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Liet. Jaunimas įteikė peticija Amerikos 
Vyriausybei.

(Elta) Tikra vieningumo de 
monstracija Vašingtone buvo 
per pirmųjų trėmimų į Sibirą 
15-ją sukaktį Lietuvių Jauni
mo peticijos Įteikimas JAV 
prezidentui. Ją buvo numa- 

• tęs priimti Eisenhoweris, bet, 
jam netikėtai, susirgus, prezi 
dento vardu priėmė vicepre 
zidentas R. Nixonas. Lietu
vių studentų delegaciją, suda 
rytą iš visų jaunimo organi
zacijų atstovu, į JAV prezi
dentūrą palydėjo Alto pirm. 
L. Šimutis, sekretorius Dr. P. 
Grigaitis ir LAlCo direkt. M. 
Kižytė. Peticija JAV prezi
dentas su visa vyriausybe 
prašome ir toliau stoti už Lie 
tuvos nepriklausomybės ats
tatymą, taip pat imtis visų 
galimų žygių, kad: l) Lietu 
viai butų kiek galint greičiau 
gražintas suverenumas. 2) kad 
butų paleisti iš Sibiro ir ki
tur iš ištrėmimo, kalėjimų ar 
darbo vergų stovyklų visi mú 
su tautiečiai, tarp kurių peti
ciją pasirašiusio jaunimo daug 
yra tėvų, brolių, seserų kt. 
artimųjų. Peticiją pasirašė 
apie 36 000 jaunimo. Parašai 
yra sukomplektuoti šešiuose 
tomuose, kiekviename — po 
6 000 parašų. Kiekvienos kny 
gos radžioj yra pilnas peti
cijos tekstas Išsyk buvo užsi 
mota surinkti 25 000, bet iš 
tikro surinkta 11.000 daugiau. 
Peticijos įteikimas 15 m. su
kakties proga nuo pirmųjų 
trėmimų primena laisvajam 
pasauliui, jog, nepaisant bol
ševikų «šypsenų ofenzyvos», 
lietuvių tauta ir toliau turi 
vilkti sovietinės vergijos jun

Padėkojęs už peticiją JAV 
viceprezidentas R. Nixonas 
savo žodyje pažymėjo, kad 
greičiausiai visiems peticiją 
įteikusiems ir ją pasirašiusi
ems yra gerai žinomi JAV 
vyriausybės, o ypač preziden 
to Eisenhowerio, ir amerikie 
čių tautos žygiai pavergtie
siems padėti. Pavergtųjų tau 
tų išlaisvinimas taikiomis pri 
emonėmis buvo, yra ir pasi
liks JAV politikos programo 
je. Faktai apie lietuvių trė 
mimus turi būti nuolatos pri 
menami. Joks, kad ir graži
ausių žodžių, sriautas negali 
nustelbti šauksmo tų milijonų 
kurie buvo išsiųsti į Sibirą 
ar turi vilkti komunistinę pri 
espaudą - kalbėjo galingiau 
sios pasauly valstybės vice 
prezidentas. — Jei užsimena 
ma apie naują Sovietų politi 
ką, tai Sovietai turi savo ge 
rą valią parodyti ne žodžiais 
bet darbais, pirmoj eilėj pa 
leisdami iš Sibir© visus suim 
tuosius bei ištremtuosius ir 
aistatydami nepriklausomybę 
tų kraštų, iš kurių jos buvo 
paglemžtos, kad jie galėtų įsi 
jungti į visų laisvųjų tautų 
bendiuomenę.

Delegacija paskum dar ap 
lankė JAV respublikonų va
dą senate W. Knowlandą, se 
liat. P. Douglas ir kt, kurie 

taip pat pasižadėjo kuo gale 
darni padėti Lietuvos bylai. 
Savo įspūdžius iš priėmimo 
delegacijos nariai perdavė 
radijo bangomis į kraštą ir 
kitur laisvajame pasaulyje e- 
santiems mūsų tautiečiams, 
pažymėdami didelį lietuvių 
jaunimo JAV se vieningumą.

Amerikos LTS birželio 16 
ir 17 d. d. suruošė Vashinto 
ne sąskrydį su liet, meno pa 
rodą, koncertu ir svečiams 
priėmimu. Katedroje buvo at 
laikytos iškilmingos pamaldos 
Arlingtono kapinėse pagerb 
tas Nežinomasis Karys ir Lie 
tuvoj žuvęs amerikiečių liet. 
Harrisonas. Per sąskrydį kai 
bas pasakė A. O lis, Dr. St. 
Bležis ir kt. Ilgesnėje kalbo 
je buv. užs. reik, ministeris 
St. Lozoraitis išryškino, kaip 
iš tikro Sov. Sąj mga vykdo 
tariamai «taikią koegzisieaci 
ją». Naujoji Sovietų strategi 
ja yra tiek pat pavojinga, ka 
ip ir senoji.

Lietuvių tauta savo dvasia, 
pažymėjo min. St. Lozorai
tis, - tebėra laisva ir trokš
ta tik vieno dalyko: atgauti 
nepriklausomybę ir grįžti 
kaip laisva į laisvojo pasau
lio tautų bendruomenę Sąs
krydį globojęs JAV vicepre- 
zid. R. Nixonas atsiuntė savo 
sveikinimą; iškilmingoje va 
karienėje dalyvavo visa eilė 
JAV senatorių, kongreso na 
rių, pasižymėjusių politikų ir 
visuomenės veikėjų Lietuvos 
ir Amerikos himnus sugiedo 
jo Čiurlionio ansamblis, pri 
tariamas Washington© simfo
ninio orkestro. Sąskrydis su 
visomis iškilmėmis, koncer
tu, meno paroda etc. buvo 
skiriami Lietuvos bylai pla
čiau išgarsinti ir amerikie
čių politikams bei veikėjams 
supažindinti su lietuvių tau
tos praeitimi, jos kultūra, pa 
siektaisiais Nepriklausomy
bės metais įvairiose srityse 
laimėjimais ir dabartine pa 
dėtimi okupuotoje tėvynėje.

Memmingeno LB apylinkės 
valdybos pirm. kun. A. Ban
gos rūpesčiu suruošta eks
kursija į Šveicarų tautines 
šventoves Maria Ėinsiedeln 
ir Sachseln, kur buvo atlai
kytos pamaldos už Lietuvą 
ir uždegtos Tėvynės žvakės. 
Pontifikalines mišias atlaikė 
vysk. V. Padolskis, o jšpūdin 
gą pamokslą pasakė didelis 
lietuvių bičiulis vokietis aba
tas Vilis Maier. Ta pačia pro 
ga atlaikytos pamaldos už 
persekiojamas pasaulyje Baž 
nyčias Vėliau sport© sagėje 
lietuviams ekskursijos daly
viams, kurių buvo išvykę a- 
pie 250, šveicarams buvo su
ruoštas bendras birželio tra 
giškųjų įvykių minėjimas. Ja 
me trumpą žodį lietuviškai 
ir vokiškai tarė vysk. V. Pa
dolskis, o pagrindinę paskai 
tą skaitė prof. J. Eretas.
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São Paulo — Šv. Povilo m e>io vaizdas

— G a v i ©mis žiniomis, senelis 
vysk Macul'onis grąžintas j 
Lietu ... iš seneliu prieglau
dos r : ' Ii Maskvos, kurioje 
P g š buvo dėl senatvės 
laikomas. Laikinai yra susto
jęs A. Panemunėje kur ilsi 
si ir gydosi. Ar jam bus teis 
ta valdyti savąją Kaišiadorių * 
vyskupiją, neturima žinių. 
Vyskupas T Matulionis da
bar 83 metų amžiaus, paski 
ausiu metu buvo laikomas 
Zubovoj Poliano.i. Ta vietovė 
yrà Mordovos srityje tarp 
Maskvos ir Penzos. Jis yra 
perėjęs Oršo ir Vladimiro ka 
Įėjimus. Bet ir po tiek kan
čių bei išgyvenimų vis dei
to yra išlikęs gyvas.

— Vyskupas K. Paltarokas, 
kuris del savo amžiaus pas
kutiniu metu buvo silpnas, 
yra išvykęs kažkur į Rusijos 
pietus gydytis Ar jis pats 
savo noru, pasirinko gydymo
si vietą, ar jam buvo pasiū 
lyta ten išvažiuoti, tikslių ži 
nių nėra.

