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torija. Brazilijos karo vado
vybė yra susirūpinusi minė
tos krašto teritorijos dalies
apsauga. Bet kokiems neti
kėtinumams jau iš anksto ruo
šiamasi. Karo, anot užsienio
reikalų ministério Macedo So
ares, ateityje nebus galima
išvengti. Brazilija leisdama
įsteigti savo teritorijoje foge
čių bazes, pildo tarptautinius
susitarimus bei įsipareigoji
mus. Šiandien nė vienas kraš
tas negali būt neutralus, net
Šiaurės Amerika, negalės ap
siginti nuo tarptautinio komu
nizmo pavojaus Tai yra pat
virtinęs pats prez. Eisenhower
ir kiti atsakomingi valstybės
vyrai.

São Paulo 403 metai
Sausio mėn. 25 dieną São
Paulo miestas šveačia savo
403-čiasias įkurtuves. Lygiai
prieš liek metų čia, jėzuitų
kolegijos kieme (Patio do Co
legio) buvo atlaikytos Pirą
tiningos vilos įsteigimo šv.
mišios. Toji Firatiniuga ketu
rių amžių bėgyje tapo dabar
tiniu São Paulo miestu
Visai priešingai negu Šiau
rinėje Amerikoje, naujieji
ateiviai nebuvo indijonų puo
lami, nebuvo prieš juos ka
riaujama. Nors Brazilijos in
dijonai daug kovodavo savų
jų tarpe, prieš čia atvyku
sius portugalus nebuvo pusi
priešin'.a. Atvirkščiai, portu
galams pavyko įsigyti čiabu
vių indijonų pasitikėjimas ir
pagarba. Jų vienas, João Ra
malho, dar prieš São Paulo
įkūrimą atsikraustęs į Pirati
ningos plokštikalnę, tapo čia
buvių tupi vado Tibirięos žen
tu. Šiedu vyrai padėjo jezui
tams plėsti jų misijų darbus
tupi indijonų tarpe, perduo
dant krikščionybę ir civiliza
ciją. Tas darbas buvo tęsia
mas jėzuito Jose de Anchie
ta, su nepaprastu pasišven
timu, katechizuojant ir mo
kant rašto indijonų vaikus.
São Paulo (Piratiningos) gy
venvietė buvo skirta atlikti
didelį istorinį uždavinį, sutelk
ti po savo valdžia visus dide
liūs plotus, kurie tęsėsi į va
karus. Pro São Paulį tekan
ti Tietės upė, plaukia į vaka
rus. ir ji tapo natūraliniu
vandens keliu visokiems kraš
to gilumos tyrinėtojams irau
kso bei brangiųjų akmenų
jieškotojams. Ištikrųjų. tų že
mes tur:ų vienur ir kitur grei
tai buvo aptikta, ir nuo tada
prasidėjo iš S. Paulo nesibai
giančios ieškojimų bei atra
dimų ekspedicijos.
Visas XVII amžius praslin
ko paulistams beorganizuojant tokias ekspedicijas, ku

rios buvo vadinamos bandei
romis, ir S. Paulo miestas vi
są savo geriausiąją gyvąją
jėgą išaikvoje, išsiuntinėjo su
bandeiromis. Nebuvo laiko
nei žmonių pakankamai, kad
pats miestas galėtų augti, sta
lytis ir plėstis. XVII ir XVIII
amžiuje žemdirbystėje prade
jo plėstis cukrinių nendrių
augimas ir cukraus gamyba.
Istorikai sako, kad laike XV
III amžiaus Brazilijoje buvo
išplauta apie 190 milijonų
svarų aukso. 170 milijonų s-va
rų aukso buvo pasiųsta Por
tugalijon, kuri apie 20 mili
lijonų aukso svarų pervedė
Anglijon savo pirkimams ap
mokėti. Šis Brazilijos auksas
padėjo Anglijai išvystyti dau
gybę naujų mašinų, tuo pade
damas prasidėti mašinų laik
mečiui.
Aukso periodui baigiantis,
kada dauguma auksingų upių
jau buvo išsemta, prasidėjo
kavos gadynė, kuri tebesitę
sia iki šiol ir kuri São Paulo
valstijai ir miestui priaugina
kas metai daugiau turto, negu
aukso kasyklos. Kava' pritrau
kė iš užsienių kapitalus ir bu
vo pastatytas geležinkelis iš S.
Paulo į Šautos uostą, kad ka
va lengviau galėtų pasiekti
laivus. Iš São Paulo geležiu
kelio linijos patraukė į vaka
rus, krašto gilumon priartindamos kavos fazendas prie
miesto ir uosto. Kavos augiu
tojai pradėjo, už gausiai įplau
kiančius pinigus, statytis na
mus São Paulo mieste, ir nuo
tada (maždaug prieš 50 metų)
prasidėjo nuolatinis paties
miesto persistatymas, o taip
ii staigus jo gyventojų didėji
mas Per paskutinius 50 me
tų São Paulo gyventojų skai
čius padidėjo dešimteriopai,
dabar pasiekdams jau net 3
milijonus,

Nors dar šią žinią rašant
nebuvo konkrečių davinių,
kiek kas gavo balsų, tačiau
bendrai imant laimėtoju išėjo
Gomulka, kuris atststovauja
taip vadinamą tautinį, socia
lizmą. Stalinistai
smarkiai
prakišo atstovų pravedė žem
dirbtų ir demokratų partijos.
Yra praėję seiman ir žymių
katalikų vadų.
Šiuos rinkimus nulėmė Len
kijos vyskupai ir bendrai
katalikai, kurie iš kelių blo
gumų rinkosi patį mažiansią
Katalikai galėjo boikotuoti rin
kimus. Tuomet būt pralaimė
jęs Gomulka ir pasinadoję sta
jinistai, tvirtindami, kad Go
mulka neturi kraš’e pasitikė
jimo. Katalikai galėjo balsui
ti tik už katalikus seime sa
vo daugumą pravesti Bet taip
nebuvo galima, nes pusė išs
tatytų kandidatų buvo komu

Žydai nesitraukia is Egipto

Moderniško ir pažangaus São Paulo miesto liudytojas.

Dégé nafta Santos uoste

Sausio mėn. 22 d. kaip po
litinė policija informuoja, bu
vo padegti Santos uoste vamz
džiai. kuriais nafta yra teikia
roa Cubatão ir Capuava re
f narijoms.
Gaisras kilo, kai uosle, iš
kur išeina naftos vamzdžiai,
>.'žs degė ant vandens plau
klojantis naftos sluoksnis Jis
užsidegė, arba jį iš ten laive
liu nuplaukusio tūlo Raimnn
do Nonato de Oliveira, kuris
(pabaiga 3 pusi.)
su savim turėjo ir keroveninę lempą Arba lempa ture
jo iškristi vandenin ir padeg
ti aliejaus sluoksnį, arba są
moningai padegė. 1 radėjus
naftai ant vandens degti. Rai
mnndo Nonato šoko vande
nin plaukti, norėdamas išven
gti ugnies Plaukė kokius 200
metrų. Tačiau ugnis greit iš
nistai, o kita pusė kitoms dvi siplėtė
Raimundo
Nonato
ems partijoms ir bepartyvi- smarkiai apdegęs nuskendo.
ams priklausė Todėl prak
Tuo pat metu Amerikos
tiškai daugumą gauti nebuvo laivas su 40 tūkstančių tone
jokios galimybės. Be to dar ladų naftos vamzdžiais leido
reikia atsiminti, kad vyriausy iš laivo naftą. Pamatę gaisrą
bės rankose yra visos propa tuoj pasišalino nuo krantu,
gandos priemonės.
nes jeigu gaisras būt pasie
Negalima buvo išleisti iš kęs laivą, Santos miestas būt
akių ir Rusijos armijos bazių dingęs ugnies jūroje. Taip
buvimo Lenkijoje. Nėra abe pat dideliame pavojuje buvo
jonės, kad dešiniesiems lai Cubatão refinarija ir Ultra
mėjus n«riamento rinkimus gaz bakai. Ugnegesių pastan
būt prasidėjusios intrygrs iš gomis didesnių nelaimių iš
Maskvos, kuri jokiu búdu nebú vengta.
tų prileidusi, kaip ir Vengri
Kaltininku laikomas Rai
joje, kad vyriausybę išsprūs mundo Nonato. Jis policijai
tų iš komunistų rankų.
yra žinomas kaip aštrus ko
Sukilti Vengrijos t avyzd- munistas. Yra buvęs net Rusi
žiu? Kas iš to, jei Vakaruose
nėra jokio užnugario Vietoj
ginklų ir karių siuntė tik gra
žios žodžius ir priedų konser lamenta gerai atskiesta parti
vų dėžutės. Lenkijos tauta jų ne komunistais atstovais.
Balsavo apie 90 procentų
pasirinko Gomulką ir jo par-

Gomulka laimėjo rinkimus
Lenkijoje.

