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Savaitinė Politiniu įvykių Apžvalga
tas parlamentas ir paskelbti
/ nauji rinkimai.

Korėjoj©
derybos, gegužės mėn. 25 d.,
susitikus abiejų mišių atsto
vams, vėl nukeltos visai sa
vaitei, ligi 1 d. birželio. Ko
dėl nukėlė - oficialaus prane
Šimo nebuvo ir kadangi posė
dis buvo slaptas, prie uždary
tų durų, neįsileidžiant žurna
listų, tai apie pasitarimų nu
kėlimo priežastis galima tik
spėlioti.
Bene tikriausia nukėlimo
priežastis bus tai nauji ir ga
tutini sąjungininkų pasiūlymai
Korėjos klausimu. Komunistų
atstovai nepasitarę ir negavę
informacijų iš Maskvos nieko
negalėjo atsakyti. Pasiūlymai
išnagrinėti reikalinga yra lai
ko, kas ir bus padaryta sa
vaitės laikotarpy.
Koki pasiūlymai ir kokios
nuolaidos iš sąjungininkų pu
sės bus daromos kolkas neži
nia, tačiau pagrindiniame klau
sime - prievarta, gražinti kali
nius - nebus daroma jokių
nuolaidų. Tuo reikalu aiškiai
šiomis dienomis pasisakė Ame
rikos prezidentas ir kiti, aukš
ti užsienio politikos pareigū
nai.

Maskva Stalino keliu
eina
Paskutiniai Įvykiai Korėjo
je ir Europoje, ypač Austri
jos klausimu, galutiniai išr\š
kiną, kad Malenkovas ir Beri
ja eina jau senai Kremliaus
pramintu keliu. Jokių-vilčių
susilpninti «šaltąjį karą» nėra.
Užgrobtuose kraštuose vergi
jos retežiai dar daugiau tapo
suveržti. Atsakomingoms pa
reigoms paskirti iš Rusijos
atsiųsti komunistai ir nušaliu
ti vietiniai, tautiniai.
Šiomis dienomis vakarai
buvo pasiūlę keturių didžiųjų
užsienio reikalų ministeriu
pavaduotojų susirinkimą tar-

snipus.

Trijų didžiųjų

vyriausybė išėjo prieš są
jungininkų pas-ulymą. Būtent
ji reikalauja, kad Korėja iš
kart būt suvienyta, žinoma iš
vejant iš jos komunistus. Vie
nas aukštas Korėjos pareigu- *
nas pareiškė: «Esame tikri,
kad galėsime pasiekti Korė
jos suvienysimo ginklu. Bet
esame skeptikai del pastan
gų Korėją suvienyti politinė
mis priemonėmis.

senatorius

Sušaudė amerikonų

Iš Maskvos pranešama, kad
šiomis dienomis buvo sušau
dyti Rusijoje keturi Amerikos
šnipai, kurie parašiutais ba
landžio mėn. 26 d. buvo nu
leisti Ukrainoje. Esą vienas
jų prisipažinęs, kad esąs ame
rikonų šnipas. Jie buyę aprū
pinti reikalingais dokumen
tais.

Pietų Korėjos

Amerikos

nesumažėjo, bet dar . padidė
jo. Jokių susis'ekimo lieptų
per šį griovį neįmanoma pas
tatyti. Rusams ne tik nesvar
bu dabar jokios derybos ir su
tartys, bet jie nori kuo ilgiau
užtęsti susidariusią
padėtį,
kad kuo greičiau galėtų su
virškinti pagrobtus kraštus.
\ akarai yra pastatyti.prieš
neišnarpliojamą di pi o matinė
mis priemonėmis mazgą. Jie
yra pasižadėję kovoti už pa
vergtu kr.išlaisvinimą ir kartu
už savo ateities saugumą. Bet
priemonės nesėkmingos. K on
ferencijos, pasitarimai jokio
praktiško sprendimo neatne
ša. Belieka ginklas. Ar jis
bus vartojamas, kada ir kur,
tai jau valstybės vyrų ir ge
neralinių štabų reikalas,

Taft

siūlo, kad Amerika Korėjoje
veiktų ne ONU, bet savo vardu
ir ginklu užkirstų komunizmo
ekspansijai kelią.

Miss Shirley Booth, Amerikos
artistė, kuri laimėjo šiais me
tais Prancūzijoje, šeštame tarp
tautiniame filmų festyvalyje,
geriausios artistės premiją. -Ji
laimėjo premiją d rainoje «Su
grįžki Mažoji Sheba», vaidin
dama namų šeimininkės rolę.
Festy valyje lenktyniavo 74 fil
mos iš 27 kraštų.

tis Austrijos reikalu. Maskva
pasiūlymą atmetė. Ji visus
Prancūzijoje
Europos klausimus nori sulig
vyriausybės krizis dar tebe * Potsdamo ir Jalto sutartimis
sitęsia. Paul Reinaud nepavy spręsti. Tai reikštų ne ką ki
ko gauti parlamento pasitikę tą vakarų pasauliui, kaip duo
jimo ir pritarimo jo progra ti gerą šuolį atgal: panaikinti
mai.
Šiaurės Atlanto sutartį, Euro
Absoliutinės balsų daugu pos Gynimo Bendruomenę,
mos, 314, negavo. Tesurinko atsižadėti Bonnos ir Paryžiaus
vos 276 balsus.
sutarčių, nepriimti Vokietijos
Prancūzijoje yra pribrendęs į jokias regionines sąjungas
reikalas pakeisti konstituciją, ir neleist' jai atsiginkluoti ir
nes kitaip jokiu būdu nebus 1.1..
prieita prie pastovesnės vyri
Kaip matome, kad tarpeklis
ausybės sudarymo. Taip pat tarp Komunistinės Maskvos ir
spėjama, kad gali būt paleis- vakarų demokratijų ne tik

AmeriKos, Anglijos ir Pran
cūzijos užsienio politikos va
dų pasitarimas Bermiudo sa
lioje yra numatytas liepos
mėnesį. Pasitarime dalyvaus
prez. Eisenhower, ministeris
pirmininkas Churchill ir Pran
cūzijos ministeriu kabinėto,
kuris dar nėra sudarytas šiuo
metu, pi r m įninkąs.

Naujus lėktuvus
Amerikos lakūnai vartoja
Korėjos fronte. Tai yra s praus
miniai (a jato) lėktuvai, galį
išvystyti ligi 1000 kilometrų
greitį per valandą, aprūpinti
radaru, automatiniais ginklais.
Jie gali skraidyti esant silp
nam regimumui ir naktimis.
Jie žymiai pranašesni už ru
sų «Migus» Dabar komunistų
lėktuvai Korėjos padangėje
negali nė pasirodyti.
— Atvyksta Brazilijon per
Hongkong' 25 rusai baltgvardiečiai, kurie turėjo pasišalin
ti iš komunistinės Kinijos.

Komunistinėj Kinijoj vėl
prasidėjo terorizmo banga.
Daug areštų ir teismų ir įta
rinėjimų špionaže.

ARGENTINOJE
Reikalingas advokatas byloms vesti?

Nieko nelaukdamas kreipkis į

Advokatą Decio Farias
Raštinė: R. Santa Teresa, 28, Q to and. salas 604 ir 605.
(kampas Praça da Sé) Fone: Sô-8240 ir 32-0664

bitas garvežys gali būti vartojamas prie betkokios sistemos
geležinkelio bėgių, siauresnių ir platesnių. Jo ašys yra pa
kankamai ilgos ir ratus galima, pritaikinti prie bet kokių bėl ių Kirmi garvežiai buvo pastatyti Amerikos kariuomenės
reikalams.

Brazilijoje
Rio de Janeire vedamos de
rybus su Anglijos prekybos
atstovybe del sureguliavimo
prekybinių abiejų kraštų san
tykių. Kaip yra žinoma Brazi
lija yra atsilikusi išmokėjime
anglams už importuotas prekės. Naują sutartį sudarant
anglai prašo, kad trečdalis
skolų būt likviduotas sutarties
pasirašymo- metu, arba Būt
išlyginta žaliava. Brazilų de
legacija pranešė, kad šis pa
siūlymas nepriimtinas.-Jie pra
šo Anglijos paskolos, su ku
ria atmokėtų jai pačiai, jos
pačios pinigais, skolą.
Brazilija Vokietijai už pre
kes yra skolinga šimtą mili
jonų dolerių,
SUSIPNÉJO PREKYBA, SU
MAŽĖJO DARBAI.

Trūkstant svetimos valiu
tos iž užsienio žaliavai bei
prekėms pirkti,
prekuboje
jaučiamas krizis, nes yra sto
ka prekių. Fabrikai neturėda
mi reikalingų medžiagų maži
na darbą ir atleidžia darbiniu
k u s.

— Dolerio kaina šią savai
tę vėl pakilo, net ligi 46 kru
zeirų.
— Iš Amerikos daug įveža
ma taukų latose. Įdomu, ar
Brazilijos ūkis jų pakankamai
nepagamina?

