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Parodos atidarymo proga
Šį šešfadienį Ibirapueros 

parke, Tautų Pavjli.jone, Ii 
vai., bažnyčių varpams skam 
bant ir patrankų šūviams gan 
džiant bus atidaryta Tautų 
Paroda Prie Tautų Pavilijono, 
kartu su visu kitų laisvų tau 
tų vėliavomis, bus iškelta ir 
Lietuvos trispalvė. Mums lie 
tuviams šiandien šis įvykis, 
kada L’Ptuva yra okupuota, 
yra malonus, jaudinantis ir 
reikšn ingas. Malonus n jau
dinantis įvykis, nes savo vė
liavą matant iškelta, širdį pa 
glosto ir užtvindo džiaugsmo 
ir sunkiai išreiškiamo pasiten 
kibimo jausmai.

Reikšmingas įvykis, nes Jais 
vas, demokratiškas pasaulis 
liepripažįsta smurtu įvykdintų 
veiksmu, sulaužant, paminant 
po kojų, kaip neneik smiliaus 
popiergaliu*, tarptautines su
tartis Lietuvos okupacijas. 
L etuvos pasiuntinybės, atsto 
yybės, konsulatai, pagaliau ši 
pagoda, kurioje Lietuva daly

Konsulas A. Polišaitis 
L. Parodai Ruošti Komiteto

Pirmininkas

Naujas aviacijos minis
tério rautų Paviljono Rumai. Čia šį šeštadienį bus iškelta ir Lietuvos vėliava.

*

vauja. kaipo nepriklausoma 
valstybe v ra geriausias i rody 
plas ir kartu pasmerkimas 
Kremliaus agresijos veiksmu 
prieš Lietuva ir kitas tautas.

• Lietuvos národa gal nebus 
tokia, kokią norėtume matyti, 
nes ji buvo suruošia ypatin
gose sąlygose. Šitokiai paro
dai eksponatai turėtų būt at
vežti Iš Lietuvos ir visos iš
laidos, susiėjusios su parodos 
sir engimu turėtų bút padeng 
tos iš valstybės iždo. Tačiau 
mūsų šiandieninė padėtis yra 
kitokia. Lietuva yra okupuota. 
Todėl teko parodai ekspona 
tus surinkti iš pačių lietuvių 
gyvenančių S. Pantyje. Reika 
j ingos lėšos taip pat tų načių 
lietuvių buvo sudėtos. Už tat 
ir ši paroda, gal ji nebus tur 
tinga ir puošni, bet ji bus 
mums brangi tuo, kad ji yra 
mūsų pačių surengta. Tai S. 
Paulo lietuvių, dirbusių ir au 
Rojusių nuopelnas, kad Lietu 
va dalyvauja tarptautinėje 
Tautų parodoje São Paulo 
lietuviai atliko savo pareigą 
Lietuvai.

Brazilijoje
Climerio Eurides,

kuris yra kaltinamas daly 
vavęs atentate prieš žurnalis
tą Carlos Lacerda, buvo suim 
tas Rio de Janeiro apylinkė
se. Jo tardymo daviniai dar 
nepaskelbti. Visuomenė yra 
susidomėjusi, kas yra tikrasis 
atentato įkvėpėjas bei orga
nizatorius.; Žurnalistams pa- 
klatmüs ątątlnkamų įstaigų, ar 
atentato įkvėpėju nėra prez. 
simus Lutero Vargas, tiesio
ginio atsakymo negauta. Tik 
pastebėjo,jkad ąięntatų&orga- 
nizatorius yrą Turtingas žmo
gus, kuris ytpjaus dieną 
ahai lengvai jau gali būti 

Norveg j >je.

Aviacijos minisieriui Neri 
Motrra atsistatydinus: io įpė
diniu pakviestas gen Enami- 
nondas Gomes dos Santos. 
Naujas ministeris.>kain spau
da rašo, yra prezidento šei
mos artimas draugas

Ruošia streiką.
Rugsėjo mėn. 2 d. kaikurie 

sindisatai ir politikieriai, jų 
tarpe ir Adhemar de Barros, 
ruošia S Pauly streiką, kaipo 
protestą prieš pragyvenimo 
pabrangimą. Tačiau nevisi 
sindikatai šiam streikui pri
taria. Šis streikas norima pa
naudoti kaikurių partijų savai 
propagandai. Į streikiniku tar 
pą braujasi ir komunistai.

Brazi’įjos kavos
kainos pasaulinėje rinkoje 

šia savaitę smarkiai krito. 
Pareikalavimas mažas.

— V’lKo Pirmininkas M. 
Krupavičius ir Vykdomosios 
Tarybos pirmininkas K. Žal 
kauskas rugpjūčio 4 dieną 
grįžo iš užiūrio ir vėl praoė- 
jo eiti savo pareigas.

— Prieš VLIKo ir VI' pir
mininkam- iš JAV grįžtant į 
Europą 1954 7. 24 New Yorke 
įvyko grupių pasitarimas, ku
riame priimti VLl.Ke dalyvau
jančių grupių pasitarimų 
nuostatai. Kai kur spaudoj ir, 
be to. tame pačiame pasitari
me keltas sumanymas, kad 
ta ja proga būtų pareikštas 
pirmininkams ir ÜRT valdyto
jui nepasitikėjimas, pritarimo 
nėra du-ta i pasiūliusi grupė 
paliko vienų vjena.

— Prof. T. Heusšn vėl per 
rinkus Federalinės Vokiečių 
Republikos prezidentu, einąs 
VLIKo pirmininko pareigas
URT valdytojas ir delegatas 
prie Federalinės Vokiečių 
Respublikos vyriausybės Dr.

P. Karvelis pasiuntė jam \ Ll- 
J£o...a u r (I u - v i k. i ’1 o i i o t.e leg rū
mą. Už sveikinimą preziden
tas Heuss as atsiuntė nuošir
džią «adėka su savo parašu.

— Vieningas egzilinių orga 
niziivijų frontas Kuriasi New 
York»-. Lien<if 1h diena. pir
mini n ka uja n t LLK nirmininknj 
V. Sidzikauskui, Įvvko tauti
nių tarybų ir komitetu pirmi
ninku susirinkimas. Kuriame 
nutarta sukurti vieningą egzi-
lų organizaciją, kuri bendra
darbiautų su Žaliuoju Interna
cionalu, Krikščionių Demokra 
tų Unija, Liberalu Unija, So. 
cialistų Internacionalu ir kt. 
Egzilų Vienybės charta tau
tybių komitetų pirmininkų jau 
priimta. Liepos 14 d. visi pir
mininkai buvo priimti FREE 
EUROPE vyr. komiteto prizi- 
dento Whitney Sbepard^ono 
ir jo bendradarbiu. Pareikštas 
pasitenkinimas, kad Vidurio ir 
Rytų Europos pavergtųjų vals 
tybių egzilai sudarė vieninga 
organizaciją. FREE EURO* E 
organizacija m olai su ja ben 
dradarbiaus.

Sveikiname D. G. P. p. Mariją ir Joną Adomavičius Si

dabrinių Vestuvių proga, linkėdami laimingo tolimesnio 

gyvenimo!

Rio L. K. Bendruomenė 
S. Dainava.

Mieliems p. p. Vytautui Strimaičiui ir Vladimirai Žal- 

kauskaitei kuriantiems šeimos židinį linkime saulėto ir 

laimingo naujo gyvenimo!

Rio L. K. Bendruomenė, 
S. Dainava.

— Belgijos sostinėje, Bruk- 
selio mieste susirinko Euro
pos Gynimo Bendruomenės 
nariai: Prancūzija, Vokietija, 
Italija. Belgija, Olandija ir 
i.uksembnrgas Joje svarsto
mas Vokietijos apsiginklavi
mas ir apginklavimas Europos 
Gynimo Bendruomenės ribo
se. Prancūzija nori, kad sta
tutas būt pakeistas ta pras
me, kad nebūt pareigos vo
kiečiu kareivius Prancūzijon 
įsileisti.

— Mirė ilgametis Italijos 
ministeris pirmininkas ir kri
kščioniu demokratu vadas Al 
cides de Gasperi. Mirė staiga 
nuo širdies smūgio. Velionis 
buvo didelis valstybinkas su
gebėjęs Italiją atstatyti iš pa
saulinio karo griuvėsių.

