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Savaitine Politinių įvykių Apžvalga
’ ryti jokių nuolaidų.

Prancūzijoj
streikuoja arti trijų milijonų 
darbininkų reikalaudami pa
kelti atlyginimą, Vyriausybė 
nusistačiusi nepatenkinti dar 
bininkų reikalavimų, nes atly 
ginimo pakėlimas klausimo 
neišprendžia. Ji mano, kad 
geriausia priemonė klausimui 
išspręsti yra sutvirtinti Pran
cūzijos pinigą bei visą kraš
to ekonomiją. Vyriausybė įsa 
kė darbininkams ligi pirma
dienio grįžti prie darbo, nes 
priešingu atveju bus atiduoti 
teisman

Del vykstančio streiko iš ' 
Prancūzijos daug turistų išvy 
ko į kitus kraštus. Streikai 
kraštui neša milžiniškus nuos 
tolius.

Italijoje
I

•vyriausybės sudaryti dar nepa 
vyko. Atilio Piccioni, social
demokratams nepritariant, ne 
pajėgė sudaryti vyriausybės. 
Dabar vyriausybė pavesta su 
d'ryti Giuseppe Pella, finansų 
ministerial Turima Kuities, 
kad monarchistams parėmus 
Pella sudarys vyriausybę.

Taip pat yra neatmetama 
galimybė paleisti dabartinį 
parlamentą ir skirti naujus 
rinkimus, kurių metu gal būt 
išėjus kuri nors partija turiu 
ti daugumą atstovų

Stalino duktė 
Brazilijon.

Užsienio spauda rašo, kad 
Stalino duktė Svetesla.va ke
liaujanti po pasaulį, apsigy
vensianti Brazilijoje, São Pau 
ly ar Rio de Janeire.

Keis Vokietijos - Lenkijos 
sienas

Maskva norėdama prisige 
rinti vokiečiams gundo lenkus 
kaikurias teritorijas, atimtas 
iš Vokietijos atgal grąžinti 
vokiečiams Šiuo savo veiks
mu nori įsiteikti vokiečiams 
ir pakenkti Adenaueriui per 
ateinančius rinkimus rugsėjo 
mėnesį.

*
— Rusija, iš įvairių kraštų 

perka mėsą ir sviestą. Net iš 
tolimiausių kraštų, kaip Nau

)~
' ■ ! '

Reikalingas advokatas byloms vesti?

Nieko nelaukdamas kreipkis į

Advokatą Declo Farias
Raštinė: R. Santa Teresa, 28, 6-to and. salas 604 ir 60° •

{kampas Praça da Sė) Fone: 36-8246 ir 32-0064

joji Zelandija.

RUSAI NETURI HIDROGÊ
NIO BOMBOS.

Malenkovas vyriausio sovie 
to suvažiavimo metu, savo 
pranešime pareiškė, kad Ru
sija jau turi hidrogeni bombą. 
Tačiau Amerikos politikai, jų 
tarpe ir Dulles, nebetiki Ma- 
lenkovo pareiškimu-

“NÃO e preciso embalar- 
VAMOS USÁ-LOS MESMO AQUI“

PUBLICADO HO DIÁRIO "THE WASHINGTON POST", de WASHINGTON^ D.C.

Sovietų «rojui» gaminti tankai vieton Lorejon, pasiųsti Vo
kietijon ir į kitus okupuotos kraštus. Matyt, ne koks «rojus» 

kad gyventojai kejia neramumus.

Korėjoje
dar tebevyksta pasikeitimas 
karo belaisviais. Daug sąjun 
gininkų karių grįžta išbadėju 
šių ir sunykusių. P. Korėjos 
ambazadorius Vašingtone pra 
nešė, kad dalis Amerikos ka 
ro belaisvių yra išsiųstų Sibi 
ran vergų stovyklas.

— Anglijos premjeras Čhur 
chill susveiko ir perėmė pa
reigas.

— Nusižudė Šiaurės Korė
jos vice ministeris pirminin
kas Ha Kai, sąryšyje su vyk 
domu «valymu» nepatikimu 
komunistų.

Žemės drebėjimas Grai
kijoje.

Šiomis dienomis Graikijos 
salose buvo žemės drebėji
mas. Aukų žmonėmis yra 

virš 400.

— Pietų Korėjos atstatvmas 
atsieis vienas bilijonas dole
rių. Kraštas nepaprastai žiau 
riai sunaikintas, milijonai li
ko be pastogės, 15 tūkstąnčių 
liko invalidu, šimtai tūkstan
čių vaikų našlaičių. Gal nė 
vienas kraštas karų istorijoje 
nebuvo taip sunaikintas kaip 
Korėja.

—- Kapitonas Henrique Ber 
nal, paskutinio pasaulinio ka 
ro pabaigoj išmetęs pirmą 
atominę bombą Los Hamose, 
greitu laiku bus įšventintas į 
kunigus.

— Garsioji artistė June 
Haver, prieš kurį laiką įstoju 
si vienuolynan, jaučiasi lai
minga.

— Arti Detroito miesto, Ame 
rikoje sudegė General Mo
tors ^automobilių fabrikas. 
Gaisro metu žuvo trys dar
bininkai. Fabriko pastatymas 
atsiėjo 35 milijonus dolerių.

— Ispanija nori perimti iš 
Anglijos Gibraltaro sąsiaurio 
kontrolę. Gri°žtesnių žygių 
vengia.

— Prancūzų laivas «Tou
lon» atveža Brazilijon 6500 
toneladų kviečių.

Eraziiijcie
■ -- Šią savaitę São Paulo 
gubernatorius Lucas Noguei
ra Garcez buvo susitikęs Lo 
ienos mieste su finansų mi- 
nisteriu Oswaldo Aranha ap
tarti finansinei padėčiai, kuri 
šiuo metu yra sunki tiek fede 
ralinei, tiek estado vyriausy 
bėms. Vienai ir antrai nepa 
vyksta .galus su galais -lives 
ti.

Federalinė vyriausybė, jei 
negalės biudžeto suvesti, iš 
leis keliolika, bilijonų naujų 
popierinių pinigų.

— Maranhão estadas iš bu 
vųsio gubernatoriaus Adlio 
mar de Barros paėmė pasko 
la 10 milijonų dolerių sumoje.

— Adhemar de Bar-os rim 
tai ruošiasi kandidatuotis į 
prezidentus. Paskutiniu metu 
aplankė provincijoje 43 vals 
čius

— Brazilijos prekybinė avia 
cija yra sunkioj padėtyje. 
Trūksta reikalingų lėktuvams 
dalių. Jų įvežimas yra suvarą 
žytas del svetimos valiutos 
trukumo.

— Šiomis dienomis dolerio 
kaina nukrito ligi 39 kruzei- 
rų.

- Tikimasi, pastačius dau
giau naujų geradarių, rugsėjo 
bei spalio mėnesiais, <>agerin 
ti energijos t ekimą ir mažiau 
valandų nutraukti elektros 
energijos tiekimą.

