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JAU NEDETCLI
VLADAS VIJEIKIS

TA VALANDA
Lietuva gimtas krašte 
Tėvyne melsvo lino 
Tu man esi skaitesnė, 
Negu dangaus židrynė.
Nors jaunos dienos
Suvyto ten už grotų, - 
Prakeiktas likt kiekvienas, 
Kurs Tau nedovanotų.

Netyčia radęs sename Brazilijos lietuvių ka
lendoriuje šiuos poeto Kosto Činčiko - Lietuvio 
posmelius buvau sugraudintas jų paprasto nuošir
dumo, ir man tuojau prisiminė vienas įvykis Til
žėje. Tai įvyko baigiantis karui. Vokiečiai trau
kėsi iš Lietuvos. Net ir labai neakylus stebėtojas 
galėjo įmatyti besiartinantį vokiečių galybės galą.

Tilžėn persikėlusio, lietuviško laikraščio re
dakcijoje, blaškėsi ouvęs vokiečių cenzorius lie
tuviškai spaudai.

“Spiaunu aš į Lietuvą! Tegul ji gyvena nors 
šimtą metų, bet aš apie ją nebenoriu žinoti. Išda
vikai!” - šaukė jis baisiausiai įsiutęs

“Kodėl?” - paklausė kažkas šaltai.
“Kodėl? Ar dar bereikia aiškinti? Kodėl jie 

nestoja į vokiečių kariuomenę? Kodėl jie negina 
Europos?”

“Lietuviai gina tik savo reikalus. Vokiečiams 
jie netarnaus. Juo labiau matydami, kad už tai 
nieko negaus”.

Pasikalbėjimas vos nesibaigė areštu. Įsiutęs 
cenzorius, buvęs Lietuvos kariuomenės karinin
kas (pirmaisiais nepriklausomybės metais) norėjo 
sunaikinti visus, kas tik netikėjo vokiečių pergale.

Tuo laiku Lietuva buvo tikrai baisioje padė
tyje. Vienas okupantas keitėsi kitu, kurie abu bu
vo vienodi, kaip ano laikotarpio pasklidusioje 
dainelėje buvo sakoma: “Viens raudonas, kaip 
šėtonas, antras rudas, kaip šuva.”

Tačiau šis laikotarpis nebuvo taip beviltiš
kas, kaip tas, kada abipusiu vokiečių ir rusų su
sitarimu j Lietuvą įsiveržė raudonosios gaujos. 
1940 m. vienas smaugė, o kitąš buvo sargyboje, 
kad niekas netrukdytų. Visai taip, kaip daroma 

prityrusių plėšikų.
O kai įžengė į Lietuvą vokiečių kariuome

nė, kai visais keliais riedėjo tankai ir padangę 
raižė galingi lėktuvai, tada, kai buvo palaidotą 
nedidelė viltis atgauti laisvę, tada buvo pajusta, 
kad Lietuvos nepriklausomybė jeigu ne amžinai, 
tai bent ilgam yra žuvusi.

Tačiau mes patys nespėjame gerai susivok
ti, kaip greit keičiasi pasaulio vertybės. Lygiai, 
kaip internacionale giedama: “Kas buvo nieks, 
tas bus viskuo”. Arba galima pasakyti: “kas bu
vo viskuo, tas taps nieku”. Kaip rūkas išsisklai
dė vokiečių galybė, o jos didingieji generolai 
atsidūrė pasaulio teisme. Nors tiesą sakant ir tei
sėjų tarpe buvo tokių, kurie veltui stengėsi savo 
kruvinas rankas paslėpti po teisėjų apsiaustais. 
Tačiau jie buvo teisėjai ir nevalia jiems buvo 
mesti jokio kaltinimo. Ir kiekvienas lietuvių skun
das ar bandymas nuplėšti veidmainių kaukes, 
buvo stačiai išjuokiamas. “Sovietų Rusija yra de
mokratiškiausia pasaulyje šalis” — štai buvo at
sakymas, kuris kaip niekingiausias pasityčioji
mas skamoėjo dar nespėjusio sąžinę parduoti 
pasaulio ausyse.

O šiandien? Šiandien mes drąsiai galime pa
sakyti, kad Lietuvos padėtis niekados dar nuo 
1940 metų nebuvo tiek geroje ir viltingoje padėty
je. Mūsų balsas tapo girdimas. Mūsų, žodis tapo 
reikalingu išaiškinant didžiausią dvidešimtojo 
amžiaus niekšybę.

“Mūsų nuoširdus troškimas yra tai, kad 
taika būtų išsaugota, bet dabar mes esame pa
simokę, jog jokio saugumo nebus nusileidžiant 
diktatoriams - nacių ar komunistų”. - Štai kaip 
jau pasisako Anglijos konservatorių, vadas 
Churchillis.

Diena iš dienos, žingsnis po žingsnio pasau
lis pagaliau supranta tą grėsmę, kurios aukomis 
pirmiausia tapo pabaltiečiai, paskui rytų Europa 
ir kuri kiekvienu momentu grąso užlieti visą pa
saulį.

Šiandien nedvejodami galime pasakyti, kad 
Lietuvos nepriklausomybės atstatymo reikalai ei-
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01es iuvoMeíauta nuo Mariu ligi Mariu, 
kentėjome, kovojowe, iaimėjoM;
Nekartą barbarai iš tėviškės mus varė, 
Kančių keliais Mes ėjocn.

na kasdien vis geryn, kasdien palankesne kryp
timi. Ir kas gali žinoti? Gal jau visiškai čia pat 
išsilaisvinimo valanda. Gal vėl staiga sušvis lais
vės spinduliai, kaip anuomet 1918 metais? 0 juk 
gailine pasidžiaugti, kad šiandien esame daug 
pajėgesni laisvei iškovoti ir išlaikyti. Viso pasau
lio, kraštuose girdimas musų diplomatų, tautos ats
tovų žodis. Lietuva dar neišbraukta iš žemėlapių. 
Lietuva lygiateisė tarp kitų demokratiškų tautų. 
Jeigu anuo metu Lietuvos išlaisvinimo darbe bu
vo stokojama patyrusių darbininkų, tai šiandien 
jų bus pakankamai ir visose srityse. Lietuva dar 
niekados nėra savo istorijoje turėjusi tiek įvai
rių sričių patyrusių darbininkų, kaip šiandien. Jie 
nekantraudami laukia, kada galės imtis tėvynės 
atkūrimo darbo.

Visiems yra aišku, kad lietu vos laisvė bus 
tik po bolševizmo sunaikinimo. Taip pat negalima 
abejoti, jog šiandien galutinai yra įsitikinta, kad 
bolševizmas teturi vieną tikslą — pasaulio paver
gimą. Tai yra aišku, nors ir kaip bebūtų dangs
toma Pasaulis jau nustojo tikėjęs gražiais Krem
liaus tironų žodžiais ir telkia visas jėgas lemia
mai kovai: «Tai bus paskutinė lemiamoji kova» 
— kaip dainuoja internacionale.

Ir šios kovos virtinių eilėje žygiuos lietuviai. 
O su jais bus visas pasaulis, mylintis laisvę ir 
teisę. ’ <•>.,' - ■

Tai sakykite, argi mes nesame viltingoje pa
dėtyje? Ar nesame pakelyje į mūsų troškimų iš
sipildymą?- • -

L- ;Tįkrai Jau nebetoli toji valanda!
■ K: o:?'.-. ; .... ■ ...

Prancūzų filosofas ir publicistas Francois Mau- 
riac, «Le Figaro» vedamajame. (48. VI. 27 —28j ra
šydamas apie naujo karo galimumus, mano, jog 
karo ar taikos klausimas priklausys ne nuo kokio 
nors nepramatomo incidento, bet nuo to, kokį 
vaizdą sovietai susidarys apie atominės bombos 
veiksmingumą jiems parklupdyti bei parblokšti».

Mąųriac straipsnį baigia šiaip:
«Europos nelaimės mastą apibūdina faktas, 

jog visai eilei tautų šiandien rūpi kad kiltų karas 
nes tik karas,galės jas išlaisvinti. Taip pat faktas 
kad koncentracijos stovyklos šiandien — kaip ir 
prieš penkeris metus prigrūstos žmonių, šaukian
čių, kad ugnis iš dangaus kristų ant jų galvų nes 
jie šiame pasauly nieko nebesitiki. Būtų klaida 
manyti, kad jų kančia mūsų likimo svarstyklėse 
nieko nereiškia. Jeigu vieną dieną žybtels ki
birkštis, tai, be abejo, ji žybtels tose mažose tau
tose, apie kurias nieko nebežinom. Tačiau pati 
tas tautas supanti tyla skleidžia pasauly nerimo 
ir gūdaus laukimo atmosferą. Laisvųjų tautų lais
vė negalės būti tvirta ir patikima, kol tebebus 
tas slopinantis jausmas, jog čia pat šalia jų ne
vilties apimta .kenčia ištisa žmonijos dalis neapy
kantos kupinomis .ir teisingumo ištroškusiomis 
širdimis. Gilausioji karo priežastis ir yra tąsai 
žmogaus paniekinimas, kuris Europoje dar tebė
ra neišnaikitas».

n
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Algirdas Vainys

Klemensas Jura

Mes išeikim prie nykstančių tolių. 
Ir negrįžkim daugiau niekados. 
Daugel žemėj klajoja mūs brolių. 
Neišklauso jų niekas maldos.

Nemaldaukim pagalbos iš nieko, 
Ir nelaukim kas ranką išties. 
Brolis brolį nelaimėj palieka 
Viduryje pikčiausios nakties.

Mes parpuolę, paklydę nešaukim, 
Ir neklauskim kelių. Neparodys. 
Pykčiu iškreiptos lupos po kaukėm. 
Senai užmirštas gailesio žodis. »

r a j ipawucj 
JIEIEILYTIEILIE?

Tad išeikim į tolumą nykią 
Ir sudilkim laukų tolumoj. 
Nuriedės tenai ašara tykiai. 
Taip bus gera pravirkt vienumoj.