— Amerikos karo vadovy
bė projektuoja atitraukti iš 
Korėjos keturias divizijas. 
Pievų kėrejiečiais prieš šį 
amerikonų nusprendimą pro
testuoja, pabrėždami komuniz 
mo pavojus dar nėra praėjęs

— Lietuvių «Ramovės» vi
suotinas skyrių atstovu suva
žiavimas Chikagoje atsiuntė 
VLIKo pirmininkui M. Krupa
vičiui sveikinimą, kuriama’ 
išreikšta, kad suvaz uvimas; 
«sveikina Tamsta ir 'lamstos 
asmenyje visus Komiteto, ir 
> ykdomosios 'karybos narius. 
Kovoje už Lietuvos išlaisvi
nimą linkime Jums sėkmės ir 
darnumo rikiuojant visas ak
tyvias jėgas vienam darbui di 
džiajam tikslui pasiekti».

- Amerikos senatas ir par 
lamentas patvirtino įstatymą, 
sulig kuriuo komunistu parti
jos veikimas skaitomas nele-, 
galiu, nes partija yra įrankis 
nuversti Amerikos valdžiai.

— Amerikos h* Anglijos lai 
vynai manevruoja I inijos jūi 
roję, aplink Formozos sala, 
Amerikos laivynas saugoja 
Formozą nuo komunistų puo
limo.

T

— Nors Ibirapuera parke 
visi įrengimai dar nebus baig 
ti ir nežiūrint dekoratorių 
apskelbto streiko paroda 21 
d nigpiūčio bus atidaryta su 
lig iš anksto numatytos pro
gramos.

— Rugsėjo 18 25 d. d. Stras 
sburge šatik.ama Europos aka 
deminio jaunimo konferenci
ja, ruošiama Laisvosios Euro
pos u to Strassburge. Konfe
rencija svarstys funkcionali’ 
nės Europos integracijos klaus 
simus. Konferencijoj dalyvaus 
visa eilė ekspertų iš Ameriy 
kos ir studentai. Bus taip pat 
kviečiami kitų Europos tautų 
atstovai. Dalyvaus ir lietuviai.
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Naujas Lietuvos žemėlapis
Lietuvių Enciklopedijos lei

dykla prie savo .visų darbų 
yra numačiusi išleisti didelį 
Lietuvos žemėlapį, kuris būtų 
tobulai parengtas ir turėtų 
mokslinės bei istorinės reikš 
mės. Darbas yra sunkus ir ri 
zikingas, nes žemėlapiu ats- 
pausd minas visada buvo ir 
yra brangus. Tačiau L. Enci 
klopedijcs leidėjas imasi šios 
rizikos ir dar šį rudenį išlei
džia naują Lietuvos žemėlapį.

Jį parengė Liet Enciklone 
dijos kartografijos ji- geodezi 
jos skyriaus redaktorius, pul 
kininkas Juozas Andrius. Lie 
tavoje kaip tik dirbęs karii o 
menės štabe topografijos sky 
riuje.

PIRMASIS ŽEMĖLAPIS

Grįžtant i tolimo n-ipdi, 
verčiant senus žemėlapius, 
susidursime su knoig.-tikšc o 
M. K Radvilos va rd . Jis ne 
sigailėjo lėšų nei pastaug i, 
25 metus jo pasamdyti *»>ecia 
listai rengė Lietuvos žemėti, 
pi, kurį išspausdino 1012 me 
tais.

Šis pirmasis Lietuvos žemė 
lapis ir liudijo, kad Lietuva 
nėra pelkių ir mišku apsup
tas laukinis kraštas, bet ka. 1 
ji savo medžiagine ir d vasine 
kultūra prilygsta V. Europos 
kraštams.

TALKININKAI

•L Andrius prie šito žemėla 
pio dirbo nuo 1y51 metu, na 
gamindamas piešinius, iš ku 
riti jau būtu galima spausdin 
ti patį žemėlapį. Pirmiausia 
buvo žiūrima, kad jis tiktų 
mokymo reikalams, Lietuvos 
istorijos ir geografijos pažini 
juui Paskui kad juo galėtų 
pasinaudoti mokslininkai, po
litikai ir šiaip visi lietuviai.

Neturint čia savų archyvų, 
dar!) is buvo tm --nokus Čia 
j !a|i<.-t o-. > prof. !-.. Pakštas, 
kuris -. ra «n eikęs didelį Lie 
t.:w»s že nėl ,i iu rinkini. Jis 
pai.a.jkin-i ir kita, medžiaga., 
padėdam i« n- statyti Lietuvos 
sienas, nužymėti įvairias ri
bas.

Talkon atėjo ir Lietuvos 
Laisvės Komitetas, paskolinęs 
lėšų medžiagom ir įrankiam 
įsigyti. Jis taip pat patelkė ir 
musų mokslininkus, kad lobu 
liau realizuotusi darbas. Ypač 
daug pasidarbavo Komiteto 
Sienų Komisijos pirmininkas 
K Bielinis.

ŽEMĖLAPIO DYDIS

Žemėlapis bus daugiaspal
vis Kiekvienai spalvai pa
ruoštas atskiras piešinys (vi
so 45 niešiniai). Jis bus 127♦ 
cm (50 coliu) vakarų-rytų li
nija ir 97 cm. (38 colių) žie

Liepos mėn 23 d. yra Simono Bolivaro, ispaniškos Ameri
kos išlaisvintojo, gimtadienis. New Yorke, prie jo paminklo 
buvo iškilmės, Venezuelan sostinėje, 'Pylos aikštėje buvo išs 
tatytas didžiulis Bolivaro p.įveiksiąs, 30x13.5 metrų. Ant jo 
krūtinės matyti užkabintas Jurgio Vašingtono medalis, kurį 
jis yra. gavęs iš paties prez Jurgio Vašingtono už kovas už 

Pietų Amerikos išlaisvinimų.

mių •• pietų linija. Mastas 
1:500.000. Apims visą Lietuvos 
teritoriją 1920 m. sienose su 
Rytų Prūsija, j pietus nuo Pa 
serijos žiočių, - Vižainio pots 
dantinės linijos su Elbingu 
imtinai.

Pažymėti visi geležinkeliai, 
plentai, vieškeliai, miestai, 
miesteliai, bažnytkaimiai ir, 
kiek leido vieta, svarbe nės 
istorinės bei geografinės vie 
tovės: vasarvietės, pilys, nilia 
kalniai, kainai ir t. t. Vieto
vių pavadinimai pagal dydį 
ir svarbumą atžymėti skirtin 
gaiš rašmenimis Visa tai bus 
spausdinama juoda spalva.

VANDENYS

Upės, ežerai ir kiti vandens

Jurgis Baltrušaitis

Santuoka
Kilminga valanda! Šviesi žara-
Ziema. kristalo rūmais atdara...
Danguj baltutis gulbės reginys...
Ir kopia žydrio baltas a-pynys...

Kvieslys, kaip durnas baltas ir raibus, 
Giesmingu viesulu į santuoką skubus...
Ragu garsėja baltu ir aidlius, 
Dosniai perlus žarstydama prie kelių. .

Apnikusi Pūga čia santuokos kelius
Rateliais verpia baltus k’ odelius... t
Pastaugęs giesta, austi nepaliaus,
Tave aksomai) baliau jos Įsia.m,-

Ir būsi tu tamsiu laikų greta,
‘Blankusis karaliūne, dabita...
Tavųjų garbanų linus laiku 
Dabins lelijos baltu \ainiku...

Ir santuokos.svajų melu slaptu
Baltų radastų tarpai) kl.oii.si tu...
Gražesnis tris kartus tarp ju kartos, 
Blankus gražuoli, santuokos baltos!

plotai bei jų pavadinimai bus 
spausdinami mėlynai. Upių ir 
ežerų tinklas surankiotas iki 
leistinos ribos, teišieidžiaut 
lik mažus upelius.

