
NR: 286 ( 51 )

:::::::::::::::::::::::::::::

Jornal Lituano «NOSSA LITÜANIA»
DIRETOR PROPRIETÁRIO RESPONSÁVEL H 

Dr. José Ferreira Carrato

SAVAITINIS LIETUVIŠKOS MINTIES H
LAIKRAŠTIS H

ADRESAS: C
A V. ŽELI NA, 706 — C. POSTAL 371 H

SÀO PAULO O
ATSKIRO NUMERIO KAINA

CR.$ 2,00 |
.................................................................. iŠ

SÃO PAULO — BRASIL — 1954 M. GRUODŽIO MÉN. — DEZEMBRO 18 D. VII METAI

Neissprestos moderniojo mokslo problemos
DR. V. LITER S KIS

Kokios iabar yra pagrindi 
nės mokslo problemos, kurios 
mokslininkams laužo galvas? 
Buvo laikas, kada tam tikri 
mokslo klausimai buvo «ga
lutinis ir paskutinis mokslo 
žodis». Dabar tie «paskutiniai 
mokslo žodžiai» pasidarė vi
sai problematiški: jų išspren 
dimas apgaubtas tirštomis pas 
laptimis.

Kas yra materija? Šitas klau 
simas anksčiau buvo «pasku 
tinis ir galutinis» mokslo žo 
dis. Dabar, kada mokslas pa 
darė didelę pažangą, j tą klau 
simą niekas negali atsakyti. 
Materijos esmės klausimas 
nėra aiškus ir prof. Erwin 
Schroedingeriui, Nobelio pre 
mijos laureatui.

Materijos dalelytė yra kū
nas ir bekūninė banga. Gali 
ma ją pasverti, nors tuo pa
čiu laiku ji neturi svorio. Tam 
tikras kiekis heliumo dujų 
yra heliumo atomų sambūris 
arba bangų ryšulys. Vadinasi, 
namas, kovos laivas arba ki
ekvienas mūsų yra koliduo- 
jančių bangų verpetas. Klau
simas, iš ko susidaro atomų 
«kitas»? Pagal žinomus dės
nius atomo branduolio dale
lės (arba bangos) turėtų vie
na kitą stumti. Bet yra kitaip: 
atomo branduolio dalelės juo 
gia jėga, kuri kvintiliona kar 
tų (10 su 37 nuliais!) yra di
desnė, kaip žemės traukos 
jėga. Bet šitos milžiniškos jė 
gos veikimo plotas labai ma 
žas. Uždviejų bilioninių centi 
metro dalelių ta jėga išnyks 
ta. Be šitos paslaptingos jė
gos atomo struktūra nėra su 
prantama. Galbūt tyrimas me 
zonų, nepastovių padarų, ku
rie sužiba tik šimtamilioninę 
sekundės dalį, prives prie to 
«kito» suradimo, kuris laiko 
atomo daleles. Tada paaiškės 
ir energijos klausimas.

Klausimas, iš kur ateina 
kosminiai spinduliai? Yra ži
noma, kad mažos materijos 
dalelės, apkrautos milžiniška 
energija, perėjusios atmosfe 
rą, pasiekia žemę. Dabar nūs 
tatyta, kad tos dalelės nėra 
nuo saulės ar nuo žvaigždžių. 
Kosminiai spinduliai galbūt 
yra daug milionų metų pake 
ly iš tolimiausių visatos sri
čių. Prof. Bruno Rossi many 
mu kosminių spindulių lėki
mas yra estafetinis, kuriame 
vyksta nuolatinis dalelių kiti 
mas ir greitumo didėjimas 
magnetinio lauko dėka. Kos
minių spindulių kilmės nie
kas kol kas neįrodė.

Klausimas, kas yra tie 
žvaigždžių verpetai? Daugu
mas žvaigždynų turi spiralės 
pavidalą. Kokios jėgos susu
ko tą spiralę? O gal magneti 
niai laukai? Šitas klausimas 
nėra išspręstas.

Klausimas, kaip sudarytas 
baltymas? Baltymas yra gy
vybinė substancija kiekvieno 
gyvio. Baltinių analizė labai 
sunki: jų molekulė sudaryta 
iš ilgos grandinės amino rūgš 
čių, kurių tarpusavis susijun 
girnas labai komplikuotas. Ši 

tą klausimą sprendžia viso 
pasaulio chemikai. Ligi pilno 
gyvybinių procesų supratimo 
modernioji chemija yra labai 
toli, nors cheminė struktūra 
paprastesnių baltimų jau yra 
nustatyta.

Kokiu būdu iš vienos celės 
išsivysto visas organizmas? 
Šitas klausimas, kurį žmoni
ja sprendžia tūkstančius me
tų. ir dabar yra mįslė Biolo 
gams tam tikrais eksperimen 
tais yra pasisekę paveikti ki 
aušinio vystymosi eigą, bet 
pasilieka neaišku, kokiu bū
du iš vienos apvaisintos celes 
išsivysto komplikuotas pada
ras žmogus ar gyvulys.

Kokiu būdu veikia atmintis? 
Smegenų tyrinėtojai mano, 
kad atsiminimai yra tam tikri 
elektriniai impulsai nervinė
se celėse. Bet su tuo ne-mtin 
ka Illinois prof Gerard: jis 
mano, kad atsiminimai yra 
«statiškai» sukrauti tarpceli- 
nių ryšių kitimai. Esą. būsią 
galima žmogaus mintis regu 
liuoti ir kontroliuoti. Neaiškus 
yra pasąmonės klausimas: 
pvz.. koKS nors vaikystės lai 
kų įvykis pirmą kartą iškyla 
tik po 30 metu. Kur jis per 
tą laiką buvo?

Tai tik keli neišspręsti klau 
simai. O jų yra milžiniška 
masė. Šių dienų mokslas yra 
tik maža Dievo atskleistos 
išminties dalelė.

Argentinoj įvestas di- 
vorsas.

Argentinos senatas patvirti 
no vieną įstatymą, kuris prak 
tiškai reiškia divorso (mote
rystės ryšio panaikinimo) įve 
dimą.

Vilniaus miesto vaizdas: Katedra ir Gedimino pilis.

yve- . lamentų

Persiskyrimas galima gauti 
šiais atvejais:

Pareiškimas vienos pusės 
nebuvimo su prileidimu, kad 
yra mirusi (pav. vyras g 
na Argentinoje, o žmona bu
vo Sibiran ištremta, kur ga
lėjo mirti) yra pakankama 
priežastis naujoms vedyboms 
(žinoma tik civilinėms) suda
ryti. Nors vėliau tikroji žmo
na ir atsirastų, tačiau nauji 
Argentinos įstatymai teisėta 
moteryste laiko paskutines 
jungtuves.

Taip pat po metų persisky 
rimo (desquite), teisėjas da
vęs desquite, paskelbia mote 
rystę išardytą Moterystė ne
bus išardyta, jei gavusieji 
desquite laiku raštu pareikš 
teismui, kad nenori' skirtis. 
Reikia tikėtis, kad Argentinos 
vyskupai atatinkamai reaguos 
j ši naują įstatymą ir dar la
biau pagilins skilimą tarp pe 
ronižmo ir katalikų.

Lemiama savaitė Londono

ir Paryžiaus sutartims.
Šią savaitę Vak. Europos 

parlamentuose. Vokietijoj, 
Prancūzijoj, Italijoje pradėtos 
diskusijos Londono ir Pary
žiaus sutarčių užtvirtinimo 
reikalu. Italijos parlamente 
opozicija yra silpniausia Pran 
cūzijoj partijose nėra galuti
nio ir aiškaus apsisprendimo 
Už sutartis bus surinktas rei
kalingas balsų skaičius. Stip
riausia opozicija Vak. Vokie
tijos parlamente Net koalici
joj esančios grupės balsuoja 
prieš kaiku"ias sutarties dalis 
Socialdemokratai iš esmės 
yra prieš vokiečių prancūzų 
susitarimą bei Vokietijos ap
ginklavimą. Jie saKo. kad šias 
sutartis patvirtinus, taikos ke 
liu nebus galima Vokietijos 
sujungti. Gi Adhenauer mano 
priešingai: kol Vak. Europos 

valstybės nebus vieningos, 
tol rusai stengsis intriguoti 
ir savo reikalams panaudoti. 
Dar prieš Kalėdų šventes par 

kovos vaisiai bus 
matyti

Leidžia grįžti is Sibi
ro kunigams?