Kas papuoš seklytėlę? Kas papuoš žalumynais?
Kur sesers — mėlsvaakės daina nuskambės?... 
Ar skarotoji liepa dar prie vieškelio rymo, — 
Ar sidabro rasa ant bijūnų žibės?...
Kieno rankos šiais metais skins Sekminių žolynus?
Kieno rankos papuoš Gegužinę — Madoną?---- —-
Gal mieloj — Tėviškėlėj — pelenai, dilgėlynai..
.Gal net svirtis negirgžda palei Tėviškės kluoną?...
Ak, nepinsi vainiko, seserėle, Madonai,— 
Ir nepuoši žolynais galulaukės kryžiaus... 
Nebraidysi rasotais Tu lietuviškais kloniais... 
Ir gal būt į Tėvynę, o kaip ilgai negrįši..;
Rytų miglos užkrito gal gelsvąsias kasas, 
O gal vėjas vakaris Tau išgairins jaunystę... 
Gal nubrisi per klonius raudonveidė, basa...
Gal kaip gervės audroty Tavo dienos išklysta...
Kas grąžins Tėviškėlei Tavo tyrąjį žvilgsnį?
Ir Sekminių Madonai Tavo žvilgsnį akių?... 
Jeigu svetimos šalys savo sultim nugirdys, 
Kada kryžkelėj klupsi po klajonių klaikių...
Ir tau sielą nuguls pelenų debesėliai...
Kada verksi suklupus svetimiausioj šaly...
Gal iš lėto nueisi, kaip visi, į šešėlį —
Nesuradus Tėvynės labirintų kely... i
Kas grąžins Tavo dainą į žaliuojančius klonius?
Kas grąžins Tavo meilę kaip lašelį rasos?...š 
Jei sutiksi matysi tiktai svetimus žmones, 
Be Močiutės — Tėvynės, be Madonos šviesose
Tremtis, 19 48.



Kai Povilas išbėgo kieman, jau buvo geras 
pusiaudienis. Palikę pradalgius, piovėjai šliejosi 
prie anksčiau sukrautų šieno kupetų ir valgė 
priešpiečius. Pievon įbesti dalgiai, kaip gandrai 
stovėjo pakreipę snapus ir žvilgėjo. Ant rankenų 
ilsėjosi pustyklės.

Berniokas sustojo paantkalny be kepurės, 
vienmarškinis. Šviesus plaukai skrudo nuo saulės. 
Ji žėrėjo danguje kaip ugnis ir tvoskė spindulius 
Į?#ti viršugalvį. Trumpas šešėlis sustojo prieš 
b^Moką^Jbet šitokios paunksnės buvo per maža 
šalimais augančiai gėliukiai. Ji liūdėjo, nusvari
nus galvų ir suglaudus žiedus, o lapai vis vyto ir 
vyfe
SOfS Poviliuk!— šūkterėjo tėvo balsas. — Tu 

gal iieyalg$s tebesi? Eikš užkąsti kartu su ?pio-

Berniokais valgyti nenorėjo, bet pasėdėti su 
pįoyėjąis jį traukė. Pasišokėdamas ir kojom kaps- 
tydamas pradalgius, atbėgo į piovėjų būrį ir ąp- 
kūbinb tėvą. Nuo pakrypusių senioko ūsų varvė
jo viralas. Berniokas rankove juos apšluostė ir 
pabučiavo.

h T?- Užauga man plovėjas, užaugs, — šnekė
jo patenkintas tėvas. — Kad varys pradalgius! 
_Eąįp ugnis pereis per pievas!

Paskui vyrai dar labiau atsisagstė krūtines 
pasirąžė ir ėmė pustyti dalgius. Pagirys žvagėjo 
nuo ašmenų ir pustyklės. Žiogai šokinėjo gėlių 
viršūnėmis ir derino Stygas. Kažkur toli toli, ana
pus kaimyni jos pievų, tauškėjo plaktukas.

— Čiūkš, čiukš! Čiukš, čiukš!... — įbrido vy
rai pievon ir pradėjo šnioryti žoles. Jie eina pas
kui viens kitą ir taip sutartinai žeria, tartum jų 
plovimas būtų patsai dainavimas. Lyg kokie ne
matomi varžtai būtų sujungę jų mostus: ir linksi 
ir keliasi karta

Povilas žiūri liūdnom akim pjovėjus, seka jų 
mostus. Kieme žalios kuokštos šiūtelėjimas ber
nioko akimis apšaudomas. Paskui piovėjus.tęsia- 

’Si dvi kojų išminos, kaip kiaurai išvažinėtas ke
lias. O paskui išminas čiurkšliais sunkia vanduo 
ir lūžta c púpalâiskiai.
-/bi: í Galiausiai berniokas nebeiškenčia. Jis eina 
paskui;piovėjūs, susinėręs; už nugaros rankas, ir 
pąlęngyėt švilpią. ?Nupiautos žolės stiebai duria 
įkaip-kadugiai? Priėjęs prie tėvo, nutveria jo marš- 
^injųasvėmą ir sako:: v.

—į <Tėvėlink, duok man papiovėti.
bO.’ ftSėvas; nieko nesakydamas, plauna; toliau. 
Užbaigęs pradalgį, pasipūsto- dalgpW užsimetęs

ant pečių, vėl grįžta. ; r , •
— Tėveliuk, — berniokas dar kartą maldau

ja pasistiepdamas.
Tėvas pasižiūri į saulę, apmeta akim dar il

gus tebevilniojančius pievų plotus ir pakrato 
galvą,

— Nėr kada, sūnau, su tavim žaisti. Kai 
užaugsi didesnis... ir bus mažiau darbo...

Berniokas valandėlę pastovi. Kai prisiartina 
kiti piovėjai, jis vėl tą pat pakartoja, bet ir jie 
nė vienas nepaleidžia iš rankų dalgio. Tada jis 
išbrenda iš pievos ir eina takeliu namo. Dalgių 
muziką ir vieno piovėjo švilpimas pusiaukelėj 
pasiveja ausį, pagraudena ir vėl tolyn nuklysta. 
Liūdna pasidaro berniukui. Jis užsidengia ran
kom veidą ir pradeda balsu raudoti.

Piemuo suginė galvijus ir nuėjo sodan obuo
lių pakratyti. Bernai ir tėvas pakabino pakreklėje 
dalgius, atvėso. Kai moterys baigė melžti karves, 
visi susirinko vakarienės.

— Rytoj sekmadienis, — kalbėjo tėvas. — 
Jeigu netingit važiuokit bažnyčion. Mums su mo
tina pakaks Duokiškio. Jums jauniems, tai rūpi, 
kad bažnyčia būtų didesnė, kad žmonių daugiau 
susitiktumėt. O tu, piemeniuk, būk geras: papio- 
vėk dobilų arkliams. Tu jau moki prasukt pra
dalgį.

— Gerai.
— Bet dabar neik. — sudraudė jis — Rytoj 

rytą, prieš gindamas galvijus. Naktį gali ašmenis 
išmušti.

Kai visi išsiskirstė, Povilas atsigulė sekly
čioje. Nebelipo su piemeniu ant šieno.

— Atsibodo vartytis šiene, — skundėsi, r- 
Prilendi pilnas šienagalių. Pagulėsiu seklyčioj.

Netrukus visi sumigo. Rami tyluma ir tamsa 
užplūdo seklyčios vidų. Pro atadarą langą plau
kia tirštas žolių kvapas. Gera gulint klausyti sa
vo paties alsavimo, šnopštimo per nosis. Bet Po
vilas nenumiega. Jis pakelia galvą, žiūri pro lan
gą. Giedras dangus išdidžiai nusileidžia ant že
mės, apsigaubia žvaigždėmis, skęsta skardžiame 
lakštingalų giedojime. Prie klėties dunkso susi
klostę šešėliai. Bet viename kampe žėri mėnulio 
apšviestas dalgis.

Berniokas iššoka iš lovos, pasistiepia. Dabar 
dar daugiau matyti dalgių.

Kad taip greit apsirengė; atsargiai išlin
do pro langą. Tyliais žingsniais prisėlino prie 
klėties, vargais negalais nusikabino dalgį. Užsi
dėjo ant pečių ir, išėjęs už sodo, kaip didelis 
pjovėjas, nužingsniavo dobilų link.

Oras vėsus. Dideli, vėjo suvaryti dobilai, ro
dos miegojo stsirėmę viens kito paties. Jų galvos 
buvo pasvirusios. Povilas tarytum jautė dobilų 
alsavimą ir ramų žiedgalvių akučių užsimerkimą. 
Jis įsiręžė, užsimojo... Žinojo kaip reikia įsitverti 
dalgiakotį, suspausti rankena. Keletas kirčių pri
klojo dobilų. Bet kai reikėjo rankom sugrobti; pa
sirodė, kad jie buvo priplakti. Tada berniokas 
dar kartą užsimojo ir taip smarkiai kirto, kad 
net kibirkštys pasipylė. Bet dalgio ištraukti ne
begalėjo. Giliai į žemę įlindo jo viršūnė, ir trau
kiant pleškėjo dobilų šaknys. Mėgino traukti, ne
siseka. Kripė į visas puses, bet dalgis tik linksė
jo, Ištraukto jo nebuvo .galima. Galiausiai jis 
sutelkė visas jėgas, įsitvėrė dalgiakočio ir st&ip 
patraukė/kadmet aukštielninkas i parvirto.' Atsi 
kėlęs pasižiūrėjo ir išbalo: dalgis buvo nulaužtas 

Tebuvo; sveikas vienas dalgiakotis? r?v?T
?Šaltas£prakaitas:išpylė bernioko: nugarą? Jis

B



ilgai- stovėjo kaip apsvaigęs, Paskui ištraukė dal
gį, bet jo ašmenys buvo išmušti ir sulankstyti.

Liūdnas ir ko neverkdamas parėjo namo. 
Susiieškojo siūlų, surišo dalgi ir atsargiai pakabi
no. Pasižiūrėjo iš tolo: dalgis atrodo kaip ir ne
liestas, tik siūlai labai baltuoja. Berniokas vėl pri
ėjo, papurvino siūlus. Dabar jau niekas nebega
lėjo įtarti. Bet paskui.. Baisu ir pamąstyti.

Jis vėl atsargiai įlindo ir atsigulė. Pasiklau
sė ar niekas negirdi. Ne, visi skendi tylioje rim
tyje.

Jis nori užsimerkti ir miegoti, bet miegas 
neima. Ilgai suka galvą, kad daryti. Gal eit rytą, 
pabučiuot motinai ranką ir pasisakyt. Ji greičiau 
dovanos ir tėvelį perkalbės...

Ilgai ilgai vartėsi berniokas lovoje, kol švin
tant užmigo sunkiu, neramiu miegu.

Berniokas nubudo labai anksti. Dar tik tebu
vo patekėjusi saulė, Miegūstas piemuo ginė gal
vijus ir pliaukšėjo botagu. Jis jau buvo pripiovęs 
dobilų ir prikrovęs po karučių sėdyne. Išginęs 
pro vartus, pakreipė kepure ir pradėjo dūduoti. 
Karklinė dūdelė liurliavo kaip paukštis. Bet miš
ko giesmininkai nenusileido. Jie dar skardžiau 
pradėjo žvagėti, ir dūdelės muzika silpo svajin
game girios gyventojų giedojime. Skaisti, didelė 
saulė išdidžiai kopė į viršų.

Kai piemuo toliau nuginė, Povilas iššoko iš 
lovos. Jis atsiminė nulaužtą dalgį.

