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IV METAI

I \orej©J e
Karas oro fronte j insidèjo
didelio masto oro kautynės.
Šią savaitę amerikiečių '«oro
tvirtovių» jungini, kuris lydi
mas 80 amerikiečių naikintu
vų vyko bombarduoti staiga
puolė 180 rusiškųjų Mig 15.
Tokiais skaičiais dar iki
šiol nebuvo pasirodžiusios ru
siškos mašinos.
Pagal paskutinius praneši
mus vyko didelės oro kauty
nės, per kurias žuvo ir buvo
pažeista 17 komunistu lėktu
vų ir viena amerikiečių skrai
danti tvirtovė bei vienas nai
kiniu vas.

Egipto neramumai
Egipto didžiausiuose mies^
tuose Kaire ir Aleksandrijoje
įvyko visa eilė didelių demon
stracijų, kurios
nukreiptos
prieš anglus ir reikalauja,
kad anglai išsikra-ustytų iš Šu
eso kanalo zonos
Kaip žinia, Egipto vyriausy
bė vienašališkai nutraukė su
tartį, pagal kurią Anglija tu
rėjo teisę laikyti savo karino
menę Suėso kanalo zonoje.
Paskutinės egiptiečių de
monstracijos pasirodė ypač
karingos, jog net pati egiptie
čių policija buvo priversta pa
vartoti dujas, kad jas išsklai
dytų. Jauni demonstrantai rei

VISAME

Šią savaitę įvyksta Anglijos
parlamento rinkimai, Pas k u ii
niame parlamente nežymią
daugumą turėjo darbiečių par
tija ir vyriausybei vadovavo
darbiečių partijos pirminin
kas Atiee. Dabar vyksta rin
kiminė kovą tarpe svarbes
niųjų partijų: Anglijos darbie
Čių ir konservatorių, kuriems
dar tebevadovauja senasis
Churchills.
Rinkimuose balsuos 35 mi
lijonai balsuotojų, kad išrink
tų 625 parlamento atstovus.
Viešpatauja bendra nuomonė,
kad rinkimus laimėsią kon
servatoriai ir į valdžią vėl
grįšiąs Charchilis.
Anglija pergyvena dabar di
delius sunkumus tiek krašto
viduje, tiek užsienyje, todėl
šiems rinkimams yra priduo
dama didelė reikšmė.

Iš JAV pranešama vėl nan
ji atominių bombų sprogimo
bandymai, kurie vykdomi Las
Vagas dykumoje, Nevados vai
stybėje. Vienas iš šių sprogi
mų buvo praneštas, jog bu-

kalavo ginklų ir karo prieš
Angliją
Britų kariuomenės dalys
Egipte yra parengties padė
tyje ir turi įsakymą vartoti
ginklą, jei butų prieš juos pa
vartota jėga

PASAULYJE

Rinkimai Anglijoj

ATOMINIAI SPROGIMAI

Liet. R K, Šv. Juozapo Bendruomenės Choras, vadovaujamas maestro A. Ambrozaičio ruošia Įspūdingą koncer
tą šį sekmadieni spalių 28 d. 15 vai. Gine S. Francisco saiėje, rua Rachuelo 258.
Pakvietimus teikia įsigyti iš anksto, nes prie įėjimo nebus galima gauti.

ves «silpnas». Specialistai da
ro išvadas, jog tai yra. ban
domi mažo kalibro sviediniai,
kurie busią pan udoti tiesio
giniame karo fronte
Sovietų Sąjungoje taipgi
daromi bandymai. Po nese
nai įvykusio antro sprogimo,
kurį patvirtino pats Stalinas,
dib ir vėl buvo trečias spro
gimas.

Mossdegkas
Amerikoje <
Po UNO Saugumo Tarybos
posėdžių Persijos ministeris
pirmininkas Mossadegkas, kur
gynė Persijos žibalo klausi
mą. buvo pakviestas pas Ame
rikes prezidentą Trumą ną.
kurį aplankė Baltuosiuose Rū
muose.
Prieš apsilankydamas pas
prezidentą Trumaną Mossad
egkas pasakė kalbą, kurioje
pareiškė norą, kad JAV pa
remtų Persijos pastangas dėl
savo žibalo.
«Persija turi seną istoriją
ir neginčijamą teisę pati nau
dotis savo gamtos turtais, kad
pakeltų savo tautos gerbūvį»

SOPAS PRONTAS
PRONTAS EM 5 MINUTOS
PALADAR CASEIRO

ministeris

PRIEŠkOMUNISJ INĖ PRO
PAGANDA PRANCŪZIJOJE

DEGA ŽIBALO RAFINARIJA

Komu ui* tai yra dideli pro
pagandos specialistai. Francu
zijoje gana ilgą laiką nebūvi
kam atsverti jų propagandos.
Bet štai prieš 18 mėnesių iš
kilo didžiulė pajėga, taip pat
kovojantį už taiką, bet prieškomunistiniame fronte. Propa
gandos, ypač plakatais, eina
nepaprastai smarki kova, ku
rioie komunistai pralaimi.
Žmogus, kuris Prancūzijo
je daugiausia neapkenčia ko
munistų ir kuris propagan
dos kare atėmė iš jų pozici
jas, yra Jean Paul Devid. įs
teigėjas ir generalinis sekre
torius prieškomunist nio Jude
jirno «Taika ir laisvė». Jo pro
pagunda yra. palaikoma prieš
komunistiškai
nusistačiusių
prancūzų Jo plakatai sukre
čia visuomenę. Komunistinė
spauda, juos vadina «nuodais»
ir «nacistine propaganda».
Nors ši propaganda, dar ne
senai pradėta, dar nėra dvie
jų metų, komunistai pajuto
žymių nuostolių. Mažiau iš
parduota komunistinių knygų,
laikraščių, paskutiniuose sa
vivaldybių rinkimuose žymus
komunistų pralaimėjimas yra
šios propagandos pasekmė.

pareiškė Persijos
pirmininkas.

Austrijos žibalo rafinarija,
kuri randasi Zistersdorte prie
Vienos ir yra rusų valdoma,
dėl nežinomos priežasties už
sidegė. Sprogo 3 milijonų lit
rų talpos žibalo tankas Daug
žmonių kasa milžinišką grio
vį, kad nukreiptų šią degan
čia masę nepavojinga krypti
mi. Kad išvengtų kito 4 mili
jonų litrų talpos įtanko spro
gimo, kuris randasi toje pat
vietoje.
Rus i laiko didžiausioje pa
slaptyje visą įvykį ir stiprios
kariuomenės jėgos saugo įvy
kio vietą.

Amerikos Ambasadorius Prie
Švento Sosto

Prezidentas Truman pareiš
kė savo nusistatymą paskirti
generolą Mark (’lark ambasa
doriumi prie Švento Sosto.
Tas paskyrimas turi būti pa
tvirtintas Amerikos kongreso.
Yra., daug priešininkų kurie
nori sukliudyti šį prezidento
paskyrimą. Ypač priešinasi
visos protestantų bažnyčios
prieš Amerikos diplomatinių
santykių palaikymą su katąli
kų bažnyčios valstybe.
Pirmasis prezidentas, kuris
paskyrė savo atstovą prie
šventojo Sosto, buvo Rooseveltas. Jo paskirtasis atstovas
dar buvo gerą laiką Vatika
ne ir po karo, iš kur vėliau
grįžo į JAV. Dabar Vatikane
nėra Amerikos atstovo.

HELIO

ItoreJoJe vėl
Derybos
Spalių 25 d. neutralioje Pam
mun-jon vietovėje, susitiko
UNO ir komunistų delegaci
jos tartis paliaubų reikalu.
Pasitarimas įvyko tam tik
slui pas'tątytame barake, ku
ris užtruko 55 minutes.- Buvo
išrinktos komisijos, kurios
pradės tartis paliaubų sienai
nustatyti.
Į šias derybas nededama
daug vilčių. Kinijos komunis
tą! yra bejėgiai savarankiš

kai apsispręsti. Jie yra pil
noj iVlaskvos kontrolėje.
Kad derybos baigsis nepa
sisekimu rodo ir komunisti
nes Kinijos vyriausybės na
rių kalbos per radiją. Jie ne
sutiksią derėtis, jei UNO ka
riuomenė neatsitrauksianti už
38 naralėlės.
Maskva niekados nesutiks
išeiti kaipo pralaimėtoja. Ir
komunistams netiek rupi už
gesinti Korėjoje užsiliepsno
jęs karas, kiek daugiau pana
siu karų išprovokoti, kad tuo
būdu susilnnintųjUNO ekono
minį ir karinį pajėgumą.