Gautomis iš ‘Lietuvos žinio 
mis, dalis į Rytus išvežtų ku 
nigų grįžta atgal. Tarp dauge 
lio kitų minimos pavardės 
Vizgirdos. Grigaičio, Čapliko, 
Rūko, Zdančiaus, Zakaryzos, 
Polonskio, Prielgausko ir kt. 
Pranešama, kad visa eilė kitų, 
neišlaikytų skirtojo laiko, taip 
pat «rengiasi grįžti atgal į 
Lietuvą».

— Diskusijos del Londono 
ir Paryžiaus sutarčių Vak Vo 
kietijos parlamente tęsiamos. 
Atrodo, kad sutartys be ypa 
tingu sunkumų ir pavojų bus 
patvirtintos. Socialdemokra
tai norėjo, kad dar prieš su
tarčių patvirtinimą būt tarta 
sis su rusais del ' okietijos 
suvienijimo. Net ir opozicija 
jau yra įsitikinusi, kad su ru 
sais bus galima susikalbėti, 
kada prieš jėgą bus pastaty
ta jėga.

— Į Paryžių atskrido Ame 
rikos užsienio reikalu minis 
teris Foster Dulles. Čia susi 
rinks Šiaurės Atlanto Sąjun 
gos taryba posėdžiui Taip 
pat šiuo metu vyksta Prancū 

Tamaliūnų ir Pocių šeimoms, mirus jų mylimai žmonai, 

motinai, uošvei, A.A. Antaninai Pocienei, 

nuoširdžiai užjaučiame.

Matelionių šeima.

zijos parlamente diskusijos 
be Paryžiaus ir Londono su
tarčių tvirtinimo.

/
Maskva nervuojasi.
Maskva mato, kad jos par

tija vakaruose bus pralošta. 
Sutartys bus patvirtintos ir 
tuo pačiu įgyvendinta Vakaru 
Europos vienybė. Ji grasina, 
kad po sutarčių patvirtinimo 
nedalyvausianti keturių didžių 
jų konferencijoje.

Žydai prieš Vokietijos ap
ginklavimą.

Europos žydai nesenai įvy 
kusiame žydų organizacijų 
suvažiavime išnešė rezoliu
ciją prieš Vak. Vokietijos ap 
ginklavimą. Prašo Amerikos, 
Anglijos, Vokietijos, Prancū
zijos. kad neleistų Vokieti
jai apsiginkluoti. Bijo, kad 
nepasikartotų Hitlerio pogro
mai.

Ar panaudos atominius 
ginklus?

Amerikos karo vadovybė 
yra palinkusi panaudoti ato
minius ginklus karo atveju 
Europoje. Europos politikai 
yra priešingos nuomonės. Bi 
jo, kad nebūt per daug žmo
nių išžudyta. Del atominių 
ginklų panaudojimo karo me 
tu Vakarų Europos diploma
tai tarsis.
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Kaip Dabar Atrodo Lietuvoje
(Tąsa)

Bolševikų propaganda skel 
bia, kad Lietuvoje nesą be
darbių - ten, kaip «plačiojoj 
tėvynėj», visi turi «teisę į dar 
bą ar į poilsį» ir visi esą ap 
rūpinti darbu/ Tačiau ką kita 
rodo tikrovė. Kas nėra «aprú 
pintas darbu» Sibire, tas sfen 
giasi jo kur nors susirasti ge 
resnėje įmonėje mieste. Gali 
ma pasižiūrėti kad ir į eilu
tes penktadieniais prie «Kau 
no Audinių» kadrų skyriaus 
arba «Inkare» ir kitur. Staty 
bos treste, kur darbo sąly
gos yra sunkesnės, darbo ga 
Įima gauti visados. Ten sutar 
tys sudaromos dvejiems me
tams. Nors oficialiai darbo 
valandų skaičius nustatytas 
8 valandos, bet padirbėti ten 
ka ilgiau. Už antvalandžius 
nemoka, bet vietoj jų duoda 
laisvą dieną.

KIEK IŠ DARBININKU ATS 
KAITOMA ĮVAIRIU MOKES 
Č1U? Pvz. viengungiui, gaunan 
čiam pajamų iki 500 rb., ats
kaitoma mokesčių 6 rb , nuo 
1.000 - 12 ir 12 (viengungio 
ir pajamų), gaunantieji per 
1.000 jų turi mokėti daugiau. 
Profsąjungoms nuo 100 reikia 
mokėti 1 rb. Į mokestines prie 
voles tenka įskaityti ir vad. 
«paskolas». Jų vidutinė «nor
ma» - mėnesinis uždarbis, bet 
kitiems pagal planą tenka «sa 
vanoriškai» paskolų paimti už 
700, 900 ar 1.000. Paskolos 
«savanoriškas išpirkimas» yra 
lyg ir garantija, kad prie to 
žmogaus neieškos priekabių, 
kurių, norėdami, suras daugy 
bę. Gi jei paskolą išperka - 
tada akį primerks ir tų «ka
bliukų» nematys.

JEIGU PASIVĖLINSI PIR
MĄ KARTĄ Į DARBĄ - tai 
gausi viešą papeikimą, antrą 
kartą pasivėlinęs - griežtą pa 
peikimą, o trečią kartą - ne 
reikės nei teismo, kitą visai 
išvys be jokio teismo. O pa 
ragrafų visokiems kabliukams, 
norėdami, suranda, apstybę. 
Darbo knygelę turi turėti vi
sos stambesnės įstaigos, smul

kesnės tenkinasi išduodamos 
tam tikras vietos darbo kny 
geles arba pažymėjimus. «Šva 
ri» knygelė - tokia, kur nėra 
įrašyta pabaudų. Su ja lengvi 
au gauti darbą kitur. Gi jei 
ras darbo knygelėje kokiu 
nors «kabliukų», tai ieškant 
darbo paprastai liepia ateiti 
poryt ar po savaitės. Norma 
liai tat reiškia mandagų pa
sakymą, kad čia darbo negau 
si. Sukarintose Įstaigose bau 
džia griežčiau. Iš geležinke
lio, laivininkystės Įstaigų ir 
visos eilės kitų išeiti negali
ma, bet iš «Inkaro», «Audi
nių,» odas apdirbančio «Vilko» 
ir kitų pasitraukti nustatyto 
mis sąlygomis įmanoma. Se
niau prie ūkininkų dirbusių 
darbininkų padėties su kolcho 
zininkų padėtimi nė iš tolo 
negalima lyginti. Kad ir mais 
tą seniau prie ūkininkų gau
davo su lašiniais ir mėsa, o 
dabar - tik barščiai, bulvienė, 
o spirgutį tegalima pamatyti 
vos retkarčiais.

Į KOLCHOZUS, TIKRIAU 
JŲ - «GYVENVIETES». DAR 
NE VISI ŪKININKAI SUKEL 
TI IŠ VIENKIEMIU. Kai su 
kels, tada gyvenimas dar dau 
giau pasunkės. Daugiausia 
sukolcbozimi «dvarų centrai». 
Tačiau pasitaiko ir tokių vals 
tiecių kurie, atidavę kolcho 
zui viską, ką turėjo, bėga iš 
jų ir keliasi į miestą. Nors 
tat ir labai sunkų, vis dėlto 
kai kurie kolchozai leido net 
atsiimti trobesius: atsiimk ju 
os ir dink. Iš ko j kolchozus 
suvarytieji darbo valstiečiai 
išgyvena - tai pirmoj eilėj iš 
tų jiems leistų savo reikalams 
pasinaudoti 60 arų. Tačiau ir 
už juos reikia atiduoti vals
tybei nustatytąsias mėsos, 
bulvių, kopūstų ir kt. duokles. 
Prieš kiek laiko Lietuvoj bu
vo pasklidęs gandas., kad kaž 
kuris «kolchozas milijoninin- 
kas» Sov. Sąjungoje atėmė 
iš visų kolchozininkų tuos 60 
arų ir visus suvarė į bendrą 
katilą.