METAI

joj, kur beabejo buvo paruoš
tas sabotažo veiksn a us.
Be lo, nesenai Buenos Ai
res buvo susirinkę P. Ameri
kos komunistu at to va L P)
licija turinti žinių, kad ryšy
je su susitarimu Brazilijos vy
riausybės su amerikonais del
Fernando de Noronha salos,
komunistai nutarė pradėti sa
botažo veiksmus.
■ •: í
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Susitarė del Fernando No
ronha salos
Šešis mėnesius trukusios
derybos tarp Brazilijos ir A
merikos baigtos. Saloje ame
rikonams yra leista Įsteigti
fogečių stebėjimo bazę. Salo
je plavėsuos tik Brazilijos vė
liava. Brazilų kareiviai palai
kys ir visą tvarką, Tolimo
skridimo fogečių stebėjimo
bazes įrengs ir tvarkys Ame
rikos techniku', dalyvaujant
ir Brazilijos technikams
Sutartis sudaroma penkeri
ems metams Automatiškai su
tartis bus pratęsta dar pen
keriems metams jei prieš me
tus laiko, jai baigiantis, nė
viena pusė jos neatsisakys.
Pasibaigus sutarčiai visi
įrengimai automatiškai pe
reis Brazilijos nuosavybėn.
Prieš šios sutarties sudary
mą didelę propagandą buvo
išvystęikomunistai ir dalinai
nacionalistai Karo atveju Fer
nando Noronha salynas but
pirmu priešo taikiniu. Taip
pat dideliu pavojun būt išsta
tyta šiaurinės Brazilijos teri

Jungtinės Tautos turFdaug
bėdos suderinti Izraelio ir
Egipto reikalus.
" Žydai pasitraukė iš Sinai
pusiasalio. Bet nepasitraukia
iš Gaza ir dar kaikurių pa
mario vietovių garantuojan
čių priėjimą prie Sueso ka
nalo Egiptas iš savo pusės
grasina sustabdyti kanalo va
lymą. jei žydai nepasitrauks
Gi žydai prašo Jungtinių Or
ganizacijos. kad jiems pati
krintu priėjimą prie Sueso
kanalo ir teisę juo plaukioti.
Taip pat prašo patikrinimo,
kad arabų «mirties» būriai
daugiau jų neužkabinės ir ne
žudys. Tuo reikalu Izraelio
atstovas padavė atatinkamą
memorandumą Jungtinių Tau
tų Organizacijai.
— Austrijos vyriausyoė pa
siuntė parlamentui įstatymo
proiekią, sulig kurio pasiliks
neutrali tarn komunistinio ir
demokratinio fronto. Beabejo '■
Austriją baugina karo pavo
jus. Ji gal norėtų išlaikyti
Šveicarijos poziciją Bet Švei
carijos visai kitokia, daug
saugesnė, geografinė pade
tis. Norės, ar nenorės, Aus
trijos teritorija karo atveju,
bus svetimų kariuomenių me
džiojaroa.

— Brazilijos teisingumo mi
nisterija uždarė visą eilę or
gan i za ei jų simpatizuojančią
komunistams.
— Maršalas Žukovas išvy
ko Indijon su oficialiu vizi
tu. Kremliui irgi rūpi susi
rasti daugiau draugų pasau
linio sukrėtimo metu.

— Rusija įspėjo Turkiją.
Japoniją ir kitas valstybes,
kad neduotų amerikonams ba
zių, nes priešingu atveju, ves
nedraugišką politiką.

— Vakarų Vokietijos par
lamento komisija vienbalsiai
priėmė nutarimą, kurį patieks
parlamentui svarstyti, sosti
nę virš Bonuos perkelti Ber
lynan.

— Čekijos vyriausybės de
legacija vyks Maskvon tartis
abu kraštu liečiančiaislklausi
mals.
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St. Newark 5, N.J., U.S A.)
* Leonarda» Andriekus
Komitetas yra numatęs išleis
ti PLB Seimo žymenį, kad
kiekvienas lietuvis galėtų įsi
gyti šio istorinio įvykio atminą. Lietuviai dailininkai gali
Kas man iš to, kad tu išbudus
Prieš kelis tūkstančius me
Pats atstovų rinkimas sun ateiti PLB Seimo lėšom suda
tų Izraelio tauta, netekusi sa kumų nekels. Sunkumai kils ryti talkon, pateikdami PLB
Ugnies pripildytas akis atmerkei —vo tėvynės, atsidūrė Babiloni dėl lėšų atstovams į PLB Sei Seimo Org. Komitetui žyme
Siaubingi nuotoliai atskyrė mudu,
joje. Daugelis tremtinių pasi mą vykti. Kiekvieno krašto nių projektų. Projektai labai
Aklų naktų grakščioji vergė!
darė turtingi ir visko perte
lietuviai į PLB Seimą turėtų laukiami iki vasario 28 d. Pro
kę. Bet jie dažnai savo vei atsiųsti bent po vieną atstovą jektus siųsti Msgr Jonui Bal
Kas man iš to, kad tavo žvilgsnis
dus gręždavo Palestinos link, Praktiška galimybė pareis konui. 64 14, S6th Rd , Masgraudžiai kartodami: «Pirmi nuo to. kiek tam reikalui ben peth 78. N Y.
Ateis čionai po milijardo metų,
au tenudžiūsta mano dešinė, drų lėšų pavyks, sudaryti
Lietuvių simfoninės muzi
Kai bus žmogaus nutilę žingsniai,
negu kad užmirščiau tave,
Lėšų sudarymo uždaviniai kos koncerto dirigentu yra
Pavargusios erdvėj planetos
Jeruzale. Prie gomurio tepri labai dideli. Lėšų reikia ne sutikęs prof Vytautas Marijo
limpa mano liežuvis, jei ne tik pačiam PLB Seimui susi sius. Koncerto programos ko
Gal tu esi ta išrinktoji.
minėsiu tavęs, jei nestatysiu rinkti. Jų reikia ir meno bei legiją sudaro prof Vytautas
Kurios negalima jau bus išvysti,
Jeruzalės augščiau už kiek spaudos parodoms organizuo Marijošius. prof Kazys V. Ba
vieną savo linksmybę. (Ps. ti Jų reikia lietuvių muzikos naitis, prof. Izidorius Vosylių
Gal tavo vardą man kartoja
136, 6). Šis tremtinių žydų simfoniniam koncertui ir tau nas, prof Juozas Žilevičius.
Paukšteliai, grįždami į lizdą?
ryžtas per ištisus tūkstančius tinei misterijai. Jų reikia Visi lietuviai kompozitoriai
metų išsaugojo Izraelio tautą sporto švente'. Pagaliau lėšų
Bet kas iš to, kad vis į tolį
nuo pražūties, nors Izraelio reikia ir pačioms lėsoms or prašomi talkos. (Prof V Marijošiaus adresas: 331 Ches
Skrendi greičiau už paukštį, vėją —
valstybė buvo buvo sunaikin ganizuoti.
nut
St.
New
Britain,
Conn,
Tu man sesuo, o aš tau brolis
ta svetimųjų ir buvo likęs sa
Jau pats laikas visų kraštų
vanoriškas susiklausymas sa lietuviams imtis visų įmano USA).
Pasauly būti negalėjau.
Sporto šventę organizuoja
vos tautinės bendruomenės mų žygių PLB Seimo reika
ribose.
lams lėšų telkti Kiekvieno New York Lietuvių Sporto
Šiandien, kai mūsų Lietuva lietuvio tautinė pareiga kad Apygarda. Visų kraštų lietu
svetimųjų okupuota ir mūsų ir mažu įnašėliu prisidėti. viai sportininkai labai prašo
tautos valstybinė organizaci Atskiri asmens ar organizaci mi jieškoti galimybių bent ats
ja paversta rusiškojo komu jos. paukoję PLB Seimo rei kiriems prasikišusiems indivi
nistinio imperializmo tarnaitė kalams bent S 160 — tampa dualinio sporto šakose lietu
laisvajame pasaulyje paskli PLB Seimo Garbės Svečiais. viams sportininkams šioje be
dę lietuviai savo tautinę gy Aukas siųsti Komiteto iždiniu tuvių sporto šventėje daly vau
vybę gali išlaikyti tik savano kui A. Trečiokui (315 Walnut ti. Būtų idealu, kad ne tik
rišku susiklausimu savosios
iš JAV ir Kanados, bet ir iš
tautinės bendruomenės riboje.
kitų
kraštų dalyvautų ir gru
Džiugu yra, kad daugelyje
pinio
sporto komandos. Spor
laisvojo pasaulio kraštų lietu
viai jau yra sudarę savai ben
to šventės reikalais kreiptis
druomenei organizaciją. Ta
į A. Vakselj, 85 09 88th St.
čiau atskirų kraštų lietuvių
Woodhaven 21, N.Y.
tarnusaviniams santykiams ir
Tautinės misterijos pasta
bendradarbiavimui ugdyti, o
tymu
rūpinasi Čiurlionio an
prireikus ir viso pasaulio lie
samblio
dirigentas muzikas
tuvių vardu prabilti, yra būti
Alfonsas Mikulskis. Kultūros
nas vienijantis centras Pašau
Fondas
jau yra paskelbęs
lyje pasklidę lietuviai turi su
konkursą
misterijos tekstui
daryti vieninga Pasaulio Lie
parašyti.
tuvių Bendruomenę.
Tam tikslui 1958 metais
Tapybos bei skulptūros oaNew Yorke Įvyksta Pasaulio
turi pavaizduoti visų
roda
Lietuvių Bendruomenės Sei
krypčių laisvojo pasaulio lie
mas. Tai istorinės reikšmės
tuvių menininkų kūrybą, span
žingsnis. Kad jis būtų sėk
dos
paroda — rašliavos įnašą
mingas, visų kraštu lietuviai
žmonijos
kultūrai.
turi įsisąmoninti jo vaidmenį
ir tinkamai atlikti jo atžvilgiu
PLB Seimas bus laisvojo
tenkančias pareigas.
pasaulio lietuvių kūrybinių
PLB Seimo vaidmuo svar
polėkių ir tautinio solidarumo
bus ne tik tuo, kad jis nusta
išraiška. Padarykime ją ver
tys atskirų kraštų lietuviu tar
tą svetimųjų demėsio ir pasi
pusaviniam bendradarbiavi
gerėjimo ir savųjų pagarbaus
mui pjincipus ir praktiškas
pasididžiavimo.
gaires, bet ir tuo, kad jis su
darys progą parodyti pasau
PLB Seimo Organizacinio
liui mūsų tautos kūrybinį jna
Komiteto Prezidiumas »
šą žmonijos kultūrinei pažan
gai. Iš čia ir PLB Seimo ats
New York, 1957 m. sausio 10 d.
tovus. Atstovams rinkti tvar_ Vašingtone, Baltuosiuose Rūmuose sveikinasi prez. Eisenhower ir Indijos ministeris pirmika bus paskelbta, kai tik bus ninkas Nehru, su baltomis kojinėmis ir balta kepuraite, panašia į restoranų virėjų. Indijoj
priimta PLB laik konstitucija, balta kepuraitė rodo, kad nešiotojas priklauso aukštesnei visuomenės klasei.
(US1S)

