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Prasidėjo 6-ji visuoti 
noji UJO Konferencija

Šią savaitę Paryžiuje prasi 
dėjo 6 ji visuotinoji Jungtinių 
Tautų Organiz-icj.is konteren 
vija. Ją pradėjo paskutinio
sios konferencijos pirm:nin- 
kas Persijos atstovas N izrol 
lak Entezam.

Konferencijoje dalyvavo 
60 valstybių atstovai. Atida
rymo sesijoje dalyvavo Pran 
elizijos prezidentas Vincent 
Auriol, kuris pasakė įžanginę 
kalbą, kurioje išreiškė savo 
pasitikėjimą UNO organizaci 
ja ir jos darbais pasaulio tai 
kai išlaikyti.

Serijos grasmimsi
Spalio revoliucijos paminė 

jirao proga vyriausias NKVD 
šefas Berija pasakė «Palšoj 
teatre» Maskvoje kalbą, ku
rioje pareiškė, jog kaptitalis 
tinis pasaulis nori užpulti So 
vietų Sąjungą, kuri jau da
bar yra tiek pasirengusi, jog 
galinti suduoti mirties smūgį 
kiekvienam užpuolikui.
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Projektuojamos statyti Vila Zelinoje klebonijos fasada

Pieno Kaina
São Paulo valsiybės kainų 

komisija paskelbė, jog pieno 
kaina yra pakeliama nuo 3,20 
ant 3,50 kruzeirų.

Tas patvarkymas iššaukė di 
delį nepasitenkinimą, kadan
gi valdžios įstaigos anksčiau 
yra patikinusios gyventojus, 
jog pieno kaina nebus pake! 
ta. Po kelių valandų šis kai
nų komisijos patvarkymas 
vėl buvo atšauktas. Bet ne
žiūrint to, ir toliau klausimas 
xra svarstomas, pieninių ir 
pieno prekybos savininkai da 
ro visas pastangas, kaip pa
kelti kainas.

Pasibaigė Streikas
São Paulo bankų didelė da 

lis tarnautojų streikavo prieš 
bankų savininkus, reikalauda 
m; algos pakėlimo. Tas strei 
kas buvo vedamas pačių ban 
kų tarnautojų sindikato ir jau 
tęsėsi 69 dienas. Šią savaitę 
darbo teismas nusprendė duo 
ti 31% algą pakėlimo, kaip 
bankų tarnautojai reikalavo, 
ir įsakė visiems bankų tar
nautojams grįžti į darbą per 
48 valandas.

Bet koks buvo nustebimas, 
kai daugelis bankų visai atsi 
sakė įsileisti streikininkus, 
arba tik pasirinkdami kaiku- 
riuos. Sąryšy su šia bankų lai 
kysena bankų tąrnautojąi vėl 

JKe?’vos naciouaJinė 
M.Mažvydo biblioteka

kreipėsi į darbo teismą pra
šydami apsaugos prieš ban
kų represalijas.

KALĖDŲ PRIĖDAS 
DARBININKAMS

Iš Rio de Janeiro yra pra
nešama, jog parlamento at
stovas Muniz Falcão yra įne-

KORĖJOS karas
Korėjoje tiek fronte, tiek 

derybų eigoje nieko naujo, 
lyg iš kokio užburto rato ne 
įstengiama išeiti. Padėties ne 
išsprendė nei karo frontas, 
nei derybos. Pasitarimai po 
pasitarimų, pašildymai po pa 
siūlymu seka ir vis tame pa 
čiame n įjudiname taške

Paskutinėmis dienomis ko
munistai atnešė naują pasiū
lymą. Būtent, kad sustabdyti 
karo veiksmus dabar esančio 
se pozicijose, nustatant tarp 
abiejų pozicijų 4 km. neutra 
lią zoną ir paskui tartis vi
sais klausimais.

UNO atstovai šio pasiūly
mo nepriėmė, nes tokioje pa 
dėtyje derybos niekados ne’ 
užsibaigs, komunistai nebus 
nuginkluoti ir nesiskaitysis 
pralaimėję, o UNO karinome 
nė visvien negalės būti ati
traukta. Dabargi, jei derybos 

šęs įstatymo projektą, pagal 
kurį visiems darbininkams tu 
rįs būti išmokėtas Kalėdų prie 
das, kuris būtų vienos mėne
sinės algos dydžio.

Tas priedas turįs būti nu
statytas pagal įstatymą ir mo 
karnas, pakol bus įvestas 
darbininkų dalyvavimas įmo
nių pelne, k- ip tai numato da 
bartinė Brazilijos konstituci
ja, 

nutruktų, sąjungininkai gin
klo jėga komunistus gali iš
vyti iš Korėjos teritorijos.

UNO atstovai pramatė šio 
pasiūlymo slaptas intencijas.

Altanto Pakto 
K ariu o m e ne

Iki šiol Atlanto pakto val
stybės yra pasižadėjusios pa 
vesti gen. Eisenhowerio ži
nion; 28 „divizijas, bet dar dau 
gelisjš šių divizijų egzistuo
ja tik ant popiečio. Gen. Ei- 
senhoweris yra pareiškęs, jog 
yra reikalingos mažiausia 32 
divizijos, kad butu galima pa 
sipriešinti bet kokiam Sovie
tų užpuolimui.

Dabartiniu metu vyriausias 
Atlanto pakti kariuomenės va 
das gen. Eisenhoweris yra iš 

vykęs į Vašingtoną, ki r tarė 
si su Trumanu dėl Europas 
gynybos reikalų. Pasitarimų 
turinys buvo paliktas visiško 
je paslaptyje.

Soeso kanahs
Britų karo jėgų vadas Su- 

eso kanalo zonoje generolas 
Erskine pareiškė, jog padėtis 
Egipte vis tebegręsianti karu 
ir esanti sunki. Anglai prie
varta išvaro Egipto policijos 
valdininkus iš kanalo zonos, 
kurie čia atvyksta, kad įbau
gintų egiptiečių daibininkus 
mes'i darbus.

Operuota Svita Peron
«Jau kuris laikas, kaip yra 

pranešama, jog susirgusi Ar 
gentines prezidento žmona, 
nors nebuvo žinoma, kokia 
iš tikro yra ligos priežastis. 
Buvo daroma spėliojimų, jog 
Evita susirgusi vėžiu, nors 
šie spėliojimai nebuvo patvir 
tinti.

Šią savaitę ji buvo ope- 
ruo’a. ir buvo pranešta, jog 
jos stovis po operacijos buvo 
paten kinamas.

NUSKENDO ARGENTI
NOS LAIVAS

Apie 50 km. nuo Bremen- 
hafeno uosto, vos antrą kelio 
nę darąs Argentinos liuksus! 
nis^ keleivių laivas «Maipu» 
susidūrė su Amerikos karo 
transporto laivu «General 
Hersey», kuris vežė apie 2. 
5(>0 amerikiečių kareivių į 
Vokietiją.

Susidūrimas įvyko dėl.blo
go matomumo ir miglos. «Mai 
pu» nuskendo po trijų valan 

dų. Visi keleiviai apie 80 as
menų ir įgula buvo išgelbėti, 
kuriuos paėmė ant savo de 
nio amerikiečių laivas, kuris 
nuo susidūrimo turėjo tik len 
gvo pobūdžio kavarijas. ir ga 
Įėjo tęsti kelionę iki Bremen 
ha ve no uosto.

— Dėl v\ kslančio New Yor 
ke uosto darbininką streiko, 
keleiviniai ir prekybiniai lai
vai nau.lajisi kitais uostais.

Sąryšy su vykstančiu strei 
ku, kavos kainos, nes jos ma 
žos atsargos yra rinkoj, smal
kiai pakilo.

— Persai sutinką 10 nulijo 
nų toneladų žibalo kasmet 
parduoti Anglijai.

— Egiptas gąsdina Angliją 
didesniu susiartinimu su Rusi 
ja ir kitais komunistiniais 
kraštais.

Rusija nori pagyvinti pre
kybą su Egiptu ir prašo, kad 
rusų jūrininkams būtų leista 
išlipti Egipto uostuose, kas 
Hg šiol yra uždrausta. Tuo 
pačiu Egipte bus sustiprinta 
ir komunistinė propaganda.

