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Robert a Lovett
Amerikos krašto apsaugos 

sekretorius (ministeris).

— Šių Kalėdų metu Ameri
koj del įvairių nelaimingų atsi 
tikimų mirė 779 asmenys.

— Per Naujus metus JAV 
įvyko 6 lėktuvo katastrofos 
kurių metu žuvo 63 žmonės.

— JAV valstybės . sekreto
rius Acheson. Naujų Metų pro 
ga, pasakytoje kalboje kreip 
damasis į laisvąjį pasaulį pa
žymėjo, kad Naujieji Metai 
gali būti Europos istoriją 
sprendžiamaisiais metais. Ta 
pačia proga pažymėjo, kad 
neatidėliotinai turi būti iš
spręsta, koks turi būti skai
čius ir kokybė Europos karo 
pajėgų, d tlvvavimas Vakarų 
Vokietijos bendrame gynime 
ir sudarymas Europos karino 
menės.

Dėl padėties Korėjoje, Ache 
son pažymėjo, kad UNO tu
rėtų budėti, net jei ir pavyk
tų susitarti dėl karo paliaubų 
Korėjoje. «Musų uždaviniai 
Korėjoje neatlikti. Mes busi
me nepalenkiami ir nepriims! 
me jokių sutarčių, kurios duo 
tų galimybę naujai agresijai, 
ar įstatyti) į pavoju Korėjos 
saugumą» - pareiškė minis
teris Acheson.

VISAME PASAULYJE

Didelį pasaulio susidomėjimą trejopu nusiginklavimo pasiūlymu rodo gausus visuome
nės atsilankymas į UNO politinės komisijos susirinkimą.

Amerikos užsienio reikalų ministeris Dean Acheson (centre, fotografijos dešinėj) kvie
čia bendradarbiauti apsiginklavimo sumažinime ir bando įtikinti sovietų delegaciją Anglijos 
Amerikos, Prancūzijos pasiūlymų nuoširdumu. Sovietų atstovas Višinskis (pačioj dešinėj), 
svarsto Achesono pasiūlymą.

— Karo paliaubų pasitari
mai stovi mirties taške. UNO 
atstovas Libby šiaurės korejie 
čių atstovui generalmajorui 
Le Vang pareiškė, kad alia 
tai sausio 6 d. duos visas pra 
šytas informacijas apie 44. 
475 karo belaisvius, kurių dau 
guma yra pietų korejiečiai 
komunistų prievarta paimti 
karo tarnybai, kitą dalį suda 
ro kiniečiai.

— Sausio 2 d New Yorke 
pradėjo streiką 120.000 sunk 
vežimių šoferių. Tokiu būdu 
beveik visas miestas lieka be 
aprūpinimo maistu.

— Gruodžio 31 d. Šiaurės 
juroje, prie Borkum salos pa 
skendo vokiečių prekinis lai
vas, kai jam išplaukus iš Em 
den salos kilo didelė audra. 
Su laivu paskendo ir visa'lai 
vo įgula 22 žmonės.

Ant Borkum salos krantų 
jau išplaukė 13 lavonų.

— JAV atstovas Banjamin 
Cohen UNO politinėje tarybo 
je pareiškė, kad jei nepavyk 
tų Korėjoje su komunistais 
susitarti dėl karo paliaubų, 
tai UNO turėtų panaudoti prieš 
komunyjtus naujas karo prie
mones.

— Sovietų radio praneši
mu gruodžio men 31 d. mirė 
buvęs SSSR užsienio reikalų 
komisaras Maksim Maksimo- 
vič Litvinov. Litvinavas ku
rio tikroji pavardė Meyer Wai 
lach, yra kilęs iš žydų šei
mos. Dar gana jaunas įstojo 
savanoriu caro armijon, kur 
būdamas ilegalios žydų orga
nizacijos «Bond» narys, pra
dėjo skleisti revoliucines min 
tis.

— Viduriniuose Rytuose 
Britų karo pajėgų vyriausias 
vadas generolas Brian Ro
bertson, po keturių dienų p«' 
sikalbėjimo su britų vyriausy 
be, ypač su ministeriu pirmi
ninku Churchill, vėl grįžo į 
savo štabą esantį Sueso ka
nalo zonoje.

Vos tik grįžęs gen. Robert
son spaudos atstovams parei
škė, kad D. Britanija kanalo 
zonoje pasiliks ir į bet kurį 
bandymą, spaudimu ar tero
ro veiksmais, išstumti britų 
kariuomenės dalinius iš Su
eso kanalo zonos, atsakys 
tuojau ir prideramai.

«Mes čia pasiliksime in rei
kalui esant jėgą panaudosime 
Mes turime pakankamai stip
rias priemones bei karinome 
nfs dalinius ir dar galime ti
kėtis kitų šalių paramos» - 
pareiškė gen. B. Robertson.

— Naujas Karališkojo Kabi 
neto šefas Hafez Xfifi Paschah 
spaudos atstovams pareiškė, 
kad britų gen. Robertson vy. 
riausybės vardu pareiškimas 
esąs apgailėtina staigmena, 
kuri gali būti pasėka dar di
desnio įtempimo tarp Didžio
sios Britanijos ir Egipto- To
ki gen. Robertson žodžiai ga
lį tik egiptiečius padrąsinti 
kiečiau laikytis savo nusista
tymo, kad atsitrauktų britų da 
liniai ir butu .Kilo sritis pri
jungta po Egipto Karaliaus 
karūna,

— Geležies industrijos dar 
bininkų streikas Sâo
Paulyįe vis didėja. Trečia
dienį ir ketvirtadienį prie jau 
streikuojančių prisidėjo dar 
didelis skaičius geležies in
dustrijos darbininkų.

Tekstilės industrija taipgi 

stovi streiko akyvaizdoje, 
ypač tų darbininkų kuriems 
buvo vengiama duoti Kalėdų 
šventpinigiai.

— Į Braziliją atvyksta 5000 
japonų šeimų, kurios bus ap
gyvendintos Amazonas srity
se.

TAXI ŠOFERIU DĖMESIUI.

São Paulyje pasitaiko, kad 
Taxi šoferiai nesutinka vežti 
taximetro kaina. Tad Eismo 
Policija skelbia viešumai, kad 
nuomos aut m >!>'li í São Pau 
lyje neturi teisės reikalauti 
didesnio atlyginimo negu kau 
rodo taxi metras, nebent butų 
važiuojama j kita município. 
Šoferiai nesilaikantieji šio po 
tvarkiu. pranešus policijai, 
bus atatinkamai baudžiami.

— Persijos ministeris pir- 
miniakas Mossadeghas atro 
do yra nusistatęs nenriimti 
nei ūkinės nei karinėsJV para 
mos, jei ji lutų sąlyga lais
vojo pasaulio gimtos įsipa
reigojimu. Tačiau šio fakto 
akyvaizdoje, Persijos kariuo
menės generalinis štabas per 
spėjo vyriausybę, kad tokia 
Mossadegko kieta politika ga 
Ii reikšti katastrofą krašto ka 
rinėms pajėgoms.

Mossadagh nekreipdamas 
dėmesio į šį perspėjimą suti 
ko priimti Teherane lenkų 
prekybos misiją deryboms, ku 
rių svarbiausias taškas Per
sijos žibalo teikimas Lenkijai 
Persija po nacionalizavimo 
«Anglo - Iranian Oil Compa
ny» ir išvarymo britų techni
kų iš Abadan neteko savo se 
nujų klientų ir tokiu budu atsi
dūrė sunkioje financinėje pa

dėtyje. Kai vis daugiau ir dau 
giau Mossadegh savo kraštą 
priartina sovietų įtakos sfe
roms,JA V pasiuntinybė Tehera 
ne praneša, kad naujas Ame 
rikos pasiuntinys Loy Hen
derson konferencijoj su per
sų ministeriu pirmininku dėl 
amerikiečių pasiūlymo ūki
nės ir karinės pagelbos Per
sijai nepasiekė jokiu pozity
viu rezultatų. Manoma, kad 
JAV karo patarėjai Persiją 
apleis sausio 8 d.

