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Suplevėsuos Lietuvos Trispalvė...
Lietuvės ir Lietuvaitės ruošiasi Parodai.

Sąryšy su S. Paulo miesto 
400 metų sukakties minėjimu, 
rugpjūčio 21 d. Ibirapueros 
parke bus atidaryta Tarptau
tinė Paroda, kurioje dalyvaus 
apie 40 tautų Ten suplevėsu 
os ir Lietuvos trisnalvė. Tai 
yra be galo reikšmingas įvy 
kis mūsų kolonijos gyvenime.

Mg. v'inkšnaitienė. E. Kubiliūnienė ir A. Ambrozevičienė.

Čia turime labai retą progą 
prisistatyti tokiai gausiai ir 
įvairiai parodos lankytojų mi 
niai ir > įrodyti kad ir mažu 
tė mūsii tėvynė Lietuva turi 
gražiu ir įdomių dvasinių ver 
lybių

Ne vienas kitatautis moks 
liniuką* •'tud'juoja šiandien 
taip seną lietuvių kalbą, <) pa 
sauliniai menininkai gyvai do 
m:si skambiomis mūsų liau
dies dainomis, musu toierų 
rankom išaustais rankšluos 
Čiais, staltiesėm, įvairiaspal- 
via s kilimais daugiaraštėm 
juostom ir t. t. Gi rūpestin
gai iš medžio išdrožinėtas lie 
tuviškas kryžius ar Vargo Mo 
kykla ne vieną praeivi verčia 
giliau susimąstyti Po visa pa 
šaulį išsisklaidę lietuviai me
nininkai taip p<t sugeba gra 
žiai reprezentuoti Lietuvą ir 
kitų tautų kritikai juos tinka
mai įvertina.

Tik mes dažnai nemokame 
branginti tų vertybių i kurias 
atkreipiamos svetimųjų akys. 
Mūsų liaudies dainos, mūsų 
tautiniai šokiai, moterų ir mer 
gaičių tautiniai drabužiai ir 
kiti audiniai tai vis raktai, 
kuriuos turime naudotis, no
rėdami įsigyti draugų Lietu
vai svetimtaučių tarpe.

Todėl, kai reikalas eina 
apie visų bendrą tikslą, -apie 
mūsų tėvynės Lietuvos re re 
zen avimą - mes, S. Paulio 
lietuviai, negalime stovėti pa 
syvūs, o turime visi, kas kaip 
galime prisidėti prie šios mū
sų Konsulato organizuojamos 
Lietuvos parodos geresnio 
pasisekimo. Vieni jau keli 
mėnesiai dirba įvairiose ko 
misijose paruošiamuosius dar 
bus, kiti noriai paskolina pa 
rodai tinkamus eksponatus, gi 
tretieji, kiek kas pajėgia, re 
mia šį ypatingą reikalą krų 

zeirais. Žodžiu, negali liktis 
nė vieno susipratusio lietuvio 
kuris neatiduotų pagal savo 
išgales, duoklę kad Lietuva 
būtų tinkamai reprezentuota.

O paskui visi - tiek seni 
tiek jauni - vykime į Ibirapue 
ros parką, kur beveik pusę 
metų didžiuliuose tautų rūmuo 

se plevėsuos Lietuvos trispal 
vė. Ji primins pasauliui, kad 
mažutės gintaro žemės vaikai 
tebegyvena savo krašto ilge 
siu. tebesaugo šimtmečiais su 
kurtą savo liaudies meną, ku 
ria vis naujas vertybes ir ne 
šasi širdyse vilti, kad kada 
nors išauš vėl Laisvės rytas 
aptemusioje Baltijos jūros pa 
dangėje.

Mg. V-nė.

Gera rinka Brazilijos 
vatai

Prieš antrą pasaulinį karą 
Brazilijos vatos didžiausiais 
pirkėjais buvo Vokietija ir 
Japonija. Užėjus karui Bra
zilija šių dviejų rinkų neteko. 
Daugumoj vatos pirkėju tapo 
Anglija. Paskutiniu metu vėl 
grįžta seni Brazilijos vatos 
pirkėjai-Vokietija ir Japonija. 
Jau praėjusiais metais Japo
nija iš Brazilijos nupirko 23 
tūktančius toneladų vatos, o 
Vokietija-22 tūkstančius tone
ladų. Šiais metais šie du kraš 
tai dar daugiau pirks.

Anglija praėjusiais metais, 
kartu su šiaurės Irlandija nu
sipirko 36 tūkstančius tonela
dų, Prancūzija - lltūkstančių 
toneladų, Italia- 13 tūkstan 
čius Ispanija-8 tūkstančius to 
neladų.

Beveik visa vata eksportu
ojama per Santos uostą. Praė 
jusiais metais viso buvo eks
portuota 139. 515 toneladų. 
Iš jų 139. 231 tonelados išvež 
ta per Santos uostą. Per Re 
cife tik 240 toneladų, per Eor 
talezos uostą tik 22 tonelados.

— Brazilijos kava pradeda 

prarasti rinką. 1953 m. buvo 
išvežta milijonas 37 tūkstan
čiai 313 maišų mažiau negu
1952 m. Gi Kolumbija, Pietų 
Afrika 1953 m. palygimus su 
1952, išvešė daugiu beveik du 
milijonus maišų.

Buvo laikas, kada Brazilija 
eksportuodavo 60 procentų 
viso pasaulinio eksporto. 1952 
m. Brazijos kava sudarė 48% 
viso pasaulinio eksporto;
1953 tik 43 procentus. Šie da 
viniai rodo, kad Brazilijos ka 
va praranda rinką. Kiti kraš 
tai augina geresnės rūšies ir 
pigesnę kavą.

Majoro Vaz nužudymas 
jaudina Brazilija,

Praėjusią savaitę Rio de 
Janeire, Copacabana rajone 
buvo suruoštas atentatas pri
eš laikraščio «Tribūna Popu 
lar» direktorių Lacerda, prie 
pat jo rezidencijos, jam nak 
tį grįžtant iš Radio Globo Ta 
čiau teroristai, vieton Lacer 

M. Bumblienė, C. Boguslauskienė, O. Žibienė ir M.Remenčienė.

dos mirtinai peršovė jį paly
dėjus) aviacijos majorą Ru
bens Vaz. gi pačiam Lacerdai 
peršovė tik koją.

Įvykis sujaudino visą Bra
ziliją - kariuomenę, žurnalis
tus, politikus, visuomenę.

Kodėl norėjo nužudyti La 
cerda?

Jo vadovaujama «Tribūna 
'Popular» be pasigailėjimo 
kritikuoja dabartinę vyriausy 
bę ir jos politiką. Ypač daug 
ir skaudžiai buvo paliestas 
minėtame laikraštyje dabartį 
nio prezidento sūnus, parla 
mento atstovas Lutero Vargas. 
Jį kaltino už lengvapėdišką 
valdžios pinigų mėtymą lan
kantis Europoje.

Kas nužudė majorą Vaz?
Tardymo daviniai jau aiški 

ai parodė, kad žudikais yra 
Respublikos Prezidento asme 
ninės apsaugos kaikurie kariš 
kiai, pirmoj eilėj Climerio 
Euridės. Spėjama, kad atenta 
te dalyvavo dar pora asme
nų.

Ona Matelionytė, Danutė Saukaitė ir Danielė Rusgaitė.

Kieno iniciatyva ruoštas 
atentatas?

Spauda spėja, kad atentato 
sumaišytojas yra prezidento 
sūnus, nors dar tardymas ne
baigtas.

Tardymą veda ir policija 
ir kariuomenė. Kariuomenė 
pasiryžusi susekti nusikaltimo 
autorius ir juos tinkamai nu 
bausti.

Sąryšyje su šiais įvykiais 
prezidentas buvo norėjęs pa

sitraukti, tačiau tiek pozicija 
ir didele dalimi opozicija ne
nori pasitraukimo. Už nužudy 
tąjį daugely bažnyčių buvo 
suruoštos pamaldos egzekvi
jos.

Padėtis krašto sostinėje yra 
įtempta. Gatvėse patruliuoja 
kariškiai. Ateinančią savaitę 
bus daugiau žinių, kas yra 
tikrieji atentato planuotojai.

— Prancūzija išbrenda iš e- 
konomio ir politinio chaoso.

Dr. E. Draugelis
ligų analizai.

Laboratorija ir Konsultorija

Dr. L. Migliano

Rua da Gloria, 170 (greta Praça Mendes)

Telefone: 32-9324
Valandos: 8,30 — 16

Parlametas, išimant komu
nistus, patvirtins Mendes 
Erance vyriausvbės ėkonomi 
nj planą, kur yra atsisakyta 
Dii<> pinigo nuvertinimo.

