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São Paulo mieste, džiugins
mūs akis lietuvio dailininko
Jono Rimšos kūryba, jo pir
maujančios vertės ir nemir

Dail. Jonas Rimša

tingojo meno viršūnes sie
kiančių paveikslų parodoje.
Jo išstatytieji kūriniai yra to
kie žavingi, tokie užburianti,
jog lankytojas prieš juos pra
stovi laimingas valandas, pa
sigėrėjimo kupina širdim. Ta
garbinga proga >.Músii Lietu
va» nori p. įstatyti gerbiamą
tautietį, dailininką Joną Rim
šą savo maloniems skaityto
jams:
Didysis dailininkas Jonas
Rimša gimė 20 d. rugpjūčio
mėn. 1903 m. Svėdasuose Lan
k ė progimnaziją Kaune ir
Charkove 1918/20 metais. ka>tu pradedamas studijuoti Char
kovo meno akademijoj. Į i ietuvą grįžo 1920 metais. Jo tė
vas ir brolis buvo patys ge
riausi Kauno siuvėjai, ir tė
vas suprasdamas grožinio au
klėjimo reikšmę taikomajame
mene, pasiuntė savo sūnų Jo
ną į Vieną studijuoti siuvimo
meno. Jonas Vienoje nuėjo
iš karto dviem keliais: mokė
si ir tobulinosi siuvimo me
ne, bet laisvu laiku daug pie
šė, landė muziejus ir meno
parodas. Tapybos menas ša u
kė Joną į save ir jis turėjo
šio šauksmo paklausyti.
Grįžo į Kauną, įteikė tėvui
sax o siuvimo diplomą, bet pa.
reiškė jog nesiusias, bet ta
pysiąs. Nesutarė. Atsisveikino,
ir 1925 metais. Jonas Rimša,
tada 22 metų jaunuolis išvyks
ta. Brazilijon. Brazilija, ši nuo
stabi ir neribotų galimumų
šalis, sutiko Joną Rimšą, kaip
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dideli darbą. Po akademijos
Buenos Airėse, dešimtį metų
jis dirbo dienas ir naktis. Jis
jautė, jog pirmasis pasaulinis
karas Europoje ir nesėkmin
gi metai Brazilijoje jam bu
vo pavogę apie 10 jaunystės
metų, ir jis nutarė juos atgau
ti dvigubu darbu. Jam atro
dė, jog be tų prarastųjų de
šimties metų jis nespės subrandyti savo genijaus, anks
čiau negu ateisianti senatvė,
ir turėjo skubėti per ketvir
tąjį savo amžiaus dešimtmetį,
prisiversdamas atidirbti už
praaitį ir ateitį.
Nuversti nuo vartų į garbę
šią sunkią likimo uolą -Jonui
Rimšai padėjo jo tėvynė —
Lietuva! Lietuvos Pasiuntiny
bė Buenos Airėse jo lemting ausiais metais priėmė -Joną
Rimšą savo pastogėn, nuimda
ma nuo jo pečių pragyveni
mo naštą, -lis pats gi pas ken
do darbe, kūryboj ir darbe...
1926/1937 metais Jonas Rim
ša aplankė Boliviją. Tada įvy
ko jo pirmasis triumfas! Ai
das apie jo nepaprastą, nau
ją ir savitą tapybą nūskainnėjo po visą Pietų Ameriką,
pažadindamas dėmesį aukšto

ir visus kitus ateivius, neby
liu žvilgsniu ir miegančiu vei
du. Ištisus keturis metus Jo
nas Rimša grūmėsi Brazilijo
je už savo teises į laimę... ir
jos nerado. Dirbo viską. Base
tose dirbo mūrininku, ir ban
dė visokias galimybes, bet
ranka likimo skirta teptukui,
kitais darbais nesutverdavo
niek o.
1929 m. Jonas Rimša persi
kėlė į Argentiną, ir įstojo i
Academia Nacional de Bellas
Artes de Buenos Aires, ir ten
talento ranka labai dang jam
padėjo. Trejus metus išdirbo
pas italų kilmės profesorius
Colivadino, Febre ir Frechini, su dideliu pasisekimu. Jo
talentas buvo pastebėtas ir
tinkamai įvertintas. Tačiau
skvarbi jo prigimtis ir meno
krypčių nuovoka, susikivirči
no su profesoriais, kai reikė
jo apsispręsti
kuriuo kebu
žengti ateitin -Jo profesoriai
norėjo iš Jono sutverti taip
pat tapybos meno profesorių
Jonas Rimša jautė savyje di
desnį pašaukimą, ir ryžosi sa
vo gyvenimą pašvęsti ne pro
fesūrai, bet dailės kūrybai Jis
negalėjo pasitenkinti išmoky
mu ir mokymu to, kas iki šiol
jau išmokta ir žinoma —- jis
pasiryžo eiti užburtais keliais,
ieškodamas naujo grožio, na u
jų regėjimų, ir naujų priemo
nių bei formų toms vizijoms
išreikšti drobėje.
Žinant, kad vaizduojamasis
menas iki musų dienų jau tu
rejo daugybę garsių genijų,
turi savo ger ausiu paveikslų
muziejus ir ištisą meno isto
riją, — reikia milžiniškos dra
sos ir tobulo iki š:ol žinomų
jų priemonių užvaldymo, kad
būtų galima tikėtis rasti ir
duoti pasauliui ką nors dar
visiškai nauja iki šiol nebū
ta, neregėta!...
Jonas Rimša tada jau paži
nojo klasinį tapybos meną ir
jo st'lių bei priemones. Jis
negalėjo kartotis. — jo talen
tas troško žengti toliau. Jo dė
mesį ir polinkius patraukė į
save trys ispanų tapybos mei
steriai: Goia Ggreggo ir Zuloaga, kurie laimingai prašl
iaužė į šiapus klasicizmo, bu
^Fragmentas
vo žengę arčiau mūsų dienų.
(La
Po jų ypatingai jį sužavėjo
ispanų dailininko Soleano Gu
tierez tapyba, kuris esąs la
bai ekspresyvus, labai stip jo meno pasaulyje. Grįžęs į
rus, labai žmoniškas ir labai Argentiną jau buvo garsus ir
ispaniškas. Štai, kokiais vin sukūrė daugybę paveikslų pa
giais mūsų lietuviškasis talen gal užsakymus.
tas pateko ant ispanų naujų
1943 metais buvo išvykęs į
jų meisterių tapybos kelio, ir Argentinos pietus, į Bariloche,
jo gale pats nutiesė toli į kur gyveno ir piešė gyvenda
priekį nauja meno vieškelį, mas pats vienas miške, pala
garbei de «Hispandad tropi pinėje. Kartą per savaitę jį
cal».
aplankantis žmogus atnešė
Jonas Rimša nepriėjo prie paštą, kuriame buvo pasiūly
šio savitumo per gerą laimę, mas užimti Bolivijos meno
bet tik per sunkų ir atkaklų akademijos direktoriaus vie
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tą, Sucre/mieste. Iš karto jis
nenorėjo-to pasiūlymo priim
ti. Antrasis laiškas iš Bolivi
jos sakė, jog jis esąs vienin
telis žmogus, kuris galėtų ves
ti Bolivijos jaunimą pirmyn,
meno keliu. Jonas Rimša su
tiko, ir nuvyko į Sucre.
Per pirmuosius metus jo
atidarytoji kr vadovaujama
akademiją jau turėjo 170 mo
kinių Iš karto valdžia padė
jo: vėliau pasikeitė valdžia
ir parama išnyko. Tada Jonas
Rimša atrįsjĮkp 17 mokinių, ge
riausius iš“'geriausių, ir jiems
savo lėšomis atidarė meno
mokyklą «Curso Superior de
Bellas Artes» Sucre, duoda
mas mokslą, o kam reikėjo
ir pragyvenimą, veltui! Dau
guma iš jų-tapo tikrais daili
ninkais. Tai iš viso, pirmoji
boliviečių dailininkų akademi
kų jaunoji karta, išauginta
šioje žemėje Jono Rimšos dė
ką!
Dailininkas pasakoja, jog ne
buvo žingsnio be kovos! Se
nieji Bolivijos dailininkai, net
ir veltui dirbančiam mūsų
tautiečiui trukdė ir kliudė.
-Jis atlaikė/ ištvėrė, laimėjo
ir pasiekė savo.

sia į Lisboa ir Madridą, pa
rodyti ir atstovauti Pietų Ame
rikos tapybą.
JONO RIKŠOS KŪRYBA

Pakeliui į tobulybę Jonas
Rimša savo atkakliu darbu iš
vagojo meno dirvonus sker
sai ir išilgai. Jis dirbo daug,
ir iš savo darbo mokėsi,grįš
damas savo kelią į aukštąsias
meisteriškumo viršūnes. Per
tO metų jis nutapė apie 1000
paveikslų, iš kurių apie 400
jis pats laiko gerais arba
bent jų nenuvertina. Koks tai
yra. milžiniškas darbas, gali
ma spręsti iš to, kad dailinia
kas per tuos 20 metų sukur
davo kas savaitė po vieną
paveikslą!
Iš tos savo darbi) gausybės
dailininkas yra parinkęs ke
letą, kurie atstovauja jo įvai
rių laikotarpių kūrybos sti
lių. São Paulo miestan ji1- at
nešė vos 20 savo paveikslų
irtai yra tik du nuošimčiai
visos jo kūrybos. Dėl tos prie
žasties negalima padaryti vi
sos jo kūrybos apžvalgos. Ta
čiau pakanka tų 20 paveiks
lų, kad į juos pasižiūrėjus,