— Eisiu ir pasisakysiu piemeniui, — ding
telėjo galvon. Greit apsivilko, susiieškojo kepu
rę. Bet nespėjo kojos iškelti, kai subeldė stiklai ir 
suskambėjo balsas:

— Išdykėli, kur tu bėgi taip anksti? Ar nei
si gultų!

Tai šaukė motina. Ji buvo atsikėlus ir ruo
šėsi krosnies kūrenti.

Berniokas stapterėjo. Veidan tvoskė karštis. 
Gal jau žino? Bet kai motina dar kartą paoeldė 
stiklan, jis sugrįžo. Įėjo pirkiom

— Kur tu vaikščioji? — barėsi ji.
— Nenoriu miego. Norėjau bėgt pas piemenį, 

— mikčiojo berniokas.
— Paspėsi, prisilakstysi. Eikš suvalgyk ver

čiau karštą blyną.
Motina pamerkė blyną ištirpytan sviestan 

ir padavė sūnui. Karšta ir gardu, sviestas per 
pirštus varva. Paskui ji pabučiavo skruostus ir 
pastūmėjo:

— Dabar bėk gultų. Pusryčių pakelsiu.
Norėjo jis stapterėti ir kažką pasakyti, bet 

motina pakratė rankas:
— Bėk, vaikuti, bėk lovon. Dieną pasikalbė

sim.
Ir pačiam Povilui pasidarė nejauku, Lyg ir 

drovėjosi dabar prisipažinti. Nusivilko švarką ir 
vėl pasinėrė patalan.

Pusryčių metu Povilo tėvas piktas atsisėdo 
už stalo. Užvalgęs kopūstų, atsigrįžo į piemeniu
ką:

— Dėkui, kad praplovei dobilų, tik nedėkui 
kad dalgį nulaužei.

Piemuo, nebaigęs kąsnio kramtyti, išplėtė 
akis:

— Kas? ar aš nulaužiau dalgį? Aš nieko ne
žinau!

Povilą išpylė prakaitas. Jis nuleido akis ir, 
prisigulęs prie indo, pradėjo smarkiai srėbti vi

ralą. Ausys ir skruostai kaito. Jis bijojo, kad tik 
kiti nepastebėtų.

— O kas nulaužė, jeigu ne tu? — dar pik
čiau pakartojo Povilo tėvas.

— Nežinau. Iš kur aš galiu žinoti, — spyrė
si piemuo.

- Nemėgstu melagių! — metęs šaukštą- ant 
stalo, sušuko tėvas. — Padarei ką negera, prisi
pažink!

Povilas padėjo šaukštą ir greit išsmuko 
pro duris. Dabar jis jau bijojo prisipažinti. Per-, 
daug smarkiai tėvas užsipuolė piemenį.

Prieangy išgirdo baramojo balsą:
— Nežinau nieko! nemeluoju.

Saulė, kaip liepsna, dusino žemę. Berniokas 
sustojo priešais ją ir matavo savo šešėlį: .

— Jau greit turi grįžti iš bažnyčios.
Visą pusiaudienį išvaikštiųėjo vienas po lau

kus. Žiūrėjo, kaip bitės rausia gėlių žiedus. Apli
pusios žiedadulkėmis ir prisikopusios medaus, 
sunkiai skrido zirzdamos į avilius ir lizdus. Iš 
tūkstančio žiedų siurbia kraują ir neša sau ir 
žmogui.

Pievomis, papieviais nuėjo berniokas ligi 
ganyklų. Piemuo sėdėjo ant akmens ir liūdnai



švilpavo,. Jis net nematė, kad žalmargė skubinąs 
į vasarojų. Kai susigriebė, karvė jau buvo koją 
jkėlusi uždrauston dirvon.

— Tu nebėk! — šūktelėjo tada Povilas. — 
Tau kojos skauda. Aš užeisiu.

Ir kaip kiškis pasileido į vasarojaus pusę. 
Išginęs žalmargę, krūvon suvarė kitus pakryku- 
sius gyvulius ir nedrąsiai priėjo prie piemens.

— Tu verki...
— Kad pikta. Užsipuola nekaltai, — niurnė

jo piemuo. — Gražiausiai pripioviau dobilų, pa
kabinau dalgį. O dabar...

— Ar tu nežinai, kas butų nulaužęs? — kaž
kaip keistai išsprūdo iš bernioko burnos klausi
mas.

— Pripioviau, išginiau ir ligi popiečio ne
buvau arčiau namų priginęs, tai iš kur aš žino
siu.

Paskui piemuo vėl išsiėmė dūdelę ir pradė- 
jo: dūduoti. Muzika skamba giedroje. Paukščiai 
tokiame karštyje užleidžia vietą skudučiams. Kai
tra juos išvaikė. Pasislėpę medžių paunksmėje, 
tupėjo nuleidę galvas ir retkarčiais virpino spar
nelius. Kai nustojo dūduoti, Povilas atsisėdo prie 
jo ir prašneko:

— Pasibars ir nustos. Kai sužinos, kad tu 
nekaltas...

— Niekas gi neprisipažis, kad nulaužė.
Berniokas nutilo. Jo viršutinė lūpa pradėjo 

virpėti. Pasiėmė nedidelį graižtą ir graižė akme
nį. Paskui numetė, ėmė švilpti.

Visą laiką buvo neramus, graužė sąžinė...
. Iš bažnyčios tėvai sugrįžo vakarėjant. Ber

nai ir mergos, tebesibastė miestely. Povilas pasi
tiko juos, pabučiavo rankas. Kai motina išėmė 
dovanų — šokoladinį arkliuką — jis nutvėrė jos 
ranką ir pradėjo dar labiau bučiuoti.

— Mama... — mikčiojo jis, — Motinyte...
— Ko reikia, sūneli, ko, dobiliuk baltasai?
— Nesibark.,. Atleisk man. Dalgį aš palau

žiau. Aš taip norėjau piauti... Aš nemaniau kad 
taip greit luš.

— Tai tu! nustebo motina. O tėvas net ko
jom sutrepsėjo:

— Kodėl pirma nesakei? Be reikalo išbariau 
piemenį.

Bet iš bažnyčios grįžęs, tėvas nebuvo toks 
piktas. Pasibarė kiek, paskui priėjo, paglostė 
galvą:

— Gerai, kad nors dabar prisipažinai. O pie
meniui nunešk pusę savo dovanos ir nebe 
pyks

Tą vakarą berniokas miegojo kaip užmuš
tas. Rytojaus dieną tėvas nusivdė jį pievon. Iš- 
pustė dalgį/ patikrino rankenų.

— Eikš jei jau taip nori: pasuk pradalgį.
Berniokas godžiai tvėrėsi-dalgio. Tėvas pa

ėmė jo rankas ir parodė, kaip reikia įsitverti. 
Keletą kartų nesisekė. Bet vieną kartą gražiai 
pasiautė. Pradalgys taip lygiai susiklojo, kad net 
tėvas ėmė sukti ūsus ir patenkintas šnekėjo:

— Užaugs man piovėjas, užaugs. Kad va
rys pradalgius! Kaip ugnis pereis per pievas.

Paskui dar labiau atsisagstė krūtinę. Įsibri
do pievon. Paėmęs iš bernioko dalgį, kaip vėjas 
pradėjo šnioryti vešliai sužėlusias žoles. Net pa
girys žvagėjo nuo dalgių muzikos. Žiogai šokinė
jo žiedų viršūnėmis ir derino stygas. Toli toli, 
anapus kaimynijos pievų, skambėjo grėbėjų dai
nos.

BRAZILIJOS ATRADIMAS
1500 m. kovo m. 9 d. Portugalijos karalius 

Don Manoel išsiuntė trylikos laivų eskadrą su
rasti kelius į Indiją ir įsteigti prekybinius punk
tus portugalų laivams. Prieš metus šią turtingą 
žemę buvo atradęs didysis keliautojas Vasco da 
Gania. Ekspedicijai vadovavo admirolas Pedro 
Alvares Cabral. -

Balandžio m. 22 d. eskadra netikėtai paste
bėjo žemę. Pradžioje buvo manyta, kad tai yra tik 
didelė sala, kurią Čabral pavadino Vera Cruz, o 
vėliau Santa Cruz vardu. Vėliau ši žemė gavo 
Brazilijos vardą. '

Balandžio m. 26 d. ekspedicijos kapelionas 
pranciškonų misijonierius Erei Henrike de Coim
bra atlaikė pirmąsias mišias.

Po kelių dienų ekspedicija išplaukė toliau 
ieškoti kelio į Indiją. Naujoje žemėje palikdama 
tik du degraduotus ir du dezertyrus.

Prieš Pedro Alvares Cabral, Braziliją buvo 
pasiekę ir ispanų jūrininkai. Tačiau portugalų 
karalius tiktai paskelbė Europai apie šių žemių 
atradimą ir įjungė jas į Portugalijos imperiją.

J . • - . . ■ ■ ■. ... .
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r IE JTUTIJ 6*
Paskutiniojo karo metu buvo daug 

kalbama apie vokiečių pavojų Europai 
ir visam pasauliui, apie vokiečių ver
žimąsi Į Rytus ir į Vakarus, buvo su 
jais kovojama ir galutinai kova laimė
ta. Tik mažai kas beprisiminė, kad pir
mieji, kuriems teko susidurti su neprL 
pildomais vokiečių apetitais buvo lietu
viai.

1228 m. Prūsijos pasienyje buvo 
įkurtas vokiečių riterių ordinas, kurio 
tikslas buvo kovoti su pagoniškaja Lie
tuva. Visa eilė Lietuvos kunigaikščių, 
Mindaugas, Gediminas, Kęstutis, visą sa
vo gyvenimą praleido kovose su kry
žiuočiais, kaip buvo vadinamas vokie
čių ordinas.

Ypatingai daug kovose su kryžiuo
čiais teko susidurti Kęstučiui. Buvo tai 
tikras karys, tikras savo krašto gynė
jas. Kryžiuočių kronikose randama apie 
jį atsiliepiant, kaip apie garbingą prie
šą. 1361 kovos metų jis buvo nutrauk
tas nuo žirgo ir pakliuvo kryžiuočiams 
į nelaisvę. Tačiau iš nelaisvės pabėgo į 
padedamas lietuvio Alpio, kuris vaikas 
būdamas kryžiuočių buvo pagrobtas ir 
išauklėtas. Grįžęs į Lietuvą jis parašė į 
ordino magistrui laišką, kuriame padė
kojo už gerą laikymą Marienburge, ir į 
prižadėjo sučiupęs magistrą, jį dar ge
riau laikyti.

Padavimas sako, kad Kęstutis pa
ėmė sau už žmoną vaidilutę BLiutę, ku
rią pagrobė iš žinyčios. Jo sunūs, kaip 
ir tėvas, buvo narsūs ir garbingi Lietu
vos ginėjai. Vaidotas žuvo begindamas 
Kauno pilį, o Vytauia buvo vienas di-| 
džiausiu Lietuvos valdovų.