(B. D.)

Alė Rūta-Nakaitė

Artojui Svetur
Ne savo žemėj dirvą arsi, 
ir ne sesuo tau valgyti paduos. 
Ir pražydės tau dienos karčios, 
ir bus pavasarį ruduo.

O eidavai lengvai kaip vėjas, 
o dirvos grumstai buvo tik pūkai - 
Širdy kaip soduose baltai žydėjo, 
širdim ir lūpomis sakei -

Čia amžiais buvo mūsų žemė, 
ir amžiais mūsų žemė bus.
Dabar pavasario giedroj sutemę 
ir pumpurų gyvybėje matai kapus.

Ne savo žemėj dirvą arsi
ir ne sesuo, ne motina iš lauko pasitiks - 
Ir versis vagoje tau dienos karčios, 
o gervės į rytus liūdnai nuklyks.

Radaru girdės širdies 
plakimą.

Vokiečiai per spaudą sako, 
kad jų vfenas inžinierius R. 
Haas yra išradęs prietaisą, 
kuriuo galima iš tolo nustaty
ti žmogaus širdies plakimą. 
Aparatas toks jautrus, kad 
su juo galima iš tolo nustaty
ti, ar po sniego griūtimi nėra 
žmogaus. Teigiama, kad su 
šiuo aparatu būsią galima 
nustatyti, ypač anglies kasyk 
lose Įvykus nelaimėms, ar nė 
ra užgriūtų žmonių. Toks nūs 
tatymas esąs galimas tol, kol 
užgriūtieji dar yra gyvi, nes 
tik jų širdims plakant apara 
tas reaguojąs.

“Draugas"

— Dr. Sirutis, kuris Koium 
bijos Vyriausybės sutikimu 
jau nuo seniau eina Lietuvos 
Garbės Konsulo Bogotoje pa 
reigas, dabar gavo iš Kolum 
bijos Vyriausybės exequatur, 
tai yra, formalų pripažinimą 
pasakytose pareigose.
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Senamiestis potvynio metu.

Kaip jie mus sušaudė
Pulk. J. Petraitis

(Tąsa)

«Politrukas» Koniušenko, tu 
rįs leitenanto laipsnį, grynas 
ukrainietis, ukrainietiškai ir 
kalba, pasižymėjęs suomių 
fronte artileristas, nedidelio 
ūgio, savotiškai išsilavinęs, 
apsukrus, gudrus, bet sykiu ir 
labai malonus, draugiškas vy 
ras. Jis Įtartas draugavęs su 
svetimos valstybės atstovais, 
išmestas iš komunistų partijos 
ir suimtas. Jis mums labai 
naudingas, nes gerai žino vi
sas NKVD gudrybes ir duoda 
mums gerų patarimų, kaip 
reikia apsisaugoti, kad nebū 
tume išprovokuoti. Jis neken 
čia rusų ir svajoja apie Ukrai 
nos nepriklausomybę, nes jis 
visiškai įsitikinęs, kad, karui 
pasibaigus, kuris būtinai turįs 
tuojau prasidėti, Ukrainai bus 
duota nepriklausomybė. Kapi 
tonas J. ir melstis jĮ išmokė. 
Kalėjime jis labai drąsus - ir 
patį kalėjimo viršininką pasi
unčia velniop.

Koniušenko parašė skundą 
pačiam Kalininui, bet kalėji
mo administracija tam jo skun 
d ui nedavė jokios eigos. Dėl 
to jis pradėjo badauti. Po ke 
iių jo badavimo dienų atėjo 
gydytojas su sanitarais ir prie 

varta pripylė jam skysto mais 
to per burną. Įleidęs guminę 
žarnelę tiesiai į skilvį. Koniu 
šenko jiems pasakė:

— Dabar galite, kad norite, 
pilti man ir pro antrąjį galą!

Kapitonas J. taip pat nenu 
sileido. Vieną sykį, grįžęs iš 
tardymo, kur buvo smarkiau 
šiai sumuštas, pakėlė didžiau 
šią triukšmą:

— Duokit čia man gydyto 
ją! Visi pažiūrėkit, ką dar© 
žydai ir NKVD! - nuplėšęs 
nuo savęs drabužius parodė 
savo kūną prižiūrėtojams ir 
sanitarei.

Tie net aiktelėjo, pamatę 
taip baisiai jį sudaužytą ir 
sužalotą. Bet to. kap. J ir 
raštu parašė skundą dėl jo 
sužalojimo. Gydytojas žydas 
tik po trijų savaičių, dvi die 
nas prieš karą, atėjo apžiūrė 
ti jo, kada jau jo žaizdos bu 
vo savaime apgijusios ir suti 
nimas atslūgęs.

Žodžiu, šioj kameroj buvom 
visi penki vienodi nusikaltėli 
ai. Vieni jau buvom gavę ir 
nuolat gaudavome savotiškas 
«fiinkių» porcijas, kiti drebė
dami dar jų laukė. Vieni ki
tus labai atjautėm. gailėjomės 
ir mylėjomės. Tiek jau buvom 
užsigrūdinę, kad stipresnieji, 

jei leistų, būtume galėję pasi 
aukoti už silpnesniuosius, su 
tikdami iškęsti jų kančias. 
Visi gera! žinojome, jei neį
vyktų karo, kurio mes taip 
neapsakomai laukėme, neatei 
tų vokiečiai mūsų išvaduoti, 
mes šio pasaulio daugiau jau 
nebematytu me.

Šioj kameroj nebuvo tarp 
mūsų jokio pasiskirstymo, kur 
kieno puodukas, dubenėlis, 
šaukštas, duona bei papirosai. 
Kas kiek nori, valgo ir rūko, 
bet kiekvienas rūpinasi, kad 
daugiau liktų Stasiui, Jonui 
ar Vaclovui. Stasys, pietus 
bevalgydamas, radęs savo sritį 
boj mėsos gabaliuką, išgriebia 
jį šaukštu ir Įmeta Į kurio 
nors kito sriubą, nes jis skun 
džiasi, kad jam nuo mėsos 
pilvą skauda, jis negalįs val
gyti. Kitas vėl taio pat daro, 
nors jam pačiam seilės varva, 
kaip jis nori tos mėsos. Išra 
šus gavus, ta pati istorija: nie 
kas nebenorėdavo sviesto ir 
šoninės valgyti, vienas kitam 
siūlydami: «Tai tu valgyk, tau 
labiau reikia, ne, ne, tu val
gyk, tau reikia, kad būtum 
stipresnis».

SPIRITIZMO SEANSAI

Pietų pavalgę, prieš saulei 
leidžiantis, griebiame# puodu 
ko. Kiekvienoj kameroj yra 
ant sienos pakabinta, storame 
popieriuje spausdinta, instruk 

ei ja, kaliniams rusiškai rašy 
tos taisyklės - ką jie galį da 
ryti ir ko negalį. Antroj pusėj 
tos instrukcijos mes nubrėžėm 
apskritimą ir aplinkui to aps 
kritimo, pamirkę raudonų deg 
tuku galvutes, išrašėm visas 
abėcėlės raides. Raudonaisi
ais bolševikiškais degtukais 
gerai galima rašyti. Vienam 
emaliuoto puoduko krašte 
prilipdom popieriuką - tai žen 
Idas, kuris, aplinkui sukda
masis, turi mums rodyti prie 
apskritimo išrašytas raides. 
Nukabinę nuo sienos, tą'; mū
sų instrukciją padedam ant 
kėdės, ant jos Į išbrėžto aps 
kritimo vidurį ’dedam puodu 
ka dugnu i viršų, o mes pa
tys, susėdę aplinkui, padedam 
ant puoduko dugno vienos ran 
kos pirštų galus ir šildom jį. 
Tokiu būdu Įšilęs, puodukas 
pradeda vaikščioti aplinkui, 
neišeidamas iš apskritimo. Pra 
dėjus jam vaikščioti, vienas 
mūsų jo kla įsiam:

— Pasakyk, kieno siela esi?
— Bušen, - puodukas, sus 

todamas prie kiekvienos rai 
dės, duoda ženklu mums takią 
pavardę.

