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Savaitinė Politinių'įvykių Apžvalga
Korėjos

reikalais nieko naujo. Dar ne 
susitarė del politinės konfe
rencijos dalyvių sąstato. Ame 
rikos siūlymą, kad konferen
cijoj dalyvautų kariavusieji 
kraštai, kiniečiai atmeta. Taip 
pat buvo atmestas sąjunginių 
k'i halsais, Indijos priėmimas 
į įtinę konferenciją. Jau iš
ai to galima nuspėti, kad
p< pusmetį orejos suvieni
ji' o reikalu, jokio reikšmin
gesnio žingsnio nebus padary 
ta Komunistiniai kraštai jokio 
ti -lo neturi Korėją suvienyti.

Kova uz Vokietija.
Paskutinėmis rugpjūčio me 

nėšio ir pirmomis rugsėjo mė 
nėšio dienomis yra veda
mas šaltas karas, tarp vaka
ri demokratijų ir Maskvos 
Litanijos, del Vokietijos. Rug 
s jo mėn. 6 d. vakarų Vokie 
ti joj ri n ki raai .Nuo šių ri n ki
ni ii priklausy ateitis nevien 
Vokietijos, bet ir visos Euro
pos. Rusai daro visa, atsisako 
nuo dalies reparacijų, kad su 
silpninti dabartinės vyriausy
bės frontą ir kad rinkimus 
laimėtų ta opozicijos dalis ku 
ri dar patikėtų Kremliaus me 
lagíams. Tačiau tuščios yra 
pastangos. Gali Adenauerio 
partija - krikščionys demokra 
tai pralaimėti, juk tam ir yra 
rinkimai, kad vieni laimėtų, 
o kiti pralaimėtų, tačiau iš- 
niašti Vokietijos iš užimtos 
pozicijos jau nebus galima. 
Stipriausia Vakarų Vokietijos 
opozicinė partija, socialdemo 
kratai, užsienio politikos rei
kalais, kas liečia^ Vokietijos- 
Rusijos klausimus, yra vieno 
dos nuomonės. Tai aiškiai ma 
tyti iš socialdemokratų parti
jos pirmininko Ollenliauerio 
pareiškimų. Todėl tuščios yra 
visos Kremliaus svajonės tikė 
tis Vakarų Vokietijoj naujos 
užsienio politikos orientacijos. 
Rugsėjo mėn. 6 dieną, laisvuo 
se rinkimuose, vokiečiai savo 
balsais patvirtins dabartinę 
vyriausybės politiką.

Kersteno rezoliucijos
■I I» >reikšme

Praėjusiame «M. L.» nume 
ryje buvo patalpinta Ameri

Reikalingas advokatas byloms vesti?

Nieko nelaukdamas kreipkis į 

Advokatą Decio F arias
Raštinė: K. Santa Teresa, 28, 6-to and. salas 604 ir 605.

(kampas Praça da Sé) Fone: 36-8240 ir 32-0064

kos parlamento nario Keršte, 
no rezoliucija, kurią priėmė? 
Amerikos parlamentas Ši re 
zoliucija mums lietuviam.- yra 
labai svarbi. Sulig šios rezo
liucijos parlamentas išrenka 
septynių parlamentarų komi
siją, kurios uždavinys yra pra 
vesti pilną ir užbaigtą Rusi
joj įvykdyto Pabaltijo valsty 
bių. užgrobimo ir įjungimo iš 
tyrimą. Tai svarbus ir reikš
mingas žingsnis pavergtos Lie 
tuvos išlaisvinimo darbo. Tai 
didelis moralinis laimėjimas. 
Amerikos parlamentas viešai 
ir oficialiai parodys, kad Lie 
tuva buvo diplomatinio melo, 
apgavystės, aklos jėgos auka. 
Viešoji nuomonė dar pasida
rys palankesnė pavergtiesi
ems.

Žinoma, nuo okupacijos pas 
merkimo ligi išsilaisvinimo 
yra labai ilgas kelias. Ir vie 
nas, antras, retkarčiais prade 
da svyruoti, abejoti išsflaisvi 
nimo galimybėmis, abejoti ko 
vos reikalingumu.

Tas, kuris abejoja ‘lain ėji
mu, niekados nelaimės. Susvy 
ravimas kovoje ai išsilaisvi
nimą, tos kovos nerėmimas 
yra laisva savižudy ė»tė. Prie 
šas kaip tik ir laukia, kad 
mes nepasitikėtume savomis 
jeigomis ir apsiprastume su 
esama padėtimi ir visiems lai 
kams gyventume vergo gyve 
n imą. Tai vergo pasichulogį- 
ja. Laisva* žmogus greičiau 
sutiks kovos lauke mirti ne
gu. negu nešti amžiną vergi*- 
jos jungą Jei svetimieji mū
sų reikalais sielojasi, mes ne 
turime jokios teisės sudėję 
rankas sėdėti. Kersteno priim 
toji rezoliucija dar labiau pri 
valo skatinti viso pasaulio lie 
tuvius stipriau suglausti gre
tas laisvės fronte. Ir «geleži
nės uždangos» nėra amžinos. 
Į laisvę besiveržiančios tau
tos ją sutrupins. Istorijos ra
tas, del šiandien nepramatytų 
įvykių, gali staiga mums pa
lankiu keliu į laisvę pasisuk
ti. O kad pasaulis ilgai nega 
lės pasilikti suskaldytas į šia 
pus ir anapus geležinės už
dangos, kad bręsta dideli įvy 
kiai, jau aiškiai matyti. Tuo 
pačiu ir išsilaisvinimo galimy 
bės kasdien artėja.

Urugvąjįis,
kaimyninė Brazilijos valstybė, 
rugpiūčio mėn. 26 d. šventė 
saro tautinę, nepriklausomy
bės šventę. Urugvajus yra vie 

na iš mažiausių P. Amerikos 
valstybiti. Jos teritorija turi 
72 tūkstančius kvadratinių my 
lių. Gyventojų skaičiui'isiekia. 
3 milijonus 200 tūkstančių. 
Pagrindinis verslas žemės 
ūkis ir gyvulininkystė. Sosti
nė Mon evideo yra garsi sa
vo skerdyklomis.

Rijos pabėgo šeši čekoslovakai. Tankas buvo montuojamas 
apie trejus metus, slaptai, iš įvairių karo metu paslėptų ma

šinų dalių.

Kova laisvę prasidėjo 1810 
metais vadovai» jaut Urugva
jaus didvyriui generolui Arti 
gui. Urugvajus yra buvęs ir 
Ispanijos ir Portugalijos Itoio 
nija. Buvo dedamos pastangos 
prijungti pre Argentinos Urug 
vajaus atsiskira valstybė susi 
kūrė dėka ypatingos geogra
finės padėties, tarp dviejų 
upių - La p latos ir Urugvajaus.

šiandien Urugvajaus pini
gas yra stipriausias iš visos 
P. Amerikos. Montevideo mi
este, krašto sostinėje, gyvena 
keletą tūkstančių lietuvių. Ten 
ir yra Pietų Amerikai Lietu
vos pasiuntinybė. Urugvajus 
yra demokratiškratiškas kraš 
tas, laisvės, niekam nėra var 
žomos. Ypatinga yra valsty
bės santvarka. Vieton prezi
dento kraštą valdo devynių 
asmenų taryba, kurios narius 
siunčia partijos.

Jau sudary 
ta Kersteno 
rezoliucijos 
komisijos

Žiniomis iš Vašingtono, ats 
tovų rūmų pirmininkas Jo
seph Martin jau paskyrė ko
mitetą, kuris vykdys liepos 
27 dieną Kongreso priimtą 
rezoliuciją ir tyrinės Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos priverstinį 
įjungimą į Sovietų Sąjungą.

Komiteto pirmininku paskir 
tas patsai rezoliucijos auto
rius Charles J. Kersten, o 
nariais Fred E. Busbey iš Chi 
cagos; Alvin M. Bentley iš 
Michigan; Edward J. Bonnin

iš Hazleton. Pa.; Ray Madden 
iš Indiana (buvęs Katyno sker 
dynių tyrinėjimo komiteto pir 
moliukas); 'I homas J. iš Conec
ticut (buvęs Niirnbergo tarp 
tautinas karo nusikaltimų by 
los prokuroras) ir Tadeus 
Machrowicz iš Detroito (bu
vęs Katyno tyrinėjimo komi
teto narys). Pirmieji keturi 
yra respublikonai, o kiti trys 
demokratai. Manoma, kad ty 
rinėjimas prasidės rudenį. Ko 
miteto pirmininkas Kerstėn 

dar šį mėnesį vyksta į Euro
pą pati r , k ek ten bu* gali
ma rusti tyrinėjimui medžia
gos ir gyvų iinumiiii .