PLB Seimas - kūrybiniu polėkiu ir tautinio
solidarumo išraiška

Ir Vėl Nutolsta Marsas
Savo gyventoju jis neparodė

Dr. R. Zalubas, Washington, D. C.
Marsas intriguoja daugelį
žmonių, nes vis dar ponularu
tikėtis, kad ant jo galėtų būti
gyvybė. Tą klausimą paaktyvina ir mokslininkų nepagrįs
ti spėjimai. Kaikuri kasdieni
nė spauda leidžia apie Marso
gyventojus ir skrendančias
lėkštes sąmoningai nepagrįs
tus gandus. Prieš keletą me
tų spauda buvo paskelbusi,
kad Meksikoje nukrito skren
danti lėkštė su mažo ūgio
marsiečiu. Ir po dienos buvo
atšaukta, kaip klaida. Dauge
lis ir dabar tikėtųsi panašių
sensacijų, bet čia norima pa
tiekti šiek tiek naujausių da
vinių apie Marsą.

Pagrindinės žinios apie Marsą
Marsas vidutiniškai yra a
pfe pusantro karto toliau nuo
saulės negu mūsų žemė. Jo
skersmuo yra apie pusė že

mės skersmens. Masė tesuda
ro tik apie vieną dešimtdalį
mūsų žemės masės. Apie jį
skrieja du mėnuliai. Vienas
iš jo mėnulių apibėga ap;e
jį net tris kartus per vieną
parą. Marse taip pat yra me
tų sezonai, kaip ir pas mus,
bet tik Marso metai ilgesni,
būtent 687 mūsų paros.
Marsas rugsėjo mėnesyje bu
vo priartėjęs prie žemės taip
kad atstumas tesiekė 35 milio
nūs mylių. Panašiai arti bus
vėl 1971 m. Dėl Marso dides
nio atstumo nuo saulės, jo
paviršiaus temperatūra yra
žemesnė negu žemės. Ties ek
vatoriunii ji siekia vidutiniš
kai kelis laipsnius virš 32 F.
Apskritai, vidutinė į® metinė
temperatūra yra 40 F laips
nių žemiau nulio Labai dide
lis skirtumas tarn nakties ir
dienos. Dieną saulėje siekia
iki 77 F, o naktį krinta iki

ŽVAIGŽDE

— 200 F.
Radijo bangos nuo Marso

Marso priartėjimo metu 1 ai
vyno departamento astrono
mai pagavo ir. radijo bangas
nuo Marso, tiesa, labai silp
nas Jie patvirtino kitų su
rastą su optiniais teleskopais
paviršiaus temperatūrą apie
32 F. Jo atmosfera yra retes
nė negu žemės. Debesys sie
kia apie 30 mylių augščio nuo
jo paviršiaus. G. P, Kuiper
jo atmosferoje anglies dvide
ginio apie du kartu daugiau
negu žemės atmosferoje Gel
tonieji debesys yra dulkių de
besys. Kita rūšis yra melsvi,
panašūs į mūsų cirus debe
sis. kurie, jo aiškinimu, galė
tų būti sudėti iš mažų ledo
kristalėlių. Daugumą atmos
feros turėtų sudaryti azotas,
kuris obtiniu spektroskopū ne
susekamas, nes jo absorbci
jos linijos yra ilgesnių bangų
rajone.
Daug diskusijų yra sukalu
sios ir vadinamos «polių ke
purėlės», kurios padidėja žie

mos metu ir sumažėja Marso
vasaros metu. Manoma, kad
tai yra plonas sniego sluogsnis. Didesnė paviršiaus dalis
yra padengta raudonomis dul
kėmis, dėl tos priežasties «Ma
rso šviesa» atrodo raudona.
Šia proga noriu priminti fak
tą, kad Marsas pats nešvie
čia, o yra tamsus, kaip ir mū
sų žemė. Jis tik atmuša sau
lės šviesą. Iš Marso žiūrint,
mūsų žemė panašiai šviesi
atrodytų.