PROGRESISTU PARTIJOS
deputatai São Paulyje nuta
rė remti gubernatoriaus poli
tiką. Gubernatorius bus faktinas partijos politikos orientuotojas ir partijos vardu kai
bės kur bus reikalinga.
Lauktas santykių nutrauki
mas su eksgubernatoriumi
Adhemar de Barros neįvyko.

saugumo sumetimais, Bue
nos Aires mieste, policija už
dare radikalų partijos būstinę.
Būstinė prieš kurį laiką pačių
peronistų buvo padegta.
Taip pat šiomis dienomis
buvo paleisti iš kalėjimo radi
kalų partijos eilė žymių vei
kėjų.

— Organizuojama nauja po
litinė partija «A União Social
Nacionalista». Kaip iš prane
šimų spaudoje matyti, šios
partijos organizatoriais daugu
moję yra kariškiai.

-- Olandija importuoja au
tomobilius iš Rusijos.

tarpmiestinėse futbolo rungty
nėsė, kuriose dalyvauja ketu

Lietuvos nacionalinė
M.Mažvydo biblioteka

RIO - SÃO PAULO

rios kamandos, už bilietus
yra surinkta arti 20 milijonų
kruzeirų.
— São Paulo miesto teatro
rūmai, kurie dabar yra refor
muojami, bus baigta reforma
dar prieš ateinančių metų sau
šio 25 d.
—7 Respublikos prezidento
Getullo Vargas sveikata žy
miai pagerėjo.

— Amazonės upės potvy
niai dar neatslūgo. Potvynių
yra paliesta 400 tūkstančių
žmonių. Užlietas poivynių plo
tas siekia 800 tūkstančių kva
dratinių kilometrų-. Potvyniuo
se žuvo 25 tūkstančiai raguo
čių. Ypač daug nukentėjo gy
venãntieji Amazonės žemu
pyje.Pavyzdžiui Juruty mieste
apsemta bažnyčia, o mokykla
sugriuvo. Kaikuriose vietose
jau pasirodė tifo epidemija.
— šią savaitę São Paulyje
prasidėjo sušauktas Industrijų
Centro kongresas, kuriame
nagrinėjami industrialus liečią
reikalai, ypač žaliavų
importacijos ir elektros jėgos
reikalai.
CAMPINAS MIESTE

pradėtas šia savaitę primasis
seminaras (studijos) žemės
problemos lotynų Amerikoje.
Atstovai dalyvauja iš abiejų
Amerikų. Bene pats įdomu
sis klausimas bus žemės re
formos reikalai.
Anot prof. Jose Castro nely
gus gerybių paskirtymas yra
priežastis neramumų, revoliu
cijų. Užtenka tik pažvelgti
statistikos davinių. Devynioli
ka turtingų pasaulio valstybių
turi tiktai 16 procentų visų
pasaulio gyventojų ir sunau
doja septyniasdešimt» procen
tų viso pasaulio gaunamų pa
jamų, kai tuo tarpu 15 mažiau
turtingų kraštų tegauna tik
devynis procentus mokesčių,
bet savo teritorijose turi iš
maitinti daugiau negu pusę
visos žmonijos. Gerai gyve
nantieji yra tik maža sala
apsupta vargo ir skurdo.
Didelis skirtumas tarp kai
mo ir miesto yra kliūtis kraš
to progresui.
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— Italija. Paroda «Anapus».
Romos geležinkelio stotyje
Termini, kuri buvo prieš po
rą metų naujai atstatyta, vaiz
dais, diagramomis ir paaiški
nimais suruošta paroda «Ana
pus». Joje yra parodytas vi
sas gyvenimo siaubas tų, ku
riems tenka gyventi už gele
žinės uždangos. Tarp Sovietų
'teroro aukų minimas vysk.
Borisevičius, kuris buvo bol
ševikų pasmerktas mirti. Pati
paroda - Įspūdinga ir įdomi.
Privežta originalių krautuvių
prekių su kvitų originalais ir
kainomis, paverstomis į darbo
valandas. Pvz. Varšuvoje už
204.50 zlotų pirkta kepurė at
sieina ten 40 darbo valandų,
o tokia pati kepurė gaunama
Italijoje už 500 lyrų, t. y. tik
už 2 darbo valandas. Panašių
'eksponatų yra daugybė.
— Jungtinės Amerikos Vals
tybės. Minėjo St. Seimo sukak
tj. Am. Balsas, minėdamas ge
gūžės 15 d. suėjusią St. Sei
mo sukakti, perdavė to Seimo
buv. narių K. Bielinio ir P.
Jočio pranešimus. St. Seimo
pagrindinis uždavinys buvo
priimti Lietuvos Konstituciją.
Pranešėjai nurodė, ką St. Sei
mas yra davęs Lietuvai ir jos
demokratinei santvarkai nūs
tatyti, ypač žemės reformos,
pramonės darbininkų atlygini
mo, ligonių kasų Įstatymais,
Lito valiutos Įvedimu ir kt.
Tačiau visa, kas buvo gera ir
gražu N. Lietuvoje, šiandien
okupantai yra sugriovę ir iš
niekinę.

— Rūpinasi Įsteigti viso pa
šaulio lietuvių studentų atstsvybę. taip pat leisti akadem.
metraštį ir paskirti konkursui
temą, kuo studentai gali būti
naudingi Lietuvos atstatyme.
Numatoma, kad šiemet apie
30 lietuvių studentų JAV-se
baigs aukštuosius mokslus,
"gaudami Įvairius mokslo laips
nius. SLA nutarė stud. Juodvir
šiui Vokietijoje, daug nuken
tėjusiam nuo bolševikų kalėji
me, mokslui baigti skirti per
metus laiko kas mėnuo po
22.50 dol.

— Worcestery, Mass., buvo
iškilmingai paminėtas Ipol.
Nauragio scenos darbo 25 m.
jubiliejus. Per jubil. koncertą
akompanavo V. Marijošius, ja
me dalyvavo ir kt. operos so
listai. Ta proga kalbas pasakė
kan. F. Kapočius, M. Vaitkus,
prof. St. Yla ir kt. Koncerto
pelnas paskirtas mokyklos
statybai.

— JaV se Komercijos Rūmų
vadovybė yra numačiusi pa
gaminti spalvotą filmą apie Či
kagos lietuvius. Rūmai šiemet
gegužės mėn. mini 20 m. su
kaktį. Minėjime kalbą pasakys
atst. r. narys Kerstenas.
— Dail. R. Viesulas už savo
vario raižinį «Stabat Mater»
Filadelfijos muziejuje suruoš
toj parodoj ir New Yorke
Hiverside muziejuje suruoš
toj VI met. parodoj gavo pa
gyrimą už savo litografiją
«Vasara».
— JAV-se Lietuvos valsty
bės 700 m. sukaktį tinkamai
paminėti iniciatyvos ėmėsi
ALTS-ga, kuri iškilmingą mi
riejimą ruošia Vašingtone.
— Švedija. Švedijos.LB va]
dyba taip pasiskirstė pareigo
mis: pirm. J. Pajaujis, vice
pirmininkai O. Urbonas ir V.
Blažys, sekret. J. Lingis, iždinPr. Dūda, nariai kandidatai
V. Laucevičius ir V. Gedri
mas.

-- Šveicarija. Aukoja lietu
vių vaikams. Šveicarų Beromiinster radijas ir visa eilė
didžiųjų dienraščių buvo įsidė
ję .Šveicarijos LB nės atsišau
kimus, kad šelptų Vokietijoje
vargstančius lietuvių vaikus.
Ligi šiol, gautosiomis žiniomis,
jau surinkta graži suma, nori
ma surinkti kelis tūkstančius
frankų. Šalpos reikalais ypač
atsidėjęs rūpinasi Šveicarijos
LB pirmininkas inž. J. Slan
kus. Vokietijoje likusiems liet,
tremtinių vaikams šelpti švei
carijos LB gegužės 20 d. ren
gia taip pat smuikininkės E.
Kuprevičiūtės koncertą. Pro

