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Plačiame Pasaulyje
Diplomatija Keliauja Genevos
Sustoja

Bonnoje

Ateinantį pirmadienį, 11 d.
gegužės, gražiame Šveicari
jos mieste, Genevoje susi
rinks taip senai lauktai kon
ferencijai, Amerikos, Angli
jos, Prancūzijos ir Rusijos
užsienio reikalų ministeriai,
su gausiu būriu patarėjų, iš
spręsti Vokietijos ir bendrai
Europos gyvybiniams klausi
mams. Kas kokius planus ve
žasi yra paslaptis Net lan
džiausiems žurnalistams nei
Maskvoje, nei Vašingtone nie
ko neteko patirti. Slaptus, stra
teginius planus atidengs kiek
viena pusė, patogiu momentu
tik konferencijos metu.
Iš Genevos konferencijos
sprendžiant iš dabartinių tarp
tautinių nuotaikų, nieko gero
negalima tikėtis Daugių dau
giausia ko galima laukti, tai
kad pati konferencija būt iš-

Maskva

linkui,

įspėja

gelbėta nuo bankroto ir gal
būt bus kaip nors paruoštas
kelias ir sudarytos sąlygos
keturių valstybių viršūnių kon
ferencijai, kuri turėtų įvykti
rugpjūčio mėnesį. Maskvos
spauda jau iš anksto įspėja,
kad konferencijos dalyviai te
nemano Vokietiją suvit nyti
laisvo balsavimo keliu. Reiš
kia Rusija yra nusistačiusi ne
leisti patiems Vokietijos gy
ventojams spręsti savo kraš
to likimą, nes jau iš anksto
Kremliaus raudonieji carai
pramato kad laisvo balsavi
mo daviniai komunistams ne
bus palankūs.
Maskvos diplomatų pirmaei
lis siekimas gauti Rytų Vo
kietijos vyriausybės pripaži
nimą, ir antra kaip nors Ber
lyną paversti laisvu miestu
Pasiekę šito tikslo, bus tikri,

Tarybihis parlamentas be Maskvos
PASIKEITIMAI RESPUBLIKINIAME SOVIETE VILNIUJE.

Kovo 14 dieną Lietuvoje
buvo vykdomi «rinkimai». Tą
dieną turėjo įvykti tik rinki
mų formalumas Kas bus «iš
rinktas». buvo žinoma jau iš
anksto Partijos centro valia,
šį kartą respublikiniame so
viete (kuris vaidina neva «Lie
tuvos parlamento» rolę) pada
ryta daugiau pakeitimų, negu
kada nors. Iš buvusių deputa
tų tik 56 liko tie patys, o 153
nauji (Prieš 4 metus buvo pa
keisti 143, o 66 palikti tie pa
tys). Tarp tų pasilikusiųjų 56
yra 40 «neliečiamųjų», kurie
visada «išrenkami», tai yra
kurie palieka! deputatais tre
čią arba ketvirtą kartą iš
eilės.
To organo sudėtis, žinoma,
neturi didelės reikšmės, ka
dangi «parlamentas» tesusi
renka vieną ar du kartus per
metus porai dienų išklauso
oficialių pranešimų, kai kurie
pasako po kalbelę, kuriose
kiekvienas ką nors papasako
ja i§ jo srities ar dirbamos
vietos, paskui visi pakelia
rankas patvirtinti vadų pada
rytiems pasiūlymams arba jau
paskelbtiems ir vykdomiems
dekretams patvirtinti. Tai tik
ras «guminis antspaudas» va
dų rankose. «Išrinkimas» yra
daugiau garbės suteikimas. Ji
suteikiama arba tikrai kuo pą
sižymėjusiems režimo nau
dai, ar tokiems, kuriuos nori
ma dar paskatinti, kad pasi
žymėtų, kad nusipelnytų gar
bę. Todėl ir pasikeitimai tepa
rodo, kam šį kartą toji «gar
bė» teikiama.
Šį kartą į «Lietuvos parla
mentą» nebejtraukė maskviš
kių dignitorių Pereitoj kaden
ei joj, pavyzdžiui, Chruščiovas
buvo «Lietuvos parlamento»
narys iš Kauno, Suslovas iš
Šiaulių. Molotovas iš Klaipė
dos, o Malenkovas iš Vilniaus.

Dabar nei tu pačiu, nei kitų
panašių «Lietuvos deputatų»
vilniškiame soviete nebebus.
Iš viso dabar padidėjo lie
tuvių skaičius deputatų tar
pe. Buvo 159iš 209. dabar bus
175. Rusų buvo 36, dabar 24.
Kitų buvo 12, dabar 1'0. Su
mažėjo moterų skaičius. Bu
vo 62 dabar 56 iš tokio pa
dės bendro skaičiaus (2C9>.
Pasikeitė kiek ir profesinis
«parlamento veidas. Kiek su
mažėjo valdžios ir partijos
centrinių pareigūnų skaičius.
Buvo 57, dabar 48. Vietinių
administracijos ir partijos pá
reigūnų (iš miestų ir rajonų
organų) buvo 30, dabar 22. Ka
rininkų buvo 9, dabar 10. Jų
tarpe keturi lietuviai: Vitkaus
kas, Macijauskas, Bartašiūnas. Žiburkus.
Iš inteligentijos (profesorių
mokytojų, menininkų) tarpo
buvo 40, dabar 23 Ji| tarpe:
Kipras Petrauskas (anksčiau
jis buvo deputatas pačiame
maskvioiame soviete), muzi
kas Konradas Kaveckas ..
Iš pramonės vyresniojo per
sonalo beveik nieko nėra jei
neskaitytumėm trijų pareigū
nų. geležinkelių valdybos vir
šininkas Kožuchovskis, Kau
no elektrinės statybos virši
ninkas Luchnovas ir vieno žve
jybos laivo kapitonas Česlo
vas Bublys: Užtat padidintas
«dvarų urėdų», tai yra kolcho
zų pirmininkų ir kitų vyres
niųjų kolchozų bei sovehozų
pareigūnų skaičius Jų buvo
40. dabar 51. Žemės ūkio dar
bininkų pirma buvo 11, dabar
27, o pramonės darbininkų bu
vo 15, dabar 25 Paprasti dar
bininkai arba brigadininkai
(pramonės ir žemės ūkio drau
ge sudėjus) pirma sudarė ne
pilną 13 proc., o dabar jau
apie 25 proc.
(LNA)
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kad dabartinė padėtis anapus
geležinės uždangos pasiliktų
ilgesniam laikui. Šio tikslo
Maskva sieks užsienio ministerių konferencijoje ir valsty
bių viršūnių susitikime O jei
nė viena minėtų konferenci
jų nepavyktų, kas greičiau
siai ir atsitiks. Komunistai ne
sijaudins, nes politinis žemė
lapis Europoje nuo to nesi
keis. Todėl Maskvos pozicija
būsimose konferencijose yra
patogesnė negu laisvojo pa
saulio atstovų. Jos uždavinys
tik kaip nors apginti esamą
padėtį.

je dalyvavo ir Rusijos a's o
vas. Vakarienės metu Rusi jos
atstovas pasakęs, kad Rusija
yra suinteresuota pirkti nema
ža kavos iš Brazilijos. ;š kito
mis progomis padarytų pareiš
kimų Rusija sutiktų pirkti iki
30 tūkstančių toneladų kavos.
Taip ir Lenkija yra suinte-_
resuota Brazilijos kava. Ji su
tinkanti kavą mainyti ant ma
šinų.^_. ,
’

RELIGIJOS IR SPAUDOS LAIS
VÉ RUSIJOJE...

Šiomis dienomis užsienio
spauda iš Maskvos paskelbė
dvi vertas dėmesio žinutes,
vienoje jų pranešama, kad ge
gūžės mėnesio 3 d provoslavų bažnyčia šventė Velykų
šventes, kurių metu į atidary
tas cerkves rinkosi labai daug
tikinčiųjų kartu nusinešdami
sulig senu papročiu, pašven
tinti Velykų valgius. Gi kcmunistų spauda, kuri yra kar
tu vyriausybės spauda, pir
muose puslapiuose talpino ii
giausius straipsnius nukreip
tus prieš tikėjimą, pavyzdžiui
įrodinėjant, kad Kristus nėra
istorinis asmuo, jis niekad nė
ra šioje žemėje gyvenęs kad
tikėjimas yra tamsumo ir atsi
likimo ženklas ir taip toliau.
Jei komunistinėje Rusijoje
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— Iš komunistinės Kinijos
spaudos matyti, kad sukilimas
prasidėjęs Tibete, persimetė
ir į kaikurias Kinijos provin
cijas Tibete sukilimo dar ne
pavyko užgniaužti.

DEBRE BONNOJE
Prancūzijos ministeris pir
mininkas Derbė ir užsienio
reikalų ministeris Couve de
Murville vykdami Genevos
konferencijų n sustojo Vakarų
Vokietijos sostinėje, Eonnoje.
Aerodrome jų pasitikti nuvy
ko pats ministeris pirminin1 as Konrad Adenauer, užsie
nio reikalų ministeris Von
Brentano
Firmą kartą šitokiose aplin
kybėse buvo sutikti svečiai
su garbės sargyba, Vakarų
■Vokietijų» kariuomenės dali
niu, kurios orkestras sugrojo
Prancūzijos ir Vokietijos him
nus. Diplomatai nuoširdžiai
paspaudė rankas prieš foto
grafus. Sveikinimo žodį paša
kė ministeris pirmininkas
Adenauer.
Prancūzų delegacija kalbė
josi su Konrad Adenauer.
Apie ką kalbėjosi, nebuvo
paskelbta jokio oficialaus pra
nešimo ir beto aišku, kad
pasikalbėjimo turinys turėjo
liesti Vokietijos reikalus Ge
nevos konferencijoje.
Vokietijos - Prancūzijos san
tykiai šiuo metu yra taip drau
giški ir nuoširdūs, kaip dar
niekad istorijoje nėra buvę,
į šį draugiškumą nelabai pa
lankiai anglai žiūri nes nega
Ii pravesti savo politikos lanks
tumo, kitaip sakant daryti nuo
laidas kitų sąskaitom
Bonnoje sustojo ir Ameri
kos delegacija. Vokietija yra
tikra, kad nei Prancūzija, nei
Amerika jos interesų neišduos.
Kaip jie laikysis konferenci
jos metu, Voldetijos vyriausy
bė buvo supažindinta.