— Prieš kiek laiko buvęs 
komunistinės Lenkijos konsu 
ias Kurityboje, Brazilijoje, 
grįžus Lenkijon buvo ištrem 
tas Sibiran.

— Anglijos ministerjs pir
mininkas Churchilis nusimaži 
no savo algą iš 10.000 svarų 
ant 7.000 svarų, o visiems ki 
tiems ministeriams sumažino 
nuo 5.000 ant 4.000 svarų.

Pagal paskelbtą pranešimą 
Churchilis padarė šį sprendi
mą, tol kol bus vykdoma An 
glijos apsiginklavimo progra 
ma.
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L I E T U V II A II 
BRAZILIJOJE

(Atkelta iš 6 pusi.)

IŠ RIO DE JANEIRO 
LIETUVIU GYVENIMO

AfA STASYS PUIŠY— 
ŠAKELĖ

Spalio 18 d. Pronto Socor
ro ligeninėj pasimirė Stasys 
Puišys, žinomas anksčiau žur 
nuilstas-rašytojas, pasirašinė
jęs pseudonimu Šakelė. Lie
tuvoj mokytojavo ir inspekto 
ravo Vilkaviškio gimnazijai, 
o prieš 20 metų atvykęs j Bra 
ziliją, dar'oavosi prie São Pau 
lo lietuvių spaudos. Buvo 
žmogus šviesus ir tvirtų ka
talikiškų principų.

Nuo 1939 m. persikėlė į Rio 
ir čia visą laiką išgyveno už 
sidaręs savo kiaute, niekur 
viešai nesi rodydamas; kas jį 
matė, - matė morališkai ir ma 
teriališkai suvargusį, susitik
davo tik su keliais savo ama 
to - vertelgos draugais ir va 
karais užsidarydavo mažame 
dulkėtame kambarėlyje, kurį 
nuomavo per pus su vien i 
brazilu - investigadorium. Ir 
taip gyvenęs čia šešėliu, to
kiu ir pasimirė: buvo rasta < 
sukniubęs prie savo «Kibono» 
vežimėlio Saenz Penha ai
kštėj ir nugabentas Į Pronto 
Socorro ligoninę ramiai atida 
vė Dievui savo sielą.

Draugai: brazilas Batista, 
Juozas Valaitis ir“Pranas Kuz 
mickas pranešė šią liūdną ži 
nią kaikuriems lietuviams ir 
pasirūpino ‘laidotuvėmis, ku
rios įvyko spalio 19 d. Į Cajū 
kapines palydėjo kap. kun. 
J. Janilionis dalyvaujant apie 
10 tautiečiu. 7 diena. Roznri- 
jos bažnyčioj, buvo atlaiky
tos gedulingos pamaldos. To
kios pat pama'dos dar įvyks 
30 diena nuo mirties, kurios 
bus atlaikytos toj pačioj b«ž 
nyčioj, lapkričio 18 d. (sek
madienį) 10 vai. 30 min. Lan 
kiama didesnio dalyvių skai
čiaus pasimelsti už a.a. Sta
sio Puišio Šakelės vėlę.

SMULKIOS ŽINUTĖS

— Buvo atvykęs į Rio sa
vo automobiliu dainininkas 
p Kazys Amb rzevičius su 
ponia, aplankydami savo pa
žįstamus ir kitus visuomeni
ninkus; išbuvo visą savaite. 
Buvo padaryti pasitarimai dėl 
glaudesniu meniškų ryšių: lan 
kiama. kad sanpauliškiai dai
nos mylėtojai pirmieji pada
rys žygi apsilankydami Rio 
gražiu choru.

Lankėsi tain pat pas savo 
prietelius p. Joną Rimšą su 
ponia, jis dalyvavo ir a.a. 
Puišio laidotuvėse bei pamal 
dose.

— Dailininkas Jonas Rimša 
ruošiasi prie parodos, kuri 
numatyta atidaryti lapkričio 
22 d. Copacabana Palace Ho 
tel. Tuo tarpu jis piešia pa
veikslus iš Rio aplinkumos.

— Spalio 20 d. inž. J. Las- 
tanskas su ponia buvo suruo 
šę savo dukrai Zinai 15 me
tų amžiaus sukaktuvių vaišes, 
paminėti perėjimo iš vaikys

tės į mergystę, kurios su
traukė gražų būrį jaunimo ir 
šiaip svečių: butų buvę dar 
per pus daugiau, jei ne liū
tys.

— Nuo lapkričio 3 iki 10 
d. kapelionas kun. J. Janilio 
nis bus išvykęs j rekolekci
jas. Tuo laiku prašo nesikreip 
ti Í jį-

— P. Juozas Juraitis, drau 
ge su vienu ispanu, atidarė 
auto taisymo garažą rua Jta- 
pirū, 311 - Catumby, pavadin 
darni jį «Oficina Hispano-Li- 
tuana» P Juozas yra geras 
specialistas mechanikas.

— Juozas Balčiūnas perk ė 
lė savo rašomųjų mašinėlių 
dirbtuvę iš Av. Mem de Sa į 
rua Lavradio, 180 sala 3°2. 
Čia turi erdvesnes pataloas. 
Jo dirbtuvė vadinasi «Oficina 
Universal" Jis dirba su kele
tą darbininku, taisydamas, va 
lydnmas ir iš antro-; rankos 
parduodamas rašomas mašinė 
les.

Šiomis dienomis iš jo nu
pirko paties rekonstruktuotą 
«Remingtono» komercinę ma 
šinėlę už 3 0(0 kiuzeirų p 
Telesforas Mažeika.

— Prieš porą menesių iš
vykęs j Kanadą Mykolas Ja
nilionis su žmona rašo, kad 
jau įstojo į darbą prie namų 
statybos, gaudamas po 1 del: 
90 cent. į valandą, jam tatai 
pasisekė, kadangi jo sūnus 
toj firmoj dirba meistru, kiti 
gauna tik po 1. dol. Darbas 
esąs intensyvus ir nepratu
siam sunkus. Gyvenimo ap
linkuma esanti malonesnė, 
bet prisiminus Brazil i ir i 
lu jos saulutės ir palygin 
mai lengvo darbo.

Mykolas Janilionis Lietu
voj yra buvęs teisėju ir bro
lis kun. J. Janilionio.

— A. Antanas Vaitkevičius 
diolomuotas prekybininkas. • t 
pirko iš buv. lenkų ministro 
p. Skowronskio ir Stalinskio 
komercinę firmą «Orbis», ku 
rios būstinė yra A v Rįo Bran 
co 9 s. 353

Šiuo metu p. Vaitkevičius 
prekiauja medžio andirbimo 
mašinomis iš Vokietijos Pas
taruoju laiku yra pardavės F. 
Kameneco firmai už 2 miliio 
nu ir Leandro Martins už800 
000 kr. mašinų.

-- Atvyksta iš Vokietijos 
Česlovas Petronis, brolis span 
stuvininko Vytauto, laukiamas 
gruodžio mėn. Lietuvoj jis bu 
vo akcizo aukštas pareigūnas. 
Turėjo galimybės išvykti į š. 
Ameriką, bet pasirinko Bra
ziliją.

— Inž. Rikąrdas Pranckevi 
čius, anksčiau dirbęs ameri
konų medicinos aparatų fir-
moj pakeitė vietą įstodamas 
j Siemens Schubert kompani 
ją, kurioj dar būdamas Lietu 
voje dirbo. Jo specialioj ži
nioj yra garsiakalbių ir elek 
irinių varpų įrengimai.

4-5 Matų
Amerikos Lietuvių R. K. 

Federacija šiemet mini savo 
45 metų sukaktį. Ji buvo įs-

Jesės ar broliai lietuviai!
Kreipiamės į Jus su tikra lietuviška siela ir atvira 

širdimi, taip svarbiu mums momentu, kada Tėvynėje kru
vinas budelis mindžioja mūsų šventą tėviškės žemelę, kuo
met už geležinės uždangos dejuoja mūsų broliai, sesės ir 
tėvai, ir kuomet mes neturime net galimybės atsiklausti 
jų, kaip jiems ten einasi.

