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Brazilijos Nepriklausomybės šventė
Brazilijos nepriklausomy

bė buvo paskelbta 1822 m. 
rugsėjo mėn. 7 d. Ypirango- 
je, São Paulo priemiestyje. 
Po nep"iklausomybės paskel 
bimo kraštas niekad nėra ma 
tęs svetimos okupacijos. Bro 
zilija yra vienas demokratiš 
kiaušių kraštų, visomis lais
vėmis čia naudojasi tiek pi
liečiai. tiek svetimšaliai.

Kraštui politinės nepriklau 
somybės dar nepakanka, Sa
varankiškumas nėra pilnas 
ir reikia derintis prie kitų 
interesų, kai ekonominis gy-. 
venimas priklauso nuo kitų 
kraštų.

Brazilija kaip tik ir suka 
į ekonominio gyvenimo neprfi 
klausomybės kelią. O tas ke 
lias yra išvystymas savos in 
dustrijos, kad kuo mažiau 
reiktų pirkti iš užsienio įvai 
rių mašinų ir kitų įvairių pre 
kių bei gaminių, tuo būdu iš 
lyginant, be sunkumo, užsie
nio prekybos balansą. Šia 
kryptimi jau daug kas daro
ma. Štai pavyzdžiui prie Jun 
diai statomas didelis Diesel 
motorų fabrikas. Greitu laiku 
pradės veikti automobilių 
Volkswagen fabrikas, kuris 
naudos vietinę žaliavą. Plie
no fabrikai Volta Rodonda 
kas kart vis daugiau plieno 
pagamina. Kelių ir geležinke 
lių tinklas sparčiai auga. Da 
romi rimti žygiai padidinti ži 
balo produkciją. Žemės ūkis 
m e chau i z u o j a m a s, p r ek y bi n i s 
laivynas plečiamas. Nežiūrint 
pasitaikančių trūkumų, Bra
zilija žengia į šviesią ateitį 
— ekonominę ir kultūrinę ne 
priklausomybę, kurios kartu 
su politine nepriklausomybe, 
Braziliją padarys vieną di
džiųjų pasaulio galybių.

Lemiamoji diena Vokietijai
Rugsėjo mėn. 6 d. lemia

moji diena Vokietijai. Balsa
vimo keliu vokiečiai pasisa
kys su kuo jie nori eiti: su 
vakarų demokratijomis, ar 
tapti komunizmo vergais. Ži
noma rinkimu davinius sun
ku atspėti: ypač taip' toli gy
venant. Viešosios nuomonės 
tyrinėtojų daviniai rodo-, kad 
53% vra Adenauerio politi
kai palankūs. Ateinančios sa 
vaitės viduryje rinkimų davi 
niai bus žinomi.

< ' /
— Rusija dar turi 65 tūks

tančius italų karo belaisvių.

— Šį sekmadieni. Jugosla
vijos diktatorius Tito lankys

Reikalingas advokatas byloms vesti?

Nieko nelaukdamas kreipkis į 

Advokatą. Decio Farias
Raštinė: R. Santa Teresa, 28, 6-to and. salas 60Ą ir 605.

{kampas Praça da Sé) Fone: S5-82Ą0 ir 32-006/)

Dr. Getulio Vargas 
Brazilijos Respublikos Prezidentas.

Triesto zoną B. Paskutinėmis 
dienomis Italijos - Jugoslavi
jos santykiai de Triesto teri
torijos paaštrėjo.

— Naujoji Persijos 'vyriau
sybė yra pasiryžusi atnaujin
ti derybas su Anglija dei alie 
jaus šaltinių.

— Amerika Persijai duoda 
piniginę paramą sustiprinti 
pakrikusią krašto ekonomiją.

— Šiomis dienomis Ameri
koje ir Kanadoj siaučia dide 
lė karščių banga. Kanodoj yra 
karščiau negu Brazilijoje.

— Vakarų Vokietijos vyri

ausybė sąryšyje su vykstan 
čiais -sekmadienį rinkimais 
imasi visų atsargumo priemo 
nių, kad nebūtų sudrumsta 
krašte tvarka ir ramybė. Ko
munistai siunčįa iš rytų zonos 
agentus vakarą Vokietijon rin 
kimų dienoje neramumams 
kelti.

— Šveicarijoje nukrito pran 
cūzų prekybinis lėktuvas «Cas 
telation». Jame buvę 42 kelei 
viai žuvo. Lėktuvas nakties 
metu atsimušė į kalną ir užsi 
degė.

— Brazilija dar šiais me
tais tikisi sulikviduoti atsiliku 
šią skolą už prekes Amerikos 
prekybininkams.

— São Paulo mieste šiomis 
dienomis, oficialiam vizitui, 
lankosi Italijos nepaprastas 
pasiuntinys ir įgaliotas minis 
teris prie Brazilijos vyriausy 
bės Giovanhi Fornari.

— Šią savaitę São Paulo 
aplankė iš Rio de Janeiro švie 
tisno ministeris.

— Praėjusiais metais Brazi 
lija Amerikon eksportavo ka 

vos už vieną bilijoną 26 miii 
jonus 320 tūkstančių dolerių. 
Kava - tukras Brazilijos auk 
sas.

- Vokietijos socialdemo
kratų vadas pareiškė, kad jis 
pilnai pritaria vedamai vyri
ausybės politikai. Vienintelis 
būdas suvienyti Vokietijai yra 
laisvi visame krašte rinkimai. 
Amerikonų politiką Vokietijos 
atžvilgiu vadina realia.

— Amerikos užsienio reika

DIDELĖ NAUJIENA!
Bendruomenės choro Rėmėjų iniciatyva ruošiamas vaka 
ras bažnyčios reformos naudai rugsėjo mėn. 19 d. Vila 

Zelinoje, gimnazijos salėje.

programą išpildys radio nacional artistai

Gros puikus orkestras, bus turtingas bufetas, staliukai 
Pakvietimus įsigykite iš ank,sto, nes prie įėjimo nebus 

galima gauti - vietų skaičius yra ribotas.
\ i

Pakvietimus galima gauti pas Vitą restorane, pas choro 
pirmininką, K. Ausenka, «M. L.» redakcijoj, Distilaria 

Ranieri Rua 9 N. 4, ir pas narius rėmėjus.

Pranešimas
Suinteresuotų įstaigų, orga

nizacijų ir pavienių asmenų 
žiniai pranešama, kad iš S- 
Paulo 4oo metu sukaktu 
VÉMS PAMINĖTI rengti ko 
MISIJOS PIRMININKO gautas, 
sekančio turinio, laiškas:

Exmo. Snr. Aleksandras Po 
ūsaitis 

DD. Consul da Lituania e m 
São Paulo 

Senhor' Consul,
Temos a honra de nos diri 

gir a V. Exc.ia. para co’muni- 
car que, a fim de assegurar 
a mais ampla participação 
estrangeira aos festejos come 
mora ti vos do IV Centenário 
da Cidade de São Paulo, es
ta Cômíssão resolveu, pela 
Ordem de Serviço Nr. 1, de 
27 de fevereiro último, da 
Presidência, que a partir da
quela data seja a seguinte a 
denominação do certame a re 
alizar-se em 1954:

EkPOSIÇÃO DO IV CENTE
NÁRIO E Ia. FEIRA INTER
NACIONAL DA CIDADE DE 

SÃO PAULO

Solicitamos a. V. Exçia. se 
digne transmitir esta comuni 
cação às autoridades do seu 
pais, e estamos certos de que 
ficarão assim facilitadas e 
asseguradas as qestões que 
estão sendo desenvolvidas 
com relação à participação 
do seu pais às celebrações 
do IV Centenário da Funda
ção de São Paulo.