— Britų sostinėje yra gan
dų. kad netolimoje ateityje k: 
nų valstybės šefas Mao Tse- 
tung atsilankys Maskvoje.

---------------------------------------------------------------------------

INŽ. aENONĄ BAČELĮ

\ sveikiname 60 metų amžiaus sukakties pro-
( ga ir linkime geros sveikatos ir ilgiausių metų,

\ Savišalpos ir Kultūros
) Bendruomenės «Lituania»
\ Valdyba
)

Pelėsiais ir kerpėm apaugus aukštai, 
Trakų štai garbinga pilis...

Fsą Mao Tse-tung su Stalinu 
nori aptarti karo paliaubų Ko 
rėjoj ir Pietų Azijoj komunis 
tų politikos klausimus.

— Arabų Lygos generali
nis sekretorius Adbel Rah- 
aman Azzarn, kuris buvo pa
kviestas, anglų-amerikiečių 
spaudos sąjungos priėn ime 
garbės svečiu, savo kalboje 
pareiškė, kad britu nusistaty 
mas Egipm atžvilgiu yra dide 
le klaida. Tolimesniuose sa
vo išvedžioiimuose jis gana 
aštriai puolė britu politiką, ku 
ri Egipto atžvilgiu seka 19 
šimtmečio tradicijas.

tecOM LEITE FRIO, GELADOOU QUENTE M
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Lietuviai Pasaulyje...
Ateit. “Vytauto’’ klubo 25 m. sukaktis
Prieš 25 metus, 1926 m. tuo 

jau po lapkričio 17 d. įvykių, 
kada tuometinės socialistinės 
ir tautinių mažumų vyiiausy 
bės įsakymu policija Kauno 
gatvėse gainiojo ir mušė pa
triotinę studentiją, aktingų ir 
visuomeniškai veiklai nusitei 
kusių studentų ateitininkųbu 
rys įkūrė «Vytauto» klubą.

Šis studentų ateitininkų klu 
ba«, šalia bendrųjų ateitinin- 
kijos tikslų, specialiu savo 
tikslu pasirinko visuomeninę 
ir kultūrinę veiklą ir savo na 
rių paruošimą politiniam atei 
ties darbui.

Klubo tikslai studentų atei 
tininkų tarpe rado gyvo pri
tarimo. tad gana trumpu lai
ku jis išaugo į viena gausiau 
šių ir aktingiausių ateitiniš- 
kos studentijos sambūrių, prie 
kurio ilgainiui susidarė dide
lis būrys ir jau baigusių moks 
lą jo sendraugių - bičilių, ku 
rie nenutraukė su klubu ry
šio, bet taip pat sudarė ge
rai organizuotą visuomeninio 
kų vienetą. Tuo budo «Vytau 
to» klubas per ilgesnį laiko
tarpį išaugo į gausų, veiklų 
ir visuomeviniam Lietuvos gy 
venime reikšmingą sambūrį. 
Jo reikšmę bei tikslus labai 
vertino patys žymiausieji Lie 
tiros kataliku visuomenės 
veikėjai bei va d i.

Ligi šiai dienai jo.šefu yra 
žymusis mūsų visuomeninin
kas ir politikas prof. prel. M: 
Krupavičius, kuris šiandien 
stovi VLIKo nrieky. vadovau 
damas kovai už Lietuvos tais 
vę.

Per 25 metų laikotarpį «Vy 
tauto» klubas ir paskiri jo na 
riai yra plačiai paši reiškę 
įvairiose Lietuvos bei lietu
vių tautos kultūrinio, visuo
meninio bei politinio gyveni
mo srityse. Nepriklausomo gy 
venimo laikotarpy, beveik vi 
sų Lietuvos katalikų visuo
meninių organizacijų vadovy 
bėse. galima buvo rasti «Vy
tauto» klubo narių.’

Būdami krikščioniškų ir de 
mokratinių idealų gynėjai, vy 
tautininkai turėjo sunkias dar 
bo sąlygas, nes kaip jiems 
buvo nepakeliui su 1926 m: 
socialistiniu L'etuvos režimu, 
taip nepakeliui buvo ir su tau 
tininkų laicistiniu bei diktatu 
riniu valdymu Su šiuo jiems 
teko greitu laiku sueitį į aš
trų konfliktą, nes šis visuome 
ninio pobūdžio sambūris tau
tininkų buvo ypatingai nemė
giamas, o jo nariams darbas 
įvairiais būdais trukdomas. 
Ne vienam vvtantininkui ’"te
ko atsidurti ir kalėjime, būti 
ištremtam arba susidurti su 
kitokiu spaudimu bei perse
kiojimu. Bet tai negalėjo už
kirsti kelio ar išsklaidyti pa
tį sambūrį.

Lietuvos okupacijų metu 
vytautininkai gyvai jungėsi i 
kovą su svetimais atėjūnais, 
dalyvaudami rezistenciniame 
veikime, ir laisvės kovoje gy 
vai dalyvauja ir dabar.

Lietuvos nelaimiu meto ir 
vytautininkai buvo išblaškyti. 
Vieni yra likę tėvynėje, ir 
daugelio jų likimas yra neži 
nomas, o kiti yra mirę kanki 
nio mirtimi ar sunkios gvve 
n’mo naštos palaužti Dalis 
gi kartu su kitais tautiečiais 
yra atsidūrę tremtvje Bet ir 
čia būdami, vytautininkai vėl 
atgaivino savo tarpe organi
zacinius ryšius ir visomis jė

gomis stoja į kovą už Lietu
vos laisvę bei dirba kitą kul
tūrinį ir visuomeninį darbą 
tų kraštų lietuvių tarpe, kur 
teko jiems pakliūti. Apie 60 
tremtvje esančių vytautinin- 
kų yra išblaškyti įvairiuose 
kraštuose — JAV, Kanadoje, 
Australijoje, Vokietijoje ir 
kitur.

Didžiausias vytautinikkų bu 
rys yra — apie 25 nariai — 
yra susitelkę Chicagoje! Jie 
ir ėmėsi iniciatyvos lapkri
čio 25 d. paminėti taip reikš
mingą vytautininkamš 25 m. 
jų gyvavimo sukaktį, Peržvel 
gę savo nueitą kelią, pasimei 
dę už savo mirusiuosius ir 
prisiminę kenčiančią tėvynę, 
bei persekiojamus savo idė
jos draugus, vytautininkai ryž 
tąsi ir toliau visas savo jė
gas aukoti Lietuvos laisvės 
kovai ir lietuvių tautos gero- . 
vei.

JeAeV.
Gražios lietuviškos 

sutuoktuvės

Spalio 13 d. Bostone įvy
ko bene pirmos vestuvės, kai 
buvo surišti moterystės ry
šiais Amerikoj fgimęs ir au
gęs lietuvis su iš tremties at 
vykusia lietuvaite.

Tai Aostono katalikams ge
rai pažįstamų ir visų gerbia
mų darbuotojų Augusto ir Ie
vos Sandų sunūs Ričardas ve 
dęs iš tremtiem atvykusių ir 
Bostone gyvenančių Ciprijo- 
no ir Eugenijos (Svilaitės) 
Mališauskų dukterį Danutę 

Jaunosios tėvai gyveno Tel 
šiuose ir tarėjo ūkį prie Tel 
šių Vokietijoje gyveno Uch- 
tės stovykloje, dabar jau tre. 
ti metai Amerikoje. Ciprijo- 
nas Mališauskas uolus lietu
vis patriotas, Lietuvos kariuo 
menės kūrėjas - savanoris, 
valstybės valdininkas, ūkinin 
kas, bitininkas, medžiotojas.

