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Plačiame
Genevos konferen 
cija mirties taške.

Jau eina antras mėnesis 
kai Genevos mieste susirinkę 
didieji politikai kalbasi. Jo
kio susitarimo Indokinijos rei 
kalu neprieita. Tik viena pa
aiškėjo, kad komunistai iš In 
dokinijos nori padaryti antrą 
Korėja, Tai paaiškėjo pasku 
tinėmis dienomis, kada jie pa 
siūlė išlyginti frontą, tiesia Ii 
nija. Šiuo fronto išlyginimu 
jie pasiektų du dalykus: len
gviau ir tvirčiau išrikiuotų 
savo armiją, antra - pakarto
tų Korėjos įvykius - padalin
tų Indiją.

Kaip i tai žiuri prancu 
zai ir ju sąjunginin

kai.
Prancūzų atstovas Bidault 

gavęs minėtą komunistu pa
siūlymą išskubėjo Paryžiun 
pasitarti su vyriausybe, kaip 
reaguoti į šį koministų pasiū 
]ymą Kokias inform a ei jas davė 
prancūzų vyriausybė užsienio 
reika'ų ministeriui grįžtant 
Genevo.n, nežinia. Tačiau ne
trūksta nare škimų apie dery 
bas su komunistais šiais pa 
grindais. Kadangi karas ėjo 
vientnamitu teritorijoj, o Laos 
ir Cambodge valstybės šiame 
kare nedalyvavo, bet ir į jas 
komunistai įsiveržė, tai iš mi 
nėtų dviejų valstybių komu
nistai be jokių sąlygų priva
lo pasitraukti. Vietnam valsty 
bė liktų padalinta Į dvi dali, 
kur dabar stovi frontas. Kaip 
matyti ir padalinimo reikalu 
abudu planai labai skirtingi 
Abejotina, kad but prieita 
prie kokio nors kompromiso.

Konferencijoj prancūzai si 
ūlo sustabdyti mūšius, o vė
liau aptarti politinę dalį. Ko
munistai siūlo priešingai - ap 
tarti politinius Indokinijos 
klausimus, ir tik jais susita
rus, sustabdyti mūšius. Komu 
nistams ši nuomonė patoges 
nė, nes jie turi didesnę, ge
riau apginkluotą, net Stalino 
«vargonais», armiją Prancū
zams gi kiekviena diena ne
ša nuostolius, pralaimėjimą, 
nes komunistai kiekvienų die 
na, daugiau ar mažiau, žygi 
uoja pirmyn, artinasi prie gy 
vybinių, strategijos atžvilgių 
vietovių.

Atrodo, kad vakariečių tar
pe vyrauja nuomonė, kad į 
«garbingas» derybas leistis 
su komunistais, tikslu ilgiau 
nudelsti platesnio masto kon 
fliktą. Tai tik atskirų politikų 
pareiškimai. Jei šis pasiūly
mas būt priimtas ir komunis
tai neišvyti jėga iš užgrobtų 
teritorijų, beabėjo, laimėto
jais, teritorialiai ir moraliai, 
komunistai, kaip kad yra atsi 
tikę Korėjoje. Užpuolikas da 
lį savo tikslo pasiekė. Su juo 
deramasi, daromos nuolaidos.

Pasauly
Netolima ateitis įvykius išryš 
kins.

Mūšiai Indokinijoj
tebevyksta. Komunistai ver
žiasi link Raudonosios upės 
įtakos. Prancūzų aviacija ži 
auriai bombarduoja komunis 
tų kariuomenės judėjimą bei 
kelius.

Prancūzu parla
mentas

ateinančią savaitė svarstys 
Indokinijos klausimą, 'kaip 
ir Europos Gynimo Bendruo 
menės tvirtinimą. Prancūzai 
prašo sąjungininkų paramos 
Indokinijos kare. Įdomu kaip 
parlamentas apsispręs Gyni
mo Bendruomenės klausimu. 
Gal pagaliau jau atsidarys 
akys. Kur šiandien ta «garbin 
ga» Prancūzijos armija, ko
dėl ji nevyksta Indokinijon 
komunistų sutvarkyti? Būt la 
bai gražios progos naujų or
derių ant krūtinių užkabinti.

Puls Formoza?
Pranešama, kad komunisti 

nė Kinija ruošiasi pulti For- 
mozą, pirma atakuojant vieną 
mažesnių salų. Puolimas ruo 
Siamas masinis, laiveliais. Nuo 
Kinijos krantų numatoma pa
leisti dešimtys tūkstančių ne 
didelių laivelių, vėjo stumia
mų. Dalis jų būt nuskandinta 
jūroje, bet kita dalis vis tik 
pasiektų krantų ir išliptų sa 
lon - Forraozon. Tokio masi 
nio puolime čan kai-čekas ne 
įstengtų atremti, nes komunis 
tai nuolat leistų naujas ban
gas žmonių, jiems jų negaila.

Tik čia visa reikalą gadi
na Amerikos karo laivynas, 
kurio dalis šiomis dienomis 
yra parengties stovyje, pasi 
ruošusi betkokierns netikėti
numams. Jei ne Amerikos lai 
vynas, komunistai jau senai 
būt puolę Formozą.

Atlee ir Bevan Kinijon.
Anglijos darbiečių partija 

gavo pakvietimą iš komunis 
tinės Kinijos užsienio reikalų 
ministeriios aplan
kyti Kiniją. Kvietimą priėmė. 
Kinijon numatoma vyks Atlee 
ir Bevan Šis faktas anglų po 
litiniuose sluoksniiiot-e pada 
rė blogo įspūdžio. Atrodo, kad 
anglai dar vis linkę bičiuliau 
tis su komunistais. Anglams 
irgi reiktų tokios pamokos, 
kaip prancūzams Indokinijoj. 
Anglai yra tas stabdis, kuris 
trukdo sparčiau organizuoti 
prieškomunistinį frontų.

Nauja liga
Amerikoje pasirodė nauja 

liga, kuri yra panaši į vaikų 

paralyžių - vad. «polijo», bet 
vadinama «Myastenia gravis», 
t. y. raumenų paralyžius.

Si liga reiškiasi tuo, kad 
staiga nustoja raumenys vei
kę ir žmogus staiga krenta 
ant žemės, jei tai yra kojų 
paralyžius. Nustoja rankas 
valdęs, jei tai yra rankų rau 
menų paralyžius. Ir nustoja 
kalbėjęs, jei gerklė paralyžuo 
ta. Gali būti paralyžuoti plan 
čiai, tuokart žmogus greit 
miršta. Iki šiol gydytojai ne
surado vaistų šios rūšies pa
ralyžiui gydyti. New Yorke 
suorganizuota rinkliava ko
vai su ta baisia liga.

Vladimirą Petrov, Sovietu diplomato žmona, kuri praėjusį 
mėnesį prašė Australijos vyriausybės politinės prieglaudos, 
dviejų rusi} pasiuntinybės tarnautojų prievarta vedama lėk - 
tuvan grąžinti Rusijon. Ji protestavo ir šaukė: «Aš nenoriu 
grįžti. Gelbėkite mane.» Sekančią dieną (20 balandžio) buvo 
paimta Australijos policijos žinion. Dabar ji, kartu su savo 
vyru gyvena kur nors Australijos pietuose.

Indėnu lietpalčiai
National Geographic Socie 

ty praneša, kad tropikinio 
Čhoco Kolumbijos regiono in 
dėnai jau nuo senų laikų var 
toja lietpalčius, jų paviršių 
ištepdami guminių medžių 
sakais.

Indija turės skirtinga kalendorių

Specialiai sudaryta komisi
ja jau baigė paruošti Indijai 
tautinį kalendorių ir jo proje 
ktą pateikė Indijos Mokslu 
Akademijai apvarstyti. Pagal 
naująjį kalendorių metu pra 
džia bus skaitoma kovo mėn. 
22 d., i. y. kartu su pavasario 
pradžia, gi dienos pradžia 
bus laikoma 12 vai. nakties, 
o ne kaip priprasta nuo sau 
lės patekėjimo.

Iki šiol Indija turėjo nepa 
prastai įvairių kalendorių, ku 

ris buvo vartojamas skirtin
gas administracijoje ir įvairi 
ose religinėse bendruomenė 
se: jo apskaičiavimas buvo 
paremtas vienur mėnuliu, o 
kitur saule. Iš viso buvo pris 
kaičiuojama net 30 rūšių.

Benares mieste veikė net 
keturi skirtingi kalendoriai, o 
Kalkutoje Hindu religiniai fes 
tivaliai buvo švenčiami įvai
riomis savaitės dienomis ta
me pačiame mieste. Dabar 
įvedamas bendrai visai lindi 
jai kalendorius, kuris visdėlto 
žymiai skirsis nuo mums įp
rasto kalendoriaus.