XII METAI

— Indijos-Kinijos santykiai
dėl Tibeto yra įtempti. Kini
jos komunistai Indiją vadina
kapitalistų verge Norintneno
rint įvykiai Tibete Neinu pri
vertė išeiti iš neutralumo ir
aiškiai apsispręsti O tas ap
sisprendimas nėra komunis
tams palankus Už tat jį komu
nistai ir puola.
Argentinoje

Artimiausiu metu numato
Li Canaveral. Floridoje, mas minisferių kabineto pakui
Amerikos kariuomenės bazės timas Kariūnu enė reikalauja,
i erd ves k y la' d i rbii n 1 s žemės kad iš atsakomingų vi* tų pesatelitas «Explorer*, kurį vel ronistams ir komunistams pa
ka raketa «Jupiter -6». Sateli lankūs vaidininkai būt pašaliu
tų pagalba mokslininkai su ti. Priešingu atveju, pati ka
renka svarbių davinių apie riuomenė grasina reikalingas
kosminių spindulių veikimą reformas jėga padaryti.
erdvėje.
Urugvajaus

l i tų tikėjimo laisvė, tai val
džios spauda tikėjimo reika
lais turėtų laikytis neutraliai,
nei girti nei peikti piliečių
religiniu įsitikinimų rIa pati
prie'šreliginė propaganda va
roma per mokyklas, radiją,
televiziją Tą daro ir Lietuvo
je Maskvos kvislingai Gi ti
kintieji į komunistų plepalus
negali atsakyti, nes neturi sa
vo spaudos.
Kita žinutė, sukelianti net
juoko, kad 5 d. gegužės Rusi
joje buvo paskelbta kaipo
spaudos laisvės diena Komu
nistinė Rusijos spauda rašė ii
giausius straipsnius apiespau
dos laisvę ir apie korfiunisti
nės spaudos persekiojimus ki
tuose kraštuose...
Kieno jautis bebaubtų apie
spaudos laisvę, bet tik ne Ru
sijos. Jei kaikuriuose kraštuo
se komunistinė spauda yra
persekiojama, tai yra įrody
mas kad ji ten yra. Bet Rusi
joje jokios kitos spaudos be
komunistinės nėra. Ne tik
spaudos, bet nei organizacijų
ne tik politinių, bet nė kultu
rinių ar ekonominių Na i r ko
kia veidmainystė, koks ciniš
kas melas, kalbėti apie spau
dos laisvę Rusijoje, kur pa
čios prigimtos žmogaus tei
sės yra sutremptos. Klasta,
melu yra grindžiama Rusijos
vidaus ir užsienio politika.
Minėti faktai tinka tik anek
dotų rinkiniui,

Ekonominė padėtis yra sun
ki Pinigas nukrito. Prieš ku
rį laiką doleris kainavo 4 uru
gvaji etiškus pezus, o dabar
12, o kartais net 15 ir daugiau.
Skerdyklų streikai apgriovė
gyvulių ūki Sumažėjo tinka
mų skerdykloms galvijų skai
čius. Augintojai neturėjo inte
reso didinti tinkamų skerdy
kloms gyvulių skaičių. Be to
nemaža galvijų kontrabandos
keliu buvo parduota Brazili
joj
Net ir duonos trūkstant
Urugvajus dasipirkdavo iš
kaimyninės valstybės Argenti
uos. Bet ir ten trūksta mėsos
ir net kviečiu išvežimui užsie
nin nedaug teturi. Ir Urugva
jui kaip ir Argentinai teks
griebtis didelio taupumo poli
tikos.
— Doleris krinta Šiomis
dienomis bankai už dolerį mo
kėjo 130 kruzeirų.

— Miestą Campos do Jordão
norima padaryti turistiniu
miestu, įvedant į jį didelius pa
gerinimus.
— Pradėjus statyti eilę dide
lių fabrikų estrada Dutra, apy
linkėję esantieji miestai pra
dėjo smarkiai augti.

—- Janio Quadros pareiškė,
kad jam patekus į preziden
tus, atidarys imigraciją Brazi
lijon. Didelės imigracijos lau
kiama iš Japonijos. Jie imi
' — Londone Čekoslovakijos gruotų daugumoje į Amazones
ambasadorius suruošė vaka estadą, kur europiečiui trupi
rienę Brazilijos ambasadoriui kalinis klimatas yra sunkiai
Chateaubriant pagerbti, kurio pakeliamas.
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MŪSŲ LIETUVA

2 pusi.
3 0$C Lietuvos gyventojų
turėsią šiemet galimumą vyk
ti į Krimo, Kaukazo ir kitus
sovietinius kurortus, pranešė
Vilniaus radijas balandžio 8
d- Kartu pranešė, kad respu
blikos sveikatos apsaugos mi
nisterijos sistemos gydyklose
šiemet pailsės 42 000 žmonių
iš Lietuvos ir broliškų respu
blikų...

Kotryna Grigaitytė

šimtdalio oficialaus kurso.
— Įrengimai statomam til
tui per Neries upę atgabent
į Kauną 10 vagonų siunta iš
Leningrado, kaip praneša Vii
niaus radijas. Kasdien į Kau
ną iš kitų respublikų ateina
apie 300 vagonų su įvairio
mis prekėmis ir įrengimais
(su cementu iš Briansko, miš
ko medžiaga iš Karelijos, Šuo
mijos, skystu kuru iš Gruzi
jos. ketiniais įrengimais iš
Ivanovo. įvairiomis pramonės
mašinomis iš «liaudies demo
kratijos» šalių).

19&9 m gegužės 9 A.

MOTINAI
Pavasaris žalsvas akis pravėrė,
Baltai nusnigo sodų pakraščiais.
Gyvybę neša prie takelio svėrė
Ir žemėje visoj gyvybė išsiskleis-

O. Motina, brangioji Motina,
— Nauja mokslinė draugija.
Tu vainikuoji visą žemės šventę.
Biologijos institute Vilniuje
Gyvybę nešdama pasauliui
įvyko Mikrobiologijos moksli
Per sopulį ir kančią.
nės draugijos steigiamasis su
sirinkimas. Naujosios draugi
jos pirmininku išrinktas doc.
Vien šypsenėlė iš lopšelio
Brundza, tarybos nariais prof.
Tau atpildas už viską,
Girdzijauskas, doc. Petraus
O neretai tavasis kelias
kas, Biologijos instituto direk
— Siųsdami tarnybai į už
Vien ašaromis tviska.
torius Jankevičius ir kt. — sienį, sūnų palaikė lyg «įkai
1961 metais prie Mokslų aka tu» Prieš kurį laiką Sovietii
demijos numatoma organizuo Sąjungos užsienio reikalų mi
O, Motina, šiandieną Tau
ti Mikrobiologijos ir bioche nisterijos paskirtas Sovietų
Pasaulis galvą lenkia
mijos institutą.
pasiuntinybės Urugvajuje an
Tu vainikuoji gyvybe
truoju sekretorių lietuvis Ta
Šią savo žemės šventę.
— Ateistinis seminaras Vil das Černiauskas atvyko į Uniuje. Balandžio pradžioje Vii rugvajų su žmona, vienu sū
niuje įvyko 4 dienas trukęs num ir viena duktere. Vyres
«ateistinis seminaras», kurį su nysis (14 metų amžiaus) sū
rengė Komjaunimo ck ir Lie nus turėjęs palikti Lietuvoje,
tuvos politinių ir mokslinių tariamai «mokslui tęsti».
žinių skleidimo draugija Ins
truktoriai, dėstė, kaip geriau
— Ateistinė propaganda ple
šiai žmones atpratinti nuo ti čiama. Vilniaus radijas ir spau
kybos.
da praneša iš įvairių Lietu
vos vietų apie įvykusius ateis
— Šiaulių statybininkai links tinius «seminarus», «konferen
mino maskviečius. Maskvos cijas» ir pan. Provincijos ateis
miesto komiteto pakviestas, į tiniai propagandistai apmoko
Maskvą buvo nuvykęs Šiau mi, kaip skleisti ateizmą kai
lių statybininkų 120 žmonių miečių tarpe.
saviveiklos kolektyvas. Šiau
liečių dainų ir šokių ansam
Pulk Le:t. A. Špokevičius
baltis pats savo noru «prašo
blis, liaudies dainų kapela ir
si» įsijungimo Vakarai nėšio
estradinis orkestras Maskvos
rientavo arba nežinojo, kad
kultūros rūmų salėje atlikę
toks «prašymasis» yra diktuo
koncerto programą. Be kita
jamas karinės jėgos išsidėsko. viešėdami Maskvoje šiau
LIETUVA ATIDUODAMA
okupacijos siekiant, Sovietų čiusios trikampiu Lietuvos te
liečiai apsilankę ir į ameri
Sąjungos vyriaüsybé sudarė ritorijoje: Vilnius Alytus-Gai
KOMUNISTŲ
kiečių ledo baleto gastroles.
sąlygas įvesti Lietuvos terito žiūnai ir kad Lietuvos Gudijos
VALDŽIAI IR MALONEI
rijon savo ginkluotas jėgas. pasienyje yra sukauptas ne
Lietuvos okupacijos parengimas
— Aukso kaina rodo menką
Dabar beliko laukti tik pato mažas skaičius parengtos bol
rublio vertę. Visiems yra ži
Slaptos Maskvos deiybis gaus momento, kad būtų pra ševikinės kariuomenės numa
noma, kad sovietinio rublio 1939 m. atidarė Sovietų Sąjun vesta pilna ir formali okupa tomai okupacijai vykdyti.
vertė yra labai menka netik gai duris į Lietuvą ir Pabalti cija. Fronto padėtis Vakaruo
užsienyje, kur valiutų biržo jį Beliko tik surasti formulę, se lengvino bolševikinius pla
Lietuvos Okupacija
se jo niekas nekotiruoja, bet kaip Lietuvą savon kontrolėn nūs, bet ir čia jie nesigriebia
ir pačioje šalyje. Atvykę iš pasiimti Bolševikai puikiai viešų veiksmų, bet maskuotai
Karo veiksmai Vakarų Euro
Lietuvos jau anksčiau yra pa suprato, kad esantieji Lietuvo ir gudriai sudaro sąlygas, tar pos erdvėje plėtėsi. Anglo sa
šakoję, kiek rublių tenka mo je vos apie 700 jų pasekėjų tum pati Lietuvos «liaudis» ksų visas dėmesys buvo nu
kėti už aukso gramą. Tarp niekada negalės jų planų prašyte prašosi prisijungimo kreiptas į vokiečių armijas.
tautinės aukso rinkos žinovai įvykdyti. Buvo nutarta pasi prie Sovietų Sąjungos. Jiems Ir 1910 metų vidurvasaryje
tatai patvirtina. Anot jų, auk naudoti Sovietų Sąjungos gin visiškai buvo nesvarbi nuotai Sovietų Sąjunga įvykdė Lietu
so gramas Sovietų Sąjungoje kluotomis pajėgomis. Tačiau ka paties krašto ir apie tas vos okupaciją.
Lietuvos okupacijos metu,
kaštuoja 30-44 rublių, tuo tar ginkluotosios pajėgos panau nuotaikas jie labai gerai orien
pu. kai oficialus kursas yra dojimas turėjo būti suderintas tavosi, — jiems buvo svarbiau atseit, birželio 16 d., Kaune
4 54 rubliai Tokiu būdu, lygi su vykstančiais karo veiks šia parodyti Vakarų valsty jau buvo pastebėtas Sovietų
nant į aukso vertę, rublio ver mais vakarų Europos erdvėje. bėms, su kuriomis jau tada Sąjungos vyriausybės atsto
té yra nuslinkus! net iki de- Ir taip 1939 metais, Lietuvos ėjo politinis flirtas, kad Pa- vas Dekanozov, kuris ir įvyk

Lietuvos Jaunimas Kovose Prieš Okupantus

Halina Didžiulytė Mošinskienė.