Jaunoji Danutė Mali ša išs
kaitė, subrendo tremty ir ten 
mokėsi lietuvių gimnazijoje. 
Atsiradus galimybei Femigra- 
vo viena į Kanadą ir ten gy 
veno bei dirbo, kol galėjo 
persikelti pas tėvus !į Bosto
ną 1950 m.

•Jaunųjų tėvai - seni bičiu
liai iš bendro gyvenimo Že
maičių Rastinėje.

— Pitsb’irghe savo centrą 
turinčios seselės Pranciškie- 
tės Mt. Vernon III. pastatė Ii 
goninę. Ligoninė yra meder- 
niškai įrengta ir kainuoja 2. 
324.022 dol.

Dalį išlaidų padengė mies 
tas, valstybė ir federalinė vy 
riausybė, o didesnę dalį pa
čios seserys.

Čia reikia pastebėti, kad 
didesnė dalis prancišKietėms 
tam tiksluį suaukotų pinigų 
priklausė protestantams. Jie 
buvo gausiausi aukotojai. Tas 
tik rodo koks didelis pasitikę 
įimas teikiamas lietuvaitėms 
vienuolėms.

Ligoninę aptarnaus 24 gydy 
tojai, ją administruos 15 sese 
lių ir keliolika pasauliečių.

Ligoninės kapelionu pa
kviestas kun. J Gasiunas. bu 
vęs Panevėžio vyskupo sek
retorius.

— Daug studentų tremtinių

Inž. Zenonas Batelis

Gruodžio mėn. 22 d. atšven 
tė 60 melų amžiaus sukaktį. 
Graži ir garbinga sukaktis, 
nes išpuošta jo nenuilstamo 
tautinio visuomeninio darbo 
žiedais. Inž. Zenot as Bačelis 
yra vienas iš garbingųjų lie 
tuvių tautos sūnų, kurio nuo 
pat jaunystės iki šių dienų 
širdis dega karšta Tautos ir 
Tėvynės mede. Inž. Z B. dar 
bebūdamas gimnazij suole 
pradeda dalyvauti visuomeni 
nėję lietuviškoje veikloje. 
Baigęs aukštąjį technikos 
mokslą inžinieriaus laipsniu 
jis neieško pelningų vietų, 
kaip kiti, bet stoja i kovą už 
tautos teises ir laisvę, nepa- 
būgdamas patekti į nemalonę 
ano meto Lietuvos okupantų.

Po tautų pavergėjo rusų ca 
re galybės sugniužimo, nusi
šypsojus Lietuvos Nepriklau
somybės saulei jis 1918-1919 
metais dirba Pavalgio ir Tnr 
kestano srityse, kaip lietuvių 
grąžinimo įgaliotinis, stengda 
masis visus lietuvių tautos sū 
nūs parvesti į gimtąjį lizdą - 
Lietuvos žemę. Vėliau paski
riamas Lietuvos konsulu Pet
rapilyje. 1922 metais grįžus į 
Lietuvą, tuojau paskiriamas 
Žemės Ūkio Ministerijoje Že
mės Tvarkymo Departamen
to direktorium. Eidamas di- 

iš Bgstono ir New Yorko vyk 
sta savo lėšomis Vokietijon, 
kur tikisi galėsią studijuoti 
įsteigtame Laisvosios Euro
pos Universitete.

— Dr. K Vyšniauskas iš 
tremties atvykęs Amerikon, 
išlaikė papildomus egzaminus 
dabar turi teisę verstis gydy 
tojo praktika.

Dr. Vyšniauskas Vokietijo
je buvo UNRROS išlaikomos 
džiovininkų sanatorijos Fd- 
munestcalyje direktorių n.

— S. Zaunius, žinomos mū 
sų dainininkės V. Januškai- 
tės - Zaunienės sūnus kaip 
JAV karys tapo pasiųstas Ko 
rejon ir šiuo metu jau randa 
si fronte.

— AL Ranitas, estų poetas 
ir meno kritikas su savo žmo 
na Kauno operos soliste G r.. 
Matulaityte atvyko Amerikon.

Al. Ranitas lietuvių, ectų, 
prancūzų ir vokiečių kalbo
mis yra daug rašęs apie mū
sų meną ir kai kuriuos meni 
ninkus.

rektoriaus pareigas jis akty
viai dalyvauja žemės ^refor
mos darbuose; įsteigia mati
ninkų kursus, geodezininkų 
ir kultūrtechnikų mokyklą; 
dalyvauja spaudoje, organi
zuoja operetes, chorus bei 
dirba kitose kultūrikio darbo 
srityse,

Inž. Z. Bačelis varęs gilią 
tautiniai kultūrinio darbo va
gą Nepriklausomoje Lietuvo
je, nenuleido frankų ir pate 
kęs j tremtinio vargų kelią. 
Begyvendamas, kaip tremti
nys, Vokietijoje dirba sunkų 
tremties gimnazijos mokyto
jo darbą, organizuoja chorus 
ir pats juose dalyvauja, Atke 
liayęs į Braziliją ir čia, nors 
jojo pečius blegia šešių kry
žių našta, gyvai matydamas 
savo žemę ir girdėdamas vi
sus balsus, kurie šaukia j tė
vynę su jaunuolio lietuviška, 
nuotaika dirba visuomeninį 
kultūriniai tautinį dnrbą.

Garbingam jubiliatui prade 
dančiam septinta amžiaus 
kryželį, tenka palinkėti ge
riausios sveikatos, ilgiausio 
amžiaus ir gre’to grįžimo į 
laisvą, nepriklausoma tėvyr ę 
Lietuvą, kuriai visuomet au
kojo ir aukoja savo jėgas.

(KM)

— Kompozitoriaus J Gaide 
lio styginį kvartetą N 2. su

UNO susirinkime vykstančiame Paryžiuje, Teilan- 
dijos, Pakistano, Brazilijos, Š. Amerikos atstovai 
ėmėsi iniciatyvos vadovauti žemės reformos, pašau 
linio masto, projektui, sulig kuriuo žemė priklauso 
tam, kas ją dirba.

Nuotrauka rodo minėtų kraštų atstovus susirinku 
sius žemės reformos klausimui svarstyti. Iš kairės 
dešinėn: Thanat Kcoman - Teilandijos delegacijos 
generalinis sekretąrius. Isabor Lubin - Amerikos 
delegacijos patarėjas. Lalit Kumar Bal - Pakistano 
atstovas, Michael J. Mansfield - Amerikos delegaoi 
jos atstovas, Dr. Hermes Lima - Braziiijos atstovas.

kurtą tremtyje, savo koncer
tų repertuarams įtraukė Be
gotos kvartetas Kolumbijoje.

— Australijoj lietuviai nė
ra šaukiami karinei prievo
lei atlikti. Naujuoju įstatymu 
svet mšaliai gali stoti tik sa
vanoriais. Tačiau tokių iš lie 
tuvių tarpo dar neatsirado.

— / dornas Galdikas, vienas 
žymiausių mūsų dailininkų, 
šiuo metu gyvenąs Paryžiuje 
ruošiasi emigruoti į JAV.

— Kanados lietuvių laikraš 
čiai praneša apie didelį dar
bų sumažėjimą Kanados mies 
tuose. Netekę darbo fabrikuo 
se lietuviai važiuoja darbams 
j miškus ar ūkius.

