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DAUGIAU DĖMESIU LIETUVIŠKAI KNYGAI
Šiandien pavergtoj Lietuvoj lietuvio moksli

ninko, rašytojo, dailininko gyvenimas yra sunkiai 
įmanomas, nes visa jų kūryba, mokslo, meno sri- 
tise turi taikytis prie marksistinės komunistų par
tijos programos. Nesenai laikraščiai rašė, kad 
vienas rusų mokslininkas ir keli jo bendradarbiai 
buvo pašalinti iš universiteto vien dėlto, ir ap
šaukti reakcionieriais, kad jų mokslinės išvados 
nebuvo suderinamos su marksizmu. Pavartę Lie
tuvoj leidžiamus komunistų laikraščius pamatysi
me, kad jie bara, kolioja lietu
vius rašytojus, istorikus, kad jie neprisiderina 
prie naujų gyvenimo sąlygų ir nesupranta laiko 
dvasios. Iš lietuvio mokslininko, rašytojo patrioto 
pasitikusio tėvynėj reikalaujama, kad visuose sa
vo mokslo ir meno kūriniuose garbintų komuniz
mą, Staliną, kad istorikas įrodinėtų, kad lietuviai 
yra slaviai, kad tikrąją Lietuvai laisvę atnešė tik 
raudonasis okupantas.

Laimingesni lietuviai kultūrininkai, kurie iš
vengė bolševikų okupacijos. Laimingesni ta pras
me, kad jų iniciatyvos nevaržo ir nepersekioja 
joks diktatorius, nors ir medžiaginės gyvenimo 
sąlygos yra sunkios, ypač tremtyje. Bet rankų 
nenuleidžia. Daro, kas yra galima padaryti esa
mose sąlygose. Tiesiog reikia stebėtis, kad pa
tys, kasdien kovodami del kasdieninio duonos 
kąsnio, lietuviai rašytojai yra parašę ir išleidę 
daug vertingų, ypač literatūros, kurinių.

Didelė atsakomybė krinta šiuo momentu ant 
lietuviškos išeivijos pečių, nežiūrint kurioj šalyje 
ji begyventų, kovoje už tautinės gyvybės išlaiky
mą. Lietuviška dvasia mūsų išeivijoj dar nėra, 
išblėsusi. - Tai matom iš rengiamų patriętiniųk 
švenčių, minėjimų, į kuriuos išeivija noriai ir 
gausiai renkasi. • Bet to dar neužtenka. Tikroji 
tėvynės meilė privalo pasireikšti darbais. Šia 
proga, kaip tik noriu kreipti dėmesio į vieną sri

tį, kur praktiškai daug galima padaryti. Būtent į 
propagandą lietuviškos knygos.

Tremtyje yra parašyta lietuvių rašytojų, kai 
jau buvo pastebėta, nemaža dailiosios literatūros 
kūrinių. Knygą, už kurią didvyriškai kovojo mū
sų knygnešiai, yra vienas iš galingų priemonių 
kovoje su ištautėjimu. O antra, pirkdami knygas 
paremsime,. jų autorius, sudarysime sąlygas, kad 
jie ir toliau galėtų rašyti. Nesame jau toki uba
gai, kad per porą mėnesių, nesurastume vieno 
antro desėtko kruzeirų, paremti lietuviškai kultū-. 
rai. Esminis reikalas nėra pinigo, bet susiprati
mo, įsisamonimo, dėmesio atkreipimo, reikalas, 
Kolonijose reiktų organizuoti lietuviškos knygos 
platinimo mėnesius, su gerai paremta propagan
da. O knygų autoriai, ar leidėjai, turėtų įeiti 
kontaktan su kolonijų kultūrinėmis organizaci
jomis.

Tikslu turėtume laikyti, kad kiekviena lietu
viška šeima skaitytų lietuvišką laikraštį ir pirktų 
naujai išleistą lietuvišką knygą. Kai kas bandys 
save teisinti, kad nėra laiko skaitymui. Jei ir 
nebūtų laiko ar noro skaityti, tai kn^ga ar lai
kraštis jau reikia pirkti vien dėlto, kad palaikyti 
savo spaudą ir knygą. Del knygos ar laikraščio 
nė vienas nebuvo ir nebus ubagu. Tai tik noras 
apsileidimą ar stoką susipratimo, pateisinti.

. - L

Atmink lietuvi, pavergta tėvynė, tave jparei- 
guoja, kaip tikrą jos sūnų dirbti ir aukotis. Atė
jo momentas, kad turim parodyti, praktiškai, ne- 
vien kalbomis savo patriotizmą. r
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Kuomet Sovietų Sąjungos ambasados Anka- 
? .roję (Turkijoje) antrasis sekretorius Kariagdy 

Hasanov paskubom buvo iškviestas Maskvon, tai 
vargšas žmogelis jokiu būdu negalėjo surasti sa
vo nuosavos žmonos.

Ką gi? — Turėjo išvykti vienas, nes jo pati, 
pasiskaičiusi Vitor Kravčenkos «I chose freedom» 
(Pasirinkau laisvę), išsirinko Turkiją, bet ne So
vietų Sąjungą.

Kitas panašus j vykis buvo su rusų rašytoju 
Aleksandru Fadiejevu — «Jaunoji Gvardija» au
torium kuris savo knygoje mėgino įrodyti, kad 
jaunoji karta, (atseit, komjaunuoliai) kurie kovė
si partizanų eilėse, yra žymiai geresni komunis
tai, negu politbiuro šeimininkai.

Ka gi? — «Pravdai prisispyrus A. Fadieje- 
vas taipogi išsirinko laisvę (vietoj kalėjimo) ir 26 
apysakos laidas sutiko (lai pamėgintų nesutikti) 
pataisyti.

Aišku,, jej pažadėjo tai pataisys, Juk žmogus 
suaugęs nori gyventi.

Nežinau, senjorai, klystu — ar ne? tačiau 
man išrodo, kad tenai... rašytojai ir siuvėjai (taip 
pat batsiuviai) priklauso vienai ir tai pačiai ama
tininkų artelei. Tenai siuva ir taiso iš nuosavos ir 
atsineštos medžiagos.;.: z • 

mėsinėti ir registruoti ar .autorius, nenusižengė 
literatūros teorijos šiam žanrui taikomiems reika
lavimams.

(Atseit judėjimo taisyklėms) Ne!
Antra. Autorius neišdainavo himnų «Coca 

Colai», «Biribai» etc. Čia tų deimančiukų» nesiti
kėk. Tačiau Venancijus Ališas Brazilijos mieste 
(gal ir São Paulo?), dienos šviesoje, pasiėmęs 
žibintą, ieškojo ne tavęs — atbukusių galūnių 
ir atbukusios sielos žmogau! Ne!!! Jisai, savo po
etišką žvilgsnį įbedęs į purviną gatvės grindinį, 
oi ilgai klaidžiojo, kol pagaliau, iš džk ugsmo su
šuko:

Staiga ant krašto grindinio išvydau žiedą, 
Sumindžiotą ir sutrėkštą daugybės kojų. 
Virpėjo visas jis lyg paukštis kada gieda. 
Pakėliau, priglaudžiau prie lupų — suvaitojo! 
Minia atgrįžo — medį taip atgręžia vėjas — 
Jos veidas buvo kvailas ir suakmenėjęs.

(Jf i'es/as)

Ir kaip sunku šiandieną surasti žmogus. Taip, 
žmogus, kuris nebūtų kvailo veido, turįs tikrą šir
dį, bet ne mėsos gabalą.

Pasakyk, žmogau, kas iš to, jei —-
Tu kentėjai? Verkei? Pailsai? Negali?
Tas gyvenimas toks atkarus ir sunkus!...
Bet ir tu atsigrįši senatvės kely.
Į tenai, kur pavasaris juoksis gamta
Ir, giliai atsidusęs, sakysi tada:
O kur mano jaunystės dangus?

(Pavasaris)

«... ir tu atsigręžęs senatvės kely», nors pas
kutinį sykį (prieš pomirtinę, būseną).

Pažvelk tiktai į kalnus tuos: ten laisva ir platu! 
Matai piemenelius ties praraja? Matai avis? 
Upeliai susitikę amžinai ten juoksis vis. 
Tik niekados ties tais upeliais nesijuoksi tu.

(Likimas)

Taip! Mūsų eilės retėja ne tik prie svetimų 
kalnų, upelių... Ak, ir anapus —

Juoda gelmė juodoj gelmėj nuskendo
Naktis — kaip marių vandenys, gili.
Kas mano broliams Nemuno šaly 
Nuneš į širdis laisvės šviesų gandą.

- . « *- - ■ * ’« t.

(Paskutinis tremtinio troškimas)

GRĮŽTAME PRIE «PIETŲ KRYŽIAUS»
Gimimo metrikai: Tėvas — Venaričijus Ališas, «Pie
tų Kryžius», sonetai trečioji lyrikos knyga, 96 pusi. 
41 son. Kūmai — «Musų «ietuvą», Dažais šlakštė — 
Arte-Grafica Lituania Ltda, São Paulo, 1948 m. 
Kaina —- Cr. $ 10,00. Kituose kraštuose — doleris 
$1,00 Z “

Kuomet paėmiau į rankas Venancijaus Ali- 
šo «Pietų Kryžių», man tuojau prisiminė vieno lie
tuvio rašytojo posakis:

- E, brolau, Brazilijos žmogaus taip pigiai 
nenustebinsi. Nebent parašytum: žmogus įkando 
šuniui, o ne šuo žmogui...

Nors liūdna, tačiau tikra...
. * * -!,'*>* V' -

Venančijaus Ališo>nešarną><Pietų Kryžių aš 
(asmeniškai) nemėginsiu skaldyti, atsiprašant,

Venancijus Ališas gyvenimą mato visai ki
tokiomis akimis, kaip daugelis (o gal dauguma?) 
iš musų. Jisai mato gyvenimą ir žmogaus veidą ti
krą — be grimo ar kaukės.

Man bent išrodo, kad knygą mylintis žmo
gus «Pietų Kryžių» paims su malonumu į savo 
knygynėlį.

* * *,

ŽODIS DAIL. VLADUI VIJEIKIŲI.

8 pusi, aiškiai įrašyta; «Iliustravo cinko rai
žiniais Vladas Vijeikisí»

Taigi aiškėja, kąd «Pietų-kryžių» padėjo ta
šyti ir nešti ir jis: _ ..V'’. 7

Prisipažinsiu nesu menininkas, tačiau ilius
tracijos (taip gausios) gan patrauklios, kas visam 
kūriniui suteikia daug šilumos. Ačiū!

A, Gintas
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Audrų pūgoj, šiaurės vėjuos ;- < •;//-
; Laisyėš Gande, nenutilk.' ///Z?

Žadink tautai Prometėjus.;
Prie Kūrėjo Sosto kilk.

' t ’ - ■ ....... ' ', •

Kilk, aidėki, Laisvės Gande, —
Tu apskrisk visas šalis.
Pjautuvą mirtis galanda:
Kruvina rasa palis------ —

Kruvina rasa nukrito,
Nenudžiūsta, ne...
Ar sulauks Tėvynė ryto?
Ar išauš diena?

■ .r' . .'. r/’ A, : -v ‘t-.;’ , , ' 1 A". •’ • į»,

1 Ar tik sielvartu verdenėm
Musų širdys virs---------
Ir šviesios laisvužės gamom
Lūpos neprabils-------- ? .

Jos prabils — Kūrėjo mostu. —;
Laisvės Varpas gaus.
Subyrės tironų sostai.
Vėl aušra išauš.

Kruvina rasa nulaistė
< • Lietuvos laukus...