— Formozos saloje vyko
dideli žemės drebėjimai. Žu
vo apie .1000 žmonių.
— Su Egiptu, ar be Egip
to Vašingtonas vis vien orga
nizuos viduriniu rytų gyni
mą.
— Egipto spauda rodo dau
giau blaivumo Sueso kanalo
klausimu.
— Spalių 25 d. Jungtinių
Tautų Organizacija šventė sa
vo 6 metų sukaktuves. Kreni
liaus diktatoriai per spaudą
smarkiai puolė UNO vadinda
mi jį Amerikos ir Anglijos im
perializmo įrankiu.
Nežiūrint savo nepalankaus
nusistatymo, į sekantį UNO
susirinkimą, kuris bus Pary
žiuje, Rusija siunčia 11 atsto
vų-’

— Maskva šio mėnesio pa
baigoje minėjo 34-tas revo
liucijos metines
Raudonoji spauda, kaip vi
suomet šitokiais atvejai?-. pir
muose puslapiuose deda pa
čiomis didžiausiomis raidė
mis sveikinimus visų šalių,
proletarams, kovojamoms už
komunistiškai suprantamą tai
ką.
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MÚSIJ LIETUVA

Rio de Janeiro Lietuvių Katalikų
Bendruomenės įstatai
V

I.

ORGANIZACIJOS BRANDUOLYS

1.

Vardas — Pilnas organizacijos vardas yra: Rio de Ja
neiro Lietuvių Katalikų Bendruomenė, sutrumpintas:
Lietuvių Bendruomenė, arba Bendruomenė.
Bendruomenės globėjas yra Šv. Kazimieras, Lietuvos
kunigaikštis.
2. Tikslas — Tiekti lietuviams, gyvenantiems Rio de Ja
neiro arkivyskupijoje, tikybinę, moralinę ir materia
lią paramą, ir tuo tikslu organizuoja ir palaiko lie
tuviškas pamaldas ir kitokias tikybines iškilmes, iš
vysto labdarybės, socislės globos ir kultūros bei meno
veikimą.
3. L4šos — Jas sudaro a .- narių mėnesiniai įnašai, b. aukos ir eklezinės rinkliavos, c. pelnas iš parengimų
ir d. nuošimčiai iš kapitalo bei palikimai.
4 Nariai — Jais yra abiejų lyčių lietuviai, be pilietybės
skirtumų, sudalinti į 4 rūšis: a. - tikrieji, - kurie apsi
moka kas mėnesį po 5 Cr., rėmėjai - kurie kartkartinėmis aukomis paremia veikimą, c. mecenatai - kurie
vienu kartu įneša 1000,00 Cr, ir d. garbės - kuriuos
pakelia visuotinas susirinkimas už ypatingus nuopel
nus.
Narius priima ir pašalina Komitetas.
Nariai rėmėjai neturi sprendžiamojo balso.
Pastaba: Nariais rėmėjais gali būti ir nekatalikai:

II.
VISUOTINIEJI SUSIRINKI^ Al

1. Visuotinas narių susirinkimas yra aukščiausia Bendruo
menės organas, šaukiamas vieną kartą per metus, ta pro
ga jis patvirtina veikimo bei kasos atskaitomybę, priima
naują sąmatą, nustato gaires būsimų metų veikimui ir ren
ka vykdomuosius organus, kurių veikimo laikas išėjo.
2. Komiteto arba revizijos komisijos nuožiūra gali būti
sušauktas nepaprastas visuotinas susirinkimas.
III.

KOMITETAS IR REVIZIJOS KOMISIJA

1. Komitetas susideda iš 12 asmenų, kurie patys pasiskir
sto sekančiomis pareigomis: pirmininko, vice-pirmininko,
reikalų vedėjo, sekretoriaus, iždininko, 2 socialinės globos
bei labdarybės globėjų, 2 maršalkų, 2 švietimo, kultūros
ir meno vedėjų ir knygininko, archyvininko.
Komitetas renkamas dviem metam.
1. Revizijos komisiją sudaro 3 asmens visuotinojo susirin
kimo išrinkti vieneriems metams.
IV.
DVASIOS '’ADAS

Dvasios vadą skiria vietos ordiną riatas parinkdamas
lietuvių tautybės kunigą.
Bendruomenė gali pasiūlyti savo kandidatą.

V.

BENDRIEJI DĖSNIAI

1. Lietuvių Bendruomenė yra juridinis asmuo.
2. Knygos ir raštai vedami abiem balbom.
3. Turi savo anspaudą, distinktyvą ir vėliavą.
4. Įstatus pakeisti arba organizaciją likviduoti gali tik vi
suotinas susirinkimas, tam reikalui sušauktas, kuriame da
lyvautų 2/3 teisėtų narių ir nutarimas būtu priimtas 3/4
balsų
5. Turi savo vidujinį statutą su aiškiai aptartomis narių
pareigomis ir privilegijomis.
6. Turi nuolatinę bfistinę suėjimams.
VI.
ORGANIZAC1 JOS ĮSITEISĖJIMAS
1. Kūrėjai — Bendruomenės k u rėjų yra Lietuvių Katalikų
Komitetas, kuris paruošęs dirvą, perleido savo veikimą
naujai organizacijai per susirinkimą įvykusį 1951 m. rug
sėjo 16 d. Rozario bažnyčios salėje.
2. Bendruomenės įstatus pirmieji pAsirašė: kun. Juozas
Janilionis, Jonas Adamavičius, inž. Jonas Abraitis, Vytau
tas Petronis, Klemensas Bernatavičius, Juczt s Ji iritis,Bro
nislova Juraitiepė, Bronius Žvironas, Ona Žvironienė, Te
lesforas Mažeika ir Antanas Šilkelis.
3. Šie įstatai įregistruoti katalikų veikimo centre -- Jun
ta Arquidiocesana — Av. Rio Branco, 40 - Rio de Janei
ro.

Pavergtos Lietuvos
ELTOS bendradarbiui teko susitikti ir išsišnekėti su
visa eile ką tik atvykusių iš Lietuvos asmenų, kurie po
didelių vargų ir pavojų pasiekė vakarų Europą. Jų pasa
kojimai dar dvelkia pavergtosios Tėvynės vėju, jų akyse
dar tebespindi kryžiuojamos mūsų tautos kančia ir besą
lyginis ryžtas iškovoti Lietuvai laisvę.
Ar girdimas Lietuvoje «Ame
«Ame-
rika
alsas»?
riko
— Taip, «Amerikos Balsas»
Lietuvoje girdimas, tik tas
girdimumas nėra geriausias,
o kartais visai blogas, — sa
ko žmogus, pats ne kartą klau
sęsis. - Labai smarkiai truk
do, kartais negalime išgirsti
net ištisų žodžių. Labai jį
smarkiai trukdo Rusijoj, bet
ir Lietuvoje jis ne taip gerai
girdėti, kaip to žmonės norė
tų.
Jo klausosi paprastai mies
tuose. Kaimai negali klausy
tis. nes neturi radijo apara
tų ir elektrom. Tačiau žmonės
jo labai klausosi, nors dėl to
ir smarkiai rizikuoja. Visi
Smetonos (kaip taisyklė, atvy
kusieji prieškarinius laisvos
Lietuvos laikus vadina «Sme
tonos laikais» - E.) laikų radi
jo aparatai buvo suregistruo
ti. Kas pagal įsakymą neatne
šė įregistruoti, tie šiandien
jau Rusijoj.
Lietuvoje yra radijo apara
tų ir brangesnių, tik pirk ir
pinigų turėk, deja, ne visi jų
kiek reikiant turi. Geresni
kaštuoja 800-1.200 rublių. Ta
čiau visi suregistruoti ir už
juos reikia mokėti
tam
tikrą mokestį. Šiaip masės
vartoja rusiškuosius apara
tus, dviejų bangų, kurie yra
labai prasti ir vis tik kaštuo
ja 400 rublių. Kur įtaisyti gar
sintuvai, ten aišku «A B.»
nepasiklausysi. Tačiau iš ne
priklausomos Lietuvos laikų
išlikusiais aparatais jį gali
ma pagauti. Betgi bolševikai
veda labai gudrią politiką: ofi
cialiai klausytis nedraudžia,
tik faktiškai seka, o ’ iei ką
sugriebia, tas savo «porciją»
tada atsiima.
Ar tik ne geriausias girdi
mumas ryto 7 vai. — sako
tas pats žmogus, jų klausęs
ir naktį ir kitu laiku. Papras
tai tokie klausytojai yrą la
bai atsargūs, bet yra ir nu
kentėjusių, enkavedistų už
plaktu.
Žmonės naujienas ir kita
daugiausia sužino iš «A.B,»
Tačiau klausytojai Lietuvoje
dėl tų transliacijų turi ir sa
vo pageidavimų. Jie norėtų
gauti daugiau tokios medžia
gos, kuri juos stiprintų dva
siškai, neleistų palūžti, išeida
mi iš tokių gyvenimo sąlygų,
duotų kas ten aktualiausia,
atremtu bolševiku daromus
priekaištus ir skleidžiamus
melus. Kalbėtojo nuomone,
per «AB» per daug šnekama
anie bolševikus, jų žiaurybes.
Sibire gyvenimo sąlygas etc.
Tai žmonės Lietuvoje žino
net per gerai, todėl jie dau-