— Anglų valdomoj Gvinė
joj, teismo rūmuose sprogo 
Anglijos karalienės statula. 
Netoli Georgetawn miesto, 
krašto sostnės, susprogdinta 
geriamo vandens užtvankos.

— Maršalas Vorošilovas, 
Vengrijoj dalyvavęs darbie- 
čių (teisingiau komunistų) kon 
grėsė, tarp kitų dalykų pažy

Lietuvių Sąjunga Brazilijoj kviečia į linksmą

kuris įvyks Mokoje, Rua Lituania 67, birželio mėn. 5 d.
20 vai. Bus skanus bufetas, gera muzika. Programoj 

daug įvairenybių. Bus progos skaniai pasijuokti.

Rengėjai.

mėjo, kad socialistinis reži
mas gali sugyventi su kapita 
listiniu.

Amerika pripazista Vietna pa- 
dalinima.

Politiniai stebėtojai tvirti
na, kad Amerikos politikai 
skaitosi su įvykusiu faktu - 
Vietna teritorijos padalinimu. 
Bet jokiu būdu nepripažįsta 
Laos ir Cambodge teritorijų 
dalies okupacijos.

Rusijos dovana Guatemalan

Guatemalos advokatas Sala 
zar, kuris yra pirmininkas 
prieškomųnistinio fronto Gua 
temaioje, pareiškė, kad Rusi
jos siunčiami ginklai Guate
mala! -yra dovana, nes kraštas 
del ekonominės krizes jokiu 
būdu negali jų apmokėti.

— Suomijos policija suėmė 
dešimts pasienyje gyvenančių 
piliečių, užsiėmusių špionažu 
Rusijos naudai,

Brazilijos - Anglijos 

prekybiniams santykiams iš
vystyti trukdo stoka svetimos 
valiutos. Brazilija, prekybos 
balansui sulyginti, yra privers 
ta labai suvaržyti importą. 
Brazilijos skola Anglijoj pra
ėjusių metų pabaigoj buvo su 
mažinta nuo 60 ligi 40 milijo
nų svarų sterlingų.

— Churchill pareiškė, kad 
jis niekada nėra žadėjęs is
panams grąžinti Gibraltaro 
sąsiaurio. Gi ispanai Įrodinė
ja, kad jis buvo pažadėjęs ka 
ro metu, kada Anglijai buvo 
sunkios dienos.

Meksikoje prieskomunistinis 
Kongresas.

Meksikoje nuo 27 ligi 30 ge 
gūžės vyksta prieškomunisti- 
nis kongresas, kuris svarstys 
komunistų skverbimąsi pietų 
Amerikon.

— Amerikoje Nevados vals 
tijoj bus daromi nauji bandy
mai su atomine bomba.

— Del stokos žaliavų atei
nantį mėnesį uždarys duris 
Santo Andrė gumos fabrikai: 
Pirelli, IHrestone. Paskutiniu 
metu valstybės bankas davė 
leidimą importuoti iš Indone
zijos reikalingos gumos fabri 
kams žaliavos.

I.ietuvos nacionalinė 
M. Mažvydo biblioteka
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KUR BAIGIASI EUROPA? ““negalimft gln
Euro oje vis pašnekama 

apie reikalą visai Europai susi 
jungti .. Berlyno konferenci.,o 
je Molotovas iškėlė Europos 
saugumo sutarties planą. Jį 
su mažais pakeitimais šiom 
dienom vėl kartojo... Kai ši 
taip linksniuojamas Europos 
žodis, tai klausimas, kur gi to
ji Europa baigiasi, kur yra jos 
ribos?

Klausimas aktualus Pildavo 
ir anksčiau, nes kai Kurie va 
karų Europos atstovai, kalbė 
darni apie Europos susijungi
mą ir apie Europinį Sąjūdį, 
turėdavo galvoje tik tuos kraš 
tus, kurie yra laisvi. Tuo tal
pu Molotovas, norėdamas iš
jungti Ameriką iš Europos 
saugumo sutarties, o Sovietų 
Sąjungą toje sutartyje įjungti, 
priskiria tokiu bildu ir Sovie 
tų Sąjungą prie Europos. Tai 
gi kur Europa baigiasi?

Tą klausimą šveicarų «ZW» 
svarsto ir Richard Coudenhove - 
Kalergi, Pan-Europos autorius, 
vienas iš vadinamų vieningos 
Europos vadų

★

Senoji europiečių karta - 
dėsto Kalergi - vis dar laiko 
si fikcijos, kad Europos ryti
nė siena yra Uralas. Taip ji 
išmoko mokykloje - kad Ura 
la< skiria Europą nuo Azijos, 
europinę Rusiją nuo jos kolo 
nijos Azijoje - Sibiro.,

Sitie seni europiečiai išlei
do iš akių, kad 
nuo 1Ü1S nėra jokios Sibiro kolo
nijos europinės Rusijos ir jokios 
Uralo sienos. Sovietu Sąjungoje nė
ra jokio skirtumo tai p europinės 

ir azine s srities.
Europa neturi laikyti Ura

lo riba tarp Europos ir Azi
jos. Tai tvirtas dalykas.

Gamtinės sienos Europa ne 
turi, nes ji nėra jokis konti
nentas Ji tik Azijos pusiasa
lis. Jei norėtum šio pusiasa
lio geografines ribas nubrėž
ti. tai reiktų vesti tiesiąją li
niją maždaug nuo Karaiiauči 
aus į Odesą Bet šita tiesioji 
neturi jokios reikšmės, nes, 
Europa skyrė nuo Azijos ne geo- 

giajinė, o politinė, religinė ir kul 
tūrinė linija.

Istorijos eigoje ji svyravo. 
Nuo 13 iki 15 amžiaus, kai 
Rusiją valdė mongolai. Vaka 
ru rytinės sienos sutapo su 
katalikybės siena: siena tarp 
Rusijos ir Lietuvis Ka: Rusija 
numetė mongolų jungą, ji li
ko dar ilgam laukinė, pusiau 
azinė valstybė. Dar .17 amžių 
je Sully kėlė klausimą, ar 
Rusija priklauso prie Europos, 
ir atsakė neigiamai.
Tik su Petru Didžiuoju Rusi
ja stoja į Europos didžiųjų 
eiles. Carai tada mėgino Rusi 
ją sueuropinti ir sykiu Rusi
jos sienas pastūmėti į vaka
rus... Caras Aleksandras J su 
darė Šventąją Sąjungą, pir
mąją europinio saugumo su
tartį į kurią įeina ir Rusija. 
Tai buvo Molotovo plano pir 
matakas. Per pusšimtį metų 
nuo tada Rusija vaidino vado 
vaujančios valstybės vaidme 
nį. Visur ji rėmė reakciją ir 
absoliut'zn ą, kaip šiandien 
revoliucijas. Tik Krymo kare 
Rusija prarado šita pirmavi
mą Tačiau ligi pirmojo pa
saulinio karo Rusijai europi

«Laisvės šventovė», kuri bus pastatyta Vašingtone «Laisvių 
Fondo» lėšomis. Paminklas bus 30 metrų aukščio, jo sienose 
bus įrašytos «Pagrindinės Teisės Laisvų Amerikos gyventojų».

Kainuos apie tris milijonus dolerių.

Tik su bolševizmo laimėjimu Rusi 
ia atsiskiria nuo Europos

Leninas norėjo sukurti ne 
tik naują visuomenę, bet ir 
naują pasaulėžiūrą ir kultū
rą. Rusija įsisąmonino esanti 
di žiausia Azijos valstybė. 
Kaip didžioji galybė ji pašau 
kė kitus Azijos kraštus j ko
va su Europos kolonialinėm 
galybėm. Ji ėmėsi vadovauti 
Azijos tautų išsilaisvinimo ko 
vai.

Rusijai nusisukus nuo Eu
ropos, 1923.pasidarė išvadas 
Paneuropinis sąjūdis. Jis pas 
kelbė programą susijungti Eu 
ropai be Rusijos. Jam 
Suomijos ir Lenkijos rytinės sie
nos buvo naujosios Europos sienos 

rytuose.

Jis pripažino, kad Rusija 
tapo tik Europos kaimynu, 
bet kad ji nustojo buvus eu 
ropine didžiąja valstybe.

Tik dabar Molotovo planas 
vėl atsikvošėjo staiga laikyti 
Sovietų Sąjungą europine va 
Istybe ir dalyvauti jos likime.

★

Coudenhove - Kalergi siu 
lo taip apsispręsti ateičiai:

Juozas Kėkštas

Atsisveikinimas su svetimu krantu
Eisiu keliu kruvinuoju
Gal ryt, gal poryt —
Šiandie Bagdadą matuoju
Šaligtaviais Rashid Street.

Kalifų rūmų griuvėsiu
Šešėly, mėnulio šviesoj,
Mečečių pavėsy liūdesiu, 
Kol būsiu šaly svetimoj.

Jau svetimą dangų apkarto
Eilių arabėskais rimuot
Ir prie Asirijos vartų 
Ašaras liet ir rymot.