JAPONIŠKA
Tropikų saulė plieskė savo
platinine kaitra priemiesčio
namų stogus įkaitintas oras
mirgėjo virš dviemis eilėmis
nusitęsiančių barakų brezen
tų. abiejose gatvės pusėse po
kuriais šūkavo pardavėjai siū
lydami savo prekes: sultin
gus apelsinus, mamonus, argentiniškus obuolius, šviežius
agurkus ir visokias kitas gė
rybes patenkinančias žmogaus
išlepintą skonį. Tai buvo to
priemiesčio turgaus diena.
Minia einančių apsipirkti
mirguliavo, netvarkingai pla
ukdama tai vienon, tai kiton
pusėn Moterys puolinėjo nuo
vieno barako prie kito, vis
ieškodamos kur kainos piges
nės. Jų krepšiai palengva pil
dėsi nupirktais reikmenimis.
Karts nuo karto, susitikusios
pažįstamą, sustodavo vidury
je tako ir stambia išore už
tvenkdavo praėjimą. Tai bu
vo pikčiausia savaitės diena,
nes parsinešdavai namo ne
tik maisto atsargų, bet ir nuo
»argj, na, žinoma ir tuščią pi
iginę.

SKARELĖ
Šį kartą Veronika irgi išė
jo pasižvalgyti po turgų Ji
labai nemėgo tos procedūros.
Paprastai čia ją pavaduoda
vo vyras, kurio tarnyba lai
mingu sutapimu buvo popietinėj pamainoj Š;andieną gi
vyras buvo reikalais išvažia
vęs į provinciją, o be to jai
reikėjo pačiai atlikti vieną
uždavinį, dėl kurio jau tris
savaites ji negalėjo atgauti
įprasto pasitenkinimo savimi.
«Ak. tas laiškas!.. Tas laiš
kas iš Lietuvos... Geriau bū
čiau jo negavusi» - mąstė ji
žengdama įkaitusiu gatvės
meksfaltu «Toks karštis o čia
reikia eiti apsipirkti» kalbė
jo pati sau. «Na kuo gi aš ga
liu jai padėti? Man pačiai
stfiuka su pinigais. Siuntinio
niekaip nepasiųsiu Juk artė
ja Velykos, reikia naujos suk
neles, vyrui naują eilutę pa
rinkti .. o kur bateliai, ranki
nukas .. dar pusmetį reikia pa
sidaryti.. Ne. ne, jokiu būdu
neišeina!» ramino save Vero
nika ir nepastebėjo, kaipatsi
dūrė prieš baraką, kur tarp

visokių konfekciono prekių
plevėsavo gėlėtos. įvairiaspal
vės plono šilko skarytės, su
įrašu kamputyje: «Made in Ja
pan».
Veronikos platus veidas nu
švito. Baitais minkštais pirš
tais ji paliepė plono šilko au
dinei} Sumirgėjo margaspal
vės plaštakės tarp švelnių žy
dinčių vyšnių šakelių, čia vėl
pasirodė milžiniškos ryškiai
fiolėtinės chrizantemos išmė
tytos žalsvame dugne o ten
vėl. nepaprastos rožės, ir tar
pe jų fazanas ištiesęs auksi
nius sparnus... Veronika rin
kosi ir sustojo ties plaštakė
mis tarpe vyšnių žiedų «Kiek
kaštuoja» - paklausė išdidžiai
pardavėjo. Šis pasakė kainą.
«Per brangu Kur matyta! Šil
ko gabalėlis, kaip voratinklis
ir už jį prašo šešiasdešimt
kruzeirų»... Bandė derėtis, bet
pardavėjas gudrus turkas, ne
nusileido. Veronika nusisuko
ir piktai metusi: «Nenuleidi,
tai ir nereikia, laikykis sau»,
nuėjo, kraipydama apvaliais
klubais.
«Norėjau nors skarelę nu
siųsti. o tas šykštuolis nenu
leidžia», burbėjo, jausdama
lyg elektros srovelę traukiau

čią nervus.'"^
Ji įsimaišė minios tarpan.
Prisiartino prie stalo užvers
to nunokusiais, lyg aukso ru
tuliais apelsinais. «Pirkite, apelsinai saldūs, sultingi!...»
šaukė pardavėjas «Gražios pa
nelės nieko nemoka! Pirkite»!
Veronika praėjo pro šalį iškė
lusi aukštai garbanuotą gal
vą «Valgyk pats tuos savo
rūkščius apelsinus», vaptelėjo. Čia patraukė jos dėmesį
sklindantis, saldus obuolių kva
pas. Prisiminė gimtinėje likęs
sodas, vaikystė. Apsidairė, Ki
toj pusėj barake, dailiai eilė
mis išdėstyti tarp mėlynų po
pierėlių raudonavo įsirpę obuoliai. "
Pastūmusi kokią tai margai
linguojančią moterėlę, Vero
nika pripuolė prie obuolių
— Kaina? — Aštuoni kruzeirai kiekvienas. Bandė derėtis
nenuleido Ji paėmė vieną, an
trą. Toks didelis noras atkąs
ti kvepantį vaisių. Nieko ne
laukdama sudėjo dešimt obuo
lių į krepšelį, sumokėjo ir
čia pat susigėrė dantimis į
traškantį obuolioįskruostą. Ma
lonus saldumas iškarto ją at
gaivino. Ūpas pasitaisė, Kram
tydama sultingą vaisių ji slin

dė formalų Lietuvos sukomu
nistinimą ir praveda okupacija
Dekanozovas pirmoje eilėje
areštais pašalino įtakinguo
sius visuomenės atstovus, ins
cenizavo «liaudies» seimo rin
kimus, panaikino Lietuvos
kariuomenę.
Lietuvos okupaciniai veiks
mai prasidėjo 1940 metu birže
lio 15 d. popietinėmis vaiando
mis. Tą pat dieną apie 16 vai.
Kaune pasirodė raudonosios
kariuomenės vienetai. Lietu
vos okupacija buvo įvykdyta
dviejų dienų būvyje, išskiri
ant Sūdą viją.

LIETUVOS KARIUOMENĖS
ĮJUNGIMAS Į SOVIETŲ
KARIUOMENĘ
2-jo pėstininkų pul
ko komunistinimas
Kokios nors komunistinės
revoliucijos Lietuvos kariuo
menėje, kraštą okupuojant,
neįvyko.
Tada Sovietų Sąjungos vy
riausybės narys Dekanozovas
ėmėsi priemonių Lietuvos ka
riuomenei sukomunistinti ir
įjungti į Sovietų Sąjungos ka
riuomenę.
Nuo 1940 m. liepos 2 d. Lie
tuvos kariuomenė jau nebe
egzistavo. Buvusi Lietuvos
kariuomenė buvo pavadinta
«Lietuvos Liaudies kariuome
nė». Į kariuomenę įvedama
komisarų ir politrukų institu
cija ir komunistinės propagan
dos skyrius.
Tuo pačiu laiku karių laips
niai-ženklai, pasižymėjimo
ženklai, ^kariuomenės dalių
vėliavos ir kiti Lietuvos vals
tybės ženklai buvo pašalinti.
Vadinamoji liaudies kariuome
nė gavo ir naują vadą — So
vietų Sąjungos kariuomenės
generolą Žemaitį, o kariuome
nės komisaru — irgi Sovietų
Sąjungos kariuomenės komi
sąrą Macijauską.
Komisaras ir politrukai 2 p.p.
2 ras pėstininkų pulkas bu
vo dislokuotas Kaunas-Šan
čiai. Lietuvos okupavimui praė
jus, skubos keliu buvo perkel
tas į Kaunas-Panemunė. Pul
kas buvo II os pėstininkų
divizijos organizacinėje sūdė
tyje Uos pėstininkų di
vizijos komisaru buvo paskir
tas aršus komunistas, visko
kas lietuviška labai neken
čiąs, Grakauskas, gi 2-ojo pul
ko komisaru buvo Romaška.
(tąsa 3 pusi)
ko toliau. «O skarytės ar ne
pirksi? - tyliai sušnabždėjo są
žinės balsas, «juk obuoliai kai
navo brangiau kaip skarytė».
Kąsnis sustojo Veronikos bur
noje. Ji nervingai numetė nedavalgytą obuolį, o prieš akis vėl ėmė mirgėti nepažįs
tamos rankos rašytos eilu
tės.»... Nors vaistų atsiųstumei...» - ten prašo.
Veronikai liko sunku. Tie
obuoliai, rodos, kelių kilogra
mų^ svoriu traukė ranką, sau
lė nepakenčiamai svilino vir
šugalvį, o toji minia, tas par
davėjų riksmas iki neatlaikymo dirgino nervus.
Stumdydama praeivius, ji
grįžo prie plevenančių skary
čių. Griebė pirmą pasitaikiu
sią, liepė suvynioti ir pilnu
paniekos mostu numetė šešias
dešimt kruzeirų pardavėjui.
Šis žiūrėjo į ją nustebęs ir su
imdamas pinigus, vistik labai
mandagiai pastebėjo: «Made
in Japan - nebrangu...»
Tą pat saulėtą popietį Ve
ronika išsiuntė laišką įdėjusi
vidun skarytę, nei neišskleidusi jos - «Tegul turi, tegul
žino, kad man pabėgėlei yra
nelengva svetimoj šaly. Tegul
ją parduoda ir nusiperka vais

MŪSŲ LIETUVA
3

3 pusi.
(tąsa iš 2 pusi.)