Nuostabiausias pagi
jimas

Liurdo gydytojų komisijos 
direktorius dr. Louvet «Gro
tos laikraščiui» padarė prane 
Šimą apie 1952 m. Liurde įvy 
kusius stebuklingus pagijimus 
Nuostabiausias atvejis yra 
vieno vokiečio vienuolio, ku
ris ilgą eilę metų buvo para- 
iižuotas. Praeinant procesijai 
su Švč. Sakramentu, ligonis 
staiga atsistojo nuo savo ve
žimėlio visiškai pagijęs. Tai 
įvyko birželio 30 d. Iš gydyto 
jų komisijos tik du buvo šio 
įvykio liudininkai. Iš septy
niolikos gydytojų, kurie pa
prastai aptarnauja ligonius 
Liurdo šventovėje, jie vieniu 
lėliai iki tol dar nebuvo ture 

je progos savo akimis matyt* 
c te buk liūgą pagijimą

Atgaivina mirstan- ' 
cius dantis

Surastas naujas būdas palai
kyti bemirštantį dantį: išgrę-y 
žiama dantis iki nervo, išima nf; 
gendančią emalę ir dentiną^ 
Atvira vieta apdedama kalci 
jaus hidroksido ir celulliozėą 
pasta. Tos medžiagos yra šO 
tinas ataugti dentui - tai pu
siau kietai danties daliai pó? 
emaliu Šitokiomis priemonė 
mis išgelbstimi oantys, kuria 
kitaip butų baigę išgesti. Deri 
tinui ataugus dantys pliombuo 
jami paprastomis medžiago
mis.

Sprausminiai gar-; 
vėžiai ir sunkve- 

žirniai ,
Gazo turbinos, veikiančios.: 

tuo pat principu, kaip apraus < 
minių lėktuvų motorai, jau ran 
da pritaikymu žemės susieki
me: jau yra kelyje 19 tokių: 
lokomotyvų JAV se ir nžsakyy 
ta dar dar daugiau, be to - 
jau dveji metai kaip daromi.' 
bandymai važini ti sunkveži 
miu, taipgi turinčių šitokį mo 
torą. Vienas iš didesnių šios 
šakos specialistų yra Illinois 
Technologijos Instituto prezi 
dentas dr.*J. Rettahata ir jis 
pramato didelę ateitį gazo tur 
bin u motorams geležinkeliuo 
se ir vieškeliuose. Plačiau ži 
nomo tokio lokomotyvo «Mėly , 
noji Žąsis» du motorai išvys
to 4,000 arklių jėgų. Jis ma
žiau sveria, pigiau išlaikyti,, 
ilgiau tarnauti, greitesnis, mą^ 
žiau tepalo tesunauboja, trum 
pesnis ir geriau veikia šalta-} 
me ore, kaip ligšiol vartotieji.

Rentgeno teles 
kopas

Westinghouse Metric Ben
drovė neseniai demonstravo 
naują savo išradimą, kuriuo 
rentgeno (X ray) spindulių’ 
peršvietimu gaunamas vaiz-. 
das perkeliamas į ekraną ir 
duodamas 200 kartų aiškesnis, 
kaip geriausiom^ priemonė
mis iki šiol buvo galima tu-: 
rėti.

Po ketvertų metų jieškojimo. 
surastas būdas pagaminti rent 
geno spindulių nešiojamą ana 
ratą, kurs labai patogus nau
doti fronte.

Kaip plati visata?
Naujausiais astronomų aps

kaičiavimais Paukščių Kelias, 
prie kurio priklauso ir musų* 
saulė su planetomis, yrá daug 
platesnis negu ankščiau buvo 
manyta: skersmenyje siekia’ 
apie 800 milionų bilionų mylių/ 
Apie tai praneša Harvardo KÓ 
legijos observatorija.

1
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St. Paulauskas
'V

Svenc Paneles Mari
jos i Dangtį Ėmimas

Po Kristaus mirties Sopu
lingoji. Dievo Motinėlė Marija 
.pasiliko; ant žemės, dar ketu
rioliktu'metų. 'Vyliai, kukliai, 
šventai gyveno rūpestingoje 
Kristaus mokytinio šv. Jono 
globoje, karštai meldės, susis 
vajojusi ' žvalgės į dangų, j 
kurj Jos Sūnus įžengė, mei
liai žiūrėjo į žemę, kuria Jos 
Sūnus^,. vąikščiojo, kuri Jos 
kančias, kruvinas ašaras gė
rė ir gailiai verkė...

Tiesa, nors Švenč. Panelės 
Marijos širdis buvo perverta 
septyniais skausmo kalavijais, 
prikalta prie Sūnaus kryžiaus, 
tačiau Marija nepyko nei ant 
Judo, nej ant teisėjų, nei 
ant žiauriųjų budelių, nei ant 
raguotine Kristaus šoną per
virusių romėnų kareivių. Prie 
šingai, Marija visiems buvo 
rjeapsakomai gera, meili, m a 
loni. Ji buvo visų žmonių 
draugė, globėja, geradarė...

Nekantriai laukė dangus 
s^venč. Panelės Marijos — 
savo Grožio Karalienės. bet 
Ji dar trošico pasaulyje gyven 
ti, troško dalintis žmonių var 
gu, skurdu, troško būti varg

šų Motina — Paguoda. Mari
ja ašarotom akim norėjo pa
žinti visus žmonių vargus 
skausmus, kad paskui dangų 
je butų kenčiančiųjų Motina 
— Užtarytoja...

Keturiolika metų po Kris
taus mirties nuliūdusi, susis 
vajojusi Svenč. Panelė Mari
ja vaikščiojo šio pasaulio gy 
venimo arimais, šio pasaulio 
gyvenimo erškėčiais...

Pagaliau, kai Svenc. Panelė 
Marija pasiilgo savo Sūnelio, 
tada atskrido ant žemės nud 
žiugę dangaus angelai, atnešė 
Jai du lengviausius, gražiau 
sius angeliškus sparnus ir Ji 
s- idžiai užmigo šv. Jono na
muose ant Apaštalų rankų.

Neapsakomai nudžiugo že
mė, kai Panelė Mari j i mirė, 
nes manė, kad ji priglausią iii 
Jos kūną... Deja, žemei neie 
ko tos garbės neteko prigl uis 
ti to turto, tos brangenybės 
— dangus paėmė Marijos <ū 
ną ir sielą... Kai Marija, b i- 
gusi šios žemės kelionę, kaip 
šviesiausioji kometa, ange ų 
sparnais plasnojo j dangų, ta 
da Jos Sūnūs Jėzus Krist is 
ištiesė Jai savo žaizdotas r m 
kas, paėmė Ją ir atidavė a- 
vo 'Tėvui — Dievu'. .

Jėzus paėmė Svenč. Pąnelę 
Mariją, savo Motinėlę, j dan
gų. <> tuo tarpu ant žemės 
Įvyko stebuklas: Marijos kars

Vėžiui cigarete glamonėjant 
t 7 : Z* V .. -

Jonas Adomavičius, M. D. Cook County Hospital Chicago, Ill.

(Tašą)

VĖŽIO LIZDAI VAIKU PLAU 
Č1UOSE

O kokie stambus vėžio liz
dai bus musų vaikų plaučiuo 
se susukti, net baisu pagalvo 
ti, matat anuos net per dešimt 
meti nepersiritusius dūmą trau 
kiantį, nosis televizijon sube- 
dus. Ten garsu ir vaizdu žmd 
neliai raginami rūkyti, dumti 
ir smalintis. Laikraščiai, žur 
nalai ir radijo taip pat neatsi 
liekia. Rūkstančios motinos 
jau tėvus tokius pat baigia 
lenkti. Nelaimei čia dar ir au 
klėtojai laisvoj šaly pasimetė. 
Štai tipiškas vaizdas. — Du jų 
uniformuoti Marijos Aukšt. 
Mokykloj, Chicagoje, koncer
to pertraukos metu rūko, nors 
prieš akis aiškūs užrašai «No 
smoking», nors šiaip žmonės 
eina rūkyti į tam tikrą kam
barį, nors rūbinėse gimnazis 
tės galvas kraipo. Jos, mat, 
prisimena anųdviejų moralius 
išvedžiojimus klasėje bei baž 
nyčioje girdėtus Taip ir nu- 
sisteja mintis galvoj, kas įs
tatymai tik gimnazistėms sako 
mi-rašomi. Ūgtelėjusios, iš mo 
kyklos išėjusios, jos tariasi 
laisve pasinaudosiančios rei
kiamai. Štai kur viso blogio 
pradžia. Mes neturim pavyz 
džių pakankamai, mes štoko 
j.im taurių lietuvių visose sri 
tyse, taip maža žmonių gyve 
nančių, o ne vien kalbančių 
padoriai.