Ką atskleidė nauji stebėjimai
Šiais metais apie 100 stebė
tojų sekė Marsą planingai.
Naujausi ir geriausi telesko
pai buvo panaudoti, bet dar
nedaugelis rezultatų tėra pas
kelbta. Viena iš ekspedicijų
buvo pasiųsta į Havajus ant
Mauna Loa kalno apie 13.000
pėdų augščio. Ją finansavo
JAV Geografijos draugija.
Šiai ekspedicijai vadovavo
dr. C. C. Kiess, kuris dėsto
astro fiziką Georgetown uni
versitete, Washingtone, D. C,
Pirmą kartą Marso tyrinėji

mo istorijoje panaudotas augš
tos rezoliucijos spektrografas. Marso spektras buvo fo
tografuotas ant minėto kalno
ir Washingtone. Taipgi labo
ratorijose su tuo pačiu spektrografu buvo tyrinėtas rei
kalingas vandens garų kie
kis, kad duotų atitinkamas ab
sorbcijos linijas (šį paskuti
nį tyrimą atliko čia rašanty
sis). Neseniai Kiess paskelbė
to tyrimo rezultatus Washing
tono astronomams, šie tyri
mai parodė, kad visos saulės
absorbcijos linijos turėjo po
veikį Marso judesio orbitoje
ir tai buvo lengvai išmatuo
jama. tačiau nebuvo rasta jo
kių linijų, kurios turėtų pa
rodyti vandens ar deguonio
buvimą Marso atmosferoje.
Laboratorijos tyrimai parodė,
kad užtenka 40 pėdų žemės
atmosferos sluogsnio prie reletyvios drėgmės 67%, kad
vandens garų ir deguonio ab
sorbcijos linijos pasirodytų.
Taigi vandens garų ir laisvo
deguonio Marso atmosferoje
nėra, arba jei ir būtų tai la
bai ir labai mažas kiekis.

3

1957 m. sausio 25 d.

MŪSŲ LIETUVA

pusi. 3

Rankdarbiu
Š.m. sausio m. 20 d. 3 vai.
p.p. V. Zelinos mokykloje ivy
ko Lietuviškos Mokyklos rank
darbių klasės, vadovaujamos
p. Salomėjos G. Teresevičienės, parodėlės atidarymas.
Ners apie parodėlę buvo ra
šyta laikraštyje jau prieš po
ra savaičių, bet į jos atidary
mą teatėjo vos keli suaugę,
keli moksleiviai iš taip gau
sios «lietuviškos šeimos» V.
Zelinos.
Prieš atidarymą į susirinku
sius prabilo mokytoja H. Mošinskienė nupasakodama Lie
tuviškos Mokyklos rankdarbių
pamoku reikšmę, paraginda
j didesnį susidomėjimą tomis
pamokomis, kurios buvo ve
damos per pusantrų metų
joms pasiaukavusios p. S.
Teresevičienės.
Po to kalbėjo Superiora Se
selė M Urbana, atgaivindama
jaudinančius savo jaunystės
prisiminimus ir pabrėždama
kad reikia daugiau kreipti
dėmesio į savitus mums tauti
nius motyvus paimtus iš gam
tos ir Tvėrėjo kūrybos. Ji pa
kartojo ir žodžius savo buvu
sios profesorės p-lės Glemžai
tės, pasakytus Dotnuvoje: Ki
ekviena lietuvaitė, kur ji be
būtų, turi nešti aukštai lietu
viškumo žiburėlį. «Taipogi
priminė, kad lietuvio pareiga
saugoti jam Dievo duotą kai
bą ir savos tautos būdą. Po
kalbos palydėtos nuoširdaus
pritarimo, Seselė Urbana ati
darė parodą ir čia pat tauti
niais rúbàis pasirėdžiusios Mil
dutė ir Tania įteikė jai gėlių
puokštę ir tautines juosteles.
Publika suėjo pasižiūrėti
parodos. Čia radome geriau
šią įrodymą, ką gali padaryti
miklūs, jauni mergaičių pirš
teliai. Kruopščiai išsiuvinė
tos kačpėdėmis staltiesėlės ir
takeliai stebino darbo smulku
mu ir tikslumu Įvairiaspal
vių tulpių ir dobilėlių moty
vai mirgėjo tamsiuose fonuo
se. Megzti rankinukai, žiurs-

pastatomi vieni nauji namaiParodėlė
Šių dienų São Paulo yra
milžiniška ir vis didėjanti to
tukai, tautinių drabužių bliupaties vardo valstijos sostinė
turinti
moderniška išvaizdą.
zelių rankovės išsiuvinėtos
Skelk
kibirkštis,
vyti,
Su
savo
3 universitetais daug
įvairiais raštais, parode, kad
prasideda prie akademinio ir
Nešk link namų!
kiekviena mergaitė gali pasi
mokslinio
paruošimo. Mažė
Gana jau rymoti
daryti sau ateičiai puikų sa
jai,
skaityklos,
teatrai, cine
Tarp sutemų.
mas ir stadijonai tenkina kul
vitą ir puošnų kraitelį.
tūrinius gyventojų reikalus,
Geriausiu išpildymu ir did
Čia svetimas kraštas
o gausi spauda, daugybė ra
žiausiu darbelių skaičiumi pa
Kalnas sunkus - dio siųstuvų skleidžia mintis
ir
informacijas toli už savo
sižymi mokinė Gražina Guda
Klups kėlęs jo naštą
ribų... São Paulo gyventojų
vičiūtė. Ja vejasi Emilija Bar
Laisvės žmogus.
veiklumas ir darbingumas su
taškaitė ir Tane Mačiulyte.
kūrė
šiam miestui jo turtus ir
Be to parodoje dalyvauja se
Be savo kalnelių
vardą,
kuris žavi visą likusią
kantis moksieisviai: Julytė
Ir lygumų
Brazilijos
dalį. Jo garsas išei
Kraujelytė, Janina Idaitė, Mil
Mums
širdį
vien
gelia,
na
toli
net
už valstybės.ribų.
da Bliujutė, Dalė, Giedrė ir
Ypatingai
didžiuojasi São
Mums be namų.
Gražina Valeikaitės, Marija
Paulo miestas ir valstija, kad
Elena Idaitė, Aloyzas Faria
jie,
panūstai, 1932 įėjo kari
Nė
šalys
gražiausios
ir Anupras Kindurys-fanieros
auti
prieš diktatūrą, už kons
pjaustiniai. Ant sienos kabo
Nesuvilios,
tituciją.
Nors karą pralaimė
kun. J. Šeškevičiaus pasko
Kas tėviškei jaučia
jo,
bet
apgynė
konstituciją ir
lintos fotografijos iš V. Zeli
Meilės gilios.
demokratijos
dėsnius
priver
nos Lietuviškos Mokyklos gy
tė
gerbti.
venimo. '
Skelk kibirkštis, vyti,
Dvi datas kas metai mini
Įrengti parodą techniškai
São Paulo miestas su dideliu
Nešk link namų!
padėjo p. Jonas Juodelis ir
iškilminumu - tai 25 d. sausio
Gana jau rymoti
p. Pranas Mačiulis. Kas dar
kaipo miesto įkūrimo datą, ir
Tarp sutemų.
neatsilankė, patartina parodė
9 d. liepos, kaipo konstituci
lę aplankyti ir įvertinti, ką
nės revoliucijos prisiminimą.
gali nuveikti mažos pajėgos,
Pažįstant paulistų tradicijas
bet nuoširdžios pastangos ir
ir iniciatyvą, ir žinant miesto
didelė kantrybė. Parodėlė ati
industrijos pajėgumą, kuris
daryta kasdieną iki sekančio
kombinuoja su vis didėjančia
sekmadienio sausio m. 27 d.
žemės ūkio gamyba, tiesiog
Ta dieną 15 vai. bus parodė
sunku įsivaizduoti, kokias ri
lės uždarymas. Ta proga bus
bas pasieks šio miesto raida
dalinamos už darbelius pre
artimiausių dešimties metų
mijos.
eigoje.
—
Dail.
A.
Tamošaitienei
i
ygiagrečiai
su
pramonės
Ir mes lietuviai, kurių keli
Parodos atidaryme dalyva
paskirta
spec,
premija
už
jos
kilimu,
auga,
prekyba,
ir
ben
os
dešimtys tūkstančių čia
vo: kun. J. Šeškevičius, Sese sieninį kilimą «Tulpės», ku drai ekonomika. Nuolatos ge
yra
įsikūrę, dalinamės jo liki
lė M. Urbana ir jos dvi paly ris buvo išstatytas Kanados rėja ir didėja susisiekimas ge
bei
jo
didybe, ir linkime São
dovės Seseles Pranciškietės, dailės audinių parodoje Mont ležinkeliais. sauskeliais ir
Paulo
miestui
laimingos atei
rašytoja Karolė Pažėraitė, V. realyje. Dabar pakviesta da oru. São Paulo oro uostas
ties
iš
metu
j
metus, nes ką
Zelinos lietuviškos mokyklos lyvauti Albertos provincijos yra vienas iš judriausių pašau
linkime
jam
linkime
ir sau!
mokytojai, Kat. Moterų D jos dailiųjų audinių parodoje, ku
lyje.
Ruošiamasi
statyti
metro.
pirmininkė J. Kutkiekę, inž.
Statyba, tęsia sparčiai savo
M. Ivanauskas ir kt.. tačiau ri įvyks Edmonton un-te. Šį veikią,
ir kas 6 minulės yra
nematėme nei vieno tų. kurie rudenį išaudė drabužius Aus
labiausiai garsinasi savo lie tralijos lietuviams — olimpia
dai, o dabar audžia Brazili
tuvybe.
jai
ir Įpusėjo kilimą «šv. Praii
Akmenė
ciškus gamtoje» Dail. A. Ta
mošaitis yra paruošęs kelias
knygas apie meną.

