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VISAME PASAULYJE

Molotovas kalbėjo
Šią savaitę Varšuvoje bu

vo apsilankęs Molotovas, kur 
kartu su maršalu Žukovu ir 
kitais aukštais sov etų asme
nimis dalyvavo 7 metų Lenki 
jos «išlaisvinimo» paminėji
mo šventėje. Ta proga Molo
tovas, kuris šiuo metu yra 
komisarų tarybos pirmininkas 
- pavaduotojas, pasakė reikš 
mingą kalbą. Jo kalba per 
radio buvo plačiai paskelbta 
pasauliui.

Kadangi Molotovas yra bu
vęs vienas iš mažiausia šne
kai! č i ii diplomatų, šiai jo kai 
bai yra priduodama reikšmės, 
ypač kad ji daug kur palietė 
Sovietų užsienio politikos rei 
kalus.

Pirmiausia Molotovas pla

čiai paaiškino lenkams, kaip 
jie dabar laimingi ir gerai gy 
vena, kai juos rusai «išvada
vo». Ta kalbos dalis kartojo 
jau senai žinomus ir nuval
kiotus propagandos išsireiški 
mus.

Svarbiausia Molotovo, kal
bos vieta - tiesioginis Jugos
lavijos ir Tito užpuolimas, pa 
vartojant vežikiškus žodžius 
ir .grąsinimus, jog 'Tito rėži
mas ilgai neišsiiaikys.

Molotovo išsireiškimai Tito 
atžvilgiu yra smarkesni negu 
bet kokie kiti rusų iki šiol 
padaryti pareiškimai. Be ki
ta ko Molotovas labai aštriai 
palietė JAV, kaltindamas jas 
karo pasirengimais prieš So
vietų S-gą.

Mirė rnar. E>etain

IV METAI

Prancūzijoje, D’Yeu saloje, 
karo ligoninėje mirė Prancū 
zijos maršalas Petain, eida
mas 95 savo amžiaus metus. 
Pirmojo pasaulinio karo did
vyris ir Verduno kautynių 
nugalėtojas, senelis maršalas 
šioje saloje iškalėjo beveik 6 
metus, pildydamas i-avo iki 
gyvos galvos kalėjimo bans’ 
mę, kuri jam buvo pakeista 
vietoj mirties bausmės, kuri 
jam buvo uždėta kaipo išdavi 
kui įl ojo pasaulinio karo me 
tu už Petaino bend radarbia- 
vimą su vokiečiais.

Prancūzijos vyriausybė ne 
davė leidimo palaidoti marša 
lą prie Verduno, kartu su sa 
vo kariais, kaip to pageida 
vo velionis.

Maršalo Petain laidotuvės, 
birželio 25 d. buvo iškilmin
gos. Didelė žmonių minia ly 
dėjo jo karstą. Yeu salos ple 
žai, kurie kasdien būna pilni 
žmonių, laidotuvių dieną bu
vo tušti.

Visi Port Jeinville miesto 
ir priemiesčių gyventojai vy 
ko miesto centran prie Notre 
Dame katedros, kurioje buvo 
laikomos pamaldos už mirusi 
maršalą.

Trisdešimts penki sidaori- 
niai liktoriai puošė katafelį, 
apdengtą Prancūzijos vėlia
va.

Paskutinės pagarbos atidų o 
ti garbingam Prancūzijos ka 
riųi. atvyko atstovai iš visų 
krašto provincijų, įvairių po
litinių bei ideologinių pažiū
ru. Taip pat buvo maršalas 
Weingard, Verduno veteranų 
atstovai ir kiti. Laidojant ka
puose visi verkė.

Laidotuvių dienoje nebuvo 
abejinga savo apgynėjui pir
mojo pasaulinio karo metu 
ir Prancūzijos sostinė Pary

žius. Karo veteranai senieji 
Verduno kovotojai, uždėję 
vainikus ant Nežinomojo Ka
reivio kapo. Į iškilmes susi
rinko didelės minios žmonių. 
Po susikaupimo minutės, su
sirinkusi minia sugiedojo 
Prancūzijos tautinį himną. Vai 
nikų kaspinuose buvo galima 
išskaityti parašai: «Petain, 
Prancūzijos išlaisvintojui ir 
kt.

Paskutinis Prancūzijos mar 
šąląs ir Verduno didvyris bu 
vo palaidotas mažose salos 
kapinėse, toli nuo kovos lau
kų kuriuose laimėjo garbę. 
Akmens paminkle ant jo ka
po iškaltas užrašas: «Henri 
Philippe Petain — Prancūzi
jos maršalas».

Bet maršalas Petain gyve
no Prancūzijai. Jis vadovavo 
si patriotizmu, darė visą, kas 
ano meto aplinkybė e buv> ga 
įima padaryti tėvynės garbei 
ir gerovei.

NUŽUDYTAS JORDANIJOS 
KARALIUS ABDULLAH

Šią savaitę arabu teroris
tas revolverio šūviais mišo 
vė Jordanijos karalių Abdul
lah kai pastarasis atvyko j 
Jaruzalės Omaro mečetę, kur 
norėjo pasimelsti prie savo 
tėvo kapo.

Abdullah buvo žinomas kai 
po labai palankus arabų vai 
dovas Vakarų valstybių at
žvilgiu, todėl jo mirtis sukė
lė didelį atgarsį užsienyje.

Naujuoju karaliumi bus Ab 
dullos sūnus Talal. Tuo tarpu 
regento pareigas eina jaunes 
rysis sūnus Nait, kad ingi vy 
resnysis dabar gydosi Švei 
carijoje ir valdymą perims 
vėliau.

Ant kalno malūnėlis, pakalnėj — Nemunėlis...

PERSIJOS ŽIBALO KRIZĖ

Jau kelios ravaitės besi
traukiančioji Persijos žibalo 
1 rizė, atrodo, kad pakryps į 
gerą pusę.

Dabar Persijos sostinėje 
vieši p.ez. Trumano specią- 
lus pasiuntinys Averal Harri
man, kuris turėjo visą eilę 
pasikalbėjimų su persų pre
mjeru Mossadeyk ir su an
glais.

Galų gale, persai principe 
sutiko vėl pradėti su anglais 
derybas. Spėjama, kad Ha r- 
rimanas pasiūlė sukurti dvi 
bendroves: vieną grynai per
sišką, kuri administruoti! Per 
sijos šaltinius, o kitą iš per 
sų ir anglų, kuri rūpintųsi ži 
balo paskirstymu ir trans
portu

.-— Maršalas Tito nesenai 
kalbėjo apie Rusijos planus 
ir akciją prieš Jugoslaviją. 
Minėdamas «tėvą» Staliną, Ti 
to pareiškė, jog pasaulis dau 
giau jį pažįsta iš jo ūsų, bet 
ne dėl jo išminties.

— Turkų telegramų agen 
tūra praneša, jog rusai vyk
do kariuomenės manevrus 
Turkijos pasienyje, Kaukazo 
srityje.

Manevruose dalyvauja ir ka 
ro laivynas. Karo laivai yra 
buvę įsiveržę į teritorinius 
Turkijos vandenis, iš kur tik 
pasitraukė, kai turkų pakran
čių baterijos pradėjo apšau
dymą.

— Staiga Italijos uoste Ne

SOPAS P
PRONTAS EM MINUTOS 

PALADAR CASEIRO

apolyje širdies liga mirė 
JAA' admirolas Sbermahas. 
Admirolas tik ką lankėsi Is
panijoje, kur vedė derybas 
su Franko valdžia dėl karo 
bazių.

Iš Italijos Shermanas turė
jo. grįžti į Ameriką, dar sykį 
užsukdamas į Ispaniją, ir čia 
jį "užtiko staigi mirtis.

Velionis turėjo 54 metus.

Kóminfoimó centras nu
matoma perkelti į Austrijos 
sostinę \ ieną, rusų zonom

Nauji Valymai anapus 
''Geležinės Uždangos"
Pabaltieėiai buvo pirmosios 

aukos, ištremtos iš savo tė
viškės i sunkiųjų darbų sto
vyklas Rusijos gilumoje. Da
bar atėjo eilė jau ir kitiems 
«išlaisvintiems» k raštams, kai 
Lenkijai. Rumunijai, Vengri
jai, Čekoslovakijai, Bulgari
jai.

Paskutinėmis žiniomis iš mi 
nėtų krašių Sibiran» ištremta 
virš dviejų milijonų gyvento
jų. Ir «valymas» dar tebeina. 
Keturių rūšių gyventojai an
ksčiau ar vėliau yra, ar bus 
ištremti:

1. «Išvalytų» (likviduotų) 
komunistų šeimos.

2. Visi turėjusieji rvšių su 
buvusia vyriausybe, kaip ka
rininkai, teisėjai ir kiti valdi 
ninkai.

3. Visų partijų, priešingų 
komunizmo įvedimui po ka
ro. nariai,

4. “Buržujai” ir žemių sa
vininkai (Čia įeina ūkininkai 
kurie priešinasi dėtis į kol
chozus).