Karol ė Pažėraitė

Svetimi Vėjai
(Ištraukta iš rašomo romano)
Liuda, baigusi universitetą
Pragoję, grįžo Lietuvon ir
dėstė istoriją Marijampolės
gimnazijoje. Bet jos sieloj ne
buvo ramybės. Ją vis perse
kiojo didžios moters Aldonos
Gediminaitės, Lenkų karaliaus
Kazimiero žmonos, paveiksas. Juk ji, Liuda, galėjo už
sienyje lengvai gauti doktora
- tą, pasirinkusi lengvesnę te
mą, bet ji tegalėjo galvoti
apie jos sąmonę užvaldžiusią
karalienę Aldoną. Tas nera
mus noras ją pažinti, išryškin
ti to laiko politinę situaciją
ir aplinką Liudą vėl paskati
no vykti užsienin. Iš pradžių
Karaliaučius, paskui Varšuva,
Krokuva, Vilnius... Ji kruopš
čiai rausėsi po dulkėtus ar
chyvus, ieškodama savo rašo
mam mokslo darbui istorinės
medžiagos. Įdomūs ieškojimo,
tyrinėjimo metai. Tada ji ti
krai gyveno. Svetimų kroniki
ninku žodžiai vieni kitiems
prieštaravo Dar studijuodama
Čekoslovakijoje, ji atostogų
metu rausėsi po Pragos ar
chyvus, o paskui buvo atsidū

rusi ir Berlyne. Liuda ^u sa
vo lietuviška nuojauta lygino,
derino rastas žinias, skyrė
pelus nuo grūdų. Ir grįžo Lie
tuvon su turtinga medžiaga ir
įpusėta disertacija.
Šį kartą grįžtant iš užsie
nio jai rodėsi, kad traukinys
linksmiau dundėjo ir lietuvių
geležinkeliečių tarnautojų vei
dai buvo šventadieniškai nusi
teikę. Neramiai žiūrėjo ji per
langą į žaliuojančius ziemken
čius, į pabaliais varlinėjantį
garnį, į žmones laukuose ir
stotyse. Viskas ją keistai jau
dipo. Ji vėl grįžo į savo tėvy
nę, kuriai tiek metų studijų
paskyrė, kuriai tiktai vienai
ji savo širdį aukoja.
Kauno stoty ją pasitiko se
šuo. Abiejų akyse pasirodė
ašaros.
— Vincas tarnyboje. Jis
taip pat norėjo tave pasitikti...
Bet pamatysi jį pietų metu -,
kalbėjo pro ašaros Monė.
Liuda jautė, kad Menės aša
rų dalis prik’amo jos mirusio
pirmo vyro Zigmo Minvydo
atminimui. Dabartinis jos vy

gramoj duodama taip
Budriūno «Rauda».

Ona Sadauskaitė

pat B.

— Venecuela. A. Pavasaris
radijo koncerte laimėjo 1 pre
miją dainuodamas salo ■ gavo
radijo priimtuvą. Br. Kveda
ras turi Caracaso miesto cen
tre įsirengęs stambią foto stu
diją. Viena lietuvaitė pa do va
nojo «Tėvų Kelio» redakto
riui iš Lietuvos atsivežtos že
mes. L. Neumanas nusipirko
ūkį.
— Lietuvoje ypatingai į kcm.
propagandą turi įsijungti visų
rūšių kultūrininkai, kuriems
bolševikai yra skyrę ypatingą
misiją. Jų visų priešakyje
turi žygiuoti kom. rašytojai.
Net Strazdelis jau pertemp
tas ant bolševikiško kurpalio.
Apie jį dabar jau taip skelbia
ma: «jis nepakluso buožijai
o visą laiką kovojo prieš pik
čiausius mūsų tautos parazi
tus • buožes». Strazdelis iš J.
Šimkaus ir T. Tilvyčio lūpų
per iškilmingų nuo jo mirties
120 m. sukakties minėjimą išė
jo greičiau komunistinis agi
tatorius, bet ne senas visų lie
tuvių mylimas poetas A. Vie
nuolis, parašęs naują romaną
« Augintinis,» vaizduojamas
kaip «jau buržuaziniais laikais
skatinęs darbo mases į revo
liuciją prieš kapitali-tus ir
klerikalus», «nešąs savyje ne
nugalimą liaudies metą». Šia
me romane jis «puikiai pavaiz
duoja Vilniaus krašto^ grąžini
mą. Lietuvos liaudies išsivada
vimą 1940 m. iš buržuazinio
jungo». E. Mieželaitis savo
nauju eilėraščių rinkiniu «Dai
nų išausiu margą raštą» sten
giasi suniekinti Nepriklauso
mą Lietuvą ir pavaizduoti kom
«laimêjimus> kaime.

Be

grožio

Gyvenimas liko be grožio,
Be mūsų žemelės gimtos.
Lyg tartum kas karstą užvožė
Ant tavo krūtinės karštos.

Nebėra svajonių kaip šilkas,
Nebėra širdyje dainų.
Palikom, kaip pakirstos smilgos,
Nuo vėjų žiaurių darganų.

Kaip pasaka vaikui žavėta,
Ji liks mums šventa ir šviesi.
Ten kloniuos ir slėniuos gėlėtuos
Mes buvom laimingi visi.
Gyvenimas liko be grožio,
Su skausmo pilna širdimi.
Jei karstą gyvam tau užvožė,
Tu mirti be laiko imi.

žuaziją ir sudavė stiprų smū
gį visiems, kurie lankstėsi
prieš pūvančią Vak. Europą,
prieš imperialistinę Ameriką».
Tačiau yra faktas, kad darbo
žmonės Vakaruose ir Ameri
koje gyvena 3 8 kartus geri
au negu Sovietuose. Šiuo me
tu Cvirkos garbei keliasde
šimt kolūkių yra pavadinti
Cvirkos vardu.
KO KATALIKAI NETEKO
BALTIJOS KRAŠTUOSE

Roma. - «Skaudi Tylos Baž

nyčios tikrovė,» - tokia antraš
te Italijos «Piliečių Komiteto»
organas «Collegamento» apra
šo Katalikų Bažnyčios padėtį
Sovietų Sąjungoj ir prie jos
prijungtuose kraštuose. Oku
pavus Pabaltijo kraštus • rašo
laikraštis - sovietų valdžiai
dar pateko 9 katalikų vysku
pijos su 3,525,900 tikinčiųjų,
1,392 bažnyčiomis, 1,075 pa
rapijomis, 1,711 kunigų, 6 ku
nigų seminarijomis, turėjusio
mis apie 1,200 auklėtinių, 103
(Pabaiga 3 pusi.)

- Cvirkai «Įamžinti» Kau
ne Įsteigtas jo vardo «memo
Halinis muziejus». Jis įtaisy
tas tame pastate, kurio «pus
rūsyje 1934-1935 m. gyvenda
mas P. Cvirka parašė pirmą
jį romaną «Frank Kruk» ir
įpusėjo «Žemę maitintoją»...
«Giriamasi, kad Cvirkos kū
riniai esą išversti į '20 kalbų,
tarp jų ir kinų, bendru pus
trečio milijono egz. tiražu.
Savo «Franku Kruku>, kaip
dabar
bolševikai
tvirtina,
«Cvirka demaskavo imperia
listinę Ameriką, jos gyvenimo
būdą, demaskavo Lietuvos bur

Prezidentą Eisenhower aplankė 14 Amerikos lotynų kraštų
moterų atstovės susirinkusios Šiaurės Amerikon namų eko
nomijos studijuoti. Šias studijas globojo valstybės ir že
mės ūkio departamentas.

ras buvo žinomas krikščioniu
demokratų veikėjas Vincas
Galinis. Monė už jo ištekėjo
prieš metus.
Prie stoties ju laukė minis
terijos automobilis. Susėdu
sios, abi kurį laiką tylėjo, ly
rinėdamos viena kitos bruo
žus, ieškodamos pasikeitimo.
Liuda prabilo pirmoji.
- Tavo veidas, Mone, pasi
darė dar švelnesnis, moteriš
kesnis. Be to, jis Ivg daugiau
sudvasėjęs. Tu man primeni
Madoną.
Monė paslaptingai nusišy
psojo ir tarė:
— O tavo bruožuose išryš
kėjo sukauptas susimąstymas
susijęs su valingumu. Taip
pat šito mažo bruoželio tavo
lūpų kamputyje ankščiau ne
buvau pastebėjusi.
— Senstu, Mone. - trumpai
pareiškė Liuda.
■ - Ne, brangioji, anaiptol
nesensti. Dar galėtum savo
laimę susirasti, jei norėtum.
Monės balsas buvo švelnus
ir atsargus. Lyg ji bijotų pri
siliesti prie neužgijusios žaiz
dos.
— Apie asmeninę laimę nė
ra ko nė galvoti, - kietai at
kirto Liuda ir nusigręžė į au
tomobilio langą.
Jos važiavo Laisvės alėja.
Pavasario saulė sliuogė šva