BLOGIO LENGVIAU IŠVENG
TI NEGU JĮ SUNAIKINTI

O vienok padėtis dar nėra 
be išeities, kol dar turim šei 
moję, bažnyčioje mokykloje 
bei valstybėje asmenų, tau

te pražydo ir skaniu aromatu 
pakvipo baltos lelijos...

Ilgai lelijomis baltavo Mari 
jos karstas, ilgai prie karst > 
klūpojo dangaus angelai, ai 
nuliūdusi žemė ir našiai ai 
žmonės maldaujančiai kart jo:

- Švenčiausioji Panele Ma 
rija, Dievo Motinėle, užtark 
mus pas Viešpatį!..; į

riems lietuviamsprilygstančių. 
Tokie žino, jog lengviau iš
vengti negu jis sunaikinti. Jų 
pagelba pradėkim vėžį naikiu 
ti dar jam mūsų mažutėliuose 
neįsiveisus Apsaugokim juos 
nuo nepavyzdingųjų, nors ir 
angelo balsu čiulbančių. Nepa 
leiskim savąjį prieauglį iš akių 
nei valandėlei, nors mums tai 
ir kažin kiek kaštuotų. Tik 
pavyzdingon mokyklon juos 
leiskim, cik vertus jiems drau 
gus suraskim; protą lavinau 
čius žaislusį jų rankas įspraus 
kiro, būtinai jiems lietuvišką 
vaikų laikraštį užprenuomeruo 

Be Rutkūnas.

ruc ím?
Prunkščia sartis vėją lenkia, 
dūzga laukas avižų - 
linksma lėkti lygu kelią 
tarp baltuojančių beržų!

Skrieja sodžiai, girios, pievos, 
mirga kilimu žaliu — 
rūtų dvelkiantys darželiai 
prižarstyti spindulių!

Pilkos lūšnos Kvapūs dūmai: 
pasigėrei — apsvaigai - 
Linkčioja ristais žirgeliais 
samanotieji stogai.

O po stogu samanotu, 
po artojo rudine — 
vargo grūdintos krūtinės 
liejas meile ir daina

— Prašom, prašom! Būki svečias! — 
kviečia vartai atkili.
— Ar į kiemą s tiksi m, sarti, 
ar šuoliuosime tolyn?

Staklės. Drobės. Laukia sesė.
Rausta skruostai - obuoliai.
— Man žirgeli, gelsvos kasos, 
tau — baltieji dobilai.

kim, pamėgdžiot beždžionžmo 
gins uždraūsdam»

Taip įpratintas jaunasis rie 
dės pats švariu keliu be eiga 
retės, tėvams ir kraštui paguįo 
dą nešdams, pats sveikas ir 
laimingas išlikdamas. Juk šian 
dien mes turim vaizdingiausių 
pavyzdžių daugelyje tautų, 
kur atkakliai dirbant, šimta- 
procentiškai pasisekė įskiepy 
ti norimas, kad ir ne visai tef 
giamas idėjas. Tad kodėl 
mums savus gerus papročius 
užmiršt, jų savame prieaugly 
je nesiryžt žūt-būt įskiepyti!

J U \ \ LANDA DAR 
NE'TĖJO

Suaugu-ius palikim ramybė 
je - jie patys apsispręs. Jei 

(Pabaiga 3 pusi.)

-

.Jurgis Jankus

PAMINKLAS
(Iš novelių rinkinio 

(Tąsa)

— Mes jau šnekėjom. -- 
tuoj įsikišo Vincas. — Simas 
gali dėti pusantro šimto Po 
tiek dedam ir visi- Bet už tiek 
šito nepastatysi.

— Tai kur, — atrėmė Pe
tras, ir jo balse buvo girdėti 
palengvėjimas. -- Dėkit, po 
kiek norit, o aš pridėsiu lik u 
sius. Pagaliau, ar mes ne bro 
liai? Kam jums rūpintis ir dar 
dėti, nuo burnos paskutinį 
kąsnį atitraukti? \'isų vardu 
aš vienas pastatysiu.

Tai buvo kaip sprogimas. 
Broliai žvilgčiojo vienas į ki 
tą, lyg vienas kito akyse 
atramos ieškodami, o Simas 
pasakė:

— O mums jis ar ne tėvas 
buvo?

'Tie žodžiai Petrą vėl su
maišė. Jis namie ir visą kelią 
galvojo' jog tie ūkininkai tik 
apsidžiaugs, kad kišenėj atlie 
ka keletas skatikų. Ir jis ėmė 
rūpestingai ieškoti žodžių, ku 
riais galėtų priversti brolius 
padaryti pagal jo norą.

«Pirmasis Rūpestis»)

— Taip, tėva< jis mums 
visiems buvo. — jis kalbėjo.

— r geras tėvas. Jis pats ne 
matė nė vienos šviesios valau 
dėles. Jis viską darė, kad tik 
mums būtų geriau Bet argi 
dėl to mes jį, nors mirusi, ne 
galėtumėm apdovanoti kiekvie 
nas pagal savo išgales. Aš 
myliu jus Nepykit, kad paša, 
kyšiu, jog mano svajonė’ bu vo 
kiekvienam jūsų šiek tiek pa
dėti. Ir. manau, kad nė vie
nas neatsisakysit. kaip neatsi 
sakė Vincas. Kedėl gi nenori 
te. kad aš ią patį padaryčiav 
tėvui?
Bęt Vincas, tas mielas berniu 
kąs, su kuriuo vienoj lovoj 
gulėdavo ir kuri namie paliko 
paskui karves dar tebesekio 
jauti, iš lengvo papurtė gal
va ir prakalbo:

— Ne tas. Petrai, ne! Tu 
mūsų nesupranti Kai tėvas 
gyvas buvo, tu dievai žino 
kur buvai, i»* dabar nori jį iš 
mūsų atimti. Tavo dovana 
man buvo kas kita. Aš ja dži 
augino“, bet jeigu tu nori, aš. 
kaip stoviu, galiu vėl sugrįž

ti į tėvo lūšną. Simas priims. 
O jeigu ir nepriimtų, kitur 
rasiu vietos...

— \ incai. na, na. . — nore 
jo kalbą nutraukti Petras, bet 
brolis tęsė Jis kalbėjo užsi
kirsdamas. ir žodžiai nuo to 
veržėsi pliūpsniais.

— ’Aš tau dėkingas. - kai 
bėjo jis, —' ir, jei mokėsiu gy 
venti, gal galėsiu .. Gal ne 
tau. tai tavo vaikams atsitei
siu Dabar tau geriau pasise
kė, negu mums, bet su Dievu 
pirštų nesudūrei, nežinai, kas 
bus toliau. O tėvą visi turė
jom tą patį. Simas pasakė. — 
«Dėkim po pusantro. Aš tiek 
galiu» — ir dėkim. Gėdos ne 
padarysim nei sau, nei tėvui. 
Ar tų negali suprasti, ką Si
mui tas pusantro šimto reiš 
kia! Jam tai perdaug, bet jis 
tėvą mylėjo. Tu to nematei. 
Tu tada rūpinais savo reika
lais. Tu net nežinojai, kad 
jis serga. Mes irgi savo reika 
Jais rūpinomės, bet mes ir 
matėm. Kai vargšui būdavo 
sunku, kas ant rankų nešio
davo į sodą, ar ne Simas. Tu 
to nežinai. Ir dabar tu nori jį 
nustumti į užpakalį. Simas 
taip nori, ir tai bus, Petrai. 
Nesupyk! Kad tu ir direkto
rius ir turtingas, bet prieš tė 
vą mes visi lygūs, o Simas 
— didžiausias Tu atvažiuosi,

pastatysi tą grožybę, ir visi 
ka'bės: — «Va, ką direktorius 
pa larė». Aš ne piktai, brolau, 
bet.

