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Savaitinė Politinių įvykių Apžvalga *
J. E. Kauno Arkivyskupui Metropoli

tui 80 metH amžiaus.
Rugsėjo mėn. 18 d sueina 

80 metų amžiaus. Jo Ekscelen 
Gijai Kauno Arkivyskupui, Lie 
tu’vos bažnytinės provincijos 
Metropolitui J. Skvireckui.

Deja,' sukaktuvininkas šio 
savo jubilėjaus negali švęsti 
Tėvynėj, savo mylimoj Kau
no arkivyskupijoj. Jis šiuo 
metu gyvena Austrijoje, Tiro 
lyje.

Tėvynę paliko 1944 m. 
ne savo valia ir noru. Jis 
buvo priverstas išvykti į va
karus besiartinant frontui prie 
Kauno. To pareikalavo pas 
jubiliatą įsiveržt ginkluoti 
geštapininkai. Jiems Berlyno 
karo vadovybė buvo Įsakiusi 
visus Lietuvos vyskupus išga 
benti. Vokiečiams rūpėjo ne 
Lietuvos vyskupų gyvybė, bet 
jie bijojo, kad arkivyskupus 
Skvireckas, kaip Lietuvos Me 
tropolitas nepatektų į bolše
vikų rankas ir kad jo asme
nybės nepanaudotų savo tiks 
lams.

Pats didžiausias nuopelnas, 
kartu ir paminklas, garbingo

Lėktuvų nelaimes
Šią savaitę Interlagos apy

linkėje nukrito vienas lėktu
vas pakilęs iš S. Paulo aero
dromo, po 10 minučių skridi
mo. Vienas motoras buvo net 
varkoj. Lėktuvas jau grižo 
aerodroman, bet staiga užside 
gė vienas motoras ir būtinai 
reikėjo leistis. Vieta nors bu 
vo lygi, bet pilna medžiu, krú 
mokšnių. Besileidžiant spar
nai užkliudę medžius nulūžo 
ir pats lėktuvas krisdamas su 
dužo. Iš buvusių lėktuve ,15 
keleivių nė vienas nežuvo. 
Tik penki sunkiai sužeisti.

Kitas sportinis lėktuvas nu 
krito Praia Grande. Buvęs 

\ lakūnas žuvo.
Rugsėjo mėn. 16 d. Ameri

koje, netoli Albany miesto, 
New Yorko estade, ore užsi
degė ir nukrito lėktuvas skri 
dęs iš Bostono į Ctíicago Bu 
vę 28 keleiviai bei lėktuvo 
tarnautojai, visi žuvo.

Derybos del Saaro 
krašto.

Vokietijos ministeris pirmi 

Reikalingas advokatas byloms vesti?

Nieko nelaukdamas kreipkis į

Advokatą Decio Farias
Raštinė: R. Santa Teresa, 28, §-to and. salas 604 ir 605.

(kampas Praça da Sé) Fone: 35-8240 ir 32-0064

jubilijato yra išvertimas viso 
Šventojo Rašto,.Senojo ir Nau 
jo Įstatymo. Į lietuvių kalbą. 
Tai yra milžiniškas darbas, 
kuris reikalauja ne tik didelio 
mokslinio pasirengimo, bet 
neišsenkamos kantrybės ir ge 
ležinės valios. Tai darbas, 
kuriam atlikti reikia ne vie
no kito meto, bet ištisų dešimt, 
mečių.

Jo Ekscelencija gimė 1873 
metais, rugsėjo mėn. 18 d. Mo 
kelsi Panevėžio gimnazijoje, 
Kauno kunigų seminarijoje, 
Petrapilio kunigų akademijoje 
Nuo 1919 m paskiriamas Kau 
no vyskupu pagelbininku. Nuo 
1926 Kauno arkivyskupu. Pro 
fesoriavo universitete. Kaip 
visų, taip ir jubilijato, norma 
lią gyvenimo eigą ir darbus 
sutrukdė karas.

Garbingajam sukaktuvinkui 
linkime šia proga, kad didži
ausias jo noras ir troškimas 
išsipildytų dar prieš gyveni
mo saulės nusileidimą, sugrįž 
ti mylimon Tėvynėn.

ninkas Adenauer pasiuntė 
Prancūzijos užsienio reikalų 
ministeriui pasiūlymą pradėti 
derybas antroj spalio mėnesio 
pusėje Saaro klausimu.

Saaro kraštas yra vienas 
tų klausimų, kuris lig šiol 
drumstė Prancūzijos - Vokie
tijos draugiškumą. Dabar abi 
valstybės tarpusavy nori pa
tenkinama forma išrišti.

Sovietų tankai pri
es liaudies policija

Iš Rytų Vokietijos praneša 
ma, kad sovietų tankai užslo 
pino Pinnow mieste, Macklen 
burgo provincijoj, liaudies po 
licijos sukilimą. Vienas kari
ninkas ir nemaža eilinių poli 
cininkų žuvo susirėmime su 
sovietų karuomene. Septyni 
rusų kariuomenės tankai nūs 
lepino sukeltą liaudies polici 
jos pasipriešinimą.

Ukrainoj vėl valo..
Komunistas veteranas D. 

Manulski atleistas iš Ukrai
nos užsienio reikalų ministe- 

rio pareigų. Jo vieton paskir 
tas Baranovski. Manulskio pa 
šalinimo priežasčių nepaskelb 
ta. Spėjama, kad pateko Ma- 
lenkovo nemalonėn.

„ • • «h

Sã< Paulo gubernatorius prof. LUCAS NOGUEIRA GARCEZ šią sa
va '<■ išvyko oficialiai vizitai aplankyti Brazilijos šiaurės estadų. Tai 

vienas žymiausių Brazilijos valstybininkų, gabių administratorių. Aplink save sugebėjo su
telkti ir įtraukti į administracinį bei politinį darbą pačias stipriąsias pajėgas. Politiniuose 

sluoksniuose kalbama, kad tai būsiąs vienas iš kandidatų į prezidentus.

Skilimas progresistų 
partijoje ■ Adhemar 

prieš Garcez.
Šiomis dienomis svarbiau

siu politiniu įvykių, bent São 
Paulo estade, reikia laikyti, 
įvykusį skilimą progresistų 
partijoje, kurį išprovokavo sa 
vo pareiškimais spaudai bu
vęs gubernatorių Adhemar de 
Barros, darydamas priekaištų 
ir užmetimų dabartiniam gu
bernatoriui Garcez, kuris lig 
šiol irgi buvo progresistų par 
tijos, São Paulo skyriaus gar 
bes pirmininku tr progresis
tų vardu rinktas į gubernato 
rius.

Skilimo priežastys yra dau 
giau asmeniško pobūdžio. Dr. 
Adhemar de Barros nori, kad 
dabartinis gubernatorius būtų 
jo įrankiu skinant sau kelią 
į prezidentūrą per būsimus 
rinkimus. Gubernatorius su 
Adhemaro taktika bei priemo 

nėmis nesutiko ir iš viso šį 
klausimą, laikė per anksti 
kelti. Be to, gubernatorius 
Garcez buvo koaliacijos šąli 
ninkas, kas žinoma nepatiko 
Adhemar de Barros. Kadangi 
Adhemar de Barros yra pro
gresistų partijos pirmininkas 
ir pradėjo atakuoti garbės pir 

mininką gubernatorių Garcez, 
pastarasis buvo priverstas atsi 
sakyti nuo jam suteikto titulo 
ir nutraukti ryšius su Adhe
mar.

Adhemaristai reikalauja, 
kad Garcez atsisakytų iš gu
bernatoriaus pareigų, kadan
gi rinkimų išvakarėse esąs 
padarytas susitarimas, jei Gar 
cez pasitraukia iš partijos, 
tuo pačiu pasitrauks ir iš gu 
bernatoriaus vietos. Koks tas 
susitarimas, - viešai dar ne 
paskelbta.

Adhemar nori, kad Garcez 
atsistatydintų, nes žino, kad 
daliniai gubernatorius turi įta 
kos į parinkimą kandidato į 
prezidentus, bei į pačius rin 
kimus. Pačioj progresistų, par 
tijoj irgi nėra vienybės. Ne
maža dalis deputatų palaiko 
gubernatorių Garcez. Reikia 
tikėtis, kad partijoj įvyks ski 
limas.