Kęstutis Lietuvą valdė kartu su savo broliu 
Algirdu. Abu broliai parodė nepaprastai darnaus 
sugyvenimo pavyzdį. Tarp jų niekados nebuvo 
įvykę jokio kivirčo. Algirdas valdė Vilnių, o Kęs
tutis žemaičius. Visai kitaip tapo, kai Algirdui mi
rus, Vilniaus sostą užėmė jo sūnus Jogaila. Jis 
pradėjo sudarinėti sutartissu amžinaisiais Lietu
vos priešais vokiečiais, kas visai nepakeliui buvo 
Kęstučiui.

Pagaliau, Jogaila suėmė Kęstutį ir Vytautą.
Vytautui pavyko pabėgti, o Kęstutis buvo 

nužudytas Krėvos pilyje. Jo kūnas buvo pervež
tas į Vilnių ir senovės lietuvių papročiu sudegin
tas ant laužo kartu su jo žirgu, sakalais, ginklais 
ir kitais mėgiamais daiktais.

Jo sūnus Vytautas sėkmingai užbaigė Kęs
tučio kovas, 1410 metais sumušdamas kryžiuo
čius ties Žalgiriu. Po šio mūšio kryžiuočių ordi
nas jau ne bepakilo.



Al. Kédainis

€1 ALAU,
€■ ALAU...

Išsiblaškęs žmogau! Tu, kuris šiandien (tris 
kartus į dieną) šveiti «feižonus», makaronus ir 
kitokius monus, kuris esi nusigręžęs veidu (o 
gal ir širdimi?) nuo Tėvynės per 20.000 kilome
trų, pabusk iš biznio ir dienos rūpesnių.

įį“ 

tekinius, į metalinius ratlankius, į ratų skersplau- 
tę, i rungą: į ką pakliuvo, prie ko priėjo.

Džann, džann, džann..: nuo krašto ligi krašto 
visame miestelyje. Džann vieną. Ne! Per minkštas. 
Džann antrą, trečią, ketvirtą...» (Vaižgantas «Na
palys mokosi»)

Ak, tu Jurgutėliau! Ir kaip smagu ir gera su 
tėvu nukeliauti turgavietėn, dalgio išsirinkti. Ru
giapjūtė čia pat. Tėvas, sekmadienį, it tas gužu
tis, traukia ežia rugių ir ^iena ranka raitydamas 
ūsą, o kita glamonėdamas rugių varpas sako:

— Greit ims byrėti... Neužilgo kirsime!
O rugio varpa, it mylimosios, galva, nusvy- 

rusi ir grūdinga.
— Atrodo, kad gausime neblogai... Tik, ka

žin, kaip su lietumi? — ir dešinę pridėjęs prie 
antakių, aštriu žvilgsniu apibėga padangę.

Rodos, imk ir šauk drauge su Pr. Lem- 
bertu:

— Laukuos, kaip rojuje, gražu.
— Aš ne poetas — aš artojas.
— Bet žemės balsą aš girdžiu...
Žmogau, sulaikyk susirinkusias seiles burno

je, nes rugių kirtėjai, pritūpę prie miežinio alaus 
ir... skilandžio. (Taip, tikro lietuviško skilandžio).

Ana, va, vienas kirtėjas sugavęs varliūkštę 
užleido raudonskruostei rinkėjai užantin. Ši, su
klykusi išdaigininką apipila alumi.

Bet nėra laiko išdaigoms. Tėvas vis ragina 
talkininkus, pasižiūrėdamas J besigrupuojančius 

debesėlius,
— Kad tik suspėtumėm?
Bet nereikia raginimų. Talki

ninkai, ypač jaunimas, žino ir be ra
ginimų kad reikia pasitempti.

Įsižiūrėk ir įsiklausyk!
«Paimdami dalgius už pat bužaklio, daužo i
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O vakare ramus, o lauktos pabaigtuvės: 
Nubaigsiu pinti tuoj du varpų vainikus 
Ir grįšiu į namus. Laukuos pėdų liks krūvos. 
Nušluoki, seserie, nušluok sode takus

Venancijus Ališas.
«» «V

Muzikantas, be mažiausio pasigailėjimo, taip 
tempia armonikos dumples, kad, rodos, ims ir 
plyš. Jo kakta rasota, o nugara šlapia. Seklyčios 
grindys nors naujos ir tvirtos (mat ąžuolinės), bet 
baugu, kad neįlūžtų. Petingi bernai, įkaitusiais 
žandais, polkos takte mergas kilnoja, it rugių pė
dą, it pūką.,.

O kitame namo gale vyriausias kirtėjas, nu
braukęs alaus putą nuo ūsų, užtraukia:

Oi alau, tu alau...
Aš nuo tavęs nubalau.
Kad čia butų arielkėlės, 
Ar nebūtų smagiau?...

Šiandieną tėvo stalas turtingas. Vakar ber
nas Domininkas senu dalgiu patiesė patį įkyriau
sią aviną. ... smagiai jis smogdavo į sėdimąją... 
kad net akyse pažaliuodavo. O klumpės nuskris
davo gan tolokai.. Žinoma, man daugiau būdavo 
smagumo ne dėl to, kad (avienos riebalai stam
biais lašais susirinkdavo talkininkų pabarzdėje. 
Ne!) Mane džiugino ne rugių, bet avino pabaig
tuvės.

■ • • • ’ a

* * *

DABAIGTUVÉS

Ir šiandieną, kuomet pagauni liaudies dainos 
posmą:

Eik šen, sesule, duok baltą ranką,
Pakelk, mielioji, melsvas akis,
Aš tau priminsiu tėvynę brangią,
Priminsiu tylias, ramias naktis, — man pri

simena 1940 m. rugpjūčio mėnuo. Taip, žmogau! 
Tai buvo paskutinės laisvos rugių ne pabaigtuvės, 
bet dabai gtuvės.

Menu, tąsyk, mano mama skylandį įkasė gi
liai peluose, aviną įleido miške į vilkduobę, o tė
vui talkon atėjo svetimi, nematytų veidų ir keis
tų akių sukirpimo talkininkai.

Ak, tu likime! Ir niekas neįnešė nupinto vai
niko kieman.

Kur tau? — Tėvo rugienoje, it juodvarnių, 
prigužėjo piemenys nuo Jonavos smiltynų. Vili
jampolės turgaviečių, (kurie rankove braukė iš 
panosies kabantį lašą) ir vietoje skambančio dal
gio įbruko trumpo koto pjautuvą su plaktuku.

Ir nuo to meto niekas nevažiuoja į miestelį 
derinti dalgio, o mano tėvo namuose neužtraukia: 
«Oi alau, oi alau...»

Jonas Rutkauskas
v

Anuomet lietuviams buvo uždrausta lietuviš
kos knygos ir laikraščiai spausdinti. Pikti kaimy
nai norėjo, kad mes užmirštume savo kalbą, bū
tume bemoksliai, net skaityti nemokėtume. Tai 
jiems nepasisekė. Atsirado drąsių žmonių, kurie 
lietuviškas knygas spausdino svetimam krašte ir 
slapta gabendavo į Lietuvą. Tuos žmones vadina
me knygnešiais.

Vienas iš didžiausių knygnešių buvo JURGIS 
B ELINIS pasivadinęs Baltuoju Ereliu. Štai, kaip 
kartą buvo su juo:

Jurgis Bielinis grįžo namo ir parsinešė ke
letą knygelių ir laikraščių. Tai užjuto tuometinė 
valdžia ir pasiuntė savo žandarus Jurgį Bielinį 
suimti ir į kalėjimą įmesti.

Kieme žaidė Jurgio Bielinio sūnelis. Jis pir
mas pamatė atjojančius žandarus. Kaip kulka 
spruko trobon ir suriko:

— Žandarai!
Jurgis Bielinis šoko lauk ir pasislėpė. Tačiau 

jis pamiršo lentynoje knygas ir laikraščius. Tai 
tuoj čiupo jo sūnus ir paslėpė po marškiniais ant 
savo krūtinės.

Vienu akimirksniu pribuvo žandarai. Išver
tė visus namus, bet nieko neradę, pykdami vėl 
išsinešdino.

Taigi, vaikai, knygnešių darbas labai buvo 
pavojingas ir sunkus. Daug reikėjo drąsos ir ap
sukrumo. Daug knygnešių net savo galvas už kny
gas padėjo. Užtat gal, mes dar ir šiandien tik jų 
dėka mokomės, ir savo gimtosios kalbos nepa
miršom. Garbė jiems!

Tad gerbkim knygeles, kurias tik beturime 
nes tai mūsų didžiausias turtas.

IŠTIKIMYBĖ

1925 m. Tokio priemiestyje (Japonijoje) vie
nas šuniukas vardu Hachi, kas rytą lydėdavo 
savo šeimininką iki traukinio stoties, o vakare 
laukdavo ten’ pat jo sugrįžtant. Taip jis darė iki 
Šeimininko mirties. Tačiau ir po to jis neapleido 
savo pareigos ir per dešimtį metų buvo galima 
jį matyti belaukiant prie traukinio stoties.

Sužinojusi apie tai Japonijos vyriausybė įsakė 
pastatyti šiam ištikimam šuneliui paminklą toje 
vietoje, kur jis laukdavo savo šeimininko. O pa
minklo fotografijos buvo išdalintos visose mo
kyklose, kaip didelės ištikimybės pavizdys.
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Naujieji Seselių Pranciškiečių namai Vila Zelinoje

Dešimtmetis artimo tarnyboje
Šių metų rugpiūčio mén 27 d. suėjo dešimt 

metų, kai į São Paulo lietuvių koloniją atvyko iš 
Š. Amerikos penkios seselės praciškietės, būtent: 
sesuo M. Julija, sesuo M. Karolina, sesuo M. Mar
celina, sesuo M. Evangelista, sesuo M. Norber
tą.

Mintis vykti į saulės, karščio ir palmių kraš
tą dirbti kultūrinio darbo, vienuolyno vadovybei 
kilo, kai iš Lietuvos prasidėjo masinė emigraci
ja P. Amerikon. Ilgoką laiką ši graži idėja susi
tiko su nenugalimomis kliūtimis ir negalėjo būt 
{gyvendinta. Tik 1936 ir 1937 metais užmezgus 
artimesnius santykius su kolonijos kapelionu kun. 
P. Ragažinsku, reikalą per laiškus išsiaiškinus, su
tikus São Paulo Arkivyspupui priimti, o Pittsbur- 
gho išleisti, vienuolyno vadovybė nusprendžia pa

barių Pirmus-kelis mėne
sius patalpą suteikė vienuo
lės salezietės Ipirangoje. Iš 
ten per karščius ir lietus 
kasdien reikėjo važinėti Vi
la Zelinon. O iš Vila Pru
dentes dažnai ir pėsčiomis 
per purvyną, nes autobusai 
lietaus metu purvinu keliu 
nepavažiuodavo.