Prisikels Tėvynė aisčių, — • ;
Puoš gėlėm takus. -

»

Suskambės daina sesutės^
Lygumom nuplauks; v 
Tik rymos sena močiutė — 
Partizano lauks — — —

Briedžiai prie Kuršių marių Z'/ a o■<

gaspadinė e ,
.A.:;.- .. r. .6J.-J.vjtLíviė».*

Buvo gera gaspadinė, L 3
Gero vyro žmona, \ ’/a į/’ 
Ji suspaudė saldū sūrį - -;//v A 5 
Su visa «smetona». á .

A.-AAÁ. ZAJic? .
O cha cha cha cha, o cha
Oja, oja, oja, £52^184.

' Ir suspaudė saldų sūrį - Ą 
Su visa smetona: .3 - ---

f;

t

Nebegrįš šalies gynėjas,,.
Jį priglaus kapai 7/
Tik skardens naktimis vėjas 
Lietuvos laukais...

Tik mergaitė mielo kapą 
Žolynėliais puoš;
Tik šiurens svyruoklio lapai, — 
Sena liepa oš...

Aš matau Tėvynės rytą.
Jau girdžiu varpus...
Aš matau: vėl minios grįžta
Į tėvų namus. " 

• • - . • - - ■» .
Susirinks namo klajūnai...
Piligrimai grįš...
Iš už marių-vandenynų .
Tremtiniai sygrįš.,.

GtamonėjSmčM vak'M^j 
Vėli a vos plevens^ > v "/ 
Ir nuo Vilniaus iki mhrių 
Mus, daina skardens. / 

a-’
W, gėgW ' ;: ;
m .i. - • c Vt •. I. ... . . 4 -M

Tremtyje.
'.‘A ■ '• -ą................................... .

SiAAiS:
■ vt V d'

bĘ” d ii-

□ ątJtJ

c

Prireikėjo gaspadoriui
Į turgų važiuoti,
Sūris buvo nesudžiuvęs, 

' Negalėjo duoti. O, cha...
išsirengė gas,padoriíoí 7 
I didžią kelionę/ . 
Gaspadinė, namie likus. 
Darė sau storonę. O cha...

Prisikvietė daug svetelių, -t-.
Vaišino arielka, ' “ '5' '
Traukė sūrį nuo lentynos,. ....... .
Dėjo ant to ri e I kos. 0 - chą//^,

Parvažiavo gaspądorftiš/V/ /
Į lentyną žiūri-. : 
klausinėja gaspadmę/'' ” 
Kur padėjo sūrį, 0 cha,,,..

. ■.............................-• - J . i • J _ J.i.

O 
^'£515

Aš jį pati numečiau, 
Traukdama sermėgą



<IM IPIUM'D VAÍAWDÊLÈ'r®

Musų pulke mokančių rusiškai kalbėti buvo 
neperdaugiausiai. Mat šio amžiaus jaunimas jau 
retai, kuris gavo -progos pramokti to&kalbos, dar 
taip nesenai viešpatavusips Lietuvoje; Tiesą sa
kant, jie savo akimis jau nebuvo matę nei vieno 
žandaro iš tos gaujos, per šimtą metų alinusios 
Lietuvą. O dar kažkokiu lėmimu, .pulke daugiau
siai buvo žemaičiai, kurie iki šiai dienai išlaikė 
savo protėvių atsparumą prieš Svetimuosius;

Už tai naujieji pulko polįtrukai, atsiųsti «švies
ti» lietuvių liaudį ir kariuomenę, negalėdavo su
sikalbėti su savo pavaldiniais. O be to ir patiems 
liūdna buvo neturint su kuo dažniau žodžiu per
simesti. Todėl man, kaip mokančiam rusi j kalbą 
buvo suteiktos lyg ir privilegijos. Ne vienas kreip- 
davosi tuo^ar-kitu reikalu, o vienas iš jų net 

spriprajįgAią^pau su manim susitikti. Atseit, drau- 
J gas ė J r o dy ti drau giškum o žymės.
Permalonę man buvo užmirštos' 
smulkios nuodėmėlės.prieš naująjį režimą, vos ne- 
nuvedusios į Sibirą,'p gal ir toliau'.. Mano nauja
sis «draugas», tiesą: sakant, buvo truputį kitoks 
negu kiti pulko politrukai ir kažkuo skyrėsi nuo 
savo vienodai,,.pagal Stalino liniją sukirptų ko
legų. /

.žymiai mandagesnis. Laikėsi gana 
išdid^t^H||'jiąiig natūraliau. Net ir eisenoje bu
vo Neplumpsėjo taip kreivai,
kaip kiti jo draugai.

Bet didžiausio, nuostabumo kėlė jo žmona. 
Lyg tik atvažiavusi tuojau atkreipė viso nedide
lio miestelio dėmesį į save. Mat pirmoji rusė pa: 
siródé su skrybėlaitė. i

Tuo tarpu, kai visos atkakliai dėvėjobire- 
tes ir- skaleles, ši vienintelė nešiojo ant galvos 
visai? kitokį apdarą, kurį: buvo galimą priskirti 
pm^^ferybęlaKią vgiininės. Tiesą sakant iki tikros 
skrybėlaitės jai buvo gana toji. Nedidelis kailio 
gabaliukas (labai jau kvepiantis caro gadyne) bu
vo3ą‘žĖąip įmantriai, šusukinėtas ir persmeigtas.

kari a'ttpdė lyg iš mužįęjąųs nudžiautą,... 
Bėt vdsdėlto tai ?buvo kitaip. Búpás taip pat dažė 
kitbidškai ir?hei taip jau- ryškiai kaip kitos. Ta-' 
čiaū ji vistiėk -priklausė tai grupei,' kurias lietu- 
viai^teip^êíWdmyàVby kaip -«katiúWnís».

v? Vieną kartą,'kažkokį tis tarnybiniais reika
lais man prireiiiė južęiti pas mano «draugą» poli? 
trųką7 į jo butą.5Buvau nustebintas-: visai nebloga 
buto"íyarfâ^^enf yąįkąi po. aslą- nešliaužioj.o ir. 
šiukšlės" nebuvo kampe s ušluotos,. kai p paskitus? 
(Čia,:matiąui sfcąĮtytojaš-nusišypsos ir pasakys 
«meluoja?ir^alėJaėpakavoja». Dovanok malonus 
skaity.t®janiWėt taip buvo. Jeigu neblogiau.., ?:; :??

?AtIikus? valdinius? reikalus, politrukas manęs' 
neleitoi'eiti;sbet paprašė sėstis. Norįs pasikalbėti.- 
Ištrauįkė -i^dėžutės?^pundeli fotografijų ir vieną ?? 
pratiesė‘?mūn?. e? .. J? . J

.Bąžidrėk;sdd.: ??■??: :>•?■■■ .• ? :;?
sjrE.otp grali joje ropojo. nuogas vaikas. : - :

.^víWtiese-k^à^ ŠitojebuVo

jis-WM pá^bdê* bent-^keTéfiptófi jų? Táêiaú11? 
mane ne tiek sudomino fotografijos kiek ju 
žus4Msyma^f ;storą kartoną??? "emu .? ?•? ?

mėjimą politrukas.
—^Ôi&vàÃnb^inàna. Matai, ji iš buržujų. To-

wk.

dėl ir ?fotografijos tokios gražios, Dabar tokių ne - 
bedirba. ■????? J —-d ma a

gi jos reikalingos? — ir nesupratau ar 
jo/balse suskambėjo panieka ar pasigailėjimas. .?.

— Žinai, užeik pas mane vakare. Pasikalbė
sim. Man gi įdomu sužinoti, kaip jūs čia gyve
note. ‘

Nors tai nebuvo tarnybinis įsakymas, bet su
tikti reikėjo. Pagaliau man ir pačiam buvo įdomu 
arčiau su juo susipažinti.

Vakare politrukas mane sutiko labai malo
niai, kaip Ubai laukiamą svečią. Pasodino ir iš
traukė bonką gėrimo. Pastebėjau, kad jis jau bu
vo ją pradėjęs. Todėl ir buvo gana linksmas.

Ėmė kalbėtis apie šį bei tą. Prisiminėme 
praeitį. , . . •. A

Jis parodė man dar vieną mažo, vaiko foto- 
grafiją.

— Čia ne mano žmona, bet mano sūnus, — 
paaiškino. -

— Kur jis dabar? ■ ■ ?
— Nebėr. Nebėr mano sūnaus. Jis dabar 

ten, — parodė pirštu į lubas, — Taip kaip jūs 
buržujai sakote’ danguje, — ir karčiai nusijuokė.

— Ar senai jau mirė? ?..?
— Mirė? Tu sakai mirė? Jis’ nemirė. Revo

liucija ji suėdė. Dabar jis jau butų tavo amžiaus. 
Pieno nebuvo ir turėjo mirti. - - ?" —

Ir jis ėmė pasakoti apie savo jaunystę; Gė^ 
rimas vis labiau ėmė valdyti jo smegenis. "7

— Jaunas tu ir kvailas. Jeigu būtum gudrus 
tu visai kitaip galvotum. :

O kaip gi reikia galvoti? - /
— Et, — jis numojo ranka. — Šiandien tau 

pasakyk, o rytoj visas pulkas kalbės. 0 aš jau 
nebekalbėsiu..? — ir nusijuokė laukiniu juoku. ?

— džinai kai buvau tavo metų ir buvau toks 
kvailas. Anksčiau buvau cirko stalium. Žinai dar-r 
bas buvo-lengvas.-Čia kokia dėžę sukalk, čia ko-' 
kį rėmą sutaisyk. Bet koks gyvenimas, koks gy- : 
venimas... ■; ' : ; \ :

— Bet d *bar j us esate po litrukas■, karininko • • 
laipsnyje. Juk daug aukščiau negu tarnyba cir
ke. ‘ JA? ^?. ?■ •?•■■?; •••■:/

j— Na ar aš nesakiau, kad tu kvailas. Juk 
jeigu aš tau sakau, kad buvo gerai,’ tai aš žinau; 
Tavęs tada dar ir šioje žemėje nebuvo, kai aš čir- : 
ke dėžes kaliau. Bet kaip aš tada gyvenau, kaip ' 
gyvenau... ?: J ? ' :

Potitruko j iüsmâi,Adai* gėrimo sudilginti, ne
išlaikė, ir jis apsikniaubęs ant stalo ėmė... ver
kti. . A; -?' J /■'. ?'• ;

Ir man tapo graudu ir gaila politruko, kuris 
taip nuėširdžiai gailėjosi anų:senų gerų laikų;

Palikau, jį vieną ir tyliai išėjau, Kai vėl su
sitikdavome jau nębekalbėjome/apie praeitį, bet 
jautėmės tartum būtumėm buvę sąmokiHininkaj, _ 
At^Ã^^^^^^l^W^^W^^VSlInüélèKife^

savo menką politrukišką '
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Svetimi geriau mato
Po šio karo pasirodė amerikiečių žurnalis

tės Anna Louise Strong knyga «The Soviets ex
pected it», kuri buvo išleista ir Brazilijoje pava- 
dinta «A Russia na paz e na gerra». Knygoje yra 
skyrius ir apie Lietuvą. Autorė, moterims įpras
tu jausmingu įsibėgėjimu, aprašinėja tai ką jai tei
kėsi parodyti rusai. Jo visus propogandinius triu* 
kus priima už tikra pinigą.

Nepažįstančiam sovietiško rojaus, paskaičius 
šią knygą tikrai gali viskas labai ružavai atrody
ti. Tačiau bent kiek susipažinusiam su rusiškos 
apgaulės metodais labai lengvai galima rasti vie
tų, kuriose autorė, pati to nesuprasdama, išsiple
pėjo. Štai pavyzdžiui vienoje vietoje skaitome:

«Rinkimų metu pervažiavau tris šimtus kilo
metrų, lankydama provincijos rinkimų punktus. 
Naumiestyje, Vokietijos pasienyje urnos buvo pa
talpintos moKykloje, kuri buvo visiškai priešais 
Prūsijos liuteronų bažnyčią. Komitetas ant moky
klos sienos, iš vokietijos pusės buvo pakabinęs 
didžiulę emblemą plaktuką su pjautuvu. «Tai yra 
tam, kad jie suprastų ką mes čia darome», pasa
kė man išdidžiai, užmiršdami, kad Maskva ir Ber
lynas tuo laiku tvirtino, kad tarp jų nėra ginču.