Adhemar de Barros atidarė 
kuo smarkiausią kara prieš 
Garcez, vadindamas jį išdavi 
ku. parsidavėliu ir kitais pa
našiais titulais. Tačiau ben

drai padėtis gubernatoriaus 
Garcez yra stipresnė. Jam so 
lidarizuoja ir jo pasirinkta ke 
lią užgiria kitos politinės par 
tijos. Atrodo, kad jo laimėji
mas prieš Adhemar yra ti
kras. Pamatysim.

— Dhurchill išvyko atosto
goms pietų Prancūzijon, į

Nicos apylinkes.

Nauji Sovietų Rusijos 
ministeriai

Vyriausias sovietų prezidiu 
mas paskyrė Likhatchy trans 
porto ir kelių ministeriu. Piets 
Demeniev - industrijos ir avia 
cijos ministeriu. Pietr Atropv 
- geologijos ministeriu.

— Yra įrodyta, kad buvęs 
Persijos ministeris pirminin
kas Mossadegh, dabar suimtas, 
buvo diriguojamas Rusijos am 
basadoriaus Persijoje. Rusai 
norėjo kraštą privesti prie 
bankroto ir vėliau panaudoti 
saviems tikslams.

— São Paulo prefeitas Ja
nio Quadro įsakė įtaisyti Pa- 
caembū stadione registruoti 
bilietų pardavimui, nes dabar 
nemaža bilietų, arti trečdalio 
parduodami juodoj rinkoj.

— São Paulo estado skola 
siekia arti 25 bilijonų kruzeirų.

Lietuvos nacionalinė 
M-.Mažvydo biblioteka
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Vakarai Turi Apsispręsti
«Numatomoje ateityje ir kiti Rytų Europos
Kraštai taps laisvi», - Santykiuose su Sovietais

minkštumas

Nėra paslaptis, kad Vakarų 
pasaulio nevieningumas it ne 
ryžtingumas Sovietų atžvilgiu 
iki šiol padėdavo jiems vykdy 
ti savo agresyvumo ir nesan 
taikos politiką. Todėl rimtojo 
je vakariečių ir ypač neutra 
liųjų spaudoje vis labiau ra
ginama šalčiau žiūrėti į įvai 
rius Sovietų manevrus ir ne 
pasiduoti taip lengvai jų su
gestijoms.

Žinomas šveicarų dienraštis 
«Cue Weltwoche» liepos 31 d. 
numeryje svarsto.Vakarų san 
tykius su Sovietais straipsny
je «Vakarai turi apsispręsti». 
Priminęs, kad rugsėjo mėn. tu 
ri įvykti trijų Vakarų valsty
bių užsienio reikalų ministe- 
rių konferencija su Maskva, 
pirmoje eilėje Vokietijos ir 
Austrijos klausimais, laikraš
tis pastebi, kad sovietinės Vo 
kietijos zonos vertė po birže 
lio mėn. sukilimo ir dėka ne 
siliaujančio pasipriešinimo So 
vietams gerokai sumažėjusi. 
Net galį būti, kad toji zona 
Maskvai šiandien jau yra dau 
giau našta, negu nauda, nes 
ryšium su Vakarų Vokietijos 
ir JAV teikiama pagalba, So 
vietai yra priversti Įpumpuoti 
į tą satelitų kraštą maisto, 
vieton galėję iš jo dar dau
giau išspausti. Toliau: Raud. 
armijos daliniai, kuriuos sau 
gurno sumetimais jie turi čia 
laikyti sustiprinta sudėtim, ne 
paisant visų izoliacijos pas
tangų lieka dideliame pavo
juje būti užnuodyti, turėdami 
progų matyti darbininkų de
monstracijas prieš komunisti
nį režimą. Be to, ar Sovietai 
imasi «kietosios» ar «minkšto 
sios» politikos, jiems visais 
atvejais menkiausia proga 
gresia pavojus, kad naujai įsi 
žiebs sukilimas. O jau afitrą 
karta suliepsnojęs sukilimas 
Rytų Europoje galėtų turėti 
daug sunkesnių pasėkų, nors 
jis būtų ir šį kartą nustelbia 
mas ginkluotų pajėgų.

neapsimoka.

Taigi, galima manyti, kad 
Sovietai šiandien Rytų Vokie 
tijos zoną, kaip netekusią 
jiems vertės, sutiktų atiduoti 
už pigią kainą, neprarasdami 
savo prestižo. Žinoma, Mas
kva kainą, kaip biznierius, 
gerokai «užsiprašys». Tik esą 
gaila, kad Vakarai rodą palin 
kimo šitam Maskvos blefui pa 
siduoti. Jau dabor Maskva ma 

Bombardavimo lėktuvas B-36, belekiant gali paimti ant savęs 
ir paleisti mažesnį kovos lėktuvą F84 F. Dešinėj yra specia
lus trikampis įrankis, kuriuo lekiantis lėktuvas užkeliamas 

ant bombonešio B-36 ir nuo jo paleidžiamas.

tanti, jog Vakaruose yra įta
kingų sluogsnių, kurie ir Eu
ropos gynybos bendruomenę 
ir Vokietijos įjungimą į lais
vuosius Vakarus paaukotų, jei 
tik būtų susitariama su Mas
kva. Bet kur tu rasi biznierių 
klausia laikraštis, kuris pra
šytų tik . 0, jei jis mato, kad 
sutinkama jam pakloti visą 
šimtinę? «Naivumas tų Vaka
rų sluogsnių, kurie už sovie
tines koncesijas nori mokėti 
žymiai perdėtą kainą, jau yra 
gana blogas Reiškinys. Dar 
blogiau, tęsia laikraštis, kad 
esama sluogsnių, kurie norė

tų grįžti prie Potsdamo su
tartimi numatytos padėties. 
Nors toji padėtis negali būti 
grąžinta, bet šitokios tenden
cijos galėtų priversti prie Vo 
kietijos izoliacijos. Ar sąmo
ningai, ar nesąmoningai Euro 
pos apjungimui priešinasi ir 
vakiečių socialdemokratai, ir 
prancūzų šovinistai, ir visų 
šalių komunistai. Bet turėtų 
būti aišku, kad Vokietija pri 
klauso arba Sovietų imperijai, 
arba Vakarams, arba ji lieka 
visiškai izoliuota. ' Yra labai 
blogas reiškinys, kad niekas 
nežino, kuri yra pagaliau ti
kroji. Vakarų politika. Ir, dar 
blogiau, kad Sovietams leidžia 
ma Vokietijoj ir Vakarų Euro 
poje pinti visokias intrigas, 

kuriu tendencija yra, kad žmo 
nėse sėjamas nepasitikėjimas 
Vakaru politika. Tai neigia
mai pasireiškia jau ir busi
muose Bundestago rinkimuo
se. Be to, nereikta užmjTšii, 
pabrėžia laikraštis: «Šiandien 
jau yra galima, kad artimiau 
šioje ateityje taps laisva ne 
tik sovietinė Vokietijos zona, 
bet ir kiti Rytų Europos kraš 
tai. Vakarai tada piaus, ką 
šiandien jų bailumas arba sti 
pri politika pasėja. Pasitikėji 
mas prarandamas lengvai, o 
atgaunamas tik pamažu. Kas 
nacių laikais pasirodė nuolai

Balys Gaidžiūnas

Tėviškė
Ten žiedeliai lauke dobilų, 
Klevo grėblis mergaitės delne. 
Per naktis neužmiegu be jų, 
O pavargęs matau juos sapne. .

Ten takelis pro ievų šakas,
Ten užgeso ir kėlės aušra.
Nieks mielesnio kampelio neras, 
Ten ir trupinio būna gana.

Ten artojų nudegę veidai, 
Daina skuba vargus palydėt. 
Dangus melsvas, kaip lino žiedai, 
Liepia tėviškės žemę mylėt.