Jis nebebaigė. Gal žodžio 
nerado, tik nervingai išpešė 
smilgą ir ėmė kramtyti.

Petras pajuto sunkumą ant 
Širdies ir ant pečių. Jis neno 
rėjo būti direktorium vadina
mas. ir atėjo staigus noras 
nebegrįžti į patogumų pilnus 
apartamentus. Taip, viskas tik 
pasisekimas, tik pasisekimas. 
Skolon nupirktas ūkis, aklai, 
atsitiktinai, o toliau viskas 
savaime. Kreidos suiogsniai, 
fabrikas, sklypai, akcijos. Ag, 
argi jis pats žino. Kapitalas 
prie kapitalo. Ir jeigu netas, 
jis butų tik buhalteris, taip. — 
visų paprasčiausias buhalte
ris. su trim šimtais algos per 
mėnesį.

Po geros valandėlės jis pa 
kėlė akis ir paklausė:

— 'Tai ką jūs gilvojot?
- Mes norėtumėm pastaty 

ti kryžių. Nemažą. Juodo bliz 
gančio akmens, — aiškino Si 
rnas Jis kalbėjo tyliai ir pe
šiojo žoleles, o jo žemas bal

’ sas virpėjo. — Tėvas buvo 
vargšas, bet gyveno garbin
gai. Ir ūkininkai nelaikė jo 
žemesniu už save nei prie 
stalo, nei bažnyčioj. Teg i ir 
kapuose jis bus toks par tarp 

visų..,
Petras po tų žodžiui ilgai 

žiūrėjo į paminklo modelį, 
paskum ištraukė piniginę, ats 
kyrė pusantro šimto, ir pade 
jo prieš Simą.

- Gerai, tebūnie, — paša- . 
kė. — Gal ir jūsų-teisybė

Ir ėmė vynioti modelį, kaip 
daiktą, kuris tėviškėj vietos 
nerado.

Pavakariais Petras vėl jsė 
do į automobilį, paleido mo
torą ir, pamojęs broliams, pa 
suko į kelutį. Jis juto širdy 
jausmą žmogaus, neatlikusio 
būtino reikalo. Jis tą juto vi
są popietį ir, pajudėjus maši 
nai iš vietos, nutrūko pasku
tinis saitas. Jis nesijautė be
galėsiąs dar sykį aplankyti 
brolius. Piktumo jokio širdy 
neturėjo, bet tas nepasiseki
mas nužemino jį brolių akyse, 
ir kitą sykį jis nebenorėjo 
čia būti toks mažutis ir ne
reikšmingas.

— Palauk! —- jau netoli vi
eškelio pro lengvą mašinos 
dūzgimą pasiekė jo ausis šau 
kimas. Petras, lyg laukęs to 
garso, padėjo koją ant stabd
žio, bet mašiną tesustabdė, 
tik antrą kartą jį išgirdės.

— Grižk! — šaukė Vincas 
beveik į pusę kelučio pabė
gėjęs.
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jie, neatsisakę blogo įpročio, 
pateks vėžio nasitiosna, lai 
bent žinos nieko nekaltinti. 
•Jų prašym ts bent kukių vais 
tų atpratimui nuo rūkymo yra 
ženklas, jog jų valanda dar 
neatėjo - jie d ir nenori atpras 
ti. Tokie lietuviai prilygsta nu 
lijonams lepūnėlių kitataučių, 
kaip musės krintančių aplink, 
ir tai vien dėl blogų pamėgi 
mų. Nepamiršk, jog čia ne Lie 
tu va, kur tyras oras, kaip tė 
vas tave gaivino, žydinti pieva 
lyg motina, tave stiprino.

Mums žinoma nesuska tomi 
pavyzdžiai, kai p ilkus lietu
vis, rūkęs pypkę už pypkės, 
net ir naktį nubudęs dūmą 
traukęs, bet reikale, protingam 
gydytojui patarus, rūkyti me 
tęs, net iš savo kambario rū
kančius svečius išprašydavęs

NEBŪK JONEI.1S DURNELIS!

Jei tave, mielas darbininke, 
cigaretė taip savan tinklan į- 
vijo, jog jokiuo būdu divorsuo 
tis su ja negali, vieno dalyko 
nepamiršk - už pusės metų vė 
žiui plaučiuose "apsigyvenus 
tas paprastai esti virš 40 me 
tų amžiaus žmogui, tu prade 
si nuolat kosyti, krauju retkar 
čiais spiauti, dusuliu negaluo 
ti bei dažnais plaučių uždegi 
mais kankintis. Nelaimė tau 
jei takiam stovy iš daktarų ar 
aptiekti nuo kosulio vaistus 
gersi, save «Winter Cigarette 
Cough» raminai, o nesibelsi j 
sąžiningo ir gera vidaus ligų 
gydytojo duris. Patirtis rodo, 
jog kas ketvirtas tokių nega 
luotojų jau turi pirmąsias vė
žio sėklas plaučiuose.

Nei ašaros, nei išleisti tūkš 
tančiai bei geriausio gydyto;» 
globa nepadės pavėlavusiam. 
'Kokiam perankstyva katastro 
fa neišvengiama, kai plaučių 
vėž o diagnozas lengvas, bet 
kurio gydytojo nustatomas, tai 
ateitis tokio ligonio visada 
yra sunki. Tad nebūk Jonelis 
durnelis, o laiku reikiamon 
vieton kreipkis ir žinok, kad 
dabar neužleistas plaučių vė 
žys krūtinės ligų chirurgo 
(Chest Sugeon) operuojamas 
su, palyginti gerom pasėkom 
bm labai žemu mirtingumu.'^

Tad ligi nepasimatymo su 
plaučių vėžiu, mielas brolau!

Kodėl ir kaip nuverstas Berija
Čeką • GPU - MVD • MGB. 

Garsioji Liubianką. centr ais 
sovietinio saugumo kalėjimas, 
jau penktą kartą, pakeitė sa
vo šefus. Tik pats pirmasis is 
jų Feliksas Dzeržin-kis. vadi 
namas «geležiniu Feliksu», mi 
rė savo natūralia mirtimi. Ki 
tus tris sumalė pati bolševiz-

Admirolas Lewis L. Strauss, 
Amerikos atominė< energijos 
komisijos pirmininkas. Yra 
67 metų amžiaus, ėjęs atsako 

minga-* pareigas prie 
keliu prezidentų Prezidentas 
Eisenhower jį paskyrė spe
cialiu atominės energijos 
darbu prižiūrėtoju.

mo mašina, pritaikiusi ta pa
čią sistemą savo išradėjams. 
Netenka abejoti, kad tokio Ii 
kimo susilauks ir Berija, ligi 
šiol laikytas pačiu galingiau
siu pasaulyje žmogum. Tačiau 
iš kitos pusės, ir pačiu neken 
čiamiausiu, nes nieko Sov. 
Sąjungoje suimtieji ir paverg 
tieji taip nekeikė, kaip keik
davo visagalį Sovietų saugu
mo šefą Beriją.