Kuopų politrukais, daugumo
je atvejų, buvo parenkami iš
puskarininkių ar eilinių tarpo.
Pažymėtina, kad į šią institu
ciją daugiausia spietėsi žydai.

savyje, liko nekalbūs ir labai
atsargūs.
RINKIMAI Į .LIAUDIES
SEIMĄ»

Karių sekimas tai pagrindi
niai pulko komisaro ir politru
ko uždaviniai. Jiems atsira
dus pulke, visų laipsn ų ka
riai pajuto, kad kartu su ko
munistine santvarka prasidė
jo ir karių sekimas, ir paslap
tingi dingimai tų karių, kurie
komisarui ar politrukui atro
dė neištikimi komunistinei
santvarkai Pulko komisaras
buvo tartum šešėlis pulko va
do, nes jis visur dalyvavo ir.
aišku, buvo formalus jo sek
lys, lygiai kaip kuopų politru
kai visur ir visada sekioda
vo kuopų vadus.
Reikia pažymėti, kad seki
mas ir šnipinėjimas buvo iš
vystytas nevien vadų sferose
bet net visi kandidatai į ko
munistų partiją arba jau jos
nariai buvo formaliai įparei
goti sekti visus kitus ir ką
nors įtartino pastebėjus tuo
jau pranešti vyriausybei. Tuo
būdu atsirado platus tinklas
seklių, bet ir kariai reagavo:
jie suprato visa tai, užsidarė

1940 metų liepos 5 d. buvo
paskelbti rinkimai į vadina
mąjį liaudies seimą, gi patys
rinkimai buvo numatyti liepos
14 ir 15 dienomis
Sujudo visa komunistinė agi
tacija paradoksiniam darbui:
buvo visu įniršimu agituoja
ma balsuoti už komunistus ir
tik už juos tada, kada iš viso
tebuvo vienas komunistinis są
rašas ir tame sąraše tiek kan
didatų, kiek reikėjo išrinkti
seimo nariu. Jokio pasirinki
mo balsuotojui ir praktiškai
balsavimai buvo gryna kome
dija, reikalinga tik patiems
bolševikams Bet komisarai
iš čia panaudojo savo spau
dimą ir grasinimus, kad tik
galimai didesnis skaičius bal
suotų: buvo sakoma, kad visi
tie, kurie neturės savo pasuo
se daryto pažymėjimo apie
pabalsavimą bus laikomi liau
dies priešais. Nors bolševikikinė okupacija buvo dar la
bai jauna bet žmonės jau ori
entavosi, ką reiškia arba ga
lėtų reikšti tokia atestacija.
Rinkimų dieną komisarai su
politrukais išrikiavo pulką ir
taip rikiuotėje pulkas buvo
nuvestas balsuoti. Balsavime
dalyvavusiems karininkams at
žymėjimus padarė karinin
kų knygelėse o kareivius at
žymėjo politrukų turimuose
sąrašuose
Tų pačių metų liepos 16 d.
komunistai paskelbė, kad į
«liaudies seimą» balsavo 95 5%
visų turinčių teisę balsuoti.
Tačiau buvo kalbama kad bal
savime dalyvavę apie 12 ar
14 procentų ir tai — tik prie
vartą pavartojus
Liepos 21 d išrinktasis «liau
dies seimas» susirinko Kaune
į Valstybės Teatrą. Iš 2 pėst.
pulko komisaras paskyrė Įeit.
R. ir X dalyvauti to seimo a
tidaryme. Vėliau grįžusieji ka
rininkai pasakojo, kad Vals
tybės Teatre buvo labai daug
uniformuotų ir neuniformuotų
NKVD pareigūnų, daug raudo
narmiečių. jų žmonų ir kitų
naujų atėjūnų žiūrovų tarpe
Pažymėtina, kad lietuviai
žiūrovais nebuvo įleidžiami.
Visos rezoliucijos buvo pri

tų...» - taip galvojo Veronika
įmesdama laišką į paslaptin
gą tamsų laiškų dėžutės plyšį.
Grįžusi namo ji jautė pa
lengvėjimą visoje savo būty
bėje. Laišką iš Lietuvos pas
lėpė stalčiuje, giliai po popie
riais Pati išsitiesė ant damas
ku užklotos lovos ir gai džiai
kramtydama obuolį užsisvajo
jo apie naują suknelę, batu
kus ir rankinuką ir... ką ji
aplankys Velykų sekmadienį.
Taip besvajodama nei nepaju
to, kaip sunkiai susimerkė akys ir ji užmigo su šypsena
veide, prieš tai padėjusi obuo
lio nuograužą į čia pat stove
jusią peleninę. - - Tuo tarpu Lietuvos laukais
šiltomis pėdomis perbėgo pa
vasaris. Jo švelnus gaivinan
tis pūstelėjimas atgaivino gam
tą, miestus, žmones.
Nedidelio bažnytkaimio pa
kraštyje žaidė vaikai saulės
atokaitoje, paukščiai čiulbėji
mu virpino džiaugsmu spindu
liuojančią erdvę, supėsi var
nėnai vyšnių viršūnėse Var
nos pešėsi senų klevų šako
se nepasidalindamos vėtrų iš
plėšytų lizdų.
Vieno susigūžusio namelio
slenkstyje šildėsi varginga se
nutė ištiesusi saulės spindu
liams reumato persuktus są
narius Jos menką kūną deng; lopyti nuo laiko lietaus iš

blukę drabužiai. Retų baltų
plaukų posmelis nukritęs ant
išvagotos kaktos. Užmerkto
mis akimis, pageltusį veidą
pakėlusi į saulę, ji sėdėjo la
bai ramiai rodos įsiklaususi
į pavasario garsų simfoniją.
Karts nuo karto sujudėdavo
suvytusios lūpos, lyg maldos
žodžius tardamos Karts nuo
karto praeidavo pro šalį žmo
gus, nei nepažvelgęs į tą var
go kamuolėlį pamestą antsve
timų namų slenksčio. Jam ir
savo vargo buvo gana. Senu
tės gi ausyse bereikšmiai nūs
kambėdavo praeivio žingsniai,
nes ji jautė kad gyvenimas
eina pro šalį, ją visai pamir
šęs
Vienu metu slenkstyje pa
sirodė moteriškė apsiavusi vy
žomis, bet kokią spalvą pame
tusiu kartūno sijonu, pilku va
tinuku ant pečių. Šviesūs ly
gūs plaukai kuodu susukti
pakaušyje Platus veidas iš
biyškęs. kažkur pametęs mo
terišką švelnumą Aštriu žvil
gsniu ji nusmelkė pakeltą se
nutės veidą
— Ko sėdi ant kelio. Deve
nien. nei praeiti, nei pasi
sukti ..
Senutė suvirpo visu kūnu,
lyg šaltos srovės apipilta.
«Aš, aš... pritūpiau ato
kaitoj. Nenorėjau grįčioj mai
šytis » Tiek atsiprašymo buvo

Komisarų ir politrukų veikla
2 p. p.

Atsiradus komisarų ir poli
trukų institucijai, tuojau pra
sidėjo politinės pamokos, ka
reivių mitingai ir atsirado
kuopose sieniniai laikraštėliai.
Visur buvo aiškinama komu
nizmo nuopelnai rusų tautai
ir visam pasauliui, o visa,
kas lietuviška buvo niekina
ma. Primygtinai buvo kartoja
ma, kad sovietų kariuomenė
yra išvadavusi Lietuvą iš ka
pitalistų ir fašistų jungo ir
esą dabar komunistų partija
padėsianti Lietuvai persiorien
tuoti pagal Sovietų Sąjungos
santvarką Už visa tai. pasak
jų lietuviai turi būti labai dė
kingi komunistų partijai ir
Sovietų Sąjungai
Komunistinės propagandos
mitingai vyko kiekvieną die
ną Mitingų metu dažnai buvo
rodomos rusiškos revoliucijos
filmos ir po to jos aiškinamos.
Karių sekimas
y

1959 m gegužės 9 d.

Magdalena Vinkšnaitienė

NĖRA

TAVĘS...

Supasi palmės Vakarą vėsų
Glosto vėjelis pakelės smilgą.
O aš į tolius rankas ištiesus —
Juodasis skausmas dienas vis vilgo...
Supasi mintys, krenta ir dūžta...
Tavęs nebėra... mama... mamyte!...
Tuštumoj rankos skaudžiai užlūžta: 1
Jau šalta žemė tave apkrito - ----

Pakelėj smilgą vėjelis glosto,
O man jis kužda, kad nėr tavęs...
Nebepriglausiu jau niekad skruosto
Prie tavo rankų — kaip kad kadais-----

Vėliai gegužis ten alpiai kvepia,
Žydinčiuos soduos lakštutė gieda. —
Atleisk, mamyte, — ant tavo kapo
Negaliu nunešt nė vieno žiedo...

Kariai į pogrindį

Lietuviai patriotai kariai
puikiai žinojo, kad l ietuves
kariuomenė gyvena paskuti
nes dienas ir kad ji tuoiau
bus įjungta į raudonosios ar
mijos sudėtį. Lietuvos kariai
mėgino priešintis, bet pasi
priešinimą sovietai greit pa
šalino ir karius skaudžiai nu
baudė.
Pasipriešinimo pirmieji reiš
kiniai pasirodė 9 pėst pulke.
Pasipriešinimą likvidavus, 9
p. p. apie 70 procentų karių
buvo perkelti į kitus pulkus,
o pats pulkas papildytas ka
riais iš kitų pulkų. Pulkas bu
vo tuojau perkeltas į Šven
čionėlių poligoną ir apsuptas
raudonosios kariuomenės. At
rodė, kad pasipriešinimas okupacijai yra neįmanomas.

«Pasižymėjusieji» kariai

Tenka pastebėti, kad 2 pėst
pulke buvo karių, kurie ko
munistams padėjo 2 p. p. komunistinti. Žymesnieji iš tokių
buvo: Įeit. A. M. ir pusk. Sabakonis
São Paulo, 1959 m.
Vos tik atsiradus pulke ko
misarui ir politrukams, lėit.
M. tuojau įsijungia į komunis
tinę veiklą. Bet dar prieš tai
jis buvo agresyvus: vos tik
raudonajai armijai okupavus
Lietuvą. Įeit M atėjo į pulko
vado kabinetą irultimatyvine
forma pareikalavo, kad jam
Vi.
mėnesinis atlyginimas tuojau
imtos vienbalsiai, garsiai šau lietuviška ir propaguoti vien būtų pakeltas iki SCO litų. Mo
esą jis negalįs iš ku
kiant NKVD" ir kariams. Jau komunizmą bei sovietinę san tyvai,
klios
leitenanto
algos pragy
šio seimo melu buvo šaukia tvarką, 2 p. p, pasireiškė ne
venti,
nors,
be
abejo,
Įeit M.
ma. kad Lietuva jau esanti tvarka drausmės pažeidimai,
labai
gerai
žinojo,
jog
karino
socialistinė sovietų respubli nepasitenkinimas
menės
pareigūnų
algas
nusta
ka ir turinti būti priimta į S
2 ro p p ko komisaras Ra
to
Ministerių
Kabinetas,
o ne
SSR sąstatą Taip ir buvo: moška izoliavo karininkus nuo
«seimas» išrinko komisiją vyk kareivių Komisaras net už pulko vadas. Vadinasi, jei jis
ti į Maskvą ir prašytis priė draudė karininkams lankyti norėjo gauti aukštesnę algą,
mimo prijungimo prie SSSR.
mitingus ir pulką į mitingus tai ji* turėjo būti pakeltas
I irmasis komedijos aktas - vesdavo be karininkų. Kada laipsniu arba paskirtas į aukš
padidintų sovietų kariuome pulkas bus vedamas į mitin tesnės pareigas.
Bet reikalas tuo nesibaigė:
nės dalinių įsileidimas o iš gus, nei pulko vadas nei bu
tiesų okupacija. — buvo baig dintis karininkas nežinojo ir už kelių dienų atėjo pas pulko
tas. kada Sovietų Sąjunga ofi išvestieji, paprastai, tik vidur vadą namų savininkas, iskun
cialiai ^sutiko' priimti Lietu naktį iš mitingų tesugrįždavo. dė, kadleit M 6 mėn. nemoka
vą savo sąstatan ir Lietuvą Nemažas skaičius kareivių ne nuomos už butą. Ištyrus reika
lą. paaiškėjo, kad M, turi 2 bu
pavadino «14 ja SSSR Respu
grįždavo
tiesiog
pasišalinda

tus: vieną Šančiuose, kitą Pa
blika».
vo, o grįžusieji jau nebegau nemunės vasarnamyje. Ir tuo
NUOTAIKOSKAR UOMENÊJE davo valgyti Pulkui vėlai tu pačiu metu, kada šis leitenan
grįžus, aišku, visos sargybos tas skundė savo pulko vadą.
Drausmes pažeid mai
likdavo nepakeistos, arkliai Kauno miesto pareigūnų buvo
Komisarams ir politrukams nepašerti ir negirdyti, karei
(tąsa 4 pusi)
pradėjus niekinti viską, kas vinės nevalytos.