Tigro bangos žilos ir senos, 
Kaip legendos giliam vandeny. 
Kranto palmių žalių karavanas
Šiandien audrą kelia many:

Tigre, šaltas ir aukštapalmis, 
Ar gyvensim laiku mes nauju? 
Kaip ilgai dar klajoti galim mes 
Po pasaulį, užlietą krauju?

Kant-ūs amžiai tau pasaką pynė, 
Tu po kojomis ją man patiesk — 
Taip norėčiau lėkti.tėvynėn 
Ant kilimo Bagdado vagies!

Palaimink palmėm klajūną,
Šakom ties galva jo palink,
Palaimink Lietuvos sūnų, 
Einantį Nemuno link...

Bagdadas, 1943.

1. Visa Europa turi įsisąmo 
ninti, kad su 1918 Europos ry 
tinė siena nusistūmė. Visi kar
tografai ir visi vadovėlio au 
toriai turėtų būti patarti Eu
ropos ribas žymėti pagal So
vietų Sąjungos sienas, o ne 
pagal Uralą Europiečiai turi 
įsisąmoninti, kad Sovie’ų Są 
junga yra tik Europos kaimy 
nas. kaip ir Jungtinės Valsty 
bės. Europą jungia su Araeri 
ka bendra kultūra, su Rusija 
- geografija. Kultūriniai ry
šiai yra stipresni nei geogra 
finiai. Amerika Europai yra 

artimesnė nei Rusijai.
2. E irupiečiai turi atsisaky 

ti klaidingo įsitikimo, kad 
esą penki kontinentai ir kad 
Europa yra vienas iš jų. Kon 
tinenta sudaro tam tikros vai 
stybių grupės. Pagal tai yra 
šeši kontinentai: Azijos. Airi 
kos, šiaurės Amerikos, pietų 
Amerikos, Australijos ir An- 
tarktikos. Kas yra Europa - 
tai tik europinio, skandinavi- 
nio pusiasalių ir britinių salų 
valstybės. Europa yra taip

(pabaiga 6 pusi.)

Kaip jie mus sušaudė
Pulk. J.

(Tąsa)

— Nagi, pasakyk tamsta 
m-m, ar daug sušaudei raudo 
nųjų vadų ir komisarų? At
galėtum suskaityti? - visiškai 
arti prisiartinęs pašiepiamai 
klausė mane Dunkovas - Na 
ko «mat - mat» šypsais dar, 
sakyk!

— Be teismo aš jų nešau
džiau. Iš viso pas mus, Lietu 
voje, niekas be teismo nebu 
vo žudomas... • sutelkęs visą 
savo rimtumą veide, atsakiau 
Dunkovui.

- Me-e luo.ii! Sakyk teisybę! 
- užsimojęs kumštim man į 
panosę, rėkė Dunkovas.

Maniau, kad šveis, bet ne
sudavė.

Trinkūnas ir panelė toliau 
sau rašo, lyg čia visiškai nie 
ko nebuvę. Judėjimas Vytau
to prospekte visiškai aprimo, 
ir iš gatvės pro langą jokio 
garso nebegirdėti. Matyti, jau 
gan vėlus laikas. Susipažini
mas su Razausku ir Dunkovu 
manęs nė kiek nenugąsdino, 
priešingai - nuramino.

«Aha, - mr . sau, - jūs, 
broliukai, apie dabartinį ma
no darbą nieko nežinote, o 
kaltinate mane tik už praei-

Petruitis

ties veiksmus. O aš iš praei
ties nuodėmių mokėsiu šiaip 
taip pasiteisinti».

Razauskas kažin ko paklau 
sė panelę, Dunkovas davė 
kažin kokių nurodymų Trin
kūnui ir pasakė jam, kad jis 
būsiąs savo kabinete iki 7 
vai. ryto. Paskui jau daug 
švelniau kreipėsi į mane:

— Prašau eiti sykiu su ma 
nim.

Aš ėjau greta Dunkovo, iš 
paskos ėjo Razauskas. Pakilę 
į trečią aukštą, užėjome į 
Dunkovo kabinetą Nr 46. Di
delis kambarys, dviem už
laidomis aklinai užleistais lan 
gaiš, stipri elektros šviesa, 
didelis rašomasis stulas prie 
pat lango, prie- vienos sienos 
pastatyta medinė, prie kitos 
nedegamoji spinta. Dunkovas 
atsisėdo už rašomojo stalo, iš 
portfelio išsitraukė visą pi uos 
prirašytu popierių Razauskas 
atsisėdo kitoj pusėj stalo ant 
minkštos kanapos prie sienos 
iš dešinės. Mane pasodino ato 
kiai nuo stalo prie durų, de
šinėj pusėj, prie staliuko, ant 
kurio stovėjo didelis grafinas 
vandens ir stiklinė. Dunko
vas tuojau pasiūlė man ru
sišką papirosą, kurį paėmiau 

ir su didžiausiu malonumu 
ėmiau rūkyti. Razauskas, nors 
ir žydas, nieko nelaukdamas, 
gryna rusų kalba, be jokio 
žydžiuojančio akcento, prade 
jo kalbėli:

- Štai ką, ponas Petruiti, 
aš tamstai pasakysiu. Nema
nyk, kad tamsta esi senas 
žmogus, o mes dar į er jauni 
ir nemokėsime tamstos kvos
ti Neužmiršk, kad tamsta ne 
pirmutinis ir nepaskutinis. 
Daug mes turėjome įvairių 
žmonių. Aš apie tamstos kon 
trrevoliucinius veiksmus turiu 
visos duomenis, kaltinamosios 
medžiagos net per daug turiu. 
Ir tamstai ir mums bus daug 
geriau, jei tamsta neleisi pa
vartoti prievartos priemonių, 
nes tai nei mums, nei tamstai, 
kaip senam žmogui, nesuda
rys malonumo. Jei tamsta iš 
karto pasakysi visą teisybę, 
ir mums ir tamstai bus daug 
lengviau. Mes pakankamai tu 
rime įvairių priemonių pri
versti teisybę pasakyti. Ma
nau, kad ir tamsta sutiksi su 
tuo. kad užsispyrėliams reikia 
pavartoti ir represijas. Taigi, 
dabar tamsta ir malonėk pa
pasakoti tardytojui visą teisy 
bę apie tamstos konlrrevoliu 
cinį veikimą, būtent: ar tams 
ta važinėjai j Šiaulius, Kauną 
ir Vilnių. Čia tardytojas viską 
smulkiai užrašys, o aš vėliau 
patikrinsiu, ir dar kelius kal

tus patikrinsiu, ar visą teisybę 
tamsta pasakei.

Po to Razauskas tuojau išė 
jo, palikdamas mus vienus du 
su tardytoju Dunkovu. Ra- 
zauskui kalbant, -Dunkovas 
taip pat netylėjo, bet, vaikš
čiodamas po Kabinetą, per 
traukiriėjo jo kalbą stengda
masis tiksliau išaiškinti man 
jo mintis, kad geriau supras 
čiau. Nors jau ir gan aiškini 
buvo man jų pasakyta, jog 
jie pakankamai žiną mano da 
bartinį veikimą, tačiau man 
vis dar atrodė . (kadangi aš 
labai norėjau, kad taip butų), 
kad jie nieko d«r nežino.

PIRMASIS TARDYMAS

Kai likome vienu du. Dun
kovas pirmiausia išsitraukė 
«FM» sistemos revolverį - 
naują brauningą, neskubėda
mas patikrino šovinius ir pa
sidėjo jį ant stalo. Paskui ap
žiūrėjo savo rankinį naują 
laikroduką, kurį, matyti, nese 
niai buvo įsigijęs. Davė man 
dar vieną papirosą ir užside 
gęs, visiškai žmoniškai prade 
jo kalbėti su manim.

— Pasakyk tamsta man, 
kokia pažintis sieja tamstą 
su gudų lietu viii raudonosios 
armijos vadu generolu Kova 
liovu? Kaip tamsta su juo su 
si pažinai?

— Su generolu Kovaliovu 

drauge baigiau Tifliso karo 
mokyklą. Didž. karo metu tar 
navom vienam pulke iki pat 
karo pabaigos. Buvom labai 
geri draugai, - atsakydamas 
pamaniau, kad gali būti da
bartiniu metu ir labai pravarti 
man pažintis su tokiu aukštu 
raudonosios armijos asme- 
min, kaip generolas Kovalio 
vas, bet labai apsirikau.

- Tamsta norėjai su juo 
pasimatyti, rengeis net į Mins 
ką važiuoti, bet nespėjai? Jis 
gavo kita paskyrimą Char 
kovo karo apygardos viršinin 
ko.

— Taip, - trumpai atsakiau.
— Taip, taip - jis pas mus, 

raudonojoj armijoj, yra labai 
didelis žmogus, autoritetas.