Lėktuvas - ae
rodromas.

Aviacija sparčiais šuoliais 
tobulėja. Paskutiniais prane
šimais Karo ivktuvas I > 36, ku 
ris yra stumiamas lt) motorų, 
yra taip sukombinuoi; h. kad 
viršuje, lekiant gali nusileisti 
ir pakilti kitas lėktuvas nai 
kintuvas - F 84. Viešas ban
dymas ateinančio mėnesio 
pradžioje Amerikoje, Dayton 
aerodrome

Šią savaitę tam tikras skai 
čius tokių lėktuvų, be susto 
jimo, iš Amerikos nuskrido 
Japonijon.

— Šios savaitės antradienį 
atvyko Brazilijon su vizitu 
Peru valstybes prezidentas 
Odria.

— São Pauto miesto prefei 
tas išvaikė iš centralinio mer 
kado visus tarpinkus. Daržo
vių bei produktų gamintojai 
galės prekes parduoti pačiam 
vartojui, kas žinomą, prisdės 
prie maisto atpiginimo.

Prancūzijoj
visi streikai baigėsi. Streiki
ninkai grįžo prie darbo. Šiuo 
kart vyriausybêTaimêjo.

— Ameriką ir Anglija susi 
tarė del Indijos priėmimo į 
politinę konferenciją svarsty 
ti Korėjos padėtį.

Persijoj
• 

komunistai ruošė perversmą. 
Kariuomenė su gen. Zahedi 
pryšakyje padarė perversmą 
komunistų ruošiamo pervers 
mo išvakarėse.

— São Paulo miesto prefei 
tas naujais mokesčiais apdė
jo arklių bėgimus. Taip pat 
prefeiturai turės būt mokami 
penki Kruzierai nuo kiekvie
no arklių lenktynių žiūrovo.

— Pirmasis Kolumbijos lie 
tuviu suvažiavimas rugpiūčio 
14-16 dienomis buvo svarbus 
tuo, kad jo programoje buvo 
numabta priimti bendruome
nės Įstatus, išrinkt; krašto 
valdybą ir aplamai nustatyti 
gaires lietuviškam veikimui. 
Kongres išvakarėse buvo nu 
matyta «Šventoji valanda už 
Lietuvą», kurioje pasižadėjo 
dalyvauti ir Medellino arkivys 
kūpąs bei šiaip aukšti parei
gūnai. 'Taip pat buvo numaty 
ta, kad lietuvių delegacija nu 
vyks pasveikinti naująjį Ko
lumbijos prezidentą, kliris to 
mis dienomis turėjo atvykti į 
Medelliną. Jam buvo numaty 
ta įteikti memorandumą Lie-, 
tavos reikalais. Į kongresą 
pakviestas ir gen. Grigaliūnas 
- Glovackis, kuris gyvena » o 
lumbijoje. Suvažiavimo dieno 
!>>■* buv... vykdoma plati me- 
i ne programa, dalyvaujant 
lietuviams menininkams 1. Va
syJiunui, B. Cyruenei ir kt.

— Bušai mokysis lietuviš
kai? Vilniaus radijas rugpiū-! 
čio 16 d. praneša, kad valsty 
binė pedagoginės literatūros 
leidykla leidžia lietuvių kal
bos vadovėlius rusų moky-- 
kloms. Kai lietuviai nemegs 
ta okupantų rusų kalbos ir ne' 
noriai jos mokosi, rusai, ma
tyti, yra priversti patys mo
kytis lietuvių kalbos.

— Vokietija. PLB Vokieti
jos Krašto Tarybos atstovų 
suvažiavimas šaukiamas rug
pjūčio 29-30 d. d. Posėdžiai 
vyks Lietuvių Gimnazijos rū
muose Hųttenfelde. Naujuosis 
mokslo metus gimnazija 
pradės jau šiuose savo rūmuo 
se.

i Lietuvos naęioaalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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15 METU ŠVIETIMO BA
RUOSE

Rugsėjo mėn. 27 d. suėjo 
15 metų kai iš Š. Amerikos 
atvyko seselės pranciškietės. 
Atvyko tollman, nežinoman 
kraštan, kur yra skirtingos 
gyvenimo sąlygos, skirtingi 

' papročiai, klimatas.
Pradžioje teko išgyventi ir 

išvargti visus naujakurio gy
venimo sunkumus. Vila Zeii- 
noj nebuvo galima rasti na
mo išsinuomuoti. Pirmuosius 
tris mėnesius priglaudė sese
rys salezietės Ypirangoje. av. 
Nazare. Per šį laikotarpį bu
vo ieškoma išsinuomavimui 
patalpų Vila Zelinoj.

Nors ir gyveno Ypirangoje, 
tačiau kasdien vykdavo V. Ze 
linon, per lietus ir purvą, nes 
tuo metu vienintelė susisieki
mo priemonė buvo V. Pruden 
tės bondė, susipažinti su bū
sima darboviete. Neužilgo V. 
Zelinoje, Venda Nòva gat 
véje 75 nr., pavyko iš p. Si- 
lickų išsinuomuoti namą, prie 
kurio dar pristačius vieną 
kambarį, seselės apsigyveno. 
Po poros metų persikėlė ar
čiau bažnyčios, Estoril gat
vėn 56 nr., kur trijuos ma
žiuos kambariukuose, tilpo vi 
sas vienuolynas.

Sunkumai, nepatogumai grū 
dina valią, ugdo ryžtingumą. 
Taip ir seselės ne abugo su
tiktų sunkumų, bet iš pat pra 
džių pradėjo darbą Mokė ka 
tekizrno vaikučius, organiza
vo jaunučių chorą, režisavo.

Pagrindinis vienuolijos už
davinys yra jaunimo auklėji
mas ir mokymas. Siu tikslų 
vedinos seselės ir atvyko Bra 
zilijon.

Mokyklos įsteigimas buvo 
graži, bet sunkiai įvykdomą 
svajonė. Nebuvo lėšų, nei pá 
talpu. Tačiau Dievui laiminant 
ir geriems žmonėms padedant 
ir šios kliūtys buvo nugalėtos. 
Surasta av. Zelinoj. kur da
bar yra šokiu salė, šiaip taip 
pakenčiama patalpa salė, ku
rią lentomis pertverus buv » 
galima naudoti dviem klasėm. 
Iš kart atidaryti du skyriai. 
Tačiau mokinių skaičius nuo
lat augo, kurie jau nebegalė
jo sutilpti turimose patalpose. 
Buvo būtinas reikalas statyti 
naują mokyklą. Vietinėj, skur

džioj lietuvių kolonijoj lėšų 
buvo neįmanoma surasti. Pa
galiau buvo surasta išeitis. 
Motina viršininkė M. Aloyza 
suėjo kontaktai! su tuometi
niu Amerikos Lietuvių Kuni
gų Vienybės pirmininku pre
latu Baikūnu, kuris pritarė 
sumanymui, kad kun. P. Ra- 
gažinskas atvyktų Amerikon 
parinkti mokyklos statybai 
lėšų Nauja mokykla buvo sta 
tomą už bažnyčios ant Liet. 
Kat. šv. Juozapo Bendruome 
n nuosavybės. Mokyklos sta 
t> b i. truko a pie penkis mėne 
8' • 1941 m. liepos mėn. pra 
d/'oje jau iteita j naujas, pa 
togias patalpas.

Pirmosios penkios seselės 
pranciškietės atvykusios Bra
zilijon, į São Paulo: Seselė M. 

-Marcelina, seselė M. Julija - 
viršininkė, seselė M. Evange
lista- Antroj eilėj: seselė M. 
Karolina, kuri rugsėjo mėne
sį -grįš Brazilijon iš Ame ikos 
ir seselė M. Norbertą (Ame
rikoje).