— Pasakyk mums, Bušen, 
kurios esi.tautybės, profesijos 
ir kada persiskyrei su šiuo 
pasauliu?

— Prancūzas, profesorius, 
penkioliktam šimtmetyje.

— Pasakyk mums, profeso 
riau, kaip dabar eina vokie 
čių anglų karas?

— Dabar jų karas kiek 
aprimo, nes prie Sueco dide
li karščiai.

— Pasakyk,- kada prasidės 
vokiečių rusų karas ir kurioj 
vietoj pirmiausia jis prasidės?

— Reikia laukti nuo birže
lio penkioliktos iki dvidešim 
tos dienos, - atsako puodukas 
labai greit vaikščiodamas nuo, 
vienos prie kitos raidės, - jis 
prasidės visais frontais.

— Ar Kaunas bus bombar- , 
duojamas?

— Bus mėtomos bombos 
tik į karinius taikinius, bet 
pats miestas nenukentės.

— Per kiek dienų bus iš
laisvinta Lietuva?

— Per tris dienas.
—■ Kas liks anglams karui 

pasibaigus?
— Gyvybė, - trumpai atsa

ko puodukas.
— Ar mano šeima Alytuje 

sveika? - paklausiau aš.
— Sveika. Sūnus Justas bu 

vo suimtas, dabar paleistas.
— Ar mano prašymas Kali 

ninui jau išsiųstas? - klausia 
Koniušenko.

- Neišsiųstas, guli kalėjimo 
administracijoj, - atsako Bu
šen.

— Kodėl taip lėtai pradėjai 
atsakinėti į mūsų klausimus?

— Pavargau, - atsakė Bu
šen.

— Kuo mes tau^ siela, gali 
me padėti?

— Malda.
(B. D.)

■*
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«Cascata Cristalina» autorius 
paaiškina.

«MŪSŲ LIETUVOS» REDAKCIJAI

gų mūsų brolių žemes?
7) Užrašinėdavo tas pats Vy
tautas ar ne Žemaičius ordi
nui? Šitokią trumparegystę 
p. Papartis pavadins «pasisu
kimu į vakarus»?
8) Nepriklausomos Lietuvos 
metais «didvyriai» v. Krėvė 
Mickevičius, V, Dubas. L Gi 
ra, V. Gudaitis ir kiti kūrė 
Kaune ar ne «Sovietų kultu 
rai draugiją»? P. Papartis ži 
no ar ne, kad anuo metu to 
kios draugijos būdavo kuria
mos kone visuose pasaulio 
kraštuose pagal dirigavimą 
iš Kominterno, kaip šiandie
niniai «taikos kongresai» ar 
vakarykščiai «liaudies fron
tai»?
Pavadins mano oponentas to 
kius išdavikiškus faktus gilia 
mūsų Tautos elito išmone?

Mūsų supratimu, tie aukš 
čiau nusakyti faktai ir palai
dojo Lietuvos galybę. Ne kul 
tūltūrą nemokšos kunigaikš
čiai kūrė, o kardus galando. 
Lietuvis jiems tebuvo pakopa 
į valdžią ir daugybę pilių, 
gintaro, aukso, žvėrių kaile
lių. Tautos dvasią gyvą tada 
ir dabar tegali išlaikyti ilk 
kalba, kultūra, knyga. Nema
nome, kad būtų patrijoto dar 
bas šiandien ryklio plėšru
mu pulti, ir be jokio pagrin
do, lietuvišką knygą, kuri 
toks retas svečias, ir kuriai

Pone Redaktoriau,

Jūsų korespondentas p. Pa
partis 282-me Jūsų redaguo
jamo laikraščio numeryje pla 
čiai pasisakė dėl mano «Cas
cata Cristalina». Tai dar vie
nas pasisakymas ištisoje ju ei 
Įėję viso pasaulio lietuvių 
spaupoje. Autoriui nepritiktų 
reikšti dėl tų pasisakymu sa 
vo nuomonė: kai veikalas pa 
leidžiamas į keturis vėjus, 
kiekvienas skaitytojas turi 
teisės savaip jį išgyventi ir 
savą nuomonę pareikšti.

Deja, p. Papartis užkliudo 
eilę kitų klausimų, su tikrąja 
poezija nieko ar beveik nie
ko bendra neturinčių, istori
ja, katekizmas, grafika. Dėl 
jų čia ir norime pasisakyti, 
kad skaitytojas nepamanytų, 
jog autorius, nepažindamas 
Lietuvos istorijos faktų, - va 
dinasi, būdamas tikras nemok 
ša ir pats neregys, kitus ban 
do vesti ir jiems kelią rody
ti...

Recenzentui nepatinka, kam 
teigiama, jog praeityje mūsų 
Tautos vadai ją vedė ne tuo 
keliu, vis ir vis sukdami į ry 
tus, iš kurių atėjo ir tebeatei 
na mūsų Lietuvai visos nelai 
mes. Papartis nuduoda gilų 
istorijos žinovą ir patetiškai 
klausia:

1) Kada Lietuva pasuko sa 
vo veidą į rytus?

2) Kuomet Lietuva ėmė sil 
pnėti?

3) Koki veiksniai nulemia 
Tautos ir valstybės kryptį?

Kad išsamiai atsakius į vi
sus šiuos klausimus, reikėtų 
didelių knygų. Kas atidžiau 
perskaitė kad ir suglaustai 
parašytą Lietuvos istoriją, ją 
vertindamas objektyviu, o ne 
pereito šimtmečio romantikų, 
mastu, tas sutiks su mūsų tei 
girnų.

Savo išmintį p. Papartis 
dėsto klausimų forma, ir, be 
abejonės, taria, lyg tai būtų 
kirviu nukirsta, paskutinis ir 
labai autoritetingas žodis pa
sakytas.

Pasikliausime ta pačia for
ma ir. savo ruožtu, p. Papar 
tį paklausime:
1) Kurlink plėtėsi istorinės 
Lietuvos akiratis? Buvo lietu 
viškos ir lietuvių apgyventos 
Didžiosios Lietuvos Kunigai- 
kštiios žemės?
2) Kurią kalbą - lietuvių ar 
gudų - vartojo didieji kuni
gaikščiai (gal tik vieną Kęs
tutį išskyrus), savo dvaruose?
3) Kuri kalba - lietuvių ar 
gudų - Puvo valstybinė kal
ba?
4) Kuria kalba - lietuvių ar 
gudų - surašytas Lietuvos 
statutas?
5) «Mūsų» kunigaikščiai su
prato savos, lietuviškos, kul 
tūros svarbą, ją globojo ir 
plėtė į nukariautus rytų kraš 
tus, o gal patys gudėjo, mo
kydamiesi svetimos kalbos, 
dažnai prisiimdami ortodoksų 
(taigi, slavų) religiją, beveik 
visumet vesdami gudes ar ki 
tas slaves žmonas, užsikrės- 
dami ju papročiais, išduoda
mi Lietuvos reikalus (Jogai
la ir daugybė kitų)?
6) Atidavė ar ne kunigaikštis 
Vytautas, kurį per klaidą į- 
pratome didžiuoju vadinti, 
Klaipėdą sumuštam Žalgiryje 
kryžiuočių ordinui 1422 me
tais Meine pasirašyta taika, 
nors galėjo laisvai nužygiuo
ti kad ir ligi tokio Oderio - 
Neise ir išvaduoti jei jau ne 
pačius prūsus, kurie tuo me
tu buvo beveik visiškai išnai 
kinti, tai bent anų nelaimiu-

Benys Rutkūnas

Saules Malone
Geroji saule, dosni motin mūsų, 
skaisčiuoju veidu virš naktų suspindus, 
tava šviesos malonė gausiai sklinda 
į rūmus ir į vargo drėgną rusi!