La Paz miesto įsteigimas
Paz miesto prefeituras nuosavybė)

Tada pastebėjo jo nuopel
nūs ir Bolivijos valdžia: jo
akademija tapo oficializuota,
jam gi pačiam suteikta Boli
vijos pilietybė ir «Condor dos
j n des» ordinas.
Visa eilė Jono Rimšos pa
veikslų šiandien yra Bolivijos
valdžios, savivaldybių ir ban
kų nuosavybė, ir taip brangi
nami, jog net parodoms nelei
džiami išvežti užsienin!
Tačiau jis turi dar visą ei
lę puikių savą darbų drobė
je, su kuriais dabar lanko
Pietų Amerikos didmiesčius,
Buenos Aires, R,io de Janei
ro ir dabar São Paulo, visur
sukeldamas nepaprastą susi
domėjimą r pasigėrėjimą. Iš
čia vyks į Europą, pirmiau

Cr.$ 2,00

Jonas Rimša

galima būtų pajusti šio mūsų
tautiečio meno pajėgumą ir
meisterišką didybę.
Daug kur parodytas klišė
se ir puošiąs jo parodos prog
rainos viršelį Nr. 1 — Bacanal — sutelkia ir parodo Jai
liniuko sugebėjimą kurti dide
les kompozicijas klasiškame
stiliuje, naudojantis moderniu
mis spalvingumo priemonė
mis, beveik olandų tapybos
meisterių dvasioje. Bet šis
paveikslas yra ir paskutinis
jo darbas klasikos keliu. Jį
užbaigęs dailininkas pasiryžo
dideliam žygiui — žengti į
savą ir naują stilių!
Jo pasikėsinimas ir pasiti
kėjimas savo jėgomis labai
laimingai pavyko. Tais pačiais
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1948 metais, jis sukūrė pa
veikslą «Tropikų malda», paro
dos Nr. 2, kuriame parodė
tris indėnų mergaites, žalsvo
sios džiunglių ir vandenų mis
tikt,s šviesos užburtas ir susi
kaupusias kilnioje ekstazėje.
Tropiškos gamins galybė dvel
kia iš vaizdo aplinkos, o nuo
stabus spalvų derinys ir žino
giškosios buities dvasingumas,
jame, vilioja akį ir užburia
žvilgsnį. Vargu ar Prasime ki
tą paveikslą taip nuostabiai
sugrožinusį tropikus.
Po šio, sekė paveikslas
«Camba» (Nr. 3), vaizduojan
tis jauną Bolivijos moterį, taip
pat tropiško miško fone, liek
na, grakščią ir labai agresiri
gą. sa\o veidu ir laikysena
išreiškiančią nuolatinį pasi
rengimą kovoti už savo as
menybę...
Tiek «Tropikų maldoje»,
tiek «Camboje» dailininkas
jau nesigilina į smulkmenas,
ir jas aplenkdamas naujoviškas spalvų deriniais perduo
da charakterius, nuotaikas ir
net vėšlios gamtos dvelkimą.
Į šiuos paveikslus žiūrovas
turi žiūrėti kaipo j visumą, ir
regi juose ne lik pačius vaiz
dus. bet lengvai pajunta to
grožio taurumą, kaip jis išgy
ventas dailininko sieloje ir
nuoširdžiai perkeltas drobėm
Jau 1949 metais jo teptukas
kloja spalvas dar drąsiau ir
naujoviškiau paveiksle «Skal
bejos», (Nr, 6). Linijos čia
staigios, spalvos griežtos ir
labai boliviškos Ten jau ga
lima sakyti pirmauja neo eks
presionizm is.
Tačiau Jonas Rimša neįsi
bėginėja per daug moderniškumo keliu. Jis nepameta nei
teisingų apybraižos linijų, nei
neatsisaKo kompozicijos dar
numo, bet juos reiškia nau
jesniais spalvų deriniais. Taip
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Jonas Rimša

Nocturno

paveiksluose «Poilsis» ir «Miš
kų gėlė» jis vėl grakščiai pie
šia moterį, abiem paveiks
lam duodamas nuostabų gilu
mos spalvingumą, žaliuose
vandeni) šešėliuose.
Tarp šitų moderniškų ir
nuosavo stiliaus kurinių, la
bai įdomus keli darbai tapyti
kiek anksčiau labai ispaniš
kame stiliuje. Bol vijos indė
nų gyvenimo scenos, pro *esi
jos, senos miestų gatvės kalba
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Sukilimas Lietuvoje
Pasikalbėjimas su L. Prapuoleniu

Tąsa iš praeito Nr.
— Kaip LAF pasirengė, gavęs pranešimą,
kad karas įvyks tarp 1 ir 10 gegužės?
— LAF vyriausias štabas po šio pranešimo,
įsakė vykdyti planą:
1. G nklų reikalu per «V» grupę ir pagrindi
nį ryšininką »u milicijos nuovadijomis Itn J. bu
vo gmli pakartotiniai uždaviniai, kad pirmą karo
dieną visų nuovadijų ginklų sandėliai bus perduoti
LAP' vyr. štabo žiniai. Tą patį užtikrino Šančių
ginklų dirbtuvės vadovas R. Atskiroms grupėms
pavesta sekti Parodos paviljonuose buvusį Raudonos:os Armijo-» ginklų sandėlį, kad patogiausiu
karo momentu sandėlis būtų perimtas į mūsų
rankas.
2. Radiofone veikusi J. Stonio grupė buvo
surišta su P. Žukausko vadovauta grupe specia
liems uždav niams. kad karui kilus, nesužalotas
radiof mas pereitų į LAF štabo žinią, ir dar prieš
vokiečių kariuomenei įžygiuojant būtų paskelbtas
Lietuvos nepriklausomybės atstatymas ir laikino
sios vyriausybės sudėtis. Tą pat dieną radijo stot es grupei vadovavęs X perdavė «remontui» au
to transliacijų mašiną tam atvejui, jei miesto cent
re esantį radijofoną užimti nepavyktų. Skaitantis
su galimybe, kad iš pirmos karo dienos ne tik radiofon is. bet ir radijo stotis gali būti užimta Rau
donosios Armijos, radijo specialistas R. Šatas su
X parengė du siųstuvus: vieną 39 41 m. banga,
antrąjį — Vilniaus banga.
3. Sustiprinta apsauga Petraš’ūnų elektros jė
gainei, kuri turėjo tiekti elektros energiją radijo
sinčiai
4. Telefono ir telegrafo centrinei užimti, o
taip pat ir sovietinės karinės centrinės (tarp aero
dromu. Kaunas — Ryga ir ti.) sunaikinti pavesta
Rudokui.
5. Aktualiausias klausimas — Aleksoto, Ža

lyg butų tapytos ganiausio
ispano! Čia jo kūryba taipįti
kinančiai išreiškia ispaniškąjį
Bolivijos charakterį ir vietos
savytumus, kad galime su
prasti, kodėl Jonas Rimša šian
dien skaitomas Bolivijos me
no reiškėju, ir jį atstovauti
siunčiamas j Madrido meno
parodą su atatinkamais jo k u
rinįais.
P likutiniuose savo paveiks
luose, rodančiuose Bolivijos
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indėnų gyvenimo scenas, ir
tapydamas pagal savo nau
juosius spalvų derinimo efek
tus, jis pasiekia tokio spalvų
ryškumo ir stiprumo, jog no
risi sakyti, kad los spalvos
tiesiog «skamba»... Tas skam
bėjimas labai garsus jo pa
veiksluose: «Spalva ir Ritmas»
(Nr. 13), «Indėnai Aymarai»
(Nr. 14), "Šv. Jono
naktis”
(Nr. 12) ir “Saulėgrąžose”
(Nr. 30).
Taigi Jonas Kimša yra la
bai įvairus savo kūryboje; pa
žiurėjus vos į 20 jo paveiks
lų. pakankamai ryškiai mato
si pasiektoji tapybinės tech
nikos aukštuma, o patys pa
veikslai apsupti gilaus ir žiro
r.iško pergyvenimo meninin