Plačiame Pasaulyje
Pietų ir Centralineje Ame 

rikoje vėl neramu. Guatema 
loj įvyko susikirtimas studen 
tų su policija. Vyriausybė 
praneša, kad buvo ruošiama 
perversnas dabartinei vyriau 
sybei nušalinti. Krašte įves 
tes apsiausties stovis. Nuo 21 
ligi 6 vai. ryto uždrausta išei 
ti gatvėn. Panaši padėtis yra 
Peru ir Bolivijos valstybėse 
po prezidento rinkimų. Pralai 
mėjusieji nepasitenkinimą re 
iškia demonstracijomis, sabo
tažo veiksmais. Peru yra įves 
tas karo stovis. Buvo ruošta 
sukilimas nuversti Kubos p'-e 
zidenią Juan Baptista Fulgen 
cio, kuris praktiškai yra kraš

Brazilijos sptuda šią savai 
te rašė, kad toks tai iš užsie 
nio atvykęs libanietis buvo 

papirktas nu
žudyti Brazilijos prezidentą 
Juscelino Kuhitschek. Bet ar 
šie gandai turi kokio nors 
pagrindo, iš jokių Įstaigų nė
ra oficialaus pranešimo.

- Liepos m. 1 d. grįžta iš 
užsienio gubernatorius Janio 
Quadros.

— Liepos mėn. 2 d Pacaem 
bu salėje, rusų krepšinio rink 
tinė susitiks su São Paulo 
rinktine. Pradžia 21 vai. Prieš 
tai bus vietos komandų loši
mas. Rusų rinktinėje dalyvau 
ja keturi lietuviai ir trys lat
viai.

— Naujas Rusijos užsienio 
reikalų ministeris Čeplov lan 
kosi po arabų tautas, prižade 
damas joms paskolų lengvo
mis sąlygomis ir kitų gėrybių. 
Maskva ieško daugiau draugų, 
nes pajuto esanti izoliuota

— ARGENTINA. Imigrantų 
komiteto suorganizuotose Bue 
nos Aires mieste įvairių tau
tu didelėse ir margaspalvėse 
eitynėse lietuviai pasirodė 
žymiai geriau net už kitas di

METAI

DALYVAUKIT KERMOŠIUJE, TURĖSIT PROGOS MALONIAI 
PRALEISTI LAIKĄ IR PAREMSIT NAUJOS 

KLEBONUOS STATYBĄ

Kermošius vyks visais liepos mėnesio šeštadieniais ir 
sekmadieniais. Prasideda birželio mėnesio 30 d. (šeštadienį).

Šių metų kermošius bus praturtintas naujais barakais 
ir daugeliu vertingų fantų. Apsilankę kermošiuje turėsit 
progos išbandyti savo laimę, susitikti su iš toliau atvykusiais 
lietuviais ir padėsite statyti parapijos namus.

O«^>—

to diktatorius desnes tautas. Visų dėmesį 
kreipė einąs paskum vėlia
vas tautine juosta perjuosta 
ats gen T. Daukantas, prieš 
kurį buvo nešamas plakatas: 
«Lietuvoje 1941 m. komunis 
tų kankintas gen. T'. Daukan
tas. Lietuvos exministeris Ar 
gentinoje». Generolas stebė
tojų buvo sveikinamas gausi 
ais plojimais Lietuviai su tau 
tinėmis vėliavomis, tautiniais 
drabužiais ir kt. pasirodė y 
pač gražiai. Pirmą kartą bn 
vo nešamas meniškas didelis 
Aušros Vartų paveikslas, pa
puoštas rūtomis, rožėmis ir 
lietuviškais audiniais. Po juo 
buvo užrašyta: «Gailestingoji 
Aušros Motina iš Vilniaus — 
Lietuvos». Išpuoštoje katedro 
je buvo laikomos iškilmingos 
šv. Mišios už imigrantus ir 
jų tėvynes, kurių daugelį yra 
pavergę komunistai.

FILMAS IŠ KRISTAUS 
GYVENIMO

Ateinantį sekmadienį (lie
pos 1 dieną) 15 vai. Vytauto 
Didžiojo Vardo mokyklos pa 
talpose Vila Betoje bus ro
domas aiškinamasis spalvo
tas filmas iš Kristaus gyveni
mo
Vila Belos Popiečių Vedėjas
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SAULĖS PAKRAŠTYS
Dr. R.

Prisiminkime, kad saulė yra 
dujų rutulys, kurio diametras 
yra 864.390 mylių. Į tą rutu
lį tilptų 1,300,000 žemės rūtų 
lių. Saulė sveria tiek, kiek 
svertų 333,000 žemės rutuliai. 
Žemės atstumas nuo saulės 
yra 92,000,000 mylių.

Užvardymą šiam rašiniui 
paskatino paimti neseniai 
matytas filmas: «Saulės pa
kraštys». Jame parodomas 
paskutinių mėnesių saulės pa 
viršiaus veikimas, kuris fil
muojąs ant saulės pakraščio. 
Labai neramus saulės pavir
šius, kaip jūra audros metu. 
Mes stebime tik saulės kraš
tą panašiai, kaip jūros bangų 
atsimušimą į krantą. Ten yra 
daugiau negu jūros audra, 
nes iš gilimos veržiasi dide
lės dujų masės ir vyksta mi! 
žiniški sprogimai su išmeti
mu didelių masių augštyn. 
Dažniausia tos masės grįžta 
tuojau atgal.

Kartais jos išlekia augštyn 
ir plaukioja debesų formoje 
arba ir «išnyksta» — išsisklai 
do į mažas daleles. Galima 
matyti mases, krintančias ir į 
saulės paviršių, tai grečiau- 
sia tos masės, kurios anksty 
vesnių išsiveržimų buvo iš
mestos augštyn ir tuojau ne 
krito atgal. Dalis tokios ma
sės yra ir meteoritų kritimo 
į saulę padarinys. Pirmieji 
stiprūs išsiveržimai įvyko va 
sario 10 d., kaip buvo skelb 
ta spaudoje. Medžiaga buvo 
išmesta anie 1000 mylių per 
sekundę greičiu ir buvo iškel 
ta į augštj, kuris prilygsta ke 
turiems mūsų 
sų žemės diametrams (apie 
30.000 milių). Apskaičiuojama 
kad išmestoji masė siekė vie

Klausykis Sao Paulo Lietuvių Kultūrinės 
Radio Programos

Iš Radio Nove de Julho, kiekvieną sekmadienį nuo 
14 ligi 14:30 vai., banga 540 klc.

Lietuviškas žodis radio bangomis tol bus girdimas, kol 
jį rems susipratę lietuviai.

Radijui paramą galima įteikti finansinės komisijos na
riams asmeniškai arba siunčiant per paštą finansų ko 
misijos iždininko p. Petro Šimonio, ar kun. P. Ragažins- 

ko vardu šiuo adresu: caixa postai 4118. São Paulo.

Zalubas

ną bilior.ą tonų. Jėga reika 
jinga išmesti tai masei prily 
gsta šimto milionų atominių 
bombų eksplozijai. Tas sūku 
rys, kuris buvo sudėtas dau 
giausia iš vandenilio dujų, 
užėmė 300 milijonų kvadrati 
nių mylių plotą. Tai buvo 
didžiausias saulės išsiverži
mas, kuris buvo kada užregis 
truotas.

Jau 1940 metais buvo nufil 
muotos eksplozijos, siekusios 
iki 700 mylių per sekundę

griuvėsiai.Traku pilies

greičio. Dažnai tokia išsiver 
žianti masė sudaro apyraukio 
pavidalo srovę, kuria teka ir 
elektros srovė (iki dešimt bi 
lionų amperų stiprumo), kuri 
vėliau tą «apyrankį» susprog 
dina į mažas daleles, lekian
čias su dideliu greičiu nuo 
sprogimo centro tolyn

Po pirmo sprogime tame 

rajone buvo pastebėta 50 sau 
lės dėmių Toje pačioje vie 
toje įvyko kiek mažesnis an
tras sprogimas 23 d. Naciona 
lini© Standartų biuro Colora 
do stotis užregistravo radijo 
bangų, ateinančių iš saulės, 
intensyvumo padidėjimą. Taip 
pat buvo susektas ir kosmi
nių spindulių radiacijos padi 
dėjimas.

Mes nežinome, kokio stipru 
mo išsiveržimų ga
lėjo būti ankščiau, nes nebu 
vo priemonių ne tik nufilmuo 
ti bet ir stebėti.

Stebėjimas saulės užtemimo 
metu

Pirmieji saulės paviršiaus 
veiklos stebėjimai buvo pra 
dėti jos pilno užtemimo me
tu Kadangi tokie užtemimai 
yra reti ir galima observuoti

LIETUVIŠKOS MUZIKOS PUSVALANDIS

«TĖVYNĖS GARSAI»
Radio stotis 9 de Julho 540 klc. 25 m. banga. 
&E KM A DIENI AI S 8:3o vai.