«TĖVYNĖS GARSAI»
VIENINTELIS LIETUVIŠKOS MUZIKOS PUSVALANDIS

GIRDIMA > VISOJ PIETŲ AMERIKOJ!
SEKMADIENIAIS 10:15 v ’1. (vėliau bus nuo 10 vai.)
per Radio Difusora São Pamo PRF3 960 KC. ZYB7-49 m.
ZYB9 19 m.

Priimame komercinius skelbimus ir pasveikinimus su
plokštelėmis!
Vadovauja “Tėvynės Garsai” Kalektyvas
Adresas: Caixa Postai 403 - Telef. 37 2265.

Beveik nėra vandens

Marso kanalai buvo bandy
ti žvairiai išaiškinti P Lo
Ant Marso paviršiaus, kiek well aiškino, kad tie kanalai
dabar paaiškėja, vandens ir turėtų būti protingų padarų
gi nerandama. Jei «polių ke padaryti ir yra vandens pri
pildyti. Vėliau aiškinta, kad.
puraitės» ir yra mažas snie jie
yra nuo žemės drebėjimo
go kiekis, bet ištirpdamos atsiradę plyšiai. Dar ir šian
vandens klanų nesudaro, tai dien galvojama. kad galėtų
gi tas vandens kiekis būtų il būti optinė iliuzija. D B. Mc
gi visai mažas. «Oazės» yra Laughlin nustatė, kad kana
kiek kitokios spalvos maži lų formą sudaro pastovių vė
paviršiaus ploteliai tarp smė jų suneštas smėlys. Tą daly’
lynų: tai buvo laikyta augine ką ir daugelį kitų Marso reiš
nijos centrais, vėliau vandens kinių sėKmingai išaiškina jo
plotais. Dabar geriausią tą da sukurtoji vulkanų veikimo te
lyką išaiškina juos laikant orija E. C. Slipher, Marso ži
ugniakalnių kraterais. Tai pa novais, dabar yra jau nufil
tvirtina ir debesų formavima mavęs Marsą į tūkstančius
sis vis ant kaikurių iš jų. Vul fotografijų. Kai jis paskelbs
kânams veikiant turėtų atsi savo tyrimo davinius gali dar
rasti daug vandens ant Mar daugiau šviesos įnešti į ka
so, bet kur jis pranyksta, tai nalų išaiškinimą. Jis taipgi
dar nėra galutinai išaiškinta. nori nustatyti tikslų Marso
skersmenį, kad geriau pasi
Marso kanalai
tarnautų planetų atsiradimo

A. Tyroolis

Tremtinio Daina

(pabaiga iš 1 pusi.)
Paties São Paulo miesto pa
žanga remiasi jo industriali
zacija. Industrijai plėstis pi
deda pigi ir gausi elektros
energija, kuri gaunama iš Cu
batono jėgainės, išnaudojan
čios vandens kritimą iš maž
daug 700 metrų aukščio, te
kantį iš dideliu dirbtinų ezerų-užtvankų To dėka S. Faulo
mie.-tis yra tapęs pačiu did
žiausiu pramones centru visa
me pietiniame žemės pusrutu
lyje, su virš 20 000 įmonių ir
apie 800 0 ’0 darbininkų.
išaiškinimui.

Viena iš sudrama’izuotų cinematograiikos scenų Herman
Melville, veikalo «Mob' Díck», Amerikos literatuioj-uži
mančio žymią vietą, š filmą turi didelio pasisekimo.
(US1S)

kios reflekcijos nuo Marso,
kaip nuo samanų.
Ar yra augalų?
Kaip matėme, beveik- visi
čia suminėti reiškiniai rodo,
Pagal McLaughlin tuo tal kad Marse gyvybės nėra. Ypu yra sunkiausia išaiškinti pač šitą sutvirtina Kiess eks
kaikurių vielų pažaliavimas, pedicijos daviniai, kad Marse
neprileidžiant augmenijos bu vandens garų ir laisvo deųuo
vimo. Bet yra ir kitų būdų nio nėra. Būnant pakankamai
tam išaiškinti. Chlorito mine atsargiems su išvadomis, ge
ralas duoda žalią spalvą, o riausiu atveju galima sakyti,
jo susiformavimas ant Marso kad ten galėtų būti pačio že
galimas. Augalų chlorofilas miausio laipsnio samanos, bet
stipriai atmuša geltoną švie augštesiiio laipsnio gyvybės
są, bet ir ne žalios Marso vie būti negali. Tuo labiau nėra
tos stipriai atmuša geltoną prasmės čia leistis į stebėji
šviesa, todėl Millman laiko mais nepagrįstus aiškinimus,
netikslu iš geltonos šviesos kad gal-ten yra žmonės kve
atmušimo aiškinti augmenų puojanti azotu ar kuo kitu.
buvimą Kuiper tyrinėjo Mar Tuo keliu eidami galime pri
so reflektuotą polarizuolą eiti išvados, kad ir akmenys
šviesą ir priėjo išvados, kad yra gyvi, tik mes tos gyvy
Marse galėtų paties žemiau bės suprasti negalime. Arba
si© laipsnio augmenija - sa galėtume tvirtinti, kad yra amanos Tuo pat metodu tyri tomo gyventojai, kadangi ato
nėjęs A. Dollfus neranda to mas yra planetinė sistema,

tik jie yra labai maži. Taigi,
atomo gyventojai būtų super
liliputai. Savaime suprantama
kad tas yra už mūsų dabar
tinio pažinimo Ubų ir nėra
prasmės leistis į diskusijas.
Ar nėra gyvybės kitur?

Nebuvimas Marse gyvybės
dar neįrodo, kad jos negalė
tų būti kur nors kitur visato
je. prie žvaigždžių linine ų
panašias plaučių &is<en as
kaip mūsų saulė. Tuo tarpu
šia linkme joki stebėjimai ne
įmanomi ir todėl mokslinė dis
kusija negalima Tikimybių te
orija patvirtintų galimybę ras
ti kur nors planetą su t’nka
momis sąlygomis gyvybei, nes
visoje visatoje medžiaga ran
dama ta pati ir net jos pro
porcija mažai keičiasi.
Draugas
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«JAUNYSTĖS AIDAS»

Kodėl geriausi amžiaus me
tai paaukoti Lietuvai?
Prof. Juozas Eretas kilme
šveicaras, vykdydamas savo
draugui duotą pažadą atvyko
Lietuvon. Kovojo savanorių
pulke už Vilnių, buvo lietu
vių delegacijos sąstate, išva
rė gilią kultūrinę ir visuome
ninę vagą: atgaivino Blai
vybės Draugiją, redagavo:
«Sargybą», «Sportą», «Jėgą ir
Grožį». Pirmininkavo pavasa
rininkams, dalyvavo katalikų
veikimo centre, buvo vienas
ateitininkų korporacijos «Sax trijos» steigėjų. 1922 metais
buvo išrinktas į Seimą, vė
liau profesūravo Universite
te dėstė Vokiečių kalbą ir Ii
teratūrą ir buvo Liet Kat.
Mokslo Akademijos narys.
Praėjusių metų gale šitas Lie
tu vai savo geriausius gyveni
mo metus pašventęs žmogus
šventė 60 metų sukaktį. Šia
proga norime skaitytoją su
juo šupažindyti. Talpindami
keletą jo atsakytų klausimų,
kuriuos Jubiliatui pateikė
«Draugas».

