»). visai nereikalin 
gą stakato, išpildyta gerai. 
Tai parodė ir publika savo 
reagavimu — nesibaigiančio 
mis ovacijomis. Nieko negali 
ma primesti ir prie ištraukų 
«Cavalaria Rusticana». «Kar
velėly» buvo jaučiama, kad 
stoka paruošimo. O silpniau
siai pavyko «Casaca Cristali
na», kuri visuos koncertuos 
dainuojama tik tam, kad sky
lę užkišti. Lauktina daugiau 
įvairumo braziliškų dainų re
pertuare, ypač kad kviečiame 
ir dalyvauja mūsų pobuviuose 
braziliškos inteligentiškos vi 
suomenės. Kvartetas «Rami 
naktis» skambėjo gerai. Žino 
ma, kai sale pilna publikos, 
buvo susirinkę nemažiau 8(U) 
asmenų, tai ir dainuot sunki
au. Tvarka buvo 'gera ir va
karas — koncertas praėjo 
kultūringai. Trūkumai daino
se buvo dėlto, kadangi maes 
tro Al. Ambrozaitfs praėjusį 
mėnesį, rytais ir vakarais, bu 
vo užimtas orkestruose, net 
dviejuose, ir neturėjo laiko, 
savaitės metu, repeticijoms.

— Alfonsas Alionis, diplo
muotas buhalter s. yra «Auto 
estrada Companha» vyri
ausiu kontadoriumi, buhalte
riu. Vakarais mokytojauja ko 
inercijos mokykloj «Escola 
técnica de Comercio de São 
Paulo».

Taip pat nesenai atidarė 
savo raštinę Quintino Bocaiu 
va gatvėje, nr. 107. Čia pa- 
ruošmini Įvairūs komercijai 
ir valdžios įstaigoms reikalui 
gi dokumentai.

Gyvena V j [a. Želi no je, A ris 
toteles. buvusioj «G» gatvėje, 
nr. 11. Tel : 341106.

—- Galerijoj Muller, Btien >s 
Aires mieste, įvyko dail. Jono 
Rimšos paveikslų paroda, ku 
ri tęsėsi nuo 13 liepos ligi 1 
rugpjūčio. Viso buvo išstatyta 
24 paveikslai Paroda turėjo 
didelį pasisekimą.lArgentinos U, lIfllWW iitmiilllillHHIWW HIM II m n III 'll ill III JI H I m n II .11 111 .11 IBI|HniMm<ttll||itUIII|ll||llHillll llliHIHIfWIH'IMil

Rio de Janeiro Vaizdas

spauda labai palankiai apie 
mūsų garbingą tautietį atsilie 
pé. Kaip matyti iš straipsnių 
apie Rimšos kūrybą iškarpų? 
dail. Rimša visiems spaudos 
atstovams pareiškė, kad* vie
nintelė jo svajonė grįžti į sa 
vo vargingą tėvynę Lietuvą, 
kuriai jis trokšta paaukoti sa 
vo jėgas ir kūrybą.

Ar jau įsigijai rašytojos K. Pažėraitės idomų roma

na «Nusidėjėlė»? Jej ne - nieko miaukdamas Kreipkis 
«Mūsų Lietuvos» redakciją.

Jei sergi, ar nori patikrinti sveikatą, nevažiūok mieg
an, bet kreipkis Į čit VILA ZELINOJ atidariusį koa 

sultoriją

Dr. Mirio Ranieri
vaikų, suaugusių ir moterų ligų specialistą

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

Šeštadieniais nuu 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 SÃO JOSÉ, 1 — V. ZELINA — S. PAULÓ

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 
NAUJANYBIŲ

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų, 

įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių- 

fogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t. t..
Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA 

1SSIMÕKÉJ1MU1.

Prie pat autobuso Nr. 93 sustojimo vietos.
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PRAÇA SAOJOSE. 8 SAL.1 E 2 - V. ZELINA - S. PAULO

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

HORÁRIO das 8

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

às 19 horas;

— Rugpjūčio mėn. 5 d. Vi
la Libanezoj numirė, trylika 
metų sirgusi, Elena Mazurkevi 
čienė, virš 70 metų amžiaus. 
Palaidota Quarta Parada ka
puose.

— Pr. Kondratas grįžęs iš 
savo fazendos Paranoj džiau 

giasi, ksd jo 
šalnos nepaliesta.