giau norėtų tokios medžiagos,
kur būtų informuojama apie
pastangas savo Tėvynei isva
duoti, amerikiečių žygius pa
saul’ui išlaisvinti, jų ginklavi
masi, nuotaikas vakaruose,
Korėjos karą etc. Tokių ap
žvalgų ir stiprinančių žinių
norėtų dar daugiau.
Sakysim, pasakotojo many
mu, žmonėms labai patinka
Aušros Vartų New Yorke kle
bono kalbos sekmadieniais,
kurias jis cituoja veik net iš
tisais gabalais. Jis, sako, kal
ba pamažu, ramiai, įsijausda
mas į klausytojų, bent Lietu
voje dvasią. Ypač prisimena
mi jo žodžiai, kur jis savuo
sius tautiečius pavergtoje tė
vynėje guodė, kad kaip po
nakties ateina rytas, taip ir
jums, broliai lietuviai, ateis
išlaisvinimas. Tie, kurie esą
me čid, už vandenyno, visuo
met ištiesime jums pagelbos
ranką. Lietuviu tauta jau 11
metų eina Golgotos kelius,
tačiau ir jai kartą ateis iš
laisvinimas.
Taigi daugiau tokių tran
sliacijų, kurios šnekėtu ne
tiek apie svetimuosius, kiek
apie savuosius ir jų L onkrečius žygius savajam kraštui
padėti.
Reikia neužmiršti, - tatžmo
nės žino ir Lietuvoje - jog
ruošiamasi lerriamam spren
dimui: išliks arba vakarai, ar
ba viską užlies bolševizmas.
Atrodo, jog vakariečiai per
maža įvertina bolševikų pa
stangas jiems pavergti. Tuo
tarpu Sovietai su visu spar
čiu ruošiasi karui. Dėl tų vi
su pasiruošimų ir žmonės
tiek išvarginti, jog vos laiko
si.
Sovietų kariai yra užgrū
dinti, ma'ę vargo, gali kovoti
pačiose sunkiausiose ir žiau
riausiose sąlygose, kuriose
vakariečiai nekovotų. Tarp jų
yra nemaža ir tokių, kurie i
frontą savanoriškai ėjo,/ kad
gautų dvigubą duonos davinį.
Ir jie mirties nebijo, prieš
mirtį nori dar bent kartą ge
rai pavalgyti. Reikia gerai
suprasti jų psichologiją.
Vakariečiui, nežinančiam
visų tų sąlygų, daug kas at
rodys nesuprantama. Be to,
žvėrišk i drausmė, niekas iš
ju nesakys, kad meskim gin
klus, kaip kad naiviai vaka
ruose kai kas dar galvoja,
nes rusai gerai žino, ką tat
reiškia. Todėl tokie nieką ne
tikį ir be to komunizmo dva
sia išauklėti raudonarmiečiai
karo atveju puls kaip žvėrys.
Ir dabar visi ir visiems tik ka
la: mes nušluosim visą nasaii
Ii. Apginkluosimi Kiniją, t:e
gi turi žmonių daugiau nei
amerikonai kulkų, paskui stos
dar mūsų (t, y. rusų) armiją,
o kai tie neatlaikys, galiau
siai eis enkavedistų .15 mili
jonų, kuriems nėra ko iš va
kariečių laukti. Sako, tada
Amerika bus sulyginta su že
me, karą Korėjoje vaizduoja

kaip vaikų žaidimą, gi kai į
karą įsivels rusai, tada kau
tynės eisiančios už kiekvie
ną pėdą.
Nors tokiuose pasisakymuo
se yra daug propagandos ir
gyrimosi sava tariama jėga,
gi jei Lietuvoje dabartinė pa
dėtis truks ilgesnį laiką, po
helerių metų mes jos visai
nepažinsim. Ta; yra nepap
rastai rimtas įspėjimaž visiem
kas visų tų sąlygų nepažįsta,
— sako žmonės, atnešę va
karams naujausių žinių apie
dabartines gyvenimo sąlygas
mūsų pavergtoje tėvynėje.

Kas Lietuvoje Skurdžiausiai
Gyvena?
— Nors Lietuvą valdant skel
biama oficialiai darbininkų
valdžią, tačiau iš tikro niekas
joje taip blogai negyvena,
kaip darbininkai. Pati skur
džiausia padėtis Arą kolchozi
ninku, paskui eina, bežemiai
ir mažažemiai, o toliau kiti
darbininkai.
Kolchozininkai yra ties og
pririšti orie kolchozų. Jei ga
lėtų, visi pabėgtų į miestus
ar į fabrikus. Tačiau nuo že
mes niekas neatleidžiamas,
ir šito nustato griežtai žiūri.
Ne vienas už savivališką pa
bėgimą iš kolchozo buvo jau
nubaustas po 3-4 metus kalė
jimo.
Prie fabrikų yra specialios
maisto krautuvės, kur bent
duonos visuomet gausi O
tiems, kurie dirba pavien ui,
yra mieste maisto krautuvės,
kur jau nevisada prekių gali
ma gauti. Tiesa gali gauti
saldainių, marmelado, bet už
tat neįkandamos kainos. Kai
imamos pardavinėti pailgos
balios bulkos, vadinamos «be
tonais», gaunamos r o 3 rub
lius, žmonių susirenka didžiau
sios eilės.
Tokiam Kaune, Vilniuj, Klai
pėdoje yra duonos trūkumas
net šiemet, o mažesniuose
miesteliuose, nors ir kiek pi
nigų turėdamas, gausi gdažniausiai nusipirkti tik sriubos.
Ten padėtis šiuo atžvilgiu dar
blogesnė. Valsčių centruose
- visai blogai. Seniau bent
kolchozininkai buvo kiek tur
tingesni, o dabar išbaigė vi
sokias slaptas ir neslaptas at
sargas ir jie, pagaliau pradė
jo mažėti tos rūšies gėrybių
net ir juodojoj biržoj. Apskri
tai, ligi šiol visais atžvilgiais
buvo geriau negu Rusijoj, bet
dabar net ir patys rusai sa
ko, kad, įvedus kolchozus,
bus blogai, jpadėtis susilygins
su Rusijos.
Prie tokio susilyginimo be
veik jau prieita. Dabar jau ir
lietuviams teks susidurti su
badu ir pažinti visok’us ne
priteklius, kokie kad yra Ru
sijoje.
)
Ką Rodo

Kainų Skalė?