Po kurio laiko pavyko iš- 
nuomuoti namas Vila Zeli- 
noj, Venda Nova gat. 75 nr. 
Po poros metų persikėlė į 
nuomuojamą namą arti baž
nyčios, kur ir išgyveno li
gi .1947 m. gruodžio mėn. 15 
d., kada persikėlė į nuosa
va pastatą, nors dar neuž
baigtą dėl lėšų stokos.

Kadangi 1938 mokslo me
tai jau ėjo prie pabaigos, 
tad apie mokyklos atidary
mą tegalima buvo planuoti 
tik ateinantiems metams. Ir 
čia atsistojo skersai kelio

beveik nenugalima kliūtis — stoka tinkamų patal
pų. laimei av. Zelina 61 nr. pavyko išnuomuoti 
šokių salę, kurią pertverus lentomis, buvo galima 
padaryti dvi klasės. 1939 m. vasario mén. 1 d. 
mokykla pradėjo veikti su 72 mokiniais, dviejuo
se skyriuose. Liepos mėn. 1942 m. pereinama į 
nuosavas, erdvias patalpas. Kaip augo ir vystėsi 
mokykla gali liudyti ir tas faktas, kad šiandien 
seselių mokyklas lanko virš tūkstančio mokinių. 
Jas baigusių, gavusių diplomus yra virš 500.

Nebuvo ir nėra ribojamas! vien mokyklos 
darbu. Vaikučių chorai, vaidinimai, organizacijos 
talkinimas parapijos veikime — tai vis seselių 
darbo dirva.

1942 m. buvo įsteigtas ir novicijatas, į kurį 
priimamos mergaitės norinčios būti vienuolėmis. 
Iš S. Paulo kolonijos 4 lietuvaitės yra įstojusios 
į seselių pranciškiečių vienuolyną, būtent: Joana 
Oškinytė — sesuo M. Bernarda, Adelė Ambraze- 
vičiuP — sesuo M. Antoneta. Ksavera Pėtrokai- 
tė — sesuo M. Teresa, Joana Zakarevičiutė sesuo

siųsti penkias seseles į São 
Paulo lietuvių koloniją, kurios 
iš New Yorko uosto 1938 m. 
rugpiūčio mėn. 13 d., išplaukė 
Brazilijos link.

Lietuviškoji visuomenė su
tiko su tikru nuoširdumu. Tai 
buvo matyti iš tos didelės žmo
nių minios susirinkusios 27 d. 
rugpiūčio vakarą, kai seselės 
atvyko iš Santos į São Paulo. 
Būsimieji mokiniai įteikė at
vykusioms mokytojoms gyvų 
gėlių bukietus.

Darbo ir apsigyvenimo vie
ta turėjo būti Vila Zelina, São 
Paulo priemiestis, kur jau bu
vo pastatyta lietuvių bažnyčia 
ir apie kurią buvo apsigyvenę 
daug daugiau lietuvių negu ku
riame kitame priemiestyje. 
Nors čia turėjo pradėti darbą 
bet nebuvo galima rasti išnuo
muoti namo nei iš poros kam- Seselių Pranciškiečių mokykloje.
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M. Kristina. .....
Pradžia džiuginanti. Reikia tikėtis, kad ir 

daugiau lietuvaičių jausdamos pašaukimą vienuo
liniam gyvenimui pasirinks seselių pranciškiečių 
vienuolyną, kurio darbo dirva Dievo duota yra 
labai didelė,» o darbininkų maža.

Pranas Daugailis

ANEEECTAI
— Drauge, puskarininki, tu ir toliau palieki 

tvarkyti pulko knygyną, — pareiškė naujai atvy
kęs politrukas, paskirtas švietimo vadovu pulke.

Tai buvo žemo ūgio, didelėm žalsvom akim 
ukrainietis. Atrodė apie 25 metų amžfaus. Pavar
tęs keletą knygų pataikė kaip tik į vieną, kurios 
viršelyje buvo Lenino atvaizdas su aukštyn pa
kelta ranka.

— Tikriausiai antirevoliucinė. Buržujiška.
— Nežinau. Dar neskaičiau.
— Atidėk į šitą lentyną, — parodė tuščią. 

— Tuojau pat atrink visas knygas, kuriose rašo
ma apie Rusiją, komunizmą, revoliuciją. Kol bus 
gauti tikslūs sąrašai, visas buržujiškas knygas rei
kia atskirti.

— Ó jeigu jose rašoma gerai apie revoliu
cija?

— Ką jus buržujai galite išmanyti apie re
voliuciją ir komunizmą? Jums reikia dar daug 
pasimokyti! Atrink visas. Gerai rašoma ar blogai, 
nesvarbu.

Dar pasisukinėjo šmėkšnodamas plačiomis 
kelnėmis ir išėjo barkštelėdamas pistoletu į du
rų angą, kuris jam kabaldžiavo apie pakinklius.

Ėmiausi vykdyti įsakymą, galvodamas, kaip 
čia nuslėpus kai kurias knygas, kad nebūtų su
naikintos. Netikėtai tarp rusiškų knygų, randu 
nedidelę rusų jumoristo Averčenko knygą, kurios 
antgalvis atkreipia mano dėmesį. Tai anekdotų 
rinkinys apie žymiausius bolševikų veikėjus, ž- 
dráustas- vaisius-skániaüsias. Tuojau įknimbu į 
knygą. Pirmasis anekdotas apie garsųjį čekos kū
rėją Feliksą Dzeržinskj............

Šis rusų siaubas, revoliucijos laiku, išžudė 
daugybę žmonių. To pasėkoje atsirado labai daug 
vaikų netekusių tėvų priežiūros, kurių skaičius 
nuolat didėjo. Pats Dzeržinskis susirūpino, kas 
daryti su jo aukų vaikais. Jo įsakymu buvo įs
teigtos stovyklos ir j jas ėmė rinkti tokius, be 
priežiūros likusius vaikus, kur juos ėmė auklėti 
čekistai tikėdamiesi išsiauklėti sau gerus pava
duotojus.

Vieną kartą tokioje vaikų stovykloje, pasi
rodė pats Dzeržinskis. Buvo labai malonus, kal
bino vaikus, o vieną verkiantį mažiuką pasisodi
no sau. ant kelių. Bet vaikas vistiek verkė.

— Kur mano tėvelis? Kur mano tėvelis?
— Neverk. Tėvelis tuojau ateis. Aš jį pa

žįstu.
Bet vaikas vistiek verkė.
Tada Dzeržinskis išėmė iš kišenės auksinį 

laiksrodį ir ėmė sukinėti prieš vaiko akis. .
Vaikas, pamatęs laikrodį, liovėsi verkęs. 1
— Na, ar tau pat'nka laikrodis?
— Taip. Tai mano tėvelio laikrodis. Ar jis 

tau ji davė? .... : .

Sekantis pasakojimas buvo apie Leniną ir 
jo žmoną Krupskaja. Tačiau vos spėjęs jį pradė
ti, pamačiau ateinant politruką. Skubiai užmečiau 
knygą ant lentynos, ir lyg niekur nieko verčiau 
kitas.

Vėliau atsirado kiti įvairūs 
darbai, ir anekdotų knygą teprisiminiau tik po 
kelių dienų. Bet koks buvo mano nustebimas, kai 
knygos neberadau ten, kur buvau ja padėjęs. Il
gi ieškojimai nedavė jokių rezultatų. Knyga pra
žuvo. Kas galėjo paimti? Nejaugi politrukas?

Visą savaitę galvojau, kaip čia sužinojus ar 
politrukas skaitė knygą ar ne? Pagaliau, įsidrą
sinau ir nutariau pabandyti.

— Drauge politruke, Čia pas mus pasakoja 
įdomų anekdotą apie Hitlerį. — politrukas paro
dė susidomėjimą. — Kai Hitleris užgrobė valdžią 
išžudė labai daug žmonių... — Ir aš jam papasa
kojau Dzeržinskio istoriją, jo vardą pakeisdamas 
Hitleriu.

Politrukas įdėmiai klausėsi. Pabaigą truputį 
pakeičiau.

— Taigi, Hitleris išsiėmė ordiną ir parodė 
vaikui. Vaikas pamatęs ordiną ir klausia...

— Ten buvo visai ne ordinas, bet laikrodis 
— nekantriai pertraukė mane politrukas, — o 
bendrai patariu anekdotais neužsiimtinėti. Geriau 
knygas peržiūrėtum.

— Klausau, — sumušiau kulnimis ir nusi- 
gręžiau į knygų lentyną. Tačiau ne kad dirbti, bet 
kad paslėpti šypseną.

Man jau buvo aišku, kas paėmė anekdotų 
knygą ir ją su dėmesiu skaitė.

Šv. Antano bažnyčia, kurioje pirmiausia 
buvo pradėta laikyti lietuviams kat. pa
maldos, kurios vyksta ir dabar sekm.„ lly.

*
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mOsu kainos
atatinka musu

PAGAMINTU
BATU tikrai

vertei

Neleiskite savęs apgauti išviršine išvaizda. 
Musų įmonė žinoma visame krašte, visados 

pateikia vertingus gaminius.
Aukšta kokybė 
Didelis patvarumas 
Gera išvaizda

> CAILÇAIDCf JOMAjT
JONAS VIGELIS

FAB. RUA S. CAETANO, 862 - 809-TEL. 9-4682
LOJA: AV. ŽELI NA, 73

Gezai knygai yza reikalingas geras apdaras 

VACILOVAJ OERVINAJ 
atlieka įvairius knygrišystės darbus.
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UŽSAKYKITE «MŪSŲ LIETUVĄ» 
SAVO GIMINĖMS IR PAŽĮSTAMIEMS

ĮSPĖJIMAS LIETUVIAMS DEL
< RUSU SKELBIAMOS 

REGISTRACIJOS

Šiuo reikalu jau esame rašę «Musų Lietuvos» 
15 nr. Dabar talpiname per Lietuvos Konsulatų 
São Paulyje gautą pranešimą. {Redakcija)

Jėga okupavę Lietuvą ir kitas Baltijos vals
tybes, rusai jau 1940 metais skelbė musų valsty
bių piliečių registraciją, kuri nedavė rezultatų. 
Todėl dabar rusai vėl skelbia mūsų piliečių re
gistraciją.

Pastaruoju laiku komunistinėj spaudoj, lei
džiamoj lietuvių kalba, pasirodė Tarybų Socialis
tinių Respublikų Sąjungos Pasiuntinybės skelbi
mai, raginantys Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių 
piliečiams registruotis «kaipo tarybiniai piliečiai».

Ryšium su tuo Lietuvos Pasiuntinybė įspėja 
Lietuvos piliečius, kad jiems nėra jokio reikalo 
nei prievolės registruotis pas rusus, nes nei vie
na Amerikos valstybė nėra pripažinusi Sovietų 
Sąjungos įvykdyto smurto okupuojant mūsų Tė
vynę.