Aproveitamos o ensejo pa
ra renovar a V. Excia. os 
protestos da nossa elevada 
estima e consideração.

(a.) Francisco Matarazzo 
Sobrinho

Presidente

lu ministeris Foster Dulles 
pareiškė, kad Adenauerio pra 
laimėjimas turėtų liūdnas 
pasekmes.

— Komunistai varo propa
gandą sakydami, kad balsuoti 
už Adenauerį, - balsuoti už 
karą.

— Ruęijoj išviso dar yra 
apie du milijonu karo belais
vių. Daugumoj vokiečiai ir 
japonai.

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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Lietuviai 
Australijoje

— Adelaidėje liepos 30 d. 
netikėtai mirė C. Petrikas, 
žymus visuomenininkas ir lai 
kraštininkas. Velionis buvo 
aktyvus Australijos lietuvių 
visuomenės gyvenime ir dir
bo vietos valdyboje. Jis yra 
parašęs eilę straipsnių ir ver 

. timų iš įvairių kalbų. Kaiku- 
rie jo vertimai buvo išleisti 
atskiromis knygelėmis. Velio
nis paliko suaugusią šeimą. 
Mirties priežastis - širdies Ii 
ga. Jis mirė staiga, besikalbė 
damas su jį aplankiusiais sve 
čiais.

— Australų informaciniai 
šaltiniai praneša, kad nuo 
1948 ligi 1952 m. į Australiją 
iš Baltijos kraštų atvyko ši
tiek asmenų: iš Lietuvos - 
8.705, iš Latvijos - 18.367, iš 
Estijos - 5.221. Tie skaičiai 
rodo tik. atvykusiųjų kilimo 
vietas, bet ne asmenų tautybę.

— Wollongonge - Port Kem 
bla apylinkėse gyvena apie 
100 lietuvių, kurie dabar susi 
jungė į Lietuvių Bendruome
nę. ALB Wollongohgo apylin
kės valdybą sudaro M. Gailiu 
nas (pirm.), A. Bronkns ir Pe 
traitienė. Susirinkusieji j stei 
giąmąjį susirinkimą aptarė 
aktyviai dalyvauti Vokietijoje 
likusiųjų tremtinių šelpimo 
akcijoje, organizuoti vaikų 
švietimą ir kt.

— Sydnejuje įsteigtas • Lie
tuvių Plunksnos klubas. Lie
pos 25 d. P. Sirgedos bule 
įvyko steigiamasis susirinki
mas. Klubo nariai susitiks re
guliariai karią per mėnesį ir 
pasitars lietuviškos spaudos 
bei knygos reikalais.

— Gerai įsikūrusi lietuvių 
kolonija. Mount Gambier mies 
telyje per ketverius metus 
įsikūrė apie 50 lietuvių Iš 1? 
šeimų 10 jau turi arba baigia 
statyti nuosavus namus. Mies 
te veikia didelė lietuviu lent 
piCtvė, baldų dirbtuvė, valgy 
Ida. Vienas lietuvis nusipirko 
didelį gyvulių ūkį. Trys lietu 
viai yra miško eksploatacijos 
kontraktoriai. Miškuose ir 
prie akmenų uždirbama iki 
20 svarų grynais į savaitę.

J. Jonušaitienė čia sudarė 
tautinių šokėjų grupę, kuri 
net miesto burmistro kviečia 
ma parengimams. Tos apylin 
kės australai labai gerbia lie 
tuvius ir mėgsta lietuviškas 
dainas. Gambier kapinėse pa 
laidotas vienintelis lietuvis, 
Vincas Jakimavičius, žuvęs 
motociklo katastrofoje. Ant jo 
kapo stovi paminklas su įra 
su: «Jei grįši, lietuvi, pasakyk 
Tėvynei, kad aš ją mylėjau».

—- Belgija. Louvaino Kat. 
Universitete šiemet studijavo 
keturi lietuviai studentai: Inž. 
Paulius Povilaitis, Juozas Na 
viekas, K. J. Lukošiūnas ii*
K. Jonas Dėdinas. Ilgą laiką 
sanatorijoje gydęsis stud. Ka 
zimieras Petraitis .rudenį stu
dijuos socialinius ir politinius 
mokslus. - Kanadon emigraci 
ja vis dar eina. Tai yra vie
na šalis, kur lietuviai lengvi
ausiai iš Belgijos gali išvaži 
uoti. Rudens ir žiemos mėne 
siais emigracija Kanadon lai
kinai ^sustabdoma. Tikimasi, 
kad ateinančiu metų pradžio 
je iš Belgijos iškeliaus nema 
žai lietuvių, jei bus tos pači 
os sąlygos - «Caritas Catholi 
ca» paskolos ar dovanos bū
du padengia kelionės išlaidas 
- Tautžudystės minėjimo pro
ga lietuviai paruošė atitinka
mą memorandumą Belgijos 
vyriausybei Memorandume 
minimos Lietuvos kančios ir 

Minint 15 metų sukaktį seselių skaičius išaugo ligi 30.. Pirmoj eileje vidurvje J. ZE. vysku
pas Dorn Antonio Siquei-a Alves, kun. P. Ragažinskas, seselės. M. Julija, Marcelina, M.

Evangelista, kun. K. Miliauskas, klierikas M. Valiukevičius, Kunigai vienuoliai oblatai.

išreikšta padėka už suteiktą 
lietuviams tremtiniams prie
glaudą.

ŽYDAI SKUNDŽIASI
X .

' Kaip laikraščiai rašo, prieš 
kiek laiko Šveicarijoje įvyko 
viso pasaulio žydų kongresas. 
Abraomas Svare, Urugvajaus 
žydų delegatai iš daugelio pie 
tų Amerikos valstybių dėl gre 
siančių už tai persekiojimų. 
Švarco pareiškimu, Urugvajų 
je esą 40.000 žydų. Atrodo, 
kad Pietų Amerikoje labai 
auga perdėtas nacionalizmas, 
kuris Europai jau daug krau 
jo ir ašarų kainavo

KAIP LENKU LAKŪNAS NU
SILEIDO DANIJOJE

Lenkų lakūnas Zdzislow 
Jazwinski, šiemet su orlaiviu 
«Mig» pabėgęs iš komunisti
nės Lenkijos, per radio «Lais 
voji Europa» papasakojo apie 
šį savo žygį.

«1952 metais buvau pakel
tas į leitinanto laipsnį ir pas 
kirtas į 41 turbininių naikin
tuvų pulką, stovintį Malburge. 
Divizijos vadas buvo sovietų 
pulkininkas Kolpakavas. .