— Australijos lietuvių laik 
lašč'ui «Australijos Lietuvis» 
sukako 3 metai nuo jo pi.mo 
jo numerio pasirėdymo. Laik 
raštį redegūoja Jurgis Glušau 
skas.

— J. T. Studentų draugija 
Londone surengė tarptautinių 
šokių festivalį.

Didžiulėje salėje kurioje tą 
vakarą buvo per 4000 žiūro
vų, įvyko 21 tautybės tauti
nių šokių pasirodymai. Lietu 
vių grupę sudarė vos šeši šo 
kėjai ir akordeonistas. Jie pa 
šoko du tautinius šokius.

Nors šokėjų ir labai kuk
lus skaičius, bet scenoje jie 
pasirodė užtikrintai ir nusi 
pelnė ypatingo žiūrovų dėme 
šio Gaila, labai gaila, kad to 
kiais j-tvejais, kada yra pro
ga pasirodyti rinktinėje salė 
je, keliems tūkstančiams žiū
rovu. kada programoje kelio
se vietose minimas Lietuvos 
vardas, mūsų šokėju - amba
sadorių grupė vargais nega
lais sul į dòma vės Šešetuko.

Lietuvos Jaunuo
menė Sibiro 
Stovyklose

Š/m rugsėjo mėn. gautomis 
iš Art. Rytų žiniomis Sovie
tų kadrų ministerija, kartu su 
miškų pramonės ministerija, 
nradė o «verbuoti» darbinin
kus į Uralo, Sibiro ir šiaurės

SOPAS PRONTAS
PRONTAS EM 5 MINUTOS 

PALADAR CASEIRO
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(Iš J. Turgenevo) SUSIRINKIMAS.

Slenkstis
Aš matau dideli trobesį. Priešakinėje sienoje siauros 

durys visai atviros, už durų tamsi niūra. Prieš aukštą 
slenkstį stovi mergaitė... šalčiu dvelkto toji nepermatoma 
tamsa, ir drauge su šaldančia srove girdėtis iš trobesio 
gilumos lėtas, duslus balsas:

— Tu nori peržengti šitą slenkstį, bet ar žinai kas 
tavęs laukia?

— Žinau — atsakė mergaitė.
— Šaltis, badas, neapykanta, pajuoka, skriauda, ka

lėjimas, liga, mirtis.
-- Žinau.
— Visiška gludi vienatvė.
— Žinau, aš pasiruošusi. Aš pakęsiu visas kančias, 

visus smagius.
— Ne tik iš priešų, bet ir iš giminių, bičiulių.
— Taip. Ir iš jų.
— Gerai. Ar tu pasiruošusi pasiaukoti?
— Taip?
— Pasiaukoti be garbės ir dėkingumo? Tu žūsi ir 

niekas, niekas tavęs neatmins.
— Man nereikia nė dėkingumo, nė pasigailėjimo, nė 

garbės.
Balsas valandėlę nutilo. Netrukus vėl pasigirdo:
— Tu gali nusivilti, kuo tiki dabar. t»;di suprasti, kad 

apsigavai ir pražudei savo jauną gyvenimą.
— Žinau ir tai. Ir vis dėl to noriu įeiti..
— Įeik!
Mergaitė peržengė slenksti ir sunki uždanga nukrito 

paskui ją,
— Kvailė! — sugriežė dantimis kažkas iš užpakalio.
— Šventoji, - pasigirdo iš kažin kur atsakymas.

REPRODUZIDO DO JORNAL DIARIO "THE ST. LOUIS POST-DISPATCH," 

DE S. LUIZ, ESTADO DE MISSURI, E.U.A.

Balsas yra taikos, bet rankos yra grobimo rankos 
Tuo pačiu metu Sovietų Rusija" šaukia «taika, tai
ka!», o savo gobšiomis rankomis stengiasi paverg
ti pasaulį.

Rusijos miškų kirtimo stovyk 
las.

Tos žinios paduoda, kad 
tarp rugsėjo 10 ir spalio 8 d. 
specialus įgaliotiniai Lietuvo 
je, Latvijoje, Estijoje ir Balt 
gūdi joje pravedė platesnio 
masto «kontraktus» su MVD 
dėl politinių kalinių «išnuoma 
vimo» miško darbams šiaurės 
Rusijoje ir Sibire.

Sovietų karo pramonės fab 
nikams ir statyboms V id. Azi 
joje šiemet reikia daugiau 
miško medžiagos, tad pramo 
nės ministeris Orlovas nuo 
1951 m. liepos mėnesio parei 
kalavo kadrų ministerijos nau 
jų darbininkų., Kadangi šim
tai tūkstančių rusų darbinin
kų perkeliami į karo pramo
nę ir į pačią raudonąją armi 
ją, tad Uralo, Sibiro ir šiau
rės Rusijos «Lespromchozuo- 
se» (miškų pramonės cent
ruose) pasireiškia didelis dar 
bininkų trukumas.

Lietuvos {kalėjimus tvarko 
MVD ministeris gen. Barta- 
šiūnas ir MGB viršininkas 
gen. Kapralov. Abudu tie lie
tuvių smaugikai stropiai iš
pildo Maskvos įsakymus siųs 
darni į darbų stovyklas tūks
tančius jaunų lietuvių, laiky
tų kalėjimuose kaipo «bandi
tus» — partizanus arba prie
šingus sovietams «gaivalus».

Kaliniai iš Lietuvos išveža
mi slapta, dažniausia naktį, 
specialiais traukiniais, vadi
namais «Zakliučionyje Ešalo- 
ny» (užrakinti kroviniai).

Kalinių transportai eina iš 
Vilniaus, Kauno, Mažeikių ka 
Įėjimų į Kirov, šiaurės Rusi
joje, kur yra tranzitinė sto
vykla. Čia kaliniai skirstomi 
į grupes ir siunčiami: pavo
jingesni į Jakutską, o mažiau 
pavojingi - Į Uralą arba į šia u 
rėš Rusiją. Šiemet beveik vi 
si Lietuvos kalinių transpor
tai pasiųsti į naują darbo sto 
vykią ties upe Kobra, kur dar 
bolkomplektas yra paskirtas 
naujų geležinkelių, kelių ir 
miško kirtimo darbams.

Čia dideli karo pramonės 
kombinatai. 1951 m. pavasarį 
vergų buvo apie 50.000, ta

me skaičiuje daug tūkstančių 
baltiečių.

Darbo sąlygos labai sun
kios Darbas uuo 12 iki 14 va 
landų į parą. Poilsio metu ka 
liniai turi statytis sau «palat- 
kas».

Kalinių transportai iš Lie
tuvos Kobrą pasiekia po 7-15 
dienų kelionės. Į prekinius 
vagonus sugrūdama po 50-70 
kalinių. ‘^Vagonai užrakinami 
ir saugomi specialios sargy
bos, vadinamos «ZD/MVD 
streiką». Tai MVD ge] ežiuke 
lio sargyba specialiai paruoš 
ta kalinių transportams pri
žiūrėti, žiauri ir gerai gink
luota. Kelionėj kaliniai kas 
antrą dieną gauna po gabalą 
duonos ir kibirą šalto van
dens.

Vieno transporto iš Mažei
kių kalėjimo keli vyrai Lat
vijos posienyje naktį išlaužė 
vagono duris ir pabėgo, kai 
traukinys įėjo į mišką. Sargy 
ba tikrindama transportą sto
ty ir radus išlaužtą vagoną, 
visus likusius vagono kali
nius iš1 arė, sustatė prieš trau 
kinį ir viso transporto akyse 
sušaudė.