Ten žiedeliai lauke dobilų, 
Klevo grėblis mergaitės delne. 
Per naktis neužmiegu be jų, 
O pavargęs matau juos sapne.

dus, vėliau turėjo pergyventi 
to minkštumo pasėkas, o kas 
šiandien parodo minkštumą 
komunistams, tikrai nebetoli
mą dieną turės ant savo kai
lio patirti pasėkas. Vakarai 
tad turi apsispręsti...»

Ar pavergtosios tautos turi 
apmokėti kompensacijas So
vietams? Žinomas šveicarų 
laikraštis «Die Tat» deda 
straipsnį būdinga antrašte 
«Kas apmokės Churchillio po 
litiką?» Tai jau nebe pirmas 
kritiškas atsiliepimas į suges 
tijas susitarti su Sovietais pa 
vergtų Rytų Europos tautų 
sąskaitom Laikraštis savo tei 
gimus dėsto gana realistine, 
kartais net griežta forma. Anot 
laikraščio, laikas esąs išąiaiš 
kinti, kad Churchillio kalba 
buvusi laidotuvių kalba euro 
pinei gynybos bendruomenei 
ir Europos politinei bendruo
menei. Pasisakęs plačiau del 
Churchillio išvedžiojimų Euro 
uos gynybos bendruomenės 
klausimais, laikraštis tiesiai 
pareiškia, kad Churchillis ge 
gūžės mėnesį visus europini
us planus numetęs po stalu ir 
nusistatęs su Sovietais pada 
ryti mainus: «Rusija atiduoda 
Vokietijos rytinę zoną ir pa

silaiko sau galutinai, kaip 
kompensaciją ir saugumo lai 
dą, Tisą likusią Rytų Europą, 
įglaudus ir Lenkiją». Vokieti 
ja iš tokio kompromiso lai
mėtų. Tačiau toji Churchillio 
politika butų apmokėta paver 
gtųjų Rytų tautų - tai eitų jų 
sąskaiton ir jos butų tarsi «nu 
rašytos». Esą abejotina, ar 
Amerika sutiks *su tokia nemo 
rališka politika. Anglai, girdi, 
savo politiką pagrindžia tuo, 
kad, jei butų elgiamasi prie
šingai, tatai Rytų Europos tau 
toms tuo tarpu visvien naudos 
neatneštų, nes išlaisvinimo 
karas esąs neįmanomas, ypač 
kai tam priešinga Prancūzija. 
Antra, tasai karas, girdi, Eu
ropos, o tuo labiau Rytu Eu
ropos tautoms, reikštų fizinį 
sunaikinimą. Taigi, anot an
glų, tai butų atsisakymas pla 
no, kuris visvien nesąs įgyven 
dinamas. Tuo tarpu esą geri
au bent 18 milijonų žmonių 
f Rytinės Vokietijos zonos) iš 
laisvinti, negu nieko. «Die 
Tat» ir eilė vokiečių laikraš 
čių kritikuoja tokį kaikurių 
anglų nusistatymą, o dalis

(Pabaiga 3 pusi.)

Petronėlė Orintaitė

Mokytojas Budrikis
Okupantai, gniauzdami sa- 

vovgeležinėn saujon visą gy
vą ir negyvą mažučio krašto 
inventorių, ypač stengėsi ap
žioti ir sutriuškinti gyventojų 
dvasios pulsą. Tauta turėjo 
būti suvirškinta ir, kaip mais 
tinga medžiaga, pereiti į jų 
gruobuonišką kūną.

Poberžupių bažnytkaimo mo 
kytojas Budrikis tuoj be jokių 
paaiškinimų buvo pastumtas 
šalin, lyg nereikalingas baldas.

Šisai vaikiško būdoviengun 
gis, gintarinės sielos žmogu
tis dirbo čia jau dvylika me
tų. Jį žmonės mylėjo, kaip sa 
vo giminaitį. Pas visus kaimy 
nūs trobose, jis buvo ne tik 
laukiamas svečias, bet — ga 
Įėjo jaustis kaip namie.

Gi vaikučiai — tiesiog ne
būtų galėję įsivaizduoti mies 
telio mokyklos be senyvo Bu 
drikio - jo lėto, gergždiančio 
balso ir atlaidžios šypsenos... 
Mokytojas juos kalbindavo ga 
tvėje, glostydavo jų suveltas 
galveles ir — mokėjo jais 
džiaugtis tikra širdimi.

Niekas, turbūt, nebuvo pas 
tebėjęs, kad šito mokytojo ta 
rena nevisai sklandi, o ir iš
vaizda nepavyzdinga — vien
gungio senbernio drabužiai 
vis lyg apsiglamžę, apšepę. 
Tačiau jo gryna širdimi ir mei 

le savo globotiniams — tikrai 
niekas neabejojo...

Palikdamas mokyklą, Budri 
kis trumpai teatsisveikino su 
mažiuliais:

— Sudievu, vaikučiai... Ką- 
gi darysi... Jūs buvote — vi
sas mano džiaugsmas... Bet... 
kiti vėjai užpūtė — kiti globė 
jai atėjo... Būkite geručiai... 
Neužmirškit ir manęs senio-.. 
Gaila palikti... Ne mūsų valia 
dabar... — ir išsitraukęs mė- 
lynmargę nosinaitę nušluostė 
pasirodžiusią ašarą. Susigė
dęs tokio jautrumo, tuoj nusi 
grižo ir išėjo pro duris.

Vaikus sugraudino ne tiek 
Budrikio žodžiai, kiek jo gai 
lūs žvilgsnis ir visa bejėgiška 
išvaizda. Nuliūdę ir surimtėję 
mokinukai parstyrino namo. 
Tėvai tuoj išgirdo jų nepasi
tenkinimą:

— Kaip mes dabar mokysi 
mes? Jis buvo toks geras... 
Mes norime Budrikio... — tar 
turn jų noras turėtų kokios 
reikšmės.

O mergaičiukės net ėmė 
ožiuotis:

—• Jeigu ne Budrikis, tai — 
aš bijosiu eiti į mokyklą...

— Aš neisiu ten daugiau..-

Tučtuojau pasirodė ir nau 
ja panelė bažnytkaimy. Ir jau 
na, ir graži, ir dailiai apsiren 
gusi.

Žmonės į nepažįstamąją kaž 
kodėl vengė pasižiūrėti — 
kiekvienas- ėjo savo keliu nė 
nestabteldamas. Kalbėti irgi 
niekas nepradėjo,

tartum niekam 
ji nerūpėjo.

Sušaukė vaikus ir ėmė mo 
kyti.

Nenustebo paberžupiškiai, 
kad ji ir lietuviškai gražiai 
kalbėjo.

— O, tie moka parinkti teš 
lą, kad glaudžiau liptų...

Ir trumpai pridėdavo:
• — O ką mes galim?

— Ką norės, tai darys...
— Gal tuoj kryžių nuo šie 

nos nukabins...
Žinoma, himną uždraus gie 

doti...
Bet kitas vėl skaudžiai už

kirto:
— Oho, jie tuojau pakiš ki 

tą himną...
— Ir privers visus pagal sa 

vo dūdą šokti...
— O ką mes galim?... liū

dnai užbaigdavo trumpą kalbą.
Panelė mokytoja buvo lipš 

ni ir visada gerai nusiteikusi. 
Ant vaikų niekad nepyko, ba 
rė labai švelniai - matyt, sten 
gėsi įsipirkti į jų gležnas šir 
dukes. Tik tie mažieji žiopliu 
kai kažkodėl — vis tebeatmi 
nė tą gailią ašarą, kur sena
sis Budrikis anądien nusišluos 

t<? su mėlynmarge nosinaite. 
Jiems vis tebeskrupsojo tas 
gailus žvilgsnis, kimus balsas.

Panelė turėjo stebėtis, kad 
tie žvalūs ir geri mokinukai 
kurie noriai klausėsi jos žo
džių ir buvo bailiai mandagūs 
niekada jai nesišypsojo...

Štai sykį ji apdalino vaiku 
čius gražiais paveiksliukais— 
su svetimo krašto didžiūnų 
veidais ir vardais. Vaikai paė 
mė vaizdelius, išklausė paaiš 
kinimų apie svetimo krašto 
nežinomus didvyrius, apžiurę 
jo juos tylomis ir viskas!