Tu dirvoj sėklą miegančią sušildai, 
nuvargusį ir liūstantį paguodi, 
išlygini klajūnui aštrų tako gruodą 
ir žirnio ankštį žaisdama išgviidai.

Su motės pienu kūdikis įžindęs 
sapne šypsodamos tavin rankutę tiesia - - 
Iš meilės dalini visiems tu lygiai šviesą, 
kaip gyvasties neišsemiamas indas.

Į niaurų, darganotą žemės klonį 
gaivingo džiaugsmo ežerus prilieji - 
suranda gyvus šulinius aklieji
ir semia saujomis, ir sotinas lyg duona.

Nuo tavo trykštančių akių ugningo žvilgsnio 
iš žydro ledo karsto žemė kelias, 
pražysta gėlės,' bunda mirusios šakelės, 
šaltiniuos ima plakt gyvybės tvinksniai.

Ir ūkanoms užklojus spinduliuotą veidą, - 
neregima šiltomis rankomis mus globi - 
sukrauni vaivorinio burto lobį 
ir vėl juokiesi kaisdama, vėl žaidi!

Tave aš myliu, motina šviesioji, 
už aukso kibirkščių papiltas saujas! 
Tau gieda mano siela, kraujas.
lyg žiedas orą, aš tave alsuoju! - -

išleisti reikia tiesiog Herku
lio jėgos ir ryžto.

Dėl kitų dalykų, o ypač 
jau dėl poezijos, nekelsime 
balso. Ir ne tik dėl to, kad 
pelėdai visumet savas vaikas 
yra už kitus gražesnis, bet 
ir dėl to, kad mūsų ir p. Pa
parčio estetinis mastas labai 
skiriasi - vietiek nesusišnekė 
tume. Pavyzdžių? Štai vienas: 
«.Jaunos aušros spindėjo iš 
tavo, akių». P. Parpartis išra
šo šitą citatą, kaip neestetiš- 
kumo pavyzdį! Skaitytojas 
pats tegul nusprendžia, ar p. 
Papartis yra teisus.

Nė nepatartume mūsų o po 
nentui ieškoti katekizmo poe 
zijos knygose, kaip niekas 
neieško poezijos katekizmo 
klausimuose atsakymuose, ar 
medicinos Šventame Rašte. 
Kiekvienas daiktas turi savo 
vietą ir paskirtį. Ne poezijos 
reikalas teologijos gilybių mo 
kyti - jų be filosofinio pasi
ruošimo p. Papartis vistiek 
nesuprastų. Nebojant šito, ky 
la daug painiavos ir juoko

«Cascata Cristalina” nėra 
apversta iliustracijų, kaip au 
toritetingai p. Papartis tvirti
na: visos jos ant savų stovi 
kojų.

V. Ališas.

Kodėl vyrai nesugyve 
na su žmonomis

Viena portugalė gydytoja 
Yonge, remdamosi savo moks 
liniais tyrimais, žmones su
grupavo į 23 skyrius, pagal 
kūne- esančių medžiagų kiekį. 
Kiekvieną grupę pavadino pa 
gal esamą žmogaus kūne me 
džiagą, būtent: deguonio, šie 
ros, fosforo, kalcijaus, gele
žies, chloro ir tt. Minima gy 
dytoja sako, kad žmogaus 
būdas priklausąs nuo vyrau
jančios medžiagos. Pavyz
džiui, vyras turįs «sieros»,' 
niekada nesugyvensiąs su «fos 
foro» turinčia moterimi. Be 
to, blogai atestuojamos «azo 
to» turinčios moterys. Sako
ma, kad jos neištikimos ir 
palinkusios į nuotykius. Tei
giamai vertinamos «kalcijaus» 
moterys. Nors jos ir daugiau 
šiai esančios aptukusios (apy 
riebūs), net ir per storos, ne 
moderniškos, bet labai darbš 
čios ir puikios šeimininkės.

Vyrai irgi turi kaikurių pliu 
sų bei minusų. Liesųjų grupė 
je pirmaujanti “deguonio” gru 
pė: šio tipo vyrai esą links
mi ir sugyvenami. Tačiau 
svarbiausią vaidmenį turi žmo 
gaus kūne geležis. Neturintie 
ji geležies yra avantiūristai, 
padaužos ir linkę į įvairius 
nusikalsimus. Turį “natrijaus” 
linkę prie meno.

“Draugas”

Pasakoja is Lietuvos atbė
gės M. Bakanas

(3) O kaip su statybomis? 
Ir čia išryškėja bolševikinis 
“planingumas”. Bolševikinėj 
santvarkoj žemės parduoti ne 
galima, bet nedidelį namuką, 
kuris nebuvo nusavintas, per 
leisti kitam nedraudžiama, - 
sako M. Bakanas. - Dar dau
giau: kurį laiką Kaune buvo 
leidžiama, net siūloma pirkti 
iš valdžios nacionalizuotus 
namus. Tačiau daugiausia tai 
būta paprasčiausio laužo. Mat, 
valdžiai buvo per gaila kapi 
talo jiems remontuoti, todėl 
kai kurie jos pareigūnai “iš 
minčiai” nusprendė ta proga 
“uždirbti” O kai lokį namą 
kas nors nusiperka, tai, žiū
rėk, ateina ugniagesiai, randa, 
kad namas yra n u griauti nas

(Pabaiga 4 pusi.)
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(Pabaiga iš 3 pusi.)

arba pavojingas gaisriniu atž 
vilgiu, jį užplombuoja - ir su 
kišęs didelę sumą pinigų “sa 
vininkas” turi prašytis leidi
mo nauja statyti. Tokiu būdu 
apgauti keli žmonės, bet da
bar net ir siūlomų šios rūši
es namų jau nū kis neperka.

1946-48 metais duodavo na 
mams statyti paskolų po 
10.000 rb. Bet, keičiant pini
gus, paprastai už 10 rb. buvo 
užskaitomas vienas, gi pasko
lų dydis tuo santykiu nebuvo 
sumažintas - paskolas reikėjo 
grąžinti “naujais rubliais”. Ta 
da pvz. karvė kaštavo 7 000 
8.000 rb , o dabar už ją temo 
ka vos 2.000-3.000. Dar susi
darė už paskolą reikalingi 
mokėti procentai, taip žmo
nės įkrito į bėdą, kad nei bėg 
ti, nei rėkti. Ir dabar norėda 
mas gali nėr kiekvieną fabri 
ką ar savo darbovietę gauti 
po 10.000 rb. paskolos namui 
pasistatyti ir sklypui aptvar
kyti. Pareiškimo įteikimas su 
sklypo gavimu, planu ir rei
kalingais leidimais atsieina 
1.200 rb. Kadangi namas lei
džiamas statyti tik mūrinis, 
tai pirmiausia statytojas turi 
iš savo lėšų išvesti pamatus, 
darbovietė duoda plytas, trans 
portą, bet paskum už jas ir 
kitą statybinę medžiagą, pa
krovimą, įkrovimą etc atskai 
to. Tuo būdu už minimąją su 
mą tegali išvesti sienas, bet 
neužtenka lėšų uždėti stogui 
ir įtaisyti vidaus įrengimams. 
Gi jei per 2 metus nepasta
tau tai tokį nebaigtą statyti 
namą vėl atima ir “naciona

Žiema Lietuvoj.

lizuoja”. Faktiškai taip išeina: 
paruošk, sudėk į tokią staty 
bą savo santaupas, pridėk dar 
nemaža vargo - ir galų gale.