Registravimas pas rusus «kaip tarybiniai pi
liečiai» būtų lygus Lietuvos atsižadėjimui. Tapę, 
«tarybiniais piliečiais» lietuviai priklausytų nuo 
rusų, turėtų mokėti jiems mokesčius, galėtų būt 
jėga gabenami Sovietų Sąjungon arba užsienyj 
gyvenant, galėtų būt verčiami tarnauti Sovietų 
Sąjungai ir t. p.

Neabejojame, kad joks sąmoningas lietuvis 
laisvu noru niekad pas rusus nesikreips registra
cijos reikalu.

Lietuvos Pasiuntinybė Urugvajuje.
1948 m. liepos men.

KREPŠINIS

Lietuvos nepriklausomybės metais Liotuva 
dviem atvejais buvo laimėjusi Europos krepšinio 
(basketball) meisterio vardą. Šis žaidim is Lietu
voje tapo labai populiarus ir net kaimuose buvo 
įrengtos krepšinio aikštelės. Tą tradiciją lietuviai 
tęsė ir tremtyje. Buvo bandyta įeiti j Čekoslova
kijoje įvykusias Europos krepšinio pirmenybes, 
tačiau Lietuva nebuvo įleista. Vienok spaudoje 
buvo prisiminta lietuviai ir rašyta, kad jei būtų 
buvę, būtų vėl laimėję krepšinio meisterio vardą.

Birželio m. lietuvių tremtinių krepšinio eki
pa po ilgų vargų gavo progos išvykti iš Vokieti
jos į Prancūziją, kur žaidė su geriausiomis pran
cūzų komandomis. Iš 16 rungtinių lietuviai laimė
jo 15 ir su labai didele taškų persvara. Grenobly
je buvo pasiekta net 100 prieš 32.

Emigravę į kitus kraštus lietuviai neužmirš
ta savo pamėgtojo sporto ir dažnai girdime apie 
lietuvių pasirodymus

Brazilijos lietuviai taip pat suorganizavo krep
šinio komandą, kurioje žaidžia ir naujai atvykę 
kartu su «senaisiais». '



Kas dabar dedasi Keturvalakiuose
«GRAŽU MŪSŲ TARYBINIUOSE 

KETURVALAKIUOSE»...

Kadaise, Dar Nepriklausomos 
Lietuvos laikais, Petras Cvirka 
buvo parašęs satyrinę apysakai
tę, berods, iš savo gimtojo Ve
liuonos valsčiaus gyvenimo. Jis 
ten kaip įmanydamas juokėsi iš 
savo valsčiaus gyventojų tamsu
mo, reakcionieriškumo, jų reli
ginių «prietarų», o ypač iš Ne
prikiš Lietuvos miestelio valdi
ninkų bei kitų buržuazinių ano 
meto pareigūnų. Jis vaizdavo, 
kaip jie engia liaudį, ją niekina 
ir persekioja, grobia, kyšinin- 
kauja arba iš žmonių tamsumo 
pelnosi. Ta apysakaitė, rodos bu
vo išspausdinta prieš kelioliką 
metų «Trečiajame Fronte», kur 
Cvirka tada smarkiai bendradar
biavo, kaip mūsų «pažangiosios 
literatūros» pionierius. Pamėg
džiojant žinomą poeto Prano 
Vaičaičio eilėraštį, jo apysakai
tė buvo su ironija ar tik juokais 
pavadinta — «Gražu mus Lietu
voje»'

Cvirka, tariant dabartiniais so
vietiniais išsireiškimais, turėjo 
galvoje buržuazinę, kapitalistinę 
nacionalistinę Lietuvą ir savo 
gimtąjį valsčių ėmė apysakoje, 
kaip jos bjaurumo ir bbgumo 
pavyzdį. Deja, dar tuo tarpu ne
teko būti jo gimtajame Veliuo
nos valsčiuje ir savo akimis įsi
tikinti, kaip gi dabar tas vals
čius ir jo gyventojai, žmonių 
buitis ir jo valdovai atrodo, ne
be buržuazinėje, bet jau tarybi
nėje Lietuvoje. Gal bus progos 
vėliau įsitikinti, koks tas užėjo 
tarybinis rojus Nykos valsčiaus 
saulėlydžiuose ir kaip dabar be 
humoro ir be ironijos Stalino 
saulės aušros spinduliuose 
«džiaugiasi» Veliuonos gyvento
jai-

Bet man teko matyti ir keletą 
savaičių sustoti, prieš grįžtant i 
Vilnių; kitametarybjmaiąe võ-* 
Čįųję —•;Ketųrvaiakiuoąe. Norė
jau juos "pamatyti ir dar noriu

• papasakoti ^kaipgi" gražu; mūsų 
tar y b in i u ę s.ę,. jęętąryaląŲąO-

• Nesu joks poetas, tai pasakosiu 
paprasčiausiai. Buvau ūžsimpjęą

palietė tik tuos, kur jautė kas 
turto, nors žemės turėtų ir me- 
daug. Būdviečių kaupę dar- pa- 
siturinčiai gyveno Adolfas Ba
ranauskas, valdantis 16 ha že
mės. Baranauskas ir prievolę 
buvo atidavęs ir mokesčius už
simokėjęs, tad nebuvo priežas
ties jį apiplėšti, o vistik nubuo
žino. Štai kaip padarė: nuvažia
vo valsčiaus draugai vakare, ne-

su humoru pakalbėti apie tary
binius laikus, kaip ir Cvirka kad 
mėgdavo apie buržuazinius lai
kus. Bet kai grįžau iš Ketur a- 
lakių, dingo man visas humoras. 
Tiesą sakant, jis dingo nuo pat 
pirmos dienos, vos ten nuvykus. 
Nebegalėjau prisiversti ne tik 
juoktis, bet ir juokauti. O ką ma
čiau, tai labai trumpai šitaip ga
lėčiau aprašyti.

Pirmiausia reikėtų pabrėžti, 
kad jei kokiam nors demokrati
nės šalies žmogui norėtųsi papa
sakoti, kaip rusų okupantų en
giami Lietuvos gyventojai, tai 
niekas netikėtų, nes panašūs da
lykai galėjo dėtis nebent per 
hunų ar tatorių užpuolimus. Ar 
galima būtų tikėti, kad šiais lai
kais būtų toks kraštas, kur pa
prastais, ne karo laikais iš ra
mių gyventojų be niekur nieko 
pavyzdžiui, atimamas visas tur
tas, gyvuliai, ūkio inventorius 
asmeniniai drabužiai ir t. t.? Ar 
galima būtų tikėti, kad bet ke- 
no nors ir del mažmožio būtų 
baudžiami kalėjimu arba 
ištremti į Sibirą? O tarybinia
me Keturvalakių valsčiuje tai 
kasdieninis reiškinys, pats nor
maliausias dalykas. Ir tai dar toli 
gražu ne viskas.

KAIP IR KODĖL DRASKOMI IR 
«NUBUOŽINAMI» ŪKIAI?

Norėdami betvarkiškus kol
chozus aprūpinti gyvuliais ir ma
šinomis, o svarbiausia patys ne
baudžiamai pasiplėšyti iš gyven
tojų turto, bolševikiniai pareigū
nai su dideliu džiaugsmu pradė
jo vykdyti paragirimą «nubuo
žinti» Lietuvos buožes. Gal kas 
manytų, kad apiplėšimai daromi 
tik iš stambiųjų ūkių, bet tai ne
tiesa. Apiplėšė ir smulkių ūkių 
gyventojus. Vidgirių kaimo gy
ventoją Adolfą Kudlinską apipie

šė lygiai su kitais, nors jis turė- 
;r:jp ti]k Z ha žemės, o kaltę sura

do tokią, jog neva jo_.duktė mo- . 
kytoja turėjusi ryšių su partiza- 
nais.,.Bėt iSjikrująr^varbiausia 

J ^ųožinimo priežastis bųvd ta, 
kad Kūdlinskas turėjodvi siu- 

..;va!P«5amašinas. Nu buožinimas

va patikrinti prievolių ir mokes
čių kvitų. Patikrinę, neva ruošė
si išvykti kitur, kada tuoj pat 
už kluono pradėjo šaudyti neva 
į iš kluono išbėgusį partizaną, 
kurio ten tikrai nebuvo, o tik jo 
buvimą patys suvaidino. Po tos 
suvaidintos komedijos iš Bara
nausko atėmė ir gyvulius ir ūkio 
mašinas, palikdami tik vieną blo
giausią arklį ir karvę. Taip pat 
atėmė visas drapanas, vilnonio 
milelio 12 metrų, išdirbtų avi
kailių, kišeninį laikrodį ir daug 
visokio smulkaus turto. To dar 
negana. Patį šeimininką apkalti
no esą jis neva buvęs neužrašęs 
vienos karvės, už ką netrukus 
teismas ir nubaudė pusantrų, me
tų kalėjimo ir du metu teisių atė- 
mėmų. . ;

Visame Keturvalakių valsčiu
je nubuožino t. y. apiplėšė ,86 
gyventojus. Pagal vieną sąrašą 
per apiplėšimą atimta 24 ąrklįąi 
15 kumelių, 19 karvių,22 priįęH 
auglio, 78 kiaules, ÍÔ0 žąsų, 12^ 
antys, 49 vištos, 18 kuliamąją 
mašinų, 25 arpai, 42 akselinės 
mašinos, 14 drapakų; 17 manie
žų ir daug visokių smulkesnių 
mašinų bei įrankių. Taip pat 
atimta įvairių grūdų apie 14 tbj- 
nų. Kiek per tą laiką t ; yl pO 
nubuožinimo akciją suvalgė svėį 
timų paukščių, kiek išlakė deg- 
tinęs, kiek apmušo žmonių kiek 
prigąsdino moterų, sunku ir ap
sakyti, nes žmonės net pasipa
sakoti bijo. Reikia _ir tai primin
ti, kad prie nubuožinimo dalyva
vo ir raudonosios kariuomenės 
grupelės, nes vieni komjaunuo
liai, milicija ir valsčiaus akty
vas bijojo taip siautėti po kai
mus. ....

VALSČIUS TURTĖJA NUO ; 
LIETUVIU. - ...

' N "

Dėl nežmoniškų prievolių ir 
savavališkų iš valdžios pusės 
apiplėšimų daug gyventojų, neL 

,galė darni išpildytiįį pr i e volių at 
’ aps i mo k ė ti m o k e s čiulpaii e ka sa

vo namus ar esantį turtą ir slaps
tosi tolimesnėse’apyŪoiėše.'Sfai 

j‘tik>hėšėniai trumpu laiku turėjo 
palikti; ūkius irišbėgti gy
ventojai, vien tik iš Geisteriškių
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kaimo: Antano JusęĮiošeima;-Jo• 
no Klimavičiaus šeima, Kazio 
Meškevičiaus šeima, Juozo Bra
zio šeima ir t. t. Pirmutinių tri
jų šeimų vyrai už prievolių 
«neatidavimą» nuteisti ir išvežti 
į Rusijos gilumą. Tai tik iš vie- 
no kaimo — o kur visas,, vals
čius, kur visa apskritis? Baugu ir 
paskaičiuoti...