Šiomis dienomis pradėjo 
diskutuoti kitą jautrų užsienio 
politikos klausimą. Atrodo, 
kad šiuo atveju pavyks gauti 
Europos Gynimo Bendruome
nės patvirtinimą. Prancūzija 
savo kolonijai Tunisijai, Afri
koje, suteikė pilną laisvę vi
daus reikalų tvarkyme.
Tunisija su Prancūzija bus 
surišta tik ušsienio politikoj.

— Japonijos atsistatančiai 
industrijai gręsia didelis kri- 
zis- neturi rinkų. Amerika, 
pasiūlė Anglijai dalį savo rin
kų perleisti Japonijai.

— Amerikos kariuomenė 
privačiuose Ispanijos fabriku 
ose užsakė įvairių rūšių gin
klų už 10 milijonų dolerių.

— Vakaru valstybės dar 
nedavė atsakymo į rust} pa
siūlymą sušaukti keturių di
džiųjų Konferenciją Europos 
politiniams klausimams svars 
tyti. Vyksta pasitarimai. Spė
jama, kad atsakymas rusams 
bus nepalankus, nepalankus, 
nes vakariečiai yra įsitikinę, 
kad su Kremlium negali būti 
prieita jokio susitarimo.

— Jugoslavija, Graikija i» 
Turkija pasirašė karo sutartį. 
Karo atveju visos trys valsty 
bės eis išvien.

PARODA PRASIDĖS 21 D. 
RUGPIŪČIO.

Nežiųrint Įvairių spaudos ko
mentarų, tarptautinė paroda 
S. Pauly tikrai prasidės 21 d. 
rugpjūčio.

Taip praneša 400 metų jubi 
lėjaus iškilmių pirmininkas.
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A, Vaisnis, Alberta, Canada

Bebrai ir Bebrininkų Kaimas.
Bebrininkų kaimas randasi 

Paežerių valsčiuj, Vilkaviškio 
apskrity. Bebrininkų kaimas 
prieina prie gražios Šešupės 
upės. Iš pietų pusės nuo Še
šupės, Bebrininkų kaimas, o 
iš žiemių didelis Antanavo 
dvaras. Ir dvarą, ir kaimą 
skira graži Šešupės upė.

Man vaiku ir paaugliu esant, 
tėvukas iš tėvo pusės pasako 
davo, kad jis, tėvukas, buvęs 
tik 8 metų amžiaus kai jie 
kėlėsi iš kaimo į vienkiemius, 
tai dabar jau jam būt apie 
120 metų Taigi, kalbamas 
Bebrininkų kaimas jau seniai 
yra vienkiemiuos Bebrininkų 
kaimo žemė labai derlinga ir 
ūkininkai visi gyveno gan 
pasiturinčiai. Ypačiai Bebri
ninkų kaimo ūkininkus kėlė 
ta aplinkybė, kad palei Šešu
pę yra gražios ir derlingos 
pievos ir kiekvienas ūkinink
as turi po tam tikrą sklypelį tų 
derlingų pievų, kur prisišie
nauja gražaus šieno, o šieną 
nuvalius rudenį yra gražios 
ganyklos, kur naktimis arklius 
ga i", davo.

Mano tėvukas pasakodavo, 
kad daug metu atgal, tos Be- 
brinkų palei Šešupę pievos 
visos buvusios apžėlusios įva 
iriais lapuotais medžiais, o 
Šešupėj buvę toki žvėriukai, 
«Bebrais» vadinami, kurie gy 
vendavę ir vandeny ir sausu 
moj Kai kada tie Bebrai sa
vo mikliais ir tvirtais danti
mis nukirsdavę medi ir suka
podavę į šmotus, surisdavę į 
Šešupę ir vietomis net Šešu
pę užtvenkdavę Tuo metu 
aš nenorėjau tikėti tėvuko 
pasakojimui, k an žvėriukas 
galėtų nukirsti medi ir dar į 
šmotus sukapoti ir suristi į 
upę, bet tėvukas tvirtino, kad 
taip, tikrai būdavę Daugiausia 
tų bebrų ir būdavę ties Be- 
brininkų kaimu.

Bebrininkų kaimo vardas 
kaip tik ir yra kilęs iš tų žvė 
rinkų vardo, nes ju, kaip mi
nėjau. toje vietoje labai daug 
būdavę.

Toliau, laikui einant, žmo
nės tuos medžius paliai Šešu
pę iškirto ir darė pievas, o 
vargšus bebrus gaudė be jo
kio pasigailėjimo, nes už jų 
odą pirkliai žydeliai labai au 
kštą kainą mokėjo, o iš rusų 
valdžios jokio patvarkymo 
nebuvo, kad apsaugoti tuos 
žvėrukus nuo visiško išnyki
mo. Ir taip paliai Šešupę vi
sus medžius iškirto, darydami 
pievas, paliko tik karklus, ir 
visus bebrus išgaudė iki pas
kutinio ir, dabar bebrų jau 
nėra netik Bebrininkų kaime, 
bet net toj apylinkėj ir var- 
giai kur girdėti tu žvėrukų 
visoj Lietuvoj. Lietuvių Enci
klopedija 11 tomas 1954 m. 
praneša, kad Dubysoje Bebrų 
dar buvę, nes 1921 m. iš ten 
gautas vienas egzempliorius 
(buvo VDU zool. muzejuje). 
Ir ta pati Enciklopedija sako,

Šešupe ties t H-iám "le

kad nėra tikrų žinių, kada 
išnyko b br ii Nepriklausomoj 
Lietuvoj. Jeigu kalbama apie 
išnykimą, tai reiškia, kad po 
1921 m. Bebrų Lietuvoj jau 
neliko. Tai dar vienas seny- 
binis Lietuvos žvėrukas be
bras. kurio jau Lietuvoj grei
čiausia ir nėra.

Po pirmojo pasaulinio ka 
ro man apsigyvenus Kanadoj, 
Albertos provincijoj, teka Red 
Deer upė, kurioje yra virš 
minėtų žvėrukų bebrų, kurios 
angliškai vadina, «Beaver». 
Teko man stebėti tu žvėriukų 
nukirstus medžius, drebules, 
ir net į šmotas, kokių 3 ar 
4 pėdų ralius sukapotų, kiti 
matyt jau i upę buvo suristi. 
Stebėdamas tų žvėrukų darbą 
Prisiminiau mano tėvuko pa-
m.kojimą, kad tėvukas tikra 
+ iesą mums pasakodavo apie 
bebrus. Ir ištikrųjų tai protin 
gas savo naudai tas žvėru
kas, nes kirsdamas medį iš 
karto pagraužia tą vietą, į 
kur jis kiek palinkęs, o vėli
au jau nugraužia iš priešin

Alfonsas Nyka - Niliúnas

Aklasis Pasakoja Apie Namus
Tu klausi, ką aš mačiau parėjęs,
Nors jau nė vieno daikto žemėje nebematau,
Nors nenorėjai palydėt:
Mane u rankos vedė vėjas,
Ir gimto lauko paukščiai liepė neliūdėt.

Girdėjau motinos sekmadienių maldas vidudienį; 
Tylius žingsnius tuščiuose kambariuos, duris 
Ir krintančius artėjančio lietaus lašus, nuliūdęs, 
Kad nieko Tau šiame pasaulyje nebeturi.

Prisiglaudžiau grie paliktų daiktų: Jie plakė, 
Plazdėjo, lyg krūtinėje gyva širdis,
Tai nuostabi kalba, nes ją, apkurtęs ir apakęs, 
Krauju ir gyslomis girdi.

gos pusės. Ir labai aštrius ir 
tvirtus dantis matyt turi, nes 
skersai medį nugraužti, tai 
reikia pasidarbuoti, o grauži 
mo skiedros visai stambios.

Šitas žvėriukas Kanados 

valdžios labai apsaugotas, net 
yra išleisti tam tikri patvar
kymai, kad to žvėriuko nie
kam nevalia gaudyti ir jokio 
gaudymo sezono visiškai nė
ra. Už bebro padarytus nuos 
tuolius, medžius nukertant, ar 
kitą kurį nuostolį jo padary
tą. Kanados valdžia apmoka 
savininkui nuostuolius, bet jo 
gaudyti nevalia.

Kanados valdžia gerbdama 
retus žvėriukus išleido net 
pašto ženklų po 5 c. su Be
bro (Beaverj paveikslu, kai
po priminimą, kad juosnenal 
kintų.