Sovietinio saug mo pradžia 
te ika 1 ikyti 1917 m. gruodžio 
mėn. kai Leninas savo drau 
gui lenkų kilmes bajorui Dzer 
žiliškiai, Smolnio instituto mė 
lynojo kraujo mergaitėms au 

kieti įstaigos komendantui, 
įteikė specialų memorandumą. 
Jame Leo nas bendrais bruo
žais buvo davęs apmatus, kaip 
reikia paruošti «įstatymą ko 
vai su kontra revoliucija, spe 
kuiiacija ir sabotažu». Pagal 
šiuos apmatus ir buvosadury 
ta garsioji čeką, o jos šefu 
tapo Dzeržinskis, pačiu bolše 
visų pramintas «revoliucijos 
kardu». Tačiau tais laikais’iš 
tikimi bolševikai dar neturėjo 
ko bijotis, kad ir jie gali būti 
suimti ar likviduoti Visai ki
toks likimas ištiko jo įpėdi
nius. pritaikiusius terorą jau 
ir partijos nariams Liti sovie 
tinio saugumo šefai buvo 
«suėsti pačios revoliucijos»: 
Menžinskis buvo nunuodytas, 
Jagoda - nušautas, o .ležovas 
t • • pat sulaukė panašaus Ii 
kimo Sibire, nes per d mg 
apie viską žinojo...
j 923 m čeką buvo nakrikš 

tyta nauju vardu: «OGPU», 
arba sutrump'ntai «G! U». 1 e 
rimas kadaise buvo įspėjęs 
i ebtistns, kad negalima komu 
nistų baigti mirties bausme. 
Tas Lenino «.tęsimiem ts» ga 
liojo kaip įstatymai Sov. Sa 
jungoje 15 metų. Tačiau 1931 
m pavasarį 'talinas per ne 
paprastą politinio biuro posė 
dį pirmą kaną pareikalavo, 
kad ir bolšenkų nariams bū 
tų laikoma mirties bausmė. 
Konkrečiai ji- turėjo galvoje 
kom. veikėją rtiutiną. kuris 
buvo sudaręs partijoje «opo 
ziciją». Stalinui vienintelis 
per posėdį išdrįso pasiprie
šinti partijos Leningrado se 
kretorius S. Kirovas, kuriam 
pritarė dar Bucharinas. To
dėl Riutinas su draugais vieto 
je kartuvių buvo pasiųsti į 
Sibirą. Tačiau sunaikinti vis 
dėlto jie nebuvo. 1933 m. pa 
baigoje Stalinas iš partijos 
kontrolės komisijų atėmė tei-

VIC-MALTEMA
PRODUTO DA CIA. PROGRESSO NACIONAL

Partizano Daina.
Aš paklydau bevaikščiodama 
Ir atradau namelius.
Apsipyliau ašarėlėm, 
prisiminęs tėvelius...

Seniai pjoviau lankoj šieną, 
Seniai šėriau žirgelius.
O dabar atskirtas, vienas 
Aš klajoju po laukus.

Motinėle, kam auginai 
ir kam laiminai mane? 
Aš dabar atskirtas, vienas, 
O Tu sėdi vagone...

Mano tėvas, Motinėlė 
Seniai vargsta Sibire...
Jie nežino, kad jų sūnus 
Dar vaikščioja gyvas čia.

Kad sugrįžtų į Tėvynę, 
Į savuosius namelius, — 
Apkabinčiau medžio kryžių 
Ir savuosius tėvelius...

sę prižiūrėti ir valyti partijos 
organizacijas ir tą funkciją 
pavedė GPU šefui Jagodai. 
Drauge buvo įsakyta praves
ti !>l iriausio masto valymus 
Per sekančius dvejus metus 
buvo iš partijos išmesta apie 
milijoną narių, į tartų opozi 
cija. Tačiau kai 1934 m. gruo 
džio 1 d. buvo paslaptingai 
nužudytas Kirovas, tas pats, 
kuris buvo išdrįsęs pasiprie
šinti Stalinui, oar tą pačią 
dieną Stalinas paskelbė nepa 
prastą įstatymą, pakeičiantį 
sovietinę baudžiamąją teisę: 
visos politinės žmogž'’dybės 
prieš partijos ir SSSR, vyriau 
sybės narius turi būti atiduo
tos kariniams teismams ir jų 

per 10 dienų išspręstos be 
jokių gynėjų. Sprendimai tu
rėjo būti įvykdomi tuoj pat, 
o iš SsSR prezidento atimta 
teisė taikyti malonės aktą. 
Čia prasidėjo tikroji sovieti
nio saugumo galybė ir kartu 
jos baisiausias siautėjimas. 
Tačiau tada Staliną rėmė kp 
asmeninio biuro šefas Ježo-

(Tąsa 4 pusi.)

1 ;

Pa.kui jį ėjo Simas i.* visi 
kiti.

— Nesupyk, kad sustabdėm. 
— prašneko priėjęs Simas. - 
Man atėjo į galvą mintis. Pa
dovanok tą gražų daiktą tė
viškei. Mes padarysim stiklinę 
koplytėlę ir pritaisysim prie 
ąžuolo. Tu žinai, kai čia lau
kas tebebūvi», tėvas parnešė 
tokį gerą botkotį ir įkišo. Da 
bar pusrąstis jau. Jis kaip 
gyvas stoves prie šulinio. Ir 
mes Čia visi būsim su juo. 
Kad ir kažin kur išsiblašky- 
sim, bet ir tėviškėj būsim vi
si, kaip senais laikais.

Simas šypsojosi, ir jo akyse 
buvo ašaros. •

Petras nieko neatsakė. Jis 
vikriai išlipo iš mašinos ir 
paėmė į ranką ryšulį.

Ir šį sykį mašina teišvažia 
vo tik dienai brėkštant. Jie 
visi tiek daug turėjo pamaty 
ti sode, kur kiekvienas mede 
lis buvo tėvo arba kurio nors 
pačių diegtas, o kai pasidarė 
tamsu, sunku buvo žodžiams 
galą rasti.

Kai Petras vėl sėdo j maši 
ną, Simas pasakė:

— Gerai, Petrai, kad palie
ki. Čia padėsiu po stiklu. Kai 
ateis kas, mus visus kartu ma 
tys. O tai, žinotum, suspaudė 
širdį, lyg antrą kartą būtum 
tėvą iš namų vežęs.

Jnedu iš širdies pasibučia

vo, ir Petras išvažiavo šypso 
damasis. Jis negalėjo atsikra 
tyti ir nesikratė atsiminimu 
anų geru laikų, kai jie visi 
čia tebebuvo kartu. Jis nerno 
ketų pasakyti, kodėl anie lai 
kai buvo geresni; jie buvo 
mažiau sotūs ir menku dra 
bužiu pečius tedengė, bet 
buvo laikai, iš kurių kaip gy 
vi širdy ir galvoj tebestovi 
kiekvienas medžio šakos krei 
vumas, kiekvienas lango sti
klo įdūžimas ir kiekvienas 
griovelytis, kuriuo po lietaus 
gurgėdavo vandens srovės. 
Ir jis jautėsi laimingas, kad 
tuos atsiminimus papildė tėvo 
paminklu.

O, Simas padirbdino stikli
niais šonais koplytėlę, įstatė 
jon tėvo paminklą ir pritaisė 
prie ąžuolo. Žmonės eina ger 
ti vandens ir grožisi nuosta
biu tėvo ir vaikų tikrumu. O 
tėvas vis tebestovi tarp vai . 
kų būrio, spragilu pasirėmęs. 
Tik per pastarąsias vasaras 
jis papilkėjo, veidas lyg rū
pesčiu apsinešė, tartum jaus 
damas, kad dalį sūnų sveti
mieji išteriojo, bet užtat toji 
pilkuma suteikė veidui naujo 
ryžtumo.

Žmonės pasižiūri, pasižiūri, 
ir pasako:

— Vaikai tie patys, bet tė
vas vis labiau ir labiau dan
tis sukanda.