POLITINĖS SIENOS

Visos sienos bus spausdina 
mos raudonai. Rasime šias ri 
bas. liečiančias Lietuvos teri 
toriją: Lietuvos valstybės šie 
na su SSSR 1920 m ; su Lat
viją ir Vokietija, buvus os < i 
valkų g ibernijos riba, Potsda 
Ino linija, l\ urzono li.nj •. a i 
m i aistra ei jos linija su enk lis 
1922 1939 m., T. Rusijos n tįsta 
lytoji 1940 m. Lietuvos Gūdi 
jos.siena, vokiečiu nustatytos 
Lietuvos ribos 1941-1944 m., 
Hymanso linija.

KALNU KALNELI \!

Kalnuotumas įbrėžtas lai t u 
kas 50 m. aukščio nuo Balti
jos jūros lygio. Spausdin mt 

bus vartojama skirtinga spal 
v . ž.iPa, g» Ilona, ruda. Žy
mesnių ka nų aukščiai pažy
mėti meti;-, s.

KITI ŽEMĖLAPIAI
Šalia dar bus ir kiti trys ma
žesni žemėlapi’": 1. Didžiau
sias baltų (aisčm) paplitimas 
žalvarni r geležies laikotar
py - Š i t ze n >!•< dm medži i 
gą paruošė Dr. M, rt-ei a t.ė- 
G . 2. i.ietuva XV
a ;■/1 Žeme la pi suda rė Dr. 

s,p('K . 3. Orientacini ■? 
Biitjo- 'egi^no žemėlapis 
anglį! .ar a Žemėlapio kar
tose m:« a vadinimas liotuvi į 
ir anglu Kaliu, Vytis, sutarti
nių ženklai ir mastelis kilo
metrais bei myliomis.

VARDYNAS
Žemėl i>is turės pirma karią 
pilnų vardynų. K. Bielinis p - 
t luino p of. A. Salį ilgai ty-

(pabaiga 3 pusi )

Kaip jie mus sušaudė
Pulk. J. Petraitis

( I ąsa)

— Me l u t,ji, «mat-mat!» Pa 
lauk, aš tau. kalės vaike, iro 
dysiu, kad tu meluoji, akiplė 
šiškai meluoji!

Po to Razauskas, kuris už 
stalo. fotelyje sėdėdamas, 
bylas vartaliojo, staiga atsikė 
lė ir, pakvietęs sykiu su sa
vim Dunkovą su Mikulėnu, 
išėjo. Kabinete liko tik du bu 
deltai ir aš. Procedūra ta pa 
ti, kaip ir aną kartą: liepė 
paltų nusivilkti ir tais pačiais 
apyrankiais rankas surakino. 
Maniau, kad ta pačia gumine 
«funke» taip pat pradės jie 
mane vanoti ir spardyti. Bet 
labai nustebau, kai pirmasis 
tipas liepė atsistoti ir prieiti 
prie tam tikros kabyklos pa
lei duris. Viršuje buvo įtaisy 
ti geležiniai kabliai, atrodė, 
ne kam kitam, kaip drabuži
ams kabinti Čia jis, sučiupęs 
mano ranką už apyrankių, ti 
tuluodamas mane kalės vaiku, 
pakėlė į viršų ir užkabino per 
vidurį apyrankių tarp rankų 
ir geležinio kablio. Aš iš kar 
to visu ištisu kūnu pasvirau 
pirmyų, nes kabyklos apačia 
neleido kojų priartini prie ka 
by klos. Tokiu būdu patsai sa 

vo jėgomis be pašalinės- pa
galbos nuo tos kabyklos jokiu 
būdu nebūčiau įstengęs arsi 
palaiduoti. Išsitiesti tiesiai ant 
kojų negalėjau - turėjau, pas 
viręs į priekį, karoti ant ran 
kų.

— Dabar mes duosime tam 
kalės vaiku išbandyti tų pačią 
«štuką», kurias jūsų policiniu 
kai su komunistais darė - te 
pajunta, koks skonis. Įdėk 
šniūrą! - liepė antrajam Ti
pui,

Kur jie įjungė tą šniūrą, nu 
gara j juos stovėdamas, nema 
čiaū. Pamanius, kad jie da
bar mane pradės elektrinti, iš 
anksto šiurpas nukrėtė, nes 
elektros srovės, turiu prisipa 
žinti, apskritai, negaliu pakęs 
ti. Bet kai pakėlė mano «va.'* 
ka ir iš kelnių ištraukė marš 
kinius, nugaroj pajutau kažin 
ką karštą, paskui labai skaud 
žiai deginantį čirškėjimą. Tuo 
jau paplito svilinamos odos 
kvapas. Dabar supratau, kad 
jie kažin kokiu metaliniu daik 
tu mane degina. Tik. vėliau, 
kankinimui pasibaigus, pama 
čiau, kad ten buvo paprastas 
elektrinis lygintuvas (elektri 
nis prosas). Deginimo skaus 
mas kiekvienam yra supran

tamas, labai biatirus, kenčiant 
reikia Libai stipriai dantis su 
kąsti. Deginimo operaciją ke 
lis kartus kartojo, su keleto 
minučių pertraukomis, vis toj 
pačioj vietoj ties nugaros vi
duriu, įvairiausiais žodžiais 
keikdami ir reikalaudami pa 
sakyti, pas ką yra. radijo siųs 
tnyąs. kas leidžia nelegalų 
laikraštį, kuriame yra parašy 
tas staipsnis «Stalino grobis», 
apie kurį aš nieko nežinojau, 
ir išduoti pavardes visų kitų 
kontrrevoliucininku, kurie sy 
kiu su manim dirba.

NK'.’D deginimo ženklą nu 
garoje ir dabar tebenešioju.

Pagaliau liovėsi deginę man 
nugarų, tur but, šis nemalo
nus darbas jiems patiems at
sibodo. nes aš nieko nebent 
sakinėjau į jų klausimus, tik 
dantis sukandęs tylėjau ir ty 
Įėjau. Nors deginti ir nustojo 
bet pakabinę labai ilgai laikė, 
ar gal man tik taip atrodė, 
nes taip baisiai apyrankiai 
įsiėdė į ranku oda ir taip 
smarkiai nutirpo rankų plaš 
takos bei pirštai, kad vos be 
galėjau kęsti nevartodamas. 
Be to, nepaprastai ėmė skau 
dėti paširdys, kadangi labai 
nepatogu buvo karoti pasvi
rusiam į priešakį

Tuo tarpu suskambėjo te’e 
fonas. Antrasis tipas paėmė 
ragelį. Iš kalbos supratau, kad 
kalbėjo Dunkovas ir kad jis 

tuojau ateisiąs. Mane tuoiiu 
atkabino, nuėmė apy rankios 
ir liepė sėstis. Nors mm i ■ 
bai malonu buvo, kad nutirpti 
sias rankas atleido, bet aš ji
ems už tai nepadėkojau - ir 
toliau tylėjau, nieko nemąsty 
damas.

Atėjo Dunkovas ir pasakė 
abiem budeliams, kad jie esą 
laisvi. Kabinete likome vieni 
du su Dunkovu. Ilgoką laiką 
jis vartaliojo popierius ir 
kažin kų rašė, o aš sėdėjau 
ir tvlėjau, kaip kad nieko ne 
būtų buvę.

— Še, rūkyk!
Ir vėl ta pati tyla.
Na. kaip bus, ar pasakysi 

teisybę?
Kad, tamsta, tardytojai, ne 

beturiu ko sakyti...
Ir aš neturiu ko sakyti, o 

sakyti reikia, - įprastiniu sa
kiniu atkirto Dunkovas.
Na, gerai. Paklausyk, ką tavo 
draugai parodė: Petras K., 
Pranas P , studentas ir kiti. 
Visi jie maždaug vienodai ro 
do, kad Petraitis, nuvykęs į 
Vilnių, užmezgė ryšius su tau 
tinio korpo štabu, kad susikal 
bėjo su P., Š. ir kitais. Be to, 
jūs Kaune dar nutarėte rinkti 
kompromituojančias žinias 
apie sovietų kariuomenę, jos 
dislokaciją, sutvarkyti radijo 
ryšius ir t. t.

' Iš to supratau, kad mano 
draugai jau perdaug atvirai 

pasisakę. Tačiau kur čia jie 
tau nepąsisakys vartojant to
kias tardymo priemones, Ie
noms ne kiekvienas gali ri ą 
sintis, juo labiau, kad m s Į 
tarpe yra ir moteris.' Bet \ - 
liau sužinojau, kad ne visi ne 
parodymai buvo tų pačių as
menų, kuriuos jis man pers
kaitė, nes Pranas tada dar 
nebuvo ir suimtas, todėl jis ip 
negalėjo duoti jokio parody
mo.