— Kainos taip pat' turi pri
sitaikinti prie viso gyvenimo.
Tiesa, ir Lietuvoje gali pama
tyti ir sunkvežimių ir net au
tomobiliu, bet šiuos turi tik
įvairūs karo pareigūnai ar įs
taigų šefai, enkavedistai, taip
pat raudonosios armijos kari
ninkai. Prastuomenė džiau
giasi, jei gauna įsigyti bent
dviratį. Dviratis vidutiniškai
kaštuoja apie 800 rb. bet ir
tuos tuoj išgraibsto. Tiesa,
Šiaulių dviračių fabrike gau
nami po 400 rb. bet jie tinka
greičiau vaikams važinėti.
Rusams pagrindini dalyką
sudaro «vodka» tad j»»s litras
kaštuoja 50 rb. neblogas kos
tiumas juodoj rinkoj su pa
siuvimu apie 2.000 rb. gali
ma gauti metrą po 90 rb. jei
nutaikysi laimingą proga, svie
sto kg. gali gauti už 40 rb. la
šinių - 36, čekoslovakų batus
kurių buvo šiek tiek daugiau
seniau, bet dabar jie spėjo
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Lietuviai LasauSyje...
Lietuvos Generalinis Konsulas Amerikoj®
Sąryšy su palikimo byla Lietuvos Generalinis Konsu
las paieško sekančius asmenis:
1. Stanislava Norvaišaitė - Tuzinienė.
2. Zigmas Norvaišas, 1940 m. tarnavęs puskarininkiu
8 p, p. 3 kp. Šiauliuose.
3. Julius Tuzinas (Zigmo brolis), dabar turėtų būti 21
m. amžiaus. 1921 m. rudenį Stanislava Norvaišaitė gyveno
Gelučių dvare, apie Kelmės m , vėliau, kaipo Tuzinienė,
Medindryžio vienk., Bazilionių pšt. Šiaulių apskr.
4. Juozas Norvaišas ir jo sesuo Elena, Raseinių apsk.
apie Kelmės miest.
5. Apolinaras Norvaišas, gyvenęs bene Šlapgariuose.
Jie patys arba apie juos žinantieji maloniai
kuo skubiausiai atsiliepti.

prašomi

Consulate General of Lithuania
41 West 82 nd. St. New York 24. N. Y.
Ta pačia proga dar karta primename visiems nau
jai atvykusiams užsiregistruoti Generaliniame Konsulate
paduodant apie save žinias.
Nesiregistravimas apsunkina mūsų darbą tiek paliki
mo bylų atvejuose, tiek ir paieškojimuose.

Generalinis konsulatas

Min.

1951 m. spalių 27 d.
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St. Lozoraičio Pasitari
mai Su Vokiečiais Ir
Prancūzais

Lietuvos diplomatijos šefas
ministeris Stasys Lozoraitis
savo kelionės Vokietijoje me
tu po pasitarimų su lietuviais
buvo nuvykęs į Boaną ir lan
kėši Vokietijos užsienių rei
kalų ministerijoj Jis padarė
vizitą U. R. Ministerijos pro
tokolo šefui ir buvo priimtas

politikos departamento direk
toriaus, vicedirektoriaus bei
atatinkamų refėrantų, su ku
riais kalbėjo Lietuvos reika
lais.
Min. St. Lozoraitis turėjo
pasjiarirnų taip pat su Brau
cúzijos aukštuoju komisaru
Vokietijoje ambasadorių An
drė Francois - Poncet jo bus
tinėje Bonnoje ir Prancūzi
jos parlamento nariu genero
lu Raymond Schm trieili.

mą kartą ji buvo išpildyta
1872 metais Kalėdų vakare.
T-ida iškilmėms buvo išleis
ta milžiniškos sumos, daugiau
kaip 20 milijonų aukso fran
kų.
«Aidos» operos maršai ir
iškilmių šampanas pabudino
anglus, kurie anksčiau tyčio
josi iš statytojų: Ir kai)» da
bar be jų žinios plauks laivai
ir pinigas tekės j svetimas
kišenes
• Tuometinis Anglijos prem
jeras konservatorius Distrael
už 4 milijonus svarų sterlin
gų nupirko iš musulmono vicekaraliaus Ismail Paša 177.
000 akcijų, kurių kiekvienos
nominalinė vertė buvo 500
frankų. Taip per naktį Angii
ja pasidarė didžiausia akci
jų savininkė ir pradėjo kištis
i kanalo administravimą.
Tas kanalas da** buvo gana
vargingas - 8 metrai gylio ir
tiek pločio tad negalėjo lai
vai prasilenkti. Kad neatsitik
tų kokių nelaimių, judėjimas
vykdavo tik dienos metu, nak
tį .visi laivai sustodavo savo
vietose.
1886 m. «Carthago» laivas
pirmas perplaukė naktį įsižiė
bes aciteleno žibintus. Šitos
idėjos tuoj pasigavo bendro
vė ir abiejuose kanalo galuo
se įtaisė išnuomojamus žibin
tus - prožektorius. Taip pa
gyvėjo judėjimas per kanalą.
Šiuo metu kanalas yra smar
kiai pagerintas, pagilintas iki
13 metrų, praplatintas - 60 150 metrų. Vienu laiku gali
plaukioti abiem kryptim. 170
km. perplaukia per 10 14 va
landų.
TRUPUTĖLIS

. Kas Yra Tas Sueso Kanalas?
ISTORIJA

Kai šiandien triukšmauja
ma dėl .Sueso visur minimi

veik visai išnykti, už 450 rb.
už kasdienius prastesnius bte
žeminius batus gausi mokėti
66 rb. geresnius juodus 2(a250.
Degtukų dėžutė 13 kap. se
ni *u kaštavo 20 kap. bet pas
kui numušė kainas, tada (prieš
numušimą) «vodka» kaštavo
120 rb. apatinės kelnės iš Vii
niau medvilnės fabriko tiek
1947 m. tiek dabar po atgiginimo tebekaštuoja 30 rb.
Su tuo kainų vadinamuoju
atpiginimu - tikri juokai. Vie
nur skelbia, pigina, užtat at
atgriebia kitur, padidindami
visokius mokesčius ar net
kainas slaptais įsakymais pa
likdami tas pačias. Pvz. Miš
kų pramonės ministerija miš
ko kainas atpigino, o netru
kus atėjo slaptas iš minister!
jos įsakymas, kad kainos fak
tiškai paliekamos tos pačios.
Jiems svarbu
propaganda
pries užsienį
Po tų vadinamų atpiginimų
tuoj buvo smarkiai padidinti
mokesčiai už žemę. Jei žve
jam už tovą sugautos "žuvies
mokama 250 rublių, tai iš jų
atsigriebiama kitu būdu-, bū
tent - už konservų dėžutę,
sveriančią 600 gr. imant net
15 rb.
Gi žvejui už darbo dieną iš
eina apie 8 rublius atlygini
mo, jei atidirbs visą normą.
Taigi gyvenimo sąlygos net
visai pajėgiems ir darbingiem
žmonėm yra labai ribotos ir
prastos.

anglai ir pamirštama tikrieji
Sueso kanalo statytojai. Tai
buvo prancūzai. Jiems piirnie
siems šovė ši idėja Vidurže
mio jūrą sujungti su Raudo
nąja ir tuo sutrumpinti kelią
Indijon Tai buvo 19 a. Vidu
rys, kai jie ėmėsi darbo,
Buvo sukurta akcinė beri
drove, sušaukti visokiausių
spalvų darbininkai ir melu
metus kasė kanalo.. 1500 kup
ranugarių nešė darbininkams
vien vandenį, kad šie nemir
tų iš karščio. Ir visi įlinkėti
iš statytojų, kad Sueso kana
lo statyba būsianti tikrai lin
ksmiausia komedija žmonijos
istorijoje.
Dešimtį metų jie kasė, iššluodami visas kasas, išleis
dami kiękvieną pinigėlį ir
žmonių kaulais nubarstydami
dykumas. 100.000 žmonių ten
žuvo nuo karščio, epidemijų,
ligų, bet vieną kartą įveikė.'
1869 m. lapkričio 19 d, pa
krantėse šaudant ir degant
ugnim, per kanalą perplau
kė 69 laivui su orkestrais, su
gausybe Europos įžymybių.
Visi subėgo pažiūrėti šito ste
būklo, nes sujungtos jūros ir
iškastas kanalas 170 kilomet
rų ilgio.
Prancūzijos karalienė Eu
genija, Austrijos imperatorius
Pranciškus Juozapas, Vokie
tijos kronprincas Vilhelmas,
Olandijos kronprincas ir dau
gybė kitų karališkų giminių
atstovų, generolų, admirolij
plaukė šitais laivais. Bet tai
buvo tik pradžia atidarymo
iškilmių.
Statybos bendrovė užsakė
pas garsų muziką kompozito
rių Verdi, kad jis parašytų
specialią operą «Aidą» ir pir