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 -
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vas ir vyr. GPU dalinių šėlas 
Frinovskis. Ježovas, be to, 
buvo partijos centro komiteto 
sekretorius ir tuo būdu į sa
vo rankas faktiškai sutelkė 
nepaprastai didelę kontrolinę 
teisę. Per daug išaugus GPU 
galiai, Stalinas pavedė Ježo- 
vui sudaryti dar naujos rūšies . 
saugumą, vyresnį už GPU. 
Šis buvo atsakingas tiesiog 
vienam Stalinui ir faktiškai 
vykdė visus svarbiausius va
lymus. Tačiau ligi 1936 m. 
dar nebuvo «pagavęs nė vie 
nos stambesnės žuvies». Tada 
buvo įsakyta pravesti plačius 
valymus Ispanijoje. Bet netru 
kus buvo «išvalytas» ir pats 
vyriausiasis «valytojas» Ja- 
goda. Jį Ježovas apkaitino, 
kad Jagoda kadaise priklau
sęs caro ochranai ir buvęs 
vokiečių sąmoningai prašinu- 
geliuota^ tarp čekistų. Taip 
plačiausio masto korikas Ja
goda 1938 m. kovo 14 d. bu
vo sušaudytas savo paties bu 
dėlių komandos, prieš tai dar 
«prisipažinęs kaltu», kad «ruo.. 
šis sąmokslą» prieš Ježovą 
ir savo draugą Maksimą Gor 
k ...

GPU pasidarė valstybė yals 
lybėje. Caro ochranos payyz 
džiu nešėjo tikru agentų tin
klu visą Europą, o Liubian- 
kos kalėjime’ pritaikė pačią 
velniškiausią tardymo ir kau 
kiiiimo sistemą. Ježovo lai
kais suimtiesiems buvo taiko 
ma. vad. «troika» tas pats tar 
dytojas drauge ėjo tardytojo, 
teisėjo ir budelio pareigas. 
Lygiai 99 valandų trunkančia 
me be perstojo tardyme au
ka. turėjo buri panašia siste
ma «atversta», kad pati prisi 
pažintų kalta, ir reikšdama 
partijai absoliutinę ištikimybę, 
prašytis leidžiama atgailoti, 
nors až tai turėtų apmokėti 
«gėdinga mirtimi». Berija, pra 
lenkęs savo pirmtakus tuo, 
kad jis buvo išrinktas politi
nio biuro nariu, panaikino 
«troiką», o vietoje jos pritai
kė kiek «švelnesnę sistemą», 
žinoma, kiek ji iš viso gali 
būti «švelni» bolševikinėje 
Santvarkoje. 1941 m. Berija 
iš naujo perorganizavo N:z VD. 
Tikrieji sovietinio saugumo 
uždaviniai buvo pavesti vals 
tybės saugumo liaudies komi 
šariatui, vad NKGB. Karinė 
NKVD perėmė kariniams re i 
kalams ir pasienio apsauga’ 
skirtus uždavinius. Berijus 
patvarkymu NKVD buvo., pa
dalinta į vidaus ir užsienio 
skyrius. Per karą milžiniškai 
išaugęs šių įstaigų aparatas 
buvo dar kartą reorganizuo
tas po karo. Valstybės sau
gumo ministerijai (dabar va
dinamai jau NKGB) buvo pa
vesta politiškai kontroliuoti 
visą valstybinį gyvenimą. Po 
reorganizacijos ypač iškilo 
MVD t. y. faktiškųjų «egze
kutorių» reikšmė.

Kaip buvo suimtas Berija.

Daug kam, kad ir pažįstant 
sovietinę sistemą, nėra aišku, 
kaip galėjo toks senas sovie

Dr. Carver pagerbimui už jo 
mokslo išradimus chemijoj 
bei žemės ūkyje iškalė bius
tą ir pastatė jo gimtinėje, 

Joplin, Missouri.

tinio saugumo «specialistas», 
kaip Berija, būti suimtas. Tuo 
reikalu užsienio spaudoj ir 
per radijus buvo paskelbta 
daug ir plačių komentaru, ta 
čiau niekas nėra akivaizdžiai 
pačių įvykių matęs. Tik tiek 
yra aišku, kąd Berija dingo

Ona Sadauskaitė.

RUDUO.
Nušienautos lankos, 
Nukirsti rugiai — 
Miršta trapios gėlės 
ir lankų drugiai...

Girdis daina aidi — 
Liūdni žodžiai jos. 
Kas gi nykiom lankom 
be žiedų klajos?...

«Dar pabūk, saulute,
Mūsų nepalik!» 
Piemenėlio aidi
Ten dainelė lik... ,

Saulės puota baigės.
Širdyje graudu. j • 
Grįžki, vasarėle, ? 
Kupina žiedų!...

iš viešojo gyvenimo kiek 
anksčiau, — jis buvo suimtas 
birželio 27 d. Kai tą dieną 
Maskvos Didžiojo Teatro spėk 
takly Berija nepasirodė, o to 
je gatvėje, kur jis gyveno, 
pradėjo žygiuoti sovietiniai

■ankai, ne vienas ėmė spėlio 
ti, kad bus kas nors likviduo 
tas iš «didžiųjų». Ir iš tikro — 
netrukus buvo paskelbtas tuo 
reikalu kp centro komiteto

pranešimas, pagarsinti vieši 
kaltinimai, o visame krašte 
pagal sovietines direktyvas 

. pradėti masiniai mitingai ėmė 
girti c. komitetą už «nepapras 
tą budrumą», ir Berijos atsta 
tymas iš eitųjų pareigų, išme 
timas iš partijos, apšauKimas 
«kapituliantu», «renegatu», 
«liaudies priešu», dirbusiu sve 
ūmam kapitalui» etc, išaiškin 
tas kaip «vienintelė galima 
išeitis». Užsienio spauda darn 
išvadą, kad arba Berija buvo 
užkluptas visiškai netikėtai, 
nes niekas negalvojo, kad 
toks galingas žmogus bus li
kviduotas, arba įveiktas per 
susišaudymą, į kurį buvo įvel 
ta ir raud.i armija. Kai kurie 
vokiečių laikraščiai pažymi, 
kad Bulganinas su raud. arini 
jos vadovybe buvo net pasta 
tęs Malenkovui ultimatumą: tu 
rįs būti pašalintas Berija, ar 
ba galį kilti neramumų - jis 
nagalįs atsakyti už savo ka
riuomenės veiksmus. Anot bri 
tų «Times», viena aišku, jog 
čia prasidėjo varžytynės dėl 
asmeninės galios valdžioje.

(B. D.)

Bu tijos pajūry s
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J. L. GalinsKas Ltda.

BALDŲ SANDĖLĮ. -
I d V. DR. GIACAGLINI, 71-C — V. ALPINA.
i

I

Madeiras do Brasil

PERES &, PRANAS LTDA.
Importação — Exportação 

Raštinė: - Av. Churchill, 94 - íl.o and. - sala 1110 
Rio de Janeiro - Fones: 52-0229 e 32-6265

Em Minas Gerais:
Peres & Cią. fetda. - Leopoldina - R. Providencia, 71 
Jother Peres de Resende - São Pedro dos Ferros

Amadeu Cesar Machado - Nanuque, Minas

SOB

AVENIDA DR. GIACAGLINI, 34-C VILA ALPINA
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Pįori patogioj, gražioj vietoj, pamary — Praia Grande 
įsigyti žemės 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 šalai 
esančių sklypų.

Via Anchieta — nauja autoestrada eina skersai Vila 
Suarão. Taip pat yra ir geležinkelio stotis.

Daugiau informacijų «Mūsų Lietuvos redakcijoje.
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Industria e Comercio de Calçados

==??

Rastinės Darbai ir Teisiniai Patarimai

JARDIM RIVIERA

MEKANIKOS DIRBTUVE

I m
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Gaminami žibintuvai įvai
riausių tipų. Daromi įvairių 
dydžių grąžtai žemei gręž
ti.