Daugumą mano draugų pa 
rodymų patvirtinau, kad turai 
taip buvę, bet Lad Vilniuje 
būčiau matęsis su jų nurody 
tais asmenimis, griežtoj pa
neigiau

— Tamsta tardytojau, aš 
su mano draugų parodymuose 
paminėtais asmenimis Vilnių 
je nesimačiau.

— Tai kodėl Petras K. nu
rodė, jog tamsta, grįžęs iš Vii 
niaus į Kauną, tą pačią die
nų jam pranešęs, kad tikrai 
turėjęs su jais pasimatymą ir 
kad jie pritarę jūsų darbui?

— Petras K. melavo...
— Kaip tai melavo? - nūs 

tebęs mano tokiu kategorišku 
tvirtinimu, paklausė Duiíko- 
vas.

Jis melavo nesąmoningai 
todėl, kad ir aš jam pamela
vau.

(B. D.)
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Išmiršta Anglijos milijonieriai
VOKIETIJA TURI 200 MILIJONIERIŲ, ANGLIJA TIK 39

Dviejų valstybių finansų mi
nisterial beveik tuo pačiu lai
ku paskelbė, kurie jų gvven- 
tojai pagai mokamus mokes
čius priskiriami Į milijonierių 
skaičių. Vokietija, tujri 200 to
kių, kurių turtai skaitomas 
milijonais, Anglija tik 39. Kai 
paskutiniu kartu buvo prieš 
karą Įvertinamas turtas, tai 
Anglijoje tada milijonierių bu 
vo priskaityta 656Ó.

Dėmesio verta taip pat, kad 
šendieninis Anglijos lordas 
nėra tas pats, kas lordas bu
vo prieš aną karą. Seniau lor 
das’buvo pavyzdingiausio auk 
Įėjimo nuo mažų dienų ir jo 
lankose buvo tiek pat pavyz 
< ingas turtas. Šiandien lordų 
ir apskritai aukštojo luomo 

monių belikę tik griuvėsiai.
1 aigia sunykti visas tas luu- 
n as, kaip Lietuvoje kitados 
1 inrija

‘‘ ' mnii priežastis, kur? na- 
1 irto aukštojo luomo pagr »- 
i us, nurodoma valstybė — jos 

mokesčių įstatymas.
Kai neseniai mire Westmins 

terio herzogas, jis paliko 30 
imi svarų turtą.'račiau to tu r 
to daugiau paveldėjo valstybė 
ne jo tiesioginis įpėdinis, ku 
r am teko iš 3() lik 8 milijonai. 
Kai jis savo akeles užmerks, 
lai jo nalikimo 80% vėl paims 
valstybė. Ir per tris generaci 
jas visas turtas tokiu būdu 
dingsta, pereina, i valstybės 
rankas.

*

Neseniai m ręs herzogas 
1 edfordas paliko 5 milijonus, 
ei.- ouvo sugalvojęs nušluosty 
f , valstybei uosi jei ji tokią 
1 retu, naši na udoda ma,s jos 
] ačios įstatymais. Būtent, įsta 
ly m; s leidžia. kol esi <>yvas, 
lervesii mrią kitam; tada ne
įeiki;! mokėti mirusio paliki- 
I •>. iv> < • 'dėjimo lokiu baisiu 
mokesčių. Jis taip ir padarė, 
bet cm .>at.i gminė dirbo vals 
lybės naudai. Hercogas perve 
tie savo turtus ir po 11 savai 
eiti mirė, o įstatymas numato, 
kad jam nevalia mirti penke 
r us metus po to, kai pervedė

YYY mrr YYY YYYYYY YY'f VYY YYYYYYYYYYYY YYY
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rinėjusj Lietuvos vietovar
džius. Jis patikrino ir pataisė 
tiek gyvenamųjų vietų, tiek 
upių bei ežerų vardus. Taip 
pat vardynus peržiūrėjo ir ki 
i . i\ . o . í I K • 3
in. i.a rtą t) s b iglas nein t io 
m.s nevienodumas vietovar
džių rašyme.

v ietovardžiai bus išleisti at 
skim priedu ir paskui pagal 
raides ir skaičius lengvai su 
randami žera Mapyje.

Be to, vietos pavadinimai 
už tarptautinėmis sutartimis 
nustatytų ribų palikti tos vals 
lybės transkripcijoje. Tad že 
mėlapis turės daugiau ne at- 
nografinį, bet politinį charak 
terį.

DVI LAIDOS

Žemėlapis leidžiamas dvie 
jų rūšių. Pritaikytas moky
kloms ir norintiems jį sieno
je p-isi kabinti, atspaustas gu
mini une popieriuje, vardynas 
prid ujamas atskirai Kitame 
gera ne popieriuje be medie
nos priemaišų bus sulanksto
mas, kartu įrišamas ir vardy 
nas. Jis bus priedas prie Liet. 
Enciklopedijos L tomo.

Leidėjas. įdėdamas nemaža 
pinigų leidžia žemėlapį pre
numeratos būdu. Šiuo atveju 
svarbu tik pranešti, kiek kam 
reikia žemėlapiu, nes jo dau 
giau nebus Spausdinama. 

palikimą, kitaip veikia tas pats 
griežtasis pálikimo- paveldė
jimo įstatymas.*

Nemažos reikšmės turi ir 
biologinis išsekimas.

Spaudoje paskelbta, kad žino 
mosios didiki) šeimos, dauge
lis visai neturi vyrų giminės 
pratęsė jų. Sakysim, Norfolko 
hercogas teturi keturias duk
teris, bet nė vieno sūnaus, New 
castle hercogas turi dvi du k 
teris, Portlando hercogas vię 
ną dukterį, Compridge marki 
zas turi dv dukteris, o Suther 
land, Beaufort, Leeds, St. Al
bans hercogai yra visai be
vaikiai
Iš 26 hercogų, kurie nėr- ka 
runai giminės. 12 visai neturi 

vyrų įpėdinių.
Vos tuzinas šeimų išliks, 

nors prieš šimtmetį jos buvo 
labai gausios. Laiko dantys 
graužia ištisas gimines

Ir su miliionais išlikti nedau 
geliui pasiekė. Pereitą šim
tmetį 30 naujų žmonių pasise 

Po pav u u.iiemai<-j revoliucijos, siikuėlių vadas pulk. Cąsiilio Armas, sostinės gat
vėmis urezidentúroíi užimti prezidento vietos. Minia sveikina komunizmo nugalėtoj. .

kė m ! i r 'nu -iisik rauti N o 
pirmoio pasaulinio karo pabai 
gos ti 6 iianj <-*111 žmpnėn 
pasise vt- nurodyti savo turtą 
septyn > siiaitmenimis Po 
paskui 'i-' karo tik du nauji 
vyrai • Kilo i milijonierius. 
\ ienas senos geležies, laužo, 
supirkin.-tojas, kuris pirkda- 
1 :.s >, o; ruimda mus likučius 
) iio ka> o milijonus u zdiroo. 
Kitas m-asigyveno iš futbolo 
foto firmos.

Bei tai jau nauji turtuoliai, 
pi iginiai. ne kilmės, aristo
kratai geltonojo, ne mėlyno 
jo, kraujo.

Aristokratų sunykimas alsi 
liepia ir jų senosiom burei 
nėm. Anglijos žemėj buvo 
.prisėtą pikų su gausingais pa 
davimais apie vaiduoklius. 
Kas per pilis, jeigu nebuvo 
vaiduoklio. Bet dabar

nyksta vaiduokliai, ir 
griūva pilys.

O tos kurios dar išliko, nuei 
na kitiem reikalam tarnauti 
- mokyklom, ligoninėm, sana 
torijom. kalėjimam, sandėli
am. Iš 1200 pilių dalis jau vil
to griuvėsiais. Kai kurios ak 
menėlis po akmenėlio išardo 
mos, nes parduotos į Ameri
ką. Dalis paverstos muziejais. 
Ir p.isitaiko, kad buvęs pilies 
savininkas pasirodo prie ka
sos. kurioje ir patsai parduo 
da biliečiukus į muziejų.