Dar kitą dieną naujoji švie 
tėja, pranešusi kažkokią lig 
tol visai nežinomą šventę, pas 
kyrė kiekvienam vaikučiui po 
krepšelį dovanelių — ten bu 
vo sąsiuyinis, pieštukas, dvi 
plunksnos ir keletas saldai
nių

Ji šaukė iš dienyno paeiliui 
ateiti prie stalo, kur plačiai 
išdėstyti žydėjo spalvoti po
pieriniai ryšulėliai. Kiekvie 
nam ji meiliai žiūrėjo į veidu 
ką ir šypsojosi, laukdama prie 
lankaus dėkingumo.

Tiktai mokiniai — ir šį kar 
tą liko tylūs, neįkalbinami, ne 
prajuokinami. Jie ėmė dova
nėles, sklaidė sąsiuvinius, mė 
gino pieštukus ir net krams 
nojo, čiulpė saldainius. Bet 
visa buvo be ypatingo džiau
gsmo, netgi be paprasto vai
kiško susižavėjimo.

Tada naujoji mokyklos glo 
bėja pagaliau pabaigė kantry 

bę (ar gal savo moteriško 
širdies politinius išteklius) i 
stačiai prabilo į vaikus:

— Mielieji mano auklėtiniai, 
sakykite, ar aš jums negera?

Visi tylėjo, stačiomis, lyg 
ylomis, akutėmis spoksodami 
į mokytoją.

— Butkute, sakyk, — krei 
pėsi ji atskirai į vieną didės 
nių mergaičių. — Ar aš tau 
bloga?

— Gera; tyliai pratarė mo
kinė, ir visa klasė.nuleido no 
sis žemyn lyg ko susigėdę.

Ar aš neįdomiai pamokas 
aiškinu jums?

Vėl tyla — ir ji atskirai 
kreipiasi į Puišiuką...

— Įdomiai — pasako tas 
bespalviu balsu ir nuneria 
žvilgsnį į žemę.

Patinka, — bailiai ištaria 
mergytė, bet jos akutės, lyg 
virbalo smaigalėliai, duria 
jai į veidą ir nerodo jokio 
patikimo.

Tada ji nebesusivaldo ir me 
ta paskutinį klausimą:

— Argi jūs norite, kad į 
mokyklą grįžtų senis Budri
kis?

Tik dabar, lyg magiška laz 
dele pamojus, staiga pakyla 
visų vaikučių nosytės aukš
tyn, prasiskleidžia nuoširdžios 
šypsenos ir — akutės sužvil
ga džiaugsmu. Instinktyviai 
visų lūputės prasiveria, ir pa 
sigirsta bendras šnabždesys:

— Norime... Budrikio nori
me...
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Kaip gyvena lietuviai profesoriai ir studen
tai J. A. Valstybėse

ELTA, norėdama painfor
muoti, kaip yra susiorganiza 
vusi Lietuvos Un-to Profeso
rių Draugija, kiek turi narių, 
kokie svarbiausi jos veiklos 
planai, kokios darbo sąlygos 
Lietuvos mokslo žmonėms 
Amerikos ir kt. aukštosiose, 
mokyklose, tuo reikalu krei
pėsi į LPDA vadovybę, šiuo 
metu esančią Čikagoje. Iš jos 
valdybos tuo reikalu gautas 
toks atsakymas:

Lietuvos Profesorių Draugi 
ja Amerikoje savo sąrašuose 
turi 70 narių. Jų bent 23 gy
vena Čikagoje, o visi kiti - 
išsiblaškę po visą plačiąją ša 
Ij. Maža dalis - apie 15 žmo
nių - dirba savo srityje: ar
ba mokomąjį darbą "ėukštosio 
se mok., arbaty rimų.Jaborato 
rijose. Visi kiti'verčiali fiziniu 
darbu fabrikuose. Yráir to
kių, kurie, dėl ■ savo senyvo 
amžiaus arba nesveikatos ne 
galėdami sunkaus darbo dirb 
ti, yra patekę į vargingą pa
dėti.

Žmonės, praleidę 8 valan
das sunkiai dirbdami ir sugai 
šę dar apie porą valandų pri 
kimštuose tramvajuose, daž
nai turėdami stati vykti j dar 
bovietę ir atgal, po 10 valan-
dų nuovargio nebe ką be įs
tengia užsimoti dideliems dar 
bams. Bet vienas kitas, ypač 
iš tarpo tų, kurie pelnosi sau 
pragyvenimą ne prie mašinų 

'stovėdami, veikliai dalyvauja 
laisvinimo darbe su savo pra 
nešimais ne tik lietuviams, 
bet ir kitataučiams. Lietuvių 
bendruomenės veikloje daly
vauja beveik visi.

LPDA yra dar jauna orga
nizacija tegyvuoja vos tre
jetą metų, tad nedaug ką te
galėjo nuveikti. Stambiausiu 
dr-jos nuopelnu reikia laiky
ti Lituanistikos Instituto įstei 
girną. Ši jauna organizacija 
jau pradeda rimtai reikštis: 
jau yra paruošta keletas moks 
linių darbų iš lituanistikos. 
Netolimoje ateityje, kai susipr 
ganizuos lietuvių bendruome 
nės kultūros centras, numato 
ma organizuoti eilę paskaitų 
aktualiosiomis šių dienų temo 
mis.

Kiek yra JAV-se lietuvių 
studentų, kokios jų nuotaikos 
ir studijiniai galimumai?

Pavergtoje Tėvy
nėje

KOLCHOZAI KLAIPĖDOS 
KRAŠTE

K. P. karui pasibaigus pate 
ko į rusų belaisvę. Po kiek 
laiko pasisekė iš stovyklos 
pabėgti. Stengdamasis pakliū
ti į Vokietiją pasiekė Šilute. 
Šioje apylinkėje jį į darbą 
priėmė viena seno amžiaus 
ūkininkė. Jos vyras buvo jau 
miręs, o vaikai gyveno atski 
rai. Čia jis pradėjo šeiminin
kauti. Šeimininkė bijojo, kad 
jis nepasitrauktų, nes tada ji 
negalėtų atiduoti valstybei jai 
nustatytos duoklės ir ją iš 
ūkio nušalintų. Ūkį perrašė 
jo vardu, gi jis iš savo pusės 
pasižadėjo duoti jai užlaiky

(Pabaiga iš 2 pusi.)

neutraliųjų kraštų spaudos pa 
brėžia, kad toks nusistatymas 
esąš nemoralesnis net negu 
buvo Jaltos ir Potsdamo auta 
rimai.

Apie tai gauta tokių žinių: 
kiek yra JAV aukštosiose mo 
kyklose lietuvių studentų, tiks 
lų skaičių sunku pasakyti. Ten 
veikia visa eilė jų organiza
cijų. Studijuojančiųjų daugu
mas priklauso L. Studentų Są 
jungai. Sąjunga turi per 400 
narių. Ji leidžia «Studentų 
Gaires» L. Studentų Sąjungos 
pirmininkas yra V. Kavolis, 
studentų šalpos reikalais rū
pinasi L. Grinius. Lietuvių stu 
dentų šalpos koordinavimo 

Korėjietė motina gauna pagalbos maistu iš civilinės Korėjos 
asistencijos programos. Amerika P. Korėjos reikalams yra 

paskyrusi 200 milijonų dolerių.

reikalais tartasi su Laisvosios 
Europos Studijų Centro komi 
tetų, šalpos fondo iždas jau 
kone padvigubėjo. Sąjunga 
turi 11 skyrių. Kai kurie sky 
riai gražiai atstovauja lietu
viams savo pasirodymais. Cen 
tro Valdyba palaiko ryši su 
Laisvosios Europos Komitetu, 
prašydama transliacijų lietu
vių kalba, taip pat laiškais 
tuo reikalu kreipėsi į Eisen- 
howerį ir Stevensoną. Litera 
tūros konkursui buvo parink 
ta rašinio tema: «Kaip aš ge
riausiai galiu prisidėti prie 
Lietuvos atstatymo dirbdamas 
savu profesijoje». Taip pat rū 
pinamas! Pasaulio Lietuvių 
Studentų Atstovybės suorga
nizavimu. Tam tikslui priim
tas naujosios organizacijos 
struktūros ir veikimo planas.