Viso pasaulio lietuviai jau senai sukruto ir deda au
kas ant mūsų laisvės aukuro, kreipiasi į galingąsias pa
saulio valstybes, kad padėtų išvaduoti mūsų Tėvynę, au
koja pinigus ir t.t. Mes čia ir esame laisvi. Bet sakoma, 
kad sotus alkano neužjaučia, laisvėje gyvenamieji nežino 
kas yra vergija. Pas mus kažkodėl ramu, esame perdaug 
nejautrūs pavergtajai tėvynei. Argi Tau brolau ir sese ne
skauda širdies negaunant žinių iš savo krašto? Ar negrai) 
du, kad negali nurašyti ten laiško ir gauti atsakymo? Ar 
ilgai taip bus? Tai daug priklauso nuo mūsų laisvėje gy
venančių. Jei čia nieko neveiksime, jeigu nestiprinsime 
jų viltimis, tuo pačiu mes patys padėsime juos žudyti.

Yra įsteigtas viso pasaulio lietuvių TAUTOS FON
DAS, tikslu sukelti taip reikalingas lėšas mūsų tėvynės 
laisvinimo darbui dirbti. Mes irgi privalome per Tautos 
Fondą įsijungti j bendrą kovą, paduoti ranką Tėvynėj 
esantiems ir eiti iš vien laisvės kovų fronte. Kaikuriuose 
kraštuose turime Lietuvos atstovybes, konsulatus, Lietu 
vos išlaisvinimo Komitetą, kuris vadov,- uja Lietuvos lais 
vinimui. Vergija sugrius. Laisvės valanda artėja. Mū-u tė 
vyne vėl bus laisva ir gyva tarp visų kitų Europos tautu.

Mūs čia yra nemaža. Būdami vieningi mes pa rodysi
me ką gali padaryti nuoširdus ir tikras lietuvis. Mes, kai
po organizacinis Tautos Fondui Komitetas, visai nesidomi 
me politinėmis pažiūromis. Norime tik vieno: norime žino
ti, ar pats dar esi lietuvis ar lietuvė, ar pats nori matyti 
savo tėviškę laisvą ir savo brolius išgelbėti iš sovietiškos 
kruvinos priespaudos. Mes tik norime žinoti su kuo tu ei
ni. Ar tu nori eiti I/etuvos keliu, ar pasukti kiton pusėn? 
Ar tu dar nori būti lietuviu? Pasirinkimas nesunkus.

Prieš akis mes turime tik vieną tikslą: atvaduoti Lie
tuvą. Jau yra Brazilijon atsiųstos knygutės, kurios vadina
si taip gražiai: ‘«Lietuvio Pasas».

Jei esi lietuvis, privalai jį turėti ir Kasmet, o jei ga
lėsi ir dažniau, paaukoti nors kiek, bet iš tikros širdies, 
savo gimtojo krašto vadavimo reikalui. Mes neturime at
silikti nuo kitų kraštų lietuvių. O jie jau yra daug pada
rę. Tad broliai ir sesės, paduokime vienas kitam ranką ir 
dirbkime kartu Lietuvos laisvinimo darbą Centas prie cen
to ir mes pamatysime, jog tas darbas atneš gražiu vaisių. 
Auka nevisuomet ir nevisur būna maloni, bet šitoji auka 
yra mums privaloma Ji turi prisidėti prie išlaisvinimo mū 
sų tėvu, brolių ir sesių Lietuvoje.

Broliai lietuviai, visi prie darbo!

Organizacinis Tautos Fondo Komitetas

L. R. K Šv. Juozapo Bendruomenė 
Lietuvių Menininku Klubas São Paulyje 
Savišalpos ir Kultūros Bendruomenė «Lituania»

P S Kviečiame j sekantį, kuris jau bus antras, su
sirinkimą, lapkričio 12 d. 20 vai. Mokoje, atsilankyti neda
lyvavusius praeitame susirinkime:

1. P. Al. Polišaitį, Lietuvos konsulą São Paulyje
2 Uetiivių Sąjungos Brazilijoje du atstovus ir valdy
bos narius
3. Lietuvių Jaunimo Sąjungos «Vytis» du atstovu ir 
valdybą.
4. Skautų draugovės atstovus ir valdybą.

Organizuotoji S. Paulo lietuvių moksleivija su 
savo rėmėjais. Lietuviškos moksleivijos sambūris 
į savo eiles kviečia visą lietuvišką mokslus einan
tį jaunimą.

Jubiliejus
teigta 1906 metais birželio 17 
ir 18 d. Wilkes Barre įvyku
siame pirmame Amerikos lie 
tuvių katalikų kongrese. Čia 
buvo išrinkta pirmoji Ameri
kos Lietuvių R. K. Federaci
jos vyriausioji valdyba ir nu
vesta j ii suorganizuoti para
pijose skyrius ir atskiru val
stijų apyga rdas. Visi tos pi r 
mosios valdybos nariai yra

MŪSŲ SKAITYTOJOS A. 
STRAUK AUS KAITĖS LAI

KAS IŠ PARYŽIAUS

«Mūsų Lietuva» pasiekia la 
bai tolimas pasaulio vietas už 
Brazilijos ribų. Kiekvienas 
mūsų skaitytojų atsiliepimas 
iš tolimųjų pasaulio vietų su
daro mums didelio džiaugsmo 
kuriuo mes norime pasidalin 
ti ir su visais kitais skaityto 
jais.

Nesenai mes gavome laiš
ką iš panelės Anelės Strau- 
kauskaites, kuri gyvena Pa
ryžiuje. Panelė Straukauskai 
tė skaito «Mūsų Lietuvą» ir 
labai domisi Brazilijos lietu
viais. Ji rašo esąnti siuvėja 
ir norinti susirašinėti su Bra 
zilijos lietuviais.

Mes dėkojame už p lės Ane 
lės laišką, siunčiame geriau
siu jai linkėjimų ir žadame 
ją aplankyti mūsų laikraščiu.

Jos adresas: Botanya a/c 
Auėlė Struukauskaitė, 124, 
Avenue Mozart, Paris 16-me, 

França

— Rio Lietuvių katalikų 
Bendruomenės adresas: Av. 
Marchai Floriano, 207 - 2 and.

Dar eina {ruošiamieji dar 
bai. Kviečiami visi lietuviai 
apžiūrėti ir prisidėti.

— P. Antanas Girnius, žino 
mas Rio batų prekybininkas, 
nusipirko automobilį ir palei 
do «lotasonu», pats tik ret
karčiais pasi važinėja.

jau mirę. Du pirmojo kongre 
so dalyviai dar yra gyvi ir te 
besidarbuoja visuomenės la
bui: tai prel. K. Urbonavičius 
ir K. Krušinskas.

Prieš 45 metus susirinkę į 
pimąjį Amerikos lietuvių ka 
talikų kongresą, atstovai dau 
giausia sprendė savo išeivi
jos religinio ir tautinio veiki 
mo klausimus. Diožiausiu nuo 
širdumu buvo svarstomi ®ir 
Lietuvos reikalai, tada dar pri 
spaustos caro jungo Svarsty 
ta, kuo galima būtų padėti, 
kad tas jungas būtų lengves
nis ir vieną kartą pasibaigtų. 
Tai turi daug panašumo mū
sų laikams, kai sielojamės 
Lietuvos išlaisvinimu iš bol
ševikų okupacijos ir raudono 
jo caro jungo.