liojo ir Panemunės tiltų sprogdinimas. Jų susprog
dinti niekočia i ebūtume įstengę dėl sprogstamo
sios medžiagos trūkumo. Mūsų džiaugsmui patys ru
sai juos užminavo, ir mums teko sudaryti atskiras
grupes, kurios, atėjus laikui, galimai greitesnio
tiltų išsprogdinimo tikslu, pradėtų apšaudyti til
tus saugojančius sargybas 'filių išsprogdinimas
LAF vyr štabui buvo labai svarbus, kad karo me
tu vokiečių spaudžiamos R. Armijos divizijos, ku
rių į Suvalkija buvo sutrauktas didelis skaičius,
negalėtų persikelti į Kauną ir jį paversti gynimo
si tašku.
6. Skubiai sudarytos kalėjimų sekimo ir jų
apsaugos grupės.
7. Išdirbtos smulkios provincijai instrukcijos,
kuriose ypatingas dėmesys buvo atkreiptas į tai,
kad karo metu nebūtų suvedinėjamos asmeninės
sąskaitos, nes kiltuosius turės teisti vyriausybės
paskirtas teismas.
8. Pakartotinai perspėti vi«i į laikinąją vy->
riausybę numatyti asmens, atkreipiant dėmesį tuoj
pat numatyti k’ek vienai ministerijai numatytus as
menis ir parengti pirmuosius, būtiniausius pot
varkius.
• .
Buvo didelis smūgis, kada po taip plataus, vi
suotino pasirengimo, vokiečiai gegužės 1-10 d d.
numatytų karo veiksmų prieš Sovietų Sąjunga ne
pradėjo Gegužės mėn. viduryje iš min. Škirpos
gavus žinią, kad karo veiksmai neribotam laikui
atidėti, teko dėti milžiniškas pastangas, kad visa
rezistenciia. kuri visuotino pasirengimo metu iš
tylios - laukimo padėtie® buvo perėjusi į judėji
mą. galiniai ypičian butu vėl apraminta.
Deja Daugelyje vietovių, neišskiriant nei
Kauno su Vilnium, diena naktį budri NKVD akis
tau buvo spėjusi nustatyti ir areštuoti kai kuriuos
štabu narius. Ši, prieš laik įvykdyta mūsų mobjlizacija. sukėlė, o ypatingai nrovmcijoje tam tikro
nepasitikėjimo LAF vyr štabo duodamoms infor
macijoms bei instrukcijoms. Bet turėjome gera,
ir mus pačius įtikinusi argumenta —- vokiečiai
karo pradžia nedelsė tik dėl Jugoslavijoj užtru
kusių karo veiksmų. Kartu visos provincijos re
zistencijos Štabai buvo įspėti, kad apie artėjanti
karą bus pranešta ne per ryšininkus, bet per ra
diją: po vakarinių žvnių plokšteliu muzikos tran
sliacijose nustatyta eile bus paleista plokštelės:

kui įsijaučiant į kūrinio gro
žį, rodo dailininko gilų kul
tu ringu mą
Įdomu pabrėžti, kad Jono
Rimšos paveikslų spalvingu
mas yra toks savotiškas, jog
tų paveikslų visai negalima
parodyti paprastos fotografi
jos pagelba, kuri baltos ir
juodos spalvos galimybių ri
bose nepajėgia perduoti Jo
no Rimšos vaizdų nei apytik
rės kopijos, ir kas dar blo
giau, juos tiesiog iškreipia!
Tik kada bus padarytos spal •
'.uolos jo paveikslų litografinės reprodukcijos, platesnė
visuomenė galės pamatyti il
su prasti jo kūrybos puikumą.
Todėl visur, kur tik galima,
reikia nepraleisti prog'os pa
matyti jo paveikslus parodo
se.
Tuo tarpu, Bolivijoje yra
ruošiamadailininko Jonio Rim
šos monografija ispanų ir an
glų kalbomis, kur bus apie
12 spalvuotų jo darbų repro
dukcijų.
Apsistojimas Bolivijoje mū
sų tautiečiui tikrai išėjo į nau
dą, savotiški to krašto regi
niai, teliūrinės Andų uolenos.
aštri šviesa ir kieti šešėliai,
bei spalvingi vietinių žmonių
apsirengimai, o taip pat d’de
Ii buities skirtingumai, jam
davė naujas versmes pratur
tinti savo kūrybą. Reiškiame
gilią simpatiją Bolivijos rkraš
tu i, taip mielai priėmusiam
Joną Rimšą į savo tarpą. Esą
me tikri, kad geriausieji jo
darbai liks paminklais pašau
linio meno istorijoje, įamžin
dami ;o vardą, Bolivijos ir
Lietuios garbei.
Linkime, kad ant jo iki šio
lei kieto gyvenimo kelio, atei
tyje byrėtų šviesios žvaigž
džių dulkės! Dar ilgus me
tus!
"
Jonas Antanaitis

«Saulelė raudona, vakaras netoli» (kitų dviejų ne
benrisimenu). Po aatrasios plokštelės, kuri turėjo
būti transliuojama tik ligi pusės, turėjo sekti nu
statyta trečioji.
— Ar tiesa, kad buvote g ivę žinias apie tik
rąją karo datą?
j
.
— Taip. Pirmą, kad karas.- prasidės tarp bir
želio 18 d. ir birželio 26 dienos .gavome per Že
maitiją iš E. birželio 16 d. Bet šį pranešimą pri
ėmėme skeptiškai. Buvome linkę m? nyti, kad tai
yra vokiečių provokacija. Pagrindą tokiems spė
jimams buvo davę areštai, kurių metu buvo areš
tuoti tik t>e LAF štabų nariai, apie kurių veiklą
vokiečių SD. vienokiu ar kitokių.bildu, turėjo bū
ti surinkusi žinias. Atrodė, kad vokiečių, saugumas
patyręs apie tikruosius sukilimo ,tikslus, dėjo pas
tangas į NKVD rankas perduoti vū-us LAF šta
bus. kad sukliudytų vokiečių planams nepriimti
ną Lietuvos vyriausybės sudarymą ir Lietuvos
nepriklausomybės atstatymo paskelbimą.
Minėta data patikėjome tik birželio 17 d. iš
Viln’aus atvykus LAF štabo v ršininkui ir vyr.
štabo nariui X N. kuris pranešė, kad ji yra tikra
ir kad min. Škirpa ią atsiuntė kaip griežtai slap
t i, nes jei vokiečiai -• p’e šią žinią patirtų, su min.
Škirpos galva būtu b i L’! Šią pat naktį iki pus
ryčių su X. N Neries pakrantėse per naują į apta
rime sukiliminį planu, atsižvelgiant į praėjusių
dienų deportacijas, kurios buvo stipriai apardžiusios ryšius.
Nuo minties deportuojamus laisvinti išardant
geležinkeliu bėgius, buvo atsisakyta, nes turint
galvoj stipru Raudonosios Armijos ir NKVD judė
jimą. silpnai ginkluota rezistencija, galėjo virsti
ju visiško sunaikinimo priežastimi, kalinius lais
vinti buvo palikta kiekvieno LAF štabo nuožiū
rai Kaliniu laisvinimo reikalą nepaneštai apsun
kino gegužės mėn. viduryje pasienyje vokiečių iš
mėtyti nurodymai, kuriuose buvo raginama reng
tis blokuoti kelius, ardyti geležinkelių bėgius ir
tt ir — pirma proga pulti kalėjimus. Po šių vie
šu. atrodo, grynai NKVD informacijai, skirtų «nu
rodymų» didelė Kauno ir Vilniaus falinių dalis
būvs išvežta į Sovietų Sąjungą, o kalėjimų ap
sauga, žymiai sustiprinta. Todėl buvo nusistatyta
kaliniu laisvinimą pradėti tik tada, kai bus tikra,
kad pradėtoji akcija visu 100% pavyks,
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VISAME PASAULYJE
AMERIKOS KARO
BIUDŽETAS
JAV kongresas pereitą sa
vaitę priėmė įstatymo projek
tą, pagal kurį yra skiriama
valstybės ginklavimosi reika
lams 5t‘> bilijonai dolerių.
Be šios sumos yra dar nu
matoma sekančios karo išlai
dos per šiuos biudžeto me
tus: 4,5 bilijonų dolerių atei
nančią metų Korėjos karo rei
kalams, 5,7 bilijonų - karo
statybos reikalams ir 7,8 bili
jonų - karo pagelba sąjungi
ninkams.
Tokiu būdu visas Amerikos
karo biudžetas per ateinan
čius biudžeto metus pasieks
74 bilijonų dolerių sumą. To
kią'sumą pinigų Amerika iš
leis karo reikalams.
Kokia vertė 74 bilijonų do
lerių, yra nelengva įsivaizduo
ti. Paėmus pavyzdžiais, ši su
ma atrodo sekančiai:
Kiekvienam amerikiečiui
kartu su vaikais ir moterimis
išeina «ant galvos» po 480 do
Jerių, kurios reikia sumokėti
į valstybės iždą.
Ta suma yra 3,5 kartu di
desnė, kiek visa Amerika iš
leidžia per metus pinigų dra
bužiams ir apavui; ji yra 4 kar
tus didesnė, kiek visa Ame
rika išleidžia boto reikalams
ir 14 kartų didesnė, negu iš-

pasimatyti su Tito.
Anglai pradėjo tarnautojų
išvežimą iš Persijos. Nežiū
rint įtemptos padėties tiek an
leidžiama transporto reika
glai, tiek prezidentas Trumalams,
Pertrauktos derybos Korė
UNO
delegacija
yra
Korė