Ištremtųjų nuosavybė ati
duodama komunistams. Tuo 
smūgiu komunistai likviduoja 
savo priešus ir turi nieko ne 
kain upja nėją darbo■ j ė gą sa

vo planams įvykdyti.
Bulgarijoj «valymo» buvo 

paliesa 700.000 gyventojų, Len 
kijoj - 200.000, Rumunijoj - 
450.000, Čekoslovakijoj - 80. 
000 gyventojų.

iš Bulgarijos sostinės Sofi
jos, per paskutinius dvejus 
metus ištremt i 300 000 asme
nų.

Iš miesto Plovdio, per šių 
metų gegužės ir birželio mė 
nesiūs ištrėmė 40.000 gyven
toji). Iš bulgarų uosto Varva, 
kuris dabar paverstas sovie 
tų baze, beveik visi gyvento
jai ištremti.

Iš Lenkijos, Krokuvos, iš
tremta 260.000 žmonių.

Rusų okupuotose kraštuose 
baimė ir netikrumas dieną ir 
naktį kiekvieną gyventoją ly 
di.

Yra gautos žinios kad mirė 
Krokuvos kardinolas Sapie- 
ha.

— Prancūzij ije ministerių 
kabinetas sunkiai vyksta or
ganizuoti. Priežastis - koali
ciją sudarančių parti
jų programiniai skirtumai

Katalikai nori pravesti įs 
tatymą, kad vyriausybė su
bsidijuotų katalikiškas mo
kyklas. Socialistai tam prie 
šinasi. Abelnai, bendros prog 
rainos nėra.

— Vakarų Vokietijos vy 
riausybė nepasirašys jokios 
prekybos sutarties su rusų 
zonos Vokietija, kol nebus 
sudarytos sąlygos palaikyti 
normalius ryšius tarp Vakarų 
Vokietijos ir Berlyno, Vaka 
rams priklausančiomis zono
mis:

—- 50 olandų šeimų ir 20 
pavienių žemės ūkio darbi
ninkų yra pasiruošę greitu 
laiku išvykti Brazilijon. Apsi 
gyvens Paranos estade,
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Pavergtoje Lietuvoje
V

Partizanai - Miškiniai
Sugrįžėlis iš Lietuvos, pa

klaustas ar dar daug yra par 
tįžanų Lietuvoje, iš karto at
sakė, kad esą dar kibai daug, 
bet kiek - niekas tikrai neži
nąs. Jo pasakojimu, rusai va 
dina juos banditais, o vietos 
gyventojai - miškiniais

PARTIZANU ŽYGIAI

Miškiniai dažniausiai dėvi 
Lietuvos arba vokiečių ka
riuomenės uniformas, o die
nos metu išvykdami žygiui iš 
miško, viršuje apsirengia ru
siškomis milinėmis ir kepurė 
mis, taip, kad iš karto sunku 
nustatyti, ar tai rusai ar miš
kiniai. Miškiniai būna visada 
gerai apsiginklavę granato
mis, automatais ir pistoletais 
Specialios miškiniams gaudy 
ti rusų komandos, vadinamos 
istrebiteliais arba tiesiog stri
bais. dažnai valdžios siunčia 
mos į mišką gaudyti miškinių, 
bijo ten ir nosį įkišti. Jie nu 
eina tik pas pamiškėje gyve 
nančius kolchozininkus, ten 
išsėdi visą dieną, išgeria na
mie varytos degtinės, ir vaka 
re grįžta atgal, kaip atlikę 
skirtą uždavinį. Miškuose paT 
sirodyti išdrįsta tik dideli is
trebitelių daliniai.

Kartą Seredžiun dienos me 
tu iš miško atvyko apie 40 
gerai ginkluotų miškinių, ap
supo milicijos būstinę, sume
tė ten vidun keletą granatų 
ir po to pasidavusius milici
ninkus, kurių ten buvo dau 
giau kaip 20 vyrų, nuginkla
vo ir sunaikinę raštinę, vėl 
pasitraukė į mišką. Kai už 
kiek laiko atvyko užaliarmūo 
tų istrebitelių būriai keliomis 
mašinomis, miškinių jau se
nai nebuvo.

LIKVIDUOJA MASKOLIŲ 
PATAIKŪNUS

dzia davė kitą, kuris jau bu
vo atsargesnis ir stengėsi 
ne užpykinti kol choz> ninku.

Jei knlcliozininkai kolūkio 
pirmininku nesiskundžia, tai 
tada miškiniai ateina pas jį 
pasiimti tik sau- duoklės - 
maisto, pinigų, rūbų ar kitų 
jiems reikalingi} daiktų Jie 
vietoje nustato kolūkio pirmi 
ninkui duoklės normą ir jis 
turi tuojau jiems ją atiduoti, 
nes priešingu atveju, už ne
pildymą įsakymo - sušaudo.

Fas kolchozininkus jie tik 
ateina pasiteirauti apie komu 
nistų pareigūnus, apie stribus, 
paprašo truputį užvalgyti ir 
greit išnyksta. Jie labai neno 
riai ima maistą, kurį kolcho" 
zininkai nori jiems drauge 
Įduoti, nes žino, kad kolchzi- 
ninkai vargingai gyvena. Jie 
sako, kad juos pilnai nakti
mis aprūpina kolūkių pirmi
ninkai maistu, kurį jie apsi
lankę pas juos pareikalauja.

Rusų - kolonistų miškiniai 
labai nemėgsta ir iš jų atima 
viską, ka randa. Fas lietu
vius ateina, kai}) jų draugai 

globėjai.
Linksmiausios dienos lietu

viams kolchozininkams esan
čios tos, kai gauna išgirsti 
žinių iš Amerikos ir apskri
tai iš Vakarų pasaulio apie 
neišvengiamą karą su rusais

Liūdniausios gi būna tos, 
kada vykdomi masiniai trė
mimai ir kada rusai ateina rei 
kalauti duoklės, o kolchozi- 
ninkai neturi iš ko jos atiduo 
tl. ■

Jei duoklės neatiduoda — 
tai rusai, nustato naują termi 
ną. o ir po to neatidàvus, at 
vyksta milicija, suima ir iš
veža vyrą į kalėjimą. Ten 
gauna jis pasėdėti kokius 1- 
3 mėnesius. Tada laikinai jį! 
išleidžia. Tuo tarpu gi kol cho 
ze yra atsiradę daugiau duok 
lės neatidavusių, kuriuos vi-

Jaunesnio,' amžiaus gyven
tojus prikalbinėja vykti «sa
vanoriškai» į Rusiją 2 me
tams prie kažkokio kanalo 
kasimo. Visi atsisakinėja pa
sirašyti tokias sutartis, o ta
da juos apšaukia liaudies prie 
šaB, ir pradeda persekioti. 
Daugelis tokių pasitraukia į 
mišką ir įstoja į miškinių ei
les.

Iš I ietuvos jau išvežė labai 
daug žmonių, ir likusieji kas 
nakiį bijosi ir klausosi, ar ne 
sustos snnkvežimis milicinin
kų ir ties jų namais, — liūd
nai galvą linguodamas 
atsiduso pas koja mis 
čių jaunuolis, atvykęs 
tuvos, kur dar buvo š. 
gūžės 9 d.

«Draugas»

Lietuviai Pasaulyje..

giliai 
vokįe
is Lie
m. ge

Net komunistai neina 
mokytis...

Šių metų «Tiesos» N r. 69 
rašoma:

«Blogai mokslas organizuo 
tas rajono vakarinėje parti
nėje mokykloje. Visose tiijo- 
sę grupėse būna mažas klau
sytojų lankomumas. Ir štai, 
iš pirmos grupės 23 klausyto 
jų j užsiėmimus ateina 
klausytojų. Komunistas 
Skibikas iš viso nustojo 
kęs partinę mokyklą».

Tame pat laikraštyje 
m a:

«Drg. Laukaitis užsiėmi
mams nepasiruošia. blogai 
juos atlieka, medžiagą išti
sai be paaiškinimų perskaito 
iŠ brošiūros . Propagandinin
kas taip pat daro politines 
klaidas. Pirmojo pasaulinio 
karo kilimo priežastimi jis lai 
ko Vokietijos paskelbimą ka
ro Rusijai. Arba į klausytojo 
drg. Rinkevičiaus klausimą, 
kaip apibrėžt buožę, ji< kai- 
ba apie žemės plotą, bet nie 
ko neaiškina apie sambos jė
gos išnaudojimą.

RE P A T R J J A N1 É PRI ELG A U-
SK1ENĖ APIE. KAUNĄ

9-11 
drg. 
lan-

pato

— Čikagos spauda įsidėjo 
nuotraukų ir aprašymų, kaip 
lietuviai žiūri į demokratybę. 
Lietuvos nepriklausomybė pri 
klauso nuo demokratų, - pa
žymėjo L etuvos konsulas 
Daužvardis - pastebi dienraš 
čiai. Minėjimą suruošė ALT. 
iškilmėse dalyvavo daugiau 
kaip 300 organizacijų atsto
vai. Prie jų savo kalbomis 
prisidėjo dar A. Ol s. J. Bren 
za, teis. J. Žuris, dr. P. Gri
gaitis ir red. M. Vaidyla. Ta 
proga priimtas rezoliucijas 
perskaitė E Mikežytė.