São Paulo arkivyskupui pagei 
daujant seselės Vila Alpinėj 
atidarė novicijata, kuri tuo
met buvo V. Žolinos parapi
jos teritorijoj. Pirmoji kandi
datė buvo Joana Aškinyte - 
sesuo M. Bernarda.

Įsteigus novicijata. buvo 
neatidėliotinas , reikalas ir 
nuosavų gyvenamų patalpų 
vienuolyno statymas, -lis pas 
tatytas, Campos Novos gatvė 
je 19, iš vienuolyno centre. 
Fittšhurghe prisiųstais pini-

Seselė M. Julija viršininkė ir 
gimnazijos direktorė.

gaiš. Taip pat iš ten prisiųs
tais pinigais nupirkta vienut) 
lyno žemė.

Didėjant mokinių skaičiui 
vėl reikėjo rūpintis naujų pa 
talpų statyba S. Paulo mies 
to prefeitūrai padedant buvo 
pastatytos laikinos, medinės 
mokyklai patalpos (galponas), 
o vienuolyne kieme vaikų 
darželis, savomis lėšomis.

Vila Zelina ir yra labai 
tirštai apgyventas miesto ra
jonas. Pradžios mokyklų buvo 
ir y ra trukumas. O gimnazi
jos - nė vienos. Seselių pla
nuose jau senai buvo įsteigti
ir gimnaziją, kuri šiai apylin 
kei yra labai reikalinga. Bet
vis tos pačios kliūtys: nėra 
lėšų, nėra patalpų. Tačiau jų 
;ujciatyva, visur klabenimas

Benys Rutkūnas

Svetimas Pavasarist

Pavasaris lipa į kalnus, 
žalsvėja šlaito lazdynas, 
čiurkšlėm upokšniai pilas — 
man. Lietuva vaidinas, 
mėlynas tėviškes šilas.

Juokas vėjo užkimęs, 
šliaužia debesys — švino, 
kalnų grūmoja galvos — 
man Lietuva vaidinas, 

«. krepiančios tėviškes kalvos,

Grūdų čia saujom nebarsto — 
nutysta laukas plynas, 
dirvoj nežvilga noragas —
man Lietuva vaidinas, 
atolų vešliosios vagos.

Nėr rūtų, pievų čiobrelių — 
medum" neglosto krūtinės, 
aušrų vieversėliai negieda — 
man Lietuva vaidinas, 
žiedais darželiai nuriedą.

Bitės nedūzgia, nei kregždės,
padangės Kurčios slogina, 
ir — skausmas mano rimuos — — 
Man Lietuva vaidinas, 
Rūpintojėliais parimus.

neliko be pasekmių. Pavyko 
vėl iš miesto savi valuybės

Seselių vienuolynas V. Zelinoj, São Paulo.

gauti paramos. Pastatyta da
lis reikalingų gimnazijai pa
talpų ir mokyklos teatras, 
kuriame labai gerą pasiseki
mą turi ir suaugusių parengi 
m ai.

Jei šiandien Vila Zelina y ra 
susilaukusi iš savivaldybės ciė 
mesio, kaip pavyzdžiui gatvių 
grindimas, tai čia labai daug 
yra ir seselių nuopelno.

Tar kitų netoli moš’ateities - 
planų yra Escola Normai (mo 
kvtojams ruošti seminarijos) 
įsteigimas, liek gimnazija, 
tiek mokytojoms ruošti semi
narija reikalauja nemaža lė
šų, ypač, kad didesnė moko
mojo personalo dalis reik 
samdyti. Ir dabar gaunamos 
pajamos iš gimnazijos moki
nių, neapmoka mokytojoms 
algų-

Seselių užimtus darbo ba-

(Pabaiga 3 pusi.)

Nuostabusis sakalas
(Lietuviška pasaka iš Dr. J. Balio rinkinio)

(Tąsa)

Tik dabar žmogelis supra
to ką padaręs, ir labai nuliu 
do. Sūnus gi nė kiek nepyko 
ant tėvo.

— Jei reiks, atitarnausiu ir 
velniui, — sakė jis.

Kai suėjo sūnui aštuonioli
ka metų, gauna tėvai pakvie 
timą: velnias kviečia jų sūnų 
pas save. Simus atsisveikino 
ir išėjo. Ilgai eiti nereikėjo
— tuoj už miškelio jis sutiko 
poną, kuris jį nusivedė pas 
save.

— Gerai, gerai, kad atėjai,
— prakalbino jį nepažįstamas 
ponas, — dabar turėsi man 
tarnauti.

Jonas (toks buvo jo vardas) 
ištikimai tarnavo savo ponui 
velniui. Darbas iš pradžių bu 
vo ne perdaug sunkus, bet 
galop darėsi vis sunkiau. Lai 
mė, kad jis turėjo vieną drau 
gę, būtent, ve’nio dukterį ku 
ri jam daug kuo padėdavo.

Jonui baigėsi tarnavimo lai 
kas, beliko tik trys dienos, bet 
sunkios buvo tos dienos. Pir 
mąją naktį velnias uždavė Jo 
nui pastatyti bažnyčią, jeigu 

jis nepastatysiąs — pražūsiąs. 
Nulindo Jonas ir mąsto — pas 
katine viltis žuvo. Bet kaip 
visur, taip ir čia, pagelbėjo 
jam velnio duktė. Ta sako:

— Neliūdėk, Jonuk, eik ir 
gulk, rytoj pamatysi — bus 
pastatyta bažnyčia.

Taip ir atsitiko — rytojaus 
dieną jau stovėjo bažnyčia. 
Mat, velnio duktė sušaukė vi 
sus velnius, kurie per vieną 
naktį ir pastatė bažnyčią. Vėl 
nias pakraipė galvą ir tarė:

— Gerai, gerai, pamatysime 
toliau.

Antrą nakti velnias Jonui 
liepė iškirsti dešimtinę miško, 
išarti, pasėti kviečių ir pyra
go iškepti, kad jis, velnias, ga 
lėtų jį pusryčiams valgyti. Jo 
nas dar labiau nuliūdo, bet 
čia taip pat pagelbėjo velnio 
duktė. Rytojaus dieną pyra
gas jau buvo iškeptas ir vėl 
niui paduotas. Velnias vėl 
sako:

— Gerai, gerai, pamatysime 
toliau.

Trečią dieną gauna Jonas 
įsakymą, kad jam reikėsią su 
varyti į tvartą kumelys, jei 
jis to neatliksiąs —- pražūsiąs. 

Joti s neiabii tuo susirūpino 
— kumelys suvaryti negi sun 
kus darbas. Bet čia jį perspė 
jo velnio duktė:

Dabar. Jonui -- ta're jam 
velnio duktė, -- sunkiausias 
darbas reiks atlikti, kumeliu 
bus pats tė as pasivertęs. -Jis 
dūks ir lakstys po sodą, jo 
putos tikš ant obelių šakų. Ki 
taip tu jo n esi įvarysi, tau 
reiks to arklio putomis trintis. 
Kai išsitrinsi, tai paliksi labai 
stiprus, tada paėmęs didžiau
sią kūjį daužyk arkliui galvą.

Jonas tuos sodžius įsidemė 
jo. Sulaukęs ryto nuėjo į so
dą, kur lakstė putodamas ku 
melys. Jonas, kaip buvo šaky 
ta, ėmė trintis arklio putomis. 
Trynėsi trynėsi, kol paliko 
toks stiprus, kad galėjo len
gvai kiloti dešimties pūdu kū 
jį. Ėmė jis tuo kūju daužyti 
arkliui galvą, kol tas, netekęs 
jėgų, spruko Į kūtę.

Rytojaus dieną nuėjo -Jonas 
pas velnią. Žiūri — velnias su 
sirišęs galvą begulįs.

-- Gerai, gera’. — sako vėl 
nias, - pamatysime toliau.

Velnio duktė pasakė Jonui, 
kad velnias dabar neišleisiąs 
jo gyvo. Jam nieko daugiau 
nebelieka daryti, kaip tik bėg 
ti. Kartu bėgti nutarė ir vel
nio duktė, kuri jau buvo pa
milusi Joną, o jonas ją taip 
pat.

Juodu prieš išbėgdami išs
pjovė tris skreplius. Pirmasis 
skreplys, velniui paklausus, 
atsibepė dukters balsu.