— Vieni iš artimiausią baž 
nyčios darbų bus apvilki nas 
granito imitacija, ar kuria ki 
ta panašia medžiaga esančių 
bažnyčios priekyje, verando
je kolonų ir užbaigimas šąli 
gatvių prie avenida Zelina. 
Toliau eis bažnyčios lubų re 
montas ir kolonų — piliorių 
statyba.

Kitame laikraščio numeryje 
bus paskelbtas tikslios lig 
šiol padarytos išlaidos ir pa
jamos. Visi atliekami darbai 
turės būt apmokami iš surink 
tų aukų, parengimų, kermo
šių. Kažkeno sklaidžiami gan 
dai, kad bažnyčios remontas
aliekamas veltui, yra prasima 
nymas.

BAŽNYČIAI AUKOJO

Petras Šukys Cr$ 400,00
Po Cr$200,00: J. Kardelis, 

S. Tyla, J. R dminas, J. Brat 
kauskis.

Po CrSlOO.OO: V. Kavolis, L 
Žilinskas, Magd. Karaškienė, 
Kz. Skruzdėliauskas, Elz. Vaš 
kėlienė, M. Boscollo, J. Vosy
lius, J. Gimbutis, Ad. Aškinis 
J. Stankevičius, Vyšniauskas 
Petkevičius.

Po Cr$50,00: Janušaitis, Tu r 
činskis. J. Mizera. Gritėnas, 
Ant. Maniušis, Azaravičius, 
V. Petrauskas, Kizeliauskas, 
Križiniauskas.
Už aukas nuoširdžiai dėkoju 

. Kum P Ragažinskas 
Klebonas

— Š. m. liepos mėn 24 d. 
netikėta tragiška mirtimi mi
rė gerai žinomas V. Anastazi 
jos lietuvių kolonijos narys 
Antanas Šiaučiulis.

Velionis buvo gimęs 1S90 m. 
gruodžio mėn 23 d. Anykščių 
mieste. Į Braziliją su visa šei 
ma atvyko 1929 m. ir beveik 
visą laiką išdirbo Sąnios-Jun 
dial geležinkelių dirbtuvėse 
mechaniko ajustadoriaus pa
reigose. Sunkiai dirbdamas 
susitaupė šiek tiek pinigų ir 
nusipirko Anastazijos Viloje 
namelį, kur tikėjosi ramiai pra
leisti savo senatvės dienas. 
Paskutiniu laiku dėl nesvei
katos buvo išleistas pensijon» 
bet mirė ne dėl ligos. Š.m, 
liepos mėn 23 d. nuėjęs į, 
krautuvę šio to nusipirkti, ne 
tyčia paslydo ir krisdamas su 
laužė galvos kaulą, kas ir bu 
vo tikroji mirties priežastis

Palaidotas Parque de Lapa 
kapinėse. Į kapines velionį 
palydėjo kun. K. Miliauskas 
ir nemažas skaičius lietuvių.

Giliame nuliūdime liko: žmo 
na Marija Šiaučiulienė. duktė 
Teklė Trumpienė, sūnus Ba
lys Šiaučiulis, brolis Juozas 
Šiaučiulis, žentas ir anūkai.

Uli — Š. m. liepos mėn. 25 
d. Anastazijos Viloje širdies 
liga mirė Michalina Staniukai
tienė, 64 m. amžiaus, kilusi 
iš Kauno m.

> Brazilijoje velionė išgyve- 
26 metus ir patyrė gana daug 
vargo, kol išaugino savo vai
kus. A. a. Michalina Staniukai 
tienė buvo darbšti ir pavyzdin 
gą lietuvė motina, išmokinu 
si savo vaikus gimtosios lietu 
vių kalbos ir visas savo jė
gas ir meilę jiems atidavusi. 
Buvo neturtinga, bet visų anas 
taziečių mėgiama moteris. Te 
būna lengva jai Brazilijos ž© 
mele! <

Į Parque de Lapa kapines 
velionę palydėjo vietos |k.ųni 
gaš ir didelis būrys mūsų 
tautiečių.

Velionė nuliūdime paliko 
keturios vaikus: Ona Baužie- 
nę, Aleksandrą Abromavičie
ne, Juozą ir Joną Staniukai- 
čius, du žentus, marčią ir 
anūkus.
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