nas
pareiškė, kad derybos nė
Už ją butų galima nupirkti joje. Jas nutraukė patys komu joje ir yra pasiruošusi toliau
ra
nutrukusios,
bet tik per
tiek Chevrolet keturių durų nistai. Pertraukimo priežastis, tęsti derybas.
trauktos.
automobilių, kad juos susta anot komunistų, amerikiečių
Persų nusistatymą anglų
čius vieną už kito, butų gali bombardavimas neutraliosios
atžvilgiu
rodo, kad ir toks pa
ma 4 kartus apjuosti visą že Kaesong zonos, kur vyko pa
reiškimas
išėjęs iš vyriausy
mės rutulį vien tik automobi sitarimai karo veiksmų sus
bės
narių,
kad geriau patek
liais.
tabdymo reikalu.
ti
į
komunistų
erbitą, negu an
Ir
Persijoje
žibalo
reikalu
Už šią sumą būtų galima pa
Sąrišy su tariamu bombar neprieita jokio susitarimo. An glams nusilenkti.
statyti 200 naujų Panamos ka davimu, komunistų generolai
Kokia bus tolimesnė įvykių
vyriausybės atstovas
nalų...
pasiuntė UN ) kariuomenės glijos
eiga
ir kuo pateisinamos an
Storkes
jau
grįžo
į
Londoną,
Ir šie visi pinigai yra ski vadui gen. Ridgway protesto
glų
ir
prez. Trumano viltys
o
Harriman,
prezidento
Truriami karo reikalams, kad nu notą pranešdami pasauliui
atnaujinti
derybas - parodys
mano
atstovas,
tarpininkavęs
pirktų «ginkluotą taiką» ir at įvykdytą didžiausią provoka
netolima
ateitis.
deryboms,
išvyko
į
Belgradą,
svertų Rusijos karo pasiren ciją, tikiedamiesi gauti «pa
gimus.
tenkinamą» atsakymą.
Tuo savo protestu komunis
tai nori primesti derybų nu
traukimo kaltę UNO atsto
vams. Tikrumoje reikalai ki
taip atrodo. Joks sąjunginin
kų lėktuvas 23 d. nakti nela
ma,
juodosios biržos do
Benzino Kaina
kiojo virš i aesong ir neme
lerio
kux*sas
yra gana žymiai
Ateinančio mėnesio pradžio tė bombų, joks patrankos šo
nukritęs.
Valstybinė
benzino
komisi

je San Francisco mieste įvyks vinys iš sąjungininkų pozici ja nustatė naujas sekančias
Doleris buvo paskutinėmis
ta konferencija, kur bus pasi jų nebuvo iššautas į neutra
dienomis
po 28 29 kruzeirus.
benzino
kainas,
kurios
nuo
rašyta su Japonija taikos su lią zoną. Visa tai yro nei dau
Yra
manoma,
jog prie dole
šios
savaitės
pradėjo
veikti:
tartis, kurią yra parengusios giau nei mažiau kaip nelabai São Paulo mieste — Cr. 1.97 rio kainos kritimo
prisidėjo iš
JAV.
gudriai suplanuota komunistų o interiore — 201.
vienos
pusės
įvežtų
griežtų
Į šią konferenciją buvo pa provokacija.
suvaržymų
importuoti
luksukviestos visos valstybės, ku " Bombardavimas buvo įvyk
sinius
automobilius,
o
iš ki
— Šį antradienį São Pauly
rios buvo karo padėtyje su
tos
pusės
įstatymo
projek

dytas
pačių
komunistų
lėktu

je vienas Santa Andrė auto
Japonija. Iš šių valstybių be
tas,
pagal
kurį
yra
numatyta
vų.
busas važiuodamas iš ryto
veik visos davė savo sutiki
įvesti laisvą dolerio biržos
Kadangi komunistai pertrau per Utingą, leisdamasis viena kursą.
ma dalyvauti šioje konferen
su
didesniu
nuolinkiu
gatve
cijoje. jų tarpe taipgi Sovie k ė derybas, tai jiems ir pri
tų Sąjunga, o taip pat ir Če klauso iniciatyva jas atnau žemyn, neveikiant stabdžiams
— Brazilijos vicepreziden
išvystė didelį greitį ir nesu
jinti.
koslovakija.
valdomas atsimušė į' vieną tas João Cafė Filho, kuris
elektros stulpą, kuri nugrio šiuo metu lankosi įvairiose
vė, o paskui griuvo apsivers Europos valstybėse, atvyko į
Jugoslaviją, kur išbus savai
damas
aukštyn ratais.
Igjg
Automobiliu važiavo apie tę laiko.
Viceprezidentas Cafė Filho *
60 asmenų, iš kuriu vietoj bu
vo 6 užmušti ir 30 sužeistų. apsilankė vyriausybės busti-**
Autobuso šoferis buvo len nėję, kur jį tuojau priėmė
gvai sužeistas. Jis pareiškė, maršalas Tito, su kuriuo vi
jog nesąs kaltas dėl nelaimės ceprezidentas turėjo ilgai už
kadangi
autobuso stabdžiai trukusį pasikalbėjimą.
somybės paske^jmui radijo J. Vėbra perredagavę į tautą neveikę. Kalta
Iš čia Brazilijos viceprezi
autobusų kom
stotis parengta». Apie tą pa atsišaukimo tekstą, nutarėme panija. kuri leidžia,
dentas
vyks į gražiausią Daltį laiką pulk. J. Vėbra savo nedelsdami skelbti neprik au į darbą nepadariusiautobusus
macijos
miestą Split, o po to
techniš
paties parengtum bombom už somos Lietuvos atstatymą ir kos kontrolės.
į
Belgradą,
kur turės konfe
minavo kelius į radijo “stotį. laikinąją vyriausybę, kad ga
renciją
su
Jugoslavijos
žipar22 vai. gavus naują 18 pis limai greičiau būtų duotas iš
lamento
prezidiumo
pirminiu
toletų transportą, jis visas bu tisus metus kantriausiai lauk
Dolerio Kursas
ku Ribar.
vo perduotas^Rudol^o grupei tas signalas sukilti. Nors tuo
kad galimai greičiau būtų už metu radijo stotis ir buvo ap
Iš Rio de Janeiro pranešaimtos pašto rūmuose telefono gulta, dalyvaujant dr. ihž. Ad.
— Italijos ministeris pirmi
ir telegrafo centrinės ir iš*- Damušiui, pulk. U. Vėbrai, J.
ninkas De Gasperi priėmė De
sprogdinta slaptoji Raudono Stoniui, adj. pareigas ėjusiam
K. Bobeliui, X, Y 9 vai. 28 ne tiesa, nes tiek sukilimą an Acheson kvietimą po Otsios Armijos ryšio stotis.
23 vai. pašto rūmai buvo už min. buvo paskebtas nepri- parengė, tiek jį vykdė, visas tavos konferencijos apsilanky
imti. Sovietų klaidinimo tiks klausomos Lietuvos atstaty —- lietuvių tautos norą ne ti Vašingtone. Su juo kartu
lais Rudokas paskambino so mas, buvo pašaukta tauta su klystamai atspėjęs — Lietu vyks krašto apsaugos, finansų
vietų karo komendatui Kau kilti, kad būtų duotas tinka vių Aktivistų Fronto Vyriau ministerial.
ne. kad Kauno srityje nuleis mas už jos «savanorišką» sias Štabas.
— Sulig pranešimais iš Ame
ti vokiečių disautininkai. 23, įjungimą j Sovietų Sąjungą Šia pat proga LAF vyr. šta
v. 30 sovietų ryšio centrinė Tautai vadovauti pristatyta lai bo vardu kviečiu kovos drau rikos, netekimas Persijos ži
kino ji Lietuvos vyriausybė.
išsprogdinta,
gus giliam susikaupime pa balo šaltinių bus papildytas
Apie tą patį laiką sukilė gerbti visus šio sukilimo me didesne žibalo gamyba Ame
Tas Ruàoko grupės žygis
turėjo didelę reikšmę, nes po liams užėmus gausius, Paro tu už Lietuvos laisvę ir gar rikoje.
jo pranešimo ryšiams nutru dos gatvės, ginklų sandėlius, bę žuvusius, ir jų mirties va
Pasirašius taikos sutartį
kus Kauno stoty buvo paste laimėti ginklai LRK gailestin landoje tebekartotas kovos su —Japonija
Brazilija įsileis
bėti skubus Raudonosios Ar gosios pagelbos mašinom bu šūkis: «Viskas Lietuvai!» te nemaža imigrantų
Jais
mijos pasikrovimo veiksmai vo skubiai išskirstyti radijo palieka mūsų viso gyvenimo norima kolonizuotijaponų.
Amazonės
ir netvarkingas Raudonosios stoties Nemuno pakrančių gy kelrodžiu.
sritis.
Armijos žygiavimas Ukmer- vybinėms grupėms, kurios,
_gės plentu. Ta proga buvo pa sovietams tiltus išsprogdins,
sinaudota apsirūpinti gink sėkmingai atrėmė visus Alek
lais. Kai kurios grupės nuo soto ir Panemunėje=.susitvengom rankom ar pistoletų imi kusių sovietų divizijų bandy
tacija nuginkluodavo ruskius. mus persikelti per Nemuną.
Bet palyginti su tuo, kas bu Nusistatyta saugoti Vileišio
vo reikalinga visoms Kauno tiltą per Nerį, savo gyvybe
grupėms apginkluoti, buvo tik apgynė Y, kurį sovietų sargy
biniai nušovė tuo metu, kai
mažas lašas jūroj.
8 vai. ryto pakartotinai ne jam buvo pavykę nukirpti
pavykus iš Aguonų gatvės pu spmgdinimui parengtus lai
sės su mažo kalibro pistole dus.
Pasikalbėjimą kuriame dau
tais nugalėti automatais gin
kluotas Parodos gt ginklų san gelį faktų dar nebuvę galima
dėlio sargybas, buvo gauta minėti, baigdamas, noriu ati
pranešimų apie stiprėjantį so taisyti, tiek spaudoje, tiek pa
vietų tankečių siautėjimą skiruose leidiniuose kartoja
mą netilįslumą, mane apšau
miesto centre.
Su Dr. inž. Darni šių ir,pulk. kiant sukilimo vadu. Tąi yra