Ar jau įsigijai rašytojos K. Pažėraitės idomų roma

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

ne - nieko nelaukdamas kreipkis į Mūsų Lietuvos» redakciją

Geriausias būdas sutaupyti šiais nepastoviais laikais yra 
dėti pinigą į nejudamą nuosavybę, ilgai sau galvos 
besukdamas įsigyk PIGIA KAINA, vos Cr$ 20,00 už me 
trą žemės, ILGAM ISSlMOKĖJlMUl, 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 — chacara. Kreiptis vietoj pac savininką Balį Paber 
žį, arba Vila Zelinoj pas Vitą Tijūnėlį. Iš miesto eina 

autobusai O’Jro Fino pro pat minėtą nuosavybę.

visko netenki, esi apšaukia
mas net kvailiu. Todėl dabar 
jau veik niekas tokių pasko 
lų neima ir šios rūšies namų, 
kuriais taip giriasi bolš. pro 
paganda, savo noru nestato. 
Sako “tegu pasikaria”. Dau 
gumas tokių namu vėl buvo 
nacionalizuoti, o kitus - grą 
žino valdžiai patys jų “savi
ninkai”, nes negalėjo jų išlai 
kyti. 1946 m per potvynius 
buvo nunešta veik visa deši 
ne Marvelės pusė. Ir ten da 
vė žmonėms atsistatyti po 
10.000 rb. paskolą. Tačiau da 
bar niekas jų nemoka. Mokes 
čių už tokį namą susidaro iki 
1 000 rb per metus. Todėl ga 
vašieji paskolas ir atkerta: 
kad norite, pasiimkite sau pa 
tį namą... Tačiau apie tai bol 
ševikinė propaganda tyli.

Gurga šaltiniai, taškosi 
verdančiu pienu, 
Burbulais pučias, saulę 
aukso purienos.

Kojų nešaldo lyjančios

Benys Rutkūnas

Purienų Švente
putom

pajutę,

rasos
tako kasdienio.
Kupinos saujos, nesegtos kasos 
saulių - purienų.

Džiaugsmo apjuostos juokiasi lankos, - 
kvepiančios dienos.
Giedantys paukščiai sieloje lankos, 
dega purienos - -

Tyška upeliai, laistosi balos 
verdančiu pienu - -
Gal prasijuoks dar meilė atšalus
aukso puriena? • -

“A s Kaltinu
(Recenzijos vietoje)

Yra susipratusių lietuvių, 
kurie perka visas pasirodžiu 
sias naujas knygas, tačiau 
bet kokiam šlamštui nenori 
mesti pinigų. «M. L.» skaity 
tojai yra prašę informacijų 
apie knygą «Aš Kaltinu». Tik 
del šios priežastis apie ją čia 
rašome.

« š Kaltinu» yra viena tų 
retų knygų, apie kuria nega 
Įima recenzijos parašyti. Jos 
turinį sudaro tik koliojimas 
buvusių Lietuvos valstybės 
.vyrų, politikų, kariškių, visuo 
menininkų. Viskas aprašoma 
juodžiausiomis spalvomis. Iš 
knygos atrodo, kad Lietuvoje, 
išskiriant knygos autorius M 
Laupinaitį ir Kl. Jurą, nebuvo 
nė vieno lietuvio patrioto. Vi 
si bailiai, prisiplakėliai nedrį 
sę okupantui pasipriešint.

Madeiras do Brasil

Nori patogioj, gražioj vietoj, pamary — Praia Graade 
įsigyti žemės sklypą?

Neužmiršk apsilankyti Suarão.

Ten yra elektra visose gatvėse įvestas vanduo. Yra viešbu 
tis, restoranas bažnyčia, mokykla. O svarbiausia, kad prie 
visų šių pagerinimų kaina pusiau-mažesnė, negu kitų šala- 
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 BALDU? KREIPKIS Į TAUTIEČIO
J. L. GalinsKas Ltda.

PERES & PRANAS LTDA.
importação — Exportação

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

Em Minas Gerais: . >
j Peres & Cia. Ltda. - Leopoldina - R. Providencia, 71

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

BALDŲ SANDĖLĮ.
AT. DR. GIACAGLINI, 71-C — V. ALPINI.
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Iškoneveikiama Salomėja 
Neris už poemą Stalinui, kuri 
laimėjo pirmąją premiją, ta 
čiau nė žodžiu neprisimena
ma ką veikė tuo metu Kl. Ju 
ra, kuris irgi rašė poemą tam 
pačiam Stalinui.

Medžiagos, įvykių šaltiniai 
nenurodyti. Atrodo, kad pasi 
remta gandais, pletkais. Ne
bent knygos autoriai buvo 
palindę po stalu ministerių 
kabinete, kai susirinkę minis
terial posėdžiavo.

Knygos stilius rodo, kad ti 
krasis autorius nėra M Lau- 
pinaitis. Stilius ir išsireiškimai 
yra Kl. Juros. M. Laupinsici- 
ui yra neįmanoma tokia kny 
ga parašyti, nes per mažai 
kelnių yra nutrynęs į moky
klos suolą.

Knygos leidėjas ir autorius 
anais Lietuvai tragiškais me 
tais gyveno Lietuvoje. Ko jie 
tylėjo? Kodėl nešaudė į oku 
pantus? Dabar kitus kolioti 
ir rodyti «urapatriotizmą», 
toli nuo pavojų, betkoks dur
nelis gali. Bet tai nebus rim 
tas, objektyvus istoriko ver
tinimas, bet histeriškas skere 
čiojimas.

Anuomet vienas «didvyrių» 
kur nors malūne už girnų ak 
mens tūnojo ir linksėjo galva 
komjaunuoliams, o kitas tūp
čiojo prie įstaigų durų lauk
damas pakvietimo į kokią 
nors likvidacinę komisiją. ,

Be to, iš šių rašeivų geres 
nes knygos negalima nė lauk 
ti. Jie rašė tokiu pat stiliumi 
knvgą, kaip ir koresponden
cijas «pažangiajai* spaudai 
koliodami padorius lietuvius.

«Aš Kaltinu» knyga never 
ta pirkti nė skaityti. Tai bus 
tik pinigų aikvojimas ir laiko 
gaišinimas.

Marse nesą gyvybės
Michigano universiteto astro 

nomijos profesorius D. B. Mc 
Laugiilin tvirtina, kad Marse 
nėra gyvybės. Matomi juodi 
ženklai rusvame Marso pavir 
šiuje esą ugniakalnių pelenai. 
Kad tos vietos Marso vasaros 
metu darosi lyg žaisvesnės, 
tai, mokslininko nuomone, čia 
didesnių vėjų darbas, kurie 
vulkanų pelenus ploniau išs
klaido.
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Jprindys & Cia
PARDUODA

Industria e Comercio de Calçados

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS.
balso grynumas, skambumas

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

Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui

® Rastinės Darbai ir Teisiniai Patarimai i!!! 
lįMI . /
W llll

| Naturalizac.ja, inventoriaus surašymas, išieškojimas 
IhI skolų, persiskyrimai (desquites) nuomininkų išvary- '!'! 
!į'i mas, kriminalinė ir darbo teisė. 
I’ll Darbininkams patarimai veltui.
im nu
® Galima kreiptis šiomis valandomis nuo 10 iki 12 vai. {Įjj 
'''' ir nuo 16.30 iki 19 vai. Į'įį
MII ,ni
llll llll

Jill Rua Riberto Simonsen, 13 -- 3.° — salas 306 - 310 n" 
!|ji (Senoji rua do Carmo ir kampas P-ęa Clovis Bevilaqua) Į“Į 
Ini São Paulo
nu 'mnu • =
UĮ= == =3 S3 = 3 == == == == =3 == ====== S3 == == == == = 3 =3 == SS =3 = =

nu MEKANIKOS DIRBTUVE

òe

s: s? 
s 
ŠŠ 
s

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

išsimokėtinai.

LEONAS' VAROUSOS
Telefonas (recados) 3-0707

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

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

na

kook
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| TEL. 34-7482 — SÃO PAULO
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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 
RUA SÃO CAETANO,-447 —TEL. 4-5576 — SÃO PAULO 

“ an*.' amakosa»—a « aoa u r b ■ m» u: im k » n b m 
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SPECIALYBĖ BATŲ: vyrams, moterims, 
panelėms, futbolistams, vaikams...