Priimame komercinius skelbimus, siunčiame linkėjimus ir 
pasveikinimus šeimyninių švenčių proga su plokštelėmis.

Siųsdami užsakymus pridėkite Cr.S 300,00
Adresas caixa postai 403, São Paulo, arba telefonu 
37-2265 nuo 9-10 vai. Darbo dienomis išskyrus šeštadienius

Aleks. Boguslauskas.
Pusvalandžio vedėjas

Jurgis Baltrušaitis.
v
Žemės Sūpuoklės

Tu puoši žemę, Viešpatie Dieve, 
Tu duodi skruzdei didžiulę pilį, 
Kaip duodi medžiui žiedą ir žievę 
Ir darbščiai bitei sparną ir gylį...

Todėl kas rytą, kai tyliai švinta, 
Išėjęs melstis j mano sodą, 
Randu, kad rūtos naktį nekinta, 
Kad paukščiai čerška giesmę vienodą...

Rauda vienodai ir gūdūs vėjai — 
Tad, jei Tu visą vienaip supynei, 
Kodėl Tu, Tėve žmogui idėjai 
Dvejopą širdį į jo krutinę...

Juk tas, kam raustis, kaip kurmiui, reikia,
Knaisioti šykštų molį pajūry, 
Skundžias, kaip vergas, ir skirtį keikia 
Ir, kai.) našlaitis, į tolį žiuri...

Bet jam į jurą vos išsiveržus, 
Gelmių ir tolių širdis pabūgsta, 
Ir jis sapnuoja apleistus beržus, 
Vergijos slenksčio jam vėl pritrūksta...
Blonville, 1940.III.29.

tik kaikuriose žemės vietose 
o be to — jie trunka tik po 
rą minučių, tai pagauti tas 
minutes astronomai keliavo 
po visą Europą ir Ameriką, 
taipgi Indiją, Himalajus, Fili
pinus, Afriką, Australiją, Pie 
tų Amerikos kalnus ir net Si 
birą. Dar ir dabar įvairiais 
tikslais tokios ekspedicijos 
yra ruošiamos. Pavyzdžiui 
Fr. F. J. Heyden, Georgetown 
observatorijos direktorius, ei 

lė metų vadovauja didelės 
apimties tokioms ekspedici
joms, kurių tikslas yra matuo 
ti tarp kontinentų atstumus 
su dideliu tikslumu.

Koronografas

Paskutinių dešimtmečių lai 
kotarpių saulės chromosferos 
(žemutinės atmosferos) ir jos 
koronos (augštutinės labai 
retos atmosferos) stebėjimas 
gerokai pasikeitė, kai Lyot 
išrado koronografą. Tai yra 
teleskopas, kuris su «dirbti
niu mėnuliu» — metalo skri
tuliu — uždengia saulės fo- 
tosferą, (saulės šviesų rutulį, 
kurį mes paprastai matome). 
Tokiu būdu padaromas dirb
tinis saulės užtemimas, kuris 
įgalina stebėti jos chromos- 
ferą ir koroną. Dabar galima 
stebėti tokius «užtemimus» 
tiek ilgai, kiek norima, ne
bereikia lėkti apie pasaulį, 
kad pagautume kelias minu
tes laiko. Harvard Kalnų ob
servatorija Climax, Colo, ir 
Oro Pajėgų Sacramento Pe
ak observatorija, N. M. išti-

(pabaiga 3 pusi.)

KAS TAI YRA REAKTORIUS?
Inz. Chem. Jonas Rugis

Šiais laikais pasaulyje apie 
atominę energiją kalbama ne 
ma žiau, kaip kad po pirmos 
atominės bombos sprogimo; 
kalbama apie atominės ener 
gijos pavartojimą taikiems rei 
kalams, žmonijos gerovei Pla 
čia! prasidėjo pasaulinė kon 
ferencija Genevoje, svarsčiusi 
klausimus taikaus panaudoji 
mo atominės energijos. Ne tik 
specialioje, vis plačiau kalba 
ma. anie atominę energiją. Mes 
vis sparčiau, atrodo, žengiame 
į atominės energijos amžių.

Vis dažniau užtinkamas var 
das reaktoriaus kaipo atomi 
nės energijos gamintojo Kas 
tai yra tas nuostabus įrengi 
mas, kuriame atominė energi 
ja yra apvaldoma ir panando 
jama žmonijos reikalams? G 
reit sueis 13 metų kaip buvo 
paleistas veikti pirmas reak 
torius. Tas tikrai istorinis įv 
ykis praėjo beveik niekieno 
nepastebėtas, pridengtas karo 
paslabties, Chicagoje. 1942 m. 
gruodžio 2 dieną Chicagos tini 

versiteto t. v. Stagg Field pas 
tate. Tame pastate praeivis 
gali dabar pamatyti kuklią len 
tą su atitinkamu užrašu, paini 
ninčiu tą įvykį. Atominis rea 
ktorius tai vra įrengiamas, ku 
ris gamina šilumą, panaudt da 
mas tam ne anglis, žibalą ar ko 
ki kitą kurą, bet atomų skal 
dymosi energiją. Šita šiluma 
gamina garą kuris savo ruož 
tu suka turbiną Turbinos jėga 
gali būti panaudojama reikia 
miems tikslams, pvz elektros 
energijos gamybai, laivo va 
rymu! ir pan.

PAPRASTAS IR REGENERUO 
JANTJ.S

Paprasčiausias atominės ener 
gijos šaltinis, vartojamas reak 
toriuje, yja uranijas. Urani 
jaus rūdose, gamtoje randamo 
se yra dvi rūšys uranijaus t. 
v. uranijus U-235 Pastarojo 
gamtoje yra labai mažai, tik 
apie vieną 140-tają dalį arba 
0,72% viso uranijas. Atominei 

energijai gaminti tinka tik U- 
235 todėl pirmieji reaktorai 
turėjo būti labai dideli, kad Į 
juos tilptų užtektinai urani 
jaus U-235. Vėliau buvo suras 
ti būdai dali U 238, arba į 
kitas tinkamas atominei ener 
gijai gaminti medžiagas pvz. 
plutonijų. Jei reaktorius yra 
taip sukonstruktuotas, kad ja 
me vyksta atominės reakcijos, 
padidinančios jame kiekį ato 
miškai naudingos medžiagos, 
tai toks reaktorius vadinamas 
regeneruojančiu reaktoriumi. 
Atominės enorgijos gamyba 
reaktoriuje neprasideda pati 
savaime. Atominę medžiagą 
reikia paskatinti veikimui, rei 
kia reaktorių kaip ir «užkur 
ti». Po tokio užkurinio atomi 
nė reakcija jau pati save pa 
laiko ir toliau vystosi ir ją rei 
kia tik sekti ir reguliuoti, kad 
ji perdaug neiššivystytų, nes 
tuomet iš reaktoriaus gali pa 
sidaryti atominė bomba.

KAIP REAKTORIUS ĮTAISO 
MAS

Reaktoriui veikti reikalinga 
medžiaga yra palyginamai ne 
brangi, bet atominės energi 

jos panaudojimas yra Labai 
brangus šiais laikais dėl sūdė 
tingų įvairių šalutinių įrengi 
mų pabranginančių reaktoria 
us įtaisymą Reaktorius turi tu 
rėti specialų įrengimą kon 
troliuojantį ir tvarkantį ato 
minės energijos eigą. Jis tu 
ri būti saugiai atskirtas nuo 
aplinkos, kad jo didelė radioa 
ktyvi jėga, pavidale spindulia 
vimų nepakenktų aplinkai. 
Tam reikalinga mažiausiai me 
tro storumo betono sluogsnis 
arba kitos specialios branges 
nės, bet užtektinos, izoliacijos. 
Didelį sunkumą sudaro ir klau 
simas atskyrimo ir pašalinimo 
suvartotos atominės medžią 
gos, o taipogi ir klausimas, 
kur dėti labai pavojingas, spin 
duliuojančias, reaktoriaus su 
naudotas medžiagas. O jos ii 
gus metus lieka mirtinai pa 
vėjingos žmonėms.

KAM REIKALINGI REAK
TORIAI

Bet jei reaktoriai yra taip 
brangūs ir sudaro tiek sunku 
mų vartojime, tai kam gi jais 
tiek rūpintis ir kodėl visuose 
kraštuose jie yra statomi, jų 

veikimas tyrinėjamas ir tobu 
linamas? Tai daroma dėl ke 
lių priežasčių. Pirmiausia, rea 
ktoriai jau dabar naudojami 
ne tiek energijos gamybai, 
kiek kitiem labai svarbiem 
tikslam izotopų gamybai arba, 
kitaip tariant, dirbtinų radioa
ktyvių medžiagų pagaminimui. 
O antra vertus, įvairaus kuro 
ištekliai mūsų žemės paviršiu 
je pradeda išsisemti ir moks 
lininkai vis rūpestingiau pra 
deda jieškoti naujų šilumos ir 
energijos šaltinių ateinančiam 
kartom užtikrinti gyvenimo ga 

limybę.