— URT Valdytojas pro?. J. 
Brazaitis keletai dienų išvy
ko Paryžiun, kur be kita ko, 
dalyvaus Y id. ir Rytų Euro
pos sekcijos posėdžiuose.

— Vyskupas V. Brizgi s, 
sėkmingai atlikęs VLJKo jam 
patikėtus uždavinius Ispani
joj ir Portugalijoj, grįžo V. 
Vokietijon.

Abiejuose tuose kraštuose 
Lietuvos reikalu rasta ypa 
tingus susidomėjimas ir pa
lankumas.

— JAV vyčiai reaguodami 
į Amerikos spaudoj ir susirin 
kimuose viešus pasisakymus 
apie Lietuvą ir lietuvius, se
natoriams, atstovų rūmų na
riams, politikams, redakto
riams etc. siuntinėja padėkos 
laiškus ar protestus pagal tai, 
kaip jie apie mūsų kraštą at 
siliepia. Savo nariams vyčių 
centras siuntinėja biuletenį, 
duodamas tuo reikalu atatin
kamu nurodymų.

Tokių laiškų per metus pa 
siunčiamas didelis skaičius. 
Tuo būdu Lietuvos byla dar 
daugiau išgarsinama.

— Iš Kinijos per HongKon 
gą ištremtas lietuvis kini. P. 
Urbaįtis. Charbine buvo 135 
lietuviai, bet dabar išblašky
ti Lietuviai misininkai suim
ti.

— Patariamosios ^Lietuvių 
Grupės valdyba (V. Sidzikaus 
kas, K. Bielinis ir Aj Trima
kas) painformavo spaudą apie 
savo planns ir patvirtino ži
nią, kad okupuotų Rytų Eu
ropos kraštui cgzilinįai trmti- 
nių vadai įteikė’valšt sekre
toriui Achesonui ir britų bei 
prancūzų ambasadoriams tam 
tikrą memorandumą, įjog pėr 
busimąją 4 užs. reikalų mi- 
nisterių konferenciją būtų taip 
pat ^reikalaujama pavergtie
siems kraštams grąžinti lais
vę ir tarpt, kontrolėj pra
vesti rinkimus.

V LIK o vardu tą memoran
dumą pasirašė V. Sidzikaus
kas. Ta proga egzil. tremti- 
uiti vadai painformavo ame
rikiečių spauda apie padėtį 
už geležinės uždangos. Lietu 
vių būste buvo naujas pasita 
rimas.

Dabartiniu metu rūpinama
si, Kad juo greičiau būtų su
organizuotos lietuvių bendruo 
menės tremty, tikimasi netru 
k us išgauti l et. programą ir 
per LE siųstuvą p-ie Muen- 
cheno, galvojama, kaip būtų 
galima ir kur sutelkti vienan 
centran visus lietuvius stu
dentus etc.

— «Southwest News He
rald» įsidėjo lietuvių DP do- 
natorių nuotrauką, pažymėd i 
mas, kad jie savo noru pasiū
lė kraujo sužeistiesiems Ko
rėjos fronte kariams.

Ceremonijos buvo įvykdy
tos Dariaus ir Girėno posto 
salėj birželio 15 d. Donato- 
riais: Fr. Gudas, Šimkai, Lie 
tuvos konsulo Daužvardžio 
žmona ir kt.

Tokių lietuvių aukojusių ša 
vo kraują kovai prieš komu
nizmą, buvo apie 100.

— Dali. P. Puzinas, vėl lai
mėjo premiją VI Taptautinia 
me Madonų Festivalyje, už 
savo ištatytą paveikslą «XX 
amžiaus Madona».

Miškiniai likviduoja visus 
tuos komunistų pareigūnus, .. 
kuriais tik labiausiai misis- Rusijon, 
skundžia gyventojai. Patys 
miškiniai niekad gyvi rusams 
nepasiduoda. Vieną dieną į 
Seredžiaus apylinkėje esantį 
kolchozą dienos metu atėjo 
trys miškiniai, o ten kaip tik 
netoli buvo stribai, kurie juos 
apsupo pasislėpusius viena
me kluone. ’Pirmiausia apšau 
dė kluoną iš visų pusių, o pó 
to stribų būrio vadas su sa
vo adjutantu atidarė kluono 
duris ir norėjo įeiti vidun, tuo 
pat metu iš kluono pasipylė 
miškinių paleisti šūviai ir abu 
rusai krito negyvi tarpdury
je. Kluono viduj suskambėjo 
dar keletas šūvių - miškiniai 
sunaikino patys save. Žmo
nės kalba, kad miškiniai yra 
prisiekę gyvi nepasiduoti ru
sams.

Kartą pamiškėje mačiau, 
kaip miškiniai sulaikė keliu 
vykstančią pilną istrebitelių 
mašiną, granatomis ir auto
matais per keletą minučių su 
naikino visus rusus, pasiėmę 
jų ginklus, dainuodami vėl pa 
sinėrė miške.

Miškiniai dažnai atvyksta 
ir į kolchozus. Tų svečių - 
miško brolių - kolchozininkai 
sulaukia mažiausiai kartą į _ 
savaitę, o ir dažniau. Jie atei davusius kolchozininkus.

Paskiri suėminai ir išveži
mai, tai kasdieninis reiški
nys.

na dienomis ir naktimis.- Die 
nomis lankosi pavieniai, o 
naktimis ateina didesniais bū 
riais. Naktimis jie aplanko ir 
kolchozo centrą.

Tame kolchoze, kur aš gy
venau. jie vieną naktį atėję 
nušovė kolchozo pirmininką 
nes jis buvo aršus komunis
tas ir labai žiaurus visiems 
kolchozininkams. Po to val-

sus tada vieną naktį atvykę Nors mūsų tremtiniai dau
sų šeimomis suima ir Išveža „y n nlaMn ctnvvkL-.fi v».gumoj apleido stovyklas va

karų. Europoje ir surado sau 
pastovų darbą ir pragyvenk 

GYDYMAS — VAISTAI rną «naujame pasaulyje», tary 
binė propaganda nenustojo 
veikusi ir skatinusi grįžti į 
tarybinę tėvynę, kur gyveni
mas esąs malonus, laisvas, 
kaip niekur pasaulyje.

Specialinė propagandinė 
spauda, laikraščiai ir brošiū
ros, siuntinėjami veltui į trem 
tinių stovyklas ir kolonijas 
šiapus ir anapus okeano. K vie 
čiama stoti talkon atstatyti 
karo metu išteriotą tėvynę, 
nes darbininkų trūksta visose 
srityse ir darbo perteklius 
nuolat augąs. Suprantama, jog 
pageidaujama tiktai jaunes
nieji, darbingieji tremtiniai.

Tuose laikraščiuose ir bro 
šiūrose atspausdina specia
liai ir gražiai nuredaguotus 
repatrijantų atsišaukimus į 
likusius svetimuose kraštųo 
se tremtinius, nupiešiamas ta 
rybinis rojus. Iš kai-kuriu 
straipsnių, galima susekti šio 
kiu tokių informacijų.

Repatiijante Aldona Priel- 
gauskienė Močiškytė, prieš 
2 metus grįžusi iš Kufsieino 
DP stovyklos juodai nupiešti 
sį stovyklinį gyvenimą, užgie 
da himną tarybiniam gyveni
mui Kaune.

«Mano sugrįžimą». - pasa
koja Aldona, «su didele kom 
panija atšventėme «Me tropo-

Gydytoju yra daug, bet ge 
ru specialistu mažai, todėl 
žmonės nesiskubina pas juos 
eitUgydytiš. Už vizitą nusta
tyta 10 rublių kaina. Tą su
ma eina valdiškon kasoni nes 
gydytojai dirba už algą. No
rint gauti geresnį receptą ar 
vatstų, reikia mokėti daugiau 
tos normos - pačiam gydyto 
jui. Gerų vaistų, ypač plau
čių ligoms, iš vjso negalima 
gauti.

Į ligonines patekti sunku, 
nes jų nėra pakankamai. Vil
kijoj nėra jokios ligoninės, 
bet ten kaime pastatė vieną 
mažą baraką - ligoninę su 10 
lovų. •

SUĖMIMAI — IŠVEŽIMAI

Kas metai vieną kartą vyk 
domi masiniai suėmimai ir 
išvežimai. Tada visi slapsto
si ir naktimis nemiega savo 
namuose. Išveža partizanų 
šeimas, tarnavusius, vokiečių 
armijoj ar įstaigose, «buožės» 
kurie yra turėję daugiau kaip 
13 ha žemės ir duoklės neati

gos, tie patys kilimai, baldai. 
Pas Verbickus tie patys sve
čiai: Jonaičiai, architektas 
Jokimas. inž. Kaveckis, inž. 
Greičiūnas. Susitikau su seno 
mis draugėmis: Aldona Cepi 
naite, Olga Dubosinaite ir k L

Į mano langą pasibeldė sau 
lėtas tėviškės pavasaris. Aš 
žiūriu pro langą ir dainuotu: 
“Mano sieloj šiandien šven
tė”, :

Šiandien, po 2 metų. Aldo
na tyliai užgieda kitokias 
dainas, gal jau toli už tėvy
nės ribų, - nes laiškų iš jos 
seniai neatėjo, Nutilo... atli
ko pareigas!

lyje». Puiki virtuvė, didelis 
patiekalu parinkimas, geras 
džazas. Šokome iki vėlyvos 
nakties: Kitą vakarą pralei
dome Versalyje, dabar jis va 
dinamas Gintaru.