Anuomet, dar prieš pirmą
jį pasaulinį karą, Amerikos 
Lietuvių R. K. Federacija 
daug rūpinosi katalikybės ir 
tautybės išlaikymu lietuviška 
spauda, mokyklų steigimu ir 
rinkliavomis savo vargstan
tiems broliams paremti. Ir 
šiandien tokie pat rūpesčiai 
yra palikę. Nors mokyklų stei 
ginui Amerikoje jau nebeten
ka tiek rūpintis, bet rū pest's 
yra išlaikyti jų lietuvišku ną, 
kuris vis labiau blėsta. Tai 
buvo iškelta paskutiniame 
Amerikos Lietuvių R. K. Fe
deracijos suvažiavime, ivyku 
šiame Pittsburghe lygiai prieš 
metus. Buvo numatyta suda
ryti Pedegoginė Lituanistikos 
Taryba, kuri pasirūpintų pa
ruošti mokykloms lietuviškų 
vadovėlių, suvienodintų pro
gramą ir koordinuotų lituanis 
tikos darbą. Ta uždavinį ap
siėmė atlikti Lietuvių Kultų- 
ros Institutas, pasitelkęs at
stovus lietuviškų vienuolijų. 
Kunigų vienybės ir lietuvių 
katalikų mokytojų. Paskuti nia 
me Kultūros Instituto posėdy 
je New Yorke buvo praneš
ta. kad tuo reikalu yra jau 
daug kas atlikta.

Ryšium su Amerikos Lietu 
vių R K. Federacijos 45 me 
tų sukaktimi yra vykdomas 
ir vajus.
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Pavergtoje Lietuvoje
Darbo kontrolė

Darbo kontrolė yra labai 
griežta. Jei pavėluosi į dar
bą 5 minutes, gali visai vie
tos netekti. Paprastai už pa
vėlavimus išskaito vad. «pra 
gulką» - tuoj atskaito 25% 
mėnesinio atlyginimo.

Pirmą kartą pavėlavus, at
skaito 25%, bet vėliau - jau 
50% Jei pavėluosi 3 kartus 
ir tai oficialiai bus užfiksuo
ta - išmes iš darbo ir priedo 
dar nuteis 6 mėn. darbo sto
vyklos, jei ne daugiau.

Kalėjimų Lietuvoje jau yra 
per maža, reikia statyti nau
jų. Darbo stovyklos yra Vil
niuj, Pravieniškiuose, Klaipė 
doj, Šilutėj, Akmenėj, Teisino 
se etc. Kur jas visas ir beiš- 
skaičiuosi.

Politiniai kaliniai išvežami į 
Rusiją. Iki 5 metų nuteistus 
dar laiko Lietuvoj, visus ki 
tus išveža. Į nepolitinius taip 
griežtai sargai ir komunisti
nės valdžios pareigūnai ne
žiūri. Visai kas kita su vadi
namais politiniais. Jei, saky
sim tokį už ką nors, kad ir 
už mažiausią smulkmeną, ku 
ri vakaruose atrodytų tikras 
niekas, nubaus kaip politinį 
15 metų kalėjimo, tai prie at 
kalėto laiko jam taikys dar 
5 metus vadinamo laisvių ne 
gavimo, ir jis net po 15 me
tų negalės grįžti Lietuvon.

Politiniai iš Rusijos L nebe 
grižo. Jei ka ir parvežė, tai 
kitais tikslais. Žinoma, vie
nam ar kitam gal pavyko ir 
kitu kokiu nors būdu išsikom 
binuoti tokį grįžimą arba be 
jokio leidimo parvažiuoti, bet 
tai - vis išimtys.

Šiaip politiškai nepatikimi, 
kai tik kas nors apie jų nepa 
tikimumą sužinoma, tuojau at 
leidžiami, o į jų darbo kny
gutes įrašoma atleidimo prie 
žastis. Tada darbo gauti y pa 
tingai sunku, niekas nenori 
priimti, pagaliau kad ir nore 
tų, tai patys bijosi, kad nebú 
tu apšaukti kontrarevoliuci- 
ninkų ar nepatikimo elemen
to bičiuliais ar ryšininkais.

Ypač sunki padėtis šiuo at 
žvilgiu tų. kurie buvo apšauk 
ti «buožėmis». Tokių ir ap
skritai kitų nepatikimų išve
žamos visos šeimos. Matyda
mi, kad bus blogai, ne vie
nas iš jų metė ūkius ir išbė
go kitur arba slapstėsi, stojo 
dirbti fabrikam Tačiau ir čia 
jie nuolatos tikrinami, klausi 
nėjami, iš kur atvyko, ką an 
ksčiau darė, iš ko gavo leidi 
mą persikelti etc.

Ar iš to «buožių» kaip kla 
sės likvidavimo galima būtų 
pasidaryti išvadą, kad tokiu 
būdu į Sibirą išvežti jau visi 
Lietuvos ūkininkai, kurie se 
niau sudarė visą Lietuvos gy 
venimo pagrindą. Ne, taip ma 
nvti nebūtų galima. Išvežti 
buvo tie. kurie buvo kaip to- 
kis konstatuoti ir į juoduo
sius išvežamuiu sąrašus įtrau 
kti. Tažiau taip pat daug kam 
iš jų taip pat vienu ar kitu 
būdu pavyko nuo tų vežimų 
išsisukti.

Vieni «buožės« titulo atsi- 
gvnė įrodinėdami, kad nieką 
dos neturėjo jokio samdinio, 
o žemę d’rbo susidėjusi visa 
še'ma. kiti patys pirmieji, pa 
matę, kad vistiek savo nuosa 
vybės neišsaugos, pasisiūly
dami į kolchozus, treti - vi
sai meta savo žemę ir ūkius, 
o patvs sprukdami j miestus, 
kur vis lengviau galima al- 

Siioti netjr jiems etc.
Tik pastebėkite, su kokiu 

malonumu ir kartu įniršimu 
sovietinė spauda vienur ar 
kitur kokį nors komunistinės 
santvarkos nekentėją «demas 
kuoja kaip buožę, pralindusi 
j kolūkį». Koks likimas tokio 
laukia toliaū, netenka nė ai
škinti.

Kitiems'tai atrodo gal vie
ni juokai, kaip kad, sakysi
me, kur kitur vakaruose fab
rike ar kitoj darbovietėj «de 
maskavimas», kad štai tarp 
fabriko darbininkų ar darbo 
valstiečių atsirado taip pat 
buvęs savininkas, ūkininkas 
ar kitas kuris žmogus savo 
kruvinu prakaitu susitaupęs 
gyvenimo galui šiokią tokią 
užuovėją žmogus, tačiau vi
sai kitokią prasmę nei vaka
ruose įgauna tas terminas vi 
soj sovietinėj sistemoj. Toks 
demaskavimas, kaip kad jį so 
vietai vadina, iš tikro gi žmo 
gaus įskundimas, kuris daž

Albanijos Valanda Artėja
Balkanai — verd s katilas. 

Visi ten maišo jį. ir Tito sa
vo drąsa ir Stalinas savo 
ūsais. Susimaišę visi verda 
ir kunkuliuoja, galasdami pei 
liūs komunistam ir pačiam Ti 
to.

Nepakeldami teroro, gyven 
tojai bėga iš Vengrijos, iš 
Rumunijos, Bulgarijos ir iš 
Albanijos. Ta pastaroji, prisi 
glaudus Jugoslavijos pašonė
je, beveik visai uždaryta, ne
turi kur padėti savo pabėgė
lių, bet vis del to jie sprun
ka, atsikandę diktatoriaus, 
Maskvos klapčiuko Daver 
Hodžos pyrago, pas kitą dik
tatorių — Tito. Pabėga net 
aukšti komunistai ir ten vi
sais trimitais trimituoja, kad 
jų valstybės galva nieko ben 
dro neturi su komunizmu nei 
su Albanija,

Išnešę sveiką kailį iš Alba 
nijos, jie nesėdi rankas sūdė 
ję, bet organizuojasi ir nuo
lat kaišioja pagalius diktato
riaus vežiman. Tą akciją ir 
Tito paremia, nes ir jam Al
banija tikra rakštis pašonėje. 
Ir kaip ją ištraukti?

Buvę Draugai Susipyko
1913 m. susiorganizavo Al

banijos valstybė. Sostan atsi
sėdo karalius. Bet jau ir tuo 
met prasidėjo nuolatiniai gin 
čai tarp albanijos ir Jugosla 
vijos, nes 700.000 albanu pa
siliko Jugoslavijos teritorijo
je. Tas skaičius reiškia visą 
trečdalį tautos. Bet jugosla
vai kietai gina tą kampą, kur 
gyvena albanai.