IZOTOPAI

Pirm negu kalbėti apie ižo 
topų gamybą ir jos svarbą 
kiekvienam iš mūsų, reikia 
šiek tiek išsiaiškinti, kas tai 
yra izotopai Kaip žinoma, ga 
mtoje yra 92 pagrindinės me 
džiagos, vadinamos cheminiais 
elementais, kaip pvz. doguonis 
anglis, auksas, geležis, vande 
lis, uranijus, ir kit. Visos pa 
šaulio medžiagos yra sudary 
tos iš tų 92 elementų įvairių 
junginių. Kiekvienas tų ele 
mentų turi skirtingą atominę
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sai fotografuoja saulės veiki
mą pagalba tokių koronogra 
fu. Dirba visa eilė astrono
mų, kuriems vadovauja D. H. 
Menzel, Harvard Observato
rijos direktorius. Kiti kraštai 
irgi panašius tyrimus daro.

Saulės energijos šaltinis

Buvo ir dar yra daugiau 
teorijų, bet patikimiausia yra 
čia paduodama. Iš saulės spe 
ktro tyrinėjimo buvo sužino
ta jos sudėtis, temperatūra, 
masių judėjimas ir 11. Priei
ta prie to, kad nustatyta jog 
saulės centre vyksta branduo 
linės reakcijos iš vandenilio 
gaminančios helijų ir tuo bú 
du palaisvinančios milžiniš
kus kiekius energijos. Pasku- 
tinesnieji tyrinėjimai rodo, 
kad tai energijai prasiverž
ti į paviršių po įvykusios re
akcijos reikia laiko iki 50' 
milionų metų. Tokiu būdu e- 
nergija, kuri šiandieną pasie
kia mus. turėjo pasigaminti 
dar dinosaurų laikais. Ener
gijos veržimasis' vyksta trim 
budais: persidavimo, maišy
mąsi ir spinduliavimo.

Žinant saulės energijos šal 
tinį, žmonėms atėjo mintis 
pasigaminti atominę bombą, 
ir dabar jau galvojama ją pa 
naudoti industrijai. Dalis iš 
saulės išsiveržusios medžia

Restoranas Jurubatuba

Jauniesiem? vestuvių diena, saldžios svajonės ir džiaugsmo 
diena. Vanda Joteika ir Egidio Martim Vietti, gegužės 19 d. 
sumainę žiedus dalina vestuvių tortą.

Savininkas VLADAS JASIULIONIS

Puikiai pagaminti valgiai, didelis pasirinkimas užkandžių ir 
visokių, vietinių ir užsieninių gėrimų. Patogus kampelis pra
leisti šventes ir savaitgalius.

Bar Jurubatuba galima pasiekti iš S. Paulo važiuojant 
via Anchieta, ligi pirmojo, po kairei pusei ežerėlio, kur yra. 
restaurante Estoril, pervažiavus tiltą sukti po kairei, kaip 
matyti iš čia pridedamo plano. Patogi vieta ir pikninkams.

gos pasiekią musų žemę Kor 
puskulų arba x.spindulių pa
vidalu. Tos dalelės, susidūru
sios su žemės atmosfera, su
kelia šiaurės pašvaistę (Au
rora borealis). Taip gi šios 
dalelės sutrukdo tolimąjį ra
dijo susisiekimą,

(B. D.)

— Prof. Zigmas Žemaitis, 
neseniai atšventęs 70 m. am
žiaus, tebegyvena Vilniuje. 
Jo duktė Liūdytė mirė 1946 
m. vėžiu. Irena baigia dailės 
mokyklą. Tadas studijuoja po 
litechniką Kaune.

— Bronius Untulis yra Lie
tuvoje, pensininkas, kartais 
verčia ką nors iš rusų lite
ratūros, sirguliuoja. Jo bro
lis Matas dingo be žinios be 
rinkdamas tautosaką. Broniui 
nepavyko surasti dargi jo 
lavonas.

— Prof. Karsavino duktė, 
anglų kalbos lektorė, kaip ir 
tėvas, iš Lietuvos buvo išvež 
ti į rytus, tėvas ten mirė, o 
ji, išbuvusi 10 metų ištrėmi
me, grįžo ir vėl dėsto tiniver 
sitete.♦

— Juozas Stankevičius, vy
riausias Vilniaus diecezijos 

kunigas, žinomas senųjų kny
gų rinkėjas ir mylėtojas, dar 
tebegyvas, Lietuvoje.

- Prof. Galaunė dirbo Vil
niuje, bet prieš keletą mėne
sių išėjo į pensiją: jo sūnus 
mirė džiova.

— Prof. VJ. Jurgutis, 1945 
metais grąžintas iš Stutthofo 
stovyklos į Lietuvą, tebėra 
gyvas, tik visiškai apkurtęs 
ir serga širdimi.

— St. Matijošaitis (Esmai- 
tis) mirė: jo našlė Julija Ja
nulaitytė - Biliūnienė - Mati- 
jošaitienė ir jos sesuo dr M. 
Alseikos našlė gyvena Kaune.

— Pakarklis yra miręs vė
žiu.

— Kipras Petrauskas ir A. 
Staskevičiūtė dainuoja Vii 
niaus operoje, bet jie abu la
bai paseno, jų balsai nebe 
tie. Kipras berods išėjo į kon 
servotorijos dėstytojus.

— Antanas Žmuidzinaviči-

Bernardas Brazdžionis

Tautu Viešpačiui
Tautų likimo Viešpatie, Tu saugai
Ir žemę jų ir sienas jų ir jųjų likimus,
Po tavo stogu jos, kaip kedro medis, auga, 
Ir ant bedugnių drąsiai stato sau namus.

Ir Tu esi jų skydas jų karionėj
Ir prieglauda jų kritusioms kariams,
Ir plieno užtvanka, kad nepaskęstų kloniai, 
Ir žiburys audroj, užgesus žiburiams!

Tautų likimo Viešpatie, ir mūsų
Tu glauski tautą po savu sparnu,
Kurs gynei protėvius nuo jungo rusų- prūsų, 
Tu būki priebėga ir širdžiai jų sūnų.

Tu būki ginklas josios laisvės partizanų 
Ir nakčiai stogas jos benamių tremtinių, 
Būk šiltas vėjas, siaučiant pūgai Kasachstano 
Ir sapnas laisvės ir gyvenimo žinių.

Po Tavo stogu, Dieve, mūsų viltys auga
Ir nyksta mirtys, kančios, vargas ir skausmai, 
Tautų likimo Viešpatie, Tu saugai.
Kad į bedugnę nenupultų mūs namai.

----- ---—-

us tebegyvena Lietuvoje, at
šventęs 75 m. jubiliejų.

— Kun. Bieliauskas, dainų 
rinkėjas, klebonauja kažkur 
Vilniaus krašte.

— Kun. Taškūnas, Vilniaus 
krašto kultūrininkas, kleboną 
vęs Trakuose, paskutiniu me
tu, berods, klebonauja Nau
joje Vilnioje.

PAIEŠKOMI:

1. Boleckis Vadimiras inž.,
2. Liubertas Evaldas, sūnus 

Kristupo, gim. 1895 m. Taura 
gėje,

3. Liubertienė Augustė,
4. Liubertas Erikas,
5. Liubertas Hugo,
6. Liubertas Vytautas,
7 Liubertas Aleksas,
8 Liubertas Valteris,
9. Liubertas Gerardas,