Dabartiniu metu pas mus 
Kanadoj yra, ilgai laukta va
sara, vidudieni termometras 
jau rodo pavėsį 80 iki 90 laips 
nių pagal Fahrenheit© Kana
doj priimtą termometrą. Šie
met buvo vėlybas, bent 2 ar 
3 savaitėm, pavasaris, daug 
lijo ir visos upės buvo gero 
kai pakilusios o nekurtos net 
iš krantų liejosi ir buvo pot
vyniai, ypačiai Albertos pr) 
vincijoj. Ūkininkai visgi ja
vus įsėjo. įjal ir ne tiek daug 
kaip pereitais metais. Kvie
čiai jau yra pakilę, bet dar 
toli iki pinties. Kviečių Kana 
doj yra perteklius. Dar ir da 
bar ūkininkai daug turi kvie 
čių savo klėtyse iš praėjusių
metų, o viešieji elevatoriai 
taipat pilni.

Kaip jie mus subaudė
Pulk. J. Petraitis

(Tąsa)

Kur tau užmigsi, kad gal 
voje visas minčių sąšlavynas 
pasidarė - mintis mintį, vaiz
das vaizdą keičia. Be to, nuo 
«funkés» ir spardymų šonai 
ir nugara skaudėjo. Rodos, 
viskas pasitaisytų, jei gauči
au rūkyti, nors vieną dūmelį 
užtraukti... Bet.rūkalų netu
riu, o kad ir turėčiau, į kar
cerį įsinešti neduotų, krėsda 
mi atimtu.

Rytmetį labai mustebau ir 
apsidžiaugiau, kai gavau visą 
porciją duonos — 500 gramų, 
cukraus ir šiltos kavos puodu 
ką. Kiek maža žmogui terei
kia, kad pasitaisytų jo nuotai 
ka! Išgėręs juodos kavos su 
duona, pasijutau visiškai lai
mingas. Ruošoj būdamas, šaš 
lavų statinėj radau gerą papi 
roso nuorūką. Labai geras 
buvo prižiūrėtojas, kad išdrį
sau paprašyti degtukų. Degtu 
kų jis man nedavė, bet užde 
gė man tą nuorūką. Surūkęs 
drėgną rudą nuorūką, apsvai 
gan ir pasijutau visiškai pa
tenkintas.

Pradėjau vaikščioti po savo 
kambarį, kaip didelis ponas. 
Ir peles daug geriau pavaiši 

nau. Jos, matyt, išsiilgusios 
laukė manęs Labai gudrūs 
gyvulėliai tos pelės. Jos grei 
čiau pajunta, negu aš, kada 
prižiūrėtojas prisiartina prie 
kameros durų ir pažiūri į «vil 
kelį» - visos viena akimirka 
pabėga į savo urvus, matyt, 
jos taip pat nemėgsta su ka
lėjimo administracija bendrau 
ti, kaip ir kaliniai. Viskas, 
rodos, būtų gerai, kad ne ta 
kameros durų anga, kuri bai 
šiai įgriso mano akims, kad 
ji kreivu: metrinės sienos sto 
rūme kairioji jos pusė daug 
žemesnė už dešiniąją, todėl 
ir labai senos, bjauriai gele 
žirnis sukalinėtos, durys atro 
do taip pat kreivos. Tai ne 
juokas - kasdien ir kardien 
matyti lange tris eiles geleži 
nių grotų, palšas niūrias šie 
nas ir kreivas -duris!

Dabar vaikščiodamas dau
giausia galvojau, kas gi mus 
galėjo išduoti? Tarp daugelio 
įvairių spėliojimų sustojau 
ties vienu žmogumi, kaip vė 
liau įsitikinau, visiškai nekal 
tu. Tikrasis išdavikas buvo 
toks asmuo, apie kurį niekas 
iš mūsų negalėjo nė pamanyt 
ti. .

Trims paroms praslinkus, 

mane vėl išvežė į saugumą. 
Dabar jau nė kiek nebepyktu, 
kad j e tik naktimis vežioja, 
nes vis tiek miegoti negalė
jau Palydovas mane įvedė į 
tą patį kabinetą N r 44, kur 
jau manęs laukė visi senieji 
mano pažįstami: Razauskas, 
Dunkovas, du tipai, kurie ma 
ne mušė - tur būt, šiandien 
lain pat «funke» pavaišins, ir 
vienas lietuvis, vidutinio ūgio, 
truputį priplota nosim, anti
patiškas tipas, NKVD eilinio 
kareivio uniforma - Mikelė
nas. Vėliau sužinojau, kad jis 
labai sąžiningas ir uolus bu
delis.

«REIKIA MOKĖTI GARBIN
GAI MIRTI...»

Įėjęs į kabinetą, labai nūs 
tebau, pamatęs Dunkovą ne 
kariniu, bet civilini, gana ele 
gantišku, pilku kostiumu apsi 
rengus. Razauskas sėdėjo 
Dunkovo fotelyje, o Dunkovas, 
man, įėjus, tuojau pradėjo į 
mane mandagiai kalbėti:

- Štai ką, Petraiti, aš turiu 
tamstai pasakyti: tamsta trupu 
tį teisybės pasakei, o svarbi
ausius dalykus praleidai.Mums 
reikia, kad tamsta arba visiš 
kai nieko nesakytum, arba 
turi viską pasakyti nuo pra
džios iki galo. Ar tamstai yra 
suprantamas jūsų nusikalti
mas ir kas gręsia už tokius 

darbus? Nors Sonetų Sąjun
gos baudžiamieji įstatymai ir 
labai humaniški yra jūs nie 
kur nerasite kapitalistinėse 
valstybėse tokių lengvų įsta
tymų kaip pas mus, bet tams 
tos nusikaltimui teismas neras 
jokių lengvinančių aplinky
bių. Vien tik ankstyvesnių 
tamstos darbų, komunistinės 
valdžios ir darbo žmonių atž 
vilgiu, visiškai pakanka, kad 
sovietų teismas tamstą pas
merktų, tačiau anie darbai, 
kuriuos tamsta patsai savo 
knygose aprašei, kurių ma
nau nepaneigsi, nes ten para 
syta tamstos paties ranka juo 
du ant balto, taip pat demo
kratinės buržuazinės valdžios 
nuvertimas, vykdomojo komu 
cistų partijos komiteto narių 
sušaudymai ir t. t. palyginti 
su dabartiniu nusikaltimu, yra 
niekis. Tai tik sunkinančios 
aplinkybės. Dabar klausyk, 
Petraiti, mano gero patarimo: 
jei jau tenka mirti, tai reikia 
garbingai numirti. Nemanyk, 
kad jūsų draugai, jei jų neiš 
duosi, padės tamstai vainiką 
ant kapo. Juk vis tiek ant 
tamstos kapo šunes šlapinsis. 
Mirti reikia, bet reikia mokė 
ti garbingai numirti. Sovietų 
Sąjungoj visi žmonės, kokie 
jie bebūtų, moka garbingai 
mirti dėl idėjos. Nėra ko gai 
Ietis «prachvostų», nes jie 

tamstos taip pat nė kiek ne
sigaili..

— Rodos, tamsta tardytojau, 
ką aš prisiminiau, viską pa 
sakiau...

— Nieko tu mums, kalės 
vaike, nepasakei! - pašoko 
Dunkovas, kišdamas mano pa 
nosėn kumštį.

— Prašau mane sušaudyti, 
aš daugiau nebeturiu ko šaky 
ti...

— Žiūrėkit, koks jo nepa
prastas kuklumas! «Prašau 
sušaukyti»... - ironizavo Dun
kovas. - Mes tave tikrai su- 
šaudysime, bet tik ne dabar. 
Mes turime pakankamai laiko, 
- nėra ko mums skubėti. Mums 
ir tau gerai žinoma, kad la
vonai nekalba. Anksčiau, ne 
gu būsi sušaudytas, mums vis 
ką pasakysi... Jei nori, kad 
sušaudytume, tai greičiau pa 
sakyk visą teisybę - nereikės 
kankinti^ ir garbingai numirsi. 
Reikia drąsiai ir garbingai žiū 
rėti į mirtį!

— Tamsta tardytojau, ma
nęs mirtimi nenugasdinsite, 
nes man ne naujiena žiūrėti 
mirčiai į ak s. Ar mano drau 
gai padės man vainiką ant 
kapo, man taip pat nesvarbu, 
bet dabar, ką atsimenu, tai 
teisybę sakau..., - nebetekęs 
kantrybės, atsikirtau Dunko- 
vui.

(B. D.)
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Erdve tebesiplecia 
te. ..