Vakarais einu į kiną. Kino 
teatrai tie patys tik pavadini 
mai pasikeitė. Buvo «Kapi- 
tol», o dabar -'Kanklės», vie
toje “Forumo” - ‘ Laisvė”, bu 
vusi “Glorija” nūnai “Balti- 
ka”. Buvusiame “Metropoli- 
ten” dabar įsikūrė Muzikos 
Komedijos Teatras, kuriame 
dirba operetės ansamblis. Dai 
nuoja: Stečkaitė, Valerija K u 
dobaitė, \ndrejevas Rimke 
vičius. Jau spėjau pamatyti 
“Nituš”, “Roz-Mari”, “Silvą”.

Dramos teatre greta Kuber , y . ...
tąvičiaus, Rymaitės, Vainių- . ~hendrove Welt 
naitėš,Petraičio,Radzevičiaus įū Film atsiuntė tris kopijas 
ir kitų, pasirodė ir naujai iš- *6.mos yasari° 16 Gimnazijos 
augusios meninės pajėgos. Diejiholze^atidarymo iškilmių. 
Dramos teatre dirba ir Alė 
Žalinkevičaitė - Petrauskie- . .. - . ,
nė, grįžusi iš Stuttgarto. . gimnazija savo ruožtu atsily- 
Kuttūros Klubo salėje kas va g'fio: gabiausios juostų audė-, 

karą vyksta koncertai, atlie- .i°s nuaudė tautinę juostą tos 
kami vietinių muzikos pajė- bendrovės direktoriui. .
gų ir svečių iš Vilniaus, Mas Filmos siuntinėjames į di- 
kvos ir Leningrado. nespės lietuvių kolonijas.

Pavakariais einame su ma
myte į “Tulpės” kavinę. Tie
siog netiki, kad čia kadaise 
buvo prūsiškas “Konrodas”.

Toliau aprašo kaikuriuos 
kauniškius: “Docento Verbic 
ko kabinete tos pačios

filmos Vasario 16 Gimnazijos

Kadangi bendrovė už tai ne
reikalavo atlyginimo, tai ir

kny-

VIC - M A L TE MA f
&0MíLEffEiJ®O^GELADO OU QUENTE y

TODif^GENTEj

— Vokietijoj pasiliks nemą 
ža amatininkų. Aiškėja, kad 
tarpe lietuvių tremtinių pasi
liekančių Vokietijoj, bus ne
mažai amatininkų. Turimais 
daviniais skaičiuojama: 60 šo 
ferių, (dauguma dirba), 20 
įvairių mechanikų, 25 šalikai 
via.i, 20 statybos darbininkų, ■ 
11 dažytojų, 15 stalių, 15 bat 
siuvių ir 20 siuvėjų

Daugumas šių amatininkų . 
yra be darbo.

2
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KORĖJOS KARAS
Kaip jau praeitą 

savaitę buvome pranešę, ka
ro paliaubų derybos buvo at
sidūrusius mirties taške. Ki
niečių komunistai pareikala
vo įtraukti į paliaubų derybų 
darbų tvarką užsienio karino 
menės iš Korėjos atitrauki
mo klausimą. Amerikiečių de 
legacijos pirmininkas admiro 
las Joy Turner nesutiko su 
šio klausimo svarstymu, ka
dangi jis yra politinis klausi
mas, kai tu.o tarpu paliaubų 
derybos apima tiktai kariš
kus reikalus.

Amerikiečių sluoksniuose 
buvo nurodyta, kad toks rei
kalavimas negali būti priim
tinas, koRnėra jokių garanti
jų, jog komunistai vėl nepa
kartos naujo užpuolimo prieš 
pietų Korėją. Tai, ką UNO 
kariuomenė gynė ištisus me
tus laiko, butų vėl atiduota 
komunistų jagresijos sauva
lei.

Amerikiečiams stipriai besi 
laikant prie savo nusistaty
mo, atrodė, jog derybų nu
traukimas buvo neišvengia
mas, kadangi komunistai sa
vo reikalavimą skaitė prie 
pagrindinių sąlygų deryboms 
tęsti.

Liepos 22 d. komunistai 
betgi paprašė nukelti derybas 
iki liepos 25 dienos, vėliau 
jos buvo nukeltos dar vieną 
dieną vėliau. Tas komunistų 
prašymas iš karto parodė, 
kad komunistai nebuvo pasi
ryžę nutraukti derybas ir kad 
galima tikėtis nuolaidų.

Tr iš tikro, derybos vėl pra 
sidėjo senojoje vietoje - Ko- 
esonge. Komunistų delegaci
jos pirmininkas Nam II pada

rė naują pasiūlymą dėl dar
bų tvarkos. Tas naujas pa
siūlymas patenkino ameri
kiečių atstovus.

Abiejų pusių atstovai susi
tiko antrą sykį ir, atrodo, 
kad derybos tikrai bus tęsia
mos.

UNO kariuomenės vyr. va
das gen. Ridgway pranešė 
spaudai 5 paliaubų konferen
cijos punktus, dėl kurių buvo 
susitarta:

1. priėmimas darbų tvar
kos,

2. nustatymas skiriamosios 
demilitarizuotos zonos tarp 
abiejų kariaujančių pusių,

4. karo belaisvių pasikeiti- 
c as,

5. nepadidinti esamų karo 
pajėgų Korėjos fronte.

Yra spėjama, kad busimoji 
neginkluotoji zona būsianti 
35 km. gilumos-

Dėl svetimų karo trupių 
at traukimo iš Korėjos, UNO 
delegatas pasiūlė šį klausimą 
svarstyti vėliau, tuo būdu pa 
-lengvindami komunistų gar
bės klausimą - nenusileisti da 
bar nuo savo ankstyvesnio 
reikalavimo. ♦

Karo veiksmai dar tebe
vyksta tarp abiejų pusių, bet 
be reikšmingų pastangų.

— Amerikoje šiomis dieno
mis suėmė dar 11 komunistų 
vadų. Viso lig šiol jau yra 
suimta 40.

— Italijoj artimoje ateityje 
bus išdalinta žemės ūkio dar 
hininkams 76.(00 hektarų že
mės.

Dėmesio! Dėmesio!
VYRU BROLIJOS rugsėjo mėn. 7 d. ruoštas piknikas 

į Guarapirangą, dėl ne nuo rengėjų priklausančių aplinky 
bių, neįvyks.

Kur ir kada bus piknikas bus pranešta sekančiame 
«M. L.» numeryje. 

----------------------------------TTĮI

Trumpai,..
— Italijos vyriausybę suda 

ro, išimant dvi ministerijas, 
krikščionių demokraių parti
jos nariai. Ministeriu pirmi
ninku ir užs. reikalų ministe
riu yra De Gasperi

Toji vyriausybė užsienio po 
litikoje aiškiai pasisako už 
Atlanto paktą.

— Prancūzijoje, N cos mies 
to apvlinkėje rastas lenku ge 
nerolo Edvard Smygli Rydz 
žmonos lavonas. Spėjama, kad 
ji buvo nužudyta. Vedamas 
tardymas.

— Čekoslovakijoj uraniaus 
kasyklose rusai pareikalavo 
padidinti 40% produkciją grą 
sindami atimti maistą. Pasi
piktinę darbininkai užmušė 
prižiūrėtoją. Pašaukta polici
ja 14 darbininkų užmušė ir 
64 sužeidė.

- Maskvos spauda labai 
rezervuotai laikosi Korėjos 

karo įvykių atžvilgiu.

— Penkios Europos val
stybės: Prancūzija, Italija, Vo 
kietija, Belgija ir Luksembur 
gas davė pirmuosius žings
nius suvienyti savo karines 
pajėgas, pasirašant atatinka
mą sutartį Europos kariuome 
nės suorganizavimui. Šia su
tartimi pramatoma sukurti 
centrinė valdžia, kuri bus at- 
sakominga prieš tarptautinį 
teisingumo tribunolą ir parla
mentą.

Tai yra pirmaš konkretus 
žygis į Europos Federaciją.

— Juodojoj Jūroj Turkijos 
teritoriniuose vandenyse nuo 
lat pasirodant rasų povande
niniams laivams, trylika tur
kų karo laivų pradėjo patru
liuoti Turkijos pakraščiais.