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

j prindys & Cia
P A RD U O D A

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS, 
balso grynumas, skambumas

Sprindys 8c Čia — Largo S. Jose 1.
Kaip niekur kitur, prieinamiausiomis kainomis. 

Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui

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.

Rui Roberto Simonsen. 13 -- 3.° — salas 31’6 • 31(1 
(Senoji rua do Carmo ir kampas P ęa Clovis Beviláqua) 

São Paulo

Pardavimas grynais ir 
išsimokėtinai.

LEONAS VARNAUSKAŠ
Telefonas (recados) 3-0707

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

i„ Ri|- BARAO DE ITAPETININGA, 275 — 7 AND. — SALA 73 
TEL. 34-7482 — SÃO PAULO

.iai>iuHiniMi«iinMiiiiiiiiiii!iiiiiHHiiHiiiftiijiniHiriiiiiiiiiiiiiHiiminniuiiiiiHiiniiwiuiHniiiiHir»HiüHii»iiitiuiniiiiiiiiHHuiiuiinuiuinHiiHiHinHfitH«itinnuMXiHHmiirniHitittutnHinmiininiHtHii

■' n 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 

SPECIALYBĖ BATU: vyrams, moterims, 
panelėms^ futbolistams, vaikams...

Nori, kad «Mūsų .Lietu 
va» būtų lietuviškojo gyveni
mo veidrodis?

— Bendradarbiauk joje
pranešdamas visas naujiėuab 
iš sav-o apylinkės, miesto <r 
interioro.

§i < i
z? w V LL2

■«

SKAITYK IR PLATINK
«MŪSŲ I.JETÚVA»

Rua Jávaés, 719 Sãs Paulo
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llll Santo Amaro apylinkėje - nuosta

baus grožio gamta sveikas klimatas, tik 
18 klm. nuo Praça da Sé, geras kelias, tarp 
dviejų **žerų. Puiki proga dabar įsigyti žemės 
sklypų su mažu įnešimu ir ilgalaikiu išsi,mokėjime 
— HM) mėnesiu.
j Reikalingų informacijų gauti tik pas vienintelį įgalio
tinį šias žemes pardavinėti mūsų tautietį Kazy Kmiliausky, 
Benjamin Constante 23, 1-o andar sala 6. Fone: 34 5914. Šiokiadie
niais iki 17 vai. šekamdieniais ir šventėmis 8-9 vai. ryto.

Suinteresuotus nuveža ir ptrveža. iš Santo Amaro eina autobu. 
sąi Jardim Riyiėra. Iš Socorro galima nuplaukti laiveliais.

CaWAJ 
JÃC lí M f

aprengia vyrus nuo galvos iki kojų

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

Viskas geriausios rūšies, patvaru, gražu ir pigu.

IŠ FABRIKO TIESIAI VARTOTOJU1.

JORGE MATELIONIS
KRAUTUVES:

ua São Caetano, 526
Fone 35-3260 < <■> ;

Rua São Caetano, 510
São Paulo

VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS

iii iiíii||ii|íii||ii|Íitiiiiifii||ií||ii||ii||ii||iii|ií||iil|ii||ii||it||ii||ii||ii||ii||ii||iii|ii||ii||ii||ii||ii||i<llii||iHlii||ii||ii||iillii||ii||ii|lii||ii|iii||iiiiim :
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, ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A. .

GAMINIŲ PLATIN'!OJAI

IKMÃOJ CAR IR IIE IK II ml.
Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, kurio 
puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau visi y ra vien
balsiai pripažinę. Pabandykite, įsitikinkite ir višti- 

dos naudokite!

RUA DINO BUENO, 795 a 835 Caixa Postai 3967. 
TELEFONES: 51-4019 e 51-2223 S Ã O P A U L O
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LIETUVOS NACIONALI 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLI

ėV. ZELINA, 706 — CAIXA POSTAL, 371 — SÁO PAULO

— Šeštadienį, rugpjūčio 
mėn. 15 d. -^Švč. Marijos į 
dangų ėmimo - Žolinės šverr- 
tė yra nedarbo dieną. 
Nei industrija, nei komercija 
nedirbs. Pamaldų tvarka ta pa 
ti kaip ir sekmadieniais.

*

— Artimiausi parengimai - 
vakarai bus rugsėjo men. (die 
na dar nepaskirta) Liet. S-gos 
Brazilijoje, savose patalpose, 
rua Lituania 67, Mokoje. Pro 
gramos sudarymu rūpinasi ra 
šfytoja p. Karolė Pažėraitė.

— Spa'iaus mėn. 10 d., Vila 
Zelinoje, gimnazijos salėje L. 
K. Bendruomenės choras ruo 
šia vakarą, kurio programoj 
bus labai jdomus vaidinimas 
«Dvylika brolių" juodvarniais 
laksčiusių». Režisuoja - Alt. 
Žibąs.

— Šią savaitę kun. klebo
nas P. Ragažinskąs tarėsi su 
dailininku Aut. Navicku del 
bažnyčios vidaus reformos, 
kolūnų pastatymo, lubų, apš
vietimo pertvarkymo ir kt- 
Dailininkas Navickas jau atei 
nančiai savaitei paruoš vidaus 
reformos projektą.

— Klierikas Mečislovas Va 
liukęvičius rugpjūčio mér. atos 
togas praleidžia pas savo tė
velius Vila Zelinoj. Ateinan
čiais metais apie liepos mene 
sį gaus kunigystės šventimus 
ir pirmas mišias laikys Vila 
Zelinoje. Studijuoja Rio de 
Janeiro arkivyskupijos kunigų 
seminarijoje.

— Šią savaitę São Pauly 
lankėsi kan. Dr. Zenonas Igną 
tavičius, Rio de Janeiro kimi 
gų seminarijos profesorius.

— Sumainyti žiedus ruošia 
si Juozas Algirdas Stankevi
čius su Marija Mačiulaityte, 
Vacius Vilčinskas su Aurora 
Čaner.

— Rugpjūčio mėn. 9 d. Vila 
Libanezoj mirė Michalina 
Stankevičienė, virš 70 metų, 
amžiaus. Palaidota Quarta Pa 
rada kapuosė.

SUSIRINKIMAI

- Moksleivių ateitininkų su 
eirinkimai būna s-ekmadieni- 
ais ir šventadieniais po 8:30 
vai. mišių savoje būstinėje.

— šį sekmadienį rugpjūčio 
mėn 16 d., 17 vai. šaukia
mas Liet. Kat. Moterų Draugi 
jos nariu susirinkimas. Visos 
narės kviečiamos dalyvauti.

— Šį sekmadienį Agua Ra 
za lietuviams bus pamaldos 
Gi paskutinį mėnesio sekma
dienį. rugpiūčio mėn. 30 d., 
Vila anastacio lietuviams.

— Lietuvių kalbos pamokos 
Vila Zelinoje. seselių pranciš 
kiečiu mokykloje būna pirma 
dieniais, trečiadieniais ir 
penktadieniais 17 valandą. Tre 
čiadieniaiš taip pit būna jau 
nučių choro repeticijos. Lie
tuviai tėvai privalėtų pasinau 
dotf šia proga, kad jaunoji 
karta neužmirštų savo kal
bos siųsti į lietuvių kalbos 
pamokas ir į jaunučių chorą.

Už tai neimama jokio mokes 
čio.

JAUNIMO STOVYKLAVIMAS.