KORĖJOS KARAS
Persijoje

San Francisco
konferencija

liSl

Kitą dieną su pagrindiniu
sukilimo organizatorių, Dr.
i už. Ad. Damušiu parinkome
karo metui LAF vyr. štabui
būstinę seselių prieglaudos Ii
goninę, kuri prieš LRK ligoni
nę turėjo tą pirmumą, jog ne
atrodė, kad ši ligoninė iš pir
mos karo dienos būtų užimtu
Raudonosios Armijos.
— Ar pavyko sukilimą p ra
vesti planingai ir kokius turėjote nepasisekimus?
Pagrindinis sukilimo tikslas,
buvo pasiektas — Lietuvos
nepriklausomybė atstatyta ir
laikinoji vyriausybė buvo pa
skelbta, vBet išgyvenome ne
vieną nesėkmę. Pirmiausia
dėl ginklų. Jų organizavimas
po vokiečių aviacijos sunai.kinių Šančiųjginklų dirbtuvių
ir sandėlių žymiai pasunkėjo.
Sovietams paskelbus visuoti
ną mobilizaciją — iki 16 vai.
vis nevyko surasti milicijos
nuovadijų ryšininką, kai tuo
tarpu sovietai jau buvo pra
dėję parengiamuosius veiks
mus nuovadijoms evakuoti.
Pirmąjį ginklų transportą ga
vome tik ap e 17 vai. iš sena
miesčio nuovadijos, kuris su
sidėjo vos iš 12 pistoletų ir
iš keletos tūkstančių šovi
nių. Tų 12 «Walteriu» apsau
goje buvo suremontuota radi
jo stotis, kurią radijo stoties
vadovo X dėka, rusai, paly
ginus, mažai tesunaikino.
24 vai. su Rudoko parūpin
tais mirties zonai leidimais ir
rekvizuota LRK greitosios pa
gelbos mašina iš užmiesčio
buvo pervežti radijo '’specia
listai X ir Y, kurie 23 d. 8
va-l. ryto LAF štabe jau atra
portavo: «Lietuvos nepriklau

1953 m. rugpjūčio 25 d.
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Lietuviai Pasaulyje...

transliacijas prie Free Euro
pe. Amerikoje lietuvių kolek
tyvas transliacijų reikalu su
darytas ir vykdo paruošiamuo
sius darbus.

1951 m. rugpjūčio 25 d.

tuvio kun. Br. Jurkšo ispanų
kalba parašytą I ir II techni
kos mokyklos skyriams brai
KODĖL SOVIETAI REIKA vinimo akcijai suderinti tarp
žymo ir geometrijos vadovėlį
VLIKo ir min. St. Lozoraičio
kuris plačiai iliustruotas pa
LAUJA IŠDUOTI 3 PABĖGU pastarojo siūlymu yra nukel
ties autoriaus braižiniais ir
ta į rugsėjo 10 d.
SIUS LIETUVIUS?
— Hong - Konge, ir čia, pa pasklidęs ne tik įvairiuose
sirodo, esama lietuvių. Nors Kolumbijos vietose, bet ir ki
— Ryšium su Amerikos spau pats Hong - Kongas šiuo me tose P. Amerikos respubli
Švedų “Aftonbledet” ir kt.
laikraščiai plačiai rašė apie doje kilusia polemika dėl bū tu gyvena kaip ant ugniakal- kose.
3 lietuvius žvejus, kurie įvei simosios Rusijos imperelisti- nio krašto, tačiau žmonės lai
kę sovietinę įgulą, galiausiai nių siekimų lietuvių grupė kosi lyg niekur nieko. Čia
Venezueloj lietuvių bendruo
po labai nuotikingos kelionės prie Free Europe išdėstė sa ja$ visa eilė metų eina admi menė gražiai veikia. Ypač ak
tiesiog jėga prasiskynę kelią vo nusistatymą ir įteikė jį pa nistratoriaus pareigas didelėj tyvus jos pirmininkas inž. Vi.
į laisvę, pabėgdami į Elendo skelbti «The New York Ti saleziečių kolegijoj ir amatų' Venskus, inž. L. Draugaus
salą. Gi kuterj švedų pasie mes». Prie lietuvių pareiški mokykloj (anglų ko’onijoj) kas, įžengusio jau į 3 metus
nio sargybos įvilko j Deger- mo prisidėjo taip pat latvių lietuvis kun: A. Perkamas, «Tėvų kelio» redaktorius kun.
ir estų atstovai.
harno uostą.
kuris taip pat vadovauja nau Sabaliauskas ir kt.
Vokietijoje tuo reikalu uk jos amatų mokyklos Hang Sužinoję apie tai "sovietai
Bendruomenės vadovybei,
pasiuntė į švedų užsienių rei rainiečiai rengia konferenci Kongo mieste, darbams.
pirm. Venskaus pareiškimu,
kalų ministeriją savo atstovą ją, kurioj bus duotas moksli
Dabar jam ateis Į talką ir svarbiausią rūpestį sudaro ne
Stockholme, kuris pats ten nio pobūdžio atsakymas į vi iš Kinijos ištremtas lietuvis merdinčios, gyvos lietuvybės
asmeniškai atsilankęs, parei sas tas rusų užmačias.
misijonierius P. Urbaitis. Šis, išlaikymas, partizanų kultas,
kalavo visus tuos tris klaipė
per 20 metų savo veiklos K i nes šių dienų partizanai iške
diškius žvejus grąžinti ru
— Rytų Vidurio Europos nijoje sutiko pirmą kartą ten lia musų tautą į pačias gar
sams kaip padariusius sunkų Komisijos vykdomasis biuras atvykusį lietuvį Petrą Kazlaus bingąsias vietas, ieškojimas
jį nusikaltimą.
suliko, kad baltai vietoj vie ką, kuris kaip Australijos lai bičiulių lietuvių tautai, kad
Švedų užsienių reikalų mi no vicepirmininko toje komi vo kapitonas nuo 1936 m. plan atėjus reikalingam momentui,
nisterija buvo pastatyta į la sijoje turčių du. Susirašinėji kioja po juras.
turėtume didelę Lietuvos at
bai keblią padėtį. Sovietų pa me su latvių komitetu lietu
statymo talką.
siuntinį priėmė pats užsienių vių tautinis komitetas yra pa
Šiame krašte po gražaus pa
— JAV Centro Europos
reikalų’ ministério pavaduoto siūlęs toms pareigoms Dr A.
sirodymo
per lietuvių sąskry
jas Hammerskjoeldas, kuris Bačkį, kuris turi nuolatinį ar Krikšč. Demokratų Unija pra dį, Maracay
mieste, Venezubetgi juos išduoti ‘atsisakė, timą ryšį su biuro vadovybe, dėjo leisti dvisavaitinį žinių elos visuomenė ir spauda lai
pažymėdamas, kad atbėgėliai o taip pat gerus santykius su biuleteni, kurį siuntinėja JAV ko lietuvius vienais iš pavyz
iš minimojo «Samum» katerio latviais bei estais ir praktiš I ikraščiams. informacinėms dingiausių emigrantų ir kultu
paprašė švedus jiems suteik kai geriausiai gali ten atsto agentūroms, spaudai ir kt Tingiausiais europiečiais.
Jis siuntinėjamas ir lietu
ti egzilio teisę.
vauti.
Suorganizuota 4 sekmad.
vių
spaudai užsienyje.
Pagal galiojančius dar iš
vargo mokyklos
Vienu
iš
jo
redaktorių
ir
1913 m. išdavimo nuostatus
— Pasitarime tarp užsienių
Ypač veikli Carcaso apy
reikalinga prie tokio reikala reikalų tarnybos ir Prancūzi lietuviškojo skyriaus vedėju linkė, nes ji talkos būdu pa
pakviestas
geografas
dr.
VI.
vimo dar pridėti dokumenta joje esančių Lietuvos diplo
Vilimas, kuris tą darbą jau sistatė nuosavą vargo mokyk
cija, gi rusai jos neįteikė.
matų buvo pakviestas prof. J. dirba
lą. Įsikūrė taupomąją skoli
Bet ar tuo rusai ir toliau Baltrušaitis būti lietuvių ryši
Minimos unijos vykd. komi namąją kasą, išgavo iš val
pasitenkins, neaišku. Tačiau ninku kultūriniams reikalams
stybės radiofono leidimą nuo
jiems egzylio teisė jau suteik su tarptautinėmis kultūrinio teto vicepirmininkas yra prof. lajinėms transliacijoms.
K. Pakštas, o ižd. ,Pr. Vainau
ta.
pobūdžio institucijomis.
Kiekvienas lietuvis vadovy
skas.
bės paragintas iki rugsėjo 1
paaukoti 'Pa u tos Fondui vie
— kolumbiioi. Bno-ofn^ ga- d.
— Rugpjūčio 10 d. numaty
— Rugsėjo vidury numato
nos dienos uždarbį.
tieji pasitarimai Lietuvos lais ma pradėti lietuviškas radio lez’ečiu spaustuvė išleido lie
- Vet. dr. Ad. Delertas Ve
nezueloje paskirtas Estado
Barines valdžios gyvulių tik
rinimo
punkto vedėju ir aito
-7h "i,?-.'' ’A
zos
specialistu.
COM LEITE FRIO, GELADO OU QUENTEOá
Jo žmona kaip vyr. meddirba valstybinėje Valencijos
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— Niu, žinoma, kad ne! Jis dabar i- už
(53) keturis tokius kai mudu stipresnis, — pa
aiškino tėvas.
—- Tai kaip čia dabar bus? Gal gaisrininkus
pašaukti? — padarė vėl pasiūlymą Lazeris.
Bet senis Moišė tik ranka numojo ir daugiau
savo sūnaus Lazerio patarimų jau nebeklausė. Jis
įsivėlęs savo dešinės rankos pirštais į barzdos
plaukus, stovėjo ir galvojo:
— Mėginti Staliną perkalbėti, kad jis nusto
tų kvailiojęs? Ne! Čia reikia ieškoti kitos išeities...
Dabartiniu atveju pamišusiam kvailiui diplomati
ja jau nieko nepadės. Gali čia susirinkti viso pa
saulio gabiausi politikai ir kalbėti ištisus metus
per dieną ir naktį - vistiek nieko nebus.
Na, o jeigu diplomatija nieko negali, - ją tuo
met turi pavaduoti strategija. Su strategija viskas
labai fain išein i... jei tik žmogus turi drąsos.
Taip, drąsą pirmoje eilėje, nes be drąsos ne
gali būti nė kalbos apie jokį pasisekimą. Bet pro
tingas žmogus, kad nereiktų išsigąsti, drąsą lei
džia pirmyn tik po lašiuką, su gudrybe. Visą nar
sumą reik parodyti, kada būna no viskam!
Todėl mums reikia dar gudriau daryti, —
galvojo toliau senis Moišė
Čia reikia visus
tuos dalykus sujungti krūvon ir neatidėliojant veik
ti. Laukti dabar nėra ko! Šogamas gali kiekvienu
momentu pasprukti laukan, o paskui jį ir Stalinas
atsidurs gatvėje... Ir senis Moišė toliau nebelau
kė - jis pradėjo veikti.
— Dabar klausyt į mano komandą! — įsakė
senis sūnui ir dukteriai.
— Niu. gerai! — sutiko tiedu vienbalsiai.
— Rozečka kur yra elektros laidu saugikliarâ
— Ten koridoriuje.
— Tai klausyk! Tu nueisi į koridorių, atsis
tosi prie saugiklių dėžutės, ir kai aš duosiu ženk