Tiktai supinsiu tau maldą tyrą,
Eidama čia akmenuotu keliu...
O prisiminimai byra, byra...
Ir jų surinkti nebegaliu — —

girgždančiame balse
- «Saulės pilna gatvė, ga
Įėjai ir patvory pritūpti. Tuoj
pareis vyrai pietų, sutrips ta
ve čia besėdinčią» tokiu me
taliniu balsu pliekė senutės
pečius.
— Teisybė, Zigmien, teisy
bė.. sutrips. ne vietoj sėdin
čią - teisinosi vaikiškai.
— «Ei. Juziuk!
pašaukė
Zigmienė pro šalį bėgantį vai
ką - pavedėk senę patvorio,
pati nenurėplios
Senutė Cevenienė sunkiai
pasikėlė prisilaikydama sie
nos Jos smakras drebėjo iš
susijaudinimo, o galva kaž
kaip trukčiojo į vieną šoną.
Ji norėjo pataisyti nusmuku
sią skarytę bet čia vaikas
tempte įėjo ją už rankos: «Eir
nam, bobut, pavedėsiu » Ji pa
klusniai, smulkiu žingsneliu,
basomis kojomis nutrepseno
greta Juziuko, kuris prive
dęs prie tvoros paleido jos
ranką, ir šuktelėjęs:«Čia tve
ra. tupkis», nubėgo.
Devenienė apgraibė tvoros
apsamanojusius štakietus. Ba
somis kojomis jautė, kad že
mė čia drėgna, bet ir čia sau
lutė pašildys. Sunkiai atsidūs
dama, prisilaikydama tvoros,
ji atsisėdo ant žemės, pasi
kamšė savo skudurų sijoną,
užsmaukė aptriušiusiais pa
kraščiais skarelę ir kažką

šnabždėdama vėl ištiesė ran
kas prieš saulę, pakeldama
į ją pilną nuolankumo veidą.
Paraudusios akys vėl užsimer
kė. Smakras nebedrebėjo, tik
galva karts nuo karto vis dar
trukčiojo, bet neužilgo ji ap
rimo, pasinėrė į savo užuo
maršos stovį, ir atrodė užmi
gusi
Ji nenuvokė kiek laiko iš
sėdėjo tame patvory. Ji nejau
tė alkio, tik gomurį troškulys
išdžiovino ir staiga ji išgirdo
triukšmą Kažkas barėsi «Tur
būt vyrai parėjo pietų», pa
galvojo pati sau. Ji nenorėjo
įsiklausyti, nes perdaug bar
nių buvo girdėjusi per žiemą,
kai tupėdavo kamaros kam
pūtyje. Bet balsai aštrėjo. vir
to riksmu, sprūdo keiksmažo
džiais. Devenienė persižegno
jo Ji taip nemėgo keiksmų.
Ji dar bandė neklausyt, ne
girdėti, bet paskutiniu laiku
klausa liko tokia jautri, kad
nenoromis įtraukė ją į garsų
chaosą.
— «Begėde tu, Zigmien!
Kaip tu gali žmogų išvaryti į
patvorį! • šaukė vyriškas bal
sas. O kas ji man. motina ar
giminė?» - kirto Zigmienė
— Taigi, kad ne motina bet
sena ligota būtybė. Ji yra mo
tina nors ir ne tavo!
— Tai tegul rūpinasi ja jos
vaikai. Man savų rūpesčių už

tenka!
— Bijok Dievo, moteriške
Ji juk elgeta, visų pamiršta,
akla, o tu ją išveji patvorio.
O jei kas su tavo motina taip
pasielgtų, a?
— Mano motina seniai mirų
si - jau kiek švelniau atkirto
Zigmienė. o jei tau taip gai
la šitos ubagės, tai ko nepa
siims! pas save?
— Ir pasiimsiu. Kad ir netu
riu nuosavo namo, kaip tu,
Zigmien, bet pasiimsiu. Sutilp
sime. O tu atsimink, kad dar
nežinia kokia senatvė tavęs,
laukia. Gal ir patvory vietos
tau nebus, - suriko vyriškis.
Eik tučtuojau, atvesk senutę.
Jai yra laiškas iš Brazilijos.
Paskutinieji žodžiai elek- ’
tros srove nusmelkė senutės
kūną. Ji pakniubstomis kėlėsi
prisilaikydama tvoros.
— Devenienei iš Brazilijos
laiškas? - jau visai nepiktai
paklausė Zigmienė ir nusku
bėjo patvorio link.
Senutė apgraibomis ieškojo
kelio. Ji drebėjo visu kūnu
lyg karštligės ištikta. Tvirtai
įsikabino į Zigmienės ranką
ir negalėjo ištarti nei žodžio.
Ją įvedė į trobą, pasodino
prie stalo. Paskui jas įėjo ir
vyriškis.
— Tai ką Devenien, eisim
pas mane. Zigmienė perdaug
čia tave niekina, prabilo jis
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Keliomis dienomis prieš
priesaikos vykdymą. Šnipiškių
kareivinių rajone, kur buvo
dislokuotos Sovietų Sąjungos
kariuomenės dalys, buvo pas
tebėtas sujudimas ir ugniavie
čių skubus įrengimas. Išvaka
sėse į tas ugniavetes buvo at
gabenti raudonosios armijos
pėstininkų ir artilerijos gink

kurios labai daug priklauso plataus žvilgsnio ir plačios
nuo normalaus dvasinės ir fi širdies žmogui panašiose ap
Džiaugsmingumo Keliu
zinės sveikatos stovio.
linkybėse atsiveria daug kitų
D-ras Antanas Milius
galimybių, teikiančių jam nau
Menas džiaugtis
jų ir džiaugsmingų dalykų.
Norime čia keliomis gairė jimai ir nuomonėmis pasikei
Be to nereikia norėti visa
mis nurodyti Jums džiaugsmiu timai;
Pasiruošti sau džiaugsmo ir da turėti «good time» — ge
gurno kelią Džiaugsmingumas
e) apsirengimas ir išorinės jį pasilaikyti yra irgi tam ti rus metus, patogų ir be rūpės
yra būtinas visų žmonių, oy- išvaizdos pagerėjimas ir 11.
kras menas. Reikia vadovau čių gyvenimą. Mūsų gyvenimo
pač jaunimo gyvenime. Džiau
Be abejo, tie suminėti džiau tis tam tikrais dėsniais
kelias nt gali būti tik iš pra
gsmas turi didelės reikšmės gsmo veiksniai turi būti dera
Pirmiausia nereikia nesvei mogų, malonumų ir linksmy
mūsų sveikatai ir darbo sėk moję pusiausviroje. Mokslinės kai galvoti, kaip daugel žmo bių nutiestas Net linksmybės,
mingumui. Dalyko žinovai tvir studijos parodė, kad įvedus nių, kurie mano, jog jie ne jei jos nuolatinės, nebeteikia
tina kad džiaugsmingumas mū kurio asmens gyvenime rei galį būti linksmai nusiteikę, džiaugsmo Mat quotidiana vi
sų dvasios ir kūno sveikatai kiamą pusiausvyrą sunki pa nes jiems trūksta tam laiko, lescunt — kasdieniška nupin
tiek pat būtinas, kaip tinka dėtis juntamai pagerėja. Liū pinigų ir progų Tai klaida. ga.. Šiuo reikalu liturgija
mas maitinimasis ir pakanka desio slegiami asmens jth la Reikia ir galima džiaugtis vi mus labai gražiai pamoko.
mas miegas. Yra žmonių, ku biau palinkę į nevrosę ir ki sais tais džiaugsmais džiaugs Bažnyčia atgailos laikotarpy
rie visuomet beveik gerai nu tas ligas. Proto ir nervų ligų mėliais, kurių kasdien teikia — advente ir gavėnioje įter
siteikę. Tačiau yra labai daug gydytojai, psichiatrai nurodo, mus supanti gamta, aplinka pia «Laetare-Linksminkis» ir
žmonių, kurie yra liūdesio jog gražūs žaidimai ir nekal ir šeima Kiekvienas gali “Gaudėte Džiaukitės” sekma
prislėgti, nors jie ir neblogos tas juokas yra tarsi ventilis, džiaugtis žydinčia gėle, ža dienius, kuriuose tikintieji ra
sveikatos.
per kuriuos liguisti palinki liuojančiais medžiais ir atver ginami džiaugtis Jinai taip
mai pravėdinami ir susitelku ti savo akis bei širdį vaikų daro, kad apsaugotų žmones
Kas daugiausia džiaugsmo
sios žalingos medžiagos pa krykštavimams ir artimųjų my nuo psichologinės, dvasinės
šalinamos.
lintiems žvilgsniams.
suteikė?
rutinos. Tikrai, kaip sakošv.
Nelinksmas
žmogus
yra
ta
Jaunimas didesniu linksmu
Raštas, yra laikas melstis,
Žinomos knygos ’Daugiau mu pasižymi prieš vedybas da kai jis turi neramią sąži juoktis, verkti ir atgailą da
džiaugsmo» autorius d-ras E. Mat, po vedybų šeimos rūpės nę. kai ji slegiama didelių nu ryti.
J. Kepler džiaugsmui išlaiky čiai sumažina pramogų gali sikaltimų. Reikia tad greit su
Kitas žinotinas dėsnis —
ti, pesimizmui ir liūdesiui nu mybes. energijos, laiko ir ūki sitaikinti su Dievu ir žmonė joks ilgai tveriąs malonumas
galėti pataria praktikuoti pa nius išteklius. Linksmumo mis... Juk. ano Johnt Ypes, to ir džiaugsmas neįgijamas be
maldumą ir žaidimus, mėgti trūksta dėl suprantamų prie žmogaus siela kur s, tarnauja darbo, aukos ir kančios. Ne
darbą ir vykdyti labdarybės žasčių našlėms ir persiskyrė Dievui, visuomet plaukioja galima patirti malonaus pasi
darbus. Tą patį parodė anke liams ėms Ir apskritai, pas džiaugsme, visada yra šven gerėjimo, pirma ilgom ir sun
tos užklausimo daviniai, kurią vyrus daugiau pasireiškia tadieniškai nusiteikusi. Jis vi kiom pastangom neišmokus
psichologai pateikė Wiscon džiaugsmingumas, nei pas mo suomet yra džiaugsmo rūmuo gerai atlikti savo profesijos
sin universiteto studentams- teeis, kurios dėl menkniekių se
darbo. Siekiant plaukiojimo
Taip pat reikia kovoti su ma'onumo sunku išvengti šal
ėms raštu atsakyti • kas jiems greičiau susierzina Taip, pvz,
trijų savaičių laikotarpyje su moterys mažiau patiria malo džiaugsmingumui kenksmingu to vandens Nepatyrus sunkės
teikė daugiausia džiaugsmo? numo ir valgant kadangi joms siauražiūriškumu Siauražiū nės ligos, nemokama džiaug
Dauguma šitaip atsakė:
dažniau nepatinka maisto pa ris žmogus viską kritikuoja, tis nepaprastai didele sveika
a) visuomeninio pobūdžio ruošimo būdas. Gi vyrai j tai viskuo nepatenkintas, užsida
dovana. Šaltis mus pamo
draugų vizitai ir susitikimas dažnai nekreipia beveik jo ręs savyje ar siaurame rate tos
ko
apie šilimos palaimingu
su naujais žmonėmis;
kio dėmesio. Žiūrėdamas pro lyie. išdidumo ir ambicijos pa mą. kalėjimo pančiai apie lais
bi pasisekimas savo planus pirštus j mažmožius, vyras ii vergtas. Siauražiūris laikosi
vės branginimą ir gynimą, evykdant;
giau išlaiko savo nervus svei įsikibęs į vieną ar kitą daly migracija
ar tremtis apie tė
c) žaidimai sportas ir kito® kesnius Taip jis mažiau iš ką; kai jis jam išsprūsta, atro
meilę ir jos motinišku
nuotaikingos pramogos.
naudoja «linksmumo atsargas» do jam viskas jau žuvę. Gi vynės
mą.
d) šventadieniški pasikalbę
Panašiais įstatymais remia
si ir dvasiniai bei amžinieji
džiaugsmai. Tik patyrę užgavi
Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrinės
lai, o ginklų vamzdžiai nu
mą skriaudą ir įžeidimą mes
kreipti į 259 šauliu pu ko ka
pajuntame teisybės ir meilės
Radio
Programos
1
reivines. Kosciuškos gatvėje,
Be Kančios Didž. Penktadienio
kur buvo dislokuotas 259 š p.
nebūtų Velykų Sekmadienio.
Iš Radio Nove de Julho, kiekvieną sekmadienį nuo
pasirodė raudonieji armijos
Be kovos kietumo nebūtų per
18,00 ligi I8:3o vai., banga 540 klc.
patruliai kautynių parengtyje
galėtojo vainiko. Ir visuose ki
Lietuviškas žodis radio bangomis tol bus girdimas, kol
ir gerai ginkluoti. Pulko budė
tuose gerai atliktuose darbuo
jį
rems
susipratę
lietuviai.
toju buvo paskirtas pulko va
se yra patiriamas dar ilgai
Radijui paramą galima įteikti finansinės komisijos na
das su pulko komisaru Tokio
džiaugsmas, nes «prisimini
riams asmeniškai arba siunčiant per paštą finansų ko
je padėtyje rengėsi lietuviš
mas pakeltų sunkumų yrama
misijos iždininko p. Petro Šimonio, ar kun. P. Ragažinskas pulkas komunistinei prie
lonus»
(Lotynų patarlė).
ko vardu š:uo anresu: caixa postai 4118, São Paulo.
saikai.
(Bus daugiau).
(B. D.)