Prieš keletą; mėtų,' statant 
Mount Palomar observatori
jos didžiausią pasaulyje:teles 
kopą, buvo tikėtasi, kad nau 
ji stebėjimai įneš kiek švie
sos j visatos struktūros,' jos 
dydžio ir amžiaus problemų 
sprendimą. Dabar jau surinkta 
eilė naujų duomenų, bet tuo 
tarpu svarbiausios problemos 
lieka kaip buvusios. Viena jų 
- erdvės plėtimosi klausimas, 
nuo Kulio priklauso dabarti
nės visatos struktūros ir jos 
praeities teorijos. Senieji ste 
bėjimai rodė, kad juo tolimes 
nės yra galaktikos (žvaigždžių 
sistemos), tuo didesniu grei
čiu jos tolsta nuo mūsų. Pa 
čios tolimiausios sistemos, ku 
rių judesį galima buvo matuo 
tį Mount Wilsono teleskopu, 
tolo nuo mūsų apie 25.000 my 
lių per sekundę. Nauju teles
kopu pasiekiamos sistemos 
yra du syk toliau, ir jų bėgi
mas nuo mūsų didėja su nuo 
toliu lygiai kaip ir artimųjų, 
pasiekdamas net 35.000 mylių 
per sekundę

Šie skaičiai nustatomi pa
gal spektro linijų pasistumi- 
mą, arba, paprastais žodžiais, 
pagal žvaigždžių sistemos pa 
įaudonėjimą, lyginant su pa
našios sistemos, esančios žy 
miai arčiau, spalvą. Šis «pa- 
iaudonėjimas» gali būti išaiš 
l ietas vadinamuoju Dopplerio 
efektu, kuris yra tolimo re
zultatas. Jei šis aiškinimas 
yra tei-ingas. įneš turime dar 
didesnę ir smarkiau besįnle- 
ėią eidvę. negu stebėta ma
žesniais leleskopais. Yra eilė 
kilų hipotezių tam «laraudo- 
bė.iin ui» aiškinti, bet nė ' ie
na neįuri pi lesalo pripažini
mo kosmulo:. ;i tarpe. Jei Doup 
lerio efekto taikymą čia rei
kėtų . i ne-n. visas dabartinis 
visata l ečiąs pasaulėvaizdis 
turėt iš esmė-- pi-i eisti.

ATO.- iNIS L() O JOTY \ S

Vos tiK buvo į v >ndenį nu
leistas p rrn-isis atomini- sub
marinas. kai Į) dr L. B. Borst, 
f zikds profesorius Utah ni- 
versitete, patiekė savo planus 
atomim-im lokomotyvui Pla
nus sudaryti jam padėjo kiti 
to universiteto dėstytojai. o 
taipgi penketas geležinkelių 
bendrovių i’* pustuzinis firmų- 
gaminančių jėgaines. Apskai
čiuojama, kad 7.000 arklio jė 
gų lokomotyvas kainuotu apie 
$ 1,200 000. Jam «Kūrenti» per 
metus reikėtų apie 11 svarų 
uranijaus 235. knHo svaras 
kainuoja apie $9.000. Lokomo 
tyvas vistiek būtų varomas 
garu, tik patį garą gamintų 
energija, kylanti iš skaldomų 
atomų. Lokomotyvą papildy
ti nauju «kuru» tereikėtų še
šetą kartų metuose. Lokomo- 
tyvan ištatomas reaktorius 
(atomų skaldymo įtaisas) bu
tų dviejų pėdų platumo, tri
jų augštumo ir trijų ilgumo, 
taigi daugiau neužimtų, kaip 
paprastas suoliukas prie pia
no. Tačiau, kad atominiai 
spinduliai nepažeis aptarnau
jančių žmonių reikėtų reakto 
riū apsupti keturių pėdų sto
rio sienomis, kas jo svor 
padintų iki 200 tonų; anie tiek 
ir sveria dabartiniai lokomo
tyvai.

Atominis lokomotyvas turė
tų 160 pėdų ilgio ir būtų su
dėtas iš dviejų dalių.

— Vatikano radijas dabar 
lietuviškąsias transliacijas 
duona jau kasdien. Antradie
niais, ketvirtadieniais, penk
tadieniais ir sekmadieniais 
jos siunčiamos Vidurio Euro 
pos laiku 15 vai., o pirmadie 
niais, trečiadieniais ir šešta
dieniais - 19 vai. Sekmadie
niais kartą j mėnesį bus trans 
liuojamo taip pat mišios j iš 
šy. Petro bazilikos Romoje 
su lietuvišku pamokslu.

Iš Lietuviu gyvenimo Vokie
tijoje..

Kotryna Grigaity té

TU NEPRAŽŪSI ' <
VASAROS STOVYKIOS

, Šiemet lietuvių jaunimui 
Vokietijoje rengiamos trys 
vasaros šio ydos: skautams 
i>ergstrasbes apylinkėje, ties 
Schrieshėimu, katalikų jauni
mui Holzhausene prie Augs- 
bu"go ir bendra jaunimo sto
vykla vaikams, nedilyvaujan 
tiems kitoso stovyklose, Vo
kietijos Krašto Valdybos ruo
šiama Vasario 16 Gimnazijos 
patalpose Rennhofe.

Prie bendrosios Krašto Vai 
dybos rengiamos vasaros sto 
vykios Rennhofe rugpjūčio 
mėn. bus pravesti keturių 
dienų kursai Vargo Mokyklų 
mokytojams. Numatoma, kad 
juose dalyvaus apie 15 Var
go Mokyklų mokytoju. K.adan 
gi jų tarp cenzuotų mokyto
jų yra tik keletas, tai tokie 
kursai visai Vargo Moky
klų veiklai, jų programų su
derinimui ir t. t. ypač naudin 
gi-

Krašto Valdybos ruošiamai 
vasaros stovyklai užsiregis
travo 85 vaikai ir 13 palydo
vų, iš Neustadto/H., Hambur
go. Lebenstedto, Seėdorfo, 
Sandplatz/ Oldpg., Ingolstad 
to, Rosenheim o. Memmingeno, 
Augsburgo, Ulmo. Hannove
rio. Nornwes’beimo ir Stutt- 

* garto.
Iki šiol sutelktos šioms sto 

vykioms lėšos sudaro tik mažą 
dalį joms pravesti reikalingų 
sumų, bet tikimasi, kad aukų 
bus dar gauta.

J. E. VYTKUPASV. PADOLS 
KIS ATVYKSTA VOKIETI

JON

-I. E vyskupas V. Padolskis 
rugsėjo mėn aplankys lietu
viu stovyklas Vokietijoje, tei
kdamas Sutvirtinimo Sakra
mentą. Rugsėjo mėn. 8 d jis 
bus Wehne, o/Oldenburg/sto 
vykioje, rugsėjo 12 d. Vasari 
o 16 Gimnazijoje Huttenfelde 
ir 19 d. Memmingeno stovy
kloje.

Arčiau gyvenantieji lietu
viai vyskupe lankymo dieno
mis suvažiuos kiek galėdami, 
j šias vietoves

Ir Belgijos lietuvių bendruo 
menė, savo laiku stiori ir skai 
čiumi. ir intelektualinėmis jė 
gomis. galėjo pasidžiaugti kai 
kuriais nuveiktais didesniais 
darbais. Bet dabar, išsiblaški 
us tautiečiams po visa kraštą 
ir be veiklai tinkam1; žmonių, 
prie geriausių noru nuve kti 
ko svarbesnio neįmanoma.

Į Belgiją atvykę lietuviai 
beveik visi buvę ūkininkai 
bei darbininkai. Inteligentų 
buvo labai , maža.; p, ir tie pa 
tys pirmai progai pasitaikius 
išvyko į kitus' kraštus. Pajė 
giausiąms tautiečiams išvykus 
likusiems mažai terūpi bendri 
reikalai. Beveik visos lietu
vių kolonijos yra be vadovau

1. Olandės moterys yra,garsios pasauly švaros palaikymu. Jos kas savaitė plauna namų
fasadas ir gatvių grindinį prie namų. ,,, ?

2. Rusų komunistų slaptosios policijos^agentas 1‘oklov su dviem savo draugais, sąžinės 
persekiojamas, nasidavė vakarų Vokietijoj atatinkamoms saugumo įstaigoms.