— Eik greičiau čia! -- rė
kė velnias.

Tuoj, tuoj. — atsakė an
trasis skreplys

Trečias taip pat atsiliepė. 
Velnias pagaliau suprato ap
gautas esąs ir tuojau įsakė 
savo tarnams juos vytis. Išgir 
dusi atsivejant, velnio duktė 
sako Jonui:

— Aš paversiu tave pieme
niu, o aš pati pavirsiu ožka. 
Kai tavęs paklaus, ar nuėjo 
kas, tu sakyk, kad ėjo kažkas 
bet labai seniai, kai dar ši 
ožka buvo jauna.

Vos tik ištarė žodį, tuojau 
ji virto ožka, o jis piemeniu. 
Pribėga velnio tarnai ir klau
sia?

- Ar nematei einant vyro 
su merga?

- Mačiau, —- tarė piemuo, 
— bet labai seniai, kai dar 
mano ožka buvo jauna.

— Dabar, kvaily, ar niekas , 
nėjo? — rūsčiai sušuko viji
kai.

— Niekas, — atsakė piemuo
Vijikai parbėgę pasakė vėl 

niui, kad nieko nepriviję, tik 
sutikę piemenį, ganantį vieną 
ožką.

— Reikėjo imti — tai jie 
ir buvo! — rėkė velnias, — 

tuojau eikite ir vėl vykite!
Tarnai vėl vijosi. Išgirdusi 

atsivejant, velnio duktė pasa
kė Jonui, kad jį paversiantik 
zakristijonu, o pati pasiver- 
sianti bažnyčia. Taip ir pada
rė. Vijikai vėl klausia:

- Ar nematei, zakrastijo
nai, einant vyro su merga?

—- Ne, —- atsakė zakristijo
nas. — mačiau, bet labai se
niai, dar ši bažnyčia buvo 
nauja.

— Dabar, kvaily! — šaukė 
vijikai.

— Dabar tai nieko nema
čiau, — atsakė zakristijonas.

Vijikai vėl sugrįžo ir pasa
kė velniui, kad nieko nepri
viję, tik radę bažnyčią ir za
kristijoną.

— Reikėjo imti, tai tie pa
tys ir buvo! — šaukė velnias.

Trečią kartą velnias pats 
šoko vytis. Išgirdusi vėl atsi
vejant, velnio duktė nusigan
do ir sako:

— Dabar pats tėvas vejasi. 
Aš pasiversiu ežeru, o tave 
paversiu žuvimi.

Taip ir padarė. Velnias pri 
bėgęs ežerą, tuoj viską supra 
to ir ėmė jį gerti. Gėrė gėrė, 
jau visai maža vandens beli
ko, žuvytė tik šoka, tik nar
do velniui palei ūsus. Jau jau 
visai mažai vandens beliko, 
tik štai velnias pokšt ir ply
šo. Sprogdamas dar spėjo su-
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TUK MCTTIRIIMJ
Kai vaikas atsisako valgyti

Daugelyje atvejų vaiko ne 
'■ oras valgyti gali turėti psicho 
logines priežastis. Kai ir aty 
džiausiąs gydytojo tyrimas 
kariais neranda jokių organi 
n’ių trūkumų, lizine higiena 
ėst: kartais visai pakankama. 
Abejojama, ar gali būti rea
liai kalbama apie stoką ape
tito turint' gaivoje gerą kūno 
stovį daugumos vaikų. Bet, 
kiekvienu atveju, kai vaikas 
pradeda skųstis neturįs apeti 
to pirmoje eilėje reikia eli- 
min oti gydytojo pagalba vi
sus fizinius negalavimus, ku
rie gali būti nevalgurno p**ie 
žast mi: infekcija, sugedę mig 
dolaf, kiauri dantys ir tt. Pa
gerinti gyvenimo sąlygas pa
gal higienos reikalavimus: žiū 
rėti, kad mokyklinio amžiaus 
vaikas turėtų pakankamai lais 
valaikio, kad mažametis vai
kas žaistų - kiekvieną dieną 
tyrame ore. Pašalinti bet ko
kį maisto vartojimą tarp nūs 
tatytų valgiui valandų. Mais
tas turi būti įvairus ir geros 
kokybės’. Kiekviena motina
turi žinoti, kad jokia maisto 
rūšis nėra pagrindinė ar pati 
geriausia.

Kai 9 ar 10 mėn. kūdikis 
atsisako priimti kitokį maistą 
kaip tiktai pieną: elgtis šitaip:

1. Nerodyti pieno visiškai 
keletą dienų.

2. Duoti valgyti tris kart 
per dieną nustatytomis valan
domis. Valgymo laikas — 30

(Pabaiga ’iš 2 pusi.)

rus rodo kad ir šie skaičiai: 
\ ila Zeltnoje vaikų daržely 
lanko 74 vaikučiai. Gimnazi
joje pirmoj ir antroj klasėse 
yra 120 moksleivių Mašinraš 

o kursus 1 Rn k o 7
žios moKyklą lanko'virš tūks Vienas iš buvusill mokyklos švenčių vaizdų: kairėje girbės svečiai, viduryje mokyklos mokiniai atlieka gimnastikos numerius
tančio mokinių.

Vila Al pinoję, prie novici-. 
jaio, pradžios mokykloj yra 
520 mokinių. Poços de Cal
das, Guaxupé vyskupijoj - 
415 mokinių. Šie skaičiai pa
tys kalba kaip didelis darbas 
yra dirbamas.

Šia proga linkime Seselėms, 
stabtelėjus prie 15 metų darbo 
sukakties, tokiu pat ryžtingu 
mu bei ištverme kaip lig šiol, 
dirbti patį gražiausią, dieviš
kiausią darbą - auklėti ir 
ruošti jaunąją kartą gyveni
mui 

YYYYYYYYYYVYYYVYVYYYYYVYYTVVrrrrrr»YYYYYVrrrrrrYYYYVYYVVYYYYYYYYYYYYYYYVYVr

rikti:
— Kad tu trejus metus eže

ru liktum!
Žuvytė po to vėl pavirto 

Jonu, bet ežeras mergina ne- 
bepavirto. Ežeras atsigrįžo į 
Joną ir prabilo:

— Kai sueis treji metai, tai 
tu, Jonai, ateik čia, tada aš 
vėl pavirsiu mergina. Tik žiū 
rėk, neužmiršk, jei užmirši — 
viskas prapuls: aš liksiu eže
ru amžinai.

- Neužmiršiu niekados ne
užmiršiu, — atsakė Jonas eže 
rėliui.

Jonas laimingai parvyko na 
mo. Ten rado gyvus savo tė
vus, kurie labai liūdėjo, nesu 
laukdami sūnaus. Kai sulau
kė, iš džiaugsmo pravirko. 
Senosios Ladunkos skrynelės 
dar nebuvo atidarę ir miesto 
nebuvo paleidę. Po to greitai 
išrinko gražią vietą ir palei
do miestą. Laimingai gyveno 
Jonas. Tėvus jau palaidojo, Ii 
ko vienas, reikėjo vesti. Čia 
jis susipažino su vieno pirklio 
dukterimi, su ja ir vestuves 
rengė. Atėjo ir vestuvių die
ną, Jenas linksmas vaikščioja 

min.
3. Maistas turi būti pritai

kintas vaiko amžiui ir toks, 
kurį jis jau valgė kartą su 
skoniu.

4. Nereikia vaiko versti vai 
gyti kietą maistą, bet tik jam 
paprašius ar išalkus, paduoti.

5. Jeigu vaikas atsisako pri 
imti kitokį maistą, kuris- jam 
duodamas, pieno vistiek ne
duoti.

6. Leisti papasninkauti ligi 
sekančio valgymui skirto lai
ko. Tuomet vėl pradėti tokiu 
pačiu búdu.

7. Kaikurie vaikai gali ne
valgyti visą dieną ir vis atsi 
sakyti priimti maistą kietoje 
fermoje Reikalas eina apie 
užsispyrimą, bet jau antroje 
dienoje, pamatysite, jis su
valgys tai. ko atsisakė, su did 
šiaušiu apetitu. Pekančią die 
ną nebus beveik jau visiškai 
vargo. Po vaikiškos kapitulia 
cijos, paprastai jie pasidaro 
labai geri valgytojai. Vaikui 

turint užtektinai vien vandens, 
jis gali išbūti nevalgęs net 
keletą dienų, be jokio pavo
jaus sveikatai. Pik iš prigim 
ties idijotai vaikai gali visiš
kai nevalgyti iki mirties, jei
gu jų nepriversi.