Čia 14 amžiuje įvyko jų di 
džiausiąs mūšis, išgelbėjęs 
Balkanus nuo turkų. Mūšis - 
virtęs legendomis ir didžiau
siu jų didžiausių istorijos įvy 
kiti, todėl ir neatiduoda Alba 
pijai tos teritorijos.

Antrajame pasauliniame ka 
re buvo šio to naujo. Prieš 
tai Albaniją buvo okupavusi 
Italija, bet šiai pasidarė striu 
ka. Turėjo -ateiti vokiečiai į 
pagelbą. Užėmus Balkanus, 
jje ginčijamą teritoriją pri
jungė prie Albanijos. Tačiau 
po karo vėl atsiėmė Jngosla 
vija. Bet dalykai nėatrodė 
tragiški, nes Tito ir Hodža 

niausia reiškia jo likvidavimą, 
yra veik tas pats, kaip kad 
prie tokio «demaskotojo» pri 
kabinimas lentelės su įrašu: 
«š^ks žmogus yra liaudies 
priešas».

Kontrolė
Atvirų durų kontrolės, kaip 

kad tokioj Čekoslovakijoj, 
kur piliečiai turi palikti nėra 
kintas duris, o partijos, savi
valdybės ir policijos pareigu 
nai eina per namus viską kra 
tydami. Lietuvoje tokių titu
lų bent iki šiol nėra buvę. 
Tačiau ten pilna visokių kon 
trolių kitais titulais.

Gyventojus nuolat kontro
liuoja naktimis enkavedistai, 
kurie radę ką nori jų many
mu «per daug», tuoj neša j 
sandėlius. Tuo būdu galuti
na saskaita gaunama tas pat. 
Beieškodami po spintas «par 
tizanų» taip viską išmaišys, 
jog kelias dienas negalėsi jo 
se buvusios tvarkos atstatyti, 
Ne kartą dings taip pat 'ne 
vienas daiktas. Turi tylėti - 
nes kam gi pasiskųsi.

buvo didžiausi draugai.
Iš Jugoslavijos siute siuvo ma 
šiuos, prikrautos ne tik k\ ie
čių, bet ir ginklų.

Albanija stiepėsi, bet vie
ną kartą Tito sustojo ir misi 
gręžė nuo Maskvos. Tada nu 
garą atgręžė ir Albanija, pa
silikdama ištikima Maskvai.

Viduje Viskas Rieda Prie 
Sukilimo

Kaip ir kiekviena komunis 
tinę valstybė, Albanija pasi
žymi didele vidaus netvarka, 
kuri gyventojams pradeda iki 
gyvo kaulo įgrįsti. Visur siau 
čia baisus teroras ir badas. 
Iš ūkininkų surenkami visi 
javai j sandėlius, ir paskui 
jiems pardavinėjami. Ūž ką 
valdžia moka 2 lekus (jų pi
niginis vienetas) tą vėliau par 
duoda tiems patiems ūkinin
kams po 200 lekų. Niekas ne 
gali iš savo darbo išsimaitin
ti.

Iš sandėlių grūdus gabena 
į Sovietų Sąjungą. Vieno mies 
telio sandėlio vedėja», paju
tęs, kad tuoj išveš visus grū 
dus, pats atidarė duris jr iš
dalijo viską žmonėms. Tuoj 
jį pačiupo policija ir sušau
dė.

Kiekvienas ir gerai eida
mas savo pareigas, nežino, 
ar neatsidurs teisme. Vienas 
gydytojas į ligoninę nusiuntė 
keletą išbadėjusiu vaikų, ir 
už tai jis buvo teismo nubau 
stas dviems metams kalėji
mo.

Kitas, neturėdamas ko vai 
gyti nuėjo ir pasiskundė ko
munistų partijai. Tą tuoj su
ėmė, o jo vienas va kas mi
rė badu. Tada žmona pistole 
tu nušovė partijos sekretorių. 
Žinoma, tuoj visi šeimos lik u 
čiai buvo išvežti.

Aib nijos tautos nusivyli
mas yra pasiekęs aukščiausi 
tašką, vargu beišlaikys. Visi 
pabėgėliai šneka, kad artė
janti atsiskaitymo valanda, vė 
liaūsiai kitų metų pavasarį 
ten būsiąs sukilimas.

«Darbininkas»

S I Ų S K I M E ISTORINE MEDŽIAGĄ

Paskutinieji karai sunaikino daug brangios mūsų tau- 
; tos istorinės medžiagos. Kaž kur dingo ir nepriklausomy

bės paskelbimo aktas. Žuvo svarbūs dokumentai, nes ne
buvo surinkti ir tinkamai apsaugoti. Nedaug teturime ir iš 
lietuviškos emigracijos.

Todėl Istorinės Medžiagos Rinkimo Komisija, veiku
si Vokietijoje, Vykdomosios Tarybos žinioje, rinko istori
nę medžiagą ir siuntė apsaugai į Chicagą, į šv. Kazimiero 
Seselių Vienuolyną. Dabar šis archyvas plečiamas ir tvar 
komas. Norima į jį sutelkti visą, kas tik liečia netiktrem 

! tinių, bet ir visų mūsų emigrantų gyvenimą. Iš tos medžia- 
. gos vėliau bus rašoma pasaulio lietuvių istorija.

Kviečiame visus i talką! Kiekvienas prašomas per
galvoti savo tremtinio dienas nuo netekimo tėvynės iki da- 

1 bar, ir visa, kas svarbu ateičiai, siųsti archyvui. Iš sto
vyklinio gyvenimo tikrai kiekvienas turi fotografijų, ku- 

j rios vaizduoja mokyklas, darbą, administraciją, įvairių do 
kumentų. piešinių, diagramų, statistikų, - visą tai nedel
siant siųskite į archyvą. Fotografijos turi būti atviruko 
dydžio ir su įrašu antroje pusėje. Iš visų sričių, kuriuose 
tik lietuviai reiškėsi, tegu susidaro archyvinės medžiagos!

Kiekvienas tegul jaučia pareigos paremti archyvą. 
Privačiose rankose istorinė medžiaga lengvai nusimeta, 
o archyve bus išsaugota kartų kartoms. Iš archyvo ši me 
džiaga bus prieinama visiems, kurie tik norės ją studijuoti.

Istorinę medžiaga prašoma siųsti tiesiog į archyve 
būstinę šiuo adresu.'

Lietuvių Tremtinių Archyvas
2601 W. Marquette Road. Chicago 29, Ill. USA
Pranešimus (laiškus) apie išsiųstą archyvui siuntinį 

bei mažesnius (voke telpančius) dalykus prašoma šiųsti 
vadovo adresu:

Vincentas Liulevičius
4222 So. Fairfied Ave. Chicago 32: Ill. ŪSĄ

Nusiginklavimo planas
Nežiūrint, kad visi kraštai

Beüdzucmenés Cheio
Réméj H eilės didėja Spalio 
28 d. įstojo Bendruomenės 
Ghoi-o rėmėjais Norbertas Sta 
siulionis. Thomas Katif.iy.

Choras dėkoja ir džiaugia
si rėmėjams, kurių dabar turi 
virš 50, už moralinę ir mate
rialinę paramą.

INDÚSTRIA ARTEFATOS de 
CIMENTO

VYTAUTAS SKRIPKA
Priimu įvairius užsakymus 

įvairių išdirbinių iš cimento, 
kaip skalbimui tankes, šuli
niams cimentiniai dangčiai, 
gėlėms’ indus, cimentinius 
vamzdžius, balaustrus, ir kinis 
įvairius šios rūšies išdirbinius 
Darbas skubus ir pigus. 
Adresas: Rua Paulistano, U.

Vila Zelina —- São Paulo- 
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REIKIA BALDŲ?_ KREIPKIS Į TAUTIEČIO I
I J. L. Galinskas Ltda. I

g' BALDŲSANDĖLĮ. Į
A V. D R. GIACAGLINI, 71-C — V. ALPINA. |
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IPadiO ir Laboratorio

/ AL'BIIKDAJ IDIlMk
RUA BENJAMIN CONSTANT, 103 — São Caetano do

ginkluojąs ligi dantų, netrūk 
sta ir nmsikinklavime bei tai
kos siūlymu. Apie taiką nuo
lat trūbija kominformas, kad 
ilgiau galėtų laikyti paverg
tus kraštus ir m.lijonus žmo 
nių marinti badu ir vergų dar 
bais koncentracijos stovyk
lose.

