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Kodėl nepraėjo Churchilío planas
ŽYGIUOTI BIELGRADO-.HELSINKIU TRYPTINI?

Kiek seniau buvo per ame 
rikiečių 2 mil. tiražo žurna
lą • Lock" paleistas K. Boldy 
revo mitas apie taria n ą di 
delj partizanini sąjūdi etno
grafiniuose rusų kraštuose. - 
Jau pačių rusų emigrantu 
spauda, pvz. Social Wiesnik 
redaktorius, socialdemokratų 
partijos vadas Abromavičius 
Pirmyn žurnale įir kt. paskel 
bė, kad tokie rez’stenciniai 
sąjūdžiai veikia kitur, o pana 
šūs tvirtinimai apie rusų re
zistenciją yra... vėju pamušti: 
tikrojoj Rusijoj tokio organi
zuoto sąjūdžio nėra.

«FIB» tvirtinimu, pavergto 
sios tautos kovoja ne tik su 
bolševizmu, bet ir su rusų 
nacionalistine priespauda.

Plačiau šia temą pasvarsty 
ti straipsny “Strategija ir po
litika” (23 28 pusi) sudarė p. 
Anano Paryžiuj pasirodžiusi 
knyga apie “Franchet d’Espe 
ry”. kur aprašomi visi mini
mojo santarvininkų generolo 
vadovautų ekspedicinių pajė
gų žygiai Balkanuose I-jo pa 
saulinio karo metu ir pažymi 
ma, jog tuometinė Vokietija 
buvo palaužta tiktai tada, kai 
sugriuvo jos frontas Balkanuo 
se.

Ir per II-jį pas karą reikė 
jo daryti invaziją ne Vaka
ruose, per Prancūziją, kaip 
tat labai tiko Stalinei, (tai pri 
pažino savo atsiminimuose 
ir iš komunizmo atsivertęs 
vienas jų vadų, D. Hyde) bet 
per Balkanus, kaip tat buvo 
numatvta tam reikalui spec, 
paruoštame britų plane.

KORĖJOS KARAS
Nors fronto veiksmai nėra 

pertaukti, išskyrus tik siaurą 
Kaesong sritį, kur šiuo metu 
vyksta paliaubų pasitarimai 
tarp komunistų ir UNO atsto 
vu. viso pasaulio dėmesys 
yra nukreiptas j.šių pasitari
mų turinį ir būsimas išdavas.

Kaip jau minėjomo praeitos 
savaitės pabaigoje, iškilo |,ir 
mieji nesusipratimai. Pasitari 
mų vieta pasirodė yra komu 
nistų kareivių kontroliuojama. 
UNO atstovai buvo ginkluotų 
kareivių pasitikti ir nuvesti 
į pasitarimų narną, o naga 
liau komunistų sargybos visai 
nepraleido sąjungininku 26 ko 
respondentų ir fotografų, k u 
rie lydėjo delegaciją

UNO kariuomenės vadas 
gen. Ridgway nustatė sąlygas 
kad pasitarimų vieta būtų vi 
sai demilitarizuota, kad abie
jų pusių atstovai galėtų j ją

Žurnalas pažodžiui skelbia 
kad “mes žinome, kad prez. 
Roosveltas ir JAV gen. šta
bas išsyk priešinosi, bet v ė 
liau minimąjį planą priėmė. 
Mes taip pat žinome kad nuo 
jo buvo atsisakyta tik rusų 
spaudimu. Dabar visiems pa
kankamai aišku, kad jau vie 
na> Vakarų armijos buvimas 
Balkanuose būtų sudaręs ru
sams kliūti pagal savo sche
mą pavergti daugelį tanių. 
Štai kodėl.Rusija taip reika
lavo antrojo fronto Vakaruo
se. (Churchilis buvo numatęs 
žygiuoti kryptimi: Bielgradas 
Varšuva Helsinkiai.)

Rusą gązdinimas susitarti 
su vokiečiais, žurnalo tikini
mu, buvo fąntastinis ir nere
alus, o tas šantažas sovietam 
suteikė laisvas rankas net ir 
Centro Europoj: serbai ir len 
kai buvo išduoti Santarviniu 
kai sutiko net su Michailovi- 
čiaus ir jo čėtnikų suėmimu, 
taip pat suareštavimu Slap. 
Pogrindinės Armijos vadu 
Lenkijoje. Pagaliau laisvai 
būva pripažintos marioneti
nės vyriausybė”, įstatytos ru 
są užimtuose kraštuose.

Vietoj greitos strateginės 
išeities santarvininkai s'i®idū 
rė su ilgu ir kruvinu karu va 
karuose.

Ir dabar jau aiškėja, kad 
vokiečių pasiryžimas priešių 
tis buvo palaužtas tik tada, 
kai feldmarš. Alexanderis su 
triuškino juos Italijoj ir tvir 
ta koja atsistojo prie Brene- 
rio.

vykti nelydimi jokių sargybų, 
kad delegacijų sudėtis nebo
tų suvaržyta, dalyvaujant taip 
pat ir spaudos atstovams. 
Tas gen. Ridgway sąlygas, be 
kurių sąjungininkai atsisakė 
tęsti pasitarimus, komunistai 
po nekuriu svyravimo pilnai 
priėmė.

Netrukus po to įvyko visa 
eilė bendrų konferencijų ta- 
n e pačiame Kaesong mieste, 
tik ja-i be-komunistų sargy
bų. kur be kita ko komunis
tų atstovai parodė tam tikrų 
draugiškumo ženklų: leisda
mi save su šypsena nufoto
grafuoti. užsirūkydami ame 
rikoniškų cigarų.

Pasitarimų turinys, kuris vis 
dar buvo laikomas paslapty, 
je, paaiškėjo, kai sovietų te
legramų agentūra Tass prane 
šė šiaurės Korėjos generolo 
Nam II sąlygas.

SOPAS PRONTAS
PRONTAS EM 5 MINUTO 5 

PALADAR CASEIRO

Nepriklausomos Lietuvos kaimas

Pagal svarbiaysią iš šių są 
lygų Maskva generolo Nam- 
11 lūpomis pareikalavo atitrau
kti iš Korėjos visas svetimas 
kariuomene”.

Amerikiečių atstovas admi
rolas Joy atsisakė nagrinėti 
šitą klausimą, kadangi jis yru 
politinis klausimas ir dėl to 
nepriklauso prie kariškų rei 
kalų, kuriuos ši paliaubų ko
misija svarsto.

Dėl šio klausimo iškilusių

JAV Neatitrauks kariuomenės
Amerikos užsienių re kalų 

ministeris Dean Acheson pa 
reiškė, kad kol nebus pasira 
Syta taikos sutartis ir nebus 
patikrinta, kad ji nebus sulau 
žyta, Amerika savo kariuo
menės iš Korėjos neatitrauks.

O komunistai nori, kad prieš

VISAME PASAULYJE
Estijos Rusinimas

. Iš Švedijos gaunamomis ži
niomis apie pusę visų valdžios 
administracijos Estijoje užima 
rusai. Iš 26 ministerių 6 yra 
rusai, o iš 46 ministerių pa
vaduotojų - 16 rusų.

Kaip iš skaičių matyti, mi
nisterių skaičius taipgi yra 
2-3 kartus didesnis negu kad 
nepriklausomoje Estijoje.

SUŽEISTAS ROKOSOVSKIS

Iš Landono pranešama, jog, 
sovietų maršalas Rokosovs 
kis, kuris šiuo metu yra Len 
kijos karo ministeris ir ka
riuomenės viršininką®,5 buvo 
sunkiai sužeistas per atenta
tą, kurį įvykdė vienas len
kas, Rokosovskio meilužės 

priešingumu pateko visos kon 
ferencijos padėtis į pavojų, 
kaip to nebeslepia net kai 
kurie patys amerikiečių ste
bėtojai.

Per Kinijos radio labai pa
daugėjo Įvairių kaltinimų ame 
rikiečių adresu. Artimiausių 
dienų" įvykiai parodys, ar 
iš tikrųjų komunistai nori nu 
traukti karą ar ir ši konfe- 
. eiicija buvo tik rusų «taikos* 
propagandos triukas.

pradedant derybas amerikie
čiai atitrauktų kariuomeuę. 
Jei komunistai nepadarys nuo 
laidų, nebus jokios vilties su 
s i tarti.

Korėjos likimą nuspręs įin 
kluotos pajėgos.

brolis. Minimas lenkas yra au 
kštėsni® lenkų kariuomenės 
karininkas. Jis būdamas Ro
kosovskio kabinete paleido 
du revolverio šūvius j mar
šalą o po ,o pat* nusižudė.

Sunkiai sužeistas Rokosovs 
kis buvo paslapčia išvežtas Į 
Maskvą.

Naujas Belgijos 
Karalius

Šių metų liepos 18 d. davė 
priesaiką prieš Belgijos par 
ląmentą ir senatą naujasis 
Belgijos karalius Baudini I, 
kuris yra dabar iš eilės penk 
tas Belgijos karalius tos pa
čios dinastijos.