riai nušluotos alėjos medžiais, priverstinis Klaipėpos atidavi
lygino vos iš pumpurų prasi mas vokiečiams, žinoma, ir
kalusius lapus. Krautuvių vi mane išjudino iš lygsvaros.
trinos, naujai išdekoruotos pa Tada ir aš buvau pasipiktinu
vasario motyvais, blizgėjo. si, ir mano tautinė ambicija
Konrado kavinė atdar». Ten buvo užgauta. Kaip liūdna,
šiuo metu sriūbčiojo kavą su kad mūsų valstybėlė tokia
sirinkę plunksnos žmonės ir maža. Ir kaip skaudu, kad pa
menininkai.
šaulyje nėra tarptautinio tei
—- Man atrodo, jkad dabar- singumo. Didysis mažo neuž
lyg didesnis judėjimas Kaune, stoja. O atsispirti didiesiems
grobuoniams neįmanoma ..Liū
- pastebėjo ui ūda.
— Taip, miestas didėja' dnos buvo dienos...
žmonių daugėja, - abejingai
— Baisūs išgyvenimai, - pri
pritarė sesuo. - Po lenkų ul tarė Liuda. - Aš ultimatumo
timatumo, užmezgus su jais įteikimo metu buvau Varšuvo
santykius, prigarmėjo čion po je. Mano šeimininkė mane iš
nų iš Varšuvos. Pora automo koliojo ir kone išvarė iš buto.
biiių padidėjo Kaune.
Per radio buvo dainuojama
Liuda nusijuokė.
«marsz do Kowna». Gatvėse
— Mano Monė išmoko juo triukšmingos prieš Lietuvą de
kauti. Jaučiama Vinco įtaka. monstracijos. Buvo skaudu be
— Ar tu žinai, kad tavo tie galo. Namie nenakvojau. Pa
sa. Kai ištekėjau už Vinco, sislėpiau pas vietinius lietu
mūsų butas pavirto į politinį vius Po keletos dienų grįžau
klubą. Veik kasdien kas iš jo namo daiktų pasiimti, bet ma
draugų užeina. Politikuoja iki no šeimininkė išskėtė savo mo
nusibodimo. Aš po vakarienės tinišką glėbį su ašaromis aky
einu į miegamąjį, palikdama se tardama: «Dabar mes esą
juos vienus. Ir skaitau lovoje. me tikros seserys. Mes, len
— O Vincas ar tavęs nemė kai, nuo seno jautėm ir tebe
gina įtraukti į politinius pasi jaučiam Lietuvai ir lietuviams
kalbėjimus?
sentimentą». Man pasidarė
— Kurgi ne. Žinoma bet aš. koktu. Bet likau vietoje, nes
kaip ir seniau, nemėgstu poli nenorėjau trukdyti laiko. Ši
tikos. Nenoriu be reikalo jau šeimininkė bent sąžininga, o
dintis. Tegu vyrai karščiuoja gali patekti pas kažin kokią.
si. Tas lenkų ultimatumas ir Juk didelio pasirinkimo nega
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Malenkovas ar Berija?
(Pabaiga)
Jau kiek anksčiau šveicarų
■'Die Weltwoche» skelbė, kad
nespecialistui sunku susidary
ti tikrą vaizdą, kas dabar iš
tikro vyksta kremliuje. Lai
kraštis yra linkęs manyti, kad
ar tik nepradėjo blėsti Malen
kovo žvaigždė. Tai ryškiai
pavaizdoja keli faktai. Visi
žino, kad drauge su Malenko
vu ėjęs Ignatievas perėmė
saugumo ministeriją, kai arti
mas Berijos bendradarbis ir
patikėtinis Abakumovas, «ati
dengęs» gydytojų sąmokslą
ir tuo netiesiogiai apkaltinęs
Beriją, buvo 1952 m. pats suim
tas (be to apskelbtas «ameri
kiečių ir anglų šnipu»...) Tai
gi per Ignatieva Malenkovas
buvo laikinai visą policiją pa
siėmęs savo žinion, tuo būdu
sustiprindamas ir sau klusnų
partijos aparatą. Tačiau da
bar tas jos didžiausias šulas
saugume pats buvo atstatytas.
Faktas yra, kad Malenkovas
nuo kovo 20 d., kada jis ofi
cialiai atsisakė iš partijos se
kretoriato vadovybės, nepasa
kė nė vienos reikšmingesnės
kalbos ir nepasirašė ué vieno
dekreto, taip pat apie jį bolševik. laikraščiuose tiek nėra
šoma, kaip anksčiau. Laikraš
tis daro išvadą, kad galimas
dalykas, nors tai nėra ir ti
kra, jog su laiku Malenkovas
gali «kristi».
Vokiečių «Christ und Welt»
Nr. 16/1953 plačiau nušviečia
tas priežastis, kurios privertė
Malenkova sustabdyti savo
«valymus». Po Stalino mirties
satelituose buvo laukiama to

(Pabaiga iš 2 pusi.)

vienuolynais, turėjusiais 827
vienuolius, 780 katalikiškų mo
kyklų, vienu katalikų univer
sitetu (Vilniuje), vienu Teolo
gijos Fakultetu (prie Kauno
Universiteto). Pabaltijo valstv
bės, laikraščio žiniomis, so
vietų okupacijos laikotarpį ne
teko 1450 kunigų: 120 buvę
nužudyti, 500 mirę arba din
gę be žinios, 300 deportuoti
arba internuoti, 200 pasitrau
kę į užsionį. 300 pasitraukę į
katakombas.

kių valymų, kurie turėjo nūs
melkti net ir pačius žiauriau
sius 1934-1638 valymus Sov.
Sąjungoje. Stalinas bolševiz
mą išugdė į didžiarusių impe
rializmą. Šiuo metu, kaip atro
do, valymai ir antisemitinė ak
cija sustabdyti taip pat sateli
tiniuose kraštuose, nes reika
iinga konsoliduoti saugumo
organus. Tačiau iš ' tikro
tai tėra tiktai ramumas prieš
dar didesnę audrą. Su kokiu
brutalumu bolševikai žudo vi
sus priešus, parodo, kaip pra
neša «Rheinischer Merkur»,
kad ir paskutiniai įvykiai Al
banijoje, kur, nepavykus maiš
tui po Stalino mirties, buvo
žiauriausiai išnaikinti šimtai
mėginusių sukilti patriotu. Ki
ti vokiečių laikraščiai prane
ša, kad Maskvoje sudaryta iš
14 narių spec, komisija, ku
riai vadovauja Bulganinas, tu
rinti paruošti planą, kaip išva
lyti rusų pramonę ir mokslus
«nuo visokių užsienio įtakų».
Panašių «valymų» bus praves
ta ir kitose srityse.
Ir vokiečių žurnalas «1 ris
tai» Nr. 9/1953 patvirtina, kad
Rusijoj vyksta didelės varžy
bos dėl valdžios. Sensacingi
pakeitimai užsienio tarnybose
ir viduje rodo visai ųe planin
gumą, kaip tai norėtų aiškiu
ti užsienio komunistai, o vi
duje vykstančią kovą. Jau an
ksčiau JAV ambasadoriai Be
dell Smith ir l'ennanas buvo
pranešę apie aukščiausiose
Sovietų įstaigose Stalinui susi
dariusią opoziciją, bet Stalino
politika buvo drįsta «koreguo
ti» tik jam jau mirus. Jo sąs
kaitas pirmoj eilėj apmokėti
gavo Riuminas. R’umino anks
čiau niekas nepažino, kol
«Pravda» paskelbė, kad jis
esąs didžiausias pasaulyje nie
kšas, o jo saugumo policija
pateikusi prievarta išgautą
visų 15 Kremliaus gydytojų
«prisipažinimą kaltais». Jis
taip pat faktiškai pravedė by
lą. Prahoj, jo darbas - santy
kių su Izraeliu nutraukimas.
Tuo reikalu sensacingąjį ko
munikatą paskelbė ne Malen
kovas, bet Berija. Pirmą kar
tą Kremliaus istorijoje, pažy
mi žurnalas, buvo viešai koris
tatuota, kad jų policija klysta

Įėjau turėti. Buvo striuka su į virtuvę.
Kai Liuda, apsipraususi nuė,
pinigais.
jo
į valgomąjį, ten jau rado
— Tai kodėl man neparašei?
Monę
ir Auksę prie stalo be
— Jau aš ir taip tau dar
triūsiančias.
Liuda apsižvalgė.
esu skolinga.
Viskas
panašiai,
kaip prie
— Niekai! - tarė Monė.
Minvydo.
Tik
kita
medžiaga
— Privažiavom, ponios, aptraukti
baldai.
Pro
atlapo
nusišypsojo šoferis, atidaręs
tas
stiklines
duris
ji
galėjo
dureles.
gerai
apžvelgti
salionėlį,
Mo
Seserys atsisveikino su šo
nės
kampelį.
Tas
pats
lietu

feriu ir išlipo iš automobilio.
viškas
stilius,
tie
patys
ant
Liuda žvilgterėjo į 3 aukštų
modernišką namą su veidro knygų lentynų Rūpintojėliai
diniais langais ir su gėlių va ir Vilniaus verbos. Tik jame
zonais balkonuose O Monė, kabo daugiau paveikslų Ly
atidariusi duris, klausėsi Au giai priešais duris iš sidabri
ksutę laiptais atkaukšint.. Ir nių rėmų šypsojos, paskendo
klausiančiu žvilgsniu pasižiū si gėlėse, Auksutė. Tas šypsnys
Monė parodė savo vyro ka
rėjo į Liudą. Toji josios se
suo neįspėjamoji mįslė. Ji binetą. Čia jau kiti baldai: len
taip ramiai žiūrėjo į mergaitę, gvi, išrašyti, angliško baroko
kuri pakibo ant Monės kaklo, stiliaus. Ant rašomojo stalo
lyg jų būtų seniai mačiusi. stalo stovėjo bronzinis atle
Taip pat ramiai ji priėmė Au tas ir krūva bylų.
— O Auksutė turi savo kam
ksės bučkį.
— Kaip ji panaši į Monę, - barį. Ji tau jį parodys. Ar
galvojo Liuda, kopdama laip pas tave viskas
tvar
koje, mažyte? - kalbėjo Mo
tais.
Pravirose duryse stovėjo nė, temdama seserį į salionė
Agutė ir šypsojosi visa burna.. lį. - Eik, Auksute, į savo kam
Liuda nuoširdžiai ją pabučia barį. Mes pas tave vėliau
ateisim.
vo.
— Agutė - ištikima, siela ar
Abi seserys susėdo sofoje.
ne, Mone?
- Anas butas jau buvo per
- Ji mums, kaip artima gi mažas. Be to, jame aš būčiau
minaitė, - patvirtino šeiminiu negalėjusi būti po to, kai nu
tariau antrą kartą ištekėti.
kė.
— Ką jūs, ką jūs, ponia - Jausčiau lyg nuodėmę. Ten
susigėdo tarnaitė, ir smuko nenusikratomai stovėtų prie

Gražina Tulauskaitė

Antroji Vasara
Vėl žydi svaiginančios liepos
Prie mano gimtųjų namų.
Kaip širdžiai nurimti paliepus,
Paklydus vienai tarp kalnu?
Manęs tenai dairosi gluosnis
Prie tėviškės kelio plataus.
Kuo raudančią širdį paguosti?
Kur kelio namo pasiklaust?