Jau senai posėlėjau mintį' 
bėgti į užsienį. Čia Malburge, 
kur buvau taip arti jūros ir 
kai turėjau nepaprasto grei
čio sprausninį lėktuvą; ši min 
tis virto decizija ir pradėjau

Stasys Santvaras

Prie Sudužusio Laivo
Į krantą išmetė audra skeveldras laivo — 
Ką veiksi tu rytoj, nuliūdęs kapitone?
Visi išplaukia jūrosna, kai erdvės nusiblaivo — 
Kuo tu gaivinsi troškulį, kuo mažinsi dejonę?

Tik vairo šipuliai paliko rankoj...
Kodėl, o gyvastie, tu išnešei mane į žemę?
Padangėj žaibas siautėja ir tranko — 
Visi gyvenimo langai juodi, aptemę...

Bet saulė vėl parbėgs, parbėgs į dangų —
Iš naujo plieno kaldinsiu aš naują laivą! — 
Nukirsiu užtvarą visų žabangų,
Ir paukščių kelią pamatysiu dar nurimusį ir blaivą!

Varnai nekranks, kad moku vien skandinti — 
Paslėpsiu nuo piktų akių širdies dejonę — - 
Žuvėdros klykauja... Ir saulė atlekia raminti... 
Į jurą vėl išplauksi tu, nuliūdęs kapitone!

1945 m.

planuoti pabėgimo planą. Aero 
drome visą laiką parengties 
padėtyje stovėjo du karo or
laiviai. Jū lakūnai keitėsi kas 
dvi valandos. Po Jareckio 
pabėgimo budintieji lakūnai 
turėjo įsakymą tuojaus pat 
vytis ir šaudyti į kiekvieną, 

kuris tik bandytų pabėgti.
Nenorėjau su orlaiviu bėg

ti žiemos metu, neš žeme yra 
šlapia, nieko negalima žinoti, 
kas po sniegu, Visiškai neži
nojau, kokiose sąlygose turė 
siu nusileisti. Taigi laukiau 
pavasario, kada žemė pradži 
ūsta, gruntas sukietėja. Pla
navau bėgimą gegužės mėne 
šio 15 dieną gerai išstudija
vau žemėlapį, kurį visada tu 
rėdavome su savimi budėjimo 
valandomis. Tiksliai apskai
čiavau ir įsidemėja kursą. 
Galvojau skristi į Danijos 
Bornholmo salą.

Bet viskas taip susidėstė, 
kad negalėjau bėgti gegužės 
mėn: 15 diena kaip buvau 
planavęs. Prieš porą dienų 
Poznane du lėktuvai laike 
skraidymo pratybų buvo pri
versti nusileisti sunkiomis są 
lygomis lauke. Užsimušė du 
lakūnai. Dėlto ir mūsų divizi 
joje buvo nutraukti skraidy
mai.

Atėjo gegužės mėnesio 20 
diena. Buvau paskirtas skrai 
dymo pratyboms. Nutariau 
bėgti. Ryto šeštą su savo k© 
lega pradėjome budėjimą. 
Savo kambarėlį, kurį turėjau 
aerodrome, palikau visiškai 
tuščią.

(pabaiga 3 pusi.) ,

Jis išbėgo iš degančio mies
to. Kartūs dūmai jam ėdė šir 
dį ir akis. Aplink degė, poš
kėjo ir griuvo. Iš karto jam 
buvo linksma, pažvelgus į tuš 
Čius, balzganoj šviesoj ilgais 
šešėliais nujuodavusius lau
kus ir į užpakaly traškantį 
miestą. Bet staigą jis kažką 
atsiminė. Jis pamatė kitus bė 
gančius ir šūkaujančius žneo 
nes, ir jo širdis sustojo

— Ji? — atsisuko žmogus 
į baisų liepsnojanti miestą. - 
Kur ji? —- stovėjo jo širdy 
begalinis klausimas, nustelb
damas lėktuvų ūžėsi, bombų 
sprogimą ir griūvančiu sienų 
triukšmą.

Staiga jam pasidarė viskas 
aišku, kaip po minutės netikė 
tai nubudus. Ji paliko ten. 
Ten, kur dabar ūžė ir braškė 
jo.

— Atgal! šoko žmogus į 
siaurą gatvę, bet karšta sro
vė išstūmė jį laukan. Žmonės 
bêgo, klūpoįgriuvėsiuose, šlie 
josijprie nugriuvusių betono 
gabalų, leidos į bombų duo
bes, ir'niekas nematė ir ne
sistebėjo juo, stovinčiu prieš 
ugnies jūrą, nepereinamą ir

Aloyzas Baronas

■neperbrendamą.
Jam buvo aišku. Smulkme

nos, mielos ir gražios, skau 
džios ir naikinančios širdį, 
kaip ugnis miestą, stovėjo 
prieš jį. lyg gerai apšviestoje 
scenoje.

Prieš metus jie dar tebebu 
vo tėvynėje. Jis privalėjo beg 
ti, o ji, jaunutė, liekna ir tyli, 
mėlynomis akimis ir lino plau 
kais, negalėjo jos paleisti.

— Ji jauna ir silpna, ji man 
daug lengvesnė negu tau ir 
aš, ją pripratusi nešioti, len
gviau išnešiu iš vargo.

— Ne, ji jauna ir stipri, nes 
ji myli. Mes praeisime pro 
viską. Meilei nėra vargo nei 
kliūčių, nes meilė linksma, 
meilė šildo, šluosto ąšaras, 
meilė praveda pro spygliuo
tas vielas, pro ugnį ir ledus.

— Taip, i? aš ją mylių. M ei 
lė yra nedaloma, - - tyliai šna 
bždėjo motina ir krūpčiojo, 
kai toli kažkas ūžė ir griaudė, 
tarškėjo mašinų ir vežimų ra 
tai, o virš jų ir toli aplinkui 
kabėjo pilkos, didžiulės dulkių 
antklodės.

O ji, kurios nenasidalino 
jis ir motina, savo didelėmis 

mėlynomis akimis žiūrėdama, 
nesuprato, kodėl tie abu bran 
gus žmonės jos nepasidalina.

— Na, o tu su kuriuo? — 
jis ir motina kartu, ir abu bi 
jo atsakymo.

— Aš jus abu myliu! — pra 
virko ji ir apsikabino jo ka
klą, ir tuo momentu pasidarė 
visiems trims aišku.