PINIGO

Jūrininkus visą laiką kan
kino ilga kelionė Į Indiją ir
Tolimąją Aziją. Ne tik iš Eu
ropos, bet ir iš Amerikos rei
kėjo sukti aplink visą Afri
ką ir taip kelionėje sugaišti
visą mėnesį, kol pasieksi Bom
biejų Visai pašonėje esanti
Lidija buvo kaip dabartinė
Australija, nutolusi .per mene
sį kelionės laiko. Iškasus ka
nalą, sutrumpėjo kelias.
Iš New Yorko aplink Afri
ką Į Bombėjų yra 14.4000 km.
o per Sueso kanalą - 7.500
km. kelias sutrumpėjo 6.900
km. Iš Hamburgo (Vokietija)
aplink Afriką yra 15 000 km.
o per "Sueso kanalą
9.1G0
km. Iš Marselio uosto (Pran
cūzija) aplink Afriką yra 13.
500 kfn. per Sueso kanalą 5.500 km. kelias sutrumpėjo
Pradžioje kanalas apvylė
visus biznierius. Buvo tikėta
si, kad tuoj prasivers ninitrų,
šaltinis, bet pirmais metais
turėjo nuostolių. Perplaukė
tik 486 laivai, viso 436.000 bru
tto reg. tonų. Iš pajamų nega
Įėjo išlaikyti nė nersonalo.
Bet .1872 m. balansas siekė 2
milijonus frankų, o 1888 m:
30 milijonų. Kiekviena akcija
smarkiais šuoliais kilo.
Nemažas pinigas nubyra ir.
Egiptui. Kas metai jis gauna
1 milijardą frankų (apie 2.5
mil. dolarių) ir dar 10% nuo
metinio pelno.
Dar 1939 m. kiekvienas mo
kėjo 2.40 dol. už brntto reg.'
toną, kiekvienas keleives 2,5
dol. (vaikai tik pusę) 1949 m.
praplaukė «pie 300.Ó00 kelei
vių, 1950 m. - 11 750 laivų su
82 mil. briitto reg.. tonų. A p
skaičiuokite, kokios susidaro
pajamos.
Milijonus paklojo ir Italija,
kada kariavo su Abisinija, nes
Sueso kanalų vežė didelius
skaičius kariuomenės', ginklus

ŠEŠTADIENIAIS ir SEKMADIENIAIS visi V. ZELINON
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rua Campos Novos, buvusioje futbolo aikštėje. Ten
rasi skanius užkandžius, alutį, lietuviškai padainuosi,
pasiklausysi gražios muzikos! Ir dar gali išbandyti
savo laimę. Šį sekmadienį kermošiuje linksmins lie
tuvių mėgėjų orkestras.
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Radio Dirbtuvė gr Laboratorio
■ a Le ir cãj icica
RUA BENJAMIN CONSTANT, 103

— Rio de Janeiro lietuvių
kolonijos žymūs veikėjai Du’
bauskai atvyko atostogoms į
São Paulo.
— K. ir A. Ambrozevičiai
keletą dienų savo atostogų
praleidę Rio de Janeire, grį
žo sužavėti Rio de Janeiro
lietuvių vaišingumu.

Ištrėmė «didžmjon tėvynėn»

Spalių 15 d. Brazilijos vy
riausybė ištrėmė Lenkijon
apie 120 komunistų. Jų t ime
apie 10 lietuvių. Ištremti tie,
apie kuriuos seniau spaudoje
jau buvo rašyta.
Iš Rio lietuvių kolonijos iš
tremti Petras Putaitis ir Zovas.
Daugumoje ištremtieji yra
lenkai ir b m- arabai. Iš Rio
traukinių juos atvežė iki San
tos, susodino laivan ir išplau
kė «sovietiškojo rojaus» kryp
timi.
— Paskutinėmis dienomis
Rio de <bi«eire yra areštuo
ta apie 200 komunistų.
— Pranas Gerevičitis ir Ju
liūs Filipauskas išgyvenę Rio
de Janeire apie 20 metų, iš
vyko į Santos, kur pirko vieš
būtį rua General Camari.

— Rio lietuvis Juozas K iii
nauskas sunkiai serga.
— Balys Kavaliauskas ilgą
laiką gydęsis sanatorijoj’ Nite
roj mieste, išėjo iš sanatori
jos ir atvyko į São Paulį, kur
žada ir apsigyventi.

— Taubatė mieste, 15 de
Novembro 348 gyvenanti Ona
Girčiutė, buvo atvykus į São
P;i"i; operuoti pirštų. Ta one
racija nėra pirma, bet tikisi
kad bus sėkminga.
—- Spalių 20 d. Santo An
gelo sanatorijoj mirė Leonas
Kavaliauskas 60 ra. amžiaus
po septynių mėnesių sunkios
ligos.
Velionis yra kilęs iš Dzūki
jos, Pivašiūnų miestelio. Pali
ko žmoną Oną, dukterį Devo
nę ir sūnų Juozą.
PAŠTO DĖŽUTE

Zofijai Grabauskiene^ V.
Gervinui, W. Bogar, A. Lazdauskui, A. Losinskui, Ant. A i
driuškevičini, A Guzikàüsk.ii
J. Ksanavičiui, Z. Bačeliui.

Churchills laimi
Nors dar balsai nėra baigti
skaityti, bet jau esami davi
niai rodo, kad konservatorių,
gal ir nedidele dauguma, rin
kimus laimės. .

’ —

São Caetano do Sul

Norėdamas surasti elegantiš
kų madų pavyzdžių paprašyk
madų žurnalą «BAYERS»
Adresu: Av. Rio Branco, 2 57
14 and. sala 1415
Rio de Janeiro
PARSIDUODA geladeira
“Frigidaire”, nauja. Labai pi
giai! Teirautis
Rua Rio Feio Nr. 4, V. Zelina

LIETUVIŠKAS PENSION S

DONA OLGA

Duoda maistą. Išnuomoja
kambarius su pavieniomis lo
vomis.
Rua Ribeiro de Lima, 661 1 as aukštas - Bom Retiro.
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INDÚSTRIA ARTEFATOS de
CIMENTO
VYTAUTAS SKRIPKA
Priimu įvairius užsakymus
įvairių išdirbinių iš cimento,
kaip skalbimui tankes, šuli
niams cimentiniai dangčiai,
gėlėms
indus, ciinentinius
vamzdžius, balaustrus, ir kitus
Įvairius šios rūšies išdirbinius
Darbas skubus ir pigus.
Adresas: Rua Paulistano, 11.
Vila Zelina — São Paulo’

Dėmesio!
Iš USA yra gauta vertingų
knygų išleistų dar Nepriklau
somoj Lietuvoj ir k. t. įvairios
Istorijos, vadovėliai, pradžios
mokykloms, knygos-sakalėlis.
(Esmaičio) romanai. įvairios
muzikos gaidos su dainomis,
jų tarpe ir p. Vyt. Kerbelio
Lietuviškos-muzikos gaidų al
bumas.
Kreiptis: M. Laupinaitis
Rua Espraiada, 17 - V. Zelina

Geromis sąlygomis
Patogioje vietoje

Av. tercina 495 ’

PARDUODAMAS

BARAS — BILIJARDAS
Smulkesnių informacijų ga
lima gauti vietoje.

IŠ KONCERMO KERMOŠ1UN
Nežiūrint, kad šį sekmadie
nį po piet mieste bus Ben
druomenės koncertas, kermo
šius irgi veiks nuo 5 vai. To
dėl visi iš koncerto kviečiam
V. Zelinon į kermošių atsiga
vinti alučiu ir papiktinti ska
niais užkandžiais.