Su vyresnio amžiaus vai
kais, kurie atsisako valgyt1, 
kad į juos būtų atkreiptas vi 
sų dėmesys, elgtis tuo pačiu 
būdu. Reguliarus maitinimas. 
Valgymo laikas apibrėžtas 
Vaikas neraginamas valgyti: 
jokių mtldavnnų, jokių grasi 

po sodą.
Tuo tarpu kaip tik baigėsi 

treji metai. Ežeras nerimauja 
— Jono nėra. Ji viską žino, 
kad Jonas kitą žada vesti, 
kad ją jau užmiršo. Ežeras 
pamatė du burkuojančiu kar 
veliu ir sako jiems:

— Nulėkite į miestą, kur 
Jonas, to miesto valdytojas, 
gyvena, paburkuokite jam, 
priminkite apie mane.

Karveliai paklausė: nulėkė 
į Jono sodą, burkuoja. Burkuo 
darni priminė Jonui, kad jis 
taip nesidžiaugtų, nes jo myli 
moji dar ežeru tebėra. Vos 
tik priminė Jonui apie ežerą, 
tuojau jis nubėgo pas jį. Jam 
nubėgus ežeras vėl pavirto 
mergina. Jonas pametė antrą 
ją savo meilužę, pirklio duk
terį tuojau taisė vestuves su 
velnio dukterimi. Velnio dūk 
tė buvo pašventinta švęstu 
vandeniu ir tapo tikru žmo
gumi.

Į tas vestuves ir aš buvau 
pakviesias. Valgiau, gėriau, 
per barzdą varvėjo, burnoj 
nei lašo neturėjau.

nimų, jokių pažadų, net jokių 
įkalbinėjimų. Reikia vaiką įti 
kinti, kad suaugusiems yra 
visiškai vistiek ar jis valgo 
ar ne. Jei, praėjus pusei va
landos. vaikas užsiiminėja vi 
šokiais niekniekiais, o ne vai 
go, stalą reikia nukraustyti 
be jokio aiškinimosi, vaikas 
neprivalo pastebėti, kad tai 
jus erzina ar pykina. Papras 
tai paaiškinti, kad valgymo 
metas pasibaigė ir kad reikia 
veikti ką nors kita. Taip rei 
kia elgtis kiekvieną dieną. 
Niekuomet nekalbėti ir neriš 
ti valgymo problemos vaiko 
akivaizdoje

N.VB. Mintys imtos iš disku 
sijų tėvų pedagogų Quebeco 
Pedagoginiame Institute.

Vikt. Skilandžiūnas.

. ........

SKRIDIMO AUGŠTUMOSE

Aviacijos tyrimu stotyje Day 
tone, Ohio, daroma daug ban 
dymu. Kai sandarioje patal
poje išpumpuojamas oras iki 
tokio skysturr o. koks yra 
90.000 pėdų augštyje. prade-

Ona Sadauskaitė

Kai ramybė atbus
Aš dainuosiu visas daineles, —
Jos krutinės skausmu nebedpasko.
Ir siela gal ramybę suras, 
Kildama, kur aušra bunda, tvaska...

Aš skrajosiu drugelio sparnais, 
Kol tik žemė nešiot nepaliaus. 
Nebgyvensiu sapnais jau senais, 
Nes ramybės tikiuos iš dangaus.

Senos žaizdos tada jau užgis.
Ir ramybė nušvies mano būtį. 
Ir nebtykosiu, tartum vagis, 
Laimės krislo pavogt nors truputį.

O tada, kai ramybė atbus, 
Sudainuosiu aš džiaugsmo dainelę. 
Sklis jos aidas ir juokas skambus 
Ant Tėvynėn užžėlusio kelio...

da virti vanduo; sumažėjus 
spaudimui pradeda kilti van
deny buvusios dujos. Tokioj 
augštumoj ir žmogaus krau
jas, jei būtų be apsaugos, pra 

------------ --------................. - ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ",-----------------------------------------------------------------------------------~------------------------------

VIC-MALTEMA ’
PRODUTO DA CIA. PROGRESSO NACIONAL

VIC-MALTEMA
O alimento dos campeões

VIC-MALTEMA é vendido em latas de 2.5OO gramas, 500 gr. 
e 250 gramas.

- Frio, Quente ou Gelado Sempre Vic-Maltema -

dėtu «virti» ir gal visos gys
los «eksploduotų». Į tokį dide 
lių augštumų orą įleidžiami 
žmonės, apsivilkę įvairiais spe 
cialiais apsaugos drabužiais,
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Kodėl ir kaip nuverstas Berija
(Pabaiga)

Vietoje Berijos vidaus rei
kalų ir saugumo ministeriu 
paskirtas N. Kruglovas yra 
pasižymėjęs kaip ilgametis 
darbo vergų stovyklų Sibire 
komendantas. Kruglovas'mėgs 
ta gražias uniformas, ameri- 
kietines cigaretes, o per Jal
tos, Teherano bei Potsdamo 
konferencijas jam buvo paves 
ta Sovietų delegacijos apsau 
ga. Britų jis yra apdovanotas 
aukštu ordinu ir Sir (kaip ir 
Churchillis) titulu. Prieš Beri 
ją jis iki Stalino mirties vado 
vavo Sovietų vid. reik, minis 
terijai. Dabar jam su vidaus 
reikalų ministerija atiteko ir 
visas saugumas.
" Britų spauda pažymi, kad 

dėl Berijos likimo neiškris nė 
viena ašara. «Amerikos Bal
sas», įspėjęs lietuvius, kad 
nesikištų į Kremliaus šulų tar 
pusavio peštynes, nurodė di
rektyvas, kaip gyventojai oku 
puotoje Lietuvoje turėtų lai
kytis. Drauge pažymėta, kad 
Berija su savo korikais yra 
likvidavęs ar išsiuntęs j Sibi 
ro darbo vergų stovyklas tėkš 
tančius musų tautiečių. Sovie 
tų saugumas Lietuvoje Berijai 
buvo ypač ištikimas. Dabar 
daugelį Berijos korikų ištiks 
jų pačių sugalvotos ir vykdy 
tos sist-mO' likimas

Tokio pat likimo susilaukė 
ir Lietuvos duobkasys, bu v. 
artimas Berijos bendradarbis 
Dekanozovas, pradėjęs Gruzi 
joje vykdyti plačiausio masto 
valymus.

Kokias iš šių visų įvykių 
išvadas daro Vakarai? Dulles 
žodžiais tariant, - laisvė ir 
laisvi rinkimai yra visų pa
vergtųjų lūpose. Tuo tarpu, 
kai kurie JAV politikai 
laikosi nuomonės, jog raudo

noji imperija ii* pati sugrius, 
be niekieno įsikišimo iš ša
lies, britai nevisai nori su tuo 
sutikti. Vakarų politika turinti 
jiems būti elastinga. Nors bol 
ševikai ir toliau tebetvirtina, 
kartodami Malenkovo žodžius, 
kad, girdi,, «nėra tėkių klausi 
mų, kurių nebūtų galima išs
pręsti taikiu būdu», tačiau ge 
riau pažįstantieji bolševikinę 
santvarka drauge su Madaria 
ga įrodinėja, kad bolševikai 
savo esmės nekeičia, kad nie 
kas nė nemano atsisakyti pa 
grindinio bolševizmo tikslo - 
užvaldyti visą pasaulį - ir kad 
su nė kiek nemažėjančiu in
tensyvumu reikia ir toliau sti 
printi laisvojo pasaulio vienin 
gumą bei pajėgumą. Anot bri 
tų radijo komentatoriaus An
dersono, Berijos kritimas su
maišė «Pravdos» kortas. Lie
tuvoje, Latvijoje, Estijoje, 
Ukrainoje ir kitur yra rimto 
nepasitenkinimo Sovietų rėži 
mu. Tokie įvykiai, kaip Beri 
jos likvidavimas, dar dauginu 
sustiprina pavergtųjų viltis, 
jog jų išlaisvinimas greičiau 
ateis negu kai kas tikisi.