10. Matulevičius Kazimieras, 
30 metų amžiaus, kilęs iš 
Santakos km, Marijampolės 
apskr.,

11. Pačeliūnas Juozas iš Lin 
kuvos miestelio. Šiaulių apskr,

12. Jakubonis Adolfas, kili
mo Biržų,

13. Alminas Kazys, gira. 1907
(tąsa 6 pusi.)

sudėtį. Taigi gamtoje yra 92 
rūšys atomų. Beveik visa ato 
mo medžiaga yra sukoncent 
ruota atomo branduolyje ir 
atominis svoris priklauso nuo 
atominio branduelio. Atomo 
branduolį sudaro protonai — 
teigiama elek. įkrauti ir neutro 
nai—neturintieji jokio elektri 
nio įkrovimo. Neutronai turi 
tiek medžiagos, kiek jos turi 
ir protonai ir neutronų bei 
protonų svoris ir sudaro ato 
mini svorį.Neutronai jokios įta 
kos į atomo savybes neturi 
šskiriant tą, kad padidina jo 

svorį. Taigi, jei bet kurio ele 
mento atome į jo branduolį 
įsiskverbia neutronas, tai ato 
mo savybė nepasikeičia ir jis 
palieka to pačio elemento 
atomu tik kiek sunkesniu. Ir 
gamtoje yra tokių atomų įvai 
rių elementų, kurie turi kiek 
skirtingą nuo paprasto neu 
tronų skaičiaus neutronų kie 
kį. Tokie atomai su kiek skir 
tingu neutronų skaičiumi su 
daro izotopus Pvz. anglies ato 
mai turi branduolį sudarytą iš 
6 protonų ir 6 neutronų o an 

glies izotopai turi branduolyje 
6 protonus ir 7 ar 8 neutro 
nus. Tai bus ta pati anglis vi 
somis jos savybėmis tik jos 
atomas bus sunkesnis. Urani 
jus turi paprastai 62 protonus 
ir 149 neutronus, viso 238 da 
lėlės ir sudaro uranijų vadina 
mą U-238. Jo izotopas, randa 
mas gamtoje, turi atomo bran 
duolyje 92 protonus ir tik 235 
daleles ir tas izotopas vadina 
mas U-235 Uranijus turi be 
to dar du izotopus. Uranijaus 
ir kelių sunkesnių elementų 
izotopai yra natūraliai radioa 
ktyvus, tai reiškia, kad jie 
skleidžia spinduliuojančią ene 
rgiją bet dauguma natūraliųjų 
izotopų nieku nesiskiria ir jo 
kių spinduliavimų neparodo. 
Bet greta natūraliųjų izotopų 
mokslininkai išmoko pagamin 
ti ir dirbtinius izotopus, įter 
piani j įvairių elementų atomų 
branduolius papildomus neu 
tronus. Tokie dirbtiniai izoto 
pai yra radio-aktyvūs ilgesnį 
ar trumpesnį laiką Iš viso na 
tūraliųjų ar dirbtinų izotopų 
šiais laikais žinoma apie 1300 

ir apie 800 iš jų yra radioak 
tyvūs. Iš jų tarpo apie 150 
pasirodė labai naudingi ir rei 
kšmingi pritaikymuose mede- 
cinoje, pramonėje, žemdirbys 
tėję ir biologijoje. Tuos reikš 
mingus ir taip reikalingus ižo 
tonus reikia pagaminti ir svar 
blausias radioaktyvių izatopų 
gamybos būdas yra paveikia
mas atitinkamų medžiagų ato 
minių reaktorių spinduliavi
mais.

IZOTOPŲ REIKŠMĖ

Izotopai pirmiausia turi 
milžiniškos reikšmės medici
noje. Jų pagalba galima bu
vo išnagrinėti įvairius pasi
reiškimus ir veikimą žmo
gaus organizmo. Pvz. 
pavartojus kokį nors vaistą 
ar maisto medžiagą, kurioje, 
vietoj paprasto elemento, y- 
ra įterptas radioaktyvus to 
elemento izotopas, galima su 
pagalba specialių instrumen
tų, detektorių, sekti tų vais
tų ar maisto kelią žmogaus 
organizme, aiškiai nustatant 

jo veikimą ir jo reikšmę. Pvz. 
gūžio ligoje augimas iššauk 
tas tyroidinės (skydinės) liau
kos didėjimu gali būti gydo
mas izotopų 'pagalba. Tyroi- 
dinė liauka turi savybę

suimti jodą. Jei ligoniui 
duodamas dirbtinis jodo izo
topas tai tas jodas susiren
ka liaukoje ir, kakangi jodo 
izotopas yra kelias dienas 
radioaktyvus, tai jis spindu
liuodamas pačioje liaukoje 
paveikia ją ir sustabdo jos 
nenormalų augimą.

Vėžio gydymui seniau buvo 
vartojamas radijus, naikinęs 
savo spinduliavimais vėžio 
narvelius. Bet radijus yra la
bai brangus ir mažai ligoni
nių galėjo jį įsigyti. Dabar 
vieton radijaus visur vartoja
mas pigus ir lengvai gauna
mas metalo kobalto izotopas, 
pagamintas iš paprasto ko
balto, palaikius jį tam tikrą 
laiką reaktoriuje. Toks ko
balto izotopas lieka radioak
tyvus net kelias dienas, kaip 
kad pvz. jodo izotopas, bet 
eilę metų. Izotopų pagalba 

gydytojai gali pvz. tiksliai 
nustatyti voties buvimo vie
tą smegenyse, kas įgalina 
sekraingesnį gydymą ar ope- 
ravimą. Izotopų pritaikymas 
medicinoje atnešė ir atneša 
daug gero ligoniams.

Pramonėje izotopai irgi 
randa didelį pritaikymą. Izo
topų pagalba galima patikrin
ti atsakingų mašinų dalių ge 
rūmą ir tinkamumą. Izotopų 
savybėmis paremti metodai 
yra plačiai vartojami įvairių 
plastikinių medžiagų gamybo

Žemės ūkyje radio aktyvūs 
izotopai yra vartojami išvys
tymui naujų rūšių įvairių nau 
dingų augalų ir javų, kurios 
yra daugiau atsparios įvairi
oms ligoms arba neša žymi
ai didesnį derlių. Įvairiuose 
mokslo ar technikos tyrinėji
muose izotopai pasirodė la
bai naudingi.

REAKTORIŲ PRAPLITIMAS

Atominės energijos vartoji- 
(pabaiga 6 pus.l)
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K. Deveikytės žodis pasakytas Moti
nos Dienos minėjime

Susirinkom, pagerbti mūsų 
motinas, pareikšti joms mei
lę, dėkingumą už jų pasišven 
timą mus auginant ir auklė 
jant, už visą jų vargą, visas 
kančias, visus rūpesčius, ku 
riuos dėl mūsų išgyvena.

Motinos diena visame pašau 
lyje minima gegužio menesį 
čia Brazilijoj, antram sekma 
dieni, o Lietuvoje, šita graži 
diena, yra minimą pirmą Ge 
gūžio sekmadienį.

Ka. aš galiu šiandien paša 
kyti? Apie motiną tiek yra 
pasakyta, tiek prirašyta, kad 
būtų ištisa biblioteka, bet nie 
kad žodžiais negalės būt iš
reiškiama, jos begalinė meilė.

Motinos meilė neturi ribų. 
Ji nugali visas kliūtis, atme
ta abejojimus ir viską ąciduo 
<ia vaikams.

Motinos meilė skaistesnė 
už dieną, jos širdis gilesnė 
už okeaną. Jos rūpesčiai ne 
apskaičiuojami, kaip neaps
kaičiuojamos žvaigždės dan
guje. Jos jausmas tyras, 
yra rasos lašas. Ir niekas, nie 
kas negali taip mylėti kaip

— «ATŽALYNO» artistai vi
si iki vieno šį sekmadienį po 
9 vai. pamaldų renkasi į 
Švento Juozapo mokyklą re
peticijai. Ten taip pat bus 
paskelbta laikas kitoms atski
rų veiksmų repeticijoms. Eg 
zaminai neleido intensyviau 
pastatymui ruoštis. Laiko be
liko nedaug, todėl visi pra
šomi punktualiai rinktis į re 
peticijas, kad jaunimo šven
tei vaidinimą galima būtų 
pastatyti

— Moksleiviams Ateitinin
kams DARBAS KERMOŠIU
JE PASKIRSTYTA SEKANČI 
AI: P’rmą savaitę t. y birže
lio 30 ir liepos 1 dienomis 

dirbs: IRENA ŠIMONYTĖ, A. 
Antanaitytė, J. Šimonytė, G. 
Gudavičiūtė, A. Jokubauskai 
tė, R. Dovydaitis, P. Šukys.

— Antra savaite (Liepos 7 
ir 8) JUOZAS TIJŪNĖLIS, 
B. Jermalavičiūtė, I. Adama- 
yi.eiūtė, J. Bratkauskaitė, A. 
Žibąs, S. Boguslauskaitė, D. 
Valeikaitė, Zabiela.

— Trečią savaitę (liepos 
14 ir 15): JOANA SATKUNAI

Kur bakūžė samanota.
(Tąsa)

Jis dar sykį norėjo žvelg
ti į tą žalia ir tiršta samana

MIELOS MAMYTES 
GERBIAMI SVEČIAI 
DRAUGAI ATEITININKAI

motina myli savo kūdikį. Nie 
kas nemoka taip džiaugtis 
kaip motina pamačius, pirmą 
savo vaiko šypseną, išgir 

dus jo pirmą žodį Motina yra 
pirmoji mūsų auklėtoja, pir
masis mūsų mokytojas ir ku 
nigas...