Raa Javaės, 719 -- Sã© Paul©

JARDIM RIVIERA

■ . J’.

Nori, .kad «Mūsų Lietu 
va» butų lietuviškojo gyveni-, 
mo veidrodis?

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

1 Wifeâ

Santo Amaro apylinkėje - nuėsta- xx T
baus grožio gamta sveikas klimatas, tik už \\ N (
18 klm. nuo Praça da Sé, geras kelias, tarp yv XO/'X
dviejų ežerų. Puiki proga dabar įsigyti žemės z/\\ // 
sklypą su mažu įnešimu ir ilgalaikiu išsimokėjimu
— 10Ü mėnesių. \\ z

Reikalingų informacijų gauti tik pas vienintelį įgalio- 
tipį šias žemes pardavinėti musų tautietį Kaz\ Kmiliauski, rua \ 
Benjamin Constante 23, 1-o andar sala 6. Fone: 34-Õ9Í4. Šiokiadie
niais iki 17 vai. Sekamdieniais ir šventėmis 8-9 vai. ryto.

Suinteresuotus nuveža ir parveža. Iš Santo Amaro eina autobu. 
sai Jardim Riviera. Iš Socorro galima nuplaukti laiveliais.

i

sa
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i^fconi

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS

inemnnxaswvB BBBRUUus
IBUtasaOlíSBfr 3BBUBX3B

«bbnnSBs““S

GAMINIŲ PLATINI OJAI '

URMĄ© J CAKCiERI ™
Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, kurio 
puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau visi yra 
balsiai pripažinę. Pabandykite, įsitikinkite ir 

dos naudokite!

DTTS r>TNTQ RTIlTMOj VQR o «/SS 

TELEFONES 5 5M019 e 51*2223
Pnsto1

«5 X TT na S 1 fâ ,rt. W A >

vien- 
visa-

•T3 l”B .'«M.;,u amasso
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LIETUVOS NACIONALINk 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTE^

AV. ZELINA, 706 — CAlXA POSTAL, 371 — SAO PAULO

— Dail. Jonas Rimša, po 
dešimties mėnesių meniško 
darbo Peru valstybėje, tą kraš 
tą apleido ir kuriam laikui 
apsistojo Čili valstybėje, kur 
nori susipažinti su to krašto 
menu. Savo laiške mūsų dai
lininkas siunčia visai São 
Paulo lietuvių kolonijai geru 
linkėjimų.

— Šv. Kalėdų naktį, per 
Bernelių mišias giedos L. K. 
Bendruomenės choras, diri
guojamas mux. F. Girdausko, 
kalėdines giesmes. Pirmą Ka 
ledų dieną mišios bus 8 ir 
11 vai..

— Gruodžio mėn. 20 d., atei 
nantį pirmadienį L. K. Ben
druomenės choras dalyvaus 
televizijos Canal 3 kalėdinėj 
programoj 21,30 vai.

— Šį sekmadienį šaukiamas 
L. K. Moterų Draugijos 17 vai. 
narių susirinkimas.

— Moksleiviai ateitininkai 
prašomi susirinkti V. Zelino- 
je gruodžio mėn. 19 d. po 8, 
30 vai. mišių pasitarti apie 
atostogų veikimą.

— Dail. Ant. Navickas Ja- 
rinú parapijos bažnyčios de
koravimą baigia prieš Kalė
das. Ęo Naujų Metų tęs toliau 
Vila Zelinoj lietuvių bažny
čios dekoravimą.

— V. Zelinos bažnyčios re
formos išlaidoms padengti lei 
džiama loterijon nauja siuva
ma mašina, vyriškas dviratis 
ir dar keletą vertingų dalykų. 
Bilieto kaina dešimts kruzeirų

— Didžiųjų São Paulo kny
gynų vitrinas puošia «Litua- 
nia ilustrada» redaguota Ra
chel Portella Audenis ir Pet
ro Babicko. Kaina Cr.S 100,00 
Artėjančių švenčių proga ge
riausia dovana mokslus einan 
čiam jaunimui ir taip pat vi
siems bičiuliams brazilams. 
Ją galima gauti šiuose kny
gynuose: Brasilense - r. Ba
rão de Itapetininga, 99, Kos- 
mos • r. Marconi, 91 - 93, Tei 
xeira - L. Badaró, 491, Fran
cisco Alves - Libero Badaro, 
Agir - r. Braulio Gomes, 125, 
Leia - r. 7 de Abril, 111 (Ga
leria Ipé), Freitas Bastos - r. 
15 de Novembro, 62 66, Trian 
guio - r. Tesouro 33-35, Aca
dêmica Saraiva - Largo do 
Ovidor, 28 ir kituose knygy
nuose.

— Moterystės luoman ruo
šiasi: Antanas Petrauskas ir 
Stefanija Davidonytė.

- NAUJU METU sutikimą 
ruošia L. K. Bendruomenės 
choras gimnazijos salėje, Vi
la Zelinoje. Choro rėmėjai ir 
kiti prieteliai pakvietimus ga 
Ii įsigyti pas choro valdybos 
narius bei choristus. Kadangi 
choro valdyba bei choristai 
dirba, tai visų aplankyti ne
bus galimybės. Norintieji da 
lyvauti N. Metų sutikime pra 
šomi iš &nksio apsirūpinti pak 
vietimais.

IR VĖL PAVILIOJO AUKĄ 
KAPAI...

Gruodžio mėn. 10 d. Vila 
Zelinos parapijos bažnyčios 
varpai pranešė liūdną žinią. 
Keletą mėnesių sirginėjęs mi 
rė Juozas Pumputis, 48 metų

PARODOS DIŽURUOTŲJŲ DĖMESIUI.

Tolimesnis dižuruotųjų Parodoj šiaip suskirstomas 
Gruodžio mėn. 18 d.:

nuo 14,30 vai. iki 19 vai. D. Zankaitė ir V. Skurke- 
vičieač, o 

nuo 19 vai. iki 23 vai. Alfonsas Žibąs
Gruodžio mėn. 19 d.:

nuo 12 vai. iki 18 vai. Elena Narbutas ir N. Bortke- 
v’čiūtė, o 

nuo 18 vai. iki 23 vai. Kazys Bacevičius
Gruodžio mėn. 21 d.:

nuo 14,30 vai iki 19 vai. Marija Bumblienė, o 
nuo 19 vai. iki 23 vai. Aleksandras Bumblis

Gruodžio mėn. 22 d :
nuo 14,30 vai. iki 19 vai. Elena Pavilionienė, o
nuo 19 vai. iki 23 vai. Motiejus Tamaliūnas

Gruodžio meu. 23 d.:
nuo 14 vai. 30 min. iki 19 vai. Albina Ambroze- 

vičienė, o 
nuo 19 vai. iki 23 vai. Juozas Januškis

Gruodžio mėn 24 d.:
nuo 14,30 vai. iki 19 vai. Jadvyga Jakubaitienė, o 
nuo 19 vai. iki 23 vai. Jonas Širvidas

Gruodžio mėn. 25 d.:
nuo 14,30 vai. iki 19 vai. Aleksandra Swornik ir 

V. Žilinskienė, o 
nuo 19 vai. iki 23 vai. Antanas Kučinskas ir Tomas

• Katafay
•Konsulas A. Polišaitis

Lietuvos Parodos K to Pirmininkas

PADĖKA

Visiems dalyvavusiems A.A, Juozo Pumpučio laidotuvė
se ir pasidalinusiems su mumis mus išlikusiu skausmu, 

pareiškusiems užuojautos, nuoširdžiai dėkojame.
Pumpučių Šeima._____ _______ ____ * __  -

ils

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

■VISUOMET RÂSI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 
NAUJANYBIŲ

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

Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA 
ISSIMOKEJIMUI.

amžiaus, gyvenantis Vila Žo
linoje Pedro Godoi gatvėje, 
kur turėjo pasistatęs gražius 
ir patogius namus.