Didelėje mokyklos salėje vyko «rinkimų ba
lius».

Stambios merginos sėdėjo salės pasieniais 
arba šoko. Mat mt jas linksmas, puikiais žvilgan
čiais drabužiais, niekas nebūtų galėjęs patikėti, 
kad tai buvo žemės ūkio darbininkės. Daugelis jų 
turėjo darbo korteles, kurios leido joms vykti į 
Vokietiją».

Tõip buvo vos soviet ms užėmus Lietuvą. Ir 
amerikietė net patikėti nenorėjo, kad taip gražiai 
gali būti apsivilkusios lietuvaitės. Tegul nuvažiuo
ja dabar ji į Lietuva. Pamačiusi apskurusius vi
sus vienodai, galės nusistebėti: «nejaugi tai palai
mintos sovietų šalies miestiečiai?»

Kitoje knygos vietoje amerikietė rašo, kad 
ministério pirmininko vietą užėmė žinomas lietu
vių rašytojas Krėvė — Mickevičius, kuris įkūnijo 
sovietų valdžią Lietuvoje.

Šiandien ji tą patį Krėvę — Mickevičių ga
li susitikti Amerikoje. Jis geriau pasirinko trem
tinio gyvenimą k pitalistinėje Amerikoje negu 
ministério kėdę sovietiškoje vergijoje.

' O vienoje savo knygos vietoje amerikietė 
tiek toli įsibėga, kad pati nebepajunta, kai ima 
prieštarauti rusų jai padiktuotai propagandai. Ji 
rašo:

«Turėjau nepaprastą laimę atvykti j Lietuvą 
1940 m. birželyje, tuojau po to kai raudonoji ar
mija okupavo šį kraštą. Kelias į M skvą. buvo 
per Kauną, kur maniau užtrukti vieną dieną.
Dieną virto savaite, o savaitė mėnesiu. Tuo lai
ku Lietuvoje turbut buvo sprendžiamas viso pa
saulio likimas. Sovietų Sąjunga perkėlė savo sau
gumo sienas pasirengdama busimam karui»’

.>.? Jeigu turėsime kantrybės skaityti šią knygą 
toliau, t.d rasime, kad lietuviai patys su noru pri
sijungė prie sovietų, rasime aprašymus jų džiaugs
mo ir pasitenkinimo. O čia, pati pripažįsta, kad 
raudonoji armij i įėjo j Lietuvą, kad užimti stra
tegines pozicijas būsimame kare. Tai kur gi logi
ka, gerbiamoji amerikiete?

O toliau dar gražiau:
«Viskas vyko taip paprastai, kad devynios

Ir tokių paukščių Brazilijoj yra

dešimtosios lietuvių minė, kad jie patys atlieka 
tą darbą»

Visiškai, kaip naivi amerikone, kuri manė, 
kad pati sugalvoja, ką jai Į ausį rusai pašnibžda. 
Jeigu skaitysime toliau, tai suprasime ir kokie 
«lietuviai» taip manė.

«Niekur, nei viename krašte — nei Ispanijo
je. nei Rusijoje, nei Kinijoje nemačiau taip gyvai 
reaguojančių žmonių. Dieną ir naktį, per kelias 
savaites, girdėjau liaudį dainuojant Kauno gatvėse. 
Po metų man teko susipažinti su lietuviais Chi- 
cagoje ir mane nustebino, kad buvo tai melancho
liški ir ramūs žmonės. Tuo tarpu tie, kuriuos pa
žinau Lietuvoje nebuvo taip ramaus būdo»

Jeigu ponia Strong, kurios pavardė išduoda 
jos tautybę būtų mokėjusi kalbėti lietuviškai, tai 
būtų supratusi, kad dainos, tada Kaune dai
nuojamos. buvo visai ne lietuviška kalba. Taip 
pat būtų supratusi, kad tą didelį džiaugsmą il- 
sm *rkų charakterį rodė ne lietuviai, bet jos tau
tiečiai, su kuriais ji turėjo progos labai arti susi • 
tikti. Kaip vargšė moterėlė nesiorentuoja tautybių 
klausimuose, galima suprasti ir iš to, kad savo 
knygoje Sovietų cherojų Šmuškevičių, pavadina 
«žydu-liętuviu». Kokioje pasaulio dalyje galima 
sutikti tokius dvylipius žmones., galėtų atsakyti, 
turbūt viena Anna Louise Strong, kuri save tur
būt; taip pat laiko žyde-ruse, ar gal kuo pana
šaus.

Todėl galime patvirtinti, kad svetimi geriau 
mato, tik ne visados teisingai supranta,

JONAS LINKUS



Senamiestis potvinio metu

HM MALIARIJA W
Maliarija ypatingai yra išsiplėtusi Brazilijoje, kur pats klima

tas padeda šiai ligai vystytis. Yra žinoma, kad šią lygą platina uo
dai, kurie įkandę į žmogaus kūną, palieka kraujuje bakterijas, 
kurios sukelia maliariją. Medicina patyrė, kad bakterijos lai
kosi raudonuose kraujo rutuliukuose. Gydytojai yra pasiekę prie
monių išnaikinti bakterijas kraujuje, bet liga, vistiek atsikartoja. 
Reiškia, kad kažkuriame kūno kampelyje pasilieka parazitai, ku
rių šių laikų medicinos priemonės nepajėgia pasiekti.

. Dabar jau yra patirta, kad maliarijai atsikartojus, bakterijos 
pasislepia muskulų pienėse. Tuo laiku kai bakterijos būna pasis
lėpusios muskuluose, ligos simptomai pranyksta. Bet praėjus pa
vojui bakterijos vėl grįžta į kraują. Tai buvo patirta darant ban
dymus su vištomis. Pasislėpusios bakterijos iš muskulų plėnių išei
na tik po kelių mėnesių. Todėl ir kartais atrodo, kad maliarija iš
gydyta, o ji staiga vėl pasirodo. Gydytojai tikisi, kad su vištom 
daryti bandymai gali būti pritaikyti ir žmonių gydymui. Ir jeigu 
bus išrasti vaistai, kurie pasieks pasislėpusias bakterijas, tai ir 
maliarijai bus galas. < '

Kovoti su maliariją nešiojančiais moskitais galima uždangs- 
tant langus tinkleliais (moskiteiras) arba purškiant DDT vaistais.

Braižinyje šalia, galime matyti, kaip platinasi maliarija žmo
gaus kūne. Moskitas {kandęs atneša vieną bakteriją į kraujo ru
tuliuką: Bakterija ima veista ir pripildžiusi pilną rutuliuką jį sus
progdina. Išėjusios bakterijos pereina į kitus rutuliukus ir tokiu 
būdu palaipsniui apkrečiamas visas ksaujas.

Kai maliarijos parazitai išbūna kraujo rutuliukuose apie 10 
dienų, pasirodo pirmosios maliarijos žymės. Atsiranda apatija, kar
tais skilvio komplikacijos ir galvos skausmai.

Po to seka drugio krėtimas ir šaltis. Visas žmogaus kūnas 
dreba.TTuo metu, kai parazitai sprogdina kraujo rutuliukus, atsi
randa baisus karštis. :

Paskui žmogų apima nuovargis ir miegas, galvos skausmai 
pranyksta. Tačiau liga vėl pasikartoja po trejetus nienų.

Medicina šiuo metu dar ieško 
tinkamų vaistų galinčių galu
tinai užmušti maliarijos bakte
rijas.
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ANTANAS VAIČIULAITIS

VAKARUI
ATEINANT

Šį atsitikimą man vieną vasaros naktį apsa
kė Juozas Ambrazas, mano bičiulis iš universite
to laiką. Jis tada svečiavosi pas mus. Mudu gu
lėjom kluone, ant šviežiai suvežto šieno, ir ilgai 
kalbėjomės tą naktį apie senas dienas, apie pa
žįstamus ir galop nuklydom J žmonių veiksmus 
ir pasielgimus.
Tada jis man ir apsakė šią istoriją. Galėjo būti 
vidunaktis, kai jis pradėjo. Kada baigė, trumpu 
vasaros naktų neišblėsusios pašvaistės iš vakarų 
jau buvo pasistūmusios į šiaurės rytus, kur dan
gus pamažėle tvino naujos aušros gaisais, o ant 
stogo garsiai snapu sukaleno nubudęs garnys.

Be manęs, gulinčio kvepiančiam šiene, jo žo
džių dar klausėsi kelios žvaigždutės, žvilgčioda
mos pro praplėštą kūlelį kraige, ir pritarė lakš- 
t'ngala, kiaurą naktį čiulbėjusi karklyne prie upės. 
Šen ten pamiškėje dar amsėjo šunes.

Atole, tuoj pat už kluono, visą laiką aštriai, 
graudulingai rėkė griežlė.

Čia paduodu tą pasakojimą, kaip girdėjęs: 
nieko nemoku prie jo pridurti, lyginti ar aiš
kinti.

1. . ,

Tai bus atsilikę prieš dvidešimt su viršum 
metų kada buvau aš dar nedidelis vaikėzas.

Vieną vakarą, kai raudona saulė sėdo toli 
už girių, o balti žąsų pulkai gagendami traukė 
namo, į musų kiemą įriedėjęs vienkinkis vežimė
lis Įriedėję, taip nejučiomis, kad net šuva nesu
lojo. Aš su seseria Katriute tą žmogų pastebėjom 
tik tada, kai jis buvo jau išl pęs iš ratų ir žebj- 

jo arklį, kuriam paskui pamėtėjo dobilų saują.
£jei aš nei sesuo išsyk jo nepažinom. Stovė- 

jom tad prie tvoros ir nedrąsūs žiūrėjome.
Jisai pasuko į mudu. Laukėme prikandę kva

pą, drovėdamiesi ir neišmanydami, ką čia pada
rius: ar trauktis atatupstiems ir pro ožeksuio krū
mą nerti j virtuvę, kur mama triūsėsi, ar liktis 
po vyšnia, o gal subarti šunį, kuris pradėjo ska
lyti.

Tik pajutau, kad sesuo mane baimingai nu
sitvėrė už rankos ir pratarė:

— Sarpalių dėdė...
Dabar ir aš pažinau. Iš tikrųjų tai būta Sar

palių dėdės. Jis prisiartino prie mudviejų, ten su
sigūžusių, ir paklausė ramiu balsu:

— Ar tik nebūsit Tamošiaus vaikučiai?
Mudu nukaltom, kaip žarija.
Nesulaukęs atsakymo, jis vėl prabilo:
— Tėtis ar namie?
Kiek pradrįsęs, pakėliau akis į dėdę. Jis bu

vo už poros žingsnių nuo mūsų, visas žilas žilu- 
tėlis, giliai tarp raukšlių, lyg į kokį plyšį, įspaus
tomis akimis, kurios bėginėjo nuo manęs prie 
sesers ir vėl atgal, tarsi laukdamas atsakymo.

Pagaliau Katriutė, atitekus, tarė:
— Namie.
— O ar nežinote kur?
- Ten.

Ir sesuo atgalia ranka, pro petį, parodė pir
kią.

Jis buvo benueinąs, kai iš lėto vėl atsigręžė 
j mane ir prašneko:

Žiūrėk, pamiršau, kaip vadiniesi.
Man gerklėj tartum kokia ašaka įstrigo. Vi

sas sumizgęs, nusisprenksėjau, dar labiau? nurau- 
dau ir bandžiau tarti savo vardą, bet mano lūpos 
tik vaptelėjo, ir aš pats nesupratau, ką sakąs.