Ji mus išmokina kalbėti ir 
vaikščioti, mylėti Dievą mylė 
ti savo tėvynę ir pasaulį.

Motina pergyvena daug sun 
kių dienų be aimanų, be de
jonių pakelia sunkiausią naš
tą, kad tik laimingi būtų jos 
vaikai.

Žodis «motina» y r a toks 
gražus žodis, o pati motina 
yra toks didelis kūrinys, net 
Dievas panorėjo Motiną tu
rėti.

Menu savo mamytę, menu 
kaip ji mirė mylėjo, kaip ma 
ne mokino. Aš jis jau nebe 
turiu bet vistiek ją labai my 
liti, žinau kad danguje ji yra 
labai laimingą kad iš danga 
us žiūri į mane, tą aš tikrai 
žinau.

( B. D. J

TĖ. R. Levickaitė, B. Jurge
levičiūtė, J Jurgelevičiūtė, 
Aldutė Narbutaitė, E. Zalen- 
dauskas, L. Dovydaitis, V. Bi 
levičius.

— Ketvirta savaitę (liepos 
21 ir 22): AUGUSTAS ZALU- 
BA, N. Bortkevičiūtė, B Bert 
kevičiūtė, V. Navickas, S. 
Raulušaitis, M. Gorauskas, N. 
Vinkšnaitytė, E. Paršelytė.

— Penktą savaitę (liepos 
28 ir 29) ROBERTAS G1RC- 
KUS. E Buitvydaitė, K. De
veikytė, E. Ivanauskas, L. 
Meškauskas, R. Gurauskas, 
L. Juodelyté, V. Pavilonis, B. 
Gudavičius, L . Mitrulis. Visi 
paskirtieji šeštadienį 5 vai. 
ir sekmadienį 3 vai. turi pri
sistatyti grupės vyresniajam 
(vyvresnysis pradžioje grupės 
išrašytas stambesnėm raidėm) 
ir be jo leidimo negali iš dar 
bovietės pasitraukti). Jei kas 
paskirtą dieną negalėtų dirb 
ti savo vieton turi surasti ki 
tą ir su juo pasikeisti.

Tėvai prašomi duoti leidi
mą jauniesiems vakare pasi
likti kermošiuje iki darbas 
bus baigtas.

Kuopos valdyba.

apžėlusį stogą, bet susigėdo, 
kai atsiminė šluotą. Nepakė 
lęs akių, jis atsistojo ant prie

Tur Barbutė brolį vieną 
Sveikina jį vardo dieną. 
Sveikas sveikas, mieis Petruk, 
Tu gerutis visad būk, 
Klausyk tėčio ir mamos. 
Neužmiršk! Lietuvos!

tumu

menės slenksčio ir klausėsi: 
o gal viduj išgirs juoką, dai
nos žodžius, ratelio dūzg mą 
ar staklių trinksėjimą?

Ten buvo ramu ir vieniša.
Kietai suplūkta, moline 

priemenės asla, gruoblėta ir 
nelygia, jisai nuėjo į šeimy
ninę ir sustojo ant slenksčio.

Jis 1 ūkė ten ilgai, lyg įžen 
gęs į svetimą namą ar įsibro 
vęs į jam užgintą vietą

Tada Kaziukas išgirdo nei 
tai dejavimą, nei tai kieno 
aimaną

Visus žmones jis buvo pa
likęs naujoje trioboje. Ano 
graudaus, besiskundžiančio 
balso nusmelktas, jis dairėsi 
ir negalėjo suprasti, iš kur 
eina tas gailavimas. Pagaliau 
susivokė, kad kas nors de
juoja ant aukšto. Jis buvo 
girdėjęs apie vaidinuoklius, a 
pie dvasias, apie aitvarus ir 
kaukus. Jis juokdavosi iš tų 
mamos ar močiutės pasakų, 
bet nūn jam buvo nyku ir ne
ramu.

Jis nusišypsojo: gi tai kar
veliai burkuodami gailavo, 
aimanavo ir šnekėjosi savo 
gūniose palėpėje!

Prieš migdami, jie burka
vo gailiai, tarsi pasakodamie- 
si kokią graudžia žinią. Čia 
pakeldami, čia nuleisdami sa
vo gurklinius balsus, sutūpę 
ant rausvų kojyčių, jie šne
kėjosi savo šneka, skundėsi, 
dejavo ir verkte verkė, kaip 
tik žmogus verktų, nelaimės 
ištiktas.

Daug sykių berniukas buvo 
girdėjęs juos burkuojant. Se
niau jų uldavimas jam rody
davos čia kaip ramus pašne
kesys, vakaro sulaukus, čia 
kaip meilūs žodžiai, čia vėl 
kaip dienos* darbų pasipasa

g nu

kojimas arba kaip ilgesio 
gaida, bet niekados nebuvo 
pasitaikę, kod jie taip aima- 
nuote aimanuotų ir verkių, 
kaip tik našlaitėlis savo var
ge raudotų.

— Gal jie žino, kad žmo
nės juos užmiršo? - toptelėjo 
vaikui.

Jam buvo gėda, kad nera
do karveliams vietos naujo
je pirkioje. L

— Gal jie jaučia, kad Stra- 
puolėnas tuoj nuplėš stogą 
ir išardys jų gūžtas, - mąstė 
sau jis, žadėdamasis perkel
ti gūnias

— O ten, po žalia samana, 
ant kurios geso paskutiniai 
spinduliai, vis ulda^o balan
džiai, tyliai skųsdamiesi. Su 
jų liūdnu burkavimu susipynė 
kitas ba’sas, lėtas, toks pat 
pat graudus: tai Danutė, neš
dama iš šulinio vandenį, niū- 
navo:

Sunku akmenėliui
Ant kelio gulėti.
Dar sunkiau našlaitėlei
Vargelį vargti...
Saulei nusėdus už sodų ir 

girių, vienas po kito migdy 
damiesi, tilo ir rimo karve
liai savo gūniose ant aukšto.

Godžiomis akimis Kazelis 
dabar pasižiūrėjo į pirkią.

Štai čia buvo jo namas, jo 
senoji pastogė, kur jis gimė, 
kur kadaise pirmu kartu pro 
langą matė sodo medžius ir 
žalias pievas, pilnas pavasa
rio žiedų. Čia jis mažas ma
žytis pirmą sykį suriko gyve
nimui, pirmą sykį atsistojo 
ant nedrąsių kojelių ir išau
go į berniuką, kuris vakarė
liuose su mergaitėmis jau 
žaisdavo ratelį.

Tuščia, nyki prieblandoje 
niūrojo senoji pirkia. Sieno

se tinkas buvo aptrupėjęs, pa 
veikslai išnešioti, ir jų vie
toje bolavo šviesesni ketur
kampiai. Tik šventas Rokus 
buvo dar likęs su savo ąso
čiais ir su šuniu prie žaizdo
tos kojos. Nebuvo jau čia nei 
stalo, nei suolų, nei lovos, iš 
kurios šiaudai buvo pakreik
ti kertėje. /

Jis atsisėdo ant tų šiaudų, 
jau sudūlėjusių. Atsirėmęs į 
sieną, jis nieko nemąstė ir 
nieko negirdėjo, vien tik 
žvalgėsi ir žvalgėsi lyg trokš 
damas savo galvon amžinai 
įsidėti ir tas nelygias grindis, 
ir storas durų vinis, ir sun
kias sijas. Viena sija buvo 
papuvus, ir mama bijodavo, 
kad ji nenulūžtų, kai kildavo 
rudens audros, kai vėjai sta
ugdami lėkdavo per laukus, 
plėšdavo pirkios stogą, o vi
sas namas braškėte braškė
davo. Juodomis naktimis, su
sėdę prie spinksinčio žiburė
lio, jie klausydavos vėjh šėli
mo už sienų, ir kad sija, lū
žusi, neužgriūtų, jie ant ^sta 
lo užkeldavo piestą, kaip 
ramstį. Tada ir mamai ir vai 
kams būdavo drąsiau klau
sytis rudens vėtrų juodose 
naktyse.

Sutemose stūksojo didelė 
krosnis. Oi tai verkė raudojo 
ant tos krosnies Kazelis sa
vo mažytės seserėlės, kai ji 
mirė. Onutė buvo jos vardas, 
ir ji gimė karo pradžioje. At 
siminė jis, kaip vieną pava
sario rytą močiutė paėmė jį 
už rankos ir pasakė: «Turi 
naują sesutę». Senelė nuvedė 
jį seklyčion, kur langai buvo 
uždangstyti lovatiesėmis ir 
kur toje geroje, jaukioje prie
temoje gulėjo mama. Vaikas 
neišmanė, kur čia pasidėjus, 
ir močiutė pristūmėjo jį prie 
lovos. Nežinodamas, ar gerai 
ar blogai darąs, j s pabučia
vo motinai ranką, besiilsinčią 
ant patalų. «O čia lėlutė», 
vėl atsuko berniuką senelė. 
Tik dabar jis pamatė lopšį 
ir mažutėlį, susiraukusį vei
delį, paskendusį tarp priegal
vių ir mezginukų. Tas veide
lis ramiai miegojo.