3. Nepaisant krokodilo žiąųrumuo, jis leidžia, kad jo snūkin įeitu paukščiukai ir iškapstv
tų maisto liekanas iš dantų. ,

jančių asmenų, nes visi kra
tosi šių pareigų. Todėl ir or 
ganizacioiai reikalai tiek su 
silpnėjo, kad ir būtiniausiais 
reikalais su tolimesnėmis ko 
lonijomis nėra per ką palai
kyti ryšį. Ir dabartinę ben
druomenės vadovybę sudaro 
du asmens, kuriems tenka visa 
bendruomeninio darbo našta-

Vienas iš didžiausių Krašto 
Valdybos rūpesčių yra sutrauk 
ti po kraštą išsiblaškiusius lie 
tuvius į vieną ar dvi koloni
jas. Šis reikalas lietuviuose 
jau iškeltas ir jie skatinami 
juo susirūpinti. Bet ir šis su 
manymas sunkiai įvykdomas, 
nes kiekvienas lietuvis yra 
nusistatęs šį kraštą palikti ir 
todėl susibūrimu vienoje ar 
dviejose kolonijose nesido- 
mauja. Tuo tarpu lietuvių skai 
čius nėra mažas ir del jų 
išsiblaškymo atrodo, lyg jų 
krašte nebūtų.

Paskutiniu metu Krašto Vai 
dyba pravedė krašte gyvenau 
čių lietuvių patikrinimą ir su 
registruotus lietuvius įtraukė 
kartotekom Hannoverio šuva 
žiavimo metu duotas 298 lie
tuvių skaičius apėmė pačius 
aktyviuosius lietuvius

— Į minėjimus, sueigas ir 
lietuviškas pamaldas lietuviai 
sunkiai prisikviečiami. Daly
vauja paprastai apie 30-40%. 
Lietuviškos spaudos prenume 
ravimu skųstis negalima, pre 
numeruoja apie 80% Yra ne 
mažai tokių, kurie prenume
ruoja po kelis laikraščius, o 
«Europos Lietuvio» prenume
ratorių yra 48. Kum Dėdino 
rūpesčiu surinkta nemaža ar
chyvinės medžiagos, k'bri 
tvarkoma ir greitų laiku bus, 
perduota PL V Retkarčiais 
išleidžiamas kun Dėdino re
daguojamas Belgijos lietuvių 
informacinis biuletenis «Gim
toji Šalis»

Tautos švenčių ir sukakčių 
minėjimai dabar rengiami tik
savųjų tarpe, daugiausia Lie- 
že. Kai Belgijos lietuviai bu- 
'o paiėi’ii.s tai Vasario 16 sios 
ir deportacijų minėjimai bu
vo pravedami ne tik lietuvi
ams, bet ir kitataučiam supa 
žindinant ypač belgu visuo
menę su Lietuvos likimu

Pirmasis plataus masto mi 
liejimas Vasario 16-sios įvyko 
1949 m. Briuselyje. Jis pradė1 
tas vainiko ' su ypač'gražiais 
užrašais padėjimu prie belgų 
nežinomojo kareivio paminz 
klo, grojant karo orkestrui, 
po to orkestro lydima’ eisena 
su gen Glovackiu priešakyje, 
žygiuojant Briuselio gatvėmis 
ir demonstratyviai pro sovie 
tų konsulatą į didelius J. O. 
C. rūmus Šiam minėjimui bu 
vo suvažiavę daugiau 400 lie 
tuvių..

1950 m. Lieže ypatingai pa 
sisekė deportacijų minėjimas, 
kuriame dalyvavo belgų vai 
džios pareigūnai, senatoriai,

Vaikeli mano,
Neištrauk rankutės , , , -. .
Tu iš mano delno r . .
Ir nenuženki pertoli: !

Mes stovime tik ant mažos salelės-
Aplinkui praraja gili.
Aplinkui blykčioja gyvatės žalvarinės
Ir šiepias kruvini, nežinomi nasrai,

Ir skamba auksas čia sielų išpardavimui,
O tavo žvilgsnis gaudo viską, ’ ”
Vaikeli mielasai! ‘ :
Priglausk galvutę prie krūtinės: h

Sapnuok, sapnuok . <
Mus paliktus namus ! / ■ o •.
Ten girių vidury... • ’ '•
Ir šalį tą, kaip riešutėlį mažą

Kur buvom sotūs ir geri. . ' . ; '
Tegul prie mano geliančios širdies
Nutils tau miestų ūžesys klaikus.
Tegul praeina vaško lėlė pro tave, .

Ir aukso upės dumblinos
Tegu pro šalį pratekės - 
O tu klausykis vien 
Tik motinos širdies

Kol ašarų išplautos akys
Dar saugoja tave - <
Vaikeli mano,
Tu nepražūsi, ne! ’

Sergi? Kreipkis į

Dr. Samuel Lewkowicz
Studijavęs ir baigęs, medicinos mokslus Paryžiaus (Sor-( 
bonos) universitete ir Brazilijoj, Ligoninės Rotschild,

Paryžiuje, gydytojas.
Konsultorija mieste, R. Ribeiro de Lima 454 Tel. ^4-7803 

Residencija, Rua Prates, 125 Apt 701 Tel. 36 8469.
Kalba lenkiškai, rusiškai, prancūziškai, vokiškai. ’

pasakė reikšmingas kalbas, 
augštieji dvasininkai, žurna
listai, buvę Lietuvoje belgų 
konsulai jų tarpe vienas iš 
Lietuvos grįžęs 1947 m, JAV 
augštieji karininkai ir įvairių 
tautybių atstovai. Kai kuriose 
bažnyčiose buvo specialūs 
pamokslai apie Lietuvą, o apie 
minėjimą skelbta per vládrido 
radiofoną ir rašyta belgų bei 
italų spaudoje

Trečiasis, mažesnio masto, 
deportacijų minėjimas suruoš 
tas Lieže, skaitant prancūzų 
kalba paskaitą iš Paryžiaus 
atvykusiai Dr. Deveikei - Na 
vakienei Minėjimų proga Briu 
‘•tliu, i. e/O ir Hascito rauio 
fonui dav pranešimus pran
cūzu irrietuvių kailiihfiis. Tie 
trys minėjimai supažindino 
krašto visuomenę su Lietuva. 
Lėšų ir pajėgų stoka dabar 
neleidžia tokius iimiejiuius 
ruošti.

Vargo mokyklų, dėl perdi- 
delio lietuvių išsisklaidymo, 
neįmanoma organizuoti. Lie
že gražiai veikusi vargo mo-į 
kykla dėl vaikų stokos turė
jo likviduotis. I'o Hannoverio, 
suvažiavimo prie Krašto Val
dybos įsteigta Europinio Sąjū; 
džio sekcija, bet, negavusi iš į 
centro jokių instrukcijų, ji Į 
savo veiklos ir nepradėjo.; 
Būtiniausiems reikalams lėšos ' 
sutelkiamos per loterijas ar 
pamaldų metu, parinktų aukų, i 
Solidarumo mokesčių lietuviai 
nemoka ir jų techniškai ne
galima surinkti.

Lietuvių bendruomenė dar
niai sugyvena, grupinio susis 
kaldymo nėra ir visi tiki grį
šią į tėvynę. Ir. su..kitalauči« 
ais gerai sugynenama ir lie
tuvių vardas yra geras. Be
veik visi lietuviai dirba anglių 
kasyklose ir tik keli sunkioje 
metalo pramonėje. Darbo ir 
sooia’inio aprūpinimo atžvil 
giu kitatačiai traktuojami kaip • 
belgai. Lietuvių sveikatingu
mas yra pakedčiamas, nors 
anglių kasyklų darbas sveika 
tą smarkiai pažeidžia. Sunkiai Į 
sergančių yra du tautiečiai, ' 
kurių vienas ligonių kasos 
pasiutas gydymui į Šveicari 

' ją. Per septynerius metus ka 
syklose žuvo du lietuviai. Ma 
terialiniai laikomasi neblogai, ; 
išskyrus daugiavaikes šeimas, ' 
kurių yra keturios. Emigraci
jos eilės į JAV tenka ilgai : 
laukti. Šiais metais j JAV iš- ' 
vyko 3 šeimos ir 1 šeima į 
Kanadą. Viengungiai daugiau 
šia vyksta į Vokietiją^ į dar
bo bei sargybų kuopas.

'> - ■').> . i A ' ' ;
r. g*.*,-?',' z p <. • » /
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— Š. m. rugpjūčio 11 d. šau 
kiamas eilinių reikalų svars
tyti VLIKo posėdis.

— Perrinkus prof. T. Heus 
są Federalinės Vokiečių Res 
publikos prezidentu, ta proga 
einąs VLIKo pirmininko pa
reigas URT valdytojas pasiun 
tė jam sveikinimo telegramą, 

. palinkėdamas tokiose atsakin 
gose valstybės pareigose sėk 
mės.