•— gi Juozas, — man padėjo sesuo.
— Aha, Juozukas... Tu, atsimenu, tai Ka

triutė.
Lygiai taip ramiai ir lėtai, kaip į mudu bu

vo atsisukę-, jis ėjo į pirkią. Aš ir sesuo sekėme

Arti, sėti, y r malonu



Ten, kur Nemunas banguoja...

iš tolo paskui jį. Ir man ir jai buvo keista, nepa
prasta, kaip musų kieme pasirodė tas turtingiau
sias visame sodžiuj ūkininkas, kurio pievose ga
nėsi riebios karvės ir kurio kviečiai prieš rugia- 
piūtę visados stovėdavo, kaip mūras: aukšti, bran
džiomis varpomis, dailiai išnokę.

Musų laukai nesisiekė su jo žeme. Bet nors 
nebuvom kaimynai, gal prieš kokia septynetą me
tų nuo anos dienos, kada jis taip netikėtai mus 
aplankė ir nustebino, mes turėjom vargo su Sar
palių dėde, — ir tai skaudaus vargo. Tada aš pats 
buvau dar visai nedidelis ir lyg pro miglas teat
menu aną visa atsitikima.

Atsimenu, kad turėjau tąsyk ir antrą seserį, 
Aneliuke. Mudu su Katriuke buvom «niekai»: ne- i
meilūs, rambesni prie darbo, linkę atsišnekėti. O 
Aneliuke buvo meilus vaikas, tokia lipšni, visa
dos ką nors krapštinėjanti. Mano ir Katriutės gal
va buvo pramušta karveliais, triušiais, pasakomis 
apie žmogžudžius, o jinai, žiūrėk, ir besiklausianti 
mamos apie Elenutę našlaitėlę, apie devynis bro
lius, juodvarniais lakstančius, ir ar ji pati galės 
kada nors skrajoti, kaip dangaus angelėliai.

Dabar, po tiekos metu, kai pamąstau apie 
Aneliukę, visados juntu kažką neišpasakytai ge
ro, švelnaus, lyg žydras dangaus sklypelis prieš 
mano akis stovėtu. Me Ii. švelnutėlė ji buvo, tik 
sveikata ji negalėjo džiaugtis. Kaip mama pasa
kojo, jau ir gimė ji silpnučiukė, tokia trapi, glež
nais sąnarėliais. Bet vis dėlto augo, ir buvo na
mams paguoda. Tik apie aną tolimą laiką, prieš 
tą septynetą metų, rytais atkilusi, vis daugiau ji 
kosėjo. Veiduką1 kaskart labiau raudo, ir taip 
perdaug skaisčiai, nesveikai. Tėčiai susirūpino, 
vežiojo pas gydytoją, kuris galop patarė mergai
tę nusiųsti kur į pušynus: tada jinai atsigausianti 
nuo sauso, tyro šilų oro.

Kaip šiandien, taip ir anuomet mano tėvai 
gyveno nepasiturinčiai, o kartais ir visai pritrūk
davo. Kai reikėdavo mokesčius nešti, tėtis nesy- 
k{ žąsies sparnu iššluodavo paskutinį grūdą-iš 

aruodo, gi mama su tuo vienu gaidžiu pintinėje- 
spūdindavo į turgų. Vienok tais metais buvom lyg 
ir atsigriebę. Auginom dvi karves — tokią žalą 
pirmdėlę ir antrą šėmą. Tėtis jau rengėsi šėmę 
parduoti, dar kiek pasiskolinti pas dėdę Laukaitį 
ir už tuos pinigus išvežti Aneliukę. Namuose bū
ta daug kalbos, daug tarimosi, ir Aneliukės akys 
pralinksmėdavo, ji visa nušv sdavo, nei tas spin
dulėlis, no^s jai,. kaip ir man su Katriute, labai 
gailėjo skirtis su šėme.

Atsiskyrėm su ja visai kit dp, negu buvom 
tikėjęsi. Vieną popietį Striuoginių Magdė, pro ša
lį eidama, užsuko ir taip stačiai pasakė: tegul tė
tis su dešimtine keliaująs pas Sarpalių, kuris sa
vo dobiluos pagavo mūsų šėmę ir parsivedęs už
darė tvarte. O Sarpaliaus buvo tokia tvarka: nut
vers savo lauke tavo kiaulę, užmokėsi penkinę, 
nutvers arklį, karvę, nešk jam dešimtinę. Kartais 
būdavo, papyks, papyks kuris kaimynas, parėkaus 
ir prigrasins «dantis sustatysiąs tam rupūžei,» dvi 
tris d'enas vaikščios keikdamas, o ketvirtąją jau 
ir bekūprinąs per kalnelį Sarpalių linkui.

Ir tėtis tą pntį vakarą nenuėjo, nes tuosyk 
mūsų namuose nė su žiburiu nebūtum radęs de
šimtinės, o rytojaus dieną iš tos pat Striuoginių 
Magdės pa tyrėm, kad šėmoji nakčia nudvėsusi. 
Buvo, mat, dobilų persiėdusi, išputo ir nugaišo, 
Sarpaliuos niekam nė j galvą neatėjus, kad gali 
taip atsitikti.

Visiems mums buvo gaila karvutės. Aš net 
apsiverkiau, tarsi kokį žmogų apraudojau. Bet 
Aneliuke nieko nesakė, visą tą dieną tyli buvo, 
kaip toji žemė. Ji klausinėjančiomis, baukštaus 
paukštelio akimis sekiojo mamą nuo savo lovutės 
lyg vis norėdama sužinoti, kaipgi su ja dabar bus 
lyg nujau*dama vargšė, kad jau nergės šilų nė 
pušų s’iūbuonių. Ir kas diena ji vis labiau menko 
noko, kaip aguona, o tėtis vaikščiojo niūrus, su
sikrimtęs, nes ir tos žadėtosios paskolos negavo. 
Mana jau ne taip linksmai dainavo.

♦ •• Vieną rudens rytą, apie bulviakasį, — o die-
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na, atsimenu, buvo giedri, tik pažemė padūma
vus ir tokia graudi, — pro tuos pačius vartus, kur 
nūn nejučiomis Sarpalių dėdė buvo įriedėjęs, pa
judėjo penki vežimai. Pirmutiniame jų gulėjo bal
tas Aneliukės grabelis.

Nuo tos dienos mūsų namuose buvo nyku, 
perdaug tylu. Vis kažko trūko mūsų pastogėje. 
Visi mes pasigedom to švelnaus balso, tos mei
liai plazdėjusios liepsnelės. Vietoj meilaus mer
gaitės juoko jautėm slogų šešėlį ir, nors niekas 
to neprasitarė, buvo tai Sarpalių dėdės šešėlis.
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Sarpalių dėdė sunkiai peržengė per prieme
nės aukštoką slenkstį ir stabtelėjo, gal nežinoda
mas, į kurias duris sukti.

Namuose buvo ramu. Tik virtuvėje mama 
niūnavo lėtą, vienodą dainelę. Staiga, lyg nukirs 
tas, jos niūniavimas nutrūko. Mudu su Katriute 
pamatėm, ka p ji, išvydus tokį svečią duryse, ėmė 
ir susmuko ant ten stovėjusio rugių maišo, — su 
pražiotomis lūpomis, bemaž nusigandusiomis aki
mis ir miltuotas rankas susiėmus, lyg pasigailėti 
maldaudama.

Dėdė irgi atrodė sumišęs Jis žengė virtuvės 
link, bet taip nerangia», jog, slystelėjęs nelygioj 
asloj, susvirduliavo ir vos nesuklupo. Atsitiesęs 
jis pagarbino Dievą, o mama jam atsakė ant am
žių amžinųjų.

Ji dabtr susigriebė ir prašneko:
— Sarpalių dėdė!
Tie žodžiai, tarti jau lyg perdaug skubiai ir 

pakeltu balsu, žmogui turėjo būti nevisai smagūs. 
Jis atsiliepė pamažėle, liūdnai:

— Žinau, nelaukėt, nelaukei..
— Prašom gi tolyn, prašom, — vis dar lyg 

per greit kalbėjo mama ir, pakilusi šluostėsi ran
kas.

Pirkioje tėtis skaptavo šliurę prie lango, pro 
kurį ant jo krito vakaro saulės spinduliai. Jis ra
miai pro akinių viršų pasižiūrėjo ir tylėdamas to
liau dirbo.

—- Tėvai, gi svečias... — nerimo mama.
— Tai sėskitės, gal pavargote, — prabilo 

tėtis.
Jis nė kiek neatrodė nustebęs. Tur būt pro 

langą jau buvo matęs mus ateinant.
Motina prikyšte nušluostė suolą, ir Sarpalių 

dėdė atsisėdo. Bet kalbos nebuvo. Tėtis šnarpštė 
prie šliurės, mama, nežinodama, ar čia jos reikia 
ar ne, laukė vidury aslos, o pats svečias įsiste
bėjo į mudu su Katriute. Mes buvome susiglaudę 
kertėje prie pečiaus būkštaudami. ar neišvarys 
mudviejų laukan.

Pagaliau tėtis atidėjo šliurę ir nusiėmė aki
nius.

— Girdėjau, sirgote, — tarė jis.
Apie tą ligą visi žinojome, bet nei tėtis nei 

mama nebuvo Sarpalių dėdės aplankę, nors jau 
giltinė visai arti aplink jį suko.

— Senatvė gi — nėra ko norėti, — atsiliepė 
dėdė.

— Tokia čia senatvė, — pasakė mama nuš
vitusi, kad šneka jau ėjo. — Pagyvensit dar...

— Ak, jau reikės namoliai rengtis, — ramiai, 
truputį iškilmingai tarė jis. — Ot. aną dieną sė
džiu sau, rūkau pipkę, galvojau, kaip mažas bu
vau, kaip paskui į vyrus išaugau, kaip žilo plau
ko susilaukiau... Galvojau, galvojau ir žiūriu, kad 
jau tylon nėra ko galvoti, kad jau nieko nėra: 
baigta jau, baigta... Ir stiprybės jau nėra.

Pažvelgiau į ji. Jis man pasirodė iš tikrųjų 
sumenkęs, pasenėjęs ir nelaimingas. Pasižiūrėjo 
jisai į žąsies sparną po balkiu, į šventųjų pavei
kslus ir tyliai, drebamai, lyg vienas sau šnekėtų 
prašnibždėjo:

- Pas Aneliukę rengiuosi..
Išsyk nesupratom ir visi tylėjom. Toje tylo

je buvo girdėti, kaip pastogėje, ruošdamiesi mig
ti, karveliai burkavo. Staiga pamačiau, kaip ma
ma apsigręžė, buvo beeinanti į virtuvę, bet suk
niubo šalia mudviejų prie pečiaus ir paskubomis 
užsitraukė skarelę ant akių. Jai per veidą ant 
krūtinės ir prikyštės biro ašaros. Tą vienų vieną 
kartą savo gyvenime esu regėjęs mamą taip ver
kiant: tyliai, be kūkčiojimo, bet taip gailiai, taip 
nelaiming'i. Po tiek metų tokia didelė buvo jos 
meilė ir skausmas!