'f"

ligoninėje Hospital Central.
— Vokietijoje, Bad Aiblingene susirinkę užsieniečių
estų, jugoslavų, lietuvių, lat
vių, lenkų, rusų, slovakų, če
kų ir vokiečių atstovai pri
ėmė vieningą rezoliuciją, ku
ria savo persekiojamų brolių
vardu apeliuoja į visų dorų
žmonių sąžines, į visus lais
vų tauių valstybių vyrus ir
atstovus dar ryžtingiau pasi
sakyti ir imtis visų reikalin
gų priemonių, kad būtų su
stabdytas ištisų tautų ar jų da
lių naikinimas, ir padėti toms
tautoms išsikovoti nepriklau
somybę.
Lietuvių Bad Aiblingo ko
miteto pirmininkas yra žurn.
J. Grigolaitis.

-- Lietuvių tiltininkų (pontoninių statytojų) darbo kuo
pa dar ir dabar tebelaiko pan
toninių tiltų statybos greitu
mo Europos rekordą.
— Į Maskvos didžiojo teat
ro 175 m. sukaktį buvo «iško
mandiruoti» K. Petrauskas,
«laureata’« J. Grybauskas ir
J Stasiūnas.
Užtat «Tiesa» smarkiai už
sipuolė «už neveiklumą» dra
mos teatrą ir kt. artistus.

— Vokiečių spauda rašo,
jog slapta komunistams sim
patizuojanti organizacija, pa
sivadinusi «Helmut von Gerlich» draugija renka tarp vo
kiečiu pabėgėlių sąrašus, kad
jie grįžtu savo senąją tėvy
nę anapus Oderio - Neissės
linijos
Esą, ten jiems
bus vėl
gerai. Tačiau tiek Vokietijos
vyriausybė tiek spauda įspė
ja tokius lengvatikius, kad
taip lengvai nepasiduotų to
kiems pažadams.

'

lą - išjungsi šviesą
Ó tu Lazeri, paimk šitą chalatą ir atsistok
čia. prie durų, — pasakė senis paduodamas sūnui
Rozos naktinį apsiaustą, nukabinęs nuo vagio.
— Oi., ir ką aš turiu daryti su šitų chalatu?
— nerimavo Lazeris atsistojęs nurodytoje vietoje,
-- Tylėk! Tuoj sužinosi! — subarė jį tėvas ir
ėmė aiškinti savo strateginius planus:— Bus taip,
— kalbėjo toliau senis atsiklaupęs ant kelių ir
rišdamas Rozos naktinio apsiausto perjuostės vie
ną galą prie spintofį kojos, kuri stovėjo arti du
rų. — Kai Roza išjungs šviesą...
- — Ui! Pasidarys tamsu! — įsimaišė Lazeris j
tėvo kalbą.
— Lazer aš tau paskutinį kartą sakau, kad
tu klausykis ir tylėk, jei kvailas esi ir nieko neiš
manai; nes čia ne juokai, o visiškai rimtas reika
las! — įspėjo tėvas sūnų.
— Niu, aš jau tylėsiu, sakyk toliau, — sutiko
Lazeris.
—Tai kaip pasidarys tamsu, tu Lazer, atida
rysi duris ir vėl atsistosi ten kur stovi, — aiški
no toliau senis.
— Ir kas bus tolinu? - vėl ėmė nerimauti
Lazeris, žiūrėdamas aplinkui, per kur būtų pato
giausia pasprukti, kai durys bų£ atidarytos.
— Mein Gott! Aš manau, kad tu Lazer, esi d»r
didesnis «ta ra-raj» už aną pamišusį Joskę - mi
Suginą. Leisk m-^n kalbėti ir netrukdyk, — pra
dėjo aimanuoti senis Moišė, negalėdamas su savo
sūnum Lazeriu susikalbėti.
— Dabar tai jau tikrai klausysiuosi — patiki
no Lazeris, matydamas, kad tėvas visiškai neten
ka kantrybės.
— Toliau bus taip! Bus tamsu! - kalbėjo
toliau senis, aiškindamas savo stikomb’nuotos kari
nės strategijos plana — Tu, Lazer, pradarysi du
ris ir užžiebs) degtuką.

— Ir tada, vėl pasidarys šviesu, — vėl pra
dėjo daryti savo pastabas Lazeris.
Senis Moišė šiuo kartu, vis dar klūpėdamas
ant kelių, pakėlęs gaivą pažiūrėjo į sūnų Lazerį
nieko nesakykamas, bet tokiu žvilgsniu, kad tas
tuojau nutilo ir vėl ėmė klausytis.
— Kai Joskė pamatys Rozos miegamajame
šviesą, jis manys, kad oogamas paspruko į čia
ir ims jį vytis, norėdamas pagauti. Joskė eis pro
šitas duris, ir kai jis eis - užkabins kojomis už
šito rištųvo, — senis parodė pirštu skersai durų
per delną nuo grindų pakeltą, ištemptą juostą,
kurios antrąjį galą jis laikė stipriai ištempęs savo,
rankose, -- jis tada grius ant grindų. Tada tu.
Lazer, jam ant galvos užmesi šitą chalatą ir at
sisėsi ant sprando, o aš laikysiu jam kojas. Kada
jis, Joskė, bus pridusintas, greitai pavargs ir mes
tada jį surišitn. Supranti? — pabaigė aiškinti se
nis.
— Jau suprantu! Gerai sugalvota, — sutiko
Lazeris su tėvo strateginiu planu.
Senis Moišė davė ženklą. Prasidėjo «karinės
strategijos» planų vykdymas: Roza išjungė švie
są. Pasidarė tamsu. Už durų pas Staliną staiga nu
tilo triukšmą*. Lazeris tyliai atidarė duris ir visi
užėmę kvapą įtemptai klausėsi.
Višur ramu, tik girdisi pavargusio Stalino
pagreitintas alsavimas.
— Šogamas, užžiebk šviesą! Aš tave ir pa
tamsy matau! Tu vistiek nuo manęs nepaspruksi!
—- riktelėjo Stalinas, graibydamas rankomis tam
soje aplink save, kad Šogamas jo netikėtai iš už
pakalio neužkluptų.
Lazeris tuo momentu pabraukė degtuką ir
pašvietė pro praviras duris.
— Aha, štai kur tu! Prakeiktas išdavike! Da
bar man aišku: ne tik pavogei Lenino testamentą,
bet norėjai mane prikalbėti, kad bėgčiau pas Trumaną. o tu čia vienas liktum su mano Rozečka
ir jos chalatu... Aš tau parodysiu! Tu kalės vaike!
-- pagrūmojo kumščiu Stalinas ir ėmė pamažu,
pasilenkęs slinkti durų link kur pasirodė degtu
ko šviesa. Ir kada jis, norėdamas vienu šuoliu už
šokti ant «Šogame», pritūpė ir visu kūnu pasida
vė pirmyn, senis Maišė patempė virvę aukštyn ir
pagavo Staliną už blauzdų. Tas apsivertė ore ir
visu ilgumu krito ant grindų.