Vėliau jiedu bėgti pro dide 
liūs ir svetimus žmones. Gy 
veno. šitam gražiam mieste, 
kuris buvo gražus ir baisus 
ir kurio nei grožio, nei baisu 
mo jis dabar nematė. Lėktu
vai dažnai puolė, ir bėgdavo 
toli j slėptuvę, o šį vakarą 
paliko savo namuose. Bet šis 
vakaras nebuvo eilinis. Siūba 
vo rūsio ir namo sienos, la
kstė durys ir daiktai, geso 
elektra, ir staiga jie pasijuto 
užgriauti. Čia jis neatsimena. 
Ne, jis atsimena kad kažką 
nustūmė, nutvėrė ją pablyškę 
šią ir išstūmė pro siaurą lan 
gą. Pats kabinosi ant sienų; 
staiga pro langą ūžtelėjo oro 
srovė, ir jis vos nenukrito at 
gal, o kai iššoko pro langa, 
— žemės nuo lango ir sienos 
kažkur buvo dingę. Jis purvi 
nas, ir nelaimingas, bėgo per 
didžiulę duobę. Bėgo pro jį 
ir kiti, o jos nebuvo. Ji dingo 
kartu su žmonėmis, ir galbūt 
jos žemės buvo ją užkloju

sios... «■
— Ne. kodėl išbėgau, kas 

manė išvijo iš miesto? Ji ten 
vra. Ką aš pasakysiu jos mo 
tinai? — žmogus šoko į šiau 
rą liepsnojančią gatvę, ir vėl 
karštas vėjas išmetė jį atgal. 
O jis mutė ją žiūrinčia mėly 
nómis akimis ir kartojančią 
jo žodžius. «Meilė nepalieka 
ir neišsižada, meilė praveda 
pro ugnį ir ledus».

— Taip žinoma, — pa tvirti 
no jis dar kartą ir šliaužė ga 
Įvelės grindiniu atgal. R takas 
pjaustė stiklai, kojos painiojo 
si vielose, ir jis nebežinojo, 
kur yra namai, kur rūsys ir 
nuo lango dingusios žemės.

Aušo. Miestas baigė degti. 
Jis jieškojo jos ir šaukė var 
du, bet jos nebu vo. Ir vėl žmo 
gus išėjo į lauką.

Priemiestis, kaimelis ir ma 
žos vilos. Plentas, upė ir ge 
ležinkelis. Į tolį bėga dvi tie 
sius linijos. Ant mažu namiū 
kščių stogų ir įvairių bokšte
lių baltos vėliavos.

— Jos turėtų būti juodos. 
Aš nustojau per'šitą naktį jos, 
ir pasauly turėjo išnykti visos 
kitos spalvos.

Keliu judėjo kitokį karei
viai ir kitokios mašinos. Pen 
kiakampė balta žvaigždė švi 
tėjo mašinų šonuose. Ir žmo 
gui buvo neaišku, kur jos 

skuba. Kam skubėti, jei jos 
nėra. Juk galima eiti, ar,net 
stovėti, nes jos vistiek niekur 
neprieisi ir nerasi.

— O gal ji paliko pas moti 
ną? švystelėjo viltis jo suodi 
name veide. — Aišku, ji pali 
ko ten. Aš vienas atvažiavau 
štai tais bėgiais, ir aš jais pa 
reisiu namo ir atrasiu ją, mė 
lyną suknele bevilkinčią ir 
laukiančią manęs. Ir jam pa
sidaro taip gera, kad net dai 
nuoti pradeda. Jo drabužius 
pradegusius ir kadaruojančius 
taršo lengvas pavasario vėjas 
ir saulė žaidžia jo tamsiuos© 
ir susivėlusiuose plaukuose. 
Keleiviai slebisi ir žiūri į jį, 
dainuojantį nesuprantama kai 
ba negirdėtą melodiją.

— Taip, aš tais bėgiais atva 
žiavaū, aš jais pareisiū, vėl 
mąsto jis. — Daug gėriau ei 
ti ne keliu, bet šiomis geleži 
nėmis linijomis, kurios ti
krai parves namo. Bet gal 
daug dienų reikės eiti? Daug, 
nepaprastai daug.

Jam pasidaro liūdna, ir jis 
pradeda verkti. Kelias sukasi 
ir bėgiai labai priartėja 
kelio. Jis mina geležinius pa 
bėgius ir garsiai verkia. Ke 
liu juda žvaigždėtos mašinos 
Iš vienos kažkas žiūri į jį 
verkiantį, kažką pakelia, me 
ta ir važiuja tolyn. Daiktas
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Rytmetis buvo labai gražus. 
Saulė švietė. Nei vieno debe 
sėlio danguje 7.10 vai. oran 
iškilo raketa. Ženklas skristi. 
Tuo pat laiku gaunama per 
radio įsakymą: «877 - tamstos 
startas». 817 - buvo mano ma 
šiuos numeris.

Gerai pažinojau savo budė 
jirno kolegą, bet pasitikėjimo 
juo neturėjau. Apie savo pla 
nūs niekam nieko nesakiau. 
Niekam nepasitikėjau. 
Startuojame kartu. Aš aiškiai 
pasilieku paskui. Kai mano
kolega jau buvo startai \no 
juostos pradžioje aš- dar tik 
uždarinėjau kabiną.

Mano kolega atsisuko į ma. 
ne. .lain šuktelėjau per radio: 
«Startuok, tave pavysiu».

Kolega startuoja, o aš pa
mažu jungiu gaza. Jis jau ore, 
o aš dar tik startavimo juos 
tos viduryje. *
Kai jau abu esame ore.’ mus 
skyrė maždaug 2000 metrų 
tarpas. Aerodromas duoda 
įsakymus iš dalies lenkiškai 
iš dalies rusiškai. Per radio 
a tsa k i a u: « S u p rata u »

Žiūriu į pirm manęs skren
dantį kolegą. Jo kabiną yra 
sparno uždengta, taip kad 
jis negali manęs matyti. Esa
me 2000 metrų aukštyje. Dar 
matau aerodromą, bet iš aero 
dromo jau negali matyti ma
no mašinos.

Po keturių starto minučių, 
staigara suku į pietus į Tče- 
vą. Žinau, kad skrisiu į Born 
holmą. Išsirinkau Bornholiną, 
nes divizijos pulkininkas ru 
sas Kolpakovas Malburge 
mums pasakojo, kad Bornhol 
mo saloje yra amerikiečių ba 
zė, kad reikią padvigubinti 
budėjimą, kadangi priešas ga 
Ii staiga užpulti mūsų kraštą. 
Kursas apskaičiuotas. Iš 2000 
metrų aukščio leidžiuosi į 
maždaug dvidešimties metrų 
aukštį, kartais dar žemiau ir 
skrendu medžių viršūnėmis. 
Praskrendu netoli Slųpsko 
aerodromo, maždaug šešių 
šimtų kilometrų greičiu per 
valandą. Po šešiolikos minu
čių jau esu ant jūros krašto, 
padaręs 160 kilometrų virš 
Lenkijos teritocjos. Iki Boru 
holmo man dar liko skristi 
apie 140 kilometrų. Reiškia 
dar keturiolika minučių skri
dimo.

Kai jau buvau virš jūros iš 
girdau aerodromą, kuris nuro 
dinėjo kryptį Tai reiškia, kad 
mano pabėgimo dar nepaste
bėjo. Kolega atsako, kad sup 
rato. Atsakau ir aš: «Supra
tau».

nukrinta prie jo kojų. Jis sus 
toja ir nebeverkia. Gal duona? 
Seniai jis bebuvo ją matęs. 
Rodos, visada, ji jam liepda
vo ir jos duonos dalį suval
gyti-

— Ne, niekada ji neliepė 
man savo dalies valgyti, nes 
jos čia nebuvo... — Juk ji pa 
liko ten, ir jis pasieks ją, ei 
damas šiais bėgiais.

Jis žino, kad yra svarbesnių 
dalykų už duoną, bet kažko
dėl pasilenkia, paima daiktą 
ir jaučia didelį malonumą atsi 
sėsti.