Dalis tiesiog paliko pilis ir 
išsikraustė, nepakeldami mo
kesčių. Garsiausio anglo, lor 

do Nelsono, palikuonys persi 
kėlė i Airiją.
Kanalo salose gyvena apie 
30 milijonierių, nes ten mo
kesčiai tris kartus mažesni

kaip sausumoje.
Ten taip pat neveikia tie 

baisus palikimo po mirties 
mo kesčiai.

Tik nuo 194d Įvesta kontro 
lė meno turtam eksportuoti į 
užsienius. Iki to laiko dau
gel meno brangenybių iškelia 
vo iš Anglijos. Vienas Ve- 
lazquezo paveikslą- iškeliavo 
Į Ameriką už 74,001) svarų. 
Rembrandto vyro paveikslą 
pardavė į Australiją už 37,000 
svari;. Rembrandto autopor
tretą atgriebė Olandija už 
21,000 s-’arų. Išpardavinėja 
aristokratai baldus, sidabro 
rinkinius, savo šeimos pa
veikslus. Valstybė negalėjo 
kištis, nes ji pati neturėjo pi 
nigų jiem nupirkti ir savo tu 
limiem meno turtam globoti. 
Kai Devonshire hercogas mi 
rė. liko jo meno rinkiniai 35 
milijonų vertės. Bet palikimo 
po mirties mokesčiu reikėjo 
sumokėti 25,000 Tad rinkinį 
reikėjo tiesiog išparda > mėti, 
kad valstybė mokesčius gale 
tu atsiimti

Luomų revoliucija, miri 
Prancūzijoje prauejo su galvų 
kapojimu. Anglijoje eina evo 
liucijos keliu

Da r nurinkąs

Aš buvau kartu su 
choru...

Mes išvykom į ui'-rą Man
sa šeštadienio ryta 5 valandą. 
Rytas buvo nepaprastai gra
žus ir oras nešaltas. Autobu
sai labai geri, visų choristų 
veidai linksmi ir nuotaika vi
sų puiki. Kelionė buvo labai 
įdomi ir visiškai nevarginan
ti. Apie 10 valandą jau bu
vom Aparecidoj. augnma 
choristų aplankė bažnyčia, 
kiti resto-o ie gėrė kavą tre
ti fotografavo. Maždaug pusė 
keliauninkų turėjo foto apa
ratus ir dauguma fotografavo 
labai daug. Be 15 minučių vi
enuolika, išvažiavome toliau. 
Visi labai linksmi buvo, kur 
Rita grojo armonika, o kita
me autobuse ir be armonikos 
buvo linksma. Vargšui Val
dui nukrito visi kiaušiniai nuo 
lentynos ir sudužo (buvo ne
virti!). Paskum Aperecidoj ji
sai išplovė visą autobusą...

Lygiai dvyliktą valandą jau 
buvome Barra Mansoj. Niekas 
mūsų nepasitiko, nei mes nie

Bern. Brazdžionis

Po Kraujo kryžkelių
Tada, kai artinasi vasaros vidudienis,
Sunkus ir pilnas begalinės tvankumos, 
Kai piemenys, bandas palikę, nebebudi, nes 
Jie jieško poilsio šešėliuos ir namuos,

Tada, kai laukia žemė vės alsuodama
Dangaus malonės debesio pirmų lašu, 
Kai alpsta gėlės, kaip širdis pro nuodėmes, 
Ir aš, pailsęs, savo kryžių vos nešu,

Mąstau: - Ak, Viešpatie, ak, Viešpatie, man rodosi, 
Kad niekad vienas Tavo žemėj nebuvau,-
Nei žingsniuos kūdikio ir nei jaunystes soduose, 
Ir nei tada, kai žemės meilę dainavau...

Tikiu: regėdamas besiplakantį ilgesį,
Tartum iškritusį iš lizdo paukštį be sparnu.
Sunkių žmogaus tremties dienų tvankoj suvilgysi 
Viltim sugrįžtančiųjų tėviškės dienų.

Ir' vėl matau, kaip dega židinio ugniakuras, 
Ir vėlei renkas vėlės mirusios šeimos
Tadu, kai artinasi geras ir laimingas vakaras, 
po k aujo kryžkelių ir begalinės tvankumos.

-- ---- —-

ko neieškojom. pravažiavom 
pro visą miestelį ir tai trūko 
maždaug 20 minučin, nes vi
sa Barra Mnisa pastatyta prie 
vieškel.o kuris eina į Volta 
Redonda. Miestelis tęsias apie 
5-0 kilometrus. Gyventoji! tu
ri nes toks skaičius
yra pažymėtas lemoje įvaži
uojant į miestą. I ervažiavę 
miestelį tuoj pat patekom Į 
\ oltą Redondą. Čia jau viskas 
daug moderniškiau sutvarky
ta. daug švariau ir tvarkingiau. 
Tai darbininku miestas. Čia 
gyvena apie 40 000 žmonių, 
iš kurių 18.000 dirba plieno 
fabrikuose. Volta Redonda 
Brazilijai yra tas pats, kas 
yra Pitsburgas Amerikai Čia 
gatvėse nėra jokių tvorų, vi
sur žaliuoja gražios pievutės, 
įvairūs tropiški dekoratyvini
ai medeliai ir kai kur matėsi 
visiškai gražių darželių Ben
drai paėmus, tai labai gražus 

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. 34-7803 
Residencija, Rua Prates, 125 Apt 701 Tel. 36 8169.
Kalba lenkiškai, rusiškai, prancūziškai, vokiškai.

miestelis, nes ir pati gamta 
1 ep i.-i įėjo jam natural;-!'s 
grožio. Gatvėse vyru nesima
to, t iinp it im a nė vieno res
torano nė baro

ervažiavę dali voltą Redo 
nd-i m e-telio, nasikėlė.m į iii 
(Įeli kaina kurio viršuj pas- 
irnvOi- >1 Ižiniškas vie..būtis 
vadinama- «Bela ';ista!’ Aplin 
kurna 'ub-ii uraž.i; matosi ka.1- 
uul'ai no'/ėlę neuidel'a is kru- 
nu'kšn> ■ imóniis ir kita nu 
gmemja. Iš kitos pusės mito- 
s visi )' i- i.- i. nepaprastai

U'd'ngas vaizdas; 
viekas 'e" įčio verda, ūžia, 
dega ir pulsuoja darbo ritmu. 
Fabrikai čia d'rba 24 valan
das per oarą. Čia nėra nei 
sekmadieniu, nei poilsio die
nu

Hoiely 'imp priėmė labai 
aži ’ nors mes truputį juos 

"i)«-ob: n-«m savo atvykimu. Jie 
laukė mūsų 11 e 4 vale n 
o etų. 'Tuoj nat visus
sn<k rstė i kambarius, s,prie
šė čemodanus ir visa tai atli
ko maždaug 1 e r 10 nrnučių. 
Dar i'/ 10 mu učių 'an turė
jome visę sąrašą choristų ir 
kas kol. ia rn kambary patalpin 
tas Musu buvo iš viso 70 žm. 
ir k;d visus patalpinti, mes 
gavome 26 kambarius! Vidu
je hole'is labai gerai įrengtas 
ir moderniškas. Kambariai di 
del ir gražūs. Kiel vienam 
kambary yra vonios kambarys 
su šiltu ir šaltu vanilei in, spin 
to<- drabužiams ir daiktams 
susidėti ?r telefonas... Viešbu
čio kiemas irgi labai gražus. 
Viskas nužėlę gražiomis pie
vutėmis. Įrengti gražūs darže 
liai, suolai pailsėti. Yra net 
dvi maudyklės: viena vaikam;», 
o kita suaugusiems. Visur 
švara pavyzdingiausia. Visi 
buvo nepaprastai sužavėti ir 
net maloniai nustebinti.