Turkija yra svąrbus strate
ginis punktas pr«eš Rusiją.

— Ispanija gaus iš Ameri
kos paskolą, sąrišyje su ten 
statomomis Amerikos aviaci
jos bazėmis.

— Brazilijos vyriausybei 
ruošiantis pasiūlyti parlamen 
tui išleisti dekretą, leidžiantį 

laisvą valiutos prekybą, dole 
ris juodoj biržoj krito nuo 
30-35 kružeirų ligi 27.

— Maršalas Mac Arthur 
kalbėdamas Bostone, kritika
vo Vašingtono užsienio, ypač 
Korėjoje politiką. Amerikos 
politiką charakterizavo kaip 
neapsisprendusią, baimingą.

Korėjoj milijonas gyvybių 
paaukota, o mes esame toj 
pačioj vietoj, iš kur ir pradė 
jome žygius, 'l'aip jo -pašali 
nimas buvo šališko sprendi
mo pasekmė.

— Jau beveik mėnuo lai
ko visi bandymai sudaryti 
minister! ų kabinetą nedavė 
rezultatų.

Dabar Prancūzijos preziden 
tas Auriol kviečia didesnių 
partijų vadus pasitarti vyriau 
sybės suorganizavimo reika
lu. Atrodo, kad degaulistų par 
tijai bus sunku gauti parla
mente dauguma.

Būsimoji vyriausybė turės 
būti arba socialistinių arba 
dešiniųjų krypties. Taip vadi 
narna trečioji jėga tapo visai 
nepajėgi.

— São Paulo gubernatorius 
Lucas Noguera Garcez kvie 
čia pasitarimui Goias, Matto 
Grosso, Parana rr Santa Ca
tarina gubernatorius. Studijuos 
ekonominius klausimus, kaip 
pvz. panaudojimą upės Para 
na, geresnį išnaudojimą Pa
raiba slėnio etc.

— Rio de Janeiro tranzito 
policininkas už nepaisymą 
tranzito taisyklių, areštavo 
teisėją ir pristatė policijon.

— Tarptautinės tarpklubi- 
nės futbolo rungtynės brazi
lams patiko. Liko nugalėto
jais ir gavo kelis milijonus 
pelno.

Panašios rungtynės galvo
jama suruošti ir kitais metais 
į kurias vėl susirinks stip
riausios P. Amerikos ir Euro 
pos komandos.

Mindaugo Krikštas 
ir

BAŽNYTINĖS PROVINCIJOS ĮSTEIGIMAS

Dr. Zenonas Ivinskis

(Tąsa iš Nr. 30)

Siekdamas užmegzf betarpiškus 'ryšius su 
Apaštalų Sostu, Mindaugas 1251 m. išsiuntė Itali
jon savo pasiuntinius. Eilėtoji Livonijos kronika 
pamini, kad tai delegacijai vadovavęs lietuvis 
Parnus (Livl. Reimecr. v. L. Meyer, V. 3505-15). 
Inocentas IV apie tą delegaciją taip pit užsime
na savo laiške Mindaugui: «Nusižeminęs prašei 
mus per- ypatingus ir nepaprastus pasiuntinius...».

Lietuvos valdovo pasiuntiniai, kuriuos popie
žius Milane priėmė, pataikė į rūpesčių sukrėstą 
metą. Tai buvo metas, kai Hohenšteinų kova su 
popiežiais buvo pasiekusi aukščiausios įtampos. 
Ekskomunikuotas imperatorius Fridrikas II, tiesa, 
buvo ką tik miręs Palerme, bet jo šalininkai tvir
tai laikėsi. Popiežius turėjo su jais rūpesčių, ta
čiau atvykusiems nuo Baltijos kraštų pasiuntiniams 
ir jų valdovui parodė dėmesio ir palankumo. Tai 
liudijo net šeši’ popiežiaus Kurijos laiškai, rašyti 
Mindaugui 1951 m. vidurvasaryje. Juose aptaria
mi įvairūs krikščioninio gyvenimo reikalai: pa
vyzdžiui, įspėjamas naujai steigiamos Lietuvos 
diecezijos vyskupas, prelatai ir bažnyčių rekto
riai, kad jie su žmonėmis būtų švelnūs. Turėta 
galvoje Livonijos ordino dvasininkai. Jie laikinai 
buvo perėmę Lietuvos krikštijimą ir, be abejo, 
norėjo tai atlikti pagal ordino interesus.

{kurdamas atskirą Lietuvos vyskupiją (die- 
cesis Lethoviensis), popiežius 1251 m. liepos 17 
d. suteikė valstybei ir Apaštalų Sosto globą bei 
apsaugą. Gudrus politikas, koks visu valdymu bu
vo Mindaugas, nepasitikėjo ordinu. Livonijos or
dino noras prisijungti sau Lietuvą jau buvo ganą 
išryškėjęs. Krikštas galėjo duoti jam dar daugiau 
pagrindo to siekti. Mindaugas dėl to ir paprašė, 

kad apkrikštyta Lietuva tiesiai priklausytų nuo 
Apaštalų Sosto.

Popiežius Inocentas IV savo raštais dar krei
pėsi j kaimyninius vyskupus, (Erzelio, Rygos, Kur
šo, Dorpato), kad jie paremtų lietuvių pastangas 
apsikrikštyti. Lietuvos krikštas, kaip popiežiui 
atrodė, galės būti Apaštalų Sostui gera paspirtis 
visoje .Rytų Europoje. Volynijos Danielius, ties . 
buvo prisijungęs prie Romos Bažnyčios ir teikė 
ateičiai vilčių, bet jis greitai vėl atkrito. Lietuva 
turėjo pasidaryti atrama Vakarų krikšiouybei 
skleistis toliau'į Rytus.

Kaip Romos Bažnyčios sūnus (filius specia
lus Sanctae Romanae Ėccles'ae), Mindaugas buvo 
pagerbtas karaliaus vainiku. Tik krikštytam val
dovui popiežiai galėjo suteikti ‘karaliaus titulą — 
pakelti į aukštesnę valdovų pakopą. Ir ne Rygos, 
o Prūsų Kulmo vyskupas Heidenreich buvo* įga
liotas Apaštalų Sosto vardu vainikuoti Mindaugą 
karalium. Tačiau užtrūko ištisi treji metai, kol 
Mindaugas išsigainiojo iš kitų pretendantų. Siek
dami savo interesų, Livonijos ordinas ir Rygos 
arkivyskupas taip pat kliudė Mindaugui pasidary
ti visiškai nepriklausomam Tik 1253 m. Mindau* 
gas patapo Lietuvos karalium. Popiežius Alek
sandras VI po poros metų suteikė karaliaus vai
niką ir Mindaugo sūnui.

Mindaugo Karūnacija Ir Nepriklausoma 
Lietuvos Valstybe

Savotiški buvo tolimesni Lietuvos gyvenimo 
keliai! Nors ji vėliau sukūrė didelę Rytų imperi
ją ir plačiai išgarsėjo, bet atsitiko taip, kad Min
daugas paliko istorijoje pirmuoju ir paskutiniuoju 
vainikuotu Lietuvos karaliumi. Vytautui pasiekti 
tos garbės 1430 m. sukliudė smurtas, o 1918 m. 
numatytas kviesti karalium Wuertiembergo Her-, 
cogas von Ulrich, kuris turėjo ir vadintis Mindau
gu II, veltui tik buvo užkalbintas. Pirmojo pasau
linio karo pabaiga nušlavė politinių sąlygų padik
tuota sumanymą Lietuvoj Monarchiją atstatyti. 
Mindaugas taip ir liko vienintėlis valdovas, vai
nikuotas savu Lietuvos vainiku.

Mindaugo valstybė, be to, buvo padaryta hie- 
rarhiniu atžvilgiu priklausoma tik nuo Romos. Tai 
reiškė, kad jis sudarė atskirą bažnytinę provin

ciją. Bet ir čia kelias nebuvo lengvas! Livonijos 
ordinas sąmoningai kliudė steigti atskirą Lietuvos 
vyskupiją. Mindaugas net trečiu atveju kreipėsi į 
Romą, kol buvo įveiktos Livonijos vyskupų ir or
dino pastangos pagauti Lietuvą į savo priklauso
mybę. Popiežiui įsakius, Rygos arkivyskupas Al- * 
bertas turėjo «Lietuvos diecezijos» vyskupu įšven
tinti ordino kunigą Kristijoną. Bet čia ir vėl su 
sidarė painiava, nes buvo perženti įgaliojimai. Lie
tuvos vyskupija buvo prijungta prie Livonijos bei 
Prūsų arkivyskupijos, ir priesaika iš Kristijono 
buvo priimta Rygos arkivyskupo vardu. Specialiu 
raštu popiežius turėjo panaikinti Rygos arkivys
kupo jurisdikaciją Lietuvai. 1254 m. rugsėjo 3 d. 
jis įgaliojo Neuburgo vyskupą iš Kristijono pri
imti priesaiką popiežiaus ir Romos vyskupo var
du. Pačiam Mindaugui Inocentas IV pranešė apie 
Lietuvos vyskupijos egzempciją. Vadinasi, tik po 
trijų metų Mindaugas nugalėjo visas kliūtis.