Tiesa, pareina nekurię ir iš 
kalėjimo, bet sutinę iš bado, be 
sveikatos. Štai neperseniai pa
rėjo iš kalėjimo Keturvalakių 
gyventojas Kostas Kailius, išlai
kytas be teismo du metus, suti
nęs, be sveikatos, — buvo suim
tas vien tik dėl nepagrįsto įs
kundimo. Jisai net buvo išvež
tas į Komi kraštą, už Uralo kal
nų, kur medžiai neauga, kur tik 
su elniais ar šunimis važinėja.

v Lietuvos nepriklausomybės lai
kais Keturvalakių valsčiuje bu
vo vienas ar du policininkai, 
valsčiaus viršaitis, sekretorius, 
raštininkas ir sargas. Tai buvo 
visa administracija... Dabar Ke
turvalakių valsčiuje maždaug 
trims tūkstančiams gyventojų 
yra tiek visokių «tary b i n i ų » tar
nauto jųi 4 milicininkai, 3 MVD 
(enkavedistai), 4 MGB (išt ki- 

’iniaūsi Jenkavedištai), 12 istrebi
telių, 30 kariuomenės įgula, vie 
naš Komiteto pirmininkas, bu
halteris, vertėja prie milicijos 
karinio štabo vertėjas, du laiš
kininkai ir nežinia tiksliai kiek 
nematomų <valstininkų> tnipų.

Iš paminėto karinių ir civili
nių tarnautojų skaičiaus kiek
vienam pasidaro aišku, jog Sta
lino diktatūra paremta tik gin
klu ir prievarta, kad raudonie
ji tarnauto jai daugiausia suside
da Iš grynų rusų bei kitų atei
vių irvieno kito lietuviško iš
gamos, pagaliau, kad toks val
dininkų skaičius vienam valsčiui 
kur pilnai užtekdavo kelių pa
reigūnų, rodo, kokia sauki. naš
ta ant dirbančių Lietuvos žmo 
nių pečių užgulė sovietinio oku
panto administracija. Ar gali ko- 
gero tikėtis lietuviai iš atėjūnų 
rusų antplūdžio, azijatų, mongo
lų ir kitų puslaukinių tautų įsi
brovėlių, kurie atsibastė į Lie- 
vą pasiplėšti turto, grūsti žmo
nes į Sibirą ir žudyti ramius 
Lietuvos gyventojus, tikėdamie
si čia patys pasilikti (bent kol 
to turto nors šiek tiek bus)?

BDPS biuletenis

i

Sovietai ir Amerika smarkiai susikirto
Įtempta sovietų — amerikie

čių padėtį Berlyne dar labiau 
paaštrino įvykiai New Yorke. So
vietų atstovybės vaikų mokyto
ja Kosenkina atsisakė grįžti į 
Rusiją ir paprašė amerikiečių 
globos. Kai ją konsulato tarnau
tojai prievarta atgabeno į kon
sulatą, jį iššoko iš trečio aukšto. 
Amerikiečių policija ją nugabe
no į ligoninę, ir jai pačiai pra
šant, neleido niekam iš sovietų 
konsulato narių lankytis. Pa
klausta kodėl ji iššokoko iš tre
čio aukšto, ji pareiškė: “Kada 
mane nugabeno j konsulatą, su
pratau, kad mane išvež į Mas
kvą. Todėl iššokau per langą. 
Aš nenorėjau nusižudyti, bet no
rėjau pabėgti“.

Toliau ji papasakojo kodėl ji 
nenorėjo grįžti namo. 1937 m. 
buvo areštuotas jos vyras ir din
go. Jos sūnus, kuris nepriklau
sė komunistų partijai, buvo ap
kaltintas kaip liaudies priešas 
ir be jokio parengimo pasiųstas 
j pavojingiausias fronto vietas, 
kur žuvo. “Aš myliu savo kraš
tą ir savo tautą, bet negaliu su
tikti su Stalino vedama politika”, 
baigė ji savo paaiškinimus.

Tokio konflikto pasėkoje Ame
rikos vyriausybė pareikalavo

PALESTINOJE VĖL 
KARIA UJA

Po ilgesnės pertraukos Pa
lestinoje vėl įsiliepsnojo kovos 
tarp žydų ir arabu. Iš Damasko 
pranešama, kad j Palestiną įsi
veržė 10.000 arabų kariuomenė 
sudaryta iš savanorių, kuriai 
vadovauja did. Palestinos mufti.

PARTIZANAI GRAIKIJOJ 
PRALAIMĖJO

Graikų vyriausybė oficialiai 
pranešė, kad paskutiniai Markos 
partizanai su s «vo vadu pabėgo 
iš Graikijos. jDab a r kariuomenė 
galutinai valo Makedoniją.

JUGOSLAVIJA į

.J- IŠ Ankaros būyo pranešta, kad 
Maskvą sudarė “ląiąvpMdK.-iū" 
gosią vi j oš” vyriausybę, kuri pa- 

konsulą Lomakiną atšaukti iš 
New Yorko. Sovietai atsakyda
mi visiškai uždarė savo konsu
latą. Lomakinas su savo pava
duotoju ir šeima išvyko į Sov. 
Rusiją.

Sovietai taip pat pareikalavo 
uždaryti Amerikos konsulatą 
Vladivostoke ir pasitenkinti tik 
viena amerikiečių atstovybe Le
ningrade.

Taip pat sovietai uždarė savo 
konsulatą San Franciske.

Londono politiniai sluoksniai, 
komentuodami paskutinius įvy
kius, spėlioja, kad sovietų kon
sulatų uždarymas yra surištas 
su nauja Sovietų Rusijos politi
kos kryptimi. Tai primena 1937 
m. kada rusai apkaltindami už
sieniečius turint ryšius su Sta
lino priešais, ištrėmė daug jų iš 
Rusijos. Taip pat ir po visos ei
lės sovietų diplomatų pabėgimų 
sovietai buvo priversti sumažin
ti savo žmonių skaičių užsie
niuose.

Tuo tarpu pasitarimai Maskvo
je tarp vakarų valstybių ir So
vietų Rusijos nebus nutraukti. 
Vakarų valstybių atstovai taria
si tarpusavy. Abi pusės dėl pa
sitarimų eigos neduoda jokių 
paaiškinimų.

rašiniais buvo nuleista Monte
negro kalnuose, kur padės so
vietams užimti Jugoslaviją. To
kiu pat būdu juk į Jugoslavija 
pateko ir Tito. Tito padėtis kas 
kart sunkėja.
Taip pat spauda praneša, kad į 
Albaniją atvyko labai gausinga 
Sovietų Rusijos karinė misija. 
Tai taip pat yra rišama su Ju
goslavijos likimu.

Parduodami namai
Iš 3-jų kambarių ir virtuvės 

PRIE VIA ANCHIETA 
y^rjxonçaives Junior, São Bernardo

-..i-: ■ '■■■ kreiptis pas • ■ M
JAKUTIS & LAPIENIS LTD A. 

Rua Vendą Nova, 83 - Vila Zelina



BUAZILIK»
Lietuvis karininkas 

Brazilijos kariuomenėje
Lietuvių galima rasti visur. 

Netrūksta jų ir įvairių kraštų ka
riuomenėse. Nemažai lietuvių ko
vojo amerikiečių kariuomenės 
eilėse. Nemažai dar dabar tebe- 
kariauja tolimoje Indokinijoje, 
kaip francūzų legijono kariai.

Š. m. rugpjūčio m. 15 d. ir Bra
zilijos kariuomenėje buvo pakel
tas į karininko laipsnį lietuvis 
asp, Jonas Vigelis. Tai bus pir
masis lietuvis karininkas Brazi
lijos kariuomenėje. Jaunasis ka-
rininkas yra lietuvių kolonijai 
gerai pažįstamų industrialų Vi
gelių sūnus.

ATVYKO — IŠVYKO
Rugpjūčio m. 24 d. iš Anglijos 

per Santos uostą atvyko į São 
Paulo nuolatiniam apsigyveni
mui E. Boguslauskas su žmona 
ir V. Sakalauskas. Apsistojo 
pas gimines.

Rugpjūčio m. 25 d. seselė M. 
certruda lėktuvu išskrido Ame
rikon.

Sportas
Praėjusį sekmadienį Vila Ze- 

linoje bandė savo jėgas União 
Soc. Alegria ir ÀJC futbolo ko
mandos. Nugalėtojo nebuvo, nes 
rungtynės baigėsi rezultatu 2x2.

KVIETIMAS
Š. m. rugsėjo m. 1 d. (trečia

dienį) Lietuvių Sporto Klubo 
krepšinio komanda rungsis su 
Clube Gimnastico Paulista.

Rungtynės įvyks Rua Couto 
de Magalhães, 280. Clube Gimnas
tico Paulista patalpose. Pra
džia 20 vai. vakare.

Kviečiame tautiečius į rung
tynes gausiai atsilankyti.

Taip pat kviečiame visus lie
tuvius sportininkus, nežiūrint 
kokiam klube jie dalyvautų, 
atsilankyti į šias rungtynes.

LIETUVIŲ KOMERCIANTŲ 
ŽI M Al -

Dabar jau pats laikas apsirū
pinti kalendoriais (folhinėm)

, J au turime ..didžiulį pasirinki
mą įvairiausio tipo kalendorių. 
Arte grafica Lituania Ltda 
Rua Vendą Nova, 116. V. Zelina

Ses. pranciškiečių vienuolvno 
patalpose projektuojama sureng
ti namų ruošos, virimo, kepinio 
kursai, kuriems vadovau i kvie
čiama p. Boguslauskienė baigusi 
Žemės Ūkio Akadem. Dotnuvoj.

PASILINKSMINIMAI
Lietuvių S - gos Brazilijoje 

iniciatyva, Moócos mokyklos pa
talpose, rua Lituania 67, sekma
dienių vakarais įvyksta jaukūs 
pasilinksminimai lietuviškam 
jaunimui. Susirenkama gausiai 
iš visų São Paulo vietų.

SKAUTAI Š. m. rugp. m. 28 d. 
Vila Anastacio lietuvių mokyk
loje rengia VAKARĄ. Bus pa
kartota komedija «Senberniai». 
Pradžia 20, vai.