Tėtis priėjo prie mamos, pajudino jos petį ir 
ramino:

— Klausyk, motin, prie svetimo žmogaus...
Niekados nebuvau girdėjęs tėčio taip švel

niai į mamą kalbant. Gyveno juodu sau vienas 
šalia antro be gražių žodžių, vienas kruopšdama- 
sis nuo ryto ligi vakaro ar laukuose, ar kluone, 
ar prie varstoto, antra gi virtuvėje ar po kiemą 
sukiodamosi ir sau dainelę niūniuodama. O tą die
ną tėtis buvo visai kitoks, lyg nepaprastas, tarsi 
šventadieniškas, kai palengvėle kautino mamyte 
už peties ir kartojo:

. — Klausyk motin..
Ji dar vis negalėjo susiturėti. Tos bežadės 

ašaros biro ir biro. Ir man taip buvo gaila jos, 
tokios menkos, nelaimingos, kad man pasivaide
no, jog visa kam aplinkui skaudu ir liūdna: senai 
mūsų pirkiai, už girių besislepiančiam saulės rau
donam kamuoliui, kerdžiaus švilpynei ten prie 
upės, strazdų pulkui, pralėkusiam nakvoti į ka
dagynus.

Mama pagaliau skarelės kampu nusišluostė 
akis ir, pusiau pro ašaras mėgindama šypsotis, ta
rė užsikertančiu balsu:

— Iš tikrųjų... lyg maža... mergaitė...’
Paskui ji visą laiką sėdėjo tylėdama ir klau

sėsi, kaip tėtis, grįžęs prie Sarpalių dėdės, kal
bėjo.

-- Ką čia, dar ne vieną palydės t..r
—- O, ne! — atsakė svečias lyg palengvėjęs 

gyviau.
Nuo jo žodžių ir mums pasidarė šviesiau, 

lengviau, lyg tas slogus šešėlis būtų su paskuti
niais spinduliais nuo mūsų pirkios nuslinkęs ir 
nugrimzdęs toli ten anapus girių.

— O, ne! Nujaučiu, nujaučiu, kad jau ne
ilgai...

— Ką jūs!...
— Neturiu ko ant Dievulio rūgoti, jei ir tuoj 

mirsiu. Pagyvenau dailiai, nieko netrūko, ir vai
kai išaugo... O jei kaltas, aš pats kada nors bu
vau... Nors ir su jumis...

— Ak, jau seniai pamiršom.
— Tik ne aš, tik ne aš pamiršau. Ne vieną 

naktelę bluosto nesudėjau, tą mergaičiukę prisi
minęs... Taigi, mat, prieš kelionę atsiteisti norė
jau...

— Tai ir pasakėt!:.. Kam gi to reikia!... *
— Jums gal ir nereikia, bet dėl teisybės...
Ir Sarpalių dėdė ėmė krapštytis kišęniuj.
Tėtis tarė griežtai:
— Ne, dėde, to nereikia! užtenka gero žo

džio...
Svečias, tur būt, ir tokį atsakymą buvo nu

matęs.
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— Gerai, tad sekmadienį atiduosiu našlaičių 
prieglaudai.

Dar pakalbėjęs apie derlių, apie mudu su 
Katriute ir ar jau durpas buvome baigę vežti iš 
plynios, jis atsisveikino. , .

Tėtis su mama jį nulydėjo ligi arklio, padė
jo įlipti į ratus ir išleido pro vartas. Visi keturi 
stovėjome ir žiūrėjome, kai vežimėlis iš lėto ki
lo į kalnelį ir paskui dingo antroj pusėj...

Ar į penktą savaitę vėl tame kalnelyje, tik 
iš ano šono, nėrėsi pro miglas virtinė vežimų. 
Pirmame jų, aukštai iškeltas, gulėjo Sarpalių dė
dės juodas karstas, prie kurio iš abiejų šonų, kaip 
krankliai, sėdėjo keturi petingi jo sunūs, o antruo
se ar trečiuose ratuose buvo tėtis su mama.

Paskutine; bričkai atkopus kalneliu, Sarpa
lių dėdės jau nebuvo matyti: išnyko jisai vieške
lyje tarp ūkanų, į kurias palengvėle slėpėsi ir ki
ti vežimai.

Iš ten, iš tiršto rūko klodo, stovėdamas var
tuose, ilgai dar girdėjau duslius, prislėgtus lyg iš 
po žemių einančius bubėjimus ir aidėsius, — vis 
toliau nutolst ;nčios 1 ddotuvių giesmės žodžius

Generolas de Gaulle
Vieną rugsėjo popietį 1944 tūkstančiai žmo

nių užplūdo Paryžiaus Notre Dame Katedros aikš
tę. Visi spraudėsi prieiti arčiau prie automobilių 
virtinės, kurios pirmame atvyko Prancūzijos iš
laisvintojas ir naujosios vyriausybės šefas gene
rolas Charles de Gaulle. Kai jis išlipo iš automo
bilio, pasigirdo šūviai. Tai buvo paskutiniai Vichy 
vyriausybės ginėjai ir vokiečių pagelbininkai.

Minioje kilo panika. Visi bėgo slėptis kur 
kas įmanynami. Gen. De Gaulle, lydimas savo pa
lydovų įėjo į erdvią katedrą, kur aidint šūviams 
jam buvo suteiktas Paryžiaus arkivyskupo palai
minimas. Po trumpos cerimonijos, dar tebetarš
kant šūviams generolas įsėdo į automobilį ir ne
kreipdamas dėmesio išvažiavo.

De Gaule labai nemėgsta viešumos ir rekla
mos. Todėl jis puikų Eisenhowerio jam dovanotą 
automobilį, pakeitė mažu, kuriame su dideliu var
gu telpa jo ilgos kojos. Nenešioja jokių pasižy
mėjimo ženklų, išskyrus mažą Loreno kryžių, ku
ris buvo Laisvosios Prancūzijos simbolis šio ka
ro metu, to judėjimo, kuriam De Gaule vadova
vo ir kuris atnešė Prancūzijai laisvę.

Pirmoje vietoje jis visados stato Franzūzijos 
reikalus ir visados juos su užsidegimu gina.

Vienos konferencijos, kada jis karščiausiai 
ginčijosi su Churchilliu, taip garsiai, kad jo bal
sas girdėjosi net gatvėje, Churchillis p įsakė: «sun
kiausias kryžius, kurį aš nešu, yra Loreno kry
žius». '

Charles andre Joseph Marie de Gaulle gimė 
• Lilli je, 1890 m. istorijos mokytojo šeimoje.

Būdamas 22 metų amžiaus pradėjo karinę 
karjerą. Gerai baigus karo mokyklą, jam buvo 
leista išsirinkti pačiam pulką. Jis pasirinko 33 
pėstininkųpulką, kuriam vadovavo pulk. Philippe 
Pėtąin. Tas pai$b kuris vėliau buvo nuteistas mir
ti, kąip išdavikas...

Didžiojo, karo metu, jis buvo daug kartų 
sužeistas ir pagaliau pateko vokiečiams į nelais
vę. Penkis kartus buvo pabėgęs iš belaisvių sto- $ ‘ 
vykios, bet kiekvieną kartą buvo kartą buvo pa
gautas dėl. savo didelio ūgio kuris jį išduodavo.

Jis buvo pirmasis, kuris suprato, kad Magi
not linija neapgins Prancūzijos, nes vokiečiai 
apeis ją per Belgiją ir Olandiją. Šią savo nuomo
nę jis išdėstė knygoje «Ateities kariuomenė», ku
rioje taip pat pabrėžė greitųjų lėktuvų ir moto
rizuotų dalinių reikšmę. Dėl to jis įėjo į konfliktą 
su aukštaja savo vadovybe.

Kilus antrajam pasauliniui karui, jis buvo 
paskirtas brigados generolu ir jam buvo duota 
šarvuočių divizija. Šioje divizijoje jis rado labai 
žemai kritusią karių moralę ir visišką neatspa
rumą kautynėse. Tuo tarpu kai jis turėjo 200 tan
kų; vokiečiai toje vietoje turėjo 2000. Jis norėjo 
dar gelbėti padėtį, bet jau nieko nebepadėjo, nes 
maršalas Petain skelbė es int nenaudingą bet ko
kį priešinimąsį. Tada de Gaulle susitaria su Chur- 
chilliu ir Edenu ir atveža į Paryžių sensacingą 
anglų pasiūlymą sujungti abiejų kraštų politinius 
ir ekonominius reikalus. Bet premjeras Reynaud 
pasitraukia ir jo vietą užima Petain. Tuojau pat 
sudaroma paliaubos su vokiečiais De gaule aplei
džia Prancūziją ir vyksta į Angliją. Dar tą pačią 
naktį per anglų radiją de Gaulle kreipėsi į fran- 
cūzus kviesdamas visus kovoti. Prancūzija dar 
gyva! — toks buvo de Gaulle šūkis, kurį išgirdo 
visa šalis. Jis sukūrė francūzų kariuomenę An
glijoje ir Šiaurės Afrikoje. Ketveris metus jis va
dovavo Laisvajai Prancūzijai ir kovojo dėl viso 
krašto išlaisvinimo.

Kai anglai ir amerikiečiai įkėlė koją j Pran
cūziją, kartu su jais buvo ir de Gaulle kariai, 
įžengęs į Prancūzija jis lengvai galėjo tapti jos 
diktatorium, tačiau suorganizavo kabinetą ir su
šaukė parlamentą, kuriame dalyvavo visos parti
jos neišskiriant nei komuništų. Visa laiką siekė 
darnaus partijų susitarimo. Matydamas kad nega
li įvykdyti savo idėjų, pasitraukė. Tačiau ir išė
jus iš valdžios francūzai klausė de Gaule ir at
metė pirmąjį konstitucijos projektą dėl to kad 
de Gaulle pasakė «ne». Jis aiškiai pa-isako. kad 
Prancūzijoje negali būti diktatūros. Jis nori tik 
stiprios valdžios, kuri reikiamu momentu galėtų 
pasakyti tvirtą žodį.

Jo įkurta organizacija Rassembiement du 
Peule Francais kas dieną auga įgaudama vis di
desnę galię. Politiniai stebėtojai sako, kad de Gau
lle galėtų paimti valdžią į savo rankas kada jis 
tik panorėtų. Daug kartų komunistai mėgino truk
dyti jo partijos susirinkimus ir neleisti jam kal
bėti, bet tai nepavyko nei vieną kartą. Maskvos 
pakalikai puikiai žino, kad v sos francūzų tautos 
simpatijos yra skiriamos š am didžiajam genero
lui ir vargas tam, kuris bent kuo pasikėsins prieš 
jų mylimą didvyrį.

Nėra Prancūzijoje nei vieno politinio veikė
jo, kuris būtų labiau populiarus, labiau mylimas 
ir gerbiamas už generolą de Gaulle.

Jo b ografija dar nebaigta, ir niekas dar šian
dien negali pasak)ti kokiais dideliais žygiais ji 
dar bus praturtinta.

Pagal Frederic Sondern, Jr.



lose. Kasyklose į dieną reikėjo 
dirbti 8 valandas, o dar 3-4 va
landas turėjo dirbti kitus darbus. 
Gyveno bjauriuose barakuose. 
Miegojo ant plikų lentų. Iš sto
vyklos niekur išeiti neleido. Sto
vyklą dieną ir naktį saugojo ka
rinės sargybos. Stovyklai vado
vavo NKVD.

Sovietai Sparčiai Ruošiasi Karui
DIDŽIAUSI ĮTVIRTINIMAI BAL

TIJOS KRAŠTUOSE

Sovietai nelabai tikisi karo 
atveju Vokietijoj ilgiau išsilai
kyti, todėl pagrindines karo ba
zes jie ruošia Baltijos valstybė
se, pirmoje eilėje Estijoj. Rygos 
radijas neseniai pranešė, kad 
šimtai ūkininkų, kolchozininkų 
ir moterų atstato karui labai svar
bų Leningrado —Varšuvos plen
tą. Kiti šaltiniai sako, kąd Rygos 
radijo minimieji ūkininkai, kol- 
chozninkai ir moterys kelių ats
tatymo darbams imami prievar
ta. Visi gyventojai prievarta 
varomi dirbti prie kelių atstaty
mo sekmadieniais ir švenčių die
nomis. Estijos sostinė Talinas 
panašus į karo meto fronto sto
vyklą. Mieste labai daug rusų 
kariuomenės. Beveik visi rusai 
kariai yra mongolai, nes sovie
tai jais labiausiai pasitiki.