Paskui Dunkovas pradėjo 
rašyti visus formalumus ant 
blanko: pavardę, vardą, tėvo 
vardą, metus, užsiėmimą, ko 
kiai partijai priklausiau ir t. 
t, Tik tikybos nereikėjo paša 
kyti.

Po to turėjau pasakyti, kas 
mano artimiausieji draugai. Į 
šį klausimą jam suminėjau 
įvairių komunistėlių pavar
džių. su kuriais buvau pažįs 
tarnas, ir šiaip reikšmės netu 
rinčių pavardžių," tik nė vie
nos pavardės nepasakiau, ku 
ri turėtų ką nors bendro su 
mano byla.

(B. D
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Tarp tikrovės ir atsiminimo 
N.

VENANCÍJAUS AL1ŠO «CASCATA CRISTALINA»

A. TYRUOLIS, Brooklyn, N. Y.

Apie tą egzotinio vardo poe 
zijos knygą jau seniai girdė
jome, bet jai pirma dar teko 
nukilti per didžiąsias marias 
į Vokietiją, kur ją dailiai, 
kaip ir kitas knygas, išleido 
Bendrija. Prie to dailumo dar 
žymiai prisidėjo ir dali. Vla
da Stančikaitė - Abraitienė, 
smagia ir įmantria fantazija 
išpuošdama kiekvieną eilė
raštį. Po Fausto Kiršos «To
lumų», dail. V. Petravičiaus 
meniškai «priartintu», tai bus 
antras “ymesnis poeto ir dai 
liniuko be draJarbiavimo pa 
vyzdys. Beje, dailininkė, gre
ta savęs, turėjo parodyti ir 
poetą.

«Cascata cristalina» yra 
ketvirtoji Venancijaus Ališo 
(Aleksandro Armino) poezi
jos knyga. Kilos, ankstyves
nės jo poezijos knygos: São 
Bento varpai. Anapus, Pietų 
Kryžius. Poetas jau senokai 
paliko savo kraštą ir gyvena 
bei kuria tolimojoj Pietų Ame 
rikos šalyj - Brazilijoj. Tači
au per visą tą laiką jis, atro 
do, bus buvęs ištikimas savo 
poezijos mūzai. Šiuo páskuti 
niuoju lyrikos rinkiniu jis 
bus pasiekęs savo kūrybos 
viršūnių, bent pagal laiką 
sprendžiant. Kuogi tad šis 
poezijos rinkinys budingas?

POETO CREDO

Toli palikę gimtieji namai, 
žmogus aplamai, pergyveni
mai, ypač estetiniai, svetima
me krašte, mintimi grįžimas 
į dabarties nelaimingąją tė
viškę - štai tie motyvai, ku
riuos poetas apdainuoja savo 
160 pusi, knygoj. Jie nera 
gausūs, bet poetas, /net nuo 
vieno į kitą peršokdamas, vis 
grįžta, dažnai pasikartodamas, 
kartais net stereotipiškai (plg. 
97 ir 101 pusi ).

Istorinė motyvų grandis nu 
sako mums ir poeto credo. 
Tai estetinis vadavimasis, at
sistojus ant tikrovės ir atsi
minimo ribos. Svetimas kraš
tas niekad neatstos tėvynės, 
bet jis bus pakeliamas turint 
prarastos žemės vaizdą prieš 
akis. Dėl to atsiminimas V. 
Ališo lyrikoj užima žymią 
vietą:

Taip gyvai, taip gyvai vis
ką atmenu,

Tavo veido vardą nešiojuos 
ant lupų, (p 75).

Tačiau atsiminimas siejasi 
daugiau su išprotavimu ir 
skundu, kaip su imaginacija 
ir estetiniu pasigėrėjimu. Mąs 
tymas vien apie įvykusią kan 
čią gali nužudyti betkokį gro 
žį, todėl tą kančią reikia šie 
ti su duotąja tikrove ir ją 
estetiškai išgyventi:

O aklas marių potvyni, o 
kas tave išves

Iš ankšto uolų patalo į žy
dinčias lankas?

Užliek rytinių ūkanų kas
kadomis erdves, 

Dėk saulę į rankas, (p. 79).

Kančia dėl prarastos tėviš 
kės tuo būdu tampa substra 
tu estetiniam išgyvenimui sve 
timajame krašte. Be tos kan 
čios daug kas būtų nesupran 
tama ir neaišku. Tai būtų 
tartum lengvabūdiškas laigy 
mas grožyje, ypač egzotinio 
krašto grožyje. Ko nesupras 
su tuo grožiu apsipratęs, tą 
supras kančioj užsigrūdinęs 
poetas:

Svajok, svajok, atogrąžų 
mergaite,

Iš kur upelis išteka - žinai 
tu? (p. 93).

Šis «užnugario» turėjimas 
tampa svarbiu kūrybiniu aks 
tin u ir meniniu laimėjimu:

Mane kažkas apsikabino
Ir glaudžia mylinčia ranka. 

Pakyla metų uždanga! (p 11).

NUO ESTETINIU IKI ETINIU 
VERTYBIŲ .

Savo esme V. Ališas yra 
neoromantikas, kuriam bran
gi praeitis su «senovės vaidi
lomis», kurs, maironiškai ta
riant, «norėtų d te kartą - tegu 

Venancijus Ališas

tiktai saldžiam sapne - išvys 
ti užvertą praeities «skrynią». 
Kol poetas pasilieka tame es 
tetiškai romantinio vadavimo 
si kelyje, kol jis teberanda 
meninę jungtį tarp duotos rea 
lybės ir kad ir mintijamo atsi 
minimo, tol jis išlieka, ir pa 
kilesnėj meninėj augštumoj.

Sunki paliktos tėviškės da 
lia, jau nevien jos atsimini
mas, bet ir žinojimas, tikras 
ir realus žinojimas, «Casca- 
tos cristalinos» poetą, kaip 
ir ne vieną mūsų šių dienų 
poetą, padaro poetu piliečiu, 
poetu visuomeninki] to paties 
Maironio prasme. Ir nors vi
suomeninė bei patriotinė po 
ezija gali būti ne menkesnė 
ir už kiekvieną kita, ji vis- 
dėlto užmeta tam tikrą skir
tingumo šešėlį.

Todėl tokiuos tikrai vertin 
guos eilėraščiuos iš «Laiškų» 
skyriaus, kaip «Motinai» ar 
«Lietuvai ir lietuviams», šalia 
meninių ir techninių laimėji
mų rasim ir tos vadinamos 
«propagandos», prieš kurią 
dabar tai b šiaušias ir «moder 
nioji» poezija ir «modernioji» 
kritika. Ši, nebūdama istori
jos draugė, teigia, kad ne am 
žinai mergaitės naudosis Mal 
thaus teorija, kai ir neamži 
nai būsią partizanų.

Tačiau pačios tos temos 
mums bus gal ir aktualios ir 
brangios ir tik tektų vis jieš- 
koti naujų ir naujų kelių, nes 
poezijoj šalia tiesos

Lietuva Tėvynė šiandien 
mums tenai, 

Kur lietuvis - - - jau kur 
kas mielesnis vaizdas 

Lietuva, regėjimuos tave 
matau: 

Žvaigždės pilasi pulkais ny 
kioj naktyj... (p. 155).

FORMINIS JUNGTINIŲ IŠGY 
VENIMŲ APIPAVIDALI

NIMAS

Daugelio užsienių, be abejo, 
ir pietamerikinių poetų pavyz 

džiu, V. Ališas tebėra klasiki 
nio metro atstovas. Jo rimas 
yra, palyginti, tobulas, «klasiš 
kas», nors ir nebanalus. Nei 
«laisvais» rimais, nei ritmais 
jis nesinaudoja, net tat prie
šinga jo estetikos dėsniams, 
kurie saisto ne tiek imagisti- 
ni, kiek mintim išvarstytą va 
iždą (vadinamą Petrarcos «re 
ministenciją», kuria esą su
kurti ir jo sonetai). Rasi čia 
jau ir originalesnių strofų su 
eile pasikartojančių rimų, tei 
kiančių eilėraščiui ypatingo 
skambumo, kurio galėtų pasi 
mokyti ne vienas šių dienų 
suprozėjusio lyrikų. Poeto-bū 
do savybėm išaiškintini ir 
kaikurie ritminiai staccato.

Kraštas kur auga nalmės, 
laurai ir eukalipto girios, ne 
galėjo neturėti įtakos ir poe
to žodžiui, jo vaizdui. Tačiau 
pro juos visus ateina savo 
žemės tikras, nepakeistas žo 
dis ir veikiau «atsiminimo ah 
das» kaip «atsiminimo vaiz
das»:

Paskui žodį pasauliui neši. 
Ne, ne žodį: neši tik jo aidą. 
Niekas žodžio nestengs pa

rašyt —
Mes kartojame klaidą.

(p.‘ 54).