Po kelionės nusimaudę ir 
susitvarkę, išvažiavome į mi 
estą pietauti. Susiradome Bar

(Nukelta 4 pusi.)
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ra Mansoj mus kvietusį kuni 
gą ir kartu su juo nuvykome 
I restoraną valgyti. Pietūs 
buvo paprasti, bet užtat labai 
sotus ir skanus. Beto, atrodė 
jog visi buvo gerokai išalkę 
ir didelių ceremonijų nedarė: 
šveitė viską, kas tik pasirodė 
ant stalo. Po pietų choro va! 
dybos atstovai aplankė vieti 
nę radio stotį ir susitarė dėl 
programos per radio. Ta pa
čia proga, p. Šimonis pasakė 
keletą žodžių į vietinius radio 
klausytojus, pasveikino visus 
choro vardu ir pakvietė į kou 
certą. Prieš tai dar aplankė 
me Barra Mansa gimnazijos 
salę, kame turėjo įvykti pir
masis musu koncertas. Nors 
salė buvo ir didelė, maždaug 
galėjo talpinti net iki 2.000 
žmonių, bet mums ji gero įs 
pūdžio nepadarė. Pirmiausia, 
nebuvo čia tokios scenos, ko 
kią mes turime Vila Zelinoj. 
Bandėme dainuoti scenoj, bet 
tai nedavė gerų resultatų. 
Nusprendėm dainuoti prieš 
sceną. Pameginom ir ėjosi 
caug geriau. Grįžome į vieš 
būtį jau j.o keturių. Penkio
mis klausemis per radio mu
ši; solistų programos Daina
vo Rita Sprogis, Kazimieras 
Ambrozevicius ir Juozas Gai 
galas. Programa buvo labai 
gera ir vietiniams klausyto
jams tikrai turėjo patikti Be 
to, tai buvo labai gera propa 
ganda niūsų koncertams.' '

Vakare, po puikios vakario 
Dės Belą Vista hotely, dar

kiek pailsėjam ir išvažiavom 
į pirmąjį mūsų koncertą Barra 
Mansoj. Atvažiavom jau kiek 
vėlokai, nes reikėjo važiuoti 
per du kartus, mat mūsų ne 
laimei vienas autobusas stigę 
do ir jį nu\ežė į oficiną tai 
syti. Visi buvo nervuoti, nes 
kiekvienas choristas rūpinosi 
ir galvojo kaip čia mums pa 
siseks. Dar tą įtempimą padi
dino tai, kuomet sužinojom, 
kad mūsų pianistė paliko rak
tą nuo pianino hotely. P<> kai 
kuriu diskusijų pradėjome 
koncertą be pianino. Pirmoji 
daina, kaip ir reikėjo tikėtis, 
ėjo labai sunkiai, bet užtat 
kitos sekėsi daug geriau. Pas 
kum atsirado ir pianino rak
tas ir koncertas pasisekė vi
siškai gerai, nors ir nelabai 
normaliose sąlygose jis įvy
ko. Pirmiausia, publikos tesu
sirinko apie õOO žmonių, an
tra, oras buvo gerokai šaltas, 
todėl choristai ir pati publika 
gana šalta, trečia, laipteliai 
ant kurių stovėjo choras, k»e 
kvienu momentu galėjo sugri
ūti, nes buvo labai silpni. Bert 
drai imant, koncertą vistiek 
reikia skaityti pasisekusiu, 
nes ir solistai, ir choras, ir 
tautiniai šokiai visiem* ^ati
ko. Visa programa buvo trao 
sliuoiamo per vietini radio. 
Programos pranešėja buvo 
Elena Šimonytė, kuri taippat 
paruošė visus portugališkus 
tekstus apie kiekvieną pro
gramos numerį Transliacijos 
metu teko nugirsti įvairių gar 
binimu ir didelės propagandos 
apie musu chorą. Programos

landą einamejpėsti į bažnyčią 
Ji pastatyta labai?gražioj vie> 
toj ir nors nedidukė, bet už- 
at viduje|iabai kukli; ir; gra 
.  — !!■■—mr ■«,» m ■ .

ži. Mišioms giedame įvairias 
giesmes. Rita groja fizharino 
nija, o p. Antanaitis diriguo
ja Viskas tvarkoj, baigiasi 
mišios ir mes einame ^apžiū
rėti salės, kame bus sekantie 
ji du koncertai. Randame sa
lę atidarytą ir einame į vidų. 
Visi nepaprastai sužavėti. Sa 
lė milžiniškai didelė ir joja 
galėtų drąsiai tilpti jįiki 6.600 
žmonių. Viskas jojeilabai šva 
ru ir nepaprastai tvarkinga. 
Visos sėdimos vietos yra iš 
šonų ir gale. Sėdimos vietos 
laiptų formos eina į viršų, o 
iš ten pasižiūrėjus dar gra
žiau atrodo. Mūsų chorui jau 
vieta paruošta. Penkių pako 
pu laiptai paruošti prieš sce
ną ir užkloti kilimu. Scenos 
uždanga padaryta iš raudono 
sunkaus pliušo. Tai visiems 
labai patinka. Mėginame dai
nuoti. Al u-tika labai gera ir' 
mums šiandien labai gerai 
dainuojasi Niekas nesinervi. 
na ir visi šiandien labai ra-

) Reikalingas advokatas byloms vesti?

!
 Nieko nelaukdamas kreipkis į

Advokatu Decio .Farias
- ( Raštinė: Ii. Sanla Teresa. 28. tido and. salas 604 k 605. 

(kampas Praça da Sé) Fone: Sô-8240 tr 82-006Ą

pertraukos metu spikeris pra 
dėjo radio klausytoj:» m* aiš
kinu kad mii'-’ii ch yra su 
koncertais išvažinėjęs visą 
pietų Ameriką ir Europą Taip 
pat paskaitė musu choro visą 
istoriją nuo pat įsikūrimo me 
tų. Grįžome į viešbuti ’au no 
vienuoliktos nekokioj nuotai 
koj ir gerokai sušalę. Nepati 
ko mums nei publika, nei mii 
sų pačių dainavimas, ir dau
guma buvo «nukabinę nosis». 
Apie vidunaktį visi iau mie
gojo ir ilsėjosi po visu šitų 
naujų ir įdomiu nuotykių.

Išaušo sekmadienio rytas- 
Choristai po kelis renkasi į 
viešbučio restoraną kavos 
gerti. Bet šiandien jau visi

linksmi ir gerai nusiteikę. Vi 
si vaikšto su foto aparatais 
ir ieško gerų motyvų. 10 va

rnus ir gerai nusiteikę.

(B. D.)

Ar jau įsigijai rašytojos K. Pažėraitės idomų roma

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

ne - nieko nelaukdamas kreipkis į Musų Lietuvos» redakciją
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Nori patogioj, gražioj vietoj, pamary — Praia Grande 
įsigyti žemės sklypą? •>

Neužmiršk apsilankyti Suarão.

Geriausias būdas sutaupyti šiais nepastoviais laikais yra 
dėti pinigą į nejudama nuosavybę, ilgai sau galvos 
besukdamas įsigyk PIGIA KAINA, vos Cr$ 20,00 už me 
trą žemės, ILGAM ISSlMOKĖJI MUl, dešimt pro 

centų įmokant ųžperkant, patogioj ir gražioj vietoj,

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

autobusai O::ro Fino pro pat minėtą nuosavybę.

Vėl Tarpplanetiniai Vaiduo
kliai.

Montre-i’io «The Gazeta» a- 
prąšo i vyk i. kuri lakunai*ma- 
to virš Kanados, Labradoro 
srity, skrisdami iš North Bay 
į Angliją. Skrido transatlanti
nis lėktuvas, vedamas seno ir 
prityrusio specialisto, rimto 
lakūno. Ir tas lakūnas paste
bėjo netoli ju skrendant ne
paprastai didelį daiktą, lyg 
didžiulį namą kuri Ivdėjo 6 
mažesni daiktai. Lakūnas ta
da užklausė North Bay stotį, 
kas dar be jų yra toje srity 
ore? Stotis atsakė, kad nieko 
daugiau nėra, - jie vieni esą. 
Taigi lakūnas konstatuoja, 
kad jis ir visi jo kolegos, 
matė daiktą, kuris toje erdvė
je yra pašalinis.

Sprendžiant, kad skridęs 
daiktas yra nepaprastai dide 
lis, kokių Žemės žmonės ore 
dar niekur neturėjo, lakūnas 
spėlioja, kad tai buvo tarpp- 
lanetinis svečias, erdvių lai
vas, kokių Žemės žmonės dar 
nežino.