SPAUDOS BALIAUS pa-
sir engimai jau baigiami

Programoje bus suvaidintas 
vaizdas - montažas «Anais 
laikais», kuriame vaidins 
Alb. Paškauskaitė, A Zakarevi- 
čiutė, P. Brazas, B. Martinaitis,

JIE! •
N lEATJII ILAMIKYJUT—

'LAIBAI 'BAlILIEJIITiEJ

«MŪSŲ LIETUVOS» rengiamas 

jpauduj 
BALIUJ

ĮVYKS

Rugsėjo mèn. 4 d.
LIET. MOKYKLOS SALĖJE

Rua Lituania, 67.
Alto da Mooca
PRADŽIA 20 vai.

Autobusas Nr. 27 (Oratorio) 
iš Praça da Se atveža iki pat 
salės.

Pakvietimai gaunami «Mūsų 
Lietuvos» redakcijoje rua Ven
da Nova, 116, ir pas platintojus.

P. Stungurys J; Vepštas-J? Valė - 
vičius ir J. Guigos vadovauja
ma tautinių šokių grupė.

Specialioje programos dalyje 
dalyvaus nesenai atvykęs poe
tas Klemensas Jūra. Pasirodys 
« Keturi berneliai dobilėliai » 
visiems «Mūsų Lietuvos» skaity
tojams pažįstamas Raulas Vir
velė. Norėdami atsilankiusiems 
parengti netikėtumą, šią prog
ramos dalį rengėjai laiko pa
slaptyje.

Pirmasis lietuvio tremtinio ka
pas Brazilijoje tapo supiltas Go
ias valst. Goianiana mieste. Ten 
liepos 14 d. mirė matininkas Ant. 
Meržvinskas. Paliko žmoną su 
penkiais mažais vaikais.

Lietuva tavo namuose
įsigijęs lietuviškų plokštelių 

kasdien galėsi klausytis lietuviš
kų dainų, muzikos ir jaustis kaip 
Lietuvoje.

Lietuviškų plokštelių (apie 25 
įvairūs kūriniai) galima įsigyti 
pas JUOZĄ STANKŪNĄ - Vila 
Zelina.

Rautas Virvelė
VISUS KVIEČIA Į

SPAUDOS BALIŲ
• • ........................... -■ • 4

Ateikit, ar atvažiuokit. ? į 
Tik j pradžią nevėluokit 
Bus publika padori, 
Bus alaus kiek tik nori.
Šoks visi, kiek norės, 
Kiek tik jėgos turės. 
Kas nešoks, tas ilsėsis, ... 
Su kaiminka kalbėsis. 
Orkestras linksmai gros, 
Iki visiems atsibos.
Scenoje bus visokių monų 
Reiks juoktis nusitvėrus šonų. 
O kas juoko neperneš;; • 
Tą į ligoninę nuveš • 
Niekur kitur hepasižądėkit, 
Į spaudos balių atskubėkit.
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Prie amerikiečių sovietų sektorių sienos 
Berlyne stovi amerikietis ir rusų kareivis. Kiek
vieną vakarą apie 10,45 šie vieniši sargybiniai su
sitinka užrūkyti cigaretę. Amerikietis pa
sižiūri į savo rankinį laikrodį ir sako: «dar tik 15 
minučių, ačiū Dievui». Rusas taip pat pasižiūri j 
savo laikrodį ir sako: «Taip, dar tik 15 minučių, 
ačiū Stalinui». Vieną naktį žingeidus amerikietis 
klausia: «Sakyk, drauguži, ką tu sakytum, jeigu 
vieną gražią dieną Stalinas numirtų?» Rusas su
raukia kaktą ir po trumpo galvojimo pareiškia: 
«tada aš pasakyčiau: ačiū Dievui».

Vienas Budapešto šuo atbėgo pas Londono 
šunį. «Kaip tau sekasi, senas prieteliau?» teirau
jasi jis. «Prastai» — sako londoniškis — «blogi 
laikai. Aš retai kada gaunu kaulą, bet ir tas bū
na visiškai nugraužtas. O kaip tu gyveni?» «Aš 
negaliu skustis», atsako Budapešto šuo. «Aš gau
nu užtektinai kaulų ir ant jų būna dar ir mėsos. 
Ištikrųjų aš visiškai negaliu skųstis.» «Taip, bet

..sakyk, kodėl gi tu atbėgai pas mus?» klausialoh- 
doniškis. «Žinai», kiek susigėdęs atsako kitas, «aš 
norėjau vėl pradėti loti.»

ATKERŠIJO

Vieno mažo miestelio pašto įstaigoje prie 
langelio stovėjo žmonių eilė. Žmogui prie lange
lio atrodė sunkiai sekasi nusipirkti pašto ženklą.

— Ne, — sakė jis tvirtai, — noriu tik du 
pašto ženklus po 20 centavų.

Pašto tarnautojas pažiurėjo į žmogų per aki
nių viršų ir paklausė:

— O kodėl neperkate vieną pašto ženklą už 
40 centavų?

— Netinka. Turiu pasiųsti du pašto atviru
kus...

— Aha. Tai pirkite keturis ženklus po 10 
centų. Turėsite daugiau ženklų už tuos pačius pi
nigus.

— Klausykite, ar turite ženklų po 2q centa
vų ar ne? — nekantriai paklausė klijentas.

— Aišku, kad turiu.
— Tai prašau manęs netrukdyti ir tuojau 

duokite man ženklus.
— Ar tamsta nesinaudojate oro paštu? Oro 

pašto ženklai tokie gražūs. Gal paimsite? Tai yra 
netaip brangu.

Klijentas įsiuto.
— Pasilikite sau savo ženklus, — riktelėjo 

jis, — aš einu į kitą agentūrą!
Kai klijentas išbėgo, pašto tarnautojas nusi

juokė ir pasakė laukiantiems.
-■ Tai buvo mano barzdaskutys. Kai jis mane 

pasodina ant savo kėdės, visados nori įsiūlyti nu
pirkti visą pudrą, įvairius tepalus ir odekolonus. 
Dabar aš jam atkeršijau.

Sukos Raulas tartum vėjas. 
Smarkus buvo jis šokėjas. 
Iš eilės visas šokdino. 
Galveles visom svaigino 
Pabaigoje tik, ant galo, 
Ėmė Raulas ir pabalo. 
Sanitarai prie to pratę, 
Raulą sergantį pamatę, 
Ant neštuvų tuoj Virvelę. 
Taip apleido vargšas salę. 
Bet rugsėjo ketvirtą 
Vėl matysim Raulą tvirtą. 
Šoks ir suksis, dulkės ruks 
Raului kvapo nepritruks. 
Neužmirškit, po paralių, 
Atvažiuot į spaudos balių. 
Bus pažįstami, panelės, 
Ten netruks ir mus Virvelės. 
Tad, kas šoka ar nešoka, 
Visi skubina į Moóca.
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APROVEITE a oportunidade para ensinar aos seus amigos 
jljL a maneira suave de conseguir um bom pecúlio. Ensine» 
lhes que, economizando mensalmente pequenas parcelas e de

positando-as na Prudência Capitalização, assegura-se sólido 
alicerce de tranqüilidade na velhice. V. que. já sabe disso, 
aproveite a próxima visita do agente da Prudência Capitalização 
para aumentar o número de seus títulos. Estará, assim, 
aumentando o seu próprio bem-estar nos dias vindouros.

PRUDÊNCIA CAPITALIZAÇÃO
COMPANHIA GENUINAMENTE NACIONAL PARA FAVORECER A ECONOMIA

Visais reikalais kreiptis pas NICOLAU VATTOFF - Av. Rangel Pestana, 28 - 6.° and. - sala 607 - (esquina rua 11 de Agosto)

APLANKYKITE
Naujai įrengtą ir 
jaukiai dekoruotą 
RESTORANĄ

Lietuviški valgiai Malonus patarnavimas. Jauki 
aplinkuma. Pavizdinga švara. Kainos prieinamos. 
Praça Carlos Gomes, 180 - S. Paulo

KOMERCIANTŲ DĖMESIUI!
Didelis pasirinkimas įvairaus tipo folhinių (kalend.)

Arte Grafica
LIIT U aV NUA LTCA.

DIRBA VISUS SPAUDOS DARBUS

PIEŠINIAI KLIŠĖS SPAUDA

RUA VENDA NOVA, 116 - V. ZELINA 
CAIXA POSTAL 4118 - SÃO PAULO
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JAC J C IRC IE
APRENGIA VYRUS NUO GALVOS IKI KOJŲ
Batai, skrybėlės, marškiniai, kaklaraiščiai, kojinės, lietsargiai, 

Taip pat batukai moterims ir vaikams.
Viskas geriausios rūšies, patvaru, gražu ir pigu.

IŠ FABRIKO TIESIAI VARTOTOJUI.

INDIJJTIDIA IE CCMIEKCIC IDE 
CA1LÇAIDDJ MATELIIDNIIJ LIDA.

FABRIKAS IR RAŠTINĖ:
Ruo. Jctvaės, 719

São Paulo

KRAUTUVĖS:
Largo do Cambucy, 105
Rua São Caetano, 526
Rua São Caetano, 510

l||ll||ll||ll||Hllll||il||ll||ll||ll||ll||ll||ll||ll||ll||ll||ll||IIH!l||ll|illillli|H||ll||ll||lli|ll||ll||ll||llllll||ll|ill||III|n||lll|hl|ll||ll|Wmo-siróiJA ÈEUNARDÜ
ĮKURTA 1890 METAIS

Išpildo meniškai įvairius foto darbus 
Specialybė padidinimams 
tamsiuose tonuose ir sepia, 

spalvinimai aliejiniais 
dažais ir pastele

Arthur Jchmidt
PRIIMAMI PAKVIETIMAI I NAMUS 
SENU PORTRETU REPRODUKCIJOS

R. SÃO CAETANO, 447 - TEL. 4-5576 - S; PAULO
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Padaria Caieiras
KEPYKLA, MAISTO IR GĖRIMU 

PARDUOTUVE
SAVININKAI

ONA IR EDVARDAS PAŽĖRAI
Vila Cresciuma — Caieiras — E. F. S. J. — Ėst. S. Paulo

DRABUŽIS YRA GERAS, KADA 
YRA GRAŽIAI PASIŪTAS

POVILO AMBRAZEVIČIAUS 
nevy c la

Garantuoja už darbą vyrams ir moterims

Avenidą Zelina, 68 - Vila Zelina - São Paulo

LIETUVIŠKAS restoranas
VALCMLA

POVILO JOTEIKOS BE

Skanus pietus, vakarienė, 
užkandžiai, gėrimai, silkės, 
lietuviški kopūstai,agurkai 
košeliena,pizza napolitana

RIJA DOS ITALIANOS,711 - BOM RETIRO
Is Lgo. S. Bento eina onibusai 70 ir 71 iki galo. - Bonds 55

Tavi pas savuesius I
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Composto e impresso na

ADTE-CDAFICA LITUA^IA i«>a.
RUA VENDA NOVA, 116 - SÃO PAULO - VILA ZELINA
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