Kai poetas turi skaitytis su 
tikrove, jis jos nepakeis nei' 
atsiminimu, nei imaginacija. 
Jis ją turi išdainuoti ir apipa 
vidalinti savo meno poetinė 
mis priemonėmis. Tačiau, kai 
gražiam Heinės eilėrašty vi
są grožį sugriauna tokia pro 
za, kaip «die Kuh», taip Ali
šas visą egzotinį vaizdą «Upe 
ly» «sugriauna» atogrąžų 
mergaitės «išjuokimu»: «Iš 
kur upelis išteka - žinai tu?» 
(p. 93). Tai tikras vaizdo «su 
lietuvinimas/..

Svetimo grožio nepagarbini 
mas, bet jo kritiškas įvertini 
mas, taigi neparsidavimas 
svetimam vaizdui yra viena 
svarbiausiu poetinės atsparos 
savybių V. Ališo lyrikoj. Jun
gtinis išgyvenimas apipavida 
linamass tvojo, gimtojo krašto 
niuoai. Dėl to poetui svetima 
gėle ar svetimas paukštis tai 
tik atitinkami simbolai kaip 
keleiviui, į namus beskuban
čiam:

Atsimušė šviesos
Į lizdą pas vaikus skubėjęs 

paukštis - - 
Prieisiu, tą lavoną vakaro 

gėlėm pridengsiu 
Ir grįšiu į namus, (p. 83).

Aišku, kad tai duotos tikro 
vės pridengimas «atsineštiniu 
kraičiu», atseit, savo žodžio 
poetinėm priemonėm. Tuo ke 
liti turėtų būti pasinešusi vi
sa mūsų tremties lyrika, kai 
eina grumtynės tarp svetimo 
jo ir savojo poetinio vaizdo. 
Tik taip bus išlaikytas poezi 
jos tyrumas.

«Draugas»

Augalų saknys

Darydami bandymus moksli 
niekai dėžėje, kur buvo že 
mės mažiau kaip dvi kubinės 
pėdos, išaugino pašarinę žo
lę. Per keturius mėnesius žo 
lė išaugo 20 colių augščio ir 
jos laiškai iš viso turėjo apie 
51 kvadratinę pėdą paviršiaus, 
tuo gi tarpu jos šaknys suda 
rė net 378 mylias, o jų kapi- 
larni dar apie 6.000 mylių. 
Taigi, žolė per parą išaugi
mo po 3 mylias šaknų ir po 
50 mylių kapilarų... Lai žolė 
nunyksta, žemėse ją graužia 
daugybė mikroskopinių gyvių. 
Vien tik grame sausos že
mės būna apie 3 - 4 bilijo
nus bakterijų. Rothamštedo 
bandomoje stotyje Anglijoje, 
buvo apskaičiuota, kad vie
name akre gali būti bakteri 
jų, kurių bendras stovis gali 
siekti 5.600 svarų.

Petronėlė Orintaitė

SOPULIO SVAJONĖ
Sešupėle miela, tėviške manoji, — 
Kaip svajotą sapną vis tave girdžiu...
Tyras vandenėlis glosto basą koją, 
Ir pasklinda kvapas vyšnių žydinčių...

Nuokalnioj pašlaitėj ramunėlė rymo — 
Tai mano seselė vieniša viena...
Kaip balta gėlelė — vieniša tėvynė, 
O ten lyja lietūs, dergia dargana...

Ir suspaudžia sielą sopulio svajonė — 
šešupėlė miela — taip toli, toli...
Tie geltoni gluosniai ilgo kelio klony 
Ir žiemkenčio javo želmenys žali...

Aš kiekvieną dieną, vakarą žvaigždėtą 
Su tavim kalbuosi ir tavęs šaukiuos...
Kaip alyvos žiedas, kaip daržely mėtos, 
Kvepia tavo vardas svetimuos laukuos...

Širdingiausią maldą kruvinai kartoju:
— Į tave sugrįžti — gal ryt, poryt?
Ak, keleivio dulkes plausime Šventojoj 
Ir bučiuosim žemę kryžkelės kely...

) Reikalingas advokatas byloms vesti?

) Nieko nelaukdamas kreipkis į

J Advokatą Decio Farias
j Raštinė: R. Santa Teresa, 28, Q-to and. salas 604 ir 605. - 
\
( (kampas Praça da Sé) Fone: S-5-8S40 ir 82-0064

Geriausias būdas sutaupyti šiais nepastoviais laikais yra 
dėti pinigą į nejudamą nuosavybę, ilgai sau galvos 
nesukdamas įsigyk PIGIA KAINA, vos Cr® 20,00 už me 
trą žemės, ILGAM ISSlMOKĖJlMUl, dešimt pro 

centų įmokant užperkant, patogioj ir gražioj vietoj,

JARDIM DAS LAVRAS,
buvusioj fazendoj Lavras, vos už 9 kilometrų nuo Ribei 
rão Pires, prie Ouro Fino, arba už 16 nuo Suzano mies 
to. Sklypai įvairaus didumo, žemė tinkama daržinikys- 
tei — chacara. Kreiptis vietoj pas savininką Balį Paber 
žį, arba Vila Zelinoj pas Vitą Tijūnėlį. Iš miesto eina 

autobusai Ouro Fino pro pat minėtą nuosavybę.

Tautieti, Nepraleisk Progos
įsigyti nuosavą žemės ūkį naujoje lietuvių žemės ūkio 
kolonijoje prie būsimo didžiausio miesto Šiaurės Parano- 
je CIANORTE. Naujoji lietuvių kolonija randasi vos už 
kelių kilometrų nuo būsimos geležinkelio stoties ir ae
rodromo, kuris jau greitai bus baigtas statyti. Pirmos 
rūšies žemė. Sklypai įvairaus dydžio nuo 5 iki 50 alkie
rių. Automobilių keliai iki kiekvieno parduodamo skly
po Kiekvienas sklypas pasiekia vandens upelį. Sausas 
ir sveikas klimatas. Žemė parduodama išsimokėjimui 4 
metams, prieinamomis sąlygomis. Žemės derlingumą liū 

..dyja puikiausias miškas. Nuosavybės dokumentai garan 
j tuoti, nes žeme yra didžiausios Pietų Amerikoje koloni

zacijos kompanijos CIA. MELHORAMENTOS NORTE DO 
Į PARANÁ anksčiau vadinusios Cia. de Terras Norte • do

Paraná Žemių pirkėjams apmokama kelionė RE \ lėk 
tuvu arba traukiniu iš S. Paulo į Maringą į ten ir atgal. 
Mokėjimas už žemę atliekamas tik kompanijos raštinėse 
Maringá, Londrinoje ir São Pauly.

Dėl smulkesnių informacijų kreiptis pas autorizuo
tą korektorių STASĮ VANCEVIČIŲ į jo raštinę RUA 
BÓA VISTA, 236 - 2.° andar, sala 202 - Tel. 35-9528 nuo 
9 iki 12 vai. ir nuo 14 iki 18 vai. Šeštadieniais nuo 9 
iki 12 vai.

SEKANTIEJI VAŽIAVIMAI IS SÃO PAULO Į MA
RINGĄ REAL LĖKTUVU BUS BALANDŽIO 5 ir 26 die 
ną ir GEGUŽĖS 17 dieną. Kadangi vietų skaičius ribo- 

' tas, tai užsirašyti reikia iš anksto. Važiuojant traukiniu 
reikaiinga iš S. Paulo išvykti vieną dieną anksčiau.
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Žudžiau Kremliui įsakant.
(Tąsa)

Pirmas oficialus uždavinys 
man buvo jau paskirtas. Nau 
jas slaptos policijos MVD 
viršininkas Paniuškinas, bu
vęs Vašingtone Rusijos am 

' basadoriumi, man pranešė, 
kad ministerija man pavedė 
atlikti labai svarbų uždavinį 
- įvykdinti politinę žmogžu
dystę.

Reikėjo nužudyti vieną iš 
rusų emigrantų Vakarų Euro 
poj, vadų. Ta auka turėjo 
būti Georgi Sergievič Okolo 
vic. Man buvo tikra katastro 
fa. Antru kart atsisakyti, reiš 
kia pačiam save žudyti.

Tą dieną buvau labai susi
jaudinęs, su labai bloga nuo 
taika. Uždavinys sunkus ir 
sudėtingas Pabėgti į Vakarus 
reiškia mirtį mano šeimai. 
Svarsčiau įvairiausias gali
mybes. Pats užmušimo įvyk
dymas buvo pavestas dviems 
vokiečių agentams. Mano už
davinys buvo tik priruošti 
sąlygas, aplinkybes žmogžu
dystei įvykdinti.

Mano žmona man kalbėjo: 
«Jei tas žmogus mirs, tu bu
si jo žmogžudys. Kaltė vi
suomet krinta ant to, kuris 
suplanuoja žmogžudystę. Jei 
jis mirs, atsimink, kad dau
giau neturėsi nei žmonos, nei 
sūnaus. -Negalėčiau gyventi 
su žmogžudžiu, nežiūrint kaip 
ji daug mylėčiau. Negaliu 
leisti kad jis dar būtų tėvu 
mano sūnaus.