— Saldainiai, — nusišypso 
jis.

— Mane veda šis geležinis 
kelias, aš pareisiu pro mies 
tus ir kaimus, sutiksiu namuo 
se ją, atiduosiu šią dėžutę, ir 
ji džiaugsis.

Ir žmogus pradeda juoktis 
ir šokti, nes jam taip linksmą 
bus matyti ją besidžiaugian
čia. Keliu vis tebeskuba ma
šinos, ir jose sėdį žmonės 
stebisi, žiūrėdami į šokantį 
žmogų. Jis sukasi ir dainuoja 
o bėgiais dunda garvežys ir 
tempia sudaužytus vagonus,

Čia, ant juros, išbandžiau 
patrankas, paleidęs porą šū
vių serijų. Mat starto pradžio 
je jas užtaisiau. Buvau nūs 
prendęs ir pasirengęs gintis, 
jeigu kas bandytų mane pri
versti nusilsisti, ar kas vytų
si.

Skrendu virš juros, 20 me
trų aukštyje - čia pat virš 
bangų. Dairausi atgal ar ma
ne nesi veja. Prie krašto ma
tau žvejų katerius. Skrendu 
virš jų, patikrindamas ar tai 
lenkų ar svetimi. Ir taip ke
lių minučių laikotarpyje jau 
esu virš Bornholmo.

suruoštame parengime puikiaiSeselių pranciškiečių mokyklos

Apskrendu visą salą; po to 
per jos vidurį. Kurgi toji ame 
rikiečių bazė, apie kurią 
mums kalbėjo pulkininkas 
Kolpakova? Skrendu ■ virš 

miestelių. Iššaunu rau 
doną, žalią ir baltą raketą, 
manydamas, kad danų, ar ame 
rikiečių naikintuvai ir mane
nuves į aerodromą. O čia - 
nieko, niekas. Visiška tyla, 
Nė jokio orlaivio. Kuro tetu
riu tik kokiai dvidešimčiai 
minučių.

Pagaliau skrisdamas virš 

su kažkokiu nebaigtu išplėsti 
turtu, į priemiesčio stotį, prieš 
jo tikis juoda garvežio krūti 
nė. Žmogus šoka nuo bėgių, 
net kažkokia išlūžusi ir atsi 
kišusi vagono lenta pagriebia 
jį ir paguldo šalia bėgių. Iš 
galvos sruvena kraujas. Ne
daug ir labai plena srovele. 
Žmogus rankoje laiko suspau 
dęs dėžutę, ir jam atrodo, kad 
jis išlipo daug kartų matytoje 
ir vaikščiotoje stovyje ir ne
ša jai dovaną. Rodos, duoda 
jai ir ji tiesia savo plonas, 
mažai teįdegusias rankas. Jis 
truputį pasisuka, ant šono, iš 
galvos srovelė padidėja, o dė 
žute parieda tolyn. Žmogus 
atsidūsta ir nusišypso. Jis ma 
to jos mėlynas akis ir mėly 
ną suknelę.

Jie tikrai susitiko, nes jis 
išlipo tikrai toje* pačioje sto
tyje, kur išlipo ji ir, prieš ją, 
milijonai kitų.

Netoli, virš miesto, sklaido 
si juodi dūmai, priemiesčiuo 
se supasi baltos vėliavos. Ke 
)iu juda mašinos, o tarp ke
lio ir nuti’usia žmogaus į to 
lį bėga du geležiniai siūlai, 

salos pastebėjau kareivines 
ir virš jų danų vėliavą. Ma
tau kaip kareiviai slepiasi 
prie savo barakų. Prie karei 
vinių pastebėjau didelę eikš- 
cę, žolę apaugusią. Pagalvo
jau - kieta žemė, tiks nusilei 
dimui.

Pasukau iš kitos pusės. Kai 
jau turėjau paliesti žemę, 
prieš sai e pastebėjau telegra 
fo vielas. Staiga turėjau padi 
dinti greitj, kad jų nepaliesti. 
Tuo būdu išvengiau tikros ka 
tostrofos, bet praskridau maž 
daug dvidešimts metrų nuo 
tos vietos, kur turėjau leistis.

mokinės praėjusį sekmadienį 
pašokusios min etą

Žemę palietęs pradėjau vi
sa jėga stabdyti mašiną. Tuo 
pat momentu pajutau kaip 
ji pradėjo drebėti. Visa žemė 
buvo grumstuota. Iš orlaivio 
jos nebuvau pastebėjęs. Paga 
liau mašina, atsimušė i iškili
mą ir sustojo. Orlaivio spar
nas sulūžo, patrankėlės beveik 

Nuvykimas i 
X A NGRILÂ
Automobiliais: per In- 
terlagos,Cidade Dutra, 
Rio Bonito, paskui po 
kairei keliu tiesiai į 
Boro ré ir Sta. Monica 
Autobusais: S. Paulo - 
Taguacetuba: išeina iš 
po Viaduto do Chá 
(Rua Formosa) 'kiek
vieną 7 ir 13,30 vai 
Iš Santo Amaro (Bar
13 de Maio) 7,30 - 14 v. Sekmadieniais: 7,30, 10,30, 14 vai. 
iš Xangrilamiestan šiokiadieniais: 9,30 ir 14 vai. Sekmadieniais: 
9,30 11,30 ir 16, 18 vąl.

COliRETOR 
DE XMÓVEIS

antro — gražiausio — paskutinio pardavimo

X A N G R I L A'
žemės sklypą. Tai amžino pavasario sodas su visais patogumais 
Tikras rojaus vaizdas. Sklypai randasi prieš žavingai gražią

REPREZA NOVA

Kas dabar nepirks — Laimę savo kojomis sumins.
Pardavimas suorganizuotas senai išbandyta sistema.

WÁLTEC AHRENÍ sao paulo
Be įnašų — be nuošimčių. Šimtui mėnesių išsimokejimui nuo Cr.i 260.00 ligi 990.00 

Sklypai nuo 600 ligi 2000 kvadr. metrų. Su ar be fronto reprezon.

visai atsidūrė užpakalyje.
Akimirksniui viskas aptemo 

akyse. Tik pasąmonė kalbėjo, 
kad varikliai dirba. Dar tiek 
supratau, kad gali orlaivis už 
sidegti. Milžiniškomis pastan
gomis atidariau kabiną ir iš
jungiau variklių. Pažiurėjau 
iš kabinos ir pamačiau pakrú 
mėse su automatiškais kara 
binais susigužusius kareivius. 
Išėjau iš mašinos ir “atsisto
jau ant sparno. Tik tada pra 
dėjo linkti ir nerviškai dre
bėti kojos. Prie manęs priėjo 
kažkoks danų karininkas, ku 
riam atidaviau savo pistaletą.

Stengiausi lenkiškai kareivi
ams paaiškinti, kad sėdynė 
galį iš mašinos iššokti ir kad 
patrankėlės užtaisytos Dar 
kautą į jas pažvelgiau taip 
buvo atgal išsikišusios, kad 
buvo galima lengvai jas pa
siekti ir šaudyti.