Už Lietuvos politinių kali
nių «kontraktus» į vergų sto
vyklas yra atsakomingas LT 
SR Politbiuras su Peleckiu 
priešakyje ir MVD bei MGB 
pareigūnai Bartašiūnas ir Kan 
ralovas. Už Lietuvos jaunuo
menės naikinimą tratfsportuo 
se ir darbų stovyklose yra at 
sakingi Sovietų aukšti kadrų 
pareigūnai: Kriučkov, kuris 
pravedė kalinių • darbininkų 
Lietuvoje «verbavimą» ir ve
dėjai Lichovidov ir Varženi- 
nov.

Sijonai vėl ilgėja

Daugelis moterų mieliau dė 
vi trumpesnius drabužius. Dėl 
to dauguma lengviau atsikvė 
pė. kai madų vadai ėmė po 
truputį sijonus trumpinti. Ta
čiau šįįrudenį iš pasaulio ma 
dų sostinės Paržyiaus ateina 
žinios^apie naują pailginimą 
sijonų madą,

Naujų Paryžiaus sijonų kraš 
tas nuo žemės tepakilęs tik 
per 12 inčų. Patys sijonai yra 
siauri, dažniausia papuošti 
eile smulkių sagų, o sijono 
liemuo galimai daugiau pakel 
tas. Tai nereiškia, kad sijono 
liemuo ne vietoje, bet virš 
liemens, kuris . paprastai iš
ryškinamas diržu, sijonas už 
sibaigia kokiais dviem kam
pučiais ar kuria kita įdomia 
kombinacija.

— Kasž Tik sausos bulvės 
šiandien pietums? — nuste-, 
bęs klausia vyras.

Taip brangusis. Žinai 
užsidegė kotletai, tai sriubą 
turėjau panaudoti jiems už
gesinti.

— Rytų Vokietijoje visos 
religinės apeigos komunistų 
yra slaptk. kontroliuojamos. 
Paskutiniu laiku ta kontrolė 
dar labiau sustiprinta.

PARDUODAMA ŪKIS 
(Sitio) iš 8 alkierių 6 kl. nuo 
Piedade ant kelio S. Paulo-Pa 
rana. Gyvenamas namas vais 
medžių ir Cr$15.000,00 vertės 
eukaliptų. Del smulkesnių in
formacijų kreiptis: Piedade 

Rua Čoronel Pereira, 52

SKUBIAI REIKALINGI į me 
kanikos dirbtuvę šaltkalviai - 
(sereleiro) atlyginimas geras 
kreiptis: Av. Zelina, 714 - fun 
dos.

fte iiiiiiiiiHiiiiuiiiniiiiiiiiiitiiiiiiishiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ãtiiiiiiiiniiiiiiiitifliiiiii8iiiiiiihiiii«iHiitiiuiiitn:iiiiiiiiiiiiiiiHiiiinitiiHi«hiii  nriibšl

REIKIA BALDŲ? KREIPKIS Į TAUTIEČIO 
J. L. Galinskas Ltda.

j BALDŲSANDĖLĮ. g
j A V. DR. GIACAGLINI, 71-C — V. ALPINA. g 
s • ==
l^WllllilllilllilllillllllWIWWWIIHWlIlIllllWlHIlUIIUIllllllllllllllllliniWiWillllllllIU^lllilllIlHIlllliiniUlilhlinHIlIQIlWllllllillHliUlWe^

1952 m. sausio mėn. 20 d.
15 vai. rua Lituania, 67, šau
kiamas Lietevių Sąjungos Bra 
zilijoje visuotinis metinis na
rių susirinkimas.

Susirinkimo dienotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas 

ir prežidiumo rinkimas,
2 Valdybos ir revizijos ko 

misij )s pranešimai,
3. Naujos Valdybos ir Revi

zijos komisijos 1952 metams 
rinkimas ir

4. Bėgamieji reikalai.
Nesusirinkus, aukščiau nu

matytam laikui, reikiamu na
rių skaičiaus, tą pačią dieną
16 vai. šaukiamas kitas visuo 
tinis metinis susirinkimas, ku 
ris bus laikomas teisėtų prie 
bent kurio susirinkusių narių 
skaičiaus.

Kviečiami dalyvauti visi na 
riai ir kandidatai.

Paieškojimas.
Ieva Kalinauskaitė, kilusi iš 

Vievio valsčiaus, Vievininkų 
kaimo, Trakų apskrities, pa
ieško savo dėdžių: Zigmo Ma 
leckio ir Miko Maleckio, kilę 
iš Kietaviškių valščiaus, Kie 
taviškių kaimo, Kaišadorių aps 
krities. Abudu gyvena Š. Ame 
rikoje. Paieškomi asmenys 
arba apie juos žinantieji, pra
šomi atsiliepti šiuo adresu: 

Ieva Kalinauskaitė >
Caixa Postai. 371 - São Paulo 

Brasil.
PARDUODAMAS NAMAS rua 
B nr. 33. Vila Adade už orfa
nato susidedantis iš 2 miega
mų kambarių, virtuvės, vonios 
ir priekyje - armazenas. In
formacijų galima gauti vietoje

Geromis sąlygomis
Patogioje vietoje

Av. Zelina 495
PARDUODAMAS

BARAS — BILIJARDAS
Smulkesnių informacijų ga

lima gauti vietoje.

EMBALAGENS 
PARA LAMPADAS

SEPEL

PAPEL ONDULADO
para uso em laboratórios 
e perfumarias.
Papel em bobinas
impresso para uso diversos.

Indústria de Embalagens de Papel
R. Alfredo Maia, 500 — S. Paulo
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K. B. Rimavičius (1801-1874)

Ubagų balius
Daugel buvo dienų, kad ubagai uliavojo, 
Kad čierkeles su arielka iki dugno klojo. 
«O jūs pačios, musų bobos gerkit visos be kri- 

(vogos,
Dabar laiko yra».

Kaip apkaito anij kaktos, pradėjo bučiuotis 
Ir po penktą ir po šeštą, vienas kitam duotis: 
«0 jus pačios, mūsų meilės, gerkit visos, rykit 

seiles, 
Negaila arielkos.

Petras Štukas, jau užtraukęs, ėmė strapinėti, 
O Stejukae Čekanauskas bobas kabinėti, 
O tas kukis Tadaušas, net jo krenta kepalušas. 
Drožė kazokėli.

O didgalvis Mateušas palei pečių stūkso
Ir, nuleidęs rudus ūsus, vos vos gyvas snūkso. 
Pradėj judint vieną kinką sako: «Brolau man 

(patinka, 
Eisim šokinėti».

O Trampikas Bonifacas j Taduką žiuri, 
Nematančiai savo pačiai į pašonę dūrė: 
«Ar tu Junti, Mano Rože, kaip Tadukas tancių 

(drožia, 
O mudu ar eisim?».

Anų pačios sėdėdamos rankom plojo,
«Tai tai mums gražu žiūrėti, kai kazoką drožia, 
Tavo patsai yr žvalesnis, musėt butų kiek 

(jaunestis.
Ba greičiau pašoka».

Į tą balių susirinko ir tokių bobučių,
Jog pristatė pilną kerčią tik vienų lazdučių, 
Ar tai raišės, ar kuprotos, ar tai našlės ar 

(ženotos, 
Visos šokinėjo.

O ant galo kaip ten buvo negali žinoti, 
Tik girdėjom, kad jau liepė patalėlį kloti. 
Ėjo visi giedodami, aukštyn kojas kilnodami, 
Iš visos sylos.