Pirmasis karalius Leopal- 
das I užėmė Balgijos sostą 
1831 m.

— JAV karo laivyno šefas 
admirolas Shermanas atvyko 
į Ispaniją ir jau turėjo paeita 
rimų su Ispanijos karo val
džios pareigūnais.

Pasitarimų turinys yra lai
komas griežtoje paslaptyje. 
Iš palikimų šaltinių betgi pra 
nešama, jog amerikiečiai no
ri gauti Ispanijoje bazių jū
rų karo laivynui ir aerodro
mų aviacijai.

— Sulig paskutinius statis
tikos davinius, Amerikos gy
ventojų skaičius žemės ūky
je. per paskutinį dešimtmetį 
sumažėjo penkiais milijonais. 
M estų industrija reikalauja 
darbininkų ir geriau apmoka 
negu žemės ūkyje.

ATN A U J IN AMO S ANGLŲ 
PERSŲ DERYBOS

Prezidento Trumano pasiun 
lir.io Persijoje iniciatyva bus 
atnaujintos anglų-persų nutrū 
kusios derybos žibalo reika 
lu. Tikimasi prieiti prie abiems 
pusėms priimtino susitarimo.

-- Rio de Janeire viename 
priemiestyje krykštaudamas 
vaikas žaidė kieme. Po kurio 
laiko motina pastebėjo, k id 
kieme tyku, Išėjusi kieman 
pamatė aplink vaiką aps:vy
niojusį dviejų metrų smaugfį, 
isikirtusj į vaiko nugarą ir 
geriantį kraują,

Pašaukti kaimynai smauglį 
užmušė, o vaiką nuvežė I go 
ninėn.

— Amerikos finansistai yra 
suinteresuoti savo pinigus in
vestuoti Brazilijoje.

— Naują Italijos ministerių 
kabinetą pavedė suorganizuo 
ti buvusiam ministeriui pir
mininkui krikščionių demokra 
tų partijos vadui De Gasperi.

— Šį šeštadienį atvyksta į 
São Paulo atidaryti parodos, 
Agua Branc parke, Brazili
jos prezidentas Getulio Var
gas.

-- Brazilijos vyriausybė ve 
da derybas dėl šimto tūkstan 
čių karo tremtinių apgyvendi 
nimo Brazilijoje.

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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pusi. 2 MŪSŲ LIETUVA

1. Kanlilatės atlipusios vienerius metus pasiruošimo, žengia pirmą žingsnį artyn 
prie tikslo - vienuolės rūbo priėmimo.

2 Kandidatei apeigų metu kerpami plaukai simbolizuoja laisva valia atsižadėjimą 
pasaulio tuštybių.

3. K ndidatė gauna vienuolės rūbą simbolizuojanti atgailų, kryžių — amžino gyve 
nimo patikrinimą, velioną — skaistybes emblemą, juostelę - apsimarinimo ženklą, ro
žinėj. i — na įlatinj priminimą apie m ilJ >s reikalingumą.

4. Kandidatei gavusiai vienuolės rūbą ir bdtą velioną, duodamas naujas vardas.
5. Iš kairės pirma seselė M. Celia liepos 16 d pidaiitsi laikir t cf-ii s lifers. ? n- 

troji seselė M. Kristina ir ketvirta - seselė M. Klarisa tą pat dienų padariusios amžinus 
įžadus. Trečia iš kairės seselė M. Julija, seselių pranciškiečių viršininkė Brazilijoje.

6. Navicijatas Vila Alpinoje, kur nuošalume nuo pasaulio triukšmo, kandidatės ir 
seselės ruošiamos Dievo ir artimo tarnybai.

Wovicüat© Dešimtmetis
Kai 1938 m. rugpjūčio men. 

27 d. pirmosios seselės pran 
ciškietės atvyko j Vilą Žoli
ną, niekas nei nesvajojo, Kad 
praėjus keleriems metams 
sukurs gražų ne tik religinio 
bet ir kultūrinio gyvenimo 
židinį.

Darbo ir gyve limo sąlygos 
atvykusioms iš krašto, kur 
gyvenimo lygis yra aukšles 
nis negu kur kitur pasaulyje, 
b.ivo nelengvos. fNerado nei 
namo apsigyvenimui, nei pa
talpų mokyklai. Viskuo reikė 
jo rūpintis, gyvenimu ir pra
gyvenimu.

Darbo dirvai esant labai dl 
delei ir negalint daugiau is 
Amerikos prisiųsti seselių, ki 
lo mintas, ir net
pasiūlius São Paulo arkivys
kupui atidaryti novicijatą Sã > 
Pauly. Vieta pasirinkta Vila, 
nes ten buvo gautas tam tiks 
lui namas.

Tai buvo 1941 m. Per šį de 
šimtmetį vienuolyno šeima 
São Pauly paaugo 21 sesele. 
Tai "ražus ir paguodžiantis 
skaičius, prisimenant, kad 
šių dienų daugumos visuome 
nes ir jaunimo šūkis ir tiks
las yri žaislai, duona, gyve

nimo patogumai Visur kur 
matome kultūrinio ir dvasinio 
gyvenimo ubagystę, pirmaei
lių gyvenimo vertybių nustu- 
mimą kelinton vieton. Idea
listas yri reta gėlė žydinti 
gyvenimo tyruose. Esame liti 
dminkai, kad vieton ugdymo 
idealizmo sparnu, kuris įpras 
mina ir pačią jaunystę, anot 
Ad. Mickevičiaus, tik tiek už- 
sibiėžama gyvenimo rato, 
kiek siauraregės akys mato. 
Todėl ir nenuostabu, kad pa
sirinkusieji aukštesnių idea
lų kel'ą. matantieji gyvenimo 
prasmę ne vien 'ur'uose, gy
venimo palopomose, sekdami 
savo pašaukimo balsą, ne
kartą būna nesuprasti, ar net 
persekiojami.

Idėjos jei didžios, anot Mai 
ronio, nemiršta kaip žmonės. 
Jos meto nekartą žaibus, re i 
kala uja aukų. Bet čia sudėta 
auka atneša daug daugiau ir 
didesnio džiaugsmo, negu au 
ksas. garbė, pramogos. Čia ir 
glūdi naslaptis. kartu ir šal
tinais vienuolinio gyvenimo 
džiaugsmo, kuris dangeliui 
esančiu pasaulyje žmonių,dėl 
savotiškos gyvenimo pasau
lėžiūros, yra nesuprantamas.

Dešimtmečio proga linkime, 
kad seselių pranciškiečių no- 
vicijatas gausėti) ir paruoštų 
gyvenimui stiprių asmeny
bių.

LIETUVIAI EUROPOS KREP
ŠINIO PIRMENYBIŲ 

RUNGTYNĖSE

Gegužės mėnesyje Paryžių 
je įvykusiose tarptautinėse 
krepšinio rungtynėse nugalė
toju tapo rusų komanda An
troji vieta teko čekoslova- 
kams.

Rusų komandoje žaidė du 
lietuviai: Butautas ir Legtina- 
vičius.

Rusai savo sportininkus dau 
giau saugojo negu kalinius. 
Jiems buvo uždrausta susitik 
ti ir kalbėtis su kitų kraštu, 
sportininkais bei pažįstamais.

Tuoj pat po rungtynių, ne
persirengusius, iš stadijono 
veždavo j rusų pasiuntinybės 
rūmus. Rusai bijojo, kad ku
ris nors nepasirinktų laisvės 
ir nepaspruktų iš sovietų 
«rojaus*.

— Tremtinių žurnalistų kon 
grėsė Paryžiuje lietuvius at
stovavo p. J. Navakienė ir 
Lanskoranskis.

Lietuviai Dasaulyje..»
Ji. A..V.

JaV Gedulo Dieaos minė
jimai buvo ypač įspūdingi. 
Gražiausiai jie buvo pravesti 
New Yorke. Cgikagoj, Bosto
ne ir kt. Vienas iš didžiausių 
Chikagos dienraščių įsidėjo 
St. Piežos straipsnį apie lietu 
v’ų kančias, kitas - su bolše 
vikų kankintu tėvu Bružikn 
pasikalbėjimą, treti - bolševi 
kų kalinių pasakojimus etc. 
Rezistencijos buv. i elitinių 
Kalinių Sąjunga ta proga pa 
ruošė Amerikos senatoriams, 
kongreso žymesniems veikė
jams ir spaudai spec, mem > 
randamą.

New Yorke visų trijų tautų 
tarybos surengė minėjimą ir 
organizuotą protestą Carne
gie Hall salėje. JĮ atidarė Pa 
baltiečių Laisvės Komiteto 
pirmininkas H W, Lielniers. 
Jungtinis pabaltiečių choras, 
vedamas P. Sako, sugiedojo 
Amerikos himną.

Baltijos 1 aistybių tragediją 
nusakė diplom. atstovai. J i 
kalbos buvo palydėtos tų tau 
tų himnais.