IŠEITI IŠ SAVO KAIMO REIKIA
LEIDIMO

Sovietai, atsidėję stiprina visą 
Estijos pajūrį. Pajūryje gyvenu
sieji estai iš savo gyvenamųjų 
vietų iškelti: dalis jų iškelti į 
kitas vietas, gi didesnioji dalis 
išvežta į Sibirą. Kologos kaime 
dar yra paliktos kelios estų žve
jų šeimos. Nors tos šeimos ir 
la komos ištikimom sovietų re- 
žiinui, bet ir jos labai suvaržy
tos. Tame kaime .likusieji estai 
žvejai iš savo kaimo niekur ne
gali išeiti be bolševikų išduoto 
leidimo. Toje pajūrio vietoj sto
vi du sovietų kariuomenės pul
kai.

PAERNAU PAVERSTAS AVIA 
CMOS BAZĖ

Atvykusis lietuvis dabar pasa
koja, koks buvo gyvenimas Če
liabinsko stovykloje. Stovykla, 
kurioje jis Čeliabinske gyveno, 
buvo pavadinta nr., 3; Toje sto-

' vykioje buvo 4,000 žmonių, jų
Vienas iš gražiausių .Estijos, .tarpe daug vokiečių'belaisvių 

kurortų Paernau pavergtas * di
dele aviacijos baze. Vokiečių 
karo belaisviai ten pastatė mo
dernų karo aerodromą, kuriame 
dabar stovi 1000 sovietų lėktuvų. 
Beveik visi lėktuvai vokiško ti
po — Messerschmidt, Heinkel, 
Junker. Aplink aerodromą įtvir-

tintos patrankos, iškasti apkasai 
ir dieną naktį budi karinės sar
gybos. Netoli Paernau kurorto 
miškuose įrengti poligonai, kur 
privežta didelis skaičius sovietų 
kariuomenės ir įrengti milžiniš
ki amunicijos sandėliai. Dieną 
ir naktį to miesto apylinkėse 
girdisi šūviai. Spėjama, kad ten 
sovietai bando skrendančias ra- 
kietas ir kitus slaptus ginklus. 
Visi estai iš tos srities išvežti.

TAIP MIRŠTA LIETUVIAI 
SIBIRE

Pirmosios sovietų okupacijos 
metu daug lietuvių išvežė į to
lima Čeliabinsko sritį, už Uralo, 
kur darbo vergų stovyklose tūk
stančiai lietuvių buvo nukankin 
ti. Dabar vienam lietuviui iš Če
liabinsko srities pasisekė išsiva
duoti. Minimas lietuvis rusams 
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pateko Rytprūsiuose 1944 metų ūzmas, o tikrasis komunizmas 
ateisiąs tada, kai bus panaikinti 
pinigai. Senesnieji žmonės, su 
dideliu atsargumu ir baime, nuo
lat prisimena caro laikus ir lau- ? 
kia karo, kaip vienintelės gali- *, ; 
mybės išsigelbėti iš" baisiosios " 
komunizmo vergijos. > , \

«Draugas» ■ -", .

vasarą, kai rusai veržėsi gilyn 
į Vokietiją. Laimei, minimas lie
tuvis pateko į vieną stovyklą su 

. dideliu būriu vokiečių belaisvių.
Jam pavyko rusus apmulkinti, 
pasivadinant vokiečiu. Šiais me
tais su keliais vokiečiais jis iš 
vienos Čeliabinsko stovyklos bu
vo paleistas. Pasisakė, kad jo 
gimtinė yra amerikiečių zonoj, 
ir gavo leidimą ten vykti. Lie
tuvoj sustojęs nebuvo, nes visą 
laiką turėjo vaidinti vokietį.

PER PIRMUS MĖNESIUS MIRĖ
1,600 ŽMONIŲ

ir visokiausių tautybių kitų žmo
nių, ten atvežtų prievarta. Pra 
džioje visus piktai tardė. Tar
dant sužvėrėję rusai’ savo aukas - 
mušdavo. Vaikai iki* 15 metų iš t 
stovyklos buvo išvežti. Tėvams įvairūs , kūriniai) galima įsigyti • 
nieko-'nepasakė, kur jų vaikus pas JUOZĄ STANKŪNĄ - Vila 
išvežė. Visi turėjo dirbti kasyk- Želiną.; 2 - : ?

Per pirmuosius šešis mėnesius 
stovykloje mirė 1,600 žmonių. Vi
dutiniškai kasdien mirdavo po 
10 žmonių. Pasakotojas ilgesnį 
laiką veždavo laidoti mirusiuo
sius. Visus lavonus suversdavo 
į dideles duobes. Duobės kasa
mos kasdien, nes kasdien atvež
davo naujus lavonus. Žmonės 
mirė labai staigiai.: Dar iš vaka
ro kasdavo duobes, o kitą dieną 
j tas duobes jaifversdavo tų pa-Ū 
Čių žmonių lavonus. - : J

IR RUSAI LAUKIA KARO

Ir rusai gyvena labai skurdžiai ? 
Kolchozų darbininkai atrodo tik
ri vergai ar elgetos. Fabrikų dar- ’ 
bininkai gyvena nemažiau skur
džiai ir pusbadžiai. Jie turi daug 
dirbti, o uždirba labai nedaug. 
Kas silpnesnės sveikatos ir neiš
pildo nustatytų darbo normų, tam . 
mažinamas atlyginimas. Sovietų 
propagandistai aiškina, kad dar 
bar Rusijoj esąs dar tik socia-

Parduodami namai
Iš 3-jų kambarių ir virtuvės 

PRIE VIA ANCHIETA
Vila Gonçalves Junior, São Bernardo -

kreiptis pas
JAKUTIS & LAPIENIS LTD A.

Rua Venda Nova, 83 - Vila Zelina

Lietuva tavo namuose' • , - K.

įsigijęs .lięlųviškų^. ^plokštelių 
kasdien galėsi klausytis Iietuviš&Z 
kų dainų, muzikos ir jaustis kaip J 
Lietuvoje. '

Lietuviški; plokštelių (apie 25



Protesto demonstracija 
Berlyne

Paskutinėmis dienomis pasau
linė spauda skelbė alarmuojan- 
čių žinių apie ruošiamą komu
nistų pervesmą Berlyne, tikslu 
visą miesto valdymą paimti į sa
vo rankas. Diena iš dienos to 
perversmo buvo laukiama. Ko
munistų priešai irgi nesnaudžia. 
Rugsėjo mėn. 9 d. socialdemo
kratų partijos iniciatyva sukvies
tas milžiniškas protesto susirin
kimas, kuriame dalyvavo pusė 
milijonų berlyniečių. Šį demons
tracija pavadinta «laisvės mani
festacija».

Demonstracija, prieš belševi- 
kų mažumos tiraniją, prasidėjo 
anglų-amerikonų zonose. Vėliau 
demonstrantai perėjo rusų zo
nom Vokiečių policija mėgino 
išsklaidyti, bet minia nepaklau
sė. Jai pagalbon atvyko sovietų 
karo policija. Demonstrantai ne 
tik nesiskirstė, bet dar akmeni
mis apmėtė. Po to rusų policija 
pradėjo šaudyti į minią. Susirė
mimo metu buvo užmušti du po
licininkai, vienas civilis ir ke
lios dešimtys sunkiau, ar len
gviau sužeistų.

Socialdemokratų vadas Franz 
Neuman demonstracijų tikslą nu
sakė šitaip: «Šioje aikštėje esa
me susirinkę, kad paliudytume 
savo prisirišimą prie laisvės. 
Sveikiname, kurie mirė už ją 
nacių diktatūros metu, taip pat 
norime pasveikinti ir tuos, kurie 
šiandien policijos yra uždaryti 
kalėjimuose, požemiuose, kon
centracijos stovyklose, įsteigto
se po 1945 metų. Šitos koncen
tracijos stovyklos yra tos pačios. 
Vietoj hitleriškos svastikos, vė
liavoje yra pjautuvas ir plak
tukas».

Po šių žodžių kalbėtojas pa
prašė minią minute tylos pagerb
ti tuos, kurie nuo 1933, ligi 1948 
metų kentėjo ir kenčia už lais
vę. Toliau kalbėjo: «Daugelis čia 
esančių netekote brolio, tėvo, 
motinos. Jūsų skausmas yra di
delis, bet daug didesnis yra jūsų 
pasiryžimas tęsti kovą už laisvę 
ir demokratiją». —

Laisvės vardan esame čia su
sirinkę. Toliau kalbėdamas pa
brėžė, kad rusų valdomoj zonoj > 

yra panaikinta laisvė. Laisvė ten 
yra mindžiojama bolševiko ba
tų. Šį skaitlingiausios Berlyno 
politinės partijos vado kalba ro
do vokiečių politinį nusistatymą.

LĖKTUVAS PRALENKĖ 
GARSA

Iš londono pranešama, kad 
skirtas bandymas lėktuvas per 
valandą nuskrido 1158 kilome
trus.

RUSAI RODO SAVO 
GALYBE

Vokietijos Šiaurėje vyksta ru
sų karo aviacijos manevrai, o 
Baltijos jūroje manevruoja karo 
laivynas. Nuo karo pabaigos to
kių manevrų dar nėra buvę. Ru
sai nori parodyti Europai savo 
karo jėgą.

VENGRIJOJ
Vengrijoj persekiojami ne tik 

katalikai, bet ir evangelikai. Yra 
suimtas vienas evangelikų vys
kupas.

— Amerikos ekonominė misi
ja yra atvykusi, į Rio de Janei
ro. Kartu su Brazilijos įvairių 
sričių specialistais tyrinės gali
mybes pakelti Brazilijos žemės 
tikį ir industriją, žinoma su ame
rikoniškų dolerių pagalba.

GALI NUTRUKTI
DERYBOS MASKVOJE
Del suruoštos demonstracijos 

Berlyne 9 d. rugsėjo mėn. kuri 
buvo nukreipta prieš rusus, vyks
tančios derybos Maskvoje tarp 
anglų, amerikonų, prancūzų ir 
rusų gali nutrūkti.

. PRANCŪZIJOS POLITINĖ
KRIZĖ

Prancūzija kamuoja ne vien 
ekonominiai, bet ir politiniai sun
kumai. Niekad nepavyksta suor
ganizuoti pastovios vyriausybės 
kuri galėtų įvykdinti savo nu- 
sistaytus planus. Pėr paskutines 
šešias savaites griuvo keturi mi- 
nistęrių kabinetai. Pastovi vy

riausybė yra neįmanomą suda
ryti todėl, kadangi nė viena po
litinė partija neturi daugumos 
atstovų parlamente. Kadangi di
džiųjų partijų programose yra 
didelių skirtumų, todėl ir koali
cinę vyriausybę yra sunku su
daryti. Spėjama, kad parlamen
tas bus paleistas ir paskelbti 
nauji rinkimai, kuriuose nugalė
toju gali išeiti gen. De Gaulle. 
Po kelių nepasisekimų Prancū
zijos prezidentas sudaryti vy
riausybę pavedė social radicalų 
atstovui Queille. Jei Queille mi
sija ir pavyks, bet ir šios vy
riausybės amžius bus neilgas.

Nukrito trys lėktuvai
Grįžtant į savo kraštą Urug

vajaus lėktuvų eskadrilė, kuri 
lydėjo prezidentą Batle Berres, 
jo vizito metu ^Brazilijoj, sunkiai 
nukentėjo. Trys lėktuvai susidū
rė ore, tęs Osorio, netoli Porto 
Alegre. Vieno lėktuvo įgulai pa
vyko išsigelbėti. Antroji žuvo. 
Trečiasis, nukritęs kur nors 
džiunglėse tarp kalnų ir užside
gęs. Įgula arba žuvo, arba sun
kiai sužeista.