— Kaip Jus patekote į lie
tuvių tarpą?
— Įvyko tai 1917 ra. Fribur
ge. Ten studijuodamas gavau
pakvietimą padėti lietuvių ko

Toli

mitetams, kurie rūpinosi Lie
tuvos valstybės atkūrimų.
Daug informacijų man tuo
met teikė dabar Amerikoje
besidarbuojąs malonusis kan.
Steponaitis.
— O kas Jus pakvietė Lie
tuvon?
— Lietuviai nuolatos ragi
no vykti su jais į beatsistatančią jų tėvynę, kur labai
truko specialistų. Turėjau ir
pakvietimą į Veneciją, kur
universitete bučiau turėjęs
dėstyti germanistiką. Viską
nulėmė klaipėdiškis Mykolas
Ašmys Sis buvo atvykęs į Al
pių kraštą norėdamas gydy
tis nuo džiovos ir baigti kar
tu mokslą, tačiau 1918 m. be
siaučiąs gripas paguldė jį į
karstą. Prieš mirdamas pa
prašė mane užimti jo vietą
Lietuvoje. Tiesiog prisaikdi
no mane. Mirė paguostas min
timi radęs pavaduotoją. Tai
gi 1919 m. vasarą vykau Lie
tuvon bandydamas vykdinti
mirusio draugo testamentą.
Kažin, ar aš be graudinančių
mirštančio Mykolo maldavi
mų būčiau vykęs ir pasili
kęs karo nuteriotame, sveti
mame kraštę. kur manęs be džiaugsmingų dienų - lau
kė ir kalnas nemalonumų bei
nusivilimų
— Gal Jums gaila to lietu
viško nuotykio?
— Ne, man nė k ek negai-

prie Baltijos krantų.
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Prof. Juozui Eretui 60 metu.
PROF JUOZUI ERETUI
60 Mr/rU
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Upės bėgs i melsva toli
Upės bėgs į melsvą tolį,
Gervės lėks ir vėl sugrįš.
Nežinau tik aš, motule,
Ar pabelsiu į duris.

Jie ir Mes
Amerikos lietuvių a krašty
je «Darbininke» ranoame to
kią korespondenciją:

ATEITIES REDAKCIJOS

«tradicinis metinis vakaras kūtė, surengta gruodžio 1
Angelų Karalienės par. salė
je, praėjo itin nuotaikingai,
sutraukė apie 100 moksleivių
studentų ir sendraugių. Salė
Kur sugrįžti, motinėle,
buvo skoningai dekoruota dai
iininkės Ados Kursai aitės. Ji
Kas duii man atidarys?
nupiešė ir meniška programą
Nėr solėlyje alyvų,
Vakarą yedė J Baužys, kun.
Nei to berže nematyt...
J. Petrėaas, Ateities vyr. re
daktorius supažindino su sa
Jei pareičiau, kas gi Jauktų
vo kolektyvu ir darbu. Salė
Prie vartelių geltonų.
je buvo pakabinti keli A. Gal
Veltui tavo vardą šaukčiau
d i ko paveikslai P. Jurkus
skaitė paskaitėlę apie Galdi
. Tu toli, ten už... kalnų.
ko kūrybą, nušviesdamas jo
kūrybos
pobūdį. A. Sabalis
Tai tave, brangi motule,
paskaitė linksmąją dalį —
Mūs ginklų daina paguos
Kreivas šypsenas. Prie stalo
Ir tėvelį, kuris guli
n u o t; ž dngai padainuota. Toli
au vyko šokiai. Prieš 12 buvo
Rusijos šaltuos kapuos...
advento sutikimas: Prie 4 de
gančių žvakių klausytas: reli
Ginklą kelti mes išdrįsom,
ginės
muzikos, kun. V. Piktur
Vėtros mūs nepabaugins.
na tarė trumpą susikaupimo
Savu mielą, gimtą sodžių
žodį, baigė giesme Marija
Partizanai vėl apgins.
Marija.»
TaJp gražiai jie mokėjo pa
Vėl daržely svyruos rūtos,
gerbti krikščioniškai lietuviš
kas Advento tradicijas. Gar
Švilps varnėnas tarp šakų.
bė
jiems užtai!
Pas
Dienų, darbui mes sukrutę,
mus reikalai atrodė kiek ki
Dar turėsime gražių...
taip. Rengėjai šią pačią die
ną rengdami šokius jau iš
(Partizanų dainą)
anksto garsinos!, kad šokiai
vyks iki 4 vai. ryto.
Šv. Povilo pamokyti (pal.
1. Kor. 5,12) nešimame spręs
ti apie elgesį tų, kurie mums
nepriklauso, bet negalime lik
ti abejingi dėl savo drangų
eiges?io. Taigi smarkiai ap
gailestaujame, kad atsirado
iš ateitininkų tarpo, nors
la. Jeigu dar kartą, turėčiau idealistiškų jaunuolių nebera ačiū Dievui tik viena kita,
apsispręsti: vykti ar nevykti, dau. Tai buvo aukso dienos, kuri nesiryžo nutraukti šokius
aš nesvyruodamas vėl vyk- kada Reinio. Šalkauskio, Do prieš Advento pradžią, be;
čiau, nes Lietuva man pai-i
gelio, Leimono Labanauskai pasiliko juose po 12. Apgai
darė antra tėvynė ir mano tės ir panašios dvasios prie- lestaudami, faktą, manome,
gyvenimo tur ny«. Ten radau telių padedamas galėjau pa kad tai įvyko be blogos
valios o tik per atydumo
savo gyvenimo draugę. Oną sidarbuoti Lietuvos jaunimui.
stoką,
todėl tikimės, kad tai
Jakaitytę. ten gimė mano vai
— Ar pasidarbuotumėt vėl
buvo
pirmas ir paskutinis
kai. ten tiejetą jų palaidojau. ir politikoje?
kartas.
I e n išgyvenau k ú r y b i n g i a u ■
-- Aktingoje politikoje nebedalyvaučiau,
o pasilikčiau
sius savo metus, ten radau
religijos,
kultūros
ir mokslo
retų talentų prietebu ir asme
plotmėje.
Būčiau
geriau
pa tingų išsireiškimų, kuriuos
nybių. kurių atmintis, ir da
bar apšviečia mano gyveni daręs, jei aš - iš svetur até prie progos siunčiau jų adre
mo kelią - Paltaroka. Reinį, jęs — nepriklausomybės lai su Vienok man negaila to
Matulevičių, Bučį. Jakštą,«Šai kais būčiau pasilikęs grynu kietumo, kuriuo kovojau su
kuliškį. Dovydaitį, PeČkaus- kultūrininku Be: man, laisvo auto'ritetiniu režimu. Aš dėl
sios Šveicarijos sūnui, rūpė savo demokratiškumo ir šian
kaitę, Krupa v: Č u, Pakštą. .
Jei gulėtumėte grįžti Lie jo ir svetur prisidėti prie dien nedvejodamas eičiau į
tuvon. ar lygiai ta id veiktu krikščioniškosios demokrati kalėjimą, kaip 1932 m. kada
jos įgyvendinimo. Be to ma mane kartu su Dovydaičiu ir
mėte kaip aukščiau?
— Aš vėl stočiau į katalikų ne traukte traukė kilnusis Leimonu uždarė Mariampolė
frontą, nes katalikybę laikau Krupavičiaus pavyzdys Žino je.
— Kaip Jūsų manymu ture
tobuliausia vertybe, geriausia ma, ir šiandien neslėpčiau sa
tinkančia sukurti tiek asme v o politinių pažiūrų: aš ir ši tų lietuviai tremtyje laikytis
ninį. tiek viešąjį gyvenimą. andien įsitikinęs krikščionis būsimos Lietuvos atžvilgiu?
Aš ir vėl eičiau j jaunimą, demokratas. Bet kartu irrem . — Emigracija nėra prakei
nes nuo jo turi pradėti, kas čiau visus, kurie ant demo kimas. Kiekviena tauta pati
nori tvirtą valstybę pastaty- kratinių pagrindų nori pasta ria tokias ne-aimes. stumian
r . Man negaila nevieno pra tyti busimąją valstybę. Gaili čias dalį savo tautiečių įsve
kaito lašt», kurį liejau dėl pa uos, kad ankščiau neradau timus kraštus. Atsiminkime
vasarini n kų ir ateitininkų per bendros kalbos su Biržiško tik armėnus, žydus, airius, ai
nuolatines savo keliones sker mis, Šleževičiais. Kairiais. Ja zasiečius. Emigracija nėra
saj ir išilgai kraštą. Mano šir Bulaičiais ir kitais nuošir malonus, tačiau dažnas reiš
dis ir dabar plaka tam jauni džiais demokratais. Dėl to kinys.
nimui, nes niekur kitur tokių man ir gaila tų temperamen
(B. D.)