Į minėjimą atvyko du sena 
toriai: H. Lehmanas, demo
kratas ir Owen Bréwates. ms 
publikonas, senato UR komi 
teto narys, jau 1940 m. kal
bėjęs BALFoseime. Iš Vašing 
tono specialiai atvyko DP ko 
mis. E. O Conneris:

Abiejų senatorių ir komisi- 
jonieriaus kalbose skambėjo 
faktai apie Pabalty vykdomą 
genocidą ir politikų klaidas, 
sudariusias progą įsigalėti 
bolševizmui. Ar tik ne pirmą 
kartą New Yorkąs išgirdo to
kias drąsias ir nuoširdžias 
mintis.

BALTIMORÉJE minėjime 
kalbėjo gubernatorius ir bur
mistro atstovai J. Laukaitis 
ir R. Lidinskv. Marylando gu: 
bernatorius T. R. Mc Keldin 
ir būrin. T. D. Aleksandro, 
birželio mėn. 16 d. paskelbė 
Pabaltijo valstybių diena.

-- Šveicarijoje birželio 17 
d. Zueriche įvyko lietuvių ge 
nocido dienos minėjimas.

— Rašytojai B. Brazdžionis 
ir Jankus tvarko savo raštus.

-- Jurkus ruošia spaudai 
pasakas apie Vilnių.

- St. Buda va rašo romaną 
«Rapolas Geležinis».

- I’rel. Juras dar šiemet 
išlei< kelis vertingus veika
lus, taip pit dar šiemet bus 
išleista didžiulė dr. Z. Ivins
kio studija apie Merkelį Gied 
raiti kariai panaudojama dar 
niekados netyrinėta medžia
ga .

— A. Škėma baigė dramą 
iš bolševikų okupacijos Lie
tuvoje pavadintą «Paskutinis 
tardymas».

- Dail. V. Petravičius su
ruošė savo kūrinių parodą 
Čikagoje

— Dail. Tamošaitienė ka
nadiečių apdovanota premi
ja už kilimą «Pirmosios Ka
lėdos I anadoj»

— Čikagoj su 'Nemunas žy 
di» gražiai užsirekomendavo 
Dainavos ansamblis. Dad A. 
Varnas pasiūlė išveisti jj į 
anglų kalbą ir su lietuvišku 
folkloru sunažindinti tuo bū
du amerikiečius.

— Kanad >j sėkmingai su
vaidintas A. Gustaičio Sekini 
nių vainikas.

1951 m. liepos 21 d.

Kaip atrodo Lietuvos 
miestai?

Iki š. m, gegužėsymėn. vi
durio Lietuvoje gyvenęs vie
nas vokietis, pasiekęs vaka
riečių zoną, pasakoja.

«Kadangi aš apie 4 metus 
išbuvau pas tą pati ūkininką, 
tai man teko labai mažai ma 
tyti Lietuvos miestus, bet ke 
lėtą miestų žinau.

Jurbarke būdavau beveik 
kiekvieną ketvirtadienį ark
lių turguje su savo gaspado- 
riumi. bet man tekdavo ma
tyti tik turgavietės rajoną iki 
bažnyčios. Tame rajone ma
čiau tik trijų mūrinių namų 
griuvėsius, o kiti namai tebe 
stovi. Bažnyčia taip pat tebe 
stovi n- veikia — atidaryta. 
Mano gaspadorius sakė, kad 
ir kunigas yra. Taip .pat ma
čiau ir keletą naujų medinių 
namukų pastatytų arba bai
giamų statyti.

Į Jurbarką atvykdavau su 
savo gaspadoriuin pirkti ar
klių, kurie Jurbarke yra ge
resni ir pigesni. Už gerą ark 
lį Jurbarke mokėdavoin 1.500 
rubliui Nupirkę porą tokių 
arklių jodavom juos į Kauną 
ir ten parduodavome. gauda
mi už kiekvieną po 1900 — 
2.000 rublių. Tokiu būdu ma
no gaspadorius užsidirbdavo 
pinigų rugiams pirkti — duo
nai.

Už t ūkią ekstrą kelionę gas 
padorius Juodavo man ciga
rečių, nupirkdavo bulkučių 
mieste.

Tokios kelionės būdavo pa 
vėjingos. Reikėdavo kelyje 
saugotis milicininkų. Jei to
kius nutverdavo rusų milici
ninkai, tai vietoje suimdavo 
ir pasodindavo į kalėjimą. Už 
tokią «spekuliaciją», kaip ru
sai vadina, gręsė 25 m. kalė
jimo. Jeigu nutverdavo lietu 
vis milicininkas, tada duoda
vai jam 25 rublius ir jis sa
kydavo: «tik jokit greičiau ša 
lin». Mumis porą kartų tik 
lietuviai milicininkai buvo 
nutvėrę, turėjom laimės.

Seredžiuje taip pat teko bū 
ti. Seredžius labai nukentėjo 
šių metų ankstyvą pavasarį, 
kai sniegui tirpstant ir susijĮ 
grūdus ledams Nemunas ties 
Seredžiumi buvo labai aukš
tai paki'ęs ir apsėmęs pakal
nėje stovintį miestelį. Tada 
Nemunas sugriovė 22 namus 
ir 9 žmonės jame prigėrė. Ru 
sai norėdami ledų susigrūdi
mą pašalinti, pradėjo bom
barduoti Nemuną iš lėktuvų. 
Ištisą dieną trys lėktuvai 
bombardavo susigrūdusius le 
dus. Kiekvienas lėktuvas iš 
e lės apsukęs norą ratų ap
link, išmesdavo 6 bombas ir 
grįždavo į Kauno aerodromą 
naujų paimti.

Čekiškėj taip pat teko bū
ti. Tas miestelis buvo labai 
sunaikintas, bet man būnant 
matėsi naujų medinių namu 
kų.

Kaunas karo metu buvo la 
bai apgriautas. Priešais paš 
ta. antroje gatvės pusėje - 
link Įgulos bažnyčios, buvu
sieji labai dideli ir gražūs 
namai (Pieno Centro Rūmai?) 
visiškai sugriauti. Toje gat
vėje yra ir daugiau sugriau 
tų namų. Miesto pakraščiais 
matyt1 n njOf> statybos medi
nių ir mūrinių namų, bet ne
daug. Įgulos bažnyčia stovi 
vidury tos gatvės, o ties ją 
esanti aikštė vadinasi Para
do aikštė. Ten dažnai para
duoja. rusų kariuomenė.

Gatvėmis vėl kursuoja au
tobusai. bet tik kas 20 minu
čių Autobusai atrodo neblo
gai, balti, raudona plačia juos 

■X ta aplink dažyti. Kainuoja 20 
24 kapeikos.

Latsvės alėjoj, netoli nuo 
Įgulos bažnyčios, vidury gat-
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vės nuolat kabo Stalino pa
veikslas, ištemptas ant vielų, 
šonūosecdvi raudonos vėliavos 
su kūju ir pjautuvu.

Visos krautuvės valstybi
nės ir prekių languose yra, 
tik labai brangios. Daugiau
sia matyti degtinės. Viskas 
labai brangu ir prastos rū
šies.

Gatvėse girdisi veik išimti
nai tik rusų kalba. Lietuviai 
gatvėse irgi vengia kalbėti 
lietuviškai, kad nebūtų įtarti 
kaip «liaudies priešai». Mato
si vaikštant daug rūsų kari
ninkų. bet kareivių mažiau, 
nes jiems draudžiama mieste 
laisvai vaikščioti.

Visas miestas atrodo dau
giau rusiškas, ne lietuviškas,

Vilkiją teko lankyti daug 
kartų. Buvau ir Vilkijos baž
nyčioje vieną sekmadienį. 
Žmonių buvo labai daug. Mies 
telis truputį apdaužytas. Mies 
telia pakraštyje statoma eilė 
mažų mūrinių namukų, kurių 
teko matyti ir kitose vietose. 
Į juos patalpina iš Rusijos at 
vežtus kolonistus - burliokus.

Partizanai Tebekovoja
Pereinamoje Friedlando sto 

vykioje, netoli Giotiadeno, 
Vokietijoje, atsirado 23 vo
kiečiai, kurie gyveno Kara
liaučiaus apylinkėse, o pas 
kui pabėgo į Lietuvą.

Vokiečiai pasakoja, kad pas 
kutintuoju laiku partizanų 
veikimas paaugęs, nes gyven 
tojai taip neapkenčia rusų, 
ir visokiais būdais stengiasi 
jiems priešintis.

IR KIPRAS TURI ŽYGUOTI
Bolševikai neatleido nuo pa 

SOPAS PRONTAS
PRONTAS EM 5 MINUTOS

PALADAR CASEIRO
HELIO

reigos dalyvauti gatvių eise
nose gegužės 1 d. net senu
ko Kipro Petrausko, kuris kar 
tu su J. Grybausku, J. Pet- 
raškeVičiute, J. Stasiūnu, J. 
Dautartu, J. Švedu, J. Lingiu, 
Fr. Stepuliu ir kitais stalini 
niais laureatais, turėjo žings
niuoti pro tribūną Vilniuje, 
kartu su visa liaudimi. O tri
būnoje stovėjo Sniečkus, Ged 
vilas, Peleckis bei kiti ‘ va
dai”. Tų vadovų išvardinime 
sovietų spaudoje Sniečkus mi 
nimas pirmoje, Gedvilas an
troje, o Peleckis tik trečioje 
vietoje.