mą. 1948 m. šis ūkis buvo 
įjungtas į kolchozą ir K. P. 
kaip ūkio savininkas tapo ko 
lūkiečiu. Kolchozą sudarė 59 
ūkiai. Apie 1000 ha. Jis buvo 
išrinktas brigadierium. Jis sa 
vo žinioje turėjo gyvulių pri 
ežiūrą, darbo paskirstymą ir 
atlikto darbo registraciją. Atly 
ginimas buvo mokamas už iš 
dirbtas darbo dienas. Vienai 
darbo dienai išdirbti buvp nūs 
tatyta kokį ir kiek darbo rei
kia atlikti. Taip pavyzdžiui 
suvežimas 20 vežimų šieno 
buvo užskaitomas kaip 2-3 dar 
bo dienos, atsižvelgiant į ats 
tumą. Brigadieriui už vieną 
dieną užskaitoma tarp 2,5 iki 
3,5 darbo dienų, atsižvelgiant 
ką jis dirbo. Tokiu būdu bri- 
gadierius per metus gali apie 
700 darbo dienų. Paprasti ko 
lūkiečiai, dėl nustatytų dide
lių darbo normų, labai daug 
dirbdami galėtų pasiekti apie 
180 darbo dienų, bet papras
tai turi tik 120-130.

Derlių nuėmus ir atidavus 
valstybei, apmokėjus koopera 
tyvams skolas už trąšas bei 
kitus reikmenis, o taip pat pa 
likus sėklai, liekana dalinama 
tarp kolūkiečių pagal turimas 
darbo dienas.

Jungiantis į kolchozą buvo 
sutarta, kad laukiamas derli

us bus nuimtas kiekvieno ūki 
ninko savo naudai ir iš jo 
bus atiduota kolchozui sėklai. 
Bet atėjus rugiapiūtei atvyko 
sunkvežimiai su milicija ir te 
ko viską kolchozui atiduoti.

Sudarant kolchozą visas 
ūkio inventorius reikėjo taip 
pat atiduoti. Mašinos bei gy
vuliai buvo įvertinami. Išmo
kėjimas turėjo būti padarytas 
dviejų metų laike, bet nors 
sugrįžėlis išvyko praėjus be
veik trims metams nuo kol
chozo sudarymo dienos, apie 
atlyginimą nieko nesigirdėjo, 
o kolūkiečiai teirautis apie 
tai bijojo.

Viskas buvo įvertinta labai 
žemai. Pirmos rūšies arklys 

įvertintas 400 rublių. Sis ar
klys turguje kainavęs 3 500 - 
4.Ò00 rublių. Trakėnų veislės 
kumelė buvo įvertinta 300 ru 
bliu. Ūkinis vežimas apie 150 
rublių. Nįašinos tarp 30 ir 120 
rublių.

Be anksčiau minėto atlygi
nimo rugiais, kolūkiečiai gau 
davo’daP mažą atlyginimą pi 
nigais. Jis pats per metus gau 
davo apie 380 rublių. Šiuos 
pinigus kolchozas gaudavo už 
parduotus, atlikusius'nuo ati
davimo valstybės prievolės 
gyvulius. Šie būdavo parduo
dami turguje augštomis kaino 
mis. šių pinigų paskirstymas 
vyko taip pat pagal turimą 
darbo dienų skaičių, bet gau 
tais, nors ir nedidele suma pi

Nuvykimas i*
X A N G R 1 L A
Automobiliais: per In- 
terlagos,Cidadé Dutra, 
Rio Bonito, paskui po 
kairei keliu tiesiai į 
Bororė 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
13de 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 vai.

įsigykite
antro — gražiausio — paskutinio pardavimo

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.

WALTER AERENT são paulo
Be įnašų — be nuošimčių. Šimtui mėnesių išsimokejimui nuo Cr.S 260.00 ligi 990.00 

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

Petronėlė Orintaitė

Pjb» nu a s e s u p y
Maža lakštingalėlė 
Pašešupy skardena — 
Į kasą kaišo gėlę 
Jauna sesutė mano...

Ir vakaras taip šventas 
Giesmėm į tolį aidi...
Šilelyje prie kranto 
Brolužiai traukia gaidą —

Apie klevelį žalią 
Ir sakalą sparnuotą, 
Apie artojo dalią — 
Giesmė — graudi paguoda...

Tą pašesupio dainą 
Man sielvartas kartoja...

..."'j O dienos naktys eina —
Ak, tėviške žalioji'

O dienos naktys niūrios — 
Tremty vingiuotas kelias...
Išplauksim juodas jūras, 
O kur to skundo galas?

Lakštingala šilojuos
Dar vis taiį) graudžiai gieda...
Sesuo mano jaunoji 
Sau kasą kaišo žiedu...

Ar asmenybė yra 
paveldima?

Asmenybės paveldėti nega 
Įima. Ji susiformuoja per pir 
muosius 5-6 gyvenimo metus. 
Asmenybėje rasime tūkstantį 
būdo ypatybių. Kaikurios iš 
jų gali būti paveiktos pavelde 
jimo. bet kilnumo, teisingumo 
oorovės. humor* supratimo, 
iš( idumo ir kitos savybės iš
sivysto, kai mes bręstame.

Jei duktė turi drovias ma
nieras, «lygiai kaip jos moti- 

nigais kolūkiečiai negalėjo 
pasinaudoti, nes reikėjo sko
linti valstybei.

Kolūkio pirmininkas turėjo 
išpirkti paskolos 500 rublių, 
brigadierius 300 rublių, kolū 
kiečiai po 100 rublių.

DEPARTAMENTO ESPECIAIISADO DE

ADMINISTRAÇÃO de BENS

CASAS - TERRENOS - CHACARAS • FINANCIAMENTOS - HIPOTECBS
Do Comoro d* Valores Imobiliário* e do Sindicato do* Corretores de imóveis

Walter Ahrens
R. Braulio Gomei, 25- 3? Pavim. 
Condomin. 307 - Edifício Vicentina 
Tel. 36-2547- Caixa Postal 3469 

CORRETOR 
DE IMÓVEIS

na», tai dar nereiškia, kad ji 
paveldėjo jas iš savo motinos. 
Ji galėjo nukopijuoti jos bū
dą arba išvystyti jos poelgį 
tik todėl, kad ji buvo paverg 
ta tos pačios aplinkos, kuri 
paveikė ir jos motinos asme
nybę.

Jei abudu, tėvas ir sūnus, 
yra mažo ūgio, agresyvūs vy 
rai — sūnus paveldėjo savo 
fizinę išvaizdą iš tėvo, gi sa
vo agresyvumą. tiKriausiai įsi 
pijo tuo pačiu keliu, kaip ir 
tėvas, — iš nepasitenkinimo 
tarp didesnių berniukų.

«lei drovios dukters ar agre 
syvaus sūnaus aplinkos būtų 
buvusios kitokios — jų ir as 
menybės būtų išsivysčiusios vi 
sai kita linkme. Todėl, jei dūk 
terš yda būtų buvusi pastebė 
ta ir pataisyta prieš tai, kol 
ji tapo jos sąmoningai vykdo

(Pabaiga 4 pusi.)

Baras - Restoranas 
Kavinė

XANGRILÁ
• à

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

gių specialybė.

“Ak, kaip skanu“.

Popiečiais: Vienietiška 
kava, kepti obeliai.
Adara kiekvieną dieną
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Medicinos isto 
rija filme

Hollywoodas planuoja fil
muoti medicinos istoriją. Fil
mas prasidės pirmaisiais prie 
šistoriniais chirurgais, kure 
aštriais akmenimis operavo 
galvos kaukolę. Tuojau seks 
medicinos studijų pradžia se 
nųjų civilizacijų tautose, kaip 
Asyrfjoj, Babilonijoj, Egipte,

(Pabaiga iš 3 pusi)

ma arba, jei motinos nepasiti 
kėjimas savimi ir drovumas 
būtų buvęs nugalėtas prieš 
dukters užgimimą, jos asme
nybė butų buvusi visai skir
tinga. Panašiai, jei sūnus gim 
tų ir rastųsi mažų vyrų drau 
gijoje arba jei jis išvystytų 
charakterio, būdo ypatybę, ku 
ri nukreiptų dėmesį nuo jo 
ūgio, jis būtų užaugęs visai 
kita asmenybe.