Paskui jis labai mylėjo sa
vo mažą seserį Onutę. Jis 
tupėdavo prie jos lopšelio, 
supdavo ir, jei mergytė pra
virkdavo, jisai švilpiniuodavo 
ir čiulpsėdavo, kol ji pralinks
mėdavo.

Ir kaip šiandien jis regėjo 
aną vėlios vasaros rytą. Bu
vo saulėta ir gražu. Iš klė
ties, kur miegojo, jisai nubė
go į pirkią ir, nesavas, sus
tojo atidarose duryse. Asla 
buvo švariai iššluota ir švie
žiu smėliu nubarstyta. Tie
siai prieš jį, prie sienos, tarp 
dviejų grabnyčių, gulėjo Onu
tė, vienų viena tą rytmečio 
valandą, ant lentos aukštai 
uždėta ir mėlynu kaspinu 
perjuosta. Ji buvo mirusi. 
Kaip paukštytė, be žinios, ji 
vieną rytą pasirodė šiuose 
namuose, - ir išskrido neju
čiomis, be garso, nei toji mū
sų laukų čiulbuonėlė.

(B. D.)
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O TAI SKANI KAVA

Pirkimas pirkimui nelygus.
Reikia žinoti kur pirkti.

Jeigu reikia statybai medžiagos, 

indų ir kitu reikmenų prieinamomis 

kainomis, tai kreipkis j sandėlį.

LAPIENIS & JAKUTIS LTDA.

SHtmUHKK
MIELI LIETUVIAI!

Artinantis maudymosi sezo 
n ui 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

Industria e Comercio de Calçados

Av. Sapopemba 18-A — Vila Celeste

Madeiras do Brasil

Kiekvieną sekmadieni prie 
bažnyčios pas spaudos platin 
t o j ą galima gauti 
nusipirkti naujausių lietuviš
kų knygų, maldaknygių bei 
laikraščių.

— LAPOS lietuviams prane 
šame, kad Lapos lietuviai ga 
Ii atsiimti laikraščius St. Sal 
džio krautuvėje, Rua Clemen 
te Alvares, 137.

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

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

PRANAS & CIA. LTDA.
Importação — Exportação

Raštinė: Rua do México, 90 - 9.o - sala 904 
Rio de Janeiro - Fone: 32-9294

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

Kua Javaės, @26 -- Sã@ Paulo

RUA BARÃO DE ITAPET1NINGA, 2773 — 4 AND. — SALA 2 
TEL. 34-7482 — SÃO PAULO

ĮKURTA 1890 METAIS

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L I N L O Y Â

CAKKIifKli ™
Išpildo meniškai įvairius foto darbus. Specialybė padidini

mams tamsiuose tonuose ir sepia, spalvinimai aliejiniais 
dažais ir pastele.

ARTHUR SCHMIDT
Priimami pakvietimai į namus — Senų portretu reprodukcijos 

"RUA SÃO CAETANO, 447 —TEL. 4-5576 - SAO PAULO

Nori būti žemės savininku?
Mato Grosso estadas tai duoda geriausios progos. 

Čia lengvai gali įsigyti daržus arba ūkius. Įsigyk 
šiandien, nes rytoj žemės vertė jau bus daug didesnė.

Prašymus žemei įsigyti reikia rašyti estado valdžiai. 
Šitai Tamstai siūl^

Imobiliária Alto do Guapozé Lida.
Cuiabá, Mato Grosso - Centralinė raštinė: Cx. Postai 98 

Painformuęjame ir per laiškus.

«os los»

Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, 
kurio puikų veikimą Į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visados naudokite!

Rua Dino Bueno, 795 a 835 
Telefones: 51-4019 e 51-2223

Caixa Postai 3967 S Ã O PAULO

ALBERTAS PAVILAVIČIUS 
teisinis patarėjas prie advokato 

RUY BE MELO PEREIRA
atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, dokumen 
tų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.
Raštinė: Rua Senador Feijo, 176 5-and. sala 520 
Rezidencija: Rua Itaqueri, 431 São Paulo

Cervejaria Columteia J. A®
Šalčio ir karščio metu sveikiausia

juodas bet s anus.
Arba alus COLUMBIA: Pilsen extra, 
Strassburg, buteliais ir pusbuteliais. 
Mėgstantiems: Guaraná, Gazoza ColumT 
bia ir Agua Tonica.

Centralinė Raštinė ir sandėlys: 
Compinas: Rua Andrade Neves, 103 

Fonė: 3-935 e 3-936
Skyriai: S. Paulo — Al. Dino Bueno,

yra gerti alus MOSSORO,

Santos - Rua GeneraŲCamara, 292 Fone: 25-636
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LIETUVOS NACIONALINE
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEK

SENSACIJA!!!
Birželio męn. 30 d. nepraleisk progos atsilankyti 

į DIDŽIULĮ “FESTIVAL À CAIPIRA” kurį ruošia Grê
mio São Miguel, Vila Zelinoj, gimnazijos salėje, Rua 
Campos Novos, 19. Pradžia 20 vai. Programoj “Show” 
šokiai ir kitos įvairenybės, gros “ORQUESTRA TROPI
CAL". Pakvietimus įsigyti, staliukus, užsisakyti, galima 
“Musų Lietuvos” redakcijoj ir rua Campos Novos, 19.

— Praėjusiame «M. L.» nu 
meryje N. Klebonijos kertinio 
akmens kūmų sąraše praleis 
tas p. JUOZAS BAUŽYS, kurs 
be ankščiau duotos stambios 
aukos, šventinimo proga taip 
pat įnešė cr. 1.000,00. Už klai 
dą p. Baužį atsiprašom.

SESELIŲ AUKA KLE
BONIJAI

Birželio mėn. 17 pradžios 
mokyklos ir gimnazijos moki 
nių rengto minėjimo pelną 
10.000,00 Seselės Prančiškie- 
tės paaukoję Klebonijos Sta 
tybos Fondui. Didelis ačiū se 
selems už talką.

KLEBONIJOS STATYBAI 
AUKOJO

Nadolskiai 1.500,00
J. V. Abraičiai 1 000,00
P. Žibąs 200,00
Maldos Apaštavimas 1.000,00
L.K Moterų Draugija 5.000,00
Pr. Ziezis 1.000,00
K. Valavičienė 200,00

Dabartiniu metu klebonijos 
fonde randasi 87.390,00 (aštuo 
niasdešimts septyni tūkstan

čiai trys šimtai devyniasde
šimta kruzeirų, Prisidėjusiems 
didelis ačiū.

PRIĖMIMAS PAS OLANDUS.

Olandijos Karalienės Julia 
nos gimtadienio sukaktuvių 
proga, Olandijos Generalinis 
Konsulas São Paulyje p. Je 
an Lodewijk Voúte su Ponia 
savo rezidencijoje, rua Ita- 
peva, 518, š. m. balandžio mė 
27 d. suruošė oficialų priėmi
mą, kuriame be vietos val
džios atstovų, dar dalyvavo 
São Paulo Konsulų Korpusas 
jų tarpe ir Lietuvos Konsu
las A. Polišaitis su Ponia bei 
Paulistų visuomenės ir vie
tos olandų kolonijos atstovai.

PRIĖMIMAS PAS ITALŲ GE
NERALINĮ KONSULĄ.

Italijos Tautinės Šventės 
sukaktuvių proga, Italų Ge
neralinis Konsulas São Pau
lyje p. Ministras Franco Fon
tana su Ponia š. m. birželio 
mėn. 2 d. suruošė ofieialų 
priėmimą, į kurį buvo pakvi

Dr, JOAQUIM 
PACIFICO JUNIOR

Dantų chirurgas

Dentadurų ir judamų aparatų spe
cialistas.

Priėmimo valandos kasdien: nuo 8 ligi 11 vai., 
ir nuo 17 ligi 21 vai.

Konsultorija yra Vila Žolinoje, Avenida Zelina, 752
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i ESCRITÓRIO «VILA ZELINA»
S

1 IRMÃOS BAUZIS

estas bei dalyvavo ir Lietu
vos Konsulas A. Polišaitis su 
Ponia.