Laisvojo pasaulio lietuvių 
spauda nurodo, kad Beriją 
buvo faktiškasis I ietiiv< s bu 
delis. Jo enkavedistai kank - 
no ir šaudė lietuvius Červenė 
je, Rainiuose, Pravieniškiuose. 
Lietuvių tautos atminime Be
rija paliks kaip didžiausi- s 
musų tautos žudikas. AB pa
žymi, kad jis su savo enkavė 
distais turi būti apkaltintas 
kaip žmonių ir „autų naikin
tojas, milijonų pavergtųjų dar 
bo stovyklose laikytojas ir 
ekspropriatorius Savo likimo 
atėjus laikui neišvengs ir ki
ti šio meto Sovietų imperijos 
galingieji. Sovietinės imperi
jos pagrindai pradeda mato
mai svyruoti.

mo, vadinasi dėl aperityvų li
po, pietų išgėrimo. Mat tuo 
metu žmogus randasi mėguis 
tame stovyje. Keturiolika nuo 
šimeių dėl kitų priežasčių. 
Musų patarimas: kurie gerai 
valgote ir dar išgeriate. - liki 
te namuose ar važiokite tram 
vajumi, bet tuoj nesėskite 
prie automobilio vairo.

«Drauge pardavėja, medžiaga 
butų apygerė, bet spalva man 
nepatinka.» Į tai pardavėja 
atsake: «Bet tai nėra svarbu. 
Po pirmo išskalbimo ir taip 
toji spalva dings.» j *

PRANCŪZU «PRAKTIŠKU
MAS.» ; -

Prancūzų,statistika rodo Štai

ką. 1952 metais prancūzai iš" 
leido vynui 506 milijardas 
frankų, tabokai - 140 milijar
dų, alokoholiui - 115 milijardų 
frankų, kinoteatrams - 25 mi
lijardus, grožio objektams 52 
milijardų. 6 naujų namų sta
tybai žinote kiek? Tik trisde 
šim.s septynius milijardus.

Taip «atsistato» po paskdti 
nio karo Prancūzija...

Ugninis

Londone, šių metų pradžoi 
je. buvo padarytos dvi rinklia 
vos gatvė-e: vieną sekmadie 
nį rinko vargšų vaikų globai 
ir surinkta per 16 sterlingų. 

‘ Kitą sekmadienį rinkta gy- 
"ui »->ai. Ir žinote kiek 
Surin ? (‘er 14 tūkstančių 
sterli s • ■’ 'lanome kad ko- 
rinenf'- t nere k dingas..

«PAKRIKŠTIJO» KATE...

Prancūzų laikraščiai prane 
§ė, kad viena jų artistė «pa
krikštijo» savo katę. Taip, su 
«kúmu», kūma». Krikštijo su 
šampanu. Prancūzų tautos prie 
žodis sako, kad tarp žmogaus 
ir gyvulio yra tas didžiulys 
skirtumas, kad žmogus yra

krikštytas, o gyvulys ne Gy 
vulių mylėtoja artistė, «kū
mas», «kūma» ir kiti jos prie 
teliai tuo būdu pakėlė gyvulį 
į .žmogaus aukštį, o patys sa 
ve nusmugdino iki gyvulio...

AUTOMOBILIŲ NELAIMIŲ 
PRIEŽASTYS NUOŠIMČIAIS.

< -;-y :. •,

Prancūzai padarė automobi 
lių nelaimių priežasčių statis 
tiką. Štai kaip ji atrodo. Dėl 
materialinių priežasčių — ma 
šiuos sugedimas etc. įvyko 5 
nuošimčiai nelaimes. Trisde 
šimst keturi nuošimčiai - dė' 
susisiekimo taisyklių nesilai
kymo. Keturiasdešimst ntiošim 
čių incidentų įvyks dėl etiliz

Seselių pranciškiečių mokykla.

PAPŪGA PAVELDĖJO DIDE
LĮ PALIKIMĄ, BET NEPASI

NAUDOJO

Viena turtinga amerikone 
mirdama ‘testamentu užrašė 
savo mylimai papūgai 20.000 
doleriu, kad galėtų gerai gy
venti ir maitintis. Deja, papū 
ga pasekė savo «kilniaširdę» 
ponią. Gerai sako Lijono prie 
žodis: pusė pasaulio yra dur
niai, o kita pusė-tokie pasi
darys.

PAVOJINGESNIS NEGU TRYS 
AMERIKONŲ DIVIZIJOS...

Italijoje ^plačiai yra žinoma 
ir skaitoma knyga «Don Ca 
millo» Joje aprašomas vienos 
parapijos klebono gyvenimas 
ir veikla. Paskutiniu taiku bu
vo pagamintas to vardo fil
mas. Italų komunistų vadas' 
Toljati pasakė apie šį filmą,, 
kad jis kointin stam* yra pa-i
vojingesnis n^vu trys ameri
kiečių divizijos.

TARPTAUTINĖ LIŪDNŲJŲ ■ 
ORGANIZACIJA

Prancūzijoje įsiteigė tarp
tautinės liūdnųjų žmon ų or
ganizacijos centras. Jų tiks
las skleisti liūdesį kitų tarpe, 
šitai darosi, kada žmonės pa 
sitraukia nuo džiaugsmo ir 
šviesos šaltinio, kataliku tikė 
jimo. Tie pasineria į mirties 
liūdė io šešėlį.

IŠ SOVIETU GYVENIMO

Didelėje Maskvos krautu
vėje viena klijentė norėjo 
nusipirkt medžiagos suknelei.į

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

JAKUTIS & L A P IE N IS LIDA-

VILA ALPINAAVENIDA DR. GIACAGLINI, 34-C

tin

ORO POTVYNIAI
Mokslininkai pastebėjo, kad 

J mėnulis ne tik veikia į susida 
i rymą jūrų potvynių, bet jis 

veikia ir į musų atmosferą, 
■ sudarydamas savotiškus oro

> potvynius, dėl kurių būna sil • 
pni vienos dvidešimtosios my 
iios per valandą greičio vė
jai. Oro potvyniai, kaip ir jū 
rų, būna du kartu dienoje.

ELEKTRINIS TERMOME
TRAS ?

Minneapolis Honeywell Rė 
gulator. Co išrado' elektrinį 
termometrą, kurs daug tiksli; 
au gali išmatuoti žmogaus tern 
peratúra, kaip dabar vartoja 
masis gyvsidabrio, ir kurstai 
atlieka 60 kartų greičiau.

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

B A L D Ų S A N D Ė L Į.
A V. D R. GIACAGLINI, 71-C — V. ALPINA.

■»» ♦

■ Madeiras do Brasil
PERES & PRANAS LTDA,

Importação —- Exportação
Raštinė: - Av, Churchill, 94 - 11.o and, - sala 1110 

Rio de Janeiro - Funes: 52-0229 e 32-6265
Em Minas Gerais:

Peres & Cia. Ltdal - Leopoldina - R. Providencia. 71
Jother Peres de Resende - São Pedro , dps Ferros 

Amadeu Cesar Machado - Nanuque, Minas

lllillllillilílililHHlillullullillliUlillllllhirhlllitllillhlililllilllilllilllillliillillltilllillliMlilliilhlllillhlllillltilliiHiillílIlillliKIlHIiHlilllilHillliilllllhllhllll

Nori patogioj, gražioj vietoj, pamary — Praia Grande 
gyti 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 
i esančių sklypų.

■uViaAnchieta — nauja ąutoestrada eina skersai Vila 
Suarão. Taip pat yra ir geležinkelio stotis.

Daugiau informacijų «Mūsų Lietuvos redakcijoje. »
■a> ■«» ■■■ cBoasataaaiaaai tunai» aaa>. ■■■> a»ai aaaiaaai aaa> aaai saaaaaa aaa a«« a«» »aa Ma*
Mas bso »WW «a* wsMvawweaawN awaaaaaa Y«ai«aa* aaa* stviaaaiaaaiBaai aaat •••»••■» aaat aaa* aaa» iia- aaa* aaitiRo aaa ata. •»» ao* aw* aaa aaaaw
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Sprindys &, C
Kaip niekur kitur, prieinamiausiomis kainomis. 

Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjim

!líi Rastinės Darbai ir Teisiniai Patarimai lįll
mi Im
•III II!;

!i'i! Natūralizacija, inventoriaus surašymas, išieškojimas 
li!l skolų, persiskyrimai (desquites) nuomininkų, išvary- ';į| 
'Iii mas, kriminalinė ir darbo teisė. hh

!||i Darbininkams paturima: veltui,
uii nu

Galima kreiptis šiomis valandomis nuo 10 iki 12 vai-, 
ir nuo 16,30 iki 19 vai. IĮJI

Uli ' III;

liii Rtii Roberto Simonsen. 13 -- 3° — salas 306 • 310 
l'i'ii (Senoji rua do Carmo ir kampas P ęa Clovis Bevilaqua) J",1 
Iii! Sãô Paulo u,
nu m'
nu =
iįsšš ====== ====== == == ss ========== ====== =========

1-

MEKANIKOS DIRBTUVE

M

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

išsimokėtinai.

Gaminami įvairiausiu ęaižinių vitražai, 
vieliniai tinklą tinb< V '. ir tvoroms, 
langų stiklų apsaugos, užtvaros, geležim s 
durys ir vartai, banguotos skardos durys 
pagal mąstą.

LEONAS VARNAÜSKAS
Telefonas (recados) 3-0707

Rua 12 N.o 3 9 — Vila Želi n a 
Avenida Zelina N.o 714 — (fundos) 
Caixa Postal 4118 — São Paulo

I B B~B B BBBBBOBBŪBBBBBBBB B BB B B B BBBB B B B B B B B B BB B B B Bll BBB BBBBBBBBBgB BI IO 45 B

F o t o-S t u d i j a “BERNARDO’’
" ĮKURTA 1890 METAIS

špildo meniškai įvairius foto darbus. Specialybė padidini- 
. mams tamsiuose tonuose ir sepia, spalvinimai aliejiniais 

dažais ir pastele.

ARTHUR SCHMIDT
'rijmami pakvietimai į namus — Senų portretų reprodukcijos 
UA SÃO CAETANO. 447 —TEL. 4-5 576 - SÃO PAULO

Industria e Comercio de Calçados

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

Rna Javais, 719 - São Paulo

Amaro apylinkėje - nuosta

. nuo Praça da Sė, geras kelias, tarn 
“žerti. Puiki 

sklypą su mažu 
— 100 n é nesi u

D

18 klm
<i vie jų

tui! šias žemes

proga dabar įsigyti žen ės 
įnešimu ir ilgalaikiu išsimokėjimu

informacijų gauti tik pas 
pardavinėti musu tautieti

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

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

SKAITYK IR PLATINK
«MŪSŲ LIETUVA»

l\milianslci, rua \ 
34 591’4. Šiokiadie

niais iki 17 T.l.’'Sekamuieniais ir šventėmis 8 9 vai. ryto.
Suinteremiotus nuveža ir parveža. Iš Santo Amaro eina autobu. 

sai Jardim Riviera. Iš Socorro galima nuplaukti laiveliais.

tniiiiiiiiítiiíHliii)i iiiiiinii’nii'irii! m i? n r linui m m iiiiiiiiiiiiiniiiiuiiiiiim iii!iii'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiii'iiiiiiiiiiiiiiiiiiMiHiiMiiiiiiuiiiMit

APRENGIA VYRUS NUO GALVOS IKI KU.i

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

Viskas geriausios rūšies, patvaru, gražu ir pigu.

1$ FABRIKO TIESIAI VARTOTOJUI.

JORGE MATELIONIS
KRAUTUVĖS:

Rua Sao Caetano, 526 Rua São Caetano, 510
Fone 35-3260 São Paulo

'iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinimiiniiHiiii»  iii'iiiiin’iiiiiiniii’iii i|iiiiiiiiiiiiiiiiiiii|iiiiiiiiii|iiiiiiiiiii|iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii||ii|iniiiiiiii||iiiiiiiiiiiiiiiiniiniiii|iiiiiiiiiiiiiii|]ii||ii||ii|iiiiiii|iii||iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii>iiniiiiiiiiiiiir in

VIENINTELIAI ATSTOVAI 
4 A S1OJO VANDENS 

' N D O Y A

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

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINI OJAI

I i5/MkÃ|t)Jf' 115115IIE115 Ii ltda.
Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, kurio 
puiku veikimą į žmogaus sveikatą jau visi yra vien
balsiai pripažinę. Pabandykite, įsitikinkite ir visa

dos naudokite!

Caixa Postai 3967
SÃO PAULO

í:::íí':::5”--'í~s:!:3:5:::Ma!!:í:MK::xKaiKM(»W85B::wsM::w8W»S3SKMM3KC9?::s:s:MSMM!as»MSKs::Mxws:Mss»K?ss!:N:j:M!8s:j
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LIETUVOS NACIONAL
MARTYNO MAŽVYDO B1BL

AV. ZELINA, 706 — CAIXA POSTAL, 371 — SÃO PAULO

(São Roque seminarijoj), Er
nestas Skurkevičius ir Arlin- 
das Smilgevičius (N. S. Apa
recida seminarijoj) yra pir
maeiliai mokiniai.

— Norbertas Stasiulionis 
prieš kurj laiką iš V. Zelinos 
savo batų fabriką perkėlė į

— Broniui Šukevičius 27 d. 
rugpjūčio buvo padaryta ko
jos operacija. Ateinančios sa 
vaitės viduryje, tikisi grįžti 
į namus.

ATITAISYMAS

Tucuruvi. Darbas vyksta sek 
mingai, turi daug užsakymų 
ir dar vis plečia dirbtuvę.

Pranešama, kad Lietuvių 
Sąjungos Brazilijoje vakaras 
Mokoje bus ne šių mėtų lap-

SUS1RÚPINKIM - LAIKAS 
DIRBA MŪSŲ NENAUDAI:

Visuomenė lietuviška knyga 
maža tebesidomi. Tai matyti 
iš davinių Liet. S-gos Brazil! 
joj laikomo Mokoj knygyno 
ir iš naujų knygų pirkimo. 
Geriausiu atveju, prie didelių 
platintoji! pastangų, pavyz
džiui São Paulo lietuvių tar 
pe nepavyksta daugiau kaip 
šimto egzemplorių išplatinti. 
Kuo tai pateisinti ir kaip išaiš 
kinti? Knygų brangumu? Tie- 
sa, Amerikoj ar kitur išleista 
vertingesnė ir didesnė knyga 
nėra pigi. Ji atsieina maždaug 
vidutiniško darbininko vienos 
dienos uždarbį. Bet
knygynuose nereikia pirkti 
o visgi labai inaža kas skaito. 
Tas pats ir su laikraščiais. 
Jų tiražas dabar yra mažes
nis negu buvo prieš karą Da 
liniai tai galima išaiškinti, kad 
nemaža skaitytoju išmirė. Kas 
met keli desėtkai lietuviu atsis 
kiria su šiuo pašant u. J u be 
veik pusė dar nėsenyvo am
žiaus, 40-50 metų. iš jauno 
stos kartos labai maža lietu 
viškos knygos ir laikraščių 
skaitytojų priauga.

Lietuviškos knygos ir lai
kraščio ateitis yra liūdnoka. 
Jei šitokiu tempu ir toliau ma 
žės laikraščių skaitytojų 
skaičius, kaip per pas 
ketinius dvylika metu, tai po 
dešimties metų savaitraščio 
jokiu būdu nebus prasmės 
leisti lietuvių kalba, nes ne: 
bus kam skaityti.

Pasižvalgius po šeimas ma 
tyti stiprus nutautėjimas. Ir 
kas įdomu, kad daug tėvų vi 
siškai nerodo jokio pasiprie 
šinimo nutautėjimo bangai. 
Vaikams kalbinant svetima 
kalba, nerodo jokio pastangų 
juos priparatinti lietuviškai

kalbėti. Labai daug kur vai
kams pavyksta iš tėvų gauti 
sutikimas nelankyti lietuviškų 
pamokų, jaunučių ar jaunimo 
choro. Mišrų vedyuų skaičius 
siekia jau beveik penkiade- 
šimts procentų.