ČILI

Uždarius komusistų partiją, ir , 
jų išrinkti atstovai į senatą ir ; 
parlamentą turės pasitraukti, nes 
neveikianti partija negali turėti 
nė savo atstovų.

MIRĖ BUV. ČEKOLO VAKUOS 
PREZIDENTAS.

Mirė buv. Čekoslovakijos prez. 
Bęnes kurio laidojimo metu įvy
ko susikirtimų tarp komunistų.

— São Paulo miesto savival
dybė biudžetas 1949 metams yra 
numatomas tarp 700 ir 730 mili
jonų cruzeirų.

— Šiomis dienomis per Santos 
uostą išvežta 517 toneladų pir
mos rūšies mėsos, «Corned-beef».

z

— Generalisimas Franco ap
lankys Portugaliją.

— Jugoslavijos komunistai įsi
veržė Graikijos teritorijom Su
sišaudymų metu žuvo 8 jugosla
vų kareiviai ir vienas karinin
kas.

— Amerikoj streikuoja šimtas:, 
tūkstančių darbinink u. Streikas 
turi tendencijos plėstis. Streikuo
ja automabilių fabrikų ir malū
nų darbininkai..
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PASIKALBĖJIMAS SU LIETUVIŲ KAT. JAUNIMO SĄJUNGOS 
«VYTIS» PIRMININKU JUOZU KARPAVIČIUM

Dešimt metų žmogaus gyveni-- 
me nėra didelis tarpas. Per tokį 
laiką nespėjama nei į tikrus vy
rus išaugti.. Tačiau sąjungos gy
venime, tai jau nemažas laiko
tarpis. j Išgirdęs, kad greitu lai
ku Lietuvių: Katalikų Jaunimo 
Sąjungą «Vytis», Brazilijoje ren-.. 
giasi minėti savo veiklos dešimt-, 
mėtį, pamaniau, kad lietuviška- .- 
jai visuomeni įdomu bus išgirs
ti apie šią sąjungą, kurios vardą 
tenka dažnai išgirsti Brazilijos 
lietuvių visuomeninėje veikloje. 
Todėl paprašiau jos pirmininką 
Jpozą Karpavičių suteikti inf or- 

. Vyčių Cli iro 7Dirjgęritaą- 
Fėlikšąs 1 Girdauskàs ,7.7

/.■

■ '■

Lietl Kat. Jauri. S-os «Vytis» 
Pirmininkas J. Karpavičius

— Mielai, — atsakė pirminin
kas J, Kąipavičius, — tačiau 
daug daugiau galėtų apie sąjun
gą papasakoti ilgametis, jos piri 
minirikas Vincas Grabauskas Kai 
aš atvykau į Braziliją «Vyčių» 
sąjunga jau buvo gyva. Taigi 
buvo įsteigta dar 1936 m. Tik 
pirmasis vyčių choro pasirody
mas įvyko 1938 m. nuo kada ir pat turime ir jaunųjų chorą, ku- 
skąitomą įsikųrimp data. Į7 . rį x ėda Liudas Raliėkas. Dabar

tųiyp|prėįų ‘s^įįėįayįk rengiamės sayo^dęšin^męčiė

sų fihanšf
iniciatoriai?'

— Sąjungos steigėjai buvo' * 
Kum A. Arminas,.., Kum;P, Rąga- žiriškąs; G^ąbų^^^šę^bfin^ 
Brazauskas, 
Šat^ ir Wti, TRfM 
bai^bežinaut"’xJia

, .M1 a t. R A a —

' n(,r
ir. kiti- . as1 g

— Ó kas sudaro dtftirirtihę ’

čiųvadybą?
— Dabar valdyba yra tokios 

sudėties: J. Karpavičius (pirm), 
V. Grabauskas (vicepirm.), Ra- 
lickas (I sekr.), K. Trubas (II 
sekr.), K. Martinaitis (I ižd.), B. 
Šatas (II ižd.). Revizijos komisi
ją sudaro ring. Joteikai ė, V. 
Sauka, J. Šatas. •

— Kokioje stitije vystosi są
jungos veikla?

■--- Vyčiai yra grynai kultūri
nė organizacija ir dirba daugiau
siai meno ir dainos srityje. Taip 
pat rengiamos ekskursijos. Vy
čiai yra surengę vaidinimų, tarp 
kurių: V «Išpažinties paslaptis »,: 
« Genovaitė», «Valdovas», «Iš mei
lės^, operetę «Consilium Facul- 
tatis». Anksčiau vyčiai išpildy
davo programą 16-to vasario pa
minė jimų'per radiją; Apie sąjun-. 
gos veiklą bus išsamiau nušvies
ta pranešime, kuris dabar:' yra 
rengiamas. Žinoma, galima butų 
padaryti žymiai daugiau, tačiau 
esamose sąlygose, sunku yra 
plačiau yra išvistyti veikimą. 
Ypatingai buvo sunku karo me
tu, kada riet lietuvių 'kalba bu
vo draudžiama. Dabar sąlygos 
yra pagerėję bent tą prasme, kad- 
galime laisvai veikti-

Turime chorą,' kuriam vado
vaują Feliksas Girda uskąs. Taip 

mums nųoširdžBt^^^a^^^- 
klausia yra su
čiau prieš karą nritídb^^^gs 
Lietuvių Sąjungos mokyklos pa
talpomis Mokoje. Tačiau tuolaik 

mums ten rinkts: Darigelis ■ vy-' 
čių iki šiandien dar . stebisi, ko
dėl jie buvo išvyti iš tų namų, 
kuriuos sa o rankomis padėjo 
statyti. Dabar nuomojame patal
pą vengrų mokykloje MUKdjeD;^:

— Kokie planai riuriiatoma ątei- l 
čiai? ; . - 1Í J'' .<1 ..lį

— Ateityje ir toliau pąšlryžp-1 
stovėti, kiek musų jegpsl. leis,' 
lietuviškuiųo sargybojei Ilki oį 1 
išsilaikėme rièpi^idÃfe.^&lyb.^ 
timtąutiškųiprgąriįMlOfJ ftffihír 
tyje laikysimės lįętų^ikQjt<j^į 
sioję. Būsime JąĮmjįi^ 
kuklu s dar bias įberitkud;įlrišjftėS 
prie Iietųvybėš1 išlbikyirto Bra^į 
Ii jo je ir kovos; už laisvosLietu 
vos atstatymą.f 'jįk, k’yl k?

Dešimtmečio proga LieL■ įKąt 
S-gal «Vytis» tenka ukp^^rik^ 
ti sėkmės jų nęlengvairiėl bįgą 
nizaciniamė darbe.

sidžiaugti yy-čįąik,:
kasdienini o7 kUrbo,. ^raii^’Saįka^ 
ir mielai jį paauko ja kulturípiàmskt 
tikslams. ,.;Šiublimąįę^ 
mulkėjimo ląiku^-a
yra tas švies u s žiburėliš, be|įfer4 
čiantis skaidrią diėtuvį^kąj/šviė 
sa Brazil!josi padangėj ęt Í

Tegyv.uoja -vyčiai! k 4J į kį Di

W':‘ įf ■
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Dailininkas Vlądas Vijeikis 
rugsėjo mėn. 6 d. išvyko Ameri
kon. Apsistoą New Yorkęl Su jo 
išvykimu kplonija neteko telen- 
tingo dailininko, gabaus žurna
listo ir didelio kultūrininko, o 
«Musų Lietuva» nepamainomo 
redaktoriaus, kurią redagavo ir 
iliustravo nuo pat pirmo nume
rio. Atsisveikinimo proga rug
pjūčio mėn.28 d. p. p. Remenčiai 
suruošė vakarienę, į kurią pa
kvietė artimus jo prietelius ir 
bendradarbius. Rugsėjo mėn. 5 
d. «Musų Lietuva» ir «Arte Gra
fica Lituania Ltda.» suruošė, re
dakcijos patalpose vaišes, kurio
se dalyvavo virš šimto žmonių, 
artimų dail. VI. Vijeikio priete- 
lių. ::zz ■ < ,

?1.

„Valdyba

14

Vladas Vijeikis

Dailininko VI. Vijeikio gra
žiausias palikimas ir atmintis yra 
São Paulio lietuvių bažnyčioj iš- 
dekprąyijmas presbiterijos dalies 
ąįįte didįjį altorių; Jurgio.Va
šingtono žemėj, turės patoges
nes sąlygas ir daugiau galimy
bių savo talentui panaudoti. Nors 
SMū^kPfYbifflsąją- Ameriką,bet 
SMüSu: Lietuvos» skaitytojai su 
Àuvusiú redaktoriumi dažnai su- 
sitiksvjošpüsIãpinbseF

‘r- v T " 1 •' .. i:...'“ V ■- ■ • ••

Rugsėjo mėn. 7 cL lietuviai 
kr.ępšįni n ka i susitiko: su São;Pau
liokrepšininkais jų Aikštė
je. Antrosios komandos rungty
nes bąijįė, 27x29 sanpąulįuųrtuaü-, 
Naį|Wįį^ 
inėįjo dėlę pers varaJlxGS,
Krepšininkų eilėse dalyvaujami

ir naujos^migracijos lie
tuviai. Lietuvių, visuomenė lietu
vių sportininkų pastangas, rei
kia tikėtis, įvertins ir juos pa
rems» Linkėtina, kad šį graži 
pradžia išaugtų į stiprų lietuvių 

' s porto klubą.>

Išvykdamas iš São Paulo į 
U.S.A., jučiu malonią pareigą 
padėkoti visiems vienu ar kitu 
būdu, padėjusioms man mano bu
vimo Brazilijoje metu. Nuošir
džiai dėkoju kun. kleb. P. Raga- 
žinskui globojusiam žengiant pir
muosius žingsnius Brazilijoje, 
broliams Matelioniams, M. Tama- 
liúnui nuoširdžiai rėmusiems 
«Musų Lietuvos» leidimo darbą, 
B. Šukevičiui kantriai vadova
vusiam techniškam laikraščio 
spaudos darbui, redakcinei kole
gijai, bendradarbiams už talki
ninkavimą ir visiems geriesiems 
prieteliams, kuriems išminėti čia 
trūksta vietos.

Taip pat dėkoju M. St. Remen- 
čiams surengusiems jaukias iš
leistuves, ir Arte-Grafica Litua
nia Ltda. surengusiai išleistuvių 
pobūvį. ; -

Tikiuosi, kad mes ir toliau vi
si turėsime malonių progų susi
tikti .<<Musų Lietuvos» puslapiuo
se. Linkiu visiems prieteliams 
geriausios kloties.

~ " Jūsų Vladas Vijeikis

Z IMIDIEIKA
Nuoširdžiai dėkojame Ginkevi 

čiams iš U. S. A. ir L. Radžiu 
liui, Šao Paulo už paramą.
•' r': ?. ? «Mūsų j Lietu vos» '

. Red. Kolegija

L LIETU VIŲ KATALIKŲ
“ DĖMESIUI

’ ■ •• - • •• <. .. . . ......