S. Norkus (1841-1913)

Tu, Arielka.
Tu arielka, tu pilkoji, iš kur tu atėjai. 
Tegul tave ten ir neša viesuliniai vėjai! 
Tegul geria, tegul laka ten šėtonai, 
O ne žmunės, ne lietuviai, ne lietuviai ponai. 
Tu pragaro gaspadine, tu velnio sesyte, 
Visų griekų, viso vargo veislicga patyte. \
Išviliojai ne iš vieno ką tiktai turėjo, 
Ne viens višką pralėbavęs su lazdele ėjo.
Ne visus žydui atidavęs visą turtą savo, 
Už šmotelį sausos duonos juodbarzdžiui tarnavo. 
Tu karčiamoj sėdėdama einančius vilioji; 
Išeinantiems patvoryje patalą pakloji, 
Iš motinos, gaspadinės sumaišius jai protą, 
Darai tikrą kaimo kiaulę ir dar pabalnotą...

★

Tu, arielka, tu pilkoji, žmonių, piktinto ja, 
Kas su tavim bičiuliauja, tas proto nustoja. 
O,z tu ilgai žmones gundai ir einančius gaudai, 
Susigavus jiems ant veido pečietę išspaudai. 
Jau iš veido tarną tavo pažinsi kiekvieną, 
Nes geria arielkėlę, kaip veršis pieną.
Tas išpurtęs kaip ridikas ir sunkiai kvėpuoja, 
Tankiai nosis kaip nusirpę slyva mėlynuoja. 
Protas klysta, kojos stingsta, galva, rankos dreba, 
O nevieną, tu arielka, paguldai į grabą! 
Vienus šalčiu sušaldinai, kitus prigirdinai, 
Tretiems gerklėj užsidegus, ūmai sustipdinai. 
O kiek barnių, o kiek vaidų namuose sukėlei 
Kiek nulaužei rankų, kojų kiek nosių nusKėlei!

Iš «Lietuvių Poezijos Antologijos», kurioj 
telpa nuo liaudies dainų, Mažvydo ligi musų die 
nų poezijos rinkinys.

Ieško maisto ten po lauką, 
Kur kardai skambėjo, 
Snape laiko baltą ranką, 
Ant jos žieds žibėjo.

Iš kur, varnai, atsiradai, 
Tu ir tavo vaikai?
Kur tu gavai baltą ranką 
Kurią snape laikai?

Mergužėle, ten už girios, 
Didi kova buvo, 
Kardai žvangė, kulkos ūžė, 
Daug jaunų ten žuvo.

Kasė žmonės vaitodami
Kūnus vyrų narsių, 
Bėrė smiltis raudodami 
Ant jų akių drąsių.

UŽ GIRUŽĖS TEKA UPĖ

Už giružės teka upė, 
Prie jos kaimas puikus. 
Juodas varnas ten nutūpė 
Ir lest šaukė vaikus.

SOPAS PRONTAS
PRONTAS EM 5 MINUTOS 

PALADAR CASEIRO

Nelė Mazalaitė-Kruminienė

g'aaakė
(Tąsa iš praeito Nr.)

«Neatsako?» -- peršvilpia smegenimis.
Žinoma! Jis gi mato kiekvieną išsiunčiamą 

laišką.
«Mato?» — daužosi jo galvoje. — Argi ji ne

lydi tavęs dažnai į stotį — kai ateina traukinys 
ji eina sti tavimi į peroną, .prie pašto vagono. "

Jis yra taip įpykęs, jog jos namuose įeina 
pro virtuvę ir viską numeta tarnaitei ant stalo. — 
Kokia menkystė! — galvoja jis — Koks pasiuti
mas! Argi šitai galima paslėpti? Kodėl gi ji ne
sako?

Ji nesako nieko, ji šypsosi, ir jos balsas yra 
meilus. Ir jos akys dabar yra ypatingai žvilgan
čios, ir juokas skamba nuostabiai, tarsi jis yra 
pripiltas naujų tonų — nežinomos muzikos. Visa 
tai yra atsiunčiama su anais laiškais.

Kas čia yra parašyta? — galvojo jis prie 
nanjo laiško. Dabar jį ne tiek kankina kas rašo, 
kiek yra skaudu ir deginamai troškina sužinoti 
kas yra rašoma. Ir kai yra prie pat jos namų — 
šitą laišką jis įsideda į kišenę.

Ji gyvai atidaro duris ir skubiai peržvelgia 
popierius — jis stebi ją iš po kaktos, vogčiomis, 
ir jam atrodo, kad ji yra nusivylusi, truputį ne
laiminga:

Pro suspaustas lūpas jis tyliai gręžia danti
mis, ir jai atrodo, kad jis juokiasi. Ir ji šypsosi, ji 
net paklausia, kodėl jis taip skuba.

— Skauda galvą, — sako jis kurčiai.
Taip, jam skauda galva, ir širdis, ir jis neži

no, kas labiau. Ir ten, kur yra vidinė jo švarko 
kišenė, jis junta, kad yra pradegę jo drabužiai 
iki odos, iki kaulų. Jis apčiuopia laišką, ir kiek
vieną sykį jo pirštai pajunta kitokią formą: kartą 
tai yra keistas kaulėtas iškilimas tarsi kaukuolė, 
kitą kartą jis pajunta dūrį, tartum butų palietęs 
nuogą peilį. Jis išsinešioja laišką dieną ir naktį 
— jis vaikšto vėlų vakarą, beveik naktį tuščio
mis gatvėmis. Yra šalta ir pasnigę, jis laiko ran
koje laišką, ir tas atrodo tamsus, beveik juodas. 
Kartą jis išslysta iš pirštų ir nukrinta, ir Vladas 

prispaudžia jį batu — kuomet atitraukia koją — 
laiškas guli įspaustas į purų sniegą, ir jam pasi
rodė, tarsi ant balto balinio apdaro būtų numesta 
sudėvėta maskarado kaukė.

Kaukė! Ach, taip! Gundanti, biauri, slapstan
ti ir šlykšti. Ir už jos yra teisybė. Kodėl jis nega
li jos nuplėšti? Jis turi sužinoti!

Dabar jis skuba namo, jis bėga ir puola prie 
šviesos. Jo rankos breba, ir jis negali atplėšti vo
ko. O gal ne dėl rankų?

Jis užsikniaubia ant stalo, ant laiško ir ver
kia. Jis junta, kad ne ašaros krenta, ne, tai rai
dės. Jis mato jas, mato žodžius — jie yra jaut
rus ir nuostabus, karšti ir švelnūs. Tas, kuris ra
šo, turi būti protingas ir gražus, jis rašo kitaip, 
negu rašė laiškanešys. Jis nekalba apie debesį, 
išdrikusį tarsi plaukai, ir bitę, švelnią kaip blaks
tienos. Jis rašė kadaise apie taurę iš kadugio 
žiedo, apie trapų džiaugsmą, nusileidusį į pienės 
žiedą. Šitaip galėjo rašyti kvailas berniukas, Bet 
tas, kuris rašė šituos nežinomus laiškus, turėjo 
mokėti pasakyti stebuklingus žodžius, jeigu dėl 
jų mergaitė melavo sužadėtiniui, dėl jų, gal būt, 
ėjo į pražūtį. — Dabar tie nežinomi žodžiai, tie 
gražiausi žodžiai, krenta ant jo ir užmuša.

Staiga pro savo kentėjimą jis atsimena eilė
raštį, kaip rožių tvanas užmušė visą puotaujan
čių salę.

Nemiegojęs jis išėjo į darbą, ir savo tarny
bos metu jis atnešė laišką savo sužieduotinei. Ne
atplėštą. Rytą prie blaivios šviesos jis nebūtų pa
sakęs, ar neatplėšė jo iš baimės sužinoti tiesą, ar 
iš įprasto sąžiningumo.