Šita užtvara buvo neper
žengiama. Negalėjau jos apei 
ti. Tik paklausiau savo žmo 
nos: .«Ar tu žinai kas tavęs 
laukia, jei aš pabėgsiu į Va
karus?»

Ji žinojo, bet nepakeitė sa 
vo nusistatymo. Tuomet ir aš 
pasiryžau žengti lemianti 
žingsnį Siu metų sausio mė
nesį, palikęs žmoną ir vaiką, 
išvykau į Vakarus. Okolovi- 
čiaus užmušimo planas buvo 
paruoštas su visu atsargumu. 
Tam tikslui buvo paskirti pa 
tys patikimiausi agentai. Bu

vo aprūpinti specialiais gin
klais, užnuodytomis kulko
mis. Daug pinigo buvo išleis 
ta . pasiruošimui. Užmušimo 
planų sudaryme dalyvavo žy 
mūs politikai, kaip Paniuški
nas, Serovas, Kruglovas.

Laimingai atvykau į Frank 
flirtą Vakarti Vokietijoje. 
Sekančią naktį nuėjau į Oko 
lovičiaus apartamentą ir su 
juo susitikau. Pasakiau, kad 
buvau siųstas jį užmušti, bet 
to padaryti negalėjau Praši 
au, kad padėtų man išrūpinti 
leidimą apsigyventi kaipo po 
litiniam pabėgėliui.

Jis mielai sutiko. Man atro 
do, jeigu mudu esam dabar 
garbingi, savo rankų nesuter 
šę krauju žmonės, tai iš da
lies yra nuopelnas mano did 
vyriškos žmonos, kuri pasili 
ko Maskvoje.

Ji žinojo, kad anksčiausias 
įsakymas yra: «Nežudyk». 
Koks jos likimas - nežinia. 
Štai vienas pavyzdžių, kaip 
Kremliaus tyronai vykdo sau 
nepalankRi žmonių žmogžudys 
tęs. O kiek jau tu žmogžudys 
čių buvo įvykdinta, kiek yra 
dingusių be žinios,. Štai koks 
tikras komunizmo veidas. Jis 
kruvinas, baisus.

Plastiniai namai

Numatoma, kad apie 1964 
m. bus pradėta gaminti plasti 
niai namai, kurie turės elek
tronais kontroliuojamą vėsi
nimą ir šildymą, bus paruoš 
ti gauti elektrą iš atominių 
jėgainių.

— Abisinijos imperatorius 
Negus Haile, visą laiką gyve 
nęs be vokiečių dešros, ne
gali be jos apseiti amžiaus pa 
baigoje. Kasdien siuntinėtis 
nepatogu. Kaip ir pritinka im 
peratoriui - pasikvietė vokie 
čių specialistus, kuriems pa
vedė įrengti modernišką dir
btuvę ir gaminti vokišką 
W urst.

Sergi? Kreipkis į

Dr. Samuel Lewkoioicz
Studijavęs ir baigęs medicinos mokslus Paryžiaus (Sor- 
bonos) universitete ir Brazilijoj, Ligoninės Rotschild, 

Paryžiuje, gydytojas.

Konsultorija mieste, R. Ribeiro de Lima 454 Tel. 34-7803 
Residencija, Rua Prates, 125 Apt. 701 Tel. 36 8169.
Kalba lenkiškai, rusiškai, prancūziškai, vokiškai.

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

Em Minas Gerais:
Peres & Cia. Ltda. - Leopoldina - R. Providencia, 71 

Jother Peres de Resende - São Pedro dos Feros
Amadeu Cesar Machado - Nanuque, Minas

»

Lietuviškosios Enciklopedijos
II TOMAS JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS.

Sis tomas apima didžiąją B 
raidės dalį.

Keturi nemaži straipsniai 
šiame tome skirti baltams. 
Antanas Salys aptaria baltų 
tautas bei kalbas. Marija Al- 
seikaitė - Gimbutienė apibū 
dina baltų religiją. Toliau 
Kostas Avižonis duoda strai 
psnį apie bajorus. Taip pat ii 
gu straipsniu supažindina su 
senąją baudžiava ( - senąją, 
nes naujajai baudžiavai aptar

ti reikės palaukti K raides - 
kolūkio arba kolchozo žo
džio). Laisvės kovų dvasią at. 
spindi straipsnis apie bermon 
tiaoą. Iš atskirų istorinių as
menybių II tome eina plačiai 
aprašyta Barbora Radvilaitė, 
Steponas Batoras. Birutė. Ze 
nonas Ivinskis davė straips
nelį ir apie Barborą Ža gari e 
tę, kurios palaikus bolševikai 
buvo išniekinę jau pirmosios 
okupacijos metu. Daug dide-

VÃ1 TA? mes mylime ta. žemę. 
KJJtl VASAROM DASŽELLM ŽYDI, 
m ŽALIOS PUŠYS 0ÀHÕU BEMSA 
O DAMA DÃ8H05 lysi.

Ar jau įsigijai rašytojos K. Pažėraitės idomų roma

na «Nusidėjėlė»? Jej ne - nieko nelaukdamas Kreipkis į 

Musų Lietuvos» redakciją.

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 šalai 
esančių sklypų

ViaAnchieta — nauja autoestrada eina skersai Vila 
Suarão. Taip pat yra ir geležinkelio stotis

Daugiau informacijų «Mūsų Lietuvos redakcijoje
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REIKIA BALDŲ? KREIPKIS I TAUTIEČIO
J. L. GalinsKas Ltda.

,lliAAAAAAAAAAAAAAAAAAA^AAAAAAAAAAAAAAAA.V.AAAAAZAA/.AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA..\A|ll1

lių lietuvių tautos asmenybių 
teko 11 tomui: poetas Jurgis 
Baltrušaitis (jį aprašė poetas 
Jonas Aistis - Aleksandravi
čius); «Anykščių Šilelio» auto 
rius vysk. Antanas Baranaus 
kas (Mykolo Biržiškos apra
šytas); rašytojai Jonas Biliū
nas ir Kazys Binskis Salia 
jų rikiuojasi ištisa eilė kitų 
vardų, senosios istorinės Lie 
tuvos veikėjų, 1831 ir 1861 me 
tų sukilėlių, knygnešių, nepri 
klaiisomybės kovų partizanų, 
paskutinių okupacijų aukų 
(tarp kitų Rainių miškelyje 
nužudytasai poetas Baitramie 
jonas. Budavonės miške bol
ševikų žvėriškai nužudytasai 
kun. Balsys, vokiečių nacių 
koncentracijos stovyklose nu 
žudytieji (tarp jų K. Bauba).

Visu vietos leidžiamu platu, 
mu H tome stengtasi atvaiz
duoti ir Lietuvos žemė. Balti 
jos jūrą aprašė Antanas Ben 
dorins, o redakcija gausiai iii 
ustravo. Daug vietos skirta 
ir Baltvyžio (Bieloviežo) gi
riai. Iš upių su baseinų žemė 
lapiais H tome duotos Bartu
va ir Vilniaus krašto Beržų- 
na (Bereza). Duodami visi 
Lietuvos upeliai nuo 10 km. 
ilgio, visi ežerai nuo 10 ha 
ploto, visi miškai ir durpynai 
nuo 50 ha ploto. Duoti, dau
giausia ir su iliustracijomis, 
atitinkami Lietuvos miesteliai 
ir bažnytkaimiai.

Yra Jono Balio studijėjė 
apie liaudies balades. Įdomu 
čia, kaip lietuviškos baladės 
nežino to žiaurumo, kuris sa 
vas kitų tautų panašioms ba 
ladėms. Net ir perimdama sve 
ūmąsias balades, liaudis jas 
savotiškai švelnino, persunk
dama savo žmoniškumu, tuo 
pagrindiniu lietuvio sielos 
bruožu A. Tamošaitis duoda 
lietuvių liaudies baldų apž
valgą, su jų iliustracijomis. 
Straipsnyje apie baroką irgi 
plačiai supažindinama su šio 
meno stiliaus išsiskleidimu 
Lietuvoje, visų pirma Vilnia 
us bažnyčiose. Jo liudininku 
yra ir Kauno Rotušė - Balto 
ji gulbė. Taip pat ir straips
nis apie baletą supažindina su 
lietuviškuoju baletu. Duoda
ma viena iliustr icija net jau 
ir tremtyje, Vok:etijoje, pas
tatyto Coppelios baleto.

tikinę- nepriklausomosios 
Lietuvos pažangą vaizduoja 
šiame II tome V. Manelio pa 
rašytasai straipsnis apie be
konus. Prisimename iš jo, 
kaip 1932 Lietuvos bekonas 
bu'-o sudaręs 4% viso pašau 
linio bekono eksporto. Bendro 
ji nepriklausomosios Lietuvos 
ūkinė sveikata pabrėžiama J 
Pažemecko straipsnyje anie 
Lietuvos bankus. Ateities Lie 
tavai pažangos kelią rodo A- 
dolfo Damušio straipsnis apie 
betoną, nurodąs, kad betono 
gamybai Lietuvoje bus pla
čios perspektyvos.