susivaldydamas.
— Ką čia niekina .. Niekas
manęs neniekina Ką čia... nuolankiai prabilo senutė
— Bet kas pats būsi? - Ogi
Tumonių Petras. Juziukas sa
kė, kad tave patvorin liepė
nuvesti ponia Zigmienė - pa
šiepiančiai pridūrė.
— Petrelis, Petrelis... pame
n u,stambus gražus juodbruvis - bandydama nusišypsoti
kalbėjo senutė.
— Nebe juodbruvis, jau šar
motas... - nusijuokė Petras.
— Bet tavo balsas Petreli,
jaunas O veido neįžiūriu, ne
matau ... - Senutė staiga visa
susitraukė ir balsas jos nu
truko.
Užviešpatavo visiška tyla.
Zigmienė dar labiau išblyško.
Ji suko tarp pirštų vatinuko
kamputį žiūrėdama į tuščią
stalą ant kurio žaidė saulės
spindulys likusiu vandens la
šeliu
Petras atsikrankštė Na, tai
eisim pas mane? - pak aušė.
— O ne ne, Petreli, man
čia gerai. - blaškėsi senutė,
Zigmienė staigi, bet gera, ge
ra, kaip tikra duktė.
Petras pašiepiančiai ir ilgai
pažiūrėjo j Zigmienės pilkas
akis. Pastaroji staigiai atsisu
ko. - Sakei yra Devenienei
laiškas, duok čia, - valdyda
mas! tarė.
Senutė vėl visa suvirpo. Tai
g- laiškas, skaitykite, iš ko?
Iš kur? - ji ištiesė virpančią

ranką į Petrą - skaityk, Pe
treli.
Sušlamėjo plėšomas vokas.
Petras atsargiai išėmė laišką,
išlankstė.
— Va, ir dovanų esama, ta
rė linksmai. Zigmienė pašoko.
Ji įsisiurbė akimis į išsisklei
džiantį margą šilko audinėlj:
Vaje, kokia graži skarytė! be
veik sušuko.
Petras padavė ją senutei.
Čia jums Ir žiūrėsime nuo ko.
Senutės sugrubę persukti
pirštai laikė švelnią lyg vora
tinklis skarytę. Nuleidusi truk
čiojančią galvą, ji atsargiai
čiupinėjo jos kraštelį, Petras
skaitė: «Miela Mamyte, ačiū
už žinutę, kad esate gyva.
Aš kol kas nieko jums nega
liu padėti, nes ir man kepti
karveliai neskrenda burnon.
Buržujų krašte nelengva pra
sigyventi. Siunčiu Jums šitą
skarytę, gal galėsit išmainyti
ant vaistų Su linkėjimais, jū
sų Veronika»
*— Verutė, mano Verutė gy
va... - sušnabždėjo senutė,
vargšė, jai pačiai sunku, o ji
man atsiuntė tokią brangią
skarytę... Jaučiu, kad tikro
šilko... - čia ji pridėjo spal
vomis besimainantį šilką prie
veido, prie lūpų ir ilgai, ilgai
jį bučiavo, o jos įdubusiais
skruostais sruveno plonu siū
leliu meilės ašaros.
Petras sudėjo laišką atgal
į voką Kažkaip nenoromis
pabraukė grubiu delnu pera-

pagautas bevažiuojąs miesto
susisiekimo priemonėmis su
falsifikuotu mėnesiniu bilie
tu!...

Mitingų organizacija ir
rezoliucijų priėmimas
Mitingus paprastai organi
zuodavo pulko komisaras Ka
začiok. Paprastai pulkas būda
vo surenkamas vienon vieton,
sudaromas vadinamas «gar
bės prezidiumas» daugiausia
iš komunistų partijos šulų ir
nepamiršdavo į tokį prezidiu
mą pakviesti pulko vadą. M i
tingo metu pagrindines kai
bas pasako pulko komisaras
ir pulko vadas. Pulko vadui
kalbos tekstas iš anksto pa
rengtas. ir jam telikdavo jį
perskaityti. Toliau sekdavo va
dinamų rezoliucijų priėmimas.
Jos, kaip ir visa kita, visada
būdavo iš anksto parengtos ir,
paskaičius tokią rezoliuciją,
paklausdavo: Kas turi ką
prieš? Aišku, terore įšgąsdin
ti kariai niekada nieko netu
rėdavo prieš... ir komisaras
iškilmingai skelbdavo, kad
rezoliucija yra priimta ...
vienbalsiai...
Priesaką

29 šaulių korpo lietuviai
kariai 1941 'metų vasario 23 d.
turėjo priimti priesaiką. Pulko
komisaras Kazačiok jau iš
anksto susirūpino priesaikos
reikalu. Buvo išvystvta labai
intensyvi propaganda tuo rei
kalu, bet neigiama reakcija,
kuri reiškėsi lietuviuose ka
riuose. aišku, buvo žinoma ir
komisarui. Kareiviai nerima
vo.' Padėtis darėsi kasdien la
biau įtempta, nes lietuvis ne
norėjo prisiekti okupantui.
Vaizdai priesaikos išvakarėse

kis. Taigi, taigi... - sumurmė
jo dėdamas laišką ant stalo,
paskui atsistojo iratsisveikin
damas pridėjo: Žiūrėk. Zig
mien neskriausk Devenienės,
o tai parašysiu Brazilijon.
— Ne. jau ne Nesirūpink,
mudvi sutariam - gyvai atsa
kė Zigmienė O kai Petras išėjo pro duris, puolė prie se
nutės «Parodyk skarelę» - pa
reikalavo. Devenienė paklus
niai padavė. Zigmienė ją iš
tiesė ant stalo.
— Tai va, ar žinai kaip ji
atrodo? - paklausė pajuokiau
čiai.
— Ne. Zigmien, nežinau...
bet tur būt labai graži..
— Tai va. - vėl pakartojo
Zigmienė, - krašteliai raudoni,
dugnas toks melsvas, kaip
dangus, ant jo išmėtyti raudo
ni obuoliukai, o tarp jų žals
vi lapeliai, juodos musytės ir
balti lyg lašeliai lyg žemčiū
gai paberti. Graži skarytė.
Tik kam tie obuoliai, kad bū
tų gėlės būtų dar gražiau.
Senutė klausėsi jos šiurkš
taus balso ir tas balsas rodė
si jai toks pažįstamas, prime
nąs jai kažką taip seniai gir
dėta. Ji nebesuprato paskuti
nių Zigmienės žodžių, jai gir
dėjosi kiti žodžiai: «Mama
mes išvažiuojam. Frontas arti
naši, mes negalime palikti.
Mama liksi namų saugoti...»
«Tai buvo labai seniai. . .
namų nebėra nebėra ko sau
goti, «mąstė senutė». Ir štai