Ji neatydžiai žvilgterėjo į laišką, ir staiga 
jam pasirodė, kad ji pamatė datą ir suteptą voką 
— gal dėl to ji pažvelgė į jį, stačiai į akis — ir 
taip jie abu žiūrėjo vienas Į kitą. — Būk nors 
dabar man teisinga, maldavo jis tylėdamas. Ir 
ji neaiškiai nusišypsojo, o jis nuleido galvą.

Kai jis grįžo j paštą — viršininkas draugiš
kai paplojo jį per petį ir pasakė:

Pone valdininke, tamstai teks porą treje
tą dienų pavedžioti savo įpėdinį, kad jis turėtų 
supratimą geografijoje, ir jau sėdėsi čia viduje. 
O netrukus ir veselią atšoksim, tiesa?

Kelias dienas jis vedžiojo naująjį laiškanešį 
o šiandien jau sėdi savo naujoje vietoje. Rytą 
jis peržiūrėjo visą korespondenciją. Laiškas yra 

čia. Naujas, eilinis laiškas. Jis pasiėmė jį ir, tary
tum savo, šaltai, nesuvirpėjusiais pirštais atplėšė. 
Jo kentėjimas buvo priėjęs prie šitų vartų. Jis 
pagalvojo juokingą dalyką: šitaip yra nusiteikę 
žmonės, kurie užima miestus ir gina tvirtoves — 
jie yra padaromi herojais, o jiems yra vistiek.

Jis pasitaisė patogiai kėdėje ir atlankstė po
pierių. v

«Mylima Danute,
kaip aš išsiilgau tavęs! Žiūriu pro langą 

ir žvalgausi, ar nepamatysiu tavęs ateinan
čios. Tu turi atvažiuoti, mylimoji, greit. Kaip 
aš ilgiuosi tavęs! Kas iš tų laiškų, aš išsiil
gau vėl būčiuoti tave —----- »

J K bbgo tekinas per išrašytą popierių, ten 
buvo pilna - mylimoji ir išsiilgau — Ir staiga jis 
susijuokė. Kaip banalu! Jis neperskaitė iki galo, 
jis nepažiūrėjo net į parašą. Jis įdėjo laišką į nau
ją voką ir užrašė felčerio dukters namų adresą.

Tą dieną pašto valdininkas Vladas Bruknė 
išnyko iš miestelio. Niekas niekada nesužinojo 
kur

PABAIGA
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RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 275 — 7 AND. — SALA 73 
TEL. 34-7482 — SÃO PAULO
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MARINS & ŠIMKUS

MEKANIKOS 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
riausių tipų. Daromi įvairių 
dydžių grąžtai žemei grę 
ti. ‘ Pardavimas gr\ na s 

: išsimokėtinai.

JONAS VARNAUSKAS & HLHOS
Telefonas (recados) 3-0710

L -JR da 12 N.o 3'9 Zeli
ASf^hidd: 2elipQ.-/N.Q...7t4 «r- (f undos)
CaixaTosrai 4118 — São Paulo
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Galima gauti pačių naujausių ir įvairiausių rūšių 
pi ekiu. Čia gali pirkti batų, skry 
btlių, elektros gaminių. Didelis 
pasirinkr.inkimas radijo aparatų, 
radijo vitrolų. Taip pat turi ir 
naujausių plokštelių. Čia yra .

IMPORTAÇÃO — EXPORTAÇÃO

Escritório: - Av, Churchill, 94 -— 11.o and. - sala 1110 
Fones: 52-0229 32-6265 ?

Em Minas Gerois: - - '

Peres & Ca. Ltda. .— Leopoldina —R.- Providencia, 71
.'other Peres de Resenoė — São Pedro dos Ferros
Amadeu Cesar Machado — Nanuque, Mįnas
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V. ZELINA

ĮKURTA 1890 M-TAIS

KRAUTUVĖS:
ua São Caetano. 526
lua São Caetano, 510

Fene 35-3260

radio laboratorija įrengta pagal naujau 
sius tek nik os reikalą vinį us, vedamą 
prityrusių specialistų. atlieka visus 

taisymo ir reformavimo darbus- 
Prie pat autobuso Nr. 93 

sustojimo fields. • •”

PRAÇA SÃQ JOSÉ, 1 — S. PAULO

CAJAL 
ÍA© J€©GE:

aprengia vyrus nuo galvos iki kojų
■t •/ r.- . ■) /J '* ,

y; Ai; ū’.rv;L'. 5 -• 4 ■■ ■ ■* .;

— Batai, skrybėlės, marškiniai, kaklaraiščiai, kojinės, lietsargiai 
. Taip pat batukai moterims ir vaikams.

Viskas geriausios rūšies, patvaru, gražu ir pigu.

IŠ FA BRIKO TIESIAI VARTOTOJUI.

MONTAS EM 5 MINUTOS

IE CD/HEDCIC DE
MAT IE Til ON IIJ LTDA.

FABRIKAS IR RAŠTINĖ:

Rua Javaés 719

São Paulo

Išpildo meniškai įvairius foto d irbus. Specialybė padidini
mams tamsiuose tonuose ir sepia, spalvinimai li ejiniais 

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

1 ’ ■ < Kaina labai pigi!!!
įvairiu rūšių batai — vyrams, moterims ir 

vaikams — fabriko kainomis. : ”
LIETUVIAMS NUOLAIDA!...

VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS 

L I N D O Y A

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINTOJAI

IIRMÃCJ CAIRIDIHERII ™
Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, kurio 
puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau visi yra vien
balsiai pripažinę. Pabandykite, įsitikinkite ir visa

dos naudokite!

Í RUA DINO BUENO, 795 a 835 Caixa Postal 3967 
TELEFONES : 51-4019 e 51-2223 S Ã O P A U L O
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SKRAJOJANČIO PAŠTO AU
TOBUSAS V. ŽELI NOJŲ.

Nuo praėjusio tračiadienio 
Vila Zelinon paštas autobusu 
pristatomas du kartu per die
ną: 11,30 ir 17.30. Pašto auto
busas Vila Zelinoj São Jose 
aikštėje prieš piet ir pavaka
re užtrunka 40 minučių. Tuo 
metu išdalinama atvežta ko
respondencija, galima paleis
ti laiškai, taip pat ir regis
truoti, nusipirkti pašto žen
klų, žodžiu atlikti visas tas 
operacijas, kaip ir centralinia 
me pašte. Tik nepriima ap 
draustų įvert'ntintų siuntinių. 
Apdrausti ir neįvertinti siun
tiniai priimami. Šis pats au- 
tobi sas aplanko Vila Belą, 
Quinta das Paineiras, Vila 
Alpina, Vila California.

-- Liet. Kat. Bendruomenės 
choras praėjusį sekmadienį 
buvo nuvykęs į Vila Anasta- 
cio, kur lietuviams pamaldų 
metu įspūdingai giedojo Ka
lėdų giesmes. Anastaziečiai 
pageidautų, kad dažniau juos 
choras aplinkytų.

— Gruodžio mėn. 31 d. 15 
vai. Lapoję rua Tenente Lan
di, 375, buvo pašventintos 
naujai pastatytos patalpos, sti 
linitĮ baldų dirbtuvės, «Moveis 
e Decorações Fama Ltda.», 
kurios savininkai yra St Van 
cevičius ir Jakiüaas. Pašven 
tinimo apeigas atliko kum kle

bonas P. Ragažinskas. Kvies
tųjų svečių tarpe buvo p Al. 
Polišaitis, Lietuvos konsu’as, 
kum K. Miliauskas, kap. J. 
Čiuvinskas, M. Dantas, Balke
vičius ir kt.