Nusiginiavimo, teisingiau 
ginklavimosi kontrolę 

pasiūlė UNO susirinkimui Pa 
ryžiuje Amerika, Anglija ir 
Prancūzija. Raktas ir pagrin 
das šito pasiūlymo yra tiuola. 
tinė kontrolė moderniškiau
sių ir pavojingiausių ginklų 
visuose kraštuose. Tai turėtų 
atlikti atskira speciali UNO 
komisija, kurios veikimą kon 
troli uotų patys UNO atstovai. 
Pirmoj eilėj turėtų būti visi 
atominiai ginklai. Po tn iurė 
tų būti svarstoma apsiginklą 
vimas ir kariuomenės suma
žinimas iki to laipsnio, kad 
nebūtų užpuolimo pavojaus, 
tuo būdu atstatant pasitikėji
mą tarp tautų.

To projekto autoriai tikisi, 
kad UNO tai priims dėmesin 
atsižvelgiant-į pavojingą tarp 
tautinę padėtį. Tas planas yra 
ir Maskvai piimtinas
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Dainuok sesyte
Dainuok, sesyte, 
Ko Bedainuoji, 
Ko rymai ant rankelių - 
Rankelės užrymotos

Kur aš dainuosiu, 
Kur linksma būsiu: 
Yra darže nelaimė 
Daržely nelaimužė.

Rūtos numintos, 
Rožės nuskintos, 
Lelijos išlankstytos, 
Kasužė nubraukyta.

Ar šiaurys putė, 
Ar upė aptvino.
Ar Perkūnas griovė, 
Ar žaibas mušė?

Nei šiaurys putė,
Nei upė aptvino, 
Nei perkūnas griovė, 
Nei žaibas mušė.

Barzdoti vyrai, 
Vyrai iš jūrų, 
Prie krašto leidos. 
Į daržų kopė.

Rūtas numynė, 
Rožes nuskynė, 
Lelijas išlankstė. 
Rasužę nubraukė.

Maironis

Sunka Gyventi

Sunku gyventi žmogui ant svieto: 
Iš visur vargai, nelaimės spaudžia, 
Nuo nuliūdimo, skaudaus ir kieto, 
Tulže apkarto gražiausios dienos:

Lapus nuo medžio rudenio vėjas 
Dar taip neblaško žiauriai į šalį, 
Kaip daužo žmogų skausmas užėjęs, 
Nuo kurio vietos rasti negali.

Lopšy mes verkiam saulę išvydę.
Verkiam meilės pančius pažinę, 
Verkiam nuo tiesaus kelio nukivdę, 
Verkiame karstą sau prisiminę,

Sudiev, sesutės lietuvaitės

Sudiev, sesutės lietuvaitės, 
Sudiev, dainelės, žolyną:!
Sudiev, malonios raus mergaitės, 
Palikit sveikos amžinai.

'Dainelių jūsų aš auksinių, 
Nebegirdėsiu skambančių, 
Ir nė žodelių mylimiausių, 
Meiliai širdelę glostančių.

Jau ryt, poryt aš iškeliauju,
Iš savo žemės prigimtos, 
Kokioj šalelėj prisiglausiu, 
Kame mano širdis vaitos?

O jūs, sesutės, pasilikit, 
Dainuokit linksmos Lietuvoj,

O ir aš pati, 
Vos išsilaikiau
Po rūtų paša kėli u, 
Po juodu vainikėliu.

(Labai sena liaudies daina).

SOPAS PRONTAS
PRONTAS EM 5 MINUTOS 

PALADAR CASEIRO

Veltui, nugręžęs akis atgalio, 
Tarp atminimų ieškai ramumo, 
Nieks nuraminti tavęs negali, 
Nė išmatuoti širdies gilumo.

O Dieve didis ir Tėve brangus! 
Pastiprink žmogų silpną ir menką, — 
Taip sutvarkytą, kad vien tik dangaus 
Jo begaliniams norams užtenka.

HELIO

O man sudiev nė nesakykit, 
Tik prisiminkite dainoj.

Nors aš šalelėj tolimiausioj, 
Dainuosiu vien tarp svetimų, 
Tėvynei Lietuvai brangiausiai 
Vainiką pinsiu iš dainų.

Ir ten atminsiu seses savo, 
Ir liūdnos dainos pas jus bėgs, 
Tik saldaus balso, kaip dainavot, 
Svetur girdėti man neteks.

Sudiev, sesutės lietuvaitės.
Sudiev, dainelės, žolynai,
Sudiev, malonios mūs mergaitės, 
Palikit sveikos amžinai.

— Ginui' ką tu čia kalbi. Aš be tavęs ne- 
(64) bėgsiu. Ž.isim*3 kartu — patylomis Įtikinė

jo Toleikis, mėgindamas jį jėga vestis su 
savimi.

— Ne, Toleiki! Ši kartą tikrai likimas mums 
lėmė persiskirti ant visados. Tu eik pirmyn. Rau
da ir Jogaudas tavo vieno globoje. Gal ten ana
pus šio pasaulio kančių vėl pasimatysim. Toleiki, 
būkite laimingi. Aš liksiu! Ko stovit? Eikite!. — 
pasakė Ginutis, išsiplėšdamas iš ToleiKio rankų, 
ir dar priminė: z

— Tegul Chmura apie mano mirtį praneša 
Lūšiui. Ryšį jus sutvarkykite... Bėkite...

— Sudiev drauguži! — pasakė Toleikis ir nu 
skubėjo pas pirmuosius. Jis ir Jogaudas pusiau 
nešdami apalpusią Raudą, pasileido bėgti, ir jie 
trys dingo, slėpdamiesi miško gilumoje.

Ginučiui ilgai laukti neteko. Pirma pasigirdo 
už krūmų šunų urzgimas, kurie suradę be sąmo
nės gulintį, peršautą pasienio sargybinį, pradėjo 
skalindami loti. Į ten kur šunes lojo, atbėgo dau
giau žmonių. Jie apšviesdami žibintuvėliais su
akėtos žemės juostą, bėgiojo šen ir ten, kol pa
matė Ginučio ir kitų bėglių pėdsakus. Tada jie 
pašaukę šunis davė jiems pauostyti žemėje iš
spaustas pėdas ir juos paleido, sekti tuos, kurie 
čia praėjo.

Dresiruoti šunes rizgiai puolė prie pėdsakų, 
bet greit atšoko atgal, vėl puolė, ir pradėjo loti 
ant tų pėdų, sukiodamiesi ir urgzdami vietoje. Jie 
net raginami nėjo pirmyn ir, didžiausiam kareivių 
nustebimui ir sumišimui, nesivijo bėglių.

°* Taip jiems vietoje betrypiant atbėgo ir pa
sieniečių karininkas Tas išgirdęs raportą apie 
sargybinio nušovimą ir pamatęs kas Čia darosi 
su šunimis, pats puolėsi ant žemės uostyti pėdsa
kų. Jis pats dar galėjo užuosti pėdomis nuvilktų 
škurlių paliktą amoniako kvapą. Dar tebeklupėda- 

mas suriko savo kareiviams:
— Pėdsakai užnuodyti, šunes negali jais sek

ti. Vykitės patys. Ko žiopsote? Stambus žvėris 
paspruko. Marš, pirmyn!...

Kareiviai, pasišviesdami žibintuvėliais pradė
jo bailiai slinkti pirmyn, nes juos iš paskos su na
ganu rankoje ragino leitenantas, padrąsindamas 
riebiausiais maskoliškais keiksmais. Pasišviesda 
mi ir atrinkdami mynes purioje žemėje jie pa
mažu artėjo Ginučio pusėn:

Ginutis, vis labiau skausmo raižomas, tyliai 
sudejavo. Du vilkiniai šunes pagavę tą garsą, kaip 
viesulas metėsi jo pusėn.

Tuo momentu Ginutis pakėlė automatą, ir ka
da šunys nuo jo buvo vos už keleto žingsnių, jis 
paleido į juos seriją šūvių. Abu šunys kamuolyn 
susirietę krito čia pat prie jo kojų.