VIC-MALTEMA
PRODUTO DA CIA. PROGRESSO NACIONAL

Indijoj, Kinijoj. Ši pastaroji 
27 amžius prieš krikščionijos 
erą pradėjo vaistų leidimą po 
oda. Vėliau sekė Graikijos 
medicina ir garsieji medikai, 
kaip Alcmeone, Pitagorą, Em 
podocle. Štai ir medicinos die 
vaitis Eskulapijus, apie kurio 
šventoves buvo statomos me
dicinos studijų kolegijos. Gar 
sesnės buvo Rodi. Cnido ir 
Coo. Pastarojoje baigė studi
jas anų laikų pasaulinio mas 
to gydytojas Ippokratas, kuris 
ligonį pavadino «dievaičiu". 
Aristotelis, gyvulių anatomi
jos specialistas, davė pirmuo 
sius anatomijos braižinius. Jau 
turime ir Aleksandrijoje me
dicinos mokyklą, garsėjusią 
higienos ir sanitarijos prakti
ka, ypač odontologijoje.

Pagaliau iškyla Romos mo 
kykla su Katonu, empirinės 
medicinos žinovu; Celsu, giliu 
terapeutikos tyrinėtoju, Pilni
jų; plačios erudicijos natūra
listu; Galenu, antentišku mil
žinu žmogaus anatomijoj ir 
organų funkcijose.

Krikščionijos epochoj prasi 

deda nauja medicinos fazė. 
Klasiškoji medicina persiorien 
tuoja į krikščioniškąją dvasią. 
Vienuolis Kasiodoras perauklė 
ja Gotų medikus; šv. Bazilijus, 
garsus gydytojas ir pirmosios 
ligoninės įsteigėjas. Vienuoli
ai Benediktinai duoda ligonių 
slaugymo taisykles.

Šiuo momentu pasirodo ara 
bų medicina ir garsusis Saler 
no medicinos fakultetas. Iš 
čia pasiskleidžia į visą civili 
zuotąją Europą. Katalikų Baž 
nyčios pagalba statomi didie 
ji universitetai: Romoje, Pa- 
duoje, Neapolyje, Montpellie- 
ry, Paryžiuje, Oxforde, Cam
bridge. Medicinos profesorių 
tarpe iškyla šv. Izidoriaus, 
šv. Alberto Didžiojo ir šv. 11- 
degardos vardai.

Su Renesansu atidengiamos 
naujos medicinos studijos,ana 
tomija, fiziologija, terapeuti- 
ka. Čia jau prasideda ir chi
rurgija

Išrastu mikroskopu atiden
giamas kelias į kūno audinių 
struktūrą ir kraujo cirkuliaci 
ją. Chemijos pagalba išryški

RAFFAELIO MADONA 
MASKVOJE

Beveik du šimtu metų išbu 
vo Rafaelio «Sikstinos Mado 
nos» paveikslas Drezdeno ga 
lerijoje. Ten jis vienas buvo 
atskirame kambaryje, kaip ko 
kioje koplyčioje, įrengtas. Kai 
amerikiečių ekskursija pa
klausdavo, kiek tas paveikslas 
vertas, aiškintojas atsakydavo: 
15 milijonų markių. Dabar ten 
jo nebėra. Kur dingo, istoriją 
pasakoja «Deutsche Korres- 
pondenz.»

1944 buvo išvežtas saugumo 
sumetimais į vieną tunelį prie 

narna parazitologija, mikrobio 
logija. Jau išdrįstama leisti 
vaistus Į venas.

18 tame amžiuje Galvani, 
Volta, Laplace, Franklin nau 
ji išradimai duoda impulsą ir 
naujiems medicinos išradi
mams, naujai pažangai.

19-tas amžius išvydo naujas 
medicinos idėjas. lenner jau 
praktikuoja skiepijimą; Pas
teur, Koch atidengia bakterio 
logiją.

Kas begali aprašyti mūsų 
amžiaus mediciną! Ją pama
tysime filme.

Pirna miestelio, Saksonijoje. 
Kelias dienas po sovietų įžygia 
vimo leitenantas Rabinovič 
Drezdeno galerijoje pak’ausė, 
kur paslėpta «Sikstino Mado
na», sykiu skubinosi užtikrinti, 
kad visos meno brangenybės 
liks Vokietijoje; rusai tik norį 
jas apsaugoti. Tai buvo 1945 
m gegužės 12. Po poros dienų 
leitenantas Rabinovič su gale 
rijos atstovu nuvažiavo į tune 
lį, kur paveikslas buvo didžiu 
Įėję dėžėje. Tą pat dieną sovie 
tų kareiviai paveikslą įkrovė 
į sunkvežimį ir su galerijos 
atstovo žinia nugabeni* į Drez 
depą. Sunkvežimis su paveiks 
lu porą dienų išbuvo skerdy
klos kieme. Jį apžiūrėjo sovie 
tų specialistai majoras Grigo 
novas ir majoras Sokolovka.

Jau gegužės 22 paveikslas 
buvo nugabentas į Pillnitz pilį 
prie Elbės. Čia sovietai buvo 
padarę meno turtų surinkimo 
punktą. Čia padarė jų parodą 
rusam. Nuo to laikooficialių ži 
nių apie Raffaelio paveikslą 
daugiai! nebuvo. Tik švedų 
spaudoje buvo paskelbta žinia 
kad Maskvoje Tretjakovo ga 
lerijoje buvo paroda, kurioje 
buvo išstatytas ir«Sikstino Ma 
donos» paveiKslas.
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VIC-MALTEMA
O alimento dos campeões *

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

- Frio, Quente ou Gelado Sempre Vic-Maltema —

Madeiras do Brasil

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

JAKUTIS & LAPIENIS LIDA-

‘ PERES & PRANAS LTDA.
Importação — Exportação

Raštinė: - Av. Churchill, 94 - 11.o and. - sala 1119
■ Rio de Janeiro - Fones: 52-0229 e 32-6265
I Em Minas Gerais:
I Peres & Cia. Ltda. - Leopoldina - R. Providencia, 71
Į Jother Peres de Resende - São Pedro dos Ferros
J Amadeu Cesar Machado - Nanuque, Minas

AVENIDA DR. GIACAGLINI, 34-C - VILA ALPINA
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Nori patogioj, gražioj vietoj, pamary — Praia Grande 

įsigyti žemės sklypą?
... f

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 autoestrąda eina skersai Vila 
Suarão. Taip pat yra ir geležinkelio stotis.

Daugiau informacijų «Mūsų Lietuvos redakcijoje.
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Jprindys & Cia
P A R D U 0 D A .

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS, 
balso grynumas, skambumas

Sprindys & Čia — Largo S. Jose 1.
Kaip niekur kitur, prieinamiausiomls kainomis. 

Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui

frš= == == §== == ss == ==== = = == == == == == == == == == === == =šl
till nu
nu nu

•ill Rastinės Darbai ir Teisiniai Patarimai ? 
Hli , ni'
11,1 
llll Natūralizacija, inventoriaus surašymas, išieškojimas 
Iii! skolų, persiskyrimai (desquites) nuomininkų išvary- I" 
llll mas, kriminalinė ir darbo teisė. ii,'!
I||| Darbininkams patarimai veltui. .|||!
nu nr
||Į| Galima kreiptis šiomis valandomis nuo 10 iki 12 vai. |'“ 

ir nuo 16,30 iki 19 vai. j1';llll ’ ’III
«III llll

Iii! Rua Itiberto Simonsen, 13 -- 3° — salas 306 ■ 3l0 
|Į|| (Senoji rua do Carmo ir kampas P-ça Ciovis Bevilaqua) UU
Iii! São Paulo ’’!!