ė — VLIKo pirmininkas M. 
Krupavičius, aplankė Kanados 
lietuvius ir padėkojęs jiems 
už -talką laisvinimo darbe, 
paskiau padarė pranešimus 
dan Clevelando irWaterburio 
lietuviams. New Yorke daly
vavo pasitarime laisvinimo 
reikalais. Aktualiaisiais klau 
Simais su juo pasikalbėjimus 

--•paskelbė «Draugas», «Nepri
klausomoji Lietuva», «Tėviš
kės Žiburiai». Gautosiomis 
iš JAV žiniomis, VLIKo pirmi 
ninkas M. Krupavičius ir VT 
pirm. K. Žalkauskas š. m lie 

, pos 28 d. sėda j laivą ir grįž 
ta atgal į Europą.

DAUG VYRŲ

.. . Iš Canberros, Australijoje, 
atėjusi statistika sako, kad 

n . didžiulėje šiaurinėje Australi 
jos teritorijoje kiekvienam 
šimtui moterų tenka 154, 47 
vyrų. Pačioje sostinėje ši pro 
porcija 190 mot. lygi 134.75 

' vyrų. Turėtų būti tikras rojus 
moterims.

' 1

I
 ''’ Reikalingas advokatas byloms vesti?

Nieko nelaukdamas kreipkis j

Advokatą Decio FariasRaštinė: R. Santa Teresa. 28, 6-to and. salas 604 tr 605.
(kampas Praça du AV) Fone: S5-8240 ir 82-0064 

l

Geriausias būdas sutaupvti šiais nepastoviais laikais yra 
dėti pinigą į nejudamą nuosavybę. Ilgai sau galvos 
nesukdamas įsigyk PIGIA KAINA, vos CrJ 20,00 už me 
trą žemės, ILGAM ISSlMOKĖJlMUi, dešimt pro 

centų įmokant užperkant, patogioj ir gražioj vietoj,

JARDIM DAS LAVRAS,
buvusioj fazendoj Lavras, vos už 9 kilometrų nuo Ribei 
rão Pires, prie Ouro Fino, arba už 16 nuo Suzano mies 
to. Sklypai Įvairaus didumo, žemė tinkama daržinikys 
tei — chącara. Kreiptis vietoj pas savininką Balį Paber 
žį, arba Vila Zelinoj pas Vitą Tijūnėlį. Iš miesto eina 

autobusai Guro Fino pro -pat minėtą nuosavybę.

Madeiras do Brasil

Ka Skelbia Kiti
At?isveikinimas su Vincu 

Krėve. »New York Times», 
Įtakingiausias amerikiečių 
dienraštis, š. m. liepos 8 d' 
numeryje jdėjo apie Vincą 
Krėvę Mickevičių straipsnį, 
kuriame pažymėjo, kad žino
masis Lietuvos rašytojas ir 
buvęs ministeris pirmininkas 
prof. Krėvė-Mickevičius mirė 
sulaukęs 71 metų amžiaus 
1940 m. liepos mėn. Sovietų 
užs. reik, ministério pavad. 
Dekanazovas paskyrė jį prieš 
jo paties valią Lietuvos užsi 
enio reikalų ministeriu. Anta 
ną Merkį deportavus į Rusiją, 
prof. Krėvė-Mickevičius ėjo 
ir minist. pirmininko pareigas. 
.Jam užprotestavus dėl rusų 
vedamos politikos, jis buvo 
pašalintas iš pareigų. Po to 
netrukus Lietuva buvo įjun 
gia į Sov. Sąjungą.

Svarbiausi Krėvės Mickevi
čiaus veikalai yra «Dainavos 
šalies senų žmonių padavi
mai», «Šarūnas».«Skirgaila» ir 
romanas «Dangaus ir Žemės 
Sūnus». Krėvė - Mickevičius 
gimė Lietuvoje. Studijavo 
Kijevo ir Lvovo un tuose. 
1912 m. už mokslo darbą jam 
buvo suteiktas daktaro lai
psnis. Jis dėstė rusų literatū
rą Kijevo ir Baku mokykloe. 
1918 1920 m. buvo Lietuvos 
konsulas Azerbe’džane. Nuo 
1922 m. ligi 1939 m. buvo 
Humanitarinių Mokslų Fakul
teto dekanas Kauno un-te. 
1940 1944 m. buvo profeso- 

rium Vilniaus un te. Prof. Kre 
vė-Mickevičius buvo pirmasis 
Lietuvos Mokslų Akademijos 
pirmininkas. 1938 ra. Rygos 
un tas jam suteikė garbėm 
daktaro laipsnį. Jis taip pat 
yra buvęs Lietuvių- Rusų 
Draugijos pirmininkas.

1944 m. Krėvė-Mickevičius 
pabėgo iš rusų okupuotos Lie 
tu vos. Keletą metų gyveno 
Salzburge, Austrijoje 1947 m 
jis atvyko į JAV. Čia jis tapo 
Pensilvanijos un-to profeso
rium, dėstydamas rusų litera
tūrą ir kalbą. Praeitais metais 
išėjo į pensiją. 1952 m spalio 
19 d. prof. Krėvė-Mickeviči
us šventė savo 70 metų suka 
ktį Filadelfijoje Ta proga tar 
plautinė mokslininkų draugi
ja, vadovaujama Florencijos 
un to profesoriaus Giacomo 
Devoto, paskyrė jam Studi 
Baltici tomą Praėjusių metų 
gruodžio mėn. prof. Krėvė • 
Mickevičius davė parodymus 
apie Sovietų Sąjungos okupa 
ciją Atstovų Rūmų Pabaltijo 
Pavergimui Tirti Komitetui, 
kuriam plačiai uušvietė rusti 
klastą ir lietuvių tautos nai- 
kinią. rašo«N. Y. 1'».

Be «N. Y. T.» V Krėves - 
Mickevičiaus mirtį atžymėjo 
ir visa eilė kitų spaudos n-- 
ganų, kai kurie net Vokietijo 
je '’elionis mirė Filadelfijos 
priemiesty Media. Lietuvių 
«naudoj pažvmima, kad Krė
vė buvo didžiausias Lietuvos 
rašytojas, kurio gedi vi
sa tauta. Kol bus nors vienas 
lietuviškai moka s skaityti žmo 
gus, Krėvė nebus užmirštas. 
Velionis žymus ir kaip visno 
menės veiKėjas, kultūrinkas, 
mokslininkas. Jo pastangomis 
buvo sutvarkytas ' DU Huma 
nitarinių Mokslu Faknlteta*. 
Krėvė redagavo žurnalus 
«Tauta ir Žodis», «Dariai ir 
Dienos», «Tautosaka». «Skai
tymus», «Bara», «Gaires», 
«Skynimus», «literatūrą», bu 
vo Švietimo Ministerijos Kny 
gų Leidimo ’'0m:cfios rpnr- 
ninkas Jo d’dziojo veikalo 
«Dangaus ir Žemės Sūnus» 
pirmasis tomas buvo išleistas 
1949 m., o kiti du tomai baig 
ti peržiūrėti prieš pat didžio 
jo rašytojo mirtį ir dabar ga 
jntinai naruošti išleisti. «Nau 
jienos» pasiūlė sudaryti Krė 
▼és fonda Susidarius pakan
kamai lėšų, gali būti įsteigta 
stipendija lituanistikai studi
juoti ir sušelptos lietuvių var 
go mokyklos Vokietijoje

Velionis ypač skaudžiai iš 
gyveno bolševiku ir nacių 
vergiją. Pastatytas paleckinės 
«vyriausi bės* priešakyje. 1940 
m. mėgino gelbėti Lietuvos 
laisvę per derybas su Molėto 
vu ir Stalinu Kremliuje, bet 
grįžęs iš ten pareiškė: «Tik 
vienas Dievas tegali išgelbė 
ti Lietuvos Nepriklausomybę». 
Tremty labai ilgėjosi gimtojo 
krašto ir jam skyrė pačius 
gražiausius savo kūrybinės 
veiklos žiedus Velionis visą 
laiką tvirtai tikėjo, kad Lie 

tuvai vėl išmuš laisvės valan 
da. Prieš mirdamas ir savo 
70 m. sukakties proga yra pa. 
darės svarbiu pareiškimų kraš 
tu i.

Ką rašo svetimieji. Labai 
palankiai amerikiečių ir britų 
susitarimą pavergtiesiems ko 
mentavo didieji am čių span 
dos organai ir radijai, pažymė 
darai, kad abi šios didžios tau 
tos su savo vyriausybėmis 
sieks įgyvendinti Atlanto Char 
tos nuostatus, aiškiai pasisa-

Ar jau įsigijai rašytojos K. Pažėraitės idomų roma

na «Nusidėjėlė»» ir jos novelių rinkini «Didvyriu Žemė»»? Jej 

ne - nieko nelaukdamas kreipkis į Mūsų Lietuvos» redakciją

Nori patogioj, gražioj vietoj, pamary — Praia Grand® 
įsigyti žemės sklypą? *

Neužmiršk apsilankyti Suarão.