Kaip visi lietuviai industria- 
lai ar prekybininkai, šios fir
mos savininkai pradėjo nuo 
mažo daikto. Nuo menkos diro 
tuvės, kur juodu dviese tebe
dirbo. Dabar, po keletos me
tų, dirbtuvė yra išaugusi. Jos 
patalpos yra didelės ir er
dvios, kur dirba virš 50 dar
bininkų, mašinos naujos, mo
derniškos. Užsakymų turi daug 
ir gerų, dažniausia dirba di
delėms kompanijoms, vitrinų 
bei krautuvių įrengimus. Kaip 
kiekvieną, taip šį lietuvių lai 
mėjimą sveikiname ir linki
me sėkmės.

— Naujų Metų išvakarėse 
Lietuvių S-ga Brazilijoje savo 
patalpose Mokoje suruošė S- 
gos 20 metų jubiliejaus minė
jimą. Oficialios programos me 
tu p. konsulas A. Polišaitis ir 
S-gos pirm-kas M. Dantas pa
sakė kalbas. Minėjimas vyko 
prie gražiai paruošto vaišių 
stalo. Kadangi vakaras buvo 
lietingas, nemaža dalis numa
tytų svečių nedalyvavo. Po 
vaišių svečiai pasilinksmino.

— Liet. Kat. Bendruomenės 
choras Naujus Matus geroj 
nuotaikoje sutiko choro pirmi

Oficina de Modelos i 
para fundição e 

Marcenaria!

PETRAS ŠIMONIS
BRAIŽYTOJAS - 

MODELISTAS

Įvairiausi modeliai ma
šinų lydiuimui!

BALKONAI; VITRI
NOS IR KOMERCINIŲ 
ĮSTAIGŲ ĮRENGIMAI!

VISI KITI MEDŽIO 
DARBAI’

São Paulo, Vilą Zelina 
Rua Venda Nova, 46 

Telef. 3-0710

MMH 

ninko K. Ausen! os namuose. 
Vyčiai pas Joteikus.

— Sausio mėn. 25 d. 15 vai. 
Vila Zelinoj seselių pranciš- 
kiečių vienuolyne bus iškil
mės, naujos kandidatės gaus 
vėliomis. Apeigoms vadovaus 
Jo Ekscelencija São Paulo 
vyskupas pagelbininkas Dom 
Paulo Rolim Lcreiro. Tą pat 
dieną bus pašventintas ir šven 
to Antano altorius, kurio fun
datoriumi yra kolonijos indus 
trialas K. Naruševičius. '

- Prof. Ant. Stonis su šei
ma Kalėdų.ir Naujų Metų šven 
tems atvyko į São Paulo. Ap 
sistojo pas savo giminaičius 
Ambrozevičius Mokoje. Prof. 
Stonis, kaipo chimikas dirba 
Paranos estade, Monte Alegre 
prie celulozės fabriko įrengi
mo. Vasario mėnesy tiems pa 
tiems darbams numato persi
kelti arčiaus São Paulo, į São 
Miguel.

— NorínLeji dalyvauti eks
kursijoje vasario mėn. 8-10 d. 
į Rio de Janeiro kartu su Ben 
druomenės choru, prašomi re 
gistruotis pas Bendruomenės 
choro valdybą. Beisiantiems 
nebus rezervuota vietų auto
busuose.

— Jonas Naruševičius ži
nomų kolonijoj industrialų K. 
ir B. Naruševičių sūnus, gruo 
džio mėn. 28 d. gavo gimna
zijos baigimo diplomą. Mokė 
si Makenze gimnazijoje. Ten 
pat tęs ir colegio kursą. Taip 

SOPAS PRONTAS
PRONTAS EM 5 M1NUTO5

PALADAR CASEIRO HELIO

© Fabricação de Carros tanques para transporte de combustíveis

® Tanques subterrâneos para gasolina, oleo, etc.

• Turbinas Hidro-eletricas para diversas capacidade;

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

• Ganchos e pinos para isoladores
• Niples de 1/2" a 4" cônicos e paralelos.

pat praėjusį mėnesį baigė gim 
nazijos kursą Orlandas Mik
sas. Orlando tėvas Antanas 
Miksas turi moderniškai įreng 
tą litografiją. Tai vienintelis 
Brazilijoj lietuvis šioje srity
je turįs didelę įmonę

—- Parengiamasis kursas 
gimnazijom (curso de admí- 
são) prasidės sausio men 4 d

— Sausio mėn. 19 d. ruo
šiasi sumainyti žiedus Hum- 
bertas Nadolskis su Vanda Ja 
nuškevičiute.

DĖKOJA.

Seselės Pranciškietės nuo
širdžiai dėkoja D. G. kun kle 
bonui P. Ragažinskui, kun. K. 
Miliauskui, kun. V. Valevičiui 
kunigams Oblatams, - visiems 
prieteliams ir pažįst miems. 
kurie liūdesio valandoje, mi
rus mvlimai Seselei M. Juo
zapai, pnre’ške užuojautos. 
Taipgi visiems tiems, kurie

į 
IŠ ANKSTO RUOŠKIS Į L. R. K. BENDRUOMENĖS 

CHORO 15 METU JUBILĖJINĮ !

i KONCĖRTA-VAKARA į
kuris įvyks sausio mėn. 19 d. ■:

Sociedade Ginástico Paulista. R. Couto Magalhães 280 
Pakvietimus galima įsigyti pas Bendruomenės choro 
valdybos narius, choristus, V. Zelinoje V. Tijūnėlio

į bare, klebonijoje ir Avenida São João 233, prieš di
■ džiuosius pašto rūmus, Juozo Karpavičiaus siuvykloje

TECELAGEM DE lINHO E ALGODÃO "BALTICA” 
TERESFA’ICIUS & BALOG LTDA.

Gamina stal'.ieses lino Belga įvairaus didžio, medžiaga 
vyriškiems ir moteriškiems kostiumams. Lovatieses med 
vilnės ir šilko (Raion). Priima užsakymus. Parduodama 

vietoje fabriko kaina, lietuviams didelė nuolaida.
São Caetano do Sul — Travessa São Francisco, 202 

São Paulo

195

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

taip skaitlingai dalyvavo lai
dotuvėse.

Gerasis Dievas visiems gau 
šiai teatlygina.

Sesuo M. Julija 
Vyresnioji

— Š. m. sausio mėn. 2 d.
Samaritano ligoninėje pagul
dyta Karolina Navickienė

SUSIRINKIMAI.
Šį sekmadienį, sausio mėn. 

6 d. toj po sumos \ ila Želi 
noj šaukiamas organizacijų 
valdybų (nariams įėjimas irgi 
yra laisvas! susirinkimas Lie 
tuvos laisvinimo akcijos rei
kalu. Pranešimą susirinkime 
padarys H. Valavičius.

— 15 vai. šaukiamas Šv.Juo 
zupo Vyrų Brolijos susirinki
mas Nariams dalivavimas pri 
valomas.

— Sporto S-ga Lituania šau
kiama, veteranu subuvimą sau 
šio 13 d. 15 vai , R. Lituania,67.

Januškis.

Radie Dirbtuvė ir Laboratorio
AL6IKLAÍ IIIDIIIFA

RUA BENJAMIN CONSTANT, 103 — São Caetano do Sul
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Reg strado no C.R.C. sob o n o 551

AVENIDA ZELINA, 749 — VILA ZELINA — S. PAULO

Aberturas de. firmas 
Encerramentos de firmas 
Transferencias de firmas 
Contrate s na Junta Comercial 
Distratos na Junta Comercial 
Escritas Fiscais 
Escritas Comerciais

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

HORÁRIO das 8 ds 19 horas.
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M INDUSTRIA METALÚRGICA "INDOB" LTDA.
gjj Rua Benjamim Constant, 122 8.° andar salas 801/9 Fone 33-3867 5. Paulo
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