Nežinau, kur man pareiti
Per sodelį takeliu.
Tėviškėlė pasikeitus,
Nėr sodelyje gėlių.

1957 m. sausio 25 d;
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r aaraum
Pirkimas pirkimui nelygus.

Dr. JOAQUIM
PACIFICO JUNIOR

Reikia žinoti kur pirkti.

Dantų chirurgas

Jeigu reikia statybai medžiagos,

Dentadurų ir judamų aparatų spe
cialistas.

indų ir kitu reikmenų prieinamomis

Priėmimo valandos kasdien: nuo 8 ligi 11 vai.,

kainomis, tai kreipkis į sandėli

ir nuo 17 ligi 21 vai.

LAPIENIS & JAKUTIS LTDA

Konsultorija yra Vila Zelinoje,' Avenida Zelina, 752

Vila Celeste

Av, Sapopemba 18-A

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.

Artinantis maudymosi sezo
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

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

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

Industria e Comercio de Calçados

PRANAS & ČIA. LTDA
Madeiras em

gerai

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Fone: 52-0229
Endereço Telegráfico: «CABIUNA»
Rio de Janeiro

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

Nori, kad «Musų Lietu
va» butų lietuviškojo gyveni
mo veidrodis?
— Bendradarbiauk joje
pranešdamas visas naujienas
iš savo apylinkės, miesto a?
interioro.

Serraria «ITA» — Serra dos Aimorés — Município de
Nanque - Estado de Miuas Gerais

Sšo Paul®

Rua Javaės, 626

MIELI LIETUVIAI!

•Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių
krautuve tiktai pas
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RUA1 BARAO DE ITAPETININGA, 273 — 4 AND. — SALA 2
TEL. 34-7482 — SÃO PAULO
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RUA COSTA BARROS,

s

PRAÇA SÃO JOSÉ; 1 - V. ZELINA — S. PAULO
Telefone 63 5915

34-C

VIENINTELIAI ATSTOVAI
*

VISUOMET RAST SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI
NAUJANYBIŲ

VILA ALPINA
GARSIOJO

c

įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečiųfogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t. t..
AGUA

Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA
ISSIMOKEJIMUI.

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

Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.

Caixa Postal 3967

s

ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA»

IRMÃOS BAUŽYS
Rdgiatr&do no C. R. C, »ob o n.o 55»

Pęa. S. José Campos, 8 3/ 2 - V. Zelina - S.Paulo
Telefone 63-6005

=f

Aberturas de firmas
Encerramentos de firmas
Transferencias de firmas
Contrat. na Junta Comercial
Disinat. na Junta Comercial
Escritas Fiscais
Es-critas Comerciais
HORÁRIO das 8

Contratos de locação
Cartas de Fiança
Requerimentos
Balanços
Alvarás diversos
Seguros de Fogo e
Seguros de acidentes
às 19 horas.
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LINDOYA

IKMAOJ CAORIORI ™

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų,

fHiinniiiiii siutu mi ftiiiii utį niiiib nii liniiimniiiiiiii nu Himnui nii ititiniiuiiiih iii hiuimii iii m iii m iii m m ui im i r i u
ê
=

VANDENS

£
?■

>

s

SÃO

PAULO

Cervejaria Columbia J. .A.
Šalčio ir karščio metu sveikiausia yra gerti alus MOSSORO.
juodas bet s anus.
Arba alus COLUMBIA Pilsen extra,
Strasshurg, buteliais ir pusbuteliais.
Mėgstantiems: Guaraná, Gazoza Columbia ir Agua Tonica.
Centralinė Raštinė ir sandėlys:
Compinas: Rua Andrade Neves, 103
Fone: 3-935 e 3-936
Skyriai: S. Paulo — AL Dino Bueno, 7.02 - Fone: 51-4485
Santos - Rua General Camara, 292 Fone: 25 636
S°26 986 *m TJ. a.

IUVUSnACIONAUN ė
Martyno Mažvydo bibliote

6

Baranauskui, J. v Šimonytei,
N. Antanaitis, L. Žukienei, K.
Zaukaitéí - Norbutfenei, An.
Ambrozevičienei.

NETURI BŪT NAMŲ BE LIE
TUVIŠKO LAIKRAŠČIO
AV.

ZELINA,

706

—

CAlXA POSTAL,

LIETUVOS VĖLIAVA S.
Paulo šventėje ant
VIADUTO DO CHÁ
S. Paulo prefeitas pakvie
tė esančius S. Pauly konsu
lus atvykti sausio mėn. 25 d.
10 vai ant Viaduto do Chá ir
iškelti tautines vėliavas.
Vėliavos bus iškeltos visų
tų valstybių, kurios dalyvavo
S. Paulo miesto 400 metų jubilėjinėje šventėje. Taigi ir
Lietuvos trispalvė vėliava su
plevėsuos S. Paulo miesto
centre, kurią iškels Lietuvos
konsulas p. Al. Polišaitis.
Pageidautina, kad vėliavos
pakėlimo metu, susirinktų bu
rys lietuvių.
Kadangi bus nedarbo diena
tai miesto centran nuvykti
nebus sunkumų, dalyvauti vė
liavos pakėlime ir pasižiūrė
ti kitų iškilmių tai dienai su
ruoštų.

371 — SÃO PAULO

— L. K. Bendruomenės cho
ro veikimui šiais metais su
eina 20 metų Choras yra pa
siryžęs šią sukaktį paminėti,
sumosiant koncertą, 'išlei
džiant specialų leidinį ir t., t.
LAIŠKAI:

Vienas laiškas gautas be
pavardės. Rašo Knėpienė iš
Kauno kokiai tai Broniukei.
J. Bučioniui, Larisa Novikov,
Inž. M. Ivanauskui, Juliui Ksa
navičiui, A. Lazdauskui, H
Bortkevič, A. Šlapelis, inž. P.
Baltėnui, prof. A. Stoniui. J.

— Užrašiusių i moksleivių
ateitininkų stovyklą žiniai pra
nešama, kad stovyklautojai
privalo susirinkti Vilu Zeifųon 2 d. vasario 12 vai Iš
čia specialiu autobusu bus
vykstama i Suarão, pavėlavo
šių nebus laukiama.

— Iš Porto Alegre i S. Pan
lo yra atvykęs, studijų pagi
linimo tikslu, medicinos stud.
Rudolfas Mekšraitis. Čia už
truks pora mėnesių Stūdijiio A.A. Kuri \ lada< MRaauskas
ja chirurgiją. Busimasis gy
dytojas šiais metais baigs
-- Sausio m 23 d suėjo
medicinos fakultetą. Porto vieneri metai nuo kun. \ Indo
Alegre universitete mediciną Mikalausko S. ,1. mirties ' ila
dar studijuoja Bronius Ska- •Zelinoj buvo atlaikytos 23 d.
das. Abudu studentai palaiko sausio inišiaš-egzekvijos už
ryšius su lietuviais ir yra prašytos Onos Mątelionytės.
«Musų Lietuvos» skaitytojai. Gi sausio mėn 25 d. S vai.
bus atlaikytos mišios Moinho
— L. K. Bendruomenės cho Velho bažnyčioje, kurias už
ras ruošiasi Šešioliktai Vasa prašė šios apylinkės lietuviai.
rio, Lietuvos nepriklausomy Mišių metų giedos L K. Ben
bės šventės tradiciniam mi druomenės choras ir vargo
nėjimui Chorą ruošia p. F. nais palydės Irene Adomavi
Girdauskas.
čiūtė.

Escritório Contábil “Nascimento”
Irmãos Nascimento
I

REG. C. R. O. SP. NrO 1.484

I

Atlieka firmų atidarymus, perleidimus, komercines
ir industrialines apyskaitas, sutvarko dokumen
tus, sudaro sutartis surašo prašymus ir kitios rūšies darbus atlieka.