MEKANIKOS DIRBTUVE
r

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

=s

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

išsimokėtinai.,

LEONAS VARNAUSKAS
Telefonas (recados) 3-0707

Rua 12 N;O 39 — Vila Zelina 
Avenida Zelina N.o 714 — (fundos) 
Caixa Postal 4118 — S-ão Paulo

RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 275 — 7 AND. — SALA 73 
TEL. 34-7482 — SÃO PAULO

FTiüiniuMHiinmiiiiiiuniiiiiiiiHiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiniiiiHUiinwimiiiuiiniiiiiHiuiinininiiiiiiinnTKiiinHMniiHUiiiHitHiiiiiiiiniuiinnniiiniiiisHiiiiiiiiNiiBHwniHniiiiimniniiiiiiiiiniiHiiHHHniiniuih.-

ĮKURTA 1890 METAIS

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

dažais ir pastele.

A R T H U.R SCHMIDT
Priimami pakvietimai į namus — Senų portretų reprodukcijos 
RUA SÃO CAETANO, 4 4 7 —TEL. 4-5576 — SÃO PAULO

Industria e Comercio de Calçados

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

Rua Javaes, 719 -- São Paulo

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

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

SKAITYK IR PLATINK
«MŪSŲ LIETUVA»

RIVIERA
Santo Amaro apylinkėje - nuėsta- • ''"Ų.

baus grožio gamta sveikas klimatas, tik už \\ \ Ų
18 klm. nuo Praça da Sé, geras kelias, tarp 
dviejų ežerų. Puiki nroga dabar įsigyti žemės ^xX 
sklypą su mažu įnešimu ir ilgalaikiu išsimokėjimu \\
— 100 mėnesių. \X y

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

Suinteresuotus nuveža ir parveža. Iš Santo Amaro eina autobu. 
sai Jardim Riviera. Iš Socorro galima nuplaukti laiveliais.
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aprengia vyrus nuo galvos iki kojų

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

Viskas geriausios rūšies, patvaru, gražu ir pigu.

IŠ FABRIKO TIESIAI VARTOTOJUI.

' JORGE MATELIONIS

KRAUTUVĖS:
Rua São Caetano, 526

Fone 35-3260
Rua São Caetano, 510
1

São Paulo

VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS

L I N D O Y A

ALAUS .VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINTOĮAI

IiiQ AA al O JT A. IO!Q 11 ItD I hda.
Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, kurio 
puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau visi yra vien
balsiai pripažinę. Pabandykite, įsitikinkite ir visa

dos naudokite 1

RUA DINO BUENO, 795 a 835 Caixa Postai 3967 
TELEFONES: 51-4019 e 51-2223 S 5 O P A U L O

5



LIETUVOS NACIONALINE 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOT

AV. ZELINA, 706 —' CAlXA POSTAL, 371 — SÃO PAULO
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TURĖDAMAS PAKVIETIMĄ NESĖDĖSI NAMIE. ŠĮ ŠEŠTA
DIENĮ, 19 D. RUGSĖJO, VILA ZELINOJ, GIMNAZIJOS SA

LĖJ, ŠAUNUS

BENDRUOMENĖS CHORO RĖMĖJU VAKARAS.

Dalyvauja programoj Radio Nacional orkestras ir artistai.

Bufietui vadovauja garsus virėjas ANTANAS CIPAS

- PAMALDOS UŽ PA
VERGTAS TAUTAS praeitą 
sekmadieni praėjo įspūdingai. 
Jas orgânizavo svetimšalių 
kolonijų, kurių tėvynės yra 
anapus geležinės uždangos, 
kapel’onai: lietuvių, lenkų, 
ukrainiečių, vengrų.

Jau apie devintą valandą 
prie Marijos Neperstojančius 
Pagalbos bažnyčios Bom Re
tire gausiai rinkosi lietuviai, 
ukrainiečiai, lenkai, vengrai. 
Tučtuojau didžiulė bažnyčia 
buvo pilna žmonių susirinku
sių pasimelsti už savo sunkų 
vergijųs jungą nesančias ir 
sunkius persekojimus kenčian 
čias tėvynes.

Pusiau dešimtos atvyksta 
São Paulo kardinolas Jo Emi 
nencija Dom Carlos Carmelo 
Vasconsellos Mota, kurį sutin 
ka parapijos kunigai ir minė 
tų kolonijų kapelionai. Įeinant 
bažnyčion Liet. Kat. Bendruo 
menės choras, diriguojant ma 
estrui Al. Ambrozaičiui ir var 
gonais akompanuojant seselei 
M. Marcelinai, galingai ir įs
pūdingai sugieda «Ecce sacer 
dos». Jo Eminencija laiko mi 
šias už persekiojamą bei ty- 
čiančią bažnyčią. Pradžioj mi 
šių gieda vengrų mišras cho 
ras vieną giesmę savo gimta 
ja kalba. Po to, lenkai gifcdo 
jo, kurie buvo susirinkę de
šinėje navoje. Po konsekra
cijos L. K, Bendruomenės cho 
ras jautriai sugieda Dambraus 
ko «Maldą už Tėvynę». Toli
au ukrainiečiai giedojo, kurių 
giesmininkai buvo susigrupa
vę arti prezbiterijos. Pabaigoj 
mišių Bendruomenės choras 
sugieda «Minha alma» ir pa
laiminimo su Svenč. Sakra
mentu metu «Sacrís solemnis» 
bei Tautu m ergo...

Po mišių Eminencija kardi- 
noląs pasakė jautrų, nuoširdų 
pamokslą apie «Tylos Bažny 
čią» ragindamas nenustoti pa 
sitikėjimo Dievo apvaizda, 
nes anksčiau ar vėliau paverg 
tosioms tėvynėms sušvis lais 
vės saulė. Daug tyronų žuvo 
praeityje. Ir mūsų laikų per
sekiotojai gėdingai parklups, 
kaipo daug kitų suklupo.

Pamaldų metu, nevienam 
prisisiminus skaudų savo pa
vergtų brolių likimą, riedėjo 
ašara per veidą.

Šį įvykį paminėjo ir brazi
lų spauda. «Estado de São 
Paulo» buvo įsidėjęs ir nuo
trauką.

— Šį šeštadienį bus šliūbas 
Juozo Algirdo Stankevičiaus 
su Marija Mačiulaityte.

— Sumainyti žiedus ruošia 
si Jonas Valavičius su Aldo
na Dagilyte.

— Juozas Lukoševičius kvie 
čia gimines ir pažįstamus, į 
egzekvijas - mišias, kurios 
bus atlaikytos ,Vila Zelinoje 
28 d. rugsėjo 7 vai. už tėvų. 
Jono ir Petronėlės Lukoševi
čių vėles.

PRANEŠIMAS.

Lietuvių Sąjungos Brazdi jo 
je Valdyba kviečia Sąjungos 
narius laike 60 dienu nm> šio 
pranešimo paskelbimą išsiimi 
nerio knygutes.

Tam tikslui reikia Sąjungos 
sekretoriui p. A. Klubickui pa 
tiekti dvi savo fotografijas 
3x4 didžio ir mokestį už kny 
gutę sumoje Cr.$26.00.

Valdyba.

AÂAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJUKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÀ

BAŽNYČIAI AUKOJO

Liet. Kat. Bendruomenės 
choras paaukojo gautą pelną 
iš koncerto vakaro, įvvkusio 
rugpiūčio mėn. 1 d., sumoje 
Cr.$ 9983,oo.

Po Cr. 200,oo: Petras Ma- 
kuška, Jonas Kazlauskas,

Po Cr. 100,oo: J. Madeika, 
V. Stočkūnas, J. Misiūnas, P. 
Strolis, Kz. Kazlauskas,

Po Cr. 50,oo: Z. Tylienė, St. 
Bieliūnas,

Po cr. 20,oo M. Rakietienė, 
M. Kazakevičienė, O. Tumė
nienė, Iii Toročkienė, Franz 
Marasek,-

Po Cr. 10,oo: Genė Pinto, 
Augusta Gracia.
Už aukas nuoširdžiai dėkoju

Kuu. P. Ragažinskas
Klebonas

SUSIRINKIMAI

Po 8:30 vai. mišių šaukia
mas moksleivių ateitininkų su 
sirinkimas.