Tuo patys bolševikai prisi
pažįsta, kad vyriausias įsaky 
mų davėjas yra Sniečkus, o 
vykdytojas - Gedvilas, gi Pe
leckis lieka tik iškaba.

— Demonstrantai Vilniaus 
gatvėse nešiojo, savaime aiš
ku, visus savo raudonųjų gru 
gių stabų atvaizdus. Nebuvo 
užmirštas nė Mao-Tse-tungas 
raudonosios Kinijos vadas, nė 
Korėjos bandų vadai.

Demonstrantai judėjo gatvė 
mis tokiomis vergų kolono
mis, kokias dar atsimename 
iš pirmosios bolševikų oku
pacijos.

Per iškilmes buvo pureikš 
ta, kad Vilniuje statoma keli 
nauji fabrikai, konditerijos, 
duonos kombinatas.

Kaip pasidaryti 
sovietiniu talentu?

Nėra jau taip sunku, reikia 
tik mokėti kam reikiant pa- 
kodyluoti ir «pagarbinti tėve
lį .» Seniau reikalaudavo ga 
bumu, mokslo, pasiruošimo, 
gi dabar - visi tie “burži! zi

\ 
niai prietarai” jau atmesti į 
šalį. Tereikalingas tik vienas 
dalykas: dievinti KP ir Stali
ną. Jei tokiu atveju nemokė
si smuikuoti ar dainuoti, ne
svarbu, tai bus įskaityta kaip 
naujoviški meno pasireiški
mai ir “naujas stilius”. Neti
kite? Kelis pavyzdžius duoda 
T B. Nr. 2.

Toks Judziúnas, kadaise no 
rėjo patekti konservatorijom 
Ne dėl to jo nepriėmė, kad 
buvo akmenskaldys. Bet pas
kui jis pagarbino ką reikiant 
— ir dabar jis sovietams jau 
žinomas žmogus: 1948 m. Vii 
niuje buvo atlikta jo 1 šimto 
nija, pernai ll-oji simfonija 
atlikta jau Leningrade ir Mas 
kvoje, d už mokėjimą garbin 
ti įtrauktas į geriausių sovie 
tinės muzikos kūrinių tarpą 
ir bus netrukus atlikta per 
sovietinę dekadą PatsJudziū 
nas buvo pakviestas Leningra 
do konservatorijos aspirantu.

O štai vėl Jadvyga Petraš- 
kevičiūtė. Kai lik pasižymėjo 
reikalinga veikla — tuojau 
pat tapo Vilniaus operos so
liste, atliekančia net daugelį 
pagrindinių rolių.

1949 m. buvo nuvežta, kaip 
propagandinikė, net į komu
nistinio jaunimo festivalį Bu
dapešte ir ten gavo tarptaut. 
konkurso laureato vardą.

LIETUVA - UŽSIENIO
KOLONIJA

«T. B.» Nr. 2, norėdamas 
įrodyti, jog dabar Lietuya jau 
yra išvaduota iš užsienio ka
pitalo, rašo:

— Buržuazijai valdant, Lie
tuva buvo fašistinės Vokieti
jos (su kuria “išvaduotoja» 
Sov. S-ga padarė sutartį Lie 
tavai pasidalinti) ir Anglijos 

agrarinis priesélis ir pusiau- 
kolonija. Pagrindinės pramo
nės šakos buvo kontroliuoja
mos užsienio kapitalo.

O kaip dabar yra? Dabar

Svetimos tPreteziios i
MAŽĄJĄ LIETUVĄ

Jau visoj Vokietijoj rodo 
moj parodoj “Vokiečių tėvy
nė Rytuose”, nors ir nereiš- 
kiant pretenzijų į Klaipėdos 
kraštą, kaip politinį vienetą, 
tiesiogiai, vis dęlto buvo viso 
kiais būdais pavaizduojami 
to krašto tikri ar tariami ry
šiai su vokiečiais ir buvo įro 
dinėjama jo “vokiška praei
tis”,

Nesenai dabartinė vokiečių 
vyriausybė yra įteikusi sąjun 
gininkams “baltąją knygą”, 
kur reikaiauja pripažinti ir 
atstatyti Vokietiją su 1937 m. 
sienomis (prieš visokius an
šliusus, t. y. prieš Austrijos, 
Čekoslovakijos, Klaipėdos “sa 
vo noru grįžimą” į hitlerinį 
reichą) Dabar dėl to vokie
čių reikalavimo pasisakoma 
tiek amerikiečių, tiek anglų 
ir prancūzė spaudoj ir kalba 
ma apie įvairius projektus, 
tarp kurių, kaip tenka patir
ti, vakariečiai gal net mielai 
pritartų lietuvių pretenzijoms 
atgauti ir įjungti j besimosios 
Lietuvos teritoriją dalį nuka 
riautų ir vėliau suvokietintų 
savo žemių rytprūsiuose Kai 
kas tai laiko vienintele pro
ga, kuri vėliau gali niekada 
nepasikartoti.

Vienas iš įtakingiausių Ame 
rikos spaudos organų, būtenl 
- NY 'rimes - tokius vokie
čių 1937 m. sienų reikalavi
mus laiko “teisingais ir pa
grįstais”, tik peikia tiek vo
kiečius, tiek prancūzus, kad 
šiuo metu susiniovė dėl Sa- 
iiro krašto, juo labiau, kad 
minimosios bylos iškėlimas 
galįs pastatyti į pavojų visus 
Vakarų susita, imtis su Vokie 

Lietuva yra tikra Sovietų ko 
lonija ir visos jos ūkidės ša
kos yra ne tik kontroliuoja
mos, bet ir tiesiog sovietinio 
kapitalo prarytos.

tija ir Šumano planą.
Nors vokječių spaudoj kart 

kartėmis ir pasitaiko pikto
kų straipsnių ar šiaip pareis 
kimų apie lietuvius, ypač dėl 
“vokiečių nutautinimo Klaipė 
dos krašte ir ten lietuvybės 
prievarta brukimo”, tačiau to 
kių, palyginti, yra nedaug, 
jau labiau, kad lietuviai džiau 
gtųsi, jei turėtų tokią autono 
miją Vokietijoj, kokią vokie
čiai turėjo Klaipėdos krašte.

Ta mintis iš lietuvių pusės 
taip pat keliama. Priešingai, 
net tarp vokietininkų yra to
kių, kurie jau ima abejoti, 
ar bepavyks Klaipėdos kraš
tui vėl būti prijungtam prie 
Vokietijes, todėl vienas kitas 
jų kelia projektų, kad ar ne
vertėtų jau dabar, iš anksto, 
tuo reikalu susitarti su lietu
viais, kaip kad, pavyzdžiui, 
yra pasikeista nuomonėmis 
dėl teritorijos į rytus nūo Ode 
rio-Neisės linijos su lenkais 
(lenkų egzilinės vyriausybės 
neoficialiais tarpininkais: ti
kima, jog su laiku ir gera 
valia bus galima tuo ^reikalu 
pasišnekėti) arba tartasi su 
čekais dėl Sudetų vokiečių 
teisės grįžti į senąją tėvynę.

— Gegužės mėn. iš Pary
žiaus išvyko Kanadon inž. J. 
Stankevičius su šeima. Pran
cūzijos lietuviai netek»» uo
laus organizatoriaus ir sąmo
ningos ir lietuviškos šeimos.

•••••«■an

Mindaugo Krikštas
ir

BAŽNYTINĖS PROVINCIJOS ĮSTEIGIMAS

Dr. Zenonas Ivinskis

1. Mindaugo kelias į krikščionybę.
«Lietuvių Tautai po didžiojo karo, Dievui pa

dedant, atgavus laisvę. Mes, kurie savo akimis 
esame regėję lietuvių tikėjimą bei religingumą, 
taip uoliai ir ilgai jų išlaikytą įvairiuose varguo
se bei nelaimėse, kadangi esame įsitikinę, kad 
tinkamesnis bažnytinių reikalų sutvarkymas bus 
labai naudingas ne tik katalikybės reikalui, bet ir 
pačiai valstybei, laikome labai tinkama ir reika
linga padidinti skaičių vyskupijų ir iš jų sudaryti 
bažnytinę provinciją.» (Tiesos Kelias» 1926, Nr. 3 
2i p.).