Ten yra elektra visose gatvėse įvestas vanduo. Yra viešbw 
tis, restoranas bažnyčia, mokykla. O svarbiausia, kad prie 
visų šių pagerinimų kaina pusiau mažesnė, negu kitų šalai 
esančių sklypų

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

Daugiau informacijų «Mūsų Lietuvos redakcijoje
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REIKIA BALDŲ? KREIPKIS į TAUTIEČIO
J. L. GalinsKas Ltda.

BALDŲ SANDĖLĮ.
AT. DO. GIACAGLINI, 71-C — x 7. ALPINA.

kydamos už visuotinį žmo
gaus ir tautų teisių pritaiky
mą, ir išties draugiškumo ran 
ką kiekvienai tautai, žodžiu 
ir veiksmu prisidėdamos prie 
teisingos taikos sudarymo. Vi 
sa tai rodo, jog Amerikoje 
ir Anglijoje vis labiau supran 
tarnas baisus pavergtųjų Ilki 
mas ir jų jėga, jei kiltų karas 
su Sovietais.

PERES & PRANAS LTDA.
; Importação — Exportação

Raštinė:- Av. Churchill, 94 - 11.o and. - sala 1110 
Rio de Janeiro - Fones: 52 0229 e 32 6265

I Em Minas Gerais:
į Peres & Cia. Ltda. - Leopoldina - R. Providencia, 71 

Jother Peres de Resende - São Pedro dos Feros 
Amadeu Cesar Machado - Nanuque. Minas

1. Žuvys, vadinamos anguilla, panašios į ungurius, gimsta Saragasso jūroje, sūriam 
vandeny. Po to iškeliauja į kitus vandenis. Po dešimties metų vėl grįžta į tas pačias jūras.

2. Olandija šiais metais, Amerikos nepriklausomybės šventės proga, padovanojo Ame
rikai varpų «orkestrą* susidedantį iš 49 varpų, padėkos ženklan už gauta paramą paskutinio 
karo metu.

3. Brangiausias pasaulyje daiktas, sulig savo dydžio ir svorio, yra pašto ženklas išleis
tas anglų Gvinėjoje 1856 metais, vieno cento vertės. Dabar šis ženklas negali būt nupirktas 
pigiau, kaip už šimtą tūkstančių dolerių. Reiškia, per šimtą metų pašto ženklas pabrango 
dešimts milijonų kartų.
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/mindys & Čia
PARDUODA

Industria e Comercio de Calcados

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAsf 
balso grynumas, skambumas

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

Parduodama patogiomis sąlygomis ir iššimokėjimui
awg u.wji’un»»gsswaraM mnaansaaanaBEMHanaMB

fc== š= =ã? =g == == == == == ====== == == == == == ============= = 
nii ” iir
11,1 . .

? Rastinės Darbai ir Teisiniai Patarimai !!!'nu up
m.

I'll Natūralizacija, inventoriaus surašymas, išieškojimas Ji,1
l'li skolų, persiskyrimai (desquites) nuomininkų išvary-
I mas, kriminalinė ir darbo teisė. JĮĮ.
'Iii Darbininkams patarimai veltui.
íl.> l|‘
«" Galima kreiptis šiomis valandomis nuo 10 iki 12 vai. jįį

ir nuo 16.30 iki 19 vai. jį
1 ■ ■ mi

Ii Rui R įnerto Simonsen. 13 -- 3° — salas 306 ■ 310
l'nl (Senoji rua do Carmo ir kampas P-ęa Clovis Bevilaqua) [[}[
LI São Paulo jį;;i mi
I I =
h s= š* == == == == == == == == == == == == •== == == == == == == == == =f
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LEONAS VARNAUSKAS
Telefonas (recados) 3-0707

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

MEKANIKOS DIRBTUVE

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

išsimokėtinai.

Gaminami įvairiausių braižinių vitražai, 
vieliniai tini; tinkavimui ir tvoroms, 
langu 'tikiu nusaugos užtvaros, geležinės 
dury< ir vartai, banguotos skardos durys 
pagal mąstą.
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RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 2773 — 4 AND. — SALA 2 
TEL. 34-7482 - SÃO PAULO

HiauaMialieBiiaia ■■BiiiiiiiiBiiiiiiiaiiiiuzuiBBiM»flBBaiaiMa>aRaHiBcoBniMi«iasinBÍ'iiiiiiiBBai  .r. 
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ĮKURTA 1890 METAIS

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

dažais ir pastele.

ARTHUR SCHMIDT
Priimami pakvietimai į namus — Senų portretų reprodukcijos
kUA SÃO CAETANO, 447 —TEL. 4-5576 - SÂO PAULO

SPECIALYBE BATU: vyrams, moterims, 
panelėms, futbolistams, vaikams...

Risa Javaės, 719 -- São Paule

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»

RIVIERA

»ffe

naro apylinkėje - nuėsta- x
imta sveikas klimatas, tik už 
raça da Sé, geras kelias, tarp 
Puiki nroga dabar įsigyti žemės 
u įnešimu ir ilgalaikiu išsimokėjimu

ų informacijų gauti tik pas vienintelį įgalio- \C 
s pardavinėti musų tautietį Kaz\ Kmiliausk}, rua 
štame 23, 1-n andar sal t 6. 7 me: 34 5914. ŠioKiadie- 
il. Sekamdieniais ir šventėmis S-9 vai. ryto.
uotus nuveža ir parveža. Iš Santo Amaro eina autobu 
iviėra. Iš Socorro galima nuniaukti laiveliais
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VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS 

L I N D O Y A

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINI OJAI

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

dos naudokite!
PIJA DINO BHPNO, 7Q.5 a 83'5 
TELEFONES? 5M019 e 51*2223

Prusto11 GQA7
SÃOPAULO
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LIETUVOS NACIONALI 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLI

Bendruomenes Choro Programa Barra 
Mansoj:

I. Serenata — — — De Alberto Costa,
,2. La Regina Della Notte — da op. «A flauta magica» de 

W. A. Mozart.
Dainuoja Henriqueta Ehlers.

3. Cavaradossi Aria — da op. «Tosca» de G. Puccini.
4. Mano Sieloj — — Taliai Kelpša (Liaudies daina)

Dainuoja Kazimieras Ambrozevičius.
E. Jūreivių Maršas — J. Paulauskas
6. Nos Sertões do meu Brasil — (Liaudies daina)
7. Važiavau Diena — (Liaudies daina) St. Šimkus
8. Cascata de Risos

Dainuoja Bendruomenės Choras
9. Ah, Forse É Lui — da op. «La Traviata» de G. Verdi

Dainuoja Henriqueta Ehlers.
10. Oi Greičiau, Greičiau — (Liaudies daina) St. Šimkus.
II. Vesti La Giuba — da op. «Pagliacci» de R. Leonca

vallo. 
Dainuoja Kazimieras Amhrozevičius.

12. Os Funerais do Rei Nogô — Hekel Tavares
Dainuoja Juozas Gaigalas.

13. Quem Sabe? — Carlos Gomec
14. Pempei, pempei — (liaudies daina)
15. \ aliok Dalgeli (liaudies daina) J. Strolia.
16. Cisne Branco — F. Lozano.
17. Žydrasis Dunojus — Johan Strauss.

Dainuoja Bendruomenės Choras
18. Spargi D’Maro Pianto — da op. «Lucia de Lammer

moor» de G. Donizetti 
Dainuoja Henriqueta Ehlers

19. Valsa de Musseta — — da op. «La Bohema» de G.
Puccini.

Dainuoja Rita Sprogis
20. Kepurine - Kubilas — Tautiniai šokiai

Bendruomenė': Choro Šokių Ansamblis.
21. L’Ahirondelle — Eva Dėl tcqua

Dainuoja Rita Sprogis.
22. Žiogelis - Viliotinis - Kalvelis - Tautiniai šokiai.

šoka Bendruomenės Ch o-o šokių Ansambli:.
Mnesrro: Jonas Antanaitis, akom pan m ja: Rita Sprogis,

Tautinių šokių vetiė a: Jadvyga Abrozaitienė, Pranešėja: 
Elena Simonyte.

NEPAMIRŠKIT E,

kad š. m, rugpiūčio mėn. 28 d. 20 vai. V. Anastazijaus 
Dr. J. Basanavičiaus vardo lietuvių Mokyklos Rėmėjų 
Būrelis ruošia to paties vardo m-los patalpose linksmą

VAIKAK A
Vietos jaunimas suvaidins E. Gramatniek’ienas 2-jų 
veiksmų komediją «PETRO PAMPALIO PIRŠLYBOS»

Po vaidinimo šokiai ir žaidimai iki 4 vai. ryto grojant 
puikiam orkestrui.