.
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GRAŽUS MANO JUODBĖRĖLIS

Gražus mano juodbėrėlis
Lėks kaip žaibas sakalėlis,
Josiu per žalias gireles.
Plauksiu per juras mareles.

Sudiev, sudiev, jūs mergelės,
Sudiev, baltosios gulbelės,
Palūkėkit valandėlę,
Sulauksit jauno bernelio.
Jaunas dienas aš įgysiu,
Ir pats save sugrąžinsiu,
Tada, tverdams. jums darželį,
Kalbėsiu meilius žodelius.

Ir rankeles jums suspausiu,
Ar myli mane, paklausiu,
Bet jau manęs neprigausit,
Kilpon žirgo nepagausit.
Sudiev, sudiev, jaunikaičiai,
Sudiev, jaunystės ponaičiai,
Palūkėkit, vėl parjosiu,
Vėl linksmai su jumis šoksiu.
Einu taku, klausiu kelio,
Saulė leidžias už kalnelio.
Dar nė miško neišvydau
Ir čia pat namie paklydau.

JO JAU DIENĄ, JOJAU NAKTĮ

Jojau dieną, jojau naktį,
Nieko gero neprijojau
Tiktai ežerėlį žirgeliui girdyt.

Juo prigėrė, juo dailesnis,
Kad užsėdau, juo greitesnis
Pas mergelę joti, pas mergelę joti.

Oi berneli, oi jaunasis,
Kad nujosi pas mergelę
Nebūki mylėjęs, nebūki mylėjęs.

SOPAS PRONTAS
PRONTAS EM 5 MINUTOS
PALADAR CASEIRO

Neverk vartų iki galo,
Neduok žirgui visos valios,
Nemindyk rūtelių, nemindyk rūtelių.
Versiu vartus iki galo,
Duosiu žirgui visą valią,
Mindysiu rūteles, mindysiu rūteles.

VISI BAJORAI Į RYGĄ JOJO
Visi bajorai į Rygą jojo,
Mūsų brolelį drauge viliojo.
Tėtušis senas, brolelis mažas,
Nėra kam joti, žirgą balnoti.

Viena seselė žirgą balnojo,
Antra seselė graudžiai raudojo.
O ši trečioji, pati jaunoji,
Vartus atkėlė ir palydėjo.

Jok, jok broleli, jok balandėli,
Vargu prijosi raitų pulkelį.
Joti prijosiu, vyti privysiu,
Bet Dievas žino, ar besugrįšiu,
/

Eikim, seselės, ant aukšto kalno,
Ant aukšto kalno brolelio laukti.

Aukštus kalnelius mes nuvaikščiojom,
Stiklų langelius mes nužiūrėjom.
Parbėg žirgelis, parbėg juodbėrėlis,
Aukso kilpelės šalia svyruoja.
O tu žirgeli, tu juodbėrėli,
Kame paliko mano brolelis?

Jūsų brolelį kare nušovė,
Kare nušovė, ant lauko guli.
Devynios kulkos pro galvą lėkė,
O dešimtoji galvelę i kirto.

Kur kūns gulėjo — rožė žydėjo,
Kur kraujas tekėjo — čia rūtas sėjo.

Motulė mane bare
Motulė mane barė,
Linelių raut išvarė,
Oi ly, oi ly, oi lialia,
Linelių raut išvarė.

Aš tų linų nerausiu,
Į skryneles nekrausiu,
Oi ly, oi ly...

Vidur tamsios naktelės,
Atjos šelmis bernelis,
Oi...
Atjos šelmis bernelis,
Lodvs šaunius kortelius,
Oi.'

Lodys šaunius kortelius,
Žadins senus tėvelius;
Oi...

Žadins senus tėvelius,
Klebins svirno dureles,
Oi...
Klebins svirno dureles,
Žadins jauną mergelę,
Oi..

Atstok, šelmi berneli,
Palik mane mergelę...

Tamsi naktis be vėjor
Svirno duris pravėrė...
Vidur tamsios naktelės,
Žib t danguj žvaigždelės...

HELIO

— -Tėvynės labui! — lyg priimdamas pasi- kios raudonųjų propagandos šaknis. Jogando pa
žadėjimą, užbaigė Lūšis Tačiau Jogaudas
sirodymas laisvėje, ir jo tiesa apie gyvenimą po
atsikosėjo, ir kalbėjo toliau:
Kremliaus jungu, gali sugriauti per vieną dieną
— Bet kadangi tu manęs pirma klausi, o^ne tiek, kiek komunistai per metų metus nežinan
įsakai, leisk man* ta proga pasakyti tau mano pra tiems primelavo. Todėl jo atsidūrimas vakaruose
šymą — kalbėjo pilnas rimties Jogaudas.
gali būti tiek vertas, kiek kelios laimėtos kauty
— Sakyk! — susidomėjo Lūšis.
nės čia, - paaiškino Barkus savo nuomonę.
- Jeigu man reiks vykti į .vakarus, ir ten
— Mano nuomone, reikia pradurti komunistų
pasilikt’, leisk su manimi kartu keliauti ir Raudai.
melagysčių maišą. Jogâudas iš visų mūsų daugiau
Po tiek metų nelaisvės Sibire, paskutines gyveni sia teisybės gali papasakoti. Jis jau net ir įp.ato
mo dienas turėtume praleisti arba žūti kartu, — apie tai kalbėti, bepasakodamas laisvu laiku sa
kalbėjo Jogaudas.
vo aplinkiniams draugams. O Rauda, kaipo mote
Užviešpatavo gili tyla. Tylėjo Lūšis, Jogauris. galėtų dar ir nuo savęs ką nors pridėti ar pa
dis ir Rauda, o- į juos tris žiūrėjo likusieji štabo
dailinti. Kadangi Jogaudas vienas nenori eiti, tai
vyrai, nepratardami žodžio.
man rodos šita visa misija dabar priklauso tik nuo
Rauda buvo Lūšio sesuo, ir jam buvo baugu
pačios Raudos. Jei vadas atsisakė nutarti, ir vy
išleisti ją į tokią pavojingą kelionę. Kiekvienoje rai kol kas dar tyli, tai aš siūlyčiau, kad pati Rau
tokioje kelionėje aibė kliūčių ir pavojų. O net jei da pasisakytų ar ji nori ir ar gali vykti kartu su
ir laimingai prasiskverbtų, vargu ar kada bus lem Jogaudu. Nuo jos dabar visas šitas reikalas ir pa
ta vėl pasimatyti.
reina —. dėstė savo nuomonę Mykoliukas.
Kita vertus, jam buvo nepatogu, kaipo vadui
Rauda pagalvojo ir tarė:
leisti savo seserį ir švogerį į vakarus, kas reiškė
Je gu būtinai reikia, kad Jogaudas vyktų,
kelią į laisvę, jeigu žygis laimingai pavyktų. Jis
- eisiu kartu ir aš. — atsakė giliai pagalvojusi
nenorėjo, kad jo žmonės galėtų manyti, būk jis sa Rauda.
'
-z •
vaisiais daugiau rūpinasi, ir stengiasi juos pasiųs
— Laimingai! — palinkėjo vyrai.
ti į laisvę ir saugumą.
Ar v si tokiam sprendimui pritariate? — pa
klausė
Lūšis
vyrų tarybą.
— Šitą sutikimą gali duoti tik mūši} štabo vy
—
Visi!
atsakė jie, ir niekas nepareiškė
rų bendras nutarimas. Man vienam nedera šio
kitaip.
klausimo spręsti. Svarstykite! — atsakė Lūšis.
— Ir mes! — pridūrė Rauda ir Jogaudas,
Jogaudas ir Rauda dabar klausiamai pažiū
spausdamas
jos ranką.
rėjo į vyrus. Jie tylėjo. Pirmasis prabilo Toleikis.
— Kelionė ilga, sunki ir labai pavojinga. Žy
— Toleiki, paruoškite kelionę ir aprangą
gis varginantis... moteriai būtų nelengva jis pa Mykoliuk, sutvarkyk ryšius dėl pasienio perėjimo
kelti...
ir parūpink apsaugą. Užraegsk kontaktą su lenkų
- O ar būtinai reikalinga, kad Jogaudas iš partizanais, dėl slaptojo kelio linijos. Išlaikyti kuo
vyktų? — ’p įklausė Rauda.
griežčiausią paslaptj. Išvykimo laikas slaptas, ir
— Mes negalime leisti kompartijai toliau, ko niekam apie tai pranešta nebus. Prieš išsiskyrstyvoti prieš mus melo ginklu, ir turime pakirsti to . darni atsisveikinkite, ir niekam apie tai nei žo
(62)

Kirto galvelę, kaip kopūstėlį,
Virt liemenėlis, kaip ąžuolėlis.