Tą pačią dieną mane išve
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^Walter Ahrens
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CASAS - TERREKOS - CHBCARAS - HMKCIAMEITOS • HIPOTECAS
Do Comoro d» Voloret‘’»nob>lior>o> • do Sindicolo do» Ccrroforot d« ImÓHoi»

DEPARTAMENTO ESFECIAUSHDO DE

AOMIHISTRAÇãO de BENS

R. Kraulio Gomes, 25- 3?-Tavim. 
Condomin. 307 - Edificlo Vicentina 
Tol. 36-2547- Calxa Postal 3469 

žė į Kopenhagą. Įdomi Įbuvo 
kelionė. Plaukėme garlaiviu, 
kur tuojaus pat man davė ci
viliškus rūbus. Tačiau kelnės 
buvo labai trumpos. Atrodžiau 
gana juokingai. Kai pasiekė
me krantą, amačiau policijos 
mašiną, kurią supo reporterių 
sų foto aparatais minia. Bet 
policija jau buvo viską supta 
navusi. Civiliškai apsirengęs 
nuėjau nuo garlaivio. Nėkie- 
no nepastebėtas pats vienas 
ir priėjau prie manęs lauki
ančio taksi, kurio numerį man 
policija jau prieš tai buvo da 
vusi.

li- taip pagaliau atsistojau 
ant laisvos vakarų Europos 
žemės. Užpakalyje savęs pa
likau pulKininką Kolpakov,ą, 
kuris savo prakalbose prisieg 
dinėjo, kad. iš jo dalies nie
kas nepabėgs į Vakarus. Pa
sekiau Jareckį, kuris* po pro 
mocijos mus užtikrinėjo, kad 
«niekad neišdnosime» Bet jis 
pats pabėgo su mašina, kurios 
uždavinys buvo vytis ir šau
dyti į kiekvieną, kas tik ban 
dytų bėgti.

Paklausiau pulkininko Kol
pakov, o įsakymo: nemiegojau 
budėjimo metu kabinoje. Bu
dėjau ir dėka to dabar esu 
Vakaruose».

Ugninis

OLANDU ŪGIS DIDĖJA

Olandų ūgis didėja. 1865 
metais gydytojai išmatavę nau 
jokus, nustatė vidutinį olandų 
vyrų ūgį esant 1,79 centime
trų. 1812 matais jau siekė 
1,83 centimetrus. O dabar jau 
pasiekė 1,89 centimetrus. Jei 
gu olandų ūgis tuo pačiu rit 
rau didės, tai 2000 metais jie 
bus milžinų tauta, nes viduti 
nis olandų vyrų ūgis sieks 
2 metrus ir 10 centimetrų.

KIEK ŠVEDIJA TURI GYVEN 
TOJU

Praeitų pabaigoje Švedija 
turėjo 7.150.606 gyventojus. 
Palyginus su 1951 metais pri 
augo vienų pietų bėgyje 51.042.

Baras - Restoranas 
Kavine

XANGRILÁ
vieniečio vadovybėje. 
Aplankykite ir musų 
virtuvę: austriškų ven
griškų, lenkiškų val

gių specialybė.

“Ak, kaip skanu“.

Popiečiais: Vienietiška 
kava, kepti oboliai.
Adara kiekvieną dieną
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AR GALIMA ĮDĖTI NAUJĄ 
PLAUTI?

Medicina padarė didelę pa 
žangų. Ar chirurgai jau gali 
pakeisti susirgusį kūno plautį 
kitu? Buvo padaryta įdomus 
bandymai su šunimis. Iš nor
malaus, sveiko šuns buvo išim 
tas plautis ir po to vėl atgal 
įdėtas. Šuo operaciją pakėlė 
gerai ir yra dar visai sveikas 
metams praėjus. Tačiau pasek 
mės nebuvo tokios geros, ka 
da iš vieno gyvulio plautis 
buvo perkeltas į kito gyvulio 
kūnų.

Ugninis.

VIENA CIGARETĖ GALI NU 
ŽUDYTI VAIKĄ

Dr. Pierre Steiner, Ženevos 
gydytojas, maitinimosi higie
nos ir dietos specialistas, per 
radiją kalbėjo apie savo išra 
dimą cigarečių nuodam neu
tralizuoti.

Aš pats rūkau — kalbėjo 
jis — ir esu labai jautrus ni
kotinui, dėl to ir puoliausi

MŪSŲ LIETUVA

Ona Sadauskaitė

Kam be tikslo...
Kas praėjo, nevyk — nepavysi.
Nieks maldų ir vėrksmų negirdės. .
Reik pasaulio mums džiunglėse klysti 
Iš plėšriųjų grobikų kaltės.

ieškoti būdų nuo nikotino ap 
sisaugoti. Dėl nikotino nuodin 
gurno nėra ko kalbėti. Trys 
paprastos cigaretės turi niko 
tino apie 50-60 mg, vadinasi, 
tiek, kad užtektų suaugusiam 
žmogui užmušti, o vaikui už
tektų vieną cigaretę suvalgy 
ti. Rūkant tik dalis nikotino 
pakliūva žmogui — 1/3 mg. 
iš cigaretės. Jis veikia žmo
gaus kraują 20-40 minučių. 
Nuo nikotino nuodų susitrau
kia mažosios arterijos, o taip 
pat jie suparalyžiuoja ląstelių 
alsavimą. Toks nuolatinis vei 
kimas sukelia arteriosklerozę, 
vidurių nervų uždegimą, atsi

liepia kepenim, gali būti lū
pų, kaklo, bronchų ir vidurių 
vėžio priežastis.

Savo tyrinėjimuose — paša 
kojo gydytojas — sustojau 
prie vitaminų. Tūkstančius ei 
garečių gaminau su vitami
nais, vadinamais nikotinsaeu- 
reamidu ir niacinu. Rriėjau 
išvadą, kad šie vitaminai tuo 
jau pakliūva į kraują ir neu 
tralizuoja nikotino veikimą 
mažosiose arterijose ir ląste
lėse. Jie cigaretės skoniui 
nieko neatsiliepia. Fabrikai 
dar nesiėmė tos rūšies masi
nės gamybos.

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 -

1953 «pi- rugsėjo 5 d.

Nebešauk praeities jau šešėlių, — 
Nebnušvies jie tavosios būties.
Metai bėgs, kaip tos audros pašėlę, 
Kam be tikslo tad raudi, skundies?

Tu norėtum pasiekti aušrinę, 
Kol širdyje liepsnoja gaisai. 
Nors likimas daug laimės išmindė, 
Bet širdies neišplėš tau jisai.

Nes tenai, tolimuose miražuos, 
Kažkas traukia tave taip karštai. 
Gal padangės tos mėlynos gražios, 
Kai svajonėse jas vis matai...

Ir vaidenas ten šilko vėduoklės
Tų bedugnių dviejų mėlynų...
Kokios reiktų augščiausios tau duokles, 
Tokią duotumei tiktai dėl jų.

Kas praėjo, nevyk .— nepavysi, 
Graužkis, krimskis, vistiek nepadės. 
Tik kaip žiedas be laiko nuvysi, 
Dėl savos iškamuotos širdies.
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REIKIA BALDŲ? KREIPKIS Į TAUTIEČIO 
J. L. GalinsKas Ltda.