šitą šilko gabalėlį dėstė Veru
tės rankos. Ji taip rūpestingai
rinko, kol parinko kol įdėjo
į voką, išsiuntė.,. Kad padary
ti jai, senai motinai džiaugs
mo.. Bet ji nežino, kad aš
nemokėjau namų išsaugoti
kad likau akla ir gyvenu pas
svetimus.. » taip pynėsi min
čių spiečius senutės svaigstan
Čioj galvoj. Laikydama skary
tę prie veido ji ilgai negalėjo
atsipeikėti. Ją pažadino plie
ninis Zigmienės balsas.
— Galėtum man ją atiduoti,
už užlaikymą per visą žiemą.
Tau, senei, vistiek netinka
raudonais obuoliais pasipuoš
ti.
Devenienė sustingo. Jos
krumplėti pirštai kietai laikė
skarytę. Ji tylėjo. Paskui, lė
tai, lėtai padėjo šilko gniūžte
lę ant stalo ir tarė vos girdi
mai:
— Tavo tiesa, Zigmien. Aš
tau labai daug skolinga. Paimk
sau. Tik laišką man palik.
Zigmienė nieko nelaukdama
pakišo ąklajai laišką, griebė
skarelę, užsimetė ant galvos
ir pasižiūrėjo į veidrodžio
šukę.
— Tinka, - pasakė kokietiš
kai kraipydama galvą, - ačiū.
O dabar gali sėstis ant slenksčio saulėj pasišildyti. Nebe
varysiu
Užkišdama laišką užantin
senutė pasikėlė nuo Užusta
lės - Einu, tik atsigersiu, taip
troškina, - sušnabždėjo. Ap

graibomis ji susirado medinę
kvortą, pasėmė iš kibiro van
dens, atsigėrė ir tyiiai išslin
ko pro duris. Priemenėj susi
rado savo pamirštą lazdą. Ba
ksuodama žemę, ji nutrepseno
patvorin ir vėl ten atsisėdo.
Jos širdis plakė dideliu džiau
gsmu, jausdama plonytį laiško
voką arti prie kūno. «Verutė
gyva, Verutė manęs nepamir
šo . » rodos dainavo jai pava
saris. Bet motiniškas rūpestis
valandėlei aptemdė šį džiau;
gsmą. «Bet kam gi ji save
skriaudžia siųsdama tokią
brangią dovaną ? Verčiau bū
tų sau pasilikusi. Ir kam gi
jie prašė jos vaistų?... Prašy
siu Petro, teparašo jai, kad
man nieko nereikia. Kam tie
vaistai, kam jie?... Dar diena,
kita, ir pasibaigs viskas. Kam
rūpesčio užduoti?.. Jei Dievas
nebūtų atėmęs regėjimo, dar
jai galėčiau kuo nors padėti,
o dabar...» - ji persižegnojo
ir skubiai ėmė kalbėti rožan
čių.
Saulės spinduliai švelniai
glamonėjo aklos senelės vei
dą, gyslėtas rankas ir jai ro
dėsi, kad tai Verutė ją visą
apgaubė švelnaus šilko audė
klu. O kai vėjas lengvai su
šiaušė šarmotus plaukus, ji
vaizdavosi kad tai dukters
rankos glosto jos pavargusią
galvą.'
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TAUTIEČIAI!

Advocacia

Skaitykite ir platinkite vienintelį Pietų Amerikoje
populiarų lietuvių kultūros žurnalą «GINTARĄ» kurisišei
na kiekvieno mėnesio pradžioje.
«Gintare» rasite daug įdomių straipsnių, apysakų,
eilėraščių ir žinučių. «Gintaro» kaina metams tik Cr.$ 200,00.
Pinigus siųsti: «Gintaras» Caixa Postai 7988, S. Paulo.

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.

Pirmą mėnesio sekmadienį:
Bom Retire, Šv. Eduardo
baž. 10 vai., Casa Verde, N.
s. das Dores baž 17,15 vai.
Antrą:
Parque das Nações 10 vai.
São Gonçalo baž. 17 vai.
Trečią:
Agua Rasa 8 vai., Lapa 16
vai.
Ketvirtą:
Utinga 19 30 val.,
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 val.,

Raštinė:
R Senador Feijó, 131 - 10.° and. conj. 101 - Tel. 35-0062

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS
LIETUVOJE IR SIBIRE
* Skubiai išsiunčiame aprangą, maistą, medžiagas, me
gztinius, vilną, odą batams ir vaistus.
* Turime visų medžiagų pavyzdžius!
* Laike 6-8 savaičių siuntiniai pasiekia Lietuvą. Oro
paštu 2-3 savaitės.
* Siuntėjas gaus gavėjo parašu patvirtintą pakvitavimą.
* Visi persiuntimo mokesčiai ir muitas apmokami čia.
Gavėjas nieko neturi mokėti.
* Siuntiniai pilnai apdrausti - žuvus grąžiname pinigus
arba pasiunčiame naują.
Kreipkitės pas:
Jonas Valavičius, R. Pe. Bened. de Camsrfzo. 698. Penha
Al. Bogaslauskas, R. Uranium, 240 - Brooklyn Paulista
Rašykite: Caixa postal 403 — São Paulo.
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

KAS NIEKO NEDIRBA, VAL
GO KITŲ UŽDIRBTĄ DUONĄ
KAS LAIKRAŠTĮ SKAITO IR
NEAPSIMOKA PRENUMERA
TOS, TAIP PAT NAUDOJASI
KITŲ VAISIAIS.

— Jei Jūsų namams reikia
kokio nors akmens ar marmu
ro išdirbinio kreipkitės pas
savo tautiečius MARMORARIA
IR. MACKEVIČIUS LTDA. R.
Salesopolis, 146. (Travessa da
Av. Rudge,1020), Tel. 81-0460.

PRANAS & CIA. LTDA
Madeiras em

gerai

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Pone: 52-0239
XEnderêço Telegráfico: «C A BIUN A >
Rio de Janeiro

Serraria « I T A » — Serra dos Aimorés — Município de
Nanque - Estado de Minas Gerais^

“TĖVYNES GARSAI»
LIETUVIŠKOS MUZIKOS VALANDA.
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Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių
krautuvė tiktai pas

RADIOįCOMETA — Z Y.R. 217, Vidutinėmis bangomis
1.130 kels. Mikrobangomis (frequência modulada) 1071 mg.

SEKMADIENIAIS
1. LIETUVIŠKA MUZIKA PLOKŠTELĖMIS
nuo 13.00 iki 14,00.
2. PAGEIDAVIMŲ KONCERTAS
nuo 14,00 iki 14,15.
3. LIETUVA ir LIETUVIAI:
«Musų Popiečiai — nuo 14,15 iki 14,25,
Priimame komercinius skelbimus ir pasveikini
mus su plokštelėmis!
Galima gauti naujų lietuviškų plokštelių!

Vadovauja «TĖVYNĖS GARSAI» Kolektyvas.
Adresas: Caixa Postai 403, S. Paulo, BRAZIL.

RUA COSTA BARROS,

toa gpnndys & Čia.
Dabar parduodame:

Siuvamas «Singer»

34-C

VIENINTELIAI ATSTOVAI
Eza

mašinas,

VILA ALPINA

TEL. 63-3285
VANDENS

GARSIOJO

LINDO! A

ÍB3MÃOJ CAKIR BĖKI mi

paskutinio modelio televizijos aparatus «Invictus»,
geriausios rūšies (Alta fidelidade) radijo aparatus.

Lindoya vanduo y r t
žinomas gėrimas,
kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite,
įsitikinkite ir visados naudokite!

Gazo pečius, geriausios rūšies už pinigus ir ilgam

išsimokėjimui, geležies reikmenų, dažus - elektri

nius įtaisymus ir įvairių daiktų dovanoms ir t. t.

Rua Dino Bueno, 79S a 835
Telefones: 51-4019 e 51-2223

PRAÇA SAO JOSE DOS CAMPOS, 1 - V. ZELINA
SÃO PAULO - Telefone 63 5915
Ponto Final do Ônibus V. Zelina. n.° 93

Caixa Postai 3967

—

SÃO

P A U}L O

Pastaba: Taisome radijo aparatus,
Darbas garantuotas.
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DideLs pasirinkimas medžiagų ir skoningas

pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų
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IRMÃOS BAUŽYS
Regletracío n» C* Rí Cl cob o n.» 55;

Pça. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S. Paulo
Telefone 63-6005
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Aberturas de firmas
Encerramentos de firmas
Transferencias de firmas
Contrat. na Junta Comercial
Dis^at. na Junta Comercial
Escritas Fiscais

Escritas Comerciais

Vila Prudente

Contratos de locação
Cartas de Fiança
Requerimentos

|

Balanços

į

São Paulo

Alvarás diversos
Seguros de Fogo e
Seguros de acidentes

=
|

Medžiaga parduodama ir išsimokęjimui

HORÁmo das b às 19 horas.
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Rua do Orfanato, 686
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Fone

63-5294

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kainn
I
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ZELINA,

515

—

CAlXA POSTAL,

371 — SÃO PAULO

— Šį sekmadienį po sumos
Vila Zelinoje šaukiamas pasi
tarimas «Mūsų Lietuvos» va
karo rengimo reikalu. «M. L.»
talkininkai prašomi pasitari
me dalyvauti.

na. Buvo ir yra choristų, ku
riems atvykti į repeticijas rei
kia važiuoti dviem autobusais.
Bet gera valia, jaunatviškas
entuziazmas visas kliūtis nu
gali. Choro vadovybė tikisi,
kad jos atsišaukimas neliks
— Viešnia iš Kanados, Al balsu tyruose šaukiančiu, bet
dona Masytė-Tarvydienė su ras gyvą atbalsį lietuviškoje
dukrele, pasisvečiavusi São visuomenėje ;r Liet. Kat Ben
Pauly virš mėnesio laiko, ge druomenės choras smarkiai
gūžės m. 5 d išskrido . atgal. ūgtels choristų skaičiumi. Cho
ro likimas yra pačios lietuviš
Gyvena Toronte.
kos visuomenės rankose.
Choro bendros repeticijos
— Jono ir Veros Tatarūnų
būna
sekmadieniais po sumos
statomo dviejų aukštų namo,
ir
penktadienių
vakarais Ats
prie av Zelina, uždėta stogą,
kirų
balsų.antradienių
vaka
praėjusi šeštadienį, statytojai
rais
sopranų
ir
altų,
trečia
lie
ir svečiai alučiu aplaistė.
nlais tenorų ir bosti
— Liūdo ir Emilijos Bendo
raičių pastatytas gražus na
mas. Vila Zelinoje, Monteiro
Soares Filhe gatvėje, praėju
sį šeštadienį buvo pašventin
tas. Ta pačia proga Bendorai
čių šeima padarė pasiaukoji
mą Saldžiausiai Jėzaus Šir
džiai. Religines apeigas atli
ko kun. P. Ragažinskas. Šei
mininkai svečius pavaišino
skania vakariene.

— Liet. Kat Bendruomenės
choras praėjusį sekmadienį
suruošė išvažiavimą į Itaim.
Oras buvo puikus. Gamtos
prieglobstyje, tarp eukaliptų,
geroje nuotaikoje, dainoms
skambant praėjo diena.
PADĖKA IR KVIETIMAS

Nuoširdžiai dėkoju visiems,
pareiškusiems man užuojau
tos dėl mano mylimos mamy
tės Lietuvoje mirties, o taip
pat dalyvavusiems šv. mišio
se už jos vėlę.
Gegužės mėn 13 d. (trečia
dienį) 7 vai. ryto V. Zelinos
bažnyčioje ta pat intencija
bus kitos šv. mišios su egzek
vijomis (1/2 metų) Maloniai
kviečiu savo artimuosius, kas
galės, jose dalyvauti.
Magdalena Vinkšnaūienė
— Laiškai: Vi. Merkevičiui.
V. Balčiūnai, A. Dirsytei, Gra
cijonui Karoliui. V. Bilevičiui,
A. Mizerienei, Felicijai Slavi
ckaitei, M Sejunienei, M. Kli
šienei, H Navikov, M. Joną vi
čiūtei. Augienei. A Lazdauskui, Jurgis Ambrozevičius.

— Vila Zelinoje į gegužines
pamaldas vakarais žmonės
gausiai lankosi.