Šiais įžanginiais žodžiais prieš šimtmečio ket
virtį Pijus XI nurodė savo apaštališkoje konstitu
cijoje «Lituanorum gente» to akto reikšmę lietu
vių t intai. Per pačias Velykas, balandžio 4 d. iš 
pagrindų tada buvo pertvarkyta Lietuvos bažny
tinio gyvenimo organizacija. Nepriklausomoji Lie
tuva, tapusi metropolija su keturiais sufraganais, 
ir bažnytiniu atžvilgiu įgijo nepriklausomą po
būdi. ■*

1926 metų pavasarį Apaštališkas Sostas su
grąžino Lietuvai bažnytinį ryšį, kuris buvo su ja 
sumegztas prieš septynis šimtus metų — dar tada, 
kai vos tik lukštenusi Mindaugo valstybė. Inocen
tas IV anuomet naujai įkurtą Lietuvos vyskupiją 
išėmė iš lietuvių kaimynų priklausomybės ir pri
skyrė tiesiai prie šv Sosto. Tuo būdu Lietuvos 
valstybės pradžia^ jos 700 metų tradicijos sutampa 
su reikšmingu faktu: pirmas tikru vardu pažįsta
mas Lietuvos valdovas nepriklausomai apsispren
dė priimti Naująjį Mokslą ir užmegsti tiesioginius 
ryšius su Apaštalų Sostu.

Nors naujausieji Lietuvos praeities tyrinėji
mai teikia pagrindą nukelti Lietuvos valstybės pra
džią bent keliomis dešimtimis metų anksčiau — - 
XIII amžiaus pradžią ar net dviejų amžių sąvartą, 

— tačiau Mindaugas vis dar pasilieka tvirtoji uola, 
kyšanti iš lietuvių istorijos pradžios, pridengtos 
abejonių, nežinios, prielaidų ir įvairių samprota
vimų.

Mindaugas, šalia Vytauto Didžiojo, yra la 
blausiai traukęs tyrinėtojų dėmesį. Jo laikus tyri
nėjo net šešios disertacijos šalia daugelio moks
linių studijų ir straipsnių. Pirmasis ouvo Julius 
Latkovskis, kuris dar 1892 m. moksliškai apibrė
žė šį laikotarpį. Paskui sekė J. Totoraitis. K. Skir- 
muntaitė, St. Zdjeczkowskis, gana originaliai ra
šęs Pilypas Klymenko, plataus žvilgsnio J. Sta- 
kauskas, A. Juška. Visa ši gausi mokslinė litera- 
lúra galėjo remtis, deja, negausiais šaltiniais Yra 
tik dvi pagrindinės kronikos: Ipatjevo arba Voly- 
nijos metraštis ir geri du tūkstančiai eilučių gra
žiai sueiliuotam poezijos rinkinyje vadinamam «Li
vonijos kronika». Čia dar reikia pridėti Mindau
gui rašytus oficialius popiežiaus laiškus bei bules. 
Tai ir visos pagrindinės versmės. Visai aišku, ko
dėl tyrinėtojams dar nepasisekė sutarti dėl visos 
eilės svarbių ano meto klausimų: kas vadovavo 
žymioms Saulės ir Durbės kautynėms, kuriose bu
vo sprendžiama lietuvių tautos laisvė; kur buvo, 
Mindaugo sostinė, katrie yra tikri jo dokumentaiĄ 
užrašantieji žemių Livonijos ordinui, pagaliau, ar 
apsikrikštijęs Mindaugas yra atkritus nuo Bažny
čios, ar ne. Visi šie klausimai yra kėlę ir tebe
kelia daug ginčų, nesutarimų, galvosūkių. Tačiau 
pats Lietuvos jungėjo krikšto faktas yra palikęs 
tokius žymius pėdsakus, kad skirtingos nuomonės 
gali susidaryti tiktai dėl pačių tyrinėtojų skirtin
gos pasaulėžiūros, o ne dėl istorijos šaltinių. Taip 
yra atsitikę su sovietiniu ukrainiečių istoriku P. 
Kiymenko.

Kas Mindaugą yra atvedęs prie krikšto, ge
riausiai mums pasako pats Lietuvos valstybės kū
rimas. Tai neatsitiko viena diena. Tai nebuvo vie
no kurio apdairesnio Lietuvos kunigaikščio žings
nis ar sąmoningas jo valios apsisprendimas: «Štai 
aš įkurtu lietuvių tautai valstybę». Vienos valsty
bės mintis pamažu brendo stambesnių ir nuolat 
kylančių kunigaikščių noruose, kaip tai esti ir pa
prastam žmonių gyvenime, kai kas įsinori turėti 
vis daugiau turtų ir galios. Taip ir atskirt Lietu
vos kunigaikščiai siekė turėti daugiau galios ir 
palenkti savo valdžiai kitus. Nėra abejonės, kad 
reikėjo neklausančius iš jų žemių išvarinėti, pa

vartoti prievartą, gudrybę ir net klastą.
Tokiu keliu, kaip Mindaugo, jaunose valsty

bėse paprastai nueina kuris žymesnis kunigaikš
tis, su kurio vardu yra rišama politinės istorijos 
pradžia. Prancūzijoje, pavyzdžiui, tokiu jungėju 
laikomas Klcdvigas. Viduramžių istorikas Papee 
ir sako, kad Lietuvos vienijimas, kurį yra atlikęs 
Mindaugas, primena Merovingų laikus Frankuose.

Lietuva jungiant atskirų sričių kunigaikščiai, 
tarp kurtų Žemaičių didikai vaidino dar svarbią 
rolę, sudarė stiprią opoziciją. Jauno valdovo pa
dėtis pasidarė dar kritiškesnė, kai prieš jį susi
darė stipri koalicija iš žemaičių kunigaikščių, ne
nuoramų juotvingių, Volynijos valdovų ir Livoni
jos ordino. Ką Mindaugas turėjo daryti ir ko grieb
tis?

Jis griebėsi pastangų koaliciją suskaldyti. 
Jo konkurentas, kunigaikštis Tautvilas, jau buvo 
Rygoje pasikrikštijęs, bet pas vyskupą Buvo gi 
žinia, kad Rygos vyskupas (vėliau arkivyskupas) 
ir Livonijos ordinas nebesutarta ir darosi priešai. 
Ta nesantaika paskui naudojosi Vytenis, kurio 
įgula saugojo nuo ordino riterių patį arkivysku
pą ir ryglečius. Dar labiau sąjungą su arkivysku
pu išplėtojo Gediminas. Bet Mindaugas buvo pir
masis, kuriš pasinaudojo Livonijoje prasiėjusia, 
nesantaika (1250). Kadangi jo konkurentas Taut
vilas atsirėmė Rygos vyskupu ir iš jo priėmė 
krikštą, tai Mindaugas nusuko pas Livonijos ordi
ną. Jis pareiškė norįs taip pat krikštytis. O jo 
krikštas, bent simboliškai, turėjo reikšti krikštą ir 
visos jo valdomos tautos.

Visą tautą krikštijant nebuvo galima apseiti 
be ryšio su popiežium. Deja, Vatikano archyve 
yra dingę originalai raštų, siųstų popiežiams ano 
meto valdovų. Yra žuvę ir Mindaugo laiškai. Ta
čiau turime nuorašus visų popiežiaus atsakymų 
Jie yra atspausdinti Theinerio ir Bungės doku, 
mentų rinkiniuose. Iš popiežiaus Inocento IV laiš
ko matyti, kad 1251 m. pradžioje Mindaugas krikš
tijosi «su didele pagonių daugybe» (cum numero
sa multitudine paganorum, Thainer, I, 50 p.) Ku
nigų Lietuvon buvo atsiųsta iŠ Livonijos. Mano, 
ma, kad čia pirmą kartą turėjo progos pasireikšti 
domininkonai ir pranciškonai, kurių veikla nuo 
Gedimino laikų yra jau žymiai aiškiau 'paliudyta-

(Bus daugiau)
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Artojas ir Verpėja
Patiekė A. Giedrias

Tai buvo labai senai. Dar 
vyrai nė arti dirvos gerai ne 
mokėjo, nei moters verpti, 
nei austi.

Vienas vyras jautį pasijun
gęs arė lauką, ir labai jam 
nesisekė. Ir šiaip ir taip krai 
po žagrę, ir kelia, ir spau
džia. o vis arimas pasišiaušęs, 
sugriuvęs, nei šioks, nei toks. 
Ir prakaitas jam nuo kaktos 
varvėte varva.

Ėjo pro šalį toks senelis ir 
tarė:

— Padėk Dieve, artojau.
— Dėkui, dėkui, — atsakė 

smagiai žmogus.
— Matyt, sunkiai dirbi, — 

tarė vėl senelis, pasižiūrėjęs 
į artojo veidą.

— Sunkiai, — atsakė žmo
gus. — Nesiseka. Nemoku.

Senelis paėirė žagrę, iškė
lė iš žemės, apžiūrėjo apčiu
pinėjo visas dalis ir paaiški
no žmogui, kaip ką nutaisyti, 

paskui vėl įrėmė į žemę ir 
pavarė jautį. Išvarė vagą - 
bemiel pažiūrėti, artojas tik 
šypsos ir džiaugiąs.

— Dabar mokėsi, — tarė 
senelis ir padavė žagrę.