15 vai. gimnazijos salės pa 
talpose, «M.L» iniciatyva šau 
kiamas .organizacijų valdybų 
bei visuomenės veikėjų pasi
tarimas.

17 vai. Liet. Kat. Moterų 
Draugi jos susirinkimas moky 
kloą,. patalpose.

-- Šį šeštadienį L. K. Ben
druomenes choro rėmėju, ruo 
šiamarae vaitą re dalyvaus 
daug žmonių. Pakvietimai jau 
visi išimti.

tūkstančius užsieniečių ir 
jiems parodžius, kaip didžiau 
sias Pietų Amerikos pramo
nės miestas kūrėsi, augo ir 
klestėjo. Laukiama, kad kitais 
metais čia bus didelis turistų 
supludimas iš viso pasaulio, 
o daugiausia laukiama iš Ame 
rikos J.V., iš kur be abejo, su 
lauksime ir lietuvių, kurie 
taip pat gyvai domisi ne tik 
savu kasdieniniu gyvenimu, 
bet ir tuo, kas vyksta pasauly 
je, užsieniuose.

São Paulo tarptautinei pato 
dai jau seniai rengiasi visu 
rimtumu ir čia gyvenančios 
svetimšalių kolonijos, kurios 
oficialiai yra pakviestos daly 
vauti rengiamų iškilmių komi 
sijose. Labai dažnai spaudoje 
sutinkame pranešimų vienos 
bei kitos svetimšalių koloni
jos, kuriose matome jų rimtą 
susirūpinimą tarptautine paro 
da, kad tinkamai jai prisiren 
gus, patranku? lankytojų akis 
ir parodžius kolonijos progre 
są svetimoje šalyje. Jei São 
Paulas garbinga] didžiuojasi 
savo pirmenybe“ visoje Pie
ta Amerikoje, tai ir svetimša 
lių kolonijos, kurios čia kū
rėsi ir gyvena, taip pat jau
čia tokią pat- pagarbą, tad ir 
nori tinkamai atvaizduoti sa 
ve vystymąsį

Skaitant tokius pranešimus, 
nejučiomis, žmogus pradedi 
galvoti ir pats savęs klaustu 
o lietuviai kaip laikysis? Ir 
tiesa, juk dar neteko nieko 
išgirsti šiuo reikalu. Iki šiol 
apie lietuvių kolonijos dąlyva 
vimą 1954 metų São Paulo iš 
kilmėse dar niekas nieko nė
ra pareiškęs.
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PRAÇA SÃO JOSÉ, 1 - V. ZELINA — S. PAULO

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 
NAUJANYBIŲ

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų, 
fvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių- 
fogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir

Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA
ISSIMOKEJIMUI.

t. t..

Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.
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0 mes kaip laikysi
mės?

Jau ne be nuo šiandien 
mums visiems žinoma, kad 
1954 metais São Paulo mies
tas švęs savo įkūrimo 400 me 
tų sukaktines ir kad šia pro
ga São Paulyje įvyks tarpiau 
tinė paroda, kurioje dalyvau 
ti pakviestos užsienio valsty
bės: Amerikos, Europos ir Azi 
jos Taigi, 1954 metai São Pau 
lyje bus didelių iškilmių me
tai, kurioms gana seniai ren 
giamasi, kad tinkamai priėmus

Retkarčiais skaitome mūsų 
spaudoje šiuo reikalu bereiks 
mus ir oficialius pranešimus, 
kurie yra protokolinio pobū
džio. Tai ir viskas. O apie pa 
tj lietuvių rengimąsi toms iš 
kilmėms, - nieko. Paskaičius 
tokius oficialius pranešimus, 
atrodytų, kad ir lietuviai spar 
čiai dirba šia kryptimi. Ta
čiau tenka labai paabejoti, 
kad ar toks darbas, iš 
tikrųjų yra dirbamas. Nes 
lietuviškoji visuomenė 
apie tai nič nieko negirdi ir 
nežino. Nes toks darbas nega 
Ii būti vykdomas paslaptyje, 
kur reikalaujama rimto pasi
ruošimo, subūrimo bendrų ko
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Ar jau įsigijai rašytojos K, Pažėraitės idomų roma-

lonijos jėgų tieknTiTeTeKtuaTm^ 
nių, tiek ir ekonominių. O jei 
yra kas nors daroma, tai ko
dėl neskelbiama viešai: kas 
ir kaip daroma, kokiu būdu 
norima atstovauti lietuvių kp 
loniją 1954 metų São Paulo

• miesto iškilmėse.
Kaip matome, visiškai to 

nėra. O jei taip, tai priversti 
esame tikėti, kad šiuo klausi 
mu ir šiuo reikalu nieko ir 
nėra daroma. Labai gaila.

Būtų visiškai nepateisinama, 
kad lietuviai visiškai pasyvūs 
pasiliktų ir São Paulo rengia 
moms iškilmėms nugarą atsuk 
tų. Juk tai būtų užmiršimas 
savęs. Atminkime, Jog São 
Paulo progresui, kuris 1954 
metais bus atvaizduotas tarp 
tautinėje parodoje, lietuvių 
kolonija taip pat yra prisidė
jusi, kaip ir kitos svetimšalių 
kolonijos. São Paulas augo ir 
vystėsi ne pats vienas, o pro 
gresuojant jo gyventojams, jo 
visuomenei, kurios dalipii esą 
me ir mes, lietuviai.

Kaip jau minėjau, toks sa
vų jėgų ir kas pasiekta vie
šas demonstravimas, yra ne 
vieno asmens, ne vienos orga 
nizacijos darbas. Pasirengti 
S. Paulo iškilmėms, parodyti 
lietuvių kolonijos progresą, 
atstovauti lietuvius, kaip tauti, 
nį vienetą, reikalinga visų jė 
gų subūrimo. Nes tai ne kokį 
spektaklių surengti, bet reikia 
gyvai ir gražiai atvaizduoti 
mūsų gyvenimo epoką čia S. 
Kaulyje.

Jei dar galvojama kas nors 
apie tai (laiko jau visiškai ne 
be daug beliko), jei dar nori 
rna dalyvauti greta kitų ir pa 
įrodyti. jog ir lietuviai gyven 
darni šioje šalyje, nė kiek ne 
atsiliko nuo kitų, bet žingsnis 
Į žingsnį ėjo drauge su visais, 
progresavo su kitomis imi
grantų kolonijomis ir, tuo pa 
čiu, kėlė São Paula, progresą, 
kuris bus parodytas pasauliui 
jo 400 metų sukaktinių proga, 
tad darban turi-sukrusti visos 
musų organizacijos ir pavie
niai asmenys, aptarti planus, 
di rbo eigą ir pasirodymo bū
dą

Y. Jogandas
------ -------------

TEATRO KONGRESAS

Šveicarijoje, Brigos mieste, 
rugpiūčio 12-17 dienomis įvy 
ko pirmasis'tarptautinis religi 
nio teatro kongresas. Kasdien 
po keturias valandas buvo stu 
dijuojama įvairios religinio te 
atro problemos, vakarais ren 
giami vaidinimo pavyzdžiai. 
Šia proga Lozanos «Pilies Te 
atre» rugpiūčio 15 d. buvo 
statoma plačiai žinomai lietu
vio rašytojo Milašiaus drama 
«Miguel de Manara». Milašius 
yra laikomas vienu iš žymiau 
šių mūsų laikų religinės lite
ratūros rašytojų.

IRMAOS

Registrado no C. R. C. sob o n.o 551

Praça São José, 8 Sal. 1 e 2 - V. Zelina - S. Paulo

Aberturas de firmas 
Encerramentos de firmas 
Transferencias de firmas 
Contrat. nâ Junta Comercial 
Distrat. 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 às 19 horas.

na «Nusidéjelé»? Jej ne - nieko nelaukdamas Kreipkis į 

«Mūsų Lietuvos» redakciją.

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

- sultoriją

Dr. Mario Ranieri

vaikų, suaugusių ir moterų ligų epecialistą

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

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

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

YRA LAIŠKAI *
H. Valavičiui, VI. Abraitie- 

nei, Augustai Ermonaitienei.

V

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

Kreipkis, į Praça São José 
nr. 2 Vila Zelina.
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