«MŪSŲ LIETUVAI»

Didžiai gerbiamas p. Re
daktoriau, malonėkite įdėti 
šiuos paaiškinimus dėl mano 
straipsnio «Kun. P. Ragažins- 
ko asmuo lietuvių kultūrinia
me gyvenime».

Rašydama apie lietuviško 
radijo pusvalandžius, galvo
jau grynai apie kultūrinį 14- 
tos vai. radijo pusva
landį, kurio vyriausias ir at- 
sakomingas vadovas yra kun. 
P. Ragažinskas. Per neapdai
rumą nepaminėjau, kad «Tė
vynės Garsai» - rytmetinis 
pusvalandis, niekoybendro ne 
turi su kun. P. Ragažinsko 
globojamu lietuvišku idealis 
tiniu veikimu ir yra įkurtas 
grynai biznio pagrindais.

Halina Mošinskienė

ATITAISYMAS.

Straipsnyje apie «Liūdnojo 
Birželio» minėjimus yra įsi 
maišiusi klaida: p. Ozolins 
yra ne konsulas, bet Konsu 
liarinis Sekretorius.

H. Mošinskienė.

—- «M. L.» skaitytojų ir rė
mėjų tarpe yra nemaža Petrų 
ir Povilų. Tarp jų inž. Baltė 
nas, Narbutis, Bareišis, Dirsė, 
Ambrozevičius, Pavilonis, Ja 
kailis ir kiti. Sveikiname vi 
sus Petrus ir Povilus.

— Kun klebono P. Raga 
žinsko sidabrinio jubiliejaus 
proga, praeitą sekmadienį Vi 
la Zelinon buvo susirinkę 
daug žmonių. Pamaldų metu 
pamokslą sakė S. Paulo kar 
dinolo vyskupas pagelbinin 
kas Dom Antonio Alves Si 
queira. Vasarienėje dalyva
vo tarp kitų svečių deputa
das And"ė Franco Montoro,

Lietuvos konsulas p. Al. Poli 
šaitis, prof. Jose Ferreira Car 
rato ir kiti. Net iš gana toli 
atvykusių, pav. p. Zieziai iš 
Rio de Janeiro. Platesnis ap 
rašymas su fotografijomis 
tilps sekančiame «M, L.» Nr.

— Misijonierius Tėvas Bru- 
žikas S. J. trečiadienį išvy
ko atgal į Montevideo klebo
nauti.

— Liepos mėn. 2 d. sese
lės: M. Julia, M. Dolores, M. 
Leonida ir M. Margarida iš
vyksta Amerikon į vienuoly
no kapitulą-suvažiavimą, ku 
ris būna kas šešti metai Lai 
mingos kelionės ir greito su 
grįžimo. Per Petrines, birže 
lio m. 29 d 15 vai. yra ruo 
šiamas mokyklų atsisveikini 
mas su seselėmis. Bus įdo
mi programa.

— Klausykis ir remk S. Pau 
lo lietuvių kultūrinę radio 
programą kuri transliuojama 
kiekvieną sekmadienį 14 vai. 
iš Radio Nove de Julho vidų 
tinėmis bangomis 540 klc. ir 
trumpomis 25 metrų banga 
Laiškams: Caixa postai 4118 
São Paulo.

— Liepos m. 7 d. Santa Te 
resinha parapijos, salėje apy 
linkės lietuviai ruošia lietu
viškos dainos koncertą. Pro 
gramoj dalyvaus L. K. Ben
druomenės choras ir vietos 
tautinių šokių ansamblis.

LAIŠKAI.

Kun. Dr. A. Miliui, V. Na
vickui, Ir. Šimonytei Ant. 
Kairiui, P. Zigmui, V. Skrip- 
kai, R. Mockui, H. Bortke- 
vitch, J. Savickui, Bučioniui, 
Vincui Abramavičiui, J. Na- 
dolskiui, D. Valeikaitei.

(pabaiga iš 3 pusi.)

m. Getaučiuose,

14, Jaudzi 
tė, gim. 181 
Klaipėdoje,

15, Sadžius Remigijus, gim. 
1933 m. spalių mėn. 20 d. 
Kaune,

16, Sulcas Antanas,
17, Kawolil Hans, gim. 1905 

m, Klaipėdoje,
18, Grinevičius Pranas, gim.

1924 m. gruodžio mėn, 3 d. 
Gastilionių km., Rumšiškių 
valsč. Kauno apskr,,

19, Černiauskas Amanas, 
gim. 1927 m, Pupsiu km., Rie 
tavo valsč.
20, Ambrozevičienė Bulotai

tė Ona, gim. 1914 m, Kovars- 
ke,
21, Ambrozevičius Andrius,
22, Wannags August, gim. 

1886 m. balandžio mėn. 5 d. 
Medukaliuose,
23, Bogdahn Vanagaitė He- 

leue, gim. 1912 m. Šilgaliuo 
se,

24, Vanags Gertrude, gim, 
1918 m, kovo 12 d, Šilgaliuo- 
se,
25, Vanags Arturas, gimęs 

1916 m. balandžio 24 d. Sil
galiuose,
26, Vanags Šarlote, gimęs 

Silgaliuose,
27, Vanags Hedwig, gimęs 

Silgaliuose,
28, Beyer Alfred,
29, Labeit Richard,
30, Labeit Hildegard iš Saus- 

galių,
31, Labeit Georg,
32, Labeit Gretė iš Klaipė

dos,
33, Labeit Marija iš Klaipė

dos,
34, Schmidt Alfred, gimęs

1925 metais, gruodžio mėn. 
11 d. Lazdėnuose,
35, Gėgžna Antanas, sūnus 

Jono, gimęs Okainių km. Kė
dainių ap
36, Merkelis Jonas iš Burve 

lių km. Surviliškio valšč,
37, Radavičius Stanislovas 

gimęs 1928 m. Varniuose,
Ieškomieji arba apie juos 

žinantieji prašomi atsiliepti: 
CONSULADO DA L1TUANIA, 
Rua Dom Jose de Barros, 
168 5’ andar Caixa postal 
7249, São Paulo, Brasil.

gp- 2 d.

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

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

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

HORÁRIO das 8 às 19 hora^.

Casa gpnndgs Cia.
PRAÇA SÃO JOSÉ; 1 - V. ZELINA — S. PAULO

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 
NAUJANYBIŲ

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų, 
įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių- 

Jogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t. t..
Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA 

ISSIMOKEJIMUI. B
gį

Prie pat autobuso Nr. 93 sustojimo vietos. g

Saugiausia pinigams vieta yra

BANCO MOREIRA SALES S/A.
Jo skyrius yra ir Vila Zelinoje, Av. Zelina 970 

Daug lietuvių čia atidarė einamąsias sąskaitas. Čia ga 
Įima apmokėti mokesčius, už šviesą ir kitas pinigines 

operacijas atlikti.

SIUVYKLA “GUERRIERO”
Vytaliano Guerriero

Specialistas vyriškų ir moteriškų rūbų. Siuva išsimokė- 
jimui, per penkis kartus.

Pasirinkimas įvairios medžiagos, taip pat baltinių
Rua Inhagapi, 7 - (pirmiau Rua 6) - V. Zelina - S. Paulo

Escritório 1DEA1 de Contabilidade
João Tatarunas

CONTADOR

Priimame knygrašybos darbus visuose miesto rajonuose. 
Legalizuojam dokumentus naujom firmom ir bendrovėm. 
Paruošiam įvairaus pobūdžio kontraktus ir jų pasikeiti
mus. Tautiečiams kurie nori įsisteigti, prekyboj ar pra 
monėj, duosim visas reikalingas informacijas.

,/

Rua Taquari, 19 — s/4 “ (Esq. R. da Moóca)

(pabaiga iš 3 pusi.)

mas smarkiai plečiasi visuos 
kraštuose ir net tokie maži 
kraštai kaip Šveicarija ar Bei 
gija jrengia savo reaktorius 
praktiniems reikalams ir mok 
sliniems tyrinėjimams. Pir
moji to paseka bus, kad ra
dio izotopai bus lengviau pa
gaminami, pigiau gaunami ir 
plačiau vartojami įvairiose 
srityse, o jų naudingumas pa 
sireiškė vis stipriau ir ryški 
au vis platesnėse gyvenimo 
srityse.

Ir paskutinysis Didysis ka
ras, kaip ir ankstyvesni ka
rai, prisidėjo prie makslo at- 
siekimų ir technikos pažan
gos. Atominė žmonijos gyve
nimo era gimė baisioje paš 
vaistėje atominės bombos 
sprogimo. Dabar ji pradeda 
žengti žmonijos gerovės ke
liu.

«Draugas»

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

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

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVIČIUS
Rua Inhagapi, 9 - V. Zelina
(prasideda iš Av. Zelina, 595)
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