Tuo pat metu pietinėje Lietuvos dalyje įsi
kūrė ir lenkų domininkono Vito vyskupija. Bet 
apie jos dviejų metų gyvavimą mažai ką žinome. 
Lietuvos vyskupui Kristijonui priklausė visa Min
daugo valstybė. Jis buvo įsikūręs Mindaugo do 
vanotose srityse, iš visų pusių apsuptose pagonių. 
Pirmasis Lietuvos vyskupas sunkiai besilaikė. 
1259 m. jis jau buvo priverstas palikti savo vys
kupiją. Mirė 1270 m. kaip Mainzo (Vokietijoje) 
sufraganas. Bet ir po jo mirties dar buvo «Lietu
vos vyskupu» įšvęstas vokiečių ordino kunigas 
Jonas Tokiu titulu jis vadinosi būdamas Koastan- 
zos vyskupo koadiutorium. Iš tos jo veiklos (Švei
carijoje) yra naujai paskelbti septyni dokumentai 
(rinkinyje) «Quelíenwerk z.ir Entstehung der Sch- 
weizarichen Eidenossenschaft, I Urkunden, Bd 1, 
1938). Tuose dokumentuose Jonas tituluojamas 
«Lietuvos vyskupu». Tačiau jam nebuvo lemta sa
vo vyskupijos net pamatyti.

Istorikai yra sukėlę daug diskusijų berašyda
mi ir begvildendami, ar Mindaugas atkrito nuo 
krikščionybės- ar mirė už ją kankiniu, kaip sam
protauja J. Latkovskis (Krol Litevski, 1892). Bet 
lig; šiol nepavyko galutinai to išsiaiškinti. Žinių 
šykštumas ir kaikurie jų prieštaravimai neleidžia 
klausimo išlukštenti visai įtikinamu būdtff Vargu 
taip pat galima tikėti, kad atsirastų kurių naujų 
žinių šiam klausimui praskaidrinti.

(Bus daugiau)
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Kun. K. Žitkus

GRAŽIU DAINELIŲ
Gražių dainelių daug girdėjau 
Tyliuoju vakaro laiku, 
Bet kai j tolį jas lydėjau, 
Nebuvo liūdna nė klaiku.

Tik vieną dainą vakarinę 
Širdis pamilo taip karštai, 
Ir neberimsta, kol aušrinę 
Užmerkia brėkšdami rytai.

Gaili ji buvo, kaip gegutės 
Graudingos raudos tolumoj. 
Graži, kaip čiulbesiai lakštutės 
Žaliam gojely sutemoj.

Aidužiai blaškėsi ir gaudė, 
Ir žemė klausė jos maldos, 
Ir vakarai, slapta nuraudę. 
Taip nežėrėjo niekados.

Gėlėmis ašaros sužvilgę 
Mirgėjo tūkstančiais varsų, 
Ir verkė širdys išsiilgę 
Dainos bevirpančių garsų.

Bet dainužėlė nepamilo 
Vargelį vargstančio žmogaus 
Ir apsiverkusi pakilo 
Į erdvę mėlyno dangaus.

Jai kelią nušvietė aušrinė 
Švelnučiais aukso spinduliais, 
Sesutės žvaigždės susipynę 
Lydėjo dainą pašaliais.

Dausų platybėj ji pranyko, 
Nutilo žodžiai ir gaida, 
O man giliai sieloj paliko 
Beribio ilgesio žaizda.

Ir vis sapnuoju gražų kraštą,
Ir vyzdį vis dangun keliu:

Ir skruostus ašaros man vilgo, 
Ir žavi nuostabūs sapnai, — 
Palauk, — jie šnabžda, — jau netrukus 
Tu jos klausysies amžinai...

K. Bradūnas

Jiu DAINA
Keliaujame su daina, 
.Jaunystė lydi mus! 
Daina laukeliais eina. 
Jos aidas nuostabus.

Dainuok, linksma jaunyste, 
Dainuok, dainuok, dainuok! 
Gyvenimas negrįžta, 
Žinok, žinok, žinok.

Tai kas kad nilkos dienos, 
Be laisvės, be kelių — 
Jaunyste mano miela, 
O kai pūtavę m vi i u!

Šiauriniai vėjai nūt<\ 
Nelinksmino drugiai — 
Brolau, graži sesute. 
Duok ranką, eik drauge.

Dabar nutilo vėjai — 
Pavasaris gražus, 
Mūs viltys, mus idėjas 
Per amžius nepražus.

Pakilkime į saulę 
Su sakalo sparnais — 
Atnaujinkim pasaulį. 
Naujais jaunų darbais.

Veltui nuo skausmo jėgos mąžta, 
Dainos užmiršti negaliu...

AŠ PADAINUOSIU

Aš padainuosiu dainų dainelę, 
Aš dainų bernužėlis.

Aš atidarysiu dainų skrynelę, 
Paleisiu į valelę.

Akmuo be kraujo, vanduo be sparnų, 
Papartis be žiedelių

Aš bernužėlis, aš jatins bernelis, 
Be jaunos mergužėlės.

Parduosiu žirgą ir tymo balną, 
Samdysiu audėjėlę.

Jr atsisakė jauna mergelė
Po svirną vaikščiodama:

— Neparduok žirgą, nė tymą balną, 
Aš busiu audėjėlė.

Aš padainuosiu, dainų dainelę, 
Aš dainų mergužėlė.

Aš atidarysiu dainų skrynelę, 
Paleisiu į valelę.

Akmuo be kraujo, vanduo be sparnų, 
Papartis be žiedelių.

Aš mergužėlė, aš vargdienėlė, 
Be jauno bernužėlio.

Parduosiu žiedą ir vainikėlį, x 
Samdysiu artojėlį.

Ir atsisakė jaunas bernelis 
Po staines vaikščiodamas.

— Neparduok žiedą nė vainikėlį, 
Aš būsiu artojėlis.

Sakiau, sėdėk ramiai, klausykis ir netruk- 
(49) dyk man. nes kitaip nieko nesužinosi, — 

perspėjo Šogamas ir vėl ėmė kalbėti. — 
štai'šitą gydytoją tu man liepei likviduoti patylo
mis. be jokio tardymo, be klausinėjimų ir kalini
mų jis turėjo dingti nuo žemės paviršiaus. Tu, 
Koba, man nepalaikyk už blogą, bet aš iš gydy
tojo paėmiau smulkų parodymą, ką tu liepei jam 
padarvti su Alelujevos lavonu.

Iš pradžių tas gydytojas man nieko nenorė
jo sakyti, bet aš jam pasiūliau už parodymą jo gy
vybės kainą ir jis sutiko. Ir žinai jis parodė, 
kad A’elujevos neištiko joks ten širdies smūgis, o 
ji ties'og buvo pasmaugta.

Si dinas pašoko nucfe kėdės į viršų, tartum 
būtų kis jam su via įdūręs į.. Jo akys prisipylė 
kraujo ir Išlindo laukan, jis sunkiai alsavo.

— Sėskis! O ne, tai nieko nesužinosi ir ko 
ieškai nesurasi, — pasakė perspėjančiu balsu 
Šogamas.

Stalinas paklausė.
— Kad paslėpti ant sutriuškinto kaklo pirštų 

žymes, kaklą tu liepei aprišti plačiu, raudonu šil
kiniu kaspinu, o veidas to paties gydytojo irgi 
buvo puikiai užgrimuotas ir atrodė tartum gyvas.

Toliau viskas buvo pridengta gėlėmis. Nie
kam net mažiausia Įtarimo mintis negalėjo ateiti 
galvon... Bet aš pasirūpinau dėl visa ko gydytojo 
nurodymu. Su vilku gyventi reikia mokėti vilku 
ir staugt’... — užbaigė šogamas imdamas iš por- 
cigaro naują cigaretę.

— Ka tu nori, draugas Šogamai, už šių do
kumentų grąžinimą? — pratarė Stalinas po ilgo
kos pauzes.

' — Ko aš noriu?... O ką tu ma”. draugas Jo- 
zifai Visarianovičiąu, pasiūlysi mainais? klau
simu atsakė Šogamas prikišdamas degtuką nrio 
cigaretės. — Gal užsirūkysi — pasiūlė jis Stali
nui.

Stalinas šį karta paėmė siūlomą cigaretę, už
sirūkė ir tas jam padėjo truputį suvaldyti iškleru
sius nervus.

— Norėtum išvažiuoti užsienin? - paklausė 
Stalinas.

— Norėt, norėčiau, bet ką aš ten veiksiu, 
pasakyk tu man? ..

— Duosiu pinigų, aukso, brangenybių...
— O jeigu aš tau draugas Jozifai Visaria- 

novlčiau padarvsiu kontra pasiūlymą. Pavyzdžiui, 
pasiimk tu visas brangenybes, auksą, viską ką 
turi prisiplėšęs, eik. bėk pats užsienin ir palik 
mane savo vietoje. Ar taip negeriau butų? Kaip 
manai? — vėl ėmė neivoti Šogamas

Stalino lupos pabalo, veidas pasidarė pelenų 
spalvos. .