Ar vytis prabėgančią saulę
Bangaus mėlynuoju krantu?
Gal, debesys, jūs ten keliaujat?
Žvaigždele, kur skubinies tu?
Pražydo palangėj jazminai
Tenai antrąsyk be manęs.
I ur baltos lelijos svaigina,
Kas kelią padės man atrast?
Vangenas, 1951.

d

ir kankina suimtuosius, kad
jų tardytojai meluoja ir išgau
na teroru prisipažinimus. Gi
dar taip neseniai, būtent - per
KP suvažiavimą, Malenkovas
buvo apkaltinęs patį Beriją
už «budrumo stoką». Atleista
sis Ignatievas buvo Malenkovo mylimasis. Šiuo metu Ma
lenkovas tyli. Taip pat «baig
ta» ir su Malenkovo kultu, kur
tuoj po Stalino mirties buvo
norėta iš jo sukurti «antrąjį
Staliną». Jo vardas taip pat
išnyko iš patvarkymų ir įsa
kymų. Įsakymą paleisti gydy
tojus pasirašė ne jis, bet Be
rija, kom. laikraščiuose kaip
sovietinės valstybės «galva»
figūruoja Varošilovas, įsaky
mai ir patvarkymai skelbiami
partijos prezidiumo, vardu.
Žurnalas reiškia nuomonę,
kad Berijai vienam įveikti Ma
lenkovą bus neįmanoma. Tam
reikės armijps pritarimo, bet
ta iš seno yra bolševikinės
žvalgybos priešas. Tuo tarpu
Malenkovas žygiuoja drauge
su karine vadovybe. «New
York Herald Tribune» skilty
se broliai Alsopai ir prancū
zų «Paris Match» paskelbė
tvirtinimą, kad Berija drauge
su kitais «pašalinęs» ir Stall
ną. Kuo visa ta kova baigsis,
parodys netolima ate’tis.

Elta

1ŠSINOMUOJA kambarys
vedusiems be vaikų arba vie
nam asmeniui. Rua Silva Bu
eno, 884 • (Bonde fabrica)
kaina prieinama kiekvienam,
tartis su p. Mikolu.

SKAITYK
«MŪSŲ

Paskutinis šuolis estafetinio bėgimo. Varžosi del pirmos vie
tas Art Brag, Morgan State universiteto stuuentas su Ver
non Dixon, Manhattan Colleges studentu. 4Ü0 metrų estafeti
nio bėgimo nubėgo per 41 sekundę.

maręs Zigmas, - kalbėjo Mo
nė, ir jos balsas buvo liūdnas.
- Ach, Liuda, koks sudėtingas
padaras žmogus. Aš jį, Zigmą,
be galo mylėjau, ir dabar dar,
jam mirus, mano siela jo ku
pina, juo gyvena. Bet šalia
jo aš mylių Vincą. Tai savo
tiškas jausmas, kažkas pana
šu į kylančią audrą, kažkas,
kas nuolatos mane kutena ir
neduoda ramybės. Dar ir ta
da. Zigmui gyvam esant, ma
nyje kažkas kildavo jį pama
čius. O Vincas, mačiau aiškiai,
man simpatizavo. Gal tai pas
tebėjo ir Zigmas, kad mirda
mas pasišaukė Vincą ir liepė
jam pažadėti mane vesti. Die
ve, tuo metu ir Vincui ir man
nė galvoj tokios minties nebu
vo Aš taip išgyvenau Zigmo
ligą ir pasitraukimą iš žemės.
O čia tokie jo žodžiai... Vin
cas nenorėjo pažadėt. Jis la
bai nejaukiai jautėsi vargše
lis. Lyg sugautas vagiant. Ta
da Zigmas paėmė jo ranką ir
tarė jam: «Juk tu ją myli?»
Vincas tylėjo nuleidęs galvą,
lyg jam būtų nepatogu prisi
pažinti prie nuodėmės «Aš
mirsiu vistiek. Jau dabar aš
nuo jūsų tolstu. Tad pasakyk
man atvirai, kaip broliui,, kaip
geram draugui, taip ar ne?»
Vincas tebetylėjo. «Nenoriu
jos vienos palikti pasaulyje.
Ji taip reikalinga globos», -

pridūrė Zigmas liūdnu balsu.
Tik po šių Zigmo žodžių jis
sušnibždėjo: «Pasižadu Zig
mai». Ir jis išraudo, kaip jau
nas vaikinas. O kaip aš jau
čiausi, gali įsivaizduoti. Tuo
metu mano širdis vien Zigmu
tegyveno.
O
mirštančiojo
akys, matyt, toliau žvelgė į
ateitį. Jis nušvito. «Tad pa
duokit, viens kitam ranką. Da
bar aš būsiu ramus. Tu, Vin
cai, saugok mano Lotoso žie
del į, būk jai geras, nes ji lo
verta». Tai jo paskutiniai žo
džiai Vincui. Jis silpnai pas
paudė Vinco ranką ir paprašė
jį palikti vieną su manim. Ir
tada jis suėmė abiem rankom
ma»o veidą, palinkusį prie
jo, klausdamas manęs verkiau
čios: «Sakyk, Mone, ar aš tau
buvau geras vyras? «Man
sunku buvo ištarti žodį. Tenu
lenkiau galvą «O dabar atvi
rai, ar tu mane mylėjai?» Aš
tada prisiglaudžiau prie jo ir
gaikčiodama
suvepeliojau:
«Myliu, Zigmuti, tik tave». O
jis mane iš lengvo atstūmė
nuo savęs, tardamas: «Bet ir
jį mylėsi, esu tikras. Mone.
Be to, turėsi... turėsi... savo
kraujo... vaiką». Taip man pa
sidarė graudu, taip man jo pa
gailo. Matyt, jis visą savo gy
venimą kankinosi, kad nega
Įėjo man leisti būti motina.
O aš buvau maniusi, kad ma

IR PLATINK
LIETUVA»

JAU LAIKAS ATNAUJIN
TI 1953 METAMS «Mūsų Lie
tuvos» prenumeratą. Laikraš
čio likimas yra skaitytojų
rankose.

no meilė Auksei jo sąžinę už
migdė. Bet jis buvo nepapras
tai jautrus. Vincas ne toks...
Ach, Liuda, Liuda... Taip man
sunku dar ir dabar prisiminti
tą paskutinį vaizdą, kada jis
švelniai pabučiavo mano akis
ir tarė jau ramiai šypsodama
sis: «Dabar man leisk pamie
goti». Kai po poros valandų,
nujautimo vedina,, nuėjau jo
pažiūrėti, radau jį besišypsan
tį, bet toj šypsenoj jau ilsėjo
si amžinybė. Gali Įsivaizduoti,
ką aš išgyvenau. Ne, būčiau
niekad už kito netekėjusi, bet
tas pažadas mirštančiam... Ne,
ne, turiu būti teisinga. Tada
man tik taip rodėsi, kad am
žinai jam būsiu ištikima. Vin
cas toks man buvo geras. Jis
laikėsi visą laiką korektiškai,
pagerbė mano gedulą. Tai ra
minančiai mane veikė. Jis vis
surasdavo kuo mane išblašky
ti. Ir taip mudu iš lėto susi
draugavom’ O paskui... pas
kui many prasiveržė nesu
prantama liepsna. Vinco žvil
gsnis pradėjo mane deginti.
Tos jo rankos... Many pabu
do svaiginančioji aistra ir no
ras, toks veržlus noras gyven
ti ir gyvenimu džiaugtis. To
kio jausmo, prisipažįstu, Zig
mui nejaučiau. Aš jį mylėjau
daugiau sielos meile, kuri ir
dabar many rusena O Vincui,
juo toliau, juo labiau ėmiau
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Gražioji Lietuva A. Bendoriaus
' Knygoje.
A. Džiugėnas