Žmogus paėmė, aria - tar
tum, kitos rankos, kita žagrė; 
vaga tiesi ir lygi, žemė dai
liai sugulus, ir jautis sma
giai traukia. Artojas džiaugias 
ir dėkoja seneliui, kad taip 
gerai pamokė.

Dar pažiūrėjęs, kaip arto
jas smagiai aria, senelis nu
ėjo toliau.

Eidamas pro vienus namus, 
išgirdo beaudžiant, įėjo j vi
dų ir sako audėjai:

— Padėk Dieve, audėjėle.
— Dėkui, — atsakė audėja.
Senelis žiūri, kad ji netiek 

audžia, kiek gijas raišo ir ny 
tis taiso, o šaudyklę ne šau
te šauja, bet kište su viena 
ranka įkiša į žiomenis, o su
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kita [iro kitą pusę ištraukia. 
Mato, kad ji nemoka gerai 
austi, nė staklių užsitaisyti.

— Senelis priėjo artyn, pa 
čiupinėjo nytis, skietą, pako
jas, o paėmęs šaudyklę šau
te šovė tarp žiomenų ir paro 
dė, kaip spėriai galima pa
augti.

Audėja' paėmė, pamėgino - 
ir jai ko puikiausiai eina, tar 
turn, ne tos stakles ir^,'ne tos 
rankos. Dabar ji tik audžia ir 
dainuoja.

Po kelerių metų per tas pa 
čias vietas ėjo vėl tas pats 
senelis, tik kitu pavydai u, ki 
tais drabužiais. Radęs tą patį 
artoją dailiai beariant pasvei 
kino ir paklausė:

— Kas tave žmogau taip 
dailiai arti iŠ nokė?

— Ogi toks senelis. — at
sakė artojas. — Anais metais 
ėjo pro šalį, man nesisekė, 
tai jis ir pamokė.

Gerai, žmogau. Tavo dar
bias visada bus našus, ò kad 
ir sunkiai dirbsi, turėsi laiko 
ir pasilsėti.

Taip pasakęs nuėj i.
Įeina jis i tuos namus, kur 

audėja, pa veiki no ją ir sako:
— Kas tave, moterėle, taip 

dailiai austi išmokė?

— Aš pati išmokau, kas na 
ne išmokys! — atkirto audė
ja.

— Tai ausk ir darbuokis Taip pasakęs senelis išėjo,
sau viena. Tiktai tu, moterė- Ir nuo to sykiojnoterys vi
le, visada triūsi, dirbsi irnie- sada ilgai dirba ir niekada 
kada per savo darbus atilsio savoĮdarbųįnepabaigia. 
neturėsi.

- . .... .. ‘ O tas senelis buvo Dievas.

Tautos Istorija
V. Jonikas

Tautos istorija brangi, 
Skaitau tave iš naujo: 
Nušvinta, vos atidengi, 
Drąsa, valia ir kraujas.

Karalius Mindaugas, antai, 
Didingai viešpatauja,
O jo galybės pamatai — . .
Mintis, valia ir kraujas.

Vytenis su Gediminu
Budėti nepaliauja, 
Sutramdo lenkus, germanus 
Valia, mintis ir kraujas.

Kęstučio, Algirdo kariams 
Nebaisios priešų gaujos, 
Mongolų antplūdį atrems 
Valia, ugnis ir kraujas.

Ateina Vytantas drąsus, 
Kryme ginklus skalauja, 
Paklupdo priešus jau visus 
Valia, drąsa ir kraujas.

Per amžius taip, lig šios dienos, 
Kietoj kovoj iš naujo, 
Lietuviui laisvę dovanos, 
Drąsa, valia ir kraujas!

Senelis pasižiūrėjo į 
ją ir tarė:

L J|E MA1
agradą À TOBiirA gente >

— Jei nori pasikalbėti be juokų, rimtai, 
(48) tai sėskis! Kam taip greitai? Nėra skubos!

Į aną pasaulio pusę nukeliausi pamažu. Ko 
skubėti? Pragare man ir tau vieta tikrai rezervuo
ta Suspėsim pasidžiaugti anuo malonumu. Nėra 
baimės, kad ją kas nors norėtų užimti pirma mū
sų. Sėskis! Pakalbėsim apie viską nuo pradžios 
iki galo, — kalbėjo Šogamas vis tuo pačiu ramiu 
nepasikeitusiu balsu, vis iš naujo darydamas ir 
leisdamas iš savo burnos dūmų kamuoliukus.

— Aš nejuokauju! Dar kartą tu man ką nors 
panašaus pasakysi, aš pašauksiu sargybinius ir 
liepsiu... — jau su putomis ant lūpų ėmė kalbėti 
Stalinas. Bet Šogamas jam nedavė užbaigti per
traukdamas jį:

— Žinau, žinau, gali ir nesakyti... liepsi man 
gyvam odą nulupti arba išvirti. O!., šitą tu moki 
įsakyti! Bet protingai, be prievartos ir smurto rei
kalą sutvarkyti, tai ne pagal tavo būdą... Sakau, 
Koba. nesikarščiuok. Sargybinius tu visuomet pa
šaukti suspėsi. Bet kam to reikia? Jie vistiek man 
Teko negalės padaryti, — sakydamas tai Sega
mas nuspaudė piršto nagu žiedo spiruoklę.

Žiedo monograma atsidarė, ir iš po jospasiro- 
dė nedidelė balta piliulė. Šogamas pamažu ją iš
kratęs ant delno, paėmė dviem pirštais,, pakėlė 
prieš savo bendrakalbio akis ir pasakė:

— Po šios piliulės kevalu yra - ciano kalis - 
nuodų porcija. Tau, manau, yra žinomas tų nuo
dų veikimas: tos porcijos užtenka ne tik žmogui 
bet ir jaučiui nuversti.

Dabar gali pašaukti sargybinius ir nespėsi 
tu burnos uždaryti, kaip aš jau busiu ten anapus: 
už tavo valios ribų ir kalbėsiuos jau ne su tavim 
bet su pačiu Leninu.. O tavo taip ieškomo doku
mento tu tada jau savaime nesurasi, nes aš nega
liu tau pasakyti kur jis yra. O, kad aš žinau kur 
as dokumentas yra gali neabejoti. Aš tau galiu 

net visą jo tekstą atpasakoti jei nori...
Stalinas su šaltu siaubu ne "tik pajuto bet ir 

suprato, gal pirmą kartą savo gyvenime, savo be
jėgiškumą, negalėdamas nieko pasiekti per prie
vartą. Jis suprato, kad Šogamui dabar ištikrųjų 
jokie grąsinimai negalėjo būti baisūs: jis stovėjo 
ant slenksčio į ten anapus...

Stalinas atsisėdo.
— Štai šitaip! Sakiau, kad nereikia karščiuo

tis... Ką dabar man pasakysi? Ką? — dabar jau 
šogamas pradėjo klausinėti.

Stalinas tylėjo! Iš tikrųjų jis^jau nežinojo, ką 
toliau sakyti. Jo lūpos drebėjo iš pasiutimo.

— Aha, tyli, nežinai ką sakyti tai aš tau pa
sakysiu, — ėmė kalbėti Šogamas. - Tu, Koba, šį 
kartą visai teisingai atspėjai: Lenino testamento 
trečiasis egzempliorius tikrai pateko į mano ran
kas ir aš jį turiu.

— Duokš čia man! —• beveik riktelėjo Stali
nas atsistodamas.

— Sakau sėskis ir nesikarščiuok. Turime lai
ko, kur skubi? — įsakė Šogamas kočiodamas tarp 
Ptrštų baltąjį nuodų rutuliuką.

Stalinas pažiūrėjo į tarp Šogamo pirštų esan
čią piliulę, paskui į dūmų rutuliukus skraidančius 
iš Šogamo burnos ir pajutęs prieš šį žmogų savo 
visišką bejėgiškumą, vėl susmuko kėdėje.

— Jei būsi gerutis ir laikysies ramiai, aš tau 
pasakysiu, kur yra tas trečias Lenino testamento 
egzempliorius, jei imsi, rėkti ir nervuotis, aš nie
ko nepasakysiu, — pranešė Šogamas.

— Sakyk!
— Palauk, palauk, ne taip staiga, pirma tu

rėsi išklausyti vieną istoriją.
Bet dar visų pirma aš noriu tau, Koba. pasa

kyti, kad aš dabar tavo vietoje, kaip ten bebūtų, 
nenorėčiau būti. Įsivaizduok sau, kad tas Lenino 
testamentas pasirodyti) dienos šviesoje ir būtų 

viešai paskelbtas, o jame Lenino žodžiais įsak
miai paorėžtu, kad tu pat-i turi būti ne tik iš par
tijos narių išmestas, bet kaipo kriminalinis nusi
kaltėlis ir darbo žmonių išdavikas bei komunisti
nių idėjų falsifikuotojas, atiduotas komunistinio 
internacionalo teismui.