Pakvietimus galima iš anksto įsigyti pas būrelio narius, 
«Žinių» redakcijoje arba vakaro metu prie įėjimo.

Vakaro pelnas skiriamas vietos m-los naudai.
Laukiame, kad malonūs tautiečiai savo atsilankymu prisi 

dės prie šio lietuvybės židinio išlaikymo.
M. R. B Ii o Valdyba___ I

nėjimo daviniai pgĮ________
tras Narbutis buv^&s&K^nss 
apiplėšimo tikslu. Žmogžudys 
žinojo, kad nužudytasis tą die 
ną turėjo surinkęs iš įvairių 
firmų nemaža pinigų.

— P. Seliokų laikomas ba
ras rėstauranas miesto centre, 
rua Libero Badaró 400, prieš 
Camara Municipal, turi daug 
klientų ištisą dieną. Turinti
ems reikalų mieste Seliokų 
restoranas yra patogiausia vie 
ta alkiui ir troškuliui nura
minti,

koncertai 14 ir 20 vai.. Volta 
Redonda salė talpina 5000 
žmonių. Apsistos Volta Redon 
da kotelyje Bela Vista.

visuotinas narių susirinkimas.
Visu narių dalivavimas bū

tinas.
Valdyba

— Portugalijai gręsia pavo 
lūs neteikti savo kolonijos 
Goa, Indijoje. Vietos naciona 
listai ruošiasi sukilti ir prisi
jungti prie Indijos.

— Japonoja nori atidaryti 
oro susisiekimo liniją tarp 
Japonijos sostinės Tokio ir 
São Paulo. Iš Tokio į São 
Paulo truktų 65 valandos. Ke
leiviniai lėktuvai skristų pen
kis kart per savaitę.

— I . k. Bendruomenės cho 
ras j Barra Mansa ir Volta 
Redonda koncertuoti išvyksta 
šeštadienio rytų 5 vai., iš Vi

la Zelinos autobusais. Šešta
dienio vakare koncertuos Bar 
ra Mansoj. o sekmadieni. 15 
d. rugpiūčio Volta Redonda du

u
PRAÇA SÃO JOSÉ, 1 - V. ZELINA — S. PAULO

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 
NAUJANYB1Ų

— Šį sekmadienį mišių tvai
ką Vila Zelinoje bus šiomis 
valandomis 7, 8:30 ir 9:15.

Vienuoliktą vai. mišių ne
bus. Žolynų šventimas bus po 
9: 15 vai. mišių. Su krikštais 
ir kitais reikalais prašoma 
kreiptis sekmadienį 8 ir 9 vai.

— Kitą, sekmadinį, 22 d. 
rugpiūčio, diakoną-: Mečislo
vas Valiukevičius gaus kuni
gystės šventimus. Iškilmės b is 
Niteroi mieste, šv. Lourenco 
parapijos bažnyčioje. Primi
cijos bus Vila Zelinoje 29 d. 
rugpiūčio.
L. K. MOTERŲ DRAUGIJOS

Susirinkimas šaukiamas šį 
sekmadienį 4 vai. po piet...

— Šią savaitę S. Pauiy vy
ksta tarptautinės socialinės 
teisės, filozofijos ir rašytojų 
kongresai. 'Tarptautinės sočia 
lines teisės kongreso atidary
mo iškilmėse dalyvavo ir Lie 
tuvos konsulas p. Al. Polišai- 
tis. Tarptautiniame rašytoju 
kongrese lietuvius rašytojus 
atstovauja \ enancijus Ališas - 
kun. Al. Arminas.

PRANEŠIMAS

Lietuviu - Brazilų Kultur, 
Bendrad. Klubas praneša, 
kad 22 dien. rugpiūčio mėn. 
15 vai. Mokos mokyk. Salėje 
rua Lituania, 67 šaukiamas

Lietuvių Katalikų B-nės choro dainininkui

ARTŪRUI ABRAMA V1ČIUI, 

skaudžioje valandoje, jo mylimam Tėveliui mirus, reiš
kia gilios užuojautos

Bendruomenės Choras

— Prasjusį sekmadienį V. 
Zelinoj buvo pakrikštytas EI. 
ir Algirdo Baužių sūnus 
Karolis Albertas. Krikšto 
tėvais buvo Elęna ir Kazys 
Baužiai. Ta oro c a 
Baužiai suruošė vaišes savo 
namuose, av l’ės de Barros, 
giminėms ir svečiams. Broli
ai, Algirdas ir Kazys. Baužiai 
turi Vila Zelinoj k inerciniams 
reikalams raštinę Jie aptar 
nauja daug lietuvių biznierių.

Ruošiasi moterystės luoman 
Aleksandra Rubliauskaite su 
Henriku Žuratski.

r
Rugpiūčio mėn. 21 d. Vi 

la Zelinos kongregadai gimna 
zijos salėje suvaidins įdomią 
drama. Taip pat dar bus ir 
įvairių muzikos numerių. Pel 
nas skiriamas naujų vitražų 
įsigijimui. Norintieji dalyvau 
ti vakare pakvietimus privalo 
iš anksto įsigyti, nes prie įė 
jimo nebus galima gauti.

— Kriminalinės policijos tyri

REIK MOTORO?

Jį pirksi pigiai, 3 h. p., mo- 
nofazinį. Taip pat parduoda
ma mašina, serra de fita.

Kaina prieinama
Kreiptis šiuo adresu: 

Rua São Luiz de Paraitinga 
(senoji Rua 13) nr 243. Quin
ta d a Painei ra.

Kiekvieną sekmadieni prie 
bažnyčios pas spaudos plati n 
toją B. Šimkų galima gauti 
nusipirkti naujausių lietuviš
kų knygų bei laikraščiu.

si

1

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų, 
įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pecių- 
fogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t. t..

Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA
■ ISSIMOKEJIMUI. ■ ■ . , g

Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos. . m
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Geros žemės - pigia kaina

MATO GROSSO ESTADE.
Turime pardavimui geriausios rūšies žemių, tinkamų 

dideliems ir mažiems ūkiams - fazendoms ir sitiamsí 
Nuosavybė yra estado valdžios su visomis pirkėjams 
gar? ntijomis.

Persiunčiame pirkimo prašymus estado valdžiai - tar
pininkaujame. KAINOS OF1CIAL1JOS. Kreiptis žodžiu 

arba raštu informacijų į
IMOBILIARIA ALTO DO GUÁPORÉ LTDA.

Edifício I. A. P. C. - sala 3 - Caixa Postal 98.
Estado de Mato Grosso Cuiabá

■MIELI LIETUVIAI!
Artinantis maudymosi sezo 

nui ir esant laisvų kambarių 
kviečiame visus atvykstan
čius i Santos poilsiui apsisio 
ti pas Steponaičius. Galima 
gauti kam narį su maistu ir be 
maisto Privažiavimas automo 
biliu labai patogus, gatvė 
naujai išgrįsta.
Adresas: Rua Godofredo Fra
ga, 173 — Jose Menino

HtHM 'YYYYTYYYYY' 
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- VILA BELOJE «Musų 
Lietuvą» galima gauti Kaz 
lausko restorane, Verbenas ir 
Saudades gatvių kampas.

Regis rado no C. R. C. sob o n.° 551

= praVa São José, 8 Sal. 1 e 2 - V. Zelina - S. Paulo g

į Aberturas de firmas
i Encerramentos de firmas 
į Transferencias de firmas 
į Contrat. na Junta Comercial 
| L-is^at. na Junta Comercial 
| Escritas Fiscais
I Escritas Comerciais 
í

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

f
HORÁRIO das 8 m 19 horas. |

Bcntistas
Clinica Dentária Popular

Augusto Ribeiro Leite 
salas 3 e 5

Vila’; Zelina

Dentaduras — Pontes — Extrações —- Obturaçõee
DIURNA E NOTURNA

DIRETOR
Praça Sâo José, 8

PARDUODAMAS NAMAS,

2 kambarių virtuves W. C. 
šulnys puiki vieta bizniui 
kampinis sklypas 310 m. kv. 
Bairo do Limão Vila Prado 
Rua Maria Liza Ciqueira N.° 8 
kaina pigi. Dėl informacijų 
kreiptis pas. K. Norkaitį V. 
Zelina Rua Rio do Peixe, 63.

Nepralaisk progos. Rugpiū 
čio mėn 21 d. Vila Zelinoj 
gimnazijos saleje, kongrega
dai suvaidins puikią dramą. 
Atsilankyk ir paremk jauni
mo iniciatyvą.
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