Ne taip seniai knygų rinko
je pasirodė ilgai lauktas geo
grafijos vadovėlis, parašytas
mūsų geografo Antano Bendo
riaus ir pavadintas LIETUVA.
Trūkstant gimtajam kraštui
pažinti literatūros, ši knyga
buvo viena iš reikalingiausių.
Ji butų pasirodžius kur kas
anksčiau, jei mūsų susidomė
- jimas savo krašto geografija
butų buvęs didesnis.
Lietuvoje, kurdami ekono
minę gerovę, buvom gerokai
nustūmę Į šalį lituanistinius
mokslus. Tik paskutiniu laiku
buvo šiek tiek susigriebta.
Jau turėjome savo istorikų fi
lologų ir kitų specialistų, bet
Lietuvos geografijos reikalai
stovėjo vienoje iš paskutinių
vietų. Mažai kas ja domėjosi,
mažai teparengta žmonių ne
padaryta didesnių tyrinėjimu.
A Bendoriaus «Lietuva» atė
jo pačiu laiku į musų tarpą.
Ji pirmiausiai skiriama moky
kloms. Mūsų jaunimas, vos ke
leri metai pasitraukęs iš Lie
tuvos, jau mažai prisimena
tėvynę. Iš šitos knygos pusią
pių jis pamatys savo ar tėvų
gimtąjj kraštą visame platu
me ir gražume, pajus nepri
klausomų dienų darbymetę ir
pažangą.
Kartu knyga pritaikyta ir
vyresniesiems, kurie jau se
niai iškeliavo iš savo žemės.
. Čia jie ras platų vietovių ir
atskirų sričių aprašymą.
Knygoje aprašoma Lietuvos
vieta Europoje, Lietuvos plo
tas ir sienos, žemė, upės ir
ežerai, klimatas, augalai, gy
vuliai, gyventojai, Nepriklau
somos Lietuvos gyventojai,
švietimas, kariuomenė, gerbu
vio kilimas Nepriklausomoj
Lietuvoje. Antrojoje dalyje:
Rytų Lietuva, Vidurio Lietu
vos žemuma, Žemaičiai, Pa
nemunių vietovės, Sūduva. Ga
le pridėtas vienos spalvos že
mėlapis.
Knygon sutelkta labai daug
medžiagos, skaičių ir datų,

kartu apžvelgiama ir mūsų
istorija, (aprašant vietoves),
ir musų kultūrą nuo seniau
sių laikų iki musų dienų. Su
telkti skaičiai kartais gal net
apsunkina patį tekstą, bet jie
vaizdžiai parodo mūsų buvu
sį laisvą gyvenimą.
Aprašomąją medžiagą auto
rius suaktualina, pritraukia
iki musų laikų ir musų galvo
senos. Panaudojami net pa
tys naujausi (sovietinės Lietu
vos paskelbti) daviniai, prie
vietovių aprašymo be svarbes
niųjų datų sužymima, kad iš
ten kilęs vienas ar kitas ra
šytojas, kultūrininkas. Auto
rius sugeba gražiai palyginti
dabartį su senesnias laikais,
Lietuva su kitais kraštais. Pa
daryta ir įvairių diagramų,
piešinių apie mūsų ekonomi
nį bei kultūrinį gyvenimą.
Knyga gausiai iliustruota.
Autorius yra daug keliavęs,
pats savo akimis matęs ir ty
rinėjęs musų kraštą, aplan
kęs net mažiausius užkampius
ir iš'ten suradęs pačias įdo
mybes, seniausius ąžuolus,
didžiausius vargonus, senoviš
kus takus. Visą tai atžymėda
mas, jis ir iliustracijų patie
kia gana retų, dar nematytų.
Tokia pvz., yra nuotrauka,
vaizduojanti Sytuvos kūlgrin
dą tarp Medvėgalio ir Lukšto
ežero.
Iš visos knygos puslapių
dvelkia gili savo krašto mei
lė. Taip ir jauti skaitydamas,
kad autorius šią žemelę myli,
ją pažįsta ir brangina. Tą jaus
mą jis sugeba perduoti ir
skaitytojui. Kiekvienas, kuris
tik keliaus per jos puslapius,
tikrai tai pajus, matys savo
ar tėvų šalį gražią ir skais
čią, vargstančią ir gyventi
trokštančią.
(A. Benderius - Lietuva kraštas, gyventojai, kultūra.
Išleido Sudūva, Liet Tremt.
D-jos III. vals. C. Valdybai pa
dedant. Gausiai iliustruota,
176 psl. Kaina nepažymėta.)

jausti kylantį lyg kokį viesu
lą, kankinantį, neramų jaus
mą.
— Ir tas jausmas tave ir da
bar tebekankina? - paklausė
Liuda.
— Ištekėjus už jo, dar il
gai gyvenau svaigų sapną. O
dabar aprimau, - ir Monė vėl
kaip automobily, paslaptingai
nusišypsojo.
— Ar tu nieko nepastebi? pagaliau paklausė ji sesers. Man juk jau laikas aprimti.
— Argi jau? nustebo Liu
da - Ir tu džiaugiesi?
— Esu laiminga teištarė
Monė. - Kažkas neišreiškiama
vyksta manyje. Ir kūne ir
sieloj. Lyg dangus ir žemė bū
tų susijungę į savotišką mi

steriją. Ir tos misterijos
leitmotyvas - saldus lūkesys.
Monė būtų dar ilgai kalbė
jusi, bet pastebėjo, kad Liuda
nenorom klauso. Tie išgyveni
mai jai svetimi. Ji ligšiol prie
šiskai tai temai nusiteikus.
Motiniški jausmai dar joje ne
pabudo, - nusprendė Monė. Ir
gerai, kad nepabudo, nes dar
ji užsimanys iš jos atsiimti
Auksę. Ne. ne, taip negražų,
egoistiška galvoti, - sustabdė
save Monė. Bet jai iš pasąmo
nės išlindo ilgus metus puošė
lėjama mintis: ne ta motina,
kuri pagimdė, bet ta, kuri au
klėjo. O juk Auksę ji nuo gi
mimo dienos auklėjo ir ją my
Įėjo, kaip motina tegali mylėti.
Auksė jau laukė jųjų. Nesu

VAKARAS
Lietuvių Sąjungos Brazilijoje š. m. birželio mėn.
6 d., rua Lituania, 67, Mokoje, ruošia vakarą su vaidi
nimais ir šokiais. Bus suvaidinta

«PAVOGTOJI SUŽADĖTINĖ»
Jono Skinkio 1 v. komedija. Vaidins, V. Anastasijaus
scenos mėgėjai, režisuojant p. mok. St. Kubiliūnui.

Po vaidinimo šokiai ir žaidimai iki 4 vai. ryto,
grojant muziko Golskio orkestrui.

Pradžia 20 vai. Pakvietimai gaunami pas Sąjungos
narius.

laukusi, pravėrė salionėlio du
ris, šaukdama motiną ir tetą
pas save.
Jaukas, vaikiškas kampelis,
- pagalvojo Liuda, ir ūmai
jai pasidarė kažko pikta. Ji
nenoromis pažvelgė į ąžuoli
nę lovą, baltai paklotą, ant
kurios gulėjo didžioje lėlė.
Štai Monės rankų darbo štai
dengtėlės, kilimėliai ant sie
nos, ant grindų ir ant šviesių
baldų. Ant rašomojo staliuko
padėta vazelė su ružavomis
tulpėmis. Ant triaukštės kny
gų lentynos Monės atvaizdas
rėmuose. Visur Monė... Monė...
— Pas tave čia jauku, Au
kse, - tarė Liuda, ir jos bai
sas užlūžo. Kažkoks neaiškus
jausmas įšliaužė jos širdin.
Ji norėjo jį apibūdinti, bet
niekaip negalėjo.
— Mūsų Auksutė išlaikė
egzaminą j antrą klasę. - pa
reiškė Monė, meiliai žvelgda
ma į mergaitęAuksė išraudo, kain tulpė
vazoje. Norėdama paslėpti sa
vo susigėdinimą, išėmė iš dė
žutės rankinį laikrodėlį ir, ro
dydama jį Liudai, tarė:
— Tai mamytė man pado
vanojo po egzaminu.
Vėl kažkas smilktelėjo Liu
dos širdyje.
— O aš tau atvežiau amži
ną plunksną - Parkeri. • pri
siminė nudžiugusi Liuda, ir,
nuėjusi prie savo daiktų, iš
kraustė dovanas: plunksnako
tį ir saldainius mergaitei, kris
talo vazelę Monei, skarelę tar
naitei ir bonką «Lietuviškos
Starkos» svainiui.
Mergaitė, Monės liepiama,
vėl nedrąsiai pabučiavo tetos
žandą.
Greit pasirodė ir Vincas
Galinis, linksmas, triukšmin
gas. Jis^ paskubomis su viso
mis pasisveikino, visas išbu
čiuodamas, ir užbėrė atvykę
lę įvairiais klausimais. Liuda
rado Vincą nepasikeitusį. 'Pik
kiek daugiau jame atsirado
pasitikėjimo savimi ir savo
vertės žinojimo. Šias savy
bes jis įgavo užėmęs augštes
ne padėtį ir gavęs mylimą
žmoną, - nutarė Liuda. 'Pa
čiai: koks skirtingas, koks ne
panašus jis į Monės pirmąjį
vyrą, - toliau galvojo ji, žvelg
dama į Vincą, kažką pasako
jantj Auksei, kuri kaip kati
nėlis prie jo glaudėsi. - Anas
buvo tylus kabineto žmogus,
o šis visuomenininko tipas.
Bet abu Įdomus.
Ir taip prabėgo pas Gali
nius pora savaičių. Ją jie
blaškė visokiais budais. Kiek
vieną popietę išradingas Ga
linis sugalvodavo naują pro
gramą. Abi seserys gražiai
sutarė. Tik tarp Liudos ir Au
ksutės stovėjo nematoma šie
na, kurios nė viena nesiryžo
peržengti. Liuda nesąmonin
gai kažko pyko ant Auksutės
o ta tada su neaiškia, baime
žiūrėjo į ją, nesuprasdama,
kodėl teta jos nemyli.