Įvykusiame, rugsėjo mėn. 5 d. 
šv. Juozapo Vyrų Brolijos susi
rinkime nutarto, rugsėjo riiėn. 
26 d. sušaukti lietuvių katalikų, 
vyrų ir moterų, jaunimo ir seni
mo, susirinkime tikslu aptarti bū
dus ir priėmonęs sukelti lėšoms 
šventoriaus a pt v erimui ir vartų 
Nupirkimui; ■ Susirinkiihaš ■ įvyks

Zelinoje. „ <
L Lietuviai katalikai kviečiami 
dalyvauti

. «iSPAUDOS BALIUS
v; -/: i;

.' . ;■ i’. : . Z’' ■

«Mūsų Lietuvos » vakaras bu
vo surengtas rugsėjo mėn. 4 d. 
Mokoje Rua Lituania 67 lietuvių 
salėje. : 'įl

Žmonių prisirinko daug dau
giau negu buvo tekėtasi. Prisi
rinko ne tik pilna salė bet ir 
kiemas. Programa nors buvo ne
ilga tik apie pusantros valandos 
bet įvairi ir įdomi. Pir.noj dily 
suvaidino sudarytą Algirdo Vai- 
nio montažą «Anais la kais» iš 
knygnešių gyvenimo, kur kartų 
buvo įjungti tautiniai šokiai ir 
liaudies dainos, kas publikai bu
vo didelė naujiena. Prityrė artis
tai ir dainininkai vaidinimą dai
nas ir šokius išpildė gerai, nors 
mažoj scenoj ir be piano.

Antroj daly poetas Kl. Jūra 
skaitė iš savo kūrybos — ištrau
ka iš poemos «Tremtiniai», ir 
eilėraščius »Šauksmas iš Sibiro» 
ir «Lietuva».

Tre čio j e dalyje susirinkusius 
labai linksmai nuteikė dail. VI. 
Vijeikis ir A. Bugoslauskas, pa
sakodami naujoko įspūdžius, Di
delio įdomumo sukėlė «keturi 
berneliai dobilėliai», V. Leitos 
su akordeonu ir A. Golskio su 
klernatu muzika ir Raulo Virve
lės pasirodymas.

REIKALINGA TARNAITE
Lietuviškam restoranui reika

linga virėją europietiškiems val
giams gaminti. Darbo vai. nuo 
7 iki 11 vai. nakties.

Praça Carlos Gomes, 180 Tel. 
6-2843 — São - Paulo

■«

V. LEITA
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Rugpiūčio mén. 28 d. Lietuvių 
S-ga Brazilijoje ir skautai Vila 
Anastazijos liet, mokykloje su
rengė vakarą. Vakaras praėjo 
labai gražiai ir linksmai. Buvo 
suvaidinta labai įdomi 3-jų veiks- 
mų komedija «SENBERNIAI»

Po komedijos Vila Anastazi
jos lietuviai mokiniai salėje pa
šoko lietuviškus šokius suktinis, 
noriu miego ir ant kalno karklai 
siūbavo. Po to s u s i r i n k u s i e j i 
linksmai pašoko iki 4 valandų 
ryto. ', V...

St. M. rep.

— Liet. Skautai Brazilijoje 
praneša São Paulio jaunimui, k‘a d 
sekmadieniais yra rengiami pa
silinksminimai , kur visas jaun i - 
mas gali smagiai ir kultūringai 
praleisti sekmadienio vakarą. 
Šokiai įvyksta Liet, salėje Rua 
Lįtuania 67.
t Liet skautai praneša kad šių 
mėtų rugsėjo tirėti. 26 d. įvyks 
konkursas. «Pavasario í^W®jí-' 
t|s>> rinkimas. Konkurse kvie
čiamos dalyvauti visos lietuvaL 
tės. ■ t v

«Vyčio» choras 1942

Norinčios dalyvaut konkurse 
privalo atvykti su balta sukne
le.

St. M. Sk. koresp.

U., J. ALĘGEIA 
iVIE^TIE

Rugsėjo mėn 7 d. atšventė sa
vo vienerių metų veikimo sukak
tį. Šventę pradėjo mišiomis, ku
rios buvo atlaikytos Vila.Zeli.nos 
lietuvių bažnyčioj 8 vai. ryto.

14 vai. salėje puvo oficialioji 
ir meninė dalis ir kartu Brazili
jos nepriklausomybės paminėji
mas. Momentui pritaikintą kalbą 
pasakė J. Masys sveikindamas 
atsilankiusius ir dėkodamas P. 
Dirsei ir jų šeimai už leidimą 
veltui naudotis patalpomis. Tėvų 
vardu kalbėjo P. Šimonis, P. V, 
Stočkunienė ir Sinkevičienė mo
tinų vardu įteikė gėlių bukie
tą. _ , -■

Vakare 19 vai. p. p. Dirsių na
muose rua Mimosa, 25 buvo vai
šės ir pasilinksminimas. : Šiam 
jaunimo sambūriui linkėtina sti 
prėti ir mokyti plačios apylinkės 
jaunimą; kultūringąį laiką prą- 
leisti. ■;

i -Sambūriui pirmininkauja An
gelina Dirsytė?

•- Reporteris

ifiíiékci 1
* . • • * ■ •••■.•*• .'" V . *. '■

«Mūsų Lietuvos» sureųgtas 
spaudos balius rugsėjo mėn. 4 d. 
praėjo su dideliu pasisekimu. 
Redakcija ir leidėjai nuoširdžiai 
dėkoja artistams, šokėjams, dai
nininkams, muzikantams už išpil
dymą programos, o lietuviškai 
visuomenei už atsilankymą.

Visiems nuoširdus lietuviškas 
ačiū.

«M. L.» Redakcinė Kolegija ir 
Leidėjai. -

’ .j • •- ■' • -w v. -

— Bendruomenės choro kon
certas bus spalių mėti 9 d. São 
Caetane. — e; —

Rugsėjo men 1 d. Vila Beloję 
mirė Uršulė Derenčienė, 62 melų 
amžiaus, kilusi iš Lankeliškių.

- Vila Zelinoj mirė PranašąTm- 
-kuš?;38 '.metų? :amtįauš, kilęs: iŠ 
-Aleksoto? •: /.-í

_:c Rugsėjo mėti. 10 (L Parque 
Prudente" ?míré / Gasparas Mer
kys'?.,?.'..

n



TURGUJE.
i

— Ickau, ar viską perki?
— Niu, aš viską perku, ką tik kas turi.
— Eime J karčemą, nupirk man pusbonkį.

— Aš galiu tave suėmęs į kišenių įsidėt’.
— Tuomet tamsta turėsi kišenėj ^daugiau 

proto, negu galvoj — atsakė Vindhorstas.

Laike «keturių didžiųjų» diplomatinės kon
ferencijos dalyviai rodo viens kitam; savo portsi
garus. Ant Be vino porsigaro yra užrašas: «Ernes
tui Bevinui — Labour partijos draugai». Pas ge- 
ner. Marshall}: «Hen. Marshalliui — 39-ji US mo
torizuota divizija». Pas Bidaultą: «Tavo amžinai
— Suzanna». Pas Molotovą: «Alfredui Potockiui
— Karolis Radvila».

— Kaip tu manai, kas reikalingesnis, ar sau
lė, ar mėnulis?

— Tai ve, asilas klausia — atsakė antras 
— žinoma, kad mėnulis reikalingesnis, nes dieną 
ir taip šviesu, tai ir be saulės galima apsieiti.

TEISME
Teisėjas: — Kodėl tamsta sekmadienį sumu

šei savo žmoną?
Kaltinamasis: Paprastą dieną aš neturiu 

laiko.

VINDHORST IR BISMARK
Garsusis Vokietijos katalikų vadas Vindhorst 

buvo mažo ūgio. Jo priešas Vokietijos kancleris 
Bismarkas, katalikų persekiotojas, buvo storas, 
aukštas vyras. Parlamente Vindhorstui su kata
likų atstovais kovojant prieš Bismarko įvestus 
įstatymus, Bismarkas sugniaužęs kumštį tarė 
Vindhorstui:

TRAUKINYJE i

— Kazy, ar miegi?
— O ko nori?
— Paskolink man pinigų?
— Nekliudyk, aš senai miegu.

TEISME

Teisėjas: — Tu kaltinamas, kad ištraukei iš 
kišenės laikrodį.

Vagis: — Suklydau ponas teisėjau, dovanok.
Teisėjas: — Kaip suklydai?
Vagis: — Ugi ieškojau pinigų, o radau lai

krodį. Tame mano visa kaltė.
..«z

1. Mes sveikatą turim vieną; 
Saugo jam ją naktį dieną. 
O keista ji, kaprizinga. 
Tai jai to, tai šito stinga.

Mūs Virvelė, kaip burokas, 
Ir sveikatos jam nestoka. 
Jam netrūksta sveiko jausmo 
Ir nejaučia jokio skausmo. 
Bet patikrint neprošalį, 
Nežinai, kas būti gali.
2. Tai ir Raulas mūs suskato 
Pasitikrinti sveikatą.
Daktaras Virvelę puolė 
Ėmė tirti labai uoliai.

Ėmė Raulą čiupinėti, 
Sveikam ligą įkalbėti. 
Girdi: turi per daug kraujo. 
Reik įdėti žarną naują. 
Reikia pilvą remontuoti. 
Naujas jaknas įmontuoti.
3. Vargšas Raulas buvo sveikas, 
O dabar vos kojos laikos.
Šonas krypsta, pilvą gelia. 1 
Vos žingsniuoja mūs Virvelė.
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Nepraleiskit vieninteles progos
atsilankyti

j Bendruomenės Choro
KONCERTĄ - VAKARA

/paliaus mėn
9 d

São Caetane, Rua Pereita

MUSU KAINOS 
atatinka mušu

PAGAMINTU
BATU tikrai

vertei

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

pateikia vertingus gaminius.
- Aukšta kokybė

Didelis patvarumas

SÃO CAETANO F. C. Salėje prie cinemos

IIW^CERIM Gerai knygai yra reikalingas geras apdaras

PIEŠINIAI KLIŠĖS SPAUDA
■ , • • • . -.f*

•%

Spaiiaus mėn. 9 d. visi, visais
KELIAIS IR GELEŽINKELIAIS, IŠ MIESTO 
IR PRIEMIESČIŲ Į

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

atlieka įvairius knygrišystės darbus
GREIT, PIGIAI, GERAI-

RUA IBITIRÁMA, 719 " 
Kreiptis nuo 18,30 iki 22 vai.

19

APLANKYKITE
Naujai įrengtą ir 
jaukiai dekoruotą

Lietuviški valgiai Malonus patarnavimas. Jauki 
aplinkuma. Pavizdinga švara. Kainos prieinamos.

Praça Carlos Gomes, 180 - S. Paulo

KOMERCIANTŲ DĖMESIUI 1
Didelis pasirinkimas įvairaus tipo folhinių(kalend.)

Arte €rafica

DIRBA VISUS SPAUDOS DARBUS

RU A VENDA NOVA, 116 - V. ZEL1NA 
CAIXA POSTAL 4118 - SÃO PAULO
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FABRIKAS IR RAŠTINĖ:KRAUTUVĖS:
Largo do Cambucy, 105
Rua São Caetano, 526
Rua São Caetano, 510

DRABUŽIS YRA GERAS, KADA 
YRA GRAŽIAI PASIŪTAS

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...

IIMDEIJTKIA e CCMIEKC1C CE 
CALÇADO/ MATELIONEf mA.

F0T0-STÜD1J* BERNARE)©
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

LD 281
1948, Nr.19

Rua Javaės, 719
São Paulo

’ POVILO AMBRAZEVIČIAUS
JI C W C LA

Garantuoja už darbą vyrams ir moterims

Avenida Zelina, 68 - Vila Zelina - São Paulo r- > â
įf

R. SÃO CAETANO, 447 - TEL. 4-5576 - S. PAULO
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LIETUVIŠKAS RESTORANAS

-VALCyLLA
POVILO JOTEIKOS

i;

Cadaria Caieiras
PARDUOTUVE

SAVININKAI

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

Skanūs pietūs, vakarienė, 
užkandžiai, gėrimai, silkės, 
lietuviški kopūstai,agurkai 
košeliena,pizza napolitana

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

Java pas savuosius!
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Composto e impresso na

RUA VENDA NOVA, 116'- SÃO PAULO - VILA ZELINA
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