(Bus daugiau)

5

1951 m.

25 <1.

rugpjūčio

Pusi. 5

MŪSŲ LIETUVA

SSI

MARTINS & ŠIMKUS

POVO

CAST e CAFL
55

A V E N I D A

PAIS

55

BARROS,

DE

•e

MEKANIKOS DIRBTUVĖ
Gaminami įvairiausių braižinių vitražai,
vieliniai tinklai tinkavimui ir tvoroms,
langų stiklų apsaugos, užtvaros, geležmės
durys ir vartai, banguotos skardos durys
pagal mąstą.
Gaminami žibintuvai įvai
riausių tipų. Daromi įvairių
dydžių grąžtai žemei gręž
ti. Pardavimas grynais ir
išsimokėtinai.

JONAS VARNAUSKAS & FILHOS
Telefonas (recados) 3-0710

Rua 12 N.° 39 — Vila Zelina
Ąvenida Zelina N.o 714 — (iundos)
C a i x a Postai 4118 — São Paulo
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I MPORTAÇÃO — EXPORTAÇÃO
RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 275 — 7 AND. — SALA 73
TEL. 34-7482 — SÀO PAULO
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Ar jau aplankei

CASA SPRINDYS &. ČIA.

Churchill,

94 — ll;;o and. - sala
Fones: 52-0229 32-6265

1110 — Rio de Janeiro

Em Minas Gerais:
"V

..

.i

.............

_

.

Peres & Ca. Ltda. — Leopoldina — R. Providencia,
Jother Peres de Resende — São Pedro dos ’ Ferros
Amadeu Cesar Machado — Nanuque, Minas

71

PRAÇA SAO JOSÉ, 1 — S. PAULO — VILA ZELINA
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Kur galima gauti.,jiąSių naujausių ir įvairiausių rūšių prekių
,p—~-—-—j ‘Čia gali' pirkti batų, skrybėlių, elektros
gaminių, statybos medžiagos, ir visko,
kas reikalinga Jums ir Jūsų namams. Čia
‘pirksi pigiau ir geresnės rūšies prekę.
^Didelis pasirinkimas radijo aparatų, radijo
vitrolų. Čia taip.pat yra radio laboratorija įrengta pagal nau
jausius teknikoš ręikalavimus, vedama prityrusių specialistų,
atlieka visus taisymo ir reformavimo darbus.
Prie pat autobuso Nr..93 sustojimo vietos

€ Al AJ
jfÃC J€5f?eiE

Sopas

prontas

APRENGIA

UfTt/S
M ĮB W»
IB, ,■ JĮ V#
....

PRONTAS EM 5 MINUTOS
- . PALADAR CÀMIRÕíOA-^-;"

VYRUS NUO GALVOS IKI KOJŲ

Batai, skrybėlės, marškiniai,. kaklaraiščiai, kojinės, lietsargiai,
Taip pat batukai moterims ir vaikams.
Viskas geriausios rūšies, patvaru, gražu ir pigu.
1$ FABRIKO TIESIAI VARTOTOJUI.

iNiDiijjriripiiA IE COMEUCIC IDIE
MATEILIONIU LIDA
KRAUTUVĖS:
Rua São Caetano, 526

ĮKURTA 1890 METAIS

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

ARTHUR

Rua São Caetano, 510

*

FABRIKAS IR RAŠTINĖ:
Rua Javaés 719

São Paulo
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SCHMIDT

Priimami pakvietimai į namus — Senų portretų reprodukcijos
RUA

SÃO

CAETANO,

447

—TEL.

4-5576

—

SÃO

PAULO

ALIO! ALIO! Vila Anastacio!
CASA KAROLIS STUOKA
Rua Martinho de Campos, 459.— Naujai Atsidarė
Visi bėga tekini
Jauni ir seni
Batus gaus visi
Kaina labai pigi!!!
įvairiu rūšių batai — vyrams,- moterims ir
vaikams — fabriko kainomis.
LIETUVIAMS NUOLAIDA!...

VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS
L IN D O Y A

iikmãcj

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINTOJAI

rašomi mA

Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, kurio
puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau visi yra vien
balsiai pripažinę. Pabandykite, įsitikinkite ir visa
dos naudokite!
RUA DINO BUENO, 795 a 835
TELEFONES: 51-4019 e 51-2223

Caixa Postai 3967
S Ã O P A U L O

6
LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

MŪSŲ LIETUVA

Pusi. 6

iš Rio de Janeiro lie
tuvių gyvenimo.
GRAŽIAI PRAĖJO ŠVENTOS
MISIJOS.

Apie dvi savaites Rio lietu
viai pagyveno šventoj susi
kaupimo nuotaikoj, kurią su
darė misijonieriaus jėzuito Té
vo J. Bružiko rūpestingai ir
švelniai vedamos misijos. Nors
žmonės gyvena labai išsimė
tę po platųjį didmiestį ir die
nai pakanka savo vargo, bet
kas vakarą gražiu buriu rin
kosi j dailią šv. Vincento Pau
liečio koplyčią klausyti žavi
nančių ir prie Dievo traukiau
čių pamokslų. Ne tik gyvas
žodis jaudino klausytojus, bet
ir pats misijonieriaus kanki
nio asmuo, kurį arčiau paži
no, giliai suvirpino sielas pa
tiems gailėtis
Misijos prasidėjo rugpjūčio
4 d. ir pasibaigė rugp. 15 d.
Dalyvavo apie 100 tikinčiųjų
kurie perišpaži dį ir šv Komu
niją pašalinę kliūtis, pelnė
visuotinuosius atlaidus. Ta pa
čia proga buvo aplankytos 4
bažnyčios Šventųjų Metų at
laidams įgyti. Be to, buvo su
tvarkyta 12 moterysčių; lan
kyta ligonis ir šiaip jau šei
mas,
platinta katalikiškoji
spauda ir t t.. Misijų apoteozė
arba vainikavimas, įvyko rugp
12 d., sekmadienį, kada visi
bendrai priėmė Komuniją, ga
vo palaiminimą ir atsiminimo
paveikslėlį, kuriame tarp kit
ko įrašyti šie paprastučiai, bet
giliai praktiškos reikšmės žo
džiai:
“Jos mane įtikino, kaip bai
su pražudvti savo sielą.
Todėl:
1 visomis savo jėgomis ven
giu mirtinos nuodėmės;
2. pajutęs nuodėmę tuojau
eisiu išpažinties;
3. šventadieniais neapleisiu
Mišių;
4. ryto ir vakaro malda gai
viasiu santykius su Dievu.
Taip tepadeda man Dievas!”
Atsisveikinimas garbingojo
misijonieriaus su rijiečiais įvy
ko Žolinės vakare. Po pamoks
lo ir palaiminimo SS. Sakra
mentu buvo tarti graudus at
sisveikinimo žodžiai: pirmas
misijonieriaus ir antras kolo
nijos kapeliono
Rugp. 16 d. Tėvas Bružikas
išvyko į San Paulį; stotyj dar
buvo susirinkęs gražus paly
dovų būrys su kolonijos ka
pelionu kun. J. Janilioniu prie
šaky.
PAMALDOS RIO LIETU
VIAMS

C .B. D. reporteris Ed. Girčys
tarptautinio futbolo kampiona
to metu liepos mén. São Pau
lo stadione su geriausiu ne
tik Jugoslavijos bet ir šio kam
piunato futboiistu Mitch.
PADĖKA MISIJONIERIUI.

Rio Liet. Kat. Komitetas reiš
kia gilią ir nuoširdžią padėką
Garbingam Misijonieriui Tė
vui Jonui Bružikui, S. J., už
pravestas Misijas Rio ir Ca
xias lietuvių tarpe.
Teatlygina Tamstai Dievas
už kilnų ir šventą darbą.
Pirmininkas.
MUSŲ LIGONYS.

Gailestingai seseriai Onai
Ašmegienei padaryta žarnų
operacija. Ligonė buvo aprū
pinta šventais Sakramentais
ir jau sveiksta.
— Petrui Dūdai padaryta
plaučių operacija. Jis guli tu
berkuliozų ligoninėj Jacarepagua.