1953 m. gegužės 23 d.

GERAI UŽDIRBSI, jei tik
moki siūti. Reikalingos paty
rusios siuvėjos kelnėms siūti,
atlyginimas geras. Kreiptis
adresu: Rua Rio das Pedras
nr. 6, l.o andar.

— São Paulo miesto prefei
tas pranešė, kad susisiekimas
autobusais ir tramvajais ne
bus pabrangintas.

Mūsų Lietuvos skaitytojai
reikalaukite kioskose
«MŪSŲ LIETUVA»

Madeiras do Brasil

PERES & PRANAS LTDA.
Importação — Exportação
Raštinė: - Av. Churchill, 94 - 11.o’and. - sala 1110
Rio de Janeiro - Fones: 52-0229 e 32-6265
Km Minas Gerais:

Peres & Cia. Ltda. - Leopoldina - R. Providencia, 71
Jother Peres de Resende - São Pedro dos Ferros
Amadeu Cesar Machado - Nanuque, Minas
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Nori patogioj, gražioj vietoj, pamary — Praia Grande
įsigyti žemės sklypą?
Neužmiršk apsilankyti Suarão.

Ten yra elektra visose gatvėse įvestas vanduo. Yra viešbu
tis, restoranas bažnyčia, mokykla. O svarbiausia, kad prie
visų šių pagerinimų kaina pusiau mažesnė, negu kitų šalia
esančių sklypų.
ViaAnchieta — nauja autoestrada eina skersai Vila
Suarão. Taip pat yra ir geležinkelio stotis.
Daugiau informacijų «Musų Lietuvos redakcijoje.
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MŪSŲ LIETUVA
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Jprmdys &. Čia

Pusi. 5

Industria e Comercio de Calçados

PARDUODA

Nori, kad «Musų Lietu
va» butų lietuviškojo gyveni
mo veidrodis?
— Bendradarbiauk joje
pranešdamas visas naujienas
iš savo apylinkės, miesto ar
interioro.

SPECIALYBĖ BATŲ: vyrams, moterims,
panelėms, futbolistams, vaikams...

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS,

Rua Javaės, 719

-

SKAITYK IR PLATINK

São Pado

«MŪSŲ

balso grynumas, skambumas

LIETUVA»

Sprindys 8c Čia — Largo S. Jose 1.
Kaip niekur kitur, prieinamiausiomis kainomis.
Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui
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Rastinės Darbai ir Teisiniai Patarimai
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inventoriaus surašymas, išieškojimas
skolų,
persiskyrimai (desquites) nuomininkų išvary
i
mas, kriminalinė ir darbo teisė.
Darbininkams patarimai veltui.
i
Galima
kreiptis šiomis valandomis nuo 10 iki 12 vai.
ir nuo 16,30 iki 19 vai.

Rua Riberto Simonsen. 13 -- 3 ° — salas 306 - 310
rua do Carmo ir kampas P ęa Clovis Bevilaqua)
São Paulo
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MEKANIKOS DIRBTUVE

RIVIERA
naro apylinkėje - nuėsta'
imta sveikas klimatas, tik už
raça da Sé, geras kelias, tarp
Puiki nroga dabar įsigyti žemės
u įnešimu ir ilgalaikiu išsimokėjimu

i informacijų gauti tik pas vienintelį įgalio\\
pardavinėti mūsų tautietį Kaz\ Kmiliausk], rua
\
itante 23, 1-o andar sala 6. Fone: 34-5914. Šiokiadie1. Sekamdieniais ir šventėmis 8-9 vai. ryto.
lotus nuveža ir parveža. Iš Santo Amaro eina autobu
viėra. Iš Socorro galima nuplaukti laiveliais.

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

H

■B

Telefonas (recados) 3-0707

R u o. 12 N.o 39 — Vila Zelina ::
Avenida Zelina N.o 714 — (fundos) p
Caixa Postai 4118 — São Paulo H
BB

■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.

IS FABRIKO TIESIAI VARTOTOJUI.

JORGE MATELIONIS
KRAUTUVĖS:

Rua São Caetano, 526

Rua São Caetano, 510

Fone 35-3260

São Paulo

RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 275 — 7 AND. — SALA-73
TEL. 34-7482 — SÃO PAULO
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Foto-S t ūdija “BERNARDO”
ĮKURTA 1890 METAIS

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

ARTHUR

SCHMIDT

Priimami pakvietimai į namus — Senų portretų reprodukcijos
RUA

SÃO

CAETANO,

447

—TEL.

4-5576

—

SÂO

PAULO

VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS
L I N D O Y A

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINTOJAI

II IÍ5AAÃ.1D JF (CA.Í5 1151 IEE5i
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 83'5
TELEFONES: 51-4019 e 51-2223

Caixa Postai 3967
SÃO PAULO

l™.

LIETUVOS NACION/
MARTYNO MAŽVYDO Bit
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NEPROTINGAI
DĖMESIO! SUVAŽIAVIMAS ĮVYKS 31 DIENĄ

L. R. K. BENDRUOMENĖS CHORO VALDYBA
ŠAUKIA
1-ajį
AV.

ZELINA^ 706 — CAIXA POSTAL, 371

—

kuris Įvyks š. m gegužės mėn. 31 d. 15 vai
Vilos Zelinos gimnazijos naujoje Salėje
Choro Valdyba maloniai kviečia visus savo narius rėmė
jus dalyvauti šioje choristų ir rėmėjų susiartinimo
šventėje.

SÃO PAULO

gijos intencija. Po pamaldų,
tiksli valanda bus pranešta
vėliau, rinksimės gimnazijos
salėn bendram užkandžiui, pa
sižiūrėti meninės programos
ir kt.
Lietuvė Motina Lietuvos is
torijoje yra suvaidinusi labai
svarbų vaidmenį. Nemažesnes
pareigas jai uždeda dabarti
nis
momentas. Tuos uždavi
— Birželio mėn. 20 d. 15
nius
tepajėgs atlikti tik sujucg
vai. Vila Zelinoje gimnazijos
tomis
rankomis, širdimis ir
patalpose šaukiamas laikraš-"
protais.
čio «Mūsų Lietuva» bičiulių
Mes neturime teisės sau
rėmėjų pasitarimas.
leisti tokio didelio liuksuso
— Mokytojas Stasys Kubi gyventi išsisklaidę. Liepos 26
liūnas su anastaziečių artis d. šventė tebūna didelis žings
tais ruošiasi šauniai pasirody nis lietuvių moterų vienybės
ti Liet. S-gos ruošiamame va kelyje.
Daugiau informacijų apie
kare, Mokoje, birželio mėn.
šventę
bus sekančiuose «Mu
6 d. Suvaidins J. Skinkio vie
sų
Lietuvos»
numeriuose.
no veiksmo komediją «Pavog
toji Sužadėtinė.»
M t.

— L.K. Benduomens - choro
rėmėjų suvažiavimas ėsusiart>nimo šventė šauni.
Beveik visi choro rėmėjai
ir prieteliai dalyvaus. Paruoš
ta įvairi ir įdomi programa
ir skanios vaišės. Choro vai
dyba ir šeimininkės visa sa
vaitė dirha.

— Šiomis dienomis São Pau
ly svečiuojasi pas gimines
bei prietelius Rio de Janeiro
lietuviai: p. Jonas Adomavi
čius' su žmona ir p. Ziezienė.
J. Adomavičius Rio de Janei
ro Liet. Kat. Bendruomenės
pirmininkas.

— Liet. S-gos Brazilijoje
patalpose, Mokoje, Lituania
gatvėje nr. 67 bufetą išnuoma
vo Ruzgų šeima iš Vila Belos.
Ten pat ir apsigyvens.

KRINTA, KAIP TIE
RUDENS...

LAPAI

Tarp nelaiko,, per daug an
ksti, pačiame stiprume atsis
kyrusių su šiuo pasauliu, pri
klauso ir A.A. Juozas Jakulis,
miręs gegužės mėn 21 d Rio
de, Janeire, Madureiros, prie
miestyje, kur gyveno versda
masis prekyba - turėjo krautu
ve. Ten buvo ir palaidotas.
Mirė staiga, sukrito tarpdury

— Šį šeštadienį Vila Zeli
nos bažnyčioj bus Šliūbai: Da
nieliaus Drobelio su Ana Bikyte, Vytauto Grigaliūno su
Albina Nevarauskaite.

CHORO
RĖMĖJŲ
SUVAŽIAVIMĄ,

SIDABRINIS JUBILÉJUS.