'

Av. Zelina, 831 -- Vila Zelina — Tel. 63-2767 - S. Paulo

Rodos jau toks aiškus daly
kas yra, kad lietuviams rei
kia skalbti bent vieną lietu
višką laikraštį. Tačiau yra
nemaža lietuviškų šeimų į ku
rias tik retkarčiais užkliūva
kaip nelauktas svečias, lai
kraštis Sako jau suprantą
gerai portugališkai ir brazi
liškuose laikraščiuos! galį ras
ti daugiau naujienų. Tas tie
sa. Bet taip pat yra tiesa,
kad daug žinių, kurias talpi
na lietuviškas lajkraštjs, iš
Lietuvos ir plataus pasaulio
lietuvių gyvenimo, svetima
kalba leidžiamame laikrašty
je nerasime.
Lietuvis be lietuviško lai
kraščio yra atitrūkęs nuo
lietuvių ir Lietuvos reikalų
neturi reikalingos orientaci
jos Lietuvos reikalais, nekal
bant apie, kad lietuviška span
da plačiai informuoja ir apie
vietos lietuvių gyvenimą Už
lietuvišką spaudą per 4Ó me
tų, draudimo metais, daug au
kų sudėta. Jos laisvė yra
brangiai kainavusi. Jau vien
tik prisiminimas, sudėtų au
kų. privalo pažadinti gilios
pareigos reikalą skaityti ir
palaikyti lietuvišką s audą.
Yra žmonių, kurie lietuviškai
spaudai aukoja, darbą, poil
sio valandas ir net savo su
taupas LaikrašČKO leidimo
našta, bū* daug lengvesnė, jei
ji būt išdėstyta ant daugelio
pečių Šiandien užsimokėti
prenumeratą tuos 200 kruzei
ru nėra labai sinku. Skaitan
tieji paraginkite neskaitančius
skaityti.
•Jei turite savo giminių,
draugu, pažįstamų, kurie nes
kaito, ar negauna laikraščio,
prisiuskite «Mūsų Lietuvai»
jų adresus, o mes jiems nu
siusime «M. L.» susipažini
mui.

— Bom Retiro ir apylinkės
lietuviams pranešama, kad
vasario mėn. 3 d. šv. Eduar
do bažnyčioje, lietuviams pa
maldų nebus.
— Lietuvių bažnyčia Vila
ZeFnoie pasipuošė keturiais
nau ja s gražiais vitražais, ku
rios paaukojo Vyrų Brolija.
L. K. Bendruomenės choras
Gremio S. Miguel. Vienas, šv.
Petro, dar neturi fundatoriaus.
Pašventinimo iškilmės yra nu
matytas 10 d. vasario, ii vai.,
prieš sumą.
- Senutės Elena, Irėnė ir
Julytė Šimonytės, Kalėdų ir
Naujų Metu š'-entės oraleidūsios pas savo gimmes Argen
tinoje, grįžo į S. Paulo

— Algirdas, Motiejaus-ir
Onos Tamaliūnų sūnus, šią
savaitę išvyko karinės tarny
bos aviacijon į Ctimbica, atlik
ti. Algirdas yra uolus L. K.
Bendruomenės choristas.

!
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Siunčiame įvairiausias medžiagas, avalynę, megstinius
ir vaistus į Lietuvą ir į Sibirą!
Siuntiniai iš Amerikos Brazilijos Anglijos siunčiami per
CENTRAL PARCEL SERVICE, INC , kuri pilnai siunti
nius apdraudžia ir sumoka visus muitus. Gavėjas nie
ko nemoka! Pristatymas garantuotas!
Siuntiniai pasiekia Lietuvą per 6 8 savaites!
REIKALAUKITE KAINORAŠČIŲ!
Kreipkitės bet kurio metu
Jonas Valavičius
Rua Padre Benedito de Camargo, 698,
Penha, São Paulo.

Aleksandras Boguslau>=kas
Rua. Frei Antonio de Guadalupe, 14, Vila Zelina
Arba rašykite Caixa postal 403 — São Paulo

— Sausio mėn. 20 Šv. Juo
zapo Vyru Brolijos metiniame
narių susirinkime, susipažinus

Ruoškis dalyvauti jau iš anksto

VASARIO 16-TOS

Lietuvos

nepriklausomybės

šventės minėjime.
Tiksli diena, valanda ir programa bus pranešta kitame
«Mūsų Lietuvos» numeryje.

São Paulo miesto vaizdas.

su valdybos praeitų veikimu
nariai vienbalsiai nutarė ir
šiems metams tą pačią valdy
bą palikti šiame sąstate: J.
Baužys, M Tamaliūnas, B.
Rimkus, P. Narbutis. Tik vie
ton V. Banio, del susidojusių
apįankybių atsisakiusio iš iž
dininko pareigų, šias pareigas
perims vienas iš kandidatų.
— Š.m. sausio mėn 20 d.
LSB visotinis metinis narių
susirinkimas perrinko in cor
pore valdybą 1957 m. sekan
čiame sąstate:
Pirmininkas — Juozas Čiuvinskas, Vice pirmininkas —
Juozas Lukoševičius, I as Se
kretorius — Stasys Jurevičius,
Iždininkas — Juozas Matulio
nis, Knygyninkas — Danielė
Ruzgaitė ir Ūkio vedėjas —
Jonas Sirvydas
Revizijos Komisija:
Pirmininkas — Aleksandras
Burnblis, Nariai; E. Kubėliūnienė ir A Dutkienė.
Kaip Valdybą, taip ir Revi
zijos, Komisija buvo perrink
tus vienbalsiai.

nekomunistinis frontas*, gana
daug, 190 atstovų pravedė.
— Rusų laikraštis «Pravda»
rašo, kad amerikonų karo ba
zių Turkijoj, Japonijoje ir
Rytuose aprūpinimas atomini
ais ginklais, reiškia ne ką ki
ta, kaip tik ruošimąsi pulti
Sovietų Sąjungą.

— Irmãos Baužys - Escri
tório Contábil «Vila Zelina»
Praça São José dos Campos,
8 saia 1 e 2 JAU TURI TE
LEFONA. Bet kokiais reika
lais informacijoms gauti klien
tai prašomi skambinti:
63-6005
NORI SUSIRAŠINĖTI .

Lietuvis nevedęs, gyvenau
tis Kanadoj, jau gerai įsikū
ręs; nori susirašinėti su lie
tuvaite vedybų tikslu. Adre
są ir informacijų galima gau
ti «M. L.» redakcijoje.

— Praėjusį sekmadienį len
SIUVĖJAS
kų išrinktą pąrlaraentą sųda
ro .-39 komiiūlktų,atstovai. 116 ..POVILAS AMBROZEVIČIUS
a tsto vų žem d irbių partijos,
37 demokratų partijos ir 37 ÍRua Inhagapi, 9 - V. Zelina
be party viai. daugumoj įvairių
religinių bendruomenių atsto (prasideda iš Av. Zelina, 595)
vai. Komunistų bloką sudaro
stalinistai ir Gomulkos komu
PAIEŠKOJIMAS
nistai (tautiniai komunistai)
tarp karių nėra didelės drau
Vacys Slavinskas paieško
gystės. Praėję komunistų są
rašų nėra visi marksistai. At brolio Vinco Slavinsko, kilu
sižvelgiant, kad komunistai sio iš Kėdainių apskrities Dot
sudarė bendrą atstovų sąra navos valse. Jis ilgą laiką
šą, ir kitas nepalankias lais gyveno São Paulyje. Jis pats
viems rinkimams aplinkybės, arba apie jį žinantieji prašom
pranešti «Mūsų Lietuvos» re
dakcijai.

Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrinės
Radio Programos
Iš Radio Nove de Julho, kiekvieną sekmadienį nuo
9,30 ligi 10:00 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. Ragažinsko vardu šiuo adresu: caixa postai 4118, São Paulo.

PARSIDUODA
SIUVAMA
mašina «Singer» su motoru,
(industrial) smulkesniu infor
maciju galima gauti, vietoj
Praça do Estádio, 16 — Paca
embu, arba telefonu 51-9308.

SKAITYK IR PLATINK

“MŪSŲ LIETUVA”
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