B A’ L D Ų SANDĖLĮ.
AK DR. GIACAGLINI, 71-C — V. ALPINA.

—«^4»—OO—^0--O-O—<

Madeiras do Brasil
PERES & PRANAS LTDA.

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

Rio de Janeiro - Fones: 52-0229 ė 32-6265
Em Minas Gerais:

Peres & Cia. Ltda. -’Leopoldina - R. Providencia, 71 
Jother Peres de Resende - São Pedro dos Ferros

Amadeu Cesar Machado - Nanuque, Minas
i__ ______________________________________________________________________

Nori 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. ;

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

Daugiau informacijų «Mūsų Lietuvos redakcijoje.
illll||ll||ll||ll||llllll||IUIlil|li||ll||ll||IIIUIHIl||ll||ll||ll||ll|IIIINI||IHWtl|ll|IÍlUll||ll||llRlM^
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Jprindys & Gia
F A RD U ODA

Industrial Comercio de Calçados

SPECIALYBĖ BATŲ: vyrams, moterims, 

panelėms, futbolistams, vaikams...

T<u i, kad «Mūsų Lietu 
v»» butu lietuviui-r U

f 111 \ i s K o u j u v v e n i - m-o veidrodis? *Tveni

— bendradarbiauk joje 
~di"'las vlsas "-G- 

Txi“:pjii,,kės’-

TOBULIAUSIAS RADIO VITRCLAS. 
balso grynumas, skambumas

Spriridys 8c Gia — Largo S. Jose 1.
Kaip niekur kitur, prieinamiausiomis kainomis.

Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui

Rua Javaės, 7H, - S»> ?aub
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Rastinės Darbai ir Teisiniai. Patarimai
Natūralizacija, inventoriaus surašomas. išie 
skolų, persiskyrimai (desquites) nuomininkų 
irtas, kriminalinė ir darbo teisė.

Galima

Rui R 
(Senoji

i 12 vai.
ii- nuo 16.30 iki 19 vai.

'berto Simonsen. 13 -.- 3° — salas 366 • 31(1 
rua do Carmo ir kampas l’-ęa Clovis Beviláqua)'

São Paulo
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Gaminami įvairiausių braižini!! vitražai, 
vieliniai tinklai tinkavimui ir tvoroms, 
langų stiklų apsaugos, užtvaros, geležines 
durys ir vartai, banguotos skardos durys 
pagal mąstą.

Gaminami žibintuvai Įvai- 
riaušių tipų. Daromi įvairių 
dydžių grąžtai žemei gręž- 
ti. Pardavimas grynais ir 

% išsimokėtinai.

agii informacijų gan 
ies r>;ird-<vinėti mus 
Bismute 23. l-o ami 
v;il. Sekamdi'eniais 
esuotus
Ki viėra

tik pas viena tėti igalio- 
iaii.u.,e.i;. Kuzi. Kmil-iausky, rua N 
saía 6. Fone: 34-5914. šiokiadie- 
šventėmis 8-9 vai. ryto.

nuveža ir parveža. Iš Santo Amaro eina autobu 
. Iš Socorro galima nuplaukti laiveliais.

įmesta- x
klimatas, tik už 
geras kelias, tarp 
dabar įsigyti žemės 

i I gal a ik i u i šs i m o k ė ji m u
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LEONAS VARNAUSKAS
Telefonas (recados) 3-0707

Rua 12 N.Q 39 — Vila Zelina 
Avenida Zelina N.o 714 — (iuna.s) 
Caixa Postai 4118 — Sao P a u. o

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 PABLUKO TIESIAI VARTOTOJUI.

JORGE

Rua São Caetano, 526
Fone 35-3260

MATELIONIS
KRAUTÚVÉS:

Rua São Caetano, 510

RUA BARÃO DE ITAPETININ GA, 275 — 7 AND.
TEL. 34-7482 — SÃO PAULO

...................................................................... ............................................................................................................... imniuuiiiii.-

VIENINTELIAI ATSTOVAI
G ARŠIOJO VANDENS 

L I N D O Y A

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINI OJAI

, .. ĮKURTA 1890 METAIS
l 

Išpildo meniškai; įvairius foto darbus. Specialybė padidini
mams tams i lie's e tonuose ir sepia, spalvinimai aliejiniais 

dažais ir pastele.

ARTHUR SCHMIDT

I5RMACJ CA ID K SEK B LTM.

Priimami pakvietimai Į namus — Senų portretų reprodukcijos 
RUA SÃO CAETANO, 447 —TEL. 4-5 576 - SÃO PAULO

Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, kurio 
puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau visi yra 
balsiai pripažinę. Pabandykite, Įsitikinkite ir 

dos naudokite!

vien- 
visa-

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

Caixa Postai 3967
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AV. ZELINA, 706 — CAIXA POSTAL, 371 — SÃO PAULO

MALDOS DIENA UZ PAVERG 
TUOSIUS. *

Kitą sekmadienj, rugsėjo 
mén. 13 d., N. S. Auxiliadora 
bažnyčioje, Tres Rios gatvė
je, Bom Retiro rajone, 10 vai. 
Jo Eminencija São Paulo kar 
dinolas laikys mišias už pa
vergtuosius kraštus ir pasa
kys momentui pritaikintą pa
mokslą.

Pamaldų metu giedos pen
kių tautų chorai. Dalyvaus ir 
L. K. Bendruomenės choras, 
kuris giedos kardinolui įei
nant bažnyčion «Ecce sacer- 
dos», po konsekracijos Maldą 
už Tėvynę ir prieš palaimini 
mą.

Lietuviai kviečiami rugsėjo 
mėn. 13 d. gausiai dalyvauti 
pamaldose ir pasimelsti, kad 
ir mūsų Tėvynei greičiau nuš 
vistų laisvės spinduliai.

Juozas Švėgžda su šeima, 
Brazilijoje išgyvenęs apie še 
šerius metus, rugsėjo mėn., 
5 d. per Santos uostą, išvyko 
Kanadon. Į Braziliją atvyko 
kaipo karo trejntinys. Visą 
laiką uoliai dalyvavo lietuvių 
kultūriniame gyvenime. Rėmė 
ir bendradarbiavo spaudoje. 
Ypač daug dirbo ir tvarkė Tau 
tos Fondo aukų rinkimą. São 
Paulo lietuviams J. Švėgždos
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PRAÇA SÂO JOSÉ, 1 — V. 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 

ISSIMOKĖJLMUI.

Prie pat autobuso Nr. 93 sustojimo vietos.
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Regiatratfo n* C.R.C. aob • n.* 551 =

PRAÇA SÃO JOSÉ, 8 SAL.1 E 2 - V. ZELINA - S. PAULO J
Aberturas de firmas 
Encerramentos de firmas 
Transferencias de firmas 
Contratos na Junta Comercia 
Distratos na Junta Comercial 
Escritas Fiscais 
Escritas Comerciais

HORÁRIO das 8
tmiNII<UWllJIHIHniWinilt1llllllUHIUiniH|IWttllllUNI<lllHllil1IHIHIII<lllilHHUHUnilHIIHIhl1HliniUi||n||li||li||H||ll||iHIH||inili|lli|lli|UHTi

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

òs 19 horas.