Birželio mėn 3 d. Kaziui ir mėn. 25 d. Stefanija Saltienė
Stefanijai Šalčiams sueis 25 - Janaudytė, gimusi Rygoj,
metai vedybinio gyvenimo. Šį Brazilijon atvyko 1927 m. bir
sidabrinį jubilėjų, nors ir kuk želio mėn. 18 d..
Šalčių dukrelė, susipratusi
liai, sukaktuvininkai pasiryžę
atžymėti. Jubilijatų intencija Jietuvaitė, dirba, dienraščio
birželio mėn. 7 d. 10 vai. Vila «O Estado de São Paulo» re
Zelinoje bus atlaikytos mišios dakcijoje.
dėkojant Dievui už gautas ma
— Kazys Šaltys Mokoje,
lones ir bus suteiktas palaimi Cuiabá gatvėje, 688 turi tanimas. Šalčiai apsivedė São mankų fabriką.
Pauly, šv. Antano bažnyčioje
P. Šalčiai yra «M.L.» skai
1928 m. birželio m. 3 d.
tytojai ir rėmėjai. Taip pat
Kazys Saltys yra kilęs iš ir kitus kultūrinius reikalus
Ežerėnų
apskr.,
Degučių nuoširdžiai remia P. Šalčiams,
valsč. m, Gulbinės km.. Brazi sidabrinio jubilėjaus proga,
lijon atvyko 1928 m. gegužės «M.L.» linki ilgiausių metų.

LIDIJAI V ANCEVIČIUTEI IR ALGIRDUI

— Birželio mėn. 4 d. yra
Devintinių šventė. Jei bus
paskelbta nedarbo diena (fe
riado), Vila Zelinoje pamaldų
tvarka' bus kaip ir sekmadie
niais.
— Sį sekmadienį, 31 d. ge
gūžės Vila Anastacio lietu
viams bus pamaldos.

IŠ LIETUVOS RAŠO....
Viename kitame atėjusiame
laiške, kad dirba «valdišką
darbą», reikia suprasti,
kad
kolchoze. Iš nurodytų adresų
matyti, kad gyvena svetimuo
se namuose, nors pirmiau tu
rėjo savus namus.

MOTERYS, SUKRUSKIME!
Lietuvių Katalikių Moterų
Draugija Yra nutarusi savo
15 metų veikimo švęsti 26 d.
liepos, per šventą Ona. Į šią
šventę kviečiamos visos lie
tuvés moterys, gyvenančios
įvairiuose São Paulo priemies
čiuose, ar net kituose miestuo
se. Si šventė tebūna visų lie
tuvių katalikių moterų didžiu
lė solidarumo bei susiartinimo
šventė. Todėl jau iš anksto
ruoškimės ir taip sutvarkyme
įvairius savo reikalus, kad 26
d. liepos visos iš įvairių prie
miesčių galėtume vykti Vila

Zelinon.
Šventės programoj yra nu
matyta pamaldos 11 vai. Drau

Stasiukynui.sukarusiems gražų lietuviškos šei
mos židinį sveikina ir daug-laimės linki

Stuokų Šeima
A.fA. Juozas Jakutis

je. Teturėjo 40 m. amžiaus.
Paliko nuliūdusią žmoną, ma
žą dukrelę Zildą, pusbrolius:
Joną Jakutį, kuris buvo nuvy
kęs į laidotuves, Feliksą Ja
kutį. Joną Stuką.
Velionis yra aukštaitis, Ši
monių valse.. Labai artimai
draugavo, kaip tikri broliai,
su Jonu Jakučiu, gyvenančiu
V. Alpinoj, kuris savo gimi
naičiui atminti paaukojo šv.
mišias - egzekvijas, kurios
buvo atlaikytos Vila Zelinos
bažnyčioj gegužės mėn 28 d...
Tebūna lengva tau, Juozai
tropikų krašto žemelė...

PRANCIŠKA KAUPIENĖ
76 m. amžiaus, mirė gegu
žės mėn. 26 d., Vila Beloje,
Primavera gatvėje, nr. 68. Jau
ilgesnį laiką sirginėjo. Velio
nė yra kilusi iš Siesikų. Nuliu
dime paliko savo sūnų Joną,
marčią ir dvi anūkes. Palaido
ta São Caetano kapuose. Ve
lionė visą laiką buvo susipra
tusi lietuvė katalikė, viena iš
pirmųjų Liet. Kat. Bendruome
nes narių. Dar vienas kapas
svetimoj padangėj tapo supil
tas. Ir taip pirmųjų ateivių
eilės diena iš dienos retėja.
Už savo brangios motinos
Pranciškos vėlę sūnus Jonas
užprašė mišias - egzekvijas,
kurios, bus atlaikytos'Vila Ze
linoj ateinančios savaitės tre
čiadienį, 3 birželio 8 vai.
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PIETŲ K- RĖJOS

vyriausybė nusprendė boiko
tuoti nusiginklavimo konfe
renciją, kadangi nauji komu
nistams pasiūlymai buvo pada
ryti be jų pritarimo. Pietų ko
rejiečiai yra pasiryžę vieni
žygiuoti Yalu link ir ginklu
išlaisvinti Korėją.
— Naujai paskirtas Rusi jas
nmbazadorius Malik prie An
glijos vyriausybės savo pasky
rimo raštus Įteikė Anglijos ka
ralienei.

— Visas Londonas su di
džiausiu susidomėjimu laukia
2 d. birželio - Anglijos kara
lienės Elzbietos 11 vanikavimo dienos. Londone siuvėjai
nesuspėja siūti lordams frakus

S. PAULO
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VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI
NAUJANYBIŲ
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- Vyriausias Pavijos Tribū
nolas, Italijoje, gegužės mėn.
28 d. pasmerkė trims metams
kalėjimo už šnipinėjimą Ju
goslavijos naudai karo pabė
gelį, kilusį iš Lietuvos, Bahremberg. Kaip jau pati pavar
dė rodo, šis pilietis negali bū
ti lietuvis. Daugiausia tik Lie
tuvos pilietis.

— Amerikos vyriausybė pa
neigė Maskvos žinias apie ke
turis nuleistus Ukrainoje pa
rašiutais žvalgybininkus, ku
rie šiomis dienomis buvę su
šaudyti Šią žinią Maskva su
fabrikavo vidaus propagandos
reikalams, parodyti ameriko
nu «imperializmą».

SUSIRINKIMĄ I
Šį sekmadienį 5 vai. po piet
šaukiamas Maldos Apaštalavi
mo narių susirinkimas.
Kitą sekmadienį, birželio
mėn. 7 d. po 8:30 vai. mišių
šaukiamas moksleivių ateiti
ninkų susirinkimas Vila Zeli
noje.

Lietuvių kalbos pamokų metu
randu gatvėje bežaidžiančius
stikliniais kamuoliukais mo
kyklinio amžiaus lietuviukus.
- Na, vaikai, kode! jus ne
pamokose? - užkalbinau.
— Mano papa nenori, kad
aš eičiau mokytis, nes dvi
kalbas sunku išmokti....
Kitą dieną antros klasės
gimnazistukui sakau, kad šeš
tadienį
bus
susirinkimas,
Ateik!
— Man mama sakė, kad aš
galiu neiti, nes aš negaliu ge
rui lietuviškai kalbėti - atsa
kė blondinas mėlynakis.
Kažin ar tie tėvai ir moti
nos, kurie pataria savo vaikui
nelankyti lietuvių kalbos pa
mokų ir nedalyvauti lietuviš
kuose susirinkimuose, gerai
pagalvoja ką jie kalba savo
vaikams?

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų,
įvairių daiktų dovanoms, Įvairiausios rūšies pečių-

fogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir

t. t..

Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA
ISSIMOKĖJIMUI.

SKAITYK IR PLATINK
«MÜSU

LIETUVĄ»
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Prie pat autobuso Nr. 93 sustojimo vietos.
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Reta proga geroj vietoj nusi
pirkti žemės
SKLYPĄ
Parduodamas, šalia spaustu
vės (av. Zelina 706) žemės
sklypas Vieta tinkama indus
trijai, bizniui ir rezidencijai.
Arti prie bažnyčios aikštės.
Daugiau informacijų gauti pra
šomi kreiptis 'šiuo adresu:
Rua Doze nr. 39 Vila. Zelina.

PASINAUDOK PROGA

Registrado no C.R.C. sob a n 0 551

AVENIDA ZELINA, 749 — VILA ZELINÁ —■ S. PAULO
Aberturas de firmas
Encerramentos de firmas
Transferencias de firmas
Contraias na Junta Comercia
Distratos na Junta Comercial
Escritas Fiscais
Escritas Comerciais

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

HORÁRIO das 8 às 19 horas.
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nusipirkdamns du naujus armazenus su gyvenamais na
mais dviejų aukštų sobra dais.
Kiekvienas viršuje turi du
kambarius, salę, virtuvę, prau
syklą. Atskiri įėjimai. Staty
ba pirmos rūšies. Minėti arma
zenai randasi Vila Zelinoje
av. Zelina 1210 - 1212.
Daugiau informacijų gauti
kreiptis:
Largo São Bento 40, kalbė
ti su savininku Jorge.