Stovyklavimas atostogų me 
tu yra ne tik malonus laiko 
praleidimas kalnuose, ar prie 
jurų, bet kartu yra puik: pro 
ga moksleivijoj ir bendrai jau 
nime, ugdyti ir stiprinti lietu 
višką dvasią. Tikslui siekti 
naudojama žaidimai, dainos, 
pasikalbėjimai. Stovyklavimas 
vienus su kitais suartina. Gi 
rai pravestas stovyklavimas 
yra didelė mokykla. Todėl 
nenuostabu, kad kituose kraš 
tuose, Amerikoje, Kanadoje, 
Europoje, tiek daug dėmesio 
kreipia į stovyklavimą. Ypatin 
gai tuo rūpinasi organizacijos 
sudarydamos stovylavimui są 
lygas. Ypač plačiu mastu, šim

Ar jau įsigijai rašytojos K. Pažėraitės idomų romą- 

na «Nusidėjėlė»? Jej ne - nieko nelaukdamas Kreipkis i 
«Mūsų Lietuvos': redakciją.

Jei sergi, ar nori patikrinti sveikatą, nevažiuok mies- 
i L .u. i?,‘i )k ; į n t VI A ZELINOJ atidariusį kon 

sultoriją

Dr. Mario Ranieri
vaikų, su mgusių 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 sekinad. nuo 9iki 11 vai

Praça São José. 8 sala 6 ir 7 — Vila Zelina (Baužio name)
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PRAÇA SÃO JOSÉ, 8 SAL.1 E 2 -V.ZELINA - S. PAULO S

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

HORÁRIO das
4inii um » m n n iii'iiiirm n m iii.ii) m )|f m m ji m m m n mm iiiiiiiii>iiiiiiiMirmmiii>nii'mnn=iifJ^*'H«W'UiM»§

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

8 às 19 horas.

tams lietuvių vaikučių, stovyk 
las suorganizavo Kanados Lie 
tuvių Bendruomenė-. Gi pas 
mus São Pauly, į šią svarbią 
priemonę nebuvo lig šio kreip 
ta reikiamo dėmesio. Tiesa, 
prieš keletą metų vieną, kitą 
kartą buvo skautai suruošę 
stovyklas. Gi paskutiniais po
ra metų moksleiviai ateitinin 
kai. Bet tai vis mažu mastu, 
porai desėtkų asmenų.

Gi jaunimo, besimokančio 
gimzijose ir koledžiusse turi 
me keletą kartu daugiau, jau 
nekalbant apie pradžios mo
kyklos mokinius, kurių yra ke 
lėta šimtų S. Paulyje.

Kadaggi atostogos jau nebe 
už kalnų, gruodžio - vasario 
mėnesiais jau laba; laikas pa 
galvoti apie jaunimo stovykla 
vima atostogų metu.

Idealiausias reikalas būtų 
įsigyti nuosavybę pajūryje, 
pavyzdžiui vienam iš žavin
giausių pajūrių, Praia Grande 
kuri yra netoli nuo Sã,o Pau
lo. Reiktų užpirkti didesni že 
m ės plotą, apie pora, tfikstan 
čių kvadratinių metru, pasta 
tant bent reikalin^'ausias 'na 
talpas, apie kurias galėtu iš
augti palapinių miestas. Būni 
daug naudingiau lietuviškam 
reikalui, jeigu šiandien, vieną 
iš esamų lietuviškų natalpų 

São Pauly, kurios čia stovi 
pustuštės, nepanaudojamos, ga 
lėtume perkelti pajūrio.

Nuosavybę įsigyti galėtų ar 
ba esamos organizacijos, pas 
kirai, ar bendromis jėgomis, 
arba paskirų asmenų grupė 
privačiai vienoj vietoj, savo 
asmeniniu vardu užsipirkę 
nuosavybę, arba sudarę ko
kią nors bendrovę. Žinoma, 
pirmoj vietoj čia neturėtų bū 
ti pasipelnymo tikslas.

Prez. Eisenhower paskyrė Rytų Vokietijai maisto produktų 
už 15 milijonų dolerių. Laivas «American Inventor» pakrau- 
jamas New Yorko uoste ir plauks Htmourgan, kur iškraus 

Vokietijai skirtą mais ą.

Šios mintys jau 'nėra nau
jos. Rašinio autoriui yra te
kę kalbėtis privačiai su kele
tą asmenų ir jie visi pritaria 
šiai idėjai. Belieka tik imtis 
praktiškų priemonių. Po vie
no kito asmeniško pasitarimo 
reikalinga būt sušaukti, pri
tariančių šiai idėjai, pasita
rimą.

Gyvenamasis momentas rei 
kalauja ne tuščių žodžių,vekrš 
lenimo, beprasmės, neproduk 
tingos kritikos, atidėliojimo 
rytojaus dienai, bet drąsesnių 
planų ir konkretaus jų įvyk
dymo. Tai yra geriausias at
sakymas ir reakcija tiek prieš 
nutautėjimą, tiek prieš kitus 
mūsų visuomeninio bei kultu 
rinio gyvenimo trūkumus.

P. R.

BAŽNYČIAI AUKOJO

Aug. Dulinskas Cr. 1000,00 
Pševuckas Cr. 500,00
Po Cr. 300,00: J. Paukštys, 

Al. Grabauskas.
Po C r. 200,00: J. Masiulis, 

A). Nanartonis, Kz. Terleckas
V. Nanartonis Cr. 150.00
Po Cr. 100,00: M. Adomavi

čienė, Al. Tamašauskas, La- 
buckas, Pr. Mačiulis, Kz. Lu- 
nskis, J. Zakarevičius, J. Rau 
ba

Po Cr. 50,00: A. Krutulienė, 
Puras, EI. Šukienė, EI. Sadze 
vičienė, Alionis, Silva de 
Freitas, Deconti, Al. Barevi- 
čius, EI- Ceponienė.

Po Cr. 20,00: Higa, M.. de 
Freitas, Juciūnas, Nadolskis.

Barisas Cr. 10,00
Už aukas nuoširdžiai dėkoju. 

Kun. P. Ragažinskas 
Klebonas

V

RUDENKO KALTINS BERIJA’

Vyriausias Sovietų Tribūno 
las teis buvusį vidaus weikalų 
ministerf Beriją. Prokuroru 
paskirtas generolas Roman- 
Rudenko, dalyvavęs Nurem-, 
bergo teismuose.

— Šį sekmadienį Popiežius 
kalbės portugališkai Brazili
jos katalikams tautinio eucha 

rištinio kongreso pręga, kuris 
v\ ksta šiomis dienomis Belem 
mieste.

— Brazilijos ambasadorius 
Luzardo prie Argentinos vy
riausybės pasitrauks iš parei 
gų spaliaus mėn..

— Persijoj per pravestą re 
fendumą virš dviejų milijonų 
balsuotojų pasisakė už parla 
mento paleidimą Gi prieš pa
leidimą tik 1207 balsai.

— Rugpiūčio mėn, 13 d. 
Amerikoje mirė garsus moks 
lininkas Dr. Jacques Bronsen, 
kilęs iš Rusijos. Jis yra vie
nas garsiųjų bakteriologų.

— Stiezo kanale egiptiečiai 
apšaudėjanglų sanitarinį auto 
mobilį.

— Brazilija Anglijai yra 
skolinga 63 milijonus svarų 
sterlingų.

PARDUODAMAS NAMAS

(Prekybai)

Baras, Sorvetaria, gyvenami 
namai ir kiti pastatai. Vila Ze 
linos Centre. Šalia Bažnyčios 
Kampinis Av. Zelina ir Rua 
Riu de Peixes. Puikiausia vie 
ta bizniui. Kampinis sklypas 
378 kv. metrai. 20 metrų ant 
Av. Zelina. Geri pastatai ir 
visi įrengimai.

Kaina prieinama. Galima ir 
išsįmokėjimui. Visos informa
cijos vietoje, bet kuriuo laiku. 

Avenida Zelina, 926.
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