Tam reikalui įrodyti Leninas patiekia visą 
eilę tikrų ir nenuginčijamų lakių.

Stalinas vėl pradėjo nervuotis. Šogamas vėl 
jį įspėjo laikytis ramiai.

— Tu, Koba. šią istoriją kurią aš. tau papa
sakosiu gerai pažįsti, bet gal jau pamiršai - jau 
senoka istorija - bet aš tau ją priminsiu. Aš ne
pamiršau... -- pasakė Šogamas ir tęsė toliau:

Tai buvo žiemos metu. Vieną gražų vakar) 
tu sugrįžai iš teatro su savo antrąja žmona Ale
lujeva. buvusiąja balerina. Teatre buvo vaidina
mas baletas «Raudonoji aguona». Prisimeni? — pa
klausė Šogamas.

Stalinas nepratarė nei žodžio. .
Tu tada Alelujevai, tavo sūnaus Vasilijaus 

motinai pranešei, kad nutarei ją apgyvendinti kar
tu su sūnum vienoje Kaukazo vasarvietėje.

Vasilijaus motina, tavo antroji žmona, griež 
tai pasipriešino, pakėlė skandalą. Ji nenorėjo už
leisti tavo miegamajame vietą savo konkurentei, 
dabartinei tavo žmonai Kaganavičiūtei.

Na, rytdieną oficialiai buvo paskelbta, kad 
Alelujeva mirė nuo širdies smūgio...

iškėlei jai iškilmingas laidotuves. Visas jos 
lavonas skendo rožių ir lelijų žieduose. Viešu
mos akimis žiūrint viskas buvo tvarkoje. Negi 
Alelujeva pirmoji mirė nuo širdies smūgio - šios 
rūšies mirtis nėra joks stebūklas - paprastas, daug 
sykių pasitaikantis mirties priežasties reiškinys.

Viskas buvo surežisuota kuo puikiausiai. Tau. 
turėtų pavydėti pačių fantastiškiausių kriminalinių 
romanų rašytojai. Tačiau ne viskas taip gerai iš
ėjo, kaip tu norėjai. Tu prisimeni gydytoją, ku 
riam liepei užgrimuoti Alelujevos lavoną? — pa
klausė Šogamas.

Šogamui paminėjus gydytoją, Stalinas krūp
telėjo. -

(Bus daugiau)
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55 AVENIDA PAIS DE BARROS. 55

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

B.4C e CAFt dc

MARTINS & ŠIMKUS

Rio de Janeiro
RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 275 — 7 AND — SALA 73 

TEL. 34-7482 — SÃO PAULC
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MEKANIKOS DIRBTUVE

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

Pardavimas grynais ir 
išsimokėtinai.

ti.

& FILHOSJONAS VARNAUSKAS
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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Ar jau aplankei CASA SPRINDYS 8c C!A.
JOSÉ, 1 — S. PAULO — VILA ZELINA 
pačių naujausių ir įvairiausių rūšių rėkiu 

Čia gali pirkti batų, skrybėlių, elektros 
gaminių, statybos medžiagos, ir visko, 
kas reikalinga Jums ir Jūsų n imams. Čia 
pirksi pigiau ir geresnės rūšies pre ,e- 
Didelis pasirinkimas radijo aparatų, radijo

vitroių. Čia. taip pat yra radio laboratorija įrengta pagal nm- 
jausius teknikos reikalavimus, vedama. prityrusių specialistų, 

atlieka visus taisymo ir reformavimo darbus.
Prie pat autobuso Nr. 93 sustojimo vietos

PRAÇA SÀO 
Kur galima gauti

i 
f i

hm.
IMPORTAÇÃO — EXPORTAÇAO

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

Em Minas Gerais:
Peres & Ca. Ltda. — Leopoldina — R. Providencia, 71
J other Peres de Resende — São Pedro dos Ferros
Amadeu Cesar Machado — Nanuque, Minas
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JÃC JCKGIE

SOPAS PRONTAS Utį VA
PRONTAS

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.

IŠ fabbiko TIESIAI VARTOTOJUI.

F o t o - St u dija “BERNA R D 0 ’’
ĮKURTA 1890 METAIS

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

J‘ dažais ir pastele.
A R .T H U R SCHMIDT

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

ALIO! ALIO! Vila Anastacio!
CASA KAROLIS STUOKA

Rua Martinho dė Gampos, 459. — Naujai Atsidarė 
t Visi bėga tekini

■ .. Jauni ir seni
Batus gaus visi

Kaina labai pigi!!!
įvairiu rūšių batai — vyrams, moterims ir 

vaikams — fabriko kainomis. 
LIETUVIAMS NUOLAIDA!..,

KRAUTUVES:
Rua São Caetano, 526

Rua São Caetano. 510

E CO/HEKCIC IDE 
MATELIONIIjf LTDA.

FABRIKAS IR RAŠTINĖ:
Rua Javaés 719

São Paulo
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VIEMINTEIIA1 ATSTOVAI g:. j. ..v. ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.
G A r S I O J O V A N D EN S . -1.

LINDO Y A j) '5. GAMINIŲ PLATINTOJAI

IKMaWjT CaWRÍIEIRIÍ ltM
■ ' • < -.•-• • . • • ' . ..<. O ’M* 26 LėCczri V. a .».

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: 31-4019 e 51-2223 J S A O P A U L O
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Moinho Velho ir Agua 
Raza Lietuviams

Šį sekmadienį, liepos men. 
22 d.. 11 vai. Moinho Velho 
parapijos bažnyčioj bus iškil
mingas misijų užbaigimas, ir 
tolimesnių apylinkių lietuviai 
kviečiami dalyvauti.

Tos pat dienos 8 vai. vaka 
ro Aguą Raža parapijos baž
nyčioj prasidės apylinkės lie
tuviams misijos.

Lietuviai katalikai gausiai 
lankykitės į misijas.

Misijos Rio de Janeiro 
Lietuviams.

Tėvas J Bružikas, S. J., ma 
loniai sutiko vesti misijas Rio 
lietuviams. Pirmoji konferen
cija įvyks rugpiuČio m. 5 d. 
(sekmadienį) 8 vai. vakare Me 
nino Deus koplyčioje (Rua 
Ri-ichuelo, 75). Kitų konferer. 
cijų bei kitokių išk Imių vie
ta ir laikas bus vėliau pas
kelbtas.

Kviečiami visi lietuviai skai 
tlingai dalyvauti šiose nepap
rastose misijose, kurios pir
mų kartą čia ruošiamos ir 
supuola su Šventaisiais Me
tais bei Lietuvos 700 metų 
krikšto Jubiliejum.

Kun. J. Janilionis 
Kapelionas.

Menininkų Vakaras.
Liepos mėn. 14 d. Mokoje 

buvo suruoštas pirmas meni
ninkų klubo vakaras. Progra
ma buvo skirtinga nuo visų 
kitų vakarų. Rengėjų buvo 
norima duoti tam tikrą ants- 
palvį, kuris parodytų, kad 
čia menininkų vakaras. Už 
tat jo programai! buvo sten
giamasi įtraukti visų sričių ta 
lentai. Dailininkas A. Kairys 
skoningai papuošė sceną, ra
šytoja’^.Pažėraitė skaitė iš 
sąvo?kūrybos, p. M. Vinkšnai 
t’enė deklamavo savo poezi
ją, o dainininkai: V. Laurinai 
tis J.. Joteikaitė ir K. Ambra
zevičius stengėsi nuotaikin
gai padainuoti.

Buvo pakviesti iš Teatro

REIKIA BALDŲ? KREIPKIS 
'Į TAUTIEČIO

J. L. Galinskas Lida.
žTF. D/ė GIACAGLIM, 71-C 

V. ALPINA.

B A L D Ų S A N D Ė L Į.
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| AVENIDA ZELINA, 749 — VI

g Aberturas de firmas
g Encerramentos de firmas

Transferencias, de firn,as
g Contrafcs na Junta Comercial
Z Distratos na Junta Comerciai
g Escritas Fiscais
g Escritas Comerciais
í HORÁRIO das 8

ZELINA S.^AŲLO f

Contratos de locução C
Cartas de Fiança š
Requerimentos g
Bilanços g
Alvarás diversos į
Seguros de Fogo e g

acidentes J

às 19 horas. 1

1 ^oee®w Įgm
U skaziliüOeí.
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Municipal, bale t o m o k i n i a i, j ų 
tarpe dalyvavo ir Rūta Bagdo 
naitė parodyti gražaus šokio 
bei plastinio meno.

Žmonių buvo prisirinkusi 
pilnutėlė Mokos mokyKlos sa
lė. •

“ Pianu akompanavo Rita Spro 
gis. Sceną tvarkė A. Žibąs.

Meniniu atžvilgiu vertinti 
šį vakarą turėtų menininkas 
enciklopedistas. Bendrai atsi
lankiusieji programą buvo pa 
tenkinti. Daugiausia rūpesčio 
ir darbo teko įdėtimeni nikų 
klubo pirmininkui K. Ambro- 
zev čiui Gautas pelnas. Apie 
7000, kruzeirų. kaip jau buvo 
rašytą skiriamas lietuvių dai
lininkų ir tautodailės parodos 
surengimui Dabar jau lauksi
me parodos.