Menininkų susirinkimas
Rugpjūčio mėn. 19 d. Mo
kos mokykloje įvyko meninin
kų klubo, bei rėmėjų susirin
kimas.
Susirinkimą pradėjo klubo
pirmininkas K. Ambrozevičius
pakviesdamas
prezftiiuman
pirmininkauti p. Al. Polišaitį
Lietuvos Konsulą São Pauly
ir sekretoriauti rašytoją-K. Pa
žėraitę.
iĮĮįiIIiiII
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Meno klubo pirmininkas sa
vo pranešime pažymėjo, kad
šio susirinkimo tikslas yraap
svarstyti lietuvių dailininkų ir
tautodailės parodos suruošimo
reikalai bei praktiški klausi
mai. Valdybos sekretorius Alf.
Žibąs pranešė valdybos pada
rytus nutarimus, bei įvykdy
tus darbus, parodos reikalu.
Būtent: jau yra pakviestas raš
tu iš gruodžio mėn. 15 d. 1950
m. būti parodos globėju p.
konsulas A. Polišaitis, kuris
globos parodą. Dailininkai A.
Kairys, A. Navickas ir Stančikaitė-Abraitienė yra paruo
šę statytinus parodon kuri
nius. Viso bus išstatyta apie
130 kūrinių. Belieka tiktai su
rinkti tautodailės eksponatai.
Jiems surinkti ir šį skyrių
tvarkyti menininkų klubo val
dyba pakvietė: pp. E. Polišai
tienę, A. Ambrozevičienę, Jakubaitienę, Č. Boguslauskienę
Susirinkimas rado reikalo dar
panildyti pakviečiant dar komisiion ponias: M. Remenčie
nę, M. Vjnkšnaitiene. L. Mate
lionienę, B. Stasiulionienę, Gu
rauskienę, K. Pažėraitę ir rne
ninikų valdybos sekretorių A.
Žibą.
Į juri, kūrinių j vertinto jų,
komisiją pap Idant valdybos
numatytą sąrašą pakviesta:
kun Militukts, I. Antanaitis
H. Valavičius, Z. Bačelis, O.
Žibienė, Č. Boguslauskienė, MDantas.
Parodai reikalingoms patal
poms surasti paprašytas kun.
P. Ragažinskas.
Visi eksponatai paruošti ar
surinkti parodai bus padėti
pas menininkų klubo pirm-ką
K. Ambrozevjčių rua Curupacė, 108 - Mooca.
Buvo iškeltas klausimas su
ruošti susipažinimo pobūvį su
dailininku J. Rimša. Tai palik
ta valdybai išspręsti.
Susirinkimas praėjo darbin
goj nuotaikoj.

REIKIA BALDŲ? KREIPKIS

Į TAUTIEČIO

J. L. Galinskas Ltda.
GIACAGLINI, 71-C

A V. D li.

V. ALPINA.

BALDŲ

SANDĖLĮ.
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Nauja šventė.
Sekmadienį, rugpjūčio 26 d.
bus švenčiama šv. Kazimiero
palaik-u perkėlimo šventė. Ši
šventė yra naujai įvesta pas
kelbus Šventajam Tėvui šv.
Kazimierą Lietuvos Jaunimo
Patronu.
Tą dieną bus Mišios su pa
mokslu 10 vai. 30 m. Rosario
eklezijoj (rua Uruguaiana).
—-o —
Visais kitais sekmadieniais
Kapelionas laiko Mišias 11 vai.
toj pačioj eklezijoj.
Šiokiomis dienomis 9 vai.
— «M. L.» redakcijoj gali
ma gauti gražiai įrištus «Mū
sų Lietuvos» komplektus Kai
na Çr.$159,00.

LIETUVIS ŽUVO AUTOBUSO
KATASTROFOJ.

kvietimai bus galima iš anks
to įsigyti.

Praėjusį antradienį, rugpjū
čio mėn. 21 d. įvykusioje Utin
goję autobuso katastrofoje,
tarp šešių mirusių buvo vie
nas lietuvis, — Algirdas But
kevičius, 20 metų amžiaus,
gimęs São Pauly, Brazilijos
kariuomenės rezervistas, gy
venęs Utingoje. Algirdas, kaip
ir visi kiti keleiviai anksti ry
tą vyko į S. Paulo darban.
Dirbo Gambos fabrike.
Velionis paliko nuliudusius
tėvus Andrių ir Marija Satke
vičius ir du brolius Jurgį ir
Osvaldą, gyvenančius São Pau
ly. Canindė rajone.
Satkevičiai yra kilę iš Rum
šiškės valsčiaus.
Už velionį egzekvijos bus
atlaikytos antradienį Vila Z ilinoje 8 vai.

— Tatarūnai, dabar gyve
nantieji Vila Beloj baigia sta
tyti Vila Zelinoj gražų gyve
namą narną. į kurį persikels
gyventi.

— Rugpjūčio mėn. 19 d. mi
rė Kazys Žiauberys 31 meto
amžiaus kilęs iš Rokiškio
apskr.. Buvo nevedęs. Paliko
tėvus, brolius ir dvi sesutes.

— Moterystės luoman ruo
šiasi eiti Viktoras Matusevi
čius, gyvenantis estrada do
Oratorio 91. su Vera Filonas,
gyvenančia Quinta das Paineiras rui Treze 163.
— Liet Kat Bendruomenės
choras spalių mėn. 28 d. ruo
šia Cine São Francisco, rua
Riachuelo. Taip pat bus pro
gramoj ir tautiniai šokiai. Pa-

INDÚSTRIA ARTEFATOS de
CIMENTO

— Praeitą šeštadieni buvo
pašventintos V. Meliuno rua
Ibitirama, baigiamos statyti fa
brikui patalpos. Ta proga p.
Meilūnai sukvietė savo pažįs
tamus bei prietelius ir pavai
šino alučiu ir skaniais užkan
džiais. Sveikiname besiver
žiančius pirmyn ir kuriančius
šviesesnį rytojų.
— Misijos Mokos lietuviams
bom Conselho parapijos baž
nyčioje, rua da Mooca baigia
mos šį sekmadienį 8 vai. ry
to šv. mišiomis ir pamokslu.
Gi po pietų 2 vai. prašoma
susirinkti į Santa Efigenia baž
nyčią, nes nuo ten pradėsime
lankyti 4 paskirtas bažnyčias
Šventųjų Metų atlaidams pel
nyti. Atlaidams gauti reikalin
ga išpažintis ir šv. Komunija.
Užbaigus misijų darbą T. J.
Bružikas pirmadienį išvyksta
atgal į Urugvajų.
— Yra gauti «lietuvio paso»
pavyzdžiai, į kuriuos bus lip
domi atatinkami ženkleliai au
kojusiems Tautos Fondan.

PAŠTO DĖŽUTĖ:
J. Budreckui, Alf. Kairiui,
J. Dėdeliui, Valeikienei, O.
Galeckienei, Euf. Kairienei,
B. Martinaičiui, J. Bliujui, Fv
laukaičiui, E. Bendoraitienei,
H. Kazokui, E. Merzvinskienei

VYTAUTAS SKRIPKA

Priimu įvairius užsakymus
įvairių išdirbinių iš cimento,
kaip skalbimui tankes, šuli
niams eimentiniąi dangčiai,
gėlėms
indus, cimentinius
vamzdžius, balaustrus, ir kitus
Įvairius šios rūšies išdirbinius
Darbas skubus ir pigus.
Adresas: Rua Paulistano, lt.
Vila Zelina — São Paulo.

PARDUODAMA

KRAUTUVĖ

(Secos e molhados)
Vila Oratorio, Avenida A
Nr. 1180, gorcmis sąlygomis.
Smulkesnių informacijų gali
ma gauti vietoje.

Naujos Lietuviškos Plokšteles
Bendruomenės Choro Valdyba praneša, kad jau galima
gauti, neseniai įdainuotas lietuviškas plokšteles.
Įdainuotos dvi plokštelės su sekančiomis dainomis: 1.
«Gaudžia trimitai», M. Petrausko ir «Vėliavos iškeltos», M.
Strolio, įdainuota vyrų choro. 2. «Tėviškėlė» B. Budriūno
įdain mergaičių choro ir «Miškų gėlė» J. Švedo įdain. miš
raus choro.
Norintieji šias plokšteles įsigyti, prašomi kreiptis pas
kun. kleboną P. Ragažinską, pas choro pirmininką K. Ausenką Rua Rio Feio, 2 — Vila Zelina (visai netoli Largo S. Jo
sė) arba pas choro narius.
Visi choro nariai rėmėjai plokšteles gauna pusiau pa
piginta kaina: Kreiptis pas Choro iždininką p. P. Šimonį Rua
Venda Nova, 46 — V. Zelina.

Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių dai
ktų, indų bei darbo įrankių krautuvė tiktai pas
Aberturas de firmas'
Encerramentos-de firmas
Transferencias de firmas
Contraias na Junta Comercial
Distratos na Junta Comercial
Escritas Fiscais
Escritas Comerciais' .
i

.•

JAKUTIS & LAPIENIS LIDA-

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

AVENIDA DR. GIACAGLINI, 34-C
f .
’•
Vila Alpinėje, arti autobusu stoties.

Čia gausi geresnę medžiagą ir pigiau mokėsi

HÒRÁRIO das 8 às 19 horas.
a •
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PARSIDUODA* NAMAS iš 2
kambarių ir 2 virtuvių su armazenu priekyje Dar kieme
antras namas iš 2 kambarių
virtuvės ir vonia.
Del smulkesnių informacijų
kreipus vietoje: Rua Alteias, 8
Vila Belą

SOPAS PRONTAS
PRONTAS EM 5 MINUTOS
PALADAR CASEIRO