Jis greitai pakeitė apkabą, ir protarpiais 
trumpomis serijomis pradėjo šaudyti į bėgančius 
per atvirą vietą sargybinių šešėlius. Dar vienas 
iš sargybinių išsitiesė ant juodosios žemės ir dau
giau nebesikėlė. Kiti metėsi šonan ir pasitraukė 
atgal atsišaudydami.

Ginutis dar paleido pora serijų į šaudančius 
sargybinius, ir jo automatas sustojo - pasibaigė 
šoviniai.

Jis automatą numetęs šalin, pamažu atsisėdo 
prie pušies, atsiremdamas pečiais į medžio ka
mieną

— Jų dabar nepavys... — pagalvojo Ginutis, 
traukdamas granatą iš už diržo.

Atbėgo daugiau sargybinių ir jie pradėjo sup
ti Ginutj ratu iš visų pusių.

— Atėjo paskutinė valanda... Dieve, būk gailės 
tingas mano tėvynei... — šnabždėjo Ginutis suke
pusiomis lūpomis.

Jis patraukia granatos žiedą ir degtuvas pra
deda piktai šnypšti.

Tolimame kaime, girdisi, gieda gaidžiai...
Ginutis pakelia galvą'ir paskutinį kartą vil

ties akimis mato viršum Lietuvos žemės kylančią 
laisvės aušrą.

Tartum, kokią brangią relikviją, jis abiem ran 
kom suspaudžia svylančią granatą, ir laiko ją iš
kėlęs prieš savo veidą.

Staiga po pušimi žybtelėjo trumpas žaibas, 
ir trenksmas sudrebino mišką. To trenksmo aidas 
sudraskė priešaušrio tylą, išgąsdindamas paukš
čius ir miško žvėrelius. Tas aidas pasiveja tris 
likusius to žygio draugus ir praneša jiems apie 
norsaus partizano mirtį.

Jogaudas kelia aukštyn savo automatą, ir no
ri sugrįžti ton vieton, atkeršyti už Ginučio mirtį. 
Tačiau jį sulaiko Toleikis, sakydamas:

— Kiekvienas mūsų sienos perėjimas paima 
savo auką. Niekas nežino keno kada bus eilė. Šį 
kartą nelaimė pasivijo Ginutį. Tas trenksmas 
mums patvirtino, kad Ginučio gyvo komunistai 
nepaėmė. O dabar skubėkime pirmyn, kaip mums 
liepia vado įsakymas.

Rauda negalėjo sulaikyti ašarų, jos keliai su
linko, ir ji atsiklaupusi ant drėgnų miško sama
nų, nukreipė veidą į aušros pusę ir pradėjo pa
tylomis melstis už Ginučio vėlę. Abu vyrai stovė
jo šalia, nusiėmę kepures ir pritarė jos maldai.

Ten anapus tos mirties juostos pasiliko šalis, 
už kurios laisvę jie visi kovojo. Ten paliko taip 
pat visi kovos draugai ir kruvino jungo prispaus
ti broliai.

Prieš juos stovėjo dar ilgas kelias, nes jie 
pralaužė tik vieną vidaus uždangą, skiriančią 
kraštus esančius po sovietų okupacija. Kokia bus 
ta didžioji geležinė uždanga, kuri skiria vergijon 
patekusius kraštus nuo laisvųjų vakarų?...

Jie turi prasiveržti per visas kliūtis, ir pra
nešti tą baisią tiesą visai žmonijai, perduodami 
pagelbos šauksmą, kuris pažadintų viso pasaulio 
sąžinę į didįjį žmogaus išlaisvinimo žygį.

8PA B A I! C A
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|| MARTINS & ŠIMKUS || 
ĮI CAR e CAFÉ di) £€VO l]

MEKANIKOS DIRBTUVĖ
Gaminami įvairiausių braižinių vitražai, 

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

pBKūa Gaminami žibintuvai įvai- 
riausirj tipų. Daromi įvairių 
dydžių grąžtai žemei gręž-

//Isu ti. Pardavimas grynais ir 
//m I išsimokėtinai.

JONAS VAINAUSKAS & FILHOS
Telefonas (recados) 3-0710

Rua 12 N.o 39 — Vila Zelina 
Avenida Zelina N.o 714 — (fundos) 
Caixa Postal 4118 — São Paulo
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RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 275 — 7 AND. — SALA 73

TEL. 34-7482 — SÃO PAULO į
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5 CASA SPRINDYS 8c ČIA. S
Galima gauti pačių naujausių ir įvairiausių rūšių

prekių. Čia gali pirkti batų, skry 
bėlių, elektros gaminių. Didelis 
pasirinkrinkimas radijo aparatų, 
radijo vitrolų. Taip pat turi ir 
naujausių plokštelių. Čia yra

radio laboratorija įrengta pagal naujau 
sius teknikos reikalavimus, vedama 4^.
prityrusių specialistų, atlieka visus

taisymo ir reformavimo darbus L
Prie pat autobuso Nr. 93 V)-

sustojimo vietos. xl!

PRAÇA SÃO JOSÉ, 1 - S. PAULO - \

SOPAS PRONTAS TIFI į/"A
PRONTAS EM 5 MINUTOS ‘
V-.ÇCYTi Y ÃL PALARAR CASEIRO ^'.

ĮKURTA 1890 METAIS

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

dažais ir pastele.
ARTHUR SCHMIDT

Priimami pakvietimai į namus — Senų portretų reprodukcijos 
RUA SÃO CAETANO, 447 —TEL. 4-5576 - SÃO PAULO

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 rusių batai — vyrams, moterims ir 

vaikams — fabriko kainomis, 
LIETU VIf A MS NUO L Al D A!...

MŪSŲ LIETUVA Pus!. 5

MADEIRAS DO BRASIL

utim.
I MPORTAÇÃO — EXPORTAÇÃO

Escritorio: - Av, Churchill, 94 — 11.o and. - sala 1110 — Rio de Janeiro 
Fones: 52-0229 32-6265

Em Minas Gerais:

Peres & Ca. Ltda. — Leopoldina — R. Providencia, 71
Jother Peres de Resende — São Pedro dos Ferros
Amadeu Cesar Machado — Nanuque, Minas
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LAJAI

APRENGIA 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.

IIFWLIjTiriRJIA E CCMEROL) IDE
TAI.ÇADOT MATELILNIJ ITDA.
KRAUTUVĖS: FABRIKAS IR RAŠTINĖ:

Rua São Caetano, 526 ☆
Rua São Caetano, 510 Rua Javaés 719

São PauloFone 35-3260
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VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS

L I N D O Y A

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINTOJAI

ikmã©j caiririieiri „da
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 Caixa Postai 3967 
TELEFONES: 51-4019 e 51-2223 SÃO PAULO
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LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

Lddázíliu^*

Tautos Fondo Komitetas
Spalių mėn. 31 d. Savišal

pos ir Kultūrinės Bendruome
nės «Lituania» iniciatyva bu
vo sušauktas Lietuvių S-gos 
Brazilijoje patalpose, rua Li
tuania 67 organizacijų valdy
bų susirinkimas svarstyti Tau 
tos Fondo ir Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės steigimo 
klausimo.

Susirinkime dalyvavo Sav. 
ir Kult. Bendruomenės «Litua 
nia», Menininkų Klubo ir Liet 
R. Kat. šv. Juozapo Bendruo
menės valdybos. Neatvyko 
Liet. S-gos Brazilijoj, «Vyčio» 
ir skautų atstovai.

Nutarta suorganizuoti Tau
tos Fondo komitetas į kurį 
kiekviena organizacija siun
čia po du atstovus. Atstovai 
privalo susirinkti toj pat vie
toj lapkričio 12 d. ir išrinkti 
komiteto vadovybę bei nusis
tatyti veikimo planus.

I komitetą turi atsiųsti ir 
nedalyvavusios organizacijos 
po atstovą.