Aprašomos ir lietuviškosios
organizacijos. Siame tome di 
džiausią jų yra Baltas. Sia
me pačiame tome informuoja 
ma ir apie Amerikos Kongre 
so atstovų rūmų sudarytą Bal 
ti.jos komisiją ištirti Lietuvos 
sovietiniam pavergimui.

- San Francisco mieste 
atėjo du seniai pas teisėją ir 
prašė juos greit sutuokti, nes 
nenorį gaišinti ilgiau bran
gaus laiko. Prašymas buvo iš 
klausytas. Bet vos praėjo dvi 
valandos, tie patys sugrįžo 
maldaudami, kad jų santuoką 
būtų panaikinta, nes ir taip 
sugaišę dvi brangaus laiko 
valandas ir nesusitarė.
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Jprindys & Čia Industria e Comercio de CalçadosPARDUODA

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS.balso grynumas, skambumas
Sprindys 8c Čia — Largo S. Jose 1.Kaip niekur kitur, prieinamiausiomis kainomis.Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui

'•'ii Rastinės Darbai ir Teisiniai Patarimai J
nu nu
•m m,

'Iii Natūralizacija, inventoriaus surašymas, išieškojimas ĮĮĮ, l’il skolų, persiskyrimai (desquites) nuomininkų išvary- JĮJĮ 
I’ll mas, kriminalinė ir darbo teisė. JĮJjl||| Darbininkams patarimai veltui,
iih ui'
J’ĮJ Galima kreiptis šiomis valandomis nuo 10 iki 12 vai. |į|Į 1,111 ir nuo 16.30 iki 19 vai. jjl
(III ’ll'
UH II;UH Rua Riberto Simonsen. 13 -- 3° — salas 306 - 310 JJJ1 |||| (Senoji rua do Carmo ir kampas P-ęa Clovis Bevilaqua) JĮ!' Illi São Paulo ■ jį
nu m1
•in . =
|Ę ŠŠ == == = = == O .= = == == == == == == == == == == == == == == == = =

MEKANIKOS DIRBTUVE

Gaminami žibintuvai Įvairiausių lipų. Daromi Įvairių dydžių grąžtai žemei gręžti. Pardavimas grynais ir išsimokėtinai.

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

LEONAS VARNAUSKAS
Telefonas (recados) :í-Ü7(i~

Rua 12 N.° 3 9 — Vila Zelina 
Avenida Zelina N.o 714 — (fundos) 
Caixa Postal 4118 — São Paulo
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ill

lll

RUA BARÃO DE ITAPETIN IN GA, 2773 — 4 AND. — SALA 2 
TEL. 34-7482 — SÃO PAULO

ĮKURTA 1830 METAISIšpildo meniškai Įvairius foto darbus. Specialybė padidinimams tamsiuose tonuose ir sepia, spalvinimai aliejiniais dažais ir pastele.
ARTHUR SCHMIDTPriimami oakvietimai i namus — Senu portretų reprodukcijos 

R u A SÃO CAETANO, 4 47 — T EL. 4-5 57 0 — G 7-\ O PAULO

SPECIALYBĖ BATŲ: vyrams, moterims, panelėms, i'utbolistams, vaikams...
Rua Javaės, 719 - São Paulo

RIVIERA

Nori, kad «Mūsų Lietu va» butų lietuviškojo gyvenimo veidrodis?— Bendradarbiauk joje pranešdamas visas naujienas iš savo apylinkės, miesto ar interior©.

SKAITYK.IR PLATINK«MŪSŲ LIETUVA»

Santo Amaro baus grožio gamta i 18 klm. nuo Praça dviejų Ažerų. Puiki sklypą su mažu Įnešimu ir — 106 mėnesių.Reikalingų informacijų tini šias žemes pardavinėti Benjamin Constante 23, 1-o andar sala 6. Fone: 34-5914. Šiokiadieniais iki 17 vai. Sekamdieniais ir šventėmis 8-9 vai. ryto.Suinteresuotus nuveža ir parveža. Iš Santo Amaro eina autobu. sai Jardim Riviera. Iš Socorro galima nuplaukti laiveliais.

apylinkėje - nucsta- sveikas klimatas, da Sė, geras kelias, i proga. tik užtarp dabar įsigyti žemės ilgalaikiu išsi mokėjimugauti tik pas vienintelį įgalio- mtisų tautieti Kaz\ Kmiliausk\, rua
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Statybos medžiagos sandėlis
'I '

ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių krautuvė tiktai pas

VILA ALPINAAVENIDA DR. GIACAGLINI, 34-C

VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS 

L I N D O Y A

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINlOJAl

□na nmri rttpno vqr
- 3lELFJONLSs 51-4019 e

IIÍ5M A© JÍ C A !i< IR IIÍE115 1 LTDA
T’z-i-ivri "P/Yqfnl

Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, kurio puikų veikimą Į žmogaus sveikatą jau visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, Įsitikinkite ir visados naudokite!
2QA7
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PASI.IENGIMAS PARODAI

eina pirmyn. Tiek komitetas, 
kuris vadovauja pasirengimo 
darbams, tiek įvairios komi- 

(pabaiga iš 2 pusi.)

Azijos vakarinis pusiausalis, 
kaip jas pietinis pusiausalis 
yra Indija.

3. Visas azinis kontinentas 
dalomas į penkis kultūrinius 
ratus, kurie pasaulio politikai 
turi daug daugiau reikšmės 
nei geografiniai reiškiniai: ry 
tų Azijos, Indijos, pryšakinės 
Azijos, Europos ir bolševiku. 
Šie" kultūriniai ratai toli, išei
na už Azijos ribų. Pryšakinės 
Azijos ratas prasiveržia j ši
aurės Afriką, europinis į Ame 
r i ką, Australiją ir pietų Afri
ką.

Nuo šitų kultūrinių ratų 
tarpusavio žaidimo priklauso 
žmonijss ateitis.

4. Kai Europa' įsitikins, kad 
jos sienos rytuose nėra Ura
las, o Suomijos, Lenkijos, Ru 
munijos rytinės sienos, tada 
ji galės tvirtai pasisakyti už 
nesikišimo politiką. Europos 
vienybė turi reikštis ne su 
Rusija, bet p ięš jos kišimas 
į Europos reikalus. Europa 
pirmoj eilėj turės pareikalau 
ti, kad būtų leista rytų Euro 
pos tautoms laisvai apsispręs 
ti, kaip tai jom daug sykių 
yrą pažadėję didžiosios vals 
tybės.

Europa turi pamėginti taiko 
je suvyventi tuo būdu su sa
vo kaimynu Sovietų Sąjunga. 
Bet taika gali būti surasta 
pasaulio organizacijos rėmuo 
se. o ne Europos saugumo su 
tartyje. «D.» 
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Registrado no C. R. C. sob o n.o 551

5 Praça São José, 8 Sal. 1 e 2 - V. Zelina - S. Paulo g

1 Aberturas de firmas
| Encerramentos de firmas
j Transferencias de firmas

Contrat. na Junta Comercial
1 Distrat. na Junta Comercial
g Escritas Fiscais 
| Escritas Comerciais

| HORÁRIO das

|2iii!iiiiiiiiiiiniiiíiqiniiiiHriiiiiiiiiiii<iiiiiiiiHiiíiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiitiii!iiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiti!tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'iiiiiiitiiiiwuiiiiiiiiri!iiHii

sijos posėdžiauja, ruošia pla 
nūs. Yra gautas iš parodai 
ruošti komiteto atsišaukimas, 
kuris b is patalpintas sekau 
čiame «M. L.» n.

— VILA ANASTAC1O LIE
TUVIAMS pranešama, kad šį 
sekmadienį pamaldų nebus.

— Sį šeštadienį Vila Zeli- 
noj prie altoriaus žengs su
mainyti žiedų: Bronius Klišys 
su Veronika Musteikyte, Vi
tas Kodelis su Konstancija 
Andrulevičiūte, Kazys Sinke 
vičius sū Maria Karajieles- 
kov. Eloi Sinigali su Josefa 
Stackevičiūte, M. Maatz su 
Vanda Goilevičiūte.

— Gegužės mėn. 26 d. 'zila 
Lucijoj mirė Vincas Stokna, 
71 m. amžiaus, kilęs iš Plutiš 
kių, Mariampolės apskr. Nuliu 
dime paliko savo žmoną, dūk 
terį, keturis sūnus, marčias, 
žentą,, keletą anūkų. Palaido 
tas Vila Formoza kapuose. Ve 
lionis prieš pirma pasaulinį 
karą septynerius metus gyve 
no Amerikoje.