- Aa. a! Nepatinka! Nenori! O m«n tai siū
lai kas pačiam nemiela. — tyčiojosi Šogamas su 
pasi gar d ži avi m u.

— Klausyk! — norėjo dar mėginti kalbėti 
Stalinas.

— Ne, nenoriu nieko daugiau klausytis. Nie
ko tu iš manęs daugiau negausi ir nesužinosi...

Koba, mano lošimo partiia užbaigta D" bar - 
tavo eilė, — pertraukdamas Staliną pasakė Šoga
mas ir įdėjo baltąjį rutuliuką su nuodais burnon.

Stalinas sumurmėjo tartum jautis smėlio are
noje toreodoro mirtinai perdurtas, atsikėlė visu 
ūgiu ir ištiesęs rankas su išskleistais tartum žnyp
lės pirštais, ėmė pamažu artintis prie sėdinčio 
Šogamo, taikydamasis prie jo gerklės.

Šogamas perkando piliulę - per jo veidą per
bėgo trumpa spazmų banga. Jis kęmvulsingai at
metęs galvą atgal, staiga pasitempęs sustingo, 
akių vokai užsidarė. Įsiviešpatavo kapų tyla.

Stalinas sustojo su ištiestomis rankomis pu-, 
siaukelyje. Jis pamatė, kad su oogamų buvo už
baigta galutinai. Jis jau buvo nukeliavęs į ten 
anapus..,

— Nejaugi jis pasibaigė? — dingtelėjo dar 
kartą abejotina, minus Stalino galvoje ir jis pri
ėjęs prie Šogamo paėmė jo ranką ir ėmė klausy
tis pulso. Nebuvo jokio gyvybės ženklo. Veidas 
buvo panašus į sustingusią kipšo kaukę.

— Dar dešimtį minučių palauksiu... gal atsi
gaus, pagalvojo Stalinas.

Ir-staiga, šitoje jau sustingusioje šėtoniškai 
sarkastiškoje veido kaukėje, atsidarė viena akis, 
nukreipta. į Staliną, ramiai ir aiškiai žiūrėjo j jį 
suledėjusiu žvilgsniu... ir balsas, kuris anksčiau 
buvo Šogamo balsu, pasakė ramiai ir aiškiai, at
skirdamas kiekvieną žodį, nors lūpos neatsivėrė.

t — Aš jau esu ten anapus... o tu gyvensi ir 
maldausi savo juodąjį šėtoną, kad jis tau atsiųstų 
tavo juodąją mirtį. Bet Dievas palauks... kol ateis 
tavo diena - ir bus dantų griežimas... Tau vieta 
jau parnešta tamsiame pragare. Ten jau laukia 
tavęs!. . Einame kartu! — ir nutilo. .

— Nejaugi tas velnias dar nepasibaigė? — 
riktelėjo Stalinas vėl šokdamas prie Šogamp.

Jis negalėjo daugiau išlaikyti, pasilenkęs 
ties Šogamo lavonu tvirtai savo kauliniais pirš
tais užspaudė jam burną ir nosį - lavonas vos, 
vos krūptelėjo - dar koks tai gyvybės lašas buvo 
jame užsilikęs. Vanagiška Stalino ranka smaugė 
tvirtai, kaip ir viską kas iki šiolei į jo nagus pa
kliūdavo.

Ir kada Stalinas pridėjo ranką prie Šogamo 
krūtinės, norėdamas įsitikinti, ar tas jau galuti- 
tinai pasibaigė, jis po savo pirštais pajuto kaž ką 
apvalaus ir kieto.

Tai bavo Šogamo auksinis medalionas. Sta
linas jį nutraukė Šogamui nuo kaklo ir atidaręs 
rado jo viduje keturkampiai sulankstytą poperėlį, 
kuriame buvo parašyta:

«Kada tu. Koba, skaitysi šį raštelį, aš jau 
būsiu ten anapus. Lenino testamentas ir gvdytojo 
parodymas saugomi patikimose rankose. Ateina ir 
tavo juoda-pabaiga!

Iki pasimatymo ten anapus! - Šogamas».

(Bus daugiau)
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JONAS VARNAUSKAS
Telefonas (recados) 3-0710

Rua 12 N.o 39 — Vila Zelina 
Avenida Zelina N.o 714 — (iundcs) 
Caixa Postal 4118 — São Paulo

Rio de Janeiro

i

RUA SARÃO DE ITAP.ETININGA, 275 — 7 AND. — SALA 73
TEL. 34-7482 — SÃO PAULO |

MARTINS & SIMKUS
BAC e (Al t d© HM)
55 AVENIDA PAIS DE BARROS,

MEKANIKOS DIRBTUVE
Gaminami įvairiausių braižinių vitražai, 

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

Gaminami žibintuvai įvai
riausių tipų. Daromi įvairių 
dydžių grąžtai žemei gręž
ti. Pardavimas grynais ir 

išsimokėtinai.
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Ar jau aptarei CASA SPRINDYS & CIA.
PRAÇA SÂO JOSÉ, 1 — S. PAULO — VILA ZELINA

Kur galima gauti pačių naujausių ir įvairiausių rūšių prekių 
Čia gali pirkti batų, skrybėlių, elektros 
gaminių, statybos medžiagos, ir visko, 
kas reikalinga Jums ir Jūsų namams. Čia 

, pirksi pigiau ir geresnės rūšies prekę.
Didelis pasirinkimas radijo aparatų, radijo

pat yra radio laboratorija įrengta pagal nau- 
teknikoš reikalavimus, vedama prityrusių specialistų, 
atlieka visus tiisymo ir reformavime! darbus 

Prie pat autobuso Nr. 93 sustojimo vietos

Čia taipvitro lų. 
jausius

SOPAS PRONTAS wjpJ f
PRONTAS EM 5 MINUTOS &1

' T PALADAR caseiro
ft

įkurta 1890 Metais
Išpildo meniškai įvairius foto darbus. Specialybė padidin

amais tamsiuose tonuose ir sepia, spalvinimai aliejiniais 
dažais ir pastele.

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

IMPORTAÇÃO — EXPORTAÇÃO

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

Em Minas Gerais:

Peres & Ca. Ltda. — Leopoldina — R. Providencia, 71
Jother Peres de Resende — dão Pedro dos Ferros
Amadeu Cesar Machado — Nanuque, Minas 
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JÀ© Ii i <1
APRENGIA VYRUS NUO GALVOS IKI KOJŲ

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

Viskas geriausios rūšies, patvaru, gražu ir pigu.

1$ KABIUKO TIESIAI V AHTOTOJUI.

KRAUTUVES:
Rua São Caetano, 526

Rua São Caetano, 510

H»WWWHI>Wl||ll||ll||K||li||ll||li||!l||li||lin:i||ii||H||ii||!l||ll||ii||li||il||ll||il||ll||ltf^

VIENINTEI IA1 ATSTOVAI
GARSIOJO V AND EN 5

L I N D O Y A

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

dos naudokite!

ALIO! ALIO! Vila Anastacio!
CASA KAROLIS STUOKA

Rua Martinho de Campos, 459. — Naujai Atsidarė 
Visi bėga tekini

Jauni ir seni 
Batus gaus visi 

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

vaikams — fabriko kainomis. 
LIETUVIAMS NUOLAIDA!...

RUA DINO BUENO, 795 a 835 Caixa Postai 
TELEFONES: 51-4019 e 51-2223 ,ó SÃO PAULO

☆
FABRIKAS IR RAŠTINE:

Rua Javaės 719

São Paulo

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINTOJAI

IIKMAO CAKIRIIIEIRII ltda.

3967

vien- 
visa-
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LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

— Fotografas - menininkas 
Kazys Vosylius persikėlė į 
Campinas, ir Foto-Cine Clube 
kas penktadienį 20,30 vai. da 
ro paskaitas iš fotografijos 
kurso, apklodamas teoriją ir 
praktiką, to klubo nariams. 
Ten pat yra išstatyti jo ge
resnieji paveikslai, kurie da
lyvavo pasaulinėse parodose 
įvairiuose Amerikos ir Euro
pos kraštuose, ir jų tarpe yra 
darbų laimėjusių premijas ar
ba pirmąsias vietas.

Apie tą p Kazio Vosyliaus 
persikėlimą ir jo darbų paro
dą plačiai ir šiltai atsiliepė 
Campinas spauda ir net São 
Paulo specialus laikraštis «Fo 
to-Cine Boletim» Nr. 60 pa
garbiai paminėjo p. Kazio Vo 
syliaus veiklą ir meniškus fo 
to darbus atliktus Brazilijoje.

Lietuviškas radio pusva
landis.