Velionis yra kilęs iš Pane
vėžio, Brazilijan atvyko 1929 
metais Buvo pavyzdingas ka 
talikas ir susipratęs lietuvis. 
Tokioje pat dvasioje ir išau
klėjo savo du sūnus, Vladą 
ir Algirdą. Būdamas Lietuvo 
je irgi dalyvavo katalikiško
se organizacijose. Stengėsi 
išmokslinti savo sūnus ir pa
tikrinti sau senatvės dienas. 
Deja, liga sumaišė planus. 
Mirtis per anksti išskyrė iš 
šeimos ir iš lietuviškos visuo 
menės tarpo. Vienur ir kitur 
jis buvo reikalingas. Bet nie 
kas nežino Apveizdos planų. 
Prieš ją tenka nulenkti galvą 
Giliame skausme paliko senu 
tę motiną Veroniką, žmoną 
Anelę, sūnus Vladą ir Algirdą, 
marčią Domicėlę. Palaidotas 
su šv. mišiomis, Vila Formoza 
kapuose. Kaip tie lapai ru
dens, pirmosios ateivių eilės 
krinta.

— Prieš keletą dienų dingo 
iš namų Povilaš Danielius, gy 
venęs Bom Retire. Šiomis die 
nomis jo lavonas rastas Tietė 
upėje. Kriminalinės policijos 
nustatyta, kad buvo nužudy 
tas. Policija įvykį tiria.

YRA LAIŠKAI:
V. Sjtninkui, J Antanaičiui, 

Al. Boguslauskui, Emai Ben- 
doratienei, St. Milinavičiui, 
Janinai Valavičienei, EI. Ši
monytei, VI. Giedraičiui, J. 
Valavičiui, J. Savickui, J. Sko 
rupskiui, Vladui Baziliauskui 
(iš Lietuvos)

PAIEŠKOMI
1. Matjukaitytės Bronė ir 

Ona, kilusios iš Vilkaviškiu 
vk., Kamajų valšč., Rokiškio 
apskr,

2 Davolytės Ona ir Teresė 
kilusios is Mickūnų km., Ka
majų valšč.lRokiškio apskr. ir

■3. Vaikėnas Andrius
Ieškomieji arba apie juos 

žinantieji, prašomi atsiliepti: 
CONSULADO DA LITUAN1A, 
Ę;ua Jaguaribe, 477. São Paulo.

MANO Gg

Gerb. p. Redaktoriau:
Jūsų laikraštyje - «Mūsų Lie 

tuva» - praėjusią savaitę bu 
vo įdėtas mano bičiulio p. 
Mozės Gliebaus nusiskundi
mas dėl neatsiskaitymo su juo. 
Todėl leiskite man pasiaiškin 
ti. Tų astuonių tūkstančių p. 
M. Gliebui r esumokėjau ne 
dėl mano blogos valios, bet 
dėl firmos «Colonial» bankro 
to, kuriai tie pinigai buvo pa 
imti. Tada kartu bankrotavau 
ir aš, ir panašiu būdu likau 
skolingas ne vienam p. M. 
Gliebui. Vėliau, dirbdamas 
«Irmãos Vaišvila Ltda» ben
drovėje, Astorgoje, tas sko
las, atsiradusias sąryšyje su 
«Colonial» bankrotu, buvau 
pradėjęs likviduoti. Jų likvi
davimą tęsiau ir redaguoda
mas «Žinias». Ypatingais atve 
jais užsitraukdavau net nau 
jas paskolas, kad apsiginti 
nuo senų skolininkų. Mano 
bičiulį p. M. Gliebų, kaip tur 
tingą žmogų, priskaičiau prie 
tų, kurie galėtų truputį pa- 
lauktį. O pernai, susirgus žar 
nų kataru (su žaizdomis ir 
kraujavimu), skolų mokėjimo 
rūpesčiua nustūmė kiti dar 
liūdnesni rūpesčiai. Norėjau 
dar gyventi, o buvau be pini 
go ir be sveikatos. Ėmiausi 
visokių priemonių. Laimė, 
kad vis dėlto yra gerų žmo
nių. Jie atėjo man į pagelbą 
nupirkdami vaistu, duodami 
ir skolindami pinigų. Tai bu
vo tikrai nuoširdus jų patar
navimas savo tautiečiui, nes 
būdamas ligonis ir beturtis 
negalėjau duoti jokios garan 
tijos. Dabar galiu pranešti, 
kad iš giltinės nagų, atrodo, 
jau ištrūkau ir šį kartą. Dėko 
Ju Dievui ir visiems mano 
Geradariams. Galėdamas dirb 
ti, stengsiuosi atsimokėti vi
siems/ pagal mano išgales.

Reiškiu gilią pagarbą.
Simas Bakšys.

YYY YYYYYYYYYYYYYYY YYYYYY YYYYYYYYYYYY

Kiekvieną sekmadienį prie 
bažnyčios pas spaudos platfn 
toją B. Šimkų galima gauti 
nusipirkti naujausių lietuviš
kų knygų bei laikraščių.
AAAAAAAAAAAAAAAAAA/UUkAAAAAAAAAAJUkAAA

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

MIELI LIETUVIAI!

IŠ

Prie pat autebua© Nr. 93 sustojimo vietos.

•= Regie Vado no C. R; C. sob o n.o 551

g Praça São José, 8 Sal. 1 e 2 - V. Zelina - S. Paulo
Aberturas de firmas
Encerramentos-de firmas 
Transferencias de firmas 
Contraí. na Junta Comercial 
Diskai. na Junta Comercial
Escritas Fiscais
Eseritas Comerciais

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

HORÁRIO das 8 às 19 h©ras.
~ III m ".mu IIHIIIll|ll||MHMmNHIl|l>llllWIWIIHIl||ll|lllllHUH(|ll||ll||ll|ĮIM|li||ll|Hi||l<t|liUlWi||ll||li|lll||linil||ll||ll||ll||li||li||il||li||l IIII3

CLINICA DE CRIANÇAS

Dr. Carlos Chusid
Médico do Hospital das Clinicas

AVENIDA ZELINA, 946 — Consultas das 14 as 18 horas 
CHAMADOS Noturnos - Rua da Mooca, 1882 - Ap. 1 

Fone 9-9909

Artinantis maudymosi seze 
nui ir esant laisvų kambarių 
kviečiame visus atvykstan
čius i Santos poilsiui apsisto 
ti pas Steponaičius. Galima 
gauti kambarį su maistu ir be 
maisto. Privažiavimas automo 
biliu labai patogus, gatvė 
naujai išgrįsta.
Adresas: Rua Godofredo Fra
ga, 173 — Jose Menino
■■■■■■■a«■■■«■■abbbibbbbbb
■ ■■■■■■■MasaaBBBaaawaaBBBBHaaaBB-BBBaaaaatfaBaãriRa

PIGIAI ir geromis sąlygo
mis yra proga nusipirkti val
gomam kambariui baldus (sa 
la ke Jantar). Kreipkis Rua 
Venda Nova, 89.

©mistas
Clínica Dentária Popular

“£ão Judas lato”
DIRETOR: Dr. Augusto Ribeiro Leite 

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

Dentaduras — Pontes — Extfações — ObUrações
DIURNA E NOTURNA

aaa»Mi a*u a a aa ■■■• bmmmji ■■■iiberibi a immuli a a a 
aalVIBVIllHIIMIBB. BnNBBBBaHBIlirBBBMNfBlIlBai

REIKIA ŠALDYTUVO?

Jį pirksi pigiai, (Geladeira 
Comercial) 2,5 aukščio ant 
200 pločio su 4 durim, tinka 
Barui, Restoranui ar pensio
nui. Smulkesnių informacijų 
vietoje. Av. Zelina, 722.

REIKIA baldų pigiai ir ge
romis sąlygomis yra proga 
nusipirkti valgomam kamba
riui baldus (sala de Jantar). 
Kreipkis: į Joną Vigelį, Av. 
Zelina, 709
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