Ir tu taip pat žibėsi,
Kol vainiką turėsi.
Oi ly, oi ly. oi lialia,
Kol vainiką turėsi.

džio! Nuo to priklausys mūsų visų gyvybė. Ne
laimės atveju niekas gyvas priešui nepasiduoda!
— lėtais ir aiškiais žodžiais kalbėjo Lūšis. Tai ne
buvo vado komanda, bet visi jautė, jog tie žodžiai
sveria daugiau negu įsakymas...
Kitą dieną vyrai išsiskirstė. Barkus patrau
kė Vilniaus link vykdyti savo uždavinių. Jis turė
jo susisiekti su Visvaldą ir pradėti tariamąsias
partizanų derybas su Petrovu,
Mykoliukas ir Toleikis pradėjo ruošti kelio
nę į vakarus. Jiedu išvyko į pietus, prie lenkų
nasienio. Už savaitės Mykoliukas sugrįžo, o To
leikis pasiliko pas pasienio ryšininkus, ir tyrinėjo
vietos sąlygas. Buvo sutarta palaukti kol pasiro
dys jaunas mėnuo, ir tada pasinaudojant mėnulio
laida, kada nyksta prieblanda, mėginti pereiti rau
donarmiečių saugojamą lenkų pasienio zoną.
Tos savaitės laiku Lūšis daug kalbėjosi su
Jogaudu, ir informavo jį apie jo uždavinius, kaip
slaptai nukeliauti ir ką nugabenti į laisvuosius va
karus. Gaila jam buvo atsisveikinti sir Rauda. Jis
jautė, kad tas atsiskyrimas gal yra jau paskuti
nis, ir jam atrodė, kad laikas ir likimas tokiu bū
du skaldo lietuvišką tautos kamieną, o šeimas ir
gentis sklaido ir blaško pó visas šalis. Jis veda
kovą prieš tokį likimą, bet moka už tai taip pat
savųjų netekimu...
Atėjus atsiskyrimo valandai, ir nubraukus
atsisveikinimo ašarą, nakties metu ir miškų ta
kais pietų link patraukė trys žmonės: Jogaudas.
Rauda ir Ginutis. Visi trys jie buvo ginkluoti pis
toletais, rankinėmis granatomis, o Ginutis nešėsi
rankoje automatą, ir vedė kelią. Jie turėjo susi
tikti su Toleikiu, ir visi keturi pereiti sieną. Anoj
pusėje jie tūrėjo susieiti su lenkų slaptosios lini
jos žmonėmis, kurie padės Jogaudui, Raudai ir
Toleikiui slinkti per Prūsiją į vakarus Ginutis tu
rėjo atlikęs perėjimą pasilikti su lenkų žmonė
mis, perduoti jiems kaikurias Lūšio informacijas,
ir parnešti žinių nuo lenkų partizanų pasienio gru
pės į Lūšio stovyklą.
Po dviejų naktų žygio, Ginutis, Jogaudas ir
Rauda pasiekė pasienio mišku zona, kur ju laukė
Toleikis.
Nuo kelionės nuovargio atsigauti ir sienos
perėjimui tinkamai pasiruošti, buvo nutarta dvi
dienas ir dvi naktis gerai pasilsėti.
(Bus daugiau)
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1951 m.
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MARTINS & ŠIMKUS

KAK e CAFE «1©FCVC
A V E N I D A

55

PAIS

BARROS,

DE

55

ca

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

JONAS VARNAUSKAS & FiiHOS
Telefonas (recados) 3-0710

Rua 12 N.o 39 — Vila Želi na
Avenida Zelina N. o 714 — (fundos)
Caixa Postal 4118 — São Paulo
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I MPORTAÇÃO — EXPORTAÇÃO
RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 275 — 7 AND.
TEL. 34-7482 — SÃO PAULO

— SALA 73
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Ar jau aplankei

CASA SPRINDYS 8c ČIA.

Escritorio: - Av,

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

Janeiro

71

JA© JCRCE
APRENGIA

INDLjTTDIA IE COMEDCIC DIE
CALÇADO# MATELIDNI# LTDA.

i?

KRAUTUVĖS:
Rua São Caetano, 526

ĮKURTA 1890 METAIS

SCHMIDT

KOJŲ

IŠ FABRIKO TIESIAI VARTOTOJUI.

•■

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

VYRUS NUO GALVOS IKI

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

SOPAS PRONTAS įjJ?|įf
A

ARTHUR

Rio de

1110

Em Minas Gerais:

Kur galima gauti pačių naujausių ir įvairiausių rūšių prekių
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 teknikos reikalavimus,-vedama prityrusių specialistų,
atlieka visus taisymo ir reformavimo darbus.
Prie pat autobuso Nr. 93 sustojimo vietos

u

94 — 11.o and. - sala
Fones: 52-0229 32-6265
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PRAÇA SÃO JOSÉ, 1 — S. PAULO — VILA ZELINA

PRONTAS EM 5 MINUTOS
/ ■ PALADAR ÇASEIRO

Churchill,

Rua São Caetano, 510

FABRIKAS IR RAŠTINĖ:
☆

Rua Javaés 719
São Paulo
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Priimami pakvietimai į namus — Senų portretų reprodukcijos
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CAETANO,

447

—TEL.

4-5576

—

SÃO

PAULO

VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS
L I N D O Y A

■BMUMMaM;

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.
LIE'I UVIAMS NUOLAIDA!...

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.
GAMINIŲ PLATINTOJAI

IÍ2/HACL ©A K KIEK! II ™.

M

Lindoya v.-nduo 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 G Caixa Postai 3967
TELEFONES: 51-4019 e 51-2223 : S Ã O PAULO
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LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA
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PRANEŠIMAS DEL VĖLINIŲ
PAMALDŲ.
/
L. K. BENDRUOMENĖ TV AR
Pranešu Rio lietuviams ka
KOSI.
talikams, kad per Vėlines, lap
kričio 2 d. 9.30 vai bus atlai
Jau Įstatai galutinai paruoš kytos
gedulingos Mišio- už vi
ti abiem kalbom ir Įteikti už
sus
mirusius
lietuvių koloni
registruoti Brazilijos Katalikų
jos
šeimų
narius.
Tam reika
Veikimo Centre - Junta Ar
lui
nebus
daroma
rinkliava,
quidiocesana - Av. Rio Bran
nei
priimamos
aukos
padengti
co, 40. Pilnas vardas portu
išlaidoms
(bus
kapeliono
au
gališkai skamba taip: Colectika
saviesiems).
Tačiau
ta
pro
vidade Lituana Católica do
Rio de Janeiro. Globėjo šv. ga, kaip ir kiekviena kita, bos
Kazimiero vardas figūruoja mielai priim mos aukos Ben
druomenės naujosios būstinės
tik įstatų paragrafe.
įsikūrimo reikalui.
Surasta taip pat nuolatinė
Taip pit pranešu del atski
būstinė, kuri padės tinkamiau ru, pamaldų lietuviams kitais
išvystyti lietuviškų ir katali sekmadieniais: del jų bus su
kišką veiklų. Ji yra patalpo sitarta su L. K. Bendruome
se, kurios priklauso Juventu- nės Vadovybe ir vėliau pas
du Operaria Católica (tarptau kelbta tvarka.
tinė organizacija) esančios
Visais bažnytiniais reikalais
Av. Marchai Floriano, 207, 2 galite kreiptis šiokiomis die
and. Vienas erdvus kambarys nomis nuo 9 iki 10 vai. r. ir
pavestas išimtinai Bendruoine sekmadieniais nuo 9 vai. iki
nės reikalams: jis dar turės 11,30.
pereiti per atšvarinimo ir lie
Kun. J. Janilionis
tuviško ornamentavimo refor
Kapelionas
mą ir tik po to atsidarys-jo du
rys. Be to, didesniems susi
— Lietuvos atstovas Rio de
telkimams leista naudotis er
Janeiro
Dr F. Meieris, Brazi
dve konferencijų sale. Duota
lijos
U.
R.
Ministério Jão Ne
taip pat galimybė atskiroj ki
toj patalpoj įsikurti koplytėlę ves da Fontoura kvietimu, da
kuri tiktų bendram organiza Iv va vo iškilmingame União
cijų naudojimui. Prie to viso Latina kongreso atidaryme
veiks dar nuolatinis bufetas Petropoly 1951 m spalių mėm
15 d., ir prezidento Getulio
su «cafezinho».
Yra gera proga arčiau su Vargas iškilmingose vaišėse
siglausti visiems Rio lietu Itamaraty romuose, kurias Bra
viams katalikams ir ne ka zilijos prezidentas suruošė
talikams. bet geros valios žino kongreso dalyviams pagerbti
nėms. Bendruomenės naujas bei Santos Dumont, įžymaus
branduolis neabejoja plačios Brazilijos lėktuvų pionieriaus,
lietuviškos visuomenės prita pirmojo skridimo penkiasde
rimu, nes savo veikimą grin šimts metų sukaktuvėm pa
džia darbu ir pasišventimu, o minėti.
ne gražiais žodžiais. Dieve
— Brazilijos Dailės Akade
jiems padėk!
mija kreipėsi j Lietuvos PnKor
s'imtinybę prašydama biogra
(Bendruomenės Įstatai ats finių duomenų apie žymiau
sius Lietuvos dailininkus, gy
pausdinti 2 pusi.)
vus ir mirusius. Informacijos
Red.