Ta proga lakūnas sampro
tauja, kad gyvybėje vien Že 
moję esanti ir kad kituose 
dangaus kūnuose gali būti 
žymiai tobulesnė gyvybė ne
gu Žemėje, —todėl ir jų prie
taisai gali būti nenalyginamai 
augštesnio laipsnio.

(Nepr. Lietuva)

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

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

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

BALDŲ SANDĖLĮ.
A F. DR. GIACAGLINI, 11-0 — V. ALPINA.

Madeira* do Brasil
PERES & PRANAS LTDA.

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

Rio de Janeiro - Fones: 52-0229 e 32 6265
Etn Minas Gerais:

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

Amadeu Cesar Machado - Nanuque, Minas
Ivano rojus

4
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Jprindys & Cia
PARDUODA

Industria e Comercio de Calçados

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

Rua Javaės, 719 - São Paulo

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

— Bendradarbiauk jpjfe 
pranešdamas visas naujiena^ 
iš savo apylinkės, miesto ar 
interioro.

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS.
balso grynumas, skambumas

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

Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui__________________ _ ___________

fRŠ S:

Rastinės Darbai ir Teisiniai Patarimai
Natūralizacija., inventoriaus surašymas, išieškojimas 
skolų nersisKyrimai (desquites) nuomininkų išvary
mas. kriminalinė ir darbo teisė.

Darbininkams patarimai veltui.
kreiptis šiomis valandomis nuo 10 iki 12 vai. 

ir nuo 16.30 iki 19 vai.

u>e -įmonsen. 13 -- 3° — salas 306 • 310 
•na m> Carmo ir kampas P-ęa Clovis Bevilaqua) 

são Pa Io

Galima
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SKAITYK IR PLATINK
«MUSŲ LIETUVA»

TUNIKOS DIRBTUVE
Gaminami vairiausiu braižinių vitražai, 

vieliniai tin Jai tinkavimui ir tvoroms, 
langų stiklų susaugos, užtvaros, geležinės 
durys ir var.ai, banguoto.' skardos durys
pagal mąstą.

i
Gaminami žibintuvai Įvai
riausių Lipti. Daromi Įvairių 
dydžių grąžtai žemei gręž
ti. Pardavimas grynais ir 

.išsimokėtinai.

LEONAS VARNAUSKAS
Telefonas Irecados) H-O7O7

Rua 12 No 39 — Vila Želi na 
Avenida Zeiina N.o 714 — (fundos) 
Caixa Postal 4118 — São Paulo

f RUA BARÃO DE ITAPETINING X. 277 — 4 AND. — SALA 2 
TEL. 34-7482 - SÁO PAULO

Siiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii<iiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiliiniiiiiiiiniiliiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiH»iiiiiiiiiiiiiii.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

ĮKURTA 1890 METAIS

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

dažais ir pastele.

ARTHUR SCHMIDT
Piiimami pakvietimai j namus — Senų portretų reprodukcijos
IA SÃO CAETANO, 447 —TEL. 4-5576 — SÂO PAULO

i&ū-StCgEKaHKSSB-;

RIVIERA

informacijų 
pardavinėti

ma ro 
a m ta 
3r ica

iki tropą
nešimu ir

pyiinkėje - nuėsta- x
eikas klimatas, tik už
i >ė. peras kelias, tarp 

dabar isipyti žemės 
ilgalaikiu išsimo.kėjimu

gauti tik pas vienintelį igalio- 
mėsų tautieti Kaz\ Kmiliauskį, rua 
andar sala 6. > iei 34-5914. Siokiadie-

il. Sekamdieniais ir šventėmis 8-9 vai. ryto.
uotus nuveža ir parveža. Iš Santo Amaro eina autobu 
.ivdėra. Iš Socorro galima nuplaukti la vėliais.

.'■"■■'Y
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VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS

L I N D O Y A’

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINI OJAI

IKMÁOJ CAKKHERII ™
Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, kurio 
puikų veikimą i žmogaus sveikatą jau visi yra vien
balsiai pripažinę. Pabandykite, įsitikinkite ir visa

dos naudokite!
PTTĄ niMD RTTRMDj 70.R a «7^ (VH-r/y .Pnstol
TELEFONESs 5M019 e 51-2223 SÃO P A U L O

6-.<a3
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BENDRUOMENES CHORAS 
PRANEŠA:

Antrasis Choro Rėmėjų su
važiavimas įvyks š. m rugsė 
jo mėu. 11 dieną, 20 vai., V. 
Zelinos gimnazijos salėj. Pro
gramoje numatyta: Choro Re- 
inėjų ir Choro Valdybos pra
nešimai, metinė apyskaita, 
meninė progama kurioj daly
vaus solistai, Bendruomenės 
Choras ir Bendruomenes Cho
ro raulinių Šokiu Ansamblis. 
Po to bus vaišės prie bendrų 
stalų ir vėliau šokiai iki 4 
vai. ryto.

Vaišių ruošimui vadovauti 
Choro Valdybos yra pakvies
tos . p. agr. C. Boguslauski- 
ené ir Q. Ausenkienė, kurioms 
padės taippat ir mūsų choris
tės.

Pakvietimai jau bus pradė
ti platinti pradedant nuo šios 
dienos. Kadangi jau turime 
mažai laiko iki suvažiavimo, 
maloniai prašome musų Rė
mėjų nedelsiant kreiptis j Cho 
ro Valdybos narius arba pas 
bet kurj choristą, kad užsisa
kyti sau vietą šitame suvaži
avime. Surašymas į suvaži
avimą bus baigtas rugsėjo 
■mėn.b dieną.

U Choro Remėiu Snvažiavi 
mo ženkleliai jau .va spaus
dinami ir bus išdalinti visiems 
>u važiavimo dalyvarns kai 
ubus baigtas daly velijančiųjų 
surašymas.

Nuoširdžiai kvieči une visus 
musu Choro Rėmėjus, visus 
be išimties, dalyvauti šiame- 
iifisų su-važiavime. kame Jus 
galėsite labai gražiai ir malo 
liiai praleisti laiką kartu su 
Jūsų taip mylimu cho'-u

Visiems Jums nuoširdžiai

iii mi m nullah iii m hhhiíiii iinimili win num «11 Hi hi n it limn till u Hiiiinih n uil.ili in iilrih nli illiilli iliiiiimulii fllrlli

redo no C. R C sob o n o 55i

í Praça São José, 8 Sal. 1 e 2 - V. Zelina - S. Pau!o g 

į \berturas oe firmas
3 Encerramentos de firmas
4 Transferencias de firmas 
1 Cor.t.rat. im Junta Comercial 
š [lįs^at. na Junta Comercial
1 Escritas Fiscais
2 Escritas Comerciais

j HORÁRIO das 8
įį' =■

dėkojame!

Bendruomenės Choro valdyba

Padėka

Po nepaprastai pasisekusių 
koncertų Barra Mansoj ir Vol 
ta Redondoj, jaučiame parei
gą padėkoti visiems musų 
choristams, kurie laike eks
kursijos, per visus koncertus 
ir visur kur tik mes buvome, 
mokėjo gražiai ir tvarkingai 
užsilaikyti ir užimponuoti. \ i 
so to rezultatas ir pasiseki
mas kai,, tip ūk nuo to ir 
prik'a įsė.

Dėuejime p p. solistams: 
Henriquetai Ehlers. Rita S pro 
gis, Kazimierui Ambrozeviči- 
ui. Jus visi papuošei mūsų 
koncertą ir padidinai pasise
kimą!

Nuoširdžiai dėkojame p. M. 
Remenčienei, kuri savo juos
tomis, karūnomis ir priejuos
tėmis papuošė mū<ų rauuni | 
Šokiu Ansamblį.

Didelis ačiū visiems šokė
jams! Jūsų darbas neveltui 
buvo atliktas. Jūs sužavėjote 
visus tautinių šokių grožiu.

P A. Ambrozevičienei labai 
ačiū už lietuviška* juosteles!

Ypatingą padėka reiškiame 
p. J. Ambrozaitienei, kuri la
bai kruopščiai ir kantriai dir 
bo su musų šokėjais, ir pasi
ekė nenaprastų rezultatu!

Visiems Choru Rėmėjams, 
kur e mus aplankė Volta Re
dondoj ir mus moraliai pas
tiprino, kurie taip at matė 
mūsų nepaprastą pasisekimu, 
nuoširdžiai dėkojame!