L ’stu viskas radio pusva
landis.

Liepos mėn. 17 d. Dariaus 
ir Girėno - išeivių dienoje 
buvo pradėtos lietuviško pus
valandžio transliacijos. Deja, 
jos nebuvo tekios, kokiu no
rėjo ir tikėjosi programos or 
ganizatoriai Del susidėjusių 
aplinkybių numatytos progra
mos buvo išpildyta tik dalis, 
trukusi apie 20 minučių. Vis 
dėlto geriau negu nieko. Vis 
dėlto programos dalis buvo 
išpildyta. P. A. Polišaitis Lie
tuvos konsulas São Pauly iš 
samiai nušvietė Dariaus ir 
Girėno žygį, o Liet. K at. Ben 
druomenės choras įspūdingai 
ir jaudinančiai sudainavo Sas 
nauško «Kur bėga Šešupė».

Lietuviško pusvalandžio ini 
ciatorai tikisi, kad artimoje 
ateityje reikalai susitvarkys 
mums pageidaujama kryptimi 
ir lietuviai radio klausytojai 
bus patenkinti. Yra daroma 
visą, kas esamose aplinkybė
se galima padaryti.

Daugiau informacijų šiuo 
reikalu rasite sekančiame «M. 
L.» numeryje.

ORKESTRANTŲ ŽINIAI.

Orkestro «São José» nariai 
prašomi susirinkti birželio 
mėn. 29 d. sekantį sekmadie
nį, 3 vai. po piet Vila Zelino 
je su savo instrumentais.
RU G 1’1 Ú C10 11 ‘.’VI SI E IN A 
Į “MUSŲ LIETUVOS“ pobūvį

Šią savaitę į Poços de Cal
das išvyko sesele M. Dolores 
ir seselė M. Giovanni. Jos ten 
vadovaus vienai parapijos 
mokyklai. Jas palydėjo sese
lė viršininkė Julija.

— «Mūsų Lietuvos» redak
ciją aplankė ir apsimokėjo 
prenumeratą Klemensas Dra 
gūnas gyvenantis Indianopoly 
Dragūnų sūnus Antanas Vy
tautas yra Įstojęs į kapucinų 
vienuolyną. Mokėsi» Piracica- 
boj ir Taubatė. Dabar baigia 
teologijos mokslus S. Paulyje

Lietuvių kolonija yra davu 
si nemaža pašaukimų kuni
gystėn ir į vienuolių luomą.

J UI Z DE FORĄ M. S.

Mirė Juozas Vaičius, 40 m. 
amžiaus. Dirbo audimo fabri
ke M 1h iri.» /Munhoz S A. 
Jis čia. yra išd'rbęs daugiau 
10 metų. Jis čia buvo žino 
mas ir vadinamas kaipo ‘ Zė 
Lituano. Buvo nevedęs Neži
nia. ar turėjo giminių Brazi
lijoje.

Rugpjūčio mėn. pirmą sek
madienį VYRŲ BROLIJOS 
narių susirinkimas.

— Už A. A. Ievos Magilie- 
iiės vėlę egzekvijos bus atlai 
kytos liepos mėn. 23 d. Vila

Rugsėjo mėn. 7 d. 
visi tik i PI KN IK A - 
IŠKILĄ į Guaraporai gą, ku
rią ruošia Vyrų Brolija Kar
tu vyks ir lietuviškas orkes
tras Bus įdomių sporto nume 
rių. Pakv etinius įsigyti gali 
ma pas valdybos narius «Mú 
sų Lietuvos» redakcijoj ir Juc 
zo Karpavičiaus siuvykloje 
Av. São João, 233 priešais 
paštą.

SOPAS PRONTAS Jjj-JIJO
PRONTAS EM 5 MINUTOS 

PALADAR CASEIRO
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(Prie cask sustojimo vietos sütobiis-í' 31 Quarta p-rada)

■ Savininkas V IL A -ID A JÍ ID D CID JÍ
Įvairaus didumo padidinti portretai — spalvuoti! Foto ant porcelano, antkapiams. 

Meniškos, gražios foto nuotraukos! Greitas ir sąžinitig s darbas!
Lietuviams pigiausios kainos!

Zelinoje, 7,30. Magilų šeima 
kviečia gimines ir pažįstamus 
atsilankyti į egzekvijas.

IŠNUOMOJAMA
butas iš 4 kambarių su copa 
ir virtuve bei dviem teraso
mis. Tinka gyventi dviem šei 
moms. Didelis kiemas su vais 
medžiais ir kieme b irakonas. 
Nuoma 1500 Cr$ mėnesiui.

-Rua Do; Centro,; 6.
(Teirautis pas kaimyną).

DEL LIETUVIŲ’ KALBOS 
PAMOKŲ.

Po mėnesio žiemos atosto
gų mokyklų mokiniai 1 d. rug- 
niučio mėn. vėl grįž į mokyk 
las.

Pageidautina, kad lietuvių 
tėvų vaikai ne tik lankytų 
jiems privalomas bet ir lietu
vių kalbos pamokas. Savo 
metu kai kas bandė kaltinti 
mokyklų vadovybę del nesi
rūpinimo lietuvių kalba. Šian
dien São Paulyje turime mo
kyklų bent keturiuose miesto 
rajonuose, kur yra mokoma 
lietuvių kalbos. Tik reikia ->p 
gailestauti, kad lietuviai tėvai 
per mažai dėmesio kreipia į 
lietuvių kalbą. Jei Vila Anas 
tacio priskaitoma virš šimto 
lietuvių šeimų, o lietuvių kal
bos pamokas telanko vos pu
santro desėtko. Panaši propor 
cija yra ir kitose apylinkėse.

Šis faktas rodo arba menką 

V v

Naujos Lietuviškos Plokštelės
Bendruomenės Choro Valdyba praneša, kad jau galima 

gauti, neseniai įdainuotas lietuviškas plokšteles.
Įdainuotos dvi plokštelės su sekančiomis dainomis: 1. 

«Gaudžia trimitai», M. Petrausko ir «Vėliavos iškeltos», M. 
Strolio, įdainuota, vyru choro. 2. «Tėviškėlė» B. Budriūno 
įdain mergaičių choro ir «Miškų gėlė» J. Švedo įdain. miš
raus choro.

Norintieji šias plokšteles įsigyti, prašomi kreiptis pas 
kun. kleboną P. Ragažinską, pas choro pirmininką K Ausen- 
ka Rim Rio Feio, 2 — Vila Zelina (visai netoli Largo S. Jo
se) arba pas choro narius.

Visi choro nariai rėmėjai plokšteles gauna pusiau pa
piginta kaina: Kreiptis pas Choro iždininką p. P. Šimonį Rua 
Venda Nova, 46 — V. Zelina.

Ü Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių dai- ■; 
ktų, indų bei darbo įrankių krautuvė tiktai pas

JAKUTIS & LAPIENIS LIDA-
■■

H AVENIDA DR. GIACAGLINI, 34-0

.. Vila Alpinėje, arti autobusą stoties.
:: ::

Čia gausi geresnę medžiagą ir pigiau moKėsi
■S, J ■■
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tėvų tautinį susipratimą, arba 
apsileidimą. Priaugančioje jau 
nuomonėje lietuvių kalbos ir 
lietuvy bės išlaikymas yra pats 
didysis momento uždavinys, 
pro kurį negali praeiti tylo
mis ir nesidomėti tiek patys 
tėvai, tiek visuomenės veikė
jai, organizacijų vadai. Jei ši 
sritis bus apleista, "nedaug 
reikšmės turės visas kitas vei 
kimas.

Lietuviai tėvai, jūsų parei
ga yra pripildyti lietuvių kal
bos klases. Jei kur kitur su
sidarytų pakankamas skaičius 
mokinių (kaippavyzdžiui Bom 
Retire), butų galima ir ten su
organizuoti lietuviškas pamo
kas.

Susirūpinkime kol dar ne
vėlu.

DAILININKAS J. RIMŠA 
SÃO PAULY.

Šiomis dienomis į S. Paulo 
atvyko da.il. Rimša. Spaudos 
pranešimu, rugpjūčio mėnesį 
galerijoj Itá suruoš savo kū
rinių parodą. Dailininkas Rim 
ša yra kilęs iš Svėdasų. 1927- 
9 m. gyvenęs Brazilijoj, kiek 
laiko Argentinoj, o vėliau Bo 
livijoj, kur ir iškilo į garsių 
menininkų viršūnes S. Paulo 
lietuviai turės progos pamaty
ti savo tautiečio mėuo kūrinius

— Liėpos mėn. 15 d. V. Ze 
I i no j e m i ré V i ktora s Sabai iaii s 
kas, 44 amžiaus Buvo neve
dęs. Iš giminių turi vieną se
serį - Sarnauskienę.
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