Rio de Janeiro
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sąjungos globėjo p. A. Polišaičio Lietuvos konsulo São
Pauly aiškinimu, AL Bagdo
nas atleistas iš narių del lai
ku nesumokėjimo nario mo
kesčio. Tačiau vėliau iš dis
kusijų paaiškėjo, kad buvo
narių tiek pat ar net daugiau
laiko neapsimokėjusių, ir jie
Akademijai reikalingos ryšy šiandien yra sąjungos nariais.
su jos nutarimu skirti kievie Išimtis padaryta tik Al. Bag
nai nepriklausomai valstybei donui. Ir tai be jokio paragi
Simbolišką Vietą Akademijo nimo susitvarkyti su nario mo
je, o taip pat ir kultūriniams kesčių. Ir kai atėjo užmokėti
santykiams su draugiškomis iždininkas nepriėmė. Kodėl? valstybėmis pagyvinti.
valdyba nepaaiškino, kitokiu
valdybos elgesiu liko nepa
PLANUOJA STEIGTI LIETU tenkinti ir nemaža susirinki
mo dalyvių, ir matydami, kad
VIŲ KLUBĄ.
klausimas yra svarstomas ne
imant
pagrindam organizaci
Spalių mėn 21 d. Vila Zejos
gerovę,
bet asmeniškas
linoje buvo sušauktas dar or
A.fA. Antanas Paršelis
kažkeno
intrygas,
dalis sąiun
ganizavimosi periode esan
Paršelių šeima praneša, kad
čios Liet. Savišalpos ir Kultu gos narių pasišalino iš susi
rinkimo.
už
A.fA. Antano Paršelį me
rinės Bendruomenės “Lituania’
tinėb
egzekvijos bus atlaiky
Nėra
namų
be
dilinu.
Ir
or

susirinkimas.
ganizacijose
kyla
nesiisiprati
tos
\
įla Zelinos bažnyčioje
Tarp svarstytinių dienotvar
mų.
Bet
juos
reikia
mokėti
ir
lapkričio
5 d. 7 vai.
kės klausimų buvo ir lietuv ų
išlyginti.
Valdyba,
to
nesuge

Giminės
ir pažįstam! kvie
klubo steigimas. Susirinkimas
banti
padaryti,
visus
sutraukti
čiami
dalyvauti.
iškeltam sumanymui pritarė.
Belieka iškeltas projektas tik bendram darbui, privalėtų vie
įvykdinti, pirmoj eilėj suran tą užle'sti kit ems.
Kitas būdas nesupratimams Mišios: 7, 8.30 ir 11 vai.
dant tinkamas patalp; s bei
Vakare 7 vai. gedulingi miš
likviduoti yra garbes teismas
išsprendžiant lėšų klausimą.
parai
ir procesija.
Buvo svarstyta ir Tautos sudarytas iš žmonių turinčių
Vėlinių
dienoje Mišios bus
Fondo, bei Pasaulio Lietuvių abiejuose ] u ėse pat-i akėjimą. 5,30 6, 7, 8,30 ir 11 vai. Po
Bendruomenės reikalai, šiais
Buvęs.
paskutinių mišių gedulinga
ir kitais klausimais valdybai
procesija.
yra. duota teisė daryti reika
- PAMALDOS VilaZelino
VILA ÁNASTAC101 etuviams
lingų žygių.
je. Visų Šventųjų dieną.
Vėlinių dienoje mišios.bus 8,30
Susirinkime dalyvavo virš
20 narių. Reik'a tikėtis, kad Irãlliilliiiniliilli II ill Iii III II .11 'll III 'll 'll III III 'll 'll 111 III III in III 'll III III ill III li III III h 'll Hi Hi III Hi 111 Mi Hi llnlli lliilli lliiįįĮ
išvysčius veikimą ir nariai
REIKIA BALDŲ? KREIPKIS į TAUTIEČIO
gausiau lankys susirinkimus.

LIETUVIŲ SĄJUNGA
ZILIJOJ

J. L. Galin okas Ltda.

BRA

savo patalpose, rua Lituania.
67 praėjus’ sekmadienį, spa
lių mėn. 21 d. sušaukė susi
rinkimą. Darbų tvarkoje buvo
klausimai susiėję su organi
zacijos 20 metų jubilėjumi,
kaip metraščio išleidimu ir
kt. klausimais.
Susirinkime dalyvavo, na
riu ir svečių viso 27 asmenys.
Narių šiuo metu, sulig valdy
bos pranešimu sąjungoj yra 40
Tačiau susirinkimas nuo nu
matytos dienotvarkės nukry
po ir daug laiko praleido, kai
buvo iškeltas klausimas, ar
buvęs ilg.- metis sąjungos nirnunink- s Al Bagdonas yra pa
šalin!:.s iš sąjungos, ir jei pa
šalintas tai kodėl? Valdybos ir

I
j

AV. DR.

filACAGLTNL 71-C

V. ALPINA.
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Lietuvių kalbos pamokų lankytojai Dr. Vinco Kudir
kos vardo mokykloje, Moóc *, rua Lituania 67, L. S. B
globoje, š. m. lapkričio 3 d. 20 vai. ruošia VAKARĄ.
Gerb. Svečiams bus parodytas muzikalinis montažas
«ŠVENTADIENIS LAUKUOSE», BALETAS ir kita.
Po programos šokiai iki 4 vai. ryto, grojant Golskio
orkestrui. Pakvietimai gaunami pas L. S. B. valdybos
narius ir mokytoją. Pelnas skiriamas mokyklų remontui
RENGĖJAI.
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Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių
krautuvė tiktai pas
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AVENIDA DR. GIACAGLIN1, 34-C
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VAIU K A!
K

Aberturas de firmas
Encerramentos de firmas
Transferencias de firmas
Contratos na Junta Comercial
Distratos na Junta Comercial
Escritas Fiscais
Escritas Comerciais

SANDĖLĮ.

BALDŲ

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

HORÁRIO das 8 às 19 horas.

—

VILA ALPINA

SOPAS PRONTAS
PRONTAS EM 5 MINUTOS
PALADAR CASEIRO
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SPALIO MĖNESIO 28 DIENA 15 VAL.

VISI I BENDRUOMENES CHORO

Visų

Apylinkių

KONGE R T A . —

Lietuviai

CINE SÃO FRANCISCO SALĖJE

Kviečiami

—

Gausiai

RUA RIACHUELO, 258

Dalyvauti