CHORISTŲ VAJUS.
Liet. Kat Bendruomenės cho
ras gegužės mėnesį skelbia
naujų choristų vajų. Lietuviš
koji visuomenė, ypač tėvai,
yra kviečiami talkon. Ragin
kite jaunąją kartą, kad stotų
į choro eiles. Nesvarbu kuria
me miesto priemiestyje gyve

Vila Anastacio lietuviai kviečia visus tautiečius į

tomas suruošti kermošius var
genų remonto išlaidoms pa
dengti.

gegužės mėn. 9 d.
Programoje linksma komedija, geras orkestras,
skanus bufetas. Vakarą ruošia lietuvių Dr. J. Easanovi
čius vardo Mokyklos Rėmėjai.
Lietuviai, 9 d. gegužės visais keliais į Vila Anas
tacio lietuvių vakarą.

—- Dėl pašto kaltės (neturė
jo ženklų ir be ženklų nepri
ėmė korespondencijos) pasku
tinių dviejų «Mūsų Lietuvos»
numerių išsiuntimas gerokai
pavėlavo.

18. Loleit Georg, g. 1921 m'
PAIEŠKOMI:
19. Lutat Bernhard, g. 1932m.,
20.
Willy, gim1. Juškevičius Vincas, kilu 1908Lottermoser
m.,
sis iš Trakų apskr,
21. Lukait Anna,
2. Juškevičaitė Albina, kilu
22. Kalvaitis Vytas, 30 metų,
si iš Trakų apskr.,
23. Limuneid Michel,
3. Ponitauskas Juozas,
Mažeika Justinas, kilusis
4. Krupickas Vincentas, sū iš24.Mariampolės,
nūs Julės, gyv. Panevėžyje,
25 Marčiulionienė’ Valė, iš
5. Kiewuszen Majga-Zeno Kauno,
nas, g. 1927 m. Šiaulių apskr.,
26. Mačiulaitis Emilis,
6. JaguČanskas Marija, gyv.
27. Mackevičius Antanas, g.
São Paulo.
1895 m.M
7. Šukys Jonas,
28. Mulevičius Vaclovas, g.
8. Matusevičius Pranas,
1921 m.,
9. Savickas Pranas-Antanas,
29. Margies Gustav,
gim. 1898 m.
30. Majus Aleksandras iš Ka
10. Sakaus Kas Mykolas, sū
niūkų km.,
nus Jono,
■
31. Mueller Robert su šeima,
11. Stankaitytė ‘.Ona, gim.
32 Mueller Albert su šeima,
19u6 m.,
33. Mališauskas Kazimieras,
12. Stankaitytė Barbora, gim.
34. Mališauskas Petras,
35. Mališauskas Vytoldas,
13 Penkauskas Petras, gim.
36. Mačiulis Fritz ir Emilija,
1893 m,
37. Malinauskas Aleksandras,
14 Melnikas Gediminas, gim.
38 Matuzies Anna, gim. 1916
1925 m.
m.,
15 Vaitkevičius Edwardas,
39. Milkeris Josef,
gim. 1901 m.,
40 Milkeris Kazimieras,
16. Anyder Jonas,
41. Milkeris Stasys,
17. Šriūbas Jonas, gim. 1904
42. Milkeraitė Ona,
m.,
43. Mann Alma, g. 1918 m.,
44 Meyer Johanna,
45 Mačiulaitis Antanas,
«MŪSŲ LIETU JĄ» GALIMA
46. Maschewski Walli,
UŽSISaKYTI

Nail's cdook ih:s lietuvis
Tai Albertas Povilavičius,
kuris oraeitais metais baigė
Faculdade Católica de Direito
de Santos advokato diplomu.
Jis yra gimęs são f-’aulo mies
te 19 4 m sausio 25 dieną
Anksti netekęs tėvo, tačiau
motinos remiamas ir pats už
sidirbdamas pirma baigė Esco
la Técnica de Comercio Sal
danha Marinho, o vėliau ir
universitetą
Mūsų naujasis advokatas
jau turi nemaža praktiką, yra
dirbę*- 2 metu policijoje tris
metus Frigorífico Armour, vė
liau gi Martini & Rossi ir jau
keturi metai kaip dirba Pala
cio da Justiça l ro Contador
e Parti,dor skyriuje Gyvena
Agua Rasa R. Itaqueri 431.
Kai Jums reikės teisinio pa
tarnavimo kreipkitės į savo
tautietį.

— Gegužės m. 1 d Vila Ze
linoje - Parque Vila Pruden
te mirė Juozas Ambrozevi
čius, 77 m amžiaus, kilęs iš
Baptų parapijos Brazilijon su
šeima atvyko 1927 m Nuliū
dime paliko žmoną Pranciš
ką, dukteris: vienuolę pranciš
kietę Seselę M. Antone,tą, Ele
ną Stankevičienę. Zosę Šavi
rienę; sūnus: Jokūbą, >tasį,
Petrą. Palaidotas São Caeta
no kapuose. Septintos dienos
mišios egzekvijos buvo 8 d.
gegužės Vila Zelinoje.

Grožio Institutas

“NAIUEAU” .
Av. Zelina, 1167 - Fone 63-6.09 - V. Zelina

Čia garbiniuojami visam laikui (permanentes frias)
plaukai, odos valymas dažymas ir 1.1
Visi darbai yra atliekami su geriausiais produktais.
Grožio Institutas «NAKAEMA» pats elegantiškiau
sias ir geriausiai įrengtas. Av Zelina, 1167 - Telefone:
63-60 9. Vila Zelina, S. Paulo, (arti São Miguel Arcanjo
gimnazijos).

47. Maschewski Alfred.

43. Matusclioff Johann, gim.
Ir prenumeratą apsimokėti 1920 m..
49 Melnikas Vincas,
pas šiuos asmenis:
50. Mikalauski lohann,
Kun. J Šeškevičius V. Želi
51.
Mikalauskas Kostas gim.
nos klebonijoje,
52
Mitzkus Christel, gim.
B. Šukevičius (spaustuvėje)
1930
m.
Av. Zelina, 515
J. Baužys Rua Manaias, 21,
Ieškomieji arba apie juos
P.P Remenčius, Praça Car žinantieji prašomi atsiliepti:
los Gomes, 83 (prie Av. Li CONSULADO DA LITUÂNIA,
berdade).
R Dom Jose de Barros, 168.
J. Karpavičius. Av S João
Caixa Postal 7249 - S. Paulo
233 (prieš centralinį paštą)
— Bras 1 —
Juozas Matelionis, Rua Ta
tai, 23. Casa Verde
— Gegužės m. 3d. Parque
Tėvą P. Daugintį prie S- Vila Prudente mirė Marija1 Ta
Gonęalo bažnyčios, Pr. João mulavičienė, 82 m. amžiaus,
kilusi iš Utenos Brazilijon su
Mendes.
K. Meškauską. Lapa. Rua šeima atvyko 1927 m Palaido
Williams Speers; 7oo, arba ta S. Caetano kapuose. Nuliu
Mašinraščio kursuose,
dime paliko vyrą Kazimierą;
P.P, Čiuvinskus, Rua Ilian- dukteris: Z'ntonę.JVeroniką, sū
nų Juozą Septintos dienos mi
za 822. V. Prudente,
šios
bus 9 d. gegužės Vila Ze
VI. Pupioni, Rua Oratorio
linoje 8,30 vai.
1257, Mooca,
B. Tabelį ir Kučinską, Moi
nho Velho
— Šį šeštadienį Vila Zelino
St. Jurevičių ir Stočkų Par je sumainys žiedus Elena Vique das Nações.
nytė su (Jester Riccomi.
Gera kokybė, pigiau kaip kitur, greitas įteikimas,
mandagus patarnavimas tiktai

ANTAN©. ©ĄVIEONI©

Manufatura de «Botões Estrela»
Rua Prof. Gustavo P. de Andrade, 116, caixa pos
tal 4118 - Vila Zelina, Tel. (recados): 63-1987, São Paulo.
Čia yra didžiausias pasirinkimas, dideliais ir ma
žesniais kiekiais, įvairiausių rūšių ir spalvų guzikų ir
lietsargiams dalių.

EJ€©1T©KI© ©©NTAĖIL
-NAfCIMENT©
Irmãos Nascimento

BRAZILIJOJE
— Čekoslovakija nori mai
nyti lėktuvus į kavą. Čekos
lovakijos pasiūlymu Brazili
jos ekonominiai sluoksniai yra susidomėję.
— Brazilija yra futbolo kraš
tęs. Joks įvykis į gatves ir
aikštes nesutraukia tiek žmo
nių kaip futbolas. Gegužės
mėn. 13 d. Rio de Janeire,
Maracanã stadione susitiks
Brazilijos ir Anglijos rinkti
nės. Nežiūrint, kad tai yra
darbo diena, stadionas bus per
pildytas. Futbolo mėgėjai su
mokės už įėjimą bent dešimts
milijonų kruzeirų. Iš įvairių
miestų organizuojamos lėktu
vais ir autobusais ekskursi
jos rungtynių ’pamatyti. Fut
bolo fanatikai nesigaili nei
laiko, nei pinigo.
— Šį mėnesį susisiekimui
tarp New Yorko ir Buenos
Aires
pradės skraidyti
sprausminiai lėktuvai. Tarp
Rio de Janeiro ir New Yorko
kelionė truks su sustojimais
apie 10 valandų. Keleiviai
pusryčiaus Rio de Janeire, o
vakarieniaus jau New Yorke.
— Buvęs São Paulo guber
natorius Janio Quadros šiuo
metu lanko Japonijos sostinę
Tokio. Aplankė visą eilę įvai
rių fabrikų ir tiria galimybės
kaikuriuos jų Brazilijon per
kelti.

— Nortistai su pau-de-arara
vieton į São Paulo h* kitus
pietinius estadus traukia nau
jojon sostinėn — Brazilijon.
Būsima sostinė yra apsupta
favelomis.
i
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IŠNUOMOJAMA

Patalpa dirbtuvei 10x7 me
trų, Rua Marechal Malet. 78,
gale kiemo Yra elektros for
ęa, įvažiavimas automobiliui.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ IR
RUSIJĄ

Medžiagos žieminiams ir va
gariniams rūbams (yra pavyz
džiai). Vaistai, maistas, skal
biniai, avalynė, megstiniai, ko
jinės, pirštinės, skaros, siūlai
ir daug kitų prekių.
Siuntinių pristatymas garas
tu o tas.
Gavėjas nemoka nieko.
Pageidaujant — siunčiam*
oro paštu.
Kreiptis: Magdalena Vinkšnaitienė - rua Barão do Pi
rai, 65, Vila Zelina.
Laiškams - caixa postai 371}
São Paulo.

REG. C.R.C. SP. Nro 1.484

Atlieka firmų atiuaiymus, perleidimus, komercines
ir industrialines apyskaitas, sutvarko dokumen
tus, sudaro sutartis surašo prašymus ir ki
tos rūšies darbus atlieka.
Juridinis Departamentas — Nejudomo turto pardavimas
Av. Zelina, 831 — Vila Zelina — Tel. 63-2767 - S. Paulo

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVIČIUS
Rua Inhagapi, 9 - V. Zelina
(prasideda iš Av. Zelina, 595;