Paskutinė musų padėka yra 
ypatinga. Visas musu Choras 
yra sužavėtas tais pasiseki-

Coiiiraios de locaçao 
Carias de Fiança 
Requerimentos 
Balanços
Alvarás diversos 
Seguros de Fogo e 
Seguros de acidentes 

às 19 horas.

I j
NEPAMIRŠKITE,

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

vaiura 
v.

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-lio Valdyba
;Į

mais, bet didžiausias nuopel
nas vis dėlto reikia skirti mū 
sų naujam maestro p. Jonui 
Antaičiui. Jis. negailėdamas 
nei laiko, nsi nepalankių dar 
bo sąlygų, išvedė mūsų Cho
rą iš nemalonios padėties į 
kuria mes buvome patekę Jo 
rankose Choras vėl iš naujo 
atgimė Jis taipogi parodė 
gražu pavvzdį visiems Cho 
ro Rėmėjams. Dar kartą nuo 
širdus lietuviškas ačiū!

Bendruomenės Choro 
Valdyba.

IŠ LIETUVOS PARODAI 
RUOŠTI KOMITETO SÃO 

PAULYJE VEIKLOS

I.- São Paulo Miesto 400 
Metų paminėjimo proga ruoš 
ti Komisi o* pranešimu, ruo 
šiamos parodos, kurioje daly 
vaiija virš 45 tautų, oficialus 
atidarym e 'rautų Pavilijone, 
. bira ouerejo, įvyk* š. m rug 
piūčio mėn 21 d. 11 vai. Pla 
čiajai gi publikai laisvas įėji 
mas bus atidarytas tą pačia 
dieną tik nut- 15 vai

II - kalbama paroda tęsis 
ištysus 5 mėnesius, tai yra 
iki 1955 m. sausio mėn 25 d. 
Taip kad. laiko, aplankyti, 
pakankama’ turėsime. Tad, 
Brangus Tautiečiai. nepa
mirškite ja aplankyti tuo la
biau, kad ten tarp daugelio 
kitų dalykų, raš te, nors ir ne 
didelį, bet gražu kampelį, ku 
ris primins jums jūsų gimtine, 
tai bus rūpestingai ir stilin
gai paruošta Lietuvos Liau
dies Meno Paroda, kurią mes 
patys suruošime bei kurią 

Geros žemės - pigia kaina

MATO GRuSSO ESTADE.

Turime pardavimui geriausios rūšies žemių, tinkamų 
dideliems ir mažiems ūkiams - fazendoms ir sitiams. 
Nuosavybė yra estado valdžios su visomis pirkėjams 
gar; ntijomis.

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

arba raštu informacijų į
IMOBILIARIA ALTO DO GUAPORÉ LTDA.

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

mes patys stropiai ir saugo 
Sime laike, aukščiau minimu, 
penkių mėnesių. Tam tikslui 
jau yra parinkti ir žmonės, 
kurie pasidalinant laiką, kiek 
vieną dieną, pradedant nuo 
14 vai. ir iki 24 vai., ten di- 
žuruos ir, reikalui esant, teiks 
reikiamus paaiškinimus. Paro 
dus atidarymo metu, tai yra 
rugpiučio mėn. 21 d :
nuo 10 vai. iki 19 vai. dižu- 
ruos p -ė Danutė M Saukaitė, 
o nuo 19 vai.’iki 24 vai. p.

Alfonsas Žibąs.
Panašiai, bus suskirstyti ir ki 
tų dižuravimai, būtent: 

rugpjūčio mėn. 22 d :
nuo 14 vai. iki 19 vai. Ponia 

Marija Remenčienė, o 
nuo 19 vai, iki 24 vai p.

Aleksandras Bumblis, 
rugpjūčio mėn 23 d :

nuo 14 vai. iki i9 vai. Ponia 
Ona Žibitnė, o

nuo 19 vai ik 14 va), p. José 
Matelion is.

rugpjūčio mėn’ 24 d.: 
nuo 14 vai. iki 19 vai. p lė 

Ona Matelionyiė. o
nuo 19 vai iki 24 valį p, Juo 

zas Karpavičius, 
rugpiučio mėn 25 d :

nuo I4 vai iki 19 vai. Ponia 
Albina Ambrazevičienė, o 
nuo 19 vai. iki 24 vai. p.

Juozas Ja mišk i1-'.
rugpiučio mėn 26 d.: 

nuo 14 vai. iki 19 ,ral. Danielė 
Ruzgaitė. <>

nuo 19 vai iki 24 vai. n. 
Stasvs Remenčius, 

rugpjūčio mėn. 27 d.:
nuo 14 vai. iki 19 vai. Ponia 

Marija Rumblienė, o 
nuo 19 vai iki 24 vai. p.

Juozas Ciuvinskas,

LIETUVOS NACIONALINE 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOn

rugpiūčio 
nuo 14 vai. ik 

Jadvyga Ja-------- „
nuo 19 vai. iki 24 vai. p.

Vladas Jabubaitis ir 
rugpjūčio mėn. 29 d.: 

nuo 14 vai. iki 19 vai. Ponia 
Magdelena Vinkšnaitienė, o 
nuo 19 vai. iki 24 vai. p. 

Casimiro Bratkauskis.
São Paulo, 1954 m. rugpiūčio 

mėn. 17 d. Nr. 750 751-21.
Konsulas A. Polišaitis 

L. Parodai Ruošti Komiteto
Pirmininkas

Dėkoja

Nuoširdžiai dėkojame visi
ems mus sveikinusiems mūsų 
šeimynio gyvenimo sidabrinio 
jub'lėjaus proga dalyvavusi
ems pamaldose bei apsilan
kiusiems į namus
Visiems nuoširdus, lietuviškas 

ačiū.
Maria ir Jonas Adomavičiai. 
Rio de Janeiro 1954 m. rug

pjūčio m. 15 d.

PRANEŠIMAS

Lietu' iu - Brazilu Kultiir, 
Bendra . Klubas praneša, 
kad 22 ien ntgpiūč'o mėn. 
15 vai Moko- mokyk Salėję 
rua I itiiMuic. 67 šauksimus 
visuotinas nariu susirinkimas.

Visu nariu dalivavimns bū
tinas.

Valdyba

REI'< MOTORO?

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

Kaina ">-ie:nama •
Kreiptis šiuo adresu: 

Rua São Luiz de ' araitinga 
(senoji Rr 13) nr 213. Quin-,, 
ta da Pa inei ra .J

■UlIMnn
Kiekvienr. sekmadieni prie 

bažnyčios pas spaudos phtin 
toją R. “kimku galima gauti 
nusipirkti naujausiu lietuviš
ki! knygų hri laikraščiu.

MIELI LIETUVIAI!

Artinantis maudymosi sezo 
nu i ir esant laisvi) kambarių 
kviečiame visus atvykstan
čius i Santos poilsiui apsisto 
ti pas Steponaičius. Galima 
gauti kambarį su maistu ir be 
maisto Privažiavimas auto no 
biliu labai patogus, gatvė 
naujai išgrįsta.

Adresas: Rua Godofredo Fra
ga, 173 — José Menino

COGHHH

- VILA BELOJE «Mūsų 
Lietuvą» galima gauti Kaz
lausko restorane. Verbenas ir 
Saudades gatvių kampas.

PRAÇA SAO JOSÉ, 1 - V. ZELINA — S. PAULO

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 
NAUJANYB1Ų

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų, 

įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių- 
fogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t. t. ||

Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA B 
l ISSIMOKEJIMUI. H

Prie pat autebjiso Nr. 93 sustojimo vietos

LimiiiiisanuHnHBf

B turistas 
Clínica Dentária Popular 

“£ão 3 ūdas <adro”
DIRETOR: Dr. Augusto Rioeiro Leite 

Praça São José, 8 - salas 3 e 5 
Vila Zelina

Dentaduras — Pontes — Extrações — Obturaçõee 
DIURNA E NOTURNA 

.....  '—-—  —' •• •■———• '

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. Rųgpiū 
čio mėn .21 „d.,, Vila Zelinoj 
gimnazijos salėje, aongrega- 
daį suvaidins puikia dramą 
Atsilankyk ir paremk -jauni
mo iniciatyvą.
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