Gavome iš Kolumbijos pra 
nešimą, kad ten buvo sušauk 
tas lietuvių suvažiavimas 
svarstyti savų reikalų. Ir mes 
snausti negalime. «M.L.» imasi 
iniciatyvos sušaukti organiza 
cijų vadovybių bei visūome 
nės veikėjų susiėjimą svarsti 
aktualiems lietuviško gvveni 
mo klausimams. Toks susieji 
mas yra numatytas rugsėjo 
mėn. 20 d., 15 vai. Vila Zeli
noje,,gi nąnazi jog salės patai 
pose.:

— Sumainyti žiedus ruošia 
si Mykolas Liutkus su Rene 
Ramašauskaite. Tadas Rozmys 
lak su Leonarda Mazur, Juo
zas Algirdas Stankevičius su 
Maria Mačiulaityte.

KVIEČIA 
JAKUČIU ŠEIMA

gimines ir pažįstamus į me 
tines mišias - egzekvijas už 
A.A. Juozą Jakutį, kurios bus 
atlaikytos Vila Zelinoje rug
sėjo mėn. 1 d. 8 vai.

YRA LAIŠKAI:

V. Abra'čiui, K. Navickie
nei, J. Antanaičiui. Vyt. Saka 
lauskui, J. Seliokui, J. Masini,
J. Skorupskiui, H. Kazokui.
K. Smilgevičienei, Ant. Laz- 
dauskui.

— São Paulo arkivyskupi
jos mažosios seminarijos au
klėtiniai: Alg Bartkevičius

GRAŽUS POPIETIS VILA ZE 
LINOJE.

šį sekmadienį V. Zelinoje 
gimnazijos salėje 15 vai. bus 
gražus parengimas, seselių 
pranciskiečių 15 metų veiki
mui paminėti. Įėjimas, tvarkos 
dėlei, yra su pakvietimais, 
kurių galima įsigyti mokyklo
je arba klebonijoje.

-- Inžinierius J. Dorn su 
savo žmona Ona Sadauskaite

kričio 14 dieną, bet lapkričio 
21 d.

L. S. B. Valdyba

— Muzikas Jonas Malaiška, 
gyv. Rio de Janeire, išrado 
patobulintus cromatinius pe
dalus timpanams. Jo išradi
mas simfoninio orkestro, kur 
jisai groja, vadovybės buvo 
pripažintas tinkamu, ir jisai 
tuoj gavo užsakymų tuos pe
dalus pagaminti. Gavo užsa-

kūrę daugelyje pramonės, 
amatų ii\ prekybos’"šakų. Lie 
tuviams priklauso eile fabrikų 
ir šiaip įmonių: baldų, audimo 
peilių ir sakučių, kėdžių, par 
keto gaminimo, namų staty
bos, mėsinių, kepyklų, auto
mobilių ir dviračių taisymo, 
siuvyklų, šaltkalvystės, aukso 
ir brangenybių apdirbimo, 
elektrotechnikos ir eilė kitų. 
Yra lietuviškų restoranų, foto 
grafijos, bitininkystės ir kt.

— 50.000 pezų lietuvių jau 
nimo namams. «Argentinos 
Lietuvių Balsas» paskelbė 
Jono Čikstės atsišaukimą į 
Buenos Aires tautiečius įkur 
ti tame mieste pavyzdingą 
lietuvių jaunimo centrą su sa 
lėmis, sporto aikštėmis, mau
dymosi baseinais ir 1.1. Atsi 
šaukimo i utorius pats pirmas 
pats pirmas pasižadėjo tam 
reikalui skirti 50.000 pezų.

★ * *

Pirmo*ibs seselių mokyklos patalpos, av. Zelinoj, kur dabar 
yra «gafieira».

ir maža dukrele Rita išvyksta 
atgal Amerikon 7 d. rugsėjo 
laivu «Argentina» iš Santos 
uosto. Inž. Dornjmvo atvykęs 
į São Paulo įrengti stiklo fa
briko «Santa Marina», maši
nas. Brazilijoj pabuvo virš 
metų laiko.

\

— Braižytojas Vladas Jaku 
baitis, yra pakviestas Antarc 
tikos amatų mokyklos braižy 
bos mokytoju. Lig šiol dirbo 
Antarcktikos raštinėje kaipo 
braižytojas.

kymų ir São Paulyje. Jis pats 
juos ir gamina.

— Jonas Šlapelis yra vie
nas stambiausių ir sėkmingi
ausių Patagonijos karakulinių 
aviu augintojų ir vilnų ekspor 
tininkų. Jis yra laimėjęs auk 
so medalį už geriausios rūši
es avis. J. Šlapelis palaiko 
artimus santykius su Argenti 
nos lietuvių centrinėmis kolo 
nijomis. Kai rugpjūčio mėn. 
pradžioje jis apsilankė Bue 
nos Airese, žymus argehtinie
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PRAÇA SÃO JOSÉ, 1 — V.t ZELINA — S. PAULO

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 

ISSIMOKĖJIMUI.

Prie pat autobuso Nr. 93 sustojimo vietos.
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-- «M. L » bičiulis bei rė
mėjas Ant Pavilonis, praeitą 
sekmadienį grįžęs iš Praia 
Grande, sunkiau susirgo. Atsi 
gule ligoninėn, bet tikimasi, 
knd sekmadieniui jau bus gri 
žęs į namus. Linkime greit 
pasveikti.

čių dienraštis «Noticias Gra 
ficas» įsidėjo jc atvaizdą su 
palankiu lietuviams aprašy
mu

— Vila Lugano lietuviai 
gausiai imasi savarankiškų 
verslų ir yra sėkmingai įsi-

— Berisso lietuvių koloni
joje rugpjūčio 1 d. įvyko kon 
certas, kuriame dalyvavo iš 
Buenos Aires atvykęs V. Na 
mikas su savo baletu ir V. 
Cibavičius su dainininkų gru 
pe. Seniausioji Argentinos 
lietuvių savišalpos ir kultūros 
dr ja «Nemunas» rugpiūčio 
23 d. iškilmingai mini savo 
veiklos 44 metu sukaktį.

* ☆ "

— Aus'rali ja. Lietuvių kolo 
ui jose Melbourne, Geelonge, 
Adelaidėje ir Sydnėjuje - vi 
romą smarki akcija lietuviš
kiems namam* įsigyti. - Dide 
lė dalis Australijoje gyvenam 
čių lietuvių yra užsiregistra
vę kvotai į JAV. Norint išva 
žiuoti pagal eilę, reikia lauk 

, ti apne 6-7 metus. Keletą lie 
tuvių šeimų ir atskirų asme 
nų yra i vykę be eilės į JAV 
ir Kanadą.

☆ ☆ ☆

— «Jokia vokiečių vyriau 
sybė nepripažins...» Vokiečių 
užsienio reikalų ministerija 
išleido Baltąją knygą aktuali 
ais Vokietijos ir Europos klau 
Simais. Joje įdėtas ir voKiečių 
vyriausybės memorandumas 
Amerikos prezidentui, kurio 
6-me punkte pabrėžiama, kad 
būsimoje taikos sutartyje tu 
ri būti pabota visų žmonių 
teisė į savo tėviškę. Tai yra 
teisė, išplaukianti iš krikščio' 
niškojo mokslo ir įgimtos tei 
sės prinoipų. 7-me punkte sa 
koma: «Jokia vokiečių vyriau 
sybė niekad negalės pripažin 
ti Oderio-Neissės linijos».

(Linijos miriančios Vokieti 
ją - Lenkiją Red.)

Ar jau įsigijai rašytojos K. Pažėraitės idomų roma

na «Nusidėjėlė»? Jej ne - nieko nelaukdamas Kreipkis į
«Musų Lietuvos» redakciją.
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g PRAÇA SÃO JOSÉ, 8 SAL.1 E 2 - V. ZELINA - S. PAULO f

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

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

HORÁRIO das 8 ás 19 horas.

Jei sergi, ar nori patikrinti sveikatą, nevažiuok mies- 
11, bst c,jí>íh Į či L VGA ZELINOJ atidariusį kon 

sultoriją

Dr. Mario Ranieri
vaikių 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)

■nMHMHH
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 
išsimokėjimui. Visos informa
cijos vietoje, bet kuriuo laiku.

Avenida Zelina, 926-

................................................................................................................................................................................................................... nu
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