— Iš Vyrų Brolijos suruoš 
tos šventės 16 d. gegužės mėn. 
pelno liko Cr. 2 110,oo, kuris 
paskirstytas šitaip: po Cr. 
500,no seselėms už salę, baž 
nyčios darbams, L. K. Moterų 
Draugijai, Brolijai liko Cr. 
610,oo. Vyrai moka ruošti 
šventes. Visus pavaišina ir 
dar pelno lieka.

— Vyrų Brolijos suruoštas 
šaškių kampionatas eina visu 
tempu. Dalyvauja geriausi lo 
šikai. Žada suruošti iškilmin 
gas pabaigtuves.

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

8 às 19 horas.

Jaunime, tave kviečia 
me.

Jau nebe pirmą kartą krei 
piamės į jaunimą kviesdami 
stoti į choro eiles, į tautinių 
šokių ansamblį. Ir vėl krei
piamės, nes reikalas yra la
bai svarbus. Mums reikia skai 
tlingo, su gerais balsais, cho 
ro, kad -ietuvišką dainos me 
ną pajėgtume tinkamai, kur 
ir kada reikia atstovauti. Cho 
ras nuolat keičiasi. Todėl jis 
turi būt nuolat papildomas 
naujais choristais, kitaip jam 
gręsia sunykimas. Čia Brazi
lijoj mes nirime vienintelį lie 
tuvišką chorą, tai L. K. Ben 
druomenės choras, kuris vei 
kia be pertraukos nuo 19.57 
metų pradžios. Jo gyvybė bet 
kokia kaina turi būt išlaikyta. 
Jei mums lietuviams yra neį 
manoma, del lėšų stokos, pas 
tatyti parodos aikštėje didžiu 
lių, liuksusinių paviljonų, tai 
galime ir privalome puikiai 
pasirodyti būsimoje lietuvių 
dienoje, atskleisdami lietuvis 
kos dainos, tautinių šokių gro 
žį. Jei mes nepajėgsime, užin 
terersuoti kitų savo tecknika, 
turtais, tai didelio susidomė
jimo galime sukelti savo tau 
tos dvasine, kultūrine kūryba. 
O jei to nepadarysime, tai ne 
del lėšų stokos, bet del apsi 
leidimo, ar net ištižimo. Cho
ro reikalas turi būt visų lie
tuvių reikalas ir jo likimu vi 
si privalome susirūpinti. Pir 
mas ir svarbiausias žingsnis 
j jo sustiprinimą, tai naujų 
pajėgų, naujų choristų suradi 
mas.

Choro valdyba, kurią šinis 
metais sudaro K. Ausenka, 
P. Šimonis, V. Tatarė nas, EI. 
Matu zonytė ir O Žago rs kaitė 
nesigaili darbo bet jie yra 
reikalingi talkos.

SUSIRINKIMAI

šį sekmadienį: po 8:30 vai. 
mišių moksleivių ateitininku, 
5 vai. po piet Liet. Kat. Mot. 
Draugijos ir Maldos Apaštala 
vimo.

— Už keliolikos dienų baž 
nyčion bus įdėtas naujas, me 
niškai padarytas vitražas N.

/■--------- :----------------------------------------------- \

©cntistas
Clínica Dentária Popular

“3ão Judas
DIRETOR: Dr. Augusto Ribeiro Leite 

Praça São José, 8 - salas 3e 5 
VILA ZELINA

Dentaduras — Pontes — Extrações — Obturações

DIURNA E NOTURNA 
k z

S. Aparecida, kaipo atmintis 
Marijos metų. Vitražo kaina 
Cr. 20 900,oo. Išlaidoms ap
mokėti kongregadai įteikė 
ruošto vakaro pelną, C r. 
3 500,oo. Tiek pat žada auko 
ti ir Marijos Dukterų sodalici 
ja (Filhas de Maria).

— Kun Juozas Šeškevičius 
šiais metais baigęs seminari 
ją - universitetą Romoje, neu 
ždgo atvyks į São Paulo nuo 
latiniam apsigyvenimui.

PAIEŠKO

Juozo Baranausko, gyve
nančio São Paulo mieste ki
lusio iš Rumbonių parapijos, 
Bakšių kaimo. Ieško Karolis 
Miglinas, gyvenantis Ameri
koje Daugiau informacijų 
prašome kreiptis «M. L.» re
dakciją.

PAIEŠKOMI:

1. Pušai Jonas, Stasys, Pra 
nas, Juozas, Kazys ir Agota, 
kilę iš Kybartų,

2. Čižinauskas Jonas, kilęs 
iš Šilelės km., Paudondvario 
valse., Kauno apskr. ir

3. Miškevičiai Domininkas 
ir Teresė, kilę iš Vaišvilų km., 
Vilkaviškio apskr..
Ieškomieji arba apie juos ži 
nantieji prašomi atsiliepti: 
Consulado da Lituânia, Rua 
Jag.iaribe, 477. São Paulo- 
Brasil.-

UMMUHUI
Paieškomas išnuomavimui 

namas, bent iš keturių kam
barių, netoli bažnyčios. Pa
siūlymus siųsti «.Mūsų Lietu
vos» Redakcijai.

HmHnm
Reikalingas spaustuvei berniu 
kas, mokąs šiek tiek lietuviš 
kai, gali dirbti tik pusę die
nos - popiet, arba prieš piet. 
Kreiptis į: Arte - Grafica Li

tuania, av. Zelina 706

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEK.— Lietuvių 

lijoje visuoti 
k i mas šaukia 
30 d. 15 vai., -t——
los patalpose. Tą pat dieną 
14 vai. bus valdybos posėdis.

KNYGA. KURI TURĖTŲ BÚT 

skaitoma visų tėvų. Tokia 
knyga yra V. Čižiūnų Tauti
nis Auklėjimas šeimoje. Ją 
galima nusipirkti «Mūsų Lie
tuvos» redakcijoje, klebonijų 
je, pas laikraščių pardavėją 
Vila Zelinoje prie bažnyčios. 
Parašyta populiariai, visiems 
prieinamu stiliumi. Be tauti
nio auklėjimo straipsnių, yra 
visa eilė bendro pobūdžio 
straipsnių apie auklėjimą. Si 
knyga yra graži dovana ir 
jaunavedžiams.

— Nap. Godliauskas Vila 
Zelinoje, Estoril gatvėje pa 
s'stątė dviejų aukštų gražius 
namus.

MIELI LIETUVIAI!

Artinantis maudymosi sežo 
nui ir esant laisvų kambarių 
kviečiame visus atvykstan
čius i Santos poilsiui apsisto 
ti pas Steponaičius. Galima 
gauti kambarį su maistu ir be 
maisto. Privažiavimas automó 
biliu labai patogus, gatvė 
naujai išgrįsta.

Adresas: Ruà Godofredo Fra
ga, 173 — José Menino

mnHHHH
Kiekvieną sekmadieni prie 

bažnyčios pas spaudos platin 
toją B. Šimkų galima gauti 
nusipirkti naujausių lietuviš
kų knygų bei laikraščių.

■HMMMHHI
— VILA BELOJE «Mūsų 

Lietuvą» galima gauti Kaz
lausko restorane, Verbęnas ir 
Saudades gatvių kampas.

Parduodamas pianinas fir
mos August Meyer.

Teirautis Vila Zelinoje, rua 
Marechal Malėt, 21.

PARDUODAMAS NAMAS,

2 kambarių virtuves W. C. 
šulnys puiki vieta bizniui 
kampinis sklypas 310 m. kv. 
Bairo do Limão Vila Prado 
Rua Maria Liza Ciqueira N°. 8 
kaina pigi. Dėl informacijų 
kreiptis pas. K. Norkaitį V. 
Zelina Rua Rio do Peixe, 63.

PRAÇA SÃO JOSÉ; 1 - V. ZELINA — S. PAULO
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VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 
NAUJANYBIŲ

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų, 

įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių- 

fogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t.
Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA

ISSIMOKEJIMUI.

Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.
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VIENINTELE PROGA
Nauji sobrada!, patogioj vietoj, geromis sąlygomis
Truputį pagalvok, ar verta būti nuomininku, jei São Caetane do Sul, rua 
Piratininga, 186-202, antras skersgatvis nuo General Motors fabriko, parduo
dami SU MAŽU ĮNEŠIMU, 7 METŲ ISSIMOKEJIMUI, nauji sobradai su elek
tra, vandeniu, kanalizacija, autobusai prie durų, kambariai dideli, prausyk

la, salė, virtuvė, viršuj du miegamieji, sodelis.

Namus apžiūrėti galima ten pat vietoj prašant sargo raktų.
Del sąlygų smulkiau teirautis šiuo adresu:

H RUA IBITIRAMA, 1269 — V. ZELINA, — SÃO PAULO
:: Darbo dienomis nuo 9 iki 11 vai..
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