Kaip jau buvo rašyta «M. L.» 
du kartu per mėnesį bus trans 
liuojamas lietuviškas pusva
landis iš Piratiniga radio sto
ties, pusiau vienuoliktos vai. 
nakties šiomis dienomis:

1 ir 15 d. rugpiučio
5 ir 19 a. rugsėjo
3 ir 17 d spaliaus
7 ir 21 d. lapkričio
5 ir 19 d. gruodžio.

Rugpjūčio men. 1 d. meni
nę programą atliks Bendruo
menės choras, o 15 d. rugpiū 
čio - Menininkų klubo daini
ninkai.

DÉIWJA
«Mūsų Lietuvos» Redakcijai 

ir leidėjams, gausiai parėmu- 
siems pirmąjį menininku va
karą - koncertą nuoširdžiai 
dėkojame.

L. Menininkų Klubo 
Valdyba.

S. Paulo L. Menininkų klu
bo Valdyba už aukas ir dar
bo talką, surūošusiems vaišin 
gą bufetą pirmą jam Meninin
kų vakarui - koncertui lt-7 51 
Širdingai dėkoja Gerb. Po
nioms: A. Ambrozevičienei, 
B. Stasiulionienei, M. Stasiu
lionienei, E. Dantienei, M. Bal 
kevičienei, L. Matulionienei,

REIKIA BALDŲ? KREIPKIS
Į TAUTIEČIO

Apolinaras Jočys ir Lidija Juzėnaitė liepos mėn: 28 d. 
sukuria naują lietuviškos šeimos židinį. Jaunasis yra 
«Vyčio» choro narys, o jaunoji - Bendruomenės choristė 
Jaunieji yra «M. L.» prenumeratoriai ir rėmėjai. «M. L.» 
jauniesiems žengi n.tiems į naują gyvenimo kelią linki 

džiaugsmingų gyvenimo dienų.
•'■■■ ==• ■■■■ - ■■■« = — • ==•!!!! — “ • " "■■■ ■ =• — SS..Õ1J

Įih RUGPIÚÕIO MĖN. 11 D. VISI Į «MUSŲ LIETUVOS» hĮĮ 
:: BIČIULIŲ ::
iii ii
:'Į POBŪVĮ <• VAKARA S

nu ii
u kuris bus MOKOJE, RUA LITUÂNIA 67 IS!
■■ ■■■ ■ ■■

!iii PROGRAMOJ linksmas pobūvis, bendra vakarienė sava 'iii
« muzika ir scenos įvairenybių šiupinys.

E. Švėgždienei, J. Postatnie- 
nei, M. Bumblienei, J. Jakii- 
baitienei.

Gerb. Ponams. Al. Dumbliui 
inž. V. Abraičiui, J M.itelio- 
niui, J. Balkevičiui, V Patvins 
kini, Br. Guigai. A. Riidžr i 
V. Gaigalui ir J. Sirvidui.

Ypatingą padėką reiškiame 
gerb. p. E. Polišai tiehei daug 
prisidėjusiai tauriu nuoširdu
mu suorganizuojant gerb. po
nių talkos vajų.

L. Menininkų Klubo 
Valdyba.

— Liepos mėn 21 d. įvyko 
pasitarimas lietuviško radio 
pusvalandžio programos rei
kalu. Pasitarime dalyvavo lie 
tuviško radio pusvalandžio 
komisijos nariai: kun. P. Ra- 
gažinskas, St. Vancevičius ir 
K. Ambrozevičius. Bendruo
menės choro valdybos nariai: 
K. Ausenka. A. Bogus’auskas

Lietuvių s-g s Brazili
joj NARIAMS.

Liepos mėn 29 d. 15 vai. 
yra šaukiamas Lietuvių S-gos 
Brazilijoj visuotinis narių su
sirinkimas Mokoje rua Litua- 
nia, 67.

Nariams dalyvavimas yra 
privalomas

Valdyba.

PAIEŠKOMI:

1. Rudžius Tamara, gim. 
1913 m , Rygoje,

2. Val.iit's Juozas, kilęs iš 
Kidulių valsč., Šakių apskr.,

3. Gervickienė - Markūnaitė 
Pranė, kilusi iš Ginteitiškių 
vienk.,

4. Brazas Benediktas, kilęs 
iš Raseinių ir

5. Vabalas Kajetonas, kilęs 

iš Plaucįškių km., Rozaiino 
valsč.

Ieškomieji arba žinantieji 
apie juos prašomi atsiliepti:

L'etuvos Konsulatas, 
Rua Jaguaribe. 477 — S. Paulo

- PRANĄ KUZMICKĄ, ki
lusį iš Laukuvos kaimo, Del
tuvos valsč., Ukmergės apskr 
Brazilijon atvskusį 1927-30 m. 
Paieško pusbrolis Leonas Kuz 
mickas, gyvenantis Kanadoje. 
Turintieji apie ji žinių prašo
me pranešti «M. n.» redakcijai

INDÚSTRIA ARTEFATOS de 
CIMENTO

VYTAUTAS SKRIPKA
Priimu įvairius užsakymus 

įvairių išdirbinių iš cimento, 
kaip skalbimui tankes, šuli
niams cimentiniài dangčiai, 
gėlėms indus, cimentinius 
vamzdžius, balaustrus, ir kitus 
{vairius šios rūšies išdirbinius 
Darbas skubus ir pigus. 
Adresas: Rua Paulistano, 11.

Vila. Zelina — Sã.) Paulo.

— PARSIDUODA krautuvė 
prekitj ir gėrimu, kaina 150,000 
CrS. Galima išmokėti ir dali
mis. (pardavimo priežastis ne 
sveikata) smulkesnių informa 
cijų galima gauti vietoje pas 
Mikola Vaidota. Rua Rodą 
Monte Nr. 1 — V. Zelina. 

V v

Naujos Lietuviškos Plokštelės
Bendruomenės Choro Valdyba praneša, kad jau galima 

gauti, neseniai įdainuotas lietuviškas plokšteles, e H
[dainuotos dvi plokštelės su sekančiomis dainomis: 1. 

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

Norintieji šias plokšteles įsigyti, prašomi kreiptis pa's 
kun. kleboną P. Ragažinską, pas choro pirmininką K Ausen- 
ką Ru i Rio Feio, 2 —- Vila Zelina (visai netoli Largo S. Jo
se) arba pas choro narius. ■

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

r»

Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių dai
ktų, indų bei dirbo įrankių krautuvė liktai pas

JAKUTIS & LAPIENIS LIDA
AVENIDA DR. GIACAGLINI, 34-0

Vila Alpinėje, arti autobusu stoties.

Čia gausi geresnę medžiagą ir pigiau mokėsi

vinskai atidarė R. Cubatão 671 
krautuvę «Gintaras», kurioje 
galima pirkti radio aparatų, 
plokštelių, įvairių reikmenų 
mokykloms, raštinėms ir t. t.

Pašventinimo apeigas atliko 
kun. P. Ragažinskas, o kaspi
ną perkirpo p. A. Polišaitis 
Lietuvos konsulas S. Pauly.

Kviesti svečiai buvo pavai
šinti skaniais užkandžiais ir 
alučiu.

— Liepos m. 22 d. V. Zeli- 
noje mokyklos patalpose bu
vo jaunučių muzikos popietis 
Programoje buvo dainų ir de 
klamacijų. Jaunučių choras 
da navime yra padaręs žymios 
pažangos. Muzikas p. A. Am
brazaitis yra įdėjęs daug dar 
bo ir turi talentą vadovauti 
chorams.

- Ši sekmadienį misiios 
baigiasi Agua Raza apylinkės 
lietuviams. Misijonierius Tė
vas J. Bružikas S. J sekma
dienį išvyksta į Rio de Janei 
ro. Ateinančią savaitę lankys 
lietuvius R. de Janeire, o rug 
piūčio mėn. 5 d. pradės lie
tuviams misijas.

YRA LAIŠKŲ.

J. Masiuliųi, J. Budreckiui, 
J. Didėliu!, Olimpijai Grlec- 
kieuei, J. Norkui, H Guzikaus 
kui. dail. A. ^Kairiui, V. Buko 
tai, J Bliujui, V. Bogar. Ad. - 
Bučinskui. A: Ąn dri ušk e vi čiu i 
V. Valevičiui.

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

V. ALPINA.

BALD Ų S A N D Ė L Į.

ir P. Šimonis. «Vyčio» pirm- 
V. Grabauskas b* J. Karpavi
čius.

Meninę programą pe'1 lietu
višką radio pusvalandį atliks 
Bendruomenės choras. Meni
ninkų klubo dainininkai ir 
«Vyčio» choras, kuris tuo rei 
kalu dar tarsis.
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f AVENIDA ZELINA, 749 — VILA ZELINA — S. PAULO

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

,, acidentes

19 horas.

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

HORÁRIO das 8 ás

SOPAS PRONTAS
PRONTAS EM 5 MINUTOS

PALADAR CASEIRO
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(Prie cask, sustojimo vietos autobuso 3? Quarta parada)

-■Savininkas ViLAIDAjF IIP<3'C 18UJÍ
Įvairaus didumo padidinti portretai -r- spalvuoti! Foto ant porcelano, antkapiams. 

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