Pasaulio Liet. Bendruome
nės organizavimo galimybes 
palikta išstudijuoti Tautos Fon 
do komitetui, kuris apie tai 
painformuos organizacijų val
dybų susirinkime.

mas, kad šių sukaktuvių pro
ga buvo suruošta jaunosios 
kartos, kuriai iš šios mokyk
los patalpos buvo statybos, 
graži lietuvių kalba programa.

dešimtos dienos egzekvijas, 
lapkričio 16 d. 7 vai. už a. a. 
savo vyro Izidoriaus vėlę.

GRAŽIAI PAVYKĘS JAUNU
ČIŲ VAKARAS.

Lapkričio mėn. 3 d. Moko
je, rašytoja K. Pažėraitė, lie
tuvių kalbos mokytoja, Liet. 
S gos Brazilijoj užlaikomose 
mokyklose, suruošė vakarą. 
Vakaro programos svarbiau
sią dalį - montažą sustatė pa 
ti vakaro rengėja, o artistais 
buvo jos mokiniai. Be monta
žo dar buvo baleto piano, 
smuikos numerių. Baletą pa
ruošė M. Vagnerytė, kuri te
atre pati mokosi baleto sky
riuje. Dainas paruošė L. Ra- 
lickas. Kai kurie artistai bu
vo gana iš toli, kaip Pažėrų 
dukrelė Gražina net iš Gale
ros atvyko pianu paskambinti, 
Alg. Tamaliūnas iš V. Pruden 
te ir t. t.

Šiame vakare buvo įdomu 
ne tik meniška ir įvairi pro
grama, bet tas, kad pati jau 
niausią karta dar nėra užmir
šusi savo tėvų kalbos Tai 
pats šiandien didžiausias už
davinys, j kurį turi būt sutelk 
tos visos jėgos. Vakaro ren
gėjos įdėtą kruopštų trūsą vi 
suomenė pilnai įvertino.

Vakarą globojo Liet. S-ga 
Brazilijoj. Gauta ir gražaus 
pelno - Š.000,00 kruzeirų.

Tą pat diena suėjo dvide
šimtosios Liet S-gos Brazili
joje sukaktuvės. Tai progai 
atžymėti ir priminti p. A. Po- 
lišaitis, Lietuvos konsulas S. 
Pauly prieš pradedant vaka
ro programą ir po programos 
pasakė kalbas, pasidžiaugda-

— Lapkrič o mėn. 4 d. Ben 
druomenės choras išpildė re 
Ilginės muzikos programą Var 
zea do Ypiranga parapijos 
bažnyčioje Koncerto klausy
tojai buvo sužavėti.

Tos pat dienos pavakarį 
choristas J. Karpavičius pasi 
kvietė pas save, skaniai pa 
vaišino ir palinksmino. Už tai 
jam choristai dėkingi.

— Pranas Žukas, gyvenan
tis rua Vendą Nova 13 turi 
minkštų baldų dirbtuvę. Vyks 
tančiam V. Zelinos parapijos 
kermošiui paaukojo naują pol 
trona -cama, kuri bus išleista 
loterijom paskutinę kermošiaus 
dieną. 25 lapkričio bilietus rei 
kia iš anksto įsigyti.

— Bendruomenės choro pir 
mininkui K. Ausenkai, už au- 
ką-padengimą dalies išlaidų, 
virš 600 kruzeirų, ekskursijos 
į Santos metu choras taria 
ačiū.

— Viliui Pukinskui, žinomų 
prekybininkų sūnui, gyvenan
čių V. Ipnjuca apylinkėje, pra 
ėjusį pirmadienį padarė apen 
dicito operaciją.

— Industrialas K. Naruše
vičius po sunkios operacijos 
jau susveiko ir grįžo vadovau 
ti savai industrijai.

— Kun. V. Valevičius šią 
savaitę lanko Vila Anastacio 
lietuvius rinkdamas kleboni
jos statybai aukas. Aukujusie- 
ji ir jų aukos bus pradėtos 
skelbti sekančiame «M. L.»nr,

Mirė.
— Lapkričio men. 

4 d. S. Caetane mirė 
Ona Byrienė kilusi 
iš Aleksoto, 53 m. 
amžiaus. Mirė stai
giai del aukšto krau 
jo spaudimo. Paliko 
liūdesyje vyrą Joną 
ir dukreles Elzbietą 
ir Reginą.

— Lapkričio mėn 
5 d. Hospital das 
Clinicas ligoninėje 
mirė Stasys Černiau 
skas 39 m. amžiaus, 
kilęs iš' Žiežmarių- 
Gyveno Vila Beloje 
rua Baunilha, 1. Bu 
vo nevedęs. Paliko 
sergančią motiną, tris 
ir 5 seseris, gyvenančius São 
Paulyje. Brazilijon atvyko 
1927 m. Palaidotas São Cae
tano kapuose.

— Lapkričio 1 d. Vila Be
loję. rua Saudades mirė Mi
kalina Averlingaitė 60 m. am 
žiaus, ilgą laiką sirgusi. Velio 
nė yra kilusi iš Kuršėnų.

— Marija Magilienė kviečia 
gimines ir pažįstamus i tris-
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AVENIDA ZELINA, 749 — VILA ZELINA — S. PAULO
Aberturas de firmas 
Encerramentos de firmas 
Transferencias de firmas 
Contrafos na Junta Comercial 
Distratos na Junta Comercial 
Escritas Fiscais 
Escritas Comerciais

HORÁRIO das 8

Contratos ds locação g
Cartas de Fiança š
Requerimentos š
Balanços =
Alvarás diversos g
Seguros de Fogo e į
Seguros de acidentes g

às 19 horas. g
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— Broliai Ralickai nupirko 
iš P. Joteikos barą esanti rua 
Barão Iguapé, arti rua da 
Gloria

Norėdamas surasti elegantiš
kų madų pavyzdžių paprašyk 

madų žurnalą «BAYERS»
Adresu: Av. Rio Branco,

14 and. sala 1415
Rio de Janeiro

257

— Albina Paškauskaitė ir 
Algimantas Saldy» šį šeštadie 
nį, lapkričio mėn. 10 d. 17 
vai. Vila Zelinos bažnyčioje 
prisieks vienas antram amži
ną meilę. Jaunoji yra mariam 
polietė, dar maža atvykusi 
Brazilijon. Čia baigė gimna
ziją, dar tebelanko Instituto 
Inglės de Letras, dirba ban
ke Salles Moreira Yra uoli 
ilgametė Bendruomenės cho
ristė. Jaunasis Brazilijon at
vyko po karo kaipo DP. Trem 
tyje lankė gimnaziją. Dirba

General Motors raštinėje 
Kurį laiką, kol gyve

no V. Zelinoje, lankė chorą. 
Po vestuvių abu jaunieji yra 
pasižadėję grįžti choram Daug 
laimės naujame gyvenimo ke 
lyje.

— Lapkričio m 10 d. 17 30 
V. Zelinoje sumainys žiedus 
Antanas Gudonis su Emilija 
Vosyliūte «Jaunasis yra kilęs 
iš Jūžintų parapijos, o jauno
ji iš Jonavos. Gyvena Agua 
Raza.

Geromis sąlygomis

Patogioje vietoje

Av. Zenina 495
PARDUODAMAS

BARAS — BILIJARDAS
Smulkesnių informacijų ga

lima gauti vietoje.

j
I
J

ŠEŠTADIENIAIS ir SEKMADIENIAIS visi V. ZELINON

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 mėgėju orkestrą'.

brolius

Bm

PALADAR CASEJRO

INDUSTRIA METALÚRGICA "INDOB" LTDA.
Rua Eenjamim Constant, 122 8.° andar salas 801/2 Fone 33-3867 S. Paule

©
e 
o

Fabricação de Carros tanques para transporte de combustíveis 
Tanques subterrâneos para gasolina, oleo, etc.
Turbinas Hidro-eletricas para diversas capacidades

Bombas, baldes e carrinhos para oleo e graxa
Parafusos e ganchos especiais para telhados de cimento amianto

Ganchos e pinos para isola dores
Niples de 1/2" a 4" cônicos e paralelos.

Statybos.medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių 
krautuvė tiktai pas

AVENIDA DR. GIACAGLINi, 34-C

PRONTAS

VILA ALPINA
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