Klierikas M. Valiukevičius, 
rugpiūčio mėn. praleidęs atos 
togas pas savo tėvelius V. 
Zelinoje, rugsėjo mėn. 1 d. 
grįžo į Rio de Janeiro tęsti 
studijų. Ateinančiais metais 
gaus kunigystės šventimus.

GRAŽIAI PAMINĖTA SESE
LIŲ PRANCIŠ KIEČIŲ 15 ME

TU DARBO SUKAKTIS.

Rugpjūčio mėn. 26 d. J. E. 
vyskupas Dom Antonio Siquei 
ra Alves Vila Zelinoje seselių 
intencija, dalyvaujant mokyklų 
mokiniams, atlaikė mišias ir 
pasakė pamokslą.

Praeitą sekmadienį gimna
zijos saleje seselių pagerbi
mui buvo suruošta programa, 
kurią pradėjo Bendruomenės 
choras.

.Choro vice pirmininkas P- 
Šimonis perskaitė sveikinimo 
adresą, choras sudainavo Il
giausių Metu. Luar do sertão, 
Cascata Cristaliną ir Aleksio, 
Mes grįšim ten. Įteikė gyvų 
gėlių bukietą.

Toliau išpildė programą ir
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išvykimo yra nemažas nuosto 
lis. «M.L.» Švegždams linki 
sėkmingai įsikurti šiaurės pus 
rutulyje - plačioje Kanados 
žemėje.

Praėjusį sekmadienį, seselių pagerbimo programos dalyvių dalis. Pirmoj eilėj sėdi kun. kleb- 
P. Ragažinskas, Konsulas p. Al. Polišaitis, vice prefeito atstovas, prof. José Ferreira Carra- 

to ir kiti.

sveikino mokyklų ir gimnazi 
jos mokiniai. Ypatingai pati 
ko įvairių tautų lėlės, kurios 
sveikino sava kalba. Labai 
gražiai pašoko tautinius šo
kius lietuvių kalbos pamokų 
mokiniai, apsirengę tautiniais 
rúbais. Pašoko net 4 šokius. 
Puikiai buvo atliktas mergai 
čių ir minuetas. Daug kukučių 
susilaukė vaikų darželio ma
žučių programa. Mažojo Au- 
senkučio veik nebuvo matyti 
iš po gėlių bukieto, kurį įtei
kė seselėms.
Gražiai pasirodė ir gimnazijų, 
tiek Zelinos, tiek iš alameda 
Frankos, mokiniai.

Ypač gražiai buvo išpildyta 
Barcarola.

Seseles sveikino ir įteikė 
dovanėles Liet. Kat. Moterų 
Draugija, Gremio S. Miguel, 
Filhas de Maria

Nuoširdų pasveikinimo žodį 
tarė prof. José Ferreira Car- 
rato ir deputatas Manoel Vi
tor. 4

Padėkos žodį tarė seselė 
viršininkė M. Julija.

Minėjiman buvo atvykęs 
Lietuvos konsulas p. AL Poli 
šaitis, São Paulo miesto vice 
prefeito atstovas, kun. klebo 
nas P. Ragažinskas, kun. K. 
Miliauskas, keletą kunigų sve 
čių, vienuolių, ir gausiai, arti 
tūkstančio, visuomenės.

Bendrai, nors ir programa 
buvo ilgoka, truko apie tris 
valandas, bet buvo įdomi ir 
įvairi, atlikta be jokių pertrau 
kų, visiems paliko gražaus 
įspūdžio.

Ar jau įsigijai rašytojos K. Pažėraitės idomų roma

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

Jei sergi, ar nori patikrinti sveikątą, nevažiuok mies- 
an, bet kreipkis į cit VILA ZELINOJ atidariusį kon 

sultoriją

Dr. Mario Ranieri
vaikų, suaugusių ir moterų ligų specialistą

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

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

Praça São José, 8 sala 6 ir 7 — Vila Zelina (Baužio name)

Padėka
Mūsų dukrelės Kristinos-Ži- 

vilės atėjimo proga, už viso
keriopą, veltui suteiktą, 
rūpestingiusią medicinos pa
galbą ir dovonas, bei už li
gonės ir naujagimės motiniš
ką globą. Poniai Dipl. akuše
rei Marijai Remenčienei — 
reiškiame giliausią padėką.

Už dovanas ir pareikštos 
linkėjimus širdingai dėkojam 
p.a Antaninai Danielienei, po
etei Onai Sadaaskaitei-Dorn, 
rašytojai Karol ei Pažėraitei, 
Dailininkei Vladai Stančikai- 
tei-Abraitienei, p. Bronei Kaz
lauskienei, p. Jievai Paulo-' 
vienei, p. Jievai Katkienei, 
p Severai Mačiulaitienei. p.Ja 
lijai Skistimienei ir p. G. Da
nielienei.

Regina ir Klemensas 
Jūrai

São Paulo,
1953. VIII. 30 d.

— Sumainyti žiedus ruošia 
si Juozas Žemaitis su Terese 
Paukštyte.

— Rugpjūčio 66 metų amži 
aus, kilusi iš Vievio. Paliko 
sūnų ir tris dukteris.

— Rugpjūčio mėn 28 d. San 
ta Helena ligoninėje mirė Al 
fonsas Kasenavičius, vėžio 
liga, 48 metų amžiaus, kilęs 

iš Jonavos, nevedęs. Paliko 
brolį Vincą ir jo šeimą.

— Rugsėjo mėn. 8 d. 7:30 
vai. Vila Zelinos bažnyčioje 
bus trisdešimtos dienos egzek 
vijos už A. A. Elenos Mazurke 
vičienės vėlę.

SUSIRINKIMAI

sekmadienį po 8:30 vai., moks
leivių ateitininkų. 15 vai. Vyrų 
Brolijos susirinkimas.

— São Paulo miesto 400 me 
tų jubilejui minėti komitetas 
pradėjo aktyviau veikti Sten 
giasi įeiti kontaktam susvetim 
šalių kolonijomis. Tuo reikalu 
buvo sušauktas posėdis rug 
sėjo mėn. 2 d.. Lietuvius šia 
me susirinkime atstovavo Lie 
tavos konsulas p. Al. Polišai 
tis. Kuo lietuviai šioje šventė 
je galės pasireikšti, paaiškės 
vėliau. Tuo reikalu jau prad
žioje metu'jubilėjaus koraite 
to ^pirmininkai yra įteiktas 
raštas. »

— Lietuviai tėvai daugiau 
dėmesio kreipkite į savo vai 
kus lankančius lietuvių kalbos 
pamokas. Paskutiniu metu pas 
tebėta, kad dalis nereguliari
ai lanko pamokas.

— «M. L » bičiulis K. Brat- 
kauskas rugsėjo mėn. 5-8 die 
nas praleis Rio de Janeirė.

Nori pirkti mažai vartotą ge
ladeira - šaldytuva (1,80x1,30) 
patogiomis sąlygomis?

Kreipkis, i Praça São Jos^ 
nr. 2, Vila Zelina.

Hi
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, 92g.
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